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شناخت اسالم و تشیع در مغربزمین به واسه ارهار اسهالمپژوهان ان دیهار وهتر
میپذیرد .نظر به اایاهاو و شیتهیت امهام بهارر ع) و ویژگیهها دوران امامهت ان
حضر در تاریخ تشیع امامی ،ب ویژو دو مسئل اساسی دربارو امام ،یعنهی متضهعگیر
سیاسی ایشان در برابهر امتیهان و هاراههی و نهاهاراهی بها ان هها ضهمامت و
هاچنین مسئل ا مامت ایشان ،نزد شیعیان بسیار اساسی و زیربنایی است .بهمینرو در
نتشتار کنتنی این دو مسئل از منظر روششناس ی خاورشناسان بررسی ختاههم شهم .دو
روش مهم در میان خاورشناسان اایااو خاوی دارد :روش تارییی با ههم ریشه یابی
امتزوها ،حتادث و انمیش ها؛ و روش پمیمارشناسی ب منظتر شناخت افهراد باورمنهم به
امتزوها و تاریخ هر دین و مذهب .در این مقال  ،بها روش تتوهی ی و تیلیلهی ،ایهن دو
مسئل ارزشانم را در ارار افراد ماننم اتان کل رگ ،دوایهت دونالمسهن ،ههاینا ههالم،
هالیستر و ارزینا الالنی بررسی و تیلیل میکنیم .ب نظر میرسم این دو روش با واهتد
ت او ماهیتی در نتیج پژوه  ،ت او چنمانی در ختتص اایااو سیاسی و مهذه ی
امام بارر ع) در میان خاورشناسان نماشت است.
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مقدمه
شیعه پژوهی و امامتپژوهی از موضوعاتی است کگه خاورشناسگا بگه آ توهگه ویگژه
داشته اند .اولین مطالبی که خاورشناسا درباره اماما شیعه به شکل اختصاصی بررسگی
کرده اند در مقاالت دایرةالمعارف اسگالم ( )5981یگا کتگا مگهه شگیعه دونالدسگو
( )5891است .اما شیعهپژوهی هدّی و به تبگع آ امگامپژوهگی غربیگا پگا از انقگال
اسالمی ایرا ( 5511ه.ش 5818/.م ).رشد چشگمریری داشگت (هگالم :5599 ،پگیش گفتگار
مؤلگ)) .در این مدت نهچندا طوالنی ،خاورشناسا  ،در مجامع علمی ،آثار و تحلیلهای
مختل) و گاه ناهمسویی درباره تاریخ و اعتقادات شیعه مطرح کردهاند که قدر مشگتر
بیشتر آنا عبارت است از :نا همخوانی با حقیقت تشیع و باورهای شیعی .پرسش اصلی
ما این است که با وهود ادعای روشمندی پژوهشهگای غگر  ،چگرا دسگتاورد و پیگام
اصلی پژوهش های آنا که با هدف معرفی تشیع ،آموزهها و امامگا شگیعه انجگام شگده،
سازگاری اندکی با حقیقت تشیع ،باورها و تاریخ تشیع دارد؟
از سوی دیرر ،آنچه در هامعه علمی شگیعیا بگه عنگوا نقگد شگیعهپژوهگی غگر
صورت پهیرفته است غالباً بر محگور اهاارنررهگا ،اسگتنتاهات ،اهگداف و انریگزههگای
پژوهشرر یا هریا وابسته بوده است که در این مسیر خود نیز گرفتار افگرا و تفگری
شده اند .اما این مسئله کمتر بررسی شده است که :اسالمپژوها یا شیعهپژوها غربی در
مطالعه اسگالم و تشگیع چگه روشگی را در پگیش گرفتگه بودنگد کگه بگه چنگین نتیجگه و
تحلیلهایی منتای شده است؟
بدین منرور مقاله حاضر با هدف شناخت و تحلیل دیدگاههای شیعهپژوهگا غربگی،
مطالعات آنا درباره امام باقر (ع) را از منرر روششناسی بررسی میکند .به دلیل اینکگه
دو مسئله موضعگ یری سیاسی و امامت دربگاره امگام بگاقر (ع) ماگم و ارزشگمند اسگت،
روش شناس ی آنا را در این دو مسئله بررسی خواهیم کرد و اینکه آیا تحلیگل و دیگدگاه
آنا بر پایه روش آنا تغییر کرده است یا نه .فرضیه این است کگه روش پدیدارشناسگی
در هاهر با رویکرد همدالنه دیده میشود اما روش تاریخی غیرهمدالنه خواهد بود.
مدخل «امام باقر (ع)» به قلم اتا کلبرگ را ،که در دایرةالمعارف اسالم منتشگر شگده
است ،آقای حسن طارمی در کتا تصویر اماما شیعه در دایرةالمعارف اسالم ترهمه و
نقد کرده است (تقی زاده داوری .)195- 195 :5591 ،همچنگین ،در مصگاحبهای همگین مقالگه
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بررسگگی شگگده اسگگت (نگگ .)www.sokhanetarikh.com :.:بنگگابراین ،مقالگگه یگگا اثگگری در زمینگگه
روش شناسی دیدگاهها و تحلیلهای خاورشناسا دربگاره امگام بگاقر (ع) وهگود نگدارد.
مسئله دیرر اینکه مقاله پیش رو فق به مقاله کلبرگ و نقد آ بسنده نکرده ،بلکه آثار و
مقالههای دیرری را نیز از خاورشناسا بررسی کرده است.
 .1گذری بر دیدگاه خاورشناسان درباره امام باقر (ع)
پژوهشررا غربی برای شناخت و معرفی امامگا شگیعه عگالوه بگر نقگل گگزارشهگای
تاریخی مربو به هنبه های حیات فردی ،نقش آنا را در ساحتهای مختلگ) علمگی،
سیاسی و مههبی نیز تحلیل می کنند .کلبرگ از همله خاورشناسانی است کگه در زمینگه
تاریخ تشیع ،به ویژه تشیع امامی ،صاح سخن و اثر است (ن :.:عباسگی و آقگایی.)5591 ،
عالوه بر مدخل «امام باقر (ع)» ،که مگال بررسگی دیگدگاه کلبگرگ در نوشگتار حاضگر
است ،مدخلهای «امام سجاد (ع)»« ،مسلم بن عقیل»« ،رهعت»« ،سفیر»« ،شاید»« ،شاید
ثانی»« ،سلیما بن صرد خزاعی» و «امین االسالم طبرسی» در دایرةالمعارف اسالم را نیز
کلبرگ نراشته است (تقی زاده داوری .)195 :5591 ،همچنگین «کتگا خانگه ابگنطگاووس و
احوال و آثار او»« ،عقیده و فقه در تشیع امامی» نیز از همله آثار کلبرگ است.
مروری بر آثار این شیعه پژوه غربی روشن میکند که پژوهشهای وی غالباً بر روش
تاریخی استوار است .اهاارنررهای کلبرگ درباره شخصیت ،امامت و هایراه سیاسی و
اهتماعی امام باقر (ع) ،که شواهد آ در ادامه خواهد آمد ،نیگز ا ز ایگن رویکگرد خگار
نیست.
کلبرگ نراممند ی فقه شیعه و تدوین دستراه اعتقادی تشیع را محصول فضل علمگی
امام باقر (ع) دانسته است (هما ) ،اما در کنار باورداشت چنگین هایرگاه علمگی و نقگش
محوری ایشا در نرامسازی آموزههای شیعی ،مشروعیت امامت امام بگاقر (ع) در نرگاه
شیعیا را به شاادت هابر بن عبداهلل انصگاری منحصگر کگرده اسگت (همگا  .)195 :او بگا
اعتماد به شواهدی از منابع تاریخی ،امام باقر (ع) را در فضای سیاسی معاصگر خگودش
فردی ساکت و منزوی به تصویر میکشد که حتی در مقابله با امویا  ،به عنگوا دشگمن
درهه اول اهل بیت (ع) ،نهتناا کمترین حمایتی از قیامهایی که در برابر علویا صورت
میپهیرفت از خود نشا نمی داد ،با افراد انقالبی هم سازگار نبود (هما .)191 :
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ارزینا الالنی ،دیرر شیعهپژوه غربی است که دربگاره امگام بگاقر (ع) قلگم زده اسگت.
چنین می نماید که دیدگاه او در میا خاورشناسا به تفکر شیعه اثناعشری بسیار نزدی:
باشد .الالنی عالوه بر سخنرانی های متعددی که با موضوع تشگیع داشگته اسگت ،تگللی)
چندین کتا و دهها مقاله درباره تشیع را در پرونده علمگی خگود هگای داده اسگت .از
همله آثار وی کتا نخستین اندیشههای شیعی؛ تعالیم امام محمگد بگاقر (ع) اسگت کگه
متن انرلیسی این کتگا  1در آبگا  5595برنگده هگایزه کتگا سگال والیگت هماگوری
اسالمی ایرا شده بود .با مطالعه این اثر چنین به نرر میرسد که الالنگی مگیکوشگد بگا
نراه شیعی یا نزدی :به باور شیعیا  ،و به تعبیر دیرر با رویکردی پدیدارشناسانه درباره
امام باقر (ع) اهاارنرر کند .اینکه در هاتگیری مهکور تا چه میزا موفگ بگوده اسگت
در ادامه مقاله بررسی خواهد شد.
الالنی امامت امام باقر (ع) را بر اساس روایگات کگافی ،بگه دریافگت هفگر و هامعگه
(صندوق اسلحه پیامبر و کتا ) از پدرش مدلّل کرده است (الالنی .)11 :5595 ،او حوادثی
چو ادعای وصیِ امام باقر بود از طرف افرادی مانند بیا و ابومنصور را بگر قطعیگت
امامت آ حضرت در زمگا حیگاتش تحلیگل مگیکنگد؛ همچنگین هداشگد گروهگی از
اصحا امام باقر (ع) و پیوستن آناا به عمر بن ریاح و حتی هاور غالیانی چو مغیگره
را ،که بر الوهیت امام تلکید داشته است .وی ،از سویی هدایی و کاهش تعداد یارا امام
را آسی می داند و از سوی دیرر ،آناا را شواهدی قوی بر امامت آ حضرت در زمگا
حیاتش میداند (هما ) که اقتضای چنین مدعیاتی را برای این افراد فراهم میکرد.
الالنی درباره خاستراه و پیشینه لق «باقر» ضمن بحث مبسوطی کگه ییگل روایگات
مربو به این لق می آورد در ناایت چنین نتیجه میگیرد که از نرگر زمگانی مشگخ
نیست از چه زمانی آ حضرت به این لق ملق شده باشد و حتی وهود این لقگ را
برای امام در زما حیاتش بعید میداند (هما  .)15 :اما به اعتبار شواهد موهگود در منگابع
شیعیا زیدی ،اسماعیلی و اثناعشری و حتی منگابع تفسگیری و روایگی اهگل سگنت ،آ
حضرت را دانشمندی هگامعاالطگراف مگی دانگد کگه علمگای معاصگرش در حضگور او
احساس حقارت می کردند .از همینرو الالنی لق «باقر» را از هر کجا و هر زمگانی کگه
بوده و آمده باشد بازتا شارت علمی و خردمندی آ حضرت میداند (هما .)11- 11 :
د ونالدسن ،مستشرق انرلیسی فارغ التحصگیل مدرسگه تبلیغگات کنگدی در هگارتفورد
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است که شانزده سال در ایرا و مشاد سکونت داشته و به همراه همسگرش بگه برخگی
سرزمین های اسالمی سفر ک رده است .وی در زمینه تشیع آثاری دارد که مامتگرین آناگا
کتا مهه تشیع ( )The Shiite Religionاست .همچنین مقاالتی مانند «اندیشه امامگت نگزد
شیعه»« ،قرآ و سحر»« ،ازدوا عرفی در اسالم» و «توبگه در اسگالم» را نراشگته اسگت
(احمدونگد .)15 :5511 ،وی در فصلی که بگه زنگدگی امگام بگاقر (ع) پرداختگه ،عگالوه بگر
نقلهای یعقوبی و ابنخلکا درباره لق باقر ،از آ حضرت به عنوا شخصیتی علمگی
و منزوی یاد می کند که به دلیل وهود مسائل مام اهتماعی همچگو قیگامهگایی کگه در
برابر امویا صورت می پهیرفت ،مردم از توهه به ایشا غافگل بودنگد .او معتقگد اسگت
رسید امام به  11سالری ،اقتضای مرگ طبیعی را داشته است (دونالدسن ،بیتا.)518- 515 :
هاینا هالم مستشرق دیرگری اسگت کگه بگا نرگاه و روشگی همسگا بگا کلبگرگ و
دونالدسن ،هایراه امام باقر (ع) را تحلیل می کند .بر همین اسگاس ،در نرگاه وی ،امگام،
شخصیتی است که از نرر سیاسی نه تناا از ورود به مباحث سیاسی پرهیز میکرد بلکگه
در عمگگل هگگم کمتگگرین مقابلگگهای در مقابگگل امویگگا از خ گود نشگگا نم گیداد .هگگالم در
اهاارنرری ناآشنا امامت امام باقر (ع) و پدرش علی بن حسین (ع) را در زما حیاتشا
محل تردید می داند و معتقد است شیعیا بعد از وفاتشا آناا را به عنوا امام چاگارم و
پنجم خود معرفی میکردند (هالم 11 :5599 ،و .)11
هالیستر پژوهشرر دیرگری اسگت کگه پگا از بیگا گگزارشهگای تگاریخی دربگاره
شخصیت و هایراه علمی امام باقر (ع) در هامعه شیعی و میا عالمگا و راویگا اهگل
سنت به یکر ی :همله بسنده میکند « :زید برادر ناتنی او که مادرش از اهگالی سگند در
پاکستا بود بیطرفی سیاسی او را قبول نداشت» (هالیستر.)511 :5511 ،
روشن است که در کنار ناهمخوانی کلی دیدگاههای پگیشگفتگه بگا اعتقگاد و تگاریخ
شیعیا  ،برخی از آناا (ادعای امامت امام بگاقر (ع) بعگد از وفگات آ حضگرت) نگهتناگا
کمترین سابقه ای در تاریخ تشگیع نگدارد ،بلکگه نقطگه مقابگل «امامگت شگیعی» ،حضگور
همیشری حجت خدا در زمین و وهو شناخت امام زما  ،است .به همین دلیل آنچگه
بیش از یافته های فوق اهمیگت مگییابگد ،روششناسگی پژوهشگررا غربگی در تحلیگل
اعتقادات شیعه و تاریخ تشیع و برداشت از آ است.

 / 01شیعهپژوهی ،سال دوم ،شماره پنجم

 .2بررسی روششناسی خاورشناسان
ناگفته پیدا است که گزارش ها و تحلیل های تاریخی در آثار خاورشناسا موضوع
این بررسی خواهد بود؛ اما برای بررسی و نقد گزارش های آنا نباید صرفاً به این
مسئله بسنده کرد؛ زیرا این گونه گزارش ها و برداشت ها با روش تاریخی و مراهعه
به منابعی گردآوری شده است که نه تناا اطالعات یکسانی عرضه نمگ ی کنگد بلکگه
راهع به برخی اماما و تاریخ تشیع گرفتار فقر اطالعاتی است؛ از این رو در رَوایی
نقدِ این عرصه ،پیش از آنکه نقد غربیا مد نرر باشد ،باید به آسی شناسی منابع و
پژوهش های تاریخ تشیع نیز پرداخت؛ زیرا برخی حوادث زندگانی اماما (ع ) کمتر
محل توهه مورخا و پژوهشررا شیعه و مسلما قرار گرفته است .ام ا در زمینه
تحلیل دیدگاه خاورشناسا باید توهه داشت که غربیا در زمینه بنیادهای اعتقادی
شیعه دو روش در پیش می گیرند (ن :.:چلونرر )5581 ،که چنین است:
 .1 .2رژش تاریخی
در این روش ،پژوهشرر میکوشد مؤلفه های اعتقادی تشگیع را بگه عنگوا پدیگدههگایی
تاریخی بررسی کند که حاصل تحوالتی هستند که در بستر تاریخی رخ دادهاند .بر پایگه
روش تاریخی ،موضوع در زما و مکا خاص یا حثیت تاریخی بررسی میشود که اگر
از رشته حوادث تاریخی و ارتبا طولی و عرضی آ بگا حگوادث و رویگدادهای دیرگر
هدا شود ،شناختنی نخواهد بود.
از سوی دیرر ،چو بیشتر خاورشناسا خاستراه وحیانی برای اسالم و تشیع قائگل
نیستند ،مسائل اعتقادی و مههبی شیعه را در روند تاریخی و نسبت با گهشته و حگال آ
باور ،بررسی می کنند .در بررسی های آنا  ،پژوهش در زمینه آمگوزههگایی چگو امامگت
هدای از موقعیت تاریخی آناا غیگرممکن خواهگد بگود؛ از همگینرو در روش تگاریخی
این گونه آموزه ها ،شاید ساختری یا دستاورد تحوالت فکری ،سیاسی و اهتماعی قلمداد
شود .خاورشناسانی همچو فا فلوتن ،دارمستتر و گلدزیار چنین بودهاند و هنوز هگم
در بین خاورشناسا چنین تفکری وهود دارد.
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 .2 .2رژش پدیدارشناسانه
در روش پدیدارشناسانه ،هدف ،شناخت پدیگده از راه شگناخت عناصگر یهنگی افگراد و
در پیامدهای آ است .به رغم روش تاریخی ،در روش پدیدارشناسانه نیاز بگه وهگود
ارتبا منطقی موضوع با زما (گهشته و حال) و مکا خاص نیست بلکه آنچه در ایگن
روش اهمیت دارد ،عناصر و مؤلفههای اصلی هر پدیگده و آثگاری اسگت کگه آ پدیگده
میتواند بر فرد ،هامعه یا بر دورهای از تاریخ بر های گهارد .در این روش پژوهشرر از
ی :سو به های آنکه پیگدایش هگر پدیگده را بگا رویگدادهای تگاریخی پیونگد دهگد ،بگه
مؤلفه های فکری و اعتقادی پدیده توهه میکند و از دیرر سو به های اهاارنرر ،تحلیل
و ریشه یابی ،آموزههای مههبی را توصی) ،و نقش آناا را در دسگتراه اعتقگادی مگهه
بررسی می کند .شیمل معتقد است در روش پدیدارشناسانه ،پژوهشگرر پگا از مطالعگه
پدیدهها و سطوح عمی و عمی تر بازتا های انسانی در برابگر یات االهگی ،بگه کگانو
دین وارد میشود و به درونیترین امر مقدس هر دین دست مییابد (شیمل.)51 :5511 ،
خاورشناسانی چو هانری کربن و گاه آنه مگاری شگیمل و همیلتگو گیگ  ،کگه در
بررسی آموزههای اعتقگادی تشگیع روش پدیدارشناسگانه دارنگد ،در برابگر خاورشناسگا ِ
پایبند به روش تاریخی بسیار اند اند.
 .3بررسی روش شناسی دیدگاه خاورشناسان درباره امام باقر (ع)
دقت در اهاارنررهای پیش گفته و مقایسه آناا با آنچه در باور شیعیا وهود دارد ،نشا
از تفاوت رویکرد و زاویه نررش به شخ امام و آموزه امامت دارد که خود برخاسگته
از تفاوت نوع نراه به مهه اسگت؛ چراکگه شگناخت موضگوعات مگههبی و لگوازم آ
(امامت و امام) بدو مالحره مبانی آ مهه شگناختی نگاق خواهگد بگود .در تفکگر
شیعی ،تشیع مههبی اصیل است که بر اصل کالمی امامت استوار است و بر اسگاس آ ،
امامت منصبی االهی و امام شخصیتی منتخ و منصو خدا و پیگامبر (ص) اسگت کگه
اوصافی مانند علم و عصمت دارد.
عمده شناخت شیعهپژوها غربی از شیعیا و تشگیع ،نتیجگه دریگافتی اسگت کگه از
آثار و منابع غیرشیعی صورت پهیرفته اسگت و اساسگ ًا تشگیع را نگه بگه عنگوا مگههبی
اصیل ،بلکه به عنوا پدیده ای نوهاور و انحرافگی در دیگن اسگالم مگیشناسگند کگه در
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بستر حوادث تاریخی و به اقتضای اوضاع و احگوال سیاسگی و اهتمگاعی نضگ و نمگو
یافته است .بدیای است که نتیجه مطالعه ای که با چنین پگیشفرضگی صگورت پهیرفتگه
باشد مغایر با مطالعاتی خواهد بود که بر اصالت این مگهه اسگتوار اسگت .رنگه گنگو
در نقد شیوه این دسته میگوید چو خاورشناسگا همگه چیگز را از منرگر غربگی نرگاه
می کنند در شناخت شرق و تمد های شرقی ناتوا اند .بگه بگاور وی ،نخسگتین قگدم در
شناخت اسالم و تمد شرق این است که خاورشناس خود را در هایراه فگردی معتقگد
و وفگادار بگه آ فرهنگگ قگرار دهگد و تعگالیم آ را از درو مطالعگه کنگد .بگه عبگگارت
واضحتر ،گنو معتقد است پژوهشرری که در پی شگناخت مگهه و فرهنگگ خاصگی
است باید هر چه بیشگتر از روش تگاریخی دور شگود و بگه روش پدیدارشناسگانه روی
آورد (موسوی.)58 :5598 ،
تطبی سگخن رنگه گنگو بگا آنچگه از پژوهشگررا پگیشگفتگه آمگد ،برخطگابود و
ناکارآمدی آثار آنا را روشن میکند؛ چراکه همه آناا شناخت امام باقر (ع) را به دور از
باور شیعی دنبال کرده اند .در باور شیعیا  ،محمد بن علی (ع) شخصگیت یرانگه (زمگا
خود) معصوم ،امام مفترض الطاعه منصو به ن خداوند است که قول و فعل و تقریر
او حجت است.
در ا ینجا یادآوری دو نکته مناس است؛ نخست اینکه کالمی بود این مطل نهتناا
به ترکی اصلی بحث خللی وارد نمی کند ،بلکه به ضرورت کالمیبود مگهه شگیعه
ضروری است تمامی مباحث سیاسی ،اهتماعی و تاریخی شیعیا بر همین مبنگا اسگتوار
باشد .دوم اینکه ،این سخن هرگز به معنای پیششر قرارداد پهیرش اعتقادات تشگیع
برای معرفی و مطالعه آ نیست بلکه منرور این است که مطالعگه و برداشگت و تحلیگل
رابطه اهزا و کارکرد عناصر مکت فکری تشیع و هر مکت دیرری ،منحصر بگه اتخگای
رویکرد شناخت از درو (پدیدارشناسانه) است.
حال آنکه شیعه پژوها غربی ،امام باقر (ع) را به عنوا شگخ معگین ،از هامعگهای
معین در مقطعی از تاریخِ آ هامعه ،مطالعگه کگردهانگد .بگرای روشگنشگد ایگن مگدعا،
دیدگاه های خاورشناسا درباره امگام بگاقر (ع) در دو محگور موضگع سیاسگی و امامگت
ایشا بررسی میشود:
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 .1 .3بررسی رژش خاژرشناسان در موضع سیاسی امام باقر (ع)
بیشتر پژوهشررا غربی بدو کمترین اشارهای به فضای سیاسی معاصر امام باقر (ع) و
رابطه حاکمیت با شگیعیا و امامگا شگیعه ،ایشگا را بگه سگکوت ،بگیطرفگی سیاسگی،
مشارکت نکرد در مبارزات و حمایت نکگرد از هنگبشهگا در برابگر بنوامیگه توصگی)
می کنند .این برداشت درست نمایِ رهز زاییده نراه غیرهامعِ تاریخی به موضوع اسگت
که با استنادهای هزئی و نراه حداقلی به شواهد تاریخی صورت پهیرفتگه اسگت .زیگرا
درست است که در منابع تاریخی و نیگز متگو روایگی ،سگخنی از تادیگد و رویگارویی
مستقیم امام (ع) با حاکمیت به میا نیامده است ،اما اسناد فگراوا تگاریخی و شگواهدی
بر خشونت رفتاری و سختگیری حاکمیت در خصوص شیعیا و امام شگیعیا وهگود
دارد (تقی زاده داوری )91 :5591 ،که تحلیل آناا نهتناا ادعای سگکوت امگام را برنمگیتابگد،
بلکه او را سیاستمداری مبارز قلمداد میکند .بنابراین ،تحلیل آنا بگا ایگن اسگناد قابگل
همع نیست .تعرض دستراه حاکم و دست گیری شخصی که در کن عزلگت و انگزوای
کامل سیاسی به زندگی صرفاً علمی خود مشگغول باشگد ،بگیمعنگا خواهگد بگود کگه راه
برو رفت از آ هز با شکستن حصر توهه به روش تاریخی به دست نخواهد آمد.
در مطالعه پدیدارشناسانه اندیشه سیاسی تشیع ،امام ساکت و بیاعتنا دیده نمیشگود
تا سخت گیری و خشونت دستراه حاکم با امام بیمعنا دیده شود .در این نراه ،سخن از
راهبرد سیاسی سکوت نمای «تقیه» است که امام باقر (ع) بخشی از فلسفه آ را نرابانی
از ها و امنیت شیعیا (کلینی111/1 :5911 ،؛ نوری )119/1 :5919 ،دانسته است.
به نرر می رسد در نراه آنا  ،موضعگیری سیاسی صرفاً در رهبری هنبش سیاسی یگا
سیاسی -نرامی یا رویارویی مستقیم با حاکمیت خالصه می شود ،در حالی کگه تقویگت
زیرساخت هایی کگه مرگاهر و نمادهگای سیاسگت بگر آناگا اسگتوار اسگت ،کارآمگدتر از
برنامههای زودگهر و روبنایی است .در نراه تاریخی ،امام باقر (ع) شخصیتی اسگت کگه
در انفعال کامل به سکوت و انزوای سیاسی روی آورده است .اما در نرگاه شگیعی ،امگام
سیاست مداری عالم ،فعال ،دوراندیش و تلثیرگهار است که در پوشگش اعتقگادی «تقیگه»
به دور از حساسیتزایی ،لحره ای از مبارزه سیاسی با حاکم ستمرر دور نخواهد بود.
شیعه پژوها غربی به هایراه منحصر به فرد علمی امام باقر (ع) باور داشتهانگد ،امگا
رویکرد سطحی نرر آناا در این باور به گونهای است که آنا را به پرسشرری و تحلیگل
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هامع االطراف این شخصیت علمی ترغی کند .حال آنکه فعالیتهای علمی امام (ع) از
مام ترین کارهای سیاسی ایشا است که در کنار کمترین آسی  ،بیشترین دستاورد را به
همراه داشته است:
مواهاه علمی امام (ع) با عالما عصر خود گرچه در قال مناهرههای کالمی و نقد
مبانی نحله های مختلفی ماننگد معتزلگه ،خگوار  ،مرهئگه ،زیگد و طرفگدارانش صگورت
می پهیرفت ،اما چو هریا های مهکور در تحگوالت سیاسگی -اهتمگاعی عصگر امگوی
تلثیرگهار بودند ،امام (ع) با نراهی چندمنروره بگا غلبگه علمگی و تبیگین مبگانی شگیعی،
انتشار پیامدهای سیاسی آ را نیز در اهداف و برنامه خود میدید.
ترسیم عینی آرما های تشیع از سوی امام باقر (ع) و روشنسازی هایراه امامگت و
امام در نرام اهتماعی و سیاسی اسالم ،بیش از هر چیز برای خلفا هراسآور بگود؛ زیگرا
در ان دیشه امامت شیعی ،خلیفه غاص ح امام است و حاکما قگوت ایگن اندیشگه را
حتی با کمترین شاخصههای آ نمیپسندیدند.
کلبرگ در مدخل دایرةالمعارف بدو کمترین تحلیل و ریشه یابی اهاار کرده اسگت
که امام باقر (ع) از حمایت از قیامهای ضداموی خودداری کرده و با انقالبگیهگا رابطگه
پرتنشی داشته است (تقی زاده داوری .)191 :5591 ،برای دستیابی به میزا عم علمی این
تحلیل ،توهه به ماهیت هنبشهای مخال) اموی ادعایی کلبگرگ و رابطگه آناگا بگا امگام
الزم است.
گروه اول داعیا و مبلغا عباسیا بودند که با شعار محبت اهل بیت (ع) و انتقام از
قاتال امام حسین (ع) بسیاری از مسلمانا را هه کردند و پیروز شدند .باید دانسگت
که از هما آغاز این مسائل شعار و ابزار بود و پا از پیروزی به مقابله با اهل بیت (ع)
برخاستند و هدف آناا بر همرا روشن شد.
گروه دوم خوار بودند که گرچه بسیار با بنی امیه مبگارز مگیکردنگد ،امگا مبلّغگا و
ادامه دهنده افکاری بودند که علی (ع) را نیگز تکفیگر کردنگد .بنگابراین ،هایرگاهی بگرای
همراهی امام با اینا وهود نداشت .گروه سوم نیز قیامهای محلی بگود کگه برخاسگته از
نارضایتی مردم از رفتار والیا اموی بوده است.
با ی :بررسی کلی میتوا گفت کدام ی :از گروههای سهگانگه فگوق هگمخگوا و
هم هات با تفکر شیعی و بایسته همراهی امام باقر (ع) بودند .هیچ ی :از آناا با اهداف
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و برنامههای امام هماهنگ نبودند .در نتیجه امام از حمایت آنا چشم پوشید .بایسته بود
کلبرگ این پرسش را مطرح میکرد که :چگرا امگام شخصگاً عاگدهدار هنبشگی در برابگر
بنوامیه نشد و با تحلیل اوضاع و احوال سیاسی و هامعهشناختی شیعیا و سختگیگری
حاکما اموی بر امام و اصحا و فقدا افراد استوار در این زمینه ،هگر گونگه برنامگه و
کاری از امام با مشکل و شکست روبهرو بوده است؟
وانرای گرچه هیچ مصداق یا قرینهای برای شناخت انقالبیانی که امگام (ع) بگا آنگا
رابطه مناسبی نداشته ،یکر نکرده ،اما با مگروری اهمگالی بگر اوضگاع سیاسگی آ دورا
می توا افرادی از این طی) را مشخ کرد .مصداق بارز این ادعا میتوانگد «زیگد بگن
علی» برادر امام باقر (ع) باشد که تحقی نهچندا عمیقی در قیام او ،اباامات فراوانگی را
درباره امام پاسخ می دهد .زید بن علی در سال  121در زما امامت امام صگادق (ع) در
کوفه با همراهی شیعیا  ،قیامی را در برابر هشام انجام داد .اما امام نیز بارها هشدار داده
بود که نتیجه ای نمیگیری و او را از هنبش پرهیگز داده بگود و همگینگونگه شگد .زیگرا
شیعیا از همراهی خودداری کردند و زید شکست خورد.
از سوی دیرر ،گگزارش ابگنخلگدو مگیتوانگد همراهگینکگرد امگام بگا ایشگا را
رمزگشایی کند:

زید با برادر خود محمد باقر درباره شر خرو امام به منگاهره مگیپرداخگت و

باقر او را مجا

می کرد که بنابراین پدرما زینالعابدین امگام نمگیباشگد چگه او

خرو نکرده و درصدد آ هگم برنیامگده اسگت و گهشگته از ایگن امگام ،زیگد را

درباره عقاید معتزله و اینکه آناا را از واصل بن عطا فرا گرفته است عی هگویی

می کرد و چو امامیه درباره شیخین با زید منگاهره کردنگد و بگاور او بگه امامگت
ایشگگا را دانسگگتند و اینکگگه از آنگگا بیگگزاری نمگگیهویگگد ،وی را تگگر گفتنگگد

(ابنخلدو .)591/1 :5511 ،

این گزارش شاهدی روشن بر مغایرت عقیدتی زید و طرفدارانش با امام باقر (ع) و
شیعیا در مسئله امامت است که آنا را متلثر از اندیشه معتزلی نشا میدهد (هما ).
مصداق دیرر این گروه نوادگا امگام حسگن مجتبگی (ع) ،ماننگد حسگن مثنگی و دو
پسرش زید و عبداهلل محض ،از سادات حسنی هستند که هر از چند گگاهی تحریگ :و
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تحرّ هایی در هامعه شیعی ایجاد می کردند .اگر این گمانگه زنگی درسگت باشگد ،از آ
هات که خود داعیه دار منصگ امامگت بگودهانگد در نقطگه مقابگل امگام بگاقر (ع) قگرار
میگرفتند که در این صورت انترار همراهی امام (ع) با این گروه ،دور از یهن است.
ساختار و محتوای کتا نخستین اندیشه های شیعی تعالیم امام محمد بگاقر (ع) ایگن
مسئله را در یهن ایجاد می کند که نویسنده آ همسویی و همراهگی بسگیار نزدیکگی بگا
شیعه اثناعشری دارد ،اما گفتهها و ناگفتههای وی های تلمل دارد .از همله ناگفتگههگای
او «سیره سیاسی امام (ع)» است که بیانرر اندیشه سیاسی شیعه و محل اخگتالف هگدی
است و وی کمترین اشاره ای به آ نداشته است .به نرر میرسد الالنی میکوشد بگا بگه
دست داد گزارشهگای تگاریخی بگا روش پدیدارشناسگی ،فقگ مقگام معنگوی امگام را
توصی) کند ،اما به دلیل نداشتن تحلیل های شیعی در مسائلی همچگو هایرگاه علمگی
امام باقر ( ع) ،لق باقرالعلم ،و نپرداختن به سیره سیاسی امام از نراه شیعی نتوانست در
روش پدیدارشناسی ،توصیفی دقی یا نزدی :به باور شیعیا داشته باشد.
توصی) سیاسی دونالدسن از امام باقر (ع) به عنوا صلحهگوی فرزنگد صگلحهگو،
می تواند بیانرر نوع نراه وی باشد که تشیع و باورهای شیعی را در بستر حوادث هنگگ
و صلح دنبال می کند که برخی در نراه وی صگلحطلگ و برخگی هنگگطلگ تصگویر
میشوند و روش تاریخی او را میرساند.
در مجموع ،دو نفر با روش تاریخی بگه بررسگی و تحلیگل هایرگاه و موضگعگیگری
سیاسی امام باقر (ع) پرداختند و ی :نفر هم با روش پدیدارشناسی تحلیل کرده ،اما بگه
هایراه سیاسی امام نپرداخته است .در نتیجه میتوا گفت هر سه خاورشگناس هگمسگو
هستند و دیدگاهی تقریباً یکسا داشتند که امام (ع) از مسائل سیاسی دوری مگیکگرد و
مسئله قعود و خانهنشینی را پهیرفته بود.
 .2 .3بررسی رژش خاژرشناسان در مسئله امامت امام باقر (ع)
مدخل «امام باقر (ع)» در دایرةالمعارف اسالم به قلم کلبرگ ،عگالوه بگر اینکگه از نرگاه
ساختاری و محتوایی ،های نقد فراوا دارد ،از منرر روششناسگی نیگز در سگایه روش
تاریخی ،گرفتار سطحینرری و اهمال گو یی شده است .وی با همله بسیار مجمل «باقر
پا از وفات پدرش زینالعابدین به امامت رسید» (تقی زاده داوری )119 :5591 ،امامت امام
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باقر (ع) را از نراه کالمی شیعیا (پدیدارشناسانه) -که آ حضرت را به نگ و نصگ
خدا و پیامبر (ص) و ائمه (ع) امام میدانند  -بررسی نمی کند تگا شگواهدش را پشگتوانه
اهااراتش قرار دهد .همچنین ،در چارچو روش تاریخی ،چرایی و چرونری به امامت
رسید ایشا را در بستر حوادث تاریخی هم ریشهیابی نمیکند و از کنار آ میگهرد.
گرچه پهیرفتنی است که خالصهگگویی در مقگاالت دایرةالمعگارفی الزم اسگت ،امگا
داستا نویسی مفصل و مبسو درباره عمر بن عبدالعزیز (هما ) ،و نقل داستا اخگتالف
زید بن حسن و امام (ع) در حضور هشام ،بگه شگکلی کگه کمتگرین فایگدهای در آ بگر
معرفی امام (ع) دیده نمیشود و اهمالگویی او در گزارش مناهره ارزشمند نافع با امگام
(ع) (هما ) ،و حهف هزئیات بسیار کلیدی و سودمند آ در اثبات امامت امام بگاقر (ع)،
توهیهپهیر نخواهد بود .هال توهه اینکه ایگن داسگتا از انگد گگزارشهگای مسگتند
ایشا است که به لط) آ  ،با استخرا نکتههای کلیدی این مهاکره و منگاهره ،گگزارش
2
آ عیناً در پینوشت آمده که داوری بر عاده خواننده است (کلینی.)511- 511/9 :5911 ،
● هشام :پیامبر اهل کوفه محمد بن علی (امام باقر) است.
● نافع :کسی نمیتواند پاسخم را دهد مرر اینکه پیامبر ،یا وصی پیامبر باشد.
● هشام :به امید سرافکندهشد امام در مقابل پرسش نافع.
● نافع :به خد ا قسم حقیقتاً او داناترین مردم و فرزند رسول خدا است.
● نافع :اصحا او ح دارند او را پیامبر بدانند.
چشم پوشی کلبرگ از محتوای صریح و ارزشمند ایگن مگهاکره هگز نگاهمخوانی بگا
پیش فرض مطالعات ایشا هایراهی ندارد .این داستا هم بگا روش تگاریخی و هگم بگا
روش پدیدارشناسی ،امامت امام باقر (ع) را اثبات می کند ،اما به دلیگل رویکگرد خگاص
این کار انجام نشده است.
کلبرگ مالقات هابر بن عبداهلل انصاری و ابالغ سالم پیامبر (ص) به ایشا را گگواه
مشروعیت امامت امام باقر (ع) میداند (تقی زاده داوری .)195 :5591 ،داستا مالقات هگابر
و امام (ع) که به طرق و عبارات مختل) در منابع شیعه و سنی روایت شده محل بحث
نیست ،اما اگر از درو هامعه شیعی و از نراه باورمندا به اصل امامت به این داستا و
امامت امام باقر ( ع) نراه شود ،امامت امام استنبا خواهد شد و اگر به هگر دلیلگی ایگن
مالقات انجام نمیشد آیا باور شیعیا به امامت امام باقر (ع) مخدوش میشد؟
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اگر کلبرگ پیش از آنکه مدخل «امام باقر (ع)» را به عاگده بریگرد ،در کنگار روایگت
ابالغ سالم پیامبر (ص) ،حدیث لوح را هم می دیگد ،در حگالی کگه راوی هگر دو هگابر
است ،یا امامت امام باقر (ع) را بر اساس باور شیعیا مطالعگه مگیکگرد ،پرسگش بگاال را
منتفی میدانست و هرگز به دیدگاه غیرروشمند دچار نمیشد .زیرا بدیایبود انحصار
مشروعیت به امامت ائمه شیعه در ن االهی (طوسگی ،بگیتگا ،)115 :هرگگز هگای چنگین
برداشتی را در یهن گوینده باقی نمیگهارد.
توهه به اهاارنرر انحصاری هاینا هالم در کتا تشیع راهع به امامگت امگام بگاقر
( ع) نیز مناس است .وی با روش تاریخی در این زمینه تحلیل و بررسی کگرده اسگت.
با توهه به عنوا کتا مهکور و هایراه امام باقر (ع) در مگهه تشگیع و تبیگین آمگوزه
امامت شیعی از سوی امام ،انترار طبیعی این اسگت کگه بخگش وسگیعی از ایگن اثگر بگه
هایراه ،نقش و امامت امام باقر (ع) اختصاص داشته باشد .حال آنکگه وی در دو هگا از
کتا خود ،غیرمستقیم با نفی امامت امام باقر (ع) ،سخنی از امام آورده است« :شگیعیا
دوازده امامی بعدی پا از علی ،حسن و حسین آناا را [علی بگن حسگین و محمگد بگن
علی (ع)] به عنوا اماما چاارم و پنجم خود محترم میدارند» (هالم.)19 :5599 ،
در فصلی که به معرفی امام صادق (ع) میپردازد و آغاز تشیع دوازدهامامی را نیگز از
آنجا می داند در امامت امام باقر (ع) اینگونه تشکی :میکند« :اما دستکگم ایگن تردیگد
وهود دارد که آیا پدر و هد هعفر در دورا عمرشا امام شگناخته مگیشگدند یگا نگه و
ممکن است آناا بعداً امام پنجم و ششم به شمار آمدهاند» (هما .)11 :
از آنجا که تحلیل تردیدآمیز ایشا مستند به هیچ سند و شاهد تاریخی نشگده اسگت،
در خور اعتنا نیست .این اهاارنرر چو مستراَر به هیچگونه شاهد و مسگتند بگه منگابع
اصیل شیعی و مستند به تحقیقات معتبر در تاریخ اسالم نیست ،نهتناگا از نرگر علمگی و
روشی در خور اعتنا نیست ،بلکه گوینده را در نقطه او بگیاطالعگی از تگاریخ اندیشگه
تشیع نشا می دهد .لها به نرر می رسد غیرروشمند دانستن چنین تحلیل و اهاگارنرری،
به مرات باتر از نسبت داد آ به روشی خگاص اسگت .زیگرا نگهتناگا در میگا تمگامی
فرقهها ی شیعه و منابع اصیل تاریخ شیعه و اسگالم ،بلکگه در میگا تحقیقگات روشگمند
شیعه پژوها و همکیشا هالم ،ادعایی مبتنی بر اثبات ،دفاع یا پهیرش امامت فردی بعگد
از مرگ او سابقه نداشته است.
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هما گونه که مالحره شد ،این خاورشناسا با روش تاریخی امامت امام باقر (ع) را
بررسی کرده اند و به نتیجه ناهمدالنه ای رسیدهاند ،یا به مسائل حاشیهای توهه کردهانگد،
در حالی که پژوهش در زمینه گزارشهای مربو به امامت ایشا از لگوازم اصگلی ایگن
روش است.
نتیجه
از نوشتهها و آثار خاورشناسا به دسگت مگیآیگد کگه شگناخت آنگا از امگام بگاقر (ع)،
شناختی ناق و ناهمخوا با گزارش های تاریخی و باور شیعیا است .گرچه نقدهایی
بر ساختار پژوهش های مهکور وارد است ،ناهمخوانی دسگتاوردهای پژوهشگی آنگا بگا
باور شیعیا را می توا ناشی از نوع نراه حاکم بر شگیعهپژوهگی غربیگا دانسگت .آنگا
بدو فام نرام فکری و آموزه های اعتقادی شگیعیا  ،مواضگع امگام بگاقر (ع) را تحلیگل
کردند .اگر هایراه امامت در منرومه اعتقادی شیعیا و آموزههایی ماننگد تقیگه در نرگام
فکری شیعه در نرر گرفته می شد ،امامت ایشا را به گونهای دیرر تحلیل میکردند ،یگا
اگر موضع گیری سیاسی ایشا را به بیتوهای و بیطرفی تعبیر نمیکردند ،و به تحلیگل
و بررسی دیدگاه ایشا با حوادث و رویدادهای آ دوره میپرداختنگد ،چگهبسگا نتیجگه
متفاوتی به دست می آمد ،گرچه این نتیجه با دیدگاه شیعه همراه نباشد .به تعبیگری ،ایگن
خاورشناسا نهتناا به روش پدیدارشناسی آموزههای دینی را بررسی نکردند ،به ماهیت
روش تاریخی نیز کمتوهای کردند.
البتگگه نرگگاه پدیدارشناسگگانه برخگگی خاورشناسگگا دربگگاره امگگام بگگاقر (ع) ،امامگگت و
موضع گ یری ایشا در برابر حوادث سیاسی و اهتماعی و ناهمراهی شیعیا نیز بههگاهر
تحلیلی درست و همسو با شیعیا است و شگاید برخگی افگراد ایگنگونگه تحلیگلهگای
خاورشناسا را نشانه همدلی و تلثیرپهیری از شیعه و اندیشههای آنا بدانند ،امگا روش
پدیدارشناسی در دل خود همراهی و همگدلی بگا موضگوع و باورمنگدا بگه آ رفتگار و
اندیشه را دربردارد و برای شناخت باورمند آ چنین رویکردی را در پیش میگیرند نگه
به دلیل باور و همدلی با آ اندیشه یا فرد باورمند به آ  ،بنگابراین نمگیتگوا بگه چنگین
تحلیلهایی دل بست و نراه خود را تغییر داد.
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پینوشتها
1. Early Shi'I thought the teachings of Imam Muhammad al.Baqir

 .1عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ  ...عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ قَالَ :حَجَجْنَا مَعَ أَبِی هَعْفَرٍ (ع) فِی
السَّنَةِ الَّتِی کا َ حَ َّ ف یاا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِ :وَ کا َ مَعَهُ نَافِعٌ مَوْلَی عُمَرَ بْنِ الْخَطَّا ِ فَنَرَرَ نَافِعٌ إِلَی
أَبِی هَعْفَرٍ (ع) فِی رُکنِ الْبَیتِ وَ قَ دِ اهْتَمَعَ عَلَیهِ النَّاسُ .فَقَالَ نَافِعٌ یا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَنْ هَهَا الَّهِی قَدْ
تَدَا عَلَیهِ النَّاسُ؟ فَقَالَ هَهَا نَبِی أَهْلِ الْکوفَةِ هَهَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی .فَقَالَ اشْاَدْ آلَتِینَّهُ فَلَلَسْلَلَنَّهُ عَنْ مَسَائِلَ
لَا یجِیبُنِی ف یاا إِلَّا نَبِی أَوِ ابْنُ نَبِی أَوْ وَصِی نَبِی قَالَ فَایْهَ ْ إِلَیهِ وَ سَلْهُ لَعَلَّ :تُخْجِلُهُ .فَجَاءَ نَافِعٌ حَتَّی
اتَّکلَ عَلَی النَّاسِ ثُمَّ أَشْرَفَ عَلَی أَبِی هَعْفَرٍ (ع) فَقَالَ یا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِی إِنِّی قَرَأْتُ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ
وَالزَّبُورَ وَ الْفُرْقَا َ وَ قَدْ عَرَفْتُ حَلَالَاَا وَ حَرَامَاَا وَ قَدْ هِئْتُ أَسْلَلُ :عَنْ مَسَائِلَ لَا یجِی ُ فیاا إِلَّا نَبِی أَوْ
وَصِی نَبِی أَوِ ابْنُ نَبِی قَالَ فَرَفَعَ أَبُو هَعْفَرٍ (ع) رَأْسَهُ فَقَالَ :سَلْ عَمَّا بَدَا لَ :فَقَالَ :أَخْبِرْنِی کمْ بَینَ
عِیسَی وَ بَینَ مُحَمَّدٍ (ص) مِنْ سَنَةٍ قَالَ أُخْبِرُ بِقَوْلِی أَوْ بِقَوْلِ :قَالَ :أَخْبِرْنِی بِالْقَوْلَینِ هَمِیعاً .قَالَ :أَمَّا
فِی قَوْلِی فَخَمْسُمِائَةِ سَنَةٍ وَ أَمَّا فِی قَوْلِ :فَسِتُّمِائَةِ سَ نَةٍ .قَالَ :فَلَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ هَلَّ لِنَبِیهِ ...
قال... :؛ روای نقل سؤال و هوا ها را ادامه میدهد تا به اینجا میرسد« :قَالَ فَوَلَّی مِنْ عِنْدِهِ وَ هُوَ
یقُولُ أَنْتَ وَاللَّهِ أَعْلَمُ النَّاسِ حَقّاً حَقّاً فَلَتَی هِشَاماً فَقَالَ لَهُ مَا صَنَعْتَ قَالَ دَعْنِی مِنْ کلَامِ :هَهَا وَاللَّهِ
أَعْلَمُ النَّاسِ حَقّاً حَقّاً وَ هُوَ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ (ص) حَقّاً وَ یحِ ُّ لِلَصْحَابِهِ أَ ْ یتَّخِهُوهُ نَبِیاً».
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ص.599- 515
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عب اسی ،مارداد؛ آقایی ،سید علی (« .)5591اماما شیعه در دایرةالمعارف اسالم» ،در :کتا مگاه دیگن،
ش ،11- 19ص.15- 91
کلینی ،محمد بن یعقو بن اسحاق ( .)5911کافی ،تارا  :دار الکت االسالمیة.
الالنی ،ارزینا .آر .)5595( .نخستین اندیشه های شیعی تعالیم امام محمگد بگاقر (ع) ،ترهمگه :فریگدو
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