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 علل اختالف شيعيان عصر حضور 
در تشخيص مصداق امام

وح اهلل کاظمی نجف آبادی 1   ر

چکیده

یخ شــیعه در عصر حضور اهل بیت؟مهع؟ نشــان می دهد در زمان شــهادت  مطالعــۀ تار

هــر یــک از ائمــه؟مهع؟ برخــی از افــراد جامعۀ شــیعی در تشــخیص مصداق امــام دچار 

گرایش هــای مختلــف در ایــن  ســرگردانی  شــده و ایــن ســرگردانی بســتری بــرای بــروز 

کــی از  گفته انــد ایــن ســرگردانی و اختالفــات حا خصــوص می گردیــده اســت. برخــی 

 بر اســامی ائمه اســت؛ لکن در رّد این اســتدالل باید گفت  
ّ

مجعول بودن نصوص دال

ایــن نصــوص وجــود داشــته، اما بــه دلیل تقّیــه مخفی بوده اســت و همین امر بســتری 

بــرای تأثیــر ســایر عوامــل در بــروز ایــن اختالفــات فراهم کرده اســت؛ عواملــی همچون 

یــت و چالش هــای مرتبــط بــا آن، نــوع نگــرش  نقش آفرینــی خــواص، آموزه هــای مهدو

ک های مطــرح در خصوص تشــخیص امــام و درنهایت فاصله  جامعــۀ شــیعی بــه مال

داشتن برخی شیعیان از مرکز رهبری جامعۀ شیعی.

کلیدواژه ها: مصداق امام، رهبری جامعۀ شیعه، تعیین امام، اختالف شیعیان.

یخ پذیرش: 94/11/21. یافت: 94/07/05، تار یخ در * تار

1. دانــــش آموختۀ حــــوزۀ علمیۀ قــــم و فــــارغ التحصیــــل مرکــــز تخصصــــی امامــت اهــــل بیــت؟مهع؟ 
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مقدمه
تشخیص مصداق امام در جامعۀ شیعه در عصر حضور، آن گونه که شاید امروز بنماید، 

یخی از حیات  مســئله ای بــی چالش نبوده اســت. مطالعه ای گذرا دربارۀ این  بــازۀ تار

شــیعه به خوبی از بروز تردیدهایی برای حداقل بخشــی از جامعۀ شــیعه در مواجهه با 

که در مــواردی حتی دامن گیر برخی  مســئلۀ تشــخیص مصداق امام حکایت می کند 

کــه وجود این تردیدها  از خــواص مرتبــط با اهل بیت؟مهع؟ نیز می گردیده اســت. از آنجا

در مواردی منجر به پیدایش فرقه هایی در درون شیعه شده است، می توان ردپای این 
تردیدها را به وضوح در آثار مرتبط با موضوع ِفَرق شیعه پی جویی نمود.1

کـــه از  آنچـــه پرداختـــن بـــه ایـــن موضـــوع را حائـــز اهمیـــت می نمایـــد ایـــن نکتـــه اســـت 

کنـــون برخـــی درصـــدد برآمده انـــد تـــا بـــا بزرگ نمایـــی وجـــود ایـــن تردیدهـــا بـــر  دیربـــاز تا

کـــه امامـــت شـــیعی در ابتـــدا مبتنـــی بـــر نصـــب نبـــوده و شـــیعیان  ایـــن شـــبهه دامـــن زننـــد 

ــود ایـــن  ــه، وجـ ــته اند. درنتیجـ ــاور نداشـ ــان را بـ ــتین، از پیـــش معّیـــن بـــودن امامـ نخسـ

ــیعه  ــان شـ ــامی امامـ ــداد و اسـ ــر تعـ  بـ
ّ

ــودن روایـــات دال ــول بـ ــر مجعـ ــا دلیلـــی بـ گزارش هـ
دانســـته شـــده اســـت.2

که تنها راه توجیه این ســرگردانی ها، قول به  این شــبهه مبتنی بر این اســتدالل اســت 
عــدم وجــود نصــوص دال بر اســامی ائمــه؟مهع؟ اســت؛ حال آنکــه در برابر ایــن فرضیه، 
کــه معتقد اســت این نصوص وجود داشــته اســت، اما به  فرضیــۀ دیگــری وجــود دارد 
دلیــل فضــای اختنــاق و تقّیــه، از دســترس عمــوم و حتــی برخی از خــواص اصحاب 
اهل بیت؟مهع؟ خارج گردیده و ســرگردانی هایی موجب شــده اند. ســپس عواملی دیگر 

به طور فزاینده بر این سرگردانی ها دامن زده است.

کـــه ایـــن فرضیـــه را در حـــد یـــک احتمـــال موّجـــه نمایـــد،  گرچـــه ارائـــۀ شـــواهد بـــه میزانـــی 

1. به عنوان نمونه ر.ک: نوبختی، حسن بن موسی، فرق الشیعة.
2. صــدوق، محمــد بن علــی ابن بابویــه، کمال الدیــن و تمام النعمــة، 74/1 و همچنیــن الکاتب، 

احمد، تطور الفکر السیاسی الشیعی من الشوری الی والیة الفقیه، 110.
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کافـــی اســـت، لکـــن ایـــن نوشـــتار بـــه دنبـــال آن اســـت تـــا بـــا روشـــی  در تأمیـــن هـــدف 

ـــۀ  ـــا فرضی ـــه تنه ـــن فرضی ـــد ای کن ـــات  ـــا اثب ـــد ت ـــه نمای ـــواهدی ارائ ـــی، ش ـــی _ تحلیل یخ تار

قابل اثبـــات در ایـــن زمینـــه بـــوده اســـت و شـــبهۀ مطـــرح در ایـــن خصـــوص، بالجملـــه 

مـــردود اســـت.

بــر اســاس جســتجوهای نگارنــده درمجمــوع پنــج عامــل در ایــن خصــوص تأثیرگــذار 
که در ادامه بدانها خواهیم پرداخت.1 هستند 

کــه پیش ازایــن از نگارنــده نوشــتاری با موضــوع »تحّیر شــیعیان در  الزم بــه ذکــر اســت 

شــناخت امــام و نقــش تقّیــه در آن« به چاپ رســیده اســت. با توجه بــه نقش محوری 

عامل تقّیه و زمینه سازی آن برای سایر عوامل قابل طرح، متواضعانه مطالعۀ آن نوشتار 

گر چه در این نوشــتار نیز به اجمال بدان اشــاره  گرامــی توصیه می کنم؛ ا را بــه خواننــدۀ 
می شود.2

کم بر جامعۀ شیعه و تبعات آن 1_ عامل اول: فضای اختناق و تقّیۀ حا
ایــن عامــل دســت کم از دو طریق در چگونگی تعامل شــیعیان با امام تأثیر داشــت. از 

که ایشــان  ســویی در تعامالت علمی شــیعیان با اهل بیت؟مهع؟ تقّیه اقتضاء می نمود 

گرفتن نوع مطلب، به  متناســب با شــرایط و با عنایت بــه ظرفّیت مخاطبین و در نظــر 

مخاطب پاسخ دهند و درنتیجه ممکن بود در تبیین یک پرسش، پاسخ های متعدد 

گــردد. در مــواردی مخاطــب بــه دلیــل عــدم درک صحیــح از فضای  و متفاوتــی ارائــه 

کم، این اختالف در ارائۀ جواب را ناشی از عدم علم امام به واقع دانسته و درنتیجه  حا
ی گردان می شد!3 ی رو از اعتقاد به امامت و

یم، لکن نگاهی به ارجاعات موجود در متن  گرچه داعیه ای بر اســتقراء تام ندار 1. در این خصوص 
کند. گردیده می تواند این مّدعا را تأیید  و همچنین فهرست منابع ارائه 

2. فصلنامۀ تخصصی امامت پژوهی، سال چهارم، شمارۀ 13، تابستان 93، 136-115.
کشی(، 237. 3. طوسی، محمد بن حسن، اختیار معرفة الرجال )رجال 
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یک طرف  کــم بــر جامعــۀ شــیعیان باعــث می گردیــده اســت از همچنیــن اختنــاق حا

ی را نیافته، و از  شــیعیان امکان بررســی و تحقیق کامل در شناخت امام یا جانشین و

ســوی دیگر اهل بیت؟مهع؟ نیز قدرت تبیین و روشــنگری را از دســت بدهند و درنتیجه 

شــیعیان در تشــخیص مصــداق حقیقــی امــام، خصوصــًا در زمــان شــهادت یکــی از 

گردند. ایشان، با چالش مواجه 

کــه در مقام بیان  شــواهد متعــدد نشــان می دهد که تحــت تأثیر همین عامــل، روایاتی 

تعــداد، ترتیــب و اســامی ائمه؟مهع؟بوده اند از دســترس عمــوم مردم و حتــی در مواردی 

گردیده و بــه تردیدها در این زمینــه دامن زده  خــواص نزدیــک به اهل بیت؟مهع؟ خــارج 

است.

کیــد نماییم که تقّیه عاملی محــوری در این زمینه  در اینجــا الزم اســت بــر این نکته تأ

به شــمار می آید و ســایر عوامل که در ادامه خواهد آمد در ســایۀ تقّیه و به عنوان عاملی 

 بر این مّدعا در جای 
ّ

که شواهد دال فزاینده اثربخش هستند. بر همین اساس و ازآنجا

خــود به تفصیــل ارائــه گردیده و فراتر از گنجایش این نوشــتار اســت، از توضیح بیشــتر 

گرامی را به تفصیل مطلب در مقالۀ نگارنده در شــمارۀ 13  خودداری نموده و خوانندۀ 

فصلنامۀ امامت پژوهی ارجاع می دهم.

2_ عامل دوم: جایگاه یا عملکرد خواّص

کــه از جایــگاه مرجعیــت بــرای حــّل مســائل و رفع  یــخ، افــرادی  همیشــه و در طــول تار

مشــکالت اطرافیــان برخــوردار بــوده و از خــواّص اجتماع بــه شــمار می آمده اند، نقش 

عمــده ای در هدایــت یا انحراف جامعه ایفا نموده اند. ایــن افراد همان گونه که بازویی 

توانــا بــرای رهبــری و مدیریــت جامعــه بــه شــمار می رونــد، می تواننــد عاملــی مؤثــر در 

تضعیــف و بــه چالش کشــیده شــدن آن نیز به حســاب آیند. مســئلۀ موردبررســی این 

نوشتار نیز از تأثیر این عامل تعیین کننده بی بهره نیست.
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نقــش و تأثیر خواّص در ایجاد ســردرگمی در تشــخیص مصداق امــام را می توان در دو 

بخش موردبررسی قرارداد.

2_ 1_ سوءاستفاده و یا سوءبرداشت اطرافیان از جایگاه یا عملکرد خواّص

گرچه ممکن است در نّیت و عملکرد  که خواّص جامعه  در مواردی مشاهده می شود 

ی هســتند که با کج اندیشی و کج  از هرگونه ســوء ظّنی مبّرا باشــند، اّما این اطرافیان و

ی در مسیر اهداف خود بهره می برند. ی خویش، از جایگاه و عملکرد و رو

کـه  کیـد می کنیـم  در اینجـا و قبـل از برشـمردن مصادیـق ایـن عامـل، بـر ایـن نکتـه تأ
صـرف اثبـات ایـن مـوارد در حـد یـک احتمال، در اثبـات مّدعای این نگاشـته کفایت 
کـه ایـن مـوارد مصـادره بـه مطلـوب بـوده و خـود  گرفـت  می کنـد؛ لـذا نمی تـوان اشـکال 
خـواّص  تأثیـر  چگونگـی  بررسـی  در  ی،  به هـررو باشـد.  نـّص  فقـدان  از  متأّثـر  می توانـد 
یکـرد،  جامعـۀ شـیعیان در ایجـاد تردیـد نسـبت بـه شـناخت مصـداق امـام بـا ایـن رو

می تـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره نمـود.

2_ 1_ 1_ جایگاه و عملکرد جناب محّمد حنفیه؟حر؟

ی و حواشــی اطــراف او، تأثیری ویژه  کــه در زمانی حّســاس، جایگاه و یکــی از افــرادی 
در مصداق شناســی رهبری شیعه داشت، شــخصّیت جناب محّمد حنفیه؟حر؟ بود. 
کــه از فرزنــدان امیرالمؤمنین؟ع؟ و مورد محّبت فراوان و ســفارش حضرت بود،1 از  ی  و
نزدیک با جریان های بیت امامت آشــنایی داشــت. اینکه آیا محّمد حنفیه نسبت به 
مقــام امامت چشــم داشــت یا نــه، مبهم بوده و بــرای نفی یا اثبات هر طرف شــواهدی 

وجود دارد.

ی در هنگام وصّیــت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ به امامت  کــه و از ســویی روایاتــی وجــود دارد 

حســنین و همچنین امامت امام ســّجاد؟مهع؟، حضور داشــته اســت2 و جاللت شــأن 

کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، 46/2 و همچنین: مفید، محمد بن محمد، االمالی، 222.  .1
کلینی، محمد بن یعقوب، همان،34/2.  .2
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ی مانــع از آن می گــردد که قائل شــویم منکر حقیقت گردیده اســت. از ســویی دیگر،  و

گذشــته از روایتی که طبق آن امام حســن؟ع؟ محّمد حنفیه را از حســادت نســبت به 

بــرادر خویــش، امام حســین؟ع؟، بر حــذر مــی دارد1، روایت صحیــح و صریحی وجود 

ی پس از شــهادت امام حســین؟ع؟، نزد حضرت ســّجاد؟ع؟  کــه بــر اســاس آن و دارد 

ی را  تــی، مّدعی مقــام امامت می گــردد و امام ســّجاد؟ع؟ و رفتــه و ضمــن بیــان جمال

بــه حَکــم قــرار دادن و شــهادت گرفتن از حجر االســود دعوت می نماینــد؛ او نیز پس از 

گردیده و آن را با  شــهادت حجر االســود بر حّقانیت امام ســّجاد؟ع؟ بر حقیقت واقف 

گرچه افرادی چون راوندی،3 مولی صالح  گردن می نهد.2  صدق نّیت پذیرفته و بدان 

کــه این روایت را توجیــه نمایند _ به  مازندرانــی4 و عاّلمــه مجلســی5 درصدد برآمده اند 

ایــن مضمــون که جناب محّمد حنفیــه؟حر؟ خود بر این حقیقت واقف بــوده و صرفًا به 

گفتار  کیســانیه، اقدام به چنین  جهت رفع شــبهات اطرافیان در مورد خود، خصوصًا 

و رفتــاری نموده انــد _ اّما این توجیه به جهاتی غیرقابل قبول به نظر می رســد. از جهتی 

متــن و محتــوای ایــن گفتگو  بــا این توجیــه در تضاد اســت؛ و از جهت دیگر مســتلزم 

کــه ایــن ماجرا به طور آشــکار و در حضور موافقیــن و مخالفین صورت گرفته  آن اســت 

باشد؛ حال آنکه اواًل فضای تقّیه در آن زمان، این اجازه را به حضرت نمی داده است؛ 

ی داده  گفت وگوی محّمد حنفّیه با حضرت در خلوت رو ثانیًا بر اســاس متن روایت، 

اســت؛ ثالثــًا این ماجــرا را بعدها امام باقر؟ع؟ روایت نموده و از زبان اصحاب شــنیده 
نشده است.6

1. همان، 46/2.
2. همان، 182/2.

3. قطب الدین راوندی، سعید بن هبة اهلل، الخرائج والجرائح، 258/1.
4. مازندرانی، محمد صالح بن احمد، شرح الکافی، 269/6.

5. مجلسی، محمد باقر، مرآة العقول،86/4.
ی واســـطه و قاصـــد محمـــد  کابلـــی نقـــل شـــد و و 6. در برخـــی نقل هـــا ایـــن روایـــت از زبـــان ابوخالـــد 
ــرا  ــی نیســـت؛ زیـ ــر پذیرفتنـ ــن امـ ــا ایـ گویـ ــی  ــده، ولـ ــمار آمـ ــه شـ ــام بـ ــا امـ کراتـــش بـ ــه در مذا حنفیـ
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گذشــته از اینکه آیا محّمد حنفّیه در ابتدا چنین برداشــتی داشــته اســت  به هرتقدیر، 

ی بــر این عقیــده اســتوار نمانده و امامــت امام  یــا نــه، ایــن مســئله بدیهی اســت که و

که به صدق نّیتشــان یقیــن می یافته،  کســانی را  ســجاد؟ع؟ را از جــان ودل پذیرفتــه و 

کابلــی، به ایــن حقیقت رهنمــون می کرده اســت. لکــن در این میان  ماننــد ابــو خالــد 

یــه بــا توّجــه بــه جایــگاه محّمــد حنفیــه در  کیســانیه و یــا همــان مختار گروهــی چــون 

ی در جنــگ جمــل پرچم دار  خانــدان امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــا توجیهاتــی چــون اینکــه و

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــوده، ماننــد خــود حضرت که پرچم دار رســول خدا؟ص؟ بــوده، و یا 

ی را امام  ی فرموده: »انــَت ابنی حّقًا« و دالیلی شــبیه آنها، و اینکــه حضــرت در مورد و

پس از حسنین؟امهع؟ و حّتی برخی از ایشان مقّدم بر حسنین؟امهع؟ دانسته و پس از مرگ 
ی نیز قائل به حیات و مهدی بودن او شدند.1 و

این تفکر تا مّدت ها زمینه را برای شــبهه افکنی افرادی چون حیان ســّراج2 و درنتیجه 

تحّیر برخی شیعیان چون سّید حمیری3 فراهم نموده بود.

2_ 1_ 2_ جایگاه و عملکرد جناب زید بن علی بن الحسین؟امهع؟

از دیگــر شــخصیت هایی که گرچه خود حســن نّیت داشــت، اّما اطرافیــان از جایگاه 

ی دچــار سوءبرداشــت شــده و یــا از آن سوءاســتفاده نمودنــد، می توان به  و عملکــرد و

ید بن علی بن الحسین؟امهع؟ اشاره نمود. جناب ز

ــات دارد.  ــل منافـ ــن نقـ ــا ایـ ــد، بـ ــن ابوخالـ ــوۀ هدایـــت یافتـ ــد، نحـ ــات برمی آیـ ــه از روایـ کـ ــه  آن گونـ
کشـــی(، ص 120 و همچنیـــن  ر.ک: طوســـی، محمـــد بـــن حســـن، اختیـــار معرفـــة الرجـــال )رجـــال 
ــن  ــد بـ ــی، محمـ کلینـ ــن  ــة، ص 175 و همچنیـ ــات الوصیـ ــین، اثبـ ــن الحسـ ــی بـ ــعودی، علـ مسـ
کـــه خـــود ابوخالـــد  یعقـــوب، همـــان،529/2. از ســـوی دیگـــر، در برخـــی روایـــات تصریـــح شـــده 
گردیـــده اســـت. ر.ک: طبرســـی، فضـــل بـــن  نیـــز به وســـیلۀ محمـــد حنفیـــه از ایـــن ماجـــرا مّطلـــع 

حســـن، إعـــالم الـــوری بأعـــالم الهـــدی، 259.
1. مفید، محمد بن محمد، الفصول المختارة، 296 و 297

کشی(، 314. 2. طوسی، محمد بن حسن، اختیار معرفة الرجال )رجال 
3. صدوق، محمد بن علی ابن بابویه، کمال الدین و تمام النعمة، 33/1.
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گزارش هـای متفاوتـی در دسـت  یـد؟حر؟  در مـورد شـخصیت و خلـوص نّیـت جنـاب ز

ید خود را الیق مقام امامت دانسـته  که ز اسـت؛ بخشـی از این روایات بیانگر آن اسـت 

کـه  و بـه همیـن جهـت هـم قیـام نمـوده اسـت.1 بخشـی دیگـر از روایـات تصریـح دارنـد 

ی صـدق نیـت داشـته اسـت و هدفـش بازگردانـدن امامـت بـه اهل بیـت؟مهع؟ بـوده  و

گـر بـه پیـروزی می رسـید، بـه ایـن وعـده عمـل می نمـود.2 در ایـن مـورد، بـه جهـت  و ا

یـم. شـیخ  اختصـار، کالم چنـد تـن از صاحب نظـران را در ایـن خصـوص شـاهد می آور

مفیـد؟حر؟ می گویـد:

یــد بــن علــی بن الحســین پس از بــرادرش ابــی جعفر؟ع؟ در میان ســایر  ز

ی عابــد و باتقــوا، فقیــه و بخشــنده  برادرانــش شــاخص و افضــل بــود. و

ک بــود. جهــت امربه معــروف و نهــی از منکــر و انتقــام خــون امــام  و بی بــا

ی  حانه نمود... بســیاری از شــیعیان بــه امامت و
ّ
حســین؟ع؟ قیام مســل

حانه به 
ّ
ی با قیام مسل که و ت این عقیده این بود 

ّ
کردند و عل اعتقاد پیدا 

ی خود  »الّرضا من آل محّمد؟ص؟« دعوت نمود و شیعیان پنداشتند که و

که  ی به خود دعوت نمی کرد، چون می دانســت  را می گویــد و حال آنکه و

برادرش امام باقر؟ع؟ در امامت مقّدم بر او است و او نیز هنگام وفاتش به 
فرزندش امام صادق؟ع؟ سفارش نموده است.3

ید با امام باقر؟ع؟ در  که به مناظرۀ ز همچنین مرحوم مجلسی در شرح روایتی از کافی 

ی چنین قضاوت می نماید: مسئلۀ امامت اشاره دارد،4 در خصوص و

ید مختلف است؛ بخشی از این اخبار بر مذّمت  بدان که اخبار در مورد ز

ی اّدعای امامت  که و ی داللت می کنند؛ زیرا داللت دارند  کفر و و بلکه 

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 423/1 و 206/2.  .1
2. همان، 598/15

3. مفید، محمد بن محمد، األرشاد، 171/2 و 172.
کلینی، محمد بن یعقوب، همان،206/2.  .4
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کفر است،  کرده و امامت ائّمۀ بر حّق را انکار نموده اســت و این مســتلزم 

ی موردتقدیر بوده و  کثر اخبــار داللت دارد بر این کــه و ماننــد ایــن خبر؛ و ا

اّدعای امامت نداشــته و قائل به امامت امام باقر و امام صادق؟امهع؟بوده 

ی تنهــا به جهــت انتقام خون امام حســین؟ع؟ و امربه معروف و  اســت. و

نهــی از منکــر قیــام نموده و به فــرد مورد رضایــت از آل محّمد؟ص؟ دعوت 

که در صورت پیروزی، مســئله را به برترین  می نمود و قصد این را داشــته 

ید  کثر علمای شــیعه در مورد ز گذار نماید. ا و عالم تریــن اهل بیت؟مهع؟ وا

بر این عقیده هســتند و بلکه من در میان ســخنان ایشان جز این ندیدم. 

که اخبار  ی در خفاء از امام؟ع؟ اذن داشــته اســت  گفته شــده اســت و و

ی،  ی و ترّحم و دعــای در حّق و گریــۀ امام صادق؟ع؟ بــر و  بــر 
ّ

فــراوان دال

گر بر اّدعای امامت جان داده  شاهدی بر این مطلب است؛ درصورتی که ا
بود، مستحّق اینها نبود.1

ید از قیامش را شاهد می آورد. ی سپس روایاتی در خصوص نیت و هدف ز و

ید؟حر؟، به لحاظ  آیت اهلل خویی؟حر؟ نیز پس از بررسی روایات مدح و ذّم در مورد جناب ز

سند و داللت چنین می گوید:

ید، بزرگوار و ســتوده اســت و  گردیــد چنین حاصــل آمد که ز از آنچــه ذکــر 

ید و انحــراف او داللت  در ایــن زمینــه آنچــه بتواند بر ایراد داشــتن عمل ز
داشته باشد، وجود ندارد.2

عملکــردش  اّمــا  نکــرد،  دعــوت  خویــش  امامــت  بــه  هیــچ گاه  ی  و گرچــه  ی   به هــررو

حانه زمینــه را برای تحّیر و ســرگردانی شــیعیان از ســویی و سوءاســتفادۀ 
ّ
در قیــام مســل

مرحــوم  کــه  همان گونــه  نمــود.  فراهــم  دیگــر،  ســوی  از  ســرگردانی  ایــن  از   برخــی 

1. مجلسی، محمد باقر، مرآة العقول،120-118/4.
 ممدوٌح و 

ٌ
 جلیل

ً
یدا 2. خوئــی، ابوالقاســم، معجــم رجال الحدیث،356/7: »فتحصل مما ذکرنــا أّن ز

 عیل قدٍح فیه أو احنرافه«.
ّ

لیس هنا یش ٌء یدل
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ید از ســوی امام صادق؟ع؟  مفیــد1 و مرحــوم خــّزاز2 تصریــح می کنند، عدم همراهــی ز

یــد نه به  کــرد که ز بــه جهــت شــرایط خفقــان موجــود، ایــن توّهــم را در شــیعیان ایجاد 

کــه به خویــش دعوت می نموده اســت و کســانی که بعدها از ســران  امــام صــادق؟ع؟ 

که به فعالیت های ایشان خواهیم  یدیه به شمار آمدند، به ویژه بزرگان شاخۀ حسنی  ز

ید و یارانش رواج داده  پرداخت، از این توّهم، سوءاستفاده نموده و تفّکراتی را به نام ز

کــه به تعبیر مرحــوم صدوق، اشــّد ِفَرق در  یدیــه را تأســیس نمودنــد؛ 3 فرقــه ای  و فرقــۀ ز
مقابل امامّیه بودند.4

کــه در اینجــا قابل ذکــر اســت و به آن بیشــتر خواهیــم پرداخت این اســت که  نکتــه ای 

گفت به جهت شــرایط تقیه و خفقان موجود  همراســتا با دیدگاه مرحوم خویی،5 باید 

یــد و اطرافیانــش قــدرت تبییــن حقیقــت و تصحیح اندیشــۀ مخاطبین  در جامعــه، ز

ید دامن مــی زد. بنابراین در  خــود را نداشــته و همین مســئله به تبعات ســوء عملکرد ز

گردید و هم عملکرد  کم بر جامعه که پیشــتر ذکر  ید، هم مســئلۀ خفقان حا خصوص ز

ی، تأثیرگذار بود. و

2_ 1_ 3_ جایگاه اسماعیل بن جعفر؟حر؟ و محّمد بن علی الهادی؟حر؟

دو شــخصیت دیگــری که جایگاه ایشــان در بــروز تردیدهایی برای شــیعیان تأثیرگذار 

بوده و زمینه را برای سوءاســتفاده برخی از اطرافیان فراهم نمود، جناب اســماعیل؟حر؟ 

1. مفید، محمد بن محمد، همان، 172/2.
2. خّزاز قّمی، محمد بن علی، کفایة األثر، 305.

ید خــودش دارای  کــه محققیــن در ایــن زمینــه به درســتی اشــاره نموده اند، جنــاب ز 3. همان گونــه 
یدیه بــا مختصات  تفکــر فقهــی و اعتقــادی ویــژه و مســتقلی نبوده اســت که بر مبنــای آن فرقۀ ز
ید و فرزندش یحیی  یدی پس از ز گیرد؛ بلکه این موارد از ســاخته های پیشوایان ز موجود شــکل 
کــه بــه تفکرات اهل ســّنت نزدیک تر اســت تــا شــیعیان. ر.ک: ســبحانی، جعفــر، الملل و  بــوده 

النحل،180-163/7.
4. صدوق، محمد بن علی ابن بابویه، کمال الدین و تمام النعمة، 126/1.

5. خوئی، ابوالقاسم، همان،355/7.
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فرزنــد امــام صــادق؟ع؟ و جنــاب ســّید محّمــد؟حر؟ فرزنــد امــام هادی؟ع؟ هســتند که 

بــه جهــت شــباهت کامل این دو مــورد در چگونگــی تأثیرگذاری، آن هــا را در کنار هم 

بررسی می نماییم.

کالم مرحوم شــیخ مفید ارجاع  در بیان جایگاه و شــخصیت جناب اســماعیل؟حر؟ به 

که می گوید: می دهیم، در آنجا 

ی محّبــت  اســماعیل در میــان بــرادران از همــه بزرگ تــر بــود و پــدرش بــه و

کــه  فــراوان می نمــود و بســیار بــه او نیکــی و شــفقت روا می داشــت. ازآنجا

ی بســیار تمایــل داشــت  ی فرزنــد بزرگ تــر بــود و امــام؟ع؟ نســبت بــه و و

او  کــه  می کردنــد  گمــان  شــیعیان  از  گروهــی  می داشــت،  بــزرگ  را  او  و 

ــدر اســت. اســماعیل در  امــام پــس از حضــرت صــادق؟ع؟ و جانشــین پ

ــر دوش  زمــان حیــات پــدرش در عریــض مدینــه از دنیــا رفــت و پیکــر او ب

ک  گردیــد تــا در بقیــع بــه خــا مردانــی به ســوی پــدرش در مدینــه حمــل 

ی بســیار  کــه ابی عبــداهلل؟ع؟ در مــرگ و ســپرده شــد. روایــت شــده اســت 

کــرد؛ پیشــاپیش تابــوت او بــا  بی تابــی نمــوده و اظهــار غــم و انــدوه فــراوان 

پــای برهنــه و بــدون ردا حرکــت می کــرد و چنــد مرتبــه قبــل از دفــن دســتور 

داد تابــوت را بــر زمیــن نهادنــد و حضــرت چهــرۀ اســماعیل را عیــان نمــود 

ی مظنــون بودنــد، محّقــق  کــه بــه امامــت و کســانی  ی را نــزد  تــا مــرگ و

بــا مــرگ  بزدایــد.  ایشــان  از  را  نمایــد و در زمــان حیــات خویــش شــبهه 

ی اعتقــاد داشــتند، از عقیــدۀ خــود  ــه امامــت و ــه ب ک کســانی  اســماعیل 

کــه  کردنــد  برگشــتند؛ ولــی دســتۀ اندکــی بــر حیــات اســماعیل پافشــاری 

ایشــان هــم از خــواّص اصحــاب امــام صــادق؟ع؟ و روات ایشــان نبــوده، 
بلکــه از مناطــق دوردســت بودنــد.1

شــّدت این عالقۀ حضرت تا آنجا اســت که حضرت از خداوند درخواســت نموده که 

1. مفید، محمد بن محمد، همان، 209/2.
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که خود امام صادق؟ع؟ در تســلیت  ی زنده بماند،1 اّما همان گونه  اســماعیل پس از و

وفــات اســماعیل به مفّضل، به این نکته اشــاره می نماید، مشــیت الهی بــر غیر از این 
گرفته بود.2 قرار 

کــه در کالم شــیخ مفید؟حر؟ اشــاره  ی، بــا توّجــه بــه آنچــه گذشــت و همان گونه  به هــررو

که اســماعیل  گمــان داشــتند  گروهــی از شــیعیان در زمــان امــام صــادق؟ع؟  گردیــد، 

گروهی از ایشان  گزارش ها،  جانشین حضرت در امر امامت است.3 حّتی بنا بر برخی 
در اصرار بر مّدعای خود با موالیان موســی بن جعفر؟امهع؟ مباهله نمودند.4

گرچــه بــا مشــاهدۀ مــرگ اســماعیل، غالــب ایشــان از عقیدۀ خویــش بازگشــتند، ولی 

که در بخش قبل گذشت، با شهادت امام صادق؟ع؟ مسئله پررنگ شده  همان گونه 

گروهی با سوءاستفاده از جریان اسماعیل، انشعابات و فرقه هایی را در بدنۀ جامعۀ  و 

کرده و زمینۀ تردیدافکنی و ابهام آفرینی را فراهم نمودند5. مجموعۀ این  شــیعی ایجاد 

ابهامات را در موارد زیر می توان خالصه نمود:

که حضرت از امامت اسماعیل خبر داده و با  1_ تخطئۀ امام صادق؟ع؟ به این بهانه 

ی _ نعوذبــاهلل _ کذب حضرت آشــکار گردیده و این نشــانۀ عدم حّقانّیت خود  مــرگ و

آن حضرت در امامت است؛

ی؛ 2_ حیات اسماعیل و تقّیه بودن عمل حضرت در ظاهرسازی دفن و

ی؛ 3_ فوت اسماعیل و جانشینی محّمد فرزند و

ی نســبت بــه پــدرش هماننــد جایــگاه  کــه جایــگاه و شــخصیت دیگــری از امامــزادگان 

کشی(، 217. 1. طوسی، محمد بن حسن، اختیار معرفة الرجال )رجال 
کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 237/3.  .2

3. طوسی، محمد بن حسن، همان، 321 و 325 و همچنین: صدوق، محمد بن علی ابن بابویه، 
همان، 657/2 و همچنین: مسعودی، علی بن الحسین، همان، 192.

4. همان.
5. نوبختی، حسن بن موسی، فرق الشیعة،68-65.
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جنــاب اســماعیل؟حر؟ نســبت بــه امــام صــادق؟ع؟ بــود و سرنوشــتی همچــون او نیــز 

ــد ارشــد2  کــه فرزن ی  ــود. و ــد امــام هــادی؟ع؟، ب یافــت،1 جنــاب ســّید محّمــد؟حر؟، فرزن

بــود،3  شــده  شــناخته  حضــرت  جانشــین  به عنــوان  شــیعیان  میــان  در  بــود،  امــام 

کــه وجــود و شــخصیت امــام عســکری؟ع؟ را در زمــان پــدر در پــرده قــرار  به گونــه ای 

داده بــود و برخــی از شــیعیان، حضــرت را نمی شــناختند.4 اّمــا بــا درگذشــت محّمــد، 

گردیــد و توّجــه شــیعیان بــه جانشــین حقیقــی حضــرت، یعنــی امــام  حقیقــت آشــکار 

گروهــی از منحرفیــن و  گردیــد؛ لکــن در ایــن میــان  حســن عســکری؟ع؟، معطــوف 

ی  مطرودیــن از جامعــۀ شــیعی، فرصــت را غنیمــت شــمرده و بــا اســتفاده از جایــگاه و

ــا آن، بــه تردیــد افکنــی در میــان شــیعیان در مــورد مســئلۀ امامــت  و شــبهات مرتبــط ب

ــة الکبــری مطــرح  کــه خصیبــی در النهای ــه  و رهبــری جامعــۀ شــیعه پرداختنــد. آن گون

می کنــد، سلســله جنبان ایــن انحــراف یکــی از غــالت بــه نــام فــارس بــن حاتــم معــروف 

ی می گویــد بعــد از امــام هــادی؟ع؟ همــۀ  بــه ابــن ماهویــه و اطرافیــان او بوده انــد. و

گردیدنــد، جــز طرفــداران فــارس بــن حاتــم بــن  شــیعیان متوّجــه امــام عســکری؟ع؟ 

اب( شــدند. آن هــا می گفتنــد امــام 
ّ

ــن علــی )کــذ ــه امامــت جعفــر ب ــل ب کــه قائ ــه  ماهوی

هــادی؟ع؟در زمــان حیاتــش بــه امامــت محّمــد توصیــه می نمــوده اســت؛ درحالی کــه 

ی  ی در زمــان امــام هــادی؟ع؟ از دنیــا رفــت و حضــرت چهــار ســال و ده مــاه، پــس از و و

کــه بــه دســتور امــام هــادی؟ع؟  هنــوز در قیــد حیــات بودنــد. اّمــا ابــن ماهویــه مّدعــی بــود 

بــاب و واســطۀ محّمــد اســت. پــس از شــهادت امــام هــادی؟ع؟ بیــن شــیعیان شــک و 

تردیــد حاصــل شــد و درحالی کــه حــّق و امامــت بــا امــام عســکری؟ع؟ بــود، جعفــر بــن 

1. طوسی، محمد بن حسن، الغیبة، 82.
2. مجلسی، محمد باقر، بحار االنوار، 241/50.

3. طوســی، محمــد بــن حســن،  همــان،  201 همچنیــن: اربلــی، علــی بــن عیســی، کشــف الغمة، 
.405/2

کلینی، محمد بن یعقوب، همان،114/2 و 117.  .4
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گردیــده اســت.1 البتــه  کــه پــس از ابــن ماهویــه او بــاب و واســطۀ محّمــد  علــی اّدعــا نمــود 

در مــورد جعفــر، از نظــر هــواداران او، ایــن ظاهــر قضیــه اســت و حقیقــت چیــز دیگــری 

ــه آن خواهیــم پرداخــت. اب ب
ّ

کــذ کــه در بررســی وضعیــت جعفــر  اســت 

به هرتقدیــر مشــاهده می شــود که جایــگاه و کرامت محّمد بن علی الهــادی؟حر؟ در بروز 

تردید در مسئلۀ امامت و سوءاستفادۀ از آن تأثیرگذار بوده است.

کــه در ایــن دو مــورد، تنهــا جایــگاه ایــن دو  گــردد  کیــد  در اینجــا بایــد بــر ایــن نکتــه تأ

شــخصیت نــزد امــام اســت که زمینــه را برای سوءاســتفادۀ برخــی و تحّیــر برخی دیگر 

فراهم نموده است و عملکرد ایشان هرگز مّدنظر نیست.

2_ 2_ سوءاستفادۀ خواّص از جایگاه و موقعیت خود

کی از سوءاســتفادۀ اطرافیان از جایگاه و عملکرد خواّص  که حا گذشــته از موارد فوق 

که با فرصت شــمردن  اســت، در مواردی مشــاهده می گردد این خوِد خواّص هســتند 

جایــگاه خویــش و بــه اغراض مختلف، در کســب جایــگاه امامت و رهبــری جامعه و 

دامن زدن به تردیدها در این خصوص کوشش  کرده اند. در ادامه به مواردی ازاین دست 

اشاره می کنیم.

2_ 2_ 1_ عبداهلل فرزند امام صادق؟ع؟ معروف به افطح

در مورد عبداهلل افطح و عملکرد او باید گفت بنا بر آنچه امام صادق و امام کاظم؟امهع؟ 

ی  بیــان نموده انــد، خــود عبداهلل نســبت بــه مقام امامت چشــم داشــته و ســوء نّیت و

ی به مقــام امامت را  در ایــن زمینــه تأثیرگــذار بــوده اســت. امــام صــادق؟ع؟ تعــّرض و

ی پــس از خویش، موســی بن جعفر؟امهع؟  پیش گویــی نمــوده و بــا اشــاره به عمــر کوتاه و

را بــه ســکوت در ایــن مــورد فرامی خواند.2 امــام کاظم؟ع؟ نیــز در مواجهه با افــراد مورد 

1. خصیبی، حسین بن حمدان، الهدایة الکبری، 384 -391.
2. طبری، محمد بن جریر بن رستم، دالئل االمامة، 328.
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که »یرید عبُداهلل  وثوق خویش، پرده از ســوءنیت عبداهلل برداشــته و متذکر می شــدند 

أْن الیعبد اهلل!«1 آن گونه که روایات اشــاره می کنند، امام صادق؟ع؟، به جهت شــرایط 

تقّیــه و در راســتای اخفای امر امامت بر دشــمنان، خصوصًا منصــور دوانیقی، عبداهلل 

گاهان و اهل اّطالع از شیعیان، مانند ابوحمزۀ  را در ظاهر جزء اوصیای خود قرارداد. آ

گاه بودنــد؛ چنان کــه ابوحمــزه در  ثمالــی، از تفســیر و تفصیــل ایــن وصّیــت به خوبــی آ

خصوص این وصیت می گوید:

کــرد و بر فرزند  کوچک تر داللت  امــام صــادق؟ع؟ با این وصیت بــر فرزند 
بزرگ تر مّنت نهاد و امر عظیم امامت را مستور نگاه داشت.2

گرفتن  کــه وصی قرار  وقتــی از او تفســیر این کالمش را خواســتند، این گونه توضیح داد 
که فرزند بزرگ تر برای مقام امامت صالحیت نداشته  موسی بن جعفر نشان از آن دارد 
و دچار آفت است و صالحیت از آِن موسی بن جعفر؟امهع؟ است؛ و با وصّي قرار دادن 
گر او ســؤال  که ا ی بــرای تعــّرض به جانشــین حضرت گرفت؛ چرا منصــور، بهانــه را از و

گفت خود تو هستی! کیست، خواهند  که وصّی جعفر  کند 

کنــار فرزند بزرگ تر بــودن عبداهلل، می توانســت زمینه را  اّمــا بی شــک، این وصیــت، در 

ی  گرد و کثیری نیــز بر  گرچه در ابتــدا جمع  بــرای تحّیــر ضعفای شــیعه فراهم ســازد؛ و 

که  اجتماع نموده بودند، اّما با روشــنگری بزرگانی چون هشــام بن ســالم و مؤمن طاق 

کاظم؟ع؟ از چنگال شــک و تردید رهایی یافته بودند، جمعیت  خود به هدایت امام 
ی.3 کنده شدند، به جز افراد معدودی چون عّمار ساباطی و همراهان و ی پرا گرد و از 

همان گونه که گفته شد، عمر عبداهلل پس از امام صادق؟ع؟ چندان به دنیا نبود و تنها 

کاظم؟ع؟  پس از هفتاد روز4 درگذشت و غالب آن معدود فطحیان نیز به امامت امام 

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 193/2.  .1
2. قطب الدین راوندی، سعید بن هبة اهلل، الخرائج والجرائح،328/1.

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 191/2.  .3
کشی(، 254. 4. طوسی، محمد بن حسن، اختیار معرفة الرجال )رجال 
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 رجــوع نمودنــد1. بی شــک فرزند پســر نداشــتن عبــداهلل می توانســته در این مســئله مؤثر 
بوده باشد.2

2_ 2_  2_ تحّرکات بنی الحسن؟ع؟

کــه با پشــتوانۀ َنَســبی و اجتماعی خویــش درصدد دســت اندازی به  ازجملــه کســانی 

گســترده ای نیز  جایــگاه رهبــری در جامعۀ شــیعی بــوده و در ایــن زمینــه فعالیت های 

ترتیب دادند، می توان به شــاخه ای از فرزندان امام حســن مجتبی؟ع؟ با ســردمداری 

عبداهلل محض، فرزند حسن مثّنی، اشاره نمود.

ی و عمویشــان امام حســین؟ع؟  گرچــه هیچ یــک از فرزندان امام حســن؟ع؟ پس از و ا

اّدعــای امامــت نکرد و حّتی برخی چون عبداهلل، عمر و قاســم در کربال جان خویش را 

فدای امام حســین؟ع؟ نموده و برخی چون حســن مثّنی، طعم اســارت را چشیدند،3 

یــه در نــوادگان امــام حســن مجتبــی؟ع؟، از حســن مثّنــی، تــداوم نیافت و  اّمــا ایــن رو

کســب جایگاه امامت و رهبری شــیعیان و با  ی، در راســتای  عبداهلل محض، فرزند و

توّجــه بــه احترامــی که نــزد مردم به جهت نســبش داشــت،4 تحّرکاتی را آغــاز نمود. در 

ی در زمان امام باقر و امام صادق؟امهع؟ اّدعای امامت نمود و حّتی امامت  این راستا و

که در برابر حضرات؟امهع؟  ی ازآنجا کشید!5 و امیرالمؤمنین و حسنین؟مهع؟ را به چالش 
منطق قابل قبولی نداشت، حتی دامن خویش را به توهین به ایشان  آلود!6

1. افراد انگشت شــماری بر عقیدۀ خویش پس از عبداهلل باقی ماندند؛ چون عّمار ســاباطی تا پایان 
که در زمان امام هادی؟ع؟ از این  عمر )خوئی، ابوالقاســم، همان،263/12( و عبداهلل بن هلیل 
عقیــده برگشــت )کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 203/2( و بنــو فّضال )صدوق، محمد بن 

علی ابن بابویه، من ال یحضره الفقیه،542/4(.
2. شهرستانی، محمد بن عبد الکریم، الملل والنحل، 167/1.

3. مفید، محمد بن محمد، األرشاد، 26-23/2.
4. طبری، محمد بن جریر بن رستم، همان، 300.

5. صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات، 156.
6. طبری، محمد بن جریر بن رستم، همان،242 و 300.
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چــه  ائّمــه؟مهع؟  از  و  داشــته  داعیــه ای  چــه  فرزندانــش  و  محــض  عبــداهلل  اینکــه  در 

گزارش هــای تفصیلــی مرحــوم مفیــد در ارشــاد1 و مرحوم  می خواســته اند، می تــوان بــه 

کلینی در کافی2 مراجعه نمود.

یخــی بــر آن داللــت دارد که عبــداهلل محــض و فرزندانش در ابتــدای امر، با   شــواهد تار

یدیــه که جهــاد و قیــام را در امر پیشــوایی ضروری می دانســتند،  توّجــه بــه آموزه هــای ز

حانه رهبری ایشــان را به دســت 
ّ
بــا ایشــان قرابــت پیدا نموده و تحت عنوان قیام مســل

گرفتــه بود و پیــش  از اینکه  کــه هرج ومــرج، حکومت امویــان را فرا  گرفتنــد.3 در زمانــی 

گروهی از موّجهین و بزرگان  گیرند، عبداهلل محض  بنی العباس زمام امور را به دســت 

گــرد هــم جمــع نموده و تحــت عنوان  بنی هاشــم و نزدیــکان ایشــان از بنــی العبــاس را 

یــِت فرزنــدش محّمــد )نفــس زکّیــه(، از ایشــان بیعت می گیــرد و همۀ ایشــان نیز  مهدو

حاضــر بــه بیعت می شــوند. امام صــادق؟ع؟ که پس از بیعت ایشــان بــه آن ها ملحق 

ی  می گــردد، وقتی با این درخواســت عبداهلل مواجه می شــود، در پاســخ درخواســت و

گــر تحــت عنوان مهدی موعود بــرای فرزندت بیعت می گیــری، بدان که نه  می گوینــد ا

گــر می خواهی برای امربه معروف  زمــان، زمان او اســت و نه محّمد، مهدی موعود! اّما ا

و نهــی از منکــر او را بــه قیــام وادار نمایی، ما تــو را به عنوان بزرگ خویــش رها نکرده و با 

ایــن عنــوان با او بیعت می کنیم. عبــداهلل از این کالم حضرت رنجیده و حضرت را به 

حسادت نسبت به فرزندش مّتهم می کند! حضرت نیز در جواب، سرانجاِم بی نتیجه 
ی متذّکر شده و جمع ایشان را ترک می نمایند.4 و رّقت بار این ماجرا را برای و

گفتگــو نمــود، بلکــه  کــه عبــداهلل در ایــن زمینــه بــا حضــرت  اّمــا ایــن آخریــن بــاری نبــود 

ــه قیــام زد و  ــه حکومــت رســیدن منصــور دســت ب ــا ب پس ازآنکــه محّمــد نفــس زکیــه، ب

1. مفید، محمد بن محمد، همان، 193-190/2.
کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 235-211/2.  .2

3. صفار، محمد بن حسن، همان.
4. مفید، محمد بن محمد، همان، 192/2.
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گردیــد،1 پــدرش عبــداهلل نــزد امــام صــادق؟ع؟ آمــده و در مــورد یــاری  از مدینــه متــواری 

گفت وگویــی را ترتیــب داد. عبــداهلل موافقــت امــام صــادق؟ع؟  ــا حضــرت  ــدش ب فرزن

را دارای نقشــی اساســی و راهبــردی در بــه نتیجــه رســیدن قیــام فرزنــدش، محّمــد، 

گفت وگــو  بــه  خصــوص  ایــن  در  ایشــان  بــا  مرتبــه  چندیــن  لــذا  اســت؛  می دانســته 

ی بــا وجــود بزرگ تــر بــودن خــود و برخــی از بنی هاشــم  کــرات و نشســت. در ایــن مذا

نســبت بــه امــام صــادق؟ع؟، فضیلــت و جایــگاه ایشــان را در میــان مــردم غیرقابــل 

گــر ایشــان بــه حمایــت محّمــد اقــدام نمایــد،  کــه ا قیــاس دانســته و اشــاره می کنــد 

ی همــراه می گردنــد. حضــرت در جــواب،  بنی هاشــم و قریــش و شــیعیان یکپارچــه بــا و

کار برمی شــمارند. عبــداهلل اشــاره  ســالخوردگی و ضعــف جســمانی خــود را مانــع ایــن 

کــه فقــط اعــالم موافقــت و تأییــد ایــن قیــام را از حضــرت خواســته و انتظــار  می کنــد 

ی را از تعــّرض بــه مســئلۀ  همراهــی و اقــدام فیزیکــی را نــدارد. حضــرت اّمــا در پاســخ، و

قیــام و حکومــت بــر حــذر می دارنــد. عبــداهلل در ادامــه بــه امــام حســین؟ع؟ تعــّرض 

کــرده و می گویــد چــرا حضــرت پــس از خویــش امامــت را بــه بزرگ تریــن فرزنــد امــام 

گــذار ننمــوده و خــود و فرزنــدان خویــش را بــر امــام حســن؟ع؟ و فرزندانــش،  حســن؟ع؟ وا

ــت  ــه دس ــت ب ــر امام ــه ام ک ــه  ــن نکت ــن ای ــن تبیی ــادق؟ع؟ ضم ــام ص ــود؟! ام ــّدم نم مق

خــدا و رســول و خــارج از اختیــار ائّمــه؟مهع؟ اســت، عبــداهلل را بــه حفــظ حریم هــا و 

حــدود  می دهــد.  خبــر  قیــام  ایــن  بــودن  بی نتیجــه  از  و  می شــود  متذکــر  حرمت هــا 

کــه عبــداهلل بــن حســن و جمعــی از خویشــانش بــه  کــره اســت  بیســت روز پس ازایــن مذا

گرفتــه  گــروگان  دســتور منصــور، جهــت دســت یافتــن بــه محّمــد بــن عبــداهلل و یارانــش 

کــردۀ منصــور در حــّق  می شــوند. امــام صــادق؟ع؟ در جریــان ایــن وقایــع بــه شــّدت از 

بنی هاشــم متأّثــر می گــردد و در اثــر آن مّدتــی را در بســتر بیمــاری بــه ســر می برنــد.

بــا جــان دادن عبداهلل در زندان منصور، محّمد قیــام خویش را اظهار نموده و به مدینه 

1. یعقوبــی فاصلــۀ قیــام تا کشــته شــدن محمــد را 140 تــا 145 ق. ذکــر می نمایــد. ر.ک: ابن واضح، 
یخ یعقوبی، 369/2 و 376. احمد بن ابی یعقوب، تار
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ی پس از  یاح بــن عثمان را بــه زندان می افکنــد. و کــم مدینــه یعنی ر کــرده و حا حملــه 

مشورت با بزرگان و افسران لشگر خویش، تصمیم می گیرد از بزرگان مدینه بیعت گرفته 

و ایشــان را با خود همراه ســازد. در این میان او از برترین ایشــان یعنی امام صادق؟ع؟ 

کنند! ی، دیگران بر خود قیاس  آغاز می کند تا به تعبیر و

گردیــده و محّمد از ایشــان درخواســت بیعت می کنــد. امام؟ع؟ ابا  حضــرت احضــار 

گرفته شــدن  فرموده و بیعت را بدون وجه دانســته و اخطار به پدرش عبداهلل و نادیده 

آن و عاقبــت ســوءش را متذکــر می گــردد؛ محّمــد اّما بر خواســته اش اصرار مــی ورزد؛ و 

حضــرت ســالخوردگی و عــدم توانایــی حّتــی در انجام امور شــخصی خویــش را بهانه 

که هدفش تنها اســتفاده از جایگاه و منزلت امام؟ع؟  مــی آورد. محّمد اظهــار می کند 

ی امتناع می ورزد  به عنوان حامی و هوادار اســت و حضرت باز هم از قبول پیشــنهاد و

که در حّق ایشــان روا داشــته می شــود، به زندان  و درنهایــت پــس از بی احترامی هایــی 

افکنده شــده و بخشــی از اموالشان مصادره می گردد. از اطرافیان ایشان نیز کسانی که 

حاضــر بــه بیعت نگردیده بودند اســیر می شــوند که در این میان می توان به اســماعیل 

ت عدم بیعت با محّمد، به دســتور 
ّ
فرزنــد عبــداهلل بن جعفر طیار اشــاره نمود که به عل

او و توّســط خویشــان خــود بــه قتل رســید. پــس از مّدتی حضــرت از زنــدان آزاد گردید 

کشــته شــدن او توّســط لشــکریان منصور در  و درنهایت ماجرای محّمد نفس زکیه، با 
رمضان سال 145 هـ .ق به پایان رسید.1

اّمــا ایــن پایان ماجراجوئی های نوادگان امام حســن؟ع؟ نبود و پــس از محّمد، برادرش 

ی نیز برادر دیگرش یحیی علیه هارون الرشــید  ابراهیــم در بصــره قیام نمــود2 و پس از و

ی نیز  کــرد و پــس از محبــوس شــدن، در زندان هــارون از گرســنگی جــان داد.3 و قیــام 

کاظم؟ع؟ به بیعت و عدم موافقت حضرت،  مانند پدر و برادرش، پس از دعوت امام 

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 235-211/2.  .1
یخ یعقوبی، 377/2. 2. ابن واضح، احمد بن ابی یعقوب، تار

3. همان، 408/2.
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گســتاخی فراوان، به اّدعای آنچه حق ایشــان نبوده، یعنی همان امامت و  ایشــان را با 
رهبری، مّتهم می نماید!1

که نوادگان امام حســن  گذشــت و با مالحظۀ روایات دیگر، اســتفاده می شــود  از آنچه 
مجتبــی؟ع؟ از قیــام و اّدعــای حکومــت، نیــت خالصانــه ای نداشــته و با وجــود علم 
بــه حقانیت بنی الحســین؟مهع؟، حســادت و دنیاطلبی، ایشــان را به چنیــن اقداماتی 
وا داشــته اســت.2 به هرتقدیــر دعــوت و حرکت ایشــان بــرای مّدتی به نســبت طوالنی، 

مسئلۀ رهبری جامعۀ شیعی را دچار تزلزل و چالش نمود.

کی از  کتاب کافی حا که در این زمینه قابل توجه اســت اینکه روایاتی در  نکتۀ دیگری 
آن اســت که ایشــان در راستای جلب اعتماد اطرافیان به دروغ اّدعا می نمودند میراث 
کــه از نشــانه های امامت بوده، نزد ایشــان  پیامبــر؟ص؟ چــون شمشــیر و مصحــف و ... 

است.3

اب
ّ

کذ 2_ 2_ 3_ جعفر فرزند امام هادی؟ع؟ معروف به جعفر 

کــه فریــب جایگاه خــود را خــورد و به ناحــّق مّدعی مقــام امامت  شــخصیت دیگــری 
کذبش و با  ی به جهت همین اّدعای  گردید، فرزند امام هادی؟ع؟ به نام جعفر بود. و
ی، در باب وجه تســمیۀ جعفر بن محّمد؟امهع؟ به صادق  که در مورد و توّجــه بــه روایاتی 

اب شهرت دارد.
ّ

کذ آمده است، به جعفر 

ی نــکات مختلفــی در روایــات وجــود دارد  در مــورد شــاخصه های فکــری و اخالقــی و
ی  کــی از بی بهــره بودن او از علم به احکام شــریعت و آموزه های دینی اســت. و کــه حا
بــه دنبــال دســت یابی به ســحر و تردســتی بــوده و در این مســیر حّتی از تــرک واجباتی 

چــون نمــاز هــم ابایــی نداشــته4 و اهل لهــو و لعب و خوش گذرانی و شــرب مســکرات 

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 237/2.  .1
2. همان، 597/1 و 57/2.

3. همان، 578/1 و 597 و 598.
4. طوسی، محمد بن حسن، الغیبة، 289.
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ی به نوعی از خانــوادۀ حضرت  بــوده اســت.1 در جریــان شــهادت امام عســکری؟ع؟ و

جاسوســی نموده و دســتگاه خالفت عّباســی را جهت دستیابی به جانشین حضرت 

ی خود را در مقام صاحب عزای  یاری می نمود.2 پس از شــهادت امام عســکری؟ع؟ و

ی در مقام  حضــرت قــرار داده و مــردم از ســویی به او تســلیت و از ســویی جانشــینی و

امامت را تهنیت می گفتند.3 مرحوم مفید در ارشــاد با اشــاره به عملکرد جعفر پس از 

برادرش می گوید:

ی شــیعیان و اصحــاب بــرادرش را بــه جهت انتظــار و اعتقــاد به وجود  و

فرزنــد برای حضرت ســرزنش نموده، ایشــان را فریفت و با ترســاندن، آنها 

ی، بازماندگان امام عســکری؟ع؟  کنــده و متفّرق نمود. با عملکرد و را پرا

دچــار مصیبت هــای عظیمی چون دســتگیری، حبس، تحقیــر و تهدید 
گردیدند.4

گروهی  ی به اطراف نامه می نوشــت و خود را جانشــین برادر و امام معرّفی می نمود.5  و

ی را به عنوان وارث حضرت عســکری؟ع؟ و امام پس از او به دیگران  از اطرافیــان نیــز و

ی بــرای کســب پایــگاه اجتماعــی و تقویت آن عالوه بر رســاندن  معّرفــی می کردنــد.6 و

اخبار خانواده و بازماندگان حضرت عســکری؟ع؟ به دســتگاه خالفت، حاضر بود در 

ی به عنوان مرجع و رهبر شــیعیان، ســالیانه مبلغ بیســت هزار  قبــال پذیــرش جایگاه و
دینار به دستگاه خالفت پرداخت نماید.7

1. کلینــی، محمــد بــن یعقــوب، همــان، 618/2 و همچنین: صــدوق، محمد بن علی ابــن بابویه، 
کمال الدین و تمام النعمة، 475/2 و 477.

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 618/2.  .2
3. صدوق، محمد بن علی ابن بابویه، همان، 475/2.

4. مفید، محمد بن محمد، األرشاد، 336/2.
5. طبرسی، احمد بن علی، اإلحتجاج علی أهل اللجاج، 468/2.

6. صدوق، محمد بن علی ابن بابویه، همان، 476/2 و 477.
کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 621/2.  .7
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جعفر نه تنها پس از امام عسکری؟ع؟ که حتی در زمان حیات حضرت نیز حاشیه ساز 

ی را جانشــین او و باب برادرش محّمد که در نظر ایشــان  بــود و طرفــداران ابن ماهویه و

گذشــته بــود، می دانســتند. پــس از امــام عســکری؟ع؟ نیــز  غایــب و در حقیقــت در 

یافت و به  ابن ماهویه و هوادارانش به نام جعفر و امامت او اموال و وجوهات مردم را در

مصرف شخصی می رساندند. جعفر نیز از ایشان تبّری جسته، آن ها را ملعون خوانده 

و می گفت من جانشــین برادرم حســن بن علی؟امهع؟ هســتم نه باب یا جانشین محّمد 

کــه از اجدادتان  و نــه جانشــین پــدرم علــی بن محّمــد؟امهع؟. وقتی از او ســؤال می شــد 

که پس از حسنین؟امهع؟ امامت در دو برادر جمع نمی شود، می گفت بداء  گردیده  نقل 
حاصل شده است!1

به هرحــال، گرچــه جعفر در توّجه دادن شــیعیان به خود توفیــق چندانی نیافت،2 اّما از 

هیچ تالشی نیز در این زمینه فروگذار نکرد.

2_ 2_ 4_ سردمداران واقفه

گرچــه مســئلۀ توّقــف بر امامــت یکی از ائّمــه؟مهع؟، منحصر بــه امام کاظــم؟ع؟ نبوده و 

یارو  به طور عاّم هر یک از ائّمه؟مهع؟ با توّقف بخشی از اطرافیان بر امامت امام سابق، رو

گیری و به جهت سردمداران و مرّوجین وقف و نوع عملکرد  بوده اند،3 اّما به جهت فرا

ایشــان، مســئلۀ توّقف بر امامت امــام کاظم؟ع؟، در زمان امام رضــا؟ع؟ صورتی بارز و 

کار  که هــرگاه وقف و واقفه به صــورت مطلق به  برجســته تر بــه خود می گیــرد؛ به گونه ای 

بــرده شــود، به وقف بر امام کاظــم؟ع؟ انصراف دارد. در ادامه علل زمینه ســاز بروز این 

اندیشه در زمان امام رضا؟ع؟ و میزان تأثیرگذاری آن را بررسی می کنیم.

کــه عبارت انــد از علــی بــن ابــی حمــزۀ  مؤسســین و مرّوجیــن وقــف، چهــار نفــر هســتند 

1. خصیبی، حســین بن حمدان، همان، 384 -391.
2. مفید، محمد بن محمد، همان، 336/2.

3. نوبختی، حسن بن موسی، همان،82.
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ــن ابــی بشــر  ــاد بــن مــروان قنــدی، عثمــان بــن عیســی الرواســی1 و احمــد ب ی بطائنــی، ز
الّســراج.2

کــه چــون امامــت امــام کاظــم؟ع؟ بــا حکومــت  زمینــۀ بــروز و ظهــور ایــن تفّکــر آن بــود 

گردید و دشــمنان حضرت فراوان شــدند، حضرت قادر نبود  هارون الرشــید مصادف 

گردآوری شــده را بیــن اطرافیــان و موالیــان خویــش تقســیم نمایــد، مگــر تعــداد  امــوال 

ی هم جمع  محدودی که در رازداری ایشان هیچ تردیدی وجود نداشت. لذا اموال بر رو

می شد و ایشان نیز برای اینکه از مظاّن اّتهام هارون مبنی بر زمینه سازی حضرت برای 

ی که زمینۀ آن با ســعایت بدخواهان و فرصت طلبــان نزد هارون فراهم  خــروج علیــه و

آمــده بــود، دور بمانــد، از نگهداری اموال نــزد خود پرهیز داشــتند. درنتیجه این مبالغ 

هنگفت، در دست نمایندگان حضرت باقی می ماند. الزم به ذکر است، بنا بر عقیدۀ 

مرحوم صدوق، این اموال جزء حقوق فقراء و مســتمندان نبود، بلکه هدایا و نذوراتی 
که محّبان و موالیان حضرت برای ایشان ارسال می نمودند.3 بوده 

یه ای دیگــر  در پیش گرفته و بــا اّطالع از   بــا شــهادت امــام کاظم؟ع؟، امــام رضا؟ع؟ رِو

اینکــه گزنــدی از جانــب هارون متوّجه ایشــان نیســت، آشــکارا امامت خویــش را ابراز 

کردن مبالغ موجود نزد وکالی پدر  یافت و هزینه  نمود4 و درنتیجه هیچ مانعی برای در

کاظم؟ع؟ امامت امام رضا؟ع؟  گر وکالی امام  بزرگوارشان نداشت. بر همین اساس، ا

کــه حضــرت مطالبــه فرمــوده بودند بایــد امــوال در اختیاِر  را می پذیرفتنــد، همان گونــه 

خویــش را بــه ایشــان بــاز پــس می دادند؛ لــذا شــعله های طمــع و دنیاطلبی در ایشــان 

گردید، اموال را مصادره نموده و برای توجیه ممانعت خویش از ارســال اموال  افروخته 

یت و غیبت امام کاظم؟ع؟  کرده و بــه مهدو نــزد حضرت؟ع؟، امامت ایشــان را انکار 

1. طوسی، محمد بن حسن، الغیبة، 63.
2. همان، 66.

3. صدوق، محمد بن علی بن بابویه، عیون اخبار الرضا؟ع؟، 114/1.
کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 568/2 و 584/15.  .4
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گزارش های موجود، علی بن ابی حمزه2 ســی هزار دینار، عثمان  قائل شــدند.1 مطابق 

یاد بن مروان هفتاد هزار دینار و احمد بن ابی  یه، ز بن عیسی سی هزار دینار و پنج جار
که همه را به نفع خویش ضبط نمودند.3 بشر ده هزار دینار در اختیار داشتند 

کــه خــود به خوبــی بــا حقیقــت امر آشــنا بــوده و به حقانیــت حضــرت اعتراف  ایشــان 

گرفتند؛ از ســویی  داشــتند،4 در تعقیب اهداف خویش هم زمان دو راهکار را در پیش 

یــج امامت امام رضا؟ع؟ و  بــه تطمیع و فریفتن بزرگان شــیعه پرداخته و ایشــان را از ترو

مخالفت با اندیشۀ وقف بر حذر می داشتند؛ به عنوان نمونه به یونس بن عبدالّرحمن 

ی، افرادی چون حمزة بن  ی نپذیرفت، اّما به خالف و وعــدۀ ده هــزار دینار دادند که و

بزیع، حســین بن ابی ســعید المکاری و عبدالکریم بن عمرو الخثمعی و امثال اینان، 
کنند.5 نتوانستند در برابر این پیشنهادها مقاومت 

در کنار این عملکرد، از ســوی دیگر به امام رضا؟ع؟ مراجعه نموده و با ایراد شــبهاتی خاّص، 

صالحیت حضرت برای تصدی مقام امامت را  زیر سؤال می بردند. شبهاتی ازاین دست که:

1_ فرزند دار نشدن حضرت نشانۀ عدم صالحیت ایشان برای تصّدی منصب امامت 
است.6

گــر امام بود، بایســتی امور کفن ودفن حضــرت کاظم؟ع؟را بر  2_ علــی بن موســی؟امهع؟ ا

1. طوسی، محمد بن حسن، الغیبة،65.
کــه حمیــری در قرب االســناد نقل می کند، در مــورد ابن ابی حمزه عالوه بر مســائل  2. البتــه آن گونــه 
ی از برخــی روایــات موجــود و اصــرار و لجاجت بر این برداشــت ســوء نیز  مالــی، سوءبرداشــت و

ی مؤثر بوده است. ر.ک: حمیری، عبداهلل بن جعفر، قرب اإلسناد،352-348. در انحراف و
3. همان، 66-64.

یاد قندی، ر.ک: کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 75/2؛ و در مورد بطائنی و ابن ابی  4. در مورد ز
بشر، ر.ک: طوسی، محمد بن حسن، الغیبة،66.

5. همان،63 و 64.
کلینــی، محمــد بــن یعقــوب، همــان، 99/2 و 101 و 201/2 و ر.ک: طوســی، محمــد بــن حســن،   .6

همان،224.
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عهــده می گرفــت و حال آنکــه در زمان رحلــت و دفن حضرت در بغداد، ایشــان در 

مدینه بودند1.

گزند عّباســیان امامت  گر امام رضا؟ع؟ به واقع امام بود، مانند آباء خویش، از بیم  3_ ا

خود را مخفی نموده و این گونه آن را علنی نمی ساخت2.

ی وصیت ننموده است3. 4_ ایشان صالحیت امامت را ندارد، چون پدرش به و

کنــار ایــن رفتار وکالی حضرت کاظم؟ع؟، مع االســف برخی از بســتگان و اقربای  در 
یج وقف می پرداختند؛ به گونه ای  حضرت رضا؟ع؟ نیز به تقویت این شبهات و ترو
َقْد َبغی  

َ
که در مورد این عملکرد ایشــان، در روایات از زبان اصحاب آمده اســت »ل

ْیــِه ِإْخَوُتــُه« و جنــاب علی بن جعفر؟حر؟ در تکمیل این ســخن می گویــد: »و َنْحُن 
َ
َعل

ْیه«.4
َ
ُعُموَمُتُه َبَغْیَنا َعل

در این مورد، گذشــته از زیر ســؤال بردن و به چالش کشــیدن آنکه امام جواد؟ع؟ فرزند 
که جنــاب علی بن جعفــر؟حر؟ به تفصیل به آن اشــاره  امــام رضــا؟ع؟ باشــد _  ماجرایی 
یج وقف  می نمایــد5  _  می تــوان بــه ابراهیــم، بــرادر حضرت اشــاره نمود که ابایــی از ترو
ی تا نسل ها ادامه داشت؛ به گونه ای  نداشت6 و این تفکر به طور متعّصبانه در فرزندان و
کرامات امام عســکری؟ع؟ حاضر به اعتراف به حق نشــدند!7 انگیزۀ  که حّتی با دیدن 
ایشــان در ایــن زمینــه، حســادت به امــام رضا؟ع؟ و طمــع در میــراث آن حضرت بود؛ 

امری که با حضور امام جواد؟ع؟ از آن بی بهره می گشــتند!8

کشی(، 464. 1. طوسی، محمد بن حسن، اختیار معرفة الرجال )رجال 
2. همان و همچنین ر.ک: مسعودی، علی بن الحسین، همان، 206.

3. طبری، محمد بن جریر بن رستم، دالئل االمامة، 363.
کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 105/2.  .4

5. همان.
6. همان، 274/2.
7. همان، 623/2.

8. همان، 85/2.
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که برخی از خواّص  از مجموع آنچه در این بخش گذشــت به وضوح دانســته می شــود 

خویشــان و شــیعیان اهل بیــت؟مهع؟ بــه انگیــزۀ حســادت، دنیاطلبــی و جاه طلبــی، با 

مداخله یا تشــکیک در شــئون و جایگاه امامت، زمینۀ تردید و ســرگردانی شــیعیان در 

تشخیص مصداق امام؟ع؟ را فراهم می نمودند.

3_ عامل سوم: آموزۀ مهدویت و چالش های مرتبط با آن
کــه از نقشــی تعیین کننــده در مکتــب تشــیع و فراتــر از آن  یکــی از آموزه هــای دینــی 

یــخ  برخــوردار اســت و به نوعــی منشــأ امیــد و پشــتوانۀ تحّمــل نــا مالیمتی هــا در طــول تار

یــت و انتظــار ظهــور منجــی اســت.  ایــن مکتــب بــه شــمار مــی رود، آمــوزۀ متعالــی مهدو

ــون  گ گونا ــوارد  ــوده و در م ــزاد او ب ــالم، هم ــروز اس ــور و ب ــدای ظه ــان ابت ــوزه از هم ــن آم ای

بــا آن،  روایــات مرتبــط  کــه  به گونــه ای  گردیــده اســت،  تبییــن  توّســط پیامبــر اســالم 

کــه نــزد اهــل ســّنت نیــز  از  تواتــر  برخــوردار اســت.1 بررســی شــواهد  نه تنهــا نــزد شــیعیان 

کــه ایــن آمــوزه، در موضــوع موردبحــث ایــن رســاله،  یخــی نشــان دهندۀ آن اســت  تار

یعنــی تشــخیص مصــداق امــام؟ع؟، تأثیرگــذار بــوده اســت.چگونگی تأثیرگــذاری ایــن 

حادثــه در دو ُبعــد قابل بررســی اســت:

3_ 1_ چالش های مرتبط با سوءاستفاده از این آموزه قبل از والدت مهدی؟ع؟

یــخ امامت،  که پیشــتر نیز اشــاره شــد، در طول تار در خصــوص مــورد اّول، همان گونــه 

به طور غالب، هرگاه یکی از ائّمه؟مهع؟ به شهادت می رسید، بخشی از طرفداران ایشان 

ی را نمی پذیرفتند؛ تا  هرچنــد انــدک، در امامــت او توّقف نمــوده و امامت جانشــین و
 َمن َمَض مهنم، فله واقفٌة قد َوَقَفْت علیه«2

ُّ
جایی که نوبختی دراین باره می گوید: »کل

کــه گفتۀ  گذشــته از انگیــزۀ ایــن افــراد در طــرح ایــن مّدعــا، ایشــان نیازمند ایــن بودند 

1. ابن حجر العسقالنی، شهاب الدین، فتح الباری شرح صحیح البخاری، 358/6.
2. نوبختی، حسن بن موسی، همان،82.
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که از روایات و  خویش را به لحاظ عقیدتی برای مخاطبین خود موّجه نمایند. آن گونه 

یخی به صراحت استفاده می شود، تنها منبع استخراج این توجیهات،  گزارش های تار

یــت بــوده اســت. ایشــان امام ســابق یا مقتــدای خویش را  سوءاســتفاده از آمــوزۀ مهدو

ی را غیبت می شمردند و اطرافیان را  مهدی و قائم معّرفی نموده و عدم درک حضور و

به انتظار ظهورش فرامی خواندند. از ســوی دیگر نیز افرادی که قصد داشــتند زمام امور 

یج گفته هایشــان،  و رهبری اجتماع را در اختیار بگیرند، یکی از راهکارهایشــان در ترو

کمه و تشنۀ آزادی  یت در جامعۀ شیعۀ تحت فشار و خفقان دستگاه حا اّدعای مهدو

یم. و عدالت بوده است. در ادامه به بررسی برخی شواهد در این خصوص می پرداز

به عنــوان نمونــۀ بــارز اّول، به طرفــداران محّمد حنفیه اشــاره می کنیم. ایشــان به بهانۀ 

گردیدند و با  ی  یت و کرده و مّدعی مهدو ی را انکار  کوه رضَوی، مرگ و ی در  غیبت و

ی پرچم دار جنگ جمل بوده، فرزند علی؟ع؟ اســت، نام  اّدلــه ای واهــی چون اینکــه و

او و نام پدرش امیرالمؤمنین؟ع؟، همنام رســول خدا و پدرش بوده اســت _ چه این که 

عبداهلل نیز یکی از نام های حضرت امیر؟ع؟ اســت _ و اّدلۀ دیگری چون این، دســت 

یختند.1 تفکرات ایشــان با این دســت توجیهات تا زمــان امام صادق؟ع؟ وجود  می آو

که نزد امام صادق؟ع؟ آمده و ســخن از زنده  داشــته اســت و این حیان ســّراج اســت 

ی با عیسی بن مریم؟امهع؟ می راَند! حضرت  بودن محّمد حنفیه و شــباهت سرانجام و

که  نیز با نقل خاطرۀ پدر بزرگوارشــان از ماجرای وفات محّمد حنفیه، متذکر می شــوند 

ی بــه ازدواج دیگــران درآمده اند و از ســویی دیگر  گردیــده، زنان و ی قســمت  میــراث و

گردید، نه نزدیکان و یارانش. اّما حیان نپذیرفته  ی مشــتبه  مرگ عیســی بر دشــمنان و

و بــه فرمــودۀ امــام صــادق؟ع؟، با وجود شــواهد و قرائــن متقن، از آن ها اعــراض کرده و 

ی رفته  خــود را فریفــت!2 گروهی اّما بــا پذیرش مرگ محّمد حنفیه، به ســراغ فرزندان و

و مهدی موعود را در ایشــان جســتجو می نمایند؛ به گونه ای که نوبختی در مورد ایشــان 

1. مفید، محمد بن محمد، الفصول المختارة، 296 و 297.
کشی(، 316-314. 2. طوسی، محمد بن حسن، اختیار معرفة الرجال )رجال 
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می گویــد کیســانیه )هواداران محّمــد حنفیه و فرزندانش(، هیچ کدام امامی نداشــته و 
همگان منتظر مردگان هستند!1

 به عنــوان مــوردی دیگــر از ایــن مجموعه می توان بــه عبداهلل محــض و محّمد فرزندش 

اشــاره نمــود. همان گونه که گذشــت عبداهلل محــض نیز با همین مّدعــا برای فرزندش 

محّمــد نفــس زکیــه بیعــت گرفته و محّمد نیــز با همین مّدعــا علیه منصــور دوانیقی و 

عّباســیان قیام نمود. امام صادق؟ع؟ نیز بر همین اســاس از حمایت و هم داســتانی با 

یــد؛ وگرنه با اصل قیام علیه بنی امّیــه و برپایی امربه معروف و نهی از  ایشــان امتنــاع ورز
منکر در آن ظرف زمانی مخالفتی نداشت.2

اّمــا شــاهدی دیگر بر سوءاســتفاده از آمــوزۀ مهدوّیت، مربوط به واقفه اســت. می توان گفت 

بیشــترین بهــره از ایــن آمــوزه را وکالی امــام کاظــم؟ع؟ در توجیــه توطئــۀ خویــش علیــه امام 

رضا؟ع؟ بردند. به نظر می رسد در خصوص توفیق ایشان در این رویکرد، گذشته از جایگاه 

ویژۀ سران وقف که به آن اشاره شد، سه عامل دیگر دارای تأثیر قابل توجهی بوده است.

کم بر جامعۀ شــیعیان دانســت. جامعۀ شیعه  عامل اّول را می توان فشــار و اختناق حا

کــه در برهــه ای از زمان قبل از به حکومت رســیدن منصور دوانیقی در گشــایش به ســر 

گرفت و این  ی، تحت فشــار و اختنــاق فراوانی قــرار  می بــرد، بــا به حکومت رســیدن و

کــه در چنین شــرایطی  شــرایط در زمــان هارون الرشــید شــّدت یافــت. طبیعــی اســت 

ی  گردیده و آرزو جامعۀ شــیعی بیشــتر بر روایات و اخبار غیبت و ظهور منجی متمرکز 

ی به ارمغان آورد دل  که این بشارت را برای و تحّقق آن را در سر بپروراند و به هر ندایی 

بسپرد. مرحوم مجلسی اول، به این نکته این گونه اشاره می نماید:

که ایشــان قائــم نبوده و امام  که ائمه؟مهع؟ می دانســته اند  ظاهر این اســت 

قائــم امــام دوازدهــم اســت، امــا نزد ضعفای شــیعه بــه این نکتــه تصریح 

1. نوبختی، حسن بن موسی، همان،31 و 36.
2. مفید، محمد بن محمد، األرشاد، 192/2.
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که در زمان آن ها اســت  نمی نمودنــد؛ زیــرا شــیعیان امید داشــتند امامی 

گر به  همــان امــام قائم باشــد تــا آن ها را از ظلم دشــمنان رهــا نماید، لــذا ا

ایشان می گفتند که این امام دوازدهم است که خروج خواهد نمود آن هم 
پس از غیبتی طوالنی، شیعیان مأیوس می گشتند.1

کاظــم؟ع؟ و عــدم دســتیابی مســتقیم شــیعیان بــه  عامــل دّوم، حبــس مســتمّر امــام 
ایشــان در اواخــر عمــر از ســویی و گســتردگی جامعــۀ شــیعه از ســوی دیگــر و بــه دنبــال آن 
برپایــی و اهمّیــت یافتــن سیســتم وکالــت بــود. گذشــته از فضــای اختنــاق دورۀ منصــور 
کــه در ابتــدا بــا علــم امامــت خویــش و  کاظــم؟ع؟  و مهــدی و هــادی عباســی، امــام 
ــد،2  ــرف نمای ــش برط ــورد خوی ــید را در م ــوءظّن هارون الرش ــود س ــته ب ــت، توانس ــا فراس ب
درنهایــت بــه جهــت ســعایت برخــی از اطرافیــان3 و ســهل انگاری برخــی از شــیعیان،4 
گرفتــار آمــد. درمجمــوع ایــن زندان هــا در مــّدت چهــار  توّســط هارون الرشــید در زنــدان 
ــا ایشــان محــروم نمــود.  ــی عمــر حضــرت،5 شــیعیان را از ارتبــاط مســتقیم ب ســال پایان
کالم یحیــی بــن خالــد برمکــی اســتفاده  شــّدت ایــن تأثیرگــذاری را می تــوان از ایــن 

ــد: کــه می گوی نمــود 

که ایشــان معتقدنــد دین تنها  مــن دیــن رافضه را به تباهی کشــاندم! چرا

که آیا  بــا امام زنده پای برجا اســت و حال آنکه در حــال حاضر نمی دانند 
امامشان زنده است یا مرده!6

از سوی دیگر در این دوره جامعۀ شیعی گسترش یافته بود و ارتباط مستقیم با حضرت 

1. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین،242/13.
کلینی، محمد بن یعقوب، همان،239-237/2.  .2

3. همان، 565-563/2.
کشی(،270. 4. طوسی، محمد بن حسن، اختیار معرفة الرجال )رجال 

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 539/2. 5. از سال 179 تا 183 هجری قمری. ر.ک: 
 َیُقوُم 

َ
یَن ل ّنَ الّدِ

َ
ُْم َیْزُعُموَن أ ݧ ݧ ݧ َّ نݧ ݧ ںݧ

َ
ْم أِل اِفَضِة ِدیهَنُ  الّرَ

َ
ْفَسْدُت َعیل

َ
6. طوسی، محمد بن حسن، همان، 266: »َقْد أ

ٌت!« ْو َمّیِ
َ
َیْوَم َحّيٌ أ

ْ
ّنَ ِإَماَمُهْم ال

َ
 َیْدُروَن أ

َ
 ِبِإَماٍم َحّيٍ َو ُهْم ل

َّ
ِإل
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بــرای همــگان فراهــم نبود. بــه جهت رفــع این نقیصــه، مجموعــه ای از افــراد به عنوان 

یافت و اخبار را منتشــر می نمودند. این  وکالی حضــرت، امــوال مربــوط به ایشــان را در

مسئله بر اهمیت جایگاه ویژۀ ایشان نزد شیعیان می افزود.

عامل سّوم را شاید بتوان وجود روایاتی دانست که در آن ها به قائم بودن امام کاظم؟ع؟ 

که برخی شیعیان به محضر امام کاظم؟ع؟ مراجعه نموده  اشــاره شده اســت؛1 تا آنجا 

و از حضــرت در ایــن زمینه توضیح می خواســتند.2 عالوه بر ایــن، روایاتی در این معنا 

که در  که گاهی ممکن اســت یکی از ائّمه به خودش چیزی را نســبت دهد  وجود دارد 

که برخــی از این روایات  کی از آن اســت  فرزندانــش تحقــق خواهد یافت.3 شــواهد حا

ناظر به همان حدیثی اســت که در آن از قائم بودن امام کاظم؟ع؟ ســخن رفته است.4 

ایــن روایــات از ســویی، هم زمینه را برای تردید برخی از شــیعیان آمــاده می نمود5 و هم 

موجب سوءبرداشــت و کج فهمی و لجاجت برخی دیگر می شــد6 و هم اینکه بســتری 
بود برای جعل احادیثی در همین راستا توسط واقفه.7

گشــایش سیاســی و قیام برای  که  1. به نظر می رســد روایات یادشــده در پاســخ به شــیعیانی اســت 
دســتیابی بــه فرصت هــای سیاســی را از امــام صــادق؟ع؟ مطالبــه می نمودند و حضــرت وعده 
کــه این مهم در زمان این فرزندم رخ می دهد؛ لکــن چنانکه از برخی روایات برمی آید،  می دادنــد 
چــون برخــی شــیعیان ایــن موضــوع را افشــا نمودنــد، قیام امــام کاظــم؟ع؟ منتفی گردیــد. ر.ک: 

کلینی، محمد بن یعقوب، همان،241/2.
2. طوسی، محمد بن حسن، الغیبة، 1.

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 706/2.  .3
4. حمیری، عبد اهلل بن جعفر، قرب اإلسناد، 359.

5. طوسی، محمد بن حسن، الغیبه، 41 و همچنین ر.ک: حمیری، عبد اهلل بن جعفر، همان،330 
و همچنین ر.ک: خّزاز قّمی، محمد بن علی، همان، 269.

6. حمیــری، عبــداهلل بــن جعفر، همــان، 348-352. همان گونه که از بیان مرحوم مجلســی در بحار پس از 
کــرده، لکن ابن ابی  نقــل این روایت اســتفاده می شــود، امام رضا؟ع؟ وجود ایــن روایات را تلویحًا تأیید 

حمزه را در سوء فهم و لجاجتش تقبیح می نماید. ر.ک: مجلسی، محمدباقر، بحار االنوار، 224/26.

7. مرحوم شــیخ طوســی به مجموعه ای از این روایات اشــاره نموده است. ر.ک: طوسی، محمد بن 
حسن، الغیبة، 63-43.
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یت  بــا توّجــه بــه این مــوارد، وقف بــر امام موســی کاظم؟ع؟ بــا اســتفاده از آمــوزۀ مهدو

توانســت تأثیــر چشــمگیر و قابل توجهــی در شــناخت شــیعیان نســبت به امــام حاضر 

کــه یــاران نزدیــک علی بن موســی؟ع؟ نیــز در شــهادت امام  داشــته باشــد؛ به گونــه ای 
کرده، حقیقت را از حضرت جویا می شدند.1 کاظم؟ع؟ تردید 

3_ 2_ چالش های مرتبط با والدت و امامت حضرت مهدی؟ع؟

گفـت   و اّمـا در مـورد چالش هـای مرتبـط بـا امامـت خـود حضـرت ولی عصـر؟ع؟ بایـد 

ّیـت  مهدو آمـوزۀ  بـا  کـه  شـناختی  بـه  توّجـه  بـا  عّباسـی،  خالفـت  دسـتگاه  کـه  ازآنجا

بـه  ازآن رو  بشـارت داده شـده می دیـد،  ـد منجـی 
ّ
تول در  را  کـت خویـش  داشـت،2 هال

ی و حذفـش از معادلـۀ قـدرت بـود. آن هـا بـه همیـن  شـّدت در پـی اّطـالع از والدت و

جهـت ائّمـه؟مهع؟ را در حصـر قـرار داده و خانـوادۀ ایشـان را حّتـی از درون، چنان کـه در 

گردیـد والدت  گرفتنـد؛ همیـن امـر باعـث  گذشـت، زیـر نظـر  اب 
ّ

کـذ تعامـالت جعفـر 

ولی عصـر؟ع؟ مخفیانـه و بـه دوراز اّطـالع اطرافیـان صـورت گرفتـه و جـز تعـداد اندکـی از 

گاه  کـه آزمـون صداقـت خویـش را گذرانـده بودنـد، کسـی از والدت حضرت آ شـیعیان 

گردیـد گروهی در امامت امام حسـن  کـه گذشـت، همیـن امـر باعث  نشـود. همان گونـه 

گروهـی نیـز بـر حضـرت وقـف  عسـکری؟ع؟ بـه جهـت عقـب نداشـتن، تردیـد نماینـد؛ 

کـه دورۀ  اب را خوردنـد. شـرایط به گونـه ای شـد 
ّ

کـذ گروهـی نیـز فریـب جعفـر  نمودنـد و 

پـس از حضـرت، دورۀ حیـرت نامیـده شـد3.

کلینی، محمد بن یعقوب، همان،274/2.  .1
2. شــاهد مهــم بر اشــراف ایشــان بر این موضــوع و آموزه، روایــات مجعول فراوانی اســت که در کتب 
کی  کــه مهدی را از نســل عّباس برمی شــمرد و این حا مختلــف روایــی اهــل ســّنت درج گردیده 
کورانــی، علــی، معجــم أحادیــث اإلمــام  گســتردۀ ایشــان در منابــع روایــی اســت. ر.ک:  از نفــوذ 
یت  المهدی؟ع؟، 180-198. چه بســا بر همین اســاس بوده که عّباسیان در مقابل اّدعای مهدو
توّســط بنــی الحســن، آن را بــه خویــش نســبت می داده انــد. ر.ک: ابوالفــرج االصفهانــی، مقاتــل 

الطالبیین، 193.
3. نوری، حسین بن محمد، خاتمة المستدرک،  44/4.
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ک ها کی خاّص و غفلت از سایر مال 4_ عامل چهارم: تمرکز بر مال
کــه از بررســی روایــات بــه دســت می آیــد، ائمــه؟مهع؟ درمجمــوع ویژگی ها و  همان گونــه 

خصائصــی را برای شــناخت امــام در هر برهه از زمان ارائه نموده اند. بررســی این نکته 

کــه ایــن ویژگی هــا چیســت و برای چــه جهتی ارائــه گردیده اســت و آیا جنبــۀ تعیینی 

گانه می طلبد، اما در این مقاله به این  داشــته یا جنبۀ تشخیصی، خود نوشتاری جدا

یخ حیات ائّمه؟مهع؟ برخی از این ویژگی ها  که در مقاطعی از تار مسئله توّجه می دهیم 

در منظر شیعیان از اهمیت و اولویت دوچندانی برخوردار می شدند؛ به طوری که سایر 

ک هــا و ویژگی هــا را تحت الشــعاع قــرار داده و همین امر موجب تحّیر و ســرگردانی  مال

دســته ای از شــیعیان در دســتیابی به مصداق واقعی امام می گردیده اســت. عالوه بر 

کی را نزد خود معتبر دانســته و بر اســاس آن تصمیم  گاهی برخی از شــیعیان مال این، 

که حقیقت خارجی نداشت. می گرفتند 

کات  گفته شود همین که اهل بیت؟مهع؟ برای تشــخیص امام اقدام به تبیین مال شــاید 

می نموده اند، خود دلیلی اســت بر اینکه نّصی دال بر اســامی ائمه؟مهع؟ وجود نداشــته 

که در جواب گفته می شود به طور طبیعی  است؛ اما این استدالل پذیرفته نیست، چرا

گردیده و حتی نزد برخی از  که از پیش تعیین  که تصریح به نام امامی  گر در شــرایطی  ا

ک ها برای عموم جامعه  خواص نیز شناخته شده باشد، ممکن نباشد، برشماری مال

ضرورت دارد.

4_ 1_ زیدیه و مسئلۀ دعوت علنی و جهاد

گرایش به مصداق امام در میان جامعۀ شــیعی منشــأ  که توانســت در  ازجمله مواردی 

که از شرایط  یدیه در باب امام است. ایشان بر این عقیده بودند  گردد، نوع اعتقاد ز اثر 

ی برای امربه معروف و نهی از منکر و جهاد  تعیین کنندۀ امام، اظهار امامت و خروج و

در ایــن مســیر اســت. اینــان به گونــه ای بر این مســئله پــای فشــاری می کردند که ســایر 

کی بود برای تشخیص محّق و  شــرایط و لوازم امامت را تحت الشــعاع قرار می داد و مال
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یدیه در مسائل األمامه چنین  مبطل در خصوص مّدعی امامت. در مورد این عقیدۀ ز

آمده است:

گــر کســی از فرزندان فاطمه به امامــت خویش فراخواَند، آنکه در خانه نشســته و پرده  ا
بیفکند، نه امام اســت و نه اطاعت از او واجب.1

ید؟حر؟ بلکــه نتیجۀ  که قباًل اشــاره شــد، نه مربــوط به جنــاب ز ایــن عقیــده همان گونــه 
ید از نوع تعامل امام باقــر و امام صادق؟امهع؟ در مقابل  سوءبرداشــت مــردم و اطرافیان ز
کسانی بودند  گذشت،  که از مرحوم خّزاز  ید؟حر؟ بوده است و مرّوج آن همان گونه  قیام ز

یدیان را بر عهــده گرفتند؛ به ویژه بنو  ید و فرزندش یحیی؟امهحر؟ ســردمداری ز کــه پــس از ز
یدیان به قیام بهرۀ فراوان  حسن که در مسیر پیشبرد اهداف خویش از اعتقاد و تمایل ز
یدیه تنها وجه  بردند. شاهد این گفته، روایتی در کتاب کافی است که نشان می دهد ز
اختــالف خــود با امام صادق؟ع؟ را در عدم عقیدۀ حضرت به جهاد می دانســته اند.2 
گر حضرت آشــکارا اّدعای امامــت می نمود  یدیــه ا کــه در باور ز ایــن بــه آن معنا اســت 
یدیه به  گرایــش ز گــرد می آمدند.  و دســت بــه قیــام می زد، ایشــان در زیر لوای حضرت 
مدعیــان امامــت و خارجین بر خلفای جور، تحت تأثیر این دیدگاه، شــیعیان را دچار 
تردید می نمود و ایشــان برای رفع این تردیدها از حضرات؟مهع؟ چاره جویی و اســتفهام 
ره 

َ
کلینی در مورد عبدالملک بن اعین و فضیل بن ُسّک می نمودند؛ مانند آنچه مرحوم 

نقل می نماید.3

4_ 2_ فرزند ارشد امام سابق بودن

ک هــا در تشــخیص مصداق امام فرزند ارشــد بودن جانشــین امام پیشــین  یکــی از مال
ْ  َتُکْن  ِبِه  َعاَهة«.4

َ
َکِبیِر َما مل

ْ
ْمَر یِفي ال

َ ْ
است. چنانکه از حضرات نقل شده است: »ِإّنَ األ

کبر، عبداهلل بن محمد، مسائل األمامة، 200. 1. ناشی ا
کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 391/9.  .2

3. همان، 601/1.

4. همان، 711/1.
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گرفتن قید ذکر شــده،  ک البته به طور ناقص و بدون در نظر  در برهه ای از زمان این مال

ک ها  که دیگر مال از منظر شیعیان ائّمه؟مهع؟ چنان مهم و تعیین کننده جلوه می نماید 

کیــد بر امامت عبــداهلل افطح پس از  در مقابــل آن رنــگ می بــازد. بارزتریــن این موارد تأ

ی از امــام کاظم؟ع؟ و ســایر فرزندان  امــام صــادق؟ع؟ اســت، تنها بــه جهت اینکــه و

حضــرت صادق؟ع؟ بزرگ تر بوده اســت. به نظر می رســد مؤانســت جامعــۀ آن عصر با 

گشــتن خالفت و جایگاه فرزند بزرگ تر در این خصوص به عنوان ولی عهد، در  موروثی 

گاه  گرایش مردم به عبداهلل آ یکرد بی تأثیر نبوده اســت. جناب زراره آنگاه کــه از  ایــن رو

ی برمی شمرد.1 همچنین هشام  می شــود، عامل این مســئله را تنها فرزند ارشــد بودن و

کــه از تحّیر شــیعیان پس از امــام صادق؟ع؟ارائــه می دهد،  بــن ســالم نیــز در گزارشــی 
گرایش به عبداهلل می داند.2 همین مسئله را علت 

همان گونه که گذشت، شیعیان در زمان امام صادق؟ع؟و حیات فرزندش اسماعیل، 

ی را جانشــین حضــرت می دانســتند. همچنیــن در زمــان امام هــادی؟ع؟ و حیات  و

که از روایات استفاده  ی را جانشــین حضرت می دانســتند. آن گونه  فرزندش محّمد، و

کنار اظهار عالقه و محّبت حضرات  می شود و مرحوم مفید بر آن تصریح می کند،3 در 

به فرزندانشــان، بزرگ تر بودن ایشــان نســبت به ســایر فرزندان نیز در این زمینه مؤثر بوده 

است.

4_ 3_ سّن امام

کــه توجــه بــه آن برخــی از شــیعیان را در نیل به حقیقــت دچار  یکــی از دیگــر مســائلی 

حیرت نمود، مســئلۀ ســن امام بود. به طور طبیعی و در ابتدای امر به نظر می رســد الزم 

که بتواند  که پیشــوای یک جامعــه در حدی از توانایــی و بلوغ اجتماعی باشــد  اســت 

کشی(، 154. 1. طوسی، محمد بن حسن، اختیار معرفة الرجال )رجال 
کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 191/2.  .2
3. مفید، محمد بن محمد، األرشاد، 209/2.
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گــذران مقدار  مدیریــت امــور را در دســت بگیــرد و این مهم در شــرایط عادی مســتلزم 

قابل توجهــی از عمــر و کســب تجربــه و علم کافی و وافی اســت. در ایــن زمینه گروهی 

گرفتار  از شــیعیان وقتــی بــا صغر ســن امــام مواجه می شــدند، در حیــرت و ســرگردانی 

می آمدند.

صــدق  رضــا؟ع؟  حضــرت  از  پــس  امامــان  همــۀ  خصــوص  در  مســئله  ایــن  گرچــه 
ــذا  کمــی داشــت، ل کــه ســّن  ــود  کــه امــام جــواد؟ع؟ اولیــن امامــی ب ــا ازآنجا می کــرد، اّم
ایــن شــبهه در خصــوص ایشــان بیشــتر  رخ  نمــود و بــا حــل  و فصــل ماجــرا در مــورد 
ایشــان، دیگــر دربــارۀ ســایر ائّمــه؟مهع؟ مطــرح نگردیــد. ایــن چالــش بــا آنکــه در زمــان 
ــا امــام جــواد؟ع؟ وجــود داشــت، پــس از شــهادت  حیــات امــام رضــا؟ع؟،1 در رابطــه ب
امام رضــا؟ع؟ پررنگ تــر و مسئله ســازتر شــد.2 طبــری در دالئــل األمامــة پــس از اشــاره بــه 

گــزارش می دهــد: ایــن مســئله چنیــن 

ی بــه شــش ســال و چنــد مــاه رســید، مأمــون پــدر ایشــان را  وقتــی عمــر و

کلمه به  گروه شیعیان در سرگردانی ماندند و بین مردم اختالف  کشت و 

وجود آمد. ســن ابوجعفر؟ع؟ را کم دانســته و شــیعه در سایر شهرها دچار 
سرگردانی شد.3

که از روایات4 برمی آید، حضرات ائمه؟مهع؟ این تردیدها را ناشی از تمرکز  نا به جا   همان گونه 

ک  ک قرار دادن آن دانسته و با یادآوری ماجرای حضرت عیسی؟ع؟، مال بر سن و سال و مال

بودن سن و سال در مسئله را  رد می کردند.

4_ 4_ عقب داشتن امام

کــه در برهــه ای از زمــان تمرکــز بر آن برخــی از شــیعیان را دچــار تردید و  ک دیگــری  مــال

کلینی، محمد بن یعقوب، همان،102/2.  .1
2. همان، 284/2 و همچنین طبری، محمد بن جریر بن رستم، همان، 388.

3. همان، 388.
کلینی، محمد بن یعقوب، همان،102/2.  .4
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که می دانســتند سلســلۀ  حیــرت نمــوده بود، مســئلۀ فرزند داشــتن امام بود. شــیعیان 

امامت از نسل امام سابق تداوم می یابد، وقتی مشاهده کردند امام رضا؟ع؟ با گذشت 

بیش از چهل ســال از عمر شریفشــان هنوز فرزند پســری ندارد، دچار تردید شــدند؛ لذا 

بــه حضــرت مراجعــه می کــرده و در مــورد فرزنــد و جانشــین ایشــان ســؤال می نمودنــد. 

کالم صفوان بن یحیی خطاب  مسئله ســاز و محل ســؤال بودن این نکته را می توان از 

که می گوید: به امام رضا؟ع؟ برداشت نمود، در آنجا 

قبل از اینکه خداوند ابی جعفر را به شــما ببخشــد، ما همواره در این مورد از 

شما سؤال می نمودیم و شما می فرمودید که خداوند به من پسری عطا خواهد 
نمود. پس خداوند او را به شما بخشید و چشمان ما را روشن ساخت.1

کــه گذشــت، تبلیغــات ســوء واقفــه و همچنین  البتــه الزم بــه ذکــر اســت، همان گونــه 

که ماجرای  د امام جــواد؟ع؟ 
ّ
عکس العمــل برادران و بســتگان حضرت نســبت بــه تول

آن را علــی بــن جعفــر؟حر؟ به تفصیــل بیــان می نماید، در دامــن زدن به این چالــش، تأثیر 

به سزایی داشته است.

برابر با آنچه گذشت، معلوم شد که طبق آموزه های اهل بیت؟مهع؟، قیام به سیف برای 

ک حقانیت امامت نبوده و  ی مال امربه معــروف و نهی از منکر و یا ســّن امــام، به هیچ رو

فرزند ارشد بودن یا عقب داشتن نیز به جهت موارد خاص و به صورت کاربردی توسط 

کیــد قــرار گرفته و در اعطــای مقام امامت به شــخص  برخــی از حضــرات؟مهع؟ مــورد تأ

نقش محوری نداشته است.

5_ عامل پنجم: دوری راه
بــا توّجــه بــه شــرایط عصــر ائّمــه؟مهع؟، به طــور طبیعــی فراینــد انتقــال اطالعات بســیار 

یدادهای جاری  به کندی صورت می گرفت و زمان فراوانی سپری می گردید تا اخبار رو

ُب اهّلُل ِلي  :›َيَ
ُ

َبا َجْعَفٍر علیه الســالم، َفُکْنــَت َتُقول
َ
َك أ

َ
َب اهّلُل ل ْن َيَ

َ
 أ

َ
َك َقْبل

ُ
ل
َ
ا َنْســأ 1. همــان: »َقــْد ُکّنَ

َقّرَ ُعُیوَنَنا ...«
َ
َك، َفأ

َ
‹ َفَقْد و َهَبُه اهّلُل ل

ً
ما

َ
ُغال
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گــوش همــگان برســد. مســئلۀ امامــت و رهبری  کنــده  شــده و بــه  کنــار پرا در گوشــه و 

شیعیان نیز از این قاعده مستثنا نبوده و پس از شهادت هر یک از ائّمه؟ع؟، مدت ها 

طول می کشــید تا خبر آن به همۀ شــیعیان برســد و مردم متوّجه جانشــین امام پیشــین 

گردنــد. در رونــد این اطالع رســانی، ممکن بود نقــص و ایرادی موجب زیر ســؤال رفتن 

که مســئلۀ  گــردد و مخاطبین را دچار تردید و ابهام نماید؛ خصوصًا در مواردی  اخبــار 

جانشــینی، در مرکــز حضــور ائّمــه؟مهع؟، ماننــد مدینــه، متفٌق علیه نبوده و شــیعیان در 

مناطق دوردست، پس از گذشت مدتی با اخبار متفاوتی در این باره مواجه می گشتند 

گاهی از حقیقت ماجرا، به آمدوشــد فرســتادگان مورد وثوق موکول می شــد؛ این امر  و آ

به نوبۀ خود زمان مدیدی را می طلبید و به حیرت و ســرگردانی شیعیان می افزود.

کــه حســین بــن همــدان در الهدایــة الکبــری از ابوالقاســم بــن صائــغ بلخــی  همان گونــه 

ی بــرای شــناخت جانشــین امــام عســگری؟ع؟، وقتــی اختالفــات  نقــل می کنــد، و

اطرافیــان خــود در خراســان را مشــاهده می کنــد، مســیر خراســان بــه بغــداد و از آنجــا 

کــه مراجعــه می کنــد، مســئله را محــل  گروهــی  بــه ســامراء را پیمــوده و در مســیر بــه هــر 

اختــالف فــراوان می بینــد و درنهایــت پــس از صــرف ماه هــا وقــت و بحــث بــا افــراد 

مختلــف بــه حقیقــت پــی بــرده و پــس از برگشــت بــه وطــن خویــش موفــق می شــود 
کنــد.1 اطرافیــان را به حــق دعــوت 

مرحوم مفید نیز در ارشــاد، آنجا که به ذکر اســماعیل فرزند امام صادق؟ع؟ می پردازد، 

بــه ایــن نکته اشــاره می کند که پس از رحلت اســماعیل، عمدۀ کســانی که به امامت 

ی ســپس در  ی قائــل بودنــد، مگــر تعدادی معدود، همگــی از نظر خود برمی گردند. و و

که این افراد معدود، از خواص روات و نزدیکان  بیان چرایی این مسئله اشاره می کند 
حضرت نبودند، بلکه »کانوا ِمن األباعد و الطراف«.2

1. خصیبی، حســین بن حمدان، همان، 387 -392.
2. مفید، محمد بن محمد، األرشاد، 210/2.
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کــه خود  کــه می تــوان بــر ایــن تأثیرگــذاری ارائه نمــود تفاوتی اســت  امــا شــاهدی مهــم 

ائّمــه؟مهع؟ بیــن تکلیــف افــراد در تشــخیص مصداق امــام، با توجــه به فاصلــۀ مکانی 

گردیده اند. وقتی محّمد بن مســلم از امام صادق؟ع؟ در  ایشــان نســبت به امام، قائل 

ی پرســش می کند که آیا مردم نســبت  خصوص معرفت جانشــین امام پس از فقدان و

بــه کســب ایــن معرفــت معذورند یــا نه، حضــرت اهــل مدینه را غیــر معــذور خوانده و 

ا  ّمَ
َ
کــه دارند معذور دانســته و می فرماینــد: »أ ســایرین را نیــز بــر اســاس میزان فاصله ای 

َداِن، َفِبَقْدِر َمِسیِرِهم«.1
ْ
ُبل

ْ
ا َغیُرَها ِمَن ال ّمَ

َ
؛ و أ

َ
َدِة َفال

ْ
َبل

ْ
 هِذِه ال

ُ
ْهل

َ
أ

 بنابرایــن به طــور طبیعی می تــوان یکی از عوامل این تحّیرات را فاصلۀ مکانی بخشــی 

کندگی جامعۀ شیعیان این  از جامعۀ شــیعی از امام دانســت. توجه به گستردگی و پرا

مورد را بهتر قابل درک می نماید.

نتیجه
کم بر  بــر اســاس آنچــه گذشــت می تــوان گفت در درجــۀ اول ایــن فشــار و اختنــاق حا

که منجر به مخفی و دور از دسترس ماندن احادیث اهل بیت؟مهع؟  جامعۀ شــیعی بود 

در خصوص اســامی ائمه؟مهع؟ و به دنبال آن، عدم تبیین مســئلۀ رهبری و جانشــینی 

در مواقع موردنیاز می گردید. همین مهم زمینه را فراهم می نمود تا عوامل دیگری نیز در 

این خصوص خودنمایی کنند، عواملی مانند سوءاستفادۀ خواص یا اطرافیان ایشان 

یت، ســردرگمی در  از جایــگاه یا عملکرد خواص، بهره برداری های ســوء از آموزۀ مهدو

کات و ُبعد مسیر از مرکز رهبری جامعۀ شیعیان. مال

که از خالل مباحث گذشــته روشــن شد، باید به این نکته توجه نمود  البته همان گونه 

که هر یک از این عوامل به تنهایی عامل حیرت نبوده، بلکه در کنار هم و به طور هم افزا 

تأثیرگذاری می نموده اند. خصوصًا در مورد عامل تقّیه اشاره شد که این ویژگی به عنوان 

کلینــی، محمــد بــن یعقوب، همــان، 273/2: »اهل این شــهر )مدینه( معذور نیســتند، اما اهل   .1
که دارند، نسبت به معرفت امام در سعه هستند«. سایر شهرها به میزان فاصله ای 
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اساســی ترین مورد، زمینه را برای میدان داری عوامل دیگر فراهم نموده اســت. توضیح 

گــر فضای اختناق و تقّیه تا بدان حّد جامعۀ شــیعه را فرانگرفته بود، از ســویی  اینکــه ا

نصــوص دال بــر معرفی حضرات؟مهع؟ به خفا نمی رفت و از ســویی نیــز، عوامل دیگر یا 

فرصت بروز نداشــتند و یا در صورت بروز نیز با روشــنگری حضرات؟مهع؟ قابل رفع بود. 

گذشــت، آنچه برخی شــیعیان را  که  ید؟حر؟ همان گونه  به عنوان مثال در ماجرای قیام ز

ید بود. این  دچار شبهه نموده بود، عدم همراهی و حمایت علنی امام صادق؟ع؟ با ز

ید در مقابل امام صادق؟ع؟ و خود  مســئله از ســویی برخی را بر این توّهم داشــت که ز

مّدعی امامت است؛ و از سوی دیگر گروهی چون مؤمن طاق را دچار این شبهه نموده 

ید بدون اذن امام اقدام به این عمل نموده است و این همه ناشی از آن بود که  بود که ز

ید را اعالم نماید. در  حضرت نمی توانســت به طور صریح و علنی حمایت خویش از ز

که عبداهلل افطح را در وصّیت ظاهری  مورد فطحیه نیز عامل تقّیه امام را بر آن داشت 

گرداند و این مســئله به ضمیمۀ بزرگ تر بودن عبداهلل نسبت به امام کاظم؟ع؟  شــریک 

و ســکوت و عدم موضع گیری حضرت، در ســوگیری برخی شیعیان به امامت عبداهلل 

یت و تأثیرگــذاری خواص،  مؤثــر بــود. در جریــان واقفه نیز عــالوه بر جایگاه آمــوزۀ مهدو

که جامعۀ شیعی را به منجی مشتاق تر می نمود، در مقبول  فضای فشار و اختناق نیز 

کالم سران وقف و بروز ابهامات، تعیین کننده بود. واقع شدن 

که بر عهــده داشــتند در مقابل  بدیهــی اســت ائمــه؟مهع؟ نیــز  به جهــت نقش هدایتــی 

این تردیدها آرام نگرفته و متناسب با شرایط موجود جهت رفع این تردیدها دست به 

اقداماتی می زده اند.
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علل اختالف الشيعة في عصر النص في تشخيص مصداق اإلمام

روح اهلل الكاظمي النجف آبادي1  

الخالصة:

تكشف الدراسة عن تاريخ الشيعة في عصر حضور أهل البيت ؟مهع؟ عن حيرة بعض 
بت ظهور اتجاهات  ة ؟مهع؟. وهذه الحيرة سّبَ الشيعة عند استشهاد كل إمام من األئّمَ

مختلفة في هذا المضمار. 

وقــد ادعــى بعضهــم أّنَ هذه الحيرة واالختالف يحكي عــن االختالف في النصوص 
ة أخرى،  ة ؟مهع؟، ولكن في رد هذه الدعوى يمكن طرح نظرّيَ الدالة على أسماء األئّمَ
ا  ما صدر بعضها في ظروف تحكمها التقية، وهذا األمر مّمَ

َ
وهي أّنَ هذه النصوص إّن

ــد الطريــق لســائر األســباب في ظهور هــذه االختالفات. ومن تلك األســباب: دور  مّهَ
ة ؟مهع؟ التعاليم المهدوية والمشاكل المرتبطة بها، ونوع نظرة المجتمع  خواص األئّمَ
ة 

َ
الشــيعي للمعاييــر المطروحة في خصوص تعيين اإلمام، وفــي الختام انفصال عّد

من الشيعة عن الزعامة في المجتمع الشيعي.

المفردات األساسية: مصداق اإلمام، قيادة المجتمع الشيعي، تعيين اإلمام، اختالف 
الشيعة.

يــج مركــز إمامــة أهــل البيــت ؟مهع؟ التخصصيــة.   1. باحــث فــي الحــوزة  العلميــة بقــم المقدســة، خّرِ
roohollah.kazemi@gmail.com
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The Reasons behind the Disagreements 
among the Today’s Shiites over the 

Recognition of the Referent of Imam
 Rouhollah Kazemi Najaf Abadi 1

Abstract

Surveying the history of Shia in the very time of Ahl-al-Bayit(The 
family of the prophet) ,shows that, when every one of them was 
martyred, some of the people in the Shiite society were left with 
perplexity in recognizing the referent of the Imam, leading to 
the emergence of varied tendencies in this regard. Some have 
said these perplexities and disconformities represent the forgery 
of the texts indicative of the names of Imams. However, to 
reject this reasoning, one can say there is another hypothesis, 
claiming these texts had already existed but were concealed due 
to dissimulation (Taqieh). And this has established the ground 
for the other parameters to affect the emergence of these 
disagreements. These parameters include the role of the elites; 
the teachings of Mahdiism and its related challenges; the kind 
of the Shiite community’s attitude towards the available criteria 
for recognizing the referent of Imam; and finally, the existing 
distance between some Shiites and the leadership center of Shiite 
community.      

Keywords: The referent of Imam, Shiite community’s leadership, 
the appointment of Imam, Shiite’s disagreements. 
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