حت ّيرشيعياندرشناختامام
و نقش تقيه در آن*

فصلنامۀامامتپژوهی
سال چهارم ،شماره 13

روحاهلل کاظمی

1

چکیده
با توجه به وجود گزارشهای متعدد در مورد تحیر شیعیان در تشخیص مصداق امام،
الزم است به علل موجدۀ این پدیده در تاریخ شیعه پرداخته شود .یکی از این علل را
میتوان فضای اختناق حاکم بر جامعۀ شــیعی و در مقابل ،تقیۀ ناشــی از آن دانســت.
بررســی مصادیق حیرت در جامعۀ شــیعی ،نشــان میدهد که چگونه فضای خفقانی
که از سوی حاکمان دستگاه خالفت جور ،جامعۀ شیعی را در سیطرۀ خویش قرار داده
بود ،باعث گردید تا احادیث دال بر اسامی ائمه؟مهع؟ ،همچون ّ
سری نزد برخی خواص
شــیعیان اهلبیت؟مهع؟مکتــوم مانــده و از دســترس عموم خــارج گردد و شــیعیان را در
هدایت و اهتدای به مصداق امام ،دچار چالش نماید.
کلیدواژهها :مصداق امام ،تقیه ،جامعۀ شیعیان عصر حضور.
* تاریخ دریافت ،93/9/12 :تاریخ پذیرش.93/11/5 :

 .1دانــش آموختــۀ حــوزۀ علمیــۀ قــم و فــارغ التحصیــل مرکــز تخصصــی امامــت اهــل بیــت؟مهع؟.
roohollah.kazemi@gmail.com
roohollah.kazemi@gmail.com
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مقدمه
بامطالعۀ منابع مختلف روایی و تاریخی ،این نکته بهوضوح برای هر پژوهشــگری رخ
مینمایــد کــه در طــول تاریخ حضــور ّ
ائمــه؟مهع؟ ،در برهههای مختلف ،جامعۀ شــیعی
دچار نوعی سرگشتگی و حیرت در تشخیص مصداق امام؟ع؟ بوده است؛ بهگونهای
ّ
کــه در مــوارد متعــدد ،ایــن حیرت منجــر به انحــراف و پیدایــش فرق مختلــف گردیده
است.
ســـؤالی کـــه در اینجـــا مطـــرح میگـــردد ایـــن اســـت کـــه آیـــا چنانکـــه برخـــی ادعـــا
نمودهانـــد 1 ،وجـــود ایـــن ســـرگردانیها نمیتوانـــد شـــاهدی بـــر عـــدم وجـــود روایـــات
دال ب ــر ن ــام و فهرس ــت اس ــامی ائم ــه؟مهع؟و درمجم ــوع ،مجع ــول ب ــودن ای ــن روای ــات
باشـــد؟! بهعبارتیدیگـــر ،آیـــا میتـــوان گفـــت بیـــن ایـــن ســـرگردانیها و بیـــن عـــدم
نــص بــر حضــرات؟مهع؟ ،مالزمــه وجــود دارد ،یــا اینکــه چنیــن مالزمـهای وجــود نداشــته
و ایــن حیرتهــا ناشــی از علــل و عوامــل دیگــری اســت کــه بــا نصــوص دال بــر اســامی
116

حضـــرات؟مهع؟ قابلجمـــع اســـت؟
نگاشتۀ پیش رو به دنبال آن است که از میان این علل ،مسئلۀ تقیه و چگونگی تأثیر
2
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آن را در این زمینه مورد کنکاش قرار دهد.
الزم بــه ذکــر اســت ،گرچــه طــرح ایــن مســئله ســابقهای دیرینــه دارد ّامــا پاســخ بــه آن
بهگونــهای محــدود و بهصورت موردی بوده اســت .به عبارتی ازآنجاکه مســئله در مورد
شخصیتهایی چون زراره ،هشام بن سالم و مؤمن طاق پررنگتر بوده ،شبهه و پاسخ
آن نیــز حــول ایــن افراد مطرح گردیده اســت؛ درحالیکه مســئلۀ تردید و ّ
تحیر شــیعیان
 .1ر.ک .الکاتــب ،احمــد ،تطــور الفکر السیاســی الشــیعی من الشــوری الــی والیة الفقیــه 112 _110 ،و
همچنین :صدوق ،محمد بن علی ،کمالالدین و تمام النعمه 74/1 ،به نقل از زیدیه.
 .2از مفهــوم تقیــه تعاریــف مختلفــی ارائــه گردیــده اســت؛ ولــی در ایــن نگاشــته مــراد از آن ،مطابــق بــا
تعریــف مرحــوم مفیــد ،عبــارت از کتمــان حــق و پوشــیده داشــتن اعتقــاد بــه آن و پنهــانکاری در
برابــر مخالفیــن اســت .ر.ک .مفیــد ،محمــد بــن محمــد ،تصحیــح اعتقــادات االمامیــه.137 ،

در تشــخیص مصداق امام؟ع؟ و علل و عوامل مؤثر در آن ،از ســویی بســیار گســتردهتر و
فراتــر از برخی خواص بوده ،و از ســویی دیگر محدود بــه دورهای خاص از دوران امامت
ّ
ائمــه؟مهع؟ نبــوده اســت؛ بنابرایــن بــه نظر میرســد جــز در موارد معــدودی که مســئله به
جهت رجالی (مانند آنچه مرحوم خویی در مورد زراره بیان نموده) 1و یا از جنبۀ کالمی
ّ
(ماننــد آنچــه از مرحــوم صــدوق در کمالالدیــن آمده اســت) 2مورد نقادی واقع شــده،
همۀ موارد استقصا نگردیده و بررسی جامعومانعی صورت نپذیرفته باشد.

 _1جامعۀ شیعیان و حیرت در شناسایی مصداق امام
گرچه ارائۀ گزارشــی تفصیلی از این ســرگردانیها ،خود نگاشــتهای جداگانه میطلبد،
امــا بهاختصــار و بهعنــوان نمونه ،در ایــن زمینه میتوان بــه کالم ابوعبیدۀ حذاء اشــاره
َ
َُ
نمــود؛ وی در ترســیم فضــای حاکم بعــد از رحلت امام باقر؟ع؟ میکوبــد« :ک ّنا َز َم َان أ ِب
َ
َ َ ْ َ
نَ ُ
َ
3
ی ق ِب َض َن َت َر ّد ُد کال َغ َ ِن ل َر ِاع َی َلا».
؟ع؟ح
َج ْعف ٍر
ِ

و یــا بهعنــوان نمونــهای دیگــر ،میتوان گزارش هشــام بن ســالم در خصــوص چگونگی
پیبردن به امامت امام کاظم؟ع؟ و وضعیت ســرگردانی جامعۀ شــیعی در این برهه را
از گرایــش عمــوم جامعــه بهســوی عبداهلل افطح دچار ســرگردانی شــده و در ابتدای امر،
حقیقت را تشخیص نداند.

4

شــاهد دیگــر ،جریــان وقــف در طول تاریخ شــیعه اســت .مســئلۀ توقــف بر یــک امام و
 .1خوئی ،ابوالقاسم ،معجم رجال الحدیث.237/15 ،
 .2صدوق ،محمد بن علی ابن بابویه ،همان.75/1 ،
 .3کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی.321/2 ،
 .4در این خصوص در مورد زراره نیز روایاتی نقل گردیده است که میتواند مشعر به تردیدهای وی در
امامت امام کاظم؟ع؟ باشــد .ر.کّ .
کشــی ،محمد بن عمر ،اختیار معرفه الرجال (رجال کشی)،
 .155ولــی بــا توجــه به روایات دیگر و نقل امام رضا؟ع؟ در خصوص وی ،این برداشــت از روایت
تضعیف میگردد .ر.ک .صدوق ،محمد بن علی ابن بابویه ،همان.75/1 ،

ّ
تحیر شیعیان در شناخت امام و نقش تقیه در آن

موردتوجــه قــرار داد که چگونه وی و دیگر بزرگانی از امامیه ،چون مؤمن طاق و ابو بصیر،
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نپذیرفتن امامت جانشــین وی توســط برخی از شــیعیان ،گرچه در زمان امام رضا؟ع؟
بــه جهاتــی پررنگتر بود ،اما اختصاص به آن برهه نداشــته و تمام ائمه؟مهع؟ در امامت
خویــش بــا این مســئله مواجــه بودهانــد؛ بهگونهای کــه نوبختــی در قضاوتی کلــی ،بیان
مــیدارد کــه بــا درگذشــت هــر یــک از امامــان شــیعه ،گروهــی در امامــت وی متوقــف
میگشتند.

1

موضعگیــری جامعــۀ شــیعه در قبــال مطــرح گردیــدن امامــت امــام جــواد؟ع؟ در ســن
هفتســالگی نیز از نمونههای بارز این مدعا است.

2

و بهعنوان آخرین مورد ،به این کالم امام عسگری؟ع؟ اشاره مینماییم که در خصوص
تعامل برخی شیعیان با امامت حضرتش ،اینگونه لب به شکایت میگشایند:
آنگونــه کــه مــن بهواســطۀ تردیــد ایــن گــروه در امامــت خویــش آزار دیــدم،
هیچیک از پدران من آزار ندید.

3

مجموعۀ این گزارشها ،بهوضوح ،وجود تردیدهایی را در بدنۀ جامعۀ شیعی ،در مسیر
118

تشخیص مصداق امام نشان میدهد.
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 _2جامعۀ شیعیان و اختناق حاکم بر آن
ّ
جامعۀ شیعیان در زمان حضور ّ
ائمه؟مهع؟ همواره متأثر از نوعی فشار ،اختناق و ارعاب
از سوی حاکمان جور بوده است .این ویژگی هرچند تحت تأثیر شرایط متفاوت ،دچار
فراز و فرودهایی شده استّ ،اما هیچگاه بهطور کامل مرتفع نگردید .در راستای مقابله

با این شرایط و حفظ جان شیعیانّ ،
ائمه؟مهع؟ راهکار ّ
تقیه را در پیش گرفته و به جامعه
ارائــه نمودنــد .اهمیــت ایــن مقولــه و جایــگاه آن در آموزههــای دینی بر کســی پوشــیده
 .1نوبختی ،حســن بن موســی ،فرق الشیعه« :82 ،کل من میض مهنم فله واقفة قد وقفت علیه».
 .2ر.ک .طبــری ،محمــد بــن جریــر ،دالئــل االمامــه388 ،؛ ّ
کشــی ،محمــد بــن عمــر ،همــان596 ،؛
نوبختی ،حسن بن موسی ،همان.86 ،
َ
ْ َ
ْ
ّ
َ
ٌ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ائ ِ ِبث ِل ما م ِنيت ِب ِه ِمن ش ِك ه ِذ ِه
ْ .3صدوق ،محمد بن علی ،همان« :222/1 ،ما م ِ ين أحد ِمن آب ِ ي
ال ِع َص َاب ِة ِ ي ّف».

نیســت؛ بهگونــهای که در روایــات بهصراحــت از امامان معصوم؟مهع؟ چنین نقل شــده
َ َ َ
َ
1
َ
َّ َّ ُ ْ
ین َآب ِائَ ،و ل ِإ َمی َان ِ َل ْن ل َت ِق َّیة له».
اســت« :الت ِقیة ِمن ِد ِین و ِد ِ

شــیعه از زمــان امیرالمؤمنین؟ع؟ و نیز پس از شــهادت ایشــان ،تمایزی نســبی از ســایر
مســلمین داشــت؛ تا جایی که در دوران امامت امام حســن؟ع؟ ،آن حضرت در مفاد
صلحنامــۀ خویــش بــا معاویــه ،یکــی از بندهــا را بــه تأمیــن امنیــت شــیعیان پدرشــان
اختصــاص میدهنــد 2.ایــن تمایــز ،بــا روی کار آمــدن یزیــد و فجایعی کــه در کربال و در
واقعــۀ ّ
حــره رقــم زد ،بیشازپیــش آشــکار شــد و همــگان دریافتند کــه امویــان در مقابله
بــا اهلبیــت؟مهع؟و پیروان ایشــان ،از هیچ فشــار و ظلمی چشمپوشــی نمیکننــد .از آن
دوره بــه بعــد ،جامعــۀ شــیعی در خفقان و محدودیــت فراوانی قرار گرفت .این فشــارها
توســط ّ
در ســالهای بعد و بهویژه در دوران بنی مروان و ّ
عمال ایشــانکه نمونۀ بارز آنها
ّ
حجاج بن یوسف بود ،شدت یافت.

در ایــن دوره ،وضعیت شــیعیان از ســه حال خارج نبود؛ یا فــراری بودند؛ یا در زندان به
6
سر میبردند؛ و یا چون کمیل بن زیاد 3 ،قنبر 4،سعید بن جبیر 5و یحیی بن ّام الطویل،
ّ
سفاکی چون ّ
به دســت ّ
حجاج ،به شهادت میرسیدند.
عمال

7

مردم پس از شهادت حسین؟ع؟مرتد 8شدند جز سه نفر :ابوخالد کابلی،
 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.555/3 ،
 .2ابن شهرآشوب ،محمد بن علی ،مناقب آل ابی طالب.33/4 ،
 .3خوئی ،ابوالقاسم ،همان.132/15 ،
ّ .4
کشی ،محمد بن عمر ،همان.75 ،
 .5همان.119 ،
 .6همان.123 ،
 .7ب ــرای درک بهت ــر ش ــرایط دورۀ حج ــاج ،ر.ک :مس ــعودی ،عل ــی ب ــن حس ــین ،م ــروج الذه ــب،
.167_166/3
 .8مقصود آن است که از گرد اهلبیت؟مهع؟ پراکنده گشتند.

ّ
تحیر شیعیان در شناخت امام و نقش تقیه در آن

این بیان امام صادق؟ع؟ که فرمودند:

119

یحیــی بــن ام الطویل و جبیر بن مطعم؛ و پساز این بود که مردم به شــیعه
ملحق شده و زیاد گردیدند.

1

به انضمام اظهارنظر مسعودی در این زمینه که مینویسد:
علی بن الحســین[؟امهع؟] امامت را بهصورت مخفی و با تقیۀ شــدید و در
زمانی دشوار عهدهدار گردید.

2

حاکی از وخامت اوضاع جامعۀ شیعی در این دوره است.
تصویــری کــه امــام ســجاد؟ع؟ در تبییــن شــرایط اجتماعــی عصر خویــش بــرای زراره و
منهــال بــن عمــرو ترســیم مینماینــد ،اوج مظلومیــت اهلبیــت و شــیعیان ایشــان را
آشــکار میســازد .ایشــان در تبیین این وضعیت اســفبار برای زراره ،مردم زمان خویش
را در تشــبیهی بــه شــش گروه تقســیم مینمایند و پــس از توضیحی ،مؤمنیــن را بهمثابۀ
گوســفندانی میداننــد کــه در اوج ناتوانــی و اســتیصال ،پوستشــان کنــده ،گوشتشــان
خورده و استخوانهایشان شکسته میشود.
ً
و هــم ایشــان صریحــا در جواب منهال بــن عمرو که جویای احوال حضــرت گردیده بود
3
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فکر نمیکردم بزرگی از اهل مصر مانند تو نداند که حال ما چگونه است!
حــال اگر نمیفهمی یــا نمیدانی برایت بازگو میکنم؛ ما در میان قوم خود
مانند بنیاســرائیل در میان فرعونیان گردیدهایم؛ آنگونه که فرزندانشــان را
میکشــتند و زنانشــان را به اسارت میبردند و با ناســزا گفتن به پیر و بزرگ
ما بر منابر ،به دشمنان ما تقرب میجویند . ...

4

ایــن رونــد در زمان امام باقر؟ع؟ نیز ادامه داشــت؛ بهگونهای که هشــام بن عبدالملک،
ّ .1
کشی ،محمد بن عمر ،همان.123 ،
 .2مسعودی ،علی بن حسین .اثبات الوصیه لالمام علی بن ابیطالب.168 ،
 .3صدوق ،محمد بن علی ،الخصال.339/1 ،
 .4محمد بن سعد ،الطبقات الکبری.220/5 ،

امام باقر؟ع؟ را به همراه فرزندش امام صادق؟ع؟به شام فراخواند و در تحقیر و جسارت
به حضرت در میان مسلمین و اطرافیانش ،از هیچ کوششی فروگذار نکرد.

1

ایــن رویــه ادامه داشــت تــا اینکه در ســال  111ق .دعوت عباســیان و طرفداران ایشــان
بــه بنیهاشــم آشــکار شــد 2.ایــن دعوت با شــعار «الرضــا مــن آل محمــد؟ص؟» و تبلیغ
مظلومیت اهلبیت؟مهع؟ همراه بود؛ بهگونهای که ابوالفرج اصفهانی میگوید:
وقتی ولید بن یزید به قتل رسید و میان بنی مروان اختالف افتاد ،داعیان
بنیهاشم به نواحی گوناگون رفتند و اولین چیزی را که اظهار مینمودند،
فضــل علــی بــن ابیطالــب و فرزندانش بــود و آنچه ایشــان دچار آن شــده
بودند از کشته شدن و ترسیدن و دربهدری.

3

از ســویی دیگر ،به شــهادت همین کالم ،بین امویان و همچنین بین طرفداران ایشــان
نیــز اختالفاتــی رخنمــود؛ تا آنجا که در طول ســه ســال پس از مرگ هشــام در ســال 125
ق .چهــار نفــر از بنی مروان به حکومت رســیدند و در ممالک اســامی هرجومرج حاکم
گردیــده بــود؛ بهگونــهای کــه مــردم برخی از شــهرهای بــزرگ چــون مدینه و مصــر ،حاکم
خویش را یا به قتل میرســاندند و یا از شهر میراندند.
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4

 .1طبری ،محمد بن جریر ،دالئل االمامه.233 ،
 .2ابــن واضــح ،احمــد بن ابی یعقوب ،تاریخ یعقوبی .319/2 ،طبری شــروع دعوت عباســیان را در
ســال  100ذکــر کــرده و ســلیمان بن کثیر خزاعــی را از نقبای محمد بن علی بــن عبداهلل بن عباس
به شــمار آورده اســت (طبری ،محمد بن جریر ،تاریخ طبری)316/5 ،؛ ولی یعقوبی ســال ظهور
دعوت ســلیمان بن کثیر به بنیهاشــم را  111برشــمرده که شاید وجه جمع این دو در همان تعبیر
ّ
شــروع و ظهور باشــد .بههرحال آنچه مســلم اســت اینکه در این ســال دعوت عباسیان ،آشکارا
حکومت امویان را تهدید و تضعیف میکرده است.
 .3اصفهانی ،ابوالفرج ،مقاتل الطالبیین.158 ،
 .4ابن واضح ،احمد بن ابی یعقوب ،همان.349_331/2 ،
 .5شهادت در سال  121هـ .ق( .طبری ،محمد بن جریر ،همان.)482/5 ،

ّ
تحیر شیعیان در شناخت امام و نقش تقیه در آن

همزمان با این موارد ،قیامهایی نیز از ســوی علویانی چون زید بن علی بن الحســین 5و

یحیی بن زید 1و عبداهلل بن معاویه 2از نوادگان جعفر طیار ،علیه حکومت اموی شــکل
گرفت که به تضعیف ایشان دامن زد.
همزمانــی ایــن عوامــل در ایــن دورۀ حــدود بیستوپنجســاله موجب شــد که از فشــار و
اختناق حاکم بر اهلبیت؟مهع؟ کاســته شــود .البته باید ّ
توجه داشت این آزادی عمل،

نسبی بوده و به معنای رفع هرگونه تهدید و از بین رفتن ّ
تقیه بهطور کامل ،نیست.

این فضای باز و کمتنش بین اهلبیت؟مهع؟ و دشــمنان ایشــان ادامه داشــت تا اینکه بنی
العبــاس توانســتند بــا کنــار زدن موانع پیش روی ،حکومــت را از آن خویــش نمایند .دوران
ّ
حکومت ابوالعباس سفاح ،بهعنوان اولین حاکم عباسی ،دورهای پنجساله بود که صرف
تحکیم پایههای حکومت عباسیان گردید و همچنان جامعۀ شیعی از آزادیهای نسبی
4
برخــوردار بودنــد؛ ّامــا بــا روی کار آمدن منصــور دوانیقی در ســال  136ق 3.ورق برگشــت؛

و وی در راســتای تحکیــم پایههــای حکومــت خــود ،دو سیاســت را در عــرض هــم
تعقیــب نمــود؛ یکــی سیاســت تضییــق اقتصــادی در جامعــه؛ و دیگــری سیاســت
122

ارعــاب و خونریــزی نســبت بــه کســانی کــه احســاس مینمــود بــا وی مخالف بــوده و
حکومــت او را تهدیــد میکننــد .گــزارش تاریخی زیــر ،بهخوبی این سیاســت منصور را
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بازتاب میدهد:
روزی عبد الصمد بن علی ،عموی منصور ،که از جانب او حاکم مکه ،طائف ،دمشق
و مدینه بود ،به وی میگوید:
تو چنان با خشونت و عقوبت به مردم هجوم آوردهای که گویا کلمۀ عفو به
گوشت نخورده است!
 .1شهادت در سال  125هـ .ق( .همان.)536 ،
 .2خروج در سال  127هـ .ق( .همان.)599 ،
 .3ابن واضح ،احمد بن ابی یعقوب ،همان.364/2 ،
ن
ن
« .4وکان املنصــور أول مــن أوقــع الفتنــة ن
العباســیی والعلویی وکانوا قبل شــیئا واحدا» (ســیوطی،
بی
جالل الدین ،تاریخ الخلفاء.)285 ،

منصور در جواب وی میگوید:
هنوز استخوانهای بنی مروان نپوسیده است و شمشیرهای آل ابیطالب
در نیــام نرفتــه اســت و مــا در میــان مردمــی بــه ســر میبریــم که تــا دیــروز ما را
اشخاصی عادی میدیدند و امروز خلیفه؛ پس هیبت ما جز با فراموشی عفو
و به کار بردن عقوبت ،در دلها جای نمیگیرد!

1

او بهویژه امام صادق؟ع؟ و شــیعیان ایشــان را تحتفشــار و تعقیب قرار داد؛ بهگونهای
که بارها برای حضرت نقشۀ قتل کشید که مجموعۀ این موارد را مرحوم مجلسی؟حر؟ در
بابی در بحاراالنوار گردآورده است.

2

منص ــور در جری ــان ش ــهادت ام ــام ص ــادق؟ع؟ در مدین ــه ،جاسوس ــانی ق ــرار داده ب ــود
ت ــا ه ــر ک ــس از فرزن ــدان حض ــرت ک ــه رهب ــری ش ــیعیان را ب ــه دس ــت گرف ــت ،گ ــردن زده
ش ــود! ب ــه ش ــهادت گزارشه ــای تاریخ ــی ،ش ــیعیان ازاینجه ــت بهش ــدت در تنگن ــا
بودهانـــد.

3

ایــن فضــای خفقان ،پــس از امام صــادق؟ع؟ نهتنها ادامــه پیدا نمود ،بلکــه فزونی نیز
یافت .امام کاظم؟ع؟ ســالهای مدیدی از عمر شریفشــان را در زندان ســپری نمودند و
چنین میگوید:
من دین رافضه را به تباهی کشــاندم؛ چراکه ایشــان معتقدند دین ،تنها با
امــام زنده پای برجاســت؛ و حالآنکــه اکنون نمیدانند آیا امامشــان زنده
است یا مرده!

4

تحــت تأثیــر همین شــرایط بود کــه امام کاظــم؟ع؟ ،بزرگانی چون هشــام بن حکــم را از
 .1سیوطی ،جالل الدین ،همان.291 ،
 .2مجلسی ،محمد باقر ،بحار االنوار.213_162/47 ،
 .3کشی ،محمد بن عمر ،همان.282 ،
 .4همان.266 ،

ّ
تحیر شیعیان در شناخت امام و نقش تقیه در آن

شــرایط چنان بغرنج گردید که یحیی بن خالد برمکی ،وزیر عباســیان ،در توصیف آن

123

مناظــره بــر حذر داشــته 1و ارائــۀ مباحث کالمی ّ
توســط وی را مشــارکت او در خون خود
برمیشــمرد 2.بهواســطۀ همیــن شــرایط بــود کــه ســازمان وکالــت توســط آن حضــرت
پایهریزی گردید.
در دوران ام ــام رض ــا؟ع؟ ت ــا زمان ــی ک ــه حض ــرت در مدین ــه حض ــور داش ــتند و در زم ــان
خالف ــت هارونالرش ــید ،گرچ ــه بهط ــور علن ــی امام ــت خوی ــش را اظه ــار مینمودن ــد،
ام ــا همانگون ــه ک ــه از روای ــت برمیآی ــد ای ــن ام ــر ن ــه ب ــه جه ــت کاس ــته ش ــدن فض ــای
اختنــاق ،بلکــه بــه جهــت اطــاع حضــرت از ارادۀ الهــی مبنــی بــر عــدم وجــود تهدیــد
از ســوی هــارون نســبت بــه ایشــان بــود 3.امــا بعــد از مــرگ هــارون ،آن حضــرت ،گرچــه
ب ــه اس ــم ِاک ــرام ،ول ــی ب ــه جه ــت ِاش ــراف ب ــر ایش ــان ،ب ــه م ــرو منتق ــل ش ــده و بهط ــور
مس ــتقیم توس ــط خلف ــای وق ــت عباس ــی تح ــت نظ ــر ق ــرار گرفتن ــد.
مأمــون ،امــام جواد؟ع؟ را بــه بغداد فراخوانــد و دخترش ام فضل را بــه ازدواج حضرت
درآورد .گرچــه حضــرت پــس از مدتی با دختــر مأمون به مدینه بازگشــت ،ولی بازهم به
124

دستور معتصم به بغداد منتقل گردیدند 4.متوکل که جنایات وی در مورد اهلبیت؟مهع؟
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و شــیعیان ایشــان در صفحــات تاریــخ بهوفــور یافت میشــود ،پس از ســعایت عبداهلل
بــن محمــد ،حاکــم مدینــه ،از امام هــادی؟ع؟ ،ایشــان را به بهانــۀ دلجویی به ســامراء
فراخواند.

5

در زمــان امــام عســگری؟ع؟ ،کار بــه اوج رســیده و عــاوه بر اینکه جاسوســان دســتگاه
 .1همان.270 ،
ّ
 .2گرچه اصل نهی شــدن هشــام از کالم غیرقابلانکار اســت ،اما در مورد عمل وی به این دســتور یا
اهمال آن ،اختالفاتی وجود دارد .عالمه مجلســی در شــرح کافی ،کوتاهی هشــام در این زمینه را
میپذیرد .ر.ک.مجلسی ،محمدباقر ،مرآه العقول.277/2 ،
 .3کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.584/15 ،
 .4همان.108/2 ،
 .5مفید ،محمد بن محمد ،االرشاد.309/2 ،

عباســی لحظهبهلحظــه خانــۀ حضرت را زیر نظر داشــتند ،ایشــان را در چنــد نوبت به
زندان انداخته و حتی در زندان هم برای ایشان جاسوس قرار داده بودند.

1

پس از آشــنایی اجمالی با فضای حاکم بر جامعۀ شــیعیان ،نکتهای که در این نوشــتار
درصدد بررسی آن هستیم ،چگونگی تأثیر این فضا در تشخیص مصداق امام است.

تقیه در ّ
 _3تأثیر ّ
تحیر شیعیان نسبت به تشخیص مصداق امام
بــر اســاس آنچــه گذشــت ،فضــای اختنــاق و در مقابل ّ
تقیــه ،از ســویی اجــازۀ تبیین و
معرفی امام بهصورت فراگیر را نمیداد؛ و از سوی دیگر ،امکان تحقیق جامع و کامل را
از شــیعیان در این خصوص ســلب مینمود .همین امر موجب میگردید که شــیعیان
در بزنگاههای ّ
حســاس ،نســبت به تشخیص امام؟ع؟ دچار ســردرگمی و ّ
تحیر گردند.
بهطورکلــی میتــوان گفــت این عوامل بــه دو گونه در اعتقــاد و گرایش شــیعیان به امام،
تأثیرگذار بوده است:
 _1_3عدم درک فضای ّ
تقیه و ملزومات آن از جانب اطرافیان و تردید در شایستگیهای امام

مینمودند 2.در این میان ،گروهی از افراد بامالحظۀ تفاوت در جواب امام؟ع؟ ،در علم
امــام و درنتیجــه در حقانیت وی دچار تردید میشــدند .بهعنوان شــاهد بر این مطلب
میتوان به عکسالعمل افرادی چون موســی بن اشــیم و عمر بن ریاح اشــاره نمود .ابن
اشــیم اگرچــه درنهایــت و بالدرنــگ بــه حقیقــت پی میبــرد ،ولــی در ابتدا با مشــاهدۀ
اختالف قول حضرت صادق؟ع؟در پاســخ به یک سؤال ،دچار تردید شده و احساس
میکنــد در مراجعــه به حضرت بــرای دریافت معارف دین دچار خطا گردیده اســت.

3

 .1طبرســی ،فضل بن حسن ،اعالم الوری باعالم الهدی.373 ،
 .2کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.661/1 ،
 .3همان.

ّ
تحیر شیعیان در شناخت امام و نقش تقیه در آن

همانگونــه که از روایات برمیآیدّ ،
ائمه؟مهع؟ در مواجهه با مخاطبین مختلف ،مطالب
را متناسب با فضای فکری مخاطب و با رعایت قواعد و شرایط ّ
تقیه به ایشان منتقل
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ّامــا همــگان ،قــدرت درک حقیقــت را چــون ابن اشــیم نداشــته و مانند عمر بــن ریاح،
بالجمله مسیر خویش را تغییر داده و گروهی را نیز به دنبال خویش میبرند.
ّ
کشــی ماجــرا را اینگونــه بیــان مینمایــد کــه ابــن ریــاح مســئلهای را دو بــار بافاصلهای

ً
یکساله از حضرت میپرسد و حضرت دو جواب کامال متفاوت به او میدهند؛ او که
از این اختالف دچار حیرت گردیده دلیل را جویا میشــود و حضرت در پاســخّ ،
تقیه را
مطــرح مینماینــد؛ ّاما او کــه ّ
تقیۀ در جواب دادن را فقط در دو مــورد _صحیح االعتقاد
نبــودن مخاطــب و یــا حضور شــخص ّ
ســومی که مغرض اســت _ جایــز و هــر دو مورد را
منتفی میدانســت ،این رفتار امام را ناشــی از قصور حضرت در احاطۀ علمی دانســته
و از اعتقاد به امامت حضرت برگشته و به بتریه گراییده و گروهی را نیز ،هرچند اندک،
با خود همراه مینماید.

1

 _2 _3عدم امکان ّ
معرفی جانشین امام بهطور صریح و کامل
126
فصلنامۀ امامتپژوهی _ شمارۀ سیزدهم و چهاردهم _ و
بهار و تابستان 1393

عامــل خــوف و ّ
تقیــه همانگونه که ابنبابویه؟حر؟ اشــاره مینماید ،تأثیر عمده و بســزایی
ّ
در ســرگردانی شــیعیان بهواسطۀ اختالف روایات داشته اســت 2.طبرسی؟حر؟ نیز علت
عدم امکان اثبات امامت ّ
ائمه؟مهع؟ از طریق روایات متواتر را وجود شرایط خوف و تقیه
شــمرد که مانع بیان فضائل و عظمت شــأن ّ
برمی َ
ائمه؟مهع؟ میگردد ،چه رســد به بیان
ّ
تقدم ایشــان بر جمیع خالیق و امامت ایشــان نسبت به سایرین 3.شیخ حر عاملی نیز
ّ
خــوف و تقیــه را عاملی تعیینکننده در خصوص عدم اظهــار نصوص و معجزات دال

بر امامت ائمه؟مهع؟ میداند.

4

ّ
ائمــه؟مهع؟ بهوضــوح ارکان معتقــدات شــیعیان را در مواجهه با مخالفین و افراد ناآشــنا
 .1کشی ،محمد بن عمر ،همان.237 ،
 .2ابن بابویه ،علی بن الحسین ،االمامه والتبصره من الحیره.9 ،
 .3طبرسی ،فضل بن حسن ،همان.257 ،
 .4حر عاملی ،محمد بن حسن ،اثبات الهدات.38/1 ،

انــکار نمــوده و از اظهــار ایــن مطالــب ّ
توســط شــیعیان در هرکجــا اظهــار ناخرســندی
میکردند 1.با مشــاهدۀ روایات بهآســانی میتوان دریافت که با کمرنگ و پررنگ شــدن
فضــای اختنــاق در جامعــه ،رفتــار ّ
ائمــه؟مهع؟ نیــز در اظهار و اختفــای امر امامــت تغییر
میکــرده اســت .به عنــوان نمونه یزید بن ســلیط ضمن بازگویی خاطــرهای از خویش و
پــدرش بــا امام صادق و امام کاظم؟امهع؟ که منجر به پی بردن ایشــان به جانشــینی امام
کاظم؟ع؟ پس از امام صادق؟ع؟ میشود ،از موسی بن جعفر؟امهع؟ تقاضا مینماید که
آن حضــرت نیز جانشــین خــود را به وی ّ
معرفی نمایند .امام کاظم؟ع؟ در پاســخ یادآور
ً
میشــود که شــرایط زمان ایشــان کامال متفاوت با زمان پدر بزرگوارشــان بوده و ازاینرو،
از ّ
معرفــی جانشــین خــودداری مینماینــد و تنهــا پــس از تأکیــد ابــن ســلیط بــر حســن
ّنیــت و ارادت خویــش بــه ایشــان ،حاضر به ّ
معرفــی علی بن موســی؟امهع؟ میگردند 2.با
ّ
توجــه به همین شــرایط بوده اســت که هرگاه حضــرات؟مهع؟ محمل امنی بــرای ّ
معرفی
ّ ً
قویــا تأکیــد مینمودنــد که ایــن اطالعات جز بــرای افراد
جانشــین خویــش مییافتنــد،

مورد اعتماد بازگو نشــود و در طرف مقابل نیز شــیعیان برای بیان آن نزد دیگران کســب
اجــازه مینمودنــد؛ 3تا آنجا که زراره؟حر؟ّ ،
حتی در حــال احتضار و مرگش که مصادف با
نمیشود حتی در حضور شیعیان ،به نام امام کاظم؟ع؟ تصریح کند.

4

گزارشهــای تاریخــی بهروشــنی از ارتباط وثیق میــان فضای اختناق و ّ
تقیه از ســویی و
در ابهــام قــرار گرفتــن امامت حضرات معصومین؟مهع؟ در ســوی دیگر ،پــرده برمیدارد.
نمونههای زیر ،شاهد این مدعا است:
یکم :پس از شــهادت امام حســین؟ع؟ ،امر امامت پوشــیده میشود و امام ّ
سجاد؟ع؟
 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.577/1 ،
 .2همان.79/2 ،
 .3همان 82/2 ،و  194و همچنین :مسعودی ،علی بن الحسین ،همان.194 ،
 .4صدوق ،محمد بن علی ،کمالالدین و تمام النعمه.75/1 ،

ّ
تحیر شیعیان در شناخت امام و نقش تقیه در آن

شــهادت امــام صادق؟ع؟ بــود ،به جهــت ّ
تقیه و عدم ّاطــاع از اجازه داشــتن ،حاضر
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ّ
در ّ
تقیۀ شدید با معدودی از شیعیانشان امور را هدایت مینمایند 1.بیشک متأثر
از همیــن فضا بوده اســت کــه در ابتدا ،واقعیــت بر محمد حنفیه مشــتبه گردیده و
خــود را جانشــین امــام حســین؟ع؟ میپنــدارد؛ ولی پس از مشــاهدۀ کرامــات امام
زینالعابدین؟ع؟ ،بر حقیقت واقف گردیده 2و حتی افرادی چون ابوخالد کابلی را
نیز به حقیقت رهنمون میشود.

3

دوم :پــس از ماجرایــی کــه بیــن جابر بن عبــداهلل انصــاری و امام باقــر؟ع؟ رخ میدهد و
طی آن جابر ،سالم پیامبر را به حضرت میرساند ،امام ّ
سجاد؟ع؟فرزندش را برای
ّ
مدتی از خارج شدن از خانه بر حذر میدارد.

4

ســوم :امام جواد؟ع؟ تا ّ
ســن دهســالگی در ّ
تقیه به سر برده و امر امامت خویش را آشکار
نمیفرمودند.

5

چهــارم :شــیعیان بــه جهــت شــرایط خفقــان عصــر امــام هــادی؟ع؟ ،از وجــود امــام
عســگری؟ع؟ ّاطالع نداشــتند؛ باآنکه نزدیک به بیســت ســال از ّ
ســن آن حضرت
128

میگذشت.
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پنجــم :برابــر با برخی روایــات ،در زمان امامت حضرت عســگری؟ع؟ نیز ســخن گفتن
از امامت و ّ
حجت الهی بودن آن حضرت ،ســرانجامی جز مرگ و هالکت نمیداشــته
است!

7

ششم :یکی از بارزترین این شواهد را میتوان در گزارش هشام بن سالم از نحوۀ مواجهۀ
 .1مسعودی ،علی بن الحسین ،همان.168 ،
 .2کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.182/2 ،
 .3کشی ،محمد بن عمر ،همان ،ص .120
 .4مسعودی ،علی بن الحسین ،همان.177 ،
 .5همان.223 ،
 .6کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.116/2 ،
 .7مسعودی ،علی بن الحسین ،همان.251 ،

خود با جریان شهادت امام صادق؟ع؟ و مطرح شدن امامت امام کاظم؟ع؟ جستجو
نمــود 1.فضــای این نقل تاریخی بهوضوح ،اختناق حاکم بر جامعۀ شــیعی و تأثیر آن را
در دسترســی شــیعیان به امامشان ،آشــکار میسازد .هشــام در این گزارش ،از تکاپوی
جاسوســان منصــور دوانیقــی در تعقیــب شــیعیان مدینه جهــت یافتن جانشــین امام
راه یافتن جانشــین راســتین
صادق؟ع؟ و گردن زدن وی خبر داده و تصریح میکند در ِ
امام صادق؟ع؟ ،دست از جان شسته و حتی مؤمن طاق را از همراهی خویش بر حذر
میدارد .ولی پیش از اقدام هشــام ،امام کاظم؟ع؟ فرســتادۀ خویش را بهسوی وی روانه
میکننــد؛ و بااینحــال ،در ابتدای امــر از تصریح به امامت خویش امتناع میورزند و در
ادامه نیز ،بعد از تصریح به امامت خویش ،هشــام را نســبت به افشــای این امر در میان
نااهالن ،بر حذر میدارند.

ّ
حــدی اســت کــه بیشــتر شــیعیانّ ،
تقیــه را یــک ضــرورت
هفتــم :تأثیــر ایــن شــرایط بــه
میدانستند؛ تا جایی که وقتی امام رضا؟ع؟ بیمهابا امامت خویش را در زمان هارون

اظهار میکنند ،برخی از شــیعیان صمیمانه هشــدار میدهند (!) که این امر ،جان آن
حضرت را به خطر خواهد انداخت؛ 2و برخی دیگر ،چون اصحاب وقف ،این عملکرد
اخفای امر امامت را نقض نمودهاند!

3

هشــتم :گاهــی اصحــاب جهــت اطمینــان از اینکــه جوابی را کــه از حضــرات؟مهع؟ ،به
ویژه در مســئلۀ امامت ،دریافت نمودهاند ،بهدور از هرگونه پردهپوشــی و ّ
تقیه اســت ،با
تأکید و قسم و به روشهای مختلف دیگر ،صداقت و حسن نیت خویش را نسبت به
حضرات؟مهع؟ موردتوجه قرار میدادند.

4

 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.191/2 ،
 .2همان 568/2 ،و .584/15
 .3کشی ،محمد بن عمر ،همان.464 ،
 .4کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان 274/2 ،و .78/2

ّ
تحیر شیعیان در شناخت امام و نقش تقیه در آن

امام را شاهدی بر عدم حقانیت حضرت میپندارند (!) گویی که سنت ائمۀ سابق در
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امثــال ایــن مــوارد کــه اندک هم نیســت ،بهروشــنی تأثیــر فشــار و اختناق در ســرگردانی
شیعیان نسبت به تشخیص مصداق امام را نشان میدهد.
بههــر روی تأثیــر حائــز اهمیتــی کــه تقیه در ایــن زمینه داشــت ،موجب شــد روایاتی که
دربردارنــدۀ نــام ّ
ائمه؟مهع؟ بوده و یا جانشــین امام حاضر را معرفــی میکردند 1 ،بهعنوان
اصحاب مورد وثوق اهلبیت؟مهع؟ دستبهدســت
رازی مکتــوم فقط در میان برخی از
ِ

شــده و از دســترس عمــوم و حتــی برخی از خواص خــارج گردد 2.در روایــات متعددی،
برشــماری تعداد ائمه؟مهع؟ از اســرار الهی دانســته شــده و بر عدم افشــای آن نزد همگان
بهشــدت تأکیــد شــده اســت .بهعنوان نمونــه در روایتی پس از اشــاره بــه حدیث لوح و
محتوای آنکه دربردارندۀ اسامی ائمۀ اثناعشر؟مهع؟ است ،امام؟ع؟ به مخاطبین خود
میفرمایند:
ایــن نکته از اســرار الهــی و دین الهی و دین مالئکۀ الهی اســت؛ پس آن را
حفظ کن مگر از اهل آن و اولیاء الهی.

3
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در گــزارش دیگــری ،یونــس بن ظبیان نزد امام صادق؟ع؟ شــرفیاب شــده و از حضرت
مســائلی در خصــوص تشــبیه میپرســد .حضــرت پــس از پاســخ بــه شــبهات وی
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 .1اعم از روایاتی که نام همۀ ائمه؟مهع؟ در آن ذکر شده و یا روایاتی که به جهت معرفی یک امام توسط
امام سابق صادر شده است.
 .2با این توضیح ،باید گفت عمدۀ روایاتی که از امامت امیرالمؤمنین ،حســنین و امام ســجاد؟مهع؟
خبر میدهند ،گزارشهایی هســتند که در زمانهای بعدی نقل شــده و به تعبیری زمان مصرف
آنها گذشــته بوده اســت( .ر.ک :همان  )55 _19/2همچنین بیشتر احادیثی که در باب معرفی
جانشــین حضرات؟مهع؟ رســیده اســت ،در حقیقت بر وصایت ظاهری تأکیددارند نه تصریح به
مقــام امامــت؛ ایــن خواص شــیعه بودند که با توجه به ارشــادات مختلف ائمه؟مهع؟ ،تشــخیص
میدادنــد کــه ایــن وصایت ظاهــری حاکی از مقام امامت و جانشــینی فرد مذکور نســبت به امام
قبلــی اســت؛ ولــی عمــوم مــردم آن را بر همــان وصایت ظاهــری حمــل میکردنــد (ر.ک :کلینی،
محمــد بــن یعقــوب ،همان .)271 _269/2 ،بررســی روایــات موجود در ابــواب دوازدهگانۀ کتاب
کافــی بهعنــوان گلچینی جامع از مجموع این روایات میتواند شــواهد فوق را تأیید نماید (ر.ک:
همان.)125 _19/2 ،
 .3صدوق ،محمد بن علی ،همان.313/1 ،

میفرمایند:
ای یونس! هرگاه علم صحیح را خواســتی نزد ما اهلبیت اســت؛ چراکه
همانــا مــا آن را بــه ارث بردیم و راه روشــن حکمت و فصــل الخطاب به ما
داده شده است.

در اینجا یونس ســؤال میکند که آیا همۀ اهلبیت و فرزندان علی و فاطمه؟امهع؟ این را
به ارث بردهاند؟ حضرت در جواب ،این میراث را از ویژگیهای ائمۀ اثناعشــر دانســته
و پــس از تقاضــای یونس ،ایشــان را یکبهیک نام میبرد .یونــس در ادامه میگوید :گویا
شــما روز گذشــته جوابــی جز ایــن به عبداهلل بن ســعد دادهایــد .حضرت در پاســخ ،به
نکتهای اشاره مینمایند که شاهدی دیگر بر مدعای ما است:
هــر شــخصی ظرفیتــی دارد و هــر ســخن زمانــی و تــو بــرای آنچه پرســیدی
اهلیت داری؛ پس آن را مگر از اهلش مخفی بدار!

1

شــاهد دیگــر دراینبــاره ،دو روایــت معــروف از جابــر بن عبــداهلل انصــاری در خصوص
اســامی ائمۀ اثناعشــر؟مهع؟ است .روایت اول مربوط به شــأن نزول آیۀ اولی االمر 2است.

نزد جابر ،میفرمایند:
ای جابر! این مطلبی از اســرار پوشــیدۀ الهی و از ذخیرۀ علم الهی اســت؛
پس آن را جز از اهلش پوشیده بدار!

3

روای ــت دیگ ــر هم ــان حدی ــث ل ــوح جاب ــر اس ــت ک ــه در ذی ــل یک ــی از نقله ــای متع ــدد
آن ،ابــو بصیــر پــس از بیــان ایــن روایــت از زبــان امــام صــادق؟ع؟ بــرای عبدالرحمــن بــن
 .1خزاز قمی ،علی بن محمد ،کفایة األثر.259 ،
 .2نساء .59/
 .3خزاز قمی ،علی بن محمد ،همان.55 ،

ّ
تحیر شیعیان در شناخت امام و نقش تقیه در آن

در ایــن روایــت عــاوه بــر اینکــه سلســلۀ روات آن ،اصحاب ّ
ســری چون جابــر جعفی،
ّ
یونس بن ظبیان و مفضل بن عمر هستند ،پیامبر اسالم؟ص؟ پس از نام بردن اولی االمر
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س ــالم ،ب ــه او میگوی ــد:
اگر در تمام عمرت تنها این حدیث را شــنیده باشــی برای تو کافی اســت؛
پس آن را جز از اهلش حفظ نما!

1

عــاوه بــر آنچه گذشــت ،بهعنــوان مؤیدی دیگــر میتوان بــه روایتی از امــام صادق؟ع؟
اشــاره نمود که خطاب به هشــام بن حکم میفرمایند :پس از قتل هابیل توسط قابیل،
سنت الهی در مورد نص بر وصی و حجت الهی ،بر کتمان و رازداری قرار گرفت.

2

امر کتمان اسامی ائمه؟مهع؟ تا بدان پایه بود که در مواردی مسئلۀ انتصابی بودن امامت
و تعیین امام از قبل ،مورد غفلت واقع میگردید و حضرات؟مهع؟ در مواضع مختلف به
آن متذکر میگشتند .بهعنوان نمونه امام صادق؟ع؟ در جواب عبداهلل بن حسن که در
تعریضی به امام حسین؟ع؟ ایشان را به دلیل قرار دادن امامت در فرزندان خویش ،و نه
فرزندان امام حســن؟ع؟ ،متهم به بیعدالتی مینماید (!) میفرمایند :این مســئله نه
به اختیار پیامبر و نه امیرالمؤمنین و نه حســین؟مهع؟ اســت؛ بلکه ایشــان بنا به امر الهی
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جانشین خویش را معرفی مینمودهاند.
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در مــوردی دیگــر ،آن حضرت به هنگام تســلیت به مفضل بــن عمر در ماجرای رحلت
اسماعیل ،چنین میفرماید:
َ
َ
َ
َ
ً
َّ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ
اص ِب ْر ک َمــا َص َب ْر َنا؛ ِإ ّنا أ َر ْد َنا أ ْمــرا َو أ َر َاد
ِإنــا قــد أ ِصبنا ِب ِإســم ِاعیل ،فصبرنــا ،ف
َ
ُ َ َ َّ َ ً َ َّ
َ
ّ
َ
4
اهَّلل َع ّز َو َجل.
اهَّلل_ ع ّز َو َجل_ أ ْمرا ،ف َسل ْم َنا ِل ْم ِر ِ
و یــا امــام کاظــم؟ع؟ در جواب به ابن ســلیط کــه در گفتگویی با حضرت ،از ایشــان در
مورد جانشــین ســؤال میکند ،به این نکته اشاره مینمایند که اگر امر امامت در اختیار
 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.686/2،
 .2حلی ،حسن بن سلیمان ،مختصر البصائر.290 ،
 .3کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.215/2 ،
 .4همان.237/3 ،

مــن بــود آن را بــه جهت محبــت و رأفتی که به فرزندم قاســم دارم ،در وی قــرار میدادم؛
ولی این امر به دست خداوند متعال است و آن را هرکجا که اراده نماید قرار میدهد.

1

و درمجموع ،روایاتی که مرحوم کلینی در باب شــصتم از کتاب الحجه با عنوان َ«ب ُ
اب
َ َّ
َ َّ ْ َ َ ٌ
2
اهَّلل َع ّز َو َجل َم ْع ُه ٌود ِم ْن َو ِاح ٍد ِإلی َو ِاح ٍد؟مهع؟» آورده است.
أن ِال َم َامة ع ْهد ِم َن ِ
در ایــن زمینــه میتوان به روایات دیگری نیز اشــاره کرد 3که به دلیــل پرهیز از اطناب ،از
آنها درمیگذریم.

4

نتیجه
وجود غیرقابلانکار تردیدهای جامعۀ شــیعی در تشــخیص مصداق امام که حتی در
میان برخی از خواص نیز مشاهده میگردد ،در درجۀ اول ناشی از فضای اختناق و در
مقابل تقیهای اســت که از ســوی حاکمان جور بر این جامعه اعمال میگردیده اســت.
ایــن فضــا از ســویی قدرت تبیین حقیقــت را ،در این خصــوص ،از ائمه؟مهع؟ و خواص
آگاه ،ســلب نمــوده و از ســوی دیگــر نیــز امــکان کنــکاش و جســتجوی واقعیت توســط
شــیعیان را محــدود مینمــوده اســت .تأثیر مهم ایــن عامل در مخفی مانــدن احادیث
از میان شیعیان مورد وثوق اهلبیت؟مهع؟ دستبهدست میگشته است؛ اما چنانکه
در مقدمۀ این نوشتار گذشت ،در مقابل ،گروهی بر این عقیدهاند که وجود روایات دال
بر ّ
تحیر شیعیان حاکی از مجعول بودن روایات بیانگر تعداد و اسامی ائمه؟مهع؟ است.
تنهــا دلیــل ایشــان بر ایــن مدعا تعــارض بــدوی و غیرقابلجمع بودن ایــن دو مجموعه
 .1همان78/2 ،
 .2همان .697_692/1
 .3برای نمونه ر.ک :همان 64/2 ،و .191
 .4بررسی روایات مربوط به اسامی ائمۀ اثناعشر و پاسخ به شبهات احتمالی در این خصوص ،خود
رسالهای مجزا میطلبد که خارج از موضوع اصلی این نگاشته است.

ّ
تحیر شیعیان در شناخت امام و نقش تقیه در آن

دال بر اسامی ائمه؟مهع؟ بوده است که بهصورت رازی سربهمهر تنها در میان برخی افراد

133

روایــت اســت؛ حالآنکــه این تعارض قابلحــل بوده و فرض صحت ایــن دو مجموعه
روایت ،از هرگونه ابهام و استبعادی به دور است.
همچنین مســئلۀ تقیه گرچه نقش اصلی را در بروز تردیدها در شناســایی مصداق امام
داشــته اســت ،امــا تنها عامل نبــوده و در کنار آن عوامل متعدد دیگــری نیز ایفای نقش
مینمودهاند که پرداختن به آن مجالی دیگر میطلبد.
شاید از مطالعۀ این سطور این سؤال در ذهن مخاطب دقیق و هوشمند نقش بندد که
ً
بــا توصیفهای گذشــته ،از ســویی اصال چه ضرورتــی اقتضاء مینموده اســت که نام
یکیک ائمه؟مهع؟ و لو برای برخی از خواص ذکر گردد؟ و از سوی دیگر ،بهراستی میزان
فراوانــی نقــل ایــن روایات در عصر حضــور اهلبیت؟مهع؟ و پــساز آن دارای چه حدی از
فــراز و فــرود بــوده و از چــه میــزان فراوانی برخوردار بوده اســت؟ پاســخ به این دو پرســش
و پرســشهای دیگری ازایندســت ،گرچه به روشــنتر شــدن فضایی که نوشــتار حاضر
درصــدد ترســیم آن اســت ،کمک میکند ،ولــی ازآنجاکه مجالی گســترده میطلبد ،از
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طاقت این نوشــتار بیرون اســت .امید که در آینده به توفیق الهی و مدد اهلبیت؟مهع؟،
به این موضوع نیز بپردازیم.
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حیرة الشیعة
يف تشخيص اإلمام و دور التق ّیة يف ذلك
روحاهللالكاظمي

1

الخالصة:

تحي الشيعة اإلمامية يف تشخيص مصداق اإلمام ،ولذلك ينبغي البحث
لقد وردت أخبار مختلفة حول ُّ
حول األسباب والعلل املوجدة لهذه الظاهرة يف تاريخ الشيعة.
ميكن أن يعد من هذه العلل املهمة االختناق الحاكم عىل املجتمع الشيعي ،ويف املقابل التقية الناشئة
من ذلك.
تبي دراسة مصاديق الحرية يف املجتمع الشيعي أنَّ األجواء الحاكمة من قبل السلطات الغاشمة فرضت
ّ
سيطرتها عىل الشيعة ،وكان نتيجة ذلك أنَّ األحاديث الدالة عىل أسامء األ َّمئة بقيت مخف َّية عند بعض
الخواص من أصحاب األ َّمئة؟مهع؟ ،ومل متتناول عموم الشيعة.
ِّ
املفردات األساس ّية :مصداق اإلمام ،التق َّية ،املجتمع الشيعي ،عرص الحضور.
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Abstract

Regarding many reports about the confusion of Shias in recognizing
the denotations of Imam, it is necessary to address the causal reasons
behind this phenomenon in Shia history. One of these reasons
is the suppressing condition dominating the Shia community and
the resulting precautionary concealment. Exploring the confusion
instances in the Shia community shows that how the suppressing
condition created by the governors of the cruel caliphate system for
controlling the Shia community caused these traditions denoting
the names of the Pure Imams to be hidden as a secret among some
noble Twelvers and be out of public access, and this challenged Shias
in being guided towards the denotations of Imam.
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