
فصلنامۀ امامت پژوهی 
سال چهارم، شماره 13 
صفحــــــه   115  _   136

حتّير شيعيان در شناخت امام 
و نقش تقيه در آن*
وح اهلل کاظمی1   ر

چکیده
با توجه به وجود گزارش های 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 

می توان فضای اختناق حاکم بر جامعۀ شــیعی و در مقابل، تقیۀ ناشــی از آن دانســت. 

بررســی مصادیق حیرت در جامعۀ شــیعی، نشــان می دهد 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 سّری نزد برخی خواص 

شــیعیان اهل بیت؟مهع؟مکتــوم مانــده و از دســترس عموم خــارج گردد و شــیعیان را در 

هدایت و اهتدای به مصداق امام، دچار چالش نماید.

کلیدواژه ها: مصداق امام، تقیه، جامعۀ شیعیان عصر حضور.

* تاریخ دریافت: 93/9/12، تاریخ پذیرش: 93/11/5.

 1. دانــش آموختــۀ حــوزۀ علمیــۀ قــم و فــارغ التحصیــل مرکــز تخصصــی امامــت اهــل بیــت؟مهع؟.
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بامطالعۀ منابع مختلف روایی و تاریخی، این نکته به وضوح برای هر پژوهشــگری رخ 

می نمایــد کــه در طــول تاریخ حضــور ائّمــه؟مهع؟، در برهه های مختلف، جامعۀ شــیعی 

دچار نوعی سرگشتگی و حیرت در تشخیص مصداق امام؟ع؟ بوده است؛ به گونه ای 

کــه در مــوارد متعــّدد، ایــن حیرت منجــر به انحــراف و پیدایــش فرق مختلــف گردیده 

است.

آیـــا چنان کـــه برخـــی ادعـــا  ایـــن اســـت کـــه  ســـؤالی کـــه در اینجـــا مطـــرح می گـــردد 

نموده انـــد، 1 وجـــود ایـــن ســـرگردانی ها نمی توانـــد شـــاهدی بـــر عـــدم وجـــود روایـــات 

دال بـــر نـــام و فهرســـت اســـامی ائمـــه؟مهع؟و درمجمـــوع، مجعـــول بـــودن ایـــن روایـــات 

باشـــد؟! به عبارتی دیگـــر، آیـــا می تـــوان گفـــت بیـــن ایـــن ســـرگردانی ها و بیـــن عـــدم 

نـــص بـــر حضـــرات؟مهع؟، مالزمـــه وجـــود دارد، یـــا اینکـــه چنیـــن مالزمـــه ای وجـــود نداشـــته 

و ایـــن حیرت هـــا ناشـــی از علـــل و عوامـــل دیگـــری اســـت کـــه بـــا نصـــوص دال بـــر اســـامی 

حضـــرات؟مهع؟ قابل جمـــع اســـت؟

نگاشتۀ پیش رو به دنبال آن است که از میان این علل، مسئلۀ تقیه2 و چگونگی تأثیر 

آن را در این زمینه مورد کنکاش قرار دهد.

الزم بــه ذکــر اســت، گرچــه طــرح ایــن مســئله ســابقه ای دیرینــه دارد اّمــا پاســخ بــه آن 

به گونــه ای محــدود و به صورت موردی بوده اســت. به عبارتی ازآنجاکه مســئله در مورد 

شخصیت هایی چون زراره، هشام بن سالم و مؤمن طاق پررنگ تر بوده، شبهه و پاسخ 

آن نیــز حــول ایــن افراد مطرح گردیده اســت؛ درحالی که مســئلۀ تردید و تحّیر شــیعیان 

1. ر.ک. الکاتــب، احمــد، تطــور الفکر السیاســی الشــیعی من الشــوری الــی والیة الفقیــه، 110_ 112 و 
همچنین: صدوق، محمد بن علی، کمال الدین و تمام النعمه، 74/1 به نقل از زیدیه.

2. از مفهـــوم تقیـــه تعاریـــف مختلفـــی ارائـــه گردیـــده اســـت؛ ولـــی در ایـــن نگاشـــته مـــراد از آن، مطابـــق بـــا 
تعریـــف مرحـــوم مفیـــد، عبـــارت از کتمـــان حـــق و پوشـــیده داشـــتن اعتقـــاد بـــه آن و پنهـــان کاری در 

برابـــر مخالفیـــن اســـت. ر.ک. مفیـــد، محمـــد بـــن محمـــد، تصحیـــح اعتقـــادات االمامیـــه، 137.
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در تشــخیص مصداق امام؟ع؟ و علل و عوامل مؤثر در آن، از ســویی بســیار گســترده تر و 

فراتــر از برخی خواص بوده، و از ســویی دیگر محدود بــه دوره ای خاص از دوران امامت 

ائّمــه؟مهع؟ نبــوده اســت؛ بنابرایــن بــه نظر می رســد جــز در موارد معــدودی که مســئله به 

جهت رجالی )مانند آنچه مرحوم خویی در مورد زراره بیان نموده(1 و یا از جنبۀ کالمی 

)ماننــد آنچــه از مرحــوم صــدوق در کمال الدیــن آمده اســت(2 مورد نّقادی واقع شــده، 

همۀ موارد استقصا نگردیده و بررسی جامع ومانعی صورت نپذیرفته باشد.

1_ جامعۀ شیعیان و حیرت در شناسایی مصداق امام
گرچه ارائۀ گزارشــی تفصیلی از این ســرگردانی ها، خود نگاشــته ای جداگانه می طلبد، 

امــا به اختصــار و به عنــوان نمونه، در ایــن زمینه می توان بــه کالم ابوعبیدۀ حذاء اشــاره 

ِب 
َ
ا َزَماَن أ نمــود؛ وی در ترســیم فضــای حاکم بعــد از رحلت امام باقر؟ع؟ می کوبــد: »ُكّنَ

ا«.3 َ َراِعَی لَ
َ

َغَنِ ال
ْ
ُد َكال َجْعَفٍر؟ع؟ِحينَ ُقِبَض َنَتَرّدَ

و یــا به عنــوان نمونــه ای دیگــر، می توان گزارش هشــام بن ســالم در خصــوص چگونگی 

پی بردن به امامت امام کاظم؟ع؟ و وضعیت ســرگردانی جامعۀ شــیعی در این برهه را 

موردتوجــه قــرار داد که چگونه وی و دیگر بزرگانی از امامیه، چون مؤمن طاق و ابو بصیر، 

از گرایــش عمــوم جامعــه به ســوی 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 

1. خوئی، ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، 237/15.
2. صدوق، محمد بن علی ابن بابویه، همان، 75/1.

3. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، 321/2.
4. در این خصوص در مورد زراره نیز روایاتی نقل گردیده است که می تواند مشعر به تردیدهای وی در 
امامت امام کاظم؟ع؟ باشــد. ر.ک. کّشــی، محمد بن عمر، اختیار معرفه الرجال )رجال کشی(، 
155. ولــی بــا توجــه به روایات دیگر و نقل امام رضا؟ع؟ در خصوص وی، این برداشــت از روایت 

تضعیف می گردد. ر.ک. صدوق، محمد بن علی ابن بابویه، همان، 75/1.
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نپذیرفتن امامت جانشــین وی توســط برخی از شــیعیان، گرچه در زمان امام رضا؟ع؟ 
بــه جهاتــی پررنگ تر بود، اما اختصاص به آن برهه نداشــته و تمام ائمه؟مهع؟ در امامت 
خویــش بــا این مســئله مواجــه بوده انــد؛ به گونه ای کــه نوبختــی در قضاوتی کلــی، بیان 
مــی دارد کــه بــا درگذشــت هــر یــک از امامــان شــیعه، گروهــی در امامــت وی متوقــف 

می گشتند.1

موضع گیــری جامعــۀ شــیعه در قبــال مطــرح گردیــدن امامــت امــام جــواد؟ع؟ در ســن 
هفت ســالگی نیز از نمونه های بارز این مدعا است.2

و به عنوان آخرین مورد، به این کالم امام عسگری؟ع؟ اشاره می نماییم که در خصوص 
تعامل برخی شیعیان با امامت حضرتش، این گونه لب به شکایت می گشایند:

آن گونــه کــه مــن به واســطۀ تردیــد ایــن گــروه در امامــت خویــش آزار دیــدم، 
هیچ یک از پدران من آزار ندید.3

مجموعۀ این گزارش ها، به وضوح، وجود تردیدهایی را در بدنۀ جامعۀ شیعی، در مسیر 

تشخیص مصداق امام نشان می دهد.

2_ جامعۀ شیعیان و اختناق حاکم بر آن
جامعۀ شیعیان در زمان حضور ائّمه؟مهع؟ همواره متأّثر از نوعی فشار، اختناق و ارعاب 
از سوی حاکمان جور بوده است. این ویژگی هرچند تحت تأثیر شرایط متفاوت، دچار 
فراز و فرودهایی شده است، اّما هیچ گاه به طور کامل مرتفع نگردید. در راستای مقابله 
با این شرایط و حفظ جان شیعیان، ائّمه؟مهع؟ راهکار تقّیه را در پیش گرفته و به جامعه 

ارائــه نمودنــد. اهمیــت ایــن مقولــه و جایــگاه آن در آموزه هــای دینی بر کســی پوشــیده 

1. نوبختی، حســن بن موســی، فرق الشیعه، 82: »كل من میض منم فله واقفة قد وقفت علیه«.
2. ر.ک. طبــری، محمــد بــن جریــر، دالئــل االمامــه، 388؛ کّشــی، محمــد بــن عمــر، همــان، 596؛ 

نوبختی، حسن بن موسی، همان، 86.
ْثِل َما ُمِنیُت ِبِه ِمْن َشّكِ َهِذِه  َحٌد ِمْن آَباِئي مِبِ

َ
3. صدوق، محمد بن علی، همان، 222/1: »َما ُمِنيَ أ

.» ّ ِعَصاَبِة یِفي
ْ
ال
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نیســت؛ به گونــه ای که در روایــات به صراحــت از امامان معصوم؟مهع؟ چنین نقل شــده 
ه«.1

َ
َة ل َتِقّیَ

َ
ْن ال  ِإمَیاَن ِلَ

َ
ُة ِمْن ِديِن َو ِديِن آَباِئ، َو ال ِقّیَ اســت: »الّتَ

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 

صلح نامــۀ خویــش بــا معاویــه، یکــی از بندهــا را بــه تأمیــن امنیــت شــیعیان پدرشــان 

اختصــاص می دهنــد.2 ایــن تمایــز، بــا روی کار آمــدن یزیــد و فجایعی کــه در کربال و در 

واقعــۀ حــّره رقــم زد، بیش ازپیــش آشــکار شــد و همــگان دریافتند کــه امویــان در مقابله 

بــا اهل بیــت؟مهع؟و پیروان ایشــان، از هیچ فشــار و ظلمی چشم پوشــی نمی کننــد. از آن 

دوره بــه بعــد، جامعــۀ شــیعی در خفقان و محدودیــت فراوانی قرار گرفت. این فشــارها 

در ســال های بعد و به ویژه در دوران بنی مروان و توّســط عّمال ایشــان  که نمونۀ بارز آن ها 

حّجاج بن یوسف بود، شدت یافت.

در ایــن دوره، وضعیت شــیعیان از ســه حال خارج نبود؛ یا فــراری بودند؛ یا در زندان به 

سر می بردند؛ و یا چون کمیل بن زیاد، 3 قنبر،4 سعید بن جبیر5 و یحیی بن اّم الطویل،6 
به دســت عّمال سّفاکی چون حّجاج، به شهادت می رسیدند.7

این بیان امام صادق؟ع؟ که فرمودند:

مردم پس از شهادت حسین؟ع؟مرتد8 شدند جز سه نفر: ابوخالد کابلی، 

1. کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 555/3.
2. ابن شهرآشوب، محمد بن علی، مناقب آل ابی طالب، 33/4.

3. خوئی، ابوالقاسم، همان، 132/15.
4. کّشی، محمد بن عمر، همان، 75.

5. همان، 119.
6. همان، 123.

7. بـــرای درک بهتـــر شـــرایط دورۀ حجـــاج، ر.ک: مســـعودی، علـــی بـــن حســـین، مـــروج الذهـــب، 
.167_166/3

8. مقصود آن است که از گرد اهل بیت؟مهع؟ پراکنده گشتند.
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یحیــی بــن ام الطویل و جبیر بن مطعم؛ و پس از این بود که مردم به شــیعه 
ملحق شده و زیاد گردیدند.1

به انضمام اظهارنظر مسعودی در این زمینه که می نویسد:

علی بن الحســین]؟امهع؟[ امامت را به صورت مخفی و با تقیۀ شــدید و در 
زمانی دشوار عهده دار 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 می نماینــد، اوج مظلومیــت اهل بیــت و شــیعیان ایشــان را 
آشــکار می ســازد. ایشــان در تبیین این وضعیت اســفبار برای زراره، مردم زمان خویش 
را در تشــبیهی بــه شــش گروه تقســیم می نمایند و پــس از توضیحی، مؤمنیــن را به مثابۀ 
گوســفندانی می داننــد کــه در اوج ناتوانــی و اســتیصال، پوستشــان کنــده، گوشتشــان 

خورده و استخوان هایشان شکسته می شود.3

و هــم ایشــان صریحــًا در جواب منهال بــن عمرو که جویای احوال حضــرت گردیده بود 

می فرماید:

فکر نمی کردم بزرگی از اهل مصر مانند تو نداند که حال ما چگونه است! 

حــال اگر نمی فهمی یــا نمی دانی برایت بازگو می کنم؛ ما در میان قوم خود 

مانند بنی اســرائیل در میان فرعونیان گردیده ایم؛ آن گونه که فرزندانشــان را 

می کشــتند و زنانشــان را به اسارت می بردند و با ناســزا گفتن به پیر و بزرگ 
ما بر منابر، به دشمنان ما تقرب می جویند ... .4

ایــن رونــد در زمان امام باقر؟ع؟ نیز ادامه داشــت؛ به گونه ای که هشــام بن عبدالملک، 

1. کّشی، محمد بن عمر، همان، 123.
2. مسعودی، علی بن حسین. اثبات الوصیه لالمام علی بن ابیطالب، 168.

3. صدوق، محمد بن علی، الخصال، 339/1.
4. محمد بن سعد، الطبقات الکبری، 220/5.



121

آن
در 

یه 
ش تق

و نق
ام 

ت ام
اخ

شن
در 

ن 
عیا

شی
ر  ّی

تح

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 این که در ســال 111 ق. دعوت عباســیان و طرفداران ایشــان 

بــه بنی هاشــم آشــکار شــد.2 ایــن دعوت با شــعار »الرضــا مــن آل محمــد؟ص؟« و تبلیغ 

مظلومیت اهل بیت؟مهع؟ همراه بود؛ به گونه ای که ابوالفرج اصفهانی می گوید:

وقتی ولید بن یزید به قتل رسید و میان بنی مروان اختالف افتاد، داعیان 

بنی هاشم به نواحی گوناگون رفتند و اولین چیزی را که اظهار می نمودند، 

فضــل علــی بــن ابی طالــب و فرزندانش بــود و آنچه ایشــان دچار آن شــده 
بودند از کشته شدن و ترسیدن و دربه دری.3

 از ســویی دیگر، به شــهادت همین کالم، بین امویان و همچنین بین طرفداران ایشــان 

نیــز اختالفاتــی رخ نمــود؛ 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 اســالمی هرج ومرج حاکم 

گردیــده بــود؛ به گونــه ای کــه مــردم برخی از شــهرهای بــزرگ چــون مدینه و مصــر، حاکم 
خویش را یا به قتل می رســاندند و یا از شهر می راندند.4

همزمان با این موارد، قیام هایی نیز از ســوی علویانی چون زید بن علی بن الحســین5 و 

1. طبری، محمد بن جریر، دالئل االمامه، 233.
2. ابــن واضــح، احمــد بن ابی یعقوب، تاریخ یعقوبی، 319/2. طبری شــروع دعوت عباســیان را در 
ســال 100 ذکــر 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 بنی هاشــم را 111 برشــمرده که شاید وجه جمع این دو در همان تعبیر 
م اســت این که در این ســال دعوت عباسیان، آشکارا 

ّ
شــروع و ظهور باشــد. به هرحال آنچه مســل

حکومت امویان را تهدید و تضعیف می کرده است.
3. اصفهانی، ابوالفرج، مقاتل الطالبیین، 158.

4. ابن واضح، احمد بن ابی یعقوب، همان، 331/2_349.
5. شهادت در سال 121 هـ .ق. )طبری، محمد بن جریر، همان، 482/5(.
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یحیی بن زید1 و عبداهلل بن معاویه2 از نوادگان جعفر طیار، علیه حکومت اموی شــکل 

گرفت که به تضعیف ایشان دامن زد.

هم زمانــی ایــن عوامــل در ایــن دورۀ حــدود بیست وپنج ســاله موجب شــد که از فشــار و 

اختناق حاکم بر اهل بیت؟مهع؟ کاســته شــود. البته باید توّجه داشت این آزادی عمل، 

نسبی بوده و به معنای رفع هرگونه تهدید و از بین رفتن تقّیه به طور کامل، نیست.

این فضای باز  و  کم تنش بین اهل بیت؟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 سّفاح، به عنوان اولین حاکم عباسی، دوره ای پنج ساله بود که صرف 

تحکیم پایه های حکومت عباسیان گردید و همچنان جامعۀ شیعی از آزادی های نسبی 

 برخــوردار بودنــد؛ اّمــا بــا روی کار آمدن منصــور دوانیقی در ســال 136 ق.3 ورق برگشــت؛4 

را در عــرض هــم  پایه هــای حکومــت خــود، دو سیاســت   و وی در راســتای تحکیــم 

 تعقیــب نمــود؛ یکــی سیاســت تضییــق اقتصــادی در جامعــه؛ و دیگــری سیاســت 

ارعــاب و خون ریــزی نســبت بــه کســانی کــه احســاس می نمــود بــا وی مخالف بــوده و 

حکومــت او را تهدیــد می کننــد. گــزارش تاریخی زیــر، به خوبی این سیاســت منصور را 

بازتاب می دهد:

روزی عبد الصمد بن علی، عموی منصور، که از جانب او حاکم مکه، طائف، دمشق 

و مدینه بود، به وی می گوید:

تو چنان با خشونت و عقوبت به مردم هجوم آورده ای که گویا کلمۀ عفو به 

گوشت نخورده است!

1. شهادت در سال 125 هـ .ق. )همان، 536(.
2. خروج در سال 127 هـ .ق. )همان، 599(.

3. ابن واضح، احمد بن ابی یعقوب، همان، 364/2.
4. »وكان املنصــور أول مــن أوقــع الفتنــة بين العباســیين والعلويين وكانوا قبل شــیئا واحدا« )ســیوطی، 

جالل الدین، تاریخ الخلفاء، 285(.
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منصور در جواب وی می گوید:

هنوز  استخوان های بنی مروان نپوسیده است و شمشیرهای آل ابی طالب 

در نیــام نرفتــه اســت و مــا در میــان مردمــی بــه ســر می بریــم که تــا دیــروز ما را 

اشخاصی عادی می دیدند و امروز خلیفه؛ پس هیبت ما جز با فراموشی عفو 
و به کار بردن عقوبت، در دل ها جای نمی گیرد!1

او به ویژه امام صادق؟ع؟ و شــیعیان ایشــان را تحت فشــار و تعقیب قرار داد؛ به گونه ای 

که بارها برای حضرت نقشۀ قتل کشید که مجموعۀ این موارد را مرحوم مجلسی؟حر؟ در 
بابی در بحاراالنوار گردآورده است.2

منصـــور در جریـــان شـــهادت امـــام صـــادق؟ع؟ در مدینـــه، جاسوســـانی قـــرار داده بـــود 
تـــا هـــر کـــس از فرزنـــدان حضـــرت کـــه رهبـــری شـــیعیان را بـــه دســـت گرفـــت، گـــردن زده 
شـــود! بـــه شـــهادت گزارش هـــای تاریخـــی، شـــیعیان ازاین جهـــت به شـــدت در تنگنـــا 

بوده انـــد.3

ایــن فضــای خفقان، پــس از امام صــادق؟ع؟ نه تنها ادامــه پیدا نمود، بلکــه فزونی نیز 
یافت. امام کاظم؟ع؟ ســال های مدیدی از عمر شریفشــان را در زندان ســپری نمودند و 
شــرایط چنان بغرنج گردید که یحیی بن خالد برمکی، وزیر عباســیان، در توصیف آن 

چنین می گوید:

من دین رافضه را به تباهی کشــاندم؛ چراکه ایشــان معتقدند دین، تنها با 

امــام زنده پای برجاســت؛ و حال آنکــه اکنون نمی دانند آیا امامشــان زنده 
است یا مرده!4

تحــت تأثیــر همین شــرایط بود کــه امام کاظــم؟ع؟، بزرگانی چون هشــام بن حکــم را از 

1. سیوطی، جالل الدین، همان، 291.
2. مجلسی، محمد باقر، بحار االنوار، 162/47_213.

3. کشی، محمد بن عمر، همان، 282.
4. همان، 266.
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مناظــره بــر حذر داشــته1 و ارائــۀ مباحث کالمی توّســط وی را مشــارکت او در خون خود 

برمی شــمرد.2 به واســطۀ همیــن شــرایط بــود کــه ســازمان وکالــت توســط آن حضــرت 

پایه ریزی گردید.

در دوران امـــام رضـــا؟ع؟ تـــا زمانـــی کـــه حضـــرت در مدینـــه حضـــور داشـــتند و در زمـــان 

ــد،  ــار می نمودنـ ــی امامـــت خویـــش را اظهـ ــور علنـ ــه به طـ ــید، گرچـ خالفـــت هارون الرشـ

ــر نـــه بـــه جهـــت کاســـته شـــدن فضـــای  امـــا همان گونـــه کـــه از روایـــت برمی آیـــد ایـــن امـ

ـــر عـــدم وجـــود تهدیـــد  اختنـــاق، بلکـــه بـــه جهـــت اطـــالع حضـــرت از ارادۀ الهـــی مبنـــی ب

ـــود.3 امـــا بعـــد از مـــرگ هـــارون، آن حضـــرت، گرچـــه  ـــه ایشـــان ب از ســـوی هـــارون نســـبت ب

بـــه اســـم ِاکـــرام، ولـــی بـــه جهـــت ِاشـــراف بـــر ایشـــان، بـــه مـــرو منتقـــل شـــده و به طـــور 

مســـتقیم توســـط خلفـــای وقـــت عباســـی تحـــت نظـــر قـــرار گرفتنـــد.

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 

دستور معتصم به بغداد منتقل گردیدند.4 متوکل که جنایات وی در مورد اهل بیت؟مهع؟ 

و شــیعیان ایشــان در صفحــات تاریــخ به وفــور یافت می شــود، 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 عــالوه بر اینکه جاسوســان دســتگاه 

1. همان، 270.
2. گرچه اصل نهی شــدن هشــام از کالم غیرقابل انکار اســت، اّما در مورد عمل وی به این دســتور یا 
اهمال آن، اختالفاتی وجود دارد. عالمه مجلســی در شــرح کافی، کوتاهی هشــام در این زمینه را 

می پذیرد. ر.ک.مجلسی، محمدباقر، مرآه العقول، 277/2.
3. کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 584/15.

4. همان، 108/2.
5. مفید، محمد بن محمد، االرشاد، 309/2.
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عباســی لحظه به لحظــه 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، نکته ای که در این نوشــتار 

درصدد بررسی آن هستیم، چگونگی تأثیر این فضا در تشخیص مصداق امام است.

3_ تأثیر تقّیه در تحّیر شیعیان نسبت به تشخیص مصداق امام
بــر اســاس آنچــه گذشــت، فضــای اختنــاق و در مقابل تقّیــه، از ســویی اجــازۀ تبیین و 
معرفی امام به صورت فراگیر را نمی داد؛ و از سوی دیگر، امکان تحقیق جامع و کامل را 
از شــیعیان در این خصوص ســلب می نمود. همین امر موجب می گردید که شــیعیان 
در بزنگاه های حّســاس، نســبت به تشخیص امام؟ع؟ دچار ســردرگمی و تحّیر گردند. 
به طورکلــی می تــوان گفــت این عوامل بــه دو گونه در اعتقــاد و گرایش شــیعیان به امام، 

تأثیرگذار بوده است:

3_ 1_ عدم درک فضای تقّیه و ملزومات آن از جانب اطرافیان و تردید در شایستگی های امام

همان گونــه که از روایات برمی آید، ائّمه؟مهع؟ در مواجهه با مخاطبین مختلف، مطالب 

را متناسب با فضای فکری مخاطب و با رعایت قواعد و شرایط تقّیه به ایشان منتقل 

می نمودند.2 در این میان، گروهی از افراد بامالحظۀ تفاوت در جواب امام؟ع؟، در علم 

امــام و درنتیجــه در حقانیت وی دچار تردید می شــدند. به عنوان شــاهد بر این مطلب 

می توان به عکس العمل افرادی چون موســی بن اشــیم و عمر بن ریاح اشــاره نمود. ابن 

اشــیم اگرچــه درنهایــت و بالدرنــگ بــه حقیقــت پی می بــرد، ولــی در ابتدا با مشــاهدۀ 

اختالف قول حضرت صادق؟ع؟در پاســخ به یک سؤال، دچار تردید شده و احساس 

می کنــد در مراجعــه به حضرت بــرای دریافت معارف دین دچار خطا گردیده اســت.3 

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

3. همان.
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اّمــا 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 می برند.

کّشــی ماجــرا را این گونــه بیــان می نمایــد کــه ابــن ریــاح مســئله ای را دو بــار بافاصله ای 

یک ساله از حضرت می پرسد و حضرت دو جواب کاماًل متفاوت به او می دهند؛ او که 

از این اختالف دچار حیرت گردیده دلیل را جویا می شــود و حضرت در پاســخ، تقّیه را 

مطــرح می نماینــد؛ اّما او کــه تقّیۀ در جواب دادن را فقط در دو مــورد _صحیح االعتقاد 

نبــودن مخاطــب و یــا حضور شــخص ســّومی که مغرض اســت _ جایــز و هــر دو مورد را 

منتفی می دانســت، 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 می نماید.1

3_ 2_ عدم امکان معّرفی جانشین امام به طور صریح و کامل

عامــل خــوف و تقّیــه همان گونه که ابن بابویه؟حر؟ اشــاره می نماید، تأثیر عمده و بســزایی 

ت 
ّ
در ســرگردانی شــیعیان به واسطۀ اختالف روایات داشته اســت.2 طبرسی؟حر؟ نیز عل

عدم امکان اثبات امامت ائّمه؟مهع؟ از طریق روایات متواتر را وجود شرایط خوف و تقیه 

برمی شــمَرد که مانع بیان فضائل و عظمت شــأن ائّمه؟مهع؟ می گردد، چه رســد به بیان 

تقّدم ایشــان بر جمیع خالیق و امامت ایشــان نسبت به سایرین.3 شیخ حر عاملی نیز 

 
ّ

خــوف و تقیــه را عاملی تعیین کننده در خصوص عدم اظهــار نصوص و معجزات دال
بر امامت ائمه؟مهع؟ می داند.4

ائّمــه؟مهع؟ به وضــوح ارکان معتقــدات شــیعیان را در مواجهه با مخالفین و افراد ناآشــنا 

1. کشی، محمد بن عمر، همان، 237.
2. ابن بابویه، علی بن الحسین، االمامه والتبصره من الحیره، 9.

3. طبرسی، فضل بن حسن، همان، 257.
4. حر عاملی، محمد بن حسن، اثبات الهدات، 38/1.
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انــکار نمــوده و از اظهــار ایــن مطالــب توّســط شــیعیان در هرکجــا اظهــار ناخرســندی 

می کردند.1 با مشــاهدۀ روایات به آســانی می توان دریافت که با کم رنگ و پررنگ شــدن 

فضــای اختنــاق در جامعــه، رفتــار ائّمــه؟مهع؟ نیــز در اظهار و اختفــای امر امامــت تغییر 

می کــرده اســت. به عنــوان نمونه یزید بن ســلیط ضمن بازگویی خاطــره ای 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؟ می شود، از موسی بن جعفر؟امهع؟ تقاضا می نماید که 

آن حضــرت نیز جانشــین خــود را به وی معّرفی نمایند. امام کاظم؟ع؟ در پاســخ یادآور 

می شــود که شــرایط زمان ایشــان کاماًل متفاوت با زمان پدر بزرگوارشــان بوده و ازاین رو، 

از معّرفــی جانشــین خــودداری می نماینــد و تنهــا پــس از تأکیــد ابــن ســلیط بــر حســن 

نّیــت و ارادت خویــش بــه ایشــان، حاضر به معّرفــی علی بن موســی؟امهع؟ می گردند.2 با 

توّجــه به همین شــرایط بوده اســت که هرگاه حضــرات؟مهع؟ محمل امنی بــرای معّرفی 

جانشــین خویــش می یافتنــد، قوّیــًا تأکیــد می نمودنــد که ایــن اطالعات جز بــرای افراد 

مورد اعتماد بازگو نشــود و در طرف مقابل نیز شــیعیان برای بیان آن نزد دیگران کســب 

اجــازه می نمودنــد؛3 تا آنجا که زراره؟حر؟، حّتی در حــال احتضار و مرگش که مصادف با 

شــهادت امــام صادق؟ع؟ بــود، به جهــت تقّیه و عدم اّطــالع از اجازه داشــتن، حاضر 
نمی شود حتی در حضور شیعیان، به نام امام کاظم؟ع؟ تصریح کند.4

گزارش هــای تاریخــی به روشــنی از ارتباط وثیق میــان فضای اختناق و تقّیه از ســویی و 

در ابهــام قــرار گرفتــن امامت حضرات معصومین؟مهع؟ در ســوی دیگر، پــرده برمی دارد. 

نمونه های زیر، شاهد این مدعا است:

یکم: پس از شــهادت امام حســین؟ع؟، امر امامت پوشــیده می شود و امام سّجاد؟ع؟ 

1. کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 577/1.
2. همان، 79/2.

3. همان، 82/2 و 194 و همچنین: مسعودی، علی بن الحسین، همان، 194.
4. صدوق، محمد بن علی، کمال الدین و تمام النعمه، 75/1.
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در تقّیۀ شدید با معدودی از شیعیانشان امور را هدایت می نمایند.1 بی شک متأّثر 

از همیــن فضا بوده اســت کــه در ابتدا، واقعیــت بر محمد حنفیه مشــتبه گردیده و 

خــود را جانشــین امــام حســین؟ع؟ می پنــدارد؛ ولی پس از مشــاهدۀ کرامــات امام 

زین العابدین؟ع؟، بر حقیقت واقف گردیده2 و حتی افرادی چون ابوخالد کابلی را 
نیز به حقیقت رهنمون می شود.3

دوم: پــس از ماجرایــی کــه بیــن جابر بن عبــداهلل انصــاری و امام باقــر؟ع؟ رخ می دهد و 

طی آن جابر، سالم پیامبر را به حضرت می رساند، امام سّجاد؟ع؟فرزندش را برای 
مّدتی از خارج شدن از خانه بر حذر می دارد.4

ســوم: امام جواد؟ع؟ تا ســّن ده ســالگی در تقّیه به سر برده و امر امامت خویش را آشکار 
نمی فرمودند.5

چهــارم: شــیعیان بــه جهــت شــرایط خفقــان عصــر امــام هــادی؟ع؟، از وجــود امــام 

عســگری؟ع؟ اّطالع نداشــتند؛ باآنکه نزدیک به بیســت ســال از ســّن آن حضرت 
می گذشت.6

پنجــم: برابــر با برخی روایــات، در زمان امامت حضرت عســگری؟ع؟ نیز ســخن گفتن 

از امامت و حّجت الهی بودن آن حضرت، ســرانجامی جز مرگ و هالکت نمی داشــته 
است!7

ششم: یکی از بارزترین این شواهد را می توان در گزارش هشام بن سالم از نحوۀ مواجهۀ 

1. مسعودی، علی بن الحسین، همان، 168.
2. کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 182/2.

3. کشی، محمد بن عمر، همان، ص 120.
4. مسعودی، علی بن الحسین، همان، 177.

5. همان، 223.
6. کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 116/2.
7. مسعودی، علی بن الحسین، همان، 251.
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خود با جریان شهادت امام صادق؟ع؟ و مطرح شدن امامت امام کاظم؟ع؟ جستجو 

نمــود.1 فضــای این نقل تاریخی به وضوح، اختناق حاکم بر جامعۀ شــیعی و تأثیر آن را 

در دسترســی شــیعیان به امامشان، آشــکار می سازد. هشــام در این گزارش، از تکاپوی 

جاسوســان منصــور دوانیقــی در تعقیــب شــیعیان مدینه جهــت یافتن جانشــین امام 

صادق؟ع؟ و گردن زدن وی خبر داده و تصریح می کند در راِه یافتن جانشــین راســتین 

امام صادق؟ع؟، دست از جان شسته و حتی مؤمن طاق را از همراهی خویش بر حذر 

می دارد. ولی پیش از اقدام هشــام، امام کاظم؟ع؟ فرســتادۀ خویش را به سوی وی روانه 

می کننــد؛ و بااین حــال، در ابتدای امــر از تصریح به امامت خویش امتناع می ورزند و در 

ادامه نیز، بعد از تصریح به امامت خویش، هشــام را نســبت به افشــای این امر در میان 

نااهالن، بر حذر می دارند.

هفتــم: تأثیــر ایــن شــرایط بــه حــّدی اســت کــه بیشــتر شــیعیان، تقّیــه را یــک ضــرورت 

می دانستند؛ تا جایی که وقتی امام رضا؟ع؟ بی مهابا امامت خویش را در زمان هارون 

اظهار می کنند، برخی از شــیعیان صمیمانه هشــدار می دهند )!( که این امر، جان آن 

حضرت را به خطر خواهد انداخت؛2 و برخی دیگر، چون اصحاب وقف، این عملکرد 

امام را شاهدی بر عدم حقانیت حضرت می پندارند )!( گویی که سنت ائمۀ سابق در 
اخفای امر امامت را نقض نموده اند!3

هشــتم: گاهــی اصحــاب جهــت اطمینــان از اینکــه جوابی را کــه از حضــرات؟مهع؟، به 

ویژه در مســئلۀ امامت، دریافت نموده اند، به  دور از هرگونه پرده پوشــی و تقّیه اســت، با 

تأکید و قسم و به روش های مختلف دیگر، صداقت و حسن نیت خویش را نسبت به 
حضرات؟مهع؟ موردتوجه قرار می دادند.4

1. کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 191/2.
2. همان، 568/2 و 584/15.

3. کشی، محمد بن عمر، همان، 464.
4. کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 274/2 و 78/2.
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امثــال ایــن مــوارد کــه اندک هم نیســت، به روشــنی تأثیــر فشــار و اختناق در ســرگردانی 

شیعیان نسبت به تشخیص مصداق امام را نشان می دهد.

به هــر  روی تأثیــر حائــز اهمیتــی کــه تقیه در ایــن زمینه داشــت، موجب شــد روایاتی که 
دربردارنــدۀ نــام ائّمه؟مهع؟ بوده و یا جانشــین امام حاضر را معرفــی می کردند، 1 به عنوان 
رازی مکتــوم فقط در میان برخی از اصحاِب مورد وثوق اهل بیت؟مهع؟ دست به دســت 
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 
به شــدت تأکیــد شــده اســت. به عنوان نمونــه در روایتی پس از اشــاره بــه حدیث لوح و 
محتوای آن که دربردارندۀ اسامی ائمۀ اثناعشر؟مهع؟ است، امام؟ع؟ به مخاطبین خود 

می فرمایند:

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

در گــزارش دیگــری، یونــس بن ظبیان نزد امام صادق؟ع؟ شــرفیاب شــده و از حضرت 

وی  شــبهات  بــه  پاســخ  از  پــس  حضــرت  می پرســد.  تشــبیه  خصــوص  در  مســائلی 

1. اعم 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.

2. با این توضیح، باید گفت عمدۀ روایاتی که از امامت امیرالمؤمنین، حســنین و امام ســجاد؟مهع؟ 
خبر می دهند، گزارش هایی هســتند که در زمان های بعدی نقل شــده و به تعبیری زمان مصرف 
آن ها گذشــته بوده اســت. )ر.ک: همان 19/2_ 55( همچنین 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 
می دادنــد 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 می کردنــد )ر.ک: کلینی، 
محمــد بــن یعقــوب، همان، 269/2_ 271(. بررســی روایــات موجود در ابــواب دوازده گانۀ کتاب 
کافــی به عنــوان گلچینی جامع از مجموع این روایات می تواند شــواهد فوق را تأیید نماید )ر.ک: 

همان، 19/2_ 125(.
3. صدوق، محمد بن علی، همان، 313/1.
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می فرمایند:

 ای یونس! هرگاه علم صحیح را خواســتی نزد ما اهل بیت 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 می کند که آیا همۀ اهل بیت و فرزندان علی و فاطمه؟امهع؟ این را 

به ارث برده اند؟ حضرت در جواب، این میراث را از ویژگی های ائمۀ اثناعشــر دانســته 

و پــس از تقاضــای یونس، ایشــان را یک به یک نام می برد. یونــس در ادامه می گوید: گویا 

شــما روز گذشــته جوابــی جز ایــن به عبداهلل بن ســعد داده ایــد. حضرت در پاســخ، به 

نکته ای اشاره می نمایند 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 دراین بــاره، دو روایــت معــروف از جابــر بن عبــداهلل انصــاری در خصوص 

اســامی ائمۀ اثناعشــر؟مهع؟ است. روایت اول مربوط به شــأن نزول آیۀ اولی االمر2 است. 

در ایــن روایــت عــالوه بــر اینکــه سلســلۀ روات آن، اصحاب ســّری چون جابــر جعفی، 

یونس بن ظبیان و مفّضل بن عمر هستند، پیامبر اسالم؟ص؟ پس از نام بردن اولی االمر 

نزد جابر، می فرمایند:

ای جابر! این مطلبی از اســرار پوشــیدۀ الهی و از ذخیرۀ علم الهی اســت؛ 
پس آن را جز از اهلش پوشیده بدار!3

 روایـــت دیگـــر همـــان حدیـــث لـــوح جابـــر اســـت کـــه در ذیـــل یکـــی از نقل هـــای متعـــدد 

آن، ابـــو بصیـــر پـــس از بیـــان ایـــن روایـــت از زبـــان امـــام صـــادق؟ع؟ بـــرای عبدالرحمـــن بـــن 

1. خزاز قمی، علی بن محمد، کفایة الثر، 259.
2. نساء /59.

3. خزاز قمی، علی بن محمد، همان، 55.
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ســـالم، بـــه او می گویـــد:

اگر در تمام عمرت تنها این حدیث را شــنیده باشــی برای تو کافی اســت؛ 
پس آن را جز از اهلش حفظ نما!1

عــالوه بــر آنچه گذشــت، به عنــوان مؤیدی دیگــر می توان بــه روایتی از امــام صادق؟ع؟ 

اشــاره نمود که خطاب به هشــام بن حکم می فرمایند: 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 می گردید و حضرات؟مهع؟ در مواضع مختلف به 

آن متذکر می گشتند. به عنوان 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 بی عدالتی می نماید )!( می فرمایند: این مســئله نه 

به اختیار پیامبر و نه امیرالمؤمنین و نه حســین؟مهع؟ اســت؛ بلکه ایشــان بنا به امر الهی 
جانشین خویش را معرفی می نموده اند.3

در مــوردی دیگــر، آن حضرت به هنگام تســلیت به مفضل بــن عمر در ماجرای رحلت 

اسماعیل، چنین می فرماید:

َراَد 
َ
ْمــرًا َو أ

َ
َرْدَنا أ

َ
ا أ

َ
ِصْبَنا ِبِإْســَماِعیَل، َفَصَبْرَنــا، َفاْصِبْر َکَمــا َصَبْرَنا؛ ِإّن

ُ
ــا َقــْد أ

َ
ِإّن

4.
َ

َوَجّل ْمِر اهلِل َعّزَ
َ
ْمَنا ِل

َّ
ْمرًا، َفَسل

َ
_ أ

َ
اهلُل_ َعّزَ َو َجّل

 و یــا امــام کاظــم؟ع؟ در جواب به ابن ســلیط کــه در گفتگویی با حضرت، از ایشــان در 

مورد جانشــین ســؤال می کند، به این نکته اشاره می نمایند که اگر امر امامت در اختیار 

1. کلینی، محمد بن یعقوب، همان،  686/2.
2. حلی، حسن بن سلیمان، مختصر البصائر، 290.

3. کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 215/2.
4. همان، 237/3.
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مــن بــود آن را بــه جهت محبــت و رأفتی که به فرزندم قاســم دارم، در وی قــرار می دادم؛ 
ولی این امر به دست خداوند متعال است و آن را هرکجا که اراده نماید قرار می دهد.1

و درمجموع، روایاتی که مرحوم کلینی در باب شــصتم از کتاب الحجه با عنوان »َباُب 
 َمْعُهوٌد ِمْن َواِحٍد ِإلی َواِحٍد؟مهع؟«  آورده است.2

َ
َوَجّل َماَمَة َعْهٌد ِمَن اهلِل َعّزَ ِ

ْ
ّنَ اإل

َ
أ

در ایــن زمینــه می توان به روایات دیگری نیز اشــاره کرد3 که به دلیــل پرهیز از اطناب، از 
آن ها درمی گذریم.4

نتیجه

 وجود غیرقابل انکار تردیدهای جامعۀ شــیعی در تشــخیص مصداق امام که حتی در 

میان برخی از خواص نیز مشاهده می گردد، در درجۀ اول ناشی از فضای اختناق و در 

مقابل تقیه ای اســت که از ســوی حاکمان جور بر این جامعه اعمال می گردیده 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 می نمــوده اســت. تأثیر مهم ایــن عامل در مخفی مانــدن احادیث 

دال بر اسامی ائمه؟مهع؟ بوده است که به صورت رازی سربه مهر تنها در میان برخی افراد 

از میان شیعیان مورد وثوق اهل بیت؟مهع؟ دست به دست می گشته است؛ اما چنان که 

در مقدمۀ این نوشتار گذشت، در مقابل، گروهی بر این عقیده اند که وجود روایات دال 

بر تحّیر شیعیان حاکی از مجعول بودن روایات بیانگر تعداد و اسامی ائمه؟مهع؟ است. 

تنهــا دلیــل ایشــان بر ایــن مدعا تعــارض بــدوی و غیرقابل جمع بودن ایــن دو مجموعه 

1. همان، 78/2
2. همان 692/1_697.

3. برای نمونه ر.ک: همان، 64/2 و 191.
4. بررسی روایات مربوط به اسامی ائمۀ اثناعشر و پاسخ به شبهات احتمالی در این خصوص، خود 

رساله ای مجزا می طلبد که خارج از موضوع اصلی این نگاشته است.
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روایــت اســت؛ حال آنکــه این تعارض قابل حــل 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 

می نموده اند که پرداختن به آن مجالی دیگر می طلبد.

شاید از مطالعۀ این سطور این سؤال در ذهن مخاطب دقیق و هوشمند نقش بندد که 

بــا توصیف های گذشــته، از ســویی اصاًل چه ضرورتــی اقتضاء می نموده اســت که نام 

یک یک ائمه؟مهع؟ و لو برای برخی از خواص ذکر گردد؟ و از سوی دیگر، به راستی میزان 

فراوانــی نقــل ایــن روایات در عصر حضــور اهل بیت؟مهع؟ و پــس از آن دارای چه حدی از 

فــراز و فــرود بــوده و از چــه میــزان فراوانی برخوردار بوده اســت؟ پاســخ به این دو پرســش 

و پرســش های دیگری ازاین دســت، گرچه به روشــن تر شــدن فضایی که نوشــتار حاضر 

درصــدد ترســیم آن اســت، کمک می کند، ولــی ازآنجاکه مجالی گســترده می طلبد، از 

طاقت این نوشــتار بیرون اســت. امید که در آینده به توفیق الهی و مدد اهل بیت؟مهع؟، 

به این موضوع نیز بپردازیم.
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حیرة  الشیعة 
يف تشخيص اإلمام و دور التقّیة يف ذلك

روح اهلل الكاظمي1 

الخالصة:

لقد وردت أخبار مختلفة حول تحريُّ الشيعة اإلمامية يف تشخيص مصداق اإلمام، ولذلك ينبغي البحث 

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.

تبنّي 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 األمئَّة بقيت مخفيَّة عند بعض 

الخواصِّ من أصحاب األمئَّة؟مهع؟، ومل متتناول عموم الشيعة.

املفردات األساسّية: مصداق اإلمام، التقيَّة، املجتمع الشيعي، عرص الحضور.

 .)roohollah.kazemi@gmail.com(  : 1. باحث یفي الوزة العلمیة بقم املقدسة، وخريج مركز اإلمامة التخصصي
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The confusion of Shias in recognizing 
the Imam and the role of precautionary 

concealment in it

Roohollah Kazemi 1

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.  

Keywords: denotations of Imam, precautionary concealment, the Shia 
community at the time of Imam’s presence. 

1. Qom Seminary graduate and the graduate of the Imamate of the 
Household (AS) specialized center (roohollah.kazemi@gmail.com). 
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