مدلتأثيرعناصرتاريخی
برتبييناصلامامت
محمدتقی سبحانی*  /سید مصطفی مطهری**

21

چکیده

بیتردی���د ارائ���ه و تبیی���ن آموزههای عمیق ش���یعه که ریش���ه در کتاب و س���نت دارند،
نیازمند بس���تری مناس���ب اس���ت که تحقق آن در ارتباط مس���تقیم با همسویی یا عدم
همس���ویی عناص���ر اثرگ���ذار تاریخی یا هم���ان اجزاء سیاس���ی ،اجتماع���ی ،فرهنگی و
اقتصادی است.
تفصیلی دس���تگاه معرفتی
تأمل���ی در این عناصر ،بر تأثیر آن ها در روند ارائه اجمالی _
ِ
ش���یعه و تبیی���ن آن در دورهه���ای مختلف حض���ور امامان _ ب���دون پیدای���ش تغییر در

مبانی آن _ مهر تأیید مینهد.
نوش���ته پیش رو ت�ل�اش دارد تا نظری���ه فوق را بهص���ورت تطبیقی در مورد آم���وزه امامت
ب���ر اس���اس روای���ات اهلبی���ت ارائ���ه نمای���د ک���ه در آن ضمن پاس���خ ب���ه چرای���ی برخی
پدیدهه���ای تاریخ���ی _ معرفت���ی ،چگونگ���ی روند مذک���ور را پی���ش از دوران غیبت ،آن
چنانکه منظومه معرفتی اهلبیت در نهان دارد ،نشان دهد.
کلیدواژهها :اهلبیت ،امامت ،روایات ش���یعه ،عناص���ر تاریخی ،تبیین عقیده ،تبیین
اجمالی _ تفصیلی.
* عضوهیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی .sobhani.mt@gmail.com
** دانشآموختۀ سطح 4حوزه علمیه قم؛ پژوهشگر پژوهشکده کالم اهلبیت؟مهع؟. s.mostafa12@gmail.com
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سال سوم  ،شماره 11
صفحه 162 _ 115

درآمد
ً
از ح���دود یکص���د س���ال پی���ش تاکن���ون _ خصوص���ا در دو س���ه ده���ه اخی���ر _  ،برخی
جریانه���ای نوگ���رای مس���لمان و غیرمس���لمان در ح���وزه اندیش���ه ش���یعه ،ب���ا انج���ام
پژوهشهای���ی نقادان���ه س���عی نمودهاند برخی بنیانه���ای معرفتی ش���یعی را غیرثابت
و بهگون���های برآم���ده از پدیدهه���ای تاریخ���ی و ب���دون پش���توانه کت���اب و س���نت نبوی
معرفی کنند.
پیامد این نگاه آن اس���ت که آنچه شیعیان در دورههای مختلف و از ابتدای پیدایش
بدان معتقدند ،الاقل در آن قسم که با دیگر مسلمانان هم سو نیستند ،گاه ساختگی
و ی���ا مبتنی بر تالشهای آنان برای حفظ جایگاه خود در عرصههای گوناگون (عقیده
س���از بودن تاریخ) ،بوده ک���ه نمونه آن ،مباحث مطرح در موض���وع امامت و بهرهمندی
جانشینان پیامبر از علم ،عصمت و منصوص بودن ایشان است.
در براب���ر ،دیدگاه���ی وجود دارد که با اس���اس ق���رار دادن قرآن و همان مناب���ع روایی و با
116

بهکارگیری روش قدما در اعتبارس���نجی روایات ،ت�ل�اش دارد تا فرضیهای بدیل را ارائه
کن���د که ب���ه لحاظ روش���مندی مطالعات تاریخ���ی ،کارآمدترین نوع آن (روش بررس���ی
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توصیفی _ تبیینی که موجب تحقق فهم دینی و مس���یر شناس���ی آن میگردد )1را بکار
اثرگذار سیاس���ی ،اجتماعی ،فرهنگی
تاریخ���ی
گی���رد و با در نظ���ر گرفتن نقش عناصر
ِ
ِ

و اقتصادی ،مس���یر تبیی���ن اجمالی _ تفصیلی آموزه امامت در فض���ای جامعه از نگاه
روایی را نشان دهد.
در این دیدگاه س���ه بحث اساسی مطرح است :نخست مبانی نظری و قرآنی و پرسش
از چرای���ی ل���زوم تبیین اجمالی_ تفصیلی ،دوم ترس���یم چگونگ���ی نقشآفرینی عناصر
تاریخی و سوم ارائه نمونههای تطبیقی در فضای اجمالی _ تفصیلی.
آنچ���ه در این نوش���تار دنبال میش���ود همان مرحله س���وم به همراه معرف���ی نمونههایی
 .1فرامرز قراملکی ،احد ،روش شناسی مطالعات دینی.276 _ 8 ،

از عناص���ر تاریخی اس���ت که گامی اس���ت در راس���تای نش���ان دادن تبیی���ن تدریجی _
تفصیلی اصل امامت.

عناصر تاریخی
ب���رای تحلی���ل واقع���ی یک پدی���ده ،نیازمن���د ش���ناخت و بهکارگی���ری عناص���ر تاریخی
و اثرگذار بر آن رویداد هستیم .ازاینرو تعبیر عنصر تاریخی به معنای هر حادثه یا جزء
کوچ���ک از مجموعه اجزاء اجتماعی ،فرهنگی ،سیاس���ی و در پارهای موارد اقتصادی
اس���ت که در ی���ک جریان فکری در بس���تر تاری���خ نقشآفرین بوده اس���ت و بدون توجه
ب���ه مجموع���ه اج���زاء و میزان همس���ویی یا ع���دم آن _ صرفنظ���ر از تأثی���ر عنصر غیب
و ملک���وت در فه���م محت���وای دی���ن _  ،تحلی���ل یک پدیده ناتمام اس���ت .ب���ا دقت در
همآهنگ���ی عناصر تاریخ���ی در مقاطع مختلف دوره حض���ور اهلبیت؟مهع؟ یا عدم آن
و نیز س���یر نشر و تبیین آموزههای معرفتی ،بهطور نسبی میتوان در تبیین اصل امامت
چه���ار دوره را در نظ���ر گرف���ت ک���ه ه���ر دوره تکمیلکننده جزئی از س���یر تبیی���ن اجمال
بهتفصیل هستند؛
دوره امامت صادقین؟ع؟ تا سال  145هجرت؛ (رشد و شکوفایی معارف)
دوره امامت امام کاظم و امام رضا؟ع؟؛ (تثبیت و تصحیح اندیشه)
دوره امامت امام جواد؟ع؟ تا آغاز عصر غیبت؛ (تداوم اندیشه)
 _ 1انواع عناصر تاریخی
 _ 1 _ 1عوامل سیاسی

سیاس���ت در معنای���ی کل���ی ،تالش���ی ب���رای کس���ب ،حف���ظ ،افزای���ش ی���ا نمای���ش
حاکمی���ت و ق���درت و بهرهگی���ری از آن برای پیش���برد هدفی خاص در جامعه اس���ت
و درنتیج���ه هرگون���ه ت�ل�اش حاکمان ب���رای حفظ ثب���ات حکوم���ت در ابع���اد گوناگون

مدل تأثیر عناصر تاریخی بر تبيين اصل امامت

دوره پیامبر اسالم تا پایان دوره امامت امام سجاد؟ع؟؛ (پایهریزی اندیشه)
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آن و فعالیته���ای مخالف���ان حاکمی���ت در راس���تای برخ���ورد و تضعی���ف آن ،عاملی
سیاس���ی دانسته میش���ود؛ بنابراین مراد ما از عوامل سیاسی ،هر نوع کنش و واکنشی
اس���ت ک���ه بامالحظه نه���اد حاکمیت و ق���درت در راس���تای اهدافی مش���خص به کار
گرفته میشود.
نمونههای این موارد عبارتاند از:
 _ 1 _ 1 _ 1فضای سیاسی (خفقان)

بس���ته بودن فضای اندیش���ه ،س���بب عقبماندگی جامعه از پیشرفت و دست نیافتن
ب���ه معارفی میش���ود که نق���ش تأثیرگ���ذاری در ترس���یم خط���وط سیاس���ی و فرهنگی و
اجتماع���ی دارد .در ح���دود دو ق���رن از دوران حی���ات اهلبیت؟مهع؟ ،حاکم���ان اموی و
عباس���ی توانستند برای حفظ قدرت و عدم دس���تیابی به این معارف ،فضای خفقان
را پی���اده کنند .نگاهی به دورههای حاکمان���ی مانند معاویه ،یزید ،ابن زیاد ،حجاج،
منصور ،متوکل ،هشام و  ...نشان از شدت این خفقان دارد.
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فصـلنامه امامت پژوهی_ شماره یازدهم _ پائیز 92

به ش���هادت رس���اندن امامان و جمع زی���ادی از یاران آنها و نیز تبعی���د یا زندانی کردن
اصح���اب ،نمونههای���ی از خفقان اس���ت .همچنین بخشنامهه���ای معاویه به ّ
عمال
حكومت���ى خ���ود در ش���هرهاى مختلف مبن���ی بر اینکه با ش���یعیان با نهایت ش���دت و
خش���ونت برخورد و حقوق آنها از بیتالمال قطع ش���ود و هر كس كه به اظهار محبت
خ���ود به عل���ى بن ابیطالب؟ع؟ اقدام كند ،مورد ش���كنجه و آزار قرار گیرد ،1نمونههای
دیگری از فضای سیاسی پیشگفته است.
ع�ل�اوه ب���ر دوران پ���ر خفقان معاویه و س���ختگیریهای او نس���بت به مس���لمانان ،همانند
ّ
ماجرای به ش���هادت رس���اندن حجر بن ع���دی و یاران���ش و نیز واقعه
حضرمیی���ن ،2نمونه
بس���یار روش���ن خفق���ان را میت���وان در دوره حج���اج ب���ن یوس���ف دی���د ک���ه در دش���منی با
 .1ابن أبی الحدید ،عبدالحمید بن هبة اهلل ،شرح نهج البالغه.15/3 ،
 .2ابن األثير ،علی بن ابی الکرم ،الکامل فی التاریخ.۴۷۷/3 ،

پیامب���ر؟ص؟ و توهین ب���ه آن حضرت 1گوی س���بقت را از دیگ���ر ظالمان ربوده ب���ودّ .
ج
حجا 
از خونری���زى و ارتكاب جنایت بىس���ابقه بازنمیایس���تاد .2میزان كش���تارهای بىرحمانه
ت هزار
وى را ،غیر از كش���تارهایی که در صحنههاى جنگ رو یداده است تا صد و بیس 
نفربرشمردهاند.3
همچنی���ن فضای خفقان در دوره منصور عباس���ی تا حدی اس���ت که علیرغم حیرت
عموم ش���یعیان در ش���ناخت امام کاظم؟ع؟ ،امام نهایت احتیاط را در معرفی خود به
کار میبندد و به شیعیان خود چنین میگوید:
ه ��ر ک ��س از ایش ��ان را فهمی ��ده یافتی پس ب ��رای او بازگ ��و ک ��ن و از او برای
کتم ��ان ،پیم ��ان بگی ��ر؛ پس ا گ ��ر افش ��ا کنید ذب ��ح را در پی دارد ،س ��پس

[امام] به حلق خود اشاره نمود.

4

ای���ن نمونهه���ا نش���ان از آن دارد ک���ه امام���ان چگون���ه در س���ایه ای���ن خفق���ان سیاس���ی
توانستهاند معارف خود را نشر دهند.
 _2 _ 1 _ 1مسئولیتهای حکومتی

حاکمیت را همس���و یا غیرهمس���و با جریان نش���ر معارف قرار میده���د ،میتواند زمینه
نش���ر معارف باش���د .نمونههای روش���ن این م���ورد در زمان امام عل���ی؟ع؟ و والیتعهدی
امام رضا؟ع؟ به وقوع پیوسته است.
اقدامات گس���ترده امام علی؟ع؟ در نش���ر معارف نبوی از قبی���ل خطبههای اعتقادی،
کتابت حدیث و تربیت شاگردان ،بهروشنی گویای این مطلب است.
 .1جاحظ ،عمرو بن بحر ،الرسائل السياسية.297 ،
 .2همو ،البیان و التبیین.167/1 ،
 .3ابن حجر ،احمد بن علی ،تهذیب التهذیب.211/2 ،
 .4کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی.351/1 ،
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در اختی���ار داش���تن مس���ئولیتهای حکومت���ی و بهرهگی���ری از آن ،ب���ا ای���ن رویکرد که
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همچنین س���خن مأمون درباره والیتعهدی امام رضا؟ع؟ نشان از استفاده بسیار دقیق
امام از این جایگاه است:
نک ��ه ب ��ا او این رویه (والیتعه ��دی) را پیشگرفت ��ه و در كار او مرتكب
اکنو 
خطا شده و خود را با بزرگ كردن او در لبه پرتگاه قرار دادهایم . ...

1

ب���ه لح���اظ تاریخ���ی ،ای���ن س���خن بع���د از مهاج���رت ام���ام؟ع؟ ب���ه م���رو اس���ت؛ یعنی
همانجایی که امام رضا؟ع؟ ،با اس���تفاده از قدرت سیاس���ی خ���ود و ّ
توجه دادن مردم
بهسوی خویش ،طوالنیترین استدالل و تبیین را در موضوع امامت بیان میکند.
 _3 _ 1 _ 1حرکتها و جنبشهای معارض با حکومت

ً
هنگامیک���ه در جامع���ه ،حرکت���ی تأثیرگ���ذار ی���ا جنبش���ی سیاس���ی رخ میده���د طبعا

واکنشهای���ی را در میان موافق ،مخالف و پرسش���گر در پی دارد .درنتیجه زمینههای
بیان و فرصت نش���ر آموزهها پدی���د میآید؛ خطبه حضرت زه���را؟اهع؟ و عدم بیعت امام
عل���ی؟ع؟ ،قیام امام حس���ین؟ع؟ ،زید بن علی و قیام حس���ین بن عل���ی صاحب فخ،
120

نمونههای���ی از ای���ن حرکتها و جنبشها هس���تند .ب���رای نمونه قیام و ش���هادت امام
حس���ین؟ع؟ در براب���ر حکوم���ت یزید ،س���بب افزایش آ گاهی جامعه نس���بت به فس���اد
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حکومت و ...شد ،آنچنانکه امام در پاسخ به چرایی قیام خود میگوید:
من براى سركش ��ى و عداوت و فس ��اد كردن و ظلم نمودن از مدینه خارج
نش ��دم؛ بلك ��ه م ��ن بهمنظور ایج ��اد صلح و س ��ازش در می���ان امت جدم
خ ��ارج ش ��دم .من در نظ ��ر دارم امر ب ��ه معروف و نه ��ى از منكر نم���وده و بر
اساس سیره جدم عمل نمایم.

2

در نمونه دیگر ،هنگامیکه خبر ش���هادت حس���ین بن علی مع���روف به صاحب فخ به
امام کاظم؟ع؟ میرسد ،چنین میگوید:
به خدا س ��وگند او رفت و به شهادت رس ��ید درحالیکه مسلمانی صالح
 .1صدوق ،محمد بن علی ،عیون أخبار الرضا؟ع؟.170/2 ،
 .2ابن شهرآشوب ،محمد ،مناقب آل أبي طالب؟ع؟.89/4 ،

و روزهدار و ام ��ر کنن ��ده به معروف و نهیکنن ��ده از منکر بود ،همانند او در
خاندانش یافت نمیشود.

1

 _4 _ 1 _ 1تبلیغات سیاسی

بیتردی ��د ،ه ��ر حکوم ��ت یا نه ��اد و حت ��ی ش ��خصی میتواند ب ��ا بهکارگیری فضاس ��ازی و
تبلیغ ��ات سیاس ��ی ،زمینههای ج ��ذب و دفع عمومی و حت ��ی فرات ��ر از آن را فراهم نماید.
برای نمونه در جنگ صفین ،جوانی از لش ��کر معاویه که تحت تأثیر همین فضا قرار دارد،
درباره علت حضورش در جنگ خطاب به اصحاب امیرالمؤمنین؟ع؟ چنین میگوید:
من با ش ��ما ازآنرو پیكار مىكنم كه چنانکه به من گفتهاند موالى ش ��ما
نم ��از نمىگزارد و ش ��ما نیز نماز نمىگزارید و بدان س ��بب با ش ��ما چنین
مىجنگم كه یار شما خلیفه ما را كشته و شما در كشتن او به وى كمك
كردهاید.

2

همچنین امام س���جاد؟ع؟ گزارش���ی از گفتگوی خود با مروان ب���ن الحکم را در موضوع
ّ
سب امام علی؟ع؟ چنین بیان میکند:
م ��روان ب ��ن حک ��م ب ��ه من گف ��ت ک ��ه در می ��ان مردمان کس ��ی نب ��ود که از
ب ��رای چ ��ه از او بر روی منبره ��ا بدگویی میکنید؟ گف ��ت :حکومت بهجز
این راه پابرجا نمیماند.

3

و یا عبداهلل بن عبیداهلل درباره علت ّ
سب امام علی؟ع؟ میگوید:
ا گ ��ر آنچه ما از فضائل عل ��ی [؟ع؟] میدانيم ،اين م ��ردم بدانند از اطراف
ما پراكنده شده و به فرزندان علی روی خواهند آورد.

4

 .1ابوالفرج ،علی بن الحسین ،األغانی.381 ،
 .2منقری ،نصر بن مزاحم ،وقعة صفین.355 ،
 .3ابن عساكر ،علی بن الحسن ،تاریخ مدینة دمشق.438/42 ،
 .4ابن اثير ،علی بن ابی الکرم ،همان.۴۷۷/3 ،

مدل تأثیر عناصر تاریخی بر تبيين اصل امامت

صاح ��ب ما (عثمان) مانند صاحب ش ��ما (علی) دفاع کند .گفتم :پس
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ای���ن م���وارد نش���اندهنده اثرگذار ب���ودن تبلیغات مس���موم ب���ر فضای سیاس���ی جامعه
بوده است.
تلویحى این قضی���ه كه امام
در نمون���ه دیگ���ر ،دس���تگاههای تبلیغات���ى معاویه با بی���ان
ِ

حس���ن؟ع؟ براى س���رنگونى حكومت توطئه مىكند ،اوضاع را علی���ه امام رقم میزنند.
ای���ن بیان در گفتار عبدالرحم���ن بن جبیر حضرمى از مردم حمص (در اطراف ش���ام)
بهخوبی نمایان است كه مىگوید:
پ ��درم ،حس ��ن [؟ع؟] را س ��رزنش ك ��رد و گفت« :م ��ردم مىگوین���د تو قصد
خالفت دارى» .حس ��ن [؟ع؟] فرمود« :اگر جمجمههاى عرب در دس���ت
م ��ن بود ،آن ��ان حاضر بودند ب ��ا هر كه صلح كن ��م صلح كنن���د و با هر كه
بجنگ ��م بجنگند و من براى خش ��نودى خدا آن را رها ك���ردم .آیا اكنون با
كمك مردم حجاز مىخواهم به آن دستیابم»؟

1

در نمونه دیگر ،یحیى بن خالد برمکی با ایجاد یک شبهه تبلیغاتی سعی در تضعیف
122

بنیانه���ای اعتق���ادی ش���یعیان مینمای���د .او پ���س از زندانی ش���دن ام���ام کاظم؟ع؟،
خطاب به سالم (مسلم) صاحب بیت الحكم ة میگوید:
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من دین رافضىها را باطل كردم؛ زیرا آنها معتقدند كه دین پایدار نیس���ت
مگر بهوسیله امامى زنده؛ اكنون نمیدانند امامشان زنده است یا مرده؟

2

ای���ن نمونهه���ا بهخوبی حاک���ی از اثرگذاری تبلیغات���ی حکومت در جداس���ازی امام از
روند پیشرفت معارف است.
همچنین باید به این نکته ّ
توجه ش���ود که برخی روایات ،نشانگر عدم الزام امامان؟مهع؟
به پاس���خگویی به پرس���شهای اصحاب اس���ت .در برخی از روای���ات ،علت این امر،
خفقان در فضای سیاس���ی موجود بیان ش���ده اس���ت .برای نمون���ه هنگامیکه محمد
 .1اب���ن كثير ،اس���ماعیل ،البدای ��ة و النهایة42/8 ،؛ ابن عس���اكر ،علی بن الحس ��ن ،همان248/13 ،؛
واقدی ،محمد بن سعد ،الطبقات الکبری319/10 ،
ّ
کشی ،محمد بن عمر ،رجال ّ
.2
الکشی.266 ،

بن ابی نصر از امام رضا؟ع؟ درباره مس���ئلهای میپرس���د ،امام در ابتدا از پاس���خگویی
خودداری مینمایند و سپس چنین میفرمایند:
یش ��ود
اگر هر آنچه را میخواهید برای ش ��ما بازگو کنیم ،برای ش ��ما ش ��ر م 
و موجب میگردد تا رقبه صاحب این امر گرفته ش ��ود ...،ش ��ما در عراق
اعمال این فراعنه را میبینید.

1

 _2 _ 1عوامل فرهنگی

فرهنگ ،اندوختهای اس���ت که به زندگى انسانها معنا و جهت میدهد و در دو بعد
ف���ردی و جمعی ،ش���امل دان���ش ،علم و معرفت ،آدابورس���وم ،گرایشها و ...اس���ت؛
بنابرای���ن م���راد م���ا از عوام���ل فرهنگی ،عواملی اس���ت که ای���ن معنا و جه���ت را تأمین
میکنن���د .از این منظر میت���وان میزان اقبال عموم���ی به آموزهها ،وج���ود فرهیختگان،
روحیه پرسش���گری و تالش برای دانشان���دوزی ،مواجهه با افکار جدید و ...را عواملی
فرهنگی دانست که در آن جهتدهی ،نقش آفرینند.
موارد زیر مهمترین این عواملاند؛
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 _1 _ 2 _ 1فرا گیری آموزهها

توسعه دانستهها میشود.
مقایس���ه میان ش���رایط فرهنگی دو امام ،در دوره ممنوعیت نگارش حدیث و پیش از
آن ،حاکی از گس���ترش این اقبال عمومی به علم اس���ت .در روایتی از امام س���جاد؟ع؟

آمده است:
نمیدانیم با مردم چه كنیم .اگر بعضى امور كه از پیامبر [؟ص؟] شنیدهایم
را به آنان بگوییم ،آن را مورد تمس ��خر قرار میدهند و اگر آن را بازگو نکنیم
تحمل این نگفتن برای ما سخت است...
 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.224/2 ،
 .2همان.235/3 ،

2

مدل تأثیر عناصر تاریخی بر تبيين اصل امامت

اهمیت دادن جامعه به علم و کش���ف مجهوالت ،س���بب پرورش روحیه پرسشگری و

و درس���ت در دوره ام���ام باق���ر؟ع؟ ،گرای���ش عموم���ی به اخذ مع���ارف به دلی���ل پیدایش
زمینههای���ی ،تغیی���ر میکند که آث���ار آن را میت���وان بهروش���نی در دوره امام صادق؟ع؟

مشاهده نمود .امام صادق؟ع؟ زوایای این رویکرد را چنین توصیف مینمایند:
ش ��یعه پی ��ش از اب ��ى جعفر ،مناس ��ك ح ��ج و حالل و ح���رام خ���ود را هم
نه ��ا بهجایی رس ��ید ك���ه م���ردم بدانها
نک ��ه کار آ 
نمىدانس ��تند ...ت ��ا آ 
نیازمند شدند ،پسازاین كه آنها نیاز به مردم داشتند.

1

 _2 _ 2 _ 1وجود فرهیختگان

در ه���ر دوره از حی���ات اهلبی���ت؟مهع؟ که جمع فرهیخت���گان در آن فراوان بوده اس���ت،
تبیین عمیق معارف به همراه تفصیل آن ،با ش���دت بیشتری صورت گرفته است .در
دوره صادقی���ن؟امهع؟ میت���وان نمونههایی از این جمع فرهیخته را مش���اهده کرد .دانش
ف���راوان ای���ن عده و تالش آن���ان در بالندگی معارف بهاندازهای اس���ت ک���ه مورد تجلیل
امامان واقع میشوند .برای نمونه امام باقر؟ع؟ خطاب به ابان بن تغلب میفرماید:
در مس ��جد مدینه بنش ��ین و برای مردم فت ��وا بده؛ همانا من دوس���ت دارم در
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میان شیعیان مانند تو دیده شود.

2
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نمون���ه دیگ���ر مرب���وط ب���ه چه���ار صحاب���ی فرهیخت���ه دوران ام���ام ص���ادق؟ع؟ اس���ت.
درحالیک���ه در مقابل اصحاب حضرت ،اباحهگری جریان ّ
غلو ش���دت یافته بود ،امام
ِ
ت�ل�اش میکند تا جامعه ش���یعی را با ارجاع ب���ه این چهار نفر ،از گزن���د حوادث مصون
نگه دارد.
در روایت���ی از جمی���ل ب���ن دراج در کت���اب اختیار معرفة الرج ��ال بر تأثیرگ���ذاری این جمع
فرهیخته تأ کید شده است.

3

ّ
 .1همان20/2،؛ برای نمونههایی از آثار اجتماعی آن ر.ک :کشی ،محمد بن عمر ،همان.163 ،
 .2نجاشی ،احمد بن علی ،رجال النجاشی.10 ،
ّ
 .3كشی ،محمد بن عمر137 ،؛ مفید ،محمد بن محمد ،االختصاص.66 ،

 _3 _ 2 _ 1روحیه پرسشگری و تالش برای دانشاندوزی

عالوه بر آنچه گفته ش���د ،پرسش���گری عدهای از اصحاب امامان؟مهع؟ ،س���بب معرفت
عمیق آنها و نش���ر و تفصیل معارف ش���ده اس���ت .دقت در روایات آنها ،نش���ان از آن
دارد که هرگاه جمع پرسش���گر ،فزونی یافته ،تفصیل موضوعات نیز بیشتر شده است.
ّ
دوره صادقی���ن؟امهع؟ را میتوانی���م اولین دوره حضور این ع���ده بدانیم .افرادى نظیر جابر
ب���ن یزید جعفی ،زرارة بن أعین ،برید بن معاویه ،ابو بصیر أس���دى ،محمد بن مس���لم،
حمران بن أعین ،هش���ام بن س���الم ،هش���ام بن حکم ،مؤمن الط���اق و ...نمونههایی از
ای���ن افرادن���د؛ محمد بن مس���لم که س���الها نزد ام���ام باقر و امام صادق؟امهع؟ ش���اگردی
نموده ،میگوید:
در ب ��اره هر چیزى ك ��ه دچار تردید ش ��دم آن را از ابوجعفر؟ع؟ پرس ��یدم .از
آن حض ��رت س ��ى هزار حدی ��ث و از ابوعبداهلل؟ع؟ ش ��انزده ه ��زار حدیث
پرسیدم.

1

در نمونه دیگر ،هشام بن حکم ،هنگامیکه در برابر پرسش ابن ابی العوجا در میماند ،به
مدینه میرود تا جواب آن را از امام جویا شود 2.او نیز درباره پرسش گری از امام میگوید:
حم���ران بن أعین درباره گفته زراره و نقد آن از امام پرس���ش میکند و نس���بت به یافتن
مجهوالت و دغدغههای خود تالش میکند.

4

ای���ن در حالی اس���ت که س���الها قبل ،نمونههای���ی از این روحیه پرسش���گری ،در برابر
سخن مشهور امام علی؟ع؟« :سلوین قبل ان تفقدوین» ،5وجود نداشت.
ّ
 .1کشی ،محمد بن عمر ،همان.109 ،
 .2كلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.362/5 ،
 .3همان.262/1،
 .4همان.274/3،
 .5مفید ،محمد بن محمد ،همان.235 ،

مدل تأثیر عناصر تاریخی بر تبيين اصل امامت

در سرزمین منا از امام صادق درباره پانصد موضوع کالمی پرسش کردم.

3
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 _4 _ 2 _ 1مواجهه با افکار جدید (جریان ترجمه)

ازجمل���ه عوام���ل مؤث���ر در ترجمه متون فارس���ی ،یونانی و رومی به زب���ان عربی که تقریبا
از اواس���ط دوره بن���ی ّ
امیه ش���روع ش���ده ،میت���وان به مج���اورت فرهنگ���ی و آزادیهای
اجتماع���ی _ فرهنگ���ی گروههای مختلف مس���یحیان با مس���لمانان و نی���ز نفوذ جریان
مس���یحی در درب���ار معاوی���ه و دیگ���ر خلف���ای ام���وی بهعن���وان کاتب���ان دی���وان در نظام
اداری ،اش���اره نمود 1.این جریان عالوه ب���ر واکنشهای علمی ،واکنشهای اجتماعی
را نیز در پی داش���ته اس���ت که برای نمونه میتوان به وضع دس���تورات و قوانین ش���دید
حکومت���ی در ترجمه مکتوبات یونان���ی به زبان عربی و ع���دم بهکارگیری نصرانیها در
ً
2
پستهای دیوانی _ خصوصا توسط عمر بن عبدالعزیز _ اشاره کرد.
ً
این جریان در دوران بنیعباس و مخصوصا از زمان مأمون ،شتاب بیشتری گرفت .با ورود
س���ؤاالت فلسفی و كالمی _ که تا آن موقع ش���تاب کمتری داشت _ و افكار و اندیشههاى
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ملل مختلف به جهان اسالم و پیدایش نظریههای گوناگون و در پی آن ،آشفتگى اوضاع
ّ
فرهنگى و اجتماعى ،مس���لمانان در پی حل پرس���شها و ش���بهات برآمدن���د .نگاهی به
برخی آثار مکتوب و ترجمهش���ده این دوره بهخوبی نش���ان از رش���د معارف در جنبههای
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گوناگون دارد .کتاب الرد على أرس ��طالیس (أرس ��طاطالیس) فی التوحید ،تألیف هش���ام
بن حکم 3و نیز ترجمه برخی کتب نجومی از هند توسط ابواسحاق الفزاری 4نمونههایی
از ایندست است.

5

هرچن���د در پ���ی این تعدد اف���کار ،بنیانهای برخی فرقهها پایهریزی ش���د و اهدافی نیز
 .1ولوی ،علی محمد و دیگران ،مناس ��بات خلفای اموی با مس ��یحیان ذمی و نقش آنان در پیش ��رفت
علوم مسلمانان ،تاریخ در آیینه پژوهش ،پاییز  _ 1389شماره .27
.2همان.
 .3نجاشی ،احمد بن علی ،همان.433 ،
 .4بغدادی ،ابن الندیم ،فهرست ابن الندیم.303 ،

 .5برای اطالع بیشتر ر.ک :سامی ،علی ،کوشش دانشمندان و مترجمان ایرانی در راه ترجمه کتابها به
زبان عربی در زمان خلفای اموی و عباسی ،نشریه وحید ،اسفند  _ 1348شماره .75

از س���وی حکومتها برای آن در نظر گرفته میش���دّ ،اما این كار برای جامعه اس�ل�امی
خال���ی از فای���ده نبود؛ زیرا عالوه ب���ر پدید آم���دن فرصتی برای تبیی���ن تفصیلی معارف
اهلبی���ت؟مهع؟ ،بس���یاری از ش���بهات نیز توس���ط امام���ان و اصحاب فرهیخته ایش���ان
پاس���خ داده ش���د .برای نمونه زنادق���ه تالش نمودند تا ادی���ان قدیم ای���ران را دوباره زنده
ک���رده و آنها را انتش���ار دهند .ازاینرو با ترجمه برخی نوش���تهها به زب���ان عربی ،برخی
تعالی���م ادی���ان قدی���م ای���ران مانند ثنوی���ت و آیینه���ای مانی ،زردش���ت و م���زدک را در
می���ان م���ردم رواج دادند .ازجمل���ه افراد پرکار در ای���ن حوزه میتوان به ابن مقفع اش���اره
نم���ود ک���ه از كاتبان دربار عباس���ی بود .مهدی عباس���ی درب���اره نق���ش او در رواج تفكر
زنادقه میگوید:
هی ��چ كتابی در م ��ورد زندق ��ه نیافتم مگر اینك ��ه اصل و ریش� �هاش به ابن
مقفع برمیگردد.

1

مسعودی نیز مینویسد:
عب ��داهلل ب ��ن مقف ��ع و دیگران ،كت ��ب مانی و ابن ویس ��ان و مرقی ��ون (ائمه
مجوس) را از زبانهای فارس ��ی و پهلوی به عربی ترجمه نمودند .ابن ابی
كتب ،کتابهایی نوشتند.

2

ای���ن رویکرد در کنار مجموع���های از روایات مربوط به گفتگ���وی میان امام صادق؟ع؟

با برخی از این افراد ،حاکی از جایگاه و نقش امام در این جریان دارد.
 _3 _ 1عوامل اجتماعی

جامع���ه عب���ارت اس���ت از افرادی ک���ه بر اس���اس ویژگیه���ا و عواملی در کن���ار یکدیگر
گردآمده و بر همین اس���اس ،مناس���بات و روابطى در میان آنها برقرار اس���ت؛ بنابراین
 .1سيد مرتضي ،علی بن حسین ،االمالي.94/1 ،
 .2مسعودي ،علی بن حسین ،مروج الذهب.224/2،

مدل تأثیر عناصر تاریخی بر تبيين اصل امامت

العوج ��ا ،حماد عجرد و یحیی بن ز ی ��اد و مطیع بن ایاس و ...در تأیید آن
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م���راد ما از عوامل اجتماعی ،عواملی اس���ت ک���ه بر رابطه میان اجزاء اجتم���اع و فراتر از
جزئی فرهنگی و اقتصادی اثرگذار است.
نتایج ِ
موارد زیر مهمترین این عواملاند:
 _1 _ 3 _ 1گستردگی بالد اسالمی

نگاهی به سیر گسترش مناطق تحت پوشش اسالم نشان میدهد که در زمان عباسیان،
وس���عت ممالك اس�ل�امی به باالترین حد خود رسیده بود .این گس���تردگی به همراه عدم
ً
توان سیاس���ی در اداره آنها ،مخصوصا در مناطق دورتر ،موجب ش���د تا شیعیان _ بهویژه
بنیهاشم _ بتوانند برای رهایی از خفقان سیاسی و مقاصد دیگر ،به شهرهای دوردست
مهاجرت نمایند و آثار فکری ش���یعیان را انتش���ار دهند .درنتیج���ه پایگاههای اجتماعی
مهمی برای شیعیان شکل گرفت که در آن آزادانه به فعالیتهای خود پرداختند که گاه
منجر به در دس���ت گرفتن قدرت سیاسی نیز میشد 1.برای نمونه حضرت معصومه؟اهع؟،
جناب عبدالعظیم حس���نی و دیگر مهاج���ران آل ابیطالب ،خاندان برق���ی ،2ابراهیم بن
128

هاشم قمی 3و ...از کسانی هستند که به شهرهای قم ،ری و  ...مهاجرت نمودند .تا جایی
که عدهای از قمیها ،مانند حس���ین بن اشکیب ،برای نشر معارف به مناطق دورتر مانند
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کشمیرمهاجرت کردند.

4

نمونه دیگر ،توقیعی از امام عس���كرى؟ع؟ به اس���حاق بن اس���ماعیل نیش���ابورى است
ک���ه در آن ،پ���س از پندهاى اخالق���ى و رهنمودهاى بس���یار ب���اارزش _ ازجمله اهمیت
هدای���ت اله���ى از طریق اوصیا اله���ی و اینكه ائمه هدى؟مهع؟ ابواب عل���م الهى و دارای
حقوق واجب هستند _ آمده است:
ت ��و اى اس ��حاق! فرس ��تاده من نزد ابراهیم عبده هس���تى ت���ا او به آنچه من
 .1نجاشی ،احمد بن علی ،همان.371 ،
ّ .2
حلی ،حسن بن یوسف ،خالصة االقوال.15 ،
 .3نجاشی ،احمد بن علی ،همان.17 ،
 4كلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.515/1 ،

ط ��ى نام� �هاى ب ��ه محمد بن موس���ى نیش ��ابورى فرس ��تادهام عم ��ل كند و
همچنین تو و همه كس ��انى كه در ش ��هر تو زندگى مىكنن ��د ،وظیفه دارند
به محتواى آن نامه عمل كنند.

1

ای���ن قس���مت از نام���ه بهخوبی نش���انگر پدید آم���دن فضایی مناس���ب برای گس���ترش
معارف ،در ناحیه شرقی کشور پهناور اسالمی است.
 _2 _ 3 _ 1پراکندگی جمعیتی

با ّ
توجه به آنچه در مورد قبل گفته ش���د ،جمعیت ش���یعیان ،تع���داد عالمان و طالبان
عل���م در مناط���ق مختلف رو به افزایش گ���ذارد و دامنه فعالیتهای تبلیغی ش���یعیان
بهعنوان یک قدرت دینی رونق گرفت و با آزادی عمل بیش���تری همراه ش���د .در س���ایه
ای���ن پراکندگ���ی جمعیتی ،ارتب���اط فعاالنه عالمان ب���رای اخذ علوم و مع���ارف دینی و
مسافرت آنها به مناطقی مانند سمرقند ،نیشابور ،قم ،اهواز ،فارس ،كرمان ،مازندران
و قزوین ،ش���دت یافت که درنتیجه ،تش���کیل سازمان وکالت و توسعه آن را در دو بعد
مالی و دینی ،در پی داشت.

2

دارا بودن جایگاه اجتماعی ،امری مهم در ارائه الگوهای رفتاری است .در دورههایی
ک���ه اهلبی���ت؟مهع؟ _ به دلیل پارهای مس���ائل پیش���ین _ از ن���گاه عموم مردم م���ورد ّ
توجه
نبودهان���د ،منش و رفتار ایش���ان نی���ز چندان مورد توجه نب���وده و از آن ب���ه عنوان الگوی
مناس���ب رفتاری استفاده نشده اس���ت .بروز این واقعیت را می توان در مقدار مراجعه
به ایش���ان مش���اهده نمود .برای نمونه در دوره امام سجاد؟ع؟ و پیش از آن ،نقل روایت
از امام���ان بس���یار اندک بوده و کس���ی برای اخذ حدیث ،به ایش���ان مراجع���ه نمیکرده
است؛ حالآنکه رجوع به عالمان دیگر ،رونق داشت.
ّ
 .1کشی ،محمد بن عمر ،همان.85،
 .2جعفریان ،رسول ،اطلس شیعه.

مدل تأثیر عناصر تاریخی بر تبيين اصل امامت

 _3 _ 3 _ 1مقبولیت عمومی و جایگاه مردمی
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در اواخ���ر دوره امام س���جاد؟ع؟ ،رفتهرفته این وضع تغییر نمود .اش���عار معروف فرزدق

1

در مکه و نیز رفتارهای مردم ،بهخوبی حاکی از اهمیت یافتن تدریجی ش���خص امام
ُ
در اجتماع اس���ت .برای نمون���ه ،ق ّراء و مردم مدینه هنگامی ب���ه مکه میرفتند که امام
س���جاد؟ع؟ نیز برای انجام اعمال خارج میشدند .2این در حالی است که پرسشی از
امام صورت نمیگرفته و یا انگیزهای برای آن وجود نداشته است؛
ای���ن روی���ه در عص���ر امام باق���ر؟ع؟ و بع���دازآن ،بهکلی دگرگون ش���د و ّ
توجه گس���تردهای
ب���ه ناحی���ه امام���ت ،در ح���ل معض�ل�ات ،ب���ا مراجعه ب���ه ایش���ان و شیعیانش���ان انجام
میپذیرفت؛ و به تعبیر دیگر ،رویکردی عمومی برخالف دوره پیش���ین ،ش���کل گرفت.
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امام صادق؟ع؟ دراین باره می فرماید:
َ
َ
لاَ
ُ
ُ
َ
ّ
ون َم َناس َ
ُ
َ َ
الش َ
���يع ُة َق ْب َل أ ْن َيك َ
���ك َح ِّج ِه ْم َو
ون أ ُبو َج ْعف ٍر َو ه ْم َي ْع ِرف َ ِ
كان ِت ِ
َ لاَ هَ ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ّىَ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ هَ ُ ْ َ َ َّ نَ هَ
ي ُل ْم َم َن ِاس َك َح ِّج ِه ْم
ح لم و حرامهم حت كان أبو جعف ٍر ،ففتح لم و ب
َ َ لاَ هَ ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ّ َ َ َّ ُ َ ْ َ ُ َ َ يهْ ْ ْ َ ْ َ َُ
ون ِإل ِ م ِمن بع ِد ما كانوا
���اس يحتاج 
ت صار الن 
و ح ل���م و حرامهم ،ح ىَ
َ ْ َ ُ َ لىَ َ
3
ون ِإ ّالناس.
يحتاج
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ت���ا جایی که بخش فراوانی از پرس���شهای مس���لمانان در دوره صادقین؟امهع؟ در همان
س���فر حج انجام میش���د .برای نمونه ،محمد بن مسلم حدود چهل و شش هزار سؤال
را از صادقین؟امهع؟ میپرسد که بخشی از آن در ایام حج بوده است.

4

ای���ن مس���ئله حتی درباره ش���یعیان نی���ز صادق بودّ .
توج���ه جامعه اس�ل�امی به جایگاه
ش���یعیان و پذیرفت���ن ایش���ان بهعنوان گروه���ی اثرگذار _ ش���یعة جعف���ر؟ع؟ _ تااندازهای
 .1مفید ،محمد بن محمد ،االختصاص192،؛ همو ،االرشاد151/2،؛ ذهبی ،شمس الدین ،تاریخ االسالم،
.438/6
.2ابن شهرآشوب ،محمد ،همان.137/4 ،
 .3كلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.20/2 ،
ّ
 .4کشی ،محمد بن عمر ،همان.163 ،

ب���ود ک���ه امام ص���ادق؟ع؟ آنه���ا را ب���ه رعای���ت نکات���ی _ هرچن���د تقی���های _ دراینباره
توصیه میکند؛
ای گروه ش ��يعه که به ما منس ��وب هس ��تيد ،ب ��رای ما زينت باش ��يد ،مايه
نن ��گ و عار ما نباش ��يد ،چه مانع ��ی دارد که همانند ي ��اران علی؟ع؟ ،در
یک ��ه اگر مردی از ي ��اران او در بين قبیلهای قرار
بين مردم باش ��يد؟ بهطور 
میگرف ��ت ،ام ��ام و مؤذن آنها و صاحب امان ��ت و محافظ مال آنان بود.
مريضان آنان را عيادت کنيد و در تش ��ييع جنازه آنان حاضر ش ��ويد و در
مساجدش ��ان نماز بخوانيد .نگذاريد در امر خير از ش ��ما پيشی گيرند .به
خدا قسم شما سزاوارتر از آنها به آن امر هستيد.

1

س���خن ش���ریک ،قاضی کوفه ،درباره دو تن از یاران امام _ محمد بن مسلم و ابوکریبة _
پس از به کار بردن عبارت «جعفریان فاطمیان» بهخوبی حاکی از این نفوذ است« :اذا
کانت الرجال فلتکن امثالکم».

2

همچنی���ن نامیده ش���دن دو امام نهم و یازدهم؟امهع؟ به ابن الرض���ا _ که در اصل عنوانی
سیاس���ی بوده است _ نش���انگر بروز ابعاد ش���خصیتی امام رضا؟ع؟ و تأثیرگذاری آن بر
قاس��� م بن عبدالرحمن كه زیدى مذهب اس���ت ،گزارش خود از روی���دادی در بغداد را
چنین نقل میکند:
در هم ��ان ای ��ام توق ��ف در بغ ��داد ،روزى دی ��دم م ��ردم ازدح ��ام كردهان ��د،
میرون ��د و مىآین ��د ،خود را به بلندیها میرس ��انند و میایس ��تند .گفتم
چه خبر است؟! گفتند :ابن الرضا!.

3

 .1مجلس���ی ،محم���د باق���ر ،بحار األن ��وار119/75 ،؛ ص���دوق ،محمد ب���ن علی ،من ال یحض ��ره الفقیه،
.383/1
ّ
 .2کشی ،محمد بن عمر ،همان.164 ،
 .3اربلی ،علی بن عیسی ،کشف الغمة.363/2 ،

مدل تأثیر عناصر تاریخی بر تبيين اصل امامت

افکار عمومی در دوره متأخر است.
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در این عبارت عالوه بر واقعیت پیشگفته ،یعنی بروز ابعاد شخصیتی امام رضا؟ع؟،
تصویری از ازدحام مردم بغداد برای رؤیت امام ارائه ش���ده اس���ت که بهخوبی نشان از
جایگاه ایشان در نزد مردم دارد.
 _4 _ 1قدرت اقتصادی

زمینهس���ازی برخ���ی جریانها و حتی اثرگذاری ب���ر عناصر تاریخی ،وابس���ته به قدرت
اقتص���ادی اس���ت .از ای���ن منظر ،مراد م���ا از عوامل اقتص���ادی ،میزان جری���ان مالی در
بخشهای گوناگون آن و بهعبارتدیگر قدرت اقتصادی جامعه است.
نمونههای���ی از بهکارگی���ری جری���ان مال���ی در راه توق���ف و ع���دم پیش���رفت فرهنگ���ی
عبارتان���د از :ریزش خ���واص مانند طلحه و زبیر و ش���کلگیری جن���گ جمل ،هزینه
ب���رای ن���گارش روای���ات جعلی ،گسس���ته ش���دن س���پاه ام���ام حس���ن؟ع؟ و کنارهگیری
فرماندهان ،گسترش فساد اخالقی ،رواج آوازهخوانان و هرزگی.
ع�ل�اوه ب���ر ای���ن ،تأمل در مناب���ع روایى نش���ان میدهد که اموال دریافت ش���ده توس���ط
132

سازمان وكالت تا چه اندازه در ترویج مکتب اهلبیت؟مهع؟ تأثیرگذار بوده است.
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برای نمونه این اموال دریافتی ،حداقل در چهار مورد اصلی به کار گرفته میشده است:
ى ناحیه امامت با ّ
توجه به حساس���یتهای موجود و
نخس���ت ،رفع نیازهاى اقتص���اد 

زیر نظر بودن امامان؛
ن و س���ادات نیازمند و نیز رفع مش���اجرات مالى
ى ش���یعیا 
دوم ،رف���ع نیازه���اى اقتصاد 
شیعیان؛
س���وم ،پرداخت صله و هدیه به ش���یعیان و ش���عراى متعهد و افراد تازه مس���لمان شده
برای نشر معارف؛
چه���ارم ،تأمی���ن معیش���ت وكال و كارگ���زاران س���ازمان وكال���ت ب���رای انج���ام وظای���ف
تعیینشده؛

تأثی���ر این موارد در پیش���رفت فرهنگی و اجتماعی ،بهخوبی نش���ان میدهد که به چه
دلی���ل حاکمان عباس���ی ب���ه دنبال کش���ف و ضربه زدن به ای���ن نهاد بودهان���د .در یک
ّ
نمون���ه ،ام���ام ص���ادق؟ع؟ در براب���ر داود بن علی ،رئیس ش���رطه بغداد و قات���ل معلى بن
ى امام که در ش���بكه ارتباط���ى بین امام؟ع؟
خنی���س _ از عوامل اصل���ی تأمین اقتصاد 

لىَ
َ ْ
ت
و ش���یعیان نقش داش���ته _ با موضعگیری ش���دیدی میفرماید«َ :يا َد ُاو ُد! َع َما ق َتل َ 
َ لىَ
َ ْ لاَ َ َ
َّ ُ لأَ َ ُ ْ َ
1
اهَّلل ِم ْنك »
مو 
اهَّلل ِإنه ْو َجه ِعند ِ
ي َو ق ِّي ِمي ِ يف َم ِالي َو ع ِع َي ِالي؛ َو ِ
 _ 2عناصر تاریخی و تبیین اصل امامت
بامالحظه نقش عناصر تاریخی و ّ
تأمل در نصوص امامت ،عالوه بر یافتن س���ه ش���رط

ض���روری برای پذیرفتن امام (علم ،عصمت و نص) ،میتوان آنها را در س���ه دس���ته و
قال���ب بیانی ،تنظی���م نمود .بیان این دس���تهبندی _ آن چنانکه خواه���د آمد _ در دوره
نخست ،اجمالی است ّاما در دورههای بعد ،با تفصیل بیشتری همراه است.
این سه دسته عبارتاند از:

دس���ته اول ،نصوصی که بهصورت مس���تقیم و صریح ّاما در قالب تکواژهها ،به بیان

روایات متعدد و با تفصیل بکار رفته است؛ مانند حدیث شریف والیت.
دس���ته دوم ،متونی که اگرچه صراحت لفظی آن مانند دس���ته نخست نیست و الفاظ
ب���کار رفت���ه در آن متفاوتاندّ ،ام���ا برآیند محتوای���ی آنها همان نتیجه دس���ته اول
را ب���ا نوعی دالل���ت التزامی و اش���ارهای حاصل میکند؛ مانند آیه ش���ریفه تطهیر که
داللت بر عصمت دارد و حدیث پرمحتوای ثقلین.
دس���ته س���وم ،گونهه���ای مختلف���ی از متون���ی اس���ت ک���ه از اهمی���ت و جای���گاه رفی���ع
 .1طوسی ،محمد بن حسن ،الغیبة.347 ،

مدل تأثیر عناصر تاریخی بر تبيين اصل امامت

موضوع امامت میپردازند .روایات مش���تمل بر این الفاظ ،در دوره نخس���ت ،خالی
از هرگون���ه تفصی���ل و ی���ا تأ کید بر یک ویژگی هس���تند؛ ّاما در دورهه���ای متأخر ،این

133

اهلبی���ت؟مهع؟ س���خن میگوین���د ،یعن���ی هم���ان روای���ات فضائ���ل ام���ام عل���ی و
اهلبیت؟مهع؟ مانند حدیث طیر مشوی.
البته روش���ن است که نگاه صرفا فضیلتی به این دسته روایات ،نوعی نگرش سطحی
اس���ت و نمیتواند بهدرستی گویای عمق مسئله باش���د؛ زیرا بامالحظه مجموعی این
معنایی دو دس���ته پیش���ین،
دس���ته روای���ات ،برآیندی حاصل میش���ود که ب���ه نتیجه
ِ
بس���یار نزدیک اس���ت .چنانکه مالحظه مجموعی هر سه دس���ته نیز ،اثبات موضوع را

روشن میکند.
 _ 3تبیین اصل امامت در چهار دوره

گفت���ه ش���د که در تبیی���ن اصل امامت میتوان چه���ار دوره را در نظر گرف���ت .این چهار
دوره به همراه کیفیت نصوص مطرح آنها عبارتاند از:
 _ 1 _ 3دوره پیامبر خاتم؟ص؟ تا پایان دوره امامت امام سجاد؟ع؟
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هرچن���د آغ���از بیان اجمال���ی اصل امامت ،همزمان با نخس���تین روزهای ظهور اس�ل�ام
ً
ش���روع ش���د ،اما عدم همس���ویی عناصر تاریخی این دوره خصوصا در م���واردی مانند
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خفقان سیاس���ی حاکم بر جامعه در دوره سه خلیفه نخست ،موضوع تازهمسلمانان،
ع���دم جای���گاه اجتماع���ی اهلبی���ت؟مهع؟ و نب���ود ی���ک گ���روه فرهیخت���ه و پرسش���گر از
اصحاب پیامبر ،س���بب گش���ت تا حدود یک قرن ،تبیین مفهوم امامت در ُبعد عموم
ً
جامع���ه غالب���ا از همان حد اجمالی خ���ود فراتر نرود .ناگفته پیداس���ت ک���ه با توجه به
مجموع���ه عناصر تاریخی پدید آمده در این مدت ،بی���ان تفصیلی این اصل بنیادین
ب���ا لحاظ ابع���اد مختلفش و تفهیم آن ب���ه عموم ،نیازمند گذر زمان و پیدایش ش���رایط
مناسب بوده است.
بنابراین در گام نخس���ت تأ کید پیامبر اس�ل�ام بهعنوان مهمترین آموزنده این اصل و نیز
امام���ان نخس���تین در این دوره ،با بیان���ی اجمالی ،باید متوجه اص���ل موضوع امامت به

همراه تعیین مصداق معینی از آن ،برای تطبیق ش���اخصهها در دورههای بعد ،باش���د.
ازاینرو بیان اجمالی مس���ئله امامت در قالب جانش���ینی امام علی؟ع؟ و بدون ش���رح و
ً
توضیح گس���ترده ،با رعایت امکان و میزان فهم عموم انجام ش���ده و نهایتا با یک تلقی
محدود از س���وی مخاطبین و در حد یک مفهوم بسیط معنوی (جانشین پیامبر) همراه
اس���ت و فرا َروی بیش���تری خصوصا برای عموم ،دیده نمیش���ود .هرچند که میتوان به
م���واردی تفصیل���ی _ همانن���د نمونههایی از کتاب س���لیم بن قیس _ اش���اره ک���رد که در
س���طحی فرات���ر از فض���ای عمومی و ب���رای اف���راد خاصی مانند س���لمان ،اب���اذر ،جابر بن
عبداهلل انصاری و ...گفته شده است و حتی برخی دیگر مانند خلیفه دوم ،چنانکه از
منازعه او و ابن عباس در جمع میان نبوت و خالفت برمیآید ،آن را درک کرده بودند.

1

از دیگ���ر س���و ،اگرچه فراوان���ی متون این دوره مرب���وط به زمان حیات پیامبر اس�ل�ام؟ص؟

اس���ت ،بااینهمه تعدد متون و نصوص تفکیکش���ده قرآنی و روایی ،به لحاظ کاربرد
ً
الفاظ و تکواژههای بنیان س���از ،در این دوره حدودا یک قرنی ،بیش از هر دوره دیگری
اس���ت .این متون و نصوص ،بیشتر بهصورت س���خنان کوتاه و با واژگانی محدود و در
ش���ده اس���ت؛ مانند آنچه در خطبه حضرت زهرا؟اهع؟ درباره اصل امامت ایراد ش���ده و
امامت« ،نظام دین» و «امان از تفرقه» معرفی شده است.

2

مش���تقاتی از واژگان���ی نظی���ر خالف���ت ،امام���ت ،والی���ت ،ام���ارت ،وصای���ت و وراث���ت،
نمونهه���ای پرتکرار ای���ن دورهاند ک���ه در کنار متون دو دس���ته دیگر مانن���د آیات مباهله
(آلعمرانّ ،)61/
مودت (ش���ورى ،)23/تطهیر (احزاب ،)33/روایات طیر و س���فینه،3
 .1ابن أثیر ،علی بن ابی الکرم ،همان.64/3 ،
 2صدوق ،محمد بن علی ،علل الشرائع.248/ 1،
 .3نعمان���ی ،محم���د بن ابراهیم ،الغیبة44 ،؛ حاك م نيش���ابوري ،محمد بن عبداهلل ،المس���تدرک علی
الصحیحین171/2 ،

مدل تأثیر عناصر تاریخی بر تبيين اصل امامت

قالبهای���ی مانند ش���عر ،خطبه ،مناش���ده و احتجاج ،بدون هرگون���ه توضیحی ،بیان
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نج���وم ،1مدین���ة العل���م ،2اعط���ای ل���واء 3و ...در پایهری���زی معنای���ی عمیق ّاما بس���یط،
نقشآفرینی میکنند .4هرچند که در برخی از این روایات ،امام علی؟ع؟ مورد نظر است،
ّاما عنصر مهم در همه آنها بیان شایستگیها و خصوصیاتی است که جز در شخص
امام تحقق پیدا نمیکند.
 .1 _ 1 _ 3نمونههای قرآنی

آی���ات والی���ت (مائ���ده ،)55/امام���ت (بق���ره ،)124/اولی االم���ر (نس���اء ،)59/صدقه
(مجادل���ه 5)13/نمونههای مش���هوری از آیاتان���د که هرچند بهتناس���ب وقایعی بیان
ش���دهاند ّاما تفس���یر روشنی از عمق آن بیان نشده اس���ت .در مواردی که امام علی؟ع؟
ب���ه ش���أن ن���زول برخی از ای���ن آیات اس���تناد نم���وده ،توضیحی درب���اره آن ن���داده و تنها
بهنوعی فهم سیاس���ی از آن بس���نده ش���ده اس���ت .برای نمون���ه درباره معن���ای آیه اولی
االم���ر _ ب���ا توجه بهوضوح محت���وای آن _ اولی���ن توضیحات در زم���ان صادقین؟امهع؟ و بر
مبنای مفترض الطاعة بودن ایش���ان ارائه ش���ده است 6.س���خن امام باقر؟ع؟ در جواب
136

بری���د عجل���ی و اس���تناد امام ب���ه آی���های دیگر ،بهخوب���ی عب���ور از این اجم���ال گویی را
نش���ان میدهد .در مورد آیه امامت نیز نخس���تین پرس���شها از معنای <لاینال عهدی
7
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الظالمیـ���ن> از زم���ان صادقین؟امهع؟ گزارش ش���ده اس���ت 8.در یک مورد ام���ام در جواب
ع الصغير،
 .1ص���دوق ،محم���د ب���ن علی ،هم���ان205/1 ،؛ س���يوطي ،عبدالرحمن بن اب���ی بکر ،الجام� � 
.161/2
 .2ترمذي ،محمد بن عیس���ی ،سنن الترمذی637/5 ،؛ حاکم نیشابوری ،محمد بن عبداهلل ،همان،
.126/3
 .3صدوق ،محمد بن علی ،أمالی.307 ،
 .4ری شهری ،محمد و همکاران ،موسوعة االمام علی بن ابیطالب؟ع؟.2 ،
 .5هیثمی ،علی بن ابی بکر ،مجمع الزوائد و منبع الفوائد.81/7 ،
 .6مفید ،محمد بن محمد ،أمالی214 ،؛ کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.187،346/1 ،
 .7همان.206/1 ،
 .8همان.175/1،

حری���ز بهصورت مختصر چنین میفرمای���د« :أی الیكون إماما ظاملا» 1.تنها یک گزارش
ب���ا اس���تناد به این آی���ه از ابن مس���عود _ که فهمی برتر از عموم دارد _ نقل ش���ده اس���ت.
پیامب���ر ب���ا تأ کید بر این نکته که امام ،بت نمیپرس���تد ،در انتهای س���خن خود تأ کید
میکند که به همین سبب خداوند مرا نبی و علی را وصی قرار داده است.

2

 _2 _ 1 _ 3نمونههایی از روایات

 _1 _ 2 _ 1 _ 3خالفت

هنگامیکه پیامبر اس�ل�ام در سال س���وم بعثت ،دعوت خویش را علنی نمود ،در ماجرای
یوم االنذار (شعراء  )214/به حدود سی نفر از نزدیکانش پیشنهاد وزارت را در قبال معرفی
ش���دن بهعنوان ب���رادر ،وصی و خلیفه میده���د 3.آن چنانکه از نوع برگ���زاری این مجلس
برمیآی���د ،تنها بر همان معنای عرفی واژگان اکتفا ش���ده و فهمی فراتر از آن قصد نش���ده و
پرسش���ی از معنای عمیق آن ،طرح نش���ده اس���ت .از اینرو حتی در گزارشهایی از ادامه
ای���ن ماجرا ،بهطور صریح آمده اس���ت که فهم حاض���ران در واکنش به انتخاب علی؟ع؟،
مسخره نمودن ابوطالب به خاطر برتری جایگاه عرفی فرزند بر پدر بوده است

.4

پ��� 
س از ای���ن واقع���ه ،پیامب���ر در م���وارد گوناگون���ی مانن���د لیل���ة وف���د الج���ن ،5جری���ان
 .2طوسی ،محمد بن حسن ،االمالی.378 ،
 .3واقدى ،محمد بن سعد ،همان187/1 ،؛ ابن عساكر ،علی بن الحسن ،همان46/42 ،؛ سيوطي،
عبدالرحم���ن بن ابی بکر ،الجامع الصغیر206/1 ،؛ الصالحی الش���امی ،محمد بن یوس���ف ،س ��بل
الهدی و الرشاد.324/2 ،
 .4بر اساس این دسته از گزارشها در منابع مذکور ،بهاحتمالزیاد عالوه بر پیامبر؟ص؟ ،ابوطالب؟ع؟ نیز
از تقدیر الهی باخبر بوده اس���ت؛ چراکه در پاسخ استهزاء کنندگان ،تأ کید میکند که فرزندش علی
در یاری پیامبر کوتاهی نکرده و از طرفی هم حاضر به قبول این مسئولیت نشده و انتخاب جانشین
پیامبر را از س���وی خداوند می داند .پس به نظر میرس���د این جلس���ه بیش���تر برای اعالم حجت بوده
ً
است« :وسكت القوم ،مث قالوا :یا أبا طالب أال ترى ابنك؟ قال :دعوه فلن یألوا من ابن ّ
عمه خیرا».
(همان جاها)
 .5ابن عساکر ،علی بن الحسن ،همان.72/3 ،

مدل تأثیر عناصر تاریخی بر تبيين اصل امامت

 .1عیاشی ،محمد بن مسعود ،تفسیر.58/1 ،
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غ���زوه تبوک 1و حدیث منزلت ،خلفای دوازدهگانه 2و حدیث ثقلین ،بیآنکه تفصیلی
از معنای خلیفه ارائه دهند ،بهگونهای اجمالی از این واژه اس���تفاده نمودهاند .تنها در
ُ
مورد آخر ،پیامبر سه مرتبه این جمله را تکرار میکنند« :أ َذ ِّك ُر ُك ُم َ
3
اهَّلل یف أهل بییت».
همچنی���ن در م���ورد خلف���ای دوازدهگان���ه ،در بیش���تر مت���ون گزارشش���ده از پیامبر ،جز
اش���ارهای مختصر به قریشی بودن آنها ،درباره نامشان سخنی به میان نیامده است.
هرچن���د که در پ���ارهای دیگر از روایات ،بهویژه روایات ش���یعی ،س���خن از توصیف و یا
نام این دوازده تن اس���تّ ،اما بیشتر این روایات مربوط به نقلهایی از امامان دورههای
متأخر است که ایشان نیز این روایات را از پیامبر اکرم؟ص؟ نقل نمودهاند .این واقعیت،
نش���انگر غیر فراگیر و خصوصی بودن این آموزهها در دوره نخست است .ازاینرو تنها
در برخی روایات ،عالوه بر اش���اره نمودن به جانش���ینان دوازدهگانه ،به اس���امی برخی از
ُّ
ن
احلس�ی��» و یا «کلهم
آنان _ س���ه یا چهار نفر _ تصریح ش���ده و بقیه با عبارت «و من ُولد
من قر یش» و یا «نقباء بین إسرائیل» معرفی شدهاند .بهعالوه گاه فهم بیشتر دراینباره
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نیز بیپاس���خ میمانده اس���ت 4.مرحوم صدوق در تحلیل این اجم���ال گویی ،با بیان

ای���ن نکته که عالمان ش���یعی تمام تالش خ���ود را برای کتابت اینگون���ه احادیث بکار
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گرفتهان���د ،تأ کید میکند که نمیتوان ادعا کرد همه ش���یعیان و حتی برخی از خواص
آنان ،از اس���امی امامان اطالعی داش���تهاند 5.به نظر میرسد در اینگونه موارد ،باالترین
برداشت از مفهوم خالفت ،جانشینی سیاسی بوده است .مؤید این مطلب گفتگویی
اس���ت که میان پیامبر ؟ص؟ و بنی عامر و ش���رط آنها برای یار یرس���اندن به حضرت در
قبال موضوع جانشینی صورت گرفته است.

6

 .1ابن حجر ،احمد بن علی ،همان.467/4،
 .2مجلسی ،محمد باقر ،همان.267/36 ،
 .3مقریزى ،تقی الدین ،امتاع االسماع376/5 ،؛ شوشتری ،قاضی نوراهلل ،إحقاق الحق.391/9 ،
 .4مجلسی ،محمد باقر ،همان88/24 ،؛ نعمانی ،محمد بن ابراهیم ،همان.53 ،
 .5صدوق ،محمد بن علی ،األمالی.75/1 ،
 .6ابن حجر ،احمد بن علی ،همان52/1 ،؛ ذهبی ،محمد بن احمد ،تاریخ االسالم.286/1 ،

 _2 _ 2 _ 1 _ 3والیت

همچنین در مجموعه روایاتی که در آن از واژه ولی اس���تفاده ش���ده مانند «أنت ویل کل
مؤمن بعدی» 1و ،...تلقی و میزان فهم عمومی بهگونهای است که عمق مفهوم این واژه
را درک نک���رده و بی���ش از آن را برنمیتابند .برای نمونه میتوان به نقل واقعه متواتر غدیر
خم 2اشاره نمود که کیفیت بیانش تا آن روز ،سابقه نداشت و حتی نزول آیه بالغ را در
پی داش���ت 3.اس���تفاده از لفظ «مواله» در این روایت و عدم توضیح واژه مذکور توسط
پیامب���ر؟ص؟ ،بدون در نظر گرفتن فضای صدور ،س���بب پیچیده ش���دن آن و بروز چند
معنای احتمالی دیگر ش���ده اس���ت .حتی امامان در ای���ن دوره از این روایت ،حداکثر
برداش���تی سیاس���ی در مقام نصب حاک���م اس�ل�امی ،اراده کردهاند4؛ مانن���د آنچه امام
حسین؟ع؟ در تحلیلی از رفتار حکومتی معاویه بهصراحت انجام دادند.

5

 _3 _ 2 _ 1 _ 3امامت و علم

مجموع���های دیگ���ر از روایات مش���هور وج���ود دارند که در آنه���ا این واژگان ب���کار رفته
اس���ت که میت���وان برای نمونه ب���ه اجمال گوی���ی در روایات مدینة العلم ،س���خن امام
علی؟ع؟ 7و ماجرای یمن 8و قسمتی از خطبه فاطمی که با عبارات گوناگون نقل شده
 .1ابن كثیر ،اسماعیل ،همان346/7 ،؛ هیثمی ،علی بن ابی بکر ،همان.109/9 ،
 .2نس���ائي ،احمد بن شعیب ،السنن الکبری132/5 ،؛ طيالسي ،سلیمان بن داوود ،مسند طیالسی،
111؛ ابن أبي شيبة ،ابوبکر ،المصنف.504/7 ،
 .3امینی ،عبدالحسین ،الغدیر.152/1 ،
 .4بحرانى ،عبداهلل ،عوالم العلوم.629 ،
 5هاللی ،سلیمب 
ن قیس ،کتاب سلیم بن قیس.789 ،
 .6امینی ،عبدالحسین ،همان.80/2 ،
 .7ابن كثیر ،اسماعیل ،همان.332/7 ،
 8صدوق ،محمد بن علی ،معانی األخبار67 ،؛ همو ،امالی.212،

مدل تأثیر عناصر تاریخی بر تبيين اصل امامت

عل���ی؟ع؟ درب���اره دان���ش قرآن���ی خ���ود ،6خطبه امام حس���ن؟ع؟ بع���د از ش���هادت امام
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اس���ت ،1اش���اره نمود .عموم این اجمال گویی ها در اثر شرایط اجتماعی و مقتضیات
زمانی حیات اهلبیت؟مهع؟ پدید آمده است.
 _ 4 _ 2 _ 1 _ 3وراثت و وصیت

متون حامل واژه وصایت و وراثت نیز از دو جهت حائز اهمیت اس���ت؛ نخس���ت آنکه در
طول بیست و سه سال نبوت پیامبر؟ص؟ ،بهدفعات و در مناسبتهای گوناگون ذکر شده
است .دیگر آنکه سؤال از این نکته که وصایت و وراثت شامل چه مواردی است؟

در آی���ات ق���ران ،هجده بار م���اده «وصی» بکار رفت���ه که تنها در دو م���ورد ،فعل ّ
«وصی»

اس���تعمال ش���ده اس���ت (ش���وری )13/و در هر دو بر دی���نداری و اقامه دی���ن بهعنوان
موضوع وصیت تأ کید شده است .سایر موارد مربوط به مسائل مادی است.
همچنی���ن در آی���ات ق���ران ،س���ی و چهار ب���ار م���اده «ورث» ،با س���ه موض���وع وراثت در
ام���وال ،وارثی���ن زمین و نیز وارثین کتاب ،بکار رفته اس���ت (فاط���ر )32/که بعدها امام
باق���ر؟ع؟ آن را معن���ا میکنند 2.برخ���ی احادیث نبوی مانند حدیث المواخاة ،3س���خن
140

ام���ام عل���ی؟ع؟ در معرفی خ���ود «أنا ویص االوصی���اء» 4و اهلبیت؟مهع؟ «فهی���م الوصیة و
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ن الویص» 6و
الوراثة» ،5س���خن امام حس���ن؟ع؟ بعد از ش���هادت ام���ام علی؟ع؟ «أنا اب��� 
ن ّ
7
عمه»
ن وصی ه و اب 
سخن امام حسین؟ع؟ در روز عاشورا «ألست ابن بنت نبیكم و اب 

و دهه���ا م���ورد دیگر ،نمونههایی هس���تند که در آنها واژه وصی���ت و وراثت بکار رفته و
اطالق و اجمال معنای وصایت و وارث در این احادیث ،قابلمشاهده است.

 .1سید رضی ،محمد بن حسین ،نهج الباغه512،؛ ابن ابی الحدید ،همان86/19 ،؛ صدوق ،محمد
بن علی ،علل الشرائع.248/1 ،
 .2کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.214/1 ،
 .3ابن عساكر ،علی بن الحسن ،همان.415/21 ،
 .4طوسی ،محمد بن حسن ،امالی.148 ،
 .5سید رضی ،محمد بن حسین ،همان ،خ .2
 .6مفید ،محمد بن محمد ،االختصاص.220 ،
 .7طبری ،محمد بن جریر ،تاریخ األمم و الملوك.424/5 ،

 _5 _ 2 _ 1 _ 3عصمت

پیشازاین گفته ش���د که آیه عصمت و نزول آن درب���اره اهلبیت؟مهع؟ بیانگر محتوایی
عظی���م در معارف نبوی اس���ت .در ای���ن میان ّاما تصریح به این معرف���ت ،امری فراتر از
درک عمومی اس���ت .ازاینرو پیامبر؟ص؟ و ائمه نخس���تین؟مهع؟ ،همواره با اجمال گویی
و بهکارگی���ری واژگان���ی که در کنار معنای اصل���ی ،معانی دیگر را ت���ا حدودی محتمل
میک���رده و ی���ا با بیان مصداقی آن ،س���عی در نزدیک کردن اذهان ب���ه معنای اصلی آن
را داش���تهاند .عبارته���ای فراوان نب���وی مانند« :أنه مع احلق واحل���ق معه» 1و «رحماهلل
ًّ
علیا؛ اللهم أدر احلق معه حیث دار» ،2در کنار برخی اس���تنادات و مضامین رس���یده از

امامان؟مهع؟ ،نشان از بیان تدریجی این محتوای عمیق دارد.

برای نمونه امام حس���ن؟ع؟ و ی���ا در مورد دیگر امام س���جاد؟ع؟ در معرفی منزلت امام و
دوری وی از ان���واع رج���س و دن���س و بهره مندی از مقامی برتر نس���بت به س���ایرین _ با
بکار گیری واژه عصمت _ بر این ویژگی تأ کید میکنند.

3

 _ 2 _ 3دوره صادقین؟امهع؟

بیتردید امکان نش���ر مع���ارف در این دوره بیش���تر از هر دورهای بوده اس���ت .بااینهمه
بر جامعه در دوره پیش ،آ گاهی مسلمانان نسبت به احکام و عقاید ،ازجمله جایگاه
ّ
امام در نظام آفرینش ،در حد اجمالی باقی مانده بود؛ و دوم آنکه با ضعیف شدن بنی
ّ
امیه و فعالیتهای سیاس���ی می���ان گروههای رقیب ،تمایالت برای به دس���ت گرفتن
قدرت سیاس���ی فزونی مییافت و طبیعی بود که انتظار عمومی از امامان؟مهع؟ ،با توجه
ً
به شکس���تهای پیش���ین ،ورود در این منازعه بوده اس���ت؛ زیرا اساسا همه گروههای
مبارز با بنی ّ
امیه ،با ش���عار شایس���تگی اهلبیت؟مهع؟ برای تص���دی خالفت ،کار خود
 .1اربلی ،علی بن عیسی ،همان.147/1 ،
 .2همان.
 .3طوسی ،محمد بن حسن ،امالی569 ،؛ االمام علی بن الحسین ،الصحیفة السجادیة.216 ،

مدل تأثیر عناصر تاریخی بر تبيين اصل امامت

دو پدیده اساس���ی پیش روی امامان قرار داشت؛ نخست آنکه درنتیجه شرایط حاکم
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را پی���ش میبردند .این امر در کنار عدم درک درس���ت ایش���ان از جایگاه و وظیفه امام،
س���بب شد تا انش���عاباتی پدید آید؛ هرچند که با محقق شدن پیشبینیهای سیاسی
صادقی���ن؟امهع؟ ،موفقی���ت در تبیین مواضع و تربی���ت خیل عظیمی از ش���اگردان ،این
انشعابات به حاشیه رانده شد.
در این اوضاع ،صادقین؟امهع؟ با اس���تفاده از همس���ویی غالب عناصر اثرگذار تاریخی،
معرفتی امامت قدم برداش���ته و تالش خود
در مس���یر تبیین درس���ت اندیش���ه و منظومه
ِ

را ب���رای ارائه تصویری درس���ت از معنای امامت که همان جانش���ینی پیامبر در اموری
فراتر از حاکمیت سیاس���ی بود ،بکار بس���تند .ایش���ان ت�ل�اش نمودند تا ب���ا بهرهگیری و
عب���ور از نص���وص دوره گذش���ته و بر اس���اس همان بنیانه���ای پیریزی ش���ده ،به طرز
ماهرانهای تفصیلی از احادیث پیش���ین را بهوس���یله راویان پرسشگر ،در مدینه ،کوفه،
حلب و ش���هرهای دیگر ،در محافل عمومی و خصوصی ،مناظرات و نیز در س���فرهای
ً
2
حج ،خصوصا در مکه و منی ،1نشر دهند.
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محتوای روایات در این دوره،
_ «امامت» را موهبتى الهى میداند كه قبل از رحلت امام قبلى و به دس���تور پیامبر
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اسالم؟ص؟ با نص جلی به امام بعدى كه جانشین اوست ،انتقال مىیابد.
_ ام���ام را دارای علمی فراتر از س���ایر انس���انها دانس���ته که علم���ش از منابع خاصی
سرچشمه میگیرد و از طریق نوعی وراثت انتقال مییابد.
_ امام را دارای مقامی معرفی میکند که او را از گناه و خطا مصون میدارد.
امام منصوص اله���ى ،بالفاصله پس از نصب ،قیام
_ بیان میدارد که الزم نیس���ت ِ

ک���رده و حق سیاس���ى خ���ود را در جامعه محقق س���ازد؛ زیرا او هنگام���ی به عرصه و
قدرت سیاسی وارد میشود كه تودههایی از جامعه بهاندازه كافى از آ گاهى و شعور
ّ
 .1کشی ،محمد بن عمر ،همان.176 ،
 2کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان238/1 ،؛ طوسی ،محمد بن حسن ،همان.697 ،

نسبت به حقوق امام برخوردار شده باشند و احساس نیاز به امام به اوج برسد تا با
مراجعه به او ،خواستار برقرارى حكومتی بر اساس احکام اسالم شوند.
اکنون برخی از این موارد را بررسی میکنیم؛
 _1 _ 2 _ 3نص و نصب

پ���س از امام علی؟ع؟ ،عم���وم مردم مدینه با اعتقاد به وصی بودن امام حس���ن؟ع؟ تنها
بهعنوان خلیفه با ایش���ان بیعت نمودند .1همینطور در ماجرای منازعه مشهور محمد
ب���ن حنفیه با امام س���جاد؟ع؟ ،او ب���ه وصایت ام���ام علی؟ع؟ و حس���نین؟امهع؟ بهعنوان
جانشینان پیامبر اقرار نموده است.2
بااینهم���ه این اندیش���ه در زم���ان امام باق���ر؟ع؟ رواج یافته اس���ت .3در گزارش���ی ،امام در
پاس���خ به این س���ؤال که «م���ردم پس از رحل���ت یک امام با چ���ه معی���اری میتوانند امام
بع���دی را بشناس���ند؟» از «وصی���ت» ب���ه «اق���رار آل ّ
حممد ل���ه بالفضل» ،4تعبی���ر میکنند؛
ول���ی درجای���ی دیگ���ر ،پیرامون ن���ص و نصب هر امام ،ب���ه هم���ان راوی توضیح مفصلی
ارائه میدهند.

5

و فراگی���ر ش���دن این اعتقاد ب���ه هراس افتاده اس���ت 6.همچنین پیگی���ری منصور برای
یافت���ن فردی که ام���ام صادق؟ع؟ به او وصی���ت نمودهاند ،حاک���ی از فراگیری این باور
بوده است.

7

 .1واقدی ،محمد بن سعد ،همان74 ،؛ طبرى ،محمد بن جریر ،همان.158/5 ،
ّ
 .2صفار ،محمد بن الحسن ،بصائر الدرجات502 ،؛ کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.348/1 ،
 .3همان.187/1 ،
 .4نعمانی ،محمد بن ابراهیم ،همان.129 ،
 .5صدوق ،محمد بن علی ،معانی االخبار.101 ،
 .6مقریزى ،تقی الدین ،همان.181/11 ،
 .7کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.310/1 ،

مدل تأثیر عناصر تاریخی بر تبيين اصل امامت

گزارش���ی تاریخ���ی از ای���ن دوره نیز حاکی از آن اس���ت ک���ه حکومت هش���ام از عمومی
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 _2 _ 2 _3علم

با مس���اعد شدن نسبی شرایط در اواخر زمان امام س���جاد؟ع؟ ،نشر برخی معارف رونق
یاف���ت .امام س���جاد؟ع؟ با بیان ای���ن مطلب که عل���م تنها در ن���زد اهلبیت؟مهع؟ یافت
ُ
میش���ود ،1ایش���ان را «خ ّزان العلم» 2معرفی نمود .صادقین؟امهع؟ در معرفی شروط اصلی
امام���ت ،علم و آ گاهی نس���بت به ه���ر مطلبی را یکی از بایس���تههای ض���روری این امر

معرف���ی ک���رده 3و تأ کی���د میکنن���د که گون���های از این علم ،هی���چگاه از بی���ن نرفته و به
وراثت به امام بعدی انتقال مییابد.

4

در دوره ام���ام باق���ر؟ع؟ مفهوم علم ب���ا تبیینی از «مدینة العلم» توس���عه یافت و از حالت

اجمال خارج گردید .ش���نیده ابن أبى حفصه از امام باقر؟ع؟ در تشریح کیفیت ابواب
هزارگانه علم 5و اینکه تاکنون تنها یک یا دو باب علم بر مردم گش���وده ش���ده ،بهخوبی
رون���د رو به رش���د تبیین را نش���ان میدهد 6.ام���ام در موضعی دیگر ،می���زان علم برگرفته
از پیامبر را در میان اهلبیت؟مهع؟ ،علم جمیع انبیا ماکان و ما هم کاین میداند.

7

در نمونهای دیگر ،ضريس كناسى در روايتی از امام؟ع؟ چنین نقل میکند:
144

آي ��ا میپندار ی ��د خداون ��د متع ��ال اطاع ��ت اولي ��ا و دوس���تان خ���ود را ب���ر
بندگان ��ش واج ��ب گرداني ��ده اما خبره ��اى آس ��مانها و زمي���ن را از آنها
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نه ��ا مايه عل ��م را در مورد چيزهايى كه پابرجايى دينش���ان
پوش ��يده و از آ 
در آن است ،میگیرد؟

8

ّ
 .1کشی ،محمد بن عمر ،همان.124 ،
ّ
 .2صفار ،محمد بن الحسن ،همان.104 ،
 .3همان.489،
 .4همان.115 ،
 .5صدوق ،محمد بن علی ،الخصال.644،
ّ
 .6صفار ،محمد بن الحسن ،همان.307 ،
 .7همان.127 ،
 .8کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.261/1 ،

فهم «علم امام» در میان جامعه حکایت دارد .تصریح
این گزارشها بهخوبی از رش���د ِ
ام���ام ب���ا عبارت «يعيبون ذلك ع�ل�ى من اعطاه اهّلل برهان حق معرفتن���ا» در این روایت،
بهخوبی از این حقیقت پرده برمیدارد.

در دوره ام���ام ص���ادق؟ع؟ ای���ن تبیینه���ا ب���ه اوج تفصی���ل رس���ید و مناب���ع دان���ش
عمیق امام و ابزارهای آن ،حداقل در س���هش���اخه علوم بیواسطه الهی ،علوم انتقالی
از پيامب���ر؟ص؟ و عل���وم ایصال���ی بهواس���طۀ روح و َم َل���ك ،ارائ���ه و عناوی���ن آن ّ
معرف���ی و
تبیی���ن ش���د .روحالق���دس ،جامع���ه ،مصح���ف فاطمه؟اهع؟ ،صح���ف و کت���ب انبیاء،
عم���ود ن���ور ،ه���زار ب���اب ،تحدی���ث ،ق���رآن ،اس���م اعظ���م ،جف���ر احم���ر ،جف���ر ابی���ض،
جف���ر اصغ���ر و جفر اکبر ،نمونههایی از این عناوین هس���تند ک���ه گاه بهصورت یکجا و
گاه ج���ز ج���ز عرضه میش���وند 1.هرچند به نظر میرس���د ام���ام ص���ادق؟ع؟ در ابتدا این
م���وارد را ب���رای خ���واص بی���ان نم���وده اس���ت ،فراوانی نق���ل راوی���ان و پرس���شها و عدم
ّ
تذک���ر ام���ام نس���بت ب���ه محرمان���ه ب���ودن ای���ن س���خنان ،نش���ان از موافق���ت ب���ا نش���ر
عمـــــوم���ی آن دارد .2در یکـــ���ی از ای���ن جلس���ات ،ش���صت نف���ر حض���ور داش���تــــهاند.3
نمونهه���ای ای���ن تفاصی���ل را ک���ه در می���ان عم���وم م���ردم نی���ز ش���هرت یافته بودن���د ،در
میتوان دید.
 _1 _ 2 _ 2 _ 3علم غیب

عالوه بر منابع علم ،گستره علم امام نیز یکی از موضوعات قابلتوجه است .بر اساس
آموزهه���ای ق���رآن ،علم دارای اقس���امی اس���ت ک���ه بخش���ی از آن« ،علم غی���ب» نامیده
ّ
 .1همان242/1،؛ صفار ،محمد بن الحسن ،همان.162_151 ،
 .2مجله حدیث اندیشه.69_53 ،1391،
ّ
 .3صفار ،محمد بن الحسن ،همان.151،
 .4کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.273/4 ،
ّ
 .5صفار ،محمد بن الحسن ،همان 143 ،و .240

مدل تأثیر عناصر تاریخی بر تبيين اصل امامت

پرس���شهای اصح���اب از امام صادق؟ع؟ 4ی���ا روایات توصیف منابع عل���م امام 5و ...
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میش���ود 1و تنها مخصوص خدا دانس���ته ش���ده و یا دانس���تن آن از دیگران سلب شده
اس���ت .باوجودای���ن ،بر پایه دس���تۀ ديگری از آي���ات که از افاضۀ علم غي���ب به انبياء و
حتی غير انبياء خبر میدهند ،2س���ؤال از امکان دس���تیابی امامان به علم غيب الهی
و تنافی آن با اختصاصی بودن علم غيب به خداوند ،از موضوعات مهمی اس���ت که
طرح عمومی آن در این دوره ،برخالف دوره پیشین ،3مطرح گردیده است.
ام���ام ص���ادق؟ع؟ با ّرد ای���ن مطلب که ام���ام از علم غیب آ گاه اس���ت ،ب���ه بیان وجود
تمای���ز در مصادی���ق آن میپ���ردازد تا بدین گون���ه ،میان علم غیب مخص���وص خدا 4با
مقام���ات فوق بش���ری فرق بگ���ذارد5؛ اما درعینحال ،ایش���ان ،علمی گس���ترده را که از
جانب خداوند به ائمه؟مهع؟ بخشیده شده است ،اثبات مینماید.
روايات س���دير و ابوبصیر از نمونههای مش���هور ت�ل�اش امام در اثبات 6و ی���ا جلوگیری از
پیدایش جنبههای افراطی و انحرافی این موضوع اس���ت .7بااینحال ،باور عمومی به
اصل اینگونه مقامات که ناشی از علم فراوان ائمه؟مهع؟ بوده است ،در این دوره فراگیر
146

بوده است.

8
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 _3 _ 2 _ 3عصمت

ب���ا توجه ب���ه آنکه در دوره پیش���ین ،زمین���ه طرح موض���وع عصمت در فض���ای عمومی
 .1انع���ام ،59/نم���ل ،65/بق���ره ،23/فاطر ،38/مائ���ده ،109/انع���ام ،73/تو ب ��ه 94/و  ،105رعد،9/
مومنون ،92/سجده  ،/6زمر ،46/حشر ،22/جمعه ،8/تغابن.18/
 .2جن ،26/آل عمران.179/
ّ
 .3صفار ،محمد بن الحسن ،همان.111 ،
 .4همان.109 ،
 .5ابن شهر آشوب ،محمد ،همان.250/4 ،
ّ
 .6کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان147/1 ،؛ صفار ،محمد بن الحسن ،همان.
 .7همان.352 ،
ّ
 .8ر.ک :امینی ،عبدالحسین ،همان ،جلد 5؛ کشی ،محمد بن عمر ،همان.249 ،

جامعه جایگاهی نداش���ته اس���ت ،تنه���ا در موارد اندکی م���ی توان بکارگی���ری این واژه
را بهص���ورت محدود مش���اهده نم���ود؛ مانند برخی ادعیه صحیفه س���جادیه که بعدها
نش���ر یافت 1و یا روایتی از امام سجاد؟ع؟ درباره شرطیت عصمت و ارتباط میان قرآن،
عصم���ت و ام���ام ک���ه بهاحتمالزیاد برای خواص ایش���ان ،نقل ش���ده و البت���ه در دوره
بع���د ،ام���ام کاظم؟ع؟ آن را در اختیار عموم قرار می دهند .2بااینهمه نمیتوان از نش���ر
محتوای���ی مفه���وم عصمت در زمان صادقین؟ع؟ چشمپوش���ی نمود؛ ب���رای نمونه امام
صادق؟ع؟ در خطبهای به تبیین جنبههای گوناگون عصمت امامان میپردازد.

3

همچنین ابن اش���قر از هش���ام بن حکم درباره این اعتقاد ش���یعیان که «بیگمان بهجز
معص���وم ،ام���ام نمىگ���ردد» _ همان گفته امام س���جاد؟ع؟ _ س���ؤال میکند؛ هش���ام در
پاسخ ،میگوید:
آن را از ام ��ام ص ��ادق؟ع؟ پرس ��یدم ،امام فرم ��ود :او به ی ��ارى و توفیق خدا
از انج ��ام ه ��ر عمل ��ی ک ��ه خداوند من ��ع کرده اس ��ت خ ��وددارى مىکند و
<و َم ْن َی ْع َتص ْ َّ َ َ ْ ُ
خداون ��د تبارکوتعال ��ی فرمودهَ :
راط
���د َی ِإ ِ
���م ِبالل ِه فقد ه ِ
ِ
لىص ٍ
4و 5
ُم ْس َت ِقیم>.

ابن ابی عمیر نیز که از راویان بزرگ ش���یعه اس���ت ،در نقلی استدالل هشام بر عصمت
را بهترین ش���نیده و آموختهاش از او میداند .هشام در این استدالل چهار صفت را از
 .1اإلمام علی بن الحسین؟ع؟ ،همان 220 ،120،و .224
 .2صدوق ،محمد بن علی ،معانی األخبار.133 ،
 .3كلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.203/1 ،
 .4آلعمران.101/
 .5صدوق ،محمد بن علی ،همان.132 ،
 .6همو ،الخصال.608/2 ،

مدل تأثیر عناصر تاریخی بر تبيين اصل امامت

همچنین در خبر أعمش از امام صادق؟ع؟ نیز شبیه این سخن ،نقل شده است:
هَ َ
لأْ َ ْ ُ َ َ ْ ُ
ّهَ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ ُ َ َّ ُ َ 6
یاؤ ُه ْ م لاَ ُذ ُن َ
وب ُل ْم لأِ نم معصومون مطهرون.
ا ن ِبیاء و أو ِص
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امام نفی میکند .این چهار صفت ،حرص ،حسد ،غضب و شهوت هستند .1به نظر
میرسد او این استدالل را از گزارشی از امام علی؟ع؟ در همین موضوع گرفته باشد.2
دور ب���ودن ام���ام ،از جمیع حرامها و ناشایس���تگیهای منافی امام���ت ،همان معنایی
اس���ت ک���ه از آی���ه تطهیر و آی���ه امامت نی���ز برمیآید .عالوه ب���ر این ،برخ���ی واژگان مانند
ّ
ّ
«مس���دد» و «موف���ق» نی���ز از همی���ن بار معنای���ی برخوردارند ک���ه گاه در مرو توس���ط امام
رضا؟ع؟ بیان شدهاند.
ب���ا این مالحظ���ه میتوان چنی���ن دریافت که موضوع عل���م و عصمت در ای���ن دوره به
مرحله تثبیت رسیده است.
 _ 3 _ 3دوره امام کاظم و امام رضا؟امهع؟؛ (تثبیت و تصحیح اندیشه)

در ای���ن دوره ک���ه ت���ا ح���دود س���ال  203هج���ری ادام���ه دارد ،تبیی���ن کام�ل�ا مفصلتر و
عمیقتری نس���بت به دوره پیش���ین ،در قالب پاسخ به ش���بهات قابلمشاهده است.
بدی���ن ترتیب ،منظومه معرفتی امام���ت تکمیل و برای بهکارگیری عملی در دوره پیش
148

از غیب���ت آم���اده میش���ود .هرچند که دوره س���ی و پنج س���اله امام کاظ���م؟ع؟ غالبا به
حصر و زندانی ش���دن آن حضرت س���پری ش���د و ش���یعیان ت���ا مدتی از زندهب���ودن امام
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خبری نداشتند 3و حتی برخی در مورد قائم بودن امام کاظم؟ع؟ سخن میگفتند.

4

در این ش���رایط ،بیش���تر ام���ور از طریق خ���واص امام نظی���ر علی بن یقطین و هش���ام بن
حکم در کنار س���ازمان وکالت 5و تنها با نظارت امام انجام میشد .در آن دوره ،پاسخ
برخ���ی پرس���شها به اصحاب واگذار ش���ده ب���ود .گزارش حم���اد از دس���تور امام کاظم
 .1همو ،معانی االخبار.133 ،
 .2مجلسی ،محمد باقر ،همان.89/90 ،
 .3محت���وای روایتی که پیش���ین از این ،از س���الم صاحب بی ��ت الحکمة ،مالحظه کردی ��د ،بیانگر این
نکته است.
ّ
 .4کشی ،محمد بن عمر ،همان.172 ،
 .5همان.231_229 ،

ب���ه محمد بن حکیم درباره پاس���خگویی به س���ؤاالت در مس���جد ،نمون���ه پرواضح این
ماجراس���ت 1.این سیاست امام ،بسیار موفقیتآمیز بود؛ تا جایی که میتوان انعکاس
آن را در روایت ذیل مشاهده نمود؛ محمد بن حکیم میگوید:
به امام موس ��ی کاظم؟ع؟ عرض کردم :فدای ش ��ما ش ��وم! ما فقیه در دین
ش ��دیم و خداوند بهوسیله ش ��ما ،ما را از مردم بینیاز نمود .بهگونهای که
ا گ ��ر جماعت ��ی از ما در مجلس ��ی حاضر باش ��ند ،هیچ مردی از دوس ��تش
س ��ؤال نمیکند ،جز اینکه او این مسئله و پاس ��خ آن را میداند ،به برکت
منتی که خداوند بهوسیله شما بر ما گذاشته است.

2

ای���ن مهم در زمان امام رض���ا؟ع؟ با پدید آمدن اختالف میان امی���ن و مأمون و پسازآن
جریان والیتعهدی ،در قالب پرس���ش و پاس���خ و حل ش���بهات ،پیگیری ش���د .بهویژه
آنک���ه امام ت�ل�اش کردند تا فض���ای علمی پدید آم���ده را با ارجاع ش���یعیان به عالمانی
برجس���ته مانند یونس بن عبدالرحمن و محمد ب���ن ابی عمیر ،به یک جامعه خودپویا
تبدی���ل کنند .تنها ابن ابی عمیر ،نود و چهار عنوان کتاب را تألیف نموده که ازجمله
آن االحتجاج فی االمامة است.3

گفته ش���د که امامان ،ن���ص و انتخاب الهی را امری ضروری دانس���ته و ب���رای فهم آن،
راههایی را ذکر کرده و حتی عالئمی مانند دانس���تن زبانهای گوناگون 4را نیز بهعنوان
فضیلت امام بیان نموده بودند.
منص���وص بعد از امام
در ای���ن دوره ،گزارشه���ای فراوان���ی از تالش برای یافتن نام امام
ِ
کاظ���م؟ع؟ ،بهویژه با پیش آم���دن جریان رحلت اس���ماعیل و وصیت امام صادق؟ع؟

ّ
 .1همان450 ،؛ صفار ،محمد بن الحسن ،همان.257 ،
 .2کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.56/1 ،
 .3نجاشی ،احمد بن علی ،همان.326 ،
 .4حمیری ،ابن هشام ،السیرة النبویة147 ،؛ کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.225/1 ،

مدل تأثیر عناصر تاریخی بر تبيين اصل امامت

 _1 _ 3 _ 3نص ،علم و عصمت
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نس���بت به او پس از رحلتش ،در اختیار اس���ت 1.همچنین بارها از امام رضا؟ع؟ که تا
دهه آخر عمرشان فرزندی نداشتند ،درباره جانشین ایشان سؤال میشود؛ تا آنکه امام
به اس���تناد دو آیه (مریم12/و یوسف )22/و مقایسه آن با سخن گفتن عیسی بن مریم
در مهد ،شیعیان را به امام خردسال ،راهنمایی کردند و جز عدهای از شیعیان که اهل
مدینه نبوده و درک این ماجرا برایش���ان س���خت بود ،س���ایرین آن را پذیرفتند 2.هرچند
که تا س���ال بعد با پرس���شهای متعدد از امام جواد؟ع؟ ،ش���بهات برطرف ش���د 3و امام
بهتفصیل درباره جنبههای امامت امام خردسال سخن گفتند.
اس���تدالل ام���ام رض���ا؟ع؟ حاکی از ع���دم رابطه میان کم ی���ا زیاد بودن س���ن امام و علم
او دارد .تفصی���ل و بازت���اب این اس���تدالل در کالم ابن صلت در جمع عالمان ش���یعه
درباره علم امام خردسال چنین است:
ا گ ��ر امام ��ت وى از جانب خدا باش ��د ،حتى اگر طفل یکروزه هم باش���د
بهمنزله ش ��یخ اس ��ت و چنانكه از طرف خدا نباش ��د ،حتى اگر هزار سال
هم عمر كرده باشد مانند سایر مردم است.

4

150

ع�ل�اوه ب���ر ای���ن ،مأم���ون خ���ود نی���ز ب���ر ای���ن ام���ر آ گاه���ی داش���ت .او در براب���ر کس���انی
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ک���ه در مناظ���ره ب���ا امام خردس���ال شکس���ت خ���ورده بودن���د ،بدانه���ا متذکر میش���ود
ک���ه پیامب���ر؟ص؟ ب���ا حس���نین؟امهع؟ در کودک���ی بیع���ت نم���ود و تفاوت���ی می���ان اول و آخ���ر
ایشان نیست.5
در موض���وع عصم���ت نیز ام���ام کاظم و امام رض���ا؟ع؟ و اصحابش���ان در موقعیت های
 .1نباط���ی ،عل���ی بن یون���س ،الصراط المس ��تقیم165/2 ،؛ فتال نیش���ابوری ،محمد ب ��ن احمد ،روضة
الواعظین222 ،؛ صدوق ،محمد بن علی ،عيون أخبار الرضا؟ع؟ 28/1 ،و .30
 .2مسعودى ،علی بن حسین ،إثبات الوصية لإلمام على بن أبى طالب 210،و .220
 .3همان.227 ،
 .4همان.
 .5مفید ،محمد بن محمد ،االرشاد.288/2 ،

گوناگون���ی که گاه غیر ش���یعیان نیز حضورداش���ته و یا به آن دسترس���ی دارند ،به تبیین
این نهاده میپرداختند.
برای نمونه امام کاظم؟ع؟ با بیان روایتی از امام س���جاد؟ع؟ ،امامان را معادن عصمت
میخوانند.1
در مناظره هش���ام و ضرار نیز ،هش���ام با طرح فروعاتی ،به بازخوانی اندیش���ه عصمت و
اثب���ات ای���ن نکته میپردازد که چارهای جز وجود یک حج���ت با صفاتی خاص وجود
ندارد .آنگاه با استناد به آیه تطهیر ،به تبیین چرایی عصمت میپردازد:
فق ��ط وجه س ��وم باقى مانده ك ��ه پيامبر اكرم ب ��راى خود جانش ��ين تعيين
كند كه راهنماى آنها [مردم] باش ��د ،اش ��تباه نكرده و ناراس ��تی از او س���ر
نزند ،س ��تم روا ن ��دارد ،از گناه معص ��وم بوده و خطایی از او صادر نش ��ود،
هم ��ه در مس ��ائل دين ��ى ب ��ه او احتي ��اج داش ��ته باش ��ند ،ولی او به کس ��ی
محتاج نباشد.

2

نمونههای دیگری ازایندس���ت را میتوان در مالقات یزید بن س���لیط با امام کاظم؟ع؟

در راه س���فر عمره 3و یا کالمی از امام رضا؟ع؟ درباره تمس���ک به امامان 4مشاهده نمود
درباره عصمت امام بیان شده است.
 _2 _ 3سخنی جامع در باب امامت و صفات آن

همس���ویی عناصر تاریخ���ی در مقطعی کوتاه از دوران امام رض���ا؟ع؟ _ بهویژه با حضور
ام���ام در خراس���ان و پدید آمدن فضای پرس���ش ،مناظ���ره و مراجعه به ایش���ان ،در کنار
 .1ابن طاوس ،سید علی ،األمان.632 ،
 .2صدوق ،محمد بن علی ،کمال الدین و تمام النعمة.362 ،
 .3کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.313/1 ،
 .4صدوق ،محمد بن علی ،عیون اخبار الرضا؟ع؟.58/2 ،

مدل تأثیر عناصر تاریخی بر تبيين اصل امامت

ک���ه در آنه���ا با بهرهگیری از تعابی���ری مانند «أمئة مطهرون» و «ه���م املعصومو ن» ،نکاتی
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درگی���ر ش���دن ام���ام به والیتعهدی _ به توس���عه و نش���ر اس���تداللی و عمی���ق موضوعات
کالمی ،مانند امامت ،کمک شایانی کرد.
بی���ان حدیث «سلس���لة الذه���ب» و اتفاق���ات پیرامون���ی آن و نیز س���خن عبدالعزیز بن
مس���لم در مرو درباره اختالف فراوان مردم و بررس���یهای آن���ان در امر امامت ،1بهخوبی
نش���انگر توسعه گفتمان امامت است .امام در پاس���خ به او ،نکات پراهمیتی را بهویژه
در موض���وع نص���ب ،علم و عصم���ت بیان فرمودن���د .امام ،ب���ا تأ کید بر نص���وص دوره
پیش���ین ،همچ���ون آیه اکم���ال و واقع���ه غدی���ر ،از منص���وص و منصوب ب���ودن امامان
از ط���رف خ���دا و جای���گاه ایش���ان نس���بت به م���ردم س���خن گفت���ه و کامل ب���ودن قرآن و
فرونگذاشتن بیان امور توس���ط پیامبر؟ص؟ را درگرو انتصاب الهی امام معرفی میکنند؛
ُ
امامتی که پس از نبوت و خلیل بودن حضرت ابراهیم؟ع؟ به او اعطا شد و در «ذ ّ ِر ِیت ِه،
َ
َ
َّ ْ
الصف َو ِة و َ ّالط َه َارة» اس���تمرار یافت .امام با اس���تناد به ق���رآن ،به انتقال وراثتی علم
أ ْه ِل
از پیامبر اس�ل�ام؟ص؟ به امام علی؟ع؟ و س���پس فرزندان ایش���ان اش���اره و بر این اس���اس،
152
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هرگون���ه ام���کان اختیار غیر الهی امام را منتفی میدانند .حض���رت در ادامه ،امامت را
نَ َ َ لاَ ُ ُّ ْ َ ُ مْ
خالفتی الهی دانس���ته که َ ُ ّ
ال ْؤمن نَ
الدین َو ِن َظ ُام مْ ُ
ی»
ال ْس ِ���ل ِمی و ص ح الدن
یاو ِع ّز ُ ِ ِ
ِ
«زمام ِ ِ
در آن اس���ت و هر حکمی مانند نماز ،روزه ،جهاد و ...بر اس���اس پذیرش اصل امامت،
کمال مییابد.
در بخش���ی دیگ���ر ،ویژگیه���ای گوناگ���ون امام���ت ،در قالبی زیب���ا ،به خورش���ید ،ماه،
ستارگان ،آسمان ،زمین و رفیق انیس ،پدر ،برادر و ...تشبیه شده و به عظمت علمی
و برخ���ی صفات برجس���ته امام همچ���ون هدایتگر بهس���وی خدا و مداف���ع احکام او،
الهی و الهامی بودن علم امام و چشمهسار حکمت و علم او ،اشاره میشود.
محور س���وم س���خنان امام رضا؟ع؟ ،تأ کید بر معصوم بودن امام از هر پلیدی و زش���تی،
خطا و لغزش و دارا بودن علمی مخصوص برای دور ماندن از رجس است.
 .1كلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.200/1 ،

اس���توار ام���ام ،هم���واره م���ورد تأ کید
اس���تدالل
آنچ���ه در تم���ام نتیجهگیریه���ای ای���ن
ِ
ِ
ّ
قرارگرفته و نوعی تحدی بشمار میآید ،عبارت «مفن ذا الذی یبلغ معرفة اإلمام أو میكنه
اختیاره» است.
مقایس���ه می���ان این دی���دگاه با آنچ���ه پیشازاین از مأمون عباس���ی نقل ش���د ،1نش���انگر
وض���وح دیدگاه امامیه در انتخاب امام و جایگاه رفیع اوس���ت .این رویکرد تثبیتی در
میان جامعه ش���یعه و فضای عمومی جامعه اسالمی ،آن چنانکه پیداست برگرفته از
همان واژگان دوره نخس���ت و توضیحات دوره پیش���ین اس���ت که منظومهای معرفتی
و کامل را شکل میدهد.
 _ 4 _ 3از دوره امام جواد؟ع؟ تا ابتدای عصر غیبت؛ (تداوم اندیشه)

در ای���ن دوره ،تثبی���ت مع���ارف و کارکردهای آن ،با توجه به زمینهس���ازی ب���رای دوران
غیب���ت ،ش���کل میگیرد و جامعه ش���یعه با گس���تره پهن���اور جغرافیایی ،داش���تههای
علمی دوره پیش���ین ،م���دارس علمی و فرهیختگان و عالم���ان و ،...تجربهای بینظیر
را در موض���وع امام���ت پیش رو دارد .توجه به برخی جنبهها مانند فش���ارهای سیاس���ی
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امام���ان در ای���ن دوره ک���ه در ح���دود ده س���ال ب���وده و پذی���رش آن در جامع���ه ش���یعی و
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و درنتیج���ه دور مان���دن اهلبی���ت؟مهع؟ از توده مردم ،میانگین س���ن به امامت رس���یدن
همراه���ی نخب���گان و ش���خصیتهای ممت���ازی مانند علی ب���ن جعف���ر ،2از پایداری و
تداوم اندیش���ه امام���ت در اندازهای حکایت میکند که میت���وان آن را برای یک هدف
مهم مورد بهرهبرداری قرار داد.
همچنان که جریان یحیی بن اکثم و س���خن مأمون خلیفه عباس���ی درباره میزان علم
امام 3نیز از آ گاهی فضای عمومی نسبت به موضوع امامت حکایت میکند.
 .1مفید ،محمد بن محمد ،همان.
ّ
 .2کشی ،محمد بن عمر ،همان.728 ،
 .3مفید ،محمد بن محمد ،همان.322/2 ،

البت���ه این امر به معنای نادی���ده گرفتن جریانهای انحرافی و برخ���ی گرایشها ،مانند
جریان ّ
غلو ،نیس���ت؛ ولی انصاف آن اس���ت که ربط میان هر نوع جریان و گرایش پدید
آم���ده در میان ش���یعیان ،با ناگفته ب���ودن ابعاد امامت ،امری ناصحیح اس���ت؛ چراکه
نوع مدعای این گروهها بیانگر انگیزههایی خارج از موضوع امامت است.1
بهه���رروی میت���وان دو رویداد را در طرح تبیین مباح���ث امامت در این دوره و با تأ کید
بر آنچه تابهحال گفته ش���ده ،بیان نمود؛ این دو مهم عبارتاند از :بیان جامع صفات
امام و طرح موضوع غیبت امام دوازدهم.
 _1 _ 4 _ 3نگرشی جامع به صفات امام

پیشازاین دانس���تیم که مقارن با این دوره ،مدارس علمی اهلبیت؟مهع؟ در ش���هرهای
مختلف ایران تشکیل ش���ده بود و ازاینرو حلقههای علمی و طرح مباحث مختلف
در آنه���ا ،رونقی خاص یافته بود .موضوع امامت نیز همانند س���ایر مس���ائل عقیدتی،
جایگاهی خاص در مباحث داش���ته و گفتگوهای چالشبرانگیز آنها ،بارها بررس���ی
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و نقد شده و کتابهای مختلفی نیز دراینباره نگارش یافته است.
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مناظ���رات و مکاتبات گوناگون امام جواد؟ع؟ و امامین عس���کریین؟امهع؟ در موضوعات
کالم���ی 2و گزارشه���ای مرب���وط ب���ه موض���وع امام���ت و نق���د روای���ات مناق���ب خلف���ای
س���هگانه ،3ازجمل���ه این فعالیتهاس���ت که در کنار ن���گارش کتابهای���ی در اثبات
باورهای ش���یعی و رد عقاید مخالفین توسط اصحاب عسکریین؟امهع؟ ،همانند ثبیت
بن محمد و ابن إشكیب ،4در این دوره فزونی یافته است.
نگارش کتاب بصائر الدرجات و نش���ر احادیث کوفی توس���ط علی بن ابراهیم و پدرش
 .1طوسی ،محمد بن الحسن ،الغیبة.285 ،
 .2حرانی ،حسن بن شعبة ،تحف العقول460،؛ کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.401/1 ،
 .3طبرسی ،احمد بن علی ،االحتجاج.247 ،
 .4نجاشی ،احمد بن علی ،همان 117 ،و .44

که بخش اعظم مباحث کتاب الحجة از کتاب ش���ریف الکافی را تش���کیل میدهد،
در این دوره انجام یافته اس���ت .امری که حکایت از بلوغ جامعه علمی ش���یعه و رشد
رویکرد علمی ایشان است.
در ای���ن می���ان ّاما مهمترین منش���ور گزارشش���ده درب���اره اندیش���ههای بنیادین امامت
ش���یعی ،در قالب زیارت جامعه از امام هادی؟ع؟ بروز کرده است .1موسی بن عبداهلل
نخع���ی از ام���ام میخواه���د ت���ا زیارتی به وی بیام���وزد که ع�ل�اوه بر بلیغ ب���ودن متن آن،
عب���ارات و مضامی���ن آن برای زی���ارت هر امامی قابلیت داش���ته و جام���ع صفات امام
باش���د .ازاینرو ،در این زیارت به بيش از دويس���ت فضيلت و منقبت از اهلبیت؟مهع؟

اشاره شده است.
با بررس���ی محتوایی این زیارت میتوان به س���ه محور مهم و اساس���ی این زیارت اشاره
ک���رد ک���ه عبارتاند از :توحی���د الهی ،حجت اله���ی و امامت و جایگاهی که از س���وی
خداوند برای امام تعیین شده است.
در ای���ن زی���ارت ،ابت���دا ب���ا صدب���ار تکبی���ر گفت���ن ،عظم���ت و بزرگ���ی از ِآن خداون���د
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و وحدانی���ت خداوند ،س���ه ش���هادت دیگ���ر _ ش���هادت خداوند ،مالئک���ه و صاحبان
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دانس���ته میش���ود .در جم�ل�ات آغازی���ن ای���ن زی���ارت پ���س از ش���هادت ب���ر یکتای���ی
عل���م _ نی���ز بهعن���وان گ���واه آم���ده اس���ت؛ ک���ه ای���ن م���وارد در دوره نخس���تین
بهوی���ژه در گزارشه���ای نهجالبالغ���ه و صحیف���ه س���جادیه نیز مورداش���اره ق���رار گرفته
اس���ت .در ای���ن زیارت ،ب���ا عبارته���ای مختلفی ،بر جای���گاه حجت در نظ���ام الهی
تأ کید میشود.
در ُبع���د امام���ت نیز آداب س���خن گفتن با امام ،تعلیم داده ش���ده اس���ت .زی���ارت ابتدا
ب���ا س�ل�ام و درود بر امام شروعش���ده و پس از برش���مردن برخی اوص���اف در تبیین مفهوم
امامت و ارتباط آن با سیاست که ازجمله لوازم درک عمیق واقعه غدیر است ،آشکارا
 .1صدوق ،محمد بن علی ،من اليحضره الفقيه.370/2 ،

زمامدارى و سیاستمداری از صفات و شئون ائمه معصومين؟مهع؟ برشمرده میشود.
ّ
تول���ی اهلبی���ت؟مهع؟ و ّ
همچنی���ن در تبیی���ن مفه���وم
تبری از دش���منان ایش���ان ،امام به
محتوای روایاتی مانند غدیر ،س���فینه و ...اش���اره کرده و موضوع مهدویت را موردتوجه
ق���رار میدهن���د .این ام���ر ،با توجه به امکان نش���ر یافت���ن زیارت ،حاک���ی از پذیرش این
موضوع در میان شیعیان است.
ازجمله مهمترین موضوعات این زیارتنامه میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
رابط��� ه امام���ان؟مهع؟ ب���ا خداون���د و جای���گاه خ���دا در نظ���ر امام���ان معص���وم؟ع؟،
وظیف���ه معصومی���ن در براب���ر دی���ن خ���دا ،حقانی���ت امام���ان و جداناپذیر بودن ایش���ان
از ح���ق و اینک���ه دور ش���ونده از آن���ان ب���ه گمراه���ی در خواه���د آم���د ،رحم���ت واس���عه
ب���ودن ام���ام ،انتص���اب امام���ان از س���وی خ���دا و عه���دهداری هدای���ت مردم ،واس���طه
ب���ودن میان خل���ق و خالق ،معص���وم و مطهر بودن امام���ان از رجس ،علم ف���راوان الهی
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و مقام���ات ف���وق بش���ری و تبیین صحی���ح جای���گاه معصومی���ن در منظوم���ه آفرینش،
ّ
تولی و ّ
تب���ری بهعنوان یکی
توج���ه ب���ه کارنامه عبادی _ سیاس���ی معصومان ،تأ کی���د بر
از راهکارهای مهم ش���یعیان ،همس���انی تمام���ی ائمه؟مهع؟ در تواناییه���ا ،معرفت کلی
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ب���ه عدم تمایز میان ائمه؟مهع؟ و وس���یله قرار گرفتن حض���رات معصومین؟مهع؟ در ارتباط
خلق با خالق.
 _2 _ 4 _ 3موضوع غیبت امام دوازدهم و سازمان وکالت

در بحثهای پیش���ین گفته ش���د که آشنایی عمومی ش���یعیان با موضوع غیبت امام
دوازده���م ،به س���الهای پیش���ین بازمیگ���ردد .بااینهمه ّام���ا در ای���ن دوره ،زمینه فهم
ای���ن موض���وع با توجه بهدور از دس���ترس بودن امامان و پیگیری امور ش���یعیان از طریق
انسجامبخشی به سازمان وکالت ،1اهمیت فراوانی یافت.
ه���ر چنـــ���د در پ���ارهای از روایـــ���ات رس���یــــده از امامـــ���ان؟مهع؟ ،دوازدهمی���ن جانش���یــــن
 .1طوسی ،محمد بن الحسن ،الفهرست.513 ،

پیامبــ���ر ،صاح���ب حکومتـــ���ی فراگی���ر ،برپاکننـــ���ده ع���دل و دارای برخـــ���ی صف���ات
دیگر معرفی ش���ده اس���تّ ،ام���ا همچنان بر ع���دم توانایی عمومی برای دی���دن آن امام،
تأ کید شده است.
س���خن امام ج���واد؟ع؟ خطاب به عبدالعظی���م بن عبد اهَّلل الحس���نى ،در اوصاف امام
غایب ،نمونه روشن این موضوع است.

1

ت�ل�اش ائم���ه؟مهع؟ ،بهوی���ژه ام���ام عس���کری؟ع؟ ،ب���ر ارتب���اط غیرمس���تقیم با ش���یعیان،
ً
عموما ش���خصیتهای برجس���ته ّ
امامیه
بهخص���وص از طریق تعیین نائبان و وکال که
بودن���د و ارجاع عموم ش���یعه به آنان ،2بهخوبی نش���ان از زمینهس���ازی و عادیس���ازی
ب���رای دوران غیب���ت دارد .ای���ن در حالی اس���ت ک���ه در دورهه���ای پیش���ین ،بهویژه در
دورهه���ای اول و دوم ،مراجع���ه به امامان؟مهع؟ موضوعیت داش���ته اس���ت و منعی هم از
س���وی حضرات ب���رای مالقات با ایش���ان ،بهجز در مواردی خاص ،ص���ورت نمیگرفته
اس���ت؛ ول���ی در دوره متأخ���ر ،اقتضائ���ات گوناگون پیشگفت���ه و نیز اهمی���ت موضوع
غیب���ت ام���ام دوازدهم ،فرایند مالقات و مراجع���ه به امام را به دیدار ب���ا عالمان و وکال،
نمونه گزارشش���ده در کتاب الغیبة ش���یخ طوس���ی ،بهخوب���ی از روند ای���ن موضوع در
زمان امام دهم حکایت میکند .امام هادی؟ع؟ در پاس���خ به س���ؤال احمد بن اسحاق
ک���ه پرس���یده بود« :دسترس���ی به ش���ما در همه اوقات ّ
میس���ر نیس���ت ،در ای���ن صورت
سخن چه کسی را بپذیرم و امر چه کسی را امتثال کنم؟» ،او را به اطاعت از وکیل آن
بخش که سخنش همان سخن امام است ،امر مینمایند.

3

ب���ر ای���ن اس���اس ،تنه���ا ع���ده مع���دودی از خ���واص ش���یعیان میتوانس���تند ام���ام
 .1طبرسی ،احمد بن علی ،همان.523/2 ،
ّ
 .2کشی ،محمد بن عمر ،همان.4 ،
 .3طوسی ،محمد بن الحسن ،الغیبة.355 ،

مدل تأثیر عناصر تاریخی بر تبيين اصل امامت

انتقال داده است.
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دوازده���م؟جع؟ را مالق���ات نمایند .1حتی در مواردی ،امام از پش���ت پرده با ش���یعیان
خود سخن میگفته است.2
بهه���رروی ،فراوان���ی گزارشها در خصوص ام���ام دوازدهم ،گویای این واقعیت اس���ت
ویژگی مخفی بودن این جانش���ین از دیدگان مردم،
که جانش���ینی امام عس���کری؟ع؟ و
ِ

م���ورد تأ کی���د ناحیه امام���ت در ای���ن دوره بوده اس���ت .ازاینرو بهجز م���واردی خاص و
قابل توجیه ،دراینباره تردیدی میان شیعیان وجود نداشته است.

ان���دک ادعاه���ای دروغین برای جانش���ینی امام عس���کری؟ع؟ نیز بهس���رعت از س���وی
ش���یعیان و گاه با همان مال کهای طرحش���ده در دورههای پیش���ین _ سؤال از حالل و
حرام و غیره ـ ،موردتردید واقع شده و در ضربه زدن به پیکره یک دست جامعه شیعه و
اندیشه حاکم بر آن ناتوان بوده است.

3

ت�ل�اش یکی از فرزن���دان امام هادی؟ع؟ به نام جعف���ر ،برای توجیه رفتار خود و نوش���تن
نام���ه ب���ه برخی از اصح���اب ّ
امامیه ،با درایت احمد بن اس���حاق اش���عری و توقیع امام
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عصر؟ع؟ ناکام ماند .امام؟ع؟ در این نامه به عبارتهایی مشابه زیارت جامعه کبیره
اس���تناد میکند .4همچنین ماجرای دو فرستاده اهل قم و برخورد ایشان با جعفر برادر
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امام عسکری؟ع؟ ،گویای همین واقعیت است.

5

م���واردی ازایندس���ت ،بهخوب���ی نش���ان از آن دارد که ش���یعیان بر اثر تعلیم���ات ناحیه
ائم���ه؟مهع؟ ،بهخوب���ی با زوای���ا و تفاصیل موضوع امامت آش���نا بوده و ب���ا اندوخته علمی
فراوان و با توانایی پاس���خگویی به ش���بهات ،در تمرینی ش���صت و اندی س���اله ،برای
دوران طوالنی غیبت آماده شدند.
 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.333_329/1 ،
 .2مسعودى ،علی بن حسین ،همان.272 ،
 .3صدوق ،محمد بن علی ،کمال الدین و تمام النعمة501/2 ،؛ طوسی ،محمد بن الحسن ،همان.229 ،

 .4همان.290 ،
 .5صدوق ،محمد بن علی ،عیون اخبارالرضا؟ع؟.476/2 ،

نتایج

بیتردی���د نقش عناص���ر تاریخ���ی (سیاس���ی ،اجتماعی ،فرهنگ���ی و در پ���ارهای موارد
اقتص���ادی) در رون���د تبیی���ن عقای���د اهلبی���ت؟مهع؟ که ریش���ه در ق���رآن و س���نت دارد،
موضوع���ی غیرقابلانکار اس���ت و توجه همزمان ب���ه همه این عناص���ر در چهار دوره از
حی���ات اهلبیت؟مهع؟ ،نش���ان میدهد که در مس���یر تبیین عقاید ،فراین���دی اجمالی _
تفصیلی طی ش���ده اس���ت که در س���ایه آن ،معارف الهی _ نبوی ب���دون اندک تغییری
در محتوا ،نشر داده شده است.
در دوره نخس���ت ،تأ کی���د پیامب���ر؟ص؟ و امام���ان؟مهع؟ بر پایهری���زی اندیش���ه امامت بوده
اس���ت .در این دوره همس���و نبودن عناصر تاریخی بهعنوان مهمترین عامل برای عدم
نشر عمیق معارف ،یک شاخصه است.
برخ�ل�اف آن ،در دوره صادقی���ن؟امهع؟ ،همس���ویی هم���ه عناص���ر سیاس���ی ،اجتماعی،
فرهنگی و اقتصادی ،موجب شکلگیری و شکوفایی معارف شده است.
در دوره س���وم هرچند که به مدتی طوالنی ش���رایط سیاسی ،س���ازی مخالف با عناصر
دیگر داش���ت اما با جریان کوتاهمدت والیتعهدی امام رضا؟ع؟ ،تا حدودی این نقص
و س���رانجام در دوران ائم���ه متأخ���ر ،اندیش���ههای تبیی���ن ش���ده در دورههای پیش���ین،
بهصورت منظومهای معرفتی به کار گرفته شد تا جامعه گسترده شیعیان ،با اندوخته
علمی فراوان و با توانایی پاس���خگویی به ش���بهات ،در تمرینی ش���صت و اندی س���اله
برای دوران طوالنی غیبت آماده شود.
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جبران شد و تثبیت و تصحیح اندیشه به اوج رسید.
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فهرست منابع

قرآن کریم
ابن أبي الحديد ،عبدالحمید بن هبة اهلل ،شرح نهج البالغة 20 ،جزء در  10جلد ،قم ،مكتبة آيةاهلل
المرعشي 1404 ،ق
اب���ن أب���ي ش���يبة ،ابوبکر ،المصن ��ف ،تحقي���ق وتعليق :س���عيد اللحام ،األول ��ى 1،جل ��د ،دار الفكر
للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان 1409 ،ق
ابن أثير ،علي بن أبي الكرم ،،الکامل فی التاریخ 13 ،جلد ،نشر دار صادر ،بيروت

ابن حجر ،أحمد بن علي ،تهذي 
ت
ب التهذيب ،المتوفى سنة  582ه ،نشر دار الفكر ،بيرو 
ابن شهرآشوب ،محمد ،مناقب آل أبي طالب؟ع؟ 4 ،جز ،مؤسسة العالمة للنشر ،قم 1379 ،ق
ابن طاوس ،سيد علي ،األمان ،مؤسسة آل البيت؟مهع؟ ،قم 1409 ،ه.ق
ابن قولويه ،جعفر بن محمد ،كامل الزيارات ،دارالمرتضوية ،النجف األشرف 1356 ،ق
اب���ن عس���اكر ،علي بن الحس���ن ،تاريخ مدينة دمش ��ق وذكر فضلها وتس ��مية من حلها م ��ن األماثل،
تحقيق :محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري ،دار الفكر ،بيروت 1415 ،ق
ابن كثير ،اسماعیل بن عمر ،البداية و النهاي ة 15 ،جلد ،دار الفكر ،بيروت ،چاپ :بى تا
ق
ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب، 15جلد ،دار صادر ،بيروت ،سوم 1414.
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ابوالفر 
ج األصفهاني ،علی ابن النديم ،فهرست ابن النديم ،تحقيق :رضا تجدد ،بیتا ،بیجا
ّ
ّ
ابوالفرج ،علی بن الحسین ،األغان 
ي ،تحقيق :خليل محيي الدين ،دار الكتاب المصرية ،الطبعة
األولى  1358ق
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إربلی ،علی بن عیسى ،كشف الغمة 2 ،جلد ،مكتبة بنی هاشمی ،تبریز 1381 ،ق
اإلمام علي بن الحسين؟امهع؟ ،الصحيفة السجادية ،نشر الهادي ،قم 1376 ،ه.ش
امين���ى ،عبد الحس���ين،الغدير ف ��ي الكت ��اب و الس ��نة و األدب 1349 ،ش 11 ،جل ��د ،مركز الغدير
ق
للدراسات 1416 ،
آل ياسين ،شيخ راضى ،صلح امام حسن؟ع؟ ،مترجم آيتاهلل خامنهاى ،آسيا 1372 ،ق
بحرانى اصفهانى ،عبد اهلل ،عوالم العلوم و المعارف ،اإلمام على بن أبى طالب عليهما السالم2 ،
جلد ،مؤسسة اإلمام المهدي ّ
عجلاهلل تعالى فرجه الشريف ،قم 1382 ،ش
ترم���ذي ،محم���د بن عیس���ی ،س ��نن الترمذي 2 ،جل���د ،تحقي���ق وتصحيح :عب ��د الرحمن محمد
عثمان ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان 1983 ،م
جاحظ ،عمرو بن بحر ،البيان و التبيين 3 ،جلد ،دار و مكتبة هالل ،بيروت 1423 ،ق
_________________  ،الرسائل السياسية ،چاپ دوم 1 ،جلد ،دار و مكتبة هالل ،بيروت 1423 ،ق
ّ
الصغيرّ ،
ع ّ
الدين ّ
الطبعة االولى ،القاهرة  1365ق
السيوطي ،عبد ّالرحمن بن أبي بكر ،الجام 
جالل
جعفریان ،رسول ،اطلس شیعه ،انتشارات جغرافیایی ارتش ،چاپ اول 1389 ،ش

ط الثانیة 1387 ،ق 1967/م
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ك عل ��ى ّ
حاك��� م نيش���ابوريّ ،
الصحيحي ��ن ،دار الكت���اب العلمية،
محمد ب���ن عبد اهّلل ،المس ��تدر 
بيروت 1411 ،ق
حراني ،حسن بن شعبة ،تحف العقول 1 ،جلد ،مؤسسة النشر اإلسالمي ،قم 1404 ،ق
حميرى معافرى ،ابن هشام ،السيرة النبوية ،ابن هشام 2 ،جلد ،دار المعرفة ،بيروت ،بی تا
حلی ،حسن بن یوسف ،رجال العالمة الحلی 1 ،جلد ،دار الذخائر ،قم 1411 ،ق
_________________  ،خالصة االقوال 1 ،جلد ،دار الذخائر ،قم 1411 ،ق
ذهبی ،محمد بن احمد ،تاريخ االس�ل�ام و وفيات المشاهير و األعالم ،تحقيق تدمرى ،بيروت ،دار
الكتاب العربى 1413 ،ق
_________________  ،كمال الدين ،دار الكتب اإلسالمية ،قم 1395 ،ق
ری ش���هری ،محمدو دیگران ،موسوعة االمام علی بن ابیطالب؟ع؟ فی الکتاب و السنة و التاریخ،
 14جلد ،دار الحدیث ،قم 1383 ،ش
س���امی ،علی ،کوش ��ش دانش ��مندان و مترجمان ایرانی در راه ترجمه کتابها به زبان عربی در زمان
خلفای اموی و عباسی ،نشریه وحید ،اسفند  _ 1348شماره 75
سید رضی ،محمد بن حسین ،نهج البالغة ،دار الهجرة للنشر ،قم ،بی تا
شوش���تری ،قاض���ى ن���ور اهلل ،إحق ��اق الحق و إزه ��اق الباط� �ل 34 ،جل���د ،مكتبة آيةاهلل المرعش���ى
ق
النجفى ،قم 1409 ،
الصالحی الش���امی ،محمد بن یوس���ف ،سبل الهدى والرشاد فی س ��یرة خیر العباد ،تحقیق عادل
أحمد عبد الموجود و علی محمد معوض ،دار الكتب العلمیة ،بیروت ،الطبعة األولى 1414 ،ق
صدوق ،محمد بن علی ،األمالي ،المكتبة اإلسالمية 1404 ،ق
_________________  ،الخصال ،مؤسسة النشر اإلسالمي ،قم 1403 ،ق
_________________  ،علل الشرائع ،مكتبة الداوري ،قم ،بی تا بیجا
ق
_________________ ،عيون أخبار الرضا؟ع؟ 2 ،جلد ،نشر جهان ،تهران 1378 ،
_________________  ،كمال الدين ،دار الكتب اإلسالمية ،قم 1395 ،ق
_________________  ،معاني األخبار ،مؤسسة النشر اإلسالمي ،قم 1403 ،ق
_________________  ،من ال يحضره الفقيه 4 ،جلد ،مؤسسة النشر اإلسالمي ،قم 1413 ،ق
ّ
صفار ،محمد بن الحسن بن فروخ ،بصائر الدرجات ،مكتبة آيةاهلل المرعشي ،قم 1404 ،ق
طباطبایی ،سید محمد کاظم ،تاریخ حدیث شیعه ،تهران ،سمت 1382 ،ش
طبرسی ،أحمد بن علي ،اإلحتجاج ،نشر المرتضى ،مشهد 1403 ،ق
طبری ،محمد بن جرير ،دالئل اإلمامة ،دار الذخائر للمطبوعات ،قم ،بی تا
ق
_________________  ،المسترشد في اإلمامة ،قرن چهارم ،كوشانپور ،چاپ ّاول ،قم 1415 ،
طبری ،محمد بن جریر ،تاریخ األمم و الملوك ،تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم ،بیروت ،دار التراث،

طوسی ،محمد بن حسن ،األمالي ،دار الثقافة للنشر ،قم 1414 ،ق
_________________  ،الغيبة ،مؤسسة المعارف اإلسالمية ،قم 1411 ،ق
طيالسي ،سليمان بن داود ،مسند الطيالسي ،دار المعرفة ،بيروت ،لبنان ،بی تا
عیاشی ،محمد بن مسعود ،تفسیر العیاشی 2 ،جلد ،المطبعة العلمیة ،طهران 1380 ،ق
فرامرز قراملکی ،احد ،روش شناسی مطالعات دينی ،دانشگاه علوم اسالمی رضوی ،مشهد 1380 ،ش

ّ
کشی ،محمد بن عمر ،رجال الكشي ،مؤسسة النشر في جامعة مشهد 1348 ،ش

کلینی ،محمد بن یعقوب ،الكافي 8 ،جلد ،دار الكتب اإلسالمية ،طهران 1365 ،ش
مجلس���ي ،محمد باقر ،بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار االئمة األطهار 110 ،جلد ،مؤسس ��ة الوفاء،
بيروت 1404 ،ق
مسعودى ،على بن حسين ،إثبات الوصية لإلمام على بن أبى طالب 1 ،جلد ،انصاريان ،قم 1426 ،ق

مفید ،محمد بن محمد بن نعمان ،اإلرشاد ،المؤتمر العالمي للشيخ المفيد ،قم 1413 ،ق
_________________  ،األمالی 1 ،جلد ،المؤتمر العالمی للشیخ المفید ،قم 1413 ،ق
_________________ ،اإلختصاص ،المؤتمر العالمي للشيخ المفيد ،قم 1413 ،ق
مقريزى ،تقى الدين ،إمتاع األس ��ماع بما للنبي من األحوال و األموال و الحفدة و المتاع 15 ،جلد،
ق
دار الكتب العلمية ،بيروت 1420 ،
منقری ،نصر بن مزاحم ،وقعة صفين 1 ،جلد ،مكتبة آيةاهلل المرعشي ،قم 1403 ،ق
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مس���عودي ،علی بن حس���ین ،م ��روج الذهب ومع ��ادن الجوهر ،منش ��ورات دار الهج ��رة ،ايران ،قم،
 1404ق 1363 /ش
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نباط���ي ،عل���ي بن يون���س ،الص ��راط المس ��تقيم 3 ،أجزاء ف���ي مجلد واح���د ،المكتب ��ة الحيدرية،
النجف األشرف 1384 ،ق
نجاشی ،أحمد بن علي ،رجال النجاشي ،مؤسسة النشر اإلسالمي ،قم 1407 ،ق
محمد بن إبراهیم النعمانی ،الغیبة ،مكتبة الصدوق ،طهران 1397 ،ق
نس���ائي ،احمد بن شعیب ،الس ��نن الكبرى ،عبد الغفار سليمان البنداري و سيد كسروي حسن،
األولى 1411 ،ق 1991 /م ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان
ق
واقدى ،محمد بن سعد،الطبقات الكبرى 230 ،ق ،دار الكتب العلمیة ،بیروت 1418 ،

ولوی ،علی محمد و دیگران ،مناس ��بات خلفای اموی با مس ��یحیان ذمی و نقش آنان در پیشرفت
علوم مسلمانان ،تاریخ در آیینه پژوهش ،پاییز  _ 1389شماره 27
هاللي ،سلیم بن قیس ،كتاب سليم بن قيس 2 ،جلد ،دار الهادي ،قم 1415 ،ق
هیثم���ی ،علی بن ابی بکر ،مجمع الزوائ ��د و منبع الفوائد ،تحقیق عبداهلل محمد درویش ،بیروت،
دار الفکر 1412 ،ق
یعقوبی ،احمد بن ابى يعقوب ،تاريخ اليعقوبى ،كاتب .مطبعة الغرى ،نجف 1358 ،ق

كيف ّية تأثري العنارص التأريخ ّية يف توضيح مبدأ اإلمامة
ّ
محمدتقيالسبحاني
ّ
ّ
السيد مصطفى المطهري

الخالصة:

ال ّ
شك أن تقديم وبيان التعاليم الشيع ّية العميقة ذات الجذور املمت ّدة يف الكتاب والس ّنة يحتاج إىل
تهيئة األرض ّية املناسبة التي يعتمد تح ّققها اعتامدا مبارشا عىل مدى االنسجام أو التنافر بني العنارص
املؤ ّثرة التاريخ ّية ،أي املك ّونات السياس ّية واالجتامع ّية والثقاف ّية واالقتصاد ّية.
ويكفي أن يتأ ّمل اإلنسان يف هذه العنارص ليتأ ّكد من تأثريها يف عمل ّية االستعراض التفصييل الشامل
ملنظومة املعرفة الشيع ّية وبيان مالمحها يف األدوار املختلفة لحضور األ ّمئة مع عدم حصول ّأي تغيري
يف مبادئ تلك املعرفة.
واملقال الحايل يسعى لتطبيق النظر ّية السابقة عىل مفهوم اإلمامة عىل أساس روايات أهل البيت،
وضمن إجابته عىل أسباب بعض الظواهر التاريخ ّية املعرف ّية؛ يحاول هذا املقال رشح كيف ّية العمل ّية
املذكورة قبل عرص الغيبةّ ،
وكل ذلك وفقا ملا ض ّمته املنظومة املعرف ّية ألهل البيت بني ثناياها.
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Abstract
IIt goes without saying that to provide and explain profound Shi’i teachings
which have their roots in the Book and Sunnah, a suitable ground is needed
whose realization is directly related to agreement or disagreement between
influential historical elements on the one hand and those political, social,
cultural, and economic elements, on the other.
A reflection upon these elements confirms their impacts on the process of
brief-detailed presentation of epistemic Shi’i system and its explanation in
various eras of the Imams’ presence- without a change in its origin.
The present writing tries to comparatively present the above theory about
“Imamate” based on hadiths quoted from the Household (A.S); and, while
providing replies to the questions about the reasons behind some historicalepistemic phenomena, the author will show developments of the abovementioned process in the era before Concealment as it is contained in the
epistemic system of the Household (A.S).
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