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  چكيده

 پذيريتبدل و تحول هناآشنايي و يا عدم دقت در سير تبيين معارف وحياني، گاه سبب بروز شبه
، Dبيتدقيق از سير تبيين معارف اهل هاي شيعي شده است؛ از اين رو، شناختيآموزه

پيامبر و امامان است كه در آن،  هشرايط و عناصر تاريخيِ اثرگذار در دور هنيازمند توجه به هم
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  درآمد
 و فرهنگ تكاملي سير و گيريشكل در Dبيتاهل رهبري به تشيع مذهب اساسي نقش

 نظيركم هاي تالش و با هدايت خاندان رسالت شيعه تفكر. است مسلّم امري اسالمي تمدن
 اين در .سازي اسالمي ايفا كرده استتمدن جريان بديلي درآن، نقش بي هفرهيخت و رباني عالمان

 هاي بررسي اما نمايد، مي ضروري اي سده هر در شيعه هانديش تطور سير در دقت ميان، اگرچه
زيرا بدون شك در اين  دارد، فراواني اهميت نخست، قرن سه فكري شيعي در هدر حوز علمي

اي از عوامل و حوادث سياسي، برهه از زمان، و در يك نگاه جامع تحليلي ـ تبييني، مجموعه
 1اندهبود آفريننقش در تبيين معارف بنيادين اماميه) عناصر تاريخي(اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي 

  .هاي فكري تشيع را روشن كندتواند زواياي مهمي از بنيانآن مي هكه مطالع
از سوي ديگر، نگاهي عميق به بستر تاريخ و دقت در تأثيرگذاري اين شرايط و اجزاي 

هاي معارض، وجود يا هاي سياسي، جنبشميزان آزادي: هاي آن ـ مانندمايهتاريخي و درون
اندوزي و مواجهه با افكار جديد، افراد فرهيخته، تالش براي دانشگريِ پرسش هعدم روحي

توجهي به دين جايگاه مردمي، گستردگي بالد اسالمي، سازمان وكالت، پراكندگي جمعيتي، بي
اي معارف و و رشد فساد اخالقي ـ در روند تبيين معارف، به خوبي از سير تدريجي و مرحله

دهد و ما را به وجود خبر مي» امامت«ي، از جمله اصل تبيين اجمالي ـ تفصيلي معارف نبو
امامت، شكوفايي  هريزي انديشكند كه فرايندي در قالب پايهچهار دوره در اين مسير هدايت مي

و تثبيت انديشه، تصحيح و پاسخ به شبهات احتمالي و در نهايت، عينيت آن در جامعه را 
  :اين چهار دوره عبارتنداز. داراست

  ؛jامامت امام سجاد هدور پايان پيامبر اسالم تا هدورـ 1
  ي قمري؛هجر 145تا سال  Cينصادق امامت هدورـ 2
  ؛ Cامام رضا كاظم وامامت امام  هدورـ 3
  .تا آغاز عصر غيبت jجوادامام امامت  هدورـ 4

امامت در اين چهار دوره  هدر صدد نماياندن سير تبيين آموز، حاضر بر اين اساس، نوشتار
   2.است

                                                      
 بيتهاي اهلمدل تبيين انديشه«مطهري،سيد مصطفي، : ك.آفريني اين عناصر تاريخي ربراي آگاهي از چگونگي نقش. 1

  .)37، ش1392سفينه، همجل(، »هاي رواييبا تأكيد بر آموزه
هاي توان نمونهگيري از آيات و روايات، تنها براي نمونه است كه ميذكرشده در بهره شايان ذكر است، موارد. 2

  .بيشتري از آن را با مراجعه به كتب كالمي و روايي مشاهده كرد
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  در چهار دوره» امامت« تبيين اصل
توان در تبيين معارف شيعي با لحاظ عناصر تاريخي، چهار   تر گفته شد، ميكه پيشچنانآن

  :داناين موارد به همراه كيفيت نصوص مطرح آن چنين. دوره را در نظر گرفت

  jامام سجاد امامت هدورپايان  تا Jپيامبر خاتم هدور. 1
زمان با نخستين روزهاي اعالن امامت در قالبي كلي و اجمالي، هم ترديد، بيان اصلبي

  ، اما عدم)281 :2، 1349؛ اميني، 60: 2 تا،طبري، بي(رسمي دعوت نبوي آغاز شده است 
 هخصوص خفقان سياسي حاكم بر جامعه، موضوع تازسوييِ عناصر تاريخي اين دوره، بههم

گر از اصحاب و نبود گروه فرهيخته و پرسش Dبيتمسلمانان، عدم جايگاه اجتماعي اهل
غالباً از همان حد اجمالي » امامت«، سبب گشت تا در حدود يك قرن، تبيين مفهوم Jپيامبر

آمده در اين مدت، عناصر تاريخيِ پديد هناگفته پيداست كه با توجه به مجموع. خود فراتر نرود
نش، نيازمند گذر زمان و پيدايش شرايط بيان تفصيلي اين اصل بنيادين با لحاظ ابعاد گوناگو

  .مناسب بوده است
اين اصل، و امامان  هترين آموزند، مهمJبنابراين، در گام نخست بايد تأكيد پيامبر اسالم

نخستين در اين دوره، با بياني اجمالي، متوجه اصل موضوع امامت به همراه تعيين مصداق 
هاي بعد باشد؛ از اين رو، در بيشتر بيانات نبوي، ها در دورهمعيني از آن، براي تطبيق شاخصه

و بدون شرح و توضيح آن و نهايتاً  jتبيين اجمالي مسئله امامت در قالب جانشيني امام علي
خصوص براي متمركز است و تحليل بيشتري، به) جانشين پيامبر(در حد مفهوم بسيط معنوي 

هاي به مواردي تفصيلي ـ همانند نمونهتوان   شود؛ هرچند ميعموم افراد جامعه، ديده نمي
 بن سلمان، ابوذر، جابر: ـ اشاره كرد كه براي افراد خاصي، مانند قيسبنسليم فراواني از كتاب

  او و هكه از منازعدوم، چنان هگفته شد و حتي برخي ديگر مانند خليف... عبداهللا انصاري و
   ).64: 3ق، 1386اثير، ابن(آن را درك كرده بودند آيد، ميعباس در جمع ميان نبوت و خالفت برابن

 Jچنين، اگرچه فراوانيِ متون اين دوره بيشتر مربوط به زمان حيات پيامبر اسالمهم
  به لحاظ كاربرد الفاظ و روايي،  قرآني و هشداست، با اين همه تعدد متون و نصوص تفكيك

هاي ديگر است و آنچه در ، بيش از دورهقرنيحدوداً يك هساز، در اين دورهاي بنيانواژهتك
  . 1هاي بعد انجام گرفته، تبيين همين واژگان، يا كلمات قصار استدوره

                                                      
ها، عالوه بر يافتن اي تطبيقي ميان آنو مقايسه» امامت«گفتني است، با بررسي و تأمل در نصوص مربوط به آموزه . 1

 ها را در سه دسته و قالبتوان آن  در بيشتر اين متون، مي) علم، عصمت و نص(ضروري بحث امامت سه محور 
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شعر، خطبه، : هايي ماننداز اين رو در اين دوره، سخنان كوتاه و با واژگاني محدود و در قالب
است؛ براي نمونه، مناشده و احتجاج بدون هرگونه توضيحي، بيشترين سهم را از آن خود كرده 

: اصل امامت به اختصار چنين بيان شده است كه هدربار Bطوالني حضرت زهرا هدر خطب
سخن بعدها در كلمات  اين). 248: 1تا، شيخ صدوق، بي(است امامت، نظام دين و امن از تفرقه 

  ).200: 1، 1365كليني، (به تفصيل بيان شده است  jامام رضا
تكرار هاي پرنمونهخالفت، امامت، واليت، امارت، وصايت و وراثت،  :مشتقاتي از واژگاني نظير

، مودت )61: عمرانآل(آيات مباهله : ديگر، مانند هاند كه در كنار متون دو دستاين دوره
 نيشابوري،  ؛ حاكم44: تانعماني، بي(، روايات طير و سفينه )33: احزاب(، تطهير )23: شورى(

 مدينة العلم، )161: 2ق، 1401؛ سيوطي، 205 :ق1395 ،يخ صدوقش(، نجوم )171: 2 ق،1411
شيخ صدوق، (، اعطاي لواء )126: 3ق، 1411 ؛ حاكم نيشابوري،637: 5ق، 1403 ،يذترم(

موسوعه امام (كنند آفريني ميريزي معنايي عميق، اما بسيط نقشدر پايه... و) 307: ق1404
مورد نظر است، اما عنصر  jروايات، امام عليهرچند در برخي از اين ). 2ق، جj، 1421علي

 ها و خصوصياتي است كه جز در شخص امام تحقق پيدا ها بيان شايستگيآن همهم در هم
  . كندنمي

  هاي قرآنينمونه) الف

 هيثمي،(دادن و صدقه) 59: نساء(االمر ، اولي)124: بقره(، امامت )55: مائده(واليت : آيات
اند، اما هاي مشهوري از آياتند كه هرچند به تناسب وقايعي بيان شده، نمونه)81: 7ق، 1412

                                                                                                                                 
نخست كوتاه و اجمالي است، اما  هكه خواهد آمدـ در دورچنانزوايا و ابعاد معرفتي اين متون ـ آن. تنظيم كردبياني، 
اول، نصوصي كه به صورت مستقيم و  هدست: ارتند ازاين سه دسته عب. هاي بعد با تفصيل بيشتري همراه استدر دوره

نخست، خالي  هروايات مشتمل بر اين الفاظ، در دور. پردازندها، به بيان موضوع امامت ميواژهصريح، اما در قالب تك
تعدد هاي متأخر، ماز هرگونه تفصيل و يا همراه با تأكيد بر يك ويژگي هستند؛ مانند حديث شريف واليت، اما در دوره

 كارنخست نيست و الفاظ به هدوم، متوني كه اگرچه صراحت لفظي آن مانند دست هدست. و با تفصيل به كار رفته است
 اي حاصل اول را با نوعي داللت التزامي و اشاره هدست هها همان نتيجرفته در آن متفاوتند، اما برآيند محتوايي آن

هاي مختلفي سوم، گونه هدست. محتواي ثقلينمت داللت دارد ـ و حديث پرشريفه تطهير ـ كه بر عص هكند؛ مانند آيمي
روايات فضايل (گويند سخن مي Dبيتها و جايگاه رفيع اهلاز متوني است كه به اشاره و سياق خود از ويژگي

 .؛ مانند حديث طير مشوي)بيتو اهل jاميرالمؤمنين علي
تواند به درستي گوياي اين دسته روايات، نوعي نگرش سطحي است و نميالبته روشن است كه نگاه صرفاً فضيلتي به 

 هشود كه به نتيجه معناييِ دو دستمجموعي اين دسته روايات، برآيندي حاصل مي هعمق مسئله باشد، زيرا با مالحظ
  .كندمجموعي هر سه دسته نيز، اثبات موضوع را روشن مي هكه مالحظپيشين، بسيار نزديك است؛ چنان
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به شأن نزول برخي از اين آيات  jدر مواردي كه امام علي. تفسير روشني از آن بيان نشده است
اي از محتواي آن ارائه نشده و تنها به نوعي فهم سياسي از جانبهاستناد كرده، تبيين عميق و همه

االمر ـ با توجه به وضوح محتواي آن ـ اولين بيان اولي هآي ه؛ براي نمونه، دربارآن بسنده شده است
الطاعه بودن ايشان ارائه شده است و بر مبناي مفترض Cاز زواياي عميق آن در زمان صادقين

در جواب بريد  jسخن امام باقر). 187: 1، 1365كليني،  ؛214:ق1413 امالي،شيخ مفيد، (
كليني، (دهد مي گويي را نشاناي ديگر، به خوبي عبور از اين اجمالم به آيهعجلي و استناد اما

از  »الينال عهدي الظالمين«ها از معناي امامت نيز نخستين پرسش هآي هدربار). 206: 1، 1365
در يك مورد، امام در جواب حريز . گزارش شده است) 175: 1، 1365كليني، ( Cزمان صادقين

تنها يك گزارش ). 58: 1ق،1380 عياشي،( »أي اليكون إماما ظالما«: فرمايدبه اختصار چنين مي
با  Jپيامبر. مسعود ـ كه فهمي برتر از عموم دارد ـ نقل شده استبا استناد به اين آيه از ابن

كند كه به همين سبب، پرستد، در انتهاي سخن خود تأكيد ميتأكيد بر اين نكته كه امام، بت نمي
  ).378: ق1411 طوسي،شيخ(را وصي قرار داده است  jبي و عليخداوند مرا ن

  هايي از رواياتنمونه) ب

در سال سوم بعثت، دعوت خويش را علني فرمود، در  Jهنگامي كه پيامبر اسالم: خالفت
به حدود سي نفر از نزديكانش پيشنهاد وزارت آن حضرت را در ) 214: شعراء(االنذار ماجراي يوم

عساكر، ؛ ابن187: 1ق،1418واقدى،(دهد به عنوان برادر، وصي و خليفه مي قبال معرفي شدن
كه از چنانآن. )324: 2ق،1414؛ الصالحي الشامي،206: 1ق، 1401؛ سيوطي،46: 42 ق،1415

آيد، تنها بر همان معناي عرفي واژگان اكتفا شده و فهم عمومي نوع برگزاريِ اين مجلس برمي
فته و پرسشي از معناي عميق آن، طرح نشده است؛ از اين رو، حتي در فراتر از آن را نشانه نر

اين ماجرا، به طور صريح آمده كه فهم حاضران در واكنش به انتخاب  ههايي از ادامگزارش
  1.، مسخره كردن ابوطالب به خاطر برتري جايگاه عرفيِ فرزند بر پدر بوده استjعلي

: 3، ق1415عساكر، ابن( ليلة وفد الجن: گوني مانندپس از اين واقعه، پيامبر در موارد گونا
گانه و بيان احاديث منزلت، خلفاي دوازده) 467: 4تا، بي حجر،ابن(تبوك  ه، جريان غزو)72

                                                      
، ابوطالب نيز از تقدير الهي Jها ـ در منابع مذكور ـ به احتمال فراوان عالوه بر پيامبربر اساس اين دسته گزارش. 1

كند، و از سوي كند كه فرزندش علي در ياري پيامبر كوتاهي نميباخبر بود، چراكه در پاسخِ استهزاكنندگان تأكيد مي
پس به نظر . به عبارت ديگر، انتخاب جانشين نيز بايد از سوي خدا باشدشود؛ ديگر، حاضر به قبول اين مسئوليت نمي

دعوه : طالب أال ترى ابنك؟ قاليا أبا: و سكت القوم، ثم قالوا«رسد، اين جلسه بيشتر جهت اعالم حجت بوده است؛ مي
  .»فلن يألوا من ابن عمه خيراً
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» خليفه«كه تفصيلي از معناي و ثقلين، بنا بر يك متن، بي آن) 267: 36ق، 1404مجلسي، (
تنها در مورد آخر، پيامبر سه مرتبه . انداستفاده كردهارائه دهند، در حالتي اجمالي از اين واژه 

؛ شوشتري، 376: 5ق، 1420مقريزى،( »بيتيأُذَكِّرُكُما للَّه في أهل«: كننداين جمله را تكرار مي
  .)391: 9ق، 1409
اي ، جز اشارهJشده از پيامبرگانه، در غالب متون گزارشخلفاي دوازده هچنين دربارهم

 ههرچند در پار. نامشان سخني به ميان نيامده است هها، درباري بودن آنمختصر به قريش
ديگري از روايات و مخصوصاً از طرق شيعي آن، از امامان بعدي، سخن از توصيف و يا نام اين 

هاي متأخر است كه از هايي از امامان دورهدوازده تن است، اما غالب اين روايات مربوط به نقل
نخست دارد؛ از  هها در دورفراگير و خصوصي بودن اين آموزهه نشان از غيرپيامبر نقل شده، ك

گانه، به اسامي برخي از اين رو، تنها در برخي روايات عالوه بر اشاره كردن به جانشينان دوازده
كلهم من «، »و من ولد الحسين«: هايآنان ـ سه يا چهار نفر ـ تصريح شده و بقيه با عبارت

مانده پاسخ ميبيان شده است؛ عالوه بر اين، گاه فهم بيشتر نيز بي »إسرائيلنقباء بني« و» قريش
  ). 53: تا؛ نعماني، بي88: 24ق،1404مجلسي، (است 

گويي، با بيان اين نكته كه عالمان شيعي تمام تالش خود را شيخ صدوق در تحليل اين اجمال
شيعيان و  هتوان ادعا كرد هم  كند نمياند، تأكيد ميگونه از احاديث به كار گرفتهبراي كتابت اين

  ). 75: 1 ق،1395شيخ صدوق، (اند حتي برخي از خواص آنان از اسامي امامان اطالعي داشته
، جانشينيِ سياسي »خالفت«رسد در اين گونه موارد، باالترين برداشت از مفهوم به نظر مي

ها براي عامر و شرط آنو بني Jميان پيامبروگويي است كه مؤيد اين مطلب گفت. بوده است
: 1ق، 1413؛ ذهبي،52: 1تا، حجر، بيابن(ياري رساندن به پيامبر در برابر آن انجام شده است 

286.(  

أنت «: استفاده شده، مانند »ولي«چنين در مجموعه رواياتي كه در آن از واژه هم: واليت
وضع بر همين ... و) 109: 9ق، 1412؛ هيثمي، 346: 7تا، كثير، بيابن( »ولي كل مؤمن بعدي

؛ 132: 5ق، 1411 ،نسائي(متواتر غدير خم  هتوان به نقل واقع  براي نمونه، مي. منوال است
اشاره كرد كه كيفيت بيانش تا آن روز، ) 504: 7 ق،1409ه، شيببياابن؛ 111: تا، بيطيالسي

استفاده از لفظ  .)152: 1ق،  1349اميني، (شت سابقه نداشت و حتي نزول آيه، بالغ را در پي دا
مذكور توسط پيامبر، بدون در نظر گرفتن فضاي  هدر اين روايت و عدم توضيح واژ» مواله«

در  Dصدور، سبب پيچيده شدن آن و بروز چند معناي احتمالي ديگر شده است؛ حتي ائمه
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حاكم اسالمي، مانند آنچه امام  اين دوره حداكثر به برداشتي سياسي از اين روايت در مقام نصب
در تحليلي از رفتار حكومتي معاويه به صراحت انجام دادند، اكتفا و تمسك كردند  jحسين

  ).789 :ق1415قيس،  بن سليم(

ها اين واژگان به كار ديگري از روايات مشهوري وجود دارند كه در آن همجموع: امامت و علم
 j، سخن امام علي»العلممدينة«گويي در روايات اجمال: هتوان براي نمونه برفته است، كه مي

 jدر شهادت امام علي jامام حسن هخطب، )80: 2 ق، 1349اميني، (دانش قرآنيِ خود  هدربار
: ق1404، همان؛ 67، )ب(ق1403شيخ صدوق، (، ماجراي يمن )332: 7ق،  1414كثير، ابن(

؛ شيخ 86: 19ق، 1404الحديد، ابيابن(فاطمي با عبارات گوناگون  هو قسمتي از خطب )212
  . اشاره كرد) 248: 1تا، صدوق، بي

ند؛ انيز از دو جهت حايز اهميت» وراثت«و » وصايت«هاي متون حامل واژه: وراثت و وصيت
هاي گوناگون ذكر به دفعات و در مناسبت Jسال نبوت پيامبر 23كه، در طول نخست آن

  شوند؟ ند؛ دوم، سؤال از اين نكته كه وصايت و وراثت شامل چه مواردي مياشده
به كار » وصي«به كار رفته كه تنها در دو مورد، فعل » وصي« هدر آيات قرآن هجده بار ماد

دين به عنوان موضوع وصيت تأكيد شده و بقيه  هداري و اقامو در هردو بر دين) 13:شوري(رفته 
  . است مربوط به مسائل مادي

وراثت در اموال، وارثان زمين و : ، با سه موضوع»ورث« هبار ماد 34چنين در آيات قرآن هم
كليني، (كنند آن را معنا مي jكه بعدها امام باقر) 32: فاطر(نيز وارثان كتاب به كار رفته است 

، )415: 21 ق،1415 ،عساكرابن( مؤاخاةبرخي احاديث نبوي مانند حديث ). 214: 1، 1365
 هو دربار) 14: ق1414 ،طوسيشيخ( »انا وصي االوصياء«: در معرفي خود jسخن امام علي

در وفات  j، سخن امام حسن)2خ : ق1414 سيدرضي،( »فيهم الوصية و الوراثة«: Dبيتاهل
در روز  jو سخن امام حسين) 220ق، 1413شيخ مفيد، ( » الوصي  أنا ابن«: jامام علي

ها مورد ديگر، و ده) 424: 5 تا،بي ،طبري( » عمه  و ابن  وصيه  ن بنت نبيكم و ابنألست اب«: عاشورا
به كار رفته و اطالق و اجمال » وراثت«و » وصيت«هاي ها واژههايي هستند كه در آننمونه

  .معناي وصايت و وارث در آن قابل مشاهده است

گر محتوايي ، بيانDبيتاهل هعصمت و نزول آن دربار هپيش از اين گفته شد، آي: عصمت
عظيم در معارف نبوي است، اما در اين ميان، تصريح به اين معرفت امري فراتر از درك عمومي 

كارگيري واژگاني كه گويي و بههمواره با اجمال Dنخستين هاست؛ از اين رو، پيامبر و ائم
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نزديك كردن اذهان به  كرده و يا با بيان مصداقي آن، سعي درمعاني ديگر را نيز محتمل مي
 ،ربليا( »أنه مع الحق و الحق معه«: هاي فراوان نبوي مانندعبارت. اندمعناي اصلي آن داشته

) ق، همان1414،طوسيشيخ( »رحم اهللا عليا اللهم أدر الحق معه حيث دار«و ) 147: 1 ق،1381
يجي اين محتواي ، نشان از بيان تدرDدر كنار برخي استنادات و مضامين رسيده از امامان

 . عميق دارد
و دوري وي از انواع رجس و » امام«در معرفي  Cبراي نمونه، امام حسن و امام سجاد

كنند ـ بر اين ويژگي تأكيد مي» عصمت« هگيري واژكاردنس و دارا بودن كمال فراوان ـ با به
  ).216 :ق1404؛ االمام علي بن الحسين،569: ق1414،طوسيشيخ(

  Cينصادق هدور. 2
با اين همه دو . اي بوده استترديد، توانايي در نشر معارف در اين دوره بيشتر از هر دورهبي
شرايط حاكم بر جامعه در  هكه، در نتيجاساسي، پيش روي امامان قرار داشت؛ نخست آن هپديد
نش در پيش، آگاهي مسلمانان به احكام و عقايد، از جمله جايگاه معرفتي امام در نظام آفري هدور

هاي سياسي ميان اميه و فعاليتكه، با ضعيف شدن بنيحد اجمالي باقي مانده بود و دوم آن
يافت و طبيعي بود كه هاي رقيب، تمايالت براي به دست گرفتن قدرت سياسي فزوني ميگروه

هاي پيشين، ورود در اين منازعه بوده است، زيرا انتظار عمومي از امامان با توجه به شكست
بيت براي تصدي خالفت كار اهل هاميه، با شعار برتري ناحيهاي مبارز با بنيگروه هساساً هما

امام سبب  هاين امر در كنار عدم درك درست ايشان از جايگاه و وظيف. بردندخود را به پيش مي
و  Cهاي سياسي صادقينبينيشد تا انشعاباتي پديد آيد؛ هرچند با به وقوع پيوستن پيش

در اين اوضاع . ت در تبيين مواضع و تربيت خيل عظيم، اين انشعابات به حاشيه رانده شدموفقي
عناصر اثرگذار تاريخي در مسير تبيين درست انديشه و  هسوييِ همبا استفاده از هم Cصادقين
معرفتي امامت قدم برداشتند و تالش خود را براي ارائه تصويري درست از معناي  همنظوم

امامت، كه همان جانشيني پيامبر در اموري فراتر از حاكميت سياسي بود، به كار بستند و تالش 
شده، ريزيهاي پيپيشين و بر اساس همان بنيان هگيري و عبور از نصوص دوركردند تا با بهره

گر، در مدينه، كوفه، راويانِ پرسش هاي تفصيلي از احاديث پيشين را به وسيلانهبه طرز ماهر
 حلب و شهرهاي ديگر، در محافل عمومي و خصوصي، مناظرات و نيز در سفرهاي حج، به

 ،طوسي؛ شيخ238: 1، 1365كليني، (نشر دهند ) 176: 1348كشي، (خصوص در مكه و مني 
  ).697 :ق1414



 

 

125 

ين
 تبي

حل
مرا

 
صل

ا
 

ت
مام

ا
 

ضور
ر ح

عص
در 

  

 تواي روايات امامت در اين دوره، آن را موهبتى الهى در خاندان اهلدر اين ميان اما مح
به امام بعدى كه  Jداند كه پيش از رحلت امام قبلى و به دستور پيامبر اسالممي Dبيت

داند كه ها مييابد؛ امام را داراي علمي فراتر از ساير انسان جانشين اوست، با نص جلى انتقال مى
چنين امام داراي هم. يابدگيرد و از طريق نوعي وراثت انتقال ميياز منابع خاصي سرچشمه م

بر اين اساس، امامِ منصوص الهى، الزم نيست . داردمقامي است كه او را از گناه و خطا مصون مي
بالفاصله پس از نصب، قيام كند و حق سياسى خود را در جامعه به دست آورد، زيرا او هنگامي 

حقوق  هكافى از آگاهى و شعور دربار هشود كه جامعه به اندازوارد ميبه عرصه و قدرت سياسي 
ها برخوردار شده باشد و با مراجعه به ايشان، خواستار برقرارى حكومتي بر اساس احكام آن

  ). مهدويت هريزي انديشپي(اسالم شود 
  . كنيماكنون برخي از اين موارد را بررسي مي

  نص و نصب

تنها به عنوان  jعموم مردم مدينه با اعتقاد به وصي بودن امام حسن jپس از امام علي
طور در ماجراي همين). 158: 5تا، بي ؛ طبرى،74تا، سعد، بيابن(خليفه با ايشان بيعت كردند 

 Cو حسنين j، او بر موضوع وصايت امام عليjحنفيه با امام سجادمشهور محمدبن همنازع
با ). 348: 1، 1365؛ كليني، 502: ق1404 صفار،(رار كرده است به عنوان جانشينان پيامبر اق

در ). 187: 1، 1365كليني، (رواج پيدا كرده است  jاين همه، اين انديشه در زمان امام باقر
توانند امام مردم پس از رحلت امام با چه معياري مي: گزارشي امام در پاسخ به اين سؤال كه

كنند، تعبير مي) 12: تانعماني، بي( »له بالفضلمحمد قرار آلا«بعدي را بشناسند؟ از وصيت به 
خصوصياتي از قبيل نص و نصب هر امام  هديگر به همان راوي، توضيح مفصلي دربار هاما در گفت
  ).101): ب( ق،1403شيخ صدوق، (دهند ارائه مي

فراگير  گزارشي تاريخي از اين دوره نيز حاكي از آن است كه حكومت هشام از عمومي و
گيري منصور چنين پيهم). 181: 11ق،  1420مقريزى، (ه هراس افتاده است شدن اين اعتقاد ب

اند، حاكي از فراگيري اين باور بوده است به او وصيت كرده jيافتن كسي كه امام صادق هدربار
  ).310: 1، 1365كليني، (

  م ـلـع

. نشر برخي معارف رونق يافت ،jبا مساعد شدن نسبي شرايط در اواخر زمان امام سجاد
) 124: 1348كشي، (شود بيت يافت مينزد اهل با بيان اين مطلب كه علم تنها jامام سجاد
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در معرفي يكي از  Cصادقين. معرفي فرمود) 104 :ق1404 صفار،( »العلمخزّان«ايشان را 
و حتي ) 489: ق1404 صفار،(دانند شروط اصلي امامت، علم و دانستن هر مطلبي را شرط مي

 صفار،(يابد رود و به وراثت انتقال ميگاه از بين نمياي از اين علم هيچكنند كه گونهتأكيد مي
  ).115: ق1404

توسعه يافت و از حالت اجمال  »العلممدينة«با تبييني از » علم«، مفهوم jامام باقر هدر دور
شيخ (علم  هدر تشريح كيفيت ابواب هزارگان jحفصه از امام باقرابىابن هشنيد. خارج گرديد

كه تا كنون تنها يك يا دو باب علم بر مردم گشوده شده، به و اين) 644: 2ق، 1395صدوق، 
امام در موضعي ديگر ميزان علم ). 307: ق1404صفار،(دهد خوبي اين جريان را نشان مي

داند اكان و ما هم كائن مي، علم جميع انبياي مDبيتبرگرفته از پيامبر را در ميان اهل
  ). 127: ق1404صفار، (

  :گويدمى jي از امامروايت ضريس كناسى درواضح ديگر،  هدر نمون
بندگانش واجب  پنداريد خداوند متعال اطاعت اوليا و دوستان خود را برآيا مى

 هبارعلم را در هها مايها پوشيده و از آنها و زمين را از آنگردانيده، اما خبرهاى آسمان
  ).261: 1، 1365كليني، ( گيرد؟آن است، مى دينشان در چيزهايى كه پابرجايىِ

در اين . اين گزارشات به خوبي از رشد جريان بحث علم امام در ميان جامعه حكايت دارد
، به خوبي از »يعيبون ذلك على من اعطاه اللّه برهان حق معرفتنا«: روايت، تصريح امام با عبارت

  .داردمين حقيقت پرده براي
ها به اوج تفصيل رسيد و منابع دانش عميق امام و اين تبيين jامام صادق هدر دور

  و Jعلوم انتقالي از پيامبر. 2الهي،  هواسطعلوم بي. 1: كم در سه شاخهابزارهاي آن، دست
، القدسروح. روح و ملك، ارائه و عناوين آن معرفي و تبيين شد هعلوم ايصالي به واسط. 3

اسم اعظم، ، قرآن، تحديث، الف باب، عمود نور، صحف و كتب انبيا، Bمصحف فاطمه، جامعه
هايي از اين عناوين هستند كه گاه به صورت جفر احمر، جفر ابيض، جفر اصغر و جفر اكبر نمونه

). 242: 1، 1365؛ كليني، 162ـ151: ق1404صفار،(د شونجزء عرضه مي جا و گاه جزءيك
در ابتدا اين موارد را براي خواص بيان كرده است، اما  jرسد، امام صادقهرچند به نظر مي

محرمانه بودن اين سخنان، نشان از نشر  هها و عدم تذكر امام دربارفراوانيِ نقل راويان و پرسش
: ق1404صفار،(لسات شصت نفر حضور داشتند در يكي از اين ج. عمومي و پذيرش آن دارد

: 1365،4كليني، ( jهاي اصحاب با امام صادقهاي اين تفاصيل در پرسشبا نمونه). 151
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ها را در ميان ، شهرت آن...و) 143،240: ق1404صفار،(يا روايات توصيف منابع علم امام ) 273
  .توان ديد  عموم مي

  علم غيب

 هايبر اساس آموزه. علم امام نيز يكي از موضوعات قابل توجه است هعالوه بر منابع علم، گستر
؛ 65: ؛ نمل59: انعام(شود ناميده مي» علم غيب«قرآن، علم داراي اقسامي است كه قسمي از آن 

؛ 6: سجده ؛92: ؛ مؤمنون9: ؛ رعد105 و 94: توبه ؛73: انعام ؛109: مائده ؛38: فاطر ؛23: بقره
كه تنها مخصوص خدا دانسته شده و يا دانستن آن از ) 18: تغابن ؛8: عهجم ؛22: حشر ؛46: زمر

علم غيب به انبيا  هديگري از آيات كه از افاض هبا وجود اين، بر پايه دست. ديگران سلب شده است
 Dيابي امامان، سؤال از امكان دست)179: عمران؛ آل26: جن(دهند و حتي غيرانبيا خبر مي

نافي آن با اختصاصي بودن علم غيب به خداوند، از موضوعات مهمي است به علم غيب الهي و ت
   .مطرح شده است) 111ق، 1404 صفار،(پيشين  هكه طرح عمومي آن در اين دوره، برخالف دور

با رد اين مطلب كه امام از علم غيب آگاه است، تمايزي در مصاديق آن بيان  jامام صادق
با مقامات فوق بشري ) 109: ق1404صفار،(غيب مخصوص خدا گونه ميان علم كند تا بدينمي

، اما در عين حال، علمي گسترده را از جانب )250: 4ق، 1379شهرآشوب،ابن(تفاوتي قائل شود 
هاي مشهور تالش امام در روايات سدير و ابوبصير از نمونه. كنداثبات مي Dخداوند براي ائمه

هاي و يا جلوگيري از پيدايش جنبه) 109ق، 1404؛ صفار،147: 1، 1365كليني، (اثبات 
گونه با اين حال، باور عمومي به اصل اين). 352: ق1404صفار،(افراطي و انحرافي آن است 

  ). 249: 1348كشي، (مقامات كه ناشي از علم فراوان بود، در اين دوره فراگير بوده است 

  عصمت 
 هصحيفنها در اندك مواردي از نبود و ت» عصمت«طرح موضوع  هپيشين زمين هدر دور

، الصحيفه jالحسينبناإلمام علي(كه بعدها نشر يافت، اين واژه به كار رفته است  سجاديه
 jبه جز اين، يك روايت، با اين واژه، از امام سجاد). 224، 220، 120: ق1404السجاديه،

ان براي خواص شرطيت عصمت و ارتباط ميان قرآن، عصمت و امام، به احتمال فراو هدربار
كنند بعد بيان مي هآن را به صورت عمومي در دور jايشان، نقل شده است كه امام كاظم

توان از نشر محتوايي آن در زمان   با اين همه، نمي). 133): ب( ق1403شيخ صدوق، (
هاي اي به جنبهدر خطبه jپوشي كرد؛ براي نمونه، امام صادقاي چشمبراي عده Cصادقين

  ).203: 1، 1365كليني، (پردازد عصمت امامان ميگوناگون 
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جز معصوم امام مسلّماً به«: اين اعتقاد شيعيان كه هحكم درباربناشقر از هشامچنين ابنهم
را  jهشام در پاسخ، سخن امام سجاد. كندـ سؤال مي jامام سجاد هـ همان گفت» گردد نمى

  : كندنقل مي jدر بيان امام صادق
او به يارى و توفيق خدا از انجام هر : امام فرمود. پرسيدم jام صادقرا از ام آن

جميعِ محارِمِ   الْممتَنع بِاللَّه منْكند ـ  عملى كه خداوند منع كرده است، خوددارى مى
إِلى«: ، و خداوند تبارك و تعالى فرموده ـ اللَّه يده فَقَد بِاللَّه متَصعنْ يمو  راطص 

  ).132): ب(ق 1403شيخ صدوق، ) (101: عمرانآل( »مستَقيم
األَنْبِياء و «: نيز اين سخن به كار رفته است jچنين در خبر أعمش از امام صادقهم

مياؤُهصرُونَ  أَوطَهونَ مومصعم مألَنَّه ملَه 608: 2، )الف( ق1403شيخ صدوق، ( » الذُنُوب(.  
از راويان بزرگ شيعه نيز در نقلي، استدالل هشام بر عصمت را بهترين شنيده عمير، ابيابن

حرص، حسد، غضب و شهوت را : هشام در اين استدالل چهار صفت. دانداش از او ميو آموخته
رسد، او اين استدالل را از به نظر مي). 13): ب( ق1403شيخ صدوق، (داند از امام منفي مي
دور بودن امام، از جميع محارم و ). 89: 90 ،ق1404مجلسي، (گرفته باشد  jگزارش امام علي

. آيدميامامت بر هتطهير و آي ههاي منافي امامت، نيز همان معنايي است كه از آيناشايستگي
نيز از همين بار معنايي برخوردارند كه گاه » موفق«و » مسدد«عالوه بر اين، برخي واژگان مانند 

توان چنين دريافت كه موضوع   با اين مالحظه مي. بيان شده است jام رضادر مرو توسط ام
  . علم و عصمت در اين دوره به انجام خود رسيده است

  )شهياند حيتصح و تيتثب( Cامام كاظم و امام رضا هدور. 3
  تر وهجري قمري ادامه دارد، تبيين كامالً مفصل 203در اين دوره كه تا حدود سال 

بدين ترتيب، . پيشين، در قالب پاسخ به شبهات قابل مشاهده است هبه دور تري نسبتعميق
شود؛ پيش از غيبت آماده مي هكارگيري عملي در دورمعرفتي امامت تكميل و براي به همنظوم

غالباً به حصر و زنداني شدن آن حضرت سپري شد  jسي و پنج ساله امام كاظم ههرچند دور
اي بيت الحكمه بر مي آيد ـ تا مدتي از زنده بودن امام خبري و شيعيان ـ چندان كه از ماجر

  ).172: 1348كشي، (گفتند سخن مي jقائم بودن امام كاظم هنداشتند و حتي برخي دربار
حكم در بنيقطين و هشامبندر اين شرايط، بيشترين امور از طريق خواص امام، نظير علي

شد، و پاسخ و تنها با نظارت امام انجام مي) 229،230،231: 1348كشي، (كنار سازمان وكالت 
حكيم بنبه محمد jگزارش حماد از امر امام كاظم. ها به اصحاب واگذار شده بودبرخي پرسش
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؛ 450: 1348 كشي،(روشن اين ماجراست  هگويي به سؤاالت در مسجد، نمونپاسخ هباردر
آن توان انعكاس ميز بود؛ تا جايي كه ميآ، بسيار موفقيتامام اين سياست.). 257: ق1404صفار،

  : گويدمي حكيم؛ در اين روايت، محمدبنه كردشاهدمدر روايت ذيل  را
ما فقيه در دين شديم و  !فداي شما شوم: عرض كردم jبه امام كاظم
اي كه اگر جماعتي از ما گونهبه ؛دكرنياز ما را از مردم بي، شما هخداوند به وسيل

كه او جز اين، كنددوستش سؤال نمي باشند، هيچ مردي ازدر مجلسي حاضر 
ما  شما بر هبه بركت منتي كه خداوند به وسيل ،داندپاسخ آن را مي اين مسئله و
  ).56: 1، 1365كليني، ( گذاشته است

با پديد آمدن اختالف ميان امين و مأمون و پس از آن جريان  jاين مهم در زمان امام رضا
كه امام تالش خصوص آنگيري شد؛ بهالب پرسش و پاسخ و حل شبهات، پيعهدي، در قواليت

عبدالرحمن بنيونس: آمده را با ارجاع شيعيان به عالماني برجسته ماننددارد تا فضاي علميِ پديد
عنوان كتاب را  94عمير ابيتنها ابن. پويا تبديل كنداي خودعمير به صورت جامعهابيو محمدبن
  ). 326: ق1407نجاشي،(است  االحتجاج في االمامة آن هكه از جمل تأليف كرده

  نص، علم و عصمت

 هاييدانستند و براي فهم آن راهگفته شد كه امامان، نص و انتخاب الهي را امري ضروري مي
؛ كليني، 147: تاحميري، بي(هاي گوناگون را ذكر كرده و حتي عالئمي مانند دانستن زبان

در اين دوره، گزارشات فراواني از . را نيز به عنوان فضيلت امام بيان كرده بودند) 225: 1، 1365
، مخصوصاً با پيش آمدن جريان رحلت jتالش براي يافتن نام امام منصوص ِبعد از امام كاظم

شيخ صدوق، (او پس از رحلتش در اختيار است  هدربار jاسماعيل و وصيت امام صادق
آخر عمرشان فرزندي نداشتندـ،  هـ كه تا ده jبارها از امام رضاچنين هم). 28،30: 1ق،1378
و ) 22: ؛ يوسف12: مريم(كه امام به استناد دو آيه شود تا آنجانشين ايشان سؤال مي هدربار
مريم در مهد، شيعيان را به امام خردسال، راهنمايي كردند و بنآن با سخن گفتن عيسي همقايس

هل مدينه ـ كه درك وقوع اين ماجرا برايشان سخت بود ـ بقيه آن را اي از شيعيان غير اجز عده
هاي متعدد از امام ؛ هرچند تا سال بعد با پرسش)220، 210: ق1426مسعودي، (پذيرفتند 

هاي نص جنبه هو امام به تفصيل دربار) 227: ق1426عودى،مس(شبهات برطرف شد  jجواد
  .در امامت خردسال سخن گفتند
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. حاكي از عدم رابطه ميان كم يا زياد بودن سنّ امام و علم او دارد jرضا استدالل امام
علم امام خردسال  هصلت در جمع عالمان شيعه دربارتفصيل و بازتاب اين استدالل در كالم ابن

  :چنين است
 هروزه هم باشد به منزلاگر امامت وى از جانب خدا باشد، حتى اگر طفلِ يك

طرف خدا نباشد، حتى اگر هزار سال هم عمر كرده باشد، كه از شيخ است و چنان
  ). 227: ق1426 مسعودى،(مانند ساير مردم است 

او در برابر كساني كه در مناظره با امام . عالوه بر اين، مأمون خود نيز بر اين امر آگاهي دارد
ي در كودك Cشود كه پيامبر با حسنينها متذكر ميخردسال شكست خورده بودند، بدان

  ).288: 2ق، 1413،شيخ مفيد(بيعت فرمود و تفاوتي ميان اول و آخر ايشان نيست 
شيعي و اصحابشان در فضاي عمومي و غير Cدر موضوع عصمت نيز امام كاظم و امام رضا

، امامان را jبا بيان روايتي از امام سجاد jدهند؛ براي نمونه، امام كاظمتبيين را ادامه مي
  هشام و ضرار نيز، هشام هدر مناظر). 632: ق1413طاووس،ابن(نند خوامي» معادن عصمت«

اي جز وجود پردازد كه چارهعصمت و اثبات اين نكته مي هبا طرح فروعاتي به بازخوانيِ انديش
  :دهدتطهير به چراييِ عصمت پاسخ مي هحجت با صفاتي خاص نيست؛ سپس با استناد به آي

براى خود جانشين تعيين كند  Jاكرم فقط وجه سوم باقى مانده كه پيامبر
ها باشد، اشتباه نكند و غلط از او سر نزند و ستم روا ندارد و از گناه كه راهنماى آن

همه در مسائل دينى به او احتياج داشته باشند، . معصوم باشد و خطا از او سر نزند
  ).362: ق1395 شيخ صدوق،(شود اما او به كسى محتاج نمي

عادي  هبيند، درباررا مي jسليط كه در راه سفر عمره امام كاظمبنيزيد ديگر، هدر نمون
  :گويدبودن اين آموزه مي

: نعم فهل تثبته أنت؟ قلت: جعلت فداك هل تثبت هذا الموضع الذي نحن فيه؟ قال
: فقال له أبي. و معه إخوتك jاللّهعبدنعم إني أنا و أبي لقيناك هاهنا و أنت مع أبي

  ).313: 1، 1365كليني، ( ...أمي أنتم كلكم أئمة مطهرونبأبي أنت و 
كنند استناد مي Jتمسك به امامان به روايتي از پيامبر هدربار jديگر، امام رضا هدر نمون

  :كه در بخشي از آن آمده است
شيخ ( »من كلّ ذنب و خطيئة  فإنّهم خيرة اللّه و صفوته و هم المعصومون«

  ).58: 2ق، 1378 صدوق،
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  جامع در باب امامت و صفات آنسخني 

، مخصوصاً با حضور امام در jسوييِ عناصر تاريخي در مقطعي كوتاه از دوران امام رضاهم
خراسان و پديد آمدن فضاي پرسش و مراجعه به ايشان و مناظره در كنار درگير شدن امام به 

  امت، كمك شايانيعهدي، به توسعه و نشر استداللي و عميق موضوعات كالمي مانند امواليت
  . كرد

مسلم در مرو بنو اتفاقات پيراموني آن و نيز سخن عبدالعزيز الذهبسلسلةبيان حديث 
هاى آنان در امر امامت، به خوبي اختالف فراوان مردم و بررسي هدربار) 200: 1، 1365كليني، (

خصوص در يتي، بهاهمگفتمان امامت است كه امام در پاسخ به او، به نكات پر هگر توسعنشان
  .موضوع نصب علم و عصمت اشاره كردند

غدير، از منصوص و  هاكمال و واقع هپيشين همچون آي هبا تأكيد بر نصوص دور jامام رضا
گويند و كامل بودن منصوب بودن امامان از سوي خدا و جايگاه ايشان نسبت به مردم سخن مي

دانند؛ امامتي كه گرو انتصاب الهيِ امام مي رقرآن و فرو نگذاشتن بيان امور توسط پيامبر را د
 »ذُريته أَهلِ الصفْوةِ و َالطَّهارة«به او اعطا شد و در  jپس از نبوت و خليل بودن حضرت ابراهيم

و  jبه امام علي Jامام با استناد به قرآن، به انتقال وراثتيِ علم از پيامبر اسالم. استمرار يافت
سپس فرزندان ايشان اشاره كردند؛ بر اين اساس، هرگونه امكان اختيار غيرالهي امام منتفي 

  .شوددانسته مي
زِمام الدينِ و نظَام «كنند كه امامت، خالفتي الهي است كه در ادامه تبيين مي jامام رضا

بر ... در آن است و هر حكمي مانند نماز، روزه، جهاد و »الْمسلمينَ و صالح الدنْيا و عزُّ الْمؤْمنينَ
  . يابدكمال مي اساس پذيرش اصل امامت،

هاي گوناگون امامت، در قالبي زيبا به خورشيد، ماه، ستارگان، در بخش ديگري، ويژگي
شود و به عظمت علمي و برخي صفات تشبيه مي... انيس، پدر، برادر و ،آسمان، زمين، رفيقِ

گر به سوي خدا و مدافع احكام او، الهي و الهامي بودن علم امام و امام، همچون هدايت هبرجست
، تأكيد بر jمحور سوم سخنان امام رضا. شودسار بودن حكمت و علم او اشاره ميچشمه

معصوم بودن امام از هر پليدي و زشتي، خطا و لغزش و دارا بودن علمي مخصوص براي دور 
  .ماندن از رجس است

هاي اين استداللِ استوار امام مورد تأكيد قرار گرفت و گيريچه همواره در تمام نتيجهآن
  .است »فمن ذا الذي يبلغ معرفة اإلمام أو يمكنه اختياره«: آيد، عبارتنوعي تحدي به شمار مي
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ق، 1413،شيخ مفيد(ميان اين ديدگاه با آنچه پيش از اين از مأمون عباسي نقل شد  همقايس
  اين تفصيل. از وضوح ديدگاه اماميه در انتخاب امام و جايگاه رفيع او دارد ، نشان)288: 2

پيشين است كه  هنخست و توضيحات دور هكه پيداست ـ برگرفته از همان واژگان دورـ آنچنان
  .دهداي معرفتي و كامل را شكل ميمنظومه

  )شهياندعينيت (تا ابتداي عصر غيبت  jامام جواد هاز دور. 4
سازي براي دوران غيبت شكل در اين دوره، تثبيت معارف و كاركردهاي آن با توجه به زمينه

پيشين، مدارس علمي،  ههاي علمي دورپهناور جغرافيايي، داشته هشيعه با گستر هگيرد و جامعمي
ظ خصوص با لحانظير را در موضوع امامت پيش رو دارد؛ بهاي بي، تجربه...فرهيختگان و عالمان و

مردم و نيز  هبيت از تودنقش عناصر تاريخي مانند فشارهاي سياسي و در نتيجه، دور ماندن اهل
ميانگين سنّ به امامت رسيدن امامان در اين دوره، كه در حدود ده سال بوده، و پذيرش آن در 

 بننخبگان و شخصيت ممتازي مانند علي هگويي امامان و به وسيلشيعي به جهت پاسخ هجامع
  .امامت است ه، كه به معناي تثبيت واقعي انديش)728: 1348كشي، (فر جع

موضوع  هاكثم و سخن مأمون نيز گواه آگاهي كامل عموم درباربنكه جريان يحييچنانهم
هاي انحرافي و برخي گرايشات مانند البته اين به معناي ناديده گرفتن جريان. امامت است

آمده در ميان است كه ربط ميان هر نوع جريان و گرايش پديدجريان غلو نيست، اما انصاف آن 
گر ها، بيانشيعيان با ناگفته بودن ابعاد امامت، امري ناصحيح است، چراكه نوع مدعاي اين گروه

  ). 285): ب( ق1411طوسي،شيخ(هايي خارج از موضوع امامت است انگيزه
حث امامت در اين دوره و با تأكيد بر توان دو شاخصه را در طرح تبيين مبا  به هر روي، مي

بيان جامع صفات امام و طرح : آنچه تا به حال گفته شده بيان كرد؛ اين دو مهم عبارتند از
  . موضوع غيبت امام دوازدهم

  نگرشي جامع بر صفات امام

در شهرهاي  Dبيتپيش از اين دانستيم كه مقارن با اين دوره، مدارس علميِ اهل
هاي علمي و طرح مباحث گوناگون ايران تشكيل شده بود و از اين رو، حلقه همختلفي از منطق

موضوع امامت نيز همانند ساير مسائل عقيدتي، جايگاهي خاص . ها رونقي خاص يافته بوددر آن
هاي گوناگوني انگيز آن، بارها بررسي و نقد شده و كتاببرهاي چالشدر مباحث داشته و بحث

در  Dمناظرات و مكاتبات گوناگون امام جواد و عسكريين. ه استآن نگارش يافت هدربار
 موضوع هاي مربوط بهو گزارش) 401: 1، 1365كليني،  ؛460 :ق1404حراني، (موضوعات كالمي 
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، )247: ق1403طبرسي،(هاست اين فعاليت هگانه از جملامامت و نقد روايات مناقب خلفاي سه
 نجاشي،( Cو اثبات عقايد توسط اصحاب عسكريينهايي در رد كه در كنار نگارش كتاب

 .فزوني يافته است) 44، 117: ق1407
ابراهيم و پدرش، كه بخش بنو نشر احاديث كوفي به دست علي الدرجاتبصائرنگارش كتاب 

دهد، در اين دوره انجام را تشكيل مي اصول الكافياز كتاب شريف » كتاب الحجة« اعظم مباحث
  .يافته است
هاي بنيادين امامت شيعي، در انديشه هشده دربارترين منشور گزارشميان اما مهم در اين

اهللا عبدبنموسي). 370: 2ق، 1413شيخ صدوق، (است  jاز امام هادي» زيارت جامعه«قالب 
خواهد تا زيارتي به وي بياموزد كه عالوه بر بليغ بودن متن آن، عبارات و نخعي از امام مي
زيارت هر امامي قابليت داشته باشد و جامع صفات امامت باشد؛ از اين رو، در  مضامين آن براي

با بررسي . اشاره شده است Dبيتاين زيارت به بيش از دويست فضيلت و منقبت از اهل
: توان به سه محور مهم و اساسي اين زيارت اشاره كرد كه عبارتند از  محتوايي اين زيارت مي

  . امامت و جايگاهي كه از سوي خداوند براي امام تعيين شده استتوحيد الهي، حجت الهي و 
. شودعظمت و بزرگي از آنِ خداوند دانسته مي، ابتدا با صد بار تكبير گفتن، در اين زيارت

  در جمالت آغازينِ اين زيارت، پس از شهادت بر يكتايي و وحدانيت خداوند، سه شهادت ديگر
 نخستين، به هعلم ـ نيز به عنوان گواه آمده كه در دور ـ شهادت خداوند، مالئكه و صاحبان

چنين در هم. نيز مورد اشاره واقع شده است سجاديه هصحيفو  البالغهنهجخصوص در گزارشات 
  .شودبر جايگاه حجت در نظام الهي تأكيد مي، هاي مختلفيعبارت

ابتدا با سالم و درود بر در بعد امامت نيز آداب سخن گفتن با امام تعليم داده شده است كه 
در تبيين مفهوم امامت و ارتباط آن با ، شود و پس از برشمردن برخي اوصاف امام شروع مي

مدارى از  دارى و سياستغدير است، صريحاً زمام هسياست، كه از جمله لوازم درك عميق واقع
  .شودبرشمرده مي Dصفات و شئون معصومان

بيت و تبرّي، امام به محتواي رواياتي مانند غدير، سفينه اهلچنين در تبيين مفهوم تولّي هم
دهند كه با توجه به امكان نشر يافتن كنند و موضوع مهدويت را مورد توجه قرار مياشاره مي... و

  . زيارت، حاكي از پذيرش اين موضوع در ميان شيعيان است
با خداوند و جايگاه خدا در نظر  امامان هرابط: نامه عبارتند ازترين موضوعات اين زيارتمهم

ناپذير بودن ايشان از معصومان در برابر دين خدا، حقانيت امامان و جدا هامامانِ معصوم، وظيف
خواهد آمد، رحمت واسعه بودن امام، انتصاب  از آنان به گمراهي در هشوندكه دورحق و اين



 

 

يز 
 پاي
وم،

ه د
مار

، ش
ول
ل ا
 سا

مي،
كال

ت 
قيقا

 تح
شي

ژوه
ي پ

علم
مه 

صلنا
ف

13
92

  

134

ميان خلق و خالق، معصوم و مطهر  داريِ هدايت مردم، واسطه بودنامامان از سوي خدا و عهده
بودن امامان از رجس، علم فراوان الهي و مقامات فوق بشري و تبيين صحيح جايگاه معصومان 

عبادي ـ سياسي معصومان، تأكيد بر تولّي و تبرّي به  هآفرينش، توجه به كارنام هدر منظوم
ها و معرفت كلي به توانايي پارچگي تمام امامان دركارهاي مهم شيعيان، يكعنوان يكي از راه

  .Dارتباط خلق با خدا بودن امامان هعدم تمايز ائمه و وسيل

  موضوع غيبت امام دوازدهم و سازمان وكالت

هاي پيشين گفته شد، آشنايي عمومي شيعيان با موضوع غيبت امام دوازدهم به در بحث
م اين موضوع با توجه به دور از فه هگردد؛ با اين همه، در اين دوره زمينهاي پيشين باز ميسال

 شيخ(بخشي به سازمان وكالت گيري امور شيعيان از طريق انسجامدسترس بودن امامان و پي
  . اهميت فراواني يافت) 513:ق1411طوسي، 

ها، دوازدهمين جانشين پيامبر را صاحبِ حكومتي اي از گزارشدر پاره Dهرچند امامان
چنان بر عدم كردند، اما در كنار آن، همعدل و برخي صفات ديگر معرفي مي هكنندپافراگير و بر

   عبدالعظيمخطاب به  jسخن امام جواد. كردندتوانايي عمومي براي رؤيت آن امام تأكيد مي
: 2، ق1413،طبرسي(روشن اين موضوع است  ه، در اوصاف امام غايب نموناهللا حسنىعبدبن

523.(  
ـ بر ارتباط غيرمستقيم  jامامان ـ و به طور خاص امام عسكريعالوه بر اين، تالش 

اماميه بودند  ههاي برجستشيعيان و مخصوصاً از طريق تعيين نايبان و وكال، كه عموماً شخصيت
سازي دوران غيبت را نشان سازي و عادي، به خوبي زمينه)4: 1348كشي، (و ارجاع به آنان 

اول و دوم مراجعه به  هخصوص در دورهاي پيشين، بهرهدهد؛ اين در حالي است كه در دومي
جز در امامان موضوعيت داشت و از سوي ديگر، منعي از سوي امامان براي مالقات با ايشان به

گفته و نيز اهميت موضوع غيبت متأخر، اقتضائات گوناگون پيش هموارد خاصي نبود، اما در دور
  .به امام را به عالمان و وكال انتقال داده استامام دوازدهم، فرايند مالقات و مراجعه 

طوسي به خوبي از روند اين موضوع در زمان امام شيخ الغيبةشده در كتاب گزارش هنمون
: كهاسحاق مبني بر اينبنپاسخ به سؤال احمد در jامام هادي. كندحكايت مي jدهم

اوقات ميسر نيست، در اين صورت سخن چه كسي را بپذيرم و امر چه  هدسترسي به شما در هم
  كسي را امتثال كنم، او را به اطاعت از وكيل ناحيه كه سخنش همان سخن امام است، امر 

  ).355): ب(ق1411طوسي،شيخ(كند مي
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را مالقات  jتوانستند امام دوازدهممعدودي از خواص شيعيان مي هبر اين اساس، تنها عد
و حتي در مواردي امام از پشت پرده با شيعيان خود سخن ) 333ـ  329: 1، 1365كليني، (ند كن
داراي جانشيني مورد تأكيد  jبه هر روي، امام عسكري). 272: ق1426مسعودى،(گفته است مي

كه آن حضرت از بيشتر امامان در اين دوره بوده و ترديدي ميان شيعيان در آن نبوده است و اين
اندك ادعاهاي . گان مخفي خواهد بود نيز مورد تأكيد فراوان امامان واقع شده استديد هم

  هاي پيشينشده در دورههاي طرحدروغين نيز به سرعت از سوي شيعيان و گاه با همان مالك
  ). 229): ب(ق1411طوسي، شيخ(، با ترديد مواجه شده است  ـ سؤال از حالل و حرام و غيره ـ

براي توجيه رفتار خود و نوشتن نامه به برخي از » جعفر«فرزندان امام به نام تالش يكي از 
در اين  jامام. ناكام ماند jاسحاق اشعري و توقيع امام عصربناصحاب اماميه، با درايت احمد

). 290):ب(ق1411طوسي،شيخ(كند هايي مشابه زيارت جامعه كبيره استناد مينامه به عبارت
، گوياي jاهل قم و برخورد ايشان با جعفر، برادر امام عسكري هو فرستادچنين ماجراي دهم

  ). 476: 2، ق1378 شيخ صدوق،(همين واقعيت است 
امامت و شيعيان به زوايا و تفاصيل  هچنين مواردي به خوبي نشان از آن دارد كه ناحي

گويي به ز پاسخعلمي فراوان و با تمكن ا هموضوع امامت به خوبي آشنا بودند تا با اندوخت
  .شبهات، در تمريني شصت و اندي ساله، براي دوران طوالني غيبت آماده شود

  نتايج
در ) اي موارد اقتصاديسياسي، اجتماعي، فرهنگي و در پاره(ترديد، نقش عناصر تاريخي بي

كه ريشه در قرآن و سنت دارد، موضوعي غير قابل انكار است و  Dبيتروند تبيين عقايد اهل
دهد كه در مسير بيت، نشان مياين عناصر در چهار دوره از حيات اهل هزمان به همه همتوج

آن، معارف الهي ـ نبوي  هتبيين عقايد، فرايندي اجمالي ـ تفصيلي طي شده است كه در ساي
  .بدون اندك تغييري در محتوا نشر داده شده است

در اين . امامت بوده است هانديشريزي پايهبر  Dنخست، تأكيد پيامبر و امامان هدر دور
ترين عامل براي عدم نشر عمق معارف، يك سو نبودن عناصر تاريخي به عنوان مهمدوره، هم

عناصر سياسي، اجتماعي،  هسوييِ هم، همCصادقين هبرخالف آن، در دور. شاخصه است
  . گيري و شكوفايي معارف شده استشكلفرهنگي و اقتصادي، موجب 

رچند به مدتي طوالني شرايط سياسي، سازي مخالف با عناصر ديگر داشت، سوم ه هدر دور
تا حدودي اين نقص جبران شد و تثبيت و  jعهدي امام رضامدت واليتاما با جريان كوتاه

  . به اوج رسيد تصحيح انديشه
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به صورت هاي پيشين شده در دورههاي تبيينو سرانجام در دوران ائمه متأخر، انديشه
علمي فراوان و با تمكن  هشيعيان، با اندوخت هگسترد هجامع به كار گرفته شد تا اي معرفتيمنظومه
  .گويي به شبهات، در تمريني شصت و اندي ساله براي دوران طوالني غيبت آماده شوداز پاسخ
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