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  چكيده

يافتي ضروري براي  ، رهDامامانشناخت و ارزيابيِ رفتارها و مناسبات شيعيان در تعامل با 
هاي گوناگون اعتقادي، اين مهم در حوزه. است Dشناخت دقيق عقايد آنان و سيرة ائمه اطهار

در پژوهش حاضر، باورها و مناسبات اعتقاديِ . نيازمندِ بررسي است... فرهنگي، اجتماعي و
رفته است؛ افزون بر اين، در دوران حضور، مورد بررسي قرار گ Dگانهشيعيان با امامان دوازده

شناسايي و معرفي شده و به اين پرسش  Dهاي مختلف روابط اعتقاديِ شيعيان با ائمه گونه
بردند و آيا روابط شيعيان با امامان، بهره مي Dكه شيعيان چگونه از مقام رفيع معنوي ائمه

عصرِ حضور، براي تالش شيعيان . متناسب با جايگاه الوهيِ ايشان بوده، پاسخ داده شده است
شناخت امامان، دفاع از كيان امامت و پيشوايان معصوم و تمسك به مقام معنويِ ائمه 

ترين محورهاي مناسبات شيعيان در حوزة اعتقادي است كه با وجود تفاوت  ، از مهمDاطهار
مشهود رفتاريِ شيعيان در برخي موارد، سير تكامل معرفتي و رفتاريِ ايشان در تعامل با امامان، 
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  مقدمه
، منصوب از جانب خداوند Jدر باورِ شيعيان عصر خويش، اوصياي رسول خدا Dامامان

هاي  را واسطة خالق و مخلوق، حجت Dبيت آنان، اهل و معصوم از هر پليدي و خطا هستند؛
گاه بدون امام باقي نخواهد  خداوند بر خلق و حافظ دين الهي دانسته و معتقد بودند، زمين هيچ

الطاعه و سرپيچي از فرامينش را موجب هالكت آنان بر پاية همين باورها، امام را مفترض. ماند
با اين باورها و متناسب با شخصيت  گيري فرهنگيِ مناسب اين نگرش، زمينة شكل. دانستند مي

  .و مقام امامان بزرگوار را در بين شيعيان فراهم ساخت
اين نوشتار برآن است تا با بررسيِ احاديث و روايات با رويكردي تاريخي، به ارزيابي 

  مطالعات و تحقيقات انجام. رفتارهاي اعتقادي شيعيانِ عصر حضور در تعامل با امامان بپردازد
ر اين زمينه، معموالً بر جنبة اثباتيِ باورهاي شيعيان، متمركز است، ولي پژوهش حاضر بر شده د 

جايگاه «رسالة علمي . ورزدهاي تاريخي تأكيد مي جنبة ثبوتيِ معتقدات شيعه و بيان نمونه
نگاهي به رفتارهاي اعتقادي  نوشتة سيدعلي هاشمي، نيم» Dامامت از ديدگاه اصحاب ائمه

هاي اماميه و عقايد شيعيان دربارة حث امامت دارد، اما بيشتر به بررسي سيرِ انديشهشيعيان در ب
  .پرداخته استDائمه

شايان ذكر است، گروهي از شيعيان در همان دورة حضور امامان، در اعتقادات خويش به 
  هاي افراطي يا تفريطي داشتند و حتي مورد نهي و طرد امامان قرار گرفتند، امامان، گرايش

  هاي اين اختالفات، از اهداف و حوصلة اين تحقيق خارجكه پرداختن به مباني، عوامل و ريشه
  .است

  امامان نزد شيعيان جايگاه اعتقاديِ
نزد شيعيان، به توضيح كوتاهي دربارة دو  Dدر ابتدا جهت روشن شدن جايگاه اعتقادي ائمه

هاي ترين مشخصه از مهم. پردازيممي »وجوب اطاعت«و  »وصايت«مؤلفه مهم در اين زمينه، يعني 
اشتر   مالك در آغاز خالفت اميرالمؤمنين،. بود jشيعيان، اعتقاد و تأكيد بر وصايت اميرالمؤمنين

تا، يعقوبي، بي(» اين وصيّ اوصيا و وارث علم پيامبران است! اي مردم« :ستودندچنين را اينحضرت 
، پس از بيعت با ايشان jحضرتآغاز خالفت آنچنين خزيمة بن ثابت انصارى در  ؛ هم)2:179

ما براى دين و دنياى خود، مردى را برگزيديم كه رسولخدا او را ! اى مردم« :برخاست و چنين گفت
در  ،در روز جمل jيكي ديگر از اصحاب امام علي) 51:ق1402اسكافي، (» ...براى ما برگزيده بود

» جنگيمبا هر كس كه به مخالفت با وصي برخيزد، مي؛ االوصي خالفل من يقتُنَ« :رجز خود گفت
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؛ پس از رسول وصياه فإنه كان له وليا ثم ارتضاه بعد« :گفتحجر بن عدي ).42: 3، 1996بالذري، (
منقري، (» به وصايت او پس از خود، رضايت داد Jبوده و رسول خدا j، واليت در عليJخدا

اگر شما كسى «: نيز بر همين باور استوار است jنسخنان ابوذر در حق اميرالمؤمني). 381:ق1382
انداختيد و واليت  داشتيد و كسى را كه خدا پس انداخته، عقب مى را كه خدا پيش داشته، مقدم مى

» ... خورديد نهاديد، البته از باالى سر و از زير پاى خود مى و وراثت را در خاندان پيامبر خود مى
  ).2:171تا، بييعقوبي، (

هايي است كه باور شيعيانِ عصر حضور طاعت از پيشوايان معصوم، از ديگر مؤلفهوجوب ا
الطاعه بودن، مقام بااليي است كه اگر به الهي بودن اين امر براي  مفترض . بدان گره خورده بود

شيعيان معتقد بودند، اطاعت از ايشان . كند توجه شود، بر عصمتِ ايشان نيز داللت مي Dائمه
در آية شريفه هستند، امر صريح خداوند است و پيروي از » اولواالمر«كه مصاديق  بر اساس اين
كه نافرماني از ايشان  الطاعه، سبب كسب فضايل و رسيدن به كمال است، چنانامامِ مفترض

در بين شيعيان و پيروان خالص  jاين تفكر از دوران اميرالمؤمنين. خواهد بود موجب نابودي
 jبكر بر اميرالمؤمنينروزي محمد بن ابي: فرمودند jامام صادق. حضرت وجود داشته است

: گفت سپس. و از حضرت خواست دستش را بگشايد تا با ايشان تجديد بيعت كندوارد شد 
  ). 70:ق1413، )الف(؛ مفيد64: 1348كشي ( »الطاعه هستيا واجب دهم تو امامِشهادت مي«

دربارة لزوم پيروي از  Dگانههاي فراواني از باور شيعيان در دوران ائمة دوازده گزارش
 .شودمي كند كه جهت رعايت اختصار، تنها به بيانِ يك نمونه بسندهحكايت مي Dامامان

نزديكانش امر كرد تا فردى را اجير كنند، به . دچار بيماري شد jامام صادق :روايت شده است
يكى از دوستانِ حضرت، جهت انجام اين فرمان . برود و برايش دعا كند jنزد قبر امام حسين

 :آن مرد گفت .از خانه خارج شد، فردى را جلوى درب خانه ديد و ماجرا را برايش بازگو كرد
امامى است كه  jكه ـ امام حسين اى در ذهنم ايجاد شده و آن اين روم، ولى ـ شبهه من مى«

نيز امامى است كه طاعتش واجب است؛پس اين كار ) jامام صادق(طاعتش واجب است و او 
  ). 57: ق1407فهد،  ابن(» ...چه معنايي دارد؟

شناخت امام، دفاع :پس از اشارة اجمالي به جايگاه اعتقادي امامان در باور شيعيان، سه مقولة
ترين رفتارهاي اعتقادي شيعيان ومتأثر از باور و ديدگاه  م امام،كه مهماز امام و تمسك به مقا

است، مورد بررسي قرار گرفته و رفتار شيعيان در  Dايشان دربارة مقام معنوي و اعتقادي ائمه
  .شوداين زمينه ارزيابي مي

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي
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  تالش براي شناخت امام) الف

جانشينان ايشان، اهميت بسياري ، براي شناخت امامان، اوصاف و Dشيعيان در عصر ائمه
 ،1365كليني، ( »من مات اليعرف امامه مات ميتة جاهليه«: و اين را بر اساس روايت قائل بودند

شيعيان براي رسيدن به اين . دانستند اي ديني و ترك آن را به مثابة هالكت مي ، وظيفه)1:377
، كوچيدن »نفر«ديق وجوب در روايات يكي از مصا. شدندهدف، متحمل سفرهاي پرمشقت مي

استفاده  jاالعلي با امام صادقوگوي عبد كه از گفت براي شناخت امام، بيان شده است، چنان
داند وصيّ او اي در خراسان نمياگر امامي از دنيا رفت و شيعه«: وي از حضرت پرسيد. شودمي

اين عذر او « :مودامام در پاسخش فر» اطالعى براى او عذر نيست؟ كيست، همين دورى و بى
يعني امام  ـچون امام از دنيا برود، دليل وصي او بر كسانى است كه در بلد او هستند . نيست

ولي  ـجديد براي اهل آن شهر بر امامت خويش استدالل مي نمايد و حجت را تمام مي كند 
كليني، (»...هاست كه ـ براي شناخت امام ـ كوچ كنند كسانى كه در شهرِ امام نيستند، بر آن

1365، 1:378.(  
شيعيان . هاي امامِ حاضر و يا جانشينِ امام متوفا باشدتواند از طريق ويژگيكسب معرفت مي

كردند و گاه با پرسيدن از اصحاب دانشمند و گاه براي شناخت امام، به خودِ امام مراجعه مي
. شناخت امام بودند، دنبال كشف حقيقت و انجام وظيفة دينيِ خود براي Dنزديكان ائمه

گاهي نيز براي تشخيص و شناخت امامِ جديد، وي را آزموده و انتظار پاسخ به مسائل و 
، پيش  ويژه دادن خبرِ غيبي و پاسخ به پرسش مشكالتشان را داشته و اميد به ديدن كراماتي، به

  :گيريماين بحث را در دو گفتار پي مي. از طرح آن داشتند

  هاي امام ژگيشناخت اوصاف و وي. 1

هاي شيعيان پس از درك ضرورتِ كسب معرفت دربارة امام، جهت شناخت و تطبيق ويژگي
آوردند تا از اين طريق به اطمينان  امام، به آزمودن امام و پرسش مسائل پيچيده، روي مي

دربارة علم يا عصمت و يا  Dها و مطالبي كه شيعيان در محضر امامان پرسش. قلبينايل گردند
 .كردند، از اين قبيل استمطرح مي Dت امامانقدر

هاي بسيار مهمّ امام كه شيعيان به دنبال شناخت آن بودند، گسترة علم امام از ويژگي
هاي نيز در تبيين ويژگي Dائمه. هاي بسياري در روايات در اين باره وجود دارد گزارش.بود

كه امام بايد عالم  اين م امام بوده است؛امام، يكي از مواردي كه همواره بر آن تأكيد داشتند، عل
 مفيد( گويي به هر پرسشي، توانا باشد و در پاسخ) 284: 1، 1365كليني، ( به حالل و حرام الهي
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اهميت و ارجاع به اين ويژگي براي شناخت امام، احتماالً از اين جهت  ).224:2ق، 1413، )ب(
است؛ برخالف برخي اوصاف مثل  بوده كه سنجش علم امام، امري قابل امتحان وتشخيص

شيعيان نيز براي معرفي . عصمت كه امري باطني بوده و تشخيص آن از عهدة مردمخارج است
وقتي هشام . ساختندها را به علم امام رهنمون مي امامان به ديگران و اثبات حقانيت ايشان، آن

مام، ما را از خبرهاي آسمان و ا: كرداز مقام امامت و علم امام براي مرد شامي سخن گفت و ادعا 
از هر چه : من از كجا اين معنا را بدانم؟ هشام پاسخ داد: دهد، مرد شامي پرسيدزمين خبر مي

مرد شامي پس از پرسيدن مسائلي از امام و پي بردن به دانش الهي ! خواهي، از او پرسش كنمي
  ).173ـ1:171، 1365كليني، ( شدو حقانيت امام، شيعة حضرت 

كه العاده و ديدن كرامت از ايشان، از ديگر مواردي استتوانايي امام بر انجام كارهاي خارق
بسياري از شيعيان . دانستن آن براي شيعيان اهميت داشت و دنبال رسيدن به يقين بودند

اگرچه به آن ايمان داشتند، مايل بودند به طور مستقيم آن را مشاهده كنند تا ايمانشان 
از خداوند، مبني بر مشاهدة زنده شدن  jبد؛ مانند درخواست حضرت ابراهيماستحكام يا

نيز در مواردي خاص، از توانايي الهي خويش براي همين منظور  Dائمه). 260:بقره(مردگان 
از همين . نمودبهره گرفته و در پاسخ به خواستة برخي شيعيان، معجزاتي از ايشان رخ مي

ها و كردن مردهبه پرسش ابوبصير دربارة قدرت امام بر زندهدر پاسخ  jروست كه امام باقر
بعدها كه . شفاي بيماران، بر ديدگان ابوبصير دست كشيد و او زمين و آسمان را مشاهده كرد

من گواهم كه اين «: چنين گفت عمير نقل كرد، او اينابي ابوبصير داستان خويش را براي ابن 
جملة ). 269:ق1404صفّار قمي، ( »وشن، درست استكه اين روزِ ر سخن درست است، چنان

نمونة ديگر، جواني از نسل . دارداخير به خوبي از وضوح چنين باوري نزد شيعيان پرده برمي
اختالفى كه  به دنبال  او . است كه هرگز امام را نديده بود jابوذر غفارى در زمان امام عسكري

ود، براى ديدن نشانه يا كرامتى از امام و رسيدن به حضرت پيش آمده ب ها دربارة امامتِ  نزد آن
به او در مسير داراالماره و  jسپس با توجه امام. به سامرا آمده بود اطمينان و آرامش قلبى، 

  ).440: 1، ق1409، راوندي(بيان نَسَب وي و نام مادرش، دربارة امامت حضرتش به يقين رسيد 

  شناخت جانشين امام. 2

ديني، شناختِ امام جديد و به دنبال آن، اعتراف به مقام امامت وي، امري بود بر اساس باورِ 
. گير آن بودند كه شيعيان با دقت و سرعت، در دوران زندگاني امامِ وقت يا پس از رحلت او، پي

شناختند، دچار سرگرداني شده و در تكاپو رفت و جانشين او را نمياگر امامِ حاضر از دنيا مي

ـــــــــــ
فصلنـامــه
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پنداشت اسماعيل پس آمدند؛ براي نمونه، فيض بن مختار كه ميامام جديد برمي براي شناخت
جانشين وي خواهد بود، به سبب برخوردي كه از اسماعيل دربارة  jاز پدرش امام صادق

قربان شما : كرد عرض jديد و سخني كه از حضرت دربارة او شنيد، به امام صادق jامام
شما، امرِ امامت به اسماعيل خواهد رسيد، و اكنون سخنان ما شكى نداشتيم كه پس از ! گردم

پاسخى  jترسيم اتفاق افتاد، امامِ ما كيست؟امام صادقاگر آنچه مي. شما را دربارة او شنيدم
... مسئله آتش جهنم است! به من رحم بفرماييد! آقا: كردمزانوان مباركش را بوسيده، عرض. نداد

كشي، ( ...پنج سال بيشتر نداشت، به فيض معرفي كردرا، كه  jپس حضرت، فرزندش موسي
1348:354.(  

براي برخي شيعيان به سبب عواملي، مانند اختناق سياسي و عدم امكان تصريح و اعالن 
هايي كه  آمد و آنامامتِ امام جديد از سوي امام وقت، ابهاماتي در مسئله امامت به وجود مي

يكي از اين موارد، . كردند هت شناخت امام تالش ميصرفاً دغدغة شناخت امام را داشتند، ج
وي كه در امرِ امامت، متوقف و . است jسرگردانيِ عبداهللا بن مغيره پس از شهادت امام كاظم

سرگردان شده بود، در آن حال حج گزارده و زماني كه به مكه رسيد، به ركنِ ملتزم چسبيده و 
ه و حال من آگاهي؛ مرا به بهترين آيين راهنمايي تو از خواست! خدايا: چنين خواست از خدا اين

خدا «:هنگامي كه مرا ديد، فرمود. رسيدم jسپس خدمت حضرت رضا: گويدوي مي! فرما
دهم، تو حجت خدا و امين او بر شهادت مي: گفتم» .دعايت را مستجاب و به دينت هدايت كرد

  ).219: 2ق، 1387؛ صدوق، 355: 1، 1365كليني، .(مردم هستي
كردند حتي زمان اندكي هم بدون شناخت امام سپري نكنند و براي شيعيان سعي مي

ها ابالغ و ثابت گردد، در اين  رفت تا امامتِ امام جديد به آن اي كه امام زمانشان از دنيا ميفاصله
 اي بينديشند تا دچار حيرت و سرگرداني نگردند؛لذا افرادي اين مسئله را با امام زمانباره چاره

عيسي بن عبداهللا به . گذاشتند، تا بدانند در چنين مواقعي تكليفشان چيستخويش در ميان مي
: گويى مي« :اگر امام را نشناختم و جاى او را ندانستم، چه كنم؟ فرمود :كرد عرض jامام صادق

 همين تو. دار آن حجت زندة تو هستم كه از فرزندان امامِ گذشته است من پيرو و دوست! خدايا
و  jزراره نيز پس از شهادت امام صادق).1:309 ،1365كليني، (» اهللا شاء را كافي است؛ ان

باره اختالف شيعيان دربارة جانشين امام، فرزندش عبيد را از كوفه به مدينه فرستاد تا در اين
 كه عبيد برگردد، زراره بيمار شد و در حالت احتضار قرار گرفت؛ در پيش از اين. خبري بياورد

 »كندامامِ من كسي است كه اين قرآن، امامتِ او را اثبات مي«:اين حال، مصحفي طلبيد و گفت
  ).156ـ154 :1348كشي، (
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هاي ذيل  شيعيان معرفت به امام جديد و شناخت جانشين امام متوفا را، در يكي از راه
  :كردندوجو مي جست

و از امام زمان خويش دربارة  در مواردي، شيعيان خدمت امام رسيده: پرسش از امام: يكم
پدر و  :كردرسيده، عرض jصفوان جمّال خدمت امام صادق. كردندجانشينش پرسش مي

پس از (اگر چنين شد، امام . آيد ها مى مرگ در هر صبح و شام، به سراغِ جان! مادرم به قربانت
به  و با دست» اگر چنين شد، اين امامِ شماست«: فرمود jكيست؟ حضرت صادق) شما

  ).1:309 ،1365كليني، (ساله بود زد و او در آن وقت، پنج jشانةراست ابوالحسن
 )كتاب الحجه(توان به موارد بسياري از اين قبيل روايات در مجامع روايي، از جمله كافي مي

چنان كه در پرتو تبيين دانشمندان  البته پذيرفتني است كه برخي مسائل، آن. دست يافت
  دليل خفقان موجود و رفتار  به Dشن است، براي شيعيانِ دوران ائمهشيعي، براي ما رو

 .در كودكي jآميز امامان، روشن نبوده باشد؛ مانند جريان به امامت رسيدن امام جواد تقيه
آيد، تحليل اين مسئله براي برخي شيعيان، دشوار بود و گونه كه از روايات به دست مي همان

  .كردنددر كودكي، آنان را راهنمايي مي Dت برخي انبياامامان با استداللِ به نبو

مالك و معيارِ امامت نزد شيعيان، همان نص و نصب الهي : هاي امامبررسي نشانه: دوم
هايي كه از سخنان خود  ها و شاخصاست، ولي شيعيان براي شناخت امام، از برخي نشانه

يكي از . بردنددر هر دوره بهره ميآمد، براي شناسايي مصداق امام به دست مي Dمعصومان
دربارة عالئم  Dهاي امامت بود؛ لذا از اماماناين موارد، شناخت امام بر اساس عالئم و نشانه

. كردندها را در شناختِ امام كمك كند، استفسار مي امامت يا دربارة كليات ديگري كه بتواند آن
 پرداختند،مي هاي امامبيان معيارها و ويژگينيز با توجه كامل به ارادة مخاطبان، به  Dمعصومان

، »باب األُمورِ الَّتي تُوجِب حجةَ اإلِمامِ«در ) ره(كليني .تا ايمان شيعيان بر اساس معرفت كامل باشد
آورده است؛ براي مثال، معاوية بن وهب  جا گرد رواياتي را كه عالئم امامت را ذكر كردند، در آن

پاكيزگيِ والدت، تربيت خوب و «: عالمت امام چيست؟ امام فرمود: پرسش كرد jاز امام باقر
: پرسيد jحارث بن مغيره نصري از امام صادق). 1:285، 1365ليني، ك(» دوري از لهو و لعب

به سكينه، «: شود؟ امام در پاسخ فرمودند، به چه عالئمي شناخته مي)امامت(صاحب اين امر 
جانم به : كردعرض jابوبصير به امام كاظم). 1:200ق، 1405، قصدو( »وقار، علم و وصيت

ها نصّ  به خصالي كه نخستينِ آن«: شود؟ فرمودهايي ـ شناخته ميامام به چه ـ ويژگي! قربانت
دهد؛ از فردا خبر دهد و با مردم به هر كه هر پرسشي از او شود، پاسخ مي پدرش است؛ ديگر اين

  ).2:224ق، 1413، )ب(مفيد(» گويدزباني سخن مي
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چنين براي اطمينان و كشف حقيقت، امام يا كسي را كه  شيعيان هم: آزمودن امام: سوم
. كردندگفته از جانب امامان پيشين، امتحان ميمدعي امامت بود، بر اساس معيارهاي پيش

بطالِن آزمودن امام براي شيعيان داراي دو جنبة اثباتي و سلبي بود و از اين طريق، هم به 
بردند ادعاي كسي كه به ناحق مدّعي امامت يا در مظانّ شايستگي جايگاه امامت بود، پي مي

رسيدند؛ مانند داستان هشام وهم دربارة امامي كه حقّاً لياقت مقام امامت را داشت، به يقين مي
عتقد به امامتِ عبداهللا افطح م jبن سالم كه با گروهي از شيعيان پس از شهادت امام صادق

شده، نزد امام  هاي مطرح اش در پاسخ به پرسش شده بودند، پس از آزمودن وي و درماندگي
حضرت، به امامت وي رهنمون شده و پس از آزمودن و اطمينان از علم سرشار آن jكاظم

شنيده بود،  jابواالديان نيز بر اساس آنچه از امام عسكري). 282 :1348كشي، (ايمان آوردند
مدعي جانشيني حضرت بود، آزمود و پس از ناتواناييِ او در پاسخ به مسائلش، آنچه جعفر را كه 

، صدوق. (يافت و او را جانشين حضرت دانست jرا شنيده بود، در فرزند خردسال امام عسكري
  ).475 : 2ق، 1395

  Dدفاع از حريم امامان) ب

بوده و حاكميت در  ، شيعيان در جامعة اسالمي در اقليتDجا كه در دوران ائمه از آن
اختيار مخالفان آنان قرار داشت، و از سويي نيز محبوبيت امامان شيعه، تهديدي براي حاكمان 

گرفت؛ از اين رو، صورت مي Dويژه امامان آمد، تبليغات بسياري بر ضد شيعه، به به حساب مي
يزان شناختشان كردند، شيعيان با توجه به متعرض مي Dهرگاه كساني به حريم كبرياييِ ائمه

شان، با وجود فشار و خفقان سياسي،  و فراخور توانايي علمي و جايگاه اجتماعي Dاز مقام ائمه
بيت، دفاع به موقعيت و جايگاه مخالفان اهل توجهبا . پرداختندبه دفاع از حريم ايشان مي

  :قابل بررسي استدر دو بخش  Dشيعيان از امامان

و دفاع از  Dسخن گفتن از فضايل امامان: خلفا و حاكمان در مقابلدفاع از امامان  .1
شيعياني ، و مراتب دشوارتر بود شكنجه و قتل، به آمدهايي مانند پي به جهتِ ،ايشان نزد حاكمان

پرداختند، از عواقب آن كه به اختيار يا به اكراه به بيان مناقب امامان و جانبازي در راه عقيده مي
 در هم امامان، آن از پشتيباني در گفتن سخنهر چند موقعيتي،  چنين در .خبر نبودندبي

شنيدن و  داشت، دنبال به را سختي ، تاوان...و اجحجّزياد، ، ابنمعاويه چون دالني سنگ حضور
براي شيعيان ايشان به مراتب  ،خداوند و امامان معصوم يآميز به اولياهاي توهينديدن صحنه
  . ناگوارتر بود
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از جانب مخالفان  Dترين توهين به ائمه، سختjناسزا به اميرالمؤمنين شك، لعن وبي
حضرت و فرزندان و ياران آن jتوزانه معاويه در سبّ امام علي بود كه پشتوانة آن، رفتار كينه

، كه به صورت بدعتي فراگير در قلمرو اسالمي، حتي در كوفه و )2:843، 1373ثقفي، (بود
 jروزي معاويه در مجلسي عمومي، نظرِ حاضران را دربارة امام عليمثالً  1.مدينه نهادينه شد

در اين هنگام، مردى از شيعيان ! ها سخنان ناروايى دربارة حضرت اظهار داشتند پرسيد، و آن
حضرت پرداخت و را ستود، به بيان فضايل آن jاهل كوفه، در سخنان شيوايي اميرالمؤمنين

خداوند به وسيلة او فساد ! گاهى رفيع بودى بلند و تكيهپناه گاه jبه خدا سوگند، على«:گفت
جور و ستم ... شيطان به وسيلة او بر زمين زده شد. را از ريشه بركند و شرك را از جامعه زدود

، سيدِ عرب و امامِ jطالبعلى بن ابى... از جامعه رخت بربست و ويران گرديد jبه دست على
  ).549ـ547: 2، 1373ثقفي، (»اجمل و احكم بودامت است كه از همگان، افضل، اعلم، 

نقش  در اين زمينه ،نداي بودويژه جايگاه اجتماعيِداراي  بزرگان و مشاهير شيعه كه
  توهين jامام علي عدي بن حاتم طايي هنگامي كه ديد معاويه به .تري داشتندبرجسته

بريده شدن گلو  ما براي، سوگند خدا به ...« :آميز معاويه گفتكند، در پاسخ به سخنان تهديدمي
 علي دربارة ايكننده ناراحت سخنانبدگويي و  شنيدنِ از تر آسانو تنگ شدن نفس در سينه، 

حجر بن عدى ). 3:5، 1988خلدون،  ؛ ابن4ـ3: 3ق، 1409مسعودي، (» است jطالبابيبن
 برابر در، jطالبابىكندى و عمرو بن حمق خزاعى و همراهان آن دو از شيعيان على بن 

كرده و هرگاه  اعتراض، jعلي امام بهو ديگر حاكمان امويِ كوفه  مغيره هايبدگويي
پا خاسته و لعن را به  كنند، به را روى منبر لعن مى jشنيدند، مغيره و ياران معاويه، على مى

زياد  ميثم تمار نيز در مقابل درخواست ابن). 2:230 ،تايبيعقوبي، ( گرداندند مى خودشان باز 
زياد و  ، پس از گريه بر مظلوميت حضرت، به ابنjمبني بر بيزاري جستن از اميرالمؤمنين

و  شد خشمگين سختي به زيادابن. اميه حمله كرده و سخنان تندي عليه آنان ايراد كرد بني
عبداهللا بن عفيف ). 83 :1348كشي، ( آويزند دارش بهده و بري را ميثم پاي و داد، دست فرمان

 داده دست از صفين جنگ در را ديگرش و چشم جمل جنگ در چشم خود را ازدي، كه يك
 را خداوندى حمد: گفتزياد را در مسجد كوفه شنيد كه ميابن پس از واقعة عاشورا سخنانبود، 
 برخاست و جاى ازعفيف  ابن ... .كشت را ابكذّ بن ابكذّ و كرد يارى را او ياران و يزيد... كه

                                                      
 الحديد،ابي ابن( به صراحت ،و مغيره در كوفه) 399: 1 ،ق1414سعد،  ابن(ن در مدينه، هر جمعه بر منبر مروا. 1

 !كردند ميو لعن  را سبj امام علي) 68: 4ق، 1404
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... پدرش و داده امارت به تو كه كسى آن تو پدر ويي تو ابكذّ بن ابكذّ! مرجانه فرزند اى: گفت
. ندكشيد به دار مسجد درِ برش را و نعشزياد دستور داد وي را به شهادت رسانده  ابن. 
  ).459ـ 5:458، 1967؛ طبري، 480:تابيحبيب،  ابن(

از اين دست فراوان است و حتي زنان شيعي هم به دفاع از كيان امامت و حريم  هاي داستان
 :تاطيفور، بي ابن(حجونيه  دارميهپرداخته و نقش خوبي ايفا كردند؛ براي مثال،  Dائمه
با  Dبيتدر برابر دشمنان اهل) 136 :1363جبرئيل،  ابن( حره بنت حليمهو ) 106ـ105

  .دفاع كردند Dبيت، از حق و جايگاه اميرالمؤمنين و اهلمنطقي استوار و سخناني شيوا

كه مرزبانان ايشان،  خصوص دانشمندان به ،شيعيان: نامخالف ديگر برابر دردفاع از امام . 2
به دفاع  ،Dبه ائمه اطهار توزانويژه كينه برابر مخالفان، بهند، در هر فرصتي در ا عقيدتي شيعه

در اين . كردندپشتيباني مي Dو از جايگاه امامت و حريم امامان پرداختهو جدال احسن 
خصوص در مسئله امامت، اهميت  زمينه، مناظرات شيعيان با مخالفان در مباحث كالمي، به

آوردند، مانند دورة امامين هرگاه فرصتي به دست مي Dفراواني دارد، شيعيان و اصحاب ائمه
. پرداختند دفاع از اعتقادات خويش و حريم امامت ميبه مناظره با مخالفان و  Cصادقين

حمران بن اعين، مؤمن طاق، هشام بن سالم، قيس بن ماصر و در رأس همه، : افرادي مانند
همه در مناظره قوي  jهشام بن حكم ـ كه به گفتة يونس بن يعقوب از اصحاب امام صادق

  سئله امامت و دفاع از امامان، از اين طريق به تبيين م)171:1، 1365كليني، ( بودند ـ
  1.پرداختندمي

خصوص هشام بن حكم، جوان متكلم شيعي كه حضرت دربارة او  ، بهjاصحاب امام صادق
، در حضور آن حضرت با مرد شامى، كه »هشام با قلب، زبان و دستش يار و معينِ ماست«: فرمود

با شيعيان به مدينه آمده بود، دربارة  دانست و براي مناظره و مباحثهخود را عالم به فقه و كالم مي
  ).194: 2ق، 1413) ب(؛ مفيد، 1:171، 1365كليني، (امامت مناظره كرده و بر او پيروز شدند 

خبر رسيد كه يكي از فقهاي شيعه با فردي ناصبي سخن گفته و  jبه امام حسن عسكري
هاشم نيز در علويان و بنيآن فقيه در مجلسي كه تعدادي از . با دليل، او را محكوم كرده است
او را در صدر مجلس در جايگاه مخصوص  حضرت. آمد حضرتآن مجلس حضور داشتند نزد 

 دفاع از رفتار خويشدر  حضرت .احترام ويژة امام به اين مرد، بر حاضران گران آمد. نشاند

                                                      
عصر ائمه : بررسي و تحليل مناظرات شيعيان اماميه ياوري،: ك.مناظرات شيعيان، ر هبراي آگاهي بيشتر دربار. 1

 .Dاطهار
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از هر  ،كست دهداي كه خدا به او آموخت، آن ناصبي را شكه اين فرد توانسته با ادله اين« :فرمود
  ).454 :2ق، 1403؛ طبرسي، 351: قj ،1409امام عسكري(» بي برتر استسَگونه شرافت نَ

به خوبي توانسته بودند اهميت بحث  jدر دورة امام صادق Dشيعيان و اصحاب ائمه
 ايگونههامامت را با مناظرات متعدد و موفقيت در دفاع از كيان امامت، در جامعه نهادينه كنند، ب

كه علي  اين. آمدندكه در مواردي، مخالفان براي بحث و مناظره دربارة امامت، سراغ شيعيان مي
وگو و مناظره با ضرار بن عمرو، در باب امامت  ـ به گفتjبن ميثم ـ از ياران امام صادق

و نيز مناظرة هشام بن حكم با ضرار به درخواست يحيي بن ) 371: ق1413، )د(مفيد ( پرداخت
صدوق، ( jبرمكي و غلبة هشام بر او در مسئله امامت و دفاع از حقّ اميرالمؤمنين خالد

  .از اين دست تالش شيعيان در دفاع از حريم امامت است ،)368ـ362: 2ق، 1395

  تمسك به مقام معنوي امامان )ج

مقام هدايت يافته و ي كه انكس هاي ديني و مباني عقالني، استمداد ازبا توجه به آموزه
 نگرشي كه به مقام معنويِر پاية شيعيان ب .و مورد تأكيد است پذيرفتهدارند،  وااليي روحانيِ

  فيض دانستن ةبه عالم ماورا و واسط اتصال، وجاهت ايشان نزد پروردگارمبني بر  Dائمه
دنبال بهره گرفتن از اين ذوات نوراني، براي دنيا و آخرت ، همواره به داشتند Dبيتاهل

ترين موارد ارتباط و تمسك اعتقادي شيعيان به مقام معنوي  بر اين اساس، مهم. دنخويش بود
  :در سه حوزة ذيل قابل بررسي است ،Dائمه

فراهيدي در معناي . است مشتق شده» وسيله«در لغت از  »توسل«ة كلم :توسل جستن. 1
هر  ،مراد از وسيله ؛أتقرّب بِه اليهوسلْت الي ربي وسيلةً أي عملْت عمال «: نويسدمي» وسيله« ةواژ

توسل ). 298: 7ق، 1409فراهيدي، (» عملي است كه موجب تقرب و نزديكي به پروردگار شود
به  ،حاجت خود در اصطالح، يعني هر آنچه انسان از طريق آن براي آمرزش گناهان و برآوردن

قرآن كريم، انسان را  .نيك اعمالو مانند پيامبر، بندگان صالح ؛خدا متوسل شود و تقرب جويد
: در جهت كسب كماالت معنوى و قرب به درگاه الهى، به توسل به اسباب تقرب امر كرده است

اين آيه و ). 35 :مائده(»وسيله تحصيل كنيد ،پرواى الهى داشته باشيد و به سوى او !اى مؤمنان«
بر لزوم توسل به اولياى الهى در روايات نيز . برخي آيات ديگر، از ادلة شيعه بر جواز توسل است

 :سنت آمده است مستند نزد شيعه و اهل كه در روايت نبوىِ چنان. هنگام دعا، تأكيد شده است
صدوق، ( »درود فرستاده شود Dمحمدكه بر محمد و آل هر دعايى محجوب است تا اين«

  ).215 :ق1409؛ متقي هندي، 155: ق1406
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 و هاي معنويتوسل به شخصيتنيز جواز  Jسيرة عملي مسلمانان و اصحاب پيامبر
كند و آن حضرت خود مردم را به اين را تأييد مي J، از زمان رسول خداآبرومند نزد خدا

احمد بن حنبل در مسند خود، داستاني از توسل مرد نابينا به رسول .كردندمسئله رهنمون مي
اللهم إنّي أسئلك و أتوجه « :ندچنين دعا ك خدا آورده است كه حضرت در پايان به او فرمود اين

عه إليك بنبيك محمد نبي الرّحمة يا محمد إنّي توجهت بك إلي ربي في حاجتي هذه فتقضي لي اللهم شفّ
138: تااحمد بن حنبل، بي( »في.(  

ها  هستند؛ هر كس از آن jائمه از نسل حسين« :فرمود Dامامان در حقّ Jسول خدار
ها را كند، نافرمانيِ خدا را كرده  اعت پيروي كرده، و هر كس نافرمانيِ آنپيروي كند، از خدا اط

شيعيان، ). 58:2ق، 1387صدوق، ( ها ريسمان محكم و وسيله به سوي خداوند هستند آن. است
از توجه  پس هاها و سختيدر زمان گرفتاريبراي رسيدن به حاجات مادي و معنوي خويش و 

نزد خداي تعالي آنان  وجاهت و حرمت، دراز كرده و از Dمهائ به خدا، دست توسل به سوي
ند تا با وساطت آن بزرگواران، به يدطلبكمك ميها و برآورده شدن حاجات، گرفتاريدر رفع 

. اخذ فيض از مبدأ هستي نايل شده و بدين طريق مشكالتشان حل و حاجاتشان برآورده گردد
ها، عالوه بر دعا در بر طلب دعا در گرفتاري نيز در پاسخ به درخواست شيعيان مبني Dائمه

در  Dبيتش و اهل Jها را به وساطت پيامبر حقّ ايشان، دعاهايي نيز به ايشان آموخته وآن
پدر محمد جعفي كه بسيارى از اوقات از درد چشم ناراحت بود، روزى از . دادنددعاها توجه مي

آيا دعايى به تو نياموزم كه براى « :ودحضرت به او فرم. شكايت برد jاين درد به امام صادق
پس از نماز « :فرمود. آري :گفت» دنيا و آخرتت سودمند باشد و از درد چشم نيز آسوده گردى؟

كنم كه بر به حقّ محمد و آلش بر تو، از تو درخواست مي! پروردگارا :صبح و پس از مغرب بگو
  ).549 :2، 1365كليني، (» ...محمد و آلش درود فرستي و در چشمم نور قرار دهي

كمك  ها و مشكالت خويش شكايت و درخواستاز بيماري Dاينكه شيعيان فقط نزد ائمه
كردند، نشان از اعتقاد ايشان به آبرومنديِ امامان نزد پروردگار و توانايي آنان و اميد به مي

اي نوشت و نامه jصادق امامه ب انحيّ بن جابر .هايشان از اين طريق داردبرآورده شدن خواسته
  امام برايش دعايي كرد و به او. اش دعا كند خواست براي شفاي بيماريحضرت  از آن
؛ 70:ق1411بسطام،  ابنا( يافتجابر بدان عمل كرد و سالمتيِ خود را باز. دادالعملي دستور

بر خواست جهت شفا، دستي  jنيز از امام رضا ادخلّ بن رمعمّ). 186 :59 ق، 1404مجلسي، 
 رهنمون ساخت jسر فرزندش كه لكنت زبان داشت، بكشد و حضرت او را نزد امام جواد

  ).1:321، 1365كليني، (
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حقيقتِ شفاعت و فايدة : نوشته است» شفاعت«شريف مرتضي در تبيين : خواهي شفاعت .2
). 150: 1ق، 1405شريف مرتضي، (آن، درخواست برداشته شدن عقاب از مستحقّ عقاب است 

رود، اين است كه مقام و  كار ميبراي وساطت جهت نجات گنهكار به» شفاعت«كه واژة  اينعلت 
شونده هست، با هم  كننده و نيروي تأثير او يا عوامل نجاتي كه در وجود شفاعت موقعيت شفاعت

 :1383سبحاني، ( گردند شوند و به كمك هم، موجب خالصي گنهكار مي ضميمه مي
قرآن، شفاعت ذاتاً حقّخداوند متعال است و شفيع حقيقي و مطلق،  بر اساس آيات). 173و172

، اما اين مانعِ شفاعت غير خداوند نيست، چراكه غير خداوند متعال نيز )44:زمر( خداوند است
كه آيات متعددي  چنان ؛)1:160ق،1417ي،ئطباطبا( توانند با اذن و فرمان الهي شفيع باشند مي

  ).3:يونس؛ 87:مريم؛ 28:انبياء ؛255:رهبق( بر اين امر داللت دارند
در روز رستاخيز،  Dو ائمه اطهار Jاماميه اتفاق نظر دارند كه پيامبر گرامي اسالم

كنند و بر اثر شفاعت آنان، گروه فراواني از شيعيان خطاكار  مرتكبان گناه كبيره را شفاعت مي
 Dامامان و Jفراواني، رسول خداروايات ). 80و79: ق1413، )ج(مفيد( كنند نجات پيدا مي

، مجلسي: نك( اند و حتي شيعيانِ ايشان را در جايگاه شفيع و واسطة آمرزش گناهان قرار داده
شفاعت اولياي خدا، منوط به اذن پروردگار جهان است و بدون اذن خدا، ). 61ـ8:29ق، 1404
خداوند، شفاعت «:تنقل كرده اس jابوبصير از امام صادق. تواند شفاعت كند كس نمي هيچ

عطا فرمود و به ما شفاعت شيعيانمان را عطا كرد و شيعيان ما  Jامتشرا به حضرت محمد
ق، 1404؛ مجلسي، 99 :ق1402سعيد، بنحسين( »...توانند خويشاوندانشان را شفاعت كنندمى
ان شفاعت، شامل حال كدام دسته از گنهكار: پرسش كرد jعمير از امام كاظمابي ابن ). 6:5
از مقام  D؟ اين موارد بر باور شيعيان به برخورداري ائمه)407:ق1398صدوق، ( شودمي

  .كندشفاعت، داللت مي
ها را به جايگاه شفاعت و ارتباط  آموختند، آن به شيعيان مي Dدر ادعيه و زياراتي كه ائمه
كه » مباهله«در دعاي روز  jامام كاظم. دادندتوجه مي Dبيت آن با تمسك و پيروي از اهل

تمسك  Jما به عترت پيامبرت! پروردگارا«: به محمد بن صدقه عنبري آموخت، چنين فرمود
كه » زيارت جامعه«در  ).767:ق1411، طوسي(» جوييم؛ پس شفاعت ايشان را روزيِ ما فرمامي

بليغ  اي نامه مبني بر تعليم زيارت jدر پاسخ به درخواست موسي بن عمران نخعي از امام هادي
، زائر حداقل چهار بار از )272 :2 ق، 1387صدوق، ( و كامل براي زيارت امامان، صادر شده است

خداوند مرا به پيروي «: چنين است معناي دو فراز آن اين. كندطلب شفاعت مي Dائمه اطهار
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ا بخواهيد و بخشودگىِ گناهان ما را از خد«؛ »ام سازداز شما توفيق دهد و شفاعتتان را روزي
  »!شفيع من باشيد

در حيات اخروي خويش اعتقاد داشته و به سبب  Dبيت شيعيان به تأثير محبتِ اهل
ابوبصير با حالت گريه و . ، اميد نجات از عذاب و رستگاري در آخرت داشتندDدوستيِ ائمه

به ـ به سبب محبت  خواهدمي jمندي و نابيناييِ خويش از امام صادق تضرع و بيان سال
زياد بن اسود در منا خدمت ). 199 :1348كشي، ( ـ بهشت را براي او ضمانت كند Dبيت اهل

بار او متأثر  ديد پايش مجروح شده؛ از وضع رقت. مشرف شد، امام به او نگريست jامام باقر
شتر جوان و الغرى داشتم و به خاطر : كرد عرض» طور شده؟ چرا پاهايت اين«: گرديد و فرمود

شوم، گاهى آلوده به گناهان مي :كرد حضرت متأثر شد، زياد عرض. تر راه را پياده آمدمآن، بيش
افتم ام؛ در آن حال، به ياد دوستىِ شما مي كنم به هالكت و نابودى افتاده جا كه گمان مي تا بدان

  ).79 :8، 1365كليني، (كند و همان، اميد نجاتى براى من آورده و اندوه مرا برطرف مي
سفيان بن . پرداختندمي Dعران شيعي نيز در اشعار خود، به تبيين مقام شفاعت ائمهشا

و جايگاه  Dگريِ ائمه اي شيوا، مقام شفاعت، در قصيدهjمصعب عبدي، از ياران امام صادق
). 234 :3ق، 1379آشوب، شهر ؛ ابن49 :تاجوهري، بي( ايشان در آخرت را ترسيم كرده است

. شعري سرود j، خطاب به امام جوادjخرّيتي پس از شهادت امام رضاعبداهللا بن ايوب 
من در روز : چنين است را در قيامت طلب كرده، اين jبرگردان دو بيت از آن، كه شفاعتِ امام

فرداي قيامت كسي به شفاعت شما از من . يابم برم و نزد شما راه نجاتي ميقيامت به تو پناه مي
  ).51ـ50:تاجوهري، بي(حبت شما بر من پيشي نگرفته استپيشي نگيرد، چون كسي در م

 به معناي زيادي و رشد» بركت«در لغت از » تبرك«: جويي و شفاخواهي تبرك. 3
. تبرك از چيزي، يعني طلب بركت از طريق آن.گرفته شده است) 368: 5ق، 1409فراهيدي، (

منظور،  ابن( و بركت كردتبرك به چيزي جست، يعني از آن طلبِ ميمنت : منظور گفته ابن
در مفهوم اصطالحيِ آن، طلب بركت از طريق اشيا يا » تبرك«مراد از ).395: 10ق، 1414

ها را بر ديگر اشيا و  ها را به منزلت و مقام خاصي، امتياز داده و آن افرادي است كه خدا آن
معموالً . كنند ميها، كسب خير و بركت و طلب شفا  معاني مقدم داشته است و مردم از طريق آن

هدف از تبرك خواستن از اولياي الهي، كسب خير و بركت در زندگي و رشد مادي و معنوي 
جهت طلب  Dبيتيكي از مصاديق آن، تبرك جستن شيعيان به آثار اهل بوده است و
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دانستند اين بركت و شفا، اصالتاً از جانب خداي متعال و به بركت و مقام شفاست؛ البته آنان مي
  .ايشان نزد پروردگار است

در  Jصحابة رسول خدا: سنت با نقل متواتر آمده است كه در كتب حديثي شيعه و اهل
حضرت، با مسّ دست، بدن، مو يا لباس و آب زمان حيات ايشان و با مباشرت و خواستة خود آن

 ؛252: 6ق، 1401بخاري، ( ، به دنبال تيمن و بركت جستن از آن بودندJوضوي رسول خدا
نيز اين روش را با تبرك به آثار  Jكه پس از وفات آن حضرت چنان ؛)82: 4تا، مسلم، بي

حفظ كرده  Dشيعيان اين سنت را در عصر ائمه ).57 :7ق، 1401بخاري، ( ايشان ادامه دادند
اى به هشام بن احمر داد تا  نوشته jامام صادق .جستندو از امامان و آثار ايشان تبرك مي

هشام پس از خريد لوازم، نوشته را به . كه در آن نام برده بود، از بازار تهيه كند چيزهايى را
  ).195 :2، ق1381اربلي، ( داري كرد جهت بركت نزد خود نگه

به دعبل پس از خواندن قصيدة معروفش، عطا  jصد دينار صله از جانب امام رضا شش
هاي خويش را به تنها يكي از جامه گرديد، اما دعبل از حضرت خواست، پول را بازپس ستاند و

به . در مسير بازگشت از مرو، به قم رسيد. وي دهد و حضرت او را به اين امر مفتخر گردانيد
همراه داشت، از وي درخواستِ خريد  jمحض اطالع اهالي قم از تبركي كه دعبل از امام رضا

راه را  ،گروهي دنبال او آمده. رون آمدو از قم بيآن را به هزار ديناركردند، اما دعبل امتناع ورزيد 
دعبل به قم بازگشت و دربارة بازگرداندن آن جبه  .بر او گرفته و آن جامه را به زور از او گرفتند

اين هزار دينار را  ،خواهى ولى اگر مي ،آن را به تو نخواهيم داد: گفتند .وگو كرد با ايشان گفت
از آن  اي ها هزار دينار پول و تكه آن! به من بدهيد را نيز از آن اي پس تكه: دعبل گفت !بگير

و  jپيراهن خواستن دعبل از امام رضا ).263 :2، ق1413)ب(مفيد، ( پارچه را به او دادند
تالش شيعيان قم براي به دست آوردن آن پيراهن و خريدن آن به قيمت گزاف، به صراحت 

  . كشددر اين دوره را به تصوير مي Dجوييِ شيعيان به آثار ائمهنهادينه شدن فرهنگ تبرك
جهت عيادت علي بن عبيداهللا، كه در بستر بيماري افتاده بود، به منزل ايشان  jامام رضا

سلمه، همسر علي بن عبيداهللا، خودش را به ام. آمدند و پس از تفقد از حال ايشان بازگشتند
؛ 593:ق1348كشي، (ماليد بوسيد و به بدن خود ميجا را مي مكان جلوس امام انداخت، آن

يا در پايانِ گزارش مفصلي كه شيخ صدوق از ديدار هيئت قمي با امام  ).89:ق1413، )ب(مفيد
را به  jاحمد بن اسحاق در موقع خداحافظي، امام: نقل كرده است، آمده jحسن عسكري

تا آن را  ـ به او كرامت فرمايد ايپارچه اي ـسوگند داد كه خرقه Jاهللا خدا و حرمت رسول
 jابوهاشم جعفري، از اصحاب امام عسكري ).464 :2ق، 1395صدوق، (كفن خود قرار دهد 
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رسيدم و در نظر داشتم قدري نقره از آن حضرت  )jامام عسكري(محمد خدمت ابو: گويد
من در  :ابو اسامه نيز گويد ).1:512 ،1365كليني، (بگيرم تا جهت تبرك با آن انگشتري بسازم 

فرموده بودند و  jاي كه امام صادق طوالنى خود، تربت امام حسين را به گونه مدت عمرِ
  ). 319: ق1414طوسي، (  ناگوارى نديدم) به بركت آن( توصيف كردند، به كاربردم؛ شكر خدا

  نتيجه
آيد كه در نحوة به دست مي Dاز ارزيابيِ رفتارهاي شيعيان در تعامل با امامان معصوم

اند، و اين مسئله بند به آداب خاصي بوده اي داشته و پايدقت ويژه Dامامانبرخورد و تعامل با 
با گذشت هرچه بيشتر از عمر شيعه و به دنبال . گرددبازمي Dبه نوع نگرش و اعتقادشان به ائمه

و تالش  Cهاي فرهنگي امامين صادقينخصوص پس از تالش ، بهDبخش ائمه حركت آگاهي
ي فكري و عقيدتي شيعيان در باب امامت و مسائل آن، روز به روز اصحاب دانشمند ائمه، مبان

و مقام علمي ايشان دست  Dتر گرديد و شيعيان به آگاهي بيشتري از ابعاد شخصيتي ائمهروشن
تأثير داشته است؛  Dيافتند؛ ميزان اين شناخت و آگاهي، در نحوة رفتار و شيوة برخورد با امامان

شود، بر مبناي رفتار غالب بيان مي Dرفتارهاي شيعيان دربارة ائمهلذا نتايجي كه از ارزيابي 
است،كه متأثر از تفكر و نوع ديدگاه شيعيان به ائمه  Dجامعة شيعي در عصر حضور ائمه

  .بوده است و مدعي عموميتِ اين قواعد و نتايج نيستيم Dاطهار
خواهي و ز و جنبة كمالرفتارهاي اعتقادي شيعيان دربارة ائمه اطهار، بيشتر از سرِ نيا

هاي ديني و طلبي نسبت به نيازهاي مادي و معنوي خويش و متأثر از اعتقادات و آموزهاستمداد
و اوصاف ايشان، قدم  Dهاي گوناگون براي شناخت ائمه شيعيان از راه. مذهبي بوده است

را اوصياي بر حقّ  Dآنان، ائمه. دانستندبرداشته و معرفت به امام را وظيفة ديني خود مي
و داراي همة كماالت دانسته و در حدّ توان با زبان و قلم خويش به معرفي و  Jرسول خدا
  .هاي سنگيني پرداختندبرخاستند و در اين راه هزينه Dدفاع از ائمه

مندي و وجهة ربوبي  و در نظر گرفتن توان Dاالطاعه بودن امامان باور به قداست و واجب
گيري حس اطاعت، تكريم و احساس تكليف دربارة رعايت حرمت جب شكل، موDائمه اطهار

چنين اميد رسيدن به كمال مادي و معنوي از طريق توسل به  و هم Dو دفاع از حريم ائمه
، تبرّك جستن Dتمسك به مقام معنوي ائمه. ايشان، در بين شيعيان عصر حضور بوده است

ترين رفتارهاي شيعيان بوده  ، مهمDاز شفاعت ائمه منديبه آثار ايشان و نيز تالش براي بهره
  .كه منشأ اعتقادي داشته است
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هايي و با شناسايي، ارزيابي و بازنگريِ رفتارهاي شيعيان عصرِ حضور  از طريق چنين پژوهش
توان به معرفي و ارائه الگوهاي صحيح رفتاري پرداخت، و جامعة شيعيِ اكنون و ، ميDائمه

را با نحوة تعاملِ سنجيده و رفتار صحيح نسبت به آن حضرت  fهديهنگام ظهور حضرت م
  .آشنا كرد
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