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 يادداشت مترجم

  كتابي كه در دست داريد ترجمة اثري از استاد دكتر حسين مدرسي طباطبائي با نام
CRISIS AND CONSOLIDATION IN THE FORMATIVE PERIOD OF SHI ` ITE ISLAM  

دادن تاريخ تحول فكري كالمي شيعه در سه قرن اين كتاب را استاد به منظور نشان است. 
اول نوشته، و بهانة آن معرفي احوال و اثار ابن قبه، دانشمند توانا و صاحب اثر شيعه بوده 

ين اثر را در كرده است. مترجم كه ا كه در اواخر قرن سوم هجري در شهر ري زندگي مي
ارجمنـد يافـت بـه ترجمـة آن      اي بـس  نوع خود منحصر، و از نظر سطح تحقيق در مرتبه

دست زد و سپس متن ترجمه شده را خدمت استاد عرضه داشت. استاد تصرفاتي در متن 
انجام داده و پيشنهاد كردند كه قسمت دوم كتاب با افزودن بخش بازمانده از كتاب التنبيه 

و فصل مربوط به غيبت از كتاب المقاالت والفرق سعد بن عبداهللا اشعري ابوسهل نوبختي 
گذرد. بنـابراين، ترجمـة    قمي به اين صورت درآيد كه اينك از نظر خوانندگان محترم مي

هـا و در   حاضر به نظر مؤلف دانشمند رسيده و مواردي كه در نـام كتـاب، عنـوان بخـش    
  ديد ايشان بوده است. شود باصالح ه ميقسمت ضمائم با اصل كتاب اندكي اختالف ديد

مسلم است كه بيشتر خوانندگان دانش پژوه از راه اثار ديگر مؤلف محترم با نـام ايـن   
دانشمند عالي مقام آشنا هستند. اسـتاد و روحـاني ارجمنـد، پروفسـور حسـين مدرسـي       

اه طباطبائي، از فارغ التحصيالن و مدرسين حوزة علميـه قـم بـوده كـه سـپس در دانشـگ      
آكسفورد انگلستان تحصيالت جديد خود را در رشتة حقـوق بـه پايـان بـرده و بـه اخـذ       

اند. ايشان اكنون مـدت دوازده سـال اسـت كـه در دانشـگاه       نائل شده دكتري در آن رشته
پرينستون امريكا كه يكي از بزرگترين مراكز علمي آن كشـور و محـل اقامـت و تـدريس     

بوده اقامت و به تدريس اشتغال دارند. پروفسـور مدرسـي    آوراني مانند آلبرت اينشتين نام
زمان، استاد مـادام العمـر دانشـگاه پرينسـتون، اسـتاد كرسـي اهـدائي         در حال حاضر، هم

گلستانه براي مطالعات اسالمي در دانشگاه آكسفورد انگلستان، استاد كرسي اهدائي مهدي 
و استاد مـدعو و عضـو شـوراي     براي معارف تشيع در دانشگاه كلمبيا در شهر نيويورك،

ها و مقاالت بسياري در زبـان انگليسـي    نظارت بر دانشگاه هاروارد است. از ايشان كتاب
زمين در فقه «و كتاب » اي بر فقه شيعه مقدمه«به چاپ رسيده كه برخي از آن مانند كتاب 
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در دسـترس   قبالً به فارسي ترجمه شده و اينك اين اثر ارزنده نيز به نوبـة خـود  » اسالمي
  گيرد. دوستداران آثار تحقيقي در زمينة مطالعات اسالمي قرار مي

  

  1373دهم اسفندماه 
  هاشم ايزدپناه

  يادداشتي بر چاپ دوم

ها ميـان ترجمـه و    ها و ناهماهنگي اي اغالط چابي و نارسائي در اين چاپ عمدتاً پاره
هـائي كـه در چنـد     فتادگيمتن اصلي كتاب كه در چاپ اول راه يافته بود اصالح شده و ا

روي داده بود تكميـل گرديـده اسـت. همچنـين      –به خصوص در بخش ضمائم  –مورد 
چند يادداشت كوتاه و پاروقي از مؤلف محترم در توضيح برخي مطالب كتاب به دست ما 

  رسيد كه هريك در جاي مناسب خود درج شد.
  1375فروردين ماه 

  هـ . ا .



  ارتپيشگف

  درگيري در چند جبهه:

  تشيع در نبردي سرنوشت ساز

هجري كه در ميان شيعيان با نـام دورة غيبـت صـغري شـناخته      329 – 260هاي  سال
ترين دوره در تاريخ تشيع امـامي بـود. مـاجرا     ترين و بحراني شود، بدون ترديد سخت مي

درگذشـت،   260چنين آغاز شد كه امام يازدهم شيعيان، حضرت عسـكري (ع) در سـال   
ود باشـد و در نتيجـه جامعـة    بدون آن كه جانشين ايشان براي تودة مردم شناخته و مشـه 

شيعه، به خصوص در عراق، ناگهان خود را با اختالفات و تشتت گروهي بـزرگ مواجـه   
هـاي درون گروهـي، تغييـر مـذهب      يافت. اين به نوبة خود موجب و سـرآغاز درگيـري  
هاي منحرف متعدد در ميـان شـيعيان    بسياري از پيروان مكتب تشيع امامي و پيدايش فرقه

هاي ديگر مانند معتزله و زيديه را نيز تشيوق كرد كـه بـا شـدت     عيت، گروهشد. اين وض
تـر بـه نظـر     دفـاع  پذيرتر و بي بيشتر به مباني سنتي عقيدة تشيع كه اكنون از هميشه آسيب

رسيد، حملـه كـرده و آن را مـورد انتقـاد قـرار دهنـد. اسـتمرار اختالفـات داخلـي و           مي
جامعة شيعي بر سر برخي مسائل زيربنائي عقيدتي هاي درون گروهي در ميان خود  تفرقه

(مانند اعتبار يا عدم اعتبار عقل و استدالل برهاني در شريعت، و طبيعـت مقـام امامـت و    
كرد، عـالوه   ترشدن آن وضعيت بحراني كمك مي حدود علم و قدرت امام) تنها به پيچيده

ي بيش از يك دهة پيش در رحمانه كه اندك ها، فشارهاي سياسي و سركوبي بي بر همة اين
هجري) به اوج خود رسيده و پس از آن هم تا اواخر  247 – 232روزگار متوكل عباسي (

افزود. نياز به بازسازي  دورة غيبت صغري كم و بيش ادامه داشت نيز بر تشنج موجود مي
 هاي بنيادي مكتب مانند فلسفه احتياج دائمي جامعة بشريت برخي از استدالالت و تحليل

  .)1(نمود تر مي به امام اكنون از همه وقت بيشتر و ضروري

                                           
هـاي اول، شـيعيان در    آيد در قرن به عنوان مثال چنانكه از احاديث شيعه و متون مختلف كالمي برمي -1

بر ايـن اسـتدالل تكيـه     �برابر اهل سنت براي اثبات ضرورت تداوم امامت پس از درگذشت پيامبر 
كردند كه جامعة بشريت در هر دوران محتاج به يك مرجع زنده و قابل دسترسي براي تشـخيص   مي
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متكلمان شيعه در آن دوره، بدين ترتيب دو وظيفة دشوار دفاع از مكتب تشيع در برابر 
حمالت دشمنان، و عرضة تفسير نو و تحليالت جديد از مباني بنيادي آن را (به نوعي كه 

دادنـد. در ايـن دوره كـه     ن انجـام مـي  زما با شرائط و مقتضيات جديد وفق دهد) بايد هم
اي كـه بعـداً بـا     نزديك يك قرن به طول انجاميد به تدريج مكتب مقدس تشيع بـه گونـه  

تحليالت و نقطه نظرات استوار و مستحكم خاص خود به نام تشيع دوازده امامي خوانده 
هـاي   ساختن برخي جنبـه  شد تكامل يافت. كتاب حاضر تالش كوچكي است براي روشن

ين فرايند تكاملي و نقش متكلمان شيعي دروة غيبت صغري در تحكيم و تكميـل مبـاني   ا
  اعتقادي شيعه.

  
  

اين کتاب توسط سايت "سرای اس"م" تايپ و به صورت الکترونيکی 
  منتشر شده است.

  

                                                                                                             
صحيح از سقيم و حق از باطل است و با ختم نبوت اين مهم جز از راه نصب ائمه و اوصـياء پيـامبر   

ضـور امـام در صـحنة    آمدن وضع جديد و عـدم ح  ممكن نيست. اين تحليل و استدالل اكنون با پيش
  گرديد. تر جايگزين آن مي شد و استدالالت تازه ظاهري اجتماع به ناچار بايد تجديد ساختمان مي



  بخش اول:

  ها حقوق و مسئوليت

  امامت در بعد سياسي و اجتماعيتكامل مفهوم 

اي قديم است و به روزگار خـود آن حضـرت    پديده �موضوع دوستي خاندان پيامبر 
گردد. در ميان اصحاب و ياران آن حضرت كسـاني بودنـد كـه بـه خانـدان او مهـر        بازمي

كه موضـوع جانشـيني    �س روايات تاريخي، پس از درگذشت پيامبر اورزيدند. براس مي
د اختالف نظر قرار گرفت همين افراد از صحابه براساس نص و دستور صـريح  ايشان مور

آن حضرت، از احقيت خاندان طهارت كه نماينده و سردستة آنان علي بن ابي طالب (ابن 
عم و همسر دختر محبوب پيامبر فاطمة زهرا) بود سخن گفتـه و از آن امـام بزرگـوار بـه     

ري كردند. هرچند اين نظريه و نظرية انصـار كـه   ترين نامزد خالفت جانبدا عنوان شايسته
 ست و قريش قبيلـة يكرد مĤالً طرفي ن مييشنهاد تقسيم خالفت را ميان مهاجرين و انصار پ

پرنفوذي كه پيامبر نيز بدان وابسته بود، سرانجام توانستند يكي از معمرين و مقدمين خود 
 �رياست بنشانند. امام علي را از يك سلسلة ديگر به عنوان خالفت بر مسند قدرت و 

سال آن هم تنها براي مدتي  25االمر در مقام استحقاقي خود قرار گرفت، اما پس از  قبةعا
هجري به شهادت رسـيد. بـا شـهادت او وعـدم      40سال. آن حضرت در سال  5كمتر از 

زعامت و قـدرت سياسـي از    �مجتبي  توفيق خالفت كوتاه مدت فرزندش امام حسن
تـرين   هاي واپسين زنـدگي پيـامبر از سرسـخت    خاندان پيامبر به دودمان اموي كه تا سال

  دشمنان آن حضرت بودند منتقل شد.
جمـع   �تجمع و حلقة طرفداراني كه به خصوص از روزگار عثمان گرد امام علـي  

نة او گسترش فـراوان  هاي خالفت كوتاه مدت و بسياري پارسايا شده بودند در طول سال
بـه   �هجري) گـروه پيـروان علـي     60 – 41هاي  يافت. در دورة خالفت معاويه (سال

صورت يك جمعيت مشخص در اجتماع اسالمي شناخته و ممتاز بودنـد كـه بـه سـختي     
گرفتند. اين گروه در طي رويدادهاي  وسيلة حكومت مورد تعقيب و تهديد و آزار قرار مي

، نهضـت  61در سال  �يخ اسالم مانند قيام و شهادت امام حسين بعدي آن دوره از تار



  در فرايند تكاملمكتب     10

  

به شـكل   67 – 66هاي  و قيام مختار ثقفي در كوفه در سال 65 – 64هاي  توابين در سال
يك جمعيت فعال ضد دولتي كه طرفدار حقوق اهل بيت به عنوان رهبران قانوني جامعـة  

عنـوان يكـي از دو مـذهب اصـلي در     و سرانجام به  )1(اسالمي بود متحول و ممتاز گرديد
  دين اسالم شناخته شد.

جنبش تشيع، با اين همه، تا پايان قرن اول هجري جز در گرايش ياد شده در بـاال كـه   
شد راه خود را از سـواد اعظـم جامعـة     نوعي گرايش سياسي ضد نظام موجود دانسته مي

كاتب حقوقي و فقهي اسالمي مسلمان جدا نكرده بود. اما به مرور كه از اوائل قرن دوم، م
گرفتن نهاد مكتب تشيع هم به تدريج به صورت يك مكتب حقوقي مشخص  رو به شكل

و متمايز درآمد كه بيشتر اعضاء آن از تعاليم و نظرات فقهـي دانشـمندترين فـرد خانـدان     
 . طولي نكشـيد كـه بـا شـدت    )2(كردند وي ميرپي �پيامبر در آن زمان، امام محمد باقر 

هاي كالمي در جامعة اسالمي و پيدايش مكاتب مختلف كالمي، مكتب تشيع  گرفتن بحث
هم ناچار از اتخاذ مواضع خاص در مباحث مختلف كالمي شد كه در اين باب نيز عمدتاً 

نمـود. نتيجتـاً وقتـي     مـي  �پيروي از مواضع امام باقر و فرزندان او امام جعف صـادق  
يك قرن حكومت امـوي را درهـم نورديـد تشـيع بـه       بساط 132انقالب عباسي در سال 

                                           
در بارة شكل تشيع در اين دوره در مصادر اولية اسالمي نگاه كنيد به نامة هشـام بـن عبـدالملك بـه      -1

  .24ن حنفيه در بار ارجاء: و رسالة حسن بن محمد اب 169:7والي خود در كوفه در تاريخ طبري 
كه در آن آمده  425در رجال كشي:  �در اين باره به خصوص نگاه كنيد به حديثي از امام صادق  -2

ال  يعني امام باقر كه در سطر قبل آن حديث از وي سخن رفته است)(كانت الشيعة قبله «است: 
حتى كان أبو جعفر ففتح لهم وبين لهم  يعرفون ما يحتاجون إليه من حالل وحرام اال ما علموا من الناس

 كانت الشيعة«كه در حديث مشابهي آمده است:  203 – 202:  1. همچنين تفسير عياشي »وعلمهم
قبل أن يكون أبو جعفر وهم ال يعرفون مناسك حجهم وال حاللهم وال حرامهم حتى كان أبو جعفر فحج لهم 
وبين مناسك حجهم وحاللهم وحرامهم حتى استغنوا عن الناس وصار الناس يتعلمون منهم بعد ما كانوا يتعلمون 

  .»عن الناس



  11  ها بخش اول: حقوق و مسئوليت
  

صورت يك نظام كامل و مستقل سياسي، فقهي و كالمي در صحنة جامعة اسالمي حضور 
  غير قابل انكار يافته بود.

***  

امـام   –پس از شهادت اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب، دو فرزنـد او از فاطمـة زهـرا    
ع عواطف و پيروي هواداران خاندان عصمت مناز مركز و محور بي –حسن و امام حسين 

دانستند بودند. پـس از درگذشـت آن دو امـام،     و طهارت كه خالفت را حق الهي آنان مي
در نظر اكثريت جامعة اسـالمي بـه    �فرزند امام حسين: زين العابدين علي بن الحسين 

فراطـي كيسـانيه   شد. تنها فرقة انحرافي و ا عنوان رئيس و بزرگ خاندان پيامبر شناخته مي
: محمـد  �فرزند سومي از امام علـي   )1(كه مركب از هواداران مختار ثقفي در كوفه بود

ابن الحنفيه را به عنوان رهبر معنوي و روحاني خود اعالم كرد. اين فرقه تـا اواخـر قـرن    
دوم بيشتر در صحنة جامعة اسالمي دوام نياورد و پس از آن ناپديد شد. پس از امام زيـن  

 از �و سپس فرزند وي امـام جعفـر صـادق     )2(�بدين، فرزندش امام محمد باقر العا
طرف اكثريت بزرگ جامعة اسالمي به عنوان رئيس و بزرگ خاندان پيامبر شناخته شده و 

يـك تقسـيم    �. در زمان امـام صـادق   )3(به اين عنوان مورد احترام و عالقة همه بودند

                                           

المعـارف اسـالم بـه زبـان انگليسـي از       ةدائر در بارة اين فرقه به خصوص نگاه كنيد به مادة كيسانيه -1

فـي التـاريخ واالدب    نيـة ) و كتاب وداد القاضي: الكيسا838 – 836: 4ويلفرد مادلونگ (چاپ جديد 
  ).1974(چاپ بيروت 

بودند با مفهوم امامت به شـكل واقعـي آن    �البته بسياري از شيعياني كه در آن دوره گرد امام باقر  -2
دانستند، ولي بـه هرحـال خالفـت را حـق خانـدان       ن را امام معصوم منصوص نميآشنا نبوده و ايشا

شـناختند. چنـين مفهـوم از تشـيع در آن      دانستند و ايشان را بزرگ و رئيس آن خانـدان مـي   پيامبر مي
  روزگار بسيار شايع بود.

ر يك سند غير موضوع تسلسل رياست خاندان پيامبر و شناسائي جامعه از آن به شرح باال به خوبي د -3
 – 136قابل ترديد تاريخي از نيمة اول قرن دوم منعكس شده است: نامة خليفة دوم عباسي منصور (
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و جعفري تقسيم كرد. جعفريان بعـداً بـه عنـوان    ديگر، جامعة شيعه را به دو بخش زيدي 
  شيعيان امامي شناخته شدند.

اكثريت پيروان وي به صـورت يـك روش مسـتمر     �پس از درگذشت امام صادق 
ترين فرد از ميان بازماندگان ذكور (معموالً فرزند ارشد) امام پيشين را بـه   همواره برگزيده

پذيرفتند. عقيدة عام آن بود كه هر امـام، جانشـين خـود را از ميـان پسـران       عنوان امام مي
كند. مĤالً سلسلة امامان  مي شد به امامت منصوب خويش با وصيت كه گاه نص خوانده مي

براسـاس ارادة الهـي در يـك     –با يك استثناء در مورد امام دوم و سوم كه برادر بودند  –
  شجرة پدر و فرزند قرار گرفت.

***  

رياست عاليه بر امور دين و «فقهي و كالمي اسالمي منصب امامت را به صورت منابع 
و  �اسـالم   ر جامعة اسالمي، جانشين پيـامبر اند. امام بدين ترتيب رهب تعريف كرده» دنيا

سرپرست تمامي امور ديني و اجتماعي مسلمانان است. موضوع احقيت اميرالمؤمنين علي 
نسبت به اين مقام دست كم از روزگار عثمان خليفة سوم رسماً به وسيلة طرفـداران   �

ان، از جملـه  شد. در اعصار بعد بسياري از مسلمان حضرتش عليه خاليفة شاغل مطرح مي

                                                                                                             
) كه متن آن در العقد الفريد 145) به محمد بن عبداهللا بن الحسن معروف به نفس زكيه (مقتول 158

آمده و در اصالت آن  570 – 569: 7و تاريخ طبري  119: 4و كامل مبرد  83 – 82: 5ابن عبد ربه 
كسي ترديد نكرده است. خليفة عباسي در آن نامه كه در زمان حيات امام صادق نوشته شده چنين 

وما ولد منكم بعد وفاة رسول اهللا أفضل من علي بن الحسين... وهو خير من جدك حسن بن «گويد:  مي
 »وال مثل ابنه جعفر، وهو خير منك حسن، وما كان فيكم بعده مثل ابنه محمد بن علي.. وهو خير من أبيك،

(براي حضرت سجاد و حضرت باقر و مقام غير قابل بحث آن دو بزرگوار از نظر جامعة اسالمي آن 
  ).132عصر همچنين نگاه كنيد به قرب االسناد: 
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، معتقد بودند كه ائمة اهل بيت احق از خلفاء هم زمـان خـود   )1(بسياري از هوادارن سنت
اند. شيعيان اعتقاد داشتند كـه هـر وقـت شـرائط و مقتضـيات       نسبت به مقام خالفت بوده

فراهم شود و زمان مناسب فرا رسد، امام آن دوره شمشير برگرفته و قيام خواهـد كـرد و   
. معمـوالً  )2(شدة خود را باز پس خواهد گرفـت  خالفت را رانده، حق تضييع غاصبين مقام

شيعيان در هر دوره اميد داشتند كه اين موضوع در روزگار آنان روي داده و پيـروان اهـل   
بيت سرانجام از رنج و عذاب و سركوب و فشارهاي سياسي كه براي ساليان دراز تحمـل  

رسد كـه دسـت كـم از     طرف ديگر چنين به نظر مي. از )3(كرده بودند آسوده خواهند شد
يك منجي و رهـائي بخـش انقالبـي از    ، انتظار و اعتقاد به ظهور )4(اواخر قرن اول هجري

كه در آينده ظهور كرده و نظام فاسـد ظلـم و سـتم را درهـم ريختـه و       �دودمان پيامبر 
مي وجـود  ريزي خواهد نمود در همة قشرهاي جامعـة اسـال   حكومت عدل و قسط را پي

  شناختند. بخش را شيعيان با نام قائم مي داشته است. اين منجي رهائي
هاي قرن دوم هجري كه كار نارضايتي عمومي از بني اميه باال گرفته و  در نخستين سال

رئيس خانـدان   نظام خالفت اموي رو به ضعف نهاده بود، بسياري از مردم اميد داشتند كه
رهبري نهضت را به دست گرفتـه و قيـام خواهـد     �باقر  پيامبر در آن عصر امام محمد

                                           
م گويد: امام حسن، امـا  كه مي 120: 13به عنوان يك نمونه مراجعه كنيد به سير اعالم النبالء از ذهبي  -1

وكـذلك جعفـر «حسين، امام زين العابدين و امام باقر همـه شايسـته و جـامع شـرائط خالفـت بودنـد.       
الصادق كبير الشأن من ائمة العلم، كان أولي باألمر مـن أبـي جعفـر المنصـور، وكـان ولـده موسـى كبيـر القـدر جيـد 

  .238: 1. نيز نگاه كنيد به كتاب السنة خالل »العلم اولى بالخالفة ممن هارون
  .24ببينيد رسالة حسن بن محمد ابن حنفيه را در بار ارجاء:  -2
، نيز بـه  266(همچنين نگاه كنيد به صفة  295و  288و  287به خصوص نگاه كنيد به غيبت نعماني:  -3

  .81: 8و  469: 1كافي 
المعارف اسالم به زبان انگليسي از ويلفـرد   ةبه خصوص نگاه كنيد به مادة مهدي در چاپ جديد دائر -4

  مادلونگ.
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. اما امام به اين انتظار و توقع عمومي پاسخ مثبت نداد. اين عكس العمل، شـيعياني  )1(كرد
شدن شرائط مناسب بايد  را كه در ذهنيت آنان، امام حق از خاندان پيامبر در صورت فراهم

خاسـت دچـار    عدل و قسـط بـه پـا مـي    درنگ براي احقاق حق خود و برپاكردن نظام  بي
حيرت كرد. هنگامي كه از امام سؤال شد چرا وي علي رغم خيل عظيم طرفداران خود در 

زند، حضرت پاسخ داد كه وي قائم  عراق دست به قيام موعود و مورد انتظار عمومي نمي
منتظر نيست و قائم در آينده هنگامي كه زمـان كـامالً مناسـب فـرا رسـد ظهـور خواهـد        

نيز در شرائطي كـه بسـياري آن را    �دو دهه پس از اين، فرزند او امام صادق  .)2(فرمود
 �شدة خاندان پيـامبر   آوردن حق غصب ترين فرصت براي اقدام امام در راه به دست عالي

دانستند از هرگونه اقدامي خودداري فرمود. شوك حاصله از اين سكوت و عدم اقـدام   مي
هـاي طـوالني بـدان     ظرات و ذهنيات قديم خود كه براي سالموجب شد كه شيعيان در ن

  انديشيده بودند تجديد نظر كنند.
هاي اواخر دهة سوم قرن دوم كه مسلمانان در سرزمين اسالمي عليه حكومت  در سال

جائرانة يكصد سالة اموي برخاسته و جامعه شاهد يك انقالب عظيم و قيام عمومي بـود،  
رد از خاندان پيامبر در نظر تمامي مسلمانان از شيعه و سني ترين ف محترم �امام صادق 

تـرين نـامزد احـراز خالفـت      تـرين و شايسـته   . همة جامعه به وي به عنوان روشـن )3(بود
گرفتن آن و ايفاء نقش سياسـي   نگريستند و بسياري انتظار داشتند كه او براي به دست مي

او خبـر   او بود. يك شـيعة بـاحرارت بـه   . عراق ماالمال از هواداران )4(خود قدم پيش نهد

                                           
  .243 – 242/ هداية خصيبي:  341و  80: 8كافي  -1
و  216و  215و  169و  168 – 167) / غيبت نعمـاني:  368: 1(نيز نگاه كنيد به  536و  342: 1كافي  -2

/ رسـالة   75داهللا اشعري: . همچنين نگاه كنيد به المقاالت والفرق سعد بن عب325/ كمال الدين:  237
  .400پنجم شيخ مفيد در غيبت: 

  .209: 1/ العبر ذهبي  160: 8نگاه كنيد به كافي  -3
. نيـز نگـاه كنيـد    362: 3/ مناقب ابن شهر آشوب  398و  158/ رجال كشي:  331: 8و  307: 1كافي  -4

  .75: 1به دعائم االسالم 
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. مردم كوفه تنها منتظر دسـتور او بودنـد تـا    )1(هوادار او هستند» نيمي از جهان«داد كه  مي
. حتـي  )2(شهر را از دست اردوي اموي مسـتقر در آنجـا بگيرنـد و آنـان را اخـراج كننـد      

ر آغاز به او بـه  عباسيان كه سرانجام قدرت را به دست گرفتند براساس روايات تاريخي د
. امتنـاع امـام از دخالـت و    )3(انديشيدند مثابة اولويت نخست براي رهبري معنوي قيام مي

هاي گونـاگوني را در ميـان مـردم بـه وجـود آورد:       برداري از موقعيت. عكس العمل بهره
گفتند كه در آن وضعيت، سكوت و عدم قيـام بـراي    مجامله مي اي از هواداران وي بي عده

كردند كه با وجود چنين موقعيـت   . ديگران فقط اظهار يأس و نااميدي مي)4(م استاو حرا
. امـا  )5(رسد مناسب، روزگار رهائي و دوران طالئي موعود شيعيان همچنان دور به نظر مي

بلكه پيروان خود را نيز به شدت از هر  )6(امام نه تنها خود مطلقا از سياسيت دوري جست
هـاي   و دستور داد كه شيعيان حق ندارند به هـيچ يـك از گـروه   ، )7(عمل سياسي منع كرد

يا با استفاده از شرائط وجو موجود اجتماع  )9(يا تبليغات شيعي كنند )8(مسلح فعال پيوسته
كه شعار آن طلب رضايت از اهل بيت پيامبر بود در صدد جذب افـراد جديـد بـه حلقـة     

                                           
  .362: 3ابن شهر آشوب: . همچنين نگاه كنيد به مناقب 242: 2كافي  -1
  .354 – 353/ رجال كشي:  331: 8كافي  -2
. 179: 1تـر / ملـل و نحـل شهرسـتاني      به نقل از مأخذ قـديم  356 – 355: 3مناقب ابن شهر آشوب  -3

  .274: 8همچنين نگاه كنيد به كافي 
  .242: 2كافي  -4
  .265و  263و  262يخ: / غيبت ش 330و  294و  288و  198/ غيبت نعماني:  368: 1كافي  -5
. البته اين سكوت 365و  362/ رجال كشي:  273/ مقاتل الطالبيين:  603: 7نگاه كنيد به تاريخ طبري  -6

سياسي امام موجب نشد كه خليفه را از آزاردادن و سوء ظن نسبت به آن حضرت بازدارد. نگاه كنيـد  
  .224: 3به العقد الفريد: 

  .280: 2/ امالي شيخ  310: 1الرضا نگاه كنيد به عيون اخبار  -7
  .145 – 144/ رجال نجاشي:  3 – 383و  336نگاه كنيد به رجال كشي:  -8
 244هـا را در آن زمـان در بصـائر صـفار:      . نمونة چنين فعاليـت 372 – 369و  226 – 221: 2كافي  -9

  ببينيد.
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مايـل   �صادق  دهد حضرت شان مي. رواياتي كه ن)1(پيروان مكتب تشيع جعفري باشند
شايد در همين  –با آن كه اين مسأله جاي تواضع نيست  – )2(نبودند خود را امام بخوانند

فرمود كه او قائم آل محمد نيسـت و در   رونده بوده است. وي به شيعيان خود صريحاً مي
  .)3(روزگار زندگي و امامت او تغييري در وضع سياسي جامعة شيعه روي نخواهد داد

تـر و   برخي از شيعيان، در نتيجه به شاخة حسني دودمان پيامبر كه از نظر سياسي فعال
پيوسـتند   )4(بلندپروازتر بود روي آوردند و به شورش نظامي محمد بن عبداله نفس زكيـه 

دانستند. اعتقاد به اين كه قائم بـه زودي ظهـور    كه بسياري از مردم او را منجي موعود مي
ها چنان در اذهان رخنه كرده بود كه حتي پس از آن كه قيام نفـس   آن سالخواهد كرد در 

هاي تـاريخي، مـردم    شكست خورده و خود او كشته شد، براساس نقل 145زكيه در سال 
. ايـن  )5(ظهور كند شدن نفس زكيه روز پس از كشته 15اند كه قائم در فاصلة  اميدوار بوده

  البته اتفاق نيافتاد.
بسياري از شيعيان در اين دوره البته چنين مشكلي نداشتند، زيرا ذهنيـت آنـان از امـام    
مستلزم تصدي مقام سياسي يا تالش براي استقرار حكومت عادل نبـود. آنـان امـام را بـه     

                                           
  .167 – 165: 1/ كافي  203و  201و  200: 1محاسن برقي  -1
/ رجـال   181: 1/ كافي  327: 1/ تفسير عياشي  289 – 288: 1براي مثال نگاه كنيد به محاسن برقي  -2

. چنين عكس العملي از امام كاظم نيز روايت 427و  423 – 422و  421و  419و  349و  281كشي: 
  .283شده است. نگاه كنيد به رجال كشي: 

  .263غيبت شيخ:  -3
المعـارف اسـالم بـه     ةه كنيد به مادة محمد بن عبداهللا النفس الزكيه در دائردر بارة او به خصوص نگا -4

  چاپ دوم. 389 – 388: 7چاپ اول و  666 – 665: 3زبان انگليسي، 
و  679: 8. نيز نگاه كنيد به مصنف ابن ابي شـيبه  2119و  116/ عقد الدرر سلمي:  649كمال الدين:  -5

اي كـه نـذر    داستان مـرد شـيعه   534: 1از رجوع كنيد به كافي . ب55القول المختصر ابن حجر هيثمي: 
كرده بود تا ظهور قائم آل محمد روزه بگيرد (كه از سياق كالم پيداسـت آن را امـري قريـب الوقـوع     

  .310: 8دانسته است) و  مي
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كه وظيفة اساسي وي تعليم حالل و حـرام و   �عنوان دانشمندترين فرد از خاندان پيامبر 
كردنـد.   مـي  شناختند و اطاعت مي )1(تربيت اخالقي جامعه است تفسير شريعت و تزكيه و

به نظر آنان نقش واقعي امام، و اساساً علت احتياج به چنين فرد در جامعه، تشخيص حق 
كـه اگـر    )3(و حفظ شـريعت از دخالـت نابكـاران و بـدعت بدعتگـذاران بـود       )2(از باطل

كننـد امـام آن را تـذكر داده و     نابكاران، اصلي از اصول اسالم را دسـتكاري يـا تحريـف   
. پس او مرجـع اعلـي و مفسـر شـريعت و ديـن      )4(اصالح كند و به وضع اول باز گرداند

گذاران بخواهند چيزي بر شرع بيافزايند يا كم كننـد او آن   است. از طرف ديگر اگر بدعت
افظ را تكميل و اصالح خواهد كرد و نقص و زياده را به مردم بازخواهد نمود، پس او حـ 

هـاي شـيعه در آن عصـر، احتيـاج      . در ذهنيت اين گروه)5(تمامت و اصالت شريعت است
جامعه به امام براي آن بود كه مردم، مشكالت مذهبي خود را به وي ارجـاع دهنـد، پـس    
وي باالترين مرجع و منبع دانش مذهبي براي اخذ تفسير صحيح شريعت و معني درست 

بود. بـدين ترتيـب در صـورت وجـود امـام، همـة        �و حقيقي قرآنكريم و سنت پيامبر 
گرديد تا نظر درست را بيان فرموده و بـا   اختالفات نظر در مسائل مذهبي به وي احاله مي

  .)6(پيروي همه از نظرات او، اختالفي در جامعة مؤمنين پديدار نگردد
 كردنـد  ها كه بر نقش سياسـي امـام در جامعـة اسـالمي تكيـه مـي       حتي براي آن گروه
از درگيرشدن در سياست روزگـار خـود، در شـرائط پـيش از      �خودداري امام صادق 

استقرار نظام عباسي كه همگان آن را زمينة مساعد و مناسب بـراي احقـاق حـق خانـدان     
دانستند موجب تحولي بزرگ در طرز فكر آنان نسبت به منصب امامت گرديـد.   پيامبر مي

                                           
  .229و  224و  223/ كمال الدين:  178: 1كافي  -1
  .178: 1كافي  -2
  .281و  221كمال الدين:  -3
  .221كمال الدين:  -4
  .228و  223و  221و  205و  203/ كمال الدين:  178: 1/ كافي  332 – 331بصائر الدرجات:  -5
  .172و  170: 1كافي  -6
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وفادار ماندند، امام ديگر رهبـر مبـارزه و منجـي     براي آن دسته كه همچنان به امام صادق
ها در انتظارش بودند نبود. دست كم اين ديگر نقـش اصـلي امـام دانسـته      موعود كه سال

هاي ديگـري كـه در بـاال     شد. حاال ديگر براي اين شعيان هم، همچنان كه براي گروه نمي
شـيعه در   ذهنيت جامعـة  اشاره شد، امام اساساً رئيس و رهبر مذهب بود. بدين ترتيب در

شد اكنون به مقام  اين دوره، انقالبي پديد آمد و تأكيدي كه قبالً روي مقام سياسي امام مي
مذهبي و علمي امام انتقال يافت. نظرية عصمت ائمه كه در همين دوره وسيلة هشـام بـن   

مساهمت و مدد شاياني بـه   )1(پيشنهاد گرديد –متكلم بزرگ شيعه در اين عصر  –الحكم 
 �شدن و جاافتادن هرچه بيشتر ذهنيت جديد كرد. البته امام باقر و امام صـادق   پذيرفته

هردو در زمان خود به عنوان دانشمندان برجستة شـريعت وسـيلة تمـام جامعـة اسـالمي      
ر پذيرفته و مورد احترام بودند، ولي براي شيعيان دانش آنان از نظر كيفيت با دانـش ديگـ  

علماء مذهبي آن روز يك تفاوت آشكار داشت چه آن دانش خاندان پيامبر بود كه مĤالً از 
گفتند حقيقت غير قابل ترديد و غير  شخص خود او اخذ شده بود. بنابراين، آنچه آنان مي

قابل بحث، و عمالً جزئي از همان وحي بود كه پيامبر از جانـب خداونـد دريافـت كـرده     
  بود.

گرفـت نظريـات و    هاي جديد شكل مي ها و تحليل كه اين تغيير ذهنيتدر همان زمان 
هاي جديد ديگري توسط يك جناح جديد تندرو در مذهب شيعه مطـرح شـد. ايـن     ايده

جناح كه افكار خود را از نظريات مذهب كيسانيه كه اكنون ديگر تقريباً ناپديد شـده بـود   
ورزيدنـد كـه ائمـه را     اينان اصرار مـي گري بود.  گرفت نوعي پيوند ميان تشيع و غالي مي

گفتند علت واقعي احتياج جامعه به امام آن است  موجوداتي فوق طبيعي وانمود كنند و مي
كه وي محور و قطب عالم آفرينش است و اگر يك لحظه زمين بدون امام بمانـد در هـم   

                                           

 182: 4المعارف اسالم به زبان انگليسي  ةدر اين مورد به خصوص نگاه كنيد به مادة عصمت در دائر -1
  چاپ جديد. 184 –
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ذكر شده  . نتيجة اين نظرات جديد هم در مورد سخن ما با تحليالت)1(فرو خواهد ريخت
كوشيدند جنبة سياسي امام را كاسته و آن را تحت الشعاع، و  در باال يكي بود چه همه مي

  حد اكثر امري فرعي و ثانوي، قرار دهند.
مسـائل جديـد   آمدن  با پيش �با اين همه در دورة امامت حضرت موسي بن جعفر 

ن شيعيان دهان به دهان در آن دوره حديثي در ميا انتظارات جامعة شيعه از نو سر برآورد.
سراسـر   و اين موجـب شـد در   )2(شد كه برابر آن، هفتمين امام قائم آل محمد بود نقل مي

جامعة شيعه اين شايعه و نظر به وجود آيد كه آن حضرت همان امامي است كه حكومت 
زد: در  قسط و عدل اسالمي را برپا خواهد نمود. مسائل ديگري نيز به اين شايعه دامن مي

 –همچنـان كـه خـواهيم ديـد      –مان آن امام و به دست او نهاد وكالت به وجود آمد كه ز
اي در سراسر جهان اسالم از وكالء ناحية مقدسه تشـكيل داد كـه    زنجيرة ارتباطي گسترده

همه با امام در ارتباط بوده و وجوه شرعي و حقوق و واجبـات مـالي شـيعيان را از آنـان     
فرستادند. بدين وسيله جامعة شيعه در سراسر دنياي اسالم بـا   يدريافت كرده، براي امام م

گرفتند. خود اين مسأله كه امكان بسيج آنان را  امام به طور سيستماتيك در ارتباط قرار مي
ساخت، همرا با تأسيس تشكيالت مالي و تنظيمـات مربـوط بـه آن، آرزوهـاي      فراهم مي

داد. امام كاظم شخصاً بسيار شـجاع   لوه ميتر ج شيعيان را از همه وقت به واقعيت نزديك
و در حضور خليفـة   )3(كرد فرمود و نسبت به حكومت رسماً تعرض مي پروا عمل مي و بي

                                           
. 204/  201/ كمال الـدين:   272: 1/ عيون اخبار الرضا  179: 1/ كافي  489 – 488بصائر الدرجات:  -1

ها و روايات همه مربوط بـه غـالت اسـت بنابـه تشـخيص و تأكيـد شـريف         اين مطلب كه اين گفته
  .42: 1مرتضي است در كتاب شافي 

نـوبختي:   لشـيعة فـرق ا /  147علي بن بابويه: ة / االمامة والتبصر 91اصل محمد بن المثني الحضرمي:  -2
/  475و  373/ رجال كشي:  180/ مقاالت بلخي:  91/ المقاالت والفرق سعد بن عبداهللا اشعري:  92

ابوحـاتم   ينـة . نيز نگاه كنيد بـه كتـاب الـز   198و  197: 1/ ملل و نحل شهرستاني  3020ارشاد مفيد 
  .290رازي: 

  .441رجال كشي:  -3
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شد و خليفه نيز بـه همـين    نمود كه در حد مبارزه طلبي تلقي مي مقتدر وقت اظهاراتي مي
دهـد كـه آن امـام از نظـر سياسـي و اجتمـاعي،        تمام شواهد نشان مي .)1(گرفت معني مي

هـاي بعـدي برخـي از فرزنـدان او و      و شورش )2(برخلفاف نظر متداول، كامالً فعال بوده 
مسألة تصميم آتي مأمون نيز تا حدود زيادي مؤيد اين بينش است كه وي به عنوان رهبـر  

جمله بسـياري   ست. بسياري از مردم، ازشده ا مخالفين دولت وقت در جامعه شناخته مي
 )4(شـناختند  ، او را به عنوان خليفة قانوني و رئيس مشروع حكومت اسالمي مي)3(از سنيان

بودن خليفة مستقر در بغداد بـود. ايـن وضـع طبعـاً خليفـة       كه مرادف با اعالم غير قانوني
مام در مدينه دسـتگير  ) را بيمناك ساخت. به دستور او ا193 – 170زمان، هارون الرشيد (

به شهادت رسيد.  183و به عراق برده شد و پس از چند سال در زندان، سرانجام در سال 
خبر شـهادت   .)5(رحمانه شكنجه و آزار گرديدند گروهي از هوادران وي نيز دستگير و بي

يان اي چنان شديد بر آرزوها و انتظارات شيعيان بود كه تا سال آن بزرگوار در زندان، ضربه
خواستندن شهادت او را باور كنند و اميدوار بودند كه بـاالخره روزي   دراز بيشتر آنان نمي

. اعتقـاد بـه   )6(گـذاري خواهـد نمـود    او دوباره ظاهر خواهد شد و حكومت حـق را پايـه  
توانسـت بـه    بودن آن حضرت كه مستند به حديثي بسيار مشهور در آن دوره بود نمي قائم

  .ايان گيرداين زودي و آساني پ
تب و تاب شيعيان و انتظار تحول سياسي در وضع موجود هنوز فروكش نكـرده بـود   

بـه سـمت واليـت     201در سال  �كه اقدام مأمون در نصب امام هشتم، حضرت رضا 

                                           
  .167: 2/ احتجاج ابومنصور طبرسي  18كامل الزيارات ابن قولويه:  -1
  .39نگاه كنيد به مسائل جارودية شيخ مفيد:  -2
  .94/ المقاالت والفرق سعد بن عبداهللا:  95فرق الشيعة نوبختي:  -3
  .486: 1كافي  -4
  .326/ رجال نجاشي:  592 – 591نگاه كنيد به عنوان نمونه به رجال كشي:  -5
حضرت در فاصلة هشت ماه مجدداً ظهور خواهـد كـرد (رجـال كشـي:     اي بود كه آن  در آغاز شايعه -6

  ) ولي چون انتظار برآورده نشد بعداً مدت را بدون تجديد زماني تمديد كردند.406
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عهدي خود بر شور آن افزود و شيعيان آرزوهاي ديرينة خود را براي نخستين بار پـس از  
هجـري از هـر زمـان بـه واقعيـت       41از خالفـت در سـال    �گيري امام مجتبـي   كناره

اند كه اقدام مأمون، خود براي كنتـرل آن   تر يافتند. بسياري از مورخان احتمال داده نزديك
تمام آن اميدها را براي ساليان دراز  203تب و تاب بوده است. درگذشت آن امام در سال 

لة امامت پديد آمد عمالً امكان تحقق از ميان برد چه شرائطي كه پس از آن در اطراف مسأ
  چنان آرزوها را منتفي كرد.

دو امام نهم و دهم هردو در حالي جانشين پدران خود شدند كه در سـنين خردسـالي   
 هـاي  اين موضـوع روي داد بحـث   �بودند. نخستين بار كه پس از درگذشت امام رضا 

سـاله از نظـر شـرعي جـامع     داري در جامعة شيعه پيش آمد كه آيا يك كودك هفت  دامنه
شرائط امامت و از نظر علمي و اجد مقام الزم براي تصدي اين مقام اسـت؟ پاسـخي كـه    

عمالً موجب تقويت و تأييد  )1(پيشنهاد، و در سطح وسيعي در جامعة شيعه پذيرفته گرديد
ي گذارد و اين باز از اهميت نقش سياس اي شد كه بر جنبة فوق طبيعي امام تأكيد مي نظره

  آورد. مقام امامت كاسته و آن را به شكل مسألة فرعي و جنبي درمي

***  

راه خـود را از   شت يكصـد سـال از زمـاني كـه    جامعة شيعه در اين تاريخ، پس از گذ
هاي ديگر جامعة اسالمي جدا كرده بود، به خوبي از نظر اصول نظـري و نهادهـاي    شاخه

خص درآمـده بـود. بخـش بزرگـي از     اجتماعي به شكل يك جامعة استقرار يافتـه و مشـ  
و در درجة كمتري  –معارف كالمي و فقهي كه به شكل روايات از امام باقر و امام صادق 

ها به وسيلة دانشمندان شيعه مدون شده بود جامعة  ها و مجموعه در كتاب –از امام كاظم 
اي پيش  دثهساخت، مگر در موارد نادري كه مسألة مستح شيعه را از نظر علمي خودكفا مي

هـا ميـان    آمد يا در اخبار و روايات نقل شده از ائمة پيشين تعـارض يـا در تفسـير آن    مي

                                           
  نگاه كنيد به بخش دوم از اثر حاضر. -1
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شد. در اين موارد مردم حكم واقعي مسـأله يـا مـورد را از     دانشمندان اختالفي حاصل مي
كردند. به غير از اين، شيعيان حقوق مالي خود اعم از زكوات  استفسار مي )1(ناحية مقدسه

ت و درآمد موقوفات مربوط به ائمه و هدايا را نيز بـه آن آسـتان مقـدس ارسـال     و صدقا
داشتند. اين وضعيت در چند دهة پاياني دورة حضور امام تا آغاز غيبت صغري دسـت   مي

و تـالش در راه   نخوده باقي ماند.ديگر، شيعيان از امام انتظار قيام در برابر خالفـت جـائز  
. خلفاء با قدرت بر كـار مسـلط بودنـد و امكـان چنـين      استقرار حكومت حق را نداشتند

  اموري وجود نداشت.
نـوعي   –شد، خمس  از وجوهي كه اكنون ديگر به صورت منظم براي ناحيه ارسال مي

شود  ماليت بر درآمد كه در فقه شيعه به مأخذ بيست درصد شامل درآمد خالص ساالنه مي
را از  ، ايـن ماليـات  )3(و امـام صـادق   )2(بـاقر بود. امامان نخستين شيعه، تا روزگار امـام   –

ستاندند. اعتقاد عمومي بر آن بود كه اين ماليات را قائم آل محمد پس از  پيروان خود نمي
. در واقع آن جايگزين ماليـت  )4(آن كه دولت حق را تأسيس نمايد دريافت خواهد فرمود

رايج دولت جور خواهد بود نه عالوه بر آن. دريافت منظم و سيستماتيك اين ماليـات بـه   

                                           
مĤخذ  رفته است) در براي اين اصطالح (كه از اوائل قرن سوم در رابطه با بيت رفيع امامت به كار مي -1

/ رجـال نجاشـي:    534و  532. همچنين رجـال كشـي:   418قديم نگاه كنيد به اعالم الوري طبرسي: 
  .47اقبال سيد بن طاوس:  172/ غيبت شيخ:  344

  .544: 1كافي  -2
  .144و  143و  138: 4/ تهذيب  408: 1كافي  -3
. 40و عقد الدرر سلمي:  237: . همچنين به غيبت نعماني144: 4/ تهذيب  408: 1نگاه كنيد به كافي  -4

ها كه در وراي اين فكر وجود داشته است نگـاه كنيـد بـه     براي ذهنيت تقابل ميان حقوق و مسئوليت
ان لكـم علينـا «آمده اسـت:   �كه در آن از قول جناب اسماعيل فرزند حضرت صادق  224: 8كافي 

  ).375. (نيز ببينيد مقاتل الطالبيين: »ليكملحقا كحقنا عليكم... واهللا ما أنتم إلينا بحقوقنا اسرع منا إ
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 �هجري آغاز شد كه امام جـواد   220ظاهراً از سال  )1(عنوان يك فريضة مالي همگاني
به وكالء مالي خود در بالد دستور فرمود از چنـد رقـم درآمـد مشـخص كـه در سـندي       

. در آن سند امام تأكيد فرمـود كـه ايشـان    )2(ب تشريح شده است مطالبة خمس كنندمكتو
بـه دليلـي    –كه از فضا سال آخر زندگاني آن حضرت بود  –خمس را تنها در همان سال 

ها) خواهد  كه مايل به ذكر آن نبودند (امكانا نياز مالي برخي افراد خاندان پيامبردر آن سال
هـاي آخـر امامـت حضـرت امـام       سال آيد كه پس از اين در برمي ستاند. از اسناد تاريخي

مسألة دريافت خمس به شكل منظم و مرتب با تشكيالت دقيق و متين توسط  �هادي 
  .)3(شده است وكالء امام در نواحي مختلف كشور اسالمي انجام مي

***  

. )4(فرمودند هداياي مالي از شيعيان خود قبول مي �ائمة اطهار از روزگار امام صادق 
شد: زكات كه بسياري از شعيان تـرجيح   در آغاز اين وجوه عمدتاً از اين اقالم تشكيل مي

در زمـان   .)1(، صدقات و نذورات، موقوفات و هـداياي عـادي  )5(دادند به امام بپردازند مي

                                           
نيز خمس از يكي از هواداران خـود دريافـت فرمـود     �در برخي روايات آمده است كه امام كاظم  -1

: 1نيز به پيروان خود دستور داد كه آن را بپردازنـد (كـافي    �)و امام رضا 70: 1(عيون اخبار الرضا 
دهد كه  به خوبي نشان مي �). با اين همه، روايت اشاره شده در باال از حضرت جواد 548 – 547

شد و منظور ما در مـتن   شيعه دريافت نمي به شكل منظم و همگاني از جامعة 220آن ماليات تا سال 
  باال نيز همين نكته است.

  .389: 4. همچنين نگاه كنيد به مناقب ابن شهر آشوب 141: 4تهذيب  -2
  هاي آن از مĤخذ اصلي و متقدم. و نقل 349 – 348: 6نگاه كنيد به وسائل اشيعه  -3
(و  237از دريافت هداياي مالي پيروان خود نگاه كنيـد بـه غيبـت نعمـاني:      �براي امتناع امام باقر  -4

نسبت بـه آن وجـوه نگـاه     �) براي قبول و پذيرفتن گاه به گاهي امام صادق 40عقد الدرر سلمي: 
  .777: 2/ الخرائج والجرائح  87/ عيون المعجزات:  512: 2/ كافي  99نيد به باصئر الدرجات: ك

  .91و  60: 4تهذيب  -5
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دار  يا خدمتكاران خاص كه عهـده  امام اصدق و شيعيان وجوه مالي خود را شخصاً به امام
منصور خليفة عباسي دسـتور داد   147كردند. در سال  امور منزل ايشن بودند پرداخت مي

را به دربار خالفت بياورنـد ودر آنجـا ايشـان را در مـوارد متعـددي بـه        �امام صادق 
خود  بازخواست كشيد از جمله اين كه مردم عراق وي را به عنوان امام پذيرفته و زكوات

. براساس روايت ديگر او امام را متهم كرد كه از پيروان خود خـراج  )2(پردازند را به او مي
كند كه امام اين تهمت را تكذيب نموده و اشاره فرمود كه آنچه شيعيان بـراي   دريافت مي

. در زمان امام صـادق  )3(آورند هداياي شخصي آنان است نه خراج دولتي شان مي حضرت
رسد، امام كسي را به عنـوان وكيـل    الت هنوز ايجاد نشده و به نظر نميتشكيالت وك �

. نظام وكالت كه در ميانة قرن سوم بـه  )4(در اخذ ماليات براي اين كار نصب فرموده باشد

                                                                                                             
ها.  و غير اين 91: 4/ تهذيب  434/ رجال كشي:  538 – 537: 1ها به كافي  نگاه كنيد براي موارد اين -1

 342/ هداية خصيبي:  59و  38: 7، 310: 4، 548و  524: 1هاي بعد مراجعه كنيد به كافي  براي دوره
/  279/ تـاريخ قـم:    522و  501و  498/ كمال الدين:  237و  232: 4، 442: 2/ من اليحضره الفقيه 

ــذيب  ــار  242و  210و  198و  196 – 195و  189: 9تهـ و  129و  126و  124و  123: 4/ التسبصـ
  .29: 51، 185: 50/ بحاراألنوار  247/ اثبات الوصيه:  225و  91و  75/ غيبت شيخ:  133

  .82مطالب السئول ابن طلحه:  -2
. همين اتهام بعداً عليه امام كاظم هم در دورة امامت حضرتش مطرح شـد. نگـاه   187: 47بحاراألنوار  -3

  .81: 1/ عيون اخبار الرضا  265كنيد به رجال كشي: 
شود كه نصر بن قابوس لخمي و عبدالرحمن بن حجاج به عنوان وكالء  گفته مي 210در غيبت شيخ:  -4

اند، مع ذلك در مĤخذ اولية شـيعه مسـتندي بـراي ايـن گفتـه ديـده        كرده فعاليت مي �امام صادق 
بوده و شايد همين، منشأ انتسـاب فـوق    �شود. عبدالرحمن بن حجاج بعدها وكيل امام كاظم  نمي

و  265. در ايـن منبـع اخيـر:    431/ رجال كشـي:   191ده باشد (نگاه كنيد به قرب االسناد حميري: ش
شود كه امام كاظم به وسيلة عبدالرحمن بن حجاج پيامي براي يكي ديگـر از هـواداران    ديده مي 269

ينگونـه  بودن او به ايشان و اعتمـاد امـام بـه او بـراي واگـذاري ا      خود فرستاده است كه نشانة نزديك
) معلي بن خنـيس خـدمتكار   198/ مهج العوات:  446: 6هاست). براساس نقل ديگر (كافي  مأموريت
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يك تشكيالت بسـيار مـنظم و هماهنـگ تبـديل شـده بـود نخسـت وسـيلة امـام كـاظم           
  بنيادگزاري شد.

كردنـد   ائي كه شمار معتنابهي از شعيان زندگي ميدر تمام شهره �وكالء امام كاظم 
و سـاير جاهـا حضـور داشـتند. در موقـع       )4(، مدينـه  )3(، بغـداد  )2(، كوفـه  )1(مانند مصر 

درگذشت آن امام، نمايندگان و وكالء ايشان وجوهي متعلق بـه آن حضـرت در مبـالغ ده    
وجـوه   در اختيار داشتند. ايـن  )8(دينار و جز اين )7(و حتي هفتاد هزار )6(، سي هزار)5(هزار

بـه نماينـدگان امـام در بـالد پرداخـت شـده بـود.         )9(زير عناوين مختلف از جمله زكات
نيز تشكيالت منظمي كه پدرش بنياد نهاده بود حفظ فرمود و وكالئـي   �حضرت رضا 

. اين تشكيالت جديد در دورة امامت آخـرين  )10(از جانب خود در همة نقاط نصب نمود
ظاهراً عالوه بـر وكـالء ثابـت و     �چنان توسعه و تكامل يافت، حضرت جواد ائمه هم

 –فرستاد كه وجـوه شـرعي    مقيم، گه گاه نمايندگان ويژه و سياري نيز به جوامع شيعه مي
آوري نمـوده بـه    اخذ و جمع –از جمله وجوي را كه نزد وكالء مقيم گردآوري شده بود 

                                                                                                             
كرده است. روشن است كه  امام صادق هم وجوه مالي مربوط به آن حضرت را از شيعيان دريافت مي

  اين با مفهوم وكيل و وكالت به صورتي كه بعداً در جامعة شيعه وجود يافت فرق دارد.
  .43/ غيبت شيخ:  598 – 597رجال كشي:  -1
  .249/ رجال نجاشي:  459رجال مشي:  -2
  .467 – 466رجال كشي:  -3
  .446همان منبع:  -4
  .44غيبت شيخ:  -5
  .493و  459و  405رجال كشي:  -6
  .493و  467همان منبع:  -7
  .598و  493و  468و  467و  459و  405همان منبع:  -8
  .459همان منبع:  -9

  .211 – 210/ غيبت شيخ:  447و  197/ رجال نجاشي:  506همان منبع:  -10
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ء امام در ايـن دوره در منـابع سرگذشـت رجـال     . برخي از وكال)1(خدمت ايشان برسانند
  .)2(اند شيعه نام برده شده

در مورد طـرز عملكـرد نهـاد وكالـت در دوران      )3(به طوري كه از گزارش منابع قديم
به مرحلة كمال خود رسيد. امام  �آيد اين نهاد در روزگار امام هادي  حضور ائمه برمي

هائي به جامعة شـيعه در نقـاط مختلـف     رالعملشخصاً بر كار نظارت داشته و مرتباً دستو
فرستاد كه وجوه شرعي و حقوق مالي مربوط به امـام را بـه نماينـدگاني كـه در مـتن       مي

هر گـروه از ايـن وكـالء زيـر نظـر و در       .)4(شدند پرداخت كنند دستورالعمل نام برده مي
ارتباط با يك سر وكيل ارشد كه مسئول يك بخش بزرگ (مثالً عراق عجم يـا خراسـان)   

شدن ماليات خمس كه وكالء اكنـون بـه طـور     كردند. درآمد دفتر امام با افزوده بود كار مي
طـور   كردنـد بـه   يمام امامت از شيعيان مطالبه و دريافت م )5(منظم و ساالنه به عنوان حق

وسيعي گسترش يافته بود. اما چون اين مفهوم به اين شكل و به عنوان يك واجـب مـالي   
ساليانه از تمامي درآمد خالص، براي جامعة شيعه تازگي داشـت سـؤاالت و استفسـارات    

آمد. از جمله سه وكيل ارشد امام: ابوعلي بـن   فراواني در اين دوره در بارة آن به عمل مي
و ابراهيم بن محمد  )1( -سر وكيل اهواز  –، علي بن مهزيار )6( -سر وكيل عراق  –راشد 

                                           
كه زكريا بن آدم اشعري وكيل مقيم امام در قم به ايشان راجع بـه   596نگاه كنيد مثالً به رجال كشي:  -1

  دهد. اختالف نظر ميان دو فرستادة مخصوص امام به آن شهر: مسافر و ميمون گزارش مي
  .197/ رجال نجاشي:  549: كنيد به رجال كشيبراي مثال نگاه  -2
  .344مانند رجال نجاشي:  -3
  .514 – 513رجال كشي:  -4
و  138و  123: 4/ تهـذيب   581 – 580و  579و  577و  514/ رجـال كشـي:    548و  545: 1كافي  -5

143.  
به جاي علي بن حسين بن عبد ربه كه سـه سـال پـيش از     �از طرف امام هادي  232وي در سال  -6

) به سمت وكيل ارشد امام در عراق منصوب شـد (همـان منبـع:    510آن درگذشته بود (رجال كشي: 
  ).234: 9/ تهذيب  59: 1. همچنين نگاه كنيد به كافي 514 – 513
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به آن حضـرت گـزارش دادنـد كـه آنـان بـا        )2( -وكيل منحصر منطقة همدان  –همداني 
انـد   سؤاالتي از جامعة شيعه در باب مفهوم حق مالي امام و دائرة مشول آن رو به رو شده

البته تعداد بسياري وكالء ديگر  �. اما هادي )3(نستنددا كه خود جواب درست آن را نمي
در وااليات و چند وكيل و كارگزار ارشد ديگر در بغداد و كوفه و سامراء داشتند كـه نـام   
بسياري از آنان همراه توثيقاتي كه از طرف امام نسبت به آنان انجام شده است در متون و 

  .)4(منابع قديم شيعه آمده است
نكته به خصوص مفيد باشد كه تقريباً تمام رجال و بزرگاني كه در ادوار شايد ذكر اين 

اخير امامت توسط چند امام آخر توثيـق شـده و بـه ثقـه و معتمـد و نظـائر آن توصـيف        
اند و اين توثيقات در رابطه بـا قابـل اعتمـادبودن آنـان در      اند وكالء مالي امام بوده گرديده

 ،)6(، احمد بـن اسـحاق اشـعري قمـي    )5(ن جعفر همانيامور مالي بوده است؛ مانند علي ب
كـه همـه در يـك     )8(و ابـراهيم بـن محمـد همـداني     )7(ايوب بن نـوح بـن دراج نخعـي   

بسياري از وكالء ائمه در اين ادوار، از جملـه   .)9(اند دستورالعمل از جانب امام توثيق شده
                                                                                                             

مام در اهواز انتخاب شـد  وي به جاي عبداهللا بن جندب و پس از درگذشت او به عنوان وكيل ارشد ا -1
  ).549(رجال كشي: 

  .344/ رجال نجاشي:  612 – 611و  608رجال كشي:  -2
  .123: 4/ تهذيب  547: 1كافي  -3
  .514 – 512براي نمونه نگاه كنيد به رجال كشي:  -4
/ غيبـت شـيخ:    608 – 606و  527و  523ترين وكيل و كارگزار امام هادي (رجـل كشـي:    عالي رتبه -5

شـود در دورة   شـود كـه معلـوم مـي     ياد مـي » الغائب العليل«). در متن توثيق باال از وي به عنوان 212
  بودن علي بن جعفر صادر شده است. زنداني

  ).212/ غيبت شيخ:  211وكيل موقوفات امام در قم (تاريخ قم:  -6
: 9/ تهذيب  102/ رجال نجاشي:  612و  572و  525و  514وكيل امام هادي در كوفه (رجال كشي:  -7

  ).212/ غيبت شيخ:  123: 4/ استبصار  196 – 195
  وكيل امام در همدان كه ذكر او در باال گذشت. -8
  .557متن توثيق در رجال كشي:  -9
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حضـرتين هـادي و   جناب عثمان بن سعيد عمري و فرزندش محمد بن عثمان كه توسط 
، اصـوالً  )1(عسكري (عليهما السالم) به عنوان ثقه و معتمد به جامعة شيعه معرفـي شـدند  

انـد،   دانشمند به معني شايع و معهود كلمه (يعني مرجع علمي و اهل تدريس وافتاء) نبوده
الثقـة المـأمون علـى مـال «كلمة ثقه در مورد اين بزرگان به معنـي وثـوق مـالي اسـت يعنـي      

ها به قرينة اهتمام ناحية مقدسه در اين دوره، راهنمائي و ارشاد  . هدف از اين توثيق)2(»اهللا
شيعيان براي پرداخت وجوه شرعي بود كه به چه كسي بپردازند نه براي ارجـاع سـؤاالت   
مذهبي فقهي و به عنوان مراجع دانش شرعي چنان كه برخي دانشمندان شيعه در گذشـته  

  اند. تصور كرده )4(شناسان خارجي از آنان بعضي از شيعهو به پيروزي  )3(و حال

***  

) بـه سـامراء   247 – 232هجري امام هادي به دسـتور متوكـل عباسـي (    233در سال 
هاي امام طبيعتاً محدود شد و حد اقـل تـا پايـان     آورده شد وزير نظر قرار گرفت. فعاليت

شيعه در  . جامعة)5(دورة متوكل، وكالء امام كانال عمدة ارتباطي شيعيان با امام خود بودند
 اين دوره از نظر سياسي زير فشار شديد قرار داشت. آنان از همة مناصب رسـمي دولتـي  

در كربال كه  �. مرقد مطهر امام حسين )6(طرد شدند و از نظر اجتماعي منزوي گرديدند

                                           
  .220 – 215و  147 – 146غيبت شيخ:  -1
  .216: غيبت شيخ -2
  (به قرينة عنوان آن باب وسائل). 100: 18براي مثال شيخ حر عاملي در وسائل اشيعه  -3
  .39 – 38»: امام و جامعه در دورة پيش از غيبت«از جمله اتان كالبرگ در مقالة خود:  -4
  .581 – 580و  509نگاه كنيد به رجال كشي:  -5
  .51 – 50: 5مروج الذهب مسعودي  -6
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. بسـياري از نامـداران و   )1(از مراكز عمدة تجمع و زيارت شيعيان بود با خاك يكسان شد
  .)3(و برخي اعدام شدند )2(بزرگان شيعه از جمله چند تن از ولكاء امام به زندان افتادند

شاخة زيدي مكتب تشيع اكنون به عنوان يك مذهب با تعاليم و معارف خـاص خـود   
رفت. در يك رساله بـا   سر برافراشته بود و يك رقيب عمده براي تشيع امامي به شمار مي

نام الرد علي الروافض كه از اين دوره باقي مانده است نويسندة زيدي رساله كـه معاصـر   
ه خاطر دستور پرداخت خمس درآمد در شـرائط آن  از ايشان ب )4(بود �حضرت هادي 

اند، شديداً انتقـاد   روز و اين كه ايشان در سراسر شهرها وكالئي براي اين امر نصب كرده
مشابه چنين انتقادات و حمالتي را نويسندگان زيدي ديگر نيـز تـا پايـان قـرن      .)5(كند مي

  .)7(سخ مناسب داده شده استكه توسط دانشمندان شيعه بدان پا )6(اند سوم انجام داده
اهتمام ناحية مقدسه به حسن جريان امور در مسائل مالي مربـوط بـه مقـام امامـت در     

 هائي و سپس تا دورة غيبت صغري ادامه يافت. متن برخي از نامه �دورة امام عسكري 
به وكالء خود در اين باره مرقـوم فرمودنـد در منـابع قـديم و      �كه حضرت عسكري 

                                           
  .51: 5/ مروج الذهب:  185طبري ): تاريخ  -1
  .608 – 607رجال كشي:  -2
) / تـاريخ بغـداد   201 – 200: 9(مقايسه كنيد با تاريخ طبري  603از جمله نگاه كنيد به رجال كشي:  -3

كردن ديوان و بريدن زبان عبداهللا بن عمار برقي شاعر شيعي اين دوره كه  . همچنين نمونة پاره357: 7
/ اعيـان   166/ رسـائل ابـوبكر خـوارزمي:     148او شد (معالم العلماء ابن شـهر آشـو:   منتهي به مرگ 

  ).140: 4/ الغدير  64: 8الشيعه 
براي هويت نويسندة واقعي اين اثر كه به قاسم بن ابراهيمي رسي، امام زيديـه در ايـن دوره (متـوفي     -4

ب ويلفرد مادلونگ در بـارة قاسـم بـن    تواند از او باشد نگاه كنيد به كتا ) نسبت داده شده و نمي246
  .99 – 98ابراهيم: 

  ر. 108پ و  106الرعد علي الروافض: برگ  -5
  .39مانند ابوزيد علوي در كتاب االشهاد: بند  -6
  .42 – 41نقض كتاب االشهاد از ابن قبه: بندهاي  -7
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ها امام بر اهميت پرداخت به موقع وجوه شـرعي از   . در اين نامه)1(شده است معتبر ضبط
اند. روشن است كه نيازهاي مالي دفتر مقام امامت براي  طرف شيعيان تأكيد شديد گذارده

گذراند افزوني گرفته بود.  تأمين مصالح و حوائج جامعة شيعه كه دورة سختي را از سر مي
معمول بسيار طوالني است و امام آن را به يكي از بزرگـان   در يك نامه كه به صورت غير

جامعة شيعه در نيشابور نوشته بودند امام از مسامحة شيعيان آن منطقـه كـه حقـوق مـالي     
پرداختنـد گلـه فرمـوده     خود را مانند زمان پدر بزرگوارش به صورت منظم و درست نمي

ميان حضرتش با شيعيان آن شـهر در   اند كه مكاتبات است. در همان نامه امام اشاره نموده
مطالبة حقوق مالي به طول انجاميده و اگر به خاطر رستگاري و سعادت و نجات اخروي 

در پايان نامـه، امـام نـام چنـد تـن از       .)2(فرمود آنان نبود هرگز چنين اصرار و ابرامي نمي
حسن خدمت به  وكالء خود را در بالد مختلف ذكر نموده و آنان را به درستي و امانت و

پيشگاه امامت ستوده است. متأسفانه چنانكه الزمة طبع زلت پذير بشري اسـت برخـي از   
هاي بعد در اموال امام اختالس كرده و برخي ديگر كه از طرف امام وكالت  وكالء در زمان

نداشتند با دعوي نمايندگي ايشان به سوء استفادة مالي و دريافت وجـوه شـرعي شـيعيان    
ند. به اين جهت در اين دوره افراد متعـددي از اطرافيـان امـام بـه خـاطر سـوء       پرداخت مي

هاي مالي، طرد و لعن شدند از جمله يكي از همان وكالئي كه نام او در همان نامة  استفاده
  .)3(باال آمده و مورد ستايش امام قرار گرفته بود

                                           
  .581 – 577رجال كشي:  -1
  .580 – 575رجال كشي:  -2
) بـود كـه بـه    579و  543ي دهقان، وكيل ارشد امام در بغداد (رجال كشي: اين شخص عروه بن يحي -3

 – 573و  537 – 536خاطر اختالس در وجوه متعلق به ايشان مورد لعن قرار گرفـت (همـان منبـع:    
). يكي ديگر از وكالئي كه نام آنان در آن نامه آمده است: ابوطـاهر محمـد بـن علـي بـن بـالل       574

  ).245وسيلة سفير دوم امام دوازدهم لعن و طرد گرديد (غيبت شيخ:  معروف به باللي، بعداً
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راء انتقال يافت بـه  به سام �عثمان بن سعيد عمري كه گويا از زماني كه امام هادي 
و سـپس   )1(خدمت پيوسته بود تا پايان زندگي ايشان خدمتگزار و كارپرداز بيـت آن امـام  

و در روزگـار   )2(دستيار عمده و كارپرداز اصلي امور مـالي و دفتـري حضـرت عسـكري    
 �. او پـس از درگذشـت امـام عسـكري     )3(ايشان عمالً مانند رئيس دفتـر امامـت بـود   

امامت باقي ماند و به قرار سابق وجوه مالي جامعة شيعه را به عنـوان   همچنان رئيس دفتر
. پس )4(نمود نيابت از فرزند ايشان كه اكنون در پس پردة غيبت بود از شيعيان دريافت مي

از درگذشت وي، فرزندش محم و سپس دو تن ديگر اين روش را ادامه دادند. سـرانجام  
مامت و نهاد وكالت مالي به پايان رسيدد و دورة با درگذشت فرد چهارم، دفتر مراجعات ا

غيبت كبري كه در آن جامعة شيعه ديگر دسترسي به امام و نمايندة منصـوص او نداشـت   
  آغاز شد.

                                           
) و 420سالگي آغاز كرد (جار شـيخ:   11از سن  �عثمان بن سعيد كار خود را در خانة امام هادي  -1

  ها). و غير اين 526/ رجال كشي:  330: 1بعدها دستيار اصلي امام شد (كافي 
. در يك توقيع كه از ناحية مقدسه به نمايندة امام در 215شيخ: / غيبت  330: 1نگاه كنيد به كافي  -2

فال تخرجن من «شود كه  نيشابور كه آن هنگام در سامراء بود ارسال شده است به وي دستور داده مي
نه الطاهر األمين العفيف إتسلم عليه وتعرفه ويعرفك فو  –رضي اهللا عنه برضاي عنه  –العمري  البلدة حتى تلقى

(رجال  »ليناإالقريب منا وإلينا فكل ما يحمل إلينا من شيء من النواحي فإليه يصير آخر أمره ليوصل ذلك 
  ).580كشي: 

اي اسـت كـه گويـا مؤلـف حتـي       كه عبارت متن به گونه 544به خصوص نگاه كنيد به رجال كشي:  -3
همواره زير نظر و اشراف مسقتيم حضرت عسكري مطمئن نبوده كه تصرفات جناب عثمان بن سعيد 

قرار داشته، و تمام جزيئايت آن الزاماً مورد خواست و تصويب آن حضرت بوده است كـه بايـد    �
گفت: منظور آن است كه وي از طرف امام، اجازه و اختيار عام در امور مالي و مسائل مـربتط بـه آن   

  داشته است.
  .355الفصول اشعره از شيخ مفيد:  -4



  بخش دوم:

  غلو، تقصير و راه ميانه

  )1(بعد علمي و معنويتكامل مفهوم امامت در 

در سرتاسر قرآنكريم بر اين نكته تأكيد شده است كه خداوند، سراسر جهان هستي را 
بدون آن كه در اين راه كسي  )2(دهد به تنهائي آفريده و تمام موجودات جهان را روزي مي

ميـرد در   . او تنها كسي اسـت كـه هرگـز نمـي    )3(بدو مددي كرده يا مساعدتي نموده باشد
. او )5(. او تنها كسي است كه بر غيب آگاه است)4(ميرند حالي كه تمام موجودات ديگر مي

. در آيات بسيار ديگري تأكيد شده است كه )6(تنها قانونگزار در سراسر جهان هستي است
. قـرآن  )7(پيامبران مردماني عادي بودند كه مانند همة مردم ديگر زندگي كرده و درگذشتند

                                           
در مورد اين فصل يادداشتي پس از چاپ اول كتاب از مؤلف محترم رسيد كه بخشـي از آن عينـاً در    -1

  شود: زير نقل مي
نكتة مهمي كه نبايد فراموش شود آن است كه موضوع كتاب حاضر، تاريخ مذهب اسـت نـه تحقيـق      

سـير تطـور نظـرات و عقائـد     دادن  در عقائد مذهبي و كالمي. ناگزير وظيفة چنين اثر انحصاراً نشـان 
گوناگون در جامعة شيعي قرون نخستين است پس تحقيق حق و جانبداري از يك نظرية بخصـوص  
در مقابل نظر ديگر، خارج از حيطة كارو حد صالحيت اين اثر خواهد بود. زبـان ترجمـه در برخـي    

  ».موارد با اين هدف اصلي سازگار نيست و بايد اصالح شود
  و موارد ديگر. 3: 35، 40: 20، 64: 27، 102: 6قرآنكريم  -2
  و موارد ديگر. 22: 34، 111: 17ايضاً  -3
  .88: 28ايضاً  -4
و موارد ديگر. مگر آن كه خود كسي را بر مـوردي از آن غيـب يـا بخشـي از آن آگـاه       65: 27ايضاً  -5

از آن فرد دانـا  » تعلم منذي علم«قت يا حقائق به شكل يساخته باشد و سپس با رخصت او همان حق
دادن سعة نامحدود علم (به معني انكشـاف جميـع    به افرادي ديگر منتقل شده باشد. اين البته با نسبت

امور عالم از آن سنخ كه براي خداوند حاصل اسـت) بـه فـردي جـز پروردگـار، ناسـازگار بـه نظـر         
  رسد. مي

  و موارد ديگر.3: 39، 67و  40: 12، 57: 6ايضاً  -6
  و موارد ديگر. 20: 25، 38: 14، 75: 5ايضاً  -7
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دهد كه او يك انسان عادي است كه فرق او  تذكر مي �ة پيامبر اسالم به خصوص در بار
. )1(با ديگر مردم آن بود كه وحي الهي را از خدا بـراي رسـانيدن بـه بشـر دريافـت كـرد      

خداوند به طور اخص به پيامبر خود دستور داده است كه همين نكتـه را بـه كسـاني كـه     
  .)2(كردند خاطر نشان سازد يآوردن به او، از وي طلب معجزه م براي ايمان

 موجـودي فـوق   �، فكر ايـن كـه پيـامبر    )3(علي رغم متفاهم عرفي از چنين تأكيدات
بشري بود، بالفاصله پس از درگذشت آن حضرت آغاز شد. بنابر روايات تاريخي پس از 

                                           
  .110: 18ايضاً  -1
  .94 – 90: 17ايضا:  -2
بود كه آنسنخ صفات وافعال،  تفاهم عرفي از تأكيدات الهي در اين موارد به حسب قاده بايد چنين مي -3

ختص ذات باري تعالي است و هيچكس ديگر به هيچگونه، واجد آن خصوصيات نيست. منشأ ايـن  
ست كه بنابر آنچـه تحقيقـات اخيـر مورخـان عربسـتان پـيش از اسـالم و سـاير جوامـع          تفاهم آن ا

 Lectures on the Religion ofدر كتـاب  William Robertson Smithپرستي (ماننـد   بت

the Semites   م] و مقالة  1927 –[چاپ لندنR. Horton   با عنـوانAfrican conversions 
م]. نيز نگاه كنيد به مقالة مـونتگمري وات بـا عنـوان     1971سال [مجلد مربوط به  Africaدر جلمة 

The High God in Pre – Islamic Mecca  چاپ شده درCorrespondance d` orient 
ها در فرهنگ عرب جاهلي  ) درمورد نقش الهه5-5 – 499م]:  1970 –جلد يازدهم [چاپ بروكسل 

 21و  18و در برخي آيات قرآنكـريم (ماننـد آيـات    پرستي مشابه نشان داده  هاي بت و بيشتر فرهنگ
سورة يونس) نيز بدان تلويح رفته است مشركان عرب نيز در اين نكته كه خداوند، آفريدگار جهان و 

هـا و   روزي دهندة جهانيان و داناي آشكار و نهان است تأمي نداشتند و گفتـة آنـان آن بـود كـه بـت     
خصائص و اوصاف و افعال الهي از زيبائي و مهر و خشـم   ها هريك مظهر و مجالي اتم يكي از الهه

و خلق و رزق و مانند آن، و نمودهاي خارجي آن اوصاف مانند عشق و جنگ و باران و غيره، بـوده  
و به اين دليل واسطة انجام آن امور و با تفويض الهي و به نحو ترتيب طولي، منشأ وقـوع آن چيزهـا   

شـددن و تنـزل رتبـة خـداي بـزرگ نيسـت، زيـرا         موجب كوچك در جهان هستند، اما منشأيت آنان
بخشـي از شـعار   » تملكه وما ملك(«هاي آنان است  خداوند هم واهب ذات آنان و هم واهب توانائي

در مورد اين  7عرب جاهلي در تلبية حج به ضبط هشام بن محمد بن سائب كلبي در كتاب االصنام: 
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آن كه خبر درگذشت آن حضرت پخش گرديد، يكي از صحابه اظهار كرد كه وي وفـات  
دست و پاي كساني را «از نظرها غائب شده است، تا بعداً مراجعت نمايد و  نفموده و تنها

اي از  . اين ايده را ساير مسلمانان با اسـتناد بـه آيـه   )1(»كه بدو نسبت وفات دهند قطع كند
مردود دانستند. ادعـائي مشـابه    )2(داد در آينده خبر مي �قرآنكريم كه از درگذشت پيامبر 

شنيده شد كـه گروهـي ادعـا كردنـد آن حضـرت       �علي پس از شهادت حضرت امام 
همچنان زنده است و نخواهد مرد تا آن كه سراسر جهان را فتح كند و عرب را به انقياد و 

همين ادعا بار ديگر پس از درگذشت فرزند آن حضـرت:   .)3(اطاعت امر خود وادار سازد
سـياري از هـواداران وي   شود كه ب هجري مجدداً شنيده مي 81محمد ابن الحنفيه در سال 

در آخـر   گفتند كه وي نمرده است، بلكه خـود را از مردمـان پنهـان كـرده و سـرانجام      مي
تا جهان را از عدل و داد پر كند پس از آن كه از ظلـم و جـور   «الزمان ظهور خواهد كرد 

و  )5(. اين اعتقاد در ميان سواد اعظم مسلمانان با نام غلو شناخته شـده )4(»آكنده شده باشد
  .)1(شدند و اين مفهوم نخستين آن كلمه بود هواداران آن به عنوان غالت خوانده مي

                                                                                                             
ها و به خصوص در يونان قديم رجـوع كنيـد بـه كتـاب      الهه اعتقاد به صورت كلي در ميان قائلين به

Paul Veyne :با نام  
Les grecs ont-ils cru a leurs myths? essai sur I` imagination constituante 

). ناگزير آن تصريحات و تأكيدات براي دفـع و رد بخـش باطـل سـخن آنـان      1983 –چاپ پاريس 
بـا آن سـنخ كـه در مـورد او      –ود را از خلـق و رزق و غيـره   است، يعني اين كه خداوند كارهاي خ

  دهد. به دست ديگري انجام نمي –شود  اطالق مي

  .201 – 200: 3/ تاريخ طبري  306 – 305: 4سيرة ابن هشام  -1
  .144: 3قرآنكريم  -2
/ فـرق الشـيعة    117و  116/ مقتل امير المؤمنين ابـن ابـي الـدنيا:     81: 3كتاب البيان والتبيين جاحظ  -3

  .20 – 19/ المقاالت والفرق سعد بن عبداهللا اشعري:  44 – 40نوبختي: 
  به بعد و منابع آن. 168و داد القاضي: » دبفي التاريخ واأل نيةالكيسا«نگاه كنيد به كتاب  -4
) وضـع مـذهبي خـود را    173كه سيد حميري (متوفي حدود  33ثال نگاه كنيد به كمال الدين: براي م -5

به غلو گرايش داشـه و  «اي كه به  پيش از آن كه بنابراين نقل به مذهب جعفري بگرود به عنوان دوره
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هـاي متعـددي پيـدا شـدند كـه يكـي از        از اوائل قرن دوم هجري به بعد افراد و گروه
ها سابقه ايـن فكـر را    شناختند. برخي گزارش را به عنوان خدا مي �اعضاء خاندان پيامبر 

اي ادعا كردند كه او خدا بوده  عده �رساند كه پس از شهادت امام علي  به قرن اول مي
. در منابع متأخرتر )2(و اكنون چهرة خود را به نشانة غضباز بندگان خويش پوشانيده است

اند كـه   رسانيده و گفته �دگي خود امام علي تاريخ حدوث اين نظر را حتي به زمان زن
در روزگار خالفت ظاهري آن حضرت، گروهي به دليلي نامعلوم ادعـا كردنـد او خـداي    
آنان است و چون حاضر به توبه از گفتة خود نشدند امام فرمان داد كه آنان را بسـوزانند.  

در قرن دوم وضع و  .)3(صحت اين گزارش اخير از دير زمان مورد ترديد قرار گرفته است
تر بود، زيرا هميشه ادعاء اين كه يكي از ائمـه خداسـت بخـش     ها روشن زمينة اين دعوي

اول از يك ادعاء دو بخشي بود و بخش دوم آن بود كه ادعـاگر، خـود پيـامبر و فرسـتادة     
بـود كـه راه خـود را از بـرادران      )4(چنان خدائي است. از آن مله حمزه بن عماره بربـري 

خويش جـدا كـرده و محمـد ابـن الحنفيـه را خـدا خوانـد و خـود را پيـامبر او           كيساني
 يـا سـاير ائمـة    )6(�هاي متعدد ديگري كه امام صادق  . همچنين افراد و گروه)5(دانست
هـا تفسـير مخصوصـي بـاطني خـود را از       خواندند. تمامي ايـن گـروه   را خدا مي )7(اطهار

                                                                                                             

بن محمد ا غيبةكند (كنت قوال بالغلو واعتقد  وصف مي» به غيبت محمد ابن الحنفيه معتقد بوده است
  .52حنفيه). نيز نگاه كنيد به فرق الشيعه: 

نگاه كنيد به مقالة و داد القاضي در بارة تطور مفهـوم غلـو و اصـطالح غـالت در ادب اسـالمي (بـه        -1
  .300 – 295انگليسي): 

  .21المقاالت وافرق سعد بن عبداهللا اشعري:  -2
  ده در آن.و منابع ذكرش 307نگاه كنيد به همان مقالة و داد القاضي:  -3
  و منابع آن. 208 – 206في التاريخ واالدب:  نيةدر بارة او مراجعه كنيد به كتاب الكيسا -4
  .32/ المقاالت والفرق:  45فرق الشيعه:  -5
  .64: 1/ دعائم اإلسالم  55 – 51/ المقاالت والفرق:  59 – 57مراجعه كنيد به فرق الشيعه:  -6
  .555و  521 – 518و  480نگاه كنيد به رجال كشي:  -7
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دانستند و محرمات را حـالل   شريعت و شعائر مذهبي داشته و در نهايت آن را منسوخ مي
رفتند. مع ذلـك   گيري كرده، به راه خود مي نمودند و در نهايت از جامعة اسالمي كناره مي

ائمة اطهار و هواداران آنان ناچار بودند مرتباً به صورت رسمي آنان را لعن و تكفير كـرده  
كـه در آغـاز    –هـاي آنـان    ي نمايند تا اعتبار جامعة شيعه به خاطر كفرگوئيو از آنان تبر

آسيب نبيند و اظهارات ايشـان   –عضو آن جامعه بوده و هنوز مدعي ارتباط با ائمه بودند 
  دار نسازد. چهرة تشيع را خدشه

***  

، �هاي سوم و چهارم قرن دوم هجري، در دورة زندگي و امامت امام صادق  در دهه
ه ديگري از غالت در جامعة شيعه پديدار شدند. اين گروه به بسـياري از نظريـات و   گرو

 – )1(دانسـتند  كه خود را دنباله رو آنان مي –عقائد گروه اكنون تقريباً ناپديد شدة كيسانيه 
كردند از جملـه بـه پيـروي آنـان، ائمـة آل محمـد را        عالقمند بوده و از آن جانبداري مي

و  )3(كه داراي علم نامحدود از جمله علـم بـر غيـب    )2(خواندند مي موجوداتي فوق بشري
قدرت تصرف در كائنـات بودنـد. ايـن گـروه جديـد از غـالت، پيـامبر و ائمـه را خـدا          

 خواندند، بلكه معتقد بودند كه خداوند، كار جهان از خلـق و رزق و اختيـار تشـريع    نمي
بر و ائمـه عمـالً تمـام كارهـائي را كـه      احكام را به آنان تفويض فرموده است. نتيجتاً پيام

دهند با اين فرق كه قدرت خـدا اصـلي و قـدرت آنـان      خداوند بايد انجام دهد انجام مي

                                           
مـا «شـود:   اند به خوبي روشن مـي  اين نكته مثالً از اين روايت كه اين گروه به امام صادق نسبت داده -1

). متفـاهم  223: 1(كـافي   »زال سرنا مكتوما حتى صار في يد ولد (كذا) كيسان فتحدثوا به في الطرق والقرى
از اين عبارت آن است كه كيسانيه بر اسرار الهي دست يافته و آن را افشا كـرده بودنـد و آنچـه ايـن     

  گفتند همن اسرار الهي بود كه كيسانيه افشا كرده بودند. گروه جديد از غالت مي
  جعه كنيد.مرا 261 – 238في التاريخ واالدب:  نيةبراي تفصيل مطلب به كتاب الكيسا -2
. همچنـين  170: 1/ ملل ونحل شهرسـتاني   41و  39/ المقاالت والفرق:  65و  51و  49فرق الشيعه:  -3

  .169: 7تاريخ طبري 
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تبعي و فرعي است. پس فرق اصلي ميان آنان و غلت ملحد آن بود كه غلت ملحد، ائمـه  
در «خيـر  دانستند، ولي اينان بـه اصـطالح رائـج ادوار ا    را درعرض خدا و در درجة او مي

  دانستند. خدا مي» طول
شناخته شد كه گروه مزبـور را بـه    )1(اين فكر به زودي در سنت شيعه با كلمة تفويض

دانستند بـه   هاي غالت كه ائمه را خدا مي اين اعتبار مفوضه ناميدند. همچنانكه ساير گروه
كتـب   . در)2(شـدند  طور اخص غالت طياره يا به طور ساده و خالصه طياره خوانـده مـي  

دانستند  هاي دوم (يعني آنان كه ائمه را خدا مي رجال حديث شيعه معموالً افراد اين گروه

                                           
در اين معني جز اصطالح آن در مبحث جبر و اختيار » تفويض«نيازمند به توضيح نيست كه اصطالح  -1

در » تفويض«تواند براساس نظرية  ، هرچند ميدر آن مبحث منافاتي ندارد» اختيار«است چه با اساس 
آيد كـه گروهـي    برمي 124: 1آن مبحث نيز بنياد نهاده شود (چنان كه از روايتي در عيون اخبار الرضا 

آميختنـد). در ايـن بـاب رجـوع كنيـد بـه        از مردمان در آن روزگار اعتقاد به اين دو مبنا را بـاهم مـي  
  .350 – 328: 25در بحار االنوار » نيهفصل في بيان التفويض ومعا«خصوص به 

در اين مـورد بـه   » طياره. «515/ رجال شيخ:  507و  407و  401و  363و  324مثالً در رجال كشي:  -2
كه در مورد غالت درون گروهي بـه كـار   » اهل ارتفا«معني دورپرواز و بلندپرواز است و با اصطالح 

رسد. به عبارت ديگر غالت درون  ممرتبط به نظر مي –بينيم  به شرحي كه بعداًدر متن مي –رفت  مي
انـد،   خواندند مقداري از حد واقعيت فراتر رفته دانستند، ولي فوق بشر مي گروهي كه ائمه را خدا نمي

انـد. در ايـن بـاره همچنـين      هاي دور دست ضاللت پريده اند به وادي ولي آنان كه ايشان را خدا گفته
كه در اين مورد اخير نقل شده كه صـفوان   508 – 507/ رجال كشي:  19نگاه كنيد به غيبت نعماني: 

در بـارة محمـد بـن     –دانشمند مورد احترام شيعه در آغاز قرن سوم  –) 210بن يحيي بجلي (متوفي 
هـم «يا به نقل ديگر:  »كان من الطيارة فقصصـناه«سنان زاهري، از بزرگان مفوضه در آن روزگار، گفت: 

پس اين عبارت به معني نفي مطلق غرو از محمد بن سنان نيست، بلكه بـه   »فقصصـناهان يطير غير مرة 
: 5اين معني است كه وي غالي محلد قائل به الوهيت ائمه نبوده است. وليمقدسـي در البـدء وتـاريخ    

دانـد كـه آنـان     را آن مي» طياره«وجه تسمية غالت (در مورد بحث او پيروان عبداهللا بن سبا) به  129
هـا ناپديـد    هـا پـرواز كـرده و از چشـم     ميرند، بلكه ارواح آنان بـه تـاريكي   د بودن كه هرگز نميمعتق
  شود. اين ظاهراً تفسير من عندي است. مي
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و عمالً با اين عقيده و با تفسيرهاي باطني خاص خود از ربقة اسالم و تشيع خارج شـده  
هاي مستقل براي خود تشكيل داده بودند) با تعبيراتي نظير فاسد المذهب يا فاسد  و گروه
مشـخص شـده، و گـروه اول كـه      )1(و اهل تخليط (تفسير بـاطني از شـريعت)   )1(االعتقاد

                                           
  اند چنين است: هاي رجال با اين عبارت توصيف شده نام برخي از راويان حديث كه در كتاب -1

) و معتقـد  23/ فهرست شـيخ:   80ي: احمد بن محمد بن سيار، راوي غلو و تخليط (رجال نجاش -
  ).150: 1به تناسخ (رجال ابن الغضائري 

)، معدن تخليط و مؤلـف اثـاري   197: 1اسحاق بن محمد بن احمد بن ابان احمر (ابن الغضائري  -
  ).73مملو از آن (نجاشي: 

  ).122جعفر بن محمد بن مالك فزاري (نجاشي:  -
 ).98: 2حسن بن اسد الطفاوي (ابن الغضائري  -

) كـه اثـار   172: 2/ ابن الغضائري  67حسين بن حمدان خصيبي، رئيس غالت نصيري (نجاشي:  -
 )67او موصوف به تخلط بود (نجاشي: 

شـمردند (كشـي:    ) كه غالت او را از رئوساء خـود مـي  190: 2داود بن كثير رقي (ابن الغضائري  -
408.( 

 )179: 3سهل بن زياد آدمي رازي (ابن الغضائري  -
) كه در عقائـد و آثـارش تخلـيط ديـده     228: 3حاتم بن ماهويه قزويني (ابن اغضائري طاهر بن  -

 ).208شد (نجاشي:  مي

) كه در اواخر عمر خود بـه بـاطني مخمسـه گرويـد (رجـال      265علي بن احمد كوفي (نجاشي:  -
 ).108/ المجدي في االنساب:  211/ فهرست او:  385شيخ: 

: 4كـه ابـن الغضـائري    » تفسير الباطن«لف كتابي به نام ) مؤ251علي بن حسان هاشمي (نجاشي:  -
 ».ال يتعلق من اإلسالم بسبب«آن را چنين توصيف كرده است:  176

 ).267(نجاشي: » كتاب مملعون في تخليط عظيم«علي بن عبداهللا خديجي، مؤلف  -

 ).268علي بن عبداهللا ميموني (نجاشي:  -

(ابن الغضائري » كلها تخليط«اند  هاي او گفته وشتهفارس بن حاتم بن ماهويه قزويني كه در بارة ن -
5 :11.( 

 ).337محمد بن جمهور العمي (نجاشي:  -
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 ).336محمد بن حسن بن شمون، از غالت واقفه و اهل تخليط (نجاشي:  -

 ).350محمد بن عبداهللا بن مهران، از خطابيه (نجاشي:  -

او را در رديـف   546كـه كشـي:   ) 332ابوسمينه محمد بن علي صيرفي، فاسد االعتقاد (نجاشـي:   -
 ابوالخطاب قرار داد كه وسيلة امام صادق لعن و طرد شد.

  ).416مفضل بن عمر جعفي، از خطابيه (نجاشي:  -
 284و  270و  251و  226و  221و  208و  164و  80و  73و  67براي مثال رجوع كنيد به نجاشـي:   -1

 92و  91و  23/ فهرسـت او:   486و  211/ رجال شيخ:  448و  396و  373و  350و  336و  332و 
تواند ناظر به عقيدة يك شخص باشد كه  . اصطالح مخلط به اين ترتيب هم مي146و  145و  143و 

اعتقادات درستي نداشته و همه ننوع مطالب نادرست و عجيـب و غريـب را از هرجـا گـرد آورده و     
: 2/ احتجاج طبرسي:  213مسائل سرويه:  جويد (رجوع كنيد مثالً به كند، و بدان تمسك مي تلفيق مي

تواند نـاظر بـه اثـر تـدليف      ) و هم مي175[بخش دوم]:  20؛ همچنين به ممغني قاضي عبدالجبار 74
شده وسيلة چنين شخص باشد، درست مانند اصطالح فاسد الحـديث يـا فاسـد الروايـه در نجاشـي:      

سياري موارد ديگر. به عنوان مثال علي و ب 284و فهرست شيخ:  184: 5و ابن الغضائري  421و  368
خوانده است، زيرا حديث او مشتمل بر منـاكير  » مخلط« 486بن احمد عقيقي را شيخ در رجال خود: 

گويد: ابوبصير يحيي بن ابي القاسم اسدي خود غالي نبود،  مي 476). يا كشي: 97بود (فهرست شيخ: 
. برخي فاسد المذهب والروايه هردو بودند (مثـال  نمود اما مخلط بود يعني احاديث غلو را روايت مي

). البته معني بـاال، معنـي اخـص آن اصـطالح اسـت (بـراي       179: 3/ ابن الغضائري  122در نجاشي: 
استعمال آن در منابع عمومي شرح حال دانشمندان به عنوان مثال نگاه كنيد به تـاريخ االسـالم ذهبـي    

كه به نقـل   212، به تصحيح عمر عبدالسالم تدمري]: 280 – 261هاي  [يعني جلد مربوط به سال 20
] دارد كه زهـاد و محـدثين در بصـره بـا صـوفيه خـوش       340از طبقات النساك ابن االعرابي [متوفي 

) و گرنه در 313: 3همچنين ببينيد شرح االخبار قاضي نعمان ». لما سمعوا منهم من التخليط«نداشتند 
دقـت اسـت و در    ح مزبور (مخلط) در معني شخصي كه بـي هاي عمومي علم الحديث، اصطال كتاب

كند نيست و نتيجتاً هرگونه حديثي را چه صـحيح و چـه ضـعيف     قيد صحت احاديثي كه روايت مي
  اند. كند، به كار رفته است. كتب رجال همين مفهوم كلي را در فرد خاص آن به كار برده نقل مي
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بودنـد بـا   » غـالت درون گروهـي  «همچنان در داخل مذهب تشيع مانده و بـه اصـطالح   
يا فيه غلو  )3(القول ، مرتفع)2(، في مذهبه (يا في حديثه) ارتفاع)1(تعبيراتي نظير اهل االرتفا

نا به جـاي كسـاني   » بلندپروازي«اند كه همه حاكي از تندروي و  ممتاز گرديده )4(و ترفع 
 )5(است كه ائمه را گرچه خدا ندانستند، ولي آنان را به ناحق از مقام واقعي خود باال بـرده 

                                           
ه راوي حديث كـه يكـي از انـان: اسـحاق بـن محمـد       در توصيف س 326نگاه كنيد به رجال كشي:  -1

عالقة خاص به نقـل روايـات مفضـل بـن عمـر در زمينـة        531بصري بر مبناي سخن همين مؤلف: 
  در همين معني به كار رفته است.» مرتفعه«كه كلمة  431تفويض داشت. همچنين به هداية خصيبي: 

(در خيبري بن علـي طحـان) و    155مكفوف) و  (در ابراهيم بن يزيد 24نگاه كنيد به رجال نجاشي:  -2
متهم  510(در محمد بن بحر رهني كه به قنل رجال شيخ:  384(در عبداهللا بن خداش مهري) و  228

(در احمد بن علي رازي)  126(در ابراهيم بن اسحاق احمر) و  37: 1به تفويض بود) /ابن الغضائري 
(درجعفـر بـن    45فر بن محمد بن مالـك فـزاري) و   . (در جع42: 2، 9(در اميه بن قلي قيسي 237و 

(در قاسم بـن حسـن    45: 5(در حسن بن علي بن ابي عثمان سجاده)، و  124معروف سمرقندي) و 
 219(در محمد بن بحر رهنـي) و   162(در محمد بن احمد جاموراني) و  127بن علي بن يقطين) و 

(در محمد بـن علـي    264در اين مورد) و  »مرتفع في مذهبه«(در محمد بن سليمان ديلمي، به شكل 
  صيرفي).

») / تدل علي ارتفاع فـي القـول  «(در ابوهاشم جعفري كه رواياتش  511مراجعه شود به رجال كشي:  -3
(در عبداله بن بحر كوفي)  266: 3(در موسي بن جعفر كميذاني) / ابن الغضائري  406رجال نجاشي: 

(در عبـداهللا بـن سـالم     284(در عبداهللا بن حكم ارمني) و  278(در عبداهللا بن بكر ارجاني) و  268و 
(در عبـدالرحمن بـن احمـد بـن نهيـك       74(در عبداهللا بن عبدالرحمن االصـم) و   25: 4صيرفي)، و 
(در  289(در يوسف بـن السـخت بصـري) و     279(در مفضل بن عمر جعفي) و  131: 6سمري)، و 

  يوسف بن يعقوب جعفي).
  (در احمد بن علي رازي). 97رجال نجاشي:  -4
ال ترفعـوني فـوق «گرفتـه شـده باشـد:     �شايد اين اصطالح از حديث معروف منسوب به پيامبر اكـرم   -5

). از 201: 2/ عيـون اخبـار الرضـا     181(قـرب االسـناد:    »حقي فان اهللا اتخذني عبدًا قبل ان يتخذني نبيـا
: 25(بحار االنـوار   »يغلو فينا فيرفعنا فوق حدنا انا لنبرأ الي اهللا ممن«حضرت رضا هم روايت شده است: 

265.(  
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دادن علم و قدرت نامحدود و معجزات و نظائر آن، موجوداتي فـوق بشـري و    و با نسبت
ح غالت بر هردو دسته ا اين همه در استعمال اعم، اصطالد. بغير طبيعي معرفي كرده بودن

كه دو اصطالح غلـت و مفوضـه    مگر آن )1(شده است به طور معمول و متداول اطالق مي

                                           
راوي حديث كه در كتب رجال شيعه با وصـف   65فهرستي از  542 – 538ابن داود در رجال خود:  -1

اند به دست داده است. و داد القاضي هم در مقالة خود در باب تطور مفهوم غلـو و   غالي معرفي شده
تن بر مبناي اطالعات منـدرج در رجـال نجاشـي،     56فهرستي از  318 – 317غالي در ادب اسالمي: 

آوري كرده است. وي با ايـن وجـود    رجال كشي، رجال و فهرست شيخ و معالم ابن شهر آشوب جع
اند اين اسامي را از قلم انداخته است كه بايد به فهرست او  ها كه در اين منابع ذكر شده حتي از همان

) محمـد بـن   554)، محم بن فـرات (همـان منبـع:    589ان (رجال كشي: اضافه شود: اسماعيل بن مهر
/ رجـال شـيخ:    521)، محمد بن موسي شريقي (همـان منبـع:   521 – 520نصير نميري (همان منبع: 

)، محمـد بـن صـدقه    139: 6و همچنـين ابـن الغضـائري     368)، منخل بن جميل كوفي (كشي: 436
)، حسن بن خـرزاد  311بيد يقطيني (فهرست شيخ: )، محمد بن عيسي بن ع391بصري (رجال شيخ: 

). اسامي ديگـري هـم از   38) و حسين بن يزيد بن عبدالملك نوفلي (همين منبع: 44(رجال نجاشي: 
آيد كه چون اين نويسنده از آن مطلع نوبـده در فهرسـت او نيسـت:     رجال ابن الغضائري به دست مي

)، حسن بن 272: 2خلف بن محمد ماوردي (ايضاً  )،24: 2جعفر بن اسماعيل منقري (ابن الغضائري 
)، صالح بن عقبـه بـن قـيس بـن     205: 3)، صالح بن سهل همداني (همان 275: 2علي طحان (همان 

: 5)، قاسم بـن ربيـع صـحاف (همـان     204: 4)، علي بن عبداهللا ميموني (همان 206: 3سمعان (همان 
)، ميـاح مـدائني   156: 6عدان حنـاط (همـان   ) موسي بن س112: 6)، معلي بن راشد العمي (همان 45

هايالحادي بودند كـه   ). بسياري از اين غالت از گروه290: 6) و يونس بن بهمن (ايضاً 164: 6(همان 
 132قائل به الوهيت ائمه بودند، ولي برخي هم از مفوضه بودند. مثالً شيخ در كتاب فهرسـت خـود:   

او را مفوض  510اعم آن) خوانده، ولي در كتاب رجال: محمد بن بحر رهني را غالي (طبعاً در معني 
به هردو مفهوم غلـو و تفـويض نسـبت داده     99دانسته است. فرات بن احنف عبدي در رجال شيخ: 

كه نسخة اصل دست نويس شيخ را داشته اسـت هرچنـد در    492شده است (براساس نقل ابن داود: 
و مفهوم متقابلند تحريف شده است). گاهي هم كه د» غلو و تفريط«نسخة چاپي رجال شيخ به شكل 

  ).438چنانكه در مورد آدم بن محمد قالنسي بلخي، فقط وصف مفوض آمده است (رجال شيخ: 
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رفت كه در اين صورت منظور از كلمة غالت مشخصاً كسـاني بـود    باهم ديگر به كار مي
  .)1(خواندند كه ائمه را خدا (و احياناً پيامبر) مي

يافتة عقائد غالت صدر اول بود. چنين به نظر  ل اعتقادي مفوضه شكل تكاملاصو
گرا از غالت كيساني در  رسد كه جريان فكر مفوضه پيوندي نامبارك از دو نظرية غالي مي

نظرية اول نظرية حلول روح خداوند يا نور او در جسم  .)2(اوائل قرن دوم بوده است
پيامبر و ائمه بود. غالتت قرن اول، پيامبر يا ائمه را به طور ساده: خدا و تجسم تمام 

. اما بنابراين، نظر متأخرتر، امام مظهر بخشي از روح خدا يا )3(دانستند  هويت الهي مي

                                           
الغـالة  «گويـد:   مي �كه روايتي از حضرت رضا  203: 2براي مثال رجوع كنيد به عيون اخبار الرضا  -1

كـه در ايـن روايـت بـا      –غالت قائل به الوهيت ائمه (طبيعتاً به خاطر آن كه  »كفار والمفوضة مشركون
به خدائي جز پروردگار جهان معتقـد بودنـد،    –كلمة غالت به صورت مطلق از آنان ذكر شده است 
/ خصـال:   215: 1افزودند). باز در همـان منبـع    در حالي كه مفوضه عمالً خدايان ديگري را به او مي

كننـد   آمده است كه غالت و مفوضه انكار مـي  18ت شيخ: / غيب 100/ رسالة اعتقادات صدوق:  529
 198: 4كه ائمه در واقع وفات كرده يا به شهادت رسيده باشند. شيخ طوسي نيز در تلخـيص الشـافي   

. صدوق در من ال يحضره الفقيـه  »المفوضة شكوا في قتل الحسين كما شك الغالة في موت علـي«دارد كه 
شيخ مفيـد در اوائـل المقـاالت:     »ينكرون سهو النبـي –لعنهم اهللا  –فوضة الة والمإن الغ«دارد كه  359: 1

وعلـى ذلـك جماعـة أهـل اإلمامـة إال مـن شـذ ممـنهم مـن «در بحث از عدم علم امام بـر غيـب دارد كـه     38
بودن مفوضه را » درون گروهي«اين تعبير دقيقي است كه موضوع  »المفوضة ومن انتمـي إلـيهم مـن الغـالة

دهـد   نشان مي –نمودند  انتساب به تشيع را مي» دعوي«كه فقط  –در برابر جدائي كامل غالت ملحد 
 291 – 290: 1(در مورد اين نكتة اخير مقايسه كنيد با تعبير شيخ صدوق در مـن ال يحضـره الفقيـه    

. در كــل مســألة »هـذه الزيـادة المتهمــون بـالتفويض المدلسـون انفسـهم فـي جملتنـاوإنمـا ذكـرت ذلـك ليعـرف ب«
ومذاهبهم في التفويض مذاهب الغالة من «: 379رابطة غالت و مفوضه همچنين نگاه كنيد به تعبير كشي: 

  ).»الواقفه
 248و  246في التـاريخ واالدب:   نيةرجوع شود در بارة مبدأ و سير اين تحول فكري به كتاب الكيسا -2

  .253 – 250و 
  .13(قسمت اول):  20نگاه كنيد به مغني قاضي عبدالجبار  -3
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اي از پيامبران به آنان  از طريق سلسله محل استقرار اخرگي از نور الهي بود كه از آدم
رسيده بود. نظرية دوم تفسير جديدي بود كه گويا براي نخستين بار بيان بن سمعنان 

%uθèδuρ “Ï﴿، از آية )1(كيسانيه آن عصر ؤساي) از ر119نهدي (متوفي  ©!$# ’Îû Ï!$ yϑ¡¡9$# ×µ≈ s9Î) ’Îûuρ 

Ä⇓ö‘ F{$# ×µ≈ s9Î)﴾)2( گويد كه يكي  گفت: اين آيه از دو خدا سخن مي عرضه داشت. او مي
ها بزرگتر و خداي  هاست و ديگري خداي زمين، هرچند خداي آسمان خداي آسمان

. اين دو نظريه در دهة چهارم قرن دوم وسيلة )3(زمين كوچكتر و فرمانبردار اوست 
با  ،)5(رئيس غالت خطابيه )4()138ابوالخطاب محمد بن ابي زينب اسدي (متوفي حوالي 

 �يكديگر به اين صورت تلفيق شد كه روح خدا در مقام تنزل در شكل امام صادق 
. مذهب مفوضه كه اندكي پس از )7(و اكنون وي خداي زمين است )6(مجسم شده

                                           

 ة/ ممادة بيان بن سمعان تميمـي در دائـر   247 – 239در بارة اين شخص نگاه كنيد به كتاب كيسانيه:  -1
ليام تاكر در بـارة او و فرقـة   / مقالة وي 1117 – 1116: 1المعارف اسالم به زبان انگليسي، چاپ دوم، 

 241): 1975(مؤرخ اكتبـر   4، شمارة 45بيانية منتسب به او در مجلة جهان اسالم (به انگليسي)، سال 
: 1هاي ملل و نحل، و جسته و گريخته در آثار ديگر مانند تاريخ مدينة ابن شـبه   . نيز به كتاب253 –

  .165: 2و عون االخبار ابن قتيبه  201
  .84: 43كريم قرآن  -2
  ).59(همچنين نگاه كنيد به فرق الشيعه:  304رجال كشي:  -3
و  134: 1المعارف اسالم به زبان انگليسي، چـاپ دوم،   ةدر بارة اين شخص مادة ابوالخطاب در دائر -4

  ديده شود. 206 – 199گري اسالمي (به زبان آلماني):  كتاب هالم در بارة باطني
 1133 – 1132: 4المعارف اسالم به زبان انگليسي، چاپ دوم،  ةة خطابيه در دائردر بارة اين فرقه ماد -5

  ديده شود. 217 – 199به قلم ويلفرد مادلونگ، و كتاب مذكور در باال از هالم: 
  .211 – 210: 1ملل و نحل شهرستاني  -6
كـه از برخـي از    53و المقـاالت والفـرق:    59. همچنين نگاه كنيد به فـرق الشـيعه:   300رجال كشي:  -7

دانستند كه تابع و مطيع خـداي   كند كه جانشين او را خداي روي زمين مي پيروان ابوالخطاب نقل مي
  آسمان است و برحق تقدم و مقام بزرگي او اعتراف دارد.
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: مفضل بن عمر جعفي صيرفي )1(شدن ابوالخطاب، توسط يكي از هوادران پيشين او كشته
بنياد نهاده شد به شكل روشن، صورت متطورتري از همان فكر  )2()179(متوفي پيش از 

  .)3(بود
بـه   هستند كه مسـتقيماً  )4(مفوضه معتقد بودند كه پيامبر و ائمه، اولين و تنها مخلوقاتي

آفريده شدند. خداوند آن گاه قـدرت   )1(اي متفاوت با ساير بشر دست قدرت حق، از ماده

                                           
  .324و  321رجال كشي:  -1
ب به ايـن شـخص   ممنسو» الهفت واالظله«در بارة اين شخص نگاه كنيد به مقالة هالم در بارة كتاب  -2

  .260 – 219): 1978( 55در مجلة اسالم (به زبان آلماني]، سال 
. به همـين دليـل اسـت كـه ابوالحسـن اشـعري در مقـاالت        325 – 324رجوع كنيد به رجال كشي:  -3

شمارد كه تنها فرق آنان بـا سـايرين    مفوضه را از تقسيمات و فروع خطابيه مي 79: 1االسلميين خود 
ابوالخطاب را لعـن فرمـوده و از وي تبـري كـرد از شـخص او       �وقتي امام صادق  در اين بود كه

  كناره گرفتند، ولي همان افكار و عقائد وي را ادامه دادند.
. به طور دقيقتر اولين و تنها مخلـوق  112/ تصحيح االعتقاد شيخ مفيدك  61 – 60المقاالت والفرق:  -4

» حقيقـت محمديـه  «ل واحد (به تغيير برخي از آنان: مستقيم خدا يك هويت واحد و يك موجود كام
[كتاب الشجرة ابوتمام، ذيل فرقة طيراية غالت]) بود كه سپس در عالم به اشـكال مختلـف (نخسـت    
در صورت پيامبران و سپس در صورت امام علي و فاطمة زهرا و ائمة هدي از نسـل آن دو) متجلـي   

از شخصي به نـام   258رسي در مشارق انوار اليقين: ). حافظ رجب ب61 – 60شد (المقاالت والفرق: 
گفت: امام انسان كامل و تجلي ذات الهي است. گفتة اينان آن بـود كـه    برد كه مي جالوت قمي نام مي

صادر اول، تمام كماالت خدا را در مقام تنزل جز كمال قيام به ذات داراست. پس صـادر اول، مظهـر   
م قيوم كه قابل تنزل نبوده است، زيرا تنها خداست كـه قـائم   جميع اسماء و صفات الهي است جز اس

به ذات است و همه چيز ديگر به او محتاج است. بدين ترتيب در مقامات وجود، پيامبر، فاطمة زهرا 
تقـدم وجـودي بـر جميـع ماسـوا دارنـد.       ») سلسلة محمديين«گانه (يا به تعبير مفوضه:  و ائمة دوازده

خواندند كه نخستين جلوة حق در مقام ظهور بـود. پـس    ا مقام مشيت ميبعضي از مفوضه اين مقام ر
خواهد در شـكل كارهـائي    خداوند هستند، يعني آنچه خدا مي» مشيت«گانه تجسم  معصومين چهارده

شود. شرح اين عقائد (هرچند به صورت متفرق) در بسياري منابع كالمـي   كنند مجسم مي كه آنان مي
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به ايشان واگذار فرمود پـس هرچـه در ايـن جهـان روي     و مسئوليت امور عالم خلقت را 
بـه ايـن ترتيـب تمـام      –به طوري كه قبالً هم اشاره شـد   –. آنان )2(دهد از آنان است مي

شـود مثـل خلـق و رزق و ميرانيـدن و      كارهائي را كه علي االصول به خدا نسبت داده مي
را تشريع يا نسخ كنند و حالل توانند حكمي شرعي  . آنان مي)3(دهند نظائر آن را انجام مي

. برخـي از  )5(. آنان بر همه چيز از جمله غيـب آگاهنـد  )4(را حرام يا حرام را حالل نمايند
. آنان نه تنها زبان همة )6(كنند گفتند هك ائمه نيز مانند پيامبر وحي دريافت مي مفوضه مي

 . آنـان داراي )7(سـند شنا فهمند بلكه زبان پرنـدگان و حيوانـات را هـم مـي     ها را مي انسان

                                                                                                             
 45و  38 – 32و مشارق انـوار اليقـين:    13(قسمت اول):  20ي عبدالجبار آمده است مانند مغني قاض

  ها. و غير اين 47 –
/  374: 1اند در منـابعي مثـل تفسـير عياشـي      رجوع شود به رواياتي كه مفوضه در اين باب نقل كرده -1

. 315: 1/ امالي شيخ  428/ خصال:  354/ هداية خصيبي:  387: 1/ كافي  20 – 14بصائر الدرجات: 
  .31»: امام و جامعه در دورة پيش از غيبت«همچنين مقالة كالبرگ در بارة 

  .13(قسمت اول:  20/ مغني قاضي عبدالجبار  61/ المقاالت والفرق:  152بصائر الدرجات:  -2
/ رجـال   239: 2و  86: 1/ مقـاالت االسـالميين    61ت والفـرق:  / المقـاال  66 – 61بصائر الدجرات:  -3

/ رسـالة اعتقـادات    203 – 202: 2و  124: 1/ عيون اخبـار الرضـا    431/ هداية خصيبي:  332كشي: 
/ احتجـاج   178/ غيبت شـيخ:   175(قسمت دوم):  20/ مغني قاضي عبدالجبار  101 – 100صدوق: 

  .258 – 257/ مشارق انوار اليقين:  107جوزي: / تلبيس ابليس ابن ال 289 – 288: 2
. همچنـين  441و  266 – 265: 1/ كـافي   88: 1/ مقاالت االسـالميين   387 – 378بصائر الدرجات:  -4

كه خود از طرفداران اين نظرست و منـابع   326 – 319: 8البحار نمازي  سفينةنگاه كنيد به مستدرك 
  برد. ديگري را هم نام مي

/ مختصر بصائر الـدرجات:   540/ رجال كشي:  262 – 260: 1/ كافي  130 – 122رجات: بصائر الد -5
  .30 – 26. همچنين نگاه كنيد به مقالة سابق الذكر كالبرگ: 200 – 18: 26/ بحار االنوار  2

. البته با توجه به كل جهان بيني آنان، اين مسـألة مهمـي   88: 1/ مقاالت االسالميين  540رجال كشي:  -6
  شده است. نبوده و شايد براي تأكيد بر عدم فرق ميان رتبة پيامبر و امام ذكر مي

  .54/ رجال كشي:  354 – 335بصائر الدرجات:  -7
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توانائي غير محدود و علم نامحدود بوده و خالق همـه چيزنـد و روح آنـان در همـه جـا      
  .)1(حضور دارد

نخستين سخنگوي اين گروه در جامعة شيعه، در واقعه نخستين كسي كه در منـابع بـه   
، چنانكه گذشت مفضل جعفي بـود كـه پـس از    )2(داشتن چنين عقائد توصيف شده است

و اين طرز  )4(جانشين او شد )3()220او، ابوجعفر محمد بن سنان زاهري (متوفي  برگشت
تفكر در جامعة شيعة آن دوره هواداران بسيار يافت. چند دهة بعد در اواسط قـرن سـوم،   

و از پيروان مفضل محمـد بـن    )6(از دانشمندان برجستة بصره – )5(محمد بن نصير نميري

                                           
هـاي   . گـروه 439 – 168: 1براي اين موارد رجوع شود به سرتاسر كتاب بصائر الدرجات، و به كافي  -1

گفتند كه در كنار جهان بينـي كلـي آنـان     مي ههاي ديگري هم ديگري، معموالً از عوام مفوضه، حرف
اند، بلكـه ماننـد عيسـي     گفتند: ائمه وفات نكرده تأللؤ چشمگيري ندارد مثل اين كه بعضي از آنان مي

اند. رجوع كنيد به رسالة اعتقـادات   آمده است به آسمان رفته 157: 4مسيح به مرحي كه در قرآنكريم 
  .198: 4/ تلخيص الشافي  18/ غيبت شيخ:  215: 1لرضا / عيون اخبار ا 529/ خصال  10صدوق: 

. 232: 8و كـافي   24. همچنين بصائر الدرجات: 531و  380و  326و  323نگاه كنيد به رجال كشي:  -2
توصيف شـده اسـت. بـا ايـن همـه از       »رأس کـل روايـة باطنـة«كه در آن مفضل به  31نيز كتاب الهفت: 

تـر دارد. در ايـن روايـت     آيد كه سخنان او سـابقة قـديم   برمي 101روايتي و رسالة اعتقادات صدوق: 
زراره بن امين، دانشمندان بزرگ شيعه در نيمة اول قرن دوم و از اصـحاب نزديـك امـام صـادق، بـه      

فرمايند  . امام استفسار مي»ان رجال من ولد (كذا) عبد اهللا بن سبا يقول بـالتفويض«كند كه  ايشان عرض مي
إن اهللا خلـق محمـدا «دهد كه آن شخص معتقـد اسـت كـه     كه معني فوايض چيست؟ و زراره شرح مي

  .»وعليا ثم فوض األمر إليهما فخلقنا ورزقا وأحييا وأماتا. فقال عليه السالم: كذب عواهللا
 242اسالمي (به زبان آلماني):  گري در بارة اين شخص در منابع خارجي به كتاب هالم در بارة باطني -3

  شود. رجوع 243 –
  .509 – 508نگاه كنيد به رجال كشي:  -4
/ رجـال   101 – 100/ المقـاالت والفـرق:    103 – 102در بارة اين شخص نگاه كنيد به فرق الشيعه:  -5

  .395و  367و  338و  323/ هداية خصيبي:  149ابن ابي الثلج:  األئمة/ تاريخ  521 – 520كشي: 
  .»كان من أفضل أهل البصرة علما«گويد:  كه مي 63 – 62: 6رجال ابن الغضائري  -6
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دن عقائد باطني ديگر در باب حلول و تناسـخ بـه سـورت    مكتب آن دو را با افزو –سنان 
حكومـت،   . او شانس آن را يافت كه يكي از مقامات باالرتبـة )1(اولية خطابي آن بازگرداند

و پدر علي بـن   )2(محمد بن موسي بن حسن بن فرات، از اعضاء خاندان متنفذ بني فرات
)، بـه او بگـرود و از وي   320 – 295) وزيـر المقتـدر بـاهللا عباسـي (    312فرات (متـوفي  

امـا تـدوين و تكميـل و بنيـاد      )4(. مذهب نُصيري به اين شكل متولـد شـد  )3(حمايت كند
محمد بن نصير، حسين بن حمدان خصيبي  )5(اساسي آن به دست يكي از جانشينان بعدي

انجام گرفت و از آن پس بـه شـكل يـك فرقـة غـالي در جامعـة        )6()358يا  346(متوفي 
اوم يافت كه اكنون تعداد پيـروان آن در مجمـوع سـوريه و لبنـان و تركيـه بـه       اسالمي تد

                                           
بصيريه خود به اين حقيقت واقف و معترفند و در آثار خود از ابوالخطاب با تجليل و حرمـت بسـيار    -1

  اند. خطابيه، مخمسه و نصيريه عمالً جريان فكري واحد بوده برند. در واقع بايد گفت كه نام مي
المعارف اسالم به زبـان انگليسـي، چـاپ     ةدر بارة اين خاندان رجوع كنيد به مادة ابن الفرات در دائر -2

  .768 – 767: 3دوم، 
 . همچنـي 245 – 244/ غيبـت شـيخ:    521/ رجال كشي:  100/ المقاالت والفرق:  103فرق الشيعه:  -3

كه نام احمد بن محمد بن فرات كاتب در ميان هواداران محمد بـن   338نگاه كنيد به هداية خصيبي: 
نصير ذكر شده است. در بارة رابطة اين خاندان با غالت به طور كلي رجوع كنيـد بـه رجـال كشـي:     

بـه  / كتـاب الهفـت منسـوب     148ابـن ابـي الـثلج:     األئمة/ تاريخ  323/ هداية خصيبي:  554و  303
  .258/ مشارق انوار اليقين:  21 – 20مفضل: 

/ شرح  265: 1/ مناقب ابن شهر آشوب  63: 6/ رجال ابن الغضائري  149ابن ابي الثلج:  األئمةتاريخ  -4
: 1. همچنين مقاالت االسـالميين  257/ مشارق انوار اليقين برسي:  122: 8نهج ابالغه ابن ابي الحديد 

  نده و اين شايد غلط نسخه يا چاپ باشد.كه آنان را نميريه خوا 86

  ببينيد. 296گري اسالمي (به زبان آلماني):  ليست اين جانشينان را در كتاب هالم در بارة باطني -5
و تاريخ ادبيات عرب سزگين (اصل آلمـاني)   255: 2در بارة اين شخص رجوع كنيد به اعالم زركلي  -6

  اند. برده شدهو منابعي كه در اين دو كتاب نام  584: 1
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. اما قسمت اعظم مفوضـه از پيوسـتن بـه ايـن مـذهب      )1(شود چندين ميليون نفر بالغ مي
خودداري كرده و تا پايان دورة ائمه كه در مورد بحث  –و به معنائي احياء شده  –جديد 

  شيعة اماميه باقي ماندند.ما در اين فصل است همچنان در صفوف 

***  

هاي غاليانه به جامعة شيعة امامي رخنه كرده و اندك انـدك   از همان زماني كه گرايش
نمود بسياري از شيعيان و اصـحاب ائمـة اطهـار بـه      برخي از شيعيان را به خود جلب مي

شدت با نسبت هرگونه صفات فوق بشري به آنان مخالف بـوده و بـر ايـن نكتـه تأكيـد      
اند. هواداران ايـن گـرايش    كردند كه آنان فقط دانشمنداني پرهيزكار (علماء ابرار) بوده مي

چون و چـرا و تسـليم محـض     بردار بي البته از نظر اطاعت و تبعيت از امام، پيرو و فرمان
چه ائمه از نظر آنان جانشينان برحق پيامبر بودن كه خود، مسلمانان را به پيـروي   –بودند 

و  –از ايشان به عنوان مفسرين برحق كتاب خـدا و وارث علـم پيـامبر فرمـان داده بـود      
همين، وجه تمايز اين گروه از اصحاب ائمه از ساير مسلماناني بود كه بـه خـدمت ائمـه    

آموختنـد و   آمدند و از آنان مـي  والي به خاندان پيامبر مي براي استفادة علمي يا محبت و
 كردند، امـا نـه بـه عنـوان امـام مفتـرض الطاعـه، بلكـه بـه عنـوان           نقل حديث و فتوا مي

اي چون امام باقر و امام صادق را دانـاترين   دانشمنداني از خاندان پيامبر. برخي امكاناً ائمه
بـاز اطاعـت آنـان را بـه نـص پيـامبر واجـب         دانستند، ولي عالم دين در روزگار خود مي

شمردند.اما آن گروه از اصحاب با آن كه به شدت تمام بـا نسـبت هرگونـه امـر غيـر       نمي
چـون و چـراي آنـان     كردند شيعه و مطيـع بـي   طبيعي مانند علم غيب به ائمه مخالفت مي

  دانستند. بودند و ايشان را امام و رهبر اسالم مي

                                           

: 8المعارف االم به زبان انگليسي، چـاپ دوم،   ةدر بارة اين فرقه در حال حاضر، مادة نصيريه در دائر -1
  ديده شود. 148 – 145
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ترين شخصيت در ايـن گـرايش، يـك     ترين و محترم دوم مهمهاي نخستين قرن  در ده
بـود   )2()131به نام ابومحمد عبداهللا بن ابي يعفور عبدي (متوفي  )1(دانشمند برجستة كوفه

صـحابي مـؤمن و    . او يـك )3(بـه ايشـان بـود    �ترين اصحاب امام صادق  كه از نزديك
صحابي كه كامالً مطيع و فرمانبردار او  )6(يا يكي از دو )5(و به عنوان تنها )4(وفادار امام بود

بوده و وي از آنان كمال رضايت داشته است، توسط امام ستايش شده اسـت. در كلمـات   
سـابقه   در بارة عبداهللا بن ابي يعفور، از او با توصيفاتي نادر و بي �منقول از امام صادق 

امبر و اميرالمؤمنين جاي اي ميان خانة پي شود مانند آن كه او در بهشت در خانه ستايش مي
. مع هذا بايد توجه داشت كه اين دانشمند، ائمه را تنها علماء ابرار اتقيـاء  )7(خواهد داشت

يـك   – )1(و يك بار گفتگوئي بر سر همـين موضـوع بـا معلـي بـن خنـيس       )8(دانست مي

                                           
  .213/ رجال نجاشي:  427و  162نگاه كنيد به رجال كشي:  -1
ت. اين طـاعون در  درگذشته اس �وي در سنة طاعون در ايام امامت امام صادق  246به نقل كشي:  -2

[نيـز نگـاه كنيـد بـه همـان       60و  21(بخش دوم):  7، 355: 5بوده است (طبقات ابن سعد  131سال 
/  212/ كتـاب التعـازي مبـرد:     603: 2) / تاريخ خليفـه بـن خيـاط    17و  13و  11: 7بخش از جلد 

/ تـاريخ اإلسـالم    288 – 287: 7] / منتظم ابن الجوزي 601و  471[همچنين  470معارف ابن تقيبه: 
اند كه  آورده 130). ولي برخي نويسندگان آن را در وقايع سال 313: 1/ النجوم الزاهره  191: 5ذهبي 

  .393: 5/ كامل ابن اثير  401: 7بايد شروع آن را منظور داشته باشند. نگاه كنيد مثالً به تاريخ طبري 
  .464: 6. همچنين رجوع كنيد به كافي 10رجال كشي:  -3
/ تفسير عياشي  162). همچنين نگاه كنيد به كتاب درست بن ابي منصور: 462(بند  249رجال كشي:  -4

  .190/ اختصاص:  327: 1
  ).464و  463و  453(بندهاي  250و  249و  246رجال كشي:  -5
  .180همان منبع:  -6
  .249همان منبع:  -7
تـوان بـه    همچنين مـي  �خاص امام صادق  . براي نظائر چنين نظراتي ميان صحابة247همان منبع:  -8

آمـده   12تعريف ابان بن تغلب (دانشمند نامور شيعه در اين دوره) از تشـيع كـه در رجـال نجاشـي:     
الشيعة الذين إذا اختلف الناس عن رسـول اهللا اخـذوا بقـول علـي، وإذا اختلـف «است اشاره كرد به اين شرح: 
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نمود كه امـام، سـخن    –شمرد  رديف پيامبران مي كه ائمه را هم �خدمتكار امام صادق 
  .)2(عبداهللا بن ابي يعفور را تأييد كرده و نظر معلي بن خنيس را به شدت رد فرمود

نظرات عبداهللا بن ابي يعفور به وضوح طرفداران بسـياري در جامعـة شـيعة آن زمـان     
. برخـي  )3(داشته است. در تشييع جنازة او جمعيت بزرگي از شيعيان شركت كـرده بودنـد  

                                                                                                             
/ بصـائر   379: 1(در اين مورد باز نگاه كنيد به عـدة شـيخ    »الناس عن على اخذوا بقول جعفـر بـن محمـد

گويد كه بسياري از اصحاب ائمة اطهار و  مي 151 – 150). شهيد ثاني در حقائق االيمان: 525صفار: 
انـد.   اند و حتـي قائـل بـه عصـمت آنـان هـم نبـوده        دانسته شيعيان متقدم، آنان را تنها علماء ابرار مي

دهد (همچنـين نگـاه    اين نظر را به اكثريت شيعيان متقدم نسبت مي 220: 3 بحرالعلوم در رجال خود
). با اين وجود بايد در نظر داشت كه در زمان شيخ مفيد تنها اقليتـي  346و  45كنيد به رجال ابوعلي: 

). ضمن آن كه خود شـيخ مفيـد   35اند (اوائل المقاالت:  كرده عصمت ائمه را انكار مياز علماء شيعه، 
  كند. غيب ائمه را يكسره انكار مي علم العكبريةمسائل در ال

/ رجـال ابـن    417/ رجـال نجاشـي:    382 – 376در بارة اين شخص نگـاه كنيـد بـه رجـال كشـي:       -1
  .110: 6الغضائري 

. البته در متن خبر آمده است كه معلـي  354: 3) / مناقب ابن شهر آشوب 456(بند  247رجال كشي:  -2
. ولي با توجه به اين كه وي نه تنها مسلمان بلكه خـدمتكار امـام   »األنبيـاء األئمة«گفت:  بن خنيس مي

بوده طبعاً منظور او همدوشي آنان با انبياء است نه پيامبري به معني واقعي، و اال با توجـه   �صادق 
به نص قرآنكريم، وي نه تنها شايستة خدمتگزاري امام  �بودن ختم نبوت بر رسول اكرم  به ضروري

بود، بلكه مسلمان هم نبود. اين تفسير به خوبي بـا روايتـي ديگـر در همـان منبـع تأييـد        معصوم نمي
شود كه براساس آن عبداهللا بن ابي يعفور ائمه را محدث و مفهم (يعني ملهم از جانـب خداونـد)    مي
ادوار بعد با تفاسير خاصـي از سـوي غـالت و موضـه رو بـه رو       داند. چه اين اصطالح گرچه در مي

شده، ولي در استعمال نخستين خود به وضوح، مفهومي ضد غالي و در برابر اعتقاد و نظر غالت بـه  
. در 79 0 66: 26تداوم وحي همدوشي ائمه با انبياء بوده است (رجوع كنيد به روايات باب در بحار 

ديم شيعي مقالة اتان كالبرگ در مجموعة مقاالت او بـا نـام عقيـده و    بارة اصطالح محدث در ادب ق
  شريعت در تشييع امامي [به زبان انگليسي]، مقالة پنجم، مفيد است).

  ).458(بند  247رجال كشي:  -3
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در روزگـار خالفـت    )1(لم ملل و نحل اسالمي، نخسـتين آنـان ابـن المقعـد     دانشمندان ع
برند كه در مسـائل   )، از يك گروه شيعه به نام يعفوريه نام مي169 – 158مهدي عباسي (

انـد.مثالً جـدال در مسـائل     جو بوده مذهبي اختالفي داراي نقطه نظرات معتدل و مسالمت
. )3(شمردند ، منكران امامت ائمه را كافر نمي)2(التدانستند و برخالف غ مذهبي را روا نمي

ها به گروه هواداران عبداهللا بـن ابـي    رسد كه اشارة نويسندگان اين كتاب چنين به نظر مي
يعفور است همچنانكه براي ساير بزرگان علماء شيعه ماننـد زراره و هشـام بـن حكـم و     

  .)4(اند هائي با نسبت به آنان ذكر كرده مؤمن الطاق نيز گروه
چه در زمان حيات  –غالت و مفوضه فعاالنه عليه عبداهللا بن ابي يعفور و هواداران او 

. در زمـان حيـات وي، حتـي در    )5(انـد  كـرده  تالش مـي  –او و چه پس از درگذشت وي 
فرمود به او حملـه   حضور امام كه همواره از او پشتيباني كرده و مخالفين او را محكوم مي

آنان جمعيت بزرگي را كه در تشييع جنازة عبـداهللا بـن ابـي يعقـور شـركت      . )6(كردند مي

                                           

  .24الناس لزمانهم يعقوبي:  كلةنيز نگاه كنيد به مشا 266 – 265همان منبع:  -1
  .69/ المقاالت والفرق:  65نگاه كنيد به فرق الشيعه:  -2
. اين گروه به اين ترتيب به وضوح غير از فرقـة ديگـري بـه همـين نـام      122: 1المقاالت اإلسالميين  -3

انـد (مفـاتيح    كـرده  هاي غالت بوده و از شخصي به نام محمد بن يعفور پيروي مي است كه جزء فرقه
  ).50العلوم خوارزمي: 

و  277: 1توانيد به اين منابع هـم مراجعـه كنيـد: كـافي      بي يعفور ميهاي كالمي ابن ا در بارة گرايش -4
  .53: 23/ بحاراالنوار  307و  305/ رجال كشي:  133

به صورت كلي، غال از اصحاب برجسته و دانشمند ائمه نفرت داشتند چه جامعـه، آن دانشـمندان را    -5
كـرد و تـأثير    رنگ مـي  ناي غالت را بيدانست و طبيعتاً اين مسأله ح نمايندگان واقعي نظرات ائمه مي

  .148و  138نمود. نگاه كنيد به رجال كشي:  آنان را در جامعة شيعه تا حدود بسيار زيادي خنثي مي
  .246رجال كشي:  -6
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سـاختن   كه بـه وضـوح تالشـي بـود بـراي مـتهم       )1(جسته بودند مرجئة شيعه لقب دادند
هاي سني در مباني اعتقادي خود، چرا كه آنان ائمه را از نوع  هواداران او به داشتن گرايش

خ خـدا (اصـطالح مرجئـه در آن روزگـار بـر سـنيان       انسان دانسته بودند و نه عمالً از سن
شد و حالتي مشابه حالت اصـطالح وهـابي در روزگـار مـا را      طرفدار بني اميه اطالق مي

داشت). اين كارها موجب حدوث دشمني و حمالت لفظي متقابل ميان دو طرف در زمان 
. در آن )3(دتر شـ  ، ولي پس از آن حضرت بر شدت آن بسيار افزوده)2(شد �امام صادق 

كردند و گاه  نيز بر سر اين مسائل منازعه مي �زماني حتي اصحاب دانشمند امام كاظم 
  .)4(كشيد كار به قهر و قطع رابطة هميشگي مي

***  

هجـري   203در سـال   �نقطة عطف در تاريخ فرقة مفوضه با رحلت حضرت رضا 
بزرگوار در حـين وفـات   فرا رسيد. در فصل پيش اشاره شد كه چون تنها فرزند ذكور آن 

ها و گفتگوهائي در جامعة شيعه درگرفت كه آيا كودكي در ايـن   پدر هفت ساله بود بحث
سن واجد شرائط امامت است يا نه. سواد اعظم جامعة شيعه در نهايت آن حضرت را بـه  

  ها و استدالالت براي اين امر يكسان نبود: عنوان امام پذيرفتند ولي توجيه
د معني امامت آن جناب اين است كه امامت حق ايشان است و هنگامي گفتن اي مي عده

كه به سن بلوغ رسيده و شرائط علمي الزم را به دست آورد آنگاه امام خواهد بـود (عينـاً   
مثل مسألة حيازت ميراث در اموال واعيان). بحثي بود كه اين صالحيت علمي از كجا بـه  

با نگريستن به كتب آباء و اجداد بزرگوار بـه  دست خواهد آمد. نظر غالب آن بود كه وي 

                                           
ديـده   247درآورده بودنـد كـه در رجـال كشـي:      �اين را در قالب حديثي به نقل از امام صـادق   -1

  شود. مي
  .285و  223و  78: 8رجوع شود به كافي  -2
  .250: 4مناقب ابن شهر آشوب  -3
  ).192: 25(براي سابقة اين مورد خاص نگاه كنيد به بحاراالنوار  410: 1كافي  -4
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آن مرتبه دست خواهد يافت. اصوالً يك نظر شايع آن بود كه دانش ائمه در امور شريعت 
در طول مصاحبت طوالني خود با پيـامبر   �مقتبش از كتابي است كه اميرالمؤمنين علي 

ن بـدان دسترسـي   از افاضات آن بزرگوار گرد آورده بود و اين دانـش بـود كـه ديگـرا     �
نداشتند، و همچنين كتب ديگر كه از اختصاصات خاندان عصـمت و طهـارت بـه شـمار     

. مسائل مستحدثه در هر عصر و زمان را امام هر عصر براساس قواعد وكليـات  )1(رفت مي
ها به طريق استنباط فروع از اصول استخراج و تبيين خواهد فرمود  مذكوره در همان كتاب

پذيرفتنـد، چـون    تخراج احكام رادر آن ادوار، اكثريت جامعة شـيعه نمـي  . اين روش اس)2(
معتقد بودند فكر آدمي در معرض خطا است و اشتباه در ارجاع فرعي بـه اصـل صـحيح،    
موجب اشتباه در فهم حكم و اسناد حكم نادرست به شريعت و در مĤل موجـب ضـاللت   

وجود نداشت، زيـرا او معصـوم    خواهد شد، ولي در مورد امام چنين ترديد وتالي فاسدي
فرمود. پـس اجتهـاد او    بود و خداوند او را از خطا در احكام شريعت حراست و حفظ مي

كردند به طور واضح معتقـد   تحليلي مي . كساني كه چنين)3(افتاد همواره بر واقع منطبق مي
و خـرق  به آن كه ائمه، موجوداتي فوق بشري بوده و امكان اكتساب علم از طريق اعجاز 

                                           
 – 172: 2(نيز نگاه كنيد به  53و  33و  25 – 22: 26/ بحار االنوار  64: 1نگاه كنيد به دعائم االسالم  -1

179.(  
اي كه در اين مورد در منابع به كار رفته وازة قياس است كه در متفاهم شيعة آن عهـد بـه معنـي     واژه -2

هرگونه استدالل عقلي بود و نه فقط آن نوع خاص تحليل فقهي كه بعداً در سنت فقهـي اهـل سـنت    
يسي) از همـين  اي بر فقه شيعه (به زبان انگل قياس نام گرفت. در اين باره رجوع كنيد به كتاب مقدمه

  .187. همچنين كتاب معارج محقق حلي: 30 – 29نويسنده: 
 – 387. همچنين نگاه كنيد به بصـائر الـدرجات:   98 – 96/ المقاالت والفرق:  99 – 98فرق الشيعه:  -3

مـورد تأييـد و پشـتيباني دانشـمند و      96. اين نظرية به نقل سعد بن عبداهللا اشعري در مقـاالت:  390
ة شيعه در آن عهد، يعونس بن عبدالرحمن قمـي قـرار داشـت (در بـارة ايـن دانشـمن       متكلم برجست

رجوع كنيد به فصل چهارم كتاب حاضر). نيز رجوع كنيد به كتاب الشجرة ابوتمـام اسـماعيلي، ذيـل    
  .»ما اجمعوا عليه«سخن از فرقظ اماميه، در سخن از 
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عادت داشته باشند نبودند و از طرف ديگر با انسداد باب وحي پس از درگذشـت پيـامبر   
امكان تصور رسيدن فيض علمي از آن راه هم منتفـي بـود. بـا تحليلـي كـه در مـورد        �

شد اعتبار اجتهادات آنـان   بودن اجتهاد ائمه بر مبناي عصمت آنان ارائه مي ضمانت مصيب
شد و باز فرق روشن و اساسي ميان علـم   در چهارچوب عقائد بنيادي شيعه قابل قبول مي

يت آن فرض عـين بـود بـا علـم مفتيـان و علمـاء رسـمي        آنان كه قطعي، و اطاعت و تبع
آمـد. ايـن    شريعت كه هيچ ضمانتي براي مطابقت آن با واقع وجود نداشت به وجود مـي 

  خالصة نظرية اين گروه بود.
گفتنـد: خداونـد    پيمودند. آنان مي گروه ديگري از شيعيان در اين مساله راه ديگري مي

خواهد بدهد و او را امام سـازد حتـي    به هركس مي تواند علم شريعت را به طور كامل مي
اگر آن شخص، كودكي خردسال باشد همچنانكه عيسي مسيح و يحيي بن زكريا به نـص  

البته بايد توجـه داشـت كـه الزمـة ايـن سـخن آن        .)2(در كودكي پيامبر بودند )1(قرآنكريم
لزامي است تا خداونـد  نيست كه امامت، امري موروثي و انتقال آن از پدر به فرزند ذكور ا

راهي جز تكميل شرائط امامت براي كودكي خردسال نداشته و مثالً نتوانـد امامـت را در   
شخص بالغ و دانشمند ديگري از خاندان پيامبر مانند برادر امام متـوفي يـا ديگـري قـرار     
دهد. بلكه فرض اين است كه امامت كودك خردسال به نص و وصيت امام پيشين ثابـت  

  .)3(ها در صدد تشريح امر واقع و تبيين آن حقيقت مسلم و ثابت است ين تحليلشده و ا

                                           
  .30: 29و  12: 19قرآنكريم:  -1
و  322و  321: 1/ كـافي   99و  96 – 95/ المقاالت والفرق:  99/ فرق الشيعه:  238بصائر الدرجات:  -2

 317/ ارشاد مفيـد:   182 – 181/ مقاالت ابوالقاسم بلخي:  105: 1/ مقاالت االسالميين  384 – 383
كه از ساير منابعي كه در بـاال   35و  34و  24و  21و  20: 50/ بحاراالنوار  96: 2/ مجالس او  319و 
  كند. اند نقل مي ام برده نشدهن

هائي در ميان شيعيان نخستين  كند كه چنين بحث نقل مي 25در مسائل االمامه منسوب به ناشي، اكبر:  -3
براسـاس برخـي    �هم در گرفته بود، زيـرا امـام سـجاد     �پس از شهادت حضرت امام حسين 

قل اين منبع در آن زمـان هـم برخـي    ها در اين آن روزگار هنوز به سن بلوغ نرسيده بود. به ن گزارش
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در ميان اين دو نظريه، سرانجام نظرية دوم كه نوعي حالت فوق طبيعي و خارق العاده 
داد جاذبة بيشتري در جامعة شيعه يافت و م ورد قبول بخش بزرگتـري از   به اين مورد مي

مـؤثري بـه جاافتـادن و پـذيرش بسـياري از عقائـد و        شيعيان قرار گرفت و اين به شكل
تحليالت غالت و مفوضه در بارة طبيعت فوق بشري ائمه كمك كرد چه اذهـان را بـراي   

انگيـزي تمـام    مفوضـه بـه گونـة تحسـين     )1(نمود. از اين پس قبول چنان سخنان آماده مي
رگي از روايات و نيروي خود را صرف نشر آثار و افكار خود كه اكنون شامل مجموعة بز

داد كه مفضـل جعفـي و    احاديث بود نمودند. اين مجموعه را عمدتاً منقوالتي تشكيل مي
تر به عنوان روايت از امام صادق و سپس امام كاظم بـراي   ياران و پيروان او در قرن پيش

ديگران نقل كرده بودند. اضافه بر آن رواياتي بود كه غالت تندروتر ماننـد ابوالخطـاب و   
. )2(يگران به آن بزرگواران اسناد داده و بسياري از آن مورد قبول و اسـتناد مفوضـه بـود   د

 و بـا  )3(البته مفوضه به همين اكتفا نكرده و بخش عظيمي نيز در اين دوره بر آن افزودنـد 
نزلونا عن الربوبية وقولوا «اند به صورت:  استناد به روايتي كه مدعي بودند از ائمة هدي شنيده

                                                                                                             
شيعيان به مورد عيسي مسيح و يحيي استدالل كرده بودند. فرد شاخص در اين گروه براساس همـان  
گزارش ابوخالد كابلي بود، يك شيعة متقدم كه به خصوص مورد احترام و تمجيد غـالت بـوده و او   

/  15الكشف جعفر بن منصور الـيمن:   / كتاب 21 – 20اند (كتاب الهفت:  شمرده را از رجال خود مي
). در درستي اسناد اين ماجرا 148ابن ابي الثلج:  األئمة. نيز تاريخ 245كتاب سرائر و اسرار النطفاء او: 

به امامت حضرت سجاد ترديدهاي اساسي وجود دارد، ولي اصل اسـتدالل و نظـر در جامعـة شـيعه     
/  69 – 68قديم است و گويا در اوائل قرن دوم هم وجود داشته است. نگاه كنيـد بـه فـرق الشـيعه:     

  .43/ مسائل االمامه:  72المقاالت والفرق: 
در بارة وضع جامعة شيعه اندكي پيش از اين و اختالفات ميان شـيعيان بـر سـر ايـن موضـوعات در       -1

  .441: 1اوائل قرن سوم نگاه كنيد به كافي 
  .225 – 224نگاه كنيد به رجال كشي:  -2
ضـعيف متهافـت «گويـد:   كه در بارظ مفضـل مـي   131: 6براي مثال نگاه كنيد به رجال ابن الغضائري:  -3

  ».حديثه حمالً عظيما يف ةء کثير وحمل الغالي، وقد زيد عليه شيتفع القول خطابمر 
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و با پشتگرمي اين رخصت كه آن را به گونة چك سفيد امضاء شده تلقـي   )1(»ما شـئتم فينا
كردند مركب همت در وادي بيان تاختند و از انتساب هيچگونه صفت خدائي يـا معجـزة   

هاي آن بزرگواران را در ادوار متقدم تـاريخ بشـري    محير العقول و مطالبي كه آثار و نشانه
  جست دريغ ننمودند. الهي) مي (از كشتي نوح و صحف ادريس تا پاية عرش

ناپذير مفوضه بود كه  تمام قرن سوم هجري به اينگونه صحنة تالش و كوشش خستگي
براي آنان دورة پربار و موفقي نيز بود، زيرا در اين قرن آثار غالت به طـور عمـوم، و بـه    

هـاي   خصوص آثار مفوضه، شكوفائي فراوان يافت. بسياري از مواد و مطالبي كه در زمينه
ذكرشدة باال در آثار متأخرتر نقل و حفظ شده است دستاورد تالش فكري و ادبي مفوضة 

تـر   اين دوره است. اضافه بر اين، آنان براي آن كه مواضع خود را در سنت شيعه مستحكم
شماري در فضائل و ستايش مفضل و ساير بزرگان نسل گذشتة خود از  نمايند روايات بي

آور نتيجة متوقع خود را به بار آورد و  . اين تالش اعجاب)2(كردندزبان ائمة هدي روايت 
اين گروه كه تا اوائل قرن سوم مطرود و مورد شك و ترديد و اتهام و در حاشيه بودند تا 

كوشيدند كه بر  اواسط قرن مزبور به درستي در جامعظ شيعه براي خود جا باز كرده و مي
  به عنوان مفسر و نمايندة معتبرمذهب معرفي كنند. تر پيروز آيند و خود را گرايش معتدل

                                           
/ كتاب موسوم بـه تفسـير    241) / بصائر الدرجات: 409: 2دالئل حميري (به نقل كشف الغمة اربلي  -1

/ مختصر بصائر الـدرجات:   233: 2/ احتجاج  614/ خصال:  432/ هداية خصيبي:  44امام عسكري: 
59.  

 402و  365و  323 – 322و  321/ رجال كشي:  237نگاه كنيد براي چند نمونه به بصائر الدرجات:  -2
شود مثالً در يك روايـت دارد   آوري ديده مي ها مطالب اعجاب . در بسياري از اين نقل509 – 508و 

در وسط روز در گرماي شديد تابستان در حالي كه در مزرعة خود ظاهراً مشغول  �كه امام صادق 
تر بوده است  كه به حسب قاده از ايشان جوان –اند، پس از ذكر نام مفضل  ريخته كار بوده و عرق مي

). به گفتة مصـحح  323 – 322(رجال كشي:  »إنما هو والد بعد والـد«اند:  سيو چند بار تكرار فرموده –
چنان كه گوئي ذكر و وصف مفضل جزء تسبيح حضرت فاطمة زهـراء   125: 6مع الرجال قهپائي مج

  (عليها السالم) است.
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***  

دانشمندان و راويان حديث مدرسة قم كه در آن دوره مركز اصلي و عمدة علمي شيعه 
دادند. آنان  بود به شدت نسبت به بسط و رخنة افكار و آثار مفوضه عكس العمل نشان مي

را كـه بـه سـرعت گسـترش      كوشيدند جلوي سيل عظيم ادبيات غالت نيز با تمام قوا مي
يافت بگيرند. علماء قم تصميم گرفتند كه هركس را كه به ائمه نسبت امور فوق بشري  مي

و چنين كساني را از شهر خود اخـراج كننـد. افـراد     )1(بدهد به عنوان غالي معرفي نمايند
 متعددي از راويان حديث به خاطر آن كه آنگونه مطالب را روايت كـرده بودنـد در نيمـة   

البته اين مجازات نقل چنين مطالب بود. اعتقاد واقعي  .)2(اول قرن سوم از قم اخراج شدند
به چنان مطالب مسألة ديگري بود كه براساس مرويات از ائمة هدي در حد كفـر شـمرده   

توانست مجازات مرگ به همراه بياورد. عمالً گزارشي در دست اسـت   شد و امكاناً مي مي
وشيدند يك راوي حديث شهر خود را كه متهم بـه اعتقادداشـتن و   كه مردم قم يك بار ك

خوانـد از ايـن    هواداري از چنان افكاري بود به قتل برسانند، ولي چون ديدند او نماز مـي 
دهد كه شيعيان قـم در آن زمـان فرقـي ميـان دو      . اين داستان نشان مي)3(خودداري كردند

                                           
  .89: 52نگاه كنيد به بحاراالنوار  -1
). از ايـن جملـه بودنـد راويـان     77و  38(همچنين نگاه كنيد بـه رجـال نجاشـي:     512رجل كشيك  -2

)، ابـو  185رجـال نجاشـيك    179: 3(رجال ابن الغضـائري  مشهوري چون سهل بن زياد آدمي رازي 
) و حسـين بـن عبيـداهللا محـرر     332/ نجاشـي   264: 5سمينه محمد بن علي قرشي (ابن الغضـائري  

هم به خاطر عدم دقـت  » المحاسن«). احمد بن محمد بن خالد برقي مؤلف كتاب 512(رجال كشي: 
داد از شـهر اخـراج شـد (ابـن      در روايـات او راه مـي   هـا را  اي از آنگونه حرف در نقل كه احياناً پاره

  ).138: 2الغضائري 
. اين شخص ابوجعفر محمـد بـن اورمـه قمـي از روات     329/ نجاشي:  160: 5رجال ابن الغضائري  -3

) كـه  330 – 329اواسط قرن سوم است كه تأليفاتي داشته از جمله كتـابي در رد غـالت (نجاشـيك    
اها و در همان بحبوحه براي تبرئة خود از اتهام ممزبـور تـأليف كـرده    شايد به خاطر همان سر و صد

گـري و برخـي    هـاي بـاطني   بود. با اين همه به نقل همين منابع در يكي از اثار منسوب به او گـرايش 
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گذاشتند و معتقـد بودنـد كـه     نمي فوضهمفهوم غلو و تفويض و ميان دو گروه غالت و م
و  ةدانند مسـلمان و اهـل صـوم و صـال     تمام كساني كه ائمه را موجودات فوق بشري مي

ساير عبادات نيستند، به اين دليل چون آن مرد را مشتغل به نماز يافتند، نتيجه گرفتند كـه  
  .)1(جمع نيستاساس بوده است، چه آن با نمازخواندن قابل  اتهام غلو در مورد او بي

كار ننشستند و آنان و ساير شيعيان  هاي علماء قم، مفوضه هم طبيعتاً بي در برابر تالش
در  �معتدل را مقصره خواندند، نامي كه پـيش از آن در تـداول طرفـداران اهـل بيـت      

                                                                                                             
رسد كـه او در نهايـت از گـروه     شده است. به هر تقدير چنين به نظر مي مطالب از آن دست ديده مي

  ه از غالت تندرو كه مذاهب مستقل به خود داشتند.مفوضه بوده است و ن
خواندنـد، معمـوالً شـريعت را منسـوخ      به شرحي كه قبالً گذشت غالت تندرو كه ائمـه را خـدا مـي    -1

دانستند. به نظر  دانسته و خود را مشمول احكام و واجبات از جمله نماز، و همچنين محرمات نمي مي
ه حقائق عالم وجود و مقام واقعـي ائمـه مطلـع نشـده و دچـار      آنان اين احكام براي كساني بود كه ب

) و گرنه معرفـت امـام كـافي از عبـادات و     61كوتاهي فكر و قصور ادراك بودند (المقاالت والفرق: 
كردند غالت  دانستند و لذا فكر مي ). اين نظر را مردم مي325/ رجال كشي:  39نماز بود (همان منبع: 

رفتار آنان در وقت نمازهاي يوميه تشخيص دهند چه اگر طـرف، غـالي بـود    توانند با دقت در  را مي
آمـده   327). در نقل قولي كـه از مفضـل در رجـال كشـي:     530خواند (رجال كشي:  طبيعتاً نماز نمي

است او نيز امر نماز را در برابر خدمتگزاري به امام ناچيز جلوه داده است. گزارش ديگري در همـان  
د كه او خود شخصاً در سفر زيارت كربال در خوانـدن نمـاز صـبح خـود كوتـاهي      گوي مي 325منبع: 

كرده بود. اين گزارش ظاهراً از اين نظر براي راوي اهميت داشته كه مفضل را به عنـوان يـك غـالي    
كند. نمونة حالت مقابل اين، اظهار يك راوي حديث اواسط  تندرو (و نه تنها يك مفوض) معرفي مي

گويد، او كسي بود كـه وضـوگرفتن را    بودن محمد بن سنان مي براي تكذيب غالي قرن سوم است كه
كند چرا مردم قم كه در صدد قتل محمـد بـن    ). اين نكته روشن مي11به من آموخت (فالح السائل: 

اورمه بودند با ديدن او در حال نماز از تصميم خود منصرف شدند. در ذهنيت آنان اگر او غالي بـود  
دانستند كه غالت دو شاخه بودند و شاخة مفوضة آنان در رعايت شعائر  خواند. آنان نمي يكه نماز نم

مذهبي با سواد اعظم شيعيان اختالف و فرقي نداشتند و نماز و تكاليف شـرعي خـود را ماننـد بقيـة     
  دادند. مسلمين انجام مي
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شد كه نسبت بـه مقـام اميرالمـؤمنين     اعصار اوليه بر عثمانيه و طرفداران امويان اطالق مي
شـيعيان، ايـن    و اكنون نيز گرچه اطالق آن بر ايـن گـروه از   )1(كردند احترامي مي بي �

شد كه آنان در درك و وصول به واقعيت و حقيقت وكنه مقام ائمه عاجز  چنين توجيه مي
، با اين همه روشن است كه آن نام همچنان رائحـة اتهـام بـه تسـنن و     )2(اند و قاصر مانده

خود داشته و به عنوان ناسزا (مثل اصـطالح مرجئـه درادوار    را در �ضديت با آل علي 
                                           

قوم فعبدوه وقصر فيه قوم فشتموه  افرط فيه«گويد:  كه مي 31مثالً رجوع كنيد به المعيار والموازنه:  -1
از همين منبع). همچنين به روايت نقل شده از امام  33و  32. (نيز نگاه كنيد به صفحات »وقذقوه

وذهبت آخرون إلى التقصير في أمرنا واحتجوا بمتشابه «كه دارد:  311: 2سجاد در كشف الغمظ اربلي 
. يعني اهل تسنن (همچنين نگاه كنيد به ديباچة »استحسنوا القرآن فتأولوه بآرائهم واتهموا مأثور الخبر بما

إلينا «گويد:  مي �و ممنابع ذكرشده در آن). حديثيديگر منسوب به امام صادق  17مقتضب االثر: 
يرجع الغالي فال نقبله وبنا يلحق المقصر فنقبله.. الغالي قد اعتاد ترك الصالة والزكاة والصيام والحج فال يقدر 

: 2(امالي شيخ  »ادته وعلى الرجوع إلى طاعة اهللا عز وجل ابدا، والمقصر إذا عرف عمل وأطاععلى ترك ع
به امام باقر نسبت داده شده است).  63: 1. صورت مختصرتري از اين روايت در تفسير عياشي 264

در اين روايت چنانكه روشن است كلمة مقصر در معني يك فرد مسلمان غير شيعه به كار رفته 
شود.  گويد كه در حال حاضر پيرو ائمه نيست و بعداً بدانان ملحق مي ، چه از كسي سخن مياست

رفته است (باز نگاه  روشن است كه اين نام در اصطالح ائمة هدي همواره در همين معني به كار مي
لي ) هرچند اطالق آن بر شيعيان غير غا304: 1كنيد به روايتي از حضرت رضا در عيون اخبار الرضا 

  ).55از طرف غالت شايد از قرن دوم آغاز شده بود (نگاه كنيد به المقاالت والفرق: 
كه از يك متن ناشناخته از آثـار مفوضـه، ايـن عبـارت را بـه       15 – 14:: 26نگاه كنيد به بحاراالنوار  -2

قلت يا رسول اهللا ومن المقصر؟ قال الذين قصـروا فـي «كند:  شكل گفتگوئي ميان پيامبر و امام علي نقل مي

همچنـين   »... أن يعرف [ان] من خصه اهللا بالروح فقد فـوض إليـه أمـره يخلـق بإذنـه ويحيـي بإذنـهاألئمةممعرفة 
در ابتداي آن متن كه از جزوات تبليغاتي آن گروه بوده و آينة افكار آنان است، پس از چنين جمالتي 

و نظـائر آن، دارد:   »انـا حمملـت نوحـا فـي السـفينة... انـا قـدرة اهللا... انـا احيـي واميـت« از قول امام علي كه
) كه حدود ايمان و 6: 26(بحار  »من آمن بما قلت وصدق بما بينت فهو مؤمن... ومن شك... فهو مقصر«

ز كـه مـتن ديگـري ا    431كند (نيز رجوع كنيد به هداية خصـيبي:   تقصير را از نظر مفوضه روشن مي
  ).45كند و اوائل المقاالت مفيد:  همين دست را نقل مي
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تر و وهابي در ادوار اخير كه حتي وابستگان واقعـي آن نيـز از آن پرهيـز داشـته يـا       متقدم
در ادبيات شيعه پـس از قـرن    . بدين ترتيب اصطالح تقصير)1(رفته است دارند) به كار مي

كه دومي به معنـي غلـو و    )3(اصطالح تفويضدر برابر  )2(اي يافت دوم معني و مفهوم تازه

                                           
از همان متن ناشناخته از آثار مفوضه كه از  9: 26شده در بحاراالنوار  رجوع كنيد مثالً به عبارت نقل -1

ومن «باز از همان متن آمده است كه  6نمايد. در صفحة  ياد مي »الناصبة المالعين والقدرية المقصرين«
فهو هاي پيشين آن متن گفته شده)...  صحت عقائد مفوضه به شرحي كه در بخش (يعني در شك

  .»مقصر وناصب
غفلـت و قصـور از اداء واجـب دينـي اسـت و بـه همـين عالقـه در         » تقصير«البته معني لغوي رايج  -2

خواندنـد   اصطالح تمام منابع كالمي، قصور در شناختن حقائق ديني و معارف الهي را نيز تقصير مـي 
و موارد بسـيارديگر) و   48/ اوائل المقاالت:  424/ رجال كشي:  394: 8و  19: 2هاي در كافي  مثال(

اصطالح قديم شيعي آن در معني اهل سنت، و استعمال مفوضه در معني جديد، همه اسـتعمال لفـظ   
  عام در احد افراد و مصاديق ادعائي آن بوده است.

فراط و تفريط مذهبي چه در اصطالح شيعي و چه در اصطالح تقابل دو لفظ غلو و تقصير در معني ا -3
اسالمي عام، تقابلي قديم است. براي نمونة چنين تقابل در متون شيعه نگاه كنيد به بصائر الدرجات: 

، و در متون سني 627/ خصال:  432و  431و  419/ هداية خصيبي:  128: 8و  198: 1/ كافي  529
 447: 1، و »باب التوسط في األشياء وما يكره من التقصير فيها والغلو« 446: 1به عيون االخبار ابن قتيبه 

كه دارد:  »خياركم الذين يأخذون من دنياهم آلخرتهم ومن آخرتهم لدنياهم«در شرح سخني از حذيفه: 
ط وكان يقال دين اهللا بين المقصر والغالي، وقال المطرف إلنبه: الحسنة بين السيئتين يعني بين األفرا«

تر نقل  كه از دانشمندان متقدم 120) / مقدمظ في التفسير راغب اصفهاني: 448(صفحة  »والتقصير
اند و نظيرة آنان كه به هركس  كند كه نظرية كساني كه حق تفسير قرآن را منحصر به پيامبر كرده مي

 لةد. يا به رساگير اند در دو طرف غلو و تقصير قرار مي كه از عربيت آگاه باشد چنين حقي را داده
گويد كه در امور دين، غلو و تقصير  . يك مثل قديم عربي مي96ابليس الي اخوانه از حاكم جشمي: 
» مؤمن نه مقصر بود نه غالي«) و به گفتة ناصر خسرو: 119: 5هردو محكوم است (نهاية ابن اثير 

از  در سخن 105: 1). همچنين استعمال شهرستاني كه در ملل و نحل خود 436و  410(ديوان او: 
اند. غلو در رابطه با ائمه چه آنان را  آنان در دو ورطة غلو و تقصير افتاده«گويد كه  مذاهب شيعه مي

پيداست كه ». به رتبة خدائي باال بردند و تقصير در رابطة با خدا كه او را تا حد انسان پايين آوردند
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مورد فضـائل آنـان، بـا     آمدن و تفريط در تندروي در حق ائمه است و اولي به معني كوتاه
فرض آن كه هردو طرف جزء جامعة شيعه و پيرو احكام و فقه كالم اين مكتب هسـتند و  

ع جـدا  حساب خود را مانند غالت تندرو يا اهل سنت محبت اهل بيـت از مـذهب تشـي   
  اند. نكرده

***  

دراين ميان خط سومي هم وجود داشت كه اكثريت افراد عادي جامعة شيعه و بسياري 
كردند و آن خطدر ميان دو نظرية و گـرايش بـاال قـرار     از راويان حديث از آن پيروي مي
دانست كه به طور اخض مشمول فيض و  هاي واالئي مي داشت. اين گرايش، ائمه را انسان

هـاي عـادي    نظر عنايت الهي بوده و به همين دليل از نظر طبيعت خود با انسـان بركت و 
گفتند. ايـن گـرايش معتقـد     هاي غلوآميز كه مفوضه مي كردند ولي نه به آن صورت فرق م

بود كه ائمة اطهار از آن نظر كه پاكترين افراد بشر و نزديكترين آنان به پروردگارند منشـأ  
بسياري از فيوضات حق است، امـا ايـن هرگـز بـه آن معنـي      بركات و وجود آنان واسطة 

نيست كه آنان در كارهاي خداوند مانند خلق و رزق و حيـات و ممـات تصـرفي داشـته     
  باشند.

                                                                                                             
يا آن كه چنين سخني را در بارة كند،  او در اينجا لفظ تقصير را در معني عام كالمي آن استعمال مي

شيعه در جائي خواند و از دو دستگي شيعيان در موردسخن ما خبر نداشت و در فهم معني آن به 
برخي از غالت، خدا «گويد:  آن كتاب كه مي 203: 1دشواري افتاد و چنين توجيه كرد. همچنين در 

دا باال بردند، پس آنان دردو طرف غلو و را به منزلت انسان تنزل دادند و برخي انسان را به منزلت خ
غلو در «گفتة يكي از علويان متقدم را كه  121المباركه:  ةفخر رازي هم در الشجر». تقصير هستند
در موضوع محبت اهل بيت، «كند كه  چنين توضيح مي» رديف غلو در عداوت با ماست محب ما هم

معني اعم است يعني افراط و تفريط. اما  اين باز استعمال در». غلو و تقصير هردو مذموم است
دهندگان  را به انجام» مقصره«آن كتاب كه  470توضيح مصحح كتاب كمال الدين در پاورقي صفحظ 

  ترين ابتالي محققان است. عمل تقصير در حج تفسير كرده است ناشي از سبق ذهن است كه شايع
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ائمة اطهار براساس رواياتي كه در دست است خود همواره و با شدت، غالت و عقائد 
نمودند. از  د را رد ميآنان را محكوم كرده و انتساب هرگونه جنبظ فوق بشري به خو

الغالة... صغروا عئمة اهللا، فمن أحبهم فقد «روايت شده است كه فرمودند:  �حضرت ضا 
و پس از  »أبغضنا ومن أبغضهم فقد أحبنا، ومن واالهم فقد عادانا ومن عاداهم فقد واالنا...

شيعتنا فال من كان من «سخني طويل و نهي از جميع انواع رابطة دوستي با غالت فرمودند: 
از آن كه جوانان  شيعيان را 7. سخن مشابهي از امام صادق )1(»يتخذن منهم وليا وال نصيرا

اخذروا على «دارد:  آنان به دست غالت، گمراه و از مذهب حق منحرف شوند برحذر مي
رى شبابكم الغالة ال يفسدوهم فإن الغالة شر حلق اهللا... واهللا ان الغالة لشر من اليهود والنصا

. از اينگونه سخنان درشت و تند عليه غاليان از آن ائمة هدي )2(»والمجوس والذين أشركوا...
. با اين همه، چنان كه گفته شد اوضاع در قرن سوم هجري به )3(بسيار نقل شده است

غاليان فرصت داد تا زمينة مساعدتري در جامعة شيعه پيدا كرده و در صفوف آنان رخنه 
موضوع در مورد نزديكان و صحابة ائمه كه به آنان راه داشته و اصول  كنند. هرچند اين

گرفتند و در مورد علماء مركز علمي قم كه از نظر دانش مذهبي در  عقائد را از آنان فرا مي
  سطح واالئي قرار داشتند صادق نبود.

***  

مذهبي بر سر اين  حادا و اختالفات ه بحث �تا روزگار امامت حضرت عسكري 
ائل، جامعة شيعه را در برخي نقاط به دو گروه كامالً دشمن و متخاصم تقسيم كرده مس

                                           
  .203: 2/ عيون اخبار الرضا  364توحيد صدوق:  -1
  .264: 2مام شيخ ا -2
 – 306و  302 – 297/ رجـال كشـي:    61و  31براي چند نمونة ديگر رجوع كنيد به قـرب االسـناد:    -3

/  203 – 20ك 2و  143: 1/ عيون اخبار الرضا  63: 1/ خصال  101 – 100/ اعتقادات صدوق:  308
  .350 – 261: 25بحاراالنوار 
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در نيشابور به عنوان مثال در جامعة شيعيان دو دستگي كامل افتاد، و هر گروه،  .)1(بود
بودن ائمه  شمرد. يك گروه از نظريات مفوضه در مورد فوق بشري گروه ديگر را كافر مي

گويند و  هائي كه مردم دنيا بدان سخن مي گفت: آنان با همة زبان كرد و مي داري مي جانب
گذرد آگاهاند. معتقد بودند  با زبان پرندگان و حيوانات آشنا هستند و از آنچه در عالم مي

گروه ديگر كه  رسد. كه وحي با درگذشت پيامبر پايان نپذيرفته و همچنان به ائمه مي
) بود. 260رهبران آن دانشمند بزرگ شيعه در آن قرن، فضل بن شاذان نيشابوري (متوفي 

گفت: امام يك انسان عادي است كه فرق اساسي او  كرد و مي تمام اين ادعاها را انكار مي
با سايرين اين است كه او بر دين خدا و احكام وي آگاهي كامل دارد و تفسير صحيح 

. نقطة اوج اين درگيري هنگامي فرا رسيد كه چند ماهي پيش )2(نكريم نزد اوستآيات قرآ
براي  �اي از نايحة مقدسة حضرت عسكري  نماينده )3(از درگذشت اين دانشمند

                                           
  .441: 1نگاه كنيد به كافي  -1
و  325/ رجـال نجاشـي:    20: 2. همچنين نگاه كنيد به عيون اخبـار الرضـا   541 – 539رجال كشي:  -2

 461در صـفحة   –كه به نام فضـل بـن شـاذان چـاپ شـده       –نيز » ايضاح«. در كتاب موسوم به 328
مطالبي مؤيد چنين نظر هست ولي اصل انتساب آن اثـر بـه ايـن دانشـمند ظـاهراً هيچگونـه مسـتند        

  ندارد.صحيحي 
دو ماه پـس از   260اين تعيين تاريخ براساس نقل كشي است كه نامة امام در مورد واقعة باال در سال  -3

درگذشت فضل بن شاذان ارسال، يا حد اقل دريافت شده بود. با توجه به اين نكته كـه آن حضـرت   
) روي 259سـال قبـل (   خود در اوائل ماه ربيع االول آن سال رحلت فرمود، بايد بيشتر واقعة بـاال در 

وفات كرده باشد. البته اين نكته كه فضل بن شـاذان   260هاي اول سال  داده و فضل بن شاذان در ماه
 538شود. در آن كتـاب:   فوت شده از روايتي ديگر نيز در رجال كشي استفاده مي 260در اوائل سال 

در سامراء به خـدمت حضـرت    كند كه يكي از شيعيان خراساني در راه مراجعت از سفر حج نقل مي
شرفياب شد و گفتگوي با ايشان در باب فضل بن شـاذان داشـت و پـس از بازگشـت      �عسكري 

گفته است فضل بن شاذان درگذشته بود. اگر فاصلة  دريافت كه در همان زمان كه او با امام سخن مي
ام در راه بازگشت بـود.  مكه از سامراء و زمان اعمال حج را در نظر بگيريم، تشرف آن مرد خدمت ام

اگر فاصلة مكه از سامراء و زمان اعمال حج را در نظر بگيـريم تشـرف آن مـرد خـدمت امـام در راه      
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آوري وجوه شرعي به نيشابور فرستاده شد. تصادفاً اين نماينده به هر دليل بر گروه  جمع
شد. اين مسأله اشكاالت مهمي برانگيخت. گروفه اول كه پيرو افكار مفوضه بودند وارد 

اعتبار دانستند و از پرداخت وجوه خود به او  فضل بن شاذان نمايندة اعزامي را بي
اي به هالي  نامه �خودداري كردند. خبر به ناحية مقدسه رسيد. حضرت عسكري 

را شديداً نيشابور مرقوم فرمودند كه طي آن عقائد مفوضه و گروه طرفدار افكار آنان 
، ولي هم رمان از فضل بن اشذان نيز كه مردم را از پرداخت وجوه به )1(محكوم نموده

. كشي كه اين نامه را در رجال خود نقل )2(نمايندة اعزامي نهي كرده بود گله فرمودند
دهد كه نامه در اصل توسط جناب عثمان بن سعيد عمري نوشته و ارسال  كرده احتمال مي
ر اين زمان متصدي منحصر امورات ناحية مقدسه بود و همة امور مالي شده باشد كه د

. اهميت اين ماجرا در آن است كه در اين جريان به وضوح، )3(شد امام توسط او اداره مي
ناحية مقدسه از درگيري ميان دو دسته نگران بوده و از اين كه چنين مباحثات عقيدتي 

گردد خوشنود نبوده است. دليل آن هم روشن  تر موجب اخالل در اداء تكاليف عام مهم
ها باال گرفته بود و  است. فشارهاي شديد سياسي و اجتماعي بر جامعة شيعه در آن سال

اي ديگر  اي ديگر، دو گروه مفوضه و مقصره از منطقه زمان چنين كارها نبود. در نمونه
ين تكليف كنند. امام اي به ناحية مقدسه فرستادند كه تعي (شايد خود سامراء) نماينده

  .)4(مجدداً مفوضه را به نام محكوم كرده و آنان را دروغگو خواندند

                                                                                                             
بازگشت به حسب قاعده بايد در ماه محرم انجام شده باشـد كـه مـاه اول سـال قمـري اسـت. پـس        

  درگذشت فضل در اوائل سال مزبور روي داده بود.
  .540رجال كشي:  -1
  .543 – 542ا: ايض -2
  .544ايضا:  -3
با اين فرق كـه چـون ايـن نويسـنده خـود از       359. همچنين هداية خصيبي: 149 – 148غيبت شيخ:  -4

وجه قوم مـن «گويد:  كه در روايت شيخ است مي »وجه قوم من المفوضة والمقصرة«مفوضه است به جاي 
  .»المؤمنين والمقصره
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. )1(تشتت و اختالف داخلي در جامعة شيعة امامي تا روزگار غيبت صغري ادامه يافت
مسأله چند بار براي تعيين تكليف و دريافت راهنمائي به نواب امام ارجاع گرديد. در 

شيعه كه به ائمة طاهرين » جهال و حمقاء«امام از  )2(قدسه رسيدتوقيعي كه از ناحية م
 كردند شكايت دادند و در حق آنان غلو مي نسبت علم غيب يا قدرت فوق بشري مي

. در موردي ديگر، در پاسخي كه جناب محمد بن عثمان عمري، سفير دوم )3(فرمودند
دادن خلق و رزق  در نسبت ناحية مقدسه به جامعة شيعه ارسال كرد نقطه نظرهاي مفوضه

به ائمه تكذيب و انكار شد، ليكن بركت و عنايت خاص حق در بارة ائمه كه ميامنن 
. اين توقيع دوم، )4(شود تأكيد گرديد بركات الهي به دعاي آنان بر روي مردم گشوده مي

 موضع رسمي نواب ائمه را كه همان نقطة نظر تودة عالقمندان به اهل بيت و جامعة شيعه
نمود. يك ضرب المثل قديم كه هم غلو و هم تقصير  و در واقع خط ميانه است تأييد مي

. اكنون وسيلة )5(كرد را در مفهوم عمومي و كلي آن به شرحي كه قبالً گفته شد، نفي مي
بسياري از افراد جامعه به معني تأييد اين راه ميانه در ميان آن دو مفهوم (در متفاهم جديد 

گرديد. اما از آنجا كه غاليان تاكنون بارها توسط ائمه و  آن) تفسير مياخص و شيعي 
گذشت چنين تفسيرها بيشتر  جامعة شيعه طرد شده و روزگاري درازي از بدنامي آنان مي

                                           
  .238و  178نگاه كنيد به غيبت شيخ:  -1
). اين توقيع براي محمد بن علـي  268 – 266: 25(و از آنجا در بحاراألنوار  289 – 288: 2احتجاج  -2

بن هالل كرخي صادر شده و در آخر آن به او دستور داده شده است كه آن را نشان ديگران بدهد تـا  
  آن كه همة شيعيان از متن آن مستحضر شده و از مضمون آن مطلع گردند.

  .289: 2اج احتج -3
  .178غيب شيخ:  -4
اين ضرب المثل در كتاب تأليفي محمد بـن قاسـم اسـترابادي مفسـر، موسـوم بـه تفسـير حضـرت          -5

شـود   نيز در همان معني عام خود آمده است آنجا كه در تفسير صراط مستقيم گفته مي �عسكري 
تر از غلو و باالتر از تقصـير   يينكه آن همواره راه ميانه است. راهي كه ميان دو حد افراط و تفريط، پا

  ).33(همچنين معاني االخبار:  44است. رجوع كنيد به آن كتاب: 
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شد كه آنان نيز در انكار فضائل  شد چه برداشت چنين مي به ضرر گروه ديگر تمام مي
موضوع دانشمنداني مانند محمد بن ابراهيم نعماني (از  .)1(اند روي كرده ائمه مبالغه و زياده

به غلو يا «هائي از شيعيان از خط حق  كند گروه نيمة اول قرن چهارم) كه شكايت مي
هاست كه ذكر  برداشت در همين خط فكري و تابعي از چنان )2(اند منحرف شده» تقصير

  .)3(شد
شري به ائمه احتراز داشت و دادن هرگونه صفت فوق ب با اين همه خطي كه از نسبت

هاي آخر  شهرت يافته بود در سراسر اين دوره تا دهه» مقصره«اكنون توسط مفوضه به 
قرن چهارم قوي و پرقدرت باقي ماند. در گزارشي كه به روشني توسط يكي از عناصر 

 6شود كه از سي نفر حجاج شيعه كه در روز  طرفدار مفوضه تأليف شده است گفته مي
هجري در كنار بيت اهللا الحرام حضور داشتند تنها يك نفر مخلص بود  293سال ذيحجه 

كه باز به طور روشن پس  –. در يك گزارش رمان گونة ديگر )4(و بقيه همه مقصره بودند

                                           
كند مفوضه را به عنـوان   كه تالش مي 240مثالً رجوع كنيد به مشارق انوار اليقين حافظ رجب برسي:  -1

) 229انگليسـي:   رهروان راه ميانه معرفي كند، گله زيهردر كتاب عقيده و شريعت در اسالم (ترجمـة 
  كنند. گويد كه هم اكنون هم نصيريه، شيعيان را با لقب مقصره ياد مي مي

  .45. همچنين نگاه كنيد به اوائل المقاالت: 19غيبت نعماني:  -2
هـاي سـوم و چهـارم دانشـمندان      يك نمونة جالب از تأثيرگذاري جوسازيها در دست است: در قـرن  -3

اند از جمله صدوق و حسين بن عبيداهللا غضـائري   وضه تأليف كردههائي عليه غالت و مف شيعه كتاب
ابطـال  «كند. كتاب صـدوق   ذكر مي 69) كه كتاب اين دانشمند را نجاشي در رجال خود: 411(متوفي 

ذكـر   204: 2نام داشت. او خود نام صحيح كتاب خـود را در عيـون اخبـار الرضـا     » الغلو والتفويض
آورده اسـت كـه ظـاهراً    » ابطال الغلو والتقصـير «نام را به صورت كتاب اين  392كند، اما نجاشي:  مي

سبق ذهن است با تأثيرپذيري از جوموجود در ميانة قرن پنجم در جامعة شيعة عـراق كـه مبـارزه بـا     
  تفويض اوليت خود را به مبارزه با تقصير داده بود.

كـه   156و غيبت شـيخ:   300 – 298ه: . همچنين رجوع كنيد به دالئل االمام473و  470كمال الدين:  -4
گويد: فقط يك تن از سـي تـن    اي كه مي در اين دو منبع اخير اشاره به مقصره حذف شده ولي جمله

  بود به جا گذارده شده است.» مخلص«حاجي شيعه، 



  67  پيشگفتار
  

در طي يك گفتگوي خيالي ميان جابر بن يزيد جعفي  –از دورة غيبت صغري تنظيم شده 
؛ )1(دهند شود كه اكثريت شيعه را مقصره تشكيل مي يگفته م �) و امام باقر 128(متوفي 

اند. يعني در اين كه اوست كه با قدرتي كه  آنان كه در معرفت مقام واقعي امام كوتاه آمده
دهد و او با عنايت خدا بر همه چيز  كند و روزي مي خداوند به او داده است خلق مي

  .)2(عالم و بر همه كار قادر است
 ترين مقام و مرجع علمي جامعة شيعه كه در اين دوره عالي دانشمندان حوزة قم

ضد مفوضه باقي مانده و با انتساب  تا پايان اين قرن چهارم با قدرت و شدت )3(بودند
كردند. همين دانشمندان معتقد  هرگونه وصف فوق بشري به ائمه برخورد سخت مي
تباه در جزئيات كارهاي شخصي بودند كه هركس پيامبر اكرم يا ائمة اطهار را از سهو و اش

. آنان همچنان راويان )4(كه ارتباطي به ابالغ پيام الهي ندارد مصون بداند غالي است
و  )5(داد غير معتمد دانسته را كه چنين صفات فوق بشري را به ائمه استناد مي رواياتي

شمردند. گروهي از دانشمندان قم حتي  روايت و نقل چنان مطالب را نامشروع مي
گفتند كه ائمه هرچند مفروض الطاعه و به نص و وصيت، رهبر جامعة اسالمي و  مي

جاشين پيامبرند، اما در نحوة علم به شريعت با ديگر دانشمندان ديني فرق ندارند، يعني 
شوند و از راه  فرعيه به اجتهاد و استدالل متوسل مي آنان نيز براي كشف احكام جزئية

                                           
  .15: 26بحاراألنوار  -1
  .15 – 14: 26همان منبع  -2
شود كه حسـين بـن روح نـوبختي،     مشخص مي اين حقيقت به خصوص با توجه به اين نكته، خوب -3

) كتابي را كه از نظر اعتبار مشكوك بـود بـراي دانشـمندان قـم     326سفير سوم ناحية مقدسه (متوفي 
فرستاد كه در آن نظر كنند و اگر چيزي برخالف نظرات خود در آن يافتند به او بگوند (غيبت شـيخ:  

240.(  
  .40اي بر فقه شيعه، متن انگليسي:  چنين كتاب مقدمه. هم360 – 359: 1من ال يحضره الفقيه  -4
  .347:: 25براي مثال رجوع كنيد به بحاراألنوار  -5
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. بنابراين، فرق آنان با ديگر علماء )1(يابند عرضة فروع بر اصول به احكام دست مي
شريعت اين است كه چون به ناچار، شريعت مانند هر نظام قانوني محتاج به نص پيامبر 

ن همانطور كه در ساير موارد از اند و مسلمانا به اين مهم نصب و براي اين كار معين شده
و غيره بايد مطيع فرمان پيامبر باشند در اين زمينه هم از فرمان آن  ةعبادات و صوم و صال

حضرت بايد پيروي كنند، و گرنه هيچ خصوصيت نه در طبيعت و ذات ائمه و نه در نحو 
  و منبع و سرچشمة علم آنان با سايرين وجود ندارد.

رن چهارم به كشمكش خستگي ناپذير خود ادامه داده و همچنان مفوضه نيز تا پايان ق
بزرگترين و  –كردند. اين كار، شيخ صدوق  علماء قم را با نام موهن مقصره توصيف مي

دوم قرن  اسط و نيمةاوفارغ التحصيل و نمايندة مدرسة قم را كه در  )2(ترين برجسته
قادات كه او در تشريع احكامي به شدت خشمگين كرد. در رسالة اعت –زيست  چهارم مي

مواضع كالمي شيعه نوشته پس از تأكيد بر اين كه از نظر شيعه، غالت و مفوضه كافر 
نشانة مشخصة مفوضه و غالت «گويد:  بوده و از همة فرق ديگر كفر و ضالل بدترند مي

  .)3(»كنند و نظائر آنان اين است كه آنان علماء و مشايخ قم را به تقصير متهم مي

***  

در دورة غيبت صغري فعاليت و مجاهدت خستگي ناپذير مفوضه براي وانمودساختن 
خود به عنوان نمايندة اصيل فكر شيعي، و جاانداختن مكتب خود به عنوان راه ميانه ميـان  
غلو (به معني الحادي آن) و تقصير به حد اعلي رسيد. در اين راه آنان هيچ فرصـتي را از  

كوششي فروگذار نكردند. تكيه و تمركز اصـلي آنـان در ايـن راه،    دست ننهاده و از هيچ 
                                           

  .66تصحيح االعتقاد مفيد:  -1
  .157رجوع كنيد به فهرت شيخ:  -2
. ولي در متن چاپي مورد مراجعة ما (چـاپ شـدده همـراه شـرح بـاب      101رسالة اعتقادات صدوق:  -3

چـاپ شـده كـه غلـط اسـت و      » مشايخهم«به شكل » مشايخ قم«يوري) عبارت حادي عشر مقداد س
  شود. تصحيح مي 65براساس متن نقل شده در تصحيح االعتقاد: 
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اي را گذشـتگان آنـان بـه     روي تأليف و تدوين متون و تنظيم و نقل رواياتي بود كه پـاره 
نمودند. نتيجه آن شد كه علـي   يادگار گذارده و برخي ديگر را خود در اين نسل ابداع مي

اينگونه روايـات بـه سيسـتم حـديث شـيعه       رغم تمام كوش علماء قم، مقدار معتنابهي از
بردن در متون قديم كـه توسـط دانشـمندان معتمـد نوشـته شـده و درج        رخنه كرد. دست

ها هم با موفقيت به وسيلة منحرفين در روزگار امام بـاقر   روايات در آن متون، پيش از اين
بعـدها   يـات . طبعـاً چنـين روا  )2(و اكنون نوبـت مفوضـه بـود    )1(و امام صادق انجام شده

براساس ضبط در كتاب منسوب به آن دانشمندان معتقد، با همان اسناد عمومي كتـاب در  
شد. سيستم سنتي روايـت حـديث بـرخالف آنچـه محـدثان گمـان        متون بعد روايت مي

ها را بگيرد. تنها توجه به وجـود يـا عـدم وجـود      توانست جلوي چنين جعل كنند نمي مي
ت و نظـائر آن (و بـه طـور خالصـه قـرائن خـارجي و       داعي جعل و شرائط صدور رواي

دادن  تواند تا حدودي زمينه را به دست بدهد و گرنه حتي نسـبت  داخلي) است كه گاه مي
ترين متن به افرادي امثال عبداهللا بن ابي يعفور يا احمد بن محمد بن عيسي اشـعري   غالي
نيـز كـار مشـكلي     –كرد  مي كه محدثان را به دليل نقل چنين روايات از قم بيرون –قمي 

ها، دو نسخظ كـامالً   ها و درج نبود و بسيار هم انجام شد. خواهيم ديد كه گاهي اين جعل

                                           
هاي اولية ممحرفان كار احاديث شـيعه را   . جعل و انتحال نسل225 – 224نگاه كنيد به رجال كشي:  -1

به جائي رسانيده بود كه زراره بن اعين، بزرگترين دانشمند شيعه در نيمظ اول قرن دوم هجري، آرزو 
). 282: 25(بحار األنـوار  » آتشي افروخته و تمام منقوالت شيعه را بسوزاند«توانست  كرد كاش مي مي

 �كه زراره در عكس العمل نسبت به دستور حضرت باقر  157يد به رجال كشي: همچنين نگاه كن
  .»واهللا ان في أحاديث الشيعه ما هو أعجب من أحاديثهم!«كه فرمودند: 

براي آن كه عبارت فوق، نوعي جانبداري از مقصره در برابر مفوضه به شمار نيايـد توضـيحي كوتـاه     -2
به جعل حديث متهم نشده و شاهدي نيز بر ارتكـاب چنـين   الزم است: مقصرهدر متون قديم شيعي 

شود. در حالي كه اين مسأله به غالت و مفوضـه   امر از سوي آنان در منابع حديث و رجال ديده نمي
هاي بسياري از منقوالت آنـان در دسـت اسـت كـه صـحت       بسيار نسبت داده شده و عمالً نيز نمونه
  اند. ت و محدثان برجستة شيعه نيز آن را نادرست دانستهانتساب آن به ائمة اطهار غير محتمل اس
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نويسان قـرن پـنجم از توجـه بـه      متفاوت از كتاب واحد به وجود آورده كه حتي فهرست
انـد. بسـياري از    انتحال غافل مانده و هردو نسخه را به نويسـندة اصـلي منتسـب سـاخته    

گري و ضـعف ايمـان و    ساختن مخالفين خود به سني وايات مفوضه همچنين براي متهمر
هـائي تـدوين    و مخالفـت بـا آنـان تـأليف و بـا چنـين مـتن        �انكار فضائل اهل بيـت  

  .)1(گرديد مي
اما مشكل اصلي مفوضه جوي بود كه در روزگار حضور ائمـه بـه خـاطر فرمايشـات     

دانسـتند كـه    ان به وجود آمده بود. مردم به ناگزير مـي مكرر و بسيار آن بزرگواران عليه آن
اند در حالي كـه در بسـياري روايـات     مفوضه و غالت مورد لعن و تكفير ائمة هدي بوده

 –كه در آن زمان ديگر به معني شيعيان غير غـالي درآمـده بـود     –شد كه مقصره  گفته مي
تعادل قوا را به نفع خود تغيير . پس مفوضه ناچار بودند به نوعي وضع )2(شوند رستگار مي

از يك طرف در صدد عرضـة تفسـير جديـد و     دهند و اين كار را از دو راه پيش گرفتند.
جاانداختن اين فكر برآمدن كه رواياتي كه از شيعيان غير غالي و رسـتگاري آنـان سـخن    

انـه  گويد در رابطه با مقصره نيست، بلكه منحصر به شيعيان معمولي و پيروان خـط مي  مي
و از طرف ديگر روايات مشابهي با عبارات مشابه از زبان ائمه ساختند كه غـالت   )3(است

                                           
گويد: پس از درگذشت غير منتظرة حضرت سيد  كه مي 385براي مثال رجوع كنيد به هداية خصيبي:  -1

وقعت الشبهه عند المقصرة والمرتابين «دانستند،  كه همه او را امام بعدي مي �محمد فرزند امام هادي 
شدند كه قائل به علم غيب امام  كساني به حسب قاعده بايد دچار اشكال مي . در حالي كه»من الشيعة

  توانستند داشته باشند. بودند نه مقصره كه هيچ مشكلي با اين ماجرا نمي
إلينا يرجع الغالي فال نقبله وبنا يلحق المقصر فنقبله. «مانند روايت از حضرت صادق كه قبالً هم نقل شد:  -2

ابن رسول اهللا؟ قال: الغالي قد اعتاد ترك الصالة والزكاة والصيام والحج فال يقدر على ترك قيل له: كيف ذلك يا 
  ).264: 2(امالي شيخ  »عادته وعلى الرجوع إلى طاعة اهللا عز وجل ابداَ وان المقصر إذا عرف عمل واطاع

هم الذين هداهم اهللا قال: يا مفضل، المقصرة «نظير اين نقل در گفتگوئي خيالي ميان صادق و مفصل:  -3
إلى فضل علمنا وأفضى إليهم سرنا فشكوا فينا وانكروا فضلنا وقالوا لم يكن اهللا ليعطيهم سلطانه ومعرفته... قال 
المفضل: يا موالي قد روينا إنكم قلتم الغالي نرده إلينا والتالي نلحقه بنا. قال يا مفضل ظننت ان التالي هم 
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روش ديگري هـم   .)1(كرد داد و براي آنان آيندة بهتري پيشبيني مي را بر مقصره ترجيح مي
كه در اعصار متأخرتر در پيش گرفتند تـالش در تبرئـة خـود از عنـوان مفوضـه بـود بـه        

اي كه گوئي ائمه از يك فرقه كه تنها در زمان آنان وجود داشته و سپس در صفحات  گونه
روايـات   اند. در حالي كه عقائد و افكار مفوضه در گفته تاريخ ناپديد شده است سخن مي

ئمة اطهار صريحاً و به تفصيل بيان شده و مرز ميان آنان و غالت ملحد نيـز بـه   وارده از ا
درستي تبيين گرديده است كه عقيدة به قدرت تصرف ائمه در كائنات اگر منظور قائل آن، 
همدوشي آن بزرگواران با ذات حق است گوينـده از غـالت ملحـد خواهـد بـود و اگـر       

و وجود آن در طول قدرت حق است گوينـده  منظور، حصول اين قدرت با تفويض الهي 
از مفوضه است و هردو گروه هم زمان و يكسان مشمول سرزنش و لعن ائمة اطهار قـرار  

  اند. گرفته

***  

ثمـر   همچنان كه گفته شد تالش شبانه روزي و پيگير مفوضه در اشاعة افكار خود بـي 
يسـتم مـذهبي شـيعه بـراي     اي از افكار و ابداعات آنان به هر صورت داخل س نبود و پاره

خود جا گشود مثالً موضوع افزودن شهادت ثالثه در اذان كه به تصـريح شـيخ صـدوق از    
ميلـي يـا مخالفـت بسـياري از فقهـاء       و سپس علي رغم بـي  )2(ابداعات و شعائر آنان بود

                                                                                                             
دي. قال: كال، التالي هم من خيار شيعتنا القائلين بفضلنا المتمسكين بحبل اهللا المقصره؟ قال: كذا ظننت يا سي

  ).431(هداية خصيبي:  »وحبلنا
تر نقل شد ساخته شده و فقط در  مثل اين صورت كه درست در برابر روايتي كه در دو پاورقي پيش -1

ع، والمقصر ندعوه إلى االلتحاق بنا الغالي نرده إلينا ويثبت ويستجيب وال يرج«شود:  آثار مفوضه ديده مي
  ).432(هداية خصيبي:  »واالقرار بمما فضلنا اهللا به فال يثبت وال يستجيب

  .291 – 290: 1من ال يحضره الفقيه  -2



  در فرايند تكاملمكتب     72

  

جديد  كه البته با توجه به اين واقعيت )2(به صورت يك شعار و سنت شيعه درآمد )1(شيعه
يير بنيادي در ماهيت شعاري آن كه ديگر نمايندة انتساب به مكتـب مفوضـه نيسـت،    و تغ

. موضـوع  )3(اي از اين نظر داشـته باشـد   ظاهراً وجود آن در اذان در روزگار ما نبايد مسأله
ديگر مسألة علم امام در اموري بود كه هيچ رابطة مستقيم يا غير مستقيمي با احكام شـرع  

قديم شيعه مانند نوبختيان در اين مسأله از نظر مفوضه پشـتيباني  نداشت. برخي متكلمان 

                                           
: 1/ تذكرة عالمـه   141: 2/ معتبر محقق  97/ كتاب النقض:  69براي مثال رجوع كنيد به نهاية شيخ:  -1

/ مجمـع   240: 1 –شرح لمعه  – ضة البهية/ الرو 242/ روض الجنان:  12 / لمعه: 170/ ذكري:  105

/  118: 1/ مفاتيح فـيض   254/ ذخيرة سبزواري:  182: 1/ لوامع صاحبقراني  181: 2والبرهان  ةالفائد
  .228 – 227كشف الغطاء: 

افه شود ميان شيعيان كه شاه اسماعيل صفوي دستور داد به اذان اض 907اضافة اين بند به اذان تا سال  -2
ظاهراً مرسوم نبوده است. در آن زمان گفته شد كه آن سنتي شيعي بوده كه تا آن روزگـار بـراي پـنج    

). يك قرن بعـد در نيمـة اول قـرن يـازدهم آن     61: 12قرن متروك مانده بود (احسن التواريخ روملو 
شد تا آنجا كه فقهائي كه آن را  ميگفت متهم به تسنن  چنان شيوع يافته بود كه اگر كسي در اذان نمي

گفتنـد (لوامـع    دانستند از ترس سوء تفاهم عوام، تقيه كـرده و چيـزي نمـي    دار مي از نظر فقهي مسأله
). اما يك قرن بعد در اواسط قرن دوازدهم، شايد به خاطر تغييرات 82: 1صاحب قراني مجلسي اول 

في استحباب  لةكردند (رسا در اذان خودداري مي شرائط سياسي، مجدداً بسياري از شيعيان از ذكر آن

). ميرزا محمـد اخبـاري در   3: 2(الشيعه  44 – 43في االذان از محمد مؤمن حسيني:  يةبالوال ةالشهاد
فقيه بزرگ « دهد كه شيخ جعفر كاشف الغطاء گزارش مي 183 – 181رسالة شهادت بر واليت خود: 

) 1250 – 1212درخواستي بـراي فتحعلـي شـاه قاجـار (     )،1228شيعه در اوائل قرن سيزدهم (متفي 
فرستاده و از او خواسته بود كه دستور دهد ذكر شهادت ثالثه در اذان در كشور ممنوع اعالم شود. در 
نصف دوم همان قـرن، علمـاء شـيعة هنـدهم كوشـيدند شـيعيان آن منـاطق را تشـويق كننـد كـه از           

االدب  نـة ريحـا  / 205: 2كردن اين بند در اذان خودداري كنند، ولي موفق نشدند (اعيان الشيعه  اضافه
4 :229.(  

كه با عنايت به ماهيت شعاري موجود اين جملـه، ذكـر    545: 5الوثقي  ةنگاه كنيد به مستمسك العرو -3
  شناسد. آن را حتي الزم مي
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. ولـي همـين   )2(همچنين در اين موضوع كه شرائط امامت ذاتي است نه اكتسابي .)1(كردند
و شـنيدن   )4(و دريافت وحي )3(متكلمان در مسائل ديگر مانند قدرت ائمه بر اظهار معجزه

و آگاهي بر احوال  )6(هاي مطهرشان پس از وفات و صداي زائران حرم )5(صداي فرشتگان
با نظر مفوضه مخالفت كردند. البته شيخ مفيد حتـي در آن دو   )7(شيعيان خود و علم غيب

. در طرف مقابل در )8(اند نظر مخالف دارد موردي هم كه نوبختيان با مفوضه موافقت كرده
ه و امكان شنيدن صداي زائـران اعتـاب مشـرفه و    دو مسألة ديگر يعني جواز اظهار معجز

(البته اين روايـات   )9(كند اي اين مسائل را تأييد مي صحيحه گويد كه روايات فرشتگان مي
و بسياري از دانشمندان متقدم ديگـر در قـرون    )10(از همان قبيل هستند كه علماء قديم قم

والشاهدي يري ماال يري  – زيسته و خود در صحنه بودند كه در زمان ائمه مي )11(نخست

                                           
  .38 – 37اوائل المقاالت:  -1
  .35 – 32همان منبع:  -2
  .40ايضاً:  -3
  .40 – 39ايضاً:  -4
  .41ايضاً:  -5
  .45ايضاً:  -6
  .38ايضاً:  -7
  .38و  35و  33ايضاً:  -8
اخـتالف شـيعه را در مسـألة     125: 2. ابوالحسن اشعري در مقاالت اإلسـالميين  45و  41و  40ايضاً:  -9

  امكان اظهار معجزه به دست امام ثبت كرده است.
، )343براي مثال نگاه كنيد به ليست مفصل راوياني كه ابوجعفر محمد بن حسن بن وليـد (متـوفي    -10

)، روايات آنان را نامعتبر شناخته است (رجـال  143رئيس مدرسة قم در روزگار خود (فهرست شيخ: 
  ).143/ فهرست شيخ:  329نجاشي: 

كه همچنان كه قبالً ذكر شـد از   –مثالً فضل بن شاذان نيشابوري نقل رواياتي را كه محمد بن سنان  -11
) علـي بـن   507دانست (رجـال كشـي:    د جائز نميبه ائمه اطهار نسبت داده بو –بزرگان مفوضه بود 

حسن بن فضال، يك دانشمن برجستة شيعه در اوائل قرن سوم، چنين نظـري را نسـبت بـه روايـات     
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كردند). ابن قبه، متكلم بزرگ شـيعه   به عنوان مجعوالت غالت و مفوضه رد مي –الغائب 
اي را ظاهر كند منتفـي   در اواخر قرن سوم، نيز امكان اين كه خداوند بر دست امام معجزه

يا وجود  )2(هرچند وي نيز ساير عقائد مفوضه مانند اعتقاد به علم غيب امام )1(دانست نمي
  كرد. به شدت رد مي )3(هر صفت فوق بشري در او را

هائي از مواريث فكري مفوضه از اواخر قرن چهـارم در   بينيم كه بخش بدين ترتيب مي
يافـت. البتـه در مجـاميع حـديثي      سنت علمي شيعه رخنه كرده و به تدريج مقبوليت مـي 

به خصـوص در مجـاميع بـزرگ    ها بود راه يافته و حضور چشمگيري پيدا كرده بود  مدت
مانند كتاب كافي كه به خاطر بزرگي و گستردگي آن، ناچار احاديث ضعيف زيـادي هـم   

حديث  9485 ،)5(حديث آن 16199از كل  )4(در آن راه يافته و حتي به نقل برخي بزرگان
هاي مفوضـه،   هاي متأخرتر بسياري از محتويات نوشته ضعيف و غير معتبر است. در دوره

                                                                                                             
) علي رغـم آن  443حسن بن علي بن ابي حمزه بطائني كه غالي و دروغگو بود داشت (همان كتاب: 

آن او را از اول تا آخر استنساخ كـرده بـود   كه ابن فضال خود نزد او روايت آموخته و كتاب تفسير قر
). حسن بن علي بن زياد وشاء، از راويان مشهور حديث شيعه در اوائل قرن سوم، 552و  404(ايضاً: 

خواند از روايت يك حديث آن كه رنگ افكـار مفوضـه    در حالي كه كتابي را براي شاگردان خود مي
ال يجـوز ان يكتـب   «يـا  » ال يكتب حديثه«اصطالح ). 374: 1را داشت خودداري كرد (تفسير عياشي 

رود (براي مثال  هاي رجال شيعه فراوان در رابطه با راويان حديث مفوضه به كار مي در كتاب» حديثه
[در رابطه بـا مفضـل    131: 6[در رابطه با محمد بن حسن بن جمهور عمي] و  184: 5ابن الغضائري 

  ).122ال نجاشي: بن عمر جعفي]. همچنين رجوع كنيد به رج
  .7 – 5في االمة او، بندهاي  لةرجوع شود به مسأ -1
  .55و  34رجوع كنيد به نقض كتاب االشهاد او، بندهاي  -2
  .34رجوع شود به همان منبع ذكرشده در پاروقي پيش، بند  -3
  .245: 17/ الذريعه  116: 6/ روضات الجنات  395البحرين:  ةلؤلؤ -4
و منـابعي   28احاديث كتاب كافي، مقدمة چاپ اخير آن از حسين علي محفـوظ (ص  در بارة شمارة  -5

  كه در آنجا نام برده شده است ديده شود.
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حتي آثار افرادي مانند حسين بن حمدان خصيبي كـه از تفـويض نيـز پـا فراتـر نهـاده و       
هـائي   بسياري از مباني غالت ملحد را در ادوار و اكوار و نظائر آن پذيرفتند، از راه نوشته

هاي خود نوشتند  از دانشمندان شيعه براي مراجعة عوام و به شيوة عصري دورهكه برخي 
ها هدف كلي آن بود كـه اعتقـاد مـردم عـادي بـه       به سنت شيعي راه يافت. در اين نوشته

تر تقويت و تحكيم شود و از افتـادن آنـان    مقامات ائمظ اطهار و مباني مذهب هرچه بيش
پـس بسـياري از منقـوالت و روايـات مربـوط بـه       به دام مذاهب ديگر جلوگيري گـردد،  

شـد در آن آثـار    انگيز كه در هرگونه كتابي براي ائمه يافت مـي  معجزات و مطالب شگفتي
، اما مؤلفان لزومـاً متعهـد   )1(نقل شده تا با مطالب مشابه در كتب فرق ديگر هماوردي كند

ـ  هاي خود نقل مي به صحت جميع رواياتي كه در كتاب هـائي ماننـد    د. كتـاب كردند نبودن
دالئل االمامه و مسند فاطمه طبري شيعي، عيون المعجزات حسين بن عبدالوهاب، تفسـير  

منقبـه ابـن شـاذان، ثاقـب المناقـب عمادالـدين طوسـي،         ئةفرات بن ابراهيم، روضه يا ما
  اين قبيل بودند. هاي متعدد ديگري از الخرائج والجرائح قطب الدين راوندي و كتاب

زگاران عاملي ديگر هم در صحنه بود كه به نقل و اشـاعة احاديـث مفوضـه    در آن رو
كرد و آن ذهنيت جامعة حديثي در قرون ميانه در همـة فـرق اسـالمي بـود كـه       كمك مي

تعداد بيشتر شمارة روايات هر راوي و محـدث، دليـل بـر مرتبـة واالتـر علمـي او تلقـي        
اسـانيد روايتـي خـود ولـع و شـوق       گرديد، پس محدثان به تكثير روايات و شـيوخ و  مي
اندازه داشتند و به همين دليل محـدثان سـني و شـيعه در آن ادوار، بسـياري احاديـث       بي

انـد كـه بـا     روايت كرده و سنيان حتي گاه رواياتي را در رسائل خاص و مفرد مدون كرده
مباني و اصول مذهبي آنان سازگار است. عذر همه هم آن بـود كـه روايـت حـديث جـز      

اي جز روايت آنچه مشائخ او براي وي بازگو  رايت آن است و راوي در مقام نقل، وظيفهد

                                           
رجوع شود به تحقيقات اخير اسالم شناسان در باب نقش قصاص و مذكرين و تقابل فضائل خوانـان   -1

و  50 – 48: 11بـي الحديـد   هاي اولية اسالمي، و سـخنان ابـن ا   شيعي و مناقب خوانان سني در قرن
  ديگران در مقابلة شيعيان با پديدة جعل و ضرب حديث در اردوي مخالف.
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بينـيم كـه در شـرح حـال      هاي رجال مي هاي اوليه هم در كتاب كرده بودند ندارد. در قرن
هـاي   گويند كه خود درست اعتقاد بوده ولي در روايات او نادرسـتي  بسياري از روات مي

ن كه خود معتمد بوده اما در نقل حديث و صحت مـروي عنـه ال   شود، يا آ بسيار ديده مي
هاي  هاي مختلف كتاب ابالي بوده است. نتيجتاً روات حديث گاهي مطالبي را كه در نسخه

يافتند (بـا آن كـه در بسـياري اوقـات، چنـين اضـافات و اختالفـات حـاكي از          متقدم مي
هائي را  يا محتويات كتاب )1(توانست باشد) تصرفات و الحاقات بعدي جاعالن حديث مي

كه دنشمندان شيعه در صحت انتساب آن به مؤلفين ادعائي ترديد كـرده يـا دليلـي بـراي     
  نمودند. با همان اسناد ادعائي روايت مي )2(صحت آن انتساب وجود نداشت

به زودي عاملي ديگر به صحنه افزوده شد و آن اهتمام برخي از دانشمندان متـأخر بـه   
بود. مفهوم مواريث شيعي شامل همه آثـاري بـود   » مواريث شيعي«بازماندة حفظ و ضبط 

كه از قرون اولية تاريخ اسالمي باقي مانده و نويسندگان آن در كتب رجال حديث شـيعه  
ها به فساد عقيده يا غلـو و   بردار شده بودند پس ناگزير آثار مؤلفاني را كه در آن كتاب نام

شد. برخي از متأخرين در اين راه تا آنجـا پـيش    شامل مي تفويض متهم گرديده بودند نيز
رفتند كه كوشيدند آنگونه مؤلفان را تنزيه كرده و اركان و اساطين علم رجـال حـديث را   

. عالمـه  )3(دادن فساد عقيده به غالت و مفوضه صدر اول سـرزنش نماينـد   به خاطر نسبت

                                           
آورد.  گاهي در حدي بود كه از كتاب واحد، دو كتاب مختلـف بـه وجـود مـي    » اختالفات نسخ«اين  -1

 4 چنين بود مثالً وضع كتاب بصائر الدرجات صفار قمي (رجوع كنيد به مقدمة مصحح چاپ تبريـز: 
  كند). و منابعي كه ذكر مي 5 –

مانند نسخة موجود كتاب سليم بن قيس هاللي (رجوع كنيد به نظر شيخ مفيد در تصحيح االعتقـاد و   -2
ابن الغضائري در كتاب الضعفاء در باب آن) و كتاب اثبات الوصـيه منسـوب بـه مسـعودي و كتـاب      

/ ابـن   258و  129نيد بـه رجـال نجاشـي:    ها (نيز نگاه ك االختصاص منسوب به شيخ مفيد و غير اين
  و غيره). 160: 5الغضائري 

هـا   هاي آنگونـه كتـاب   هائي كه برخي فضالء متأخر نجف بر چاپ رجوع كنيد به خصوص به دبياچه -3
در قرن اخير بر ممعتبر شناختن همـة اينگونـه آثـار، و     اند گرايش كلي در آن مركز معزز علمي نوشته
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هرچه از اينگونه مطالب يافته بـود   محمد باقر مجلسي نيز در كتاب جليل القدر بحارالنوار
به همان داعي و انگيزه ثبت فرمود گرچه در بسياري مـوارد بـا رعايـت مبـاني و اصـول      
علمي به وضع منبع و غرابت مطلب و عدم اعتقاد خود بـه صـحت آن تصـريح و تأكيـد     

  نمود.

***  

كه تعارضات و برخوردهاي  –نگاري سير تحوالت بعدي اين دو گرايش فكري  تاريخ
ميان آن دو، فصل قابل توجهي را در تـاريخ جامعـة شـيعه پـس از دورة غيبـت صـغري       

از موضوع كار اين كتاب خارج است. به طور خالصه هرچنـد مفوضـه    –دهد  تشكيل مي
كه  شد و گفته مي )1(از جنبة نظري به عنوان يك گروه خارج از مذهب تشيع شناخته شده

. اما بسياري از تعليمات آنان (گرچـه  )2(به اتفاق نظر علماء شيعه مردود است عقائد آنان 
نه جهان شناسي و تفسير خاص آنان از نحوة خلق و وجود جهان) كه بـه شـكل حـديث    

هـاي   در ميان شيعيان در اعصار بعـد طرفـداراني يافـت. افـراد و گـروه      )3(درآورده بودند
                                                                                                             

ا سرحد امكان، و سرزنش اصحاب كتب رجالي و علماء متقـدم شـيعه بـوده    تنزيه غالت و مفوضه ت
هـا   تر از امثال ابن الغضائري ها خيلي محبوب است و به طور خالصه امثال حسين بن حمدان خصيبي

  اند. و محمد بن حسن بن الوليدها بوده
به نـام ابودلـف    –ه بود كه در سخن از شخصي كه قبالً شيع 254مثالً نگاه كنيد به كتاب غيبت شيخ:  -1

گويد كه وي به مذهب مفوضه گراييد و شيعه او را جز مدت كمي نشناختند (صار مفوضـاً   كاتب مي
  ).ةيسير ةاال مد الشيعةوال عرفته 

  از جلد دوم بحاراالنوار. 175. همچنين به پاورقي صفحة 369: 1نگاه كنيد به مصابيح االنوار شبر  -2
داده و روشن است كه حتي اگـر   ها اهميتي نمي ين از علماء شيعه به چنين نقلچنانكه ديده شد متقدم -3

اند چنين نظري را در مسائلي كه دواعـي بـر    معتقد به حصول اطمينان نوعي عرفي از اخبار آحاد بوده
انديشان ادوار متـأخرتر، قائـل بـه حصـول      جعل، متكثر و متوفر بوده نداشته و طبعاً مانند برخي ساده

و عرفي » وع عقالء«اند. في الواقع هيچ  معنوي و اجمالي از ضم مجعوالت به يكديگر هم نبوده تواتر
هم در مسائل مهمة دينيو كه پاي امري حياتي در ميان بوده و امكان كذب شايعات وجود داشته باشد 
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تي تفسير مفوضه از جهان و نقش ائمه در خلـق  تندروي در جامعة شيعه پيدا شدند كه ح
مؤلفـاني ماننـد حـافظ رجـب برسـي (متـوفي بعـد از         و رزق موجودات را نيز پذيرفتند.

اند. بسـياري از   و گروه شيخيه كه در قرن سيزدهم هجري پديدار شد از آن دسته )1()813
انة خود موافق يافتـه و  ها را با افكار باطني گراي متصوفه و دراويش نيز چنان عقائد و گفته

عارفاني شـيعي كـه بـه شـدت از      –كردند. يك گرايش جديد فلسفي  از آن جانبداري مي
جهان شناسي صوفيانظ محيي الدين ابن عربي متأثر بوده، و پـس از حـدود سـه قـرن از     
نخستين نمودهاي آن در افكار و آثار سيد حيدر آملي، عارف شيعي قرن هشتم، سـرانجام  

دهم در شكل مكتب فلسفي موسوم به حكمـت متعاليـه تطـور يافـت در بعـد      در قرن ياز
را بنيـاد نهـاد.   » واليـت تكـويني  «شناسي، نظرية موسوم بـه    امامت، براساس همان جهان

نهايتاً در ميان جامعظ علمي شيعه بر سر پذيرش اين مفهوم جديد و يا حدود شـمول آن،  
ند اكثريت مطلق عوام شـيعه  . هرچ)2(شته استهائي وجود دا در ادوار اخير باز دو دستگي

                                                                                                             
وع در نظـر  اي تسامح كرد دال بر عدم اهميت موض كند و اگر در مسأله به آنگونه شايعات اعتنائي نمي

اوست. پس متقدمين كه حتي در فرض پذيرش حجيت و اعتبار اخبـار آحـاد در فـروع (كـه امـر آن      
بسيار اسهل از عقائد است تا آن جا كه در برخي صورت تعارض و اختالف موكول به تخيير اسـت)  

ـ  كـرده  پذيرفتند كاري برابر مبناي عرف عقالء مي چنان مطلب را ر اصول يعني عقائد نمي د. مسـألة  ان
عدم النقيصه و نظـائر آن را هـم    لةعدم الزياده بر اصا لةمؤيدبودن به فالن حديث و خبر يا تقدم اصا

گذاشتند. موضوع تواتر معنوي و اجمـالي   فقط براي همان چهارچوب كه دواعي جعل متوفر نبود مي
  را هم در فصل چهارم خواهيم ديد كه به كلي خارج از موضوع است.

. وي چه در زمان حيـات خـود و   68 – 33: 7اين فرد به خصوص نگاه كنيد به كتاب الغدير: در بارة  -1
 219و  16 – 14چه پس از مرگ به غلو متهم بوده (نگاه كنيد به كتاب مشارق انوار اليقـين خـود او:   

/  446: 6/ اعيـان الشـيعه:    307: 2/ ريـاض العلمـاء    117: 2/ امل االمـل   10: 1/ بحاراالنوار  272و 
) و از كتاب مشارق انوار اليقين او به خوبي روشن است كـه بـه مبـاني فكـري مفوضـه      34: 7الغدير 

  معتقد بوده است.
  .57در اين باره رجوع كنيد به كتاب امامت و رهبري از استاد مرتضي مطهري:  -2
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و بيشتر دانشمندان آن مكتب مقدس، همانند روزگـاران   –از جمله نويسندة اثر حاضر  –
اند كه ائمه را نه تنها جانشين پيامبر اكرم در دين و  گذشته همواره راه ميانه را پيروي كرده

مقدس آنـان و قـرب و مقـام    شناسد، بلكه به بركات وجود  در رياست جامعة اسالمي مي
خاص معنوي آن بزرگواران در حضرت حق و نتايج متفرع بر آن معتقد است، امـا نيابـت   

و از غلو در مـورد آنـان    )1(پذيرد آنان را از خداوند در خلق و رزق و تشريع شريعت نمي
  كند. اند پرهيز مي همچنان كه خود دستور فرموده

هاي بسياري در طول اين مدت مديد وسيلة اطراف مختلف دعوي نوشته شـده،   كتاب
و اختالف بر سر طبيعت امام، به طبع بر نقطه نظرهاي ديگر هر گـروه نيـز تـأثير گـذارده     

شناسان خارجي كـه گـاه نظريـاتي چنـان      است. افراد غير شيعه اعم از اهل سنت و اسالم
تـر نويسـندگان    ر سرگشتگي شده، و گاه نظريات معتـدل بينند دچا متضاد در آثار شيعه مي

شيعه را در مسائل امامت و نظائر آن حمل بر مجامله و مداهنـه، تقيـه يـا كوشـش بـراي      
هـاي   تر و مسالمت جوتري از تشيع، و يا (چنان كه اخياً در نوشته عرضة چهرة قابل قبول

كاري آن نويسـندگان   يبضد شيعه رواج يافته است) حمل بر دوروئي و دروغگوئي و فر
هاي نويسندگان  كنند به اين استناد كه نظريات و منقوالت كامالً متناقض با آن در كتاب مي

ديگري كه به همان اندازه در سنت شيعي محترم و معتبر هستند آمـده اسـت. آنچـه ايـن     
دانند آن است كه هردو طرف در بيان نظريات خود صـادق و راسـتگو هسـتند،     افراد نمي

لي هريك نمايندة يك جناح و گرايش با نظريات خاص در برخي مسائل مهم اعتقـادي  و
است. در جامعظ علمي شيعه نيز مانند بسياري مكاتب و مـذاهب ديگـر بـر سـر برخـي      

هـاي   مسائل نظري اختالف نظر وجود دارد. آنچه همة پيروان مكتب تشـيع را از گـرايش  
ت كه كليت عقيدة تشيع بر آن بنياد شده بخشد همان نقطة مشتركي اس مختلف وحدت مي

منبع و مرجع نهائي دانـش مـذهبي پـس از     �است، يعني اين نظريه كه ائمة اهل بيت 

                                           
  ».ازق الوريهو ر«نه اين كه » بيمنه رزق الوري«به عبارت ديگر در مورد امام معتقدند كه  -1
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 �مفسران حقيقي قرآن مجيد و شارحان اصلي و منحصر سنت شـريف نبـوي    �پيامبر 
  بوده و اطاعت و پيروي آنان فرض عين و واجب حتمي هر مسلمان است.

  
  
  

ط سايت "سرای اس"م" تايپ و به صورت الکترونيکی اين کتاب توس
  منتشر شده است.

  



  بخش سوم:

  بحران رهبري و نقش راويان حديث

پيش از اين نشان داده شد كه اكثريت بزرگ شيعيان در نيمة اول قـرن دوم هجـري از   
تـرين   كه در روزگار خود از طرف همة مسلمانان به عنوان برجسته �امام جعفر صادق 

كردنـد. امـا يـك گـروه از شـيعيان       مورد احترام بود پيـروي مـي   �فرد از خاندان پيامبر 
پسـنديدند   پرحرارت كه طرفدار قيام مسلحانه بوده و روش صـبر و انتظـار امـام را نمـي    

پس از آن به شاخة حسني از خانـدان  به قيام زيد بن علي پيوسته و  122نخست در سال 
كه در آن زمان، بزرگ آن عبداهللا بـن الحسـن معـروف بـه عبـداهللا       )1(پيامبر روي آوردند

تـرين فـرد    بـود. عبـداهللا در آن دوره مسـن    �) نوادة امام مجتبـي  145المحض (متوفي 
. )3(شـمرد  ، و بر اين اساس خود را بزرگ آن خانـدان مـي  )2(بازمانده از دودمان پيامبر بود

گروه شيعياني كه به شاخة حسني رو آورده بودنجام به قيام فرزند وي، محمد بن عبـداهللا  
داشتند و در  پيوستند. آنان مدتي كنترل منطقة مدينه را در دست 145نفس زكيه، در سال 

را كه حاضر نشده بود از قيام آنان پشتيباني كند مـورد   �آن مدت حضرت امام صادق 
. اين قيام به زودي به شكست انجاميد، اما بازماندگان از آن، )4(حرمتي قرار دادند آزار و بي

هستة مركزي گروهي را تشكيل دادند كه در آينده با نام زيديه شناخته شده و راه خود را 
ا كرد. از طرف ديگر دو دستگي و اخـتالف ميـان   به كلي از امام صادق و شيعة اماميه جد

دو شاخة حسني و حسيني عترت پيامبر موجب شد كه برخي از شيعيان در تشخيص امام 
در تصـدي رياسـت جامعـة     �دچار ترديد شده و بگويند كه گرچه احقيـت آل علـي   

                                           
: 1/ مناقب ابـن شـهر آشـوب     427/ رجال كشي:  349: 1/ كافي  66رجوع كنيد به بصائر الدرجات:  -1

  .73و المقاالت والفرق:  68. همچنين فرق الشيعه: 349
  .358: 1. همچنين كافي 101/ فصول فخريه:  101الطالب:  ة/ عمد 37المجدي في االتساب:  -2
نقل شده اسـت.   364 – 363: 8و  358: 1در كافي  �مشاجرات او بر سر اين مسأله با امام صادق  -3

: 1/ تفسـير عياشـي    160و  156/ بصائر الدرجات:  507: 3و  155: 2همچنين نگاه كنيد به آن كتاب 
  .384: 2كشف الغمه  368

  ديگر.و منابع بسيار  119/ غيبت شيخ:  363: 1نگاه كنيد به كافي  -4
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ق اسالمي حق ميسر نيست. بايد صبر كرد كه آنان خود بر سر تعيين بـزرگ خانـدان اتفـا   
نظر پيدا كنند. اما حق كسي خواهد بود كه اعضاء خاندان پيامبر او را به اجماع به عنـوان  

در آن دوره كه به زودي با نـام شـيعة    . با اين همه اكثريت شعيان)1(رئيس خاندان بپذيرند
و از همـان   )3(نهـاده   گـردن  �همه به امامت امام جعفر صـادق   )2(اماميه شناخته شدند

  .)1(جعفري نام گرفتندزمان به بعد 

                                           
  .135 – 133غيبت نعماين:  -1
قـائلين بـه   : «93و  88: 2يعني هواداران انتقال امامت از پدر به فرزند، به تعبير شيخ مفيد در مجالس  -2

از  232والتنبيه واالشراف مسـعودي:   26و  23در مسائل االمامه منسوب به ناشيء اكبر: ». نظام امامت
القـائلون  «به صورت  48و  46و  25و  24در مسائل االمامه:  و» اصحاب النسق«همين گروه به عنوان 

در استعمال اهل سنت در اصل بر » روافض«يا » رافضه«آميز  ياد شده است. لقب اهانت» مةبنسق االما

مـن   يـة الزيـد «گـاه تعبيـر    هـاي ملـل و نحـل    شده هرچند در كتـاب  همين گروه از شيعيان اطالق مي

االدلة نسفي در آغاز باب رؤيت در اواخر جـزء اول).   ةه در تبصيرهم آمده است (چنان ك» الروافض
اند كه اين لقب را نخستين بار زيد بن علي بر گروهي از هواداران خود اطالق  نويسندگان سني نوشته

كرد كه به خاطر خودداري او از تبري از خلفاء نخستين از وي كناره گرفتند (رجـوع كنيـد بـه مقالـة     
 677و مقالة كالبرگ در بارة نام رافضـه:   159 – 137ة فرق شيعه در فصل ابن حزم: فريد لندر در بار

، هردو به انگليسي). اما شيعيان در قرن سوم معتقد بودند كـه آن را مغيـره بـن سـعيد بجلـي      679 –
) كه خود نخست از شيعيان بوده و سپس راه خود را از آنـان جـدا كـرده و فرقـة     119(متوفي حدود 

المعارف اسالم بـه زبـان انگليسـي،     ةگذاري كرد (رجوع شود به مدخل مغيريه در دائر ايهخاصي را پ
به قلم مادلونگ) عيله آنان وضع كرده است (نگاه كنيد به فـرق الشـيعه:    348 – 347: 7چاپ جديد 

: 1/ دعائم االسـالم   179/ مقاالت ابوالقاسم بلخي:  181: 7/ تاريخ طبري  77/ المقاالت والفرق:  75
المعارف اسالم به زبان انگليسي، طبع جديد (به قلم كالبرگ)  ة). در اين باره مدخل رافضه از دائر62

  كه تازه درآمده است نيز ديده شود.
. ولي علم رغم گفتة كشي شواهدي در دست است كه برخي از اصحاب امـام بـاقر   473رجال كشي:  -3

و انقياد كامـل نسـبت بـه حضـرت صـادق خـودداري       (ظاهراً از معمرين و متقدمين آنان) از اطاعت 
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***  

نخستين بحران رهبري در جامعة شيعة اماميه بالفاصله پس از درگذشت امـام صـادق   
پديدار شد كه ميان پيروان آن حضرت بر سر مسألة جانشيني ايشان بـه   148در سال  �

  شكل زير اختالف افتاد:
و  )2(مـان يك گروه كه شامل برخي از پيروان برجستة آن حضرت مانند ابان بن عث )1

را پس از آن حضرت به عنوان  بود هيچكس )2(و ديگران )1(سعد بن طريف اسكاف

                                                                                                             
اللهـم اغفـر ألصـحاب ابـي فـاني أعلـم ان «كردند. از جمله اين سخن كه از ايشان روايت شده اسـت:   مي

  از قرب االسناد). 17: 74(بحاراالنوار  »فيهم من ينقصني
. همچنـين قـرب   181و  180و  179/ مقاالت بلخي:  255/ رجال كشي::  77: 2رجوع كنيد به كافي  -1

. اصطالح تجعفر در مفهوم گرويدن به آن حضرت نيز بـه زعـم مصـادر از همـين دوره     276االسناد: 
رواج يافته است. اين اصطالح در شعري منسوب به سيد حميري شاعر معروف اينـدوره (ديـوان او:   

 – 331ب: فـي التـاريخ واالد   نيـة و سخن در صحت يا عدم صحت آن داستان در كتاب الكيسـا  202
  ) آمده است.128) و منابع متأخرتر (مانند جالء االبصار حاكم جشمي: 337

تـر   . ابان بن عثمان احمر يكي از شش نفري بود كه دانشـمندترين شـاگردان جـوان   352رجال كشي:  -2
). در مورد انتساب او بـه گـروه بـاال ترديـدهائي در     375دادند (همان منبع:  امام صادق را تشكيل مي

شود كه منشأ آن اختالف ضبط نسخ رجال كشي است كـه در برخـي نسـخ،     ها ديده مي ي نوشتهبرخ
آمـده اسـت. مؤلـف    » كان من القادسيه«) به شكل 352در مورد باال (ص » كان من الناووسيه«عبارت 

(چاپ جديد) معتقـد اسـت كـه ايـن نسـخة دوم اصـح اسـت چـون          116و  114: 1قاموس الرجال 
اند كه قادسيه از توابع آن بود. ولـي   ابان را از مردم كوفه خوانده 18ر فهرست: و شيخ د 13نجاشيك 

» زيسـت  بان از مردم بصره بود كـه در كوفـه مـي   «گويد كه  بايد توجه داشت كه كشي به صراحت مي
گنجد، زيرا با مطلب قبل آن در تعارض خواهد  در چنين سياقي نمي» وكان من القادسيه«پس عبارت 

ؤيدي هم براي اين كه ابان از مردم قادسيه باشد وجود ندارد، ولي براي اين مدعا كه او بر بود. هيچ م
و  13امام صادقوقف كرده باشد، شاهد ديگري هـم هسـت و آن ايـن كـه بـرخالف گفتـة نجاشـي:        

شـود   هيچ روايتي كه او از جانشين امام صادق نقل كرده باشـد در منـابع ديـده نمـي     7فهرست شيخ: 
زنـده و   �) در حالي كه وي در دورة امامت حضـرت موسـي بـن جعفـر     115: 1لرجال (قاموس ا
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را نـه بـه    �رسد كه اعضاء اين گروه امام صادق  امام نپذيرفتند. چنين به نظر مي
ترين عالم ديني زمان يـا   عنوان امام در مفهوم خاص شيعي آن بلكه به عنوان بزرگ

شــناخته و پيــروي  مــي �تــرين و دانشــمندترين عضــو خانــدان پيــامبر  برجســته
اند. از اين نظر در بينش آنان اصالً ضرورتي نداشت كـه ايشـان جانشـيني     كرده مي

ين بايد لزوماً از نسل ايشان هم باشد. اينان داشته باشد چه برسد به آن كه آن جانش
شايد هيچيك از كساني را كه به عنوان جانشين امام صادق در جامعة شيعه پيشنهاد 
شدند از نظر مقام علمي در سـطحي كـه بـه پيشـوائي و تقـدم آنـان گـردن نهنـد         

 توقف كردند. �و به اين معني بر امام صادق  )3(نپذيرفتند

                                                                                                             
فعال بوده است (گرچه تاريخ درگذشت ابان مشخص نيست، ولي بسياري از راويـان حـديث كـه از    

هاي  دهد كه ابان تا دهه كنند،و اين نشان مي اند از او روايت مي اواخر قرن دوم به نقل حديث پرداخته
: 1زنده و مرجع طالبان حديث بوده است. ليست اين راويان را در معجم رجال الحـدث  آخر آن قرن 

  ).24: 1ببينيد. همچنين نگاه كنيد به لسان الميزان ابن حجر  164
  .215رجال كشي:  -1
) و يك دانشمند پراثر شيعه در قرن چهارم بـه نـام ابوطالـب    365از جمله عنبسه بن مصعب (كشي:  -2

او را از ناووسـيه خوانـده اسـت     103) كـه شـيخ در فهرسـت:    356مد انباري (متوفي عبيداهللا بن اح
آمده كه در بارة آن در چند صفحة بعد » بابوشيه«به جاي ناووسيه  247هرچند در فهرست ابن نديم: 

هاي واقفي به معنـي اعـم    توضيحي خواهد آمد. ممع ذلك اين حقيقت كه اين دانشمند داراي گرايش
تسلسل ائمه را تا حضرت ولي عصر به روش سنتي شيعه نپذيرفته بوده اسـت) از رجـال   بوده (يعني 

  آيد. هم برمي 232نجاشي: 
برخي روايات و اشارات دگر هم بر وجود چنين نظرياتي در جامعة شيعه ميانة قرن دوم داللت دارد.  -3

 �ل حـديث بـه پيـامبر اكـرم     اي به شـك  جمله 198از علي بن بابويه:  اإلمامة والتبصرةمثالً در كتاب 
  .»اذا مضي الغالمان من والدي جعفر وأبو جعفر طويت طنفسة العلم«نسبت داده شده كه 
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 ، با اين وجود، از اين گـروه مـذهب خاصـي سـاخته و    )1(نحل نگارندگان كتب ملل و
در واقع رحلت نفرموده بلكـه در غيبـت    �اند كه آنان معتقد بودند كه امام صادق  گفته

 )3(. مؤلفان اين گروه را به نام ناووس بود)2(رفته و در آينده به عنوان قائم بازخواهد گشت

                                           
/ كتاب الزينة ابوحـاتم رازي:   46/ مسائل االمامة ناشيء اكبر:  79/ المقاالت والفرق:  78فرق الشيعه:  -1

آمـده  » باروسيه«(كه در چاپ به خطا  179/ مقاالت بلخي:  100: 1/ مقاالت االسالميين اشعري  286
» يائوسـيه «(كه در چاپ به غلـط   273/ اصول الدين عبدالقاهر بغدادي:  88: 2است) / مجالس مفيد 

: 1/ ملل شهرستاني  36: 5/ فصل ابن حزم  37/ التبصير في الدين:  61ضبط شده) /الفرق بين الفرق: 
 64/ اعتقادات فرق او:  354محصل فخر رازي:  / 162/ شرح رسالة حور العين نشوان حميري:  195

: 13و انسـاب سـمعاني    351: 2ضبط شده است) نيز خطط مقريـزي  » ناموسيه«(كه در چاپ به غلط 
دهد كه در وفات امام باقر ترديد كردند و عالوه بر  (كه در اين منبع دوم به خطا به آنان نسبت مي 19

و  14ز نگاه كنيد به نقض كتاب االشهاد ابن قبه، بنـدهاي  آن منتظر رجعت امام صادق هم هستند!). با
/ المنقـذ مـن    119و  18/ غيبـت شـيخ:    373/ الفصول العشرة مفيـد:   37/ كمال الدين صدوق:  23

  .394: 2التقليد 
نقل شده اسـت كـه براسـاس آن امـام      354صورت ديگري از عقيدة اين گروه در محصل فخررازي:  -2

موده ولي پس از ايشان ديگر امامي نخواهد بود، تا روزگـار رجعـت ايشـان    صادق در واقع رحلت فر
در آخرالزمان اين نقل با قطع نظر از ذيل آن منطبق است بر استظهاري كه در متن شده است صورت 

گويد ناووسيه معتقدند امام صادق وفات نكرده، بلكـه در   ثالث، نقل مؤلف كتاب الشجره است كه مي
  ر درياي مغرب زنداني است.اي از جزائ جزيره

/ كشـي:   78اختالفات درنام اين شخص چنين است: فالن بن فالن الناووس از بصره (فـرق الشـيعه:    -3
كه در چاپ  180) / فالن بن ناووس (مقاالت بلخي: 80) / فالن بن الناووس (المقاالت والفرق: 365

ابـن نـاووس از مـوجهين بصـره (نشـوان      ) / 286شده است) / ابن الناووس (كتاب الزينه: » ياووس«
تصحيف شـده  » مصري«كه در چاغپ به  36: 5) / ابن ناووس البصري (فصل ابن حزم 162حميري 

اسـت) /  » فالن«تحصيف » عجالن«كه ظاهراً  100: 1است) / عجالن بن ناووس (مقاالت االسالميين 
را در معنـي لفظـي آن بـه كـار بـرده       كه به احتمالي عبـداهللا  88: 2عبداهللا بن الناووس (مجالس مفيد 

در مورد نام پدر مال عبدالصـمد همـداني كـه در هـيچ      575: 1العارفين  يةاست، چنانكه نگارندة هد
منبعي ذكر نشده و ديگران در مواردي ديگر [از جمله در مورد نام پـدر يـاقوت حمـوي بلكـه همـه      
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منابع باال ارائه  ف اين گروه بر امام صادق درگرفته شده بود. دو صورت متباين از دليل وق
توان دليلي تصور كـرد كـه كسـاني چنـين      . با اين همه بسيار مشكل مي)1(داده شده است

پيدا كنند چه هيچيك از دالئلي كه بعداً موجب  �اي را در مورد حضرت صادق  عقيده
شد در مورد ايشان صادق  �اي در مورد حضرت موسي بن جعفر  حدوث چنين عقيده

نبود. اوالً ايشان بارها و بارها صريحاً و آشكارا فرموده بودند كه قائم شخصي جز ايشـان  
و شايعة منتسب به حديث نبوي كه بعداً در دورة فرزند ايشـان همـه جـا وجـود      )2(است

                                                                                                             
) / عبداهللا بـن  295د / اعالم الوري طبرسي: ان ياقوت نامان ديگر كه همه بردة بومي بودند] چنين كرده

). در جائي هم عبداهللا بن عجالن البصري ديـدم كـه اكنـون نـام     50ناووس (مفاتيح العلوم خوارزمي: 
منبع را به ياد ندارم و آن نوعي جمع احتياطي ميان صور باالست با اندكي اعمـال تخييـر در انتخـاب    

اند كه وجه تسمية گروه به  هم ضميمه كنيد: منابع باال گفته نام شخص و نام پدر او. اين اختالفات را
انـد كـه او    آن بوده است كه نام رهبر گروه ناووس يا ابن ناووس بود. اما برخي ديگر گفته» ناووسيه«

شـايد بـه الـف     162) يـا ناووسـي (نشـوان حميـري:     195: 1از دهي به نام ناووسا (ملل شهرستاني 
نام در نزديك بغداد و » ناووسا«فقط يك قرية  254: 5در معجم البلدان  مقصوره) بوده هرچند ياقوت

والتبصـير   61كند. از طرف ديگر در الفرق بـين الفـرق:    در اطراف همدان ياد مي» ناووس الظبيه«يك 
  اند. اين نسبت را به يك ناووس (گورستان مسيحيان) در بصره دانسته 37في الدين: 

/ ملـل و نحـل    88: 2/ مجالس مفيـد   80 – 79/ المقاالت والفرق:  78يعه: مقايسه كنيد نقل فرق الش -1
. يكي از دو نقل قولي كه به عنوان اساس پيدايش ايـن  414را با نقل رجال كشي:  195: 1شهرستاني 

مذهب در نقل اول ذكر شده در منابع ديگر به عنوان اساس نظرية كساني كه بر حضرت موسـي بـن   
/ ملـل   286اد گرديده اسـت. مقايسـه كنيـد كتـاب الزينـة ابوحـاتم رازي:       وقف نمودند ي �جعفر 

/ المقـاالت و   90/ فرق الشـيعه:   290را با كتاب الزينه:  354/ محصل فخررازي:  195: 1شهرستاني 
  .90 – 89الفرق: 

حتي عنبسه بـن   243و هداية خصيبي:  307: 1رجوع شود به فصل اول كتاب حاصر. بنابه نقل كافي  -2
شـود خـود از امـام     مصعب كه از قهرمانان اصلي ماجراي انشعاب گروه موسوم به ناووسيه دانسته مي

روايت كرده كه در پاسخ سؤال او كه آيا ايشان قائم است فرموده بودند كه ايشان قائم بـه   �صادق 
يف و و متصدي منصب امامت پس از پدر خود هستند، در برابـر قـائم بـه سـ    » من يقوم باالمر«معني 
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ست ثانياً برخالف روش عملي فرزندشان، ايشان هرگز در سيا داشت در مورد ايشان نبود.
روزگار خود مداخله نفرمود و پس از روشي كه در دورة انقالب ضد امـوي و سـپس در   
مورد قيام نفس زكيه پيش گرفت هيچكس اميد سياسي و انتظاري از ناحية ايشان نداشت 
كه آن انتظار و اميد با چنين دسـتاويزها زنـده نگـاه داشـته شـود. ثالثـاً ايشـان در زنـدان         

وفات ايشان به اين دليل ترديدي كرده باشـند. عـاملي كـه در     درنگذشته بود كه مردم در
هـا بـرخالف مـورد     وجـود داشـت. گذشـته از ايـن     �مورد حضرت موسي بن جعفر 

با فرزنـد ايشـان بـر سـر اثبـات       )1(كه مردم تا ساليان دراز �حضرت موسي بن جعفر 
 �امـام صـادق   طلبيدند، در مورد  وفات او گفتگو كرده و براي آن امر سند و شاهد مي

حتي يك مورد هم نقل نشده كه كسي در صحت امامت جانشين او براين اساس ترديدي 
  .)2(كرده يا با ايشان گفتگوئي نموده باشد

رسد كه تمام مطالب مربوط بـه   با توجه به مطالب و نكات باال بسيار ممكن به نظر مي
كـه همـه از منـابع و     �وجود يك گروه از شيعيان مدعي و معتقد به غيبت امام صادق 

نقول شيعه سرچشمه گرفته است كالً مستند به ذهنيت شيعيان امامي بوده باشد كه همواره 
بايد امامي از خاندان پيامبر وجود داشته باشد. چنين ذهنيتي را طبعاً آنان از همة اصـحاب  

هم انتظار داشتند. شخصي با چنين پيش فرض و ذهنيت، از دعوي برخي  �امام صادق 
كنـد كـه    به انقطاع امامت پس از آن جناب چنين برداشت مي �صحابة حضرت صادق 

                                                                                                             
بنيادگذارندة حكومت حق و عدالت كه مراد و منظور سائل بوده است. اشارة ديگري به اين كه قـائم  

  نيز هست. 478شخصي جز ايشان است در روايت ديگري از همين راوي در بصائر صفار: 
(كـه ايـن    475و  474 – 473و  463و  458و  450و  426به خصوص مراجعه كنيد به رجال كشي:  -1

  .614و  477يعني ده سال پس از رحلت امام كاظم است) و  193مربوط به سال مورد 
هـم كـه در    �البته اين موارد به همين شكل بر دعوي وقف گروهي از شيعيان بـر امـام عسـكري     -2

شود صادق است، ولي در آن مورد جهتي اضافي بود كـه پيشـنهاد چنـان امـر را ميسـر       منابع ديده مي
  از اين ذكر خواهد شد.ساخت چنانكه پس  مي
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اند در حالي كه به احتمال زياد، قائلين بـه انقطـاع امامـت     آنان معتقد به غيبت ايشان بوده
  .)1(چنان ذهنيتي نداشته و چنين ادعائي نكرده بودند

يكي دو سال پيش از  گروه ديگري را هواداران اسماعيل، يك فرزند امام صادق كه )2
دادند. اسماعيل فرزند ذكـور ارشـد امـام و     رحلت پدر خود درگذشت، تشكيل مي

بسيار مورد عالقه و محبت ايشان بود و انتظار عمومي آن بود كه وي جانشـين آن  

                                           
در ميان دانشمندان اسالمي شيخ مفيد تنها كسي است كه در اصل وجود چنين گروه كـه وفـات امـام     -1

). ابوحـاتم  90: 2را انكار كرده و ايشان را قائم دانسته باشند ترديد نموده است (مجـالس   �صادق 
ود كسي را بـا چنـين اعتقـاد نيافتـه     كند كه هرگز در زمان خ تأكيد مي 285رازي هم در كتاب الزينه: 

  است.
اي از غالت به نـام ناووسـيله نـام     اي كه بايد توجه داشت اين است كه برخي منابع سني از فرقه نكته  

 –بدون هيچگونه ذكري از امـام صـادق    –برند كه به اختالف مĤخذ يا منتظر رجعت اميرالمؤمنين  مي
) و يـا بعـداً بـا    22از ابوحامد زوزنـي / تلبـيس ابلـيس:    به نقل  195: 1بوده (ملل و نحل شهرستاني 

اند (الفرق بـين   نموده شدن سبائيه جزء اتباع امام صادق درآمده و در مورد آن حضرت غلو مي ضميمه
). شايد بتوان استظهار كرد 19: 13. نيز نگاه كنيد به انساب سمعاني 37/ التبصير في الدين:  61الفرق: 

يات منابع شيعه را در باب گروه ناووسيه با مطالب مربوط به يك فرقـة ديگـر   كه اين مصادر سني نقل
كه نام آن از نظر امالئي متقارب برده است خلط كـرده و عقائـد فرقـة دوم را بـه گـروه اول نسـبت       

(كـه ابـن نـديم:    » بابوشـيه «اند. اگر اين احتمال قابل مالحظه باشد شايد بتوان تصور كرد كه نـام   داده
كنـد)   اي شيعي كه دانشمند هم عصر او ابوطالب انباري به آن وابسته بود ذگر مـي  نوان فرقهبه ع 247

اي گمنام از غالت باشد كه مصادر سـني عقائـد آن را بـه     نباشد بلكه نام فرقه» ناووسيه«تصحيفي از 
يـن احتمـال   اند. اگـر ا  اند چه آنان را يك فرقه پنداشته نسبت داده» ناووسيه«خاطر مشابهت امالئي به 

دانسـته  » ناووسـيه «آن دانشمند را از  102درست باشد بايد گفت كه شيخ طوسي هم كه در فهرست: 
مرتكب شده چه آن شخص امكاناً متعلق بـه يـك فرقـة     –ها از طرف ديگر  منت –اشتباه مشابهي را 

حان را نيـز  غالي قرن چهارم به نام بايوسيه بوده است. امكان غلط نسخه و تصرفات كاتبـان و مصـح  
  نبايد از نظر دور داشت.
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. حتي شايعاتي قوي در جامعة شيعه به وجود آمده بـود كـه   )1(حضرت خواهد بود
. فـوت غيـر منتظـرة    )2(جانشين خود معين فرموده استامام او را صريحاً به عنوان 

اسماعيل به اين دليل، مشكالتي از نظر عقيدتي براي بسياري از شيعيان پـيش آورد  
پنداشتند امام وي را به عنوان جانشين خـود نصـب كـرده و از     كه از يك طرف مي

طرف ديگر معتقد بودند كه نحوة تسلسل ائمه از پـيش وسـيلة خداونـد مشـخص     
ده و هر امامي جانشين خود را براساس آن تعيين قبلي كه وسيلة خداونـد يـا از   ش

يا امام پيشين به آن امام تعليم داده شده بـود تعيـين و نصـب     �طريق پيامبر اكرم 
دانستند نيز در اينجا با فرض قبـول   كند. البته كساني كه ائمه را عالم به غيب مي مي

كردنـد. برخـي بـراي رفـع ايـن       رخورد مـي شايعات موجود به مشكالت مشابهي ب
تر وسيلة كيسانية متقدم ابدع شـده و در صـورت    مشكالت، مفهوم بداء را كه پيش

كردند. متكلمان شيعه بعداً  اولية خود به معني تغيير در تصميم الهي بود، پيشنهاد مي
ــي    ــداء دانســتند، يعن ــي اب ــه معن ــرده و آن را ب ــوم ك ــن مفه تفســير ديگــري از اي

ساختن خداوند بر مردم كه ارادة واقعي او چيزي جز آن است كه آنان انتظار آشكار
. با اين وجود، بسـياري از عالقمنـدان و اطرافيـان اسـماعيل از پـذيرفتن      )3(داشتند

                                           

/ ارشـاد   474 – 473/ رجـال كشـي:    210: اإلمامة والتبصرة/  80/ المقاالت والفرق:  79فرق الشيعه:  -1
  .224 – 223: 8. نيز نگاه كنيد به كافي 392: 2/ كشف الغمه:  284مفيد: 

كـه در   121و  56. نيـز غيبـت شـيخ:    69/ كمال الدين:  80و  78/ المقاالت والفرق:  89فرق الشيعه:  -2
(ولي همين  »بد اهللا في إسماعيل بعد مادل عليه أبو عبد اهللا ونصبه«آمده است:  �روايتي از امام هادي 

له نقل شده و موضوع بدون اين جم 337و از آنجا در ارشاد:  327: 1روايت با سندي ديگر در كافي 
بينيم تطبيق  اي اصالح شده كه با تفسير صحيح آن به شرحي كه بعداً در متن كتاب مي بدا نيز به گونه

  .91: 2/ مجالس او  100/ مسائل عكبرية مفيد:  49نمايد). باز نگاه كنيد به اصل زيد النرسي: 
ايران (انسيكلوپد يا ايرانيكا) به زبـان  در اين باب به خصوص رجوع كنيد به مدخل بداء در دانشنامة  -3

اي كه محمـود ايـوب در مجلـة انجمـن امريكـايي       به قلم مادلونگ، و مقاله 355 – 354: 3انگليسي 
  شناسي (به همان زبان) دارد. شرق
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 ها سرباز زده و تعيين قبلي مورد ادعـاء را غيـر قابـل تغييـر دانسـتند.      چنين تحليل
نكرده، بلكه پدرش براي حفـظ جـان    نتيجتاً برخي معتقد شدند كه اسماعيل فوت

او، وي را پنهان كرده و او به عنوان امام زندة غائب اكنون جانشين پدر خود است. 
ديگران گفتند: حق جانشيني او به فرزندش محمد بـن اسـماعيل منتقـل شـده كـه      

دار امر امامت است. هواداران ابوالخطاب  اكنون پس از وفات پدر بزرگ خود عهده
. فرقة اسماعيليه كـه اكنـون در   )1(بيه از غالت) اين نظر دوم را برگزيدند(فرقة خطا

 حدود بيست ميليون پيرو دارد بدين ترتيب پديدار شد. )2(فرق مختلف خود

پسر ارشـد   عبداهللا را كه در ميان فرزندان بازماندة امام )3(اكثريت عظيم شيعة اماميه )3
پـس از   )4(بود به عنوان امام و جانشين آن حضرت پذيرفتند. عبداهللا تنها هفتاد روز

پدر خود زنده بود و بدون فرزند درگذشت. بيشتر شيعيان سپس به حضرت موسي 
ارشد فرزندان بازماندة امام صادق پس از اسماعيل و عبداهللا، رجوع  �بن جعفر 

ي از پيروان خاص و برجستة امام صادق گـرد  كردند كه در اين مدت حلقة كوچك

                                           
/ مقاالت  289/ كتاب الزينه:  84 – 83و  81/ المقاالت والفرق:  82/ فرق الشيعه:  47مسائل االمامه:  -1

. گفته شده است كه بعداً گروهي از فطحيـه يعنـي   285/ ارشاد مفيد:  321/ رجال كشي:  180: بلخي
 ة/ جمهر 15اند (كتاب االشهاد ابوزيد علوي، بند  پيروان عبداهللا بن موسي بن جعفر هم بدانان پيوسته

بـه زبـان   هاي ملل و نحل شـيعي [  . همچنين مقالة مادلونگ در بارة كتاب53انساب العرب ابن حزم: 
  ).248. نيز نگاه كنيد به كتاب سرائر و اسرار النطقاء جعفر بن منصور اليمن: 39آلماني] 

براري اقاخاني در هند و پاكستان و ايران و سوريه و شمال افريقا و برخـي كشـورهاي غربـي، بهـرة      -2
  داودي در هند، بهة سليماني در يمن، و گروه كوچك عليه در گجرات هند.

/  181/ مقـاالت بلخـي:    287/ كتاب الزينـه:   351: 1/ كافي  87/ المقاالت والفرق:  88يعه: فرق الش -3
  .291/ ارشاد مفيد:  74/ كمال الدين:  282و  254و  154رجال كشي: 

  داند. اين مدت را يك ماه مي 179: اإلمامة والتبصرةبه نقل بيشتر منابع. ولي علي بن بابويه در  -4
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. اما خود ايشان تا وقتي عبداهللا زنده بـود بـا وي آشـكارا    )1(ايشان جمع شده بودند
 .)2(مخالفت نفرموده و كسي را به خويش نخواندند

رجوع نموده بودند در مورد عبداهللا  �شيعيان كه اكنون به حضرت موسي بن جعفر 
به دو گرايش مختلف تقسيم شدند. بخضـي از آنـان امامـت او را باطـل دانسـتند. قلـت       

به عنوان برخـي از   )3(گرايانه در او هاي تسنن معرفت او به احكام شريعت و سابقة گرايش
ر او امـام حـق   كردند كه اگ شد، ولي بسياري از شيعيان استدالل مي دالئل اين نظر ذكر مي

براساس اين نظر جانشـين بالفصـل پـدر     �كرد. امام كاظم  بود بدون فرزند وفات نمي
داتنـد.   بزگروار خود بود. طرفداران اين نظر بعداً سواد اعظم جامعة شيعة اماميه را تشكيل

بخشي ديگر معتقد بودند كه عبداهللا امام حق و جانشين پدر خود بوده و حضـرت كـاظم   
اهللا و امام پس از اوست. اين گروه تا اواخر قرن سوم هجري در ميان شيعيان جانشين عبد

                                           
) دو 292 – 291ارشاد مفيـد:   284 – 282/ رجال كشي:  352 – 351: 1به نوشتة منابع شيعي (كافي  -1

متلكم برجستة شيعه هشام بن سالم جواليقي و ابوجعفر احول صاحب الطاق (مؤمن الطاق) نخسـتين  
د كـه او  كساني بودند كه ميزان دانش عبداهللا را به شريعت با طرح سؤاالتي امتحـان كـرده و دريافتنـ   

رو آوردنـد (مؤيـدات ايـن     �جامع شرائط امامت نيست و از اين رو به حضرت موسي بن جعفر 
/  88/ المقـاالت والفـرق:    89/ فرق الشيعه:  251 – 250نقل را در اين منابع ببينيد: بصائر الدرجات: 

و  103: 1ميين ). اهل سنت مانند ابوالحسن اشـعري در مقـاالت االسـال   210 – 209: اإلمامة والتبصرة
انـد   اين آزمون را به زراره بن اعين نسـبت داده  218: 1و شهرستاني در ملل  53ابن حزم در جمهره: 

هم نـام زراره   292. هرچند در ارشاد مفيد: 155 – 154كه نادرست است (نگاه كنيد به رجال كشي: 
چه او اضافه بر ايـن،  به خطا آمده است) مندرجات كتاب ابن حزم در اينجا به خصوص آشفته است 

عبداهللا االبطح (كذا) رئيس ابطحيه (كذا، احتماالً خطاي نخسه يا چاپ در هـر دو مـورد) را نخسـت    
  شود. فرزند امام باقر دانسته و سپس در دنبالة سخن ناگهان فرزند امام صادق مي

  .451: 3/ مناقب ابن شهر آشوب  255/ رجال كشي:  88المقاالت والفرق:  -2
  .93: 2/ مجالس او  285اد مفيد: ارش -3
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. آنان با ديگر )1(اند ترين دانشمندان شيعه از آن برخاسته وجود داشته و تعدادي از برجسته
شيعيان در مورد تسلسل امامت تا حضرت صادق و سپس از امام كاظم به بعد هيچگونـه  

. اين گروه با )2(افزودند عبداهللا را در ميانة ليست امامان خود مياختالفي نداشتند و تنها نام 
نام فطحيه در نسبت به عبداهللا كه افطح (ترجيحاً به معني كسي كـه كـف پـاي او صـاف     

شد شناخته شدند. نظر آنان در مورد اين كه تسلسل امامت الزم نيسـت   باشد) خوانده مي
انشعاب ديگري را  �امام حسن عسكري از پدر به فرزند باشد بعدها پس از درگذشت 

  بينيم. در تشيع موجب شد كه پس از اين مي

***  

بحران بعدي رهبري در جامعة شيعة اماميه پس از درگذشت حضرت موسي بن جعفر 
ترين ياران آنحضرت و وكالء ايشـان   پديدار شد كه گروهي از برجسته 183به سال  �

ه امام زنده اسـت، جـز آن كـه از نظرهـا پنهـان      در نقاط مختلف به اين نظريه گرائيدند ك
گرديده و به زودي به عنوان قـائم آل محمـد ظـاهر شـده و حكومـت عـدل اسـالمي را        

شود امام در فاصلة هشت ماه ظاهر خواهد  گذاري خواهد فرمود. در آغاز كه گفته مي پايه
ز ايـن نظـر   رسد گروه بزرگـي از شـيعيان، شـايد حتـي اكثريـت آنـان، ا       به نظر مي )3(شد

اند. اما آنان كه پس از اين، عقيدة خود را عوض نكـرده و هـيچكس را    كرده جانبداري مي
و بعـدها   به عنوان جانشين آن حضرت نپذيرفتند در جامعة شيعه با نام واقفه شناخته شده

                                           
ــي:     -1 ــال كش ــه رج ــد ب ــوع كني ــت 612و  570و  565و  563و  562و  530و  385و  345رج . ليس

 – 532اند در رجـال ابـن داود:    هاي رجال اوليه ذكر شده دانشمندان و محدثان فطحي را كه در كتاب
  توان يافت. مي 533

  .565و  530نگاه كنيد به رجال كشي:  -2
  .406رجال كشي:  -3
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و ماننـد فطحيـه دانشـمندان و محـدثان      )1(از طرف مخالفان خود ممطوره خوانده شـدند 
. بـرخالف آنچـه برخـي دانشـمندان شـيعه در قـرن       )2(ميان آنان برخاسـتند اي از  برجسته

                                           
رفته. دو نقل كامالً مختلف در مـورد وجـه    زده يا باران تواند به يكي از دو معني باشد باران اين نام مي -1

تسمية اين گروه به ممطوره ذكر شده است. براساس يك نقل، انان در يك سـال خشكسـالي پـس از    
ز باران رفتنـد  آن كه همه به استسقاء رفته و تأثيري حاصل نشده بود به صورت گروهي مستقل به نما

. 182(بخـش دوم):   20و تصادفان باران باريد و لذا به اين نام خوانده شدند (معني قاضي عبدالجبار 
). براساس نقل ديگر، يكي از متكلمـان شـيعة مخـالف بـا     187همچنين رجوع شود به اثبات الوصيه: 

تـر   مطوره) تشبيه كرد يا پستاي كه با ايشان داشت آنان را به سگ باران زده (كالب م آنان در مناظره
از آن خواند و اين جمله مثَل سائر و در افراه رائج شد. نام اين متكلم را منـابع مربـوط بـه اخـتالف     

/ ملـل   290/ كتـاب الزينـه:    92اند. برخي او را علي بن اسـماعيل ميثمـي (فـرق الشـيعه:      ضبط كرده
/ كتـاب   92حمن قمـي (المقـاالت والفـرق:    اند و برخي يونس بن عبـدالر  ) دانسته198: 1شهرستاني 

) يـا زراره بـن اعـين    64/ الفرق بين الفـرق:   103: 1الشجرة ابوتمام، ذيل واقفه / مقاالت االسالميين 
) كه البته اين گفتة آخر نادرست است چه زراره سي و چند سـال پـيش   39كوفي (التبصير في الدين: 

» گروهي از متكلمـان «شته بود. برخي نيز آن گفته را به از رحلت امام كاظم و پيدايش اين فرقه درگذ
). مع ذلك نقل اول در وجه تسمية واقفه به ممطوره درست 66اند (اعتقاد فرق فخررازي:  نسبت داده
آميـز باشـد در حـالي كـه آن نـام، حالـت        رسد، زيرا اگر چنين بود بايد آن لقبـي احتـرام   به نظر نمي

 181اند (نگاه كنيد به مقاالت بلخـي:   برده ان آنان عليه ايشان به كار ميآميز داشته و فقط مخالف توهين
  ).393و نجاشي:  461 – 460ها در رجال كشي:  و نمونه

ببينيد. كتابي نيز اخيـراً بـا نـام     532 – 528ليست نام اين دانشمندان و محدثان را در رجال ابن داود:  -2
  جلد اول آن هست. 219 – 211در صفحات  چاپ شده كه ليست مشابهي» الواقفيه«نادرست 
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انـد پيـروان ايـن مـذهب      كردند كه اين گروه تا آن زمان منقـرض شـده   تصور مي )1(پنجم
  .)2(اند حداقل تا اواسط قرن ششم وجود داشته

اند دليل مالي و اقتصادي براي آنچه آن را انشـعاب ايـن گـروه از     منابع شيعي كوشيده
اند كه در زمـان رحلـت حضـرت موسـي بـن       اند پيشنهاد كنند. گفته جامعة شيعه خوانده

هاي بزرگي نزد وكالء آن حضرت در بالد بود كه در طول چند سالي كـه   رقم �جعفر 
وجوه شرعي خدمت ايشان وجود نداشت نـزد وكـالء    امام در زندان بوده و امكان ارسال

جمع شده بود.وكالء مزبور براي آن كه اموال را براي خود نگاه داشـته و بـه جانشـين آن    
حضرت تحويل ندهند منكر فوت ايشان شده و ادعا كردند كه امام بـه جهـان بازخواهـد    

                                           

 148: 3(ولـي در كتـاب شـافي     295الحجـه:   غيبةفي  لةو رسا 503مانند شريف مرتضي در ذخيره:  -1
گويد كه هنوز تعداد كمي از هواداران آن مـذهب در گوشـه و كنـار هسـتند) و شـيخ طوسـي در        مي

(در » جمهور الموسويين علـي الوقـف  «دارد كه  37. امام شريف رضي در خصائص االئمه: 42غيبت: 
  ).506: 1اين مورد نگاه كنيد براي نموننه به كافي 

. 97 – 87وع شود به مقالة مادلونگ در باب شيعيان غير اسماعيلي در مغرب (به زبان انگليسـي):  رج -2
گويد كـه مـردم نـواحي     نوشت مي كتاب خود را مي 378گويد كه ابن حوقل كه در حدود سال  او مي

اقصاي سوس در غرب مغرب قسمتي سني مالكي و قسمتي شيعة موسوي هستند كه پـس از موسـي   
 92 – 91االرض:  ةبه امام ديگري معتقد نيستند و پيروان علي بـن ورسـند هسـتند (صـور    بن جعفر 

گويـد كـه    كتاب جغرافياي خود را نوشته است مـي  548چاپ ليدن). ادريسي نيز كه در حوالي سال 
مردم مركز سوس (تارودانت) مالكي اند ولي اهالي دومين شهر مهم منطقه (تيويوين) كه يك روز راه 

ودانت فاصله دارد بر مذهب موسي بن جعفرند (رجوع شود به فصل مربوط به افريقاي غربـي  از تا ر
). اين مذهب در شمال آفريقا با نام بجليه در نسبت به نخستين 39و صحرا از كتاب او، طبع الجزائر: 

 شـدند.  رهبر ان علي بن ورسند بجلي، دانشمند و مؤلف شيعه در اوائل قرن سوم هجري، شناخته مي
 ةدر بارة اين دانشمند و آثار او و مذهب بجليه، همين مقالة مادلونگ و مدخل ابن ورسند را در دائـر 

  به قلم همو ببينيد. 402المعارف اسالم به زبان انگليسي، ملحقات چاپ جديد: 



  95  بخش سوم: بحران رهبري و نقش راويان حديث
  

هـاي   ست و گـزارش ترديد در مورد برخي از وكالء مزبور درست ا . اين نكته بي)1(گشت
معتمدي نيز در دست است كه بعضي از وكالء سرشناس آن حضـرت، وجـوه كالنـي در    

. با اين وجود، اين تحليل تمام )2(خواستند به هيچكس تحويل دهند اختيار داشتند كه نمي
شـد،   كند. واقعيت آن است كه به شكلي كه در فصل اول به تفصيل بيان واقع را بيان نمي
مردم انتظـار داشـتند كـه ايشـان بـه       �ندگي حضرت موسي بن جعفر حتي در طول ز

ها جامعه در انتظار آن بود. پـس   عنوان قائم آل محمد بنيانگذار دولت حقي باشد كه سال
طبيعي بود كه بسياري نتوانند بپذيرند كه آن حضرت درگذشته است، به خصوص آن كـه  

رت در موقـع شـهادت ايشـان    ايشان در زندان درگذشته و هيچيـك از شـيعيان آن حضـ   
حضور نداشت كه بر رحلت ايشان شهادت دهد. نهادن جسد مطهر آن بزرگوار نيز بر سر 
جسر بغداد در محاصرة دژخيمان دولتي همراه با دشنام به هواداران ايشان نبايد مشكلي را 

شـدة آن بزرگـوار در آن جـو     حل كرده باشد، چه بعيد است كسـي از هـواداران شـناخته   
  داشته است. شدن و فحص شايسته را مي ناق و رعب، جرأت و فرصت نزديكاخت

با اين وجود، درگذشت زمان بيشتر شيعيان فرزندان ارشد آن بزرگوار، حضـرت رضـا   
را به عنوان امام و جانشين ايشان پذيرفتند. اين گروه از شيعيان با نام قطعيه شـناخته   �

                                           

/ علـل الشـرايع    467و  460 – 459و  405/ رجال كشي:  214 – 213: اإلمامة والتبصرةنگاه كنيد به  -1
  .314/ اعالم الوري:  44 – 42/ غيبت شيخ:  114 – 113و  22: 1/ عيون اخبار الرضا  225: 1

. و بـه خصـوص قـرب    300/ رجال نجاشـي:   599و  598و  468و  467و  459و  405رجال كشي  -2
اي از حضرت رضا به احمد بن محمد بـن ابـي نصـر بزنطـي ايـن       كه در مكاتبه 154 – 153االسناد: 

اند ولي علت  ريحاً به عنوان وجه انحراف علي بن ابي حمزه بطائني و گروه او ذكر نمودهمطلب را ص
انحراف شخص ديگري به نام ابن السراج را تفسير غلط و سـپس لجـاج و اصـرار در خطـا معرفـي      

كنند كه بيشتر وكالء محلي به مقام مقدس ايشان سر تسليم فرود  اند. در همان مكاتبه اشاره مي فرموده
(ص  »والنـاس كلهـم كـانوا مسـلمين لـي«ورده و وجوهات موجوده را حضورشان ارسـال داشـته بودنـد    آ

  . نيز نگاه كنيد به ارشد، ذيل احوال آن امام، و منابع ديگر).154
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است كه اينان به رحلت حضـرت موسـي بـن    . گفته شده كه وجه اين تسميه آن )1(شدند
، اما نظرهـاي ديگـر هـم    )2(قاطع شدند و شواهدي نيز بر اين نكته وجود دارد �جعفر 

اكثريت شـيعيان   . آنچه مسلم است)3(هست و مسأله نيازمند به دقت و تحقيق بيشتر است

                                           
 104نگاه كنيد براي نمونه به اين منابع: رسالة الرد علي الروافض منسوب به قاسم بن ابـراهيم رسـي:    -1

/ المقـاالت والفـرق:    90/ فرق الشيعه:  47/ مسائل االماممه:  24ر / كتاب االشهاد ابو زيد علوي، بند 
: 1/ مقـاالت االسـالميين    293و  291و  287/ كتاب الشجره، ذيل واقفه واحمديه / كتاب الزينـه:   89
/ مروج الذهب  315و  311: 3/ شرح االخبار  182و  180و  176/ مقاالت بلخي:  104و  103و  90
/ مجالس  51و  50/ مفاتيح العلوم خوارزمي:  84/ كمال الدين:  232و  231/ اتنبيه واالشراف:  28: 4

 – 198: 1/ ملـل شهرسـتاني    71و  70 و 64/ الفرق بـين الفـرق:    38: 5/ فصل ابن حزم  98: 2مفيد 
  .355/ محصل فخر رازي:  39/ التبصير في الدين:  166/ شرح رسالة حور العين:  199

  .364/ اعالم الوري:  41/ غيبت شيخ:  612/ رجال كشي:  101رجوع شود مثالً به المقاالت والفرق:  -2
و از  38لرد علـي اهـل االهـواء والبـدع:     يك مؤلف قرن چهارم هجري (ابوالحسن ملطي در التنبيه وا -3

) به نادرست پنداشته بود كه وجه تسميه به قطعيـه آن اسـت كـه ايـن     351: 2آنجا در خطط مقريزي 
وقف كرده و پس از او امام ديگري را نپذيرفتنـد، پـس از آن نظـر     �گروه بر امامت حضرت رضا 

قطـع نمودنـد. عبـارت المجـدي فـي       قطعيه گفته شدند كه رشتة تسلسل امامت را پس از آن جناب
رساند. جعفر بن منصور الـيمن نيـز در كتـاب     هم گويا چيزي از اينگونه را به ذهن مي 157االنساب: 

اي  ) در سـخن از فرقـه  254نوشته است (صـفحة   380سرائر و اسرار النطقاء كه آن را در حدود سال 
ففرقـة قطعـت عليـه وقالـت انـه «گويند:  د ميوقف كرده و امامي پس از او نپذيرفتن �كه بر امام صادق 

در معني بريدن رشته و انقطاع تداوم به كار رفته است، لـيكن  » قطع« »يعود إلى الدار فيمالها عدال ونـورا
اند اما باز برخي از آنان بر سر ايـن مطلـب كـه     در ساير مĤخذ همه آن را به معني يقين و جزم گرفته

انـد. مـثالً فخـر     هاي متفاوتي پـيش گرفتـه   اند راه ندگان كيان بودهآور موضوع آن يقين چيست و يقين
قطعـوا «به نادرست گمان برد كه آن مربوط به گروهـي اسـت كـه     66خود: » اعتقادات فرق«رازي در 

در نقـل سـؤال و    374در رجال كشـي:  » قطعوا عليه«. از سوي ديگر جملة »على إمامة موسـى بـن جعفـر
راوي حديث كه ايشـان در آن بـر درگذشـت پـدر خـود احتجـاج       با  �جواب ميان حضرت رضا 

و  95اند در سياق قطع به امامت ايشان است نه درگذشت پدرشان. بـاز ببينيـد فـرق الشـيعه:      فرموده
 �گوينـد كـه بعـداً بـه حضـرت رضـا        را كه از گروهي از واقفه سـخن مـي   94المقاالت والفرق: 
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به عنوان امام مفترض الطاعـة خـود    �امامي در آغاز قرن سوم هجري از حضرت رضا 
  .)1(اند  نموده اطاعت مي

***  

 هجري به شرحي كـه قـبالً بيـان شـد     203در سال  �پس از رحلت حضرت رضا 
كـه در آن هنگـام در    �مشكالتي نظري در مورد جانشيني فرزند ايشان حضرت جواد 

ة شـيعه  هـا و گفتگوهـائي در جامعـ    سن هفت سالگي بودند پديدار شد و موجـب بحـث  
شـايعاتي در ميـان خويشـان و     �گرديد. پيش از آن هم در زمان زندگي حضرت رضا 

 �بستگان و افراد نزديك به دستگاه امامت بـه وجـود آمـده بـود كـه حضـرت جـواد        
با اين همه، اين مسائل موجـب تجديـد و    .)2(فرزندخواندة ايشان است و نه فرزند حقيقي

                                                                                                             
 292و ارشـاد:   284و رجـال كشـي:    352: 1تعبير در كافي  عينن اين». قطعوا علي امامته«گرويدند و 

پس از وفات پدر بزرگوارشـان   �آوردن شيعيان به امامت حضرت موسي بن جعفر  در مورد ايمان
هم به كار رفته است. شايد هم وجه تسمية اصلي بعدها مبهم شده و به اين دليل در تشخيص متعلـق  

  هائي پديد آمده بود. دشواري» قطع«عمل 
گويد كه هستة اصلي گـروه ضـد واقفـه را كـه هـوادار تـداوم        ابوتمام اسماعيلي در كتاب الشجره مي -1

دادند، ولي در مĤخذ  امامت در حضرت رضا بودند طرفداران مفضل جعفي (يعني مفوضه) تشكيل مي
(غيبـت   شيعة اماميه افتخار اين امر به احمد بن محم بن ابي نصر بزنطي و اصحاب او داده شده است

اي از هـواداران   و منابع ديگر). مĤخذ ملل و نحل معموالً نام فرقة مفضليه را به عنوان نحلـه  41شيخ: 
انـد   امام صادق كه پس از رحلت ايشان از امامت حضرت موسي بن جعفر جانبداري كردند ياد نموده

  ).198و  197: 1(نگاه كنيد براي مثال به ملل شهرستاني 
. 4/ مناقب ابن شهر آشـوب   296 – 295/ هداية خصيبي:  201/ دالئل االمامه:  323 – 322: 1كافي  -2

اي  بوده كه بسـيار تيـره و گونـه    �اند كه رنگ پوست حضرت جواد  . دليل اين شايعه را گفته387
) كه موجب شد بسياري 387: 4/ مناقب  290/ هدايه:  322: 1سياه متمايل به قرمز بوده است (كافي 

: سـيف يـا   �ن نزديك امام گمان كنند ايشان فرزند يكي از دو خدمتگزار سياه امام رضـا  از خويشا
). البتـه خـود   295لؤلؤ بوده و آن حضرت وي را به فرزند خواندگي خـود پذيرفتـه باشـند (هدايـه:     
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مسأله كه هيچ راه ديگري براي تداوم امامت وجـود  تكرار بحران رهبري نشد و خود اين 
با انشعاب مهمي در داخل جامعة شيعه  �نداشت، موجب شد كه امامت حضرت جواد 

توانست پيـدا شـود كـه بخواهـد در امـر جانشـيني تنهـا         . مشكل كسي مي)1(همراه نباشد
گذشته بـود  كه در اوج محبوبيت خود ناگهان در �رئيس محبوب خاندان پيامبر  )2(فرزند

                                                                                                             
رنگ بـوده و مĤخـذ علـم انسـاب      كه مادرشان از منطقة نوبه حبشه بود بسيار تيره �حضرت رضا 
چـاپ   26: 5) و تواريخ و تراجم (كه فهرسـت بسـياري از آن در اعـالم زركلـي     128: (مثل المجدي

اند. ولـي گويـا    توصيف كرده» اسود اللون«جديد ذيل شرح حال آن حضرت آمده است) ايشان را به 
نوع تيرگي رنگ حضرت جواد (و همچنين حالت موي ايشـان) بسـيار بيشـتر بـه نـوع افريقـائي آن       

در ايشان هم از مردم همان منطقه نوبة افريقا بود. امـام هـادي و امـام عسـكري     نزديك بوده است. ما
 464 – 463: 7اند (براي امام هادي رجوع شود به كافي  رنگ بوده (صلوات اهللا عليهما) هم بسيار تيره
و در مـورد حضـرت    »اال تبعـث إلـى هـذا األسـود فتسـأل عنـه«گويـد:   كه يكي از ندماء متوكل به او مـي 

و  40/ كمال الـدين:   504 – 503: 1/ كافي  574ي به روايات متعدد از جمله در رجال كشي: عسكر
  جز اين).

ها در مورد برخورد جامعـة شـيعه بـا مسـألة امامـت       تذكر اين نكته ضروري است كه تمام اين بحث -1
مـردم  است نه اساس الهي واقعي آن كه بسيار برتر از تطورات تاريخي و پـذيرش يـا عـدم پـذيرش     

  است.
آمده است) و منـابع ديگـر مثـل المقـاالت والفـرق:       92: 3به نقل دالئل حميري (كه در كشف الغمه  -2

/ عيـون   316/ ارشاد مفيـد:   250: 2/ عيون اخبار الرضا  184/ دالئل االمامه:  596. رجال كشي: 106
/ العـدد   367: 4ر آشـوب  / مناقـب ابـن شـه    51/ تاج المواليد:  344/ اعالم الوري:  118المعجزات: 

از آثار قديم. در برخي از اين منابع و غير آن از خود آن حضـرت  » كتاب الدر«به نقل از  294القويه: 
اند (در مكالمه بـا محمـد    هم روايت شده كه به انحصار فرزند بزرگوارشان به ايشان استدالل فرموده

ما البي ولد غيـري). برخـي ديگـر از فرزنـد      ةلشبهاند: ارتفع ا بن عيسي بن عبداهللا اشعري كه فرموده

 200/ تاريخ قـم:   109ابن ابي الثلج:  األئمة) يا موسي (تاريخ 55دومي به نام علي (جمهرة ابن حزم: 

: العـد القويـه:   378نصر بن علي جهضمي / مهج الـدعوات:  » األئمةمواليد «به نقل از  128/ المجدي 

 – 193ابـن الخشـاب:    األئمـة اند (تـاريخ   ه نام ديگر نيز افزودهاند. برخي ديگر حتي س ) نام برده294
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هاي مناسب يافته شـد و   اخالل كند. براي مشكالت نظري كه ذكر شد نيز به زودي پاسخ
امامـت   )1(تصميمي كه بر جامعـة شـيعه گذشـت    به اين ترتيب پس از يك دورة كوتاه بي

  خط اصلي تشيع امامي پذيرفته شد. )2(به وسيلة تقريباً �حضرت جواد 

                                                                                                             
/  74و  –به نقل از كتاب عبـدالعزيز بـن االخصـر     – 57: 3/ كشف الغمه  87/ مطالب السئول:  194
هم آمده است كه احمد بن محمـد بـن ابـي     166). در روايتي در قرب االسناد: 202الخواص:  ةتذكر

هائي هست و شرحي كـه   . ولي در آن روايت آشفتگي«»گويد:  مي �نصر بزنطي به حضرت رضا 
شـود بـا    در آن از قول بزنطي در بارة سابقة معرفت او نسبت به امام از زمان پدر بزرگوارشان ذكر مي

) و برخـي منقـوالت ديگـر    154 – 152مفاد مكاتبة او كه ظاهراً متني معتبـر اسـت (قـرب االسـناد:     
يد اولين كسي بود كه پس از رحلت حضرت موسي بن جعفـر بـه حـق    اختالفاتي دارد هرچند او شا

هاي اخيـر در   رسد كه اين نقل و منابع ديگر). به هر صورت چنين به نظر مي 41راه برد (غيبت شيخ: 
  هيچيك قابل اعتماد نباشد. واهللا العالم. �بارة تعدد اوالد حضرت رضا 

  .120 – 119/ عيون المعجزات:  204/ دالئل االمامه:  105: 1مقاالت االسالميين  -1
/ ملل  95: 2مجالس مفيد  181مقاالت بلخي:  95و  93/ المقاالت والفرق:  97 – 95در فرق الشيعه:  -2

گروهي از از شيعيان به برادر ايشان  �گفته شده كه پس از رحلت امام رضا  199: 1شهرستاني 
پيشنهاد كرده بودند  �رت موسي بن جعفر احمد كه قبالً هم برخي شيعيان به عنوان جانشين حض

) رجوع كردند (در نسخة چاپي كتاب سرائر و اسرار النطقاء 181/ مقاالت بلخي:  472(رجال كشي: 
هم آمده است كه پيروان حضرت موسي بن جعفر پس از رحلت ايشان  250 –از آثار قرن چهارم  –
وهو المسمى بعلي الرضا الذي نصبه «گويد:  . ولي چون بالفاصله مي»اجتمعت على ولده احمد بن موسى«

اشتباه نسخه است. البته امكان هم دارد كه » علي«به جاي » احمد«شود كه نام  معلوم مي »مأمون...
اشتباه از خود مؤلف اسماعيلي كتاب باشد كه دو فرزند حضرت موسي بن جعفر را شخص واحد 

گري به عنوان اين كه رحلت ايشان بدون داشتن جانشين جامع شرائط تصور كرده بود). و گروه دي
امامت، كشف از بطالن اماممت ايشان از اصل دارد به نظر واقفه گرويدند و همچنان حضرت موسي 

ها بايد مشتكل  ها درست باشد اين گروه را امام قائم و غائب دانستند. اگر اين گزارش �بن جعفر 
بوده است، چون در مĤخذ شرح حال راويان و محدثان شيعه از هيچكس  مياز افراد بسيار معدودي 

كه چنين عقائدي داشته باشد نامي نيست. [ولي اخيراً در كتاب الشجرة ابوتمام اسماعيلي (از اثار 
برد كه به  اي به نام احمديه نام مي اواخر قرن چهارم) ديدم كه در ذيل معرفي فرق شيعة اماميه از فرقه
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هم كه بـاز ماننـد    �با اين سابقه، مسألة جانشيني و انتقال امامت به حضرت هادي 
سالگي به امامت رسيدند بدون مشكل مهمـي انجـام شـد.     پدر بزرگوار خود در سن هفت

به نام خيران خادم به رئوساء جامعة شيعه  �براساس يك گزارش، خدمتكار امام جواد 
اطالع در مورد تعيين جانشين ايشان اجتماع  كه در روز رحلت آن حضرت براي كسب –

را به جانشـيني خـود    �اطالع داد كه آن حضرت فرزند خود امام هادي  –كرده بودند 
منصوب فرموده، و بزرگان شيعة حاضر در مجلس نيز شهادت او را پذيرفتند. تنها يك تن 

مر بـا دسـتگاه   هاي برجستة شيعه كه در آن زمان در بغداد و در ارتبـاط مسـت   از شخصيت
امامت بود (يعني احمد بن محمد بن عيسي اشعري رئيس با نفوذ شيعيان قم) نسـخت در  
تأييد آن شهادت درنگ كرد اما با عكس العمل سريع و شـديد آن خـدمتكار بـا ايمـان و     

. )1(فداكار مواجه شد و از توسعة دامنة گفتگو و حدوث اختالف جلوگيري به عمل آمـد  
بل استناد باشد مهم است، زيرغم اتهامات دشمنان شيعه، حتـي در ايـن   اين گزارش اگر قا

ادوار اخير تاريخ امامت چنان نبود كه شيعيان به صـرف فرزنـدي يـا ارشـديت در ميـان      
شـد كـه    فرزندان امام متوفي، كسي را به امامت بپذيرند، بلكه جامعة شيعه بايد مطمئن مي

  .)2(ق به اين مقام تعيين شده استامام جديد واقعاً به نص و وصيت امام ساب

***  

با فوت فرزند ذگور ارشد ايشـان ابـوجعفر    �در اواخر دورة امامت حضرت هادي 
محمد مجدداً گفتگوهائي در جامعة شيعه پديد آمد. حضرت سيد محمد فرزند امام هادي 

 نهايـت مـورد عالقـة پـدر خـود و جامعـة       و بي )3(كه جواني بسيار مهذب و آراسته �
                                                                                                             

 »وهم اليوم يرجعون إلى عدد كبير«گويد:  اند و مي قائل به امامت احمد بن موسي بن جعفر بودهنقل وي 
  كه بايد ناظر به همان صفحات خراسان شرقي كه موطن مؤلف است باشد].

  .324: 1كافي  -1
  .106در اين باب همچنين نگاه كنيد به المقاالت والفرق:  -2
  .131/ المجدي:  109رق: / المقاالت والف 111فرق الشيعه:  -3
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هائي  شد. حتي نقل شيعيان بود در چشم همه به عنوان نامزد اصلي مقام امامت شناخته مي
صريحاً او را به عنوان جانشين خويش بـه پيـروان    �هست كه مدعي است امام هادي 

. اما علي رغم انتظار عمومي، اين فرزنـد سـه سـال پـيش از     )1(خود معرفي فرموده بودند
در همان مجلس تعزيـت وفـات او،    �حضرت هادي وفات نموده و  )2(درگذشت پدر

يـا بنـي « را با اين خطاب شريف كه �خود حضرت امام حسن عسكري  )3(فرزند بعدي

                                           
  .121 – 120و  56 – 55/ غيبت شيخ:  385هداية خصيبي:  -1
چهار سـال وده مـاه دارد ولـي ظـاهراً نادرسـت اسـت، زيـرا         385. هداية خصيبي: 237ارشاد مفيد:  -2

 25، به اتفاق روايات در يك روز دوشنبه كه بنابه نقلي 254خود در اواسط سال  �حضرت هادي 
) 57: 12/ تاريخ بغداد خطيـب   197/ ابن الخشاب:  86/ ابن ابي الثلج:  313جمادي الثانيه (خصيبي: 

/ مقنعـه:   58/ مروج الـذهب:   497: 1/ كافي  381: 9جمادي الثانيه (تاريخ طبري  26و به نقل ديگر 
/ مناقـب   132دارد) / تـاج المواليـد:    –بدون تعيين روز آن  –(كه وفات ايشان را در ماه رجب  484

در رجال نجاشـي:   244اند (تاريخ  به نقل از ابن عياش) بوده است درگذشته 401: 4ابن شهر آشوب 
 �محرم به عنوان روز وفات حضرت عسكري  13ظاهراً غلط نسخه است هرچند تعيين روز  100
بودن اصل نقـل توانـد بـود، وليـده      همان عبارت كه مخالف نقل همه مĤخذ است شاهد بر مغلوطدر 

سال از اختالف معمولي ناشي از سبق قلم مؤلفان يا كاتبان است). پس اگر سيد محمد چهار سـال و  
خواهـد بـود، در حـالي كـه      249ده ماه پيش از آن فوت شده باشد وفات او در حدود اوائل رمضان 

اند كه فارس بن حاتم كه بعداً ماجراي انحراف و لعن او را خواهيم ديد در زمان حيـات   ر گفتهمصاد
به نقـل از نـوبختي) در حـالي     182(قسمت دوم):  20جناب سيد محمد كشته شده (مغني عبدالجبار 

سكري اند كه امام ع ). باز گفته213بوده است (غيبت شيخ:  250كه لعن و طرد او در ربيع االول سال 
) كـه گرچـه تسـامح در اينگونـه     327: 1انـد (كـافي    سال داشـته  20در حين وفات برادر حدود  �

ها امري طبيعي است ولي با توجه به سال تولد ايشان، وقوع وفات جنـاب سـيد محمـد را در     تخمين
  كند كه منطبق بر نقل شيخ مفيد است. تأييد مي 251سال 

عسـكري (و از آنجـا در اعـالم الـوري و جـز آن) روايـات        در كافي در باب نص بر امامت حضرت -3
انـد. معمـوالً ايـن     از جناب سيد محمد به سال بزرگتر بـوده  �متعددي است كه حصرت عسكري 

» اكبـر اوالد «كند كه جانشـين ايشـان    اظهار در دنبالة رواياتي است كه از زبان حضرت هادي نقل مي
م اين اظهارات مربوط به راويان متأخري اسـت كـه تصـور    خواهد بود. نگارنده ترديدي ندارم كه تما
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به جانشيني خـود منصـوب فرمودنـد. بـدين ترتيـب       »أحدث هللا شكرا فقد أحدث فيك امرا
سـياري از  جامعة شيعه بار ديگر تجربة بداء (ظهور غير منتظرة مشيت الهي) را كه هنـوز ب 

گرفتنـد از   توجه به اشكاالت كالمي آن به معني حدوث تغيير در مشيت الهي مـي  مردم بي
  .)1(سر گذراند 

حضـرت   )2(اكثريت عظيم شـيعيان  354در سال  �پس از درگذشت حصرت هادي 
هرچنـد شـرائط پـيش آمـده بـه وضـوح        را به امامت پذيرفتند. �امام حسن عسكري 

شيعيان شده بود كه گويـا شـرائط نصـب ايشـان را شـرائط      موجب ترديدهائي در برخي 
دانستند و اين بهنوبة خود موجب ضعف اعتقاد و كوتاهي آناندر اطاعـت و   اضطراري مي

. در روايتـي از آن حضـرت ايشـان گلـه     )3(انقياد و حفظ حريم مقدس امامـت شـده بـود   
شـك و ترديـد شـيعيان     اند كه هيچيك از پدران بزرگوارشان به اندازة ايشان مورد فرموده

. در روايـت ديگـري ايشـان از يكـي از وارديـن از شـهر قـم سـؤال         )4(قرار نگرفته بودند

                                                                                                             
اند، اگر چنين توصيحي ندهند آن گفته به معني نص بر امامـت جنـاب سـيد محمـد اسـت، در       كرده

اند؟ امـا پـس از وفـات او كـه حضـرت       حالي كه از كجا كه امام آن را در زمان حيات وي گفته بوده
ارشـد اوالد   �است. في الواقع اگر حضرت عسـكري   يقيناً ارشد اوالد بازمانده بوده �عسكري 

اند چگونه قابل تصور است كه همة جامعة شيعه انتظار داشـته باشـند كـه جنـاب سـيد محمـد،        بوده
جانشين پدر باشد؟ درست است كه آن امام زادة جليل القدر جامع كماالت و صفات حسنه و بسـيار  

د حـد  در اين جهات مقـدم بـوده و واجـ    �مهذب و آراسته بوده است، اما يقيناً حضرت عسكري 
اند. پس اگـر ارشـديت سـني نبـود هرگـز امكـان نداشـت فرزنـد          اعالي همان مكارم و فضائل بوده

اند كه اگر حضرت عسكري  كوچكتر امام در نظر عامة شعيان جانشين پدر باشد. محدثان توجه نكرده
فقـد يا بنـي أحـدث هللا شـكرا «فرموده باشند:  �فرزند بزرگتر بوده اند نقل اين كه حضرت هادي  �

  جسارت به مقام مقدس حضرت عسكري (سالم اهللا عليه) است. »أحدث فيك أمراً 
  .122و  121 – 120و  55/ غيبت شيخ:  337 – 336/ ارشاد مفدي:  327: 1كافي  -1
  .385 – 384هداية خصيبي:  -2
  .385همان منبع:  -3
  .222كمال الدين:  -4
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 »در موقعي كه همة مـردم در شـك و ترديـد بودنـد    «اند كه وضع شيعيان آن شهر  فرموده
هاي متعددي در كتب و منابع قديم از گفتگوها و اختالفـات بـر    . نقل)1(چگونه بوده است

در تاريخ امامت، در  )3(. براي نخستين بار)2(گويد امامت آن حضرت سخن مي سر موضوع
ايمـان در مـورد    بينيم، كه برخي از به اصطالح شيعيان بي منقوالت مربوط به اين دوره مي

گفتـه و القـاء شـبهه     ادبانـه مـي   پاكي و تقواي عملي آن امام معصوم مظلـوم سـخنان بـي   
شدند كه دانش امام را سنجيده و آن  مان ناپاكان مدعي ميو برخي ديگر از ه )4(اند كرده مي

. كـوردالني نيـز بودنـد كـه     )5(انـد  را در سطح دانش كامل كه براي ائمه الزم اسـت نيافتـه  
ها  حرمتي . بازگوئي و يادآوري اين بي)6(اند هاي امام اغالط دستوري يافته گفتند: در نامه مي

آور است، ولي گويا ذكر آن  بسيار دردناك و رنج براي عاشقان و ارادتمندان آستان واليت
ها موجب شد كه  ها و كفران نعمت براي تذكر و عبرت الزم باشد كه شايد همين ناسپاسي

سرانجام جامعة تشيع از نعمت حضور امام معصوم محروم گرديد، چنان كه خود حضرت 
ت تـداوم و  در برخي از مكاتبات خويش به امكان سلب نعم الهي در صور �عسكري 

استمرار شيعيان در نافرماني و عدم قدرداني از مقام امام (كه امانت و وديعه و عطية الهـي  
اند. شـايد منظـور شـريف     بدانان و حفظ حرمت آن وظيفة اولي ايشان بود) اشاره فرموده

                                           
  همان منبع و همان جا. -1
/ تحف العقـول:   207 – 206: 3د به عبارت دالئل حميري منقول در كشف الغمه براي مثال نگاه كني -2

  .243و  239/ اثبات الوصيه:  450 – 448و  440: 1/ الخرائج والجرائح  361
كه معاصر حضرت هـادي  » الرد علي الوافض«البته در ميان شيعيان امامي، و گرنه مؤلف زيدي رسالة  -3

و  106هاي  اي نسبت به مقام مقدس ايشان نموده است (برگ شرمانه بوده قبالً چنين جسارت بي �
  پ). 108

. نيز مراجعه كنيـد بـه   313: 3/ شرح االخبار قاضي نعمن  201: 1/ ملل شهرستاني  292كتاب الزينه:  -4
  .109/ المقاالت والفرق:  111 – 110فرق الشيعه: 

  .312: 3االخبار قاضي نعمان / شرح  200: 1/ ملل شهرستاني  291كتاب الزينه:  -5
  .244اثبات الوصيه:  -6
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(كه مورد انتقـاد  » وعدمه منا«مرتضي هم در جملة معروف خود در بيان علت غيبت امام: 
أخرين قرار گرفته است) اشاره به همين سابقة تاريخي باشد كه در ايـن صـورت   برخي مت

  سخن قابل تأملي است و آن ايرادها به اين سادگي بر آن وارد نيست.
شان، در واقع دقيقاً از روز  در سراسر دوران پرافتخار امامت �حضرت امام عسكري 

ات نابخردانة بعضياز شـيعيان كـه   اول تصدي آن مقام مدقس، با ايرادات جاهالنه و انتقاد
خوانـدن   برخي از رفتار ايشان را مغاير با سـيره و روش و رفتـار اجـداد طاهرينشـان مـي     

مواجه بودند. مثالً در مراسم تشييع جسد مطهر پدر بزرگوارشان، ايشـان پيـراهن خـود را    
ء بـود،  چاك فرموده بودند. اين يك سنت بسيار متداول و معمول در اظهار مصيبت و عزا

اما چون از هيچيك از ائمة سلف چنـين امـري روايـت نشـده بـود نـابخردان بـر ايشـان         
اند. امام در پاسخ  اعتراض كردند كه مثالً چرا بخشي از بدن مطهر خود را در انظار گذارده

هـارون گريبـان را   نشان فرمودند كه موسي پيامبر خدا در عزاي برادر خـود   ـدانان خاطر
. مدتي بعد نابخردان ديگري بر آن حضرت خرده گرفتند كه چرا لباس فـاخر  )1(چاك كرد
 صدور يافته استاي كه از مقام مقدس ايشان به اهالي نيشابور  . در نامه)2(نمايند در تن مي

كلما تلقاكم اهللا عـز وجـل برحمتـه... وكتبنـا إلـيكم بـذلك وأرسـلنا إلـيكم رسـوال «اند كه  گله فرموده
چنين از رهبر مذهبي و پيشواي شيعيان آن شهر، فضل بن شاذان، شكايت . هم»لم تصـدقوه

األباطيـل وكلمـا   موالينـا و   ريـن لهـموهـذا الفضـل بـن شـاذان مـا لنـا ولـه؟ يفسـد علينـا «فرمودند كه 

                                           
 250 – 249. ولي در هدايـة خصـيبي:   324) / اثبات الوصيه: 574(نيز نگاه كنيد به  572رجال كشي:  -1

 �يعقوب به جاي موسي و هارون ذكر شده است. بايد توجه داشت كه حضرت عسـكري   ـف و
) و شـايد هريـك   327: 1ك فرموده بودند (كافي خود حصرت سيد محمد هم گريبان چا در ي برادر

به واقعة مناسب آن است. به هرحال، اصل مسألة وجـود ايـن روش در انبيـاء بنـي      از دو ـيل مربوط 
مواظبت تام به اين سنت  �بينيم كه پيروان شريعت موسي  و در اين زمان هم مي اسرائيل ـم است 

  .دارند
  .148غيبت شيخ:  -2
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دسـتي و   هـائي در بـارة گشـاده    . همچنين حكايـت )1(»كتبنا إليهم كتابا اعترض علينا في ذلـك
كـان «، در سـفر حـج كـه    )2(هماني ارشد ايشان، علي بن جعفركثرت خرج يكي از وكالء 

به محضر مقدس امام شـد كـه ايشـان آن را بـه عنـوان دخالـت در        »ينفق النفقات العظيمـة
قـد كـان أمرنـا لـه بمائـة ألـف دينـار ثـم أمرنـا لـه «اختيارات مقام امامت تقبيح نموده و فرمودنـد:  

. طبيعتاً مردم )3(»س والدخول في أمرنا في مالم نـدخلهم فيـه؟بمثلها فابي قبولها ابقاًء علينا، ما للنا
. حتي گويا )4(توانستند مصالح الهي را كه در تصميمات امام نفته بود درك كنند عادي نمي

هاي مربوط به امور مالي كه از ناحية مقدسه و به نام آن امام  ترديدهائي بوده است كه نامه
شده واقعاً از طرف ايشـان بـوده يـا عثمـان بـن سـعيد        بزرگوار به بالد مختلف ارسال مي

بـه ايـن دليـل     .)5(فرسـتاده اسـت   نوشته و مي ها را مي متصدي امور مالي ناحية مقدسه آن
ة شيعه گاهي مطمئن نبود كه سـاير دسـتورها و توقيعـاتي كـه بـه نـام آن حضـرت        جامع

                                           
كنـد،   . گرچه كشي خود در صحت صدور اين نامه از مقام مقدس امـام ترديـد مـي   541رجال كشي:  -1

خراسـان  بن شاذان و نارضايتي امام از اين بابت گويا در ميان جامعة شـيعه در   ولي وع ايرادات فضل
  .538. نگاه كنيد به همان منبع: ور بوده است

) / رجـال  557و  527و  523(همچنـين   607 – 606 در بارة اين شخص رجوع كنيد به رجال كشي: -2
  .212/ غيبت شيخ:  280نجاشي: 

. شاكي ابوطاهر بن بـالل از وكـالء   425 – 424: 4/ مناقب ابن شهر آشوب  212و  130غيبت شيخ:  -3
  ديگر ناحية مقدسه بود.

اگـر ديـدي   گويـد:   مي �كه روايتي منسوب به حضرت صادق  386نگاه كنيد به بصائر الدرجات:  -4
قائم به يك شخص صد هزار دينار داد و به شخص ديگر فقط يك درهم، از اين سأله ناراحت مشـو  

  (يعني تشخيص اصلح و انتخاب احسن). »فان األمر مفوض إليه«
. البته قبالً گفته شد كه معني اين ترديد، تأمل در درستي جنـاب عثمـان بـن سـعيد     544رجال كشي:  -5

اين مسأله است كه وي از طرف آن حضرت اختيار تام در چنين مواردي داشـته  نيست، بلكه احتمال 
  است.
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. گويـا  )1(كرد نيز في الواقع از خود آن ناحية مقدس شرف صدور يافتـه باشـد   دريافت مي
ايشان در قم، احمـد بـن اسـحاق اشـعري، از ايشـان       شد كه مثالً نمايندة همين باعث مي

                                           
جامعة شيعه در بغداد به اين دليل در اعتبار توقيعي كـه بـه نـام آن حضـرت در لعـن و تكفيـر يـك         -1

/  535دانشمند معروف شيعي آن شهر، احمد بن هالل عبرتائي (شرح حال و آثـار در رجـال كشـي:    
). به اتهام اختالس وجوه مربوط بـه امـام، از   36/ فهرست شيخ:  83/ رجال نجاشي:  76كمال الدين: 

ناحية مقدسه رسيده بود شك كرده و از امام مجدداً در اين باب استفسـار نمودنـد تـا ايشـان توقيـع      
 183). هم كشي و هم نجاسي: 537 – 535جديدي در تأييد توقيع اول صادر فرمودند (رجال كشي: 

و  489اند (گرچه اين در مورد نقل كمال الـدين:   ع را مبوط به روزگار امام عسكري دانستهاين موضو
(چاپ جديـد) در صـحت ايـن     675: 1گويا صادق نيست). مؤلف قاموس الرجال  214غيبت شيخ: 

مطلب بر دو اساس ترديد كرده است. يكي آن كه در توقيع اول به درگذشت احمد بن هالل عبرتائي 
ذكر شـده   267سال  36و فهرست شيخ:  83در حالي كه تاريخ فوت او در رجال نجاشي: اشاره شده 

دارد كه اين مرد با سفير دوم حضرت ولي عصـر (عـج) يعنـي     245است. دوم آن كه در غيبت شيخ: 
جناب محمد بن عثمان عمري به معارضه برخاست و در نتيجه، توقيعي از ناحيـة مقدسـه بـه دسـت     

ن بن روح نوبختي در لعن او صـادر شـد. ايـن اسـتدالل دوم قطعـاً نادرسـت       سفير سوم جناب حسي
به نام احمد بـن   �است. كسي كه با سفير دوم به معارضه برخاست يكي از اصحاب امام عسكري 

هالل كرخي بد كه لعن او نيز به خاطر همين معارضه بود نه اختالس در وجوه مربوط به امـام. ايـن   
). مؤلف قاموس الرجال مانند برخي ديگـر  536توقيع هست (رجال كشي: مطلب صريحاً در خود آن 

دو نفر با نـام  » غيبت«اند كه شيخ در  ) توجه نكرده357: 2و آيت اهللا خوئي  100: 1(از قبيل مامقاني 
كند. يكي عبرتائي كه او را در قسمت مربـوط   احمد بن هالل دردو قسمت جداگانه از كتاب ذكر مي

آورده و ديگـري كرخـي كـه وي را در قسـمت     » ائمة پيشين تا زمان امام عسـكري  وكالء مذموم«به 
گويد كه  اند كه شيخ مي وكالء مذموم امام دوازدهم ذكر نموده است. اين مؤلفان همچنين توجه نكرده

مورد لعن قرار گرفت. اين نكتـه البتـه در   » همراه گروهي ديگر«كرخي در توقيعي به حسين بن روح 
) ولـي  228. همچنين به صفحة 254درست است (نگاه كنيد به متن توقيع در غيبت شيخ: بارة كرخي 

در بارة عبرتائي اصدق نيست چه او درد و توقيع مخصوص به خود وي و بدون ذكر نام ديگري لعن 
ها هم خطاب به عثمان بن سعيد عمري است (غيبت شـيخ:   ) و توقيع537 – 535شده (رجال كشي: 

اول مؤلف قاموس الرجال اساس درستي دارد، زيرا اگر بپذيريم كه احمـد بـن هـالل    ). استدالل 214
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ه خـط مبـارك خـود بنويسـند كـه وي بتوانـد       كرد كه يك سطر براي او ب درخواست مي
  .)1(هروقت دستورالعملي از ناحية مقدسه رسيد خط ايشان را تميز دهد

هـاي حضـرت عسـكري     البته بايد توجه داشت كه به ضرورت زمان، برخـي از روش 
از نظر شكل با سيرة عملي اجداد طاهرينشان اختالفاتي داشته است. مثالً بـه دالئـل    �

روشن سياسي، ايشان برخالف روش پدران بزرگوارشـان در مراسـم اسـالم عمـومي كـه      
 )3(شدند و رتبة جلوس خاص داشـتند  حاضر مي )2(معموالً هر روز دوشنبه و پنجشنبه بود
. گرچه آن حضـرت مـورد نهايـت    )4(يافتند ضور ميو گاه در مجلس عمومي وزراء نيز ح

هـا رخـت    ،اما روزگار و مردم آن فاسد شده و ايمان از دل)5(احترام جامعه و دولت بودند
بربسته بود تا آن جا كه حتي برخـي از اطرافيـان و كـارپردازان نزديـك آن امـام معصـوم       

نزديكان اجداد بزرگوارش را مظلوم نيز شباهتي با آن شيعيان مخلص كه حلقة اطرافيان و 

                                                                                                             
با اين همـه، توقيـع    شويم. دچار اشكال ميدرگذشته در تفسير توقيع مشار اليه  267عبرتائي در سال 

توانـد چنـد سـال بـا تـاريخ واقعـي        به عنوان سند تاريخي مكتوب، از تاريخ ذكر شده كه امكاناً مـي 
رسـد. پـس ظـاهراً آن مـرد پـيش از رحلـت حضـرت         داشته باشد قابل اعتبارتر به نظر مـي اختالف 
  درگذشته است. 260درسال  �عسكري 

  .434: 4/ مناقب ابن شهر آشوب  513: 1كافي  -1
/ الخـرائج   337. همچنين مراجعه كنيـد بـه هدايـة خصـيبي:     129و  123/ غيبت شيخ:  511: 1كافي  -2

: 3/ كشـف الغمـه    431: 4/ مناقب ابن شـهر آشـوب    447و  446و  445و  439و  426: 1والجرائح 
. روزهاي رسمي سالم عام در همـة منـابع تـاريخي آن دوره معـين     243/ اثبات الوصيه:  305و  302

  هست. 368: 4شده و در منابعي كه در اين پاورقي ذكر شد در مناقب ابن شهر آشوب 
  .129نگاه كنيد به غيبت شيخ:  -3
كه در هردو منبع، ديـدار ايشـان از وزيـر عبيـداهللا بـن       41 – 40/ كمال الدين:  504 – 503: 1كافي  -4

  ) ذكر شده است.263يحيي بن خاقان (متوفي 
  .43 – 40/ كمال الدين:  505 – 503: 1نگاه كنيد به كافي  -5
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امـوال خزانـه را    )1(دار امين و منصـوص و ممـدوح امـام    دادند نداشتند. خزانه تشكيل مي
و وكيل  )2(كشيد ساختن آن بزرگوار به آتش مي ماندة آن را براي خشمگين دزديد و باقي مي

بگاه امـام  امام كه در بيت جليل امامت مجاور بود از ارتكاب افعال قبيح در مجاورت خوا
كـه   �. نظر به فشارهاي عظيم سياسي و نياز شديد خاندان پيامبر )3(بزرگوار پروا نداشت

گويـا آن حضـرت    )4(امام بزرگوار همواره تنها پشت و پناه و مرجع و ملجـأ آنـان بودنـد   
 انـد كـه   هائي برابر مقتضيات و مصالح زمان خود بـوده  مجبور به اتخاذ تصميمات و روش

بردند  . زباني كه امام در جواب ايرادگيرندگان به كار مي)5(ز آن در منابع هستهائي ا نمونه
كـردن   به صورت محسوس تند بود. در پاسخ يكي از كساني كه به ايشان به خـاطر چـاك  

                                           
بغـداد فـاقرأه علـى الـدهقان فـإذا وردت «در نامة امام به اسحاق بن اسماعيل نيشابوري:  579رجال كشي:  -1

  ).543و  536(نيز نگاه كنيد به همين مأخذ:  »وكيلنا وثقتنا والذي يقبض من موالينا
  .573همان منبع:  -2
  .511: 1كافي  -3
: 1/ الخرائج و الجرائح  342 – 341: 1/ ارشاد مفيد  510 – 506: 1براي شواهد رجوع كنيد به كافي  -4

. 204 – 202: 3/ كشـف الغمـه    432 – 431: 4مناقب ابن شهر آشوب /  436 – 434و  427 – 426
  .212 – 211براي حمايت اخالقي فوق العادة امام از اعضاء خاندان پيامبر نگاه كنيد به تاريخ قم: 

گذاردنـد   مثالً در مورد وصاياي مالي شيعيان نسبت به امام كه گاه كلية مايملك خود را براي امام مـي  -5
 242و  198و  189: 9گرداندند (نگاه كنيد به تهذيب شـيخ   ائمة پيشين مازاد بر ثلث را به ورثه بازمي

بـراي روش امـام    60: 7بـراي روش امـام جـواد، و كـافي      129و  126 – 125و  124: 4و استبصار 
آمـده اسـت    123: 4و استبصـار   195: 9هادي). اما حضرت عسكري بنابر يك روايت كه در تهذيب 

چنين نفرمودند. شيخ در نقل آن واقعه گفته است كه اين مورد نظائري هم در زمان امام جواد و امـام  
را نسـبت بـه    كند خودت مورث يا وصـي او رضـايت ورثـه    هادي داشته،ولي در مواردي كه ذكر مي

گويد كه شايد اين از مختصان وصيت نسـبت بـه امـام باشـد كـه       اند. او باز مي وصيت تحصيل كرده
مشمول مقررات در مورد مازاد بر ثلث نيست، پس در مواردي كه به شـهادت روايـات، ائمـه متقـدم     

بوده است نه يـك  اند اين لطف و عنايت و تفضل و احسان ايشان  مازاد بر ثلث را به ورثه بازگردانده
  ).196: 9تكليف شرعي (تهذيب 
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اعتراض كرده بود امام او را احمق خوانده و  �گريبان در مراسم تشييع حضرت هادي 
كـردن   . همچنين براي آمـاده )1(نه از دنيا خواهد رفتخاطرنشان فرمودند كه او كافر و ديوا

اي كه دو سه سال ديگر در پيش داشت روش ايشان در پاسخ بـه   جامعة شيعه براي آينده
سؤاالت فقهي هم با شيوة ائمة سلف اختالف محسوس داشت و بـه طـور روشـن در راه    

سـتدالل و اجتهـاد   خود كفاكردن جامعة شيعه در آيندة نزديك و آشناساختن آن با روش ا
هـاي فقهـي آن حضـرت در دسـت      هاي بسيار كمي كه از موارد جواب بود، چه در نمونه

شود كه ايشان از جواب دقيق نسبت به مورد طفـره رفتـه و بـه بيـان      است مكرر ديده مي
، يـا  )2(اند با آن كه گاهي آن كبري به ظاهر كارساز نيسـت  كبراي كلي حكم فقهي پرداخته

، يا نيمي از سؤال را جواب فرموده )3(اند كه حدود آن روشن نيست ومي دادهارجاع به مفه
. از نظر شكلي نيز جوابات ايشان بسياري اوقات به )4(اند پاسخ رها نموده و نيم ديگر را بي

شايد ايـن   .)5(داد فتوا مي ها صورت شد كه بيشتر به آن پاسخ ختم مي» ان شاء اهللا«عبارت 
ي از شيعيان آن حضرت در بيان مسـألة خـود درخواسـتي چنـين     شيوه باعث شده كه يك

فـي مسـألة الفقهـاء ِقبَـلَـَك عـن هـذا وتعريفنـا  –ادام اهللا عـزك  –فرأيـك «كنـد:   نامعمول از امام مي

                                           
  اي ديگر. براي نمونه 541. نيز صفحة 573 – 572رجال كشي:  -1
  .132: 9/ تهذيب  209و  208: 4/ من ال يحضره الفقيه  46و  45: 7ها در كافي  نمونه -2
  .269: 4و  141: 1/ من ال يحضره الفقيه  150: 7و  293: 5ها در كافي  نمونه -3
  .454: 1/ تهذيب  488: 3/ من ال يحضره الفقيه  35: 6و  399: 3ها در كافي  نمونه -4
و  150و  47 – 45و  37: 7، 35: 6، 310و  307و  293و  239و  118: 5، 124: 4ها در كافيي  نمونه -5

و  304و  296و  243 – 242و  173و  67: 3، 444و  153ك 2، 114: 1/ من ال يحضره الفقيه  402
 90و  35: 7، 196و  192: 6، 139: 4، 431: 1/ تهذيب  269و  227و  209 – 208: 4، 508و  488

: 1/ استبصار  317و  215 – 214و  185و  161و  132و  129: 9، 277و  151 – 150و  138و 
اي كه ايشان به  . همچنين مراجعه كنيد به نامه167و  118و  113و  100: 4، 108، : 383و  195

 »لقول العالم سالم اهللا عليه«اند:  اهالي قم نوشته و در آن با فرمودة يكي از ائمه سلف استدالل كرده
  ).425: 4(مناقب ابن شهر آشوب 
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. همچنين نقل شده كه جامعظ شيعيان از امام درخواست كردنـد  )1(»ذلـك لنعمـل إن شـاء اهللا
بدانان مرحمت فرمايند كه در عمل بـدان رجـوع كننـد.    كه ايشان كتابي در احكام شرعي 

اي  كه بعداً معلوم شـد نسـخه   )2(كتابي از ناحية مقدسه در پاسخ آن درخواست ارسال شد
اثر ابوجعفر احمد بن عبداهللا بن مهران معروف بـه  » التأديب«يا كتاب » يوم وليله«ازكتاب 

يـن بـه روشـني بههتـرين راه بـراي      . ا)4(از محدثان پيشـي از آن دوره اسـت   )3(ابن خانبه
اي نزديـك   دادن و داللت شيعيان به مواريث علمي گذشتگان خود بود كه در آينـده  توجه
اي جز رجوع به آن نداشتند. انسان وقتي بـه تـاريخ امامـت از آغـاز دورة حضـرت       چاره

ه بيند كه چگون افكند به خوبي مي تا پايان دورة غيبت صغري از دور نظر مي �عسكري 
سازي و انتقـالي بـراي تغييـرات بعـدي بـوده اسـت.        ايندوره به صورت يك مرحلة آماده

شد تا مشكالت و مسائل عقيدتي  داده مي اي كه طي آن جامعة شيعه آماده و پرورش دوره
و فقهي خود را بدون نياز به مراجعه به امام حاضر حل كند. ايـن كـار از راه آشناسـاختن    

  پذير شد. مي كه گذشتگان به يادگار گذارده بودند به خوبي انجامآنان با منابع معتبر عل

***  

                                           
  .113: 4/ استبصار  162 – 161: 9تهذيب  -1
ـ   255اين گويا همان رسالة مقنعه باشد كه امام در سال  -2 د. وصـفي كـه در   براي شيعيان صـادر فرمودن

دهد كه آن به صـورت مجموعـة روايـاتي     از اين رساله شده نشان مي 424: 4مناقب ابن شهر آشوب 
انـد. مقايسـه كنيـد بـا مطلبـي كـه در رجـال         بوده كه آن حضرت از پدر بزرگوار خود روايت فرموده

هـادي  ذيل شرح حال رجاء بن يحيي بن سامان عبرتائي كاتـب، يكـي روات حضـرت     166نجاشي: 
به حسب ظاهر از بيانات امام هادي گرد » في ابواب الشريعه لمقنعةا«اي با نام  آمده كه وي رساله �

  آورده بود.
  .26/ فهرست شيخ:  91/ رجال نجاشي:  566شرح حال و آثار او در رجال كشي:  -3
  .346رجال نجاشي:  -4
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هائي  مسألة ديگري كه بر مشكالت اين دورة شيعيان افزوده و در آينده در تشديد تنش
در جامعة تشيع پديـدار شـد نقـش اساسـي داشـت       �كه پس از رحلت امام عسكري 

در ميـان شـيعيان بعـداً بـه      موضوع دعوي امامت برادر ناتني آن حضرت، جعفر بـود كـه  
موسوم شد. اساس اين گرفتاري كه از كاركرد نهاد وكالت مالي در دستگاه » جعفر كذاب«

انـدكي   �هاي پاياني دورة امامـت حضـرت هـادي     گرفت از سال امامت سرچشمه مي
آغاز شد كه يكي از دستياران اصلي امام در سامراء، فارس بن حـاتم   )1(248پيش از سال 

اي با دستيار ديگر امام، علـي بـن جعفـر همـاني سـابق       ، در مشاجره)2(ويه قزوينيبن ماه
گوئي و دشمني سـخت   الذكر، درگير شد. كار اين درگيري سرانجام باال گرفت و به دشنام

ها و دلسردي و ناراحتي در جامعة شيعه شد  كه به نوبة خود موجب ايجاد تنش )3(انجاميد
كه دو تن از دستياران نزديـك امـام خـود را چنـين در تخاصـم و عـداوت بـا يكـديگر         

پيشگاه امامت  شرعي مقرر به يان به اين خاطر از پرداخت وجوه. برخي از شيع)4(يافتند مي
اين، وكالء مناطق مختلف كه تاكنون مبالغ جمع شـده   . عالوه بر)5(موقتاً خودداري كردند

                                           
  .527رجال كشي:  -1
) و عنوان كتاب او: كتاب 522اطني داشته (رجال كشي: هاي ب گفته شده است كه اين شخص گرايش -2

كند. سه تن از برادران او  ) اين معني را تأييد مي310(رجال نجاشي: » من حساب الجمل األئمةعدد «
/ ابـن   208نيز جزء اصحاب ائمه بودند: طاهر كه او هم بعداً از راه راست منحـرف شـد (نجاشـيك    

) و احمـد  377)، سعيد (رجـال شـيخ:   477و  379/ رجال او:  86/ فهرست شيخ:  228: 3الغضائري 
و  317). در بارة نزديكي فارس با حضرت هادي همچنين نگاه كنيد به هداية خصيبي: 5 – 4(كشي: 

318.  
  .527و  523رجال كشي:  -3
  .528و  527همان منبع:  -4
  .527ايضاً:  -5
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. )1(دانستند چه كننـد  داشتند اكنون نمي را از راه يكي از آن دو تن به محضر امام ارسال مي
امام در اين مسأله جانب علي بن جعفر هماني را گرفته و وكالء خود در منـاطق مختلـف   

وجوهـات از كانـال فـارس بـن حـاتم      خواستند كه براي ارتباطات خود با ايشان و ارسا 
استفاده نكنند. مع ذلك در همان دستور العمل به روشنبيني آشكار به وكالء خـود دسـتور   

. )2(دادند كه اين دستور ايشان را محرمانه نگهداشته و از تحريك فـارس خـودداري كننـد   
ن امـام و  راز اين دستور امام آن بود كه فارس مردي متنفذ، و كانـال ارتبـاطي اصـلي ميـا    

شيعيان مناطق جبال (بخش مركزي و غربي ايران) بود كه وجوهات خود را معموالً از راه 
. اما فارس علي رغم دستور امام همچنان به دريافت وجوهات )3(فرستادند او براي امام مي

ها را خدمت امام  داد. تنها فرقي كه پيدا شده بود اين بود كه ديگر آن از آن مناطق ادامه مي
. اندكي بعد امام تصميم گرفتند كه دستور خود را رسـماً بـه اطـالع پيـروان     )4(فرستاد نمي

خويش برسانند و از وكالء خود بخواهند كه صريحاً به شيعيان اعالم كنند كه فارس وكيل 
. سپس امام )5(ايشان نيست و كسي نبايد وجوهات مربوط به امام را در اختيار او قرار دهد

 )7(دارد 250ربيـع االول سـال    9كه يكي از آن دو تاريخ سيه شنبه  )6(توببا صدور دو مك

                                           
، و نامـة وكيـل بغـداد    527و  523وكيل همدان به امام در رجال كشـي:   248نگاه كنيد به نامة مورخ  -1

  ).528ه ايشان در همان منبع: ) ب479و  543(كشي: 
  .528و  522كشي:  -2
  .526همان منبع:  -3
  .525همانجا:  -4
  .526و  525ايضاً:  -5
  .214 – 213/ غيبت شيخ:  526 – 525ايضاً:  -6
) 213اين نامه خطاب به علي بن عمر [كذا در طبع مورد استفادة ما] قزويتي نوشته شده (غيبت شيخ:  -7

ماجراي آمدن او از قزوين به  526كه ظاهراً همان علي بن عمرو قزويني عطار است كه كشي: 
حاتم  كند. او مبلغي وجوهات شرعي به همراه آورده و به رسم قديم بر فارس بن سامراء را نقل مي

اي حامل پيام از جانب عثمان بن  وارد شده بود. به محض وصول خبر به ناحية مقدسه، فرستاده
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فرمودند. از اين به بعد فارس علناً شروع به مبـارزه عليـه امـام كـرد.      لعن و طرفارس را 
دهند، جز آن كه او به  منابع موجود چيزي از جزئيات عمليات و اقدامات او به دست نمي

كشـيده اسـت آنـان را بـه      خوانده و مي ا به بدعت فرا ميفسادانگيزي پرداخته و شيعيان ر
. در پيامي كه امام خود به يكي از پيروان خـويش كـه آن هنگـام از    )1(تجمع خود درآورد
سـخني  «اند كه فارس  اند كه ذكر فرموده آمده بود فرستاده به سامراء )2(مناطق مركزي ايران

شـود   از تصميم بعدي امام دانسته مـي . شدت حساسيت و اهميت مسأله )3(گفته بود» پليد
كه دستور فرمودند اين شخص به قتل رسانيده شود. چنين دستوري از ناحية ائمة طاهرين 

. دستور آن حضرت به وسيلة يكي از )4(فقط در موارد بسيار استثنائي مسبوق به سابقه بود
  .)1(شيعيان مخلص و فداكار انجام شد و فارس به قتل رسيد

                                                                                                             
سعيد عمري گسيل شد كه به آن مرد اطالع دهد كه فارس از طرف امام طرد شده و وجوهات 
مربوط بايد به عثمان بن سعيد تحويل داده شود. مرد قزويني از دستور اطاعت نمود و امام سپس 

ضبط شده  213ن فارس را اشكار فرمودند. آن پيام ظاهراً همين سندي است كه در غيبت شيخ: لع
بر خوردم كه در نقل روايتي از يكي از نوادگان اين  323است. [پس از اين، در خصال صدوق: 

شخص: ابوعلي حسن بن علي بن محمد بن علي بن عمرو العطار كه او را در بلخ ديده و از وي 
وكان «گويد:  ) مي392، 345، 323، 187، 195/ خصال:  28كند (ببينيد توحيد او  ايت ميمكرراً رو

وهو الذي خرج على يده لعن فارس بن حاتم بن  ����جده علي بن عمرو صاحب علي بن محمد العسكري 
  ].»ماهويه

  .524رجال كشي:  -1
  .557همان منبع:  -2
  .527ايضاً:  -3
است به ترور دو تن شياد كه خود را از  �ام دستور امام جواد  تنها موردي كه تاكنون برخورد كرده -4

كردند و با اين حيله و تمهيد گروهي را دور خود جمع نمـوده و   وابستگان به آن حضرت معرفي مي
هـا   ايـن ). پـيش از  529پرداختنـد (رجـال كشـي:     به حسب ظاهر به اختالس اموال مربوط به امام مي

خواست شخصي را كه به ايشـان   از اقدام يكي از هواداران خود كه مي �حضرت موسي بن جعفر 
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م در آن ايام ظاهراً به حساب آن كه جناب سيد محمد فرزنـد حضـرت   فارس بن حات
دار مقام امامت خواهد بود خود را به ايشـان نزديـك    پس از آن حضرت عهده �هادي 

. پس از رحلت حضرت هـادي  )2(ساخته و جزء وابستگان و مالزمان آن جناب نموده بود
يد محمد كه بـه زعـم آنـان    اين فكر را مطرح كردند كه جناب س )3(طرفداران فارس �

قبالً توسط پدر به جانشيني ايشان انتخاب شده بـود، بـرادر كوچـك خـود جعفـر را بـه       
. آنان ادعـاء  )4(جانشيني برگزيده، و بنابراين اكنون امام واقعي جعفر است نه امام عسكري

فته كردند كه جناب سيد محمد در زمان نصب به جانشيني، ودايع امامت را از پدر دريا مي
داشته بود و سپس در بستر وفات، آن را به خدمتكار خود نفيس سپرده بود كه به برادرش 

خود، جعفر و نه  �كردند امام هادي  . البته كساني هم بودند كه ادعاء مي)5(جعفر برساند
. بايد توجه داشت كه در مسأله فـارس  )6(را به جانشيني برگزيده است �امام عسكري 

و اين امر بدون ترديد  )7(كرد خالف پدر و برادر از فارس جانبداري ميبن حاتم، جعفر بر
  در گرايش طرفداران فارس به او نقش اساسي داشته است.

                                                                                                             
). روشـن  287: 4جسارت كرده بود به قتل برساند، جلوگيري فرموده بود (مناقب ابـن شـهر آشـوب    

  است كه اختالف شكلي دستور ائمه در اينگونه موارد به خاطر مقتضيات هر مورد و هر عصر است.
روي داد از  �. قاتل فارس تا زمان فوت خود كه اندكي پس از رحلـت امـام عسـكري    524كشي:  -1

  ).524: 1كرد (كافي  حضرت عسكري مستمري دريافت مي
  به نقل از نوبختي. 182(بخش دوم):  20. همچنين مغني عبدالجبار 485هداية خصيبي:  -2
  .27نقض كتاب االشهاد، بند  -3
 20/ مغنـي عبـدالجبار    388و  385 – 384/ هدايـة خصـيبي:    291/ كتـاب الزينـه:    95فرق الشيعه:  -4

  .199/  1/ ملل شهرستاني  182(بخش دوم): 
  .114 – 112/ المقاالت والفرق:  115 – 114فرق الشيعه:  -5
 و 101(با چندين خطا در اين مورد دوم) / المقاالت والفرق:  109و  108و  105 – 104فرق الشيعه:  -6

كه مدعي است اختالف نظر بر سـر ايـن كـه     320. همچنين نگاه كنيد به هداية خصيبي: 111 – 110
  جانشين امام هادي كداميك از دو برادر خواهند بود از زمان حيات آن امام وجود داشته است.

  .10النقض علي ابي الحسن علي بن احمد بن بشار في الغيبه، بند  -7
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جعفر به اين ترتيب گروهي كوچك، عمدتاً از طرفداران فارس بن حـاتم، در روزگـار   
 . ايـن گـروه هرچنـد كوچـك    )1(دور خود جمع كـرده بـود   �امامت حضرت عسكري 

و شـيعيان   �د، اما بسيار فعال و پرسر و صدا، و در مخالفت خود با امام عسكري بودن
بر احكام  �. آنان در مورد علم حضرت عسكري )2(پروا بودند ادب و بي آن حضرت بي

لقـب  » حماريـه «شـرمانه   گفتنـد و هـواداران آن امـام را بـي     شريعت سخنان نادرست مـي 
كه امـام معصـوم و هـواداران آن حضـرت را كـافر      . برخي تا آنجا پيش رفتند )3(دادند مي
. رهبر اين گروه نابكار، خواهر فارس بن حاتم بود كه هرگز در طول امامت )4(خواندند مي

به آن حضرت ايمان نياورد، و پس از رحلت ايشان از پشتيبانان و  �حضرت عسكري 
ر عـوض فـارس بـن    . جعفر نيـز د )5(هواداران اصلي و فعال جعفر و مبلغان امامت او بود
ستود و بـدين ترتيـب آشـكارا روش     حاتم را به عنوان مردي پارسا و صاحب فضيلت مي

. اين مقدمات موجب پيـدايش دشـمني   )6(كرد پدر و برادر خود را در مورد وي تخطئه مي
گرديد. آنان او را بـه فسـاد اخالقـي و     �شديد ميان جعفر و شيعيان حضرت عسكري 

در بـارة او گفتنـد كـه     . بعدها)7(كردند مانند شرب خمر متهم ميارتكاب آشكار محرماتي 

                                           
/ ملـل   97: 2/ مجـالس مفيـد:    116همچنين نگاه كنيد به مقـاالت االسـالميين:   . 388هداية خصيبي:  -1

  .199: 1شهرستاني: 
  .291/ كتاب الزينه:  113/ المقاالت والفرق:  115فرق الشيعه:  -2
پ كـه براسـاس    345. در نقـل دسـتور المنجـين:    200: 1/ ملل شهرستاني  292و  291كتاب الزينه:  -3

  خواندند. وجه آن را بعداً خواهيم ديد. مي» طاحنيه«شيعيان، طرفداران جعفر را كتاب الزينه دارد كه 
  .113/ المقاالت والفرق:  115فرق الشيعه:  -4
كنـد كـه    به خطا نام خود فارس را ذكر مـي  199: 1. شهرستاني 291/ كتاب الزينه:  108فرق الشيعه:  -5

  شايد غلط نسخه باشد.
  .10بن احمد بن بشار في الغيبه، بند النقض علي ابي الحسن علي  -6
و  504: 1/ كـافي   114: 2/ مقـاالت اإلسـالميين    109/ المقاالت والفـرق:   111 – 110فرق الشيعه:  -7

/ غيبـت   103: 2/ مجالس مفيـد   477و  475و  42/ كمال الدين:  382و  249/ هداية خصيبي:  509
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نگار  . براي يك تاريخ)1(بازي چهل روز نماز خود را ترك كرده بود حتي براي تعليم شعبده
اندكي دشوار است باور كند كه مردم شخصي را كه آشكارا مرتكب فسق و فجـور شـود   

اني بـزرگ و پارسـا ماننـد علـي بـن      به امامت بپذيرند به خصوص آن كه بعدها دانشمند
حسن بن فضال، رئيس فقهاء شيعه در كوفه، نيز به شـرحي كـه خـواهيم ديـد بـه جمـع       

ها يكسره نادرسـت   رسد كه آن گزارش معتقدان او پيوستند. با اين وجود چنين به نظر مي
نيست و به خصوص در مورد ايام نوجواني جعفر اساسي درست داشته است. حتي برخي 

از مقتضـيات نوجـواني دسـت كشـيده و     «انـد كـه او    رفداران او در دفاع از وي گفتهاز ط
  .)2(»كارهاي نادرست راترك كرده بود

                                                                                                             
گويند كـه جعفـر در    . برخي منابع حتي مي609: / الثاقب في المناقب 175و  137و  133و  57شيخ: 

/  248ملقب بوده است (هدايـة خصـيبي:   » زق الخمر«ميان مردم به خاطر شهرت عالقه به شراب به 
). 65و  61المقـول:   ة/ زهـر  273: 4/ مناقـب ابـن شـهر آشـوب      56/ تـاج المواليـد:    131المجدي: 

داده بود هميشه حتي روز روشـن جلـوي او بـه     گويند كه او به خدمتگزاران خود دستور همچنين مي
). لقب مهشور او ميان شيعه 65و  61المنقول:  ة/ زهر 131نشانة شخصيت فانوس بكشند (المجدي: 

) و مهـدي  51جعفر كذاب است اما اتباع و فرزندان او، او را با لقب زكي (براي مثـال بلـوغ المـرام:    
انـد و نوادگـان دوازده امـامي او در هنـد از وي بـا       ختهشنا ) مي20: 1(تفسير سيد احمد حسام الدين 

/ مكارم  425: 6/ اعيان الشيعه  519: 2اند (طبقات اعالم الشيعه، قرن سيزدهم  كرده لقب تواب ياد مي
 484ها) ظاهراً به استناد توقيع منقول در كمال الـدين:   و جز اين 340: 2/ اعالم زركلي  987: 3اآلثار 

ولـي معلـوم    »وأما سبيل عمي جعفر وولده فسبيل أخوة يوسـف«كه در آن آمده است:  176و غيبت شيخ: 
نيست كه اين عبارت در صدد تشبيه آنان به برادران يوسف من جميع الجهات باشد بلكه ظاهراً فقـط  

دادن به اين نكته است كه گمراهي و ضاللت در فرزنـدان انبيـاء و اوليـاء مسـبوق بـه       در صدد توجه
  اي نيست. و چيز تازه سابقه است

  .175غيبت شيخ:  -1
اي در  ) كـه رسـاله  437 – 435به نقل از استاد خـود شـيخ الشـرف عبيـدلي (متـوفي       136المجدي:  -2

  نوشته شود.» جعفر بن علي ةالرضويه في نصر«طرفداري از جعفر با نام 
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تا پايان عمر با جعفر به كلي متاركه فرموده و ديگر  �از اين پس حضرت عسكري 
رت انگيـزي و شـرا   ، اما جعفر تا پايان عمر ايشان همچنان فتنه)1(هرگز با او سخن نگفتند

و جعفـر و   �. دشمني و نفـرت متقابـل ميـان اتبـاع حضـرت عسـكري       )2(داد ادامه مي
نفيس خادم كه  آميز انجاميد. اتهامات متبادله به اوج خود رسيد و به برخوردهاي خشونت

كردند واسطة ايصال و دايع امامت به جعفر بـوده اسـت در حوضـي     اتباع جعفر ادعاء مي
. دو نفر از اتباع جعفر در سامراء كه آشكارا از وي حمايت و مردم را )3(افكنده و غرق شد

مورد تعقيب شيعيان متعهـد   �كردند به دستور حضرت عسكري  به سوي او داللت مي
قرار گرفته و ناچار از سامراء به كوفه گريختند و تا رحلت آن حضرت جـرأت بازگشـت   

د كه چنانكه از سؤاالت مـردم از حضـرت   . با توجه به اين مسائل بو)4(به سامراء نداشتند
آيد شيعيان از هميشه نگرانتر بودند كه اگـر حضـرت بـدون فرزنـدي      برمي �عسكري 

. تـازه  )5(وفات كنند تكليف امامت چه خواهد شد چون امام، برادري جز جعفـر نداشـتند  

                                           
مؤلـف المجـدي فـي     .5/ النقض علي ابي الحسن علي بن احمـد بـن بشـار، بنـد      107فرق الشيعه:  -1

خـوش نداشـتند بـا جعفـر      �گويد كه حتي از زمان كودكي، حضرت عسـكري   مي 132االنساب: 
  باشند در حالي كه به مصاحبت با جناب سيد محمد عالقمند بودند.

  .382. همچنين نگاه كنيد به هداية خصيبي: 107فرق الشيعه:  -2
  .114/ المقاالت والفرق:  115فرق الشيعه:  -3
  .385هداية خصيبي:  -4
. همچنـين نگـاه كنيـد بـه     130/ المجـدي:   111ابن ابي الـثلج:   األئمة/ تاريخ  503: 2تاريخ يعقوبي  -5

. البته بايد گفت كـه برخـي منـابع (ماننـد     5 – 4النقض علي ابي الحسن علي بن احمد بن بشار، بند 
/  366/ اعـالم الـوري:    334شاد مفيد: / ار 203/ تاريخ قم:  313/ هداية خصيبي:  217دالئل االمامه: 
اند و برخـي   ) از برادر ديگري به نام حسين نام برده402: 4/ مناقب ابن شهر آشوب  56تاج المواليد: 

المباركـه:   ةدر سامراء درگذشـته بـود (الشـجر    �اند كه اين برادر هم در زمان حضرت هادي  گفته
ت ولي عصر (ارواحنا فداه) بسيار شبيه صداي اين اند كه صداي حضر ). بعضي از مؤلفان هم گفته78

است كه در آن بنابـه فهـم    294: 1عموي خود بوده است. استناد اين مؤلفان به روايت شيخ در امالي 
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ين مـورد امـام حسـن و امـام حسـ     اگر برادر ديگري هم بود انتقال امامت از برادر جز در 
براساس رواياتي كه عمدتاً عليه عقيدة فطحيه به صحت امامت عبـداهللا   –(عليهما السالم) 

امكان نداشـت   )1(-وارد شده بود  �بن جعفر و عدم تنافي آن با امامت حضرت كاظم 
اي بود كـه   ريخت.در چنين زمينه و مجمالً مباني اعتقادي شيعة اماميه بالكل درهم فرو مي

حضرت ولي عصر (ارواحنا فداه) را به جان و جهانيان و بـاالخص   خداوند وجود مقدس
جامعة تشيع كرامت فرمود و تكليف مسألة امامت كه نـزد خداونـد روشـن بـود از نظـر      

                                                                                                             
آنان، يكي از شيعيان صداي حضرت ولي عصر را شنيده و آن را به صداي حسين فرزند امـام هـادي   

شـيخ محمـد تقـي    » تواريخ النبـي واآلل «كنيد به رسالة تشبيه نموده است. (براي يك مثال نگاه  �
حسين «). اين استناد بيسار نادرست است. شخصي كه در آن روايت از وي نام برده شده: 66تستري: 

به طور اشكار نبيرة امام هادي از طريق فرزندشان جعفر است: نـام ابـن   » بن علي بن جعفر، ابن ارضا
ها علم غالب بود. آن فرد شيعي كه ادعا كرده كه  تا مدت �ا الرضا براي تمام نوادگان حضرت رض

امام دوازدهم را ديده و صداي ايشان را توصيف كرده است: ابوالطيب احمد بـن محمـد بـن بـوطير     
) و به حسب قاعده هم بايد 306 – 305: 1است (امالي شيخ  �نوادة يك خدمتكار حضرت هادي 

ت نه معاصر فرزند ايشان. پـس اصـل وجـود فرزنـدي بـه نـام       بوده اس معاصر آن نبيرة امام هادي مي
مبناي نقلي درستي ندارد. در هرصورت در لحظة رحلـت حضـرت    �حسين براي حضرت هادي 

اند (النقض علي ابي الحسن علي بن  هادي، امام عسكري و جعفر تنها فرزندان ذكور آن بزرگوار بوده
  ).351. نيز ارشاد مفيد: 5 – 4احمد بن بشار، بند 

أبي اهللا أن تكون اإلمامة في األخوين بعد الحسن «يا  »ال تجتمع اإلمامة في األخوين بعد الحسن والحسين« -1
/ التنبيه ابوسهل  103و  102/ المقاالت والفرق:  80و تعبيرات مشابه اين (فرق الشيعه:  »والحسين
 414/ كمال الدين:  286و  285: 1/ كافي  191و  189 – 188و  179: اإلمامة والتبصرة/  92نوبختي: 

). برخي از هواداران جعفر كه راهي براي رد اين روايت 176و  136/ غيبت شيخ:  426و  417 –
. 391: 1) چنانكه خود وي (كافي 110گفتند كه در مورد او بداء شده (المقاالت والفرق:  نداشتند مي

) و برخي ديگر از منتسبين به تشيع در آن عصر (المقاالت والفرق: 488نيز نگاه كنيد به كمال الدين: 
  كردند. ) از همين مفهوم بداء در استدالالت خود براي منظورهاي ديگر هم استفاده مي108
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تـر از   ظاهري نيز به سير مقدر و طبيعي خود ادامه داد. حقاً كه مولودي در اسـالم مبـارك  
  اين مولود پا به جهان ننهاده بود.

***  

تر است به شـدت از   ولد اين مولود مبارك را به دالئلي كه خداوند بر آن آگاهبشارت ت
و ارحـام   �عامة مردم پنهان نگاه داشتندو جز چند تن از خـواص حضـرت عسـكري    

نزديك، كسي را بر آن آگاه نساختند. اين چنين بود كه در هنگام رحلت آن امام همام جز 
ر الهي بـودن كسـي از وجـود فرزنـدي بـراي      همان افراد زبده و منتخب كه محرم اين س

. اما بالفاصله پس از رحلت آن امـام، خـواص اصـحاب    )1(حضرت عسكري خبر نداشت
امـام   به رياست جناب عثمان بن سعيد عمري به جامعة شيعيان اعالم داشتند كـه  )2(ايشان

مامـت  اند كه جانشين ايشان و اكنون متصـدي مقـام رفيـع ا    فرزندي از خود به جاي نهاده
در صـورت  . به گفتة عثمـان بـن سـعيد، دليـل اختفـاء آن بزرگـوار آن بـود كـه         )3(است

. ترديـدي نيسـت كـه جامعـة     )4(رسيد دست عمال حكومت به شهادت مي ـديدارشدن به
                                           

/ اعـالم الـوري:    345/ ارشاد مفيـد:   312: 3/ شرح الخبار  102/ المقاالت والفرق:  105فرق الشيعه:  -1
  و نظائر آن). 384و منابع بسيار ديگر (نيز ببينيد كمال الدين:  422: 4آشوب  / مناقب ابن شهر 380

اينان عبارت بودند از جناب عثمان بن سعيد عمري و فرزند او محمـدبن عثمـان، ابوهاشـم داود بـن      -2
) و 62: 5ترين كس در زمان خود در ميان آل ابي طالب بـود (مـروج الـذهب     قاسم جعفري كه مسن

. همچنـين بـراي نقـش    186 – 185مراجعه كنيد به تقريب المعارف ابوالصالح حلبي:  چندتن ديگر.
  .76به غيبت شيخ:  �انان دردورة حيات حضرت عسكري 

گويد كـه بنـابراين،    . ابوالصالح در اينجا مي185/ تقريبالمعارف:  93 – 92كتابالتنبيه ابوسهل نوبختي:  -3
ل به جانشيني ايشان كه از نظر شيعه مـالك امامـت   تولد حضرت ولي عصرو نقص و وصيت امام قب

ثابت شده است.  �امام بعدي است از راه شهادت اين گروه از عدول و خواص حضرت عسكري 
  بنابراين، نص آن جايگزين نص خود امام است و همين نص است كه سپس به تواتر رسيده است.

دارد كه شيعياني كـه بـه وجـود امامـت      314: 3. ولي در شرح االخبار قاضي نعمان 199غيبت شيخ:  -4
فـي   »هو مستور خائف مـن جعفـر وغيـره مـن أعدائـه«گفتند:  اند مي قائل بوده �فرزند حضرت عسكري 
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شيعه در آن ادوار گرچه از فشارهاي شديد دورة متوكل نجات يافته و اكنون رجال شـيعه  
و جوي  ـراوان بودتضييقات  گرفتند اما هنوز  اندك اندك درمناصب حساس دولتي جا مي

، اطالعـات  هـا  حالت تقيه ر آن سال. به دليل وجود )1(نامطلوب عليه شيعيان وجود داشت
ها از عامة مردم مخفي نگاه داشته شد تـا آنجـا كـه     فصيلي مربوط به آن حضرت تا سالت

. مادر بزرگ )2(حتي در مورد تاريخ والدت مبارك ايشان اختالف نظر فراوان به وجود آمد

                                                                                                             
آيد كلية تحريكـاتي كـه پـس از وفـات امـام       الواقع آن چه از روايات و نقول تاريخي اين دوره برمي

به تفتيش خانـه و تحـت نظـر قـراردادن     عله بيت جليل و اصحاب ايشان شد و منتهي  �عسكري 
كنيز آن حضرت گرديد ناشي از جعفر و براي تحقيق صحت و فساد دعوي ارث او بوده، هرچند كه 

همه را به حساب حكومت گذارده و آن اعمال را نشان سوء قصـد دسـتگاه خالفـت     شيعيان جداً آن
  عليه جان امام معصوم دانستند.

  .44/ كمال الدين:  504: 1/ كافي  105والفرق: نگاه كنيد به المقاالت  -1
شـعبان   15)، 474و  473(كمال الدين:  254اختالفات در تاريخ تولد ايشان چنين است: اول رمضان  -2

 25شـعبان   15پ)،  345/ دستور المنجمـين:   204(تاريخ قم:  255شيعيان  8)، 61(مسار الشيعه: 25
براساس روايتي از حكيمـه دختـر امـام     141نين غيبت شيخ: . همچ430/ كمال الدين:  514: 1(كافي 

بـا تـاريخ    355بدون آن تـاريخ و در هدايـة خصـيبي:     424جواد، ولي همان روايت در كمال الدين: 
 41مغايري آمده است. نيز نگاه كنيد به كتاب الكامل في اسرار النجوم موسي بن حسن بـن نوبخـت:   

وفـي السـنة الثالثـة ممـن هـذا «دارد:  –آغاز شده بـود   253ز سال كه ا –كه در احكام نجومي قران ششم 
مولود يولد يعظم شأنه ويعظم مقداره ويرتفع له الصيت والذكر ويكون ظهوره في القران  ]255[يعني سال القران 

)، 387و  335و  334/ هدايـة خصـيبي:    272و  271 – 270(دالئل االمامه:  257)، شعبان »السـابع...
بـه نقـل از تـاريخ     176: 4(وفيات االعيـان   258ربيع االول  19)، 271(دالئل االمامه:  257شعبان  15

. همچنـين نگـاه   227: 3/ كشـف الغمـه    89(مطالب السئول:  258رمضان  23ميافارقين ابن االزرق)، 
/  88 ابـن ابـي الـثلج:    األئمة/ تاريخ  314: 3/ شرح االخبار  436/ كمال الدين:  515: 1كنيد به كافي 

 88ابن ابي الـثلج:   األئمةبدون تعيين روز و ماه (كه به نقل صحح تاريخ  259) و سال 204تاريخ قم: 
كتابخانة آيت اهللا مرعشيدر قم] آمده است). باز روايتي  2973اي از هداية خصيبي (شمارظ  در نسخه

انـد، و   نمـوده  ساله مـي گويد كه ايشان در زمان حيات پدر هشت تا ده  مي 407ديگر در كمال الدين: 
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شـد)   (حديث كه با نام جده و ام الحسن شـناخته مـي   �ايشان، مادر حضرت عسكري 
در زمان رحلت آن حضرت هنوز چشم به جهان نگشـوده  فرمود كه ايشان  حتي اظهار مي

. اما آن )2(و برخي از شيعيان نيز همين شهادت را پيروي نمودند .)1(اند و در بطن مادر بوده
  شهادت براي اين منظور نبود و ماجرائي ديگر داشت.

به جاي مانده بود ايشـان تنهـا از مـادر     �اي كه از حضرت عسكري  نامه در وصيت
، و به همين جهت در يك دو سال اول برخي شيعيان معتقد بودنـد  )3(خود نام برده بودند

. ايشان )4(دار مهام امامت هستند كه در غيبت فرزندزادة بزرگوارشان، ايشان به نيابت عهده
پس از وصول اين  اتفاق افتاد. بالفاصله �در مدينه بودند كه رحلت حضرت عسكري 

                                                                                                             
ذكر شده) نيز سـن ايشـان را در    6: 52(با توجه به آنچه در هامش بحار  155روايتي در غيبت شيخ: 

  كند. حدود ده سال برآورد مي �روز وفات حضرت عسكري 
نسـبت   �پ، منابع ديگر اين اظهار را به يكي از كنيزان حضرت عسـكري   345دستور المنجمين:  -1

) 43/ كمال الـدين:   505: 1) يا كنيز ديگر (كافي 476و  474اند كه ادعاء كرد خود (كمال الدين:  داده
  حامله است.

/  166/ غيبـت نعمـاني:    337: 1/ كـافي   115و  114/ المقـاالت والفـرق:    113و  112فرق الشـيعه:   -2
/ سـرائر و   314: 3قاضـي نعمـان   / شـرح االخبـار    55/ جمهرة ابن حزم:  99 – 98: 2مجالس مفيد 
  .254اسرار النطقاء: 

/ كمـال   505: 1. همچنين رجوع كنيد به كـافي  138و  75/ غيبت شيخ:  357و  348الفصول الشعره:  -3
  .43الدين 

شود كه يكـي   نقل مي 262كه در روايتي از سال  366/ هداية خصيبي:  507نگاه كنيد به كمال الدين:  -4
كنـد   و عمة حضرت عسكري سـؤال مـي   �مه (يا خديجه) دختر حضرت جواد از شيعيان از حكي

در  282. همين روايت با تـاريخ  »إلى الجـدة أم أبـي محمـد«دهد:  و وي پاسخ مي »الشيعة؟ ـفزعإلى من «
ترديد نادرست است.  آمده كه با توجه به شرايط زماني و طبيعت سؤال و جواب بي 501كمال الدين: 

كه بـه   –در زمان حيات جعفر  442بنابه نقل كمال الدين:  �در حضرت عسكري عالوه بر اين، ما
اصـوالً زنـده    282وفات يافته بودند، پس در سـال   –درگذشت  271در سال  135 گزارش ـمجدي: 

  ).138اند همچنين رجوع كنيد به غيبت شيخ:  نبوده
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يافتن جعفـر بـر مواريـث آن     تا از دست )1(خبر به مدينه، ايشان سريعاً به سامراء بازگشتند
دانيم براساس فقه اهـل سـنت اگـر امـام بـدون       حضرت جلوگيري كنند. همانطور كه مي

شد، در حالي كـه   فرزند درگذشته بود، ارث ايشان بايد ميان مادر و برادر ايشان تقسيم مي
ساس فقه شيعه، والدين جزء طبقة اول و برادر از طبقة دوم است، و با وجود حتي يك برا

برننـد. مـادر بزرگـوار حضـرت      تن از طبقة متقدم، هيچيك از طبقـات مـؤخر ارث نمـي   
يافتن جعفر بر ميراث امام معصوم جلوگيري كرده و در  براي آن كه از دست �عسكري 

يشان آگاه نسازد چنين القاء احتمال فرمود كـه يكـي   عين حال دولتيان را بر وجود فرزند ا
بنـابراين ايشـان داراي فرزنـد هسـتند.      حامله اسـت و  �حضرت عسكري  )2(از كنيزان

                                           
  .476و  474كمال الدين:  -1
) هرگز ازدواج نفرموده و 117: 50ظاهراً مانند پدر بزرگوار خود (بحار االنوار  �حضرت عسكري  -2

هاي نـرجس (كـه بنابـه     تنها دو كنيز داشتند به نام 248همسري نداشتند، بلكه به نقل هداية خصيبي: 
بـه   47همان صقيل است كه در منابع ديگر مانند كال الـدين:   132و المجدي:  241غيبت شيخ:  شتة

معنـي ـل   مادر امام عصر نام برده شده است) و ورداس كه با عنوان كتابيه توصيف شده كه به  عنوان
در اين مورد يقيناً به معني مسيحي است، ظاهراً از كنيزهائي كـه مسـلمين در جنـگ از ميـان      كتاب و

نـام   35: اند. اين دو ظاهراً همان نسيم و ماريه هستند كه در جاي ديگر از هداية خصـيبي  گرفته بوده
 42 – 419هم هست. براساس روايتي در كممـال الـدين:    441اند.نام نسيم در كمال الدين:  برده شده

نرجس هم در اصل يك كنيز رومي بلكه از وابستگان به خاندان سلطنتي روم بود كه در جنگ با روم 
ها كنيزان  ر همين جنگبه دست مسلمانان افتاده و به داراالسالم آورده شده بود. در آن اعصار به خاط

 338نيز براساس نقلي در بصـائر صـفار:    �رومي بسياري در بيوت مسلمين بودند. حضرت هادي 
نيـز براسـاس يـك تفسـير از روايتـي در       �شود كه حضرت رضا  اند. گفته مي غالمان رومي داشته

شن نيسـت (در  اند. صحت اين مطلب درست رو امكاناً كنيزي مسيحي در خانه داشته 399: 1تهذيب 
آن روايت شخصي از حضور ايشان حكم مباشرت كنيز مسيحي را با اشياء و ظروف و طعام استفسار 

البته  »الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم انهـا نصـرانية...«نمايد  كند و سؤال خود را چنين شروع مي مي
رات بسيار رائج است نـه  بسيار محتمل است كه اين، فرض سؤال به صيغة تخاطب باشد كه در محاو

چنـد غـالم نيـز از روميـان و      �اخبار ازواقعيت خارجي). گفته شده است كه حضـرت عسـكري   
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يابي او بر ميراث است (همچنـان   جعفر كه متوجه بود اين اظهار براي جلوگيري از دست
ها  ان امام پس از سالكرد كه اصل مسألة وجود فرزند براي آن است كه اطرافي كه شايع مي

خواهند مـانع از آن بشـوند    عداوت و دشمني خصمانه كه ميان او و آنان وجود داشت مي
به دولت شـكايت   �كه او به مقام امامت دسترسي پيدا كند) از مادر حضرت عسكري 

. اين خود انحراف ديگري براي او از اصول مذهب حق بـود كـه برابـر مبـاني آن،     )1(كرد
. بـه دسـتور   )2(ضات جور حتي اگر صاحب دعوي محـق باشـد حـرام اسـت    مراجعه به ق

قاضي، كنيز مورد نظر به خانة يكي از بزرگان و محترمين سادات، دانشمند محمد بن علي 
قرار گرفت تا آن كه پس از انتهاء مدت اكثـر   منتقل و در آنجا زير نظر )3(بن حمزه علوي

ه نيست. پس از آن از كنيز مزبـور رفـع   حمل (بنابر فقه حنفي) مشخص شد كه وي حامل
كرد كه دسـت كـم چنـد     ها پس از آن در بغداد زندگي مي توقيف به عمل آمد و وي سال

سالي از آن در منزل يكي از اعضاء خاندان بانفوذ بني نوبخت: حسـن بـن جعفـر كاتـب     

                                                                                                             
: 1انـد (كـافي    داشـته  –كه آنان هم در آن زمان هنوز بيشتر غير مسلمان بودنـد   –تركان آسياي ميانه 

  ).433 – 432/ رجال شيخ:  511و  509
و  348پ. همچنين رجوع كنيد به الفصول العشره:  345المنجمين:  / دستور 476و  474كمال الدين:  -1

  .356و  355 – 354
/ دعـائم   412/  411: 7، 67: 1/ كـافي   254: 1نگاه كنيد به روايات ايـن مطلـب در تفسـير عياشـي      -2

  .303 – 301: 6/ تهذيب  4 – 2: 3/ من ال يحضره الفقيه  530: 2االسالم 
گويـد تـا چهـار سـال وي در      پ كه مي 345. همچنين دستور المنجمين: 348 – 347رجال نجاشي:  -3

هـا   تحت نظارت يكي از علويان گذارده شد، زيرا ادعاء شده بود كه او حامله اسـت. برخـي گـزارش   
) يا تحت نظـارت قاضـي القضـات (همـان منبـع:      474گويد كه وي در خانة خليفه (كمال الدين:  مي

و ابـن   90نقل دوم، مافاتي با گزارش باال ندارد. ابوسهل نوبختي در تنبيـه:  ) توقيف بود كه البته 476
دو «كه  43ان (نيز نگاه كنيد به كمال الدين:  مدت اين توقيف را دو سال دانسته 158: 4حزم در فصل 

بدون ذكر اين رقم آمـده اسـت. ايـن روايـت      505: 1دارد ولي همان روايت در كافي » سال يا بيشتر
/ الفصـول العشـره:    320و  248كند. باز رجوع كنيد به هدايـة خصـيبي:    ف را هم ذكر نميمحل توقي

  ).356و  355 – 354و  348
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بابـت،  نوبختي بود. بعدها گويا به خاطر توجه شيعيان و ناراحتي دستگاه خالفت از ايـن  
وي مجدداً از دسترس جامعة شيعه دور شده و تحت نظر عمال دولتي گذارده شد تـا در  

پس از  �. در اين ميان ميراث امام عسكري )1(اواخر قرن مزبور (قرن سوم) وفات يافت
هفت سال درگيري سرانجام ميان جعفر و مادر حضرت عسكري، و بنابه نقلي يك خواهر 

  .)2(ايشان نيز، تقسيم شد

***  

عثمان بن سعيد عمري افتخار يافت كـه همچنـان بـه نيابـت از حضـرت ولـي عصـر        
(ارواحنا فداه) امور و تشكيالت دفتر امامت را در غيبت ايشـان سرپرسـتي كنـد و بيشـتر     
وكالء بالد نيز او را به تصدي اين مقام جليل پذيرفتند. گرچه هنوز برخي در اصل وجود 

. در هر صورت، )3(هائي در خاطر داشتند دها و خلجاننيز تردي �ذات مقدس امام عصر 
وكالئي كه نسبت به جناب عثمان بن سعيد راه اطاعت در پيش گرفتنـد در سـمت خـود    

                                           
  .158: 4فصل ابن حزم  -1
  .102/ المقاالت والفرق:  105همان منبع و همان صفحه. نيز رجوع كنيد به فرق الشيعه:  -2
: 1. همچنـين كـافي   218و  146/ غيبت شـيخ:   487و  358/ كمال الدين:  318: 1نگاه كنيد به كافي  -3

نقل شـده) در مـاجراي تحـريض احمـد بـن اسـحاق اشـعري         218و  146(كه در غيبت شيخ:  329
و  372/ هدايـة خصـيبي:    272/ دالئل االمـه:   558 – 557نمايندة امام عسكري در قم (رجال كشي: 

 �شخصاً فرزند حضـرت عسـكري   ) شخصي را كه از جناب عثمان بن سعيد بپرسد آيا خود 383
را ديده است. نام اين احمد بن اسحاق مع ذلك در ليست كساني اسـت كـه شخصـاً حضـرت ولـي      

) ظاهراً به اسـتناد  26. همچنين نگاه كنيد به فهرست شيخ: 442اند (كمال الدين:  عصر را زيارت كرده
انـد. همچنـين در    هـا گفتـه   خنآمده و محققان در باب آن س 465 – 454داستاني كه در كمال الدين: 

دارد كه او در هنگام والدت با سعادت حضرت ولي عصر (عجل اهللا تعالي  434 – 433كمال الدين: 
دريافت كرد كه امام در آن، تولد فرزند ارجمنـد خـود را بـه     �اي از حضرت عسكري  فرجه) نامه

  وي اطالع فرموده بودند.
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. بيشـتر  )1(تنفيذ و مجاز به استمرار اخذ وجوهات شرعيه از جانـب امـام معصـوم شـدند    
مركز علمي شيعه  ترين شيعيان در نقاط مختلف ايران به خصوص قم كه در اين دوره مهم

بود كماكان به روش خود ادامه داده و وجوهات خويش را به نام فرزند حضرت عسكري 
به وكالء مالي ناحية مقدسه در مناطق خود كه اكنـون از جانـب جنـاب عثمـان بـن       �

  پرداختند. مي )2(سعيد تنفيذ شده بودند
ه مركـز شـيعيان   گذشـت كـ   اما در عراق وضع ديگري بود. كوفه كه اكنون دو قرن مي

عراق بود به خاطر نزديكي به سامراء، پيوسته در جريان آنچه در حلقة مقربان و نزديكـان  
گرفت و از سوي ديگر برخالف جامعة شيعي قـم   گذشت قرار مي پيشگاه رفيع امامت مي

نمـود كوفـه مركـز     كه يك دست بود و همواره خط مستقيم امامت را اطاعت و تبعيت مي
بسياري كـه  » مذاهب«ها و  ي مختلف از همه نوع بود. منابع ما از گرايشها تجمع گرايش

گوينـد كـه    سـخن مـي   )3(در جامعة شيعه پيدا شـد  �پس از رحلت حضرت عسكري 
ظاهراً به جامعة شيعه در كوفه و ساير بالد بين النهرين اشاره دارد. بسياري از شـيعيان در  

                                           
رد سادات مدينه نيـز روي داد. در زمـان حضـور ائمـة اهـار آن      . نمونة اين ماجرا در مو518: 1كافي  -1

نمودنـد از ناحيـة    گروه از اين سادات كه نسبت به مقام آن بزرگواران معرفـت داشـته و تواضـع مـي    
آن عده از ايشان كه وجـود و امامـت    �مقدسه مستمري داشتند. پس از رحلت حضرت عسكري 

كردند، اما مستمري ديگران كه بـر   بق معمول دريافت ميفرزند ايشان را پذيرفتند مستمري خود را ط
  ).370/ هداية خصيبي:  519 – 518: 1حقيقت گردن ننهادند قطع شد (كافي 

  .518و  516و  509و  503- 501و  479 – 478نگاه كنيد به كمال الدين:  -2
و مجالس  119 – 105ه: از يازده فرقه، فرق الشيع 202 – 200: 1و ملل شهرستاني  292كتاب الزينه:  -3

پ از  345و دسـتور المنجمـين:    116 – 102از چهارده فرقه، المقـاالت والفـرق:    99 – 97: 2مفيد 
اند. همچنـين رجـوع كنيـد بـه كتـاب       از بيست فرقه سخن گفته 108: 5پانزده فرقه، و مروج الذهب 

  .165 – 160خاندان نوبختي از عباس اقبال: 
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. )1(دانسـتند چـه بايـد كـرد     بودند و نمـي آمد وضع جديد سر درگم شده  اين نقاط با پيش
. گروهي )2(بسيار از مذهب حق دست برداشته و به ساير فرَق شيعي و غير شيعي پيوستند

. فطحيه كه )5(، جعفر را به عنوان امام به رسميت شناختند)4(، به نقلي حتي اكثريت)3(بزرگ
تواننـد امـام    و برادر نيـز مـي  معتقد بودند انتقال امامت ضرورتاً از پدر به فرزند نيست و د

شوند مشكلي از نظر عقيدتي نداشتند و به جعفر به عنوان امام پس از حضرت عسـكري  
ترين دانشمند در جامعة شيعيان  (برجسته )1(. علي بن حسن بن فضال)6(رجوع كردند �

                                           

هـا و ترديـدها كـه در     هائي از اين قبيـل سرگشـتگي   . براي نمونه290االثر:  ية/ كفا 408كمال الدين:  -1
وجود داشت نگاه كنيد به كمـال الـدين:    �جامعة شيعه بالفاصله پس از رحلت حضرت عسكري 

ــيخ:  487و  429و  426 ــت ش ــود:   172و  138/ غيب ــين خ ــالة آل اع ــب زراري در رس  141. ابوغال
اي به مدينـه فرسـتادند كـه در     رحلت آن حضرت، شيعيان فرستاده پس از 260نويسد كه در سال  مي

بارة وجود فرزند آن حضرت تحقيق كند. ظاهراً به خاطر آن كه در آن زمان گفته شده بود كه فرزنـد  
: 1. همچنـين نگـاه كنيـد بـه     328: 1ايشان توسط پدر بزرگوار به آن شهر فرستاده شده است (كـافي  

340.(  
/ تثبيت دالئل النوبه  520: 1هاي اين پديدة ارتداد و تغيير مذهب را در كافي  . نمونه408كمال الدين:  -2

  ببينيد. 146/ عيون المعجزات:  390: 2از قاضي عبدالجبار 
كـه در آن   246: 3/ كشف الغمه  136/ غيبت شيخ:  321و  320نگاه كنيد به روايتي در كمال الدين:  -3

را گمراه خواهد » خلقي كثير«پيشگوئي فرمموده بودند كه او در حين تولد جعفر  �حضرت هادي 
  كرد.

  .210في تثبيت االمامه:  مةالدعا -4
/ كمال  116: 1/ مقاالت االسالميين  114 – 110/ المقاالت والفرق:  115و  109 – 107فرق الشيعه:  -5

/ غيبـت شـيخ:    103و  99 0 98: 2/ مجالس مفيد  291/ كتاب الزينه:  290االثر:  ية/ كفا 408الدين: 
پ / ملـل   345/ دستور المنجمين:  135/ المجدي:  158: 4/ فصل ابن حزم  135و  133و  57و  55

  .356/ محصل او:  68/ اعتقادات فرق فخررازي:  200 – 199: 1شهرستاني 
و  57و  55/ غيبـت شـيخ:    112 – 111و  110/ المقاالت والفـرق:   119و  108 – 107فرق الشيعه:  -6

135.  
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از  )3(و علي الطاحن (يك مـتكلم كـوفي و از اعضـاء برجسـتة جامعـة فطحـي)       )2(كوفه)
پذيرفتند. روشن است كه به همين دليل اسـت   فطحيان معروفي بودند كه امامت جعفر را

  .)4(دهد الثانيه) لقب مي لفطحيةكه صدوق، جعفر را پيشواي نسل دوم فطحيان (امام ا
البته پيروان جعفر منحصر به فطحيه نبودند.كساني هم بودند كه از پيش به او پيوسته و 

. برخي هم از )5(دانستند يا برادر خود، جناب سيد محمد مي �ادي او را جانشين امام ه
بودند كه پس از رحلت ايشان، سـخن جنـاب عثمـان بـن      �شيعيان حضرت عسكري 

انـدپس امامـت    سعيد را نپذيرفتند و با اين استدالل كه چون ايشان بدون فرزنددرگذشـته 
ت پيروان او، با اين وجـود،  . اكثري)6(ايشان از اصل مخدوش بوده است به جعفر گرويدند

را قبول داشتند و اينك تنهـا يـك نـام ديگـر بـر       �كساني بودند كه حضرت عسكري 
افزودند. براي برخي، جعفر امام دوازدهم بود و براي فطحيـه كـه نـام     ليست ائمة خود مي

عفر شد. اتباع ج عبداهللا بن جعفر الصادق را نيز در ميانه افزوده بودند وي امام سيزدهم مي
گرديـد   اطـالق مـي   �در اين دوره با نام جعفريه كه پيش از اين به پيروان امام صـادق  

                                                                                                             
  .200: 1/ ملل شهرستاني  389و  382/ هداية خصيبي:  291كتاب الزينه:  -1
  .257رجال نجاشي:  -2
. نام اين شـخص در فـرق الشـيعه بـه     199: 1/ ملل شهرستاني  191/ كتاب الزينه:  108فرق الشيعه،  -3

شكل علي بن طاحي الخزاز آمده، ولي در دو منبع ديگر علي بن فالن الطـاحن اسـت. فـرق الشـيعه     
بود كه پس از رحلت آن حضرت به گروه جعفر پيوست  �دارد كه او از پيروان حضرت عسكري 

از دعوي جعفر  �گويند كه او بالفاصله پس از درگذشت حضرت هادي  آن دو منبع ديگر ميولي 
  طرفداري كرده بود.

  .65معاني االخبار:  -4
/ مقـاالت   114 – 112و  111 – 110/ المقـاالت والفـرق:    115 – 114و  109 – 108فرق الشـيعه:   -5

  .200 – 199: 1/ ملل شهرستاني  98و  97: 2/ مجالس مفيد  291/ كتاب الزينه:  116: 1االسالميين 
/ محصـل فخـررازي:    97: 2/ مجالس مفيـد   11 – 110/ المقاالت والفرق:  109 – 108فرق الشيعه:  -6

356.  



  در فرايند تكاملمكتب     128

  

. اما رهروان راه حقيقت كه به امامت حضرت ولي عصر (عجل اهللا تعالي )1(شناخته شدند
فرجه) معتقدند بودند اتباع او را در كوفه به نام سردستة فعال آنان، علي الطاحن، طاحنيـه  

هـاي متعـدد    و رسـائل و رديـه   )3(اي ميان دو گروه درگرفت . مباحثات فرقه)2(خواندند مي
  .)4(ازدو طرف نوشته شد

ها ادامه داشت. در ايـن ميـان درخـود بيـت جليـل امامـت نيـز         اين مشاجرات تا سال
و حكيمه عمة محترمة ايشان و  �دودستگي افتاده بود. حديِث، مادر حضرت عسكري 

هـواداري   �، از وجـود و امامـت فرزنـد حضـرت عسـكري      )5(�دختر امـام جـواد   

                                           
ـ   101المقاالت والفرق:  -1 / اعتقـادات فـرق    5ن بشـار، بنـد   / النقض علي ابن الحسن علي بن احمـد ب

كتـاب  «. همچنين نگاه كنيد به عنوان رسالة سعد بـن عبـداهللا اشـعري در رد آن فرقـه:     68فخررازي: 
  ).177(رجال نجاشي: » والجعفريه يةالضياء في الرد علي المحمد

  .291كتاب الزينه:  -2
  .175جوع شود به غيبت شيخ: . همچنين ر551اي از آن نگاه كنيد به كمال الدين:  براي نمونه -3
اي كه ابوالحسن علي بن احمد بن بشار در طرفداري از جعفر نوشته و ردي  از اين جمله است رساله -4

كه ابن قبه بر آن نگاشته است ( هردو اثر در بخش دوم كتاب حاضر خواهد آمـد). همچنـين رسـالة    
» والجعفريـه  يةلضياء في الرد علي المحمدكتاب ا«) با نام 301يا  299سعد بن عبداهللا اشعري (متوفي 

ذكر شده است. (محمديه كساني بودند كه جناب سيد محمـد را جانشـين    177كه در رجال نجاشي: 
دانستند و تقريباً همة آنان بعداً به جعفر گرويدند). اين كتاب حـد اقـل تـا اواخـر      مي �امام هادي 

  پ از آن نقل شده است. 344از آثار آن دوره:  قرن پنجم در دست بوده و در كتاب دستور المنجمين
/ غيبـت   430 – 424و  423و  418/ كمال الدين  357 – 335و  334رجوع كنيد به هداية خصيبي:  -5

(كه در اين مورد نام عمة حضرت عسكري به شكل خديجه آمده است به جـاي حكيمـه؛    138شيخ: 
/ المجـدي:   141 – 138/ عيون المعجزات:  144 – 141) و 366و همچنين است در هداية خصيبي: 

. مع ذلك در ارشاد مفيـد و  44/ مهج الدعوات:  394: 4/ مناقب ابن شعر آشوب  132و  130و  128
برخي از منابع علم انساب چنين دختري براي امام جواد ذكر نشده و برخي منابع مانند اعـالم الـوري   

  ند. واهللا العالم.ا اند نيز به اين مطلب توجه داده كه ذكر كرده
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حضـرت   كه جز جعفر تنها فرزند بازمانـده از  )2(. اما تنها خواهر آن حضرت)1(نمودند مي
. شـيعياني كـه در   )4(نمود از جعفر پشتيباني مي )3(و شايد خواهر تني جعفر بود �هادي 

دو دسته شده بودند:  اين ماجرانيز در  )5(مقامات عالية دولتي و متصدي مشاغل مهم بودند

                                           
گزارش والدت با سعادت حضرت ولي عصر (عجل اهللا تعالي فرجه) از زبان همين عمة مكرمـه كـه    -1

). ولي در نقلي ديگر از ايشان 430 – 424در هنگام تولد حضور داشت نقل شده است (كمال الدين: 
طريق پيامي كـه از  را نديده بودند، بلكه از  �روايت شده كه خود شخصاً فرزند حضرت عسكري 

  ).507و  501جانب حضرت عسكري دريافت داشتند بر اين بشارت آگاه شدند (كمال الدين: 
: 1/ ملل شهرستاني  292شود: فاطمه (كتاب الزينه:  هاي زير ديده مي نام اين خواهر در منابع به شكل -2

)، و 402: 4ابـن شـهر آشـوب    / مناقـب   366). عليه (اعالم الـوري:  217)، دالله (دالئل االمامه: 200
هـاي   ). برخي نويسـندگان كتـاب  225/ المستجاد عالمه:  56/ تاج المواليد:  334عايشه (ارشاد مفيد: 

هاي فاطمه و عايشه و بريهـه   سه دختر به نام �اند كه حضرت هادي  انساب به اين جهت انديشيده
شود گفت كه نام اول  ولي گويا با اطمينان مي). 78المباركه:  ةاند (نگاه كنيد براي مثال به الشجر داشته

(فاطمه) اسم واقعي و يك يا هردو نام بعد (دالله و عليه) لقب اين دختر بوده است. نـام عايشـه هـم    
  باشد. واهللا العالم.» عليه«شايد تصحيف 

پس از عدم كند كه  به نقل از فضل ابن حزم كه نقل مي 122: 12نگاه كنيد به سير اعالم النبالء ذهبي  -3
نزد قاضي، جعفر برادر و يك خواهر ايشـان   �احراز و ثبوت وجود فرزند براي حضرت عسكري 

آمـده كـه بـه دليـل     » واخ لـه «، »واخت له«بر ميراث دست يافتند (در چاپ سير اعالم النبالء به جاي 
  نيست). 158: 4شدة فصل ابن حزم  سياق خطاست گرچه اين نقل در نسخة چاپ

بسياري از طرفداران جعفر كه پس از درگذشت او قائل به امامت همين خواهر و پسـر بـزرگ   نظرية  -4
  شود. اند مؤيد مطلب باالست به شرحي كه پس از اين ديده مي جعفر به صورت مشترك بوده

در اين دوره و پس از آن به شرحي كه در مĤخذ تاريخي آن عصر (و منابع ديگر مانند فهرسـت ابـن    -5
فـي التـاريخ    لحاكمـة ، همچنين منابع دست دوم مانند معجم االنسـاب واالسـرات ا  194 – 190نديم: 

اه شـود بسـياري از وزراء و كتـاب و مسـتوفيان دسـتگ      و جز آن) ديده مـي  8 – 7االسالمي زامباور: 
ترين آنان آل فرات، آل بسطام، آل نوبخت، آل ابـي البغـل و    هاي شيعة بغداد (مهم خالفت از خاندان

اند (ليست باال از تثبيت دالئل النبوة قاضـي عبـدالجبار:    آل وهب) و شيعيان منطقة كرخ آن شهر بوده
اندان: قاسم بن عبيداهللا ترين افراد آن خ كه البته از آل وهب به مناسبت يكي از عالي رتبه 600و  599
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)، فرزند عبيداهللا وزير معتمـد در  291(متوفي  288بن سليمان بن وهب [ولي الدوله، وزير معتضد در 

(و  263و معتمـد در   255)، فرزند سـليمان وزيـر مهتـدي در    288(و متوفي  279و معتضد در  277
(و متـوفي   320وزير قـاهر در   و محمد 319)، و پدر حسين عميد الدوله وزير مقتدر در 272متوفي 

كند [نيز نگاه كنيد به ديبـاچظ بسـيار    )] به آل قاسم بن عبيداهللا [در نسخة چاپي عبداهللا] تعبير مي321
]. در مورد آل ابـي  39 – 37نارسا و ناتمام مصحح بر كتاب البرهان في وجوه البيان ابن وهب كاتب: 

] وزارت 320 – 295محمد بن يحيي در ايام مقتدر [ البغل كه يكي از بزرگان آن، ابوالحسن احمد بن
] قاضي عبدالجبار همچنين از ابومحمد بن ابي البغل كاتب منجم كه تا روزگـار  152داشته [ابن نديم: 

]. در ميـان  611كـن [صـفحة    نگارش آن كتاب (در نيمة دوم قرن چهارم در بصره زنده بـود يـاد مـي   
 329وزيـر راضـي و در    324شناسيم كـه در سـال    ي را ميكرخيان نيز ابوجعفر محمد بن قاسم كرخ

كـه شـايد    –ها و رجـال   ]). نقش اين خاندان152وزير متقي شد [نيز نگاه كنيد به فهرست ابن نديم: 
در تطور فرق مختلف شيعة آن دوره بسيار بـارز   –هاي درون آنان نيز بوده است  گاه مستند به رقابت

دانيم  ها برخاست. در اين ميان آنچه مي عصر از درون همين راقبت بود و اصوالً برخي فرق شيعي آن
پشتيباني كرده و جناب عثمان بن  �آل نوبخت از وجود و امامت فرزند ارجمند حضرت عسكري 

شـناختند. در بيشـتر دوران غيبـت صـغري      سعيد و فرزند او را در مقام نيابت آن امام به رسميت مـي 
نخسـت در   –رضـي اهللا عنـه    –ب ابوالقاسم حسين بن روح نوبختي فردي از آن خاندان جليل، جنا

كـه عمـالً دفتـر     –سمت دستيار نائب دوم و سپس به عنوان نائب سوم سرپرستي امور دار النيابـه را  
 –عـج   –به عهده داشت. پيش از اين ديدم كه مادر حضرت وي عصـر   –مديريت جامعة شيعه بود 

دتي در منزل يكي از محترمين همـين خانـدان اقامـت    م �نيز پس از درگذشت حضرت عسكري 
فرمود. نقش بزرگ اين خاندان جليل از عمال و كارگزاران بلند رتبة حكومتي، و همچنين مستوفياني 
مانند ابوعلي محمد بن همام كاتب اسكافي و محمد بن ابراهيم كاتب نعماني در تأييد و تشييد خـط  

غيـر قابـل    –اي كه اكنون به دست ما رسـيده اسـت    ه گونهب –صحيح و طريقة مستقيم مذهب امامي 
 –انكار است (احسن اهللا لهم الجزاء). از سوي ديگر آل فرات به راه انحراف رفته و گروهـي از آنـان   

در آغاز از محمد بن نصير نميري كه دعـوي جنـاب عثمـان بـن سـعيد را در       –چنانكه پيشتر ديديم 
نپذيرفته و خود مدعي بابيت امام عسـكري   �ضرت عسكري نمايندگي از جانب فرزند ارجمند ح

به تفصيلي كه در مĤخذ تاريخي ايـن   –كردند، و پس از آن  و موجد طريقتي خاص بود جانبداري مي
در اختالفات ميان جناب حسين بن روح نوبختي و محمد بن علي شـلمغاني ابـن    –دوره آمده است 

نمودند. آل بسـطام نيـز در    غاني را گرفته و از او حمايت ميابي العزاقر بر سر مقام نيابت، جانب شلم
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. )1(كردنـد  پيشتيباني مي �يك گروه از جعفر و گروهي ديگر از مادر حضرت عسكري 
. اتباع او سـپس بـه فرزنـد    )2(جعفر مدت زيادي زندگي نكرد و چند سالي بعد درگذشت

، رجوع كردند. هرچند برخـي گفتنـد كـه    )3(وي، ابوالحسن علي نقيب ارشد سادات بغداد

                                                                                                             
اين ماجراهاي اخير از شلمغاني كه خود گروهي مستقل براي خويش به وجـود آورده بـود در برابـر    

). كرخيـان همـه پيـرو مـذهب     250 – 248كردند (غيبت شـيخ:   جناب حسين بن روح طرفداري مي
  ).172نگاه كنيد به رسائل ابوبكر خوارزمي: . نيز 256غالي مخمسه بودند (همان منبع: 

. همچنين رجوع كنيد بـه  121: 13/ سير اعالم النبالء  568: 2/ فتاوي السبكي  158: 4فصل ابن حزم  -1
  .130المجدي: 

گويـد كـه وي در حـين     ذكر شده، ولي بالفاصـله مـي   271سال  135تاريخ فوت جعفر در المجدي:  -2
خواهـد بـود كـه البتـه درسـت       226چنين باشد پـس والدت او سـال    ساله بوده است. اگر 45فوت 

/ هدايـة خصـيبي:    328و  326: 1بـود (كـافي    �نيست، زيرا جعفر كوچكتر از حضرت عسـكري  
/ عيـون   87ابن ابـي الـثلج:    األئمة/ تاريخ  366: 7(تاريخ بغداد  231) و آن حضرت متولد سال 386

: 3/ كشف الغمه  158: 12/ المنتظم  199 – 198ابن الخشاب:  األئمة/ تاريخ مواليد  134المعجزات: 

(دالئل عبداهللا بن جعفـر حميـري بـه نقـل كشـف       232) يا سال 362الخواص:  ة/ تذكر 273 – 271
) 274: 7/ كامل ابن اثيـر   335/ ارشاد:  485/ مقنعه:  52/ مسار الشيعه:  503: 1/ كافي  308: 3الغمه 

) آمـده بـه   223(نگاه كنيد همچنين به دالئـل االمـه:    327در هداية خصيبي:  كه 233اند. [تاريخ  بوده
احتمال زياد نادرست است]. درمقدمة مصحح جلد اول از تفسير سيد احمد حسام الدين، نوادة جعفر 

بـه تـاريخ    –گويا به نقل از كتاب مواليـد اهـل البيـت همـين مؤلـف       –) سال والدت او را 20(ص 
رسـد   هجري است و بـه نظـر مـي    236 – 235نوشته كه برابر سال  849ه سال مسيحي متداولدرتركي

خواهد بود. طبعاً اين احتمال  281ساله بوده سال فوت او  45درست باشد. پس اگر او در حال فوت 
بـوده ولـي سـن او در     271كه سال فوت او همـان   –و شايد به واقع نزديكتر هم باشد  –هم هست 

  سال بوده است. 35ال، س 45هنگام فوت به جاي 

. نيـز رجـوع كنيـد بـه لبـاب      80و  79المباركـه:   ة/ الشجر 9(الفخري في االنساب:  بغدادسيد النقباء  -3

 ةاي بـود (الشـجر   هـاي برجسـته   ). در ميان فرزندان اين شخص در بغداد شخصـيت 692: 2االنساب 
 269اند (رجال نجاشي:  دست داشته) و چند تن از آنان نقابت سادات بالد مختلف را در 80المباركه: 
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. پس از ابوالحسن علي و فاطمه، )1(ميان او و فاطمه خواهر جعفر تقسيم شده است امامت
. به طور خالصـه در پايـان ايـن قـرن سـوم كـه       )2(امامت به ساير بازماندگان جعفر رسيد
نوشت شيعيان عراق به دو جامعـة مخـالف تقسـيم     ابوحاتم رازي كتاب الزينة خود را مي

اعتقاد داشتند و آنان كه گرد فرزندان  �رت عسكري شده بودند: آنان كه به فرزند حض
  .)3(و فرزندزادگان جعفر گرد آمده بودند

درست روشن نيست كه طرفداران جعفر و بازماندگان او تا چه وقت بـه عنـوان يـك    
كه شيخ مفيد فصل فـرَق شـيعه    373مذهب مستقل در جامعة شيعه دوام آوردند. در سال 

. در سـال  )4(نوشت كسي را از اتباع او سراغ نداشـت  ا ميمندرج در كتاب مجالس خود ر
بسـياري از نوادگـان    )5(نمـود  كه همو كتاب اصلي خود را در باب غيبت تأليف مـي  410

                                                                                                             

). يكي از نوادگان او، يحيي بن 3: 2، 143: 1/ موارد االتحاف  80المباركه:  ة/ الشجر 135/ المجدي: 
، ولـي بـه نظـر    51حمزه بن علي بن ابراهيم بن محمد بن ادريس بن علي بن جعفـر (بلـوغ المـرام:    

راثرترين دانشمندان زيدي بوده و بسـياري از آثـار او   رسد يكي دو نام از ميانه اتفاده باشد) كه از پ مي
و اعـالم   78 0 67به چاپ رسيده است (شرح حال و اثار در مؤلفات حكام اليمن از عبداهللا حبشـي:  

با نـام امـام المؤيـد     729اند)، در سال  ، و منابعي كه در اين دو كتاب ذكر شده141 – 143: 8زركلي 
را به امامت خود خواند و بسياري از مردم به امامت او گردن نهادند. باهللا در يمن خروج كرد و مردم 

درگذشت. يكي از نوادگان اين دانشمند، شرف الدين بن محمد بن عبداهللا (متـوفي   749وي در سال 
تا پايـان عمـر در دسـت     1295)، امامت بخشي از يمن را با نام االمام الهادي لدين اهللا از سال 1307

هـا و دانشـمنداني ديگـر نيـز      ). از ايـن خانـدان تـا زمـان حاضـر شخصـيت      79ام: داشت (بلوغ المر
القلوب همـين امـام المؤيـد بـاهللا يحيـي بـن        تصفيةاند (رجوع كنيد به مقدمة مصحح كتاب  برخاسته
  ).5حمزه: 

  .313 – 312: 3/ شرح االخبار قاضي نعمان  200: 1/ ملل شهرستاني  292كتاب الزينه:  -1
  .200: 1/ ملل شهرستاني  135/ المجدي:  24االشهاد ابوزيد علوي، بند كتاب  -2
  .293كتاب الزينه:  -3
  .100و  99: 2مجالس  -4
  نگاه كنيد. 366و  349في الغيبه. براي تاريخ تأليف آن به صفحات  ةيعني كتاب الفصول الشعر -5
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گويد كه در واقع هيچيك از نوادگان  جعفر به خط مستقيم تشيع حق پيوسته بودند. او مي
ة امامت فرزند حضرت عسكري شناسد كه با شيعيان اثني عشري بر سر مسأل جعفر را نمي

. شيخ طوسي هم در كتاب غيبت خود كـه آن را در سـال   )1(اختالف نظر داشته باشد �
كند. در آن زمان اين فرقه به كلي ناپديد شده و  همين نكته را تأييد مي )2(نوشته است 447

  .)3(هيچكس از اتباع آن باقي نمانده بود
محدودة سنتي مذهب تشيع، از مدينـه تـا خراسـان،    اين اظهارات ظاهراً تا آنجا كه به 

شود قابل اعتماد است. اما بسياري از نوادگان جعفر به مناطق و بـالدي كـه در    مربوط مي
و نظـائر آن مهـاجرت كردنـد.     )5(و هند )4(آن زمان دور از سرزمين شيعيان بود مانند مصر

هـاي   اق ماندند از شخصـيت بسياري از آنان كه مهاجرت كردند و همچنين آنان كه در عر
برخـي از آنـان    .)6(مهم اجتماعي و علمي آن بالد شدند و به مقامـات بـاال دسـت يافتنـد    

                                           

  .356: ةالفصول العشر -1
  .218غيبت شيخ:  -2
  .137 و 133همان منبع:  -3
  .201 – 200الطالب:  ة/ عمد 9/ الفخري في االنساب:  81 – 80المباركه:  ة/ الشجر 135المجدي:  -4
رسانند. (در اين مورد همچنـين   خاندان بزرگ سادات نقوي هند و پاكستان نسب خود را به جعفر مي -5

ده و مصـحح در مـورد   آمـ » تقوي«كه در هردو مورد اين نام به شكل  219و  8نگاه كنيد به الفخري: 
دوم به اشتباه نسخه اشاره كرده است). از آنان است سيد دلدار علـي نقـوي نصـير آبـادي، دانشـمند      

) كه سر سلسلة دودمان بزرگي از علماء شـيعة  1235بزرگ شيعه در هند در قرن سيزدهم (درگذشتة 
 519: 2الشيعه، قرن سيزدهم آن ديار تا روزگار ما بود (نسب نامه و شرح حال او را در طبقات اعالم 

  و بسياري مĤخذ ديگر ببينيد). 340: 2/ اعالم زركلي:  987: 3/ مكارم اآلثار  425: 6/ اعيان الشيعه 
در ميان فرزندان متعدد او جز ابوالحسن علي كه فرزند ارشد و جانشين او بود چنـد تـن ديگـر نيـز      -6

) يك شخصـيت اجتمـاعي محتـرم در بغـداد و راوي     334برومند شدند. يكي از آنان عيسي (متوفي 
). ديگري محسن در روزگار خالفت المقتدر باهللا 55/ جمهرة ابن حزم:  480حديث بود رجال شيخ: 

 703) به جرم تحريك مردم به خروج عليه حكومت كشته شد (مقاتل الطالبيين: 320 – 295عباسي (
) نقيـب سـادات بغـداد    354). ديگري يحيي معروف به يحيي الصوفي (متوفي 55/ جمهرة ابن حزم: 
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. يكي از آن سالسل كه رهبري آن براساس انتقـال  )1(اقطاب سالسل مختلف صوفيه شدند
مقام از پدر به فرزند مستقر است اكنون در تركيه وجود دارد. اين فرقه در انتشارات اخير 

برند.  نام مي )2(خوانند خود، رهبران طريقت خويش را تا جعفر كه او را جعفر المهدي مي
)، مؤلـف تفسـيري بـر    1343توفي يكي از آخرين رهبران آنان، سيد احمد حسام الدين (م

. )1(، نسل بيست و نهم از جعفر اسـت )3(قرآن مجيد كه بخشي از آن به چاپ رسيده است

                                                                                                             
و . در بـارة ا 217 – 216) و در اواخر عمر به قم مهاجرت كرد (تاريخ قـم:  79شد (الشجرة المباركه: 

اند به مذهب اهل سـنت گرويـده    ). ديگري موسي كه گفته53همچنين نگاه كنيد به جمهرة ابن حزم: 
. او احتماالً همان است كه در كتاب 56 – 55بود به حلقات حديث آنان رفت و آمد داشت (جمهره: 

ه خانـدان  ، دارد). در ميان نوادگان و فرزندزادگان او كـ 326وفات وي را به سال  98االوراق صولي: 
دادند جز آنان كه قبالً ذيل احوال ابوالحسن علي فرزند ارشد وي اشـاره كـرديم    بزرگي را تشكيل مي

 9/ الفخري:  135بسياري متصدي مقامات عالية دولتي از جمله نقيب سادات بالد مختلف (المجدي: 
ادة مخصـوص دربـار   / فرست 251/ اقبال سيد بن طاوس:  80 – 79المباركه:  ة/ الشجر 239و  219و 

) و نظائر اين، و گروهي از دانشـمندان و محـدثان (المجـدي:    256خالفت (تاريخ نيشابور صريفيني: 
الطالـب:   ة/ عمد 253: 2 �/ تاريخ دمشق ابن عساكر، بخش ترجمة احوال اميرالمؤمنين علي  135

يكي از نوادگان او را به نـام جعفـر    56اند [ابن حزم در جمهره:  ) بوده62 – 61المقول:  ة/ زهر 200
برد كه محدثي برگ بود و در مكه به سال  بن محمد بن ابراهيم بن محمد بن عبيداهللا بن جعفر نام مي

تواند نوادة جعفـر كـذاب بـوده     در سن صد سالگي درگذشت. واضح است كه اين شخص نمي 341
  باشد]. 441يخ درست وفات باشد مگر آن كه تار

 –(ترجمة احوال ابراهيم بن ابي المجد دسـوقي   181: 1براي مثال نگاه كنيد به لواقح االنوار شعراني  -1
  از مشايخ بزرگ صوفيه كه نسل دوازدهم از جعفر بود). – 676متوفي 

) گروهـي از  113ق: ) و سعد بن عبداهللا اشعري (المقاالت والفـر 115به نوشتة نوبختي (فرق الشيعه:  -2
اند كه در آن روزگار همه عقيده داشـتند   دانسته اتباع جعفر در اواخر قرن سوم او را قائم آل محمد مي

  كه او همان مهدي موعود است (نگاه كنيد به اواخر فصل حاضر در ذكر تطور اين دو مفهوم).
ر در پايان كتاب ببينيـد. دو  نام و مشخصات چاپي اين تفسير را در فهرست منابع خارجي كتاب حاض -3

جزئي كه از اين تفسير چاپ شده كتاب چهارم و پنجم از سلسلة آثار اين مؤلـف اسـت كـه وسـيلة     
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وارث «در يك اشارة غير مستقيم در مقدمة اين تفسير، او به روشني بـه خـود بـه عنـوان     
  .)2(كند اشاره مي» امام زمان«و » پيامبر

***  

كه بر امامت فرزند ارجمند حضـرت عسـكري    در ميان هواداران صراط مستقيم تشيع
هاي نخست مسألة غيبت ايشان چندان غير عادي نبود. در  اعتقاد نموده بودند در سال �

روزهاي اول كه موضوع وجود و غيبت آن بزرگوار به اطالع شيعيان رسـيد شـايد كمتـر    
پنداشتند  مي داد كه غيبت آن حضرت تا مدتي طوالني ادامه يابد. شيعيان كسي احتمال مي

كه حضرتشان با رفع مشكالت اضطراري موجود و خطر عاجل، به زودي ظهور فرموده و 
به قاعدة اجداد طاهرين به امور امامت قيام خواهند فرمود و رشتة امامان حق همچنان در 

. باور عمومي آن بود )3(خاندان گرامي آن وجود مقدس تا يوم القيام استمرار خواهد يافت

                                                                                                             
شود. به نوشـتة او   منتشر مي» كليات آثار سيد احمد حسام الدين«فرزند او محمد كاظم اوزترك با نام 

لدين كه در اين سلسـله چـاپ شـده    هاي ديگر سيد احمد حسام ا كتاب 25: 1درمقدمة همين تفسير 
 ةالطوبي من اغصان آل العبـاء، مواليـد اهـل البيـت، مقاصـد السـالكين، و زبـد        ةاست عبارتند از ثمر

الحروف علي مناطق الصور كه همراه ترجمـة   ةالمراتب كه هر چهار در يك جلد چاپ شده، و وجيز
طبع شده است. مصحح همچنـين كتـاب    (با امالء التين تركي)» اسرار جبروت اعلي«تركي آن با نام 

  به چاپ رسانيده است. 1969مواليد اهل البيت را به تركي ترجمه كرده و در آنكارا در سال 
. براساس شجرة نسبي كه در اين منبع بـراي او ذكـر شـده    21 – 20: 1رجوع شود به تفسير قرآن او  -1

شيخ صوفيه، است كه در چند پاورقي  وي نسل نوزدهم از همان شيخ ابراهيم بن ابي المجد دسوقي،
: 1هاي ميان دسوقي و جعفر با آنچه در لواقح االنوار شـعراني   پيش از اين ذكر شد، ولي در برخي نام

  شود. آمده اختالفات مختصري ديده مي 181
  .28 – 27: 1همان تفسير  -2
نيز كتاب الشجرة ابو تمام،  .106و  102/ المقاالت والفرق:  118و  116رجوع كنيد به فرق الشيعه:  -3

ذليل سخن از صنف چهارم از فرق مفضليه (در اصطالح مؤلف يعني قائلين به تداوم امامت در 
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كـه   �در روزگار حيات همان بزرگان و معمرين اصحاب حضرت عسـكري   كه ايشان
بر والدت و امامت ايشان شهادت داده و هم اكنون هنـوز در جامعـه زنـده بودنـد ظهـور      

شناختند صحت دعوي  خواهند فرمود تا آن معتمدين كه قبالً ايشان را ديده و به چهره مي
و جانشـين ايشـان هسـتند     �كري ايشان را در مورد اين كه همان فرزند حضرت عسـ 

. حتي در روزهـاي  )1(كنند و از اين راه شيعيان به اين حقائق واقف و مطمئن گردندتأييد 
اي بود كه ايشان در ظرف شش روز، شش ماه يا حد اكثـر شـش سـال ظهـور      اول شايعه

ها  لكه شعيان كم كم به خود آمدند كه شايد نق . با اين همه طولي نكشيد)2(خواهند فرمود
و رواياتي كه از اجداد آن بزرگوار در پيشيني چنين وضعي در آينده رسيده و حدود يـك  
قرن بود همه آن را شنيده و خوانده بودند مربوط به همين مورد حاضر بوده است. در اين 

شد كه قائم آل محمد نخست براي مدتي از انظار پنهان خواهد شد و  روايات پيشبيني مي
. روايتـي حتـي   )3(حكومت قسط و عدل اسالمي را بنياد خواهـد نهـاد  سپس ظاهر شده و 

كرد كه دو دورة غيبت وجود خواهـد داشـت كـه پـس از دورة اول، قـائم آل       پيشبيني مي
تر مجدداً به غيبت خواهد رفت كه در آن  اي طوالني محمد ظاهر شده و سپس براي دوره

و از صراط مسـتقيم منحـرف خواهنـد     دوره، بيشتر هواداران او ايمان خود را از كف داده

                                                                                                             
اإلمامة باقية في أوالد محمد بن الحسن ثابتة إلى اين يخرج «گفتند:  حضرت رضا و فرزندان او) كه مي

  .»المهدي، وليس ألئمتهم عدد وال نهاية
وأما قولهم إذا ظهر فكيـف يعلـم انـه ابـن الحسـن بـن علـي؟ فـالجواب فـي «: 5في االمامه از ابن قبه، بند  لةمسأ -1

  .»ذلك انه قد يجوز بنقل من تجب بنقله الحجة من أوليائه كما صحت إمامته عندنا بنقلهم
روايـت را از   همـين  61. نعماني در غيبـت:  323/ كمال الدين:  338: 1/ كافي  146: اإلمامة والتبصرة -2

تغييـر داده  » حينـاً مـن الـدهر   «را بـه  » شش روز، شش ماه يا شش سال«كليني نقل كرده ولي عبارت 
  كند بالكل اسقاط كرده است. اين بخش روايت را كه ذكر زمان مي 204است. شيخ در غيبت: 

لوي موسوي فـي  به نقل از كتاب علي بن احمد ع 41و  40و  38براي مثال نگاه كنيد به غيبت شيخ:  -3
  ).224به نقل از كتاب المشيخة حسن بن محبوب سراد (متوفي  444/ اعالم الوري:  قفةالوا ةنصر
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تـر از دورة   كرد كه دورة اول غيبت طـوالني  . نقل ديگري از اين روايت پيشبيني مي)1(شد
. فرقة واقفه اين روايات را در طول حدود يك صد سال گذشته همواره )2(دوم خواهد بود

در استدالالت خود عليه مخالفان خويش به كار برده و آن را دليـل بـر غيبـت و قائميـت     
و دو غيبت ذكر شده را بر دو دورة زندان آن  )3(دانستند مي �حضرت موسي بن جعفر 

ده در آن اخبـار را هـم بـر خـود منطبـق      پنداشتند. اين نشـانة ذكـر شـ    بزرگوار منطبق مي
ديدند كه بيشتر واقفه درگذشت زمان از آن عقيده دست كشيده و در پيشگاه حضـرت   مي

سر تعظيم و تسليم فرود آورده بودند چنانكه به زعم آنان در آن اخبار پيشـبيني   �رضا 
  شده بود.

ده و سپس به عنـوان  به طور كلي اعتقاد به آن كه يكي از ائمة حق در آينده غيبت نمو
. همـين حقيقـت   )4(قائم آل محمد ظهور خواهد كرد در ذهنيت شيعه سابقة استوار داشت

                                           
  .323كمال الدين:  -1
  .170غيبت نعماني:  -2
هاي آخر قرن دوم و اوائل قرن سـوم توسـط دانشـمندان و محـدثان      هاي بسياري در طول سال كتاب -3

موضـوع  واقفه مخالفان آنان به عنوان كتاب الغيبه نوشته شده است كه همه به حسـب قاعـده همـين    
انـد   داده را مورد بحث و تدييـد يـا رد و تنقيـد قـرار مـي      �بن جعفر  غيبت  عائي حضرت موسي

 – 1230: 5المعارف اسالم به زبـان انگليسـي [چـاپ جديـد      ةدر دائر شود به ـدخل مهدي ع (رجو
. از آن جمله است اثار نويسندگاني از واقفه ماننـد ابـراهيم بـن صـالح     )123]: به قلم مادلونگ 1238

)، حسن بـن محمـد   37)، حسن بن علي بن ابي حمزه بطائني (همان منبع: 24و  15انماطي (نجاشي: 
)، علي بن حسن طـاطري (همـان منبـع:    216، عبداهللا بن جبله (نجاشي: )5شيخ: ماعه (فهرست بن س
)، و 260) و علي بن محمد بن علي بن عمر بن رباع قالء (ايضاً: 256)، علي بن عمراعرج ايضاً: 255

 ) و علي بن حسن بـن فضـال (ايضـاً:   280نويسندگان غير واقفه مانند عباس بن هشام ناشري (ايضاً: 
نويسندة اخير تا زمان غيبت صغري زنـده بـود، امـا بـه وجـود و       گفته شد ـن ). همچنانكه قبالً 258

كرد. پس كتاب او هم بايد به اقرب  غيبت امام زمان (عج) معتقد نبود و از امامت جعفر جانبداري مي
  هاي غير واقفه عليه واقفه باشد. احتماالت در همان خط رديه

  .94ل نوبختي: كتاب التنبيه ابوسه -4
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را نپذيرفته و منتظر رجعت آن حضرت  �كه گروهي از مردمان، شهادت موالي متقيان 
بودند، و اعتقاد كيسانيه و ديگران به حيات و احتظـار رجعـت افـرادي ديگـر از خانـدان      

داربـودن ايـن فكـر در اذهـان بـود. پـس از رحلـت         بهترين دليل بر ريشـه  خود �پيامبر 
كردند كه شـايد  هم بنا به قنل برخي منابع، گروهي در آغاز مطرح  �حضرت عسكري 

. در )1(به غيبت رفته و به زودي به عنوان قائم آل محمد به جهان باز خواهد گشـت  ايشان
 )2(بـرد  خـود را بـه پايـان مـي    » تنبيـه هجري كه ابوسهل نوبختي كتـاب ال  290حدود سال 

همـان كسـي    �دانستند كه فرزند حضرت عسكري  تر، مي شيعيان، ظاهراً از مدتي پيش
است كه به عنـوان قـائم ظهـور فرمـوده و حكومـت حـق و عـدالت را مسـتقر خواهـد          

، چه در غير اين صورت اگر بنا بود ايشان هم مثل اجداد طاهرين براساس تقيـه  )3(ساخت
. البتـه از نظـر طـول زمـان هـم هنـوز       )4(و سلوك كند دليلي بر اختفاء ايشان نبود زندگي
اي پيش نيامده بود چه مدت غيبت هنوز چندان طوالني نبود كه كسي بتواند زندگي  مسأله

، و بـه گفتـة   )5(شخصي را در اختفاء براي چنين مدت طوالني عادتاً غيـر ممكـن بخوانـد   

                                           
: 1/ ملـل شهرسـتاني    98: 2/ مجالس مفيد  107 – 106/ المقاالت والفرق:  107 – 106فرق الشيعه:  -1

200.  
) تا حين تحريـر كتـاب حـدود    260گويد از زمان شروع غيبت (يعني از سال  كه مي 90كتاب التنبيه:  -2

گويد بيش از يكصد و پنج سـال از   ميكه در جملة ختم كتاب  93سي سال گذشته است. نيز صفحة 
در نسـخة مطبـوع   » وخمسين ئةما«) سپري شده است (عبارت 183زمان وفات امام كاظم (يعني سال 

  است).» و خمس ئةما«كمال الدين قطعاً خطا، و درست آن 
 118، نيز فرق الشيعه: 5. همچنين النقض علي ابن الحسن علي بن احمد بن بشار، بند 94همان منبع:  -3

  .105/ المقاالت والفرق: 
  .196(بخش اول):  20در مورد اين نكته همچنين نگاه كنيد به مغني قاضي عبدالجبار  -4
كه در حـديثي از حضـرت    458براي ذهنيت موجود در پشت اين استدالل نگاه كنيد به رجال كشي:  -5

خواست عمر كسي را به خاطر احتيـاج جامعـه بـه او طـوالني      اگر خداوند مي«آمده است:  �رضا 
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نبـود كـه از آغـاز آن     �ائي حضرت موسي بن جعفـر  ابوسهل نوبختي مانند غيبت ادع
گذشت و اين مدت از حد اكثر عمر عادي مردمان بيشـتر   مي )1(بيش از يكصد و پنج سال

. في الواقع از بزرگترين ادله بر حقانيت و اصالت مباني مذهب حقة اثني عشري آن )2(بود
تضعيف و جرح روات  ور بهها در برابر واقفه حتي المقد است كه متقدمين آنان براي سال

پرداختنــد و بســياري از آن را از مجعــوالت آن گــروه  و روايـات مربــوط بــه غيبــت مــي 
خواندند تا سرانجام گردش ايام، صحت و درستي آن احاديث شريفه و پيشگوئي ائمة  مي

طاهرين را بر آنان ثابت نمود. شايد اين خود خواست خداوند بود كـه احـدي در آينـده    
عا كند كه شيعيان اثني عشري بر صحت مدعاي خـود در غيبـت امـام دوازدهـم     نتواند اد

اند. نام مبارك حضرت ولي عصر (عج) نيز كه از مردمان مخفـي نگـاه    جعل حديث كرده
ظاهراً از طريق آگاهي آنان بر اين كه ايشان همان مهدي موعـود و منتظـر    )3(شد داشته مي

  جهانيان هستند، براساس روايات كشف گرديد.

                                                                                                             
رسد كه اين نكته از استدالالت اصلي شيعيان  به نظر مي». را طوالني كرده بود �كند عمر پيامبر اكرم 
  عليه واقفه بوده است. �هوادار حضرت رضا 

و  ئـة ما«دين خطاي روشني وجود دارد كه به جاي گفته شد كه در اين مورد در نسخة چاپي كمال ال -1

  آمده است.» و خمسين ئةما«، »خمس
  .94 – 93كتاب التنبيه:  -2
اطالع بودنـد و از جنـاب    هاي مهم جامعة تشيع و نمايندگان امام در بالد از اين نام بي حتي شخصيت -3

داد (رجـوع كنيـد بـه     نمـي كردند كه ايشان هم جوابي روشن  عثمان بن سعيد در باب آن استفسارمي
و  331/ كمـال الـدين:    67: 1/ عيون اخبار الرضـا   288/ غيبت نعماني:  331و  330و  328: 1كافي 
و  215و  147/ غيبت شـيخ:   483 – 482و  442و  403و  381 – 380و  378و  370و  369و  338
بن عبـداهللا اشـعري، نقـل    . همچنين رجوع كنيد به كتاب ناسخ القرآن و منسوخه از سعد 222و  219

كـه مـتن آن در    –از ابـن قبـه هـم    » في االمامـه  لةمسأ«). در برخي نسخ 47: 83شده در بحار االنوار 
سؤالي از جانب معتزله به اين شـكل هسـت:    –حاضر آمده است  يك از ـمائم كتاب ضميمة شمارة 

). كلمة محمد در اينجا به ظن قريب به يقـين  5(بند  »إذا ظهر فكيف يعلم انه محمد بن الحسن بن علي«
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مسأله مهدويت و اعتقاد به ظهور شخصي از خاندان پيامبر در آيندة جهان كه حكومت 
كـن خواهـد فرمـود از     قسط و عدل را مستقر ساخته و ظلـم و بيـداد را از جهـان ريشـه    

عتقادات بسيار قديم اسالمي است كه سابقة تاريخي آن تا اواسط قرن اول هجـري قابـل   ا
. در ادبيات شيعة اماميه معموالً از اين منجي موعود با همان مفهـوم قـائم   )1(پيگيري است

اسـالمي در انتظـار او    تا ميان منتظر خود با مهدي كه همة فرق )2(كردند آل محمد ياد مي
از خلفاء اموي و عباسي متقدم نيز به ناحق دعوي انطباق آن مفهوم را بودند و چندين تن 
از آن گذشته برخي از اوصـاف و خصائصـي    تميز آشكار بگذارند. )3(بر خود نموده بودند

كه در مورد مهدي در احاديث سني كه در افواه مردم شايع بود ذكر شـده بـود بـا منجـي     
خص اين نكته كه براساس يك حـديث بسـيار   شد، به طور ا مورد انتظار شيعه منطبق نمي

                                                                                                             
است كه اساس سؤال است يعني ايـن  » ابن الحسن بن علي«از اضافات نساخ است و عبارت صحيح 

بودن فرد مدعي چگونه قابل اثبات خواهد بود. در دنبـال آن بحـث    �كه فرزند حضرت عسكري 
ابن الحسن بن علي است (بـراي مشـابه آن در    نوبختي هم همه جا كتاب ـنبيه ابوسهل ) و در 7(بند 

  ).385: 2/ المنقذ من التقليد  99: 2آثار متأخرتر رجوع كنيد به مجالس مفيد 
  .1238 – 1230: 5المعارف اسالم به زبان انگليسي  ةرجوع شود به مدخل مهدي در دائر -1
كه حديث مشهور مربـوط بـه نـام     230و غيبت نعماني:  43براي مثال نگاه كنيد به المقاالت والفرق:  -2

كه حديث پركردن جهـان از عـدل و    341: 1اند، و كافي  حضرت مهدي را با تعبير قائم روايت كرده
هاي قائم و صاحب هـذا االمـر دارد. شـايد     داد را كه در همة منابع با نام مقدس مهدي است با نسخه

ر اصل نام قائم بوده است. مثالً در كـافي  شود د حتي در بسياري رواياتي كه اكنون نام مهدي ديده مي
در نقل روايتـي   331و  329و  200) و غيبت نعماني: 7و  5و  4و  2(روايات شمارة  372 – 371: 1

(حـديث   372: 1هاي قائم، منتظر و صاحب هذا االمر هست ولـي در كـافي    در مورد آن حضرت نام
ده است. امكاناً برخي روات در تغيير لفظ به ) در نسخة ديگري از همان روايت نام مهدي آم6شمارة 

  اند. ديده اعتبار شيوع بيشتر در محاوره با يقين به وحدت مدلول اشكالي نمي
  المعارف اسالم كه در اين مورد منقوالت مفيدي دارد. ةرجوع شود به همان مدخل مهدي در دائر -3
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در حالي كه شيعيان هميشه انتظـار داشـتند هـر     )1(بود �مشهور مهدي همنام پيامبر اكرم 
. )2(كـرد  فـرق مـي   �امامي همان قائم آل محمد باشد با آن كه نام بيشتر آنان با نام پيامبر 

                                           
/ معجـم صـغير    75 – 74: 9ترمـذي  / سـنن   448و  377: 3براي مثال رجوع كنيد به مسـند احمـد    -1

كه در ايـن   184 – 182و منتخب االثر صافي:  32 – 27. همچنين عقد الدارر سلمي: 148: 2طبراني 
كند كه برخي از آن احاديث هم در منـابع متعـدد    حديث در اين مضمون اشاره مي 48ممنبع اخير به 

در بـارة عقائـد عامـة مـردم در      183و  49اند. همچنين رجوع كنيد به ديوان سيد حميـري:   ثبت شده
 �گفت كه پدر مهـدي نيـز همنـام پـدر پيـامبر       اواسط قرن دوم هجريدر اين مورد. حديثي ديگر مي

/ تـاريخ   442: 4/ مستدرك حاكم  107 – 106: 4/ سنن ابوداود  678: 8است (مصنف ابن ابي شيبه 
هاي ميانـة   ). اين روايت كه در دهه30و  29و  27/ عقد الدرر:  492: 3/ مصابيح السنه  370: 1بغداد 

گشت موجب شد كه بسياري از مردم محمد بن عبـداهللا   قرن دوم به صورت شايعه دهان به دهان مي
/  230/ غيبـت نعمـاني:    43/ المقاالت والفرق:  74نفس زكيه را مهدي موعود بپندارند (فرق الشيعه: 

فـي التـاريخ    نيـة و بسياري ديگر. نيز رجوع شود به الكيسا 20االختصار:  ية/ غا 244مقاتل الطالبيين: 
  ).227واالدب: 

البته مشكالت عديدة ديگري هم بر سر راه انطباق مفهوم مهدي در متفاهم رائج سني و غير امامي آن  -2
توان به اجمال ذكر كـرد.   ائم وجود داشت كه مجال ذكر همة آن نيست اما چند نكته را ميبر مفهوم ق

مهدي در متفاهم سني درست پيش از قيام قيامت و ختم جهان، و براساس يك حديث كه بـه مĤخـذ   
آمـد همچنـان كـه پيـامبر      شيعه هم راه يافته است. پس از يك دورة فترت كه در آن امامي نبـود مـي  

). امروز مـا  341: 1اي آمد كه تسلسل رشتة پيامبران براي فترتي قطع شده بود (كافي  زمينه در �اكرم
فهميم، اما در ذهنيـت شـيعة آن عصـر كـه زمـين را هرگـز خـالي از حجـت          معني اين سخنن را مي

 – 177و  168: 1/ كـافي   162 – 157: اإلمامة والتبصرة/  489 – 484شناخت (بصائر الدرجات:  نمي
بـود. البتـه    كرد هضم اين سخن نبايد چندان آسـان مـي   و چنين مفهومي از غيبت را تصور نمي )180

بگويند رشتة ائمه  �همين حديث موجب شد كه يك گروه از شيعيان پس از رحلت امام عسكري 
قطع شده و ديگر امامي نخواهد بود تا خداوند امام ديگري را پـس از فترتـي معـين كنـد و در ايـن      

يان موظفند تكاليف خود را از راه رجوع به كتب و قواعد و اصول مشهورة مذهب خود به فترت شيع
. 99: 2/ مجـالس مفيـد    108 – 107/ المقـاالت والفـرق:    114 – 113دست آورنـد (فـرق الشـيعه:    

). همچنين متفاهم اهل سنت در عصور اوليه آن بود 314: 3همچنين ببينيد شرح االخبار قاضي نعمان 
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هاي معدودي كه از پيش  كه عدم وجود آن در نوشته –عدم استفادة شيعه از مفهوم مهدي 
نوعي ابهـام در مـورد آن بـه وجـود      –از دورة غيبت به جاي مانده است مؤيد مدعاست 

آورده بود تا جائي كه شخص جليل القدري مانند جناب عبـدالعظيم حسـني از حضـرت    
نمايد كه آيا مهدي و قائم دو شخص خواهنـد بـود يـا هـردو بـه       استفسار مي �جواد 

. ظاهراً به همين دليل است كه اشاره به نام مهدي در رابطه )1(نمايد شخص واحد اشاره مي
هاي آخر قرن سـوم بـاقي    در هيچيك از متوني كه از دهه �با فرزند حضرت عسكري 

اند) وجود ندارد، اما در نيمـة   ها كه ايشان را به عنوان قائم معرفي كرده مانده (حتي در آن
و علـي بـن بابويـه     )2(بـرد  كافي را به پايان ميدوم غيبت صغري هنگامي كه كليني كتاب 

احاديث مربوط به ظهور مهدي در رابطـه   )3(نوشت والتبصرة خود را مي مةقمي كتاب االما

                                                                                                             
كسي است كه در آينده ظاهر شده و دين خدا را پس از تصرفاتي كه مردمان در آن كرده و  كه مهدي

اند به طور كامـل و كمـا هـو حقـه بـراي مـردم تبيـين و         ها كه در آن به عمل آورده نقصان و زيادت
 شريعت را احياء و تجديد نموده و مسلمانان را به شاهراه هدايت باز خواهد آورد. چند تن از خلفـاء 
اموي و عباسي در صدر اول بر اين اساس خود را مهدي و مجدد دين خوانده و شعراء ستايشگر نيز 

اند. براي شيعيان كه از نظر آنان وجود چنين مرجع راهنما و مبين حق  آنان را به اين صورت ياد كرده
داشـت و  از باطل در هر دوره واجب و همواره جهان واجد آن بود اينگونه سخنان رنگ ضد شـيعي  

شد. اكنون معني همة آن اشـارات روشـن شـده     اساسي در برابر فلسفة وجودي مكتب تشيع تلقي مي
  است.

  .337كمال الدين:  -1
  درگذشت. 329) و مؤلف در سال 377تأليف اين كتاب بيست سال طول كشيد (رجال نجاشي:  -2
به احد اكثر عمـر عـادي مـردم آن    گويد كه عمر امام غائب در زمان تأليف كتاب  مؤلف اين كتاب مي -3

). اگر منظور او هفتادسالگي باشد تأليف كتـاب در حـوالي   149: اإلمامة والتبصرةروزگار رسيده بود (
شان (سـال   بايد به انجام رسيده باشد كه آن بزرگوار بنابر مشهورترين نقل در تاريخ والدت 325سال 
درگذشته است. اگـر منظـور    329خود در سال ) به اين عمر رسيده بودند. به هر صورت مؤلف 255

  جز اين باشد بايد براي تشخيص مؤلف آن را اثر فكر ديگري كرد.
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وپيداست كه اكنون جامعة شـيعه بـه معنـي درسـت بسـياري از       )1(گرديد با ايشان نقل مي
منقوالت و احاديث كه بيشتر آن را فرَق ديگر روايت كرده و خود براي دورانـي طـوالني   
بدان اعتناء شاياني ننموده بود پي برده بود. اين هـم برهـان ديگـري از بـراهين الهـي بـر       

تواند دعوي كند كـه آنـان    نميصحت معتقدات طريقة حقظ اثني عشريه است كه احدي 
بينيم كه حتي امروز  براي تأييد و تشييد مباني اعتقادي خود جعل حديث كرده باشند و مي

توز آنان بر اين مسأله اقرار دارند و رسائلي مفـرد نيـز در ايـن     هم مخالفان و دشمنان كينه
باطـل و  اند كه احاديث مهدي صحيح اسـت و بـرخالف دعـاوي     باب نوشته و نشر كرده

  اند. جاهالنة بعضي از خود آنان، شيعيان نقشي در ابداع و اشاعة آن فكر نداشته

***  

و در آنجا تا پايان زندگي امـور دفتـر    )2(عثمان بن سعيد عمري از سامراء به بغداد آمد
هـا و   نامـه  �كرد. او به شيوة دوران امامـت حضـرت عسـكري     نيابت را سرپرستي مي

نمـود.   داشتند دريافت مـي  ه شيعيان براي ناحية مقدسه ارسال مياي را ك وجوهات شرعيه
گفته شده است كه تمامي جامعة شيعه وي را به عنوان وكيل و نائب حضرت ولي عصـر  

. اين مطلب البته راجـع بـه ادوار متـأخرتر درسـت اسـت، امـا در       )3((عج) پذيرفته بودند
د نـزد او ارسـال دارنـد ترديـد     روزگار حيات او برخي در اين مطلب كه وجوهات را باي

                                           
/  534و  525و  341(كه امام غائـب صـريحاً مهـدي خوانـده شـده) و       338: 1رجوع شود به كافي  -1

  .147: اإلمامة والتبصرة
كه طبعاً امـر مواصـالت و ارتباطـات از بغـداد      ظاهراً پس از تغيير عاصمة خالفت از سامراء به بغداد -2

بودن جامعه و دشواري كنترل ارتباطات افراد و در برابر، امكـان   تر بود. طبيعتاً مسأله بزرگ بسيار آسان
بر خورداري از حمايت رجالي از شيعه كه در مقامات حساس دولتي بودند نيـز شـايد در ايـن نقـل     

  مكان مهم بوده است.
  .221و  216غيبت شيخ:  -3
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بـه   �ترين اصحاب حضرت عسـكري   . با اين همه ترديدي نبود كه او نزديك)1(داشتند
ايشان بود و در ظاهر، امور غسل و كفن جسد مطهر آن امام را نيز پس از رحلـت ايشـان   

. و اين كم فضيلتي نبود بلكه براساس يك روايت مشهور، همواره )2(تصدي و تكفل نمود
  .)3(فرمود ام بعد بايد اين وظيفه را مباشرت ميام

با درگذشت عثمان بن سعيد، فرزند او محمد بن عثمـان كـه او نيـز پـيش از ايـن در      
كار كرده و سپس در دورة غيبت تا اين زمان  �مالزمت پدر در بيت حضرت عسكري 

دار  عهـده دستيار اصلي پدر خود بود، به جاي پدر نشست او مدتي طوالني اين خدمت را 
بود، گرچه رخي از افراد سرشناس جامعة شيعه كه بـا پـدر وي مخالفـت نكـرده بودنـد      

 درگذشـت و بزرگـان   305. او در سـال  )4(نسبت به دعوي نيابت او برخورد منفي داشتند
جامعة شيعه در بغداد (و در رأس آنان خاندان جليل نوبختي) به شيعيان اطالع دادنـد كـه   

به نام حسين بن روح  )5(زندگي، يكي ازدستياران غير اصلي خودوي در آخرين روزهاي 
                                           

  .517: 1كافي  -1
  .216غيبت شيخ:  -2
/ مختصر  248و  246: 2، 106: 1/ عيون اخبار الرضا  71/ كمال الدين:  459و  385 – 384: 1كافي  -3

  .288: 27/ بحاراالنوار  13بصائر الدرجات: 
روات شيعه  ) از محدثان و246 – 245از آن جمله بود ابوطاهر محمد بن علي بن بالل (غيبت شيخ:  -4

) كـه قـبالً وكيـل    238/ غيبـت او:   435/ رجال شـيخ:   499/ كمال الدين:  566و  564(رجال كشي: 
» المأمون العارف بما يجب عليه لثقةا«اي از آن حضرت به عنوان  بود و در نامه �حضرت عسكري 

مـانكس اسـت كـه    . ضمناً او ه442. نيز نگاه كنيد به كمال الدين: 579ستوده شده بود (رجال كشي: 
 �كثرت مخارج سر وكيل ناحية مقدسه، علي بـن جعفـر همـاني، را خـدمت حضـرت عسـكري       

بـه نـام احمـد بـن هـالل       �گزارش كرده بود). همچنين يكي ديگر از اصحاب حضرت عسكري 
، شايد عموي محمد بن علي بن هالل كرخي كه توقيعي از ناحية مقدسـه  245كرخي (غيبت شيخك 

هست) و محمد بن نصير نميري كه ظاهراً فرقة خود را پـس از   289 – 288: 2تجاج به نام او در اح
  ).244اين اختالف بنياد نهاد (غيبت شيخ: 

  ).227(مقايسه شود با مطلب ديگري در همين منبع:  225غيبت شيخ:  -5
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 326نوبختي را به عنوان جانشين خويش تعيـين نمـوده بـود. حسـين بـن روح تـا سـال        
متصدي امور دفتر نيابت بود و بـاز بـا ترديـدها و عـدم پـذيرش برخـي ازافـراد جامعـه         

دسـتيار اصـلي وي بـوده    . جانشين او علي بن محمد سمري ظاهراً )1(برخوردهائي داشت
ولي در منابع، هيچ مطالبي راجع به سابقة او نيست. وي فقط چهار سال در شـغل نيابـت   

. دفتـر نيابـت   )2(درگذشت بي آن كه كسي به جانشيني او معرفي شود 329بود و در سال 
  به اين ترتيب بسته شد و غيبت كبري آغاز گرديد.

تا فوت آخـرين نائـب    �در طول هفتاد سالي كه از زمان رحلت حضرت عسكري 
اي كه بعداً به نام دورة غيبـت صـغري مشـهور شـد) نـواب اربعـه        خاص گذشت (دوره

كردند و  مراسالت شيعيان و وجوهات و نذور آنان را براي مقام مقدس امامت دريافت مي
ائي به وكالء مناطق مختلف به دست آنان ه گاهي توقيعاتي به جامعة شيعه يا دستورالعمل

همه به خان  . تا روزگار جناب محمد بن عثمان اين توقيعات)3(شد براي شيعيان ارسال مي

                                           
  .192ايضاً:  -1
ها ظهور خواهند  ) در همين سالخاندان جليل نوبختي ظاهراً بر اين باور بودند كه ولي اهللا اعظم (عج -2

موسي بن حسن بن نوبخت در كتاب الكامل في اسرار  –فرمود. منجم بزرگ آن خاندان: ابن كبرياء 
بر آن افزوده و تا ده سال پس  325نوشته و پس از آن تا سال  323كه آن را در سال  –النجوم خود 

در دو مورد از ظهور قريب الوقوع آن حضرت  –از اين تاريخ نيز پيشگوئي وقايع را آورده است 
ويكون «كه پس از خبر از والدت با سعادت آن بزرگوار دارد:  255گزارش دارد. يكي در احكام سال 

 316هاي مربوط به آن قران كه از سال  ) و ديگري در شرح پيشگوئي41(ص  »ن السابعظهوره في القر 
فاما أواخرها فتصلح فيدل مكان السهمين «داشته است:  هجري آغاز شده و تا بيست سالي ادامه 317 –

كه به وضوع » طالب الملك«چاپي: [در نسخة ن القائم وصاحب الملك أفي التاسع من الطالع على 
  ).52(ص  »يدعوا إلى طلب الحق والعدل... ]خطاست

يان تا مدتي پس از دارد كه توقيعات امام غائب (عج) به اتفاق نظر شيع 143ولي در عيون المعجزات:  -3
رسـيد. در ايـن عبـارت ذكـري از      غيبت ايشان به دست عثمان بن سعيد عمري به جامعة شـيعه مـي  

 Klemmتوقيعات نواب ديگر نيست. در بارة اين توقيعات و اصل مقام سفارت ناحية مقدسه مقالـة  
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و  �هاي ناحية مقدسه در زمـان زنـدگي حضـرت عسـكري      خطي بود كه دستورالعمل
ه را رسـاند همـ   كه به نظر مـي  )1(دورة تصدي جناب عثمان بن سعيد بدان نوشته شده بود

كـرده اسـت. توقيعـات     جناب محمد بن عثمان به دستور امام معصوم تحرير و كتابت مي
معموالً دستورالعمل به وكالء و يا رسيد نذورات و وجوه بود ولي نـدرتاً پاسـخ سـؤاالت    
شرعي شيعيان نيز بود. البته در اين مورد اخير شيعيان دستور يافته بودند كه به فقهاء شيعه 

ناگهان توقيعات ناحية مقدسه قطع شد و حد اقـل تـا    280. در حوالي سال )2(رجوع كنند
(بلكه ظاهراً تا پايان دورة جناب محمد بن عثمـان) ايـن وضـع ادامـه      )3(290حدود سال 

يافت. اين را جامعة شيعه به معني شروع غيبت كبري گرفتند كـه در طـول آن، براسـاس    
. امـا بعـداً در دورة نائـب سـوم     )4(شـد  قطع مياحاديث، رابطة ميان جامعه و امام به كلي 

توقيعاتي از ناحية مقدسه در لعن كساني كه نسبت به ايشان نافرماني كـرده بودنـد صـادر    
فرستاد  . سؤاالت شرعي را اكنون ديگر خود سفير ناحية مقدسه براي فقهاء شيعه مي)5(شد

                                                                                                             
اي  رچنـد پـاره  به زبان آلماني كه مشخصات آن در منابع خارجي اثر حاضر آمده قابل توجـه اسـت ه  

  هاي آن جاي ترديد و تأمل دارد كه اينجا جاي تفصيل آن نيست. گيري ازنتيجه
  .223و  221و  220غيبت شيخ:  -1
  .484كمال الدين:  -2
  .93كتاب التنبيه ابوسهل نوبختي:  -3
  همان منبع و همان صفحه. -4
هاي كوتاه به سـؤاالت فقهـي در پشـت     . توقيعاتي هم به شكل پاسخ252 – 252و  228غيبت شيخ:  -5

ها و طومارهائي كـه برخـي    ) ملفوفه355) يا فواصل سطور (رجال نجاشي: 229و  228(غيبت شيخ: 
شيعيان به ناحية مقدسه فرستاده بودند از اين دوره باقي است. از جمله چهار نمونه كه بـراي محمـد   

/ فهرسـت   355 – 354ميري از دانشمندان قم در اين زمـان (رجـال نجاشـي:    بن عبداهللا بن جعفر ح
 318 – 301: 2) فرستاده شده در احتجاج طبرسـي  421: 1/ الذريعه  111/ معالم العلماء:  156شيخ: 

) و 309 – 306: 2(احتجـاج   307) آمده كه يكي تاريخ 236 – 229(دو تاي اول در غيبت شيخ نيز: 
  ) دارد.315 – 309: 2ايضاً ( 308ديگري تاريخ 
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ش را بـراي آنـان   و حتـي خـود او نيـز گـاه استفسـارات خـوي       )1(كه بدان پاسـخ گوينـد  
. توقيعات در اين دوره به خط يكي از محررين دارالنيابه بود و به وسيلة خود )2(فرستاد مي

  .)3(گرديد سفير (طبيعتاً برابر متني كه فرمان يافته بود) امالء مي
***  

رسـد كـه    از اشارات و تلويحاتي كه در منقوالت و متون قديم هست چنين به نظر مي
اند كه امام غائب پيش از  قرن سوم، بسياري در جامعة شيعه انتظار داشتههاي آخر  در دهه

هاي قرن  . اين برابر با آخرين سال)4(رسيدن به چهل سالگي خروج و ظهور خواهند فرمود
گفـت قـائم آل محمـد     گرفـت كـه مـي    شد. اين انتظار طبيعتاً از رواياتي سرچشمه مي مي

، و ايـن  )6(يك سال، و حد اكثر چهل خواهد بود در سنين سي يا سي و )5(جواني نيرومند

                                           
. نقل شـده اسـت كـه برخـي شـيعيان در ايـن كـه        228و  181رجوع شود براي مثال به غيبت شيخ:  -1

). البتـه گـاهي   228اند (همـان منبـع:    توقيعات و اجوبة مسائل از حضرت ولي عصر باشد شك داشته
تعارض ميان اخبار اشاره شـده   توانست از امام باشد مانند مواردي كه به ها به طور واضح نمي جواب

) و يـا  307: 2) يا به اجماع شيعه (احتجـاج  232اند (ههمان منبع:  و سائل را به اين دليل مخير دانسته
) استناد شـده اسـت. مگـر آن كـه گفتـه شـود       314و  311و  308: 2به روايات از ائمة گذشته (ايضاً 

  هاد و مباني اصول فقه بوده است.چنين موارد براي آشناساختن جامعة شيعه با نظام اجت
  .240غيبت شيخ:  -2
  .229و  228همان منبع:  -3
اسـت. خليفـة عباسـي زمـان (مقتـدر)       �جواني دعوي كرد كه فرزند امام عسـكري   304در سال  -4

نخست او را با احتـرام پـذيرفت و از نقيـب سـادات خواسـت تـا در صـحت دعـوي او بنگـرد. در          
ه او دروغگوست. شرح ماجرا را در صلة تاريخ طبـري عريـب قرطبـي:    تحقيقات بعدي معلوم شد ك

  ببينيد. 50 – 49
  .536: 1كافي  -5
  .43/ القول المختصر:  36 – 35عقد الدرر سلمي:  -6
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. اما چون )1(كه هركس از سن چهل سالگي بگذرد ديگر نبايد اميد داشت كه او قائم باشد
بـوده كـه    انتظار بر نيامد در آغاز گفته شـد كـه شـايد ذكـر حـد سـني مزبـور بـراي آن        

يـامي آمـاده كـرده    شكستن چنين ق كه قواي خويش را براري درهم –فرمانروايان بيدادگر 
. بعداً منظور درست آن احاديث معلوم شد كـه  )2(قريب خورده و به اشتباه بيافتند –بودند 

قائم آل محمد در هنگام ظهور، در هيأت و حالت جواني سي و چند سـاله خواهـد بـود    

                                           

. 202: 1پ / ملـل شهرسـتاني    345/ دسـتور المنجمـين:    258/ غيبـت شـيخ:    146: اإلمامة والتبصرة -1
. شايد براساس همين روايات بـود كـه برخـي از    243 – 242ي: همچنين رجوع كنيد به هداية خصيب

، 328: 15و از آنجـا در سـير اعـالم النـبالء      225شيعيان در اين دوره (به نقـل فهرسـت ابـن نـديم:     
همچنين رجوع كنيد به معرفي عقائد صنف دوم از اصناف اربة شيعة قطعيه در كتاب الشجرة ابوتمـام  

گفتند  ) مي»ثم بعده القائم الذي يخرج«فرزند و امام است  �كري اند پس از حضرت عس گفته كه مي
شايد در اختفاء رحلت كرده و فرزند ايشان جانشـين وي شـده باشـد. ايـن      �فرزند امام عسكري 

 �) وجـود و امامـت فرزنـد حضـرت عسـكري      1نظريه ظاهراً حاصل تركيب اين مقدمات بـود: ( 
) او در غيبت رفت چون بنا بود قـائم آل محمـد باشـد و گرنـه     2براساس روايات اثبات شده است (

تر نيست، بلكه اكنـون شـيعيان    دليلي براي غيبت او نبود، زيرا زمانه از روزگار آباء و اجداد او سخت
باشد. چون تواند بيش از چهل سال  ) سن قائم نمي3در موقعيت بسيار بهتري از نظر سياسي هستند (

تا اين سن خروج نفرمود پس ايشان قائم نيست و عدم ظهور ايشان بـا   �فرزند حضرت عسكري 
اند و طبيعتاً فرزنـدي از صـلب    فرض عدم قائم بودن، امارة آن است كه ايشان در اختفاء رحلت كرده

اكنون اين شود، پس  مطهر ايشان جانشين و وارث مقام امامت است. و چون اين فرزند هم ديده نمي
فرزند بايد همان قائم منتظر باشد كه دولت حق و عدالت را بنياد خواهد نهاد. اعتقاد بـه نظريـة بـداء    

فهميد مشكل انتقـال وظيفـه از پـدر بـه پسـر را نيـز حـل         به صورتي كه جامعة شيعه در آن زمان مي
م هـم مخـدوش اسـت،    كرد. اشكال مقدمة سوم اين نظرية در متن كتاب بيان شده، ولي مقدمة دو مي

انـد،   زيرا گرچه جناب عثمان بن سعيد عمري وجه غيبت آن ولي خدا را خوف بر نفس ذكر فرمـوده 
اما معلوم نيست اين امر كه دليل حدوث غيبت بوده دليل بقاء آن هم باشد، بلكـه چنـان كـه بزرگـان     

  داند. اند فلسفة غيبت حضرت ولي عصر (عج) را فقط خداوند مي فرموده
  .147 – 146: مامة والتبصرةاإل -2
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. اين تفسير درست، مستند به سابقه بود. روايتـي  )1(هرچند هزاران سال زندگي كرده باشد
گفـت كـه    حضرت صادق روايت شده و به روشتي مورد استناد واقفه بوده است مي كه از

سال عمر خواهد كرد، ولي در هيأت جواني سي و دوساله خروج خواهد  120قائم مدت 
هاي  تاريخ، در نخستين سال اي ديگر نيز داشت. پيش از اين . از طرف ديگر سابقه)2(نمود

گرفتنـد و   امامت امامي خردسـال بـه بـاد انتقـاد مـي     غيبت، زيديه نظرية شيعه را در باب 
گفتند: احتياج جامعه به امام و ضرورت وجود امام در جامعـه بـه خـاطر ادارة كشـور      مي

اسالمي و حفظ و نگهداري سرزمين مسلمانان از گزند دشمنان است و اين مسائل نيازمند 
ب و تنظيم و رهبري امور به نيرو و توان جنگيدن و قدرت فرماندهي ارتش و سپاه و ترتي

. شـيعيان در  )3(نظامي است و چنين توانائي و امكان در يك كودك خردسال وجود نـدارد 
گفتند اگر چنين ضرورتي پيش آيد خداوند فوراً آن كودك خردسال را به جواني  برابر مي

تـي  . حتـي رواي )4(برومند و نيرومند و توانا بر ادارة چنان جنگ و نبرد تبديل خواهد كـرد 
رشد جسمي سريعي داشته و در هر ماه برابر  �شد كه فرزند حضرت عسكري  نقل مي

كرد تا جائي كه در روزهاي آخر زنـدگي پـدر كـه آن     يك سال كودكان معمولي رشد مي
بزرگوار به حسب ظاهر كودكي پنج ساله بود، عمالً مردي چنان نيرومند شده بود كه حتي 

ها در مورد خود صواب و به جا بـوده،   ه همة اين جواب. البت)5(عمة پدرش او را نشناخت
و يقيناً آفرينندة تواناي جهان هستي كه جهاني را از هيچ به وجود آورده است بر همة اين 

  صور قادر است.

                                           
  .259/ غيبت شيخ:  98: 2مجالس مفيد  -1
  .259/ غيبت شيخ:  189غيبت نعماني:  -2
  .78كمال الدين:  -3
  . در پاسخ يكي از علماء اماميه به ابوالقاسم بلخي.79همان منبع:  -4
  .429همان منبع:  -5
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با اين وجود، عدم تحقق انتظارها و تفسـيرهاي پيشـين، جـوي از ترديـد و تحيـر در      
قرن سوم، ائمظ زيديه در يمـن و شـمال ايـران    جامعة شيعه به وجود آورده بود.در پايان 

هـاي مسـتقل خـود را بنيـاد نهـاده بودنـد. در نيمـة اول قـرن چهـارم بـا بـه             فرمانروائي
رسيدن سلسلة طرفدار شيعة آل بويه در ايران و استيالء آنان بـر بغـداد و خالفـت     قدرت

نظيـري   ور بيرسيدن آل حمدان در شام، وضع سياسي در همه جا به ط عباسي و به قدرت
به نفع شيعه تغيير كرد و رجال شيعه چنان در همه مناصب و مقامات حكومت جا گرفتـه  
و نفوذ اجتماعي اين مذهب در چنان حد باال رفته بود كه مورخان غربي امورز آن قرن را 

 خوانند، به خصوص آن كه به زودي در همين قرن در باختر جهان اسـالم  مي» قرن شيعه«
شد. اكنون ديگر همه معتقـد   ة (اسماعيلي) فاطمي با قدرت تمام ظاهر ميهم خالفت شيع

بودند كه اگر امام غائب في الواقع (چنانكه سفير اول جناب عثمـان بـن سـعيد در اولـين     
نفـر   313روزهاي غيبت گفته بود) به خاطر خوف جاني به غيبت رفته بود و حقيقتاً اگـر  

فرمود، ديگـر   يافت قيام مي مي – )1(گفته شده بودچنانكه در روايتي  –هوادار شمشير زن 
. البته در اين )2(موقع خروج و ظهور ايشان بود چه هم شرط موجود بود و هم مانع مفقود

فاصله تحليل ديگري از فلسفة غيبت در توقيعي كه به دست سفير دوم جناب محمد بـن  
كه امام غائب براي آن كـه   به جامعة شيعه داده شد و آن اين بود )3(عثمان صادر شده بود

                                           

فـي   لثةالثا لةالرسا«اين نظريه نوشته كه با عنوان  اي در پشتيباني از . شيخ مفيد رساله378كمال الدين:  -1
  به چاپ رسيده است.» الغيبه

در سـال   �طرز بر خورد مقتدر عباسي و دستگاه خالفت را با مدعي فرزندي حضـرت عسـكري    -2
  (و از آنجا در منتظم ابن جوزي) ببينيد. 50 – 49در صلة تاريخ طبري:  302

كه با برخي روايات منسوب به ائمة سلف در فلسفة غيبت قائم آل محمد در زمـان   485كمال الدين:  -3
 – 479/ كمـال الـدين:    273: 1/ عيـون اخبـار الرضـا     191و  171شد (غيبت نعماني:  آينده تأييد مي

كسـي  )، از جمله يك روايت كه در سند آن اشكالي زماني هست چه آن را يك راوي متقـدم از  480
كند (رجـوع كنيـد بـه غيبـت      كرده است روايت مي هاي رجال پس از او زندگي مي كه براساس كتاب

  ).1، پاروقي شمارة 171نعماني: 
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در هنگام ظهور، بيعت خلفاء زمان را در گردن نداشـته و نتيجتـاً بـا قيـام خـود مرتكـب       
دانيم كه اين مسـألة نقـض    برند. مي شكستن بيعت و نقض عهد نشوند در خفاء به سر مي

شد، گرچه دو مكتب سني و شـيعي در   بيعت در سنت اسالمي يك گناه بزرگ شناخته مي
سأله كه منظور، بيعت با چه كسي است اختالف اساسـي داشـتند. بـه نظـر شـيعيان      اين م

منظور بيعت با امام حق بود و ناقضين و ناكثين مانند خوارج بودند كـه بيعـت بـا مـوالي     
متقيان را شكستند يا اهل كوفه كه بيعت با سرور شهيدان را نقض كردند، اما خط اموي و 

ار مشروعيت هر حاكمي بـود حتـي اگـر حكومـت و     ضد شيعه در مكتب تسنن كه طرفد
قدرت را به زور شمشير به دست آورده باشد (همان خطي كه بعداً توسط احمد بن حنبل 

چنـد اگـر بـه زور و تحـت شـرائط      و همفكران او تأييد و ادامه يافت) نقض بيعت را هر
اعضـاء جامعـة   دانست. در قـرون اوليـه،    اضطراري و تقيه گرفته شده باشد گناه كبيره مي

در شرائط تقيه مشمول اينگونه بيعت  )1( -حتي ائمة هدي (صلوات اهللا عليهم)  –اسالمي 
و زيد بن علي  �حضرت سيد الشهداء  ظاهري با خلفاء جور بودند، اما به شهادت قيام

دانست (بلكه به  و براساس مباني مكتب مقدس تشيع كه خالفت آن خلفاء را مشروع نمي
اي كـه از اسـاس،    يام عليه آنان حرام نبود. حـاال چـرا بايـد چنـين فلسـفه     بداهت عقل) ق

مخالف موازين مكتب است به عنوان توقيع در جامعة شيعه منتشر شود، مطلبي است كـه  
اند ايـن   توانيم بگوئيم و بزرگان علماء شيعه گفته . آنچه ما امروز مي)2(محتاج تحقق است

ن غيبت آگاه است و هيچ ضرورتي ندارد كه از اين است كه فقط خداوند به رمز و راز اي
  سازي و توجيه من عندي براي آن باشيم. حد پا فراتر نهاده و در صدد فلسفه

                                           
  .485كمال الدين:  -1
ظاهراً به همين دليل است كه نه شيخ مفيد در رسالة خود در علت غيبت حضرت ولي عصـر كـه بـه     -2

اپ شده و نه شيخ طوسي در كتاب غيبت، روايت باال را كه به طـرق  چ» في الغيبه بعةالرا لةالرسا«نام 
انـد (رسـالة مفيـد:     اند، بلكه تنها همان مسألة خوف جاني را مطرح نمـوده  متعدد نقل شده ذكر نكرده

  ؟!»قرن شيعه«خوف جاني در ).   201 – 199/ غيبت شيخ:  398 – 395
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والتبصـرة خـود را    مةبدين ترتيب در پايان غيبت صغري كه علي بن بابويه كتاب االما
اندكي بعد در پايان . )1(بردند نوشت بسياري از شيعيان در شك و تحير شديد به سر مي مي

دهة چهارم قرن مزبور (قرن چهارم) كه محمد بن ابراهيم نعماني كتاب غيبت خود را بـه  
اكثريت مطلق شيعيان در عراق (در واقع تمام جامعة شيعه با چنـد اسـتثناء    )2(برد پايان مي

وجود امـام غائـب    معدود) همه يك سر در شك و تزلزل شديد بودند و هريك به نحوي
تر بالد شيعه نيز وضع بهتر از اين نبود چند سال بعد  . در مناطق شرقي)3(كردند نكار ميرا ا

از اين، شيخ صدوق جامعة شيعه در خراسان و حتي علماء مورد احترام آنان را در شك و 
كـه در تـاريخ شـيعه بـه      )5(. اين استمرار و تشديد همان وضعي است)4(تحير عميق يافت

ها و رواياتي كه در اين دوره در ميان شيعيان  . گزارش)6(شود د ميبزرگ يا» حيرت«عنوان 

                                           

  .142: اإلمامة والتبصرة -1
شده كه هشتاد و چنـد سـال از والدت امـام زمـان      تة مؤلف آن در زماني نوشته مياين كتاب بنابه گف -2

كه آن وسـيلة مؤلـف بـر شـاگردش      342) و طبيعتاً پيش از ذيحجة 157گذشته است (ص  (عج) مي
 340) به اتمام رسيده است. پس تاريخ تأليف كتاب حدود سـال  2پاروقي  18خوانده شده بود (ص 

  آن). 174 – 173و  161ه كنيد به صفحة خواهد بود (همچنين نگا
  .186و  172و  170و  160و  157و  21غيبت نعماني:  -3
  ).16(همچنين نگاه كنيد به صفحة  3 – 2كمال الدين:  -4
در  �در اساس اشاره به حالت جامعة شيعه پس از درگذشت حضرت عسكري » حيرت«اصطالح  -5

رابطه با موضوع جانشيني ايشان است، پس شروع آن با شروع غيبـت برابـر اسـت و ايـن حالـت بـا       
تر درآمد. ارجاعاتي كه در پاورقي بعد ذكـر   تر و عميق گذشت زمان تشديد شده و به صورت معضل

است نه خصوص حال تشـديد يافتـة آن در پايـان غيبـت     » حيرت«شده مربوط به همين مفهوم كلي 
(توضيح شفاهي مؤلف در توضيح ابهامي كه در اين رابطـه در مـتن انگليسـي كتـاب هسـت.      صغري 

اند كه از محقق محترم آقاي رسول جعفريـان كـه ايـن نكتـه را خـاطر نشـان        ايشان درخواست كرده
  اند تشكر شود). كرده

و  302و  287و  286و  258/ كمال الدين:  190و  186و  185نگاه كنيد براي مثال به غيبت نعماني:  -6
كه در اين منبع اخير احاديث مشابهي را از  158و  142و  118و  109: 51/ بحار االنوار  330و  304
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دهد كه يك شك و تحير فراگير و عمومي در بارة اين مسأله وجود  رواج داشت نشان مي
هاي بزرگـي از شـيعيان در همـظ نقـاط بـه       داشته كه منجر به ارتداد و تغيير مذهب گروه

كنند كه اكثريت شـيعيان   چنين القاء مي . برخي از روايات حتي)1(مذاهب ديگر شده است
اند، زيرا در آن روايات كه منابع اين دوره به عنـوان   در اين دوره از مذهب حق مرتد شده

(برابـر   )2(شود كه اكثريـت  كنند گفته مي نقل مي» هاي به تحقق پيوستة ائمة اطهار پيشبيني«
اند مرتد شده و به مـذاهب   دهاز آنان كه پيرو مذهب حق بو )3( بعضي روايات تا دو سوم)

هـاي آن بـه گفتـة منـابع آن دوره      . در همين روايات كه پيشبيني)4(ديگر رو خواهند آورد
شود كه دشمني و خصومت شديد ميان شـيعيان پديـد خواهـد     واقعيت يافته بود گفته مي

                                                                                                             

ابـن ابـي الـثلج:     األئمـة / تاريخ  358 – 357كند (همچنين هداية خصيبي:  مصادر اولية ديگر نقل مي
در همين معني در نـام  » حيرت«). گذشته از اين روايات، اصطالح 287/ القاب الرسول وعترته:  116

هائي كه در اين دوره در پيرامون غيبت امام زمان نوشته شده نيز بـه كـار رفتـه اسـت از      برخي كتاب
هـائي از محمـد بـن احمـد      و كتـاب » ةمن الحير ةوالتبصر مةاالما«جمله در نام كتاب علي بن بابويه: 

) و عبـداهللا بـن جعفـر حميـري     192ع: بن محمد ارزني (همان منبـ  مة) و سال393صفواني (نجاشي: 
و  332). نام كتاب كمال الدين شيخ صدوق هم كه به طور كامل در پايان مجلـد اول آن:  219(ايضاً: 

) آمده مشتمل بر ذكر آن است 187و خصالك  69و  54: 1آثار ديگر مؤلف (مانند عيون اخبار الرضا 
  .»ةيبة وكشف الحير ثبات الغإكمال الدين وتمام النعمة في «اين چنين: 

 16/ كمال الـدين:   208 – 207و  190و  186و  172و  170و  154و  61و  25و  22غيبت نعماني:  -1
ــيخ:  408و  360و  356و  317و  304و  287و  286و  253و  17و  ــت ش /  206و  204و  41/ غيب

/ نصوص شيخ صـدوق بـه نقـل سـيد      400في الغيبة شخ مفيد:  مسةالخا لة/ الرسا 23مقتضب االثر: 
  .335هاشم بحراني در كتاب االنصاف: 

  .206/ غيبت شيخ:  378و  324 – 323/ كمال الدين:  186و  172و  165غيبت نعماني:  -2
  .206چاپ شده) / غيبت شيخ: » ثلث«يعني دو ثلث به غلط » ثلثي«(كه كلمة  656كمال الدين:  -3
هاي ديگر تشيع مانند تشيع اسماعيلي گرويدند (براي مثال نگاه  اري از اين شيعيان امامي به شاخهبسي -4

]). در جـزء  296[دو مورد مربـوط بـه سـال     9 – 3/ افتتاح الدعوه:  39: 2 ةكنيد به تثبيت دالئل النبو
  ).70: 8رة تنوخي ). ديگران به تسنن يا به فرق غالت پيوستند (نمونه در نشوار المحاض520: 1كافي 
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د و كنن آمد تا حدي كه برخي از آنان برخي ديگر را دروغگو خوانده و يكيدگر را لعن مي
و كارهاي ناشايست ديگري از اين قبيل كـه در   )1(افكنند به صورت يكديگر آب دهان مي

. چنـين  )2(آن اخبار آمده و به شهادت منابع، در آن دوره ميان جامعة شيعه رواج يافته بـود 
الفتنـة التـي امتحنـت بهـا «است كه ابوغالب زراري، عالم جليل شـيعه در آن ادوار، از آن بـه   

  .)3(ياد نموده است »الشيعه

***  

برد كه مكتـب تشـيع امـامي ديگـر      انگيز شايد كمتر كسي گمان مي در آن روزهاي غم
بتواند به زندگي خود ادامه دهد و شايد بيشتر مردم انتظار داشتند كه دفتـر آن نيـز ماننـد    
بسياري ديگر از فرَق اسالمي و شيعي كه سرانجام منقرض شده و جـز نـامي از آنـان در    

بود درهم پيچيده شود. اماخواست الهي جز اين بـود و مشـيت   بطون كتب و دفاتر نمانده 
او بدان تعلق گرفته بود كه اين معضل به دست گروهي از سرابازن گمنام ولي خدا (عـج)  
حل شده و اساس ترديد و تحير از جامعة تشيع رخت بربندد. آن سربازان گمنام، محدثان 

اجرا كه از اوائـل قـرن چهـارم آغـاز     شيعه و روات اخبار و آثار آنان بودند. حديث اين م
  و كار كرد آن در حد اعجاز است چنين است: )4(شده

در جامعة  �گذشت كه يك حديث بسيار مشهور از قول پيامبر اكرم  هاي دراز مي سال
دوازه  اسالمي شايع بود كه براساس آن ايشان پيشـبيني فرمـوده بودندكـه پـس از ايشـان     

                                           
  .361و  348و  317/ كمال الدين:  260و  210و  159/ غيبت نعماني:  340: 1كافي  -1
  .23/ مقتضب االثر:  361و  317/ كمال الدين:  24االشهاد ابوزيد علوي، بند  -2
  .131ابي غالب الزراري:  لةرسا -3
شـود در آثـار ابوسـهل نـوبختي و      مـي اين تاريخگذاري برا آن مناسبت كه حديثي كه در مـتن ذكـر    -4

تأليف شده  290ابومحمد نوبختي و سعد بن عبداهللا اشعري و ابن قبه كه برخي از آن در حدود سال 
آمـده اسـت.    325است مطلقاً مورد اشاره قرار نگرفته، ولي در كتاب علي بن بابويه نوشـتة پيرامـون   

  پس توجه به آن در اين ميانه آغاز شده است.
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الف تعابير احاديث) خواهنـد آمـد كـه همـه از قبيلـة ايشـان       خليفه (يا امير يا قيم به اخت
. در برخي نسخ اين حديث هم گفته شده بود كه پس از اين دوازده )1(قريش، خواهند بود

. سنيان از دير زمان اين حديث را نسـالً  )2(خليفه، هرج و مرج بر جامعه چيره خواهد شد
تند. حتي در زمان خالفت وليد دوم بعد نسل روايت كرده و نسبت به آن عنايت تمام داش

هـاي انقالبـي كـه     ) كه نهضت ضد امـوي قـدرت گرفتـه، نخسـتين طليعـه     126 – 125(
گرديد و نيروهاي شرورشي و معتزلة اوليه (كه  كن كرد هويدا مي سرانجامبني اميه را ريشه

رامـش  خواندند) گرد يزيد بن وليد جمع شـده، و آ  در آن زمان دشمنان، آنان را قدريه مي
كردند، عـدة زيـادي از محـدثان اهـل      دير پاي دورة خالفت پراختناق امويان را تهديد مي

هـاي   دهد كه حتي در سـال  خواندند. شواهد نشان مي سنت اين حديث را در همه جا مي
) هم كه مسألة واليت عهدي او چند بـار  125 – 105پاياني روزگار هشام بن عبدالملك (

پوشانيد عثمانيه كه اينك  رهاي تيره، آسمان اقبال بني اميه را ميبه مشكالت برخورده و اب
اند كـه   كرده گيري مي شدند اين حديث را مكرراً نقل نموده و چنين نتيجه دچار هراس مي

اين حديث اشاره به حالت آن زمان دارد كه پس از سه خليفة اول (كه عثمانيه بـه عنـوان   
رود  يه اموي كه هشام نهمين آنان بود اكنـون مـي  پذيرفتند) و خلفاء مجمع عل راشدين مي

كه هرج و مرج جايگزين گردد. در هر صورت اين حديث شريف سـالياني دراز پـيش از   
پيش آيد در افواه و السنة مـردم سـاير و رائـج     260آن كه ماجراي غيبت صغري در سال 

رحلـت   �بوده و در كتب حديث ثبت و ضبط شده بود. شايد هنوز حضـرت صـادق   
) اين حديث را در كتاب امـالي  175نفرموده بودند كه ليث بن سعد محدث مصر (متوفي 

                                           
: 1پ / مسند احمـد بـن حنبـل     26و  21 –پ  20/ فتن نعيم بن حماد:  190و  105طيالسي:  مسند -1

: 4/ سـنن ابـوداود    1453 – 1452: 3/ صـحيح مسـلم    407: 4/ صحيح بخاري  108 – 86: 5، 398
 – 398و  238و  236و  229 – 227و  218 – 213: 2/ معجـم طبرانـي    67: 9/ سنن ترمـذي   106
/ تاريخ دمشـق ابـن عسـاكر،     353: 14، 126: 2/ تاريخ بغداد:  618 – 617: 3كم / مستدرك حا 399

  .174 – 173بخش حاالت عثمان: 
  .106: 4سنن ابوداود  -2
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و هنوز قرن دوم به انتها نرسيده و تعـداد ائمـة طـاهرين از هشـت      )1(خود ثبت كرده بود
) آن را در مسند خود، و سپس ُنعيم بـن  204تجاوز نكرده بود كه ابوداود طيالسي (متوفي 

  در كتاب فتن و ديگران در آثار خود ضبط نموده بودند.) 228حماد (متوفي 
در برابر عثمانيه كه (چنانكه از اسانيد اين حديث شريف و نحوة انتشار و تكثير روات 

. )2(آن پيداست) در اواخر دورة اموي به اين حـديث شـريف عنايـت تمـام يافتـه بودنـد      
ة امامان تـا پايـان جهـان ادامـه     شيعيان (كه چنانكه پيش از اين ديديم انتظار داشتند سلسل

يافته و شمارة آنان بسيار بيش از اين شود) ظاهراً هرگز به آن توجه جدي ننمودند و جـز  
كساني كه بر اسرار ائمه آگاهي داشتند به نقل و ضبط آن نپرداختند. در واقع در هيچيـك  

هاي  ز آخرين سالهايدوم و سوم،، هيچ كتابي كه پيش ا هاي بازماندة شيعه از قرن از كتاب
اين حديث شريف  ، شاهدي نيست كه)3(قرن سوم نوشته شده و در آن تصرف نشده باشد

                                           
  .56: 2به نقل بن شهر آشوب در متشابه القرآن:  -1
از  اين توجه و عنايت تا چندين دهه پس از سقوط و زوال دولت اموي نيز ادامه يافت و عثممانيان -2

كردند، با اين استدالل كه  اي عليه مشروعيت حكومت بني عباس استفاده مي آن حديث به مثابة حربه
آنان پس از دوازده خليفة مشروع مجمع عليه آمده و بنابراين جزء جانشينان به حق پيامبر نيستند. 

ضوح از آثار دورة كه به و 302: 1براي مثال نگاه كنيد به اين روايت در عيون االخبار ابن قتيبه 
عن ابن عباس أنه كان إذا «) است: 160 – 158هاي  واليت عهدي يا خالفت مهدي عباسي (سال

قال: ما أحمقكم! إن بعد األثني عشر ثالثة منا:  »يكون في هذه األمة اثني عشر خليفة«سمعهم يقولون: 
  .»السفاح والمنصور والمهدي

أنهم عليهم السالم محدثون  األئمةباب في «) در 290در كتاب بصائر الدرجات صفار قمي (متوفي  -3

دو روايت هست كه در يكي از آن دو از امام صادق و امام باقر نقل  320 – 319در صفحة  »مفهمون
 األئمةي عشر االثن«اند:  و بنابر نسخة ديگر فرموده »نحن اثناعشر محدثا«اند:  شود كه هردو فرموده مي

قال رسول اهللا من «اند:  و بنابر نسخة ديگر فرموده »من آل محمد كلهم محدث من ولد رسول اهللا وولد علي
نيز به نقل از سليم بن قيس روايتي آمده كه اميرالمؤمنين  372. در صفحة »أهل بيتي اثنا عشر محدثا

كلنا محدثون. فقلت: يا أمير المؤمنين ممن اني وأوصيائي من ولدي مهديون  «اند:  براساس آن فرموده �
. نقل از سليم نه »هم؟ قال: الحسن والحسين، ثم ابني علي بن الحسين... ثم ثمانية من بعده واحداً بعد واحد
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ابداً توجه احدي از مؤلفين شيعه را جلب كـرده يـا كسـي در آن جامعـه ابـداً بـه خـاطر        
رسـد   گذرانده باشد كه شايد اين حديث مربوط به آنان باشد. در حقيقت چنين به نظر مي

كـرده و شـايد آن را بـا توجـه بـه      » بايكوت«ديث بسيار مشهور را به كلي كه آنان اين ح
اي كه پيش از اين، عثمانيه از آن در روزگار انقالب ضـد امـوي    جوسازي و سوء استفاده

اند. نه نوبختيـان و نـه سـعد بـن      آورده كرده بودند نوعي حديث ضد شيعي به حساب مي
اواخـر قـرن سـوم در دورة غيبـت صـغري      عبداهللا اشـعري و نـه ابـن قبـه كـه همـه در       

اي به اين حديث و يا به اين كه عدد  اشاره )1(اند در هيچيك از آثار بازماندة خود زيسته مي

                                                                                                             
 84 0 68تنها در نسخة موجود كتاب او نيست، بلكه در فصول گوناگوني كه نعماني در غيبت خود: 

آوري  د، در حالي كه با مالحظة اهتمام شديدي كه نعماني به جمعكند نيز وجود ندار از آن نقل مي
بينيم) به حسب عرف و عادت اگر  روايات اثني عشر داشته است (چنانكه در چند پاورقي بعد مي

كرد. پس  چنين روايتي در نسخة متداول آن كتاب در آن دوره بود بايد توجه او را به خود جلب مي
بوده و » األئمة«در عبارت بصائر، در اصل » ثمانيه«وان گفت كه كلمة ت گويا با اطمينان خاطر مي

. روايت دوم را كليني به نقل از صفار »من بعده واحدًا بعد واحد األئمةثم «عبارت چنين بوده است: 
نقل كرده، اما عبارتي كه عدد ائمه را دوازده نفر  270: 1عيناً با همان سند موجود در بصائر در كافي 

و  531: 1ند ابداً در آن نقل نيست. البته آن عبارت در رواياتي ديگر از منابعي ديگر در كافي دا مي
هست كه در بارة آن اندكي پس از اين سخن خواهد رفت (نيز » باب ما جاء في االثني عشر«در  533

). اين خود شاهدي است بر آن كه كتاب بصائر صفار در ادوار متأخرتر 66در غيبت نعماني: 
از  –هائي شده است. روايت اول نيز كه در بصائر با سندي ناقص  دستخوش تغييرات و افزودگي

به  –از دو منبع ديگر نقل شده، و اين مطلب  534: 1آمده در پايان همان باب كافي  –آغاز و انجام 
ده رساند كه آن نيز بايد بر متن بصائر افزوده ش به ذهن مي –ضميمة نقص فاحش سند در بصائر 

هست  97 – 96باشد. البته آن روايت اصوالً با شكلي ديگر از آن كه در غيبت نعماني: 
  رساند در متن آن تصرفاتي راه يافته است. هائي دارد كه مي دگرگوني

يعني بخش بازماندة كتاب التنبيه ابوسهل نوبختي، قسمت مربوط از فرق الشيعه ابومحمد حسـن بـن    -1
از المقاالت والفرق سعد بن عبداهللا اشـعري و همچنـين كتـاب ناسـخ      موسي نوبختي، قسمت مشابه
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توانـد ادعـا كنـد كـه شـيعيان       اند. پس هـيچكس نمـي   ائمه منحصر به دوازده است نكرده
ري داشته يـا  كمترين نقشي در نقل و تكثير و اشاعة اين حديث در طول سه قرن اول هج

چيزي در تأييد نظرية بعدي خود در عدد ائمة جعل و وضع كرده باشـند. مشـكل بتـوان    
تر از دليل حقانيت مذهب شيعة اثني عشري در جهان يافت كه خـود   شاهد و دليلي قاطع

اي را ناديده گرفته، بلكه با آن مبارزه كردند تـا آن كـه گذشـت ايـام و      ساليان دراز مسأله
و  .)1(انـد  ر آنان و بر همگان روشن ساخت كه منظور از آن، خود ايشان بودهمشيت الهي ب

                                                                                                             
القرآن ومنسوخه و مختصر بصائر الدرجات او (در فرض ثبوت صحت انتساب آن به وي)، و هرسـه  

  رسالة ابن قبه كه در پايان اين اثر گذارده شده است.
سه استثناء بر حكم به عدم تعرض شيعه نسبت به حديث شريف اثني عشـر قابـل بحـث اسـت. اول      -1

 سـتة (كه به نام اصل ابي سعيد عباد العصـفري در اصـول    250كتاب عباد بن يعقوب رواجني متوفي 
نفـر از ذريـة    12(جز آن كه در نقل كـافي   534: 1، و از آن در كافي 15عشر به چاپ رسيده است): 

نفر  13بر اكرم ذكر شده و در نسخة چاپي اصل، به يازده نفر اصالح شده است تا با اميرالمؤمنين پيام
نشوند). اين استثناء وارد نيست، زيرا عباد بن يعقوب از روات عامـه اسـت و از اماميـه نيسـت. دوم     

م به ترتيب كه در حديث حضر نام دوازده اما 45: 2) 307تفسير علي بن ابراهيم قمي (متوفي پس از 
) از همـان حـديث، تنهـا نـام     280 – 274آمده اسـت، هرچنـد در روايـت محاسـن برقـي (متـوفي       

گويـد: حضـر نـام بـاقي امامـان را يكايـك ذكـر كـرد          آمده و سپس مي †اميرالمؤمنين و حسنين 
). اين هم استثنائي بر حكم كلي باال نيست، زيرا نسخة موجود تفسير علي بـن  333 – 332(محاسن: 

) 308 – 303: 4براهيم، تدوين شاگرد او ابوالفضل عباس بن محمد بن قاسم بن حمزه است (ذريعه ا
هاي نخستين قرن چهارم ترتيب داده و در آن تاريخ، موضع اثنـي عشـر و    كه به حسب قاعده در دهه

 525: 1ختم امامت به لي اهللا اعظم مشخص شده و نسخة كامل حديث خضر در دسترس بود (كافي 
). سوم كتـاب سـليم   215 – 213/ كمال الدين:  67: 1/ عيون اخبار الرضا  60 – 58غيبت نعماني: / 

بن قيس هاللي كه در اساس يك اثر تبليغي ضد سني، ظاهراً از اوائل قرن دوم، و از بازماندة ادبيـات  
ي رد ضد اموي است كه در پيش درآمد انقالب ضد آن سلسله توسط شيعيان تهيه شده و شـايد بـرا  

در ميـان   –كه ظاهراً نـامي مسـتعار اسـت     - �كردن به نام يك صحابي ناشناختة اميرالمؤمنين  گم
مردم پخش نموده بودند. نسخة موجود كتاب، صورت تكميل يافتة آن اثر است. در اين كتاب به نقل 
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ود كه علـي  روايت اثني عشر به اين شكل آمده ب 231و مسعودي در التنبيه و االشراف:  440نجاشي: 

اهللا بـن احمـد    ةهبو دوازده نفر از فرزندان او ائمة هدي هستند. اين نقل موجب شد كه ابونصر  �
كاتب، نوادة دختري جناب محمد بن عثمان عمري، سفير دوم ناحية مقدسه، در اواخـر قـرن چهـارم    

ضـافة زيـد بـن علـي     انـد: دوازده امـام شـيعه بـه ا     كتابي بنويسد و ادعاء كند كه ائمه سيزده نفر بوده
» علي و يـازده نفـر از ذريـة او   «). در نسخة چاپي كتاب سليم اين را اصالح كرده و به 440(نجاشي: 

. نيـز  168و  167و  151و  125و  109و  49، نيز نگاه كنيـد بـه   201و  62ان (صفحات  تبديل نموده
كتاب مزبور اگرچه شيعي است ). اين استثناء هم وارد نيست. 10 – 1رجوع شود به االخبار الدخيله: 

است مطالب و اخبار آن همه اخباري است كـه  » الزام خصم بما الزم عليه نفسه«ولي چون اساس آن 
ها را عليه ايشان به ار برده است. پـس   اند و اين اثر همان كرده در آن زمان، محدثان اهل سنت نقل مي

وجود نسخة مشابهي از آن حـديث در   شاهد بر –حتي با فرض وجود در نسخة اصلي  –نقل مزبور 
روايات قديم شيعه نيست، بلكه نوعي تصرف شيعي است (با افزودن علي و ذرية او) در يك حديث 

 68شايع سني كه لذا به گرفتاري هم برخورد كرده است، چنانكه اشاره شد. (البته در غيبـت نعمـاني:   
در آن مكـرر در مكـرر بـر عـدد ائمـه       فصول مطولي به نقل از كتاب سليم بن قيس آمـده كـه   84 –

علي رغم آن كه كتـاب سـليم اثـري مشـهور و در ميـان       –تصريح و تأكيد شده است. به اين فصول 
اي نيسـت   انـد اشـاره   تر شيعه و ديگران كه آن كتاب را ديده در آثار متقدم –شيعه متداول بوده است 

: 1نمـود. هرچنـد در آن كتـاب     ندگي مـي [حتي در كافي كه مؤلف آن اندكي پيش از اين در بغداد ز
رسد، اصيل بوده  متني ديگر به صورت روايت شفاهي از سليم در اين مورد هست كه به نظر مي 529

ثـم تكملـه اثنـي عشـر امامـا تسـعة مـن ولـد «و در تحرير قديم كتاب سليم وجود داشـته، هرچنـد عبـارت    
بعدها تكميالً بر متن  –كه در سياق آن متن، عبارتي غير فصيح و به وضوح الحاقي است  - »الحسـين

گذارد كـه   افزوده شده است]. از طرف ديگر تصريح و نقل نعماني در اين مورد ترديدي به جاي نمي
شـده اسـت    آن منقوالت در تحريري از كتاب سليم كه در دهة چهارم قرن چهارم در بغداد يافت مـي 

ها تبركاً و تكميالً بر متن افـزوده شـده بـود.     ود داشته كه البد توسط ناسخي فاضل در همان سالوج
هائي مانند غيبت و رجعت پديـدار   مشابه اينگونه مطالب در برخي مجاميع كه در ادوار متأخرتر با نام

هميـت  و تبركاً به دانشمنداني همچون فضل بن شاذان نسبت داده شـده اسـت [هرچنـد بـا وجـود ا     
موضوع و اهتمام سبيار بدان و به مرويات مؤلفان آن، محدثان بزرگ قرن چهـارم و پـنجم از آن آثـار    

  شود). اند] نيز ديده مي نقلي ننموده
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هاي پاياني قرن سوم بر كسي جز راز داران اسـرار امامـت مشـهود     اين حققت جز تا سال
  .)1(نگرديد

نويسندة فاضل شيعي در آغاز دروة غيبت كبـري، محمـد بـن ابـراهيم نعمـاني گويـا       
است كه به اهميت مسـألة اثنـي عشـر بـه درسـتي       )2(نخستين كسي در ميان مؤلفان شيعه

. اصل توجه به اين نكته گويا از اواخر دورة غيبت صغري آغاز شده و )3(توجه كرده است
در مقدمة كتاب االمامة والبتصرة خود گفته بـود   325علي بن بابويه قمي در پيرامون سال 

شدن غيبت در ترديد نسـبت   كه چون بسياري از شيعيان زمان خويش را به خاطر طوالني
نوشت و برخي از احاديث كه شـمارة ائمـه را   به مباني مذهب حق يافت او اين كتاب را 

داد نقل كرد تا جامعة شيعه اطمينان يابد كه راه او راه درست و صـراط   دقيقاً به دست مي
دانـد در كـافي كلينـي     . فصلي نيز از رواياتي كه عـدد ائمـه را دوازده مـي   )4(مستقيم است

كه از الحاقات بعدي  نمايد ، گرچه آن فصل در جاي مناسب آن نيست و چنين مي)5(است
مؤلفـان و محـدثان    .)6(است كه شايد وسيلة خود مؤلف در سنوات بعد الحاق شده است

                                           

مـن   األئمـة عـدد  «گويد كه فارس بن حاتم فزويني كتـابي نوشـته بـود در موضـوع      مي 310نجاشي:  -1
دهد ربطي به احاديث اثني عشـر نداشـته و بـه     مي اين كتاب چنانكه عنوان آن نشان». حساب الجمل

  رسيده است. اي كه جامعة شيعه بعداً در اين باره رسيده نيز نمي ظن قوي به نتيجه
  طبيعتاً منظور نويسندگاني است كه آثار آنان به دست ما رسيده است. -2
  .127 – 57ببينيد غيبت نعماني:  -3
اين همه در سراسر كتاب، روايتي كه عدد دوازده را به خصوص ذكر . با 151و  142: اإلمامة والتبصرة -4

شود، پس اين كه منظور علي بن بابويه از آن گفته، نكتةذكر شده در باال باشـد نيازمنـد    كند ديده نمي
  تأمل و دقت بيشتر است.

  .535 – 525: 1كافي  -5
ه شخصاً اجزاء افي را استنساخ كرده محمد بن ابراهيم نعماني شاگرد و از ياران نزديك كليني است ك -6

و منابع آن) و نسخة موجود كافي، بنابر مشهور، جمع ميـان   19(مقدمة حسين علي محفوظ بر كافي: 
و » الصـفواني  نسخةفي «نسخة او و نسخة صفواني است كه موارد اختالف دو نسخه را هم با عبارت 
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اند (نگاه كنيد به ديباچـة روجـه كـافي، توضـيحات      در متن كافي مشخص كرده». النعماني ةنسخفي «
هامش صفحه عنوان نسخ قديم كتاب كه گراور شده است). نعماني در فصل مربوط به عـدد ائمـه از   

توانسته است فراهم كند  تالش كرده كلية رواياتي را كه در اين باب مي 111 – 57كتاب غيبت خود: 
ورد. پس از اتمام كتاب او دو روايت ديگر هـم در ايـن بـاب يافـت و آن را بـر فصـل افـزود        گرد آ

) چنانكه از يادداشتي كه راوي اصلي كتاب ابوالحسين محمد بن علي شـجاعي  101 – 97(صفحات 
شود. ديديم كه اين كتـاب در   ) معلوم مي97) پيش از آن دو حديث افزوده است (ص 383(نجاشي: 

تأليف شده است. شگفتا كـه نعمـاني    329يعني ده سال پس از وفات كليني به سال  340حدود سال 
حديثي را كه كليني در بـاب مزبـور آورده اسـت نـدارد هرچنـد برخـي از        20حديث از مجموع  16

دهد كه در نسـخة او   ها را از مشايخ ديگر حديث و با اسناد ديگر دارد. اين به وضوح نشان مي همان
حديثي را كه كليني در باب مزبور آورده است نـدارد هرچنـد    20حديث از مجموع  16از كافي اين 

دهـد كـه در    ها را از مشايخ ديگر حديث و با اسناد ديگر دارد. اين به وضوح نشان مي برخي از همان
حديث وجود نداشته (هرچند در كافي موجود بـه اخـتالف نسـخه در ايـن      16نسخة او از كافي اين 

شـود در   اي نيست) به خصوص اگر ارجحيتي را كه نعماني براي روايات كليني قائـل مـي   مورد اشاره
نظر بيگريم تا آنجا كه در مورد يكي از آن چهار حـديثي كـه از آن بـاب روايـت كـرده چـون منبـع        

و در «ديگري هم داشته نخست روايت كليني را آورده و سپس به آن اسـناد ديگـر بـا عبـارت كلـي      
اي  ). پس چـاره 95 – 94شاره كرده و اختالف مختصر متن را توضيح داده است (ص ا» روايت ديگر

  روايت را الحاقي بدانيم. 16نيست كه آن 
فايده نيست كه جز چهار روايتي كه نعماني از احاديـث آن بـاب كـافي نقـل      توضيع اين نكته هم بي  

يگري از آن كتاب (بـاب غيبـت)   نموده است روايت پنجمي را هم به نقل از كليني دارد كه از باب د
: 1شـود. در كـافر    هاي چشمگيري ديده مي است، ولي ميان نقل نعماني و نسخة موجود كافي تفاوت

/ اثبات الوصيه:  232و  215. نيز نگاه كنيد به كمال الدين: 146: اإلمامة والتبصرة(و همچنين در  338
» حيناً من الـدهر « 61ولي در نعماني: ذكر شده » شش روز، شش ماه يا شش سال«) مدت غيبت 260

آمده است. در كافي دارد كه مهدي نسل يازدهم از اميرالمؤمنين است (يا نسل دوازدهم بنـابر نسـخة   
/ غيبـت   316االثـر:   ية/ كفا 262. نيز هداية خصيبي: 3پاورقي  61ديگر [نگاه كنيد به غيبت نعماني: 

مـن ظهـر   «خوانده شـود يـا   » الحادي عشر من ولدي من ظهري،«] بسته به آن كه عبارت، 204شيخ: 
درآمده اسـت). در  » العاشر من ولد الثاني«جمله به شكل  134در المجدي: ». الحادي عشر من ولدي
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آوري كـرده   بعد با مجاهدت همه جانبه و پيگير خود بسياري از احاديث اين باب را جمع
هاي مفرد در ايـن زمينـه    و آن قدر در اين مورد حديث يافتند كه خود مبناي تأليف كتاب

آوري و ترتيب و تدوين اين احاديث، جامعة شيعي ناگهان دريافت كه پيـامبر   ا جمعشد. ب
نه تنها شمارة دقيق ائمة اطهار را پيشبيني فرموده بودند، بلكـه   †و ائمة سلف  �اكرم 

از جمله حضرت ولي عصر (عـج) را كـه آخـرين نـام در ليسـت دوازده       –نام دقيق آنان 
امامـت و صـحابة خـاص و مخلـص خـود بـازگو كـرده         به راز داران اسرار –نفري بود 

  .)1(بودند
. اسـتدالل  )2(نمودند فكران در اصالت و صحت اين روايات ترديد مي البته برخياز كوته

نادرستي كه اينان داشتند آن بود كه اگر اين احاديث صحيح و واقعـي اسـت و نـام ائمـة     
، )3(واقع از ادوار اولية خلقت جهاندر  �اطهار به اين روشني و دقت از زمان پيامبر اكرم 

ها بر سر مسألة جانشيني هـر امـام    مشخص و معلوم بوده است، پس چرا آن همه اختالف
رو يك مدعي امامت بودنـد پديـدار    ميان شيعيان روي داد و آن همه فرقه كه هريك دنباله

                                                                                                             
نعماني اين عبارت را به كلي اسقاط كرده است و حق با اوست چون حضـرت مهـدي (عـج) نسـل     

  م.است نه يازدهم و نه دوازده �دهم از امير المؤمنين 
تذكر و تأكيد مجدد اين نكته در اينجا ضرور است كه همچنان كه پيشتر گفته شد اين كتـاب، تـاريخ    -1

مذهب است و نه كتاب كالمي. از نظر دليل و برهان كالمي با توجه به تواتر عظيم روايـات بـاب، و   
مـر داشـته   تواند ترديـدي در ايـن ا   حد و شمار، هيچ شخص منصف و عاقلي نمي شواهد و قرائن بي

باشد كه نام مبارك ائمة اطهار بر پيامبر اكرم و ائمة طاهرين و كساني كه آن بزرگواران، ايشـان را بـر   
اند مشخص و معلوم بوده است. بحث اين است كه جامعـة شـيعه يعنـي افـراد عـادي       آن آگاه ساخته

بـر ايـن حقـائق آگـاه      اجتماع (اعم از روات و ديگران، يعني همه جز رازداران اسرار امامت) چگونه
ترديد يك امر چيزي است و مراحل آگـاهي جامعـه بـر آن چيـزي ديگـر. و ايـن        شدند. حقانيت بي

  مطلب دوم است كه مورد بحث كتاب در سطور باالست نه مطلب اول.
  براي نمونه. 289االثر:  ةيرجوع شود به كفا -2

  .145: اإلمامة والتبصرةنگاه كنيد براي نمونه به  -3
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، ماننـد  شدند؟ وانگهي بسياري از رجالي كه نام آنـان در اسـناد آن احاديـث آمـده اسـت     
هاي ديگر بـوده و   و ديگران، خود از فرقه )2(و عبداهللا بن حسن )1(ابوهريره صحابي پيامبر

شود كسي  هيچ گرايش عاطفي طرفدار تشيع امامي هم از آنان نقل نشده است. چگونه مي
تر آن را براي ديگران بازگو كند،  حقيقت را از پيامبر يا امام عصر خود بشنود و از آن مهم

دهد كـه حتـي افـرادي     ها نشان مي ها، گزارش خود از آن پيروي نكند؟ اضافه بر اينولي 
دانسـتند جانشـين    مانند زراره بن اعين، بزرگترين دانشمند و فقيه شيعه در قرن دوم، نمـي 

بنـابر نقـل روايـات     –كداميك از فرزندان ايشان خواهد بـود و لـذا    �حضرت صادق 
وفه رسيد او فوراً فرزنـد خـود را بـه مدينـه فرسـتاد      چون خبر رحلت امام به ك –متعدد 

بازگردد، زراره بيمار شد و هنگام وفات او سر رسيد. پس براي آن كـه مشـمول حـديث    
نشود مصحف شريف را برداشـته و گفـت:    »من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية«

. واضع است كه اگر زراره نـام  )3(امام من كسي است كه در اين كتاب مشخص شده است
 )4(چنانكه در يكي از آن روايات به او نسبت داده شده –را  �جانشين حضرت صادق 

هـا نبـود. اگـر دانشـمندترين      از خود آن حضرت شنيده بود، احتياجي بـه آن گرفتـاري   –
تـوان   دانست، چگونه مي نام جانشين ايشان را نمي �حواري و صحابي حضرت صادق 

اي مثل سيد حميري ليست كامل ائمه را بداند تـا   اد كه يك شاعر تازه شيعه شدهاحتمال د
ذكر كند. چرا بايـد اصـحاب حضـرت     )5(بتواند در شعري كه به او نسبت داده شده است

                                           
  .212 – 210االنصاف سيد هاشم بحراني:  -1
  .126 – 125همان منبع:  -2
. همچنين رجوع كنيـد بـه رسـالة ابوغالـب زراري:     76 – 74/ كمال الدين:  155 – 154رجال كشي:  -3

114.  
  .328 – 327غيبت نعماني:  -4
و به يك دوست نقل شده ا 33. برابر يك روايت كه در كمال الدين: 369 – 357ديوان سيد حميري:  -5

است. همچنين نگاه كنيـد بـه    �خود نيز گفته بود كه قائم آل محمد نسل ششم از حضرت صادق 
  .193/ االنصاف سيد هاشم بحراني:  401 – 400في الغيبه شيخ مفيد:  ةمسالخا ةلالرسا
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پس از رحلت ايشان براي تعيين امام بعد، جلسـه تشـكيل دهنـد و چـرا بايـد       �جواد 
رار و الحاح نـام جانشـين ايشـان را    در پاسخ اصحاب خود كه با اص �حضرت هادي 

پرسيدند، بيان آن را براساس روايات متعدد منقول در كافي به بعد موكول كنند و آنگاه  مي
مشخص فرماندي؟ و در روايات ديگري بـه  » االكبر من ولدي«نيز بدون ذكر نام به شكل 

؟ و مطالـب  جاي ذكر اسماء مشخص معلوم، به مشخصات كلي امام بعد االمام اشاره شود
  بسياري از اين قبيل.

كه در واقـع اسـتبعاداتي بـيش     –دانشمندان و محققان شيعه به تمامي اين استدالالت 
انـد   پاسخ دادند. اين كه بسياري از رجالي كه در اسناد آن احاديث نام برده شـده  –نيست 

ن است كه از كند چه بسيار ممك اند، ابداً چيزي را اثبات نمي خود از حقيقت پيروي نكرده
و مانند رجال دين يهود و مسيحي صدر اسالم كه به  »وجحدوا بهـا واسـتيقنتها أنفسـهم«باب 

نص قرآنكريم بر حقانيت پيامبر اكرم واقف بوده ولي به خاطر اغـراض فاسـد دنيـوي از    
نمودند، اين روات حديث را نيز هواي نفس و حب مال و جـاه و   اعتراف به آن امتناع مي

اند بازداشته باشد. امـا ايـن    يروي حقيقت كه خود آن را براي ديگران بازگو كردهمقام از پ
اشكال كه چرا دانشمندي چون زراره نبايد از هويت امام جديد مطلع باشد از اساس باطل 

كيست، ولي چون مطمـئن نبـود كـه     �دانست جانشين حضرت صادق  است. زراره مي
. وانگهـي  )1(كـرد  ه تقيه تظـاهر بـه عـدم اطـالع مـي     اجازة اظهار و اشاعة آن را دارد از را

فهرست اسامي مباركة ائمة اطهار جزء حقائق افشاشدة براي همگان نبود، بلكه به هر دليل 
جزء اسراري بود كه فقط برخي از محرمان درگاه امامت و رازداران پيشگاه واليت بـر آن  

اراوي اول حديث به شخص بعـد  آگاه بودند، و لذا در برخي از آن احاديث شريفه، امام ي
آن كه  تا )2(كن كه آن را به صورت رازي پنهان نگاه دارد و به مردم بازگو نكند توصيه مي

مشيت الهي به افشاء آن تعلق گيرد. و آن در اين دوره و به بركت و كرامت محدثان جليل 

                                           

  .148: اإلمامة والتبصرة. همچنين نگاه كنيد به 75كمال الدين:  -1
  .313و  311/ كمال الدين:  46و  45: 1/ عيون اخبار الرضا  66نعماني: / غيبت  528: 1كافي  -2
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يـاج مبـرم   القدر شيعه بود كه آن سرار و ودائع كشف، و در زمـاني كـه جامعـه بـدان احت    
  داشت در اختيار آنان گذارده شد.

 اين احاديث از اين پس نقطة تمركز اصلي و محور بحث دانشمندان شـيعه در مسـألة  
غيبت و در اثبات حقانيت مكتب مقدس تشيع قرار گرفت. به بركت همين احاديـث بـود   

يـت راه  كه ترديدها و تحيرها به مرور از جامعة شيعيان رخت بربست و آنـان را بـه حاقن  
ناپـذير محـدثان    خود مطمئن ساخت. اين موفقيت و نجاح با مجاهدت و تالش خسـتگي 

شيعه از اواخر غيبت صغري تا ميانة قرن چهارم به دست آمد. جهان تشيع و عالم حقيقت 
  .)1(كوش است ها و مجاهدات آن مردان مخلص و سخت تا ابد مرهون و مديون فداكاري

  

  كتابواكنش ها به انتشار اين 

  167يرازي / / اشكان ش يعياعتقادات اسالم ش يريگ . شكل1
  175ي / خلج ي/ مهد يعبه تش يخي. مخاطرات نگاه تار2
  185ي / نمونه / حسن انصار يق. تحق3
  189يي / طباطبا يمدرس ينكتاب / حس يك. پاسخ به نقد 4
  
 

  يعياعتقادات اسالم ش يريگ شكل .1

                                           
لوال ما يبقي بعد غيبة «اين وضع را به روشني تمام پيشبيني نموده بود:  �روايتي از حضرت هادي  -1

والمنقذين لضعفاء عباد اهللا من شباك  دينه بحجج اهللاقائمكم من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن 
إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب لما بقي أحد إال أرتد عن دين اهللا، ولكنهم الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء 

: 2(احتجاج طبرسي »الشيعه كما يمسك صاحب السفينة سكانها. اولئك هم األفضلون عند اهللا عز وجل
260.(  
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 يرازياشكان ش

در دوران  يــتبحــران و تثب"اســت از كتــاب  يا ترجمــه "تكامــل ينــدمكتــب در فرا"
به قلـم   "يامام يعهش يشهو سهم او در اند ي: ابوجعفر ابن قبه رازيعياسالم ش يريگ شكل

كتاب در خـارج از   ينهم از ا يگريترجمه د ين،از ا يش. پييطباطبا يمدرس ينحس يدس
 يمترجم، مشخصاً بـرا  يا صفحه  20 ترجمه با مقدمه حدوداً ينمنتشر شده بود اما ا يرانا

  آماده شده است. يرانانتشار در ا
است. كتاب شـامل   يدو فصول آن مف يبند فهم شكل يكتاب برا يبه عنوان اصل توجه

 يشـده، نوشـته پژوهشـ    يندو قسمت جداگانه است. قسمت اول كه در چهار بخش تدو
در سه قرن نخست دربـردارد. قسـمت    يعيش يشهاند يريگ را درباره دوران شكل يمدرس

پاسخ به او،  يك ي،از ابن قبه راز رساله، مشتمل است بر دو "ضمائم"همان  يادوم كتاب 
دربـاره   يو بخش ياز كتاب المقاالت و الفرق اشعر يبخش ي،نوبخت يهاز كتاب التنب يبخش

  .يصغر يبتدر بغداد در اواخر عصر غ يعيحكومتگر ش يها خاندان
ابن قبـه را   يكالم يشهاند هاي يژگيو و يتاهم ينه،كتاب قرار است زم نخست قسمت

در بخـش   يتـا كـه مولـف نها   يكـار  يعنـي آمده است روشن كند؛  يمهبه ضم يلشكه رسا
قسـمت   يـن پـردازد. امـا ا   ياز آن گفته به آن م يشآنچه تا پ يهقسمت بر پا ينچهارم از ا

از همان  يريحاضر هم عمدتاً تصو ياست. در بررس يناز ا يشخود ب يبه خود يپژوهش
  .يمده يبه دست م ينوشته مدرس يبخش پژوهش

ـ  يمتكلم يستز  يم يقبه كه در اواخر قرن سوم هجر ابن  يعبـود كـه بـه تشـ     يمعتزل
 329 -260( "صـغرا  يبـت غ"او در آن اسـت كـه در دوران موسـوم بـه      يـت . اهميدگرو
ـ  ينسـخت تـر  " يمدرس ير) كه به تعبيهجر ، "بـود  يامـام  يعدوره تشـ  ينتـر  يو بحران

آمده بر سر  يدبحران پد يهدرباره امامت و توج يعهش يددر دفاع از عقا يكالم يياستداللها
مهـم در   يـن هم نقـل و اقتبـاس شـد. ا    يعيمتكلمان ش يگرد يآن نوشت كه بعدها از سو
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نبـود و   ينخوشـب  يكالمـ  ينسبت به اسـتداللها  يعياز آن جامعه ش يشبود كه تا پ يحال
  ).213تا  210دادند (صص  يم يلرا تشك يعياز نخبگان ش يبخش كوچك يزمتكلمان ن

  و اجتماع سياست

پردازد.  يم "يو اجتماع ياسيتكامل مفهوم امامت در بعد س"بخش كتاب به  نخستين
دهـد كـه    يشـرح مـ   يـامبر مسلمانان به خاندان پ يعاطف يشگرا يفپس از توص يمدرس

را  يشيطالب و فرزندانش به خالفت، گرا يابن اب يعل يتچگونه اعتقادات مربوط به احق
 يردر ابتـدا از سـا   يكه اگر چه از نظـر فقهـ   داداز جامعه مسلمانان شكل  يبخش ياندر م

قرار داشـتند. در   يامو يتدر جبهه مخالف حاكم ياسيمسلمانان جدا نبودند اما از نظر س
آغـاز شـد    يقـرن دوم هجـر   يـل در اوا "سواد مسلمانان"از  يعيانش يقهف ييجدا يتنها
)30.(  

و  ينبر امور د يهعال ياستر"كه داللت بر  يفرزندان عل يبرا "امام" يركار بردن تعب به
كرد كـه   ياز مسلمانان داللت م يگرد ياريو بس يعهدر ش يتذهن ينبر ا) 33داشت ( "يادن
خواهند كرد و خالفت را كه حقشـان اسـت بـاز خواهنـد      يامق يامامان سرانجام روز ينا

 يعيمفهوم امامت ش ي(قائم آل محمد) جزء اساس يامبرخاندان پ هكنند يامق يرگرفت. تصو
و در دسـت   يـام ق يامام پنجم و ششم (باقر و صادق) بـرا  يلعدم تما يلدل ينبود. به هم

انتظار داشـتند كـه امـام     نياعباس يمسئله ساز شد. همه، حت يعيانش يگرفتن حكومت برا
ـ   ينكه چن يو هنگام يردبه دست گ ياساس ينقش يامدر ق ياكند  يامصادق ق  ينشـد، بحران

 يفرزندان عل يگرد يانبود كه در م يدر حال ينا). 37تا  35رخ داد ( يعيانش يبرا ياعتقاد
  ).112زدند و سركوب شدند ( يامدست به ق يافراد يحسن يعيانخصوصاً از شاخه ش

تـوان   يها مـ  ينيبازب يندر مفهوم امامت بود. از جمله ا ييها ينيبحران بازب ينا پيامد
ـ  يهبه طرح نظر  يندر همـ ). 39از آن سـابقه نداشـت (   يشعصمت امام اشاره كرد كه تا پ

ـ   ياعتقـادات  ير. نظيافتدرباره امامان گسترش  يعياعتقادات فوق طب ينهزم از آن  يشكـه پ
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و الزمه  ينشو امام را قطب آفر) 40كردند ( يمطرح م يسانيهك ندمان يگرد يعهش يفرقه ها
  نكند). يابكند  ياماو فراتر از آن بود كه ق يتدانستند (اهم يادامه آن م

 يعهـد  يتدوره، كشته شدن امام هفتم و انتظار ظهور او و تب و تاب وال يناز ا پس
ـ  يشكه ب يبحران ها افزودند. اما عامل ينامام هشتم هم بر ا  يـد بـه گسـترش عقا   يشاز پ

امامان دامن زد خردسال بودن دو امام نهم و دهم در زمان  يتدرباره شخص يعيمافوق طب
 يعيانشـ  يبرا يشانو علم ا ييامر درباره توانا ينكه ا بود ييبه امامت و پرسش ها يدنرس

دست باال را  يزو غلو آم يعيفوق طب يها يهسرانجام نظر يلمسا ينا يه. در توجيختبرانگ
  ).42گرفت (

امام هفـتم در برابـر حكومـت، بـه نسـبت دو امـام        ياسيس يكردرو يدگو يم مدرسي
فعال تر بود و بـا دسـتگاه حـاكم     ياسياز نظر س يعيانتفاوت داشت. امام هفتم ش يشين،پ

 ينظام وكالت مال يسكرد تاس يجادكه او ا يو تحول يكرد. اما نكته اساس يم ييمقابله جو
  ).40بود ( يعيانوجوهات از ش يافتدر يبرا

را قبول  ياگرفتند و از زمان امام صادق هدا ياز امام باقر خمس نم يشتا پ يعهامامان ش
از زمـان امـام دهـم،     يعياناز درآمد ش يخمس به عنوان سهم مشخص يافتكردند. در يم

 يجنظام به تـدر  ني. ايافتگذاشته بود نظم  يادكه امام هفتم بن يهمان نظام يقاز طر يهاد
  ).49تا  44داد ( يم يرا گرفت كه معتمدان امامان را در خود جا يشكل هرم

 يانكـه عباسـ   يكرد. هنگـام  يباز يعدر تحوالت تش يكننده ا يينوكالت نقش تع نظام
او مرگش را بـاور نكردنـد و در    يرواناز پ يسرانجام امام هفتم را در زندان كشتند، گروه

 يعيانگروه از ش ينشده وظهور خواهد كرد. ا يبشد كه او غا يجاعتقاد را ينا يشانا يانم
دوام  يمشهور شدند و تا قـرن ششـم هجـر    يهبودند، به واقف كثريتامام كاظم كه ظاهراً ا

از امـام   يابتخواستند به ن يرا كه م يمال يمورخان نقش وكال). 123تا  122كردند ( يداپ
 يرندگ يم ياعتقاد جد ينكنند در ادامه ا يافتا درر يكشته شده، همچنان وجوهات شرع

)125.(  



  169  بخش سوم: بحران رهبري و نقش راويان حديث
  

بـا   يـازدهم امامـان دهـم و    يانكند كه م ياشاره م ييبه كشمكش ها ينهمچن مدرسي
 يالنشاز وك يكيامام دهم با  يريكار درگ يعوقا يناز ا يكيدر ). 52آمد ( يشپ يشانوكال

بعـداً  ). 145تا  142فارس بن حاتم، صادر شد ( يل،چنان باال گرفت كه دستور قتل آن وك
 يكه همزمان با او ادعـا  يازدهمجعفر برادر امام  يدر ماجرا يطرفداران فارس نقش مهم

  كردند. يامامت داشت، باز
امـام   يـل وك يعمر يدامامان، عثمان بن سع يمال يوكال ياننقش را در م ينمهم تر اما

 ياعـالم كـرد كـه او فرزنـد     يبا مرگ امام عسكر بود كه يكرد. او همان كس يداپ يازدهم
در خانـدان   يبترت ينبه ا يازدهمخطر پنهان شده است. نهاد وكالت امام  يمداشته كه از ب
  ).53امام دوازدهم آغاز شد ( "يكبر يبتغ"و با لغو آن دوران  يافتعثمان امتداد 
  يو بحران رهبر يتمعنو علم،

 يـن پـردازد. ا  يمـ  "يو معنـو  يتكامل مفهوم امامت در بعد علم"دوم كتاب به  بخش
اعتقـاد داشـتند خداونـد     يسو عده ا يكدهد. از  يرا شرح م يمختلف يها يدگاهبخش د

درباره شـأن آنهـا    يببه هر ترت ياكرده (مفوضه)  يضاز امور خود را به امامان تفو يبخش
 "ابـرار  يعلمـا "معتقد بودند امامـان تنهـا    يسانر كيگد يكردند (غالت). از سو يغلو م

  ).75كردند ( يم ييداز جمله امام ششم هم آن را تا يعهامامان ش ياكه گو يدگاهيهستند، د
مختلف و ارتباط متقابل  يها يدگاهد يتمقبول ياجتماع يها ينهبا اشاره به زم مدرسي

پس از  يعيفوق طب يها هيدهد كه چگونه نظر يمختلف شرح م يبا گروه ها يعهامامان ش
 يمرگ امام هشتم و مسئله امامت فرزند خردسالش قوت گرفتند و در قـرن سـوم هجـر   

آل "بـا   يتكه غالت مخالفان خود را به ضـد  دده يشرح م يمدرس). 82شكوفا شدند (
خـود   يـد به نفع عقا يثيحد يكتابها يهو ته يثو به جعل حد) 86كردند ( يمتهم م "يعل

چنان بود كـه بـه گفتـه     يعهبر اعتقادات ش يثجعل احاد يرعمق تاث). 96زدند ( يدست م
 يرا جعل يثحد 9485 ي،كتاب مهم كاف يثحد 16199 ياناز محققان از م يبرخ يمدرس

  ).102دانند ( يم
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پـردازد. پـس از    يمـ  "يثحـد  يـان و نقـش راو  يبه بحران رهبـر "سوم كتاب  بخش
با او، مرگ فرزند  يحسن يعيانامت و رقابت شام ينهنكردن امام صادق در زم يامق يماجرا

مسئله ساز شد. ظاهراً امام صادق در مورد او وعده امامت هـم   -يلاسماع-مورد عالقه او 
و  يبـت غ يـده بـاور نشـد و ا   يعياناز شـ  ياريبس سوياز  يلمرگ اسماع). 119داده بود (

از غـالت   يكي يوستنتا آنجا كه با پ يافت يتآن زمان جد يعيانش يتاكثر يامامت او برا
نضـج   يلياسـماع  يعيمذهب ش يده،عق ينمشهور زمان به نام ابوالخطاب به جمع قائالن ا

  )119گرفت. (
. پـس از  يافـت نرفتند باز هم ادامـه   يليكه به راه مذهب اسماع يكسان ياندر م بحران

امت درگذشـت. امامـت   مرگ امام صادق، عبداهللا پسر بزرگ او پس از هفتاد و دو روز ام
تكـرار   يبـت غ يادعا يزكاظم در مورد او ن ي. با مرگ موسيدكاظم رس يپس از او به موس

فرزند  يك. پس از مرگ امام هشتم از او ظاهراً تنها رويدندبه امام هشتم نگ ياريشد و بس
 يـب ترت يـن امتداد امامـت بـود، بـه ا    يبرا ينهكودك خردسال تنها گز ينمانده بود. ا يباق
  رخ نمود. يهنرفتند اما بحران چنان كه آمد در نظر يگريبه دنبال كس د يعيانش

حاضر شد و گفـت كـه امـام     يعيانجمع ش ياناز مرگ امام نهم خدمتكار او در م پس
خود كـرده اسـت. بـه نوشـته      ينرا كه هفت سال داشت جانش يجواد، تنها فرزندش هاد

كه او هم به شدت مورد عتاب خـدمتكار   مسئله اعتراض كرد يننفر به ا يكتنها  يمدرس
  ).131قرار گرفت (

كه پدر  يكرد. ابوجعفر محمد فرزند ارشد هاد يداباز هم ادامه پ يعيانش يرهبر بحران
ـ    از مـرگ پـدر درگذشـت     يشبه اوعالقه داشت و وعده امامتش را داده بود سـه سـال پ

 يااراده خداوند،  ييرزمان عالوه بر زنده شدن دوباره بحث درمورد بداء (تغ يندر ا). 132(
فكـر   يعياناز شـ  يبرخ يآمد كه پس از هاد يشمشكل پ ين) اوآشكار شدن اراده پنهان ا
شـده   يـده اضطرار به امامت برگز ياز رو يحسن عسكر يعني يكردند فرزند بزرگ بعد

)134.(  
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 يـراد در تمام مدت امامت خود از روز نخست بـا ا  يازدهمكه امام  يسدنو يم مدرسي
 يشدانستند، از نامـه هـا   ينم "منطبق با رفتار اجدادش"مواجه بود كه رفتار او را  يكسان

ـ   يو تقـوا  يدر مورد پاك"گرفتند و  يم "يدستور يغلط ها"  يادبانـه مـ   ياو سـخنان ب
  ).135( "گفتند

كـرد   يامامت مـ  يكه ادعا با وجود جعفر برادر كوچك ترش يامام عسكر مشكالت
او و جعفـر متقـابالً بـه     يـروان پ يتر شد. در تمام طول مدت امامت عسـكر  يشباز هم ب
نگران بودند  يعسكر يعيانش يد،شد يريدرگ ينا يانزدند و در م ياتهام م يكديگرامامان 
  ).148پس از او به جعفر برسد ( تو امام ياوردن يفرزند يچگاهكه او ه
  دوازدهم امام

نبـود   يـان از وجـود فرزنـد او در م   ي) صحبتيهجر 260( يزمان مرگ امام عسكر تا
داشته  يفرزند ياعالم كرد كه عسكر يعمر يدرفت عثمان بن سع يااو از دن يوقت). 151(

امر دشوار بود به خصوص كه در  يناست كه باور ا يعيطب). 152كه هم اكنون امام است (
كه بالفاصـله   ياتفاق نظر وجود نداشت. مادر عسكر مورد يندر ا يعسكر يكاننزد يانم

از او حاملـه   يعسـكر  يزاناز كن يكيبود كه  يبه سامرا آمد مدع ينهپس از مرگ او از مد
كوتاه كردن دست جعفر  يادعا كه برا ينا). 153است ( يامدهن يااست و فرزند هنوز به دن

ـ  يزو آن كن يدنرس ييبود عاقبت به جا يمانده از عسكر يو خواهرش از ارث باق تـا   يحت
جعفـر،   يـان م يبنابر قواعد فقهـ  يو ارث عسكر ياوردن يابه دن يچند سال بعد هم فرزند

  و بعد). 154شد ( يمتقس يخواهر و مادر عسكر
را مطـرح   يكه مسئله فرزند داشـتن امـام عسـكر    يعمر يدعثمان بن سع يانم ينا در

او بود به بغداد نقل مكان كرد و همچنان  كرده بود از سامرا كه محل كشمكش بازماندگان
 يوضـع  يندر چن). 156ماند ( يامام دوازدهم كه خود از وجودش خبر داده بود باق يلوك
جعفر را به عنوان  يتاكثر ي،شد و بنا به قول يداتشتت پ يشينامام پ يو وكال يعيانش يانم

در ). 161تـا   156ند (دست برداشت يعهم از مذهب تش ياريشناختند و بس يتامام به رسم
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وجـود فرزنـد    يرشبودنـد عـدم پـذ    يـك امامت نزد ياييكه به مركز جغراف يعيانيش يانم
كـه دور از محـل رخـداد     راقخارج از عـ  يعيانظاهراً ش). 156بود ( يعشا يشترب يعسكر

مسـئله را   يـن ا يشـتر شـدند ب  يمطلـع مـ   يلاز مسا يگرد يالنبودند و به واسطه وك يعوقا
  .يرفتندپذ

در ابتدا پنهان بودن او مشكل سـاز نبـود. آنهـا     يوجود فرزند عسكر يرندگانپذ براي
كه به وجودش شهادت داده انـد   ياو كه با رفع شدن خطر و در زمان كسان كردند يفكر م

توجـه   يد،بـه درازا كشـ   يبـت زمـان غ  يوقت). 168شناختند ظاهر خواهد شد ( يو او را م
 يامـام موسـ   يا يشد كه در زمان كشته شدن امام عل جلب ييها يتبه روا يثحد يانراو

 ييهـا  يـت اغلب روا ينهاشده بود. ا يجرا يعهش يانامام در م يبتكاظم در مورد ظهور و غ
به مقابله با آنها برخاسته بود و آنها  يبه امام عسكر يمنته يعبودند كه تا آن زمان خط تش

  ).170را باطل دانسته بود (
 ياندر م ييها يتدوره مورد توجه قرار گرفت، روا ينكه در ا ياتاز روا يگريد دسته

كردنـد.   يصـحبت مـ   يـد آ يكه در آخرالزمان م يا"يمهد"اهل سنت بودند كه در مورد 
و  يثاحاد يناز آن نه ا يشگشت. تا پ يبرم يقرن اول هجر يمهها به ن يتروا ينقدمت ا

مربوط به  ياتعالوه خصوص وجود نداشت. به يعهش ياتدر ادب "يمهد"نه خود اصطالح 
  ).174مطابق نبود( "قائم آل محمد" يعيش يربا تصو يثاحاد يندر ا يمهد

در  يدربـاره فرزنـد عسـكر    يكه به طور مشخص اشاره به نام مهد يدگو يم مدرسي
در ). 173شـود (  ينمـ  يدهآخر قرن سوم به جا مانده د يكه از دهه ها ياز متون يك يچه

 ياهل سنت مورد توجه بود تا آنجا كـه چنـد تـن از خلفـا     يانها در م يثحد ينمقابل ا
  ).173نام داشتند ( يمهد يو عباس يامو

 يسـت با يانتظار داشتند امام دوازدهم، كه مـ  يگرآخر قرن سوم د يدر دهه ها شيعيان
هم متوجـه او نبـود، ظهـور     يديتهد يگرداشته باشد و د يسال 40در آن هنگام دست كم 

. تا دهه چهارم قرن چهـارم  يفتاداتفاق ن يناما ا). 180( يردكند و امر امامت را به دست بگ
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ـ  ينبود بلكه فرزند او كه جانش درگذشته يدنه تنها عثمان بن سع  ينپدر شده بود و همچن
فته بودنـد، امـا   ر ياآنها شده بودند از دن ينجانش يبكه از نظام وكالت به ترت يگردو نفر د

را فراگرفته بـود   يعيانجامعه ش "يدشد يريتح"مقطع  ينامام هنوز ظهور نكرده بود. در ا
)183.(  

 ياناز اهل سنت جلب شد كه امو يگريد يثبه حد ياندوران بود كه توجه راو ينا در
 يبه شمار م يعهضد ش يثيحد يكردند و به نوع ينقل م يآن را در دوره انقالب ضد امو

تا  يامو ينفر هستند (منطبق بر تعداد خلفا 12گفت كه امامان حق  يم يثحد ين. ارفت
 يشكه تا پ يثحد ينن عده حاكمان جور خواهند آمد. اي) و پس از ايثزمان نقل آن حد

 يمابـراه  يشد، در اواخر قرن سوم ابتدا از سو يم "يكوتبا" يعيش يانراو ياز آن از سو
آنقدر در  يعيمحدثان ش يمورد توجه قرار گرفت و پس از آن به قول مدرس يكاتب نعمان

 190درباره آن نوشـتند (  ستقلم ييكه كتاب ها "يافتند" يثعدد بودن امامان حد 12باره 
مجموعـه   ينهمـ  يلهبـه وسـ   يعيجامعه شـ  يثبات به دست آمد و بقا يتدر نها). 196تا 

  حاصل شد. يثاحاد
تـا   يپردازد. مدرسـ  يبحران م ينه سهم متكلمان در حل اچهارم و آخر كتاب ب فصل

 يـت بحران امامت به دست داده و در فصل آخر به اهم يماجرا يتاز كل يريجا تصو ينا
  كتاب آمده اند. يمپردازد كه در متن ضما ياو م يابن قبه و استدالل ها

آن، وجـوه جـذاب    يپژوهشـ  يـت اهم يسـوا  ي،از كتاب مدرس يفارس يكنون ترجمه
ـ   يخيتـار  يعوقـا  يـن آنها خواندن همه ا ينبرجسته تر يدهم دارد كه شا يگريد  يبـا لحن

  1و مقدمه آن باشد. يمومنانه در ترجمه فارس
  

  يعبه تش يخيمخاطرات نگاه تار .2

                                           
  از 1390آبان  1. برگرفته در تاريخ يعياعتقادات اسالم ش يريگ كلش). 1387. (يرازياشكان ش .1

http://www.bbc.co.uk/persian/arts/story/2008/08/080806_an-ash-shiite-modaressi.shtml  
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  مهدي خلجي
 يمدرسـ  ينحسـ  ي نوشـته » تكامـل  ينـد مكتـب در فرا «كتابِ  يفارس ي انتشار ترجمه

 يعياناز امـام دوازدهـم شـ    يآخرالزمان يافتيكه در يبا مجوز وزارت ارشاد دولت ييطباطبا
 ياز انتشار آن نگذشته، مجادالت فراوان يريكه د يستن يهوده. بماند يبه طنز م يشتردارد، ب

 يراندر ا يبه حكومت مذهب يكنزد يها و نهادها و رسانه نگيختبرا يهعلم ي را در حوزه
در شـماره روز   ياسـالم  يبـه آن نشـان دادنـد. روزنامـه جمهـور      بيني يشقابل پ يواكنش

 كـاري  يـب فر«خواند كه بـا   ي»فاسد يروحان«كتاب را  ي يسندهآذرماه نو يازدهم شنبه يك
السـالم را مـبهم    يـه زمـان عل  اماصل وجـود امـ  «است  يدهخود كوش ي در نوشته »يادانهش

  .»ياندبنما
  »تكامل ينددر فرا مكتب«

در  يعتشـ  يفكر يبر تطور مبان ينظر« يِبا عنوان فرع» تكامل يندفرامكتب در « كتابِ
 يعي؛اسـالم شـ   ينيتكـو  ي در دوره يـت بحـران و تثب «كتـاب   ي ترجمه ،»ينسه قرن نخست

از  1993است كه در سـال   ،»يامام يعيِش ي يشهو سهم او در اند يراز ي ابوجعفر ابن قبه
كتاب  يبه زود يزدپناهمنتشر شد. ظاهراً هاشم ا ينستوندر شهر پر ينانتشارات دارو يسو

آن حتـا در شـهر قـم     ي شـده  يكپـ  يها  ترجمه كرد و نسخه يها به فارس را در همان سال
بـه طـور    يش. اما با مجوز وزارت ارشاد، كتاب حدود دو مـاه پـ  گشت يدست به دست م

  گرفت.  ارپرفروش قر يها منتشر شد و در صدر جدول كتاب يو رسم يعموم
بـا   يا در مصـاحبه  ياسـالم  يرهبـر جمهـور   يتبه ب يكنزد يپور، روحان بهمن سعيد

 هاي يدگاهكتاب اشاره كرد و د ينبود كه به ا يكسان يناز نخست يته،و مدرن يند ي نامه ويژه
پور روشِ به كار رفتـه در كتـاب    بهمن يآن دانست. از نظر آقا يرتأث يررا ز يورمحسن كد

و ژوزف  يهرگلـدز  يگنـاز چون ا يشناسان سنت شرق ي در ادامه »تكامل يندمكتب در فرا«
 كوشـد  يم »يبر فقه اسالم يا مقدمه«شاخت در كتاب  ي،روحان ينشاخت است. از نگاه ا

  »ندارد. يقتيدرست شده و اصالً حق يخيتار يندفرا يكدر  يفقه اسالم«كه ثابت كند 
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قم است.  ي يهعلم ي حوزه ي موختهآ دانش يي،طباطبا يمدرس ينكتاب، حس ي نويسنده
بود  يمطهر ياز شاگردان مرتض يكياز انقالب  يشاجتهاد است، پ ي اجازه يكه دارا يو

خـراج در فقـه   « ي بـا رسـاله   يفقه اسالم ينهآكسفورد شد و در زم ياو راه ي يهو به توص
ون چـ  ييهـا  بـا نوشـتن كتـاب    يلندن) دكتـرا گرفـت. و   رد 1983در  يافته(نشر »ياسالم

 »يعياسالم شـ  ينيتكو ي در دوره يتبحران و تثب«، لندن)، 1984( »يعيبر فقه ش يدرآمد«
 يكيبه  »يهاول ي يعهش ياتادب يشناخت كتاب يسنت و بقا؛ بررس« يز) و نينستون، پر1993(

كـه امسـال در دانشـگاه     يدر جهان بدل شد. و يعيگران سنت ش پژوهش ينتر از برجسته
الملل و  ينو ب يامور روابط عموم ي گر ارشد مدرسه است، پژوهش يهمانهاروارد استاد م

  . يكاستدر آمر ينستوندانشگاه پر يكاستاد مطالعات خاور نزد يزن
در فقـه   ينزمـ «در دو جلد با عنـوان   ياز جمله كتاب يمدرس يناز حس يزبان فارس در
  است. يافتهنشر 1362در سال  »ياسالم

  ياتيااله نگرش يارويرو يخيتار نگاه
بـه   يعمـذهب تشـ   يـدايش پ ي ينهاز زم يخيتار ييني، تب»تكامل يندمكتب در فرا« كتاب
. در نگـرش  ايسـتد  يبه آن مـ  يدتيو عق ينگرش كالم يارويكه آشكارا رو دهد يدست م

از  يگونه بوده كه امروز هست و آن صـورت  يناز آغاز هم يعهمذهب ش يع،به تش ياتيااله
آن  »يقـي حق«و  »ينراسـت «تنها شكلِ  كنند يم تبليغو  يجآن ترو يمذهب كه مفسران رسم

و آن  شــوند يمــ يردر پرتـو اعتقــاد تفســ  يخيتــار يهــا داده يــدتي،اسـت. در نگــرش عق 
كنار زده  يستند،سازگار ن يامروز ي كه با اعتقاد جاافتاده يخيتار هاي يتاز روا ييها بخش

  . شوند يو حذف م
وجـود ندارنـد و    ها يشهو اند ها يدهمِ تحول و تطور عقبه نا يزيچ ي،نگرش اعتقاد در

 ي و كاوش درباره ها يشهاند ياند. تبارشناس گونه كه امروز هستند، زاده شده همان ها يدهعق
سطحِ صـاف و   يخمعنا ندارد و تار يدتيدر نگرش عق ها، يدهعق يدايشپ يخيتار هاي ينهزم
  .شود يفرانموده م ي،بستگ و ناهم يگسستگ هيچ يب يوسته،پ يا و رشته شكاف يو ب خش يب
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كـه امـروزه    يكدام به صـورت  يچ. همندند يختار ها يشهاند ي همه يخي،در نگاه تار ولي
و  ي،انسـان  يهمـواره در درون چـارچوب   يـز اند و همه چ اند، در گذشته نبوده وجود داشته

پـر از   يخ،تار يخي،تاراست. در نگاه   شكل داده ييرو تغ يدآمدهپد يخيتار هايي يتمحدود
 تـر  يسنگالخ يخ،تار يناست و زم روي يشو پ يرو و پس واريشكاف و گسست و ناهم

و  ياسـي س ي،و امكانـات اقتصـاد   يطمجال دهد فراتـر از شـرا   اي يدهاز آن است كه به عق
  .يردخود اثر نپذ يورا يامر يچو از ه يستدبا ياجتماع

  يعدر فهم تش يخيروش تار كاربرد
 ي دوره يـل تحل يرا بـرا  يروشـ » تكامل يندمكتب در فرا«در كتاب  يياطباطب مدرسي

اسـت.   يـب غا يعيدر سنت و فرهنگ مسلط ش سره يككه  گيرد يم يشدر پ يعتش ينتكو
را  هـا  يـده را ندارنـد و عق  يختـار  ي دغدغـه  يعهو متألهـان و متكلمـان شـ    يمفسران رسم

 يبرا يابزار يخآنان، تار ي. براكنند ينظر م مندانه يدهعق يخكه به تار بل بينند؛ ينم مند يختار
  است.  يشانهك و راست ياثبات اعتقادات رسم

اگـر   شـود؛  يبا اعتقاد اثبات مـ  يزن يثحد ياننگرش، حتا ثقه و عادل بودن راو ينا در
است.  يتگو بودن آن در درجه دوم اهم نداشته باشد، راست يعاعتقاد به تش يثيحد يراو
 ياتاست كه در خدمت اثبات مدع يرفتنيو پذ يبرگرفتن يخيتار هاي يتاز روا يزيچ  آن

شاهد  يفراوان هاي يتشود. مثالً اگر روا »يهتوج« يا يختهدور ر يدباشد و گرنه با ياعتقاد
امامان خود قائل نبودنـد و بـا    يمانند عصمت برا يمقام يهدوران اول يعيانآن باشند كه ش
 يعهشـ  ياز نظـر متكلمـان و مفسـران رسـم     كردند، يبرخورد م ياسيس يآنان مانند رهبر

 يچامامان بدل شـده كـه هـ    ي درباره ناپذير مناقشه اي يهعصمت به نظر يراز يست؛مقبول ن
 يعياننشان دهند كه اغلب ش يپرشمار هاي يتاگر روا يا. يستدر آن روا ن ييچون و چرا

 يو به قرآن دانستند يم شده فيقرآن موجود، مصحف عثمان، را تحر يتا سده ششم هجر
 ي يـه نظر زيرا يست،ن يرفتنيپذ يعيامروز ش يشك مفسران راست يباور داشتند، برا يعيش

  و مسلط بدل شده است.  يرهچ يقرآن امروزه به گفتار يفعدم تحر
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از  ي،دوران روشنگر ي يشهداشتن در اند يشهبا ر يباًاست كه تقر ينگاه نگري، تاريخي
و  يعلـوم انسـان   هـاي  يدهها و ا مقوله نگاري يخدر تار يرناگز يبه روش يستمب ي آغاز سده

فـراوان   يتمدرن مشـروع  يعلوم انسان يفكر ي بدل شد و رفته رفته در منظومه ياجتماع
 ين،نـو  نگـاريِ  يختـار  يشـناخت  روش يـين ، در تب»آنال« نگاريِ اريخ. به ويژه مكتب تيافت
  گزارد. يرگ چشم يسهم

  يخيتار نيييتب امامت؛
و به دسـت مفسـران    ياز نگاه اعتقاد يشترب يعي،امامت ش يمعنا و مبنا يركنون تفس تا
از معـدود  » تكامـل  ينـد مكتب در فرا«صورت گرفته است. كتاب  يعيو متألهان ش يرسم

نوشته شده  نگاري يخمدرن در تار يتياما با ترب يعي،ش ياست كه به دست عالم ييها كتاب
  است. 

از امـام و مقـام او در    يعيانكه تصور شـ  دهد يكتاب شرح م يندر ا ييباطباط مدرسي
 ي شـونده  دگرگـون  يطشرا يرتأث يراسالم و ز ينقرون نخست يآغاز چگونه بود و بعدها، ط

را  يليامامت در آغاز آن شكل و شما ي يدهرا از سر گذراند. عق يسان تحوالت چه يخي،تار
  است. هكه امروزه داراست، نداشت

 يـن در دست او بود. بـا ا  ياو دن ينامر د يربود كه تدب يامام كس ين،نخست يعيانش براي
و پنج سال توانست  يستتنها پس از حدود ب يعيانش ينامام نخست يطالب،ابن اب يهمه، عل

در جنگ با  يعيان،امام سوم ش ي،ابن عل ينحس ين،چن . هميردرا به دست گ ياسيقدرت س
  شد.  تهكش يامو ي يفهخل يزيد،

 يـام سـرانجام ق  يبـاور داشـتند كسـ    يعيانكه ش دهد يم يحدر كتاب خود توض مدرسي
 يعيرا خواهـد خواسـت و حكومـت را بـه امـامِ شـ       ينخواهد كـرد و داد و خـونِ حسـ   

از باقر و صـادق، امامـان    يعيانهست كه ش ياريبس يخيتار هاي يتبازخواهد گرداند. روا
ـ ق خواستند يم يعيان،پنجم و ششم ش  يـام و صـالح را در ق  يرفتنـد كننـد، امـا آنـان نپذ    امي

 يـت را از هرگونـه فعال  يعيانخواهد آمد. امام صادق، شـ » قائم«اما وعده دادند كه  يدند،ند
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و  يرنـد تـازه نگ  يـروي نكننـد و ن  يـغ تبل يعتشـ  يداد و از آنان خواست بـرا  يزپره ياسيس
  . يستن» قائم« يكرد كه و يحتصر

كـرد. در   يوسرا سرخورده و مأ يعيانش ياريبس يام،به ويژه امام صادق از ق سرباززدنِ
پانزده روز پس از قتل محمد بن عبـداهللا الـنفس   » قائم«امام وعده داد كه  ها، يتروا يبرخ
كه انتظار ظهـور   دهند ينشان م ها يتاز روا يگرد يا و دسته ينظهور خواهد كرد. ا يه،الزك

» قـائم «توقع داشـتند   يعياننامعلوم نبوده و ش اي يندهموكول به آ يامر يعيانش يبرا» قائم«
را بـه دسـت امـام بدهـد.      ياسـي شورش كند و قدرت س يدر عصر آنان بر حاكمان عباس

 ياز دوازده امـام نداشـتند. مدرسـ    يدر زمان امام باقر و صادق، تصـور  يعيانش ين،چن هم
 يعتشـ  يـا به دوازده امام  يدهكه عق دهد ينشان م يخيتار هاي يتروا يدنبا بررس ييطباطبا

  آمد. يدپد يخيتحوالت تار يبود كه خرده خرده و در پ يباور ي،عشر ياثن
  يعهگرانِ ش امام و مبالغه عصمت

در اصل، ابداع هشـام ابـن    يه،نظر ينكه ا كند يم يينتب ييباب عصمت امام، طباطبا در
آنـان.   ي دربـاره  يعيانگسـترش شـ   مفرط و روبه هاي ينيحفظ امامان از بدب يحكم بود برا

و تصـور   برنـد  ينسبت به امام باقر و امـام صـادق گمـان بـد مـ      يعهاز بزرگان ش ياريبس
و سـكوت و   دهنـد  يانجام نم يمقام امامت را به درست ياسيس ي يفهكه آنان وظ كردند يم

  . اند يدهو شورش برگز يامسالمت را بر ق
را از امـام پـرورش    يـز آم مبالغـه  يتصـور  يعياندك از شـ ان يدوران، جماعت ينهم در

جماعت كـه   يناست. ا يعيمابعدطب يمراتب و مقامات يآن، امام دارا ي يهكه بر پا دهند يم
ـ     مبالغه يا» غالة«بعدها  بـر مرتبـت    يـد آن بودنـد كـه بـا تأك    يكننـدگان نـام گرفتنـد در پ

اگر  پرسيدند يم يعياناندازند. ش يهرا در پرده و سا يو سياسي ي امام، جنبه شناختي يهست
 ي امـام واسـطه   دادند يپاسخ م ياندر مقام امامت است؟ غال ينكند پس چه سود يامامام ق

مردمـان   يناگر امـام نباشـد، زمـ   «موجودات است و  يو بقا ينشو سبب آفر يااله يضف
  .»گيرد يخود را فروم
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 يـا  يعيگران شـ  مبالغه يدعقا يدايشپ يخيتار يطاز كتاب در شرح شرا يا عمده بخش
است. انتخاب كودك هفت ساله به عنوان امـام، (امـام جـواد)،     يعهش يانغلو در م يشگرا

كـه مقـام    يـه نظر يـن درباره امام ممكن نبوده است. در ا يعيمابعدطب اي يهبدون رواج نظر
 ي در گهواره يحاست كه مانند مس يرعاديغ يشود، امام فرد يم يدهبركش يتامامت به الوه
سال بزرگ  يك ي دارد و هر ماه به اندازه يرمتعارفغ يزيكيو رشد ف گويد يخود سخن م

 يخود قائل نبود و خود را بشـر  ياسالم برا يامبركه هرگز پ يمقام كشد؛ يو قد م شود يم
  .دانست يم يگرانمانند د

كـه   يـدهايي ترد ي آورده است درباره يسامان به يخيتار يگر روشن ييطباطبا مدرسي
انـد.   به عهـده گـرفتن مقـام امامـت داشـته      يكودك امام رضا برا يتنسبت به قابل يعيانش
كـه   پرسـيدند  يمـ  يجـه و در نت آموزد يرا م ينباور داشتند كه امام دانش د ياريبس يعيانش

 توانـد  يچگونه م يامده،نائل ن يندر د» اجتهاد«و » تفقه« امكه هنوز به مق يكودك خردسال
  كند. يبررا ره يا فرقه

  امام يمال يالتتشك پيدايش
 ينيد ياتكه امام باقر و صادق گرفتن مال دهد يشرح م» تكامل يندمكتب در فرا« كتاب

. امـا امـام   انگاشـتند  يمـ » قـائم « يو اخذ آن را حق انحصار دانستند ينم يزخمس را جا يا
و  يبـان از نا يا شـبكه گذارد و سرانجام امام نهم، جواد،  يادرا بن »يابتن«هفتم، كاظم، نهاد 

 يكنند. دفتـر مـال   يرا گردآور يعياناز امام خمس ش يابتداد كه به ن شكيلكارگزاران را ت
حـق   ي را درباره يفراوان يها كرد، اما پرسش يفاا يدر گسترش قدرت و يامام نقش مهم

امـام دهـم،    يباننا يخي،متون تار ي يه. بر پايختبرانگ يعيانش يانامام در اخذ خمس در م
حق اخذ  ي درباره يفراوان يها و پرسش يدهابه امام گزارش دادند كه در برابر ترد ي،هاد

 ي،را متهم كردند كه در هـر شـهر   يامام هاد يديز يعيانجا كه ش خمس قرار دارند، تا آن
به  كند يخود صرف م يها را برا پول«كند و  يكرده تا خمس را گردآور يينتع يكارگزار

  » ببخشد. يازمندانكه به ن آن يجا
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تر شد  بر حق امام در اخذ خمس پررنگ يدبود كه تأك ي،عسكر يازدهم،دوران امام  در
خود را برابر با كفر اعالم كـرد. بـا    يباناز پرداخت خمس به نا يخوددار يو امام عسكر

ـ   ياريكارگزاران باال گرفت. بس ياندر م يهمه، فساد مال ينا  يرااز آنان، پول خمـس را ب
 يبـه و  يـك معتمد و نزد يشتراز آنان را كه پ يامام شمار يجهو در نت فرستادند يامامان نم

  دانست. يعبودند، عزل كرد و خارج از مذهب تش
  يو ظهور مهد يعهش بحران
 يبود. بحـران از زمـان   يعهجماعت ش ياندر م اي يندهگواه بحران فزا يط،شرا ينا برآمد

فرزنـد پسـر    يار،بسـ  يزانبا وجود داشتن زنان و كن يازدهم،باال گرفت كه معلوم شد امام 
 يـن ا ينـده آ ي آنـان دربـاره   يظهور قائم و نگران يبرا يعيانندارد. برآورده نشدن انتظار ش

. كـرد  يبدل م ياتيح يبه مشكل يازدهمامام  يرا برا ينپسر و جانش اشتنند ي فرقه، مسأله
ماننـد   يا تـازه  يعيش يها د، موجب شد فرقهكه از دوران امام صادق آغاز شده بو يبحران
به مذهب اهل سنت و جماعت بگروند. خطر  يزن يعياناز ش ياريو بس يدآ يدپد يليهاسماع

 ينـد مكتـب در فرا «. در كتـاب  كـرد  يم يدرا تهد يامام عسكر يروانو انحالل پ يپراكندگ
از رقابت فرزندان امامان بر سر قـدرت بـه دسـت     يزيانگ شگفت يخيتار ير، تصو»تكامل

  داده شده است. 
امام  يو سپس سرپرست مال يامام هاد يمال يبكه نخست نا ي،العمر يدبن سع عثمان

از  يدكرد. عثمـان بـن سـع    يباز يعهش ي فرقه يدر رهبر يشد، نقش مهم يحسن عسكر
 كنـد  يام را به سود خود اداره مام يدستگاه مال كه ينمظنون بود به ا يعيانش ياريجانب بس

. فرسـتد  يآنـان مـ   يـروان پ يامامان بـرا  ياز سو ينحو ايبا خطاه يجعل ييها و حتا نامه
و  كند يشرح م يلامامان را به تفص يمال يبانو نا يالنوك ياننزاع م ييطباطبا يكتاب مدرس

  . نمايد يبازم ياعتقاد به امام و مقام و يتنقش آنان را در تثب
جهان را بـدرود گفـت. عثمـان بـن      يپسر ياگذاشتن برادر  يبدون برجا ازدهمي امام

داشـته   يفرزند پسـر  يازدهم،اعالم كرد امام  درنگ، يامام، ب يلوك ينتر در مقام مهم يدسع
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او را نخواهـد   يزن يو ياماز ق يشو پ يدهكس او را ند يچآمده است و ه ياكه در خفا به دن
چنان به  امام ادامه داد و هم يابتن يواند ييسشغل خود در مقام ر هب يد. عثمان بن سعيدد

 يكه تنها او به امام دسترس كرد يادعا م يدخمس پرداخت. عثمان بن سع ياخذ و گردآور
 يبا بـدگمان  يعياناز ش ياريكه بس ييادعا گيرد؛ يالزم را م يها دستورالعمل يدارد و از و

 يبـه نوشـته مدرسـ    يدنـد، گرو يـده عق ينكـه بـد   ينايعي. آن دسته از شـ شنيدند يآن را م
همـواره   يراخواهد شد؛ ز يطوالن ياربس يبت،كه دوران غ بردند يهرگز گمان نم يي،طباطبا

 چيند يرا برم يانو بساط حكومت عباس آيد يم يبه زود» قائم«تصور القا شده بود كه  ينا
  .بخشد يقدرت م يعيانو به ش

  يفرزند امام عسكر يخيتار وجود
و  آيـد  يجهان مـ  ياناز پا يشكه پ يزاده شد؛ كس »يمهد«دوران بود كه تصور  ينا در

بـود كـه از    يا انگـاره  »يمهـد «جهان پر ستم و ظلم را آكنده از عدل و داد خواهد كـرد.  
 ي زاده جهان را به دست فرزند پنهان يانتصور پا يهرگز كس يوجود داشت، ول ترها يشپ

خـاص امكـانِ    يـبِ دوران اعالم شد كه تنها چهـار نا  يند. در ارب ينم يعيانش يازدهمامام 
 يچهار تـن بـا و   ينا يقتنها از طر يدبا يعيانرا دارند و ش يبه فرزند امام عسكر يابيدست

از جهـان   ياز مرگ خود اعالم كرد كه بـا رفـتن و   يشچهارم، پ يبارتباط برقرار كنند. نا
» كبـرا  يبـت غ« ي را نخواهد داشت و دوره مهامام دوازد يممستق يدارامكان د يكس يگر،د

  و ناآشنا بود.  يدهناشن يعيانش يكه تا آن زمان برا يآغاز خواهد شد؛ مفهوم
و  ياسـالم  هـاي  يتشخص يخيدر وجود تار ينو ياكهن  نگار يختار يچكه ه يحال در

 يفرزند امام حسـن عسـكر   يخينكرده است، وجود تار يداسالم، ترد يامبردر صدر آنان پ
نه نام مادر، نه زمان فـرورفتن   يش،و پرسش بوده است. نه زمان زا يداز آغاز در محل ترد

. در يستمورد اتفاق و معلوم ن يازدهمدرباره فرزند امام  يك يچدر چاه، نه زمان ظهور، ه
هـا آن قـدر فـراوان     و تنـاقض  ها يشتشو ي،امام زمان و ظهور و ي درباره يثيحد يباتاد

بـدان اشـاره    يـز اسالم ماننـد ابـن خلكـان، ن    يختار يكان دوران كالساست كه حتا مورخ
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 يريتصو توان يم يبه دشوار مان،و آخرالز يمربوط به مهد هاي يتاند. از درون روا كرده
  . يدكش يرونب دست يكمنسجم و 
كـه چگونـه    دهـد  ينشـان مـ  » تكامـل  ينـد مكتـب در فرا «در كتاب  ييطباطبا مدرسي

 ياتيااله يميمفاه يعي،ش ي جماعت و فرقه يتحفظ، بقا و تثب يبرا ياسيس يها ضرورت
در بسـتر زمـان زاده شـدند و بـه      »يمهـد «ماننـد   يميرا خلق كرد و پرورد؛ چگونه مفاه

 يجرا به تدر يو كالم يدتيعق يها از مقوله ظاميپاسخ گرفتند و ن يمذهب يا فرقه يازهاين
  .يدندآفر

  يخيتار يتو روا يخيتار حقيقت
در سـه   يعتشـ  يـدايش در كتاب خود از پ ييطباطبا يمدرس ينكه حس يمتفاوت تصوير
كه  يقتيدر برابر حق يقتيحق يست؛ن »يخيتار يقتيحق« گذارد، يم يشاسالم پ ينقرن نخست

تنهـا   نگار، يخدر مقام تار يي،. كارِ طباطباآورند يم ياندر م يعهش يمتلكمان و مفسران رسم
  است. »ريخيتا يتيروا«به دست دادن 

 شـود؛  يفرانمـوده مـ   »يخيتـار  يقتـي حق«مذهب، به شـكل   يك ي گذشته يات،االه در
و بـه   گويـد  يكامل را درباره آن گذشـته مـ   »يقتحق« يخيتار ي متألهان از گذشته يرتصو

در اصول مذهب  ي مناقشه يبه معنا يرسبب است كه چون و چرا كردن در آن تصو ينهم
  . نگارانه يختار ياست، نه وارد شدن در كاوش و چالش

بـار بـا رخ    يـك داد  هـر رخ  »يقتحق«است كه  يناما ا ين،نو نگار يختار ياديبن فرض
و دور از دســترس شــده اســت. در مقــام  يــابنا يشــههم يدادن آن ظهــور كــرده و بــرا

ـ  يخيتـار  يها ها و داده د با متنرا در برخور يانتقاد يروش توان يتنها م نگار، يختار  يشپ
بـه دسـت    نگـار  يخكه تـار  يتياز آن به دست داد. روا نساما منسجم و به يتيگرفت و روا

در  توانند يم يگرد نگارانِ يخ. تارشمار يبالقوه ب هاي يتروا ها ياناست از م يتيروا دهد، يم
 يهـا  بـه داده  يابيپس از دست يادر دسترس  يخيِتار يها داده ي تازه يو با بررس يندآ يانم

بـر   يتـازه، نقـد   يخيتـار  يتكشند. هر روا يشپ يگريد يخيتار يتروا يافته،نو يخيتار
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. اما هرچـه باشـد   نگاري يخدادن روش تار يقلاست و شستن و ص يشينپ يخيتار يتروا
 تيقـ حق ي صادقانه ييِفرانما يمدع تواند يندارد و هرگز نم ياتيااله يبا نظام فكر ينسبت

  قلمداد شود. 
دشـمن تعصـب    نگري يخي. تاريستكتاب عجب ن ينبه ا يراندر ا يادگرايانبن واكنش

 يو عملـ  ينظر هاي يتكشف محدود يعني ها يدهو عق ها يدهو تبار ا يخاست. غور در تار
و  ياجتمـاع  سياسـي،  – يخيتار يطو شرا يدهمتقابل عق يو اثرگذار يرياثرپذ يزو ن يآدم

و  يعيماوراطب يرا موجود يدهعق يراهستند، ز نگري اريخيدشمنان ت يادگرايان. بن ياقتصاد
. شـمرند  يمـ  يخيو تار يانسان يطاز شرا يرياثرپذ يو آن را ورا پندارند يمجرد و منزه م

است كه در عمل، بـه دو   يادينيبن ياروييرو يخي،و نگرش تار ياتينگرش االه يانتقابل م
  1.انجامد يمداراگر م يامتفاوت خودكامه  سر يك ياسيو س ينظام اجتماع

 

  . تحقيق نمونه3

  حسن انصاري
مقـام دكتـر حسـين     يويرايش جديد كتاب مكتب در فرايند تكامل نوشته دانشمند عال

بازار كتاب ايران شد. گرچه عالقمندان به مطالعات  يدر ماه گذشته راه يطباطباي يمدرس
آن آشـنا بـوده    ياز بيش از ده سال گذشته با اين كتاب در ترجمه فارسـ  يو شيع يتاريخ

 يدر متن و نيز مؤخره ا يجديد، اضافات و اصالحات قدمهم ياند، اما ويرايش جديد حاو
يـك   ينمونه عال يدر اختيار بود. استاد مدرس ياست كه آن سابقا تنها به صورت جزوه ا
  است.محقق آگاه به موضوع و به منابع تحقيق 

از زمان نخستين مقاالت استاد در قم در رابطـه بـا تـاريخ و فرهنـگ      ياين ويژگ البته
 يكه از استاد مدرس يزادگاهش، قم كامال پيدا بود؛ اما در بيست سال اخير هر يك از آثار

                                           
  از 1390آبان  1. برگرفته در تاريخ يعبه تش يخيمخاطرات نگاه تار). 1386مهدي خلجي. (.  1

http://radiozamaaneh.com/idea/2007/12/post_213.html 
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در زمينه تاريخ  يو اصل يمنتشر شده، نشان دهنده اهتمام آن دانشمند به موضوعات اساس
بر فقه شيعه و خراج و زمين استاد هر يك  يمقدمه ا ي. كتابهاستوده اب يو فرهنگ شيع
بـزرگ و مانـدگار بـر     يآكادميك در ايـن موضـوعات هسـتند و تـأثير     ينخستين كارها

نسبت بـه   يدكتر مدرس يتحقيقات اين زمينه گذارده اند. به عنوان نمونه مدل تاريخنگار
 يسابقه است كـه پـس از ايشـان در تمـام     يبديل و ب يب ينمونه ا يادوار فقه شيعه امام

  مشابه تأثير گذارده است. يكارها
آورد كه پس از كتاب مقدمه  يرا در اين زمينه به خاطر نم ياين سطور تحقيق نويسنده

در رابطه بـا ايـن موضـوع ارائـه كـرده       يبر فقه شيعه منتشر شده باشد و حرف تازه ا يا
اسـت. از جملـه    ياز كار سترگ استاد مدرس يباشد؛ عمدتا آنچه نوشته شده نمونه بردار

و  يتوجه به منابع مختلـف حـديث   ياستاد مدرس يبعد رهايآن كار و نيز كا يها يويژگ
 يهـا منـابع و زمينـه    يها يدرست از پيچيدگ يبر اساس آگاه يو تاريخ يو كالم يفقه

است و اينكه بايد از هر كدام به چه شكل و صورت بهره گرفت. البته  يبروز منابع تاريخ
 يو فقه يدقيق ايشان با سنت كالسيك ادبيات حديث يمهارت استاد در اين زمينه از آشناي

خيـزد.   يكه در مغرب زمين رواج دارد، بر م ينقد تاريخ يعميق با شيوه ها يو نيز آشناي
و بهـره   ياستاد بر توجه دقيق و ريزبينانه به منـابع اصـل   يكارها يپايه اصل به همين دليل

  است. ياز نقد متك يگير
عميـق اسـتاد    ياست نـو و بـديع كـه بـر آشـناي      يميراث مكتوب شيعه هم كار كتاب

 يترديد خود زمينـه ا  يو دانش رجال حكايت دارد و ب يحديث يبه اسانيد كتابها يمدرس
آنها. كتاب مكتب در فرايند تكامـل   يمتون كهن و طبقه بند يبازياب ياست بسيار مهم برا

از  يدر يكـ  ياسـت تـاريخ   يآن، تحقيقـ  يفارسـ  يآن و چه ويرايشها يچه اصل انگليس
آن نـزد   يموضوع امامـت و تكامـل مفهـوم    ييعن يترين مفاهيم شيع يمهمترين و محور

مختلـف   ينخستين بار در اين شكل خاص بدان پرداختـه شـده و باورهـا    ياماميه كه برا
كتـاب،   وعقرار داده است. فارغ از موضـ  "يمطالعه تاريخ"درباره امامت و غيبت را مورد 
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محققان اين رشته از علـوم دارد و آن آمـوزش نحـوه     يهم برا ياين كتاب اهميت ديگر
منتشـر شـده،    ينون از اسـتاد مدرسـ  كه تاك ياست. كارهاي يتحقيق در موضوعات تاريخ

منتشـر نشـده بـود.     يمنـابع اسـالم   يرايانه ا ياست كه هنوز برنامه ها يمحصول دوره ا
رايانه ها البته كار تتبع بسيار آسان تر شده است؛ امـا نكتـه    ينامروزه با در دست داشتن ا

 يهـا  و شـيوه نقـد داده   ياز منـابع تـاريخ   يمهم آن است كه اگر محقق شـناخت درسـت  
بـه او در   يتواند كمك چنـدان  ينيز نم ياز منابع رايانه ا ينداشته باشد، بهره ور يتاريخ

  ارائه نظريات نقادانه كند.
شود، محققان جوان  يمنتشر م يكه به فارس ياز تحقيقات يهم اينك در پاره ا متأسفانه

اله و كتابشـان ارائـه   مق يها و در يادداشتها ياز منابع را در پاورق يعادت كرده اند، انبوه
آنها را داشته باشـند. بـدون    ينقد و بازخوان ي،دسته بند يتواناي يآنكه به درست يدهند ب

ماند كـه همـه گونـه وسـيله و      يم يتنها به نظر من به عمارت يگونه تحقيق هراين لوازم، 
خـود   يواقعـ  يدر ساخت و تزيين آن به كار رفته است، اما هيچ كدام آنها در جا يابزار

و يا ارجاع بـه دههـا كتـاب و مقالـه      يقرار نگرفته باشند. ارجاعات مكرر به مقاالت غرب
 ي،زياد از وجود يك پديده تـاريخ  يو يا ارائه نمونه هاي ينشان دادن شرح حال كس يبرا

نور و يا جامع اهل البيت و غيره بسـيار   يرايانه ا يهم اينك با در دست داشتن برنامه ها
ايضـاح يـك    يتوانسته اسـت بـرا   يما مهم آن است كه يك تحقيق چه گامآسان است، ا
  بردارد. يپديده تاريخ

كهـن در   يتـراجم و رجـال در دوره هـا    يكل آنچه كه از كتابها ياست، زمان روشن
ماننـد ميـرزا محمـد     يرسيد، اما آنچه كار محققان بزرگ ياختيار بود به صد كتاب هم نم

چـه   يبر اينكه برا يكرد، تتبع كور نبود، بلكه آگاه يجسته مو امثال او را بر يخان قزوين
قرار داد و اينكه چگونه مطالب يـك كتـاب را بايـد     يبررس درا مور يبايد چه كتاب يچيز
تاريخ و رجال  يكرد. اما امروزه با انتشار هزاران كتاب بزرگ و كوچك در زمينه ها يتلق

تحقيق، طبعا هنر تحقيق بيش  يرايانه ا يهاو تراجم و مهمتر از آن در دست بودن برنامه 
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اين خطر  يرايانه ا ياستوار است. برنامه ها قاز هر چيز نه بر تتبع كور بلكه بر مدل تحقي
 ييابند بدون آنكه زمينه آنرا به درست ياز يك كتاب دست م يرا دارند كه محققان به مطلب

 يبـه همـين دليـل دسـت كـم بـرا       پيدا كرده باشند. يآنكه با آن كتاب انس يبشناسند و ب
 ياست كه بيشتر بر آشـناي  تروارد شده اند، به يتحقيقات تاريخ يكه تازه به واد يمحققان

نزديك با كتابها تكيه كنند. از ديگر سو بيش از هر چيز تكيه بر سـاختار كتابهـا و نقـد و    
اهميت دارد. تحقيق بـيش از هـر چيـز     يبه مدل تحقيق تاريخ يآنها و نيز دستياب يبررس
. زمـون است بر ارائه ساختار فرضيه و آ ياست بر پرسش و نه پاسخ و به ويژه متك يمتك

و مقـاالت و تحقيقـات    ياندازه به ارائه منابع و ارجاعات مكرر به منـابع تـاريخ   يتكيه ب
وب اما ناقص نباشد، تنها در بهترين حالت يك تتبع خ يتاريخ يبر آگاه ياگر متك يغرب

  آيد. يبر م ياست كه از رايانه ها هم به خوب
بكـار گـرفتن    يرا فراگرفت و بـرا  يبايد بيش از هر چيز روش تحقيق تاريخ بنابراين

 يو فرهنگـ  يتاريخ يبا موضوع بحث بدون زمينه ها يتنها آشناي ي،نقد تاريخ يشيوه ها
ملل و نحل و فرهنگهـا و ادبيـات    ومطالعه تاريخ اديان و ينيست. بنابراين آشناي يآن كاف

مهم است. تحقيق درباره شعر حافظ تنهـا نيازمنـد اطـالع بـر      هكالسيك نيز به همان انداز
آنـرا نيـز    يو فرهنگـ  يتـاريخ  ينيست، بايد زمينه ها يو ادوار شعر فارس يادبيات فارس

بـا   يترديـد آشـناي   يدانست و يا دست كم مورد توجه قرار داد. در آن صورت است كه ب
مكتب "تصوف و  يتاريخ يها مينهبا ز يتاريخ دوران حافظ و آشناي ي،كالم و فقه اسالم

درباره آن تحقيق كرده است؛ نيز الزم است. در  يآن طور كه دكتر پورجواد "يشعر فارس
توانم مثال بزنم كـه بارهـا در    ينامدار را م يموضوعات ديگر هم طبعا چنين است. محقق

دارد  نسخن رانده اما خود او هـم اذعـا   ي/غنوس يگنوس يكتابها ومقاالتش از انديشه ها
 "ايدئولوژيك"و آن هم  يكه منابعش در اين زمينه فراتر از دو سه كتاب دست چندم عرب

ه و پـر  پيچيـد  يانديشه ها به اندازه كـاف  يدرباره موضوع گنوستيسيزم نيست. تاريخنگار
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و در آميختن ادوار آنها كار را از آنچه هست  يابهام هست؛ بنابراين با خلط مفاهيم تاريخ
  كرد. ترنبايد مشكل

بر تتبع و  ينمونه يك كار بزرگ و محققانه است كه هم مبتن يدكتر مدرس كتاب
تحقيق آگاهانه است و هم در آن از آميختن مسائل و در افتادن در خلط موضوعات و 

شده است.  يدليل و ايدئولوژيك زده خوددار يبزرگ اما ب يها يپرداز "نظريه"ه ارائ
درك درست شيوه و  ياست مهم برا يا نمونهكتاب بنابراين در كنار ديگر فوائد آن 

  1تحقيق. يمهندس
  

 

  كتاب  يكپاسخ به نقد . 4

  تكامل  يندبر كتاب مكتب در فرآ يپاسخ به نقد حسن طارم

  ييطباطبا يمدرس ينحس
بـر   يدكتر حسـن طـارم   يبه نقد آقا ييطباطبا يمدرس ينحس يمطلب، پاسخ آقا ينا

 يـران اسـالم و ا  يكتابخانـه تخصصـ   يتاست كه در سـا » تكامل يندمكتب در فرآ«كتاب 
  .شود يزمانه بازنشر م يودر راد ينكمنتشر شده و ا

مكتـب  «ب را بر كتا يدكتر حسن طارم ياول از نقد دانشمند ارجمند جناب آقا بخش
و از  يـدم د يد،بـه دسـت رسـ    يزياز دست عز يروزاز آن د يا كه نسخه» تكامل ينددر فرا

نقـد و نظرسـت بـاز     ي خـود كـه عرصـه    يعيطب يگاهبه جا يو نظر يفرهنگ يامر كه ينا
  خرسند شدم. گردد يم

نقـد و   ي در مجله تر يشپ يكه ده سال يا دور افتاده آگاهم پس از مقاله ينجا كه ا آن تا
  .گيرد ياست كه بر آن كتاب در دسترس قرار م ينقد يننخست يننظر قم چاپ شد، ا

                                           
  از 1390آبان  2. برگرفته در تاريخ كتاب يكپاسخ به نقد ). 1386. حسن انصاري. ( 1

http://ansari.kateban.com/entry1230.html 
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ناقد فاضل و با كمـال بـه كـار خـود      يدوارم. امگيرم يم يكآغاز مبارك را به فال ن اين
خود بگذراند و مالحظات عالمانه خود را بـر   يقادامه داده و سراسر آن نوشته را از نظردق

  ها قرار دهد. بحث گونه يننندگان و خواهندگان اخوا يارآن، در اخت
كـه   يتيدوردست قرار داد و هـم محـدود   ينمرا در ا يكه محل زندگ يردست تقد هم
بر توان من در خواندن و نوشـتن و بـه خصـوص در     يرسال اخ يك ينچشم در ا يناتوان

تصـر  مخ يـان در جر يمنهاد موجب شـد كـه بـه طـور كامـل و مسـتق       يوتراستفاده از كامپ
  .يرمداد قرار نگ يرو يرانكتاب در ا نو زمستان گذشته بر سر آ ييزكه پا ييوگو گفت

 يـك بوده و  ياندر م ييها كه بحث شدم يدوستان آگاه م هاي يامپ يقگه گاه از طر تنها
آگـاه   يها به درسـت  بحث يفاست. از كم و ك يدههمراه گرد هايي يبا تند زبان يزدو مورد ن

  كه متعجب شدم. گويم يو صادقانه م يدمرا د ها يگونه تندزبان از آن ينشدم؛ اما موارد
بـود،   يافتـه پس از آن نشر  ينوشته شده و پنج سال تر يشپ يسال يستكتاب كه ب اصل

تـر   تر و قابل دفـاع  قابل عرضه يا جز ارائه چهره يبود كه هدف يخيصرفاً تار ي نوشته يك
هم بـه زبـان    يلدل ينغرب نداشت و به هم يو دانشگاه يدر مجامع علم يعاز مكتب تش

  آنان نوشته شده بود. ياقس وهمان مجامع و با سبك  يفرهنگ
آن  شناسـي  يـن د يها مؤسسات و دانشكده يانآن هم پژوهشگران و دانشجو مخاطبان
  بالد بودند.
 هـاي  يدهبود كه بـا شـن   يمطالب يختهمنقوالت آن، جسته و گر ياناست كه در م درست

بـه نشـر    يـل دل ينداشت و به هم هايي يناهمگون يعيفكر ش يختار ي درباره يو سنت يجرا
 يا در ذهـن خواننـده   يده،ناشـن  ينداشتم مبادا كـه نقلـ   يليتما يرانآن در ا يترجمه فارس

  كند. يضروريرغ يسؤال يدتول الذهن، يخال
آمد هرگز بـر خـاطر نگذشـته و     يشها و گفتگوها از آن دست كه پ تصور برداشت اما

و نه سـخن   يدبود كه در عبارت آ يزينه مؤلف چ يننشسته بود. وانگه يرآن بر ضم يالخ
  در صفوف مؤمنان شود. يا تفرقه يااز ارزش و اعتبار كه منشأ تنش  يهاو در آن پا
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و  يحاتآمـد كـه بـه رغـم توضـ      يـد جا پد ظاهراً از آن يختكه كتاب برانگ حساسيتي
 يدتيو عق يمذهب يآن نوشته را كتاب يو متن كتاب، كسان يباچهمكرر مؤلف در د يداتتأك

 يـزه آو يزو منظور مؤلف به خطا افتادند و پند هوشمندان را ن يتن يصپنداشته و در تشخ
كتاب  بايست يوگر نه به حسب معمول نم». ذكره بترك يموتالباطل «گوش نساختند كه 

كوچـك از   ياربسـ  يا حلقـه  يرفته و الجرم جز بـرا  ها هيددراز بود از د يانيكه سال يكس
ها نمانده بـود بـه چـاپ مجـدد برسـد و       از او در خاطره ينام يكرام، حت ياحباب و موال

  .افزايد يبر زحمت ب يزحمت
كـه در كـار    ياز رنجـ  يبا عرض احترام نسبت به ناقد فاضل و معظم، و قدردان اكنون

 يشاندو نكته كوچك را كه در هنگام خواندن مطالب ا يك شوند، يخود متحمل شده و م
  :دارم يامور تواند نمود عرضه م يبرخ ييندر تب ياندك مدد يدو شا يدبه نظر قاصر رس

انـد در اسـاس    اعتبار آن مرقـوم داشـته   يزاندر مورد ذكر منابع كار و سخن از م چه آن
 يـن زمـان بـر ا   يـر ز ددر غرب ا يدانشگاه يدكتر يها درست است. سنت نگارش رساله

كـار   ينهبوده كه دانشجو منابع كار خود را در آغاز مشخص و بر ارزش و اعتبار آن در زم
و مصـادر كـار در رشـته     يـق و احاطه او بر مĤخذ تحق يخود استدالل كند تا حدود آگاه

  مربوط آشكار گردد.
ده و ترجمـه شـ   يشـرق  يها چاپ و به زبان يچه درمطالعات اسالم از آن يمهم بخش

  هاست. رساله ينهم رسد يبه نظر اهل فضل در بالد ما م
 يا كه كار خود را براساس مجموعـه  يمعموالً تنها در موارد يخيتار يها كتاب مؤلفان

خـود   يقاز منابع بالقوه كار را از حوزه تحق يبخش ياخاص از اسناد و منابع، انجام داده و 
اند در آغاز كتاب، آن نكته را تذكر داده و منابع مورد استناد را مشخص ساخته  استثنا كرده

  .نمايند ياستثنا ارائه م ياخود را بر اقتصار  يلو دل
منـابع   ي همـه  يداسـت، كارهـا پ  يربنده چنان كه از روشم در آن نوشـته و در سـا   اين
ص و محرز باشد معتبر و محترم و قابل و اصالت آن مشخ يسندهرا كه زمان و نو ياسالم
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 يمعن ينمنقوالت آن حق و صدق است؛ بل به ا يكه همگ يمعن يننه به ا دانم، ياستناد م
و در صـورت تحقـق    ي،نقـد علمـ   يبـا تـرازو   يدنو سـنج  يكه آن منقوالت، قابل بررس

  اعتماد است. يستهخاص كه به اجمال خواهد آمد شا يطيشرا
را حجـت   يمؤلفان، هر دست نوشته و كتـاب  يه كه به روش برخنبود ينهرگز چن البته

شود و منـدرجات آن موافـق    يداپ يا بوده و در گوشه يرا كه به زبان عرب يهر متن يادانم 
رنـج   يـا در آن دست بـرده   يهرچه را كه صاحب همت يامن افتد، كتاب مقدس نامم  يلم

از سر تواضع و تبرك بـه بزرگـان ادوار    خود هموار ساخته و براهللا  يآن را تقرباً ال يفتأل
  منتسب دارد معتبر شمارم. ياسالم يهاول

در دست داشـتم در راه اثبـات    يعهمكتوب ش يراثم ي دراز درباره يانيرا كه سال كاري
بود و به  -كه شرح دادم  يبه همان معن - يعيش يممنابع قد يمعظ يتاصالت و اعتبار اكثر

 ياريپاسـخ بسـ   يددر نظر گرفته بـودم شـا   يراثآن م يابيارز يرا كه برا يخصوص فصل
  .شد يم فلمتك ينهزم ينسؤاالت را در ا

و  يـده و نه توان اتمام آن كار را دارم باز همچنان بـر سـر عق   يزهنه انگ يگركه د اكنون
  .يدارمنظر خود در اعتبار آن آثار پا

بلكـه   يستن يبع به آن معناعتبار منا ياكه ناقد دانشمند در ذهن دارند گو ياما مطلب –
ـ     آن يعنـي روش و ضابطه سنجش منقوالت آن منابع است.   يچـه امـروز در فرهنـگ غرب

در شـكل   ياز آن را در سـنت اسـالم   يا و گونـه  شـود  يخوانده م ينقل يختار »يمتدلوژ«
  .يمدار يثقواعد نقد حد

در  يعيانشكه از اواخر قرن دوم به مرور در جهان تسنن شكل گرفته و  يروش سنت آن
نقـل،   يـك سـند   ياز اهل تسنن وام گرفتنـد از راه وارسـ   يالتيبا تعد ياسالم يانهقرون م

ـ    يها براساس مسموعات و قضاوت چنـد از محـدثان ادوار متقـدم،     ينوعـاً متعـارض تن
  سازد. مشخصاعتبار آن نقل را  يزانم كوشيد يم
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از دانشـمندان در همـان ادوار    ياريبود و بسـ  يرعلميغ يروش يكه به روشن يوهش اين
قرار داده بودنـد، اكنـون در هـر دو     يرادآن را مورد سؤال و نقد و ا يارزش كاربرد يم،قد
از ابنـاء   يو برخـ  شود يدانسته م يماز سق يحصح ييزحق از باطل و مالك تم يصلف يق،فر

ـ     هليزمان ما نوع به شدت متسا  ينخـر و آ يناز آن را فصل الخطـاب و مفتـاح علـوم اول
  .پندارند يم

 يفو شـر  يـد مف يخچـون ابـن قبـه و شـ     يبزرگان يعه،و ش يصدر اول از سن متكلمان
معتقد نبودنـد مگـر    ينمنقوالت در مسائل مرتبط با د يتبه حج يگر،د ياريو بس يمرتض

 يدر بـاب فقـه ، روش عملـ    يـا  بود، يمحفوف به قرائن م ياو  يدهآن كه به حد تواتر رس
  .شد ياز آن استنتاج م يبه نحو دماعصار متق يفتوائ اصحاب ائمه و شهرت

كـه   گويـد  يمـ  ينقلـ  يخنظـر را در تـار   يـن ا ينامروز عـ  يعلوم اجتماع شناسي روش
ندارد مگر در صورت  يعهاز شا يشب يدر فرض تعدد، ارزش يحت يخي،منقوالت آحاد تار

كه در نقل متساهل نبوده و اظهـار   ي(منابع طرف يدر منابع متعهد ب يمواز يها وجود نقل
ـ   يـز و در خصـوص موضـوع آن نقـل ن    نگرفتـه حجـم كتـاب را هـدف     ياطالع و افزون

گونـه كـه حافظـه     آن يخي،تار هاي ينهبا زم يهمخوان يانداشته باشند)  يخاص يريگ جانب
 و اقوال و اشعار و آثار يخيآحاد بر آن شهادت داده است، و اسناد تار ياتو نه نقل يجمع
كنـد،   ييـد را تأ والتمدارك كه بتواند اصالت و اعتبار آن منق يگرو مسكوكات و د يهو ابن

  .شود ينم يلكه از تكثر صفرها عدد تشك گويد يم ياضير يهيبد ي وگرنه قاعده
ماننـد ازدواج   ي،اجتماع ينهادها يا يخيمانند مسلمات تار يهم كه چگونه مسائل اين

 يقرارداد اجتماع يا يو نسب و امثال آن، نه از راه منقوالت آحاد بلكه از راه حافظه جمع
  در همان دانش مورد بحث قرار گرفته است. شود يثابت م
كـه   يغرب است در حـد  يدر مجامع علم يقروش اكنون از اصول موضوعه تحق اين

زائـد و   ينگاشـته شـود امـر    ينت علمآن س يكه برا يآن در مقدمه كتاب يلشرح و تفص
  گرفته باشد. يشنو در پ اي يوهخود ش يقدر تحق يسندهمستغرب خواهد بود مگر آن كه نو
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 يـا كه متهم بـه غلـو اسـت     يالمثل مؤلف يآن روش بر مورد سخن ما اگر ف يقتطب در
و  ييـد را در تأ يثيدر آن سخن رفته است حد يانغال يكه از دخل و تصرف احتمال يكتاب
 يغالت عرضه كند پژوهشگر آگاه و محتاط خواه نا خواه در قبـول آن دعـو   يمبان ييدتش

همه  يا »ياعالئ يحصح«از مؤلف به باال  يثآن حد ناداگر اس يخواهد بود حت يددچار ترد
را در نقـض   يا مأخـذ، گفتـه   ياباشند؛ اما اگر همان مؤلف » اصحاب اجماع«آن از  يانراو

كه همت  - ينابكار ياآن را جعل كرده  يدارد احتمال آن كه ناقل غالغلو به امام منتسب 
كتاب دس و درج كرده باشد، قابل  ندر مت -است  يانغال يمبان يمبر تحك االصول ياو عل

  .يستتوجه ن
 ي،و خـواه سـن   يعهاز محدثان سلف، خواه ش يكه مؤلف يتيمنوال است روا ينبر هم و

ـ   يشنداشتند در سـتا  يخوب يانهم يكه با استدالل عقل نقـل كنـد    يو فلسـف  يتفكـر عقالن
ام  نشـان داده  يعهمكتـوب شـ   يـراث چنان كه در كتاب م يمانند كاف يثي(جوامع بزرگ حد

موارد ارجـاع بـه    يشترآن در ب ياتروا يدو اسان وردهمتقدم را گرد آ يثيآثار حد ياتمحتو
  است). يشينهمان آثار پ

مأخـذ،   يـك فصل واحد و صفحه واحد از  يحتاست كه گاه در مأخذ واحد، و  چنين
منضـبط بـا منـابع و     ي. برخـورد انتخـاب  يستن يگرد ياز آن قابل استناد است و بند يبند

باشد بـرف انبـار    يناست. هر چه جز ا يعلم يقتحق يو چرا چون يب يمستندات، مقتضا
  .يقاست نه تحق يانهعام

و بـه   يـده معموالً تنها به نقل اهتمـام ورز  ياسالم يخيكه منابع تار يقتحق ينذكر ا –
راه بـود،   يكـار و نـاهموار   ينشان دادن دشـوار  يخود نپرداخته اند تنها برا ياتنقد مرو

 ياعتماد و استناد به آثار محـدثان و مؤلفـان   يشتريناست كه ب يقفن تحق ياتوگرنه از اول
و در آن تصـرف و   كردنـد  يمـ  يـت گونه كه بـود روا  است كه مسموعات خود را به همان

  .داشتند يروا نم يليجرح و تعد
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برجسـته و از مباحثـات و    يكـه دانشـمند   »يحصح«نگارنده  يچون بخار يمحدث آثار
آگـاه   يعصر خود بـه درسـت   يها فرقه يو فقه يو كالم يمناظرات روزگار و مواضع فكر

از فوائد  يارياز بس كرد، يبرخورد م ياتبا متون و مرو يرايشبوده و با روش انتخاب و و
  است. يداراست ته يبهش ابي بنتر مانند ا كم فضل يكه آثار محدث

بهتر! طبعاً به شرط آن كـه خواننـده    سوادتر يهرچه ب يگفت: راو ياست كه مؤلف اين
  خود باسواد باشد.

در ادوار  يعيشـ  يمكاتـب فكـر   يـان در همان مقدمه آمده بود كـه اخـتالف نظـر م    –
را در بوته ابهام نهاده بود تا عمدتاً به بركت نبـوغ   يعهش يدتياز اصول عق يا پاره يننخست
آن كه خواننده گمان نبرد كـه نسـخه    يبرا جا ينسر و سامان گرفت. درا يدمف يخش يعلم

رفـت كـه    يحيبرابر با نظرات آن دانشمند است تلم يقاًدق ادر همه ج يعهموجود عقائد ش
 يـاتي اند) نظر چنان كه فرموده يو الزام ي(نه لزوماً قطع يعياننظرات رائج و دارج ش يبرخ

  است كه با آراء مصرح آن بزرگ اختالف دارد.
چنـان   يعه،شـ  يدتيعق يمبان يحدر تنق يدمف يخش يديبا وجود نقش كل يگرعبارت د به

 يـده از دو عق جـا  يـن آن بزرگ جمود كند. در ا يالتو تحل ها يافتهبر  يعينبود كه كالم ش
 يدشـه  يتمسـموم  يـا آن كه همه امامـان بـه قتـل     يكيعصر ما،  يعيانش يتذهنسائد در 

قرار داده اسـت، بـا نقـل دو     يامبررا اجر پ يتاهل ب ودتآن كه خداوند م يگراند و د شده
كـرده   يـاد  گذارد يم يدتأك يدهطرز فكر در باب آن دو عق ينعبارت رائج كه مشخصاً بر ا

  بودم.
و مـالك   يزهو انگ يضدر مورد غلو و تفو يگرفته و مطالب يرادنقل ا ينمعظم بر ا ناقد

اند  گرفته يجهداشته و نت يانب -كه ابداً در آن سطور مطمح نظر نبود  - يدگفته صدوق و مف
  . چرا؟يستن يقكه نقل من دق

القـول بـان اهللا    يصحال : «گويد ينم يحاًام صر كرده يادكه  يا در همان صفحه يدمف مگر
  »يته؟مودة اهل ب يهجعل اجر نب يتعال
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ـ   يهثم جعلت اجر محمد صلواتك عل«عبارت درست عكس  ينا آيا  يو آله مـودتهم ف
  يست؟ن» كتابك

و  كنيـد  يم يلتحم يدسائد را بر نص گفته مف يتخود و ذهن يتبند، ذهن يندر هم شما
  :گوييد يم

كـه   يـن است. ا يغمبراجر پ يتكه مودت اهل ب يننگفته كه من مخالفم با ا يدمف اصالً«
  »قرآن است. يحصر

  يست؟قرآن چ صريح
  :گويد يم يا داند يقرآن م يحمتفاهم شما را صر ينهم هم يدمف آيا
ـ  يمعناه، و قوله اال المودة ف ياجراً كالم تام قد استوف يهال اسئلكم عل قل« كـالم   يالقرب

  »سألتكموها؟ يالقرب يمبتدأ فائدته: لكنّ المودة ف
بلكـه   يسـت اجـر رسـالت ن   يـامبر مودت خانـدان پ  گويد يم يحاًرت صرعبا يندر ا او
گفته بـود كـه    ي. مگر كسكند يخود درخواست م يرواناست كه او از پ يمستقل يتمسئول

  داند؟ يهر مسلمان نم يفو تكل يفهرا وظ يامبرپ يتمودت اهل ب يدمف
پس از  يدجا مف اند. در آن مرتكب شده يزتسامح باال را ناقد معظم در مورد اول ن مشابه

آن (فاما ما ذكره ابو جعفـر   يتبه عدم توافق خود با كل يحاشاره به عبارت صدوق و تصر
 يـر شهادت ام ييد) و تأيثبتو االئمه بالسم و القتل فمنه ما ثبت و منه ما لم  ينانب يمن مض

  :ويدگ يحضرت رضا م يو امام كاظم و به احتمال ينمؤمنان و حسن
  »او قتلوا. يلوامن عداهم بانهم سموا او اغت يالحكم ف يال يقطر فال«

(مطلق مـوت)   يثآن حد يعبارت با احتجاج صدوق به مدلول تضمن يندر ا يدمف آيا
آن در نوع  يبا مدلول مطابق يادر برابرسخن غالت كه منكرموت ائمه بودند مخالفت دارد 

مسأله برابر با اعتقاد سائد  يندر ا يدگفته مف ياآ سم؟ ياموت به قتل  يعنيخاص از موت، 
  ماست؟روزگار  يعيدر جامعه ش
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مـا بـا آن مواجـه     يكه اجتهاد آزاد در سنت مذهب ها يتبعدتر در ذكر محدود ياندك –
 يفتوائ يطهارت اهل كتاب، كه در بعد نظر يهاز روش مواجهه با نظر يا بوده است نمونه

بر خالف آن بوده است،  يرو عمل متشرعه به خصوص در قرون اخ يتاما ذهن يستشاذ ن
  آورده بودم.

كـه بـر مـن     يلـي اند به دل سخن بدان پرداخته يانما در پا ينبند كه ناقد معظم و مت اين
بـه كـار    يريلحـن و تعـاب   يـان، مواجه شده و در پا يشانا يدشد مهري يبا ب يستروشن ن

  است. يمتناسب با مقام نقد علم ينه نثرو  يشانقدر ا يستهاند كه نه شا برده
از آهنـگ آن،   ينموضوع متأسفم اما چـون در وراء آن سـخنان، بـا غمـض عـ      ينا از

را بـه   يسـنده منظـور نو  يشـان كـه ا  دهـم  ياحتمال م ياًو قو بينم يم يتصداقت و حسن ن
كـه در   يـب سخنان خود به همان ترت ي سطور درباره يننداده باشند در ا يصتشخ يدرست

  رم:دا يعرضه م يحاتيآن مقدمه آمده است توض
بـودم   يدهشن يشاناست كه از ا ييماجرا ينام ع نقل كرده يكه از استاد مطهر ياما مطلب

سـخن   يكـه راو  بيـنم  يهم نمـ  يلي. دلآورند يآن را به خاطر م يزن يگرانيو مطمئنم كه د
  بر خالف واقع گفته باشد. يزيچ يشانا يبرا

 يغفلـت از مبـان   »خورد يكه گرفتار عوام بشود به درد نم يهيفق«اند  كه فرموده ينا اما
  احكام و مصالح شرع است. هاي يتو اولو يهمبحث تق

حفـظ   ياوقـات بـرا   ياريبسـ  يست،از ترس جان و در برابر دشمنان ن يشهكه هم تقيه
اول را در  يلسـ گفتـه مج  يا يدمرحوم امام را بخوان يهمصالح اهم شرع است. اگر رساله تق

كتاب مورد نقـد   يپاورق يككه در سخن از مسأله شهادت ثالثه در  »يلوامع صاحب قران«
جامعـه   هـاي  يتكه لزوم مراعات اولو يمعن ينبه ا يهبا مفهوم تق ينيدام بب بدان ارجاع داده

  شد. يداست آشنا خواه يو اسالم يعيش
كائناً ما كان، و لو بلغ  يحكم پا داشت و بر اجراء هر يكمرغ  يشههم يعتدر شر اگر

  مورد نداشت. يهو ثانو يهاحكام به اول يمكه تقس شد يما بلغ، اصرار م
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شرع  ياتيو كوچك، چند مصلحت مهم و ح ييحكم جز يك يبرا شود يمگر م اصالً
  پا گذاشت؟ يررا ز

 يگرد يا يبروجرد اهللا يتآ ياز مصلحت سنج يهم به شهادت دنباله سخنم، انتقاد من
 يـل خود را بر آن بزرگان تحم يتبزرگان طائفه نداشتم. گله من از جامعه بود كه چرا ذهن

 يجو ينوگرنه تا چن گذارد، ياجتهاد احترام نم يو آزاد يشيكرده و به حق آنان در نواند
  مصالح اهم شرع است. يتبزرگان، به حق و به رعا نحاكم باشد مالحظات آ

آن جـو قـرار    يرخود تحـت تـأث   يبود كه گاه ينن كردم اكه از آن بزرگا اي يهگال تنها
است  يتاجتهاد كه از مفاخر مكتب مقدس اهل ب يناهمگون با حق آزاد - ياناًگرفته و اح

  .كنند يمالمت م يرمشهورغ ينظر فقه يكرا به خاطر اتخاذ  يهيفق -
ـ ن يـن انـد از ا  در صـحت آن نقـل نمـوده    يككه ناقد معظـم بـر تشـك    ياستدالل اما  زي

  آورترست. شگفت
به آن  يحكه عدم تصر يتراش يشچون حرمت ر يا در مسأله يهفق يكصراحت  قياس

و انتظار  يتبرابر با ذهن يزو اصل فتوا ن گرديد يم يفيدر حرمت تكل ينموجب وقوع مكلف
ماننـد طهـارت اهـل     يا و متشرعه زمان بود با مسأله يبه اتفاق جامعه سنت يبقر يتاكثر

از مؤمنـان   يكوچك ياردرصد بس يبرا يشترب يراحت كميآن،  يكتاب كه حد اكثر اثر عمل
معكوس  يتاما اظهار نظر در مورد آن به خاطر ذهن بود؛ يدر برخورد خود با اهل كتاب م

 يعتبـه مصـالح اهـم شـر     يانز -در مĤل  -و  ها يجامعه، امكاناًً موجب شبهات و دشوار
هوشـمند پنهـان    يختگـان چنان مع الفارق است كه انتظار نداشتم بـر فره  ياسيق دگردي يم

  ماند.
مـورد احتـرام و    يـه اهللا، فق يـب و سـخن مـال حب   يـزدي در موضوع مال عبدالخالق  اما
خـود آن شـخص    يفـرد  ياتكه ابداً مطرح نبود خصوص يزيزمان در كاشان، چ يپارسا
  بود.
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: الكـرام  يزدهم(قـرن سـ   يعهطبقـات اعـالم الشـ    در سرگذشت نسبتاً مفصل او در البته
  بودم. يدهبه زهد و ورع و علم ند يفاز او و توص ياربس يلجز تجل يزيالبرره) چ
آن فراوان  يرترچشمگ يها و نمونه يستنادر ن يدانشمندان امر ياندر م يتند زبان آفت

است كه اهـل عصـر، همـراه مشـكالت      ينباوحد. اما مهم ا يهالست ف يلاست. فتلك سب
  .شمردند ياو م يراتبه طهارت اهل كتاب را در عداد كبائر و تقص يفتوا يگر،د

» رده«فتـوا چـه    يناهل زمان چه باشد و او جز ا ياو از سو يرتكف يكه علت اصل اين
 ياراو آن فتـوا ذكـر شـود بسـ     يهـا  و گنـاه  يـب كه در جـزء معا  ينگفته باشد هم يگريد

  .ياستگو
درباره او آمده اسـت خبـر نداشـتم امـا اگـر       يمازندران يكه در كتاب آن باب ينسبت از

  .كرد يدر صورت مسأله نم ييريتغ يزداشتم ن
بر  يبر هر كس كه سخن يدر آن دوران به آسان گري يكه تهمت باب يمداشته باش ياد به

بند معروف  يعهمان ترج. آمد يفرود م محابا يب گفت يم يمذهب يخالف انتظار جامعه سنت
  است! يهم باب ينكه ا يريدالناس بگ يهاشمال كه: ا يمنس

 يشعسرت و محنت پ يها در سال گري يرهگذر معادل با اتهام وهاب ينتهمت از ا آن
و  يـدتي عـدم توافـق عق   ينتـر  از اهل آن روز به مجرد كوچك ياز انقالب بود كه مردمان

  .زدند يعلم و عمل م يدگانناجوانمردانه بر بزرگان و برگز ي،فقه
قـالده فخـر بـر گـردن      ينشـان عطرآگ يـاد كه امـروز نامشـان و    يدگانيو برگز بزرگان

  روزگارست.
مبـارز   يجهان اسالم است ناطق برجسته و روحـان  يتهران كه امروز ام القرا ينهم در

رحمـه اهللا   - يمطهر يبزرگوار ما مرتضرا به جرم نقل قول از كتاب استاد  يمحترم ياربس
 يـر از منبـر بـه ز  » اسـت  يوهاب يمطهر« ياداز دشمنان آن بزرگ با فر يكيفرزند  - يتعال

  آورد.
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خود در اعتراف و اعتقاد عام به طهارت و امانـت و فضـل و    ياثبات مدعا يبرا بابيان
كـه   يـن و ا ين،مسـلم  يخمشا ياز سو ياز شروع دعوت حت يشباب در دوره پ يتصالح

و از  يمـذهب  هـاي  يـزه و برآمـده از انگ  ياختالل مشاعر او و نظائر آن ساخته بعـد  يدعو
كـه   ينبر ا يدها، با تأك ساخته ينبوده است به چن »سهمانف يقنتهاو جحدوا بها و است« ياقس

 ياز او رو انداخت يزمان فقط پس از ظهور امر باب كه منافع آنان را به خطر م يانروحان
بـر   ياجتمـاع  يهـا  روزگار ما از تهمت يانداشتند و به سان وهاب ياربس يازشدند، ن گردان

  .بردند ياستفاده را م اكثرنبودند تا از خود دفاع كنند حد يگركه د ياموات
 يپـادر  يمـاجرا  ياجتماع يراثبات ارهاصات مقدم بر ظهور باب، بر تأث يكه برا چنان

در اصـول   ياحثه با او (موضوع استصـحاب كتـاب  در مب يرازو افحام عالم ش ينمارت يهنر
ـ    يـد سخنان علماء مـا، تأك  ياز برخ يعوس يفقه) با بهره بردار  حـد  يو اغـراق و مبالغـه ب

  .نمايند يو م نموده يم
در عوامـل مسـتتر در پشـت مـتن و      يشـيدن اند ، يـق كه شـرط اول تحق  ياوريمب ياد به

  است. يتبدون امعان و رو يو تحرز و اجتناب از تسرع در داور ها يزهانگ
و شـاهد روش   يسـته اهللا كه خود در آن زمان ز يبكه مال حب رسد يبه خاطرم م چنين

هوشمندانه در چنـد سـطر دارد. مبـاد آن كـه پـس از       يا مطالب اشاره ينبود به هم يانباب
به فطانت  يانما از آن چه آن پارسا يزنخبگان عز يو داور يققرن، روش تحق يكگذشت 

  تر باشد. فيضع گرفتند يم يشخود در پ يفطر
گفتـه   ،»كننـد  يم يررا تكف يگراست كه همد ينداستان علما ا«من هرگز نگفته بودم كه 

هـا سـرزنش    عكـس العمـل   ينتنها عوام را به خاطر چن يدو نبا توان ينم يشههم«بودم كه 
  دو گفته برابر است؟ ينا» كرد.

امانت بـه كـار    يتو عدم رعا يعود را با تقطاند كه من عبارت مأخذ خ كه گفته ينا اما
ها در برابر اتخاذ  و عكس العمل ها يتام: گذشت كه منظور سخن، تنها نشان دادن ذهن برده
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جهـات مـذكور در آن عبـارت ابـداً      يربـود وسـا   يفرع فقهـ  يكدر مورد  يعشا يرنظر غ
  نداشت. يتموضوع

 يـن انـد. ا  برآشفته و بر مؤلف پرخاش نموده يرمسلمانانبر غ يشاطالق واژه دگراند از
. رود يامروز در غرب به كار مـ  يضد اسالم ياتمورد در ادب يناست كه در ا يريتعب ينع
روز اسـت كـه    يضد اسالم يعنوشته شا يكدر  يعنوان فصل »يشنجاست انسان دگراند«

نـده آگـاه و فطـن    آن كـه خوان  يـد تعمداً به كار گرفته بودم به ام» براعت استهالل«از باب 
  باب اشاره دارم. يندر ا يا توجه كند به چه مجادله

 يفقها در نجاست اهل كتاب مشكل دارد در حـال  ياند كه مؤلف با فتوا چه فرموده آن
احكـام   كنيـد؟  ياهل كتاب را هم حـل مـ   يهكه طهارت اهل كتاب حل شد جز يريمگ«كه 

تمام اختالف فقها  كنيد؟ يكفار را چه م ]ير... [ساكنيد؟ يازدواج با اهل كتاب را هم حل م
است كه پاسخ آن  يا جمله ،»يستطور ن ين] كفار كه اسايردر اهل كتاب است در مورد [

  دارد: يلبه تفص يازن
كتاب هـم هسـت،    يراهلبه عدم طهارت عام است و شامل غ يكه مشكل فتوا ينا اما

بـودم و نـه در    يرمسـلمانان غ يفقهـ احكام  يفاءاست، اما من نه در مقام است ينالبته كه چن
آراء و فتـاوا بـر اسـالم و فقـه      يكه امروز به خاطر برخ يمقام ارائه گزارش كامل از ستم

  . رود ياسالم و مسلمانان م
اجتهـاد در   يآزاد يـود مربوط به اهل كتاب هم تنها به عنوان شـاهد مـدعا بـر ق    نمونه

  .يرذكر شده بود و ال غ يعيسنت فقه ش
 يسـت، ن يريناند تمام بحث فقها در اهل كتاب است و در مـورد سـا   كه فرموده ينا اما
ناپـاك در   يـان را در بخـش اع  يرازياهللا مكارم شـ  يتآ يعروه الوثق يقهتعل كنم يم يهتوص

ـ   يبـه اشـكاالت نظـر    يگراناز د يشپ يها كه سال ينندچاپ اول آن بب  يو عـوارض جنب
 يـل به طهارت متما يقهو خود در آن تعل افتهيتفطن  يرمسلمانعدم طهارت مطلق غ يهنظر

  شده بودند.
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بـاب   ينفضل اهللا) بوده و هستند كه در ا ينمحمد حس يدهم (مانند عالمه س ديگراني
  موافقند. يشانبا ا

ندارد. هم در مـتن   يمشكل يچدرست خود ه يلاست در تحل يكه قرآن يهمسأله جز اما
 يو سادگ يهاست كه به آسان ام و هم سال همسأله را روشن كرد ينكتاب خراج ا يسيانگل

  ام. از عهده پاسخ سؤاالت در مورد آن برآمده
خصـوص ازدواج زن   يشـان در مورد مسأله ازدواج با اهل كتاب ( كه حتمـاً مـراد ا   اما

هرگونـه ازدواج بـا    يهـود مسلمان با مرد نامسلمان است) خوب است بدانند كـه در فقـه   
ممنـوع   يـداً و چه بـر عكـس، اك   يريهوديبا مرد غ يهوديخارج از مذهب، چه زن  يفرد

 يگـر د كـس  يچخون و نـژاد خـود بـا هـ     يپاك اراستمر يهم برا ياناست چنان كه زردشت
  .دانند يكار را روا نم ينازدواج نكرده و ا

ـ    يحيمسـ  يك يبرا يعني يحيت،مس در  يحيمسـ  يـان ازدواج م يمعتقـد و ملتـزم، حت
بـه   يازمنـد ن يـان، اح يو در برخ يستآسان ن يكو كاتول و پروتستان يك،ارتدكس و كاتول

شده و  يتو تعهد داماد است كه فرزند به مذهب مادر ترب ينمحل و تضم يشموافقت كش
  مذهب او فرستاده شود. يسايبه مدرسه و كل

مـذاهب   يربرخالف نظـر سـائد در فقـه سـا     يزيمورد چ يننظر فقهاء اسالم در ا پس
باب دارد مشكل آن بـا همـه    يندر ا يگرد يحقوق بشر حرف هي. اگر اعالميستن يديتوح

  است و نه اسالم به خصوص. يميمذاهب ابراه
است كه تفوه  يبلكه مطلب يست،از سنخ مسائل باال ن يرمسلماننجاست انسان غ مسأله

  هاست. و حرمت انسان يتامروز، اهانت به شخص يايبه آن در دن
 هـاي  يتو حساسـ  هـا  يتو ذهن يممقطع از زمان را كه در آن قرار دار ينا هاي واقعيت

 يگـر د يو فرهنگ ياييدر مناطق جغراف يكمو  يستكه در آغاز قرن ب ييها جوامع و انسان
 يكسان يمروزگاران قد يسنت هاي يتمدرسه و ذهن يبا حال و هوا كنند، يم يجهان زندگ

  .يدمپندار
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ندارم جز آن كه برخالف روش معمول خود  يا ارهاما چ كشد يسخن به درازا م گرچه
كه فقه مـا در   ها يدشوار يگسترده و توجه شما را به برخ يدامن سخن را اندك يجاز،در ا

  است جلب كنم: يارويامروز با آن رو يايدن
 يـت و مباحث در فقـه مـا هسـت كـه در سـامعه و فاهمـه و ذهن       يمدسته از مفاه يك
 يبنا مطبوع است اما غر يحقوق مدرن و علوم اجتماع گاهيدجهان امروز و از د يفرهنگ

  .يستو مدهش ن
ـ  يـا (  يمـذهب  يتبراساس وضـع  يحقوق يتدر احكام و وضع يضالمثل تبع في  يحت

 يشـهروندان در عـرف حقـوق    ياست كه با مفهوم حقـوق مسـاو   ي)، امريو قوم ينژاد
  .يستن سابقه يب وجه يچحقوق بشر ناهمگون است اما به ه يهموجود و با اعالم

رم تا انقـالب فرانسـه اسـتمرار     يو امپراطور يمقد يونان هاي يتهبود كه از س اي پديده
  داشت.
 يـك را در  يضاتتبع گونه ينوجود ا ي،حقوقدان امروز يا يدانشمند علوم اجتماع يك

كـه در آن   دانـد  يمـ  يمقـد  يايآن به دن يوابستگ يعنينشان قدمت آن نظام  ي،نظام حقوق
  اند. و مشابه يكامروز شر يايدر دن يمتعدد ينيد يها نظامخصلت، 

 يكـديگر ها با  كه سلوك دولت ياييكه از باب عمل متقابل، در دن يامضاء نظام بردگ يا
  .يافتراه  يبر آن مبنا بود، به نظام اسالم

كـه در سراسـر    يابـد  يم اي يدهچون آن را پد بيند ينم يغرابت يزن يندر ا يدجد حقوق
و  ييـد بر آن مهـر تأ  يكا،امر يافتهنو  هاي ينتا آبادگران سرزم يمقد يونان ياناز دانا يخ،تار

 يباز بـر وابسـتگ   يدر آن باب را در منابع فقه اسالم يني. پس وجود قوانزدند يم يبتصو
  .كند يحمل م يمقد يايآن به دن
 دانشـمند  يـا  يمـورخ اجتمـاع   يـك  ياز مسائل هست كه هضم آن بـرا  يگرد اي دسته

ـ  يشـين، پ ينـي د يها به خاطر عدم سابقه در نظام يامروز يرمسلمانغ شناس يند بـا   يحت
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و مدهش است؛ اما بـاز   يبدشوار و در نظر او غر يخي،و سابقه تار يتوجه به ظرف زمان
  .يستو مستهجن ن يحقب وماًلز يق،مفهوم آن به گوش او در همه مصاد

 يتخود، بدون نكاح و بدون حاجت به رضـا  يدزرخر يزبا كن يجواز همخوابگ مسأله
و  يهـودي  ياجازه داده نشـده و در جوامـع مـذهب    يگريد يديمذهب توح يچاو كه در ه

  است. گونه ينداشت، از ا يدمجازات شد يحيمس
و عدم تناسب حكم با  يجز مالحظات حقوق بشر يهنظر ينبا ا يحقوقدان امروز يك

و  يممفاه ي،نظام حقوق يككه چگونه  ينا عنييهم دارد  يمشكل ساختار ي،اخالق مذهب
  .كند يو مقررات حقوق تجارت و اموال خلط م يمرا با مفاه يهمقررات احكام شخص

و طهـارت   يـات احكام و اخالق ي. اوليگرد يزيچ يتاست و مالك يزيچ يجنس رابطه
ه كـ  ييـد مربوط به خود را. نگو ياتاحكام و اخالق يو دوم طلبد يمخصوص به خود را م

  .يستمسائل چندان مورد ابتالء ن ينا يگرجهان منسوخ شده و د يشتردر ب ياكنون بردگ
 گوييـد  يكه مـ  ينيد ينظام حقوق يكاست كه چگونه از  ينا يحقوقدان امروز سؤال

  آورد؟ يسر بر م ينظر ينو عدالت است چن يتبراساس اخالق و عقالن
است بحـث كـرده و    يدهكه به چاپ رس يدر گفتار يشو چند سال پ يكه س اي مسأله

  ام ارائه داده رسيد يرا كه آن موقع به نظرم م يپاسخ
 يطكـه در محـ   يمردمـان  يفرهنگـ  يـت هم هسـت كـه در ذهن   يمسائل يانم يندر ا اما
بـر   يشارتباطات كه صالح و طالح متاع خـو  يايدن يندر ا يول يافته،ما پرورش ن يفرهنگ

 يـد بـر صـفحه كل   يـك كل يـك  ياز اطالعات به راحت يهانبر ج يسر بازار نهاده و دسترس
  است. يح، قبزنند ياست حرف اول را م يسرم يوتركامپ

وجـوب قتـل جاهـل     يـا  يست،كه مسلمان ن يآن جمله است تفوه به نجاست انسان از
و اكنـون در   يـده برگز يگـري د يـن د يـق، مطالعه و تحق يكه به گمان خود از رو يقاصر
نسـائكم  « يـه حكم مرتبط بـا آ  يا يست،هم ن يكس يايو دن يننشسته و مزاحم د يا گوشه

و  يزيـون و در تلو يافتـه قـدر   يعال يمرجع ينتينترا يگاهدر پا يكس يراًكه اخ» حرث لكم
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 ينترنـت گـذاردن در ا  يتمسخر و وهن و طعن بر مكتب شد (مسأله برا يزدستاو ينترنتا
 يعل در فـرض حـدوث اسـترقاق در مـورد اسـرا     به ذوات ب يجواز تسرّ ياقحط بود؟)، 

دو فـرع   يـن ا شنوم يروزها م ينالمؤمن (كه ا يهالخ يتهالرجل جار يلجواز تحل يا ي،جنگ
بر مذهب شده است)، و  يدطعن شد يزخارج، دستاو يفارس يوهايو راد ينترنتدر ا يراخ
  .يگرد ياربس يرنظا

حفـظ حرمـت و عـزت     يگـر، از هر زمـان د  يشب يدكه شا يدر جهان فرماييد يم حاال
 يروهـاي كـه ن  ياول مكتـب مقـدس اسـت، در جهـان     هـاي  يتاسالم و مسلمانان از اولو

چهـره اسـالم در    ياندنزشت نما يرا برا يبيمه يبيجهان جنگ صل يو استكبار يمنياهر
كـار خـود را بـر     يدو تأك يهو تك يندفزاا يگرفته و دم به دم بر وسعت و شدت آن م يشپ

مواضـع نـاهمگون فقـه بـا      يا نهـاده و از راه عمـده كـردن پـاره     ياسالم ينشعائر و قوان
 يـان آدم يفطـر  يو همـدرد  يتا بر عواطف نوع دوسـت  كوشند يجهان مدرن م يها ارزش

 كنند ميكه بر مسلمانان  اي سابقه ياثر گذارند و دست خود را در ستم ب يكديگرنسبت به 
  رد؟ك يدباز و بازتر دارند، چه با

خـود ادامـه دهـد و از     يكار ياهدشمن را به حال خود واگذاشت تا همچنان به س بايد
  كند؟ يمترس يرانسانيو غ يهكر يا اسالم و مسلمانان چهره

و  يؤمناست كه هست، فمن شاء فل يناسالم هم ييمو بگو يمدست بگذار يرو دست
  القتال؟ يناهللا المؤمن يو كف يكفر،من شاء فل

بـار،   وضـع اسـف   يـن روزمـره بـا ا   يـري عمر درگ يكپس از  يكه اگر كس فرماييد مي
امـروز   يـاي اسـالم در دن  ياتيمصلحت ح يكسطر كوتاه توجه شما را به  يكبخواهد در 

  ؟»نظر كند يدتجد يدر چاپ بعد« يدكرده و با »ياخالق يرغ« يجلب كند كار
به نقد  يفه،اداء وظموضوع و  يصاز باب تشخ ي،سطر يكاشاره كوتاه  يك فرماييد مي

 »يسـتي ژورنال يكـار «عسـرت،   يـز روزگار غـم انگ  ينفتوا در ا يكحال و مشكالت ما با 
  است؟
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در حضـور مردمـان بـر جسـد نـواده       يف،شر يباقر (ع) به نقل كتاب الجنائز كاف امام
خود كه همراه  ياناز حوار يكيگذارد، اما دور از حضور آنان به  يتخردسال خود نماز م

 يـه عل يتو انما صل«خواند،  يدسن و سال نماز نبا ينبد يفرمود كه بر كودك دآورييابود 
  »اطفالهم. يعل يصلون[ان آل محمد] ال  يقولواه ان يكراه ينهمن اجل اهل المد

و عـزت   يحرمت اجتماع يمكه بدان يستهمه ما ن يبرا يسخن رهنمون بزرگ ينا آيا
  كند؟ يم يفتكل يجاددارد و تا كجا اجازه عمل داده و ا يتاهم يزانمسلمان چه م

ارتباطـات مـدرن در راه    يماز امكانـات عظـ   يرياز آن كه به فكر بهره گ يشپ يدنبا آيا
 يآن را بـرا  يممكتـب خـود و تعـال    يافتيماسالم ب يامها و گسترش پ و جذب توده يتهدا

دارنـد قابـل    يمتفاوت يذهن يما برآمده و الگوها يجز فرهنگ سنت يكه در فرهنگ يكسان
مـا   يها مردم جهان به ما و ارزش يگرم كه آن سه چهارم ديكن يكم كار و دست يمفهم كن

از مـردم خـود و عواطـف     نگراني يو ب ياحترام بنگرند تا نابكاران نتوانند به آسان يدهبه د
 مدنانـه يرمتو غ يضبر ما ستم كنند و آنچه را كه خشـونت و تبعـ   ينها، چن ملت يهمدرد

  خود قرار دهند؟ يانيرانساعمال غ يهتوج خوانند يبودن احكام اسالم م
است. بصرت بما لم تبصروا بـه. تجـارب    ينام. نه چن كرده يكه با فقه شوخ اند فرموده

غـرب   يدر مجامع علمـ  يتمقدس فقه اهل ب يوانا يعاز كنگره رف يكه در پاسدار يعمر
 ينبود، شقشقه مهـدور  ينگذشته است. آنچه نوشتم شوخ ياراناز  ياريشد بر بس يسپر

  وگرنه: ي،و شهاب قبس يآن هم در حد اخگر ومي،و نفس المهم يبود و نفثه المصدور
  من است ينهآتش نهفته كه در س زين

  1كه در آسمان گرفت يستا شعله خورشيد
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