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باور عمومي شيعيان به اصل «امامت» و نقش آن در توسعه 
«اقتدار اجتماعي» ائمه(ع) 

دپور همن فر 96Fفهيمه 

∗ 

چكيده: 
گيري ها و مناسبات اجتماعي و سياسي در تاريخ ميان بسياري از باورهاي كالمي و جهت

شود. بر همين اساس، ائمه(ع) در طول دوره حدود اسالم، رابطه اي انكارناپذير يافت مي
 سال حضور خود در ميان مردم و در شرايطي كه فاقد ابزار معمول و اهرم متعارف 250

 بودند، با عرضه نظريه   از جمله قدرت سياسي و نظامي- اعمال قدرت و حاكميت -
جاي مدل رايج امارت و خالفت در جامعه اسالمي و در قالب يك «امامت منصوص» به

گيري كالمي، زمينه تعميق نفوذ و گسترش اثربخشي و اقتدار خود را در عرصه جهت
مناسبات اجتماعي و سياسي فراهم نمودند. 

اين پژوهش كه بر نظريه پارسونز در باب ارجاع قدرت به اقتدارِ مبتني بر مشروعيت 
استوار است، تالش مي كند چگونگي تأثير اصل امامت در كالم شيعه - از راهي غير از 

 بر مناسبات اجتماعي و معادالت سياسي آن روزگار را   قدرت سياسي و نظامي- توسعه
گيري مدل جديدي از اقتدار انجاميد و در نتيجه آن، ائمه به جدي ترين خطر كه به شكل

براي حاكميت دستگاه هاي سياسي معاصر خود تبديل شدند، تبيين كند. 

 كالم شيعه، امامت منصوص، قدرت، اقتدار، نفوذ اجتماعي. واژگان كليدي:
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 طرح مسأله

صورت مباحث و موضوعات مطرح در حوزه معرفت شناسي ديني و اصول عقايد به
بسيط و كلي از زمان ظهور اسالم مطرح بوده است؛ اما حضور روشنگر پيامبر(ص) از 

سو و بساطت زندگي و طبعاً سادگي فهم عرب آن روزگار از سوي ديگر، مانع يك
شكل گيري سؤاالت جدي در اين زمينه و مباحثات و گفتگوهاي مرتبط با اين 

 موضوعات مي شد.
زاترين مسأله در تاريخ انديشه ديني مسلمين رخ نمود. با وفات پيامبر(ص) چالش

مسأله جانشيني پيامبر(ص) از نخستين مسائلي بود كه رويكردهاي مختلف به آن، باعث 
صف آرايي مسلمانان در مقابل هم شد و در تاريخ اسالم ادامه يافت و منشأ بروز اختالفات 

عالوه اختالط مسلمانان با ساير ملل و انديشه هاي رايج آن زمان، بستر بعدي گرديد. به
ديگري براي تبادل آرا و شكل گيري سؤاالت و گفتگوهاي نظري فراهم آورد. پاسخ هاي 

از نخستين دهه هاي  - مختلف به پرسش هايي كه بعدها آنها را پرسش هاي كالمي ناميدند
پس از وفات پيامبر(ص)- به مميزاتي تبديل شد كه جريان هاي فكري مختلف را از 

يكديگر باز مي شناساند. كتاب هايي با نام «ملل و نحل» بر همين اساس (بيان ويژگيهاي 
فكري كه حدود و ثغور مذاهب و مكاتب كالمي و اعتقادي را معلوم مي سازد) به معرفي 

تنوع، كاركرد و نتايج اين موضوعات باعث ارتباط آنها با عرصه هاي مختلف  آنها پرداخته اند.
فكري، سياسي و اجتماعي مي شد. مثالً غير از مباحث رهبري و امامت كه مستقيماً به 

حوزه كالم سياسي مرتبط است، نتايج برآمده از مباحثي چون جبر، اختيار و ارجا نيز بر 
هاي فكري مرتبط با دستگاه هاي خالفت اثرگذار بود و موضع گيري هاي سياسي و جريان

 مثالً امويان همين دليل غالباً يك طرف اين مباحثه ها مورد حمايت خلفا قرار مي گرفت.به
 عباسي به معتزله گرايش نشان ي طرفدار مرجئه و جبريه بودند، برخي خلفابيشتر

هاي كالمي، خاستگاهي بسيار كلي داشته اند؛ اما زمينه ؛ البته اين انشعاب  و...مي دادند
هاي بعدي تا آنجا ادامه يافت كه مالحظه كثرت نام اين فرق و مذاهب، موجب انشعاب

عنوان يك اقليت معارض با جريان فكري حاكم، براي ادامه تشيع نيز به شگفتي است.
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حيات خود و افزايش ضريب تأثير بر پيروانش، نيازمند طراحي اساسنامه اي بود كه به آن 
امام كاظم(ع) عنوان يك تشكيالت فكري و سياسي مستقل، هويت و استقالل ببخشد. به

«الي : فرمودميخطاب به كساني كه در انتخاب مسير فكري خود دچار سرگرداني بودند، 

 الي، ال إلي المرجئه و ال إلي القدريه و ال إلي المعتزله و ال إلي الخوارج و ال إلي الزيديه...»
 از آنكه نشان مي دهد امام با نفي مرجعيت گذشته اين نقل )222/ 2: 1413نعمان، (ابن

، روشن مي سازد نده استخوافرا   دفكري ديگران، شيعيان را منحصراً به هدايت معنوي خو
د قابل ه ح كالمي آن روزگار تا چهايكه خطوط فكري و مرزهاي اعتقادي ميان جريان 

شناسايي بوده و تشيع امامي نيز بايد مميزات و حدود جغرافياي فكري خويش را دقيقاً 
 سامرا،  بهترسيم مي كرده است. اربلي نيز در نقل داستان انتقال امام هادي(ع) از مدينه

 يكي از افراد اين گروه خارجي بود، ديگري از حشويه و ديگري متشيع.داده كه گزارش 
 اين نقل نيز مرزبندي هاي كالمي در آن روزگار را نشان )32-30/ 4: 1426(اربلي، 

 «جز ما و شيعيان ما كسي بر آيين ابراهيم نيست» كه امام سجاد(ع)اين جمله مي دهد. 
 .ا بوده بر همين تمايزيتأكيد) 145/ 4: 1427(ابن شهرآشوب، 

مانند  البته ائمه(ع) افزون بر ورود به مباحثي كه به مباني اصلي دين مرتبط بود -
مسائل مرتبط با توحيد، شرك، الحاد و تجسيم و تشبيه- در شناسايي، استخراج و 

نحوي اقدام مي كردند كه رصد موضوعات كالمي براي ورود به مباحثات و گفتگوها، به
گونه اي با مقاصد اصلي مذهب و نظر در آن زمينه و تحقق يك مميزه فكري، بهاعالم

مؤثر بر آن مرتبط باشد و از ورود به مباحثي كه نتيجه عيني و عملي مشخصي 
، به شيعيان خود نيز در اين زمينه تذكر مي دادند. مثالً ايشان در هنداشت، پرهيز كرد

 فعال تر از موضوعاتي چون خلق قرآن ،مباحثي چون ارجا، قضا و قدر و جبر و اختيار
ظاهر شدند؛ چراكه چنين مباحثي موجب باال گرفتن منازعات و مخاصمات 

كم  نتيجه اي مي گرديد كه امامان همواره پيروان خود را از آن برحذر مي داشتند. 
؛ 86/ 3؛ اربلي، همان: 321/ 5تا: سعد، بي؛ ابن300/ 2؛ 94-92/ 1: 1383(كليني، 
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) حال آنكه طرح و اعالم موضع در مواردي چون ارجا، 184/ 3تا: ابونعيم اصفهاني، بي
قدر، جبر و اختيار، مستقيم و غيرمستقيم به قرائت ائمه(ع) از دين مربوط بود و بر 

چگونگي مواجهه افراد با جامعه، سياست، فرهنگ و... اثرگذار بود. اين همان نكته اي 
هاي كالمي» بر «تحوالت عنوان اثربخشي «انديشهاست كه در اين پژوهش به

گردد. اجتماعي و مناسبات سياسي تشيع» بررسي مي
جريان فكري تشيع امامي با اهتمام ائمه(ع) به تغذيه فكري شيعيان و طرح 

مباحث جدي فكري در آموزه هايشان و ظهور چهره هاي مهم ميان اصحاب امامان، 
عنوان نظريه پردازي كه هريك تحت آموزش و تربيت ائمه به - مانند هشام بن حكم

سرعت قالب يك مذهب و  به-سبك در مباحث كالمي مطرح گرديدند صاحب
 مكتب فكري به خود گرفت.

سو متأثر از روند البته اين قالب هاي فكري، تحققي تدريجي داشته اند كه از يك
شكل گيري مرزهاي فكري عمومي در جامعه اسالمي و حاصل تعارض و مرزبندي 

فَرق كالمي مسلمان در مقابل يكديگر بوده است - حديث اخير از امام كاظم(ع) در 
و از سوي ديگر، تحت تأثير مباحثات فكري  واقع ناظر به اين بخش است -

مذهبي يا همان گفتگوهاي كالمي ميان خود متفكران شيعه قرار داشته است. درون
معناي آن نيست كه عقايد كالمي البته تطور تدريجي قالب هاي فكري لزوماً به

شيعيان فاقد پشتوانه هاي اساسي ديني و يا مباني عميق در مرحله ثبوت بوده است؛ 
) 1386كه برخي به گونه اي خاص مدعي شده اند. (ر.ك: مدرسي طباطبايي، چنانآن

در ميان مجموعه مميزهاي فكري شيعه، يقيناً «امامت» اساسي ترين مؤلفه كالمي 
پردازي در اين موضوع و هم بررسي ميزان اثربخشي اين مؤلفه بر است كه هم نظريه

ساير زمينه هاي انديشه كالمي و قالب هاي اجتماعي تشيع، پژوهش هاي گسترده اي 
 مي طلبد.

زمان با بروز تحول تدريجي در جريان انديشه نكته قابل توجه آن است كه هم
 عبارت بود از  كهلحاظ اجتماعي نيز تحول ديگري شكل مي گرفتشيعي، به
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شكل گيري قالب هاي تشكيالت اجتماعي شيعه تشيع در نيمه قرن اول هجري كه 
روي نمي توانست اثر هيچشده اي داشت و بهجمعيت پراكنده و غير سازماندهي

درپي كننده اي بر تحوالت اجتماعي آن عصر داشته باشد - كه ناكامي هاي پيتعيين
امام علي، امام حسن و امام حسين(ع) در كسب پيروزي هاي جدي در مقابل 

كم جناح هاي مخالفشان ناشي از همين فقدان تشكيالت سازماندهي شده بود - كم
و در طول حدود دو قرن به يك تشكيالت منسجم تبديل گرديد كه نهاد پيچيده 

شود. اين جريان دوم، وكالت، تنها يكي از جلوه هاي اين تشكيالت محسوب مي
يعني تقويت قالب هاي تشكيالت اجتماعي شيعه و توسعه و تعميق تدريجي نفوذ 

عنوان جغرافياي انديشه و عمل مردم در نقاط مختلف جهان ائمه بر اين تشكيالت به
اسالم در شرايطي بود كه ائمه هيچ ابزاري براي اعمال قدرت و حاكميت در اختيار 

زماني اين دو جريان فكري و اجتماعي در مكتب تشيع، وجود رابطه اي نداشتند. هم
علّي ميان اين دو را محتمل مي سازد. به ديگر سخن، سازماندهي تفكر شيعي و از 

97Fهمه مهم تر، عرضه يك نظريه منسجم در مسأله امامت و رهبري،

تدريج زمينه  به�
نظير بر اين سازماندهي اجتماعي و سياسي شيعيان را فراهم آورده، اقتداري بي

ارمغان آورد. تشكيالت براي ائمه به

چارچوب نظري 
نحوي به شناسي و علوم سياسي كه بهدر ميان مجموعه نظريات مطرح در جامعه

مدل هاي متنوع مناسبات قدرت پرداخته اند، تعريف پارسونز از قدرت، بيش از همه 

                                                 
. البته اين نكته يادآوري مجدد مي طلبد كه «نظريه امامت منصوص» مانند ساير مميزات كالمي، 1

محصول يك جريان تدريجي است كه ابعاد مختلف آن در نيمه دوم عصر حضور شكل گرفته، 
تر، اشاره به مباني و ريشه هاي تاريخي تئوريزه شده است. سخن از اين نظريه در دوره هاي پيش

است كه در نهايت به شكل گيري آن انجاميد، نه طرح و ارائه يك نظريه منسجم و كامل، 
كه در پايان عصر حضور و در طول عصر غيبت و در روزگار معاصر به آن پرداخته آن چنان

مي شود. 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


176   فصلنامه علمي  ñ 1387، سال چهارم، شماره پانزدهم، زمستان انديشه نوين ديني پژوهشي 

 

به موضوع اين پژوهش نزديك است. وي به جاي تعريف قدرت به توانايي يك طرف 
بر تحميل خواست خود به طرف مقابل، آن را به توانايي فراگير براي اجراي تعهدات 

الزامآور در يك نظام يا سازمان جمعي معرفي مي كند كه با اتكا بر ربط آنها به 
نظر او قدرت اساساً از اقتدار ناشي يابد. بنابراين بههدفهاي جمعي مشروعيت مي 

شدهاي كه اساس قدرت را تشكيل ميدهد، در ميشود؛ يعني مشروعيت نهادينه
 قالب نهادينه كردن حقوق رهبران در جلب حمايت اعضاي اجتماع تعريف ميشود.

عنوان مقوم در تعريف پارسونز از قدرت، وجود تعهدات الزامآور، مشروعيت را به
كند. طبعاً او كسي را قدرتمند ميشناسد كه توانسته با استفاده از قدرت مطرح مي

نفوذ خود و تأثير بر وجدان طرف مقابل و ايجاد انگيزه در او و - البته در شرايط 
خاص - استفاده از ضمانتهاي اجرايي منفي يعني زور، او را به مشروعيت خود 

 اعمال ه كانالهاي چهارگان،اين موارد متقاعد كرده، تحت تأثير اقتدار خود قرار دهد.
:  دقدرت پارسونزي محسوب ميشون

دادن مزاياي مثبت به  يا  ضمانت اجرايي مثبت جهتكانال موقعيتيانگيزه:  .1
. هاي من پيروي كند از خواستكهديگري 

 تهديد تحميل شرايط  يا ضمانت اجرايي منفي جهتكانال موقعيتيزور:  .2
.  اگر ديگري اطاعت نكند،نامساعد

 دالئل موجه براي اينكه چرا ه ارائ ياكانال نيت ضمانت اجرايي مثبتنفوذ:  .3
  .ديگري بايد اطاعت كند

  يا ضمانت اجرايي منفي جهت كانال نيت:وجدان يا تعهدات اخالقي ديگر. 4
 نادرست است كه ديگري اطاعت  -يا اعتبارات ديگر - تهديد به اينكه از نظر اخالقي

 )305و304: 1383؛ همو، 225 :1378،  (گيدنز.نكند
تنها هيچ تالزم معناداري بين برخورداري از جالب است كه از نظر پارسونز، نه

داشتن ابزار اعمال زور و يا توانايي اعمال ضمانتهاي اجرايي- در  قدرت با در اختيار
مقابل كساني كه از خواست او تخطي ميكنند- وجود ندارد، اساساً توسل به 

هاي قاهرانه براي اعمال قدرت ميتواند نشاندهنده اساس پوشالي و بي ثبات هشيو
خوبي تصور كرد كه قدرت باثبات و اساسي در قدرت فرد باشد. بنابراين ميتوان به
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جريان كنشهاي اجتماعي، گاه نه در اختيار مثل رهبران و صاحبان حاكميت 
-كه معموالً بيشترين ابزار اعمال زور يا ضمانت اجرايي را عليه مخالفان  سياسي

خود دارند- كه در اختيار كس يا كساني باشد كه به رغم فقدان چنين امكاناتي، بهتر 
به مشروعيت و اقتدار خويش متقاعد سازند و آنان را - توانسته اند مردم را نسبت

؛ 221و220: 1378تعبير پارسونز - به سپردن «تعهدات الزامآور» وادارند. (همو، به
نظر پارسونز «دگرگوني اجتماعي در كلي ترين جنبه آن اساساً ) به299-310: 1383

تكاملي فرهنگي است و اين يعني تغيير ارزشها، هنجارها و نظامهاي عقيدتي.» 
) تكامل فرهنگي و تغيير ارزشي كه از جانب فرد ِ در موضع 222و221: 1378(

قدرت و يا صاحب اقتدار، هوشمندانه هدايت و رهبري ميشود.  

فرضيه 
اين پژوهش بر آن است تا با بررسي چگونگي تعامل دو جريان تحول فكري و 

گيري قالب هاي كالمي و  سال عصر حضور ائمه و شكل250اجتماعي شيعه در طول
عنوان رهبران سو و توسعه  و تعميق اقتدار ائمه بهطور خاص، نظريه امامت از يكبه

يك سازمان و تشكيالت مقتدر سياسي از سوي ديگر، اين فرضيه را محك بزند كه 
«نظريه امامت در عرصه انديشه و كالم شيعه، موجب توسعه اقتدار و نفوذ ائمه در 
ميان شيعيان و درنتيجه توسعه قدرت آنان در عرصه مناسبات سياسي و اجتماعي 

روزگارشان گرديده است.» تشكيل و تقويت سازمان سياسي شيعه كه محصول 
تدريجي بيش از دو سده حضور ائمه در ميان شيعيان بوده، برآيند اين دو جريان 

گيري نظريه كالمي) تأثير است كه يكي (توسعه قدرت سياسي) از ديگري (شكل
پذيرفته است. 

 ترين مؤلفه كالمي شيعهامامت، اساسي
ترين اختالف در امت اسالمي بود كه در قول شهرستاني، امامت موضوع بزرگبه

هيچ مسأله اي در تاريخ اسالم تا اين اندازه، زمينه منازعات و درگيري هاي  كالمي 
) اصلي ترين مسأله در امامت و 31/ 1: 1419(شهرستاني،  فراهم نشده است.

جانشيني پيامبر(ص)، پذيرش انتصابي بودن امام از جانب خدا (نظريه امامت 
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 اعم از  ودر مقابل نصب االهيمنصوص) يا واگذاري مسؤوليت تعيين امام به مردم 
انتخاب آزاد و بيعت عمومي، اعمال نظر اهل حل و عقد، انتخاب شورايي، وصيت 

البته در اين قول اخير، همواره معناي عام و   بوده است.يا قيام به سيفامام قبلي و 
 ،رايج امامت ميان عموم مسلمين كه بيشتر جنبه هاي دنيايي و حكومتي دارد

مدنظر بوده است، نه امامت به مفهوم و اصطالح خاص آن نزد شيعه كه جامع امور 
دين و دنياست. خاندان پيامبر(ص) و پيروانشان قرن ها درصدد تبيين، تبليغ و 

معناي رايج توسعه باور به نظريه اول بودند كه بار كالمي عميق تري از امارت به
شود: داشته است. در ادامه، اين نظريه از ابعاد مختلف بررسي مي

. واكاوي نظريه «امامت منصوص» 1
رهبري  اساسي ترين محور شكل گيري يك تشكيالت و شاخصه تحقق آن است و 

كننده خطوط اصلي حركت افراد مي باشد و رهبر، محور انسجام گروه و تعيين
شمار مي رود. اطاعت از او القاكننده روح توافق جمعي به

با وجود آنكه عرب عصر جاهلي، فاقد شكل كاملي از حكومت، انضباط سياسي و 
گذاري و قانون مندي متمركز و متناسب با ساختارهاي رشديافته اجتماعي بود، قانون

شده و داراي در همان ساختار و بستر اجتماعي قبيله، «رهبري» اصل قاطع، شناخته
اساسي ترين نقش در حفظ انسجام اجتماعي آنان شمرده مي شد. انتخاب رئيس 
معموالً برعهده گروهي از برجستگان قبيله انجام مي گرفت و شخصي كهنسال و 

واجد شرافت خانداني، برجستگي اقتصادي و فضائل اخالقي در قالب نظام فرهنگي 
عصر جاهلي برگزيده مي شد. هنگام ظهور اسالم و ادعاي نبوت و رهبري ديني و 

سپس زمامداري سياسي از جانب پيامبر ، انديشه اجتماعي عرب در مقابل اصل 
پذيرش رهبري مشكلي نداشت؛ برخالف پذيرش برخي از احكام اسالم، مثل وجوب 

نماز و سجده، يا حرمت شراب و زنا كه اساساً مقاومت اعراب را برمي انگيخت. اگر 
هم مخالفتي وجود داشت، ناشي از مقاومت در برابر پذيرش يك جوان هاشمي با 

شده خود و تبارش، سابقه يتيمي و فقر بود كه گذشته از جايگاه معنوي شناخته
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فاقد قدرت اقتصادي  و اقتدار اجتماعي در آن جامعه  بود و از بسياري از چهره هاي 
حساب مي آمد. مهم تر آنكه عرب به ساختار تر بهسرشناس قريش آن روز، جوان

ي را برنمي تافت. اهاي خو كرده بود و تمركز رهبري در قالبي فراقبيلقبيله
پس از سال هاي ناكامي در مكه، هجرت به يثرب و استفاده از موقعيت اجتماعي 

داليل مختلف به توسعه باوري جديد و ايجاد تحول عميق اجتماعي و مساعد آن ، به
 النبي در مقابل اقتدار سنتي رو به ينةفرهنگي كمك كرد. اقتدار رو به افزايش مد

انفعال مكه و سرانجام فتح مكه و درهم شكسته شدن ظاهري مواريث فرهنگي و 
وجاهت اجتماعي شرك در مقابل اسالم، از جمله اين داليل بود كه پذيرش عمومي 
رهبري پيامبر در بخش هاي عمده جزيره العرب را به همراه داشت؛ رهبري كه ديگر 
نه جوان بود و نه فاقد پشتوانه اقتصادي، اجتماعي و سياسي و شايد هضم پذيرش 

اقتدار او براي مخاطبان پايان دهه دوم عرضه اسالم، آسان تر و براي مخالفان 
سمت عالوه محتواي تعاليم پيامبر نيز همچنان بهقديمي ترش اجتناب ناپذير بود. به

حذف قوم گرايي ها و رقابت ها و كشمكش هاي خانداني سوق داده مي شد.  
نظر مي رسيد انديشه سياسي عرب در گذر از دوره جاهلي به اما بر خالف آنكه به

عصر ايمان، قالب هاي جديد رهبري را جايگزين نگرش هاي سنتي كرده است، وفات 
پيامبر(ص) و تنازعات سياسي ميان مدعيان خالفت و پيروزي انديشه  اي كه به 

هاي نگاه اجتماعي عصر جاهلي چنان خالفت خلفاي اوليه انجاميد، نشان داد رسوب
پررنگ باقي مانده بود كه حتي در لباس و ادبياتي نوين، مانع امتداد جريان فكري 

نفوذ جامعه بر جريان برآمده از انديشه هاي نبوي مي شد. اثرگذاري برخي افراد ذي
انتخاب خلفاي اوليه (اهل حل و عقد) دخالت دادن مالك سن در انتخاب خليفه و 

98Fبهانه سن بيش ترجاي علي(ع) صرفاً بهانتخاب ابوبكر به

) 29/ 1: 1413قتيبه،  (ابن�

                                                 
�.محمد حنفيه» هم در مقابل امام سجاد(ع) به همين مسأله استناد  حتي بر اساس برخي نقلها» 

)46 /2تا:  (طبرسي، بي بر نص و مواريث نبوي تأكيد نمود.، اما امام در مقابل؛كرد
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طرح مسأله نسب و تبار در گزينش خليفه در مقابل انصار مدعي تصدي قدرت يا 
) و تأكيد بر 25-23/ 1قتيبه، همان: ؛ ابن228، 3تا: شركت در آن (طبري، بي

شرافت هاي خانداني حتي در كالم آنان - كه به دالئل و انگيزه هايي خاص و در يك 
حركت نمايشي، قصد تضعيف دو خليفه نخستين را داشتند و بر ضعف بيوت تيم و 

) 210-209/ 3؛ طبري، 11و10/ 2: 1413گذاشتند (يعقوبي، عدي انگشت مي
گونه هاي مختلف، بازگشت به جريان انديشه سياسي رشديافته در فرهنگ جاهلي به

را به نمايش مي گذاشت. 
تاريخ سده هاي نخستين ظهور اسالم - و البته تمام طول تاريخ اسالم در 

قالب هاي متفاوت - عرصه تعارض و تنازع مداوم دو جريان فكري موازي بود؛ جريان 
فكري سنت مدار و تحت حمايت نهادهاي سنتي ريشه دار در فرهنگ كهن عمومي-كه 

 نوگرا حاكميت هاي سياسي معموالً از اين جريان نشأت مي گرفت- و جريان فكري
گراي نبوي - كه خاندان (در مقايسه با نگاه سنتي) و منبعث از انديشه ديني اصالح

پيامبر، شاخص ترين پرچمداران آن بودند و در آن بستر فرهنگي براي تصدي 
جايگاه قدرت، امكان جدي نداشت. بنابراين ائمه(ع) بايستي در يك جريان هدفمند 

شده تعامل و الگوهاي در جهت بازانديشي ساختار موجود، بر شيوه هاي قالب بندي
مورد پذيرش نظام اجتماعي آن روز اثر مي گذاشتند و با استفاده از ظرفيت هاي 

موجود، چه در بسترهاي اجتماعي و چه در مباني فكري ريشه دار در انديشه اصيل 
سمت تغييرات نهادي موردنظر ديني، طرحي جديد براي سوق دادن آن ساختار به

بسا نفوذ تشيع در مناطق خارج از ساختار فرهنگي سنتي خود ارائه مي كردند. چه
هاي اين عامل باشد كه جريان مقاومت قدرتمندي عربي، مانند ايران از جمله معلول

عليه اين انديشه هاي نوين در آن مناطق فعال نبود؛ مسأله اي كه در بررسي علل 
كاميابي اسالم در يثرب - در مقايسه با مكه - نيز قابل توجه است. 

شناسان قول جامعهچنانكه در بررسي ساختار جامعه اسالمي آن روز و به
) سنت و دين، اصلي ترين مؤلفه هاي 60: 1384زمينه توافق» (گيدنز، عنوان «پسبه
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شكل گيري فرهنگ عمومي در جامعه اسالمي شناخته  شود، ائمه(ع) بايد براي ايجاد 
شكلي تحول اجتماعي، نظريه اي در باب رهبري عرضه مي كردند كه بتواند به

در - باورپذير ضمن پيوند ميان اين دو مؤلفه، ميزان اثرگذاري باورهاي ديني 
مقايسه با باورهاي سنتي - در مقايسه با باورهاي سنتي بر بدنه فرهنگي جامعه را 

تدريج مقاومت سنت در مقابل دين را تضعيف و يا الاقل تعديل افزايش دهد و به
كند. 

نظريه «امامت منصوص» يا «انتخاب رهبر بر اساس گزينش االهي» واجد اين 
شاخصه ها بود؛ پذيرش اصل رهبري و امامت كسي با اختياراتي گسترده در حوزه 

دين و دنيا و مناسبات مادي و معنوي كه نه بر اساس مصلحت سنجي هاي اهل حل 
 كه بر اساس گزينش االهي ،و عقد يا سليقه هاي عمومي يا منطق متعارف اجتماعي

99Fو صدور نصي قاطع، انتخاب و معرفي مي شد.

 از آنكه امامان با ارائه نشانه ها و پس �
اثبات قابليت هاي خود توانستند اين جايگاه را تثبيت كنند و با تأكيد بر ارتباط 

نسبي آنها با پيامبر و وراثت معنوي او طرحي براي رهبري ديني به شيعيان عرضه 
شده در ميان اكثريت جامعه آن روز بسيار شد كه با رهبري سياسي - ديني پذيرفته

متفاوت بود. خلفا با آنكه دائماً درصدد تعريف نوعي منزلت معنوي براي خود 
عنوان صحابه پيامبر(ص) يا جانشين او و يا حتي جانشين خدا (ابن ابي الحديد، به

) و القاي آن به مردم بودند (فرهمندپور، 137/ 9تا: كثير، بي؛ ابن24/ 15: 1404
دليل نوع عملكرد و حتي اعتراف خود به اشتباه يا جهلشان كه اقتدار ) به1383

 سياسي دستگاه خالفت را پذيرفته بودند، قابل قياس با فرزندزادگان پيامبر نبودند.
اثرگذاري  عنوان رهبر و برگزيده االهي، از امكاندر اين طرح جديد، امام به

شد و در همان بستر فرهنگي موجود، با مند ميبهره  تري بر نظام اجتماعيعميق

                                                 
�. «براي درك تعريف امامت و تعيين حدود ،الكافي فقط مالحظه فهرست ابواب «كتاب الحجه 

.اختيارات وي در تلقي شيعيان كافي است
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دست مي آورد. اين انگشت گذاردن بر ظرفيت هاي معنوي جامعه، توفيق جدي به
نسخه جديد رهبري مبتني بر پذيرش اصل «امامت منصوص» در صورت كسب 
به توفيق در جلب پذيرش مخاطبانش، نوعي تمايز قالب هاي نظري و عملي نسبت

كرده در سنت هاي داده به حاكميت ريشهاكثريت سنت مدار (معتقد و يا تن
آورد و به تقويت و تحكيم  ساختار اجتماعي تشيع امامي اجتماعي) را فراهم مي

منجر مي شد. مقايسه اين شرايط جديد با جايگاه ائمه  پيشين در جامعه، تحول 
خوبي نشان مي دهد. شكل گرفته در طول اين حدود دو سده را به

ناچار با بهره برداري از بي خبري و ناآگاهي در شرايطي كه حاكميت سياسي به
) و قدرت قاهر و زور از سوي ديگر، مديريت 1378سو (فرهمندپور، عمومي از يك

خود را در جامعه توسعه مي داد، در مقابل هم امامان شيعه با عرضه و تقويت باور 
عنوان اهرمي مشروعيت زا ضمانت عمومي پيروان خود به نظريه امامت منصوص به

اجرايي الزم براي تعامل اثرگذار بر سرمايه عظيم نيروي انساني پيروان خود را تأمين 
شده» برآمده از آن توانستند از اقتداري كردند و با بهره برداري از «مشروعيت نهادينه

مراتب عميق تر - و البته نه الزاماً وسيع تر - از قدرت حاكميت برخوردار شوند. به
فهم بهتر اين جريان اثرگذاري و نفوذ معنوي در مقايسه با قدرت سياسي 

حاكميت، مستلزم درك تفاوت ميان اصل امامت شيعي با امارت يا خالفت است. 
هدف و وظيفه رهبر االهي (پيامبر و امام) هدايت امت از هر راه ممكن است. البته 
ممكن است حكومت گاهي كوتاه ترين راه باشد؛ اما نه يگانه راه است و نه همواره 

يافتني. حتي گاهي ممكن است در شرايطي خاص، راهي ممكن، ميسر و دست
چنانكه امام  تصدي حكومت از هر راه ممكن، اسباب گمراهي ديگران را فراهم آورد؛

علي(ع) دليل چشم پوشي از حكومت پس از وفات پيامبر(ص) را نگراني از گمراهي 
) 62البالغه، نمردم عنوان كرد. (نهج

بنابراين برخالف تلقي عمومي، گرچه ائمه(ع) حكومت هاي خارج از زنجيره 
واليت االهي را غير مشروع مي دانسته اند، تحقق خارجي و تاريخي حكومت هاي 
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عنوان واقعيت معاصر خود را در شرايطي كه اقدام عملي عليه آنان جواب نمي داد، به
موجود - نه يك امر مشروع - پذيرفتند و تالش كردند در بستر اين واقعيت موجود، 

 به ،وظيفه اساسي خود (هدايت) را انجام دهند و البته در اين برنامه ريزي جديد
چنان اقتدار و نفوذي دست يافتند كه حكومت ها حتي با در اختيار داشتن اهرم 

قدرت سياسي، از كسب چنان موقعيت و نفوذي در ميان مردم ناتوان بودند. ائمه(ع) 
وسعت مفهومي امامت و عموميت اين مفهوم بر امارت و خالفت را در قالب يك 
مدل اقتدار جديد و اثربخشي عميق خود بر جامعه و مردم معاصرشان - بدون 

اتكاي به قدرت سياسي - به نمايش گذاشتند و در اين راه به پيروزي هاي 
انكارناپذيري دست يافتند. امام سجاد(ع) به كسي كه از سر شماتت پرسيد: (در 
كربال) چه كسي پيروز شد؟ پاسخ داد: براي شناسايي طرف پيروز، به وقت نماز، 

) اين بيان در 677: 1414اذان بگو، خواهي دانست چه كسي پيروز شد. (طوسي، 
واقع توجه به همين مدل اقتدار سياسي و اجتماعي است.  

هارون در كنار كعبه، امام كاظم(ع) را مورد عتاب قرار داد كه تو همان كسي 
هستي كه مردم مخفيانه با او بيعت مي كنند. پاسخ امام دقيقاً تأييد همان قالب 

 )202تا: حجر هيتمي، بي (ابن«انا امام القلوب و انت امام الجسوم.»اقتدار است كه 
 در مقابل خالفت متكي بر قدرت قاهر نظامي، قدرت مي دهد ائمه(ع)نشان اين نقل 

معنوي را عرضه ميكردند و تالش مينمودند باور به اين قدرت معنوي را به ديگران 
 اين شيوه همواره در استغناي ائمه(ع) در قبال قدرت ناشي از حكومت القا كنند.

سياسي و نوع تعامل آنها با خلفا و متقابالً وحشت خلفا از ائمه(ع) در حالي ظهور 
مي يافت كه ظاهراً هيچ ابزار و اهرمي عليه حكومت در اختيار آنها نبود تا آنجا كه 
حكومت حتي تولد يك نوزاد در خانه امام يازدهم را برنمي تافت و براي اطالع از 

مسأله و تسلط بر اوضاع، از هر راه ممكن و حتي گماشتن كنيزاني براي جاسوسي از 
خانه امام بهره مي جست.  

به حوزه مفهومي امامت و شكل گرفتن عموميت يافتن اين درك و نگاه نسبت
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تعامل مقتدرانه امام با مردم، حكومت و جامعه، مستلزم عرضه عمومي و تبيين 
رو ائمه(ع) در طول دوران حضور با دقيق نظريه امامت در تفكر شيعي بود. از همين

جديت تمام به تعريف حدود اين نظريه و تعميق باور به آن در ميان پيروان خود 
اهتمام نمودند و به رغم تأكيد بر لزوم تقيه در امور مختلف، غالباً در اصل امامت 

خويش تقيه نكردند. روشن است كه ائمه بايستي با نشانه ها، لوازم و شواهدي مردم 
به اين قدرت معنوي متقاعد نموده، زمينه كسب نفوذ و اقتداري متفاوت با را نسبت

فشار سياسي و نظامي را فراهم مي آوردند 

. راه هاي شناسايي امام در نظريه امامت منصوص 2
در نقل هاي روايي و تاريخي، فراوان ديده مي شود كه «قدرت علمي» امام و وسعت 

خصوص در قالب پرسش و اطالعات وي حتي در زمينه معارف ساير اديان و به
پاسخ هايي با علما و دانشمندان، از جمله نشانه هاي امامت ائمه(ع) شناخته شده است. 

) اين 166و165/ 2؛ 198-194/ 1: 1413نعمان، ؛ ابن228و227/ 1: 1383(كليني، 
نكته در مورد امام جواد(ع) كه نخستين كسي است كه ادعاي امامت وي در سن 

/ 3؛ اربلي، 287-282/ 2كودكي مطرح شد، اهميت بيشتري يافت. (همان: 
 ابن اكثم در گفتگو با ،) به همين دليل204حجر هيتمي، همان: ؛ ابن516و515

متوكل از شهرت علمي امام هادي(ع) ابراز نگراني كرده، اين مسأله را موجب تقويت 
كه از سوي ) همچنان437-434/ 4: 1427شمرد. (ابن شهرآشوب، موضع روافض مي

ديگر، مقايسه ضعف علمي خلفا و رقباي سياسي ائمه(ع) موجب تضعيف ادعاي آنها از 
: 1410جوزي بغدادي، ؛ ابن202-200/ 1نعمان، همان: منظر داوري عمومي بود. (ابن

) ائمه(ع) در راستاي تبيين نظريه امامت منصوص، مكرراً بر اتصال علم 136و135
خود به خدا و پيامبر(ص) تأكيد كرده، دانش خود را از  لوازم و نشانه هاي امامت 

؛ 262و261، 258/ 1؛ كليني، همان: 225و224/ 2نعمان، همان: معرفي نموده اند. (ابن
) البته بسياري از منابع اهل سنت نيز به تمايز 242و233/ 4ابن شهرآشوب، همان: 
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 تحليل هايي نيز عرضه  نموده وجنس علوم اهل بيت(ع) از دانش ساير مردم اشاره
كرده اند. مثالً قدرت قضاوت علي(ع) را نتيجه اعجاز پيامبر(ص) دانسته اند كه دست 

) 49جوزي بغدادي، همان: ؛ ابن352/ 2: 1420خود را بر سينه وي قرار داد. (بالذري، 
ابن صباغ نيز در بحثي نسبتاً جامع به بررسي ابعاد علم اهل بيت(ع) و مقايسه آن با 
علوم ديگران پرداخته است و نيازمند نبودن به درس و تكرار، سرچشمه گرفتن از 

دريافت هاي دروني و شهودي، افق فراتر از درك و حس و تجربه، دانستن حقائق عالم 
و اطالع از غيب و... را از جمله خصوصيات علوم آنان شمرده و لذا دانش آنان در 

) 764و763/ 1: 1422كودكي و پيري را يكسان دانسته  است. (
«عصمت» ويژگي ديگري است كه در منابع روايي و كالمي شيعي به امامان 

 ،(كليني  المطهر من الذنوب و المبرأ من العيوب...»،االمام«نسبت داده شده است: 
) در برخي روايات، ائمه(ع) با استشهاد به آيه «تطهير» و نيز مضمون 200 /1 همان:

گفتگوي حضرت ابراهيم(ع) با خداوند كه منصب امامت را شايسته ظالمان ندانست، 
/ 1وقوع هرگونه لغزش و گناهي را در عملكرد ائمه(ع) منتفي دانسته اند. (همان: 

) البته وجوب اطاعت از امام - كه 199و196/ 1: 1404بابويه قمي، ؛ ابن199
نوعي قبول عصمت يا حداقل عدالت مستقالً مورد بحث قرار خواهد گرفت - به

مطلق امام را القا ميكند. در مقابلِ برخي از اهل سنت كه حتي عصمت انبيا را 
برنمي تابند، كتب كالمي شيعه توجه خاصي به اثبات عصمت انبياء و ائمه(ع) نشان 

؛ 152-133/ 3؛ 56-53/ 2؛ 305-299و139-137/ 1: 1407الهدي، (علم .اندداده
ق) كتابي با هدف اثبات 726) تا جايي كه عالمه حلّي (م 804-797: 1358طوسي، 

 دليل براي اثبات 1038عصمت ائمه(ع) نگاشت و پس از پرداخت برخي مقدمات، 
100Fعصمت ائمه(ع) ارائه كرد.

  )1423 (حلي، �

                                                 
�دور از ذهن و غريب ، نبايد از نظر دور داشت كه وجه استدالل بسياري از اين دالئل. البته 

 مثالً استناد به آيه «واهللا بصيرٌ بالعباد» و يا «واهللا يحب المحسنين» براي اثبات عصمت ؛است
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بر اساس نقل هاي موجود، ائمه(ع) همچنين براي اثبات امامت خود، در اختيار 
داشتن «مواريث و ودايع امامت» را مورد تأكيد  قرار داده اند. اين ودايع و مواريث، 
گاه شامل مواردي بوده است كه هرگز كسي آنها را نديده و فقط ائمه(ع) از وجود 

آنها نزد خود ياد كرده اند. مواردي چون پيراهن آدم، انگشتر سليمان، پيراهن 
/ 1يوسف، عصاي موسي و يا الواح او و يا جفر و جامعه و نظاير آن. (كليني، همان: 

/ 1بابويه قمي، همان: ؛ ابن187/ 2نعمان، همان:  ابن؛242-238و231-233
شرط آنكه از وثاقت سندي و محتوايي اين نقل ها ) البته اين مسأله - به193و192

اطمينان نسبي حاصل شود - را بايد نوعي بيان نمادين براي تأكيد بر اين نكته 
دانست كه ائمه(ع) در تبيين نظريه امامت منصوص، امامت را امتداد زنجيره واليت 
االهي مي دانستند كه در ميان انبياي گذشته تا دوران پيامبر اسالم(ص) و اوصياي 

 او استمرار داشته است. 
خصوص به برخي ديگر از اين ودايع هم كه شامل اشيا و لوازمي بوده كه به

پيامبر نسبت داده شده، با نگاه و بياني ديگر، نماد تأكيد بر جانشيني ائمه(ع) براي 
پيامبر است؛ مواردي چون درع، سالح، عصا و عمامه پيامبر و نيز شمشير امام 

؛ 189-187/ 2؛ 185و34/ 1نعمان، همان: ؛ ابن234/ 1علي(ع). (كليني، همان: 
) در برخي روايات، شمشير پيامبر(ص) به تابوت در 192/ 1بابويه قمي، همان: ابن

ميان بني اسرائيل تشبيه شده تا تلويحاً - يا آشكارا - بر اهميت در اختيار داشتن آن 
؛ اربلي، 238/ 1براي اثبات استحقاق وصايت او تأكيد شده باشد. (كليني، همان: 

 حتي امام صادق(ع) هنگام معرفي امام كاظم(ع) ،نقل مفيدبه) 404/ 3همان: 
تعبيري به كار برد كه به نوعي القاكننده همين مسأله يعني ، به عنوان جانشين خود

«...إن موسي قد لبس الدرع و استوت  :در اختيار داشتن مواريث پيامبر(ص) بود

 با اين نگاه، فهم ادعاي عبداهللا بن حسن مبني بر در اختيار )217 /2: 1413 (».عليه

                                                                                                             
(ع).امام
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دست آوردن ) يا اصرار برخي خلفا براي به233و232/ 1داشتن آن (كليني، همان: 
؛ 179/ 4چنين وسائل و اشيايي حتي از راه تهديد ائمه(ع) (ابن شهرآشوب، همان: 

) آسان است. 95/ 46: 1403مجلسي، 
روشن است كه با چنين تبيين و تعريفي از امام و  جايگاه او، تعيين وي تنها 
بايد به نص االهي و انتخاب خدا و نه انتخاب سليقه اي مردم انجام  گيرد و لذا در 
موارد بسياري بر منصوص بودن امامت با در نظر گرفتن اين اوصاف تأكيد شده 

خصوص در نيمه دوم عصر حضور، با وفات هر امام، است. قابل توجه است كه به
دنبال شناسايي امام منصوص بعدي شيعيان، عموم مردم، چهره هاي سياسي و... به

بودند و اصل مسأله لزوم وجود نص براي احراز امامت شخص مدعي كامالً پذيرفته و 
قطعي تلقي مي شده است و اين امر نشان دهنده توفيق حركت ائمه(ع) در توسعه 
باور عمومي به اين نظريه است. وقتي برادر امام رضا(ع) مدعي جانشيني او شد، 

 استناد جمله امام باقر(ع) و امام صادق(ع)، ادعاي او را رد كردند:فقهاي اماميه به
 )414/ 4ابن شهرآشوب، همان:  (».الحسن و الحسين  في اخوين بعدة«اليجتمع االمام

خوبي مي رساند كه ابعاد مختلف مسأله امامت منصوص كامالً براي آنها اين امر به
روشن بوده است. حتي پس از شهادت امام عسكري(ع) وقتي جعفر (برادر امام) 

درصدد برآمد تا با خليفه وارد معامله شود و از حمايت او براي تأييد امامتش كمك 
بگيرد، دستگاه خالفت، توفيق او را پيش بيني نكرد و حاضر به همكاري با وي نشد. 

) همه اين موارد 455/ 4؛ ابن شهرآشوب، همان: 327-323/ 2نعمان، همان: (ابن
وسيله نص، در تلقي عمومي شيعيان و نشان مي دهد كه لزوم احراز امامت شيعه به
حتي غير شيعيان كامالً پذيرفته شده بود. 

ارائه شواهد الزم جهت متقاعد كردن مردم به استحقاق واقعي امام در احراز 
آورد كه گام چنين قدرت معنوي، الزامات و تكاليفي براي مخاطبانشان فراهم مي

بعدي، تحقق عيني توسعه حوزه اثربخشي امام بر تحوالت فكري، سياسي و 
اجتماعي عصر خويش بود. 
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. وظائف مردم در مقابل امام در نظريه امامت منصوص 3
شناخت امام، نخستين وظيفه مردم در اين زمينه و نشانه بصيرت و عقل است. 

) پذيرش، مواالت و يادآوري و ذكر فضائل ايشان نيز 28و25، 11/ 1(كليني، همان: 
از حقوق امام بر مردم و باعث ارتقاي منزلت شيعيان نزد امامان عنوان شده است. 

) اما در منابع 496 و 379-377 ،173، 172 /2؛ 182-180 ،85 ،50 /1 (همان:
شيعي، وظايف مردم به همينجا ختم نمي شود. نقل هاي فراواني بر لزوم اطاعت 

همه جانبه از امامان(ع) تأكيد كرده و آن را معادل يا نشانه اطاعت از پيامبر(ص) 
؛ 48و47 /2؛ 198-196 و 190-185 ،40 /1 :همان( اند.بلكه اطاعت از خدا دانسته

امام علي(ع) هم در بيعت با مردم، نصرت و  )233و232/ 1 نعمان، همان:ابن
) برخي روايات 417/ 3: 1400عساكر، نصيحت را حق خود بر آنان عنوان كرد. (ابن

 اندنيز پيوند با امام(ع) و اطاعت از او را مصداق عهد االهي، بلكه حكم فطرت دانسته 
(همان) و گسستن آن را مصداق عهدشكني با خدا و پيامبر(ص) معرفي كرده اند. 

) حتي در بياني صريح، ارتباط عاطفي 374-373، 338، 337/ 2(كليني، همان: 
صرف ميان مردم و امام ناكافي قلمداد شده و لزوم عزم جدي در تحقق خارجي 
لوازم اين عشق و ارادت، يعني عمل و تالش عملي مورد تأكيد قرار گرفته است. 

) 53و11(همان: 
نكته مهم اينكه، چنين اين شناخت، باور، عشق و اطاعتي تنها در مقايسه با 

موضع گيري افراد در مقابل مرجع مخالف و معارض ائمه(ع) معنا مي يابد و پذيرش 
معناي نفي صالحيت از همه مراجع فكري، سياسي و دينيِ معارض است ائمه(ع) به

/ 4 و اطاعت از امام، مستلزم قطع ارتباط و همراهي با آنها (ابن شهرآشوب، همان:
 /1 همان: ي،(كلين .) ايستادگي در مقابل ايشان و سلب مشروعيت از آنهاست261
 ،222 /1  همان:،نعمانابن؛ 228و222-223، 216، 215 ،184، 183، 51، 46

 و 173-162 /3 همان:، عساكر؛ ابن290-285و260، 259 ،240، 239 ،233، 232
يا بدون توجه ) تا آنجا كه امام حتي فرد 198و143 /4  همان:،؛ ابن شهرآشوب215
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/ 3عساكر، همان: ساكت را عنصر مؤثر در تقويت جناح مخالف معرفي  كرد (ابن
) و مراجعه افراد به دستگاه قضايي جور براي احيا و 83/ 4؛ اربلي، همان: 183

؛ طبرسي، همان: 68و67/ 1 احقاق حق مسلم خود را جايز نشمرد. (كليني، همان:
 ) 107و106/ 2

  فرستاد امام كاظم(ع) براي مهدي عباسيكهداستان معروف تعيين حدود فدك 
نيز در همين راستا قابل فهم است. اينكه امام(ع) در تعيين حدود فدك، مرزهاي 

گسترده جغرافياي اسالم در آن روزگار را برمي شمرد، تلويحاً به معناي نفي 
مشروعيت اعمال قدرت دستگاه عباسي بر سرزمين هايي است كه امام(ع) آن را 

اعتقاد به فقدان مشروعيت سلطه خلفا، منشأ  .حوزه اقتدار معنوي خود مي داند
 .عامل بازشناسي آنها شد تبديل نظريه امامت منصوص به مميزه فكري شيعيان و

) حتي 17و16: 1400؛ اشعري، 190و102، 101، 93: 1351شاذان نيشابوري، (ابن
ميان شيعيان سياسي و اعتقادي هم فاصله ايجاد نمود؛ چراكه صرف اعتقاد به 

كه بسياري چناناولويت علي(ع) و فرزندانش به احراز جايگاه رهبري اجتماعي- آن
به آن معتقد بودند و بايد آنها را شيعه سياسي دانست - نافي مشروعيت كساني 

دست آوردند؛ اما اعتقاد به امامت نيست كه در واقعيت تاريخي، اين مقام را به
معناي نفي مشروعيت هر نوع رهبري و مرجعيت منصوص (باور شيعيان كالمي) به

ديني، سياسي و اجتماعي ديگري غير از امام مؤيد به نص و مستلزم آن بود كه 
حتي خالفت خلفاي نخستين كه به هر شكل و به هر دليل در تلقي عمومي جامعه 

اسالمي آن روز مشروعيت يافته، بلكه حجيت و مرجعيت آنها محرز تلقي مي شد، 
نظر درباره مشروعيت خلفا به  اعالم،نامشروع دانسته شود. لذا گذشته از موارد تقيه

وسيله اي براي محك زدن شيعيان تبديل شد؛ مثالً حجاج، سعيدبن جبير را 
به  اعتقاد يا بي اعتقادي او به اش درباره شيخين را بيان كند تا نسبتواداشت تا ايده

) چنانكه زيد با وجود اعتقاد به افضليت 119تشيع اطمينان يابد. (طوسي، همان: 
دليل آنكه از طعن شيخين پرهيز مي كرد يا ديگران را از اين كار باز علي(ع)، به
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) 65مي داشت، حمايت شيعيان امامي در عراق را از دست داد. (اشعري، همان: 
اين اعتقاد و باور شيعي، اصلي ترين زمينه را براي توسعه و تعميق نفوذ كالم 

ائمه و تقويت اقتدار و قدرت آنان بر جامعه فراهم آورد و به اساسي ترين اهرم فشار 
ترين سالح براي نفي قدرت و اقتدار آنان تبديل عليه دستگاه حكومت و خطرناك

شد. 

 وظايف امام در برابر مردم در نظريه امامت منصوص .4
 از ميان حقوق مردم بر امام و وظايف و نقش هاي او «هدايت»  اساسي ترين وظيفه

امام(ع) شمرده شده است. اين هدايت در مواردي چون تبيين حق و راهنمايي در مسير 
، 184، 179، 178/ 1؛ كليني، همان: 63/ 1تا: شناخت و طاعت االهي (صفار، بي

) تبيين آموزه هاي ديني و فيصله دادن به 197/ 1بابويه قمي، همان: ؛ ابن200و198
اختالفات مردم در فهم قرآن و برداشت از دين و رفع ترديد مردم و ايجاد يقين در آنان 

) پاسداري از دين در مقابل 189و188 ،173-171 ،169، 168 /1 (كليني، همان:
؛ 200و178 ،173-171 /1 تحريف و تغيير يا كج فهمي و برداشت هاي سليقه اي (همان:

، 180 ،177 /1 ) و اتمام حجت بر مردم (كليني، همان:200/ 1صفار، همان: 
) عنوان شده است. همچنين سامان بخشي به اوضاع و احوال حيات جمعي 198و193

) 197/ 1بابويه قمي، همان: ؛ ابن200جامعه نيز مورد توجه قرار گرفته است. (همان: 
اند، به گله اي تشبيه كرده كه كرده امام باقر(ع) در حديثي مردمي را كه امام خود گم

) 183(همان:  پس از سرگرداني، به چنگ گرگ افتاده، دريده مي شوند.
سو (انجام وظيفه امام روشن است كه بررسي رابطه ميان امام و مردم حتي از اين

در مقابل مردم) نيز القاكننده همان بار معنايي است؛ يعني توجه دادن مردم به 
فرد امام در هدايت و قابل جايگزين نبودن اين كننده  و منحصر بهنقش تعيين

يك از مصاديق خارجي مدعي رهبري و زمامداري؛ همان باوري كه باز جايگاه با هيچ
انجاميد. هم به تشديد نفوذ معنوي و اقتدار مطلق امام مي
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اكنون پس از بررسي ابعاد مختلف نظريه «امامت منصوص» بايد بازتاب عرضه 
اين نظريه در جامعه معاصر ائمه(ع) مورد مطالعه قرار گيرد. 

. بازتاب نظريه امامت منصوص در جامعه معاصر ائمه(ع) 5
. شيعيان و نظريه امامت منصوص 5-1

اعتقاد به استحقاق علي(ع) براي جانشيني پيامبر(ص) محوريترين اصل مشترك و 
؛ اشعري، همان: 304-296شاذان نيشابوري، همان: مورد توافق شيعيان است. (ابن

) البته اين استحقاق ميتوانسته برآمده از نوعي نگاه منصفانه سياسي و 17و16
مبتني بر وقايع آن روزگار باشد كه در مقايسه ميان علي(ع) و رقباي سياسياش، 

 در تحليل چرايي  شايدكه طورموجب اعتراف به شايستگي او مي گرديد. همان
اولويت علي(ع)، نگاه خانداني به او - كه نزديكترين كس به پيامبر(ص) بوده است 

- نيز مؤثر بوده است. عنوان «شيعيان سياسي» درواقع گرايش شيعي چنين كساني 
هنگام طرح ادعاي خود براي را توصيف مي كند. البته حتي علي(ع) هم گاه به

دليل همراهي با منطق طرف مقابل، بيش از آنكه بر نص و جانشيني پيامبر(ص) به
نصب از جانب خدا و پيامبر(ص) تكيه كند، بر شايستگي هاي و قرابت خود با 

-351/ 1نعمان، همان: ؛ ابن32-28/ 1: 1413قتيبه، پيامبر(ص) تأكيد داشت. (ابن
) اما در كنار اين گرايش، نميتوان وجود كساني را انكار نمود كه جانشيني 353

علي(ع) را در امتداد واليت االهي و پيروي از او را تكليفي ديني ميدانستند. به نقل 
شيخ مفيد، كسي چون ابوذر حتي در دوره خالفت عثمان نيز علي(ع) را 

 «اميرالمؤمنين» ميخواند.
101F

 چنين كساني به خصوص در آغاز امامت حضرت علي(ع) �
) تا پايان 108و107/ 1تا: ؛ طبرسي، بي11/ 2: 1413بسيار معدود بودند (يعقوبي، 

                                                 
 قابل برخي منابع رجالي شيعه همچنين شرح حال كساني چون «رشيد هجري» يا «ميثم تمار» در .1

)78-75  همان:، (طوسيتوجه است.
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تنها هنگام عمر او هم رشد كمي چشمگيري پيدا نكردند. به همين دليل، نه
شكل گيري خالفت پس از پيامبر(ص) حمايت جدي و قابل اعتنايي از ادعاي 
علي(ع) نشد، وي حتي در سالهاي پايان امامتش نيز همواره از سستعنصري 

102Fهمراهانش آزرده بود. رجز عمار ياسر

) يا اشعار 341: 1410مزاحم منقري، (ابن�
103Fسوده بنت عماره

) در جنگ صفين نشان از وجود 47: 1392طاهر كاتب،  (ابن�
چنان انديشهاي در برخي ياران امام(ع) است. تنوع نگره هاي حاميان امام علي(ع) 

پس از شهادت وي در قالبي جديتر در بيعت با امام حسن(ع) مشاهده شد. با 
وجود بقاياي شيعيان اعتقادي امام علي(ع) در جامعه آن روز، مانند ميثم تمار، 

فرزندان حنيف، حجربن عدي و... و حمايت بسياري از آنان از امام حسن(ع) لغزنده 
بودن انگيزههاي اكثريت هواداران امام بر اساس منافع سياسي، كار را بر امام دشوار 

عنوان اصليترين پايگاه تشيع در آن روزگار - نمود. اين ماجرا در دعوت كوفيان به
از امام  كه البته تشيع آنها را بايد غالباً از جنس همان تشيع سياسي دانست-

تلخي تكرار شد. حال آنكه حسين(ع) و تنها گذاشتن وي هنگام بروز مخاطره به
معدود ياران باوفاي ايشان در واقعه كربال، نماينده جريان فكري خالص در شيعه 

اعتقادي و البته عامل تحقق عميقترين پيروزي هاي معنوي در تاريخ تشيع بودند. 
نظر ميرسد اهتمام جدي ائمه(ع) در طول عصر حضور، بر عرضه نظريه به

«امامت منصوص» و تقويت باور عمومي به جايگاه ويژه امام و امامت در اين قالب 

                                                 
. نحن ضربناكم علي تنزيله 1
 

فاليوم نضربكم علي تأويله  
ضرباً يزيل الهام عن مقيله  

 
و يذهل الخليل عن خليله  

أو يـرجــع الحــق الــي سـبيلـه  

 
 إن االمام اخو النبي محمد .2
 

 علمالهدي و منارهااليمان 
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نظري، تالش براي تقويت جانب اين جناح (شيعيان خالص اعتقادي) و تعميق و 
توسعه قدرت امام براي اثرگذاري بر جريانات سياسي و اجتماعي روز متمركز بود؛ 

قدرتي كه صرفاً بر تلقي عميق شيعيان از جايگاه االهي امام و باور مشروعيت متكي 
بر نصب االهي او استوار بود. ائمه(ع) بدون اين تلقي و باور، ابزار ديگري براي اعمال 

واليت و اثرگذاري بر جامعه معاصر خود نداشتند. انزواي سياسي امام علي(ع) در 
 ساله نخست پس از پيامبر(ص) و نيز كنارهگيري امام حسن(ع) از حكومت در 25

جريان پذيرش مصالحه با معاويه و سكوت امام حسين(ع) در سالهاي امامت خود 
در دوره خالفت او، نشانه خلع يد ايشان از قدرت و اقتدار اجتماعي، بدون 

طور باورپذيري فراگير شيعيان از جايگاه آنان در سال هايي بود كه هنوز اين نظريه به
شفاف مطرح نشده و شكل نگرفته بود. داستان دعوت مرد خراساني از امام 

صادق(ع) براي قيام، معروف است. امام وي را به پريدن در تنور امر كرد تا نشان 
دهد كه تنها در صورتي كه امام، مورد حمايت و بلكه اطاعت كامل و عاشقانه و 

معتقدانه پيروان خود قرار گيرد، حركت وي امكان پيروزي خواهد داشت و چون در 
حال حاضر چنين حمايتي به طور جدي وجود ندارد، قيام اقدامي بينتيجه است. 

) 258و257/ 4(ابن شهرآشوب، همان: 
 البته چنين پيرواني همواره وجود داشتهاند؛ ابوخالد كابلي، دقيقاً بر اساس همين 
باور (لزوم نص در تعيين امام) در جستجوي مصداق امامت مي گشت و البته نتوانست 

محمدبن حنفيه را به امامت و رهبري بپذيرد و تنها در مقابل امام سجاد(ع) به اين باور 
-) جابر جعفي از امام باقر(ع) با عنوان «وصي120؛ طوسي، همان: 159رسيد. (همان: 

) چنين نگاهي 196/ 4األوصياء و وارث علماألنبياء» ياد ميكرد. (ابن شهرآشوب، همان: 
عنوان مصداق عيني نظريه امامت منصوص از افراد بسياري چون ابوبصير،  امام بهو تلقي

: 1424محمدبنمسلم و ديگر اصحاب خاص ائمه(ع) نيز نقل شده است. (ر.ك: طوسي، 
) حتي زيد كه جريان فكري متفاوتي از مسير عملي امامان شيعه را 174و171، 168

رهبري مي كرد، به واليت و حجيت االهي امام صادق(ع) معترف بود. (ابن شهرآشوب، 
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 را كه حتي  - اندك- گرچه وجود ياراني باوفا و معتقد نيزامام باقر(ع) ) 197/ 4همان: 
 بن حسن كه خود را هم رديف هللاحاضر بودند به فرمان امام در آتش بپرند، به عبدا

 واقع بينانه اقتدار و نفوذ خود را براي مواجهه و  وي گوشزد نمود تا،امام(ع) مي دانست
 )201و200 همان:درگيري با ساختار قدرت ارزيابي كند. (

توسعه اين باور و فراگير شدن تدريجي اين تلقي در ميان شيعيان در طول عصر 
حضور، نشانه توفيق ائمه(ع) در طرح هدفمند نظريه «امامت منصوص» بود. برخالف 

به ائمه(ع) بسياري از خلفاي اموي كه از اقدام آشكار به هر رفتار گستاخانهاي نسبت
فروگذار نمي كردند، خلفاي عباسي در نيمه دوم عصر حضور، گذشته از رفتارهاي 

به ائمه(ع) انجام مي دادند، الاقل در صورت غير علني نسبتخصمانه تري كه به
مواردي كه در معرض آگاهي و اطالع عمومي بود، بسيار تالش ميكردند تا جايگاه 

معنوي ائمه(ع) را به رسميت بشناسند. هارون در پي تصميم به بازداشت امام 
كاظم(ع) براي توجيه افكار عمومي، در كنار مرقد پيامبر(ص) از آن حضرت عذر 

خواست و براي اطمينان از اينكه در راه، مورد هجوم طرفداران امام قرار نمي گيرد، 
دو كاروان را از دو راه مختلف فرستاد تا كاروان اصلي ناشناخته بماند. پس از 

شهادت امام(ع) نيز بسيار تالش كرد تا مرگ او رويدادي طبيعي جلوه داده شود. 
) 956و953، 952/ 2: 1422صباغ مالكي، ؛ ابن242و239 /2 نعمان، همان:ابن(

عهدي نمود  را وادار به پذيرش عنوان واليتويمأمون نيز براي كنترل امام رضا(ع) 
و مانند پدرش در مخفي نگهداشتن قتل امام تالش كرد. اقدام وي به تزويج 

دخترانش به امام رضا(ع) و امام جواد(ع) نيز در همين راستا قابل توجيه است. حتي 
به امام هادي(ع) داشت، براي احضار او به سامرا متوكل هم با كينه عميقي كه نسبت

نامهاي بسيار محترمانه فرستاد و در طول اقامت وي، حرمت ظاهري ايشان را حفظ 
كرد. مجموع اين موارد نشان ميدهد افكار عمومي و تلقي آنان از جايگاه و موقعيت 

امامان در نيمه دوم عصر حضور ائمه(ع) بسيار تغيير كرد و اثرگذاري آنها بر 
هاي اجتماعي، فكري و سياسي اين دورهها بسيار بيشتر بوده است. همان جريان
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نكتهاي كه اين پژوهش با عنوان «اثر گذاري بر حوزه اقتدار اجتماعي ائمه» به 
بررسي آن پرداخته است. 

وقتي هشام در كنار خانه خدا، امام باقر(ع) و حرمت او را در ميان مردم ديد و 
دانست كه او كيست، براي اطمينان پرسيد: «المفتون به اهل العراق؟» (طبرسي، 

) يكي از وابستگان خاندان امام 890و889/ 2صباغ مالكي، همان: ؛ ابن57/ 2تا: بي
صادق(ع) هنگام سعايت از امام كاظم(ع) نزد هارون، آشكارا به تلقي عمومي درباره 

عنوان معارضي جدي و همرديف خليفه تصريح كرد تا نشان دهد اگر جايگاه امام به
/ 2نعمان، همان: امام نفوذي بيش از هارون نداشته باشد، نفوذ كمتري ندارد. (ابن

 برخورداري امام المناقب) صاحب 352و333، 332/ 4؛ ابن شهرآشوب، همان: 238
هادي(ع) از علم غيب را اعتقاد عمومي شيعيان معاصر ايشان  دانسته است. حاجبي 
نيز كه از سوي متوكل مأمور حبس و قتل امام هادي(ع) بود، به يكي از آشنايانش 

 كه به تشيع شناخته مي شد، به طعنه گفت: «ميخواهي االهت را ببيني؟» 
) اين تعبير ضمن آنكه نشان ميدهد شيعيان در اين 37و36/ 4: 1426(اربلي، 

يافته اي بودند، نشانه عمق باور آنها به شده و رسميتدوره، اليه اجتماعي شناخته
 باور به مقامي - البته به طعنه  -شأن و جايگاه ائمه(ع) است كه در نگاه يك مخالف

ربوبي تلقي شده است. ماجراي پيراهني كه امام رضا(ع) به دعبل شاعر بخشيد هم 
به ائمه(ع) است. دعبل صله قابل توجه امام نشان احساس خاص شيعيان نسبت

-جاي آن پيراهن امام را طلب كرد كه اين امر، نشانه شكلرضا(ع) را رد كرد؛ اما به
گيري يك رابطه عميق معنوي ميان شيعيان و امام بود. وي سپس اين پيراهن را با 

خود به قم آورد. مبالغ عجيبي كه مردم قم در مقابل دريافت آن لباس به دعبل 
؛ 264و263/ 2نعمان، همان: كردند، گواه ديگري بر اين مدعاست. (ابنپيشنهاد مي

) 505و504: 1414طوسي، 
 جالب است كه برخي از راهزناني كه به كاروان دعبل حمله كردند، اشعار وي 

در منقبت ائمه(ع) را حفظ بودند. اين موارد را بايد از پيامدهاي اعتقاد به وجود 
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پشتوانه هاي االهي براي رهبري امام يا پذيرش نظريه امامت منصوص، هرچند در 
حوزه هاي جغرافيايي محدود دانست كه گرچه در قالب بروز احساسات، نشانه 

شكل گيري مباني كالمي و اعتقادي شيعيان آن دوره است، زمينه مساعدي براي 
توسعه نفوذ معنوي امام در مناسبات اجتماعي و سياسي فراهم آورده بود. 

جا راز يكي از داليل مراقبت شديد از ائمه(ع) در اين دوره (حدود نيمه از همين
سو و اهتمام ائمه(ع) وسيله دستگاه خالفت از يكدوم عصر حضور تا آغاز غيبت) به

شده (وكالت، نيابت و...) از سوي به تشكيل و تقويت يك شبكه ارتباطي سازماندهي
ديگر روشن ميشود. 

. افكار عمومي (غير شيعي) و نظريه امامت منصوص 5-2
تدريج طور كه كه نگاه شيعيان به امامت در طول دوران حضور ائمه(ع) بههمان

دچار تحول و تغيير گرديد و به گسترش حوزه اقتدار اجتماعي ائمه در ميان 
هاي شيعيان انجاميد، در نگاهي عام تر ميتوان تغيير نگرههاي عمومي جامعه يا اليه

عوام غيرشيعه را نيز در اين بستر تاريخي بازشناسي كرد. 
تنها فقدان حمايت عمومي از ادعاي امام علي(ع) را گزارش نقلهاي تاريخي نه

نمايد كه پس از وفات حضرت زهرا(س) از وجاهت اجتماعي امام ميكند، تصريح مي
) شكوائيههاي امام از 208/ 3تا: و جايگاه عمومي او نيز كاسته شد. (طبري، بي

جفاي مردم نيز معروف و قابل توجه است. مواردي كه نه فقط شيعيان كه عموم 
مردم، مورد توجه و طرف شكوا و گاليه قرار گرفته اند. جندب بن  عبداهللا كه پس از 

 امام(ع) را به قيام خوانده و جواب مثبتي دريافت نكرده بود، به عراق ،ماجراي شورا
تنها كسي سخنان او را رفت و به توصيف و تبليغ فضائل وي پرداخت؛ اما نه

دستور نپذيرفت و به او اقبالي نشان نداد كه همه وي را از خود راندند و سرانجام به
 ) 243-241/ 1نعمان، همان: وليدبن عقبه به زندان افتاد. (ابن

مدت سب علي(ع) بر منابر نيز يك جريان اجتماعي دوسويه جريان طوالني
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نوعي در شكل گيري انديشه است؛ يعني گرچه اين اقدام دستگاه خالفت اموي، به
 افكار عمومي و توجهيدشمني و سوءنظر درباره امام(ع) مؤثر بود، اساساً بي

سازگاري آن با اين اقدام، زمينه ادامه اين حركت را براي امويان فراهم مي آورد. 
البته يقيناً شدت و ضعف اين نگرة مخالف در افكار عمومي، در مناطقي چون كوفه 

حال گذشته از مناطقي چون شام كه مردم با معارف  با اين.و شام با هم متفاوت بود
اهل بيت(ع) بيگانه و از منزلت معنوي آنها بي خبر بودند، در عراق هم رشد و تقويت 

عنوان نماينده نگاه كامالً سياسي - و نه كالمي - به جايگاه علي(ع) خوارج به
 مناقب و ،دهنده فضاي عمومي مخالف با اهل بيت(ع) است؛ هرچند با فضائلنشان

) گزارش امام صادق(ع) از اوضاع 23-17منزلت معنوي آنها آشنا بودند. (همان: 
 نشانه قلت ، نفر3جامعه پس از واقعه كربال و استمرار ايمان - نه اسالم - تنها در 

 نفر در مكه و مدينه ما را 20عددي شيعه بود و جمله امام سجاد(ع) كه «حتي 
) نشانه 140/ 4: 1404الحديد، ؛ ابن ابي393تا: دوست نميدارند» (ثقفي كوفي، بي

توجهي به امام در افكار عمومي است. اين در حالي بود فضاي سنگين مخالفت يا بي
كه گزارش تاريخ از جمعيت قّراء مالزم امام سجاد(ع) در سفر حج و يا كثرت 

 سال امامت ايشان، تحول 30تشييع كنندگان جنازه او نشان ميدهد در طول حدود 
فراگيري در افكار عمومي شكل گرفت.  

اين امر عالوه بر نوع برخورد و ارتباط امام(ع) با مردم - اعم از شيعيان و 
عنوان خاندان غيرشيعيان - ناشي از توفيقي بود كه ائمه(ع) در معرفي خويش به

دست آورده بودند. ماجراي قصيده پيامبر(ص) و برگزيده خدا در زمان خود به
به امام سجاد(ع) و تبيين تلويحيِ مدحيه فرزدق در پاسخ تجاهل هشام نسبت

104Fچرايي اين رفتار آنان

/ 3؛ اربلي، همان: 185، 182/ 4 (ابن شهرآشوب، همان: �

                                                 
�.رحال همين مقدار كه  ه اما به؛ البته اين قصيده و حجم و محتواي آن مورد بحث و گفتگو است

)  1373 ،پهلوان؛ 1361 ،شنو آذر:ر.ك(در متن به آن استناد شده، مورد اتفاق است. 
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خوبي بازتاب نتايج حركت ائمه(ع) در القاي نگرشي نوين به امامت شيعه ) به17و16
 است. 

سمت پذيرش شأن ائمه(ع)، همچنان ادامه اين تغيير موضع افكار عمومي به
يافت. عالوه بر مراجعه عموم مردم به آنان براي پرسش از احكام فقهي يا تفسير 

؛ 161و160 /2: 1383 ي،ينلخصوص در اجتماعاتي چون مراسم حج (كآيات و... به
) كه نشانه پذيرش عمومي 198 /4ابن شهرآشوب، همان: ؛ 200 /2 نعمان، همان:ابن

مرجعيت فكري و ديني ائمه(ع) در آن زمان است، ماجراي مشايعت گسترده مردم 
) و يا 288/ 2نعمان، همان: از امام جواد(ع) و همسرش در مسير بغداد به مدينه (ابن

) جايگاه 30/ 4مشايعت امام هادي(ع) در مسير مدينه به سامرا (اربلي، همان: 
ائمه(ع) در افكار عمومي جامعه در نيمه دوم عصر حضور را نشان مي دهد. 

درست است كه نگاه عمومي به ائمه(ع) حداكثر نگاه به منزلت معنوي آنها 
نه آنچه در قالب ، عنوان فرزندزادگان پيامبر(ص) و دانشمندان خاندان او بودهبه

عنوان امامت مطرح است؛ اما نبايد از اين مهم غفلت نمود كه در كالمي شيعه به
) (عادوار اوليه عصر امامت، (در دوره امام علي(ع) تا بخش هايي از دوره امام سجاد

تدريج، يافته نبود؛ اما بههمين نگاه هم وجود نداشت يا حداقل نگرش غالب و توسعه
حداقل ارادت عمومي به ائمه(ع) گسترش يافت. 

نگراني خلفا از همين مسأله بود كه باعث ميشد عالوه بر تالش براي محدود 
كردن ارتباط ميان امامان و مردم، از اين فاصله و خأل حضور و ارتباط امام با جامعه 

بهرهبرداري كنند و با اشاعه اخبار غير واقعي در مورد آنان، موجب سوءظن افكار 
به ايشان شوند؛ مثالً شيوع اين خبر در خراسان كه امام رضا(ع) مردم عمومي نسبت

) در همين راستا برنامهريزي شده بود. 187/ 1را برده خود ميداند (كليني، همان: 
كه برخي رفتارهاي خلفا، حداقل كاهش قداست ائمه(ع) در تلقي عمومي همچنان

جامعه را هدف گرفته بودند. مواردي چون برخي رفتارهاي تحقيرآميز هشام با امام 
) يا عملكرد هارون درباره امام 206و205/ 4باقر(ع) (ابن شهرآشوب، همان: 
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) يا اقدام متوكل در 313/ 3؛ اربلي، همان: 324-322كاظم(ع) (همان: 
) و آزار 35/ 4حرمت شكني امام هادي(ع) از طريق يك شعبدهباز هندي (همان: 

؛ ابن 307/ 2نعمان، همان: امام از راه حرمت شكني يكي از اعضاي خانواده اش. (ابن
) حتي شايد بتوان دعوت مأمون از امام رضا(ع) و تالش 41/ 4 شهرآشوب، همان:

براي پيوند زدن ميان او و حكومت را از اين منظر تبيين و تحليل نمود. البته 
گيري ها و اقدامات به هنگام ائمه(ع) در مقابل هر يك از اين موارد معموالً موضع

كه نتيجه عكس حاصل  شود. ،تنها خلفا از اقدام خود بهرهاي نگيرندباعث ميشد نه
(انعام/ «اهللا اعلم حيث يجعل رسالته» گزارش مكرر نقل هاي تاريخي از قرائت آيه 

) از سوي مردمي كه با قدرت علمي يا فضائل اخالقي ائمه(ع) مواجه ميشدند 124
 (از زبان 177و143 / 4همان:  ابن شهرآشوب،؛ 233 /2 نعمان، همان:ابن: (ر.ك

تا: حجر هيتمي، بيابن؛ 419و418 ،344 (از زبان يكي از خوارج) 218هشام) و 
) نشانه 228 :1426عساكر، ابن ؛244 /3 اربلي، همان:  (در مورد امام عسكري)؛205

تعميق و توسعه همين نگاه در ميان عموم مردم بود. 
البته اين ارادت و تواضع عمومي در مقابل ائمه(ع) و منزلت علمي و معنوي آنها 

شكلي جدي تر در چهره هاي شاخص و نخبگان علمي وجود داشت. مجلس درس به
ائمه(ع) همواره محل مراجعه و پرسش دانشمندان معاصرشان بود و اثربخشي آنها بر 

جريانات فكري مخالف تشيع نيز محل انكار نيست. بسياري از آنها جايگاه علمي 
 حامل مواريث علمي او (ص)عنوان فرزندان پيامبر را بهائمه(ع) را ستوده و دانش آنها

 البته نميتوان احترام و تواضع دانشمندان غيرشيعي در مقابل قدرت تأييد كردهاند.
عنوان عالمان بزرگ از خاندان پيامبر(ص) و صاحب عظمت علمي ائمه(ع) - به

حساب پذيرش سو و وجاهت علمي از سوي ديگر - را بهَنسبي و خانداني از يك
حال همين موارد مي تواند گوياي عرصه نظريه امامت منصوص گذارد؛ با اين

اثربخشي امام بر جريانات فكري، فرهنگي، اجتماعي و سياسي آن عصر باشد كه در 
سايه گسترش باور به جايگاه معنوي آنان حاصل شده بود. وقتي ابنعمر پاسخ امام 
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باقر(ع) خردسال را به سؤالي شنيد كه خود قادر به جواب دادن آن نبود، به دانش 
؛ ابن شهرآشوب، 460: 1351شاذان نيشابوري، ويژه اهل بيت(ع) اعتراف كرد. (ابن

نيفه و ابويوسف تصميم گرفتند امام كاظم(ع) را مرعوب دانش  ابوح)214/ 4همان: 
/ 3خود كنند؛ اما خود مرعوب علم و آگاهي معنوي امام شدند. (اربلي، همان: 

) سؤال و جواب دانشمندان با امام 959/ 2: 1422صباغ مالكي، ؛ ابن313و312
قصد امتحان او در حضور مأمون و شكست موضع آنها نيز جواد(ع) خردسال به

-1046/ 2صباغ مالكي، همان: ؛ ابن287-282/ 2نعمان، همان: معروف است. (ابن
) درباره مباحثات علما با امام هادي(ع) در 204حجر هيتمي، همان: ؛ ابن1048

حضور متوكل نيز اخباري نقل شده است. در اين مباحثه وقتي ابن اكثم متوجه 
فاصله دانش خود با قدرت علمي امام شد، از ادامه مباحثه امتناع كرد و تأثير اشاعه 
خبر دانش امام(ع) بر تقويت موضع شيعيان را گوشزد نمود. (ابن شهرآشوب، همان: 

سكيت، معلم فرزندان متوكل به وي درباره برتري ) پاسخ ابن434-437/ 4
گذارد. فرزندانش بر فرزندان علي(ع) كمال اين تواضع و ارادت را به نمايش مي

) اسحاق كندي هم وقتي در پاسخ استدالل شاگرد 401و400/ 6تا: خلكان، بي(ابن
امام عسكري(ع) درماند، او را وادار كرد صاحب اصلي استدالل را معرفي كند و با 

شنيدن نام امام(ع) به قدرت علمي اهل بيت(ع) اعتراف نمود. (ابن شهرآشوب، 
) همه اين موارد و موارد فراوان ديگر، گرچه با محتواي اعتقاد 458و457/ 4همان: 

 نشانه توجه و تواضع در مقابل منزلت علمي ،شيعه به مقام امامت بسيار فاصله دارد
ترين ابعاد اين نظريه محسوب مي شود و ائمه(ع) و معنوي ائمه(ع) است كه از مهم
برند. عنوان دليل اثبات امامت خود بهره ميهمواره از علم و قدرت معنوي به

خصوص در دوره عباسي هم قابل  به،اين مسأله در مورد خلفا يا رجال سياسي
هايي از زبان خلفاي  مناسبت و به داليل كهائمه(ع)منزلت  اعتراف به واكاوي است.

 در دوره خلفاي عباسي، نشانه هاي آشكارتري ،نخستين و امويان آشكار ميگرديد
نحوي يافت. بر اساس نقل هاي موجود در منابع شيعه، پس از آنكه امام صادق(ع) به
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غيرعادي، توطئه منصور را كشف كرد، وي به جايگاه معنوي امام(ع) اعتراف نمود. 
) هارون، امام كاظم(ع) 226و225/ 3؛ اربلي، همان: 240/ 4(ابن شهرآشوب، همان: 

را وارث علم انبيا معرفي كرد. حتي اگر بپذيريم كه آن همه شيفتگي مأمون 
) يا ابن شهرآشوب 288-281/ 2: 1413به امام جواد(ع) كه شيخ مفيد (نسبت

) و ديگران گزارش كرده اند، واقعي و صادقانه 420و413، 412، 380/ 4: 1427(
نباشد، جمالت وي درباره امام رضا(ع) و امام جواد(ع) قابل توجه است. حتي 

) وقتي متوكل بيمار شد، 300/ 4: 1380مسعودي به تشيع وي تصريح دارد. (
عنوان نذر براي امام هادي(ع) تنها مادرش براي سالمتي وي مبلغ هنگفتي بهنه

فرستاد، خود وي به نيت شفا، دستور آزادي شيعيان زنداني را صادر نمود. (ابن 
-1069/ 2صباغ مالكي، همان: ؛ ابن6/ 4؛ اربلي، همان: 447/ 4شهرآشوب، همان: 

) هنگامي كه معتمد عباسي خبر وقوع كرامتي از امام عسكري(ع) را شنيد، با 1073
/ 4تضرع از او درخواست كرد براي طول حكومتش دعا كند. (ابن شهرآشوب، همان: 

) حتي خليفه براي راضي كردن امام عسكري(ع) به نماز استسقا، شرط او 463و462
) 206و205تا: حجر هيتمي، بيمبني بر آزاد كردن شيعيان زنداني را پذيرفت. (ابن

وقتي شدت رقابت ميان عباسيان با امامان شيعه و خطري كه از محبوبيت و 
 در نظر گرفته شود، موارد فوق ميتواند ، عباسيان را تهديد ميكرد،مقبوليت آنان

نماينده چيزي بيش از يك تواضع علمي يا اعتقاد به كرامت معنوي معمول در ميان 
رو يكي از دشمنان امام كاظم(ع) متعجبانه نوع برخي از خلفاي عباسي باشد. از اين

«ما رأيت اعجز من رفتار درباريان عباسي با امام را مورد انتقاد قرار  داد و گفت: 
 (ابن شهرآشوب، همان:» . يفعلون هذا برجل يقدر ان يزيلهم عن السرير،هوالء القوم

از قول وزيرزاده عباسي كه از مخالفان اهل بيت(ع) بود، شرحي   مفيد)341 /4
ري(ع) نزد خليفه و رجال سياسي آن دوره و نيز مردم كمفصل از جايگاه امام عس

 )325-321 /2: 1413 (سامرا مي آورد كه خواندني است.
 اين عرصه اقتدار و نفوذ معنوي در اليه هاي مختلف اجتماعي و حتي غير 
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شيعي، متأثر از توفيق ائمه در عرضه، تبيين و القاي باوري كالمي در حوزه انديشه 
شيعي است كه از آن به نظريه «امامت» ياد مي كنيم. نظريه اي كه مرزهاي متعارف 

اي را شكست و بر افكار عمومي و حتي قالب هاي ذهني خواص غير شيعه نيز فرقه
  مؤثر افتاد.

 نتيجه

ترين مميزه  و ويژگي  كالمي شيعي مورد بحث عنوان مهمدر اين پژوهش، امامت به
و بررسي قرار گرفت تا روشن شود ائمه چگونه با ورود به عرصه مباحثات كالمي 

گيري از ادبيات مطرح در گفتمان رايج آن دوره و البته عرضه، عصر خود و بهره
تبيين و تأكيد بر ديدگاه هاي خاص خود در آن موضوعات، به تقويت مرزهاي تفكر 

شيعي پرداختند و تشكيالت فكري شيعه اماميه را تدريجاً بنيان نهادند و با بازسازي 
و بازتوليد انديشه رهبري معنوي متناسب با قالب هاي فكري جامعه و ترويج آن در 
ميان شيعيان و القاي آن حتي به جامعه غير شيعي، دامنه نفوذ و اقتدار خود را در 

شرايطي گسترش بخشيدند كه ظاهراً فاقد هر گونه ابزار متعارف اعمال قدرت بودند 
و اهرم فشار سياسي و نظامي در اختيار نداشتند. «نظريه امامت منصوص» 

سو بيشترين نقش ترين قالب  كالمي بازتوليدشده از جانب ائمه(ع) بود كه از يكمهم
را در پررنگ نمودن خطوط فكري تشكيالت شيعي ايفا نمود و از سوي ديگر، با 

تعميق اقتدار و نفوذ و قدرت اثربخشي ائمه(ع) بر جامعه معاصرشان، زمينه را براي 
جانبه ائمه در اين تشكيالت فراهم آورد و اعمال رهبري معنوي و مديريت همه

انتقال ساير آموزه هاي ائمه(ع) به پيروانشان و البته پذيرش بقيه مميزات كالمي و 
قول پارسونز، متكي بر نفوذ به وجدان و انگيزه فقهي شيعي را ميسر ساخت و به

آور را ميسر و ممكن ساخت و از اين راه، بقا و آنان، مطالبه جدي ترين تعهدات الزام
آميزترين دوره هاي تاريخي تضمين نمود. دوام تشيع را در مخاطره
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 منابع و مآخذ
 ش مقاالت و بررسي ها،، «پژوهش در قصيده بزرگ فرزدق»، 1361آذرتاش، آذرنوش،  .1

38-39. 

 منشورات مكتبه آيتاهللا العظمي مرعشي ، قمشرح نهجالبالغه،، 1404ابن ابيالحديد،  .2
 نجفي.

 تصحيح عيون  اخبارالرضا(ع)،، 1404ابن بابويه قمي (صدوق)، ابوجعفر محمدبن علي،  .3
 حسين االعلمي، بيروت، االعلمي.

تذكره الخواص من االمه بذكر خصائص ، 1410قزغلي، ن جوزي بغدادي، يوسف بابن .4
  بيروت، داراالضواء.االئمه،

، قاهره، الصواعق المحرقه في الرد علي اهل البدع و الزندقهحجر هيتمي، احمد، بي تا، ابن .5
مكتبه القاهره. 

، تحقيق احسان وفيات االعيان و انباء ابناء الزمانابن خلكان، احمدبن محمد، بي تا،  .6
 عباس، بيروت، دارالثقافه.

 ، بيروت، دار صادر. الطبقات الكبريابنسعد، محمد، بيتا،  .7

، االيضاح، تصحيح سيدجالل الدين حسيني ارموي، 1351شاذان نيشابوري، فضل، ابن .8
 تهران، انتشارات دانشگاه تهران

 بيجا، ذوي القربي. ابيطالب،مناقب آل، 1427ابن شهرآشوب، زينالدين محمدبنعلي،  .9
الفصول المهمه في معرفه االئمه(ع)، ، 1422صباغ مالكي، علي بن محمدبن احمد، ابن .10

 ، قم، دارالحديث للطباعه و النشر.تحقيق سامي القريري

، بيروت، دارالنهضه الحديثه. بالغات النساء، 1392ابن طاهر كاتب، ابوالفضل احمد،  .11
، تصحيح ترجمه االمام عليبنابيطالب من تاريخ مدينه دمشق، 1400ابنعساكر،  .12

 محمدباقر محمودي، بيروت، مؤسسه المحمودي للطباعه والنشر.
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ترجمه االمام زينالعابدين و ابنه االمام محمد الباقر من تاريخ ، 1426،  ــــــــــــــ .13
 ، قم، دليل ما.مدينه دمشق

، تحقيق علي شيري، قم، منشورات االمامه و السياسه، 1413ابن قتيبه، عبداهللا بن مسلم،  .14
 شريف رضي.

، دار احياء التراث البدايه  و النهايه، بيروتابن كثير، ابوالفداء اسماعيل بن عمر، بي تا،  .15
العربي. 

، االرشاد في معرفه حجج اهللا علي 1413نعمان (مفيد)، ابوعبداهللا محمدبن محمد، ابن .16
 ، قم، انتشارات جامعه مدرسين. العباد

 تحقيق عبدالسالم محمد هارون، بيروت، وقعه صفين،، 1410ابن مزاحم منقري، نصر،  .17
 دارالجيل.

، مقاالت االسالميين و اختالف المصلين، 1400اسماعيل،  اشعري، ابوالحسن علي بن .18
 تصحيح هلموت ريتر، بي جا، االسالميه.

، بيروت، دارالفكر. حليه االولياء و طبقات االصفياءابونعيم اصفهاني، بيتا،  .19
جا، مركز ، بيكشف الغمه في معرفه االئمه، 1426اربلي، ابوالحسن عليبن عيسي،  .20

 الطباعه و النشر للمجمع العالمي الهل البيت. 
، تحقيق سهيل زكار و جمل من انساب االشراف، 1420يحيي،  بالذري، احمدبن .21

 ديگران، بيروت، دارالفكر.

، «نقدي بر مقاله پژوهش پيرامون قصيده فرزدق در مدح امام 1373پهلوان، منصور،  .22
 .58-57، ش مقاالت و بررسي هاسجاد(ع)»، 

 ، تحقيق سيدعبدالزهرا حسيني، قم، دارالكتب االسالميه.الغاراتثقفي كوفي، بي تا،  .23
، قم، المؤسسه الصدق و المين كتاب االلفين الفارق بين، 1423حلّي، حسن بن يوسف،  .24

 االسالميه للبحوث و المعلومات.
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، تحقيق اميرعلي مهنّا الملل و النحل، 1419شهرستاني، ابوالفتح محمدبن عبدالكريم،  .25
 و ديگران، بيروت، دارالمعرفه.

بصائر الدرجات في المقامات و فضائل صفار، ابوجعفر محمدبن حسن، بي تا،  .26
  تصحيح ميرزا محسن كوچه باغي، بي جا، بي نا.اهل البيت،

 تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، تاريخ االمم و الملوك،تا، طبري، محمدبن جرير، بي .27
 بيروت، روايع التراث العربي.

 ، بيروت، النعمان.االحتجاجطبرسي، ابومنصور احمدبن علي بن ابي طالب، بي تا،  .28
، تهران، مركز نشر آثار اختيار معرفهالرجال، 1424طوسي، ابوجعفر محمدبنحسن،  .29

 عالمه مصطفوي.

 ، قم، مؤسسه البعثه.االمالي، 1414،  ــــــــــــــ .30

الديني، تهران، انجمن حكمت و ، ترجمه مشكوه، تمهيد االصول1358،  ــــــــــــــ .31
 فلسفه ايران.

، تحقيق سيدعبدالزهراء الحسيني الشافي في االمامه، 1407علم الهدي، سيدمرتضي،  .32
 الخطيب، تهران، مؤسسه الصادق.

 تهران، ، تحليل نيم قرن سياست هاي تبليغي امويان در شام،1378فرهمندپور، فهيمه،  .33
 اميركبير. 

، فصلنامه تاريخ اسالم، «جانشيني پيامبر(ص)، انتقال كاريزما»، 1383،  ــــــــــــــ .34
 . 18ش 

، تصحيح علي اكبر غفاري، تهران، الكافي، 1383كليني، ابوجعفر محمدبن يعقوب،  .35
 دارالكتب االسالميه. 

، سياست، جامعه و نظريه اجتماعي، ترجمه منوچهر صبوري، 1378گيدنز، آنتوني،  .36
 تهران، نشر ني.
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، ويراستار فيليپ كسل، ترجمه حسن چاوشيان، چكيده آثار، 1383،  ــــــــــــــ .37
 تهران، نشر ققنوس.

، ترجمه محمد رضايي، ، مسائل محوري در نظريه اجتماعي1384،  ــــــــــــــ .38
 تهران، سعاد.

 بيروت، بحاراالنوار الجامعه لدرر اخبار االئمه االطهار،، 1403مجلسي، محمدباقر،  .39
 داراحياء التراث العربي.

 ، تهران، كوير.، مكتب در فرآيند تكامل1386مدرسي طباطبايي، سيدحسين،  .40

، تصحيح مروج الذهب و معادن الجوهر، 1380مسعودي، ابوالحسن علي بن الحسين،  .41
 شارل پلّا، بي جا، الشريف الرضي.

 تحقيق عبداالمير مهنا، بيروت، تاريخ اليعقوبي،، 1413يعقوبي، احمد بن ابي يعقوب،  .42
 االعلمي.
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