جهانبازی ،زهرا؛ غفوری نژاد ،محمد؛ واسعی ،سیدعلیرضا ( .)1399تحلیل ساز
و کارهای معرفی امام رضا  gتوسط امام کاظم .g
فصلنامه علمی فرهنگ رضوی.128-99 .)3( 8 .
D O I : 1 0 . 2 2 0 3 4 / F A R Z V. 2 0 2 0 . 1 2 0 0 1 2

مقاله پژوهشی

تحلیل ساز وکارهای معرفی امام
رضا  gتوسط امام کاظم g

دریافت 1398/5/13 :پذیرش1398/7/14 :
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چکیده
مطالعــۀ ســیر تاریخــی تعییــن امــام از ســوی امــام قبلــی ،حاکــی از وجه متفــاوت آن از ســوی امــام کاظم
 gاســت ،تــا آنجــا کــه بــرای نخســتین بــار در فرهنــگ امامــت ،آن حضــرت در فضــای عمومــی و مکــرر
اقــدام بــه معرفــی جانشــین خویــش کــرد .بــا بررس ـیهای صــورت گرفتــه در منابــع حدیثــی اولیــه بــه
دســت مــی آیــد کــه  41حدیــث در بــاب معرفــی امــام هشــتم  gاز ســوی امــام پیشــین روایــت شــده
کــه در ایــن میــان ،عــاوه بــر تلقــی بــه قبــول ایــن روایــات از ســوی عمــوم اصحــاب امامــی 11 ،حدیــث
براســاس مبانــی اعتبارســنجی متأخریــن صحیــح الســند اســت .اختــاف محســوس آمــار ایــن گــروه از
روایــات ،بیــش از هــر چیــز معلــول عواملــی از جملــه گســترش جامعــه شــیعی تــا دورتریــن نقــاط عالــم
اســامی و گســترش ســازمان وکالــت و نیــز پیــش بینــی جریانهــای انحرافــی از جملــه جریــان واقفــه بــه
ســردمداری برخــی بــزرگان و وکال ،از ســوی امــام کاظــم gاســت .تبییــن مســئله امامت و شــاخصههای
امــام ،اعــام علنــی و معرفــی در مــأعــام ،وصــی ،خلیفــه و قیــم قــرار دادن حضــرت در حیــات و ممــات،
ســپردن ودایــع امامــت ،تعییــن نشــانهای خــاص بــرای شــناخت امــام ،تکریــم و احتــرام بســیار و دیگــر
اقــدام هــا از جملــه ســاز و کارهــای امــام کاظــم  gدر اعــام امامــت امــام رضــا  gبــه شــمار مـیرود.
ایــن پژوهــش بــه روش تاریخــی و حدیثــی مبتنــی بــر تحلیــل مضمــون می کوشــد تا ابعــاد گوناگــون قضیه
را بــکاود و راز آن را بیــان کنــد.
کلیدواژهها :امام کاظم ،gتعیین امام ،امام رضا ،gواقفه ،شاخصههای امام.
 .1دانشجوی دکترای دانشگاه ادیان و مذاهب (نویسنده مسئول)z.jahanbazi@ut.ac.ir :
 .2دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهبghafoori_n@yahoo.com :
 .3دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمیa.vasei@isca.ac.ir :
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 .1طرح مسئله
مهمتریــن عاملــی کــه باعــث افتــراق جامعــه اســامی بــه دو فرقــه شــیعه و ســنی شــد ،مســئله
جانشــینی پیامبــر  nبــود .در میــان تشــیع نیــز بیشــتر شــکافهای مذهبــی ریشــه در همیــن
مقولــه داشــته اســت .ایــن مقالــه بــا در نظــر داشــت مــاک هــای تعییــن جانشــین امــام در تفکــر
اعتقــادی شــیعه بــر آن اســت تــا چگونگــی معرفــی امــام هشــتم توســط امــام هفتــم را رازکاوی و راه
کار طــی شــده را تبییــن کنــد .بــه ایــن منظــور پــس از شناســایی روایــات مربوطــه و اعتبار ســنجی
آن هــا و نیــز بررســی علــل و عوامــل بازگویــی و تاکیــد مکــرر امــام کاظــم ،gفراینــد تثبیــت و
مقبولیتیابــی امــام هشــتم را نشــان دهــد .پرســش کانونی مقاله آن اســت کــه ســاز و کار تاثیرگذار
معرفــی امــام رضــا gو بســترها یــا عللــی کــه موجــب کاربســت آن شــده ،چــه بــوده اســت؟
گــر چــه در بــاره امامــت امــام رضــا gو دوران حیــات ایشــان تحقیقــات بســیاری انجــام شــده،
امــا دربــاره جریــان جانشــینی و وصایــت ایشــان چــه بــه لحــاظ تاریخــی ،چــه حدیثــی و کالمــی
تاکنــون بررســی مســتقلی صــورت نگرفتــه اســت .جعفریــان ( )1391در کتــاب «حیــات فکــری
ـ سیاســی ائمــه شــیعه» بــه اجمــال بــه مســئله جانشــینی هــر یــک از امامــان پرداختــه اســت.
«شــیوههای تشــخیص امــام در عصــر حضــور» نوشــتۀ صادقــی کاشــانی(« ،)1394علــل اختالف
شــیعیان عصــر حضــور در تشــخیص مصــداق امــام» نوشــتۀ کاظمــی نجفآبــادی( )1393و
«اعیــان امامــان  ،bجســتاری در راههــای اثبــات امامــت اشــخاص امامــانbدر روایــات شــیعه»
اثــر نعیمــه پورمحمــدی( )1391از جملــه آثــاری هســتند کــه در ایــن باره منتشــر شــده اســت؛ اما
آنچــه مقالــۀ پیــش رو را از آثــار فــوق متمایــز میســازد ،بررســی روایــات مربــوط بــه معرفــی امــام رضا
gاز ســوی امــام کاظــم  ،gمعطــوف بــه علــل و عوامــل بنیادین اســت .همچنیــن ســاز و کارها
و روشهایــی کــه امــام بــرای تثبیــت امامــت وصــی و جانشــین خویــش بــه کار بــرده ،مــورد واکاوی
و تامــل قــرار گرفتــه و رابطــه میــان حجــم نصــوص معرفــی امــام با شــرایط فکــری و فرهنگــی حاکم
بــر جامعــه شــیعه نشــان داده شــده اســت.
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 .2بسامد روایات معرفی هر یک از امامانbاز سوی امام پیشین
تعییــن و شناســایی امــام از ســوی امــام پیشــین ،از مهمتریــن مســائل تاریــخ امامــت شــیعی بوده
کــه گاه بــه تفــرق مذهبــی مــی انجامیــد .نگاهــی جامــع بــه روایــات آمــده در منابــع اصلی شــیعی
( ۱۵۶روایــت) و ارزیابــی آن هــا بــا دو مبنــای نــگاه متقدمان(بررسـیهای رجالــی) و مالکهــای
متاخران(شــواهد و قرایــن) 42 ،حدیــث صحیحالســند 112 ،حدیــث ضعیــف و  2حدیــث موثــق
شــمرده میشــود .جــدول شــماره  1ایــن آمــار را بــه تفکیــک هــر یــک از امامانbنشــان میدهد.
• جدول شماره  -1فراوانی روایات معرفی ائمه bاز سوی امام پیشین
موثق

ردیف

امام

روایات صحیح

روایت ضعیف

1

امام حسن g

2

9

11

2

امام حسین g

1

3

4

3

امام سجاد g

3

2

5

4

امام باقر g

3

2

5

امام صادق g

7

4

6

امام کاظم g

4

18

7

امام رضا g

11

30

41

8

امام جواد g

5

12

17

9

امام هادی g

1

3

4

10

امام عسکری g

1

17

18

11

امام عصر g

4

12

16

12

جمعبندی

42

112

1

جمع روایات

6
11

1

2

23

156

مقایســه آمــار روایــات معرفــی امــام رضــا gبــا آمــار روایــات معرفــی دیگــر امامانbتفــاوت
معنــاداری را نشــان میدهــد .بــر اســاس جــدول فــوق کمتریــن آمــار مربــوط بــه امــام حســین g
و امــام هادیgبــا چهــار روایــت و بیشــترین آمــار مربــوط بــه امــام رضاgبــا  41روایــت اســت که
بــا حــدود دو برابــر باالتریــن فراوانــی پــس از خــود (امــام کاظــم بــا  ۲۳روایــت) اســت .ایــن اختالف
فاحــش مســئلهای درخــور کاوش و تحلیــل اســت.
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 .3بررسی مقایسهای روایات معرفی امام رضاg
چنانکــه مالحظــه مــی شــود در میــان روایــات معرفی حضــرت رضــا 11 ،gروایت صحیــح و 30
روایــت ضعیــف بــه چشــم میخــورد .مقایســه آمــار روایــات صحیــح معرفــی امامانbبــا یکدیگــر
نیــز نشــان میدهــد کــه باالتریــن آمــار روایــات صحیــح نیــز مربــوط بــه روایــات معرفــی آن حضــرت
اســت .در رتبــۀ بعــد روایــات معرفــی امــام صادقgبــا فراوانــی  7قــرار دارد؛ چنانکــه باالتریــن
فراوانــی روایــات ضعیــف بــا  30روایــت نیــز بــاز مربــوط بــه امــام هشــتم اســت کــه در رتبــه پــس
از آن آمــار روایــات امــام کاظــم gبــا  18روایــت قــرار دارد .جدولهــای شــماره  2و  3بــه ترتیــب،
روایــات صحیــح و ضعیــف معرفــی امــام رضــاgرا بــه تفکیــک منبــع و بــا اشــعاری بــر مفــاد آن
نشــان میدهــد .در ایــن میــان برخــی روایــات در چنــد منبــع از منابــع مــورد مطالعــه و برخــی
دیگــر تنهــا در یــک منبــع آمــده اســت.
• جدول شماره  -2روایات صحیح معرفی امام رضاg
ردیف

راوی

کافی

مفاد روایت

1

ابوجریر قمی

*

تصدیق درگذشت امام کاظم  gو وصیت حضرت بر وصایت و امامت
امام رضا g

2

حسین بن نعیم

*

*

معرفی امام رضا  gبه عنوان سید اوالد و بخشیدن کنیه خود به ایشان از
سوی امام کاظم g

3

علی بن یقطین

*

معرفی امام رضا  gبه عنوان سید اوالد و تأکید بر علم و فقاهت ایشان از
سوی پدر ( با دو سند مستقل)

4

بکر بن صالح

*

تصدیق صداقت و راستگویی امام رضا  gاز سوی ابراهیم(برادر امام) و
تأیید مقدم بودن ایشان در وصیت پدر

5

حسین بن
مختار

*

وکیل بودن امام رضا  gدر امور پدر و مقام امامت برای ایشان

6

حسین بن خزاز

*

وصی قرار دادن امام رضا  gو معرفی ایشان به علی بن حمزه بطائنی

7

محمد بن سنان

*

معرفی به عنوان امام و هسمان دانستن مقام امامت ایشان با مقام امامت
امیرالمؤمنین g

8

عبدالرحمن بن
حجاج

*

سپردن سرپرستی موقوفات به امام رضا g

9

داود بن کثیر

*

اطمینان از جانشینی و امامت(صاحب اختیاری) امام رضا g

10

زیاد بن مروان

*

قول و سخن و نامه امام رضا  gهمان قول و سخن پدر

11

نصر بن قابوس

*

معرفی امام رضا  gبه عنوان امام پس از خود

*

*

*

*

*
*
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• جدول شماره  :3روایات ضعیف معرفی امام رضاg
متن روایت

ردیف

روایت

1

علی بن یقطین

*

2

حسین بن
مختار

*

3

محمد بن
سنان

*

معرفی به عنوان امام و هسمان دانستن مقام امامت ایشان با مقام امامت
امیرالمؤمنین g

4

داود بن کثیر

*

اطمینان از جانشینی و امامت امام رضا g

5

زیاد بن مروان

*

قول و سخن و نامه امام رضا  gهمان قول و سخن پدر

6

مفضل بن عمر

7

مسافر

*

8

نعیم بن
قابوسی

*

10

اسحاق بن
عمار

*

معرفی امام رضا  gبه عنوان سید اوالد و تأکید بر علم و فقاهت ایشان از
سوی پدر ( با دو سند مستقل)
وکیل بودن امام رضا  gدر امور پدر

*

*

تکریم امام رضا  gاز کودکی و نسبت فرزند با خود را نسبت خود با امام
صادق  gدانستن از سوی امام کاظم  gو تصدیق امامت ایشان بعد از خود
(اطاعت از امام رضا  gمایه هدایت و رشد و نافرمانی کفر است).
سپردن امانات به ام احمد برای سپردن به وصی بعد از رحلت

*

*

تکریم و احترام بسیار امام رضا  gو نظر کردن در کتاب جفر که در آن نظر
نكند جز پيغمبر يا وصى پيغمبر.
معرفی وصی و جانشین

11

محمد بن
اسماعیل
هاشمی

*

*

معرفی وصی و جانشین

12

محمد بن
مفضل

*

*

معرفی امام رضا  gدر جمعی از شیعیان به عنوان وصی و قیم به امر ،خلیفه
و جانشین

13

عبدالله بن
حارث طالبی

*

معرفی امام رضا  gدر جمعی از شیعیان به عنوان وصی و قیم به امر ،خلیفه
و جانشین

14

داود بن
سلیمان

*

*

معرفی امام پس از خود

15

نصر بن قابوس

*

*

معرفی امام پس از خود

16

سلیمان بن
حفص

*

مشاهده کرامت امام کاظم  gو معرفی امام وحجت پس از خود و درخواست
برای شهادت به امامت او.

17

اسحاق و علی
بن جعفر

*

معرفی امام رضا  gبه عنوان خلیفه ،جانشین و قیم امور
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18

داود بن زربی

*

*

19

یزید بن سلیط

*

*

20

یزید بن سلیط

*

*

به امانت سپردن سهم امام به داود زربی و بیان اینکه صاحب امر پس از من
آنها را از تو خواهد گرفت.
*

معرفی امام رضا  gبه عنوان امام و وصی با بیان ویژگیهای امام
معرفی امام رضا  gدر حضور خاندان و یاران به عنوان وصی

21

عبدالله بن
محمد حجال

*

معرفی امام رضا  gدر جمعی از بنی هاشم و نوادگان و صحابه

22

عبدالرحمن
بن حجاج

*

تهیه نوشته ای برای وصایت امام رضا  gو شهادت  60نفر از بزرگان مدینه

23

حسین بن
بشیر

*

علنی کردن وصایت امام رضا  gاز سوی امام کاظم ( gشباهت معرفی امام
رضا  gبه عنوان وصی با روز عید غدیر خم)

24

منصور بن بزرج

*

معرفی امام رضا  gبه عنوان وصی و خلیفه و درخواست تهنیت به او

25

علی بن
عبیدالله
هاشمی

*

وکیل قرار دادن امام رضا  gدر حیات و ممات در حضور  60نفر

26

عبدالله بن
مرحوم

*

معرفی امام رضا  gبه عنوان وصی و بهترین فرزندشان علی g

27

حیدر بن ایوب

*

وصی قرار دادن امام رضا g

28

حیدر بن ایوب

*

وکیل و وصی قرار دادن امام رضا  gدر حضور  17نفر از سادات

29

اسماعیل بن
خطاب

*

توجه دادن شیعیان به جایگاه امام رضا  gبا تکریم و مدح و ثنای مکرر امام
رضا  gاز سوی پدر

30

محمد بن
اسحاق

*

معرفی امام رضا  gبه عنوان کسی که دین و آیین خود را از او بگیرید .و
معرفی حضرت به عنوان بهترین یادگار خویش

 .4رازکاوی اختالف آمار روایات معرفی امام رضاg
بــه نظــر مــی رســد دو عامــل تاریخــی در افزایــش تعــداد روایــات معرفــی امــام رضاgنقــش
داشــته اســت :نخســت گســترش تشــیع و توســعه ســازمان وکالــت و دیگــری پیشبینــی جریــان
وقــف از ســوی امــام کاظــم.g
 .1 -4گسترش تشیع و توسعه سازمان وکالت
بــا تــاش هــای  35ســاله امــام کاظــم gجامعــۀ شــیعه بــه اقتــدار و جایگاهــی رســیده بــود
کــه از ســوی تشــکیالتی هــر چنــد پنهــان امــا عمیــق مدیریــت میشــد .تشــکیالتی کــه بــر
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مــدار «اعتقــاد بــه لــزوم پیــروی از امــام بــه مثابــه پیشــوای فکــری و نیــز رهبــری سیاســی»
هویــت یافته(خامن ـهای )332-331 :1393،و توانســته بــود حضــور خــود را حتــی در دورتریــن
ســرزمینهای اســامی بــه نمایــش بگــذارد تــا آنجــا کــه میتــوان ایــن ســخن مخالفــان امــام
را کــه هــر چنــد بــرای ســعایت از امــام نــزد خلیفــه بیــان داشــتند ،پذیرفــت کــه «مشــرق و مغــرب
عالــم بــرای او خمــس میآورند»(مفیــد ،1376،ج )581 :2یــا «خلیفتــان یجبــی الیهمــا
الخراج»(طبرســی1403،ق ،ج .)389 :2حضــور ســلیمان بــن جعفــر عمــوی هارون بــا پای برهنه
در اجتمــاع باشــکوه شــیعیان بــرای تشــییع جنــازه امــام کاظــم gبــه منظور فرو نشــاندن خشــم
آنــان از شــهادت حضرت(ابــن بابویــه ،1389 ،ج )152 :1بیانگــر رشــد و اقتــدار شــیعیان در ایــن
دوران اســت .شــیعیان در سراســر داراالســام(مکه ،مدینــه ،بحریــن ،ســمرقند ،خراســان ،مصــر،
عــراق ،ایــران و )...از طریــق وکالی امــام بــا حضــرت در ارتبــاط بودنــد و ضمــن تحویــل وجــوه و
حقــوق شــرعی خــود همچــون خمــس ،نــذر ،زکات و ،...مســائل ،اختالفــات و منازعات خــود را نیز
بــا امــام در میــان میگذاشــتند(ر.ک :جبــاری ،1382،ج296-280،307 :1؛ همــان:1392،
 .)29-9امــام بــا تقویــت هســته مرکــزی و تشــکیالت منســجم و گســترده نظــام وکالــت ســعی
بســیاری در حفــظ و بســط تشــیع در جامعــه عصــر خویــش کردنــد .بــا بررسـیهای تاریخــی بــه
خوبــی میتــوان بــه ایــن بــاور رســید کــه فعالیتهــا و اقدامــات امــام در ایــن دوره حاکــی از تــاش
ایشــان بــرای تشــکیل حکومــت اســت .تعییــن تمــام حــد مراکــز اســامی بــه عنــوان حــد فــدک،
نهــی از هرگونــه یــاری حکومــت ،دســتور به علی بــن یقطین بــرای امــر وزارت در دســتگاه خالفت،
تــرس شــدید خلیفــه از فعالیتهــای شــیعیان و ...مؤیــد ایــن مطلــب اســت(ر.ک :کشــی ،بیتــا،
ج740 :2؛ ابنجــوزی314 :1376 ،؛ جعفریــان496-493 :1391 ،؛ خامنـهای -355 :1393
.)360
حاصــل آنکه مجموعه شــواهد و قراین گســترش قابل مالحظه تشــیع در ایــن دوره را نشــان میدهد
و ایــن واقعیــت تاریخــی میتوانــد تفــاوت فاحــش آمــاری روایــات معرفــی امــام رضــا gدر مقایســه بــا
دیگــر امامــان باشــد .بــه صــورت طبیعی هــر چه میــزان مخاطبان یــک پیــام در محورهــای جغرافیایی
گوناگــون بیشــتر باشــد ،ابــاغ پیــام بــه آنــان مؤونــه بیشــتری میطلبــد .بــه همیــن نســبت و بــه طــور
طبیعــی ،میــزان انتقــال ایــن پیــام بــه نسـلهای پســین نیــز افزایــش مییابد.
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 .2-4پیش بینی ظهور واقفه به عنوان بزرگترین شکاف در جریان شیعی
برخــی آورده انــد کــه پــس از رحلت امــام کاظم gعدۀ کوچکی از شــیعیان نزد احمدبنموســی
 gبــرادر کوچــک امــام رضــا  gرفتنــد و وی را بــه امامــت پذیرفتند(اشــعری1400،ق29 :؛
شهرســتانی ،1364،ج ،)199 :1امــا بررســی شــواهد نشــان مــی دهــد پیدایــش فرقـهای بــه نــام
احمدیــه مربــوط بــه بعــد از شــهادت امــام رضــا  gبــوده اســت؛ از آن رو کــه امــام کاظــم  gدر
وصیــت خویــش از فرزنــدش احمــد پــس از امــام رضــا gیــاد کــرده بود(نوبختــی ،بیتــا.)85 :
شــکاف اصلــی بعــد از شــهادت امــام هفتــم ،از ســوی معتقــدان بــه وقــف ،یعنــی بــزرگان شــیعه و
وکالی امــام و نیــز معتقــدان بــه روایاتــی کــه از مهدویــت و قائــم بــودن امــام هفتــم خبــر میدادنــد،
پدیــد آمــده بــود .بــا شــهادت امــام کاظــم gبرخــی مــرگ امــام را انــکار کردنــد و معتقد بــه غیبت
امــام شــدند .از منظــر آنــان امــام ،همــان قائــم و مهــدی موعــود اســت کــه روزی قیــام خواهــد
کــرد .همیــن امــر موجــب توقــف در امامــت ایشــان و انــکار امامــت امــام رضــا  gشــد(ر.ک:
کلینــی ،1388،ج311 :1؛ نوبختــی ،بیتــا82:؛ صابــری ،1383،ج300-298 :2؛ کشــی،
بیتــا ،ج.)406 :1
البتــه گســتردگی حــوزۀ امامــت و توفیقهــای بــه دســت آمــده ،در ایــن نگــره بــی تاثیــر نبــود و
پیــروان آن حضــرت نمیتوانســتند میرایــی چنیــن بزرگی را پذیــرا شــوند؛ ازایـنرو ،ادعاهایی چون
غیبــت یــا رجعــت ایشــان در ذهــن شــیعیان جــای گرفتــه بــود .همچنیــن زندانــی بــودن آن امــام
در اواخــر عمــر و نبــود امــکان ارتبــاط بــا او ،ایــن ادعــا را پذیـــرفتنیتر مــیکرد(صفری فروشــانی،
 .)13-12 :1388بســط و تقویــت نهــاد وکالــت کــه منجــر بــه گســترش فعالیــت اصحــاب و وکالی
امــام در سرتاســر جهــان اســام و تقویــت بنیــه مالــی شــیعیان شــده بــوده از جملــه عواملــی بــود
کــه اعتقــاد بــه پیگیــری تشــکیل حکومــت از ســوی امــام هفتــم را تقویــت میســاخت .از ســویی
دیگــر وضعیــت نابســامان فرهنگــی اجتماعــی و اقتصــادی شــیعیان در این زمــان و فشــارهایی که
ی امیــه و بنــی عبــاس بــر آنــان وارد میشــد و شکســت قیامهایــی کــه
از ســوی حکومتهــای بنـ 
بــه نــام اهــل بیــت رخ م ـیداد از ســویی دیگــر باعــث میشــد ،اندیشــه قائمیــت و مهدویــت کــه
بــه ویــژه از ســوی صادقیــن  cبســط و تبییــن بیشــتری یافتــه بــود ،مجــال بیشــتری بــرای رشــد
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یابــد؛ چــرا کــه شــیعه تنهــا راه نجــات خــود را در چنیــن شــرایط دشــواری قیــام قائــم آل محمــد
ً
fو مهــدی موعــود میدانســت .رواج روایاتــی عمدتــا از امــام صــادق gکــه مدعــی قائمیــت
امــام کاظــم gبــود حتــی در زمــان حیــات امــام ،از دیگــر عوامــل اعتقــاد بــه اندیشــه وقف بــود تا
آنجــا کــه امــام بــه نفــی قائمیــت خــود بــه عنــوان مهــدی موعــود میپــردازد و فرزنــدش علــی g
را بــه عنــوان امــام پــس از خویــش معرفــی مینمایــد .در چنیــن شــرایطی بــود کــه برخــی اصحــاب
و وکالی امــام بــه ویــژه در عــراق و مصــر کــه امــوال بســیاری از شــیعیان نــزد آنــان به امانت گذاشــته
شــده بــود ،بــا توجــه بــه فضــای فکــری و اعتقــادی جامعــه و بــا انگیزههــای مالــی اندیشــه وقــف و
مهدویــت امــام را ترویــج کردنــد(ر.ک :طوســی1411،ق.)41-30،70:
هــر چنــد وجــود روایــات بســیار امامــان پیشــین بــه ویــژه امــام صــادق gدربــارۀ مهــدی موعــود
از جملــه اینکــه مهــدی موعــود پنجمیــن فرزنــد از نســل موســی gاســت(جوهری ،بیتــا41:؛
طوســی1411،ق ،)42:در کنــار دیگــر شــواهد و دالیــل میتوانســت جعلــی بــودن بســیاری از
روایــات را اثبــات کنــد ،امــا انگیزههــا و اغــراض انتفاعــی یــا اقتصــادی موجــب نادیــده انــگاری این
دســت از روایــات شــده بــود .طبــق گزارشهــای موجــود ،جریــان واقفــه جریــان وســیع و بزرگــی
بــوده و تــا مدتهــا ،موجــب انشــقاق و شــک در جامعــۀ شــیعی شــده بــود .طوســی از  54تــن از
شــاگردان امــام کاظــم gکــه بــه واقفــه پیوســتند نــام میبــرد (طوســی1415،ق)366-332:
کــه از جملــه آنهــا ابراهیمبنموســی gبــود کــه مــرگ پــدر را انــکار نمود(کلینــی ،1388،ج:1
.)380
ً
ایــن افــراد کــه قائــل بــه وقــف شــدند و گاه دربــارۀ آن بــه نوشــتن و تبلیــغ پرداختنــد ،غالبــا
وکیــان یــا راویــان و اصحابــی بودنــد کــه زنــده بــودن امــام هفتــم میتوانســت بــرای آنــان مایــه
دوام وجاهــت اجتماعــی یــا تضمیــن اعتبــار مالــی باشــد .خاندانهایــی چــون بنــو فضــال و بنــو
ســماعه یــا شــخصیتهایی مثــل عبدالرحمنبنحجــاج،یونسبنیعقــوب ،جمیلبــندراج،
رفاعهبنموســی ،حمادبنعیســی ،احمدبنابینصــر بزنطــی ،و حســینبنعلی وشــاء و نیــز
وکالیــی چــون علــی بنحمــزه بطائنــی ،زیادبنمــروان ،منصوربنیونــس کــه خــود از شــاهدان
وصایــت امــام بــه فرزنــدش علــی الرضــا  gبودهانــد ،امــا بــه آن تــن ندادنــد ،گویــا بیشــتر بــا
انگیزههــای مــادی بــه چنیــن بــاوری دامــن مــی زدنــد(ر.ک :کلینــی ،1388 ،ج312 :1؛
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ابنبابویــه258 :1395 ،؛ ابنبابویــه ،1389،ج ،35 :1کشــی ،بیتــا ،ج768 :2؛ صفــری
فروشــانی ،)18-14 :1388 ،گرچــه برخــی بهانههــا چــون رعایــت نکــردن تقیــه از ســوی امــام
رضــا  ،gعلنــی کــردن دعــوی امامــت ،عــدم غســل امــام کاظــم gتوســط ایشــان یــا نداشــتن
فرزنــد را نیــز پیــش میکشــیدند(ابنبابویه ،1389،ج.)404 :2
بــه هــر روی امــام کاظــم gبــه وکالی خویــش ســپرده بــود کــه در صــورت شــهادت ایشــان
امــوال را بــه چــه کســی واگــذار کننــد (کلینــی ،1388،ج313 :1؛ مفیــد ،1376،ج596 :2؛
ابنبابویــه ،1389،ج )46 :1و حتــی اگــر شــواهد تاریخــی کافــی هــم بــرای اثبــات ایــن امــر وجــود
نداشــت ،بــا توجــه بــه تشــکیالتی کــه امــام اداره میکــرد و نحــوۀ تقســیم وظایــف و همچنیــن
پیشبینیهایــی کــه از عملکــرد دســتگاه حاکــم وجــود داشــت ،میتــوان شــناخت امــام پســین را
حداقــل بــرای وکال امــری بدیهــی دانســت .از همیــن روســت کــه همــواره مهمتریــن دلیــل ایجــاد
فرقــه واقفــه را انگیزههــای مالــی وکالی امــام دانســتهاند کــه از شــرایط و فضــای فکــری جامعــه
شــیعیان سوءاســتفاده و بدیــن طریــق امــوال و داراییهــای بســیاری را تصاحب میکردند(کشــی،
بیتــا ،ج760 :2و768؛ طوســی1411،ق .)64 :حســینبنخزاز از علیبنابیحمــزه خبــر
میدهــد کــه کاالهــا و امــوال امــام کاظــم gرا حمــل میکــرده تــا بــه علیبنموســی g
برســاند ،چــرا کــه امــام فرزنــدش را وصــی خویــش قــرار داده بــودّ .
علىبنأبىحمــزه بعــد از وفــات
امــام كاظــم gايــن مطلــب را منكــر شــد و امــوال را به حضــرت تحويــل نداد(ابــن بابویــه،1389،
ج .)46 :1همچنیــن داودبنزربــی وقتــی ســهم امــام را تقدیــم امــام کاظــم نمــود ،امــام برخــی از
آن را وانهادنــد و فرمودنــد صاحــب امــر بعــد از مــن آن را از تــو خواهــد گرفــت (یعنــی ایــن نشــانه
امــام بعــد از مــن خواهــد بــود) کــه طبــق حدیــث ،امــام رضــا gآن امــوال را مطالبــه میکننــد
(کلینــی ،1388،ج ،)313 :1امــا برخــی مثــل منصوربنیونــس و حیــان ســراج بعــد از شــهادت
امــام ،امــوال ایشــان را بــه جانشــیناش ندادنــد و خــود غصــب کردند(کشــی ،بیتــا ،ج:2
768و.)760
حاصــل آنکــه گســترش تشــیع و توســعه نهــاد وکالــت ،بــه همــان انــدازه کــه فرصتی بــرای مکتب
شــیعه محســوب میشــده ،میتوانســته اســت بــه عنــوان یــک تهدیــد هــم تلقــی شــود .چــرا کــه
ایــن امــر بــه جمــع شــدن مقادیــر قابــل توجهــی از امــوال نــزد برخــی وکالی امــام کاظــمg
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تحلیل ساز و کارهای معرفی امام رضا  gتوسط امام کاظم ( gجهانبازی و همکاران)

منتهــی شــد و گذشــت زمــان نشــان داد که وسوســه تصاحــب این امــوال ســرانجام به انحــراف آنان
انجامیــد .از ایــن رو پیشبینــی ایــن وضعیــت را میتــوان از علــل تاکیــدات و تصریحــات عدیــدۀ
امــام کاظــم gدر معرفــی امــام رضــا gبــه عنــوان جانشــین و امــام پســین تلقــی کــرد.
اکنــون مناســب اســت گــذری بــر مفــاد روایــات و گــزارش هــای معرفــی امــام رضــا gداشــته
باشــیم و ســاز و کارهــای مــورد اســتفاده امــام کاظــمgدر انجــام ایــن کار مهــم را مــرور کنیــم.

 .5ساز و کارهای معرفی امام رضا gتوسط امام کاظم g
دوره امامــت امــام هفتــم ،از جملــه دورانهــای حســاس امامــت اســت .اینــک شــیعیان در
نقــاط مختلــف جهــان اســام همچــون مصــر ،بیــن النهریــن ،یمــن ،ایــران و ...حضــور داشــتند.
جریانهــای انشــعابی شــیعی همچــون اســماعیلیه ،زیدیــه ،فطحیــه و فرقههایــی همچــون
مرجئــه ،معتزلــه ،قدریــه ،غالیــان و ...در جامعــه بــه چشــم میخورنــد .سیاســت تقیــه در دوران
امامــان پیشــین باعــث شــده بــود برخــی از شــیعیان در تشــخیص امــام بــا مشــکل مواجــه و از
جریــان اصیــل تشــیع جــدا شــوند .امــام در حالــی بــه امامــت رســید کــه حتــی خواصــی چــون
هشــام بــن ســالم و مؤمــن الطــاق نیــز در شــناخت امــام دچــار تردیــد شــدند و ایشــان پــس از
معرفــی خویــش از آنــان خواســت کــه ایــن امــر را مگــر از اهلــش پوشــیده نگــه دارنــد چــرا کــه فاش
کــردن آن خطــر جانــی در پــی خواهــد داشــت(مفید ،1376،ج .)345 :2فشــارهای سیاســی
حــکام بنــی عبــاس بــر امــام بــه حــدی بــود کــه امــام بســیاری از ســالهای امامــت خویــش را در
زنــدان گذرانــد و همیــن دوری از امــام و نبــود دسترســی آســان بــه ایشــان مشــکالت بســیاری را
بــرای شــیعیان بــه وجــود آورد .عــاوه بــر ایــن قیامهــای علویــان همچــون قیــام شــهید فــخ نیــز
منجــر بــه ایجــاد فضــای دوگانگــی در میــان شــیعیان و افزایــش فشــار بــر آنــان از ســوی دســتگاه
حکومــت شــد .در چنیــن شــرایطی بــود کــه امــام کاظــم gعمــدۀ فعالیــت خویــش را بــه تقویــت
زیرســاختها و مبانــی فکــری شــیعه بــه ویــژه در مباحــث سیاســی ،حکومــت و امامــت قــرار داد
و بــا توجــه بــه شــرایط فکــری و اعتقــادی شــیعیان ،فضــای سیاســی اجتماعــی جامعــه در کنــار
دیگــر اقدامــات خویــش بــا توجــه بــه اهمیــت مســئله امامــت و بــه ویــژه تشــخیص امــام از ســوی
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شــیعیان ،در کنــار تبییــن ضــرورت شــناخت امــام و همچنیــن تبییــن شــاخصهها و معیارهــای
امامــت ،بــا ســاز و کارهــای مختلــف بــه معرفــی مصــداق حقیقــی امــام پــس از خویــش پرداختنــد.
ایشــان نشــانههای تشــخیص امــام را تصریــح پــدر بــر امامــت او ،پاســخگویی بــه تمــام ســؤاالت،
خبــر از آینــده و توانایــی تکلــم بــه تمــام زبانها(کلینــی ،1388 ،ج285 :1؛ مفیــد ،1376 ،ج:2
 )569میدانســتند و بــه نقــش خــرد و تعقــل در تشــخیص امــام اشــاره میکردند(کلینــی،1388 ،
ج .)25 :1بــا توجــه بــه ایــن روایــات چهــل و یــک گانــه پیش گفتــه ،حضــرت کاظــم gدر معرفی
ً
جانشــین خــود عمدتــا از رویکردهــای زیــر بهــره بردهانــد:
 .1-5معرفی به یاران و اصحاب خاص
بســیاری از روایــات پیشــوایان شــیعی از ســوی اصحــاب خــاص و مــورد اعتمــاد آنــان نقــل
گردیــد ه اســت .ایــن امــر دربــارۀ روایــات معرفــی امــام رضــا gاز ســوی امــام هفتــم بــه خوبــی
مشــهود اســت .در ایــن روایــات بــرای توصیــف امــام از عباراتــی همچــون حجــت ،وصــی ،امــام،
صاحباالمــر و صاحــب اختیــار اســتفاده شــده اســت(ر.ک :ابنبابویــه ،1389 ،ج54-33 :1؛
کلینــی ،1388 ،ج .)322-311 :1محمدبنســنان نقــل میکنــد کــه آن حضــرت امامــت فرزنــد
را بــا امامــت امیرالمؤمنیــن gمقایســه کردنــد و فرمودنــد :هــر کــس امامــت او را بعــد از مــن انکار
کنــد مثــل کســی خواهــد بــود کــه بــه علیبنابیطالــب  gظلــم کــرده و حــق او را نــداده و امامت
او را بعــد از حضــرت محمــد nمنکــر شــده اســت(ابنبابویه ،1389،ج52 :1؛ کلینــی،1388،
ج )319 :1یــا او را چــون خــود مــی شناســاند ،چنانکــه بــه زیــاد بنمــروان مــی گویــد :نامــۀ او
نامــۀ مــن ،ســخن او ســخن مــن ،فرســتاده او فرســتاده مــن و قــول او قــول مــن اســت(ابنبابویه،
 ،1389ج52: 1؛ کلینــی ،1388 ،ج.)312 :1
ســلیمانبنحفص نقــل میکنــد کــه امــام کاظمgفرزنــدش علــی را بــه عنــوان بهتریــن
فرزنــد او و حجــت خداونــد بــر مــردم و وصــی خویــش معرفــی نمــوده و از او میخواهــد نــزد
شــیعیان و اهــل بیــت کــه خواســتار شــناخت جانشــین و وصــی او هســتند ،بــه نفــع او شــهادت
دهد(ابنبابویــه ،1389،ج .)42 :1همچنیــن از منصوربنیونــس خواســتند بــر علــی وارد شــده و
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بــه امامتــش تبریک بگوید(همــان .)36 :البته در پــارهای از روایات از مکتوم داشــتن جریان امامت
امــام رضاgنیــز ســخن بــه میــان آمــده اســت .از آن جملــه روایتــی اســت کــه یزیدبنســلیط نقــل
میکنــد .طبــق ایــن روایــت پــس از گفتوگویــی کــه میــان یزیــد و حضــرت در مســیر مکــه صــورت
گرفتــه اســت ،امــام بــه یزیــد از وصیــت خویــش بــه امــام رضــا gخبــر میدهنــد و در پایــان از او
میخواهنــد ایــن امــر را مخفــی نگــه بدارد(همــان38 :؛ کلینــی ،1388 ،ج .)314-313 :1بــه
نظــر میرســد ایــن ســخن مربــوط بــه زمانــی اســت کــه هنــوز شــرایط عمومــی جامعــه شــیعه برای
شــنیدن آن فراهــم نبــوده اســت.
 .2-5وصیت و سپردن امور به امام رضا g
وصیــت غیــر از تصریــح اســت .منظــور از وصیــت ایــن اســت کــه پــدر پیــش از وفــات ،فرزنــد
خویــش را وصــی خویــش قــرار دهــد و رســیدگی بــه امــور شــخصی و غیــر شــخصی خویــش را بــه
او بســپرد .بــه فرمــودۀ امــام صــادق  gاز جملــه نشــانههای امــام ایــن اســت کــه امــام پیشــین
بــه وی وصیــت کــرده باشــد(کلینی ،1388،ج )284 :1و طبــق برخــی شــواهد تاریخــی ،وصیــت
یکــی از راههــای شــناخت امــام بــه شــمار میرفتــه اســت(همان )310 :و هنگامــی کــه یکــی
از اصحــاب امــام کاظــم gپــس از آنکــه از وصیــت حضــرت بــه امــام رضــا  gخبــر م ـیآورد،
بــه دیگــران میگویــد :حــال کــه میبینیــد بــه او وصیــت کــرده ،بدانیــد کــه او را امــام قــرار داده
اســت(ابنبابویه ،1389،ج.)44 :1
امــام هفتــم ،در مواقــع مختلــف ،بــه ویــژه هنگامــی کــه از ســوی دســتگاه خالفــت زندانــی
میشــدند ،وکالــت امــور خویــش را بــه فرزندشــان امــام رضــا gمیســپردند و هنــگام وصیــت ،وی
را وصــی خویــش قــرار میدادنــد .حضــرت ضمــن تحویــلالواحــی امــام رضــا gرا وکیــل خویش
قــرار دادنــد تــا امــور ایشــان را پیگیــری کند(ابنبابویــه ،1389،ج49 :1؛ کلینــی ،1388،ج:1
 .)313طبــق روایتــی بــر روی لــوح نوشــته شــده بــود کــه عهــد مــن (مقــام امامــت) بــه فرزنــد بزرگم
میرســد .ایشــان همچنیــن در امــوال موقوفــه خویــش نیــز اختیــار و مدیریــت آنهــا را بــه دســت
علیبنموســی و در صــورت فــوت وی بــه دیگــر فرزندانــش (ابراهیــم ،قاســم ،اســماعیل ،عبــاس)
سال هشتم ،شماره  ،31پاییـز  1399فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

111

112
واگــذار میکنــد .محمدبنزیــد از فراخوانــدن  17نفــر از ســادات از ســوی امــام و معرفــی امــام رضــا
gبــه عنــوان وصــی و وکیــل خویــش در حیــات و در ممــات گــزارش میکنــد .محمــد بــن زیــد
ً
ایــن وصایــت را همــان امامــت بیــان میکنــد کــه قطعــا شــیعیان بعــد از امــام هفتــم بــه او معتقــد
خواهنــد شــد چــرا کــه بــه گفتــه او وقتــی او را وصــی قــرار داد یعنــی امامــت را بــه او واگــذار کــرده
اســت (ابنبابویــه ،1389،ج.)45 :1
هــر چنــد وصیــت نقــش بســیار مهمــی در معرفــی امــام داشــته ،امــا بایــد دانســت «رابطــه بیــن
وصیــت و امامــت نیــز از ســنخ روابــط قــراردادی اســت» .از ایـنرو تنهــا کســانی از وجــود وصیــت
بــه امامــت وصــی پــی میبردنــد کــه میدانســتند وصیــت ،نشــانۀ امــام اســت .چنیــن وصیتــی بـه
ویــژه بــا توجــه بــه اینکــه وصیــت از آداب اســامی اســت و میــان مســلمانان همیشــه رواج داشــته،
بــرای دیگــران کــه از ایــن رابطــه اطــاع نداشــتند بســیار عــادی و بــدون کمتریــن حساســیتی
بــوده اســت .همچنیــن گرچــه در روایــات متعــددی وصیــت بــه عنــوان یکــی از نشــانههای امــام
ذکــر شــده اســت ،امــا دلیلــی وجــود نــدارد کــه اثبــات کنــد اینگونــه روایــات را تمامــی شــیعیان
میدانســتهاند و در فکــر و ذهنشــان ثبــت و ضبــط شــده بــود؛ بنابرایــن از چنیــن روایاتــی
ً
اندیشــمندان شــیعه و شــاید برخــی دیگــر از شــیعیان آگاهــی داشــتهاند و طبیعتــا ایــن مقــدار
از آگاهــی باعــث نمیشــده اســت آشــکار شــدن وصیــت بــه آگاهــی همــگان ،بــه امامــت امــام
بعــد منجــر شــود(آیتی .)86 :1393 ،بــر اســاس همیــن نگــرش اســت کــه برخــی از ایــن مســئله
ً
اســتفاده کــرده و ضمــن گواهــی بــه وصیــت حضــرت بــه امــام رضــا  ،gوی را صرفــا وصــی در
امــور شــخصی حضــرت اعــام کنند(ابنبابویــه ،1389 ،ج.)62 :1
 .3 -5تصریح به امامت
پــس از اینکــه بــر اثــر فعالیتهــای امــام ،جامعــۀ شــیعی بــه وضعیتــی بــا ثبات و منســجم رســید،
حضــرت بــه صراحــت و بــه صــورت علنــی بــه معرفــی امــام پــس از خویــش پرداخــت .گزارشهــای
تاریخــی و روایــات حاکــی اســت کــه حضــرت برخــاف پــدر خویــش کــه تمــام ســعی خــود را بــرای
مخفــی نگهداشــتن امــر وصایــت از عمــوم جامعــه انجــام داد و تنهــا عــدهای از شــیعیان را از ایــن
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امــر مطلــع کــرد و حتــی برخــی روشهایــی کــه در ایــن بــاره اتخــاذ کــرده بــود ،منجــر بــه ابهــام در
تشــخیص امــام شــد ،امــام امــام رضــا gدر شــرایطی کــه فضــا بــرای طــرح مســئله مهیــا بــود ،بــه
صــورت علنــی و آشــکار بــه معرفــی وصــی خویــش میپرداختنــد و از اصحــاب نیــز میخواســتند
کــه بعــد از ایشــان ،بــه امامــت علــی الرضــا gشــهادت و گواهــی دهنــد.
یــک دلیــل عمــده ایــن امــر تفــاوت بیــن اوضــاع زمــان ایــن دو امــام اســت .منصــور خشــم و کینه
عمیقــی از امــام داشــت و همــواره امــام را بــه شــدت زیــر نظــر میگرفــت و بــر آن بــود تــا بــه محــض
رحلــت ایشــان ،جانشــین وی را بــه شــهادت برســاند .اما هارونالرشــید رفتــار دوگانـهای در برخورد
بــا امــام اتخــاد کــرده بــود .وی در برخــی مواقــع ســعی میکــرد احتــرام و جاللــت امــام را حفــظ
کنــد ،امــا آنگاه کــه عــزت و جایــگاه امــام و شــیعیان را میدیــد ،تصمیــم بــه برخوردهــای تنــد
میگرفــت .وی حتــی بعــد از شــهادت امــام نیــز بــر آن بــود کــه خــود را از اتهــام قتــل امــام برهانــد
و اینگونــه وانمــود کنــد کــه امــام بــه مــرگ طبیعــی از دنیــا رفتــه اســت(ابنعنبه1380،ق196 :؛
قمــی.)169 :1387،
مخزومــی و عبداللهبنحــارث طالبــی از یــاران حضــرت نقــل میکننــد کــه امــام یــاران را
ی الرضــا gپــس از خــود تصریــح کردنــد :ایــن پســرم
جمــع و بــه صراحــت بــه جانشــینی عل ـ 
وصیــم و قيــم بــه امــرم و بعــد از مــن خليفــه و جانشــين مــن اســت ،هــر كــه از مــن وامــى خواهــد
از ايــن پســرم بايــد آن را بگيــرد و بــه هــر كــس وعــدهاى دادم بايــد عمــل بــدان را از او خواهــد و
ً
هــر كــس ناگزيــر اســت مــرا شــخصا مالقــات كنــد بايــد بــه وســيلۀ نامــه او باشــد(کلینی،1388،
ج312 :1؛ طوســی1411،ق .)37 :اســحاق و علیبنجعفــر در حضــور حفصبنغیــاث،
قاضــی حســینبناحمد منقــری و اســماعیلبنعمر و حســانبنمعاویه و حســینبنمحمد
صاحبالختــم را بــر شــهادت خــود بــه اینکــه علیبنموســی  gطبــق ســخن امــام کاظــم
وصــی ،خلیفــه و جانشــین و قیــم کارهــای ایشــان اســت شــاهد گرفتنــد کــه دو نفــر آنهــا بــر
ایــن امــر شــهادت دادنــد و دو نفــر دیگــر گفتنــد کــه وی جانشــین و وکیــل موس ـیبنجعفر g
اســت .چنانکــه از ایــن گــزارش تاریخــی برمیآیــد امــام کاظــم gبــه صــورت علنــی ایــن امــر را
انجــام دادهاند(ابــن بابویــه ،1389،ج .)62-54 :1یزیدبنســلیط از اعــام وصایــت و جانشــینی
امــام رضــا gاز ســوی پــدر در حضــور برخــی از خانــدان و یــاران گــزارش میدهــد .طبــق ایــن
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گــزارش ،هیچکــس حــق نــدارد کالم امــام را رد کنــد و حتــی ازدواج دختــران نیــز میبایــد بــا
اجــازۀ ایشــان باشــد .در پایــان امــام هــر کــس را کــه بــا حکــم وی مخالفــت کنــد مــورد لعــن قــرار
میدهد(کلینــی ،1388،ج313 :1؛ ابــن بابویــه ،1389،ج .)38 :1عبداللهبنمحمــد حجــال بــا
ً
بیــان شــاهدان بیشــتری کــه غالبــا از نســل ابوطالــب و نــوادگان زیــد و جمعــی از صحابــه بودهانــد
همیــن ماجــرا را نقــل کــرده اســت (همــان) .عبدالرحمنبنحجــاج از نوشــتهای بــر وصایــت
امــام رضــا gخبــر میدهــد کــه امــام هفتــم تعــداد  60نفــر از بــزرگان مدینــه را نیــز بــر آن شــاهد
میگیرند(ابنبابویــه ،1389،ج .)69 :1علیبنعبداللــه هاشــمی نیــز همیــن ماجــرا را نقــل
میکنــد (همــان .)42:حسینبنبشــیر میگویــد همانگونــه کــه پیامبــر در روز غدیــر خــم امــام
علــی gرا بــه امامــت معرفــی کردنــد امــام کاظــم gنیــز فرزنــد خویــش ،علــی gرا امــام و
وصــی بعــد از خــود معرفــی کردند(همــان.)46 :
 .4-5تکریم و احترام بسیار
حضــرت عــاوه بــر معرفــی فرزنــد خویــش بــه اصحــاب و شــیعیان خــاص ،ایشــان را بســیار
مــورد تکریــم و محبــت شــدید خویــش قــرار میدادنــد و بــا ایــن عمــل بــه طــور غیرمســتقیم بــه
شایســتگی حضــرت بــرای تصــدی مقــام امامــت اذعــان میکردنــد .مفضلبنعمــر از عالقــه و
محبــت شــدید امــام کاظــم gبــه فرزنــدش علیالرضــا gدر حالــی کــه کــودک بــود ،روایــت
میکنــد .امــام او را خوشــبو ،خوشخلــق و پاکطینــت توصیــف و بــه امامــت وی پــس از خــود
تصریــح و بــر وجــوب اطاعــت از او تأکیــد میکننــد تــا آنجــا که هر کــس از ایشــان نافرمانــی کند،
کافــر اســت .طبــق برخــی روایــات علــی بزرگتریــن فرزنــدان ،خوشرفتارتریــن یــا مطیعتریــن،
محبوبتریــن ،بهتریــن ،فقیهتریــن آنهــا و نیــز یــادگاری کــه بعــد از ایشــان باقــی خواهــد بــود،
توصیــف شــده اســت(ر.ک :کلینــی ،1388 ،ج319-312 :1؛ ابنبابویــه ،1389 ،ج-35 :1
 .)51اســماعیلبنخطاب نیــز از ذکــر فضایــل و نیکــی و مــدح و ثنــای مکــرر علیبنموســی از
ســوی پدرشــان گــزارش میکنــد و میگویــد کــه گویــی بــا ایــن کار میخواســتند اطرافیــان را بــه
وی متوجــه کنند(ابنبابویــه ،1389،ج.)48 :1
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 .5-5سپردن ودایع امامت به فرزند
یکــی از قرایــن و نشــانههای امامــت ،همــراه داشــتن ودایــع امامــت (از جملــه ســاح پیامبــر،
کتــب ،وصیتنامــه پیامبــر ،زره پیامبــر ،پیراهــن حضــرت یوســف ،الــواح ،طشــت ،عصــای موســی
و خاتــم ســلیمان ،انگشــتر امــام حســین gاســت(ر.ک :کلینــی ،1388 ،ج238-232 :1؛
ابنبابویــه ،1395 ،ج142 :1و ج673 :2؛ صفارقمــی205-189 :1362 ،؛ طبرســی:1390 ،
286؛ مفیــد ،1376،ج 533 :2و نیــز ن.ک :پورمحمــدی .)164-161 :1391،امــام کاظــم g
بــه وجــود ایــن وســایل نــزد امــام رضــا gاشــاره میکننــد و میفرماینــد :او بــا مــن در جفــر هــم
نظــر اســت و جــز پیغمبــر یــا وصــی پیغمبــر در جفــر نظــر نمیکند(کلینــی ،1388،ج312 :1؛
ابــن بابویــه ،1389،ج )51 :1و بــه یزیدبنســلیط ضمــن تصریــح بــه امامــت امــام رضــا  ،gاز
ســپردن امانــات از جملــه عمامــه کــه رمــز ســلطنت اســت ،شمشــیر رمــز عــزت ،کتــاب ،نــور ،عصا
نیــروی خداونــد و خاتــم ،جامــع همــه ایــن امــور اســت بــه ایشــان خبــر میدهنــد (همــان).
 .6-5بیان نشانۀ خاص
از دیگــر ســاز و کارهــای معرفــی امــام رضــا gاز ســوی پــدر ،تعییــن نشــانههای خاصــی بــرای
تشــخیص مصــداق امــام بــوده اســت .در برخــی مواقع امــام با بیان نشــانهای خــاص امامــت فرزند
را اعــام میکننــد .در روایتــی امــام بعــد از دریافــت ســهم امامــت از داودبنزربــی ،نیمــی را بــه
او برگردانــد و گفــت کــه صاحــب امــر بعــد از مــن آن را از تــو خواهــد گرفــت .یعنــی نشــانۀ امــام
بعــد از مــن ایــن خواهــد بــود .پــس از شــهادت حضــرت ،امــام رضــا  ،gآن امــوال را مطالبــه
فرمودند(کلینــی،1388،ج313 :1؛ مفیــد،1376،ج .)596 :2همچنیــن ایشــان پیش از حرکت
بــه ســوی بغــداد ،ودایــع امامــت را بــه اماحمــد ســپردند و فرمودنــد :او را بــه کســی که از تــو مطالبه
کنــد تحویــل بــده و اماحمــد بــا مراجعــه امــام بــه وی بــرای گرفتــن ودایــع پــی بــه امامــت حضــرت
بردند(کلینــی ،1388،ج .)381 :1طبــق نقــل مجلســی امــام کاظــم gمطالبــه ودایــع را نشــانۀ
جانشــین و امــام واجبالطاعــه بــرای تــو و دیگــران بیــان فرمودهاند(مجلســی1403،ق ،ج:48
.)279
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 .7-5رد قائمیت خود
پیــش از ایــن امــام باقــر و امــام صــادق gاز فتنـهای خبــر داده بودنــد کــه عــدهای از اصحــاب
و شــیعیان پــس از گــردن نهــادن بــه والیــت امامــان gاز ایــن امــر روی گردانــده ،بــه انحــراف
کشــیده خواهنــد شــد .حمــران پــس از شــنیدن ســخن امــام باقــر gکــه «شــیعهای نیســت کــه
اســم او و پــدرش نــزد مــا نوشــته نشــده باشــد ،مگــر آنــان کــه از مــا روی برمیگرداننــد ».بــا تعجــب
میپرســد :مگــر میشــود شــیعیانی بعــد از معرفــت از امامــان رویگــردان شــوند؟! حضــرت در
پاســخ میفرماینــد :بلــه و تــو آنــان را درک نمیکنــی» .حمزهبن ّ
الزیــات میگویــد :مــا در ایــن
روایــت بحــث و مجادلــه میکردیــم تــا ایــن کــه دربــارۀ آن ،نام ـهای بــه امــام رضــا gنوشــتیم
و از کســانی کــه از امامــان روی برمیگرداننــد ،پرســیدیم؛ حضــرت در پاســخ ،واقفــه را نــام
بردند(کشــی ،بیتــا ،ج.)762 :2
شــواهد تاریخــی حاکــی اســت کــه مســئله قائمیــت و مهدویــت امــام کاظــم gدر زمــان حیــات
حضــرت ،در میــان برخــی از شــیعیان وجــود داشــته اســت ،بــه همیــن دلیــل بــوده کــه حضــرت
خــود از فتن ـهای پــس از رحلــت خــود خبــر میدهــد کــه عــدهای بعــد از مــرگ مــن میگوینــد
او قائــم اســت در حالــی کــه قائــم ســالها بعــد از مــن خواهــد آمد(کشــی ،بــی تــا ،ج )760 :2و
نیــز بــه صراحــت اعــام میکنــد کــه « :مــن قائــم و بــر پــا دارنــده حــق هســتم .امــا آن قائمــی کــه
زمیــن را از دشــمنان خــدا پــاک میکنــد و زمیــن را بعــد از آنکــه از ظلــم پــر شــده باشــد ،لبریــز
از عدالــت میســازد ،پنجمیــن نســل مــن خواهــد بود(»...ابنبابویــه ،1395،ج .)361 :1بنــا
بــر گزارشهــای تاریخــی جســد امــام ســه روز در معــرض دیــد گذاشــته شــده و ســپس بــه خــاک
ســپرده شــد(ابنبابویه ،1389،ج151 :1؛ طوســی1411،ق31 :؛ ابوالفــرج اصفهانــی:1385،
336؛ ابنعنبــه1380،ق.)196 :
 .8-5تحذیر و هشدار به نپذیرفتن امامت امام رضا g
برخــی روایــات بیانگــر هشــدار امــام بــه زیــاد بــن مــروان بــه نپذیرفتن امامــت فرزند اســت .طبق
روایتــی بــه نقــل از زیــاد قنــدی و ابــن مســکان ،امــام کاظــم gبــه ایشــان فرمــود :االن بهتریــن
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هشتم ،شماره  ،31پاییـز 1399

تحلیل ساز و کارهای معرفی امام رضا  gتوسط امام کاظم ( gجهانبازی و همکاران)

فــرد اهــل زمیــن بــر شــما وارد میشــود .در ایــن هنــگام امــام رضــا gدر حالیکــه خردســال
بــود ،وارد شــد .آندو گفتنــد :بهتریــن فــرد روی زمین(همیــن اســت؟!) .امــام بــه فرزندشــان
فرمــود :پســرم میدانــی ایــن دو ،چــه میگوینــد؟ امــام رضــا gعــرض کــرد :بلــه پــدر جــان!
ایــندو ،در امامــت مــن شــک دارند(طوســی1411،ق ،)68 :در ادامــه ایــن روایــت کــه از کســان
ن دو در خصــوص انــکار امامــت فرزنــدش
دیگــری نقــل شــده (همــان) ،حضــرت کاظــم gبــه آ 
هشــدار داده اســت .حضــرت بــه آنــان فرمــود :اگــر حــق او را انــکار کنیــد یــا خیانــت ورزیــد ،لعنت
خــدا و مالئکــه و همــه مــردم بر شــما بــاد .ای زیــاد ،تــو و اصحابــت ،فرزنــدم را انــکار نکنید(همان).
در روایــت دیگــری ،امــام در حضــور زیــاد بــا اشــاره بــه فرزندشــان فرمودنــد :ای زیــاد ایــن پســرم
اســت کــه نامـهاش نامــه مــن ،ســخنش ســخن مــن و فرســتادهاش فرســتاده مــن اســت .و هــر چــه
بگویــد ســخن حــق همــان اســت(مفید ،1376،ج.)593 :2
ایــن روایــات نشــان میدهــد امــام موســی gدر مــوارد متعــددی بــا اندیشــه انحرافــی توقــف در
امامــت خویــش مبــارزه و تــاش کــرده شــیعیان را در ایــن زمینــه آگاه ســازد.

 .6مروری بر فرایند پذیرش امامت امام رضا g
 .1-6جریان شناسی اجتماعی در دوره آغاز امامت امام رضا g
در ایــن دوران ایجــاد فضــای مناظــرات و گفــت وگوهــا از جملــه عواملی بود که منجر به گســترش
و تقویــت جریانهــای کالمــی ،فقهــی ،حدیثــی و....گردید .غــات ،زیدیه ،اســماعیلیه ،فطحیه،
واقفــه از یــک ســو و جریانهــای کالمــی معتزلــه ،قدریــه و ...از ســویی دیگــر در جامعــه حضــور و
فعالیــت داشــتند .کیســانیه در ایــن دوران دیگــر در جامعــه حضــور نــدارد چــرا کــه درگــذر زمــان
بــه تدریــج عــدهای از آنهــا بــه امامیــه و دیگــر فــرق شــیعی یــا غــات و برخــی نیــز بــه جنبــش
عباســیان پیوســته بودنــد و بــه تعبیــر مادلونــگ «کیســانیه و شــاخههای گوناگونــش پــس از ظهــور
عباســیان از هــم پاشــیده شد»(حســینزاده و حسینشــاه .)21 :1390،فعالیتهای اســماعیلیه
سال هشتم ،شماره  ،31پاییـز  1399فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

117

118
در ایــن دوران چنــدان ظهــور و بــروز بیرونــی نــدارد .بــرای همیــن چنــدان مــورد توجــه امــام و
شــیعیان قــرار نمیگیــرد(ر.ک :صابــری ،1383،ج.)116-110 :2
دربــارۀ فطحیــه نیــز شــاهد چنــدان مقابلــه جدی نیســتیم چرا کــه با مــرگ عبداللــه و نبــود فرزند
بــرای او اکثریــت پیــروان وی بــه امامیــه روی آورده بودنــد و معتقــدان بــه امامــت عبداللــه از تــوان
علمــی و اعتقــادی چندانــی در دفــاع از آمــوزه خویــش برخــوردار نبودنــد .زیدیــه نیز هر چنــد مورد
نکوهــش امــام قــرار گرفت(کشــی  ،بیتــا ،ج)761 :2؛ امــا بــه دلیــل مشــغول شــدن بــه قیامهــای
بســیار در ایــن ایــام ،چنــدان مــورد توجــه امامیــه قــرار نگرفــت؛ امــا از آنجایــی کــه پیدایــش واقفــه
میرفــت ،شــکاف عظیمــی در جریــان شــیعه ایجــاد کــرده و بــا انــکار نصــوص امامــت امــام و نیــز
جعــل حدیــث از یــک ســو و نیــز گرایــش وکال و فقهــای بــزرگ بــه آن ،رونــد گرایــش بــه امامــت
امــام رضــا  gرا بــا مشــکل مواجــه ســازد ،امــام بــه مقابلــۀ جــدی بــا آن بــه پاخاســت کــه نتیجــه
ایــن تــاشرا میتــوان در پذیــرش امامــت حضــرت از ســوی اکثریــت شــیعیان بــه ویــژه در مدینــه،
کوفــه ،ایــران ،جبــل عامــل ،مصــر و ...مشــاهده کرد(پیشــوایی.)504 :1390،
اینــک در پرتــو روایــات امامــان پیشــین بــه ویــژه معیارهایــی کــه از امــام صــادق  gروایــت شــده
ً
بــود ،تقریبــا راههــای تشــخیص امــام بــر شــیعیان همــوار شــده بــود .شــیعیان اغلــب بعــد از
شــهادت امــام در پــی ایــن شــواهد و دالیــل بودنــد کــه مهمتریــن آنهــا نــص و علــم بــود .عــاوه
بــر تصریــح آشــکار ،یکــی از راههــای تشــخیص نــص ،وصیــت بــود .هــر امامــی پیــش از شــهادت،
امــام بعــد از خــود را وصــی خویــش قــرار م ـیداد و ایــن امــر چنــان در تشــخیص امــام اهمیــت
داشــت کــه بــه فرمــوده امــام صــادق  gامــام کســی اســت کــه اگــر فــردی وارد شــهر شــده و
خبــر از امــام نداشــته باشــد و ســؤال کنــد ،بــه او بگوینــد کــه امــام بــر فــان کــس وصیــت کــرده
اســت (کلینــی،1388،ج .)284:1امــام فرزنــد بزرگتــر پــدر اســت مگــر اینکــه عیبــی در او وجــود
داشــته باشــد(همان ،)285:همچنیــن علــم بارزتریــن ویژگــی و شــاخصه امــام بــه شــمار مـیرود.
نزدیکتــر بــودن بــه امــام ســابق و همــراه داشــتن ودایــع امامــت از دیگــر قرایــن امامــت بــه شــمار
میرود(کلینــی ،1388،ج238-232 :1؛ ابنبابویــه ،1395 ،ج142 :1و ج673 :2؛ صفــار
قمــی205-189 :1362،؛ طبرســی286 :1390،؛ مفیــد ،1376 ،ج 533 :2و نیــز ن.ک:
پورمحمــدی.)164-161 :1391،
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امــام کاظــم  gبارهــا فرزنــدش علــی  gرا بــه عنــوان امــام ،وصــی ،صاحــب امــر و صاحــب
ً
اختیــار بعــد از خــود معرفــی کــرده بــود و شــاهدان ایــن امــر کــه غالبــا از یــاران و اصحــاب خــاص
امــام بودنــد ایــن روایــات را بازگــو میکردنــد .ابراهی ـ م فرزنــد امــام گواهــی میدهــد کــه پــدرش
پیــش از شــهادت ،پنــج نفــر از فرزنــدان را وصــی خویــش قــرار داد و علــی را بــر همــه مقــدم کــرد.
داودبنکثیــر حســینبنخزاز ،محمدبنســنان ،زیادبنمــروان قنــدی ،نصربنقامــوس،
مفضلبنعمــر ،اســحاقبنعمار ،محمدبناســماعیلبنفضل هاشــمی ،محمدبنســلیمان،
ســلیمانبنحفض ،یزیدبنســلیط ،منصوربنیونــس ،عبداللهبنمرحــوم ،حســینبننعیم
صحــاف ،اســحاق و علــی بــرادران امــام هفتــم از کســانی هســتند کــه روایــات امامــت و وصایــت
امــام رضــا  gاز ســوی ایشــان نقــل شــده اســت .اســماعیلبنخطاب نیــز از ذکــر فضایــل،
نیکــی و مــدح و ثنــای مکــرر علیبنموســی از ســوی پــدر گــزارش میکنــد و میگویــد گویــی بــا
ایــن کار میخواســتند اطرافیــان را بــه وی متوجــه کننــد .هشــامبنحکم در دیــداری بــا حضــور
علیبنیقطیــن و حســینبننعیم ،بعــد از شــنیدن ایــن ســخن کــه امــام ،فرزنــدش علــی را بــه
عنــوان ســید اوالد خویــش معرفــی کــرده و کنیــه خویــش را بــه او بخشــیده ،بــه مقصــود امــام
بــر امامــت امــام رضــا  gاشــاره کــرده و ســخن امــام را نشــانهای بــر ایــن دانســته اســت(ر.ک:
کلینــی ،1388،ج313-308 :1؛ ابنبابویــه ،1389،ج35-34 :1؛ طوســی1411،ق.)68 :
در نســخهای از ایــن روایــت امــام بــر فقاهــت و علــم فرزنــد نیــز تأکیــد کردهاند(همــان35 :؛
کلینــی ،1388،ج.)312 :1
امــام همچنیــن پیــش از حرکــت بــه ســوی بغــداد ،ودایــع امامــت را بــه اماحمــد ســپرده و از او
خواســتند آن را بــه کســی کــه مطالبــه کنــد تحویــل دهــد .طبــق ایــن روایــت ،امــام رضــا g
نــزد اماحمــد آمــده و امانتهــای پــدر را طلــب کــرد .اماحمــد بــا مشــاهده ایــن امــر ،وصایــا را
بــه امــام رضــا ســپرده و بــا ایشــان بیعــت کرد(کلینــی :1388،ج .)381 :1محمدبنســلیمان،
نصربنقامــوس ،اســحاقبنعمار ،محمدبناســماعیل و ...از جملــه افــرادی هســتند کــه در
زمــان حیــات امــام هفتــم در پــی شــناخت جانشــین امــام ،از حضــرت ســؤال پرســیده و ایشــان
بــه امامــت فرزنــد خویــش تصریــح کردهانــد(ر.ک :کلینــی ،1388 ،ج313-308 :1؛ ابنبابویــه،
 ،1389ج .)35-34 :1عــاوه بــر امــام کاظــم  ، gدر برخــی روایــات امــام صــادق  gنیــز از
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امامــت امــام رضــا  gخبــر دادهانــد .یزیدبنســلیط ،ســلمهبنمحرز ،ابراهیــم کرخــی از جملــه
افــرادی هســتند کــه از خبــردادن امــام ششــم از والدت و امامــت امــام رضــا  gســخن گفتهانــد
(همــان).
 .2 -6روشهای مبارزۀ امام رضاgبا جریان وقف
چنانکــه پیشــتر اشــاره شــد ،جریــان وقــف مهمتریــن چالــش پیــش روی امامــت حضــرت رضــا
gبــوده اســت .مطالعــۀ سرگذشــت آن حضــرت حاکــی از روشهــای متعــدد آن حضــرت بــرای
مبــارزه بــا ایــن جریــان و دفــع شــبهات آنــان اســت .از مهمتریــن روشهــای مقابله بــا جریــان واقفه
و تثبیــت جریــان شــیعه قطعیــه میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
 .1-2-6ادعای علنی امامت

همانگونــه کــه امــام کاظــم  gهمچــون پیامبــر بــه علنــی کــردن معرفــی امــام پــس از خــود در
بیــرون از منــزل و بــا حضــور شــاهدان اقــدام کــرد ،امــام رضــا  gنیــز بــه طــور آشــکار از امامــت
خویــش ســخن میگفــت و ایــن امــری بــود کــه فهــم و درک بســیاری از مــردم قــادر بــه تحلیــل آن
نبود(همــان .)405:ایشــان از همــان آغــاز تقیــه را کنــار نهــاد و به صراحت خــود را امــام معرفی کرد
(ابنبابویــه ،1389،ج404 :2؛  ،1385،ج367 :2؛  ،1389،ج 41 :1و ج .)432 :2بــه روایــت
ابوجریــر قمــی ،امــام ضمــن تصدیــق مــرگ پــدر و عــدم غیبــت ایشــان ،بــر وصایــت و امامــت خــود
ً
تأکیــد میکنند(کلینــی،1388،ج .)380 :1امــام ایــن امــر را غالبــا در حیــن مناظــرات و بحــث و
گفتوگــو بــا واقفــه یــا کســانی کــه در وضعیــت شــک و تردید قــرار داشــتند انجــام مـیداد .حضرت
در حضــور جمعــی از واقفیــان از جملــه علیبنابیحمــزه بطائنــی ،محمدبناســحاقبنعمار،
حســینبنمهران ،حسنبنســعید در پاســخ بــه اعتــراض آنهــا بــه ادعــای علنــی امامــت بــرای
شــیعیان ،خــود را بــا پیامبــر در هنگامــی کــه هنــوز دعــوت خویــش را عمومی نکــرده بود ،مقایســه
کــرده و فرمــود :رســولالله در ابتــدای دعوتــش جــز هــواداران و افــراد مــورد اعتمــادش را از نبــوت
خویــش آگاه نکــرد و آنــان را بــه اســام دعــوت کــرد ،نــه همــه مــردم را(همــان.)405 :
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 .2-2-6پاسخ به شبهۀ عقیم بودن

فرزنــد نداشــتن و عقیــم بــودن امام(کلینــی،1388،ج320 :1؛ ابنبابویــه،1389،ج )396 :2از
شــبهاتی بــود کــه از طــرف برخــی از واقفــه مطــرح شــده بــود .ایــن شــبهه زمانــی قــوت گرفــت
کــه امــام تــا ســال 195قمــری یعنــی در دهــۀ پنجــم عمــر خــود هنــوز فرزنــدی نداشــت .امــام بــا
تأکیــد بــر اینکــه امامــت بــه عــم و خــال نمیرســد و تنهــا حــق فرزنــد اســت ،بــا بشــارت بــه والدت
فرزندشــان جــواد  gبــه آن پاســخ میدادند(کلینــی،1388،ج286 :1؛ خزازقمــی1401،ق:
 )278و پیشــگویی تولــد فرزنــد و بــه دنیــا آمــدن جواداالئمــه gخود میتوانســت معجــزهای دال
بــر حقانیــت امــام تلقــی شــود .از نکاتــی کــه از روایــات مربــوط بــه فرزنــد ،حاصــل میگــردد ایــن
اســت کــه انتقــال امامــت از پــدر بــه فرزنــد ،در ایــن زمــان امــری قطعــی و پذیرفتــه شــده اســت ،در
غیــر ایــن صــورت طــرح ایــن شــبهه از ســوی واقفــه مــورد قبــول نبــود.
 .3-2-6پاسخ به شبهۀ غسل ندادن پدر

طبــق برخــی روایــات شــیعی ،امــام را جــز امــام غســل نمیدهد(ابنبابویــه،1389،ج159 :1؛
کلینــی،1388،ج )384 :1و بــر ایــن اســاس حضــور نداشــتن امــام رضــا gدر تغســیل و تکفیــن
ونمــاز پــدر ،شــبههای در ذهــن برخــی ایجــاد کــرده بــود کــه امــام در پاســخ بــه این شــبهه خــود را عامل
غســل پــدر معرفــی میکرد(کلینــی،1388،ج )384:1و در پاســخ بــه ایــن اعتـراض به ماجـرای کربال
و غســل و تجهیــز امــام حســین gتوســط امــام ســجاد gدر حالــی کــه در حبــس و اســارت بودنــد
ً
اســتناد کــرده ،فرمودنــد« :مــن کــه در حبــس و اســارت نبــودهام .قطعــا ایــن امــر بـرای مــن مقدورتــر
است»(کشــی،بیتا ،ج .)764:2ایــن امــر کــه از حضــور معجزهآمیــز امــام در بغــداد و جنبــۀ الهی مقام
ی کــرد ،موجــب شــد کــه شــیعیان از غســل نه بــه عنــوان معیــاری برای تشــخیص
امامــت حکایــت مـ 
ً
امامــت ،بلکــه صرفــا مؤیــد و قرینـهای بــر صحــت صــدق ادعــای امامــت بهــره گیرند.
 .4-2-6پاسخ به شبهۀ علم امام

یکــی دیگــر از شــبهات مربــوط بــه علــم امام بــود .برخــی از واقفــه بــرآن بودند کــه بین پاســخ امام
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رضــا  gبــه ســؤاالت بــا روایــات امامــان پیشــین اختــاف وجــود دارد(حمیــری.)349 :1371،
ایــن شــبهه بیــش از دیگــر شــبهات از ســوی امــام پاســخ داده شــد .بــه ویــژه اینکــه بــا مناظراتی که
از ســوی دســتگاه خالفــت برگــزار گردیــد علــم امــام بــه خوبــی بــر همــگان آشــکار شــد .حضــرت
امامــت را بهتریــن راه بــرای تشــخیص امــام بیــان میفرمایند«.چــرا کــه هــر امامــی دارای مجموعه
علــوم لدنــی پیرامــون مذهــب اســت و تنهــا او میتوانــد قبــل از رحلتــش آن را بــه امــام پــس از خود
منتقــل کنــد .در ایــن راه امــام زمــان تنهــا منبــع انحصاری قــدرت علمــی در امور مذهبی میشــود
و لــذا هیــچ کســی بــدون هدایــت او نمیتوانــد در راه راســت قــدم بــردارد» (کلینــی،1388،ج:1
 .)208علــم مخصــوص امــام شــامل معانــی ظاهــری و باطنــی قــرآن میشــود (همــان.)261:
داشــتن علــم و اعلــم بــودن امــام اختصــاص بــه علــوم شــرعی نــدارد بلکــه علــوم غیرشــرعی را هــم
دربرمیگیــرد .یعنــی امــام بایــد در امــور غیرشــرعی ماننــد ســحر و شــعبده نیــز اعلــم باشــد تــا در
صــورت مواجهــه بــا ســاحران و شــعبدهبازان ســحر آنــان را خنثــی کنــد و حیلههــای آنــان را بــه
مــردم بنمایانــد و از گمــراه شــدن مــردم جلوگیــری کنــد .امــام ضمــن تأکیــد بر نقــش تعیینکنندۀ
علــم در امامــت ،وجــود ایــن علــم را در طــی امامــت  20ســاله خویــش بــه منصــۀ ظهــور رســاندند
تــا آنجــا کــه بــه ایشــان «عالــم آل محمــد» لقــب داده شــد(اربلی ،1379،ج )835 :2ابوصلــت
هــروی دربــاره ایشــان میگویــد« :مــن عالمتــر از علیبنموســیالرضا gندیــدم و هیــچ
عالمــی را هــم ندیــدم مگــر اینکــه او هــم مثــل مــن دربــارۀ امــام رضــا شــهادت دهد»(همــان).
ابراهیمبنعبــاس نقــل میکنــد مــن ندیــدم از حضــرت رضــا ســؤال شــود اال اینکــه پاســخ صحیــح
را بدانــد .محمدبنعیســیگویــد کــه هنگامــی کــه در امامــت حضــرت اختــاف شــد ایشــان 15
هــزار یــا  18هــزار مســئله را پاســخ فرمودند»(طوســی1411،ق .)73 :ایــن بیانگــر ایــن اســت کــه
بــرای شــیعیان نیــز مــاک تشــخیص امــام علــم بــوده اســت و بــرای همیــن امــر ایشــان را مــورد
آزمــون قــرار میدادنــد(ر.ک :کلینــی ،1388،ج284،349،351،353 :1؛ ابنبابویــه،1377،
ج196-194 :2؛ کشــی ،بیتــا ،ج .)672 :2چــرا کــه «از ســویی اهــل بیــت بــه شــیعیان آموختــه
بودنــد کــه امــام وارث علــوم پیشــینیان خــود و پاســخگوی پرسـشهای آنــان اســت .بــرای همیــن
مهمتریــن راه شناســایی امــام راســتین از دروغیــن نــص و علم امــام قرار گرفــت .از اینرو ،ســنجش
علمــی مطمئنتریــن راه بــرای شناســایی امــام بــود و در مــواردی کــه جان امــام در خطر بــود و نص
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تحلیل ساز و کارهای معرفی امام رضا  gتوسط امام کاظم ( gجهانبازی و همکاران)

کمرنــگ میشــد از ابــزار علــم اســتفاده میشد»(حســینیان مقــدم و گــودرزی-114 :1396،
 .)115ایــن امــر بــرای کســانی کــه اهــل علــم بــوده و تشــخیص امــام را بــه علــم ایشــان موقــوف
میدانســتند بســیار کارســاز بــود .حسینبنبشــار ،احمدبنمحمــد بزنطــی ،رفاعهبنموســی
اســدی ،یونسبنیعقــوب ،جمیلبــندراج ،حمادبنعیســی ،حسنبنعلیالوشــاء ،ابوجریــر
قمــی ،ابینصــر بزنطــی از کســانی هســتند کــه از ایــن طریــق هدایــت یافتــه و موفــق به تشــخیص
حــق گردیدهانــد(ر.ک :طوســی1411،ق74-71 :؛ ابنبابویــه،1389،ج 440،413 :2و.) ...
احمدبنابینصــر بزنطــی بــا مکاتبــه بــا امــام از اندیشــه وقــف رویگــردان شد(طوســی1411،ق:
73-71؛ حمیــری349-348 :1371،؛ ابنبابویــه ،1389،ج .)402 :2هــم اوســت کــه بعدهــا
روایــات بســیاری دربــاره علــم امامــان  bبیــان میکنــد؛ از جملــه اینکــه هیــچ بنــدهای بــه اوج
ایمــان نمیرســد ،مگــر اینکــه بــه آنچــه بــرای نخســتین امامــان معتقــد اســت ،بــرای آخریــن نیــز
بــه همــان قائــل باشــد(مفید.)22 :1379،
 .5-2-6برخورد شدید با سران واقفه

امــام رضــا  gاز طریــق فرســتادن نامــه بــه ســران واقفــه ســعی در هدایــت آنــان
داشــت(ابنبابویه،1389،ج404-402 :2؛ طوســی1411،ق .)71:در برخــی مواقــع حضــرت
بــرای تأثیــر بیشــتر و جلوگیــری از پنهــان کــردن نامــه از ســوی افــراد ،آن را بــرای دوســتان ایــن
افــراد میفرستاد(کشــی ،بــی تــا ،ج .)861 :2برگــزاری مناظــره بــا واقفیــان از ســوی امــام و یــاران،
از دیگــر راههــای مقابلــه بــا واقفــه بود(کشــی ،بیتــا ،ج .)765-758 :2حضــرت بــه شــدت بــا
جریــان واقفــه بــه مقابلــه برخاســت و آنــان را زندیــق خوانــد و از هرگونــه ارتباطــی بــا آنــان منــع
کرد(طوســی1414،ق70-65 :؛ کشــی ،بیتــا ،ج .)757-756 :2حضــرت بــر مــرگ پــدر قســم
یــاده کــرده و تقســیم امــوال و ازدواج همســران ایشــان را نشــانۀ ایــن امــر میدانستند(کشــی،
بیتــا ،ج .)728 :2حضــرت همچنیــن در مباحــث خــود بــه جعلــی بــودن و تحریــف روایــات پدران
خویــش از ســوی واقفــه تصریــح میفرمودنــد .همیــن امــر باعــث شــد کــه برخــی از وکال پیــش از
مــرگ از کــرده خــود پشــیمان شــدند و وصیــت کردنــد امــوال متعلــق بــه جایــگاه امامــت را بــه امــام
رضــا gبرسانند(طوســی1411،ق.)67-66 :
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 .6-2-6دعوی همراه داشتن ودایع امامت

حضــرت بــر در اختیــار داشــتن شــواهد امامــت همچــون ســاح پیامبــر تأکیــد میکردند(صفار،
 .)209،205،200،198 :1362امــام رضــا  gهمچنیــن مدعــی در اختیــار داشــتن ودایــع و
امانــات امامــان پیشــین بــود و بــا آنهــا بــر امامــت خویش اســتدالل میکــرد .ایشــان در نامـهای به
محمدبنفضیــل صیرفــی مینویســد...« :مــن بــه منزلــه پــدرم هســتم و وارث اویــم و آنچــه نــزد او
بــود نــزد مــن هــم هســت»(منظور کتابهــا ،طومارهــا ،اســلح ه پیامبــر و()...صفــار قمــی:1362،
272؛ طبــری1413،ق .)370:اماحمــد همســر امــام کاظــم  gنیــز بــر تحویــل گرفتــن ایــن
ودایــع از ســوی امــام رضــا  gو همچنیــن امامــت حضــرت شــهادت میدهد(کلینــی،1388،
ج.)381 :1
 .7-2-6فعالیت تبلیغی اصحاب

در کنــار تالشهــای امــام ،فعالیتهــای تبلیغــی یــاران برجســتۀ امــام کاظــم  gکــه برخــی
همچــون یونسبنعبدالرحمــن و علیبنمیثــم از متکلمــان برجســتۀ شــیعه بودنــد ،عامــل
مهمــی در رویگردانــی بســیاری از آمــوزۀ وقــف بــود .همچنیــن افــرادی کــه خــود تحــت تأثیــر واقفه
قــرار داشــته و از ســوی امــام و یــاران ایشــان هدایــت یافتــه بودنــد ،بعدهــا خــود بــه مبلغــان تبلیــغ
امامــت امــام تبدیــل میشــدند .بــه گفتــه علیبناحمــد علــوی واقفــی ،بزنطــی مؤثرتریــن فــرد
در ترویــج گرایــش امامــی بــوده است(طوســی1411،ق .)62:ربیعبنعبدالرحمــن بــا بیــان
پیشــگوییهای امــام هفتــم از ظهــور واقفــه بــه دفــاع از امــام رضــا برخاســته(ابنبابویه،1389،
ج )170 :1و یونسبنعبدالرحمــن ضمــن اشــاره بــه انگیزههــای مالــی واقفــه ،از تالشهــای
خــود در دعــوت بــه امامــت امــام رضــا  gســخن میگوید(ابنبابویــه ،1389،ج171 :1؛ کشــی،
بیتــا ،ج786 :2؛ طوســی1411،ق .)64 :اســحاقبنابراهیم حضینــی ،عبداللهبنحمــد
حضینــی و علیبنریــان بــه واســطه حسنبنســعید اهــوازی بــا مکتــب اهــل بیــت  gآشــنا
شــده و بــه خدمــت امــام رســیدند (برقــی56 :1342،؛ طوســی1415،ق354 :؛ کشــی ،بیتــا،
ج .)827 :2عــاوه بــر شــاگردان خــاص ،شــعرای بزرگــی همچــون دعبــل و ابونــواس نیــز در ایــن
ایــام بــا اشــعار خویــش بــه معرفــی اهــل بیــت و ترویــج فرهنــگ شــیعی میپرداختنــد.
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 .3-6تشتت آرای واقفه
جریــان وقــف یــک جریــان یــک دســت نبــود بلکــه عقایــد دربــارۀ امــام کاظــم  gو مهدویــت او
خــود بــه چندیــن طیــف تقســیم میگردیــد و همیــن تشــتت و نبــود وحــدت در عقیــده ،موجــب
رویگردانــی بســیاری از شــیعیان میشــد(ر.ک :نوبختــی ،بیتــا84-80 :؛ اشــعری قمــی:1360،
91-89؛ مفیــد1414،ق313 :؛ اشــعری1400،ق29 :؛ شهرســتانی 39 :1364،و نیــز ن.ک:
صفــری فروشــانی.)10 :1388،
 .4-6فضای باز سیاسی
فضــای بــاز سیاســی کــه بــر اثــر مشــغول شــدن امیــن بــه عیــش و نــوش و جنــگ بــا بــرادرش
مأمــون بــه وجــود آمــده بــود ،والیتعهــدی و اســتفاده از ایــن فرصــت بــرای علنــی کــردن
داعیــۀ امامــت شــیعی و رســاندن پیــام تشــیع بــه مســلمانان ،شــرکت در مناظــرات علمــی کــه
ً
غالبــا بــا حضــور علمــای ادیــان و مذاهــب مختلــف برگــزار میشــد و در آنهــا امــام قویتریــن
اســتدالالت دربــاره امامــت را بیــان میفرمــود ،حضــور در میــان مــردم و تبییــن دقیــق مســائل دین
و مذهــب ،مهاجــرت امــام رضــا  gبــه خراســان و در پــی آن حضــور بســیاری از فرزنــدان امــام
کاظــم  gدر شــهرهای مختلــف ایــران و تبلیــغ تشــیع از دیگــر عوامــل موثــر بــر رواج پذیــرش
امامــت حضــرت بــود .بــه گفتــه رجــا ء بنضحــاک «در هيــچ شــهري از شــهرها فــرود نميآمديــم،
مگــر آنكــه مــردم بــه ســراغ او ميآمدنــد و از او دربــارۀ مسائلشــان اســتفتا میكردنــد و معالــم
دينيشــان را ميپرســيدند و او نيــز احاديــث زيــادي از طريــق آبــای طاهريـناش بــراي آنهــا نقــل
میكرد»(ابنبابویــه ،1389،ج.)343 :2
بــه هرحــال ،بــا گذشــت زمــان و روشــن شــدن حقیقــت ،بســیاری از کســانی کــه بــه ایــن
جریانهــا پیوســته بودنــد ،مــرگ امــام کاظــم  gرا پذیرفتنــد و بــه امامــت امــام گــردن نهادنــد.
ســخن امــام رضــا  gوضعیــت پذیــرش امامــت ایشــان در اقصــی نقــاط عالــم اســام را بــه خوبی
نشــان میدهــد .حضــرت در پاســخ بــه مأمــون اینگونــه فرمودنــد« :ایــن امــر (والیــت عهــدی)
هرگــز نعمتــی برایــم نیفــزوده اســت .مــن در مدینــه کــه بــودم دســت خطــم در شــرق و غــرب اجــرا
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میشــد»(کلینی ،1388،ج155 :8؛ ابنبابویــه ،1389،ج .)308 :2اشــعری قمــی نیــز نقــل
میکنــد کــه «در زمــان امــام کاظــم و امــام رضـ ا  gعــدهای از مرجئــه اهــل ســنت و زیدیــان بــه
تشــیع گرویدنــد و معتقــد بــه امامــت ایــن دو امــام شدند(اشــعری قمــی.)94 :1360،

 .7نتیجهگیری
بــا بررســی روایــات مربــوط بــه معرفــی هــر یــک از امامــان از ســوی امــام پیشــین روشــن میشــود
کــه بیشــترین تــاش بــرای معرفــی جانشــین ،از ســوی امــام کاظــم gصــورت گرفت تــا آنجا که
حضــرت بــه صــورت علنــی و در فضــای عمومــی بــه معرفــی فرزنــد خویــش بــه عنــوان امــام اقــدام
کردنــد .بســامد روایــات معرفــی امــام رضــا gبیانگــر توجــه بســیار امــام هفتــم gبــه مســئله
جانشــین خویــش اســت .ایــن امــر معلــول عواملــی چــون گســترش جامعــه شــیعه در جهــان آن
روز ،تکثــر وکال و نیــز مدعیــان و پیــش بینــی جریــان هــای خــاص عقیدتــی در میــان شــیعه  ،مثــل
ظهــور پدیــده وقــف ،بــوده اســت .حضــرت کاظــم gبــا توجــه بــه فضــای عصــر خویــش ســاز و
کارهــای مختلفــی بــرای معرفــی وصــی و جانشــین خویــش بــه شــیعیان بــه کار بردهانــد؛ عــاوه
بــر بیــان راههــای عــام و کلــی معرفــت امــام ،بــه ذکــر معیارهــا و قرایــن شــناخت شــخص امــام از
جملــه تصریــح پــدر بــر امامــت فرزنــد ،پاســخگویی بــه تمــام ســؤاالت (علــم) ،توانایــی تکلــم بــه
تمــام زبانهــا پرداختــه و از راهکارهایــی چــون معرفــی مخفــی ،دعــوت آشــکار و تصریــح علنــی،
ســپردن ودایــع امامــت ،تکریــم و احتــرام بســیار ،ســپردن ودایــع امامــت ،تکریــم و احتــرام بســیار،
ســپردن وکالــت و وظایــف خویــش در طــول حیــات ،وصیــت ،تعییــن رمــز و عالمتــی خــاص بــرای
امــام بهــره گرفتهانــد.
از ســویی دیگــر امــام رضــا  gو اصحــاب نیــز تــاش بســیاری در مقابلــه بــا جریــان وقــف
و بســط جریــان تشــیع نمودنــد .اتخــاذ دو رویکــرد پیشــگیری از ســوی امــام کاظــم gو
رویکــرد مقابلــه از ســوی امــام رضــا ،gباعــث شــد بــا وجــود فعالیتهــای گســترده واقفــه
کــه بزرگتریــن جریــان انشــعابی شــیعی بــه شــمار مــی رفــت ،شــیعه از بحرانــی ســخت عبــور
و هویــت خویــش را حفــظ کنــد.
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ـ طبرسی ،احمد بن علی1403(.ق) .االحتجاج .ج .2مصحح :محمدباقر موسی خرسان .مشهد :نشر المرتضی.
ـ طبری ،محمد بن جریر1413(.ق) .دالئل االمامه .قم :نشر مؤسسه بعثت.
ـ طوسی ،محمد بن حسن1411(.ق) .الغیبه .محققین عبادالله طهرانی و علی احمد ناصح .قم :مؤسسه معارف اسالمی.
ـ ــــــــــــــــــــــــ1415(.ق) .رجال الطوسی .تحقیق جواد قیومی .قم :مؤسسه نشر اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه
علمیهقم.
ـ کاظمی نجف آبادی ،روح الله « .)1393( .علل اختالف شیعیان عصر حضور درتشخیص مصداق امام» .نشریه امامت پژوهی .ش
 .16صص.83 -43:
ـ کشی ،محمدبن عمر(.بی تا) .اختیار معرفه الرجال .خالصه کننده محمد بن حسن طوسی .محقق :مهدی رجایی .مصحح:
محمدباقر میرداماد .قم :مؤسسه آل البیت علیهم السالم الحیاء التراث.
ـ کلینی ،محمد بن یعقوب .)1388(.االصول من الکافی .مصحح علی اکبر غفاری .ج .1چاپ سوم .تهران :دار الکتب االسالمیه.
ـ قمی ،عباس .)1387(.االنوار البهیه فی تواریخ الحجج االلهیه .با مقدمه کاظم مدیرشانه چی .قم :نشر المکتبه الحیدریه.
ـ مجلسی ،محمدباقر1403(.ق) .بحاراالنوار .ج .48چاپ دوم .بیروت :مؤسسه الوفاه.
ـ مفید ،محمدبن محمد .)1379(.االختصاص .تصحیح علی اکبر غفاری .تهران :مکتبه الصدوق.
ـــــــــــــــــــــــ1414(.ق).الفصولالمختاره.محققسیدعلیمیرشریفی.بیروت:دارالمفید.
ـ ــــــــــــــــــــــ .)1376(.االرشاد فی معرفه حجج الله .ج .2مصحح محمدباقر بهبودی .مترجم محمدباقر ساعدی
خراسانی .چاپ سوم .تهران :کتابفروشی اسالمیه.
ـ نوبختی ،حسن بن موسی(.بی تا) .فرق الشیعه .چاپ دوم .بیروت :داراالضواء.

فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هشتم ،شماره  ،31پاییـز 1399

