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زیارتنامه جامعه کبیره ،برای نخستینبار به بیان تفصیلی ویژگیها و شئون
ائمه اطهار

پرداخته است .عوامل مؤثر بر تدووین ایدن مدتن ،از مهد تدرین

پرسش هایی است که پس از پذیرش اصالت آن ،نیازمنو یداتتن پاسدم مناسد
است .نوشتار حاضر ،با نگرش زمانمنو به ایدن مدتن و بهدرهگیدری از شدواهو
تاریخی ،کوشیوه است به این پرسش پاسم دهو که چه نسدبتی میدان ممدامین
زیارت جامعه و نیازهای شیعیان امامی در عصر امدا هدادی

(252-212ق)

برقرار بوده است؟ یاتتههای ایدن پدژوهش ،نشدان مدیدهدو کده قالد

و مفداد

زیارتنامه جامعه کبیره ،جوابگوی نیازهدای خییدر معرتتدی امدامیمدذهبان در
زمانه اما هادی

است و میتوان آن را یک نظا نامه جدام بدرای مدویریت

اتکار شیعیان امامی در آن دوره شمرد.

کلیدواژگان :امام هادی

 ،زیارتنامه جامعه کبیره ،ویژگیهای امامان شیعه ،تاریخ

شیعیان ،غالیان.
 .1دانش آموخته حوزه علمیه قم و دانشجوو دتتجیا رجخ اس ا جان دانشجهخه ر جیاان ااخنخمجه
.roholahtohidi@yahoo.com
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مقدمه

بدنه اصلی زیارت جامعه کبیره 7،با وجود تردیدها و احتمال اضافهشدن برخیی فریرات بیه
متن موجود ،اثری برگرفته از فرمایشهای امام هادی

است؛ 3متنیی کیه در شیرای و

 .1عنواا «جخمعه» ا بیا اان اثین د چند ده اخیی و از آا ج ت ته بیا زاخ ت همجه امخمجخا
قخبل ا تفخده ا تن به تخ بیده اند ( .ید تجخمم طبخطبجخاین «پژوهشجی د بجخ ه زاجخ ت جخمعجه»ن
مطخلعخت ا امین 1831ن ش 21ن ص)118
بی ا خس واات شیس صدوقن بخاد عنواا آا ا «قول بلیغ و تخمجل بجیا زاجخ ت هیاج
ائمه

از

» خواند؛ زایا مطخبق آنچه پس از لسله ند واات آمجدهن او ااجن زاجخ تنخمجهن بجخ

عبخ ت «علمنی اخبن

ول اهلل قوال اقوله بلیغخً تجخماً ااا ز ت واحجداً مجن م»ن رقخضجخ خجود ا

مطیح نموده ا ت.
 .1بخ وجود آن ه ریدادهخای د بخ ه صحت ند اان اثین میزاا خزگخ

آا بخ مضخمین قیآا تیام

و نسبت بیخی فقیات آا بخ بخو هخ گیوه هخ انحیافی از جمله مفوضجه و اخلیجخا مطجیح شجدهن
بی یهخ نشخا از عدن وا دبودا خدشه قخبل روجه به بدنه اصجلی آا دا د .عبجدال یام جیوش و
محسن تداو ن از جمله تسخنی هستند ته به دلیل تمروج ی به بیخی ن خت و میااف رخ اس رف جی
شیعیخان به اخلیخنه و جعلی بودا رمخن اخ بیشتی مفخد آا ح م دادهاند .د مقخبل اان نظین بیا نمونهن
حسن انصخ

بخ طیح ادلها مینواسد «رمخمی مضخمین اان زاخ تنخمهن د وااخری تجه عخلمجخا

طیف اییمفوضی همچوا احمد بنمحمد بنعیسین صفخ ن عد اشعی ن حمیی ن تلینی و امثخل آنخا
د تتخبهخاشخا نقل تیدهاندن داده میشود ...رصجوای تجه از امجخن د ااجن مجتن داده مجیشجودن
منع ستننده عقیده شیعیخا اعتدالی ا ت ته امخن ا د مقخن خلیفه پیخمبی

د امی اجیا دان و

عمل به تتخب خدا قیا میدهد و هبی و هداات مؤمنخا ا ومیفه ال ی او میداند .جخلج ا جت
ته جخای د اان متن رأتید میشود ته مییاث نبوتن نزد امخمخا ا جت .ااجن عقیجدهن دقیقجخ عقیجده
شیعیخا اعتدالی د بیابی اات مفوضی بوده ته علم امخن ا نه از طیاق مییاث نبوتن بل ه بیخخ ته
از وحی و ال خن مستقیم و علم لدنی بیوا طه فیض پیخمبی
حسن انصخ

میدانستهاند ».بیا مشجخهده مقخلجه

بخ عنواا «بحثی د بخ ه اصخلت زاخ ت جخمعه»ن .ک
http://ansari.kateban.com/post/3201
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بستری خاص و برای نخستینبار در حجمی قابل توجه ،و با ساختاری متفاوت ،بخشیی از
مهم ترین معارف شیعی 7را از قول امام

در خود جای داده است .همین مردمیه ،کیافی

است تا مورخ در مواجهه با این متن ،پرسشهایی را مطرح کند؛ اینکه آیا میتوان خوانشی
زمان مند از زیارت جامعه کبیره داشت؟ و به عبارت دیگر ،آیا سازواری مییان فیرم و مفیاد
این متن با شرای صدور آن وجود دارد؟ و یا اینکه آیا امام هادی

با طیرح موضیوعاتی

در قالب زیارت نامه ،هدف خاصی را دنبال نموده و حلّ مشیکتت معرفتیی امامییه در آن
دوران را مد نظر داشته است؟
نوشته حاضر ،برای جواب به این سؤاالت ،به بازخوانی این اثر با در نظرگرفتن شیرای
عصر امام هادی

پرداخته است .فرضیه تحریق ،آن است که «زیارت جامعه ،پاسخگوی

مهمترین نیازهای معرفتی امامیمذهبان در زمانه امام هادی

بوده و میتوان آن را یک

سند باالدستی از سوی یک رهبر دینی و سیاسی ،برای مدیریت پییروانش در ایین عصیر
دانست ».از فواید اثبات این فرضیه ،پردهبرداری از ابتکیار عمیل امیام هیادی

در حیلّ

مسائل و نیازهای شیعیان است .با این حال ،به نظر میرسد تثبیت این نظر ،نیازمند به کار
و بررسی بیشتر روی متن و تفسیر آن بیا رو هیای جدیید و از زواییای مختلیت اسیت.
بنابراین ،نگارنده بیشتر به دنبال طرح بحث بوده و امیدوار است که با دریافت بازخورد این
مراله ،پاسخ کاملتری را برای پرسشهای یادشده ،ارائه دهد.
در مورد متنی که از این زیارت نامه در مراله حاضر مورد بررسی قرار گرفتیه ،بایید بیه
یک نکته توجه داشت و آن اینکه زیارت جامعه کبیره از اوایل دوران غیبت کبیری تیا بیه
حال ،به طور مسمتر توس روات و علمای شیعه نرل شده اسیت 3.بیا ایین حیال ،مطالعیه

 .1د بخ ه د تهبند شئونخت امخن د زاخ ت جخمعهن .ک نفیسه نوفجین «نهیشجی موضجوعی بجی
زاخ ت جخمعه تبییه»ن موله فینهن 1831ن ش 12ن ص 158ج.151
 .1از جمله منخبع متقدن میرواا تتخبهخ

من ال احضجیه الفقیجه و عیجوا اخبخ الیضجخ

صدوق (ن 831ق)ن المقنعه شیس طو ی (ن 024ق) و المزا مش د (ن 214ق) ا نخن بید.

شجیس
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منابع روایی ،دو متن متفاوت و البته با نسبت عموم و خصوص مطلق را در برابیر دییدگان
قرار میدهد 7.شایان ذکر است که محدث نوری (7231ق) 3بعیدها میدعی حیذف برخیی
عبارات زیارتنامه توس شیخ صدوق 2شد 4.به هر روی ،آنچه در این مراله مورد بررسیی
قرار گرفته ،روایت مشهورتر ،یعنی زیارتنامه نرلشده در کتاب من الاحضیه الفقیه است.

5

مهمترین پیشفرض تحریق حاضر ،عدم محدودبودن کاربرد و ثمرات این زیارتنامیه
به زمانه امام هادی

است؛ به عبارت دیگر ،نگارنده با پذیر

این باور ،تت

میکند تا

بر اساس شواهد تاریخی ،روی بخشی از آثار این زیارتنامه که مربیو بیه عصیر صیدور
روایت است ،تمرکز نماید و با در نظرداشتن رواب امام هادی

و امامیه ،نسبت میان این

متن و نیازهای امامیه در این دوره را بررسی کند.
درج دو ذهنیت احتمالی خوانندگان و تأکید بر توجه نگارنده به آنها ،پییش از ورود بیه
متن اصلی مراله ،ضروری است .نخست آنکه پاسخگویی به سؤال درباره زمیان رواج ایین
زیاتنامه در میان شیعیان امامی ،مشیکل اسیت؛ امیا مییتیوان گفیت شیرای فرهنگیی،
اجتماعی و سیاسی عصر امام هادی

و ویژگیهای مورد تأکید در مراله حاضر برای این

دوره ،شرایطی است که تا غیبت صغری و حتی شروع غیبت کبری نیز وجیود دارد و ایین

 .1محمد فختی میبد ن «رأملی د اصخلت متن زاخ ت جخمعه تبییه»ن نشیاه حداثپژوهجین 1818ن
ش 11ن ص .11
 .1محدث نو ن از علمخ

یشنخس شیعه قیا چ خ دهم و البته مو د رحسین علمجخ بجز د د

مبخحث جخلی و حداثی ا ت( .بیا اطاع بیشتی د اان بخ هن .ک جید محسجن امجینن اعیجخا
الشیعةن ج 2ن ص )108
 .8شیس صدوقن از بز د ریان محدثخا شیعه و از نخستین نقلتنندگخا زاخ ت جخمعه تبییه ا جت.
(صدوقن من الاحضیه الفقیهن ج 1ن ص )214
 .0مییزا حسین نو ن مستد ک الو خئلن ص .245
 .5صدوقن من الاحضیه الفقیهن ج 1ن ص .214
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زیارتنامه میتواند پاسخ گوی نیاز شیعیان در دورههای بعدی نیز باشد .بنابراین ،تأکید بیر
«عصر امام هادی » در عنوان مراله ،تنها برای تأکید بر نرش آن امام و ابتکار ارزشمند
ایشان است .نکته دیگر آنکه وجود شواهد متعدد و پراکنده در جایجیای اثیر میورد نظیر،
احتمال سازواری میان بدنه اصلی این متن و شرای موجود در اواخر عصر حضور را ترویت
مینماید.
پیشینه تحقیق

آثار متعددی درباره ساختار و مضمون زیارت جامعه کبیره نگاشیته شیده اسیت کیه بیرای
نمونه ،میتوان به «تأملی در اصالت متن زیارت جامعه کبیره» نوشته محمد فاکر میبدی،

7

«بررسی محتوایی زیارت جامعه کبیره» اثر محمد سند« 3،نگرشیی موضیوعی بیر زییارت
جامعییه کبیییره» نوشییته نفیسییه نجفییی 2و «بییازخوانی مبییانی قرآنییی توحییید در زیییارت
جامعه کبیره» نوشته روحاهلل زینلی 4اشاره نمود .با این حال ،نوشته حاضر بیا بهیرهمنیدی
از تت های صورت گرفته ،سعی در به تصویرکشیدن نسیبت سیاختار و محتیوای زییارت
جامعه کبییره بیا نییازهیای امیامیمیذهبان در عصیر امیام هیادی

دارد کیه پیگییری

چنین موضوعی ،از سوی محرران دیگیر مشیاهده نشید .در اینجیا ییادکردن از مجموعیه
دعاهای امام سجاد

که با عنوان صحیفه سجادیه شناخته میشود ،برای نزدییکشیدن

اذهان به کاری که در تحریق حاضر صورت گرفته ،به جا خواهد بیود؛ بیه عبیارت دیگیر،
مراله حاضر در نظر دارد تا در مورد اقدامات امام هادی
 .1موله حداثپژوهین ش .11
 .1فصلنخمه فینهن ش .15
 .8موله فینهن ش .12
 .0موله مش وةن ش .111

نظری را مطرح کند که پیش از
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این ،در مورد ادعیه امام سجاد

به اثبات رسیده است و مطابق با آن ،امام چهارم شیعیان

در قرن نخست ،از شیوهای غیرمرسوم و غیرمستریم ،یعنی ادعیه بیرای ارائیه آمیوزههیای
دینی مورد نظر خود بهره برد و از این طریق ،نرش مهمی در گستر
نمود.

معارف استمی ایفا

7

در ادامه ،پس از بحث درباره بستر صدور زیارت جامعه کبیره ،در دو بخش به بررسیی
ساختار و مضمون خبر پرداخته خواهد شد.
الف .بستر صدور زیارت جامعه کبیره

از دو زاویه میتوان به زمینه و بستر صدور این زییارتنامیه نگریسیت .از طرفیی،
امامیه در دوره امام هادی
شیعه امامی توس صادقین

 ،با وجود گذشت چند دهه از تبیین آمیوزههیای اساسیی
 ،همچنان مورد هجمیه شیبهات گیروههیای فکیری

قدرتمند دیگر است و از سویی ،در این عصیر ،خلفیای عباسیی همچیون :معتصیم (م
331ق) ،واثق (م 323ق) و متوکل (م 341ق) ،راهبرد خشونت و سرکوب حداکثری را
برختف برخی دورههای قبل 3،در دستور کار قیرار دادهانید .بنیابراین ،فضیای صیدور
زیارت نامه ،یعنی نیمه نخست قرن سوم ،در دو بخش سیاسی ی اجتماعی و فکیری ی
فرهنگی قابل بررسی است.

 .1بججیا نمونججهن .ک فضججل اهلل مییقججخد ن «ادبیججخت ججخنخا امججخن ججوخد

و صججحیفه

وخداه»ن فصلنخمه انداشه دانین ش 15ن ص 110؛ م د پیشوااین ییه پیشجوااخان ص  110جج
.111
 .1همچوا بخشی از دو اا خافت م د عبخ جی (ن 121ق) .بجیا نمونجهن د ااجن بجخ هن .ک
مسعودىن میوج الذه ن ج 8ن ص  814ج .824
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 .1شرایط سیاسی و اجتماعی امامیه

تشیع امامی در ابتدای قرن سوم ،به یک نهاد اجتماعی سیازمانیافتیه تبیدیل شیده و
می توان اذعان نمود که نهاد وکالت در عصر امام هادی  ،به مرحله کمال خیود رسییده
بود 7.در این شرای  ،برختف دورههای پیش ،امامیه از امام زمان خود انتظار قیام در برابیر
خلیفه ندارد و صت او به طور کامل از گروههایی که چنین عرایدی داشتند ،جدا شده است.
شاید مهمترین دلیل این رویکرد ،آن بود که عباسیان در این دوره راهبرد خود را تغییر داده
و با پشتوانه حدود یک قرن حکومت بر قلمرو استمی ،تحمل پذیر

وجود کوچکتیرین

مخالفی را در صحنه سیاسی و اجتماعی نداشتند و با وجود تجربههای تلخ برخی گروههای
شیعه 3،هر اقدامی در این راستا نافرجام تصور میشد .در این شیرای  ،پرسشیی در اذهیان
امامیه وجود داشت و آن اینکه آیا باید منتظر قیام موعود بود؟

2

شواهد به طور صریح نشان از فشار سیاسی و اجتماعی بر شیعیان در این دوران دارد.

4

مطابق برخی اخبار ،وضع اقتصادی شیعیان در نتیجه این فشارها ،به قدری رقّتبار گشیت
که گاه علویان در تأمین نیاز های حداقلی خود برای زندگی از قبیل پوشاک ،در رنج بودند؛
برای نمونه ،نرل شده است که برخی از فرر و تنی دسیتی و برهنگیی مجبیور بودنید در

 .1بیا نمونهن موضوع د اخفت خمس به صو ت خزمخااخفته و دقیقن ا

وال عخد و مسجتمی

ا ت و قواعد آان به طو تخمل بیا امخمیه مشخص ا جت( .حجی عجخملین و جخئل الشجیعهن ج 2ن
ص  803ج )801
 .1مییه مختخ اللیثینن ج خد الشیعة فی عصی العبخ ی األوّلن ص  115ج .134

 .8بیا اطاع بیشتی د اان بخ هن .ک خلیجل پو منصجو ن نقجش امجخن هجخد

د انداشجه

م دوات.
 .0طبی ن رخ اس طبی ن ج 1ن ص 135؛ مسعود ن پیشینن ج 5ن ص 51؛ تشین جخل تشجین ص
.241
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خانههای خود بمانند و مدت ها خارج نشوند 7.این اخبار با آنکه نمیتواند در میورد تمیامی
مناطق شیعهنشین ساری و جاری باشد ،اما نشان دهنده عمق فاجعه و محیدودیت موجیود
برای شیعیان در عصر امام هادی

است .مطابق برخی اخبیار ،در بعضیی نریا  ،عمیوم

مردم ،شیعیان را بهترین گروهها در عصر خود میدانستند و آنان را از جهت اختق و تریوا
تأیید میکردند؛ اما از ترس حکومت و دیدگاههای منفی تثبیتشده در جامعه درباره آنیان،
از ازدواج و رواب خانوادگی با آنان پرهیز مینمودند 3.در ایین شیرای  ،امامییه تکییهگیاه،
پشتیبان و رهبری می طلبد که از یک سو حسّ استرامت و امید را در آنها فزونی بخشید و
را در این وضعیت از او شنیده و راهی مطمئن

از سوی دیگر ،وظیفه سیاسی و اجتماعیا
را در اطاعت از ولیّ خود پیش گیرد.
در این شرای  ،وضعیت امام هادی

بسیار سختتر از پیروانش اسیت .محیدودیت و

حصر برای رهبران امامیه ،از دوره امام کاظم
فرزند

آغاز شده بود و فراخواندن امام رضا

و

از سوی خلفا به محل ختفت نیز با همین هدف بوده است .بنابراین ،فرصتی که

در اختیار صادقین

برای برگزاری جلسات بزرگ فکیری و فرهنگیی بیود ،پیس از آن،

هیچگاه به وجود نیامد .شایان ذکر است که در دورهای که امام هادی
داشت نیز چنین بستری فراهم نشد 2.در سال 322ق امیام هیادی

در مدینه حضور
بیه دسیتور متوکیل

عباسی (م 316ق) از مدینه تبعید و در سامرّا مورد حصیر قیرار گرفیت .تنهیا راه ارتبیاطی
امام

با شیعیان ،تا حدود  75سال ،یعنی حداقل تا پایان دوره متوکل ،وکیتنی بودند که

 .1بیا مشخهده اان گونه وااختن .ک شیس عبخس قمین رتمة المنت ین ج 1ن ص  800و .812
 .1ابوالفیج اصف خنىن مقخرل الطخلبیینن ص .811
 .8بیا نمونهن د بخ ه عصی حضو امخن هخد

ال خد

ن ص .188

د مدانجهن .ک قیاشجین حیجخة االمجخن علجی
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موفق به دیدار امام میشدند 7.امام هادی

تنها از راه کتابت و امتی اخبار برای برخیی

پیروان مورد اعتماد خود ،امامیه را رهبری مینمود 3و حتی گاه پیروان را از تیت
ارتبا حضوری با خود نهی میکرد.

بیرای

2

 .2شرایط فکری و فرهنگی امامیه

در عصر امام هادی

 ،با وجود آنکه شیعیان امامی در مبانی فکری خود بیه اصیولی

پایبند هستند ،اما همچنان بیم تفرقه و جدایی آنان از امامیمذهبان بهروشینی قابیل درک
است .آنان هرچند معارف فرهی و کتمی ائمه پیشین

و بهویژه صادقین

را در نظر

داشتند ،اما ممکن بود در تفسیر برخی روایات مطرحشده درمانده شیده و ییا در پاسیخ بیه
شبهات موجود ،بیه باورداشیت خیود پشیت کننید .بنیابراین ،در ابتیدای قیرن سیوم و بیا
به وجودآمدن این موضوعات ،افراد سرشناس امامیه 4شتابان بیا «ناحییه مردسیه» ارتبیا
میگرفتند.

5

 .1بیا اطاع د بخ ه بیخی از مصخداق وابط شیعیخا بجخ امجخن هجخد

ن .ک تشجین پیشجینن

ص  014و 214؛ طو ین الغیبةن ج 1ن ص  011و.544
 .1همخا.
 .8ا بلىن تشف الغمةن ج 8ن ص .115
 .0از جمله اان افیادن میرواا به ابوعلیبن اشدن علیبنم زاخ و ابیاهیمبنمحمجد همجدانی اشجخ ه
نمود .اان افیادن هی ه از م مریان اصحخب ائمه

بودهاند و هی ه نیز د حدود نیمه قجیا جون

وفخت اخفته اند؛ ولی زمخا دقیق وفخت آنخا مشخص نیست( .د اان بخ هن .ک خوئین معوم جخل
الحداثن اال ا خمی اخدشده)
 .5تلینین ال خفین ج 1ن ص 501؛ نوخشین ججخل نوخشجین ص 800؛ تشجین پیشجینن ص 581؛

طو ین ر ذا االح خنن ج 0ن ص 118؛ فضلبنحسجن طبی جین اعجان الجو
ص .013

بجخعان ال جد ن
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در مرابل ،گروههای فکری شیعه غیرامامی در این دوره ،نفوذی قابل توجه یافته بودند؛
برای نمونه ،زییدی میذهبان در ایین دوره بیا تأثیرپیذیری از معتزلیه و البتیه بیارورنمودن
اندیشههای پیشینیان خود ،به عنوان یک فرقه کتمی منسجم به رقابت مستریم و بیپرده
با شیعیان امامی مشغول بودهاند 7.پرسش ها و شیبهات متعیددی از سیوی آنیان در برابیر
امامیمذهبان وجود داشت .اینکه چطور میتوان به امامی خردسال اعتماد کیرد؟ شیئونات
رهبر امت چیست؟ و آیا این شئونات میتواند در یک خردسال جمع شود؟ چطور میتیوان
خود را شیعه خواند و به ظلم ظالمان راضی شد و از امیور سیاسیی کنیاره گرفیت؟ چطیور
می توان به امام ،صفاتی چون عصمت از هر خطا و علم غیب داد؛ درحالیکه این پیاکی و
علم ،مختصّ خداوند است؟

3

از سوی دیگر ،در بین گروههای فعال در این عصر ،غالیان نیز موفق به اشیاعه عرایید
خود در میان شیعیان امامی شده بودند 2.شاید این تصور برای غالیان وجود داشت که یکی
از دورههای امیدبخش خود را طی میکنند 4.خطر آن میرفت که تبلیغات آنان عیتوه بیر
را بشیری

گشودن باب انحراف امامیه ،مخالفتهای بیشتر و محکمتر کسانی که ائمه

بدون خصوصیتهای ویژه میدانستند ،برانگیزد و امامیه در کنار غتت« ،مغضوب» خوانده
 .1بیا نمونهن د بخ ه رف یات زاداه و ااجن معخ ضجهن .ک قخ جمبجنابجیاهیم

جین الجید علجی

الیوافضن ص  142ج .143
 .1اان پی شهخ و موا د متعدد داهی د عصی امخن هجخد

ن د وابجط زاداجه و امخمیجه نمجود

بیشتی دا د( .پیشینن ص  13ج )113
شیس صدوق نیز به بسیخ

از اان شب خت پخ س داده ا ت( .صدوقن تمجخل الجدان ورمجخن النعمجةن

ص  15ج )151
 .8بیا نمونهن د بخ ه رأثییگذا

آنخا د امخمیهن .ک ا بلین پیشینن ج 1ن ص .883

 .0چنخا ته فعخلیت آنخا د اان دو ه به اندازها قوت گیفت ته امخن هخد

آنخا ا لعن نمود و

م دو الدن دانست( .بیا مشخهده اان وااختن .ک عخملین پیشینن ج 13ن ص )550
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شوند 7.همین اختتفات درونشیعی ،گاه سبب میشد تا امام
نمایند 3.در این شرای  ،با آنکه امام هادی

به قتل سران غتت حکم

در روایاتی از غتت دوری جسته بیود و ییا

شئونات امامان شیعه در روایات متعدد و پراکنده بیان شده بود 2،بیش از هر زمیان دیگیر،
ارائه شناسنامهای جامع از ابعاد وجودی امام برای پایاندادن به این جریان مخرّب احساس
میشد.
اشاره شد که در میان تمام منابع و متون متردم که اقوال ائمه
جامعترین و مفصلترین معرفی از ائمه

در زیارت جامعه قابیل مشیاهده اسیت و ایین

پرسش که چرا تاکنون چنیین اقیدامی از سیوی ائمیه
پیشین

را گردآوری نمودند،

صیورت نگرفیت و ییا از ائمیه

چنین درخواستی برای طرح شناسنامه کامل و جیامع از ائمیه

نشید ،خیود

نشاندهنده بروز و ظهور بیشتر چنین نیازی از سوی جامعه شیعه امامی در این دوره است.
البته توجه به این نکته نیز ضروری است که هیچگاه تا این اندازه ابعاد و ویژگیهای امیام
معصوم

برای شیعیان طرح و تبیین نشده بود؛ برختف عصر امام هادی

که اعتریاد

به علم الهی امام ،عصمت امام ،مهدویت و یا رجعت ،مباحثی رایج در میان شیعیان امیامی
بوده و پرسش در مورد چیستی این مباحث برای آنان کمتر به وجود میآمید .همیین امیر،
امکان و آمادگی طرح یک معرفی چندبعدی و جامع را به وجیود مییآورد؛ بیهوییژه آنکیه
بررسی دیگر روایات راوی این خبر ،یعنی موسیبنعمران نخعی (م اواخر قرن 2هجری)
 .1د بخ ه عقیده و عمل اخلیخا و ا خمی م مریان آنجخا د عصجی امجخن هجخد

4

ن .ک صجفی

فیوشخنین اخلیخان ص 112ن 181ن 188ن  121و  802ج .852
 .1بیا نمونهن .ک تشین پیشینن ص .513
 .8د اان بخ هن .ک ابوطخل مختخ ن بی ی واژگیهخ امخن د وااخت امخمیه.
 .0و از اصججحخب امججخن هججخد

ا ججت تججه نججخن او بججخ دو صججو ت «مو ججیبججنعبججداهلل» و

«مو یبنعمجیاا» د منجخبع اخفجت مجیشجود و بیخجی مطخلعجخت نشجخا مجیدهجد تجه نجخن و ن
مو یبنعبداهللبنعمیاا نخعی ا ت( .علی نمخز ن مستد تخت علم جخل الحداثن ج 3ن ص )11
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نشان میدهد که امام

به شخصی این زیارت نامه را امت نمود که از عالمان و آگاهیان

به این معارف است و ظرفیت پذیر

آن را دارد.

7

ب .ساختار زیارت جامعه

با شرایطی که گذشت ،امام هادی

وظیفه خود مییدیید تیا از هیر ظرفیتیی بیرای

بازخوانی و تبلیغ معارف بهره گیرد؛ اما این برای نخستینبار است که از قالب «زیارتنامه»
در کنار «ادعیه» 3برای طرح آموزه ها در این سطح و بیا ایین تفصییل اسیتفاده مییشید.
بررسیها نشان میدهد که این ساختار ،حداقل از دو جهت قابل بررسیی اسیت .نخسیتین
ویژگی ،موضوع محوری این قالب ،و دیگری ،به ثمرات و بازخوردهای این ساختار پس از
رسیدن آن به دست امامیه است.
 .1ائمه

 ،محور ساختار زیارتنامه

چنانکه گذشت ،شاید مهمترین مسئله معرفتی شیعیان در عصر امام هادی  ،درباره
رهبری و امامت است .برخی شییعیان در ییک قیرن اخییر بیه تبعییت از افیرادی چیون:
زیدبنعلی(م 733ق) ،نفس زکیه (م 745ق) یا گروههایی چون فطحیه و واقفییه بارهیا از
مسیر امامی مذهبان جدا شده بودند .شک و تردید در این دوره ،تا جایی بود که امام حسن
عسکری

(م 361ق) مدتی بعد ،از شیعیان به دلیل شک و تردیید دربیاره ایشیان گلیه

کردند 2.عتوه بر این ،در طول این سال هیا ،همیواره بیاور امامییه نسیبت بیه امیام

و

ویژگی های او مورد تهاجم و گاه غیرقابل فهم و گاه نابخردانه خوانده مییشید 4.بنیابراین،
سخنگفتن از «بحران رهبری برای امامیمذهبان» در شرای سختِ تریه ،سکوت و ابهام
 .1بیا مشخهده بیخی از وااخت نقلشده از و ن .ک نمخز ن پیشینن ص  11ج .12
 .1بخش م می از معخ ف شیعه د اان دو هن د ادعیه آا حضیت نیز قخبل مشجخهده ا جت. ( .ک
محمد حسینی قزوانین مو وعة االمخن ال خد ن بخش ادعیه و زاخ ات)
 .8صدوقن تمخل الدان ورمخن النعمةن ص .111
 .0بیا نمونهن .ک ا بلین پیشینن ج 1ن ص .310
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نابجا نیست 7.می توان گفت این موضوع با حیات تشیع امامی رابطیه مسیتریمی داشیت و
حتی قابل مرایسه با رویدادهای هولناکی چون تخریب بارگاه امیام حسیین
شیعیان 2نبود .به همین دلیل ،مهمترین شاگردان مشهور امام هادی
«امامت» نگاشتهاند.

 3ییا اعیدام

کتبی بیا موضیوع

4

در این شرای که امام هادی

اجازه ارتبا با پیروان خود را نداشت و هرگونه پیغیام

مستریم ایشان مورد پیگیری حکومت قرار میگرفت ،حضرت چگونه مییتوانسیت از ایین
جایگاه بنیادین و محور تحرک و رشد و بالندگی در شییعه دفیاع نمایید کیه جایگیاه او را
مشخص کند ،ویژگیهای او را برشمارد ،توقعات او را از شیعیان بیان کنید و بیه شیبهات
وارد در این باره پاسخ دهد .ایشان در موارد متعدد در پاسخ به تردیدها و ابهامات شییعیان
در اعتراد و عمل تأکید نمود که «هرکه به امام متصل باشد ،گرفتار نخواهد شد»؛ 5اما بیه
نظر میرسید که نیاز به تفصیل بیشتری باشد.
با توجه به معنای مفهوم «زیارت» ،به نظر میرسد زیارتنامیههیا بهتیرین ظرفییت را
برای طرح معارف یادشده دارند؛ برای نمونه ،در معنای «زیارت» آمده است «زائر را از آن
جهت زائر گویند که با زییارت شخصیی ،از دیگیران عیدول کیرده و رو برمییگردانید».
همچنین ،باید توجه داشت که در دوره امام هادی

 ،حضور در بارگاه ائمه

6

و زییارت

 .1مقصود از بحیاا هبی ن آا ا ت ته شیعیخا خود ا د چنین شیااطی میدادند و اضطیاب د
پی شهخ و نخمههخ آنخان د اان دو ه بهوفو داده میشود( .بیا نمونهن .ک صدوقن امخلین ص
)548
 .1طبی ن پیشینن ج 1ن ص .135
 .8تشین پیشینن ص 248؛ ابن ش یآشوبن منخق آل أبىطخل ن ص .103

 .0تشین پیشینن ص 501؛ عزازاهلل عطخ د ن مسند االمخن ال خد
 .5صدوقن پیشینن ص .548
 .2احمدبنفخ سن مقخایس اللغةن ج 8ن ص .82

ن ص .811
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ایشان به یک روال تبدیل شده بود؛ تیا جیایی کیه متوکیل بیرای جلیوگیری از تحرکیات
شیعیان ،دستور تخریب مرقد امام حسین

را میدهد.

7

 .2وجود کنشهای گفتاری

از ویژگی های دیگرساختار زیارت جامعه،کنشهای گفتاری 3موجیود در آن اسیت کیه
نشان می دهد این متن ،در بهترین ساختار برای انترال مفاهیم مهم معرفتیی در ایین دوره
استفاده شده است .پیش از اشاره به کنشهای گفتاری موجود در این زیارتنامه ،طرح این
اسیت کیه از

نکته الزم است که زیارت جامعه از معدود زیارتنامههای منرول از ائمه

فضا و ظرفیت کنش های گفتاری متعدد در آن بهره گرفته شده و ابتکار فیوقالعیاده امیام
هادی

را نشان میدهد .در ادامه ،به مهمترین این کنشها اشاره میشود:

ـکنش گفتاری اظهاری

در کنش های گفتاری اظهاری ،گوینده تعهد خود را به صدق گیزارههیایی کیه اظهیار
می دارد ،نشان می دهد؛ به عبارت دیگر ،گوینده از طرییق ایین نیوع کینش ،بیه مرایسیه
محتوای گزارهای با جهان خارج پرداخته ،باور خویش را ظاهر میکند 2.میتوان برای ایین
موضوع از واژه «تلرین» ی از سوی امام هادی
هادی

بیه شییعیان ی نییز بهیره گرفیت .امیام

از قالبی بهره میگیرد که گوینده پس از دریافت آن باید در درجه اوّل به تأمیل

 .1و دلیل اقدان خود ا رومع گستیده و منظم گیوههخ علو د اان م خا میداند و اان ه بجیم
روطئه آنخا د اان رومعخت می ود( .طبی ن پیشینن ج 5ن ص .811
 .1بیا اطاع د بخ ه چیستی اان تنشهخ گفتخ

ته از اصطاحخت میبوط بجه زبجخاشنخ جی و

فلسفه زبخا ا تن .ک
Searle, J.R. 1969, speech acts, cambridge university prees.

همچنینن بیا مشخهده نمونه ب یهگیی از اان تنشهخ د ف م متوان .ک ج زادهن رحلیل مجتن
شنخ خنه زاخ تنخمه امخن ضخ

ن ص .04
3. Searle, 124.
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نشسته و آن را بپذیرد و سپس ،برای زیارتی مربیول ،آن را بیا اعتریاد کامیل بییان کنید.
بنابراین ،این قالب ،دریافت کننده پیغام امام را تا مرحله بعد ،یعنی تفکر و سپس پذیر

به

پیش می برد؛ برای نمونه ،شیعیان امامی وقتی برخی صفات مطرحشده در زییارت جامعیه
چون« :ائمة ال د »« ،مصابیح الدجی» و «اعتم التریی» 7را بیرای امامیان خیود بیهکیار
میبرد ،به این ویژگیها باور نیز پیدا خواهند کرد.
ـکنش گفتاری اعالمی

هدف از کنشهای اعتمی ،اعتم شرای تازهای برای مخاطب توس گوینیده اسیت؛
بدین معنا که همزمان با بیان آن شرای  ،انطباقی بین زبان و جهان خارج رخ مییدهید.
باید توجه داشت که مخاطب قالب زیارتنامه ،تنها ائمه

3

هستند .بنابراین ،فرد در ایین

متن ،موضوعات و شرایطی را طرح میکند که امکان اعتم داشته باشد .بدیهی اسیت ،در
این شرای که ترس و خفران بر جامعه شیعه مستولی گشته ،یک امام مییتوانید شینونده
مورد اطمینانی برای باورهای یک شیعه باشد .ازاینرو ،در قالب زیارت جامعیه گوینیده بیا
مشخصکردن مصادیق باور های خود در خارج ،برای نمونه مواردی چون «اش د ان م ائمة

الیاشدوان الم داوا المعصوموا الم یموا المقیبوا 2»...را اعتم میکند.
ـ کنش گفتاری ترغیبی

در کنش ترغیبی ،گوینده تت

میکند تا با بهکیارگیری جمیتت ییا افعیال خاصیی،

مخاطب را به انجام کاری ترغیب نماید .پرسشها و درخواستهیا ،نمونیههیای بیارزی از
کنش های گفتاری ترغیبی هستند 4.بنابراین ،در زیارت جامعه به طیور غیرمسیتریم ،امیام
هادی

شیعیان را به سوی ائمه

فراخوانده و بهنوعی این زمینه را فراهم میکنید تیا

 .1صدوقن من الاحضی الفقیهن ج 1ن ص  214ج .213
2. Searle, 20.

 .8صدوقن پیشینن ص  211ج .211
4. Searle, 44.
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پیروانشان تمامی حاجات دنیوی و اخروی خود را از این منبع الهی طلب نمایند .همین امر،
می تواند این موضوع که امام نیز وظایفی در قبال شیعیان داشته و حتی در شیرای دشیوار
می تواند مشکتت شیعیان را شنیده و آسانکننده و بازکننده گره های زندگی آنیان باشید،
برای آنان بهتر روشن کند؛ برای نمونه ،در زییارت جامعیه طیرح عبیاراتی چیون« :خیزان
العلم»« ،اصول الکرم» و «مسختن بیتة اهلل» 7بهنوعی نشاندهنده در خواست گوینده برای
بهرهمندی از گنجینه علم ،مرام کریمانه و برکات وجودی امامان

است.

ـکنش گفتاری عاطفی

این کنش ،بیانکننده احساساتی از قبیل :عتقهمندی ،عیذرخواهی ،تعرییت و تمجیید
است .گوینده از این طریق ،کنشها و حالت درونی خود را با مخاطب در میان میگیذارد.

3

باید گفت در قالب زیارتنامه ،این کنش در باالترین حد از ابیراز احساسیات قابیل تحریق
است و رابطه صمیمی بین امام و هریک از شیعیان بهشدت افزایش مییابد .بدیهی اسیت
که در شرای دشوار عصر امام هادی

برای شیعیان که پراکندگی قابل توجهی ،عیتوه

بر مشکتتِ اشارهشده در میان شیعیان به وجود آمده است ،این قالب میتواند تا انیدازهای
این موضوع را جبران نماید .ستمدادن به ائمیه

کیه در جیایجیای ایین زییارتنامیه

مشاهده میشود و عباراتی چون «بأبی أنتم وأمی وأهلی ومالی وأسرتی» 2،از جملیه ایین
گونه کنشهای گفتاری است که در زیارت جامعه بهکار رفته است.
ـکنش گفتاری تعهدی

در این گونه از کنشهای گفتاری ،گوینده با قولدادن ،پذیرفتن و نظیایر آنهیا ،وعیده
انجام یا ترک کاری را در آینده به مخاطب میدهد و از عباراتی چون« :قیول»« ،قسیم»،

 .1صدوقن پیشینن ص  214ج .213
2. Searle, 16.

 .8صدوقن پیشینن ص  214ج .213
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«تعهد» و «ضمانت» بهره میگیرد 7.هدف از ایین کینش ،تطبییقدادن جهیان خیارج بیا
محتوای گزارهای عمل آتی گوینده است .بیتردید ،تعهد و قبول مسئولیت در شرای دوره
امام هادی

که پایبندی به اعترادات بسیار دشوار است ،امری است که میتواند به حفظ

جامعه شیعی کمک کند .در یکی از فررات زیارت جامعه ،گوینده با بیان « ااجی ل جم ربجع

ونصیری ل م معدة ...و فمع م مع م ال مع عدوتم» 3،وعده و تعهدی را در پایبندی به مسیر
مورد قبول ائمه

میدهد.

ج .مضامین زیارت جامعه

بررسی تمامی نیازهای معرفتی شیعیان در عصر امیام هیادی

کیه در بخیشهیای

گوناگون مضامین زیارت جامعه مورد توجه قرار گرفته ،در نوشته حاضر نمیگنجد و تنها به
برخی از مهمترین نمونههای آن اشاره میشود .همچنین ،نرل مختصر یک یا چنید فریره
برای طرح شواهد از زیارت جامعه ،به معنای منحصربودن شواهد به آن نیست و میتیوان
موارد متعدد دیگر را نیز معرفی نمود.
شایان ذکر است که امام هادی
ائمه

در این زیارتنامیه بیا تأکیید بیر بعضیی اقیدامات

 ،به دنبال ارائه الگویی عملی برای شیعیان است؛ البته مراله حاضر ،گنجایش این

بحث را ندارد و تنها برای نمونه ،میتوان به تأثیر فضای کلی خفریان و تیرس حیاکم بیر
شیعیان در زمانه امام هادی

در برخی فررات زیارت جامعه اشاره نمود .در این راستا ،در

متن این زیارتنامه بارها به جلوههایی از جانفشانی یا صبر ائمیه

بیه عنیوان الگیوی

شیعیان با عبارتی چون «و بذلتم انفسکم فی مرضاته» یا «وصبرتم علی ما اصیابکم فیی
جنبه» اشاره شده است.

1. Searle, 44.

 .1صدوقن پیشینن ص  214ج .213
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 .1تبلیغ و ترویج معتقدات امامیه

برشمردن مسائل و مباحثی که در میان مسلمانان موجب تفرقه و انشراق بوده ،بهخوبی
میتواند ما را در فهم چگونگی «اختتف امت» یاری رساند و نشان دهد که چرا با وجیود
معتردات مسلّم مشترک میان مسلمانان ،تا بیدین انیدازه در جهیان اسیتم فِیرَق و نحیل
کتمی و اعترادی ایجاد شده است .فراوانیی فِیرق و نِحیل و انشیراق و اخیتتف میذکور،
موجب پریشانی خاطر مخاطبان میشد؛ به ویژه اگر میخواستند به باورها و معتردات ایین
جماعات متعدد راه یابند .برای حلّ این موضوع ،یکیی از شیکلهیای مرسیوم و متعیارف،
«عرضه دین» به ائمه

بود؛ 7اما در عصر امام هادی

فضای حاکم بر جامعه استمی

مانع چنین اقداماتی به صورت عمیومی مییشید .بیه همیین جهیت ،امیام

از ظرفییت

زیارت نامه نهایت استفاده را نمود و از این طریق ،اصول و فروع باورهیای شییعیان را بیار
دیگر برای آنان مطرح کرد؛ امری که کمتر در متن زیارتنامیههیا بیا ایین تفصییل قابیل
مشاهده است .ایشان عتوه بر طرح باورهای اساسی چون :توحید ،نبوت ،امامیت و معیاد،
نظر امامیه را در موضوعات مهمی که در این عصر مورد اختتف فِرَق است ،بییان نمیوده
است .از جمله این موضوعات ،تولی و تبری ،ایمان و عمل ،چگونگی تعیین امام ،شیراطی
مانند :عصمت ،علم غیب و افضلیت برای امام ،جبر و تفیوی ،،شیأن عریل و کتیاب اهلل،
جایگاه امربه معروف و نهیازمنکر ،مهدویت و انتظار دولت موعود ،رجعت و شفاعت اسیت
که در قرن سوم از مهم ترین موضوعات مورد بحث توس گروههای مختلت شیعی چیون
زیدیه و واقفیه ،و فِرق غیرشیعی چون معتزله و اهلحدیث است.
 .1بیا نمونهن د اان بخ ه د دو ه امخن هخد

3

ن .ک صدوقن امخلین ص 111؛ تشین پیشجینن

ص .018
 .1علی آقخنو ن خخ تهخه رشیع و پیدااش فیقههخ شیعی د عصی امخمخان ص  81ج  .53بعجدهخ
اان امین بخ عنخوانی چوا «اعتقخدنخمه»ن « خله اعتقخدات»ن « خله عقخاجد» و نظجخای آان می جون
گشت.
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 .2مقابله با فِرق انحرافی شیعه

مطابق شواهد ،فِرق مختلت شیعه در این دوره باورهای گوناگون خویش را تبلیغ نموده
و تت

می کردند خود را به عنوان نماینده معتبر مذهب معرفی نمایند؛ به ویژه مفوضیه و

غتت که برای طرح صورتی ربوبی از ائمه
هراس نداشتند.

حتی از اقیدام بیه جعیل اخبیار و رواییات

7

در زیارت جامعه ،به صورت مستریم و غیرمستریم با باورهای این گروه برخیورد شیده
است .امام هادی

در ابتدای زیارت ائمه

 ،دستور میدهد تا از این پس ،برای انجیام

یک زیارت بلیغ و کامل الزم است ابتدا با تکیرار ذکیر «اهلل اکبیر» ،بیر جایگیاه عظییم و
بیمانند خداوند متعال تأکید شود .در جایجای این زیارتنامه ،آنچنان بیر ابعیاد مختلیت
نسبتِ خداوند با ائمه

اشاره شده است که برخی محرران ،مبانی شیعه در مورد توحید را

از این زیارتنامه برداشت نمودهاند؛ 3برای نمونه ،برخی بخشها چون «والمخلصیین فیی
توحید اهلل» یا « ومن وحدّه قبل عنکم» بر توحید ذاتیی ،ییا فرراتیی ماننید «خلرکیم اهلل
انوارا» و یا «بکم فتح اهلل وبکم یختم» بر توحید افعیالی ،و عبیاراتی نظییر «و المظهیرین
المراهلل ونهیه وعباده المکرمین الذین الیسبرونه بالرول وهم بامره یعلمون» بر توحیید در
ربوبیت ،و تعابیری چون «و احکمتم عرد طاعته» یا «وبینتم فرائضه» بر توحیید در مریام
اطاعت اشاره دارد 2.بر این اساس ،میتوان زیارت جامعه را بسیتهای جیامع بیرای معرفیی
ارتبا دوطرفه امام و خداوند دانست.
 .1بیا نمونهن د مو د اقدامخت آنخا و مقخبلجه امجخن هجخد

ن .ک تشجین پیشجینن ص 513؛

خوئین معوم جخل الحداثن ج 10ن ص .151
 .1بیا نمونهن .ک وح اهلل زانلین «بخزخوانی مبخنی قیآنی روحیجد د زاجخ ت جخمعجه تبیجیه»ن
فصلنخمه مش وهن ش .111
 .8صدوقن من الاحضیالفقیهن ج 1ن ص  214ج .213
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در بخش هایی از متن زیارت جامعه ،عباراتی ذکر شده است که بهنوعی نظرات غتت
مفوضی را رد میکند؛ برای نمونه ،تأکید میشود امامان نه ظهورات نور الهیی بیه معنیای
مورد نظر غتت 7،بلکه حامتن نور الهی به معنای هدایت ربوبیاند .همچنین ،بر مرجعیت
علمی و دینی امامان و نیز اینکه سخنان ایشان کتمی فصیح و بلیغ و جداکننیده حیق از
باطل بوده است و آنان مخاطبان حریری امر الهی و متولییان اجیرای آن هسیتند ،داللیت
دارد 3.مورد دیگر ،جایی است که تأکید میشود میراث نبوت ،نزد امامان است 2.این عریده،
به طور دقیق ،عریده شیعیان اعتدالی در برابر غتت مفوضی بوده کیه علیم امیام را نیه از
طریق میراث نبوت ،بلکه برخاسته از وحی و الهام مستریم و علم لدنی بییواسیطه فیی،
پیامبر میدانستهاند 4.همچنین ،در بخشی دیگر ،عبارت «فالراغب عنکم مارق والتزم لکم
الحق والمرصر فی حرکم زاهق» آمده است 5و میتوان گفت از جمله گروههای مورد نظر
امام هادی

در این دوره که در شأن ائمه

افرا مینمودند ،غالیان بودهاند.

 .3آمادهنمودن شیعیان برای درک عصر غیبت

از دوره امام کاظم

 ،شیعیان امامی فضای متفاوتی را در تعامل با امام تجربه کردنید

و در بسیاری از زمانها ،امکان درک حضورشان را نداشتند .مشاهده این رویه ،سیر نسیبی
صعودی اختفای ائمه

را که البته به دلیل مسائل سیاسی و بیه صیورت اجبیاری بیود،

 .1آنخا امخن و نبی ا د مقخن م و ات ال ی و رمثل وح و نو خداوند بی زمین رفسیی میتیدند.
« .1وااخب الخلق الی من وحسخب م علی من وفصل الخطخب عندتمن وآاخت اهلل لدا من وعزائمه فی من
ونو ه وبیهخنه عندتمن وأمیه الی م ( ».صدوقن پیشین).
« .8و مییاث النبوة عندتم( ».صدوقن پیشین).
 .0آقخ انصخ ن بحثی د بخ ه اصخلت زاخ ت جخمعه دا د ته می رواا آا ا د اان نشخنی ماحظه
نمود
http://ansari.kateban.com/post/3201

 .5صدوقن پیشینن ص .211
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نمایان میسازد .عتوه بر آن ،دو امام پایانی شیعه ،نرش عمدهای در آمادهکیردن شییعیان
برای عصر غیبت داشتند .این نیاز شیعیان ،از نامههای متعددی که با موضوع دوران غیبت
و ظهور موعود برای امام هادی

ارسال میشد ،قابل برداشت است 7.امام هیادی

در

زیارت جامعه عباراتی را مطرح نمود که به طیور مختصیر ،برخیی ابعیاد ایین مهیم طیرح
میگردد.
در جایجای این زیارت ،ویژگیهایی برای ائمه

بیان میشود که گویا قصد تثبیت

چند اندیشه در اذهان امامیمذهبان وجود دارد؛ از آن جمله ،مییتیوان بیه عبیارات «مین
اعتصم بکم فرد اعتصم باهلل» 3اشاره نمود« .اعتصام» ،به معنای اراده نگهداری از خویش
و دفع آسیب ،و مدلول التزامیا

چن زدن به چیزی است که مدافع انسان در برابر خطر

و زیان باشد 2.در عبارتی صریحتر ،از عبارت «والباب المبتلی به الناس من اتاکم نجی ومن
لم یأتکم هلک» 4استفاده شده است؛ 5ابتتیی که در آن ،هرکه به راهی جیز راه و مینش
ائمه

اتکا کند ،هتک خواهد شد .و باألخره ،در بخشیی بیه صیورت واضیح ،از تعبییر

«منتظر ألمرکم مرترب لدولتکم» که در آن بر لزوم انتظار و آمادگی شیعیان در فرا رسیدن
امر ظهور و درک دولت کریمه اهلبیت
 .4طرح شئونات ائمه

از دوره صادقین

تأکید میشود.

در پاسخ به شبهات

 ،همواره این اشکال به ائمه

گرفته میشد کیه چیرا در خانیه

خود نشسته و برای برقراری حکومت عدل ،اقدامی نمیکنند .زیدییه بارهیا ائمیه

را از

 .1بیا نمونهن .ک صدوقن پیشینن ج 1ن ص 181؛ همون تمخل الدان ورمجخن النعمجةن ص  834و
831؛ ا بلین پیشینن ج 8ن ص .111
 .1صدوقن من الاحضیالفقیهن ج 1ن ص .218
 .8حسن حوتین التحقیق فی تلمخت القیآا ال یامن ج 3ن ص .155
 .0صدوقن من الاحضیالفقیهن ج 1ن ص .215
 .5د مو د چیاای و ح مت اان ابتان .ک عبداهلل جواد آملین ادب فنخ مقیبخان ص .10
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این جهت مورد هجمه قرار داده و اقدامات آنیان در برابیر حکومیت را غیرقابیل پیذیر
خواندهاند 7.قرن دوم و سوم ،دو قرن قیام و خیز های علوی و زیدی است که حتی یک
بار هم از سوی ائمه
ائمه

مورد تأیید صریح قرار نگرفتند 3.امام هادی

در بیان شیئونات

در زیارت جامعه ،با عبارتی چون «و خ ة العبخد وا تخا العبخد» بیر ایین موضیوع

تأکید نمود که امام دارای فکر و عریده سیاسی است و اندیشه تشکیل حکومت استمی را
در سر دارد .این دست بیانات ،اشاره به این است که سکوت آنان در برخی دورهها ،به دلیل
در نظرگرفتن مصالح بوده است و نه کنارهگیری از عرصه سیاست.

2

همچنین ،در بخش دیگر زیارت ،عبارتی بهکار رفته که بر بُعد دیگری از ویژگییهیای
ائمه

 ،یعنی وجه عرتنیت آنان تأکید میشود .باید توجه داشت که اواییل قیرن سیوم،

دوره گستر

تفکر اعتزال است؛ فرقهای که با تأکیید بیر عریل در بیین منیابع معرفتیی،

جایگاه ویژهای در میان مسلمانان پیدا کرد .امام هادی
و تأیید چنین منبعی نزد ائمه
مخالفان اهلبیت
ائمه

در بخشهای مختلفی بر وجود

تاکید نموده و بهنوعی نسبت به این نگاه که عریل ،ازآن

است ،واکنش نشان می دهید؛ بیرای نمونیه ،در بخشیی از زییارت،

را «ذوی النهی وأولی الحجی» 4به معنای صاحبان خرد و فرمانروایان عرل کامل

خطاب میکند و یا در برخی موارد ،به رو

عرتنی آنان در هدایت امت اشاره میشود.

5

 .1بیا اطاع بیشتی د اان بخ هن .ک وح اهلل روحید نیخ و نعمتاهلل صفی فیوشخنین «رعخمات
ف ی فیهنهی زاداه و امخمیه»ن رخ اس و رمدا ا امین پخایز و زمستخا 1818ن ش 14ن ص  81و
.83
 .1د اان بخ هن .ک مختخ اللیثین پیشینن ص .134-115
 .8د مو د اان دادگخه ائمه(ع) د ابتدا قیا ونن .ک تلینین پیشینن ج 1ن ص.141
 .0صدوقن پیشینن ص .212
 .5همخا.
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نتیجه

در فضا و بستر صدور زیارت جامعه ،هرچند ازجهت سیاسی و اجتماعی ،شیعیان امامی بیه
یک نهاد اجتماعی قوی تبدیل شدهاند؛ اما به دلیل قدرتمندی و نفیوذ حاکمیان عباسیی و
نگر

منفی آنان به مذهب امامی ،امکان بروز و ظهور سیاسی و اجتماعی شیعیان ،از آنان

سلب گردیده است .همچنین ،از جهت فکیری و فرهنگیی در ایین دوره ،شییعیان امیامی
گرفتار هجمههای سنگین و وسیع از سوی سایر فرق شیعه و سنّی در موضوعات مختلیت
هستند .در این بین ،امام هادی

نیز زیر نظر شدیدترین محدودیتها قرار گرفته اسیت.

یکی از مهمترین نتایج این وضعیت ،درک و لمیس ییک شیرای نیامطلوب ذییل عنیوان
«بحران رهبری» را بیش از پیش در اذهان شیعیان پرور

داد .به نظر میرسید کیه بیر

اساس این زمینه و بستر ،فرم و مفاد زیارت جامعه برای حلّ معضیل یادشیده و در جهیت
حمایت و پشتیبانی از شیعیان امامی شکل گرفته و ارائه شده است.
در ساختار زیارت نامه ،محوربودن شخصییت «ائمیه

» ،ظرفییت الزم بیرای طیرح

شئونات امام را به وجود آورده و کنشهای گفتاری قیوی و میؤثر در ایین قالیب ،امکیان
بارورنمودن اندیشه و تزریق حیاتی دوباره را پدید آورده است .همچنین ،امام هیادی

از

طریق زیارت جامعه به حلّ بحران یادشده کمک کرده و به تحرق ایین اهیداف پرداخیت:
 .7مهمترین باورهای شیعه امامی در این دوره به طور نظاممنید و دقییق در ایین زییارت
مطرح کردند؛  .3مرابله با انحرافات فکری غالیان و نشاندادن تصویری معتدل از ائمه
را در دستور کار قرار دادند؛  .2شیعیان را با عباراتی برای درک شرای غیبیت امیام آمیاده
نمودند؛  .4شئوناتی از ائمه

را برابر شبهات موجود مورد تأکید قرار دادند.

بنابراین ،متن زیارت جامعه ،میتواند خود به عنوان یک نظامنامه باور و عمل شییعیان
در دوران امام هادی

برای حل نیازهای مهم معرفتی شیعیان در این دوره دانسته شود.
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