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 چگونگی و چرایی مشکالت اصحاب امامیه  یبررس
 درتعیین اعیان امام

 1 یآقانور یعل

 

 چکیده
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منجـر بـه    یکـه گـاه   یاختالفات وتنازعـات  ینا یخیتار یبود.باواکاو یاسیوس یمتعددکالم

کـه همـه آنهـا برمحورامامـت وشـئون       یـابیم  یدرمـ  یبـه روشـن    شد یم یزن یانشعابات درون

درصـدد   ییوروا یخیبرمنابع کهن تار یهنوشتار باتک ینآن بوده است.نگارنده درا یقومصاد

 یقآن دسـته ازمشـکالتی اسـت کـه اصـحاب ائمـه دربـاره مصـاد         یوچگـونگ  ییچرا  یینتب

دیـدگاه   یآن داشته اند.روشن است که بح  وبررسـ  وتعیین اعیان امامت والگوهای حقیقی

 یـان درم یا قهفر یدرباره نقش وویژگی ونیز اسباب اختالفات ونزاع ها های شیعیان نخستین

 .طلبد یم  یگریمجال د یعیانش

 واژگان کلیدی

   .اصحاب ائمه، نص امامت،امامان مصادیق امامت،

  

                                                   
   .ومذاهب یاناد یاردانشگاهدانش .1

                            Email: aliaghanore@yahoo.com 
 19/3/1399 :یینها یرشپذ     12/12/1398 :یافتدر یختار

  یفصلنامه علم
 یالمکـ  یاعتقاد یهاپژوهش

 1400بهار ـ  41شماره  ـ یازدهمسال 

The Quarterly Journal of 

Theological - Doctrinal Research 

11 th Year/ No: 41/ Spring  2021 



 1400 بهار، چهل و یکم، شماره یازدهمکالمی، سال  ـهای اعتقادی  فصلنامۀ علمی پژوهش /230

 طرح مسأله

امامان شیعه برای اثبات امامت خویش و روشن شدن مصادیق شایسته آن تـا آنجـا کـه    

داد، از هیچ تالشـی فروگـذاری نکردنـد. آنـان     فضای سیاسی و فکری و اجتماعی اجازه می

با تأکید برعنصر نص و اعالم و اثبات برتری علمی خود بـر دیگـران تأکیـد داشـتند. بعـالوه      

 ،30تا  21، ب 1359صدوق، یت امامت مدعیان، به ویژه علویان)اینکه آنان در ابطال مشروع

تا حدی که بستر آن فـراهم بـود، رسـالت خـویش را انجـام       ( 328تا  285 :2 ،1401کلینی ،

شـود. تـا   جای مانده شیعی بـه روشـنی اثبـات مـی     دادند. این امر با رجوع به میرا  حدیثی به

ها نشـانه و امـاره بـرای امامـت و مصـداق      ر دهتوان بجایی که با جمع بندی این احادی  می

بـه   104: 25، 1403؛ مجلسی، 286تا  284و 203تا  198: 1، 1401کلینی، واقعی آن پی برد)

 .(8ش ،1391؛ پورمحمدی، 200تا 192: 1، 1404بعد؛ صدوق،

از طرف دیگر تردیدی در ضـروری بـودن وجـود حجـت خـدا و امـام بعـد از پیـامبر         

صحاب شاخص امامیه نبود. برخـی از محـدثان امامیـه قـرن دوم بـا نقـل       اکرم)ص( از منظر ا

روایات چندی بر این مسأله تأکید فراوان داشتند. اندیشمندان متقدّم امامیه وراویان اخبـار بـا   

گـاه خـالی از حجـت     ایمه بر این باور بوده اند؛ که بنابرسنت الهی زمـین هـیچ   الهام ازسخنان

 تـا  23: 23، 1403مجلسی، موجب از بین رفتن دین خدا است)نیست؛ و نبودن امام و حجت 

رود در  السـالم( گفـتم: آیـا امـامی از دنیـا مـی       .از زراره نقل شده که به امام صادق )علیه(54

گونه نیست(. گفتم: پس چگونه است؟  حالی که جانشین ندارد؟ حضرت فرمود: )هرگز این

کنــد و آنــان را عــذاب  خلقــش غضــب مــیفرمــود: اگــر امــام در زمــین نباشــد خداونــد بــر 

. همچنین هشام بن سالم از ابـی اسـحاق همـدانی روایـت     (36: 23، 1403مجلسی، نماید) می

گـاه از   خواسـت تـا زمـین را هـیچ     کند که امیر الم منین در مناجات با پروردگار خود می می

 شــود تــا حجــت خــدا و بیانــات او باطــل حجــت خــدا خــالی نگردانــد؛ چــرا کــه ســبب مــی

هـای نقـل ایـن دسـت از روایـات ردپـایی از متکلمـان         . هر چند در واسطه(20همان ،گردد)

نظریه پردازی چون هشام بن حکم و فضل بن شـاذان و حتـی یـونس بـن عبـدالرحمن فقیـه       

ــی   ــم نم ــه چش ــلک ب ــای     مس ــابرگزارش ه ــراد نیزبن ــین اف ــا هم ــورد امّ ــدیثی   خ ــرا  ح می

را برای دیگران با مبـانی کالمـی و عقلـی    ورجالی،ازجمله رجال کشی ضرورت وجود امام 



 231 / چگونگی و چرایی مشکالت اصحاب امامیه درتعیین اعیان امام یبررس  

پـردازی بـر    کردند.وجهه همت هشام بن حکم بیشـتر بـه تبیـین ایـن مسـأله و نظریـه       ثابت می

محور آن بود. از دیدگاه او برطرف کردن تحیّر و اشتباهات مـردم، رفـع اختالفـات آنـان و     

از اجداد خویش به دانشی که  تبیین و تفسیر قرآن و سنت پس از رسول خدا)ص( به واسطه

تـرین دالیـل ضـروری بـودن وجـود امـام پـس از رسـول خداسـت. وی در           ار  برده، مهـم 

کند و دیدگاه مخالفین امامیه را که قرآن و سنت  مناظرات متعددی این دیدگاه را مطرح می

و معتقد است نیاز بـه شخصـی اسـت     دانند، به چالش کشیده را برای رفع اختالفات کافی می

گام تحیر در فهم کتـاب و سـنت بـه او مراجعـه مـی شـود کـه او امـام نامیـده مـی           که در هن

با این همه امامان گاهی بـا   .(171: 23، 1403؛ مجلسی، 494و  490، ش 1348طوسی، شود)

فکری وچه بساخانوادگی، در تعیـین   باتوجه به برخی رقبای توجه به شرایط خاص سیاسی ویا

 مصداق محذوراتی داشتند.

زارش ابوالحسن اشعری اصحاب امامان درباره امکان و جواز جهل به اشـخاص  بنابر گ

ای همچون عبد اهلل بن ابی یعفور معتقد بودنـد کـه شـناخت     اند. عده ائمه، اختالف نظر داشته

مصداق امام واجب و ضروری نبوده و ممکن است معرفت امام به برخی عطا نشـده باشـد و   

 .(116: 1، 1405اشعری، خت مصداق امام ضروری است)باور جمعی دیگر این بوده که شنا

شهرستانی از دیدگاه زراره و اطرافیانش،معرفت امام ضروری و جهل بـه ائمـه   بنا به گزارش 

اند که دیـدگاه هشـام    . برخی از پژوهشگران نیز گفته(166: 1، 1363شهرستانی،جایز نیست)

ده چرا  که معرفت اضطراری منحصر بن حکم و اصحاب او منطبق با نظریه ابن ابی یعفور بو

در معرفت خداست و از دیدگاه اصحاب هشام سایر معارف از جمله معرفت امام، ضـروری  

. اصـحاب ملـل و   (10،ش 1393منتظری  ،آید) نبوده و با ابزار اکتساب و استدالل بدست می

ندازه مـبهم  نحل مانند اشعری و شهرستانی  فضای اختالفات اصحاب در این باره را بیش از ا

. توضـیح  (102تا  99 :1، 1405؛ اشعری، 154 تا 144: 1، 1363اشهرستانی، ترسیم کرده اند)

عشـری   های سیاسی ـ مذهبی برخی از علویان با امامان اثنی  مجادالت و رقابتاینکه هر چند 

گـاه  ها و اختالف آنان در تعیین امام، اختالفی مبنایی و برگرفتـه از نـوع ن   و پیروان شیعی آن

های رهبـری و امامـت بـود. بعـد از ظهـور       هر یک از طرفین به خاستگاه و جایگاه و ویژگی

ـ اعم از حسنی و حسینی، علوی و غیر علوی ـ به هر دلیلی راه و رسم   کیسانیه، شیعیان زیدی
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ای نیـز بنـابر    هـا جـدا سـاختند. عـده     خود را از امامان شـیعه و پیـروان خـالص و عقیـدتی آن    

تی و دیگران، با مشاهده اختالف و مشاجرات سادات حسـنی و حسـینی دچـار    گزارش نوبخ

تردید شده و گفتند بهتر است صبر کنیم تا ببینیم که خود این دو شاخه بر چـه کسـی اتفـاق    

(؛ دیگـر  بـه بعـد   52 ، 19، 1355؛ نـوبختی،  72تـا  70 ،19، 1361اشعری قمـی،  کنند) نظر می

داسـتان نماندنـد.    های امـام هـم   و نوع نگاه خود به ویژگیپیروان ائمه نیز در انتخاب امامان 

هـای کیسـانی و زیـدی ـ بـه       این دسته از پیروان و اطرافیان شیعی امامـان ـ بـر خـالف گـروه     

ها توسط امامِ قبلی فـی الجملـه اعتقـاد     تسلسل، تعیین ائمه از پیش خدا و بایستگی معرفی آن

،رجالی،وسراسرآثاری نظیر فرق الشـیعه     رواییهای مختل داشتند. با این همه بنا بر گزارش

والفرق اشعری قمی، همواره بعد از درگذشت هر امامی بـا بحـران تعیـین     نوبحتی والمقاالت

شدند و گاهی مصادیق مختلفی را برای  شدند وگاهی در امام قبلی متوق  می امام روبرو می

زمـان مصـداق امـام بـرای      اگذشت. اما ب(327تا 305مفید ، بی تا، کردند) امامت گزینش می

اکثریت شـیعیان روشـن مـی شـد. خاسـتگاه اصـلی ایـن بحـران و سـردرگمی رابایسـتی در           

هـا و مصـادیق    های سیاسی امامان در معرفی و تبیین روشن ویژگـی  محذورات و محدودیت

، صغر سن برخـی از   (10تا 9 ص1363االمامه والتبصره من الحیره، ، ،صدوقخاص رهبری)

،بــه عــالوه پراکنــدگی اصــحاب شــیعی آنــان  (324 ،322 تــا 321 :1، 1401 کلینی،امامــان)

جستجو کرد. این عوامل بود که اسـباب ابهـام در نصـوص و محـدودیت امامـان را در بیـان       

صریح مصادیق امام، و حتی در مواردی اسـباب انشـعاب شـیعیان را فـراهم سـاخت.بنابراین      

آنهانبود . فضای آلوده و مبهمـی   گویند مشکل میفقدان نصوص بر امامت آنگونه که برخی 

که مدعیان امامت در بیت علوی ایجاد کرده بودند، نیز مزیدبر علت شده بود. درست اسـت  

که با توجه به مساعدت بسترهای سیاسی و اجتماعی، هر یک از ائمه تا حـدودی عـالوه بـر    

کردنـد. محـدثان    شخص میبیان شرایط کلی در معرفی امامت حقه، مصادیق واقعی آن را م

شیعی نیز به این میرا  توجه کافی داشته و اشارات و نصوص هر یک از امامان را برای امام 

. تعابیر و قـرائن حالیـه و مقالیـه    (333تا 285 :1، 1401کلینیاند) بعدی برای ما گزارش کرده

مثـال امامـان   در خود این دست از روایات نیز شاهد بر مدعای مورد اشاره اسـت. بـه عنـوان    

گرفتند. و یا گـاهی   گاهی برای تأکید بر شناخت مصداق امام بعدی گواهانی از اصحاب می
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. و یا امر امامت امـام را بـا تأکیـد و    (298 ،315، 311تا 307همان، کردند) آن را مکتوب می

همان، دادنـد کـه امـر را روشـن کننـد)      ها را قسم می ساختند و یا اصحاب آن قسم روشن می

خواستند که مصداق واقعـی امـام را    . ازطرفی اصحاب گاهی با تأکید از امام می(308 ، 280

و امامان نیـز گـاهی آن را بـه زمـان خـاص خـودش موکـول         (326، 323همان، روشن کند)

ــی ــی      م ــدی را معرف ــام بع ــت خــود مصــداق ام ــر امام ــواردی در اواخــر عم ــد و در م کردن

هــای شــناخت امــام و اینکــه آیــا در ز از راه. گــاهی نیــ(328 ،326، 325همان، کردنــد) مــی

همان، های دیگری از بنی هاشم و اهل بیت و از جمله عمو و دایی امکان دارد یا نه)شاخصه

هایی خاص چون:  دو برادر و حتی گاهی نه با نام مشخص که بلکه با بیان نشانه (288تا  285

، 304تـا  303، 297همان، و اشـاره) دارا بودن سالح و کتاب، فرزند بزرگتر و گاهی با کنایه 

ساختند.  بلکه برای افراد خاص امر را روشن می (324همان، و آن هم نه برای همگان) (326

همه اینها حکایت از آن دارد که موضوع تعیین مصداق امـام بـه آن روشـنی و آسـانی نبـود      

که تکلی  همگی اصحاب امامیه روشن باشد و امامان نیز گـاهی بـه جـای تعیـین الگوهـای      

اطـالق عنـوان امامیـه بـه     ای را برای حقانیت امام آورده و شاید مشخص، شرایط علمی ویژه

جای اثنی عشریه برای شیعیان در آن زمان ،از این جهـت باشـد از ایـن روی وقتـی مالحظـه      

شدند نـه   ها در امر مصداق امامت متحیر می کنیم برخی از اصحاب و حتی برجستگان آن می

جای تعجب است و نـه حتـی سـرزنش آنهـا، چـرا کـه فضـای سیاسـی واجتمـاعی و برخـی           

داد بـه گفتـه برخـی حـدی  پژوهـان      رون گروهی اجازه چنـین کـاری را نمـی   محذورات د

خروج از نظام امامت در آن زمان، به سبب بی تقوایی و پیـروی از هواهـای نفسـانی و یـا بـا      

گذاری نبوده است ،چرا که شناخت ائمه اثنی عشر، به گونه خاص و همراه بـا   هدف بدعت

دانیم، در آغاز روشـن نشـده بـود. اساسـاً شـناخت و       نام آنها، بدان صورت که ما امروزه می

هـا بـه مـرور زمـان انجـام گرفـت. صـحابه و پیـروان          آگاهی اصحاب از امامان و امامـت آن 

السالم( پس از آنکـه معنـای امامـت را فهمیدنـد و بـه امامـت        بیت در زمان امام باقر)علیه اهل

اوصاف و شمایل آنان را بشناسـند.   ایشان و پدران وی باور پیدا کردند، بدون آنکه اسامی و

امامان نیز تنها در موقع ناچاری و در صورت امنیتْ درخواسـت اصـحاب را پاسـخ  میدادنـد     

چرا که به جان خویش خوف داشتندو به این سبب نصوص در این باب کم شده و هر زمـان  
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کردنـد و   یشد شیعه در امـام پـس از وی اخـتالف مـ     رفت و یا شهید می که امامی از دنیا می

هـا   که در میان آن دانستند به چه کسی باید اقتدا کنند و به چه کسی مراجعه کنند. با این نمی

بزرگان از فقهـا و متکلمـان و حافظـان حـدی  و دیـن وجـود داشـتند. اگـر نـزد آنـان و در           

دسترس آنان احادی  بسیاری که ما در عهد غیبت صغری و کمی قبـل از آن داریـم وجـود    

بهبودی، معرفف الحـدی ،  کشیده نمی شدند) آنان به سمت و سوی این اختالف هاداشت  می

از جمله شواهد اینکه برخی از کسانی که به عنوان واقفی گری و فطحـی مـذهب    (94بی تا،

شناخته شده بودند توسط رجالیون امامیه مورد وثـوق قـرار گرفتـه انـد. ایـن حکایـت از آن       

ن فساد عقیده معلول ناآگاهی وجهل بـه مصـداق بـوده ونـه     دارد که باورهای این افراد درعی

و واقفـه از انحـراف خـود     ازروی قصد وتعمد به ویژه اینکه بنابر گزارشـها برخـی از فطحیـه   

بازگشتند. هرچند امامان همان گونه که گذشت کم و بیش و با توجه به شرایط، البتـه بـرای   

 286 :1 ،1401کلینی،پرداختند) از خود میافراد خاص به تبیین جایگاه امامت و جانشین بعد 

. با این همه این اقدام آنان نیز در مواردی همـراه بـا شـرط عـدم افشـای اسـرار       (372، 329تا

؛ حرعــاملی،  348تــا  344، 1374جعفری،امامــت و جلــوگیری از اعــالم همگــانی آن بــود) 

ب درد سر خـود و  . گرچه همین عده خاص نیز گاهی با افشای اسرار، اسبا(289: 12، 1403

. خالصه این که بـا  (488، 478تا  476، ش 1348طوسی،ساختند) یا امام خویش را فراهم می

همه تالش امامان جانشینی امام بعدی توسط امام قبلی بـرای همـه اصـحاب و پیـروان شـیعی      

هـای سیاسـی و جـو فشـار و تقیـه نیـز        ائمه در عصر حضور بـه ویـژه بـا توجـه بـه حساسـیت      

ــدگی ا ــترس    پراکن ــل دس ــان ،روشــن و قاب ــ  و دور از امام ــاطق مختل ــه در من صــحاب ائم

های کلی بود و روشـن   . آنچه بیشتر ازهمه روشن شده بود ویژگی(75، 1359صدوق، نبود)

هـای بعـدی    شدن و قابل دسترس و همگانی شـدن مصـادیق آن را بایسـتی از برکـت تـالش     

کردنـد امـام    ز قائم و اینکـه گمـان مـی   تصور برخی از شیعیان درباره مراد ا محدثان دانست.

قائم یعنی امامی که دست به قیام و حرکت سیاسی بزند و حاکمیت و عدالت را برقرار کنـد  

 :1 ،1401کلینی،موجب شده بود که آنان در مصداق واقعی امام بعدی دچار تردیـد شـوند)  

 واقعی امام شد.  . نتایج زیان بار این سردرگمی میان اصحاب بحران در تعیین مصادیق(307
 



 235 / چگونگی و چرایی مشکالت اصحاب امامیه درتعیین اعیان امام یبررس  

 مواردی از اختالف در مصادیق امامت

در اینجا با توجه به اهمیت این بح ، مـواردی از ایـن گـزارش هـا را کـه حکایـت از       

محدودیت امامان در معرفی مصـادیق امامـت از یـک طـرف و از سـوی دیگـر سـرگردانی        

 گیریم. میاصحاب امامان دارد با استناد به منابع تاریخی و حدیثی پی 

ـ اشعری قمی در کتاب المقاالت یکی از عوامل سرگردانی برخی از شـیعیان دربـاره   1

امامت امام حسین )ع( و عدول از پذیرش امامت آن حضرت را به اختالف امام بـا بـرادرش   

حسن بن علی)ع( در شیوه مقابله با دستگاه حکومت اموی و قیام آن حضـرت و صـلح امـام    

. بعد از شهادت امام حسـین)ع( و قیـام مختـار    (25، 1361 شعری قمی،اداند) حسن راجع می

شیعیان و حتی اصحاب خاص امام سجاد به ویژه با توجه به بزرگتر بـودن محمـد بـن حنفیـه     

 ،1361اشعری قمی؛124تا 125، 1348طوسی ، در حقانیت امامت امام سجاد در تحیر بودند)

محمد بن حنفیه روی خوشـی بـه ایـن ادعاهـا      ها خود . هر چند بنابر برخی گزارش(21تا 20

السالم( بود، اما پس از  نشان نداد. همچنین عمر بن ریاح در ابتدا قائل به امامت امام باقر)علیه

مدتی وی با تعدادی از یاران خود از امامت حضرتْ روی گردان شـد و دلیـل آن ایـن بـود     

دریافـت کـرد. پـس از گذشـت یـک      السالم(س الی نمود و پاسخی  که وی از امام باقر)علیه

سال مجدداً همان س ال را از حضرت نمود اما پاسخی بر خالف پاسخ سال قبل از حضـرت  

شنید. در اینجا عمر به امام گفت: پاسخ امسال شما بر خالف پاسخی است که سـال گذشـته   

. بیان کردید. امام فرمود: این صحیح است لکن پاسخ سال گذشته بر اساس تقیـه صـادر شـد   

الســالم( دچــار شــک و تردیــد  در اینجــا بــود کــه عمــر بــن ریــاح در امامــت امــام باقر)علیــه

 .(237، 1348طوسی ،. 60، 1355نوبختی،گردید)

در دوران دیگر امامان نیز ماجرا اینگونه بود به عنوان نمونـه در مـواردی برخـی از     -2

ببـرد آن حضـرت از امـام    خواهنـد کـه نـام ائمـه را      السـالم( مـی   اصحاب از امام صادق)علیه

شمارد و بـدون نـام بـردن از خـود و دیگـر امامـان بعـدی         السالم( تا امام باقر را می علی)علیه

ای سربسـته پاسـخ   جواب این اصحاب را درباره دیگر ائمه و حتـی شـخص خـودش  بگونـه    

 280: 1، 1401؛کلینـی،  289تـا  288: 1، 1419برقی، کنـد)  دهد و نام امامان را روشن نمی می

خواهـد  . یا در مـواردی از اصـحاب مـی   (176-175، 1362؛ صفار،333، 379تا 378،  281تا
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. و یا صرفاً به معیارهـای کلـی   (327: 1، 1363عیاشی،که نام او را به عنوان امام فاش نسازند)

. و نیز این گزارش تاریخی معـروف اسـت   (379 :1 ،1401کلینی،کند)برای امامت اشاره می

برای گمراه کردن مخالفان و خلیفه عباسی چندین نفر از جمله منصور را بـه  که آن حضرت 

و این خود  (390 :1، 1390؛ عطاردی،310 :1 ،1401کلینی،کند) عنوان وصی خود تعیین می

از اسباب سردرگمی اصحاب در تعیین امام واقعی بود.از هشـام بـن سـالم روایـت شـده کـه       

الم( من و محمد بن نعمان )م من الطـاق( در مدینـه   الس گفت: پس از وفات امام صادق)علیه

بودیم و مردم بر سر عبداهلل بن جعفر انجمن کرده بودند کـه او پـس از پـدرش امـام اسـت.      

پس ما بر او درآمدیم و مردم نزد او بودند. از او مسائلی پرسیدیم که درست پاسخ نـداد مـا   

ی مرجئه ، قدریه، معتزله ، زیدیـه و  در کوچه های مدینه سرگردان بودیم و می گفتیم به سو

خوارج برویم که شخصی ما را راهنمائی کرد و نزد موسی بـن جعفـر بـرد. هنگـام ورود بـر      

حضرت ایشان فرمود: نه به سوی مرجئه و نه هم قدریه و نه به سوی معتزله ، زیدیه و نـه هـم   

یافتم و جریان  هایم پاسخ درست داد اطمینان به امامت حضرت خوارج . حضرت  به پرسش

را به ابو جعفر احول و زراره و ابو بصیر گفتم. آنان نیز بعـد از دریافـت پاسـخ پرسـش هـای      

خود یقین به امامت حضرت پیدا کردند. سپس مـردم بـه دیـدار حضـرت رفتـه و از اطـراف       

 221: 2مفید، بی تـا،  عبد اهلل متفرق شدند. فقط گروه عمار ساباطی بر عقیده خود باقی ماند)

ــا ــی، ؛ 223ت ــی،  351 :1 ،1401کلین ــا12: 3، 1401؛اربل ــن    (14ت ــدانیم ای ــت ب ــب اس . جال

ترین و مشهورترین اصحاب امامان به حسـاب   سردرگمی برای افرادی بود که امروزه از مهم

گویـد: خیلـی از   هاست که آیت اهلل شبیری زنجـانی مـی  آیند با توجه به این قبیل گزارش می

دانستند که امام بعدی کیست. شرط ایمان آنها فقـط ایـن   اره نمیاصحاب ائمه حتی امثال زر

بود که به امام زمان خود و امامان قبلی ایمان داشته باشند. اشـخاص ملـزم بـه ایمـان بـه ائمـه       

، رک: 1362درس رجـال در مدرسـه حقـانی قـم، سـال      اند تا نام آنها را بداننـد) بعدی نبوده

 (.سایت سخن تاریخ همراه با فایل صوتی 

شـود کـه وی از جانشـین آن    از گفتگوی ابوبصیر با امام صـادق)ع( هـم برداشـت مـی    

حضرت اطالع نداشته است. بنا به خبری از کلینی، ابوبصیر گوید نزد آن حضرت بـودم کـه   

فرزنـد ایشـان اشـاره کـردم امـا او فرمـود چنـین         صحبت از اوصیا پیش آمد. من به اسـماعیل 



 237 / چگونگی و چرایی مشکالت اصحاب امامیه درتعیین اعیان امام یبررس  

: 1، 1401کلینی،فرسـتد) مـه را یکـی پـس از دیگـری مـی     نیست و کار به دست خداست. ائ

. مرحوم مجلسی دو احتمـال بـرای منظـور ابوبصـیر مطـرح کـرده اسـت: یکـی اینکـه          (277

درخواست کرده اسماعیل جزو اوصیا باشد، دیگر اینکه س ال کرده آیـا او وصـی اسـت یـا     

. چنانکه مالصالح (183 :3مجلسی، ، مرآه العقول، دهد)نه؟ آنگاه احتمال اول را ترجیح  می

کردنـد اسـماعیل امـام بعـدی     نویسد: ابوبصیر و دیگر شیعیان تصور میدر شرح این خبر می

ابوبصیر در جای دیگری هم به امام گفتـه یکـی از    .(78: 6مازندرانی، ، شرح الکافی، است)

پاسـخ  طرفداران مختار را دیدم که گفت محمد حنفیه امام است. امام صادق)ع( فرمود چـرا  

گفتـی پیـامبر، علـی و    دانستم چـه بگـویم. امـام فرمـود مـی     او را ندادی؟ ابوبصیر گفت نمی

ــت)      ــرده اس ــی ک ــود معرف ــس از خ ــایای پ ــالم( را وص  :1 ،1401کلینی،حسنین)علیهماالس

امام برای ابوبصیر معلوم  و در میان شیعیان مشهور بود، به راحتی پاسـخ آن   12(.اگر نام 291

 داد.شخص را می

کند کـه محمـد بـن مسـلم بـه امـام صـادق)ع(        در خبر دیگری برید بن معاویه نقل می

ترسیم }شما را از دست بدهیم{. کـاش بـه مـا اعـالم     گفت از بیماری شما مطلع شدیم و می

کردید چه کسی }جانشین شماست{؟ بنا به این روایت، امـام صـادق)ع( از معرفـی امـام     می

رسـد. عـالمی   ابی طالب)ع( عالم بود و علم، به وراثت می بعدی طفره رفته و فرمود: علی بن

. تـا  (379همان،رود جز آنکه بعد از او کسی هست که مثل علم او را داشته باشد)از دنیا نمی

شود و امام در پاسخ محمد به مطالب کلـی و ارائـه   پایان این خبرنامی از امام بعدی برده نمی

 کند   معیارهایی بسنده می

ــین از  ــت شــده اســت کــه گفــت همــین   همچن ــین روای ــن یقط ــی ب کــه حضــرت  عل

السالم( وفات یافت، مردم قائل به امامت عبداهلل بـن جعفـر شـدند و اخـتالف در      صادق)علیه

.  تقیه امامان از دشمنان سیاسی و نیـز  (251/ ش 156،  154، 1348طوسی،این باره واقع شد)

گانه از دردسـرهای خـود و اصـحاب    شد که امام با پاسخ دو رقبای کالمی گاهی موجب می

شد. به عنـوان نمونـه اسـحاق     خویش کم کند؛ اما همین کار موجب سردرگمی اصحاب می

گوید: نزد امام صادق اشاره به امامت اسـماعیل پـس از آن حضـرت     بن عمار صیرفی نیز می

رده ک نمودم و امام انکار فرمودند این گزارش حکایت از آن دارد که این صحابی تصور می
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. در روایت دیگری آمده است: ولید بن صـبیح  (224، 1403نعمانی، که اسماعیل امام است)

به امام صادق عرض کرد: عبد الجلیل به مـن گفتـه کـه شـما اسـماعیل را وصـی خـود قـرار         

، 1403مجلسـی،  اید. امام این مطلب را انکار کرد و امام کـاظم را بـه او معرفـی فرمود)    داده

ها و تصور برخی نسبت به امامت اسماعیل بـود کـه امـام     به این سردرگمی با توجه .(22: 48

السالم( پس از آنکه اسماعیل درگذشت، اصرار داشت کـه شـیعیان مـرن او را     صادق)علیه

با اطمینان خاطر بپذیرند زیرا تصور زنده بودن وی ـ با توجه به سوابق مهـدویت وی  کـه در    

ود ـ خطر پیدایش فرقه جدید را در میان شیعه به دنبـال   میان برخصایای شیعیان ترویج شده ب

السـالم( بـر مـرن اسـماعیل نیـز بـرای جلـوگیری از همـین          داشت و اصرار امام صادق)علیه

السالم(بودم که حضـرت بـه مـن دسـتور      انحراف بود. زراره گوید: در خانه امام صادق)علیه

عمـر را پـیش آن حضـرت حاضـر      داد تا داود بن کثیر رقی، حمران، ابو بصیر و مفضـل بـن  

تـدریج وارد   کنم. پس از آنکه نامبردگان حاضر شدند، پشت سر آنان افراد دیگـری هـم بـه   

ای داود  رو انـداز را از  »شدند. بعد از آنکه تعداد حاضران به سی نفـر رسـید، امـام فرمـود:     

ای داود  آیـا او   او رو انداز را از روی اسماعیل کنـار زد. امـام پرسـید:   « روی اسماعیل بردار

مرده است یا زنده؟ داود گفت: او مرده است. سپس حاضران بـه دسـتور امـام یکـی پـس از      

دیگری جسد او را دیدند و اعتراف به مرن وی نمودند. امام بار دیگـر ایـن کـار را تکـرار     

خواسـتند او را در لحـد    که اسماعیل را به قبرسـتان آوردنـد و مـوقعی کـه مـی      فرمود تا این

بگذارند، امام افراد را وا داشت تا به مرن او شهادت دهند؛ آنگـاه بـر جانشـینی موسـی بـن      

نویسـد   شـیخ مفیـد مـی    (227، 1403نعمـانی، جعفر به عنوان امام پس از خـود تأکیـد فرمود)  

السالم(در مرن اسماعیل به شدت گریست و اندوه عظیمی  روایت شده که امام صادق)علیه

کفش و ردا جلو تابوت او راه افتاد و چندین بار دسـتور داد تـابوت    او را فرا گرفت و بدون

کـرد. منظـورش از    گشود و به آن نگـاه مـی   را بر زمین بگذارند و هر مرتبه صورت او را می

دانسـتند ثابـت کنـد و در     این کار آن بود که حتمیت درگذشت او را که جانشین پدرش می

: 1؛ مفیـد، بـی تـا،    328، 1403نعمـانی،  ان بردارد)عین حال در حیات خود این شبهه را از می

 . با همه اینها گزارش گران ازچندین فرقه شیعی پس از آن حضرت خبر داده اند.(267

های روایی نیز حاکی از آن است که با وجود آزادی نسـبی در   در هر صورت گزارش
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بته بـرای برخـی از   السالم( و تالش آن حضرت در معرفی امام بعدی ال زمان امام صادق)علیه

، برخـی دیگــر از اصـحاب هنـوز از امـام بعــدی و      (311تـا  307 :1، 1401کلینی، اصـحاب) 

جانشین امام خبر نداشتند. با همه اینها گزارش گران از شکل گیری چندین فرقه شیعی پـس  

ــام       ــد: خــدمت ام ــر گوی ــن عم ــه مفضــل ب ــوان نمون ــه عن ــد. ب ــر داده ان از آن حضــرت خب

السالم( وارد شـد و او جـوانی    بودم که ابوابراهیم )موسی بن جعفر( )علیه السالم( صادق)علیه

بود. امام فرمود: وصیت مرا در باره این بپذیر )و بدانکه او امام است( و امر امامت او را با هر 

کدام از اصحابت که مورد اطمینان است در میان گذار. در ضمن حدیثی دیگر که راجع بـه  

است، امام صادق بعد از آگاه کردن فی  بن مختار از جانشین خود به  امر امامت امام کاظم

گوید: بدان که خداوند اظهار این مطلب را به کسی پیش از تو به ما اجـازه نفرمـوده    وی می

و برخی دیگر از اصحاب نیز از امام با تاکیـد   (9و4و 3/ ش 308: ص 1، 1401کلینی، است)

خود را روشن تر کند. این پدیـده در زمـان هـر یـک از     می خواستند که مصداق امام بعد از 

 امامان بعدی نیز رخ نمود.

ای بود که نصر بن قابوس، صحابی امام  این وضعیت در زمان موسی بن جعفر بگونه-3

بـا تأکیـد از   « ذهب الناس یمیناً و شماالً»السالم(  هفتم با این تعلیل که بعد از امام صادق)علیه

 31، 1404صـدوق،  خواهد کـه امـام بعـد از خـودش را معـین کند)      یامام موسی بن جعفر م

درکتاب عیون اخبار الرضا، گزارش هایی نقل می کند که گویا هـر یـک    صدوق نیز .(41تا

از اصحاب با توجه پرسش های آنان از امام نسبت به مصداق واقعی امام پس از آن حضرت 

البته این امام همام تا آنجـا کـه    (41تا 31: 1، 1404صدوق، ) چندان آگاهی روشنی نداشتند

مقدور بود به روشنگری امر امامت و معرفـی امـام شایسـته بعـد از خـود پرداخـت. نصـوص        

ــه امامــت امــام رضــا)علیه  الســالم(نیز از دیگــر امامــان بیشــتر گــزارش شــده   مــورد اشــاره ب

ود  و السـالم(حتی بـرای روشـن شـدن جانشـین خـ       . امـام کاظم)علیـه  (41تا 31همان، است)

ها صـحابی مـورد وثـوق را در بـاره جانشـین       های بعدی، گواهی ده سازی جلوگیری از بهانه

. اقدام آن حضرت تا حدود زیادی از افتراق شـیعیان بعـد از   (37: 1همان ،بعد از خود طلبید)

وی جلوگیری کرد. با این حال بعد از آن حضرت نیـز تـاریخ شـیعه شـاهد مـاجر ی ظهـور       

گیری فرقه واقفیه بود. درسـت اسـت کـه برخـی از اصـحاب آن       و شکل پدیده واقفی گری
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پذیر بشری شده و به منظور حف  و تصرف اموالی کـه بـه دسـتور     بزرگوار مقهور طبع ذلت

ــد)    ــه تخطــی کردن ــد از مســیر امامــت حق ــه بودن ؛ 104همان، آن حضــرت از شــیعیان گرفت

کری و اجتماعی پـذیرش ادعـا   ، اما پر واضح است که زمینه ف(888، 871، ش 1348، طوسی

. تحقیقـاً جـو فشـارهای    (127تـا  79 :1 ،1409ناصـری، و بهانه آنان از قبـل فـراهم شـده بود)   

های داخلی به عالوه پراکندگی اصحاب شـیعی   های برخی از گروه سیاسی خلفا و حساسیت

ای بود که نـه همـه اصـحاب آن حضـرت قـادر بودنـد از امـر امامـت و          آن حضرت به گونه

که جرئت آن را داشتند که مـثالً   وشت امام خود اطالع روشنی به دست بیاورند و نه اینسرن

در پیش کارگزاران خلیفه با این ادعا که موسی بن جعفر امام ماست مـرن امـام را گـواهی    

کنند و خود را در معرض شناسایی قرار دهند. جالب توجه اینکه بنـابر گـزارش هـا افـرادی     

من نیز برای مدتی هرچند کوتاه به واقفه متمایل شده بودند واین امـر  نظیریونس بن عبدالرح

 ،1348، طوســـیفقــط بـــه خـــاطر عــدم آگـــاهی روشـــن ایشــان ازمصـــداق امامـــت بود)   

هر چه که بود حداقل این پیامد نـاگوار را   (218تا  215 :2، 1409ناصری ،؛ 944/ش493ص

السـالم( را کـه    ام رضـا )علیـه  داشت که حجم زیادی از انریی و فرصت بدست امده برای ام

بیت کند مصروف مبارزه با انحراف  بایستی در راه ترویج بیشتر تفکر شیعی و میرا  اهل می

بیت نیز بیشتر  واقفیه شد. البته که هرچه زمان می گذشت تجربه رقیبان سیاسی ومخالفان اهل

 می شد.

ماننـد خبـری کـه     السـالم(عرض کـردم:   یزید بن سلیط گوید: به موسی بن جعفر)علیـه 

السالم( به من فرمود، شما هم بفرمایید )و مصـداق امـام را بـرایم روشـن کنیـد(.       پدرت)علیه

امام فرمود: آری، پدرم در زمانی بود که مانند این زمان نبود یعنـی در ایـن زمـان بایـد تقیـه      

کرد. به حضرت عرض کردم: هر که به این جـواب قناعـت کنـد، لعنـت خـدا بـر او باشـد         

ای ابا عماره  به تو خبر دهم کـه مـن از منـزلم     ضرت را خنده سختی گرفت، سپس فرمود:ح

بیرون رفتم و به فالن پسرم وصیت کردم و در ظاهر پسران دیگرم را هم با او شریک کـردم  

بـود، امامـت را بـه پسـرم قاسـم       ولی در باطن تنها به او وصیت کردم. اگر کار دست من می

ت دارم و نسبت به او مهربانم، ولی این اختیار با خدای عزوجل است؛ دادم که او را دوس می

هر کجا خواهد قرار دهد. خبر امامت او )در خواب( از رسول خدا)صلی اهلل علیـه وآلـه( بـه    
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من رسیده و خود او و معاصرانش را به من نشـان داده اسـت و او نیـز تـا از پیغمبر)صـلی اهلل      

کلینی،  علیـه خبـر نرسـد بـه کسـی از مـا وصـیت نکنـد)        علیه وآله( و جدم علی صـلوات اهلل 

 .(14/ ح  313ص   :1 ،1401

ـ درروزگار امامت امام هشتم نیز گویا تقدیر چنین رقم خورده بود. بنا بر نقل کتـاب  4

شـود،   السالم( در بـاره جانشـین وی پرسـش مـی     هنگامی که از امام رضا)علیه« قرب االسناد»

گوید اکنون وقت پاسخ بـه ایـن پرسـش     کند و می خودداری میامام از دادن پاسخی روشن 

که نباید به مشـکلی کـه بعـد     نیست. با این حال در برابر درخواست س ال کننده مبنی بر این

دهد که بر امـام الزم اسـت کـه در بـاره      از پدرت دچار شدیم روبرو شویم، به وی پاسخ می

. بعـد از شـهادت   (167تـا  166، 1948، حمیریامام بعدی به وقت خود حجّت را تمام کنـد) 

آن حضرت نیز به ویژه با توجه به کودک بودن امـام جـواد تردیـدهایی از طـرف اصـحاب      

و حتی نقل شده که برخی اصـحاب بـا آن امـام منـاظراتی      (322 :1، 1401کلینی، شده بود)

طـرف  گوید شـک خودتـان را دربـاره امامـت مـن و کـار پـدرم بر        داشتند و امام به آنها می

ــد) ــام   (220همان، کنیـ ــن )امـ ــرت ابوالحسـ ــه حضـ ــد: بـ ــوجریر قمـــی گویـ ــین ابـ . همچنـ

اید که من از همه بریده و تنها بـه   السالم( عرض کردم: قربانت گردم، شما دانسته رضا()علیه

ام، آنگاه برایش سوگند یاد کردم و گفتم: به حـق رسـول    پدرت و سپس به خودت گرویده

ق فالن بن فالن )علی و حسن و حسـین( تـا بـه خـودش رسـیدم      خدا صلی اهلل علیه وآله و ح

گویم و از او در باره پدرش پرسیدم که آیـا   که آنچه به من خبر دهی به احدی از مردم نمی

زنده است یا وفات کرده؟ فرمود: به خدا وفات کرده است. عـرض کـردم: قربانـت گـردم،     

اره اوست. فرمود: سوگند بـه خـدایی   کنند که سنت چهار پیغمبر در ب شیعیان شما روایت می

عرض کردم: غیبت یا وفـات   ]هلک[که جز او شایسته پرستشی نیست، پدرم وفات یافت 

کنـی؟ فرمـود: سـبحان اهلل  عـرض      مرن. فرمود: مرن، عرض کردم: شاید از من تقیـه مـی  

کردم: به شما وصیت کرده است؟ فرمود: آری، عرض کردم: کسـی را بـه شـما در وصـیت     

کرد؟ فرمود: نه. عرض کردم: هیچ یک از برادرانت امـام شـما هسـت؟ فرمـود: نـه.      شریک 

. پـس از شـهادت آن حضـرت    (380همـان،  عرض کردم: پـس شـما امامیـد؟ فرمـود: آری)    

نیزامامیه با توجه به سن کم امام جواد دچارابهام در امامـت آن حضـرت شـدند وعـده ای از     
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ــامت  ــرای شــیعیان ســرباز زده و ام ــه بعــد از بلــوغ آن حضــرت  امامــت وی ب ش را موکــول ب

. و برخی در چگونگی وسرچشمه علـم آن حضـرت چـون    (97، 1361، اشعری قمیکردند)

شود، در این احادیـ    وچراهایی کردند که درجای خود اشاره می کنیم.چنانکه مالحظه می

ان های آن زیاد است، نه تنها مصـداق امـام بـرای برخـی از اصـحاب برجسـته امامـ        که نمونه

روشن نبود بلکه امامان نیز از معرفی روشن آن برای همگان تحاشی داشتند و برای آنان کـه  

 کردند. کردند نیز به پنهان داشتن این موضوع گوشزد می بیان می

ــام        5 ــکری )ام ــن عس ــرت ابوالحس ــدمت حض ــد: خ ــار گوی ــرو عط ــن عم ــی ب ــ عل ـ

کـردم او   ه بود ومن گمان میالسالم( رسیدم و هنوز پسرش ابو جعفر )محمد( زند دهم()علیه

امام است. عرض کردم )قربانت گردم( کدام یک از پسرانت را امام بـدانم؟ فرمـود: تـا امـر     

من به شما نرسد، هیچ یک را به امامتْ مخصوص ندانید. عطار گوید: بعـد از مـدتی دوبـاره    

متعلـق بـه پسـر    »به حضرت نوشـتم: امـر امامـت متعلـق بـه کیسـت؟ حضـرت بـرایم نوشـت          

. (7/ ح 326:، ص1، 1401کلینی، و ابــو محمــد بزرگتــر از ابــو جعفــر بــود)      «. بزرگتــرم

بنابرگزارشی دیگر آن حضرت از تحیر شیعیان درباره خـودش اظهـار نـاراحتی کـرده ومـی      

گویدآن آزاری را که من به خاطر تردید اصحابم در باره امامت خویش دیدم هیچ یـک از  

. بعـد از رحلـت آن حضـرت بـود کـه بـاز برخـی از        (222، 1359 ،صدوقامامان قبلی ندید)

ها این بود که امـام هـادی بـه امامـت او      اصحاب به برادرش جعفر متمایل شدند و توجیه آن

اشـعری،  کند) یـاد مـی  « جعفریـف الخلـص  »وصیت کرده و اشعری قمی از این گروه با عنوان 

از رحلـت امـام حسـن     . بحران در تعیین و شناخت مصداق واقعی امامـت پـس  (101 ،1361

عسکری به اوج خود رسید تا جایی که برخی از اصحاب امامیه اصل وجود امـام بعـد از آن   

هـای حـدیثی از ایـن     . و در برخـی گـزارش  (337 :1 ،1401کلینی، حضرت را انکار کردند)

. البته این حیرت به ویژه با توجه بـه جـو خفقـان    (339همان، مهم به حیرت تعبیر شده است)

بیت از بردن نام جانشـین آن   های سیاسی طبیعی نیز بود و حتی پیروان اهل و حساسیت شدید

. درسـت اسـت کـه امامـان     (333 تا 330 همان،حضرت و اطالع از مکان او منع شده بودند)

امـا   (343 تا 335 همان،های پذیرش غیبت امام را فراهم ساخته بودند) قبلی پیش از آن زمینه

یابیم که امامـان در   ان روایاتی که به این منظور صادر شده بود نیز در میبا مالحظه تعابیر هم
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ای که برای همگان قابل فهم باشد محذوراتی داشتند و از ایـن رو   معرفی مصداق امام بگونه

اشـعری  بیشترین اختالفات درباره امام و امامـت بعـد از رحلـت ایشـان گـزارش شـده است)      

 .(153تا  152 :1، 1363به بعد؛ شهرستانی،  96، 1355 ؛ نوبختی،116 تا 102، 1361قمی، 

 

 نتیجه گیری

ها  سیاس  ـ مـذهب  برخـ  از علویـان بـا امامـان اثنـ  عشـر  و          مجادالت و رقابت

پیروان شیع  آنها و اختالف آنان در تعیین امام و وظای  و کارکرد آن، اختالفـ  مبنـای  و   

ها  رهبر  و امامت  خاستگاه و جایگاه و ویژگ برگرفته از نوع نگاه هر یک از طرفین به 

بود. بعد از ظهور کیسانیه، شیعیان زید  ـ اعم از حسن  و حسین ، علو  و غیـر علـو  ـ بـه      

هر دلیل  راه و رسم خود را از امامان شیعه و پیروان خـالص و عقیـدت  آنهـا جـدا سـاختند.      

اختالف و مشاجرات سادات حسـن    ا  نیز بنا بر گزارش نوبخت  و دیگران، با مشاهده عده

و حسین  دچار تردید شده و گفتند بهتر است صبر کنیم تا ببینیم که خود ایـن دو شـاخه بـر    

کنند؛ البته آرزوی  که هیچ گاه بـرآورده نشـد. بـا ایـن حـال دیگـر        چه کس  اتفاق نظر م 

داسـتان نماندنـد.    مها  امام هـ  پیروان ائمه نیز در انتخاب امامان و نوع نگاه خود به ویژگ 

ها  کیسـان    درست است که این دسته از پیروان و اطرافیان شیع  امامان ـ بر خالف گروه 

و زید  ـ به تسلسل، تعیین ائمه از پیش خدا و بایستگ  معرف  آنها توسط امامِ قبلـ  اعتقـاد    

ه و بعـد از  ها  متکلمان و ملل و نحل نگاران شیع  همـوار  داشتند. با این همه بنا بر گزارش

شـدند و بـه تبـع آن،     درگذشت هر امام  به دالیل مختلفی با بحران تعیین امـام روبـرو مـ    

کردنـد و میـان اصـحاب امامـان مجـادالتی در       مصادیق مختلف  را برا  امامت گزینش م 

نمود )این مهم را عالوه بر فرق الشیعف، نوبخت  و کتـاب   باب مصداق و کارکرد امام رخ می

و الفرق قمی الفصول المختارةشیخ مفیدبه تفصیل گزارش  شده است. بـه اسـتثنا    المقاالت 

هـا  از   گیـر  گـروه   افراد غال  که مدعیات آنها فراتر از موضوع امام و امامت بود، شکل

ا  چون، ناووسیه، اسماعیلیه، واقفیه، و قطعیه را باید با توجه به چنـین   بین رفته و یا باقیمانده

توان الزاما به معنـای اخـتالف    جه قرار داد. هرچند همه موارد اختالفی را نمیعامل  مورد تو

 .فرقه ای دانست
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 ق. 1403
 ق.1401ا بلا،  شف الغمة یي معأیة ارئمة، ب أالت، دا الکتاب ارسرمي،  .2

3. ( ، (. الملرارت ال السرأق، برا ملدمره ال  صرح   محمرد 1361ارعأى قما، سعد بن عبداّله

 جواد مشکو ،  َأاَ  مأ ز انتشا ات علما ال یأهنگا.

ارعأى،ابوالحسرررررن، ملرررررارت ارسررررررم  ن الاخرررررترا المصرررررل ن،  حل رررررق  .4

 ق.1405عبدالحم د،  الدین محمدمح ا

وم،  حل رق محمدصرادق بحأالعلروم ال بحأالعلوم، س دمحمد مَدى،  جال الس د بحأالعلر .5

 ق.1386حس نا بحأالعلوم، انتشا ات مطبعة ارداب، چاپ االل، نجف ارأا، 
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د، المکتبرة الردین عبدالحم ر السأق،  حل رق محمرد مح را بغدادى، عبداللاد   السأق ب ن .7

 م.1998العصأیه، ب أالت، 
 بَبودى، محمد باقأ، معأیه الحدیث، الزا ت یأهنگ ال آموزش عالا،  َأاَ، .8

الَا،  َأاَ   (.  ش   د  مس أ  ا یخ،  أجمه س دمحمد لا آیال1374جعسأى، حس ن، ) .9

 دیتأ نشأ یأهنگ اسرما.

ائل الشرأیعه، ق(. السرائل الشر عه الرا  حصر ل مسر1403حأ عاملا، محمد بن حس ن، ) .10

  حل ق عبدالأح ْ  بانا ر أازى، ب أالت  دا اح اء التأاث العأبا.
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محمد)صرلا اّله عل ره الآلره(،  صرح   ال  عل رق م رأزا محسرن  وچره براغا التبأیرزى، قرْ  
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