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ائمه  یییهید در    مانده از دوره باورمندان میراث فکری و فرهنگیِ برجای

ههای فکهری ماوهاو ی،    ها و جریهان ، با اندیی عصر امام حسد عسکری

یهی  رو،   رو بودند. نوشاار مانند: زیدی ، اسماعیلی ، غالت و غیرشیعیان روب 

های فکری شیعی در اید دوره و چگونگی   رید جریان در صدد شناسایی مهم

 با آنهاست.   عامل امام حسد عسکری

اید یژوه ، با روش وصوی ه  حلیلی ب  بررسی شواهد  اریخی مهر ط    

های  با اید موضوع یرداخا  و ب  اید نایج  رسیده است ک  با وجود دشواری

ههای حاکمهان سیاسهی،     آفرینی ان ب  دلیل محدودیتبا شیعی ار طاط امام

گیهری از اباارههای ار طهامی مخالها، ماننهد: ارسها  نامه  و        اییان با بهره

ههای  مکاوبات،  قویت سازمان وکالت،  ربیت شاگردان و  طیید برخی آموزه

                                              

 .(razzaghi@isca.ac.ir): یپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالم یاراستاد. 1
اصااانها :  ینمجتهاااؤه امااا یارشاااؤ مهسآاااش عماااو   عااااص  یکارشناسااا یلفاااارل اصت  ااا. 2
(homayoon.9013@gmail.com). 
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مهم و مطاالب  شیعیان همچون مهدویت و نیها برخهورد جهدی بها منحرفهان      

 اند. ، ب  هدایت شیعیان و جامع  اسالمی یرداخا اعاقادی مانند غالت
 

 .، تاریخ تشیع، امامیه، زیدیه، غالتامام عسکری :کلیدواژگان

 مقدمه

چشم بهه هاها     ودو وسى دويست سال اآلخر ربيع ماه در مدينه در امام حسن عسکری

وشصهت هرهری رمهری در     دويسهت  سهال  االول ربيهع  مهاه  هشهمم  همعه روز در گشود و

به خاک سپرده  سامرا شار در رفت و دنيا بعد از شش سال امامت، از وهشت سالگی بيست

و مشاورترين  8القاب آ  حضرت: هادی و سراج، 2کنيه ايشا ، ابومحمد و ابوالحسن 1.شد

ههر سهه را بهه     لقب امام، عسکری است. آ  حضرت و پهدر بررگهوارو و امهام ههواد    

 معمهر،  خالفهت:  ايهام  بها  بهود  مصهاد   عسکرى حضرت امامت 4شناسند. الرضا می ابن

 در خصهو   روايهات وارده  5رفهت.  دنيا از معممد خالفت زما  در معممد. ايشا  مامدى و

 و حهدي   کمهب  از بسهيارى  در فرزنهدو،  امامهت  درباره هادى حضرت وصيت و نصّ

يکپارچگی شيعيا ، به هر شماری انهدک، خهود دليهر بهر      6.خورد مى چشم به شيعه تاريخ

                                              

، 2، جاعاالم اصاورب بااعالم اصهاؤب    ق(، 845حآن طبرسی) بن ؛ فضل313، ص2، جارشادمنیؤ،  .1

 .324، صتذکرة اصخواصجو ب،  ؛ ابن131ص

 .424، صدالئل االمامةجریر،  . طبرب، م مؤبن2

 .131، ص2، جاعالم اصورب. طبرسی، 3

مناقا   شهرعشاو،،   ابان  ؛121، ص2، جاعاالم اصاورب  ؛ طبرسی، 322، ص2، جاالرشاد. منیؤ، 4

 .421، ص4، جطاص  ابی عل

 .363، ص2، جاعالم اصوربطبرسی،  .8
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 ق(،801عبداهلل )م.  بن سعد نقر به شيعه در آ  روزگار است. بنا مقبوليت اين امر در هامعه

 وفهات  ههادى  امهام  پدرو حيات زما  در على ه که  بن محمد امامت به که اى عده هر

 يهارا   اکثريت دانسمند، خود امام را على بن هعفر که شمارى انگشت تعداد و گرويدند کرد ه 

 ق(،846هه 845مسهعودى )م.   1.معمقد بودند عسکرى حضرت امامت به هادى امام

 بهه  تهاريخ  در فرره اين که داند مى فرزندو و عسکرى امام پيروا  از را شيعه هماور

ههای وارفيهه، زيديهه و    عصر امام، عالوه بر حضور پيروا  فرره 2اند. شده معرو  «رطعيّه»

غالت که مشکالت فکری و اهمماعی را برای شيعيا  پيرو امام به همراه داشت، به هات 

افکنهی پيرامهو  رهرآ  از سهوی اسهحاق       وهود برخی انحرافات فکری ديگر، مانند شهباه 

بغهدادی و   یحیی بنعروةکندی، هعر برخی روايهات و رهرم مسهادر دروغهين از سهوی      

 صهورت   های فکهری و فرهنگهی مواههه بهود کهه برخهی از ايناها بهه        یديگرا ، با آشفمگ

هايی در هامعه اثرگذار بودند. بررسی وضعيت فکری شيعيا  پيرو امام و تعامهر بها   هريا 

ها، از اهميت برخوردار بوده و اين ويژه چگونگی مواهاه امام با اين هريا  ديگر شيعيا ، به

گيهری از منهابع تهاري ی، کالمهی و     تحليلی و باهره  نوشمار، با اسمفاده از روو توصيفی ه 

 حديثی، درصدد بررسی آ  است. 

ای ای اهمماعیِ پويا و زنده با هويت شبکه، پديده«هريا »شايا  ذکر است، منظور از 

 صهورت  و بهه  اسهت است که در ممن هامعه حيات داشمه و از ابعاد م ملف تشهکير شهده   

ای( برخهوردار اسهت. امهروزه    ند و از هويت سيسممی )شبکهواره با هم در ارتباط هسمنظام

اين مفاهيم، با ريدها و پسوندهای م ملف فکری، فرهنگی، اهمماعی و سياسی، در مراکر 

ههای م ملهف   گيهری از الگوههای نظهری، پديهده    علمی رواج يافمه و انديشمندا  با باهره 

                                              

 .111، صمقاالت واصنرقاشعرب قمی،  .1

 .112، ص4، جمروج اصذه مآعودب،  .2
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شهده و   های مطرم  با ويژگیيافمن هريا 1دهند.تاري ی، فکری و اهمماعی را توضيح می

، بهه دليهر فاصهله سهب      ههای حيهات ادمهه   ای و سيسممی آ  در دورههويت شبکه

 رسهد   های منابع از فضای فکری مراکر علمی معاصر، اندکی دشهوار بهه نظهر مهی    گرارو

های با اوضاع فکری شيعيا  عصر امام، با بررسی اما تالو نگارنده در انطباق اين ويژگی

 هها در فضهای   ها، کارکردها و معرفی برخهی پيهروا  هريه  از هريها     ين شاخصهتر مام

 هامعه است. 

 های فکری شیعی عصر امام جریان

ههايی اسهت کهه در ميها  بررگها  و افهراد       رفمارهای اهمماعی و سياسی، مماثر از انديشه

های فکهری  هريا سازد و در رالب تأثيرگذار هامعه هاری بوده، همعی را با خود همراه می

توا  در مهوارد  های فکری در ميا  شيعيا  اين دوره را میترين هريا  يابد. مامنمود می

 زير برشمرد: 

 . جریان فکری شیعیان پیرو امام1

، هريا  معمقدا  به امامت عسکری امام زندگانی عصر فکری غالبهای  هريا  از

نهام   بهه  موعهود)ع((،  مادی فرزندشا  به آورد  ايما  با بعدها که بودند و پيروا  ايشا 

در اين عصر، پراکندگی شيعيا  در شهارهای م ملهف، مثهر:     .شدند شناخمه« اثناعشريه»

بهه سهر    شيعيا  در اين زما ، در شرايط خفقا  28شود.کوفه، بغداد، نيشابور و رم ديده می

                                              

اب رشاتش  شناسی میا  هاب دخیل در رو  بررسی ت لیلی منابع، علوم و رو »پور،  ابراهیم. علی 1

، 15،  ت قیقات بنیاادین علاوم انآاانی   ، ف لنامش «هاب ع  شناسی و واکاوب رو  دانش جریا 

 .131ص

 .214، صةاصغیب طوسی،؛ 428، ص4، جطاص  ابی عل مناق شهرعشو،،  ابن .2

 .33، صتشیعتاریخ . فرهاد دفترب، 3
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و عالوه بر تحمر فشارهای  1گرفمندبردند و از سوی حکومت مورد آزار و اذيت ررار میمی

 مذهبی، از نظر ارمصادی هم در فشار بودند. با توهه به همين تنگناها، امهام عسهکری  

کرد، تحمر فقر و با امام بود  را بامهر از  در پاسخ به يکی از اصحاب که از فقر شکوه می

نهع،  با وهود تمام ايهن مشهکالت و موا   2ثروتمندی و ررار گرفمن در صف دشمنا  دانست.

گيری بيشمر و توههه  ارتباط شيعيا  با امام، شاهد ارداماتی از سوی پيروا  امام، مانند باره

ها و مناسبات اهمماعی، سياسی، فرهنگی و تعامهر   آفرينی در ريامبه سازما  وکالت، نقش

ای های رريب هسميم که نشا  از وهود هريانی پويا برگرفمهه و ممهأثر از انديشهه   با هريا 

هها و  بود. با توهه بهه اهميهت ايهن هريها  کهه بها تأثيرپهذيری مسهمقيم از انديشهه         امام 

 های ذير معرفی نمود:ها و شاخصهتوا  آ  را با ويژگیرهنمودهای امام همراه بود، می

 امام: ـ تبیین اندیشه

ها و اردامات ها و مبارزه با انديشهدغدغه مام اصحاب پيرو امام، تبليغ و تروي( انديشه

دهنهده  در برابر آ  بود. بررسی زندگی پيروا  امام و اصهحاب خها ّ آ  حضهرت، نشها     

و يکهی از   محهدثی عظهيم الشهأ    ، اسحاق اشعری رمهی  بن احمداهممام به اين مسئله است. 

از شهار   ،ادمه بوده و مانند بسياری از اصحاب خا ّ بيت اصحاب ثقه و مورد ارمينا  اهر

سيد. شيخ روسی نام او را هر اصحاب امام هواد، امهام ههادی و   رامام میمقدس رم به خدمت 

   امهام عسهکری  خها اصحاب   هرء ،اسحاق بن احمد 8آورده است. امام حسن عسکری

ای بشارت ايهن تولهد را    ، ری نامهشا ، حضرت مادی امام پس از تولد فرزند گرامی بود و

کنش مثبت اررافيا  و اعمرا  آناا نسهبت  نير وا اسحاق بن احمد 4اسحاق ابالغ نمود. بن به احمد

                                              

 .398، صمقاتل اصطاصبیینصنهانی، اابواصنرج  .1

 .833، صاختیار معرفة اصرجالطوسی،  .2

 .423و393، صرجالطوسی،  .3

 .434، ص2، جاصؤین کمالصؤوق،  .4
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ههای امهام،   در تبيين انديشهه  یو ینآفرينقش هایاز نمونه 1به اين والدت را به امام بيا  کرد.

 یمسهادر الرههال البه   »های امام اشاره کرد که به نهام   ها و پاسخ پرسش یتوا  به گردآور می

 ررار گرفت.و مورد اسمفاده شيعيا  شده  یمعرف« الحسن الثال 

است که رهبری يکی ديگر از افراد تأثيرگذار اين عصر ی، اشعر یسيع بن محمد بن احمد

نچه از س نا  شيخ روسهی، نراشهی و ديگهرا  اسهمفاده     . آشيعيا  رم را به عاده داشت

های ادمه با نقهر احهادی و   وی نير در تبيين انديشهين حقيقت است که ای اگوي ،شودمی

که  کمابی تناا رسيد.شمار تأليفات وی به پانرده عدد میامی داشمه و تأليف کماب نقش م

 2220نوادر است. مرموع احادي  احمد)با واسطه و مسهمقيم( تها   کماب از وی باری مانده 

 2.رسدحدي  می

و ملقهب  « أبوهاشهم »به  امکنّ رالب ابى بن هعفر بن عبداهلل بن اسحاق بن راسم بن داوود

ههاى   . وى يکهى از نهواده  ديگهر نماينهدگا  ايهن هريها  فکهری اسهت      ، از «هعفرى»به 

امهام  ههادى و   ، امهام ههواد  امهام  ،يعنى امام رضا، چاار تن از ادمه 8،رالب بوده ابى بن هعفر

ضهمن معرفهى او در    ،شيخ روسى در رهال خود 4را درک کرده است. عسکرىحسن 

و يها  « هليهر القهدر   ثقة» ز وى به، اهادى و عسکرى ،هواد ،رديف اصحاب امام رضا

 هايگهاه واالی علمهی وی،    5تعبير نموده اسهت. « ةجلیل اصقؤر عظیم اصمنزصة عنؤ االئم»

وی در همهين   6داود وی را افقه هاشميين در زمهانش دانسهت.   ويژه در فقه داشت و ابنبه

 راسما، به نشر تعاليم امام پرداخت.

                                              

 .222، ص1هما ، ج .1

  .319، ص2، جمعجم اصرجال اص ؤیث، خویی .2

 .113، صرجالنجاشی،  .3

 .63، صاصنهرستطوسی،  .4

 .411و338، صرجال؛ طوسی، 183، صرجال. نجاشی، 8

 .416، صرجالداود،  . ابن6



 48   1041 تابستان، نودو سوم، شماره  یستسال ب             

 :منحرففکری  اناتیبرخورد با جرـ 

های اصلی اصحاب خا ّ امام، مبارزه با انحرافهات فکهری در هامعهه بهود.      از ديگر دغدغه

ی در برخورد با هريانات منحر  زما  خويش، اشعر یسيع بن محمد بن احمدنقش و اهممام 

با دو  ،احمد در زما  خودشاهدی بر تأثيرگذاری ايشا  در راهنمايی و هدايت شيعيا  دارد. 

 ،در مقابر تبليغات آنا  در ميا  شيعهو ا رو بود. هروب «وارفيه»و « تغال»هريا  انحرافی 

و از نشر اعمقادهای بارر آناا در تفسير نماز  فرسماد امام حسن عسکری برایگرارشی 

دين ما  ،ينا» چنين پاسخ داد: ،نامه احمدبا مالحظه  یامام عسکر و روزه و... خبرداد و

 1.«دوری بروی ،ين س نا ااز   نيست

 آفرینی در تحقق اهداف سازمان وکالت: ـ نقش

آفرينی در سهازما  وکالهت و تحقه     ترين شاخصه اين هريا  را نقش شايد بموا  مام

صحابى خا  و ،  سعيد عمرى سمّا  اسدى بن ابوعمرو، عثما  اهدا  اين سازما  دانست.

ناحيه مقدسهه در عصهر   لين نايب و سفير و باب وکير الوکال و باب امامين عسکريين و اوّ

ب هش اههدا  ايهن سهازما       ترين ش صيت اين هريا  و تحقه   را بايد مام اغيبت صغر

اسحاق  بن احمد» او به لحاظ فکری و علمی نير مرهع شيعيا  بوده و امام در پاسخ .دانست

ارههاع   سهعيد  بهن  عثما  خواسمار معرفی هانشينی برای اخذ معار  دينی بود، بهکه  «رمى

بهر اسهاس   . خود معرفی نموده، سه ن او را سه ن خهود دانسهت     مورد اعمماد او راداده و 

سعيد رهبرى سهازما    بن عثما  ،رى ده سال آخر دورا  امامت حضرت هادى ی،روايم

داد و روابط بين مرکر  دار بوده است. وى امور داخلى را ساما  مى زيرزمينى وکالت را عاده

افراد خود را براى حفه  وههوه   و  کرد را تنظيم مى سازما  و شعب آ  در نواحى دوردست

فهارس منهع    منحرفانی مانند از تماس با درسمی هدايت نموده، و اخذ تعاليم دين به شرعى

2نمود.می
 

                                              

 .813، صرجال ،کشی .1

 .214، صاصغیبة طوسی، .2
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ربرسهى در  راسم هعفری، نمونه ديگر از نمايندگا  اين هريا  اسهت و   بن ابوهاشم داود

بهر شهمرده   نير سفراى موهود در عصر غيبت صغرا  نام وى را در زمره وکال و عالم الورىأ

از هملهه   ،و اين امهر  داشتدمه را اهاى شيعيا  به  نامهرساند  وى نقش واسطه در  1است.

عنهوا    بهه  2 بوده استآفرينی آناا در هريانات فکری و اهمماعی شيعه و نقشوظايف وکال 

و امام ضمن تأييد محموای کماب، برد يونس را نرد امام می« ليله يوم و»مثال، ايشا  کماب 

 8.برای مولف آ  دعای خير نموده، فرمود: به تعداد هر حرفش، در ريامت نور برای او باشهد 

مقيم بغداد بود و منطقه وکالهت او   آيد که وى در عصر عسکريين از رراينى چنين برمى

رهرب و نرديکهى    هاى ممعددى حاکى از نمونه 4در اين شار و منطقه بوده باشد. سمینير باي

 5.به آناا اشاره شده است در منابع م ملف،ابوهاشم به چند امام اخير شيعه است که 

آيد. ها در اين هريا ، از نکات رابر توهه به شمار مینظر و چالش وهود برخی اخمال 

شهاذا  بهوده اسهت. وی     بن در نيشابور در عصر فضر ناب، وکير امام عسکری بن ايوب

هاى غلوآمير داشهمه و معمقهد بهه     به نيشابور، با گروهى از شيعيا  که گرايشپس از ورود 

موهب شهد کهه    ،اين امر .وبرخاست پرداخت تفويض بودند، مرتبط شد و با آنا  به نشست

و گروه شيعيا  هوادار او، از داد  حقوق شرعى به ايهن وکيهر اهمنهاب    « شاذا  بن فضر»

اى بهه   وکير مربور و گروه شيعيا  هوادارو، ضمن نامهه  ،رو او را ررد نمايند. ازاين ،کرده

و هوادارانش را به حضرت ابالغ « شاذا  بن فضر»، مراتب شکوه خود از امام عسکرى

ترديهد روا داشهمه و    ،آ  وکيهر   در اصالت وکالت« فضر»يادآور شدند  ،ضمن در نموده و

                                              

 .289، ص2، جاعالم اصورى طبرسی، .1

 .326، صارشادمنیؤ،  .2

 .443، صرجال. نجاشی، 3

 .63، صاصنهرستطوسی،  .4

 .318ص، 3، جکشف اصغمة؛ اربلی، 342، صارشادمنیؤ،  .8
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آميهرى از سهوى امهام     بتوريهع عمها   .مردم را از داد  حقوق شرعى به او منع کرده اسهت 

و صحت وکالت  شد صادر ،، وکير مبرّز حضرت در سامرّا«دهقا »به واسطه  عسکرى

 1مهورد مالمهت ررارگرفهت.    ،وکير مربور به اين وسيله تأييد، و فضر نير به سبب اين کار

 امهام عسهکرى   ،رو ازايهن  2.گويا اهالى نيشابور به م الفت با وکير يادشده ادامه دادند

 را به آ  ديار اعرام نمايد.« عبده بن ابراهيم»شود وکير ديگرى به نام  مى مربور

باشد که در اين راسما، بهه  عبده نيشابوری، از ديگر وکال و نمايندگا  امام می بن ابراهيم

 شهيخ روسهى وى را ههرو اصهحاب امهام ههادى و عسهکرى       آفرينی پرداخت. نقش

امهام     4دانسهمه اسهت.   ثقات امام عسکرى شارآشوب نير وى را ازابن 8برشمرده است.

مهود و  نابراهيم را بهراى آ  منطقهه تعيهين    ناب،  بن ها با ابوببعد از م الفت عسکرى

هايى، به خود وى و برخى از سرا  شيعه  نصب وى به وکالت در اين ناحيه را رى مکموب

  5د.کردر ناحيه نيشابور و بيا  اعالم 

با توهه به حساسيت نقش وکال در پيشبرد مقاصد هريا  شيعی در ابعاد م ملف علمی، 

فرهنگی، اهمماعی و سياسی، امام در نظارت و رسيدگی به امور وکال و نوشهمن مکموبهات   

در اين عصر شاهد بروز انحرافهاتی در ميها     ممأسفانهم ملف اهممام داشت. با وهود اين، 

که در ابمدا مورد اعممهاد امهام    هسميم. وی يحيى بن ةعروهمله  برخی وکال و نمايندگا  از

را ناهاد و عهالوه بهر انمسهاب      یبا امام عسکر بناى ناسازگارى يلی نامعلومبه دالبود، 

ب شى  او .به اخمالس اموال حضرت پرداخت، س نا  کذب به امام هادى و عسکرى

                                              

 .842، صرجالکشی،  .1

 .868، صسا ما  وکاصتجبارب،  .2

 .425و411، صرجالطوسی،  .3

 .423، ص4، جطاص  ابی مناق  علشهرعشو،،  ابن .4

 .819، صرجالکشی،  .8
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 .بهه آتهش کشهيد    امام  م الفت با ا هداز اموال را براى خود برداشت و ب شى ديگر را ب

با اعالم لعن وى و امر به لعن و تبرّى از وى توسط شيعيا ، با  امام عسکرى ،رو ازاين

امشب را به مناهات با پروردگارم به سر »باره فرمود: دراين به مقابله برخاست. امام اوفمنه 

در خرانهه امهوال    هط عروبردم و ربر از آنکه فرر بدمد و ربر از آنکه آتش ايرادشده توس

( را کهه لعنهت خهدا بهر او بهاد، بهه هالکهت        هخاموو شود، خداوند دشمن خود )عرو امام

  1«.رسانيد

  . جریان فکری واقفیه2

باشهند   عيسی مهی  بن حمره و عثما  أبی بن مروا  رندی، علی بن يادگذارا  وارفيه، زبنيا 

در نرد آناها بهود،    هعفر بن حضرت موسیاز که اموالی که با انگيره مالی و برنگرداند  

حمهره   بهن  مروا  و علهی  بن ، زيادشاادت آ  حضرت را منکر شده و در پاسخ امام رضا

عيسی به حضرت نوشت: پهدرت هنهوز زنهده اسهت و      بن عثما ها شدند  اما  منکر آ  پول

خهود  ای عمر کن کهه   گونه هرکه چنين ادعايی کند، س ن بارلی گفمه و تو هم اين  به

  2چيری به تو بدهم. که ولی او به من دسمور نداده  گويی از دنيا رفمه است می

، بين وارفيها  اخهمال  اسهت و برخهی بها پهذيرو       البمه درباره هايگاه امام کاظم

شاادت آ  حضرت، به رهعت او معمقد شدند و گروهی ديگر با انکار شاادت آ  حضرت، 

ههم شهناخمه    «ممطهوره »بها نهام    ا يه وارف 8کردنهد. مسئله غيبت و مادويت او را مطهرم  

گرفمه شده است کهه   (خورده سگا  بارا )از کالب ممطوره  ،عنوا  در اصر ني. اشوند  یم

 هيسرا  وارف نيب یا   مناظرهاز  اين لقب، بعد است. فهيرا نيسرا  ا یو پسم یدياز پل یحاک

 ، بهر آناها  عبدالرحمن بن ونسيو  یثميم رياسماع بن یهمچو  عل ،عهياز بررگا  ش یو برخ

                                              

 .813، صرجالکشی،  .1

 .43، صاصغیبة. شیخ طوسی، 2

 .59، صاصمقاالت واصنرق ،ب؛ اشعر51ص ،ةعیفرق اصش ،ینوبخت. 3
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 نيو بهراه  ريه دال روياز پهذ  ا يه آناا باال گرفت و وارف ا يکه بح  م یزمان ارالق شد.

شما همچو  سگا   خطاب به آناا گفت:  یثميم رياسماع بن یعل ،سرباز زدند عهيش یعلما

  1.ديممطوره( هسم کالبخورده ) بارا 

هايی چند در اثبهات   هريا  وارفيه در عصر امام، همچنا  فعال بود و پيروا  آ ، کماب

 هياز سرا  وارف یکي لهيوس که به «الوارفه ةنصر»کماب کردند  ازهمله  عقايد خود تأليف می

موضوع مادويت، مورد توهه سرا   2.نوشمه شده بود «یعلو یاحمد موسو بن یعل»به نام 

نوشههمه  «ةباایاصغ»کمههاب نگاشههمند  از هملههه  ه آ ، کمههاب مههی وارفههه بههود و دربههار  

بود که  ی، از ديگر بررگا  وارفهحسن رارر بن یعل 8.است یسماعه کوف بن محمد بن حسن

و  ديه ورز یمه  یسه م  یدشمن یامام ا يعيدر مذهب خودو داشت و با ش یديتعصب شد

 4نوشت. «اصغیبة»های زيادی در اثبات عقايد وارفه، از همله کماب  کماب

ها، نشانگر اهميت اين فرره و تالو بررگها  آناها در تهروي( و گسهمرو      اين فعاليت

 وارفه بود که واکنش امام و علمای اماميه را در پی داشت و همانند دورا  امام ههادی 

 .ادامه داشت عسکری امام يارا  و اصحاب سوی وارفه از بر رد در هايیکماب نگارو

ال شاب اشاره کرد کهه در   موسی بن حسن از« الوارفه علی الرد»ماب توا  به کاز همله می

همچنهين، سهالاالت ممفهاوتی کهه      5راسمای مبارزه با اين فرره و نظر به فعاليت آنااسهت. 

شد، ماليد ديگری بر وهود فعال ايهن  پرسيده می درباره وارفيا  از امام حسن عسکری

  6باشد.میهريا  در دوره امامت امام عسکری

                                              

 .91، صاصمقاالت واصنرق ،ب؛ اشعر51، صةعیفرق اصش ،ینوبخت. 1

 .31ص ،بةیاصغ ،یطوس. 2

 .134، صاصنهرست ،. همو3

 .288، صرجال ،ینجاش؛ 233، صهما  .4

 .395، صاصنهرست؛ طوسی، 42، صرجالنجاشی،  .8

 .431ا429ص ،2، جکشف اصغمةاربلی،  .6
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 . جریان فکری زیدیه3

شود، با اعال  شرط ريام بالسيف و ضرورت علی ارالق می بن زيديه که به پيروا  زيد 

ريام در امام، مسير خود را از شيعيا  پيروِ ادمه اثناعشر هدا نموده، سنگ بنای فرره زيديه 

ههای   حه  در ب ههای م ملهف بهوده،   هايی در حوزهرا بنا ناادند. اين هريا ، دارای انديشه

دارنهد و   یمحهدثان  نيهر   يدر حوزه حهد . گرا هسمندها، عدلیو معمرل عهيمانند ش ی،کالم

با  آناافقه ولی  ،ندا اسمقالل یمدعاگرچه  ،در فقهو  رابر توهه است  يدر حدشا   راثيم

  ي)در حهد  عمهرت را مصهداق   امبريه همه فرزندا  پ هازيدی .دارد يیها شباهت یفقه حنف

و مباحه    تيماهدو  ه،ي، تقبرخی عقايد مانند: عصمت امامدر دانند و همچنين، می( نيثقل

 هيصالح ه،يهارود :گروهبه سه هيديند. زدار اخمال  بسياری هيبا امام ،امام زما )ع(( بتيغ

های خودشا  مطهرم اسهت و گرفمهار    و اخمالفاتی ميا  گروه 1شوندیم ميتقس هيمانيسل و

زيديه از اواخر رر  دوم، تدوين عقايد خود را آغاز نموده و در  2برخی عقايد غلوآمير شدند.

های رريب، از همله اماميه نير پرداخمند که در مهواردی بهه نهراع و    کنار آ ، به نقد هريا 

 کهاست  یشوکان یعل بن محمد ،ا يهر نيا تيش ص نتري شد. مامدرگيری نير منرر می

ی داشت. البمهه نبايهد از تعامهر    و سلف انهايگر يتفکرات حده، ها بود یديالقضات ز یراض

 مثبت ميا  زيديه و اماميه نير غافر ماند  به عنوا  نمونهه، برخهی منهابع، ناصهر ارهروو      

بهر   ق( از اماما  زيدی را شهاگرد و صهحابی امهام ههادی و امهام عسهکری      804)م. 

و به دلير ميراث مشمرک حديثی، در مرلس درس بررگا  زيدی، روايهات ادمهه    8شمردند

 4شد.شد و مراودات حديثی ميا  علما و منابع دو گروه ردّ و بدل میاثناعشر نير خوانده می

                                              

 .91ا93ص، ةعیفرق اصش ،ینوبخت .1

 ،نیاصم ال  واختالف  نییاالسالم مقاالت  ،باشعر ؛141ا142، صاصملل واصن لکتا،  ،یشهرستان. 2

 .66ا63ص

 .358، صاختیار معرفة اصرجال. طوسی، 3

 .891و 464، 165، صرجال؛ طوسی، 94، صرجال. نجاشی، 4
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سهالم باهره    بن حکم و هشام بن  ابورالب هارونی، در دفاع از مسئله امامت، از نظريات هشام

ويژه در دانش رهال و حدي ، به دلير مشمرکات روايی، از آثهار   ير بهو علمای اماميه ن 1برد

عقهده   بردند. شيخ روسی، ضمن تمريد از کمهاب رههالی ابهن   انديشمندا  زيدی باره می

با وهود اين،  2، در کماب رهالی خود از آ  باره برد.هارودی درباره اصحاب امام صادق

الت و اخمالفات فکری ميا  اماميه و زيديه ترين موضوع برای مراد تعامالت امامت، مام

و به دلير ورود اماميه به دورا  حيهرت و امکها     بود که بعد از شاادت امام عسکری

 انمقادات بيشمر از سوی زيديه، اين اخمالفات شدت بيشمر يافت.

، همانند گذشمه بيشمر در رالب انرام ريهام بهه   هريا  زيديه در عصر امام عسکری

داد که برگرفمه از انديشه آناا مبنی بر ضرورت مبارزه با ظلم صورت  د ادامه میفعاليت خو

در ايهن زمها    « هعفهر  بهن  زيد و عيسیبنعلی»توا  به ريام  گرفت  به عنوا  نمونه، میمی

ق(، حاههب را  255ه252ريام کردند. معمر عباسی )« کوفه»ق در 255اشاره کرد که در سال 

های مام  يکی ديگر از ريام 8اا فرسماد و آ  دو را سرکوب کرد.با سپاهی عظيم به سوی آن

است. اين ريام، ي  حرکت نظامی ه سياسهی از سهوی    « صاحب زن(»در اين عصر، ريام 

دانست و ادعا داشت از بردگا  و مواليا  به رهبری فردی که خود را منمسب به علويا  می

رزه با ظلم در زيديه انرام شد و حدود علی است، مبمنی بر انديشه ضرورت مبا بن نسر زيد

  4سال به رول انراميد.15

 و  ههای داخلهی و خهارهی    های زيديه را برايشا  فهراهم کهرد، آشهوب    نچه بسمر ريامآ

تهرين ايهن    ماهم  گرفهت. و ربهر از آ  صهورت مهی   بود که در حکومت عباسی  هايیظلم

                                              

 .23، صاصؤعامة فی تثبیت االمامة. هارونی، 1

 .13، صرجال. طوسی، 2

 .94ص، 4، جمروج اصذه مآعودب،  .3

 .69، ص15، ترجمش حاصت، جاصکاملاثیر،  ابن .4
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 2۷0ی امموف« الرن( صاحب»مشاور به  ،محمد بن ها، شورو زنگيا  به رهبری علی شورو

 عالوه بر ،کرد. اين حرکت رمری است که خود را علوی و از خاندا  زيد شايد معرفی می

موههب تشهديد    گرديهد،  کشمه شد  هرارا  نفر و غهارت شهارهای م ملهف    اينکه باع 

  هما  امری های مسلحانه بود شيعيا  و نااميدی آناا از روی آورد  به ريام اخمناق بر ضدّ

 به م الفت با اين انديشه و نميره آ  اردام نمودند.  امام حسن عسکری و ادمه که

ريام بالسهيف و   زيديا  بر اساس انديشه از ، برخیعسکری امام همچنين در زما 

داشهمند  از هملهه،    اخميار در ضرورت مقابله با ظلم، به تشکير دولت اردام نموده، حکومت

 ربرسما  علويا  دولت تأسيس امام، دست به حيات زما  که در ربرسما  منطقه زيديا 

 ، معهرو  «زيد بن حسن»رهبری  با فعلی، و مازندارا  گرگا  منطقه در حکومت، اين. زدند

 همچنهين، در همهين راسهما، حکومهت     1.ق(، شروع به فعاليت نمود2۷0کبير )م.  داعی به

 در ها زيدی فعاليت شدت به نظرنمونه است.  اين نير از آفريقا غرب شمال در «ادريسيا »

 تهأثير  تحهت  شهيعيا   از تعدادی رفت که می احممال آ  آناا، مکرر های ريام و دورا  اين

 .بگيرند ررار آنا 

 . جریان فکری غالت شیعه4

عنوا  ي  هريا  انحرافی، در همه اديا  و دين اسالم بوده و هامعه را  هريا  غلو، به

ههای  سازد. در ميا  شيعيا  نير گروهی با انديشهه هه میهای فکری و عملی موابا چالش

های م ملف حضور ادمه شدند که در بسياری از موارد، از غاليانه موهب انحرافاتی در دوره

 حوزه فکر وانديشه بيرو  رفمه، در مقام عمر، بهه انحرافهات شهديد اهممهاعی و سياسهی      

 منرر گرديد. 

عمقهاد  او  یکوچ  شمرد  عظمت الاترين ويژگی و شاخصه هريا  فکری غلو،  مام

هايی که گریها بوده و به هات نوع انديشه، اباحهاست که در اکثر دوره م لوق تيبه ربوب

                                              

 .429، ص3، جاالمم واصملوک طبرب، .1
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های اهمماعی و ارمصادی که به دنبال داشت، پيروانهی  مندی کردند و برخی بارهتروي( می

بابهای   محمد، معرو  بهه ابهن   بننير غاليانی مانند حسن یداشمند. در عصر امام عسکر

يقطين فعاليت داشمند که با بيا  عقايد انحرافی  بن حَسکه و راسم بنق(، علی848رمی )م. 

هايی برای پيروا  ادمه به خود و گاه انمساب اين عقايد به اماما ، ش  و ترديدها و چالش

 فی،الصهير   علهی  بهن  محمد سمينه ابی :چو  ادیافر هال خود،ر در کشی 1آوردند. وهود می

  ،نیررنها بهاس  الع ابهی  دره،صَه ابهن  عباس ءرارالر  ابی ابن  ری،اَمالسَ ابی هاشم، ابی بن هاشم

عنهوا  غاليها  عصهر امهام      و... را بهه  واتيمیال  ه  علهی  بهن  حسين، ندیالکِ عبدالرحمنیبا

  2برشمرده، به فعاليت فکری آنا  اشاره دارد.

و بيهت ديگر هريا  فکری غلو در شيعه، سوء اسمفاده از نام و هايگاه اههر ويژگی 

ويهژه  عنوا  باب و نماينده آناا برای مناسهبات فکهری، اهممهاعی و بهه     معرفی خودشا  به

ارمصههادی و دريافههت امههوال مههردم بههود  کههاری کههه از سههوی غاليهها  ايههن دوره، ماننههد  

نهاگوار فکهری و    دليهر پيامهدهای   بهه گرفهت و  حسکه و ديگر غالت، صورت مهی  بن علی

و پيروا  ادمه داشت، همواره مورد نکوهش و برخهورد معصهوما     که برای شيعهاهمماعی 

 ررارگرفت.

 مذهبی های فکری برون. جریان5

شهد، همچنها    تر از سوی معمرله مطهرم مهی   در اين عصر، مسئله خل  ررآ  که پيش

کهه برخهی   الفا  زيادی پيدا کرده بود  تاههايی مورد منارشه بين مردم بود و موافقا  و م 

حدي  نير که  شيعيا  نير درگير آ  شده بودند. در مقابر، هريا  ظاهرگرايا  يا هما  اهر

کردند. امام در برابر دو هريا  معمرله مورد حمايت حکومت بودند، در اين زما  فعاليت می

نی عالوه بر آنکهه خهود بهه نهصّ     حدي ، رادر به تعادل ميا  عقر و نص بودند  يعو اهر

                                              

 .324و322، 323، صرجالطوسی،  .1

 .481، صرجال کشی، ؛321ص ،رجال نجاشی، .2
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کيد زيادی بهر تعقهر و   أدادند، به تفسيرآيات نير مشغول بوده، تررآ  و روايات اهميت می

 1تفکر داشمند.

مرسمه، مربره و ثنويت نير از ديگرهريانات فعهال عصهر امهام حسهن عسهکری     

نام  ،مرسّمه کشاندند.نوعی عقايد شيعيا  را به چالش می شدند که هرکدام بهمحسوب می

اند که خدا هسهم   داشمه دهياند و عق به ترسم رادر بوده دياست که در توح یا فرره یعموم

ثنويا ، معمقد به ازلی و رديم بود  نور و ظلمهت بودنهد. ايهن عقيهده، يعنهی       2.دارد نيّمع

آفرينش، در اين عصر چنا  گسمرو پيدا کرده بود که حمهی برخهی از   أ اعمقاد به دو منش

داشهت  از   رو، اردامات ممقابلی درپهی  ثير اين مباح  ررار گرفمند. ازاينأ  نير تحت تشيعيا

دهنده گسمرو افکار اين گروه در آ   شاذا  در ردّ عقايد ثنويه، نشا  بن همله، کماب فضر

 8زما  بود.

 های فکری تعامل و مواجهه امام با جریان

ويژه شيعيا  برآمهد و  هامعه، به، بنا به هايگاه امامت، درصدد هدايت امام عسکری

ههای  ب شی و امنيت فکری هامعه، ضمن تبيين انديشهه  با ات اذ راهبردهايی برای صيانت

های فکهری بها   هريا های م الف پرداخت. صحيح، به تعامر و گاه تقابر هدی با هريا 

پيهروانش را  ها و ارمضادات خود، در هامعه آثار ممعددی داشمه و ارهداماتی از سهوی   ويژگی

ها داشت. چگونگی تعامر امام با اين هريا  شد که واکنش ممفاوت امام را درپیموهب می

 توانهد مفيهد باشهد کهه     های م ملف مواهاه امام با آناا، بها ههد  الگهوگيری مهی    و گونه

 آيد:  در پی می

                                              

 .54، ص نؤگانی امام حآن عآکربقرشی،  .1

 .215ص ،نیاصم ل واختالف  نییاالسالم مقاالت  . اشعرب،2

 .313، صرجالنجاشی،  .3



 88   1041 تابستان، نودو سوم، شماره  یستسال ب             

 ها. تعامل فکری با جریان1

ههای فکهری   ر مثبت بها هريها   ترين اردام امام برای صيانت فکری هامعه، تعام مام

هايی است که ممکن است از مسهير  هامعه و تالو برای هدايت و اصالم افکار و انديشه

ها و مکموبهات و ارتبهاط مسهمقيم بها      صحيح فاصله گرفمه باشند. امام از رري  ارسال نامه

هها و اصهالم برخهی    اصحاب و شاگردا ، به تربيهت نيروههای فکهری و تقويهت انديشهه     

 شود:فات اردام نمود که در دامه به آ  اشاره میانحرا

 ها و مکتوبات گیری از نامهبهرهـ 

نگاری و مکموبات برای ارتباط با شيعيا ، تقريباً در عصر همه ادمه انرام  اسمفاده از نامه

که شيعيا  در آسمانه ورود به عصر غيبت ررار  شد  اما در عصر امام حسن عسکریمی

داشمند و حساسيت حکومت نير نسبت به شيعيا  بسيار زياد بود، ايهن برنامهه بيشهمر رواج    

صهورت   کردند، مطالب خود را بهه که حمی افرادی که در سامرا زندگی می ایگونهيافت  به

بهه تظلهم و دادخهواهی    تهوا   عنهوا  نمونهه، مهی    رسهاندند  بهه  کمبی به محضر امهام مهی  

صهورت کمبهی بهه امهام      لي  اشاره کرد که با وهود زندگی در سامرا، مطلب را بهه  بن سيف

امام نير تا آخرين لحظات عمر شريف خود، مکاتبات خود را با شهيعيا  ادامهه داد     1رساند.

های بسياری به نقاط  حمی در شب شاادت خويش، به دور از چشم مأمورا  حکومت، نامه

احمدبن اسهحاق  »به دلير همين کثرت مکاتبات بود که  2نشين ارسال نمود.لف شيعهم م

کند تا بدا  وسيله، خطّ خطی می دست رلب ، از امام عسکری«ق(260رمی )م. حدود

ها نير با مشهکالت و موانهع   البمه گاهی ارسال همين نامه 8حضرت را از غير آ  بازشناسد.

                                              

 .811، ص1، جکافیکلینی،  .1

 .433، ص2، جاصؤین وتمام اصنعمة کمالصؤوق،  .2

 .813، ص1، جکافی. کلینی، 3
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صهورت پناهانی بهرای     بنابراين، عمهدتاً مکموبهات در پوشهش و بهه    شد. رو می فراوا  روبه

  1گرديد.م اربا  ارسال می

عنوا  گيرنهدگا    نفر به ۷۷شده از منابع تاري ی، تعداد  آورینامه همع 160از مرموع 

گروه گيرنده عام، مانند: اهر رم، اههر مهدادن و... وههود دارد. موضهوع ايهن       1۷خا  و 

ههای امهام    توا  به نامهبرای نمونه، می 2مباح  فقای و اعمقادی است مکموبات نير غالباً 

حسين بابويه رمی )پدر شيخ صدوق(، نامه به اهر رم و آبهه و نامهه بهه برخهی      بن به علی

و  4بابويه، افضر ا عمال، انمظار فهرج دانسهمه شهد    در نامه حضرت به ابن 8شيعيا  ياد کرد.

مطلب، گويای آ  بود که هنوز ظاور رادم اتفاق نيفماده اند. اين  شيعيا  به صبر دعوت شده

و ردی بر عقايد مدعيا  دروغين مادويت در آ  زما  بود. همچنهين، امهام در پاسهخ بهه     

اين، دين ما نيست  از آناا »عيسی که درباره غلوکنندگا  سالال کرده بود، نوشت:  بن احمد

کنندگا ، برادت از آناا بوده  ويرأ  و تافکنا سياست کلی امام در برابر شباه 5«اهمناب کن.

ای را گرارو نموده که برای يعقوب، نامه بن دادند. محمدو به شيعيا  نير چنين آموزو می

 سعيد فرسماده شد  خالصه آ ، چنين است: بن عثما  بن عمر

هالل. رحمت خدا شامل او و کسی  جوییم به سوی خدا از ابن و ما بیزاری می

ی نجوید، نشود. اهل دیار را از حال این فاجر باخبر کن و همچنین، که از او بیزار

 6کنند.اند و یا می تمام کسانی که درباره او از تو سؤال کرده

                                              

 .423، ص4، جطاص  ابی مناق  علشهرعشو،،  ابن .1

 .51ا31، صت لیل م تواب مکاتبات امام حآن عآکربپور،  م مؤ جانی .2

 .426ص، 4، جطاص  ابی مناق  علشهرعشو،،  ابن .3

 .182، صمآنؤ امام حآن عآکربعطاردب،  . عزیزاهلل4

 .816، صرجالکشی،  .8

 .382، صاصغیبةطوسی،  .6
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صراحت بر نقش مکموبات در مبارزه با هريانات فکهری منحهر     محموای اين نامه، به

هها و   مهه منحصهر بهه نا   شده توسط امهام حسهن عسهکری    اشاره دارد. مکموبات نوشمه

باشد. تفسيری منسوب به حضرت ذکر شده که شامر تفسهير سهوره   توريعات حضرت نمی

ق( در آثهار ممعهدد   831حمد و رسممی از سوره بقره است. محدثانی مانند شيخ صدوق )م. 

ق(، عالمهه  411غضادری )م.  اگرچه برخی علما همچو : ابن 1اند خويش، از آ  نقر کرده

ق( و چند تن ديگر، منکر صحت ايهن انمسهاب   1418 خويی )م. اهللق(، آيت۷26حلی )م. 

ق(، محمهدتقی  240ق(، محقه  کرکهی )م.   543هسمند، اما افهرادی چهو : ربرسهی )م.    

ق(، عالمههه 1104ق(، حههرّ عههاملی )م. 1020ق(، فههيض کاشههانی )م. 10۷0مرلسههی )م. 

 2اند.رست دانسمهق( و... ، اين انمساب را د1851ق(، عالمه مامقانی )م. 1110مرلسی )م. 

برخی نير معمقدند در برخورد با روايات و مضامين اين کماب، بايد با توههه بهه معيارههای    

  8صحت احادي  با آ  برخورد نمود و در صورت تأييد، به آ  اسمناد شود.

اسمفاده از مکموبات، ي  راهکار مام هات انرام امور فرهنگی در اين عصهر بهوده و   

عنهوا  نمونهه،    کهرد  بهه  وفور اسمفاده می از اين ابرار به عسکریخصو  امام حسن  به

درباره شيوه مواهاه با وارفيه با توهه به تورف  مطار از حضرت عسکری بن يارا  احمد

 آناا بر امام هفمم پرسش نمودند که امهام در پاسهخ، تصهريح داشهت کهه خداونهد وارفيهه        

کند و به آنا  توصيه نمود که از آناها  ت نمی)از همله عموی وی که از وارفيه بود( را رحم

هايشا  حاضهر نشهوند و نمهاز    تبرّی هويند و با آناا مرالست نداشمه باشند  حمی بر هنازه

امام همچنين، در برابر غالت نير  4ميت نگذارند و آناا را منکرا  امامت خود معرفی نمود.

                                              

 .211، صعیو  اخبار اصرضا. صؤوق، 1

 .199، صحیات امام حآن عآکربباقر شریف قرشی،  .2

 .211، صنگاهی اجماصی بش تنآیر منآو، بش امام حآن عآکربقاسم بآتانی،  .3

 .431ا429ص ،2، جکشف اصغمة، اربلی .4
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زدنهد، برخهورد تنهدی داشهمه،     یکه با افکار انحرافی ضربه به دين و عقايهد مسهلمانا  مه   

داشت و گاهی بها برخهورد مناسهب، درصهدد     پيروانش را از پيروی چنين افرادی برحذر می

زياد کفرتوثايی که در سامرا با امام ديداری داشت  بن آمد. از همله، ادريسهدايت آنا  برمی

یَآبققوونَشُ بقاصقَولق وَ هُام  بَل عِبادٌ مُکرَمُو  ال»و امام در اوّلين مواهاه، با ررادت آيه شريفه 
 2به انديشه بارر غاليا  اشاره داشت و وی بر ايهن امهر آگهاهی يافهت.     1،«بقأمرقهِ یَعلَمُو 

گويد: ش صی از امام درخواست کرد برای پدر و  ق( می822سار بل ی )م.  همچنين، ابی

 ش نوشهت:  که مادرو مالمنه و پدرو ثنوی بود. امهام در پاسه   مادرو دعا کند  درحالی

در وارع، امام برای ش ص مالمن دعا کرد و از پدرو که ثنويه  8خداوند مادرت را بيامرزد.

 4بود، ذکری به ميا  نياورد.

 پرورش نیروهای جنگ نرمـ 

سهعيد   بهن  عثمها   ق(،260رمی )م. حدود اسحاق احمدبن مانند: شاگردانی امام با تربيت

ق( و... 800عبداهلل رمهی )م.   بن سعد ق(،826روم )م.  بن حسين ق(،26۷عمری )م. ربر از 

توانست راه ارتباری با شيعيا  را حف  کرده و با ايهن بهازوا  فکهری، در هنهگ نهرم بهه       

شناسی و بصهيرت ايهن    موفقيت رسيده و از رري  آناا، به نشر معار  تشيع بپردازد. زما 

کهه   يا  شد  تاههايی های م ملف مورد نياز شيع اصحاب، موهب خل  آثار فراوا  در عرصه

عنوا  نمونهه،   آناا توانسمند تا حد زيادی عدم دسمرسی شيعيا  به امام را هبرا  نمايند  به

                                              

 .23و26، عیشانبیاء .1

 .145ص، اصغیبة شیخ طوسی، .2

 .423، ص3، جاصهؤاة باصن وص واصمعجزات برداشت ا  اثباتاص آن اص رّ عاملی،  ابی بن م مؤ .3

 ،یاسا یس ،یفرهنگا  اتیا دربااره ح  یقا ی: ت قبامام حآن عآاکر  ی نؤگاکبر جهانی،  علی .4

، هااب درخشاا  ساامرا    چهره؛ علی ربانی خلخاصی، 141و141، صدوره امام بو اقت اد یاجتماع

 .136و138ص
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الههرد علههی »، «الههرد علههی الغههالت»هههای:  عبههداهلل رمههی بهها نوشههمن کمههاب  بههن سههعد

و... ، عقايد نادرسهت ايهن هريانهات را در     1«اصرد علی اصمجبرة»، «هاشم بن ابراهيم بن علی

کرد. همچنين، در مقابله با هريا  زيديه نيهر  ض رضاوت ررار داده، شيعيا  را آگاه میمعر

 روايهات  بهه  غالبهاً  کهه  ههايی  کماب نگاشمن ، باعسکری امام برخی اصحاب انديشمند

 تهوا  مهی  اين نمونه، از پرداخمند  مقابله به هسمند،می اسمناد معصومين از ادمه صادره

ايهن   2.کهرد  اشاره سمررندی )م. رر  سوم( اشکيب بن حسين از« الريد علی الرد» کماب به

های فکری است کهه بها تربيهت    اردامات در وارع، نميره رويکرد امام در مواهاه با هريا 

 گرفت. شاگردا  و واگذاری ب شی از صيانت فکری هامعه به دست آنا  صورت می

 ها تبیین انحراف بزرگان برخی جریانـ 

در حيات هامعه هسمند. بنابراين، انحهرا  آناها   ثيرگذار أدانشمندا ، از افراد تبررگا  و 

، يکهی از  نقش بسرايی در منحر  کرد  هوامع دارد. در زما  امهام حسهن عسهکری   

ليف أق( دست به ته 252/260اسحاق کندی )م.  بن فالسفه برهسمه مسلما ، به نام يعقوب

راهنمايی يکی از شاگردا  خهود، او را از ايهن کهار    کمابی درباره تنارضات ررآ  زد. امام با 

در وارع، امام با اين کارِ خود، توانسهت از انحهرا  بررگهی در هامعهه اسهالمی       8بازداشت.

هلوگيری کند و مبنای ي  انحرا  عقيدتی مام در ميا  مسلمانا  را از بين ببرد  چراکه 

 شد.انحرا  خوا ، موهب انحرا  ريف وسيعی از هامعه خواهد 

در  ی،محمد همدان بن ميابراه. ندشمدا یبرحذر م عقايد مرسمه نيررا از  ا يعيش دمها

ها درباره توحيد و اعمقاد بهه هسهمانيت    درباره اخمال  ديدگاه یامام عسکر ای بهنامه

                                              

 .412، صرجالنجاشی،  .1

 .44هما ، ص .2

 .424، ص4، جطاص  مناق  عل ابیشهرعشو،،  ابن .3
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ضمن تأکيد بهر وحهدانيت و   حضرت خدا مطالبی نوشت و خواسمار راهنمايی از امام شد و 

  1نفی هسمانيت خدا اشاره داشت. مانندی خدا، بهبی

کهه در   گونهه  در برابر باورمندا  به رؤيت خدا نير امام به نفی اين ديهدگاه پرداخهت  آ   

بينهد،  از آ  حضرت درباره پرسمش خدايی که بنهده او را نمهی   اسحاق بن عقوبپاسخ نامه ي

 دهيه اسهت کهه د   دهنده بر من و پدرانم برتر از آ  ! سرور و نعمتوسفيابا یا» نويسد:می

همچنين، درباره سالال از رؤيت خداوند توسهط پيهامبر، ضهمن ردّ رؤيهت خداونهد،       «.شود

 2«.نشا  داد ،خواست یاز نور عظممش آنچه را م امبرويبه رلب پ ،خداوند بررگ»نوشت: 

هايش را  های سياسی، امام ديدگاه درباره فمنه خل  ررآ  نير با توهه به کم شد  حساسيت

گويد: من پيش خود گفمم دوست دارم نظر امهام را  ابوهاشم مینمود. طرم میباصراحت م

خدا، آفريينده هر چيری است و غير »درباره خل  ررآ  بدانم. امام رو به من کرد و فرمود: 

ايهن هريانهات موضهع گرفهت و بها بيانهات        حضرت در مقابر همه 8«از او، م لوق است.

نمهود. ايشها    انحرافی، شيعيا  را با حقيقت آناها آشهنا مهی   های خويش، ضمن ردّ انديشه

 4«هرکس خدا را به آفريدگانش شبيه کنهد، او را نشهناخمه اسهت.   »درباره مرسمه فرمود: 

کسی که گناها  بندگا  را به خدا نسبت دههد، او را  »فرمايد: همچنين، درباره مربره می

گويهد: بها يکهی از    يع شهيبانی مهی  رب برای مثال، محمدبن 5 «به عدل توصيف نکرده است

ثير سه نا  آ   أکه تا حدودی تحت تها در اهواز به بح  و مناظره پرداخمم  درحالیثنوی

                                              

 ،قام  ،لچاا  اوّ  ،ینی: هاشام حآا  قیا ت ق ،ؤیاصتوح ،1395 ی،عل بن م مؤ ،یقم شیبابو ابن. ر.ک: 1

 .نیانتشارات جامعش مؤرس

 .115، صؤیتوح ش،یبابو ابن. 2

 .436، ص4، جطاص  ابی مناق  علشهرعشو،،  ابن .3

 .293، ص3، جب ار االنوارمجلآی،  .4

 هما . .8
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ش ص ررار گرفمه بودم. به سامرا رفمم. هنگامی که حضرت مرا ديهد، بها انگشهت اشهاره     

 1  خدا، يکی است.«احد احد»فرمود: 

 . اقدامات عملی2

های فکری هامعهه، عهالوه بهر تعهامالت     اه با هريا در مواه امام حسن عسکری

فکری، اردمات ديگری هم داشت که برای هدايت و صيانت فکهری و اهممهاعی شهيعيا     

 گرفت  از همله:صورت می

 گیری از سازمان وکالت بهرهـ 

شيعيا  از رري  شبکه  با ارتباط و کشورهای اسالمی م ملف نقاط به نمايندگا  اعرام

ب شی به مردم و هلهوگيری از گرفمهار شهد  آناها در دام فهرق       وکالت، در راسمای آگاهی

انحرافی، از ديگر اردامات حضرت در هدايت هريا  فکری شهيعيا  بهود. اگرچهه کهاربرد     

 داری امانهت شبکه وکالت در عصر ادمه فراتر از اين بح  است، اما وکالی ادمه با حفه   

 بهه  اماما  های پاسخ تحوير نير وادمه به آنا  انمقال و شيعيا  شباات دريافت به نسبت

 گسهمرو  ،نميرهه  در و، ادمهه  عصهر  در رايه(  شهباات  برد  نر از بيد بررگی سام ،مردم

آفرينی بعضی از توا  از انحرافات و مشکرهرچند نمی 2 نمودند ايفا شيعه اعمقادی معار 

 ادامه به آ  اشاره خواهد شد.همين وکال غافر بود که در 

ويه  نفهر ذکهر     را تها بيسهت   در منابع تاري ی، تعداد وکالی امام حسن عسکری

ق(، 26۷سههعيد العمههری )م. ربههر از  بههن تههوا  بههه: عثمهها از هملههه آناهها مههی 8انههد.کههرده

ق( و... 2۷0هعفر رمی )م. حهدود   احمدبن ق(، محمدبن260صالح همدانی )زنده تا بن محمد

                                              

 .428، ص2، جکشف اصغمةاربلی،  .1

 .138، صدوا دهم امام غیبت سیاسى تاریخحآین،  م مؤ جاسم .2

 .429ص، 2، جسا ما  وکاصتجبارب،  .3
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و سهفارو مالکهد بهه شهيعيا  در      2حضرت با افرايش محدوده اخميارات وکال 1رد.اشاره ک

به تقويت و توسعه اين سازما  پرداخت. حدّ اعالی اين اخميارات، در کالم  8اراعت از آناا،

منرله  شود  زيرا حضرت عملکرد و س نا  وی را بهسعيد ديده می بن امام به ابوعمر عثما 

 4نمود. عملکرد و س ن خود معرفی

 طرد و لعن منحرفانـ 

 تکفيهر  عقايهد و  انحرافی از رري  تکذيبهای  برابر انديشه در رارع امام گيریموضع

آنا ، روو ديگری بود که امام در مواهاه  رمر فرما  سرانرام صدور و انحرافیهای  فرره

دربهاره  کننهده   عنوا  نمونه، امام در پاسهخ بهه سهالال    با هريانات فکری منحر  داشت  به

پس، تو هم آناا را دوست مدار و  .هويم ن از آناا نرد خدا بيراری میم»فرمايد:  وارفيا  می

ورت نماز ميّت  هايشا  حاضر نشو و بر آناا هيچ با آناا دوسمی و مرالست مکن و بر هنازه

 5«مگذار.

 از ،حسهکه  بن علی گردا  شا از، شريقی موسی محمدبن و رمی بابای بن محمد بن حسن

 آ  در هکای  نامه ری گرفمند. امام ررار  عسکری م حسناام لعن مورد که بودند کسانی

 و ام برانگي مه نبوت به را او من که برده گما  او: »فرمود، هست بيراری بابای رمی ابن از

 6.«بکشيد را او ،توانسميد اگر. است من باب او

                                              

 .395، صاصنهرستطوسی،  .1

 .318، صاصغیبة. همو، 2

 .1155هما ، ص .3

 .384و219، 218هما ، ص .4

 .431ا429ص ،2، جکشف اصغمة اربلی، .8

 . 433و  432ص ،رجال کشی، .6
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 بهه  رادهر  اسهت و  عسکری امام حسن فرسماده وی که شد مدعی نصير محمدبن

 .دانست حالل را هاحرام ،عنوا  فرسماده او به خود و گرديد حضرت آ  درباره غلو و تناسخ

 که کند لعنت را آنا  خداوند»و فرمود:  برحذر داشت او از را خود يارا  ،اینوشمه ری امام

 بهه  و بيهازارد  را آناها  خداونهد . پردازند می آزار ومنه به ف و کنندمی چپاول را مردا  ما نام به

 1.«است کرده اغوا را آنا  شيطا  که سازد گرفمار خود لعنت

ههالل   دربهاره ابهن  »نويسد: داوود در مورد لعن يکی از غالت توسط امام، چنين می ابن

وارد شهده: او مهذموم اسهت،     محمد عسکری های بسياری از هانب آرايما  ابی مذمت

 2«باشد و در دينش مورد اتاام است. ملعو  است، اهر غلو می

کفرتوثايی نير که برای سالال درباره غالت به سهامرا و   زياد بن امام در مواهه با ادريس

ديدار با امام آمده بود، ضمن اشاره به بطهال  انديشهه غلهو، او را از پهذيرو اعمقهادات و      

يحيهی   بن ةگويد: عروموسی همدانی، از اصحاب امام می بن محمد 8بازداشت.پيروی از آناا 

بسهت   دروغ می و امام عسکری دار امام که بعداً از غالت شد(، به امام هادی )خرانه

او را لعن کرد و به شهيعيا  نيهر    کرد تا اينکه امام عسکریو اموال امام را تصاحب می

گذار فرره نصيريه بهود، پهس از ابومحمهد    صير نير که پايهن بن محمد 4دسمور لعن او را داد.

رهرار   شريعی، ادعای بابيت نمود. او از غالت اين عصر بود و مورد لعن امام عسهکری 

حمی امام باصراحت تمام، صراط مسمقيم را راهی دانسمند که از غلهو بهه دور و از    5گرفت 

 6تقصير در اما  باشد.

                                              

 هما . .1

 .428، صرجالداود حلی،  ابن .2

 . 425ص ،4، جطاص  ابی مناق  علشهرعشو،،  ابن .3

 .834ص، رجالکشی،  .4

 .336، صمعجم اصرجال اص ؤیثخویی،  .8

 .33، صاصتوحیؤ. صؤوق، 6
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 نتیجه

 ههر  از گونهاگو   افکار که بود  دشواری و س ت  هایدوره از  کیي ،يازدهم امام دورا 

 همانند  اما برد، می سر به فشار ناايت در امام اينکه با. کرد می تاديد را  اسالمی هامعه سو،

بها اسهمفاده از    ، وارداتهی   ههای  انديشهه  و  های فکهری هريا  و ها گروه برابر در خود پدرا 

 ابرارهای م ملف به هدايت و صيانت فکهری هامعهه پرداخهت. امهام در مواهاهه بها ايهن        

گيری از راهبرد تعامر مثبت و اسهمفاده از ابرارههای مناسهب، بهه تبيهين      ها، با بارههريا 

هها پرداخهت و از   های بارر برخی از اين هريا های صحيح و بيا  بطال  انديشهانديشه

ورو شاگردا ، به تربيت نيروهای مسمعد در عرصه هنهگ نهرم توههه داشهت.     رهگذر پر

گيری از سازما  وکالهت، صهيانت فکهری و    همچنين از اردامات الزم غافر نبود و با باره

اهمماعی هامعه را دنبال نمود و در صورت نياز، خود نير وارد عرصه شده، به تقابر هدی با 

 منحرفهانی کهه هامعهه را از مسهير صهحيح خهارج        پرداخت و با ررد و لعهن  منحرفا  می

 ورزيد.  کردند و تکذيب و تکفير عقايد آناا، به مبارزه با آنا  مبادرت میمی
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