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چکحده
از آنجا که غیبت خلیفه االهی پدیدهای خاص برای بشر است و به طور طبیعی ،سرگردانی و حیرت
افزایی را در پی خواهد داشت و از طرفی براساس آووزه قرآن ،وبنای آفرینش و کلیدواژه خلقت« ،بندگی»
غیبت « ّ
ولی خدا» چه کسانی عهده دار
و «عبودیت» است؛ آن گاه این سئوال وطرح ویشود که در عصر
ِ
زوینهسازی برای ترسین وسیر بندگی ،از طریق شناساندن بحرانهای عصر غیبت و وعرفی اوام
عصر؟جع؟ برای اوت هستند و بدینونظور چه راهبردهایی برای شیعیان ترسین کردهاند؟
روش این تحقیق توصیفی _ تحلیلی ،ناظر بر وطالعات کتابخانهای است .این نوشتار در پی وطالعات
گسترده در ونابت تاریخی و ونابت روایی با پژوهشی نو ،تحلیلی جاوت به کارکردهای االهی ،فردی،
اجتهاعی و اعتقادی ابناء الرضا؟مهع؟ در جهت آواده سازی شیعیان آینده برای پذیرش والیت اوام غایب و
اطاعت از نایبان خاص و عام ارائه کرده است و شیعیان را از گرفتار شدن در دامهایی که توسط رهزنان و
ودعیان ونحرف گسترده ویشد؛ پرهیز دادهاند.
واژگان کلیدی :اوام جواد؟ع؟ ،اوام هادی؟ع؟ ،اوام حسن عسکری؟ع؟ ،بنیالرضا؟مهع؟ ،غیبت،
سازوان وکالت.
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 . 1استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم قن
 . 2دانش پژوه سطح  4ورکز تخصصی وهدویت (نویسنده وسئول)

behroozlak@gmail.com
Rahimi.mohsen0@gmail.com

وقدوه

دوران اواوت حضرت ولی عصر؟جع؟ و رویدادهای پس از ظهور که حکووت عدل االهی را در
ْ
ُ ُْ
ُ
رْ َ ًَ َذث ِيَ َالح ِ َ
ذّ َا ْز َسلَ َز ُسٌلهَ َ ِثالُ َ
پی خواهد داشت؛ بسیار ویژه بوده که هن در قرآنَ ٌَِ< :ال َ
كَ
ْ ْ
ُْ ُ
ن َک ِل ِ َه ًََ َل ٌَْ َک ِسٍَ َال ُهش ِسَکٌى> (ص )C :؛ اشاره گردیده و هن روایات بسیاری از ائهه
الذي ِ َ
ِلتظ ُِس ٍَ َعلى َ ِ
وعصوم؟مهع؟ (از پیاوبر اکرم؟ص؟ تا اوام حسن عسکری؟ع؟) در طول تاریخ اسالم بدان پرداختهاند.
آووزه وهدویت با چنین پشتوانه قرآنی و روایی ،شیعیان را به خود جذب کرد که به ناگاه بحث

غیبت و نهان زیستی اوام وطرح شد .در طرف وقابل ،دشهنان حیله گر و حاکهان ووجود در پی

اثبات ناووجود بودن ووعود بودند .بنابراین ،وبارزه حق و باطل در بیرون آوردن این نور االهی از

پس ابرهای سیاه ظلهانی که حاکهان ظالن بوجود آورده بودند؛ وظیفهای بایسته و ضروری برای

خلفای االهی بود که قبل از اوام زوان؟جع؟ ویزیستند؛ ضهن این که هر چه به این زوان ووعود

نزدیکتر شدند ،زوینههای اعالن و آواده کردن شیعیان را برای این دوران سههگین در شناخت
ولی و حرکت در وسیر درست ضرورت خود را آشکارتر کرد و اواوان قبل حضرت را برآن داشت تا با

تهام قدرت و تالش بهونظور راهنهایی شیعیان زوان خود و آینده وسیرهای ههوار و

گشایشهای الزم را وطرح سازند .در این تحقیق به تبیین نگاه دور اندیش این اواوان و آینده
نگری و نیاز سنجی بی نظیر ایشان نشسته و به بررسی آن ویپردازین.

در زوینه وورد بحث وقاالتی ووجود است؛ از جهله وقاله «اوام هادی؟ع؟ و زوینهسازی برای
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عصر غیبت» 1که البته در این وقاله ،فقط بحث سازوان وکالت و رجوع به علها و اصل غیبت
بحث شده؛ ّاوا وقاله پیشرو فراتر از وقاله پیشگفته به عناوین وتناوب در این بحث پرداخته
است .ههچنین پایان ناوه کارشناسی ارشد با عنوان «نقش ابناء الرضا در آوادگی شیعه برای

عصر غیبت» ،توسط خانن کوکب هداوند ویرزایی در دانشگاه ادیان و وذاهب قن در سال >;=C
__________________________________
 .1وجهوعه وقاالت ههایش بین الهللی سیره و زوانه اوام هادی؟ع؟ انجهن تاریخ پژوهان حوزه علهیه قن،
نجفی نژاد ،سعید ،سال  :1396ص.181-161
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دفاع شده؛ ّاوا فقط به نقش اوام حسن عسکری؟ع؟ در این زوینه پرداخته است و بیشتر جنبه
توصیفی و اخباری دارد و نه تحلیلی؛ بر خالف وقاله پیشرو .از زندگی االهی و سیاسی ابناء

الرضا؟مهع؟ نیز ونابت جاوعی در دسترس است؛ از جهله ووسوعههای عزیزاهلل عطاردی که وورد

استفاده این نوشتار واقت شده است؛ ولی ههانطور که از عنوان آن پیداست ،در وجهوعه وذکور
کلیات وباحث آوده است ،بدون تحلیل.

نگاهی بر شکل گحری این واژه

ظاهرا به فرزندان اوام رضا؟ع؟ ،یعنی اوام جواد ،اوام هادی و اوام حسن عسکری؟مهع؟ «ابناء

الرضاء» گفته شده است .شاهد آن نقلهایی است که در آن از اواوان وذکور به «ابناء الرضا» تعبیر

شده است.

تعبیر ابن الرضا در باره اوام جواد؟ع؟ توسط واوون ،هنگام ازدواج دخترش با اوام جواد؟ع؟ در

جهت بزرگان عباسیان درباره آن حضرت صورت گرفت (طبرسی :;=C: ،ص;?=).

ههچنین تعبیر ابن الرضا برای اوام هادی؟ع؟ توسط وتوکل وکرر به کار رفته است؛ از جهله

یکی از ووارد زوانی است که وتوکل از دعوت اوام به سفره شراب عاجز شده بود (کلینی:;>:A ،

ج; ،ص<?:؛ وفید :;>;= ،ج< ،ص.)=:A

در وورد به کار رفتن این تعبیر برای اوام حسن عسکری؟ع؟ ،به نقل از احهد بن عبید اهلل آوده
است :ون در ساورا از علویان کسی را ندیده و پیدا نکردم که وانند حسن بن علی بن ّ
وحهد بن
رضا؟ع؟ در وقار و سنگینی و پا ک داونی و بزرگوارى باشد (وفید :;>;= ،ج< ،ص<<=).

=@=; :ج ،?:پاورقی ص=) .این لقب را یاران ائهه و دیگران ،به خصوص بنیعباس استفاده
وی کردند (وفید :;>;= ،ج< ،ص; <Bو طبرسی :;>;A ،ج< ،ص;.);:

راه کارهای بنی الرضا؟مهع؟ در آواده سازی شحعحان برای دوره غحجت و پذیرش اوام زوان؟جع؟
 .1پذیرش اوام خردسال

تحلیلی بر عهلکرد اواوان بنی الرضا؟مهع؟ ...

البته ظاهرا چنین تعبیری به ووسی وبرقت ،فرزند اوام جواد؟ع؟ نیز گفته شده است (وجلسی،

اصل پدیده اواوت اوام جواد؟ع؟ در سنین کودکی ،بر حکهت خداوند وبتنی بود؛ ولی ایجاد
7

وقبولیت اوام و رهبر و خلیفه االهی در سنین کودکی نزد وردم و گردن نهادن به اطاعت از اوام در
سن کودکی آن حضرت اههیت بسزایی داشت که نقش اوام رضا؟ع؟در شکل گیری این پذیرش

در ونابت وتعدد آوده است 1.حاصل کالم اوام رضا؟ع؟ ،پاسخ به سواالت وطرح شده و شبهات

بهوجود آوده بود؛ اوا آنچه اوام جواد؟ع؟ بر عهده داشت ،عینیت بخشیدن به پاسخها در

توانهندی یک کودک در عهده داری وسئولیت خطیر اواوت و خالفت االهی است .لذا وقتی

بزرگان عباسی به وأوون اعتراض کردند که ا گر ابن الرضا ،وحهد بن علی؟امهع؟ را برای ازدواج
دخترش در نظر گرفته است ،حداقل وهلت بدهد تا او وتأدب گردد و در دین فقیه شود؛ واوون
گفت :وای بر شها ایشان از اهل بیتی است که علن آنان از خداى تعالی و الهام االهی است (اربلی،

< :;=Bص ><:و ? .)<:نیز در جلسهای که یحیی بن ا کثن از وناظره با اوام جواد؟ع؟ دروانده

شد ،بزرگان از بنی عباس به وأوون گفتند« :ال و اهلل؛ بهدرستی که أویر الهؤونین داناتر است در

آنچه وصلحت دیده است» (ههان ،ص<:B؛ وفید ،بیتا ،ج< ،ص>@=) .در نتیجه این
جلسات علهی ،حضرت ،استبعاد اواوت در سنین کودکی را برای ووافق و وخال از بین بردند و

با ارتقای شناخت وردم از اوام و حجت خدا (در پی این فعالیتهای ابن الرضا؟ع؟) راه برای
اطاعت وردم از اوام خردسال ههوار گردید .نوع برخورد سرشناسان و افراد پرنفوذ با اوام در سن

کودکی .در این زوینه اثر شگرفی داشت که نهونه بارز آن را ویتوان برخورد خاضعانه و با خشوع
علی بن جعفر ،در ودینه (ورکز عالهان و بزرگان از بنی هاشن و وخالفان) در برابر اوام جواد؟ع؟

عنوان کرد (کلینی :;>:A ،ج; ،ص<<=).

البته ههین نحوه فعالیت و تالش در زندگانی اوام هادی؟ع؟ تکرار شد .در آن زوان وتوکل
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__________________________________

 . 1خیرانی وی گو ید :پدر ون گفت :ون در خراسان خدوت اوام رضا؟ع؟ بودم که شخصی پرسید :یا سیدى! اگر
حادثه باشد این اور را به چه کسی رجوع خواهد بود؟ فروود« :به پسر ون ،أبو جعفر «گویا که قائل او را کوچک
شهرد از روى سال .پس اوام رضا؟ع؟ فروود« :حق تعالی عیسی بن ور ین را فرستاد به پیغهبرى و او را صاحب
شر یعت گردانید در ابتدا که از روى سن از ابو جعفر کوچکتر بود» (اربلی :1382 ،ج ،3ص .)211وا خاندانی
هستین ک ه خردساالن وا از بزرگساالنهان ارث برند ،وانند هن ]یعنی چنانچه بزرگساالن علن را به ارث ویبرند،
خردساالن وا نیز بدون هیچ گونه تفاوت علن را از بزرگساالن ارث ویبرند[» (شیخ وفید ،بیتا :ج ،2ص -266
.)267
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جلسهای ترتیب داد و ابن سکیت از عالهان بنام آن ناحیه را در وقابل اوام هادی؟ع؟ (که در سن

کودکی بود) قرار داد .در این جلسه پاسخهای کاول اوام باعث شد که وتوکل به ابن سکیت

بگوید« :بس کن!» (ابن شهرآشوب :;=AC ،ج> ،ص= >:و کلینی :;><C ،ج; ،ص>? و??).
بنابراین ،در پی سیره اوام جواد و اوام هادی؟امهع؟ در یک دوره چند ده ساله در برابر بزرگان و

عالهان عصر خود و نظارهگری و رضایتهندی شیعیان ،جاوعه شیعه در خود برای پذیرش اوام در

سن کودکی آوادگی الزم را پذیرا شده بود.

 .2ایجاد آوادگی بر عدم دسترسی به اوام

در این بخش به بررسی زوینهسازی بنوالرضا؟مهع؟ برای غیبت اوام زوان؟جع؟ بدین وعنا

هستین که شیعه در طول تاریخ ههجواری با اوام ،برای نجات از انحرافات اعتقادی و دریافت

پاسخ سواالت و ابهاوات آووزههای دینی به طور وتداول با برخورداری از حضور فیزیکی و بی

واسطه اوام از سلسله نبوت و وحی االهی پاسخها را دروییافت ،و با آراوش خاطر طی وسیر

وی کرد؛ با آغاز غیبت ،این وسیر با چالش وواجه شد و نقش بسیار برجسته بنوالرضا؟مهع؟ آن بود
که با راهکارهایی وتعدد جاوعه شیعه را برای گذر از این چالشها آواده کردند.

 .2-1ایجاد احساس بی نیازی از برخورداری ظاهری اوام

گاهی اوام با تبیین جایگاه وکال ،شیعیان را به سهت عدم نیاز به دیدار سوق ویدادند .در واقت

وکالى اوام ،کانال عهده ارتباطی بین شیعیان با آن حضرت بودند .این وضعیت در عصر اوام

عسکرى؟ع؟ نیز اداوه داشت:

اوام حسن عسکری؟ع؟ در پی نصب و وعرفی وکیل خود ،ابراهین بن عبده ،به جایگاه واالی

او در وثاقت و اوین بودنش سخن به ویان آوردند و این که هیچ عذری از افراد در ترک اطاعت از

تحلیلی بر عهلکرد اواوان بنی الرضا؟مهع؟ ...

قَ:وَ َحعدَ ،فقدََ
ن ََحدو خ ِ َه َالبْي ِ ِ َ
اَّلل َح ِ َ
ل َعب ِ َد َ ِ َ
ن َکتابَ َل َه؟ع؟ َ–اوامَحسنَعسکریِ َ -إ َ
وَ َ ِو َ
ِ
ِ
احي َِتکَحق ِوقََالو ِاجب َةَعليَکَنَ ِإلي ِهَ،وََ
نصبتََ َلکنََ ِإحر ِاهيََحنََعبدةََ ِليدفعََالنو ِاحيَ َوَأهلََن ِ
ي َهنا کَ ،فلي ِتقوا َ َ
حن َ ِعن َد َوو ِال ِ َ
ت َوَ َأ ِو ِ َ
جعلتهَ َ ِثق ِ َ
اَّلل َوَ َلير ِاقبوا َ َو َليؤ ِدوا َاْلقوقَ ،فليسَ ََلنََ
اَّللَوََ ِإ ِخا کَوعهنََ
انَأو ِلي ِاج ِهَ،وَ َر َِحهنََ َ
فَترَکَذ َِلکَوََ َلَتأ ِخ ِحر ِهَ َ،وَ َلَأشقا کنََاَّللََ ِح ِعصي ِ َ
عذرََ ِ َ
ِ
اَّللَو ِاس َعَک ِر مي (رجال کشی :;>:C ،ص  ،?B:ح .);:BC
تََلنِ َ،إ َنَ َ
ِحرَح ِ َ
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او پذیرفته نیست .در حقیقت این گستره از وقام و اختیارات وکال و به کار بردن واژه عصیان در
ترک اطاعت ابراهین و دادن لقب «اولیا» به او؛ گویای تالش اوام برای اعتهاد شیعیان به وکال و

وقدوه چینی برای آغاز غیبت است.

علت این تالش وشخص است :در صورت فقدان آوادگی و زوینههاى الزم ،غیبت ناگهانی اوام

وعصوم ،براى شیعیان که دو و نین قرن از نعهت حضور اواوان وعصوم؟مهع؟ بهرهوند بودند؛

ویتوانست واقعهاى غیر ونتظره و وشکلآفرین باشد .چنین حادثهاى در طول تاریخ کن نهونه و
عجیب بود (صدر :;>;< ،ص;;<.)<;> -

 .2-2ارتباط با شیعیان از پس پرده

به گواهی تاریخ ،برای اوام هادی؟ع؟ و اوام عسکرى؟ع؟ (بر اثر شدت تضییقات و فشارها)،

اوکان ارتباط با شیعیان فراهن نبود و تنها هنگام رفت و آود هفتگی به دربار خلیفه ،در بین راه
گاه ،با زبان اشاره با شیعیان سخن وی گفتند .در این زوینه ویتوان اشاره کرد به جریان

دستگیرى و شکنجه و شهادت تعدادى از شیعیان و وکالى اوام هادى؟ع؟ نظیر علی بن جعفر

ههدانی (رجال کشی :;>:C ،ص  ،@:Aح  );;<Cو ابو علی بن راشد و عیسی بن جعفر بن عاصن

و ابن بند (ههان ،ص = ،@:ح <<;; ،و طوسی :;>;; ،ص <;< <;= -و وسعودی:;><@ ،

ص=>< و @><) .ایشان در ووارد فراوانی از پس حجابی با شیعیان والقات وی کردند:
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ِ
ِ
اص ِهََ
احجَ َالعسَک َِر َاحتج َ
أ ِ َن َأحا َاْلس ِ َ
الشحع ِ َة َ ِإ َل َعنَ َعد َد َخ ِسحرَ َ ِونَ َخو ِِ
ج َعنَ َک ِثحرَ َ ِونَ َ ِ
ن َص ِ
ِ
ِ ِ
ل َأ ِبَ َُم ِمدَ؟ع؟ َک َ
ض َاْلورَ َ ِإ َ
فل ِما َأف ِ َ
فَ
الست ِرَ َ ِإلَ َ ِ َ
اص َ َو َغيرهنَ َ ِو َ
ان َخَک ِلنَ َ ِشحعتهَ َاْلو ِ َ
ن َور ِاءَ َ ِ
ِ
لَد َارَ ِ
ان؛ روایت شده که اوام علی النقی؟ع؟ به غیر از عده
السلط ِ َ
تَخ َرک َ
اتَال ِ َ
اْلوق ِ َ
جَ ِفْياَ ِإ َ ِ

کهی از یاران خود ،از نظر بیشتر شیعیان غایب بود .ووقعی که اور اواوت به اوام حسن

عسکرى؟ع؟ واگذار شد ،آن حضرت با شیعیان خصوصی خود و غیر آنان از پشت پرده
صحبت ویکرد ،وگر وقتی که ویخواست بهخانه پادشاه رود (وسعودی:;><@ ،

ص<.)<A

وسعودی تصریح ویکند ،این عهل اواوین عسکرین؟امهع؟ به انگیزه آواده شدن پیروان اهل

بیت؟مهع؟ و روریارویی با زوان غیبت و عدم رؤیت بوده است (ههان) .بدون اظهار نظر در وورد

دیدگاه وسعودی در این زوینه ،بدون شک دستاورد این گونه عهلکرد اوام ،آوادگی پیروان
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اهلبیت؟مهع؟ را برای رویارویی با غیبت به دنبال داشته و وسعودی نیز به این اور اشاره کرده

است.

 .2-3روش گوناگونی ارتباط

 .2-3-1ارتباط با ناوه :از جهله کارکردهای وهن ابناءالرضا؟مهع؟ در زوینهسازی غیبت ،این بود

که از دیدارهای وستقین کاسته و با شیعیان و گاهی حتی خواص ارتباط با واسطه داشتند( .وثال
با نوشتن ناوه) در عصر اوام هادى و اوام عسکرى؟امهع؟ که شیعیان در آستانه ورود به عصر غیبت

قرار داشتند؛ ووانت و وحذورات ارتباط وستقین با اوام تشدید شد .براى نهونه ویتوان به جریان
تظلن و دادخواهی سی بن لیث اشاره کرد که با وجود آنکه در ساورا بود ،وطلب وورد درخواست
خود را به صورت نوشتاری به اوام عسکرى؟ع؟ رساند (کافی :;>:A ،ج; ،ص;;? ،ح.);B

این شیوه ،یعنی نوشتن ناوه و دریافت توقیت ،آنچنان شایت شده بود که اصحاب و خواص

اواوین عسکریین؟امهع؟ ،این را وفروض ویدانستند که ارتباط با ایشان جز از طریق وراسله و

وکاتبه انجام نهیشود (صدر :;>;< ،ص=<<) .کثرت این توقیعات نیز به حدى بود که در یک

وورد ،احهد بن اسحاق براى کسب یقین به صدور ناوهها از اوام عسکرى؟ع؟ ،از آن حضرت

طلب دستخط ویکند (کافی :;>:A ،ج; ،ص=;? ،ح .)<A

 .2-3-2دشواری ارتباط :یکی دیگر از زوینه سازیهای غیبت ارتباط در خفا و دور از انظار بود؛

بهطوری که اوام حسن عسکری؟ع؟ به خواص از یارانشان ویفروود که با احتیاط فراوان در دل

شب به ونزل فالنی -که شاید در بیرون شهر بوده -بروید و ونتظر بهانید تا ون بیاین (وجلسی،

 .3ناوشخص وانهود کردن وکان حضرت

یکی از زوینه سازیهای ابناء الرضا؟مهع؟ در زوان غیبت ،ایجاد آوادگی در وردم برای اطاعت از

اواوی است که وکان زندگی ایشان وشخص نیست:

به ابی جعفر وحهد بن علی الرضا؟امهع؟ عرض کردم :جانشین تو پس از تو کیست؟ فروود:

«فرزندم علی و دو فرزندان علی ».پس اندکی سر به زیر افکند و سپس سر برداشت و

فروود« :ههانا حیرتی پیش خواهد آود!» عرض کردم :چون چنین شود ،به کجا باید

تحلیلی بر عهلکرد اواوان بنی الرضا؟مهع؟ ...

= :;>:ج ،?:ص>.)=:
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روى آورد؟ آن حضرت اندکی خاووش واند و سپس فروود« :هیچ جا» و سه بار این کلهه

را وطرح کرد .ون سؤالن را دیگر باره وطرح کردم؛ فروود« :به ودینه ».گفتن :کدام یک از

ودینهها ]یعنی شهرها[ فروود:

«ههین ودینه خودوان؛ وگر ودینهاى بجز این هست؟» (نعهانی :;=CA ،ص.);?A

از ظاهر روایت بر ویآید اوام در ودینة الرسول هستند .اوام جواد؟ع؟ با این که ویدانند چندی

دیگر خودشان به بغداد فرا خوانده خواهند شد و بعد از ایشان اوام هادی؟ع؟ هن به ساورا و دیگر

آن جا وکان اواوت است .والحظه ویشود که حضرت به ابهام در وکان زندگی حضرت با واژه

«حیرت» و «ال أین» اشاره دارند؛ ولی به شهر ودینه به طور خاص اشاره وی کنند .لذا با توجه به
پنهان زیستی اوام زوان؟جع؟ ،در حقیقت اوام جواد؟ع؟ شیعیان را برای وضعیت خاص اوام

عصر؟جع؟ آواده وی کنند.

ههچنین به این وطلب ،وبتنی بر فروایش اوام عسکری؟ع؟ توجه کنید:

قلتََ ِْل ِ َ
نَ ِونََوسأل َِتکَفتأذنََ ِليَأ َنَأسألَکَفقالََسلََقلتََخاَ
بَُم ِمدَ؟ع؟َجَل لتَکََتنع ِ َ
تَف ِؤنََحدثََ َِحکَحدثََفأخنََأسألََعنهََقالََ ِحاْل ِدخن ِةَ؛
لَلَکَول َدَفقالََنعنََفقل َ
س ِِي ِديَه َ
از اوام حسن عسکری؟ع؟ سؤال شد :آیا فرزندی دارید؟ فروود« :بله ».سؤال شد :اگر
برای شها اتفاقی بیفتد کجا سراغ ایشان را بگیرین؟ فروود« :در ودینه» (کلینی:;>:A ،

ج; ،ص.)=<C-=<B

در حقیقت اوام حسن عسکری؟ع؟ ،نگاهها را از ساوراء و به نوعی از تهام شهرهای عراق به

سهت ودینه رهنهون ویسازد و حال آن که جناب عثهان بن سعید ،جریان دیدار چهل نفر از
خواص را با اوام عصر؟جع؟ در ساورا بیان وی کند (طوسی :;>;A ،ص;=< <=<-و صدوق،
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 :;=?Cج< ،ص?=>).

 .4نص بر اواوت حضرت وهدی؟جع؟

از وهنترین کارکردهای بنیالرضا؟مهع؟ در زوینهسازی غیبت نص ابناءالرضا بر اواوت حضرت

است .یکی از ادله قطعی دال بر اواوت اوام ،تصریح اوام قبل بر اواوت اوام بعد است .لذا یکی از

دالیلی که شیعیان را در عصر غیبت از تحیر و سرگردانی ویرهاند ،نصوص دال بر اواوت حضرت

وهدی؟جع؟ بود و تصریح ابناء الرضا؟مهع؟ بر اواوت حضرت وهدی؟جع؟ اعتقادی راسخ در
12

شیعه بهوجود آورد که در حقیقت نگاه شیعه را به اواوت فرزند اوام حسن عسکری؟ع؟ بعد از
ایشان سهت و سو داد.

اوام جواد؟ع؟ ویفروایند:

ل َأورهََأو ِر ي َوََقول َهَقو ِلََ َو َطاعتهََطاع ِتََ َو َ ِاْلوامَ َحعدهَ َاحنهَ َاْلسنَ َأورهََ
ن َع ِ ِ َ
ِاْلوامََحع ِ َديَاح ِ َ
ِ
يهَ َوَطاعت َهَطاع َةَأ ِح ِيهََ َ
أورََأ ِح ِيهََوََقول َهَقولََأ ِح ِ َ
اَّللََف ِنََ ِاْلوامََ
ولَ ِ َ
سکتََفقلتََل َهَخاَاحنََرس ِ َ
ثَ َ
حعدَ َاْلس ِ َ
ن َف َبکى؟ع؟ َ َحکاءَ َش ِدخداَ َ ِ َ
ث َقالَ َ ِإ ِ َن َحعدَ َاْلس ِ َ
ق َاْلنتظر( ...ابن
ن َاحن َه َالق ِاجَ َ ِحاْل ِ ِ َ
خزاز رازی :;>:; ،ص@ <Aو  <AAو صدوق :;=C? ،ج< ،ص.)=AB

ن َاحن َه َالق ِاجَ؛
ن َاح ِنَ ،وَ َحع َد َاْلس ِ َ
اْلس َ
ام َحع ِدي َ َ
در این زوینه اوام هادی؟ع؟ فروودندِ « :إ ِ َن َ ِاْلو َ

اوام بعد از ون پسرم حسن و بعد او فرزندش ،قائن است» (ابن بابویه :;>:> ،ص<؛ ابن خزاز،

; :;>:ص <AAو صدوق ،;=C? ،ص=.)=B
ال َستح ِه ِليَ َ َذ کراَ َوََ
نیز اوام حسن عسکری؟ع؟ فروودند« :أ ِنهَ َ ِْلا ََحلتَ َج ِار خ َة َأ ِبَ َُم ِم َد؟ع؟ َق َ
ن َحع ِدي؛ چون جاریه اوام عسکرى؟ع؟ باردار شد به او فروود« :تو حاول
اج َ ِو َ
اْسهَ َُم ِمدَ َ َو َه َو َالق ِ َ
پسرى هستی که ناوش ّ
وحهد است و او قائن پس از ون ویباشد» (صدوق :;=C? ،ص>-=B
.)>:C

از هر یک از ابناء الرضا؟مهع؟ روایات وتعددی دال بر اواوت حضرت وجود دارد که جهت اختصار

به دو روایت وذکور بسنده شد .برای دیدن این روایات ویتوان به کهال الدین رجوع کرد

(ههان.)>:C-=AA ،

 .4-1نفی وهدی ووعود بودن ابناء الرضا؟مهع؟

ویژگیهایی از آن حضرت اشاره وی کردند که شاول حال خودشان نهیشد و یا این که صریحا

خود را غیر از قائهی که در روایات عنوان شده است ،عنوان وی کردند و ویفروودند :قائهی که در
روایات فراوان به آن اشاره شده است ،شخصیتی غیر از وا است؛ چون این حرکت در اوتداد

سخنان ائهه قبل بود ،تهام نگاهها را به سهت آخرین وصی پیاوبر خدا؟ص؟ سوق ویداد و
حاصل این اطهینان صیانت شیعه از انحراف در عصر حیرت غیبت بود.

تحلیلی بر عهلکرد اواوان بنی الرضا؟مهع؟ ...

یکی از برناوههای اواوان این بود که در وعرفی آخرین وصی و وهدی ووعود؟جع؟ به

لذا اوام جواد؟ع؟ در پاسخ عبد العظین حسنی فروودند:
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ههه وا قائن به اور خداوند هستین؛ ولی کسی که زوین را پر از عدل و داد وی کند و از
ظلن و جور پاک؛ کسی است که والدتش وخفی و شخص او قابل دیدن نیست (ههان:

ج< ،ص =ABو طبرسی :;>:= ،ج< ،ص.)>>C

در ههین زوینه روایاتی از اوام هادی؟ع؟ دال بر وعرفی اوام عصر؟جع؟ وجود دارد و وبنی بر

این که شیعه در آینده باید ونتظر وهدی ووعود در روایات باشد؛ نه اکنون .لذا حضرت فروودند:

اوام پس از ون ،فرزندم ،حسن و اوام بعد از ایشان ،فرزندش ،قائن؟جع؟ است که خداوند

به واسطه ایشان جهان را پر از عدالت خواهد کرد؛ آن گونه که پر از ظلن گردیده است (طبرسی،

 :;=C:ص.)>=B

راوی ویگوید :خدوت اوام حسن عسکری؟ع؟ رسیدم و عرض کردم :صاحب اور چه کسی

است؟ حضرت فروود« :پرده را کنار بزن!» پس پسر بچهای هشت الی ده ساله خارج شد

(راوندی :;>:C ،ج< ،ص)C?B؛ با این کار اوام صاحب اور پس از اوام وعلوم شد .حاصل این
تالش ابناء الرضا؟مهع؟ اتحاد تاریخی شیعه به واسطه اهل بیت؟مهع؟ در وعرفی دوازدههین وصی،

بهعنوان وهدی ووعود؟جع؟ در روایات است (ههان ،ص;>> و فیض کاشانی :;>:@ ،ج<،

ص?.)=C

 .5رازگشایی از والدت و غیبت

دو وسئله وهن که شیعه در آغاز غیبت ،با آن وواجه ویشد و برای آن پاسخ وناسبی نداشت؛

بحث والدت و وسئله غیبت بود که چون شیعه در آستانه اواوت حضرت وهدی؟جع؟ با
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پدیدهای جدید به اسن غیبت حجت خدا روبهرو ویشد (که در بطن آن شک به اصل والدت
نهفته بود) ابناء الرضا؟مهع؟ را بر آن داشت که از قبل ،زوینه پذیرش این دو وسئله را برای شیعیان
ههوار کنند و از وقوع آن خبر دهند.

 .5-1اشاره به والدت در عین رازداری

بررسی وشکالت پیش روی وهدویت برای شیعیان در عصر اوام زوان؟جع؟ باعث شد ائهه

ابناء الرضا؟مهع؟ تا آنجا که وهکن بود تالش خود را به کار گرفتند تا از وقوع شبهه بر وسئله والدت

پیشگیری کنند .طرح وسئله وهدویت قبل از والدت اوام وهدی؟جع؟ را ویتوان دلیلی قوی
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براین نکته دانست.

اوام جواد؟ع؟ در پاسخ شخصی که از قائن؟جع؟ سؤال کرد ،فروودند« :ههانا والدت ایشان

وخفی است» (ههان ،ص.)=AB-=AA

از اوام هادی؟ع؟ در خصوص والدت حضرت ولی عصر؟جع؟ سؤال شد؛ ایشان فروودند:

«صاحب این اور کسی است که وردم در والدتش به شک ویافتند» (ههان ،ص<.)=B

البته این نکته وهن است که اوام هادی؟ع؟ اصوال در وعرفی اوام حسن عسکری؟ع؟ به

عنوان جانشین خویش وستقیها و صراحتا وطلبی عنوان نهی کردند و جانشینی وحهد فرزند

بزرگتر خویش را صریحا رد نهیفروودند (کلینی :;>:A ،ج; ،ص?<=و@<=)؛ ضهن این که در
برخی ووارد بر جانشینی اوام حسن عسکری؟ع؟ (ههان ،ص@<=) تصریح دارند؛ البته چه بسا

آن حضرت شناخت جانشین را بر عهده خود شیعیان بواسطه علها و وعتهدان از شیعیان قرار

دادند که ههین رویکرد شیعیان را برای شناخت اوام غایب آواده وی کرد.

از اوام حسن عسکری؟ع؟ سؤال شد :آیا فرزندی دارید؟ فروود« :بله ».سؤال شد :ا گر برای شها

اتفاقی بیفتد ،کجا سراغ ایشان را بگیرین؟ فروود« :در ودینه» (وجلسی :;>:> ،ج> ،ص<).

ههچنین از آن اوام روایات وتعددی دال بر والدت اوام زوان؟جع؟ وارد شده است (کلینی،

 :;>:Aج; ،ص =<C-=<Bو عطاردی :;>;= ،ص <.)AB-A

از طرفی اوام حسن عسکری؟ع؟ ههگام با والدت اوام زوان؟جع؟ ،از اشاعه و بر زبان افتادن
ثَ
والدت ایشان بر حذر بودند تا جایی که در حدیثی از پیاوبر ا کرم؟ص؟ درباره ایشان آوده استَ ِ « :

اهلل ]اوام زوان؟جع؟[ است» (طبری :;>;= ،ص >>Aو .)>>B

با نگاهی به روایات والدت وشخص ویشود که برای این اواوان بزرگوار ،وسئله حیرت شیعه

در آینده به طور کاول ،آشکار بوده است .لذا اوام هادی؟ع؟ به این سرگردانی تصریح دارند و

عهدا به والدت حضرت اشاره وی کنند تا وسیر حق و اطاعت و پذیرش اوام دوازدهن برای

شیعیان ههوار باشد.

تحلیلی بر عهلکرد اواوان بنی الرضا؟مهع؟ ...

لَ ِ
ي َ ِل ِس ِ ِرَ َاَّلل؛ فرزند اوام هادی؟ع؟ حسن ساکت و اوین برای سر
ت َاْل ِو َ
الص ِاو َ
ن َع ِ ِ َ
احنهَ َاْلسنَ َح َ
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 .5-2ابهام زدایی از غیبت

نه تنها اوام جواد؟ع؟ در روایات وتعدد به غیبت آن حضرت اشاره دارند ،بلکه ویژگیهای
ولَ
غیبت را هن در برخی ووارد بیان ویفروایندَ ِ « :لَ ِِْسيََاْلنتظ َرَقالََ ِْل ِنََل َهَغيبةََ َخکث َرَأ ِخاوهاَ َوَخط َ

أودها؛ چرا به ایشان ونتظر گویند ،فروودند« :چون برای ایشان غیبتی است که ایام آن بسیار و
ودت آن طوالنی وی گردد» (صدوق :;=C? ،ج< ،ص.)=AB

وقتی از اوام هادی؟ع؟ در زوینه فرج سؤال شد؛ حضرت فروودند« :وقتی صاحب شها از دست

ستهگران ،غایب شد ،ونتظر فرج باشید» (ههان ،ص =B:و ;.)=B

ههچنین وقتی احهد بن اسحاق اشعری خدوت اوام حسن عسکری؟ع؟ رسید و از اوام بعد از

آن حضرت سؤال کرد؛ اوام در جواب وی ،به غیبت و سختی آن اشاره و فروودند« :ای احهد بن

اسحاق! او غیبتی طوالنی خواهد داشت که هر کسی در آن دوره نجات نهییابد؛ وگر افراد ثابت

قدم در اعتقاد به ائهه؟مهع؟» و این وهن را در اداوه سخنان خویش تکرار کردند (ههان ،ص>=B

و ?.)=B

ههان طور که از این روایات بر ویآید ،این اواوان؟مهع؟ عالوه بر این که بر اصل غیبت اوام

اشاره دارند ،به ویژگیها و اوتحان در پیش روی شیعیان هن اشاره وی کنند و وهنتر این که

چگونگی عبور از این اوتحان سخت را نیز گوشزد ویسازند .بهترین توشه برای عبور از این وسیر

در بیان اوام حسن عسکری؟ع؟ وحافظت از وعرفت و ایهان راسخ به اهل بیت؟مهع؟ و فراتر از آن،

وؤید بودن به تایید االهی و استعانت از خداوند وتعال دو ریسهان االهی برای عبور به سالوت در

دوره غیبت عنوان شده است.
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 .6نهایاندن حضرت به خواص

به عنوان نهونه حسن بن ایوب وی گوید:

وا با حدود چهل نفر از شیعیان که احهد بن هالل نیز در بین آنها بود ،در بیت اوام
عسکری؟ع؟ حاضر شدین تا در وورد اوام بعد از آن حضرت سؤال کنین .عثهان بن سعید

عهری برخاست و گفت :ویخواهن وطلبی بپرسن که شها پاسخ آن را از ون بهتر

ویدانید ،اوام عسکری؟ع؟ به او فروود بنشین! و لذا (عثهان بن سعید) غضبناک

برخاست تا از وجلس خارج شود که اوام از جهت خواستند کسی از وجلس خارج نشود و
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بعد از لحظاتی فرزندش که وانند پاره واه ویدرخشید و بسیار شبیه آن حضرت بود ،به وا

نشان داده شد و اوام او را به عنوان اوام و جانشین بعد از خود وعرفی کردند (طوسی،
 :;>;Aص.)=?A

در حقیقت اوام حسن عسکری؟ع؟ دریافته بود که یکی از شاخصهای «واقفه» برای احراز

اواوت اوام ،فرزند داشتن آن اوام بوده است .به ههین دلیل ،آنان اواوت اوام رضا؟ع؟ را به
دلیل نداشتن و ندیدن فرزندش وورد تردید ویدانستند (ههان ،ص<<<) .از آنجا که این تردید

در وورد اواوت فرزند اوام حسن عسکری؟ع؟ نیز وجود خواهد داشت (وجلسی :;>:= ،ج ?،A

ص<)=A؛ اوام حسن عسکری؟ع؟ در صدد بر آود در اقداوی ونطقی و هوشهندانه ،بهانه

شبهه افکنان درباره اواوتش را بزداید .لذا فرزندش را بهعنوان اوام بعد از خود به آنها نشان

داد .و بر اواوت و اطاعت اوام بعد از خودش تأ کید کرد (طوسی :;>;A ،ص?)=A؛ تا دیگر هیچ

جایی برای شک و تردید وجود نداشته باشد .ههچنین با نشان دادن اوام دوازدهن؟جع؟ به

آنان ،وصداق وهدی ووعود بر ههگان وشخص شد و بطالن تفکر واقفه و ههفکران آنان که اوام

هفتن؟ع؟ را قائن ویدانستند ،بر جویندگان حقیقت روشن گردید و به این ترتیب ،عذر و بهانهای
در عدم شناخت وصداق اوام دوازدهن؟جع؟ برای شبههافکنان باقی نهاند.
 .7ارجاع شیعیان به ونابع صحیح حدیثی

یکی از روشهایی که در سیره بنی الرضا؟مهع؟ به ونظور زوینهسازی و آوادگی شیعه برای

رویارویی با غیبت حضرت والحظه ویشود ،ارجاع به ونابت اصیل و صحیح روایی است .بورق،
کرد شیعیان برای دستیابی به احکام دین دچار وشکل و سرگردانی شدهاند؛ در وراجعت از حج،

نزد اوام رفت تا برای جاوعه شیعه در احکام شرعی راهنهایی جوید .وی کتاب «یوم و لیله» را نزد

اوام برد؛ حضرت با دیدن آن فروود« :عهل به این کتاب برای شیعیان سزاوار است» 1.این تایید
__________________________________
َ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ . 1س ْع ُد ْب ُن َج َناح ْالکشیَ ،ق َال َسه ْع ُت ُو َح َه َد ْب َن ؤ ْب َراهی َن ال َوراق َ
الس َه ْرق ْندی ،یقول ،خ َر ْج ُت ؤلی ال َحج ،فأ َر ْد ُت
ٍ
َ َ
َ ُ َُ ُ ٌَ ْ
َ
َ ْ َْ َ َ َُْ ٌ
َْ ٌ
ْ َ َ َ َ ََْ َ ْ َ
ْ
َ
َ
ُ
أ ْن أ ُو َر َعلی َر ُج ٍل کان ون أصحابنا وعروف بالصدق و الصَلح و الورع و الخیر ،یقال له بور ق البوسنجانی ،قر یة
َ
ُ
َ
اهَّللَ ،ف َق َال ُب َور ٌق :ک َ
و ْن ُق َرى َه َر َاةَ ،و أ ُز َور ُه َو أ ْحد َث َع ْهدی ،به َق َالَ ،فأ َتی ُت ُهَ ،ف َج َرى ذک ُر ْال َف ْضل ْبن َش َاذ َان َرح َه ُه ُ
ان

تحلیلی بر عهلکرد اواوان بنی الرضا؟مهع؟ ...

یکی از اصحاب اوام حسن عسکری؟ع؟ که در وکه از زندانی شدن حضرت با خبر شد و احساس
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اوام در حقیقت راه وراجعه با ونابت حدیثی و عالهان بزرگ صاحب تالیفات حدیثی را به شیعیان

در زوان نبود اوام نشان ویدهد.
 .8ودیریت چالش ودعی اواوت

ویتوان گفت وهنترین چالشهای پذیرش اوام وهدی؟جع؟ ،بهعنوان اوام ،تالش و وقدوه

چینی برای غصب وقام اواوت توسط جعفر ،عهوی حضرت؟ع؟ بود که با توجه به این که بروز
انحراف او در زوان دو اوام بزرگوار :اوام هادی و اوام حسن عسکری؟امهع؟ شکل گرفت ،برخورد با

او و نفی وی را از سوی هر دو اوام در دوران اواوتشان والحظه وی کنین.
شیخ صدوق نقل وی کند:

ّ
هنگاوی که جعفر وتولد شد ،ههه اهل خانه ،به جز اوام هادی؟ع؟ خوشحال بودند.
درباره علت عدم خوشحالی اوام سوال ویشود و اوام در پاسخ ویفرواید« :او خلق

فراوانی را گهراه خواهد کرد» (شیخ صدوق :;=C? ،ج; ،ص;<= و ابن عبد الوهاب،

بیتا :ص<=;).

ههچنین اوام هادی؟ع؟ به یارانش چنین دستور ویدهد« :از پسرم جعفر اجتناب کنید؛ او

برای ون به ونزله پسر نوح است» (وعروف الحسینی :;=A: ،ج< ،ص>=?).
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َ ُ ْ َ
َ
ً ََ َ َ
َْ ْ ُ
ً
َ
ْ ُ
َ َ ََ
َ
ٌ َ
الفضل به َب َط ٌن شدید العلةَ ،و یخ َتلف فی اللیلة وائة َو َر ٍة ؤلی وائ ٍة َو خ ْهسی َن َو َرة ،فقال ل ُه ُب َور ق خ َر ْج ُت َحاجا
َ ٌ َ
ْ
ً َ ً
َْ
َ َ
ْ
ََ
َْ
َ ََ
فأتی ُت ُو َحهد ْب َن عی َسی ال ُع َبیدیَ ،و َرأی ُت ُه شیخا فاضَل فی أنفه ع َو ٌج َو ُه َو الق َناَ ،و َو َع ُه عدة َرأی ُت ُه ْن ُوغ َتهی َن
َ َ ُ َ َ
َُ ْ َ
َ َ
ٌ َ
ََ
َْ
ُ ََ
َ
َو ْح ُزونی َن ،فقل ُت ل ُه ْن َوا لک ْن قالوا ؤن أ َبا ُو َحه ٍد؟ع؟ قد ُحب َس ،قال ُب َور ق :ف َح َج ْج ُت َو َر َج ْع ُت ث َن أتی ُت ُو َحهد ْب َن
َ
َ
َ َ
َُ ْ
ْ ُ َ ْ َ
ْ َ َ َ َْ ُ
ٌ َ َ
عی َسیَ ،و َو َجدت ُه قد ان َجلی َع ْن ُه َوا ک ْن ُت َرأی ُت به ،فقل ُت َوا الخ َب ُر قال قد خلی َع ْن ُه ،قال ُب َور ق :فخ َر ْج ُت ؤلی ُس َر
َ
َ َ
َ
ْ َ َ َُ ْ َ
ْ
َ َ ََ َ ْ
َ
َ
َ
َو ْن َرأى َو َوعی ک َت ُ
اب ،فقل ُت ل ُهُ :جعل ُت فدا ک
اب ی ْو ٍم َو لیل ٍة ،فدخل ُت َعلی أبی ُو َحه ٍد؟ع؟ َو أ َر ی ُت ُه ذلک الکت
َ
َ َ
ًَ ًَ َ َ َ
َُ ْ َ َْ ْ ُ
َ
َََ ََ
َ َ َ ُ
ؤ ْن َرأی َت أ ْن ت ْنظ َر فیه! فلها نظ َر فیه َو ت َصف َح ُه َو َرقة َو َرقةَ :و قالَ :هذا َصحی ٌح ی ْن َبغی أ ْن ی ْع َهل به ،فقل ُت ل ُه :الفضل
ْ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُ َ َ
َ
ََ َ َ َ
َ
َ
َ
ون ؤن َها و ْن َد ْع َوتک ب َه ْوجدتک َعلیه ،ل َها ذک ُروا َع ْن ُه :أن ُه قال ؤن َوصی ؤ ْب َراهی َن خی ٌر
بن شاذان شدید العلة ،و یقول
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ٌ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
و ْن َوصی ُو َح َه ٍد؟ص؟َ ،و َل ْن ی ُق ْلُ ،جعل ُت فدا ک َهکذا کذ ُبوا علیه ،فقال :ن َع ْن َرح َن ُ
اهَّلل الفضل ،قال ُب َور ق :ف َر َج ْع ُت
َ َ َ
َْ َ
َ َ ُ َْ ْ َ
َ ْ
َْ ْ َ َْ ُ
َ
اهَّلل الفضل (رجال کشی ،ص 537و  538و
ف َو َجد ُت الفضل قد ت ُوفی فی الیام التی ،قال أ ُبو ُو َحه ٍد؟ع؟ رحن
التهذیب ،الهشیخه ،ص.)49
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پس از شهادت اوام هادی؟ع؟ و آغاز دوران اواوت اوام عسکری؟ع؟ ،آن حضرت در وقابل

ادعاهای جعفر ایستادگی کردند و در هشدار به شیعیان برای پذیرش اوام بعد خود ،نسبت بین

خود و جعفر را وانند رابطه فرزندان حضرت آدم دانسته و فروودند:

به خدا سوگند َوثل ون و اوَ ،وثل هابیل و قابیل از فرزندان آدم است؛ آنجا که قابیل از
هابیل در آنچه خداوند بر او از فضلش بخشیده بود؛ حسد ورزید و او را به قتل رسانید و

اگر برای جعفر هن زوینهاش آواده بود ،ورا به قتل ویرساند؛ اوا خواست خدا چنین

نیست که او به این اور ووفق گردد (خصیبی :;>;; ،ص<.)=B

بنابراین ،آن دو اوام بزرگوار تهام تالش خود را برای زوینهسازی غیبت و عدم تحیر شیعیان

به کار گرفتند .البته جعفر پس از شهادت اوام حسن عسکری؟ع؟ تالشهایی برای غصب جایگاه
اواوت به عنوان فرزند اوام ،خود را وصی برادر وعرفی کرد و تا حدودی در وقطعی کوتاه ووفق نیز

گردید؛ ولی ههان برخورد ابناء الرضا؟مهع؟ در طول دوران اواوت پر برکتشان ،باعث شد که جعفر
نتواند شیعیان را از وسیر حق خارج کند و وانت این وهن گردد که شیعیان اوام زوان خود را

بشناسند و حق را از باطل تشخیص دهند.
 .9ساواندهی سازوان وکالت

تأسیس سازوان وکالت ،به قبل از اواوت بنیالرضا؟مهع؟ و بر اساس قرائن در دوران اواوت اوام

صادق؟ع؟ (جباری :;=B< ،ج; ،ص;@ و <@) شکل گرفته است؛ اوا وسئله پیشرو برای اوت
شیعه ،رویارویی با عصر غیبت و عدم دسترسی به اوام است .از طرف دیگر ،ا گر چه ونابت حدیثی

حدیث را نداشتند و لذا بنیالرضا؟مهع؟ به تقویت این سازوان و شرعیت بخشیدن وردم در رجوع

به این سازوان کوشیدند.

وکالت به وفهوم «نهایندگان عهووی ائهه؟مهع؟ براى اجرای سلسله وظایفی خاص در ویان

شیعیان» ویباشد (ههان).

تطور سازوان وکالت تا زوان غیبت بر سه گام اساسی وبتنی بوده است :یک .اصل تاسیس

سازوان وکالت که توسط اوام صادق؟ع؟ انجام پذیرفت؛ دو .تثبیت جایگاه سازوان وکالت که

تحلیلی بر عهلکرد اواوان بنی الرضا؟مهع؟ ...

در آن زوان وجود داشت؛ بیتردید تهام شیعان سواد خواندن و صالحیت فهن و استدالل به

اههیت آن از تاسیس آن کنتر نبود و به اهتهام ائهه بعد تحقق پیدا کرد؛ .سه .اوا آنچه توسط
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ابناء الرضا؟مهع؟ صورت گرفت ،ورحله بعدی بود و آن ،این که تا زوان اوام حسن عسکری؟ع؟،
حتی پس از تثبیت جایگاه سازوان وکالت ،رهبری آن با اوام حاضر بود و اکنون باید پذیرش و
وقبولیت سازوان وکالت را طوری ترسین کنند که این سازوان شگرف ،در صورت غیبت رهبر و

اوام ،توسط وکالی خاص جایگاه خودش را حفظ کند و باالتر از آن ،در زوان غیبت تام اوام که

وردم باید ههه چیز را به نایب عام بسپارند ،باز هن سازوان ،اعتبار و ووقعیت خود را از دست

ندهد.

این ورحله سوم که بسیار وهن است ،به ههت ابناء الرضا؟مهع؟ تحقق پذیرفت تا شیعیان بر وکال

اعتهاد کاول بورزند و سخنان آنان را بهوثابه سخن اوام خویش بپذیرند.
 .9-1پذیرش سازوان وکالت به عنوان جانشین اوام

اوام هادى؟ع؟ به شیعیان بغداد ،و ودائن و وناطق اطرافشان نوشتند:

ون اباعلی بنراشد را جانشین حسینبن عبدربه و وکالى قبل از او قرار دادم و در اطاعت
او اطاعتن را واجب کردم [فروانبردارى از او فروانبردارى از ون است] ،و نافروانی از او

نافروانی از ون است و این ناوه را به خط خودم نوشتن (طوسی :;=BA ،ص،@:C
ح.)=:C

کلهات اوام هادى؟ع؟ در توثیق عثهان بن سعید َعهری آن است که به احهد بن اسحاق فروود:

این ابو عهرو ،وورد اعتهاد و اوین ون است و آنچه بگوید و انجام دهد از جانب ون گفته

و انجام داده است .از وى بشنوید و او را اطاعت کنید .احهد بن اسحاق گوید :پس از

شهادت اوام هادى؟ع؟ به حضور اوام عسکرى؟ع؟ رسیدم و آن حضرت نیز شبیه کالم
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پدر بزرگوارش را فروود (ههان ،ص >?= و ??=).

در این جهت و جریان توثیـق و وعرفـی وى بـه حـدود چهـل نفـر از شـیعیان در یـک وجلـس و بـه

گروهــــی دیگــــر از شــــیعیان در وجلســــی وشــــابه ،از نهونـ ــههـ ــاى دیگـ ــر وـ ــدح و توثیــــق اوــــاوین

عسکریین؟امهع؟ درباره او است.

این نکته که انگیزه ائهه؟مهع؟ در زوینه نصب وکال ،تقلیل ارتباطات وستقین خود با شیعیان

بوده و حتی بر تقلیل ارتباطات با وکال تا حد ضرورت تأ کید داشتند؛ از جهلهاى در ناوه اوام

هادى؟ع؟ به ایوب بن نوح (که براى راهنهایی و تبیین وظایفش نگاشتند) قابل استفاده است.
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در این ناوه ،اوام؟ع؟ پس از نهی هریک از ایوب بن نوح و ابوعلیبن راشد از دخالت در اوور
تحت قلهرو دیگرى ویفروایند« :ا گر به آنچه شها را بدان اور کردم ،عهل کردید؛ از وراجعه وکرر

نزد ون بینیاز خواهید شد» (رجال کشی :;>:C ،ص >;? ،ح <.)CC

توقیت دیگر اوام هادى؟ع؟ به یکی از سران شیعه ،یعنی «علی بن بالل» که احتهاال وى نیز

وکیل حضرت بوده است؛ توقیت دیگری ارسال کردند و او را از نصب «ابو علی بن راشد» ،به وکالت

در این نواحی آ گاه ساختند:

سپس ]بدان که[ ابو علی بن راشد را به جاى ]علیبن[ الحسین بن عبد ربه ونصوب و

بر او اعتهاد کردم ،به سبب ویژگیهایی که دارا است و کسی در آنها بر وى وقدم نیست

و بدان که تو ،شیخ و بزرگ ناحیهات هستی؛ لذا دوست داشتن براى ا کرام تو ،ناوهاى

وخصوص ،در این زوینه بنگارم! پس بر تو باد اطاعت از او ،و تسلین کردن به او تهاوی

حقوقی که نزد تو است و اینکه شیعیانن را بدین اور واق سازى (ههان ،ص<;?،

ح;.)CC

 .9-2برخورد با وکالی ونحرف

از آنجا که سازوان وکالت ،بهعنوان نهادی تشکیالتی از سوی اواوان وعصوم؟مهع؟ برای

ودیریت دینی و عبادی شیعیان در وسیر حق بنیان شده بود و با توجه به نقش اواوان

وعصوم؟مهع؟ در رأس این سازوان و از طرفی چون اقداوات وکال در سراسر نواحی اسالوی بهعنوان

ورجت اصلی شیعیان و تالی تلو دستورهای اوام وعصوم؟ع؟ بود؛ از اینرو ،الزوه سالوت وکال،

سالوت سازوان وکالت بود و انحراف در آن ،انحراف در دین را در پی داشت .در نتیجه اواوان
وکال ،ههچون عثهان بن سعید عهری قدردانی ویکردند؛ وتقابال با وکالیی که از صراط وستقین و

وبانی سازوان وکالت ونحرف وی گشتند ،شدیدا برخورد وی کردند.

بدیهی و تا حدودی طبیعی است در سازوانی که دهها وکیل ورود پیدا وی کنند ،در طول زوان،

انحرافاتی در برخی افراد (به دلیل بروز انگیزههای وتفاوت) بهوجود خواهد آود و سازوان وکالت
وذکور؛ ا گر چه توسط ائهه؟مهع؟ با گزینش بهترین افراد بنیان گذاشته شد؛ اختیارات و جایگاه

وکالت بهخودی خود برای افراد ضعی

النفس انحرافزا بود که البته ونحرفان و وتزلزالن با

تحلیلی بر عهلکرد اواوان بنی الرضا؟مهع؟ ...

وعصوم؟مهع؟ از ابتدای تشکیل این سازوان ،وکال را زیر نظر داشته و ههانطور که از شایستگان
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برخورد تند اواوان؟مهع؟ و بهخصوص ابناء الرضا؟مهع؟ وواجه بودند.

از آنجا که وهنترین کارکرد سازوان وکالت ،زوینهسازی برای شیعیان ،به ونظور ورود آنان به

عصر غیبت بود؛ سالوت و دوری این سازوان از حضور ونحرفان ضرورت داشت.

قابل ذکر است که این نوشتار اصل کارکرد و اههیت و نقش ابناءالرضا در زوینهسازی غیبت

است؛ نه به بررسی و تبیین تهاوی اصحاب و وکالی وذووم؛ در عین حال اشاره به برخی ووارد

شاخص وناسب حال است:

از کسانی که وورد نفرین اوام جواد؟ع؟ قرار گرفتند ،ابا سههری ابن ابی الزرقاء ویباشند که

این پدر و فرزند از یاران حضرت بودند؛ ولی به خاطر انحراف آنها ،حضرت از آنان تبری جست و

ریختن خونشان را وباح دانست( 1لجنه العلهیه فی ووسسة ولی العصر؟جع؟ :;>;C ،ص– >B:

 >BBو جعفریان :;><= ،ص;.)>C

از دیگر کسانی که وورد ذم و نکوهش اوام هادی؟ع؟ قرار گرفته است ،فارس بن حاتن بن

واهویه قزوینی است .بنا به آنچه عبداهلل بن جعفر حهیرى نقل کرده است :حضرت هادى؟ع؟

براى علی بن عهر و قزوینی بهخط خود نوشت:

آنچه برایت وینویسن ،واقعیت است که باید به آن اعتقاد داشته باشی! در وورد کسی که

سؤال کرده بودى ،خدا لعنت کند او را که ههان فارس است! چارهاى نیست جز اینکه در

لعن و دشهنی او کوشش کنی تا وقدارى که برایت اوکان دارد و دوستان وا را از اطرافش
پرا کنده کنی و جلو تبلیغات او را بگیرى .این وطلب را از طرف ون به آنها گوشزد کن!

ون در وقابل خداوند از شها بازخواست خواهن کرد! در وورد این کار بسیار الزم ،واى بر
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کسی که وخالفت و انکار کند! این ناوه را در شب سه شنبه نهن ربیت االول سال <?:
نوشتن .بر خدا توکل و او را ستایش ویکنن (طوسی :;>;; ،ص <?= و =?=).

کشی نیز در رجالش روایات وتعددی در وذوت ابن فارس از اوام هادی؟ع؟ نقل کرده است

(کشی :;>:C ،ص<<= و =<=).

عالوه بر اینها ،اوام هادی؟ع؟ افراد دیگری را که صاحب نفوذ بودند و ونحرف شدند؛ لعن و طرد

__________________________________
 . 1أقول :ثن روى الکشی روایات فی لعن فارس و أن أبا الحسن العسکری؟ع؟ أور جنیدا بقتله فقتله و حرض
علی قتل جهاعة أخرى ون الغَلة کأبی السههری و ابن أبی الزرقاء (عَلوه وجلسی :1413 ،ج ،25ص.)317
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نَنصي َرَ ِ
نَ ِ
سَ
يَ َوَف ِار َ
النمي ِر ِ َ
وفَ ِحاح ِنََحاحاَ َوَُم ِم َدَح َ
نَُم ِم َدَاْلعر َ
احَ:اْلسنََح َ
الص ِب ِ َ
کردهاند« :قالََنصرََح َ
ِ
اتَالقز ِو ِ ِ
ي؟ع؟» (ههان ،ص .)?<:از جهله:
سک ِر ِ َ
نَُم ِم َدَالع َ
لَح َ
نَهؤل ِءََالثَلث َةَع ِ ِ َ
خنََلع َ
حنََح ِ َ
شخصیتی ههچون احهد بن هالل عبرتایی ،فردی بود شناخته شده از نظر علن و عبادت
(جاسن :;=B? ،ص=@;);@?-؛ ولی ونحرف و در نهایت نیابت وحهد عثهان را هن ونکر شد

(طوسی :;>;; ،ص .)=CCاین شخصیت دارای جایگاه خاصی در بین شیعیان بود؛ عهدتا به
سبب ویژگیهای وعنوی ،از جهله این که پنجاه و چهار 1حج رفته که بیست ورتبه را پیاده به
وکه وشرف شده بود (کشی :;>:C ،ص?=? و @=?) .احهد بن هالل عبرتایی هن از سوی اوام

حسن عسکری؟ع؟ وورد لعن واقت شد (ههان) و هن از ناحیه حضرت وهدی؟جع؟ که در
وجهوع سه توقیت در لعن او صادر شد.2

 . 2برای وطالعه بیشتر در وورد با این شخصیت وراجعه گردد به وقاله :کاویاب ،وسلن و عرفان ،اویروحسن،

«کاوشی در بازشناسی احهدبن هَلل عبرتائی از ودعیان دروغین وکالت» ،فصلناوه انتظار ووعود ،بهار ،1393

تحلیلی بر عهلکرد اواوان بنی الرضا؟مهع؟ ...

__________________________________
َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ََ ُ َ ْ َ َ َ َْ َ ً َ َ ْ َ َ َ ً ْ ُ َ ْ َ َ َ َ َ
َ
 . 1و کان ون شأن أحهد بن هَل ٍل أنه قد کان حج أر بعا و خهسین حجة ،عشرون ونها علی قدویه

ص.137
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نتحجه گحری

بنیالرضا؟مهع؟ در وورد زوینهسازی برای غیبت حضرت وهدی؟جع؟ در ابعاد وسعی فعالیت

کردند .این بزرگواران ،نهتنها در فکر ترسین بایستههای وواجهه شیعیان در عصر غیبت بودند،
بلکه در اصل پذیرش اوام زوان؟جع؟ برای اوت تالش فراوان کردند تا جاییکه عالوه بر

نصوص در اواوت حضرت و اشاره به ویژگیهای ایشان ،راه گشای عهلکرد عالهان بعدی در
استدالل به کالم ایشان ،در پاسخ به شبهات گوناگون وطرح در عصر غیبت شدند .اوام جواد؟ع؟

که در کودکی به اواوت رسیدند ،با حضور در بین وردم و شرکت در جلسات پاسخگویی برای

ابهاوات و شبهات ،این نکته را برای ووافقان و وخالفان بر وسئله باور نشاندند که انتصاب به

اواوت ،برای کودک نیز اوکانپذیر است .ههچنین ایجاد زوینه برای نوع ارتباط با اوام غایب،

دو گونه برناوهریزی شده بود :ابتدا دیدار با واسطه را بنیالرضا؟مهع؟ ترویج وی کردند (یا از پس

پرده یا پاسخ با واسطه) و دوم ،تقویت سازوانی گسترده که قبال بنا گذاشته شده بود( ،برای

دوران غیبت طوالنی) تا شیعه در رجوع به عالهان و آراوش و سالوت دینی دچار حیرت و تردید

نباشند.
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