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  چكيده

له ئبـر مسـ   شبهه كننـدگان  هاي هدر مقابله با شبه :ائمهسبك شناسي «به  ،پژوهش پيش رو

بـا   :بيـت  از تعامـل اهـل   مناسـب  الگـويي اجـراي آن، ارائـه   هـدف از   پرداختـه و  »مهدويت

. اسـت  هـا در زمـان معاصـر   آنهوشمندانه بـا   هاي وارده بر مهدويت، به منظور رويارويي شبهه

به جهت معصوم بودن و علم و دانش آنـان   :بيت كه تعامل اهلمفروض اين تحقيق آن است 

بـا شـبهات مهـدويت بـا     هاي معرفتي، راهبردي براي مقابلـه هوشـمندانه    در رويارويي با بحران

 هاي كتابي بر پايه مطالعات يلتحلـ روش تحقيق در مقاله از نوع توصيفي   .خود به همراه دارد

در مواجهـه بـا    :ائمـه  ،دهـد  نشـان مـي   :بيـت  بررسي سيره اهل. حديثي و تاريخي است

در سـه مرحلـه وارد عمـل     در اقدامي هوشمندانه هاي وارد شده نسبت به مسئله مهدويت، شبهه

ها با ترويج معارف مهدويت و بازنمايي مفاهيم  گيري شبهه در مرحله اول قبل از شكل: اند شده

در مرحله دوم بـا مقاومـت و   . اند ها داشته اين مسئله رويكردي پيشگيرانه نسبت به وقوع شبهه

ند و در مرحله سـوم بـا   ها برآمدهاي وارد بر مهدويت، در مقام رفع آن مخالفت نسبت به شبهه

  .ندا هها، مانع تجديد و تشديد شبهه شدآن كني ها و ريشه زدودن خاستگاه شبهه

  . واقفهشناسي،  ، مهدويت، سبك: غيرعلمي، ائمه هاي شبهه :واژگان كليدي

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 sm.manavi@chmail.ir  .حوزه علميه قم 4دانش آموخته سطح .  1
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 مقدمه

بـدون  . ويـژه مهـدويت اسـت    مفهوم و ماهيت خود را وامدار انديشه امامت و به» شيعه« 

استواري در باور به  تري دارد، ثبات قدم و اصل اعتقاد به اين مسئله اهميت بيششك آنچه از 

ارائه راهكار براي نگهداري عقيده مهدويت و  ،به همين لحاظ .مهدويت در زمان غيبت است

ويژه اين كه در مسئله مهدويت، پس از پيدايش  نگهباني از آن، ضرورتي انكار ناپذير است؛ به

انيه، واقفه، زيديه، اسماعيليه و نشر اسرائيليات و احاديث مجعول در اين انحرافات فكري كيس

هاي مهدويت فراهم و قرائتي متفاوت از اين آموزه پيدا شـد كـه    حوزه، شرايط پيدايش شبهه

در زمان ما نيز به دليل نفـوذ فرهنـگ   . شود دامنه آثار مخرب آن تا زمان معاصر مالحظه مي

هاي فكـري در   ، روند افزايشي لغزشفكري و فرهنگي جامعه ايهغرب و سرايت آن به اليه

هاي  بنيهكه  شود كه افرادي اين مسئله به اين امر منجر مي .گردد مورد مهدويت مشاهده مي

در مهـدويت   هـاي  شـبهه گيري و انتشـار   ساز شكل زمينهندارند،  يمعرفتي و اعتقادي استوار

د و باعث ويرانـي  نده را تحت تأثير قرار  جوانان ويژه به، مختلف مردم قشرهايو  شوند جامعه

ـ گرد ها  ساختار فكر ديني و نظام باور اسالمي آن هـاي كـاذب و نوظهـور و     وجـود عرفـان  . دن

  . پيدايش مدعيان دورغين، شاهد اين ادعا است

طـرح پرسـش در    توان بـه  بديهي است اين مسئله پيامدهايي دارد كه به عنوان نمونه مي

بـه    پر واضح اسـت چنـين رويكـردي   . اشاره كرد» انكار حقيقت«با انگيزه  يمجامع غيرعلم

و بـه در هـم    شـود  محسوب مـي  بر اين مسئله هاي القاي شبهه ها و قالب از روشمهدويت، 

هـاي   توان بـه گونـه   براي نمونه مي. گردد منجر ميصحيح و ناصحيح  حق و باطل و آميختن 

تـدوين  . ان بر اين مقوله وارد شده است، اشـاره كـرد  هايي كه از ناحيه مستشرق مختلف شبهه

ها مطالبه دغدغه منداني است كه به موضوع مهدويت باور دارند  پاسخي درخور، به اين شبهه

اي  هاي مهدويت هستند و اين، همان مؤلفـه  گويي به شبهه پاسخ و به دنبال مدلي جامع براي

هـاي ورود   ها يكي از منافذ و روزنه بههجا كه ش از آن. است كه پژوهش حاضر در پي آن است

به . روند؛ الزم است در اين زمينه اقدامي مناسب صورت گيرد آسيب به اين آموزه به شمار مي

بررسي مسئله . انجامد پژوهي يكي از راهكارهايي است كه به اين مقوله مي همين دليل، شبهه

فكـر و اعتقـاد دشـمنان    گيـري   از همان آغـاز كـه سـو    :بيت دهد اهل مهدويت نشان مي

هاي آنان پرداختند و به صـورت   مهدويت را به اين موضوع مشاهده كردند، به مقابله با شبهه
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هاي منكران مهدويت پاسخ دادند و راه را بر دشمنان اين آموزه سـد كردنـد و    قاطع، به شبهه

. وت مواجه باشداجازه ندادند مقوله مهدويت در ديدگاه شيعه با چالش اعتقادي و خوانشي متفا

 .بسيار مهم است :بيت پژوهي در موضوع مهدويت از منظر اهل براين اساس، جايگاه شبهه

هـاي   گـويي بـه شـبهه    در پاسـخ  :بيت نگارنده بر اين باور است كه مدل الگويي اهل 

علم و آگاهي آنان بـه چگـونگي   . رود مهدويت، براي جامعه امروز امري ضروري به شمار مي

براين، موفقيت سبك  عالوه . افزايد زدگان بر اين ضرورت مي ها و درمان شبهه بههبرخورد با ش

اي قوي بـراي شـناخت    ها، انگيزههاي مهدويت و براندازي كانون آن آنان در برخورد با شبهه

ها است؛ چرا كه آنان موفق شدند با روشي كه در  روش ايشان در مواجهه هوشمندانه با شبهه

كـن    اي مهدويت به كار بردند، انحرافات فكري واقفه و امثال آنـان را ريشـه  ه مقابله با شبهه

هـا  بنـدي آن  هاي مهدويت و طبقه قابل ذكر است كه اين مقاله در مقام استقراي شبهه. كنند

) هاي مهدويت پاسـخ گويـد   در مواجهه با شبهه :بيت به سبك اهل تا براساس آن( نيست

 . طلبد ياين كار پژوهشي مستقل مكه چرا 

  مفاهيم پژوهش بازنمايي

  مفهوم شبهه

 شيء به ء،شي يك همانندي و تشابه معناي به اصل در واست  »شبه« ريشه از »شبهه«

 زيـ تمي عدمموجب  ،باشد ذاتيات يا اوصاف دركه ممكن است  تشابه اين. است ديگر ياشيا يا

، 13ج: 1414منظـور،   ابـن ( گـردد  مـي  يكـديگر  از هـا  آن تشخيص در اشكال بروز و اشيا بين

چيـزي   بـر اشـتباه   اسـت و  شبهه به معناي مشابهتنيز براين باور است كه  راغب). 503ص

رسد  به نظر مي). 299، ص2ج :1412 ،راغب( شود كه حق و باطل آن معلوم نيست اطالق مي

يني بررسي متون د ).157 :نساء( در قرآن كريم، از همين باب باشداطالق شبهه به امر مشتبه 

 تشـخيص  در اشـكال  و يـز يتم عـدم  كه به كار رفته مواردي در معموالً شبههدهد،  نشان مي

گر باز  از سوي شبهه باطل ارائه به لهئمس اين منشأ .باشد گرفته صورت باطل و حق به نسبت

به  7اين سخن امام علي. كند  جلوه حق شبيهدر پي تالش او باطل  كه اي گونه بهگردد؛  مي

  : اين حقيقت ناظر است

بر پايـه ايـن   ). 81ص: 1414سيد رضي، ( تشبه الحق النّها شبهة الشبهة سميت انما
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 نادرسـت امري  ارائه از است عبارت شبهه: كرد تعريف شبهه را چنين توان مي سخن،

  . بالعكس و باطل دادن جلوه حق منظور به

 مقومات ازجلوه دادن باطل   حق كهدريافت شبهه امري ارادي است  توان مي لحاظ به اين

 باشـد،  آشـكار  و واضـح  آن بطـالن  كـه  اسـت  اي گونه به مطلب گربراين اساس، ا. استآن 

 اتفـاق  باطـل  و حق بين همانندي و تشابه صورت اين در كه چرا ؛ناميد شبهه را آن توان نمي

همچنين شبهه ناخواسته شكل  .آيد نمي پيش زيتمي عدم و التباس اشكال نتيجه در و افتد نمي

به همين لحـاظ،  . از حقيقت و يا شك در آن باشدسؤال توان پذيرفت از سنخ  گيرد و نمي نمي

گـاه    كنندگان با طرح شبهه در پي پديدارشناسي مسئله نيستند و هـيچ  از منظر نگارنده، شبهه

و يـا    قرار نگرفتـه در وادي گمراهي » اشتباه«هدف آنان كشف پديدار علمي نيست و آنان به 

اند، بلكه عامل و عوامـل ديگـري درايـن     به دليل ترديد در حقيقت از رسيدن به آن باز نمانده

  . مورد دخيل است

  نمودار سازه معنايي شبهه

  

هـاي   در مواجهه بـا شـبهه   :اهميت شناخت سبك ائمه: :شناسي ائمه جايگاه سبك

ار آنان را بـه عنـوان الگـو و اسـوه بـراي      مهدويت، از آن سو است كه قرآن كريم سيره و رفت

). 21: احـزاب ( Fرسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَة  لَقَد كانَ لَكُم فيG: جامعه مورد تأكيد قرار داده است

هـاي مهـدويت، گويـاي مـديريت      با شبهه :در حقيقت شناخت شيوه و نحوه مواجهه ائمه
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موضوع است كه از دقت در آن، آثـار عينـي در   اسالمي آنان نسبت به بحران معرفتي در اين 

،  انعكاس اسـتراتژي جـامع   :اي كه عملكرد ائمه يابد؛ به گونه ها تبلور مي برخورد با شبهه

. زدگـان اسـت   اي مهدويت و درمان شبههه معصوم در رويارويي آگاهانه و هوشمندانه با شبهه

مع، پويا و قابل اسـتفاده در  هاي مهدويت جا در مواجهه با شبهه :در اين فرض سبك ائمه

هاي واقفه  كني شبهه گونه كه اين راهبرد در ريشه ها است؛ همان زمان ما و بلكه در همه زمان

در  :بر اين اساس، در اين مقاله تالش خواهد شد منطق اقدام ائمـه . موفقيت داشته است

  .  هاي مهدويت مورد بررسي قرار گيرد پيشگيري، دفع و رفع شبهه

   :ي اهل بيتروش كل

ها در سه مرحله قابل با آن :بيت دهد، مقابله اهل هاي مهدويت نشان مي بررسي شبهه

 :در اين مرحلـه، ائمـه  . گيري شبهه است مرحله اول، قبل از شكل: تحليل و بررسي است

در ايـن فـرض،   . اند كه حتي االمكـان، شـبهه منعقـد نگـردد     كار گرفته تمام تالش خود را به

  .در برخورد با شبهه دفع آن و پيشگيري از وقوع آن است :راتژي ائمهسياست و است

در . هـا اسـت   گيـري آن  ها، همزمـان بـا شـكل    با شبهه :بيت مرحله دوم، مواجهه اهل

هنگامي كه به مواجهه با شبهه ناگزير شدند، در مقام رفع آن برآمدند و تمام  :حقيقت ائمه

  . ي از شبهه را به فرصت تبديل كنندتالش خود را به كار گرفتند تا تهديد ناش

اي است كه  گونه جا كه ماهيت شبهه به از آن. ها است كني شبهه مرحله سوم، دفن و ريشه

بـا تمـام وجـود    : امكان تجديد و تشديد آن حتي بعد از مقابلـه بـا آن وجـود دارد؛ ائمـه    

در . جلوگيري كنند كوشيدند در اين مرحله، ريشه شبهه را خشكانده و از بازگشت و تجديد آن

  .  گانه مذكور پرداخته خواهد شد ادامه پژوهش به توضيح مراحل سه

  پيش از شبهه :بيت اقدامات اهل. 1

در باره مهدويت، مصونيت اعتقادات مردم نسبت بـه ايـن    :بيت هاي اهل يكي از دغدغه

مـوزه در سـامانه   تمام تالش خود را به كار گرفتند تا اين آ :اي كه ائمه مسئله است؛ به گونه

تـر   اعتقادي اماميه به درستي مطرح شود و درك درست و صحيحي از آن صورت گيـرد و مهـم  

به همين دليل آنان در جهت اجراي اين امر مهـم،  . اين كه در اطراف آن انحرافي صورت نگيرد

  .اي انجام دادند كه اين پژوهش در صدد ارائه اين اقدامات است اقدامات سنجيده و شايسته
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  آموزش اثرگذار . 1ـ1

دهد آنان به عوامـل و   هاي مهدويت، نشان مي در مواجهه با شبهه :تحليل سبك ائمه

اي داشتند؛ زيرا غفلت از اين نوع نگاه، رويكـرد پيشـگيرانه از    ساز توجه ويژه هاي شبهه انگيزه

كند و فرهنگ جامعه اماميه را به فرهنگ  رو مي وقوع شبهه در مورد مهدويت را با مشكل روبه

همچنـين  . كنـد  تبـديل مـي   هـا  و انحرافي آميخته به شبهه مصرف كننده محصوالت بيروني

كه  هايي شبههنسبت به در فراگيري بنيادهاي معرفتي مقوله مهدويت، نداشتن آموزش كارآمد 

رو خواهد شد، به بحران معرفتي و درمانـدگي   ها روبه جامعه در مسير اعتقاد به مهدويت با آن

د و استحاله فرهنگي را در اين بـاره بـه دنبـال    گرد اين موضوع منجر مي هاي شبههدر مقابل 

فرهنگ پويا و مولد و مقـاوم در پـذيرش، حفـظ و    براي ايجاد  :به همين دليل، ائمه. دارد

افزايي و تعميق و ترويج آموزه مهدويت را در دستور  ويژه مهدويت؛ معرفت دفاع از امامت و به

كـه مجـالي    :بيـت  راث حديثي اهلحجم انبوه معارف مهدويت در مي. كار خود قرار دادند

به عنوان نمونـه، در روايـات   . ها در اين مقاله نيست، گواه اين ادعا است براي پرداختن به آن

 ، از قبيل نـام و تبـار او پرداختـه شـده اسـت     7هاي شخصي امام مهدي متعددي به ويژگي

و انـواع آن  اي ديگر از روايات، به غيبت آن حضـرت   در دسته. )378ص ،2ج :1395 صدوق،(

 4براي مثال در روايتي به وقوع غيبت صغرا و كبـرا بـراي امـام مهـدي     1.اشاره شده است

اي از  در پاره. )170ص: 1397 نعماني، و 340و  339، ص1ج :1407 كليني،( اشاره شده است

در . )109ص :1397 نعماني،( پرداخته شده است» مهدي«روايات به بعضي از القاب او، مانند 

از نشــر معــارف مهــدويت در جامعــه قبــل از والدت امــام   :بيــت هــدف اهــل حقيقــت،

هاي  ساز است تا سدي محكم در مقابل شبهه ؛ ايجاد آموزشي اثر بخش و فرهنگ7دوازدهم

تبلـور  . وارد براين آموزه ايجاد كند و مانع اسـتحاله فرهنگـي در باورداشـت مهـدويت گـردد     

  . دكي، شاهد اين ادعا استاثربخشي اين آموزش در پذيرش امامت در كو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نگاري از سوي محدثان اماميه منجر  اي است كه به تدوين غيبت فراواني روايات در اين باره به اندازه.  1

 .شده است
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  هاي پيدايش شبهه مبارزه با زمينه. 2ـ1

  هاي انحرافي  مبارزه با برداشت) الف

اين . هاي عمده شبهه است ، يكي از خاستگاه»فهمي و نداشتن فهم صحيح از روايات كج«

توانـد منشـأ انحـراف     شود و مي رويكرد ذهني به تفسير و برداشت نادرست و اشتباه منجر مي

هـاي   در مسئله مهدويت، همواره به مقابله با برداشـت  :به همين دليل، ائمه. قلمداد گردد

به همسـرش   7به عنوان نمونه، واقفه با اين استدالل كه امام صادق. پرداختند انحرافي مي

مفيـد،  ( پنداشـتند  او را قـائم مـي   در خانه ايشان درآمده است؛» ملك«حميده بشارت داده كه 

در پاسـخ بـه سـؤال از     7اي ديگر نيز به اين استناد كه امـام صـادق   عده ).313ص: 1413

را مصداق  7؛ امام كاظم»نام او موسي، به معني آهن سرتراش است«: فرموده است» قائم«

» قيـام بـه سـيف   «رسد تصور جامعه از وجه تسميه قائم،  به نظر مي). همان( دانستند قائم مي

، اين لقـب را بـه قـائم بـودن او     »موسي«به  7كاظم بوده است و به دليل ملقب شدن امام

در روايـت  . اند و اين نكته به اين مسئله منجر شده كه او را مصداق قائم بداننـد  مشعر دانسته

 7ها و قائم دانستن امام هفتم آمده است كه امـام صـادق   ديگري در مورد اين سوء برداشت

اين امر نيز باعث شده كه ). 52ص: 1417طوسي، ( »در دوران هفتمين ما فرج است«: فرمود

  .امام هفتم قائم دانسته شود

در پيشگيري انحراف فكري در مورد مهدويت بـه   :دهد ائمه بررسي روايات نشان مي

به همين لحاظ، آنان با بازنشر معارف مهدوي هوشمندانه به تبار . مند اقدام كردند صورت نظام

. ين مسئله لقب قائم مصداق حقيقي خود را بيابـد پرداختند تا در پرتو ا 7شناسي امام مهدي

، 2ج: 1395 ،صـدوق ( ، او را پنجمين فرزنـد از نسـل خـود خوانـده    7براي نمونه امام كاظم

و امـام  ) 372همـان، ص ( دانـد  ، او را چهارمين فرزنـد از نسـلش مـي   7؛ امام رضا)360ص

ثمره بيـان  ). 377همان، ص( كند ، او را سومين فرزند از نسل آن حضرت معرفي مي7جواد

با اين اقدام از خوانش متفاوت و برداشت نادرست  :حقيقت به اين شكل، آن است كه ائمه

از مفهوم قائم و تطبيق آن بر امام هفتم در بين اماميه پيشـگيري و مصـداق واقعـي قـائم را     

 . معرفي كردند



 

 

120 

م
ده

هف
ل 

سا
 /

ه 
ار

شم
56

 /
ر 

ها
ب

13
96

  

  پااليش احاديث از جعل و تحريف ) ب

گيـري از   افكنان با بهره هد، شبهه مهدويت نشان مي هاي وارد شده بر عليه واكاوي شبهه

جسارت آنان در اين زمينه به حدي . كردند دادن شبهه استفاه مي قالب روايت براي موجه جلوه

بـه  . دادنـد  بود كه گاه حديث جعل كردند و گاه احاديث جعلي را مستند ادعاي خود قـرار مـي  

هـا بـه   ن و جلـوگيري از سـرايت آن  هـاي ايشـا   در مواجهـه بـا شـبهه    :همين دليل، ائمه

  : به عنوان نمونه. افكارعمومي و منابع حديثي به پاكسازي احاديث جعلي اقدام كردند

 7در مورد پدر ايشان، حضرت كـاظم  7قياما صيرفي از امام رضا هنگامي كه ابن

. گونه كه پدرانش از دنيا رفتنـد  از دنيا رفت، همان: در پاسخ او فرمود 7پرسيد؛ امام

پس با اين حديث كـه يعقـوب بـن شـعيب از ابـو بصـير و او از امـام        : قياما گفت ابن

اگر كسي خبر مرگ فرزندم را به شما داد و گفت كـه  : نقل كرده چه كنم 7صادق

را بـه نشـانه پايـان كـار     او وفات يافت و كفن شد و به خاكش سـپردند و دسـتانش   

 7امام صـادق . ابوبصير دروغ گفت: فرمود 7امام رضا. تدفين برهم زد؛ باور نكنيد

االمـر را   اگر كسي خبـر فـوت صـاحب   : بلكه او فرموده است«: اين گونه نگفته است

 ). 773، ص2ج: 1371كشي، ( »براي شما آورد، باور نكنيد

فرموده اسـت فرزنـدش،    7د امام صادقبن محمد است كه مدعي بو زرعة ،نمونه ديگر

سؤال  7اما هنگامي كه درباره اين حديث از امام رضا. شبيه پنج پيامبر است 7امام كاظم

كـه از سـماعه نقـل شـده      7حديث امام صـادق . وغ گفته استرد زرعة: شد، امام پاسخ داد

هنگامي همچنين ). 774همان، ص( به پنج پيامبر است 7االمر است، درباره شباهت صاحب

به اين روايت اشـاره كـرد    7كه علي بن ابي حمزه براي انكار امامت، خطاب به امام هشتم

اال «نقل او را رد كرد و عبـارت   7رود؛ امام رضا كه امام تا جانشين خود را نبيند، از دنيا نمي

 بـن  با توبيخ علـي  7بر پايه اين حديث، امام هشتم). 764همان، ص( را به آن افزود» القائم

حمزه، برداشت انحرافي وي را از معني قائم و جسارت او را به امام، به دليل اسـتدالل بـه    ابي

  .  روايت تحريف شده؛ به شدت مورد نكوهش قرار داد

و برخورد قاطع آنـان بـا احاديـث جعلـي دربـاره مهـدويت نشـان         :مواضع جدي ائمه

بهه بسـته و خاسـتگاه آن برچيـده    ها، الزم است منافذ ش گويي به شبهه دهد، قبل از پاسخ مي

احاديث جعلي را كه در حكم شريان حيـاتي بـراي شـبهه     :بيت به همين دليل، اهل. شود

  .  كنند تا از اين طريق خاستگاه و پرورشگاه شبهه را از بين برده باشند هستند به شدت رد مي
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  گران شبهه دفع دستاويز . 1-3

افكنان براي رسيدن  سازد كه شبهه  آشكار مي هاي مهدويت، اين واقعيت را واكاوي شبهه

تحريـف و  . به مقاصد خود به هر ترفندي دست يازيدند و آن را بهانه انكار حقيقت قرار دادنـد 

ايـن مسـئله موجـب شـد     . تر مورد اشاره قرار گرفت، گواه اين ادعا است جعل روايت كه پيش

افكنـان   قدام كنند كه  براي شبههاي ا هاي مهدويت، به گونه در مواجهه با شبهه :بيت اهل

  : گويد به عنوان نمونه، حسن بن ايوب مي. اي باقي نماند  بهانه

ها بود، در بيت امام  ما با حدود چهل نفر از شيعيان كه احمد بن هالل نيز در بين آن

پـس  . حاضر شديم تا در مورد امام بعـدي از آن حضـرت سـؤال كنـيم     7عسكري

 7ست و قصد پرسيدن مطلبي داشت كه امام عسكريعثمان بن سعيد عمري برخا

به او اجازه نداد و غضبناك برخاست تا از مجلـس خـارج شـود؛ در حـالي كـه از مـا       

بعد از لحظاتي فرزند امام كـه ماننـد پـاره مـاه     . خواستند كسي از مجلس خارج نشود

ا به درخشيد و بسيار شبيه آن حضرت بود، به ما نشان داده شد و حضرت ايشان ر مي

  ). 375ص : 1417 طوسي،( عنوان امام و جانشين بعد از خود معرفي فرمود

احـراز   يواقفـه بـرا   يهـا  از شاخص يكيدريافته بود  7در حقيقت امام حسن عسكري

 7امامت امام رضا ،آناندليل بود كه  ينبه هم .فرزند داشتن آن امام بوده است ،امامت امام

جا كه اين  از آن .)222ص :همان( دانستند مي يدفرزندش مورد ترد يدننداشتن و ند يلرا به دل

 ،75ج  :1403 ي،مجلسـ ( داشـت وجـود   يـز ن 7يدر مورد امامت امام حسـن عسـكر  ترديد 

  در صدد بر آمـد در اقـدامي منطقـي و هوشـمندانه، بهانـه       7؛ امام حسن عسكري)372ص

ها نشان عنوان امام بعد از خود به آن لذا فرزندش را به. افكنان را درباره امامتش بزدايد شبهه

؛ تـا  )375ص :1417 ي،طوس( داد و بر امامت و اطاعت از او در زمان بعد از خودش تأكيد كرد

بـه آنـان،    7همچنين با نشان دادن امام دوازدهـم . ديگر شك و ترديدي وجود نداشته باشد

كه ( بر همگان مشخص شد و بطالن تفكر واقفه و همفكران آنان 4مصداق مهدي موعود

بر جويندگان حقيقت روشن گرديد و به اين ترتيب، در عدم ) دانستند را قائم مي 7امام هفتم

  .  اي باقي نماند افكنان عذر و بهانه براي شبهه 7شناخت مصداق امام دوازدهم
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  ها همزمان با شبهه :بيت اقدامات اهل. 2

  ها د شبههرص. 2-1

سـازي   دهد حفظ باورداشـت جامعـه اسـالمي و مصـون     بررسي مسئله مهدويت نشان مي

اهميت زيادي داشته، بـه همـين    :اعتقاد اماميه نسبت به امامت امام دوازدهم، براي ائمه

دليل، اقدامات اساسي و مهمي از سوي آنان در اين زمينه صورت گرفته است تا مهدي باوران 

در اين جهت به  :ائمه. ها و كج فهمي نسبت به مهدويت محافظت كنند ترا از سوء برداش

: ايـن كـار دو ثمـره درپـي داشـت     . هاي مهدويت پرداختنـد  صورت هوشمندانه به رصد شبهه

گـران   گاه مقهور شبهه شد آنان هيچ موجب مي :ها از سوي ائمه  نخست آن كه رصد شبهه

دشمن، از وقوع در عرصه كيد و مكر او در امان واقع نشوند و ضمن آگاهي به هنگام از ترفند 

موقع شـبهه و برطـرف    دوم آن كه شناخت به. ها سوخته نشود باشند و فرصت پاسخ به شبهه

 :لذا ائمـه . ها و آگاهي از زمينه و ابعاد و لوازم آن امكان ندارد كردن آن، بدون رصد شبهه

افكنان گرفتند؛ چرا  هدوي را از شبههها، فرصت تغيير بنيادهاي معرفتي معارف م با رصد شبهه

چه انحطاط   شود اعتقاد صحيحي به مهدويت صورت گيرد و چنان كه چنين اقدامي موجب مي

گردد و نسـبت بـه آن اقـدام     و انحرافي در مبادي معرفتي مهدويت روي دهد، فوراً شناسايي 

برداشـت انحرافـي از    كنندگان اجازه ندادند شبهه :به اين ترتيب، ائمه. گيرد عاجل صورت 

براين اساس، . مهدويت و يا خوانش متفاوت از آن را به اماميه عرضه و يا بر آنان تحميل كنند

هاي آنان بر مهدويت در مقام  كننده غافل نبودند و نسبت به شبهه هيچ گاه از شبهه :ائمه

، در سـبك  بـه همـين دليـل   . انجام شده و در تنگناي فرهنگي و اجتماعي قرار نگرفتنـد  عمل

اي از مقابله هستيم  هاي مهدويت، شاهد نوع ويژه در مقابله همزمان با شبهه :شناسي ائمه

بـديهي  اين امر اي كه  را در باره آن را به كار برد؛ به گونه» ها رصد شبهه«توان تعبير  كه مي

گيري جريان انحرافي وقف آگاهي و نسبت به آن اشـراف كامـل    از شكل :ائمه: نمايد مي

واقفـه را   8، ماننـد امـام جـواد و امـام رضـا     :شاهد اين ادعا، آن است كه ائمه. اشتندد

 ،2ج: 1371 كشـي، ( شـمردند  بـر مـي  » نصاب«و به مثابه » انعام«و به منزله » الشيعه حمير«

عالوه بر اين كه از كليت جريان انحرافـي نسـبت بـه مهـدويت آگـاهي       :ائمه). 460ص

بـراي نمونـه امـام    . ف پيراون خود در اين زمينه واقف بودنـد داشتند، نسبت به جزئيات انحرا

رو  از ايـن . همنشيني محمد بن عاصم را با واقفيان زير نظر داشت و از آن آگاه بود 7هشتم
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همچنين آن حضرت رفتار علـي بـن ابـي     ).756ص همان،( او را از همراهي با آنان نهي كرد

حمزه را زير نظر داشت و با توجه به انحراف فكري و رفتاري او نسبت به مهدويت، او را فـرا  

نكته جالب توجه اين كه . )65ص: 1417، يطوس( خواند و او را مورد توبيخ و سرزنش قرار داد 

ترداد اموال امام و قائم دانسـتن  هدف علي بن ابي حمزه از عدم اس. امام به خوبي دريافته بود

  است و راه رسيدن او به اين هدف شـوم، شـبهه   7موسي بن جعفر، انكار امامت امام هشتم

همواره او  7به همين دليل، امام هشتم. پراكني و ايجاد شك و ترديد در امر امامت او است

همچنين امـام  . امام دور سازدجامعه اماميه را از  ،  را زير نظر داشت كه مبادا با اعتقاد فاسدخود

بن بزيع بود؛ چون از شك و دو دلي او نسبت بـه امـر امامـت     حمزةجوياي احوال  7هشتم

از ايـن رو،  . دانست آگاهي داشت و در وراي اين ترديد، گرفتار شدن واقفه به كفر را مسلّم مي

با  :عامل ائمهدقت در ت ).69صهمان، ( داشت واقفه برحذر مينزديك شدن به اماميه را از 

از زمان و جغرافياي شبهه آگاهي داشتند و اشراف آنـان   :هد، ائمه د موارد مذكور نشان مي

شناختند و فراتر  گر و شبهه او را، به صورت دقيق مي در اين زمينه به حدي بود كه حتي شبهه

. دور نبـود از اين، رفتار شبهه كننده و اصرار او بر اعتقادش و همچنين عاقبتش از نظـر آنـان   

هاي آن را بـه دسـت    آوردن اطالعات دقيق از شبهه، ريشه با به دست :براين اساس، ائمه

  .  هاي آن، مانع امتداد شبهه و ترويج آن در طول تاريخ شدند آوردند و با مبارزه با سرشاخه مي

  گر شبههاحضار و بازخواست . 2ـ2

ها را مطرح و  توجهي از شبهه دهد واقفه بخش قابل هاي مهدويت نشان مي واكاوي شبهه

او به انگيزه . توان به حيان سراج واقفي اشاره كرد به عنوان نمونه مي. در جامعه منتشر ساختند

قـائم بـودن آن   تفكـر انحرافـي   ، شهادت آن حضرت را انكار و 7تصاحب اموال امام كاظم

واقفه شـهادت   پس از آن كه ).460ص: 1371كشي، ( منتشر كرد حضرت را در ميان شيعيان

به سراغ سـران ايـن    7را انكار كردند و او را زنده و قائم خواندند؛ امام هشتم 7امام هفتم

هـا   نزد آن 7جريان انحرافي فرستاد و از آنان خواست تا اموال و آنچه را از موسي بن جعفر

). 65ص: 1417، طوسـي ( تحويل دهند 7، به عنوان وارث امام هفتم7است، به امام رضا

ه در اين جريان حائز اهميت است، دليل بازخواست و احضار سران وقف، از جمله علي بن آنچ

در حقيقـت، علـت ايـن كـه امـام      . حمزه و زياد بن مروان قندي و عثمان بن عيسي است ابي

اموال را از آنان مطالبه كرد، عدم كفايت و لياقت آنان در خدمتگزاري به امامت بوده؛  7رضا
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آمدند و نه حاضر بودند اموال را به امام بعدي بسپارند،  وارث امام به شمار ميها نه  چرا كه آن

الزمه اين تفكر، ). همان( دانستند را حي قائم مي 7بلكه به انگيزه تصاحب اموال، امام هفتم

همچنين آنان پا را از اين فراتر . انكار مهدويت و ايجاد انحراف در تشخيص مصداق آن است

شـدند و يـا وانمـود     امام دانسته و يا به حلول روح امام در جسم آنان قائل مينهاده و خود را 

توانند با امام  ها هستند كه مي ها تفويض كرده است و فقط آن كردند كه امام امور را به آن مي

اي از امام  بازي مجسمه او با شعبده. كرد محمد بشير استلشاهد اين ادعا، عم. در ارتباط باشند

كـرد، امـام    هاي ابريشـمي بـه آن مجسـمه وانمـود مـي      ه بود و با پوشاندن لباسهفتم ساخت

  ). 477ص :1371 كشي،( در خانه اوست و امر امامت را به وي سپرده است 7كاظم

بـه  : دهد، ائمه پراكني نشان مي با اين گونه از انحراف و شبهه :دقت در رفتار ائمه

از نظر آنان، صرف اطـالع رسـاني بـه    . كردند آگاهي از شبهه و انحراف منحرفان بسنده نمي

ها كافي نيست؛ زيرا ممكن بود جامعه اماميه، بـا آن   شيعيان، براي گرفتار نشدن در دام شبهه

گرفتار شدن تعدادي از . ها ايجاد كند استضعاف فكري خود، نتواند سد محكمي در برابر شبهه

به صورت  :به همين رو، ائمه. دانستتوان شاهدي براي اين ادعا  ها را مي اماميه به شبهه

هاي آنان از  هاي مهدويت به  اين مقوله ورود يافتند تا با رصد شبهه فعال در مواجهه با شبهه

خواستند نشان دهنـد   :عالوه براين، ائمه. ها داده شده باشد نزديك پاسخ قاطعي به شبهه

يشان است و بـه همـين   از سران وقف، شاخصي براي بطالن اعتقاد ا :بيت نارضايتي اهل

افكنـان بـه    دليل، آنان را احضار، بازخواست و طرد كردند تا اگر جايگاه و موقعيتي براي شبهه

جهت انتساب و يا ارتباط  آنان با امام تثبيت شده است؛ از بين برود و به اين ترتيب، بـا ايـن   

  .   ها از آنان گرفته شده باشد اقدام زمينه اعتبار بخشي به شبهه

دهـد در   رسي رفتار اين گونه افراد و مقايسه آن با رفتـار مـدعيان دروغـين نشـان مـي     بر

هاي فراواني وجود دارد و اين، بدان معنـي اسـت كـه رفتـار آن      انحراف اين دو گروه شباهت

افكنان و مدعيان دروغين در زمـان مـا    تواند الگويي مناسب براي برخورد با شبه زمان امام مي

  .هاي آنان منجر شود ني شبههك باشد و به ريشه

  افكنان  مناظره و احتجاج با شبهه. 2-3

 تـري  بـيش ها در زمان واقفه، شـدت  دهد، شيوع آن مهدويت نشان مي هاي شبههواكاوي 

هـاي مهـدويت    در رويارويي با شـبهه  :شناسي ائمه به همين دليل، در سبك. داشته است



  

 

125 

ك
سب

 
مه

 ائ
هه

اج
مو

ي 
س
شنا

: 
هه

شب
با 

 
ت

وي
هد

 م
ي

ها
… 

به چشـم  تر  كه آن زمان حضور داشتند، بيش 8ماني مانند امام رضا و امام جواداقدامات اما

اگـر منصـب امامـت بعـد از امـام      خواهنـد   آن حضرت هنگامي كه واقفـه از او مـي  . خورد مي

  : فرمايد مسئله امامت خود را علني كند؛ در مناظره با ايشان مياز آن اوست،  7هفتم

را بـا شـما مطـرح    پيامبر نيز در ابتدا رسالتش را آشكار نكرد و اگر من مسئله امامتم 

از روي تقيـه، پـدرش را زنـده     7كنم بدان دليل است كه نگوييـد امـام هشـتم    مي

كنم؛ پس چگونه در باره امامت پدرم  داند؛ زيرا من در باره امامتم با شما تقيه نمي مي

  ). 214، ص2ج: 1372صدوق، ( !تقيه كنم؟

   :فته است؛ آن حضرت فرمودپدرت از دنيا نر: در جاي ديگر وقتي واقفه به آن حضرت گفتند

رسـول اهللا از  ! ؛ منزه است خداسبحان اهللا مات رسول اهللا و لم يمت موسي بن جعفر

  ). 106، ص1همان، ج( دنيا رفت، چگونه موسي بن جعفر از دنيا نرود؟

در  7دهـد امـام هشـتم    گيري قاطع امام در باره حيات پدرش، به خوبي نشان مي موضع

صدد مقابله با انكار مهدويت از سوي واقفه اسـت و بـه شـدت بـا خـوانش متفـاوت آنـان از        

  .كند مهدويت و مصداق آن مخالف است و به همين دليل با آن مبارزه مي

  افكنان پاسخ مبتني بر نياز و موقعيت شبهه. 4ـ2

 المت روانـي قبل از شناخت دقيق از سـ  ،كننده و يا پرسشگر پاسخ به شبهه و سؤال شبهه

اين نكته گفتني است كه منظور از سالمت رواني، . او امري غيرممكن است وي و نياز واقعي

گر به جنون و صرع نيست، بلكه منظور نگارنده شناخت روحيات  اطمينان از عدم ابتالي شبهه

اي كـه او در آن زنـدگي    گر است كه در بستر فرهنگـي جامعـه   شناسي شخصيتي شبهه و تيپ

تواند تعصب و لجاجت در مقابل حقيقـت باشـد كـه     ، شكل گرفته است و ثمره آن ميكند مي

احـوال  طبعاً رهاورد اين رويكرد، حيرت و سرگرداني نسبت به حقيقت است؛ چنان كه دربـاره  

  : آمده است 7واقفه در حديث امام هشتم

و واقفه نسبت به امام در شك و حيـرت هسـتند   ؛ يعيشون حياري و يموتون زنادقة

  ). 456ص: 1371كشي، ( روند زنديق از دنيا مي

شــناختي از صــاحب شــبهه و ســؤال، از مبــاني  آگــاهي روان ،در حقيقــتبــراين اســاس، 

گويي به شبهه و سؤال است و اصول و مباني هنجـاري شـبهه و سـؤال بـر آن اسـتوار       پاسخ

 ك سطح نيسـتند يزده در  شبههو كننده  شبهه  :بيت اهل از منظر ،دليلبه همين . گردد مي
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سـلوني قبـل ان   « :نـدا داد  7هنگامي كه امام علي ،از اين رو). 744ص :1414سيدرضي، (

آن حضـرت   ،را مـدعي خوانـد   7امـام علـي   »العرب دةمهو«كه فردي از  با اين ؛»تفقدوني

رغم ميل اصحاب و شيعيانش كه به دنبال طرد و قتل آن شخص بودند، با روانكاوي دقيق  به

زده بـه   يهـودي بهـت  آن عـرب  داد و لـذا  با محبت و منطق به سؤاالت او پاسخ  ،آن شخص

قبل از ارائه پاسخ شـبهه يـا سـؤال، الزم     لذا، .)231ص ،54ج :1403 ،مجلسي( اسالم گرويد

مورد مطالعه  ،پردازد شبهه يا سؤال مي ياي كه به القا است سالمت رواني شخص و يا جامعه

رسيدن به پاسخ يك مجهول و سد رخنه معرفتي از پرسش، قرار گيرد تا مشخص شود هدف 

برخاسته از قلب مريض است و  اين شبهه  گر در صدد جدال و مغالطه است، يا اين كه پرسش

خود را بـر   ديدگاهدارد تا با نگرشي گزينشي،  را برآن مي اوست كه ويو روح و روان پريشان 

 و و مستندي از كتاب و سنت داشته باشد ، بدون آن كه سخن او پشتيبانكندديگران تحميل 

كه با  هستند  واقفه بر مهدويت گران شبهه ،شاهد اين ادعا .از منظر و منطق علمي تبعيت كند

علـي بـن ابـي حمـزه و      7كار را به جايي رساندند كه امـام هفـتم   ديدگاه امامت،اعتزال از 

علـي بـن ابـي     7ام هشتمام). 67ص: 1417طوسي، ( خواند » اشباه الحمير«همفكرانش را 

كشـي،  ( ورزد دانست كه بر كار زشت خود اصرار مـي  گر و معاند حق مي حمزه واقفي را ستيزه

عيان شـده بـود علـي بـن ابـي حمـزه و        :براين اساس، براي ائمه). 765، ص2ج: 1371

همفكرانش، مانند عثمان بن عيسي رواسي و زياد بن قنـدي از شـك در اصـل امامـت امـام      

وگو و استدالل با آنان در ايـن   لذا گفت). 68ص: 1417طوسي، ( دارند دست برنمي 7هشتم

به همين دليل، در . ها نياز واقعي آنان نيست نمود و در واقع، پاسخ به شبهه نتيجه مي مقوله بي

كننـدگاني از ايـن سـنخ، بحـث و اسـتدالل       در مواجهه آنان با شـبهه  :شناسي ائمه سبك

  . هد نيستيمها شارا با آن :ائمه

هنگام برخورد با برخي واقفه كه از سالمت روان برخـوردار بودنـد،    :در حالي كه ائمه 

تـوان   براي نمونه مي. دادند هاي آنان را به نيكي و به صورت كامل پاسخ مي سؤاالت و شبهه

اي بـه امـام    نصر بزنطي اشاره كرد كه سـؤاالتش را در نامـه   ابيابن به  7به پاسخ امام رضا

در ايـن ميـان، امـام    . نوشت، در حالي كه سؤال اصلي خود را فراموش كـرده بـود   7شتمه

اش پاسـخ داد و   ضمن پاسخ به سؤاالت مندرج در نامه، به سـؤال فرامـوش شـده    7هشتم

 :1409، راونـدي ( همين نكته استبصار بزنطي و رها شدن او را از جريان وقف موجب گرديـد 
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بـا ديانـت و بيـنش اعتقـادي آنـان ارتبـاط        ،واني افرادسالمت ر ،براين اساس .)663ص ،2ج

 پريشـي و بيـنش   روان بـه در صورتي كـه جامعـه    ؛بريم پي مي ،مستقيم دارد و از دقت در آن

از سوي اگر حتي  ،آنان هاي هو شبه ها پاسخ به سؤال ،باشدگرفتار نسبت به اعتقادات  انحرافي

هـا   دا و رسول او صورت بگيرد اثربخش نخواهد بود؛ چرا كه در اين صـورت، شـبهه  حجت خ

در  .انجامـد  به جهالت و گمراهي مـي  وگرايش به ظلم براي عدول از حق است و در ادامه به 

تنها  پاسخ علمي نه ،نيست و در اين فرض پژوهشي لهئهدف از سؤال طرح مسجا  حقيقت، اين

يقت و كفر موجبات دوري از حق، :از منظر ائمهبلكه  ،شود نمي له تلقيئتبيين و تحليل مس

 گرفتـار شـدند   چنان كه واقفـه بـه كفـر    ؛)45، ص1 ج :1407، كليني( آورد سائل را فراهم مي

بن بزيع اشاره كرد كه چون امام  حمزة توان به براي مثال مي). 668، ص2ج :1395 ،صدوق(

. بـرد  فتنـد، او در شـك و دو دلـي بـه سـر مـي      از حال او پرسيدند؛ در پاسخ امام گ 7هشتم

كند پدرم زنده است و واقفه كه امـروز در شـك هسـتند، از دنيـا      او گمان مي: فرمود 7امام

در باره علي بن ابي حمزه نيز، وشـاء از  ). 69ص: 1417 طوسي،( روند، مگر زنديق و كافر نمي

ور شده است كـه تـا قيامـت خـاموش      نقل كرده است كه آتشي در قبرش شعله 7امام رضا

دهد، فقـدان   كنندگان نشان مي دقت در احوال شبهه). 58، ص49ج :1403مجلسي، ( شود نمي

بـه   7سالمت روان آنان مانع جدي براي قبول حقيقت بوده است و حتي پاسخ امام معصوم

  .دكن هاي آنان مشكل چنداني را حل نمي شبهه

ترين پاسخ، آن هم با بيان  چه علمي توان دريافت كه چنان گفته مي از دقت در مطالب پيش

خلـدون، احمـد امـين مصـري،      ابـن  تيميـه،  ابـن هاي افرادي چـون   به شبهه 7امام معصوم

از سوي آنان پذيرفتـه   داده شود؛ الخميس و همفكرانش كاتب، قفاري و عثمان قرضاوي، احمد

ايشان را فرا گرفته است ن ادعا آن است كه نوعي بيماردلي و كور باطني دليل اي. نخواهد شد

دارد و  و مغالطات، در مهـدويت وا مـي   ها شبههطرح  ها را به و اين بيماري قلبي و باطني، آن

 ،بـا ايـن وضـع   . تر از خورشيد را مورد شبهه قرار دهنـد  روشن اين مقولهشود آنان  موجب مي

به مثابه تيرهايي در دست شيطان هستند كـه   ،است كردهاشاره  7كه امام علي چنان ،اينان

پر واضح ). 184ص :1414 ،سيد رضي( كوبد رد و بر هدف ميگذا ها را در كمان مي آنشيطان 

          .رسيدن به حقيقت نيست ها، شبههدغدغه آنان از طرح  است كه با اين رويكرد،
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  ها شبههبعد از  :بيت اقدامات اهل. 3

جا كه ممكـن بـود    تا آن :دهد ائمه هاي وارد شده بر مهدويت، نشان مي شبههبررسي 

طرح مسـئله  . تمام تالش خود را به كار گرفتند تا از وقوع شبهه بر اين مسئله پيشگيري كنند

بـا وجـود   . توان دليلي قوي براين ادعا دانسـت  را مي 7مهدويت، قبل از والدت امام مهدي

رغـم مخالفـت و مقاومـت آنـان در اطـراف مقولـه        ايي كه بهه نسبت به شبهه :اين، ائمه

عـالوه بـر ايـن،    . كردنـد  ها برخـورد مـي   تفاوت نبودند و قاطعانه، با آن مهدويت پديد آمد، بي

هاي مهدويت و جلوگيري از تجديد و تكـرار شـبهه بـراي     به جهت بازپيرايي شبهه :ائمه

دست از كار نكشـيدند و تمـام تـالش     ها نسل بعدي، حتي پس از مواجهه و مخالفت با شبهه

ها به فرصت تبديل گـردد و رسـوبات فكـري از     خود را به كار گرفتند تا تهديد ناشي از شبهه

هـا   بدين منظور، آنان در ادامه فعاليت خود در رويارويي بـا شـبهه  . مقوله مهدويت زدوده شود

  :  اقدامات زير را انجام دادند

  افكنان نهي از همنشيني با شبهه. 3-1

اي به زمينه رشد آن بستگي دارد و شبهه نيز از ايـن قاعـده مسـتثنا     بقا و زوال هر پديده

دهـد   هـاي وارد بـر مهـدويت، نشـان مـي      در مواجهه با شبهه :بررسي سبك ائمه. نيست

بـه همـين   . ها در سامانه اعتقادي اماميـه مسـتقر نشـود    اين بوده كه شبهه :سياست ائمه

لذا شاهد . دار تبديل نشود افكني به جريان دنباله ي رفتار كردند كه شبهه ا جهت، آنان به گونه

هاي مهـدويت پژوهشـي    سير تطور شبهه. هاي مهدويت در طول تاريخ نيستيم استمرار شبهه

هاي كيسانيه، زيديه و واقفه بر مهدويت  طلبد؛ اما مسلم است كه در زمان ما شبهه مستقل مي

تالش زيادي كردند ها  در زمان پيدايش شبهه :ل است كه ائمهرواج ندارد و اين بدان دلي

در حقيقت، هدف آنان از . ها گرفته شود ها محدود شوند و امكان رشد و پرورش از آن شبههتا 

ترديد يكـي از اقـداماتي    اين رويكرد از بين بردن شبهه و خشكاندن ريشه آن بوده است و بي

يريت جامعه و كنتـرل آن بـه عنـوان يـك رسـانه      كند، مد كه به تحقق اين مسئله كمك مي

براي تحقـق ايـن مهـم، بـه عنـوان يكـي از        :از اين رو، ائمه. افكن است عمومي شبهه 

در حقيقت آنان با اين . اند افكنان نهي كرده اقدامات مهم خود، شيعيان را از همنشيني با شبهه 

مانع سرايت شبهه بـه ديگـران    كار زمينه بسط و گسترش شبهه را از شبهه افكنان گرفتند و

ها بيفتد و از اين طريـق در ميـان    ها در محافل عمومي بر سر زبان شدند و اجازه ندادند شبهه
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افكنان جو عمومي جامعه را بـه    اجازه ندادند شبهه :به تعبير ديگر، ائمه اشاعه يابداماميه 

. هاي مهدويت قرار دهند شبههعنوان يك رسانه در اختيار بگيرند و آن را محملي براي انتقال 

: 1371 كشـي، ( بن عاصم را از همنشيني با واقفه نهي كرد محمد 7امام هشتم براي نمونه،

افكنان، نقش آنـان را در   صفتي شبهه  با آگاهي از شيطان :در حقيقت ائمه). 756، ص2ج

منظـر  از . منحرف ساختن ديگران برجسته ساختند و بـه ايـن لحـاظ بـا آنـان مقابلـه كردنـد       

مانند على بن حسكه قمى در نقـش شـيطانى در مقابـل ديگـر      ،اين گونه افراد، :بيت اهل

همـان،  ( كنند اطل را به ايشان الهام ميشوند و سخنان ب گر مى مانند قاسم يقطينى جلوه ،افراد

  .)802ص

است كه جامعـه  افراد، بدان دليل اين توان دريافت، نهي از همنيشني با  مي براين اساس، 

مد بن قمى و مح قاسم يقطينى، ابن باباى( على بن حسكه و شاگردانش زيور ر اثر شيطنتب

له از زاويه ديگري نيز ئبه اين مس :ائمه). 806همان، ص( شود منحرف مي) ىعموسى شري

. اسـت  افكنان  مجالست با شبههنگرش انتقادي به آثار و پيامدهاي مخرب  ،و آن اند نگريسته

 دادن احاديـث  منحرف بـا نقـل احاديـث و نسـبت    گر و  شبههشود افراد  له موجب ميئاين مس

سخنانى اظهار كنند كه موجب اشمئزاز قلوب است و به رغم اين كه در  ،:ساختگي به ائمه

و در نتيجه اعتقادي سخيف و  شوند نسبت داده مي :به ائمه  ؛افكار عمومي مقبوليت ندارد

بل عقالنيت و خردورزي در اعتقاد بـه امامـت   و شيعه كه سم ضعيف به مهدويت شكل گيرد

ار و اذيـت  زآ موجـب پر واضـح اسـت كـه ايـن رويكـرد نـاگوار       ! است، به جهل گرايش يابد

قـد  « :آمده استاين گونه  7اين حقيقت در سخن امام مهديكه  است؛ چنان :بيت اهل
 :1403طبرسي، ( »دهند ؛ شيعيان نادان و احمق، ما را آزار ميآذانا جهالء الشيعه و حمقائهم

تـوان   ،جامعـه بـه دليـل عـدم تشـخيص انحـراف       ،در اين فرضبديهي است  ).474ص ،2ج

، از :ائمـه  دليل، به همين. افكنان را ندارد  و رد ادعاي باطل شبهه در برابر شبهه مقاومت

با اهتمام به تبيين و تميز خطوط انحرافى از مسير صحيح و سالم امامت  7جمله امام هادي

انـد  فكنان تأكيد كـرده ا  ع، در ميان جامعه شيعه بر دوري از منش و روش و گفتار شبههو تشي 

 ).802، ص2ج :1371 كشي،(

  افكنان  طرد اجتماعي شبهه. 3-2

گيري شبهه  بدون برخورد با علل و عواملي كه به شكل ها، شبههمقابله با واضح است كه 
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 ،در اين فرض .تجديد شبهه خواهد شد چندان اثربخش نيست و موجب بازگشت و ،انجامد مي

خشكاندن ريشه  ،از اين رو .تر مطرح شود قوي يشبهه ممكن است به شكلي ديگر و به صورت

 ،دهد نشان مي ها شبههدر مقابله با  :مطالعه سيره و روش ائمه. شبهه اهميت فراواني دارد

  شـبهه برخورد آنان بـا   و لذا است :اصلي ائمه هاي دغدغهمقابله با تجديد شبهه، يكي از 

و  افكنـان  شـبهه در اقدامي ديگر  :بر اين اساس، ائمه. كند افكنان اهميت فراواني پيدا مي

توان به ابوسعيد مكـاري   براي نمونه، مي. را مورد لعن و نفرين قرار دادندصاحبان افكار باطل 

اموش و فقـر را وارد  او را نفرين كرد و از خدا خواست نور او را خـ  7امام رضااشاره كرد كه 

از اين رو، هنگامي كه مكاري قصد داشـت از آن  ).  576، ص2ج: 1371كشي، ( اش كند خانه

كنم پاسـخ مـرا بپـذيري، مـن تـو را از       گمان نمي«: به او فرمود 7حضرت سؤال كند؛ امام

ان ، بـد :رسد طرد اين گونه افراد از ناحيه ائمه به نظر مي). همان( »دانم مواليان خودم نمي

بـراي   :پذيرفتند و ائمـه  نمي :دليل است كه آنان سخن حق و پاسخ درست را از ائمه

اين كه رفتار چنين افرادي در جامعه عادي تلقي نشود و موجب انحطـاط ديگـران را فـراهم    

  . دادند نياورد، آنان را مورد لعن قرار مي

طـل خـود بـه سـادگي     افكنان از عقايد با دانستند شبهه  به خوبي مي :در حقيقت، ائمه

و آن را احيـا  گيرند تا محملي براي شبهه خود پيدا  دارند، هر مكري را به كار مي  دست برنمي

گران به بهانه سؤال يـا منـاظره    ند شبههدهوشمندانه اجازه ندا :به همين دليل، ائمه. كنند

مـي مـرد   توان بـه رد منـاظره كال   براي نمونه، مي. فرصت ديگري براي طرح شبهه پيداكنند

به فرصتي كه در منـاظره   7اشاره كرد كه در آن، امام صادق 7شامي از سوي امام صادق

 آورد شد، به عنوان تالي فاسد نگريست كه زمينـه انكـار حقيقـت را فـراهم مـي      نصيب شامي 

همچنين حسين بن روح نوبختي از مباهله و مناظره با شلمغاني ). 171، ص1ج: 1407 كليني،(

دقت در اين نوع تعامل نائب امام بـا انحـراف فكـري    ). 307ص: 1417 وسي،ط( اجتناب كرد

دهد كه او به خوبي دريافته بود شلمغاني، به مباهلـه بـه عنـوان راهبـردي      شلمغاني نشان مي

لذا ابن روح، هوشمندانه با او مباهله نكرد . براي اثبات حقانيت ادعاي باطلش نظر دوخته است

بـه ايـن ترتيـب، بـا ايـن      . فرصتي دوباره در اختيـار او قـرار گيـرد    و اجازه نداد از اين طريق

گيري مناسب شلمغاني، ملعون و مطرود ماند و لعن امام موجبـات كنارگذاشـتن او را از    موضع

  .  سوي جامعه اماميه فراهم آورد
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  افكنان به مثابه ضد فرهنگ  بازنمايي شبهه. 3-3

ها از  ههدهد بخش قابل توجهي از شب نشان ميهاي وارد بر مسئله مهدويت  بررسي شبهه

ناحيه افرادي مطرح شده است كه شخصيت آنان از سـوي جامعـه اسـالمي معتبـر و معتمـد      

 1.دانسته شده است و حركت آنان به عنوان جرياني فرهنگي با صبغه ديني پذيرفته شده بـود 

اين نكتـه  . كارگزار امام بودنداي از زمان وكيل يا  ويژه كه تعدادي از شبهه افكنان در برهه به

هـا را   هـا، آن  شد جامعه اسالمي، ناخواسته و بدون داشتن نگرشي نقادانه به شـبهه  موجب مي

  توانست به ماهيت حقيقـي جريـان ضـدفرهنگي شـبهه     تر مي در اين فرض جامعه كم. بپذيرد

گرد و لذا عمالً بـا  افكنان شك كند و رويكرد ناصواب آنان را در مورد امامت، به ديده تأمل بن

با توجه به اين نكتـه   :ائمه. شد كه كانون آن درون جامعه اسالمي بود رو مي بحراني روبه

كننـدگان و بيـان عاقبـت شـوم و      مهم در اقدامي اساسي در پي معرفي چهـره واقعـي شـبهه   

شـد  كنندگان بود و موجـب   اين اقدام ضربه محكمي بر اعتبار شبهه. سرانجام بد آنان برآمدند

در ظـاهري موجـه جلـوه     :افكناني كه به عنـوان اصـحاب ائمـه    سابقه آن دسته از شبهه 

نتيجه اين اقدام هوشـمندانه  . كردند، مورد خدشه قرار گيرد و اظهارات آنان زير سؤال برود مي

در  :در حقيقـت ائمـه  . افكنان بود  ، سلب اعتماد جامعه اسالمي از شبهه:از سوي ائمه

هـاي   اعتنايي از كنار شخصيت و بسيار دقيق كاري كردند كه جامعه با بياقدامي حساب شده 

هاي آنان بـاقي نمانـد و    گر و حركت ضدفرهنگي آنان عبور كند و خريداري براي شبهه شبهه

بـه  . گيري آنان فـراهم شـود   به اين ترتيب، زمينه طرد آنان از سوي جامعه و در نتيجه گوشه

طوسـي،  ( »اشـباه الحميـر  «بن ابي حمزه و همفكـرانش را  ، علي 7عنوان نمونه، امام هفتم

؛ تـا  )460ص: 1371كشي، ( خواند» حمير الشيعه«، واقفه را 7و يا امام جواد) 67ص: 1417

در اقـدامي جالـب    7امام هشتم. هر گونه همراهي با او از سوي جامعه حماقت دانسته شود

قفي خواند و آنان را بازمانده از حقيقت دانستند، وا را قائم مي 7توجه، كساني را كه امام هفتم

 :بيـت  ها را به منزله نصاب و دشمنان اهلآن 7همچنين امام جواد). همان( معرفي كرد

ابـن   شناسـي حركـت ضـدفرهنگي علـي     در حقيقت، آن حضرت بـا جريـان  ). همان( بر شمرد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريان عبارت است از تشكل، جمعيت و گروه اجتماعي معيني كه عالوه بر مباني فكري، از نوعي « . 1

پس دارا بودن صبغه اجتماعي و انديشه مشخص، رفتار معين و مرتبط با ... رفتار ويژه برخوردار است

 ).20ص: 1389خسروپناه، ( »اند هاي جريان اجتماعي انديشه و داشتن تعدادي پيرو، ويژگي
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قعيت اجتمـاعي و  حمزه و همفكرانش، انحرافات آنان را بازنمايي كرد و با همين اقدام، مو ابي

گيري آنان و طـرد   اعتبار آنان را در جامعه اسالمي از آنان سلب و به اين ترتيب، زمينه گوشه

ها را از سوي جامعه فراهم كرد تا ديدگاه ناصواب ايشان در مورد مهدويت، از سوي جامعه  آن

بـه   همچنين حسـين بـن روح نـوبختي در پاسـخ    . اسالمي و افكار عمومي كنار گذاشته شود

عنـوان  » مخـذول ضـال مضـل   «ها از انحراف ضد فرهنگي شلمغاني، او را بـه   سؤاالت قمي

امـام حسـن    ).373ص: 1417طوسـي،  ( سـاخت و ارتـداد احمـد بـن هـالل را مطـرح كـرد       

در ). 535ص: 1371كشـي،  ( نيز احمد بن هالل را صوفي رياكار و بازيگر خواند 7عسكري

گيـري، رفتـار احمـد بـن هـالل را بـه مثابـه         با اين موضـع  7حقيقت، امام حسن عسكري

دانست و نقاب از چهره كسي برداشت كه پنجاه و چهار بـار بـا پـاي     ضدفرهنگ مهدويت مي

نرسيده است و لذا از پذيرش نيابت  7؛  اما به عمق و كنه حج و لقاي امام)همان( پياده رفته

 7اكنـي در اطـراف امامـت امـام دوازدهـم     رپزند و رفتار او موجب شـبهه   نايب او سرباز مي

رفتـه  اي خيال كنند با توجه به اين كه او پنجاه و چهار حج با پاي پياده  شود؛ چرا كه عده مي

است،  به چنان زهد و تقوايي دست يافته كه نتيجه آن شناخت حـق از باطـل اسـت و بـدان     

نيـز او را بـه عنـوان نايـب امـام       دليل كه او نيابت محمد بن عثمان را نپذيرفته اسـت، آنـان  

بديهي است پيامد اين نوع نگاه به امامت جريـان ضـدفرهنگي اسـت كـه     ). همان( نپذيرفتند

  .است 8نتيجه آن انكار امامت امام حسن عسكري و امامت امام دوازدهم

  تبديل تهديد شبهه به فرصت بيان . 3-4

افكنـان، نشـان     فكـري شـبهه   در تعامل با انحرافات: و بررسي استراتژي ائمه تحليل

طلـب   هاي دشمنان فرصـت  دادند و حيله شناسي اهتمام زيادي مي به دشمن :دهد ائمه مي

اي  شد؛ به گونه گاه مورد غفلت واقع نمي براي نفوذ به سامانه اعتقادي اماميه از منظر آنان هيچ

در نتيجـه  ، غفلـت از بيـداري دشـمن و ناديـده گـرفتن مكـر و خدعـه او و        7كه امام علي

بـراين  ). 79ص: 1414سيدرضـي،  ( دهد گرفتارشدن به آن را به شدت مورد نكوهش قرار مي

گر و مراقبت از  هاي مهدويت، فطانت و زيركي در مواجهه با شبهه اساس، در مواجهه با شبهه

هـاي   رود و بـه اصـطالح در مواجهـه بـا شـبهه      افتادن در دام او، اصلي اساسي به شمار مـي 

گـر واقـع    جه به اين نكته بسيار مهم است كه بازيچه و مقهـور شـبهه يـا شـبهه    مهدويت، تو

هـا را   توان آن گيرد، لوازمي دارد كه نمي اي شكل مي واقعيت اين است كه وقتي شبهه. نشويم
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گيـرد؛ ايـن رويكـرد، نسـبت بـه       جا كه شبهه سازماندهي شده شكل مي ناديده گرفت و از آن

گر نتواند بـا   كند كه شبهه طلبد و مراقبتي و احتياطي اقتضا مي شبهه برخوردي هوشمندانه مي

تـوان   بـر پايـه ايـن سـخن، مـي     . ها، افكار عمومي را بازيچه دست خود قرار دهد طرح شبهه

هاي مهدويت از معلول عبور كرده و علـت   در تعامل با شبهه :دريافت كه در حقيقت، ائمه

د تا به اين ترتيب، بتواننـد در سـايه آن، در آينـده و    ان و خاستگاه شبهه را مورد توجه قرار داده

اين مسئله از دو جهت حـائز اهميـت   . هاي مهدويت پاسخ دهند براي هميشه نسبت به شبهه

  :است

هـاي زيديـه و واقفـه و     ها به شبهه در برخورد با شبهه :سبك ائمهنخست آن كه اگر 

ي مهـدويت در زمـان مـا ثمـره و     هـا  نظاير آن معطوف و محدود شود، براي مواجهه با شبهه

از ايـن رو،  . هاي واقفه و نظاير آنان، امروزه منسوخ شـده اسـت   كاربردي ندارد؛ چرا كه شبهه

تـرين   توان بـر اسـاس آن بـه پيچيـده     سبكي در پيش گرفتند كه به عنوان الگو مي :ائمه

اقـدام  قبل از پاسخ بـه شـبهه بـر ايـن      :دوم آن كه ائمه. هاي مهدويت پاسخ گفت شبهه

هاي وارد بر مهدويت و پاسخ آن بازنشر داده نشود تا به ايـن طريـق    مواظبت كردند كه شبهه

 :بر ايـن اسـاس، ائمـه   . گر فراهم نشود محمل تبليغ شبهه و بزرگ كردن شخصيت شبهه

منطقي هوشمندانه در پيش گرفتند و از پديد آمدن بحراني معرفتي در سامانه اعتقادي اماميه 

 :يابيم كه ائمـه  با شبهات مهدويت، موردي نمي :در مواجهه ائمهلذا . ندپيشگيري كرد

هاي شخص و يا جرياني پرداخته باشند و اين  و يا اصحاب ايشان به صورت مستقيم به شبهه

در مواجهـه بـا ايـن     :گر منجر شده باشد، بلكه ائمه شدن شخصيت شبهه مسئله به بزرگ

شـاهد ايـن   . انـد  مت و مهدويت را مورد توجه قرار دادهگونه موارد، هوشمندانه اصل مسئله اما

محمد بن عيسي . وجود داشته است :در زمان ائمهاست كه سؤاالت  ي ازحجم انبوهادعا 

اي را از سؤال و جواب در اين باره گـرد آورده كـه    يقطيني دراين باره گفته است كه مجموعه

شناسي سؤال  به گونه اين، با وجود). 73ص: 1417 طوسي،( رسيد هزار مي ها به پانزده آنتعداد 

بـه هـيچ يـك از     :و ائمـه  پرداخته نشده است :بيت اهلو يا ثبت و طرح آن از سوي 

هـاي   گويي به فـالن دسـته از شـبهه    مثال تو نسبت به پاسخكه اند  اصحاب خود دستور نداده

ـ  . مهدويت موظف هستي هـاي   ا شـبهه اين مسئله خود گواه برآن است كه اين گونه مقابلـه ب

گـر بهـايي داده شـده باشـد، روشـي       كه به شبهه هم بدون اين آن :مهدويت از سوي ائمه



 

 

134 

م
ده

هف
ل 

سا
 /

ه 
ار

شم
56

 /
ر 

ها
ب

13
96

  

  بـا شـبهه   :بيـت  پرهيز از مناظره مستقيم اهل .رود ها به شمار مي مناسب در مواجهه با آن

افكنان، گواه ديگري بر اين نكته است؛ چنان كه ابن روح به عنوان نائـب امـام از منـاظره و    

   ).  307ص: 1417همان، ( ه با شلمغاني دوري جستمباهل

   با شبهه ارائه الگوي مطلوب برخورد. 3-5

 :بيـت  هاي مهدويت، گوياي آن اسـت كـه اهـل    با شبهه :بررسي و رويارويي ائمه

هاي مهدويت ارائه كردند كه عمل به آن از سوي جامعه  الگويي مناسب براي برخورد با شبهه

هاي فكري و فرهنگي مسدود كنـد و آن، عـدم    ها را به اليه نفوذ شبههتواند روزنه  اماميه مي

  : گويد مي 7بن حبيب به نقل از امام صادق  حازم. تصديق شبهه است

االمر غيبتي طوالني دارد و اگر كسي آمد و از غسل و كفن او به تو خبر داد و  صاحب

  ). 424ص: همان( زد، او را تصديق نكن دستان خود را به معني دفن او به هم

امـام  . متنـاظر اسـت   4شبهه طول عمر امام مهـدي بر  7ترديد سخن امام صادق بي

افكن با رويكرد ترديد در طـول عمـر در پـي انكـار      با توجه به اين نكته كه شبهه  7صادق

گـر عنـوان    است؛ راهكار مواجهه با اين شبهه را عدم تصـديق شـبهه   4امامت امام مهدي

دانست كه توجيه طول عمر و ارائه شواهد قرآني براي  به خوبي مي 7در حقيقت، امام. كردند

. پـردازد  افتد و لذا به آن نمي شبهه افكني كه در پي پاسخ و يافتن حقيقت نيست، مقبول نمي

پيروان ايشان، شبهه را تصديق نكنند؛ چرا كه تصديق  بسيار مهم است كه :اما براي ائمه

شبهه، باز كردن راه نفوذ فرهنگ دشمن به سامانه اعتقادي اماميه است و پذيرفتن شبهه بـه  

مثابه ترديد در حقيقت و قرار گرفتن در جبهه باطل است و اين مسئله به تزلزل اعتقاد انسـان  

افكنـان از سـوي     هـاي شـبهه   حالي كه اگـر شـبهه  گردد؛ در  باور در امر امامت منجر مي امام

منتظران تصديق نشود و اصل اعتقاد به مهدويت و لوازم آن از سوي منتظران حفظ گردد؛ باز 

  .گردد تبيين اين مقوله و تقويت بنيادهاي معرفتي آن به تناسب اقتضائات زمان ممكن مي
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  ويتمهد هاي شبههدر پاسخ به  :شناسي مواجهه ائمه نمودار سبك
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  گيري نتيجه

ممارسـت و علـم    يـل بـه دل هـاي مهـدويت،    بـا شـبهه   :سبك و شـيوه تعامـل ائمـه   

ها به عنـوان مـدل الگـويي بـراي كسـاني كـه مايلنـد         در برخورد با اين شبهه :بيت اهل

 ينا يرماندگا. ها پاسخ دهند؛ نيازي اساسي است هاي مهدويت را واكاوي كنند و به آن شبهه

هاي واقفـه بـر    هايي نظير شبهه شبهه يدر برانداز يتموفق ها، به جهت تعامل با شبههاز مدل 

تواند در زمـان مـا بـه عنـوان راهبـرد اساسـي در        مي :دهد سبك ائمه مهدويت نشان مي

ويژه كه آنان در اقدامي هوشـمندانه در   هاي مهدويت مورد توجه قرار گيرد؛ به مواجهه با شبهه

به منظور دفع شـبهه و بـراي پيشـگيري از     :ائمه. اند مواجهه داشته ها سه مرحله با شبهه

گر، تهديد ناشي از شبهه را به فرصـت تبـديل    ها و زير نظر گرفتن شبهه وقوع آن، با رصد آن

گيري شبهه، با مناظرات علمي، به رفع شبهه پرداختند و پس  همچنين آنان حين شكل. كردند

گران مانع تجديـد و تشـديد    ماهيت حقيقي شبهه و لعن شبههاز شبهه با اقداماتي نظير تبيين 

  .شبهه شدند
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