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چکیده

عصر امامت امام هادی (ع) همزمان با شش تن از خلفای عباسی بود که باا اساافادا از
شیواهای مخالف سعی در محدود کردن ائماه داشاا.دد در ا ان دورا شااهد گساار
فرقههای کالمی و جر انهای شیعی هسایم د صاحبان اد ان و اند شههای غیراساالمی
نیز ک.ار مسلمانان زندگی میکردندد فرقههای فقهی اهل حد ث نیز در ا ن زمان فعاا
بودندد در زمان امام هادی (ع) نخسای ن بار تقابل علمی امامیه با چهار مذهب را ج اهل
س.ت مشاهدا میشود د ا ن مقاله به شیوا توصیفی  -تحل یلی با تکیه بر م.ااب اولیاه باه
بررسی و ش.اخت راهبردها و مه.دسی فره.گی امام هادی (ع) در مواجهه با اهل سا.ت
میپردازد؛ راهبردها ی مان.د اسافادا از اصو مورد پذ ر اهل س.ت برای اساادل و
گفامااان فره.گاایک پاکسااازی مااذهب شاایعه از جر انهااای انحرافاای داخلاای و بیااان
و ژگیهای واقعی امام نمونهها ی از راهبردهای امام در مواجهه با ا ن گروا استد
کلیدواژهها :امام هادی (ع)ک راهبردک مه.دسی فره.گیک اهل س.تد
مسئول)montazer5337@yahoo.com .

* استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان (نویسنده
** دانشیار گروه تاریخ دانشگاه
*** دانشجوی دکتری تاریخ اسالم دانشگاه اصفهانzahrasoleimany@yahoo.com ،
اصفهانmostafapirmoradian@yahoo.com .
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مقدمه
شرایط امامان شیعه در عصر حاکمان اموی و عباسی و نیز حضور فعال و دشمنی رقبای
فکری آنها سبب بروز احتجاجات ،مناظرات و طبعاً برخوردهایی از سوی دو طرف میشد.
مسلماً ائمه ( ع) تالش میکردند به هر نحوی ،شیعیان را منسجم کنند و با برخورد عالمانه،
از اختالفات آنان بکاهند .البته برخورد ایشان با گروههای مخالف یکسان گزارش نشدده
است؛ چنانکه امام هادی (ع) در برخوردی کوتاه با فردی نصرانی و با نشان دادن کرامتی،
سبب هدایت او شدند (مجلسی ،)092 - 090/01 :0111 ،اما درباره غالیان منحرف ،شدیدترین
تعابیر را داشتند و گاهی خون آنان را هدر میدانستند (کشی.)219 :0111 ،
آنچه از مجموعه برخوردهای اخالقی ،کالمی و معرفت شناسانه اهد بیدت بدا ایدن
گروه ها به دست می آید ،این است که تقاب آن بزرگان با هدف امر به معروف و نهی از
منکر به شیوه جذب و هدایتگری و بر پایه وحدتطلبی بدوده اسدت .در واقدی سدیره
ثابت این بزرگواران در مواجهه با تنوع جریان های کالمی ،فکری ،فرهنگدی ،فقهدی و...
کریمانه ،همراه با جدال احسن ،رعایدت ادبیدات نقدد و بدا هددف هددایت بدوده اسدت
(آقانوری .)06- 03 :0031 ،در ادامه واژههای راهبرد و مهندسی فرهنگی را تعریدف ،سد
به تبیین موضوع مقاله میپردازیم.
راهبرد ( )Strategyمفهومی است که از عرصه نظامی نشدأت گرفتده و بعدداً در سدایر
عرصهها از جمله اقتصاد ،تجارت و به ویژه عرصه سیاست و مملکتداری به کار رفتده
است .ریشه واژه «استراتژی» واژه یونانی «استراتژیا» ( )Strategiaبده معندای فرمانددهی و
رهبری است .اما معنای ساده اسدتراتژی عبدارت اسدت از طرحدی عملیداتی بده منظدور
هماهنگی و سازماندهی اقداماتی برای دستیابی به هدف (دیوید.)00 :0061 ،
مهندسی فرهنگی ( )Cultural Engineeringنیز عبارت است از طراحی نظامهای جدیدد
تغییردهنده فرهنگ موجود که میتواند با ایجاد تغییراتی گسترده در نظدامهدای موجدود
فرهنگ ساز جامعه ،تحوالت و تغییدرات تددریجی جامعده را بده سدمت تحقدد اهدداف
فرهنگ ساز پیشتعریفشده هدایت کنند (ودادی و دشتی .)10 :0039 ،مهندسی فرهنگی به
نظام ها ،فرایندها ،جایگزین ها و فرمولی مرتبط با پاسدخهدای خالقانده بده چدالشهدای
توسعه نهادهای فرهنگی و تشوید مردم به مشارکت در حیات فرهنگی جامعه میپردازد
(ودادی و عباسعلی زاده.)10 :0033 ،
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با وجود امامت طوالنی مدت امام هادی (ع) ،بسیاری از فعالیتهای آن حضدرت از
دید مورخان پنهان مانده و در کتب تاریخ عمومی اطالعداتی کلدی از زنددگی حضدرت
گزارش شده است .تحقیقات جدید نیز کمتر به این مقوله پرداخته اند .چندانکده برندارد
لددوی ( )B. lewisنویسددنده مقالدده امددام هددادی در مجموعدده تصددویر امامددان ش دیعه در
دایرةالمعارف اسالم ،در معرفی امام هادی (ع) موفد نبوده و نتوانسته است تحقید علمی
شایسته ای ارائه دهد (نک :.لوی  .)0030 ،شاکله اصلی تفکر وی را آثار مستشرقان پیشدین
و منابی اه سنت تشکی می دهد .وی در معرفی امام ،تنها به بیان تاریخ تولد ،وفدات و
انتقال ایشان از مدینه به سامرا اشاره کرده و به موقعیت اجتماعی و سیاسدی و فرهنگدی
زمانه و واکنش امام به جریانات و تحوالت اجتماعی و فکری -فرهنگی در مقدام رهبدر
شیعیان اشارهای نکرده است .لذا مقاله وی در معرفی زندگی امدام هدادی (ع) بنیدههدای
تحقیقی الزم را ندارد و نمیتوان آن را تحقیقی درخور دانست.
در این مقاله به بررسی نحوه تعام امام هادی (ع) با اه سدنت بده عندوان جریدانی
فکری -فرهنگی ،با صبغه فقهی و تاثیرگذار بر جامعه میپردازیم .نوشدته حاضدر بدرای
رسیدن به اهداف تحقید ،در ادامه به پرسشهایی پاسخ میدهد که عبارتاند از:
 جریانهای فقهی اه سنت وابسته به خالفت در عصر امام هادی (ع) کدامند؟ راهبردهای مهندسی فرهنگدی امدام هدادی (ع) در مواجهده بدا فدره اهد سدنتچه بود؟
برای پاسخگویی به این سؤاالت ،این فرضیه به آزمدون گذاشدته شدده اسدت کده در
عصر امام هادی (ع) جریانهای فقهیِ وابسته به خالفت ،همچون شافعی ،حنفی ،مالکی
و حنبلی به طور فعال حضور داشتند و امام در مواجهه با ایشان ،به تحریدک احساسداتِ
به ظاهر مذهبی نمیپرداختند؛ بلکه با بیان استدالالت قرآنی و سنت واقعدی و عقلدی بدا
ایشان رفتار میکردند.
عصر امامت امام هادی (ع)
امام هادی (ع) در نیمه ذیحجه سال  202ه .در صریا (نزدیکی مدینه) متولد شدد .ندام
مبارکش «علی» و کنیه اش «ابوالحسن» و لقدب مشدهورش «هدادی» و «نقدی» مدیباشدد.
ایشان در ذیحجه  221ه .پ از شهادت پدر بزرگوارشان در حدود هشت سالگی بده
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امامت رسید و طی  00سال به ادای وظیفه امامت پرداخت 00 .سال از ایدن دوران را در
مدینه و  21سال نیز در سامرا سد ری شدد (ابدن شهرآشدوب .)111/1 :0016 ،دوران امامدت
پیشوای دهم هم زمان با حکومت شش تن از حاکمان عباسی به نامهای معتصدم ،واثدد،
متوک  ،منتصر ،مستعین و معتزّ بود (مسعودی .)60/1 :0111 ،برخی از ویژگیهدای خدا
اجتماعی و سیاسی حاکم بر این دوره عبارت است از :ضعف خالفت ،سدرگرمی خلفدا
به عیش و نوش و توجه نداشتن به وضعیت عامه مردم ،سرکوب اعتراضها و انتقادهدا،
علنی شدن فساد و بی بندوباری ،ورود آرا و افکار گوناگون بده سدرزمین اسدالمی و در
مقاب  ،برپایی قیامهای متعدد مردمی (رفیعی.)10 - 00 :0010 ،
جریانهای فکری عصر امام هادی (ع)
حادثه سقیفه نقطه عطفی در تعیین حدود مذاهب اسالمی و مبانی عقیدتی فره اسدالمی
بود ،در واقی کنار زدن اه بیت از صحنه سیاسدی و فرهنگدی جهدان اسدالم ،نخسدتین
عام اختالف میان مسلمانان شد .ولی عوام دیگری همچون اجتهاد صحابه ،جلوگیری
از نق  ،تدوین و نشر حدیث ،نفوذ فرهنگی یهودیان ،مسیحیان و ملحدین و نشر افکدار
و شبهات آنهدا ،رسدود دنیدا طلبی و تفسدیر انحرافدی از عقیدده اسدالمی ،اختالفدات و
درگیریهای خالفت اموی و عباسی و ایجاد فره انحرافی از سوی آندان بدرای مقاصدد
فرهنگی سبب بروز اختالفات بیشتر عقیدتی ،فکری و فرهنگی جهان اسالم بود .برخی
از این گروهها در دستهبندیای کلی عبارتاند از:
 .0صاحبان ادیان و اندیشههای غیراسالمی (مانند یهود ،نصدارا ،مجدوو و گدروههدای
الحادی مانند زنادقده ،دهریدون و)...؛ اینهدا فعالیدت فکدری -فرهنگدی تأثیرگدذاری
داشتند؛ چنانکه موبدان زرتشتی در قرن دوم و سوم هجدری آشدکارا بده منداظره بدا
ادیان دیگر بهویژه با اسالم میپرداختند (ابدننددیم ،بدیتدا .)900 :اهد کتداب از دوره
فتوحات اسالمی در میان مسلمانان ،اسرئیلیات و شبهات گوناگونی را میپراکندند و
تأثیر بسیاری از نظر فکدری بدر مسدلمانان داشدتند .خلفدا گداهی بدا اینهدا مشدورت
می کردند و بدین سبب از کمک خلفا بهرهمند میشدند؛ با گسترش نهضدت ترجمده
در سده سوم نیز دامنه فعالیت اینها بیشتر شد و گاهی مث عصدر امدام رضدا (ع) بدا
امامان مناظره میکردند و امامان شیعه ناگزیر بودند به شبهات آنها پاسخ دهندد .ایدن
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مناظرهها در رشد و بالندگی علمی شیعیان مؤثر بود .عموماً برخورد ائمه (ع) با اینها
هدایتگرانه و همراه با سعه صدر و به دور از خشونت بود (مجلسی- 011/01 :0111 ،
 .)010از دیگر جریانات فکری سیاسی فعال زمان امدام هدادی (ع) ،جندبش زنددیقان
تحت رهبری بابک خرم دین بود .از مبانی فکدری ایدن گدروه مدیتدوان بده تناسدخ،
رجعت ،اشتراک و اباحیه اشاره کرد .بابک نتوانست همه بخشهای آذربایجان را بده
هم پیوند زند .ولی دعوت او با موفقیت بسیاری در منطقه جبدال ،همددان ،اصدفهان،
ماسبذان ،مهرجدان روبدهرو شدد و ایدن دعدوت در طبرسدتان ،گرگدان ،ارمنسدتان و
خراسان و دیگر سرزمینهای غیرعرب گسترش یافت .بدا پیدروزیهدای پدیدرپدی،
بابک به نیروی خطرناکی تبدی شد و مأمون نیروهای نظامی گستردهای را به جندگ
وی می فرستاد اما مدام شکست میخوردند؛ تا اینکده در سدال  203ه .مدأمون مدرد.
س معتصم در سال  221ه .بزرگترین فرمانده ،افشین حیددر بدنکداووو را کده
امیر منطقه جبال بود ،برای جنگ با بابک فرستاد .افشین توانست بابدک را شکسدت
دهد و او را به همراه برادرش عبداللّه به سامرا آورد؛ بابک را کشدتند و جسدد او را
در سامرا به دار آویختند (طقدوش 009 :0031 ،و  .)019همچندین در سدده سدوم ،نفدوذ
فکری و فرهنگی شعوبیه گسترش یافت و شعرای بزرگی از آنها ظهور کردندد و در
افتخار به نژاد ایرانی و مثالب عرب شعر سرودند (همایی .)000 :0010 ،ایدن گدروه از
شعرا و نویسندگان ،نهضت شعوبی را گسدترش دادندد و جریدان نیرومندد فرهنگدی
واگرایی در برابر مسلمانان ایجاد کردند.
 .2خلفا و حاکمان سیاسی (شام سه خلیفه نخست ،خلفای حزب عباسی و کارگزاران
حکومتی آنان) .جریان خلفا یا جریان عباسی ،جریان بزرگ فکدری -اجتمداعی بدود
که در درون خود جریانهای خردتری را میپروراند .در این جریان ایدئولوژی نقش
مهمی داشت .از لحاظ مبانی کالمی در هر دورهای دشدمنی بدا گدروه خاصدی را در
پیش میگرفتند و نهایتاً به اه حدیث نزدیک شدند (طقوش .)090 :0031،سدیره امدام
هادی (ع) درباره خلفای سه گانه و به ویژه شدیخین ،در راسدتای وحددت و رعایدت
مالحظات عاطفی سایر مسلمانان بود (طبرسی .)131- 111/2 :0012 ،اما سیاست سکوت
نسبی و مبارزه منفی با خلفای عباسی بیشتر به دلی حفظ جدان خدود و اصدحاب و
بقای مکتب اه بیت (ع) بود.
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 .0جریان های فکری شیعی مانند زیدیده ،اسدماعیلیه ،غدالت ،واقفیده؛ مشدکالت اهد
بیت (ع) و امام هادی (ع) در مواجهه با این گروهها ،به ویژه غالیان ،از دردسدرهایی
که مخالفان مذهبی غیرشیعی پدید میآوردند ،بیشتر و سختتر بدود .چندانکده ایدن
گروه با تندروی های سیاسی و فکری خود ،در تضعیف جایگاه و گاهی وهن مکتب
اه بیت تأثیر بسزایی داشتند و مسیر را برای مخالفان امام هموار میکردندد (اربلدی،
بیتا.)003/2 :
 .1فرقههدای کالمدی و مسدتق مانندد خدوارج ،جبریده ،قدریده و معتزلده؛ اینهدا اقبدال
گسترده ای در میان توده مردم نداشتند .محدثان و فقهای مشهور اه سنت نیز ،خدود
را در تقاب و رقیب این گروهها میدانستند .تعداد درخورتدوجهی از احادیدث امدام
هادی (ع) در زمینه مبارزه و برخورد با بددعت و برائدت و بیدزاری از صداحبان آن،
مربوط به این گروهها بوده است .چنانکه ایشان به تبیین موضدوعات کالمدی ،نظیدر
جبر و اختیار ،قضا و قدر ،توحید ،بهویژه نقد اه جبدر و تفدویض اهتمدام داشدتند
(نک :.حرانی.)300 :0030 ،
 .0جریان های فقهی وابسته به خالفت همچون ،شافعی ،حنفی ،مالکی و حنبلی؛ رهبری
این گروه در دست فقها و احیاناً محدثان بو د .این گدروه در روایدات و کاربردهدای
تاریخی ،با اسامی خاصی نظیر «اه حدیث»« ،اهد رأی»« ،اهد اثدر»« ،جماعدت»،
«عامه» و با گذشت زمان همگی آنان با عنوان «اه سنت» شناخته شدهاندد (پداکتچی،
.)110- 111/01 :0012

در ادامه با توجه به عنوان مقاله ،جریانهای فقهی اه سنت در دوره مورد نظر را به
اختصار معرفدی مدی کندیم و سد بده بررسدی و تبیدین تعدامالت امدام هدادی (ع) بدا
ایشان میپردازیم.
 .0جریان فقهی و حدیثی مالکی :مالک بنان از فقها و محدثین مدینه و حجداز متولدد
سال  60و متوفای  016قمری بود (شیرازی ،بیتا .)00 :وی هماهنگ بدا سیاسدتهدای
منصور بود و به همین سبب منصور دستور داد کتاب الموطاوی را بر مدردم تحمید
کنند و مالک را سرپرست کارگزاران عباسی در حجاز قدرار داد (حکدیم.)36/6 :0030 ،
جریان فقهی وی به یکی از ارکان چهار فقه اه سنت تبدی گردید.
 .2جریان فقهی ابوحنیفه :نعمان بنثابت ( 001- 31ه( ).شدیرازی ،بدیتدا )31 :مددتی پیدرو
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محمد نف زکیه بود و پیشنهاد منصور برای منصب قضا را ن دذیرفت .وی یکدی از
امامان چهارگانه اه سنت و جماعت است .پیروان وی را «اهد رأی» و «اصدحاب
رأی و قیاو» گویند ،زیرا ابوحنیفه با نظایر و اشباه استنباط حکدم مدیکدرد و رأی،
قیاو ،اجتهاد و استحسان را روا میدانست .از شداگردان مشدهور ابوحنیفده ،محمدد
بنحسن شیبانی و قاضی ابویوسف ،فقیه دربار هارون بود (علوی ،بیتدا .)00 :جریدان
فقهی وی از سوی موالی به ویژه در خراسان پیروان بسیاری پیدا کرد.
 .0جریان فقهی امام شافعی :محمد بنادری شافعی ( 211- 001ه ).از فقهدای مشدهور
ساکن مکه بود (شیرازی ،بیتا .)91 :جریان فقهی وی به یکی از چهار رکدن فقده اهد
سنت تبدی شد .شافعی ،مذهب مالکی را با ابوحنیفه ممزوج کرد و فقده را از فقیده
حنفی عراه ،محمد بنحسن شیبانی آموخت و جامی اصدحاب حددیث و اصدحاب
رأی شد .منابی اصلی اجتهاد شافعی ،ق رآن ،سنت ،اجماع و پ از آن قیاو بود.
 .1جریان فقهی ابنحنبل :احمد بنمحمد بنحنب ( 210-091ه ).پیشوای حنبلیدان و از
رهبران بزرگ اه حدیث اسدت .وی بده سدبب پایدداری در محنده (دوران قددرت
معتزله و بیمهری به وی) از جایگاه درخورتوجهی در میان محدثان برخوردار بود و
پ از به قدرت رسیدن متوک اقبال عمومی به اندیشههای او بیشتر شد .هرچندد از
فقه ابنحنب به عنوان یکی از مذهبهای چهارگانده مشدهور یداد مدیشدود امدا وی
بیشتر محدث است (پداکتچی .)121- 103/9 :0012 ،وی از رجدال سدرآمد جریدان اهد
حدیث است که مشخصه عمومی آنان مخالفت بدا هدر گونده اجتهداد و رأی بدود و
بهطور مطلد به احادیث استناد میکرد (صابری.)200/0 :0039 ،
راهبردهای امام هادی (ع) در مواجهه با اهل سنت
امام هادی (ع) که شاهد فعالیت چهار مذهب اصلی فقهی و وجود برخی مذاهب دیگدر
فقهی -کالمی بود ،سعی در تبیین و نمایاندن چهره واقعی مذهب و دین اسالم داشدت.
آن حضرت با راهبردها و مهندسی فرهنگی خود تصویری صحیح از دین ارائه کرد و با
تبیین اعتقاد صحیح اسالمی و تدوین نقشه راهبردی فرهنگی ،به حراست از کیان اسالم
و تشیی و عقاید دوستدارانش پرداخت .اقدامات مهدم آن حضدرت در مواجهده بدا ایدن
گروه به شرح زیر است:
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 .1استناد به قرآن برای استنباط احکام فقهی
فقه شیعی در مقایسه با فقه دیگر فره و مذاهب اسالمی ،جامعیت و پویایی و بالنددگی
ویژهای دارد .منابی فقه اسالمی به ترتیدب شدام قدرآن ،سدنت ،عقد و اجمداع اسدت.
مجموعه آیات قرآن را که مربوط به فقه و احکام اسالمی است ،آیات االحکام گویند که
در حدود پانصد آیه است (فاض مقداد .)0/0 :0010 ،البته ائمه علدیهم السدالم در اسدتنباط
احکام شرعی گاه به برخی آیات قرآن استناد کردهاند که فقهای اسالم آن را جدز آیدات
االحکام نمی دانستند و این نشانه عمد مفاهیم قرآن و بینش وسیی ائمه بزرگدوار اسدت.
در ادامه به دو نمونه از فتواهای امام هادی (ع) که برگرفته از قدرآن اسدت و در احکدام
فقهی در بین فقها سابقه نداشت ،اشاره میشود:

مردی نصرانی را نزد متوک عباسی آوردند که بدا زن مسدلمانی زندا کدرده بدود،
متوک خواست که به او حد بزند .نصرانی مسلمان شد .یحیدی بدناکدثم گفدت:
ایمان او باعث شد که شرک و عم زشت او از بین بدرود .یکدی از فقهدا گفدت:
باید او سه حد بخورد .دیگران نیز نظرات مخالفی اظهار کردندد .متوکد دسدتور

داد از امام هادی (ع) این مسدئله را ب رسدند .امدام (ع) در پاسدخ نوشدتند« :بایدد

آنقدر بزنند تا بمیرد» .یحیی و سایر فقها ایدن نظدر را ن ذیرفتندد و گفتندد چندین

مطلبی نه در کتاب آمده و نده در سدنت .متوکد خددمت امدام (ع) نوشدت کده

فقهای مسلمین بر این فتوا اعتراض دارند و می گویند نه در سنت آمده و نده در
قرآن گفته شده است .توضیح دهید که چرا چنین فتوایی دادیدد؟ امدام (ع) پد

از ذکر نام خدا در پاسخ چنین نوشتند« :آنگاه که قهر و شددت عدذابِ مدا را بده
چشم دیدند ،در آن حال گفتندد :مدا بده خددای یکتدا ایمدان آوردیدم و بده همده

بت هایی که شریک خدا گرفته بودیم ،کافر شددیم؛ امدا ایمانشدان پد

از دیددن

مرگ و مشاهده عذاب ما برای آنها هیچ سدودی نددارد» (غدافر 30 :و  .)31آنگداه

متوک مطابد فتوای امام (ع) دستور داد تا آن مرد را به قدری کتک زدند تا مدرد

(کلینی.)203/1 :0111 ،

همچنین نق شده است متوک نویسندهای نصرانی داشت که به علت عالقه زیاد بده
او ،وی را به کنیه ابونوح صدا میزد .گروهی از درباریان به وی اعتراض کردند کده روا
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نیست به کافر چنین کنیهای بدهد .متوک از فقهای زمان خود استفتا کرد؛ گروهی اجازه
دادند و گروهی نهی کردند .نهایتاً نظر امام هادی (ع) را جویا شد؛ امام در پاسخ بعدد از
بسم اللّه الرحمن الرحیم این آیه کریمه را نوشت« :نابود باد ابولهب و دو دستش بریدده
باد» (مسد .)0 :استشهاد امام به این آیه ،به روشنی جواز کنیه دادن به کافر را اعالم کدرده
است .متوک پ از دریافت فتوا آن را قبول کرد (مجلسی.)060/01 :0111 ،
 .9رعایت مالحظات عاطفی و مذهبی
یکی از موضوعات مورد توجه مخالفان و به ویژه اه سنت ،احترام گذاشتن به شدیخین
(ابوبکر و عمر) بود که گاه اسباب بهانهجویی های آنان در آن زمان میشدد .سدیره امدام
هادی (ع) در اینباره همانند پدران بزرگوارشان احترام همراه با اخدالهمدداری بدود .از
اینرو در بحث از فضای خلفای نخستین ،علیرغم اینکه مدورد پدذیرش ایشدان نبدود،
ولی با پاسخ دقید و هوشمندی فرهنگی که ابزار ال زم برای مهندسی فرهنگدی اسدت و
با در نظر گرفتن ظرفیتهای روحی و ذهنی و ویژگیهای زمان خدود ،مدانی از تحقدد
اهداف طرف مقاب میشدند؛ چنانکه نق شده است روزی متوک نظدر امدام را دربداره
آیه شریفه « و یوم یعض الظالم علی یدیه» (فرقان )21 :پرسید؛ درحالیکه متوکد دریافتده
بود این آیه از نظر امام به برخی از خلفا اشاره دارد .امام در پاسخ فرمود« :منظور دو مرد
هستند که خداوند از آنها به کنایه سخن گفته و با تصریح نکردن بده اسمشدان ،بدر آنهدا
منت نهاده است .شما میخواهید آنچه را که خداوند پنهان داشته ،برمال کنیدد؟» متوکد
گفت« :خیر» (مجلسی .)061/02 :0001 ،متوک میخواست بدا سو اسدتفاده از ایدن مسدئله
حضرت را در مقاب عامه و اه حدیث قرار دهد که البته موفد نشد .در واقدی یکدی از
لوا زم ضروری کارگزاران فرهنگی ،بهرهمندی از تربیت متعالی و مددیریت و اسدتراتژی
فرهنگی است .نمود این ویژگیها در رفتار فرهنگی متبلور است که مصداه این رفتدار
هوشمندانه ،در عملکرد امام هادی (ع) به عنوان کارگزار فرهنگی آشکار است.
 .9اثبات برتر علمی خود برای رهبری فرهنگی
معتصم بعد از طرح نقشه شهادت امام جواد (ع) ،فرمان داد تا برای امام هدادی (ع) کده
آن زمان شش سال داشت ،آموزگاری انتخاب کنند .یکی از علمای اه سنت مدینده بده
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نام الجنیدی ،که مخالفترین و دشمنترینِ مردم با اه بیت (ع) بدود ،بدرای ایدن کدار
انتخاب شد .جنیدی شروع به آموزش امام کدرد .بعدد از مددتی یکدی از وابسدتگان بده
خالفت ،جنیدی را دید و از بچه ای که به دستش س رده بودند ،سؤال کرد .جنیدی به او
اعتراض کرد و گفت:

«بچه؟ به خدا سوگند من سخنی در ادبیات میگویم و تصدور مدیکدنم کده تنهدا
من به آن مطلب رسیدهام ،آنگاه او باب هایی از آن را مطرح مدیکندد و مدن از او

استفاده می کنم .او بهتدرین شدخر روی زمدین و بداالترین مخلدوقی اسدت کده
خداوند آفریده است .گاهی او می خواهد وارد حجره شود ،میگویم سدورهای از

قرآن را بخوان و بعد وارد شو (به قصد اذیت کردن) .میپرسدد :کددام سدوره را

بخوانم؟ پ

یکی از سورههای طوالنی را نام میبرم که هندوز بده آنجدا نرسدیده

است ،او خوانده و جاهای مشکلش را برای من معنا کرده است .اینهدا عدالماندد،

حافظ قرآن و عالم به تأوی و تفسدیر قدرآناندد .سدبحان اللّده» (شدریف قرشدی،

.)02 - 00 :0010

س جنیدی تحت تأثیر علم امام ،تیرگی دشمنی با اه بیت را از قلب خدود زدود
و به والیت و دوستی ایشان گرایش یافت و معتقد به امامت ایشان شد (همان) .بندابراین
توان علمی حض رت ،منجر به بهت یکی از بزرگان اه سنت بده عندوان سدنب جریدان
فکری و عقلی مخالف مقام امام شد و تأثیری را که این شخصیت علمی میتوانست در
جامعه علیه امام داشته باشد ،کامالً واژگون کرد.
 .9تبیین جایگاه رهبری فرهنگی در قالب گفتمان وصایت و مهدویت
اعتقاد تشیی با اعتقاد اه تسنن در موضوع مهدویت تفاوت دارد .مهدی (عد)) در ندزد
اه سنت یکی از امامان مسلمانان است که عددالتگسدتر و شدریعتمددار اسدت و در
آخرالزمان زاده می شود .مذاهب اربعه ،مهدی (ع)) را به عندوان شخصدیتی کده بالفعد
وجود دارد ،قبدول نداشدتند و از ایدنرو اندیشده مهددویت را موضدوع موعدود محدض
میپنداشتند (العباد و مودودی .)013 :0031 ،مهندسی فرهنگی امام هدادی (ع) بدا آگداهی از
اوضاع و احوال زمان خود و شناخت و درک افدزایش حساسدیت دسدتگاه خالفدت بده
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امامان شیعه عبارت بود از ارجاع به امام حسن عسگری (ع) به عنوان امام پ از خدود،
آماده ساختن اذهان شیعیان برای غیبت نوه بزرگوارش حضرت مهدی (ع)) و رد تفسیر
اه سنت از این اندیشه (مجلسی .)216/01 :0111 ،فعالیتهای امام در این زمینه با نهایت
دقت و احتیاط صورت می گرفت و سعی حضرت بر این بود کده هدیچ مشخصدهای از
حضرت مهدی (ع))  -حتی نام او  -برای مردم بازگو نشود تا مبادا به گوش حکمرانان
عباسی برسد (حکیم و صالحی .)229 – 220 :0030 ،الگوی عملیاتی امام برای دوران غیبت،
برنامه ریزی برای عادت دادن شیعیان به دور بودن از پیشدوایان و ائمده خدود و ارتبداط
داشتن با آنان از طرید وکال و نایبان بود .امام با شناخت ویژگیهای زمانه و بهرهمنددی
از دانش و منش کافی در این زمینه به مدیریت فرهنگی پرداختند.
امام هادی (ع) در این شرایط بسیار سختِ فتنه و بحران فرهنگی ،با زیر سؤال بردن
مشروعیت خلفای عباسی به تبیدین اندیشده سیاسدی شدیعه پرداختندد .ایشدان کده همده
معیارهای شایستگی در مدیریت فرهنگی مانند برتری علمی و عصدمت را داشدتند ،بده
اداره فرهنگی امت پرداختندد و جایگداه واالی پیشدوای االهدی و مهنددو فرهنگدی را
روشن ساختند .آن حضرت در زیارت جامعه کبیره ،یکی از زیدارات مسدتند و مشدهور
شیعیان ،به نق از موسی بنعبداللّه نخعی به تبیین جایگداه و منصدب االهدی و سیاسدی
امام در معارف عمید توحیدی و نیز تبیین والیت انسان کام پرداختندد .ایشدان امدام را
موضی رسالت ،مح رفت وآمد مالئکه و هبوط نور وحی ،معدن رحمت خداوند ،خزانه
علم خداوند و رهبر سیاسی و فکری و معنوی جامعده اسدالمی معرفدی کردندد .ظداهراً
عبارت «قادة االمم» در زیارت جامعه ،تنها به معنای رهبری معنوی نیسدت؛ بلکده شدام
رهبری سیاسی نیز میشود .در این زیارت آمده است:
السالم علی االئمَّه الدعاة و القادَة الهداة و السدادة الدوالالة و الدذّادَة الحالمداة و اهد

الذِکر و اولی األَمر و بَقیّهِ اللّه و خِیَرَتِهِ وَ حِزبِه وَ عَیبَهِ عِلمِدهِ وَ حالجَتِده و صِدراطِهِ
و نالدورِه وَ بالرهانِدهِ و رَحمَدده اللّدده وَ برکاتده؛ درود بددر پیشددوایان دعددوتکننددده و

زمامداران راهنما و سرپرستان برگزیده و حامیان نگهدارنده [دیدن خددا] و اهد

ذکر و فرمانداران و صاحبان والیدت و آیدات بداقی خداوندد و برگزیددگان او و

حزب او و گنجینه های دانش او و حجت راه و ندور و دلید روشدن خداوندد و

رحمت خدا و برکات او.
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وَ رضیکم خَلفا َ فی اَرضه وَ حالجَجاً عَلی بَرّیته وَ اَنصاراً لِدینِدهِ وَ حَفَظَدهً لِسِدرّهِ و

خَزَنَهً لِعِلمِه وَ مالستو دَعاً لِحکمهِ وَ تَراجِمهً لِوَحیهِ وَ اَرکاناً لِتوحیدِه وَ شّدهدا َ عَلدی

خَلقِه وَ اعالماً لِعبادِه وَ مَناراً فی بالده وَ اَدِلّا َ عَلی صِراطِهِ؛ خداوند پسدندید شدما

را بددرای جانشددینی در زمددیناش و حجددت بددودن بددر بندددگاناش و بدده عنددوانِ
یاری کننده دیدناش و حدافظ سدرّش و گنجیندهای بدرای داندشاش و اماندتدار
حکمت اش و مفسران وحیاش و اساو یگانگیاش و گواهدانی بدر مخلوقداتش

و نشانه هدایی بدرای بنددگاناش و مشدع هدایی در شدهرهایش و راهنمایدان راه
مستقیماش (ابنبابویه.)010/2 :0100 ،

بدین وسیله با آگاه کردن شیعیان ،ایشان را از غافلگیر شدن در برابدر وضدعیتی کده
تاکنون برایشان سابقه نداشت ،رهانده ،آمادگی الزم را در آنان بهوجدود آورده و آن را از
قوه بده فعلیدت رسدانده اسدت (حکدیم و صدالحی .)221 :0030 ،حساسدیت و توجده امدام
هادی (ع) به مسئله امامت و والیت بدیش از مسدائ دیگدر بدود؛ چندانکده در حددیث
مشهورِ عرضه ایمان عبدالعظیم حسنی ،بر این مطلب تأکید دارند (همان .)220 - 221 ،امام
حتی در بستر شهادت ،در پی روشن کردن امر امام بعدی و س حضرت مهدی (ع))
است (مجلسی.)206 /01 :0111 ،
 .9تبیین رهبری فرهنگی
تقاب اصلی امام (ع) با خلفا و مذاهب اربعه ،در مسئله امامت یا رهبری بود .در واقی در
دوره خلفای عباسی بهویژه در زمان امام هادی (ع) مسئله امامت بهویژه بحدث تفضدی ،
یعنی برتری و مقدم دانسدتن امدام علدی (ع) بدر سده خلیفده دیگدر ،از مباحدث مهدم و
چالشبرانگیز بود (حیدر .)039- 099 /2 :0061 ،چیزی که سبب مبارزه خلفا بدا اهد بیدت
می شد ،این بود که اه بیت ،خودشان را امام میدانستند و مدیگفتندد« :مدا امدامیم» .در
واقی بزرگترین مبارزه علیه حکام همین بود .چون کسی که حاکم شده بدود و خدود را
امام و پیشوا می دانست ،می دید شواهد و قراینی را که در امام الزم اسدت ،در حضدرت
هست ،اما در او نیست و این موجود را برای حکومت خطرناک میشمرد؛ چون مددعی
است .حکام با ایدن روح مبدارزه مدیجنگیدندد (خامندهای .)029 :0061 ،راهبردهدای امدام
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هادی (ع) در تفهیم این اص متنوع بدود .اسدتفاده از عبدارت «قاادةاالما » در زیدارت
جامعه ،فقط به معنای رهبری معنوی نیست ،بلکه رهبر دنیوی هم مقصود است (حکیم و
صالحی .)210 - 211/02 :0030 ،همچنین میتوان در زیارت غدیریه چنین سخنان صریحی
را یافت (همان . )291 - 290 ،از دیگر راهبردهای مهندسی امام در این حوزه مدیتدوان بده
تربیت دانشمندان و استعدادهای علمی اشاره کرد که در معرفی امام و تفهیم مقام امامت
در سطح جامعه نقش مهمی داشت.
 .9تبیین اوصاف صاحبان حقیقی حکومت
موضوع حکومت و سدلطنت ،از مسدائ چدالشبرانگیدز سیاسدی -اجتمداعی در تداریخ
اسالم بوده است .حکومت بعدد از رسدولخددا ( ) بده دو دوره خالفدت و سدلطنت
تقسیم شد .خود خالفت نیز شام دو دوره خلفای راشدین و غیرراشددین اسدت .بعدد
از انقراض عباسیان (نیمه قرن هفتم) ،اگرچه عده ای همچندان مددعی منصدب خالفدت
بودند ،ولی بین حکومت و سلطنت تالقی ایجاد شد و موضوع خالفدت منتفدی گشدت.
در باور امامیه ،حکومت به هر نامی ( سلطنت ،خالفت یدا هدر عندوان دیگدر) از شدئون
امام معصوم یا نالدواب وی اسدت و حکومدت غیرمعصدوم غصدبی اسدت (البتده بدهجدز
مبحث والیت فقیه) .بندابراین ،از دیددگاه امدام هدادی (ع) خالفدت عباسدی غصدبی و
نامشروع است؛ اما مذاهب اربعه اه سنت معتقد بودندد حکومدت و خالفدت بده ائمده
شیعه اختصا ندارد؛ از اینرو حکومدتهدایی مانندد عباسدیان را تأییدد مدیکردندد و
برای تأیید آن ،کتب و رسالههای بسیار نوشتند (نیدووردی .)20 - 0 :0060 ،امدام هدادی (ع)
در دوران امامت خود به روشی هوشمندانه ضد حکومت عباسدیان فعالیدت مدیکردندد.
برنامه فرهنگی امدام ( ع) بدرای رسدیدن بده ایدن هددف ،عبدارت بدود از :خدودداری از
هرگونه تحریک ،نداشتن مخالفت آشکار با حکومت و حتی تشدوید یداران بده حضدور
و نفوذ در دولت عباسی .چنان که وقتی محمد بنعلی بدنعیسدی علدت ورود خدود بده
سیستم خالفت عباسی را یافتن راهی برای ضربه زدن به دشمنان اعدالم کدرد ،امدام در
پاسخ او فرمود « :هر ک با چنین هدفی این کار را انجام دهد ،داخد شددن او در کدار
بنی عباو نه تنها حرام نیست ،بلکده بدرای او اجدر و پداداش اسدت» (حکدیم و صدالحی،
.)211 /02 :0030
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 .9احتجاج به اصول مورد پذیرش طرف مقابل برای تبیین گفتمان فرهنگی
گزارشهای قرآنی تبیین میکند که در طول تاریخ ،همواره پیامبران بدرای اثبدات ادعدای
خود به احتجاج رو آورده و از این شیوه برای رسیدن به اهدداف متعدالی خدویش بهدره
برده اند .از جمله میتوان به آیه  01سوره ابراهیم اشاره کرد که همه پیامبران برای تبیدین
مخلوه بودن هستی و نیاز آنها به وجدود آفریددگار و اثبدات وجدود خداوندد بده روش
احتجاج چنگ زده و سود جستهاند (ابراهیم .)01 :عالوه بر پیامبران و اهد حدد ،کدافران
(اعراف )02 - 00 :و برخی اه کتاب نیز برای اثبات مدعای باط خود (آل عمران)99- 06 :
از این روش استفاده کردهاند.
امام هادی (ع) برای پاسخ به سؤاالت مردم اهدواز دربداره جبدر و تفدویض ،نامدهای
نوشتند؛ در نامه ،ابتدا مقدمهچینی کرده ،س پاسدخ نهدایی سدؤاالت را مطدرح کردندد
(حرانی .)390 - 326 :0030 ،ایشان قرآن را سند مورد اعتماد همه مذاهب اسدالمی معرفدی
کردند و س پذیرش حدیث ثقلین را بده دلید تأییدد آن در قدرآن ،بدر همده واجدب
دانستند .ایشان همچنین در آن نامه ،درباره جبر و اختیار ،روایت نبوی «ال تَجتَمِدیال االمَّتدی
عَلَی الضَاللَه» را مطرح کردند و معنای صحیح آن را از نظر اه بیت علیهمالسالم گفتند
و برداشتهای غلط از آن را نفی کر دند .اه سنت به استناد این روایت ،مسئله انتخاب
خلیفه اول را بر مبنای اجماع امت دانسته ،آن را صحیح و مورد تأیید رسول خددا ( )
معرفی میکردند (نک :.ابن عبدالبر .)216 :0120 ،در حالی که معنای صحیح آن در بیان امدام
هادی (ع) این است که مطلبی که همه مسلمانان روی آن اجماع دارند و هدیچ کد در
آن اختالفی ندارد ،حد اسدت؛ مانندد قدرآن کده همده مسدلمانان روی آن اجمداع دارندد
(طبرسی)101 /2 :0012 ،؛ در حالی که در انتخاب خلیفده اول اختالفداتی وجدود داشدت و
اجماع واقعی رد نداد.
 .9تبدیل تهدیدها به فرصتها
بنا به گزارش طبری ،یحیی بنهرثمه در سال  200ه .مأمور انتقدال امدام هدادی (ع) بده
سامرا شد (طبری .)090 /6 :0031 ،وی شاهد عالقه مردم مدینه به امدام و فریداد اعتدراض
آنها برای انتقال ایشان بود؛ چنانکه اظهار داشت :من تا آن روز آنچنان ضدجه و نالدهای
نشنیده بودم (مجلسی .)012 /01 :0111 ،همچنین در مسیر آوردن امام (ع) از مدینده شداهد
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کرامتی از ایشان و علم غیب حضرت به نزول تگرگ و منداظره سد هداری از خدوارج و
نویسنده شیعه خود بود .از اینرو ،شیفته امام شد و مدذهب تشدیی را برگزیدد (مجلسدی،
 .)011 - 012 /01 :0111بنابراین رفتار هوشمندانه فرهنگی و منش االهدی امدام (ع) و نیدز
ارائه برخی کرامات ،یحیی بنهرثمه را که در ابتدای مأموریت خود آن همه سرسختی و
قاطعیت نشان داده بود ،دگرگون ساخت؛ چنانکه از راه خدود کده آیدین حشدویه 1بدود
بازگشت و شیفته و ارادتمندد آن حضدرت شدد (رفیعدی .)30 - 31 :0010 ،از زراره وزیدر
متوک نق شده است که حضرت در خبری غیبی به قت متوک در زمانی خا اشداره
فرمود .با وقوع پیشگویی امام (ع) ،زراره شیعه و مالزم حضرت گردید (مجلسدی:0111 ،
 013 - 011/01و .)031 - 039
همچنین علی بن یقطین بن موسی اهوازی نقد کدرده اسدت کده بده مدذهب معتزلده
گرایش داشتم و به واسطه علم حضرت به نزول باران در ایامی کده کسدی تصدور آن را
نمی کرد و پاسخ ایشان به سؤال وی ،به مقام امام (ع) اعتقداد پیددا کدرد (مجلسدی:0111 ،
 .)033 - 031/01آگاهی امام از ضمیر شخصی سنیمدذهب بندام عبددالرحمن اصدفهانی و
دعای امام در حد او ،چنان تاثیری در این شخر گذاشت کده بده تشدیی گرویدد و بده
امامت امام هادی (ع) معتقد شد (قطدب راونددی .)060 - 062/0 :0116 ،در جریدانی دیگدر،
فتح بن یزید گرگانی در مسافرتی کده بدا حضدرت همدراه بدود ،سدؤاالتی در خصدو
امامت از ایشان پرسید؛ امام نیز در این دیدار متناسدب بدا درک و آمدادگی وی ،جایگداه
امامت را در نظام اعتقادی و عملی اسدالم بدا اسدتناد بده قدرآن تشدریح نمدود .فدتح بدا
شنیدن سخنان ایشان به امامت حضرت معتقدد شدد (مسدعودی ،بدیتدا .)066 - 063 ،رفتدار
امام با یکی از سربازان تحت فرماندهیِ بغای بزرگ ،سبب انتقال تصدویر مثبتدی از امدام
به بغ ای بزرگ شد .همچنین اهتمدام حضدرت بده تشدوید وی بدرای مقابلده بدا هجدوم
تخریبی اعراب ،سند تاریخی گویایی از فضای و کماالت امام هدادی (ع) در تعامد بدا
این فرمانده نظامی است .این ارتباط به گونهای مؤثر بود که بده گدزارش تداریخ ،سدبب
رفتار نیکوکارانه بغا با طالبیان شد (مسعودی .)10/1 :0111 ،بنابراین راهبدرد تبددی تهدیدد
به فرصت از سوی امام هادی (ع) موجب جذب نیروهدای مخدالف مدیشدد و آندان را
در مسددیر تشددیی و اهددداف امددام قددرار مددی داد و نهایتدداً منجددر بدده گسددترش قلمددرو
تشیی میشد.
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 .2تمسک به عقل به موازات نقل
برخالف حنابله که اهمیت بسیاری به حدیث میدادند ،امامیه تمسک محض به حددیث
را باط می داند و معتقد به بهره گیری از عق در کنار نقد اسدت .راهبردهدای امدام در
مواجهه با این رویکرد اه سنت ،عبارت است از تربیدت راویدان حددیث ،اسدتفاده از
منابی غیرحدیثی ،تربیت شداگردان نخبده و تقویدت آنهدا در بدالد مختلدف اسدت .ایدن
اقدامات به موازات سازمان وکالت انجام گرفت و تدأثیر بسدزایی در گسدترش فرهندگ
شیعی در جهان اسالم داشت.
در زمان امام هادی ( ع) ،تمام دنیای اسالم در قبضه ائمه بدود ( خامنده ای: 0061 ،
 . )021شاگردان بسیاری از نقاط دور و نزدیک ،حتی از آفریقا و آسیای دور به مدینه
آمد ه بودند و از حضرت بهره مدی بردندد ( دخید  . )201 / 2 : 0112 ،امدام هدادی (ع)
علی رغم وجود فشارهای سیاسی حکومت عباسی ،شاگردان و راویان بسیار تربیت
کرد که در کتب مختلف نام و فعالیت های آندان ذکدر شدده اسدت ( شدریف قرشدی،
. )001 - 200 : 0010
 .11مهندسی فرهنگی با نامهنگاری
یکی از رویدادهای مهدم دوران عباسدی ،بداز شددن دروازههدای علدم ،کدالم و فلسدفه
ملت های دیگر بهروی مسلمانان ،ترجمه بسیاری از کتب علمی به زبان عربی و نگارش
کتاب بود .از قرن دوم تا چهارم مباحث علمی بسیاری صورت گرفت و کتدب بسدیاری
ترجمه و نگاشته شد (دینوری .)112 :0091 ،در این زمان برخی از اه سدنت بدا نگدارش
کتاب مخالف بودند؛ چنان که احمد بنحنب از نوشتن و کتابت منی میکرد (حیدر:0061 ،
 .)000/0اما پیروان ائمه با استفاده از فرصت ایجادشده در جهان اسالم و با بهرهگیدری از
تشوید پیشوایان خود ،به نوشتن کتب مختلف در زمینههای متعدد علمی اقددام کردندد،
چنانکه فقط یکی از یاران ایشان به نام علی بنمهزیار بالغ بر سی مجلدد کتداب تدألیف
کرده است (نجاشدی )200/0 :0109 ،یا فض بنشاذان ،که تألیفات او بدالغ بدر صدوهشدتاد
مجلد است و در علوم مختلف مانند فقه ،تفسیر ،علم کالم ،فلسفه ،لغت ،منطد و دیگدر
علوم کتاب تألیف نموده است (همان .)011 - 019 ،یاران امام هدادی (ع) حددود ششصدد
کتاب در موضوعات مختلف نگاشتهاند (همان).
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عالوه بر ایدن ،پیدروان ائمده بده کتابدت نامده نیدز توجده ویدژه ای داشدتند .چراکده
یکددی از راههددای ارتبدداط بددا امددام از ایددن طریددد بددود .بدده طددور کلددی ائمدده در دوران
وکالددت بدده کتابددت و نامددهنگدداری توجدده داشددتند و بددر آن تأکیددد مددیکردنددد (کلینددی،
 .)10/0 :0111اهمیددت ایددن مسددئله در زمددان امددام هددادی (ع) بدده اندددازهای بددود کدده
شددیعیان مددی دانسددتند برقددراری ارتبدداط بددا امددام ،جددز از طریددد مکاتبدده صددورت
نمددیگیددرد (صدددر .)220/0 :0102 ،چنددانکدده مددیدانددیم کتابددت از نشددانههددای رشددد و
تعددالی فرهنددگ و تمدددن محسددوب مددیشددود و ایددن مسددئله در سددیره رسددول خدددا
( ) (مانند نامه نگاری بده سدران کشدورهای بدزرگ) و سدایر ائمده (مانندد نامده امدام
علددی (ع) بدده مالددک اشددتر) نیددز وجددود داشددت .محتددوای نامددههددای امددام هددادی (ع)
نشانه برنامهریزی دقید ایشان بده عندو ان کدارگزار فرهنگدی اسدت .در ایدن نامدههدا از
امور جزئی تا مباحدث کالمدی پیچیدده ،معرفدی ندواب ،برائدت از دشدمنان اهد بیدت،
معرفددی جانشددینان بعددد از خددود ،آمددوزش تقیدده ،پاسددخ بدده مسددائ فقهددی ،هشدددار
دربدداره منحرفددان و ...بحددث شددده اسددت (ربددانی .)00 - 01 :0039 ،چنددانکدده امددام در
رسدالهای در پاسددخ بده مددردم اهددواز کده در بدداب جبدر و تفدویض اسددت ،بسددیاری از
شددبهات بحددث امامددت ،توحیددد ،جبددر ،تفددویض و ...را تبیددین کردنددد (حراندددی،
.)390 - 326 :0030
 .11پاسخگویی به شبهات اهل سنت درباره تشیع
فقهای اه سنت گاه همه شیعیان امامیه را یکی مدیدانسدتند بدا اظهدار برخدی افدراد و
گروه های فرصت طلب مانندد غدالت و واقفیده کده بدا ادعاهدای درور و نشدر مطالدب
بی اساو ،سعی در ایجاد اختالف بین مسلمانان و گمراه کردن آنان داشدتند .از ایدن رو،
قضات حکومت عباسی شیعیان را تحت فشار قرار مدیدادندد .مهندسدی فرهنگدی امدام
هادی (ع) در مواجهه با این واکنش اه سنت ،زدودن غبدار تهمدت از دامدن امامیده و
معرفی مذهب تشیی بود .ایشان به شدت با این انحدرافهدای داخلدی مقابلده مدیکدرد.
ر اهبرد امام در این موارد ،تالش برای هدایت این گونه افراد بود و در صدورت هددایت
نشدن ایشان ،به نفی ،طرد و لعن آنان دست یازیدده ،حتدی در مدواردی دسدتور کشدتن
ایشان را صادر میکردند (شریف قرشی.)196 - 199 :0010 ،
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 .11بهرهگیری از علم کالم در مهندسی فرهنگی از سوی امام هادی (ع)
ترجمه آثار فلسفه یونانی به جامعه اسالمی ،موقعیت مساعدی را برای امامیه کده مددافی
مذهب عق مدار خود بودند ،فراهم کرد (رفیعی .)026 - 023 :0010 ،مطالعه تاریخ اسدالم و
متکلمان اسالمی گویای این واقعیت است که در خطبهها و نامههدای امدام علدی (ع) و
دیگر امامان (ع) ،علم کالم مورد توجه بوده است و از دوره فتوحات برای پاسخگدویی
به شبهات اه کتاب و واگرایان فرهنگی مسلمانان از علم کالم بهره میبردند.
اما چهار امام مذاهب اه سنت ،در برابر فلسفه و کالم موضی میگرفتند ،چندانکده
فلسفه را بدعت آمیز دانسته ،از کالم نهی میکردند و کتب کالمی را جدزو کتدب علمدی
نمی دانستند (حیدر .)201/0 :0061 ،در واقی در بین اه سدنت ،ندوعی جبرگرایدی وجدود
داشت .اما امامیه ،در این مسئله متفاوت بودند .شهید مطهری دراینباره کالمدی دارد کده
یادآوری آن در اینجا مناسب است .ایشان میگوید:

ائمدده اهد بیددت ندده تنهددا خددود بدده بحددث و تجزیدده و تحلید مسددائ کالمددی

می پرداختند ،گروهی را نیز در مکتب خدود بدرای بحدثهدای اعتقدادی تربیدت
می کردند ،هشام بن حکم همه برجستگیاش در علدم کدالم بدود ،نده در فقده یدا
حدیث یا تفسیر .امام صداده (ع) او را کده در آن وقدت جدوانی ندوخط بدود از

سایر اصحابش بیشتر گرامدی مدی داشدت و او را باالدسدت دیگدران مدینشداند.
همگان در تفسیر این عم اتفاه نظر دارند کده ایدن تحلید هدا فقدط بده علدت

متکلم بودن هشام بوده است .امام صاده (ع) با مقددم داشدتن هشدام مدتکلم بدر

ارباب فقه و حدیث ،در حقیقت میخواست ارزش بحدثهدای اعتقدادی را بداال
برد و کالم را باالدست فقه و حدیث بنشاند .بدیهی است که اینگونه رفتارهدای
ائمدده اطهددار تددأثیر بسددزایی در تددروی) علددم کددالم و کالمددی و فلسددفی شدددن

عق شیعی داشته است (ربدانی گل ایگدانی 11 - 19 :0013 ،بده نقد از :مطهدری،

.)90- 09 /2 :0061

امام هادی (ع) نیز در این زمان با نگارش رساله معروف خود ،رساله فی الدرد علدی
اه الجبر و التفویض ،ردیهای بر کالم رای) اهد سدنت وارد کدرد (حراندی- 326 :0030 ،

 .)390امام در این رساله به صورت موضدوعی و دقیدد ،تفکدر جبدر را رد کدرده اسدت.
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عقیده ای که اشاعره 2اساو آن را نهادند و می گفتند بندگان خدا در کارهایشان مجبورند
و هیچ اراده و اختیاری از خودشان ندارند؛ همانطور که در ایدن رسداله شدریف عقیدده
تفویض را نیز رد فرمودند .معتزله 3معتقد بودند خدای متعال بندگانش را واگذاشته تا بدا
قدرت و اراده خود هر کاری که میخواهند انجام دهند و خداوند هیچ اراده و سدلطنتی
بر ایشان ندارد .امام پ از رد این دو عقیده ،با دالی علمی کوبنده «امر بین االمرین» را
اثبات می فرماید؛ نظریهای که پرچم آن را ائمه اه بیت بر دوش دارند و بنیدانگدذار آن
هستند .این بخش از سخنان امام ،حاکی از میزان اختالفی اسدت کده در بدین مسدلمانان
پیدا شده بود .همچنین امام در این بخش از سخنانشان ضرورت رجوع به قرآن را اص
دانسته است (شریف قرشی.)011 - 012 :0010 ،
باید توجه داشت که امام هادی (ع) به دلی اختناه شدید سیاسی ،قدادر بده برپدایی
کالو درو برای پاسخ گویی به شبهات نبودند .لذا از طرید سازمان وکالت این کدار را
عملی میکردند .یکی از شبهات کالمی دیگر در زمدان امدام هدادی (ع) مسدئله توحیدد
(تشبیه و تجسیم درباره خداوند) بود .به نظر میرسد این دیدگاه از اه سنت به شدیعه
سرایت کرده بود .منشأ خطا ،عموماً بصیرت نداشتن به حقاید عالم هستی یا اکتفا کردن
به ظاهر آیات بود .عقیده مشهور اه سنت آن بود که خدا را میتدوان در آخدرت دیدد.
ابراهیم بن محمد در نامهای به امام هادی (ع) چنین نوشت« :در منطقه ما پیروان شما در
موضوع خداشناسی دچار اختالف شدهاند .شماری به تجسیم و عدهای دیگر بده تشدبیه
منحرف شده اند» .امام هادی (ع) در جواب چنین فرمودند« :منزه اسدت خددایی کده نده
حدی میپذیرد و نه وصف او ممکن است .او بی همتا ،شنوا و بینا است» (کلیندی:0111 ،
 .)012 /0خطر این شبهه سبب شد یاران امام کتبی درباره مبحث توحیدد بنویسدند (ندک:.
طوسی .)261 :0100 ،به هر حال از دالی مخالفت نکردن ائمه با فلسفه ،سدازگاری اغلدب
مبانی فلسفه با معتقدات امامیه بود .ائ مه و یارانشان نیز از فضای ایجادشده که ظاهراً بدر
اساو استداللمحوری و برهانگرایی بود ،استفاده کردند (ربانی گل ایگانی.)01 :0030 ،
 .19پاسخگویی به پرسشهای مخالفان
برپایی مجال بحث و مناظره بین ائمه و دانشمندان مکاتدب مختلدف ،از تاکتیدکهدای
حکام برای سدنجش توانداییهدای علمدی ائمده بدود .امدام هدادی (ع) همچدون پددران
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بزرگوارشان از این مجال حداکثر استفاده را کردند و بدا نشدر فرهندگ اصدی اسدالم،
ز دودن شبهات از اذهان مردم ،تفهیم مفهوم اصی امامت و ابراز عالقهمندی به جلسدات
و کرسی های آزاداندیشی ،حقاید بسیاری را برای مردم آشکار میکردند .نمونهای از این
مناظرات ،مناظره امام با یحیی بناکثم است .ابناکثم سواالتی را به صورت کتبی به امدام
عرضه داشت .امام در پاسخ نامه وی ،ابتدا هدف او را از ایدن نامدهنگداری بدرمال کدرد؛
ایشان قصد او را آزمایش و آزار و درماندهکر دن ایشان در مقاب سواالتش دانسدتند .بده
هر حال پاسخهای امام به سؤاالت پیچیدده وی ،نشداندهندده تدوان و اقتددار علمدی آن
بزرگوار بود که یحیی بناکثم را متحیر ساخت و خیرخواهانه بده متوکد چندین گفدت:
«پ از این مسائ که از او پرسیدیم ،خوش نمیداریدم دیگدر از او مسدئلهای ب رسدیم،
چراکه هیچ مسئله ای بر او وارد نمی شود ،مگر اینکه دانش او در اثر جوابی کده وی بده
آن مسددئله مددیدهددد ،ظدداهر شددود و رافضددیان (شددیعیان) بدددین وسددیله تقویددت شدوند
(ابنشهرآشوب111 - 110/1 :0016 ،؛ مجلسی .)012- 090/01 :0110 ،پاسخهای اسدتداللمحدور
امام باعث قدرت بیشتر امامیه و تقویت مذهب آنان میشد و ضعف عقیدتی اه سدنت
را آشکار میکر د .لذا عام ترجیح مذهب برتر ،استدالل محوری و قوت آن یا مدوافقتش
با قرآن و عق نبود ،بلکه عوام سیاسی و می حکدام باعدث تدرجیح مدذاهب مدیشدد
(حیدر.)060- 010/0 :0061 ،
 .19تربیت کارگزار فرهنگی
امام هادی ( ع) شاگردان خود را مجتهد و پژوهشگر و توانمند در عرصههدای علمدی و
فرهنگیِ جامعه اسالمی تربیت می کردند تا بتوانند سؤاالت مخالفان را پاسخ گویندد .در
منابی نام  030نفر از آنان برده شده است (طوسی )116 :0100 ،که بسدیاری از آندان آثداری
علمی در رشتههای گوناگون ،علیه هواداران خالفت نگاشتند؛ مانند علی بدنمهزیدار کده
دارای  01اثر ،فض بنشاذان  031اثر و احمد بنمحمد بنخالد برقی دارای  61اثر بود.
برخی از اینها در علم کالم بسیار توانمند و صاحب نظریه بودند و آثداری در ردّ عقایدد
گوناگون فره کالمی می نگاشدتند (منتظرالقدائم .)202 :0060 ،نهضدت ردیدهنویسدی علیده
مخالفان چنان شکوهمند بود که ده نفر از اصحاب آن حضرت 01 ،ردیه علمدی کالمدی
نوشته بودند .نگاهی به فهرست آثار فض بنشاذان نشان میدهد که وی چندین اثدر در
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نقد هواداران خالفت و اثبات عقاید شیعه نگاشته بود ،از جمله الرد علی محمد بنکرّام،
کتاب الرد علی المرجئه ،الرد علی الحَشویه ،کتاب الدرد علدی الحسدن البصدری ،کتداب
النقض علی االسکافی ،کتاب الرد علی حاتم األصم بلخی و( ...نجاشی.)011 :0109 ،
 .19کنترل و نظارت فرهنگی
امام هادی (ع) بر اداره سدازمان فرهنگدی هدواداران خالفدت نظدارت و کنتدرل مدؤثری
داشتند .ایشان بر فعالیت رهبر فرهنگی دستگاه خالفت ،یحیی بناکثم نظارت داشدتند و
در مناظره و مکاتبه با وی ،او را از انحراف خود آگاه میساختند (منتظرالقائم.)213 :0060 ،
آن حضرت به هر گونه انحدراف و غلدو از سدوی کدارگزاران فرهنگدی ،واکدنش نشدان
می دادند و غالیان منحرف را هدایت میکردند و اگر هدایتپذیر نبودند ،آندان را لعدن و
نفرین و شیعیان را از ارتباط با آنان بر حذر میداشتند .مثالً در سال  202ه .بدرای علدی
بنهالل نامهای نوشتند و او را از وکالت عزل کردند (کشی ،092 :0111 ،شماره .)660
دیاگرام جریانهای فکری -فرهنگی عصر امام هادی (ع)
صاحبان ادیان و اندیشههای غیراسالمی
خلفا و حاکمان سیاسی
جریانهای فکری-فرهنگی
عصر امام هادی (ع)

جریانهای فکری شیعی
فرقههای کالمی و مستق
جریانهای فقهی وابسته به خالفت
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جدول تاکتیک های اهل سنت و راهبردها و مهندسی فرهنگی امام هادی(ع) در
مواجهه با ایشان
ردیف
0

2

0

1

0

9

تاکتیکهای جریان
فقهی اهل سنت در
مقابل امام هادی (ع)

راهبردها و مهندسی
فرهنگی امام هادی (ع) در
مواجهه با اهل سنت

دستاورد راهبردها و
مهندسی فرهنگی امام هادی
(ع)

طرح فضدای خلفدای رد احادیددث ضددمن رعایددت اثبددات بددیپددایگی احددادیثی کدده
دربدداره فضددای خلفددا بددود و
نخسددتین بددا تکیدده بددر مالحظات عاطفی و مذهبی
حفدددظ احتدددرام بددده خلفدددای
احادیث نبوی
نخستین
وسعت دایره شیعیان
آمددددوزش امددددام در اثبات اعلمیت خود
کودکی برای همراهدی
او بددا جریددان فکددری
دستگاه خالفت
تأکید بر صحیح بدودن استفاده از اصول مدورد قبدول تفهددیم مفهددوم اجمدداع و رد
انتخاب خلیفده اول بدا طرف مقاب بدرای اسدتدالل و تفسیر اه سنت از آن
گفتمان فرهنگی
تکیه بر اص اجماع
اسددتفاده از نیروهددای راهبددرد تبدددی تهدیدددها بدده گسترش قلمرو انسانی
اثبات مقام امام
قدداطی و سرسددخت در فرصتها
برخورد با امام
تأکید بدر برتدری سده تبیین مسئله امامت و رهبدری /اثبات حقانیت ائمه
خلیفدده اول نسددبت بدده تربیددددددت شدددددداگردان و معرفی صحیح امام
تفهیم مقام امامت در جامعه
استعدادهای علمی
امام علی (ع)
تأییددد حکومددتهددای تبیدددین اوصددداف صددداحبان اشدداعه تفکددر غاصددب بددودن
حقیقدددی حکومدددت /عددددم خلفددای عباسددی و تضددعیف
حامی اه سدنت مثد
مخالفددت آشددکار نسددبت بدده مقام آنان در جامعه
عباسیان
حکومدت /تشددوید یدداران بدده
نفوذ در دولت عباسی
تمسددک محددض بدده توجه به عقد در کندار نقد  /معرفی آیین تشیی اصدی بده
تربیدددت راویدددان حددددیث /عنوان مذهبی استداللمحور
حدیث
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6

01

00

استفاده از مندابی غیرحددیثی/
تربیدددت شددداگردان نخبددده و
تقویت آنان در سایر بالد
مخالفت بدا نگدارش و تأکیدددد بدددر نامدددهنگددداری و گسترش مبحث علمی
نگارش و ترجمه کتب
مهندسی آن
کتابت
گسترش قامرو انسانی
تطهیددر و پاکسددازی مددذهب زدودن غبددار تهمددت از دامددن
امامیه
شیعه اصی از انحرافات
برخورد قاطی با ناراستی هدای
درونمذهبی

یکسان قلمدداد کدردن
شددیعیان حقیقدددی بدددا
گروه هایی مانند غالیان
و واقفیه و تبلیغ آن در
جامعه
موضدی سرسددختانه در بهددرهگیددری از علددم کددالم در رویگردانی نکدردن از علدوم
جدید
مهندسی فرهنگی
برابر کالم و فلسفه
از بین بردن شبهات کالمدی و
فلسفی بین مسلمانان
قلمداد کدردن اندیشده تبیددین مهندسددی فرهنگددی در آمدداده کددردن اذهددان شددیعیان
مهدددویت بدده عنددوان قالدددب گفتمدددان وصدددایت و برای غیبدت حضدرت مهددی
(ع))
موضدوعی مربدوط بدده مهدویت
رد تفسیر اهد سدنت از ایدن
آخرالزمان
اندیشه
محافظت از حضدرت مهددی
(ع)) در مقاب حکام
طراحددددی جلسددددات مشارکت در منداظره و پاسدخ نشر فرهنگ اصی اسالم
توجددده بددده کرسدددیهدددای
پرسددش و پاسددخ بدده گویی به پرسشها
آزاداندیشدددی و بسدددط آن در
منظدددددور سدددددنجش
جامعه
تواناییهای امام
زدودن شبهات از اذهان مردم
تفهیم مفهوم امامت و رهبری
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نتیجه
در عصر امام هادی (ع) جریانها و گرایشهای گوناگون فکدری و فرهنگدی در جامعده
اسالمی وجود داشت .آشنایی مسلمانان با علوم و فلسفه دیگر ملتها از جمله یوندان و
وجود جریانهای فکری-فرهنگی متنوع ،ضرورت مواجهه امام با این گروهها را ایجاب
می کرد .بهرغم همه محدودیت هایی که خلفا بدرای امدام بده وجدود آوردندد ،ایشدان بدا
شناخت جامعه عصر خود ،به دور از هرگونه تحریک و مخالفت آشکار با حکومدت ،بده
رد انحرافات فکری و شبهه های دینی پرداختند .امام به شک هوشمندانهای بده معرفدی
اسالم و مذهب اصی تشیی و مقوله امامت پرداخته ،موضیگیریهای سدخت و قداطعی
در برابر فرقههای منحرفی مانند غالیان از خود نشان دادند .راهبرد امام هادی (ع) بدرای
مواجهه با اه سنت ،منطقی و بدون ایجاد حساسدیتهدای مدذهبی و بدا ارائده ادلده و
براهین عقلی بود؛ چنانکه در مواقعی بزرگان اه سنت ضمن اعتراف به برتدری منطدد
امام ،آن را مایه تقویت شیعیان و ضعف خود قلمداد میکردند .مهندسی فرهنگی امام در
مواجهه با این گروهها ،همراه با رعایت مالحظات عاطفی ،اثبات اعلمیت خود ،اسدتفاده
از اصول مورد پذیرش طرف مقاب بدرای اسدتدالل ،تبیدین جایگداه رهبدری فرهنگدی و
مسئله رهبری و حکومت ،پذیرش مناظره و پاسخگویی به شدبهات و سدؤاالت ،تربیدت
کارگزاران مجتهدد فرهنگدی ،کنتدرل و نظدارت فرهنگدی و ...بدود .بررسدی سدیره امدام
هادی (ع) میتواند راهبردهایی دقید و علمی در حوزه تعام با اهد سدنت در اختیدار
پژوهشگران و سیاستگذاران فرهنگی قرار دهد.
پینوشتها

 . 1گروهی از اصحاب حدیث که به ظاهر احادیث استناد میکنند و از نظر اعتقادی قائ به جبر ،تشبیه
و تجسیم بودند (ربانی گل ایگانی.)206 :0013 ،
 .2از مذاهب کالمی اه سنت.
 .3از مذاهب کالمی اه سنت.
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