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 ،رهبري و پيشوايي فکرري و فرهگيري عرينياا را ر

عصري پُرتالطم و سرعار از فتگه و آعوب سياسي ر فاصله سالهراي  222ترا
252هجري بر عهده اعت .آا حضرت ،عالوه بر ارابو ا مقام امامت الهي ،از
يک تربيت متنالي ،بصيرت و آگاهي و هوش و انش فرهگيي گستر ه و رفتار
فرهگيي واال برخور ار بو  .امام ها ي

به همرين سرب  ،برراي مهگدسري و

راهبري فرهگيي ،اراي استراتژي و انييزه قوي فرهگيي برو  .ازايرنرو ،اراي
راهبر براي رهبري و هدايت فرهگگ جامنه و نظرامسرازي فرهگيري ،توسرنه
علمي و تربيتي بو  .آا امام همام ،با تأکيد بر پيشرفت علم و انش ،توصيه بره
تنليم و توليد علم و انديشه ،ايجا کانوا ارتباطات سرّي وکالت ،کا رسرازي و
تربيت نفوس ،تدوين مگشرور سربک زنردگي ،وقرن قرانوا و ترسريم حقرو
عهروندي ،تبيين قواعد همزيستي مسلماناا با اهل کتاب و مبرارزه فرهگيري برا
رفتار جاهلي خلفاي عباسي همچوا متوکل ،موفق به تغييرات فرهگيي ر مياا
.1استادگروهتاریخدانشگاهاصفهان،رایانامه .montazer5337@yahoo.com:
.2استادیارگروهتاریخدانشگاهاصفهان،رایانامه.bahman.zeinali@gmail.com:
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امت اسالمي گر يد و مسير را براي تحصيل سالمت و سنا ت جامنه اسرالمي
هموار ساخت.
اين مقاله ،به روش توصيفي ر تحليلي به بررسري مهگدسري فرهگيريم امرت
اسالمي توسط امام ها ي

خواهد پر اخت و اين فرقيه را به آزموا خواهد

گذاعت که« :امام ها ي

به عگواا يک رهبر الهي ،برا عرگاخت جريرااهراي

فکري و فرهگيي زمانه خو با محوريت هدايت جامنه ،مسير مديريت فرهگيي
را با بهرهگيري از راهبر هاي متگوع ر بستر فرهگيي هموار نمرو و موفرق بره
ايجا تغييرات هوعمگدانه و هدايت جامنه گر يد».

کلیدواژگان :امام عليبن محمن

 ،مهن سني رهننيني ،امنس اسن مي ،ران نه

رهننيي.
مقدمه

امام هادي

در دروه اي پُر از آشوب و آسیب فرهنگي و فساد سیاسي و اجتماعي زندگي

ميکرد و شاهدِ انواع آسیبهاي اخالقي و دیني و جریانهاي فکري ـ فرهنگي گوناگوني
در امت اسالمي بود .آن حضرت با هدف پاسداري از ارزشهاي الهي ،فضـای اخالقـي و
مبارزه با آسیبهاي اجتماعي و فرهنگي حاکم بر جامعه ،ناگزیر به طراحي و ارائه مهندسي
فرهنگي یا فرماندهي و رهبري فرهنگي بود تا بتواند این چـال هـا را مهـار و شـیعیان و
امت اسالمي را به سوي حیات طیبه و سالمت معنوي راهبري نماید .این مقاله ،بـا روش
توصیفي و تحلیلي با تکیه بر منابع اصلي در صدد تبیین نق

امام هادي

در مهندسي

فرهنگي امت اسالمي است .نظر به اهمیت موضوع و براي رسیدن به اهداف تحقیق ،این
فرضیه به آزمون گذاشته شده است که« :امام هادي

به عنوان رهبري الهي ،با شناخت

جریان هاي فکري و فرهنگي زمانه خـود ،بـا محوریـت هـدایت جامعـه ،مسـیر مـدیریت
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فرهنگي را با بهره گیري از راهبردهاي متنوع در بستر فرهنگي ،موفق به ایجـاد تیییـرات
هوشمندانه و هدایت جامعه گردید .ازاینرو ،ميتواند به عنوان الگویي در مسـیر مهندسـي
فرهنگي جامعه مورد توجه قرار گیرد».
اهميت و جايگاه فرهنگ

باالترین عنصري که در موجودیت هر جامعه دخالت اساسي دارد ،فرهنگ آن جامعه است.
اساساً فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت آن را تشکی ميدهد و با انحـراف فرهنـگ،
هرچنــد جامعــه در بُعــد اقتصــادي ،سیاســي ،صــنعتي و نظــامي قــوي باشــد ،میــانتهــي
خواهدگشت .فرهنگ جامعه اي که وابسته و ارتزاقکننده از فرهنگ مخالف است ،بهناچـار
دیگر ابعاد آن جامعه نیز به جانب مخالف گرای

پیدا ميکند و سرانجام در آن مسـتهل

شده ،موجودیت خود را در تمام ابعاد از دست ميدهد .استقالل و موجودیت هر جامعـه ،از
استقالل فرهنگي آن نشئت ميگیرد و مؤلفههاي اقتصادي ،سیاسي ،نظامي و اجتمـاعي و
فرهنگي در جامعه ،نشان از رفتارهاي فردي و اجتماعي انسان در آن جامعه دارد.
تعريف فرهنگ

فرهنگ ،کلمه اي فارسي است که از دو کلمه «فر» (شکوه) و «هنگ» یا «هنج» تشکی
شده است .جزء دوم ،از ریشه باستاني (اوستائي) «ثنگ» ،به معناي کشـیدن اسـت کـه از
آن ،واژه هاي بسیار در فارسي داریم« .هنگ» به معناي قصد و اراده است 1.کلمه فرهنگ
در فارسي ،به معناي آداب و دان

و معرفت و آگاهي ميباشد 8.در عربي« ،ثقافه» از ریشه

«ثقف» و «ثقیف» به معناي دانایي و زیرکي ،سریع الفهم و مترادف فارسـي آن ،علـوم و

.1محمدحسینتبریزی،برهانقاطع،ج،3ص .1841
.2همان .
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و بین

و تعلیم نیز گفتـه

شده است 8.از دیدگاه شعرا و حکماي فارسيزبان ،فرهنگ عبارت است از:
حکيم ره وسي:
کننننه رهننگ بهتنننه بو یا گهننه
ز انننننا بپهسيننن پس ا گننننننه
که رهننگ باشن زگوننننه رنننزون
چني ا پاسنننننخ ب و رننمنننون
ز گوننه سخ گفت آسنننننان بو
کننننننننه رهننگ آرایش جنان بو
3
به رهننگ باشننننن روان تن رسس
گهه بيننه زار و خوار اسس و سسنس
دانشمندان تا سالهاي 1681م تفاوتي بین فرهنگ و تمدن قائ نبودند؛ اما کمکم در
تعاریف برخي ،به نوعي فرهنگ و تمدن از یکدیگر متمایز گردیـد .از دیـدگاه دانشـمندان
جامعهشناسي و مردمشناسي ،دیدگاه هاي گوناگوني درباره تعریف فرهنـگ و تمـدن ارائـه
شده است؛ از آن جمله:
آلفرد وبر (1692م )Alfred Weber :ميگوید:
به کارکردهای معنوی جامعه ،مانند دین و فلسفه ،فرهنگ گفته میشود.

4

بروس کوئن مينویسد:
هر جامعهای فرهنگی دارد که از نسلی بهه نسهب بعهد منتمهب مهیشهود .ایهن
فرهنگ ،نهادهای دینی ،زبانی ،ارزش ها ،باورها ،قوانین و سنن علوم و صنایع را
دربرمی گیرد .زبان و گفتار ،نمش مهمی در اکتساب و انتمال فرهنگ از نسلی بهه
نسب دیگر دارد.

5

.1المعجمالوسیط،ذیلواژه«ثقف» .
.2آذرتاشآذرنوش،فرهنگمعاصرعربيفارسي،ذیلواژه«ثقف» .
والقاسمفردوسي،شاهنامه،ج،8پنددادنبوزرجمهربهنوشیروان،ص .854

.3اب
تعریفهاومفهومفرهنگ،ص .85

.8داریوشآشوری،
مبانيجامعهشناسي،ص55ـ .54

.5کوئن،بروس،
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از بررسي مجموعه این نظریه ها ميتوان گفت :فرهنـگ ،مجموعـه نهادهـاي دینـي،
زبان ،ارزشها ،سنّتهاست که از نسلي به نس دیگر منتق ميشود.
شرايط عمومي فرهنگ

به طور کلي ،شرایط عمومي فرهنگ عبارت است از:
 .1رهاگيه و مور پذیهش عموم باش ؛
 .2پذیهش آن نياز به چونوچها ن اشته باش ؛
 .3ر یک زمان خاص به وجو نيام ه باش ؛
 .4بي معتق ان به آن نوعي نم لي وجو ار ؛
 .5حيات انسان ب ون رهننگ ميسه نيسس.
رابطه فرهنگ و تمدن

معنـا

هنري لوکاس (1661م ،)Henry stephen Lucas :فرهنـگ و تمـدن را بـه یـ

دانسته است .با این حال ،ترجیح داده از واژه «فرهنگ» به جاي «تمدن» بهره گیرد .وي
در توضیح فرهنگ چنین مينویسد:
فرهنههگ ،رام مرههترد زنههدگی ،اندیرههه و کههنش انسههان اس ه  .فرهنههگ،
دربرگیرندم ایهن يیههاسه س سهازگاری کلهی بها نیازههای اقتاهادی یها ميهی
جغرافیایی پیرامون؛ سازمان مرترد برای فرونراندن نیازهای اجتماعی و سیاسی
که از ميی پیرامون برخاستهاند؛ مجموعه مرترکی از اندیرهها و دستاوردها؛ و
باألخرم ،فرهنگ شامبس هنر ،ادبیات ،علم ،آفرینشها ،فلسفه و دین اس .

1

ال متمـایز از همـدیگر تفسـیر
در مقاب  ،کسان ي هستند کـه فرهنـگ و تمـدن را کـام ً
مــيکننــد .آلمــانيزبــانهــا واژه ( cultureفرهنــگ) را بــراي مظــاهر مــادي ،و واژه
.1هنریلوکاس،تاریختمدن،ج،1ص21ـ .24
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( civilizationتمدن) را براي مظاهر عقلي و ادبي و هنـري بـهکـار مـيبرنـد .برخـي از
دانشمندان نیز آن را برعکس تفسیر کردهاند (مکي .)83 :1323 ،اشپنگلر ،تاریخ تمـدن را
به دو دوره جواني و پیري تقسـیم نمـوده و واژه  cultureرا بـراي مرحلـه جـواني ،و واژه
 civilizationرا براي مرحله پیري انتخاب نموده است.
بخ

1

مهمي از موانع پیشرفت اجتمـاعي ،اقتصـادي و سیاسـي و سـاخت جوامـع ،در

فرهنگ نهفته شده است .ازاینرو ،مهندسي فرهنگي ،طراحي ی

الگوي راهبردي مدنیت

است .از دیدگاه قرآن ،پیامبران پایه گذاران و رهبران مدنیت و فرهنگ بشر بودهانـد؛ زیـرا
پیامبران ی

هدف اصلي داشتند و آن اینکه بشر را به سوي عبودیـت و بنـدگي خداونـد

هدایت راهنمایي کنند .این مأموریت ،همراه با کتاب و حکمت و خوانـدن آیـات الهـي 8و
اجراي قسط و عدالت 3بوده است .این امور ،نظم و سازمان اجتماعي بـه وجـود مـيآورَد و
تداوم آن به مدنیت منجر ميگردد .هر مدنیتي نیز نیاز به مهندس و راهنما و رهبر دارد.
تعريف مهندسي فرهنگي ()Cultural Engineering

سازمان ،بخشي از اجزاي فرهنگ به عنوان الگوي زندگي اجتماعي یا مقـوالت فرهنگـي
ميباشد که شاخص ارزیابي عناصر آن را باید در سرشت انسان جسـتوجـو کـرد .انسـان
عالوه بر امیال غریزي ،امیال دیگري دارد؛ مانند :می به دانایي ،خالقیت ،قدرت ،عدالت،
زیبایي ،لطف و محبت که به آن ارزشهاي سرشتي ميگویند؛ امیـالي کـه سـیريناپـذیر
است و ویژه نوع انسان است و براي به دست آوردن آنهـا ،بـه سـوي بـينهایـت حرکـت
مي کند .انسان براي به دست آوردن این امیال ،انواع علم ،هنـر ،صـنعت ،رسـانه ،حقـوق،
محمدکاظممکي،تمدن


بهنقلاز:
برتولداشپنگلر،تاریخایراندرنخستینقروناسالمي،ص 31ـ،38

.1
اسالميدرعصرعباسي،ص .23
.2سورهجمعه،آیه .2
.3سورهحدید،آیه .25
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زندگي و نهادهاي اجتماعي را به وجود ميآورَد و تمدن ميآفریند .این امیال ،انسان

را به شک خودآگاه و ناخودآگاه همانند ی

استعداد بالقوه به سوي صفات متعالي و ربوبي

سیر مي دهد .در اثر همین حسّ خداجویي است که تمدن آفریده مـيشـود .هنگـامي کـه
انسان به خودآگاهي و خداآگاهي رسید ،تمدن الهي انساني به وجود مي آید کـه بـارزترین
خصیصه آن ،عدالت است.
بدین سان ،مهندسي فرهنگي ،مدیریت راهبردي ی

تفکر اندازهگیريشده فرهنگ در

عرصه هاي گوناگون پیشرفت اجتماعي است .مدیریت تیییر و تحول و پیشـرفت فرهنـگ
جامعه به برنامه راهبردي فرهنگ نیاز دارد تا بتواند .1 :مسائ فرهنگي را ریشهیابي کنـد؛
 .8آسیبهاي اجتماعي و فرهنگي را شناسایي نماید؛  .3برنامه سیستمي پیشرفت فرهنگي
را تدوین کند.
امام هادي

در عصري زندگي مي کرد که فسـاد فرهنگـي و اخالقـي و سیاسـي و

اجتماعي رواج داشت .در دوره امامت  33ساله امام هادي

 ،دو خلیفه عباسي معتصـم و

واثق ،به گفتوگوي علمي با مذاهب و نحلهها و ادیان گوناگون توجه کردنـد .بـه همـین
سبب ،مجالس مناظره تشکی ميدادند تا رؤسـاي ایـن گـروههـا ،بـه بحـ و اسـتدالل
بپردازند .بیت الحکمه در بیداد تأسیس شد 1.این مرکـز ،پژوهشـگاه علـوم و ترجمـه آثـار
علمي مل دیگر ،بهویژه یونانيها و سریاني ها بود .خلفاي این عصر ،معتصم و واثـق ،بـه
معتزله گرای

داشتند و عقیده آنان را درباره خلق قرآن پذیرفته بودند؛ ولي محدّثان بیداد،

بهویژه احمدبنحنب و پیروان  ،به شدت بـا ایـن دیـدگاه مخـالف بودنـد و آن را بـدعت
ميدانستند .خوي استبدادي خلفا موجب شد ،دستور دهند احمدبنحنب را به تازیانه بستند
و به زندان انداختند 8.مأمون در سال 812هجري درگذشت و برادرش معتصم ،جانشـین او
 .888
ابنندیم،الفهرست،ص15و 
 .1

مروجالذهب ،ج ،8ص .52

.2مسعودی،
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شد 1.وي به استخدام ترکان پرداخـت و در سـال 881هجـري سـامرّا را تأسـیس کـرد و
پایتخت را به آنجا منتق نمود 8.در این زمان ،نهضت کالمي معتزله به ریاست ابوالهـذی
عالف (متوفاي 886ق) چنان قدرتمند شده بود که محیط فرهنگي و فکري بیداد و برخي
دیگر نقاط جهان اسالم را در اشیال خود در آورده بود .خردسالي امام هادي  ،دستاویزي
شد تا آنان از مباني عقیدتي شیعه خردهگیري کنند و به اص امامت شیعه بتازند؛ ولي امام
هادي

در پاسخ آنان با بیاني مستدل توطئه آنها را خنثا کـرد 3.پـس از مـرم معتصـم،

پسرش واثق ،به خالفت رسید .وي رفتار مأمون را در مناظره و گفتوگو بـا دانشـمندان و
بح و مناظره پيگرفت؛ تا اینکه در سال 838ق به دست دو نفر از سرداران تـر خـود
کشته شد و به جاي او ،برادرش جعفر ،ملقب به «متوکـ » را بـه خالفـت نشـاندند 3.وي
مردي شرابخوار ،کینهجو ،متعصب و تندخو بود و سب و لعن امـام علـي

را روي منـابر

دوباره برقرار کرد و بهشدت با علویان و شیعیان مبارزه کرد و بسیاري از آنان را کشت .وي
زیارت مرقد امام حسین

را ممنوع کرد و در سال 839ق طبق دستور او ،یهودیان حـرم

آن حضرت را تخر یب کردند و آن را به آب بستند و در اطراف

زراعت کردنـد و پادگـان

نظامي در اطراف آن قرار داد تا از زیارت حرم جلـوگیري کننـد و زائـران را نیـز دسـتگیر
نمایند 9.متوک سرانجام در سال 837ق به دستور پسرش منتصـر ،کشـته شـد 6.وي نیـز
ش

ماه خالفت کرد و مستعین جانشین وي گردید .در سـال 898ق سـرداران شورشـي،

بنخیاط،ص .391
تاریخخلیفة 

ابنخیاط،
 .1

ابنواضحیعقوبي ،تاریخیقعوبي ،ج ،2ص .843
 .2
اصولکافي ،ج ،3ص .855

.3کلیني،

محمدبنجریر طبری،تاریخطبری،ج،4ص .381

.8
.5ابوالفرجاصفهاني،مقاتلالطالبییّن،ص .844

محمدبنجریرطبری ،تاریخطبری،ج،4ص .394
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وي را عزل نمودند و معتز ،پسر متوکـ را بـه خالفـت نشـاندند 1.در ایـن دوره ،خالفـت
بازیچه دست سرداران تر بود و فتنه و آشوب ،فساد فرهنگي و اجتماعي همه جا را فـرا
گرفت .مجالس طرب و شراب ،در دربار خلفا و امراي آنان رونـق گرفـت و کنیـزان بـراي
رقص و آواز ،خریدوفروش ميشدند و نق شده کـه متوکـ در دربـار خـود 3111 ،کنیـز
داشت.

8

در این عصر پُرآشوب ،امام هادي

از سال 833هجري تا هنگام شهادت 81 ،سـال

در سامرّا تحت نظر و مراقبت شدید بود .متوک از تهدید و ارعاب امام هادي
خانه آن حضرت ،ابایي نداشت و پیوسته امام هادي

و بازرسي

را احضار و تهدید ميکرد 3.خلفا و

کارگزاران آنان ،اختناق و ظلم و ستم را ترویج دادند .به همین جهت ،عدهاي از علویان به
ایران مهاجرت نمودند و هرگاه فرصت مناسب دست ميداد ،قیام ميکردند.

3

جريانهای فکری عصر امام هادی

امام هادي

همچون اجدادش ،شاهد رواج اندیشههاي گوناگون مذهبي ،دیني ،التقاطي

و مادي بود .آن حضرت ناگزیر به تعام با جریانهاي مؤثر فرهنگي بود که مهمترین آنها
به صورت خالصه به شرح ذی است:
 .1جريانهای هواداران خالفت عباسي
الف .جريان اهلحديث

معاویه در راستاي راهبردهاي فرهنگي و تقویـت پایـههـاي قـدرت خـود ،گروهـي از
صحابه و تابعین و راویان و قصه پـردازان را بـه دمشـق فراخوانـد .اینـان در مـذمت امـام
ابنواضحیعقوبي ،تاریخیقعوبي،ج،2ص .515
 .1
.2مسعودی،مروجالذهب،ج،8ص .122
.3همان،ص .93
ابوالفرجاصفهاني،مقاتلالطالبیین،ص .891

.8
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اخبار زشتي را بیان کردند 1.این گروه ،رسانه فکـري بنـيامیـه بودنـد و سیاسـت

فرهنگي بني امیه و هواداري از آنـان را طراحـي کردنـد و بـراي امویـان فضـیلتتراشـي
مينمودند .این جریان تحریف و جع روایت ،بهمرور گستردهتر شـد؛ بـهطـوريکـه رونـد
فکري جامعه اسالمي ،بر اساس این روایات شک گرفت .پیـروان ایـن جریـان ،در آغـاز،
«عثماني» و سپس نام «سنّي» به خود گرفتند 8.اینان براي خداوند جسمانیت قائ بودند.
ازاینرو« ،مجسميمذهب» نامیده شدند .امام جواد

به شیعیان ميفرمود« :اجازه ندارید
3

پشت سر کسي که براي خدا جسمانیت قائ است ،نماز بگزارند و به او زکات بپردازند».
ع م تحمل و روا اری انلح یث و معتزله عقلگها و حمایس گسته ه سه خليفه ع اسي از
معتزله ،موج ات رگيهی بيشته ای و گهوه را رهانم که و بغ ا صحنه رگيهینای
4
رکهی و تکفيه و تفسيق ميان ای و ج هه رهننيي بو .
ب .جريان حنابله

در آغاز سده سوم هجري ،اه حدی در جریان فقهي و حدیثي احمدبنحنبـ ادغـام
شدند .ابوعبداهلل احمدبنحنب (163ـ831ق) مؤسس چهارمین مذهب سنّت و جماعـت در
بیداد ،هنگامي که مأمون به معتزله گرای

پیدا کرد و عقیده آنـان را دربـاره خلـق قـرآن

پذیرفت ،محدثان بیداد ،بهویژه احمدبنحنب و پیروان  ،بهشدت با ایـن دیـدگاه مخـالف
کردند و آن را بدعت دانستند 9.از همـین رو ،عباسـیان بـر آنـان سـخت گرفتنـد و حتـي
احمدبن حنب را به تازیانه بستند و به زندان انداختند 6.در بیداد کار به شـورش کشـید؛ تـا

ابيالحدید،شرحنهجالبالغه،ج،8ص .52
ابن 
 .1

حیاتفکریوسیاسيامامانشیعه ،ص .812

.2رسولجعفریان،
.3شیخصدوق،التوحید ،ص .111

شمسالدینذهبي،دولاإلسالم،ص .114

.8
.5همان .

مروجالذهب ،ج ،8ص .52

.5مسعودی،
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جایي که حنابله این ایام را «دوره محنه» نامیدند 1.احمدبنحنب به سبب پایداري در دوره
محنه ،از جایگاهي درخور توجه در میان محـدّثان برخـوردار گردیـد و پـس از بـه قـدرت
رسیدن متوک نیز هرچند در دستگاه خالفت قدرت و مکنتـي چنـدان نیافـت ،امـا اقبـال
عمومي به اندیشههاي او بیشتر شد 8.او فقیهي پُرسفر بود و در طلـب علـم و حـدی بـه:
شام  ،حجاز ،یمن ،کوفـه و بصـره سـفر کـرد و احادیـ بسـیاري گـرد آورد و آنهـا را در
مجموعهاي که مسند ابنحنب خوانده ميشود ،فراهم نمود .این مسـند ،در شـ
مشتم بر چه هزار حدی است .ابنحنب  ،از تمس

جـزء و

به رأي تبري ميجست و تنها بـه

کتاب اهلل و حدی استدالل ميکرد .وي آنقدر در استناد به حدی مبالیه کرد که گروهي
از بزرگان اسالم مانند طبري (متوفاي 311ق) 3او را از ائمه حدی شمردند؛ نه از مجتهدان
اسالم .او از شاگردان شافعي بود و سپس از مذهب او روي برتافت و مذهب مستقلي ایجاد
کرد و آن را بر پنج اص استوار نمود« :نص کتاب اهلل»« ،سنّت رسول اهلل
صحابه پیامبر

»« ،فتـاوي

»« ،قولِ موافق با کتـاب و سـنّت برخـي صـحابه» و «تمـامي احادیـ

مرس و ضعیف».
اصحاب احمد را «اه حدی » گویند و اهتمام همه ایشان به حاص کـردن احادیـ و
نق آن است و بناي احکام را بر نصوص دارند 3.یاران احمد با پیوند با خالفـت در بیـداد،
همچون خوارج هیاهویي راه انداختند که زمینههاي جریان تکفیر معتزله و شیعه را فـراهم
آورند .در دوران امام هادي  ،متوک حنابله و اه حدی را در برابر معتزله تقویت نمود و
از آنان به طور گسترده حمایت کرد.

9

محمدبنجریرطبری ،تاریخطبری،الجزءالسابع،ص .215

.1
تاریخفرقاسالمي ،ص .212


حسینصابری،
.2
محمدبنجریرطبری،تاریخطبری،الجزءالسابع،ص .215

.3
.8شهرستاني،المللوالنحل ،ج،1ص .242

محمدبنجریرطبری،تاریخطبری،الجزءالسابع،ص .391
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ج .جريان مرجئه

در آغاز سده دوم هجري ،مذهب مرجئه در خراسان به صـورت یـ
اجتماعي در آمد .رهبـر ایـن جنـب

جنـب

دینـي و

فکـري ،ابوالصّـیداء صـالحبـنطریـف (حـدود سـال

131هجري) ،یکي از فقهاي موالي بود که در ماوراءالنهر به تبلیـ اسـالم پرداخـت؛ ولـي
وقتي والي اموي شرط برداشتن جزیه از تازهمسلمانان را رعایت نکرد ،وي جانب معترضان
سیدي را گرفت 1.قیام بزرم مرجئه به رهبري حارثبنسریج (کشـتهشـده در 182ق) ،در
جوزجان و بلخ مورد حمایت قرار گرفت .جهمبـنصـفوان (متوفـاي 182ق) تـدوینکننـده
اصول اعتقادي مرجئه ،مبلّ و سخنگوي دیني حارث بود .کشتهشدن حـارثبـنسـریج در
سال 182هجري ،موجب ازهمپاشیدهشدن مرجئه در خراسان گردید و آنـان جـذب افکـار
ابوحنیفه شدند.

8

د .جريان کالمي معتزله

ظهور اوّلیه معتزله را به داستان متواتري مربـوط بـه حسـن بصـري (متوفـاي 111ق)
دانستها ند که هنگام پاسخ به جایگاه مرتکب گناه کبیره شاگردش واص بنعطـا (متوفـاي
131ق) گفت« :جایگاه چنین شخصي در المنزلةبینالمنـزلین قـرار دارد 3».از همـین جـا،
واص از استادش کنارهگیري کرد و حسن درباره وي گفت« :او از ما کناره گرفت ».بیشتر
معتزله آراي واص را پذیرفتند و او به عنوان مؤسس اصلي معتزله شناخته شد 3.معتزله بر
پنج اص به عنوان اصول اعتقادي خود اتفاق نظر دارند .این اصول عبارتاند از:
 .1توحید :خداوند ،یگانه است و شریکي ندارد و شنوا و بیناست؛  .8عدل :خداوند ،عادل
است .معتزله اصرار بر اختیار و تکلیف انسان داشتند .بر این اساس ،اص سرنوشت نهـایي
 .399
.1همان،الجزءالخامس،ص 
ابوالحسناشعری،مقاالتاإلسالمیین،ص .41

.2
ابنندیم،الفهرست،ص .292
 .3

الفرقبینالفرقدرتاریخمذاهباسالمي ،ص .43

.8ابومنصور عبدالقاهربغدادی،
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بشر را به دست خود وي ميدانسـتند؛  .3اصـ وعـد و وعیـد :خداونـد در سـراي دیگـر،
لةبینالمنزلین :یعنـي
نیکوکاران را پاداش بهشت ،و بدکاران را کیفر دوزخ ميدهد؛  .3المنز 
مرتکب کبیره ،فاسق است و در جایگاهي میان کفر و ایمان قرار داد؛ .9 1امربـهمعـروف و
نهيازمنکر :یعني در دل ،منکر را ناخوشایند دانستن و به زبان ،به معروف دعوتکردن و از
منکر بازداشتن است.

8

مکتب اعتزال در بصره به وجود آمـد و رشـد کـرد؛ امـا در اواخـر سـده دوم هجـري،
بشربنمعتمر (م 811ق) که یکي از دان آموختگان مدرسه بصره بود ،به بیداد سفر کرد و
مدرسه معتزله بیداد را تأسیس نمود و به تـرویج اصـول مکتـب اعتـزال در بیـداد همـت
گماشت 3.عصر امام هادي

 ،زمانه مخالفت شدید متوک با معتزله در موضوع خلق قرآن

و تقویت مخالفان آنان ،یعني حنابله بود؛ ولي با این حال ،قدرت اعتزال زائـ نشـده و بـه
حرکت خود ادامه داد .از علماي مشهور معتزله در این دوره ،ابوالهذی عالف متوفاي سال
887هجري است 3.وي در علم کالم و فلسفه تبحر داشت .ابوالهذی در مناظره با میالس،
رهبر زرتشتیان ،موفق گردید او را محکوم کند .در نتیجه ،میالس به دین اسالم گراییـد و
روایت شده که به پیروي از وي ،چهار هزار نفر مسلمان شدند 9.از دیگر رهبران معتزله در
این عصر ،ابراهیمبنسیار ،مشهور به نظّام متوفاي 881هجري ،و ابوعمرو جـاح بصـري
متوفاي 899هجري ادیب ،محدث ،مفسر ،مورخ ،کالمي و صاحب تألیفات بسیار بود.

بیاناألدیاندرشرحادیانومذاهبجاهليواسالمي ،ص .32

.1محمدحسینيالعلوی،
.2ابوالحسناشعری،مقاالتاإلسالمیین،ص .41

آشنایيبافرقومذاهباسالمي ،ص .112

.3رضابرنجکار،
محمدبناسحاق،الفهرست،ص .293

ابنندیم،
 .8
.5مرتضيمطهری،خدماتمتقابلاسالموایران،ج،2ص .552
.5همان،ص .555
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 .2جريان شيعيان غيرامامي
الف .جريان زيديه

زیدیان ،بعد از قیام زیدبنعليبنحسین به امامت زید معتقد شدند .مهمترین اعتقادات
زیدیان را ميتوان چنین برشمرد .1 :فرزندان امام علي

از نس امام حسـن

و امـام

حسین  ،شایستگي امامت را به شرط قیام دارا هستند؛  .8نص بر امامت علي

وجـود

ندارد و امامت به وصف مي باشد .آنان امامـت مفضـول بـر فاضـ را پذیرفتـه بودنـد؛ .3
علي

بر ابوبکر و عمر برتري داشت؛ ولي امامت به کسي ميرسد که مردم از او اطاعت

کنند؛  .3نباید ابوبکر و عمر را سب و لعن کرد؛ ولي عثمان و طلحه و زبیر را رد ميکردند؛
ق امامت ،کسي است که به دعـوت خـود خـروج کنـد و بیعـت بـا وي صـحیح
 . 9مستح ّ
ميباشد؛  .6وجوب امربهمعروف و نهيازمنکر با شمشیر.

1

زیدیه ،پیروان ائمه را با عنوان «رافضه» یاد ميکردنـد و ائمـه را بـه سـازشکـاري و
همکاري با خلفا متهم ميساختند؛ از جمله ،قاسم رسي دو رساله به نام الرد علی الرافضه و
الرد علی الروافض من اهب الغلو درباره ردّ دیدگاه امامان شیعه و جمعآوري وجوهات شـرعي
و تأسیس سازمان وکالت نوشت 8.از عصر امام هادي

به بعد ،تنازعـات میـان امامیـه و

زیدیه به اوج خود رسید و زیدیـه صـاحب قـدرت سیاسـي گسـترده شـدند؛ از آن جملـه،
ادریسیان در میرب ،و علویان طبرستان بودند.

3

ج .جريان غالت

غالیان ،از گروه هاي خطرنا و منحرف در میان شـیعیان بودنـد کـه در بـدنامکـردن
شیعه ،سهم بسزایي داشتند .اینان بهشدت مورد تنفر امامان بودند .خطر ایـن گـروه بـراي

المقاالتوالفرق ،ص .185

سعدبنعبداهللاشعری،

.1
.2آقانوری،بررسيفرقومذاهب،ص .218
.3ابوالفرجاصفهاني،مقاتلالطالبیین،ص .815
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شیعی ان ،بسیار جدي بود؛ زیرا آنها به انگیـزه مـالي و شـهوت مقـام و تعصـب و بصـیرت
نداشتن و فرصت طلبي ،به نام امامان روایاتي را جع ميکردند و به این وسیله ،شیعیان را
که پیرو ائمه بودند ،به انحراف ميکشاندند .امام هادي

بهشدت با جریان غلـو برخـورد

مينمود و شیعیان را از زشتي اعمال آنان برحذر مـيداشـت و از طریـق پاسـخگـویي بـه
شبهات ،ارائه کرامات ،افشاگري درباره آنان ،لعن و نفرین و تحریم اجتمـاعي واقفیـان ،بـا
آنان مبارزه ميکرد.

1

از جمله غالیان این عصر ،عليبنحسکه قمي (متوفاي حدود 891هجري) بود که ادعا
کرد باب آن حضرت است و امام هادي

او را به نبوت منصوب کرده است 8.آن حضرت

در پاسخ به شیعیان نوشت« :این گونـه تـاویالت ،در دیـن مـا نیسـت؛ از آن بپرهیزیـد».
بنابراین ،امام هادي

ارتباط وي با خاندان رسالت را انکار نمـود و سـخنان او را باطـ

دانست و شیعیان را از ارتبـاط بـا وي برحـذر داشـت .همچنـین ،امـام هـادي

دربـاره

حسنبنباباي قمـي (متوفـاي حـدود 891هجـري) و محمـدبـننصـیر نمیـري (متوفـاي
871هجري) به شیعیان نوشت:
من از این دو بیهاری میجویم و آن دو را لعن میکنم .این دو نفر ،مال مردم
را به نام ما تااحب میکنند و فتنه انگیه و مهاحم هستند .خداوند آنان را عهااب
کند .ابن بابا گمان بردم اس من او را به نبوت برانگیختهام و او باب مهن اسه .
خداوند او را لعن کند.

امام هادي

3

در ردّ غالیاني که قائ به تحریف قرآن بودند ،فرمود:
همه ام اسالمی ،بدون اختالف معتمدند که قرآن ،حق اسه و تردیهدی در

محمدبنعمرکشي ،رجال(اختیارمعرفةالرجال)،ص .559

.1
.2همان،ص .554
.3نجاشي،رجال،ص .554
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اصال آن نیس و همگی به حمانی قرآن باور دارند.

1

د .جريان شیعیان اسماعیلیه

دعوت اسماعیلیان در عصر امام هادي

 ،در بستر گسترش جیرافیاي قـرار گرفـت و

پیرواني پیدا کرد .عبداهللبن میمون قداح ،از اصفهان به خوزستان رفت و مردم را مخفیانـه
به عقاید اسماعیلي دعوت کرد و مبلّیاني را به سوي یمن و شمال آفریقا فرستاد.

8

 .3جريان خوارج

خوارج ،بیست فرقه بودند و هر فرقه ،به گروههایي تقسیم ميشدند؛ امـا همگـي یـ
اعتقاد مشتر داشـتند و آن اینکـه امـام علـي

 ،عثمـان ،اصـحاب جمـ  ،حکمـین و

راضي شوندگان به داوري میان آن حضرت و معاویه و نیز کساني که تصویب رأي حکمین
یا یکي از آن دو را پذیرفتهاند ،کافرند .آنان قیام بر ضدّ حاکم ستمگر را واجب ميدانستند.
دو حکومت از خوارج در زمان امام جواد

3

در آفریقا حکمراني ميکردند که عبارتانـد از:

بني مدرار در سجلماسه که مذهب صفریه داشته و بني رستم در تاهرت که پیرو مـذهب
اباضیه بودند .فرقه صفریه ،گناهکاران را مشر ميدانستند .این گروه ،کشـتن اطفـال و
زنان و مخالفان خود را جایز نميدانند 4.در عصر امام هادي

 ،خوارج از میـان نرفتنـد و

همچنان حکومتهاي بنيرسـتم و بنـيمـدرار اسـتمرار داشـتند؛ امـا پیـدای
صفاریان ،موجب ضعف تدریجي خوارج گردید.

5

ابنشعبهحراني،تحفالعقول،ص .334
 .1
.2نوبختي ،فرقالشیعه ،ص .234-235

الفرقبینالفرقدرتاریخمذاهباسالمي ،ص .81

.3عبدالقاهربغدادی،
.8همان ،ص .53
.5طبری،تاریخطبری،الجزءالسابع،ص .215

عیـاران و
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 .4جريان شعوبيه

تعصب و تبعیض ها از سوي خلفاي اموي ،موجب گردید تا ایرانـيهـا بـه قـوم عـرب
حساسیت پیدا کنند .اینان در نهضت مختار با وي همراهي و حمایت کردند .در اوای سده
دوم ،بـا ضــعف امـويهــا بـهآرامــي شـور و شــوق تبلیـ مــرام شـعوبي ظــاهر گردیــد و
اسماعی بنیسار (متوفاي 131هجري) در برابر هشام ،خلیفه اموي ،اشـعاري علیـه عـرب
سرود و گفت« :اص من ،بزرگواري و مجد و عظمت است و اص من ،با تو قاب مقایسه
نیست ».به همین سبب ،هشام وي را به حجاز تبعیـد کـرد 1.خالفـت عباسـیان بـا شـعار
«الرضا من آل محمد» با همراهي ایرانیان بنیان گرفت؛ ولي اقتدار عرب و تعصبات قومي
و قبیلهاي اعراب ،خاتمه نیافت .به همین سبب ،با کشتهشدن ابومسلم خراساني ،بار دیگـر
نهضت خاموش شعوبي ظاهر گردید و شاعراني بزرم همچون ابانبنعبدالحمید الحقي و
بشاربنبرد طخارستاني (متوفاي 167هجري) ،اشعاري تند بر ضدّ عـرب در برابـر منصـور
سرود.

8

دعوت شعوبي ،داراي سه مرحله بود .1 :دعوت به تساوي عرب و عجم؛  .8ضـدیت و
دشمني با جنس عرب؛  .3دشمني و مبارزه فکري و فرهنگي گسـترده بـا جـنس عـرب و
هرچه به او منسوب بود.
در سده سوم ،نفوذ فکري و فرهنگي شعوبي گري گسترش یافت و شـعراي بزرگـي از
آنان ظهور کردند و در افتخار به نژاد ایراني و مثالب (کاستيهاي) عرب شـعر سـرودند؛ از
جمله :سه بنهارون دشـت میشـاني (متوفـاي 819هجـري) ،از نخسـتین رؤسـاي بیـت
الحکمه ،ابواسحاق اسماعی بنقاسم مشهور به ابوالعتاهیه (متوفاي 811هجري) ،ابواسحاق
ابراهیمبنممشاد اصفهاني مشهور به متوکلي اصفهاني و عبدالسالم دی

جاللالدینهمایي،شعوبیه،ص .34
 .1
.2همان،ص .54

الجـن (متوفـاي
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831هجري) 1.این گروه از شعرا و نویسندگان ،نهضت شـعوبي را گسـترش دادنـد و یـ
جریان نیرومند فرهنگي واگرایي در برابر مسلمانان ایجاد کردند .شـیعیان و یـاران ایرانـي
امام هادي

در برابر ایـن گـروه بـه نقـد افکـار و آراي اینـان مـي پرداختنـد؛ از جملـه

فض بنشاذان نیشابوري ،کتابهایي بر ردّ زرتشتیان و مجوس و ثنویان و شعوبیه نگاشت.
مباني مديريت فرهنگي امام هادی

چهارده سال از دوران امامت و رهبري فرهنگي  33ساله امام عليبنمحمد  ،در مدینـه
تحت نظارت غیرمستقیم خلیفه عباسي گذشت و بیست سال آن نیز تحت نظارت مستقیم
خلیفه در سامرّا طي شد .آن حضرت که از بصیرت و آگـاهي و هـوش و دانـ

فرهنگـي

گسترده و رفتار فرهنگي متعالي و مسـئوالنه برخـوردار بـود ،بـراي مهندسـي و راهبـري
فرهنگي ،داراي استراتژي و انگیزه قوي فرهنگي بود .به همین سبب ،داراي راهبرد بـراي
رهبري و هدایت فرهنگ و نظامسازي فرهنگي ،توسعه علمي و تربیتـي امـت اسـالمي و
شیعیان بود .آن حضرت ،براي ایفاي نق

رهبري فرهنگي خود در ایـن محـیط آشـفته و

آکنده از فساد ،و نیز تعام با جریان هاي گوناگون فرهنگـي موجـود در جامعـه اسـالمي،
ناگزیر به طراحي ی

راهبرد و برنامه فرهنگي پیشـرفته بـراي حفـ موقعیـت فکـري و

فرهنگي شیعیان و هدایت جامعه اسالمي بود .این برنامه را ميتوان به شـرح زیـر تبیـین
کرد:
 .1تبيين جايگاه رهبری در مديريت فرهنگي

امام هادي

در این شرایط بسـیار سـخت و دشـوار ،بـا زیـر سـؤال بـردن دقیـق و

هوشمندانه مشروعیت خلفاي عباسي ،به تبیین اندیشه سیاسي شیعه همراه بـا معیارهـاي
شایستگي در مدیریت فرهنگي ،شام اعلمیت علمي و عصمت و شایسـتگي خـود بـراي
.1همان،ص .113
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مدیریت فرهنگي امت پرداخت و جایگاه و مقام واالي پیشواي الهـي را روشـن نمـود .آن
حضرت در زیارت جامعه کبیره به نق از موسيبنعبـداهلل نخعـي ،یکـي از مسـتندترین و
مشهورترین زیارات در فرهنگ شیعه ،به تبیین جایگاه امام و منصب الهـي و سیاسـي وي
در معارف عمیق توحیدي و والیت انسان کام پرداخت و امام را به عنوان موضـع ودایـع
رسالت و مح رفتوآمد مالئکه و هبوط نور وحي و معدن رحمت خداونـد و خزانـه علـم
خداوند و رهبر سیاسي و فکري و معنوي جامعه اسالمي معرفي کرد.
عبارتي مانند «قادةاألمم» در زیارت جامعه ،تنها به معناي رهبري معنوي نیست؛ بلکه
رهبري سیاسي را نیز شام ميشود .فرازي از این زیارت چنین است:
درود بر پیروایان دعوت کنندم و زمامداران راهنما و برگهیدگان سرپرس و
نگهداران حامیان دین خدا ،و اهب ذکر و فرمانداران و صهاحبان وییه و آیهات
باقی و برگهیدگان حهب او ،و گنجینههای دانش او ،و حجه رام و نهور و دلیهب
روشن خداوند و رحم خدا و برکات او ...خداوند پسندید شما را برای سرّ خود
و خهانه دارانی برای دانش او ،و ميب امام حکمه او ،و مفسهران وحهی او ،و
اساس و پایه های یگانگی او ،و گواهان بر بندگانش و نرانههایی برای بندگانش
و مرعبهایی تابان در شهرهای او ،و راهنمایان رام مستمیم خود گردانید.

1

 .2تبيين مفاهيم اساسي دينشناسي سيستمي

بررسي روایات ،مکاتبات ،مناظرات و پاسخ به سؤاالت شیعیان نشان مـيدهـد ،امـام
هادي

به منظور مدیریت فکري و فرهنگي جامعه و مبـارزه بـا چـال هـاي عقیـدتي،

اصول و مباني و مفاهیم اساسي دینشناسي ،یعني هستيشناسي و تبیین اصول اعتقادي،
عق و اجتهاد ،سنّت و اجتهاد ،عرف و اجتهاد و سـیره رسـول خـدا
اسالمي و سب

و اصـول اخـالق

زنـدگي را بـراي شـیعیان و امـت اسـالمي تبیـین مـيکردنـد .از جملـه

.1شیخصدوق،عیوناخبارالرضا

،الجزءالثاني،ص .315
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ابراهیمبن محمد همداني (متوفاي حدود 891هجري) در نامهاي به امام هـادي

چنـین

نوشت « :در منطقه ما ،پیروان شما در موضوع خداشناسي دچار اختالف شدهاند .شماري به
تجسیم ،و عدهاي دیگر به تشبیه منحرف شدهاند ».امام هادي

در جواب چنین فرمـود:

«منزه است خدایي که نه حدي ميپذیرد و نه وصف او ممکن است .او بـيهمتـا ،شـنوا و
بیناست 1».خطر این شبهه ،موجب پژوه هاي کالمي و نگـارش کتبـي دربـاره مبحـ
توحید توسط یاران امام شد 8.نیز در این زمان ،با نگارش رساله معروف خود «رسـالةفـي

الرّدعليأهلالجبروالتفویض» ردیهاي بر کالم رایج اه حدی وارد نمود 3.امـام در ایـن
رساله ،به صورت موضوعي و دقیق ،تفکر جبر را رد کرده اسـت و عقیـده تفـویض کامـ
معتزله را نیز رد کرد .مطابق عقیده معتزله ،خداي متعال بندگان

را واگذاشته تا با قدرت و

اراده خود ،هرکاري که ميخواهند ،انجام دهند و خداوند هیچ اراده و سـلطهاي بـر ایشـان
ندارد .امام پس از ردّ این دو عقیده ،با دالی عقلي ،نظریه «امر بـین اممـرین» را اثبـات
نمود .امام هادي

با بیان این معارف ،در واقـع ،جامعیـت و اصـول و ابعـاد فرهنگـي و

تمدني ،گستردگي و کلیت معارف الهي ،انعطافپذیري ،پویایي و قابلیت نوزایي دینشناسي
سیستمي را بیان ميکرد .امام هادي

به علوم جدید تحجر نداشـت و هرگـاه مخالفـان

سؤاالتي در این باره مي نمودند ،با سعه صدر و ادب ،بـه آنـان پاسـخ مـيگفـت و جـواب
سؤاالت کالمي یا فقهي مخالفان را ميداد.
نمونهاي از این مناظرهها ،مناظره امام با یحیيبناکثم است .ابناکثم ،سؤاالتي را بـه
صورت کتبي به امام عرضه داشت .امام در پاسـخ نامـه وي ،در ابتـدا هـدف او را از ایـن
نامهنگاري برمال کرد و قصد او را آزمای

و آزار و درماندهکردن ایشان در مقاب سؤاالت

.1کلیني،اصولکافي،ج،1ص .112
.2ر.ک:طوسي،اختیارمعرفةالرجال،ص .298
ابنشعبهحراني،تحفالعقول،ص .455-429
 .3
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دانست .به هر حال ،پاسخهاي امام به سؤاالت پیچیده وي ،مشتم بر توان و اقتدار علمي
آن بزرگوار بود که یحیيبناکثم را متحیر ساخت و خیرخواهانه به متوک چنین گفت:
پس از این مسائب که از او پرسیدیم ،خوش نمیداریم دیگهر از او مسههلهای
بپرسیم؛ يراکه هیچ مسهلهای بر او وارد نمیشهود ،مگهر اینکهه دانهش او در ا هر
جوابی که وی به آن مسهله می دهد ،ظاهر شدم و رافضیان (شیعیان) بدین وسهیله
تموی میگردند.

1

پاسخهاي استداللمحور امام ،باع قدرت بیشتر امامیه و تقویت مـذهب آنـان شـد و
این مسئله ،ضعف عقیدتي اه سنّت را آشکار مينمود.
 .3سازماندهي تشکيالت کارگزاران فرهنگي

امام هادي

در طول دوران امامت خود ،همواره تحت نظر غیرمسـتقیم و مسـتقیم

خالفت قرار داشت .به همین جهت ،آن حضرت با برنامهریـزي ،تصـمیمهـاي شایسـته و
سازمان دهي فرهنگي ،با تقویت سازمان وکالت و سلسـلهمراتـب تشـکیالتي غیرمتمرکـز،
ارتباط مستحکمي میان رهبري و شیعیان برقرار کرد .این سازمان ،براي رهبري و هدایت
و ارشاد ،تداوم حیات اجتماعي و حف موقعیت شـیعیان در برابـر دشمنانشـان و نیـز حـ ّ
مشکالت و آسیبهاي فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي آنان گسترش یافت.

8

 .4ارتباطات فرهنگي

امام هادي

به وسیله راه هاي گوناگوني ارتباط خود را با شیعیان و جامعـه اسـالمي

برقرار ميکرد .این راهها ،به شرح ذی است:

مناقبآلابيطالـب،ج،8ص813و818؛مجلسـي،

.1شیخمفید،اإلختصاص،ص92؛ابنشهرآشوب،
بحاراألنوار،ج،51ص .142-155
.2منتظرالقائم،تاریخامامت،ص .252
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الف .سازمان وکالت

امام هادي

از طریق شبکه هاي سازمان وکالت ،ارتباطات خود را با امت اسـالمي و

شیعیان تا اقصينقاط عالم اسالم تنظیم ميکرد .این تشکیالت سازماني ،شـام  :وکـالي
جزئي در شهرها ،وکالي شهرهاي مهم شیعه نشین و وکی الوکالء در بیداد کـه ریاسـت
سازمان وکالت را تحت نظارت امام بر عهده داشت 1.وکال در ایاالت و شهرها ،به عنـوان
کارگزار اجتماعي و فرهنگي عم ميکردند و از ناحیه امام ،اداره امور فرهنگي شـیعیان را
بر عهده داشتند.
ب .مکاتبه وسیله ارتباط فرهنگي

یکي از راههاي ارتباط شیعیان با امام هادي
نامههاي امام هادي

و برعکس ،نامهنگاري بـود .محتـواي

 ،مسائ مختلفي را شام ميشد .در این نامهها از امور جزئـي تـا

مباح کالمي پیچیده ،معرفي نوّاب ،برائت از دشمنان اه بیت

 ،معرفي جانشینان بعد

از خود ،تقویت بنیه فکري و پاسخ گویي ،آموزش تقیه ،پاسخ به مسائ فقهـي ،هشـدار در
خصوص منحرفان ،مورد بح قرار گرفته است؛ چنانکه امام طيّ رسالهاي ،در پاسـخ بـه
مردم اهواز در مورد مسئله جبر و تفویض ،بسیاري از شـبهات مربـوط بـه بحـ امامـت،
توحید ،جبر و تفویض را روشن نمود 8.آن حضرت از طریق نامه ،دستورعم هایي را صادر
ميکرد ،رسید وجوهات را دریافت مينمود ،به سؤاالت پاسخ ميداد ،از وکال حمایت مالي
ميکرد ،به عزل وکالي خطاکار و نصب وکالي جدید ميپرداخت و بـروز اخـتالف میـان
آنها جلوگیري مينمود و این گونه ،با وکالي خود ارتباط داشت 3.شیعیان نیز مشـکالت و
سؤاالت خوی

را در نامهاي به محضر امام ميفرستادند و آن حضرت پاسـخ ایشـان را از

.1همان .
شعبهحراني ،تحفالعقول،ص .455-429

 .2
ابن
 .991
.3طوسي،اختیارمعرفةالرجال،ص،552ش 
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طریق نامه ارسال ميکرد 1.اهمیت این مسئله در زمان امام هادي  ،به اندازهاي بود که
شیعیان ميدانستند برقراري ارتباط با امام ،جز از طریق مکاتبه صورت نميگیرد 8.شـیعیان
از این راه ،مشکالت و پرس هاي خود را طيّ نامهاي براي وکال ارسال ميکردند و آنـان
از طریق وکی الوکالء از امام پاسخ دریافت نموده ،براي شـیعیان ارسـال مـينمودنـد 3.از
در نامهاي به ابوهاشم جعفري نوشت« :هر حاجتي داري ،شرم نکـن

جمله ،امام هادي

و آن را تقاضا کن .انشاءاهلل آنچه را دوست داري ،به تو خواهد رسید».

3

ج .مناظرات فرهنگي و علمي

امام هادي

در مباحثه ها و مناظراتي که از سوي دستگاه خالفت تشکی ميگردید،

شرکت مي کرد و با رعایت اصول کام مناظره و ادب مباحثه ،با استفاده از استدالل عقلي
و با استناد به آیات و روایات نبوي ،با انحرافهاي فکري هواداران دستگاه خالفت مبـارزه
فکري مينمود و برخالف هدف دستگاه خالفت که از این مناظرات قصد زیر سؤال بردن
عظمت علمي آن حضرت را داشت ،ولي همواره آن حضرت از میدان مباحثه و مناظره ،بـا
پیروزي خارج ميشد.
د .نقد منصفانه علمي

یکي از راههاي هدایت مخالفان از سوي امام هادي

 ،نقد منصـفانه علمـي دیـدگاه

مخالفان بود؛ از جمله هنگامي که یحیـيبـناکـثم (متوفـاي838ق) در نامـهاي سـؤاالتي
پرسید ،آن حضرت بهتفصی پاسخ پرس هاي وي را داد و یحیي بـه متوکـ گفـت« :از
این پس ،دوست ندارم از این مرد چیزي پرسیده شود؛ زیرا وقتي دان

.1کلیني،اصولکافي ،ج،1ص .41
.2صدر،تاریخالغیبه،ج،1ص .223
شعبهحراني ،تحفالعقول،ص .534

 .3
ابن
.8شیخمفید،اإلرشاد،ج،2ص .315

وي آشکار گـردد،
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رافضیان تقویت خواهند شد 1».یاران آن حضرت نیز در نقد منصفانه علمـي دیـدگاههـاي
مخالفان ،بسیار کوشا بودنـد و آثـار کالمـي و ردّیـههـاي گـرانقـدري در نقـد نظرهـا و
چال هاي فکري مخالفان نگاشتند؛ بهگونهايکه تنها  11نفر از اصحاب آن حضـرت93 ،
کتاب کالمي ردیه اي در رد عقاید مخالفان ،همچون :واقفیان ،غُالت ،اسماعیلیه ،زیـدیان،
اه حدی  ،نصارا ،مانویان و زرتشتیان نگاشتند.

8

 .5کنترل و نظارت فرهنگي

بر اداره سازمان فرهنگي عصر خود نظـارت و کنتـرل مـؤثري داشـت؛

امام هادي

بهگونهايکه با هر گونه انحراف مخالفان مبارزه ميکرد؛ از جمله ،غالیانِ منحرف را هدایت
مي نمود و اگر قاب هدایت نبودند ،آنان را لعن و نفرین ميفرستاد و شیعیان را از ارتباط با
آنان برحذر ميداشت؛ مثالً در سال 838ق براي عليبـنهـالل نامـهاي نوشـت و او را از
وکالت عزل کرد.

3

 .6تربيت کارگزار برای مديريت راهبردی فرهنگي

امـام هــادي

بــراي اداره ســازمان فرهنگــي گسـترده شــیعه ،بــه کــارگزار و کــادر

سازمان یافته و داراي بصیرت و شایستگي اخالقي و علمي الزم نیاز داشت .امام هادي
در ایام سکونت در مدینه منوره و سامرّا ،برخالف محدودیتهاي بسیار ،از هدایت و تربیت
و ارشاد یاران و شاگرداني مدیر و مجتهد باز نماند و با رعایت اصول اخالقي شاگردپروري،
در طول  33امامت خود ،کارگزاران فرهنگي شایستهاي تربیت کرد که منابع ،نام  129نفر
آنان را ثبت نمودهاند .شایان توجه است ،دامنه این کادرسازي ،تنها به وسـیله آن حضـرت
نبود؛ بلکه با راهنمایي آن حضرت ،وکالي سازمان وکالت در تربیت نیروي انساني ،توانمند

مناقبآلابيطالب،ج،8ص .815

ابنشهرآشوب،
 .1
.2نجاشي،رجال،ص314؛کشي،رجال،ص554؛طوسي،اختیارمعرفةالرجال،ص .258
.3کشي،رجال،ص،552ش .991
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و کوشا بودند؛ از جمله یاران ایراني امام هادي

که در علم کـالم و تولیـد تفکـر تبحـر

داشتند و تألیفات و پژوه هاي ردّیهنویسي بر ضدّ مخالفان شیعه نگاشتند و با چال هاي
پی

روي تشـیع مبـارزه فکـري کردنـد ،عبـارتانـد از :محمـدبـنحسـن صـفار قمـي،

سعدبن عبداهلل اشعري قمي ،فارسبنحـاتم قزوینـي ،محمـدبـناورمـه ،فضـ بـنشـاذان
نیشابوري ،حسین بناشکیب خراساني ،حسینبنسعیدبـنحمـاد اهـوازي ،حسـنبـنسـعید
اهوازي ،عليبنمهزیار دورقي اهوازي و ابویحیي احمد بن داوود فزاري جرجاني.

1

فض بن شـاذان ،یکـي از کـارگزاران فرهنگـي و متکلمـان برجسـته شـیعه (متوفـاي
861هجري) 8،سخنوري مقتدر و متکلمي بينظیر در مقابلـه بـا آسـیبهـا و چـال هـاي
فرهنگي بود .آثار وي را  121نوشتهاند 3.برخي از تألیفات وي ،در مقابلـه بـا چـال هـاي
پی

روي شیعه ،ردّیه هاي گوناگوني علیه :مجسمه ،ثنویه ،غالیان ،واقفیه ،خوارج ،کرامیه،

معتزله ،مرجئه ،قرامطه ،اسماعیلیه ،حشویه ،جبریه و حسن بصري نوشت.

3

 .7تربيت کادر پژوهشگر توانمند علمي

امام هادي

چنان شاگردان خود را مجتهد و پژوهشگر تربیت ميکـرد کـه در علـم

کالم بسیار توانمند و صاحب نظر بودند .آنان آثار گوناگوني در ردّ بر عقاید گونـاگون فِـرق
کالمي مينگاشتند .نهضت ردّیهنویسي بر مخالفان ،چنان شکوهمند بود کـه از میـان 11
نفر صحابي امام  93 ،اثر علمي کالمي در موضوع ردّیهنویسي نوشته بودند.
 .8برنامهريزی فرهنگي

امام هادي

در عصري پُر از آشوب و فتنه و فساد سیاسـي و فرهنگـي و اجتمـاعي

زندگي ميکرد .حضور قدرتمندانه فکري و فرهنگي ،نیاز به برنامه راهبردي داشـت تـا آن
.1همان،ص .554
.2طوسي،اختیارمعرفةالرجال،ص .258
.3نجاشي،رجال،ص .314
.8همان .
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سو ،اسالم را از خطر اختالف و انحراف مصونیت بخشـد و از سـوي

دیگر ،با چال هاي فکري و فرهنگي مبارزه و موقعیت خود و شیعیان را حف کند و تعالي
دهد.
 .9استناد به قرآن و استدالل به عقل

امام هادي

با جریان خردستیز و جزماندی

حنابله و هواداران خالفت و گروههـاي

منحرف ،با استناد به قرآن و اتخاذ رویه استدالل عقلي و تأکید بـر عقـ در کنـار نقـ و
جدال احسن و اعتدال و تسامح ،مبارزه مينمود؛ براي نمونه ،ميتوان به پاسخهاي عقلي و
مستدل حضرت به یحیيبناکثم و نیز پاسخ به سؤاالت مردم اهواز درباره جبر و تفویض با
استناد به قرآن و استدالل عقلي اشاره کرد.

1

 .11جلوگيری از تفرقه

آن حضرت در دوران امامت خود ،در راه امت واحده و جلـوگیري از تفرقـه و اخـتالف
امت ،تالش بسیاري با محوریت اه بیت

انجام داد و همـواره از منازعـات مربـوط بـه

فرقهگرایي اجتناب ميورزید و با چال هاي درونمذهبي و مخالف تقریب مذاهب اسالمي
مقابله ميکرد.
نتيجه

امام هادي در دورهاي پُر از آشوب و آسیب و چال

فرهنگي و فساد سیاسي و اجتماعي

در فاصله  881تا  893هجري امامـت شـیعیان را بـر عهـده داشـت .ایشـان شـاهد انـواع
آسیبهاي اخالقي و دیني و جریان هاي فکري فرهنگي گوناگوني در امت اسـالمي بـود.
آن حضرت با بهرهگیري از تربیت متعالي فرهنگي کـه شـام  :بصـیرت ،آگـاهي ،دانـ
فرهنگي گسترده و رفتار فرهنگي متعالي اسـت ،بـه عنـوان کـارگزار فرهنگـي بـا هـدف
ابنشعبهحراني،تحفالعقول،ص .425
 .1
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پاسداري از ارزشهاي الهي و مبارزه با آسیبهاي اجتماعي و فرهنگي حـاکم بـر جامعـه،
ناگزیر به طراحي و بهکارگیري ی

مهندسي فرهنگي یا مدیریت راهبردي فرهنگي بـود؛

تا بتواند ضمن رشد شیعیان ،چال ها و آسیبها را مهار و امت اسالمي را به سوي حیـات
طیبه و سالمت معنوي راهبري نماید .امام

این مراح را از واکن

ساده رفتاري آغـاز

نمود و مسیر مدیریت فرهنگي را با بهرهگیري از راهبردهاي متنوع ،شام  .1 :ریشـهیـابي
مسائ فرهنگي؛  .8شناسایي آسیب و چال هـاي اجتمـاعي و فرهنگـي درونمـذهبي و
برونمذهبي؛  .3تدوین برنامه سیستمي پیشرفت فرهنگي را در بستر فرهنگي دنبال نمـود
و در نهایت ،موفق به ایجاد تیییرات راهبردي و هدایت جامعه گردید.
سازمان دهي تشکیالت کارگزاران فرهنگي ،از دیگر برنامههاي راهبردي امام
امام

بـود.

در این مسیر ،به تقویت سازمان وکالت و برقراري ارتباط میان رهبري و شـیعیان

پرداخت .راهبرد استراتژی

امام

شام  :مکاتبات و نامهنگـاري ،منـاظرات فرهنگـي و

علمي  ،نقد علمي  ،کنترل و نظـارت فرهنگـي و تربیـت مـدیران مـدبّر فرهنگـي و کـادر
پژوهشگر توانمند علمي را دربرميگرفت.
برنامه راهبردي فرهنگي آن حضرت ،شام موارد ذی بوده است:
 .1تبیین جایگاه رهبـري فرهنگـي و امامـت الهـي خـود؛  .8تبیـین مفـاهیم اساسـي
دینشناسي سیستمي؛  .3سازماندهي فرهنگي؛  .3ارتباطات فرهنگي به وسـیله :سـازمان
وکالت ،مکاتبات ،مناظرات ،نقد منصفانه علمي؛  .9کنترل و نظارت فرهنگـي و مقابلـه بـا
چال ها و جریان غلو؛  .6تربیت نیروي انساني و کادرسازي براي تداوم مدیریت راهبردي
فرهنگ؛  .7تربیت کادر پژوهشگر و محقق که تنها ده نفر نامبردهشدگان در مقاله 93 ،اثر
ردیهنویسي از خود نگاشتند و این رقم ،حاکي از دامنه وسـیع فعالیـت فرهنگـي اثـربخ
کارگزاران امام هادي

دارد؛  .2برنامه ریزي فرهنگي براي مقابله با چال هاي فکري و

فرهنگي؛  .6مقابله با جریان خردستیز و جزماندیشي حنابله ،اتخاذ رویه اسـتدالل عقلـي و
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جدال احسن و اعتدال و تسامح؛  .11اجتناب از منازعات فرقهگرایانه و مقابله با چال هاي
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