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های فکتری گونتاگونی از ستوی حکومتت و از آغاز خالفت عباسیان با چالش تشیع چکیده:  
 ی،اکتابخانتهمنتابع گیتری از حاضتر بتا بهترههای فکری مواجه بتوده استت. پتژوهش برخی جریان

در مقابتل  هیتامام ةعیموضتع شت استت کته بته ایتن پرستشتاریخی، در پی پاستخ  و شواهد گزارش
 تیتهوو اساساً چرونه توانستت بود  هچ ،گرفتیصورت م هاجریان یهایی که از سوییآراصف

کند  بتا تستلط ترکتان بتر خالفتت استالمی و ستلطة عقیتدتی ستلفیه، حف  در مقابل آنان خود را 
توانستتند امامتان )ع( ایتن دوره، در اجتمتاعی بیشتتری قترار گرفتنتد.  -اهای سیاستیشیعیان در تنرن

، بتا دانشتمندان ستایر فترق ای چتون منتاظرهراهکارهای ویژهو با  زمان و مکان متناسب با مقتضیات
غیره استراتژی حفاظت از جریان فکتری شتیعه و رشتد  و، مکاتبة مخفی با شیعیان تکفیرطرد غالیان، 
 امیه را دنبال کنند.تمدنی ام

ابناءالرضتا  تحلیلی صتورت گرفتته استت، -تحقیق که با رویکرد توصیفیهای این براساس یافته
هتتای مکتتتب تشتتیع، همتتواره در مبتتارزات، مکاتبتتات و ع( بتتا معرفتتی معتتارف توحیتتدی و آمتتوزه)

و  توجتهرا  هتای فکتریبرای نجتات جامعته و هتدایت جریتان یاشهیحل ر راهخود، تنها  مناظرات
 دانستند.های فکری را عاری از انحراف نمیسایر جریانو دانستند می قلین به  تمسک
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Abstract: From the time of Imam Reza's (AS) martyrdom until the beginning of 

his Minor Occultation, Imami Shiites faced with serious intellectual, cultural, and 

ideological challenges made by the Abbasid government and the currents of thought 

attributed to it. The focused question of the present study is, “what was the position 

of the Imami Shiites in the face of the array of challenges posed by the government 

and its agents, and how it could maintain its identity and not be absorbed in the 

usual religions of that period such as Mu'tazilites and Hadith?” The hypothesis is 

that the policy of supporting the Mu'tazilites in Mamun period paved the way for the 

expansion of Imami Shiites activities in the field of political thought development; 

however, with the political domination of Turks and the ideological domination of 

Salafis over the Shiite Islamic Caliphate, they faced more and more with political 

and social difficulties. Perhaps it can be said that the Imami Shiites enriched its 

culture in such an environment in order to preserve itself in the periods of 

suppression and pressure for influencing the dominant culture of the Islamic society. 

 

 

 

Keywords: Political thoughts, Imami Shiites, Imam Jawad, minor occultation. 

 

                                                 
1  PhD Student Department of History and Archaeology, Central Tehran Unit, Islamic Azad University, 

Tehran, Iran Mohammadi5781@yahoo.com 

2 Professor department of history and archaeology, Central Tehran Unit, Islamic Azad University, 

Tehran, Iran (corresponding author) Sepehran55@gmail.com 



 ۲4۱۱بهار ، 48شمارۀ ، سیزدهمسال ، مطالعات تاریخ اسالم ۲۵4

 مقدمه
)ع( اسدت؛  تیدبهای قرآنی، نبوی و سدیره و رو  اهلآیینی مبتنی بر آموزه ،مذهب امامیه

ضدمن آنکده  کند. این آیینمیآیینی که براساس نگاه قرآنی به تمام ابعاد زندگی آدمی توجه 
 .است تأکید دارد، پایه و اساسی را کلیت اسالم قرار داده اسالم برتر عنوان ی  بهروی تش
هددق واحدد و  تداب  باوری شیعی است، امامان شدیعه برآمده از که این نوشتار زعم به

یدا فعالیدت ، مکاتبده مدذاکرهمبدارزه،  شدد، بدهمقصد امامت با آن تعریف می همانندی که
امنیدت استقرار و حفظ شدریعت نداب نبدوی،  توان بهاهداق میاین ة جمل پرداختند؛ ازمی

 هرچندد کده کدرد؛ مدردم اشداره یگراسازهمشیعه علوی با و حفظ انسجام  اسالمی پایدار
 اند.بروز داده در مقاط  گوناگوناز رفتار را  های متفاوتیگونهآنها 

ی سیاسدی شناسدی فکدرضدمن جریدانبا چنین رویکردی تال  شده اسدت  در این مقاله
و شدیعه امامیده در  )ع( یعسکرجواد، امام هادی و امام حسن امام ی مواجه چگونگ ،عصر

 گیدرد؛ گرفته شود و مورد تحلیل قدرار مداقه بههای فکری، فرهنگی و سیاسی مقابل جریان
 .واکاوی دارد همچنان جای نقد وند کنآنچه بیان می که دناذعان دار گانهرچند نگارند
بدارة سدیره و دره تحقیق، به دو بخش اشاره خواهد شدد. نخسدت آنکده دربارة پیشین

 فرهنگدی آندان در سدامراء بده -ع( و آثار تمدنی و تحوالت سیاسدیابناءالرضا )زندگانی 
ی حضدور و هدامکانهای جهان اسالم در عهد عباسیان و همچنین عنوان یکی از پایتخت

 آنهدایکایدک  آورییدادکه آمده است  پدید بسیاری و آثار هانوشتهامامان شیعی،  حصر
 سدامراء آثِدر  الْک بَدراء فدی تداریخِ کتاب برخی از این آثار شامل .طلبددیگری میفرصت 
لیف أتد فدی عهدد العباسدیین هًًْالعربید هًًْالدول هًًْعاصم سامراء؛ اهلل محالتیذبیح ةنوشت
علدی صدالح  هشدتنو هًًْالسدکانی هًًْو البنید هًًْفی النشدأ هًًْدراسسامراء: عبدالباقی؛ احمد 
 هًًْالحیدا؛ شدیخ یدونس ابدراهیم السدامرّائینوشتة در سه جلد  سامرّا هًًْتاریخ مدین؛ احمد
جهادیده نوشدته  فی سامرّا خدالل القدرن الثالدث الهجدری هًًْو مظاهر الحضار هًًْالسیاسی
در مواجهه بدا  ع() نییفتار امامین عسکرر»هایی چون نامه؛ یا رساله و پایانفرغولی جعفر

ترجمدة « سدامرا در منداب  غربدی»نوشدته مظفدر سدادات اشدکور، « انحرافات عصر خود
مهددی  از «ررسی شناخت معماری عصر عباسیان در سدامراءب»، مقاله محمدمهدی رضایی

 بدرتکیده با  ع() یبازکاوی احادیث امام هاد»رضایی است. بخش دوم آثاری چون رساله 

http://www.noorshop.ir/fa/book/10760/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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ی شناسدی موضدوعبه گونده که کاظم فتاح دماوندی نوشتة« صدور روایات خیفضای تاری
 هدایحرکت شناسدیرو »ع( پرداخته اسدت؛ یدا مقداالتی چدون ) یبر روایات امام هاد
امدام »، میالاجتمداعی اسد هدایپژوهش فصلنامهدر  نوایی اکبراز علی« ع(مکتبی امامان )

یدا  انفصلنامه مبلغ در ناهادی ابوالفضلاز « میالگ اسفرهن اندیشه و دارپرچم ع() یهاد
کده  پژوهیفصدلنامه شدیعیاز جعفر الخباز در « کبیره امام هادی و زیارت جامعه» مقاله

اندد و عمددتاً بده ی و موضوعات کالمی به رشدتة تحریدر درآمددهشناسمعرفتدر زمینه 
ثار مدذکور عمومداً بدر تداریخ بنابراین آ؛ اندی و روایی متمرکز شدهشناختمعرفتمباحث 

سیاسی خلفا، هنر و معماری پایتخدت خالفدت، جغرافیدای تداریخی و مسدائل اجتمداعی 
اند و در متمرکدز شدده مربوط به خالفت و یا برخی تعدالیم در قالدب حددیث و ادعیده

نگارنددگان ایدن  اندد، ولدیه ائمه شیعه داشتهسیر زندگی وگذرایی بر  برخی موارد اشاره
ای، نگداهی محققانده و تا با بررسی، شناسایی و مطالعه اسناد کتابخانهاند هبر آن شدمقاله 
های فکری و سیاسی آن دوره بپردازند و سدپس چگدونگی مبدارزه و بررسی جریاننو به 

مقابلة شیعه امامیه با آن را در کنار تحقق اهداق متعالی تشی  از ناحیة امامانی کده غالبداً 
بدا  انمحققداند، به رشته تحقیدق درآورندد. ندان، تبعید و حصر بودهتحت نظر، مراقب، ز

-از این طریدق جنبدهاند آثار موجود، سعی کردهخود با دیگر  ةوجه تمایز مطالعرعایت 

 پژوهش را ارائه دهند.های نوجویانه و بدی  
مطالعات مقدماتی مربوط به تحوالت فرهنگی سیاسی سامراء که متأثر از نقش امامدان 

هدای قبدل و ای که دربارة دورهع( بود، بیانگر آن است که با وجود مطالعات گسترده) عهیش
شناسدی فکدری و سیاسدی، ویژه جریدانیافته، برخی از ابعاد این دوره بدهبعد این دوره انجام 

را  هداانیایدن جر رو، در پژوهش حاضدر مطالعه نسبتاً کاملی صورت نپذیرفته است. از این
. در بخددش اول مایردهکددسیاسددی تقسددیم  یهدداانیفکددری و جر یهدداانیجربدده دو قسددمت 

بیدان سیاسدی را  یهداانیو در بخدش دوم جردادیدم قرار  یبررس فکری را مورد یهاانیجر
هدا نیدز )ع( نسدبت بده آن عهیشدان امامد یهایریگتناسب به برخی از موض  بهایم و کرده
های سیاسدی فکدری در زمینده یهاانیخی از جرالزم به توضیح است که برایم. کردهاشاره 

. امیدد اسدت نتدایج اندجریان فکری صرق نبوده ،گریدانیب به اند.بوده رگذارینیز فعال و تأث
 این پژوهش تا حدودی این خ  مطالعاتی را برطرق کند.
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 واژه شیعه

جم  و نیدز بدر است که بر مفرد، تثنیه و  ایواژهبه معنای گروهی از مردم است و « شیعه»
امدا در اصدطالح  (،6/261 :0404 منظدور،د )ابنشومذکر و ملنث، به یک شکل اطالق می

بدرای یکدی از دو مدذهب  ایواژهعندوان  در برابر تسنّن بده« شیعه»و « تشیّ »های واژهعام 
قرآندی، واژه  یهاتوجه آنکه در دو مورد از اسدتعمال قابل .بزرگ اسالم شناخته شده است

هذاَمنَشيعتهَوَهذاَمنَعّ وهَفاستتااثهَ﴿ )دشمن( به کار رفته است.« عدوّ»در برابر « یعهش»
َالذىَمنَع ّوه... پیدامبر اکدرم  جداییدر (. 06 ، آیدةقصدص)سدورة  ﴾الذىَمنَشيعتهَعلى

سوگند به کسی که جانم به دسدت اوسدت، ایدن » :چنین فرمودند( )ع یبه اشاره به عل( )ص
( )ص امبریدپ(. 344: 0332 در قیامت رستگار خواهند بود )مظفر،شخص ]علی[ و شیعیانش 

های ابدوذر غفداری، سدلمان فارسدی، طور مشخص چهار تن از اصحاب آن حضرت به نامبه
)اشدعری،  کدردخطداب مدی« علدی هًًًْ شیع»با لقب را مقدادبن اسود کندی و عماربن یاسر 

، بده زمدان حیدات «تشدیّ »طالحی گیری معنای اصآغازین شکل ةنقطبنابراین  (.06 :0360
 ()ع یکه آن حضدرت در چندد نوبدت، دربداره حامیدان علد گرددیم باز( رسول اکرم )ص

در برابدر اصدطالح « علدوی»گداهی اصدطالح  را بده کدار بردندد.« علی هًًًْ شیع»اصطالح 
همان شیعیان بودندد کده بده امامدت « علویه»به کار رفته است که در این کاربرد، « عباسی»

کسدانی بودندد کده امامدت « عباسدیه»و فرزندان او معتقد بودندد، امدا  (طالب )عبیأ بنعلی
شدیعه در (. نتیجده آنکده 314: 0362 ند )اشدعری،اشدترا بداور د ص() امبریعموی پ« عباس»

و یازده فرزند معصوم آن حضدرت پیدروی کدرده  ()ع یاصطالح یعنی گروهی که تنها از عل
 (.0/030 :0364شهرستانی، ند )طریق نص معتقداز  وو به امامت و خالفت ا

 «شناسیجریان»مفهوم 
هدا و اندیشه بشر تا زمدانی کده از سداحت ذهدن بده سداحت دل منتقدل نشدود و در کنش

-ل نمدییبدترگذار یثتأفردی و اجتماعی تجلی نیابد، به یک جریان اجتماعی و  یهاواکنش

سدی، اجتمداعی و اقتصدادی بددون هدای فرهنگدی، سیاشناخت جریدان ،از سوی دیگر شود.
 -شناسدی فکدری، در جریدانگدرید انیدب بده .دشدوهای فکری آنها میسر نمیشناسایی ریشه

افزایدی سیاسدی، فرهنگدی و سیاسی باید در پی کشف رابطه بین ایده و عمل بدود و بصدیرت



 ۲۵۱  های سیاسی فکری جامعه اسالمیشیعۀ امامیه و جریان

شناسدی عبدارت اسدت از جریدان دین ترتیدب،بداسدت. گرو کشف این رابطه  اجتماعی در
هدای آنهدا بدا پشدتوانه ةسایی رفتارهدای فرهنگدی، اجتمداعی و سیاسدی و کشدف رابطدشنا
دقت در افکار و رفتدار و بررسدی . بر همین اساس، کاو  و در بستر زمان شانیکیدئولوژیا
تواند جامعده را در برخدورد بدا م میالاس قرون نخستین ات فکری سیاسیجریان یهایژگیو

تجربیدات و برخدی  از م راالاس جامعهابه آنان بصیر سازد و های مشافکار و طبای  و جریان
 .مصون بدارد عواقب آنبرخی  ات وو از خطر کندمند خیر آن بهرهآثار 

 ع(جواد )جریانات فکری سیاسی عهد امام 

 دیسدال طدول کشد 62( که السالمهمی)علجواد تا امام حسن عسکری در عصر امامت امام 
لحداظ گسدتر  قلمدرو، حدواد  سیاسدی و اجتمداعی، ق(، جهان اسدالم بده 201-261)

اگدر یکدی از  .شته استای دامبارزات فکری، رونق مباحث کالمی و فقهی، موقعیت ویژه
علل پیروزی عباسیان بر امویان را سوء استفادة آندان از محبوبیدت علویدان، سدر  نیترمهم

بددانیم، بایدد اذعدان « مدمح آل الرضا من»خواهی و برجسته کردن شعار دادن ندای انتقام
-منجدر بده تحدوالت سیاسدی بستر اجتماعی و معرفتی عصدر بعدد از عاشدوراداشت که 

 ةدر آن ایدام و در نتیجد. دشدعقیدتی مهمی در کلیت جامعه اسالمی  -اجتماعی و فکری
رفتده رفتده ، -السالمهمیعل-رضاتا امام گداز کربال و در اثر مساعی امام سجاد واقعه جان
رخددادهایی چدون زنددانی شددن و در نهایدت  امدا آمد،به وجود  انبوهی از شیعهگروه 

اندوزی و دنیاطلبی برخی وکدالی امدام، نبدود ع(، ثروتجعفر )بن شهادت حضرت موسی
مختلدف  یهداظهدور گروهسدالی و ع( در ایام جدوانی و میانرضا )فرزندی برای حضرت 

هدای بحدثن گری و دامن زدازار پرسشگرمی ب موجب ،غیرشیعی در این دوران شیعی و
 میو مفداه هاکتاب پیدایش نهضت ترجمه و آشنایی با ،از سوی دیگر .شدکالمی و فکری 

 است. توجه فلسفى و مجادالت کالمى در این دوره قابل
 یسدالگ 26سال امامت کرد و در  هفده ع(موسی مشهور به امام جواد ) بنعلی محمدبن

 ترین امدام هنگدام شدهادت بدوده اسدتیان امامان شدیعه، وی جدوانبه شهادت رسید. در م
سن کم او هنگام شهادت پدر، سبب شدد تدا شدماری از اصدحاب (. 2/466 :0362 یعقوبی،)

موسدی را امدام  بدنبرخدی عبدداهللبده همدین دلیدل امام رضا )ع( در امامت او تردید کنند؛ 
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)ع( را  یعلد تر آندان امامدت محمددبنامدا بیشد ،خواندند و برخی دیگر به واقفیه پیوسدتند
ارتباط امام جواد )ع( با شیعیان بیشتر از طریدق وکدال  (.2/210 :0404 مفید،)شیخ  پذیرفتند
های اهدل حددیث، زیدیده، امامت جواداالئمه فرقده ةدر دور. گرفتنگاری انجام میو نامه

کرد و از نمداز خوانددن می وی شیعیان را از عقاید آنان آگاه .واقفیه و غالت فعالیت داشتند
 (.1/666ق: 0316 طبری،) دکرپشت سر آنها نهی و غالیان را لعن می

های اسالمی در مسدائل کالمدی همچدون مناظرات علمی جواداالئمه )ع( با عالمان فرقه
های فقهی مانند حکم قط  کردن دست دزد و احکام حدج، مسئلههمچنین جایگاه شیخین و 

 .است امام معصومن ایاز مناظرات معروق 
مأمون عباسی برای در امان ماندن از خطر تهدید شیعیان امامیه و رصدد و زیدر نظدر 

بده خواندد و او را از مدینه به مدرو فدرا ، امام رضا )ع( را های امام شیعیانداشتن فعالیت
 یرا به خود جلب کندد. و انیعینظر ش ،گراییتشی پوشش تا در  منصوب کرد یتعهدیوال
زمدان آنچده را کده  نیدادامده داد و در ا زیدرا نسبت به امدام جدواد )ع( ن یکردرو نیهم
 طبدری،) ق212سدال  درکرد. مدأمون عباسدی  ینسبت به امام جواد )ع( عمل، توانستمی

را بده عقدد امدام  فضدلام دختر خود (223: 0414 ق )مسعودی،206 یا (1/666ق: 0316
بدا  ع(در دیدداری کده جواداالئمده )ایدن اقددام اند احتماالً گفته جواد )ع( درآورد. برخی

خطبده ، کثیدرابدن ةبده گفتد(. 46 :0361)بیهقدی،  رفتیپذ، انجام داشت طوس پدر  در
کثیدر، ابدن) خواندده شدد)ع( الرضدا موسدی بنعلی او با دختر مأمون در زمان حیات عقد
 انجدام شدده اسدت تکریدت آنهدا در ازدواج مراسم .ق206در سال  ( و01/243 :ق0416
 (.2/210 :0404 مفید،)شیخ 

لفضل، به درخواست مدأمون صدورت ائمه با امجواداال ازدواج به گزار  مناب  تاریخی،
پدددربزرگ کددودکی از  بددود کددهمددأمون ایددن ( و هدددق 2/466 :0362 گرفددت )یعقددوبی،

دلیدل ( و یدا آنکده بده 2/210 :0404 مفیدد،)شدیخ  باشدد)ع( امدام علدی و)ص( پیامبر نسل
را  الفضددلام و شددوق و شدعفی کدده نسددبت بده او داشددت،امدام جددواد)ع( شخصدیت علمددی 

برخی از پژوهشگران بر ایدن باورندد  لبتهاجا(. )همان، همان آن حضرت درآورد ازدواج به
نکده مدأمون آاز جملده  .یاسدی انجدام شدده اسدتکه ایدن ازدواج بدا انگیدزه و اهدداق س

 :0310 جعفریدان،) را کنترل کندد شیعیان و ارتباط او با )ع(خواست از این راه امام جوادمی
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https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC
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 نشدان دهدد و آندان را از قیدام علیده خدود بداز دارد علویدان مند بهیا خود را عالقه(، 461
 دربدارة مسدائلمجدالس منداظره و پرسدش  ییمأمون با برپدا(. لذا 661 : 0363پیشوایی، )

خدود را نسدبت  منددیعالقه ظداهر به ،مجالس نیو شرکت دادن امام)ع( در ا یفقه و یعلم
علیده خدویش  انیعیشد یاسدیس هدایاز فعالیت قیدطر نیاز ا تا دادیبه امام جواد)ع( نشان م

جامعده  دری مدذهب رسدم کیدعندوان  فرقده معتزلده را بده نیهمچن یو کند. یریجلوگ
او در  د.احتدرام قدرار دا و بزرگان معتزله را در دربار خدود مدورد رفتیآن روز پذ یاسالم

دوره »حمایت از معتزله و به تحریک آنان، نوعی تفتیش عقاید ایجاد کرد که در تداریخ بده 
معروق شده است. مأمون با تفتیش عقاید بده شدکنجه و آزار کسدانی کده در بداب « محنه

 اهلل با معتزله همراه نبودند، پرداخت.حدو  کالم

گرفتده  مقابل معتزله و مأمون قرار در ثی، عمالً گروه اهل حدبا شرایط به وجود آمده
رو  در دوران  نید. اپرداختنددمی ثیبزرگان اهل حدد ةو مأموران محنه به شکنجبودند 

، افدتیادامده  -ندده بوددیکه بعد از مأمون به خالفت رس یعباس فهیدو خل-معتصم و واثق 
 ثیحدد اسالم ورق خورد. متوکل اهل خیاز تار یدیخالفت متوکل برگ جد ةدور درولی 
 شناخت و آنها را به دربدار تیبه رسم -که احترام و عزت خود را از دست داده بودند-را 
 نماندد و آندان ارج و مقدام یابراز وجود معتزله بداق یبرا یزمان فرصت نیکرد. در ا کینزد
ی ترکان بر امور خالفت اسدالم ث،یاهل حد یند. همزمان با برتره بودرا از دست داد خود
و  یاسدیعمدالً سرنوشدت س ،. متوکل با وارد کردن عنصر ترک در دربار خدوددافتنی تسلط
در عدزل - زیآن روز را به دست آنان سپرد؛ چنانکه سرنوشت خلفا ن یجامعه اسالم ینظام

 ی،در دست آنان قرار گرفت. تسلط ترکدان بدر خالفدت اسدالم -و نصب بر مسند خالفت
مأمون، معتصدم و فت در دوره سه خال راید؛ زبر فرو یوکل را در آشفتگتهای بعد از مدهه
و معتزلده  تیدگونه که حاکمنیبد ؛موازنه وجود داشت یو فکر یاسیس یروهاین نیواثق ب
عربدی حمایدت  بودندد کده توسدط عناصدر گدرید یدر سدو زین ثیو اهل حد سو یکدر 
( ایدن واسطة پیوستن ترکدان بده گدروه دوم )اهدل حددیث اما در دورة متوکل به شدند،می

اجتمداعی یکدی از  -ق. به لحاظ سیاسی261-213های موازنه بهم خورد. فاصله زمانی سال
ع(، امدام جدواد )های تاریخ تشی  است که این دوران مقارن با امامت امام ترین دورهحساس

هدایی از جریدان فکدری سدو، شدور  گروهاز یدک  ع( بوده اسدت.) یعسکرهادی و امام 

https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
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و سدرکوبی برخدی از آنهدا توسدط ترکدان و از سدوی دیگدر، وجدود علویان در این زمدان 
های اهل حدیث و شیعه، پریشدانی اوضداع را بیشدتر اختالفات فکری و عقیدتی میان گروه

عندوان مرجعیدت فکدری بده  بده شیعه امامیده دادندیاجازه نم عباسیزمامداران کرده بود. 
و خواهد شدد آنان منتهی و عقیدتی  سیاسی دانستند این برنامه به رهبریمیدان آیند؛ زیرا می

و زمینده سدقوط  هداد علویدانترین سدالح را بده در صورت عملی شدن چنین واقعیتی، برنده
خلفای عباسی نیز در این میان از هرگونه اعمال محددودیت نسدبت  ند.اهخود را فراهم کرد

آن بدود کده  تیمحدود جادیاز ا یعباس یخلفا ةزیانگ دیکردند. شانمی غیدر عهیامامان شبه 
 نیدابدا وجدود  هیدامام ةعیاما شد ،دارند نگه دور یرا از جنبش مردم عهیش ةائم لهیوسنیبد

 عندوان خدود را بده تیدموقع -یفرهنگ ی وو چه اجتماع یاسینظر س چه از ،هامحدودیت
 در منداطق مختلدف یمذاهب حفظ کرده و حت ریمذهب مستقل و ممتاز نسبت به سا کی

براسداس آنچده  شددند. یعیموجب گستر  فرهنگ شد ران،یا یجمله شهرها از نشینشیعه
که گفته شد، تعیدین و تبیدین ندوع برخدورد ائمدة شدیعه و شدیعیان امدامی در ایدن دوره بدا 
حکومت و جریان فکری و عقیدتی موجود، جایگاه و موقعیت سیاسی و اجتمداعی آندان را 

. از طرفی نحوه برخورد ائمة شیعه و شدیعیان در جامعه اسالمی آن روز روشن خواهد کرد
گیری شده در جامعة اسدالمی آن روز و موضد امامی درباره مسائل فکری و عقیدتیِ مطرح 

آنها در مقابل افکار و اعتقادات غیرشیعی، نوع ارتباط آنها با حکومدت و عوامدل حکدومتی 
 کند.را مشخص می

عصوم در جامعه و تفسیر صحیح آیدات و والیت م ةتوجهی به جایگاه امامت و مسئلبی
آمدد های خرافی در دایره تفسیر دین بده شدمار میدیگری در ایجاد بدعت ةروایات، شاخص

 ةگیری فرقدشداهد شدکلو تداریخ  دکدرمرور فرایند ایجاد فِرَق انحرافدی را پدیددار  که به
 شد. و غالت قطعیه ،ه، فطحیه، اسماعیلیه، واقفیهیناووس زیدیه، محور شیعی به نامدرون
ایددئولوژی و  ةبه جرگد جدیدهای های جدید و ورود افکار و فرهنگفتوح سرزمین با
 ةتکید ظهدور کردندد و پدس ازهایی چون حلول، تناسدخ و غلدو بینی مسلمین، اندیشهجهان

کده غالبداً بدا  آشدکار شددعباسیان بر مسند قدرت، فصل جدیدی از مسائل کالمی و فقهدی 
قرابدت و اتکدا بدر آن اسدتوار  ةدر این راستا، برخی از فرق را در دایر .ین بودگرایی عجعقل
معتزلده، اشداعره و  آنها ترینمهمگرایی که عقلاز  رغفا ةمحدوددر ساخت و گروهی را می
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اساسدی در تضداد فکدری ایدن فدرق  ةقضا و قدر، جبر و اختیدار شاخصد بودند.اهل حدیث 
روایدات متعددد  .قدرار داشدتان شدیعه ر کانون توجده امامدشود و این امور دبرشمرده می
توحیدد، ایمدان و کفدر،  چدونمسدائلی  .بر این مدعاسدت ی، شاهدبارهدر این  ع(ابناءالرضا)

 دورهاهدم مباحدث کالمدی  و غیدرهبر زمین  ثبوت و ضرورت وجود امام )ع( در هر زمان
در روایدات و گداه  -السدالمهمعلی- یعسکرجواد، امام هادی و امام  که امام مذکور بودند
 (.66 ق:0366نوبختی، اند )ر.ک. به: اشاره کردهبدان  و مکاتبات مناظرات

 تقدّم تشیع بر اعتزال؛ خاستگاه جریان فکری سیاسی اعتزال

 میاگر معتقدد باشد یبر اعتزال تقدم دارد. حت  یتش ی،خیوجود ندارد که از لحاظ تار یدیترد
مسدلمانان را چنددان ظداهر نسداخت. در زمدان  انیاختالق م ساعدهیبن یفةسق انیکه جر

کده  یگدروه در برابدر هدم قدرار گرفتندد. کسدان ود ندهیسوم در مسدجد مد فهیانتخاب خل
شدبه، ابنشددن عثمدان بودندد ) دهیدکه خواستار برگز یو کسان ند)ع( بود یخواستار امام عل

جندگ  انیددر جر ،برابر هدمدر  یو عثمان یعیقرار گرفتن دو گروه ش. (323-331: 0401
. ندافدزوده شددگدروه دو  نیدبدر ا زیخوارج ن یآشکار است. پس از چند زین نیجمل و صف

 یباعث انسدجام دروند د،یزیو  هیدر عهد معاو یبعد یرخدادها شدت اختالق در جامعه و
گدذار بدن عطدا بنیانگفدت اگدر واصدل دیصورت با نیبه استقالل شد. در ا شیو گرا عهیش

 .بود گرفته شکل یاز تولد و شیپ اریبس  یشود، تش یتلق اعتزال
 یبعدد از مداجرا ،او فیو وظدا امام بر سر شخص یاختالفات در جامعه اسالم سرآغاز

 نیدطدرح ا ومطدرح شدد  «مرتکدب گنداه کبیدره»بحث  که بود نیدر جنگ صف تیحکم
ویژه شدد. بده یکالم مباحثة زمین در تحوالت عمدهنخستین خوارج باعث  یمسئله از سو

 مدانیبه ا یاگناه لطمه ارتکاب ظاهر شدند که معتقد بودند «مرجئه» هیمعار ةدر دورآنکه 
 را مدورد یانسدان ةاراد یاصدل آزاد «هیدقدر» ده،یدعق نیدبرابر رواج ا در سازد.یفرد وارد نم
 اصدل شدگامیو پ نددجلدو افتاد هیدمعتزله از قدروی، دادند. در اواخر دوران ام حمایت قرار

در  یالعمدل اخالقدعکس سدویدک حرکت معتزله در ابتدا از . انسان شدند اریو اخت یآزاد
 یو سداز  اخالقد مدتیمال ،گدرید یو از سوبود  وارجخ یو عمل یهای فکربرابر تندروی

 (.16: 0361لمبتون، در برابر مرجئه بود )
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ها دارای شداخهو  عنوان یک مکتب کالمی سر بدرآورد اول قرن دوم به ةاعتزال از نیم
آنهدا را در پدنج اصدل اعتقدادی خالصده  ةد کده وجده مشدترک همدشهای متعدد و فرقه
و نهدی از منکدر.  معدروق امر بهبین المنزلتین، وعد و وعید،  تاند؛ توحید، عدل، منزلکرده
 .خواستند تمایز خویش را با دیگر مدذاهب زمانده نشدان دهنددمیبا این اصول اعتقادی آنها 

وعد و وعیدد در  ؛عدل در مقابل مجبره ؛ر مقابل ملحده و معطله و دهریه و مشبههتوحید د
معروق و نهی از منکدر در تنداظر  به امر ؛منزلتین در مقابل خوارجالمنزلت بین  ؛رد مرجئه

 (.063: 0366طقطقی، با شیعه امامیه )ابن
اعتدزال  نکدهیا رد امدا ،وجود نددارد یدیاعتزال کالمی از واصل آغاز شد، ترد نکهیدر ا

. البتده (063: 0311بددوی، وجدود دارد ) یاختالفدات ،نده ایوجود داشته  یاز و شیپ یاسیس
کلمده وجدود نددارد و  قیددق یبده معند یو کالم یاسیاعتزال س انیم یگفت ارتباطتوان می

 ازامدا  ی،تا با معتزلده کالمد دارد یو هماهنگ ییارجاء همسو انیبا جر شتریب یاسیاعتزال س
 یعندوان ملسدس اصدل بدهوی  ،دادندمی حیرا ترجبن عطا واصل یر معتزله آرابیشت که آنجا

رویکرد معتزلیان بده مقولده امامدت را  «ناشی اکبر. »(66: 0361وات، ) معتزله شناخته شد
حکدم دیندی  که به اندگروهی که آن را واجب دانسته و بر آن .داده است طبقه جای در دو

وجدوب امدام را  کدهای و دسته ؛به نصب امام اقدام نمایند که واجب استبر امت اسالمی 
 (.013: 0362اشعری، ) پذیرند و بر این باورند که مسلمانان در گزینش امام مختارندنمی

 تاکتیک و استراتژی مأمون در ارتباط بین معتزله و شیعۀ امامیه

ون بده فرمانددار بغدداد نوشدت مأمبا ظهور دورة محنه و مسئلة حاد  و قدیم بودن قرآن، 
یعقدوبی، نددارد )مخلوق بودن قرآن اعتراق نکند، اعتقادی به یگدانگی خددا  کس که به آن

کدرد. نخسدت، جلدب و ایجاد محنه دو هدق را دنبدال می (. او با این دستور2/430: 0362
 میدار رژدوم اسدتقر ها که عقاید کالمی معتزله را پذیرفته بودندد.رضایت آن دسته از زیدی

قرابت عقیدتی با علویدان را مطدرح کندد و بده  قیطر نیتا از ا دیجد یاعتقاد یةبر پا یعباس
 (.34-33)لمبتون، همان،  دهد پایان انیو علو انیعباسی ریبه درگنوعی 

شدت، دا تیداهم بدرای او آنچدهبدود و معتزله  یعقالن دیسلطه عقا ةدوره مأمون دور
بده در ظداهر  همزمدانیعه امامی بود؛ به همدین دلیدل کنترل رقیبان سرسخت وی یعنی ش
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حدق علویدان در امدر  و به دیبخش یتعهدیوال رارضا )ع( امام  و کرداظهار عالقه می  یتش
عطدف  ةنقط دیبا را  یاعتزال و تشو نزدیکی  در جم . این رو  او اعتراق کرد کومتح
ن به معتزله و شدیعه را در آوردن مأمو یرو یبتوان علت اصل دیشا یاز طرفشمرد.  یمهم

توسدط  که یعباس یگراجناح غربزیرا جو کرد؛ وجست انیعباس انیم یاختالفات درون
 نیدداشدت و منداف  خدود را در ا هیحشدو دیبا عقا یشتریب یهماهنگ ،شدمی یرهبر نیام

نمدا و پرقددرت یبا جناح قشدر ن،یام پیروزی برمأمون پس از  نیبنابرا .دیدمی یهماهنگ
 ،نتیجده در دانسدتند.اعدراب اهدل سدنت نمی یواقعد ةندیمواجه بود که او را نما انیسعبا

عمیق سیاسی با آن جناح، ناگزیر از پناه بردن به تفکری جدیدد  اختالفات لیمأمون به دل
ترین و مستعدترین جریان فکری در مقابدل تفکدرات اهدل حددیث، عقایدد بود که آماده

 های شیعی بود.معتزلی و گرایش
اهلل در زمدان خالفدت معتصدم عباسدی نیدز همچندان ادامده داشدت و مسئلة خلق کالم

قددرت القضاتی خلیفه گماشته شده بدود، دواد که در این دوره نیز به مقام قاضیاحمدبن أبی
حنبدل  احمددبن سعی کرد ؛ تا آنجا که معتصمگرفت راه به کار نیپیش در ا از خود را بیش

مجبدور  یمدت سده روز در حضدور جمعد ، بهکردمی ید پافشارخو دهیرا که در حفظ عق
 31نکدرد و بده دسدتور خلیفده  نیچند. البته احمدبن حنبل دنخود ک أیرعقیده و ترک به 

 .(6/66: 0312اثیر، ابنخورد ) انهیازتضربه 
 کرد. ازمیافراد در صورت عدم اقرار به خلق قرآن، اقدام به کشتن  زین یبعد هخلیف قثوا
از عالمدان و  یخزاعد نصدر احمدبن ،ق کشته شدثمسئله به دست وا نیکه در ا یکسان جمله

 ةمحنده در دور افتنیضمن اشاره به ادامه  دونالدمک(. 4/66همان، بود )دانشمندان مسلمان 
رفتده یبه کدار مد یاسیسالح س کیعنوان  دوره محنه به نی، معتقد است در اواثقمعتصم و 
 محنده بده جادیبتوان گفت ا دیمطلب شا نیا حی. در توض(Macdonald, 1985: 157است )

 یاسدیسو ابدراز سالح  کیعنوان  اما در باطن به، اهلل بودن خلق کالماظاهر مبارزه با مخالف
گونده کده از نیبددگرفدت؛ قرار می استفاده موردبرای حذق جریان فکری رقیب یا رقیبان 

شدند. مأمون، معتصم یمشخص م حکومتیدستگاه  نامخالف ش،یمحنه و آزما یبرقرار قیطر
خلدق  رةدربدا شیآزمدا نیدا جدادیبدا ا ،آورده بودند یمعتزله رو دیو واثق که به تفکر جد

 کردند.می ییرا شناسا یعباس یگرایو جناح قوم یسلف انیجر ناموافق ،اهللکالم
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 ،اکدرم )ص( رامبیاز وحى شدن بر پ شیکه قرآن پ افتیتوان درمیولفسن نوشته است 
 ایدشدد کده کتداب مکندون، لدوح محفدوظ و یمد ینگهددار یاز قرآن آسمان یادر گونه

اشداره  نیتدریمیقددداشته اسدت کده اظهار  (. وی266: 0361)ولفسن،  الکتاب نام داردام
ق( 61 ایعبداس )متوفدنبدمنسدوب بده ا یثیبودن قرآن، در حدد درباره اعتقاد به نامخلوق
 شیجمله قرآن قدیم از پد صفات قدیم و از تیاعتقاد به واقع خیتارمندرج است که تا آن 

 (.261همان، بود )موجود، کامالً رواج یافته 
بلکده قدائم بده  ،ستینو ذات ا به مانند معتزله معتقد بودند کالم خدا قائم هیامام ةعشی 
ه سدخن را در کدچنان کدرده اسدت؛ جدادیا یزیدخداوندد سدخن را در چ یعنیاوست؛  ریغ

شدیعة  .(0/026تدا[، عالمده حلدی، ]بی) دی)ع( آن را شن یکرد و حضرت موس جادیا یدرخت
هرچند با عقیدة معتزله از ایدن حیدث  -که برگرفته از ائمة شیعه بود-امامیه در این مسئله 

 نیدامدا در اطدالق ا ،توافدق داشدتند ،دانسدتنددات محد  میجووکه قرآن را مانند دیگر م
 یمخلدوق و حداد  معندا ةواژ ،عالوه بدر آن. با آنان مخالف بودند بر کالم خداوند صفت
در دوران  (؛ بده همدین دلیدل033تدا[: شیخ مفیدد، ]بیبردارد ) در زیرا ن یو ساختگ قالتاخ
 یبدرا یموضدوع، عامدل مثبتد اتیدبدا معتزلده در کل هیدامام ةعیش ییهمسوع(، جواد )امام 

 ةبتدوان گفدت شدیع دی. شداه اسدتبدود هیامام عهیش یو اجتماع یاسیس هایفعالیت گستر 
هدای توانسدت در دوره وپرداخدت  کدردن فرهندگ خدود یبه غن یطیمح نیدر چن هیامام

را در  هیدامام عهیشدبه جای قتل و زندان و حدذق پیدروان مدذهب تشدی ، اختناق و فشار، 
 .حفظ کند یتأثیرپذیری از فرهنگ غالب بر جامعه اسالم

امامدان شدیعی در تدرویج و توسدعة  ین اقددامات و ابزارهدایترین و ملثرتریکی از مهم
های فکری و فرهنگی سیاسی تشدی ، تربیدت و پدرور  شداگردان و مبلّغدان شدیعة جریان

؛ امامیه و مسئلة اعزام و مهاجرت آنان به محافل علمی یا اقصی نقاط گونداگون بدوده اسدت
هدای تبلیغدی در امداکن مختلدف، زیرا به دلیل عدم زندان و حصر و یا آزادی برای مسافرت

 کردند.معارق توحیدی شیعه امامیه را ابالغ می
- بدناسدحق بنیعل بنلیاسماع ابوسهل ،یاز خاندان نوبخت هیامام ةعیش نامتکلم انیمدر 

 ةعیشد یاز بزرگدان علمدا یاست. وبوده تر تر و برجستهنوبخت از همه معروق بنسهلیبأ
ق: 0331نجاشدی، امامیه حکم اجتهداد را داشدت ) یعلما گرید یبرا که اقوال او بود هیامام
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 دیدنوشدته و عمدر خدود را در دفداع از عقا ی. ابوسهل در موضوع امامت کتدب متعددد(31
 ست.، واقفه و اصحاب سنت صرق کرده اتباب و رد غال نیدر ا هیامام

را کده  یو مسائل بوده هیامام عهیش یةاول نادر علم کالم شاگرد متکلم یابوسهل نوبخت
تألیفدات خدود  در اریمطرح کرده و پس از مباحثدات بسد گرانیاز او د شیپ ،دفاع کرده

فرقدة  -آیددکده از فهرسدت مللفدات وی برمدیچنان -مدون ساخته بودند، ولی ابوسهل 
ها دربارة رؤیدت، تشدبیه و تجسدیم و غیدره نجدات داده و مثدل قطعیه را از برخی تهمت
د را طرفدار محدال بدودن رؤیدت خددای تعدالی، حددو  عدالم و معتزله با صراحت خو

مخالف با جبریه دربارة مخلوق، اعالن کرده و دربدارة انسدان و رد اصدحاب صدفت نیدز 
 (.330همان، ) گرفته بودمسلک معتزله را پیش 

 قیدچده از طر-موضوع امامت  تیاهم برای بیان هیامام ةعیش ناو تال  متکلم یسع
 فیدمسدئله را در رد نیدتددریج ابه -منداظرات قیدو چده از طرره با نیدر ا یکتب فیتأل
 یامدام ةمتدأخر شدیع نامتکلمآنکه ویژه به؛ ترین مباحث موضوع علم کالم قرار دادمهم
بدن حسدن ابومحمدد ،یداودبن اسد بصر واالحوصبوراق، ا هارون محمدبن ابوعیسی مانند
 نامتکلمد دیدعقا یشابوریبن شاذان نو فضل ینوبخت یبن علابوسهل اسماعیل ،ینوبخت یموس
منتشدر  یشدتریبدا شدرح برا  (محمددبن نعمدان و بن حکدممانند هشام) هیامام عهیش یةاول
بدین ترتیدب،  پرداختند. باره نیدر ا گریمعتزله و فرق د یآرا به ردّ یعقل ةو با ادل ندکرد
در  عهیشدالبتده  رد شدد.تال  آنها بود که مبحث امامت در علم کالم شدیعه وا ةنتیج در
بدا  ،صدفات و اسدتطاعت ثیتشبیه، خلدق قدرآن، حدد ،رؤیت یجمله نف مسائل از یبرخ

 (.24تا[: علوی، ]بیمعتزله موافق بوده است )
 دیدمف خید. شدوامامدت بد ةلئمسدسدت شیعه و معتزله در درجده نخ از مسائل اختالفی

مطالدب را  نیبهتدر دیدون توحهمچد یکه آنان در مسائلبود خطاب به معتزله اظهار داشته 
یدا را رد و  زیدچ چدهدانند ینم هیشوحهمانند  ء،و در بحث امامت و ارجا اندعرضه کرده

 (.41تا[: شیخ مفید، ]بیکنند )اثبات 
این عبارت دو اختالق مهم معتزلده و شدیعه را دربداره امامدت و احکدام مربدوط بده 

تراک در دیگر نظدرات را نیدز گوشدزد گونه که اشدهد؛ همانمرتکب گناه کبیره نشان می
را از قرن دوم به بعد، حدود اختالفات آنها بدا معتزلده  عهیبه آثار متکلمان ش توجهکند. می
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مللدف  قکه ملمن الطدا المفضول هًًْکتاب الرد على المعتزله فی امامهمانند  ؛کندآشکار می
 .(323: 0361ندیم، ابن) آن بوده است

ند که در پرتو اخبار ائمده و آثدار متکلمدان بود یامام ةعیان شاز متکلم یخاندان نوبخت
جملده آثدار ابوسدهل  از .افتنددیبن حکم و ملمن الطداق پدرور  مانند هشام ،عهیش ستنخ

بدوده  ییجبدا یبدا ابدوعل یاست که مناظرات و یعلى الجبائبیأم   هًًْمجالسکتاب  ینوبخت
 (.6/612: 0362)انصاری،  است

 خیشد ،را بدازگو کدرد عهیمعتزلده و شد انیم یاعتقاد زاتیبعدها تماکه  یترین فردمهم
 یعقلد ةشدیاند نداشدتنرا مدتهم بده  عهیبه معتزله که ش یو(. 0تا[: )شیخ مفید، ]بی بود دیمف

شدناخته شدده و متکلمدان  عهیرو  عقل در نزد ش که شتپاسخ داد و اصرار دا ،ندبود کرده
از نقدادان  معتمدر (. بشربن214تا[: شیخ مفید، ]بی) انداهل بحث و مناظره بوده عهینخست ش

 نیداشدتن چند لیدبده دلاو بوده است.  انیدار علوجانب یاسینظر س از بود و ابوهذیل عالق
 (.64: 0360)سزگین،  الرشید به سر بردها در زندان هارونسال یموضع

 ق(260-294) ثیحدجریان فکری سیاسی اهل 

شد و در ترین اصول محسوب میص( از اساسیخدا )دیث رسول در میان شیعیان توجه به احا
دادند. در همین زمینه کنار آن، ائمة شیعه در دفاع از حقانیت اسالم توجیهات عقلی ارائه می

 نیز شاگردانی تربیت شدند که رسالت آنها دفاع عقالنی از دین و عقاید مذهب شیعه بود.
احادیدث جعلدی فراواندی شدده بودندد.  هایی از اهدل حددیث بودندد کده گرفتدارگروه
توانست شیعیان را از تأویالت و توجیهات رایدج اهدل حددیث های ائمة شیعه میراهنمایی
از  یرویدمدردم بده پ ةتدود ،انیدم نیددر ا(. 33، 36، 66: ق0331شیخ صدوق، دهد )نجات 
بدن جنددب، هًًْمانندد ابدوهریره، سدمر یبودند که افدراد یخود به دنبال مذهب انیفرمانروا
 دادند.یانتشار م یرزهشهاب و ابن ریبن زبهًًْعرو

 در نسل اول صحابه بده ،به آن یتوجهیب لیسخنان رسول خدا )ص( بود و به دل ،ثیحد
 .افدتیگستر   ثینقل حد ةدامن به همین دلیل پس از مدت کوتاهیراحتی قابل جعل بود؛ 

از چندصدد ص( ) امبریدپ ثیع حددمجمدوکده داشتند  حیاهل سنت تصر انیشوایاز پ یبرخ
هدزار نیبه چند ثیتعداد حد ،از اواسط قرن دوم به بعد که؛ درحالیکندیحدیث تجاوز نم
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جامعده  یعداد روال. (03/406تا[، خطیب بغدادی، ]بی) دیچندصد هزار رس یو پس از مدت
 بودندد،مدردم  ةتدود بیشدترآن را کده  روانیافت و پی ینینظم د ،یجعل ثیاحاد نیبراساس ا

 ثیاهدل حدد ،گونه که گفتده شددشکل گرفتند. همان ثیاهل حد ساننیو بد دندینام یسن
ای نبدودن در مسدائل، مقولده قیو عم یاندیشساده نیاندیش بودند. انگر و سادهسطحی یافراد

 شوند.یم بدان جذب به سادگی مردم ةاست که تود
بغداد شاهد تعامل در مفهدوم  کل،ع( و در دورة خالفت متوجواد )امام  زمان حیاتدر 
اشداعره  ةجمله اشداعره بدود. فرقد های مختلف ازگرایی و واگرایی )تقابل( امامیه با فرقههم

سدوی خدود جدذب کندد. ایدن  تدریج بدهدر تعامل فکری سیاسی توانست جریان امور را به
ه، پشدتیبانی ترین آنها عبارت بدود از: چدالش فدراروی فلسدفتحول پیامدهایی داشت که مهم

 گرایان، غرور در جایگاه مذهبی و تضعیف حنابله.نظری از خالفت، چالش جدی عقل
تفاوت امامیه و اشاعره در تعامل فکری سیاسدی در مبداحثی مثدل دولدت و حکومدت، 
پیروی یا عدم پیروی از عقل و انفتاح یا انسداد باب اجتهداد اسدت. تقابدل امامیده و اشداعره 

 و سازی برای جایگزینی حنابلده، اقتداریابی خالفت، زمینهتشی عیف پیامدهایی همچون تض
وکدل، تبدا آغداز خالفدت م. لدذا های اشعری به دنبال داشتدن خالفت با اندیشهکرهمراه 
البتده  (.4/16: 0413)مسدعودی،  خود را از دسدت داد تیجدل و مناظره اهم بحث وعمالً 

معتزلده را  هیتصدف یاما پس از چندد ،نبود عهیو ش معتزله عر تمتوکل در آغاز خالفتش م
 نددگانیاز نما یکدی یو بدرا سدتادیقاطعانده در برابدر معتزلده ا. ق236از سدال  و آغاز کرد

احمددبن  وکدل،تم قائدل شدد. اریبسد مرتبتدی و ارج -بن حنبدلأحمد- ثیشاخص اهل حد
و ( 36-4/16: 0413)مسدعودی، نشین کدرده را خانه نیشیپ ةفیسه خل تالقضایدواد قاضبیأ

(. بدا 262: 0364رازی، خواسدت تدا حددیث و مدذهب سدنت را رواج دهندد ) نااز محدث
 یو اجتمداع یاسدیس تیآن روز، معتزله موقع یمذهب سنت در جامعه اسالم افتنی تیرسم

 خود را از دست دادند.
 نیترقدرار گرفتندد. برجسدته ثیفشدار اهدل حدد تحدت زین انیعیش ،همزمان با معتزله

شدناخت  اریدمع . ویاحمددبن حنبدل بدود ،سود ببرد تیموقع نیتوانست از اه میک یشخص
مدورد رد  نیددانست و دخالدت عقدل را در ایرا تنها نقل از گذشتگان م ینیمسائل د یدرست
گرایش شدیعی  (. همان اندازه که مأمون در کنار اعتزالMacdonald, 1895: 157کرد )می
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صدراحت در حدق شدن با معتزله، بر ضد شیعه بود. او به داشت، متوکل نیز در کنار درگیر 
 داد.کرد و گرایش عثمانی از خود نشان میحرمتی میع( بی) یعلحضرت 
به جبر بود. اعتقاد به  ثیاهل حد شیگرا ،بدان اشاره شود دیکه با یئل مهمامس جمله از
ایدن مسدئله  کند. هیوجو اشتباهات آنها را ت تیهای قدرت خلفا را تقوتوانست پایهجبر می
درسدت  یدربداره معندا انیعیبده وجدود آورده بدود. شد یهامام انیعیرا در ذهن ش یمشکالت
شرح و توضیحاتی را  ثیداحا یدرباره معنا عهیش ةکردند. ائمسلال می عهیش ةاز ائم ،ثیحد
آن  های موجدود دردر برابر فرقده زیجواد )ع( ن امام(. 366ق: 0331صدوق، دند )کرمی انیب

 ییراهنمدا ،در مقابل آنان دارند یها چه مواضعفرقه نینظر که ا نیخود را از ا انیعیدوره، ش
کده در مدورد - ثیداد پشت سر اهل حددنمی جازهخود ا انیعید. امام جواد )ع( به شکرمی

 (.010)همان،  به آنها زکات بپردازند ایو  به جای آورندنماز  -بودند میخداوند قائل به تجس
 زیدنص( ) امبریند که در مورد په بودجایی رساند کار را به هیتشب ةدر مسئل ثیل حداه
. اسدت دهیشکل د نیند که آن حضرت فرموده پروردگار را به بهتره بوددروغ نسبت داد به

های رایج علیه شیعیان، مسئلة امکان رؤیت خداوند بود. البته ائمدة شدیعه بدا از دیگر تهمت
کردند. در تأیید عدم امکدان رؤیدت رف  می انیعیاتهامات را از ش نیدند اداکه می هایپاسخ
 یامدام هداد -قول به امکدان آن رواج داشدت ثیمشبهه و اهل حد انیکه مچنان-وند خدا

 ایدامکان رؤیت خداوند و فرود آمدن خدا بده آسدمان دن ،انیعیبه ش یی)ع( ضمن رهنمودها
از  یاریبسد روایداتبداره  این در .(0/026ق: 0310ی، کلینشدت مورد انکار قرار داد ) را به

قرارگرفتده  هیآن است که امام )ع( در موض  تنز یایآنها گو ة)ع( نقل شده و هم یامام هاد
 (.34-14: 0361عطاردی قوچانی، بود )

های خود را به از دیوان یکیاز کاتبان بلیغ بود و معتصم  یابوالقاسم جعفربن محمد اسکاف
 بدرای شیستا قابل یتالش فی االمامه المعیار و الموازنهًًْ کتاب و درا(. 302همان، ) او سپرد

و  ثیاهل حدد کتاب را در ردّ سندهینو کرده است. نینخست ی)ع( بر خلفایاثبات فضیلت عل
 (.32-33: 0412)اسکافی، در اثبات عقیدة تفضیل داشته است  ینگاشته و سع هیحشو

 (ق254-212) یاسیسهای فکری یانع( با جر) یهادمواجهۀ امام 

بدوده اسدت.  بشدرهای یکی از ویژگی «یریرپذیتأث»و  «یرگذاریتأث»در طول تاریخ همواره 
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تدأثیر یدک سلسدله روحیدات و عالیدق و  انسانی ناخودآگاه تحت ةبسا تفکر و اندیش چه
بدر  آرای رایدج و حداکم و هاشدهیهای مثبت قرار گیرد و فضدای فکدری وی از اندگرایش
افکدار  اسدتفاده از فضداهای نامسداعد بده طدرح برخی با سوء لبتها .علمی متأثر شود ةجامع

فکدری و کالمدی در آن  هدایانحرافات جریان ةریشنیز )ع( یامام هادپردازند. انحرافی می
در نتیجده عددم معرفدت بده خددا و جهدل بده خویشدتن کدردن خددا و  فرامدو  را عصر

و  هواپرسدتی، گمراهدی معرفتدی، خود )دگرشناسدی( ریبه غ )خداشناسی( و نیز عدم معرفت
کده  انددتهنسدداایمان تقلیدی که نتیجة فقدان ایمان عقلی اسدت و گسسدت از ایمدان قلبدی 

 رواج یابد. افکار انحراقموجب شد تا 
زیادی در اقصی نقاط دنیا توسط سدپاهیان اسدالم، شدهرهای  یهانیپس از تصرق سرزم

یا تدا غدرب آفریقدا و جندوب اروپدا تحدت سدیطره حکومدت مختلف جهان از شرق آسد
هددای گوندداگون بددا زبددان، آداب، رسددوم و مکتددب اسددالم درآمدنددد و ملیددت ةیکپارچدد
 یی امدام هدادانزندگکوتاه  ةدورطرفی  از. های متفاوت پا به جهان اسالم گذاشتندفرهنگ

-226ق )واثد ،(ق226-201معتصدم )-خلفدای عباسدی شش تدن از  مصادق با خالفت ع()
( و معتددز ق260-241مستنصددر ) ،(ق241-246منتصددر ) ،(ق246-232متوکددل ) ،(ق232
ی فکدری و سیاسدی هداانیجربود که این شرایط موجب ظهور و یا رشدد  -(ق260-266)

بدرای  ابزاریعنوان  به هازمامداران عباسی از این جریانرسد می به نظرشد؛ زیرا گوناگونی 
سالمی و مشغول کردن مسلمانان بده خدود و تضدعیف موقعیدت ا ةایجاد اختالق در جامع

متوکدل از اهدل حددیث . کردنددامامان شیعه و مبانی فکری و عقیددتی آندان اسدتفاده مدی
ها، با توجده پرداخت. البته با وجود این سرکوبمعتزله و شیعه به سرکوب حمایت کرد و 

ویژه دوران حیدات بدهوره عباسدیان دبه تدابیری که ائمة شیعه امامیه در پیش گرفته بودند، 
هدای رو  دانست؛ زیرا مذهب شیعه در قلمرو اسالمیگستر  دوره  باید ( را)ع یامام هاد

تحدوالتی  ةآفرینندد هدای فکدری و کالمدی،یدک از جریدان )ع( با هر یبرخورد امام هاد
در ایدن عصدر جریدان اسدت.  شاخص بود که نقش مهمی در باروری تمدن اسدالمی داشدته

همچون واقفیه، غالت، مفوضده، جبریده، صدوفیه و مجسدمیه، اشداعره و  انحرافیکری و ف
 .بودند رو کردهروبهفکری  -فراوان عقیدتی یهامعتزله جامعه را با بحران

و پدس از شدهادت امدام کداظم )ع( متوقدف در  ندرضا )ع( را نپذیرفتامام امامت  واقفیه
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مدردم را و  دچار ایستایی شدندشیعه  ةری جامعو در امامت و رهبند پذیری ائمه شدوالیت
و گستاخی بیشتر زمدانی بدود کده ( 413: 0310کردند )جعفریان، ان من  میآننیز از پیروی 
عندوان  امامت، مبالغی را نیدز بده ةلئداشتن مس مسکوت نگه به منظورشدند حتی حاضر می
ق واقفیده افدرادی چدون در رأس گدروه منحدر (.00/002: 0403، )مجلسی رشوه بپردازند

ر . آنهدا دبن ربید  بودنددهًًْبن عیسی و حمزبن حمزه بطائنی، زیادبن مروان قندی، عثمانعلی
 از سده شدیوه ،نیدز همچندان ادامده داشدت )ع( یپیشبرد اهداق خود که تا عصر امام هداد

 کردند.استفاده می
موسدی -موعدود و غایدب امدام  این مسئله کده تبلیغ و برداری از اصل قائمیتبهرهالف. 
 (.463 :0341ظهور خواهد کرد )طوسی،  -(کاظم )ع
امدام  تواندیچون حضرت رضا )ع( عقیم است، نم و بیان این موضوع که تراشیعیبب. 

 (.0/321 ق:0310 باشد )کلینی،
هرگاه امامی از دنیا برود، باید امام بعدد امدور  امامیهطبق اعتقاد ؛ زیرا عدم غسل پدرج. 
گفتندد چدون حضدرت رضدا )ع( مدی یهواقف .به غسل و کفن و نماز او را انجام دهدمربوط 

وقتدی ایدن البتده  (.461: 0341)طوسدی، برای غسل پدر  به بغداد نرفت، پس امدام نیسدت 
کدرد همان کالم امدام رضدا )ع( را تکدرار  وی ،د)ع( نیز مطرح ش یسخن در عصر امام هاد

بن زیاد در زنددان کوفده از طریق عبیداهلل کهیع( درحال) نیبن حسکه اگر این کار برای علی
ند، برای کسدی کشرکت  ع() نیامام حس  در مراسم غسل پدرشت برد، امکان دابه سر می

از مدینده  تداامکدان دارد  یاول قیطر به ،که امامت را صاحب است و زندانی و اسیر نیست
 (.033 :0414ر شود )مسعودی، به بغداد آید و متولی امور مربوط به غسل و کفن پد

 غالتجریان فکری و انحرافی 

ادیان و مذاهب و مکاتدب، اعدم از الهدى و  ةگیر همگریبان ءآفاتى که بدون استثنا جمله از
غلدو دربداره عقایدد، ؛ گرایدى اسدتغلدو و افدراط ةغیرالهى در طول تاریخ شده است، پدیدد

مکتب. غالت یکی دیگر از جریانات فکدری گذاران، قهرمانان و یا پیروان یک دین و بنیان
-این افدراط عوامل پیدایش و رشد نیترابناءالرضا )ع( شیوع پیدا کرد. مهم دورانبود که در 

 :دکربه دو بخش تقسیم  توانیگرایى را م
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مانند ملموس نبودن معارق بلند یک دیدن بدراى پیدروان، عشدق ؛ دینىعوامل درونالف. 
ن بده دیدن از راه رواج عقایدد امدادى بعضدى از منتسدب ةروان، استفادفراوان، جهل و نادانى پی

 غیره. غلوآمیز و
مانند ترویج عقاید افراطى از سوى دشمنان یک دین بدراى همدوار ؛ دینىعوامل برونب. 
 .دن راه محکوم کردن آن دینکر

دور و آلوده و بده  شدهفیاى تحرچهره ةهر دو عامل یکسان است و آن ارائ ةنتیجالبته 
مدذهب شدیعه  نداسالم درصدد بود یةدر همان قرون اول عاملاین دو  .است از اعتدال از دین

د و نبده انحدراق بکشدان، اسدالمى بدود ریپذهیکه مبتنى بر اصول و عقاید متعارق و توجرا 
افدراد دنیاپرسدت و شدیّاد  نظیرمذهبى د. عامل برونناى وارونه از این مذهب نشان دهچهره

هدا چندد صدباحى خدود را در داخدل که براى فریب توده وامل تأثیرگذار بودنداز جمله ع
 آنها از احساسدات و عواطدف پداک و نیدز ناآگداهى مدردم اسدتفاده. شیعیان جا زده بودند

هدای هدا و گروهدکفرقده یگدذارانیخود، شدروع بده بن زیو با رواج عقاید غلوآم کردند
غدالت فرقده  61حدود  از رىقمقرن چهارم  ةنیم که تا یاگونه دند؛ بهکرمنتسب به شیعه 

 .(0361، ی فروشانی: صفر. به)ر.کبرده شده است نام 
اى چهدرهعمدل آندان بده  .گذاشدتند یجدا نیز از خود به منفی و مخرباین گروه آثار 

ن، تفداوتى اکه برخى از اهدل سدنت و مستشدرق یاگونه ؛ بهمنجر شداز شیعه  شده فیتحر
افراطدى موجدب شدد غالت عقاید . نددشمیقاید شیعه و عقاید غالت قائل نمیان بعضى از ع

بخشدى از روایدات حداوى و  گروه تفریطى با عقایدى در جهت عکدس پدیدد آینددیک تا 
 )همان(. ندومنکر ش داد،میرا که به نظرشان بوى غلو و افراط شیعه فضایل ائمه 

و یدا بودندد خدایی رسدانیده  رحدّآنان را تا سن درباره اماما« یگویگزافه» اغالت ب
ندد بود دهشدیدا بده تناسدخ قائدل  وقائل به حلول جوهر نورانی الهدی در امامدان شدده 

 (.344 :0361 )مشکور،

هدای فرقدهنفدوذ های فکری سیاسی در دورة یداد شدده، ترین جریانبنابراین یکی از مهم
بدالد دور از زیسدتگاه امدام آن دسدته از شدیعیانى کده در  ویژههبدتشی ، انحرافى غالت در 

ع( در لشکرگاه عباسدیان و عددم سدهولت در امام )بود؛ زیرا گاهی حصر  ،کردندزندگى می
 شد.ع(، موجب رسوخ برخی انحرافات می) یعسگردسترسی به شخص امام هادی و امام 
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 ةکده دربداره امامدت مبالغد دانسدتمنطق هایی تندرو، افراطی و بیانسان را باید غالت
-بردندد و بدا بهدرهرا تا سرحد الوهیت و پرستش باال می ع(امامان ) و کردند اندازه از شیب

گیری از عقاید انحرافی خویش بسدیاری از واجبدات الهدی را حدرام و بسدیاری از گناهدان 
 (.216تا[: )شیخ مفید، ]بی شمردندمیکبیره را بر خود حالل 

-اما بده نظدر مدی بیان شده است، ری همدیگعلل  پدید آمدن این گروه در تشی  بارةدر

گدری و عشدق افراطدی قابدل ستیزی، اباحدهدشمن ةرسد این موضوع در سه علت مهم و عمد
یدک بخدش عقایددی . اسدت یبررسد است و عقاید این گروه نیز در دو بخش قابل پیگیری

ص دارد و به خود غدالت اختصدا رداشتراکی نداة امامیه با عقاید شیع وجه چیه است که به
صدورت  است که اصل آنها در عقاید شیعه بدوده و غدالت آن را بده یدیعقا گریو بخش د

 .اندانحرافی تفسیر کرده
از: اعتقاد به الوهیدت و خددایی امامدان و رهبدران  است عقاید مختص به غالت عبارت

 ،هداهیدا رهبدران برخدی از فرقد ع() عهیش اعتقاد به نبوت امامان؛ های غالتبرخی از فرقه
و  )ع( یمانند ادعای نبوت برای مختار ثقفی، اعتقاد بده حلدول جدزء الهدی در حضدرت علد

 .انگاری خداوند متعالتشبیه یا جسم ؛، اعتقاد به تناسخع(برخی از امامان )
ائمده  وجده چیهد برخی عقاید به ظاهر مشترک میان غالت و شیعه وجود دارد که بده

از: عقیدده وصدایت و جانشدینی  اسدت عبدارتاید مشدترک بودند. این عقبه آن معتقد ن ع()
 .قرآن لیتأوو  اعتقاد به مهدویت، رجعت، بداء ؛)ع( یحضرت عل

بن حسدکه )ع( عبارت بودند از: علی یانحرافی در عصر امام هاد سرکردگان این فرقه
ی بن حاتم قزویندفارس بابا قمی،محمد معروق به ابن نبحسن محمدبن نصیر نمیری، قمی،
بدن حسدکه معتقدد بده الوهیدت و علدی (.0/16: 0364 شهرستانی،) بن یقطین قمیو قاسم

واجبات و فرای  دینی بدود.  ة)ع( و رسالت و نبوت خود و سقوط هم یربوبیت امام هاد
قائدل بده  ،عالوه بر آن .عقیده بودمسائل هماین حسکه در محمدبن نصیر نمیری نیز با ابن

 :ق0403 شدمرد )مجلسدی،محدارم و همچندین لدواط را روا مدی تناسخ بدود و ازدواج بدا
ع( ایدن جریدان را بسدیار خطرنداک ائمده)ع( همچون سایر )نییعسکر. امامین (46/230
کردندد و در برخدی و برای مقابله با این جریان فکری، آنان را طرد و لعن مدی دانستندیم

 شمردند.می زیجاموارد قتل آنان را 
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در میدان مدردم  ن، رواج جعل حدیث و نشر روایات دروغدیفرقه ینااز انحرافات دیگر 
کنندگان روایت بود و احادیث دروغدی بده امدام ل بن یحیی بغدادی یکی از جعهًًْعرو. بود
و نسبت به اموالی که برای امام از سوی شدیعیان  دادنسبت می)ع(  ی)ع( و امام عسکر یهاد
و از شدیعیان خواسدت او را لعدن و بدود ن کدرده او را لع ع(رسید، اختالس داشت. امام )می

-از روی غدر  گفدت آندانمیامام )ع( . را نخورند غالت یپراکنطرد کنند و فریب دروغ

 ندند.بدروغ می ماورزی بر 
 نددانسدتاز شیعه جددا آنان را و  ه بودندشدت طرد کرد اندیشه غالت را به شیعة امامیه

 ةروی اندیشدعمق انحراق و کدجبا این بیان، نامیدند تا  )ص( امبریی امت پ«نصارا یهود و»و 
منفدى  آثدار نیتدرمهماما باید توجه داشدت کده یکدی از  کنند،آشکار  را آنان بر مسلمانان

شدده از راویدان بده غلدو مدتهم  زیدادی ةکه در آن عد شدغالت در علم رجال شیعه ظاهر 
. بدر حدیث شیعى واقد  شدده بودندد راویانى که در مجموع، در سلسله اسناد هزاران بودند؛

هاى علدم حددیث شدیعه را نیدز پاک بعضى از استوانه وجودتیغ تیز اتهام غلو، همین اساس، 
 .دکرو مباحث رجالى فراوانى را در طول تاریخ این علم ایجاد  نشانه گرفت
 بدود.افراطی این فرقة  توسط تفوی ة مسئل شدنمطرحی غالت، هاآفتدیگر از یکی 
از اعتقاد به تفوی  آن است کده شدخص بده مخلدوق بدودن پیدامبر اکدرم )ص( و  منظور

آن دو را خددا پس از خلق شدن آنهدا، بر این باور بود که حضرت على )ع( قائل بوده، اما 
، گدرید عبدارت . بدهکرده اسدتمیراندن و زنده کردن  ،رساندن روزى ،دار آفرینشعهده

 هدااین اندد.بودهخداوند به پیامبر اکرم )ص( و امام )ع( قائل به واگذارى این امور از سوى 
همدان، )مجلسدی،  بوده اسدت هبا عنوان مفوّضجریانات فکری انحرافی اعتقاد گروهى از 

ابدتالی مدردم بده  ةمسدئل (،)ع یبده امدام هدادخطداب  ایاهل اهواز در نامده(. 26/036
و راه از او درخواسدت دندد و کراختالق در دین و عقیده به جبدر و تفدوی  را مطدرح 

حضرت در ابتددا  کرد.بیان  لیتفص مطالبی را بهع( در پاسخ به آنان امام ) .دندای کرچاره
پرداخدت  یاشهیاساسی و ر ةبه یک مسئلنکاتی را رهنمون شد و سپس عنوان مقدمه  به

. سدپس پرداخدت آن که به صورتی مبسوط و مستدل به اثبات بودو آن تمسک به ثقلین 
اسدتناد بده بعضددی از آیدات الهدی و روایدات نبددوی، والیدت و عظمدت و مقددام واالی بدا 
 بود.ده کرت اثبارا بیان و  ع() یعل نیرالملمنیام
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 گیرینتیجه

نقدش مهمدی در فهدم کلیدت تداریخ  سیاسدی هدر دوره، -بررسی و مطالعة جریانات فکری
را  هافرصدتتهدیددات بده  و امکان استفاده از تجارب و تبدیل کندسیاسی آن دوره ایفا می

اختیاری و مبتندی  امر ع( برگرفته از) عهیشان کنشدگری امامبرای زمان معاصر در پی دارد. 
 و تددابیر زمدانیکارهای طبیعی، مسائل پیرامدونی و مقتضدیات وساز های انسانی،محاسبه بر

-د یدا برنامدهشدواز آن بده جبر الهدی تعبیددر می برآمده از تقددیرگرایی کده نه ؛بوده است

ای برنامده گرایدی یددا جبدرتکلیف به آن از آسمانی که ةشد نییپیش تع از گرایی مشخص و
 انجدام یک مأموریت الهی بده ةپای بران قبل از خود، امامهمچون  الرضا )ع(ابنشود. یاد می

 لطور معمدوبدهو  کردمیزندگی مانند دیگر آدمیان  به پرداخت، اما در جامعهوظایف می
طراحدی و اقددام  ریدزی،آن برنامده دنبال ها و بهها، اقتضائات، ضرورتشناسایی موقعیت با

 کرد.شریعت نبوی و طریقت علوی عمل می سالم راستین،ابرای حفظ و صیانت از  عملی
، جامعده تدا غیبدت صدغری جدواد )ع(امام های موجود دوران امامت در پرتو جریان

( بدا عرسدالت ائمده )ة د نظام معرفتی خاص بود تا بر پایدنیازمنبیش از هر زمان دیگری 
ها را رقدم زندد و نوعی بازتولید معارق دینی در تمامی عرصه به ،تبلیغ اندیشه اسالم ناب

گرفته های فرامدرزی و تکثدر دیندی شدکلبر شکاق عمیق عقیدتی که در تقابل با اندیشه
 مرهم معرفتی نهد. ،بود

از دور ه بدد ،متفدداوت هددایو ظرفیت ابددزارا اسددتفاده از )ع( بددابناءالرضددا دوره،  ایددن در
در این طریق، بدا  و دفتنگمیها را پاسخ خشونت، شبهات و انحراقجدال نظامی و هرگونه 
ندد و بدا آمدمدیمعرفتی فدائق  -واگرایی دینی هایجریانعلمی و عملی منظم، بر  ةاتخاذ شیو

 -ی فکدریهداانیجره، ضدمن مقابلده بدا وجود شرایط اختناق، حصر و حضور در لشکرگا
 مختلدف مناطق را در شیعه سیاسی انحرافی همچون واقفیه، اعتزال، اشاعره و غالت، مذهب

ع( همچدون سدایر ائمده ابناءالرضدا )دادند. نتیجة پایانی آنکده می توسعه و گستر  اسالمی
رزات، مکاتبدات های توحیدی و معارق مکتب تشی ، همواره در مباشیعه، با معرفی آموزه

هدای برای نجات جامعه و هددایت جریدانای و اساسی حل ریشه راهخود، تنها  مناظراتو 
بر این باور بودند که در صدورت عمدل بده و دانستند میثقلین به  تمسکو  توجهرا  فکری
 تیدباهلسنگ قرآن و ص( مبنی بر رجوع به دو امانت گراناسالم )پیامبر گرامی  سفار 
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نخواهدد شدد. آنهدا  و انحرافدات مسلمانان دچار چنین تشتت و تفرقده ةگاه جامع، هیچع()
 اند.دانستهی فکری را نیز عاری از اشکال و انحراق نمیهاانیجرسایر 
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