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  سازي براي عصر غیبتو زمینه امام هادي

  1نژادسعید نجفی

  چکیده

اي از سـوي العـادههاي فوقگیريیان امامیـه، سـختدر آستانه غیبت دوازدهمین امـام شـیع

تـرین اقـدامات امـام شده اسـت. در ایـن شـرایط، یکـی از مهمعباسیان براي شیعیان اعمال می

و  بوده است. روایات فراوانی از پیـامبر سازي براي غیبت حضرت مهدي، زمینههادي

قل شده اسـت؛ امـا در عصـر امـام در مورد غیبت امام دوازدهم ن امامان پیش از امام هادي

با استفاده از  سازي براي غیبت، وارد عرصه عملیاتی شد. امام هادي، فرآیند زمینههادي

منـدي رسانی این واقعه مهم، سـازوکاري بـراي بهرهابزارهایی که در اختیار داشت، در کنار اطلاع

الشرائط در عصر غیبت کبري معشیعیان از وجود امام غائب در دوران غیبت صغري و از فقهاي جا

  فراهم نمود.

هاي اي، ضـمن بررسـی اقـدامهـاي کتابخانـهشود بـا تحلیـل دادهدر این پژوهش، سعی می

هـا سازي براي غیبت، نتایج حاصل از ایـن فعالیتدر مورد زمینه شده توسط امام هاديانجام

  گیرد. درباره معرفی فقها به جامعه شیعیان نیز مورد ارزیابی قرار 

 واژگانکلید
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  مقدمه

اندیشه ظهور منجی همواره در طول تاریخ زندگانی بشر مطرح بوده است. در بین مسـلمانان 

در بین شیعه و سنّی وجود داشته است. بـا  نیز اعتقاد به قیام فرزندي از میان فرزندان فاطمه

شـده توسـط هاي اعمالهاي رسیده در مورد قیام قائم، بر محدودیتبه زمان وعده ترشدننزدیک

نیز تصمیم بر آن شد که  روز افزوده گشت و در مورد امام هاديعباسیان براي علویان روزبه

  در سامرا و در مقابل چشمان عوامل حکومت عباسی حضور داشته باشد. 

را بـه  احتیـاط تمـام پیغـام ظهـور مهـدي بایست بـادر دوران امامت می امام هادي

ساخت. در واقـع، لـازم رساند و همچنین شرایط را براي دوران غیبت ایشان فراهم میشیعیان می

بود مدلی براي عصر غیبت طراحی شود تـا شـیعیان در برخـورد بـا مسـائل مختلـف روز، دچـار 

کار مهمی بـود کـه توسـط نشوند. این، همان  بیتسردرگمی و انحراف از مسیر ولایت اهل

  با ظرافتی خاص و بدون ایجاد حساسیت در طبقه حاکم بر جامعه، انجام شد. امام هادي

اي است که لازم است مورد کنکاش و چگونگی انجام این امر مهم و حیاتی، از مسائل پیچیده

 م هاديبررسی قرار گیرد؛ چراکه از سویی، ما را با بخش مهمی از سیره سیاسی اجتماعی اما

ساز براي بالندگی شـیعیان سازد و از سوي دیگر، به داشتن درکی مناسب از عوامل زمینهآشنا می

کند؛ ضمن آنکه در نگـاه خُـرد در مورد آگاهی از اخبار غیبت و وظایفشان در این عصر کمک می

رد بحـث در فقه شیعه که در عصر حاضر نیز از موضوعات مو» ولایت فقیه«نیز به پیدایش نظریه 

شـده در ایـن خصـوص گوي بسیاري از شـبهات مطرحتواند پاسخپردازد. این نظریه میاست، می

  باشد.

گویی به آن است، بررسـی نقـش وکلـاي از جمله مسائل دیگري که این تحقیق در پی پاسخ

رسد که نقش آنهـا صـرفاً در امـور مـالی و در مناطق مختلف است و به نظر می امام هادي

آیـد، بـر مراتب بالاتر از آنچه در ظاهر امر بـه نظـر میي وجوهات نبوده؛ بلکه وظایفی بهآورجمع

سـاز حضـور فقهـا در بـین عهده آنان محول شده بوده است. در حقیقـت، سـازمان وکالـت زمینه

هاي واپسین امامان، به تثبیت جایگاه آنان به عنـوان ها و رهنمودشیعیان بوده که نهایتاً با توصیه

  حب اختیار در کلیه امور جامعه شیعی در عصر غیبت انجامیده است.صا

، اهمیت و سازي براي غیبت حضرت مهديشدن به دامنه مطالعات در مورد زمینهبا افزوده

آمـد؛ زیـرا در صـورت در خصوص این مسـئله، بیشـتر بـه چشـم می ارزش کار امام هادي

م نبود سرنوشـت جامعـه شـیعی بـه کجـا خـتم سازي مناسب براي غیبت، معلونشدن زمینهانجام
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  شد.می

بـه طـور  سازي براي غیبت در دوره امامین عسـکرییندر کتب مختلفی به مسئله زمینه

گذرا اشاراتی شده است؛ اما تحقیقی که به طور خاص بـه بررسـی ایـن موضـوع در عصـر امـام 

نوشـته آقـاي ئمـهسازمان وکالت و نقش آن در عصر ابپردازد، یافت نشد. کتاب  هادي

، از جملـه آثـار »سـازمان وکالـت در عصـر عسـکریین«محمدرضا جباري و همچنین مقاله 

پردازند؛ امـا در ایـن ارزشمندي هستند که به بررسی سازمان وکالت و کارکردهاي مختلف آن می

 براي دوران غیبت و نیز تلاش براي سازي امام هاديآثار، به طور اختصاصی به مسئله زمینه

  تثبیت مبحث نظري ولایت فقیه توسط ایشان، اشاره نشده است.

  وضعیت سیاسی ـ اجتماعی دوران امامت امام هادي

هجري در صریا، نزدیک شهر مدینه دیده به جهان 212الحجه دهمین امام شیعیان، نیمه ذي

الحسـن هجـري، شـیعیان بـر امامـت ابی220در سـال  پس از شهادت امـام جـواد 1گشود.

 2اجماع کردند و کسی در آن زمان، جز آن حضرت ادعاي امامت نکرد. هادي

در طول مدت امامت، با چند خلیفه عباسی هم دوره بـود؛ آغـاز دوره امامـت  امام هادي

هجري خلافتش طول کشید. پس از 227ایشان مصادف با حکومت معتصم عباسی بود که تا سال 

پنج سال حکومت، به وسیله ترکان به قتل رسید و معتصم، پسرش واثق به خلافت رسید و پس از 

ترین خلفاي عباسی بود. بعد از متوکل و تا پایـان حیـات متوکل جانشین او شد. او، یکی از سفاك

هـاي: منتصـر، مسـتعین و معتـز بـه حکومـت رسـیدند کـه ، سـه خلیفـه بـه نامامام هادي

  مام توسط معتز) تجربه کردند.هجري (زمان شهادت ا255مدتی را تا سال هاي کوتاهحکومت

بوده اسـت.  ترین ادوار امامت ائمهگمان یکی از سخت، بیدوران امامت امام هادي

اقدامات متوکل عباسی، گویاي این شرایط بحرانی و خفقان ایجادشده براي امام و شیعیان ایشان 

اره از وجود امامان بـه باشد. در آن دوران، علاوه بر بیم عمومی که خلفاي اموي و عباسی همومی

کردند، هراسی خاص نیز در بین آنها به وجود آمده بـود عنوان رقیب و مدعی خلافت احساس می

  که منشأ آن، احادیث و روایاتی دال بر قیام قائم بوده است.

در مـورد  سنّت معتقدنـد کـه احادیـث رسـیده از پیـامبراکرمتعداد بسیاري از علماي اهل

                                              
  .417، ص الارشاد. شیخ مفید، ١
  .423. همان، ص ٢
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حجر عسقلانی، شـوکانی، ن، به حدّ تواتر رسیده است. ابوعبدالله شافعی، ابنو قیام ایشا مهدي

قبـل از امـام  شبلنجی و شیخ محمد صـبان، از جملـه ایـن علمـا هسـتند. همچنـین، ائمـه

اند. مجموع احادیثی کـه از هاي مختلف، به موضوع غیبت اشاره داشتهنیز به مناسبت هادي

کـه  3باشـدحدیث می 299 دادگستر جهانق نظر مؤلف کتاب جانب امامان پیشین صادر شده، طب

  وجوي بیشتر، روایات دیگري نیز به این تعداد افزوده شوند.رسد با جستبه نظر می

در چنین شرایطی، کوشش دولت عباسی بر این بود که با ایجاد نفرت به علویـان در جامعـه، 

شـد، برنامـه ضـت علویـان مشـاهده میترین شـبحی از نهآنها را تارومار سازد. هر موقع کوچک

گشت و علت شدت عمل نیز این بود که دستگاه خلافت با تمـام رحمانه آنان آغاز میسرکوبی بی

دید و به همین جهت، از ایـن اختناق و کنترلی که برقرار ساخته بود، خود را متزلزل و ناپایدار می

، متوکـل بیشـترین رفتـار اديدر بین خلفاي معاصر امـام هـ 4ها سخت بیمناك بود.نهضت

و علویان داشت که در متون تـاریخی بـه طـور  آمیز را علیه امام هاديتوزانه و خشونتکینه

اثیر در این بـاره مفصل به اخبار مربوط به اقدامات او در برخورد با علویان پرداخته شده است. ابن

  نویسد: می

شـد کـه جیبی داشت و اگر آگاه میو خاندانش کینه و عداوت ع متوکل نسبت به علی«

 5»رساند.کرد و خود او را به هلاکت میمند است، مال او را مصادره میکسی به آن حضرت علاقه

به طور دقیق تحت نظر حکومت وقت بوده و دولت عباسـی بـه آن حضـرت  امام هادي

 6نمـود.ه منـع میوگو با افراد جامعـکرد و وي را حتی از گفتبسیار ظنین و مشکوك برخورد می

دید که به صورت علنـی و در مقابـل هاي حکومت، مصلحت نمیگیريامام نیز با مشاهده سخت

 دیدگان جاسوسان و عناصر حکومت عباسی، با مردم در ارتباط باشد.

جمعی آنان هاي دستههاي علویان در حکومت متوکل، بازداشتیکی دیگر از مصائب و سختی

ت فشار اقتصادي شدیدي نیز بودند. ابوالفرج اصفهانی در کتابش به عنوان همچنین، آنها تح 7بود.

نوبت بـا یـک ها، بـهکند که چند تن از علویهگونه ذکر میها را ایننمونه، وضعیت برخی ازعلویه

                                              
  .66تا  61، ص دادگستر جهان. ابراهیم امینی، ٣
  .569، ص سیره پیشوایان. مهدي پیشوایی، ٤
  .55، ص 7، ج الکامل فی التاریخاثیر، . ابن٥
  .142، ص تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم(ع). جاسم حسین، ٦
  .334، ص زندگانی امام علی الهادي(ع). باقر شریف القرشی، ٧
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  8خواندند.پیراهنی که داشتند، نماز می

سـیده بـود و انـواع گرایی، در ایـن دوران بـه اوج خـود رسازي و فرقـهگفتنی است که فرقه

اي براي هاي اسلامی به وجود آمده بود که تهدید بالقوههاي مذهبی و سیاسی در سرزمینگرایش

ها: مرجئـه، معتزلـه، واقفیـه، رفت. از جملـه ایـن فرقـهفروپاشی وحدت جهان اسلام به شمار می

راوان، کـار امـام هاي فـشعوبیه، صوفیه، اشاعره، خوارج و غلات بودند که با داشـتن زیرمجموعـه

خصوص شیعیان به سـوي بخشی به جامعه و هدایت مسلمانان و بهرا در مسیر وحدت هادي

  ساخت.اسلام واقعی، با مشکل مواجه می

  سازي غیبت امام دوازدهمجهت زمینه اقدامات امام هادي

 سـازيدر دوران امامت به آن همت گماشت، آماده یکی از مسائل مهمی که امام هادي

توانسـت تبعـات بسـیار شدن آخرین حجت الهی بود. غیبت غیرمنتظره امام، میزمینه براي غایب

نامطلوبی بر اعتقادات شیعیان داشته باشد. مواجهه با چنین حالتی، منجر به سـردرگمی و اي بسـا 

ه شدن بـه زمـان غیبـت، نیـاز بـرو، با نزدیکشد. ازاینگمراهی تعداد قابل توجهی از شیعیان می

  شد.ساز بیشتر احساس میبسترسازي براي این مسئله سرنوشت

هاي الهی است هم پیوسته بـدین که در جهت سنّت تجربه تاریخ انبیا وسیره معصومان

هـا پـیش، زمینـه ها و بلکـه قرنمنوال بوده که هرگاه امر خطیري در انتظار جامعه بوده، از سال

شـده اسـت تـا حجـت بـر هاي متوالی فـراهم مینسلگونه تحولات در افکار ذهنی و عملی این

گونه وقایع تاریخی بشر و یکـی از ، از اینتردید، مسئله غیبت امام عصرهمگان تمام باشد. بی

 9ترین آنهاست.مهم

از اوضــاع و احـوال دوران خـود و همچنــین دوران فرزنـدش امـام حســن  امـام هـادي

، شـدیدتر و حساسـیت دسـتگاه فشار و اختنـاقروز دید که روزبهاطلاع داشت و می عسکري

گردد و همین امر در آینده نزدیک تاریخ امامت را در آستانه بیشتر می خلافت به امامان شیعه

دهد؛ به همین جهت، آن حضرت سابقه، یعنی غیبت امام از انظار مردم، قرار میتحولی جدید و بی

قـرار  ان شیعیان به غیبت حضرت مهـديساختن اذهیکی از محورهاي کاري خویش را آماده

                                              
  .396، ص مقاتل الطالبیین. ابوالفرج اصفهانی، ٨
)، به اهتمام محمدحسن حیدري، و امام حسن عسکري ره امام هادي(مجموعه مقالات دربا» شکوه سامرا. «٩

  .214ص 
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  10داد.

، بارها به موضـوع غیبـت و امامان قبل از امام هادي ها پیش و توسط پیامبراز مدت

با توجه به نزدیکـی بـه  سازي در دوره امام هاديامام دوازدهم اشاره شده بود؛ اما این زمینه

 ان براي این اتفاق بزرگ، آماده گردید.هاي مختلفی اذهان شیعیزمان غیبت، عملیاتی شد و از راه

با آگاهی از موضوع قیـام  مسلماً خلفاي عباسی و مشاورانشان در دوره امامت امام هادي

قائل شدند؛ امـا بـا وجـود ایـن، امـام  هاي بیشتري براي امامین عسکریینقائم، محدودیت

اي انجـام داد و بـا ههاي گسـتردریزيجهت ایجاد فضایی مناسب براي غیبت، برنامه هادي

هاي لـازم را در ایـن توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی و ابزارهاي موجود در عصـر خـود، اقـدام

 زمینه تحقق بخشید. 

  شد: هاي امام در این زمینه، به سه محور کلی تقسیم میفعالیت

  . توسعه شبکه وکالت؛1

اي که امام در بـین امور در دوره . تربیت فقها و شاگردان خاص، جهت در اختیارگرفتن اداره2

  شیعیان نیست؛ 

  ها. ها، ادعیه و زیارتنامهدر قالب احادیث، بشارت . معرفی حضرت مهدي3

پیش از پرداختن به اقدامات یادشده، لازم است به این نکته توجه داشت کـه هـدف اصـلی از 

ه اسـت. هرکـدام از مـوارد ها، طراحی یک مدل از جامعه بدون حضور فیزیکی امام بـوداین اقدام

ساخت که در غیبت ظاهري امام بتوانند به مند مینوعی شیعیان را از پایگاهی بهرهگانه بالا، بهسه

اي العـادهسازي، باید بـا دقـت فوقآن اتکا نموده، در اعتقادات خود دچار انحراف نشوند. این مدل

ي انتقال اطلاعات مربوط به غیبت انجـام گرفت؛ چراکه از سویی، باید بیشترین سعی براانجام می

گرفتند و از سوي دیگر، باید نهایـت رسانی قرار میشد و افراد بسیاري تحت پوشش این اطلاعمی

شد تا حکومت و عمّال آن، به این موضوع حساس نشوند. با توجـه احتیاط و دوراندیشی انجام می

توانسـت ترین غفلـت در ایـن مـورد، میهاي شدید بر آمدوشد امام و شیعیان، کوچـکبه کنترل

اي از مدت بـه گرفتارشـدن عـدهسرنوشت تشیع را با خطر جدي مواجه سازد و یا حداقل در کوتاه

شیعیان در دام شبکه جاسوسی خلافـت عباسـی منجـر شـود. در چنـین شـرایطی بـود کـه امـام 

                                              
  .127، ص تحلیلی از تاریخ دوران دهمین خورشید امامت. علی رفیعی، ١٠
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  1»ام.تهاگر بگویم تارك تقیه همانند تارك نماز است، راست گف«فرمود:  هادي

  توسعه سازمان وکالت

 ؛اندهاي اسلامی داشته، نمایندگانی در مناطق مختلف سرزمینامامان پیش از امام هادي

توسـعه زیـادي یافـت و زمینـه  این شبکه توسط امام هادي ،اما در دوران امام دهم شیعیان

ت فـراهم عصـر غیبـ براي رجوع شیعیان به نواب خاص و همچنـین نـواب عـام در را مساعدي

سازي شیعیان با سیستم ارتباط بـا ساخت. اساساً یکی از اهداف مهم تشکیل سازمان وکالت، آشنا

 نمایندگان امام در زمان غیبت بود. 

از  ،سازمان در ایـن دوره 2به مرحله کمال خود رسید. ،سازمان وکالت در دوره امام هادي

و تشکیلاتی براي ورود جامعه شیعه به عصر سازي ذهنی نظر شیوه اداره جامعه شیعه، نقش زمینه

چرا  ؛را برعهده داشت غیبت و تداوم حیات بالنده آن در شرایط عدم دسترسی به امام معصوم

وبیش تداوم کم که شیوه رهبري جامعه شیعه در عصر غیبت کبري توسط نواب عام امام عصر

ازوکار سـازمان وکالـت و ابعـاد شـناخت سـ .همان شیوه مدیریت جامعه شیعه به وسیله وکلا بـود

کمک زیادي به فهم و هضم مسئله ولایت فقها و نقش ایشـان در عصـر غیبـت  ،هاي آنفعالیت

 3کند.کبري می

دهد که وکلا، شیعیان را بر مبنـاي نـواحی گونـاگون بـه هاي تاریخی متعدد نشان میگزارش

؛ بصـره و اهـواز :ناحیـه دوم ؛و کوفـهنخستین ناحیه: بغداد، مدائن  چهار گروه تقسیم کرده بودند:

گرفت. هر ناحیه بـه یـک ، یمن و مصر را در برمیحجاز :قم و همدان و ناحیه چهارم :ناحیه سوم

 ،راشدبنابوعلی 4شدند.شد که تحت نظر او، کارگزارن محلی منصوب میوکیل مستقل واگذار می

محمـد همـدانی بنمو ابراهی 6مهزیار سـروکیل خوزسـتانبنعلی 5سروکیل عراق، ،راشدبنابوعلی

                                              
  .179، ص 3، ج کشف الغمۀ فی معرفۀ الائمۀعیسی اربلی، بن. علی١
 .47، ص مکتب در فرآیند تکاملحسین مدرسی طباطبائی، سید. 2
)، به اهتمام محمدحسن حیدري، و امام حسن عسکري (مجموعه مقالات درباره امام هادي» مراشکوه سا. «3

  .210حیدري، ص 
  .574و  573، ص سیره پیشوایان. مهدي پیشوایی، ٤
  .510(رجال کشی)، ص  اختیار معرفۀ الرجالحسن طوسی، بن. محمد٥
  .549. همان، ص ٦
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 1وکیل منحصر منطقه همدان بود.

، امکان دسترسی سـریع و آزاد بـه هاي ایجادشده براي امام هاديبا توجه به محدودیت

رو، نیاز بود تا نمایندگان امام در همان مناطق مأموریت خودشـان امام تقریباً غیرممکن بود. ازاین

دید امـام، آزادي عمل لازم را داشته باشند. بـا صـلاحبرانگیز، در مواجهه با موارد مشکوك و سؤال

 سازي این شبکه شـد.این اختیارات به افرادي خاص واگذار گردید که بعدها این امر موجب چابک

که کارگزاران امـام، مسـئولیت طوريبه این ترتیب، نقش مذهبی ـ سیاسی وکلا افزایش یافت؛ به

دهـی شـیعیان در اي را در سـازماندریج تجربیات ارزنـدهتبیشتري در گردش امور یافتند. آنان به

   2واحدهاي جداگانه به دست آوردند.

اسـحاق اشـعري قمــی و احمدبن 4جعفــر همـامی،بنعلی 3سـعید عمـري و پسـرشبنعثمان

شاذان، از جمله افرادي بودند که بنو فضل 6محمد همدانیبنو ابراهیم 5دراج نخعیبننوحبنایوب

به عنوان اشخاص قابل اعتماد در مسـائل مختلـف بـه سـایر نماینـدگان  هادي توسط امام

  معرفی شدند. 

معرفی افرادي به عنوان مرجع، صرفاً براي اخذ وجوهات نبود و آنان وظایفی فراتر از ایـن بـر 

شان بود. اگر قرار بود اینان فقط به عنوان یک واسطه در امور مالی ایفاي نقش کنند، آنگاه عهده

زومی براي انتخاب این افراد از بین علما نبود. در این صورت، یک فرد قابل اعتماد غیرعالم نیـز ل

فرد مکلف خـودش  ،طبق احکام شرعی زیرا ؛آوري و به امام تحویل دهدتوانست وجوه را جمعمی

در  دهد و نیازي به کنکـاش و اجبـارخمس مال را محاسبه کرده و در اختیار نماینده امام قرار می

 ،در انتخاب این فقها و معرفی آنان به سایر نمایندگان نگري امام هادينیست. آینده بارهاین 

بسـت بن ط بازگذاشت تا درآینده، جامعه تشیع با وجـود آنـان درئالشراعرصه را براي فقهاي جامع

  گرفتار نشود. 

                                              
  .612و  611، 608. همان، ص ١
  .573، ص یره پیشوایانس. مهدي پیشوایی، ٢
  .100، ص 18، ج وسائل الشیعهحسن حرّ عاملی، . محمدبن٣
، ص کتـاب الغیبـه؛ همو، 608ـ  606و  527، 523(رجال کشی)، ص  اختیار معرفۀ الرجالحسن طوسی، . محمدبن٤

212.  
، ص رجال نجاشـیعلی نجاشی، ؛ احمدبن612و  572، 525، 514(رجال کشی)، ص اختیار معرفۀي الرجال  . همو،٥

  .123، ص 4، ج الإستبصار فیما اختلف من الأخبارحسن طوسی، ؛ محمدبن102
  .344، ص رجال؛ نجاشی، 612ـ  611و  608(رجال کشی)، ص اختیار معرفۀ الرجال حسن طوسی، . محمدبن٦
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 39و  38ص » ش از غیبـتامام و جامعه در دوره پی«در مقاله خود با عنوان  اتان کلبرگ نیز

تنها بابـت تأییـد بـراي امـور  ،براي وکلاي خاص خویش اعتقاد دارد که توثیقات امام هادي

سـازمان وکالـت در «مالی نبوده و تأیید علمی هم به همراه داشته است. محمد دشـتی در مقالـه 

دارنـد؛ امـا اي نیز چنـین عقیـده سیره پیشوایانو استاد پیشوایی در کتاب » عصر عسکریین

ایـن توثیقـات را تنهـا در مـورد امـور مـالی  مکتب در فرآیند تکامـلمدرسی طباطبایی در کتاب 

مهزیـار و بنراشـد، علیبنافـرادي ماننـد ابوعلی ،فقهـی. همچنـین نه در زمینه علمی و ؛داندمی

ه در بـاب الاتی از جامعه شـیعؤگزارش دادند که با س به امام هادي ،محمد همدانیبنابراهیم

   1دانستند.اند که خود جواب آن را نمیرو شدههروب ،ره شمول آنیمفهوم حق مالی امام و دا

مسـلمآ ایـن سـه چهـره  .الات شرعی شیعیان تأکیـد داردؤاین مسئله نیز بر مواجهه وکلا با س

الات، به عنوان کسانی که از نظر علمـی و فقهـی ؤدر صورت دانستن جواب این س ،مشهور علمی

  دادند. کننده را میمورد تأیید از جانب امام بودند، خودشان پاسخ فرد سؤال

گردد که بیشترین به عنوان آخرین دلیل براي مرجعیت علمی برخی از وکلا، این نکته ذکر می

ها کـه در مباحـث دلیل ایـن کثـرت نامـه 2متعلق بوده است. به امام هادي ،هاي فقهینامه

شرعی بودند، وجود سؤالات فـراوان از جانـب شـیعیان بـوده اسـت کـه  مختلف اعتقادي و احکام

خود را براي وکلـا و  هايهاي اسلامی بودند و سؤالبسیاري از آنها هم از نقاط دوردست سرزمین

گویی، آن سـؤالات را نیز در صورت عدم توانایی در پاسخ نآنا وساختند نمایندگان امام مطرح می

  .دادندبه امام ارجاع می

در زمـان حضـور  3ویژه در زمان حکومت متوکل عباسی، نمایان بـود.هنقش سازمان وکالت، ب

هاي پنهانی کارگزاران امامیه در بغداد، در مدینه، عوامل متوکل روابط بین فعالیت امام هادي

 نزد متوکل از امام هادي ،محمدبنعبدالله 4را کشف کردند. مدائن و کوفه با امام هادي

اي به امام نوشت و از ایشان خواست به سامرا بـرود و امـام همـراه بـا ت کرد و متوکل نامهسعای

اما بدنه این سازمان با تأکیدات مکـرر امـام بـه وکلـا در رعایـت  5؛هرثمه به سامرا رفتبنیحیی

                                              
  .547، ص 1، ج الکافییعقوب کلینی، . محمدبن١
  .71، ص »هاي دینیدر انتقال آموزههاي امامان شیعه نقش نامه«. سمیه مؤمنه، ٢
  .577، ص سیره پیشوایان. مهدي پیشوایی، ٣
  .52، صتاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم. جاسم حسین، ٤
  .435، ص الإرشاد. شیخ مفید، ٥
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توان گفـت حیـات تشـیع در ایـن موجب حفظ این شبکه شد. به نوعی می ،احتیاط در تعاملاتشان

مسـلماً سـرگردانی  ،با حیات سازمان وکالت گره خورده بود و ناکامی ایـن سـازمان ،سختدوران 

  هاي اسلامی را در پی داشت. شیعیان در مناطق مختلف سرزمین

هایی به جامعه شیعه در نقـاط دستورعمل اًکار نظارت داشت و مرتب بر اًشخص امام هادي

مربوط به امام را به نماینـدگانی کـه در مـتن فرستادند که وجوه شرعی و حقوق مالی مختلف می

  1پرداخت کنند. ،شدنددستورعمل نام برده می

درآمد دفتر امام با افزوده شدن خمس که وکلا اکنون به طور منظم و سالانه از شیعیان مطالبه 

توانست موجـب می ،همین افزایش درآمد 2به طور وسیعی گسترش یافته بود. ،کردندو دریافت می

آوري وجوهـات هاي بالاتر از جمعرا به هدف دامنه آن بیفزاید و آن یت شبکه وکالت شده و برتقو

بـدون حضـور افـراد  اًسازي براي غیبت امام دوازدهم که مسلماهدافی مانند زمینه ؛رهنمون سازد

  توانست داشته باشد.ماند و کارایی لازم را نمیعالم و قابل اعتماد در رأس این شبکه عقیم می

ادامه و توسعه فعالیت شبکه ارتبـاطی  ،واقع ، درانتخاب نواب خاص از سوي امام دوازدهم

وکالت بود که از زمان پیشواي نهـم بـه صـورت فعـال درآمـده و در زمـان امـام هـادي و امـام 

  3به اوج خود رسید. گسترش چشمگیري یافته بود و در دوران امام زمان عسکري

  فقها و شاگردانتربیت 

بسیار دور  ،تصور جانشینی امام معصوم توسط افراد غیرمعصوم و عادي براي شیعیان آن عهد

تا مدت نامعینی از نظرها دور باشند.  اما مشیت الهی بر آن بود که حضرت مهدي ؛از ذهن بود

ي جامعـه وظیفه سنگین هدایت و رهبر ،گرفتبا وضعیتی که در آینده پیش روي شیعیان قرار می

گرفـت. تبیـین جایگـاه فقیـه بـه عنـوان مرجـع شیعی در عصر غیبـت بـر دوش فقهـا قـرار می

تـرین کارهـایی بـود کـه از جمله مهم ،کننده به امور شیعیان در زمان غیبت امام معصومرسیدگی

چـرا  ؛تـر بـودحتی از خود تربیت شاگرد و فقیه مهم ،انجام گرفت. این کار توسط امام هادي

هـاي علمـا بـراي بیـان اصـول و ون شناساندن جایگاه فقیه در چرخه رهبري شیعه، تلاشکه بد

   حرفشان خریداري نداشت. ،ماند و به اصطلاح عامیانهحاصل میمفاهیم دینی براي شیعیان بی

                                              
  .514و  513(رجال کشی)، ص اختیار معرفۀ الرجال حسن طوسی، . محمدبن١
  .48، ص ند تکاملمکتب در فرآیحسین مدرسی طباطبائی، سید .٢
  .683، ص سیره پیشوایان. مهدي پیشوایی، ٣



 

  17 سازي براي عصر غیبتو زمینه امام هادي

  

سـازي بـراي دوران زمینه خصـوصفرهنگی امام در  ـهاي سیاسی ترین فعالیتیکی از مهم

ظرفیت دریافت اخبار  ،مورد اعتماد بود. برخی از شاگردان امام هاديغیبت، تربیت شاگردان 

از  ،شاذان نیشابوريبنو نشر آن در مکان و زمان مناسب را یافتند. فضل مربوط به غیبت قائم

و قیام ایشـان کتـاب  بود که حتی در مورد حضرت مهدي جمله این شاگردان امام هادي

شاذان مورد توجه علماي بزرگ بوده و به قول او در رد و قبول بناقوال و آثار فضل 1نوشته است.

   3جلد کتاب به یادگار مانده است. 180از او  2کردند.راویان اکتفا می

کنـد کـه در مورد جایگاه علما در عصر غیبت نقل می از امام هادي الاحتجاجطبرسی در 

  فرمود: 

داعی به سوي او بوده و اشاره به او کنند  ی نبودند کهی، علمااگر در پس غیبت امام قائم«

و با براهین الهی از او دفاع نمایند و بندگان مستضعف خدا را از دام ابلیس و اعوانش برهاننـد و از 

لکن علما کسانی  ؛شدندبند نواصب رهایی بخشند، همه مردم از دین خدا دست کشیده و مرتد می

همچـون ناخـداي  ؛کننـددست داشـته و مهـار می هستند که زمام قلوب شیعیان ضعیف ما را در

 هاي برتر و افضل در نزد خداوندِهمان شخصیت ،کشتی که سکان آن را در دست دارد. این گروه

   4».باشندمی بلندمرتبه

هاي علما جهت مراجعات شیعیان، براي مـواقعی کـه با بیان شرایط و ویژگی امام هادي

اساس کـار نـواب اربعـه هـم بـه  ،کردند. در حقیقتر ارائه میراهکا ،امکان دسترسی به امام نبود

سعید عمري از همـین بنعثمان ،دانیمطور که می همان ؛ زیراگذاري شدنوعی در این دوران پایه

بـا رمـوز خانـدان  ،مشـغول بـوده که در پوشش خادم در خانه امام هـادي دوران و از زمانی

از قابـل  ،سـعیدبنآشنا شده بـود. عثمان ،امام غائب خصوص مسئله غیبت و نیابتبهو  پیامبر

حاتم ماهویـه و بنزمـانی هـم کـه احمـد 5بـوده اسـت. اعتمادترین اصحاب ائمه معصومین

نوشتند و از ایشان خواستند که افرادي را بـراي اخـذ  برادرش جداگانه دو نامه به امام هادي

 ،از آنچه نوشـته بودیـد« :نوشت ناسخ به آنادر پ امام هادي ،آنها معرفی کنند معالم دینی از

                                              
  .467و  466ص  ،منتخب الاثر فی الامام الثانی عشر. لطف الله صافی گلپایگانی، ١
  .65ص ، محمد الهاديبنگروهی از نویسندگان، پیشواي دهم حضرت امام علی. ٢
  .197، ص 5، ج منتهی المقال فی احوال الرجال. ابوعلی حائري، ٣
  .545و  544، ص 2، ج لإحتجاجعلی طبرسی، ابن. احمد٤
 .215و  146حسن طوسی، کتاب الغیبه، ص بنمحمد. 5
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کس که سابقه تجربه بیشتري از  تان به بزرگان از محبان ما و آندرباره مسائل دینی .مطلع شدم

 1»کند.کفایت می شما را ـ اللهء ان شا ـ اعتماد کنید که ،علوم ما دارد

ملـاك را  هـادي این است که امام ،شودنکته مهم دیگري که از این روایت برداشت می

یعنی اینکه شرط اعلمیت در این روایت بـراي نائـب امـام بـه  ؛بر سابقه در علوم دینی قرار دادند

  شود.عنوان یک شاخص مهم برشمرده می

سیاست واگذاري اختیارات بیشتر به نمایندگان ارشد را به منظور تثبیت آنـان  امام هادي

اي بنیان نهاده شد که هم در شالوده ،اشتند. بدین ترتیببه مثابه پایگاهی براي شیعیان به اجرا گذ

  ن ولایت داشت. امنؤشئونات م تمامی ن بود و هم در زمان غیبت براعصر حضور جوابگوي مراجع

بود. تنفیذ مطلق فـرامین و  وکیل ارشد امام هادي ،راشدبنابوعلی ،یکی از این اشخاص

آفرینـی ، گویـاي نقـشالاختیـار امـام هـاديمراشد، به عنوان وکیـل تـابندستورات ابوعلی

حد منصب ولایـت  جانبه وکلاست. دادن چنین اعتباري به وکلاي ارشد، مقام وکلاي ارشد را تاهمه

هـایی از سـوي چنین رهنمودها و دسـتورعمل ،برد. بدون شکمطلقه فقها در عصر غیبت بالا می

دسترسـی  ،دلیل شرایط پلیسی حـاکم تا در شرایطی که شیعیان به ؛یک ضرورت بوده ،ائمه

 2مستقیم به امام ندارند، احساس سردرگمی نکنند.

توانستند با امام تماس سختی میسعید را به کسانی که بهبنعثمان ،همچنین امام هادي

وي دسـتیار مـورد  :آن حضرت درباره عثمان به ایشان گفت د.نمومعرفی  ،مشورت کنند گرفته و

  3از ناحیه امام است. ،دهداو مردي شریف بوده و آنچه انجام می .اشدباعتماد ایشان می

رفتم و درباره مسائلی پرسیدم  گوید: در سامرا نزد امام هاديابوحماد رازي می ،همچنین

اي که زندگی هرگاه در ناحیه !اي حماد«و ایشان پاسخ داد. به هنگام خداحافظی، حضرت فرمود: 

ن برایت پیش آمـد، از عبـدالعظیم حسـنی بپـرس و سـلام مـرا بـه او کنی، مشکلی در امر دیمی

 4».برسان

آوري وجوهـات، جمـع :هـایی ماننـدعلما و نماینـدگان امـام علـاوه بـر فعالیـت ،در این دوره

                                              
  .5و  4(رجال کشی)، ص اختیار معرفه الرجال . همو، ١
)، به اهتمام محمدحسـن حیـدري، و امام حسن عسکري (مجموعه مقالات درباره امام هادي» کوه سامرا. «٢

  .252ص 
  .354، ص کتاب الغیبه حسن طوسی،مدبن. مح٣
  .48، ص 10، ج معجم رجال الحدیث. ابوالقاسم خوئی، ٤
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هاي امام به شیعیان که اخبـار مربـوط بـه ها و توصیهگویی به مسائل شرعی و رساندن پیامپاسخ

گـذاري رابطـه ها براي افراد معتمد باشد، مسـئول پایـهز این پیغامتوانست بخشی اغیبت هم می

  شدند. جدیدي بین امام و شیعیان می

از  امـام هـادي 1شـمرد.تـن برمی 185را  شیخ طوسی تعداد شاگردان امام هـادي

براي معرفی علما و شاگردان خاص خودشان بـه عنـوان  ،هایی که در اختیار داشتندمعدود فرصت

از علمـا تجلیـل  ،هاي مختلفجامعه شیعیان در عصر غیبت استفاده کردند و به مناسبت دارسکان

  کردند.می

  فرماید: می امام حسن عسکري باره،در همین 

رسید که یکی از فقهاي شیعه در بحـث بـا فـردي ناصـبی او را بـا  خبر به امام هادي«

روزي آن فقیه شیعی بـر  .وده استطوري که رسوایی او را آشکار نمه ب ؛حجت خود مجاب ساخته

 .هاشم گرد آمـده بودنـدنزد آن حضرت گروه بسیاري از علویان و بنی و وارد شد امام هادي

تا اینکه بر روي تشک بزرگ نشانده و رو بـه سـوي او  ؛امام پیوسته او را دعوت به بالا رفتن نمود

ولی شـیخ هاشـمیون  ؛یچ نگفتندعلویان ه .بر اشراف حاضر در مجلس گران آمد ،این عمل نمود.

دهـی؟ امـام هاشـم تـرجیح میگونه فرد عامی را بر سـادات بنـی گفت: اي زاده رسول خدا! این

شوید به آیاتی از قرآن در فضیلت علم استناد نمود و فرمود: چگونه منکر می ،در پاسخ هادي

ل یـت آن فـرد ناصـبی بـا دلاتحقیق شکسبه .ترفیع من به این مرد را که خدا او را بالا برده است

 2»از هر شرفی در نسب بالاتر است. ،الهی که خداوند فقط به او تعلیم داده

  هاها، ادعیه و زیارتنامهدر قالب احادیث، بشارت معرفی حضرت مهدي

خطر بالاي معرفی امام دوازدهم به شیعیان، مانع از معرفـی غیرمسـتقیم ایشـان توسـط امـام 

را بـراي اصـحاب  هاي حضـرت مهـديویژگی ه امام هاديضمن اینک ؛نشد هادي

دسـت مـا ه بـ در مورد حضرت مهدي کرد. چندین روایت از امام هاديخاص، بازگو می

ترین رهنمودها در مورد وجود امام دوازدهـم توان از آن احادیث به عنوان مهمرسیده است که می

غیبت، همانند گوهري گرانبها براي شـیعیان احادیثی که در آستانه  ؛و سپس غیبت ایشان یاد کرد

  ساخت.اي مهیا میرمخاطرهآنها را براي دوران پُ وبود 

                                              
  .427ـ  409، ص رجال طوسیحسن طوسی، . محمدبن١
  .543و  542، ص 2، ج الإحتجاجعلی طبرسی، بن. احمد٢
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ه این دوران، حضور جعفر کذاب بـود کـه بسـیاري از شـیعیان بـ سختیکی دیگر از مسائل 

بود کـه  نمودهپیشگویی  ،در زمان تولد جعفر واسطه او به گمراهی کشیده شدند. امام هادي

لازم بـود  ،در این زمان .براي برخی، جعفر امام دوازدهم بود 1را گمراه خواهد کرد. يکثیراو خلقی 

براي شیعیان معرفی شوند تا حجت براي همه در این مورد  امام هادي که دو جانشین برحقّ

  تمام شود.

پسـرم  ،جانشـین بعـد از مـن«هاشم جعفري فرمـود: وبه اب امام هادي خصوص،در این 

» قربانت گـردم چـرا؟«جعفري گفت: » لی تو با جانشین جانشینم چه خواهی کرد؟و ؛حسن است

جعفـري پرسـید: » .زیرا تو جسم او را نمی بینی و مجاز نیستی اسم او را افشا کنـی«امام فرمود: 

 2».است بگو حجت از خاندان محمد«فرمود:  امام هادي» چگونه او را یاد کنیم؟«

ي ایـن حـدیث ادلف درمورد معنابیبنر پاسخ به سؤال صقردر جایی دیگر د ،امام هادي

پس از ذکر نام  ،»روزها را دشمن مدارید که با شما دشمنی خواهند ورزید: «هکه فرمود پیامبر

 :فرمایـددر مقابل نام هرکـدام از روزهـاي هفتـه، در مـورد روز جمعـه می و ائمه پیامبر

شوند و او زمین را از عدل و جویان به گرد او جمع میهمو که گروه حق ؛جمعه به نام پسر پسرم«

 3»شده باشد. رسان که از ظلم وجور پُآن ؛کندرمیداد پُ

در کتب  غیبت، وجود دارد که ذکر آنها در مورد اخبار روایات مشابه دیگري از امام هادي

 عبـدالغفر،بنحضـرت عبـدالعظیم حسـنی، علی :شیعی آمده است. این روایـات را افـرادي ماننـد

  اند.بیان از امام نقل کردهبنزیاد و اسحاقبنمحمدبنعلی

 هاي تولد موعود نیز از جمله مستنداتی بود که در عصر غیبت براي شناختن مهديبشارت

مـادر امـام  ماجراي خریدن نـرجس کمال الدینر کتاب د توانست مورد توجه قرار گیرد.می

طور مفصل نقل گردیده است و ه حوادث پیرامون آن ب و توسط فرستاده امام هادي زمان

به ایشان بشارت دادند به پسري که تمام شـرق و  در پایان آن آمده است که امام علی النقی

از ظلـم و جـور شـده  رکه پُـچنان ؛کندر از عدل و داد میشود و زمین را پُغرب دنیا را مالک می

  4باشد.

                                              
  .175، ص 3، ج عرفۀ الائمۀکشف الغمۀ فی معیسی اربلی، بن؛ علی320، ص کمال الدین وتمام النعمۀ. شیخ صدوق، ١
  .381، ص کمال الدین وتمام النعمۀ. شیخ صدوق، ٢
  .123، ص معانی الأخبار. شیخ صدوق، ٣
  .417، ص کمال الدین وتمام النعمۀ. شیخ صدوق، ٤
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 اند. امـام هـاديو امین ایشان بوده امام هادي نیز حافظ اسرار حکیمه خاتون

مـژده تولـد حضـرت  ،تـرین آنهـاانـد کـه مهمشـان فرمودهبسیاري از اسرار را به خواهر شایسته

  1اند.بوده بوده است و ایشان همواره در انتظار تولد ولی عصر مهدي

 بیتجایگاه والاي اهل هایی به تبییندر ادعیه و زیارتنامه امام هادي ،علاوه بر اینها

یکی از بهترین و معتبرترین اسـناد بـراي شـناخت منزلـت خانـدان  ،پرداخت. زیارت جامعه کبیره

از  هاي متعددي بـراي زیـارت ائمـهدر جهان هستی است. زیارتنامه عصمت و طهارت

 عضـیو ب به حضـرت مهـدي ،امام دهم به دست ما رسیده است که در برخی از فرازهاي آنها

  هاي ایشان اشاراتی شده است.ویژگی

در  ،از خود به یادگار گذاشته نامنؤم اي که براي زیارت امیردر زیارتنامه امام هادي

پردازد و زمانی که به نام مبارك امـام می به ذکر نام و برخی خصوصیات ائمه ،بخشی از آن

  برد: گونه از ایشان نام می این ،رسددوازدهم می

، صاحب العصر والزمان، جانشین جانشینان و باقیمانده از دودمان انبیا کـه از حسنالبنحجت«

چشم مردم پنهان و مایه امید براي پیروز ساختن حق تو، مهدي منتظر و قائمی کـه پیـروزي بـه 

  2»آید.وسیله او فراهم می

  نتیجه

ودهـایی در با توسعه سازمان وکالت، تربیت شـاگردان و فقهـا و صـدور رهنم امام هادي

مورد غیبت امام دوازدهم و بازگوکردن وظایف شیعیان در آن عصـر، در قالـب احادیـث، ادعیـه و 

  ها، زمینه را براي آغاز مرحله مهمی از حیات تشیع مهیا ساخت. زیارتنامه

آن حضرت با استفاده از ابزارهاي محدودي که در اختیار داشت، مدلی را براي جامعـه شـیعی 

کـرد. ایـن کـار عظـیم و ارزشـمند، در احی نمود که بقاي تشـیع را تضـمین میپس از غیبت طر

پذیرفت. شرایطی انجام شد که از سوي دولت عباسیان کنترل شدیدي بر آمدوشد امام صورت می

ریزي و احتیـاط بسـیاري توسـط امـام سازي اذهان شیعیان براي این واقعه مهم، بـا برنامـهآماده

  انجام شده است. هادي

                                              
)، به اهتمام محمدحسن حیدري، و امام حسن عسکري (مجموعه مقالات درباره امام هادي» شکوه سامرا. «١

  .315ص 
  .350ص ، زندگانی امام علی الهاديقر شریف القرشی، . با٢
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این دوره، به برخی از وکلا اختیارات تامی در مورد مسائل مختلفی که شـیعیان در مواجهـه  در

گذاري ساختار اداره امـور جامعـه و کردند، داده شده است؛ حتی پایهبا آنها به این وکلا مراجعه می

توسط نوّاب اربعه نیز حاصـل تـدابیر و اقـدامات  برقراري ارتباط بین شیعیان و حضرت مهدي

  بوده است.  امام هادي

الشـرائط بـه عنـوان سـازي بـراي غیبـت، جایگـاه فقهـاي جامعهمچنین، در راسـتاي زمینه

تبیـین شـده  در بین شیعیان در عصر غیبت کبري، توسط امـام هـادي نمایندگان ائمه

قابـل » ولایـت فقیـه«، نظریـه شـده از امـام هـادياست. از مضمون برخی از احادیـث نقل

  ست.استخراج ا
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اکبر غفاري، قم: مؤسسه ، تصحیح علیمعانی الأخبارعلی، بنبابویه قمی (شیخ صدوق)، محمد

  ش. 1361انتشارات اسلامی، 

اکبر غفاري، تهران: دار الکتب الإسلامیۀ، دوم، ، تصحیح علیکمال الدین وتمام النعمۀـــــ ، 

  ق. 1395

  ش.1375، سوم، ، قم: مؤسسه امام صادقسیره پیشوایانشوایی، مهدي، پی

البیـت لإحیـاء التـراث، ، بیـروت: مؤسسـۀ آلمنتهی المقال فی أحوال الرجالحائري، ابوعلی، 

 ق.1419

، تحقیق عبدالرحیم ربـانی شـیرازي، تهـران: 18، ج وسائل الشیعۀحسن، بنحرّ عاملی، محمد

 ش.1367 فروشی اسلامیه، ششم،کتاب

اللهی، ، ترجمـه سـید محمـدتقی آیـتتاریخ سیاسی غیبت امـام دوازدهـمحسین، جاسم، 

 ش.1377تهران: انتشارات امیرکبیر، دوم، 

و امـام  (مجموعـه مقالـات دربـاره امـام هـادي» شـکوه سـامرا«حیدري، محمدحسن، 

  ش.1390، اوّل، ، تهران: دانشگاه امام صادق)عسکري

  ق.1410، قم: مرکز نشر آثار الشیعۀ، سوم، عجم رجال الحدیثمخوئی، ابوالقاسم، 

، قـم: انتشـارات دفتـر تبلیغـات تحلیلی از تاریخ دوران دهمین خورشـید امامـترفیعی، علی، 

  ش. 1373اسلامی، 

ــاقر،  ، قــم: دفتــر انتشــارات اســلامی، زنــدگانی امــام علــی الهــاديشــریف القرشــی، ب

  ش.1371اوّل،

، ترجمـه هاشـم الله علی العبادالإرشاد فی معرفۀ حججنعمان، بنمحمدبنشیخ مفید، محمد

  ش.1380رسولی محلاتی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، پنجم، 
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  1396 ستانزمو  پاییز ،26 هشمار یازدهم، سال/ سخن تاریخ

، تهران: مکتبۀ الصدر، سوم، منتخب الأثر فی الامام الثانی عشرصافی گلپایگانی، لطف الله، 

  تا].[بی

بهراد جعفـري، تهـران: دار الکتـب الاسـلامیۀ، ، ترجمه 2، جلد الاحتجاجعلی، بنطبرسی، احمد

1381.  

(رجال کشی)، تصحیح حسن مصطفوي، مشـهد: اختیار معرفۀ الرجال ، حسنبنطوسی، محمد

  ش. 1348انتشارات دانشگاه مشهد. 

، تهـران: دار ، تحقیق سید حسن الموسوي الخراسانالإستبصار فیما اختلف من الأخبارـــــ ، 

  ق.1390وم، الکتب الاسلامیۀ، س

 ق.1380، اوّل، مطبعۀ الحیدریۀ، نجف: رجال طوسی ـــــ ،

   ق.1385، قم: مکتبه بصیرتی، دوم، کتاب الغیبۀ ـــــ ،

، تحقیق عباداللـه تهرانـی و علـی احمـد ناصـح، قـم: مؤسسـۀ المعـارف کتاب الغیبۀ ـــــ ،

  ق.1411الاسلامیۀ، اوّل، 

  .1337اکبر غفاري، تهران: لی، تصحیح عالکافییعقوب، بنکلینی، محمد

، قم: مؤسسـه در محمد الهاديبنپیشواي دهم حضرت امام علیگروهی از نویسندگان، 

  ش.1361راه حق، 

، ترجمـه هاشـم ایزدپنـاه، تهـران: مکتـب در فرآینـد تکامـلمدرسی طباطبائی، سیدحسین، 

 ش. 1389انتشارات کویر، هشتم، 

هـاي دینـی (از دوره حیـات امـام شیعه در انتقال آموزههاي امامان نقش نامه«مؤمنه، سمیه، 

نامه کارشناسی ارشد، دانشـکده ادبیـات و علـوم اسـلامی ، پایان»تا آغاز غیبت کبري) کاظم

 ش.1391دانشگاه تهران، 

، تحقیق سید موسی شبیري زنجانی، قـم: مؤسسـه نشـر رجال نجاشیعلی، بننجاشی، احمد

 .ق1416، پنجم، اسلامی


