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چکیده

عصــر رضــوی، دوره ای اســت کــه فرقه هــا و جریان هــای انحرافــی فراوانــی فعالیــت داشــته اند و شــرایط 
بــرای ترویــج ایــن فــرق و جریان هــای بیشــتر مهیــا بــوده اســت. امــام رضــاg و یــاران ایشــان در مقابلــه بــا 
ایــن جریان هــا تالش هــای فراوانــی داشــتند. در ایــن میــان نقــش یــاران آن حضــرت در ایــن دوران بســیار 
چشــمگیر و پررنــگ اســت. ایــن یــاران کــه از عالمــان، اصحاب حدیــث و متکلمــان و فقیهــان عصر خویش 
بــه شــمار می رفتنــد بــا شــیوه های گوناگــون بــه مقابلــه بــا ایــن جریان هــا پرداختــه و نقشــی بــس مهــم در 
ایــن مســیر ایفــا کردنــد. مناظــره و اســتدالل دقیــق عقلــی و منطقــی، تدوین کتاب هــای متعــدد در تبیین 
اســالم اصیــل و شــناخت انحرافــات، نشــر معــارف دینــی و تبلیــغ و ترویــج آن در میــان عــوام و خــواص و 
همچنیــن تربیــت شــاگردانی ممتــاز کــه هــر کــدام خــود از مدافعــان و مبلغــان اســالم اصیــل بودنــد و در 
جبهــۀ مقابلــه بــا ایــن جریان هــا انحرافــی نقشــی فعــال داشــتند؛ از جملــه شــیوه های ایــن یــاران امــام 
در مقابلــه بــا جریان هــای انحرافــی عصــر رضــوی بــود. ایــن مقالــه بــا بررســی هــر یــک از ایــن روش هــا 
ســعی بــر بیــان نقــش و جایــگاه ارزشــمند یــاران امــام رضــاg در آن دوران داشــته تــا بدانجــا کــه می تــوان 

ــرد.  ــاهده ک ــوادg مش ــام ج ــا را در دوران ام ــن جریان ه ــدن ای ــوح کم رنگ ش به وض

کلیدواژه هــا: امــام رضــا g، جریان هــای انحرافــی، اصحــاب و یــاران امــام رضــاg، نقــش اصحــاب، 
مبارزه.  
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مقدمه

ــه علــت ظهــور فرقه هــا و  ــم اســالم و تشــیع ب ــاع از حری رســالت اصحــاب امــام رضــاg در دف
ــان از محضــر امــام  ــود. آن جریان هــای انحرافــی در ایــن عصــر، بیــش از دوران امامــان پیشــین ب
ــات و لغزش هــا در امــان  ــم و تقــوا، جامعــه را از انحراف ــا عل ــد و ب رضــاg کســب فیــض می کردن
نگه می داشــتند. آموزه هــای شــریعت در رأس زندگــی آنــان قــرار داشــت و افــرادی صاحــب علــم 

ــات مصــون می داشــتند. ــم خــود جامعــه را از لغزش هــا و انحراف ــا اســتفاده از عل ــد کــه ب بودن

ــرد.  در آن  ــگ ک ــی تن ــای انحراف ــرای جریان ه ــه را ب ــامg عرص ــاب ام ــداری اصح ــی و بی آگاه
دوران کــه مغالطه هــا و جدل هــای واقفیــان1، بســیاری را بــه واقفیــه ســوق داده بــود، اصحــاب دانــا 
و آگاه امــام همچــون یونس بــن عبدالرحمــن و صفــوان بــن یحیــی را نتوانســتند وارد ایــن جریــان 
انحرافــی کننــد، به طوری کــه ســران واقفیــان در صــدد برآمدنــد آنــان را تطمیــع مالــی کننــد؛ امــا 

ایــن دو نپذیرفتنــد و بــر عقیــدۀ خویــش اســتوار ماندنــد.

یکــی از مهم تریــن ویژگی هــای اصحــاب امــام رضــاg کــه ســبب شــد در دام انحرافــات و 
لغزش هــا گرفتــار نشــوند، اطاعــت محــض از امــام بــوده اســت. محمــد بــن ســنان و صفــوان بــن 
یحیــی دو تــن از افــرادی بودنــد کــه امــام جــوادg آن هــا را تمجیــد کردنــد و فرمودنــد: » ایــن دو 

ــی،1404ق، ج1 :504( ــت نکردند.«)طوس ــدرم مخالف ــن و پ ــا م ــز ب هرگ

یــاران امــام رضــاg بــا راه هایــی همچــون مناظــره، تدویــن کتــاب، نشــر معــارف دینــی و تربیــت 
شــاگردان از مکتــب تشــیع دفــاع کردنــد.

ایــن پژوهــش بــه روش توصیفــی تحلیلــی، پــس از بررســی عصــر رضــوی در صــدد پاســخ بــه ایــن 
ســؤال اســت کــه یــاران و اصحــاب امــام رضــاg چگونــه بــا جریان هــای انحرافــی مقابلــه کردنــد؟ 

تاکنــون کتــاب و مقالــه ای بــا ایــن رویکــرد بــه ایــن موضــوع نپرداختــه اســت.

1. واقفیــه یــا واقفــه به نحــو عــام بــر هــر کــس کــه بــر امامــی از امامــان توقــف مــی کــرد نیــز اطــاق شــده اســت؛ ولــی در کتــب 
ــر امــام کاظــمg انصــراف دارد. ــر توقف کننــدگان ب فرقه شناســی ب
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1. ضرورت تحقیق

انحــراف و شــکل گیری فرقه هــای گوناگــون از همــان ســال های صــدر اســالم در جریــان اســالم 
ــی  ــرق انحراف ــون ف ــای گوناگ ــات در قالب ه ــن انحراف ــز ای ــون نی ــته و هم اکن ــود داش ــل وج اصی
مهدویــت و ... در جریــان هســتند. مقابلــۀ منطقــی، صحیــح و نظام منــد بــا ایــن فرقه هــای 
انحرافــی از ضروریــات ایــن عرصــه اســت. از منابــع دســت یابی بــه شــیوه های منطقــی و نظام منــد 
در ایــن بــاره نیــز بهره گیــری از ســیرۀ معصومیــن و اصحــاب خــاص ایشــان اســت. بــا توجــه بــه 
شــرایط ویــژه عصــر رضــوی در شــکل گیری و گســترش فرقه هــا و افــکار گوناگــون و مقابلــۀ امــام 
ــا ایــن مســائل، می تــوان ایــن دوره را بهتریــن و صریح تریــن منبــع  رضــاg و اصحــاب ایشــان ب
بــرای دســت یابی بــه شــیوه های مقابلــۀ امــام رضــا و اصحــاب ایشــان بــا ایــن فــرق و جریان هــای 
ــا مطالعــه و بررســی مناظــرات، مباحثــات و مباحــث  نوپدیــد دانســت. از ایــن رو، ایــن پژوهــش ب
تاریخــی آن دوره ســعی در ارائــه شــیوه های اصحــاب امــام رضــا بــا ایــن جریان هــا کــرده اســت کــه 

قابلیــت تســری بــه زمــان حاضــر نیــز دارد.

2. ویژگی عصر رضوی

در دوران امامــت امــام رضــاg علــم و دانــش در عرصه هــای متعــددی پیشــرفت کــرد تــا بدانجــا 
کــه از ایــن مقطــع بــا عنــوان »عصــر طالیــی« یــاد می شــود.

در این برهه، مباحث کالمی و عقلی به دلیل ترجمۀ کتاب های یونانی و استقبال خلیفۀ وقت، 
مأمون عباسی، از طرح افکار و اندیشه های مختلف در محافل و مجالس دربار، به صورت قابل 
توجهی گسترش یافت و طبعًاً در این میان، بسیاری از این اندیشه ها از پشتوانۀ عقلی سازگار با کتاب 

و سنت بی بهره بود و موجب خطاها و لغزش های گسترده ای در افکار و اندیشه مسلمانان می شد.

در میـان شـیعیان نیز پـس از وفات امام کاظـمg فرقه ای انحرافی به نام واقفیه شـکل گرفت که 
بـر امامت ایشـان توقـف کردند و همچنین جریان هـای دیگری همچون اسـماعیلیان، فطحیان1 و 

غالیان فعالیت داشتند.

1. َفَطحّیــه یــا أفَطحیــه معتقــدان بــه امامــت عبــداهلل پســر امــام جعفــر صــادقg ملقــب بــه اَفَطــح. پــس از شــهادت امــام ششــم 
شــیعیان، پســر بــزرگ وی، عبــدالل ادعــای جانشــینی امــام را کــرد.
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در ایــن دوران، بخــش عظیمــی از فعالیت هــای امــام رضــاg و یــاران ایشــان بــر طــرح مباحــث 
ــه کتــاب، ســنت  و مناظــرات علمــی، برطرف کــردن شــبهات، تبییــن آموزه هــای نــاب مســتند ب
ــود. امــام رضــاg همچنیــن  ــا انحرافــات در عرصــه فکــر و اندیشــه متمرکــز ب و عقــل و مبــارزه ب
شــاگردانی نــاب و خالــص و عالــم پــرورش دادنــد کــه از امــام رضــاg اطاعــت محــض می کردنــد و 

از ســردمداران مقابلــه بــا جریان هــای انحرافــی بودنــد.

g2-1. معرفی اجمالی برخی شاگردان امام رضا

2-1-1. اباصلت هروی )حدود 160-236ق(

وی یکــی از مشــهورترین و نزدیک تریــن یــاران امــام رضــاg اســت کــه در مدینــه بــه دنیــا آمــد و 
در جوانــی بــرای فراگیــری علــم حدیــث بــه شــهرهای بســیاری ســفر کــرد. ســرانجام بــه خراســان 
آمــد و ســاکن نیشــابور شــد )راونــدی،1381، ج1: 527 و 528(. او میــان خــاص و عــام بــه علــم 
 gوثاقــت معــروف اســت. عالمــان تاریــخ و رجــال، اباصلــت را از خادمان خــاص و محارم امــام رضا
دانســته اند. اباصلــت روایــات فراوانــی دربــارۀ توحیــد، امامــت و تفســیر از حضــرت رضــاg نقــل 
کــرده اســت. بــا مطالعــه و بررســی زندگــی او درمی یابیــم کــه در عصــر خویــش از شــخصیت های 
مطمئــن و به نــام اهــل حدیــث بــوده و بــرای گــردآوری حدیــث بــه شــهرهای متعــدد ســفر کــرده 

اســت. در شــجاعت، حق گویــی و صراحــت لهجــه نیــز کم ماننــد بــوده اســت.

2-1-2. یونس بن عبدالرحمن )حدود 125 تا 208 ق(

یونــس بــن عبدالرحمــن، معــروف بــه »مولــی آل یقطین« اســت؛ زیــرا آزادشــدۀ علی بــن یقطین 
بــن موســی است)نجاشــی،1407ق:446(. وی از اصحــاب اجمــاع اســت. بنــا بــر گزارش هــای 
تاریخــی، امــام رضــاg شــیعیانی را کــه دور بودنــد و بــه ایشــان دسترســی نداشــتند، بــه یونــس 
ــه در  ــود و ثق ــد خ ــی،1404ق،ج 2: 779( و او را معتم ــاع می دادند)طوس ــن ارج ــن عبدالرحم ب
امــور دینــی و ســؤاالت علمــی شــیعیان معرفــی می کردند)مجلســی، 1403ق،ج2:251(. یونــس 
نــزد امامــان شــیعه و به خصــوص امــام رضــاg جایــگاه ویــژه ای داشــت و بارهــا از وی بــا عنــوان 
عبــد صالــح و بنــدۀ نیک خــدا یــاد شــده است)طوســی، 1404ق، ج2: 782-784(. او وکیل امام 
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رضــاg بود. مطابــق بــا منابــع رجالــی، امــام رضــاg ســه بــار بهشــت را از طــرف خــود و پدرانش 
بــرای وی ضمانــت کردنــد و فرمودنــد: »یونــس بــن عبدالرحمــن در زمــان خــود ماننــد ســلمان در 
زمــان خــود بود«)همــان: 781(. شــیخ طوســی تعــداد تألیفــات یونس بــن عبدالرحمــن را بیش از 

ــاب می داند)همــان: 266(. 30 کت

2-1-3. ابراهیم بن هاشم ابو اسحاق قمی  )تاریخ والدت و وفات وی نامعلوم است.(

او اصالتــًاً اهــل کوفــه اســت و از آنجــا کــه بــه قــم منتقــل شــده، بــه قمــی شــهرت یافتــه اســت. 
نجاشــی او را از اصحــاب امــام رضــاg شــمرده و گفتــه اســت: »اصحــاب مــا گوینــد او اول کســی 
اســت  کــه حدیــث کوفیــان را در قــم انتشــار داد.« )مامقانــی، 1389، ج1: 39(. او کتاب هایــی بــه 

نــام کتــاب نــوادر و کتــاب قضاوت هــای امــام امیرالمؤمنیــنg دارد.)همــان(

2-1-4. زکریا بن آدم  )قرن دوم و سوم هجری(

 gاو فرزنــد عبــد الّلــه بــن ســعد اشــعری قمــی اســت؛ یکــی از اصحابــی کــه نــزد  امــام رضــا
مــورد اعتمــاد بــود. از او کتاب هــای متعــددی بــه جــا مانــده اســت. محمــد بــن حمــزه از زکریــا بــن 
آدم روایــت کــرده اســت کــه گفــت: بــه امــام رضــاg گفتــم کــه می خواهــم فامیلــم را رهــا کنــم؛ 
زیــرا بیــن آن هــا افــراد ســفیه زیــاد شــده اســت. حضــرت فرمــود: »ایــن کار را نکــن؛ زیــرا به وســیله 
تــو بــال از آن هــا دفــع می شــود. همان گونــه کــه به خاطــر ابــی الحســن الکاظــمg بــال از مــردم 

ــی، 1403ق، ج 49: 78(.  ــع می شود«)مجلس ــداد دف بغ

مــوارد متعــددی بــر منزلــت و جایــگاه زکریــا بــن آدم نــزد امــام رضــاg داللــت دارد. علــی بــن 
مســّیب روایــت کــرده اســت کــه بــه امــام رضــاg گفتــم خانــواده مــن دور اســت و مــن نمی توانــم 
همیشــه بــه نــزد شــما بیایــم. از چــه کســی معالــم دینــم را یــاد بگیــرم؟ حضــرت فرمــود: از زکریــا 
بــن آدم قمــی کــه امیــن در دیــن و دنیاســت. علــی ابــن مســّیب گفــت: چــون برگشــتم، بــه نــزد 
زکریــا بــن آدم رفتــم و راجــع بــه احتیاجــات دینــم از او پرســیدم. محمــد بــن اســحاق و حســن بــن 
محمــد روایــت کرده انــد کــه ســه مــاه بعــد از وفــات زکریــا بــن آدم بــرای حــج خــارج شــدیم. بیــن راه 
نامــه حضــرت رضــاg را دریافــت کردیــم کــه در آن تذکــر داده شــده بــود دربــارۀ شــخص متوّفــی 
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کــه: »رحمــت خــدا بــر او بــاد روزی کــه متولــد شــد و روزی کــه قبــض روح شــد و روزی کــه دوبــاره 
زنــده می شــود. در زندگــی اش عــارف بــه حــق و قائــل بــه او زیســت. صابــر و دوراندیــش بــرای حــق 
بــود. آنچــه را کــه خــدا و رســولش دوســت داشــتند انجــام مــی داد. گذشــت درحالی کــه عهــد خــدا 
ــه او اجــر پیامبــری اش را عطــا کنــد و او را بــه آرزوهایــش  را نشکســت و آن را تغییــر نــداد. خــدا ب
برســاند. تــو راجــع بــه امانتــداری آن مــرد صحبــت کــردی و نظــر مــا را دربــارۀ او نمی دانــی و مــا 
دربــارۀ او بیــش از آنچــه کــه تــو )یعنــی حســن بــن محمــد( توصیــف کــردی می دانیم.«)شــریف 
 gقریشــی، 1383، ج 2: 210( و ایــن روایــت حاکــی از علــّو منزلــت زکریــا بــن آدم نــزد امــام رضا

اســت. 

2-1-5. فضل بن شاذان نیشابوری

ابومحمــد فضــل بــن شــاذان بــن خلیــل ازدی نیشــابوری )260ق( متکلــم و فقیــه امامــی بــود. 
او در طــول حیــات خــود در بغــداد، کوفــه و نیشــابور بســیار تأثیرگــذار بــود و کتاب هــای متعــددی 
را تألیــف کــرد. وی همــواره بــا مخالفــان و منحرفــان در حــال مناظــره بــود و بــرای دفــاع از مذهــب 
شــیعه بســیار تــالش می کــرد. عالمــان رجــال و حدیــث، همچــون نجاشــی، مرحــوم ســید حســن 
صــدر و عالمــه حلــی، فضــل را دانشــمندی موثــق و یکــی از فقیهــان و متکلمــان بــزرگ می داننــد 

کــه جایــگاه و مقــام واالیــی در میــان شــیعه داشــت)صدر، 1401ق: 344 و 377(.

2-1-6. محمد بن خالد برقی 

شیخ طوسی او را از اصحاب امام رضاg شمرده است. وی در زمینۀ ادبی فعالیت می کرد و در 
زمینۀ اخبار و علوم عرب تبحر داشت. از وی کتاب های متعددی به جا مانده که از آن جمله است: 
کتاب التنزیل و التعبیر، کتاب یوم و لیله، کتاب التفسیر، کتاب مکه و المدینه، کتاب حروب االوس 

و الخزرج، کتاب العلل، کتاب فی علم الباری و کتاب الخطب )شریف قرشی،1383،ج2: 252(.
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2-2. شیوه های مقابلۀ اصحاب امام رضاg با جریان های انحرافی

2-2-1. مناظره

ــالق  ــی اط ــاور دین ــاع از ب ــرای دف ــی ب ــتدالل های عقل ــد از اس ــتفاده نظام من ــه اس ــره ب مناظ
می شــود. در زمــان مأمــون عباســی مناظــره بیــن ادیــان بســیار رواج داشــت و یکــی از شــیوه های 
ــه و  ــات مباحث ــزاری جلس ــی، برگ ــای انحراف ــا جریان ه ــه ب ــرای مقابل ــاg ب ــام رض ــاب ام اصح

مناظــره بــا مخالفــان بــود.

فضــل بــن شــاذان از جملــه شــاگردان و یــاران امــام رضــاg پیوســته بــا مخالفــان و کج فکــران 
ــوده و از مذهــب تشــیع دفــاع می کــرده اســت. او  و منحرفــان عصــر خویــش در حــال مناظــره ب
ــت.  ــره می پرداخ ــه مناظ ــه ب ــه و کرامی ــویه، قرامط ــه، حش ــه ثنوی ــی از جمل ــای مختلف ــا فرقه ه ب
ــمنان  ــر از دش ــن طاه ــه ب ــرد و در آن دوران عبدالّل ــی می ک ــابور زندگ ــاذان در نیش ــن ش ــل ب فض
تشــیع حاکــم نیشــابور بــوده اســت. خــوارج و دشــمنان اهــل بیــتb و غــالت در آنجــا زندگــی 
می کردنــد. در چنیــن فضایــی، وی بــا برهان هــای اســتوار عقلــی و نقلــی از حریــم والیــت دفــاع و 
جــای خالــی متکلمــان و فقیهــان بزرگــی همچــون هشــام بــن حکــم را پــر کرد)طوســی،1404ق: 
534(. مناظــرات و احتجاجــات او از راه قلــم و بیــان معــروف و مشــهور اســت)عطاردی قوچانــی، 
ــره ای  ــل در مناظ ــت. فض ــم اس ــن حک ــام ب ــای هش ــادآور مناظره ه ــه ی 1388: 200( به طوری ک
کــه از او ســؤال شــد: بــر امامــت علــی بــن ابــی طالــب چــه دلیلــی وجــود دارد؟ پاســخ داد: »بــر 
َهــا  ُیّ

َ
ایــن امــر دالیــل زیــادی وجــود دارد؛  یکــی از آن هــا، آیــه قــرآن اســت کــه فرمــوده اســت: »یــا أ

ْمــِر ِمْنُکــْم«، بــا ایــن توضیــح کــه خداونــد ما 
َ
وِلــی اْل

ُ
ُســوَل َو أ ِطیُعــوا الَرّ

َ
ــَه َو أ ِطیُعــوا الَلّ

َ
ِذیــَن آَمُنــوا أ اَلّ

را بــه اطاعــت از اولــی االمــر دعــوت کــرده همچنان کــه مــا را بــه اطاعــت از خــود و رســولش امــر 
کــرده اســت؛ بنابرایــن، همچنان کــه بــر مــا شــناخت خــدا و رســول واجــب اســت، شــناخت اولــی 
االمــر ضــروری و واجــب می شــود. از طــرف دیگــر، همــه اجمــاع دارنــد کــه ایــن آیــه در شــأن علــی 
بــن ابــی طالــب اســت؛ ولــی در معنــای اولــی االمــر اختــالف کرده انــد. بعضــی گفته انــد: اولــی 
االمــر، امیــران و فرماندهــان جنــگ هســتند. بعضــی گفته انــد: منظــور، علمــا هســتند و برخــی 
منظــور از اولــی االمــر را آمریــن بــه معــروف می داننــد. حــال مــا می پرســیم: بــر فــرض کــه همــه 
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ــوده  ــًاً می گوینــد: ب ــا امــام علــیg از فرماندهــان جنــگ نبــود؟ قطع این هــا درســت باشــد؛ آی
اســت. بــه دســتۀ دوم می گوییــم: آیــا علــیg از علمــا نبــود؟ بــاز جــواب مثبــت اســت. بــه دســتۀ 
ســوم می گوییــم: آیــا علــیg آمــر بــه معــروف و ناهــی از منکــر نبــود؟ ایــن را نیــز قبــول دارنــد. 
نتیجــه اینکــه بــا اقــرار طــرف مقابــل، ایــن اتفــاق و اجمــاع بــه دســت می آیــد کــه مقصــود از آیــۀ 

قــرآن، قطعــًا علــیg است«)مجلســی،۱4۰4ق، ج۱ :۳74(.

از دیگــر اصحــاب امــام رضــاg کــه بــا مکتب هــای انحرافــی مناظــره داشــته، ابوصلــت هــروی 
)طوســی، 1404ق: 518( بــوده اســت. وی بــا هواپرســتان، صاحبــان مقــاالت، فرقه هــا، زنادقــه و 

مرجئــه و قدریــه و جهمیــه بحــث و از حــق دفــاع می کــرد.

در زمــان مأمــون، فرقه هــا و ادیــان متعــددی وجــود داشــت کــه عقایــد خــود را ترویــج می کردنــد 
حتــی اگــر بــا نصــوص قــرآن و ســنت مخالــف بــود. از جملــه مســائلی کــه در عصــر مأمــون ایجــاد 

شــد، موضــوع خلــق قــرآن بــود کــه گروهــی از علمــا و اهــل حدیــث بــه آن معتقــد شــدند. 

بشــر بــن غیــاث مریســی از شــاگردان ابویوســف قاضــی و از عالمــان کالم بــود. او مســئلۀ »خلــق 
قــرآن« را مطــرح کــرد و گفــت: »قــرآن، قدیــم نیســت، بلکــه مخلــوق اســت«)عطاردی قوچانــی، 
1388: 234-235(. ایــن موضــوع ســبب اختــالف و پراکندگــی شــد. گروهــی از او پیــروی کردند 
و عــدۀ زیــادی از بــزرگان همچــون احمــد بــن حنبــل بــا وی بــه مخالفــت برخاســتند. اباصلــت نیــز 
بــا وی بــه مخالفــت برخاســت و در مجلــس مأمــون، بــا او مناظــره کــرد و بشــر بــن غیــاث شکســت 
خــورد؛ امــا از آنجــا کــه مأمــون از طرفــداران اندیشــه بشــر بــود، بشــر فعالیــت خــود را ادامــه داد و 
مأمــون نیــز از وی حمایــت می کــرد و مخالفانــش را ســرکوب می کــرد، زمانــی کــه اباصلــت متوجــه 

ایــن موضــوع شــد، عــازم نیشــابور شــد و در آنجــا بــه بحــث و مناظــره مشــغول شــد

2-2-2. تدوین کتاب

ــد،  ــش گرفتن ــی در پی ــای انحراف ــا جریان ه ــه ب ــرای مقابل ــاب ب ــه اصح ــیوه هایی ک ــر ش از دیگ
تدویــن و نــگارش کتــاب بــود. حســین بــن ســعید اهــوازی از اصحــاب خــاص امــام رضــاg اســت 
کــه کتــب و تألیفــات زیــادی دارد و در کتــب رجــال و فهــارس ذکــر شــده  اســت. بیــش از 5026 
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روایــت از او در زمینــۀ دانش هــا و معــارف گوناگــون رســیده اســت. وی از جملــه افــراد و یــاران امــام 
اســت کــه در فضــای پــر از رعــب و وحشــت و اختناق آلــود آن دوران بــه نشــر معــارف اهــل بیــت و 
مبــارزه بــا منحرفــان پرداخــت. به عنــوان نمونــه، کتــاب الــرد علــی الغــاله را بــرای هدایــت غــالت 
نوشــته اســت. او همچنیــن بــرای معرفــی واقعــی اهــل بیــتb و تبییــن جایــگاه حقیقــی آنــان، 
کتــاب مناقــب و در احتجــاج بــا مخالفــان شــیعه و تبییــن بطــالن حاکمــان غاصــب، کتــاب مثالب 

را نوشــته است)طوســی: 105(.

فضــل بــن شــاذان هــم از جملــه یــاران امــام رضــاg اســت کــه بــه تألیــف کتــب در رد فرقه هــا و 
جریان هــای انحرافــی پرداخته اســت. او حــدود 180 کتاب تألیــف کرده است)نجاشــی،1407ق: 
307(. بیشــتر کتاب هــای وی در زمینــۀ عقیدتــی، کالمــی، مســائل امامــت و رد مخالفــان اســت و 
نیــز کتاب هایــی در رد فرقه هــای انحرافــی آن عصــر و اثبــات امامــت و والیــت ائمــه دارد کــه برخــی 
از آن هــا عبارتنــد از: 1. الــرد علــی اهــل التعطیــل، 2. الــرد علــی الثنویــه، 3. الــرد علی الحشــویه، 
4. کتــاب الوعیــد، 5. الــرد علــی القرامطــه، 6. بیــان اصــل الضاللــه، 7. االیضــاح و... ) نجاشــی، 

1407ق: 306 (.

تنهــا کتابــی کــه به طــور کامــل از فضــل بــن شــاذان به دســت آمــده و چاپ و منتشــر شــده، کتاب 
ایضــاح اســت. در توضیــح کتــاب االیضــاح او گفتــه شــده اســت: ایضــاح ،کتابــی کالمی اســت که 
موضوعــات فقهــی نیــز بــا همیــن رنــگ در آن جــای گرفته انــد. ابــن شــاذان تألیــف خویــش را بــا 
آیاتــی از قــرآن شــروع می کنــد کــه دو راه نــور و ظلمــت و احتجــاج خداونــد را بر خلــق و حّجت های 
ــه تمیــز میــان  آشــکارش بیــان می کنــد. او ســپس اصــل وجــود اختــالف را گوشــزد می کنــد و ب
ــه«،  ــه«، »جبری ــه«، »معتزل ــک آرای »جهمی ــس از آن یک به ی ــردازد و پ ــالف می پ ــوی اخت دو س
»حشــویه و اصحــاب حدیــث«، »مرجئــه«، »خــوارج«، »اهــل حجــاز و عــراق« را نقــل می کنــد و در 
همان جــا بــه رّد آن هــا می پــردازد. او بــا تســّلط بــر علــم حدیــث و کالم، جواب هایــی نغــز و کوتــاه 
می دهــد و گاه مســتند حدیثــی آنــان را به گونــه ای دیگــر معنا می کنــد کــه هــم درســت می نمایــد 
و هــم معنــای اشــتباه آنــان را درهــم می کوبــد. گاه نیــز بــا اســتناد بــه آیــات قرآنــی کــه مــورد اتفــاق 
ــود  ــاح، خ ــوب در ایض ــرات مکت ــاذان در مناظ ــن ش ــد. اب ــخ می ده ــت، پاس ــلمانان اس ــه مس هم
ــه  ــه آنک ــد، ن ــکل می بخش ــاج را ش ــره و احتج ــود مناظ ــع، او خ ــت. در واق ــره اس ــوی مناظ یک س
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مناظــره و احتجــاج امامــانb را گــزارش دهــد. اگرچــه او از احادیــث متعــددی ســود جســته و از 
برهــان و دلیل هــای منقــول در کالم امامــانb بهــره گرفتــه؛ امــا ایــن متفــاوت بــا کاری اســت کــه 
طبرســی در احتجــاج کــرده و عیــن متــن گفت وگــو و مناظــره را گــزارش کــرده اســت کــه در ادامــۀ 
ــر ایــن، ابــن شــاذان، شــاخصۀ دیگــری نیــز دارد. او به جــای  ــه آن می پردازیــم.  افــزون ب ــه ب مقال
دفــاع محــض و حرکــت واکنشــی، یــک گام بــه پیــش می نهــد و بــه باورهــای نادرســت کژاندیشــان، 
ــا اســتناد بــه قــرآن و  ظاهرگرایــان، حشــویه و ... می تــازد. وی حرکتــی ســنگین و همه جانبــه را ب
حدیــث و تاریــخ می آغــازد و در یــک گفت وگــوی کتبــی و علمــی، کار را بــه پایــان می برد)ســعودی، 

1389: 373و374(.

یونــس بــن عبدالرحمــن هــم کتاب هــا و تصنیفــات زیــادی از خــود بــه یــادگار گذاشــته اســت. 
فضــل بــن شــاذان دربــارۀ وی چنیــن می گویــد: »یونــس بالــغ بــر یــک هــزار کتــاب در رد مخالفــان 

شــیعه تألیــف کــرده است«)طوســی،1404ق:710(.

2-2-3. نشر معارف دینی 

یکــی از روش هایــی کــه اصحــاب امــامg بــرای مقابلــه بــا جریان هــای انحرافــی برگزیدند، نشــر 
ــا اظهــار دوســتی بــه اهــل بیــت و  احادیــث اهــل بیــت و معــارف دینــی بــود. آن هــا همچنیــن ب
تبــری از دشــمنان و افشــای برخــی از واقعیــات در برابــر دشــمنان و مخالفــان تشــیع بــه دفــاع از 

مکتــب تشــیع و مقابلــه بــا مخالفــان آن پرداختنــد.

یکــی از یــاران و همراهــان امــام رضــاg اباصلــت هــروی بــود کــه هنــگام ورود امــام رضــاg بــه 
نیشــابور همــراه حضــرت بــود. وی یکــی از راویــان حدیــث »سلســلة الذهــب« اســت کــه امــام آن را 
در نیشــابور القــا و امــال کردنــد. ایــن حدیــث پــس از توحیــد به جایــگاه واقعــی اهل بیتb اشــاره 
می کنــد کــه یکــی از مهم تریــن اقدامــات امــام رضــاg در بیــان غاصبانــه بــودن حکومت عباســی 
اســت. شــاگردان امــام رضــاg نیــز بــا بیــان ایــن روایــت در موقعیت هــای گوناگــون بــه دفــاع از 

والیــت ائمــه می پرداختند)مهــدوی پارســا، 1392: 201(.

یکــی دیگــر از تالش هــای اباصلــت بــرای دفــاع از تشــیع، افشــای چهــرۀ واقعــی مأمــون بــود، 
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چراکــه مأمــون والیت عهــدی را بــه امــام رضــاg واگــذار کــرد تــا شــأن ایشــان در دیــد شــیعیان کــم 
شــود. اباصلــت در بیــان علــت واگــذاری والیت عهــدی بــه امــام هشــتمg می گویــد: »مأمــون، 
والیت عهــدی را بــه امــام واگــذار کــرد کــه بــه مــردم نشــان دهــد امــام، وابســته بــه دنیاســت تــا بدین 
ترتیــب، از موقعیــت معنــوی ایشــان نــزد مــردم بکاهد«)ابــن بابویــه، 1378ق، ج2: 241(. بــر اثــر 
روشــنگری های اباصلــت و یــاران حضــرت و رهنمودهــای خــود امــامg بــود کــه ایــن شــبهه از 

ذهــن مــردم برطــرف شــد و مأمــون بــه هــدف خــود نرســید.

زکریــا بــن آدم از دیگــر اصحــاب امــام رضــاg اســت کــه بــه دفــاع از مکتب تشــیع پرداخــت. پس 
از شــهادت امــام کاظــمg و در دوران امامــت امــام رضــاg بــود کــه فرقــۀ واقفیــه پدیــد آمــد. در 
ایــن میــان، زکریــا بــن آدم درخشــان ترین و حســاس ترین نقــش خــود را ایفــا کــرد و اســالم و تشــیع 
را از انحــراف دور ســاخت و از آنجــا کــه مــورد پذیــرش شــیعیان بــود، بــا ســخنان و رهنمودهــای 

روشــنگر خــود، بــا فرقــۀ واقفیــه مبــارزه کــرد.

 از علــی بــن عبدالّلــه هاشــمی نقــل شــده اســت کــه: حــدود 60 نفــر بر ســر قبــر پیامبــر خدا
ــت  ــه دس ــرg درحالی ک ــن جعف ــی ب ــام موس ــم، ام ــو ابراهی ــگام اب ــن هن ــم. در ای ــته بودی نشس
فرزنــدش علــی را در دســت داشــت، بــر جمــع وارد شــد و فرمــود: نــام و نســب مــرا بگوییــد. گفتیم: 
شــما موســی بــن جعفــرg هســتید. ســپس فرمــود: اینکــه همــراه مــن اســت، کیســت؟ گفتیم: 
او علــی بــن موســی بــن جعفر)امــام رضــا( اســت. ســپس امــام موســی بــن جعفــرg فرمــود: 
پــس شــاهد باشــید کــه او در زمــان زندگــی ام، وکیــل و نماینــدۀ مــن و پــس از مرگــم جانشــین مــن 

اســت«)حر عاملــی، 1422ق، ج 3: 236(.

یونــس بــن عبدالرحمــن نیــز از جملــه صحابــی امــامg اســت کــه بــا ایســتادگی در برابــر واقفیه 
بــه دفــاع از مکتــب تشــیع پرداخــت. وی پــس از ایجــاد مذهــب واقفیــه گفتــه اســت: هنگامــی کــه 
مــن ایــن انحــراف آشــکار را مشــاهده کــردم و امامــت حضــرت رضــاg بــرای مــن ثابــت و مســلم 
شــد، بــه تبلیــغ و حمایــت از شــأن و منزلــت و امامــت حضــرت رضــاg پرداختــم و شــیعیان را بــه 
ســوی آن وجــود گرامــی دعــوت کــردم. آن دو نفر)زیــاد قنــدی و علــی بــن ابــی حمــزه بطائنــی( 
تــا مبــارزه ســخت مــرا دیدنــد، نماینــده ای بــه ســوی مــن فرســتادند و پرســیدند: بــه چــه دلیــل 
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مــردم را بــه ســوی او، حضــرت رضــاg، دعــوت می کنــی؟ اگــر پــول میخواهــی مــا تــو را بی نیــاز 
می کنیــم. آنــان متعهــد شــدند کــه 10 هــزار دینــار بــه مــن بدهنــد تــا از ایــن تبلیــغ و افشــاگری 
دســت بــردارم بــه آنــان گفتــم: ایــن روایــت از امامــان شــیعه بــه مــا رســیده اســت کــه: »هــر زمانــی 
کــه دیدیــد در جامعــه اســالمی انحــراف و بدعــت بــه وجــود آمد بایــد در مقابــل آن بایســتید موضع 
بگیریــد و خامــوش ننشــینید و گرنــه نــور ایمــان از شــما ســلب خواهــد شــد« )طوســی، 1404ق : 
786(.مــن هرگــز جهــاد و مبــارزه را در راه خــدا تــرک نخواهــم کــرد بــر ایــن اســاس بود کــه آن کینه 

مــرا در دل گرفتنــد و مبــارزۀ ســختی را علیــه مــن شــروع کردند«)همــان(

یونــس بــن عبدالرحمــن یکــی از محدثــان بــزرگ دوران و اصحــاب اجمــاع، روایــات زیــادی از امام 
رضــا نقــل کــرده اســت کــه حضــرت بــه وی امــر کردنــد بــه مــردم علــم بیامــوزد. او از طریــق نقــل 

روایــات و احادیــث از معصومیــن بــه ترویــج و نشــر فرهنــگ دینــی و شــیعی پرداختــه اســت.

ــالم  ــان اس ــران و جه ــت b در ای ــل بی ــارف اه ــر مع ــز  در  نش ــی نی ــم قم ــن هاش ــم ب ابراهی
ــان و  ــا، عالم ــول قرن ه ــی اش، در ط ــات فرهنگ ــه از خدم ــت ک ــرده اس ــی ک ــای فراوان تالش ه

فقیهــان مکتــب تشــیع از آن اســتفاده کرده اند)همــان: 12(.

در آن دوران کوفــه مهــد معــارف و ســخنان اهــل بیــتb بــود. ابراهیــم بــا اندوخته هــای علمــی 
و حدیثــی از کوفــه بــه قــم مهاجــرت و معــارف اهــل بیــت را در قــم نشــر کــرد. به گونه ا ی کــه نقــل 
شــده اســت: وی نخســتین کســی بــود که ســخنان راویــان کوفــی را در قم نشــر کرد)همــان: 27(. 
از وی حــدود 6414 روایــت نقــل شــده کــه در زمینه هــای گوناگــون تفســیری، کالمــی و فقهــی 

اســت)خویی،1390ق، ج1: 219(.

2-2-4. تربیت شاگردان

تربیــت شــاگردان بــرای نشــر حدیــث و معــارف اهــل بیــتb یکــی از شــیوه های اصحــاب امــام 
رضــاg بــرای بیــان اســالم اصیــل بــوده اســت. یونــس بــن عبدالرحمن بــه افــرادی که شایســته و 
مســتعد بودنــد، آنچــه را کــه از امامــان معصــومb آموختــه بــود، آمــوزش داد. تعــداد شــاگردان او 
را 45 نفــر دانســته اند کــه از آن جملــه محمــد بــن عیســی بــن عبیــد یقطینــی، عبدالعزیــز مهتدی 
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قمــی، حســن بــن علــی الوشــاء وعبــاس بــن معــروف قمــی اســت.

حســین بــن ســعید اهــوازی نیــز بــه تربیــت شــاگردان پرداخــت کــه احمد بــن محمد بن عیســی 
ــا مخالفــان بــه شــدت  اشــعری یکــی از شــاگردانش اســت. احمــد در عقایــد ســخت گیر بــود و ب
ــا غالیــان مبــارزه می کــرده اســت.  ــوده و ب ــا غالیگــری ســخت مخالــف ب برخــورد می کــرد. وی ب
در یــک مــورد نقــل شــده کــه وی بــه یونــس بــن عبدالرحمــان، محــدث و متکلــم مشــهور امامــی، 
ــدول  ــده اش ع ــرد و از عقی ــه ک ــود، توب ــده ب ــه دی ــی ک ــبب خواب ــه س ــا ب ــا بعده ــود؛ ام ــان ب بدگم

نمود)طوســی، 1404ق :  497-496(.

یکــی دیگــر از شــاگردان او، احمــد بــن محمــد بــن خالــد برقــی مشــهور بــه برقــی محــدث، مورخ 
و مؤلــف نامــی شــیعه در قــرن ســوم قمــری، از اصحــاب امام جــوادg و امــام هــادیg و صاحب 
کتــاب المحاســن اســت. وی در میــان شــیعه و اهــل ســنت دارای وثاقــت و جایــگاه واالیــی اســت. 

کتــاب المحاســن را می تــوان یــک مجموعــه کامــل فقهــی بــه شــمار آورد.

ابراهیــم بــن هاشــم قمــی نیــز شــاگردان زیــادی را پــرورش داده اســت کــه هــر کــدام خدمــات 
علمــی ارزنــده ای بــه مکتــب تشــیع ارائــه دادنــد. علــی بــن ابراهیــم، عبدالّلــه بــن جعفــر حمیری، 

احمــد بــن ادریــس، ســعد بــن عبدالّلــه چنــد تــن از شــاگردان او هســتند.

ــزرگ شــیعه در قــرن ســوم هجــری  ــان ب ــه اشــعری قمــی از محدث ــن عبدالّل ابوالقاســم ســعد ب
بــود. وی مدتــی در بغــداد ســکونت داشــت؛ امــا احتمــااًلً اقامــت دایمــی اش در قــم بــوده اســت. 
ســعد اشــعری دوران امامــت امــام حســن عســکریg و دوران غیبــت صغــری و حضــرت صاحــب 

الزمــان را درک کــرد.

ــه برگــزاری مجالــس بحــث  ســعد بــرای نشــر فرهنــگ تشــیع و نقــد مکتب هــای غیرشــیعی، ب
ــه تشــکیل چنیــن محافلــی اشــاره می کنــد و می نویســد: »اشــتیاق  و مناظــره روی آورد. خــود ب
فراوانــی بــه جمــع آوری کتاب هایــی مشــتمل بــر مباحــث دقیــق داشــتیم. عالقــه ام بــه ایــن جهت 
بــود کــه دانش هــای مفیــد را بیاموزیــم و مســائل پیچیــده را در نشســت های علمــی بــا مخالفــان 
مطــرح ســازیم. اعتقــاد کامــل بــه مذهــب امامیــه داشــتم. به راحتــی و ســالمتی و امنیــت خــود 
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ــه، از  ــت پرداخت ــت و خالف ــی والی ــان در مبان ــای آن ــد دیدگاه ه ــه نق ــتر ب ــیدم و بیش نمی اندیش
ســتم های پیشوایانشــان ســخن می گفتم«)مجلســی،1403ق، ج52 :78( البتــه کتاب هــای 
ــة و ... نوشــته شــده، خــود  ــارۀ فرقه هــای مختلــف شــیعه، مناقــب شــیعه، االمام ســعد کــه درب

گویــای ایــن اســت کــه او اهــل بحــث، اســتدالل و مناظــره بــود.

3. نتیجه گیری

ــم  ــه ه ــل ب ــق و باط ــه ح ــه در آن دوران ک ــد ک ــان می ده ــوی نش ــر رض ــۀ عص ــی و مطالع بررس
آمیختــه بــود و بســیاری از مســلمانان ســردرگم شــده بودنــد. اصحــاب و یــاران خــاص امــام رضــا در 
برابــر ایــن جریان هــا مقاومــت و ایســتادگی کردنــد. آنــان در ایــن دوران، امــامg را یــاری کردنــد و 

بــه روش هــای مختلفــی بــا جریان هــای انحرافــی بــه مبــارزه و مقابلــه پرداختنــد.

اصحــاب بــا برگــزاری جلســات مباحثــه و مناظــره بــا مخالفــان از مذهــب تشــیع دفــاع کردنــد. 
ــا تدویــن کتــب  برخــی از اصحــاب از جملــه حســین بــن ســعید اهــوازی و فضــل بــن شــاذان ب
ــت و  ــل بی ــث اه ــارف و احادی ــر مع ــد. نش ــی پرداختن ــای انحراف ــا جریان ه ــه ب ــه مقابل ــدد ب متع
اظهــار دوســتی بــه آنــان و اعــالم دشــمنان، افشــای چهــره حقیقــی و تبــری جســتن از آنــان از 
دیگــر شــیوه های مقابلــه اصحــاب بــود؛ برخــی اصحــاب امــام رضــاg بــا تربیــت افــراد مســتعد، 

ــا جریان هــای انحرافــی مقابلــه کننــد. ــا ب ــد ت احادیــث را نشــر دادن

عصــر رضــوی میــان شــیعیان انســجام نســبی برقــرار بــود، به طوری کــه پــس از شــهادت امــام 
رضــاg بــا وجــود کودکــی امــام جــوادg فرقــۀ جدیــدی شــکل نگرفــت و ایــن مســئله بیانگــر 

ــت. ــان اس ــاg و یارانش ــام رض ــنگری های ام ــم و روش تعالی
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