فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
سال اول ،شماره دوم ،بهار 1399

راهبرد امام حسن عسکری در اثبات تولد حضرت مهدی بر اساس
الگوی «تبلیغ کانونی»
احمد فالح زاده

چکیده 
ماجرای تولد مهدی

در عصر امام حسن عسکری

*

 ،یکـی از رویـدادهای ُپرحاشـیه در

تاریخ اسالم است .ازآنجاکه باور به مهـدویت در ایـن دوره ،در رده بـاالترین مفـاهیم کالمـی
بسیاری از فرق اسالمی قرار میگرفت ،امام حسن عسکری

برای اثبات تولـد مهـدی

،

دست به یکسری رفتارهای تبلیغی زد .بر این اساا ،پرسش این مقاله ،مبتنی بر واکاوی راهبـرد
تبلیغی امام حسن عسکری

در اثبات تولد مهـدی

اسـت .روش ایـن تحقیـق ،تحلیـل

تبلیغاتی دادههای تاریخی ـ حدیثی بر مبنای الگوی «تبلیغ کانونی» است.
نتیجه نوشتار اینکه آن حضرت با اسـتفاده از روشهـا و ابزارهـای گونـاگون تبلیغـی همچـون:
«نشان دادن مهدی
تولد امام مهدی

به دیگران»« ،نامهنگاری»« ،تبلیغات مکتوب» و «تبلیغ آیینـی» ،خبـر
و پاسخ به شبهات دیگران در این باره را در دسترا امامیه قرار داد.

کلیدواژهگان 
راهبرد تبلیغات ،میالد مهدی

 ،تبلیغات الگومحور ،واقفیه ،تبلیغ کانونی.

* دانش آموخته حوزه علمیه قم و دکترای تاریخ اسالمahram12772@gmail.com :

مقدمه 

ماجرای مهدویت در تاریخ اسالم ،بخشی فراخ از گسـتره دانـشهـای حـدیث و تـاریخ و حتـی
علومی مانند کالم را به خود اختصاص داده اسـت .در میـان نظریـات مهـدویت در سـده سـوم
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هجری ،مهدی

در اندیشه شیعه ،یکی از گفتمانهای رایج در این دوره بود؛ اما مشکل اصلی

تولد این مهدی ،درست زمانی بود که مدتها از شروع بهکار سایر مهدیان میگذشـت و جامعـه
اسالمی ،مهدیهای دیگری را تجربه کرده بود؛ حتی در میان شیعه نیز محمد حنفیه و امام ششـم
سال اول ،شماره دوم ،بهار 1399

و هفتم سلسله امامت ،به عنوان «مهدی» برای برخی گروهها پذیرفته شده بودنـد .اکنـون در ایـن
شرایط ،یعنی در سا  256هجری ،اثبات تولد مهدی
یک امر راهبردی بود؛ زیرا مهدی

برای بیت امامت در سامرا و پیروانش،

که به دنیا آمده بود ،از سوی خالفت در تیررا خطر جانی

قرار داشت .به دنبا این وضعیت ،تکاپوی پیشوای یازدهم بر اجرای یک راهبرد تبلیغی در اثبـات
مــیالد مهــدی
عسکری

قـرار گرفــت .پــژوهش پــیش رو ،بــه بررســی الگــوی تبلیغــاتی امــام حســن

در این باره میپردازد.

پیشینهبحث 

درباره اثبات تولد مهدی

پ
 ،مقاالت فراوانی نوشته شده است؛ اما تقریبا همه ایـن مقـاالت ،بـا

گردآوری یکسری از استنادهای تاریخی ،با توجه به مقتضای فضای مقاله ،به تحقیق در این مورد
دست زدهاند .پارهای از مقاالت نیز در واقع ،تکاپویی از یـک تحقیـق شـیعی بـرای اثبـات تولـد
مهدی از کتب اهل ّ
سنت است .مقاله نقدمحور «نقد دیدگاه دکتر سـروش در اثباتناپـذیری
تاریخی تولد امام و عدم ضرورت اعتقاد به وجود امام مهدی

» ،به قلم :زهرا پنبـهریز ،ابـراهیم

شفیعی سروستانی و محمد رنجبر حسینی (فصلنامه تحقیقات کالمی ،سـا ششـم ،شـماره  ،21تابسـتان

 ،)1397به ذکر شواهدی از منابع شیعی و ّ
سـنی بـر وجـود تـاریخی آن حضـرت تأکیـد دارد .در
ادامه ،امیر ینوی در مقاله «طر ،اندیشه مهدویت در کلمات امام عسـکری

» (فصـلنامه مشـرق

موعود ،سا دهم ،شماره  ،40زمستان  ،)1395از روشهای« :کتمان تولد بـرای جلـوگیری از خطـر»،
«پوشش دادن به تولد مهدی

با تولد و مرگ فرزند دیگر امـام عسـکری »« ،ایجـاد فاصـله

میان محل زندگی امام مهدی و فضای زندگی امـام عسـکری»« ،حراسـت از باورهـای شـیعه»،
«آگاه کردن نزدیکان» و «پیشگویی تولد» یاد میکند .گرچه درباره اثبـات تولـد امـام مهـدی

مطالب درخور توجهی قابل دستیابی است ،اما هیچکدام بر اساا الگوی تبلیغی مورد نظـر ایـن
مقاله نیستند و از سوی دیگر ،حتی در سبک بررسی تاریخی نیـز نسـبت بـه نوشـتار حاضـر ،راه
جدایی را پیمودهاند.
فهومشناسیوالگویابی 

م
تبلیغ؛ازبررسیواژگانیتاالگوی«تبلیغکانونی» 
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پ
هرگونه فعالیت نظاممند ،مستقیما به قصد گسترش یک مفهوم ،اعم از گسترش علمی ،عـاطفی و
در «الگوی محتوایی» ،محوریت با پیام است و اینکه هدف پیامدهـی چیسـت؛ امـا در «الگـوی
جریانی» ،کیفیت اجرای تبلیغ از شروع تا پایان ،به صورت زنجیرهای پیگیری مـیشـود و عوامـل
دخیل در هر سط و وظایف آن ،رابطه آن با عوامل دیگر ،کیفیـت ارزیـابی و بـازخورد ،بررسـی
قرار میگیرد .در تبلیغ ،یک سازوکار توصیفی ـ هنجاری وجود دارد که در آن ،ارزشها بر محتوا،
ساختار و جریان ،حاکمیت دارنـد؛ امـا در «الگـوی کـانونی» ،شـبکه تبلیغـات از سـوی مرکـز
فرماندهی اداره میشود؛ ولی فرمانـدهی ،تنهـا «راهبـرد» را طراحـی مـیکنـد و «برنامـه» و نیـز
«مرکز=کــانون» کــه حــاوی «مفــاهیم» و «باورهــا»ســت ،بــا رویکــرد زمانشناســی (اصــو
سیاستهای کلی) ،مردمشناسی (طبقهبندی سط مخاطبان) و محیطشناسـی (اصـل شـناخت
محیط تبلیغ) ،در اختیار شبکه تبلیـغ قـرار مـیگیـرد .سـرس ،شـبکه تبلیغـی ،بـا کاربسـت ایـن
دستورعملها ،بنا بر شرایط محیطی به اجرای آن میپردازد .در این شبکه تبلیغـاتی ،مجریـان بـر
اساا شناختی که از جغرافیا و مردم دارند ،از روشهای خودخواسته برای تبلیـغ بهـره مـیبرنـد؛
ولی در پایان ،گزارشی از روند کـار خـود را بـه مرکـز ارائـه مـیدهنـد« .مرکـز» نیـز بـا طراحـی
سیاستهای کلی و آموزشهای کاربردی ،ضمن توسعه دانش تبلیغ ،با اولویتبندی مسائل ،بـه
شناخت چالشها و طراحی نظام معنایی و ساختار ویژه خویش میپـردازد .پـس از آیـاز فرآینـد
شکلگیری ساختار تبلیغ و شروع بهکار آن ،همزمان بر اجرای دقیق تبلیغ نیز نظارت میشود.

بر اساس الگوی «تبلیغ کانونی»

«چگونگی اجرا» ،در اختیار مجریان قرار میگیرد .در این الگـو ،راهبردهـای ارائهشـده از سـوی

در اثبات تولدحضرت مهدی

میشود .در این میان ،در «الگوی ساختاری» ساختار و شکلدهی پیام و عناصـر آن مـورد توجـه

راهبرد امام حسن عسکری

رفتاری در سط یا عمق را «تبلیغ» مینامند .رفتارهای تبلیغی ،دارای سه الگوی متفاوتانـد کـه

نمودار « :1فعالیت» در الگوی کانونی
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سال اول ،شماره دوم ،بهار 1399

نمودار « :2اصول کلی» در الگوی کانونی

راهحلتبلیغیچالشاثباتتولدمهدی

اثبات تولد مهدی

براساس«الگویکانونی» 

از سوی جامعه امامیه ،مهمترین مشکل پیش روی امام بـرای معرفـی امـام

بعدی بود .گامهای چندگانه ایشان برای حل این موضوع ،بر اساا ظرفیت تبلیغـاتی و الگوهـای
رفتاری آن حضرت ،طبق الگوی تبلیغ پیشگفته ،اینگونه قابل تصویر است:
گام نخست :استفاده از ظرفیت تبلیغی بیت امامت برای تبلیغ تولد مهدی
گام دوم :اعالم راهبرد تبلیغی و تأمین محتوا در اثبات تولد مهدی
گام چهارم :نشان دادن مهدی
گام پنجم :معرفی مهدی

.
.

به یاران نزدیک.

به شبکه تبلیغات امامیه.

یباو ریدرسدهسومهج ری 
چالشمهد 

«مهدیباوری» ،به عنوان یکی از موضوعات ُپرفرازونشیب در اندیشه مشترک فرقههای مسـلمان،
دستمایه تالش عباسیان برای مصادره آن به سوی خود شد .با همین رویکرد ،عباسـیان خلفـای

ص .)436بعدها این روایت ،اندکی تغییر یافت و در عصر سوم عباسی ،حتی مهدی بـا صـفاتش
از فرزندان عباا دانسته شد (بیرونی ،1422 ،ص .)171البته متعصبترین محدثان اهل ّ
سنت نیز بـه
جعـل ایـن روایـات اذعـان مـیکردنـد (ذهبـی ،همـان؛ سـمهودی ،1405 ،ج ،2ص .)198عباسـیان،
رونوشتی از لقبهای «سفا« ،»،منصور»« ،هادی» و ...به خلفایشان نسبت میدادند که تمامی
این لقبها پیشتر در میان منابع روایی شیعه و در جامعه شیعه گرد آمـده بودنـد (صـادقی،1393 ،

ص .)144عباسیان با این ادعا ،هرگونه چشمانتظاری برای تولد مهدی از خاندان بنیهاشـم را زیـر
سؤا میبردند .پیشگوییهای منجمـان حکـومتی در ایـن بـاره (ابننـدیم ،1417 ،ص )205کـه بـا
کهانت و کتب مالحم مرتبط بودند (ابناثیر ،1385 ،ج ،7ص )100و پذیرش سـخنان آنهـا از سـوی

بر اساس الگوی «تبلیغ کانونی»

خود را «مهدی» نامیدند و برای مردم ،دولت خودشان را دولت مهدوی مطـر ،مـیکردنـد .آنهـا
پ
روایاتی را برساختند که «مهدی» را منحصرا از سالله عباا ،عمـوی پیـامبر مـیدانسـت .منـابع
روایی و کتابهای ِف َتن در این دوره ،بـه احادیـث مهـدوی مـیپرداختنـد؛ بهگونـهایکـه روایـت
«مهدی ،از فرزندان عباا است» ،یکی از احادیث متـداو آن روزگـار بـود (ذهبـی ،1413 ،ج،10

در اثبات تولدحضرت مهدی

گام ششم :بهرهگیری از دیگر ابزارهای تبلیغی.
ُ
گام هفتم :نظارت و بازرسی بر حسن اجرا.

راهبرد امام حسن عسکری

گام سوم :گواه گرفتن برخی از اهل خانه ،در خصوص تولد مهدی

.
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دربار (طبری ،1387 ،ج ،9ص292و344؛ ابنکثیـر ،1407 ،ج ،10ص ،)94دولت را متقاعد کرد تا قبـل
از به دنیا آمدن مهدی

 ،امام حسن عسکری

را به شهادت برسـاند (طوسـی ،1411 ،ص.)231

در حقیقت ،بخشی گسترده از تنگناهای پیشآمده برای امام  ،بـر سـر تهدیـد مهـدویت بـرای
34

خالفت بود .شماری از اسناد بر آناند که امام حسن عسکری

به دلیل آشکار شـدن ایـن امـر

برای خلیفه که مهدی از نسل وی خواهد بـود ،بـه زنـدان افتـاد (خصـیبی ،1411 ،ص362؛ طوسـی،

 ،1411ص165و .)336اطالع شیعیان از این قصد خلیفه ،آنها را بهشدت نگران کرد .در ایـن میـان،
سال اول ،شماره دوم ،بهار 1399

نامه امام درباره عدم موفقیت دشمنان در خصوص کشتن امام قبل از تولد امام زمـان ،بـه شـیعیان
بغداد (ابنبابویه ،1395 ،ج ،2ص )417و بصره رسید (طوسی ،1411 ،ص205؛ طبری ،1413 ،ص.)428
تکاپوهای معتز برای کشتن آن حضرت پیش از تولد فرزندش ،سرانجام به آنجا رسید کـه دسـتور
داد یکی از سردارانش به نام «سعید حاجب» امام را به کوفه بـرده ،در قصـر ابنهبیـره در اطـراف
کوفه (طوسی ،1411 ،ص )208به شهادت برساند (ابنشهرآشـوب1379 ،ق ،ص .)432خبر این فرمان،
به فاصله کوتاهی به جامعه امامیه رسید .گرچه با مرگ معتز خطر برطرف گردید ،اما بار دیگـر در
عصر مهتدی همان بیم ،تکرار شد .باز هم آنچه وی درباره تولـد امـام مهـدی
ص )208از منجمان و پیشگویان قصر مانند «ابومعشر ُمنجم» شنیده بود ،دلیل کشتن امام حسـن

(طوسـی،1411 ،

عسکری
مهدی

به شمار میرفت (ابنندیم ،1417 ،ص .)205مهتدی ،کوشید برای جلـوگیری از تولـد
 ،پیش از شعبان سا  256هجری امام حسن عسـکری

را بـه قتـل برسـاند (خـزاز،

 ،1401ص293؛ ابنبابویه ،1395 ،ج ،2ص .)407در کنار دولت عباسی ،واقفیان به عنـوان بخشـی از
جامعه امامیه ،تالش میکردند این باور را نشر دهند که مهدی

 ،همان موسـی بـن جعفـر

اســت کــه نمــرده و مهــدی هموســت (طوســی ،1411 ،ص198؛ مجلســی ،1403 ،ج ،10ص.)245
استدال آنها ،به این روایت امام صادق

بود« :فرزندی از من به دنیا خواهد آمد که نور خـدا را

در میان بندگان و شهرها منتشر خواهد کرد و حق به وسیله او پیروز خواهد شد» (مجلسـی،1406 ،

ج ،6ص .)399دربار عباسی نیز از زمان معتز ،تالش کرد امام حسن عسـکری
برساند؛ زیرا میدانست که وی پدر مهدی

را بـه شـهادت

خواهد بـود .محتـوای یکـی از نامـههـای امـام از

زندان ،این بود که «اینان میخواهند مرا در حالی بکشند که فرزنـدی نـدارم» (کلینـی ،1429 ،ج،2

ص123؛ طوسی ،1411 ،ص205و .)223همزمان با همین رویدادها ،برخی از روایتهای امامیه کـه
سندش به پیامبر میرسید ،آشکارا از کشته شدن خلیفه عباسی و پایان کار عباسیان به دست پسـر

امام حسن عسکری

میپراخت (مسعودی ،1384 ،ص.)266

راهحلتبلیغاتیدربرابرچالشتولدمهدی

 

نیاز امامیه به شناسایی امام بعدی ،و از سوی دیگر حساا بودن حکومت بـه تولـد مهـدی ،ایـن
چالش را به موضوعی سخت تبدیل کرده بود .در این بـاره ،امـام کوشـید یکسـری سیاسـتهای
تبلیغی را پیش بگیرد تا ضمن در امان ماندن از دولت عباسیان ،تولد و جانشینی مهدی
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را نیـز

به امامیه اطالع بدهد.
با گذر از ماه شعبان سا  256قمری ،دربار تحت تأثیر پیشگوییهای منجمـان (یعقـوبی،1422 ،

ص67؛ طبری ،1387 ،ج ،9ص )292که از آنها شنیده بود فرزندی بـرای آن حضـرت بـه دنیـا آمـده
تبلیغات اثبات تولد مهدی

 ،وجود کانونی برای این تبلیغات بود .این کانون ،همان خانه امـام،

و به عبارتی ،بیت امامت در سامرا بود که از عصر امام هادی  ،یعنی سا  233هجـری ،بـرای
امامیه شناختهشده بود .بیت امام هـادی

 ،بـه خانـه «ییبدانـان» (صـفار ،1404 ،ج ،1ص211؛

خصیبی ،1411 ،ص )334و بیت «ابنالرضا» شهرت داشـت (طوسـی ،1411 ،ص .)240واژه «ناحیـه
شهادت آن حضرت ،واژه «دار ابیمحمد» (خصیبی ،1411 ،ص384؛ مسـعودی ،1384 ،ص )259یـا
« َه ًُر َس ِّي ِدنَ » برای این خانه بهکار میرفت (خصیبی ،1411 ،ص338؛ ابنطـاووا ،1376 ،ج ،1ص81؛

همو ،1330 ،ص .)226اکنون این خانه با بیش از بیسـت سـا سـکونت ائمـه سـامرا در آن ،بـرای

امامیه مکانی مقـدا شـناخته مـیشـد (خصـیبی ،1411 ،ص331؛ ابنبابویـه ،1395 ،ج ،2ص.)463
گرچه در شرایطی ،آمدوشد به خانه امام بهشدت کنتر میشـد ،امـا پـس از آن ،امکـان حضـور
یاران در این خانه و پرسش از امام برای ایشان فراهم میشد (مسعودی ،1384 ،ص .)247ازآنجاکـه
امام حسن عسکری  ،پیامهای مربـوط بـه تولـد مهـدی
میکرد ،یا افراد برای دیدن مهدی
اثبات تولد مهدی

داشت.

را از داخـل همـین خانـه ارسـا

به این خانه میآمدند ،این منز ویژگی کانونی در تبلیغـات

بر اساس الگوی «تبلیغ کانونی»

مقدسه» برای این خانه ،هنگامی بهکار میرفت که امام هادی

هنـوز زنـده بـود؛ امـا از زمـان

در اثبات تولدحضرت مهدی

است ،در جستوجوی امام برآمـد (طبـری ،1413 ،ص .)425در ایـن سـو ،نخسـتین موضـوع در

راهبرد امام حسن عسکری

گامنخست:استفادهازظرفیتتبلیغیبیتامامتدرسامرا 

گامدوم:اعالمراهبردتبلیغوتأمینمحتوا 

مهمترین مشکل در موضوع اثبات تولد مهدی

 ،اعـالم راهبـرد تبلیغـی و تـأمین محتـوا بـرای

یارانی بود که امکان دسترسی به حضرت را نداشتند و یـا اینکـه از شایسـتگی دیـدار مهـدی
36

شدن این امر پنهـانی شـوند .بـرای ایـن گـروه،
برخوردار نبودند؛ چراکه ممکن بود باعث آشکار ِ

نوعی اثبات عقلی یا سندی تولد مهدی

 ،بایسـته بـود .از سـوی دیگـر ،جریانهـایی از دورن

سال اول ،شماره دوم ،بهار 1399

امامیه ،مانند واقفیه با تولـد مهـدی بـه صـورت علمـی مخالفـت مـیکردنـد .در ایـن بـاره،
ّ
اساسیترین راهبرد ،اعالم خبر میالد مهدی به شبکه مبلغان و از طریق آنان به جامعـه امامیـه
بود .این خبررسانی ،میبایست در نهایت ،به طور پنهانی و به دور از اطالع دربار عباسی صورت
میگرفت .امام از یکسو و عالمان امامیه نیز از جانب دیگر ،به تهیه مستندات تولد مهـدی

و

نشر آن در میان شبکه ارتباطی و جامعه امامیه پرداختند .آن حضرت ،با بیـان روایتهـایی دربـاره
 ،به فراوری متنی پرداخت که بتواند دیگران را قـانع نمایـد .بعـدها کلینـی نیـز در

تولد مهدی

بخش «حدیث موسی» با روایتی درباره ظهـور امـام مهـدی
عسکری

 ،بارهـا بـه روایتهـایی از امـام

پرداخـت (همـان ،ج ،15ص .)135-134بخشـی از ایـن روایتهـا ،بعـدها از سـوی

عالمان عصر ییبت صغری گردآوری شد .صاحب ا بات الوصيه ،به نگارش حجتهای الهی از
دوران آدم

تا زمان والدت امام مهدی

پرداخته است (مسـعودی ،1426 ،ص .)7وی از کتـب

یاران امام حسن عسکری همچون الدالئل از عبدالله بن جعفر حمیری ،المحاسا از احمـد
پ
بن محمد بن خالد برقی ،برخی تألیفات سعد بن عبداللـه اشـعری و احتمـاال آثـاری همچـون:
مسائل الرضا

از ابومحمد حسن بن علی وشاء ،الفضائل و یا النوادر از جابر بن یزید جعفـی،

الممدوحي والمذمومي از محمد بن عبدالله بن مهران و الواحدة حسن بن محمـد بـن جمهـور
بهره برده است.
ابنبابویه با نقل «ما روی عن أبیمحمد الحسـن العسـکری بـالنص علـی ابنـه القـائم صـاحب
الزمان» (ابنبابویه ،1395 ،ج ،2ص ،)407روایتهایی را از تأیید تولد امام زمان

پیش مـیکشـد

(همان ،ص .)408وی همچنین ،در باب «ما روی فی میالد القائم» (همان ،ص ،)424ده روایـت از
امام حسن عسکری

به دست میدهد (همان ،ص .)425-424عالوه بر آن ،در باب «ذكرر نرٌ

َ هد ًلق ئم َرآإ َكلوم » (همان ،ص ،)434دوازده ماجرا و روایت را از امـام حسـن عسـکری

در این باره در اختیار مینهد (همان ،ص .)478-436او در ادامه ،یک روایـت تـاریخی مربـوط بـه

سا  258هجری را در باب «ذكر ًلتوقيع ت ًلوًرهة عرٌ ًلقر ئم» آورده اسـت (همـان ،ص.)499
عبدالله بن جعفر حمیری قمی (زنده به سـا 290ق) (کلینـی ،1429 ،ج ،10ص896؛ همـان ،ج،13

ص ،)612از نویسندگان امامیه و از کسانی بود که در این حوزه فعالیت میکرد (نجاشـی1365 ،ش،

ص .)220-219نکته اساسی ،این بود که خبر تولد بـرای شـیعیان مـردد ،مایـه خوشـحالی شـد و
افزون بر آن ،مایه باورمندی اهـل شـک بـه امامـت امـام عسـکری

گردیـد (ابنبابویـه،1404 ،
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ص)100؛ زیرا امام خود نیز احتما میدادند که فرزندش پس از شهادت ایشان به دنیا بیاید (همو،

 ،1410ص113؛ طوسی ،1411 ،ص.)231
گامسوم:گواهگرفتنبرخیازاهلخانه(=تبلیغچهرهبهچهره) 


هادی

از مدینه به سامرا کوچ کرد ،بعدها در مـاجرای تولـد مهـدی

نیـز حضـور داشـت.

گرچه منابع اسالمی از حکیمه ،عمه امام حسن عسکری  ،به مثابه زن راوی جریان تولـد امـام

ص )332و داود بن اسود ،در عین حالی که خادم امام بودند ،از تولـد مهـدی

آگـاهی یافتنـد

(ابنشهرآشوب1379 ،ق ،ج ،4ص .)427ابویانم ،خادم قزوینی امام نیز از مـیالد مهـدی

بـاخبر

شد (مسعودی ،1426 ،ص250؛ ابنبابویه ،1385 ،ج ،2ص.)408
گامچهارم:نشاندادنمهدی

بهچهره) 
(=تبلیغچهره 

بهیاراننزدیک

یکی از راههای یقینسازی در میالد مهدی

 ،نشان دادن ایشان به یاران قابل اعتماد بود؛ چراکه

با کشته شدن مهتدی در رجب سا  256هجـری و درگیـری میـان عباسـیان ،کـانون امامـت در
سامرا ،فرصتی یافت تا موضوع تولد مهدی
این یاران ،در ابالغ تولد مهدی

را به اطالع امامیه در شـهرهای مختلـف برسـاند.

به دیگران ،سهم بسزایی میان امامیه داشتند .این ده نفر ،یعنی:

احمد بن ابراهیم (ابنبابویه1395 ،ق ،ج ،2ص ،)501حسن بن ظریف (کلینـی ،1429 ،ج ،2ص،)632

بر اساس الگوی «تبلیغ کانونی»

زمان نام میبرند ،اما این دعوت شاید تنها برای آن بود که بانویی هاشمی گواه این تولد باشـد
(مسعودی ،1426 ،ص .)257افرادی مانند :نسیم ،ابوطریف (خصـیبی ،1411 ،صَ )355سرور (همـان،

در اثبات تولدحضرت مهدی

گام دوم امام در اثبات تولد فرزندش ،نشان دادان فرزند خود به شماری از اهل خانـه بـود کـه بـه
ُ
ایشان اطمینان فراوانی داشـت« .حـدیث» ،مـادر امـام حسـن عسـکری کـه بـه همـراه امـام

راهبرد امام حسن عسکری

 ،1411ج ،2ص409؛ خزاز ،1401 ،ص .)295بعـدها در پاسـخ بـه ایـن تـالش دربـار ،آن حضـرت
َ
فرزندش را در پاسخ به این ماجرا « ُمؤ َّمل» ،یعنی آنکه انتظارش را کشیدند ،نام نهاد (ابنابـیالثلج،

عیسی بن مهدی جوهری ،حسن بن مسعود ،حسین بن ابراهیم ،عتـاب و طالـب پسـران خـاتم،
از تولـد وی
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محمد بن سعید ،احمد بن خصیب و احمد بن جنـان کـه بـا دیـدن امـام زمـان
ّ
آگاهی یافته بودند ،در شمار اصلیترین مبلغـان ایـن امـر بودنـد (خصـیبی ،1411 ،ص345و.)358
َ
محمد بن ابراهیم بن مهزیار (کلینی ،1429 ،ج ،2ص ،)655ضوء بن علی عجلی ،محمد بـن علـی
بن ابراهیم ،حسن بن علـی بـن ابـراهیم َهمـدانی (ابنبابویـه ،1395 ،ج ،2ص )436و یعقـوب بـن
منقوش ،از سوی امام حسن عسکری

به دیدار امام مهـدی

نایـل شـدند (همـان ،ص-436

سال اول ،شماره دوم ،بهار 1399

 .)437محمد بن علی بن عبدالرحمن عبدی (طبری ،1413 ،ص ،)429احمد بن ابراهیم (مسـعودی،

 ،1384ص )272و «عمروی» نیز در همـین دسـته جـای مـیگیرنـد (کلینـی ،1429 ،ج ،2ص.)129
ازآنجاکه امام ،با ظرفیتشناسی این افراد ،فرزندش را به آنها نمایانده بـود ،ایـن نشـان از ویژگـی
تبلیغی آنان و جایگاهشان در میان امامیه به عنوان بخشی از شـبکه انتقـا پیـام بـود .ایـن افـراد،
پ
عموما از بزرگان شهرهای خود ،افراد سرشناا یا عالمان آن دورهاند .جالب آنکه افرادی منتسـب
به عباسیان که به امام حسن عسکری
امام از تولد فرزندش مهدی
گامپنجم:اعالنتولدمهدی

اعتقاد داشتند (مسـعودی ،1426 ،ص )248نیـز بـه وسـیله

آگاه شدند (ابنبابویه ،1395 ،ج ،2ص.)518
بهشبکهتبلیغاتامامیه 

از زمان آیاز کار عباسیان ،شبکه تبلیغات این دولت ،با نام «سازمان دعوت» بخشـی از سـاختار
اطالعرسانی از سوی این سلسله به شمار میرفت (ملبـوبی ،جبـاری ،1389 ،ص .)84همزمـان بـا
آنها امامیه نیز ساختاری تبلیغاتی با نام «نهاد وکالت» را طراحی و اجرا کرده بـود (همـان ،ص.)86
نهاد وکالت ،یک نهاد هرمی بود که امام در جایگاه رهبری در رأا آن قرار داشت و به ترتیـب ،بـه
سوی قاعده هرم ،ابتدا وکالی ارشد یا سروکیلها ،و سـرس ،وکـالی جـزء بودنـد کـه در نـواحی
مختلف دور و نزدیک قرار داشتند (جبـاری ،1382 ،ص .)175جغرافیای امامیـه در همـین سـا ها،
شامل شهرها و مناطق مختلفی با سه گونـه جمعیتـی« :جمیعتهـای یکرارچـه»« ،محلـههـای
امامیه» و «شهروندان پراکنده» بود که مناطق ذیل را دربرمیگرفت:
کوفه و اهواز (کوفی اهوازی ،1404 ،ص ،)9مـدائن (ابنبابویـه ،1395 ،ج ،2ص ،)475جبـا (راونـدی،

 ،1409ج ،1ص ،)453نهاوند (نجاشی1365 ،ش ،ج ،2ص ،)19گرگان (اربلـی1381 ،ق ،ج ،2ص،)425
بصره (طوسی ،1414 ،ص578؛ ابنشهرآشوب1379 ،ق ،ج ،4ص ،)436کـرج ابیدلـف (نزدیـک آوه)
ُ
(ابنفقیه ،1416 ،ص216؛ اصطخری ،2004 ،ص ،)118سیستان و بست ،ری و قـزوین (طوسـی،1411 ،

ص ،)263ابهـــر (بـــالذری ،1988 ،ص ،)307تفـــرش و کاشـــان (کلینـــی ،1429 ،ج ،6ص،)183
بخشهــایی از مازنــدران (ابنشهرآشــوب1379 ،ق ،ج ،4ص ،)429سجســتان (طوســی ،1390 ،ج،3

ص ،)97نصــیبین (نجاشــی1365 ،ش ،ص ،)346همــدان (کلینــی ،1429 ،ج ،1ص ،)250جزیــره و
کفرتوثا (ابنشهرآشوب1379 ،ق ،ج ،4ص ،)428کرمانشـاه (قرمیسـین) (مسـعودی ،1426 ،ص،)237
دینــور (کشــی ،1409 ،ص ،)527واســط (نجاشــی1365 ،ش ،ص ،)232آذربایجــان (طبــری،1413 ،
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ص ،)548مناطقی در فارا همچون ارگان و کرانـه دریـا و ّ
خـره ،و همچنـین شـهر زور ،قـاین و
ص ،)654خراسان؛ شهرهای :یور ،قندهار ،کابل ،یزنین ،بلـخ ،طالقـان ،جوزجـان ،بدخشـان،

طخارســتان ،هـرات و مــرو (ناصــری داودی ،1386 ،ص ،)82-81اصــفهان ،مکــه و مدینــه (طبــری،
1387ش ،ص ،)546کرمــان (ابنبابویــه ،1395 ،ج ،2ص ،)454یمــن و مصــر (کلینــی ،1429 ،ج،2

عسکری

مراجعه میکردند (همان).

در این دوره ،نخستین چهره سرشناا امامیه ،عثمان بن سعید عمری وکیل (ابنبابویـه ،1395 ،ج،2

ص432؛ طوسی ،1411 ،ص356؛ راونـدی ،1409 ،ج ،3ص )1112و پـس از او ،ابوهاشـم جعفـری (د
ص .)308در شــهر قــم ،احمــد بــن اســحاق (کلینــی ،1429 ،ج ،2ص643؛ ابنبابویــه1395 ،ق ،ج،2

ص )464و در نیشابور ،فضل بن شاذان ،یکتنه مشهورترین چهره تبلیغی امامیه در این سامان بود
(کشی ،1409 ،ص538و .)542آن حضرت با گزینش وکیالن و قرار دادن آنان در ساختار تبلیغـاتی،
نوعی سازوکار اطالعرسانی سریع را طراحی کرده بودند که پیشینه آن ،به عصـر امـام صـادق
میرسید .پیشوای یازدهم ،ضمن ابقای وکیالن پدر ،در مـواردی بـه انتصـاب نماینـدگان جدیـد
میپرداختنـد (طوسـی ،1411 ،ص .)350احمـد بـن اسـحاق ،سرشـاخه تبلیغـات امامیـه در قـم،
مهدی

را دیده بود (ابنبابویه ،1395 ،ج ،2ص .)384احمد بن میمون خراسـانی (خصـیبی،1411 ،

ص ،)337موســی بــن مهــدی جــوهری (همــان ،ص ،)334محمـد بــن عیســی (مســعودی،1426 ،

ص ،)244علی بن عمر نوفلی (همان ،ص ،)245شاهویة بن عبدالله ،هارون بن مسلم ،احمـد بـن
محمد بن رجا معروف به صاحب الترک (همـان ،ص ،)246احمـد بـن ابـراهیم (همـان ،ص )271و
ابوطاهر بن بلبل و علی بن جعفر همانی نیز مهدی

را دیدنـد (طوسـی ،1411 ،ص .)218کلینـی

بر اساس الگوی «تبلیغ کانونی»

261ق) قرار داشت که از اصلیترین چهرههای امامیه و بزرگ هاشمیان بغداد بود (افطسی،1425 ،

در اثبات تولدحضرت مهدی

ص )182و برخی نقاط دیگر؛ چنانکه برخی از یاران حضرت ،با پسوند زادگاهشان به امام حسـن

راهبرد امام حسن عسکری

رودبـار و نیـز کوهســتان ابییـانم (جبــاری ،1382 ،ج ،1ص ،)147-146بغـداد (کلینــی ،1429 ،ج،2

در « ََ ب ِفي َت ْس ِم َي ِة َن ٌْ َر ُآإ» ،به حدیثهای دیدار افـراد از طریـق امـام حسـن عسـکری

مهدی

اشاره نموده است (کلینی ،1429 ،ج ،2ص .)115طوسی نیز بارها از دیدارهای امامیـه بـا

امام حسن عسکری
40

بـا

برای رؤیت امام زمان یاد کرده است (طوسـی ،1411 ،ص .)357-356ایـن

روند دیدارها ،تا زمان شهادت امـام حسـن عسـکری

ادامـه داشـت؛ همانطورکـه ابومحمـد

وجنایی ،ده روز پیش از شهادت امـام حسـن عسـکری  ،پسـرش مهـدی

را زیـارت کـرد

(کلینی ،1429 ،ج ،2ص.)131
سال اول ،شماره دوم ،بهار 1399

نکته شایسته ذکر اینکه شرایط خفقان سامرا پایدار نبود؛ زیرا در این دوره ،سه خلیفه یکی به دنبـا
دیگری ،جابهجا شدند و همین شرایط درگیری درونی عباسیان ،محیطی برای فعالیتهای امامیـه
پ
را فراهم کرد .به همـین سـبب ،شـمار نسـبتا قابـل تـوجهی از یـاران حضـرت ،موفـق بـه دیـدار
مهدی

در خانه امام حسن عسکری

شـدند .از سـوی دیگـر ،در ایـن دوره رسـم بـود کـه

حاجیان سرزمینهای مختلف برای سفر حج ،نخست به سامرا به دیدار خلیفه میرفتند و سرس،
راهــی حــج مــیشــدند (کشــی ،1409 ،ص537؛ ابنطــاووا ،1368 ،ص242؛ نــویری ،1423 ،ج،22
ص .)329امامیه نیز در همین کاروانها وارد سامرا شده ،به دیـدار امـام مـیرفتنـد (کشـی،1409 ،

ص537؛ خصیبی ،1411 ،ص)368؛ چیزی که بعدها به ّ
سنت زیارت قبور این ائمه منتهی شد.
گامششم:بهرهگی ریازدیگرابزارهایتبلیغی 


استفاده از ابزارهای مختلف در انجام یک تبلیغ موفق ،یکی از امور پذیرفتهشـده در تبلیـغ اسـت.
پ
در تبلیغات دینی ،این ابزارها باید در نگاه ّاو  ،کـامال مطـابق بـا باورهـای درونـی آن باشـند و از
پ
سوی دیگر ،میزان تأثیرگذاری آنها دقیقا حکایت از وضعیت اجتماعی و فرهنگ عمومی آن زمانـه
نیز دارد؛ تاجاییکه از نوع ابزارهای بهکاررفتهشده در تبلیغات ،میتوان سط باور عمومی ،میـزان
سواد و بهنوعی فهم و سط درک جامعه از موضوعات مختلف را دریافت .آنچه در ادامه میآیـد،
ابزارهای تکمیلی است که امام یا جامعه امامیه برای اثبات تولد مهدی

بهکار برده است.

الف.نامهنگاریوارسالپیک(=ابزارتبلیغ) 


کانون امامت در سامرا ،طی چند مرحله نامهنگاری با شبکه تبلیغی ،آنـان را از مـیالد مهـدی
آگاه نمود .در نخستین وهله ،نامه حاوی پیشگویی آن حضـرت از طریـق شـبکه نامهرسـانان در
اختیار آنان قرار گرفت .در این نامه ،به تولد مهدی

و قتل مهتدی به وسیله ترکـان اشـاره شـده

بود (مسـعودی ،1426 ،ص .)253-252رویدادن محتوای این خبر ،مایه آرامش جامعه امامیـه شـد

(ابنابـیالثلج ،1410 ،ص113؛ خـزاز ،1401 ،ص293؛ ابنبابویــه1395 ،ق ،ج ،2ص .)407همچنــین ،از
سوی آن حضرت هنگامی که یارانش در شعبان سا  256هجری زندان بودند ،حـبس شـد و در
همین بند ،به یاران زندانی اعالم کرد که فرزندش امام زمان

به دنیا آمده است (راونـدی،1409 ،

ج ،1ص478؛ اربلی ،1381 ،ج ،2ص .)503در مرحله بعد ،امام بـرای مـیالد مهـدی

در شـعبان

در گام بعدی ،آن حضرت گاهی خود برای یارانی که در شبکه تبلیغـی قـرار داشـتند ،نامـههـایی
ارسا میکرد؛ بـرای نمونـه ،ابوطـاهر بـال از یـاران امـام ،پـس از پراوجـوی فـراوان دربـاره
مهدی

 ،امام حسن عسکری

برای وی تـوقیعی ارسـا نمـود (همـان ،ص .)499بـا فاصـله

عسکری

به سامرا نزد ایشان میرفتند (طوسـی ،1411 ،ص230و .)251این رونـد تبلیغـی ،چنـان

راهگشا شد که علی بن بال (نجاشی ،1365 ،ص ،)278محمد بن معاویة بن حکـیم ،حسـن بـن
ایوب بن نو( ،همان ،ص ،)51ابراهیم بن محمد بن فارا نیشابوری ،محمد بـن علـی بـن حمـزه
قمی نیز حکایت تولد را تأیید میکردند (برقی ،1342 ،ص.)59
ب.ردیهنگاری؛استفادهازظرفیتتبلیغاتمکتوب 


یکی از گروههای نامدار در مخالفت با عقیده مهدویت و امامت پسر امـام حسـن عسـکری ،
قـرار داشـتند و ازآنجاکـه

جریان «واقفیه» بودند که در صف مخالفان امـام حسـن عسـکری
پ
مهدویت پسر امـام
که
کردند
روایاتی
نشر
به
شروع
رفتند،
می
شمار
به
علمی
های
چهره
از
معموال
ِ
ُ
گـرو
حسن عسکری را زیر سؤا میبرد .پیشرفت کـار واقفیـه و گسـترش ادعـای ایشـان ،در ِ
روایاتی بود کـه بهگونـهای بـا آرای ایشـان همخـوانی داشـتند و ایـن روایـات را سـران واقفیـه در
استدال های خود بهکار میبردند؛ چنانکه ابومحمد علی بـن احمـد علـوی موسـوی در کتـاب
نصرة الواقفد و همچنین سایر نویسندگان واقفی ،روایتی را پخش میکردند که آشـکارا مهـدویت
امام کاظم

از آن استشمام میشد (طوسی ،1411 ،ص .)46-44نگارش کتابهایی ماننـد الغيباه

نوشته حسن بن محمد بن سماعه کوفی (د 263ق) و کتـابی بـه همـین نـام از علـی بـن حسـن

بر اساس الگوی «تبلیغ کانونی»

علوی ،عبدالله بن حسین بن سعد کاتب (حر عـاملی ،1425 ،ج ،5ص )197و محمد بن عبـدالجبار

در اثبات تولدحضرت مهدی

کوتاهی ،از فرستاده شدن این نامهها ،امامیه در شهرهای دور برای تبریک میالد پسر امـام حسـن

راهبرد امام حسن عسکری

سا  256هجری (کلینی ،1429 ،ج ،2ص124؛ طوسی ،1411 ،ص ،)259از طریق ارسـا نامـههـای
ِس ّری حاوی خبر میالد به شبکه ارتباطی خود در آن شهرها ،هم آرامشی برای آنها فراهم سـاخت
و هم دلیلی بر امامت آن حضرت ارائه نمود (ابنبابویه ،1395 ،ج ،2ص.)434-433

41

طاطری ،دایره رفتار تبلیغی آنها را در نسبت دادن مهدویت به امام هفتم

نشان میدهـد .تأمـل

در کتابهای فهرسـتنگاری ایـن دوره ،مـا را بـه نـام کتابهـای الغيباد مـیرسـاند کـه بیشـتر
گروه واقفیان ،حسن بن علی بـن ابیحمـزه بطـائنی،
نویسندگانش از اهل وقف هستند .از همین ِ

42

کتابی به نام الیائم الصغير والغيبد نوشـت (نجاشـی1365 ،ش ،ص .)37واقفـیهـا نیـز بـه روایـت
«ًالن م الیغلس إال ًإلن م» با ایـن عنـوان کـه بخشـی از وصـیت شخصـی امـام صـادق
فرزندش امام کاظم

بـه

است ،عمومیت داده و یسل امام پیشین را به وسـیله امـام بعـدی ،نشـانه

سال اول ،شماره دوم ،بهار 1399

اصلی امامت میدانستند (حسینیان مقدم ،گـودرزی ،1397 ،ص)119؛ چیزی که امامت امام رضـا
و بقیه را زیر سؤا میبرد.
در رفتارشناسی واقفیه اینکه آنها به هیچ وجه فضایل ائمه سامرا را نمیپذیرفتند (نجاشـی1365 ،ش،

ص .)42حضور این جریان در عصر امام حسن عسکری  ،در نامههای امامیه در منطقـه جبـا
و پرسشهای آنان از چگونگی برخورد با واقفیان بازتاب یافته است .امام در برابر این جریـان ،بـه
هرگونه همگرایی میان امامیه با آنها هشدار داده و حتی دستور میدهند که اگرچه از خویشان هـم
باشند ،باز هم از آنها برائت بجوییـد و بـه عیـادت بیمارانشـان نرویـد و در تشـییع جنازههایشـان
پ
حاضر نشوید .استدال امام ،به آیهای که درباره منافقان ناز شده است ،کامال جایگاه ایـن فرقـه
را نزد آن حضرت روشن مینماید (راونـدی ،1409 ،ج ،1ص .)453از سوی دیگر ،امام یارانش را بـه
مـذهب خـود بسـیار متعصـب بودنـد
ردیهنگاری علیه این جریان تشویق مینمود؛ زیرا واقفه در
ِ

(میرداماد ،1311 ،ص )110و کانون فعالیتهای آنها بغداد بود .به همین سبب ،محمد بن عیسی بـن
عبید در بغداد ،کتاب الواضح المکشوف ىا الرد عي أهال الوقاوف را در ّرد واقفیهـا و اندیشـه
وقوف نوشت (نجاشی1365 ،ش ،ص.)334
شبکه تبلیغی امام بر اساا یک راهبرد کلی ،یعنـی مبـارزه بـا واقفـه ،مـیتوانسـت از روشهـای

خود افراد بود؛ نه دسـتور امـام .برخـی از
گوناگونی مانند مناظره نیز بهره بگیرد و البته این
انتخاب ِ
ِ

امامیه که در مصاف جدلی با واقفیان شکست مـیخوردنـد ،رو بـه سـامرا کـرده ،از آن حضـرت
پرسشهای خویش را میپرسیدند (خصیبی ،1411 ،ص .)344-343زیدیه نیز به تولد مهـدی

و

وجود چنین شخصیتی در بیت امام حسن عسکری  ،واکنش نشان میدادند .ابوالقاسم کعبـی
(د 319ق) ،یکی از سرآمدان معتزله زیدی ،تولد مهدی و سرردن امور امامیه به فرزندی خردسا
را نمــیپــذیرفت (قاضــی عبــدالجبار ،1965 ،ج ،20ص .)176واکــنش امامیــه بــه ایـن رفتــار زیدیــه،

ردیهنویسی بود .ازاینرو ،کتابهایی همچون الرد عي الزیدید از سوی متکلمان امـامی بـه ایـن
دلیل نوشته شد (اب

نبابویه ،1395 ،ج ،1ص .)63آنچه حسین بـن اشـکیب ،از اصـحاب امـام

حسن عسکری در سا هایی که در مرکـز ایـران ،یعنـی قـم ،بـه عنـوان خـادم مـزار حضـرت
معصومه

میزیست ،با نام الرد عي الزیدید نگاشته ،پاسخی به همین موضوع است (نجاشـی،

1365ش ،ص.)44

43

ج.کاربستظرفیت«مراسموآیین»درتبلیغ 

اجازه بدهد که از ظرفیت «تبلیغ آیینی» استفاده شود .بر پایه ایـن موضـوع ،امـام از مراسـم نمـاز
جماعت علیه واقفیه استفاده نمـود .بدینسـان ،امـام دسـتور داد تـا یـارانش ،واقفیـه را در قنـوت
نمازهایشان نفرین کنند (همان ،ص .)465-460پیچیـدن خبـر نفـرین واقفیـه در قنـوت نمازهـای

به مناسبت مـیالد فرزندشـان ،مهـدی

 ،بـه دسـتور آن حضـرت ،عثمـان بـن سـعید ،وکیـل

تاماإلختیار امام ،ده هزار رطل نان و گوشت میان فقرای بنیهاشم انفاق کرد (ابنبابویـه ،1395 ،ج،2

مراسم دیگری که در این زمان به موضوع تولد مهدی

کمک کـرد ،بـه دنبـا اطـالع شـیعیان

بغداد از تولد امام زمـان در سـا  258هجـری روی داد .ازآنجاکـه خبـر مـیالد مهـدی

 ،در

پانزدهم شعبان سا  256هجری بهسرعت میان امامیه شهرت یافت ،این روز (نیمه شعبان) بـین
آنان معروف شد (کلینی ،1429 ،ج ،2ص126؛ طوسی ،1411 ،ص .)259به دنبا این امر ،امامیه بـرای
شکرانه تولد آن حضرت ،در پانزدهم شعبان سا های بعد ،با حضور در کربال بـه دعـا پرداختـه،
پروردگار را سراا میگفتند (خصیبی ،1411 ،ص .)331با اینکه این مراسـم از سـوی امـام پیشـنهاد
نشده بود ،ولی امامیه آن را یکی از روشهای تبلیغ تولد مهـدی

قلمـداد میکننـد و اقـدام بـه

 ،سبب شد که در سـا شـهادت امـام

برگزاری آن مینمایند .بههرحا  ،درز خبر تولد مهدی
ُ
حسن عسکری و به فرمان آن حضرت« ،حدیث» ،مادر امام حسـن عسـکری  ،بـه همـراه
مهدی

سامرا را به قصد مدینه ترک کردند (مسعودی ،1426 ،ص257؛ ابنندیم ،1417 ،ص.)205

بر اساس الگوی «تبلیغ کانونی»

ص.)431

در اثبات تولدحضرت مهدی

روزانه ،سوقدهی به ظرفیت یک مراسم دینی مانند نماز ،در مبـارزه بـا یـک فرقـه انحرافـی بـود.
عالوه بر آن ،امام برای اثبات میالد مهدی  ،از ّ
سنت اسالمی عقیقه نیز بهره گرفـت .بنـابراین،

راهبرد امام حسن عسکری

بسط و تأثیر باورهای واقفیان ،مایه آن شد تا امام در میان درخواستهای برخی از شیعیان بـه آنهـا

ُ
گامهفتم:بازرسیونظارتبرحسناجرا 

نظارت بر چگونگی انجام کارها ،بخشی از سیره ائمه

بود .در دوره پیشوای یازدهم نیز عـالوه

بر امام ،بزرگان امامیه و وکیالن امام در نواحی مختلف ،خود به وارسی امور میپرداختند (موسـوی
44

تنیانی ،1394 ،ص .)330افـرادی از یـاران امـام نیـز خبرهـا را بـه امـام میرسـاندند (کشـی،1409 ،

ص .)542افرادی که از شهرهای مختلف نزد امام میآمدند ،در قالب دیدار ،گزارشی از وضـعیت

سال اول ،شماره دوم ،بهار 1399

آن منطقه ارائه میکردنـد .ازآنجاکـه ابـزار اجرایـی در نظـارت ،آگـاه کـردن امامیـه از رفتارهـای
پ
منحرفان بود ،معموال امام در نامهای با عبارات نکوهشکننده و لعنآمیـز ،فـرد منحـرف را برکنـار
مینمود و او را از طریق شبکه اطالعرسانی ،به دیگران معرفی میکرد (همان ،ص.)527
نتیجه 

اثبات تولد مهدی

 ،یکی از دشورایهای عصر امام حسـن عسـکری

بـود؛ زیـرا هـم ایـن

موضوع به اثبات امامت خود ایشان ارتباط داشت و هم ادامه شجره امامت ،نیازمند اثبات ایشـان
برای امامیه بود .آن حضـرت بـرای اثبـات ایـن موضـوع ،از راهبردهـای مختلفـی بهـره گرفتنـد.
ازآنجاکه مهمترین مخالفان تولد مهدی
دیگر تنها بحثهای کالمی در تولد مهدی

 ،گروهی از داخل امامیه به نام واقفه و زیدیـه بودنـد،
کافی نبود؛ بلکه نشان دادن این فرزند به دیگـران،

بخشی از راهبرد امام گشت .آن حضرت با این کـار ،شـاهدان فراوانـی را گـردآورد کـه در تـاریخ
عصر ییبت توانستند امامیه را از شبهه زاده نشدن مهدی

به دور بدارنـد .پیشـگویی ،نگـارش

نامه ،ردیهنویسی ،استفاده از ظرفیت تبلیغ آیینی نیز در این بـین ،سـهم واالیـی در تبلیغـات امـام
داشتند .تهیه محتواهایی که بتواند امامیه را در این امـر باورمنـد سـازد ،بخشـی مهـم از سیاسـت
تبلیغی امام بود .در همین زمان ،شبکه تبلیغاتی امامیه ،در رساندن این خبر ،هـم از امـام دسـتور
میگرفت و هم به نوبه خود ،با برپایی مراسمی تولد ایشان را گرامی میداشت.
کتابنامه 

 .1ابن ابیالثلج1410 ،ق ،تاریخ أهل البيت ،قم ،آ البیت ،چاپ ّاو

.

 .2ابن اثیر ،عزالدین ،1965/1385 ،الکامل ىا التاریخ ،بیروت ،دار الصادر.
 .3ابن بابویه ،علی بن حسین1404 ،ق ،االماماد والتبصارة ما الحيارة ،تحقیـق :مدرسـه امـام
مهدی  ،قم ،مدرسه امام مهدی  ،چاپ ّاو .

 .4ابن بابویه ،محمد بن علی1395 ،ق ،کمال الدی وتمام النعمد ،قم ،دار الکتب االسالمیة.
 .5ابن شهرآشوب ،محمد بن علی1379 ،ق ،المناقاب آل ای طالاب ،قـم ،مؤسسـه انتشـاراتی
عالمه.
 .6ابن صباغ مالکی1422 ،ق ،الفصول المهمد ىا معرىد انئمد
ّاو .

 ،قم ،دار الحـدیث ،چـاپ
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 .7ابن طاووا ،علی بن موسی1376 ،ش ،إقبال انعمال ،تحقیق :جواد قیومی اصـفهانی ،قـم،
 .8ــــــــــــــــــــــــــ1330،ق ،جمال انسابو یکماال العمال المشارو  ،قـم ،دار
الرضی.

 .10ـــــــــــــــــــــــــ1406 ،ق ،ىالح السائل ونجاح المسائل ،قم ،بوسـتان کتـاب،
چاپ ّاو .

 .12ابن عبدالوهاب ،حسین[ ،بیتا] ،عيو المعجزات ،قم ،مکتبة الداوری ،چاپ ّاو .
 .13ابن فقیه ،احمد بن محمد1416 ،ق ،البيدا  ،بیروت ،عالم الکتب ،چاپ ّاو .
 .14ابن کثیر ،اسماعیل بن عمر1407 ،ق1986/م ،البداید والنهاید ،بیروت ،دار الفکر.

 .15ابن ندیم ،محمد بن اسحاق1417 ،ق ،الفهرست ،تعلیق :شیخ ابراهیم رمضان ،بیـروت ،دار
المعرفة.
 .16اربلی ،علی بن عیسی1381 ،ق ،کشف الغمد ،تبریز :مکتبه بنیهاشمی.
 .17اصـطخری ،ابـراهیم بـن محمـد2004 ،م ،المساال والممالا  ،تحقیـق :محمـد جـابر
عبدالعا حینی ،قاهرة :الهیئة العامة لقصور الثقافة ،چاپ ّاو .
 .18افطسی ،محمـد بـن محمـد ،2005/1425 ،المجماو اليفياف ،تحقیـق :یحیـی وهیـب
الجبوری ،بیروت ،دار الغرب االسالمی ،چاپ ّاو .
 .19برقی ،احمد بن محمد بن خالد1371 ،ق ،المحاس  ،قم ،دار الکتب االسالمیه.

بر اساس الگوی «تبلیغ کانونی»

 .11ـــــــــــــــــــــــــــ1411 ،ق ،مهااج الاادعوات وماانهج العبااادات ،تحقیــق :ابوطالــب
کرمانی و محمدحسن محرر ،قم ،دار الذخائر ،چاپ ّاو .

در اثبات تولدحضرت مهدی

 .9ــــــــــــــــــــــــــ1368 ،ق ،ىرج المهماوم ىا تااریخ عيمااء النجاوم ،قـم ،دار
الذخائر ،چاپ ّاو .

راهبرد امام حسن عسکری

دفتر تبلیغات اسالمی.

 .20بیرونی ،ابوریحان1422 ،ق ،آ ار الباقيه ع الیرو الخاليد ،تهـران ،نشـر میـراث مکتـوب،
چاپ ّاو .
 .21بالذری ،احمد بن یحیی ،1988 ،ىتوح البيدا  ،بیروت ،دار مکتبة الهال .
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 .22جباری ،محمدرضا ،1382 ،سا ما وکالت و نیش آ در عصر ائمه ،قم ،مؤسسه آموزشـی
و پژوهشی امام خمینی ،چاپ ّاو .

سال اول ،شماره دوم ،بهار 1399

 .23حر عاملی ،محمد بن حسن 1425 ،ق ،إ باات الهاداة یالنصاوا والمعجازات ،بیـروت،
اعلمی ،چاپ ّاو .

 .24خزاز رازی ،علی بن محمد 1401 ،ق ،کفاید ان ار ىاا ل
الانع عيا انئماد اث ناا عشار،
تحقیق :عبداللطیف حسینی کوهکمری ،قم ،بیدار.
 .25خصیبی ،حسین بن حمدان1411 ،ق1191/م ،الهداید الکبری ،بیروت ،موسسة البالغ.
 .26ذهبــی ،شــمسالدین محمــد ،1993/1413 ،تاااریخ اثسااالم تحقیــق :عمــر عبدالســالم

تدمری ،بیروت ،دار الکتاب العربی ،چاپ دوم.
 .27راوندی ،قطبالدین1409 ،ق ،الخرائج والجرائح ،قم ،مؤسسه امام مهدی

 ،چاپ ّاو .

 .28السمهودی ،علی بن عبدالله1405 ،ق ،جواهر العیدی ىا ىضل الشارىي  ،بغـداد :مطبعـة
العانی ،چاپ ّاو .
 .29صادقی ،سید جعفر1393 ،ش« ،نقش عباسـیان در جعـل و تحریـف روایـات مهـدوی»،
فصلنامه مشرق موعود ،سا هشتم ،شماره 29.
 .30صفار ،محمد بن حسن1404 ،ق ،یصائر الدرجات ،قم ،کتابخانه آیتالله مرعشی.
 .31طبرسی ،فضل بن حسن1417 ،ق ،إعالم الوری یأعالم الهدی ،تحقیق :مؤسسـة آ البیـت،
قم ،مؤسسة آ البیت ،چاپ ّاو .
 .32طبری ،محمد بن جریر ،1967/1387 ،تاریخ الطبری ،تحقیق :محمد أبوالفضـل ابـراهیم،
بیروت ،دار التراث ،الطبعة الثانیة.

 .33ــــــــــــــــــــــ ،1413 ،دالئل اثمامد ،قم ،بعثت ،چاپ ّاو .
 .34طوسی ،محمد بن الحسن ،1411 ،الغيبد ،تحقیق :عبادالله تهرانی و علیاحمد ناص  ،قـم،
دار المعارف اإلسالمیة ،چاپ ّاو .
 .35ــــــــــــــــــــــــ ،1414 ،األمالی ،قم ،دار الثقافة ،چاپ ّاو .

 .36قاضی عبدالجبار ،1962-1965 ،المغناا ىاا أیاواب التوحياد والعادل ،تحقیـق :جـورج
قنواتی ،قاهره ،الدار المصریة.
 .37کشی ،محمد بن عمر1409 ،ق ،رجال الکشا ،تحقیق :محمد بن حسن طوسـی و حسـن
مصطفوی ،مشهد :مؤسسه نشر دانشگاه مشهد ،چاپ ّاو .
 .38کلینی رازی ،محمد بن یعقوب1429 ،ق ،الکاى  ،تحقیق :دار الحدیث ،قم ،دار الحدیث.
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 .39گودرزی ،ابراهیم و حسین حسینیان مقدم« ،1397 ،بازشناسی حدیث «االمام الیغسـله اال
فریقین» ،علوم حدیث ،سا  ،22شماره .4
 .40مجلسی ،محمدباقر1403 ،ق ،یحار انناوار(ط ـ بیـروت) ،تحقیـق :جمعـی از محققـان،
بیروت ،دار إحیاء التراث العربی ،چاپ دوم.

 .42مسعودی (شلمغانی) ،علی بن حسین1384 ،ش1426/ق ،ا بات الوصيد ،قم ،انصاریان.
 .43ملبـوبی ،محمــدکاظم و محمدرضـا جبــاری« ،1389 ،بررســی تطبیقـی ســازمان دعــوت
پژوهش ،سا هفتم ،شماره سوم ،پاییز ،ص.104-75
 .44موسوی تنیانی ،سید اکبر1395 ،ش« ،جریانشناسی فکـری امامیـه از افـو مدرسـه کوفـه
(اواخر سده دوم هجری) تا ظهور شیخ مفید در بغداد ،بصـره ،خراسـان و مـاوراءالنهر» ،رسـاله
دکتری ،دانشگاه ادیان و مذاهب ،دانشکده شیعهشناسی.
 .45ناصری داودی ،عبدالمجید1386 ،ش ،تاریخ تشيع در اىغانستا (از آیـاز تـا قـرن هفـتم)،
قم ،مرکز جهانی علوم اسالمی.
 .46نجاشی ،احمد بن علی1365 ،ش ،رجال النجاشا ،قم ،جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 .47نویری ،شهابالدین احمد ،1423 ،نهاید انرب ،قاهره ،دار الکتب والوثاق القومیـة ،چـاپ
ّاو .
 .48یعقوبی ،احمد بن واض 1422 ،ق ،البيدا  ،تحقیـق :محمـد امـین ضـناوی ،بیـروت ،دار
الکتب العلمیة..

بر اساس الگوی «تبلیغ کانونی»

عباسیان و سـازمان وکالـت امامیـه (مراحـل شـکلگیری و عوامـل پیـدایش)» ،تااریخ در آیيناه

در اثبات تولدحضرت مهدی

 .41ــــــــــــــــــــــ ،1406 ،مالذ الخبار ى ىهم تهذیب اال بار ،قـم ،کتابخانـه آیتاللـه
مرعشی ،چاپ ّاو .

راهبرد امام حسن عسکری

االمام» در گفتمان واقفیـه و امامیـه (بـر اسـاا پیشینهشناسـی تجهیـز معصـومان

در منـابع

