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واملسلمی دکتر ناصر رفیعی در گفتوگوی اختصایص با نشریه حرم:
حجتاالسالم

امام حسن عسکری و مبارزه با
جریانهایانحرافیپیشاز تولدموعود
[عبدالرضارضایی]
واکاوی و کنــکاش در دوران زندگــی هرکــدام از ائمــه اطهار«علیهمالســام» نکاتــی را
بــه مــا میآمــوزد کــه بــرای مــا و آینــدگان مــا بســیار مهــم و اثرگــذار اســت .در ایــن میــان،
دوران خاص زندگانی و امامت یازدهمین امام شیعیان ،حضرت امام حسن عسکری«ع» سرشار
از ناگفتههایی اســت که به مناســبت شــهادت این امام همام ،حجتاالســام والمســلمین دکتر
ناصــر رفیعــی از اســاتید حــوزه و دانشــگاه آنهــا را در مصاحبــه بــا مــا مطــرح کرده اســت.
ً
لطفادربارهشیوۀامامحسنعسکری«ع»در مبارزهبافتنههاوفرقهگراییبرایمانبگویید.
اولیــن نکتـهای کــه بایــد ذکــر کــرد شــرایط خــاص آن دوره اســت .امــام حســن عســکری«ع» در میــان ائمــه
ً
اطهــار کمتریــن طــول مــدت امامــت را یعنــی  6ســال داشــتند .خب طبیعتــا این موضوع که ایشــان پــدر امامی
اســت کــه در آینــده از نظرهــا غایــب خواهنــد شــد نیــز در بین مــردم و البته حاکمــان وقت ،امری مشــخص بود
و خیلیهــا میدانســتند کــه چنیــن رویــدادی بــه وقــوع میپیونــدد .بــه همیــن دلیــل ایشــان در طــول دوران
زندگــی و امامــت ،در ســامرا تحــت نظــارت و کنتــرل شــدید حکومــت بودنــد و حتــی اجــازۀ هیــچ مســافرتی
نداشــتند کــه در روایــات آمــده اســت کــه ایشــان حتــی بــه حــج نیــز مشــرف نشــدند.
دومیــن نکتـهای کــه بســیار حائــز اهمیــت اســت و بایــد در اینجــا بــه آن پرداخــت ایــن اســت کــه در ســال 254
هجــری قمــری کــه ایشــان بــه امامــت رســیدند ،حــدود 2ونیــم قــرن از آغازیــن روزهــای دعــوت مــردم بــه دیــن
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مبیــن اســام میگذشــت و در ایــن فاصلــۀ حــدود
 250ســاله ،اتفاقــات زیــادی در جهــان اســام افتاده
بــود .یکــی از ایــن اتفاقــات ،ایجــاد فرقههــای
زیــادی از اســام و حتــی از شــیعه بــود کــه یــک
ُ
نمونــه قابــل ذکر آن «غــات» اســت .در تاریخ آمده
اســت کــه ایــن انحرافــات بــه وکالی امــام حســن
ً
نهــال
عســکری«ع» نیــز رســیده بــود .مثــا احمدب 
که امام یازدهم او را لعنت کرد و البته این جریان
بعــد از امامــت ایشــان نیــز ادامــه داشــت و افــرادی
نظیــر علیبن محمد شــلمقانی که متأخرتــر بودند
نیــز در دســته همیــن جریــان انحرافــی دســتهبندی
میشــوند .در جریــان هســتید کــه ارتبــاط امــام بــا
شــهرها و مناطــق تحت کنترل حکومــت از طریق
همیــن جریــان وکال صــورت میپذیرفــت و برخــی
از همیــن نماینــدگان امــام حســن عســکری«ع»
ً
ماننــد عثمــان بــن ســعید بعــدا بــه نمایندگــی امــام
زمان«عــج» رســیدند.
یتــوان گفــت
حــال بــا شــرایطی کــه ذکــر شــد م 
کــه مدیریــت امــام«ع» از چنــد جهــت بــود .یکــی
از مهمتریــن اقدامــات ایشــان در آن دوره ،تببیــن
عقایــد صحیــح شــیعه بــود هماننــد حدیث مشــهور
پنــج عالمت شــیعیان یا تأکیــدات ایشــان بر اینکه
شــیعیان مــا کســانی هســتند کــه در همــه اوامــر و
نواهــی تابــع مــا هســتند و نــه در بعضــی از امــور .ایــن
تبییــن عقایــد ،از ســوی دیگــر با نوشــتن نامههایی
بــه ابنبابویــه یــا بــه مــردم آوه و قــم صــورت

