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امامحسنعسکری(ع)وشرایطحساس
آغازامامت امام زمان(عج)درگفتوگو

بادکترمهدیمجتهدی،استادتاریخ اسالم
جواد نوائیان رودســری  -فردا سالروز شهادت
امامحسنعسکری(ع)وآغازامامتامامعصر(عج)
است؛ روزی که در عین ُپرمحنت و غمافزا بودن،
برایمؤمناننویدبخشآغازیدوبارهوامیدبهآینده
است .آیندهای که با مفهوم انتظار درآمیخته است و
با ظهور منجی ،به دوران طالیی خود میرسد .این
روز را باید در تاریخ اسالم ،یک نقطه عطف بدانیم؛
شروعدورانیجدیدکهدرآنشیعه،ازوجودمقدس
امام(عج) ،همچون ماهی که پشت ابر پنهان است،
بهره میبرد و میکوشد تا با فراهم آوردن مقدمات
ظهور ،شاهد آن روز بزرگ و رخداد عظیم باشد .فرا
رسیدنچنینروزی،فرصتیاستثناییاستبرای
بازخوانی تاریخ؛ تاریخی که نشان میدهد ورود
به عصر غیبت چگونه رقم خورد؟ امامان پیشین و
به خصوص امام حسن عسکری(ع) چه نقشی در
طی شدن این فرایند داشتند و پس از آن امامان
مقدسونورانی،علمایشیعهچگونهبهپاسداریاز
مفاهیمعالیعصرغیبتپرداختند؟برایبهدست
آوردنشناختیبهترازاینرویدادها،بادکترمهدی
مجتهدی ،پژوهشگر تاریخ اســام و عضو هیئت
نچهدر
توگوکردیم؛آ 
علمیدانشگاهفردوسیگف 
پیمیآید،مشروحاینمصاحبهاست.
در دوران ســـه امـــــام بــعــد از
ثامنالحجج(ع) ،شاهد سختگیریهای
روزافــزون و بیش از گذشته دستگاه خالفت
عباسی ،نسبت به ائمه شیعه(ع) هستیم .آیا
این سختگیری ،ارتباطی با شناخت خلفای
عباسی از بشارت والدت امــام زمــان(عــج)
داشت؟ آیا اعمال محدودیت شدید برای امام
حسنعسکری(ع)ودرنهایتشهیدکردنآن
حضرت در 28سالگی ،بخشی از پروژه خلفای
عباسیبرایجلوگیریازتحققآنبشارتبود؟
واقعه شهادت امام حسن عسکری(ع) را باید نقطه
عطفیدرتاریخاسالمبدانیم؛میگویمنقطهعطف،
از این نظر که بر اساس روایتی متواتر و نقل شده

چرا جعفر ،برادر امام عسکری(ع) را ّ
«کذاب» مینامند؟

دروغگوییکه به دنبال مصادره «امامت» بود
نــوائــیــان  -هــر چــنــد انــتــســاب بــه خــانــدان
عصمت و طهارت علیهمالسالم باعث افتخار
و مایه مباهات است ،اما این اعمال انسانها و
تقوایشان نسبت به پروردگار است که مبنای
قضاوت درباره نیک یا بد بودن آن هاست که
پروردگار متعالّ ،
جلجالله ،فرمودهاست:
ُ
« ِإ َّن َأ ْك َر َم ُك ْم ِع ْن َد َّ ِ
قَ
(حجرات )13 -
»
م
اك
الل َأ ْت ْ ُ
نگاهی به تاریخ زندگانی ائمه معصومین(ع)
نشان میدهد که بعد از واقعه خونین عاشورا
و شهادت ساالر شهیدان(ع) ،در هر دورهای،
بودهاند افــراد وابسته به خاندان رسالت که
ساز مخالف زده و از مسیر حق خارج شدهاند؛
بــودهانــد افــــرادی کــه خــود را دلبسته راه
اهلبیت(ع) خوانده ،اما در میانه راه و هنگام
فرارسیدن آزمون الهی ،سر از بیراهه درآورده
و حق را انکار کردهاند .جعفر ،فرزند امام هادی
و بــرادر امــام حسن عسکری علیهمالسالم
یکی از افــرادی است که با وجــود انتساب به
اهلبیت(ع) ،همچون پسر نــوح ،راهــی جز
راه حق را برگزید و به سبب غلبه هوای نفس و
میل به قدرت ،به انکار حق پرداخت و مسیری
دیگر را که همراهی و همکاری با ظلمه باشد،
برگزید .روایــت اقــدامــات جعفر که به دلیل
افتراها و دروغهــایــش به ساحت پــاک ائمه
کــذاب» (ک ـ ّ
هــدی(ع) به «جعفر ّ
ـذاب :بسیار
دروغگو) شهرت یافت ،در واقع تذکر و انذاری
است برای همه ما که حواسمان را جمع کنیم و
بدانیمِ ،صرف وابستگی به خاندان اهل ایمان،
نمیتواند مانع از انحراف و کجروی ما باشد و
به واقع ،مالک محاسبه نیک و بد افراد ،میزان
اعمال نیک و بد آن هاست.
▪گزارش شیخ صدوق(ره)

شیخ صــدوق(ره) در کتاب ارجمند «ا ِْک ُ
مال

ّعمة» که به موضوع غیبت و
ّ
الد ین و ِا ت ُ
ْمام الن َ
ظهور امام زمان(عج) میپردازد ،در فرازهای
مختلف (ج یــک ،صــص 40تا  ،)45مسئله
فعالیتهای خصمانه جعفر را علیه بــرادر و
برادرزادهاش نقد و بررسی کرده است.
طبق گــزارش او ،جعفر از دوران جوانی
مسیری غیر از مسیر اهلبیت(ع) را پیمود
و حتی گــام در را ِه پــرداخــتــن بــه معاصی
گذاشت .او به دلیل اتخاذ همین رویه ،محرم
اسرار امامت و مورد وثوق و اعتماد پدرش،
امام هادی(ع) نبود و چنان که شیخ صدوق
میگوید ،با آغاز امامت امام عسکری(ع)،
به آن حضرت حسد ورزید .به همین دلیل،
از هیچ اقدامی برای آزار امــام(ع) فروگذار
نکرد .جعفر با دربار معتمد عباسی مرتبط
بود و میکوشید نظر او را به خود جلب کند
و از طریق قدرت عباسیان ،زعامت شیعیان
را به چنگ آورد .شیخ صــدوق ،در گزارش
طوالنی خود ،به این نکته اشاره میکند که
جعفر ،حاضر شد به معتمد عباسی ساالنه
پولی معادل  200هزار دینار پرداخت کند،
به شرط آنکه ریاست وی را بر شیعیان به
رسمیت بشناسد؛ ظاهر ًا قرار بود این مبلغ
از محل وجوهات شرعی تأمین شود! جعفر
درخصوص والدت امام زمان(عج) اطالعی
نداشت ،اما همواره از احتمال وقوع آن در
بیم و نگرانی به سر میبرد؛ به همین دلیل،
تصمیم گرفت با اقامه نماز بر پیکر مطهر
امــام حسن عسکری(ع) ،ادعــای دروغین
خود را تثبیت کند؛ اما با حضور به موقع امام
زمان(عج) و ادای این جمله از دهان مبارک
ِالص َل ِة
آن حضرت که « ت ََأ َّخ ْر َيا َع ِّم َف َأ نَا َأ َح ُّق ب َّ
َع َلى َأبِی» (عمو! کنار بایست ،من برای نماز
خواندن بر پیکر پــدرم ،ســزاوارتــرم) ،تمام

نقشههای او نقش بر آب شد و وجود نازنین
ولیعصر(عج) بر پیکر مطهر پدر بزرگوارش
نماز اقامه کرد .جعفر در ادامــه اقداماتش
علیه مسیر حــق ،هنگامی کــه جمعی از
مؤمنان و فضالی قُم با وی دیدار کردند و او را
به دلیل ناتوانی در پاسخ دادن به سواالت آن
ها ،فاقد صالحیت برای تصدی مسند امامت
دانستند ،برآشفت و معتمد عباسی را تحریک
کــرد که خانه بــرادر شهیدش ،امــام حسن
عسکری(ع) را برای یافتن پسر وی بگردد؛ در
حالی که اهل منزل امام(ع) ،در آن لحظات
غم افزا ،عزادار بودند .جعفر به این نیز اکتفا
نکرد و دستور داد یکی از بانوان امام(ع) را
به ظن مادر بودن ،به زندان بیندازند .او که
نتوانسته بود به خواسته شوم خود برسد،
در آخرین اقــدام ،مدعی میراث امام حسن
عسکری(ع) شد تا مگر با این روش ،دوباره
بر وجود نازنین حضرت صاحباالمر(عج)
دست یابد .این درحالی بود که او ،طبق شرع
انور ،اصو ًال حقی از میراث برادر نداشت ،چرا
که ماد ِر امام حسن عسکری(ع) در قید حیات
بــود و چــون فــردی از طبقه نخست وارثــان
در قید حیات باشد ،به بــرادر متوفی که در
طبقه دوم است ،ارثی نخواهد رسید .جعفر
با وجود این اقدامات ،باز هم در رسیدن به
خواستهاش ناتوان بود؛ دستگاه وکالتی که
از زمان امام سجاد(ع) شکل گرفت ،قدرتی
فراوان داشت و شیعیان راسخ در ایمان ،با
پشتوانه اصحاب وفادار امام عسکری و امام
زمان علیهمالسالم ،به سالمت از آن گردنه
خطرناک عبور کردند .جعفر تا سال 271ق
زندهبود .او را بعد از مرگ ،نزدیک حرم امام
هادی و امام حسن عسکری علیهمالسالم به
خاک سپردند.
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امام بعد از آن
از رسول خــدا(ص) ،در سلسله ِ 12
حضرت ،پس از شهادت امام یازدهم(ع) ،نوبت به
دوران امامت آخرین امام(عج) میرسد که دوران
خاصی است .این روایــت که در اغلب کتابهای
حدیثی شیعه و اهلسنت وجود دارد ،فوقالعاده
مشهور و شناخته شدهاست؛ منتها تنها شیعیان
هستند که میتوانند از  12امام ،به صورت مستند
و مشخص یــاد کنند .طبق همین منابع روایــی،
دوازدهمین امــام ،مهدی موعود و منجی عالم
بشریت است که جهان را پر از عدل و داد خواهد
کرد.اینموضوع،یعنیقیامیکیازفرزندانرسول
خدا(ص) نیز ،فارغ از جزئیات آن که در متون شیعه
کاملودقیقآمده،دربسیاریازمنابعحدیثیذکر
شده و مورد قبول و تأیید قاطبه مسلمانان است.
بنابراین ،ما با دو گزارش روایی بسیار مهم روبهرو
هستیم؛ اول سلسله امامان(ع) که  12نفر بعد از
رسول خدا(ص) هستند و دوم ،قیام پیروزمندانه
امــام دوازدهــم(عــج) .جریان خالفت عباسی ،به
عنوان بخشی از خاندان بنیهاشم که پیش از
به دست گرفتن قدرت ،این روایــات را شنیده و از
جزئیاتآنآگاهبود،دربارهاتفاقیکهقراربودبعداز
شهادتامامحسنعسکری(ع)بیفتد،نگرانیهای
عمیقیداشت.عباسیانمصداقاینبیتبودندکه
«چو دزدی با چراغ آید  /گزیدهتر برد کاال»؛ آن ها
از جزئیات روایات خبر داشتند و برای جلوگیری از
افول قدرتشان ،دست به کار شدند .به همین دلیل
برائمه(ع)بهشدتسختگرفتند.بایدتوجهداشت
کهظلمعباسیانبهخاندانپیامبر(ص)،اگربیشتراز
ستم ُامویاننبود،کمترهمنبود.اینهاکهخودشان
را خویشاوندان رســول خــدا(ص) میدانستند،
بسیاری از سادات را به شهادت رساندند و به حذف
فیزیکی امــامــان(ع) رو آوردنــد؛ چنین روی ـهای را
از زمان امام صادق تا دوران امام حسن عسکری
علیهمالسالم شاهد هستیم .عباسیان ،به ویژه به
بحث امــام دوازدهــم(عــج) که طبق روایــت رسول

خ ــدا(ص) ،بساط ظلم و بیداد را جمع میکرد،
بسیار حساس بودند و دغدغه ظهور آن حضرت،
همیشهبرایآنهاوجودداشتوبهشهادترساندن
امام حسن عسکری(ع) اقدامی برای رفع همین
دغدغهبود.
آیا ورود به عصر غیبت ،ناگهانی
اتفاقافتادیابرایآنبرنامهریزیشدهبود؟
ببینید ما در دوران امامت سه امــام پیش از امام
زمان(عج) ،شاهد یک دوره «شبه غیبت» هستیم.
دسترسی به امام(عج) به شدت محدود شدهبود
و این مسئله ،باعث شد که شیعیان ،بعد از هشتم
ربیعاالولسال 260وورودبهدورانغیبتصغری،
خیلی درگیر این مفهوم نباشند ،هر چند سواالتی
مطرح بود که باید پاسخ داده میشد و این ،با توجه
به ارتباط امام(عج) ،از طریق ن ّواب خاص با مردم،
مشکل چندانی ایجاد نمیکرد .دوران  69ساله
غیبت صغری ،با چنین وضعیتی سپری و در سال
329ق ،با رحلت آخرین نایب امــام زمان(عج)،
دوران غیبت کبری آغاز شد که ما همچنان در این
دوره قرار داریــم و حدود هزار و 184ســال از آغاز
امامتآنحضرتمیگذرد.
طبع ًا با ورود به غیبت کبری ،نیاز به
آثاریکهبتوانندپاسخگویپرسشهایمتعدد
شیعیان دربــاره موضوع غیبت باشند ،حس
میشد.علمایشیعهبهفراخورتواناییخوددر
اینزمینهکارهاییانجامدادند؛بهاعتقادشما،
در میان آثار تألیف شده در اوایل دوره غیبت
کبری،کدامیکازجامعیتبیشتریبرخوردار
است؟
در بین آثــاری که در این بــاره نوشته شدهاست،
کتاب َ
«ک ُ
َمام الن ّْع َمة» ،تألیف شیخ
مال ّ
الدین و ت ُ
صــدوق در اوایــل دوران غیبت کبری ،اهمیت
خاصی دارد .در این دوره ،دسترسی به امام(عج)،
از طریق نواب خاص ممکن نبود .شیخ صدوق هم
در تاریخ شیعه ،شخصیت برجسته و ویژهای است؛

پــدرش از شیعیان برجسته بــود و چــون صاحب
فرزند نمیشد ،در نامهای به امام زمان(عج) ،از
طریق نایب خاص ،تقاضا کرد که آنحضرت برای
فرزنددار شدن وی دعا کند و پروردگار به برکت
آن دعا ،دو فرزند به علی بن حسین عنایت کرد که
یکی از آن ها ،شیخ صدوق بود .پد ِر شیخ صدوق،
خودشازمؤلفانخوبشیعهاستوکتاب«اإلمامة
والتبصرة من الحيرة» را به رشته تحریر درآورده.
شیخ صدوق در سفری برای زیــارت مرقد مطهر
حضرت ثامنالحجج(ع) ،هنگامی که به نیشابور
رسید ،با انبوه ســواالت شیعیان دربــاره مسئله
غیبت روبهرو شد؛ این بود که بعد از بازگشت از سفر
زیارتی ،تصمیم گرفت کتابی در این زمینه تألیف
کند؛ اما نمیدانست که این اثر را باید چگونه آغاز
کند و به اتمام برساند؟ چنانکه شیخ در ابتدای
کتاب َ
«ک ُ
َمام الن ّْع َمة» آوردهاســت،
مال ّ
الدین و ت ُ
چگونگی ساختار و شکل نگارش کتاب را در
رؤیایی که به محضر امام عصر(عج) شرفیاب شده
بود ،از آن حضرت آموخت و هنگامی که از خواب
بیدار شد ،به عبادت پرداخت و روز بعد ،نگارش
کتاب را آغاز کرد .او این کتاب را با بررسی غیبت
در دوران انبیای الهی آغاز کردهاست و موضوع
آن را ،به عنوان آزمونی از آزمــونهــای الهی به
مخاطبان ارائه میکند .نکته جالبی که به غیر از
متنآموزندهوعالیکتاب،باعثجلبنظرمخاطب
میشود،عنوانآناست.شیخصدوقاینعنوانرا
از آیه سوم سوره مبارکه مائده گرفته که میفرماید:
«ا ْل َي ْو َم َأ ْك َم ْل ُت َل ُك ْم ِدي َن ُك ْم َو َأت َْم ْم ُت َع َل ْي ُك ْم ِن ْع َم ِتی
ال ْ َســا َم ِدينًا» .شأن نزول این آیه،
يت َل ُك ُم ْ ِ
َو َر ِض ُ
واقعه غدیرخم است و انتخاب عنوان کتاب از سوی
شیخ صدوق ،این نکته را به ذهن متبادر میکند
که روز هشتم ماه ربیعاالول ،در کنار ماتم و عزای
شهادتامامحسنعسکری(ع)،پیامینویدبخش
بــرای مؤمنان دارد که غدیری دیگر بــرای بیعت
دوباره با امام زمان(عج) فرا رسیدهاست.

