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مقدمۀ ويراستار

اِدِق الَْوفِّي، النُّوِر  اللُهمَّ َصلِّ َعلى الَْحَسِن بِْن َعلِيِّ بِْن ُمَحمٍد، الْبَرِّ التَِّقي، الصَّ
يِن،  ِة الدِّ الُْمِضِئ، َخاِزِن ِعْلِمَك، َو الُْمَذكِِّر بِتَْوِحيِدَك، َو َولِيِّ أَْمِرَك، َو َخَلِف أَئِمَّ
نْيَا، فََصلِّ َعَلْيِه يَا َربِّ أَْفَضَل َما َصلَّْيَت َعَلى  ِة َعَلى أَْهِل الدُّ اِشِديَن، َو الُْحجَّ الُْهَداِة الرَّ

أََحٍد ِمْن أَْصِفيَائَِك َو ُحَجِجَك َو أَْوالِد ُرُسلَِك يَا إلََه الَْعالَِمين.
در ادامة نگارش و چاپ سه كتاِب »مروری بر انديشه های سياسی 
و اخالقی امام صادق)ع(« )انتشارات بوستان كتاب، 1394(، »مروری بر 
انديشه های سياسی و اخالقی امام كاظم)ع(« )انتشارات بوستان كتاب، 
1394( و »سيری در سيرة اخالقی امام حسين)ع(« )انتشارات بوستان 
كتاب، 1397(، خدای بی همتا راـ  كه هر نعمتی از جانب اوستـ  بسی 
سپاسگزارم كه توفيق نگارش و چاپ چهارمين كتاب در باب انديشه های 
سياسی و اخالقِی يكی ديگر از ستارگان فروزان و بی بديل آسمان امامت 
و واليت و هدايت، حضرت امام حسن عسكری)ع(، را به حضرت عالمه 

آيت اهلل والد عظيم الشأن و استاد واالمقامم روحی له الفداه عطا فرمود. 
پيامبر خاتم و امامان )عليهم افضل صلوات المصلين(، مطابق بيان 



10      ماه در محاق

نورانی حضرت سجاد)ع( از شش نعمت و هفت فضيلت برخوردارند 
كه عبارتند از: علم و حلم و سماحت و شجاعت و فصاحت و محبت در 
دل مؤمنان و آن هفت فضيلت چنين اند: پيامبر و صّديق و طيّار و اسداهلل 
و اسدالرسول و دو سبط اين امت.1 امام عسكری)ع( نيز در شمار همين 
سلسلة جليله و مجموعة كريمه قرار دارد و از فيض سراسر نور و سرور 
آن شش نعمت ذی قيمت و اين هفت فضيلت بی شراكت، مستفيض و 

بهره مند است.
كتاب پيش رو كه عهده دار تبيين و معرفی انديشه های سياسی و 
اخالقی يازدهمين چراغ پرفروغ سپهر امامت و واليت است، در عين 
شيوايی و رسايی بيان و نوشتار، كه از مختصات بارز و مشهود مؤلف 
فرهيخته و نويسندة فرزانة آن است، به گونه ای عميق و دقيق و با نگاهی 
جامع و رادع، منش و روش هماره زنده و پاينده و كالم و كردار هميشه 
درس آموز و جهالت سوز امام عسكری)ع( را در معرض ديد و نظر مخاطب 
قرار داده، سمند تيزروی فكر و نظر او را در ميدانی فراخ و مبسوط به 
جوالن درمی آورد و افقهايی نو و پر جذبه و دلنشين را فرا رويش می نهد، 
و اين پيام خردمندانه را در صقع جانش می نشاند كه آن منش و روش 
پايدار و آن كالم و كردار ماندگار در هر عصر و مصری قدرت اثرگذاری و 
قابليت تحول آفرينی دارد و هرگز كهنه و فرسوده نمی شود و غبار پيری و 
فسردگی بر آن نمی نشيند؛ تا جان مخاطب چه اندازه ظرفيت داشته و وعاء 
َماِء َماًء َفَسالَْت َأْوِدَيٌة  روحش چه ميزان گنجايش داشته باشد: »َأْنَزَل ِمَن الَسّ

بَِقَدِرَها«؛2 »اّن هذه القلوب أوعیة فخیرها أوعاها«.3

1. محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج45، ص138. 
2. الرعد/17. 

3. محمد دشتی، ترجمۀ نهج البالغۀ حضرت اميرالمؤمنين علی عليه السالم، ص658. 



كتاب حاضرـ  به جز وجيزة فاترة نگارندة اين سطورـ  از يك 
پيشگفتار و 25 فصل تشكيل شده است. اين كتاب نيز همانند سه كتاب 
پيشين با هدف آشنايی خوانندگان گرامی با سبك زندگی اسالمی 
پيامبر)ص( و اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السالم پديد آمده است. 
حضرت استاد در پيشگفتار كتاِب »مروری بر انديشه های سياسی و اخالقی 
امام صادق)ع(« چنين آورده اند: »امروز آنچه برای مسلمانان ايران و جهان 
اهميت بسيار دارد، تحقق بخشيدن به سبك زندگی اسالمی است. قطعًا 
مسلمان می خواهد به سبك اسالم زندگی كند. سبك زندگی اسالمی را 
بايد از متن كتاب و سنت و از مطالعة سبك زندگی پيامبر)ص( و اهل بيت 

عصمت و طهارت )عليهم السالم( به دست آورد.«
در كتاب حاضر نيز بنا بر همين بوده است كه خوانندة ارجمند با 
مهمترين خطوط سبك زندگی اسالمی در گفتار و كردار يكی ديگر از 
امامان معصوم عليهم السالمـ  كه به حق مصداق بارز »هو المسك ما كّررته 
يتوضع« استـ  آشنا شود و از اين رهگذر، برای دنيا و عقبای خود به قدر 
وسع و توان ره توشه ای ماندگار و سرمايه اي نجات بخش برگيرد و به 

سعادت دنيا و آخرت نائل آيد. 
بی شك آگاهی از انديشه های سياسی و اخالقی و به طور كلی سيرة 
نظری و عملی يازدهمين امام هدايتگر بشريت، حضرت عسكری)ع(، 
در عصر حاضر نيز می تواند برای مرد و زن مسلمان و معتقد به امامت 
و واليت و حتی برای هر وجدان خفتة بشری، درس آموز و الهام بخش 
باشد، به شرطی كه هم مدلل و معقول و هم شيوا و رسا بيان گردد. به فضل 
پروردگار متعال، كتاب حاضرـ  و نيز سه كتاب پيش از آنـ  بدون اغراق 
و گزافه از چنين خصايصی برخوردار است و به خواست خداوند سبحان 

می تواند كام جان تشنگان معارف الهی را سيراب نمايد.

مقدمة ويراستار          11
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گفتنی است كه كتاب »مروری بر انديشه های سياسی و اخالقی امام 
جواد)ع(« به قلم مؤلف مكرم كتاب حاضر نيز رو به اتمام است و به ياری 

خداوند قادر متعال به زودی برای چاپ و نشر تحويل خواهد شد. 
يَّتِِه، و أَِمْتنِى َمَماتَُهْم، و تََوفَّنِى َعَلى ِملَّتِِهْم، و  اللَُّهمَّ أَْحيِنِى َحيَاَه ُمَحّمٍد و ُذرِّ
ْق بَْينِى و بَْينَُهْم َطْرفََه َعْيٍن أَبَداً فِى الدنيَا و اآلِخَره.1   اْحُشْرنِى فِى ُزْمَرتِِهْم، و ال تَُفرِّ

و آِخُر َدعوينا أن الَحمُدهللِ َرِب العالَمين. 
تهرانـ  دانشگاه عالمه طباطبائی

دانشكدة روان شناسی و علوم تربيتی
گروه فلسفة تعليم و تربيت اسالمی

شهريور 1400    
سعيد بهشتی                                                                                     

1. محدث قمی، كليات مفاتيح الجنان، دعای بعد از نماز و زيارت عاشورا، ص842 .



پيش گفتار

بر هر مسلماني شناخت امام، واجب است؛ چراكه امام علي)ع( 
مي فرمايد:

ُة َقّواُم اهلِل َعلي َخلِقِه َو ُعَرفائُُه َعلي ِعباِدِه، َول َيدُخُل الَجنََّة إّل َمن  ئمَّ »إنَّمَا اأَلَ
َعَرَفُهم َو َعَرَفوُه، َولَيدُخُل الّناَر إّل َمن َأنَكَرُهم َو َأنَكُروُه«1 امامان از سوي خدا 
تدبيركنندگان امور مردم و رئيس و نقيب آگاه بر بندگانند، تنها كسي به 
بهشت مي رود كه امام را بشناسد و متقاباًل امام هم او را بشناسد و تنها كسي 

به جهنم مي رود كه او امام را، و امام او را انكار كند.
كسي كه امام  شناس است و مقام امام را به رسميت مي شناسد، طبعًا 
امام هم او را به عنوان پيرو، و مطيع، و گوش به فرمان، به رسميت مي شناسد 
و او را هدايت مي كند؛ آن هم هدايت به معناي ايصال به مطلوب، نه به 
معناي ارائة طريق. قرآن كريم، هدايت امامانه را هدايت به امر ناميده و 

دربارة چند تن از پيامبراني كه منصب امامت داشته اند، مي فرمايد:

1. نهج البالغه، خطبة 152.
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الِة  ًة َيهُدوَن بَِأِمرنا َو أوَحینا إلَیِهم ِفعَل الَخیراِت َو إقاَم الصَّ »َوَجَعلناُهم أئمَّ
كاِة َو كانُوا لَنا عابِديَن«1 آنها را اماماني قرار داديم كه به فرمان ما  َو إيتاَء الزَّ
هدايت كنند و فعل خيرات و اقامة نماز و دادن زكات را به آنها وحي كرديم 

و آنها پرستندگان ما بودند.
فرق است بين هدايت پيامبرانه و هدايت امامانه. آن يكي فقط ارائة 
طريق مي كند و اين يكي به مقصد مي رساند. به همين جهت است كه 
امامت باالتر از نبوت است. نه هر پيامبري امام است و نه هر امامي پيامبر؛ 

بنابراين، بدون هدايت امامانه هيچ كس راه به جايي نمي برد.
ظلمات است بترس از خطر گمراهي  قطع اين مرحله بي همرهي خضر مكن 
ابراهيم خليل)ع( بعد از مقام نبوت و رسالت، با گذراندن چند 
آزمون سخت، به امامت رسيد. بعد از آن آزمون هايي كه مربوط به مال و 

افتادن در آتش نمرود و ذبح فرزند بود، خداي متعال به او فرمود: 
»إنّي جاِعُلَك لِلّناِس إمامًا«2 من تو را امام مردم قرار دادم.

او پس از رسيدن به اين مقام به پيشگاه خدا عرض كرد: »َو ِمن 
ُذّريَّتي« به برخي از ذريّه ام هم اين مقام را عطا فرما.

در جواب او فرمود:
»لَيناُل َعهِدي الّظالِمیَن«3 عهد امامت من به ظالمان نمي رسد.

جملة فوق دليل عصمت امام است. اگر كسي در تمام عمر يك 
لحظه به شركـ  كه ظلم عظيم است4 ـ  يا گناه ديگريـ  كه ظلم به نفس 
يا ظلم به مردم استـ  آلوده شده باشد، شايستة امامت نيست؛ هرچند كه 

ابوذر زمان يا سلمان دوران باشد.

1. انبيا، آية 73.
2 و 3. بقره، آية 124.

4. لقمان، آية 13.



امام علي)ع( ظلم را سه قسم كرده است: ظلمي كه نابخشودني 
است،ـ  يعني شركـ  و ظلم بخشودنيـ  يعني ظلم به خويشتنـ  و ظلمي 

كه بدون مجازات نيستـ  يعني ظلم به مردمـ  و مي فرمايد:
»اَلِقصاُص ُهناَك َشديٌد«1 در عالم ديگر، قصاص آن، سخت است.

انكار امامت نيز همچون اعتراف به امامت طرفيني است. افرادي كه 
امامت را قبول ندارند، امامت هم آنها را قبول ندارد و بنابراين، از هدايت 
امامانه محروم اند؛ هرچند كه از هدايت پيامبرانه محروم نبوده اند؛ چراكه 
براي آنها اتمام حجت شده است، و اگر به عللي، اتمام حجت نشده باشد، 

معذورند؛ مگر اينكه جاهل مقصر باشند. 
اين مقدمه را از اين جهت آوردم كه معلوم شود چرا اين بندة حقير به 
وصف امامي پرداخته ام كه عمرش كوتاه و دوران امامتش بسي كوتاهتر بوده و 
در پادگان عباسيان تحت نظارت شديد پليسي و اطالعاتي قرار داشته و نگارنده 
 به او عنوان »ماه در محاق« داده و در عين حال با تدبيري بي نظير با شيعيان

بالد، گه گاه ارتباط ديداري و به طور عمده، ارتباط مكاتبه اي برقرار فرموده و 
نقش امامت خود را با استمداد از عالم غيب، به بهترين وجه ايفا كرده است.

بعد از اين امام همام، امامت از دوران حضور، وارد دوران كوتاه 
غيبت صغري و دوران طوالني غيبت كبري مي شود. چه كسي مي تواند 
شيعيان را براي اين تحول عظيم آماده كند؟! امامان پيشين و در رأس آنها، 
پيامبر خاتم)ص( زمينه سازي كرده اند. اكنون وقت آن است كه اين قوه 
به فعليت برسد تا شيعيان در دام مهدويت سنّيانهـ  كه مهدويت نوعي استـ  

 

گرفتار نشوند و ترفند واقفيهـ  كه امامت را به حضرت كاظم)ع( ختم 
مي كردندـ  جا نيفتد و زمينه براي فرقه هاي جديد، پديد نيايد و مهدويت، 

1.  نهج البالغه، خطبة 176.
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بازيچة اغراض فرصت طلب ها نگردد.
اين نقش حساس و سرنوشت ساز بر عهدة امام عسكري)ع( است. 
او در آن شرايط تلخ خفقان و در شرايطي كه دشمن در كمين است تا بداند 
حضرت، فرزند و جانشيني دارد يا ندارد، و اگر دارد، او را بكشد يا كاماًل 
زير نظر بگيرد و مانع ارتباط وي با شيعيان گردد، بايد خواص و نمايندگان 
خود را از تولد او آگاه كند و حتي به برخي از آنهايي كه توانسته اند به 

محضرش بار يابند، او را نشان دهد.
اين مرحله، مرحلة دشواري است، چگونه مي توان جان كودكي را 
كه آيندة بشريت به او سپرده شده و دستگاه هاي جاسوسي در كمين او 
هستند، حفظ كرد و به شيعيان اعالم كرد كه سلسلة امامت منقطع نشده 
و آن كه در انتظارش هستند، متولد شده و زمان گذر از عصر حضور به 
 عصر غيبت فرارسيده و بعد از اين بايد در انتظار قيام بود؛ آن هم نه انتظار،
به معناي فرار از مسئوليت، و رها كردن ميدان جهاد و مبارزه با منكرات، و 
ستيز با ظلم و استبداد و خشونت؛ بلكه به آن معنايي كه امام علي)ع( بيان 

فرموده و امام صادق)ع( به نقل آن پرداخته است.
وي مي فرمايد: اميرالمؤمنين)ع( در يك مجلس، چهارصد باب از 
آنچه براي دين و دنياي مؤمن، شايسته و بايسته است، به اصحاب خود 

تعليم داده است.
يكي از آن چهارصد باب چنين است:

ِط بَِدِمِه في َسبیل اهلل«1 منتظر امر ما مانند كسي  »اَلُمنَتِظُر أِلَمِرنا َكالَمَتَشِحّ
است كه در راه خدا در خون خويش غوطه ور است.

1. بحاراالنوار، ج10، ص104، ب7، ح1. مجلسي پس از نقل حديث اربع مأه، مي گويد: اين 
حديث در تحف العقول هم آمده، ولي ما آن را از خصال صدوق نقل كرده ايم كه از حيث 

سند و متن، صحيح تر است )همان، ص117(.



مبارزه هميشه هست؛ چه در عصر حضور و چه در عصر غيبت، چه 
در عصر تقيه و چه در عصر قيام؛ همان راهي كه سليماني ها و المهندس ها 
پيموده و همواره مي پيمايند. المهندس در نامه اي به حضرت آيت اهلل 

العظمي سيستاني مي نويسد:
براي توقف اين حملۀ وحشيانۀ يزيديـ  تكفيري و بعثي و به منظور 
دفاع از مقدساتمان و حرم امامانمان... و دفاع از آبرويمان، عراقمان و همۀ 
مظلومان، با جان و مال و هرآنچه در توان داريم، براي حمل سالح، جهاد و 
مشاركت در بسيج مقدس حسيني با شما پيمان مي بنديم. هزاران مجاهد... به 
نداي شما لبيك گفته اند و امروز به جبهه هاي نبرد حق عليه باطل پيوسته اند... 
مطمئن باشيد سيد ما، مطمئن باشيد كه ما در كمين آنها هستيم و آنها امكان 
عبور نخواهند داشت، مگر اينكه بخواهند از اجساد ما بگذرند. پيروزي فقط 

از خداوند عزيز و حكيم است.1 
 محدود بودن و محصور بودن امـام هـادي و امـام عسكري
ـ عليهماالسالمـ  در عسكر يا پادگان ارتش مزدور خلفاي بي رمق عباسي 
كه به شب نشيني ها و باده گساري ها خو گرفته بودند، براي شيعيان بسيار 
گران بود؛ ولي سيستم وكالت و نيابت خاصه كه از زمان امام كاظم)ع( 
آغاز شده بود، حّل مشكل را آسان مي كرد. وكال و نواب، پيام هاي كتبي و 
شفاهي امامان را به شيعيان مي رسانيدند و متقاباًل سؤاالت آنها را منعكس 
مي كردند و پاسخ مي گرفتند و در وجوهات شرعي طبق دستور تصرف 
مي كردند. به عنوان نمونه، احمد بن اسحاق مسجد امام حسن عسكري)ع( 
را در قم به دستور آن حضرت با پول وجوهات بر سر پاي آورد؛ مسجدي 

كه قرنهاست، مجذوب خاص و عام است.

1. افق حوزه، 99/4/2.
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باز شدن باب وكالت و نيابت خاصه، در حقيقت تمريني بود براي 
ورود شيعيان به عصر غيبت كبري و نيابت عاّمه؛ چراكه در دوران امام 
هادي و امام عسكريـ  عليهماالسالمـ  شيعيان در حال تمرين ورود به 
عصر غيبت كبري بودند. در دوران غيبت صغراي امام دوازدهم)ع( سيستم 
وكالت و نيابت خاصه بسيار محدود شد و تنها چهار تن به اين افتخار 
نائل شدند؛ آن هم در طول يكديگر كه نخستين آنها عثمان  بن  سعيد َعمري 
است كه نيابت خاّصة او از زمان امام هادي)ع( آغاز شد و در زمان امام 
عسكري)ع( و در عصر غيبت صغري ادامه يافت و در اين عصر منحصر 
به فرد بود. با ارتحال وي نوبت به فرزندش محمد رسيد و به امر حضرت 
قائم)ع( وكالت و نيابت خاصه را تداوم بخشيد. او مي گويد: حضرت را 
ديدم كه در مستجار به جامة كعبه آويخته و به درگاه خدا عرض مي كند: 
خدايا از دشمنانت انتقام بگير. پس از وي نوبت به حسين  بن روح رسيد. 
او ميان شيعيان و امامشان واسطه بود و همچون دو سلف خويش، يگانه 
و منحصر به فرد بود. آخرين شخصيتي كه بر مسند نيابت خاصه نشست، 

علي  بن محمد سمري بود.
در مدت نيابت طولي اين سفيران، ذهن شيعيان براي ورود به 
دوران غيبت كبري و انتظار، آمادگي كامل پيدا كرد؛ از اين رو حضرت به او 
نوشت: شش روز ديگر مي ميري و غيبت تاّمه آغاز خواهد شد. بعد از اين، 

ظهور و حضوري نيست، مگر به اذن خداي متعال.1
از آن پس دوران غيبت كبري و نيابت عامه فرارسيد؛ چراكه شيعيان 
 مراحل آمادگي را كه از زمان امام هفتم)ع( آغاز شده بود، به طور كامل
پشت سر گذاشته بودند. زندان هاي چندين سالة امام كاظم)ع( و مسافرت هايي 

1. بحاراالنوار، ج51، ص261، ح7.



كه او به صورت ناشناخته انجام مي داد و محصور بودن امام هشتم)ع( در 
مرو و حبس امام هادي)ع( و امام عسكري)ع( در عسكر، ورود به دوران 
غيبت كبري را براي شيعيان و ادامة جهاد و مبارزه را در حال تقيه و غير 

حال تقيه آسان كرد.
اكنون كتاب »ماه در محاق« كه گامي كوچك در راه معرفي سيرة 
عملي و قولي امام يازدهم)ع( است، تقديم ارادتمندان آن حضرت مي شود. 
مهمترين نقش آفريني حضرت، معرفي امام قائم)ع( به شيعيان و عبور دادن 
ايشان از عصر حضور به عصر غيبت صغري و غيبت كبري است و الحق، 
اين وظيفه را حضرتش مرحله به مرحله به طور دقيق و كامل انجام داده 

است.
در اينجا از كاركنان مؤسسة قديمي اطالعات و گردانندگان آن كه 
همواره مرا سپاسگزار و رهين منت بزرگوارانة خود كرده اند، تشكر مي كنم. 
توفيقات روزافزون ايشان را در خدمت به انقالب و نظام مقدس جمهوري 
اسالمي از خداي متعال خواهانم. همچنين از فرزند گرامي، حجةاالسالم 
والمسلمين دكتر سعيد بهشتي، استاد دانشگاه عالمة طباطبائي، كه همانند 
دو كتاب »تأمالت كالمي و مسائل روز« و »گوهر و صدف دين«، كتاب 
حاضر را هم به دقت ويرايش كرده و بر آن مقدمه نگاشته، تشكر و قدرداني 
و از درگاه معبود يكتا براي ايشان موفقيت و نيكوسرانجامي مسئلت 

مي كنم.
حوزة علمية قم، تيرماه 1398

احمد بهشتي
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عسكر كجا و عسكري كيست؟

در ُسّر َمن َرآ يا همين سامّراي كنوني، محله اي بود به نام عسكر. 
دو امام همام در اين محله سكونت اجباري داشتند نه اختياري. به همين 
جهت آنها را عسكري مي ناميدند؛ چنان كه همانجا هم دفن شدند و امروز 
زيارتگاه خيل عاشقان و كعبة آمال شيفتگان و پناهگاه بي پناهان است. يكي؛ 
دهمين جانشين راستين پيامبر اعظم)ص(ـ  امام هادي)ع(ـ  و ديگري؛ 
يازدهمين امام برحق و ولي مطلقـ  حسن  بن علي)ع(ـ  است. امروز وقتي 

گفته مي شود: امام عسكري، منظور از آن، امام يازدهم است.
عسكر يعني لشكر. آنجا پادگان نظامي خلفاي عباسي بود. علت 
انتقال پادگان نظامي از بغداد به سامّرا، حركات مغرورانه و مستانة 
اسب سواران سپاه دولتي و ناراحتي و شكوائيه هاي مردم بود. هر كه را 
مي خواستند زير نظر بگيرند تا به طور محسوس و غيرمحسوس تحت 
مراقبت شديد باشد و ديدارها و ارتباطاتش توسط مأموران خشن و 

سبك سر به طور كامل كنترل گردد، جايش عسكر بود.
خلفاي عباسي كه در آن سالها تعادل خود را از دست داده بودند و 



22      ماه در محاق

هر كدام چند صباحي بيشتر بر اريكه قدرت باقي نمي ماندند، از هيچ كس 
بيم و هراس نداشتند، به جز شيعيان راستين و نظام مستحكم امامت و 
واليت. آنان از يك سو تحمل وجود و حضور ائمه را نداشتند و از سوي 
ديگر نمي خواستند به گونه اي رفتار كنند كه خشم توده ها را برانگيزند. 
تجربه نشان داده بود كه نه قتل كارساز است و نه زندان و نه تفويض 
ظاهري خالفت و نه مواصلت و نه تطميع و تهديد! نياكان آنها، همه اين 
راهها را پيموده بودند. منصور، امام صادق)ع( را شهيد كرد. هارون امام 
كاظم)ع( را سالها به زندان انداخت و سرانجام در زندان مسمومش كرد. 
مأمون واليت عهدي را به امام رضا)ع( تفويض كرد تا اگر كمر به قتلش 
مي بندد، متهم نشود. او دخترش را به عقد امام جواد)ع( درآورد تا به مردم 
وانمود كند كه به اين خاندان عالقه مند است و حتي ادعاي تشيع مي كرد. 
اين سياست ها بر نفرت توده مردم نسبت به خاندان عباسي و خالفت 
آنها و بر عشق و عالقة مردم نسبت به ائمة اطهار)ع( افزود. آخرين ترفند، 
حصر خانگي بود. در اين حصر خانگي هر دو امام را تحت مراقبت شديد 
قرار دادند. ديد و بازديدها و رفت و آمدها نه به طور كلي ممنوع و نه 

آن گونه كه بايد و شايد آزاد بود.
شيعيان، درس تقيه را خوب آموخته بودند. راهنمايي ها و تعاليم 
امامان معصوم به آنها صالبت و درايت و سياست آموخته بود. هدف، حفظ 
مذهب و پاسداري مكتب و گسترش معارف ناب اسالم بود. ارادتمندان 
ائمه هر كجا بودند، مي دانستند چه كنند كه هم خود را از خطر جرثومه هاي 
شهوت و فساد حفظ كنند و هم به گونه اي رفتار نكنند كه سنگر مستحكم 
امامت به خاطر برخي از رفتارهاي حساب  نشده آسيب ببيند. نظام نيرومند 
وكالتـ  كه از زمان امام كاظم)ع( جا افتاده بودـ  اگرچه آسيب هايي هم 
داشت، ولي كار را بر شيعيان آسان كرده بود. ُوكال مي دانستند كه چگونه با 



مقام امامت ارتباط برقرار كنند و مكاتبات را چگونه انجام دهند و وجوهات 
شرعي را چگونه دريافت كنند و طبق دستور به مصرف برسانند.

فعاليت گستردة شيعيان آگاه تحت رهبري امامان خويش استمرار 
داشت. اينان سنگربانان عقيده بودند و پيروان ائمه اطهار را از لغزش و 
انحراف و گمراهي حفظ مي كردند و اجازه نمي دادند كه عوامل حكومت 
در آنها نفوذ كنند و به انحراف بكشانند؛ به همين جهت بود كه تشيع علوي 
به عنوان نهادي محكم و استوار بر سرپاي ماند و روز به روز توسعه پيدا 
كرد. اگرچه انشعاباتي در بين پيروان پديد آمد، ولي هيچ كدام آن گونه كه 
انتظار مي رفت، رونق پيدا نكردند. امروز از شيعة كيساني خبري نيست. 
شيعيان زيدي يمن گرايش بيشتري به شيعة اثني عشري ايران دارند و 
خواهند داشت. علوي هاي شام خود را شيعه مي شمارند. اسماعيليه كه 

روزگاري در مقابل بني عباس قد علم كرده بود، امروز رونقي ندارد.
پيش از ماجراي اسف انگيز داعش كه سوريه را به آتش كشيد 
 و هزاران نفر را آواره كرد و بيشتر آنها را به قتل رسانيد و در گورهاي
چند هزار نفري مدفون ساخت، با حمايت و فعاليت سفارت ايران و 
رايزني فرهنگي، فاصله علوي ها از تشيع در حال كاهش بود. بي خود نبود 
كه دشمنان اسالم ناب از ترس هالل شيعي به دست و پا افتادند و كردند 

آنچه كردند!
امام عسكري را مجبور كرده بودند كه هفته اي دو روز به ديدار 
خليفه برود؛ روزهاي دوشنبه و پنجشنبه. در اين دو روز در مسير امام 
غوغايي بود. دلهاي شيفته و چشمان مشتاق، فرصتي مي يافتند كه در مسير 
حضرت اجتماع كنند و طلوع ماه را كه به صالحديد خليفة جور از محاق 
خارج شده بود و درخشيدن گرفته و پرده ظلمت شب خفقان و ارعاب 
را دريده، تماشا كنند. حضور اسبها و استرها در مسير، حكايت مي كرد از 
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اينكه مردم مشتاق، اهل شهر نيستند، بلكه مسافراني اند كه از راههاي دور و 
نزديك، از شهرها و روستاها و بيابان ها آمده اند تا اگر توفيق مشافهه نيست، 

الاقل توفيق مشاهده باشد. مگر نگفته اند: ما ال يُدَرُك ُكلُّه ال يُتَرُك ُكلُّه؟!
جمعيت به قدري متراكم بود كه راه بندان مي شد. سروصداي آدمهاي 
مشتاق و چارپايان گوش فلك را كر مي كرد. هنگام عبور آن امام معصوم و 
آن بازداشتي مظلوم كه در نهايت سادگي و به دور از تشريفات ظاهري بود، 
نه تنها صداها كه نفسها در گلوها حبس مي شد. گويا به حيوانات هم الهام 
شده بود كه خاموش باشند تا در آن فضاي آرام نه تنها چشمهاي عشاق 
محظوظ شوند، بلكه شايد گوشها هم كالمي و پيامي از آن منبع فيض 
بشنوند و آويزة خود كنند؛ ولي هيهات! مگر جاسوسان دربار و مزدوران 
جيره خوار اجازه مي دادند كه يگانه وارث علوم وحياني و يكتا بازماندة 
بيت عصمت و طهارت صمداني لب به سخن بگشايد و جانهاي مشتاق 
را طراوت و حالوت بخشد! جالب اينكه هر قدم كه مركب حضرت پيش 
مي رفت، مردم حاضر با حرص و ولع راه را باز مي كردند و مشكلي براي 

عبور آسان و آرام باقي نمي ماند.
مردم مي توانستند با صلوات و سالم عقده گشايي كنند؛ اما درس 
تقيه را خوب آموخته بودند و مي دانستند كه اين گونه كارها سوژه اي 
خواهد شد براي دستگاه جبار خالفت كه مشكالت بيشتري براي رهبر 
برخاسته  از دل و جانشان فراهم سازد؛ بلكه همين ديدار را هم محدود 
گرداند. آنها زمزمه هاي عاشقانه را در دلها پنهان مي كردند و حتمًا در 
جلسات خصوصي و خانوادگي و ديدارهاي دوستانه بر زبان مي آوردند تا 

هم ديده باشند و هم گفته باشند؛ زيرا:
چشم عاشق نتوان دوخت كه معشوق نبيند

ناي بلبل نتوان بســت كه بر گل نســرايد



گاهي كه كاسة تحمل دستگاه عريض و طويل خالفت لبريز مي شد، 
امام را از حصر خانگيـ  بدون محكمه و محاكمهـ  به حبس مي انداخت 
و مردم مشتاق را از همين ديدار هم محروم مي كرد. اما نه حصر خانگي 
كارساز بود و نه حبس. شجرة طيّبة امامت سايه گستر شده بود. همه دانسته 
بودند كه در امواج كوه پيكر و ساحل شكن فتنه، اهل بيت عصمت و طهارت 

كشتي نجات است؛ چراكه پيامبر اعظم)ص( فرموده بود:
»ُهم سفينة نوٍح َمن َركِبَها نَجي و َمن تََخلََّف َعنها َهوي. النّاجي 
في الجنّة و الهاوي في لَظي«1 آنها )اهل بيت( بسان  كشتي نوح  اند. هر كس 
به آنها پناه برد ناجي و هر كس از آنها تخلف كند هاوي است. جاي ناجي 

بهشت و جاي هاوي دوزخ است.
فردوسي گويد:

بياراسته همچو چشم خروس يكي پهن كشتي به سان عروس 
همان اهل بيــت نبي و وصي محمد بــدو انـدرون بــا علي 
كرانه نــه پيدا و بــن ناپديد خـردمند كـز دور دريـا بـديد 
كس از غرق بيرون نخواهد شدن بدانست كـو موج خواهد زدن 
شــوم غرقه دارم دو يار وفي بـه دل گفت اگر با نبي و وصي 
به نزد نبــي و وصي گير جاي اگر چشم  داري بـه ديگر سراي 
چنين است آيين و راه من است گرت زين بد آيد گناه من است 

پرتو حيات بخش امامت نه تنها دلهاي مستعد و قابل مسلمانان را 
روشن كرده و اميد به آينده بخشيده بود، بلكه آرام آرام كليساها و خانه هاي 
پيروان اديان ديگرـ  به ويژه عيسويانـ  نيز از آن برخوردار شده بودند. 
سيدهاشم بحراني در كتاب حلية االبرار از احمد نصير بصري نقل كرده 

ج1، ص630: سفن. 1. سفینةالبحار،
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است كه گفت: ما در محضر امام عسكري)ع( بوديم. خادمي از دربار 
خليفه آمد و گفت: اميرالمؤمنين)ع( تقديم سالم كرده و گفته است: انوش 
نصراني از ما تقاضا كرده است كه از شما بخواهيم به خانه اش برويد و 
براي شفاي فرزندانش دعا كنيد. نمي خواهيم شما را به زحمت بيندازيم، 
ولي او به دعاي بقاياي نبوت و يادگاران رسالت نياز دارد و هدفش تيّمن 

و تبّرك است.
جاي سؤال است كه چرا و چگونه خليفة جور و دشمن اهل بيت 
كاسة داغ تر از آش شده و مصّرانه از امام مي خواهد كه دعوت انوش را 
اجابت كند و اين برنامه را كه به دستور خليفه و تحت نظارت شديد 
مأموران انجام مي گيرد به اجرا بگذارد؟ انوش دو بچه بيمار و مردني دارد و 
اميدش از همه جا به نوميدي گراييده! تنها جايي كه باقي مانده، بيت وحي 
و عصمت و طهارت است. او تدبيري انديشيده كه خليفه را راضي كند و 
امام را به خانه خود برد و از او شفا بجويد. اما خليفه اميدوار است كه تير 
انوش به سنگ بخورد و دعاي امام مستجاب نشود تا همه بدانند كه نبايد 
به اين خاندان اميدوار باشند. باري هنگامي كه فرستادة خليفه پيام را ابالغ 

كرد، حضرت فرمود:
نا مِنَ المسلمين« ستايش  »الحمدهلل الّذي َجَعل النَّصاري أعَرَف بَِحقَّ

خداي را كه مسيحيان را به حق ما آگاه تر از مسلمانان ساخت.
سپس به دستور حضرت مركب را آماده كردند و ما به سوي خانة 
انوش به راه افتاديم. چون به خانة انوش رسيديم، او با سروپاي برهنه در 
حالي كه انجيل را بر سينه داشت و كشيشان او را همراهي مي كردند به 

استقبال آمد و عرضه داشت:
سرورم! با اين كتابي كه تو به محتواي آن از ما آگاه تري، به تو متوسل 
مي شوم. از اينكه مزاحم شده ام، مرا ببخش. به حق مسيح و به حق اين انجيل 



سوگند ياد مي كنم كه اگر از خليفه درخواست كردم كه به شما زحمت بدهم 
به خاطر اين است كه تو را همانند مسيح مي شناسم و مقام تو در پيشگاه 

خداي متعال كمتر از مقام آن حضرت نيست.
امام به خاطر چنان معرفتي كه نصيب انوش شده، خداي را حمد 
گفت و در جايگاهي كه برايش آماده كرده بودند، جلوس فرمود. همة 
حاضران بر پاي ايستاده بودند. تو گويي آرزو مي كردند كه پروانه وار بر 
گرد شمع وجودش بال بگشايند و بسوزند. طفالن بيمار بر بستر آرميده 
بودند و گويي نفسهايشان به شماره افتاده و مرگ را تجربه مي كردند. امام 
پاكان و طبيب مسيحادم بيماران در حالي كه سكوتي جانانه خانة انوش را 
فراگرفته بود، لب به سخن گشود. حضرت رو به جانب انوش كرد و در 
حالي كه چشم پرفروغش را به يكي از بچه ها دوخته بود، فرمود: اين يكي 
براي تو باقي مي ماند و خالصانه مسلمان مي شود و به واليت ما اهل بيت 

روي مي آورد و آن ديگري بعد از سه روز از تو گرفته مي شود.
انوش عرضه كرد: به خداي يكتا سوگند! كه سخن تو حق است. 
از آنجا كه فرموديد: آن يكي مسلماني واليت مدار و مؤمني امامت شعار 
مي شود خوشحال شدم و به مرگ آن ديگري راضي گشتم و تحمل مرگش 

برايم آسان شد.
برخي از كشيش هاي حاضر كه از تماشاي اين صحنه به وجد آمده 
بودند، به انوش گفتند: چرا مسلمان نمي شوي؟! انوش گفت: من مسلمانم. 
مواليم اين را مي داند. حضرت فرمود: راست مي گويي. اگر نه اين بود كه 
مردم بگويند از مرگ يكي خبر داد و نمرد دعا مي كردم كه اين يكي هم 
زنده بماند و تو را به مصيبت فقدان خود گرفتار نكند. انوش عرض كرد: 

من همان را مي خواهم كه تو مي خواهي و راضيم به رضاي خدا.
احمد قصير مي گويد: سه روز بعد يكي از دو پسر مرد و پسر ديگر 
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شفا يافت و يك سال بعد مسلمان شد و همواره با ما بود و درِ خانة امام را 
تا حضرت در قيد حيات بود رها نكرد.1

افسوس كه اكثريت مسلمانان و تودة مردم به خاطر سياست هاي 
شوم شياطين انسان نما از چنين شخصيتي الهي و آسماني بي خبر بودند و 
همه حيران و سرگردان از آب محروم مانده و به دنبال سراب مي دويدند. 

متأسفانه اين سرگرداني هنوز هم ادامه دارد!
چرا بايد سياست و حكومت مقابل امامت و واليت باشد؟! چرا 
بايد امامي كه طاليه دار حقيقي همة كماالت بشري و مظهر اوصاف جمال 
و جالل الهي است، خانه محّقرش در عسكر سامّرا و او عسكري باشد؟! 
خانة او همة جهان، بلكه عرش برين است. او جهاني است نه عسكري! 
او جاوداني است نه قرن سومي! او امام بود پيش از آنكه به دنيا بيايد. او 
همچنان امام و مقتداي انام و قبلة دلهاي خاص و عام است؛ چراكه امام، 
حّي و ميّت ندارد؛ هرچند كه هدايت كشتي امت را به فرزند برومندش

 

ـ حضرت بقيّة اهللـ  سپرده است.
بودم آن روز من از طايفه دردكشــان

كه نه از تاك نشان بود و نه از تاك نشان

ج1، ص261ـ 260: حسن. 1. سفینةالبحار،



سجاد دوم

القاب و عناوين زيبا، زيبندة كساني است كه واقعًا زيبا، بلكه فوق 
زيبايي يا رب النوع زيبايي باشند. دربارة امامان شيعه هرچه بگوييم، نه تنها 

مبالغه نكرده ايم، بلكه كم گفته ايم.
قهرمان اين نوشتار، شخصيتي است كه در بين پيشوايان معصوم)ع(، 
دومين امامي است كه نامش حسن است؛ از نواده هاي امام حسين)ع(. او نيز 
برادري داشت به نام حسين كه اگرچه امام نبود، ولي در علم و عصمت و 
تقوا، تالي تلو امام بود و به همين جهت، اين دو برادر را هم سبطين مي گفتند 
و اينك هر دو همچون پدر بزرگوارشانـ  امام هادي)ع(ـ  زير يك ُقبّه 

مدفونند. ابوهاشم مي گويد: سوار بر مركب شدم و اين آيه را خواندم:
َر لنا هذا و ما ُكّنا له ُمقرنین و انّا الي ربّنا لمنقلبون«1 منزه و  »ُسبحاَن الَّذي سخَّ
پاك است خدايي كه اين مركب را براي ما رام كرد و ما را توان رام كردن 

آن نبود و ما به سوي پروردگارمان باز مي گرديم.

1. زخرف، آيه 13 و 14.
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يكي از سبطين شنيد. فرمود: به اين، مأمور نشده اي، بلكه مأمور 
شده اي كه هرگاه سوار بر مركب شدي، به ياد نعمت هاي پروردگارت 

باشي.1
اشاره اي پرمعنا به داستان حضرت نوح است كه خداي متعال به 
او فرمود: »فإذا استويَت أنَت َو َمن معَك علي الُفلِك فُقِل الحمُدهلِل الّذي نّجانا من 
القوِم الّظالمین و ُقل ربِّ أْنِزلني ُمنزًل مباركًا و أنت خیُرالمنزلین«2 هنگامي كه تو و 
همراهانت بر كشتي سوار شديد، بگو: ستايش خداي را كه ما را از گروه 
ستمكار نجات داد و بگو: پروردگارا، ما را در جايگاهي مبارك فرود آور و 

تو بهتريِن فرودآورندگاني.
فرق اين آيه ها با آيه هاي سورة زخرف در اين است كه در آنجا 
تسبيح است و تنزيه، و در اينجا حمد است و ستايش به خاطر نعمت هاي 
پروردگار، و رهايي بخشي او از شّر ستمكاران؛ از اين رو روحية ظلم ستيزي 
را زنده نگاه مي دارد و ديگري اينكه در آن آيه ها براي پياده شدن و به منزلي 
مبارك رسيدن، تقاضايي مطرح نشده، ولي در آيه هاي سورة مؤمنون به اين 
نكته هم توجه شده است، پس بهتر است كسي كه بر مركب مي نشيند، به 

حضرت نوح)ع( تأّسي جويد.
وجه مشترك آيات هر دو سوره، ورود آنها در باب انواع و اقسام 
مركب هايي است كه خداي متعال براي انسان رام كرده است؛ اعم از اينكه 
جان دار باشند يا بي جان؛ جماد باشند يا حيوان! و صدالبته اگر انسان به 

هنگام سوار شدن بر مركب، هر دو را بخواند، اولويت دارد.
بنابراين، رمز رهنمود احدالسبطينـ  كه ابوهاشم نام نمي برد و گويا 

تقيه كرده و منظورش همان سبط معصوم استـ  معلوم مي شود.

1. شيخ عباس قمي، سفینة البحار، ج1، ص259: حسن.
2. مؤمنون، آية 28 و 29.



در برخي از زيارت نامه ها چنين مي خوانيم:
»و بحقِّ الحسِن التقي من التقيين والسجاد الثاني و ُمكابِد ليله التمام 
بالسهر«1 به حق حسنـ  امام خوبي ها و زيبايي هاـ  تقي دومـ  كه يادآور 
تقي اول، امام جواد)ع( استـ  همان كه سجاد دوم بود و خاطرة سجده هاي 
طوالني امام سجاد)ع( را زنده مي كردـ  امام كه به خاطر سجده هاي بسيار 
و طوالني، پيشاني و زانوهايش پينه بسته بود و او را ذوالثفنات2 مي گفتندـ  
همان كه تمام شب بيدار مي ماند و به عبادت و راز و نياز با خداي يگانه 

مي پرداخت.
چرا او را زكي لقب دادند؟! و من مي پرسم: چرا او را زكي ننامند؟! 
مگر نه اين است كه زكي يعني پاك؛ آن هم پاكي مطلق و نه پاكي نسبي، و 
آيا نبايد امام، جوهرة پاكي و مجمع همة خصلت هاي نيكو باشد؟! اگر غير 
از اين باشد، امامت به او نمي برازد و صدـ  بلكه هزارـ  البته كه همة امامان، 
پاك و طاهر و مطهر و زكي و مزّكي بودند و اگر هر كدام از آنها را به لقبي 

ويژه ملقب ساخته اند، حكمتي داشته است.
امام عسكري)ع( يكي از مظاهر عالية تعبّد و تقّدس و زهد و 
پارسايي بود و بيشتر اوقات خود را به عبادت سپري مي كرد، به ويژه اينكه 
در عمر كوتاه بيست وهشت ساله و پربركت خويش يا در زندان بود يا در 

حصر خانگي تحت مراقبت شديد مأموران عباسي!
يكي از فوايد زندان دولتي يا خانگي، توفيق عبادت و مطالعه و تفكر 
است؛ البته نه براي هر كسي. امام نيازي به مطالعه و تفكر ندارد؛ چراكه 
نتيجة مطالعه و تفكرـ  اگر روشمند باشدـ  علم اليقين يا علم حصولي است؛ 
ولي امام به درجة علم شهودي و عين اليقينـ  بلكه حق اليقين!ـ  رسيده و از 

1. شيخ عباس قمي، سفینة البحار، ج2، ص261: حسن.
2.  منتهي اآلمال، محدث قمي، احوال امام زين العابدين)ع(.
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علم اليقين يا علم حصولي بي نياز است. امام علي)ع( فرمود:
»لَو ُكِشَف الغِطاُء مَااْزَدْدُت يقينًا«1 اگر پردة غيب برداشته شود، بر 

يقينم نمي افزايد.
البته زحمت رسيدن به قلة علم شهودي به مراتب بيشتر از رسيدن 
به درجة علم حصولي است، اما عبادت و تهّجد و سجده هاي طوالني و 
مناجات سحري و شب زنده داريـ  نه بخشي از زندگي معصومـ  همه 
زندگي اوست؛ حتي آميزش با خلق و معاشرت و ارشاد و بيان حقايق 
و دفع شبهات و پاسخ گويي به مسائل و مشكالت، همه براي او عبادت 
است؛ ولي عبادت به معناي خاص كه هر اندازه بيشتر در خلوت باشد، 
لذت بخش تر و پرمحتواتر است؛ از اين رو پيامبر خاتم)ص( مخاطب به 

خطاب »ُقم الَّیَل«2 مي شود و در خطابي ديگر به او مي گويند:
د بِه ناِفَلًة لَك َعسي أن َيبَعَثَك ربَُّك َمقامًا محموداً«3 پاسي  »و ِمَن الَّیِل َفَتَهجَّ
از شب را براي عبادت و بندگي بيدار باش، كه اين، افزون بر واجبات، 
ويژة توست. اميد است كه پروردگارت تو را به خاطر اين عبادت ويژه، به 

جايگاهي ستوده برانگيزد.
نه تنها حضرت عسكري)ع( در كنج زندان از عبادات جوارحي 
باز نمي ماند، بلكه روزه هم مي گرفت كه اين يك عبادت غيرجوارحي و 

عبارت از امساك و ترك است.4
گويي روزه دار در عين اينكه در اين جهان است، از اين جهان 

مهاجرت كرده و به ملكوت اعلي پيوسته است! 

1. مجلسي، بحاراالنوار، ج40، ص153، ح53.
2. مزّمل، آية 2.
3. اسراء، آية 79.

4. سفینة البحار، ج1، ص260: حسن.



محمد شاكري كه گويا بيشتر از ديگران با آن حضرت مأنوس و 
محشور بوده و گاهي از حضرتش به عنوان استاد خود ياد كرده و خاطراتي 

ارزشمند و آموزنده از آن امام همام بر زبان آورده است، مي گويد:
»حضرتش در محراب مي نشست و به سجده مي رفت. من به خواب 
مي رفتم و بيدار مي شدم. او همچنان در سجده بود. بار ديگر خواب، مرا 
مي ربود. سپس بيدار مي شدم، ولي سجدة آن سجاد ثاني)ع( همچنان ادامه 
داشت. او كم خوراك بود. گاهي كه انجير و انگور و ميوه هاي ديگر به 
حضورش مي آوردند، يكي دو دانه ميل مي كرد و به من مي فرمود: اين 
ميوه ها را براي كودكانت ببر. مي گفتم: آقا، همه را بردارم؟ مي فرمود: همه را 

بردار. ميوه اي از اينها بهتر هرگز نديده ام«.1
حضرتش قهرمان برجستة ورع، عبادت، زهد و اجتهاد، و اسطوره اي 
است جاودانه و نه افسانه؛ بلكه واقعيتي انكارناپذير، به همان اندازه كه 
واقعيت خورشيد انكارناپذير است. محدث قميـ  رحمة اهلل عليهـ  مي نويسد:

»از روايات ظاهر مي شود كه آن حضرت بيشتر اوقات محبوس و 
ممنوع از معاشرت بود و پيوسته مشغول بود به عبادت... و مسعودي روايت 
كرده كه حضرت امام علي النقي)ع( خود را از بسياري از شيعيان خود پنهان 
مي كرد، مگر از عدد قليلي از خواّص خود. چون امر منتهي شد به حضرت 
امام حسن)ع(، از پشت پرده با خواص و غير خواص تكلم مي فرمود، مگر 
در آن اوقات كه سوار مي شد براي رفتن به قصر سلطان، و اين عمل از 
آن جناب و از پدر بزرگوارش پيش از او مقدمه بود براي غيبت حضرت 
صاحب الزمان)ع( كه شيعه به اين مألوف شوند و از غيبت وحشت نكنند و 

عادت جاري شود در احتجاب و اختفاء«.2

1. سفینة البحار، ج1، ص260: حسن.
2. شيخ عباس قمي، منتهي اآلمال، ذيل تاريخ امام يازدهم، فصل دوم.
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بي جهت نيست كه نگارنده براي اين سلسله مقاالت عنوان »ماه در 
محاق« برگزيده است. در َمطلع قصيدة زير نيز از همين عنوان استفاده شده است:
عــدوِي او گرفتار نفاق اســت امـام عسكري مـه در مـحاق است 
ســزاي حتميش يوم التالق1 است هــر آن بــا آل پيغمبـر در افـتد 
كه چشم كفر در عز و شقاق2 است ولـي خـّفاش چـون خورشيد بيند 
كه روز واپسين روز فراق3 است چــرا مــغرور ايـام وصال است 
كه روز التفاف ساق و ساق5 است مشـو غـافل ز روز سكرةالموت4 
كه سوي حضرت داور مساق6 است بـه عبـاسي بگــو كمتر ستم كـن 
ولي فرداي تو يوم الســباق7 است اگـر امــروز را مـضمار نــامـند 
كه فردا نوبت ضيق خناق اســت اگـر امـروز شـادابي چـه حاصل 
به شــهر سامرايم اشــتياق است ز عشـق خـالص هـادي و مهـدي 
كه بي شــك قبلۀ دلها عراق است بــه حــق كعـبه ام سـوگند بـايد 
بسوزد جان آن سركش كه عاق است امامان چـون پــدر، دلسوز مـايند 
زجامي خور كه شيرين در مذاق است مـي و مسـتيِّ دنيــا را رهــا كن 
كه زير ســايۀ مهدي وثاق است كسـي بــايد بـنازد در دو عــالم 
كه مهر مهدوي او را َوثاق8 است دل »عـارف« هميشه شادمان است 

وح من أَْمِره علي من يشاُء من عباده ليُنذر يوَم التَّالق )غافر، آية 15(. 1. يُلقي الرُّ
2. بل الّذين كفروا في عّزِة و شقاق )ص، آية 2(.

3. و ظّن أنه الفراق )قيامت، آية 28(.
4. وجائت سكرُة الموِت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد )ق، آية 19(.

5. والتّفت الساُق بالساق )قيامت، آية 29(.
6.  الي ربك يومئِذٍ المساُق )قيامت، آية30(.

7.  أال و اّن اليوم المضمار و غداً السباق و السبقة الجنّة و الغاية النار )نهج البالغه، خطبه28(. امروز 
روز تمرين و فردا روز مسابقه است. پاداش برندگان بهشت و كيفر واماندگان،  آتش است.

8. »وثاق« در فارسي يعني »مسكن« و »َوثاق« در عربي يعني »رشته«.



اشاره كرديم كه امام عسكري)ع( در زهد و ورع و عبادت و اجتهاد 
يگانة زمان و قهرمان دوران بود. اكنون اضافه مي كنيم كه در كلمات بيّناتش، 

دوستان و ياران را هم به سوي آنها سوق مي داد؛ از اين رو مي فرمود:
بهِة. أعبُد الناس من أقام علي الفرائِض.  »أورُع الناس َمن وثق عندالشُّ
نوب«1  أزهُد الناس من ترك الحرام. أشدُّ الناس اجتهاداً من ترك الذُّ
پرهيزگارترين افراد كسي است كه در برابر شبهه ها توثق كند. عابدترين 
مردم كسي است كه واجبات را انجام دهد. زاهدترين مردم كسي است كه 

ترك حرام كند. اجتهاد كسي شديدتر است كه از گناه بپرهيزد.

1.  بحاراالنوار، ج75، ص373، ح1.
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علماي عوام زده و عوام كاألنعام

در قرآن حكيم مي خوانيم:
»و ِمنهم ُأمّیوَن ل يعلموَن الِكتاَب إّل أمانيَّ و إن ُهم إّل َيُظّنوَن َفَويٌل لِّلذيَن 
َيكُتبوَن الِكتاَب بأيديِهم ثّم يقولوَن هذا ِمن عنداهلِل لَِیشتروا بِِهِِ َثَمنًا َقلیاًل َفَويٌل لَُهم ِمّما 
م و َويٌل لَهم ِمّما َيكِسبوَن«1 گروهي از آنان عواماني اند كه كتاب  َكَتَبْت أيديِهِ
آسماني را جز پندارها و آرزوهايي نمي دانند. پس واي بر آنهايي كه مطالبي 
با دست خود مي نويسند، سپس مي گويند: اين از جانب خداست تا آن را 
به بهايي اندك بفروشند. پس واي بر آنها از دست نوشت هاي شان و واي بر 

آنها از كاسبي شان.
در تفسير الميزان، ذيل آيه هاي فوق چنين مي خوانيم:

اّمي كسي است كه نه مي خواند و نه مي نويسد. اين كلمه منسوب 
است به اّم. زيرا عاطفه و مهر مادر مانع مي شود كه فرزند دلبند خود را نزد 
معلم بفرستد و تربيت او را به وي واگذارد، از اين رو تنها به تربيت مادر 

1. بقره: آيات 78ـ  79.
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اكتفا مي كند. اماني جمع اُمنيّة است يعني مطالب دروغ و ساختني. حاصل 
معناي آية اول اين است كه يك گروه، كتاب آسماني را مي خوانند و 
نمي نويسند و از كتاب خدا جز دروغ هاي تحريف كنندگان هيچ نمي دانند.
ويل يعني عذاب شديد و هالك و اندوه و خواري و بدبختي و 
هرچه انسان به شدت از آن گريزان است. اشتراء يعني فروختن، چراكه 
تحريف كنندگان با سوءاستفاده از ناداني و كوته فكري عوام، در پي كسب 
منافع مادي و انباشتن مال و ثروت اند. اما آنچه به دست مي آورند، در برابر 
جرمي كه مرتكب مي شوند، بهايي ناچيز است. مفاد آية دوم همين است.

در آيه سوم كه دو بار كلمه ويل به كار رفته است، يا مقصود اين 
است كه همة اسرائيليان مشمول ويل و عذاب شديد هستند، يا تنها 
تحريف كنندگان. هر كدام از اين دو احتمال وجهي دارد. بنابر وجه اول، 
افراد عوام و اّمي هم )در صورتي كه پيرو علماي سوء باشند(، مشمول ويل 

و عذاب اند.1

ديدگاه امام عسكري)ع(
اّمي منسوب است به اّم. اّمي كسي است كه مثل روزي كه از مادر 
متولد شده، قادر به خواندن و نوشتن نيست. اينان فرقي ميان كتاب آسماني 
و كتاب هاي دروغين قائل نيستند و هرچه براي آنها خوانده شود، كتاب 
آسماني مي پندارند و نمي دانند كه از كتاب آسماني نيست. بيچاره عوام كه 
تكذيب نبوت پيامبر خاتم)ص( و امامت علي)ع( را حقيقت مي پنداشتند 
و كوركورانه از علماي بي تقواي خويش تقليد مي كردند؛ با اينكه تقليد 
كوركورانه حرام است. آنها كه عوام فريبي مي كردند، يهودياني بودند كه 

1. تفسير الميزان، ج1، ص217ـ  218.



براي پيامبر اسالم)ص( صفتي دروغين جعل مي كردند و به مستضعفان 
مي گفتند: پيامبري كه در آخرالزمان مبعوث مي شود، چنين كسي است: او 
قدي بلند و اندامي درشت و شكمي بزرگ و تني سترگ و موهايي سرخ فام 
دارد و محمد)ص( اين نشانه ها را ندارد. او پانصد سال ديگر ظهور مي كند. 
اين ياوه گويي ها به خاطر حفظ رياست بر عوام بود تا خود را از تسليم 
بر پيامبر خدا)ص( و اهل بيت خاص او به دور بدارند. از اين رو خداي 
متعال آنها را مشمول ويل و عذاب و هالك شمرد. آنها به حكم اين آيات 
در بدترين بقعه هاي جهنم جاي دارند و به خاطر ثروت اندوزي و باقي 

گذاردن عوام بر كفر و الحاد، گرفتار سخت ترين عذاب خواهند بود.
حضرتش در ادامه فرمود: شخصي از امام صادق)ع( پرسيد: اگر 
عوام يهود چيزي نمي دانند و از علماي خود پيروي مي كنند، چه گناهي 
دارند و چرا به خاطر تقليدشان مذّمت شده اند؟! چه فرقي است ميان عوام 
يهود و عوام ما؟! مگر نه اينكه عوام ما هم چيزي نمي دانند و از علما تقليد 
مي كنند؟ اگر تقليد بد است، براي همه بد است و اگر خوب است براي 

همه خوب است. چرا يك بام و دو هوا؟!
امام صادق)ع( فرمود:

»ميان عوام و علماي ما با عوام و علماي يهود از جهتي فرق است و 
از جهتي فرق نيست. اگر فرق نيست، عوام ما هم مانند عوام يهود، مذموم و 
منكوب اند و اگر فرق است، عوام ما مورد مذّمت و نكبت نيستند.« سؤال كننده 
عرض كرد: برايم توضيح بدهيد. فرمود: »عوام يهود، علماي خود را به 
دروغ گويي و حرام خواري و تغيير احكام الهي و مطرح كردن شفاعت و 
مغفرت دروغين و تعصب شديد نسبت به راه و رسم باطل و ثروت اندوزي 
و شهوت راني و جاه طلبي مي شناختند و مي دانستند كه چنين افرادي را نبايد 
تصديق كرد و نبايد كوركورانه به دنبال آنها راه افتاد و نبايد مقّلد آنها شد. 
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به ويژه كه نبوت پيامبر اسالم)ص( قابل انكار نبود و نشانه هاي آن واضح تر از 
آن بود كه قابل انكار باشد، از اين رو خداي متعال فرمود: »َفَويٌل لهم مِّما َكتَْب 
أيديهم و َويٌل مِّما يكسبون.« آنان با صفات تحريف شده اي كه مي نوشتند و به 
پيامبر)ص( و علي)ع( نسبت مي دادند و به واسطه جاه طلبي و ثروت اندوزي، 
دو بار مستوجب ويل و شدت عذاب شدند؛ آن هم در بدترين بقعه هاي 
جهنم؛ چراكه عوام يهود را در لجنزار كفر و الحاد و در چاه و چالۀ انكار 

نبوت ختميّه و وصايت علويّه نگاه داشتند.
عوام امت ما هم اگر از علماي خود فسق و گناه و دنياپرستي ببينند و 
مشاهده كنند كه به خاطر افرادي كه به آنها تعصب مي ورزند حدود الهي را 
زير پا گذارند و در عين حال از آنها پيروي كنند، با عوام يهود فرقي ندارند 
و در پيشگاه خداي متعال مذموم و مسئول اند. عوام بايد از علما و فقهايي 
تقليد كنند كه خويشتن دار، حافظ دين، مخالف هواي نفس و مطيع فرمان 
موالي خويش باشند. برخي از فقهاي شيعه چنان اوصافي دارند نه همۀ آنها. 
آن كه بسان فقهاي فاسق عاّمه بر توسن آز و شهوت و گناه مي نشيند، درخور 
اطاعت نيست. متأسفانه افراد ناشايست، سخنان ما را تحريف و آميخته 
 به باطل كرده اند. افراد نادان سخنان ما را مي گيرند و تحريف مي كنند و
به خاطر عدم معرفت از مجراي صحيح خود خارج مي سازند. برخي هم 
عالمًا و عامداً به خاطر منافع خويش به ما نسبت هايي مي دهند كه ما قواًل و 

عماًل از آنها دوريم و مورد نفرت ماست.
به جز دو گروه فوق كه دوستان نادان و دشمنان زيرك و هوشيارند، 
گروه سومي هم هستند كه ايده ها و اهداف ما را نشانه مي روند و مي كوشند 
كه از طريق يادگيري برخي از آثار و مواريث ما، شمشير عداوت را بر پيكر 
ما و راه و رسم ما فرود آورند. اينان ناصبي اند و تالش مي كنند كه با فراگيري 
برخي از معارف ما خود را در نزد شيعيان، مخلص و موّجه نشان دهند و نزد 



ناصبيان از شأن ما بكاهند و دروغ هايي نسبت دهند كه دامن ما از آنها پاك 
و زندگي ما از آنها پيراسته است. شيعيان جاهل و نادان هم سرسپرده آنها 
مي شوند و حرفهاي پوچ و مهمل آنها را سند قطعي مي پندارند. اينان هم 
خودشان گمراهند و هم شيعيان ما را گمراه مي كنند. ضرر و زيان اينان براي 
شيعيان از ضرر و زيان لشكر يزيد بن معاويه بر امام حسين)ع( و اصحابش 

بيشتر است.
لشكر يزيد ملعون بر جان و مال شهداي كربال تاخت، ولي نتوانست به 
دين و ايمان آنان لطمه اي وارد كند. اما اينها ايمان و عقيده دوستان ما را نشانه 
مي گيرند و مي كوشند كه آنها را گمراه كنند؛ چراكه با ايراد شك و شبهه و با 
سفسطه و مغالطه، عقيده را از آنان مي گيرند؛ خواه عقيده اي به جاي آن قرار 
دهند يا قرار ندهند. براي دزدان و غارت گران عقيده و ايمان، آنچه مهم است، 

ايجاد شك و يقين است.
عوام اگر طالب حقيقت باشند و براي نيل به آن و براي استقامت و 
پايداري از خداي متعال كمك بخواهند، آنها را حفظ مي كند و براي ايشان 
اسبابي فراهم مي  آورد كه در دام شيادان بي وجدان و در تله صيادان عقيده 
و ايمان و در تيررس دزدان و غارت گران توحيد و امامت و واليت و ايقان 
گرفتار نشوند؛ چراكه خداي متعال ياران خود را ياري مي كند و آنها را از 
نعمت واالي ثبات قدم و استقامت برخوردار مي سازد و نمي گذارد كه از 
صراط مستقيم اسالم واليي خارج شوند. خداي متعال براي هر يك از افرادي 
كه از صميم قلب و از بن دندان ايمان دارند، قرين و همدمي قرار مي دهد كه 
مراقب ايشان باشد و از سقوط در ورطۀ ضاللت و انحراف حفظ كند؛ چراكه 
خداي متعال با كساني است كه اهل تقوا و احسان باشند و با آنچه ضد تقوا 
و احسان است، مبارزه كنند، بدون شك آنها را از توفيقات ظاهر و پنهان و از 
امدادهاي غيبي محروم نمي كند. اين قبيل افراد، هم از خير دنيا برخوردارند 
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و هم از خير آخرت، و اما دشمنان آنها، هم به لعن دنيوي گرفتارند و هم به 
عذاب اخروي.

پيامبر گرامي اسالم)ص( فرمود:
»بدترين علماي امت من آنهايند كه مردم را گمراه كنند و راههاي 
درست را به روي مردم ببندند و دشمنان و بدخواهان ما را با القاب و اوصافي 
ياد كنند كه ويژة ما و درخور شأن ماست. اينان بر دشمنان ما كه درخور لعن 
و نفرين اند، درود مي فرستند و ما را به زشتي ياد مي كنند؛ با اينكه كرامت 
و بزرگي برازندة ماست و لباس درود و سالم و صلوات بر قامت ما راست 
مي آيد. خدا و فرشتگان بر ما صلوات مي فرستند و ما را به سالم و صلوات 

اين عالمان بي عمل و اين رهزنان پست و دغل نيازي نيست«.
سپس امام صادق)ع( در ادامه گفتار ماندگار خودـ  كه امام 
عسكري)ع( آن را روايت كرده استـ  ، به مخاطب خويش كه سؤاالتي 

نغز و ناب مطرح كرده است فرمود:
»از اميرالمؤمنين)ع( پرسيدند: بهترين خلق خدا بعد از ائمه اطهار)ع( 
كيست؟ حضرتش فرمود: العلماء اذا َصَلحوا )علمايي كه صالح باشند(. 
پرسيدند: بعد از ابليس و فرعون و نمرود و آنهايي كه نام شما را بر خود 
مي نهند و القاب شما را يدك مي كشند و تكيه بر جايگاه شما مي زنند و به 
ناحق فرمانروايي مي كنند و حق شما را زير پا مي نهند، بدترين خلق خدا 
كيست؟ حضرتش فرمود: العلماء اذا َفَسدوا )علمايي كه فاسد باشند(. سپس 
در وصف علماي فاسد فرمود: ُهُم الُمظهِروَن لأِلباطيِل الكاتِموَن لِلَحقائِق 
)آنان ظاهركننده باطل ها و كتمان كننده حقايق اند(. سپس اين آيه را قرائت 
كرد. »اولئك يَْلَعنَُهُم اهللُ و يَْلَعنَُهُم الاّلعِنوَن إاّل الّذيَن تابوا...«1 اينان گرفتار لعن 

1. بقره،  آيه 159ـ160.



خدا و مشمول لعن همۀ لعن كنندگان روزگارهايند مگر آنان كه توبه كنند«.1
آية فوق درباره كتمان ما أنزل اهلل است. صدر آيه را مرور مي كنيم:

»اّن الّذيَن َيكُتموَن ما أنَزلنا ِمَن الَبیِّناِت والُهدي ِمن بعِد ما بَیِّّناُه لِلّناِس 
ِفي الِكتاِب اولئَك َيْلَعُنُهُم اهللُ و َيْلَعُنُهُم الاّلِعنوَن«2 يقينًا كساني كه داليل آشكار و 
اسباب  هدايتي را كه ما نازل كرده ايم كتمان مي كنند، آن هم بعد از آنكه ما 
در كتاب هاي تورات و انجيل آشكار ساخته ايم، مشمول لعن خدا و همه 

لعنت كنندگانند. 
كتمان حقيقت از ناحية هر فرد و گروهي باشد، مذموم و مرتكب 
شوندة آن ملعون است؛ خواه يهودي باشد و خواه مسيحي و خواهـ  به 
اصطالحـ  مسلمان. دين را دكان كردن و حقايق ديني را ملعبه پنداشتن 
و دنيا را هدف اصلي و غايت حقيقي شمردن، از بدترين و زشت ترين 
كارهاست. كم نبودند آنهايي كه احاديث مربوط به عصمت و امامت و 
وصايت را يا تحريف مي كردند يا به زبان نمي آوردند. امثال ابوهريره 
بازرگان حديث بودند و براي تحكيم پايه هاي جور، جعل حديث 
مي كردند. اَنس كه عمري در خدمت پيامبر اكرم)ص( بود و بسياري از 
سخنان آينده ساز آن حضرت را شنيده بود در مواقعي سكوت مي كرد؛ 
سكوتي مرگ بار تا نكند كه به دنيايش لطمه اي بخورد. او حاضر نشد كه بر 
حديث غدير كه به ضرر هم كيشانش بود شهادت دهد از اين رو به نفرين 
اميرالمؤمنين)ع( گرفتار پيسي شد. چه فرقي مي كند كه كتمان حقيقت از 

جانب خودي ها باشد يا غير خودي ها؟!

1. بحار االنوار، ج2، ص86ـ  89 ، حديث12.
2. بقره، آيه 159.
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القاب و عناويني كه سردمداران اموي و عباسي براي خود تراشيدند
عبدالعزيز بن مسلم مي گويد: زماني كه همراه امام هشتم)ع( در مرو 
بوديم، يك روز جمعه در اوايل اقامتم در آن شهر، به مسجد جامع رفتم. آن 
روز بحث امامت درگرفت و معلوم شد كه اختالف دربارة آن كم نيست. از 
اين رو به محضر آن امام همام و آن پيشواي خاص و عام بار يافتم و آنچه را 
واقع شده بود گزارش كردم. حضرت با لبخندي محبت آميز فرمود: »َجهَِل 
الَقوُم و ُخدعوا َعن آرائِهِم«1 مردم دچار جهالت شده و فريب خورده اند. 
آنگاه ضمن توضيحاتي راه گشا و بياناتي دل ربا فرمود: »انَّ اإلمامة ِخالفُة 
سوِل«2 امامت همانا  اهللِ و ِخالفَُة الّرسوِل... أتَُظنّوَن أنَّ ذلَِك في َغيِر آِل الرَّ
خالفت خدا و رسول است... آيا گمان مي كنيد كه خالفت در غير از آل 

پيامبر است؟
از آنجا كه سياستمداران سركش اموي و عباسي نمي خواستند و 

1. الكافي، ج1، ص199، كتاب الحجة، باب نادر جامع في فضل االمام، حديث1.
2. همان، ص200 و 201.
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نمي توانستند جايگاه خالفت و امامت ائمة معصوم را تحمل كنند، همواره 
با الفاظ بازي مي كردند و مي كوشيدند مردم را قانع كنند كه محور خالفت 
و امامت، آنانند كه بر مسند قدرت نشسته و زور را در بازو و زر را در كف 

و تزوير را در سر دارند.
نه تنها مسألة خالفت و امامت بازيچة اغراض جاه طلبانه و اميال 
مستانه بود، بلكه امارت مؤمنان نيز لقبي بود كه به بازي گرفته شد؛ حال آنكه 
پيامبر اعظم)ص( دستور داده بود كه بر امام علي)ع( به عنوان امير المؤمنين 
سالم دهند و چون از امام صادق)ع( پرسيدند كه آيا به حضرت قائم به 

عنوان امير المؤمنين سالم داده مي شود يا نه؟ فرمود:
ي بِِه أحٌد َقبَله و ال  ي اهللُ بِِه أميَرالمؤمنين ال يَُسَمّ »ال! ذاَك إسٌم َسمَّ
يُتَسّمي بِِه بعده إاّل كافٌِر«1 نه! اين اسم را خدا به اميرالمؤمنين)ع( داده. پيش 
از او هيچ كس به اين اسم ناميده نشده. بعد از اين هم جز كافر، هيچ كس به 

اين اسم ناميده نمي شود.
 جالب اين است كه هارون الرشيد دستور داد كه امام علي)ع( را
به عنوان خليفه ياد نكنند. ابومعاوية نابينا به او گفت: قبيلة تيم مي گويد: 
خليفة پيامبر از ماست )و مرادشان ابوبكر است( و بني اميه مي گويند: خليفة 
خلفا از ماست )و مرادشان عثمان است(. سهم شما بني هاشم از خالفت، 
علي  بن ابي طالب)ع( است. اگر او خليفه نباشد، شما هيچ بهره و سهمي 
 از خالفت نداريد. هارون پشيمان شد و حرف خود را پس گرفت.2 اين
در حالي است كه در روز قيامت ندا مي شود كه: خليفة خدا در روي زمين 

كجاست؟ و مقصود امام علي)ع( است.3

1. سفینة البحار، ج1، ص29: »أمر«.
2. همان، ص409، »خلف«.

3. همان.



سرچشمه و منبع خالفت ائمة اطهار)ع( بعد از پيامبر اعظم)ص( 
اميرالمؤمنين است. متأسفانه برخي امام علي)ع( را حتي به عنوان خليفه 
چهارم هم قبول نداشتند. مگر تز اموي ها غير از اين بود و مگر ناصبي ها كه 

به عداوت آن محبوب دلها و قبله  جانها مي نازند، غير از اين مي گفتند؟!
امام عسكري)ع( در عمر كوتاه سي  سالة خود و دوران بسيار كوتاهتر 
شش سالة امامت و خالفت خويش، چند مسئوليت و رسالت سنگين 
بر عهده دارد؛ چراكه هر چه فاصلة زماني امت از عصر شكوهمند بعثت 
زيادتر مي شود، انحرافات عقيدتي و سياسي و اجتماعي افزونتر مي گردد و 
پرچم دار امامت و زعامت و خالفت، باري سنگين تر و مسئوليتي سهمگين تر 
بر دوش، و راهي ناهموارتر و پرپيچ و خم تر در پيش و جمعيتي عظيم تر 
و سرگردان تر پشت سر دارد! متأسفانه برخي از انحرافات ريشه اقتصادي 
داشت؛ چراكه آنهايي كه واقفيه ناميده مي شدند و امامت را به امام كاظم)ع( 
ختم مي كردند و حاضر نبودند در برابر جانشينان برحق آن حضرت سر 
تسليم فرود آورند، وكاليي بودند كه مي خواستند امانات و وجوهاتي را كه 
از مؤمنين دريافت كرده بودند و بايد تحويل امام حي و قائم مقام او مي دادند، 
به بهانة توقف و اينكه معلوم نيست امام رضا)ع( جانشين پدر باشد و امامان 

بعدي وارث كرسي امامت باشند، اموال را به سود خود ضبط كنند.
امامتي كه انتصابي و الهي بود، انتخابي و بشري شد و اي كاش اگر 
انتخابي و بشري بود،  به حدود و شرايط و لوازم آن وفادار مي ماندند و 
انتخاب واقعي صورت مي گرفت و اگر صورت مي گرفت، بدون چون و 
چرا پذيرا مي شدند! كار به جايي رسيد كه امام الحرمين جويني به عنوان 
يك ايدئولوگ و به عنوان يك متكّلم صاحب نظر بگويد: در عقد امامت، 
اجماع الزم نيست؛ بلكه بدون اجماع هم اشخاص به امامت مي رسند. مگر 
ابوبكر با اجماع مسلمين بر سر كار آمد؟! همين كه عده اي معدود به امامت 
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كسي رأي دهند، او امام مي شود. اصاًل عده هم الزم نيست. رأي و نظر يكي 
از اهل حّل و عقد كفايت مي كند.1

ُقرَطبي نيز در تفسير آية »إنّي جاعٌل فِي  األرِض َخلیَفة«2 همين نظر 
را گفته است؛ به دليل اينكه خالفت ابوبكر با بيعت عمر تحقق يافت و 

هيچ كس اعتراض نكرد.3
البته اعتراض شد، ولي در محيط خفقان كسي توجه نكرد. مگر 
نه اينكه امام علي)ع( فرمود: اين چه شور و مشورتي است كه در آن 

مشورت دهندگان حضور ندارند؟4
ابوالمعالي ادعاي اجماع كرده و گفته است: امامت با بيعت يك نفر 
منعقد نمي شود. قاضي عضدالدين ايجي در مقصد ثالث از كتاب كالمي 
مواقف از مباحث مربوط به ثبوت امامت، اعالم كرده است كه: امامت از 
راه نص پيامبر و اعالم امام پيشين و بيعت اهل حل و عقد ثابت مي شود. 
سپس گفته است كه: شيعه مخالفت كرده است، ولي نمي گويد كه شيعه با 
چه چيز مخالف است. آيا با نص پيامبر يا اعالم امام پيشينـ  آن هم امامي 

كه منصوب به نصب الهي باشدـ  مخالف است؟
كار به جايي رسيد كه در صحيح مسلم از پيامبر اكرم)ص( نقل شد 
كه اگر امامي با پيامبر خدا مخالفت كند و قلب شيطان در سينه اش باشد، 

نه تنها بايد اطاعتش كرد، بلكه بايد با صبر و بردباري با او كنار آمد.5
در واقعة دردناك حّره كه مدينة پيامبراكرم)ص( از سپاه متجاوز و 

1. معالم المدرستين، عاّلمة عسكري، ج1، ص196.
2. بقره، آية 30.

3. معالم المدرستين، ج1، ص196 )به نقل از تفسير قرطبي(.
4. نهج البالغه، ترجمه محمد دشتي، حكمت190.

5. معالم المدرستين، ج1،ص195.



خون خوار يزيدـ  به جرم اعتراض و مخالفت با استبدادـ  به شدت آسيب 
ديد، عبداهلل بن عمر اقامة نماز جمعه كرد و گفت: هركس غلبه كند، مي تواند 
اقامۀ نماز جمعه كند و ما غلبه كرد ه ايم.1 بنابراين بيعت يك نفر هم الزم 
نيست؛ بلكه مالك، قهر و غلبه است؛ هر كه باشد و به هر نحوي. هيچ كس 
حق ندارد بر امام خروج كند و هيچ امامي با فسق و فجور و فحشا عزل 
نمي شود. اين در حالي است كه هنگامي كه پيامبر اعظم)ص( سه بار دعا كرد 
كه خدا خلفايش را رحمت كند و سؤال كردند كه خلفايش كيانند؟ فرمود:

»الَذين يَأتوَن مِن بعدي يَرُووَن َحديثي و سنّتي«2 آنان كه بعد از من 
آيند و حديث و سنت مرا روايت كنند. 

و نيز در سورة نور خداي متعال وعده كرده است كه تنها مصاديق 
خالص ايمان و عمل صالح را خالفت مي بخشد.3

امام صادق)ع( فرمود: ُهُم االئّمة4 آنان امامند. و امام رضا)ع( فرمود: 
»االئّمة ُخَلفاُء اهللِ في أرِضِه«5 امامان در روي زمين خلفاي خدايند. در 
النهاية ابن اثير آمده است كه مردي اعرابي از ابوبكر سؤال كرد كه آيا او 
خليفة پيامبر است؟ او گفت: أنا الخالَِفُة مِن بعِدهِ. مقصودش از خالفه اين 
بود كه پس مانده و وامانده اي بيش نيست؛ ولي ابن اثير براي خوشايند 

دوستان مي گويد: او تواضع كرده است.6
آرام آرام خالفه، خليفه شد؛ آن هم خليفة رسول اهلل)ص( و عمر شد 
خليفة خليفة رسول اهلل؛ ولي ناگهان او پا را فراتر گذاشت و »اميرالمؤمنين« شد.

1. معالم المدرستين، ج1، ص195.
2. همان، ص209.

3. نور، آيه 55.
4. الكافي، ج1، ص194، كتاب الحجة، باب أن االئمة خلفاءاهلل.

5. همان، ص193.
6. النهاية في غريب الحديث، ج1، ص69: خلف.
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عمر بن عبدالعزيز اموي از ابوبكر بن سليمان پرسيد: به چه دليل 
و چرا در زمان ابوبكر در آغاز نامه ها مي نوشتند: مِن خليفة رسول اهلل و در 
زمان عمر در آغاز مي نوشتند: من خليفة أبي بكر سپس براي نخستين بار 
نوشتند: مِن أميرالمؤمنين؟! معلوم مي شود ابن عبدالعزيز قبول نمي داشت 
كه اين گونه عناوين برجسته و خجسته كه از قداستي الهي و فوق  بشري 
برخوردار است، به تاراج برود و هر كسي آن را تصاحب كند؛ غافل از 
 اينكه بدتر از اين هم شدني است. مگر نه سران قبيله اش خون حسين)ع( را
ـ كه خليفه اي واقعي و امامي برحق بودـ  گستاخانه ريختند و راه را براي 

خالفت دروغين او و اقوام دور و نزديكش صاف و هموار كردند؟!
باري طرف سؤال در پاسخ وي گفت: زني به نام شفا كه از زنان 
مهاجر بوده، برايش نقل كرده است كه: ابوبكر مي نوشت: از جانب خليفة 
پيامبر خدا و عمر مي نوشت: از جانب خليفة خليفة پيامبر خدا تا اينكه عمر 
به عامل خويش در عراق دستور داد كه دو نفر عراقي زيرك به مدينه فرستد 
تا درباره عراق و مردم آن، از آنها سؤال كند. او لبيد بن ربيعه و عدّي بن 

حاتم طائي را فرستاد.
آنها به مدينه آمدند و داخل مسجد شدند و به عمروعاص گفتند: 
براي ما از اميرالمؤمنين اجازه مالقات بگير.1 عمروعاص به لحاظ اينكه نام 
اميرالمؤمنين بر عمر نهاده بودند، خشنود شد و آنها را تشويق كرد. سپس 
خود نزد عمر رفت و گفت: السالم عليك يا أميرالمؤمنين! عمر گفت: چرا 
اين اسم را به كار مي بري؟! بايد از آن خارج گردي. عمروعاص توضيح 
داد كه اين اسم بر زبان دو فرستادة عراقي جاري شده است. سپس گفت: 
أنت األمير و نحن المؤمنون امير تويي، و مؤمنين ماييم. از آن پس اين اسم 

1. عدّي از شيعيان خالص و ياران مخلص و فداكار امام علي)ع( است؛ از اين رو صحت اين 
نسبت به او درخور تأمل است.



بي مسمي رسميت يافت و در آغاز نامه ها نوشته شد.1
نََووي مي گويد: عمر به مردم گفت: شما مؤمنيد و من امير شمايم؛ 
از اين رو او اميرالمؤمنين! ناميده شد؛ حال آنكه قباًل به او مي گفتند: خليفة 
خليفة پيامبر خدا. از آنجا كه اين عبارت طوالني بود، كنار گذاشته شد و نام 

جديد مورد استفاده قرار گرفت.2

راه  بي پايان
اگر خالفه، خليفة رسول  اهلل شد و اگر خليفة خليفة رسول اهلل، 
امير المؤمنين شد، سؤال برانگيز بود و اگر عناوين و القاب به تاراج رفت 
شگفت انگيز بود؛ ولي اين راه، بي پايان بود و اين رشته سِر دراز داشت و 
كار به آنجا رسيد كه عناويني چون خليفة رسول اهلل و اميرالمؤمنين براي 
حضرات كوچك بود و ناگاه »خليفةاهلل« شدند! حجاج بن يوسف ثقفي 
در خطبة نماز جمعه به نمازگزاران گفت: خليفة خدا و برگزيدة اوـ  يعني 
عبدالملك بن مروانـ  را اطاعت كنيد.3 البته نخستين بار اين معاويه بود كه 

گفته بود: زمين از آِن خدا و من خليفة خدايم.4
به مهدي عباسي گفتند: وليد بن عبدالملكـ  خليفة امويـ  زنديق 

بوده است. او گفت: خليفة خدا برتر از اين است كه زنديق باشد.5
 شاعران جيره خوار و مداحان بي بندوبار، بدون هيچ پروايي از
واژة غصب  شدة خليفة اهلل استفاده مي كردند و كسي مخالفت نمي كرد. 
جرير شاعر در قصيده اي به عمر بن  عبدالعزيز گفت: »خليفةاهلل ماذا تأمروَن 

بِنا«؟

1و2. معالم المدرستين، ج1، ص210.
3. همان، ص217ـ  218.

4و5. همان، ص218.
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او با اينكه مدعي ديانت بود، مخالفت نكرد. بعدها شعرا به منصور 
عباسي گفتند: خليفةالرحمان.1 كار به آنجا رسيد كه وقتي مردي اعرابي 
وارد كاخ افسانه اي هارون الرشيد شد و مي خواست به او سالم بدهد، 
گفت: السالم عليك يا اهلل! مگر نه فرعونيان و نمروديان به هيچ عنوان و 
لقبي خشنود نبودند، جز اينكه ربّ الناس ناميده شوند؟! چنان كه فرعون 

معاصر حضرت موسي)ع( مي گفت: »أنا ربّكُم األعلي«!2
اگر بشري، هم غوطه ور در فساد و شهوات و هرزگي و بي بندوباري 
باشد و هم  القاب مقدسي را يدك بكشد، در مكتب بي پاية اموي و عباسي و 
آنهايي كه بعدها بر جاي آنان نشسته اند، عادي و عرفي است؛ ولي كم نبودند 
كساني كه در مكتب ريشه دار تشيع پروريده شده بودند و فرياد مي زدند و 
صداي اعتراض خود را به هر نحوي بود به گوش غاصبان عناوين و القاب 
مقدس مي رساندند و احياناً خواب را بر چشم آنها حرام مي كردند؛ هرچند 

كه هر لحظه خطر حبس و ترور و اعدام آنها را تهديد مي كرد.
دعبل خزاعي مي گفت: چهل سال است كه چوبۀ دارم را به دوش 

مي كشم و هنوز كسي را نيافته ام كه مرا از آن درآويزد.3
ديگري مي گفت: چشم باز كنيد و بنگريد كه خليفۀ خدا ميان مشك 
شراب و ساز عود النه كرده است. ديگري مي گفت: اي يزيد! هرچه مي تواني 

نعره برآور و هرزگي كن. من از تهديد تو نمي ترسم.4

1. االمام علي صوت العدالة االنسانیة، ج5، ص1103.
2. نازعات، آيه 14.

3. علي و قوميت عربي، ص199 )ترجمه جلد پنجم از كتاب »االمام علي صوت العدالة 
االنسانية« از همين قلم(.

4. االمام علي صوت العدالة االنسانیة، جورج جورداق، ج5، ص1186.



امامت و مسئوليت

مسئوليت پذيري، يك فضيلت و گريز از آن، يك رذيلت است. 
پيامبر گرامي اسالم)ص( در مراسم اعالم واليت و خالفت الهي علوي 

فرمودند:
»أو شك أن أُدعي فُأجيب و أنا مسئوٌل و أنتم مسئولون«1 دور 
نيست كه مرگم فرا رسد و دعوت حق را اجابت كنم. من مسئولم، شما هم 

مسئول ايد.
متأسفانه، بسياري از مردم، از واليت پذيري سر باز زدند و اين 
مسئوليت سنگين را زير پا نهادند. امام باقر)ع( فرمود: خدا پنج چيز را 
واجب كرد؛ مردم چهارتاي آن را پذيرفتند و يكي را رها كردند: نماز و 
زكات و روزه و حج را پذيرا شدند؛ ولي هنگامي كه آية واليت نازل گرديد 
و اعالم شد كه كمال دين به واليت علي)ع( است، پيامبر)ص( نگران بود 
و پيش خود مي گفت: اين مردم تازه مسلمانند و اگر اعالم كنم، هر كسي 

1. الكافي، ج1، ص290، كتاب الحجة، باب ما نص اهلل علي األئَمة، ح6.
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چيزي خواهد گفت؛ ولي خداي متعال مرا تهديد كرد كه اگر اعالم نكنم،  
مرا عذاب مي كند.1

اصوالً مسئوليت پذيري به صورت تكويني از لوازم وجود و از 
ويژگي هاي هر موجودي است. تمام اجزاي عالم طبيعت، مسئوليت پذيرند.

ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند
تا تو ناني به كف آري و به غفلت نخوري

همــه از بهر تو سرگشــته و فرمان بردار
شرط انصاف نباشــد كه تو فرمان نبري

حيوانات، همگي در عالم خود، مسئوليت پذيرند. حيوان ماده، بچة 
خود را مي زايد و شيرش مي دهد و تا زماني كه به مادر نياز دارد، مراقبت و 
پرستاري مي كند. پرنده ها پس از تخم گذاري ، روزها و شبها تخم را زير پر 
و بال خود گرم مي كنند، تا جوجه شود و از پوستة تخم خارج گردد. آنگاه 
آب و غذايش مي دهند و مراقبتش مي كنند، تا پر و بال درآورد پرواز كند.

اين مسئوليت پذيري ها طبيعي و غريزي است. انسان يك مسئوليت 
ديگر دارد و آن، ارادي و اختياري است. انبيا و ائمه اين مسئوليت را به 
بشر ابالغ و اعالم مي كنند و مي گويند كه مسئوليت پذيري، چه فوايدي و 
مسئوليت گريزي چه زيان ها و عواقب تلخ و ناگواري دارد. عقل بشر نيز 
بسياري از مسئوليت ها را مي شناسد و به مسئوليت پذيري توصيه مي كند. 
اينجاست كه عقل و شرع به هم مي رسند. هر عاقلي متشّرع و هر متشّرعي 
عاقل است. افراد مسئوليت گريز و مسئوليت ستيز، نه عاقل اند و نه متشرع. 

عقل، حامي شرع و شرع، حامي عقل است. قرآن كريم مي فرمايد:
جس علي الذين ل يعقلون«2... خداي متعال پليدي را بر  »... و يجعُل الرِّ

1. الكافي، ج1، ص290، كتاب الحجة، باب ما نص اهلل علي األئَمة، ح6.
2. يونس، آيه 100.



كساني قرار مي دهد كه عقل خود را به كار نمي اندازند.
هر كس عقلش بيشتر است، مسئوليتش سنگين تر است. »هر كه 
بامش بيش، برفش بيشتر«. انبيا و ائمه)ع( عالوه بر اينكه از عالم غيب 
دستور مي گيرند و از هدايت ويژة الهي و غيبي برخوردارند، به لحاظ 
عقالنيت نيز از برترين هايند. پيامبر خاتم را عقل كل مي نامند. انبيا و ائمه در 
 مسئوليت شناسي و مسئوليت پذيري ممتازند و همواره كاروان بشريت را
به سوي مسئوليت شناسي و مسئوليت پذيري سوق داده اند و اگر اينها نبودند 
و بشريت را هدايت نمي كردند، خدا مي داند چه اتفاقاتي مي افتاد. اگر اقوامي 
چون قوم نوح و قوم لوط و عاد و ثمود، هالك و نابود شده اند، دليلي جز 
مسئوليت گريزي، بلكه مسئوليت ستيزي ندارد. جنگهاي خانمان برانداز، يا 

معلول مسئوليت ستيزي يك طرف است يا هر دو طرف.
مسئوليت  امام سنگين است. امام بايد كوه پاية صبر و استقامت باشد 
تا بتواند بار سنگين و طاقت فرساي مسئوليت را بر دوش كشد. خداي 

متعال پس از معرفي برخي از ائمة پيش از اسالم مي فرمايد:
»وجعلناهم أئّمًة يهدون بأمرنا و أوحینا إلیهم ِفعَل الخیرات و إقام الصالة و 
إيتاءالزكاة و كانوا لنا عابدين«1 ما آنها را اماماني قرار داديم كه به امر ما مردم را 
هدايت كنند و به آنها فعل خيرات و اقامه نماز و اداي زكات وحي كرديم 

و تنها ما را عبادت مي كردند. 
و در آية ديگر دربارة انبياي بني اسرائيل مي فرمايد: »وجعلنا منهم أئّمًة 
يهدون بأمرنا لّما صبروا و كانوا بآياتنا يوقنون«2 برخي از آنها را اماماني قرار 
داديم كه به فرمان ما مردم را هدايت كنند، چون شكيبايي مي كردند و به 

آيات ما يقين داشتند. 

1. انبياء، آيه 73.
2. سجده، آيه 24.
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از دو آية فوق، چند ويژگي براي امام استفاده مي شود:
1. هدايت به امر الهي كه فوق راهنمايي و ارائة طريق است؛ بلكه 
به معناي راهبري و ايصال به مطلوب است و از شئون امامت شمرده 

مي شود.
2. امامان به لحاظ اينكه از طهارت و پشتيباني روح القدس برخوردار 
بوده اند، هرگز از فعل خيرات و اقامه نماز و دادن زكات و عبادت پروردگار 
جدا نبوده اند و وحيي كه در آية اول مطرح شده، وحي تكويني است، نه 

تشريعي.1
3. صبر و استقامت ويژه در برابر سختي هاي مأموريت و بالها و 
آزمون ها. چنان كه حضرت ابراهيم)ع( تا مراحل دشوار آزمون ها را به اتمام 

نرسانيد، به امامت نرسيد.2
4. يقين تام، يعني گذشتن از شك و گمان و علم اليقين و رسيدن 
به مرتبة عين اليقين و شهود حقايق غيب و ملكوت هستي و باطن امور؛ 

چنان كه فرمود:
»وكذلك نُري إبراهیَم ملكوَت السماوات و األرض و لیكوَن من الموقنین«3 
و اين گونه ملكوت آسمان ها و زمين )و حاكميت مطلقة خود را( به ابراهيم 
نشان داديم )تا حقايق را شهود كند( و اهل يقين)تام و عين اليقين( گردد.

آنچه در زندگي امامان و پيامبران مطرح است، كيفيت است نه 
كميت. خواه امامت شش سالة پدري واالگهر چون امام عسكري)ع( باشد، 
يا امامت چندين قرني پسري بلنداختر چون مهدي موعود)عج( باشد، و 
خواه آغاز آن در 24 سالگي امام يازدهم باشد تا سي سالگي، يا آغاز آن از 

1. عالمه طباطبائي، تفسير الميزان، ج14، ص334، ذيل آيه 73 سورة انبياء.
هنَّ قال إنّي جاِعُلَك للناس امامًا« )بقره، آيه 124(. 2. »و إذ ابتلي ابراهيَم ربُّه بكلماِت فأتمَّ

3. انعام، آيه 75.



شش سالگي امام دوازدهم باشد تا زماني كه خدا مي داند! و خواه در حال 
حضور باشد يا غيبت، و خواه غيبت صغري باشد يا ُكبري، و خواه در 
حبس و تبعيد باشد يا آزاد، و خواه بر مسند حكومت باشد يا نه، و خواه در 

ميدان جنگ شهيد شود يا در بستر!
مهم، اداي مسئوليت است؛ آن هم مسئوليتي سنگين كه هر كسي 

توان تحمل آن را ندارد.
اي مگس عرصۀ سيمرغ نه جوالنگه توست

عِرض خود مي بري و زحمت ما مي داري
جعفر كّذاب طمع داشت كه با شهادت برادر بزرگوارش امام 

عسكري)ع( بر مسند امامت تكيه زند.
احمد بن عبيداهلل بن خاقان مي گويد: جعفر بعد از رحلت امام 
عسكري)ع( كه براي احراز مسند امامت به هر دري زده و جواب رد شنيده 
بود، نزد پدرم آمد وگفت: مي خواهم مسند برادرم را به من تفويض نمايي و 
من عهد مي كنم كه سالي دويست هزار دينار تحويل دستگاه خالفت بدهم. 
پدرم خشمگين شد و گفت: اي احمق، منصب برادرت منصبي نيست كه 
با زر و سيم به دست آيد. سالهاست كه خلفاي عباسي شمشير مي كشند و 
مردم را مي كشند و شكنجه مي كنند كه از اعتقاد به امامت پدر و برادر تو باز 
دارند، كاري از پيش نبرده اند. اگر تو امام باشي، شيعيان به سوي تو مي آيند 
و نيازمند رشوه دادن به خليفه نيستي و اگر امام نيستي، هيچ كس نمي تواند تو 

را بر مسند امامت نشاند.
راوي مي گويد: پدرم به سفاهت و نابخردي جعفر پي برد و دستور 

داد كه مأموران او را به مجلس راه ندهند و از آن پس او را نديديم!
او بعد از درگذشت برادر، در تصرف اموال و حبس كنيزان و 
مزاحمت شيعيان و زير سؤال بردن فلسفة انتظار و جاسوسي براي 
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حكومت جور و ايجاد رعب و وحشت بسي كوشيد. بي جهت نيست كه او 
را لقب كّذاب داده اند تا مبادا افراد ساده لوح فريفته اش شوند.1

عناوين و القاب بايد بار معنوي داشته و داراي پيام باشند. در ميان 
بني هاشم، سه جعفر شهرت دارند:

يكي برادر امير المؤمنين علي)ع( كه در روزگار ضعف ظاهري 
اسالم به سوي ديار حبشه مهاجرت كرد و به هنگام فتح خيبر به مدينه 
بازگشت و در جنگ موته به شهادت رسيد و پيامبر اكرم)ص( به همسرش 
اسماء فرمود: گريه مكن. او در بهشت با دو بال ياقوتي پرواز مي كند؛ از 

اين رو به جعفر طيّار شهرت يافت.2
دومي امام ششم)ع( است. او را پيامبر اكرم)ص( ملقب به »صادق« 
ساخت، تا با جعفر كّذاب كه به ناحق، ادعاي امامت و واليت كرده است، 

اشتباه نشود.3
سومي فرزند امام دهم)ع( و برادر امام يازدهم است كه رفتاري 
ناپسند داشت و در عين حال، بلندپروازي مي كرد و مي خواست بر جايگاه 
قداست و طهارت تكيه زند و مسئوليت هاي سنگين امامت را لوث كند؛ از 

اين رو كّذاب ناميده شد.
درست است كه مسئوليت پذيري، هنر و مسئوليت گريزي، عيب 
است، اما مسئوليت پذيري شرايطي دارد و هر كسي را براي هر مسئوليتي 

نساخته اند.
ورنه  هر سنگ و گلي  لؤلؤ  و مرجان  نشود گوهر پاك ببايد كه شود قابل فيض 

1. بنگريد به سفینةالبحار)شيخ عباس قمي ره(، ج1، ص163 و 164، )جعفر( و منتهي اآلمال، 
ج2، ص275 و 276، ذيل حوادث شهادت امام حسن عسكري)ع(.

2. سفینةالبحار، ج1، ص159: جعفر.
3. همان، ج2، ص20: صدق.



ابواألديان كه از خّدام امام عسكري)ع( بوده، مي گويد: پس از 
ارتحال آن امام همام)ع( ديدم جعفر بر درِ خانه نشسته و افرادي به او 
تسليت و تهنيت مي گويند. تسليت براي درگذشت برادر، و تهنيت براي 
امامت! پيش خود گفتم: اگر اين شخص امام است، امامت چيز ديگري 
شده! اين مرد فاسق، كي اليق امامت است؟! من بارها ديده ام كه او شراب 

مي خورد و قماربازي مي كند و تار و طنبور مي نوازد.1
امام به لحاظ مسئوليت هاي سنگينش نه تنها بايد عادل، بلكه بايد 
معصوم باشد. هر فرد متقي و عادلي شايسته امامت نيست، تا چه رسد به 
اينكه بي تقوا و فاسق و ظالم باشد! آن متقي و عادلي درخور اين مقام است 
كه از صفت واالي عصمت برخوردار باشد و عصمت به معناي مصونيت 
از گناه و خطاست، هم خطاي در فهم و ادراك و هم خطاي در گفتار و 
رفتار؛ و اگر معصومين)ع( استغفار و توبه كرده اند، به خاطر اشتغال به 
مباحات و ضروريات زندگي و ناچيز شمردن اعمالي بوده كه در مقام 

امتثال انجام داده اند، زيرا خود فرموده اند:
بين«2 آنچه براي خوبان، حسنه شمرده  »حسنات األبرارِ َسيِّئاُت الُمقرَّ

مي شود، براي مقّربان درگاه حق، سيّئه و گناه است.
هنگامي كه به ابراهيم خليل )ع( پس از گذراندن چند آزمون سخت 
ـ كه ديگران تحمل آنها را نداشتندـ  مژده داده شد كه منصب واالي امامت 
َيتي...«3 يعني برخي از افراد دودمانم  به او داده شده، عرض كرد: »... و ِمن ُذرِّ
را نيز مقام امامت عطا كن. خطاب آمد: »... ليناُل عْهدي الّظالمین«4... پيمان من 

به ستمكاران نمي رسد.

1. منتهي اآلمال، ج2، ص276 )شهادت امام حسن عسكري(.
2. سفینةالبحار، ج2، ص201: عصم.

3 و4. بقره، آيه 124.
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ظلم و ستم اقسام و مراتبي دارد. بدترين مراتب آن، شرك است كه 
رَك لَُظلٌم َعظیٌم«1 ... شرك، ستمي است بزرگ. در قرآن آمده است: »... إن الشِّ

مرتبة ديگر آن، ظلم به مردم است كه حتمًا انتقام دارد. چنان كه 
مي فرمايد: »ول تحَسَبنَّ اهللَ غافاًل عّما يعَمُل الّظالُِموَن...«2 خداي را از آنچه 

. ستمكاران انجام مي دهند، غافل مپندار...
مرتبة ديگر آن، ظلم به خويشتن است كه ممكن است مشمول 
مغفرت گردد. گناهاني كه جنبه فردي دارد، ظلم به نفس است؛ اگرچه 
گرايش به شرك و تجاوز به حقوق مردم نيز ظلم به نفس است؛ بنابراين، 
ظلم به نفس يك معناي عام دارد كه هر سه قسم را شامل مي شود و يك 
معناي خاص دارد كه مصداقش همين قسم اخير است. خداي متعال 
بندگان را سه قسم كرده است: »... فمنهم ظالٌم لنفسه و منهم مقتصٌد و منهم سابٌق 
بالخیرات...«3... برخي به خود ستم مي كنند و برخي راه ميانه پيش مي گيرند 

. و برخي در كارهاي خير پيش قدم مي شوند...
معصوم؛ مصداق اتّم وأكمل »سابٌق بالخيرات« است و هيچ كس را 
ياراي آن نيست كه در امور نيك بر آنها سبقت گيرد. آنها پيشواي سابقان اند، نه 
همراه يا دنباله رو آنها. امام يعني كسي يا چيزي كه پيشرو باشد. به همين جهت 
است كه در قرآن درباره تورات اصيل گفته شده است: »... و ِمن َقبله كتاُب 

. موسي إمامًا و رحمًة...«4... پيش از قرآن كتاب موسي، امام و رحمت بود...
پس انجيل اصيل هم امام بود. قرآن هم امام است. كتب آسماني امام 
صامت بودند. پيامبر خاتم و عترت پاك، قرآن ناطق اند. مگر نه در قرآن به 

1. لقمان، آيه13.
2. ابراهيم، آيه42.
3. فاطر، آيه32.
4. هود، آيه17.



حضرت عيسي)ع( كلمه گفته شده است.1
و در برخي از دعاها آمده است:

»أسألك باسمك... و كتابك الُمنزِل بالحقِّ و كلماتك التّاّمات«2 از تو 
به پاس نامت... و به احترام كتابت كه به حق نازل شده و به پاس كلمات تام 

و تمامت درخواست مي كنم.
قطعًا ائمة اطهار)ع( مصداق كلمات تام خدايند. هرچند همة 
مخلوقات، كلمات خداي يگانه اند؛ ولي كلمات را بايد دو قسم، بلكه سه 
قسم كرد: غير تام، تاّم، و اتّم. پيامبر خاتم)ص( كلمه اتّم خداست. ائمة 
كلمات تامّ اند. ما، در دينداري نه از قرآن كه كتاب صامت است، بي نيازيم 

و نه از عترت پاك كه كتاب ناطق اند.
مگر ممكن است كسي كه آلوده به گناه بوده و توبه كرده يا اكنون 
آلوده به گناه است، پيشوا و پيشرو كساني باشد كه ممكن است خود، تالي 

معصوم، بلكه معصوم باشند؟
هر امامي پيش از امامت، مطيع امام حّي حاضر است. حسنين 
)عليهماالسالم( مطيع پدر بودند. امام حسين)ع( مطيع امام حسن)ع( بود؛ از 
اينجا مي فهميم كه امام بايد از عصمت مطلقه برخوردار باشد. يعني از والدت 
تا شهادت يا رحلت. و اگر غير از اين باشد، ممكن است تابع از اين لحاظ 
افضل از متبوع باشد. علماي اصول مي گويند: آية »لينال عهدي الّظالمین« 
داللت دارد بر اينكه امام بايد مادام العمر از هر گناهي منزه باشد. عالمة 

طباطبائي)ره( در تفسير آيه و استفادة معناي مزبور بياني لطيف دارد.3

1. نساء، آيه171.
2. الكافي، ج2، ص576 و 577، كتاب الدعاء، باب الدعا في حفظ القرآن.

3. الميزان في تفسير  القرآن، ذيل آية 124 سورة بقره.
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مسئوليت هاي سلبي و ايجابي

ما مسئوليت ها و رسالت هاي سنگين امام عسكري)ع( را دو قسم 
مي كنيم؛ برخي را سلبي و برخي را ايجابي مي ناميم؛ هرچند كه ساير امامان 
معصوم)ع( نيز از اين قاعده خارج نيستند؛ بلكه طبق روايتي كه در آغاز 
نوشتار پيش نقل كرديم، پيامبر اعظم)ص( نيز از اين قاعده خارج نيست. 
انبياي سلف هم دو قسم مسئوليت داشتند. آنها از يك سو به نفي شرك و 
پرستش بت و شراب و قمار و زنا و تقلب مي پرداختند و از سوي ديگر 
به يكتاپرستي و كارهاي نيك اخالقي و عدالت فرا مي خواندند. پيامبر 
خاتم)ص( هر دو مسئوليت خود را در قالب كلمة طيّبة »ال إلَه إالَّ اهلل«

 

 به نحوي بسيار هنرمندانه و با ظرافت تمام، ابالغ كرد؛ زيرا فرمود: »قولوا
ال إله إالاَّ اهللُ تُفلُِحوا« بگوئيد معبودي جز »اهلل« نيست، تا رستگار شويد.

كسي كه همة بتها و معبودها و محبوب ها و معشوق ها را نفي كند 
و تنها به »اهلل« روي آورد، هم نفي كرده و هم اثبات.

تنها اجسام چوبي و فلزي و اجرام مادي، بت نيستند. هر چيزي كه 
انسان را مجذوب كند و خدايي نباشد، »اله« يا معبود است. هرچند كه مال 
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و مقام و زن و فرزند و ديگر تعّلقات باشد. بنابراين، شرك، تنها بت پرستي 
نيست. بت پرستي، شرك جلي و آشكار است. بقية امور، شرك پنهان يا 

خفي و اخفي است. امام عسكري)ع( فرمود:
فا في اللَّيَلِة  رِّ علَي الصَّ »...أإلشراك في  الناس أخفي مِن دبيب الذَّ
الّظلماء و مِن دبيب الذرِّ علي المسِح األسود...«1 شرك در ميان مردم، 
مخفي تر است از حركت مورچة ريز روي صخرة سياه در شب تاريك و 

. حركت آن روي نمد سياه...
امام رضا)ع( هنگام خروج از شهر نيشابور براي عالمان متقاضي كه 
تعداد آنها را بيست وچهار هزار نوشته اند، از پدر و اجداد طاهرين خود، 

حديث زير را نقل كرد كه گويندة آن، خداي متعال است:
»َكلِمُة ال إلَه إالَّ اهللُ ِحصني َفَمن قالَها دَخَل ِحصني َو َمن دخل ِحصني 
أَمَِن مِن عذابي«2 كلمة »ال اله ااّل اهلل« دژ من است، هر كس بگويد، داخل دژ 

من مي شود و هر كس داخل دژ من شود، از عذابم ايمن است.
بايد به كنه »ال اله ااّل اهلل« رسيد. در اين كلمه، هم كفر است و هم 

ايمان. اگر كفر نباشد،  ايمان هم نيست، اگر نفي نباشد، اثبات هم نيست.
هر كجا كفر نيست، ايمان نيست كفـر و ايمـان قـرين يكدگرند 

بايد از »ال« شروع كرد تا به »ااّل« رسيد. آنها كه بتها را شفيع خود 
مي پنداشتند، به »ال« نرسيده بودند. چگونه ممكن بود كه به »إاّل« برسند. 
آنها كه طاغوت هاي اموي و عباسي را اطاعت مي كردند، »ال« نگفته بودند. 
آنها كه در ميدان هاي جنگ در ركاب پيامبر)ص( و علي)ع( و حسنين)ع( 
مي جنگيدند و كشته مي شدند، »ال« مي گفتند و ترانة »ال« مي سرودند و 
»ااّل« را به نمايش مي گذاشتند. شهيد مدرس پروردة مكتب »ال« و »اال« 

1. مجلسي، بحاراالنوار، ج50، ص251، ح4.
2. شيخ عباس قمي، منتهي اآلمال، ج2، ص191، حاالت امام هشتم)ع(.



بود. رضاشاه به او گفت: از جان من چه مي خواهي؟! پاسخ داد: مي خواهم 
تو نباشي! انقالب اسالمي يك »ال« دارد و يك »اال«، به همين جهت تمام 
مشركان جهان در مقابلش ايستاده اند، حتي آنهايي كه دم از توحيد مي زنند، 
ولي توحيد را بد فهميده اند. توحيد ادعايي شيوخ وهابي عين شرك است. 
آيا اطاعت و حمايت آل سعود، از حمايت و اطاعت آل مروان بهتر است؟! 
وهابي بدون اينكه »ال« بگويد، به »اال« چسبيده است. برخي بدون اينكه 
»اال« بگويند، به »ال« چسبيده اند. ماركسيست ها، بلكه همه ماترياليست هاي 

عالم، چنين اند.
امامان شيعه، تفسير عملي »ال« و »اال« بودند و پيام فالح و رستگاري 
رهبري اسالم را به خوبي ابالغ مي كردند. اختالف آنها با طواغيت اموي و 

عباسي بر سر »ال« نگفتن و »اال« گفتن آنها بود.
آنها در راه مسئوليت سلبي خود، بسي صدمه ديدند و اگر اندكي 
مجال مي يافتند، در ساية تقيه بود؛ هم تقية خوف و هم تقية مدارا. تقيه 
به آنها فرصت مي داد كه بتوانند پيام ايجابي و سلبي خود را ابالغ كنند. 
آموزش درس تقيه، زمينه ساز توفيقاتي است براي خدمت بيشتر و بر 
كرسي نشاندن پيام »ال« و »اال« و دنبال كردن آنچه پيامبر اكرم)ص( خواسته 
و دنبال كرده بود. انس با خدا، نشان فهم عميق معناي »ال« و »اال« در كلمة 

طيبه است. همان كه قهرمان اين نوشتار است، فرمود:
»... َمن أنَِس بِاهللِ استوَحَش مَِن الناس و َمن لم يتِّق وجوَه الناِس لم 
يتّق اهللَ...«1 ... هر كس با خدا انس گيرد، از مردم گريزان است و عالمت 

. انس با خدا گريز از مردم است...
اين وحشت و گريز به معناي انزوا و خانه نشيني يا به سبك 

1. مجلسي، بحاراالنوار، ج75، ص377، ح3.
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غارنشينان به معناي غارنشيني و رهبانيت نصراني نيست، بلكه به معناي 
پاك كردن خلوت دل از اغيار و روي آوردن خالص به حضرت خداوندگار 

است.
بـه هـر حال، مقصود مـا از مسئوليت سلبي، دفع و رفع تمام 
انحرافات عقيدتي و سياسي و اجتماعي و اقتصادي است و مقصود ما 
از مسئوليت ايجابي، زمينه سازي و آماده كردن اذهان شيفتگان مكتب و 
شيعيان نيكومذهب براي شناخت مقام و منصب دوازدهمين خليفة خدا و 
چهاردهمين معصوم و آمادگي براي استقبال از دوران كوتاه غيبت صغري 
و دوران طوالني غيبت كبري و روشن كردن فلسفة انتظار و دميدن روح 

اميد و نشاط و تحرك و مبارزه و جهاد است.
كه ز انفاس خوشش بوي كسي مي آيد مژده اي دل كه مسيحا نفسي مي آيد 
زده ام فالي و، فريادرســي مي آيد از غم هجر مكن ناله و فرياد، كه من 
راه ائمة اطهار)ع( در عصر حضور همين بوده است. نه تنها امام 
عسكري و پدر واالگهرش اين راه را مي پيمودند و در جهت مسئوليت 
ايجابي و جا انداختن آيين مهدويت و پيراستن آن، از اوهام و خرافات، 
همواره تالشگر بودند، بلكه ساير ائمه)ع( و حتي شخص شخيص پيامبر 
اعظم)ص( در اين راه تالش كرده اند، لكن در دورة اين دو امام و به ويژه 
امام عسكري)ع( آن قدر پررنگ و پراهميت مي شود كه گويي اسالم ناب و 
تشيع عالمتاب يعني همين؛ و صد البته كه اگر مهدويت را از اسالمـ  بلكه 
از اديان سلفـ  حذف كنيم، مثل اين است كه جان را از كالبد و روح را از 

تن گرفته ايم.
سيدالشهدا)ع( فرمود: »از ماست دوازده مهدي. نخستين آنها 
اميرالمؤمنين)ع( و آخرين آنها نهمين فرزند من است. اوست امام قائم كه 
خدا زمين را به وجود او احيا مي كند و دينش را غالب مي سازد؛ هرچند كه 



براي مشركان خوشايند نباشد. او را غيبتي طوالني است. در دوران غيبت، 
برخي مرتد مي شوند و بقيه، ثابت مي مانند.«1

امام سجاد)ع( هم در خطبة ماندگاري كه در دوران اسارت در جامع 
دمشق ايراد كرد، فرمود:

»خدا به ما شش خصلت و هفت فضيلت داده است. خصلت هاي 
شش گانه عبارتند از: علم، حلم، سماحت، فصاحت، شجاعت و محبت 
در دلهاي مؤمنين. و فضيلت هاي هفت گانه عبارتند از: نبي مختار، صّديق 
اعظم )حيدر كّرار(، جعفر طيّار، حمزة سپه ساالر، حسن و حسين سيد جوانان 

بهشتي و نيكوكردار و مهدي قاتل دّجال بدرفتار!«2
ابن اثير مي گويد: مهدي همان است كه پيامبر اكرم)ص( بشارت 

داده است كه در آخرالزمان خواهد آمد.3
پيامبر و امامان پيشين بشارت مي دادند و زمينه ساز مهدويت بودند؛ 
ولي آنكه بايد زمينه سازي هاي پيشينيان را فعليت بخشد و آن آرمان بزرگ 
ديني را بر كرسي نشاند، امام عسكري)ع( است. خدا مي داند كه در آن 
شرايط سخت تقيه، كه عباسيون از تولد مهدي آخرالزمان بيمناك اند و از 
ترس اينكه او موسي وار كاخهاي فرعوني شان را زير و زبر كند، مي كوشند 
كه اگر طفلي در خانة امام عسكري)ع( به دنيا آيد، سر به نيستش كنند، 
 چقدر كتمان قضيه دشوار و چقدر اعالم آن به خواص دشوار بود؟! از
يك سو الزم است پنهان كاري شود، تا جاسوسان از ديدن و شنيدن ماجرا 
كور و كر شوند و از سوي ديگر، بايد شيعيان چشم به راه و گوش به زنگ 
اطالع يابند كه خورشيد مهدويت طلوع كرده و اگر امام عسكري در جواني 

1. شيخ عباس قمي، سفینةالبحار، ج2، ص702، )هدي(.
2. شيخ عباس قمي، منتهي اآلمال، خطبة حضرت سجاد)ع( در جامع دمشق.

3. النهاية، ج5، ص254، )هدي(.
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شهيد شود، چشمهاي تيزبين به جمال جانشينش روشن خواهد بود؛ 
هرچند كه به واسطة فشار دستگاه خالفت جور، ديدارش براي همگان 
مقدور نباشد. جعفر كّذاب با اينكه برادر امام عسكري)ع( و عموي مهدي 
آخرالزمان بود، از ماجرا بي خبر بود. او مي خواست بر جسد بي جان برادر 
نماز گزارد؛ ولي ناگهان طفلي شش ساله ظاهر شد و رداي او را كشيد و 
گفت: عمو! پس بايست. من به نماز بر پدرم از تو سزاوارترم. او ناگزير 
عقب ايستاد و مهدي موعود بر پدر نماز گزارد و چون از او سؤال شد كه آن 

طفل كه بود؟! گفت: به خدا، هرگز او را نديده بودم و او را نمي شناختم.1
مگر جز اِعمال دقيق تاكتيك تقيه، چاره اي بود؟! تقيه، سنگري 
است براي دفع اشرار و حفظ جان اخيار؛ و اگر اين نبود،  شيعيان تارومار 
و فرقة ناجيه از جهان اسالم محو مي شدند و امروز شاهد شكوه تشيع در 
اين دنياي سرگردان نبوديم. چه بسيارند طاغوت ها و طاغوت چه هايي 
كه از تصور هالل شيعي يا شنيدن آن، خواب راحت ندارند؟! اكنون در 

راهپيمايي اربعين حسيني ميليون ها نفر از سراسر جهان شركت مي كنند.
شيعه اگرچه بسيار شهيد داده و باز هم مي دهد، ولي گاهي بدون 
تقيه و گاهي با تقية خوف و گاهي با تقية مدارا، برحسب شرايط زمان و 
مكان، هدف خود را دنبال كرده و دنبال مي كند و آرمان هاي واالي خود را 

تحقق مي بخشد.
سيدنوراهلل شوشتري كه به شهيد ثالث شهرت يافته و امروز در 
كشور هند، مزارش پناهگاه اهل راز است، در عصر صفوي به هند مي رود 
و با دانش و درايت خود، قلب اكبرشاه را تسخير مي كند و بر مسند 
قضاوت مي نشيند و در پناه سپر تقيه به دليل اينكه خودش مجتهد است و 

1. منتهي اآلمال، ج2، ص276 )شهادت امام عسكري)ع((.



نبايد مطابق يكي از مذاهب اربعة اهل سنت حكم كند، مطابق فقه جعفري 
قضاوت مي كند.

رندان معاند مي كوشيدند كه او را لو دهند و مي كوشيدند كه 
سوژه اي پيدا كنند و او را از پاي درآورند. همان كاري كه دشمنان با امام 

عسكري)ع( كردند و در نوجواني به حيات پربركتش خاتمه دادند.
يكي از سوژه هايي كه پس از تجسس بسيار به دست آوردند، اين 
الُة  بود كه يك بار، پس از ذكر نام مبارك اميرالمؤمنين)ع( كلمة »عليه  الصَّ
والسالم« را بر زبان جاري كرد. دشمنان گفتند: اين كلمه مخصوص پيامبر 
اكرم)ص( است او بدعت گذاشته و بايد از مقام خود عزل و مجازات شود؛ 

غافل از اينكه در قرآن كريم دايرة سالم و صلوات توسعه يافته است.
 خداي متعال در مورد دهندگان زكات به پيامبرش مي فرمايد:
»َصلِّ َعَلیِهم«1 و نيز تهنيت و تحيت اهل بهشت را سالم دانسته2 و در مورد 
عبادالرحمن فرموده است: »إذا خاَطَبُهُم الجاِهُلوَن قالُوا سالمًا«3 هرگاه مورد 

خطاب جاهالن واقع شوند، مي گويند: سالم. 
بنابراين، نه صلوات بر اميرالمؤمنين)ع( جرم است و نه سالم بر آن 

حضرت، بدعت.
باري متعصبان حسود و كينه توزان جسور، اكبرشاه را كه مردي فهيم 
و فرهيخته بود، زير فشار گذاشتند و به هيچ چيز جز عزل و مجازات قاضي 
شهيد راضي نمي شدند و او منتظر بهانه اي بود تا مخالفان را خلع سالح كند 
و آنها را سر جاي خود بنشاند؛ تا اينكه يكي از عالمان منصف سني براي 

اكبرشاه چنين نوشت:

1. توبه، آيه 103.
2. واقعه، آيه 26؛ مريم، آيه 62.

3. فرقان، آيه 63.
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بي َصلِّ علي نام علي بي ادبي هِْي1 گر لحمك لحمي به حديث نبوي هِيْ 
اگر گوشت بدن علي، گوشت بدن پيامبر و خون او خون پيامبر 

است، چه مانعي دارد كه علي)ع( هم درخور سالم و صلوات باشد.
وانگهي مگر نه در آية مباهله »أنُفَسنا و أنُفَسكم«2 آمده است؟! قرار بر 
اين بود كه مسيحيان؛ زنان و فرزندان و خودها يا خودي هايشان را بياورند 

و پيامبر نيز.
در اين مراسم تاريخي از زنان، صديقة طاهره)س( و از فرزندان؛ 
حسنين)ع( و از »أنفسنا« و خودها يا خودي ها امام علي)ع( پيامبر خدا را 

همراهي مي كردند؛ ولي نصراني ها ترسيدند و مباهله نكردند.3
بنابراين، سالم و صلوات بر امام علي)ع(، سالم و صلوات بر 

گوشت و خون و جان پيامبر است.
هم به جان علي و جان محمد صلوات بارها گفت پيغمبر كه علي جان من است 
اكبرشاه با قرائت بيت »لحمك لحمي« آرامش يافت و با داشتن 
چنان سندي محكم، توطئه ها را خنثي كرد؛ ولي پس از مرگ او و روي كار 
آمدن فرزند نادانش جهانگيرشاه، دشمنان كار خودشان را كردند و آن مرد 
فرهيخته را به شهادت رسانيدند.4 در اينجا ادامه آن بيت را از صاحب اين 
قلم مي  آوريم، تا تشكري باشد از عالم منصفي كه جان قاضي را نجات داد 

و تكريمي باشد از پادشاهي كه اهل منطق و انصاف بود:
بي »صلِّ علي«، نام علي بي ادبي هِي گر لحمك لحمي به حديث نبوي هِيْ 

1. اشاره است به حديث: »يا علّي لحُمَك لحمي و دُمَك دمي«.
2. آل عمران، آيه 61.

3. عالمه طباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج3، ص250 )ذيل آية مباهله(.
4. شيخ عباس قمي، فوائدالرجبيّه فـي أحـوال علمـاء الشیعـة، ص669، حـرف »ن«؛ 

مجالس المؤمنين، ص158 و 163، از انتشارات آستان قدس رضوي، 1392.



پس »صّل علي«، بر نبوي و علوي هِْي گـر احمد وحيدر گل بستان وجودند 
پس از دل و جان صّل علي آل نبي هِي گـر آيت تطهير بـه احزاب فروشد 
او ماه درخشــان زتبار قرشي هِي زهرا كه بود حجت حق بر حجج اهلل 
پس؛ دست به دامان غناي علوي هِي گر فقـر مرا كرده سيه روي دو عالم 
دل در گرو جلوة حلم حســني هِي من شيفتۀ سطوت »هيهات« حسينم 
او راهبــر ناله و آه ســحري هِي سجاد كه بر بال نيايش به سما رفت 
بشناس وِرا صاحب علم لدني هِي گر باقر علم است تو را صاحب مكتب 
بازندة او جبري و حزب قدري هِي صادق كه برافراشت به حق پرچم مذهب 
او قبلۀ دل شيفته اي چون فدوي هِي بـا كاظم آل است مرا زمزمۀ عشق 
تا بوسۀ اخالص به پاي رضوي هِي هرگـز نهراسم ز امـاني و وساوس 
چون راه وصولت به حريم نقوي هِي با »صل علي« گام بزن در ره اخالص 
زنداني ســامره و شــاه مدني هِي با ُحْسِن َحسن توشۀ ره گير و به پا خيز 
دنباله روش در ره عشــق ازلي هِي چون حجت حق پرچم توحيد به دوش است 
كي زمزمه اش غير شعار ولوي هِي1 »عارف« كه به ِجْد رهسپر راه وال شد 

1. در تاريخ 1385/2/26 سروده شده است.

مسئوليت هاي سلبي و ايجابي          71



 



پديدة واقفيه
انشعاب مذهبي خطرناك

همواره در ميان پيروان اديان، انشعاباتي پديد آمده و وحدت امتها 
به كثرت گراييده و پراكندگي و چنددستگي براي پيروان اديان الهي 

مشكالتي به بار آورده است.
امت اسالمي هم از اين خطر مصونيت نداشته و انشعاباتي 
دامن گيرش شده است؛ هرچند كه در مكتب توحيد، تعّدد و تكثّر، بي معني 
است و آنچه بايد باشد، غير از  آن چيزي است كه هست. آيا غير از اين 
است كه با ظهور حضرت عيسي)ع(، امت حضرت موسي بايد عيسوي 
شود و با ظهور حضرت محمد)ص( هر دو امت پيشين بايد محمدي و 

مسلمان گردند؟! ولي آنچه بايد بشود، نشد.
كار به جايي رسيده است كه برخي گرايش پلوراليستي و كثرت گرايانه 
پيدا كرده و نجات و رستگاري را بر همة فَِرق و مذاهب، گسترش داده و

 

به قول برخي، به جاي صراط مستقيم، صراط هاي مستقيم مطرح كرده اند؛ 
حال آنكه صراط مستقيم خدا، منحصر در يكي است.
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امام علي)ع( مي فرمايد:
»از پيامبر خدا)ص( شنيدم كه امت موسي)ع( به هفتاد و دو فرقه تقسيم 
شد. اما فرقۀ ناجيه يكي بيشتر نبود، و امت عيسي)ع( به هفتاد و دو فرقه 
منشعب شد و فرقۀ ناجيۀ آنها فقط يكي است و امت من به هفتاد و سه فرقه 

تقسيم مي شود و فرقۀ ناجيه يكي بيش نيست.«1
مضمون روايت فوق در روايت متعددي نقل شده است. در برخي 
از آنها چنين ذكر شده كه اميرالمؤمنين علي)ع( مي فرمايد: عرض كردم: 
ُك بما أنَت عليه و  يا رسول اهلل، ناجيه كدام فرقه است؟ فرمود: »الُمتََمسِّ

أصحابُك«؛2 هر كس كه به شيوة تو و اصحابت تمسك جويد.
در كتاب غارات از ابوعقيل نقل شده كه امام علي)ع( درباره اختالف 
و افتراق يهوديان و مسيحيان به مسلمانان تذكر داد و فرمود: شما مسلمانان 
هم دستخوش اختالف مي شويد و فرقه اي بر فرقه هاي آنها مي افزاييد. سپس 
ٌَّة إاّل أنَا و َمِن  با لحني دلسوزانه هشدار داد و فرمود: »أال و إنَّ الفَِرَق ُكلُّها ضال
اتَّبََعنِي«3 آگاه باشيد همة فرقه ها )پيرو هر دين و مذهبي باشند( گمراهند، 

مگر من و پيروان )راستين( من.
گويا خواجه حافظ به مضمون احاديث اختالف و انشعاب  نظر 

داشته كه گفته است:
چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند جنگ هفتاد و دوملت همه را عذر بنه 
اشاره است به اينكه از هفتاد و سه فرقة اسالمي، هفتاد و دو فرقه، 
حقيقت را نيافته و راه افسانه بافي پيموده اند. تنها يك فرقه حقيقت را يافته 

و از افسانه بافي فاصله گرفته است.
يني  امام علي)ع( به خوارج هشدار داد و آنها را از تفرقة َجَملي و صفِّ

1. سفینةالبحار، ج2، ص359 و 360 »فرق«.
2 و3. همان، ص360.



و نهرواني برحذر داشت و فرمود:
واَد األعَظَم فإنَّ يَداهللِ مَع الجماعة و إيّاُكم و الُفرقة فإنَّ  »إلَزُموا السَّ
ئْب«1 همراه جمعيت  يطاِن كما أنَّ الّشاذَّ َمن الَغنَِم للذِّ الّشاذَّ مَِن النّاِس لِلشَّ
)بيعت علوي( باشيد؛ زيرا دست خدا با اين جمعيت است و از تفرقه 
بپرهيزيد، زيرا آن كه از اين جمعيت جدا شود، طعمة شيطان است؛ چنان كه 

گوسفندي كه از گله جدا گردد، طعمة گرگ است.
البته بايد بدانيم كه در عرف عرب، عدد سبعين و امثال آن را براي 

كثرت به كار مي برند و لزومي ندارد كه كم يا زياد نشود.
امام عسكري)ع( مكّلف است كه با تكثّر و تفّرق مبارزه كند؛ اعم از 

اينكه شروع آن از گذشته باشد يا از آينده.
اين امام همام، هم با انشعابات پيشين مبارزه مي كند، هم با انشعابات 
پسين. مگر كم بوده اند آنهايي كه در گذشته راه افسانه زده اند و مگر بعد از 
اين، كم خواهند بود؟! او با درايتي عميق كه سرچشمه آن، شهود باطني و 
الهامات روحاني بود، هر دو صحنه را مشاهده مي كند و رسالت و مسئوليت 

امام و رهبري را آن گونه كه بايد و شايد به انجام مي رساند.
امامت مسيري طوالني طي كرده و تا سال 260 هجري كه سال 
شهادت غم انگيز آن بزرگوار در عنفوان جواني است، فراز و نشيب هاي 

دشواري پشت سر نهاده و بعد از اين نيز چنين خواهد بود.
مسألة غيبت صغري و كبري و مسألة مهدويت، بسيار حساس است. 
چگونه ممكن است گروهي زمزمة وقف سر دهند و به بهانة اينكه حقيقت 
روشن نيست، بر امام هفتم)ع( توقف كنند؛ با اينكه براي آنها مسلم است 
كه ائمة اطهار)ع( نه كمتر از دوازده اند و نه بيشتر،2 ولي با افول خورشيد 

1. نهج البالغه، ترجمة دشتي، خطبه 127.
2. سليمان بن ابراهيم، ينابيع المودة، ج3، ص104 تا 107، باب77، بيروت، مؤسسة اعلمي.
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درخشان حيات عسكري، زمزمه هاي ديگري سر ندهند و اصل االصول 
مهدويت را خدشه دار نكنند؟!

شيخ مفيد)ره( مي فرمايد: با شهادت امام عسكري)ع( اصحابش 
چهارده فرقه شدند؛ ولي اكثريتـ  كه گوش به فرمان و چشم به برهان 
داشتندـ  به امامت حضرت قائم منتظر)ع( دل سپردند و والدت او را 
پذيرفتند و به نص پيامبر)ص( معتقد شدند و گفتند: او همنام پيامبر است، 
او مهدي امت است و او دو غيبت دارد: يكي كوتاه و ديگري طوالني. در 
غيبت اول، او را ابواب و سفرايي است و از بزرگان خود نقل كردند كه امام 
عسكري)ع( حضرت مهدي)ع( را به آنها نشان داده و شخص شخيص او 

را در خانة حضرت ديدار كرده اند.
آن جناب، فرقه هاي چهارده گانه را برشمرده و فرموده است: آنها 
منقرض شده اند و اكنون در سال 373 آنچه باقي مانده، همان فرقة ناجيه، 

يعني امامية اثناعشريه است.1
البته طي قرون متمادي، فرقه هايي به نام بابيّه و بهائيّه و قاديانيّه 
و شيخيّه پديد آمده اند؛ ولي حناي آنها رنگي نگرفته است؛ و اين نيست 
مگر به بركت رهنمودها و هدايت گري هاي همة ائمة  اطهار)ع( و به ويژه 
امام عسكري)ع( كه در شرايط سخت و دشوار تقيه، چنان راه را هموار 
و خطوط را تنظيم و ترسيم فرموده كه امروز بيش از سيصد ميليون از 
جمعيت مسلمانان به حضرت مهدي)ع( ايمان دارند و ساير مسلمين نيز 
منكر اصل مهدويت نيستند و خوشبختانه اين اصل، مورد اتفاق است؛ 
هرچند كه شيعة اثناعشري به مهدي شخصي حّي غايب، معتقد است و 

ديگران به مهدي نوعي كهـ  مثاًلـ  هنوز متولد نشده است.

1. سفینةالبحار، ج2، ص360 »فرق«.



جالب اين است كه برخي از فرق شيعي كه قبل از امام عسكري)ع( 
ظهور كرد ه اند يا منقرض شده اند يا در آستانة انقراض  اند؛ مانند شيعة 

كيساني يا اسماعيلي يا زيدي يا واقفي.
شيعة كيساني كه به امامت و مهدويت محمد حنفيه معتقد بوده، 
منقرض شده است. شيعة زيدي كه جناب زيد شهيدـ  فرزند امام سجاد)ع(ـ  
 را امام مي شمارند، در حال گرايش به شيعة اثناعشريه اند و مجاهدين

جان بركف يمن از آنهايند.
علوي هاي سوريه مي گويند: ما شيعه ايم و اگر كسي آنها را سني 

بنامد، به شدت ناراحت مي شوند.
البته اينها به بركت انقالب اسالمي ملت ايران است كه صددرصد، 
شيعي است. شيعة اسماعيلي هم امروز نمودي ندارد با اينكه آنهاـ  در برابر 
خلفاي جور عباسيـ  در مصر حكومت مي كردند و با نام خلفاي فاطمي 

اقتداري بسيار مهم داشتند.
فرقة ديگري كه بعد از امام كاظم)ع( سر برآورده بود، واقفيه نام 

داشت.
بعيد است كه اين فرقه با انگيزة ديني يا سياسي سر برآورده باشد. به 
همين جهت است كه چندان گسترده و مستمر نيستند؛ هرچند كه عده اي 
ساده لوح را به حيرت مي افكندند؛ از اين رو چاره اي جز روشنگري و دفع 
 آنها نبود. پيروان اندك اين فرقه، منافق گونه عمل مي كردند؛ چراكه از
يك طرف خود را شيعه مي دانستند و از طرف ديگر با روش مزّورانة خود، 

امامت پنج امام را زير سؤال مي بردند.
امام هشتم علي  بن موسي الرضا)ع( مصلحت را در اين مي ديدند 
كه با واقفيه برخوردي ماليم داشته باشند. چراكه ممكن بود به دشمنان 
اصلي بهانه اي داده شود براي سركوب كل شيعيان و متزلزل كردن هرچه 
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بيشتر سنگر امامت و يا براي اينكه افراد فرصت طلب، مهلت يابند و از راه 
و روية غلط و تفرقه افكنانة خود، بازگردند. متأسفانه اينان بيدار نشدند. 
گويي اموالي كه متعلق به امامت و واليت بود، چنان در كام و جانشان مزه 
كرده بود، كه دين و عاقبت و وجدان و انصاف را هيچ مي انگاشتند و حاضر 
نبودند يك گام از موضوع ناحق و ظالمانة خود عقب نشيني كنند، بلكه 

ديگران را هم به وسوسه و دغدغه افكندند.
سردمداران اصلي واقفيه كه طاغوت گونه عمل مي كردند، عبارت بودند 
از: زياد بن مروان قندي انباري و علي  بن ابي حمزة بطائني و عثمان بن عيسي.

واقفي شدن، انگيزة مالي و اقتصادي داشت. در نزد زياد، هفتاد هزار 
دينار از وجوهات شرعي متعلق به امام هفتم)ع( گرد آمده بود رفقايش نيز 

در خيانت به اموال، دست كمي از او نداشتند.1
تا زمان امام عسكري)ع( با واقفيه ماليمت مي شد. اما اين امام 
همام)ع( از آنها تبري جست و دوستان را از آنها برحذر داشت و آشكارا به 
طرد و انكار و ابطال آنها پرداخت، تا مبادا اينان موريانه وار در پيكر جامعة 

تشيع نفوذ كنند و افراد ساده لوح و كم جنبه را به انحراف كشانند.
به شيعيان دستور داده شد كه از عيادت بيماران و تشييع جنازة آنها 
خودداري كنند و بر مرده هاي آنها نماز نگزارند و از طلب رحمت براي آنها 
خودداري كنند. كار به جايي رسيد كه در ميان اصحاب ائمه)ع( به »كالب 

ممطوره«2 معروف شدند.
ابراهيم بن عقبه مي گويد: به امام عسكري)ع( نوشتم من به پليدي 

1. الدكتور محمدحسين الصغير، اإلمام الحسن العسكري)ع(، ص96، بيروت، مؤسسةالبالغ.
2. يعني سگان باران خورده. وجه تسميه اين است كه همان طوري كه از سگ مزبور مردم فرار 
مي كنند كه مبادا نجس شوند، شيعيان خالص نيز از اينها فرار مي كردند )بحاراالنوار، ج82، 

ص203، ذيل حديث18(.



اين سگها پي برده ام. آيا در نمازهايم آنها را نفرين كنم؟ در پاسخ نامه ام 
مرقوم فرمود: آنها را در نمازهايت نفرين كن.1

يكي از اصحاب كه عمويش واقفي بود و از دنيا رفته بود، از امام 
عسكري)ع( پرسيد: آيا مي توانم اين گروه را دوست بدارم يا بايد از آنها 

تبري بجويم؟
حضرت در پاسخ او نوشتند: براي عمويت طلب رحمت نكن و از 
او تبري بجوي. من هم در پيشگاه خدا از آنها تبري مي جويم. با آنها دوستي 
مكن و از عيادت بيمارانشان خودداري نما و هرگز بر مردگانشان نماز نگزار، 
خواه منكر امامت امامي شوند و خواه كسي را به ناحق امام پندارند و خواه 
اصل امامت را منكر شوند و خواه به تثليث مسيحي روي آورند و از اسالم 
خارج شوند. هر كس آخريِن ما را انكار كند، اولين ما را هم انكار كرده است. 
هر كس امامي را به سليقۀ خود زياد كند، گويي امامت امامي را كم كرده و 

حقانيت او را منكر شده است.2
امامت و واليت، ركني ركين از اركان اسالم است. مي توان گفت: 
در ميان مذاهب و فرق اسالمي نسبت به كليت اين مسأله اختالفي نيست. 
مگر ممكن است كه امتي يا ملتي بدون امام باشد؟! منتهي امام، يا امام حق 
َة الُكْفِر...«3... با امامان  است يا امام كفر. خداي متعال مي فرمايد: »...فقاِتُلوا َأئِمَّ

. كفر بجنگيد...
اگر مردم از امام حق فاصله گيرند، به امام باطل روي مي آورند. 
گويي هيچ امتي بدون امام و هيچ رهروي بدون رهبر نيست، از اين رو 

خداي متعال مي فرمايد:

1 و2. بحاراالنوار، ج82، ص97.
3. توبه، آيه 12.

پديدة واقفيه          79



80      ماه در محاق

»َيوَم نَْدُعوا ُكلَّ ُأناٍس بإماِمهم فَمن ُأوِتَي َكتابَُه بَیمِینه فُأولِئَك َيقَرؤوَن ِكتابَهم 
و ل يُظلُمون َفتیاًل«1 ياد كن روزي را كه هر گروهي از مردم را با امامشان 
فرامي خوانيم. آنان كه نامة اعمالشان را به دست راستشان مي دهند، 
نامة شان را )با شادماني( مي خوانند و به اندازة رشتة ميانة هستة خرمايي 

دربارة شان ستم نمي شود.
حتي فرعون هم در روز قيامت امام فرعونيان است و آنها را به 

دوزخ مي برد، چنان كه خداي متعال مي فرمايد:
»يقُدُم َقوَمه يوَم القیاَمِة فَأوَرَدُهُم الّنار و بِْئَس الِوْرُد الَموُرود«2 او روز قيامت 
پيشاپيش قومش حركت مي كند و آنها را به جهنم مي برد و بد نصيبي است 

آتشي كه در آن وارد مي شوند.
تمام تالش رهبران ديني اين بوده كه مردم را از دنباله روي و الگو 

قرار دادن امامان باطل باز دارند و آنها را به سوي أئمة حق سوق دهند.
امام در عصر خود مصداق يك انسان كامل است. متأسفانه مردم 
نادان يا هواپرست، از امامت انسان كامل روي گردان مي شوند و به امامت 

انسان هاي ناقصي چون خودشان يا كمتر از خودشان روي مي آورند.
فخر رازي مي گويد: نظرات دربارة انسان كامل مختلف است. 
شيعه مي گويد: امروز انسان كامل كسي است كه صاحب الزمان و غايب و 
معصوم است و حق با آنهاست. صاحب الزمان است به خاطر اينكه مقام 
واليت دارد. غايب است به خاطر اينكه حواس ما از ديدار و ادراك او 
قاصر و عاجز است. معصوم است، به خاطر اينكه از عيب و نقص منزه 

است.3

1. اسراء، آيه 71.
2. هود، آيه 98.

3. المطالب العالیة، ج8 ، ص106، بيروت، دارالكتاب العربي،1407ق.



او پيامبر را به منزلة خورشيد و علي)ع( را به منزلة ماه و صحابة 
راستين را به منزلة ستاره مي داند.1 امامان ديگر نيز اقمارند.

واقفيه، حتي از آنهايي كه به امامت ائمة باطل روي آورده اند، 
وامانده تر و بدبخت ترند! چراكه پيروان أئمة باطل به تعطيل ناپذيري امامت 
اعتقاد دارند، هرچند كه پشك را به جاي مشك و چراغ پردود و بي نور 
را به جاي شمع كافوري و چراغ پرنور نهاده اند؛ ولي واقفيه به تعطيلي 
امامت گرويده اند. شايد بتوان گفت: اينان از خوارج هم بدترند! چراكه 
خوارج با شعار »ال حكَم ااّل هلل« واليت خدا را قبول داشتند؛ هرچند كه 
راهي غلط مي پيمودند و به روي امام حق شمشير مي كشيدند؛ ولي واقفيه 
به هيچ واليتيـ  ظاهراـً  معتقد نبوده اند و اگر تواني داشتند و فرصتي پيدا 
مي كردند، از كشيدن شمشير به روي امام حق هم خودداري نمي كردند. 
بي جهت نيست كه در برخي از روايات، واقفيه با ناصبي ها در يك رديف 

قرار گرفته اند.2
در برخي از روايات، ناصبي ها منافق شمرده شده اند.3

1. المطالب العالیة، ج8، ص7.
2. بحاراالنوار، ج69، ص180، ح6.

3. همان، ج9، ص176، ح4.
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شبهه زدايي

اساس دين مبين اسالم، تعّقل و تفّكر است. تعقل و تفكر از ضروريات 
وجود انسان است. در اهميت آن، همين اندازه بس كه خداي متعال 

مي فرمايد:
جَس علَي الّذين ليعِقُلون...«1 ... خداي متعال پليدي را بر  »... و يجَعُل الرِّ

. كساني قرار مي دهد كه تعّقل نمي كنند...
اگر تعّقل را از انسان جدا كنند، و اگر او از تفكر بگريزد، حيواني 
بيش نيست. قرآن كريم درباره كساني كه از ابزار حسي و فكري استفاده 

نمي كنند، مي فرمايد:
»...ُأولئَك كاألنعاِم بـل ُهـْم أضـلُّ أولئَك ُهـُم الغـافُلون«2... آنـان بسان  

چارپايان، بلكه گمراه ترند. آنان از معارف و آيات الهي غافل اند.
مبناي تعبّد هم تعّقل است. اگر پشتوانة تعبّد، تعّقل نباشد، بي اعتبار 

است.

1. يونس، آيه 100.
2. اعراف، آيه 179.
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حيوانات از ابزار حسي برخوردارند؛ ولي اهل تفكر و استدالل 
نيستند. فرشتگان از دانش شهودي برخوردارند و از تفكر و استدالل 
بي نيازند. انسان هم از علم شهودي تا حدودي برخوردار است؛ چراكه 
به ذات خود و قواي حسي و خيالي و وهمي و معلومات ذهني و قواي 
ديگر، اشراف حضوري و شهودي دارد و بدون نياز به تفكر و تعقل، آنها را 
استعمال مي كند، و اگر براي علم به آنها نيازمند تفكر و تعقل باشد، دچار 

دور و تسلسل مي شود.
در عين اينكه تفكر و تعقل، راه گشاي رسيدن به مجهوالت و 
حل معضالت و مانع اشتباهات و دفع و رفع شبهات است، ولي همواره 
شبهه هايي بر اذهان مردمي كه در جستجوي حقايق به سر مي برند، سايه 

مي افكند، به خصوص اذهان ضعيف و كم اطالع.

منشأ  شبهه
منشأ شبهه دوتاست: يكي آنكه از سوي مغرضان و دشمنان مطرح 
مي شود و هدف آن، سست كردن اعتقاد افرادي است كه به مكتب و 
مسلكي معتقد بوده و راه و رسم زندگي خود را بر آن استوار كرده  اند. 
ديگري آنكه ممكن است شبهه در ذهن افراد مؤمن و معتقد پيدا شود كه 
در هر دو صورت نيازمند رفع است؛ بلكه دفع هم الزم و ضروري است. 
يعني بايد مرزبانان مرام و مسلك و آئيني كه حق است، حقايق را به گونه اي 
مطرح كنند كه در معرض آسيب هايي كه ناشي از قصور و تقصير دوستان 

يا دشمنان است، واقع نشود.
اساس دين مبين اسالم و مذهب حّقة جعفري، دفع است و در اين 
راه، حكيمانه عمل شده است؛ در عين حال، دشمنان مغرض و مفسد، 
هرگز بيكار ننشسته و نمي نشينند و حتي االمكان اذهان ساده را نشانه 



مي گيرند و مي كوشند كه از اين رهگذر، آنها را منحرف و يا حداقل، آنها را 
سست عقيده نمايند؛ از اين رو مرزبانان عقيده، همواره در راه رفع شبهات 

كوشيده و مي كوشند.

روشهاي ائمه)ع( در شبهه زدايي
ائمة اطهار)ع( بعد از پيامبر خاتم)ص(، اين مرزباني را به نحو احسن 
انجام داده و بعد از آن حضرت، به بهترين وجهي، مفاد آية زير را به كار بسته اند:
»اُدُع إلي سبیل ربَّك بالِحكمِة و الَموِعَظِة الحَسَنِة و جاِدلُهم بالّتي ِهَي أحسُن 
إنَّ ربك هو أعلُم بمن ضلَّ عن سبیِله و هو أعلُم بالُمهتِدين«1 با حكمت و موعظة 
نيكو به راه پروردگارت دعوت كن و با آنان به نيكوترين وجهي به گفتگو 
و مجادله پرداز. قطعاً پروردگارت به كساني كه از راه او گمراه شده و نيز به 

آنهايي كه هدايت يافته اند، داناتر است.
ائمة اطهار)ع( نه تنها خود به شبهه زدايي مي پرداختند، بلكه اشخاص 
مستعد و مؤمن را هم براي اين كار تربيت و آماده مي كردند؛2 چراكه آنها 
همه جا حضور نداشتند و بايد اشخاصي در بين مردم و در بالد مختلف 
باشند كه مانع تحريفات غاليان و مقصران، و رادع انحراف و سردرگمي و 

حيرت قاصران باشند.3

1. نحل، آيه125.
 2. راوي به امام صادق)ع( عرض كرد: شنيده ام شما مناظره را دوست نمي داريد. فرمود:
هر كس از عهده برآيد، مناظره اش را دوست مي داريم. مناظرة تو و امثال تو مطلوب است. او 
ابن الطيار بود كه حضرت سراغش را از هشام بن حكم گرفت. وي گفت: مرده است. حضرت 

فرمود: خرم و شاد شد. او به خوبي از ما دفاع مي كرد )سفینةالبحار، ج2، ص493: كلم(.
3. عن أبي عبداهلل)ع(؛ ان العلماء ورثة األنبياء... اّن فينا أهل البيت في كل خلف عدو الينفون 
عنه تحريف الغالين و انتحال المبطلين و تأويل الجاهلين )كليني، الكافي، ج1، ص32، باب 

صفةالعلم و فضل العلماء(.
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وانگهي بنا نبود كه ائمة اطهار)ع( همواره در ميان مردم باشند و با 
حضور خود، سنگرباني دفاع را عهده دار شوند. آنها همان طوري كه در 
همه امصار، حضور فيزيكي نداشتند، در همه اعصار هم حضور فيزيكي 

نخواهند داشت.
بنابراين، عالمان دين و متكلمان راستين بايد نيابت را هم در فقه 
اكبرـ  يعني اصول دينـ  و هم در فقه اوسطـ  يعني اخالقـ  و هم در فقه 

اصغرـ  يعني فروع و احكامـ  بر عهده گيرند.
ائمة اطهار)ع( براي ارتباطات مردمي دو راه داشتند: مواجهه و مكاتبه.

آنها در مقام مواجهه با دوست و دشمن و با مخالف و مؤالف، به 
مقتضاي حال و حسن مقال، سخن مي گفتند و مطابق آيه اي كه ذكر شد، 
عمل مي كردند؛ اعم از اينكه بيان حكمت كنند يا با آهنگ دل نشين، موعظة 
حسنه سر دهند يا با جدال احسن، شبهه زدايي كنند. اما در مقام مكاتبه به 
سؤاالت مكتوب در هر زمينه اي پاسخ مي  دادند و احيانًا بدون اينكه سؤالي 

شده باشد، رأسًا پيام هاي كتبي خود را ابالغ مي كردند.
ممكن است گاهي مواجهه بر مكاتبه غلبه داشته باشد، يا بالعكس، 

يا هر دو يكسان باشد؛ و البته شرايط زمان و مكان مختلف بوده است.
امام عسكري)ع( به خاطر فشار عباسيان از مواجهة بسيار اندكي 
برخوردار بود. مردم از حضور در محفل انس و در مجلس نوراني او محروم 
 بودند. به ويژه عالمان زمان و پرچمداران مبارزه با شبهات و انحرافات

به سختي مي توانستند از نعمت مشافهه برخوردار باشند.
حساسيت شبهه زدايي زماني آشكارتر مي شود كه بدانيم آل عباس 
هم براي تضعيف پايگاه ائمة اطهار)ع( و اختالف افكني در ميان مسلمانان 
و به ويژه شيعيان و تقويت موقعيت خود، شبهه افكنان را تشويق مي كردند 
و خود به شبهات و شبهه آفريني دامن مي زدند، تا اهل فكر و نظر و 



روشنفكران متعهد به اسالم را مشغول كنند و خود، از امواج شكنندة 
اعتراضات و انتقادات مصون بمانند. آيا امثال ابن ابي العوجاء از حمايت 

غيرمستقيم آنها برخوردار نبودند؟!
اينجاست كه مي بينيم امام عسكري)ع( در زير لواي تقيه در همان 
دورة كوتاه عمر سي  سالة خود و در همان دوره كوتاهتر امامت شش سالة 
خود، با استفاده از سنت پسنديدة مكاتبه و با بهره گيري از ابزار قلم، كار 
دعوت از راه حكمت و موعظة نيكو و جدال احسن را ادامه داده و مسائل 
جديد كالمي آن روز را حاّلجي و معماري كرده و راه را به علماي معاصر 
و علماي آينده نشان داده است، به خصوص كه عصر غيبت صغري و كبري 
در راه و نزديك بود و چاره اي جز سپردن اين رسالت به علماي اعصار و 
قرون و امصار و بالد نبود. بلكه بايد گفت: به يك معنا عصر غيبت از زمان 
امام هادي)ع( و امام عسكري)ع( آغاز شده بود و شيعيان چندان توفيقي 
براي ديدن آن دو امام محبوس در پادگان نظامي و گرفتار نگهبانان چموش 
و ناسپاس نداشتند. آيا غيبت آن  چناني اين دو امام همام)ع( تمريني براي 
شيعيان و آماده سازي آنها براي تحمل آن غيبت طوالني كه كبرايش 
ناميده اند، نبود و آيا غيبت صغراي حضرت صاحب الزمان)ع( نيز مقدمة 

غيبت كبري و آماده سازي اذهان شمرده نمي شد؟!1
باري به حكم ضرورت، باب مكاتبات با رعايت شرايط تقيه، هم 
از سوي مكاتبه كنندگان و هم از سوي آورندگان مكاتيب و هم از سوي 
پاسخ دهندهـ  يعني شخص امام)ع(ـ  همواره مفتوح بود. تنها خطري كه 

نامحتمل نبود،  تقلب و تحريف پاسخ هاي حضرت بود.
مگر ممكن نبود كه برخي سوءاستفاده كنند و نوشته هايي به نام آن 

1. امام باقر)ع( مي فرمود: آلل محمد)ص( غيبتان؛ واحدة طويلة و اخري قصيرة )سفینةالبحار، 
ج2، ص335: غيبت(.
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حضرت ارائه كنند و از آن سوءاستفاده كنند؟!
مگر نه گاهي بيانات شفاهي پيامبر اكرم)ص( و امامان پيشين، 
تحريف شده يا به نام آنها جعل شده بود. ابن ابي العوجاء زماني كه پاي 
چوبة دار قرار گرفت، ادعا كرد كه: چهار هزار حديث جعل كرده، تا حاللي 
را حرام يا حرامي را حالل كند و افراد را به افطار روزة واجب يا به روزة 

حرام وا دارد.1
شايد او دروغ مي گفت، ولي خواست با اين ادعا ايجاد بدبيني كند 

و مردم را از توجه به روايات باز بدارد!
به هرحال، نگراني تحريف وجود داشت و به همين لحاظ است كه 
احمد بن اسحاق قمي2 هنگامي كه توفيق ديدار حضرت را پيدا مي كند، 
به فكر چاره جويي مي افتد. او مي گويد: به محضر ابومحمد)ع( بار يافتم و 
تقاضا كردم چيزي بنويسد تا دست خطش را مشاهده كنم و هر وقت نوشته 
و نامه اي از آن حضرت به دستم رسيد، خط مباركش را بشناسم و به اشتباه 

نيفتم. حضرت پذيرفت و نمونة خط را نشان داد و فرمود:
»يا أحمُد إنَّ الخطَّ سيختَلُِف عليك ما بين القلِم الغليظ و القلِم 
«3 اي احمد ممكن است خط به خاطر قلم درشت و قلم  نَّ الّدقيق، فال تَُشكَّ

نازك، اختالف پيدا كند. مبادا دچار شك شوي.
مگر ممكن نبود كه دستگاه شوم سياست آل عباس توطئه كند 
و مطالب تفرقه انگيزي به نام آن بزرگوار در ميان شيعيان بالد با خطوط 

مختلفي انتشار دهد و از اختالفات بهره برداري سياسي نمايد؟!

1. سفینةالبحار، ج2، ص285: »عوج«.
2. همان، ص301: »حمد«.

3. ابن شهرآشوب، مناقب آل ابي طالب)ع(، ج3، ص533؛ بحار االنوار، ج50، ص286، ح60؛ 
كليني، كافي، ج1، ص513، باب مولد أبي محمد، ح27.



معلوم نيست اين ابتكار، زاييدة انديشه شخص احمد بن اسحاق 
باشد. چه بسا امام عسكري)ع( كه بر همة جوانب امور و بر ُكنِه سياست 
حّكام زمان اِشراف و احاطة كامل داشته، خود الهام بخش آن عالم بصير 
و آن شخصيتي كه به امر آن امام همام)ع( مسجد امام حسن عسكري)ع( 
را در قم بنا نهاد،1 بوده است. مگر نه امام خميني)ره( در وصيت نامة خود 
هشدار داد كه هيچ مطلب كتبي يا شفاهي را نمي توان به او نسبت داد، مگر 

آنكه صدا يا نوشتة تأييد شدة خودش باشد؟!
قاسم هروي كه از اختالف موالي و دوستان هراسان و نگران بوده، 
در ضمن نامه اي به محضر آن امام بزرگوار رهنمود مي خواهد. حضرت در 

پاسخ وي مي نويسد:
»إنّما خاطَب اهللُ العاقَِل« خداي متعال فقط عاقل را مخاطب مي سازد.

بنابراين رهنمود، هر جا اختالفي پيدا شود، بايد عقل داوري كند 
و اگر داوري عقل كنار گذاشته شود، هيچ شبهه اي قابل دفع و رفع و هيچ 

اختالفي قابل عالج نيست.
حضرتش در ادامه توضيح مي دهد كه »هيچ كس به اندازه پيامبراكرم)ص( 
ارائۀ دليل نكرده است. مع ذلك او را ساحر، كاهن و كذاب خواندند؛ ولي 
خدا طالبان سعادت را هدايت كرده است. بسياري از مردم طالب دليل اند و 
به آن دل مي دهند. ما هر جا خدا اذن دهد، سخن مي گوييم و هرگاه منع كند، 
سكوت مي كنيم. اگر خدا دوست نمي داشت كه حق را ظاهر كند، پيامبران 
را برنمي انگيخت. آنها در حال ضعف و قوت، حق را آشكار كردند و سخن 

1. محدث قمي، شيخ عباس)ره(، منتهي اآلمال، ج2، ص279، فصل ششم در ذكر چند نفر از 
اصحاب امام عسكري)ع(. او در حلوان )پل ذهاب( در بازگشت از سامرا وفات مي كند و 
كافور، خادم امام عسكري)ع( او را غسل مي دهد و كفن مي كند و از همراهانش مي خواهد 

كه او را دفن كنند )همان(.
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گفتند، تا امر خدا آشكار و حكمش نافذ گردد«.
آنگاه حضرت در ادامة پاسخ، مردم را به سه گروه تقسيم مي كند:

1ـ آنهايي كه مستبصرند و بر راه نجات استوارند.
2ـ آنهايي كه در پي حق اند؛ ولي حق را از اهلش فرا نمي گيرند.

3ـ آنهايي كه تحت سيطره و نفوذ شيطان اند.
در پايان اين نامة تاريخي كه عقل را بر كرسي شبهه زدايي و 
حقيقت پژوهي نشانيده، حضرت مخاطب نامه را مأمور مي كند كه سالمش 
را به هر كس از دوستان كه مورد وثوق و اطمينان است، ابالغ كند و سه 

چيز از آنها بخواهد:
1ـ رعايت تقوا؛ 2ـ امانت داري؛ 3ـ رازداري.1

محمد بن ربيع مشائي شيباني مي گويد: در اهواز با مردي ثنويـ  كه 
به دو مبدأ يزدان و اهريمن معتقد بودـ  مناظره كردم. سپس به سامرا رفتم. 
از حرفهاي او دلگير شده بودم. بر درِ خانة احمد بن حصيب نشسته بودم. 
روزي بود كه حضرت عسكري)ع( از خانه بيرون مي آمد و به كاخ خليفه 
مي رفت. او سوار بر مركب بود. همين كه به من رسيد، با اشاره انگشت، 

فرمود:
»أحٌد أحٌد فرٌد!«؛ يكتا، يگانه، فرد!

من از شدت حيرت، افتادم و از هوش رفتم.2
در سامرا به خاطر خشكسالي و قطع نعمت بارندگي، مردم گرفتار 
قحطي شده بودند. همگان سه روز پياپي به صحرا رفتند و دعا كردند، 

1. اإلربلي، كشف الغّمه، ج3، ص212 و 213؛ بحاراالنوار، ج3، ص181، ح4. در روايت امام 
هشتم)ع( آمده است: آنهايي كه قدرت تعقل ندارند، مخاطب نيستند )كليني، كافي، ج1، 

ص28، ح32(.
2. كليني، كافي، ج1، ص511 و مناقب ابن شهرآشوب، ج3، ص530.



ولي باران نيامد. روز چهارم كشيش كاتوليك به صحرا رفت و دعا كرد و 
دعايش مستجاب شد!

مردم دربارة دين خود به شك افتادند و زمزمه هايش به گوش 
مي رسيد. خليفه، امام عسكري)ع( را از زندان بيرون آورد و گفت: دين 

جدت را درياب.
بار ديگر كشيش راهي صحرا شد. امام)ع( به يكي از غالمان خود 
دستور داد كه آنچه در دست راست اوست، از او بگيرد. در دست او قطعة 
استخواني بود. اين بار دعاي وي مستجاب نشد. علت را از امام پرسيدند. 

فرمود:
گويا اين استخوان را از قبر پيامبري برداشته است. هرگاه اين استخوان 

بيرون آورده شود، آسمان مي بارد.1

1. ابن شهرآشوب، مناقب آل ابي طالب، ج3، ص526.
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مسأله ذات و صفات و افعال خداي متعال از مسائل مورد ابتالي 
 همة اديان و مذاهب است و مي توان گفت: نظرياتي كه آنها دربارة
هر يك از سه موضوع فوق دارند، وجه تمايز آنها از يكديگر است و حتي 
اختالفاتي كه در ساير موضوعات دارند برمي گردد به اختالف آنها در سه 
موضوع فوق. مباحث مربوط به توحيد ذاتي و صفاتي و افعالي از مباحث 
كليدي است و حتي توحيد در عبادت و اطاعت هم مبنايي جز توحيد ذاتي 

و صفاتي و افعالي ندارد.
ائمة اطهار)ع( تنها به حكمت عملي، يعني فقه و اخالق نپرداخته و 
گره گشايي نكرده اند، بلكه در وادي پرپيچ و خم حكمت نظري نيز همواره 
اَعالمِ هدايت و حجتهاي الهي بر اهل دنيا و آخرت بوده و هستند. امام 
عسكري)ع( در دوران امامت كوتاه خود تا سرحد امكان، امت را رهبري 
و شيعيان را راهنمايي كرده است. طبيعي است كه امام در اداي رسالت 
خويش، عالمان و راويان را مخاطب سازد و به  واسطة آنها در تودة مردم 
مستعد نفوذ كند. اينها بودند كه از طريق مكاتبه و احيانًا مواجهه، مشكالت 
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نظري و عملي را منتقل مي كردند و پاسخ مي گرفتند و براساس آن به وظيفه 
تبليغي و ارشادي خود عمل مي كردند.

مكاتبات امام عسكري)ع( همواره پاسخ به سؤال نبود. گاهي 
حضرت با توجه به شرايط زمان و مكان، خود نامه اي مي نوشتند و رهنمود 
مي دادند و اين خود؛ دليل اشراف آن حضرت بر مشكالت مسلمانان، 
به ويژه شيعيان بود. طبعًا در ديدارهاي بسيار محدود افراد، مسائلي مطرح 
مي شد. وانگهي الزم نيست كه علم امام تنها از طرق عادي باشد بلكه او 
از علم ديگري هم برخوردار است كه علم لدني و غيبي و به تعليم الهي و 
نبوي است و اگر امام از چنان علمي برخوردار نبود، با افراد ديگر و با ساير 

علما فرقي نداشت و چه بسا ديگران بر او پيشي مي گرفتند.
در نظر امام عسكري)ع( حكمت عملي كم اهميت تر از حكمت 
نظري نيست؛ هرچند كه حكمت عملي روبنا و حكمت نظري زيربناست، 
ولي پاي بندي به حكمت عملي است كه به حكمت نظري قّوت و اعتبار 
و غنا مي بخشد و آنهايي كه اهل تقوا باشند، راه خروج از مشكالت و پيچ 
و خم هاي حكمت نظري به رويشان گشوده مي شود و از رزق و روزي 

معنوي و مادي برخوردار مي شوند. قرآن كريم مي گويد: 
ْل َعَلي  »... و َمن يَّتَِّق اهلَل َيجَعْل لَُه َمخَرجًا و َيْرُزْقُه ِمن َحیُث ل َيحَتِسُب و َمن َيَتوكَّ
اهلِل َفُهو َحْسُبُه إنَّ اهللَ بالُِغ أمِرِه قد َجَعَل اهللُ لُِكلِّ َشيٍء َقْدراً«1 ... هر كس در پيشگاه 
خدا تقوا پيشه كند خدا راه خالصي از مشكالت را پيش پايش مي گذارد و 
از جايي كه گمان نمي برد به او روزي مي دهد و هر كس به خدا توكل كند 

خدا برايش بس است.
خدا، خواسته و فرمان خود را بر كرسي مي نشاند. البته خدا براي 

1. طالق، آيات 2 و 3.



هر چيزي اندازه اي قرار داده است. بعيد است كه مراد و منظور از رزق در 
آية فوق تنها رزق مادي باشد. مگر نه اين است كه رزق معنوي، فوق رزق 
مادي است و چرا تقوا در فرا رسيدن توشه مادي مؤثر و در فرا رسيدن 

توشه معنوي بي اثر باشد؟!
خاندان بابويه قمي نزد اهل بيت از اعتبار ويژه اي برخوردارند؛ 
به ويژه علي بن حسين بن بابويه و فرزند برومندش محمد كه اّولي در قم 
مدفون است و دومي در ري. حضرت در نامه اي به علي  بن حسين بن 

بابويه چنين مي نويسد:
تو را به تقوا و اقامۀ نماز و دادن زكات سفارش مي كنم. زيرا از مانع 
زكات، نماز پذيرفته نمي شود. تو را به گذشت و فرو خوردن خشم و صلۀ 
رحم و خدمت به برادران ديني در سختي و آساني و بردباري و پژوهش در 
دين و پايداري و تعهد به قرآن و خلق نيكو و امر به معروف و نهي از منكر 

سفارش مي كنم.1
مالحظه مي كنيم كه چگونه امام بر مجموعه فضايل و ارزش ها و بر 
معالم دين و ضروريات شرع مقدس تكيه مي كند تا راه براي بناي تمدني 
ارزشي و استقرار فرهنگي معنوي و حفظ پايه هاي اسالم و رونق بخشيدن 
به حكمت ناب نظري و روش برخورد با شبهات اعتقادي و غيراعتقادي 

گشوده شود.
اگر حكمت نظري بر حكمت عملي پرتوافكني مي كند، حكمت 
عملي هم بر حكمت نظري معنا و جال مي بخشد و اينها مانند آيينه هاي 

1. أوصيك... بتقوي اهلل و إقامة الصالة و إيتاء الزكوة فإنّه التُقبَُل الصالة ِمن مانِِع الزكوة و أوصيك 
بَِمغفرة الّذنب و َكظِم الَغيظ و صلة الّرِحم و ُمواساة اإلخوان و الّسعي في حوائِِجِهم في الُعسِر واليُسِر 
و الِحلِم عند الَجهِل و التََفقُِّه في الّديِن و التَثَبُِّت في األموِر و التَعاُهِد لِلقرآِن و ُحسِن الُخلِق و األمِر 

بِالَمعروِف و النّهِي عن المنكر )بيهقي، شعب اإليمان، ج2، ص43(.
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متقابل، پرتوهاي نور را بر يكديگر بازتاب مي دهند. سؤاالت مربوط به 
حكمت نظري از ناحية كساني مطرح مي شد كه در اخالق، قاصر و فاتر 
نبودند. سهل بن زياد مي گويد: در سال 255 ق نامه اي به محضر پرفيض 
آن عالي جناب نوشتم كه اصحاب ما در توحيد اختالف كرده اند. برخي 
مي گويند خدا جسم است و برخي مي گويند صورت است. اگر مراـ  اي 
سرور من!ـ  تعليم دهي و اگر مرا در راهي قرار دهي كه از آن منحرف 

نشوم، بر من منت نهاده اي. امام در پاسخ نوشت:
او يگانه و يكتاست. نزاييده و زاييده نشده و هيچ كس هم شأن او 
نيست. آفريننده است نه آفريده. هرچه خواهد خلق كند. صورت نيست. برتر 
از اين است كه مانند داشته باشد. او خودش است و چيزي مثل او نيست. او 

شنوا و بيناست.1
آنچه در اين پاسخ آمده، الهام بخش فارابي ها و بوعلي ها و سهروردي ها 
و صدراهاست. بي جهت نيست كه حكماي اسالمي بر حكماي يوناني 
پيشي مي گيرند و در زمينة توحيد و خداشناسي و هستي شناسي به مطالبي 
مي رسند كه به ذهن انديشمندان يوناني خطور نكرده و اگر خطور كرده 
پاسخ صحيح و جامعي به آنها داده نشده است. آنها اگرچه در ورود به 
مسائل هستي شناسي و خداشناسي حق تقدم دارند، ولي در كارشان نقايصي 

بوده كه حكماي اسالمي رفع كرده اند. نقايص كار ايشان سه قسم است:
1ـ عدم طرح برخي از مسائل مهم؛ 2ـ طرح ناقص برخي از مسائل 

مهم؛ 3ـ پاسخ ناقص به برخي از مسائل مطروحه.
هنگامي كه حكماي اسالمي به ميدان آمدند با سرمايه اي از وحي 

1. اهللُ واحٌد أحٌد لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفواً أحد خالٌق و ليَس بِمخلوٍق، يخُلُقـ  تبارك 
سْت أسماُءُه أن يكون له شبٌه هو ال غيره  و تعاليـ  ما يشاء و ليَس بِصورةٍ، َجلَّ شأنُُه و تََقدَّ

ليَس َكِمثلِِه شيٌء و هو السميع البصير )كليني، كافي، ج1، ص103(.



قرآني و سنت معصومين)ع( و با دست پر وارد شدند و حكمت الهي را 
به بركت تعاليم ثقلينـ  كه از يكديگر جدايي ناپذيرندـ  بر قّلة عظمت و 
اعتبار نشاندند. اگر افالطون و استادش سقراط و شاگردش ارسطوـ  كه 
هر سه فيلسوفان الهي اندـ  زنده بودند، بايد در محضر سه فيلسوف بزرگ 
اسالمي: ابن سينا و سهروردي و صدرالمتألهين زانو بزنند و فلسفة خود را 

تكميل كنند.
جالب است بدانيم كه حكمت اسالمي در مهد تشيع به كمال رسيده 
است. عالمه طباطبائي)ره( از نجف برخاست و در قم درخشيد. در مراكز 
علمي اهل سنت و حتي برترين  آنها مانند األزهر مصر فلسفه بالندگي پيدا 
نكرده است. هرچند كه همين دانشگاه بزرگ كه تا حدي به مسائل كالمي 
و اعتقادي مي پردازد و بي اعتنا به نيازمندي هاي روز نيست و از طريق كتب 
كالمي اشعري و معتزلي با مسائل فلسفي مرتبط مي شود، ريشة شيعي دارد؛ 
چراكه تأسيس آن به حاكمان اسماعيلي و دولت هاي فاطمي برمي گردد و 
مذهب اسماعيلي يكي از مذاهب شيعي است هرچند كه اين مذاهب در 
برابر مذهب شيعة اثناعشري رونق نيافته و برخي از آنها افول كرده و برخي 

ديگر رو به افول نهاده اند.
بي جهت نيست كه مصري ها هزارة ابوعلي سينا را نيم قرن پيش 
برگزار كرده و آثارش را به صورت فني و علمي تصحيح كرده و به چاپ 
رسانيده اند. آنها زماني به اين كار اقدام كرده اند كه ايراِن استعمارزدة آن 
دوران به فكر چنين كاري نبوده است. مقدمة دكتر ابراهيم مدكور بر الهيات 
شفا حاكي از دقت نظر اوست. البته به بركت انقالب اسالمي ما امروز هم 
بنياد ابن سينا داريم و هم بنياد صدرا و هم كارهاي ارزشمندي دربارة آنها 

انجام داده ايم.
به هر حال، به بركت رهنمودهاي اعتقادي قرآن و انديشه هاي 
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جهان بينانة معصومان و مواجهة پيشوايان دين مبين اسالم با سران اديان 
و برخورد تشيع اثناعشري با ديگر مذاهب اسالمي و شيعي، حكمت 
اسالميـ  اعم از كالم و فلسفهـ  بالندگي يافته است. امام صادق)ع( در كنار 
برنامه ها ي گستردة تعليم و تربيت، چندهزار نخبه، در حوزة اعتقادات و 
طرح مسائل كالمي و فلسفيـ  و يا به تعبير جامع: ِحكمي، افرادي چون 
هشام بن َحَكم و هشام بن سالم و جابر بن حيّان راـ  كه نوشته هاي فلسفي 
و غيرفلسفي از خود به يادگار گذاشته اند1ـ  پرورانده است. امام صادق)ع( 
ادامه دهندة راه پدر و اجداد خويش مخصوصًا اميرالمؤمنين)ع( است كه 

الهيات او در نهج البالغه و جاهاي ديگر در اوج اعتبار و عظمت است.
 اين ميراث ارجمند پس از امام صادق)ع( توسط امامان بعدي
ـ مخصوصاً امام رضا)ع( كه به حكم واليتعهدي ظاهري فرصت مواجهه 
با بسياري از سران اديان و مذاهب را پيدا كرده و به نقد آرا و نظريات 
آنان پرداختهـ  پيگيري مي شود و اينك ما شاهديم كه پنجمين جانشين 
امام صادق)ع( از اندك فرصتي كه پيدا مي كند، دوستان و عالقه مندان را با 
خود به حوزة مسائل نظري مي برد و با طرح نكاتي عميق، جرقه هايي بر 
انديشه هاي ايشان فرو مي بارد تا فكر كنند و با توليد فكر و علم، حركت 
علمي پيش قراوالن علم و معرفت را دنبال كنند و نگذارند اين حركت 

مبارك، دست خوش ركود گردد و به تعطيلي گرايد.
آنچه حضرتش در پاسخ سؤال توحيدي سهل  بن زياد نگاشته، 
نكات مهمي دربر دارد. چه فرقي است ميان واحد و احد؟ با توجه به اينكه 
طبق قواعد ادبي بايد ذكر خاص بعد از عام باشد معلوم مي شود كه معناي 
واحد، اعم از معناي احد است. هر احدي واحد است ولي الزم نيست هر 

1. نگارنده طي چند مقاله در مجله نقد و بررسي هاي دانشكده الهيات دانشگاه تهران به نقد و 
بررسي آراي او پرداخته است.



واحدي احد باشد. درك معناي واحد، آسان است. اعم از اينكه بسيط باشد 
يا مركب و اعم از اينكه از نوع يا جنس خود، مشارك نوع يا جنسي داشته 
باشد يا نه و اعم از اينكه مشابه يا مساويـ  به حسب كم و كيفـ  داشته 
باشد يا نه. ولي احد داللت دارد بر موجودي كه از تركيب خارجي و ذهني 
و حدي و كّمي و حتي از وجدان و فقدانـ  كه گفته اند شّرالتّراكيب استـ  
منّزه باشد. چنين معنايي از يگانگي، بعيد است كه قبل از نزول قرآن و به 
ميدان آمدن معارف اوليايي در آثار كالمي و فلسفي مطرح شده باشد. امام 
علي)ع( فرمود: »كلُّ ُمسّمًي بِالَوحدِة غيرُه قليٌل«؛1 غير از خدا هر چيزي كه 
نام وحدت بر او نهند قليل و محدود است. يعني وحدت خدا »وحدت 
احدي« است نه وحدت عددي و نوعي و جنسي، و نه وحدت اشيايي كه 
مركب از وجدان و فقدان اند و وحدت آنها مساوق با قِلَّت و كاستي است 

مانند وحدت وجودات امكاني.
بنابراين چگونه ممكن است واحدي كه احد است، جسم يا صورت 
باشد؟ چنين موجودي خالق است نه مخلوق و قادر است نه مقدور و مراد 
است نه مريد و عالم است نه معلوم و از داشتن شبيه و مشابه و مثل و مماثل 
نيز منزه است. داشتن شبيه و مشابه و مساوي، به لحاظ كيفيت و كميّت و 
اَعراِض كيفي و كمي است و او از اين گونه اَعراض، متعالي است؛ و داشتن 
مثل و مماثل، به لحاظ اين است كه تحت ماهيت نوعي و جنسي باشد تا 
فردي از نوع، يا نوعي از جنس او امكان وجود يابد و اين هم غيرممكن 

است.
اگر ابن كمونه يهودي االصل در شرحي بر حكمت سهروردي به 
شبهه اي بر برهان توحيدي روي مي آورد و آن را غيرقابل دفع مي شمارد و 

1. نهج البالغه، فيض االسالم، خطبه64.
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به لقب »افتخار الشياطين« ملقب مي شود، به لحاظ اين است كه در معناي 
واحديّت توقف كرده و به معناي احديّت راه نيافته است. مگر ممكن است 
خداي واحد و احد بزايد و زاييده شود و از كماالت سمعي و بصري كه هر 
جنبندهـ  و شايد هر غيرجنبنده ايـ  از آن برخوردار است، بي بهره باشد؟ 

اگر چنين باشد مركب از وجدان و فقدان است. تعالي اهلل عن ذلك.



در سنگر دفاع

انحراف عقيدتي و اضمحالل فرهنگي، ضايعة بزرگي بود كه امت 
نوجوان اسالمي را تهديد مي كرد. قرن دوم و سوم و به ويژه دوران كوتاه 
بيست وهشت سالة عمر با بركت امام عسكريـ  كه آغازش 232 و پايانش 
260 هجري استـ  بسيار حساس بود. كاخ خالفت، كانون فساد و عياشي 
بود. عالمان درباري كارآمد نبودند. خلفا امامان راستين را از مردم دور نگاه 
مي داشتند. اختالط و ارتباط اقوام و ملل و امم، زمينه را براي انحرافات 
عقيدتي فراهم كرده بود. تنها سنگري كه با همة فشارها و خفقان ها براي 
دفاع از كيان دين و مذهب كارآمد بود، سنگر امامت و واليت بود. كالم 
اهل بيت و رهنمودهاي ايشان همه جا گره گشا بود. ارتباطات مستقيم 
و غيرمستقيم، افكار و انديشه ها را متحول مي كرد و شعله هاي انحراف 
را فرو مي نشاند. فشارهاي شديد سياسي و سلب آزادي هاي فردي و 
اجتماعي، زمينه را براي انحرافات فكري و عقيدتي فراهم مي كرد. مي توان 
گفت در آن شرايط سخت، هر گفتار و كرداري آزاد بود، مگر آنچه با مقام 
خلفاي جورـ  كه خود را خليفة خدا مي شمردند نه خليفة رسول اهلل، و 



102      ماه در محاق

خود را اميرالمؤمنين معرفي مي كردند، نه اميرالمسلمين و نه اميرالعرب يا 
اميرالعرب والعجمـ  ناسازگاري داشت و رفتارهاي زشت آنها را زير سؤال 
مي برد و بر عدم مشروعيت حكومت و دولت جبار آنها پافشاري مي كرد! 
جرم امامان معصوم و پيروان راستين آنها همين بود. اگر اين سنگربانان 
راستين اسالم از اين موضع برحق خويش عقب نشيني مي كردند، از 
هرگونه حبس و حصر و آوارگي و توطئه اي در امان بودند. در اين صورت 
بايد فاتحه اسالم ناب خوانده مي شد و از اسالم جز اسمي و از قرآن جز 

رسمي و از حقيقت جز سرابي باقي نمي ماند. 
كار به جايي رسيده بود كه برخي به خود جرأت داده و دست به 
قلم برده و مشغول نوشتن رّديه بر قرآن كريم بودند. ابواسحاق1 مشغول 
 نگارش كتابي بود تحت عنوان تناقضات قرآن؛ اين در حالي است كه

قرآن كريم از خود دفاعي جانانه كرده و گفته است:
»و لو كاَن ِمن عنِد غیِراهلِل لوجُدوا فیِه اختالفًا كثیراً«2

1. در كتب تاريخ فلسفه چنان نسبتي به وي داده نشده و در آثار به جاي مانده اش نيز مطلبي 
كه دال بر نسبت فوق باشد، وجود ندارد. شايد توبة او مانع انعكاس نسبت فوق در تاريخ 
فلسفه و در آثارش شده و شايد ابواسحاق ديگري بوده است. به خصوص كه شواهدي 
در تاريخ فلسفه موجود است كه حاكي از تواضع او در برابر مقام نبوت است. او حكيم و 
منجم و طبيب بود. بر زبان يوناني و سرياني تسلط داشت. دويست تأليف در منطق و فلسفه 
و حساب و هندسه و طب و نجوم به او منسوب است. او از دودمان ملوك بني كنده بود. 
رسالة »نفس« و رسالة »ماهيت عقل« و رسالة »اإلبانة في وحدانية اهلل تعالي« از آثار او موجود 
است. در تاريخ الحكماء قفطي آمده است كه او كتابي در اثبات نبوت داشته است )صفحه 
501، انتشارات دانشگاه تهران به شماره 1174(. نقل شده است كه او از ايماني استوار 
برخوردار بوده و گفته است: »به جان خودم سوگند كه گفتار پيغمبر راستگو محمد)ص( و 
هرچه را كه از جانب باري آورده، چون بر مقياس عقل سنجيده شود، درخور پذيرشند«. 
)حناالفاخوري، خليل البحر، تاريخ فلسفه در جهان اسالمي،  ص 379، ترجمه عبدالمحمد 

آيتي، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 1377( 
2. نساء، آيه 82 .



اين آيه هرگونه اختالفي را در قرآن دفع مي كند؛ اعم از اينكه به 
تناقض باشد يا به تفاوت از لحاظ قوت و ضعف بيان و استحكام اسلوب و 
لسان. منتهي فهم عدم اختالف و درك انسجام و اينكه تمام اجزا يكديگر را 
تأييد و تقويت مي كنند و محكم و متشابه در تعقيب هدف واحد مي باشند، 
نيازمند تفكر و تدبر و تخصص است. به همين جهت است كه در صدر آية 

فوق آمده است:
»أفال يتدبّروَن القرآَن« اگر كسي از اختالف در آيات سخن بگويد، 
معلوم است كه از روي تدبر و تعقل نيست. چنين كسي حق ندارد وارد 

عرصة قرآن شود و الطائالت ببافد. 
اي مگس عرصۀ سيمرغ نه جوالنگه توست 

عِرض خود مي بري و زحمت ما مي داري 
به هر حال شايع بود كه كندي به چنان كار خطرناكي دست يازيده 
و مي كوشد كه وحي الهي را زير سؤال ببرد. قرآن، تكيه گاه مستحكم 
امت است. اگر اين تكيه گاه خدشه دار شود، نبوت و امامت هم زير سؤال 
مي رود. نه تنها نبوت ختميه، بلكه كل نبوت؛ زيرا امروز هيچ دليلي براي 
اثبات نبوت ابراهيم و نوح و موسي و عيسي به جز قرآن نداريم. نه تنها 
نبوت انبياي اولواالعزم زير سؤال مي رود، بلكه نبوت ساير انبيا نيز. ما امروز 
نمي توانيم با تورات و انجيل موجود كه دستهاي تحريف گران، كم و زياد 
و ابترش كرده، بر نبوت هيچ پيامبري با ويژگي عصمت استدالل كنيم. اين 
قرآن مجيد و فرقان حميد است كه پيامبران را آن گونه كه بايد و شايد به 
ما معرفي مي كند. اگر اين سند آسماني و الهي راـ  به فرض محالـ  از ما 
بگيرند، هيچ سند زنده اي جايگزين آن نمي شود. در اين صورت، مباني 
استوار امامت و معاد را هم از دست مي دهيم. مگر ممكن است كتابي كه 

خداي متعال درباره اش مي گويد:
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كَر و إنّا لَُه لحاِفُظون«1 دستخوش زوال شود؟! اين قرآن  لنا الِذّ »إنّا نحُن نَزَّ
حافظي دارد كه زوال ناپذير است.

گر بميــري تو نميرد اين ســبق  مصطفي را وعـده كرد الطاف حق 
بيش و كم كــن را ز قرآن رافضم من كتـاب و معجـزت را حـافظم 
چون عصايش دان هر آن چه گفته اي تـو اگـر در زيــرخاكي خفتـه اي 
كفرها را دركشــد چــون اژدها هست قرآن مـر تو را همچون عصا 
مي گويند: كندي تمام وقتش را روي كار اختالف يابي در قرآن 
گذاشته بود و مي خواست كتابش را پس از تكميل، ابالغ و اعالم كند و 
عصايي را كه بلعندة كفر و شرك و فسق و نفاق بود، از دست مسلمانان 

خارج گرداند. 
چه كسي جز امامي كه در سنگر دفاع و تبليغ و تبيين، پيشوا و پيشرو 
بود، مي توانست اين غائله را فرو نشاند و فتنة قريب الوقوعي را پيشگيري 

كند؟!
از حسن اتفاق يكي از شاگردان كندي به محضر آن امام همام 
باريافت. حضرت به او فرمود: »آيا در ميان شما مردي قهرمان و رشيدي 
توانا وجود ندارد كه استادتان را از مخالفت با قرآن و مبارزت با فرقان 

بازدارد؟!«
شاگرد گمان كرد كه مقصود آقا برخورد فيزيكي و مشاجرة لفظي 
است كه هيچ كدام از شاگردان به خود اجازة چنين برخوردي نمي دادند و 
البته به مصلحت هم نبود؛ از اين رو عذرخواهي كرد و عرضه داشت ما را 

نرسد كه در اين مورد يا در موارد ديگر به استادمان اعتراض كنيم. 
حضرت او را تصديق و شايد تشويق كرد. دليل آن هم روشن است. 

1. حجر، آية 9.



مسائل علمي و فكري را با دعوا نمي شود حل كرد. در ميدان بحث، 
استدالل قوي الزم است، نه مشت گره كرده و لنگة كفش و چماق!

نه رگهاي گردن به حجت قوي  كه حجت قـوي بـايد و معنوي 
قرآن كريم مي فرمايد:

»اُدُع إلي َسبیِل َربَِّك بِالِحكمِة َو الَموِعظِة الَحَسَنِة َو جاِدلهُم بِالَّتي ِهَي َأحَسُن«1 
با برهان و موعظة نيكو و جدال احسن به راه پروردگارت دعوت كن. 

در ذيل آية فوق فرموده است:
»إنَّ َربََّك ُهَو أعَلُم بَِمن َضلَّ َعن سبیِلِه و ُهَو َأعَلُم بِالُمهَتديَن« پروردگارت 
حال كساني را كه از راهش گمراه شده اند از همه كس بهتر مي داند و او به 

هدايت يافتگان داناتر است. 
امام توسط آن شاگرد مستعد، همان راه جدال احسن را برگزيد؛ از 
اين رو فرمود: آيا آنچه به تو القا مي كنم، به او مي گويي؟! عرض كرد: آري. 
فرمود: نزد استاد برو و با او مهرباني كن و با او انس بگير و در كارها يار و 

مددكارش باش، تا با تو انس بگيرد و به تو اعتماد كند.
در اين مرحله به او بگو: برايم مسأله اي مطرح شده است. مي خواهم 
از تو سؤال كنم. قطعًا استقبال مي كند. به او بگو: اگر گويندة قرآن نزد تو 
آيد و بگويد: آيا ممكن است مقصودم غير از معناهايي باشد كه تو برداشت 
كرده و آنها را متناقض ديده اي؟ چه خواهي گفت؟ قطعًا جواب مي دهد: 

ممكن است؛ چراكه او اهل انصاف و فهم است و گوش شنوا دارد. 
همين كه تو را تصديق كرد، به او بگو: از كجا دانسته اي كه مقصودش 
همين معاني متناقض و متعارض است؟ چرا فكر نمي كني كه مقصودش 

معاني منسجم و سازگار و هماهنگي بوده است؟

1. نحل، آية 125.
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شاگرد از محضر امام مرخص شد و مأموريت خود را آن گونه كه 
بايد و شايد به اجرا درآورد، تا موقع ابالغ پيام فرا رسيد. 

او در زماني مناسب، سؤالي را كه امام مطرح كرده بود، مطرح كرد. 
كندي پذيرفت كه ممكن است معاني ديگري اراده شده باشد؛ از اين رو 
دستور داد كه شاگرد سؤالش را تكرار كند و او سر به جيب تفكر و تدبر 
فرو برد. سپس رو به شاگرد كرد و گفت: تو را سوگند مي دهم كه به من 

بگويي: اين سؤال را از كه آموخته اي؟!
شاگرد عرضه داشت: سؤالي بود كه به ذهنم خطور كرده و مرا به 

خود مشغول كرده بود. 
استاد گفت: نه چنين است! تو كجا و چنين سؤالي كجا؟! تو هنوز به 

چنين مقام و منزلتي نرسيده اي! به من بگو: از كجا دريافت كرده اي؟!
شاگرد چاره اي نيافت جز اينكه راز خود را فاش كند. به خصوص 
كه امام دستور نداده بود كه كتمان كند؛ از اين رو پاسخ داد: ابومحمد 

عسكري)ع( به من دستور داد كه از تو سؤال كنم.
كندي گفت: اكنون حق را بر زبان آوردي. چنان سؤالي تراوشي 

است از علوم بي كران و فضايل بي پايان آن خاندان!
سپس با توجه به اينكه از غرور علمي بركنار بود و اين اندازه 
شجاعت داشت كه در برابر حقيقت تواضع كند و خاضعانه سر تسليم 
فرود آورد، دستور داد آتشي برافروختند و كتاب خود را در شعله هاي آن 
سوزاند و خاكستر كرد تا مبادا از وي اثري برجاي بماند و دستاويز خناسان 

و شبهه افكنان گردد.1

1. بحاراالنوار، ج50، ص311، ح9. وفات كندي را 252 نوشته اند. شهادت امام عسكري)ع( 
260 و امامتش 254 آغاز شده است. اگر كندي مورد بحث، همان فيلسوف معروف
←



كندي كاري قهرمانانه كرد. اگر اشتباه خود را مي پذيرفت، ولي 
كتاب را هم در البالي آثار خويش بر جاي مي گذاشت، زمينه اي فراهم 
مي شد براي اينكه هم خودش متهم به زندقه گردد و هم زنديق پروري كند. 
بعد هم سوژه اي مي شد براي آنهايي كه فلسفه را وسيلة گمراهي و فالسفه 
را گمراه مي شمردند. چنان كه شيخ بهائيـ  كه مقتداي صدرالمتألهين در 
علوم نقلي است، همان گونه كه ميرداماد مقتداي او در علوم عقلي استـ  

مي فرمايد: 
وز كاســۀ زهر دوا جويي  تـا كي ز شفـا شفـا جويي 

برخي گفته اند:1 حافظ در دورة جواني سبكسري مي كرده و اشعاري 
مي سروده كه براي مجالس لهو و لعب و افراد منحط و منحرف خوراك 
و سوژه بوده، سپس توبه كرده و تمام اشعاري كه در دورة بي بندوباري 
سروده، از بين برده و محو كرده است. در عين حال برخي از سروده هاي آن 
دوران نزد اين و آن باقي  ماند و حافظ نتوانست آنها را از صفحة روزگار و 

حافظه ها محو كند. مي گويند: در دورة سبكسري گفته بود:

→

باشد و اگر تاريخ وفاتش 252 باشد، اين قضيه در دورة امامت امام هادي)ع( واقع شده 
است. به هر حال ساختگي بودن قضيه بعيد مي نمايد. در روايت بحار، اسحاق كندي آمده؛ 
حال آنكه نام فيلسوف معروف عرب يعقوب بن  اسحاق آمده است. مرحوم دكتر شهيدي در 
مقاله اي درباره »بايدهاي حج« پس از نقل اشعاري از ناصرخسرو دربارة اسرار حج مي گويد: 
»در مستدرك الوسائل حديثي است نظير پرسش و پرسش هاي ناصرخسرو و دوستش. 
اين پرسش ها ميان امام سجاد)ع( و شبلي رفته است. اما اگر مقصود از شبلي همان صوفي 
معروف است، وي در سدة سوم متولد شده و در سدة چهارم درگذشته است« )روزنامة 
اطالعات 97/5/27( شهيدي با توجه به استحكام متن روايت شبلي به خود اجازة انكار نداده 
است. ما هم با توجه به استحكام متن روايت مربوط به اسحاق به خود اجازة انكار نمي دهيم 

و به تبع وي مي گوييم: العلم عنداهلل.
1. مقصود پروفسور كربن است. 

در سنگر دفاع          107



108      ماه در محاق

پير ما گفــت: خطا بر قلــم صنع نرفت 
آفريــن بر نظــر پاك خطاپوشــش باد 

هنگامي كه بصيرت يافت و از بيراهه بازگشت، چنين گفت: 
نيست بر دايره يك نقطه خطا از كم و بيش 

كه من اين مسأله بي چون و چرا مي بينم
البته آنچه كربن دربارة حافظي كه قرآن را با چهارده روايت از بر 
مي خوانده، نوشته است، قابل قبول نيست؛ از اين رو گفته اند: حافظ مراد و 
مرشد خود را از لحاظ اينكه شبهة مستشكل را پاسخ داده، تحسين كرده، يا 
مقصود او از »پير ما« جناب خضر است كه طبق آيات سورة مباركة كهف 
به سؤاالت حضرت موسي پاسخ داد و راز و رمز سوراخ كردن كشتي فقرا 
و سر بريدن كودك بي گناه و تعمير ديوار مشرف بر فرو ريختن را براي 
او روشن ساخت و خطاپوشي كرد: يعني بر خطاانگاري موسي سرپوش 

نهاد. 1
اگر ادعاي پروفسور كربن صحيح باشد، بايد بر شجاعت حافظ 

درود فرستاد، همان گونه كه بر شجاعت و همت كندي درود مي فرستيم.
محدث نوري شخصيت بزرگواري است. محدث قمي كه مفاتيحش 
در كنار قرآن زيب و زيور خانه هاي متدينين و مساجد و تكاياست، و 
كتاب سفينه اش از آثار بسيار پر بركت است، شاگرد و مريد و دل باختة 
اوست. كتاب مستدرك الوسائل او وسائل ُحر عاملي را تكميل كرد؛ ولي 
همين شخصيت بزرگ، كتاب »فصل الخطاب في إثبات تحريف الكتاب« 
را نوشت و روايات تحريف را كه همه مشكل سندي دارد، جمع آوري 
كرد و سوژه اي شد براي دشمنان مذهب استوار تشيع. اگر او اين كتاب 

1. رحيم ذوالنور، در جستجوي حافظ، ج1، ص228، انتشارات زوار، چاپ دوم، 1367 ش.



را نمي نوشت يا اگر مي نوشت، محوش مي كرد و اجازه نمي داد كه در 
دسترس نااهل ها قرار گيرد، خدمتي بزرگ كرده بود.

نگارنده شبي در مسجدالحرام نشسته بودم. مي خواستم در نماز 
عشا در جماعت اهل سنت شركت كنم. در انتظار نماز عشا بودم، شيخي 
وهابي با ريش قرمز حنائي به سراغم آمد و باالي سرم ايستاد و پرسيد: 
»تعرف طبرسي؟« آيا طبرسي را مي شناسي؟ گفتم: »نََعم، ُهَو صاحُب تفسيِر 
مجمعِ البيان« آري، او صاحب تفسير مجمع البيان است. گفت: »ال، نوري« 
نه. مقصودم نوري طبرسي است. دانستم كه مي خواهد بگويد: علماي شيعه 
ف مي شمارند  با نوشتن كتابي چون »فصل الخطاب« قرآن را كتابي محرَّ
و بنابراين، اعتباري براي آن، قائل نيستند؛ از اين رو گفتم: علماي شيعه 
روايات تحريف را قبول ندارند؛ چراكه راوي آنها شخصي به نام سياري 
است و او مورد اعتماد و وثوق نيست و رواياتش مردود است. شيخ وهابي 
دستها را به سوي آسمان بلند كرد و سه بار گفت: »اَللهّم اَشَهد« خدايا، گواه 
باش و به سرعت از من دور شد. از آنجا كه اذان نماز عشا آغاز شد، او را 
تعقيب نكردم. بعد از نماز براي يافتن او به جستجو پرداختم. ديدم نزديكي 
حجر اسماعيل با رفقايش نشسته و مشغول گپ زدن است. باالي سرش 
ايستادم و گفتم: »لَِم فَرَرَت؟!« چرا فرار كردي؟! از جاي برخاست و گفت: 
بيا بحث كنيم. او را نشاندم و گفتم: در كتب شما هم روايات تحريف 
هست. مگر نه عايشه گفته است: اين آيه در قرآن بود: »الّشيخ و الّشيخة 
إذا زنيا فارُجُموهما« او گفت: دروغ است. گفتم: آنچه تو دربارة ما گفتي، 

دروغ تر است.
در اين وقت رفقايش آمدند و به او گفتند: برخيز و بحث نكن. او 
برخاست و با رفقايش پي كارش رفت. معروف است كه محدث نوري 

گفته است: كاش نام كتابم را »في َردِّ تحريِف الكتاب« مي نهادم.
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منظورم از نقل اين مطالب اين است كه اگر انسان مطلب غلطي 
گفت يا نوشت و بعد به اشتباه خود پي برد، بايد شهامت داشته باشد و 

همچون كندي در رفع آثار سوء آن بكوشد. 
سيد حسن تقي زاده كه براي يك جمع انبوه دانشجويي سخن 
مي گفت، اعالم كرد كه در مسأله تغيير خط فارسي به التين اشتباه كرده 
است. او گفت: شخصي به من گفت: چرا تغيير موضع داده اي؟! من در 

جوابش گفتم: خطا كرده ام! أَستَغفُِراهللَ ربي و أتوُب إليَِه! 1

1. اين قضيه مربوط است به سال تحصيلي 42ـ41 و نگارنده حضور داشتم. 



در آستان قرآن )1( 

روش الهام بخش ائمة اطهار )ع( تمسك به قرآن و التزام به كشف 
اسرار و رموز آن است. اينان كه ِعدل )معادل( قرآن بودند نه شعار َحسبُنا 
كتاُب اهلل را برتابيده اند و نه روش گريز از قرآن را كه مستلزم مهجور  شدن 
آن است و پيامبر خدا)ص( از قوم هاِجر خود كه قرآن را مهجور كرده بودند 
به درگاه خدا شكايت برد.1 آل عباس كه به نام قرآن حكومت مي كردند 
عماًل از قرآن و طبعًا از اهل بيت عصمت و طهارت فاصله گرفته بودند و 
اگر در دستگاه آنها توجهي به قرآن مي شد، به لحاظ توجيه سياست ها و 

رفتارهاي غيراسالمي و غيراخالقي و غيرمردمي بود. 
در چنين شرايطي معلوم است كه امام عسكري)ع( براي جلوگيري 
از غربت و مهجوريت قرآن تالش كند و به سؤاالت قرآني پيروان قرآن 
پاسخ دهد و باب تفسير صحيح و روش دقيق آن را به روي قرآنيان 
بگشايد؛ از اين رو به جز پاسخ به سؤاالت قرآني اشخاص، دو تفسير نيز 

1. و قاَل الّرسول يا ربِّ إّن قومي اتّخذوا هذا القرآن مهجوراً )فرقان، آيه30(.



112      ماه در محاق

منسوب به آن بزرگوار است و به هر دو »تفسير عسكري« گفته مي شود. 
تفسير اول، به گفتة آقا بزرگ تهراني از امام هادي)ع( است. اين 
تفسير را حسن بن خالد بن عبدالرحمان برقي روايت كرده و البته امام 
هادي نيز ملقب به عسكري بوده است. اين تفسير يكصدوبيست جلد و 

قطعًا تفسير جامعي بوده و متأسفانه چيزي از آن باقي نمانده است.1 
اما تفسير دوم كه موجود است، در رد و قبول آن، اختالف هست. 
مرحوم آقا بزرگ مي گويد: امالي امام حسن عسكري)ع( و مكرراً چاپ 
شده است.2 مرحوم آيت اهلل خويي به سراغ راويان اين تفسير رفته و نوشته 
است: يكي ابوالحسن بن محمد سيار و ديگري يوسف بن محمد بن زياد 
است و هر دو مجهول الحال اند. وانگهي خوانندة دقيق شك نمي كند كه اين 
تفسير مجعول است و از شأن و مقام امام به دور است. حتي از شأن يك 

عالم محقق هم فاصله دارد.3
گذشته از اثر مستقل تفسيري، اشخاص و روات متعددي در 
مكاتبات خود، سؤاالتي از آن حضرت مطرح كرده و جواب هايي دريافت 
كرده اند و اگر همة آنها معتبر نباشد، نامعتبر هم نيست؛ به خصوص كه در 
برخي از آنها نشان صدق استناد و صدور آشكار است. مگر ممكن است كه 
عالقه مندان و ارادتمنداني كه از طريق مكاتبه مشكل خود را رفع مي كردند، 

در زمينة تفسير قرآن سؤالي و مشكلي نداشته باشند؟!
مسألة خلق يا حدوث و قَِدم قرآن، يكي از محنت ها و مصيبت هايي 
بود كه دامنگير امت اسالمي شد. افرادي به جرم نابخشودني و غيرواقعي 
قول به خلق قرآن شالق خوردند يا زنداني شدند يا باالي دار رفتند. 

1. الذريعه، ج 4، ص 283ـ  284. 
2. همان، ص 285ـ  293. 

3. معجم رجال الحديث، ج 12، ص 159ـ  160 و ج 20، ص 209.



مجرمان اصلي، اشاعره بودند كه از سوي اكثريت خلفاي جور حمايت 
مي شدند؛ چراكه عقايد و نظريات آنها با سياست هاي خليفگي و درباري 
هماهنگ بود، از اين رو رسميت داشتند و كسي حق نداشت با نظريات آنها 
درگير شود. اينان به كالم نفسي معتقد بودند و به شعر يك شاعر مسيحي 

تمسك مي كردند كه گفته بود: 
ُجعَِل اللِّســاُن َعَليهِ َدلياًل  إّن الَكالَم لَفِـي الُفؤادِ و إنّما 

كالم در دل است و زبان دليل آن شمرده شده است.
مي گفتند: كالم مقوله اي غير از علم است. نه تصور است و نه 
تصديق، نه خبر است و نه انشا و نه از اقسام انشا. مي گفتند: كالم نفسي 
يكي از صفات هفت گانه يا هشت گانة خداي متعال و از صفات ذات 
است نه از صفات فعل و اين صفات به قَِدم ذات قديم اند و اگر اين قدما 
را همچون ذات حق، قديِم بالّذات بدانند، گرفتار شرك ذاتي شده و از 
توحيد ذاتي به دور افتاده اند و اگر اينها را قديِم بالغير بدانند، از شرك ذاتي 
مصونيت مي يابند، ولي از كاروان توحيد صفاتي طرد مي شوند؛ زيرا به 
مقتضاي توحيد ذات و صفات، صفات ذات، عين ذاتند و مغايرت آنها با 
ذات، مغايرت مفهومي است نه مصداقي. وانگهي بايد ميان صفات ذات و 
صفات فعل فرق گذاشت. كالم، صفت فعل است نه صفت ذات مانند خلق 

و رزق و اِحياء و اِماته و رحم و غضب و ...
اگر كالم، صفت ذات باشدـ  كه نيستـ  صد البته كه قديم است نه 
حادث كه حدوث صفات هم سخن لغو و ايدة لهوي بود كه از َكّراميّة سر 
زد و اگر صفت ذات و قديم است، قديم بالغير است نه قديم بالذات و صد 
البته كه قول به قديم بودن بالغير محذور شرك ذاتي ندارد، ولي با محذور 
شرك صفاتي و تعدد مصداقي ذات و صفات روبروست و اين هم قابل 
قبول نيست. امام علي )ع( كمال توحيد را نفي صفات زايد بر ذات شمرده 
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است.1 اگر كالم نفسي معقول باشد، قرآن به عنوان كالم نفسي خداي 
متعال، قديم است و چنان كه ديديم خالي از محذور، بلكه محذورات 

است. 
باقي مي ماند اينكه آيا قرآن مكتوب به قول آن شاعر مسيحي دليل 
است بر كالم نفسي يا قرآن نفسي؟ در واقع اكنون سؤال اين است كه اين 
قرآن مكتوب، قديم است يا حادث؟ مخلوق است، يا غير مخلوق؟ كار 
كساني كه به قدم كالم رأي داده و آن را از صفات ذات شمرده بودند، به 
آنجا رسيد كه بگويند: نه تنها الفاظ قرآن قديم است، بلكه كاغذ و جلد آن 
هم قديم است. هر كس غير از اين بگويد، سزايش شالق يا زندان يا اعدام 
است. زماني كه دين جنبة ابزاري پيدا كند و در خدمت سياست و دولت و 

حكومت باشد، بهتر از اين نخواهد شد. 
در چنان شرايطي مي توان حدس زد كه با امامي كه مي خواهد 
سياست و حكومت و شاه و رعيت در خدمت دين و تابع فرمان خدا 
باشند، چگونه رفتار خواهد شد. لقب معنادار عسكري بايد ماندگار باشد 
تا پيام رساني كند. آيا عسكر يك شهر است يا يك محله تا امام منسوب به 
آنجا باشد؟ عسكر يعني لشكر يا ارتش. مردم شهر بغداد از ارتشيان و رفت 
و آمدشان و سر و صداي اسبهايشان و تاخت و تاز سوارانشان ناراضي 
و ناراحت و شاكي بودند؛ از اين رو ارتش به سامرا منتقل شد. خليفه هم 
به تبع ارتش، سامرايي شد. هر كس الزم بود تحت نظر و محبوس باشد، 
او را تحويل عسكر مي دادند. عسكر به طور كامل شخص بازداشت شده 
را زير نظر مي گرفت و ديد و بازديد ها و رفت و آمدها را كامالً  محدود 
مي كرد. امام عسكري و پدر بزرگوارش به لحاظ اينكه در زندان ارتش 

1. كمال التوحيد نفي الصفات عنه )نهج البالغه، خطبه1( و البته منظور، نفي مطلق صفات 
نيست چراكه در همان خطبه فرموده است: ليس لصفته حدٌّ محدوٌد.



بودند، عسكري ناميده شدند. پيام اين لقب بايد همواره در گوش افراد 
حقيقت شناس طنين انداز باشد تا بدانند كه آل عباس با پيشوايان دينشان 

چه ها كرده اند.
باري بطالن قول به قدم قرآن و عدم مخلوقيت آن از واضحات است، 
 ولي در فضاي مسموم و آلوده و تاريك، واضحات، ناواضح و بديهيات،
غير بديهي مي شوند. گاهي ممكن است چيزي از لحاظ شدت وضوح، 
حكم غيرواضح را پيدا كند. براي كسي كه در برابر امر بديهي دچار ابهام 
شده، استدالل الزم نيست. مي توان با وارد كردن جرقه اي به ذهنش او 
را آگاه و از خواب غفلت بيدار كرد يا اگر لجوج و معاند است، به گفتة 
ابن سينا بايد او را گرسنه نگاه داشت يا تنبيه بدني كرد تا ناچار شود امر 

بديهي را تصديق كند و از انكار بديهيات دست بردارد.1
سخني كه امام عسكري)ع( در باب خلق قرآن مطرح كرد، قول فصل 
بود. او فرمود: »... اهللُ خالُق ُكَلِّ شيءٍ ... و ما ِسواُه مخلوٌق«2 ... خدا آفرينندة 
. جز او هرچه هست مخلوق است. جملة نخست از  هر چيزي است...
قرآن كريم است.3 به حكم عقل و نقل هرچه ماسوي اهلل است، مخلوق و 
ممكن و نيازمند خالق است. قرآن ماسواست و بنابراين ممكن و مخلوق 
است و به خالق نياز دارد. آيا ممكن است كسي مدعي شود كه قرآن خود 
خدا، و بنابراين بي نياز از خالق است؟ آيا ممكن است كسي قائل به ُصدفه 
و اتفاق شود و بگويد: در ميان پديده هاي ممكن، اين پديدة وحياني و اين 
نازلة آسماني به صورت اتفاقي بر پيامبر خاتم)ص( نزول يافته و از خالق 
بي نياز است؟! آيا ممكن است كسي شيء  بودن قرآن را انكار كند و بگويد: 

1. الهيات شفا، مقاله اول، فصل هشتم.
2. بحاراالنوار، ج 50، ص 258. 

3. رعد، آيه 16. 
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تخصصًا از قاعدة قرآنِي اهلل خالق كّل شيء خارج است؟! آيا ممكن است 
كسي شيء بودن قرآن را قبول كند و بگويد: درست است كه قرآن، شي ء 
است و درست است كه خداي متعال خالق همة اشياست، ولي قرآن مجيد 

تخصيصًا از تحت قاعدة قرآني و عقلي مزبور خارج است؟!
به هر حال اگر بخواهيم مطابق قواعد منطقي استدالل كنيم، بايد 
بگوييم: قرآن شيئي از اشياي ممكن است. هر شيئي از اشياي ممكن نيازمند 
خالق است. پس قرآن نيازمند خالق است. به بيان ديگر؛ قرآن ماسوي اهلل 
است و ماسوي اهلل مخلوق است؛ پس قرآن مخلوق است. يا تعبيري ديگر؛ 
قرآن مخلوق است و مخلوق نيازمند خالق است؛ پس قرآن نيازمند خالق 

است. 
آيا بهتر نبود آنهايي كه امت را گرفتار چنان ورطة مخوفي كردند و 
هزينه هاي سنگيني بر دوش مسلمين نهادند به سراغ فهم صحيح و تفسير 
دقيق قرآن مي رفتند و از افاضات قرآني در دو حوزة حكمت نظري و عملي 
بهره مند مي شدند و به  جاي اينكه بگويند: قرآن چيست؟ بگويند: قرآن چه 
مي گويد و از ما چه مي خواهد؟ و آيا آن گونه كه بايد و شايد به  محتواي 
قرآن پاي بند بوده يا نبوده ايم؟ آيا بهتر نبود از خود قرآن سؤال مي كردند كه 

خود را قديم مي داند يا حادث؟ مخلوق مي داند يا غيرمخلوق؟ 
قرآن كريم در دو آيه به سؤال فوق پاسخ داده است. آيا آنهايي كه 
خود را ياران و مدافعان قرآن مي شمردند حاضر بودند از درون قرآن اسرار 
آن را سؤال كنند؟ يك جا قرآن پس از ذكر حالت غفلت و اعراض مردم 
مي گويد: »ما يأتیهم ِمن ِذكٍر ِمن َربِّهم ُمْحَدٍث إّل اسَتَمُعوُه َو ُهْم َيْلَعُبوَن«1 هر ذكر و 
پديدة حادث   شده اي كه از سوي پروردگارشان براي آنان بيايد در حالي  كه 

1. انبياء، آيه 2.



سرگرم بازي و مسخره اند آن را مي شنوند.
در جاي ديگر پس از بيان شدت اندوه پيامبر)ص( بر ايمان نياوردن 
برخي از مردم مي فرمايد: »و يأتیهم ِمن ذكٍر ِمَن الرحمان ُمحَدٍث إّل كانوا عنه 
ُمعِرضیَن«1 هيچ ذكر حادث و جديدي از سوي خداي رحمان براي آنان 

نمي آيد مگر آنكه از آن روي گردان مي شوند. 
آيا بهترين معرف قرآن، خود قرآن نيست؟ قرآن نور است. نور، 
معرفت نمي خواهد، بلكه خود معرف اشيا است. خداي متعال دربارة قرآن 
مي فرمايد: »... و لكن َجَعلناه نوراً نهدي بِِه َمن نَشاء ِمن ِعباِدنا...«2... ولي ما قرآن را 
نوري قرار داديم كه هر كه را خواهيم بدان هدايت كنيم... آيا در ذكر بودن 
قرآن كه در دو آيه از سوره هاي انبياء و شعراء مطرح شده، ترديدي هست؟ 
خداي متعال به پيامبر گرامي خود فرمود: »و إنّه لَِذكٌر لََك و لِقوِمَك و سوف 
ُتسألون«3 قرآن براي تو و قوم تو ذكر است و به زودي دربارة آن از شما 
سؤال مي شود؛ و در جاي ديگر مي فرمايد: »و هذا ذكٌر مبارٌك أنزلناه أفأنتم له 
منكرون«4 اين قرآن ذكري مبارك است كه ما آن را نازل كرده ايم. آيا شما 

منكريد؟ 
اصوالً نه تنها قرآن، بلكه تمام كتاب هايي كه بر پيامبران نازل شده 
ذكر است. نوح)ع( به قوم خود فرمود: »أَو َعِجْبُتم أن جائكم ِذكٌر ِمن ربّكم علي 
َرجٍل ِمنكم لُِینذركم واذُكُروا إذ جعلكم ُخلفاء ِمن بعد قوِم نوٍح...«5 آيا تعجب كرديد 
كه بر مردي از خودتان ذكري از سوي پروردگارتان آمده تا شما را بيم دهد. 

1. شعراء، آيه 5. 
2. شوري، آيه 52. 
3. زخرف، آيه 44. 
4. انبياء، آيه 50. 

5. اعراف، آيه 69. 
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به ياد داشته باشيد كه خدا شما را جانشينان قوم نوح قرار داد...؟
اصوالً قرآن كريم نامها و اوصاف متعددي دارد. يكي از آنها ذكر 
است. خداي متعال در مقام دفاع از مقام پيامبر و تبرئة او از شعر و شاعري 
مي فرمايد: »و ما عّلمناه الّشعر و ما ينبغي له إن هو إّل ذكرٌ  و قرآٌن مبیٌن«1 ما به او 
شعر تعليم نكرده  ايم و شاعري شايسته او نيست. كتاب او جز ذكر و قرآني 

روشنگر نيست.

1. يس، آيه 69. 



در آستان قرآن )2( 

قرآن، ميراث عظيمي است كه از پيامبر عظيم الشأن اسالم به يادگار 
مانده است. خداي متعال پس از بيان اين مطلب كه قرآني كه بر وي نازل 
شده، حق است و كتب آسماني پيشين را مورد تصديق قرار داده و به 

احوال بندگان، آگاه و بصير است، مي فرمايد: 
»ثم أورثنا الكتاب الّذين اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد 
و منهم سابق بالخیرات بإذن اهلِل ذلك هو الفضل الكبیر«1 سپس اين كتاب را به 
كساني از بندگانمان كه برگزيده ايم، به ميراث داديم. برخي از آنها در حق 
خود ستمگرند و برخي ميانه رو و برخي به اذن خدا در كارهاي خير پيشرو 

و پيش تازند و اين )براي گروه سوم( فضلي بزرگ است. 

معرفي امام 
ابوهاشم جعفري كه توفيق ديدار امام عسكري )ع( نصيبش شده، 

1. فاطر، آيه 32. 
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مي خواهد بداند اين سه گروه يعني ظالم و مقتصد و سابٌق بالخيرات كه در 
آيه آمده كيانند؟ 

حضرت هر سه گروه را در ارتباط با اهل بيت مي شمارد و مي فرمايد: 
آن كس كه به امامت امام اقرار نمي كند، به خود ظلم كرده و آن كس 
كه به امام معرفت دارد، از ظلم به نفس خويش مبّراست و ميانه رو؛ و امام كه 

مقام رهبري دارد، در كارهاي خير سابق و پيش قدم است. 
راوي مي گويد: دربارة عظمت مقام اهل بيت سر به گريبان تفكر فرو 

بردم و گريستم. حضرت به من نگاه كرد و فرمود:
مقام اهل بيت برتر از آن است كه تو فكر مي كني. خداي را حمد 
كن كه به ريسمان آنها چنگ زده اي. چون روز قيامت فرا رسد و هر امتي به 

امامش فراخوانده شود، تو به نام آنها فراخوانده مي شوي. تو به خيري.1 
با پاسخ دوم، امام عسكري)ع( راز آية ديگري را هم گشود و بر 

معرفت راوي و شيفتگي او افزود. آية ديگر اين است:
»يوم ندعوا كّل أناٍس بِإمامهم فَمن أوتي كتابه بیمینه فاؤلئك يقرؤون كتابهم 
و ل يُظَلمون َفتیاًل«2 روزي را ياد كن كه هر گروهي از مردم را با امامشان

 

فرا مي خوانيم. آنان كه نامة اعمالشان را به دست راستشان دهند نامة خود را 
با خوشحالي مي خوانند و به اندازه رشته باريكي كه ميان هستة خرماست، 

در حق ايشان ظلم نمي شود.
از اينجا معلوم مي شود كه هر امتي را امامي و هر امامي را امتي است. 
فرعون هم امام است. او هم روز قيامت قوم خود را رهبري مي كند؛ چنان كه 
خداي متعال مي فرمايد: »َيقُدُم َقوَمه يوم القیامة فأوَرَدُهم الّناَر...«3 روز قيامت 

1. كشف الغمة، ج 3، ص 296؛ بحاراالنوار، ج 50، ص 258ـ  259. 
2. اسراء، آيه 71.
3. هود، آيه 98.



. از آية  پيشاپيش قوم خود به حركت درمي آيد و آنها را وارد جهنم مي كند...
زير معلوم مي شود كه امامان بر دو قسم اند: امامان كفر و امامان ايمان. 

»... فقاتلوا أئّمة الكفِر إنّهم ل أيماَن لهم...«1 ... با امامان كفر بجنگيد. قطعاً  
. آنها به عهد و پيمان خود پاي بند نيستند...

امامان ايمان، ملكوت آسمان ها و زمين را مي بينند و به عين اليقين 
مي رسند2 و مأمومين را به امر خداي متعال هدايت مي كنند.3 اين هدايت 
ويژه، ايصال به مطلوب است نه ارائة طريق كه همگاني است. سفيان بن 
محمد ضبعي مي گويد: نامه اي براي امام عسكري )ع( نوشتم و راجع به 
واژة وليجة كه در آية زير آمده، سؤال كردم: »... و لم يّتخذوا ِمن دون اهلِل و ل 
رسوله و ل المؤمنین َولیَجًة...«4 ... آنان كه جز خدا و رسول او و مؤمنين كسي 

. را محرم اسرار خود نپنداشتند...
وي مي گويد: جدا از نامه، اين سؤال هم به ذهنم خطور كرد كه 
مقصود از مؤمنينـ  كه بعد از خدا و رسول در آيه آمدهـ  چيست؟ حضرت 

در پاسخ نوشتند:
وليجه؛ هر چيزي است كه در مقابل مقام واليت امر قرار داده شود. 
هرگاه وليجه به معناي محرم اسرار باشد، معلوم است كه مسلمانان مجاهد 
ـ كه محور آية مزبور مي باشندـ  هرگز به غير خدا و رسول و مؤمنان اعتماد 
نمي كنند. بنابراين رزمندگان اسالم تنها محور مورد اعتماد شان خدا و 

رسول و مؤمنان است و به ديگري اعتماد نمي كنند. 
امام پس از پاسخ به سؤال مكتوب سفيان، به سراغ سؤال غيرمكتوبي 

1. توبه، آيه 12. 
2. و كذلك نري ابراهيم ملكوت السموات و االرض و ليكون من الموقنين )انعام، آيه 75(.

3. و جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لّما صبروا و كانوا بآياتنا يوقنون )سجده، آيه 24(. 
4. توبه، آيه 16. 
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مي رود كه در ذهن سؤال كننده خطور كرده بود. در  اين  باره نوشت: به ذهن 
تو خطور كرد كه در اينجا مؤمنان كيانند؟ آنها اماماني اند كه امين خداي 

متعال اند و به آنها اجازه داده است كه امان بدهند.1

حروف مقطعه 
از يكصد و چهارده سورة قرآن، بيست و هشت سوره پس از 
بسمله، با حروف شروع شده است. از مجموع اين حروفـ  كه تعداد آنها 
چهارده تاستـ  برخي از اهل ذوق، جملة زير را ساخته اند: صراُط عليٍّ 

ُكه )راه علي حق است و ما آن را مستمسك قرار مي دهيم(. حقُّ نَُمسِّ
دربارة اين حروف، بسي گفتگو شده است و هنوز هم جاي گفتگو 
دارد. چرا از بيست وهشت حرف فقط چهارده حرف مطرح شده؟ و چرا نه 
كمتر و نه بيشتر؟ و چرا اين چهارده و نه چهارده ديگر و نه بعضي از اينها؟! 

و چرا فقط 28 سوره؟!
برخي كوشيده اند هر حرفي را اشاره به يك حقيقت بدانند. مثاًل 
الف و الم، اشاره به اهلل و ميم اشاره به محمد)ص( دارد و برخي گفته اند 

چنين نيست، بلكه رمزي است ميان حبيب و محبوب. 
برخي از راه رياضيات ثابت كرده اند كه تعداد حرف يا حروفي كه 
در آغاز سوره ها به كار رفته، در متن سوره از حروف ديگر بيشتر است؛ مثل 

حرف قاف در سورة قاف يا حرف نون در سورة قلم.
برخي گفته اند: شروع سوره با حرف يا حروف براي اين است 
كه هشداري به شنونده داده شود تا خود را براي استماع آماده كند و از 
حواس پرتي و بي توجهي بپرهيزد. برخي از مخاطبان انبياء انگشت در 

1. بحاراالنوار، ج 24، ص 245، حديث90. 



گوش مي كردند كه پيام آنها را نشوند.1
شروع كالم با حروف، براي قوم عرب بي سابقه بود؛ از اين رو با 
حيرت و تعجب گوش فرا مي دادند تا بدانند چه خبر تازه اي است. بايد 
گفت: در ميان نظرات گوناگون كه هر كدام از امتيازي برخوردار است، 
بهترين و محكم ترين نظريه از امام عسكري )ع( است كه مي گويد: اين 
حروف اشاره به اين است كه قرآن مجيد از جنس همان حروفي پديد آمده 
كه مردمـ  و به ويژه قوم عربـ  در مقام تفهيم و تفهم از آنها بهره مي گيرند. 
مع ذلك خداي متعال از همين حروف متداول و از همين مواد متعارف، 
كالمي پديد آورده كه مردم فصيح عرب از آوردن مثل آنـ  حتي به اندازه 
يك سوره يا يك حديثـ  درمانده شدند2 و اين نه از باب »صرفه« است كه 
برخي از متكلمان به آن گراييده و گفته اند: آوردن مثل قرآن براي فصحاء 
و بلغاي عرب ممكن است، ولي خداي متعال اذهان و السنه را از اينكه با 

قرآن معارضه كنند، منصرف مي كند.3
ظاهر آيات تحّدي اين است كه چنين نيست كه مقتضي معارضه 
 موجود است؛ ولي مانع الهي و غيبي و تكويني افراد را از معارضه
باز مي دارد، بلكه مقتضي موجود نيست؛ يعني اذهان و السنه و اقالم از 
آوردن مثل قرآن، قاصر و ناتوان و بي مايه و سست بنيان  اند. در يكي از آيات 

تحّدي چنين مي خوانيم: 
»و إن كنتم في َريٍب مّما نّزلنا علي عبدنا فأتوا بسورٍة ِمن ِمِثلِه و ادعوا شهداء كم 
ِمن دون اهلِل إن كنتم صادقین«4 اگر دربارة آنچه بر بندة خويش نازل كرده ايم 

1. نك: نوح، آيه 7. 
2. فيض كاشاني، تفسير صافي، ج1، ص91، ذيل آيه يكم سوره بقره. 

3. عالمه حّلي، كشف المراد، ص 281 )مكتبة مصطفوي، قم(. 
4. بقره، آيه 23. 
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شك داريد، سوره اي مثل آن بياوريد و اگر راست مي گوييد، گواهان خود 
را غير از خدا )از فصحا و بلغاي عرب به ياري( فرا بخوانيد. 

يك معمار برجسته و نابغه از همان مواد اوليه اي كه ديگران استفاده 
مي كنند، محكم ترين و عالي ترين بنا را پديد مي آورد و البته ممكن است 
معماري برجسته تر از او پديد آيد و بهتر از آن را بسازد، ولي به هر حال 
مواد خام و اوليه براي هر دو يكي است. يك طبّاِخ برجسته با مواد اولية 
خوراكي، غذايي مي پزد كه ديگران با همان مواد از پختن چنان غذايي 
ناتوانند. آيا ممكن است معمار يا طباخي در ميان انسان ها پديد آيد كه 

عمارت يا غذايي پديد آورد كه ديگران از مثل آن عاجز باشند؟!
در عالم گفتار و نوشتار، برخي حرف اول را زده اند. »قصايد سبعة 
معّلقه« كه به ديوار كعبه آويخته مي شد و ماية افتخار سرايندگان بود، هنوز 

هم تازگي دارد. 
فردوسي در شاهنامه سرايي حرف اول را زده و زبان فارسي را زنده 
نگه داشته است. او خود واقف بود كه نظمش براي پارسي گويان ماندگار 

خواهد بود. چنان كه گفته است:
كه از باد و باران نيابد گزند برآوردم از نظـم كاخي بلند 

حافظ در غزل سرايي حرف اول را زده است. او خود را از فيض حق 
برخوردار مي داند: 

بلبل از فيض گل آموخت سخن ورنه نبود 
اين همه قول و غــزل تعبيه در منقارش 

قصايد ماندگار سعدي همچنان در آسمان ادب مي درخشد. برخي به 
استادي او اعتراف كرده و حافظ را دنباله رو خواجوي كرماني دانسته اند:

استاد سخن سعدي ست نزد همه كس اما 
دارد ســخن حافظ طرز سخن خواجو 



با اين همه نمي خواهيم بگوييم كه اينها معجزه كرده اند؛ چراكه 
ممكن است از فردوسي و سعدي و حافظ برتري هم پديد آيد؛ ولي تاريخ 
درازدامن هزار و چهارصد ساله و اندي نشان داده است كه هيچ فصيح و 
بليغ نابغه و برجسته اي نتوانسته با قرآن رقابت كند و بعد از اين نيز چنين 

خواهد بود. 
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غلّو و تفويض و تقصير

امامان حق و مطاعان مطلق، ناگزير بودند همواره با سه پديدة شوم 
مبارزه كنند: غلو و تفويض و تقصير. گروهي از روي سادگي يا از راه 
شيطنت، در مورد شأن و مقام ائمة اطهار )ع( غلو مي كردند و آنها را از 
مقام بندگي به مقام ربوبي ارتقا مي بخشيدند يا يك درجه پايين تر، قائل به 
تفويض مي شدند. گروهي ديگر به تفريط مي گراييدند و امامان را از جايگاه 

حقيقي عزت و عظمت و عصمت تنزل مي دادند و تقصير مي كردند.
از برخي روايات و اسناد استفاده مي شود كه غلو و تقصير از زمان 

اميرالمؤمنين )ع( شروع شده است چراكه آن حضرت مي فرمايد: 
»يَهلُِك فِيَّ رجالن: محبٌّ ُمفِرٌط و باهٌت ُمفتِرٍ«.1 دو كس دربارة من 
هالك مي شوند: دوستي كه افراط كننده است و بهتان آوري كه زبان به افترا 

مي گشايد.
انبياء هم كمابيش با غلو و تقصير روبرو بوده اند. حضرت عيسي)ع( 

1. نهج البالغۀ فيض االسالم، حكمت 461. 
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هم با غالياني كه او را پسر خدا و يكي از اركان تثليث مي شمارند روبروست 
و هم با آنهايي كه از راه دشمني به دارش آويختند؛ هرچند كه موفق نشدند 

و اشتباهًا ديگري را به جاي او به چوبة دار سپردند. 
البته غلبه با تقصير و مقصران است. فرعونيان به موسي و هارون 

گفتند:
»أِجئَتنا لِتلِفَتنا عّما َوَجدنا علیه آباء نا و تكوَن لَُكما الكبرياُء في األرِض و ما 
نحُن لَُكما بِمؤمنیَن«1 آيا آمده اي كه ما را از آييني كه پدرانمان را بر آن يافته ايم 
بازگرداني و در اين سرزمين، قدرت و حكومت براي شما دو برادر باشد؟! 

ما به شما ايمان نداريم. 
به موسي و پيامبر عظيم الشأن اسالم نسبت سحر دادند. قرآن از 
برخورد امتها با انبياء، حكايت هاي آموزنده اي دارد. به پيامبر خاتم )ص( 

مجنون و شاعر و كاهن و ابتر هم مي گفتند. 
غلو و تقصير در مورد اميرالمؤمنين)ع( غلبه يافته است. آن حضرت 
با دو جبهة متقابلي كه از جادة اعتدال خارج شده اند، به طور جدي مبارزه 
 كرده است. گروهي او را خدا خواندند و علي اللهي شدند. حضرت آنها را
به توبه واداشت و چون توبه نكردند، به آتش انداخت. گفتند: اكنون در 
خدايي تو شك نمي كنيم. ما بنده گنهكاريم و تو ما را به آتش كيفر مي دهي.2 
هنوز هم علي اللهي موجود است. برخي به او گفتند: آيا تو پيامبري؟ فرمود: 
»ال! إنّما أنا عبٌد مِن عبيِد محّمد«3 خير! من بنده اي هستم از بندگان حضرت 

محمد. 
گروه هاي بيشتري مانند ناكثين و قاسطين و مارقين به روي او 

1. يونس، آيه 78.
2. سفینة البحار، ج1، ص 401: خطب. 
3. كافي، ج1، ص 113، چاپ اسالميه. 



شمشير كشيدند و مقصر شدند. اين، در دورة خالفت ظاهري بود. قبل 
از آن با شمشير زبان به او يورش مي آوردند تا آنجا كه فرمود: »إن أقل 
يقولوا حرص علي الملك و إن أسكت يقولوا جزع من الموت«1 اگر 
سخني بر زبان آورم مي گويند: بر حكومت حريص شده و اگر سكوت كنم 

مي گويند: از مرگ مي ترسد. 
حارث بن حوط به او مي گويد: گمان كرده اي كه من اصحاب جمل 

را گمراه مي شمارم؟! حضرت به او فرمود: 
»إنّك نظرت تحتك و لم تنظر فوقك، َفِحرَت إنّك لم تعرف الحق 
فتعرُف من أباه و لم تعِرَف الباطل فتعرَف َمن أتاه...«2 تو پايين را ديده  اي )و 
به گردانندگان فتنة جمل نگريسته اي( و باال را نديده اي )تا با عقل و خرد 
حق را بشناسي( از اين رو متحير شده اي. تو حق را نشناخته اي تا منكر حق 

را بشناسي و باطل را نشناخته اي تا اهلش را بشناسي....
حارث گفت: من بسان سعيد بن مالك و عبداهلل بن عمر كناره گيري 

كرده ام. 
حضرت فرمود: سعيد بن مالك و عبداهلل بن عمر نه حق را ياري و 

نه باطل را سركوب كردند.
ساير ائمه)ع( نيز به نوبة خود هم با جبهة افراطي غلّو مبارزه كرده اند 
و هم با جبهة سركش تقصير. ادعيه و كلمات آنها حكايت از كمال بندگي و 
خضوع و خشوع آنها در برابر خداي متعال دارد. سيد الشهداء )ع( در فرازي 
از دعاي روز عرفه به پيشگاه معبود مطلق عرض مي كند: »إلهي كيف أستعِزُّ 
و في الّذلّة أركزتَني أم كيف ال استعزُّ و إليك نسبَتَني«.3 خدايا! چگونه 

1. كافي، ج1، ص 113، چاپ اسالميه.
2. همان، حكمت 254. 

3. مفاتيح الجنان، دعاي روز عرفه. 
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ادعاي عزت كنم حال آنكه در ذلت بندگي متمركزم كرده اي و چگونه 
ادعاي عزت نكنم حال آنكه نسبت بندگي به تو دارم؟!

روح و قلب مطهر ائمة اطهار )ع( از غلو و هر سخن يا مدح و 
مرثيه اي كه بوي غلو بدهد بيزار است. چرا دربارة امام علي)ع( اظهار حيرت 
كنيم و بگوييم: نه خدا توانمش گفت نه بشر توانمش خواند!  ترديد نكنيم 

كه نمي توانيم خدايش بخوانيم و بايد بشرش بخوانيم و چه بشري؟!
ربّه فيــه تجّلــي و ظهر  هـا!  علـٌي بشٌر كيف بشر؟! 

هان! علي بشر است، اما چگونه بشري؟! پروردگارش در او متجلي 
شده و او مظهر حق شده است.

مگر نه در آية »تجلّي ربّه للَجَبِل«1 آمده است كه پروردگار موسي 
بر كوه تجلي كرد و كوه از هم پاشيد. تجلي خدا بر كوه لحظه اي بود و 
تجلي حق بر امام علي )ع( دائم بود. چرا مداحان نادان و فرصت طلب 
براي نفوذ در عوام، خود را حسين اللهي يا زينب اللهي بنامند؟! آيا با اينها 
برخورد مي شود؟! مداحي در ضمن اشعاري چنين مي خواند: در خواب 
ديدند قيامت برپا شده است و گنهكاري را به دستور خداي متعال به جهنم 
مي بردند. بيچاره از شدت ترس مي لرزيد. آقاي بزرگواري جلو آمد. به 
مأموران گفت:  اين شخص را چرا به جهنم مي بريد؟!  گفتند: خدا فرمان 
داده است. گفت: برويد به خدا بگوييد: اين شخص يك شب براي زيارت 
من به مشهد آمده است. اگر او را به جهنم ببريد، من هم به بهشت نخواهم 

رفت!!
البته شفاعتـ  با شرايطي كه داردـ  حق است و ممكن است 
گنهكاري از شفاعت خاندان عصمت و طهارت برخوردار شود، اما بايد 

1. اعراف، آيه 143. 



مواظب تعبيرات باشيم و چنين وانمود نكنيم كه بهشت را به بها نمي دهند، 
 بلكه به بهانه مي دهند! مداحي از قول ميت بيچاره اي در مجلس ختم
به جاي اينكه آياتي از قرآن مجيد بخواند، شعر مي خواند و از زبان آن ميّت 

مي گفت: 
برايم شعر عاشــورا بخوانيد  نه الّرحمن نه الحمدي نه ياسين 

قهرمان ما امام ماندگاري است كه همچون پدر و اجداد گرامي 
خويش هم با غلو و تفويض روبرو بود و هم با اجحاف و تقصير.

ادريس بن زياد مي گويد: من گرايش عجيبي پيدا كرده و سخن 
عظيمي درباره ائمة اطهار بر زبان آورده بودم. از اين رو رهسپار عسكر شدم 
تا ابومحمدـ  امام  حسن عسكري)ع(ـ  را ديدار كنم و از حضرتش رهنمود 

بگيرم. 
اين مرد راه درستي انتخاب كرده بود. چرا انسان راهي را خودسرانه 

انتخاب كند و از رهبران واقعي دستور نگيرد؟!
ظلمات است بترس از خطر گمراهي قطع اين مرحله بي همرهي خضر مكن 

علت افتادن در دام غلو و تفويض، چيزي جز معجزات و علم لدني 
و غيبي آن بزرگواران نبود كه البته ذاتي آنها نه، بلكه به افاضة حق بود، ولي 
افراطيون چنين مي پنداشتند كه ذاتي آنهاست و اين، بهانه اي براي غلو بود كه به 
ناحق، امام را بر مسند الوهيت مي نشاندند و اگر قدري تنزل مي كردند مي گفتند: 
خدا؛ خداست و ائمه، خدا نيستند؛ ولي خداي متعال همة اختيارات خود را به 

آنها تفويض كرده و دخالتي در امور ندارد. خداي متعال مي فرمايد:
»و قالت الیهود يد اهلل مغلولٌة ُغلَّت أيديهم و لُعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان 
ينفق كیف يشاء«1 و يهود گفتند: دست خدا در همة امور بسته است. 

1. مائده، آيه 64. 
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دستهايشان بسته و به خاطر گفتارشان بر آنان لعنت باد، بلكه دستهاي 
قدرت خدا باز است. هرگونه كه بخواهد انفاق مي كند. 

حكمت اسالمي و به ويژه كالم شيعي بر آن است كه ممكن، هم در 
حدوث محتاج علت است و هم در بقا. به عالوه، علت حدوث همان علت 
بقاست. اشاعره مي گفتند: نيازي به علت بقا نيست. غربي هايي كه در قرن 
هجدهم پيرو مكتب الهيات طبيعي بودند، همين حرف اشاعره را مي گفتند. 
آنها خدا را به سازندة ساعت )Clock  maker( تشبيه مي كردند كه ساعت 
را مي سازد و رابطه اش با ساعت قطع مي شود بلكه مي  ميرد، ولي ساعت 

سالها كار مي كند. 
بنابراين وجه مشترك يهود و پيروان مكتب الهيات طبيعي و اشاعره، 
مستغني بودن حادث در بقا، از علت است. قائالن به تفويض نمي گفتند: 
ممكِن حادث در بقا بي نياز از علت است، بلكه مي گفتند: خالق، اين كار 
را به امامان واگذارده و خود به استراحت پرداخته است. معتزله هم براي 
تبيين اختيار آدمي به دام تفويض افتادند. اينان معتقد بودند كه خداي متعال 
كارهاي مربوط به انسان را به خودش واگذارده و خود در مورد كاري او 
نقشي ندارد. امام صادق )ع( هر دو مذهب جبر اشعري و مذهب تفويضي 
معتزلي را رد كرد و فرمود: »ال جبَر و ال تفويَض بل أمٌر بين األمَريِن«1 نه 

جبر و نه تفويض!  بلكه چيزي ميان آن دو.
باري ادريس مي گويد: چون به عسكر رسيدم تصميم گرفتم به 
حمام بروم و خودم را از گرد و غبار و عرق و خستگي سفر شستشو دهم. 
در دّكة حمام از فرط خستگي مغلوب خواب شدم. ولي ناگهان با اشارة 
چوب دستي امام  عسكري)ع( بيدار شدم. او سوار بود. غالمان اطرافش 

1. كليني، الكافي، ج 1، ص 160، )باب الجبر و القدر و األمر بين األمرين(.



بودند. برخاستم و پايش را بوسه زدم. اولين كالمي كه از حضرتش شنيدم 
چنين بود: 

»بل عباٌد ُمكَرموَن ل يسبقونَه بِالَقوِل بل بِأمِرِه يعملون«1 آنها بندگاني اكرام 
شده اند كه به گفتار بر او پيشي نمي گيرند و به فرمانش عمل مي كنند.

عرض كردم: موالي من! كافي است مرا! آمده بودم كه همين را از 
شما بپرسم. حضرت مرا رها كرد و رفت.2

بيچاره مفّوضه كه گرفتار نوعي از غلو بودند و مي گفتند: خداي 
متعال محمد)ص( را آفريد و كارهاي دنيا را به او سپرد. او خالق دنيا و 
مافيها بود. او هنگام ارتحال، وظايف خود را به امام علي)ع( و ساير ائمه)ع( 
سپرد از دنيا رفت. همچنين گروهي از مفوضه، كامل بن ابراهيم مدني را 
به محضر امام عسكري)ع( فرستادند تا حقيقت امر را از آن حضرت سؤال 
كند و اين هم روية درستي بود؛ به خصوص كه بطالن تفويض، مستلزم 
بطالن غلو است؛ هرچند كه بطالن غلو، مستلزم بطالن تفويض نيست. 

كامل مي گويد: تصميم گرفتم از حضرت سؤال كنم: آيا تنها كسي 
به بهشت مي رود كه مانند من معتقد به تفويض باشد و ديگران را راهي 
به بهشت نيست؟ وي مي گويد: من در مقابل دري نشسته بودم كه بر آن 
پرده اي آويخته بود. ناگهان بادي وزيدن گرفت و گوشه اي از پرده كنار 
رفت. چشمم به نوباوه اي افتاد كه همچون قرص ماه مي درخشيد و حدود 
چهار سال از عمر شريفش مي گذشت. او مرا صدا زد و گفت: اي كامل بن 
ابراهيم! لرزه بر اندامم افتاد و به من الهام شد كه بگويم: »لبيك يا سيدي«. او 
كسي جز مهدي موعود)عج( نبود. خداي متعال توفيق ديدار آن امام منتظر 

را در حيات امام عسكري)ع( به وي عطا كرده بود. 

1. انبياء، آيات 26ـ  27. 
2.  مناقب ابن شهرآشوب، ج3، ص 529. 
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كامل در ادامه مي گويد: آن كودك به من فرمود: آمده  اي از ولي و 
حجت و باب اهلل سؤال كني: آيا تنها كسي به بهشت مي رود كه معرفت تو 
را داشته و گفتار تو را پذيرفته باشد؟! گفتم: آري!  به خدا سوگند!  فرمود: در 
اين صورت داخالن در بهشت اندكند. به خدا سوگند! گروهي كه به آنها 
حّقيه گفته مي شود، داخل بهشت مي شوند. پرسيدم حّقيه چه كساني اند؟ 
فرمود: آنها كساني اند كه به خاطر محبت به امام علي بن ابي طالب)ع( به 
حقش قسم مي خورند؛ ولي نمي دانند حق او چيست و چه فضيلتي دارد! 
سپس لحظه اي سكوت كرد و فرمود: آمده اي دربارة گفتار مفّوضه سؤال 
كني. آنها دروغ مي گويند. قلوب ما ظروف مشيت الهي است. هرگاه 

 او بخواهد ما هم مي خواهيم. خدا مي فرمايد: »و ما تشاؤون إل أن يشاء اهلل
رّب العالمین«1 جز آنكه پروردگار عالميان بخواهد نمي خواهيد. 

سپس پرده فرو افتاد و نتوانستم آن جمال مبارك را ببينم. امام 
عسكري)ع( به من فرمود: براي چه نشسته اي؟! حجت خدا بعد از من، 
جواب تو را داد. كامل مي گويد: برخاستم و بيرون آمدم و بعد از آن هرگز 

او را نديدم.2 

1. تكوير، آيه 29. 
2. بحاراالنوار، ج 25، ص 336 و الغیبة، شيخ طوسي، ص 247. 



در آستان فقاهت

كوتاهي عمر و كوتاهي دوران امامت و حصر خانگي و زندان هاي 
مكرر و مراقبت هاي شديد امنيتي، ساحل نشينان اقيانوس معرفت و فقاهت 
را از فيوضات علمي امام يازدهم كه وارث علوم انبيايي و اوليايي بود، 
محروم كرده بود. شيعيان و ارادتمندان، اگر بر اين ضايعة بزرگ، از ديده 

خون ببارند، رواست!
در عين حال، دوستان و شيفتگان ورزيده و رازدار و آگاه، تا آنجا كه 
ممكن بود، از راه مكاتبه و مشافهه، به گونه اي كه هم خطري متوجه امام 
و هم متوجه خودشان نشود، بهره مي گرفتند و كام تشنة خود را شاداب 

مي كردند و نشاط مي بخشيدند.
ديني كه مكمل همة اديان است و تا قيام قيامت استمرار مي يابد، 
بايد نياز بشر را در همة اعصار و امصار برآورده كند و از نظر قوانين و آداب 

زندگي و تكاليف فردي و اجتماعي، خأليي باقي نگذارد. 
پيامبر اعظم)ص( طي دوران رسالت خود، از بيان آنچه براي 
جاودانگي دين الزم بود، كوتاهي نكرد. او اعالم داشت كه كتاب و عترت 
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را به جاي گذاشته و اينها تا روز قيامت از هم جدا نمي شوند و به امت 
هشدار داد كه: 

ْكتُم بِهِما لَْن تَِضلُّوا أبداً« مادامي كه به آنها تمسك جوييد،  »ما إن تَمسَّ
هرگز گمراه نمي شويد.1

همان طوري كه قرآن مجيد، مصون از تحريف است و خداي متعال 
در آية »إنّا لَُه لَحاَفُظون«2 حفظ آن را تضمين فرموده، ائمه اطهار )ع( هم از 
َرُكم  هرگونه خطا و انحرافي مصونيت دارند و آية تطهير با جملة »و يَُطهِّ
َتطِهیراً«3 مصونيت آنها را تضمين كرده و به همين جهت است كه وجوب 
اطاعت آنها را به طور مطلق و بدون هرگونه قيد و شرطي واجب كرده و 

فرموده است: 
ُسوَل و ُأولِي اأَلْمِر منُكم و إن  »يا أيُّهَا الَِّذيَن آَمُنوا أِطیُعوا اهلَل و َأِطیُعوا الرَّ
ُسوِل إن ُكنُتم ُتؤِمُنوَن بِاهللِ  و الَیوِم اآلِخِر ذلَك  خیٌر  وُه إلَي اهلِل و الرَّ تناَزْعُتم ِفي شيء َفُردُّ
و أحَسُن َتأوياًل«4 اي كساني كه ايمان آورده ايد، خداي را اطاعت كنيد و سر 
در اطاعت رسول و صاحبان فرمان درآوريد و اگر دربارة چيزي نزاع كنيد، 
در صورتي كه به خدا و معاد، ايمان داريد، به خدا و رسول ارجاع دهيد كه 

اين، براي شما بهتر و عاقبتش نيكوتر است.
از آنجايي كه شرايط زمان متغير است و آخرين امام نيز بنابر حكمت 
 و مصلحتي الهي غيبتي طوالني دارد، باب اجتهاد و استنباط فروع از

1. حديث ثقلين متواتر است. در مسند احمد حنبل، ج4، ص 367 و صحيح مسلم، ج 7، 
ص122 و 123 و سنن بيهقي، ج2، ص 148 و ج7، ص 30 و سنن نسائي، ج 5، ص51 
و معجم كبير حاكم، ج5، ص154 و مجامع روايي شيعي نقل شده است و در صدور آن 

گفتگويي نيست.
2. حجر، آيه 9.

3. احزاب، آيه 33.
4. نساء،  آيه 59.



اصول بازمانده، تا مجتهدان بتوانند در غيبت كبري، احكام فرعي و فقهي 
را از اصول استخراج كنند و مشكالت عملي و تكليفي مردم را برطرف 

سازند. 
همة امامان و مخصوصًا آنهايي كه فرصت بيشتري يافته اند، احكام 
فرعي را براي مردم بيان كرده اند و گفتار آنها در كتب حديث، ثبت و ضبط 

شده است. 
سه محمدـ  يعني محمد بن علي بن بابويه و محمد بن يعقوب 
ُدون ثالث«، چهار مجموعة  كليني و محمد بن حسن طوسيـ  به نام »محمَّ
روايي را كه از جوامع حديثي سلف استخراج كرده اند، براي آيندگان به 
يادگار گذاشته  اند. كتب اربعه عبارتند از: من ال يحضره الفقيه از ابن بابويه؛ 
و كافي از محمد بن يعقوب كليني؛ و تهذيب و استبصار از شيخ طوسي. 

كار حديث نگاري، همچنان ادامه يافته و جا دارد كه از مجموعة عظيم 
بحاراالنوار مجلسي و وافي فيض و وسائل حّر عاملي و مستدرك الوسائل 

محدث نوري و جامع األحاديث آيت اهلل بروجردي ياد شود. 
از آنجا كه نقد سندي و متني حديث براي تشخيص دقيق احاديث 
صحيح از سقيم الزم است، علم رجال و درايه پاگرفته و كتب متعددي در 

اين زمينه به يادگار مانده است. 
علم اصول فقه نيز براي ارائة كبريات استدالل فقهي از شكوه 
ويژه اي برخوردار است. فقه و اصول و رجال و درايه، در عالم اسالم پديد 

آمده و تكامل يافته است. اين علوم از ابتكارات مسلمين است. 
فقه شيعه به لحاظ مفتوح بودن باب اجتهاد، از بالندگي و پويندگي 
 ويژه اي برخوردار است و اين، به بركت رهبري و عنايات و ارشادات
ائمة اطهار )ع( است كه در عصر غيبت كبري، نيابت عامه و مرجعيت تامه 
را به فقهاي جامع الشرايط سپرده اند تا با استناد به كتاب و سنت و اجماع و 
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عقل، احكام را استنباط و مستحدثات را استخراج و تكليف مردم را روشن 
كنند. 

بيشترين سهم در ارتقاي فقه از امام صادق )ع( است كه با استفاده 
از شرايط و امكانات ويژه اي كه برايش فراهم شد، پايه ها را استوار و راه را 
براي آيندگان هموار كرد. به همين جهت است كه فقه شيعه را فقه جعفري 
هم مي نامند. ائمة ديگر نيز به نوبة خويش، گره گشايي كرده و راه را براي 

تكامل فقه هموار كرده اند.
امام عسكري )ع( نيز با عمر و امامت كوتاه و محدوديت بسيار 

شديد در هموار كردن اين راه فقاهت سهيم است.
حضرتش با همة مراقبت هاي جواسيس جور، بيش از هفتاد سؤال 

فقهي را به درخواست كنندگان پاسخ داده است. 
اين پاسخ ها در كتب اربعه و مجامع روايي متأخران موجود است 
و اختصاص به باب و كتاب معيني از ابواب و كتب فقهي ندارد، بلكه به 
ابواب و كتب مختلف فقهي مربوط است، مانند: طهارت، نماز، روزه، 
خمس، زكات، حج، نكاح، طالق، قضاء، شهادات، وصيت، وقف، ارث، 

اجاره، بيع، ضمان، احكام اوالد و غيره.1
ناگفته نگذاريم و نگذريم كه امام عسكري )ع( بيشتر اوقات در 

زندان به سر مي برد و اوقاتي هم در حصر خانگي بود. 
اوقاتي كه در خانه بود، دوستان تحت پوشش تقيه، نامه ها را به دست 
مباركش مي رساندند و پاسخ ها و رهنمودها را دريافت مي كردند. اما 
اوقاتي كه در زندان به سر مي برد، نه تنها ديداريـ  ولو به صورت محدودـ  
نداشت، بلكه نامه اي هم به دستش نمي رسيد. ناگزير نامه ها توسط اطرافيان 

1. دكتر محمدعلي الصغير، االمام الحسن العسكري)ع(، ص211 تا 213، بيروت، مؤسسةالبالغ، 
1430 هجري قمري. 



جمع  آوري مي شد. هنگامي كه حضرتش از زندان آزاد مي شد، به نامه هايي 
كه در موضوعات مختلف و از اطراف و اكناف از افرادي كه با سؤاالت 
فقهي و كالمي و تفسيري و اخالقي مواجه بودند رسيده بود، پاسخ مي داد. 
معلوم مي شود دريافت و ارسال نامه ها نظام دقيقي داشته و اي كاش همة 

آنها باقي مي ماند تا گنجينه اي بسيار سودمند در اختيار آيندگان بود.
امامان اهل ايمان، يك قاعدة بسيار محكم براي عمل به روايات 
ارائه كرده اند و آن اين است كه روايتي قابل قبول است كه موافق قرآن 

باشد، ولي روايتي كه مخالف قرآن است، بايد به ديوار زده شود.1
البته منظور از مخالفت، مخالفت به نحو كلي است و اال اگر به نحو 
عموم و خصوص يا اطالق و تقييد باشد، مشكلي نيست. مي توان با 
رواياتي كه از شرايط حجيت برخوردار است، عمومات و مطلقات قرآن را 
تخصيص زد يا تقييد كرد و حتي نَْسخ پاره اي از احكام قرآن به سنت معتبر 
و بالعكس هم سابقه دارد و در جاي خود، بحث شده است. همين رابطة 
تقييد و تخصيص و نَْسخ در بين روايات هم مطرح است. براي تعارض 
روايات هم ائمة اطهار)ع( رهنمود داده اند و از همين جا مبحث سودمند 

»تعادل و تراجيح« علم اصول، سامان يافته است. 
عالوه بر روايات فقهي، رواياتي هم در باب فلسفة احكام داريم. 
روايات علل  الشرايع مربوط به همين مقوله است. بوده اند افرادي كه دوست 
مي داشتند با فلسفة احكام آشنا شوند كه هنوز هم هستند. خود مقامات 
عالية عصمت هم گه گاهي كلياتي در اين مقوله بيان كرده اند. خطبة فدكية 
حضرت صديقة طاهره)س( خالي از ذكر فلسفة برخي از احكام نيست. 

قرآن كريم در اين مقوله پيشگام است، چراكه مي گويد: 

1. طوسي، التبيان في تفسير القرآن، ج1، ص5.
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الَة تنهي عِن الَفحشاِء و الُمنَكِر...«1... نماز از فحشا و منكر  »... إنَّ الَصَّ
. بازمي دارد...

دربارة لزوم تبيين و تحقيق دربارة خبر فاسق مي گويد: 
»... أْن ُتِصیُبوا قومًا بَِجهالٍَة َفُتْصِبُحوا علي ما َفعْلُتم ناِدِمین«2... مبادا با قومي 

به جهالت برخورد كنيد و پشيمان شويد.
همچنين قرآن در مورد شهادت زنان در مسائل مالي و اينكه به جاي 
شهادت دو مرد، شهادت يك مرد و دو زن كافي است، رهنمود داده. سپس 

به بيان فلسفة آن پرداخته و گفته است: 
َر إحداُهمَا اأُلخري...«3 ... اگر يكي از آن دو زن  »... َأْن َتِضلَّ إحداُهما َفُتَذكِّ

. فراموش كند، ديگري به يادش آورد...
امام عسكري)ع( نيز عالوه بر فتاواي فقهي، به سؤاالت مربوط 
به علل احكام نيز پاسخ مي داد و سؤال كنندگان جستجوگر را محروم 

نمي كرد. 
حمزة بن محمد در نامه اي به محضر آن امام همام نوشت: 

چرا خداي متعال روزه را واجب كرده است؟! حضرت در پاسخ 
وي نوشت:

»... لِيَِجَد الَغنِيَّ َمسَّ الُجوِع َفيَِحنَّ علَي الفقيِر«؛ براي اينكه غني 
گرسنگي را لمس كند و به كمك فقير برخيزد.

البته آنچه در پاسخ امام)ع( آمده، يكي از علتهاست. قرآن كريم كه 
اساس تشريع و تقنين است، دربارة علت وجوب آن مي فرمايد: 

یاُم َكما ُكِتَب علي الِّذيَن ِمن َقْبِلُكم لََعلَُّكم  »يا أيُّها الَّذيَن آمنوا ُكِتَب َعَلیُكُم الصِّ

1. عنكبوت، آيه 45. 
2. حجرات، آيه 60. 
3. بقره، آيه 282. 



َتتَُّقون«1 اي كساني كه ايمان آورده ايد، بر شما روزه واجب شده است، 
همان گونه كه بر پيشينيان واجب شده بود. تا تقوا پيشه كنيد.

رسيدن به تقوا، فايده  اي است كه در روزه داري، هم نصيب اغنيا 
مي شود و هم فقرا. چه مانعي دارد كه فايده اي هم براي اغنيا داشته باشد 
كه در حال گرسنگي به ياد محرومان جامعه بيفتند و براي آنها چاره جويي 

كنند؟ 
فايدة روزه منحصر در اينها نيست. در برخي از روايات آمده است: 

وا« روزه بگيريد تا سالم شويد. »ُصوُموا تَِصحُّ
معلوم است كه روزه، هم براي پيشگيري برخي از امراض مفيد 
است و هم براي درمان. و بنابراين، هم فايدة روحي دارد و هم فايدة 

جسمي. 
بزرگترين فايدة روزه اين است كه خداي متعال فرموده است: 

وُم لِي و أَنَا أُْجزي به«2 روزه از آِن من است و من پاداش آنم. »الصَّ
معلوم مي شود كه روزه به لحاظ اينكه مشتمل بر ترك هايي است 
و هيچ نمود ظاهري ندارد، ويژة خداست و پاداش روزه دار خداست، نه 

چيزهاي ديگر و اين، براي روزه دار مقام بلند و وااليي است. 
سؤال كننده اي از ميان انبوه سؤال كنندگاني كه توانسته اند مشكل 
خود را به محضر مبارك آن جناب عرضه كنند، به حمايت و كمك زنان 
برخاسته و پرسيده است: چرا بايد ارث زن، نصف ارث مرد، و چرا ارث 

مرد بايد دو برابر ارث زن باشد؟ حضرت در پاسخ وي فرموده است: 

1. بقره،  آيه 183. 
2. ممكن است فعل حديث فوق، معلوم باشد يا مجهول. اگر معلوم باشد، يعني جزاي آن را 
من مي دهم. در اين صورت فرقي ميان روزه و ساير عبادات نيست. در صورت دوم، همان 

معنايي مراد است كه ما برگزيده ايم و بهتر است. 
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»إنَّ الَمرأَةَ لَيَس َعَليها جهاٌد و ال نََفَقٌة و ال عليها َمْعقلٌة إنَّما ذلَك علَي 
جاِل«1 بر زنان جهاد و نفقة اعضاي خانواده و ديه اي كه بر عهدة عاقلة  الرِّ

قاتل است، نيست. اينها بر عهدة مردان است.
مطابق اين پاسخـ  كه هم بيان حكم فقهي است، و هم بيان فلسفة 
 آن  ـ  ظلمي در نظام ارث اسالم بر زنان نرفته است؛ چراكه جهاد ابتدايي
ـ  نه دفاع2ـ  را از زنان نخواسته اند. در نظام خانواده، نفقة زن و اوالد
بر عهدة شوهر و پدر است. زن نسبت به نفقة شوهر و فرزند مسئوليتي 
ندارد. در قتل خطا، ديه بر عهدة عاقلة قاتل است. يعني بزرگترهاي وي، 
مانند پدر و عمو و دايي و برادر. اما زنان در اين رابطه، تكليفي ندارند. در 
نظام خانواده، اگر زن، مال يا منبع درآمدي دارد، متعلق به خودش است. او 

استقالل مالي دارد و از اين لحاظ، تحت سيطرة كسي نيست. 
مهم اين است كه بدانيم ائمة اطهار)ع( نور واحدند و كالم و 
پيامشان يكي است و همگي اولويت پيامبر )ص( و اميرالمؤمنين)ع( را 

تصديق كرده اند.
شخصي از محضر امام عسكري)ع( مسأله اي از مسائل ارث زن 
پرسيد و حضرت پاسخ داد. شخصي عرض كرد:  امام  صادق )ع( همين 

پاسخ را داده است. حضرت فرمود:
لنا و آخرنا في  »الجواُب مِنّا واحٌد إذا كان معنَي المسألةِ واحداً ... أوَّ
العِلِم َسواٌء، و لِرسُوِل اهللِ و ألميرالمؤمنين فضُلهما«3 هرگاه معناي مسأله 
يكي باشد، جواب ما يكي است. اول و آخر ما در علم، مساوي اند. براي 

1. كليني، كافي، ج 7، ص 85 .
2. دفاع، واجب كفايي است. اگر َمْن بِِه الكفاية براي دفاع موجود باشد، از ديگران ساقط است 

و اگر موجود نباشد، در صورت لزوم، بر زنان هم واجب مي شود.
3. مناقب ابن شهرآشوب، ج3، ص536. 



پيامبر خدا)ص( و اميرالمؤمنين)ع( فضيلت خودشان است.
اين وحدت  رويه و نظر و اولويت پيامبر)ص( و اميرالمؤمنين)ع(، 

از ويژگي هاي مكتب فقهي و كالمي و تفسيري اهل بيت)ع( است.
 مي گويند: به خاطر عدم دسترسي شيعيان به امام عسكري)ع( و
به خاطر رفع نيازهاي ايشان، حضرت كتابي نگاشته است مشتمل بر بيشتر 

مسائل حالل و حرام.1
معلوم نيست اين كتاب ارزشمند چه شده و چرا عاشقان دانش آن 
سرور كائنات، از فيض آن محروم شده اند؟ مي گويند: در آغاز آن، چنين 

بوده است:
»أَخبََرني علُي بن محّمٍد«2 مرا امام هادي علي بن محمد)ع( خبر 

داده است.
يعني دانش اهل بيت)ع( سلسله وار از يكي به ديگري منتقل شده 

است.
آنچه بسيار اهميت دارد، راه گشايي آن حضرت نسبت به فقها و 
سوق دادن مردم به سوي آنهاست تا شجرة طيّبة فقاهت را كه آن امام همام 
و پدر و نياكانش غرس كرده اند، بالنده و پاينده و پوينده بماند، از اين رو 

حضرتش فرمود:
»فأّما َمن كان مَِن الُفقهاءِ صائِنًا لِنَفِسِه حافظًا لِِدينِه ُمخالفًا لِهواُه مطيعًا 
أِلمِر َموالُه َفلِْلَعوامِ أَْن يَُقلُِّدوه«3 اما فقيهي كه خود را صيانت و دين را 
محافظت و هواي نفس را مخالفت و امر مواليش را اطاعت كند، سزاوار 

است كه عوام از وي تقليد كنند.
بنابر اين روايت كه در كتب اربعه هم آمده، نظام استوار فقاهت و 

1 و2. مناقب ابن شهرآشوب، ج3، ص 525.
3. احتجاج طبرسي، ج2، ص458 )بيروت، مؤسسة األعلمي، 1403ق(.
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امامت استمرار مي يابد و همان گونه كه امام، شخصًا به پاسخ گويي سؤاالت 
و حل مشكالت پرداخته، فقهاي اعصار و قرون، راه او و ساير امامان 
را ادامه مي دهند و مردم، بالتكليف و بي سرپرست و بدون راهنما رها 

نشده اند.



زمينه سازي براي امامت و غيبت امام مهدي)عج( )1( 

اين مطلب براي دوست و دشمن معلوم بود كه امامت ائمه اطهار)ع( 
به دوازدهمين امام ختم مي شود؛ ولي امامت تعطيل  ناپذير است؛ چنان كه 
نبوت به آخرين پيامبر ختم شد و همان طوري كه پيامبر اسالم خاتم االنبياء 
است، امام دوازدهم خاتم االوصياء و االئمه است؛ با اين فرق كه پيامبر 
خاتم از دنيا رفته، ولي وصّي خاتم از دنيا نرفته و بعد از پشت سر نهادن 
غيبت صغري و غيبت كبري ظهور خواهد كرد؛ زيرا خداي متعال حضرت 
ختمي مرتبت را با وعدة قطعِي لُِیظهرُه علي الّدين كّله1 و به عنوان رحمًة للعالمین2 
و با پيام و ما أرسلناك اّل كاّفًة للّناس3 مبعوث كرده و هنوز اين وعده هاي 
الهي تحقق نيافته و قطعًا بايد تحقق يابد و اين ممكن نيست مگر به دست 
توانا و همت واال و نيروي بي  همتاي خاتم اوصياء و احياكنندة سنّت

 

انبياء و ادامه دهندة راه و رسم اولياي خدا، مهدي موعود و امام منتظر و 

1.  صف، آيه 9 و فتح، آيه 29 و توبه، آيه 33. 
2.  انبياء، آيه 107.
3. سبأ، آيه 28. 
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برگزيدة خداي داور.
همة ائمه به مسألة مهدويت و غيبت توجه داشته و تمهيدات الزم را 
انجام داده اند، اما وظيفة  امام هادي )ع( و امام  عسكري)ع( به خاطر رو به 
پايان بودن دورة حضور و نزديك بودن دورة غيبت، سنگين تر است و بايد 
شيعيان و به ويژه عالمان و محدثان و وكاليي كه در بالد مختلف حضور 
دارند و به عنوان رابط هايي امين و موثق و عادل، نقش آفريني مي كنند، 

كاماًل آمادگي پيدا كنند. 
سال 260 هجريـ  يعني سال ارتحال و شهادت زودهنگام امام 
عسكري)ع(ـ  سال عبور از عصر حضور به عصر غيبت است كه نزديك سه 
قرن طول كشيده، و معلوم نيست تا كي ادامه يابد، اما آن زمان فرامي رسد. 

امام صادق)ع( دربارة تأويل همان آية لِيُظهرُه علي الّدين كّله فرمود:
»واهللِ ما نزل تأويلها بعُد و ال تنزل تأويلها حتي يخرج القائم«1 به 
خدا تأويل اين آيه ظاهر نشده و نخواهد شد تا حضرت قائم قيام فرمايد. 
مهم اين بود كه شيعيان پيش از پديد  آمدن عصر غيبت، تمرين داده 
شوند و آمادگي پيدا كنند. به همين لحاظ است كه امام عسكري )ع( در 
دوران كوتاه شش سالة امامت خويش، تقريبًا از انظار دوستان و ارادتمندان 
غايب بود؛ زيرا بيشتر اوقات در زندان به سر مي برد؛ آن هم زندان هاي 
متغير، تا كسي نداند كه او كجاست و در كدام بيغوله محبوس است و 
بر او چه مي گذرد. در زندان يحيي بن قتيبه بر آن حضرت بسيار سخت 
مي گذشت و اين به خاطر خوشايند معتمد عباسيـ  خليفة وقتـ  بود. 
اگرچه زوجة عارفه اش او را منع مي كرد، اما او چموشي نمود و حضرت 
را تسليم شيران درنده در بركة السباع كرد. وي به همراه مسئول بركه، بعد از 

1. سفینة البحار، ج12، ص 112: ظهر. 



سه روز به خيال اينكه شيران گرسنه حضرت را طعمة خويش ساخته اند، 
به سراغ بركه رفت و مشاهده كرد كه امام مشغول نماز است و شيرها 
اطراف او جمع شده و متواضعانه به تماشا نشسته اند، گويا گرسنگي و 
تشنگي را از ياد برده اند. مسئول بركه مثل هميشه وارد شد تا حضرت را 
خارج كند، ولي شيرهاي گرسنه و خشمگين از اينكه وي سه روز به آنها 
غذا نداده و اينك با دست خالي به سراغشان آمده، به جانش افتادند و او را 
خوردند. شبيه اين قضيه براي امام كاظم)ع( هم واقع شده است. مجري، 

فضل بن ربيع و دستوردهنده، هارون عباسي بود.1
اگر گه گاهي امام حسن عسكري)ع( را از زندان به خانه مي آوردند، 
باز هم شديداً تحت نظر و مراقبت بود و ديدار با او بسي دشوار و در حالت 

تقيه و اضطرار. 
محدث قمي)ره( مي گويد: از روايات ظاهر مي شود كه آن حضرت 
بيشتر اوقات محبوس و ممنوع از معاشرت بود و پيوسته مشغول بود به 
عبادت، چنان چه از روايت بعد ظاهر مي شود و مسعودي روايت كرده كه 
حضرت امام علي نقي)ع( خود را از بسياري از شيعيان خود پنهان مي كرد 
مگر از عدد قليلي از خواص خود؛ و چون امر منتهي شد به حضرت امام 
حسن)ع(، از پشت پرده با خواص و غيرخواص تكلم مي فرمود مگر در 
آن اوقات كه براي رفتن به خانة سلطان سوار مي شد؛ و اين عمل از آن 
جناب و از پدر بزرگوارشـ  پيش از اوـ  مقدمه بود براي غيبت حضرت 
صاحب الزمان كه شيعه به اين، مألوف شوند و از غيبت وحشت نكنند و 

عادت جاري شود بر احتجاب و اختفاء.2

1.  سفینة البحار، ج1، ص73: برك و االمام الحسن العسكري، محمدحسين علي الصغير، 
ص118. 

2. منتهي اآلمال، ج2، ص 264 )ذيل تاريخ زندگي امام عسكري(.
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البته اينكه گفته شود ديدار حضرت فقط در اوقاتي بود كه حضرت 
سوار مي شد و به خانة سلطان يا خليفه مي رفت، قدري مبالغه است. قرائن 
و شواهد زيادي موجود است كه نشان مي دهد برخي از خواص به ديدار 
خصوصي حضرت نائل شده و از محضر او مستفيض شده اند. روايتي 
كه محدث قمي بدان اشاره كرده، بدين مضمون است كه معتمد عباسي 
حضرت را حبس كرد و مسئوليت را به علي بن حزين سپرد. اين بار برادر 
امام، جعفر را همـ  كه لقب كّذاب يافتهـ  زنداني كردند و اين، سياست 
ويژه اي بود. معتمد پيوسته خبر حضرت را از مسئول زندان جويا مي شد و 
او گزارش مي كرد كه روزها روزه دار و شبها مشغول نماز است. روزي از 
حال حضرت سؤال كرد. همان پاسخ را شنيد. گفت: سالم مرا به او برسان 
و بگو: به سالمت به منزل بازگردد. هنگامي كه زندان بان براي ابالغ پيام 
به سراغ حضرت مي رود، مي بيند مركبي بر در زندان ايستاده و حضرت 
آمادة خروج و سوار شدن بر مركب و رفتن به خانه است. او پيام را ابالغ 
كرد. حضرت بيرون آمد و سوار بر مركب شد و منتظر ماند. مسئول زندان 
پرسيد: چرا ايستاده ا يد؟ فرمود: منتظرم جعفر بيايد. عرض كرد: مأمورم كه 
شما را آزاد كنم. فرمود: برگرد و به معتمد بگو: من و جعفر با هم از خانه 
خارج شده ايم؛ اگر تنها به خانه برگردم چه خواهد شد؟ زندان بان پيام را 
 ابالغ كرد و معتمد گفت: زنداني شدن او به خاطر تقصيرش بود. اكنون

به خاطر شما از او گذشتم. 
درست است كه اين زندان ها و حصرها و محدوديت ها براي 
حضرت و بستگان و دوستان او دشوار بود؛ ولي فوايد آنها هم بي شمار 
بود. آن امام همام نسبت به زمينه سازي مهدويت و غيبت و آماده سازي 
اذهان شيعيان مسئوليتي داشت كه تحمل اين سختي ها را در قبال آن آسان 
مي كرد. جالب است كه حتي ازدواج امام عسكري )ع( با دوشيزة پاكيزة 



رومي ـ  سيده نرجسـ  هم با تدبير امام هادي )ع( مكتوم بود و تنها خواص 
مطلع بودند. بدين ترتيب كسي از حاملگي او هم خبر نداشت تا چه رسد 
به تولد امام همامي كه چشم همة مسلمانان، بلكه پيروان همة اديان در 
انتظار او بود. اين ميالد مبارك همان بود كه در اخبار بسيارـ  به ويژه اخبار 
صادَقيْنـ  مژده آن داده شده بود. هم حكام اموي از آن مطلع بودند و هم 
حكام عباسي، و شايد دليل عمدة زنداني شدن هاي امام عسكري)ع( و 
حصرها و مراقبت هاي شديد همين بود كه نگذارند از آن حضرت فرزندي 
به وجود آيد يا اگر به وجود مي آيد، تحت مراقبت و نظارت شديد و حبس 

و حصر قرار گيرد. 
پس از شهادت امام عسكري)ع( به دستور معتمد به سراغ يكي 
از كنيزان حضرت به نام صقيل يا صيقل رفتند و از او خواستند كه فرزند 
امام را تحويل دهد. او براي اينكه راز را پوشيده بدارد، ادعاي حاملگي 
 كرد؛ از اين رو او را به ابوالشوارب قاضي سپردند تا از او مراقبت كند. اما
به واسطة مرگ ناگهاني عبيداهلل بن خاقان وزير و قيام صاحب  الّزنْج در 
بصره و سردرگمي دستگاه خالفت، كنيز به خانه برگشت و مراقبت ها كم 

شد.1
دو مسأله در زندگي امام عسكري)ع( بسيار مهم بود؛ يكي حفظ 
جان امام مهدي)ع( و ديگري معرفي او به خواص. اين هر دو برنامه 
به خوبي اجرا شد و جاسوسان درباري و خبرچين هاي مزدور گويي هم 
كور شده بودند و هم كر. با شهادت امام عسكري)ع( خانة امام مورد هجوم 
واقع شد و براي اينكه اوضاع را كاماًل مراقبت كنند، عالوه بر تفتيش خانه، 
دستور دادند زناني كه مامايي كرده بودند، به تفتيش بدني كنيزان پرداختند 

1. قطب راوندي، الخرائج و الجرائح، ج 3، ص 1103 و 1104. 

زمينه سازي براي امامت و غيبت امام مهدي)عج( )1(          149



150      ماه در محاق

و سرانجام يكي از اين زنان، كنيزي را معرفي كرد كه باردار بود و او را 
تحت نظر قرار دادند؛ ولي تيرشان به سنگ خورد و پس از مدتي مراقبت، 
معلوم شد كه آن كنيز باردار نيست.1 نحرير خادم و گروهي از زنان و مردان 
شب و روز كشيك مي دادند بدان اميد كه گم شدة خود را پيدا كنند. شايد 
زني كه كنيز را باردار معرفي كرد، از دوستان اهل بيت بود و مي خواست 
دستگاه جور را مشغول كند تا از وجود حضرت مهدي بي خبر بمانند. اين 
پنهان كاري بسيار با مهارت پيش رفته بود. حتي از تقسيم ميراث حضرت 
مانع مي شدند و چون مطمئن شدند كه فرزندي براي حضرت نيست، 
ميراث را بين مادر حضرت و برادرشـ  جعفرـ  تقسيم كردند.2 البته اين 
تقسيم غلط بود، زيرا با بودن طبقة اول، نوبت به طبقة دوم و سوم نمي رسد. 
مادر از طبقة اول و برادر از دوم است. شايد به قاعدة عول و تعصيب،3 

مطابق نظر اهل سنت، عمل شده است. 

داستان ابواألديان 
ابواألديان بصري، خادم مورد وثوق حضرت بود. او نامه هاي 
حضرت را در اطراف و اكناف به افراد مي رساند و پاسخ ها را دريافت و 

تقديم مي كرد. 
او در روزهاي بيماري حضرت، مأموريت يافت كه نامه هاي او را 
به مدائن ببرد و به او اعالم شد كه پانزده روز ديگر به سامرا باز مي گردد و 
صداي گريه و ناله از درون خانة حضرت به گوشش خواهد رسيد. چون 

1. كليني، كافي، ج1، ص 505 )كتاب الحجة(.
2. همان.

3. عول و تعصيب يك مسأله تخصصي فقهي در زمينة ارث است كه در جاي خود بحث شده 
است.



به خانه آيد مي بيند كه جسد حضرت، آمادة غسل است.
او مي پرسد كه امام بعد چه كسي خواهد بود؟ مي فرمايد: همان 

كسي كه جواب نامه ها را مطالبه مي كند.
او نشانة ديگري مي خواهد. مي فرمايد: همان كه بر من نماز مي گزارد. 
باز هم نشانه ديگري درخواست مي كند. مي فرمايد: همان كه بگويد: 

در هميان1 چيست؟
وي به خود اجازه نداد كه باز هم سؤال كند، زيرا تحت تأثير شكوه 
و هيبت و عظمت آن حضرت بود. او رهسپار مدائن شد و نامه ها را 
تحويل داد و روز پانزدهم از سفر بازگشت. در سامرا غوغايي بود. شيعيان، 
عزادار بودند. بازارها تعطيل بود. امام)ع( از دنيا رفته بود. گروهي اطراف 
جعفر گرد آمده، به او تسليت و به امامت او تهنيت مي گفتند. ابواألديان 
شگفت زده شد. با خود گفت: اگر او امام است، بايد بر بطالن امامت عزا 
گرفت. مگر نه او اهل شراب و قمار و طنبور است؟! ابواألديان پيش رفت 
و تسليت گفت. به رغم انتظار سؤالي نكرد و راجع به پاسخ  نامه هاي امام 
چيزي نگفت. طولي نكشيد كه عقيد خادم بيرون آمد و به جعفر گفت: 
غسل و تكفين تمام شده است. بيا بر جسد امام)ع( نماز بگزار. او به راه 
افتاد و شيعيان او را همراهي كردند. همين كه به صحن خانه رسيدند، 
جعفر جلو ايستاد كه نماز بگزارد، ولي كودكي گندم گون و پيچيده موي و 
گشاده دندان مانند ماه بيرون آمد و رداي جعفر را كشيد و گفت: عمو!  پس 
بايست. من به نماز بر پدرم از تو سزاوارترم. جعفر با رنگ پريده عقب 
ايستاد. كودك نماز را برگزار كرد و جسد مطهر پدر را كنار قبر مطهر امام 
هادي)ع( به خاك سپرد. سپس به ابواألديان فرمود: جواب نامه ها را به من 

1. هميان: كيسة پول.
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بده. وي خوشحال شد و گفت: تاكنون دو عالمت ظاهر شده است. 
حاجِز وّشاء از جعفر پرسيد، اين كودك كه بود؟ گفت: واهلل هرگز 
او را نديده بودم و او را نمي شناسم. مقصود حاجز اين بود كه حجت را بر 
وي تمام و داعية امامت را از سرش بيرون كند. ابواألديان مي گويد: همه 
نشسته بوديم. گروهي از شيعيان قمي وارد شدند و چون از درگذشِت 
 حضرت مطلع شدند، خواستند بدانند جانشين حضرت كيست؟ آنها را
به سوي جعفر راهنمايي كردند. آنها نزد جعفر رفتند و پس از عرض تسليت 
و تهنيت گفتند: با ما نامه ها و اموالي است. بگو نامه ها از چه كساني است 
و اموال چقدر است؟ جعفر در حالي كه لباسش را مي تكانيد، برخاست و 
گفت: مردم از ما علم غيب مي خواهند! طولي نكشيد كه خادمي بيرون آمد 
و گفت:  نامه ها از فالن و فالن است و در هميان هزار دينار است و در ميان 

آنها ده سكه است كه طال نيست، بلكه روكش طال دارد.
ابواألديان كه هر سه عالمت را مشاهده كرد و از اينكه امام خود را 
شناخته بود، خوشحال شد. اما جعفر بيكار ننشست و نزد معتمد رفت و 
ماجرا را گزارش كرد. رژيم فاسد عباسي از اينكه سردرگم شده و نتوانسته 
پس از مسموم كردن امام عسكري)ع( ردپايي از مهدي موعود پيدا كند، 
نگران بود. مأموران به خانة حضرت يورش بردند و بيچاره صيقل را كه 
كنيزي هوشيار بود، دستگير كردند و از او خواستند كه يادگار ماندگار 
امام عسكري)ع( را معرفي كند. او گزارش داد كه حامله است و اطالعي 
از آن جانشين ندارد؛ و بدين ترتيب هوشيارانه مأموريت خود را به انجام 

رسانيد.1
قضية به دنيا آمدن امام مهدي)ع( شباهت بسيار با قضية به دنيا آمدن 

1. منتهي اآلمال، محدث قمي، ج2، ص276 )در شهادت امام عسكري(. 



حضرت موسي)ع( دارد. قرآن كريم دربارة فرعون كه با تولد وي نگران 
تاج و تخت خود بود، مي فرمايد:

»إّن فرعوَن َعال في األرِض و َجَعَل أهَلها ِشَیعًا َيسَتضِعُف طائفًة منهم يُذبُِّح 
أبناءهم و َيسَتحیي نساءهم إنه كاَن من المفسديَن«1 فرعون در سرزمين مصر 
برتري جست و مردم را گروه گروه ساخت. گروهي را به استضعاف 
كشانيد. پسرانشان را سر مي بريد و دخترانشان  را ]براي خدمت[ زنده 

مي گذاشت. او از مفسدان بود.
به رغم همه مراقبت ها و تجسس ها، موسي)ع( به دنيا آمد و نهايتًا 
كار فرعون را يكسره كرد. والدت حضرت مهدي)ع( بر رژيم عباسيـ  كه 
از هيچ جنايتي شرم نداشتـ  و توده مردم مخفي بود. امام عسكري)ع( با 
استراتژي ويژه اي خواص را مطلع كرد. نخستين كسي كه توسط امام)ع( از 
جريان مطلع شد، سيده نرجس)س( بود. اين مادر در رازداري از عجايب 

روزگار بود.
حكيمه خاتون، بانوي بزرگواري است. او دختر امام جواد)ع( و 
خواهر امام هادي)ع( و عمه امام عسكري)ع( است. حتي او هم تا شب 
والدت از بارداري نرجس بي خبر بود. به نقل شيخ صدوق از كليني، امام 

عسكري)ع( به نرجس فرمود:
»َستَحِمليَن َذَكراً و اسمه محمد و هو القائم من بعدي«2 به زودي به 

پسري باردار مي شود. نامش محمد و بعد از من او قائم است. 
بايد بر اين مادر سرافراز و رازداري كه بعد از صديقه طاهره)س(، 

در مرتبة بهترين زنان عالم قرار گرفته، درود فرستاد.

1. قصص، آيه 4. 
2. كمال الدين و تمام النعمة، ج2، ص408. 
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اشاره كرديم كه امام عسكري)ع( دربارة موضوع حياتي و الهي 
مهدويت با دو مشكل روبرو بود: يكي كتمان تولد حضرت مهدي)ع( و 
دورة شيرخوارگي و كودكي آن بزرگوار؛ و ديگري اطالع رساني به خواص 
و منتظران جان به لب رسيده؛ آن هم در برابر حساسيت شديد رژيم سفاك 
 عباسي كه در رأس آن معتمد عباسي است كه خبيث ترين افراد و به خون
امام عسكري و امام مهدي، فرعون وار تشنه و حريص بود. البته او و 
هم پالكي ها و خط دهندگانش عاجزتر از آن بودند كه بتوانند در برابر قضا 
و قدر الهي قد علم كنند. عقل آنها عقل جزئي و سكوالر و دنياپرست بود 
و اگر غير از اين بود، خاضعانه تسليم مي شدند و شاخ و شانه نمي كشيدند. 
اين ناخدا يا ناخداهاي ابله نمي دانستند كه: با آل علي هر كه درافتاد ورافتاد. 
حتماً سرنوشت شوم بني اميه را فراموش كرده بودند. اين ناخداهاي 

خودخواه چيزي مي خواستند و خداي قادر مقتدر، چيزي ديگر.
وگر ناخدا جامــه بر تن درد خدا كشتي آنجا كه خواهد برد 

در اينجا نبايد از نقش چاپلوس هاي فرصت طلب و متمّلقاني كه 
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همواره نان به نرخ روز مي خورند، غافل بود. متوكل عباسي كاخ افسانه اي 
خود را بر سر پاي آورد و با خروارها طالي ناب مزيّن ساخت و براي 
نمونه، درختي از طال ساخت و انواع و اقسام پرنده هاي زرين را بر 
شاخه هاي متنوع آن تعبيه نمود. به هنگام افتتاح كاخ و جلوس بر مسند 
شاهي، فتح بن خاقان گفت: اي اميرالمؤمنين! اميدوارم كه خدا به خاطر 
بناي اين كاخ پاداش تو را بدهد و بهشت را براي تو واجب كند. متوكل 
گفت: چگونه؟! وي گفت: تو با ساختن اين كاخ، منظرة زيباي بهشت را 
به مردم نشان مي دهي، آنها شوق بهشت پيدا مي كنند و براي رسيدن به آن، 
به اعمال صالح روي مي آورند و بهشت براي آنها واجب مي شود و تو اجر 
مي بري. متوكل از اين سخن خوشحال شد و باد غرور به غبغب انداخت.1 
غافل از اينكه باغ ارم شداد از كاخ او بسي افسانه اي تر بود، ولي خداي متعال 

در سوره فجر مي فرمايد:
»و ندانستي كه خدا با قوم عاد و شهر ارم كه داراي كاخهاي بلند بود و 
مانندش در بالد ساخته نشده بود و يا قوم ثمود كه در آن وادي، تخته سنگ ها 
را مي بريدند و خانه مي ساختند، با فرعون كه داراي ميخهاي شكنجه بود؛ 
همان ها كه در شهرها سركشي كردند و فساد بسياري به بار آوردند، چه كرد 
و چگونه تازيانه عذاب بر آنها فرو ريخت؟ بي ترديد پروردگارت در كمين 

است«.2
متوكل نوة هارون الرشيد بود. با تعقل و تفكر و بحث و مناظره 
مخالف بود. او خشك مغز و متعصب بود و تقليد كوركورانه و روش اهل 
حديث و اشعريت را تقويت كرد. اينها همه با شيوة اهل عدل يا عدليّه، 
بلكه با شيوة اهل عقل يا عقليه ناسازگار بود و با شيوة اهل ظلم يا ظلميه، 

1. االمام الحسن العسكري، دكتر محمدحسين علي  الصغير، ص78. 
2. فجر، آيات 6ـ14. 



بلكه با شيوة اهل وهم يا وهميّه سازگار بود. در حقيقت، در آن فضاي 
منحوس، ستارة اشعريت و جحود و تعصب به عنوان ستاره اي نحس طالع 
شده بود. معتمد، فرزند همين متوكل بود. متوكل به شدت با امام علي)ع( 
دشمن بود. روزي به آن جناب جسارت كرد. پسرش منتصر خشمگين 

شد. او به پسر فحاشي كرد و گفت:
رأُس الَفتي فــي َهِن أّمه َغِضـَب الَفتـي اِلبـِن عـمه 

منتصر چند تن از غالمان خاص را براي قتل پدر آماده كرد. 
 شب هنگام بر او حمله بردند و او را در حال مستي در  حالي  كه فتح بن خاقان

ـ همان مرد متملقـ  خود را به روي او انداخته بود، هر دو را كشتند.1
عباسيان پيش از انقراضشان هم چندان آرامشي نداشتند. ترس از 
شيعيان و نگراني از نفوذ معنوي امامان و عصبانيت مردمان و قدرتمندي 
تركان و ترورهاي پياپي و اقتدار و نفوذ آل بويه كاماًل آنها را منزوي و 
افسرده و بي رمق كرده و جز مِي و مستي و زن بارگي چيزي نداشتند. 
هنگامي كه معتزـ  پسر ديگر متوكلـ  بر مسند نشست، منجمان را جمع 
كردند تا بدانند او چند سال خالفت مي كند. ظريفي گفت: من از منجمان 
بهتر مي دانم. پرسيدند: تا كي؟ گفت: تا زماني كه تركها بخواهند.2 سه سال 
بعدـ  يعني سال 255ـ  او خود را از خالفت خلع كرد و شش روز بعد 
كشته شد. سلف او مستعين كه نوة معتصم بود، كمتر از چهار سال بر مسند 

خالفت تكيه زد و سرانجام خود را خلع كرد.3
در چنين شرايط و اوضاع و احوالي كه جهان اسالم را ابر سياه 
جمود و خمود فرا گرفته، تنها نقطة اميد مردم آگاه و نگران، بيت امامت 
و تنها ترس دستگاه متزلزل خالفت از عسكريين بود كه از زندگي اين 

1. تتمة المنتهي، محدث قمي، ص 238 )احوال متوكل(. 
2 و3. همان، ص 245 تا 251 و دكتر محمدحسين علي  الصغير، االمام الحسن العسكري، ص74. 
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دنيا نصيبي جز زندان و حصر و مزاحمت و مراقبت و شهادت نداشتند. 
موضوع مهدويت براي هر دو جناح مهم بود. جناح رستگار امامت بايد 
برنامة خود را اجرا كند و در خنثي كردن توطئه ها بكوشد. جناح تبهكار 
خالفت مي كوشد كه امامت را به محاق كشاند و مهدويت را در بن بست 
قرار دهد و به هر نحوي هست از تولد حضرت مهدي)ع( جلوگيري كند 

و اگر موفق نشد به هر دسيسه اي بايد او را از پاي درآورد.
شيعيان بيدار و ورزيده، هم محيط را مي شناختند و هم در انتظار 
وصل يار و به اميد ديدار لحظه شماري مي كردند. آنها آموخته بودند كه 
وعدة وصل نزديك است. در عين حال از وعدة فراق هم بي خبر نبودند. 
آنها روايات بسياري استماع كرده بودند و مي دانستند كه امامت در دوازده 
برگزيده خالصه شده است. جابر بن عبداهلل انصاري مي گويد: به خانة 
حضرت زهرا)س( داخل شدم. ديدم لوحي پيش رو دارد. در اين لوح نام 
اوصياء ثبت شده بود. آنها را شمارش كردم، دوازده تن بودند. آخرين آنها 

حضرت قائم بود: سه محمد و سه علي، همه منتظر محمد سوم بودند.1
امام باقر)ع( فرموده بود: بعد از امام حسين)ع( نُه امام خواهد آمد. 
نهمين آنها قائم ايشان است.2 پيامبر اعظم)ص( فرمود: از فرزندان من 
دوازده نقيب اند. آنها نجيباني هستند كه فرشتگان با ايشان سخن مي گويند 
و تفهيم مي شوند. آخر ايشان قائم به حق است كه زمين را چنان كه پر از 

ظلم شده است پر از عدل مي كند.3
اين روايات را دوست و دشمن شنيده بودند. همه نگران و چشم 
به راه بودند. دوستان به نحوي و دشمنان به نحوي ديگر. همه در انتظار 

1. كافي، كليني، ج1، ص532: باب ما جاء في االثني عشر و النص عليهم، حديث 9.
2. همان، ص533، حديث 15.
3. همان، ص 534، حديث 18.



بودند كه نقيب و نجيب و محّدث و مفّهم دوازدهم كي خواهد آمد و كي به 
خلوتگاه غيبت مي رود و كي قيام مي كند؟! اكنون كه هشتمين امامِ حسيني، 

قدم مبارك به عرصه وجود نهاده، كي نوبت نهمين خواهد شد؟!
افرادي هم سوءاستفاده مي كردند؛ خواه در بيوت ائمه و خواه 
از بيرون. مگر عبداهلل افطح بعد از امام صادق)ع( سوءاستفاده نكرد و 
گروهي فطحي نشدند؟ مگر جعفر كّذاب داعية امامت نداشت؛ ولي 
هوشياري شيعيان او را منزوي كرد؟ مگر زينب كّذابه مدعي نشد كه 
همان زينب كبري)س( است؟ مگر صاحب الزنج كه فتنة خونين بصره را 
رهبري مي كرد، خود را از اوالد اميرالمؤمنين)ع( معرفي نكرد و از سوي 
امام عسكري)ع( تكذيب نشد؟ حضرت در پاسخ سؤال محمد بن صالح 
خثعمي نوشت: صاحب الزنج )علي بن محمد( از ما نيست.1 مگر زيدالنار 
ـ فرزند امام كاظم)ع(ـ  با امام رضا)ع( رقابت نمي كرد؟ او خانه هايي را به 
آتش كشيده بود و سرانجام اسير شد و مأمون به خاطر امام هشتم)ع( او را 
بخشود. او با متوكل رابطه اي صميمانه داشت.2 مگر نه حسن افلس كه 
نوة امام سجاد)ع( بود، با كارد به امام صادق)ع(ـ  يعني به پسرعموي خودـ  
حمله ور شد و اين در حالي بود كه حضرت، عفو او را از منصور عباسي 
خواسته بود و در بستر مرگ وصيت كرد كه از باب صلة ارحام، هفتاد دينار 

به او بدهند؟3
در چنين شرايط و اوضاع و احوال سخت و دشواري چه بايد كرد 
و چگونه مي توان اداي تكليف كرد؟ چگونه مي توان هم پنهان كاري كرد و 

هم واقعيت را به اطالع اهلش رسانيد؟

1. االمام الحسن العسكري، ص 117. 
2. سفینةالبحار، ج1، ص 578ـ579: زيد. 

3. همان، ص 267ـ 268: حسن. 
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در يكي از زندان ها كه امام عسكري)ع( با چند زنداني موافق و 
مخالف هم بند و همراه بود، به آنها فرمود: اگر در ميان شما بيگانه اي نبود، 
به شما مي گفتم كه فرج و گشايش كي خواهد بود. سپس به يكي از آنها 
به نام جمحي اشاره كرد كه از جلسه خارج شود و چون خارج شد، امام 
فرمود: اين از شما نيست. گفته هاي شما را مي نويسد و به خليفه گزارش 
مي  كند. حاضران او را تفتيش كردند و نوشته هايش را در لباس هايش پيدا 

كردند.1
داود بن اسود مي گويد: امام عسكري)ع( به من چوبي شبيه پاشنة 
در سپرد و فرمود: اين را به عَمري2 برسان. در بين راه به سقايي برخوردم 
كه استري داشت و مزاحمت مي كرد. من با آن چوب استر را زدم. چوب 
شكافته شد. ديدم درون آن نامه هايي است. بي درنگ نامه ها را در آستين 
پنهان كردم. سقا زبان به فحاشي گشود. من به سوي خانة امام راه افتادم. 
چون به درِ خانه رسيدم عيساي خادم به استقبالم آمد و گفت: مواليم 
مي گويد: چرا استر را زدي و چرا چوب را شكستي؟ چون به محضر 
امام)ع( بار يافتم، عرض كردم: نمي دانستم در آن چوب چيست؟ فرمود: 
چرا كاري مي كني كه ناگزير باشي عذرخواهي كني؟ مأموريت خود را 
انجام بده. مبادا اگر كسي به ما فحاشي كرد، جواب بدهي و مبادا خود را 
به كسي معرفي كني. ما در شهر بدي گرفتار شده ايم. مأموريت خود را به 

انجام برسان و بدان كه اخبار و احوالت به ما مي رسد.3
همة اين تدبيرها و پنهان كاري ها به خاطر دفع خطر از جان پاك 
مهدي موعود)ع( و اطالع رساني صحيح به وكال و نواب در بالد اسالمي 

1. سفینةالبحار، ج1، ص 126ـ127. 
2. عثمان بن سعيد عمري، يكي از نواب اربعه. 
3. االمام الحسن العسكري، ص125ـ126. 



بود. چگونه بايد منتظران بدانند كه او متولد شده و چگونه بايد مفهوم غيبت 
صغري و كبري براي معاصران و آيندگان جا بيفتد و چگونه بايد راههاي 
سوءاستفاده از نهاد مقدس مهدويت بسته شود؟ همة اينها بستگي پيدا 
كرده به رهبري دقيق و متين و خداپسندانة امام عسكري)ع( و هوشياري و 
اخالص خواص بارگاه قدس آن امام همام. حسن بن محمد بن صالح بزاز 

مي گويد: امام عسكري)ع( به من فرمود:
»إّن ابني هو القائم مِن بعدي و هو الّذي تجري فيه ُسنَُن األنبياءِ 
بِالتَّعميِر و الغيبة حتّي تقُسو القلوُب لِطوِل األَمِد فال يثبُُتُ علي القول بِِه إاّل 
من َكتََب اهللُ في قلبه اإليماَن و أيََّده بِروٍح منه«1 پسرم، قائم بعد از من است. 
اوست كه سنتهاي پيامبران درباره اش جاري مي شود. طول دوران غيبت او 
دل را سخت مي كند. تنها كساني استوار مي مانند كه ايمان در دلشان ثبت 

شده و مورد تأييد روح الهي اند.
راوي مي گويد:  امام عسكري)ع( فرمود: گويا مي بينم كه بعد از من 
دربارة جانشينم اختالف كرده ايد! بدانيد اگر كسي ائمه را اقرار و فرزندم را 
انكار كند، مانند كسي است كه انبياء را قبول و پيامبر آخرالزمان را انكار كند. 
منكر پيامبر آخر، مانند منكر همه انبياست؛ زيرا طاعت آخر ما، مانند طاعت 
اول ماست و منكر آخر ما، مانند منكر اول ماست. براي فرزندم غيبتي است 

كه مردم درباره اش شك مي كنند مگر آنكه خداي متعال حفظش كند.2
محمد بن عثمان بن سعيد3 از پدرش چنين نقل كرده است: من در 
محضر امام عسكري)ع( بودم. دربارة روايت زير كه از پدرانش نقل شده 

از وي سؤال شد:

1. شيخ صدوق، كمال الدين و تمام النعمة، ج2، ص 525. 
2. همان، ص 409. 

3. محمد دومين نايب از نواب اربعه است. پدرش عثمان نخستين آنهاست. 
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»ال تَْخُلوا األرُض مِن حّجة اهللِ علي خلقِِه إلي يَومِ القيامة و إنَّ َمن 
مات و لم يعرُف إماَم زمانِِه ماَت َميتًة جاهلِيّة« زمين تا روز قيامت از حجت 
خدا بر خلق خالي نمي شود. هر كس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به 

مرگ جاهلي مرده است.
امام فرمود: اين مطلب حق است چنان كه روز روشن حق است. 

مردم گفتند: اي فرزند پيامبر! حجت بعد از شما كيست؟ فرمود: 
»ابني محمٌد هو اإلماُم و الُحّجُة بعدي، َمن ماَت و لم يعرفُه مات ميتًة 
جاهليًّة، أما إنَّ له غيبةً يَحاُر فيها الجاهلوَن و يَهلُِك فيها الُمبطلون و يَكذُب 
فيها الَوقّاتوَن ثمَّ يخرُج َفَكَأنّي أنُظُر إلي األعالم البيض، تَخفُِق فوَق رأِسِه 
بِنََجِف الكوفِة«1 فرزندم محمد، امام و حجت بعد از من است. هر كه بميرد 
و او را نشناسد به مرگ جاهلي مرده است. او را غيبتي است كه جاهالن 
درباره آن به حيرت مي افتند و اهل باطل به هالكت مي رسند و تعيين 
وقت كنندگان دروغ مي گويند. او سرانجام قيام مي كند. گويا در نجف كوفه 

پرچم هاي سفيدي را مي نگرم كه باالي سرش به اهتزاز درآمده است.
فضل بن شاذان مي گويد: محمد بن عبدالجبار از امام عسكري)ع( 
پرسيد: امام و حجت بعد از شما كيست؟ فرمود: پسرم. هم نام و هم كنية 
پيامبر خدا)ص(. او خاتم الحجج و آخرين خليفة خداست. پرسيد از چه 
مادري است؟ فرمود: از دختر قيصر روم به زودي متولد مي شود و مدتي 

طوالني غايب مي شود. آنگاه ظاهر مي شود.2
پس از اين همة گزارش ها و زمينه سازي ها بايد افرادي موثق و مورد 
اعتماد و مقبول شيعيان به عنوان شاهد والدت برگزيده شوند. نخستين 

1. كمال الدين و تمام النعمة، شيخ صدوق، ج2، ص 409.
2. اثبات الهداة، حر عاملي، ج 3، ص569. 



شاهد، عمة امام عسكري)ع( سيدة جليله، حكيمه خاتون بود كه در شب 
والدت امام مهدي)ع( حضور داشت و مادر را در اين وضع حمل ياري 
مي كرد و به امر امام، نوزاد را غسل داد. برخي از بانوان بيت امامت و مورد 
اعتماد نيز حضور داشتند و همكاري مي كردند، مانند ماريه و نسيم و كنيز 

اهدايي ابوعلي خيزراني. اينها همه شاهد بودند.
برخي از وكالي ثابت قدم از سوي امام عسكري)ع( مأمور مي شوند 
كه گوسفنداني ذبح كنند و دوستان را بر سفرة عقيقه فرا بخوانند. اين توقيع 

هم از سوي حضرت، شرف صدور يافت:
َب اهللُ َقولَُهم و  »َزَعموا أنُّهم يريدوَن قتلي لِيَقطعوا هذا النّسل و قد َكذَّ
الحمدهلل«1پنداشتند كه مرا مي كشند و اين نسل، قطع مي شود. خدا قولشان 

را تكذيب كرد. الحمدهلل.
پس از كشته شدن معتز عباسي كه توطئة قتل آن امام همام را در 
سر مي پرورانيد و حضرت پيشاپيش از قتل وي خبر داده بود، در توقيعي 

نوشت:
»هذا َجزاُء َمْن اْجتََرَء َعَلي اهللِ في أولِيائِِه يَزعُم أنُّه يَقتُُلني و ليَس لي 
َعَقٌب َفَكيَف َرءا قدرة اهللِ فيِه«2 اين است جزاي كسي كه دربارة اولياي دين 
بر خدا گستاخي مي كند. او مي پنداشت كه مرا مي كشد و از من فرزندي به 

يادگار نمي ماند. قدرت خداي را چگونه ديد؟!
امام)ع( به احمد بن اسحاق قمي كه اهل وفا و صفا بود، نوشت: 
فرزند ما متولد شده است. بايد نزد تو پوشيده و از همگان پنهان باشد. ما 

تنها براي نزديكترين خويشاوندان و دوستان اظهار كرده ايم.3

1. اثبات الوصیة، مسعودي، ص221 و كمال الدين و تمام النعمة، شيخ صدوق، ج2، ص407.
2. كافي، كليني، ج1، ص 514، باب مولد الصاحب. 

3. اثبات الوصیة، مسعودي، ص221.

زمينه سازي براي امامت و غيبت امام مهدي)عج( )2(          163



164      ماه در محاق

تمام زمينه ها فراهم و تمام برنامه ها با دقت و پنهان كاري كامل، آن  
هم تحت رهبري و زعامت الهي حضرت عسكري)ع( پيش رفته بود. آنچه 
باقي مانده بود، اين بود كه افرادي از موثقين شهود عيني باشند؛ فراتر از 

شهود سمعي.



ديداركنندگان با حضرت مهدي)عج( در خردسالي

براي شناخت، ابزارهاي متعددي داريم: شهود باطني، تعقل، استدالل 
و احساس؛ به ويژه احساس در مقولة شنيداري و ديداري. درباره موضوع 

مهدويت يك راه، شهود باطني بود.
ائمة اطهار مسأله را با شهود باطني درمي يافتند و گزارش مي كردند. 
شايد افراد خاصي تحت هدايت و تربيت آن بزرگواران به چنان مرتبه اي 

نائل شده بودند.
راه ديگر، شنيدن از مقامات عالية عصمت بود كه روايات آن از 
پيامبر اكرم)ص( و ساير پيشوايان به حد تواتر رسيده بود؛ و اين را دوست 
و دشمن مي دانستند. به همين لحاظ بود كه دوستان بر سر شوق مي آمدند و 
در برابر سختي ها و مظلوميت ها و شكنجه ها و قتلها با اميد به آيندة روشن، 

صبوري پيشه مي كردند و آرامش مي يافتند.
كه ز انفاس خوشش بوي كسي مي آيد  مژده اي دل كه مسيحا نفسي مي آيد 
زده ام فالي و فريادرســي مي آيد از غم هجر مكن ناله و فرياد كه دوش 
موســي آنجا به اميد قبسي مي آيد ز آتش وادي ايمن نه منم خرم و بس 
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هركس آ نجا به طريق هوسي مي آيد هيچ كس نيست كه در كوي تواش كاري نيست 
آن قدر هست كه بانگ جرسي مي آيد كس ندانست كه منزلگه معشوق كجاست 
ناله اي مي شنوم كز قفسي مي آيد خـبر بلبل ايـن بـاغ بپرسيد كه من 
شاهبازي به شكار مگسي مي آيد يـار دارد سـرِ آزردن حافظ يـاران 
دشمن هم البته بيكار نمي نشست. مهمترين دلهرة بني عباس همين 
بود كه تعداد مبارك امامان به ده و يازده رسيده و طلوع دوازدهمين بدر 
امامت نزديك شده بود و خطر فرو ريختن كاخهاي فرعون ها نگران كننده و 
اضطراب آور و زايندة ترس و پريشاني گشته بود. آيا نشنيده و نمي دانستند 
كه هشتمين امام پس از استماع قصيده دعبل كه مصائب ائمه را تا امام هفتم 

برشمرده بود، دو بيت بر آن افزوده و فرموده بود:
َفراِت ت )توّقد( علي األحشاءِ بِالزاَّ ألَحاَّ و َقبـٌر بِطـوٍس يـا لَهـا مِن ُمصیَبةٍ 
ا الَهـماَّ و الُكُربـاِت1 ُج َعــناَـّ يَُفـرِّ إلـي الَحشرِ حتّـي يَبَعـَث اهللُ قائماً 
و قبري هم در طوس است كه به زهر كين مسموم شده است. ما 

صبر مي كنيم تا خدا حضرت قائم را برانگيزد و هّم و غّم ما را بزدايد.
آيا نشنيده بودند كه امام سجاد)ع( در خطبة شام فرموده بود: ما 
را شش خصلت و هفت فضيلت هست. خصلت ها عبارتند از: علم و حلم 
و سماحت و فصاحت و شجاعت و محبت در قلوب مؤمنين و فضيلت ها 
عبارتند از: محمد)ص(، علي)ع(، جعفر طيار، حمزه، حسنين و مهدي؟!! از 

ماست.2
شنيده ها بسيار و نشانه ها بسيارتر و آشكارتر بود؛ از اين رو دوست 

1. بحاراالنوار، ج 49، ص 239؛ عيون أخبار الرضا)ع(، ج 1، ص 295. 
2.  ابن شهرآشوب، مناقب آل ابي طالب، ج4، ص181 و 182؛ مجلسي، بحاراالنوار، ج45، 
ص138 و 139؛ قمي، شيخ عباس، منتهي اآلمال، ج1، ص434؛ خوارزمي، مقتل الحسين، 

ص 69 و 71.



 و دشمن هر دو در تكاپو بودند. آري! شنيده ها به وفور رسيده و پيام ها
به يقين و قطعيت پيوسته و مژده ها، دلهاي دوستان را بر سر شوق آورده 
 و دشمنان را به وحشت افكنده است. اكنون نوبت ديدار است تا مكمل
و متمم شنيدار باشد. همه دوست مي دارند هالل شب اول شوال را كه 
پيام آور عيد مبارك فطر است، رؤيت  كنند و اگر همه رؤيت نكنند، شهادت 
دو عادل براي آنها كفايت مي كند. همة شيعيان عاشق جمال، مي خواهند 
طليعة ماه نو را تماشا كنند. البته آنها كه مي بينند، به ديگران نشان مي دهند. 
اما چه بايد كرد كه ابرهاي تيرة ظلم و فساد و بي بندوباري همه جا را 
فرا گرفته و رؤيت هالل، مقدور همگان نيست؛ زيرا براي اينكه همگان 
تماشاگر باشند، هزينة سنگين بايد متحمل شد. ازجمله اينكه نه تنها جان 
خود آن محبوب دلهاي شيعيان، بلكه جان پدر و مادر و همه اقارب و دوستان 
مخلص و صميمي هم در معرض خطر است و چاره اي جز پنهان كاري 

نيست.
امام عسكري)ع( كتبًا و شفاهًا مژدة تولد بقية اهلل را داده و حتي به 
خواص اشاره فرموده بود كه با رعايت پنهان كاري، گوسفند ذبح كنند و 
براي دوستان سفرة عقيقه بگسترانند و شادي اهل بيت را ابالغ و آنها را 
در شادي خود شريك سازند. قباًل به نمونه هايي از گزارش هاي كتبي و 
شفاهي امام عسكري)ع( اشاره كرده و ديده ايم كه امثال معتز مي كوشيدند 
كه حضرت را در نوجواني بكشند تا نسل او منقطع گردد، ولي خدا 

نگذاشت.
معتز به سعيد حاجب دستور داد كه امام عسكري)ع( را به كوفه ببرد 
و گردنش را در ميان راه بزند. ابوالهيثم كه نگران بود، در نامه اي به محضر 
آن بزرگوار نگراني خود را ابالغ كرد. امام)ع( در پاسخ او نوشت: بعد از 
سه روز فرج خواهد رسيد. سه روز بعد معتز از خالفت عزل شد و به قتل 
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رسيد1 و وعدة الهي تحقق يافت و نوزاد ديده بر جهان و جهانيان گشود 
و امام يازدهم بر مسند پدري نشست و شاهزادة رومي كه خود را همراه 
بردگان كرده و امام هادي)ع( او را از بازار برده فروشان خريداري نموده و 
به عنوان عروس خود برگزيده بود، به افتخار مادري حجت خدا در روي 

زمين نائل آمد.
آخرين مسئوليت امام عسكري)ع( اين است كه ماه نو را به گروهي 
از خواص متقي و عادل نشان دهد و خبر را به معاينه تبديل كند. اين 
مسئوليت سنگين با رعايت همه جوانب تقيه، به مرحله اجرا درمي آيد. قباًل 
به نمونه هايي اشاره كرده ايم. معاوية بن حكيم و محمد بن ايوب و محمد 
بن عثمان عمروي مي گويند: ما و گروهي كه جمعًا چهل نفر بوديم، در 
منزل و محضر امام عسكري)ع( گرد آمديم. از جمله سؤاالتي كه مطرح 
شد، اينكه حجت خدا بعد از آن حضرت كيست؟ با طرح اين سؤال، 
كودكي از اندرون خانه بيرون آمد كه شبيه ترين افراد به آن حضرت بود. در 

حالي كه همه محو تماشاي جمال بي مثال او بودند، حضرت فرمود:
قوا مِن بعدي في  »هذا إماُمكم من بعدي و َخليَفتي عليُكنَّ و التَتََفرَّ
أديانِكم َفتَهلِكوا، أما إنّكم التََرونَُه بعد يَومِكم هذا«2 اين است امام شما بعد 
از من و خليفة من بر شما. بعد از من به اديان مختلف روي نياوريد و بدانيد 

كه بعد از اين او را نخواهيد ديد.
چند روز بعد امام عسكري)ع( از دنيا رفت. خادم آن حضرت به نام 
ابوغانم مي گويد: فرزند امام عسكري)ع( به دنيا آمد و او را محمد ناميد. 

روز سوم او را به اصحاب خاص خود نشان داد و فرمود:
»هذا صاحبكم مِن بعدي و خليفتي عليكم و هو القائم الّذي تَمتَدُّ 

1. الغیبة، طوسي، ص34 و الخرائج و الجرائح، قطب راوندي، ج1، ص 451.
2. كمال الدين و تمام النعمة، شيخ صدوق، ج2، ص 435.



إليِه األعناُق فإذا اْمتأََلَِت األرُض جوراً و ظلمًا، َمألها قِسطًا و عدالً«1 اين 
است امام شما بعد از من و اين است خليفه من بر شما. اوست قائمي كه 
گردن ها به سوي او كشيده مي شود. هرگاه زمين پر از جور و ظلم شود او 

زمين را پر از قسط و عدل خواهد كرد.
بنابراين نه تنها زناني كه از خدمه و يا از اقارب بودند از تولد نوزاد  
منتَظر خبر داشتند، مردان بسياري نيز با مشاهدة جمال مهدي موعود، گزارش ها 
و دستورهاي الزم را استماع مي كردند. اين در حالي است كه گويي چشم و 
گوش جاسوسان و ايادي جور بسته و طاغوتشان بر اين باور است كه امام 
عسكري)ع( فاقد فرزند است و شايد همان طوري كه دشمنان، جدش را ابتر 
مي ناميدند، اين يازدهمين جانشينش هم به زعم آنها ابتر باشد؛ ولي خداي متعال 
به او فرموده بود: إّن شانئك هو األبتر.2 اكنون ابتر بودن بني اميّه و بني العاص و 
بني عباس محرز و مسّلم شده كه دشمنان پيامبر و اهل بيت بودند و ابتر نبودن 

پيامبر و نسل و نبيره اش از خورشيد در وسط روز هم آشكارتر است.
گاهي امام عسكري)ع( فرزند برومند خود را حاضر مي كرد و از او 
مي خواست كه به سؤاالت خواصي كه به حضورش تشرف يافته بودند، 
پاسخ دهد تا زمينه اي براي هيچ شك و شبهه اي باقي نماند؛ چراكه يكي 
از داليل روشن امامت، علم است؛ آن هم نه علم عادي كه براي همگان 
مقدور است، بلكه علم لدني و غيبي و شهودي و الهامي. قباًل ديده ايم كه 
چگونه اين آخرين امام به سؤال آن مرد تفويضي پاسخ داد و او را متنبه كرد 
كه مبادا چنين پندارد كه خداي متعال از امور عالم بركنار است و همة كارها 

را به غير خود واگذار كرده است.
احمد بن اسحاق قمي از خواص و از اعيان وكالي امام عسكري)ع( 

1. كمال الدين و تمام النعمة، شيخ صدوق، ج2، ص431. 
2. كوثر، آية 3.
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بود. او كه به محضر حضرت بار يافته و به ديدار حضرت مهدي)ع( نائل 
آمده بود، درخواست عالمتي كرد كه اطمينان قلب پيدا كند و البته اطمينان 
قلب، فوق ايمان است. همچون حضرت ابراهيم خليل كه درباره زنده شدن 
مردگان، عالوه بر ايمان، مي خواست به اطمينان قلبي هم برسد.1 معلوم 
مي شود سؤال حضرت ابراهيم منافاتي با ايمان او نداشته است؛ از اين رو 
خداي متعال به او فرمود: أو لَم تُؤمِْن؟ و نفرمود: ألَم تؤمِن. يعني اين سؤال 
بجاست و الزم نيست كه مقارن با عدم ايمان باشد. پيداست كه وجود 
پاره اي از توهمات و خطورات قلبي با ايمان سازگار است و اينها آزاردهنده 
و برطرف كنندة سكون و آرامش است و راه زوال آنها فقط مشاهده است. 
ابراهيم مي خواست از علم اليقين بگذرد و به عين اليقين، بلكه به حق اليقين 

برسد و با برنامه هايي كه به اجرا درآورد، به مطلوب خود رسيد.2
احمد بن اسحاق مؤمن است و مي داند كه ايمان با عدم اطمينان 
و فقدان آرامش منافات ندارد و چه بسا با خطورات و توهمات و 
وسوسه هايي روبروست. مگر ممكن نيست كه برخي بنشينند و تأويالتي 
به هم ببافند و الطائالتي بپااليند و همه محكمات دين و مذهب را زير 
 سؤال ببرند؟! مگر توطئه گران و دين سازان نگفتند: خاتََم النّبيّيِن3 قرآن،
به معناي پايان نبوت نيست؛ بلكه خاتم به معناي انگشتري و زينت است 
و مانعي نيست كه دين جديدي پديد آيد و قبله اي نو به نام عّكاي يهودي 
صهيونيستي معرفي شود.4 پايه و اساس دين استعماري و گوسالة سامري 

1. قال بلي و لكن ليطمئنَّ قلبي. )بقره، آيه 260(.
2. الميزان في تفسير القرآن، عالمه طباطبايي، ج2، ص 294ـ296، ذيل آيه 260 سوره بقره. 

3. احزاب، آيه 40. 
4. اشاره است به آيه مربوط به سامري و گوساله اش: »فأخرج لهم ِعْجاًل جسداً لَه ُخواٌر فقالوا 
هذا إلهكم و إله موسي فنسي« )طه، آيه 88(. مي گفتند: موسي فراموش كرده بود كه خدايش 

اين است و اينجاست از اين رو به كوه طور رفت.



اسرائيلي همين است.
احمد كه در پي تحصيل اطمينان بود و خواسته اي غير از اين 
نداشت، ناگهان ديد طفل سه ساله كه گويي سي ساله است، زبان گشود و 

به زبان عربي و به بياني فصيح و بليغ فرمود:
»أنا بقيّة اهللِ في أرِضِه و الُمنتَقُِم مِن أعدائِِه، فال تَْطُلْب أثراً بعد َعيٍن يا 
أحمد بن اسحاق«1 منم بقية اهلل در روي زمين. منم انتقام گيرنده از دشمنان 

خدا. بعد از معاينه و مشاهده، اثر و نشانه مخواه اي احمد بن اسحاق! 
آيا چنين پديدة مباركي اطمينان آور نيست؟! قمي هاي نامدار و 
شيفتگان وفادار از اين خوش شانسي ها و فرصت هاي طاليي برخوردار 
بوده اند. سعد بن عبداهلل اشعري قمي با مسائل مشكل و دشواري از ناحية 
اين و آن روبرو شد. او به اتفاق احمد بن اسحاق به سامرا رفت تا حل 
مشكل را از امام عسكري)ع( بجويد. هنگامي كه به حضور باهرالنور 
تشرف يافتند، حضرت مهدي)ع( نيز در دامان يا پيش روي پدر نشسته 
بود. پسر از سوي پدر مأمور شد كه به احمد بگويد كه چه هدايايي آورده 
و از چه كساني است و نيز به سؤاالت سعدـ  كه با اين ديدار، سعيد گشتهـ  
پاسخ دهد و شبهه ها و اشكاالت را رفع كند. پسرـ  كه امام آينده و جانشين 

پدر استـ  امر پدر را اطاعت مي كند.2
سال 275 هجري بود. سلسلة ديدارها و مشاهدات امام منتَظر و 
منجي بزرگ بشر ادامه داشت. عيسي بن مهدي جوهري با گروهي به 
زيارت عتبات عاليات شتافتند. زيارت هاي دوره اي چهار امام مدفون در 
عراق را انجام دادند؛ هم به كربال رفتند و هم به نجف و كاظمين. زيارت 
امام محبوس در سامرا و تربت پدر بزرگوارش را هم در برنامة خود 

1. كمال الدين و تمام النعمة، شيخ صدوق، ج 2، ص 384. 
2. همان، ص 452. 
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گنجانده بودند. آنها جسته و گريخته اطالع يافته بودند كه امام دوازدهم 
متولد شده است. بنابراين اگر به سامرا بروند، هم به زيارت قبر شهيد سامرا 
ـ امام هادي)ع(ـ  نائل مي شوند و هم امام عسكري)ع( و فرزند برومندش 

را مالقات مي كنند.
برنامة اصلي آنها عرض تبريك و تهنيت بود. توفيق ديدار حاصل 
شد. بس كه سرور و شادي بر آنها غلبه يافته بود، نتوانستند تبريك بگويند 
و گريه و ناله سردادند. جمعيت آنها از هفتاد مي گذشت و همة آنها از 

روستاهاي اطراف و اكناف بودند. حضرت فرمود: 
كِر عليها« گريه اي كه  رورِ مِن نَِعِم اهللِ مِثُل الشُّ »إنَّ البُكاَء مَِن السُّ
به خاطر نعمت هاي الهي ناشي از سرور و شادماني است، به منزلة شكر 

نعمت هاست.
عيسي بن مهدي خواست سخني بگويد، حضرت فرمود:

برخي از شما مي خواهند دربارة مهدي و جايگاهش سؤال كنند. 
همان طوري كه مادر موسي، موسي را به خدا سپرد، من هم فرزندم را به خدا 

سپرده ام.
عرض كردند: آري! اي سرور و ساالر ما! به خدا! اين سؤال در ذهن 

ما بود.1
معلوم مي شود اينها با همين پاسخ به درجة اطمينان رسيدند. عمرو 
اهوازي نيز توفيق ديدار يافت و امام عسكري)ع( به او فرمود: صاحب شما 

بعد از من همين است.2

1. اثبات الهداة، حّر عاملي، ج3، ص 572.
2. كافي، كليني، ج1، ص 328، باب االشارة و النص الي صاحب الدار، حديث 3. 



مروري بر روايت و شخصيت ابوخالد كابلي

نامش وردان و از اصحاب، بلكه از حواريين امام زين العابدينـ  علي 
بن الحسين)ع(ـ  است. حواريين در اسالم، به جماعتي گفته شده است كه 
در ثبات قدم و استقامت در رفتار و گفتار و پندار، برتر از ديگران بوده اند. امام 
هفتم)ع( فرمود: روز قيامت، منادي مي گويد: حواريين محمد عبداهلل)ص( 
كجايند؟ آنهايي كه عهدشكني نكردند و پايدار ماندند؟ سلمان و مقداد و 
ابوذر برمي خيزند. سپس مي گويد: حواريين علي بن ابي طالب)ع( كجايند؟ 
عمرو بن حمق و محمد بن ابي بكر و ميثم تمار و اويس قرني برمي خيزند. 
سپس مي گويد: حواريين حسن بن علي)ع( كجايند؟ سفيان بن ابي ليلي 
همداني و حذيفة بن اَُسيدة ِغفاري برمي خيزند. سپس مي گويد: حواريين 
حسين بن علي)ع( كجايند؟ همه آنهايي كه با او شهيد شده اند، برمي خيزند. 
سپس مي گويد: حواريين علي بن الحسين)ع( كجايند؟ ُجبَير بن ُمطعم و 

1. يحيي بن اّم الطويل و ابوخالد كابلي و سعيد بن مسيّب برمي خيزند و ...

1. تنقيح المقال في علم الرجال، مامقامي، ج1، ص 197 )فايده دوازدهم(.
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ابوخالد در آغاز، كيساني و معتقد به امامت محمد بن حنفيه بود. 
روزي محمد را به حرمت پيامبر)ص( و اميرالمؤمنين)ع( سوگند داد كه 
آيا وي امام واجب اإلطاعه است؟ محمد گفت: سوگندي عظيم ياد كردي. 
امام من و تو و همة مسلمانان علي بن الحسين است. ابوخالد به محضر 
آن حضرت شتافت و اجازة تشرف خواست. حضرت اجازه داد و فرمود: 
مرحبا يا َكنكر! ما كنَت لنا زائراً، ما بدا لك؟ اي كنكر! تو به زيارت ما 
نمي آمدي! چه شده است؟ ابوخالد به سجده افتاد و خداي را شكر كرد 
و گفت: ستايش خداي را كه نمردم تا امامم را شناختم. حضرت فرمود: 
امامت را چگونه شناختي؟ وي عرض كرد: مرا به نامي خواندي كه مادرم 
مرا به آن نام مي خواند. من در كار خودم حيران بودم. دوراني از عمرم را در 
خدمت محمد بن حنفيه گذرانيدم و در امامت او شك نمي كردم. تا اينكه 
او را به حرمت خدا و رسول)ص( و اميرالمؤمنين)ع( سوگند دادم و از 
او خواستم كه حقيقت را به من بگويد. او مرا ارشاد كرد و تو را به عنوان 
امام خود و من و ديگران اعالم داشت. تو اجازة حضور دادي و مرا به نام 

مادريم صدا كردي. يقين كردم كه امام من تويي.1
ابوخالد مدتي در محضر آن امام همام بود. روزي عرض كرد: شوق 
ديدار پدر و مادر بر سرم افتاده است. در عين حال دستش تهي بود. حضرت 
فرمود: فردا يكي از ثروتمندان شام به مدينه مي آيد. او دختر ديوانه اي دارد. 
دربه در دنبال طبيب معالج است. خود را به عنوان معالج به او معرفي كن؛ 
به شرطي كه ده هزار درهم به تو بدهد. البته آنها در آغاز به اين شرط تن 
نمي دهند، ولي سرانجام مي پذيرند. آنچه حضرت فرموده بود، واقع شد 
و ابوخالد نام امام را بر آن دختر برد و به آن روح خبيث گفت: علي بن 

1. تنقيح المقال في علم الرجال، مامقامي، ج3، ص 278: وردان.



الحسين)ع( مي فرمايد: اي خبيث! اين دختر را رها كن. دختر شفا يافت. 
ولي خانوادة دختر غدر كردند و او باز هم ديوانه شد. ناگزير به عهد خود 

وفا كردند و دختر شفاي كامل يافت.
مشكل ابوخالد تهي دستي بود، ولي امام مشكل اين حواري خود 
را كه بر حواريين عيسي)ع( برتري داشت، رفع كرد و او با شادماني 
براي ديدار پدر و مادري كه مدتها چشم به راه قدوم فرزند خود بودند، 
شتافت و آنها را شاد كرد.1 او كه از كابل براي ديدار محمد بن حنفيه رفته 
بود، مشاهده كرد كه وي امام سجاد)ع( را به عنوان سيد و سرور خويش 
خطاب مي كند. از اين رو متحير شد كه اگر او امام است، چرا در حضور 
 برادرزادة خود اين گونه تعظيم مي كند؟ ولي محمد برايش توضيح داد
كه حجراألسود داوري كرده و به او دستور داده كه پيرو برادرزاده اش 

باشد.2
اين عمو و برادرزاده كجا و عمو و برادرزاده ديگرـ  يعني جعفر، 
برادر امام عسكري)ع( و عموي حضرت مهدي)عج(ـ  كجا؟ اين يكي 
حجراألسود را به حكميت مي خواند و معجزة امامت حّقه را به نمايش 
مي گذارد تا دهان مغرضان را مهر و موم كند و عوام الناس را هشدار مي دهد 
تا مبادا از صراط مستقيم امامت خارج شوند و گرفتار بيراهه ها و بيغوله ها 
گردند. شايد به همين جهت بود كه شيعة كيساني استمرار نيافت و فقط 
در تاريخ نامي از خود به يادگار گذاشت. اين يكي مرد كابلي را هدايت 
مي كند و او را به سوي منبع نور مي برد و حقانيت امامت برادرزاده را برمال 

مي سازد و حركت كيسانيه را به بن بست مي كشاند.
اما آن عمو و برادر و فرزند امامـ  يعني جعفر كّذابـ  مي رفت 

1. تنقيح المقال في علم الرجال، مامقامي، ج3، ص 278ـ279.
2. همان، ص279.
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كه از افراد بي بند و باري چون خودش فرقه اي بسازد؛ ولي هرزگي ها و 
مي گساري هاي او در حدي از تظاهر و تجاهر بود كه نه دستگاه هاي 
سياسي حمايتش كردند و نه كسي شيفته و فريفته او شد. به خصوص كه 
شيعيان عصر عسكريين )عليهماالسالم( به حدي از رشد رسيده بودند كه 
حتي فتنة واقفيه را هم كه از پيش زبانه كشيده بود، فرو نشاندند و اين نبود 
مگر به بركت اشراف و هدايت آن دو امام همام و امامان پيشين و رواياتي 

كه از آن بزرگواران به يادگار مانده بود.
همان امام سجاد)ع( كه كيسانيه را به كمك عموي متعهدش به 
بن بست كشانده و امثال كابلي ها و غيركابلي ها را از مهلكه نجات داده بود، 
از همين افراد براي جلوگيري از انحرافات آينده استفاده مي كرد و راههاي 
تحريف و انحراف را به روي افراد مغرض يا ساده لوح مسدود مي كرد. 
انسان هاي هدايت شده، بهترين نيرو براي ارشاد و هدايت گم گشتگان اند. 
امروز هم اگر يك مسيحي يا بهايي هدايت شده، براي يك مسيحي يا يك 
بهايي تبليغ اسالم كند، بيشتر از تبليغ يك مسلمان بالفطره تأثير مي كند. 
كتاب »لماذا اهتديت« از تيجاني بسيار اثربخش بود. او دليل هدايت خود به 

مذهب حقه را توضيح داده است.
اكنون ببينيم امام سجاد)ع( از كابليـ  كه هدايت شده اي مخلِص، 
بلكه احتماالً وارسته اي مخَلص بودـ  براي تحكيم مباني امامت و مهدويت 
ـ كه ميوة شيرين شجرة طيبة امامت استـ  چگونه استفاده مي كرد. وي 
مي گويد: به محضر سرور خويشـ  علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب)ع(ـ  
بار يافتم و عرض كردم:  بفرماييد خداي متعال اطاعت و دوستي چه كساني 
را بعد از پيامبر خدا)ص( واجب و اقتدا به آنها را بعد از آن حضرت الزم 
شمرده است؟ فرمود: اي كابلي! زمامداراني كه خدا آنان را امام مردم شمرده 
و اطاعت از آنان را واجب كرده، اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب و عمويم 



حسن و پدرم حسين است. سپس به ما رسيده است.1
آنگاه امام)ع( سكوت كرد. عرض كردم: براي ما روايت شده 
است كه اميرالمؤمنين فرموده است: زمين از حجت خدا بر بندگان خالي 

نمي ماند.2 بفرماييد بعد از شما حجت و امام كيست؟
فرمود: پسرم محمد، در صحيفه گذشتگان نامش باقر است. او اسرار 
دانش را مي شكافد. بعد از وي پسرش جعفر است. نام او نزد اهل آسمان، 
صادق است.3 عرض كردم: چرا صادق؟ شما همگي صادق و راستگوييد! 
او چه خصوصيتي دارد؟! فرمود: پدرم از پيامبر اكرم)ص( چنين نقل كرده 

است:
هرگاه فرزندم جعفر بن محمد بن علي بن حسين علي بن ابي طالب 
متولد شود، او را صادق بناميد؛ زيرا پنجمين فرزندش به نام جعفر، از روي 
گستاخي و دروغ بر خدا، ادعاي امامت مي كند. او در پيشگاه خدا جعفر 
كذاب و مفتري است. او چيزي ادعا مي كند كه درخور آن نيست. او مخالف 
پدر و حسود برادر خويش است. او مي خواهد به هنگام غيبت ولّي خدا 

پرده دري كند.4
امام سجاد)ع( پس از اين بيانات، به شدت گريه كرد. سپس فرمود: 

َة النّاِس و أوَجَب َعَليهِم طاَعتَُهم، أميرالمؤمنين  1. »يا كابلي! إنَّ اُؤلي األمِر الّذيَن َجَعَلهم اهللُ أئمَّ
علي بن ابي طالب ثّم الحسن َعّمي ثّم الحسيُن أبي ثّم إنتهي األمُر إلَينا«.

2. إن األرَض التَخلو مِن حّجٍة اهللِ تعالي علي ِعبادِهِ.
3. إبني محمد و إسُمُه في ُصُحف اأَلّوليَن باقٌِر و هو الُحّجُة و اإلماُم بَعدي و َمن بَعُد محّمد إبنُُه 

ماءِ الّصادِق. َجعَفر و إسُمُه ِعنَد أهِل السَّ
وُه الَصادَق َفإنَّ  4. إذا ُولَِد ابني جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب َفَسمُّ
الخامَِس مِن ُولِْدهِ الّذي اسُمُه جعفر يّدعي اإلمامة إجتِراًء علي اهلل و َكِذبًا عليه، فهو عنداهلل 
جعفٌر الكّذاُب الُمفتَري علي اهلل تعالي، و الُمّدعي لِما لَيَس لَه بِأهٍل، الُمخالُِف ألبيه، و الحاِسُد 

اُلخيه و ذلك الذي يروُم َكشَف ستِراهللِ عند غيبِة ولّي اهللِ.
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گويي جعفر كّذاب را مي بينم كه طاغوت زمان خويش را واداشته كه به تفتيش 
زندگي ولّي غايب خدا بپردازد و بر حرم پدرش مأمور گمارد؛ زيرا به مرتبۀ او 

جاهل و بر قتلش حريص بود و در ميراث برادر طمع مي ورزيد.1
كابلي عرض كرد: اين ماجرا واقع مي شود؟!

حضرت فرمود: آري! به خدا قسم! اينها در صحيفه اي كه محنت هاي 
ما را بعد از پيامبر خدا)ص( برشمرده، ثبت شده است.2

كابلي پرسيد: بعد چه مي شود؟
حضرت فرمود: سپس دوران غيبت ولّي دوازدهم كه از اوصياي 

پيامبر و ائمه است، امتداد مي يابد. 
و در ادامه فرمود: مردم زمان غيبت اوـ  كه قائل به امامت و منتظر 
ظهور او مي باشندـ  برتريِن مردمِ همۀ زمان ها هستند؛ زيرا خداي متعال عقل 
 و فهم و معرفتي به آنها داده كه گويي او را مشاهده مي كنند. خدا آنها را
به  منزلۀ كساني قرار داده كه در پيشگاه پيامبر خدا)ص( جهاد و جنگ 
مي كردند. آنان مخلصان حقيقي و شيعيان راستين ما بوده و در نهان و 

آشكار، مردم را به دين خدا فرا مي خوانند3 .4

1. »كأنّي بجعفر الكّذاب و قد َحَمَل طاِغيََة زمانِِه علي تَفتيِش أمِر وليّ اهلل و الُمَغيَِّب في حفظ اهلل 
و التَوكيِل بَِحرمِ أبيِه جهاًل منه بُِرتبَتِِه و ِحرصًا منه علي قتله إن َظَفَر بِِه و طمعًا في ميراِث أخيِه 

.» حتّي يأُخَذُه بِغيِر حقٍّ
2. »اي و َربّي إنَّ ذلك مكتوٌب عندنا في الّصحيفة الّتي فيها ُذكَِر الِمَحُن الّتي تجري علينا بعد 

رسول اهلل«.
3. إّن أهَل َزماِن غيبَتِِه القائليَن بِإماَمتِِه والمنتظريَن لُِظهورِهِ أفضُل مِن أهل كَلّ زماٍن، فإنَّ اهلل تعالي 
أعطاُهم مَِن الُعقوِل و األفهامِ والمعرفِة ما صارت عندهم بمنزلِة المشاهدة وجعلهم في ذلك 
يِف أولئك المخلصوَن حّقًا و شيعتنا صدقًا  الّزماِن بمنزلة المجاهديَن بين يدي رسول اهلل بِالسَّ

و الّدعاة إلي دين اهلل سّراً و جهراً.
4. كمال الدين و تمام النعمة، شيخ صدوق، ج1، ص319 و احتجاج، طبرسي، ج2، ص317.



نكوهش رفتار عاميانه و دانش دين ستيزانه

مي توان مردم را به دو گروه تقسيم كرد:
يك گروه آنهايند كه رفتار عاميانه دارند؛ يعني كارهايي مي كنند 
كه نه مبناي عقلي دارد و نه مبناي شرعي. آيا مراسم چهارشنبه سوري يا 
سيزده به در مبناي عقلي دارند يا مبناي شرعي؟ نحوست عدد سيزده كه 

برخي به آن معتقدند، با كدام مبنا قابل توجيه است؟
گروه ديگر آنهايند كه از رفتار عاميانه پرهيز مي كنند و هرگز كاري 

كه مبناي عقلي و شرعي ندارد، انجام نمي دهند.
قرآن كريم دربارة عوام يهود مي گويد:

ّیوَن ل َيعَلموَن الِكتاَب إّل أماِنيَّ و إن ُهم إّل َيُظّنوَن«1 گروهي از  »و ِمنُهم أمِّ
آنان افراد عامي هستند كه كتاب خدا را جز يك مشت اوهام و آرزوها 

نمي دانند و اينان پايبند پندارند و بس.
نمونة ديگري از رفتار عاميانه، تقليد كوركورانه است كه در آية فوق 

1. بقره، آيه 78.
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مورد نكوهش واقع شده است.
اي دو صد لعنت بر اين تقليد باد خلـق را تقليدشان بـر بـاد داد 

تقليد كوركورانه، رابطه اي ميان مقلِّد و مقلَّد و هر دو درخور 
نكوهش و مورد مؤاخذه اند. مقلِّد از آن جهت مورد مؤاخذه و نكوهيده 
است كه بدون بناي عقلي و شرعي، راهي را كوركورانه طي مي كند و از 
نور هيچ چراغي بهره نمي گيرد. با اينكه هم چراغ عقل روشن است و هم 

چراغ شرع.
بگذار تا رود و ببيند سزاي خويش  چندين چراغ دارد و بيراهه مي رود 
به دنبال آية فوقـ  كه متضمن نكوهش مقلِّدي است كه گرفتار 

تقليد كوركورانه استـ  در مورد نكوهش مقلَّد مي فرمايد:
»َفَويٌل لِلَّذيَن َيكُتبوَن الِكتاَب بِأيديِهم ثّم َيقولوَن هذا ِمن ِعنِداهلِل لَِیشَتروا بِِه َثَمنًا 
َقلیاًل َفَويٌل لَُهم ِمّما َكَتَبت أيديِهم و َويٌل لَُهم ِمّما َيكِسبوَن«1 واي بر آنهايي كه كتاب 
را به دست خود مي نويسند آنگاه مي گويند اين از جانب خداست، تا آن را 
به بهايي اندك بفروشند. پس واي بر آنها از آنچه با دست خود نوشتند و 

واي بر آنان از آنچه از اين راه به دست آوردند. 
در شأن نزول اين آيه ها آمده است كه جمعي از علماي يهود اوصافي 
را كه براي پيامبر اسالم در تورات آمده بود، به خاطر حفظ موقعيت خود 
تغيير دادند تا منافعي را كه از ناحية عوام به آنها مي رسيد از دست ندهند. 
علت اين بود كه اوصاف پيامبر اعظم با آنچه در تورات آمده بود موافقت 
داشت؛ از اين رو به جاي آن، اوصافي ضد آن نوشتند و گفتند: پيامبري كه 
در آخرالزمان مبعوث مي شود، طويل و بدن و شكمش بزرگ و موهاي 
 سرش سرخ و سفيد است و پانصد سال بعد ظهور مي كند و محمد)ص(

1.  بقره، آية 79.



نه آن است كه ما در انتظار بعثتش هستيم.1
عوام يهود كه كمابيش اوصاف پيامبر خاتم را مي دانستند، از علماي 
خود مي پرسيدند: آيا اين همان پيامبر موعود نيست؟ آنها آيات تحريف 

شده را مي خواندند و عوام هم از آنها كوركورانه تبعيت مي كردند.2
امام عسكري)ع( همواره در مسير روشنگري بود. حضرتش با 
روحية عوامي عوامان و با روحية عوام زدگي عالمان شديداً مبارزه مي كرد. 

او با اشاره به آيه هاي مورد بحث فرمود:
علماي يهود، نبوت پيامبر را تكذيب و عوام كه گرفتار ظن و گمان 
بودند از آنها تقليد مي كردند؛ از اين رو آن علماي بد، سه بار مشمول ويل 
شده اند: دو بار به خاطر مكتوبات مجعول و يك بار به خاطر مال و منالي 
كه از راه تحريف به دست مي آوردند. در مورد مكتوبات، گرفتار بدترين 
بقعه هاي دوزخ اند و در مورد مكسوبات، عذاب مضاعف دارند. در ادامه 

فرمود:
شخصي به امام صادق)ع( عرض كرد: اگر عوام يهود به خاطر 
پيروي علما مورد مالمت واقع شده اند در حالي كه راهي جز آن ندارند، چه 

فرقي است ميان عوام ما و عوام يهود؟! عوام ما هم تقليد علما مي كنند.
امام عسكري)ع( فرمود:

عوام ما و عوام يهود از يك نظر فرق دارند و از يك نظر يكسانند. از 
آن جهت كه با آنها يكسانند سزاوار مالمت اند و از آن جهت كه با آنها فرق 

دارند، مورد مالمت نيستند.
راوي تقاضا مي كند كه امام عسكري)ع( مطلب را برايش روشن كند 
كه چرا عوام يهود به خاطر تقليد، مالمت مي شوند و عوام ما نمي شوند. آيا 

1. تفسير الصافي، ج1، ص148.
2. تفسير مجمع البيان، ذيل آيه. 
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هر تقليدي مذموم است يا بايد تقليد را دو قسم كرد: ممدوح و مذموم؟ به 
چه مالكي تقليد، ممدوح و به چه مالكي مذموم است؟! امام فرمود:

عوام يهود مي دانستند كه عالمانشان دروغ مي گويند و به مال حرام 
و رشوه روي آورده اند و احكام خدا را تغيير مي دهند و آنها را به شفاعت 
و عنايت و سازش دلخوش مي داشتند و شديداً گرفتار تعصب بودند و از 
دين فاصله مي گرفتند و حقوق الهي و مردمي را فداي تعصبات غلط خويش 
مي كردند و اموالي را از راه باطل به دست مي آوردند و در راه باطل صرف 

مي كردند و از عدل به ظلم و از حق به باطل روي مي آوردند.
آنها از راه معرفت قلبي و فطري مي دانستند كه هر كه داراي چنان 
اوصافي باشد فاسق است و نبايد تصديق شود و سزاوار نيست كه ميان خدا 
و خلق، واسطه باشد؛ از اين رو مالمت شدند؛ چراكه به تقليد كوركورانه 
روي آوردند، حال آنكه وظيفه داشتند خود به تحقيق پردازند و داليل واضح 
و روشن پيامبر گرامي اسالم را مورد توجه قرار دهند و از بيراهه بازگردند؛ 

به خصوص كه داليل او چيزي نبود كه بر كسي پوشيده بماند. 
عوام امت ما هم اگر فسق آشكار علما و فقهاي خود را مشاهده كنند 
و دنياپرستي آنها را بشناسند و ببينند كه چگونه دين و وجدان و ايمان خود 
را فداي تعصب و مال و منال مي كنند و آن را كه بايد خوار و منزوي كنند 
مقدم مي دارند و در عين حال از تقليد آنها باز نمي ايستند، درخور مالمت و 
نكوهش اند. اينان به لحاظ تقليد كوركورانه هيچ فرقي با عوام يهود ندارند.

سپس در بيان ضابطة تقليد صحيح و شرعي و عقالني فرمود:
»فأّما َمن كاَن مِن الُفَقهاءِ صائناً لِنَفِسهِ حافظاً لِدينِه ُمخالفاً علي َهواُه مطيعًا 
أِلمِر َموالُه َفلِلَعوام أن يَُقلِّدوُه و ذلك ال يكوُن إاّل بعُض ُفَقهاءِ الشيعِة ال َجميُعُهم«1 

1. طبرسي، احتجاج، ج2، ص511، ح337؛ تفسير امام حسن عسكري)ع(، ص300؛ مجلسي، 
بحاراالنوار، ج2، ص88 .



اما فقيهي كه خود را صيانت و دين را محافظت كند و مخالف هواي نفس و 
مطيع فرمان موال باشد، عوام بايد از وي تقليد كنند و اين نيست مگر برخي 

از فقهاي شيعه نه همة آنها.
از اين بيان شافي و وافي امام معصوم استفاده مي شود كه ضابطة 
تقليد صحيح و داهيانه، تنها در فقهاي شيعه است و نه غيرشيعه؛ آن هم 
نه در همة علماي شيعه، بلكه در بعضي از آنان و چون صفات مزبور تالي 

عصمت است، معلوم مي شود كه اين بعضي هم بسيار اندكند.
امام)ع( در ادامه مي فرمايد: اگر عالمي همچون فاسقان عامه مرتكب 
قبايح و فواحش مي شود، كرامت ندارد و مبادا آنچه از جانب ما مي گويد 

پذيرفته شود. 

يك نمونه
يكي از علماي عامي كه قاضي القضاة مأمون عباسي بوده، يحيي بن 
اَكثَم است. مأمون او را بسيار دوست مي داشت. روزي به طعنه از او پرسيد: 

اين شعر از كيست؟
يَري علي َمــن يَلوُط مِن بأٍس ناءِ وال  قـاٍض يَـَري الَحداَّ فِي الزاَّ

چگونه قاضي يي است كه در مورد زنا حد را الزم مي داند، ولي لواط 
را زشت نمي شمارد؟

يحيي گفت همان  كه مي گويد:
ــةِ واٍل مِــن آِل عباِس1 األّم ال أحسُب الَجوَر يَنَقضي و علي 

گمان نمي كنم مادامي كه حكومت از آِن عباسيان باشد، ظلم و ستم 
تمام شود.

1. سفینة البحار، ج1، ص367:  حيا.
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هرگاه قاضي القضاة چنين باشد، تكليف بقيه روشن است و هرگاه 
خالفت اسالمي تيول بني اميه و بني عباس و صاحبان خلق و خوي اموي و 
عباسي باشد، معلوم است كه چه عالماني بر مسند قضا و رهبري مي نشينند 
و چگونه مقلدان خود را به بيراهه مي برند! اگر شيعيان اهل بيت از چنان 

علمايي تبعيت كنند، فرقي با عوام يهود ندارند و درخور نكوهش اند.
امام عسكري)ع( در ادامة پاسخ به آن راوي جست وجوگر فرمود:

افراد فاسق و بي بندوبار سخنان ما را مي گيرند و تحريف مي كنند. 
اينان معرفت ندارند و به دلخواه خود مطالب ما را از مسير خود خارج 
مي كنند. اينان دوستان نادانند. اما گروهي ديگر براي اندوختن مال و ثروت 
ـ كه توشۀ جهنم آنهاستـ  عالمًا و عامداً به ما دروغ مي بندند. گروهي ديگر 
ناصبي اند و چون نقص و عيبي در ما سراغ ندارند، اندكي از علوم صحيح ما 
را فرا مي گيرند و به سراغ شيعيان ما مي روند و دروغ هايي به ما مي بندند و 
شيعيان ساده لوح پذيرا مي شوند و در عين گمراهي، اسباب گمراهي ديگران 
را نيز فراهم مي سازند. ضرر اينها براي شيعيان، از ضرر لشكر يزيد به امام 
حسين)ع( و اصحابش بيشتر است؛ زيرا آنها به جان و مال امام و يارانش ضرر 
زدند و اينها به دين شيعيان ما ضرر مي زنند. اينان علماي سوء و بدكردارند. 
ظاهراً اظهار دوستي ما مي كنند و باطنًا دشمن مايند. روش آنها ايجاد شك و 
شبهه در دلهاي افراد ساده لوح است. اينان مي كوشند كه شيعيان ما را گمراه 
كنند. بديهي است كه شيعيان گمراه، سبب مي شوند كه مردم به ائمۀ اطهار)ع( 

بدبين شوند؛ زيرا گمان مي كنند كه امامان آنها چنين بوده اند.
البته بايد توجه داشت كه خداي متعال، شيعيان ساده دلي را كه 
هدفي جز صيانت دين و ايمان خود ندارند و واليتمداري را راه رسيدن 
به حقيقت و واقعيت را يگانه هدف و مقصد خويش قرار داده اند، از خطر 
حفظ مي كند و آنها را از ورود در شكارگاه شياطين جني و انسي و افتادن 



در دام حيله و تزوير آنها نگاه مي دارد. اما آنهايي كه آگاهانه دام گسترده 
و مي كوشند افراد ساده دلـ  به ويژه نسل جوانـ  را به مهلكه بيندازند و 
از اين رهگذر، كسب مال و منال دنيوي كنند، هرگز مشمول امدادهاي 
غيبي نمي شوند و سرانجامي جز آتش دوزخ نخواهند داشت. ساده دالن 
مخلص كه از امداد غيبي برخوردارند، هم از خير دنيا برخوردار مي شوند 
و هم از خير آخرت؛ اما گمراه كنندگان دنياپرست هيچ و پوچ اند؛ نه دنيا 
دارند و نه آخرت. دنياي آنها پوشالي و آخرت آنها عذاب و عتاب است 

و روسياهي.
اگر امروز مي بينيم برخي از شيعيان به دام وهابيت و سلفيت و 
بهائيت مي افتند و تشيع آمريكايي و انگليسي را گردن مي نهند، بايد در 
اخالص و حق طلبي آنها شك كرد. اينان نه تنها از امداد غيبي برخوردار 
نيستند، بلكه گرفتار اضالل غيبي هم هستند و البته اين اضالل بر خداي 

متعال قبيح نيست؛ چراكه اضالل دو قسم است: ابتدايي و مجازاتي.
اولي قبيح و دومي َحَسن است. چنان كه خداي متعال مي فرمايد:

»أَفَرأيَت َمِن اتََّخَذ إلَهُه َهواُه و أَضلَُّه اهللُ علي علٍم و َخَتَم علي َسمِعِه و َقلِبِه و 
روَن«1 آيا ديدي كسي را  َجَعَل علي بََصرِه ِغشاَوًة َفَمن َيهِديِه ِمن بَعِداهلِل أَفال َتَذكَّ
كه خداي او هواي اوست و خدا او را بر علمش گمراه كرده و بر گوش و 
دلش مهر زده و بر چشمش پرده افكنده؟! چه كسي بعد از خدا او را هدايت 

مي كند؟! آيا يادآوري نمي شويد؟!

حديثي ناب از نبوت عالمتاب
امام عسكري)ع( در ادامة سخناني كه شرح و بسط آن از نگارنده 

1. جاثيه، آية 23.
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است، راوي را به سرچشمة احاديث ماندگار نبوي هدايت كرد و از قول 
پيامبر اعظم)ص( فرمود:

»بَداِن علماي امت ما آنهايند كه مردم را گمراه مي كنند و راه ما را 
مي بندند و مخالفان ما را به نام ما مي خوانند و القاب ما را به آنها مي دهند. بر 
آنها صلوات مي فرستند؛ حال آنكه سزاوار لعنت اند و ما را لعن مي كنند؛ حال 
آنكه در كرامات خدا غوطه وريم و به صلوات خدا و فرشتگان از صلوات 

آنها بي نيازيم«.1
اگر عده اي به تقليد كوركورانه روي مي آورند، عده اي هم دام گسترند 
و با هر ترفندي مي كوشند كه آنها را به دام بيندازند و اگر خدا ياري نكند، 
خطر آنها مهلك و كشنده است. اگر غير از اين است، چرا پيامبر اكرم)ص( 
به افتراق امت تا هفتادوسه فرقه خبر داد و چرا فرمود يك فرقه ناجي و 

هفتادودو فرقه در آتش است؟!
گويي دام گستري و دام جويي، طبيعت ثانوية فرقه هاي ضالّه و مضّله 
شده است. طبيعت اولية بشر، دام گريزي و دام ستيزي است. اين همان 
فطرت ديني و توحيدي بشر است و بايد در هدايت و حفظ آن كوشيد. 

حديث نابي از امام علي)ع(
در ادامة سخن، امام عسكري)ع( راوي را به سوي روايتي از 
امام علي)ع( مي برد تا او را از چشمة معرفت سيراب كند: از حضرتش 
پرسيدند: بعد از امامان هدايت و چراغان وادي ظلمت، بهترين افراد چه 

بوَن  ُرِق الينا، الُمَسّموَن أضداَدنا بِأسمائِنا، الُمَلقِّ تِنا الُمِضّلوَن عنّا، القاطعوَن لِلطُّ 1.  شراُر علماءِ أمَّ
أنداَدنا بِألقابِنا. يَُصّلوَن عليهم و هم لِللَّعِن َمستََحّقوَن و يَلَعنونا و نحن بكرامات اهللِ َمغموروَن 
و بَصَلواِت اهللِ و َصَلواِت مالئَِكتِِه الُمَقّربيَن علينا عن َصَلواتِهِم ُمستَغنوَن. )طبرسي، احتجاج، 

ج2، ص513؛ تفسير امام عسكري، ص301؛ بحاراالنوار، ج2، ص89(.



كساني اند؟! فرمود:
»العلماُء إذا َصَلحوا« عالمان، در صورتي كه صالح و شايسته باشند. 
پرسيدند: بعد از شيطان و فرعون و آنهايي كه نام و لقب و منزلت و 

مملكت شما را دزديده اند، بدترين افراد چه كساني اند؟! فرمود:
»الُعَلماُء إذا َفَسدوا ُهُم الُمظهِروَن لأِلباطيل لِلَحقائِق الكاتِموَن و فيهِم 
قال اهللُ: اولئك يَلَعنَُهمُ اهلل و يَلَعنَُهُم الالِعنوَن« عالمان،  در صورتي كه فاسد 
شوند، آشكاركننده باطل ها و پوشاننده حقايق اند. خدا درباره شان فرموده 

است: آنان مورد لعن خدا و همة لعنت كنندگان اند.1
افرادي مانند كسروي و ابن تيميه و محمد بن عبدالوهاب از مصاديق 

علماي فاسدند.

1. بيانات امام عسكري)ع( را از احتجاج طبرسي )ذيل احتجاجات االمام الحسن العسكري( 
نقل كرده و شرح و بسط داده ايم. 
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گفتار ماندگار

ماه چه در محاق باشد و چه در غير محاق، آثار خود را از نظر جذب 
و دفع و پديد آوردن جزر و مد درياها مي بخشد. خورشيد، خواه در پشت 
ابرهاي ضخيم باشد و خواه ظاهر و آشكار، خواه سر در گريبان افق پنهان 
كند و خواه روي نصف النهار باشد، كار خود را از نظر مركزيت منظومة 

شمسي و نورافكني بر كرة زمين و ماه و ستارگان انجام مي دهد.
امام، قطب عالَم امكان و واسطة فيض ميان خدا و خلق و از واليت 
تكويني و تشريعيـ  در حد تبيين شريعت الهي و نبوي و حاكميت سياسيـ  
برخوردار است و موانعي كه طاغوت هاي زمان به وجود آورده اند، نظير 
همان موانعي است كه ابرها و افقها و خسوف و كسوف ها و محاق ها براي 

ماه و خورشيد پديد آورده اند.
اگر امام عسكري)ع( در دوران شش سالة امامت، بلكه در دوران 
عمر بيست وهشت ساله، در شرايط سخت و تنگناهاي دشوار قرار داشت، 
به هر نحو ممكنـ  چه تكويني و چه تشريعيـ  افاضة فيض كرده و افراد 
مستعد را در حرمان و يأس نگذاشته است. ابن حجر مكي مؤلف كتاب 
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»الصواعق الُمحِرقة« مي گويد:
ابومحمد كودكي خردسال بود. كودكان مشغول بازي بودند و او 
گريه مي كرد. بهلول1 خيال كرد كه گريه اش به خاطر نداشتن اسباب بازي 
است؛ از اين رو به او گفت: گريه مكن. براي تو از همان اسباب بازي ها 
مي خرم. كودك جواب داد: ما براي بازي كردن آفريده نشده ايم. بهلول 
پرسيد: براي چه آفريده شده ايم؟ پاسخ داد: براي علم و عبادت. بهلول 
پرسيد به چه دليل؟ كودك گفت: خداي متعال مي فرمايد: »أَفَحِسبُتم أنَّما 
َخَلقناُكم َعَبثًا و أنَُّكم إلَینا ل ُترَجعوَن«2 آيا پنداشته ايد كه شما را بيهوده آفريده ايم 

و به سوي ما بازگردانيده نمي شويد؟
آنگاه با قرائت چند بيت شعر او را موعظه كرد و بسيار متأثر شد. 
بهلول گفت: اين قبيل آيات دربارة تو و كودكان مانند تو نازل نشده 
است. كودك را گناهي نيست. او فرمود: اي بهلول! چه مي گويي؟ مادرم 
هرگاه مي خواست هيزم هاي بزرگ را بسوزاند، از هيزم هاي كوچك براي 

سوزاندن آنها استفاده مي كرد. از اين مي ترسم كه آتش گيرة جهنم باشم.
آن امام همام از همان دوران كودكي تا پايان عمر با بركت خويش 
كه از نظر كميت بسي اندك و از نظر كيفيت بسي پرفايده بود، غريق بحر 
توحيد و عرفان و اخالق بود و كلماتي كه بر زبان مبارك و قلم شيوايش 
جاري مي شد، تراوش همان روح بلند و همان قلب ارجمند بود؛ »و ُكلُّ إناءٍ 
بِالّذي فيه يَنَزُخ«. حضرتش دربارة انس با خداـ  كه الزمه اش وحشت از 
ماسوي اهلل استـ  مي فرمود: »َمن أنَِس بِاهللِ إستَوَحَش مَِن النّاِس...« 3 هر كس 

1. اين بهلول غير از بهلول ـ  عاقل ديوانه نماـ  است كه معاصر هارون عباسي و دست پروردة امام 
صادق)ع( و امام كاظم)ع( بوده است.

2. مؤمنون، آيه 115.
3. بحاراالنوار، ج75، ص377، حديث 3.



. با خدا انس گيرد، از مردم مي هراسد...
معلوم است كه منظور، هراس از مردمي است كه از خدا گريزان و 
در پي غيرخدا سرگردانند. اما آنان كه خداجوي و واصل الي اهلل اند، با هم 

سنخيت دارند و يكديگر را جذب مي كنند. 
جنس خود را همچو كاه و كهرباست ذره ذره كاندرين ارض و سماست 
نوريان مــر نوريــان را جاذبند نـاريان مـــر نـاريان را طــالبند 
محيط زندانـ  هرچند كه گور زندگان استـ  صفايي دارد و زمينه 
را براي گسستن از خلق و پيوستن به حق فراهم مي كند. برخي از افراد 
ّب و  مستعد توفيق يافته اند كه در محيط چندش آور زندان به مقام يَلِي الرَّ
مرتبة جمع الجمعي و فتوحات آن كليم زمان و آن مسيح دوران و آن يگانة 
حجت يزدان پي ببرند. داوود بن قاسم جعفري از همان دسته توفيق يافتگان 
است. او به قول خودش با چند نفري در زندان قلعه بود. عمال خليفه، امام 
عسكري)ع( را همراه برادرشـ  جعفرـ  به زندان مي آورند تا ماه را در 
محاق برند و ديدة دل عشاق را از فروغش محروم كنند. حضرتش محيط 
زندان را براي عبادت و زهادت و قرب به مقام الوهيت آماده تر مي ديد. 

روزها روزه دار و شبها شب زنده دار بود. 
داوود مي گويد: ما از غذاي افطار حضرت مي خورديم و به بركت 
انفاس قدسي او همه سير مي شديم. اگرچه آن عالي جناب توقف كوتاهي 
در زندان داشت، ولي باب معرفت به روي هم زنداني ها گشوده شد تا انس 

با حق پيدا كنند و دل از خلق بركنند؛ هرچند به طور نسبي.
درماندگي خليفه در مسألة استسقا و مستجاب نشدن دعاي 
مسلمانان و مستجاب شدن دعاي مسيحيان سبب شد كه امام)ع( را براي 
گره گشايي آزاد كنند و صد البته كه بقيه هم به يُمن وجود ذي جود آن 
حضرت آزاد شدند. امام)ع( به خليفه و همگان فهمانيد كه آنها براي نزول 
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باران از استخوان جسد يكي از انبياء استفاده كرده اند و آن را در دست 
گرفته اند و چون استخوان از آنها گرفته شد از دعاي آنها باران نباريد. گويا 
آسمان تاب ديدن استخوان بدن پيامبري از پيامبران را نداشت و بي اختيار 
اشك مي باريد. اين داستان را شبلنجي در كتاب نوراالبصار از ابوهاشم 

داوود بن قاسم جعفري نقل كرده است.1
آنچه سبب بصيرت و هدايت هم بندهاي حضرت شدـ  عالوه بر مقام 
زهد و پارسايي و وارستگي و نيايش مستمر حضرتـ  اين بود كه به اينان 
فرمود: اگر فالن شخص در بين شما نبود، به شما مي گفتم كه چه روزي 
آزاد مي شويد. مواظب او باشيد. او براي خوش خدمتي و خودشيريني 
جاسوسي مي كرد و حرفها و بگومگوهاي رفقاي در بند را به اولياي زندان 
انتقال مي داد و چون او را گرفته تفتيش كردند، نامه اي را از لباس هايش 
بيرون آوردند كه در آن به بدگويي رفقا پرداخته بود. از آن پس نزد او 

صحبت نمي كردند. 
باري آنچه در گفتار آن امام همام منعكس شده و تالزم ميان انس 
به حق و وحشت از خلق آمده بود مفاد اين آيه است؛ »... ُقِل اهللُ ُثمَّ َذْرُهم 
في َخوِضِهم َيلَعبوَن...«2 ... اي پيامبر بگو: خدا و سپس آنها را )يهوديان 

. سفسطه گر را( رها كن تا در خرافات و اوهامشان سرگرم بازي باشند...
نياي بزرگوار آن حضرت و شيخ االئمه فرموده است: »ِعَظُم الخالِِق 
ُر الَمخلوَق في َعينَِك«3 بزرگي آفريدگار نزد تو، آفريده را در  عنَدَك يَُصغِّ

چشمت كوچك مي كند.
چه بايد كرد كه انسان اهل وصل باشد نه اهل فصل و در اين 

1. رجوع شود به كتاب امامان اهل بيت در گفتار اهل سنت، داوود الهامي، ص473.
2. انعام، آيه91.

3. نهج البالغه، حكمت 129.



عمر چند روزه واصل الي اهلل گردد و از خلق به خالق و از رزق به رازق 
پيوندد؟

حضرتش فرمود: »إّن الُوصوَل إلَي اهللِ َسَفٌر ال يُْدَرُك إاّل بِإمتِطاءِ اللَّيِل«1 
رسيدن به خدا جز از راه شب زنده داري حاصل نمي شود. در تاريكي و 
در خلوت شب از بستر خواب ناز برخاستن و به خداي متعال پرداختن 

معنايي جز خلق گريزي و خداگرايي ندارد. 
فكنــي در آتــش كتــب ريا را چه خوش است يك شب بكشي هوا را 
به خلوص خواهي ز خدا خدا را به حضـور خـواني ورقـي ز قرآن 
اين مقال را به حديثي ديگر و گفتاري منور از آن امام واالگهر ختم 

مي كنيم تا ختامة مسك باشد. حضرتش به شيعيان نوشت:
»أوصيُكم بِتَقَوي اهللِ و الَوَرِع في دينُكم و اإلجتِهادِ و ِصدِق الَحديِث 
و أداءِ األمانَِة إلي َمِن ائْتََمنَُكم مِن بِرٍّ أو فاِجٍر و طوِل الّسجودِ و ُحسِن الِجوارِ 
َفبِهذا جاَء محّمٌد)ص( َصّلوا في َعشائِِرِهم و اشَهدوا َجنائِِزِهم و ُعودوا 
َمرضاُهم و أّدوا ُحقوَقهم...«2 شما را به تقوا و ورع در دينتان و كوشش و 
راستگويي و اداي امانت هر كسي كه شما را امين بشماردـ  اعم از نيكوكار 
و بدكردارـ  و طول سجده و حسن همسايگي سفارش مي كنم. پيامبر خدا 
براي اين امور مبعوث شده است. در ميان اهل سنت نماز بگزاريد و در 
تشييع جنازة آنها حاضر شويد و بيمارانشان را عيادت كنيد و حقوق آنها 

 . را ادا نماييد...
سپس در توجيه اين دستورها مي فرمايد: اگر شما اين كارها را انجام 
دهيد، مي گويند: اينها شيعه اند و مسرور مي شوند. از خدا بترسيد. زينت ما 
باشيد و ما را جريحه دار نكنيد. دوستي را به سوي ما بكشانيد و زشتي را از 

1. بحاراالنوار، ج75، ص380، حديث 4.
2. تحف العقول عن آل الرسول، ص 367 )ما روي عن  االمام العسكري(.
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ما دور كنيد. هر حسني كه به ما نسبت داده شود ما شايسته ايم و هر عيبي كه 
به ما نسبت داده شود از آن دوريم. ما را در قرآن حقي و در پيامبر، قرابتي 
و از جانب خدا پاكي و طهارتي است كه جز كّذاب، هيچ كس مدعي آن 
نيست. زياد به ياد خدا و مرگ باشيد و قرآن را بسيار بخوانيد و بر پيامبر بسيار 
صلوات بفرستيد كه هر صلواتي ده حسنه دارد. وصيت مرا مراعات كنيد. 

شما را به خدا مي سپارم و بر شما سالم مي دهم.



عصمت فرشتگان

ما برخالف معتزله كه ارتكاب صغيره را بر انبياء جايز مي شمارند 
و برخالف اشاعره كه ارتكاب كبيره را بر آنان ممكن مي دانند و تنها كفر 
و دروغ را ممتنع مي شمارند، به عصمت مطلقة انبياء معتقديم و آنان را از 
ارتكاب مطلق گناهان و از خطا در تلقي وحي و حفظ و ابالغ شريعت، 
منزه مي دانيم؛ چراكه اگر معصوم نباشند، اعتمادي به ايشان نخواهد بود و 
بايد از پيروي آنان خودداري كرد؛ حال آنكه پيروي از انبياء واجب است 
و اگر ناچار باشيم انبياء را نهي از منكر كنيم، مستلزم ايذاء خواهد بود.1 
وانگهي همين كه خداي متعال معجزاتي به دست انبياء جاري مي كند، 
تصديق قول ايشان و تصديق اهليت و صالحيت شان است و اين مستلزم 

عصمت انبياست.2
ما معتقديم كه از باب قاعدة لطف، نصب امام بر خداوند واجب 

1. كشف المراد )المقصد الرابع في النبوة، المسألة الثالثة في وجوب العصمة(.
2. الميزان في تفسير القرآن، ج1، ص141.
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است. وجوب اطاعت مطلقه و حفظ شرع، مستلزم عصمت است و اگر 
معصوم نباشد، بايد بر او نظارت و حتي در صورت لزوم، نهي از منكر 
كنيم. چنان كه خليفة دوم گفت: اگر كج شدم، مرا راست كنيد. يكي گفت: 
با شمشير تو را راست مي كنيم. امام علي)ع( فرمود: »يُكثُِر العِثاُر فيها و 

اإلعتِذاُر مِنها«1 او مجموعه اي از لغزش ها و پوزش ها بود.
ابن ابي الحديد در شرح خطبة 97 كه امام علي)ع( بيست صفت 
براي محبوب ترين بندگاني كه »أعانَُه اهللُ علي نفِسِه« برشمرده، مي گويد: 
»حضرت، خودش را توصيف كرده و دليل است بر عصمت آن بزرگوار«؛ 
ولي به خاطر عدم رنجش پيروان ساير خلفا مي گويد: »الزم نيست كه امام، 

معصوم باشد.«
بحث ديگر دربارة عصمت فرشتگان است. كساني كه عصمت 
نبي و امام را زير سؤال برده اند، طبيعتًا از نفي عصمت فرشتگان هم باكي 
ندارند. اگر الزم نيست حامالن وحي و آنهايي كه در آية واليت حكم به 
وجوب اطاعت مطلقة آنها شده و از اين لحاظ فرقي با پيامبر اعظم)ص( 
ندارند معصوم باشند، چه لزومي دارد كه روح األمين كه آورندة وحي 

است2 و دستيارانش3 معصوم باشند.

داستان هاروت و ماروت 
اين دو فرشته در بابِل بودند و به مردم سحر مي آموختند و هدف اين 

بود كه بتوانند سحر ساحران را باطل كنند. قرآن كريم مي گويد:

1. نهج البالغه، خطبة 3 )شقشقيه(، فراز 4.
2. نََزَل بِِه الّروُح األميُن علي َقلبَِك )شعراء، آيه 193(.

3.  عالُِم الَغيِب َفال يُظهُِر َعلي َغيبِِه أَحداً إاّل َمِن ارتَضي مِن َرسوٍل َفإنُّه يَسُلُك مِن بَيِن يََديِه َرَصداً 
)جن، آيه 26ـ27(. مقصود از رصد، فرشتگاني اند كه دستيار روح األمين مي باشند.



»... و ما يَُعلِّماِن ِمن أَحٍد َحّتي َيقول إنَّما نَحُن ِفتَنٌة َفال َتكُفر...«1 ... آنها به هر كس 
سحر مي آموختند، مي گفتند ما وسيلة آزمايشيم. كافر مشو!...

متأسفانه يهودياني كه مخاطب هاروت و ماروت بودند، كفر 
ورزيدند و با آموزش سحر به راه باطل رفتند. قرآن مجيد در ادامة آية فوق 

مي فرمايد:
قوَن بِِه بَیَن الَمرِء و َزوِجِه و ما ُهم بِضاّريَن بِِه ِمن أَحٍد  »... َفَیَتَعلَّموَن َمنُهما ما يَُفرِّ
ُهم و ل َينَفُعُهم و لََقد َعِلموا لََمِن اْشَتراُه مالَُه ِفي اآلِخَرِة ِمن  إّل بِإذِن اهللِ و َيَتَعلَّموَن ما َيُضرُّ
َخالٍق و لَِبئَس ما َشَروا بِِه أنُفُسُهم لَو كانوا َيعَلموَن«2 ...يهوديان از هاروت و ماروت 
چيزي مي آموختند كه به وسيلة آن، ميان زن و شوهر جدايي بيندازند؛ ولي 
هرگز نمي توانند بدون اذن خداوند به كسي ضرر برسانند. آنها چيزهايي 
مي آموختند كه ضرر داشت و نفعي نداشت و مي دانستند كه هر كس خريدار 
اين گونه چيزها باشد، در آخرت بهره اي ندارند و بد بود آنچه خود را به آن 

فروختند؛ اگر مي دانستند.
در اين آية مباركه، هم مقام عصمت سليمان و عدم كفر او تبيين  شده 
و هم مقام عصمت هاروت و ماروت كه از فرشتگان بودند و خداي متعال 
از آنها به َمَلَكين تعبير كرده است. آنچه به طور قطع از آيه استفاده مي شود، 
كفر شياطين و سوءاستفادة مردم از سحر است. معلوم مي شود سحر هم 
به خودي خود مشكلي ندارد. اگر نفع نداشته باشد، بيهوده است. اگر 
ضرر داشته باشد حرام است. اگر وسيلة مبارزه با ساحران كه سوءاستفاده 

مي كنند باشد، جايز است. 
در روايت است كه پس از مرگ سليمان، شيطان كتاب سحر را آماده 
كرد و بر آن، نام آصف برخيا را نوشت و زير تخت سليمان دفن كرد. سپس 

1 و2. بقره، آيه102.
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آن را بيرون آورد. كفار گفتند: سليمان به وسيلة اين كتاب بر ما غالب شده 
است. مؤمنان گفتند: او بندة خدا و پيامبر بوده. خداي متعال با انزال آية 
فوق، دسيسة شياطين و رفتار يهوديان را برمال كرد و اعالم داشت كه: »و ما 

ياطيَن َكَفروا«.1 َكَفَر ُسَليماُن و لِكنَّ الشَّ
يوسف بن محمد بن زياد و علي بن محمد بن سيّار به محضر امام 
عسكري)ع( بار يافتند و عرض كردند: گروهي معتقدند كه فرشتگان دو 
فرشتة هاروت و ماروت را برگزيدند كه به خاطر زياد شدن معصيت بني آدم 
به زمين بيايند. خداي متعال آنها را با فرشتة ديگري به زمين فرستاد تا 
راهنماي مردم باشند. هاروت و ماروت عاشق زهره شدند و به زنا و شرب 
خمر و قتل نفس روي آوردند و در بابِل گرفتار كيفر الهي شدند و ساحران 
از ايشان سحر آموختند و زهره مسخ شد و به صورت ستاره اي درآمد. امام 
عسكري)ع( در ادامه فرمود: معاذاهلل! فرشتگان معصوم اند و از كفر و اعمال 

قبيح مصونيت دارند و همواره از الطاف و عنايات غيبي برخوردارند.
خداي متعال مي فرمايد:

»... َعَلیها مالئَكٌة ِغالٌظ ِشداٌد ل َيعصوَن اهلَل ما أَمَرُهم و َيفَعلوَن ما يُؤَمروَن«2 
... بر جهنم فرشتگاني است درشتخو و سختگير كه از فرمان خدا سرپيچي 

نمي كنند و مأموريت خود را به جاي مي آورند. 
و نيز مي فرمايد:

»و لُه َمن ِفي السمواِت و األرِض و َمن ِعنَدُه ل َيسَتكِبروَن َعن ِعباَدِتِه و ل 
َيسَتحِسروَن يَُسبِّحوَن اللَّیَل والنَّهاَر ل َيفُتروَن«3 و از آِن خداست آنان كه در 
 آسمان ها و زمين اند و فرشتگاني كه نزد او مي آيند. هيچ گاه از عبادتش

1. الميزان في تفسير القرآن، ج1، ص239ـ240.
2. تحريم، آيه 6.

3. انبياء، آيات 19ـ20.



سر باز نمي زنند. تمام شب و روز او را تسبيح مي گويند و سست نمي شوند.
و نيز در پاسخ آنهايي كه مي گفتند فرشتگان فرزندان خدايند 

مي فرمايد:
»... ُسبحانَُه بَل ِعباٌد ُمكَرموَن ل َيسِبقونَُه بِالَقوِل و ُهم بِأمِرِه َيعَملوَن. َيعَلُم ما بَیَن 
أيِديِهم و ما َخلَفُهم و ل َيشَفعوَن إّل لَِمِن ارَتضي و ُهم ِمن َخشَیِتِه ُمشِفقوَن«1 ... او از 
اين عيب منزه است. آنها بندگان اكرام شدة اويند. هرگز در سخن بر وي 
پيشي نمي گيرند و پيوسته به فرمانش عمل مي كنند. او اعمال حال و آينده 
و گذشتة آنها را مي داند. آنها جز براي كسي كه خداي متعال به شفاعت او 

راضي باشد شفاعت نمي كنند و از او بيمناكند.
اين آيات در داللت بر عصمت فرشتگان صراحت دارند و جاي 
هيچ گونه شك و شبهه اي براي كسي باقي نمي گذارند. مي ماند مسألة 
مأموريت يا اعزام فرشتگان براي هدايت انسان. آيا سابقه دارد كه خداي 
متعال هادي و رسول را از غير جنس بشر براي هدايت برگزيده باشد؟! 
برخي از بهانه جويان مي گفتند: چرا فرشته اي بر پيامبر نازل نمي شود تا او 

را همراهي و ياري كند؟! خداي متعال در پاسخ ايشان فرمود:
»... و لَو أنَزلْنا َمَلكًا لَُقِضَي األمُر ُثمَّ ل يُنَظروَن و لَو َجَعلناُه َمَلكًا لََجَعلناُه َرُجاًل 
و لََلَبسنا علیهم ما َيلَبسوَن«2 ... اگر فرشته اي مي فرستاديم، كار تمام مي شد و 
از آن پس به آنها مهلت داده نمي شد )چراكه به شهود حقيقت مي رسيدند 
و انكار آنها موجب عذاب و هالك مي شد( و اگر فرشته اي را به پيامبري 
برمي گزيديم حتمًا او را به صورت مردي درمي آورديم و باز كار را بر آنها 
مشتبه مي ساختيم؛ همان طوري كه آنها كار را بر ديگران مشتبه مي سازند.

امام علي)ع( دربارة فرشتگان مي فرمايد: »قد استََفرغتُهم أشغاُل 

1. انبياء، آيات 26ـ 28.
2. انعام، آيات 8ـ  9.
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ِعبادتِِه و َوَصَلت َحقائُِق اإليماِن بَينَُهم و بَيَن َمعِرَفتِِه و َقَطَعُهُم اإليقاُن بِِه إلي 
الَولَه إلَيِه«1 اشتغال به عبادت خدا آنها را از كارهاي ديگر فراغت بخشيده 
و حقايق ناب ايمان ميان آنها و معرفت حق، اتصال داده و نور يقين آنها را 

شيداي حق كرده و از ماسواي او منقطع ساخته است. 
از اينجا مي توان حدس زد كه تنها انبيا توانايي سفر إلي الخلق دارند. 
اينان هم سفر از خلق به حق دارند و هم سفر در حق دارند و هم سفر 
الي الخلق و هم سفر في الخلق؛ ولي فرشتگان اصوالً اهل سفر نيستند و 

خود گفته اند:
 »ما ِمّنا إّل لَُه َمقاٌم َمعلوٌم و إنّا لََنحُن الّصاّفوَن و إنّا لََنحُن الُمَسبِّحوَن«2
هر يك از ما مقام و جاي مشخص و معلومي دارد. ما همه در محضر حق 

به صف ايستاده ايم و همواره تسبيح گوي او هستيم. 
از اين آيات الهي و از آن افاضات علوي استفاده مي شود كه 
فرشتگان اهل سير و سفر نيستند؛ حتي يك سفر هم ندارند تا چه رسد به 
اينكه اسفاري داشته باشند. پيامبر خاتم)ص( كه پرچمدار همه سفرها و 

راه بردار همة مسافران است، همان است كه خداي متعال به او فرمود:
»فإذا َفَرغَت َفانَصب و إلي َربَِّك َفارَغب«3 هرگاه از كار مهمي فارغ شدي 

به مهمي ديگر پرداز و به سوي پروردگارت راغب باش. 

پاسخ امام به بعثت فرشتگان
از آنجا كه سؤال راويان، متضمن دو شبهه بودـ  يكي معصيت 
فرشتگان و ديگري بعثت آنانـ  حضرت پاسخ هر دو شبهه را داده است. 

1. نهج البالغه، خطبه 91.
2. صافات، آيات 164ـ166.

3. انشراح، آيات 7ـ  8 .



پاسخ آن امام همام در مورد شبهة اول، معلوم شد. اكنون پاسخ شبهة دوم 
را مرور مي كنيم. 

حضرتش فرمود: مگر نمي دانيد كه خداي متعال جهان را از پيامبر يا 
امامي كه از جنس بشر باشد خالي نگذاشته است؟! خداي متعال به پيامبر 
مي فرمايد: »و ما أرَسلنا ِمن َقبِلَك إّل ِرجاًل نوحي إلَیِهم ِمن أهِل الُقري...«1 پيش 
از تو فقط مرداني از اهل آبادي ها را كه به آنها وحي مي كرديم )به خاطر 

. هدايت مردم( فرستاديم...
از آية فوق برمي آيد كه خداي متعال فرشتگان را براي پيشوايي و 
حاكميت به زمين نفرستاده است. تنها مأموريت ايشان اين بوده است كه 
بر پيامبران بشري نازل شوند و پيام وحي را از سوي خداي متعال به ايشان 

ابالغ كنند. 

پاسخ سؤالي ديگر 
راويان كنجكاو اين حديث شريف عرض كردند: با توجه به 
عصمت فرشتگان معلوم مي شود كه ابليس از جنس فرشتگان نبوده است. 

حضرت فرمود: او از جن بود. خداي متعال مي فرمايد:
»و إذ ُقلنا لِلَمالئَكِة اْسُجُدوا آِلَدَم َفَسَجدوا إّل إبلیَس كاَن ِمَن الِجنِّ َفَفَسَق َعن 
أمِر َربِِّه ...«2 و ياد كن هنگامي كه به فرشتگان گفتيم: بر آدم سجده كنيد. همه 
سجده كردند به جز ابليس كه از جن بود و از فرمان پروردگارش بيرون 

. شد...
پس او از نور فرشتگي خلق نشده، بلكه از نار سموم پديد آمده بود؛ 

1. يوسف، آية 109.
2. كهف، آية 50.
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موِم«1 اگر خداي متعال  چنان كه مي فرمايد: »والجانَّ َخَلقناُه ِمن َقبُل ِمن ناِر السَّ
آل پيامبر را برگزيده و اگر پيامبران را به نبوت مبعوث كرده و اگر فرشتگان 
را بر مسند تقرب نشانده، همه و همه به خاطر اين است كه از ازل 
مي دانسته كه مرتكب هيچ گناهي نمي شوند و هرگز كاري نمي كنند كه از 
واليت او خارج شوند و پردة عصمت را بدرند و سزاوار عذاب و خشم 

خداي متعال شوند.
يوسف و علي كه در محيط خفقان توفيق گفتگو با امام همامي را 
پيدا كرده بودند كه همچون ماه در محاق بود، به سؤاالت خويش ادامه داده 
و عرض كردند: شنيده ايم كه پس از نصب امام علي)ع( به امامت و عرضة 
آن به گروه ها و جماعات، برخي از فرشتگان نپذيرفتند و خداي متعال آنها 
را مسخ كرد و به صورت قورباغه درآمدند. حضرت فرمود: معاذاهلل! كساني 
كه چنين مي گويند به ما دروغ مي بندند. فرشتگان همچون پيامبران، مأموران 
و فرستاده هاي خدايند. مگر ممكن است كه كفر بورزند؟! شأن فرشتگان 

عظيم و وجود آنها و قدر و منزلت شان جليل است.2

استغفار فرشتگان براي مؤمنان
اكنون كه با الهام از كلمات بينات امام عسكري)ع( و استفاده از 
آيات قرآني، معلوم شد كه فرشتگان گوهرهايي پاك و معصوم اند؛ چه 
خوب است بدانيم كه آنها در كنار حمد و تسبيح الهي، از دعا و استغفار 

براي اهل ايمان هم غافل نيستند. خداي متعال مي فرمايد:
»الّذيَن َيحِملوَن الَعرَش و َمن َحولَُه يَُسبِّحوَن بَِحمِد َربِِّهم و يُؤِمنوَن بِِه و 

1. حجر، آية 27.
2. االحتجاج، احمد بن علي طبرسي، ص 458ـ 459.



َيسَتغِفروَن لِلَّذيَن آَمنوا َربَّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشیيٍء َرحَمًة و ِعلمًا َفاْغِفْر لِلَّذيَن تابوا و اتََّبعوا 
َسبیَلَك َوِقِهم َعذاَب الَجحیِم َربَّنا و أدِخلُهم َجّناِت َعدٍن الّتي َوَعدَتُهم و َمن َصَلَح ِمن 
یِّئاِت  یِّئاِت و َمْن َتِق السَّ ياِتِهم إنََّك أنَت الَعزيُز الَحكیم َوِقِهُم السَّ آبائِِهم و أزواِجِهم و ُذَرّ
َيؤَمِئٍذ َفَقد َرحَمُته و ذلَِك ُهَو الَفوُز الَعظیم«1 فرشتگاني كه عرش را حمل مي كنند 
و آنهايي كه پيرامون آن هستند، همراه حمد و ستايش، خداي را تنزيه 
و تسبيح مي كنند و به او ايمان دارند و براي مؤمنان استغفار مي كنند و 
مي گويند: پروردگارا رحمت و علمت همه چيز را فرا گرفته است. پس 
اهل توبه و آنهايي كه راهت را پيروي كرده اند، بيامرز و آنها را از عذاب 
دوزخ حفظ فرما. پروردگارا آنان و پدران و همسران و اوالد آنان را كه راه 
صالح پيموده اند در بهشت جاوداني كه وعده شان داده اي، داخل فرما و 
از عقوبت ها محافظت كن و هر كه را در آن روز از عقوبت ها حفظ كني، 

مشمول رحمتش ساخته اي و اين همان رستگاري بزرگ است. 
درود به فرشتگاني كه هم پاكند و هم به انسان هاي توبه كاري كه 
عشق به پاكي دارند؛ لطف و عنايت دارند و از دعاي خويش بهره مند شان 

مي كنند. 

1. غافر، آيات 7ـ 9.
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در سايه سار اخالق امامت

اهميت اخالق كم نيست. پيامبر اعظم)ص( فرمود: همانا من براي 
تكميل و اتمام مكارم اخالق مبعوث شده ام.1

مكارم اخالق باالتر از فضايل اخالق است. در مكارم اخالق، تنها 
خدا مورد توجه است والغير؛ حال آنكه در فضايل اخالق، ممكن است 
نفع دنيوي يا اخروي مورد توجه باشد. به همين جهت است كه اخالق را 

سه قسم كرده اند: دنيوي، اخروي و الهي.
در قسم اول، غايت اخالق، دنيا و منافع دنيوي است و بس.

در قسم دوم، غايت اخالق، بهشت و انهار و اشجار و حور و قصور 
است و بس.

اما در قسم سوم، فقط خداي بزرگ كه واجد همة كماالت 
است، غايت است و بس. انبياي سلف، قسم دوم را تبليغ كرده اند و 
پيامبراكرم)ص( قسم سوم را تتميم و به جهان بشريت اعالم كرده است.2 

1. سفینة البحار، ج 1، ص 411: خلق.
2. الميزان في تفسير القرآن، ج 1، ص 363.
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یِّئة«1 بدي را با بهترين شيوه دفع كن.  به او گفته شد: »إدَفْع بِالَّتي ِهَي أحَسُن السَّ
پيداست كه او در دفع بديها به بهترين شيوه، هيچ منفعتي جز رضاي حق 
در نظر نمي گيرد؛ نه منفعت دنيوي و نه منفعت اخروي. هرچند كه اينها هم 

بالتبع حاصل مي شود.
امام عسكري)ع( به عنوان يازدهمين سنگرنشين امامت و خالفت، 
تجسمي تام و تمام از اخالق كريمة نبوي است. او به شيعيان سفارش كرد 
كه اهل تقوا و ورع و اجتهاد و صدق حديث و اداي امانت و طول سجده و 
حسن جوار و همسايگي باشند؛ چراكه پيامبر اكرم)ص( با اين اخالقيات 
مبعوث شده است. او توصيه مي كرد كه شيعيان در نماز اهل سنت شركت 
كنند و در تشييع جنازه آنان حضور يابند و بيمارانشان را عيادت كنند و در 
اداي حقوق آنان بكوشند؛ زيرا هرگاه از شما اخالق نيكو ببينند، مي گويند 
كه اينها شيعه اند و آنگاه من خوشحال مي شوم. مي فرمود: شما بايد زينت 
ما باشيد نه عيب ما. تا مي توانيد بر دوستان ما بيفزاييد و زشتي و دشمني را 
از ما دور كنيد؛ زيرا هر خصلت پسنديده اي كه مطرح شود، ما درخور آنيم 
و هر خصلت زشتي كه گفته شود، ما از آن دور و بيگانه ايم. ما را در كتاب 
خدا و قرابت نبوي و طهارت الهي حقي است كه جز ما كسي مدعي آن 
نيست؛ مگر اينكه كذاب باشد. ياد خدا و ياد مرگ و قرائت قرآن و صلوات 
بر پيامبر)ص( را زياد كنيد، زيرا هر صلوات را ده حسنه است. در خاتمه 

فرمود:
الَم«2  يْتُُكم بِِه و أستَودُِعُكُم اهللَ و أقرأ َعَليُكُم السَّ »إْحَفظوا ما َوصَّ

وصيت مرا حفظ كنيد. شما را به خدا مي سپارم و به شما سالم مي دهم.

1. مؤمنون، آيه 96.
2. تحف العقول عن آل الرسول، ص 367.



حضرتش به بّر و نيكي به عنوان محور اخالق و زندگي مي نگريست 
و مي فرمود:

»ُحبُّ األبرارِ لأِلبرارِ ثَواٌب لأِلبرارِ و ُحبُّ الُفّجارِ لأِلبرارِ فَضيَلٌة 
لأِلبرارِ و بُغُض الُفّجارِ لأِلبرارِ َزيٌن لأِلبرارِ و بُغُض األبرارِ لِلُفّجارِ ِخزٌي علي 
الُفّجارِ«1 دوستي نيكان براي نيكان، ثواب است و دوستي بدان براي نيكان، 
فضيلت است و دشمني بدان براي نيكان زينت نيكان است و دشمني نيكان 

براي بدان خواري بدان است.
معلوم مي شود كه براي ابرار جز محبت ابرار نشايد و نسزد؛ چراكه 
مقتضاي سنخيت همين است. مبناي اخالق امامت كه همان خلق عظيم 
نبوي است و خداي متعال پيامبر اعظم)ص( را بر آن ستايش كرده،2 بر دفع 
است نه بر رفع. يعني انسان به مرحله اي برسد كه زمينه اي براي رذايل و 
موضوعي براي انحرافات روحي باقي نماند تا شخص بخواهد به دفع آن 
بپردازد. در حقيقت، جهاد با نفسـ  كه جهاد اكبر استـ  در صورتي است 

كه نفس، اماره به سوء باشد؛ چنان كه زليخا گفت:
ُء نَفسي إنَّ النَّفَس أَلّماَرٌة بَالسوِء إّل ما َرِحَم َربّي«3 خودم را تبرئه  »و ما أبَرِّ

نمي كنم. نفس به بدي فرمان مي دهد مگر اينكه پروردگارم رحم كند. 
با چنان نفسي بايد جهاد كرد؛ آن هم جهاد اكبر نه كبير و صغير و 
اصغر. آنهايي كه نفس لوامه دارند، در دفع رذايل پيروز و فيروز و بهروزند، 
ولي همچنان بايد با رذايل دست و پنجه نرم كنند و بايد به خاطر لغزش ها 
و تخلفات و كوتاهي ها از خدا و مردم عذرخواهي كنند. نفس لوامه، نفس 
دافع و مدافع است و خداي متعال بر آن ارج نهاده و در رديف روز قيامت 

1. تحف العقول عن آل الرسول، ص 366.
2. قلم، آيه 4.

3. يوسف، آيه 53.
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قرارش داده و به آن سوگند ياد كرده و فرموده است: 
»ل ُأقِسُم بَِیوِم الِقیاَمِة  و ل ُأقِسُم بِالنَّفِس اللَّّواَمِة«1 سوگند به روز قيامت و 

سوگند به نفس لّوامه )وجدان بيدار(.
هر كاري كه انسان براي غير خدا مي كند، يا به خاطر طمع يا به خاطر 
ترس است؛ ولي كسي كه مي داند همة عزت و قوت از آِن خداست2 نه به 
غيري طمع مي ورزد و نه از غيري مي ترسد. هرگاه انسان به چنان مرتبه اي 
از دانايي رسيده و در اعماق جان و روانش به آن دست يافته باشد هيچ گونه 
زمينه اي براي ريا و ُسمعه در او باقي نمي ماند تا بخواهد خودنمايي كند 
 يا منتظر مدح و ثناي ديگران باشد و هيچ زمينه اي براي خوف و رجا از
غير خدا براي او باقي نمي ماند و بنابراين نيازي به دفع رذايل ندارد؛ چراكه 

در وجودش ريشه نزده اند.
اگر آن دستور قرآني مربوط به قوت و عزت در جان و روان انسان 
عجين شود، چنان باطن انسان را شستشو مي دهد كه هيچ زمينه اي براي 
رذايل وصفي و فعلي در نهادش باقي نمي ماند و به صفات كريمة الهي 
آراسته مي گردد. اين پيراستگي و آراستگي ناشي از اين است كه در برابر 
قوت بي كران الهي نيرو و نيرومندي نمي بيند تا از آن حساب ببرد و در 
برابر عزت بي پايان الهي، عزت و عزيزي نمي شناسد تا به آن اميدوار باشد. 
آيا اگر كسي چنان قوي باشد كه ميكرب ها و ويروس ها نتوانند در بدن 
او راه يابند، نياز به دفع و دفاع دارد؟! آيا اگر كشوري به چنان درجه اي از 
قوت و شوكت رسيده باشد كه دشمن جرأت حمله به او نداشته باشد، 
ِة...«.3  وا لهم َما اْسَتَطْعُتم ِمن ُقوَّ محتاج دفاع است؟! اينكه قرآن مي گويد: »و أِعدُّ

1. قيامت، آيات 1ـ2.
َة اهللِ َجميعًا )يونس، آيه 65( و أَنَّ الُقَوَة هلِلِ َجميعًا )بقره، آية 165(. 2. إّن الِعزَّ

3. انفال، آية 60.



براي اين است كه جهان اسالم پيش از اينكه به رفع بپردازد به دفع توجه 
مي كند و دشمن را با »... ُترِهبوَن بِِه َعُدوَّ اهلِل...«1 از هرگونه توطئه اي مأيوس 
مي سازد. اگر نفس آدمي از مقام بشريت بگذرد و به مقام قدس َمَلكيت 
بلكه الوهيت برسد، هيچ شر و خطري تهديدش نمي كند. شرور و خطرات 
يا از ناحيه زبان است يا از ناحيه شكم است يا از ناحيه شهوت. پيامبر 

گرامي اسالم)ص( فرمود: 
رَّ ُكلُّه« هر كس از شّر  »َمن ُوقَِي َشرَّ لَقَلقِِه و َقبَقبِِه و َذبَذبِِه َفَقد ُوقَِي الشَّ

زبان و شكم و شهوت محفوظ بماند، از هر شّري محفوظ است.
اگر انسان به آياتي از قرآن بنگرد كه مِلك و ُملك را ويژه خداي 
متعال مي شمارد، متوجه مي شود كه هيچ كس و هيچ چيزي استقالل در 
وجود ندارد. ايمان تام و كامل به اين حقيقت ناب سبب مي شود كه انسان 
روي دل به سوي غير خدا نگرداند و از تمام قبله هاي صوري و غيرصوري 
روي بگرداند و از بيم و اميد نسبت به غير او آزاد گردد. چنين انساني هرگز 
 در برابر غير خدا خاضع نمي شود و در برابر غير او سر تسليم و تفويض
فرو نمي آورد. او تنها گرايش به حق دارد و تنها از باطل، متنفر و گريزان 

است.
تربيتي كه مقتضاي اخالق نبوي و حكمت محمدي است، با تربيتي 
كه مقتضاي اخالق فلسفي و حكمت بشري مي باشد، بسيار متفاوت و 
فاصله آنها از زمين تا آسمان است. اخالق زميني كجا و اخالق آسماني 
كجا؟! اخالق سقراطي و افالطوني و ارسطويي كجا و اخالق نبوي و واليي 
كجا؟! البته آنها هم زحمت كشيده اند و بر بشريت حق دارند و بايد گفت: 
َشَكَراهللُ َسعيَُهم؛ ولي اگر توفيق مي يافتند، در محضر آن كه خدايش به ُخلق 

1. انفال، آية 60.
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عظيم ستوده و در محضر خلفاي معصومش زانو مي زدند و به شاگردي 
آنها افتخار مي كردند. پيامبر خاتم)ص( عظيم الُخلق بلكه به تعبير قرآن َعلي 
ُخُلٍق عظيم است و مي دانيم كه حرف َعلي در لغت عرب داللت بر استعالء 
دارد؛ اعم از استعالي صوري و ظاهري يا استعالي معنوي و باطني. مولوي 

در وصف پيامبر اكرم)ص( مي گويد:
بي تغيّــر مقعد صدق اندرســت آن عظيم الُخلق او كـو صفدرست 
خفته اندر زير خاك يثرب اســت اندر احمد آن ِحسي كو غارب است 
از مولوي بايد گاليه كرد. پيامبر رحمت، عظيم الُخلق نيست، بلكه 
فوق عظيم الخلق است. او ظاهراً متوجه راز و رمز حرف »َعلي« در آية 
شريفة سوره قلم نشده است. اين در حالي است كه فخر رازي در تفسير 
كبير به آن توجه كرده است. به نظر نگارنده عظيم الخلق، امامان شيعه اند و 
پيامبر اعظم)ص( كه الهام بخش و امام و مقتداي امامان است »علي ُخُلٍق 
عظيم« است. نگارنده اعتقاد دارد كه اخالق نبوي، معجزة دوم و قرآن 
معجزة اول او و صدها، بلكه هزارها معجزة كوچك و بزرگ اوـ  همه و همهـ  
در رتبة سوم است. و چرا چنين نباشد؟ مگر نگفته اند: كاَن ُخلُقُه الُقرآن! 

محدث قمي اين جمله را از علما نقل مي كند.
 در تفسير مجمع البيان، ذيل آية سورة قلم آمده است كه افراد
متعددي از عايشه راجع به اخالق نبوي سؤال مي كردند. او مي گفت: مگر 
قرآن نخوانده ايد؟! كان ُخُلُقه القرآن. عايشه اگر در تمام عمرش يك حرف 
حساب زده باشد، همين است. اگر ُخلق او قرآن استـ  كه هستـ  او قرآن 
مجسم است. اگر آيات و سور قرآن معجزه استـ  كه هستـ  رفتار اخالقي 
او آيات و سور عيني و صوري قرآن است. مگر ممكن است كه اولي معجزه 

باشد و دومي نباشد؟! بوَصيري چه خوب سروده است:
و لَم يَدانوُه فــي عِلٍم و الَكَرم فاَق الناَّبيّيَن في َخلٍق و في ُخُلقٍ 



و أنّه َخيــُر َخلــق اهللِ ُكلُُّهم1 َفـمبلُغ الِعلـِم فيـه أنّــُه بَـَشرٌ 
او بر همه انبيا در صورت و سيرت برتري دارد و هيچ كس در علم و 
كرم به او نرسيده است. حد دانش ما دربارة او اين است كه او بشري است 

كه بهترين آفريده هاي خداست.
امام عسكري)ع( به نوبة خويش وارث و مورث ُخلق عظيم است. 

او مي فرمايد:
ُهم َقضاًء لَها أعَظُمُهم ِعنَداهللِ  »أعَرُف النّاِس بُِحقوِق إخوانِِه و أَشدُّ
ديقيَن و مِن شيعِة  نيا إلخوانِِه َفُهَو ِعنَداهللِ مَِن الصِّ شأنًا و َمن تواَضَع فِي الدُّ
علّي بن ابي طالب حّقًا«2 كسي كه حقوق برادران را بهتر بشناسد و در برابر 
آنها كوشاتر باشد شأنش پيش خدا عظيم تر است و كسي كه براي خدا نزد 

برادران ديني تواضع كند نزد خدا از صديقان و از شيعيان علي)ع( است.
فرمود: پدر و پسري از برادران ديني بر امام علي)ع( وارد شدند. 
حضرت قيام كرد و آنها را در صدر نشانيد و خود مقابل آنها نشست و 
دستور طعام داد. سفرة غذا گسترده شد و مهمان ها پذيرايي شدند. سپس 
به قنبر دستور داد كه طشت و ابريق و حوله بياورد و دست آنها را بشويد. 
حضرت برخاست و ابريق را از دست قنبر گرفت كه بر دست مهمان آب 
بريزد. مهمان خود را بر خاك افكند و عرض كرد:  اي امير مؤمنان! چگونه 
ممكن است كه در حضور خداي متعال تو بر دست من آب بريزي؟! 
حضرت فرمود: برخيز و دستت را بشوي. خدا تو را مي بيند و مي داند كه 
برادري كه دستت را مي شويد بر تو برتري ندارد. او مي خواهد به تو خدمت 
كند و خدا ده برابر پاداش اهل ممالكش را به او بدهد. مهمان نشست و 
حضرت فرمود:  تو را سوگند مي دهم كه به خاطر شرافت خدمتي كه به 

1. سفینة البحار، ج 1، ص 411 كلمه »خلق«.
2. االحتجاج، طبرسي، ص 460.
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من داده آن گونه با آرامش دستهايت را بشويي كه قنبر بر دستهايت آب 
مي ريخت. مهمان اطاعت كرد. آنگاه ابريق را به فرزندش محمد داد و به 
او فرمود: اگر اين پسر به تنهايي مهمانم شده بود، خودم آب بر دستهايش 
مي ريختم، اما خدا نمي پسندد كه پدر و پسر يكسان باشند. اكنون كه پدر 
تو بر دست پدر آب ريخت نوبت پسر است كه بر دست پسر آب بريزد و 

ثواب ببرد. محمد اطاعت كرد و آب بر دست پسر ريخت.1
اين درس، اخالق خدايي را مي آموزد و غير خدا را از چشم و دل 
انسان ها مي اندازد. چه فرقي مي كند كه در برابر دوست باشد يا در برابر 
دشمن؟! در حالت عادي باشد يا در حالت تقيه؟! در هر حال خدا مّدنظر 

است و بس.
يكي عرض كرد:  برادري از شيعيان گرفتار شده و افراد جاهل و 
متعصب مي خواسته اند به جرم واليتمداري، او را مورد ضرب و شتم 
قرار دهند. به او مي گويند: بعد از پيامبر)ص( فالن كس امام توست. او 
مي گويد:  نََعم )مفرد انعام يعني چارپا(. به او مي گويند: بگو َواهلل. او مي گويد: 

َواّل. مي گويند:  هاءِ اهلل را ظاهر كن. مي گويد:  واهللُ )تا معناي قسم ندهد(.
راوي مي گويد:  من او را به اين جواب ها راهنمايي كردم. حضرت 
فرمود: تو مصداق كالم پيامبري كه فرمود: »الّداُل َعَلي الَخيِر َكفاِعلِِه«؛ 
راهنماي خير مانند فاعل خير است. خدا براي دوست تو به شمار همة 
كساني كه از شيعيان اند و تقيه كرده يا نكرده اند، حسنه اي مكتوب فرموده 
و تو را هم به خاطر ارشاد و راهنمايي ات، از همة آن حسنات برخوردار 

كرده است.2

1 و2. طبرسي، االحتجاج، ص 460.



ساالر قم در پل ذهاب

اصحاب و احباب ويژة امام عسكري)ع( و خواص و ياران 
خاص الخواص آن حضرت كم نيستند؛ مانند احمد بن محمد بن مطّهر كه 
مادر و يگانه فرزند او را به زيارت خانه خدا مي برد و ابوسهل بن نوبخت 
كه شيخ الشيوخ متكلمان بغداد است و محمد بن صالح همداني كه هم 

. صحابي آن بزرگوار و هم از وكالي ناحية مقدسه است و...
در اين ميان آن كه اخص الخواص است، احمد بن اسحاق قمي 
است. او ثقه اي است جليل القدر و محدثي است دريادل كه امواج وجود 
صاحب جودش دشمن شكن و اشعة خورشيد همت و ارادتش زدايندة 
ظلمت است. او از شمار دو چشم يك تن كم و از شمار خرد، هزاران بود.
طايفه اش همه واليتمدار و خويشاوندانش همه در راه خدمت 
به اولياي الهي راسخ و استوار بودند؛ به خصوص زكريا بن آدم كه مرقد 

مطهرش زينت بخش گورستان شيخان قم است.
امام هشتم)ع( به علي بن مسيب فرمود: معالم دينت را از زكريا بگير 

كه هم امين دين است و هم امين دنيا.
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و امام هادي)ع( او را پس از وفاتش، عارف به حق و غيرناكث و 
غيرمبدل ناميد. او از دست سفهاي قمـ  كه كم و بيش همه جا هستندـ  به 
تنگ آمده بود؛ از اين رو از امام رضا)ع( اجازه خواست كه مهاجرت كند. 

حضرتش اجازه نداد و فرمود: 
إنَّ أهَل قم يُدَفُع َعنُهم بَِك َكما يُدَفُع َعن أهل بغداَد بِأبي الحسن.1 
با وجود تو از اهل قم دفع بال مي شود همان گونه كه از اهل بغداد به تربت 

امام كاظم)ع(.
احمد از اصحاب راز بود. او شيخ و پيشوا و ساالر قم بود. هنگامي 

كه حضرت بقية اهلل اعظم)عج( متولد شد، امام عسكري)ع( به او نوشت:
»مولود متولد شد. والدت باسعادت او بايد بر همگان پنهان باشد. ما 
والدت او را تنها به نزديك ترين ها گزارش مي كنيم. دوست داشتيم كه تو هم 

مطلع باشي تا شاد شوي؛ همان گونه كه ما شاد شديم. والسالم«.
او نه تنها از والدت حضرت مطلع بود، بلكه به افتخار ديدارش نيز 
نائل آمد. او با حضرت حجت )عج( مكاتبه هم داشت.2 مسجد امام حسن 
عسكري)ع( كه همچون نگيني در ميانة شهر قم مي درخشد، يادگار هميشه 

ماندگار اوست.
بنا به نقل محدث قمي در منتهي اآلمال، امام عسكري)ع( به او 
فرمود: چگونه بود حال شما در مورد آنچه مردم در آن شك مي كردند؟ او 
عرض كرد: هنگامي كه نامه مسرت بخش والدت نوزاد مبارك به دستش 
رسيده، همه شاد شدند و تمام آنهايي كه اهل فهم بودند، ايمان آوردند و در 

برابر حق تسليم شدند.3

1. سفینة البحار، ج1، ص 550ـ 551: »زكر«.
2. همان، ص 201 و 202: »حمد«.

3. منتهي اآلمال، حاالت امام عسكري)ع(.



كساني شك مي كردند كه كوردل بودند و نور ايمان در دلشان نتابيده 
بود. قم هميشه نابغه آفرين و ساالرپرور بوده و خواهد بود؛ به خصوص از 
زماني كه به همت شيخ مؤسس، حوزة علمية قم سامان يافت و روحي تازه 

در كالبدش دميده شد.
اگر احمد بن موسي)ع( شاه چراغ شيراز است، حضرت معصومه)س( 

خورشيد قم است.
به فرمايش امام صادق)ع(:

مكه حرم خدا و مدينه حرم پيامبر)ص( و كوفه حرم اميرالمؤمنين)ع( 
و قم كوفۀ صغير است. سه باب بهشت به سوي قم گشوده مي شود. به شفاعت 

آن بانو شيعه به بهشت مي رود. هر كه او را زيارت كند، اهل بهشت است.1
ساالر و وافد قم، سنگرباني بود كه در استمرار بخشيدن به قداست 
قم نقش حساسي داشت. بر اين قلم ثقيل بود كه در آخرين گفتار و نوشتار 
خود پيرامون ماه در محاق، يادي از احمد بن اسحاق نكند و او را كه 
خشت زير سر نهاده و پايش بر هفتمين فلك است و يار پرافتخار و باوقار 
آن حضرت بوده و قلمًا و لسانًا و عماًل از هيچ فعاليتي كوتاهي نكرده، به 

فراموشي سپارد.
اگر قرنهاست كه قم به عنوان يگانه سنگر واليت برقرار و استوار 
مانده، به بركت وجود مردان فاضل و وارسته از اشعريون است. از 
چهره هاي برجسته آنها بعد از زكريا و احمد، سعد بن عبداهلل اشعري است 
كه تا 299 يا 301 زنده بوده و به عنوان شيخ و فقيه طايفة اماميه از وي ياد 
شده و گويا به شرف ديدار امام عسكري)ع( نائل گشته است. او با بدترين 
و خشن ترين ناصبي ها روبرو بوده است. او در طلب احاديث عامه و 

1. سفینة البحار، ج2، ص 376: »فطم«.
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خاصه سفرها كرده و با سران اهل حديث ديدارها داشته و در خدمت به 
معارف دين، هرگز دستخوش قصور نشده است.1

شيعيان در قلمرو حكومت امويان و عباسيان همچون خاندان 
پيامبر)ص( و امامان زير فشار بودند. قم و طبرستان تا حدي مكان امن بود. 
قم محله اي به نام عربستان داشته و دارد. امام صادق)ع( در جواب كساني 

كه از فتنة بني عباس به تنگ آمده و چاره جويي مي كردند، مي فرمود:
به كوفه و قم و حوالي آنها برويد. شيعيان و موالي ما در قم بسيارند. 
قم روز به روز بزرگ و بزرگتر مي شود. رودخانه »َجمر« در اين شهر خواهد 

بود.
مهاجران شيعه به توصية امامان معصوم)ع(، قم را سنگر كردند. كار 

به آنجا رسيد كه فرمودند:
»لَوال الُقّميّوَن لَضاَع الّدين« اگر اهل قم نبودند دين ضايع مي شد.2

ائمه)ع( براي شخصيت هاي برجستة قم هدايايي از قبيل كفن و 
انگشتري و تحفه هاي ديگر ارسال كرده اند.

زكريا بن آدم و زكريا بن ادريس و عيسي فرزندزادة سعد بن عبداهلل 
از آنهايند.3 و هنوز محراب حضرت فاطمه معصومه)س( در خانة موسي 

بن خزرج باقي است.
قمي ها براي شنيدن قصيدة دعبل در مسجد جامعـ  كه هنوز بر سر 
پاستـ  اجتماع كردند و جامه اي كه امام)ع( به او بخشيده بود، به هزار 
دينار از او خريدند. معلوم مي شود زبان عربي در قم رسميت داشته؛ چراكه 
 براي شنيدن قصيدة شورانگيز دعبل كه عازم حجاز بود، اجتماع باشكوهي

1. سفینة البحار، ج1، ص 620: »سعد«.
2. همان، ج2، ص 445 تا 447: »قم«.

3. همان، ج3، ص447.



تشكيل شد. دعبل به آساني پيراهن امام را به كسي نمي داد؛ ولي سرانجام در 
برابر اصرار مردم و ترفند جوان هاـ  كه پيراهن را پس از خروج از قم از وي 
گرفتندـ  تسليم شد و به هزار دينار فروخت؛ مشروط بر اينكه قطعه اي از آن 
را به خودش بدهند. دعبل اين قطعه را به وطن برد و به پيشاني كنيزي كه 
محبوبه و معشوقه اش بود و او را از چشم دردي كه يكي از چشمهايش را كور 

كرده و ديگري در معرض كوري بود، نجات داد.1
قمي ها بر دريافت هداياي امامان)ع( اصرار و اشتياق داشتند و در 
اين ميان كفن، از اهميت ويژه اي برخوردار بود. قهرمان اين نوشتار، بلكه 
يگانه قهرمان قم در آن روزگار مهجوريت شيعه و مظلوميت ائمه)ع( نيز به 
دريافت هديه و به ويژه كفن، از امام عسكري)ع( اشتياق وافر داشت. او در 
سفري به سامرا با جمعي از اخوان صفا و مشتاقان لقا، تقاضاي ديدار اسوة 
اوليا را مي كند. روز ديدار، نهم ربيع االول بود. آن روز خادمان به دستور 
حضرت لباس نو پوشيده بودند. در پيش روي حضرت، مجمره اي بود كه 
خود در آن عود مي ريخت و فضا را معطر مي كرد؛ چراكه آن روز را روز 
شادي شيعه ناميده اند. گفته اند كه اين روز هفتاد و دو اسم دارد؛ از جملة 
آنهاست غدير دوم. فرو ريختن گناهان، رفع قلم، شادي شيعه، توبه، عبادت، 

2. قبول اعمال، موعظه، پرهيز از كباير، نفي هموم، انابه، عيد اهل بيت و...
اين همه به خاطر امامت وصي بر حق امام عسكري)ع( است. او 
در همين ديدار يا ديداري ديگر از حضرتش تقاضاي پارچه اي براي كفن 

مي كند. حضرت سيزده درهم به او اهدا مي كند و مي فرمايد:
اين را فقط خرج خودت كن )يعني خرج كفن نكن(. آنچه مي خواهي 

به تو مي رسد. 

1. سفینة البحار، ج2، ص447: »قم«.
2. همان، ج1، ص123: »تسع«.
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اين روايت را صدوق در كمال الدين آورده و دليلي است واضح 
بر عظمت مقام ابرمردي كه ما او را ساالر قم ناميده ايم. راوي اين روايت، 
سعد بن عبداهلل است كه اشاره اي گذرا به شخصيت او داشتيم. وي 
مي گويد: از خدمت موالي خود مراجعت كرديم و به سه فرسخي حلوان 
ـ يعني پل ذهابـ  رسيديم. در اينجا احمد تب كرد و بيماري اش شدت 
يافت. هرطور بود، خود را به حلوان رسانديم و در كاروانسرايي منزل 
گرفتيم. احمد از ما خواست كه تنهايش بگذاريم. ما هم پذيرفتيم. نزديك 
صبح از خواب بيدار شدم و به يادش افتادم. تا چشم باز كردم كافورـ  خادم 

امام عسكري)ع(ـ  را در برابر خود حاضر ديدم. او گفت:
»أحَسَن اهللُ بِالَخيِر َعزائَُكم و َجبََر بِالَمحبوِب َرزِيَّتَُكم« خدا عزايتان 
را نيكو كند و مصيبت شما را به آنچه محبوب است جبران فرمايد. سپس 
گفت: از غسل و كفن رفيق شما فارغ شده ايم. برخيزيد و براي دفن او 
اقدام كنيد. او به خاطر تقرب به خدا نزد مواليتان عزيزترين است. سپس 

از چشم من غايب شد. 
محدث قمي)ره( مي گويد: فاصلة قبر او تا رودخانه، هزار قدم است 

و عجيب است كه مقبرة او در آنجا غريب است.1
اگر خادم امام، به طي االرض از سامرا به پل ذهاب مي رود و به 
تجهيز و تكفين احمد بن اسحاق مي پردازد، نبايد تعجب كرد؛ چراكه براي 
تجهيز و تكفين سلمان فارسي، امام علي)ع( از مدينه به مدائن مي رود و بر 
جنازه اش نماز مي گزارد. هنگامي كه بر جنازة او حضور يافت، پارچه را از 

صورتش برگرفت. سلمان تبسم كرد. حضرت فرمود:

1. در سال 1389 كنگرة بزرگداشتي براي او در پل ذهاب برگزار شد و روايات او در رديف 
مقاالت رسيده به كنگره در قالب كتابي به نام »مسند احمد بن اسحاق« چاپ و منتشر شد. دو 

جلد ديگر نيز شامل مقاالت ديگر توسط انتشارات اسوه به چاپ رسيده است. 



»مرَحبًا يا أباعبداهلل! إذا لََقيَت رسولَ اهللِ)ص( َفُقل لَه ما َمرَّ علي 
أخيَك مِن َقومِك« آفرين بر تو! هرگاه پيامبر خدا)ص( را ديدار كني بگو 

كه: برادرت از قومت چه ها ديده است!
هنگام نماز بر پيكر سلمان، جعفر طيّار و خضر حاضر بودند. با

 

هر كدام هفتاد صف از فرشتگان بود و هر صفي هزارهزار! از اينجا مي توان 
فرق سلمان و احمد را هم دريافت. براي احمد، نمايندة امام از سامرا به 
پل ذهاب مي رود و براي سلمان امام از مدينه به مدائن. دربارة »سلمان مِنّا 
أهل البيت« فرموده اند. او را لقمان امت و داناي اسم اعظم و صاحب علم 

اول و آخر و عالم به منايا و باليا و انساب شمرده اند.1
باري! اين گونه مردن ها از عجايب و از ويژگي هاي عالم پر راز و 

رمز انسانيت است و انسان غبطه مي خورد كه چرا اين گونه نميرد؟!
خوش دمي كز بهر يار نازنين ميرد كســي

چون ببايد مرد باري اين چنين ميرد كســي
گر حبيب خويش را در كوي خود جا مي دهند

جاي آن دارد كه بهر آن زمين ميرد كســي
اگر انسان بر انسانيت خويش ثابت و مستقيم بماند و گرايش هاي 
شهواني و حيواني را ـ  مطلقًاـ  ترك كند، به چنين مقاماتي نائل مي شود. 
شيعه معتقد است كه امام را جز امام، متصدي غسل و كفن و نماز و دفن 

نمي شود.
اگر براي تجهيز و تكفين و نماز احمد و سلمان، نمايندة امام يا خود 
امام حاضر مي شوند، قطعاً براي نماز دفن امام حسين)ع( و شهداي ديگر، 
امام سجاد)ع( حاضر شده است؛ اگرچه بر حسب ظاهر، طايفة بني اسد 

1. مجلسي، بحاراالنوار، در ذكر اصحاب رسول خدا)ص(.
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اقدام كرده اند. امام رضا)ع( در احتجاج با واقفيه به اين مطلب تصريح 
فرموده است.1

با اين مقدمه معلوم مي شود كه امام هفتم)ع( را هم فرزند برومندش 
تجهيز و تكفين كرده است؛ هرچند كه بر حسب ظاهر، نخست ِسنْدي بن 
شاهك و سپس سليمان بن  ابي جعفرـ  عموي هارون الرشيدـ  عهده دار 
بوده اند. در جريان تجهيز و تكفين امام هشتم)ع( نيز هرثمه كه وصاياي 
ايشان را به اجرا گذاشت، نقل كرده است كه خيمه اي برپا شد. ما همه 
بيرون خيمه بوديم و صوت تسبيح و تكبير و تهليل را مي شنيديم و صداي 
ريختن آب و حركت ظرفها به گوش مي رسيد و بوي خوشي استشمام 
مي كرديم كه هرگز چنان بويي به مشاممان نرسيده بود. مأمون اصرار 
مي ورزيد كه از وصاياي حضرت مطلع گردد. هرثمه ناچار شد كه آنها را 
بگويد؛ ولي چيزي از دشمني ها و توطئه هاي جاه طلبانة مأمون كاسته نشد. 
نــرود ميــخ آهنين در ســنگ  بر سيه دل چه سود خواندن وعظ 

سرانجام خيمه برداشته شد و جسد مطهر، كفن پيچيده و طاهر و 
معطر ظاهر گشت و مراسم تشييع انجام شد. در آن خيمه چه كساني بودند؟ 
آيا امام جواد)ع(ـ  آن آيت جودـ  كه در هفت سالگي يتيمش كرده اند و اينك 
بر مسند وصايت و واليت و امامت تكيه شده و حجت خدا بر روي زمين و 
منصوب الهي است حضور نداشته است؟ اگر معصوم بايد معصوم را غسل 
دهد و كفن كند و نماز گزاردـ  كه چنين استـ  او به طور قطع حضور داشته 
و مأمون را كنار زده است؛ همان طوري كه امام عصر)عج( نيز كه پنج ساله 

بود، جعفر كّذاب را كنار زد و خود بر پيكر مطهر پدر نماز گزارد.

1. مجلسي، بحاراالنوار، بيان دفن اجساد شهداي كربال. 



در سوگ ماه

امام مجتبي)ع( فرمود: »ما مِنّا إاّل َمقتوٌل أو َمسموٌم«1 هيچ يك از ما 
نيست جز اينكه كشته يا مسموم است.

طبرسي)ره( مي گويد: »بسياري از اصحاب ما برآنند كه امام 
عسكري)ع( و پدر و جدش به وسيلة سم به شهادت رسيده اند«.2 دليل آنها 
روايت فوق است. اين قول مقرون به صواب است؛ زيرا امام عسكري)ع( 

جوان بود و اصاًل سابقة بيماري نداشت.
او به سال 260 و در 28 سالگي دار فاني را وداع مي گويد. هيچ كس 
ننوشته است كه او بيمار بوده و در بستر بيماري به مرگ طبيعي از دنيا رفته 

است.
به همين جهت است كه انگشت اتهام به سوي معتمد عباسي دراز 
است. او به شيوة خلفاي پيشينـ  اعم از عباسي و امويـ  كه به وسيلة 

1. بحاراالنوار، ج27، ص217، ج18 و19.
2. إعالم الوري، ص367.



222      ماه در محاق

باند ترور، مخالفان خود را مي كشتند، امام را مسموم مي كند؛ همان كاري 
كه معاويه با مالك اشترـ  پيش از ورود به مصرـ  كرد و امام مجتبي)ع( را 

توسط عمالش به شهادت رسانيد.
شيخ مفيد)ره( مي گويد:

»هيچ خانداني به اندازة خاندان اميرالمؤمنين)ع( تحت فشار زمامداران 
مستبد و جنايتكار نبوده اند. آنها به دست ايادي ظلم، كشته يا مسموم مي شدند 
يا در زندان ها زير شكنجه يا از تشنگي و گرسنگي جان مي سپردند. به همين 
جهت ناچار بودند كه تن به آوارگي و گمنامي بدهند. آنها به قدري احساس 
خطر مي كردند كه حتي از دوستان هم خود را پنهان مي كردند تا چه رسد 
به دشمنان. مقتضاي اين شرايط اين بود كه نسل آنها منقرض گردد و نام و 
نشاني از آنها باقي نماند، در عين حال ذّريّۀ آن حضرت نسبت به ذريه انبيا 

اكثريت دارد.«1
اين در حالي است كه امروز از نسل بني اميه و بني عباس نام و 
نشاني نيست و اگر كسي بداند كه از نسل آنهاست، كتمان مي كند؛ چراكه 

نمي خواهد ُمهر ننگ آنها را بر پيشاني خود بزند.

دو نكتة مهم
در اين رابطه دو نكته قابل توجه است:

1ـ پيامبر گرامي اسالم)ص( در خطبة غدير فرمود:
يَّتي مِن ُصلِب َعلّي«2 اي  »معاِشَر النّاِس ُذّريُِّة ُكلِّ نَبِيٍّ مِن ُصلبِِه و ُذرِّ
مردم! ذريّة هر پيامبري از صلب خود اوست و ذريّة من از صلب علي)ع( 

است.

1.  االرشاد، ص180ـ181.
2.  تفسير الصافي، ذيل آيه 7 سوره مائده.



2ـ امام علي)ع( فرمود:
يِف أبقي َعَدداً و أكثُر َولَداً«1 بازماندگان كساني كه با شمشير  »بَقيَُّة السَّ

كشته شده اند، شمارشان بادوام تر و فرزندانشان بيشتر است.
اين امام همام هم بقية السيف است و هم بقية الّسّم. دو جدشـ  امام 
علي)ع( و سيدالشهداءـ  با شمشير شهيد شده اند و اجداد ديگرش به توطئة 
اشرار و حّكام، شهداي جام زهر بوده اند. جورج جرداقـ  مسيحي لبنانيـ 

 

كه كتاب پنج جلدي اإلمام علٌي صوت العدالة اإلنسانية را به نگارش 
درآورده، در جلد پنجم آن به معرفي ماهيت شيعه پرداخته و دو ويژگي 

براي آن ذكر كرده: يكي خشم و ديگري اشك.
او توضيح مي دهد كه خشم شيعه بر ستمكاران و خون خواراني 
است كه به هيچ يك از بزرگان و رهبرانشان رحم نكرده اند. جرم آنها فقط 
مبارزه با ظلم و استبداد بوده است و اما اشك آنها بر همة مظلومان تاريخ 
است؛ به خصوص امامان شيعه كه از همه مظلوم تر بوده اند و در ميان آنها 

امام حسين)ع( سيدالشهداي همة تاريخ بشريت ناميده شده است.
بي جهت نيست كه ائمة شيعه و به تبِع آنها شيعيان، از محبوبيت 
ويژه اي برخوردارند. ابن ابي الحديد در قصيده اي كه در مقدمة شرح 

نهج البالغه به طبع رسيده، خطاب به اميرالمؤمنين)ع( مي گويد:
أهوي أِلجلَِك ُكلاَّ َمن يَتََشياَُّع و َرأيُت ديَن االعتزاِل و إناَّني 

من مذهب اعتزال را ديده و پذيرفته ام؛ ولي به خاطر تو به همة 
آنهايي كه گرايش شيعي دارند، عشق مي ورزم. 

همو در همان قصيده مي گويد:
تَحَت الّسنابِِك بِالَعراءِ ُمَضياَُّع تَاهللِ ال أنَسي الُحَسيَن و ِشلَوهُ 

1. نهج البالغه، حكمت 84 .
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أيـدي ُأَمیََّة َعـنَوًة و تَُضياَُّع1 ماءِ تُراُق في  لَهفي علي تِلَك الدِّ
به خدا سوگند! حسين)ع( و قطعات گوشت بدنش را كه در بيابان، 

زير سم اسبان ضايع شد، از ياد نمي برم. 
وااسفا بر آن خونهايي كه به دست ستم بني اميه بر خاك ريخته شد. 

آن شاعر ُكرد مي گويد:
كلب علّي مرتضْي، راَهم به موال مي رود مـن ُسنّيم سنّـي ولـي نـامم رضـا 
فضل اهلل روزبهان خنجي اصفهاني بسان ابن تيميه، با نوشتن كتاب 
»ابطال نهج الباطل« در رد كتاب نهج الحق عالمة حلي، شيعه ستيزي خود 
را ابراز داشته است. در عين حال او به زيارت حرم مطهر امام رضا)ع( 
مي رود. او كتاب ديگري نوشته به نام »وسيلة الخادم الي المخدوم« در شرح 
صلوات بر چهارده معصوم و به عنوان يك سني منصف و مخلص، عشق 
و اخالص خود را به اهل بيت ابراز داشته است. او مي گويد: مراقد مطهر 

ايشان همچون كواكب آسمان در اقطار عالم منتشر است. 
در برخي از فرازهاي خطبة غديرـ  بنا به نقل فيض كاشاني در 
تفسير صافيـ  اشاره به اصحاب صحيفه شده؛ ولي جز عدة كمي نفهميدند 

كه منظور پيامبر كيانند. حضرت بعد از بيان جايگاه متكبران فرمود: 
حيفِة«2 آگاه باشيد كه آنها اصحاب صحيفه اند. »أال إنّهم أصحاُب الصَّ

اصحاب صحيفه معانداني بودند كه جمع شدند و توطئه كردند كه 
خالفت را از خاندان پيامبر)ص( خارج كنند. همين ها بودند كه پيامبر خدا 

را به كمك ايادي خود مسموم كردند. اصحاب صحيفه هفتاد نفر بودند.3
به هر حال باوركردني نيست كه امام عسكري)ع( به مرگ طبيعي 

1. برگرفته از مقدمه محمد ابوالفضل ابراهيم بر شرح نهج البالغه ابن ابي الحديد، ص14 و 15.
2. بحاراالنوار، ج37، ص211، حديث86 .
3. تفسير الصافي، ج2، پاورقي صفحه 62.



از دنيا رفته باشد. امام توسط شبكه اي وسيع از شيعيان مخلص و متعهد در 
عراق و حجاز و مصر و ايرانـ  به ويژه قمـ  پيام خود را به دوستان اهل بيت 
مي رسانيد و اين حقيقت، چيزي نبود كه بر سازمان جاسوسي بني عباس 
پوشيده باشد؛ از اين رو دستگاهي كه بنيانش ظلم و استبداد و غصب است، 
حصر و حبس را براي جلوگيري از نفوذ گستردة آن حضرت ناكافي 
مي يابد و ادامة اين تجربة شكست خورده را به سود امامت الهيه و به زيان 

خالفت ابليسيه مي بيند و آخرين تيري كه در تركش دارد، رها مي كند. 
مبارزة حق و باطل، همواره بوده و خواهد بود و آنهايي كه مجسمة 
حق بوده اند هرگز از پاي ننشسته و نخواهند نشست. البته پيروزي 
تمام عيار حق نزديك است. با مرگ نابه هنگام و مظلومانة آن امام همام و 
آن سيد و ساالر انام، رژيم غاصب عباسي دور دوم فعاليت هاي مذبوحانة 
خود را براي پيشگيري از اتفاقات محتمل به كار مي اندازد تا مبادا از هميشه 
رسواتر گردد و نقاب ريا و تزويري كه بر صورت كريه خود آويخته، 

برداشته شود.
خانة امام كه سايبانش عرش خداست به محاصرة دژخيمان 
جيره خوار درمي آيد. هيچ كس حق ورود و خروج ندارد. هميشه چنين 
بوده، ولي اكنون سخت تر شده؛ چراكه مي گويند: الخائُن خائف! امام)ع( 
جوان بود. هشت روز در برابر سم مقاومت كرد. كم كم بر اثر سم، ضعيف 
و ضعيف تر شد و سرانجام روح بلندش به سوي مأل اعلي به پرواز درآمد 

و جان پاكش به پاكان پيوست. 
رجال دربار شرمسار خالفت احضار شدند. پزشكان غيرمتعهد بايد 
نظر بدهند كه بيماري امام، طبيعي بوده و درمان و مراقبت طبي جواب 
نداده است. ارعاب و خفقان چنان شديد است كه همگان از افشاگري 
توطئه، دم فرو بسته اند. ترس و طمع زبان ها را بند آورده و اگر كسي اهل 
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ترس و طمع نيست، ممنوع المالقات است. عموي امام كه از نظر دوست و 
دشمن شايستة هيچ مسئوليتي نيست، به طمع احراز مسند امامت سكوت 
كرده و نمي خواهد پرده از جنايتي كه صورت گرفته بردارد. عمال خليفه 
براي سرپوش نهادن بر ظلم و ستمي كه صورت گرفته، همگي جامة سياه 
عزا بر تن كرده و چنين وانمود مي كنند كه خليفه صاحب عزاست و همه 

بايد به او تسليت بگويند. 
عبيداهلل بن يحيي بن خاقان كه بر مسند وزارت تكيه داشت، در 
ساعات آخر عمر آن امام مظلوم،  قاضي القضات و ده تن از رجال موثق 
دربار را احضار كرد و آنها را مالزم بيت امام ساخت تا از انتشار آثار جرم 
جلوگيري كنند و ارتحال امام را به گونه اي وانمود كنند كه مجالي براي 

شبهه مسموميت باقي نماند.
مردم يك صدا فرياد مي زدند كه »ماَت ابُن الّرضا« و مأموران تفتيش، 
ضمن مهر و موم كردن وسايل خانه، دربه در، دنبال يادگار آن حضرت 

مي گشتند؛ غافل از اينكه:
هر آن كس پف كند ريشش بسوزد چـراغي را كـه ايـزد بـرفروزد 

بازارها تعطيل شد و سامّرا رستاخيزي بزرگ به خود ديد. تودة مردم 
با عشق و عالقه مي گريستند و عّمال خليفه كه از رسوا شدن بيمناك بودند، 
به غم و اندوه تظاهر مي كردند و مي گريستند. احمدـ  فرزند وزيرـ  با 
شگفتي نقل كرده است كه مراسم تجهيز و تشييع و تكفين و نماز و دفن با 
حضور چشم گير همگانـ  از مردم عادي تا مسئوالن دولتيـ  برگزار شد.1

از محمد بن حسين  بن عباد نقل شده است كه ارتحال آن امام 
همام)ع( روز هشتم ربيع االول بعد از برگزاري نماز صبح بوده است. از 

1. سفینة البحار: »حسن«.



آنجا كه حضرت از طريق مكاتبه، با ارادتمندان خود در جاي جاي جهان 
اسالم در ارتباط بود، حتي شب آخر عمر بابركتش نيز در عين ضعف و 
بيماري از دادن پاسخ به افراد كوتاهي نكرد و پاسخ نامه هاي متعددي با قلم 
مبارك خويش به نگارش درآورد. در آن شب تاريخي، صقيل و عقيد خادم 
و »هر كه خدا مي داند« با او بودند.1 راوي هوشيار از ذكر نام شخص سوم 
خودداري كرده است. دليل آن هم واضح است. همان طوري كه بيت امام 
به پيروي از صاحب بيت، بنا را بر مخفي كاري گذاشته، شيعيان راستين كه 
بر حضور امام دوازدهم علم و اطمينان دارند و چه بسا به كمك و عنايت 
امام عسكري)ع( او را ديده اند، از قانون تقيه و پنهان كاري تبعيت مي كنند 

تا مبادا خطري متوجه آن بزرگوار و مقربان ايشان گردد.
جالب اين است كه شيخ طوسي از ابوسهل نوبختي نقل كرده است 
كه حضرت حجت)عج( براي نماز صبح، پدر بزرگوار خود را وضو داده 
و او را آب داده است.2 عثمان بن سعيد كه از نّواب خاصه است، در مراسم 
غسل و تكفين و تحنيط امام)ع( حضور داشت.3 اما مگر نه امام را بايد امام 
غسل دهد؟! مگر ممكن است در آن مراسم، جاي حجت خدا خالي باشد؟! 

راوي مي گويد: 
»از امام رضا)ع( پرسيدم: آيا امام را امام غسل مي دهد؟ فرمود: سنت 

موسي)ع( است.«4
مگر ممكن است كه در لحظات حساس ارتحال كه ملكوتيان آمادة 
استقبال از روح پرفتوح آن امام همام شده اند جاي نرجسـ  آن همسري 
كه امام حّي همة قرون و اعصار آينده را به دنيا آورده استـ  خالي باشد؟ 
از اين رو در برخي از منابع حضور باهرالنور وي هم تأييد شده است. 

1 و2 و3. سفینة البحار: »حسن«.
4. بحاراالنوار، ج27، ص290، ح6.
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اسماعيل بن  علي نوبختي از اعيان و اركان شيعه بود. حضور او نيز در آن 
لحظات حساس به ثبت رسيده است.

در برخي از منابع آمده است كه ابوعيسيـ  فرزند متوكلـ  به امر 
خليفه بر حضرت نماز گزارد. او پيش از نماز، پارچه از صورت مبارك 
حضرت برداشت و بني هاشم و مقامات دولتي را گواه گرفت كه حضرت 
آسيبي نديده و به مرگ طبيعي از دنيا رفته است. قضات و پزشكان 
غيرمتعهد نيز در منحرف كردن اذهان عامة مردم و تبرئة دستگاه خالفت، 
بازيگران صحنه بودند. اگر قضية اين نماز درست باشد، انگيزة آن دو چيز 
 است: يكي تبرئه خليفه و ديگري وانمود كردن وي به عنوان صاحب عزا.
به نظر نمي رسد كه داستان اين نماز واقعيت داشته باشد و به فرض 

واقعيت، نمازي كه حضرت صاحب األمر بر پدر خوانده نفي نمي شود.



فاجعۀ دردناك

در عصر ما گنبد حرم مطهر عسكريين مورد حملة موشكي داعش 
قرار گرفت. دشمنان امامت و واليت، از اين حادثه شوم شادي كردند و 
دوستان افسرده شدند و در عين حال، كوشيدند كه باشكوه تر و مجلل تر از 

قبل ساخته شود.
شايد برخي از ساده دالن سست ايمان هم به شك افتاده و گفته اند: 
چرا معجزه اي صورت نگرفته است؟! غافل از اينكه قصور و تقصير از 
ما مسلمانان است. اگر متحد بوديم، داعش را نمي پروريديم. اگر بيدار و 
متعهد بوديم، دولت هاي زورگو فرصت نمي يافتند كه با پول خودمان و 
از ميان ملتهاي خودمان نيرويي وحشي به نام داعش به جانمان بيندازند و 
به مقدسات اهانت كنند. الزم نيست براي دفع هر حادثة شومي معجزه اي 

واقع شود.
در سال 1106 ق نيز حرم مطهر دستخوش حريقي موحش شده 
است. علت اين بوده كه يكي از خدام به خاطر بي توجهي و الاباليگري 
چراغي نفت سوز يا روغن سوز را در جاي نامناسبي قرار مي دهد و پي 
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كارش مي رود. هنگامي كه حرم، خالي از زائر بوده و شايد همسايه ها هم 
در بستر خواب آرميده اند، شعلة چراغ به فرشها و صندوق ها و ضريح  

مطهر سرايت مي كند و همه را مي سوزاند.
آن سالها شهر سامرا از مؤمنين و متدينين خالي بوده است. بيگانگان 

و اراذل و اوباش در آن شهر فعال مايشاء بوده اند.
دشمنان عليه شيعيان و خاندان نبوت شبهه پراكني مي كردند و سعي 
مي كردند كه ايمان و اعتقاد مردم را خدشه دار كنند. مي گفتند: اگر حقيقتي 
هست، چرا معجزه نمي شود؟! چرا آيتي از سوي خدا نازل نمي شود؟! چرا 

ائمة شيعه معجزه نمي كنند؟! مگر درباره پيامبر اكرم)ص( نمي گفتند: 
»لَول ُأنِزَل َعَلیِه آيٌة ِمن َربِِه«1 چرا از سوي پروردگارش معجزه اي 

)چون عصاي موسي)ع(( بر وي نازل نمي شود؟!
خداي متعال به آن حضرت فرمود:

»َفُقل إنَّما الَغیُب هلِلِ َفانَتِظُروا إنّي َمَعُكم ِمَن الُمنَتِظريَن«2 بگو: غيب از آِن 
خداست. پس به انتظار عذاب باشيد كه من هم با شما از منتظرانم.

هنگامي كه اين خبر تلخ و ناگوار به شاه حسين صفوي مي رسد، 
تصميم مي گيرد كه حرم مطهر را بسيار مجلل تر از گذشته بازسازي كند. به 
دستور او چهار صندوق مرصع و مزين كه چشم ناظران را خيره مي كرد، 
بر قبور نهادند و ضريح مشبك را بسيار زيبا و دل ربا ساختند و از ابتكارات 

هنري و هزينه هاي سنگين كوتاهي نكردند.
اين گونه اتفاقات در اماكن مقدسه بي سابقه نبوده و البته معجزه اي 
هم واقع نشده، بلكه آزموني بوده براي مؤمنان و گوشمالي بوده براي 

غفلت و القيدي متصديان و ساير مسلمانان.

1 و2. يونس، آية 20.



در سال 654 ق به خاطر حريق نابهنگام و شعلة مهار نشده چراغ، 
مسجدالنبي)ص( طعمه آتش شد. در آن سال سقفهاي مسجد سوخت 
و منبر پيامبر)ص( خاكستر شد و منبر ديگري ساختند و جاي آن قرار 
دادند. در وقايع آن سال نوشته اند كه شب جمعة اول ماه رمضان، حريق 
از زاوية شمال غربي مسجد شروع شد؛ زيرا يكي از خدام با چراغي وارد 
خزانة مسجد شده بود. برخي از وسايل بر اثر شعلة آن چراغ آتش گرفت. 
كم كم آتش به سقف رسيد. مردم براي فرو نشاندن آتش شتاب زده شدند 
و نتوانستند مانع گسترش آتش شوند. حتي آتش به حجرة مطهر نبوي 
هم سرايت كرد. روز جمعه در مسجد جايي براي برگزاري نماز جمعه 

نداشتند.
مگر نه قرامطه كعبه را خراب كردند و حجراالسود را به مسجد 
كوفه آوردند و در آنجا نصب كردند؟! ولي معجزه اي واقع نشد! اينها 
موجب استعجال عذاب بود. به دنبال اين بي بندوباري ها به خاطر جنگ و 

ناامني و خونريزي فضاي زندگي مردم ناامن شد.
مگر نه بُختُ نََصر بر بيت المقدس مسلط شد و آنجا را ويران كرد، 
با اينكه بناي آن به وسيله انبياء و اوصيا صورت گرفته بود و از بزرگترين 

مساجد و معابر آن زمان شمرده مي شد؟!
اين مرد جنايتكار، قبلة متدينين راـ  كه قبلة نخستين اسالم نيز 
شمرده مي شدـ  ويران كرد و هزاران نفر از صلحا و اخيار بني اسرائيل را 

كشت و به هيچ كس رحم نكرد.1
مگر نه َحجاج براي غلبة بر عبداهلل زبير كه در مسجدالحرام متحصن 
شده بود، كعبه را با منجنيق كه بر كوههاي اطراف نصب كرده بود، ويران 

1. بحاراالنوار، ج50، ص337 تا 339.
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كرد و پس از كشتن او و دفن جسدش در قبرستان يهود، كعبه را تجديد بنا 
كرد؟1 چرا معجزه اي واقع نشد؟! معجزه تابع حكمت الهي است. ابرهه با 
يك لشكر پيل سوار آمد كه كعبه را ويران كند. خداي متعالـ  چنان كه در 
سورة مباركة فيل آمدهـ  به وسيلة طير ابابيل، خود و لشكرش را تار و مار 

كرد و فرمود: 
يِف، َفليَعبُُدوا َرباَّ هَذا  »إِليالِف ُقَريٍش، إيالفِهِم ِرحَلَة الّشتاءِ َوالصاَّ
البَيِت، اَلّذي أَطَعَمُهم مِن ُجوٍع َو آَمنَُهم مِن َخوٍف«2 ]خدا فيل سواران را هالك 
كرد[ تا قريش را با خود و مردم و حرم امن الهي الفت دهد و نيز به سفرهاي 
تجارتي زمستاني و تابستاني انس و پيوند بخشد )تا معاششان فراهم گردد( 
پس بايد پروردگار اين خانه را پرستش كنند. همان پروردگاري كه آنها را 

از گرسنگي نجات داد و از ترس و بيم ايمني بخشيد.
پس تار و مار شدن فيل سواران و حفظ كعبه در آن زمان از حكمت 
وااليي برخوردار بود. آنها اگر كعبه را خراب مي كردند، تجديد بنا 
نمي كردند؛ ولي اينها هر كدام پيروز مي شدند، اولين كاري كه مي كردند، 
تجديد بناي كعبه بود. وانگهي حجاج و عبداهلل دو ظالمي بودند كه براي 
كسب قدرت با هم مي جنگيدند. اگر معجزه اي مي شد، به نفع عبداهلل بود. 

او همان است كه اميرالمؤمنين)ع( درباره اش فرمود:
بيُر َرُجاًل مِنّا أَهَل البَيِت َحتّي نََشأ ابنُُه الَمشئُوُم َعبُداهللِ«3  »ما زاَل الزُّ
زبير همواره از ما بود تا فرزند شوم و نامباركشـ  عبداهللـ  قدم به عرصة 

جواني نهاد.
او همان است كه در دوران سلطة خود بر حجاز، محمد بن حنفيه را 

1. حاج شيخ عباس قمي، تتمةالمنتهي، ص65 )خالفت عبدالملك مروان(.
2. قريش، آيه 4.

3. انديشۀ سياسي تربيتي علوي، ج13، ص460، حكمت454.



از مكه و مدينه اخراج و عبداهلل بن عباس را به طائف تبعيد كرد. او بسيار 
بخيل و بدهيبت و كوسه و بداخالق و خبيث بود. در جنگ با حجاج، 
كم كم مردم از او گسيختند و به حجاج پيوستند. او چهل روز در خطبه ها بر 

پيامبر اكرم)ص( صلوات نفرستاد.1
َحجاج هم در پستي و پليدي و خون خواري شهرة آفاق بود. او 
شيعيان را به صرف سوءظن و تهمت به قتل مي رسانيد. اگر به كسي 
مي گفتند: كافر يا زنديق، در نظر او بهتر از اين بود كه به او بگويند: شيعه. 

او بسياري از رجال نامدار شيعه را به شهادت رسانيد.2
او همان است كه براي اولين بار از عبدالملك مروان يك بت ساخت 
و او را نه اميرالمؤمنين و نه خليفه رسول اهللـ  كه هر دو ناحق بودـ  بلكه 

خليفة اهلل خواند و در خطبه نماز جمعه گفت:
»َفاسَمُعوا َو أَطيُعوا خليَفةَ اهلِل َو َصفِيَُّه َعبَدالَملِِك بَن مرواَن«3 بشنويد 

و خليفة خدا و برگزيده اش عبدالملك مروان را اطاعت كنيد.
اين كلمه به كام خلفاي جور خوش آمد. به مهدي عباسي گفتند: 
وليد بن عبدالملك زنديق بوده. گفت: خدا برتر از اين است كه جانشيني 

خود را به يك زنديق عطا كند.4
شاعري در مدح منصور عباسي كلمه »خليفة  الّرحمان« به كار برد و 

هيچ كس اعتراض نكرد.5
عمر بن عبدالعزيز اشتهار به تدين داشت. جرير به او گفت:

1. انديشۀ سياسي تربيتي علوي، ج13، ص262 و 463.
2. سفینة البحار، ج1، ص223 و 224: حجج.

3. عالمه عسكري، معالم المدرستين، ج1، ص218 به نقل از سنن ابي داوود.
4. همان، به نقل از تاريخ ابن  اثير.

5. همان، به نقل از كني و القاب محدث قمي.
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»خليفةَ اهللِ ماذا تَأُمروَن بِنا لَسنا إليُكم وال في دارِ ُمنتََظٍر«1 اي خليفه 
خدا، چه دستور مي دهي؟ ما منتظر نمي مانيم.

او هم اعتراض نكرد؛ با اينكه مي دانست شاعر، چاپلوسي و مبالغه 
كرده است.

اگر به ائمة اهل بيت)ع( خلفاي خدا يا رسول گفته شده، نه به معنايي 
است كه طاغوت ها اراده مي كردند؛ بلكه به معناي ِسَمت تبليغ دين از 
جانب خدا و رسول است. پيامبر اكرم)ص( سه بار براي خلفاي خويش 

طلب رحمت كرد. پرسيدند: خلفاي شما كيانند؟ فرمود:
»اَلّذيَن يَأتُوَن مِن بَعدي يَرُووَن َحديثي و ُسنَّتي«2 آنان كه بعد از من 

مي آيند و حديث و سنت مرا روايت مي كنند.
اگر بنا بود براي هر قضيه اي معجزه اي واقع شود، چرا براي 
شكسته شدن دندان پيامبر خدا)ص( در جنگ احد و براي ضربت خوردن 
اميرالمؤمنين)ع( در محراب مسجد كوفه و براي واقعة عاشورا و بردن 
سر بريدة امام حسين)ع( به مجلس ابن زياد و يزيد و انداخته شدن زنجير 
به گردن امام سجاد)ع( و اسارت زينب كبري و دهها و صدها جنايات 

ستمكاران معجزه اي واقع نشده است؟!
معلوم مي شود وقوع معجزه در مواردي است كه تبليغ يا حفظ 
دين منوط به آن باشد. مانند عصاي موسي)ع( و احياي مردگان توسط 
عيسي)ع( و معجزه جاويدان قرآن براي پيامبر اسالم)ص( و حفظ كعبه از 

دستبرد پيل سواران.
اما مظلوميت هاي بزرگان دين، نه تنها اساس دين را متزلزل نكرده، 

1. عالمه عسكري، معالم المدرستين، ج1، ص218، به نقل از شرح شواهد مغني.
2. همان، ص217.



بلكه بر استحكام و اقتدار آن، افزوده است. آنچه بر آنها گذشته، ظالمان را 
رسوا و مردمان را احيا كرده است. سيرة آنها در برابر ستمگران جاه طلب، 
به پيروان درس صبر و استقامت و شجاعت داده است. اين خود، معجزه اي 
است فوق همه معجزات. اگر در عصر ما احيانًا به قرآن و مقدسات و 
شخصيت هاي بزرگ اهانت مي شود، خلل و آسيبي به اصل دين وارد 
نمي كند، آيا حركات ابلهانة سلمان رشديـ  كه منجر به فتواي تاريخي 
امام خميني)ره( شدـ  به انسجام و بيداري مسلمان ها انجاميد يا اسالم را 
متزلزل كرد؟! به اميرالمؤمنين)ع( بسيار توهين كردند و در خطبه هاي نماز 
جمعه و بر منابر طاغوتي، حتي زبان به سّب و لعن گشودند و او را ملحد 
خواندند. هنگامي كه عمر بن عبدالعزيز اموي بر جايگاه مغصوب امويان 
تكيه زد، دستور داد كه جملة ديكته شده اسالفش را از خطبه ها حذف كنند 

و به جاي آن بگويند:
»إنَّ اهلَل َيأُمُر بالَعدِل َواإلحساِن َو إيتاِء ِذي الُقربي َو َينهي َعن الَفحشاِء َو الُمنَكِر 
رُوَن«1 خدا به عدل و احسان و بخشش به  ُكم لََعلَُّكم َتَذكَّ َو الَبغِي َيِعظُّ
خويشاوندان فرمان مي دهد و از فحشا و منكر و ستم نهي مي كند. او شما 

را اندرز مي دهد، تا متذكر شويد.2
نه آن جور و جنايت، چيزي از شأن امام علي)ع( كاست و نه اين 
َع« او مشك است،  رتَُه يَتََضوَّ خدمت بر شأنش افزود. »ُهَو الِمْسُك ُكلَّما َكرَّ

هرچه بيشتر زير و رويش كني، بيشتر عطرافشاني مي كند.
قيمت سنگ نيفزايد و زر كم نشود سنگ بدگوهر اگر كاسۀ زرين بشكست 
آنها كه اهانت كردند، تيشه به ريشة خود زدند و آنكه خدمت كرد، 

1. نحل، آيه 90.
2. سفینةالبحار، ج2، ص271: عمر.
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آبروي خود را خريد. سيد رضي درباره اش گفت:
تِم َفَلو أَمَكَن الَجزاُء لََجَزيتَُك«1 تو ما را  بِّ َو الشَّ هتَنا َعِن السَّ »أَنَت نَزَّ

از سّب و دشنام آسوده  كردي. اگر ممكن بود، تو را جايزه مي دادم.

1. سفینةالبحار، ج2، ص272.
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