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بحث از امامت به ویژه امامت امام زمان یکی از مباحث مهم و اساسی در مذهب شیعه است.
دالیل عقلی و نقلی و تاریخی فراوانی برای اثبات این مهم وجود دارد که از جملة آنها
میتوان به دالیل نقلی چون آیة  105سورة انبیا و حدیث جابر و نقلهای تاریخی نظیر آنچه
حکیمة خاتون از والدت آن بزرگوار بیان نمودهاند ،اشاره کرد .احمد الکاتب ،نویسندة
معاصر ،در کتاب اإلمام المهدی حقیقـة تاریخیـة أم فرضیـة فلسفیـة دالیلی نقلی ،تاریخی و
عقلی در انکار وجود امام زمان(عج) مطرح میکند که یکی از آنها ادعای امامت جعفر،
بـرادر امـام عسـکری ،اسـت .وی مدعی است که امام عسکری فرزندی نداشته و جعفر پس
از وی ادعای امامت کرده و شیعه نیز به ندای وی لبیک گفته است و بر امامت وی اجماع
داشته است .در این مقاله به روش تحلیلی -انتقادی کوشش شده است که در ضمن
شخصیتشناسی جعـفر به شبهـات احمـد الکـاتب پاسـخ داده شـود .در این مقاله،
شخصیتشناسی جعفر نشان میدهد که وی شایستگی الزم را برای امامت نداشته و ادعای
کاتب بر اجماع شیعه بر امامت جعفر نادرست بوده و دالیلی که وی بر آن اقامه کرده است،
اثبات ادعای وی نیست.
امامت ،حضرت مهدی (عج) ،جعفر کذاب ،کاتب.
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مقدمه

یکی از اصول اعتقادی مذهب شیعه ،اعتقاد به امامت حضرت حجت بن الحسن(عج) بعد از
امامت امام حسن عسکری است .بر همین اساس ،متکلمان شیعی کتابهای متعددی در باب
والدت امام دوازدهم ،امامت و غیبت ایشان نوشتهاند و دالیل متعدد تاریخی ،نقلی و کالمی
مربوط به هر قسمت ذکر کردهاند.

احمد الکاتب ،نویسندة عربزبان عراقی معاصر ،در کتاب تطور الفکر السیاسی الشیعی
من الشوری إلی والیـة الفقیه که با ویرایش جدید و با عنوان االمام المهدی حقیقـة تاریخیـة
أم فرضیـة فلسفیـة در سال  2007منتشر شد ،شبهاتی به اعتقاد شیعه در مورد وجود و امامت
حضرت ولیعصر (عج) وارد کرده است .این کتاب دارای  244صفحه و سه بخش است:
بخش اول ،نظریـة اإلمامـة اإللهیـة ألهل البیت ( 40صفحه)؛ بخش دوم ،االمام المهدی حقیقـة
تاریخیـة أم فرضیـة فلسفیـة ( 163صفحه)؛ و بخش سوم ،تطور فکر السیاسی الشیعی فی عصر الغیبه
( 35صفحه).
وی در این کتاب به دنبال اثبات این مطلب است که امام عسکری هرگز فرزندی نداشته است
و شیعیان به دلیل بحران فکریایی که پس از شهادت آن امام دچار آن شدند ،ناچار به فرض
کردن فرزندی خیالی برای امام حسن عسکری شدند و آن را امام غائب خود خواندند .یکی از
دالیل او در اثبات ا دعایش این است که وی درصدد است وانمود کند که متکلمان در عصر امام
زمان (عجل اهلل تعالی فرجه الشریف) اعتقادی به عدم جواز امامت دو برادر نداشتند و اصالً
توارث عمودی مطرح نکرده بودند و این اصل حدود دویست سال بعد توسط شیخ طوسی مطرح
شد و شکل گرفت تا بدین وسیله توجیهی برای قبول امامت جعفر برادر امام عسکری (علیه
السالم) دست و پا نماید؛ حال اینکه منابع معتبری وجود دارد که نشان میدهد ،این مسئله نه تنها
در عصر خود امام زمان(عجل اهلل تعالی فرجه الشریف) بلکه خیلی پیش از آن و در زمان خود
پیامبر و توسط ایشان مطرح شده است.
از نظر متکلمانی که با نواب خاص امام زمان(علیه السالم) همعصر هستند نیز امامت دو برادر
جایز نبود و این موضوعی نبود که بعدها مطرح شده باشد ،بلکه از همان ابتدا احادیث زیادی
بـر ایـن مطلـب داللت کردهاند که از جمـله آنها مـیتوان به یـازده حـدیث کـه در منابعی
همچون (کلینی 1407،ق ،ج  ،1ص285؛ صدوق1395،ق ،ج  ،2ص ،414طوسی1425 ،ق،
ص ،225ابن شهر آشوب1379،ق ،ج  ،4ص ،47مسعودی ،1384 ،ص ،179ابن عبدالوهاب،
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بیتا ،ص ،134طبرسی1390 ،ق ،ج ،2ص )468اشاره نمود .یکی دیگر از دالیل کاتب برای
اثبات ادعای گرایش برخی شیعیان به جعفر ،برادر امام حسن عسکری ،بعد از شهادت آن
حضرت و بیعت با وی به عنوان امام است .کاتب معتقد است که امام زمان(عج) هرگز متولد
نشده و امام عسکری اساساً فرزندی نداشته است و جعفر برادر امام عسکری ،امام پس از وی بوده
است و عدة کثیری نیز امامت وی را پذیرفتهاند و این بدان دلیل است که شیعیان ،در آن زمان،
شخص دیگری جز جعفر را نمیشناختند وگرنه هیچگاه امامت جعفر را نمیپذیرفتند.
این مقاله درصدد نقد و بررسی استدالل کاتب در خصوص امامت جعفر است .در این نوشتار
سعی شده عالوه بر شخصیت شناسی جعفر و اثبات این مطلب که جعفر اساساً شایستگیهای الزم
را برای امامت نداشته است ،به شبهاتی که احمدالکاتب بر عدم وجود امام دوازدهم وارد کرده
است ،پاسخ داده شود .سؤاالت اصلی این تحقیق عبارتاند از :جعفر چگونه شخصیتی داشته
است و آیا شخصیت وی بهگونهای بوده که شایستگی امامت را داشته باشد؟ چه کسانی با جعفر
برادر امام عسکری(علیه السالم) دیدار داشتهاند و این دیدارها به چه منظور بوده است؟ کسانی
که جعفر را به عنوان امام پذیرفتند چه تعداد بودند؟
 .1شبهات کاتب
 .1 .1روایات فسق جعفر حربهای برای بدنام کردن او

کاتب در کتابش مدعی است بعضی از روایات شیعه که جعفر را متهم به فسق و کذب و شرب
خمر نمودهاند ،فریب و حیله بوده و برای رد امامت جعفر از آن حربه استفاده شده است واال عامة
شیعه این اتهامات را قبول نداشتند(کاتب ،ص.)193
در واقع کاتب معتقد است که جعفر انسان فاسقی نبوده و شیعه تنها برای فرار از بن بست عدم
وجود امام بعد از عسکری این اتهامات را به وی وارد کرده و این در حالی است که عامة شیعه
این اتهامات را نپذیرفته بودند.
 .2 .1نبودن فرزندی ظاهر برای امام عسکری

پس از شهادت امام عسکری(علیه السالم) افرادی که هنوز از وفات ایشان خبری دریافت نکرده
بودند ،همچنان برای دیدار وی به سامرا میآمدند و پس از ورود به شهر از شهادت ایشان مطلع
میشدند و هریک در مقابل این واقعة عظیم ،عکسالعملی نشان میدادند .از جمله این افراد که
کاتب نیز به داستان آنها اشاره کرده ولی به طور کامل ماوقع را شرح نداده است عبارتاند از :
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 )1ابواالدیان بصری فرستادة امام حسن عسکری به شهرهای مختلف برای رساندن نامهها؛
 ) 2نمایندگانی از شیعیان قم که ابواالدیان شاهد حضور آنها در سامرا بوده است و جریان آنها را
نقل مینماید؛  )3نمایندگانی به رهبری ابوالعباس محمد بن جعفر حمیری قمیکه سنان موصلی
داستان آنها را روایت میکند .کاتب میگوید:
روایت تاریخی که مورخان و متکلمان اثناعشری به آن اعتراف دارند ،گواه بر آن است که
امام عسکری در حالی وفات کرد که فرزند آشکاری برجا نگذاشت و اموالش را به مادرش
که «حدیث» نامیده می شد وصیت نمود و این فرصتی را برای برادرش جعفر بن علی بخشید تا
ادعای امامت بعد از او بکند و شیعة امامیه را به پیروی از خود مانند خلیفهای برای ایشان،
فراخواند؛ آن گونه که شیعه از امام موسی بن جعفر ،بعد از وفات عبداهلل افطح ،برادر بزرگش،
تبعیت کردند .در حالیکه عبداهللبن افطح برای مدتی بعد از امام صادق امام شد و فرزندی
نداشت که امامت در او استمرار یابد.
نوبختی و اشعری قمی و مفید گفتهاند که بسیاری از شیعة امامیه به ندای جعفر لبیک گفتند و
نزدیک بود که بر امامت او اجماع کنند .و این به آن خاطر بود که عامة شیعه غیر از جعفر
فرزند دیگری برای امامهادی(ع) نمیشناختند و از طرف دیگر فرزندی نیز از امام
عسکری(ع) مشاهده ننموده بودند و این از جمله مسائلی است که روایت ابواالدیان بصری،
فرستادة امام عسکری به شهر مدائن ،نیز آن را تأیید میکند ... .همچنان که ابواالدیان در ادامه
میگوید :نمایندگانی از شیعیان قم آمده بودند و از امام عسکری سؤال کردند و دانستند که
وفات کرده و پرسیدند که به چه کسی باید تسلیت بگوییم و مردم به جعفر اشاره کردند؛
همچنین روایت سنان موصلی نیز آن را تأکید میکند(کاتب ،ص. )191

کاتب در ا دامه به سه جریان فوق در مورد مالقات شیعیان بعد از وفات امام عسکری با جعفر
اشاره می کند و عدم اطالع ایشان از وفات امام عسکری و وجود فرزندی برای ایشان و تحیر و
بالتکلیفی ایشان را دلیلی بر عدم وجود فرزندی ظاهر برای امام عسکری که امامت بعد از او را به
دست گیرد ،ذکر میکند(نک .همان ،ص .)191 -193
 .2پاسخ شبهات
 .1 .2شخصیت جعفر

ابـن بـابویه در کتاب خود تحت بابی با این عنوان که به چه دلیل امام جعفر صادق(علیه السالم)،
«صادق» لقب گرفت ،روایتی آورده است که داللت بر پیشبینی ماجرای ادعای امامت توسط
جعفر ،برادر امام عسکری ،توسط پیامبر اکرم (ص) و کذاب بودن وی دارد.
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ثمالی از امام سجاد (ع) و ایشان از امام حسین(ع) و ایشان از جد بزرگوارشان(ص) چنین نقل
میکند که پیامبر(صل اهلل علیه وسلم) فرمودند:
هرگاه فرزندم جعفر بن محمد بن على بن الحسین بن على بن ابىطالب(علیهم السالم) متولد
شد او را صادق بنامید ،زیرا به زودى در فرزندان این امام شخصى هم نامش متولد میشود که
به ناحق ادعاى امامت نموده و کذاب نامیده مىشود(ابن بابویه ،1385 ،ج  ،1ص.)234

همچنین ابن بابویه در کتاب دیگرش چنین میگوید:
امـام ششـم جعفر بن محمد (علیهما السالم) را «صادق» گویند تا از مدعى دروغین امامت
جعفر بن على(جعفر کذاب) جدا و مشخص گردد(ابن بابویه1403 ،ق ،ص .)65

بنابر روایات نقل شده از ابن بابویه روشن است که یکی از دالیلی که امام ششم «صادق» لقب
گرفت این بود که بعدها از نسل امامهادی (علیه السالم) فرزندی متولد میشد که جعفر کذاب
نام خواهد گرفت و برای تمیز این دو شخص از یکدیگر لقب صادق برای امام ششم انتخاب و
برگزیده شده است .این خود دلیلی محکم و استوار است که از زمان خود ائمه این مسئله مطرح
بوده که فرزند امامهادی(علیه السالم) به ناحق مدعی امامت است.
باید متذکر شد که بهرغم جستارهای فراوانی که در منابع تاریخی و روایی اهل سنت همچون
سیرة ابن هشام و سیرة ابن کثیر و تارخ طبری و تاریخ ابن کثیر و تاریخ بغدادی و تاریخ دمشق و
انساب االشراف بالذری و سیر اعالم النبالء ذهبی و صحاح سته انجام شد مطلبی که داللت بر
خوب بودن و عدم فسق جعفر از نظر ایشان نماید ،یافت نشد؛ همچنین به دلیل عدم اعتقاد اهل
سنت به امامت ،مطلبی که داللت بر وجه تسمیه امام جعفر به صادق کند نیز یافت نشد.
روایات دیگری نیز با این مضمون وجود دارد که به برخی از آنها اشاره میشود .ابو خالد
کابلى مىگوید:
به امام سجاد(علیه السالم) عرض کردم که امام بعد از شما کیست؟ فرمود :پسرم محمد ،که
علم را مى شکافد و باقرالعلوم است .و بعد از او پسرش جعفر است که اسم او در آسمانها
«صادق» مىباشد .گفتم :همة شما صادق و راستگو هستید .چرا تنها لقب او صادق است؟
فرمود :من از پدرم و پدرم از پدرش و او از رسول خدا(صلى اهلل علیه و آله) شنیده است که
فرمود :وقتى که جعفر بن محمد بن على متولد شد او را «صادق» لقب دهید؛ چون از نسل او
کسى است که اسمش جعفر است و به دروغ ادعاى امامت مىکند و او نزد خدا «جعفر
کذاب» است .امام سجاد(علیه السالم) گریست و فرمود :گویا مىبینم که چگونه او طاغوت
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زمان خود را براى تفتیش ولى خدا و جستجوى امام غائب -علیه السالم -تحریک مىکند.
پس همان طور شد که امام فرموده بود( ...راوندی ،ص ،195طبرسی1403 ،ق ،ج ،2ص.)318

شیخ مفید داستانی از احمد بن عبید اهلل خاقان ،متولى موقوفات قم ،نقل میکند که وی جعفر را
آدمى فاسق ،بدکار ،شرابخوار و از همة مردان بدتر و بىآبروتر و کمعقلتر معرفی میکند
(مفید1413 ،ق ،ج ،2ص.)323
و نیز شیخ صدوق در کمال الدین خود داستان دیگری در مورد فسق جعفر از دو تن به نامهای
علی بن محمد و محمد بن حسن بن احمد بن ولید نقل میکند و چنین میگوید که :سَعْدُ بْنُ عَبْدِ
اهللِ نقل می کند :کسانی که در مرگ امام عسکری(علیه السالم) و دفن وی حضور داشتند خیلی
بیشتر از این هستند که بتوانند تواطؤ در کذب داشته باشند  ...بعضى از اشعریین مجلس گفتند :اى
ابوبکر از برادرش جعفر چه خبر؟ او گفت :جعفر کیست که از او پرسش شود یا آنکه همتاى او
شمرده شود! جعفر متجاهر به فسق است ،الابالى و باده نوش است ،و پستترین مردى است که
من دیدهام ،بىآبرو و پرده در خویش و احمق و نافهم و بىمقدار و پست است(صدوق1395 ،ق،
ج ،1ص.)40
گذشته از این روایات دلیل محکم دیگر بر نفی امامت جعفر عدم عصمت و تقوای وی ،عدم
علم به احکام شرعی و بدتر از همة اشتهار وی به اعمال غیرشرعی است .روشن است که بر اساس
عقاید مذهب شیعه و بلکه بنا بر حکم صریح عقل ،امام یعنی کسی که رهبری دینی و هدایت
امت اسالمیرا برعهده میگیرد ،باید شخصی مصون از خطا و اشتباه و آگاه به احکام شرعی
باشد؛ اما بدون هیچ اختالفی جعفر ،برادر امام عسکری(علیه السالم) ،نه تنها معصوم نبوده بلکه
اعمال منافی عفت هم از وی سر زده است؛ بهاندازهای که قابل شمارش نیست(طوسی1411 ،ق،
ص.)222
قنبرى گوید ،هنگامى که جعفر کذاب براى گرفتن میراث امام عسکرى(علیه السالم) نزاع و
جدال میکرد ،امام عصر -عج -از جاى نامعلومى ظاهر شد و فرمود :اى جعفر! چرا متعرض
حقوق من می شوى؟ او متحیر و مبهوت گشت و آن حضرت هم غایب شد .سپس جعفر هر چند
میان مردم گشت او را ندید و بار دیگر چون جدة آن حضرت ،مادر امام حسن عسکرى وفات
کرد ،خودش دستور داده بود که او را در همان خانه دفن کنند ،ولى جعفر با ایشان ستیزه میکرد
و میگفت؟ این خانة من است و نباید دیگرى در آن دفن شود ،ناگاه حضرت ظاهر شد و به او
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فرمود :اى جعفر :این خانه از تو است؟! سپس غایب شد و دیگر او را ندیدند( کلینى ،1369 ،ج،2
ص.)123
على بن محمد گوید :جعفر (کذاب) در میان بردگانى که فروخت ،دخترى را که از اوالد
جعفر بن ابى طالب بود و در خانة امام عسکرى(علیه السالم) تربیت شده بود ،فروخت .یکى از
علویین کسى را نزد مشترى فرستاد و او را از موضوع آن دختر آگاه ساخت ،مشترى گفت :من او
را با رضایت خود پس می دهم ،به شرط اینکه از بهایى که دادهام چیزى کم نشود ،او را بگیر و
ببر ،مرد علوى رفت و خبر را به اطالع اهل ناحیه رسانید ،اهل ناحیه  41دینار نزد مشترى فرستادند
و دستور دادند که آن دختر را به صاحب خودش برگرداند( همان ،ص .)467
سعد بن عبداهلل گوید :احمد بن اسحاق اشعرى نقل میکند که :یکى از شیعیان به نزد من آمد
و گفت :جعفر بن على(جعفر کذاب) نامهاى به وى نوشته و خود را امام خوانده و ادعا کرده
است که امام بعد از پدر م من هستم و علم حالل و حرام و آنچه مورد احتیاج مردم است و سایر
علوم همه و همه در نزد من است .احمد بن اسحاق گفت :وقتى آن نامه را خواندم مکتوبى در این
خصوص به ناحیه مقدسة حضرت ولیعصر نوشته و نامة جعفر [کذاب] را هم در داخل آن
گذارده ارسال کردم .جواب آن نامه بدین گونه از ناحیة مقدسة حضرت صادر شد:
بسم اهلل الرحمن الرحیم خداوند تو را پاینده بدارد .مکتوب تو و نامهاى را که در جوف آن
گذارده و فرستاده بودى به من رسید و از تمام مضمون آن به اختالف الفاظش و خطاهاى
چندى که در آن روى داده است ،مطلع گشتم .اگر بهدقت در آن مینگریستى تو نیز متوجه
برخى از آنچه من از آن نامه فهمیدم مىشدى .پروردگار بىشریک و پرورش دهندة
موجودات را بر نیکى و خیرى که در بارة ما نموده و فضیلتى که به ما داده است ،سپاسگزارم
که همیشه حق را کامل مىگرداند و باطل را از میان مىبرد .او بر آنچه من اکنون مىگویم
گواه است و در روز قیامت که جاى تردید نیست ،وقتى در پیشگاه ذات الهى اجتماع نمودیم
و از آنچه ما در بارة آن اختالف داریم سؤال کرد ،گواهى به صدق گفتار من خواهد داد.
آنچه مى خواهم بگویم این است که خداوند صاحب نامه [جعفر کذاب] را نه بر کسى که نامه
به او نوشته ،نه بر تو و نه بر هیچ یک از مخلوق ،امام مفترض الطاعه قرار نداده و اطاعت و
پیمان او را بر هیچ کس الزم ندانسته است و من بزودى مطالبى را براى شما روشن مىگردانم
که بهخواست خدا بدان اکتفا کنید .اى احمد بن اسحاق! خدا تو را رحمت کند .خداوند
بندگانش را بیهوده نیافریده و سرنوشت آنان را مهمل نگذاشته است ،بلکه ایشان را با قدرت
کاملة خود آفریده و به آنان چشم و گوش و دل و فکر عطا فرموده است .آنگاه پیغمبران را
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به منظور بشارت به وعدة خداوند و ترساندن آنان از نافرمانى الهى به سوى آنان فرستاد تا
ایشان را به اط اعت او وادارند و از معصیتش نهى کنند و آنچه را از ایشان از امر خداوند و
دینشان نمىدانند به آنان بفهماند .سپس بهواسطة فضل و دالیل آشکار و براهین روشن و
عالئم غالبه کتابهایى بر آنان نازل فرمود و فرشتگان را بهسوى ایشان فرستاد ،تا آنان میان
خدا و پیغمبران واسطه و فرمانبر باشند ...و میان آنان و برادران و اوالد عموى آنان و مردم
طبقة پائین از کسان وى فرق آشکارى گذاشت تا بدان وسیله حجت خدا از افراد عادى و
پیشوا از پیرو شناخته شود ،زیرا خداوند امام و حجت خود را از ارتکاب گناهان حفظ کرده و
از عیبها پیراسته گردانیده و از پلیدیها پاکیزه نموده و از شبهات منزه کرده است .و ایشان را
خزینهدار علم و امین حکمت و محل سر خود قرار داده و با دالیل تأیید فرموده است .اگر جز
این بود مردم همه یکسان بودند ،و هر بىسر و پائى دعوى «أمر اهلل» و منصب خدایى مىکرد،
و دیگر حق از باطل و عالم از جاهل امتیاز نمىیافت ،این مفسد باطل [جعفر کذاب] که بر
خداوند دروغ بسته و ادعاى امامت دارد؛ نمىدانم به چه چیز خود نظر داشته است؟ اگر امید
به فقه و دانایى در احکام دین خدا داشته است بخدا قسم او نمىتواند حالل را از حرام
تشخیص بدهد ،و میان خطا و صواب فرق بگذارد .و اگر به علم خود مىبالیده ،او قادر نیست
که حق را از باطل جدا سازد و محکم را از متشابه تشخیص دهد ،و حتى از حدود نماز و وقت
آن هیچ اطالعى ندارد .و اگر او به تقوا و پرهیزکارى خود اطمینان داشته ،خداوند گواه است
که او چهل روز نماز واجبش را ترك کرد ،به این منظور که با ترك نماز بتواند شعبده بازى
را یاد بگیرد! شاید خبر آن به شما هم رسیده باشد .ظرفهاى شراب او را همه کس دیده
است ،عالوه بر اینها آثار و عالئم نافرمانى وى از امر و نهى الهى ،مشهور و ثابت است .و اگر
ادعاى وى مبتنى بر معجزه است ،معجزه خود را بیاورد نشان دهد ،و اگر حجتى دارد آن را
اقامه نماید ،و چنانچه دلیلى دارد ذکر کند!(طبرسی1403 ،ق ،ج ،2ص.)468

طوسی در الغیبـة داستانی از سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اهللِ نقل میکند که از مالقات وی با امام عسکری(علیه
السالم)و برادرش جعفر حکایت میکند و اینکه جعفر در حال مستی بوده است(طوسی1411 ،ق،
ص.)226
شیخ صدوق در کتابش می گوید از مواردی که داللت بر جهل جعفر به احکام شرع میکند
این داستان است که وی روزی نزد مادر امام حسن عسکری علیهالسالم آمد و میراث برادرش را
از ایشان طلب کرد .این در حالی است که بر اساس حکم شرع ،با وجود مادر ،برادر ارث
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نمى برد .پس اگر میزان فقه و فهم جعفر بدین پایه باشد که نقص و جهل آن نمایان است ،چگونه
مىتواند امام باشد و دیگران را رهبرى کند (صدوق1395 ،ق ،ج ،1ص.)58
مورد دیگری که صدوق به عنوان دلیلی بر فساد جعفر کذاب میشمارد این است که وی با
«فارس بن حاتم»(لعنـة اهلل علیه) دوستى داشت و او را پاك مىشمرد با آنکه امامهادی(علیه
السالم) از او بیزارى جسته بود و این مطلب در شهرها شیوع پیدا کرده بود و عالوه بر دوستان،
دشمنان نیز از آن با خبر بودند( .همانجا).
بر اساس آنچه گذشت نتیجه میشود که«جعفر بن على» مشهور به جعفر کذاب شخصیت
صالح و مورد تأییدی نداشته است و ادعای امامت او نمیتوانسته مورد قبول شیعیان باشد .روشن
است که فرزند امام یا نبی بودن ،برای هدایت و عصمت از گناه کافی نیست و تالش و مجاهدت
نفس خود فرد الزم است .قرآن داستانهای متعددی از شخصیت ناپسند و سرنوشت شوم برخی
پیغمبرزادگان چون پسر نوح ،پسران یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم خلیل الرحمن (علیهم السالم)
داده است.
 .2 .2فرزند امام عسکری و داستان دیدار کنندگان با جعفر

برای روشن شدن حقیقت ،هر یک از اتفاقات مذکور در کالم کاتب به صورت جداگانه طرح و
بررسی میشود.
الف .روایت ابواالدیان بصری

شیخ صدوق ماجرای ابواالدیان را از زبان وی چنین نقل میکند:
من خدمتکار امام حسن(علیه السالم) بودم و نامههاى او را به شهرها مىبردم و در آن بیمارى
که منجر به فوت امام شد ،نامههایى نوشت و فرمود :آنها را به مدائن برسان؛ چهارده روز اینجا
نخواهى بود و روز پانزدهم وارد سامرا خواهى شد و از سراى من صداى واویال مىشنوى و
مرا در مغتسل مىیابى .ابواالدیان گوید :اى آقاى من! چون این امر واقع شود امام و جانشین
شما که خواهد بود؟ فرمود :هر کس پاسخ نامههاى مرا از تو مطالبه کرد ،همو قائم پس از من
خواهد بود ،گفتم :دیگر چه؟ فرمود :کسى که بر من نماز خواند ،همو قائم پس از من خواهد
بود ،گفتم :دیگر چه؟ فرمود :کسى که خبر دهد در آن همیان چیست ،همو قائم پس از من
خواهد بود و هیبت او مانع شد که از او بپرسم در آن همیان چیست؟ نامهها را به مدائن بردم و
جواب آنها را گرفتم و همان گونه که فرموده بود روز پانزدهم به سامرا درآمدم و به ناگاه
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صداى واویال از سراى او شنیدم و او را بر مغتسل یافتم و برادرش جعفر بن على را بر در سرا
دیدم و شیعیان را بر در خانهاش دیدم که وى را به مرگ برادر تسلیت و بر امامت تبریک
مى گویند ،با خود گفتم :اگر این امام است که امامت باطل خواهد بود ،زیرا مىدانستم که او
شراب مىنوشد و در کاخ قمار مىکند و تار مىزند ،پیش رفتم و تبریک و تسلیت گفتم و از
من چیزى نپرسید ،آنگاه عقید بیرون آمد و گفت :اى آقاى من! برادرت کفن شده است
برخیز و بر وى نمازگزار! جعفر بن على داخل شد و بعضى از شیعیان که سمان و حسن بن
على که معتصم او را کشت و به سلمه معروف بود در اطراف وى بودند .چون به سرا درآمدیم
حسن بن على را کفن شده بر تابوت دیدم و جعفر بن على پیش رفت تا بر برادرش نماز گزارد
و چون خواست تکبیر گوید کودکى گندم گون با گیسوانى مجعد و دندانهاى پیوسته بیرون
آمد و رداى جعفر بن على را گرفت و گفت :اى عمو! عقب برو که من به نماز گزاردن بر
پدرم سزاوارترم و جعفر با چهره اى رنگ پریده و زرد عقب رفت .آن کودك پیش آمد و بر
او نماز گزارد و کنار آرامگاه پدرش به خاك سپرده شد ،سپس گفت :اى بصرى! جواب
نامههایى را که همراه توست بیاور و آنها را به او دادم و با خود گفتم این دو نشانه ،باقى
مىماند همیان(همان ،ج ،2ص.)475

روشن است که ماجرای ابواالدیان بر اساس نقل شیخ صدوق چیزی غیر از تأیید امامت
حضرت ولیعصر(عج) و کذب ادعای جعفر نیست.
ب .نمایندگان شیعیان قم

صدوق در ادامة روایت قبل ،از ابواالدیان چنین نقل میکند:
ما نشسته بودیم که گروهى از اهل قم آمدند و از حسن بن على (علیه السالم) پرسش کردند و
فهمیدند که او در گذشته است و گفتند :به چه کسى تسلیت بگوئیم؟ و مردم به جعفر بن على
اشاره کردند ،آنها بر او سالم کردند و به او تبریک و تسلیت گفتند و گفتند :همراه ما نامهها و
اموالى است ،بگو نامهها از کیست؟ و اموال چقدر است؟ جعفر در حالى که جامههاى خود را
تکان مىداد ،برخاست و گفت :آیا از ما علم غیب مىخواهید ،راوى گوید :خادم از خانه
بیرون آمد و گفت :نامه هاى فالنى و فالنى همراه شماست و همیانى که درون آن هزار دینار
است که نقش ده دینار آن محو شده است .آنها نامهها و اموال را به او دادند و گفتند :آنکه تو
را براى گرفتن اینها فرستاده ،همو امام است(همان ،ج ،2ص.)476
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ج .روایت سنان موصلی

صدوق ماجرای سنان موصلی را از زبان وی چنین روایت میکند:
پدرم گفت :چون آقاى ما ابو محمد حسن بن على (علیهالسالم) درگذشت ،از قم و بالد
کوهستان نمایندگانى که معموالً وجوه و اموال را مىآوردند ،درآمدند و خبر از درگذشت
امام حسن علیه السالم نداشتند و چون به سامرا رسیدند از امام حسن (علیهالسالم) پرسش
کردند .به آنها گفتند که وفات کرده است .گفتند :وارث او کیست؟ گفتند :برادرش جعفر
بن على .آنگاه از او پرسش کردند .گفتند که او براى تفریح بیرون رفته و سوار زورقى شده
است ،شراب مى نوشد و همراه او خوانندگانى هم هستند ،آنها با یکدیگر مشورت کردند و
گفتند :اینها از اوصاف امام نیست و بعضى از آنها مىگفتند :باز گردیم و این اموال را به
صاحبانشان برگردانیم .ابوالعباس محمدبنجعفر حمیرى قمى گفت :بمانید تا این مرد بازگردد
و او را به درستى بیازمائیم .راوى گوید :چون بازگشت به حضور وى رفتند و بر او سالم
کردند و گفتند :اى آقاى ما! ما از اهل قم هستیم و گروهى از شیعیان و دیگران همراه ما
هستند و ما نزد آقاى خود ابو محمد حسن بن على اموالى را مىآوردیم ،گفت :آن اموال
کجاست؟ گفتند :همراه ماست ،گفت :آنها را به نزد من آورید ،گفتند :این اموال داستان
جالبى دارد ،گفت :آن داستان چیست؟ گفتند :این اموال از عموم شیعه یک دینار و دو دینار
گردآورى مىشود ،سپس همه را در کیسهاى مىریزند و بر آن مهر مىکنند و چون این اموال
را نزد آقاى خود ابومحمد (علیه السالم) مىآوردیم ،مىفرمود :همة آن چند دینار است و چند
دینار آن از کى و چند دینار آن از چه کسى است و نام همة آنها را مىگفت و نقش مهرها را
هم مىفرمود .جعفر گفت :دروغ مىگویید شما به برادرم چیزى را نسبت مىدهید که انجام
نمىداد .این علم غیب است و کسى جز خدا آن را نمىداند.
راوى گوید :چون آنها کالم جعفر را شنیدند به یکدیگر نگریستند و جعفر گفت :آن مال را
نزد من آورید ،گفتند :ما مردمى اجیر و وکیل صاحبان این مال هستیم و آن را تسلیم نمىکنیم
مگر به همان عالماتى که از آقاى خود حسن بن على (علیهالسالم) مىدانیم .اگر تو امامى بر ما
روشن کن واال آن را به صاحبانش بر مىگردانیم تا هر کارى که صالح مىدانند بکنند.
راوى گوید :جعفر به نزد خلیفه -که در آن روز در سامرا بود -رفت و علیه آنها دشمنى کرد
و خلیفه آنها را احضار کرد و گفت :آن مال را به جعفر تسلیم کنید ،گفتند :خدا امیرالمؤمنین
را به صالح آورد ،ما گروهى اجیر و وکیل این اموال هستیم و آنها سپردة مردمانى است و به
ما گفته اند که آن را جز با عالمت و داللت به کسى ندهیم ،و با ابو محمد حسن بن على
(علیهالسالم) نیز همین عادت جارى بود.
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خلیفه گفت :چه عالمتى با ابومحمد داشتید؟ گفتند :دینارها و صاحبانش و مقدار آن را
گـزارش مـىکرد و چـون چنیـن مـىکرد آنـها را تسلیـم وى مـىکـردیم ،مـا مکـرر بـه نـزد
او مـىآمدیـم و ایـن عـ المت و داللت ما بود و اکنون او در گذشته است ،اگر این مرد
صاحباألمر است بایستى همان کارى را که برادرش انجام مىداد انجام دهد واال آن اموال را
به صاحبانش برمىگردانیم.
جعفر گفت :اى امیرالمؤمنین اینان مردمى دروغگو هستند و بر برادرم دروغ مىبندند و
این علم غیب است .خلیفه گفت :اینها فرستاده و مأمورند"وَ ما عَلَى الرسُولِ إِال الْبَالغُ"
(عنکبوت .)18 /جعفر مبهوت شد و نتوانست پاسخى بدهد و آنها گفتند :امیرالمؤمنین بر ما
منت نهد و کسى را به بدرقة ما بفرستد تا از این شهر به در رویم و چون از شهر بیرون آمدند،
غالمى نیکو منظر که گویا خادمى بود به طرف آنها آمد و ندا مىکرد :اى فالن بن فالن!
اى فالن بن فالن! موالى خود را اجابت کنید .گوید :گفتند آیا تو موالى ما هستى؟ گفت:
معاذ اهلل! من بندة موالى شما هستم ،نزد او بیایید .گویند :ما به همراه او رفتیم تا آنکه بر سراى
موالیمان حسن ابن على (علیهالسالم) وارد شدیم و به ناگاه فرزندش آقاى ما قائم(علیه السالم)
را دیدم که بر تختى نشسته بود و مانند پارة ماه مىدرخشید و جامهاى سبز دربرداشت .بر او
سالم کردیم و پاسخ ما را داد؛ سپس فرمود :همة مال چند دینار است و چند دینار از فالنى و
چند دینار از فالنى است و بدین سیاق همة اموال را توصیف کرد .سپس به وصف لباسها و
اثاثیه و چهارپایان ما پرداخت و ما براى خداى تعالى به سجده افتادیم که امام ما را به ما معرفى
فرمود و بر آستانة وى بوسه زدیم و هر سؤالى که خواستیم از او پرسیدیم و او جواب داد.
آنگاه اموال را نزد او نهادیم و قائم (علیهالسالم) فرمود که بعد از این مالى را به سامرا نبریم و
فردى را در بغداد نصب مىکند که اموال را دریافت کند و توقیعات از نزد او خارج شود.
گوید :از نزد او بیرون آمدیم و به ابوالعباس محمد بن جعفر قمى حمیرى مقدارى حنوط و
کفن داد و به او فرمود :خداوند تو را در مصیبت خودت اجر دهد .راوى گوید :ابو العباس به
گردنة همدان نرسیده درگذشت و بعد از آن اموال را به بغداد و به نزد وکالء منصوب او
مىبردیم و توقیعات نیز از نزد آنها خارج مىگردید(همانجا).

آنچه از این روایات روشن است این است که اوالً برخالف ادعای کاتب ،وجود حضرت ولی
عصر به عنوان فرزند امام حسن عسکری(علیهالسالم) برای برخی شیعیان معلوم و مکشوف بوده
است .گرچه ممکن است برای کسانیکه از مناطق دوردست به عراق میآمدند شناخته شده نبوده
باشد ،ولی شیعیان واقعی ایشان در نهایت به امام خود هدایت میشدند .در متن کامل روایت
ابواالدیان آنچنان که مشاهده میشود ابواالدیان با خود میگوید اگر جعفر امام پس از حضرت
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عسکری(علیه السالم) باشد ،امامت باطل است و این نشان میدهد که او امام را از روی نشانههای
امامت میشناخته است.
ثانیاً مطلبی که کاتب از آن غفلت نموده این است که به فرض کسی به چشم خود امام را دیده
باشد این موضوع برای خود وی حجت است اما برای اثبات ادعا و اعتقادش به دیگران نمیتواند
تنها به دیده خود استناد و بسنده کند؛ زیرا برای دیگران یقینآور نیست ،بلکه باید درصدد مهیا
نمودن برهان باشد که بتواند با تکیه بر آن ادعایش را برای غیر نیز ثابت کند؛ درست به همین
دلیل است که در روایت سنان ،عبداهلل حمیری به همراهانش میگوید که بگذارید تا جعفر از
تفریح بازگردد تا دربارهاش بیشتر تحقیق کنیم و فقط به شنیدههایمان دربارة وی اکتفا ننماییم و
با برهان و دلیل ادعای غلطش را مبنی بر امامتش رد کنیم.
سوم ،بر اساس آنچه از سخنان فرستادگان قمیدر روایت ابواالدیان و سنان دریافت میشود،
شیعیان راستین هیچگاه افراد ظاهربین نبوده و چیزی را بدون دلیل قبول یا رد نمیکردند؛ چرا که
اینان تربیت یافتگان حریم امامت بودند ،آن چنان که وقتی ابواالدیان از امام عسکری(علیه
السالم) دربارة جانشین پس از ایشان سؤال میکند ،امام به جای اینکه فرزندش را به وی نشان
دهد و بگوید این امام و جانشین پس از من است ،دالیل و نشانههایی دربارة امام پس از خود بیان
میفرماید تا او بتواند بهواسطة آن دالیل امام پس از عسکری(علیه السالم) را شناخته و بر دیگران
نیز مجاجه نماید و آنها نیز بهواسطة دلیل و استدالل امام خود را بشناسند و این شیوة تربیتی
ائمه(علیهالسالم) است.
چهارم اینکه یکی از راهها ی شناخت امام ،علم غیب دانستن امام است و این خود یکی از
بهترین راهها برای شناخت امام است تا بتوان بهواسطة آن بین کسی که ادعای امامت میکند و
کسی که امام واقعی است تمایز قائل شد؛ گرچه هیچ کس منکر این مطلب نیست که این راه تنها
راه نیست و راهای دیگری نیز وجود دارد.
بر مبنای دالیلی که بیان شد مبرهن میگردد که نه تنها سخنان کاتب ادعایش را اثبات
نمیکند بلکه برعکس آنچه که وی بهواسطة آنها برای اثبات ادعایش استناد نموده برعلیه او
بوده و نشان از منطقی و مستدل بودن شیعه میکند و اینکه شیعة امام خود را فقط از طریق
مشاهده نمی شناخته بلکه برای اثبات امامتش همواره دلیل داشته است و دانستن علم غیب هم
یکی از همین دالیل است.
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 .3 .2بررسی ادعای اجماع بر امامت جعفر

کاتب در کتابش مدعی است که شیعة امامیه پس از شهادت امام عسکری(علیهالسالم) دچار
تشتت شدند و به چندین فرقه تقسیم گشتند(کاتب ،ص .)193وی ادعا میکند:
نوبختی و اشعری قمی و شیخ مفید میگویند که تعداد کثیری از شیعة امامیه به ندای جعفر
مبنی بر امامتش لبیک گفته و نزدیک بود که بر امامتش اجماع کنند( همان ،ص.)191

کـاتب مـدعی اسـت که مورخـان بـزرگ شیعی همچـون نوبختی و قمیکه تقریباً هم عصر با
امام زمان میباشند ،اعتراف میکنند که اکثریت قریب به اتفاق امامیه ،امامت جعفر را پذیرفته
بـودند و اختـالفی در وی نداشتـند .ولی این یـک ادعـای بـدون دلیـل است .وقتی به کتب هر
سـه متکـلم مذکور رجـوع میشـود به هیچ وجه کالمی دال بر آنچه کاتب ادعایش کرده است
یافت نمیشود.
اشـعری قمـی در کتـاب المقاالت و الفـرق چنـین بیـان مـیکند که اصحـاب امـام عسکری
(علیهالسالم) پس از شهادت وی به پانزده فرقه تقسیم شدند ( اشعری ،ص.)102
امام عسکری(علیهالسالم) وفات کرد در حالی که ظاهراً هیچ فرزندی نداشت و اموالش بین

برادرش و مادرش تقسیم شد؛ لذا پیروانش پس از وی به چند فرقه تقسیم شدند(همان،
ص.)101

وی سپس شروع به بیان یک به یک فرقهها به همراه آرائشان میکند و میگوید :فرقة امامیه
معتقد بودند که خداوند پس از امام عسکری(علیه السالم) حجتی بر روی زمین دارد که همو امام
مردم بوده و فرزند امام عسکری(علیه السالم) است و عالم به آن چیزهایی است که مردم به آن
نیازمندند و او پس از پدرش قائم به امر امامت میباشد همچنانکه در مورد امامان پیشین نیز امر
همین گونه بوده است(همان ،ص )102و همین طور در چندین صفحه سخنانش را در مورد امامیه
ادامه میدهد و پس از بیان فرقة امامیه میگوید :فرقه ای نیز معتقد بودند که امام عسکری
(علیه السالم) وفات کرد درحالی که فرزندی نداشت؛ لذا جعفر امام پس از وی است .همچنان که
فرقة فطحیه در مورد عبداهلل افطح اعتقاد داشتند(همان ،ص .)110
وی در مورد مذهب امامیه میگوید:
ففرقـة منها و هى المعروفـة باالمامیـة قالت هلل فی أرضه بعد مضى الحسن بن على حجـة على
عباده و خلیفـة فی بالده ،قائم بامره من ولد الحسن بن على بن محمد بن على الرضا  ...اذ قد
فعله امیر المؤمنین و الحسن و فعله الحسن بالحسین مع وصیـة رسول اهلل و اشارته إلیهم [و هى
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ان االمامـة] فی عقب الحسن بن محمد ما اتصلت امور [اهلل و ال ترجع] الى اخ و ال عم و ال ابن
عم و ال ولد ولد ،و مات ابوه فی حیاة جده و ال یزول عن ولد الصلب و ال یکون ان یموت امام
اال ولد له لصلبه و له ولد و ولد ،فهذه سبیل االمامـة و هذا المنهاج الواضح ،و الغرض الواجب
الالزم الذی لم یزل علیه االجماع من الشیعـة االمامیـة المهتدیـة رحمـة اهلل علیها و على ذلک
کان اجماعنا الى یوم مضى الحسن بن على رضوان اهلل علیه (همان ،ص.)106

آنچه در کتاب وی حائز اهمیت بوده ولیکن از دیدة کاتب دور مانده یا به عمد در آن توجه
ننموده است این است که اشعری ضمن شمارش و بیا ن فرق این نکته را هم یادآور میشود که
شیعة امامیه همواره راه حق را میشناخته و پس از شهادت امام عسکری(علیهالسالم) به امامت امام
زمان(عجل اهلل تعالی فرجه الشریف) اعتقاد داشته است و همیشه بر این اعتقاد بوده است که
امامت پس از امام حسن و امام حسین(علیهماالسالم) در اخوین نمیباشد؛ بلکه از پدر به پسر
منتقل میشود و هر امامی فرزند ذکوری دارد که امام پس از وی میباشد؛ لذا در آن زمان نیز
اجماع شیعه امامیه بر این بوده است که امام زمان(عجل اهلل تعالی فرجه الشریف) امام بعد از
پدرش است.
با توجه در متن کتاب اشعری روشن میشود اشعری هیچ گاه نگفته است که شیعة امامیه پس
از امام عسک ری(علیه السالم) دچار تشتت و تفرقه شده باشند؛ بلکه بر اساس صریح کتاب وی
شیعة امامیه از ابتدا راه حق را میشناخته و پیموده است و دچار اشتباه نشده است و همواره بر
امامت امام زمان(عجل اهلل تعالی فرجه الشریف) اجماع داشتهاند و هیچگاه بر امامت جعفر
گرایش پیدا نکردهاند بلکه سایر فرق شیعه دچار این اشتباه شدند.
متکلم دیگری که کاتب برای اثبات ادعایش به سخن وی استناد نموده است نوبختی است.
نوبختی در فرق الشیعه چنین میگوید که اصحاب امام حسن عسکری(علیهالسالم) پس از
شهادتش به چندین فرقه تقسیم شدند .از جمله این فرقهها فرقهای است که معتقدند امام پس از
عسکری(علیه السالم) جعفر است و امام هم به وی وصیت نموده است و فرقة دیگر امامیه است
که همواره معتقد است حقیقت هرگز آنچنان که فرقههای دیگر میگویند نمیباشد؛ بلکه
خداوند حجتی از ولد عسکری (علیه السالم) در زمین گذارده است که امام پس از وی ،هادی
مردم است .وی پس از چندین صفحه توضیح در مورد فرقة امامیه میگوید این راه امامت و
منهاج واضحی بوده که شیعة امامیه همواره مالزم آن بوده است(نوبختی ،ص.)108
عبارات نوبختی در اینباره به این شرح است:
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قالت الفرقـة الثانیـة عشرة و هم «االمامیـة» لیس القول کما قال هؤالء کلهم بل هلل عز و جل فی
األرض حجـة من ولد الحسن بن علی و أمر اهلل بالغ و هو وصی ألبیه على المنهاج األول و
السنن الماضیـة و ال تکون االمامـة فی اخوین بعد الحسن و الحسین علیهما السالم و ال یجوز
ذلک و ال تکون إال فی غیبـة الحسن بن علی إلى أن ینقضی الخلق متصال ذلک ما اتصلت امور
اهلل تعالى  ....فهذا سبیل االمامـة و المنهاج الواضح الالحب الذی لم تزل الشیعـة االمامیـة
الصحیحة التشیع علیه(همان ،ص.)112

عبا رات نوبختی نیز مشابه عباراتی است که در کتاب اشعری ذکر شده بود ولی با اندکی
اختالف که آن نیز تنها در تعداد فرقههایی است که نوبختی بیان میکند؛ یعنی نوبختی نیز معتقد
است اصحاب امام عسکری(علیه السالم) پس از وی شهادتش فرقه فرقه شدند؛ ولی او تعداد این
فرقهها را چهارده عدد میشمارد .مطلب حائز اهمیت درکتاب نوبختی این است که وی نیز با
اینکه درصدد شمارش فرقههاست یادآور میشود که شیعة امامیه همواره به امامت فرزند امام
عسکری(علیه السالم) اعتقاد داشته و هیچ گاه به امامت جعفر معتقد نگشتهاند بلکه میدانستند که
امامت از پدر به پسر منتقل شده و پس از امام حسن و امام حسین(علیه السالم) هیچ گاه امامت بین
دو برادر نبوده است .وی پس از بیان فرقة امامیه در نهایت با توضیح فراوان در مورد اعتقاد امامیه
مطرح میکند که این راه همیشگی و قطعی شیعة امامیه بوده است که پیوسته بر آن استوار بوده و
از آن خارج نشده است.
لذا بر اساس گفتة نوبختی نیز شیعة امامیه همواره راه حق را طی کرده و هیچگاه دچار تشتت
نشده است و این تنها ادعایی بی اساس است که کاتب بدون دقت و توجه در کتب برای اثبات
ادعایش مطرح کرده است.
متکلم سومیکه کاتب از او یاد میکند شیخ مفید است .مفید در الفصول المختاره میگوید:
هنگامیکه امام حسن عسکری(علیه السالم) وفات نمود اصحابش بنا بر آنچه نوبختی بیان
می دارد به چهارده فرقه تقسیم شده است اما جمهور از آنها به امامت فرزند امام عسکری
(علیهالسالم) قائل بوده و والدتش را اثبات نمودهاند و گفتهاند که همنام پیامبر بوده و دو
غیبت خواهد داشت(مفید1413 ،ق ،ص .)318

بر اساس این کالم روشن است که مفید نیز مانند اشعری و نوبختی معتقد است که شیعة امامیه
همواره راه خود را میشناختند و هیچ گاه دچار لغزش نشدهاند .نکتة دیگری که از نوشتار شیخ
مفید حاصل شده و بسیار نیز حائز اهمیت است این است که شیخ به طور کامالٌ صریح بیان می
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کند که جمهور اصحاب امام میدانستند که امام فرزندی دارد که مهدی منتظر بوده و امام
پس از عسکری(علیه السالم) است .برخالف ادعای کاتب این متن از شیخ مفید دیدگاه جمهور
را اعتقاد به امامت حضرت ولیعصر و فرزند امام حسن عسکری (علیه السالم) بیان میکند نه
قائلین به امامت جعفر .اما سخن مفید حتیاندکی باالتر از سخنان اشعری و نوبختی است؛ چرا که
او معتقد است جمهور شیعه ،اعم از امامیه و غیر امامیه ،و اصحاب امام عسکری (علیه السالم)
بـه امامت امام زمان(عج) اعتقاد داشتند نه اینکه تنها شیعة امامیه به امامت آن حضرت اجماع
کرده باشند.
لذا آنچه از مرور آثار سه متکلم نامبرده شده بهدست میآید حداکثر این است که از گروهی
شیعیان به امامت جعفر معتقد شدند و فرقهای همانند فرقة فطحیه-که بعد از امام صادق(علیه
السالم) تشکیل شد -به وجود آوردند .ولی به هیچ وجه کثیر بودن پیروان این فرقه یا نزدیک به
اجماع بودن آن از کالم آنها قابل استنباط نیست و این جز یک نسبت بیدلیل چیزی نمیتواند
باشد .بلکه بر عکس بر اساس کالم شیخ مفید قائلین به امامت حضرت حجت فرقة غالب شیعه
بودهاند .مورخانی که کاتب از آنها نامبرده است تنها درصدد بیان فرقههای ایجاد شده پس از
شهادت امام عسکری(علیه السالم) بودهاند درست مانند اینکه چنین بیان کنیم :در ایران پیروان
ادیان ابراهیمی به سه دسته تقسیم میشوند اما آیا این بدان معناست که پیروان هر سه دین به یک
تعداد است؟! لذا هرگاه به توضیح فرقة شیعه امامیه رسیدهاند اذعان نمودهاند که این گروه همواره
راه حق را پیموده و هیچ گاه دچار تشتت یا اشتباه نشده است.
نتیجه

بر اساس آنچه در مقاله مطرح شد ،میتوان در یک جمعبندی نهایی چنین بیان نمود که اوالً یکی
از راههای اثبات وجود امام عصر شناختن شخصیت افرادی مانند جعفر ،برادر امام عسکری ،که
به دروغ ادعای امامت نمودهاند است و شیعیان نیز از ابتدا به این مطلب آگاه بودند و آنچه کاتب
به عنوان بحران فکری مطرح میکند به هیچ عنوان واقعیت نداشته و تنها زاییدة تخیل وی است؛
زیرا بر اساس شواهد تاریخی که در قدیمیترین و معتبرترین منابع آمده شیعة واقعی هیچ گاه بعد
از شهادت امام عسکری به دلیل ندانستن تکلیف که چه کسی امام بعد از امام عسکری است،
دچار تشتت شده و امامت جعفر را بپذیرد ،نبوده است؛ بلکه کامالً برعکس چنان که بیان گردید
در روایت ابواالدیان ،وی رفتار جعفر را مستمسکی برای عدم پذیرش امامتش مطرح کرده است
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و از همان ابتدا شیعیان راستین امامت امام زمان را قبول داشته و پذیرفتند .ثانیاً پذیرندگان جعفر
هرگز تعداد کثیری نبودند؛ بلکه تعداد اندکی بودند که آنها نیز بعدها مضمحل شدند.
باتوجه به اینکه کتاب کاتب با عنوان تطور الفکرالسیاسی الشیعه دوباره با عنوان دیگری با
عنوان المهدی حقیقـة التاریخیـة ام فرضیـة الفلسفیـة تجدید چاپ شده و در آن شبهات زیادی در
زمینة عدم وجود امام زمان با مباحث دالیل عقلی بر انکار امام زمان یا دالیل تاریخی بر انکار امام
زمان مطرح گردیده است؛ امید است پاسخ گویی به سایر قسمتهای کتاب مانند دالیل تاریخی
بر انکار امام زمان توسط دیگر پژوهشگران صورت گیرد تا با همتی مضاعف تمام شبهات کاتب
پاسخ داده شود.
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