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 علی الهادی؟ع؟ و پیامدهای آن  جعفربن امامت یعا اد  بررسی و نقد 
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 چکیده
جریانی که در اواسط نیمه اول سده سوم هجری؛ اواخر عصر حضور امامان معصوم؟مهع؟، به وقوع پیوست، 
بر شناخت امام زمان؟جع؟ به عنوان امام تأثیر بسزایی داشت. این جریان انحرافی ادعای امامت جعفر بن 

دوران آغازین غیبت امام علی الهادی؟ع؟ بود که در دو دوره از  دوران امامت امامین عسکریین؟امهع؟ و 
روایی _ تحلیلی، مبتنی بر منابع تاریخی  -رو، با روش توصیفی  دوازدهم؟جع؟ قابل بررسی است. نوشتار پیش

ای چگونگی ادعای امامت جعفر و پیامدهای آن را بررسی کرده است. بررسی مرحله به مرحله انحراف  و فرقه
 بن ن عصر، این نتایج را به دست داد: الم( بررسی نقش فارسجعفر و تاثیر و پیامد آن برجامعه شیعی در آ

 پیامدهای امامان عسکریین؟امهع؟ و دوران در  جعفر  امامت ادعای طرح ب( علی؛ بن جعفر  سازی ادعا در  حاتم
د( بررسی پیامدهای  بررسی آشکار شدن ادعای جعفر بن علی پس از شهادت امام حسن عسکری؟ع؟؛ آن؛ ج(

امام، نادیده  نصوص تعیین در  خدشه دوران غیبت که از ملزومات چنین ادعایی بوده است؛ ماننداین ادعا در 
 های شناخته شده  شخصیت از  برخی شیعه، تهییج فقهی بر احکام تاثیر  گرفته شدن نصوص اثنا عشر خلیفه،

 ها.   فرقه پیدایش و باطل و حق انحراف، تلفیق سوی به
، ادعای جعفر  های، فارس بن حاتم، پیامدالهادی؟ع؟ جعفربن علیادعای امامت،   :واژگان کلیدی

 پیدایش فرقه.
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 مقدمه
و از سوی بوده شیعیان اثناعشری  ، به عنوان امتداد نبوت، همواره سرلوحه اعتقاد«امامت»

ز این رو، این جایگاه همچون نبوت در طول است. ا یط و ضوابط خاصیشراشارع مقدس، دارای 
مدعیان، از حیث شخصیت فردی، انتساب  .خ مورد دست درازی طمع کارانی قرار گرفته استتاری

نوع و  -به عنوان ویژگی خاص جانشینان پیامبر خدا؟لص؟–به حکومت، انتساب به قریش 
ترفند ادعا، توان پیروان و داعیان و حیات و ممات مدعی هنگام ادعای امامت، متفاوت 

است که ابتدا توسط فارس بن حاتم  1«جعفر بن علی الهادی؟ع؟»یان، اند. یکی از این مدع بوده
های شیعی ترغیب شد. ابتدا فارس بن حاتم تالش کرد تا امامت سید   به سمت انحراف از آموزه

محمد، فرزند امام هادی را در میان شیعیان نهادینه کند؛ اما با درگذشت سید محمد، فارس با 
ح امامت جعفر بن علی  روی و های کج توجه به ویژگی انحراف در شخصیت جعفر، طر

ح کرد و لذا فارس بن حاتم، به عنوان اولین شخص، به تبلیغ این ادعا همت  الهادی؟ع؟ را مطر
گمارد. این انقالب فکری جعفر بن علی در زمان امام حسن عسکری؟ع؟ به ادعای امامت وی 

تین امام حسن عسکری؟ع؟ و منحرفان تبدیل شد؛ تاجایی که کار به درگیری بین پیروان راس
دعا سد محکمی بر سر راه شیعیان در مسیر ا در ادامه، در آغازین دوران غیبت، اینو کشید 

 شد. شناخت امام زمان
با روش  جا که جعفر ادعایی داشته و این ادعا پیامدهایی داشته است؛ این نوشتار  از آن 

اریخی و فرق انحرافی در پاسخ گویی به چگونگی مبتنی بر منابع روایی، تو تحلیلی _توصیفی 
__________________________________   

رفتارهای  دلیل به شیعی منابع در « جعفر » .است هادی؟ع؟ امام فرزندان از « ابوعبداهلل» به مشهور  علی، بن . جعفر  1
عایناشایست فراوان مورد غضب و روی گردانی امام هادی؟ع؟ و امام   کذب حسن عسکری؟ع؟ واقع شد؛ و به دلیل اد 

اب» به عسکری؟ع؟، برای امام فرزند وجود انکار  همچنین و  امامت  ؛ فخر 505ص ،1ج :1407 است )کلینی، مشهور « کذ 
 و  318 ص ،2 ج تا:  طبرسی، بی ؛269-268 ص ،1 ج :1409 راوندی، ؛199 ص :1430 عنبه، ابن ؛78 ص :1409 رازی،

ک: رحیمی جعفری و رضا نژاد کالئی،  برای  مطالعه بیش .(319 ص ،1 ج :1395 صدوق، . تر در مورد شخصیت جعفر )ر
، فصلنامه «بررسی و تحلیل شخصیت شناسی جعفر بن علی در منابع روایی و تاریخی و تاثیر آن بر آغاز غیبت»، 1399

 (.138-115، ص70انتظار موعود ش
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. این نوشتار استساماندهی شده  و پیامدهای آن سیر شکل گیری ادعای امامت جعفر بن علی
 .جزئیات شخصیت جعفر و فارس نیست  در مقام پرداختن به

 موارد ذیل اشاره کرد: توان به  می ،پیشینه این موضوعزمینه در 
نوشته سید حسین شافع و ، «؟ع؟بازشناسی شخصّیت جعفر بن علی الهادیکاوشی در » مقاله

بررسی شخصّیت و »مقاله (؛ 22-5: ص1396کچایی )شافع و احمدی کچایی، مجید احمدی 
( و 96-77: ص1392، نوشته قدرت اهلل غلمانی )غلمانی، «؟ع؟عملکرد جعفر بن علی الهادی

علی در منابع روایی و تاریخی و تاثیر آن بر آغاز بررسی و تحلیل شخصیت شناسی جعفر بن »مقاله 
، نوشته محسن رحیمی جعفری و زینب رضانژاد کالئی )رحیمی جعفری و رضا نژاد کالئی، «غیبت
ها به  است و البته در آن شخصیت جعفر زمینه تر در  بیشمذکور مقاالت (. 138-115: ص1399

ولی در زمینه بررسی دقیق چگونگی ادعای ادعای امامت وی از باب کذاب بودن اشاره گردیده، 
  امامت و پیامدهای آن بحث خاصی ارائه نشده است.

 . نقش فارس بن حاتم در ادعا سازی جعفر بن علی1
توان اشاره  جعفر بن علی می -نه مطلق انحراف–عنوان زمینه ادعای امامت  موردی که به

ح امامت جعفر، از سوی فارس بن ح  ماهوی حاتم بن فارس»اتم است. کرد، پیشینه سازی طر
 نیمهدر  ولی ؛بوده قزوین اهل اصالتا و شیعه مشهور  محّدثان از  ،(ق183 متوّلد احتماال ) «قزوینی

 تر بیش وی که کندمی نقل صباح بن نصر . است داشته سکونت سامرا در  خویش عمر  دوم
 هدایت مسیر  از  و(  805ص ،2ج: 1404 کشی،) متمایل غلو به کمکم و کردمی نقل را شاذ احادیث

 از است و  برده نام ؟ع؟هادی امام اصحاب شمار  در  را او طوسی شیخ. شد منحرف بیت؟مهع؟ اهل
 طباطبایی، مدرسیو  290 و 176ص :1411 طوسی،) کند  می یاد «ملعون غالی» عنوان به او

شی(. 143ص: 1388  یاد باطنی های  گرایش دارای فردی را فارس ،«رجال» کتاب در نیز  ک 
 حضرت آن با مخالم یخّط  در  و شد جدا امام از نتیجه وی  در (. 522ص: 1404 کشی،) کندمی
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کنش کهبود  ای  اندازه به فارس سخنان ساسیتح. 1گرفت قرار   او مورد در  را امام صریح و یعسر وا
این  در  بن حاتم فاِرس ،منابع از  برخی متن مطابق. (806: ص1409داشت )همان،  دنبال  به

ح کرد و دمحّم سید ابتدا امامت ،در زمان امام هادی؟ع؟ دوران  د،محّم سید وفات از  بعد را مطر
 :1422 بالحق، و ناطق 182ص ،2قسم ،20ج تا:  بی عبدالجبار، )قاضی را جعفر  امامت عایاّد 

 .(806ص: 1409شد )کشی،  فاِرس علیه امام قاطع برخورد باعث مسئله همینظاهرا (. 166ص
 :1411 طوسی،ها و انحرافات اخالقی او )  روی با توجه به شخصیت منفی جعفر بن علی و کج

(، که به صورت علنی در جامعه وجود داشت، هیچ 470ص ،2ج تا:  بی طبرسی،و  290 و 176ص
-248، ص5: ج1368راوی یا رجالی در مدح و فضیلت او مطلبی نگفته است )عالمه امینی، 

 ردیم را فارسداشت، تا جایی که  فارس با ایدوستانه و آمیز مسالمت طرفی جعفر رفتار (. از 250
هم که از شخصیت جعفر  فارس. (113، ص1: ج1395)صدوق،  دکر  معرفی می پرهیزکار  و پارسا

بن علی شناخت داشت، انحراف جعفر را با ادعای امامت جعفر کامل و در مسیر پذیرش امامت 
توان در انحراف و  علت عناد فارس را می. رای شیعیان سدی ایجاد کردحضرت مهدی؟جع؟ ب

شیعیان  از  وجوهات دریافت به همچنانطرد شدن او از طرف امام هادی؟ع؟ دانست؛ ولی او 
فرستاد و در پی آن، با   نمی امام محضر  به را وجوهات این دیگر  که تفاوت این با داد؛ می ادامه

بر بیزاری از فارس و دستور امام مبنی بر عدم پرداخت وجوهات از  رویکرد امام هادی؟ع؟ مبتنی
 امام، خط تدس جعل با که طوری  به ؛افزوده شد فارس دشمنی و خشونت بر  سوی شیعیان به او،

 ادامه خود کار   به چنانهم است، گرفته دستور  امام از  وجوهات آوری  جمع در  که  این بر  مبنی
__________________________________   

یخ در  دو  آن از  یکی که نامه دو  طی ابتدا هادی؟ع؟ . امام 1  عمر  بن علی به خطاب ق 250 سال االول ربیع9 شنبه، سه تار
ه. فرمودند طرد و  لعن را نوشتند؛ فارس قزوینی یخی منابع در  البت   نقل جامعی گزارش فارس اقدامات و  عمل جزئیات از  تار
 است؛ تا جایی که شده یاد خود دور   به آنان تجمع و  بدعت به شیعیان دعوت فسادانگیزی، به وی از  که این جز  نشده؛

روایت  کردند. البته در مورد فرمان قتل فارس بن حاتم اختالف است. در  صادر  را فارس بن حاتم قتل فرمان هادی؟ع؟ امام
 را او  اگر  فرمودند: او  به و  بکشد را فارس تا کردند مامور  را جنید نام به فردی عسکری؟ع؟ حسن است امام آمده دیگری
؛ اما در (210-191ص :1969 نوبختی،) کشت را حاتم بن فارس جنید، پس کرد. خواهد تضمین را رفتنش بهشت بکشد،

یخی سند فرمان قتل فارس توسط امام هادی؟ع؟ قوی  .تر استبررسی منابع روایی تار
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 ،20ج :1409 ؛ حرعاملی،433-420ص :1373 ؛ طوسی،1086ح ،573ص :1404)کشی،  داد   می
. این (85-78ص ،2ج :1431 مامقانی، و 150ص ،11ج و 204ص ،16 ج :1403؛ خویی، 90ص
  .روی فارس، او را به سمت منحرف کردن مردم از امام راستین کشاند کج

، در دوران حضور . 2  بررسی مرحله اول ادعای جعفر
ص دوره زندگی جعفر بن علی، ادعای امامت وی در دو دوره قابل با توجه زمان تاریخی خا

بررسی است: ابتدای دوره در زمان حضور امام است که شامل دوره امامان عسکریین؟امهع؟ است و 
 دوم، دوره امامت امام عصر؟جع؟ و زمان غیبت امام است.

رفتاری و اخالقی  جا که جعفر بن علی خود شخصیتی بود دارای انحرافات اعتقادی، از آن 
؛ پس از مرگ فارس بن حاتم (682ص ،3ج :1409 راوندی، و 328ص :1411 خصیبی،)بسیار 

 وفات از  بعد  را خود امامت عایاّد  جعفر  قبه، ابن گزارشخود میدان دار این انحراف شد. لذا به 
ح دمحّم  سید برادرش،  جعفر  ،خصیبی نقل مطابق (؛ و113، ص1: ج1395کرد )صدوق،  مطر
 امام از  یروایت در  که طوری  به ؛کردمی دنبال ؟ع؟هادی امام امامت دوران در  را خودادعای 

 امام جانشین جعفر، کردندمی گمان که شیعیان از  گروهی پاسخ در  امام کهآمده است  ؟ع؟هادی
)خصیبی،  دیکن دوری جعفر  از  که دنفرمای می است؛ ضمن تشبیه جعفر به فرزند نوح، ،؟ع؟هادی
 حضرت( و در جای دیگر، 534، ص2: ج1370و معروف الحسینی،  382-381: ص1419
 امام هادی؟ع؟ (. همچنین327، ص1: ج1407)کلینی، « است حسن من از  بعد امام: »ندفرمود

 -که در پی ادعای فارس بن حاتم بر امامت جعفر است-فهفکی بکر   ابی ای به در نامه
 : نویسند  می

 ایشان معتبرترین و ؟مهع؟محمد آل ترین  خیرخواه ]؟ع؟عسکری حسن امام]= ابومحمد
 احکام و امامت رشته و است من جانشین و (327همان، ص) من تر   بزرگ پسر  او و است

ح کن و با او بپرسی من از  یخواه  می آنچه. رسد  می او به آن  شما احتیاجات متما رفع مطر
  (.328-327)همان، ص اوست نزد

، به پیشینه ادعای امامت توسط فارس بن حاتم  روزهای روی گردانی امام هادی؟ع؟ از جعفر
داشتند و انحراف او  شیعیان را از فارس برحذر می گردد؛ چرا که امام هادی؟ع؟ برای جعفر بر می
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داد و همنشین وی بود. در  کردند؛ اما به عکس، جعفر به سوی فارس اقبال نشان می را برمال می
 توسط ای هعّد  که ددادن هشدار  شیعیان به انحراف جعفر، امام هادی؟ع؟ خستیننروزهای 

 صراحت به و اعالممنحرف  خود از راه را جعفر امام ؟ع؟،  و شوند؛  می کشیده انحراف به جعفر 
ج دینمسیر  از  جعفر  که چرا ؛است من از  بعد امام حسن، کهکردند  بیان  فرمان بار  زیر  واست  خار

  (.328)همان، ص نیست من
تر و آن تفکر  به طور عادی وقتی انحرافی به وجود بیاید، در طول زمان گستره و عمق آن بیش

کند. از طرف دیگر، طرفداران انحراف در گذشت زمان در پی  تری نفوذ می  در افراد بیش
ل برای موجه جلوه دادن اعتقاد خود هستند و فرزند نداشتن امام حس پایه ن ریزی استدال

عسکری؟ع؟ دستاویز مهمی برای طرفداران جعفر در این دوره برای به انحراف کشیدن شیعیان 
 امامت دوره به نسبت ؟ع؟عسکریحسن  امام امامت دوره در  جعفر بوده است. به همین لحاظ 

تا جایی که بر خالف  طرفداران برخوردار شده بود؛ تر   بیش ها و سرسختی  از تالش ؟ع؟،هادی امام
 و ؟ع؟عسکری امام پیروان میان درگیری و اختالف موجب عاهااّد  اینزمان امام هادی؟ع؟ 

 (.147: ص1388و مدرسی طباطبایی،  200: ص1364و طرفدارانش گردید )شهرستانی،  جعفر 
 امام با مخالفت در  ،بودند جعفر شده طرفداران از  که وی پیروانبعد از مرگ فارس بن حاتم،  

 این 1.بود فارس خواهر  عهده بر  گروه این رهبری و داشتند ابراز های وسیعی  فعالیت ؟ع؟عسکری
کهتّ  و ادببی بسیار  گروه گاه  شریعت احکام به را ؟ع؟عسکری امام که جایی تا ،بودند ا ناآ

 که رفتند پیش جایی تا آنان از  برخی !2بودند داده لقب «حماریه» را امام پیروان وکرده  عنوان می
__________________________________   

ی و  نیاورد ایمان حضرت به عسکری؟ع؟ امام امامت طول در  هرگز  که شده است گفته فارس خواهر  درباره. 1  از  پس حت 
غان از  امام شهادت ال مبل   کتاب نوبختی؛ الشیعه فرق از  نقل به ؛147ص :1388 مدرسی،) بود جعفر  امامت اثبات فع 

 اشتباه نیست مشخص که آورده فارس را به جای نام خواهر  ابن خود نام خطا به شهرستانی (.291ص رازی، حاتم ابو  الزینه
ف از  یا باشد، نساخ از   (.199ص ،1ج :1364 )شهرستانی، مول 

یه را؟ع؟  حسن پیروان که آنان آیا». البته عالمه امینی این مطلب را قبول ندارد:  2  بیت اهل به بلی، کیانند؟ نامیدند، حمار
،این از  اند. برده رشک می همیشه، نبوت  بدگویی ها آن به که شدند می پیدا کسانی زمانشان، در  ها آن از  کدام هر  براى رو
 و  ها یفحاش این شود. نمی لقب گاه هیچ پیروانشان و  آنان براى ها بدگویی این ولی گویند؛ ناسزا را پیروانشان کرده،
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 . (292-291صهمان، ) خواندند «کافر » را امام طرفداران
 و دارد امامت طمع جعفر  ند کهدکر اعالم خود یاران به ؟ع؟عسکری حسن امام مقاطعی در  نیز 
گر  حتی  (.382: ص1419)خصیبی،  درسانمی قتل به مرا توانستمی ا

ح ادعای امامت جعفر در دوران حضور . 3  پیامد طر
ق( که شروع انحراف جعفر بن علی بوده و تا ادعای 260تا  250ای از تاریخ )سال در برهه

که شیعیان با   امامت وی ادامه یافت؛ مسیر انتخاب امام را از منشأ آن دچار تردید کرد تا جایی
 گردد: مشکالتی در بحث امامت مواجه شدند که در ادامه پیامدهای این ادعای ناحق بررسی می

ح است: برخی پیامدها  بدین شر

 چند پارگی جامعه شیعی و تقابل با یکدیگر  .3-1
حرکت انحرافی جعفر بن علی و پیگیری آن، به جمع شدن پیروان فارس، گرد جعفر بن علی 

 هاماتاتّ  که یحّد  تا میان طرفداران جعفر و شیعیان واقعی بود، خصومتمنجر شد، و پیامد آن 
کار به جایی رسید که  !انجامید فیزیکی برخوردهای به مواردی در  حّتی و یافت تشّد  هم بر  آنان

کردند  غرق را او ،انداخته آبی حوض در  را نفیس نام هب ،جعفر  خادم ،امام هادی؟ع؟ شیعیان
 جعفر  سرشناس پیروان از  نفر  دو همچنین (.114: ص1361و اشعری،  115ص :1969)نوبختی، 

 امام دستور  به ؛خواندندمیفرا او یسو به را مردم ،کرده حمایت وی از  آشکارا سامرا در  که
 امام شهادت تا و گریختند کوفه به شدن کشته ترس از  آنان وگرفتند  قرار  تعقیب مورد ؟ع؟هادی

 (.385ص :1419)خصیبی،  نداشتند را سامرا به بازگشت جرأت ؟ع؟عسکری
این تفرقه بین شیعیان اندک در مقابل دشمنان بسیار و برخوردار از قدرت حکومت، جز 

                                                                                                                     
 

یزد، می پست جاهاى به که ها کثافت مانند و . شود می جمع ها، بدگویی )عالمه « کند می پیدا را خودش پست جاى ر
،  ج  .(1368، مترجم: جمعی از نویسندگان، کتابخانه بزرگ اسالمی، تهران، 250-248، ص 5امینی، عبدالحسین، الغدیر

های متعدد دارد که هر براین اساس، اگر چه عالمه امینی با مطلب مذکور مخالف است؛ نظریه مقابل پشتوانه روایی و نقل
 کدام در جای خود ذکر شده است.
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 تضعیم شیعیان واقعی پیامدی نداشت.

 تردید و تحیر در شناخت امام .3-2
 شیعیان از  برخی شد سبب فاِرس، پیروان سوی از  امامتش مورد در  جعفر  عایاّد  ترویج و تبلیغ

 . شوند امام رنجش موجب و تردید دچار  ؟ع؟عسکری امام امامت در 

 و شکبه  من مانند پدرانم از  یک هیچ: »نددفرمو و ندکرد شکوه این مورد در  ؟ع؟عسکری امام
این بیان امام  (.487ص :1404 حرانی، شعبه )ابن «نشدندگرفتار  امامت امر  در  شیعیان تزلزل

 امام دارد؛ تا جایی کهحکایت از گسترش انحراف به وجود آمده توسط جعفر و پیروانش 
نگفتند  سخن او با هرگز  و کردند رابطه قطع جعفر  با خود، شریم عمر  پایان تا عسکری؟ع؟

شک و تزلزل شیعیان توسط جعفر و طرفدارانش همچنان ادامه یافت  (.107ص :1969)نوبختی، 
 و پس از شهادت امام عسکری؟ع؟ دو چندان ظاهر شد.

 عباسیارتباط با دستگاه خالفت . 3-3
کمیت و خالفت در دوران امامان عسکریین؟امهع؟ در دست عباسیان قرار داشت  از آن  جا که حا

ترین  و به هر حال مردم بسیاری هم خواهان آنان بودند و از طرف دیگر خلفای عباسی، مهم
دانستند؛ از این اختالف پیش آمده نهایت استفاده را  دشمن خود را خلفای رسول خدا؟لص؟ می

 خالفت دستگاه با جعفر  رابطه و دوستیند و از این طریق ارتباط جعفر به دربار فراهم شد. کرد
 رفت که جعفر در  تا جایی پیش (؛476، ص2: ج1395و صدوق،  74: ص1411سی )طوسی، عبا

گاه موضوع این از  را خلیفه ؟ع؟،عسکری امام شهادت و بیماری دوره  خبر، این دنبال به. دکر آ
 باشند و داشته حضور  جا  آن در  تا فرستاد امام خانه به را خود اعتماد مورد خادمان از  برخی خلیفه

 .(476، ص2: ج1395)صدوق،  کنند گزارش برایش دقیق صورت  به را وقایع همه

کوبید و از طرف  بنابراین، از طرفی دستگاه خالفت عباسی بر طبل انکار امام زمان؟جع؟ می
دیگر، جعفر، به عنوان برادر و بزرگ خاندان امامت و طرفدارانش پرچمدار امامت شده بود. این 

 دو عامل پیچیدگی و سرگردانی شیعیان را در شناخت امام راستین دوچندان کرده بود. 
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 ، دوره غیبتجعفر  امامت یعا اد  حله دوم . بررسی مر4
تر   ادعای امامت جعفر بن علی پررنگ غیبت،دوره  آغاز ؟ع؟ و عسکریحسن  امام شهادت با

شد و دو تفاوت مهم با دوره قبل پیدا کرد: اول، در این دوره، امام حاضر وجود نداشت تا مردم با 
لکه به واسطه و نایب امام دسترسی برخورد و روشنگری ایشان باطل بودن مدعی را ببینند، ب

، مسیر برخورد با  داشتند و لذا به طور طبیعی مسیر ادعای امامت جعفر هموارتر شده بود و متقابال 
تری داشت؛ دوم، ادعای جعفر با کارهایی از قبیل  این ادعا برای عالمان شیعه پیچیدگی بیش

خودنمایی کرد، که از ادعا عبور کرده و جای امام نشستن و ایستادن و تملک اموال امام و غیره 
 وارد مرحله عمل شده بود.

 ادعای امامت در کسوت وصایت برادر .  4-1
عملی کردن  قصد به جعفر  ،در آغاز دوره غیبت و پس از شهادت امام حسن عسکری؟ع؟ 

 بر  ،عزا  صاحب عنوان  به او. کرد معّرفی برادر  وصی را خود امامت، مقام به دستیابیادعای خود و 
 عنوان به تبریک و ؟ع؟عسکری امام شهادت بر  تسلیت معرض در  را خود و ایستاد امام خانه در 

 بن عثمان توسط امام کفن و غسل کار  که  است زمانی شده همچنین گفته! داد قرار  بعدی امام
بود که این  هکردآماده  ؟ع؟عسکری امام پیکر  بر  نماز  خواندنبرای  را خود جعفر  شد، تمام سعید

 :1395بود )صدوق، ای مرسوم  عمل در آن زمان به معنای اعالن جانشینی امام قبل، شیوه
 (.43ص ،2ج :1406امین،  و 25ح 476-475ص

آید، جعفر با این رفتارهای خود در حقیقت، ردای امامت  که از این گزارش تاریخی بر می چنان
عوت کرده است. اما در زمینه وصایت و این که را شایسته خود دیده و شیعیان را رسما به خود د

تواند وصی پیامبر خدا؟لص؟ باشد، بحث مفصلی است که این  هایی می چه فردی با چه ویژگی
: 1395و آیتی و آل بویه،  108-87: ص1394نوشتار در مقام بیان آن نیست )ر.ک: شهبازیان، 

 (.165-145ص

 طلب اموال خاص امامت از شیعیان. 4-2
جعفر برای اثبات ادعای امامت خود دریافت اموال خاص امام بود که از  رفندهایز تیکی ا 
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 امام جا که این اموال توسط وکالی از آن 1شد. نقاط مختلم ممالک شیعی برای امام فرستاده می
داشت )چرا که بین  های امامت را می شد؛ جعفر، باید هنگام تحویل گرفتن امام نشانه جا می جابه

جا که  هایی وجود داشت( و از آننشانهبرای یقین به امام بودن تحویل گیرنده،  یشانوکالامام و 
نمود؛ چنان که  ها غافل بود؛ در زمان تحویل اموال، از ارائه عالئم ناتوان می جعفر از این نشانه

د، با با اموالی از طرف شیعیان وارد سامرا شدن 2در همان روزهای اول، وقتی گروهی از قم و جبال
وجوی جانشین ایشان به جعفر رهنمون  شنیدن خبر شهادت امام حسن عسکری؟ع؟ در جست

 کند:  شدند. شیخ صدوق این قضیه را از زبان ابواالدیان چنین روایت می
 . بعد از دندش ؟ع؟عسکری امام جویای و سامرا وارد اموالی با جبال و قم اهل از  گروهی

گاه  نشان ها  آن به را جعفر  ،حاضران کیست؟ امام جانشین: پرسیدند امام، رحلت از  یآ
 هایی پول و هانامه داشتند اظهار  و گفتند تهنیت و تسلیت سالم، جعفر  به ها  آن. دادند

 امام خدمت را مالی هرگاه ما :گفتند !بدهید من به را ها  آن: گفت جعفر . ایم هآورد
میزان  و سپس است مقدار  فالن الوما ند که اینفرمودمیامام  آوردیم،می ؟ع؟عسکری

__________________________________   

ق . اموال 1  مبالغ به گاهی شدند؛  می سپرده بعدی امام به نذورات و  شرعی وجوهات عنوان به که امامت مقام به متعل 
ی که طوری  به رسیدند؛ می ای  مالحظه قابل و  هنگفت . کرد  می وسوسه ها  آن به دستبرد در  را امام وکالی مواردی، در  حت 

 را ها آن خوشحالی با رفت؛ خانه های  خزینه سراغ به امام اموال تصاحب برای؟ع؟ عسکری امام شهادت شب در  جعفر 
هر  ا ببرد؛ خود با بوده، کرد مهر  را آن چه تا آمد خانه های  خزینه سراغ شب آن فردای. برگشت خود منزل به و  کرد م   چون ام 

: گفتند ها  آن! انداخت وحشت به را کنیزان و  خدمتگزاران صحنه این. بود نمانده باقی مال از  اندکی جز  کرد، باز  را مهرها
 آن که تا نداشتیم گفتن سخن و  حرکت قدرت ما و  شدند  می بار  شترانی بر  ها  ذخیره و  متاع این دیدیم که خدا به سوگند
 امام حال این در . کوبید  می دیوار  بر  را خود سر  حسرت با جعفر  شدند! بسته بودند، که نحوی به درها و  افتادند راه به شتران
. شدند پنهان جعفر  دید از  سپس و  «شوی؟ می من حقوق متعرض چه برای! جعفر  ای» فرمودند: جعفر  به؟جع؟ عصر 
 :1409 ؛ راوندی،310ص :1411 ؛ طوسی،331، ص1 ج :1407 کلینی،) نیافت را ایشان ولی رفت؛ حضرت آن دنبال به جعفر 

 .(422ص ،4ج :1961 شهرآشوب، ابن و  960ص ،2ج

 است توابعی و  مضافات و  بصره ماه و  کوفه ماه شامل جبال آمده است: چنین جبال حدود درباره الممالک مسالک . در  2
است  خوزستان آن شرقی سمت و  اصفهان و  فارس و  خراسان بیابان جبال شرقی حد و  سرزمین متصل است دو  به این که

 (.204 - 195ص الممالک، مسالک از  ذیل واژه، تلخیص« ج»، حرف 7: ج1342)دهخدا، 
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 :گفت جعفر . دانستند صاحب مال را می مهر  نقش حتی و فرمودند مال هر شخص را می
گر  :گفتند ها  آن. دهید  می نسبت داد،  نمی انجام که را چیزی برادرم گویید! بهمی دروغ  ا

 (.477ص :1395)صدوق،  بیاور  دلیل ما برای ،هستی امام تو

 ؟ع؟فرزند برای امام حسن عسکری انکار وجود. 4-3
جعفر در مواجهه با دو مسئله، به انکار فرزند برای برادر روی آورد تا بتواند ادعای دروغین خود 
را ثابت کند: مسله اول، ظاهر شدن طفلی است که خود را فرزند امام عسکری؟ع؟ معرفی کرد. 

 گوید:  اره دارد: مرحوم صدوق مینقلی است که به جریان نماز بر پیکر امام حسن عسکری؟ع؟ اش
 کفن را برادرت جنازه: گفت جعفر  به و آمد بیرون امام، خانه خادم ،عقید ،هنگام این در 

 در  شیعیان که    درحالی شد، خانه وارد جعفر . بگزارید نماز  حضرت پیکر  بر  بیایید کردند،
 پیشاپیش سلمه به معروف ،علی بن حسن و عمری سعید بن عثمان. بودند او اطراف

 جعفر . بود تابوت و کفن در  امام جنازه شدیم، اردو خانه حیاط به وقتی. داشتند قرار  آنان
گهان د،بگوی را نماز  تکبیر  خواست وقتی. بگزارد نماز  جنازه بر  تا رفت پیش  کودکی نا

 پدرم بر  باید من برو؛ ار کن !عمو: گفت و کشید کنار  را او ؛گرفت را جعفر  لباس و آمد بیرون
 جنازه بر  کودک آن. رفت کنار  بود، شده دگرگون اش  قیافه که  درحالی جعفر . بگزارم نماز 
 کرد دفن ؟ع؟هادی امام ،پدرش کنار  در  و خود خانه در  را حضرت و خواند نماز  امام

گر  :شد مسئله دوم، هنگام درخواست تحویل اموال به او گفته می .(همان)  امام تو ا
 خواست آنان از  خلیفه. کرد شکایت ها  آن از  خلیفه نزد جعفر . بیاور  دلیل ما برای ،هستی

 عالمت با که بدهیم کسی هب را اموال مأموریم ما :گفتند ها  آن! بدهند جعفر  به را مال که
 :گفتند بود؟ چه دمحّم ابو با شما عالمت: پرسید خلیفه. باشد همراه نمعیّ  ای  نشانه و
گر  کرد؛ می بیان را مقدارشان و هاآن صاحبان و دینارها نوع دمحّم بوا  جانشین مرد این ا

 بندند؛می دروغ برادرم به ها  این کرد عااّد  جعفر . دهد انجام را برادرش کار  باید اوست،
گاهی این زیرا گاهی مستلزم ها  آ  )همان(.  است غیب از  آ

ح می ه این شد که پس چه کسی هست که ب براساس این رخدادها در ذهن این سوال مطر
گاهی دارد؟ و از رفتار جعفر چنین برداشت می شد که او، امام نیست.  لذا در همان نقل  علوم آ

 این با خواستمی او «بود؟ که کودک آن»: گفت جعفر  به ،بود حاضر  که وشاء جاحز آمده است: 
 را او حال به تا واهلل» :گفت جعفر . کند محکوم داشت، امامت عایاّد  ناحق به که را جعفر  سؤال،
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 (.همان) «شناسمنمی و ندیده

 ؟ع؟ادعای میراث از ترکه امام حسن عسکری .4-4
رسد و در  مادر میفرزندان و پدر و  همسر، که ارث میت ابتدا به در قرآن به صراحت آمده است 

امام خمینی، ؛ 11نساء: برند ) می ارث ،که درجه دو هستند 1، برادران و خواهرانصورت نبود فرزند
برادر مدعی است؛ بدان معناست که وقتی جعفر میراث برادر را  ،(. بنابراین389، ص2: ج1392

 من امام بعد از ایشان هستم.و من فرزند و جانشین ندارد 

 سوسن) ؟ع؟عسکری امام مادر  و جعفر  میان که اختالفی و ارث تقسیم جریان در  شده گزارش
 اموال از  نیمی توانست جعفر  نهایت در  ؛پیوست وقوع به ،(503ص ،1ج :1407)کلینی،  (حدیث یا

ک به حّتی او (.1941 ص ،3 ج :1379 ببرد )قمی، ارث به را ؟ع؟عسکری امام  برد دست امام ماتر 
 و 524ص :1407کلینی، ) 2کرد اقدام آنان از  برخی فروش به و حبس را حضرت آن کنیزان و

عقیده جعفر را همین طلب ارث حتی مرحوم صدوق علت فساد . (227ص ،5ج :1363مجلسی، 
 ؟ع؟الحسن أم من راثیالم طلب یف استعان بمن استعانته أمره فساد علی لیالدل من و»داند:   می

 (.58، ص1: ج1395)صدوق، «  األم مع رثی ال  األخ أن أجمعوا ؟مهع؟آباءه أن عةیالش أجمعت قد و
__________________________________   

ُه   >ُيوِصيكُم .  1 ْولَِدُكْم  فِى  الل َ
َ
َكرِ   أ ِ  ِمْثُل  ِللذ َ  َفَلَها َواِحَدًة  كَانَْت  ِإن َو   َتَرَك  َما ُثُلَثا َفَلُهن َ  اْثَنَتيْن  َفْوَق  ِنَساًء  ُكن َ  َفِإن   اْلُأنَثَييْن  َحظ 

ْصُف  نُهَما َواِحد   ِلكُل  ِلَأَبَوْيِه  َو   الن ِ ُدُس  م ِ ا الس ُ ْم  َفِإن  َوَلٌد  َلُه  كَاَن  ِإن َتَرَك  ِمم َ
ُه  َيُكن ل َ

َبَواُه  َوِرَثُه  َو  َوَلٌد  ل َ
َ
ِه  أ ُلُث  َفِلُأم ِ  ِإْخَوٌة  َلُه  كَاَن  َفِإن  الث ُ

ِه  ُدُس  َفِلُأم ِ ة   َبْعِد  ِمن  الس ُ ْو  بَها ُيوصِی  َوِصي َ
َ
، براى: که کند می سفارش فرزندانتان باره در  شما به ؛ خداَدْين...< أ  همچون پسر

 آنان براى فقط میراث، سوم دو  پس باشند، دو  از  بیش یا[ ]دو  دخترانی ]وارث[ آن اگر  و  باشد دختر  دو  ارث[ سهام ]و  بهره
 فقط میراث، ششم یك مادرش و  پدر  براى و . اوست براى فقط میراث[ ]از  نیمی پس باشد،[ دختر ] یك ]وارث[ اگر  و  است

 از  مادرش و  پدر  ]تنها[ و  باشد، نبوده برایش فرزندى اگر  و  باشد فرزندى ]متوفا[ آن براى اگر  شده[ ]مقرر  دو  آن از  یك هر  براى
 براى فقط ]میراث[ ششم یك پس باشد؛ برادرانی برایش اگر  و  است مادرش براى فقط( میراث) سوم یك پس برند؛ ارث او 

ه ]و  است مادرش ه است پدر  آِن  از  بقی   .«کرده...  سفارش بدان که است وصیتی ]اجرای[ از  بعد ها[ این همه البت 

 اهل اطالع از  پس که بوده طالب ابی بن جعفر  اوالد از  ای  دختربچه کنیزان، آن ضمن است، در  شده گفته که طوری  به. 2
 :1407 کلینی،) کند رد صاحبش به را دختر  آن کردند تا ملزم را او  و  فرستادند او  خریدار  نزد اشرفی 41 اتفاق، این از  ناحیه

 (.227 ص ،5 ج :1363 مجلسی،  و  524ص
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 رشوه دادن برای کسب منصب امامت. 4-5
کم دادن به «رشوه» ،امامت جایگاه آوردن دست هب برای علی بن جعفر  اقدامات از  یکی  حا

 : گوید  می عباسی حکومت وزرای از  خاقان، نب یحیی بن عبیداهلل. بود وقت
 من به را برادرم مقام: گفت و آمد خلیفه نزد ،برادرش شهادت از  پس ،علی  جعفربن
 او به وزیر  !پردازم  می شما به آن بابت دینار  هزار  ستبی مبلغ ساالنه عوض در  بدهید،

 ،بودند امام تو برادر  و پدر  کنند  می گمان که کسانی برای سلطان !احمق ای: گفت
 منصرف عقیده این از  را آنان است نشده قموّف  این، وجود با و کرده آماده را شمشیرش

گر  کند؛  سلطانغیر و سلطان تأیید به مندی،  بهره برادرت و پدر  مقام از  یعیانش نزد تو ا
گر  و نداری، نیازی  تو به را مقام این تواند  نمی سلطان نداری، را مقام آن ستگیشای ا
  .بدهد

همین جواب  و رفت سلطان نزد دهد،  می قرار  اهانت مورد را او وزیر  که کرد مالحظه جعفر  چون
 معروف الحسینی، و هاشم 379ص :1395صدوق،  ؛505ص ،1ج :1407کلینی، ) شنید او از را 

 .(535-534ص ،2ج :1370

 عباسی خالفت کارگزاران از  یکی به بود شده حاضر  علی بن جعفر : است آمده دیگر  جای در 
مفید، ) نشد قموّف  که بخرد دینار  هزار  بیست سالی مبلغ به راخالفت }امامت{  مقام و بدهد رشوه
برای جانشینی جا که جعفر  . از آن(283-282ص ،3ج :1382، اربلی ؛211ص ،2ج )الم(:1314

ای نداشت،   برادر شایسته نبود و حتی به اندازه برادر خود، سیدمحمد از خوشنامی و تقوا بهره
زد تا در جامعه شیعی عصر خود، موانع  ای چنگ می برای اثبات ادعای امامت خود به هر وسیله

ن به دربار حکومت ترین کارها که پناه برد سر راه را بردارد؛ حتی برای اثبات امامت خود از زشت
عنوان غاصبان خالفت اهل بیت؟مهع؟ باشد، کوتاهی نکرد. در نتیجه هیچ راهی برای  عباسی، به

 من»پوشش ادعای امامت جعفر بن علی و برائت او از این گناه نابخشودنی وجود نداشت؛ که 
« ؛ کسی که ادعای امامت کند و اهل آن نباشد، کافر استکافر  فهو أهلها من سیل و اإلمامة ادعی

 (.  372، ص1: ج1407)کلینی، 

 پیامدهای ادعای امامت جعفر در دوره غیبت. 5
در خصوص ادعای امامت جعفر و وضعیت خاصی که او داشته، این نکته قابل مالحظه است 
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در پی آن، ورود مدعی  که با توجه به خالی بودن کرسی امامت )غیبت( و وجود مدعی حاضر و
؛ اضافه بر این دو مسئله اصلی، در طول تاریخ تشیع امامت از فاز ادعا به فعلیت بخشیدن به آن

چنین ادعایی  هیچ مدعی امامتی در بین فرزندان امامان نبوده، مگر این که دیگران در مورد او
یافته است؛ ولی جعفر هم زنده اند و خود او منکر بوده و یا بعد مرگ ایشان این ادعا تحقق داشته

کرد. بنابراین، نوع این ادعا هم از لحاظ  بود و هم خود سرسختانه بر این ادعا پافشاری می
شخصیت و انتساب مدعی به خاندان اهل بیت؟مهع؟ و هم از نظر برهه تاریخی خاص شیعه 

ر ادامه بررسی بسیار حساس بود و لذا پیامدهایی برای جامعه شیعی داشت که این پیامدها د
 گردند:   می

 ها و ویژگی های امامت  . تغییر در نشانه5-1
های امامت، از قبیل معرفی و یکی از مبانی کالمی شیعه در پذیرش امام معصوم، وجود نشانه 

امضای امام پیشین، شمولیت وصایت پیامبر خدا؟لص؟، عصمت، علم امامت و داشتن ودایع 
تاریخ برای تمامی جانشینان دوازده گانه پیامبر خدا؟لص؟ نزد  امامت است و این مبنا در طول

 شیعیان اثناعشری جاری بوده و در این موارد هیچ اختالفی تا آن زمان وجود نداشت. 

گر قرار باشد جعفر بن علی طبق مدعای خود امام باشد، این مبنای کالمی در هم  کنون ا ا
 خواهد شکست؛ چرا که:

گر قرار است جانشین پدر امام پیشین او ر. 5-1-1 ا معرفی و امامت او را امضا نکرده است. ا
کلینی،  «است حسن من از  بعد امام» باشد که امام هادی؟ع؟ فرمودند: . از 1(327، ص1: ج1407)

طرف دیگر، نه تنها امام هادی وی را جانشین خود معرفی نکردند، بلکه او را الیق این منصب 
ند کرد تشبیه نوح فرزند به را اوحتی  و دنکن دوری جعفر  از هم ندانستند و دستور دادند: 

 .(534ص ،2ج :1370 نی،یالحس معروف و 382-381ص :1419 خصیبی،)
گر قرار است جعفر جانشین برا باشد که حضرت، فرزندشان،  -امام حسن عسکری؟ع؟-در ا

«  مبعد من صاحبكم هذا قال و  ابنه ُممد أبو  أراین: »اندحضرت مهدی؟جع؟ را معرفی کرده

__________________________________   

 .رجوع شود به کتاب شریف کافی کتاب الحجه باب نص بر امامت ابو محمد حسن بن علی العسکری؟ع؟ .1
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 تا امام که  زاری کردند تا جایی (. و بالعکس حضرت از وی اعالن بی328، ص1، ج1407)کلینی، 
: 1969نگفتند )نوبختی،  سخن او با هرگز  و کردند رابطه قطع او با خود شریم عمر  پایان

 .(107ص
. بحث وصایت و احادیث اثناعشر خلیفه که در هیچ کدام اسمی از جعفر نیامده است 5-1-2

گر قرار باشد (165-145ص: 1395 بویه، آل و آیتی و108-87ص: 1394 شهبازیان،: ر.ک) . ا
ج از اوصیا و ائمه اثنا عشر داخل شود، به این اصل  مسلم اخالل وارد خواهد شد. فردی خار

اهلل است وحال آن که  های منحصر به فرد امام و خلیفة.  بحث عصمت؛ که از ویژگی5-1-3
کرد. بعد از شهادت امام عسکری؟ع؟ وقتی جعفر به عنوان جانشین برادر بر  جعفر علنا گناه می

 گوید:  در خانه ایستاده بود، ابواالدیان با تعجب می
گر : گفتم خود با و خوردم جا جریان این از  من  عوض امامت وضع پس باشد، امام جعفر  ا

 بازی قمار  و خورد  می شراب جعفر  که ودمب دیده خود چشم با من زیرا است؛ شده
 (.477ص :1395 ،صدوق) بود تنبور  و تار  اهل و کرده  می

ردای امامت  . علم امامت؛ طبق عقیده شیعه علم امامت گوهری االهی است که وقتی5-1-4
شود، این موهبت االهی )برفرض که از قبل در آنان نباشد حّداقل در  بر دوش امام انداخته می

شود که بعد از آن امام در مقابل تمام  زمان به عهده گرفتن امامت( در درون ایشان ایجاد می
امام باقر؟ع؟ ها پاسخگو است و درماندگی در برابر سوال برای امام معنا ندارد. سواالت انسان

 فرماید:  می
؛ نه، قسم به ء ىبش جاهَل  ء ىبش عاملا أبدا جاهَل  -خلیفة اهلل- عاَل كوني ال  اهلل و  ال 

طور نیست که به یک چیز عالم به  خدا خلیفه خداوند به هیچ چیز جاهل نیست. این
کلینی،   (. 262، ص1: ج1407یک چیز جاهل )
ابواالدیان که منتظر سوال جانشین امام عسکری؟ع؟ از حال آن که جعفر در مواجهه با 

ها بسته شده ها و دینارها بود و این که نامههای درهمهای همراه خود و مقدار و نشانههمیان
و تازه برآشفته شد که از من خبر غیب  (477ص :1395 ،)صدوق بودپاسخ داده شوند، عاجز 

تواند جانشین و خلیفة اهلل باشد، مگر این راوان نمیخواهند. در نتیجه جعفر با این جاهلیت ف می
 که این خصوصیت خاص امام معصوم نادیده گرفته شود.
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 ودایع که ؟اهع؟زهرا حضرت و ؟ع؟علی امام و پیامبران میراث از  ی. ودایع امامت؛ اشیای5-1-5
شد )طوسی،  می شمرده امام شناخت معیارهای از  یکی و بوده شیعه امامان نزد ،نام داشت امامت
در هیچ یک از منابع روایی و  .(106-73: ص1391و طباطبایی و بهرامی،  375: ص1430

ای نشده که امام هادی؟ع؟ یا امام حسن عسکری؟ع؟ ودایع امامت  تاریخی به این مطلب اشاره
 را به شخصی چون جعفر سپرده باشند.

 . تغییر در احکام فقهی شیعه5-2
و  شد برادر  میراث عیمّد  امام، مادر  بودن زنده رغم به امامت خود،در پی تثبیت ادعای  جعفر 

 براساس زیرا است؛ تسنن اهل فقه مطابق مطالبه این کرد. شکایت عباسی حکومت دستگاه به
گر  تسنن، اهل فقه  برادرش و مادر  میان باید ارث بود، درگذشته فرزند بدون عسکری امام ا

 از  تن کی یحتّ  وجود با و هستند اول طبقه جزء والدین امامیه، فقه طبق ااّم  شد؛می تقسیم
: 1395و همان،  171: ص1377رسد )صدوق،   نمی ارث دیگر  طبقات از  یک هیچ به اول، طبقه

کم جور  .(58-47، ص1ج  مذهب در  فقهی احکام از  جعفر  انحرافات از  یکی نیز  رجوع جعفر به حا
کم به مراجعه امامیه، مذهب مبانی اساس بر  زیرا است؛ عتشیّ  گر  یحتّ  جور، حا  صاحب با حق ا
 1.نیست جایز  باشد، مال

 . تهییج برخی از بزرگان شیعه به سوی انحراف5-3
ادعای کردن بعد از شهادت امام عسکری؟ع؟ و در معرض قرار گرفتن رسمی جعفر برای عملی  

 به هایی  نامه ارساِل  به ،شیعه نشینهای  سرزمیندر گستره  یشامامت خود و تثبیت موقعیت خو
 این در  جعفر . مستقیما  اقدام کرد آنان وجیهت و رضایت جلب منظور  به شیعه خواّص  و بزرگان

__________________________________   

 آصف محقق: االسالم، دعائم محمد، بن نعمان المغربی، حیون ابن ؛412-411،ص7ج و  ،67ص ،1ج :1407 کلینی،. 1
 دارالکتب خرسان، محقق: حسن االحکام، یبتهذ طوسی، ؛530ص ،2ج :1385 البیت؟مهع؟، آل مؤسسه قم، فیضی،

 حوزه مدرسین جامعه قم، غفاری، اکبر  علی محقق: الفقیه، الیحضره من صدوق، ؛303-301ص ،6ج :1407 االسالمیه،
تی، رسولی هاشم محقق: عیاشی، تفسیر  مسعود، بن محمد عیاشی، ؛4-2ص ،3 ج :1413 قم، علمیه  المطبعة محال

 .254ص ،1 ج تا:تهران، بی العلمیه،



 

 

109 

قد 
 و ن

سی
برر

ّدعا
ا

 ی
مت

اما
 

ربن
جعف

  
؟ع؟

دی
الها

لی 
ع

... 

 جانشین و وارث دکر عااّد  و دانست حرام و حالل علم ویژه  به علوم، همه به معالِ  را خود ها،  نامه
 1قم در  ؟ع؟عسکری امام نماینده قمی، اسحاق بن احمد به ای   نامه مثال .است ؟ع؟عسکری امام

ح کرد و او از پاسخ درماند )طبرسی، فرستاد.  ص تا:بی احمد بن اسحاق با جعفر سواالتی مطر
جعفر در موارد متعددی اموال رسیده به سامرا را  (.290-287ص ،1ج :1404: کشی و 468

شیعیان، تربیت شده های جا که حامالن این اموال و نامه خواست تصاحب کند؛ ولی از آن می
هایی را درخواست داشتند که ها و عالمتها، نشانه  تحویل گیرنده آن اهل بیت؟مهع؟ بودند، از 

شد، دروغین بود مدعی، برمال و اموال برگردانده  چنانچه تحویل گیرنده در پاسخ آن درمانده می
 :1363 ،مجلسی و 1104ص ،3ج: 1409 ،)راوندیاموال اهل جبال و قم  حامالنشد؛ همانند  می

 (. 34ح ،49-47ص ،52ج

 تلفیق حق و باطل .5-4
ترین انحرافی ادامه  آنچه از زمان امیرالمؤمنین علی؟ع؟ تا امام عسکری؟ع؟ بدون کوچک 

ترین آن غاصب خواندن خلفای بنی امیه و بنی العباس  داشت، جدایی حق از باطل بود که مهم
بود و این که حکومت از آن خلفای االهی و آل محمد؟لص؟ است؛ اما جعفر بر خالف این طریق 

__________________________________   

 نتیجه این به قم، بزرگان با مشورت از  پس احمد. کرد طلب را قم اهالی وجوهات اسحاق بن احمد از  اینامه در  . جعفر  1
کید و  شود  می جویا را مسائلی جواب او  از  ای  نامه طی لذا. شود امتحان باید جعفر  که رسید  که است روشی این کند  می تأ

 ارسال برایت را اموال ما بگویی، ما به را ها  سؤال جواب اگر  نیز  تو . ایم  کرده اعمال نیز  شما از  پیش امامان به نسبت ما
ا کرد؛ ارسال جعفر  برای را نامه قم اهالی پیک. کنیم  می  برای اسحاق بن احمد لذا! نداد آنان به پاسخی هیچ جعفر  ام 

، هویت و  مسئله شدن تر   روشن ؟جع؟ امام به خطاب ای  نامه بار  این جعفر . کرد ضمیمه آن به را جعفر  نامه و  نوشت عصر
 امام محضر  را نامه کرد درخواست وی از  و  داد تحویل عمری سعید  بن  عثمان یعنی زمان، امام اول نایب به را نامه

؟جع؟ تی از  بعد. برساند عصر ؟جع؟آمد امام سوی از  نامه جواب مد  ؟جع؟ امام نامه، این در . عصر ه، بهترین با  عصر  ادل 
عای و  معرفی شیعیان برای را جعفر  هویت ؟جع؟ امام توقیع این در . بود کرده باطل را او  امامت اد   بی فردی را جعفر  عصر
ع  :1404کشی:  ؛468 ص تا،  نیست )طبرسی، احمد: بی قادر  حرام و  حالل تشخیص به که بود خوانده دین احکام از  اطال 

 (.290-287ص ،1ج
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کم جور شد و از او کمک میثابت برای تک  1طلبد یه زدن به مقام االهی امامت دست به دامان حا
ْن  >ُيِريُدوَن که خداوند صراحتا  از این کار نهی کرده است:  و حال آن

َ
اُغوِت  ِإَلى َيَتَحاَكُموا أ  َوَقْد  الَط 

وا ِمُر
ُ
ْن  أ

َ
وا أ  (.60)نساء: ِبِه< َيْكُفُر

 هور در پذیرش امام زمان؟جع؟. تردید و انحراف برخی افراد مش5-5
گر چه در زمان امامت برخی امامان دیگر همچون امام موسی کاظم؟ع؟  و خود امام حسن  ا

عسکری؟ع؟ در تعیین جانشین امام قبل تردیدهایی به وجود آمد و برخی افراد شناخته شده 
یان نامیده شد، شیع 2دوره تحیر  ،منحرف شدند؛ اهمیت این زمان و این که در روایات، این دوره

 میان نماید؛ از جمله اختالف ارزش اتحاد و همدلی را دوچندان و خطر اختالف را نیز دوچندان می
 جانشین را امام فرزند ایهعّد  و ستا امام جانشین جعفر  کردند عااّد  گروهی که «مصر » شیعیان

 (.957ص :1382اربلی،  و 500-50ص )الم(:1314 مفید، ؛523ص :1407)کلینی، دانستند  امام
به دلیل موقعیت جعفر و انتساب او به خاندان نبوت و ترویج و تبلیغ ادعای امامت توسط خود 

__________________________________   

 موضوع این از  را عباسی خلیفه آیدبرمی درصدد دارد، فرزندی عسکری؟ع؟ امام که شودمی ثابت جعفر  برای که . هنگامی 1
گاه  را خلیفه و  رفت عباسی معتمد نزد جعفر . بردارد میان از  را او  بتواند اگر  یا کند؛ دستگیر  را فرزند آن حکومت، تا ساخته آ

ا کردند؛ تفیش را خانه خلیفه مأموران. کنند تفیش را عسکری؟ع؟ امام منزل خلیفه ماموران تا کرد تحریک  کودکی ام 
ا گرفتند؛ را کودک سراغ( عسکری امام کنیز ) صیقل از . نیافتند  و  انکار  را کودک این وجود امام، جان حفظ برای صیقل ام 

عا ه تا است باردار  که کرد اد   الشوارب  ابی  ابن به را کنیز  این خلیفه. برد بین از  کودک این وجود در  را خالفت دستگاه توج 
یر  را وی تا داد تحویل قاضی  بودنش باردار  از  که این تا دادند قرار  مراقبت تحت سال دو  مدت را کنیز  ها آن. بگیرند نظر  ز
 (.1024 ص ،2 ج تا:  و طبرسی، بی 1104ص ،3ج :1409؛ راوندی، 476ص ،2ج :1395شدند )صدوق،  ناامید

 و  ؟ع؟ محمد أبو  قبض ففیها شیعتي تفترق ستین و  مائتین سنة في» یقول: ؟ع؟ علي بن الحسن محمد أبا سمعت . قال 2
 من منهم و  تحیره علی وقف من منهم و  شك من منهم و  تاه من منهم و  جعفر  إلی انتمی من فمنهم أنصاره و  الشیعة تفرقت

 شصت و  دویست سال در »چنین شنیدم:  عسکرى؟ع؟ امام از : گوید می غانم جل؛ ابو  و  عز  اهلل بتوفیق دینه علی ثبت
 را خود اى دسته شدند. متفرق یاورانش و  پیروان و  فرمود رحلت عسکرى؟ع؟ امام سال آن در  و  ؛«شوند می فرقه فرقه پیروانم

 تحیر  حالت در  اى دسته و  افتادند شك به اى دسته و  شدند سرگردان اى دسته و  منتسب کردند( دهم امام پسر ) جعفر  به
 .(408، ص2: ج1395ماندند )صدوق،  ثابت خود دین بر  تعالی خداى توفیق به دیگر  اى دسته و  ایستادند
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او که در قید حیات بود و عدم دفاع علنی امام واقعی به دلیل غیبت؛ این ادعا باعث انحراف 
 فطحیه مذهب پیروان از ، کوفی برجسته متکّلم 1طاحی بن علیافرادی شد، همچون 

(. وی به دلیل 159ص :1388مدرسی طباطبایی،  و 200-199ص ،1ج :1364)شهرستانی، 
 ای پشتوانه جعفر، از  او حمایت و طرفداریو  بود همگان زداش زبان سخنوری و کالمی قدرت
 مانمتکلّ  از  ،ار بّش  بن احمد بن علیو نیز  ؛دآم  می حساب  هب جعفر  امامت اثبات استداللی و کالمی

 این در  و وشتن ایرساله جعفر  امامت اثبات بیان در  وی. علی بن جعفر  امامت پیرو، مشهور 
 غیبت عصر؟جع؟ و مسئله امام وجود انکار  با ویژه  هب ،امامیه امامِت  عقیده مبانی نقد با رساله

-157ص :1388برآمد )مدرسی طباطبایی،  خود عایمّد  به بخشیدن تحجیّ  پی در  ،ایشان
 .(125-94، ص1: ج1395)صدوق،  شد نقد قبه ابن توسط بعدها رساله این. (161

 ها پیدایش فرقه. 5-6
گرچه ممکن است  یکی از پیامدهای ادعای دروغین امامت جعفر، پدید آمدن چند فرقه بود. ا

هایی که پس از شهادت امام حسن عسکری؟ع؟ بوجود آمدند همگی ارتباط به ادعای  این فرقه
__________________________________   

از  الطاحی بن علی» صورت  به الشیعه فرق در  شخص این . نام 1  المتکلمین من الکوفة اهل من است )رجل آمده «الخز 
 متکلما کان و  إلیه الناس أمال و  «جعفر » إمامة قوى ممن هو  و  الفطحیة في مشهورا کان و  «الخزاز  الطاحي بن علي» له یقال

ا محجاجا(؛ ینه» کتاب در  ام   شده عنوان «الطاحن فالن بن علی» صورت  به شهرستانی «نحل و  ملل» و  رازی ابوحاتم «الز 
 عسکری؟ع؟ حسن امام امامت پیروان از  ابتدا وی: »کند  می بیان چنین وی درباره «الشیعه الفرق» کتاب در  است. نوبختی

ا بود؛ قمی:  اشعری ؛119 و  108-107ص :1969)نوبختی:  «پیوست جعفر  طرفداران جرگه به حضرت، آن شهادت از  بعد ام 
ه159ص :1388مدرسی طباطبایی،  و 135و  57-55ص :1411الغیبه،  طوسی، ؛111-110ص :1361 ، منبع دو  در  (. البت   دیگر
ینه» یعنی عا «النحل و  الملل» و  «الز   امامت از  هادی؟ع؟ امام شهادت از  بعد بالفاصله طاحی بن علی که است شده اد 

عای ،«تکامل فرآیند در  مکتب» کتاب در  طباطبایی مدر سی نظر  به. کرد طرفداری جعفر  ه با نوبختی، مد   عقیده به توج 
ح ،«دیگر  برادر  به برادر  از  امامت انتقال شمردن جایز » عقیده و  فطحیه مذهب پذیرش بر  مبنی طاحی بن علی رج  است  م 

، من :1413)صدوق،  است  داده لقب فطحیه دوم نسل پیشوای را جعفر  بابویه، ابن الفطحیه(. لذا ،542ص ،4ج الیحضر
، معانی :1403)صدوق،  یشه چنین شخصیتی را منکر می65ص االخبار : 1368شود )عالمه امینی،  (. عالمه امینی از ر

 (.        249-246، ص5ج
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ها ادعای امامت جعفر است. البته جهت تبیین کامل  برخی از آنجعفر نداشته باشند؛ ولی منشأ 
گر چه فرقه ها به صورت کلی آمده ها به ناچار تعداد فرقه بحث پیدایش فرقه های مرتبط با  اند؛ ا

 ها وجود دارند. جعفر در درون همین فرقه

 سوی از ) علی بن جعفر  امامت اّدعای شدن علنی ،؟ع؟عسکری امام شهادت از  بعد کهاین در  
. دارد وجود مختلفی های  دیدگاه ؛شد فکری های  جریان چه ساز   زمینه ،(پیروانش یا و خود

 :1426است )مسعودی،  برده نام فرقه بیست دوران این برای «الذهب مروج» کتاب در  مسعودی
 :1361)اشعری،  «الفرق و مقاالت» کتاب در  اشعری عبداهلل بن سعد که  حالی در  ؛(112ص ،4ج

 کتاب در  نوبختی ( و130ص :1364)شهرستانی،  «النحل و ملل» کتاب در  (؛ شهرستانی102ص
 ؛(176-175ص ،9ج :1363مجلسی،  و 109ص :1414، هالمختار الفصول )مفید، «الشیعه فرق»

 سیاسی تاریخ» کتاب در  حسین جاسم. دارند اشاره امامیه جامعه در  فرقه چهارده پیدایش به
 : کند  می بیان چنین منابع این های  گزارش درباره ،«دوازدهم؟جع؟ امام غیبت

 تقسیم عمده فرقه پنج به فقط[ ها  فرقه این] ظاهرا   که دهد  می نشان ادعاها این مطالعه
 به مدعاهایشان در  رفته کار   به حدیث و کالم مبنای بر ها  فرقه این از  هریک و شوند  می

 (.216ص :1385)جاسم، ابند ی می انشعاب گروه پانزده
، دو هر  امامت دعوی ایعده برخی بر این  ،ندداشت را عسکری؟ع؟ حسنامام  و جعفر  عنیی نفر

 منابع (.144ص :1969است )نوبختی،  بوده پدر  جانشین علی بن جعفر  تنها دیدگاه بودند که
 نام (صخلّ  جعفریه) «جعفریه» را علی بن جعفر  امامت طرفداران از  دسته دو این ،شناسی فرقه

 .نهادند

 تداوم در  یا و) بار  اولین ،؟ع؟عسکری امام شهادت از  بعد که هاییفرقه ترینمهم مجموع، در 
 ،(خّلص جعفریه) جعفریه: از  عبارتند برآوردند؛ سر  امامیه جامعه در ( پیشینیان فکری هایجریان

 مدرسی،) (عشریه اثنا) امامیه و( طاحنیان یا نوفطحیان) خّلص فطحیان نفیسیه، محّمدیه،
 :1364 شهرستانی، و 292-291ص رازی، ابوحاتم الزینه، کتاب از  نقل به ،147ص :1388

 .(200ص
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 . ابزاری برای تحقیر شیعه اثناعشریه6

 . دیدگاه روشنفکران وهابی6-1
بعضی از روایات شیعه بر این عقیده است که معاصر،  یکی از نویسندگان وهابی احمد الکاتب،

فریب و حیله بوده و برای رد امامت جعفر  اند، متهم کردهکه جعفر را به فسق و کذب و شرب خمر 
: 1998کاتب، ) شیعه این اتهامات را قبول نداشتند هعام وااّل  ؛از آن حربه استفاده شده است

: گوید  می همچنین وی .(134-117:ص1395و جعفری، اترک و خوشدل روحانی،  193ص
روایت تاریخی که مورخان و متکلمان اثناعشری به آن اعتراف دارند، گواه آن است که امام 

 :1998کاتب،  نگذاشتند )ر.ک:که فرزند آشکاری برجا  نددر حالی وفات کرد ؟ع؟عسکری
 (.193-191ص

ح با هیمیت ابن  ودهب درصدد نداشتند، یفرزند و بوده میعق ؟ع؟یعسکر امام  که شبهه نیا طر
 :دیگو یم باره نیا در  .بدهد قرار  انکار  مورد را عهیش منتظر  یمهد وجود اصل تا است

 أن خيوالتوار  باألنسا  العلم أهل من رمهایوغ قانع بن البایق وعبد مالطبر ر یجر  بن ُممد ذكر  قد»
 و قانع بن الباقی عبد و طبرى ر یجر بن ...؛ محمد عقب وال  نسل له كني َل مالعسكر عىل بن اْلسن

 فرزندى ؟ع؟عسکرى علی بن حسن[ امام] که اند کرده نقل خیتار  و انساب علم دانشمندان گر ید
 (.452ص ،27 ج :1422همان، و 87ص ،4ج :1406 ه،یمیت )ابن« است... نداشته

ل می کند: و عالمان انساب و مورخان چنین تصریح کرده اند که  قفاری در ادامه چنین استدال
(. 501ص :1396 و آیتی، 1091ص تا:بی ،قفاری) 1عسکری فرزندی نداشت حسن بن علی

و  1094-1092ص تا:بی ،قفاریدهد  ) همچنین این مطلب را جای دیگر نسبت به شیعه می
بیت؟مهع؟نسبت داده )همان،  (. در ادامه ناصر القفاری به اهل515-512ص :1393 آیتی،

انتها انکار فرزند برای امام حسن عسکری؟ع؟ را از (؛ و در 518-517و همان، ص 1095-1094ص
 (.527-523و همان، ص 1095سوی جعفر بن علی نقل می کند )همان، ص

حامد طه در کتاب خود بحث عدم فرزند برای امام حسن عسکری؟ع؟ در هنگام رحلت را 

__________________________________   

یخ أن الحسن بن علی العسکری لم یکن له نسب و العقب.. و  1  قد ذکر اهل العلم باالنساب و التوار



 

 

114 

ال 
س

ست
بی

 
کم

وی
ماره

/ ش
 

72
هار 

/ ب
140

0
 

ح می کند )  «تیالب أهل و عةیالش» در  ر یظه یهاال احسان و 1(51و  45-44ص: 1425الدیلمی، طر
 . اند کرده ذکر  را شبهه نیا

 . دیدگاه مستشرقین6-2
از خود پسری بر جای  ؟ع؟امام حسن عسکری»نویسد:  می« تشیع»هاینس هالم در کتاب 

 امام، فرزند یظاهر حضور  عدم و یعسکر امام شهادت. (73ص: 1389هالم، ) «نگذاشت
 .دیگردرا موجب  انیعیش انیم یدیشد یگسستگ و اختالف

کسانی نیز در اصل وجود فرزند برای ]امام[ حسن عسکری؟ع؟ که پس از »گوید: گلدزیهرمی
و خود گلدزیهر دیدگاه عدم فرزند را پذیرفته است « پدرش زنده مانده باشد، تردید دارند

 (.438، ص2: ج1357)گلدزیهر، 
 و سیاسی رئالیسم بین کذاب جعفر : باشد باید که امامی»ادموند هاینس نیز در مقاله 

؛ به تشریح جعفر و امامت او پرداخته است. وی در این مقاله در پی بیان سیر «باطنی ایدئالیست
پردازد. وی در این  تاریخی ادعای جعفربن علی و چگونگی گسترش و افول این ادعا به بحث می

عفر را مقاله متعدد به عدم فرزند برای امام حسن عسکری؟ع؟ اشاره کرده و نبود رقیبی برای ج
 (. Hayes, 2021: p.73-106داند ) دلیل درستی امامت جعفر بن علی می

  

__________________________________   

ه.ق ىف سامراء، عون أن يترک ولدا مما اعم اىل تفجر أزمة عنیفه ىف  260توىف اْلسن بن عىل املعروف بالعسكرم سنة.  1
يه الذین كانوا يعتقدون باستمرار االم  .امة االهیة اىل یوم القیامةصفوف الشیعة االمامیة املوسو
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گیری. 7  نتیجه 
گر چه فارس بن حاتم زمینه ساز ادعای امامت جعفر بود؛  امامت  اثبات برای ،«علی بن جعفر »ا

گونی های  تالش خود در زمان امام حسن عسکری؟ع؟ و به خصوص در آغازین دوره غیبت  گونا
 تحریک اموالشان، تصاحب و عسکری؟ع؟ امام پیکر  بر  نماز  ادای قصد جمله از  داد؛ صورت

 برای عباسی حکومت به رشوه دادن ایشان، فرزند دستگیری برای عباسی حکومت کردن
 کوفی فطحی برجسته متکّلم ،طاحی بن علی امامت، انحراف افرادی چون مقام آوردن دست  به
ترین پیامد این ادعا هدف گرفتن  را باعث شد. مهم مانمتکلّ  از یکی  ار بّش  بن احمد بن علیو 

های امامت از دیدگاه شیعه اثناعشریه بود که ادعای امامت جعفر با هیچ یک از آنان   نشانه
سازگاری نداشت و پذیرفتن امامت جعفر در تقابل با این اصول مسلم بود. سه پیامد مهم دیگر 

دلیل ادعای وجود فرزند برای برادر و تصرف اموال امام حتی  آن، ابتدا انکار امام زمان؟جع؟ به
های انحرافی های شخصی امام؛ دوم، به وجود آمدن فرقهاموال مخصوص امامت و هم دارایی

در بین شیعیان که تحیر و سرگردانی دوچندانی را در دوران غیبت سبب گشت و این اختالفات 
ضعم و سستی عقیدتی شیعیان را در پی داشت؛  شدید بین شیعیان، تثبیت قدرت بنی عباس و

 سوم، سوء استفاده برخی از روشنفکران وهابی و مستشرقان.
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