میگرفــت .البتــه از ایشــان نامههــا و توقیعــات
دیگــری نیــز بــه افــراد و اشــخاص در مکانهــای
مختلــف بهجــای مانــده اســت .از دیگــر اقدامــات
ایشــان همچنیــن نفــی و طــرد جریــان انحرافــی
آن زمانــه و روشــنگری دربــاره آنهــا بــود .امــام بــا
ایــن دو اقــدام بــه عمــوم مــردم راه درســت ارتبــاط
و همچنیــن ویژگیهــای امــام را نشــان دادنــد .در
واقــع بــا ایــن دو شــکل اثباتــی و ســلبی ،مدیریــت
جریــان انحرافــی را تحقــق بخشــیدند.
امام حسن عسکری«ع» در دوران کوتاه
امامت خود بر شیعیان ،چگونه آمادگی الزم را
برایپذیرشامرغیبتفراهمکردند؟
امــام روی ایــن موضــوع کارهــای زیــادی کردنــد و
همیــن آمادهســازی مــردم بــرای پذیــرش غیبــت
موضــوع مســتقلی اســت .در ایــن زمینــه کتابــی
بــا عنــوان «نــام خورشــید» نگاشــته شــده کــه در
ً
آنجــا مفصــا ایــن موضــوع مــورد بحــث قــرار گرفتــه
اســت .در کتــاب آمــده اســت کــه امــام از چنــد
ً
شــیوه اســتفاده میکردنــد .اوال بــا توجــه بــه اینکــه
ً
میدانســتند کــه برخــی از افــراد کال منکــر امــام آخــر
و امــام زمان«عــج» میشــوند و میگوینــد کــه هنوز
متولــد نشــده اســت ،لــذا ایشــان فرزنــد خــود را بــه
برخــی از خــواص نشــان میدهنــد و ابــراز میکننــد
کــه او فرزنــد ،جانشــین و خلیفــۀ بعــد مــن بــرای
ً
مــردم ،و بقیــةاهلل اســت .مثــا در تاریــخ آمــده اســت
کــه عثمانبنســعید وقتــی بــا چهــل نفــر از یــاران
ســراغ امــام عســکری رفتنــد و یــا احمدبناســحاق
اشــعری کــه از قــم بــه دیــدار امــام نائــل آمدنــد ،امــام
فرزنــد خــود را در ایــن دیدارهــا بــه ایــن افــراد کــه
از خــواص آن دوره بودنــد معرفــی کردنــد .عــاوه
بــر ایــن در روایــات آمــده اســت کــه در هنــگام تولــد
حضــرت حجت«عــج» ایشــان انفــاق عجیبــی
کردنــد و گوشــت و نــان بســیاری تهیه کردنــد و به
فقــرا بخشــیدند تــا عمــوم مــردم را از تولد فرزندشــان
مطلــع کننــد.
دومیــن روش ایشــان بــرای زمینهســازی غیبــت،
بــود.
بیـ ًـان ویژگیهــای حضــرت مهدی«عــج» َ َ ُ
م َثــا در تاریــخ ذکــر شــده کــه ایشــان بــا بیــان «ي ْمــأ
َْ
ً
ً
ال ْر َض ِق ْســطا َو َعـ ْـدال» (زمیــن را مملــو از عــدل و داد
خواهــد کــرد) و مســائل دیگــری از ایــن دســت،
ویژگیهــای فرزندشــان را نمایــان میکردنــد.
ســومین نکتــه نیــز ،بیــان وظایــف مــردم در دوران
غیبــت بــود کــه طوالنــی بــودن دوران غیبــت
از مهمتریــن نــکات در ایــن حــوزه بــود .تأکیــد
بــر بازگشــت برخــی از افــراد و شــخصیتها در

هنــگام ظهــور و همچنیــن دعــوت مــردم بــه صبــر و
اســتقامت بــا تأویــل آیــات قــرآن کریــم و روایــت نیــز
از دیگــر مطالبــی بود که امام حســن عســکری«ع»
بــا مــردم در میــان گذاشــتند .میتــوان گفــت کــه
امــام عســکری«ع» در  6ســال امامــت خــود ،دوران
 250ائمه اطهار«علیهمالســام» را خالصه گرفتند
و تمــام همــت خــود را روی آمادهســازی مــردم بــرای
دوران غیبــت گذاشــتند.
شرایطدورانامامحسنعسکری«ع»
نسبتبهوضعیتکنونیجهاناسالم
چگونهاست؟کدامبخشاز زندگانیایشان
در این زمینه برای ما الگوبخش خواهد بود؟
بایــد گفــت کــه دوران امامــت ایشــان بــا شــرایط
اکنــون مــا در ایــران متفــاوت اســت .شــاید بتــوان
گفــت کــه بعضــی کشــورها ماننــد بحریــن کــه
امــکان فعالیــت شــیعیان در آن ســلب شــده
شــرایط مشــابهتری بــه آن دوره دارد .مســلمانان
نیجریــه نیــز کــه رهبــر آنــان در بنــد حکومــت اســت
شــاید شــرایط مشــابهی داشــته باشــند و یــا قطیــف
عربســتان .شــیعیان ایــن کشــورها میتواننــد امــام
حســن عســکری«ع» را در بحــث شــرایط خــاص
حکومتــی الگــوی خــود قــرار دهنــد .البته کشــور ما
نیــز در دوران طاغــوت چنیــن دورهای را پشــت ســر
گذاشــت و روش امــام خمینــی در دوران تبعیــد را
باید نمونهای از شــیوه امام عســکری«ع» دانســت.
امــروزه بــه برکــت حکومــت اســامی شــاید شــرایط
مــا یــک مقــداری متفــاوت باشــد .مــا امــکان ســفر
و بیــان داریــم .شــبکهها و ســایتهایی در اختیــار
ماســت و تبلیــغ میکنیــم .ولــی در عیــن حــال
یــک اصولــی در دعــوت امــام حســن عســکری و
همــه ائمــه اطهار«علیهمالســام» وجــود دارد کــه
بــرای همیشــه الگوســت و تعلــق به جامعــه خاصی
نــدارد .مثــل اصــل دفــاع از حــق ،مبــارزه بــا ظلــم،
امانتــداری ،والیتمــداری و...کــه اینهــا نکاتــی
اســت کــه همــواره بایــد از زندگانــی امــام درس
گرفــت .امــروز امــام معصوم«عــج» در بین ما غایب
اســت ولــی امــام عســکری«ع» و امــام صــادق«ع»

و امــام زمان«عــج» در چنیــن دورانــی ،مــردم را بــه
فقهــا و علمــا ارجــاع دادهانــد و بــر چرخیــدن حــول
محــور علمــا تأکیــد کردهانــد .البتــه در دوره مــا
نیــز جریانهــای انحرافــی وجــود دارد و امــروز
عرفانهــای کاذب و جریانهــای انحرافــی کــه
خودشــان را نمایندههــای امــام زمــان و نشــانههای
قبــل ظهــور میداننــد ،اثــرات مخربی روی بخشــی
از جامعــه گذاشــتهاند .در ایــن موضــوع ،وظیفــۀ
علمــا و فقهــا افشــاگری و روشــنگری اســت و بایــد
بــا اســتدال لهای قدرتمنــد پاســخ ایــن جریانــات
داده شــود تــا جوانــان از ایــن جــور مهلکههــا بیــرون
بیاینــد.
با توجه به دوران طوالنی زندانیبودن امام
حسنعسکری«ع»تردیدهاییدربارهبرخی
مکتوباتبهجاماندهاز ایشانمطرحمیشود،
در اینبارهتوضیحمیدهید؟
بایــد گفــت کــه ایــن شــبهه نــه راجــع بــه امــام
حســن عســکری«ع» بلکــه ممکــن اســت راجــع
بــه هــر کــدام از اهــل بیت«علیهمالســام» مطــرح
شــود .هــر نامــ ه و دستنوشــتهای را در تاریــخ
میتــوان بــا تردیــد نــگاه کــرد حتــی اگــر از امثــال
ً
کــوروش و اســکندر و داریــوش باشــد .اصــا تاریــخ
قطعــی نیســت .تاریــخ هنگامــی صحیــح اســت
کــه ســندی بــرای آن ارائــه شــود .مــا دربــاره امــام
حســن عســکری«ع» ســندهایی از افــراد مشــهوری
هماننــد شــیخ صــدوق بــا هــزار ســال فاصلــه از مــا
و شــیخ کلینــی کــه بــا عصــر امــام عســکری«ع»
کمتــر از یــک قــرن فاصلــه دارنــد ،در دســت داریــم.
در ایــن موضــوع قدمــت تاریخــی کافــی اســت.
االن اگــر شــما در تاریــخ قطــع و یقیــن بخواهیــد
ً
بــه هیــچ یقینــی نخواهیــد رســید .طبیعتــا همیــن
حرفهایــی کــه بــه افالطــون و ارســطو نیــز نســبت
یشــود بــه همیــن صورت قابل تردید اســت،
داده م 
امــا چــرا آقایــان در آنهــا تردیــد نمیکننــد .مخلــص
یشــود
کالم اینکه تاریخ بر اســاس اســناد بررســی م 
و مــاک اعتمــاد بــه ســند نیــز ،قدمــت و اعتبــار
نقلکننــدگان آن اســت .وقتــی در یــک منبــع
قدیمــی مثــل اصــول کافــی از شــیخ کلینــی کــه در
ســال  329هجــری قمــری میزیســته و فاصلـهاش
تــا زمان امام عســکری  69ســال اســت ،مــواردی در
اینبــاره باشــد ،ایــن خــود اتقــان را ایجــاد میکنــد.
ً
کلینــی حتمــا دوران غیبــت صغــرا و همچنیــن
حضــور امــام زمان«عــج» در بیــن مــردم را درک
کــرده و اینهــا اعتمــاد بــه ســندیت مطالب ایشــان و
امثالهــم را نشــان میدهــد.
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