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مهمترین رسالت امام حسن عسکری علیهالسالم در پیشبرد تمدن وحیانی «آمادهسازی برای عصر غیبت» بود

حکیمانههای ابومحمد

ظهور بلند امام زمان قبل از هر چیز مدیون حضور کوتاه اما ثمربخش پدر گرامی ایشان است
ماجده حائ�ری :ما که صرفا یک انس�انیم ،پنج -ترویج تمدن وحیانی؛ بهواسطهی امام کاظم ،امام
برای بسیاری از کارهایمان فکر میکنیم رضا ،امام جواد و امام هادی علیهمالسالم
و برنام�ه میچینیم و اه�داف کوتاهمدت شش -آمادهس�ازی برای عصر غیبت؛ بهواسطهی امام
و بلندم�دت ب�رای زندگیم�ان در نظ�ر حسن عسکری علیهالسالم
میگیریم .حال فکر کنی�د خداوند ق�ادر متعال که این هفت -جهانیسازی تمدن وحیانی؛ بهواسطهی حضرت
عوالم را برای رس�یدن انس�ان به قرب الیاهلل برپا کرده صاحباالمر عجلاهلل تعالی فرجهالشریف
اس�ت ،هیچ نقش�هی راهی نداشته باش�د و همینطور خوب است یادآور شویم که این دس�تهبندی ،با حدیث
بدون طرح و برنام�ه تعدادی #پیامبر و #امام را ارس�ال ایام هم سازگار اس�ت؛ حدیثی که هر روز هفته را به نام
کرده باش�د ،تا بعد ببیند چه میش�ود! اگ�ر کمی #خدا یک یا چند تن از اهل بیت ،س�ند زده و زیارت ایشان را
را بشناس�یم ،میفهمیم حضرت حق ب�رای تکتک ما در آن روز میخوانیم .پس از این مقدمه ،وارد بحث اصلی
#برنام�ه دارد؛ چه برس�د ب�ه جریان هدایت بش�ریت .میش�ویم و زندگی امام حس�ن عس�کری علیهالسالم
خداون�د من�ان ،پیامب�ران را ب�ا برنام�های منس�جم و را بررس�ی میکنیم .دوران امامت ایش�ان را میتوان از
پیشرونده فرستاد تا بشر را
جهت سختی برقراری ارتباط
از #محسوسات به #معقوالت
مردم با ام�ام ،دوران #برزخ و
برس�اند .ش�اهد مثال اینکه
#انتقال نامید .تا پیش از این،
معج�ز هی حض�رت موس�ی
خاندان عصمت ،کم و بیش در
«باطلالسحر» بود و معجزهی
دسترس مردم بودند اما پس از
پیامبر واپسین «کتاب مبین».
این دوران ،خداوند #مصلحت
پ�روردگار در آخرالزم�ان با
میبین�د که حجت خ�ود را از
پابهعرصهگذاش�تن حضرت
دید مستقیم مردم خارج کند.
خات�م ،ط�رح «پیادهس�ازی
در نتیجه حض�رت ابومحمد،
دوران حض�رت ابومحم�د را میتوان
تمدن وحیان�ی» را آغاز کرد.
وظیفهی بسیار مهمی بر عهده
از جهت س�ختی برقراری ارتباط مردم
طرحی راهگشا و رهاییبخش
دارند« :عب�ور دادن صحیح و
با ام�ام ،دوران برزخ و انتق�ال نامید.
ک�ه از قب�ل بعث�ت حض�رت
س�الم مردم از دوران س�خت
تا پیش از ای�ن ،خان�دان عصمت ،کم و
محم�د مصطفی صل�واتاهلل
گ�ذار و آمادهس�اختن آنها
بیش در دسترس مردم بودند اما پس از
علی�ه و آله آغ�از ش�د و بعد
ب�رای عص�ر غیب�ت» .از یاد
این دوران ،خداون�د مصلحت میبیند
مردم
مس�تقیم
دید
از
را
خود
حجت
که
از عص�ر ظه�ور ،در حکومت
نبریم ک�ه حکومت عباس�ی
خارج کند .در نتیجه امام حسن عسکری،
جهان�ی صاحبالزمان به اوج
ش�دیدترین تنگن�ا را ب�رای
وظیفهی بس�یار مهمی بر عهده دارند:
خود خواهد رس�ید .بالشک
امام یازدهم ایج�اد کرده بود.
عبور دادن صحیح و سالم مردم از دوران
در حکوم�ت مه�دوی ،آدمی
ایشان در آن شرایط دشوار ،از
سخت گذار و آمادهساختن آنها برای
به نقط�هی فرازین س�عادت
طرفی جانشینشان را با وجود
عصر غیبت
دس�ت مییابد .ح�ال ببینیم
بیمی که بر جان وی میرفت،
ط�رح پلکان�ی اه�ل بی�ت
به شیعیان معرفی کردند و از
علیهمالسلام برای رساندن
طرفی دیگر ،شیعه را آرامآرام
انسان به جایگاه اصلی خود که در نهایت به استقرار ابدی برای عصر غیبت کبرای امام آخرین و ایستادن روی پای
در #بهشت منجر میشود ،چیست .طبق الگوی «تدبر در خود مهیا میساختند .برای مداقه در نقش حضرت زکی
سیرهی تمدنساز اهل بیت» این طرح را میتوان به هفت عسکری در پیشبرد تمدن وحیانی ،دوران امامت ایشان
مرحله تقسیم کرد:
را میتوان به سه عرصه تقسیم کرد:
یک -تأسیس تمدن وحیانی؛ بهواس�طهی پیامبر اکرم یکم -عرصهی سیاسیوالیی؛ نهادینهسازی تفکر والیی
صلواتاهللعلیه
تفکر والیی توس�ط امامان قبل ،از حد نظریه فراتر رفت
دو -تثبیت تم�دن وحیانی؛ بهواس�طهی امیرالمؤمنین و بهویژه توس�ط امام علیالنقی به عموم مردم رس�ید؛
علیهالسالم و حضرت زهرا سالماهلل علیها
تا جایی که مادر خلیفه برای سلامتی پسرش ،نذر امام
سه -دفاع از تمدن وحیانی؛ بهواسطهی امام حسن و امام هادی کرد! این تفکر در دورهی حضرت عسکری باید در
حسین علیهماالسالم
بین مردم نهادینهسازی و تثبیت میشد.
چه�ار -تبیی�ن علم�ی و فرهنگ�ی تم�دن وحیان�ی؛  -پررنگ کردن جلوههای الهی امامت
بهواس�طهی ام�ام س�جاد ،ام�ام باق�ر و ام�ام ص�ادق جناب ابومحمد ،اله�ی بودن منصب امام�ت را از طریق
علیهمالسالم
بروز کراماتی چون گفتن اخبار غیبی و پاسخ به سؤاالت

نپرسیده ،به مردم نشان میداد.
اتکای مستقیم تشیع به حضور معصوم از بین میرفت.
 زمینهسازی برای امامت حضرت مهدی تقویت وکال و ارجاع امور مردم به آناندوران امام عسکری ،دوران غامضی بود .دستگاه خالفت دس�تگاه وکالت که در دوران امام کاظم شکل گرفت و
نهتنها در نهایت جدیت ،ایشان را تحتنظر داشت ،بلکه توسط امام هادی گسترده ش�د ،در عصر حسنبن علی
کمر به نابودی امام بعدی نیز بس�ته ب�ود .از طرفی امام عسکری ارتقا یافت .ایشان وکیالنی را از بین چهرههای
یازدهم باید ش�یعیان را با جانش�ین خود آشنا میکرد .درخشان شیعه برگزیدند و سلسلهمراتب دقیقی برای
ایش�ان به خوبی از پس این کار مهم برآمدند و حضرت آنها تعریف کردند .این امر به بس�تری مناس�ب برای
حجت را به خواص شیعه معرفی کردند.
برقراری ارتباط با شیعیان و رس�یدگی به امور آنها در
 زمینهسازی برای دوران غیبتمناطق مختلف تبدیل شد .در رأس این وکال ،عثمانبن
از آنجا که ش�یعیان به زودی از دسترسی به امام خود س�عید عمری قرار داش�ت که دیگر وکال به وسیلهی او
محروم میشدند ،حضرت عسکری تعامل خود را با مردم با امام در ارتب�اط بودند .هماو بود ک�ه اولین نائب خاص
کاهش داد .محدود کردن ارتباط مستقیم با مردم ،سخن صاحبالزمان در آغاز غیبت صغری شد.
گفتن از پس پرده ،گس�ترش
 تربیت شاگردان برجستهارتب�اط مکاتب�های و س�وق
تمامی اهل بی�ت ،ضمن تربیت
دادن م�ردم به س�مت علما،
شاگردان ویژه ،ممتاز و ترازاول،
امن�ا و وکال ،از جمل�ه تدابیر
بخش�ی از مس�ئولیتهای
ایشان در این راستا بود.
اجتماع�ی خ�ود را به ایش�ان
دوم -عرص�هی مع�ارف
واگ�ذار میکردن�د .حض�رت
وحیانی؛ نهادینهسازی قرآن
زکی نیز با وجود شرایط سخت،
و احادیث
دانشمندان برجستهای تربیت
معارف وحیانی شامل قرآن و
کردند ت�ا بتوانند س�کانداری
امام حسنبن علی عسکری علیهالسالم،
س�یرهی معصومین میشود.
جامعهی مس�لمین را بر عهده
وکیالنی را از بین چهرههای درخش�ان
امام حسن عسکری در دوران
بگیرن�د و تمدن وحیان�ی را در
شیعه برگزیدند و سلس�لهمراتب دقیقی
زندگان�ی خود ،ب�ر محوریت
نبود امام ظاهر پیش ببرند.
برای آنه�ا تعریف کردن�د .این امر به
قرآن در تمام جوانب زندگی
 تش�ویق به تأس�یس حلقاتبس�تری مناس�ب برای برقراری ارتباط
شیعیان تأکید ویژه داشتند.
علمی در مناطق دور
با شیعیان و رس�یدگی به امور آنها در
این
رأس
در
ش�د.
تبدیل
مختلف
مناطق
 تفسیر قرآناین مهم نیز در ش�مار تکالیف
وکال ،عثمانبن سعید عمری قرار داشت
قرآن کریم که مبن�ای تفکر
وکالی�ی ب�ود ک�ه مس�تقیم یا
که دیگر وکال به وس�یلهی او ب�ا امام در
توحیدی اس�ت ،هم�واره در
غیرمس�تقیم ،از ام�ام یازدهم
ارتباط بودند .هماو ب�ود که اولین نائب
مرکز توج�ه اهل بی�ت بوده
خط میگرفتند؛ منجمله اینکه
خاص صاحبالزم�ان در آغ�از غیبت
اس�ت .ام�ا از جان�ب دیگر،
حواسش�ان به تقوی�ت بنیهی
صغری شد
جریان کفر و نف�اق هم بیکار
علم�ی ش�یعیان در جا یجای
ننشسته بودند و علیه قرآن،
جغرافیان آن زمان جهان اسالم
اقدامات ریز و درشتی انجام
باشد .الحمدهلل ایران خودمان از
میدادند؛ از تفاس�یر جعلی گرفته ت�ا تردیدافکنی در این حلقههای علمی فیض فراوان برده بود.
اصالت متن قرآن .لذا حضرت ابومحمد به مقولهی تفسیر
حضرت حسنبن علی عسکری علیهالسالم با اینکه در
قرآن توجه خاص داشتند.
سن بیست و دو سالگی به امامت رس�یدند و تنها شش
 مبارزه با انحرافات فکری و فعالیتهای ضدقرآنیاز طریق دفع شبهات و ابطال عقاید فرقههای انحرافی .سال امامت کردند اما آنقدر این دوران مهم و خطیر بود
که ی�ک دورهی کامل از دوران پیش�برد تمدن وحیانی
 تشویق به کتابت و نشر حدیثیازدهمین ام�ام ما ش�یعیان ،با تأیید و تش�ویق برخی خداوند را به خود اختصاص میدهد .ایشان با وجود این
کتابهای فقه�ی و روای�ی دوران خود ،زمینهی نش�ر شرایط دش�وار ،توانستند مس�ئولیت خود را به احسن
وجه انجام دهند و ش�یعه را برای ورود ب�ه عصر غیبت
احادیث را بیش از پیش فراهم آوردند.
س�وم -عرص�هی اجتماع�ی؛ توج�ه دادن م�ردم ب�ه آماده سازند.
پینوش�ت :ب�رای درک بهت�ر مباحث ،رج�وع کنید به
توانمندیهای خودشان
چنان که گفته شد ،حضرت ابومحمد باید مردم را برای کتاب «تدبر در سیرهی تمدنس�از اهل بیت» نوشتهی
دوران غیبت آم�اده میس�اختند و کاری میکردند که حجتاالسالم الهیزاده.

