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  ...تقديم

  .به هركسي كه منتظر امام غايب است -
  .ورزد مي تاي كه دين اسالم را دوست دارد و به آن غير به هر شيعه -
از سـوي   صاهللا اي كه دوست دارد از حـق و حقيقتـي كـه رسـول      به هر شيعه -

  .پروردگارش آورده، پيروي كند
اي كه مذهبش را به ارث برده و در آن تأمل و بررسي نكرده اسـت،   به هر شيعه -

داند كه دين آبا و اجدادي  بلكه از آن جهت خود را شيعه و مذهبش را صحيح مي
  .اوست

  .هاي خردمند ي انسان به همه -
خـواهم آن را برايشـان سـودمند     از اهللا مـي  و ،كـنم  اين كتاب را به اينها تقديم مـي 

  .بگرداند
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  مقدمه
 .كثرياً اًتسليمة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه وسلم احلمد هللا والصال

  :أما بعد
و هرجا كه آن را بيابد، بيش از همـه  ي مومن است  شده به راستي حكمت، گم

نيــز يكــي اســت؛ بــه آن ســزاوار اســت، ديــن اهللا يكــي اســت؛ و حــق و حقيقــت  
ورزنـد، پـاك و منـزه     پروردگارمان، واحد و يكتاست و از شـركي كـه بـه او مـي    

  .باشد مي
كه اميدوارم بـراي خـودم و بـرادران    (آنچه مرا به نگارش اين كتابچه واداشت 

 اي را داشتم كه بر آن زاده شدم و بر ، اين بود كه پيشتر عقيده)مسلمانم مفيد باشد
 يافتم و به بلوغ رسيدم، و چون اين عقيده را خوب مورد اساس همان عقيده، رشد

بررسي قرار دادم و آن را با سنت صحيح سنجيدم، دريافتم كه اين عقيـده نيازمنـد   
تصحيح و بازنگري است، و از همان ابتدا با خود قرار گذاشتم كه حـق و حقيقـت   

نـزد كسـاني   و با حق و حقيقت باشم، هرچند حقيقـت را   را هرجا كه باشد، بپذيرم
  .ام پندارم يا برخالف آنان رشد و نمو يافته بيابم كه آنان را مخالف خود مي

اين را از آن جهت ننوشتم كه به نام و آوازه و شهرتي دست يابم، زيرا برخـي  
سـد و  ام كـه بسـياري از مـردم را فريفتـه و عقايـد فا      مذهبان خويش را ديـده  از هم

ن سـوء اسـتفاده   هاي ايشـان نشـانده و از آ   ديشهانو  اساس را در ازهان باورهاي بي
وال ايشان ادامـه دهنـد و جايگـاه و    مبرداري از ا كرده اند تا بتوانند همچنان به بهره

هاي ساده،  موقعيت خويش را نزد آنان حفظ كنند و بدين سان به حساب آن انسان
انكي و هـاي بـ   ساببرند و ثروتمندتر شوند و موجودي حهاي دنيا بهره ب از خوشي

  .شود، افزايش يابد هايي كه از جيب فقرا خارج مي هايشان از ثروت سپرده
دانم كه بـيش از همـه كسـاني كـه از وضـع فعلـي شـيعه بهـره          من به خوبي مي

خيزنـد، زيـرا    برند، با سخناني كه در اين كتابچه من نگـارم، بـه مخالفـت برمـي     مي
تعـداد  شان برچيـده شـود و   كند و چون بساط نيرنگ از زير حقيقت رسوايشان مي

پيروانشان كاهش يابد، در كسب مال و ثروت، برخالف گذشته كـه راحـت پـول    
شود، چرا كـه   بر آنان دشوار تمام مي ،افتند و اين ، در رنج و زحمت ميگرفتند مي

هاي آكنده از خرافات نقش زمين شده و زيبـاترين   اينك در ميان انبوهي از كتاب
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شـوند و   هـا مـي   آورنـد و سـوار بهتـرين ماشـين     ش درمـي زنان را بـه ازدواج خـوي  
هايي در بهترين مناطق دنيا دارند و تازه وقتي هم كـه بميرنـد، ثـروت انبـوهي      كاخ

گذارند كه چه بسا ممكن است برخي از آنها داراي  براي فرزندان خويش برجا مي
  .هاي الحادي باشند انديشه

رود تـا آنچـه را    فالن مرجع ميخواند و پس نزد  كسي كه اين چند سطر را مي
ي مرجع تقليد و يـا هـر    كه خوانده، به او عرضه كند و عقل مرجع تقليد يا نماينده

ي  دار ديگري را به نيابت از خويش به كار بنـدد و در واقـع عقـل و انديشـه     عمامه
خواهم نيازي بـه   ي مرجع تقليد درآورد، از همين ابتدا از او مي خويش را به اجاره

ي اين كتابچه نيست و بهتر همان است كه اين كتاب را كنـاري بگـذارد تـا     عهمطال
  .شايد انسان آزادانديش به آن دست يابد و از آن استفاده برد
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  شكافت فكري در مورد غايب منتظر
مهـدي  «كساني كه پيروان شيعي آنها، نـام  برايم اين نكته روشن شد كه تعداد 

  :هاده اند، بسيارند؛ پس از خود پرسيدمرا بر آنان ن »منتظر قايم و غايب
  !منتظر كدامين مهدي هستم؟

  !منتظر چند مهدي هستم؟
  !چندتا از آنها ظهور كرده يا ظهور خواهند كرد؟

  !هايي كه غيبت كرده اند كسي ظهور نموده است؟ يا از مهديو آ
هايي كه غايب شده و باز نگشـته انـد،    چه بسيار مهدي !اي منتظر مهدي غايب

  پـس داسـتانم را   كند؟ ميها فرق  كني كه مهدي تو با ديگر مهدي ا تو گمان ميآي
  ...با دقت بخوان

ــزرگم    ــاد دارم، از همــان دوران طفوليــت از خــانواده و كســاني كــه ب ــه ي ــا ب ت
فرزند   )امام دوازدهم ما شيعيان دوازده امامي(شنيدم كه امام مهدي  كردند، مي مي

همان زمان از نظرها پنهان شـده و روزي كـه   است كه از  �امام حسن عسكري 
ر دهد خواهد آمد، تا زمين را پس از آن كـه آكنـده   وي ظه پروردگار به او اجازه

  .از ظلم و ستم شده، سرشار از عدل و داد نمايد
و از صـميم   هي امام مهدي بود از آن زمان كه اين معاني را درك كردم، شيفته

همـان   ،خواسـتم كـه دوران مـن    ص از خدا مـي كردم و با تمام اخال قلب آرزو مي
ترين يارانش باشـم و پـيش    كند، تا از مخلص ظهور مي زماني باشد كه امام مهدي

رويش جهاد كنم، تا شريعت الهي واال و برتر گردد و سخن و آيين كافران زبـون  
  .و نابود شود و در اين راه به شهادت برسم

جودم مشتاق ديـدارش بـود و در   در حالي رشد كردم و بزرگ شدم كه تمام و
كردم كه به افتخار ديدار با او و جهاد در كنـار او نايـل شـوم،     بيشتر نمازها دعا مي

گذشت و من اين آرزو را در سينه داشتم، هرچـه بـه    مي پي همها از  روزها و سال
كـرد، در ايـن ميـان     مـي شد، مرا به شدت جذب خـود   امام و ظهور وي مربوط مي

گفتنـد و از   ي ظهورش سخن مـي  ها كه در باره و سخنرانان حسينيه سخنان مداحان
آوردند، برايم خيلي جذاب بـود، از ايـن رو بـا     چگونگي غيبتش سخن به ميان مي
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هـا و   نشستم تا برخي از پرسش هاي علميه زياد مي ان و طالب حوزهبرخي از مداح
  .مي مهدويت از آنان بپرس ي فلسفه مسايل مبهم خود را در باره

گفـتم و از بـس    يك بار با امام مسجدمان پيرامون موضوع مهدويت سخن مـي 
بينم هربـار   مي! مصطفي: اش كردم، با تبسم به من گفت هاي متعدد خسته با پرسش

هايت در  ي سؤال كني و همه بيني، او را سؤال باران مي اي مي كه روحاني و يا طلبه
  !شريف است؟اهللا فرجه العجل ) امام مهدي(ي محبت  باره

، مگر اين كه در فكـر و خيـال   خوابم ها نمي به خدا خيلي شب! حاج آقا :گفتم
ظهور آقا هستم، من وابستگي شديد به شخصيت بزرگوارش دارم و دوست ندارم 
هيچ فرصتي را از دست بدهم تا بلكه نخستين كسي باشم كه هنگام ظهورش بـا او  

بـه ويـژه كـه در     .مبـزرگ نايـل شـو    كند و دوست دارم به اين افتخـار  مالقات مي
بـودن   هـا از نزديـك   ام كـه برخـي از روحـاني    هـايي ديـده و خوانـده    انتيرنت مقاله

  .عصرانش باشيم دهند و امكان دارد از هم ظهورش خبر مي
ي بيشـتري در   حال كـه چنـين اسـت بايـد مطالعـه     : شيخ مسجدمان به من گفت

قدر و تا اين اندازه منتظر ظهـور امـام    تو كه اين. ي امام و سيرتش داشته باشي باره
ي آن بزرگـوار   هستي، ديگر خوب نيست به چند سؤال در بـاره   )نا له الفداأرواح(

  .گويند، بسنده كني ها و طالب مي و آنچه سخران
ي زنـدگي   شـغله مخواهم همين كار را بكـنم، ولـي    من هم مي! حاج آقا: گفتم

پـس در ايـن    :حاج آقا در پاسـخم گفـت  د، دار زياد است و مرا از اين كار باز مي
تو ادعـاي وابسـتگي    .عاي وابستگي شديدت به ظهور آقا بي دليل استصورت اد

امثـال تـو بايـد    ! دهـي؟  شديدي به آقا را داري؛ ولي به خودت زحمت تحقيق نمي
  .بدانند ي امام مهدي را ي مسايل كوچك و بزرگ در باره همه

دهم كه از همـين حـاال شـروع كـنم،      قول ميبه شما . فرماييد درست مي: گفتم
وي تعدادي كتاب برايم نام برد  ها را بخوانم؟ ام كنيد كه چه كتابلطفاً راهنمايي 

هاي ديگـري   و نام تعدادي كتاب را در كاغذي نوشت و به من قول داد كه كتاب
د ي شخصي خو هم در اين زمينه به من معرفي كند و تعدادي از آنها را از كتابخانه

  .برايم بياورد
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ابومحمد  مؤلفش. افتاد )1(»لشيعةفرَق ا«ها نگاهم به كتابي به نام  در بين كتاب
رخان و دانشمندان دوازده امامي بوده كه او از مؤ. حسن بن موسي نوبختي است

  .زيسته است در قرن سوم هجري مي
حسن بن موسي ابومحمد نوبختي استاد عالم : گويد اش مي نجاشي در باره

ي سوم هجري و چه پس از  چه قبل از سده(خويش  نترازا هم كه برم ماست لمتك
  .اوست از آثار »لشيعةفرَق ا«برتري داشته و كتاب   )آن

ي ابي سهل بن نوبخت،  حسن بن موسي نوبختي، خواهرزاده: گويد طوسي مي
سفه هاي فل اقالن كتابا متكلم و فيلسوفي كه تعدادي از ناش ابومحمد است ب كنيه

ي امامي  او شيعه... آمدند، مانند ابوعثمان دمشقي، اسحاق، ثابت و نزدش گرد مي
هاي فراواني بر جاي نهاد و در  و داراي اعتقاد نيكي بود، به خط خود نسخه

 ،راء والدياناتاآل: جملهدارد، از  هاي زيادي ي علم كالم و رد فلسفه كتاب زمينه
التوحيد و  ،ةالالغو ناسخالترد علي أصحاب ال ).اين كتاب را به اتمام نرساند(

ختصار الكون ا )في الغريب المشرقي( حدوث العالم، رد كتاب ابي عيسي،
    ...و مةع في اإلماما، الجوالفساد

حسن بن موسي نوبختي، او را : گويد حوص مصري ميو در شرح حال ابي األ
كه براي  )علي محل قبر حسين بن( ائرحدر ديده و از او درس گرفته و با او 
و او را در ميان كساني كه از آنان روايت  .زيارت رفته بود، گرد آمده است

اي ابي سهل،  حسن بن موسي نوبختي، خواهرزاده: نكرده، برشمرده و گفته است
  .ابومحمد، متكلم و ثقه است

الدين، شهرستاني شرح حال مفصلي از وي با اقتباس از كتابش  هبةسيد 
هاي  در شر حال خاندان نوبختي است، نگاشته و در ساير چاپكه ) النوبختيه(

  .به چاپ رسيده است ،كتاب
شرح حال مفصلي از ) خاندان نوبختي(استاد عباس اقبال آشتياني در كتاب 

  .وي نوشته است

                                           
 .هاي شيعه فرقه -)1(
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  :و آورده كه او از مراجع زير نقل قول نموده است

 ، و آن عبارت است از گلچيني كه شريف)هالفصول المختار(  .1

ي استادش؛  نوشته) العيون و المحاسن( مرتضي از قسمتهايي از كتاب 

هاي شيعه پس  جايي كه سخن از فرقه. شيخ مفيد، انتخاب كرده است

رفته، در آن آمده  ÷از وفات امام يازدهم حسن بن علي عسكري 

ي ابو محمد حسن بن موسي  يارانش پس از او ـ بنا به گفته«: است

 .»و گروه تقسيم گشتندـ به چهارده فرقه  ÷

اي  جمله »ةالفصول المختار«هاي  ي معترضه در نسخه و اگر جمله

ي نوشته شده جديدي كه آن  كه ما تنها به نسخه اصلي باشد ـ چون

ايم ـ آن يكي از مواردي خواهد  نيز اصل چاپ شده است، دست يافته

هاي شيعه به نوبختي را تأييد  بود كه عدم صحت نسبت دادن فرقه

ها  بخاطر اختالف بسيار زيادي كه در تعداد و در ترتيب فرقه. كند مي

ي  ي منتشر شده بين آنچه مفيد از او نقل كرده، و بين آنچه در نسخه

 .آنگونه كه تفصيلش خواهد آمد! است »لشيعةفرق ا«

از  »ميةفرق اإلما«در بخش . اثر قاضي عبد الجبار) المغني( .2

ي اسماعيليان  موسي در شرح گفتهو حسن بن : اين كتاب آمده است

 .و قرامطه ذكر شده است

از حسن بن موسي حكايت : هاي زيديه گفته است و در شرح فرقه

  .1شده است
 

                                           
1
المقال في تنقيح كتاب رجال النجاشي، تهذيب : ـ براي درك تفصيالت آن رجوع شود به 

، و )1/34(اثر آغا بزرگ طهراني  »ةيعالذر«، و كتاب )2/194(محمد علي األبطحي : نوشته

، و )6/154(، و معجم رجال الحديث، نوشته خوئي )63(اثر نجاشي  »رجال النجاشي«كتاب 

  ).5/320(از محسن األمين  »لشيعةأعيان ا«كتاب 
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هـا در   ديـدگاه  يرا خوانـدم، تعـدد و فراوانـ    »فرق الشـيعه «هنگامي كه كتاب 
هـا كـه منتظـر     ي غيـر از امـام غايـب مـا دوازده امـام     (ي غيبت چندين مهـدي   باره

زده كرد و وجود اين همه مهدي كـه از نظرهـا پنهـان     مرا شگفت )هورش هستيمظ
انگيزي برايم ايجاد كـرد   هاي فراوان و حيرت ظهور نكرده اند، سؤال شده و هرگز

غايب  ،كردم كه اگر اين همه مهدي كه هيچ پاسخي برايش نيافتم، به اين فكر مي
كنـد كـه مهـدي مـا      نت مـي شده و هرگز باز نگشته اند، چه كسي براي مـن ضـما  

  خواهد آمد؟
كردم مذهب من تنها مذهبي است كـه ايـن ديـدگاه را دارد و بـرايم      گمان مي

همچنانكه برايم روشن شد . تقليدي از مذاهب گذشته است ،واضح شد كه مذهبم
هاي غايب فراواني وجود دارند كه هيچيك از آنان تاكنون ظهور نكـرده و   مهدي

هايي كه برخي مرده و برخـي هـم كشـته     هور كند؛ مهديكنم كه ظ گمان هم نمي
شده اند و ياران هريك ادعا كرده اند كـه مهـدي آنـان غيبـت نمـوده و از نظرهـا       
پنهان شده و به زودي ظهور خواهد كرد، و اين فرضـيه را مطـرح نمـوده انـد كـه      

گـردد و جهـان را پـس از آن كـه      مهدي آنان، همان مهدي قائمي است كه بازمي
  .گرداند ده از ظلم و جور شده، سرشار از عدل و داد ميآكن

برخي هم ادعا كرده اند انساني بـه دنيـا آمـده و از نظرهـا پنهـان شـده و جـا و        
ظهور خواهد كـرد و او همـان مهـدي     مكانش مشخص نيست، ولي در آخرالزمان

ه ده و نور و روشـنايي را نديـد  كند، در حالي كه زاده نش منتظري است كه قيام مي
  .است

به دنبال اين مطالعات دريافتم كه تاريخ شـيعه عبارتسـت از زاد و ولـد و رشـد     
 اي اي است، چنانچه در فرآيند شكافت هسته جمعيتي كه بيشتر شبيه شكافت هسته

شود، در مذهب شيعه نيـز مشـاهده    يك اتم سنگين به چندين اتم سبك تقسيم مي
چنانچـه   .ي گوناگون منشعب شده انـد ها گروه ها و كنيم كه از يك فرقه، فرقه مي

ها و مذاهب زيادي  مرد، هوادارانش به گروه هر بار كه يكي از امامان اهل بيت مي
امام نمرده، بلكـه از نظرهـا پنهـان شـده و همـان      : گفتند شدند؛ برخي مي تقسيم مي

شدند كه فرزنـد امـامِ    كند، و برخي هم مدعي مي مهدي منتظري است كه قيام مي
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جانشين پدر و امام پس از اوست، اگرچه امامِ مـرده داراي فرزنـدي نبـود و     مرده،
ت ام ضروري بود تـا زمـين از وجـود حجـ    چون اعتقاد به وجود فرزند براي آن ام

خالي نباشد، برخي ادعا كردند كه فرزند امام را قبل از موت امام ديده انـد و امـام   
آسيبي نرسانند و او را نكشـند، چـون    او را از نظرها پنهان كرده، تا دشمنانش به او

  .رسانند فهمند كه او مهدي منتظر است و بدين ترتيب او را به قتل مي مي
كننـد بـا    دهند و ادعا مي برخي از اصحاب ائمه خود را نمايندگان امام قرار مي

ي  ارتباط دارند و نايبان وي هستند و چون خداوند به امام غايب اجازه ،امام غايب
دهد تا يـارانش را جمـع كننـد، و سـرانجام      د، به نواب خويش اطالع ميظهور ده

داننـد كـه    در اين ميان واجب مـي . شود ظهور بزرگ بعد از غيبت كبري انجام مي
سـان   غايب دهند، تا آن را به امام برسـانند و بـدين   مردم اموال را به نمايندگان امام

  .اده شودامام از اين اموال استفاده ببرد و براي ظهور آم
كنند، تا به محل  چرا حكام، نمايندگان امام را تعقيب نمي: پرسيدم از خودم مي

ترسد؛  ي امام از حكام جور نمي دانستم چرا نماينده شدن امام پي ببرند و نمي مخفي
  !ترسد ولي امام مي

به قدري دچـار    )مذهب دوازده امامي(اين كتاب مرا در مورد عقيده و مذهبم 
خواندم، زيرا مذهبم  كرد كه آرزو كردم اي كاش اين كتاب را نمي شك و ترديد

هاي متعددي است كه پس از مرگ هريك از امامان اهل بيت شـكل   يكي از فرقه
  .گرفته اند

اش  ي كتـاب در بـاره   هـايي بـود كـه نويسـنده     فرقه يا مذهب من يكـي از فرقـه  
يـك امـام هسـتند و    اي قايـل بـه امامـت     به صد فرقه رسيده اسـت، عـده  : گويد مي

اي به امامت دو امام اعتقاد دارند، برخي هم سه امامي هستند و به همين ترتيب  عده
ه امامت بيست امـام  ي ديگري به امامان بيشتري معتقدند، چنانچه برخي قايل ب عده

ي مطـابق تعـداد امامـاني كـه بـه آن معتقـد اسـت،         رو اگـر هـر فرقـه   از اينـ ! هستند
هاي فراواني با عناويني از قبيـل يـك امـامي، دو امـامي، سـه       نامگذاري شود، فرقه

  .ي دوازده امامي يكي از آنهاست وجود دارند كه فرقه... امامي و چهار امامي و
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هـا متمـاميز    سـاير فرقـه  ي دوازده امـامي را از   چه چيزي فرقـه : حال بايد پرسيد
مـورد مهـدي   هـا، ديـدگاه درسـت در     كند تا مهدويت مورد نظر دوازده امامي مي

  باشد؟
بر گرفته  ار و ترديدها همواره با من بود و يأس و نااميدي شديد مرا دراين افك

كردم  ي الهي را تكرار مي دادم و فرموده بود، ولي به خودم تسليت و آرامش مي

|¤tã#+كه  uρ βr& (#θèδt� õ3s? $\↔ø‹ x© uθèδ uρ ×� ö�yz öΝà6©9 ( #|¤tã uρ βr& (#θ™6Åsè? $\↔ø‹ x© uθèδ uρ @� Ÿ° 

öΝ ä3©9 3 ª! $# uρ ãΝn= ÷ètƒ óΟçFΡ r&uρ Ÿω šχθßϑ n= ÷ès?_ ]چه بسا چيزي را ناخوشايند «. ]216: بقره  

بدانيد، ولي برايتان خوب باشد و چه بسا چيزي را دوست بداريد و برايتان شر 
اي  پروردگارم را سپاس گفتم، و اينك چاره .»دانيد داند و شما نمي اهللا ميباشد و 

ز اين كه راهي را كه شروع كرده بودم تا حقيقت را دريابم، تمام كنم و نداشتم ج
رايم امكان نداشت كه در اصال آرام و قرار نداشتم تا آن كه حقيقت را بشناسم و ب

  .راه بايستم و ادامه ندهمي  ميانه
برايـت از وضـع و    كه پـيش روي توسـت،   تيحاصفدر ! ي گرامي اي خواننده

ت هـر يـك از امامـان اهـل بيـت و از سـناريويي سـخن        حال شـيعيان پـس از وفـا   
  .اي شكل گيرد و مذاهبي پديدار گردد گويم كه همواره تكرار شده تا فرقه مي

ي  از شدت تيرگي و غباري كه در اين موضوع پيش رويم قرار داشت، انديشه
از سـوي   .، نزدم سست شد يا شدتش كاهش يافـت مهدويت كه به آن معتقد بودم

ي اماميـه   خوانده بودم، تفكر و انديشـه  »فرق الشيعه«ر كتاب البي كه دديگر با مط
  .نيز نزد من سست و ضعيف شد )دوازده امامي(

اي از تكـرار نابسـاماني    كه نوبختي نوشـته، بـه طـور ويـژه     »فرق الشيعه«كتاب 
گويد، با خود  فكري و عقيدتي شيعه در زمان ائمه و هنگام وفات هر امام سخن مي

هـاي ائمـه    ونه امكان دارد با آن كـه روايـات مـا از زمـان پيـامبر بـه نـام       چگ: گفتم
نام امامان و جانشينان را به طور  ،عصران ائمه بازهم معاصران و هم كند، تصريح مي

اي كه اين تفرقـه   دانسته و تا اين حد دچار اختالف شده اند، به گونه مشخص نمي
بـه ركـوردي رسـيد كـه      �و كثرت اختالف پس از وفات امام حسن عسـكري  

پس از او بـه چهـارده فرقـه تقسـيم شـدند، چنانچـه        ،پيشتر سابقه نداشت و شيعيان
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ها در  ي كتاب مذكور همه را ذكر كرده و به بيان باور هريك از اين فرقه نويسنده
تـوانم بـه    چگونـه مـي  : رو از خود پرسـيدم ت، از اينمورد امام دوازدهم پرداخته اس

ي درسـت در ميـان آن همـه     يدگاه مذهب من همـان نظريـه  طور قطع بگويم كه د
هـايي اسـت    گويي ها در واقع سخنان و ياوه ي اين ديدگاه ديدگاه است؟ بلكه همه

و  .ستند به قرآن و احاديـث صـحيح نيسـت   كه در ميان متكلمان رد و بدل شده و م
از نرسـيدند، هريـك    اين بديهي است كه وقتي به اتفاق نظر و يا راهكـار درسـتي  

آنان از ديگري دوري جست و مذهب جديدي براي خويش بنا نهاد و بر صحتش 
تأكيد كرد و نسبت به آن تعصب ورزيد، تا جايي كه برخي از آنان خون يكديگر 

  .را ريختند
خوانم، زيـرا   فرا مي »فرق الشيعه«ي كتاب  ي شيعيان را به مطالعه بنابراين، همه

ي كســاني اســت كــه  همــي بــراي همــهايــن كتــاب در نــوع خــود كتــاب بســيار م
اش  نويسـنده  .يش و چگونگي پيـدايش آن را بداننـد  خواهند تاريخ مذهب خو مي

باشد، و اصل بر ايـن   و مراجع مذهب مي ءي دوازده امامي و از علما نوبختي، شيعه
ي عيـوب قـوم    است كه روايت داناي يـك قـوم و كسـي كـه بـه تـاريخ و پيشـينه       

  .باشد ورد اعتماد ميخويش آگاه است، صحيح و م
ا بـه  دهـم تـ   اين موضوع را در صفحات مختلف كتاب مورد بررسـي قـرار مـي   

ي كتـاب،   ولي همانگونه كه گفتم مطالب پراكنده .مان آگاهي يابيم تاريخ مذهب
ي  كند و بايد در اين زمينه دقت نظر داشـت تـا بهـره    نياز نمي اش بي ما را از مطالعه

  .ببريمي كتاب  الزم را از مطالعه
ي غيبـت در مـذهب    گيـري نظريـه   ابتدا به بيان شكل ،ي كتاب مذكور نويسنده

البته بـه گمـان   . شيعه پرداخته كه نخستين مذهبي است كه اين ديدگاه را بيان كرد
ي غيبـت در آن   شيعه، نخستين و آخرين مذهبي اسـت كـه نظريـه   : بايد گفت بنده

عقه بر من فرود آمـد و مـرا   شكل گرفت، و اين همان چيزي است كه همچون صا
  .داد تكان
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  :نخستين مذهب شيعي قايل به غيبت
علي بن ابي طالب نخستين مهدي غايب نزد شـيعه اسـت، پيـروان ايـن مـذهب      

  .هستند »يهسبئ«شيعيان 
خوانم؟ آيا علي، همان مهدي منتظر اسـت؟ و   اين ديگر چيست؟ چه مي! يا اهللا

و انتظـار ظهـورش   ! شود غيبت تبديل ميرسد، مرگش به  پس از آن كه به قتل مي
  !واجب است؟

كشته شد، شيعياني كه قايل بـه امـامتش    �زماني كه علي : گويد نوبختي مي
پنداشتند كه امامت وي از سوي اهللا و رسولش فرض شده، به سه فرقـه   بودند و مي

علي كشته نشـده و نمـرده اسـت، و اصـالً او     : گروهي از آنان گفتند: تقسيم شدند
آورد و  فرمان خويش درمي ميرد، مگر آن كه عرب را تحت شود و نمي ته نميكش

  .گرداند زمين را همانطور كه آكنده اند ظلم و ستم شده، سرشار از عدل و داد مي
شـكل گرفـت،    صاي بود كه در اسالم، پس از رسول اهللا  و اين نخستين فرقه

شود و  ناميده مي »سبئيه«رقه اي بود كه در اين امت غلو كرد، اين ف ستين فرقهو نخ
شوند، عبداهللا بن سباء نخستين كسي بود  پيروان عبداهللا بن سبأ، بدين اسم ناميده مي

  .)1(پرداخت شكه به طعن و ناسزاگويي به ابوبكر و عمر و عثمان و ساير صحابه 
تصورش را بكن، علي بن ابي طالب همان مهدي منتظر و غـايبي اسـت   ! برادرم

كنـي؟ لطفـاً تعجـب     آيا از اين سخن تعجب مـي ! گردد گش، باز ميكه پس از مر
  !ابتداي راه است نكن، اين فقط

مهدي غايب ديگري هم وجود دارد، پس آيا ظهور خواهد كـرد؟ محمـد بـن    
ي كـه چنـين پنـداري    كشند شيعيان حنفيه نيز مهدي غايبي است كه انتظارش را مي

  .دهند را تشكيل مي »كربيه«ي  دارند، فرقه
اي معتقدند كه محمد بـن حنفيـه همـان مهـدي اسـت و       فرقه: گويد نوبختي مي

مردن بـرايش روا نيسـت،    ميرد، اصالً ميد و او نمرده و نمياو را مهدي نا �علي 
و روزي بـاز خواهـد    ،بلكه او از نظرها پنهان شـده و معلـوم نيسـت كـه كجاسـت     

                                           
 ).22 – 21(فرق الشيعه،  -)1(
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 »ابـن كـرب  « انر تصرف خويش درخواهـد آورد، اينهـا پيـرو   مين را دگشت و ز
  .مشهورند »كربيه«هستند و به 

ي ديگري معتقدند كه محمد بن حنفيفه مهدي غائب است، البته در اين  و فرقه
  .مشهورند »كيسانيه«ي دارند، اين دسته از شيعيان به باره ديدگاه خاص

نمرده و زنده است  بر اين باورند كه محمد بن حنفيهاي  فرقه: گويد نوبختي مي
برد و صبح و شب آهويي نزدش  ضوي ميان مكه و مدينه به سر ميهاي ر و در كوه

كند؛ شيري، سـمت راسـت وي و شـيري     رود و او از شير و گوشتش تغذيه مي مي
  .كنند سمت چپ اوست كه تا زمان ظهورش از او حفاظت مي

و برخي از آنها بر اين باورند كه سمت راست وي، شيري و سمت چپش ببري 
ديدگاه اينها محمد بن حنفيه، همـان امـام منتظـري اسـت كـه پيـامبر       قرار دارد، از 

  .گرداند به آمدنش بشارت داده و جهان را آكنده از عدل و داد مي ص
  !و مهدي ديگر هم وجود دارد

 »بيانيـه «بـه شـيعيان    او عبداهللا پسر محمد بن حنفيه است، پيـروان ايـن مـذهب   
  .مشهورند

باورند كه امامشان يعنـي ابوهاشـم عبـداهللا بـن     اي بر اين  فرقه: گويد نوبختي مي
ازد و پـرد  گردد و به امور مردم مي محمد بن حنفيه، ولي خلق است و روزي بازمي

 ، بيانيـه، پيـروان  وجود نـدارد او ي و امامي پس از شود، و هيچ وص مالك زمين مي
  .هستند )2(هدين )1()انعمابن س(ان شخص به نام بي

  !ي هم وجود داردشايد تعجب كني؛ مهدي ديگر
او، عبداهللا بن معاويه است، مهدي منتظر و غايب ديگـري كـه هرچنـد از اهـل     

  .بيت نيست، ولي از اصحاب ابوهاشم عبداهللا بن محمد بن حنفيه بوده است
ي شيعي، به غيبـت مهـدي خـويش پـس از مـوتش معتقدنـد و انتظـار         اين فرقه

  .دانند ظهورش را واجب مي

                                           
 .عبارت داخل پرانتر از مترجم است -)1(
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        ﴾16﴿   مهدي منتظر

 

عبداهللا بن معاويه همـان مهـدي   : اي گفته اند د كه فرقهكن نوبختي يادآوري مي
گـردد و   مالك زمين مي ،بشارت ظهورش را داده و او صغايبي است كه پيامبر 

گرداند  آن را پس از آن كه آكنده از ظلم و جور شده، سرشار از عدل و قسط مي
لـب  و پس هنگام وفاتش، زمين را به شخص از بني هاشم از تبار علـي بـن ابـي طا   

  .)1(ميرد كند و پس مي واگذار مي �
  

  !مهدي ديگري هم وجود دارد
از تـاريخ، برخـي شـيعيان از او بـه      ابومسلم خراساني اسـت كـه در مقطعـي    او،

اميه را به قتل رساند،  ي، زيرا او بسياري از بنوان مهدي منتظر غايب ياد كرده اندعن
اي وابستگي به اهل بيت در نخستين ايام شورش خويش ادعابومسلم خراساني كه 

و چون جنـبش   را نموده بود، نقشي اساسي در پيدايش حكومت بني عباس داشت
، ولـي  ك حكومـت درآمـد، دسـت از تشـيع كشـيد     به صورت ي) انسياه جاه مگ(

ابومسلم شيعه ماند و پيروانش اصرار داشتند كه ابومسلم، همان مهدي منتظر اسـت  
يـا   »خـرم دنيـان  «ي شـيعي را   ايـن فرقـه   .ه از نظرها غايب شـده و نمـرده اسـت   ك
ب و باطراوات داابه معناي ش »خرم«ي  اين نام برگرفته از واژه. ناميده اند »خرميه«

شـان بـود    و نامگذاري اين فرقه بدين نام، يك حركت تبليغاتي براي مذهب .است
توانند هرگونه كـه بخواهنـد، آزادانـه     شود و مي كه در آن از مردم رفع تكليف مي

  .راني بپردازند به شهوت
خردم دنيان يا خرميه، معتقدند كه مهديشان ابومسلم، پس از آن كـه بـه دسـت    

برد و بايد منتظر ظهورش بود، برخي از آنان  عباسيان كشته شد، در غيبت به سر مي
مشهورند كه پيروان ابومسلم و قايل به امـامتش هسـتند،   ) ابومسلميه(به ابومسلميان 

اند  ابومسلم نمرده و ترك فرايض و ارتكاب هر عملي را درسـت   آنان ادعا كرده
  .)2(شود شان، ايمان فقط در شناخت امام منحصر مي پندارند و در نگاه مي
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  !و مهدي ديگري هم وجود دارد
مهدي منتظري كه از تبار حسن است؛ او، سيد محمد بن عبداهللا بـن حسـن بـن    

ي از شيعيان قايل به امامت اين شـخص  ا باشد، فرقه حسن بن علي بن ابي طالب مي
هستند كه در بيرون مدينه به قتل رسيد، اين فرقه بر اين باورند كه سيد محمـد بـن   

: گوينـد  كند و كشته نشده است، مـي  عبداهللا همان مهدي منتظري است كه قيام مي
بـرد، ايـن كـوه ميـان راه مكـه و       بسر مي »العلميه«به نام  او زنده است و در كوهي

د در سمت چپ قرار گرفته و كوه بزرگـي اسـت كـه بـه اعتقـاد ايـن دسـته از        نج
 صنان به روايتـي از رسـول اهللا   ان از اين كوه بيرون خواهد آمد، آشيعيان، امامش

و نـام  نام من است  او، هم«: كنند كه فرموده است استفاده ميي مهدي قائم  در باره
  .)1(»پدرش همچون نام پدر من است

  
  !نيز وجود دارد مهدي ديگري

امـام جعفـر صـادق را امـام زنـده، غايـب و        »ناووسيه«اي از شيعيان به نام  فرقه
  .دانند مهدي منتظر مي

نمـرده و  ) امـام جعفـر صـادق   (ناووسيه، بر ايـن باورنـد كـه جعفـر بـن محمـد       
آنان، محمـد بـن جعفـر را    . ميرد، تا آن كه ظهور نمايد و به امور مردم بپردازد نمي

وايتي از او دارنـد كـه گفتـه    دانند و به پندار خويش ر ه و مهدي منتظر ميامام زند
خبر داد كه مرا غسل داده و كفـن كـرده و دفـن نمـوده،      اگر كسي به شما«: است

قـائم   يعني(سخنش را باور نكنيد كه به راستي من يار و صاحبتان، صاحب شمشير 
  .)2(شوند ناميده مي »ناووسيه«اين فرقه . »هستم) آل محمد

  
  !مهدي ديگري هم وجود دارد

، اسماعيل بن جعفر صادق را امام زنده و مهدي )اسماعيليان(شيعيان اسماعيلي 
  .مشهورند »اسماعيليه«دانند، اينها به  نتظر و غايب ميم
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        ﴾18﴿   مهدي منتظر

 

اين فرقه، بر اين باورند كه پـس از جعفـر بـن محمـد، فرزنـدش اسـماعيل بـن        
جعفر را در زمان پدرش انكـار كـرده و   جعفر، امام است، آنان مرگ اسماعيل بن 

نهـان بـدارد،   اين خبر را امام جعفر شايع كـرد تـا اسـماعيل را از نظرهـا پ    : گفته اند
ميـرد تـا آن كـه     كنند اسـماعيل نمـي   اسماعيليان گمان مي .چون برايش نگران بود

پندارنـد، زيـرا    مالك زمين شود و به امور مردم بپردازد و او را قائم آل محمد مـي 
از ! گويـد  ام، تنها سـخن حـق مـي   پدرش به امامت او پس از خويش خبر داده و ام

  .)1(دانند رو اسماعيل بن جعفر را امام زنده و قائم آل محمد مياين
او، مهـدي منتظـر،   ... و اما مهدي ديگـر ! همچنان ادامه دارد »ها مهدي«داستان 

 »قرامطـه «ي صادق اسـت، پيـروان ايـن مـذهب شـيع     محمد بن اسماعيل بن جعفر 
اهـالي  شـان از   رمطيان، از آن روي بدين اسم ناميده شـده انـد كـه ريـيس    ق .هستند

ز ديگـر از  اصـل ايـن فرقـه، بـه يكـي ا     . بـود  »قرمطويه«سواد، از انباط و ملقب به 
ها مخالفت كردنـد   گردد كه بعدها با مباركي برمي »مباركيه«هاي شيعه به نام  فرقه

علي بن ابي طالـب كـه   : ها هفت امام وجود دارندتن) ص(پس از محمد : و گفتند
و حسن، حسين، علي بن حسين، محمد بن علي، جعفـر  ! هم امام است و هم پيامبر

قرامطه، محمد بـن اسـماعيل را مهـدي و قـائم آل     . بن محمد و محمد بن اسماعيل
به  باشد؛ نيز مي) يعني پيامبر(پندارند و معتقدند كه او داراي مقام رسالت  محمد مي

را بـه   �در غـذيرخم علـي بـن ابـي طالـب       صپندار قرامطه، زماني كه پيامبر 
امامت منصوب كرد، رسـالتش پايـان يافـت و از آن روز بـه بعـد بـه فرمـان خـدا،         

و ! بـود  �از آن پـس پيـرو علـي    ) �(به مقام رسالت رسيد و محمد  �علي
همـين  اي اقامـت در حسـن و پـس در حسـين و بـه       چون علي درگذشـت، سلسـله  

ترتيب در علي بن حسين و آنگاه در محمد بن علي ادامه يافت و سـپس بـه جعفـر    
بن محمد رسيد و امامـت جعفـر بـن محمـد در حيـاتش پايـان يافـت و امامـت بـه          
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        ﴾19﴿   مهدي منتظر

 

! در حيـاتش منقطـع شـد   ) ص(يد، چنانچه رسـالت محمـد   جعفر رساسماعيل بن 
  .)1(آنگاه براي خداوند امامت جعفر و اسماعيل نمايان شد

اينها در اين باره به روايتي  .را در محمد بن اسماعيل قرار داد خداوند امامت و
بر خداوند هـيچ  «: استناد كرده اند كه گفته است �دروغين از جعفر بن محمد 

  !»استاو نمايان شده بر ي اسماعيل،  امري ظاهر نشده جز آنچه در باره
ل نمرده و زنده است و در ي شيعي، بر اين باورند كه محمد بن اسماعي اين فرقه

پندارنـد، قـائم از ديـدگاه آنـان      برد و او را مهدي قـائم مـي   سرزمين روم به سر مي
شود و شريعت محمد  بدين معناست كه او با رسالت و شريعت جديدي مبعوث مي

زم د بـن اسـماعيل از پيـامبران اولـوالع    كند، به اعتقادشان محم را منسوخ مي) ص(
نـوح، ابـراهيم، موسـي،    : اولوالعزم را هفـت نفـر برشـمرده انـد    است، آنان پيامبران 

  .)2(عيسي، محمد، علي محمد بن اسماعيل
  

  ...!و مهدي ديگري كه وجود دارد
 »واقفـه «پيـروان ايـن فرقـه كـه بـه شـيعيان       ! اسـت  �او، امام موسـي كـاظم   

  .دانند مشهورند، امام موسي كاظم را مهدي منتظر و امام غايب مي
زنده اسـت و   شيعيان بر اين باورند كه موسي بن جعفر نمرده، بلكهاين دسته از 

چنانچه  زمين شود و آن را پر از عدل و داد نمايد، ي الك همهميرد تا آن كه م نمي
به گمان شـيعيان واقفـه، امـام مـولي كـاظم از زنـدان        .پر از ظلم و جور شده است

به او دست نيافته انـد؛ از  نش خارج شده و هيچكس او را نديده و سلطان و سربازا
سان مـردم را فريـب    رو به دروغ ادعا كرده اند كه موسي بن جعفر مرده تا بديناين

                                           
بـاوري دارد كـه    ي شيعه، ريشه در شدن چيزي براي خداوند در عقيده ظاهرشدن يا نمايان -)1(

شود، براساس اين عقيده، گاهي براي خداونـد امـري ظـاهر     شناخته مي »بداء«تحت عنوان 
دادن بداء به خداوند،  نسبت! شود كه قبالً ظاهر نبود، و خداوند از آن اطالع نداشته است مي

آيــد، و ايــن مســتلزم  اي پديــد مــي در واقــع بــدين معناســت كــه بــراي خداونــد، رأي تــازه
هاي شيعه بـه ايـن اصـل     ترين كتاب در اساسي) نعوذ باهللا(دادن جهل به خداوند است  نسبت

 )مترجم. (تصريح شده است
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! هـا غايـب گشـته اسـت    ردهند، حال آن كه امام موسي كاظم پنهـان شـده و از نظ  
) وجعـل  (واقفه، در اين باره رواياتي از جعفر بن محمد، پـدر امـام موسـي كـاظم     

سـرش از   موسـي مهـدي قـائم اسـت، بدانيـد كـه      : فته استروايت كرده اند كه گ
  .ولي باور نكنيد كه او قائم آل محمد است غلتد، كوهي به سوي شما مي

برخي از شيعيان واقفه، بر اين باورند كه او اگرچه مرده، ولـي قـائم آل محمـد    
ايـن   .تا آن كه او بـاز گـردد و ظهـور كنـد    ديگران اعتباري ندارد،  تاست و امام

پس از مرگش بازگشته، ولي از نظرها مخفـي   ،از واقفه بر اين پندارند كه او دسته
اينها بـراي اثبـات پندارشـان     .بينند خاص و نمايندگانش او را مياست و تنها ياران 

قـائم  «: رواياتي از پدر امام موسي يعني از امام جعفر نقل كرده اند كه گفته اسـت 
و . »كند يزد و قيام ميخ از مرگش برمي از آن جهت بدين اسم ناميده شده كه پس

را به سوي خويش باال  و خداوند او مردهاو : برخي هم منكر قتلش شده و گفته اند
علت نامگذاري . گرداند ش فرا رسد، بازميمدر آن هنگام كه زمان قيا برده و او را

ي امامت را تا موسـي بـن    ، اين است كه آنان سلسله»واقفه«ان به اين دسته از شيعي
جعفــر پــيش بــرده و پــس توقــف كــرده انــد، شــخص ديگــري را پــس از او امــام 

  .)1(دانند نمي
  

  !و مهدي ديگري نيز وجود دارد
دانند،  را مهدي منتظر و غايب مي �ي ديگري از شيعيان، موسي كاظم  دسته

يس ايـن  مشهورند، رئـ  »بشريه«شيعيان به اين دسته از  البته با نگاه فلسفي ديگري،
يـب و  دانسـت تـا بـدين وسـيله بـه عنـوان نا       فرقه خودش را جانشين امام قـائم مـي  
اش موروثي كرد  او اين نيابت را در خانواده .جانشين امام به اموال مردم دست يابد

  .شودنو آن را به پسرش سپرد تا اين درآمد هنگفت به خاندان ديگري منتقل 
 )يكـي از مـوالي بنـي اسـد كوفـه     (كه پيروان محمد بـن بشـير    »بشريه« ي فرقه

زنـداني نشـده، بلكـه او زنـده،     ه و اين باورند كه موسي بن جعفر، نمـرد هستند، بر 
به پندار بشريه، امام موسي كـاظم در   .غايب و همان مهدي و قائم آل محمد است
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ين كرده و مهر انگشتري نده و جانشين خود تعيزمان غيبتش، محمد بن بشير را نماي
ي امور را  هاي مردمش را به او آموخته و همه خويش را به او داده و تمام نيازمندي

او هنگام وفاتش، . محمد بن بشير امام پس از اوستپس  .به او واگذار كرده است
سـان سـميع بـن     فرزند خويش سميع را به عنوان جانشين خود تعيـين كـرد و بـدين   

م است و پس از سميع، كسي امام اسـت كـه از سـوي سـميع بـه      محمد بن بشير اما
عنوان جانشين تعيين شده و تا زمان ظهور امام مهدي كاظم بر امـت واجـب اسـت    

ي اموال مردم و ديگـر   سان هر دستوري كه در باره كه از وي اطاعت كنند و بدين
امـام قـائم   مسايل صادر كند، بر آنان الزم است كه از او اطاعت نمايند تـا آن كـه   

  .)1(!ظهور كند) يعني موسي كاظم(
بدين ترتيب سميع، جانشين امام است و پس از او كسي بر اين منصب گماشته 

آنچـه درخـورِ توجـه اسـت ايـن كـه        .ود كه سميع او را منصوب كرده استش مي
  !سميع، پس از خود يكي از فرزندانش را به عنوان جانشين امام تعيين كرده است

  
  !ري هم وجود داردو مهدي ديگ

  اسـت كـه از او   �او، سيد محمد بن علي الهادي، برادر امام حسن عسكري 
به عنوان مهدي منتظر و امام غايب ياد كرده و انتظارش را تا زمان ظهورش واجب 

  !دانند مي
درگذشـت، گروهـي از يـارانش قايـل بـه امامـت        �هنگامي كه امام هادي 

در زمان پدرش وفـات كـرده بـود، آنـان      پسرش محمد شدند، در حالي كه محمد
كردند كه  پنداشتند كه محمد بن علي نمرده و زنده است و در اين باره ادعا مي مي

تـوان   يعني امام هادي اعالم كرده كه محمد امام پس از اوست و اصالً نمي پدرش
هرچنـد كـه بـه ظـاهر     . )2(ي امام تصور كذب يا بداء نمـود  و روا نيست كه در باره

ت نموده، ولي در حقيقت نمرده و پـدرش كـه نگـران وي بـوده، او را مخفـي      وفا
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ي ايـن   كرده است و او همان مهدي منتظر و قائم آل محمـد اسـت، اينهـا در بـاره    
  .)1(مهدي همان ديدگاهي را دارند كه پيروان اسماعيل بن جعفر دارند

  
  !و مهدي ديگري نيز وجود دارد

مشـهورند،   »عسـكريه «از شيعيان كه بـه   اي ري است، عدهاو، امام حسن عسك
نان از اين جهت امـام  دانند، آ را مهدي منتظر و غايب مي �امام حسن عسكري 

پندارند كه براي وي فرزندي نيافته انـد و چـون    حسن عسكري را مهدي منتظر مي
او نمرده، بلكه غيبت كرده و انتظارش واجـب  : حسن عسكري وفات نمود، گفتند

  .است
اي از شيعيان بر اين پندارند كه حسن عسكري نمـرده و   فرقه: گويد نوبختي مي

زنده است، بلكه غيبت نموده و او همان امام قائم است و سـزاوار مـرگ  نيسـت و    
ود امـامي  امكان ندارد كه زمين از وجـ . فرزند مشخص و معلومي هم نداشته است

قـائم دو   مـام از آن اسـت كـه ا   حـاكي  روايـات  امامتش ثابت شـده و  .خالي گردد
كنـد و شـناخته    يكي همين غيبت وفـات اوسـت كـه بعـد، ظهـور مـي       :غيبت دارد

اي  ي حسن عسـكري در پـاره   آنان در باره. رود شود، و پس به غيبت كبري مي مي
ي موسـي بـن جعفـر     هايي همچون ديدگاه شيعيان واقفـه در بـاره   از موارد ديدگاه

: گوينـد  مـي  ي با شيعيان واقفـه داريـد؟  چه تفاوتدارند و اگر به آنان گفته شود كه 
اشتباه واقفه اين است كه با وفـات امـام موسـي بـن جعفـر، بـر امامـت وي توقـف         

 �ي و امامي از او ماند؛ يعني رضـا  زيرا او در حالي وفات نمود كه وص نمودند،
و وفات هر امامي همچون وفات پـدرانش ظـاهر    .ده فرزند داشت زاو جز او بيش 
بـا وجـود جانشـين، مـرگ وي     كنـد   شان جانشين داشته كه ثابت ميبود و هركدام

در اين ميان مهدي قائمي كه وقوف بر حياتش درست اسـت، امـامي    .قطعي است
است كه هرچند به ظاهر وفات نمـود، ولـي فرزنـدي از خـود برجـاي نگذاشـته و       

اصـالً  چرا كه  .ر نمايداي جز پذيرش اين باور ندارند تا آن كه ظهو شيعيانش چاره
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توان گرفت، اين  اي كه مي امكان ندارد امامي بدون جانشين بميرد، پس تنها نتيجه
  .)1(است كه او غيبت نموده و از نظرها پنهان شده است

كند امام حسن  ترين داليلي است كه ثابت مي ترين و محكم اين يكي از واضح
ي از ا فرزندي از خود برجـاي نگذاشـته اسـت، بـه حـدي كـه فرقـه        �عسكري 

ن اسـاس شـكل گرفـت، و مـدعي مهـدويت شـخص امـام حسـن         شيعيان، بر همـي 
زيرا او فرزنـدي نداشـته و هيچيـك از شـيعيان فرزنـدي بـرايش        .عسكري گرديد

  .سراغ ندارد
نـد كـه   هاي ديگري نيـز پـس از وفـات امـام حسـن عسـكري شـكل گرفت        فرقه

يكـي بسـنده   و بنـده بـه قصـد اختصـار بـه همـين        .نوبختي در كتابش آورده است
  .نمودم

هـاي رشـد    اد و گونـه اي از ابعـ  دار و بيـان پـاره   ز بررسي اين جريان دنبالهپس ا
براي آن كه موضـوع   كالم سرهم كرده اند، آن كه سرآمدان علمنظري و فلسفي 

پـر از   »فـرق الشـيعه  «ين مختصر بسـنده كـردم؛ زيـرا كتـاب     به درازا نكشد، به هم
گرفت و به مهدويت، غيبت و  امامي شكل مي هايي است كه پس از مرگ هر فرقه

 �شد، تا اين كه پس از وفات امام حسن عسـكري   ضرورت انتظارش معتقد مي
ي راه گذشـتگان   دوران شيعيان دوازده امامي فرا رسيد تـا بـراي خـويش در ادامـه    

نتظـر  هاي شيعي، مهدي منتظر و غـايبي فـرض كننـد كـه بايـد م      خود از ساير فرقه
كنـد كـه    اذعـان و اعتـراف مـي   ) نوبختي(حال آن كه خود مؤلف  .ظهورش باشند

و كالمـي اسـت    هاي نظـري  حسن عسكري فرزندي نداشته است، اما اينها ديدگاه
زخ هاي دو باشد، بلكه شر عظيمي است كه دروازه ظابطه و نامعلوم مي كه بسيار بي

و پيامبرش بسـنده  هاي خداوند  اگر اينها به فرموده .اي از اين امت گشود را بر عده
اساسـي   هاي باطـل و بـي   آنان را به سوي اين مذاهب و ديدگاه ،كردند، شيطان مي

  .داد كه اهللا هيچ دليلي بر صحتش نازل نكرده، سوق نمي
هـاي نـوبختي در كتـابش پيرامـون      بـه نوشـته  ! ي گرامي و خردمنـد  اي خواننده

كه شيطان و هوا بنگر تا دريابي  �رخدادهاي پس از وفات امام حسن عسكري 
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ي ورهاي برخي از مسلمانان را بـه بـاز  ت و باس چگونه و تا چه اندازه اعتقاداو هو
  .كشانند اي كه آنان را به زنديقي و دوري از اهللا مي گيرند، به گونه مي

هجري زاده شد  232در ربيع الثاني سال  �حسن عسكري : گويد نوبختي مي
الي كـه بيسـت و هشـت سـال داشـت،      هجري در حـ  260ول سال و هشتم ربيع األ

امامتش پنج سال و هشت ماه و . وفات نمود و ابوعيسي بن متوكل بر او نماز خواند
و چون وفات كرد، هيچ نسـل و فرزنـدي از او نمايـان نشـد،     . پنج روز طول كشيد

مادرش كنيزي به نـام عسـفان بـود كـه     . پس ميراثش به مادر و برادش جعفر رسيد
  .)1(يث را بر او نهادابوالحسن، نام حد

آنجا گفتـه   .وجود ندارد ترين ابهامي در سخن اخير نوبختي كوچك: گويم مي
بـه   .و ميراثش به مادر و برادرش رسيد فرزندي نداشت �حسن عسكري : است

طور قطع اگر حسن عسـكري فرزنـدي داشـت، ميـراثش بـدين شـكل بـه مـادر و         
دادنـد   كري به خود اجـازه نمـي  رسيد و مادر و برادر حسن عس برادرش جعفر نمي

ن اسـت كـه نخسـتين    مگر غيـر از ايـ   .را به ناحق از ميراث محروم كنند كه پسرش
داشت، ابتـدا   اگر واقعه وجود خارجي ميوظيفه امام عدل يعني مهدي اين بود كه 

ي عـدل در   كرد و پس به فكري اقامـه  ي پدر معصومش برپا مي عدالت را در خانه
  .دافتا سراسر زمين مي
ن اذعان به اين كه امام حسن عسكري فرزندي نداشته و ميراثش به نوبختي ضم

، با اين حال به امامت محمد بن حسن عسـكري كـه وجـود    همادر و برادرش رسيد
خارجي نداشته، اعتقاد دارد و بر اين پندار است كـه محمـد بـن حسـن عسـكري،      

  !همان مهدي غايبي است كه بايد ظهورش را انتظار كشيد
به عدم وجود ايـن   »فرق الشيعه«شگفت است كه نوبختي در كتاب  سياي بج

دارد،  »التنبيـه «تعليقي كه بر اين موضوع در كتاب كند و سپس در  امام اذعان مي
رزند امام حسن عسكري پـي بـرده   شيعيان از طريق استدالل به وجود ف«: نويسد مي
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به اسـتدالل دريافتـه و شـناخته     ي امور دين را همچنانكه خداوند، پيامبر و همه .اند
  .)1(»اند

آفريند و اين چه معيـار و   ين استدالل است كه از هيچ، فرزند ميمادانم كد نمي
گيرد تا شـناخت خداونـد و پيـامبر را بـا وجـود       قياسي است كه نوبختي به كار مي

هـا بـه    ي انسان حال آن كه همه! انساني مقايسه كند كه هرگز وجود نداشته است؟
آيـات واضـحي    صفطري به وجود پروردگار معتقدند و پيرامون رسول اهللا  طور

در قر آنكريم وجود دارد، بلكه سيرتش آكنـده از روايـات و تـاريخي اسـت كـه      
  .عرب و غير عرب به آن شناخت دارند

خواهد وجود انساني را ثابـت كنـد    ي عجيب و غريب مي نوبختي با اين مقايسه
  !كه هرگز وجود نداشته است

حال آن كه به گواهي خودش، چنين انساني وجود نداشته است، پس ايـن چـه   
درك اين قضيه، برايم خيلي مشكل بود، خيلي سعي ! اي است؟ خردانه استدالل بي

ا دريـابم،  ر هـا  كردم تمام توان و نيروي فكري خود را بكار گيرم، تا اين اسـتدالل 
راست و زرنگي هسـتم، ولـي از   ادعا ندارم كه آدم با ف .ولي موفق به دركش نشدم

خواهم كـه   ي زيركان تاريخ و موجودات خردمند از جن و انسان و فرشته مي همه
معما پاسخ گويند كـه چگونـه امكـان     هاي مشكل را دريابند و به اين اين استدالل

اسـتدالل بـرايش فرزنـدي ايجـاد     دارد شخصي بميرد و فرزندي نداشته باشد، ولي 
  كند؟

گيـري تفكـر دوازده امـامي     ما را از چگونگي شـكل  ،وبختيدر ادامه شخص ن
گويد كـه چـرا بايـد بـراي امـام حسـن        سازد و پيرامون موضوع سخن مي مطلع مي

پس از وفـات امـام حسـن عسـكري     : نويسد عسكري فرزندي فرض كنيم، وي مي
  .)2(چهارده فرقه تقسيم شدنديارانش به 

يادشـده و باورهايشـان سـخن    ي  وي پس به طور مفصل پيرامون چهارده فرقـه 
ي هريك از اين مذاهب، در چـارچوب مـذهب    گويد و به نقد و بررسي فلسفه مي
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اش خـودداري   پردازد، و چون بخش طوالني است، از نقل همـه  خاص خويش مي
توانند در صورت تمايل به كتـاب   كنم، و پژوهشگران و خوانندگان گرامي مي مي

  .نوبختي مراجعه كنند
هــاي  ايــن فرقــه ي همــه ي هاســت كــه فحــوا و درون مايــيــادآوري البتــه الزم 

وجود فرزندي بـراي حسـن عسـكري     ي وجود يا عدم گانه مبتني بر مسأله دهچهار
دوازده فرقه قبول دارند كه حسن عسـكري، هـيچ فرزنـدي نداشـته اسـت و       .است

اگـر حسـن عسـكري فرزنـدي     : مخالفان اين نظريه را تكـذيب كـرده و گفتـه انـد    
مانـد،   ، بر همه اعم از عموم مردم و نيز خواص و حتي بر سلطان مخفي نميداشت

  .به ويژه كه وارثان، ميراث حسن عسكري را تقسيم كردند
ها، چنانكه پيشتر گذشت، قايل به غيبت امام حسـن هسـتند و    برخي از اين فرقه

  .ي يازده امامي هستند واقع شيعه ي هم بر امامت وي توقف نموده و دربرخ
قايل به تولد فرزندي بـراي امـام حسـن     ده،ش ادهاي ي يكي از فرقهميان ر اين د

حسن عسكري قبل از : گويند عسكري هشت ماه پس از وفاتش هستند، و اينها مي
اين فرقه كساني را كه قايل به  .، نام اين فرزند را محمد بگذارندوفات وصيت كرد

امـام  : نمـوده و گفتـه انـد   تولد فرزند حسن عسكري در حياتش هسـتند، تكـذيب   
حسن عسكري همسر باردارش را از نظرها پنهان كرد و به روايتي كه از امام رضـا  

نين كه در شكم مـادرش هسـت و   شما با ج«: قل كرده اند، استناد نموده اندن �
  .»ا نوزاد شيرخوار آزموده خواهيد شدنيز ب

م جنـين و نـوزاد   دانـ  نمـي  .را سند مذهب خويش قرار داده انـد  آنان اين سخن
فرزنـد حسـن عسـكري    بـه  از آن سخن گفته، چه ربطي  �شيرخواري كه رضا 

چنين سـخن   �به فرض اين كه بپذيريم رضا ! دارد كه هيچگاه زاده نشده است
گفته و اين سخن درست است، اين امكان برايمان وجود دارد كه مصداقش را هر 

بنـده   .شـود  ي ديگري متولد مي ههر خانواد م كه دربداني نوزاد شيرخواريجنين و 
چرا كه نادرستي و بطالن چنين اموري  .جا قصد بررسي اين موضوع را ندارمدر اين

البته در ايـن ميـان بـه    . و واضح است ناز همان اول براي هر انسان خردمندي روش
ي چنـين   اساس در بـاره  و شور و غوغاي بي قاعدگي ي اين بي روشنگري در زمينه
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ــه ــي انديش ــي  ي م ــان م ــردازم و بي ــميم   پ ــاره تص ــن ب ــه در اي ــه چگون ــاي  دارم ك ه
برنـد و در نهايـت بـه     شود كه نسل به نسـل بـه ارث مـي    سازي گرفته مي سرنوشت

تـوان بـه نقـد و بررسـي آن      آيد كـه بـه هـيچ عنـوان نمـي      شكل دين مقدس درمي
ي  فقـط نمونـه   ،و ايـن  حـاكم بـود   وي بر اين انديشـه اين چنين ج! آري. پرداخت

ار ي مهـدويت در آن زمـان بـه شـم     چكي از تفكـر جـاهلي حـاكم بـر انديشـه     كو
اي كه پس از وفات امام حسـن عسـكري موضـوع     و اما چهاردهمين فرقه .رود مي

زيـرا ايـن فرقـه     .ي اين فرقه برايم حايز اهميت استمهدويت را مطرح كرد؛ بررس
شـكل مطـرح    ي مهدويت را بدين همان مذهب موروثي من بود كه فلسفه و نظريه

  .نمود كه امام حسن عسكري دوسال قبل از وفاتش صاحب فرزندي شده است
كنند، چگونه امكـان دارد حسـن عسـكري بـه      چنانچه در اين باره استدالل مي

عنوان كسي كه امامتش ثابت شده و امورش جريان يافته، با وجود شهرتي كه نزد 
ان قـائم آل محمـد اسـت    خاص و عام دارد، بدون فرزند بميرد؟ پس فرزندش همـ 

اينهــا اســمش را محمــد  .قبــل از وفــات حســن عســكري متولــد شــد كــه دو ســال
آنـان  . شـود  پويشده و مخفي است و ديده نمـي  ،پندارند و بر اين پندارند كه او مي

از ترس عمويش جعفر و ديگـر  ) يا محمد بن حسن عسكري(كنند مهدي  ادعا مي
كنند  شمارند و گمان مي هاي او برمي بتدشمنانش مخفي شده و اين را يكي از غي

شده و پـدر بـه وجـود او     كه او امام قائم است، امامي كه در حيات پدرش شناخته
تصريح نموده و چون تنها فرزنـد حسـن عسـكري اسـت، پـس بـدون شـك امـام         

  .)1(است
خوب به . گويند اساسي مي بنگر كه چه ديدگاه منحرفي دارند و چه سخنان بي

زه مطـابق منطـق سـاير    وجه كن و بنگر كه ايـن ديـدگاه تـا چـه انـدا     اين ديدگاه ت
هايي عقلي از اين قبيـل   همه استدالل .هاي شيعه و بلكه عين همان فلسفه است فرقه

است كه چگونه امكان دارد حسن عسكري به عنوان كسي كه امامتش ثابت شـده  
ارد، بدون فرزند و امر امامتش جريان يافته، با وجود شهرتي كه نزد عام و خاص د

  !كنند كه به طور قطع فرزندي داشته است گيري مي و پس نتيجه! بميرد

                                           
 .103 – 102فرق الشيعه، : ك.ر -)1(
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ليـل معتبـر   تني بر هـيچ د آن كه مبقلي گيري ع براساس اين باور فلسفي و نتيجه
دين عريض و طويلي بنا شده كه داراي احكام، فقه، اصول  قرآني و روايي نيست،

مسلمانان متفاوت اسـت و زيـر سـاخت     باشد و با دين ساير و فروع خاص خود مي
اساسي تشـكيل داده انـد كـه نسـل بـه نسـل        كالمي و فلسفي بيهاي  آن را ديدگاه

ي مردماني است  ها و تصورات به اين نسل رسيده كه ساخته گشته تا آن كه انديشه
هـاي   ها و خيـال  ، بلكه اين انديشهصكه نه از اهل بيت هستند و نه از ياران پيامبر 

بيشـترين   ها كردن اين دروغ انديشي كساني است كه با سرهم ي كج اس نتيجهاس بي
ظلم و ستم را به اهل بيت روا داشته اند و سخناني به آن بزرگواران نسبت داده اند 

  .كه هرگز نگفته اند
هـاي   ي خشك را كه از پس انديشه و سرانجام دوران ما فرا رسيد و اين انديشه

دانسـتيم   به ما رسيده، گرفتيم و همچون ليواني كـه نمـي  كالمي و فلسفي برآمده و 
چه در آنست، سر كشيديم و هيچ توجه نكـرديم كـه تـاريخ مصـرف آن گذشـته      

  .است
الحمد هللا كه بنده چنين ميراثي براي فرزندانم نخـواهم گذاشـت و آنـان را بـه     

  .خوردن و نوشيدن اين مواد مسموم و تاريخ گذشته مجبور نخواهم كرد
ي مهدويت و اشكال مختلف آن در فرهنگ شيعه نشان  تأمل در انديشهاندكي 

كه ، اينهاي شيعه بر يك اصل استوار است و آن دهد كه اين تفكر در تمام فرقه مي
بينيد نخسـتين   چنانچه توجه نماييد، مي .دانند مام معصوم غايب را حتمي ميوجود ا

نطور عبداهللا بن سـبأ بـود، همـا    كسي كه اين انديشه را مطرح كرد و آن را بنا نهاد،
وي ابتدا اين انديشه را در . آمده است »فرق الشيعه«كه در اين كتاب شيعي معتبر 

هاي شيعه آن را بسـط دادنـد    مطرح كرد و پس فرقه �ي علي بن ابي طالب  باره
برخي قايل بـه   .ي را در اين زمينه در پيش گرفتندو هريك مذهب و ديدگاه خاص

شدند و برخي قايل به دو امام و به همين منـوال ايـن   ) و غيبت او( امامت يك امام
هـا شـكل    ي يـازده امـامي   يافـت و فرقـه   تفكر از نظر تعداد امام گسـترش بيشـتري  

ي مهـدويت،   ي فلسـفه  در ادامه .قايل به مهدويت حسن عسكري بودند گرفت كه
جديد متناسب با ي فلسفي  نوبت به شيعيان دوازده امامي رسيد كه اهل كالم نظريه
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سان عـدد دوازده را   بدين .ادشان براي اين فرقه بيان نمودندتعداد امامان مورد اعتق
برگزيدند تا اماماني به همين تعداد داشته باشند و بر امامت امـام دوازدهـم توقـف    

  .نمايند و به غيبت و انتظارش معتقد باشند
عبداهللا بن سـبأ بگيـري؟   پذيري كه دينت را از  آيا مي! ي خردمند پس اي شيعه

 را مطـرح  �همان كسي كه نخست ادعـاي مهـدويت، غيبـت و عصـمت علـي      
  گيري؟ كرد، يا دينت را از كالم پروردگارت و سنت پيامبرت مي

ي شـيعي اسـت كـه     ي دوازده امامي تنها فرقـه  چنين مپندار كه فرقه! اي برادرم
پـيش  . ه وجود فرزند استبراي امامي كه مرده و فرزندي از خود نگذاشته، قايل ب

منشعب شد كه  »الفطحيه«ي ديگري از شيعيان به نام  فرقه ي دوازده امامي، از فرقه
داهللا بـن جعفـر صـادق    ي داشت پيروان اين فرقه قايـل بـه امامـت عبـ    اتچنين اعتقاد

ند و چون عبداهللا درگذشت، فرزندي به نام محمد برايش فرض بود) عبداهللا افطح(
در آخـر زمـان ظهـور خواهـد     او از نظرها غايب و مخفي شـده و  : كردند و گفتند

   .)1(كرد
اينها نخستين كساني بودند كه با دليل عقلـي و اسـتدالل قايـل بـه تولـد امـامي       

ي  اگـر فرقـه   .ي والدتش وجود نـدارد  يخي در بارهشدند كه هيچ دليل نقلي و تار
كه هرچند هردو بر باطلنـد،  بينم  ي دوازده امامي مقايسه كنيم، مي فطحيه را با فرقه

كـه  ، ايني دوازده امامي برتري دارد و آن ي فطحيه از يك جهت بر فرقه ولي فرقه
خواني و سخنيت بيشتري بـا روايـت مـورد اتفـاق      مهدي مجازي و فرض آنها، هم

نام رسول خدا اسـت و   سان كه مهدي هم ي مهدي دارد، بدين شيعه و سني در باره
  .است) نام پدر پيامبر هم(، نام پدرش نيز عبداهللا

ي فطحيه، محمد بـن عبـداهللا نـام دارد، يعنـي نـامش محمـد، و نـام         مهدي فرقه
ي دوازده امامي اگرچه محمد نـام   پدرش عبداهللا است، در صورتي كه مهدي فرقه

  !دارد، ولي نام پدرش حسن عسكري است

                                           

 .18ص  لعنية، ا137 لنعمة؛ اكمال الدين و تمام ا199 ةلحيرمن ا ةوالتبصر مةاإلما -)1(
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  سفارشي ارزشمند
يخي است كه از صميم قلـبم  سفارشم به تو سفارش همان ش !ي گرامي خواننده

آرزوي هدايتش را دارم، او به من سفارش كرد خوب مطالعه نمايم و به اطالعات 
كن، و البته خواهي دانست م، پس تو هم خوب مطالعه و بررسي سطحي بسنده نكن

ي عقيده و مهدويت داري، همه مـوروثي اسـت،    اي و هرچه در باره شده كه فريفته
ي  كردي، خـود را وابسـته   و اگر تو خود انتخاب مي. اي هخود آن را انتخاب نكرد

اي  دانستي كه يك يهودي آن را سـاخته و پرداختـه اسـت، يهـودي     اين افكار نمي
كه اظها اسالم كرد و در حقيقت يهودي بود تا بدين وسيله اسالم را از داخل نابود 

برخي  .نابود نمايند كند، زيرا يهوديان نتوانسته بودند پيش از آن اسالم را از بيرون
از علماي شيعه منكر وجود اين يهودي يعني عبداهللا بن سبأ هستند كه نقش زيادي 

البته ارتباط ايـن شـخص بـا پيـدايش      .ي دوازده امامي داشته است ش فرقهدر پيداي
تـوان خورشـيد را در پـس غربـال،      ي دوازده امامي كامالً واضح است و نمـي  فرقه
هاي شيعه پر از رواياتي است كه وجـود عبـداهللا بـن سـبأ و      زيرا كتاب .ن نمودپنها

ي  هـاي كنـوني همـه    هاي ابتـدايي او را بـا باورهـا و انديشـه     نقش و ارتباط ديدگاه
عبداهللا بن سبأ نخستين  .كند ثابت مي ي دوازده امامي هاي شيعه و به ويژه فرقه فرقه

ترين  ز اساسيو اين ا ي وصايت و جانشيني علي را مطرح كرد كسي بود كه مسأله
او همچنين نخستين كسي بـود كـه پيرامـون عصـمت علـي       .باورهاي شيعيان است

ي امامـان   و اين تفكر را شيعيان بسط دادند و قايـل بـه عصـمت همـه    . سخن گفت
وي ديدگاه رجوع علي را با اعتقاد به اين كه او مهدي قايم اسـت،  . خويش شدند

را گرفتنـد و آن را تـا رجعـت دوازده امـام      شيعيان اصل ايـن ديـدگاه  . مطرح كرد
عالوه بر اين، عبداهللا بن سبأ نخستين كسي بـود كـه ادعـا كـرد علـي،      . بسط دادند

داند و آگـاه اسـت كـه     ي آنچه را كه درگذشته بوده و اينك وجود دارد، مي همه
 رواين جز به علي رسيد؛ از اين! يامده، چگونه و به چه كيفيتي استآنچه به وجود ن

با ايـن حـال    .روايتي او را به مدائن تبعيد كردعلي، عبداهللا بن سبأ را آتش زد و به 
ي علي دارند كه عبداهللا بـن سـبأ مطـرح     اي را در باره شيعيان همچنان همان عقيده
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هـاي خـود بـه     هرچنـد در كتـاب   .كنند غلو مي �ي علي  سان در باره بدين .كرد
  .بأ را به خاطر اين غلو مجازات كردبينند كه علي، عبداهللا بن س وضوح مي

ال، گروهي از مسلمانان را از اين آفت بـزرگ محافظـت نمـوده    عپروردگار مت
اي در پيش گرفتـه انـد كـه مبتنـي بـر       آنان راه مستقيم و ميانه است، و بدين ترتيب

باشد و اين همـان راهـي اسـت كـه      مي صكالم پروردگار و سنت صحيح پيامبر 
  .دمند است تا در پيش بگيردي انسان خر شايسته

كه همچون  هايي اينك از ابنوه باورها و انديشه! ي خردمند و فرهيخته اي شيعه
ي  ي اينهـا بـه واسـطه    زيده، آگاه گشتي و دانستي كـه همـه  تندباد بر تفكر شيعي و
خواهند به حساب آن مردم ساده به نـال   كه مي) گيرد و مي(كساني صورت گرفته 

هايشان را ابـزاري بـراي جلـب امـوال      و نام †رو اهل بيتاز اين و نوايي برسند و
سان بدون هيچ تالش و كوششي بـا ادعـاي محبـت اهـل      ديگران قرار داده و بدين

بدون انتخاب خودت اين مذهب  ،تجارت و زراندوزي پرداخته اند و توبه بيت را 
بـا علـم و    اي و حاال برايت روشن شده كه مذهب راستي نيسـت، و  را به ارث برده

توان با فشردن يك كليد،  عقل روشني كه امروزه به راحتي در دسترس است و مي
خـواهي   امـا آيـا مـي    .گي دست يافـت، در تعـارض قـرار دارد   هاي بزر به كتابخانه

خندد، تصديق نمايي؟  اساس را كه هر خردمندي برآن مي همچنان اين خرافات بي
وجودي كه در چنين سـطحي از دانـش و    پذيري و با هايي را مي آيا چنين ديدگاه

داري، سخنان واضح پروردگار و پيامبرش را در مورد مسايل ديني رهـا   خرد قرار
شـوي كـه تـازه مسـلمانان شـرقي و غربـي از        پسندي و راضي مي كني؟ آيا مي مي

اي و  ي صــحيح برخــوردار شــوند و تــو كــه از قــديم مســلمان بــوده نعمــت عقيــده
هايي را بر دوش بكشي كه با همه چيز  چنان افكار و انديشهزاده هستي، هم مسلمان

سـيرت   ، مخـالف )ص(مخالف است؟ مخالف قرآن، مخالف سنت پـاك پيـامبر   
تـو را بـه   . ي وافري از آن داري و مخالف انديشه و دانشي كه بهره †اهل بيت 
ها تمام شـود، بـه خـود بيـا و      كنم قبل از آن كه فرصت برند؟ خواهش مي كجا مي

ي آنهـا   انديشي به فرزنـدانت و نسـلهايي بينـديش كـه در بـاره      ر به خودت نمياگ
  .مسؤول هستي
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خواهم اين پرده را كه درگذشته بر روي چشمانم بود و بر روي  از خداوند مي
  .ي من است، از روي چشمان و ديدگانت بردارد چشمان بسياري از برادران شيعه
بسـته   †بـر پيـامبر و اهـل بيـت      هايي كه در دين شايد پس از خواندن دروغ

ي  شده، دچار حيرت شده و تكان خورده باشي، ولي به راستي باور درست در باره
  مهدي چيست؟

ام، بـا صـراحت تمـام     اي كه در اين زمينـه داشـته   بنده پس از مطالعات گسترده
 غم و اندوه فراونـي مـرا در   ي فكري كه بر من وارد شد، از شدت ضربه: گويم مي
ي امـام غايـب داشـتم، دود شـد و بـه هـوا        ي آرزوهاي كه در باره و همه گرفتبر

دريافتم كه اعتقاد به امام غايب، صرفا يك ديدگاه نظـري اسـت كـه    ! آري. رفت
اساسـي دارد كـه هـر     همچون ساير باورهاي بـي  ضعيتيندارد و هيچ دليل معتبري 

 نخستين ديدگاه .ق استدر بطالن و نادرستي آن با من مواف اي في البداهه، خواننده
همـان امـام قـايم     �شيعه در مورد مهدي غايب اين بود كه علي بن ابـي طالـب   

غيبت نكـرده و هرگـز بـه دنيـا بـاز نخواهـد        �داند كه علي  است، هر عاقلي مي
ها مطرح شده، عيناً همينگونه  ي ساير مهدي ها و سخناني كه در باره ديدگاه. گشت

هـاي مـورد ادعـا بـاز      نكرده و هيچيـك از مهـدي  اي غيبت  است، پس هيچ مهدي
ـ     ي آنها پس از غيبت نخواهد گشت و اگر همه مهـدي   ر ازشان بـاز گردنـد، دنيـا پ

هـايي كـه پـس از وفـات هـر       تعداد فرقه: گويد به ويژه كه نوبختي مي! خواهد شد
اي بـه مهـدي و امـامي غايـب      رسد و هر فرقـه  امامي شكل گرفتند، به صد فرقه مي

كنـد، تصـديق    پس در اين ميان كدامين امام قايمي را كـه ظهـور مـي    .است دمعتق
ي صحيحي كه شايسـته   شان را تكذيب؟ راه حل چيست و عقيده نماييم و كدامين

  است هر مسلمان به رضاي پروردگارش آن را بپذيرد، كدامين عقيده است؟
ن كه به اين هاي مسلمانا ي فراوان در آن دسته از كتاب پس از بررسي و مطالعه

البته به سبب حجـم فـراوان ايـن مطالـب،     . ام را يافتم موضوع پرداخته اند، گمشده
اش را اينجا ذكر كنم، ولي آنچه همه به صحتش معتقدند، اين است  توانم همه نمي

نـام پـدر پيـامبر     و پـدرش هـم   صنام پيـامبر   كه او شخصي از اهل بيت است، هم
شود و همانگونـه كـه همـه بـه دنيـا       و باردار ميي زنان به ا ، مادرش مانند همهص
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گردد و چون بزرگ و  ها بزرگ مي شود و مانند ساير انسان آيند، او نيز زاده مي مي
ه، سرشـار از  كند و زمين را پس از آن كه پر از ظلم و جـور شـد   مرد شد، قيام مي

ان اين موضوع بـا الفـاظ مختلـف روايـت شـده و تنهـا همـ        .گرداند عدل و داد مي
فهميده و دريافتـه انـد، و آن    توان از آن دريافت كه عموم مسلمانان اي را مي نكته

كه آن شخص امام و حاكم عادلي خواهد بـود كـه در دوران خالفـتش خيـر و     اين
شـود   ها زاده مـي  گيرد، او همانند سير انسان ي زمين و مؤمنان را دربر مي نيكي همه

  .هاست ي انسان مهو زندگي و مرگش مانند زندگي و مرگ ه
ي شـيعيان   هـاي خودسـاخته   ها، ديدگاه به هيچ عنوان از هيچيك از اين روايت

. تر است پايه هايي كه هر كدامشان نسبت به ديگري، بي شود؛ ديدگاه برداشت نمي
هاي باطل، با اعتقاد به امامتي الهي شروع شد كه براسـاس آن   سرآغاز اين ديدگاه

هاي ديگري بود تا آن را  ديدگاه كند، اين ديدگاه نيازمند خداوند امام را تعيين مي
و  »بـداء «ي  عصـمت شـكل گرفـت و پـس از نظريـه      ي تقويت نمايد، پس نظريـه 

مـرد، در   نسبت صفت جهل به خداوند، زيرا اگر امامي در زمان حيات پدرش مـي 
 كردن دروغي ديگر آمد و بايد با سرِهم نص امامت تعارضي و تناقص به وجود مي

شد؛ چنانچه در مورد اسماعيل بن  اين تناقض رفع مي )ي بداء مثل پيدايش انديشه(
  .اين اتفاق افتاد �جعفر صادق 

ي غيبت شكل گرفـت و غيبـت بـه     ارث عمودي امامت و نظريهپس ديدگاه تو
هـاي   هـا و نظريـه   اي ديـدگاه  هر نظريه. در بخش غيبت صغري و كبري تقسيم شد

پـس از  . سـت اب و نمايندگان امام غايب، از آن دسـته ا تابعي داشت كه ادعاي نو
ي والدت  ت امام شكل گرفـت و بـه دنبـال آن، نظريـه    ي مرگ و رجع آن، انديشه

پنداشـتند و   زيرا وجود امام را ضرورت بقـاي زمـين مـي   . فرض امام پديدار گشت
  .هاي گوناگوني به وجود آمده و مقدس قلمداد گرديد بدين ترتيب نظريه

ي  اينك از اين نابساماني و باورهاي نادرستي كه پروردگار، هيچ دليلالحمد هللا
ام و پس از سردرگمي زيادي كه بخشـي از   دهبر صحت آن نازل نكرده، بيرون آم

خـاطرم، البتـه بخـش زيـادي از      آن را برايت بازگو كردم، امروز راحت و آسـوده 
ها را نيز به  ناگفته افتم،ام و شايد اگر فرصتي ي ام را بازگو نكرده سردرگمي گذشته
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نوعاني كه حتي بـراي   ام را بگيرم، هم وعان سرگشتهنگارش درآورم تا دست هم ن
ام، بلكه اين چنـد سـطر را بـراي بيـداري آنـان       اي در ذكاوتشان شك نكرده لحظه

شان  اي به آنان پيرامون باورهايي كه براي نابودي امت محبوب ام تا با اشاره نگاشته
داخته شده، هشـدار دهـم، باورهـاي منحرفـي كـه از آنـان بـي آن كـه         ساخته و پر

دريابند، افرادي ساخته كه به جاي خدمت به امت، بر ضد امت و در جهت مقابـل  
  .قرار گرفته اند

الحمد هللا كه اهللا بهترين عوض را به من داد و چه زيباست كه انسـان معتقـد بـه    
طعــم ســعادت را بــه آن  .كنــد مــيي صــحيحي باشــد كــه قلــب را مطمــئن  عقيــده

چشاند، و خنكـي و گـوارايي ايمـان و روشـنايي و نـور عبـادت، در آن جـاي         مي
به فضل و لطف پروردگار به كتاب و سنت درآويختم و هدايت يافتم و . گيرد مي

كـنم بـا روايـت ايـن فصـل از       به عموم مسـلمانان پيوسـتم و از اهللا درخواسـت مـي    
خويش منتظر كسـي هسـتند كـه هرگـز نخواهـد      ام به كساني كه در اوهام  زندگي

  .اي رسانده باشم آمد، فايده
بدان كه او هرگز باز نخواهد گشت، مگر آن كه شتر از سوراخ سوزن ! برادرم

  :پرسم ، از تو ميبگذرد، و اگر همچنان منتظري
  منتظر كدامين مهدي هستي؟

  منتظر چند مهدي هستي؟
  اهند كرد؟چند تا از آنها ظهور كرده و يا ظهور خو

  هايي كه غيبت كرده اند، كسي ظهور نموده است؟ و آيا از مهدي
! هايي كه غايب شده و بـاز نگشـته انـد    چه بسيار مهدي! اي منتظر مهدي غايب

  كند؟ ها فرق مي كني كه مهدي تو با ديگر مهدي آيا تو گمان مي
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