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چکيده

احمد بن اسحاق قمی از یاران خوش نام و نیک  سیرت چهار امام همام: است که به واسطه 
شخصیت ممتازش، وکالت امام عسکری7 را در قم عهده  دار بود و این جایگاه نشانه مدح، 
وثاقت، عدالت و اعتماد اوست. وی که به »شیخ القمیین«شهرت داشت، شاگردانی تربیت 
کرد که نقش مهمی در تثبیت و ترویج تشیع داشتند. نام ابن  اسحاق در اسناد ده ها روایتی 
قرار دارد که در کتاب های تهذیــب، کافی، من الیحضره الفقیه، بصائرالدرجات و چند اثر 
دیگر مندرج اســت. مرجعیت علمی او در دوران نیابت نواب خاصه به گونه  ای بود که یکی 

از دریافت کنندگان توقیعات حضرت مهدی)عج( توسط نواب بود.
مکتب کالمی شیعه در عصر احمد بن اسحاق قمی در اوج قرار داشت. زمانی که از او 
و عصرش یاد می  شــود، او را باید در مدرســه قم تعریف کرد و به میراث کالمی او اشاره 
کرد. این مدرســه که بر حدیث  گرایی تکیه  داشت، یکی از مهم ترین مراکز شیعه از قرن 
دوم به بعد بود که در کنار مدرســه بغداد، مرجع فکری شــیعیان به شمار می  رفت  و با 
تالش بزرگان این مدرسه، شیعه دوازده امامی به عنوان مهم ترین و اصلی  ترین نوع تشیع 

رسمیت یافته و تثبیت شد. 
در این نوشــتار با تکیه بر میراث کالمی احمد بن اسحاق قمی، به چند موضع کالمی 
مطــرح در عصر او همچون »نفی رؤیت خدا«، »اعتقاد به امامت«، »ضرورت وجود امام« 
و »شــرایط و صفات امام« اشاره می  شود؛ موضوعاتی که او به نوعی با طرح آن، در صدد 

پاسخ دادن به شبهات جاری یا هدایت مردم برمی آمد.

ميراث كالمی احمدبن اسحاق
در عصر عسکريين8

محمدباقر پورامینی
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شخصیت علمی احمد بن اسحاق 
احمد بن اسحاق بن عبداهلل بن سعد بن مالک، منسوب به آل اشعر،1 از شیعیان عرب  تبار است؛ 
خاندانی که از سال 94 هجری در شهر قم ماندگار شدند.2 منطقه شیعه  نشین قم از بدو ورود تشیع 
به آن، محّل رشد و پرورش محّدثان و متکلمان شیعی برجسته ای بوده است.3 پدر او، اسحاق بن 
عبداهلل از محدثان عادل قم بود که مکتب امام صادق و امام کاظم8 را درک کرد.4 ابن  اسحاق 
همنشــین چهار امام معصوم بود و از یاران خوشــنام امام جواد، امام هادی و امام عسکری: به 

شمار می  آمد5 و بنا بر تصریح شیخ صدوق، موفق به زیارت امام زمان)عج( نیز گشت.6 
بلندای مقام او ســبب شد که یکی از وکالی ائمه اطهار: گردد. این وکالت قوی  ترین 
نشــانه مدح، وثاقت، عدالت و اعتماد اســت؛ زیرا امام معصوم، فرد فاســق را به وکالت خود 
برنمی  گزیند.7 از این رو وی متصف به »وافد القمیّین« بود و از جانب امام حســن عسکری7  
تصدی وکالت ایشان را  در قم بر عهده داشت8 و تولیت اوقاف آن شهر نیز بر عهده او سپرده 
شد.9 این منصب سبب آمدوشدهای متعدد او به سامراء گردید.10 وی از سوی امام از والدت 
حضرت مهدی)عج( آگاه شــد11 و در نخســتین سال والدت امام نیز ایشان را مالقات کرد.12 
از نقــش مهم احمد بن اســحاق در آغاز دوره غیبت صغری نیز یاد شــده اســت.13 هدایت، 
تعلیم، تألیف، روشــنگری، پاسخ به پرســش های اعتقادی، تدبیر امور جمعی و امیدآفرینی، 
از شــاخصه  های مهم زندگی اوست. وی به ســال 262 هجری در شهر حلوان14)سرپل ذهاب 

کنونی در خوزستان( درگذشت و در همان جا به خاک سپرده شد.15
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احمد بن اســحاق قمی، مکتب علمی شــخصیت  هایی از جمله ابوهاشم جعفری و زکریا 
بن آدم را درک کرد.16 او که به »شــیخ القمیین«17 نیز شــهرت داشــت، به تربیت شاگردانی 
بنام، همچون علی بن ابراهیم قمی، ســعد بن عبداهلل اشــعری، محمــد فروخ صفار، محمد بن 
عبدالجبار و محمد بن یحیی عطار پرداخت؛18 شــاگردانی که نقش مهمی در تثبیت و ترویج 
مذهب شیعه داشتند. نام ابن  اسحاق در اسناد روایات کتب اربعه و ده ها کتب روایی قرار دارد. 
مرجعیــت علمــی او در دوران نیابت نواب خاصه به گونه  ای بود که وی یکی از افراد مطمئن 
دریافت توقیعات حضرت مهدی)عج( به شــمار می  آمد که توســط نواب به او می  رســید.19 
علمای رجال از ســه کتاب او یــاد کرده  اند: کتاب علل  الصالة، کتــاب علل الصوم و کتاب 

مسائل الرجال. در کتاب اخیر بخشی از سخنان امام هادی7 گردآمده است.20
با درنگ در متون روایی به نوعی می  توان به اشــراف و جایگاه علمی ابن  اسحاق پی برد؛ 
از جمله ســعد بن عبداهلل اشــعری که به بحث و مناظره علمی عادت داشت، استادش را خبیر 
و دانای شــهر می  دانســت. او  مدعی است که بیش از چهل مسئله از مسائل مشکلی که کسی 
جوابش را نمی دانست،  نوشته بود تا از احمد بن اسحاق بپرسد. این مراجعه سبب همراهی او 
با اســتادش برای سفر به سامراء و دیدار امام شد.21 همچنین دو تن از دانشمندان آن عصر، به 
نام  هــای محمد بن ابی  العالء همدانی و یحیی بن محمد جریح بغدادی در یک بحث علمی بنا 

گذاشتند که برای حل مشکل خود به احمد بن اسحاق قمی مراجعه کنند.22 
احادیثی که از  ابن اســحاق منتشــر شده،  متفاوت است که بخش مهمی از آن به احادیث 

اعتقادی اختصاص دارد.

میراث کالمی احمد بن اسحاق 
علــم کالم برای اثبات اعتقادات دینی23 و دفاع از عقاید پدیــد آمد.24  کار این دانش، تبیین 
اصول و عقاید دینی، اثبات آن ها از روش های مختلف و پاسخ گویی به شبهات و اعتراضات 
مخالفان اســت.25 از این رو کالم اســالمی دارای موضوع واحدی نیســت؛ بلکه موضوع آن 
اصول دین و عقاید اســالمی اســت.26 دایره مباحثی که در علم کالم بحث می  شود، گسترده 
اســت. از ســویی وجود خدای عالی، صفات علیا، افعال شایســته و زیبای او همچون: خلقت 
عالم، ارسال رســل، انزال کتب، تکلیف عباد، وعد و وعید روز واپسین در حوزه مطالعه این 
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علم است و از ســویی مباحثی چون اختیار، تکفیر و احباط، ثواب و عقاب، امامت و رجعت 
و شفاعت، و مانند اینها در این علم بحث می شود.

در اســالم، مکاتب کالمــی گوناگونی همچون اشــاعره و معتزله و نیــز امامیه در چنین 
دوره ای به وجود آمد. هر کدام صاحب ســبکی ویژه هستند و آرای کالمی خود را به کمال 
رســاندند؛ چنان  که  کالم شــیعی در باب شــرح و بیان اصول دین و اصول مذهب به کمال و 
اســتحکام واالیی رسید. اگرچه در قرون متأخر به دالیل جامعه  شناختی،  نشاط و رونق پیشین 

خود را از دست داد.27
مهم ترین نکته، درنگ در ادوار تاریخی کالم شیعی است که در مرحله نخست دارای صبغه 
عقلی و نقلی، یعنی هم به تحلیل  ها و تأمل  های عقلی ارج می  نهاد و هم استناد به وحی را در دستور 
کار خود قرار می  داد.28 پس از این مرحله، دوره کالم نقلی سامان یافت  که از عصر امام رضا7 
آغاز شده و تا اندکی پس از غیبت صغری)329ق( را در بر می  گرفت. در این مرحله، بسیاری از 

شیعیان گرد ائمه اطهار: گرد آمده و به نقل حدیث مشغول بودند.29
مکتب کالمی شــیعه در عصر احمد بن اســحاق قمی در اوج قرار داشــت. زمانی که از او و 
عصرش یاد می  شود، او را باید در مدرسه قم تعریف کرد و به میراث کالمی او اشاره نمود. درباره 
میراث کالمی احمد بن اسحاق به چند موضع کالمی مطرح در عصر او اشاره می کنیم؛ موضوعاتی 

که او به نوعی با طرح آنها در صدد پاسخ دادن به شبهات جاری یا هدایت مردم برمی  آمد .

الف( نفی رؤیت خدا
مکتب قم، خدای تعالی را جســم نمی  دانســت و رؤیت او را نفی می  کرد؛ زیرا جســم با 
جــواز رؤیت تالزم دارد.30 گرچه برخی از اعیان، قمیین به اســتثنای صدوق31 و پدرش را از  
باورمندان به تجسیم می  دانند،32 لکن بزرگان قم این اتهام را نفی کرده، حتی در مقام دفاع از 
هشــام بن حکم، از ارکان مدرســه بغداد نیز برآمدند و اتهام اعتقاد او به تجسیم را رد کردند. 
علی بن ابراهیم قمی، شاگرد احمد بن اسحاق در مقدمه تفسیر خود به صراحت ادعا می  کند 
که هشــام بن حکم قائل به نفی تجسم بوده است.33 اعتقاد به تجسیم که موجب قول به تشبیه 
و جسم انگاری خالق باشد، در تفکر شیعی، مردود است و ائمه شیعه از همان آغاز بر حقانیت 
نظریه تنزیه تأکید می کردند. اصوال اعتقاد به تشــبیه، چیزی است که در اسالم وجود نداشته؛ 



شماره24,25، پاييزوزمستان 1394
65

مقبره و بارگاه احمد بن اسحاق )سرپل ذهاب(
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بلکــه از اعتقادات عرب جاهلی اســت و گویا آنان نیز این عقیده را از یهود گرفته باشــند؛34 
یهودیانی که می گفتند: )یا ُموَســی اْجَعْل لََنا ِإلًَها َكَما لَُهْم آلَِهٌة َقاَل ِإنَُّکْم َقْوٌم َتْجَهُلوَن(؛35آن 

گونه که آنان خدایان متعدد دارند، بر ما نیز خدایی قرار ده!36
احمد بن اســحاق قمی با ارســال نامه ای به محضر مبارک امــام هادی7 از آن حضرت 

درباره رؤیت خدا و طرز تفّکر مردم پرسید و امام چنین نگاشت: 

ائِــي َو الَْمْرئِيِّ َهَواٌء َیْنُفُذُه الَْبَصُر َفَمَتی اْنَقَطَع  ْؤَیُة َما لَْم َیُکْن بَْیَن الرَّ  اَل َتُجــوُز الرُّ
ائِي َو  َیاَءْیِن الرَّ ْؤَیُة َو ِفي َجَواِب اتَِّصــاِل الضِّ َیاُء لَْم َتِصحَّ الرُّ الَْهَواُء َو ُعــِدَم الضِّ
َباِه َفَثَبَت َأنَُّه اَل َیُجوُز َعَلْیِه  ٌه َعِن ااِلْشــتِ َباِه َو اهللُ َتَعالَی ُمَنزَّ الَْمْرئِيِّ ُوُجوَب ااِلْشــتِ

ْؤَیُة بِاألْْبَصاِر أِلَنَّ األْْسَباَب اَل بُدَّ ِمِن اتَِّصالَِها بِالُْمَسبََّبات. 37 ُسْبَحانَُه الرُّ
تا میان ناظر و منظور هوا نباشــد، دید در منظور نفــوذ نکند و اگر هوا از ناظر و 
منظور قطع شود، رؤیت درست نباشد و تشبیه از این جاست؛ زیرا ناظر وقتی برابر 
منظــور قرار گرفت، به اعتبار  رابطه جریان رؤیتی که در میان آنها الزم اســت، 
باید همانند باشــند و این همان تشبیه خداست به خلق؛ زیرا اسباب و شرایط باید 

به مسببات خود متصل باشند تا نتیجه مطلوب به دست آید.

 دانشمندان طبیعی می گویند منعکس شدن چیزی در چشم، متوقف بر سه شرط حتمی است:
1. هدف دید جسم کثیف باشد تا بتواند نور را منعکس و پراکنده کند. از این جهت اجسام 

لطیف مانند هوا و فرشته و جن دیده نمی شوند، مگر وقتی که به قالب جسم کثیف درآیند. 
2. میان آن دو فاصله معینی )نه بسیار دور و نه بسیار نزدیک( وجود داشته باشد.

3. میان آن دو هوای لطیفی موجود باشد تا حامل جسم شعاعی گردد.
 امام در این حدیث شــریف به برخی از این شرایط اشاره کرده و فرموده است: اگر خدا 
دیده شــود، باید در آن شــرایط باشد؛ زیرا رابطه بین شرط و مشروط و سبب و مسبب حتمی 
اســت و اگر بر فرض محال، این شرایط موجود شــد، الزم می آید که خدا هم مانند مخلوق 
خود باشد؛ زیرا هدف دید قرار گرفته و هدف دید چنان  که گفتیم، باید جسم کثیف باشد و 

خدا بزرگ تر از آن است که جسم باشد.38
شــیخ مفید مدعی اســت حدیثی که احمد بن اســحاق از امام هادی7 نقل کرده، محل 

رجوع و اعتماد همه کسانی است که رؤیت را نفی کرده اند.39 
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 ب( اعتقاد به امامت 
تأمل در بحث امامت، پس از شــناخت خدا و صفات او، از مهم ترین و شایســته  ترین امور به 
شــمار می  آید؛ چرا که با اخالل در آن، شــناخت خدا با مشــکل مواجه می  شود و بدون آن، 
شــناخت توحید و عدل الهی به کمال الزم نمی  رســد. افزون بر این هر گونه خللی در بحث 
امامت، عدل الهی را خدشه  دار می  کند؛ چراکه امامت لطف است و در صورت عدم شناخت 

آن، چه  بسا این شبهه به ذهن آید که خداوند عادل او را از لطف محروم کرده باشد.40
از ســوی دیگر با توجه به شریعت جاودانه  ای  که پیامبر9 بر جامعه بشریت عرضه کرد، 
فراهــم آوردن زمینه اســتمرار این نظام در گرو پاســداری آن از هرگونه انحراف و تحریف 
اســت. به عقیده شــیعه آن مرجع الزم و ضروری چیزی غیر از مقام امامت نیست و شک در 

این جایگاه، مساوی با سقوط است.
دوران امام هادی تا امام مهدی8 با توجه به وضعیت حاکم و تالش عباسیان برای دوری 
مردم از امامت، به نوعی عصر امتحانات ســخت مؤمنان بود. عده   ای به اندک بهانه و شبهه  ای 

باورشان به امام سست شد؛ اما بسیاری نیز پاسدار مرام و عقیده خویش بودند.
 احمد بن اسحاق می  گوید:

نزد امام حسن عسکری7 شرفیاب شدم و امام از من پرسید: ای احمد! در میان این شک 
و تردید که گریبان مردم را گرفته، شما شیعه چه حالی دارید؟ عرض کردم: آقای من! چون 
نامه شما رسید، هیچ مرد و زن و کودک ممیّزی نبود، جز آن که به حق معتقد شد. آنگاه امام 
فرمــود: »احمد! مــن خدا را بر این موضوع حمد می کنم. آیا نمــی دانید که زمین بی حجت 

نباشد؟ منم آن حجت«.41
احمد بن اســحاق در جای دیگر می  گوید: از امام عسکری7 نامه ای به یکی از یارانشان 

صادر شد. امام در ضمن نامه مرقوم داشته بودند:
َما مُنَِي أََحٌد مِْن آبَائِي 7 بَِما مُنِیُت بِِه مِْن َشــکِّ َهــِذهِ الِْعَصابَِة فِيَّ فَإِْن َکاَن َهَذا 
ــکِّ َمْوِضٌع َو إِْن َکاَن  اأْلَمْــُر أَمْراً اْعتََقْدتُُموُه َو ِدنْتُــْم بِِه إِلَی َوقٍْت ثُمَّ یَنَْقِطُع فَلِلشَّ

ک؛42 مُتَِّصاًل َما اتََّصلَْت أُمُوُر اهللِ َعزَّ َو َجلَّ فََما َمْعنَی َهَذا الشَّ
 هیچ یک از پدرانم مانند من مورد شــّک و تردید این گروه واقع نشــده است، 
اگر این امر امامت امری موقّت بود و شما بدان معتقد و متدیّن شده بودید، شّک 
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محلّی داشت، امّا اگر آن متّصل باشد مادامی که امور خدای تعالی متّصل است، 
پس معنای شّک در آن چیست؟.

بی  شک پایبندی به دین و حفظ صراط مستقیم در گرو استمرار پیوند با امامت است و این 
ضرورت در دوران سختی  ها و شبهه  ها دوچندان می  گردد.

احمد بن اسحاق برای حفظ ارتباط خود با امام هادی7 راهنمایی می  خواهد و امام نیز او 
را به ارتباط با وکیل خویش رهنمون می  شود. وی می  گوید: از حضرت ابو الحسن عسکری7 

پرسیدم: مسائل دین خود را از کدام شخص بپرسم و سخن که را بپذیرم؟ امام فرمود: 

ي، َو َما َقاَل لََك َفَعنِّي َیُقوُل َفاْسَمْع لَُه َو  الَْعْمِريُّ ِثَقِتي، َفَما َأدَّی ِإلَْیَك َفَعنِّي یَُؤدِّ
َأِطْع َفِإنَُّه الثَِّقُة الَْمْأُموُن؛43

)عثمان بن ســعید( عمری محل اطمینان و مورد اعتماد من اســت. وی هر چه به 
شــما بگوید، از من آموخته. اینک به سخنان او گوش فرا ده. وی مردی امین و 

مؤثق است.

ج( ضرورت وجود امام 
با توجه به ضرورت عقلی وجود امام و عصمت او، اگر امام معصومی غایب شــود، قطعا این 
غیبت همراه با دلیل و حکمتی است؛ مهم توجه در وجود امام است. احمد بن اسحاق اشعری 
با انگیزه پرسش درباره امام پس از پیشوای یازدهم، نزد امام عسکری7 رفت؛ ناگاه امام خود 

لب به سخن باز نمود و فرمود:

َیــا َأْحَمَد ْبَن ِإْســَحاَق ِإنَّ اهلَل َتَباَرَك َو َتَعالَی لَْم یُْخــِل األْْرَض ُمْنُذ َخَلَق آَدَم َو 
ــِة اهلِل َعَلی َخْلِقِه بِِه َیْدَفُع الَْباَلَء َعْن َأْهِل  ــاَعُة ِمْن ُحجَّ اَل یُْخِلیَها ِإلَی َأْن َتُقوَم السَّ

األْْرِض، َو بِِه یُْنِزُل الَْغْیَث، َو بِِه یُْخِرُج بََرَكاِت األْْرِض؛ 
ای احمــد! خداوند هرگز روی زمین را خالی از حجت نخواهد گذاشــت و از 
آغــاز آفرینش آدم تا روز قیامــت این روش جاری خواهد بــود. پروردگار به 
وســیله آن حجت، بالها را از زمین دفــع می کند و باران را نازل و برکات زمین 

خارج می سازد.
احمد از امام و خلیفه پس از حضرت پرســید؛ ناگهان امام برخواست و داخل خانه شد و 

فرزند خردسال خود را در حالی که بر شانه  اش قرار داشت، آورد و فرمود:
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 َیا َأْحَمَد ْبَن ِإْســَحاَق لَْو اَل َكَراَمُتــَك َعَلی اهلِل َو َعَلی ُحَجِجِه َما َعَرْضُت َعَلْیَك 
اْبِني َهَذا ِإنَُّه َسِميُّ َرُســوِل اهلِل ص َو َكِنیُُّه الَِّذي َیْمَلُ األْْرَض ِقْسطًا َو َعْداًل َكَما 
ِة َمَثُل الَْخِضِر َو َمَثُلُه  ُمِلَئْت َجْوراً َو ُظْلمًا.  َیا َأْحَمَد ْبَن ِإْســَحاَق َمَثُلُه ِفي َهِذِه اأْلُمَّ
َمَثــُل ِذي الَْقْرنَْیِن َو اهلِل لََیِغیَبنَّ َغْیَبًة اَل َیْنُجو ِمَن الَْهْلَکِة ِفیَها ِإالَّ َمْن َثبََّتُه اهللُ َعَلی 

َعاِء بَِتْعِجیِل الَْفَرجِ ؛ الَْقْوِل بِِإَماَمِتِهْم َو َوفََّقُه لِلدُّ
ای احمد! اگر نه این بود که نزد خداوند آبرو و شرافت داری و در نزد حجت های 
پروردگار دارای مقام و منزلت هستی، هرگز این کودک را به تو نشان نمی دادم. 
این کودک با حضرت رســول9 همنام و کنیه است، و او زمین را پس از ظلم 
و جــور از عــدل و داد پر می کند. ای احمد! َمثَل این کودک در میان این امت، 
مانند خضر و ذی  القرنین است. به پروردگار سوگند این غیبتی خواهد داشت که 

جز گروهی از معتقدین به امامت ائمه، بقیه هالک خواهند گردید.
احمد بن اسحاق پرســید: موالی من! از او عالمتی نشانم دهید که قلبم اطمینان پیدا کند. 

در این هنگام کودک شروع به سخن گفتن نمود و با زبان عربی فصیحی فرمود:

َأنَــا بَِقیَُّة اهلِل ِفي َأْرِضِه َو الُْمْنَتِقُم ِمْن َأْعَدائِِه َفاَل َتْطُلْب َأَثراً بَْعَد َعْیٍن َیا َأْحَمَد ْبَن 
ِإْسَحاَق؛

من بقية اهلل بر روی زمین و انتقام گیرنده دشمنان او هستم. ای احمد بن اسحاق! 
دیگر بعد از این در پی اثر و نشانه مباش.

احمد بن اسحاق در ادامه می  گوید: پس از این جریان خوشوقت از منزل امام عسکری7 
بیرون شدم و روز بعد بار دیگر خدمت امام رسیدم و عرض کردم: یا بن رسول اهلل! من دیروز 
بســیار مسرور شدم و از منتی که بر من نهادید، سپاس گزارم؛ اینک بفرمایید سنت های خضر 
و ذوالقرنین در مورد او چیست؟ فرمود: چون وی مدت زیادی در غیبت خواهد ماند. عرض 

کردم: مگر غیبت او بسیار طول می کشد؟ امام در پاسخ فرمود: 

ـي َحتَّی َیْرِجَع َعْن َهَذا األْْمِر َأْكَثــرُ الَْقائِِلیَن بِِه َفاَل َیْبَقی ِإالَّ َمْن َأَخَذ اهللُ  ِإي َو َربِـّ
اَق َهَذا  یَماَن َو َأیََّدُه بُِروٍح ِمْنُه َیا َأْحَمَد ْبَن ِإْســحَ َعْهَدُه بَِواَلَیِتَنا َو َكَتَب ِفي َقْلِبِه اْلِ
َأْمٌر ِمَن اهلِل َو ِسرٌّ ِمْن ِسرِّ اهلِل َو َغْیٌب ِمْن َغْیِب اهلِل َفُخْذ ما آَتْیُتَك َو اْكُتْمُه َو ُكْن 

اِكِریَن َتُکْن َمَعَنا َغداً ِفي ِعلِّیِّین؛44 ِمَن الشَّ



فصلنامه فرهنگ زيارت
70

 آری؛ به خداوند سوگند او به اندازه ای در پشت پرده غیبت بماند تا آن گاه که 
گروهــی از معتقدیــن امامت از عقیده خود برگردند و جــز افرادی که خداوند 
میثــاق والیت ما را از آنان گرفته و روح ایمان را در آنان تقویت فرموده، ثابت 
نخواهند ماند. ای احمد! این از اسرار خداوند است؛ اکنون این سّر را نگه دار و 

به کسی اطالع نده و سپاس گزار باش تا فردای قیامت با ما باشی. 

د( شرایط و صفات امام
بحث از شــرایط و اوصاف امام، از همان ابتدای پیدایش بحــث امامت مورد توجه متکلمین 
مســلمان بوده اســت. در یک تقســیم بندی کلی از صفات امام می  توان به دو بعد اصلی این 
اوصاف اشــاره کرد: یکی صفاتی که مربوط به شخصیت ذاتی است و دیگری صفاتی است 
که امام به حکم عقل و از جهت شرع، به عنوان رهبر جامعه باید بدان متصف باشد.45 در این 
راستا اوصافی چون عصمت، صدور معجزه، علم، افضلیت، شجاعت، منحصر بودن در داشتن 

مقام امامت، دور بودن از صفات نفرت انگیز از جهت اخالقی و جسمانی معنا می  یابد.46
 پس از درگذشــت امام عســکری7، جعفر بن محمد )معروف به کذاب( ادعای امامت 
کرد. پشتیبانی حاکمیت عباسی و نابخردی برخی از سست  باوران، زمینه ظهور امامت دروغین 
او را فراهم آورد. بدیهی است که رسالت و مأموریت ویژه افرادی چون احمد بن اسحاق در 
این جا آشــکار می  شــود تا با درایت و تیزبینی و با راهنمایی امام، جلوی کژراهه را بگیرند و 

مردم را به سرچشمه زالل امامت راهنمایی کنند. احمد بن اسحاق می  گوید:
یکی از شیعیان به نزد من آمد و گفت: جعفر بن علّی )جعفر کّذاب( نامه ای به وی نوشته 
و خود را امام دانســته و اّدعا کرده بود که من امام بعد از پدرم هســتم و علم حالل و حرام و 
آنچه مورد احتیاج مردم اســت و ســایر علوم همه در نزد من است. وقتی آن نامه را خواندم، 
مکتوبی در این باره به ناحیه  مقّدسه حضرت صاحب األمر)عج( نوشته و نامه جعفر کّذاب را 
هم ضمیمه آن قرار دادم و هر دو را خدمت حضرتش ارســال کردم. پاسخ نامه بدین گونه از 

ناحیه مقّدسه حضرت برای احمد بن اسحاق  صادر شد: 
بســم اهلل الّرحمن الّرحیم. خداوند تو را پاینده بدارد. مکتوب تو و نامه ای را که 
در جوف آن گذارده و فرســتاده بودی، به من رســید و از تمام مضمون آن به 
اختالف الفاظش و خطاهای چندی که در آن روی داده است، مّطلع گشتم! اگر 
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به دقّت در آن می نگریســتی، تو نیز متوّجه برخی از آنچه من از آن نامه فهمیدم 
می شدی! پروردگار بی شریک و پرورش دهنده موجودات را بر نیکی و خیری 
که درباره ما نموده و فضیلتی که به ما داده اســت، ســپاس گزارم که همیشه حّق 
را کامــل می گرداند و باطل را از میان می بــرد. او بر آنچه من اکنون می گویم، 
گواه اســت و در روز قیامت که جای تردید نیست، وقتی در پیشگاه ذات الهی 
اجتمــاع نمودیم و از آنچه ما درباره آن اختالف داریم ســؤال کرد، گواهی به 

صدق گفتار من خواهد داد.
آنچــه می خواهم بگویم این اســت که خداوند صاحب نامــه )جعفر کّذاب( را 
نه بر کســی که نامه به او نوشــته، نه بــر تو و نه بر هیچ یــک از مخلوقات، امام 
مفترض  الّطاعه قرار نداده و اطاعت و پیمان او را بر هیچ کس الزم ندانسته است 
و من به زودی مطالبی را برای شــما روشن می گردانم که به خواست خدا بدان 

اکتفا کنید.    
 ای احمــد بن اســحاق! خدا تو را رحمــت کند. خداوند بندگانــش را بیهوده 
نیافریده و سرنوشت آنان را مهمل نگذاشته است؛ بلکه ایشان را با قدرت کامله 
خود آفریده و به آنان چشــم و گوش و دل و فکر عطا فرموده؛ آن گاه پیغمبران 
را به منظور بشــارت به وعده خداوند و ترســاندن آنان از نافرمانی الهی به سوی 
آنان فرســتاد، تا ایشان را به اطاعت او وادارند و از معصیتش نهی کنند، و آنچه 
را از ایشــان از امر خداوند و دینشان نمی دانند، به آنان بفهمانند. سپس به واسطه 
فضل و دالیل آشــکار و براهین روشــن و عالئم غالبه، کتاب هایی بر آنان نازل 
فرمود و فرشــتگان را به سوی ایشان فرستاد، تا آنان میان خدا و پیغمبران واسطه 

و فرمانبر باشند.
یکی را خلیل و دوســت خود گرفت و آتش را بر وی گلســتان کرد، و دیگری 
را مخاطب خود ســاخت و با وی ســخن گفت و عصایش را اژدهای آشکاری 
گردانیــد، و دیگری به اذن پروردگار مــرده را زنده کرد و هم به اجازه او افراد 
الل و پیــس را شــفا داد. دیگری را منطق الّطیر موهبت کرد و ســلطنت بر همه 
چیــز داد؛ آن گاه محّمد صلّی اهللَّ علیه و آله را به عنــوان رحمتی برای جهانیان 
برانگیخــت و نعمت خــود را با طلوع او بر مردم تمام کــرد و طومار نبّوت را با 
وجود مبارکش مهر نمود و او را به ســوی همه مردم  فرســتاد و از راست گویی 
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او آیات و عالمات آشــکار خود را ظاهر ســاخت؛ ســپس وی را در حالی که 
پسندیده و نیکبخت بود قبض روح کرد. 

آن گاه خداوند منصب خالفت او را برای برادر و پسرعمو و جانشین و وارث او 
علّی بن أبی  طالب علیه  الّسالم و بعد از او برای جانشینان وی که از نسل او بودند، 
یکی پس از دیگری قرار داد، تا دین خود را به وســیله آنان زنده گرداند و نور 
خود را کامل کند و میان آنان و برادران و اوالد عموی آنان و مردم طبقه پائین 
از کسان وی فرق آشکاری گذاشت تا بدان وسیله حّجت خدا از افراد عادی، و 
پیشوا از پیرو شناخته شود؛ زیرا خداوند امام و حّجت خود را از ارتکاب گناهان 
حفظ کرده و از عیب ها پیراسته گردانیده و از پلیدی ها پاکیزه نموده و از شبهات 
منّزه کرده است. و ایشان را خزینه دار علم و امین حکمت و محّل سّر خود قرار 
داده و با دالیل تأیید فرموده اســت. اگر جز این بود، مردم همه یکسان بودند و 
« و منصب خدایی می کرد و دیگر حّق از باطل،  هر بی سر و پایی دعوی »أمر اهللَّ
و عالم از جاهل امتیاز نمی یافت. این مفســد باطل )جعفر کّذاب( که بر خداوند 
دروغ بســته و اّدعای امامت دارد، نمی دانم به چه چیز خود نظر داشــته اســت؟ 
اگــر امید به فقه و دانایی در احکام دین خدا داشــته، به خدا قســم او نمی تواند 
حالل را از حرام تشــخیص دهد و میان خطا و صواب  فرق بگذارد. اگر به علم 
خود می بالیده، او قادر نیست که حّق را از باطل جدا سازد و محکم را از متشابه 
تشــخیص دهد و حتّی از حدود نماز و وقت آن هیچ اّطالعی ندارد. و اگر او به 
تقوا و پرهیزکاری خود اطمینان داشته، خداوند گواه است که او چهل روز نماز 
واجبــش را ترک کرد، به این منظور که با ترک نماز بتواند شــعبده  بازی را یاد 
بگیرد! شاید خبر آن به شــما هم رسیده باشد. ظرف های شراب او را همه کس 
دیده اند. عالوه بر اینها آثار و عالئم نافرمانی وی از امر و نهی الهی، مشــهور و 
ثابت اســت. اگر اّدعای وی مبتنی بر معجزه اســت، معجزه خود را نشان دهد و 
اگــر حّجتی دارد، آن را اقامه نماید و چنانچه دلیلی دارد، ذکر کند. خداوند عّز 

و جّل در قرآن فرموده: 
»بــه نام خدای بخشــاینده مهربان. حاء، میم. فرو فرســتادن این کتاب از ســوی 
خدای توانای بی همتا و دانای باحکمت اســت. ما آســمان ها و زمین و آنچه را 
میان آنهاســت، نیافریدیم مگر به حّق و ]تا[ سرآمدی نامبرده، و کسانی که کافر 
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شــدند، از آنچه بیم داده شــدند رویگردانند. بگو: مرا گویید که آنچه جز خدا 
می خوانیــد، به من بنمایید کــه چه چیز از این زمین ـ یا کــدام بخش زمین ـ را 
آفریده اند یا مگر در ]آفرینش [ آســمان ها شــرکت داشته اند؟! اگر راستگویید، 
بــرای من ]دلیلــی از[ کتابی که پیش از این ]قرآن [ آمده باشــد یا بازمانده ای از 
دانش ]پیشــینیان [ بیاورید، و کیســت گمراه تر از کســی که به جای خدا کسی 
را می خواند که تا روز رســتاخیز او را پاســخ نمی دهد و آنــان از خواندن اینان 
بی خبرند؟ و چون مردم برانگیخته و فراهم شــوند، خدایان دشمن آنان باشند و 

پرستش ایشان را انکار کنند«.47
ای احمــد بن اســحاق! خداوند توفیقاتت را افزون کند. آنچــه را گفتم، از این 
زورگــو )جعفر( بپرس و او را بدین گونه امتحان کن و یک آیه قرآن را از وی 
بپرس که تفســیر کند، یا از یک نماز واجب ســؤال کن تا حدود آن و واجبات 
آن را بیان نماید تا به خوبی پی به ارزش او ببری و نقص وی بر تو آشکار گردد. 
حساب او با خداست. خداوند حّق را برای اهلش حفظ کند و در جای خود قرار 
دهد. به عالوه، خداوند جز در حســن و حســین8امامت را در هیچ دو برادری 
قرار نداده اســت. هر گاه خداوند به ما اجازه دهد که سخن بگوییم، آن گاه حّق 
آشــکار و باطل از میان می رود و تردید نیز در میان شــما برطرف می شــود. من 
راغب و مشــتاق خداوند در روزگار کفایت و زیبایــی صنع و والیت اویم. »و 

َحْسُبَنا اهللُ َو ِنْعَم الَْوِكیُل، و صّلی اهلَل علی محّمد و آل محّمد«.48  

نتیجه  گیری
در میراث برجای مانده کالمی احمد بن اســحاق،  از ســویی با تکیه بر صفات الهی، رؤیت 
او نفــی گردید و از ســویی در تثبیت و تحکیــم باور به امامت، به  ضــرورت و ویژگی  های  
امام  اشــاره شــد. بدیهی اســت در پرتو این میــراث که ضلعی از مکتب کالمــی قم قلمداد 
می  شــود، کالم شــیعی ســامان و رشــد یافت و باور و اعتقاد مردم، ســمت و سوی صحیح 
 گرفت و از جعل و تحریف مصون ماند و همچنین دســتخوش غلو و افراطی  گری و انحراف

نیز نگشت.
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