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قــم۱۴۱۴ ،ق ،ج ،۲ص ]۳۱۳برخــی دیگــر از منابــع نیــز نــام مــادر آن حضــرت

والدت

منابــع معتبــر تولــد ایشــان را در مدینــه دانســتهاند [مســعودی ،اثبــات الوصیــه ،را «سوســن»[ ابــن طلحــه ،مطالــب الســؤول ،نجــف۱۳۷۱ ،ق ،ج ،۲ص۷۸؛
۱۴۰۹ق ،ص۲۶۶ ،۲۵۸؛ شــیخ مفیــد ،االرشــاد۱۴۱۴ ،ق ،ج ،۲ص ]۳۱۳ولــی ســبط ابــن جــوزی ،تذکــرة الخــواص ،نجــف۱۳۸۳ ،ق ،ص۳۶۲؛ البتــه نــام
در برخــی منابــع از تولــد او در ســامرا نیــز ســخن رفتــه اســت [.ابــن حاتــم ،الــدر سوســن در برخــی منابــع بــرای نــام مــادر امــام هادی(ع)(نوبختــی ،فــرق
الشــیعه۱۳۵۵ ،ق ،ص )۹۳و در نقلــی دیگــر نــام مــادر امــام زمان(عــج) آمــده

النظیــم ،مؤسســه النشــر االســامی ،ص]۷۳۷

کلینــی و بیشــتر منابــع متقــدم امامیــه والدت حضــرت را در ربیــع الثانــی ســال اســت(ابن ابیالثلــج« ،تاریــخ االئمــه» مجموعــه نفیســه۱۳۹۶ ،ق ،ص])۲۶
۲۳۲ق دانســتهاند[ .نوبختــی ،فــرق الشــیعه۱۳۵۵ ،ق ،ص۹۵؛ کلینــی ،و «عســفان»[ نوبختــی ،فــرق الشــیعه۱۳۵۵ ،ق ،ص۹۶؛ گفتــه میشــود نــام
کافــی۱۳۹۱ ،ق ،ج ،۱ص۵۰۳؛ شــیخ مفیــد ،االرشــاد۱۴۱۴ ،ق ،ج ،۲ص ]۳۱۳ایــن کنیــز ابتــدا عســفان بــود و امــام هــادی نــام او را حدیــث نهاد].دانســتهاند
در روایتــی بــه نقــل از امــام حســن عســکری نیــز همیــن تاریــخ ذکــر شــده و نیــز حســین بــن عبدالوهــاب نــام او را «ســلیل» ذکــر میکنــد و بــا عبــارت «او
اســت [ .ابــن رســتم طبــری ،دالئــل االمامــه۱۴۱۳ ،ق ،ص ]۴۲۳شــیخ مفیــد از زنــان عارفــه و صالحــه بــود» وی را ســتود ه اســت[ .حســین بــن عبدالوهــاب،
در برخــی از آثــارش والدت امــام را  ۱۰ربیعالثانــی آورده اســت [.شــیخ مفیــد ،عیــون المعجــزات ،نجــف ۱۳۶۹ق ،ص]۱۲۳
مســار الشــیعه۱۴۱۴ ،ق ،ص۵۲؛ ابــن طــاووس ،االقبــال ،ج ،۳ص۱۴۹؛ شــیخ آن حضــرت تنهــا یــک بــرادر بــه نــام جعفــر داشــت کــه نــزد شــیعیان بــه جعفــر
طوســی ،مصبــاح المجتهــد۱۳۳۹ ،ق ،ص ]۷۹۲در ســده ششــم قمــری ایــن کــذاب معــروف اســت .او پــس از درگذشــت امــام عســکری(ع) ،ادعــای
قــول بــه حاشــیه رفــت و تولــد حضــرت در  ۸ربیعالثانــی شــهرت یافتــه اســت امامــت کــرد و بــا انــکار تولــد فرزنــدی بــرای ایشــان ،بــه عنــوان تنهــا وارث،
[ابــن شهرآشــوب ،مناقــب آل ابیطالــب۱۳۷۶ ،ق ،ج ،۳ص۵۲۳؛ کلینــی ،مدعــی میــراث آن حضــرت شــد [.طبســی ،حیــاه االمــام العســکری۱۳۸۲ ،ق،
کافــی۱۳۹۱ ،ق ،ج ،۱ص ]۵۰۳کــه قــول مشــهور نــزد امامیــه نیــز هســت .ص]۳۲۴-۳۲۰
لســنت والدت حضــرت را در ســال  ۲۳۱مــادر آن حضــرت پاکتریــن ،پارســاترین ،پاکدامــن تریــن و واالتریــن بانــوی
برخــی منابــع متقــدم از امامیــه و اه 
نیــز نوشــتهاند [.ابــن ابــی الثلــج« ،تاریــخ االئمــه» مجموعــه نفیســه۱۳۹۶ ،ق ،زمــان خــود بــود و راویــان ،ایشــان را از بانــوان عارفــه و صالحــه برشــمردهاند.
نــام مــادر امــام را ُح َدیــث یــا حدیثــه گفتــه انــد .برخــی منابــع مهــم نــام وی را
ص۱۴؛ مســعودی ،اثبــات الوصیــه۱۴۰۹ ،ق ،ص]۲۵۸
در دیگــر منابــع نیــز چنیــن آمــده اســت که آن حضــرت در ربیع الثانــی -روز دهم حدیــث یــا ســلیل کــه ممکــن اســت لقــب او باشــد ،ذکــر کــرده انــد .در تعلیقــه
[مســار الشــیعة ،ص  ]30یا هشــتم [ اعالم الوری ،ص  ]367یا چهارم[مصباح کتــاب «کمــال الدیــن» شــیخ صــدوق چنیــن آمــده است:المشــهور اســمها
ً
کفعمــی ،ص  - ]530ســال  -232بــه نقــل خطیــب [ تاریــخ بغــداد ،ج ُ ،12ح َدیــث مصغــرا أو ســلیل [.کمــال الدیــن ،شــیخ صــدوق ،ص]3٠٧
ص  -231 ]57در مدینــه[ اخبــار الــدول ،ص 117؛ بحــر االنســاب ،ص 2؛
تحفۀاالمــام ،ص 86؛ مســعودی ،اثبــات الوصیــه ،ص۲۶۶ ،۲۵۸؛ مفیــد ،القاب
االرشــاد ،ج ،۲ص ]۳۱۳چشــم بــه جهــان گشــود و  28ســال زندگــی کــرد .لقبهــای وی را هــادی ،نقــی ،زکــی ،رفیــق و صامــت ذکــر کردهانــد .برخــی
ّ
[ کافــی ،ج  ،1ص  ]503ابــن خلــکان تولــد ایشــان را روز پنجشــنبه یکــی از از مورخــان لقــب «خالــص» را هــم گفتهانــد [.ابــن رســتم طبــری ،دالئــل
ماههــای ســال  231دانســته و قــول دیگــری را نیــز کــه ششــم ربیــع اآلخــر ســال االمامــة۱۴۱۳ ،ق ،ص« ].۴۲۵ابــن الرضــا» نیــز لقبــی اســت کــه امــام جــواد(ع)،
 232میباشــد ،نقــل کــرده اســت [ .وفیــات االعیــان ،ج  ،2ص 94؛ االئمــة امــام هــادی(ع) و امــام حســن عســکری(ع) بــه آن شــهرت یافتهانــد [.ابــن
االثنــی عشــر ،ابــن طولــون ،ص  ]113مســعودی ســن آن حضــرت را بــه هنــگام شهرآشــوب ،مناقــب آل ابیطالــب۱۳۷۶ ،ق ،ج ،۳ص].۵۲۳
شــهادت  29ســال دانســته اســت [ .مــروج الذهــب ،ص  ،4ص  ]112بنابرایــن لقــب «عســکری» نیــز مشــترک میــان امام هادی(ع) و امام حســن عســکری(ع)،
اســت زیــرا هــر دو در شــهر ســامرا اقامــت اجبــاری داشــتند« .عســکر» عنــوان

او بایــد تولــد آن حضــرت در ســال  231را معتبــر بدانــد.

غیرمشــهوری بــرای ســامرا بــوده اســت [.ابــن خلــکان ،وفیــات االعیــان-۱۹۷۱ ،
۱۹۷۲م ،ج ،۲ص].۹۴همچنیــن بــه خاطــر اشــتراک نــام «حســن» میان ایشــان

نسب

نســب امــام حســن عســکری(ع) چنیــن اســت :حســن بــن علــی بــن محمــد و امــام حســن مجتبــی(ع) ،ایشــان را حســن «اخیــر» نیــز خواندهانــد [.ابــن
بــن علــی بــن موســی بــن جعفــر بــن محمــد بــن علــی بــن حســین بــن علــی بــن شهرآشــوب ،مناقــب آل ابیطالــب۱۳۷۶ ،ق ،ج ،۳ص]۵۲۶
ابیطالــب.
کنیه

او فرزند امام هادی(ع) ،دهمین امام شیعیان اثنیعشری است.
بــه نقــل از منابــع شــیعی ،مــادر آن حضــرت کنیــزی بــه نــام ُحدیــث یــا «حدیثــه» امــام هــادی فرزنــد بزرگــوار خــود را بــه کنیه«أبومحمــد» [ اخبــار الــدول ،ص
بــوده اســت [.کلینــی ،کافــی۱۳۹۱ ،ق ،ج ،۱ص۵۰۳؛ شــیخ مفیــد ،االرشــاد . 117 ،بحراالنســاب ،ص  .2تحفۀاالنــام ،ص  86و النجــوم الزاهــرة ،ج ،3
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ص  ]32و در دیگــر منابــع نیــز «ابومحمــد» و«ابوالحســن»[ ابــن رســتم طبــری ،و کنیــزان متعــدد رومــی و صقالیــی و تــرک داشــت[ مســعودی ،إثبــات الوصیــة،
دالئــل اإلمامــة۱۴۱۳ ،ق ،ص ،]۴۲۴ابوالحجــه ،ابوالقائــم[ خزعلــی ،موســوعة ۱۴۰۹ق ،ص ،۲۶۶بــه نقــل از :پاکتچی« ،حســن عســکری(ع) ،امــام» ،ص ].۶۱۸
و شــاید ایــن اختــاف در نــام مــادر امــام زمــان ،از ســویی بــه ســبب تعــدد کنیــزان و

اإلمــام العســکری(ع)۱۴۲۶ ،ق ،ج ،۱ص ]۳۲بــه کار رفتــهاســت.

القــاب آن حضــرت کــه آینــه ی صفــات برجســته و گرایشــهای واالی ایشــان از ســوی دیگــر بــه منظــور پنهــان نگاهداشــتن تولــد امــام مهدی(عــج) بــوده اســت[.
یشــهری ،دانشــنامه امــام مهــدی۱۳۹۳ ،ش ،ج ،۲ص].۱۹۴
اســت ،عبارتنــد از:خالــص :ایشــان از هــر آالیــش و پلیــدی پــاک بودند[.اخبــار محمــدی ر 
الدول ،ص  117و بحراالنســاب ،ص ]2هادی:ایشــان نماد هدایت و نشــانهی
راهیابــی و حرکــت در صــراط مســتقیم بــرای عالمیــان بودنــد[ .بحراالنســاب ،فرزندان امام
ص ]2عســکری :ســامرا یــک منطقــه ی نظامــی بــه شــمار میرفــت و امــام را بر اســاس غالب منابع شــیعه و ســنی ،تنها فرزند آن حضرت ،امام زمان(عج)
بــه خاطــر اقامــت در آنجــا (یــا محلــه ای از آنجــا) «عســکری» لقــب دادنــد .مسـ ّـما بــه «محمد» اســت [.ابــن شهرآشــوب ،مناقــب آل ابیطالــب۱۳۷۶ ،ق،
الزم بــه ذکــر اســت همانطــور کــه مورخــان تصریــح کــرده انــد ا گــر در جایــی ج ،۳ص۵۲۳؛ طبرســی« ،تــاج الموالیــد» در مجموعــه نفیســه۱۳۹۶ ،ق،
لقــب «عســکری» بــه تنهایــی بــکار رود مــراد امــام حســن عســکری اســت نــه ص۵۹؛ ابــن اثیــر ،الکامــل فــی التاریــخ ،ج ،۷ص۲۷۴؛ ابــن صبــاغ ،الفصــول
پدرشــان [ .بحراالنســاب ،ص  ]2زکی:ایشــان شــریف تریــن و پــاک نهادتریــن المهمــه ،ص۲۷۸؛ شــبلنجی ،نــور االبصــار ،ص ،۱۸۳بــه نقــل از :پاکتچــی،
انســان روزگار خــود بودنــد جــان و دل خــود را پــاک کــرده در راه اعمــال نیــک «حســن عســکری(ع) ،امــام» ،ص ].۶۱۸دربــاره فرزنــدان حضــرت ،اقــوال
پــرورش داده بودنــد [ .تحفۀاالنــام ،ص  . 87بحــار ،ج  ، 50ص ( 236و در دیگــری هــم وجــود دارد .برخــی او را دارای  ۳پســر و  ۳دختــر شــمردهاند.
اخبارالــدول و کتــب دیگــر ،الخالــص آمــده اســت) ].خاص:خداونــد ایشــان را با [زرنــدی ،معــارج الوصــول الــی معرفــة فضــل آل الرســول(ص) ،ص  ،۱۷۶بــه
فضائــل و اجابــت دعــا ،ویــژه و خــاص خــود گردانیــده بــود [ .تحفۀاالنــام ،ص نقــل از :پاکتچــی« ،حســن عســکری(ع) ،امــام» ،صــص  ].۶۱۸۶۱۹خصیبــی
 ]8صامت:ایشــان خامــوش بودنــد و جــز بــه یــاد خــدا ،تعلیــم و حکمتگویــی ،افــزون بــر امــام مهــدی(ع) از دو دختــر بــه نامهــای فاطمــه و داللــه نــام بــرده
لــب نمــی گشــودند [ .تحفۀاالنــام ،ص  ]8سراج:ایشــان چراغــی بودنــد در [خصیبــی ،الهدایــة الکبــری۱۴۱۹ ،ق ،ص ].۳۲۸و ابــن ابــی الثلــج افــزون
تیرگــی هــا و مــردم را بــه صــاح و تقــوا راهنمایــی مــی کردنــد [ .جوهــرة الــکالم ،بــر آن امــام ،پســری بــه نــام موســی و دو دختــر بــه نامهــای فاطمــه و عایشــه
ص ]1تقی:ایشــان پرهیزگارتریــن انســان زمــان خــود بودنــد و بیــش از هــر کــس (یــا ام موســی) را برشــمرده اســت [،ابــن ابــی الثلــج« ،تاریــخ االئمــه» مجموعــه
پاســدار احــکام دیــن و متکــی بــه پــروردگار بــه شــمار می رفتنــد [ .ســفینۀالبحار ،نفیســه۱۳۹۶ ،ق ،ص ۲۲-۲۱؛ نــک :فخرالدیــن رازی ،الشــجرة المبارکــة،
ص ،۷۹بــه نقــل از :پاکتچــی« ،حســن عســکری(ع) ،امــام» ،ص ].۶۱۹امــا

ج  ،1ص ]259

در برخــی کتــب انســاب ،نامهــای ذکــر شــده ،خواهــران و بــرادران امــام حســن
عســکری(ع) هســتند[ فخرالدیــن رازی ،الشــجرة المبارکــة ،ص ،۷۸بــه نقــل

دالیل و مدت امامت

مهمتریــن دلیــل بــرای امامــت امــام حســن عســکری(ع) پــس از شــهادت از :پاکتچــی« ،حســن عســکری(ع) ،امــام» ،ص  ].۶۱۹کــه شــاید بــا فرزنــدان
امــام هــادی(ع) ،وصیــت و احادیــث امــام هــادی (ع) دربــاره جانشــینی حســن او خلــط شــدهاند .در مقابــل ایــن منبــع مشــهور ،برخــی از عالمــان اهــل ســنت
عســکری (ع) اســت [.شــیخ طوســی ،الغیبــه۱۳۹۸ ،ق ،ص۱۲۲-۱۲۰؛ اربلــی ،ماننــد ابــن جریــر طبــری ،یحیــی بــن صاعــد و ابــن حــزم معتقــد بودنــد کــه
کشــف الغمــه۱۳۸۱ ،ق ،ج ،۲ص ].۴۰۷-۴۰۴پــس از شــهادت امــام هــادی(ع) امــام عســکری فرزنــدی نداشــته اســت [.ابــن حــزم ،جمهــره انســاب العــرب،
تعــدادی از شــیعیان جعفــر بــن محمــد (ع) ،پســر دیگــر امــام هــادی(ع) ،را امــام ۱۹۸۲م ،ص۶۱؛ ذهبــی ،ســیر اعــام النبــاء ،ج ،۱۳ص ،۱۲۲بــه نقــل از:
خــود خواندنــد؛ ولــی بیشــتر یــاران امــام هــادی(ع) بــه امــام حســن عســکری(ع) پاکتچــی« ،حســن عســکری(ع) ،امــام» ،ص].۶۱۹
بــه عنــوان امــام رجــوع کردنــد [.جعفریــان ،حیــات فکــری و سیاســی امامــان
شــیعه۱۳۸۱ ،ش ،ص].۵۳۷

خلفای معاصر با امام

امام عسکری(ع) به مدت  ۶سال (از  ۲۵۴تا  )۲۶۰امامت کرد.

متــوکل ( 232تــا )246منتصــر ( 246تــا )248مســتعین ( 248تــا ) 252معتــز
( 252تــا )255مهتــدى ( 255تــا  )256معتمــد ( 256تــا )279

همسر امام
طبــق نقــل مشــهور،امام عســکری(ع) همســری اختیــار نکــرد و نســل وی تنهــا از شرایط سیاسی
طریــق کنیــزی ادامــه یافــت کــه مــادر حضــرت مهدی(عــج) اســت [.پاکتچــی ،دوره امامــت امــام عســکری(ع) همزمــان بــا ســه خلیفــه عباســی بــود :معتــز
«حســن عســکری،امام» ،ص]۶۱۸منابــع ،نــام مــادر امــام مهدی(عــج) را متعــدد عباســی(۲۵۵-۲۵۲ق) ،مهتــدی (۲۵۶-۲۵۵ق) و معتمــد (۲۷۹-۲۵۶ق).
و مختلــف ذکــر کردهانــد .در منابــع آمــده اســت امــام حســن عســکری(ع) خادمــان در دوره زندگــی امــام عســکری(ع) ،دســتگاه عباســی بــه ابــزار دســتی بــرای
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؟ع؟

امیــران رقیــب تبدیــل شــده بــود و بخصــوص فرماندهــان نظامــی تــرک نقــش انشعاب های امامت بعد از شهادت امام هادی (ع)
مؤثــری در نظــام حکومتــی داشــتند .شــاید نخســتین موضــع سیاســی ثبــت بــا توجــه بــه ایــن وصیــت و تنصیــص امــام هــادی(ع) ،کــه از نظــر شــیعیان
شــده در زندگــی امــام حســن عســکری(ع) مربــوط بــه زمانــی باشــد کــه امــام نشــانه صحــت امامــت امــام بعــدی اســت ،آنــان امــام حســن عســکری(ع)
حــدود  ۲۰ســال داشــت و پــدرش هنــوز زنــده بــود .ایشــان در نام ـهای بــه را بــه امامــت پذیرفتنــد .یکپارچگــی شــیعیان ،بــه جــز شــماری انــدک ،خــود
عبــداهلل بــن عبــداهلل بــن طاهــر (از امیــران صاحــب نفــوذ در دســتگاه عباســی ،دلیلــی بــر مقبولیــت ایــن امــر در جامعــه شــیعه در آن روزگار اسـ ّ
ـت.اما عــده ای
کــه از دشــمنان مســتعین ،خلیفــه وقــت بــه شــمار میآمــد) ،خلیفــه را فــردی دچــار انحــراف شــدند:
طغیانگــر خوانــد و ســاقط شــدن او را از خــدا خواســت .ایــن ماجــرا چنــد روز عــده ای بــه امامــت محمــد بــن علــی هادی(ســید محمــد) (کــه در زمــان حیات
پیــش از ســقوط مســتعین بــود [.ابــن اثیــر ،الکامــل فــی التاریــخ ،ج ،۷ص ]۱۵۱پــدرش امــام هــادی(ع) وفات کــرد) گرویدند.
پــس از قتــل مســتعین ،دشــمن او معتــز بــه قــدرت رســید و بــا توجــه بــه اطــاع تعــداد انگشــت شــماری جعفــر بــن علــی الهــادی را امــام خــود دانســتند.پیروان
ّ
احتمالــی از موضــع امــام حســن عســکری(ع) نســبت بــه خلیفــه مقتــول ،در جعفــر بــن علــی «جعفریــه خلــص» لقــب یافتنــد [.المقــاالت و الفــرق ،ص ]101
آغــاز حکومتــش نســبت بــه آن حضــرت و پــدرش (حداقــل در ظاهــر) رفتــار مســعودی ،شــیعه را از پیــروان امــام عســکری و فرزنــدش مــی دانــد کــه ایــن
ّ
«قطعیــه» معــروف شــده انــد [ .مــروج الذهــب ،ج  ،4ص
خصومتآمیــزی نداشــت .پــس از شــهادت امــام هــادی(ع) و جانشــینی امــام فرقــه در تاریــخ بــه
عســکری(ع) نیــز شــواهد حکایــت از آن دارد کــه بــا وجــود محدودیتهایــی که  ]112عنــوان قطعیــه اشــاره بــه گروهــی اســت کــه نوعــا نــه بــه مهدویــت امــام
یشــده ،امــام از آزادی نســبی برخــوردار رحلــت کــرده بلکــه بــر رحلــت امــام پیشــین قطــع کــرده و امامــت امــام بعــدی
بــرای فعالیتهــای ایشــان اعمــال م 
بــوده اســت .برخــی از مالقاتهــای حضــرت بــا شــیعیان در اوائــل امامــت را پذیرفتــه انــد.
خــود ،ایــن مســئله را تاییــد میکنــد .امــا پــس از گذشــت یــک ســال ،خلیفــه بــه
امــام بدگمــان شــد و در ســال ۲۵۵ق .ایشــان را زندانــی کــرد .امــام در دوره یــک محدودیت ها و فشارهای خلفای عباسی بر امام
امــام حســن عســکری علیــه اســام تحــت فشــارها و محدودیتهــای زیــادی از

ســاله خلیفــه بعــدی (مهتــدی) نیــز همچنــان در زنــدان بــود.

بــا آغــاز خالفــت معتمــد (۲۵۶ق) کــه بــا قیامهــای شــیعی رو بــه رو بــود ،امــام طــرف خلفــای عباســی زندگــی مــی کــرد چــرا کــه در آن دوران شـــیعه بـــه صورت
از زنــدان آزاد شــد و بــار دیگــر بــه ســازماندهی اجتماعــی و مالــی امامیــه اهتمــام یــک قــدرت عظیــم در عــراق درآمــده ب ــود و ایــن باعــث مــی شــد کــه خلفــاء
ورزیــد .ایــن نقــش فعــال امــام ،آن هــم در پایتخــت دولــت عباســی ،بــار دیگــر اح ــساس خ ــطر کننــد [ .معــارف ،مجیــد .پژوهشــی در تاریــخ حدیــث شـــیعه.
دســتگاه خالفــت را نگــران کــرد .در صفــر ســال ۲۶۰ق امــام بــه دســتور معتمــد تهــران :موسســه فرهنگــی و هنــری ضریــح 1376 ،ش ،ص  ]373روشــن
بــه زنــدان افتــاد و شــخص خلیفــه روزانــه اخبــار مربــوط بــه امــام را پیگیــری اســت کــه امــام عســکری(ع) هماننــد ســایر امامــان ،در صــورت داشــتن اختیــار
میکــرد [.مســعودی ،اثبــات الوصیــه۱۴۰۹ ،ق ،ص ]۲۶۸یــک مــاه بعــد امــام و آزادی ،نــه ســامرا بلکــه مدینــه را بــرای زندگــی انتخــاب مــی کردنــد .در واقــع
از زنــدان آزاد شــد ولــی تحتالحفــظ بــه خانــه حســن بــن ســهل (وزیــر مامــون) اقامــت طوالنــی ایشــان در ســامرا جــز نوعــی بازداشــت از طــرف خلیفــه قابــل
در نزدیکــی شــهر واســط منتقــل شــد [.مســعودی ،اثبــات الوصیــه۱۴۰۹ ،ق ،توجیــه نیســت .بــه همیــن جهــت از امــام خواســته بودنــد حضــور خــود را در
ســامرا ،بــه طــور مــداوم بــه آ گاهــی حکومــت برســاند؛ چنــان کــه طبــق نقــل

ص]۲۶۹

یکــی از خدمتــکاران امــام ،آن حضــرت هــر دوشــنبه و پنجشــنبه مجبــور بــود
در دار الخالفــه حاضــر شــود [.الغیبــه ،طوســی ،ص  ،129در بعضــی نســخه هــا

دوران امامت

بــا شــهادت امــام هــادی(ع) در ســال  ،254امــام عســکری(ع) بــه ســمت امامــت «دار العامــه» آمــده کــه گویــا منظــور همــان «دار الخالفــه» اســت].
شــیعیان اثنــی عشــری منصــوب گردیــد .روایاتــی کــه در وصیــت امــام هــادی(ع)
دربــاره امامــت فرزنــدش وارد شــده ،در بســیاری از کتــب حدیــث و تاریــخ شــیعه ،ارتباط امام و شیعیان
بــه چشــم مــی خــورد [.الغیبــه ،طوســی ،ص 122 -120؛ کشــف ّ
الغمــه ،ج  ،2بــا توجــه بــه ترکیــب جمعیتــی مذاهــب در جامع ـهای کــه ا کثریــت آن را اهــل
صــص 407 -404؛ االرشــاد ،ص 335؛ روضــه الواعظیــن ،ص 247؛ بحــار ســنت تشــکیل میدادنــد ،و همچنیــن فشــارهای عباســیان بــر شــیعیان،
یبــرد .بــا ایــن حــال امــام حســن عســکری
االنــوار ،ج  ،50صــص .]246 -239امــام هــادی(ع) در وصــف فرزنــد خویــش مــی جامعــه شــیعه در تقیــه بــه ســر م 
فرماینــد« :فرزنــدم ابومحمــد اصیــل ترین چهــره ی خاندان نبوی و اســتوارترین نســبت بــه اداره امــور شــیعیان و گــردآوری وجوهــات اهتمــام داشــت و وکیالنــی
حجــت اســت .او بــزرگ فرزندانــم و جانشــین مــن اســت و امامــت و احــکام آن بــه بــه ســرزمینهای مختلــف میفرســتاد [.مســعودی ،اثبــات الوصیــه۱۴۰۹ ،ق،
ص۲۷۰؛ کشــی ،رجــال کشــی۱۳۴۸ ،ش ،ص]۵۶۰

ســوی او بازمــی گــردد»[ اعیــان الشــیعه ،ج  ،4ق  ،3ص ]2
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؟ع؟

شهادت امام حسن عسکری (ع)

دیدار با امام

در اثر مراقبتی که نســبت به امام حســن عســکری(ع) وجود داشــت ،شــیعیان بنــا بــر قــول مشــهور امــام عســکری در  ۸ربیـعاالول ســال ۲۶۰ق در  ۲۸ســالگی
بــرای دیــدن او مشــکل داشــتند و از راههــای گونا گــون تــاش میکردنــد؛ بــرای در ســامرا درگذشــت [.کلینــی ،کافــی ،ج۱۳۹۱ ،۱ق ،ص۵۰۳؛ شــیخ مفیــد،
نمونــه هنگامــی کــه خلیفــه بــرای دیــدن والــی بصــره میرفــت و امــام حســن االرشــاد۱۴۱۴ ،ق ،ج ،۲ص ].۳۱۴البتــه گزارشهایــی نیــز دربــاره شــهادت
یبــرد ،اصحــاب امــام در طــول راه خــود را امــام عســکری در ماههــای ربیــع الثانــی و جمــادی االولــی وجــود دارد.
عســکری(ع) را نیــز همــراه خویــش م 
[مقدســی ،بازپژوهــی تاریــخ والدت و شــهادت معصومــان ،۱۳۹۱ ،ص-۵۳۰

بــرای دیــدن وی آمــاده میکردنــد [.شــیخ مفیــد ،االرشــاد ،ص].۳۸۷

 ]۵۳۳شــیخ مفیــد و ابــن شــهر آشــوب آوردهانــد کــه او در ابتــدای ربیــع االول
بیمــار شــد و بــه ســبب همیــن بیمــاری در گذشــت [.شــیخ مفیــد ،االرشــاد،

نحوه ارتباط شیعیان با امام

از برخــی روایــات فهمیــده مــی شــود کــه در زندگــی امــام حد اقــل دورانی وجود داشــته ۱۴۱۴ق ،ج ،۲ص۳۳۶؛ ابــن شهرآشــوب ،مناقــب آل ابیطالــب۱۳۷۶ ،ق،
ً
کــه امــکان دیــدار مســتقیم بــا آن بزرگــوار در خانــه اش نبوده اســت و شــیعیان معموال ج ،۳ص ]۵۲۴امــام عســکری در خان ـهای کــه پــدرش دفــن شــده بــود ،در
در مســیری کــه امــام بــه مرکــز حکومــت رفــت و آمــد می کرد ،توفیــق زیارت چهــره آن ســامرا ،مدفــون اســت [.شــیخ مفیــد ،االرشــاد۱۴۱۴ ،ق ،ج ،۲ص].۳۱۳
حضــرت را داشــته انــد .در کتــاب الغیبــه آمــده اســت کــه در یــوم الن ــوبه (روز م ــراجعه سوابق بازداشت و خطرى كه همواره از طرف دستگاه حاكم متوجه جان حضرتش
امـــام ب ــه مرکز حکومت) ش ــور و ش ــعفی در میان مردم پدید می آمد و خیابانها مملو بــود و ایــن كــه حضــرت یــك شــخصیت مخالــف سیاســى بــه حســاب مىآمــد و نیــز
ت در ســنین جوانــى ،همگــى دلیــل شــهادت آن حضــرت مــی باشــد.
از جمعیــت مــی شــد .آن گاه کــه امــام در خیابــان حضــور مــی یافــت ،هیاهو خاموش رحلــت آن حضــر 
آن حضرت در هشــتم ربیع االول ســال 260هجری توســط ســمی که از طرف معتمد

می شــد و امـــام از م ــیان م ــردم عبور می کرد [ .طوســی ،الغیبه ،ص ]251

علــی بــن جعفــر از حلبــی نقــل مــی کنــد :در یکــی از روزهــا کــه قــرار بــود امــام بــه خلیفه عباســی به زور به ایشــان خورانده شــد به شــهادت رســیدند.
دار الخالفــه بــرود مــا در عســکر بــه انتظــار دیــدار وی جمــع شــدیم؛ در ایــن حــال امــام حســن عســکری (ع) را نــزد طاغــوت عباســی «معتمــد» آوردنــد .او کــه از
احتــرام جمیــع طبقــات مــردم بــه امــام و مقــدم داشــتن ایشــان بــر تمــام علویــان

از طــرف آن حضــرت توقیعــی بدیــن مضمــون بــه مــا رســید:
الی بیده و ال یؤمئ ّ
ّأل یسـ ّ
علی أحد و ال یشــیر ّ
ـلمن ّ
فإنکم ال تؤمنون علی أنفســکم .و عباســیان بــه تنــگ آمــده بــود و از شــنیدن فضائــل حضــرت ماالمــال از کینــه
[ الخرائــج و الجرائــح ،ج  ،1ص 439؛ الصــراط المســتقیم ،ج  ،1ص ]207کســی بــر شــده بــود ،تصمیــم گرفــت ایشــان را بــه شــهادت برســاند .لــذا زهــری کشــنده
بــه امــام خورانــد .بــر اثــر آن ،بــدن حضــرت رنجــه گشــت و ایشــان بســتری

مــن ســام و حتــی اشــاره هــم بــه طــرف مــن نکنــد؛ زیــرا کــه در امــان نیســتید!.

ایــن روایــت بــه خوبــی نشــان مــی دهــد کــه دســتگاه خالفــت تــا چــه حــد روابــط شــدند ،امــا بــا همــه درد و آالم جســمانی صبورانــه کار خــود را بــه خداونــد
وا گــذار کردنــد [.االرشــاد ،ص ]383

امــام بــا شــیعیانش را زیــر نظــر داشــته و آن را کنتــرل مــی کــرده اســت.

در چنیــن وضعیتــی امــام تنهــا از طریــق وکال بــا شــیعیان ارتبــاط داشــت و آنهــا از آنجــا كــه امــام یــك چهــره كامــا شــناخته شــده در ســامرا بــود ،هنــگام
مســوولیت رد و بــدل کــردن نامــه هــای شــیعیان بــه امـــام یــا وکیــل ارشــد آن رحلتــش هال ـهاى از غــم و بهتزدگــى فضــاى ســامرا را فــرا گرفــت .احمــد بــن
حضــرت و همچنیــن جمــع آوری ام ــوال م ــربوط ب ــه امــام از تمامــی مناطــق عبیــد اهلل در روایتــى كــه قســمتى از آن پیــش از ایــن ارائــه شــد ،ایــن صحنــه
شــیعه نشــین و رســاندن آن بــه امــام را بــر عهــده داشــتند .عثمــان بــن ســعید ،را چنیــن وصــف كــرده :وقتــى امــام عســكرى(ع) رحلــت كــرد ،صــداى شــیون
شــخصیت ّ
موجــه و شــناخته شــده شــیعی ،وکیــل ارشــد امـــام ب ــود و همــه و فریــاد همــه جــا را فــرا گرفت.مــردم فریــاد مىزدنــد :ابــن الرضــا رحلــت كــرد.

امــوال بــه دســت او مــی رســید [.طوســی ،الغیبــه ،ص  ]354فرزنــد او ّ
محمــد آنــگاه بــراى تدفیــن آمــاده شــدند ،بــازار بــه حــال تعطیــل درآمــد .پــدر مــن (وزیــر
بــن عثمــان نیــز منصــب وکالــت را ب ــه ع ــهده داش ــت [.طوســی ،الغیبــه ،ص معتمــد عباســى) ،بنــى هاشــم ،شــخصیتهاى نظامــى و قضایــى و منشــیان و
 ]400احمدبــن اســحاق اشــعری ،از عالمــان بــزرگ قــم و از اصحــاب خــاص مــردم بــه ســوى جنــازه هجــوم آوردنــد ،آن روز در ســامرا قیامتــى برپــا بــود.
امــام حســن عســکری علیــه الســام وکیــل آن حضــرت در نـــاحیه ق ــم بــود[ .كمــال الدیــن ،ج  ،1ص 43؛ نــور االبصــار ،ص 168؛ الغیبــه ،طوســى ،ص ]132
(طوســی ،الفهرســت ،ص  )63و از وکالی بغــداد مــی تــوان بــه ریــان بــن صلــت
بغــدادی خراســانی اشــعری اشـــاره کــرد [.طوســی ،الغیبــه ،ص  ]295وکیــل آن حرم
ح ــضرت در کوفــه ایــوب بــن نــوح بــن دراج بــود[ طوســی ،ص  ]496و علــی حرم امامین عسکریین(ع) دو بار به دست ترویستها تخریب شد .اولین حمله در ۳
بــن جعفــر همانــی برمکــی از وکالی مکــه[ مجلســی ،زندگانــی حضــرت ج ــواد و اسفند ۱۳۸۴و دومین حمله پس از گذشت شانزده ماه در  ۲۳خرداد ۱۳۸۶رخ داد.
ع ــسکریین ع ــلیه الســام ،ص  ]195و عبــداهّلل بــن حمدویــه بیهقــی از وکالی در نخســتین تخریــب ،بمبگــذاران بــا بــه کارگیــری بیــش از دویســت کیلوگــرم
حضرتــش در بیهــق و نیشــابور بــود [.طوســی،الغیبه ،ص  [ ]268نقــش امــام تیانتــی ،گنبــد و بخشــی از گلدســتههای طالیــی حــرم را فروریختنــد .در
حســن عســکری علیــه الســام و اصحــاب ایشــان در حدیــث امامیــه ،فرزنــد حملــه دوم نیــز گلدســتههای طالیــی تخریــب شــد.پس از ایــن حمــات
تروریســتی ،بــارگاه دو امــام ،در دســت بازســازی و نوســازی قــرار گرفــت.

وحی،جمــال  /دارابی،فرشــته ،ســفینه ،شــماره  ،37صفحــه ]122
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