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جایگاه «زمان و مکان» در سیره امام حسن عسکری
از «منش فرازمانی» تا «سیره عصری»
احمد فالح زاده
چکیده
ساخت سامرا و انتقال پامت ت خالفت عباسی از بغداد بس سامرا د حدود سال
 ،223موبب شد ها هرکیب بمعیتی و بافتا فکری آ از دمگر شهرهای بهلا
اسلالم متفلاوع شللود .حکوملت نظامیللا هلرک هبللا  ،سلمی شللد برملا اهللل
حدم و وبود سمتهای بمی هاشلمی از عواملل اصللی هشلکیل دهملده بافتلا
فکری و فرهمگی شهر سامرا بود .بر این اسا این پرسش مطر ملیشلود کلس
حضللو امللام حسللن عسللکری د ایللن شللهر ،چللس هللوثیری بللر سللیره سیاسللی-
ابتماعی امشا داشت این پژوهش بلر اسلا نظرملس هلوثیر زملا و مکلا بلر
سبک زندگی بس بر سی سیره آ حضرع پرداختس و نشا داده است کس شرامط
فکلللری و فرهمگلللی سلللامرا موبلللب شلللده هلللا زنلللدگی املللام حسلللن د دو بعلللد
«فرازمانی» و «عصری» نمود پیدا کمد .د بعد «فرازمانی» ،نشلا داده شلد کلس
امام د امو ی مانمد سیره عبادی مانمد اماما پیشین فتلا کردنلد املا د بعلد
«عصری» ،فتا امشا د اثر عماصر زما و مکا دچا دگرگونی شدهاست.
کلیدددواژههددا :امللام حسللن عسللکری  ،هللوثیر زمللا و مکللا بللر سللیره ،ومکللرد
فرازمانی د سیره ،سیره عصری.
 .1دکتری ها مخ اسالم دانشگاه مذاهب اسالمی ههرا ahram12772@yahoo.com .

ها مخ د مافت99/05/20 :

ها مخ پذیرش99/08/10 :

1

درآمد
پلس از فراخلوانی املام هلادی

بلس سلامرا د سلال  233هجلری از سلوی متوکلل (مسلعودی،

 ،233 :1384معق للوبی ،)485-484 /2 :1422 ،آ حض للرع خلللانواده و از بمل للس ام للام حسلللن
( )260-232ا همراه خود بس آ شلهر بردنلد (ابلن صلوفی .)132 :1422 ،بلس سلبب

عسکری

شرامط اممیتی سامرا ،امام حسن عسکری

د دو ه پلد چملدا شلماختس شلده نبلود .امشلا هلا

همگللام د گذشللت بللراد ش محمللد ،از دمللد بسللیا ی از بز گللا امامیللس نیللز پمهللا بودنللد (کلیمللی،
 .)509 /1 :1429اما پلس از شلهادع املام هلادی

 ،فرزنلدش حسلن

ادا ه املو اماملت ا د

اختیا گرفت .امشا با سس هن از خلفای عباسی معمی معتز (حک ،)255-252 .مهتدی (حک.

 )256-255و معتمللد (حللک )278-256 .معاصللر بودن للد .شللرامط سیاسللی-ابتمللاعی س للامرا،

چیمش بمعیتی ،ساختا شهری ،د کما دمدگاههای عمومی مانمد نو نگاه دممی بس بمی هاشم
و بالیلللد برمل للا اهل للل حلللدم  ،امل للام ا د شل للرامط ویل للژهای قلللرا داد .پل للژوهش پل للیش و ،بل للا

هقس للیمبم للدی س للیره آ حض للرع ب للس دو ب للش س للیره فرازم للانی و س للیره عص للری ،ب للس وا ک للاوی

بمبسهای این دو مفهوم میپردازد.
سال ششم ،شمتتاره یازدهم ،پاییز و زمستان 1399

پیشینه پژوهش
بیشللتر پللژوهشهللایی کللس د بللا ه امللام حسللن عسللکری

حضلرع اختصللا
امللام مهللدی

انجللام شللده بللس گللزا ش زنللدگی آ

دا د .کتلاب موسللوعة االمللام الحسلن العسللکری

بللس قللم نومسللمدگا موسسللس

( ،)1426شللما بسللیا ی از وامللتهللای هللا م ی-حللدمیی د بللا ه امللام ا بللدو

هحلیلل هللا م ی گللردآو ده اسللت .علللی الصلغیر ( )2009د کتللاب االمللام الحسللن العسللکری

الهدف و هعدد االسالیب ،بیشتر بس هفاوعهای سیره آ حضرع با دمگر ائمس

وحللد

و ذکر ومدادهای

سیاسی پرداختس و مطلبی د با ه «سیره عصری» مطر نکلرده اسلت .عللی الصلغیر د گفتلا ی بلا

عمللوا «االمللام الحسللن العسللکری فللی ظللواهر ذاهیللس» از نظرمللس کالمللی حللا کم بللر کتللابش معمللی

«مکمواختی سیره اهل بیت د همس امو » دفا کرده است .الحداد ( )2015د کتاب االمام الحسلن

العسکری
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و واماهس الفقهیة ،د اسة فی دالالع المتو  ،بس کا ناملس فقهلی املام حسلن عسلکری

پرداختس و وا د سیره پژوهی نشلدهاسلت .همچملین ،قزومملی (1384ش) د کتلاب االملام الحسلن

العسکری

من المهد الی الحد و علی موسی الکعبی (بیها) ،د کتاب االمام الحسن العسکری علیلس

السالم سیر و ها مخ ،بس وش هوصیفی بلس شلر زنلدگی املام هوبلس کلرده و بلس دسلتسبملدی سلیره و

وا کللاوی هللا م ی مشللس ومللدادها نمللیپردازنللد .کللو انی (1392ش) نیللز د کتللاب االمللام الحسللن

ل

سلا

پمجم

،

شمل للا

العسللکری  :والللد االمللام المهللدی الموعللود( ) بللس همللین وش بللس شللر هللا م ی زنللدگانی امللام

هوبلس کلرده اسللت .صلال دلللی ( )2013د مقاللس «االمللام الحسلن العسللکری

و سلیرهس الذاهیللة و

نشاطس السیاسی و الفکری» ،بس بر سی ها م ی سیره فردی و فعالیتهای سیاسلی و فکلری املام
م للیپ للردازد .عبدالحس للین ( )2018د مقال للس «االمام للة االم للام الحس للن العس للکری

و الظ للروف

المحیطة بها» نیز فقلط بلس هوصلیف شلما ی از خلدادها و شلرامط زملانی سلیره سیاسلی ،پرداختلس

اسللت .ماسللین د ومللش ( )2018د مقالللس « عامللة الطفولللة و االعللداد التربللوی فللی مرومللاع االمللام
الحسن العسلکری» شلما ی از واملتهلای هربیتلی املام ا د اسلتای دسلتیابی بلس سلبک هربیتلی

فرزندا گردآو ی و هوصیف کرده است .آییمسوند ( )1385د مقالس «ها مخ سیاسی ائمس هدی :از

عصلر املام سلجاد

هلا املام عسلکری

اشلا ه

» بسلیا گلذ ا بلس زنلدگی املام حسلن عسلکری

مللیکمللد و بللس وا کللاوی سللیره بللا زمیمللسهللای سیاسللی-ابتمللاعی نمللیپللردازد .پللا کتچی ( )1392د

مقالس «حسن عسکری

» ،بدو

ومکرد بس سیره عصری ،بس صو ع م تصلر و مفیلد اطالعلاع

د خللو ی د بللا ه آ حضللرع ا ائللس کللرده اسللت .عبللدالکرمم هبریللزی ( )1381د مقالللس «سللیری د

باو سازی مهدومت پرداختس است .همام پژوهشهای باال بدو هوبس بس شرامط مکلانی و زملانی

بس بر سی سیره امام پرداختساند .از این و پژوهش پلیش و ،بلا هوبلس بلس شلرامط مکلانی و زملانی
بس بر سی سیره سیاسی ،ابتماعی ،فرهمگی امام حسن عسکری

میپردازد.

مفاهیم پژوهش
سیره فرازمانی :فتا ی ثابت د سیره اهل بیت

 ،د ومسهلای ش صلی (فلرد د نسلبت بلا

خود و معتقداهش) و عمومی (فرد د نسبت با بامعس) ،مانمد سیره اخالقی ،سیره عبادی.
سدددیره عصدددری :ب ش للی از سللبک زن للدگی اه للل بیللت

ک للس متماس للب بللا هح للوالع سیاس للی،

ابتم للاعی ،فرهمگ للی و دگرگ للونیه للای زم للا و مک للا هغیی للر م للیکم للد ،مانم للد س للیره ابتم للاعی و
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سلیره فللردی و ابتمللاعی امللام حسلن عسللکری» بللس هوثیرگللذا ی املام حسللن عسللکری

د ونللد

سیره فرهمگی.

تأثیر زمان و مکان بر سبک زندگی
از مولفسهلای ناپاملدا د شلکلدهلی اخلالق انسلانی ،میلل بغرافیلا ،فرهملگ و بامعلس اسلت.

پیوندهای ژ ف میا این سس و هوثیر آنها بر سبک زمست ،کامال آشکا است .د بوامع نوپایی کس

د حللال شللکلگیللری هسللتمد و قللوانین نانوشللتسای دا نللد ،سللس گانللس بغرافیللا ،فرهمللگ و بامعللس،

موبللب گونللسبمللدیهللا و هغییرهللایی مللیشللود کللس انسللا هللا هحللت هللوثیر ایللن عماصللر ،فتا هللای
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متفاوهی از خود بروز میدهمد .بر همین مبما ،نظرمس «ببرگرایلی بغرافیلایی» معتقلد اسلت ،فتلا

انسلانی برگرفتللس از شللرامط بغرافیللایی اوسلت (نگللا ش .)57-55 :1374 ،د فلسللفس صللد ایی بللا

عبللا ع «بسللمانیة الحللدوث» از هللوثیر «شللرامط بغرافیللایی» بللر بسللم ،مللاد مللیشللود (شللاد دل و
کاوندی .)89 :1392 ،هلوثیر محلیط بلر افلراد ،متفلاوع اسلت .هملا طلو کلس از البلالی گفتا هلای

وابستس بس هحلیل چها اقلیم مزا شماسی «سرد و خشک»« ،گرم و مرطوب»« ،گلرم و خشلک» و

«معتدل» ،چمین هفاوعهایی مطر میشود (دهقانی .)79 :1389 ،عاملل «زملا و مکلا » بلس
ُ
صو ع مش ص فلرد ا وادا بلس کلمش و وا کلمش ش صلی بلر اسلا نیلاز زملا ملیکملد« .زملا و

مکللا » د بردا نللده بمبللسهللای زمسللتی ،آداب و سللوم حللا کم بللر دو ه و حللاوی بامسللتگیهللای

ش صلیتی اسللت .موضللوعی کللس ابللن خلللدو نیللز آ

ا د بازهللاب فتللا فللردی مطللر کللرده اسللت

( بانی .)53 :1385 ،اثر زما و مکا بر خدادها چما است کس د مطالعاع اسلالمی معاصلر بلس
ویژه د پژوهشهای فقهی ،هلوثیر ایلن دو عاملل د هطلو مفهلوم ابتهلاد (بملاهی7-3 :1372 ،؛
صابرما 5 :1385 ،؛ سپهوند )97 :1393 ،د قالب هحول شیوههای زندگی ،نگاهی محو ی بلس

شما می ود (بلیل زاده .)169 :1391 ،بر این اسا
عسللکری

د این مقالس ،د سامرای عصر املام حسلن

 ،دو عمصللر زمللا و مکللا بللا امجللاد سللمتهللای عصللری ،سللیره امللام ا بللس دو ب للش

سال ششم ،شمتتاره یازدهم ،پاییز و زمستان 1399

«ممش فرازمانی» و «سیره عصری» هقسیم میکمد.
سیره اخالقی؛ نمونهای از منش فرازمانی
د سیره عمومی اهل بیت

 ،اخالق مدا ی و پایبمدی بس فتا برهر ،ب شی از ویژگیهای

امشا است .ممش اخالقی امام حسلن عسلکری

معملی مشلی بز گوا انلس ،وقلا  ،حیلا ،نجابلت،

بز گی و ب شش امشا  ،بز گا بمیهاشم و برخی از د با ما

ا واملیداشلت ،املام

ا بلر خلود

مقدم بدا ند (کلیمی .)614 /2 :1429 ،ب شی از این سیره ،فهرستی از دستو های اخالقی است
ک للس ب للس مباحل ل ش ص للی ،ش ص للیتی و ابتم للاعی پیون للد م للیخ للو د .اممک للس د وغ کلی للد هم للس

زشتیهاست (شعیری ،بیها)148 :؛ شوخی فراوا ماملس از بلین فلتن ش صلیت اسلت و بلدال و

بگومگلوکرد عللت از بللین فلتن بز گللی اسلت (ابللن شلعبس)484 :1404 ،؛ سللفا ش بلس فروهمللی د
40

مجالس و دو ی از خودبیمی ،همنشیمی بلا بز گلا  ،پیشلگامی د سلالم ،دو ی از خملده نابلسبلا،

نپوشاند نیکیهای دمگرا  ،استگویی و ادای امانت ،از اصول فرهمگ اخالقی آ حضرع بس

ش لما مللی فللت (ابللن شللعبس ،همللا  .)484-485 :مهربللانی و خللوش خلقللی بللس همللراه دو ی از

خشم ،غیبت و شک برد از پاملسهلای اخالقلی آ حضلرع بلود (هملا  .)488 ،مهملا نلوازی

ل

سلا

پمجم

،

شمل للا

(خصلیبی )330 :1411 ،هلرک حلرام ،دو ی از شلبهس و گمللاه ،و و پلایبملدی بلس حل  ،از مباحل

مهم سیره اخالقی امشا بود .همچمین د سیره امشا دوستی با نلادا سلبب نلا احتی و سل ن
،

گفتن بدو حکمت نشانس نادانی محسوب میشدند (ابن شعبس ،هما  .)489 :از نظر امام

چلا چوب کللی سلبک زنلدگی ،د ملک بمللس امملا بللس خلدا و دوسلتی و نیکلی بلس هلمکیشلا بللود
(همانجا) .د بح اخالق فردی نیز ،انجام امو ش صی از سوی آ حضرع و سیدگی بلس املو

مردم ،بامگاه ویژهای داشت (ابن عبدالوهاب ،بیها.)134-135 :
سیره عبادی نمونهای از منش فرازمانی

آ حضرع وزانس  51کعت نماز میگذا دند و بس امامیس نیز سفا ش میکردند بس همین میزا

عبادع کممد (مفید1413 ،ب53 :؛ طوسی52 /6 :1407 ،؛ همو788 /2 :1411 ،؛ ابن طلاوو ،

 .)100 /3 :1376وضو گرفتن د برابر دمگرا (ابلن بابوملس ،)474 /2 :1395 ،سلفا ش بلس ملا ا

د با ه غسل شلبهلای  21 ،19 ،17و  23مضلا  ،و بلس طلو خلا

سلفا ش بلس احیلای شلب 23

مضا با خواند صد کعت نماز دو کعتلی د قاللب ملک حملد و ده بلا سلو ه هوحیلد ،ب شلی از

حضلرع کللس بلس مللا ا سلفا ش مللیشلد ،نمللاز دو کعتلی بللا ملک حمللد و صلد هوحیللد بلود ( اونللدی،
بلس شلکل دو کعلت ،دو

 .)89 :1407گزا ش دمگر حا کی از نماز چهلا کعتلی ممسلوب بلس املام

کعت ،کس د کعت اول سوه حمد و هوحید مک با و زلزال  15مرهبلس و د کعلت دوم ملک حملد و

 15با هوحید است (ابن طاوو  .)279 :1330 ،از دمگر ویژگیهای امام

است (طبری431 :1413 ،؛ طوسی .)217 :1411 ،هوبس فراوا امام

شما ی از ما ا از امام

سجدههای طوالنی

بس نماز شب سبب شد هلا

د با ه چگونگی نذ نماز شب سؤال کممد (طوسی.)335 /2 :1407 ،

سیره فردی؛ از منش فرازمانی تا سیره عصری
سللیره فللردی ،همللا زنللدگی ش ص للی د حللرمم خصوصللی اسللت ک للس مللیهوانللد هحللت ه للوثیر
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مللمش مضللانی آ حضللرع بللس شللما مللی فللت (همللو .)103-104 :1396 ،نمللاز م صللو

آ

مقتضللیاع زمللا و مکللا  ،دچللا دگرگللونی شللود .د سللیره امللام مللازدهم بللا هوبللس بللس انتقللال بیللت
امامللت از مدممللس بللس سللامرا د دو ه امللام هللادی

 ،انتظللا مللی ود ،ب شللی از سللیره فللردی آ

حضلرع هحلت هلوثیر شللرامط هغییلر کلرده باشللد .ن سلتین بازهلاب ایللن سلیره د سلبک پوشللش آ

حض للرع دم للده م للیش للود .پوش للش آ حض للرع د داخ للل خان للس ،معم للوال پیراهم للی س للفید ب للود
(مس للعودی ،هم للا 107 :؛ طوس للی ،هم للا 247-246 :؛ طب للری505 :1413 ،؛ اب للن شهرآش للوب،

 .)360 /4 ،27 /1 :1379امل للا همل للین پوشل للاک د موابهل للس بل للا ش صل للیتهل للای متمایل للل بل للس
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برما های زهدگرا کمی هغییر میکرد؛ چس آنکس از نظر آنها پوشش ،نماد سمجش میزا معموملت

بود (مسعودی ،هما 107 :؛ طوسلی ،هملا 247-246 :؛ طبلری505 :1413 ،؛ ابلن شهرآشلوب،
هما  .)360 /4 ،27 /1 :معموال ما ا نیز از سبک پوشش امام

معملی سلفید پوشلی ،پیلروی

میکردند (طبلری ،هملا  .)521 :ایلن سلبک پوشلش حتلی بیلرو از خانلس ،بلس م الفلت بلا شلعا
سیاه پوشلی عباسلیا هفسلیر ملیشلد (اصلفهانی407 /10 :1415 ،؛ بهشلیا ی .)202 :1408 ،آ

حضرع هرگز مانمد پد ش گاهی پوشش سمی عباسیا معمی لبلا
نمینهاد (طبری ،هما .)419 :

سلیاه و عماملس سلیاه بلر سلر

کرامتهای امام؛ از مشی فرازمانی تا سیره عصری
کرامللت و انجللام امللر خللا ق العللاده ،مکللی از مؤلفللسهللای انبیللا د قللرآ (یوسللف )93 ،و مکللی از

ویژگیهای اهل بیت

بللا سللایر ائمللس

است .د با ه امام حسن عسکری

نیز بس دلیل هفاوع سبک زنلدگی

 ،مللیهللوا کرامللاع آ حضللرع ا سللیره عصللری نامیللد .زیللرا بللس اسللتماد ممللابع،

بیشترین کراماع امشا د حوزه «ذهن خوانی و ضمیر خوانی» بود .معملی پلیش از آنکلس صلاحب

هقاضا چیزی بگومد ،امام ،ذهن و ضمیر فرد ا میخواند و حابت او ا بیا و سلپس ادا ملیکلرد.

سال ششم ،شمتتاره یازدهم ،پاییز و زمستان 1399

برای نمونس وقتی محمد بن علی بن ابراهیم بلن کلاظم

بلس هملراه پسلرش بلرای ن سلتین بلا

نزد امام آمد ،بس دلیل حیا ،اظها د خواست نکرد ،اما آ حضرع ،حابتش ا ضمیرخوانی کلرد و

او از این هش یص دقی امام ،د شگفت شد (کلیمی ،هما  .)623 /2 :این موضو با ها برای

ما ا امام اهفاق افتاد .برای میال ابوهاشم بعفری آ همگلام کلس بلدهکا شلد ،بلس املام مرابعلس
کرد ،ولی از بیا نیاز خود شرم داشت .اما د کمال هعجب ،امام ،د ست بس انلدازهای کلس بلدهکا

بود سکسهایی بس وی ب شید ها بدهیاش ا بپردازد .او مکبا دمگر هم کس آ زو داشت انگشری از
امللام هدمللس بگیللرد ،نللزد امللام فللت ،ولللی چیللزی نگفللت .امللا امللام انگشللترش ا بللس او هدمللس داد

(هملا  .)639-630 /2 :از ایلن ملوا د بلرای ابواسللحاق مکلی از ملا ا املام (ابلن بابومللس:1395 ،
445 /2؛ اوندی )1100 /3 :1409 ،و علی بن زمد از نوادگا امام سجاد

(کلیملی ،هملا /2 :

 )635-634و دمگرانی از امامیس نیز نقل شلدهاسلت .ایلن ضلمیرخوانیهلا ،نشلانس اماملت امشلا
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شمرده میشد (مسعودی ،هما 252 :؛ کلیمی ،هما .)627 /2 :

گونللس دمگللری از کرامللت امللام ،س ل ن گفللتن بللس زبللا بردگللا و کمیللزانش معمللی زبللا هرکللی،

صقالبی (اسالوی) و ومی بود (کلیمی ،هما  .)509 /1 :ب شی دمگر از این کراملتهلا ،د قاللب
پیشگویی بود کس هقریبا ،د میا سایر ائمس

ل

سلا

پمجم

،

شمل للا

بس این میزا سابقس نداشت .هعیین زما کشتس

شد دو نفر از خلفا ،معمی معتز عباسی (طوسی205 :1411 ،؛ طبری428 :1411 ،؛ ابلن طلاوو ،

274 :1411؛ اب للن ص للباغ1082 /2 :1422 ،؛ کلیم للی ،هم للا  )124-123 /2 :و مهت للدی عباس للی

(مس للعودی ،هم للا 252-253 :؛ کلیم للی ،هم للا 636 /2 :؛ مفی للد ،هم للا  )333 /2 :و حت للی
پیشگویی وقت شهادع خودشا (صفا 482 /1 :1414 ،؛ مسلعودی ،هملا 250 :؛ ابلن بابوملس،

 )408 /2 :1395از مهمهرین پیشگوییهای آ حضرع بود.
عوامل موثر در «سیره عصری» امام حسن عسکری

عماصر زما و مکا  ،سبک زندگی بامعلس نوپلای سلامرا ،هعاملل و هقابلل اقلوام د ایلن شلهر و

سمتهای عصری ،شرامطی پیش وی آ حضرع نهاد کس امشا نا گزیر بس مراعاع آنها بود.
 )1طبقات اجتماعی سامرا

سلامرا شللهری حکللومتی بللود و بللس سللفا ش خلیفلس بللرای هسلللط بیشللتر بللر اوضللا و دو شللد از

بمجلالهلای بغللداد سلاختس شلدهبللود .ایلن شلهر بللس دلیلل شلرامط ویللژه بغرافیلایی و شللهروندی،
سمتهای حا کم بر د با  ،خمیر مامس اصلی آداب و سوم حا کم بر شهر بود کس طی آ بمی هاشلم
اعم از عباسی و علوی د هبس ن ست ممزلت شهروندی قرا داشلتمد (مسلعودی ،هملا -244 :

243؛ خصلیبی ،همللا  .)248-250 :پللس از آنهلا ،بللس هرهیللب ،وزیلرا  ،کاهبللا  ،عالمللا  ،سللپس
فرمانللدها سللپاه ،امیللرا  ،خادمللا  ،اهللل د بللا و آ گللاه مللردم عللادی ،د طبقللاع بعللدی بللای

مللیگرفتمللد (خصللیبی ،همللا  .)272 :د ایللن بامعللس نوبمیللاد ،هحللت هللوثیر بغرافیللای زمسللتی و

هفاوع فرهمگی آ با بغداد ،چا چوب ابتماعی دمگری حا کم بود .چملا کلس ا گلر کسلی بلس بهانلس

فروهملی ملا زهللدگرایی از آداب حلا کم بللر طبقلس ابتمللاعی خلود پیلروی نمللیکلرد ،ایللن بلس معمللای از
دست داد بامگاه طبقاهیاش بود .امجاد محلسهای بلز گ ُهلرک نشلین همچلو «کلر سلامرا»
(نللویری )317 /22 :1423 ،و هللالش هرکللا بللرای حف ل پیونللدهای قللومی و پاسداشللت زبللا و
فرهمگ ُهرکی و همچمین چیرگیشا بر سپاه و د با  ،سازوکا های سیاسی هوثیرگذا بر فرهمگ ا

دگرگلو سللاختس بللود .هفللاوع طبقلاهی میللا طبقللاع ابتمللاعی مانملد کللا گزا ا (نللویری ،همللا :
 ،)307 /22فرمان للدها  ،کاهب للا و بم للی هاش للم ک للس دا ای ش للرافت ابتم للاعی بودن للد (اب للوالفرج
سللم

اصلفهانی )308 /4 :1415 ،د مماسلباع شللهروندی هلوثیر گذاشللتس بلود .بللر ایلن مبمللا ،طبل
خانسهای بز گا و همچمین بلر اسلا محلدودمتهلای َمحلرم و نلامحرمی ،اعضلای خانلس املام
نیز بلس سلس طبقلس حلرم (همسلرا و فرزنلدا ) ،کلا گزا ا (وکلیال و کاهبلا ) و بردگلا (غالملا و

جایگاه «زمان و مکان» در سیره امام حسن عسکری ...

طبقللسبمللدی بمعیتللی خاصللی داشللت .بللس دلیللل کللوچ مکبللا ه دولتمللدا ا بللس ایللن شللهر ،عمللال
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کمیللزا ) هقسللیم مللیشللدند (مسللعودی ،همللا  .)247 :همچمللین بللس دلیللل آنکللس خرمللد از بللازا د

میا بز گا

سم نبود و آ

ا دو از شو ابتمای خود میدمدند ،خرملد مملزل ا خادملا انجلام

میدادند (ابن بابومس ،هما 463 /2 :؛ کلیمی ،هما  .)329 /1 :اصوال خانسهلای بز گلا شلهر،

دا ای مکسری مؤلفسهای خاصی بود .چمانکس خانس املام بلس سلبک هملین خانلسهلا ،حملام (ابلن

شهرآشللوب ،همللا  )427 /4 :و اصللطبل نسللبتا بز گللی داشللت (کلیمللی ،همللا 498 /1 :؛ صللفا ،

هما  )406 :و مک بهدا نیز حیواناع اهلی اصطبل مملزل املام ا هیملا ملیکلرد (کلیملی ،هملا :
625 /6؛ مفید1413 ،الف.)327 /2 :
 )2سکونت امام در سامرا

خانس امام د سامرا ،بسقد ی اهمیت داشت کلس سرپرسلتی آ مکلی از عواملل پلذیرش بامگلاه

امامت آ حضرع بس شما می فت .پامگاه سمتی امامیس د سامرا همین بیت امام هادی

بود

کللس بللس خانللس «غیللب دانللا » (صللفا 211 /1 :1414 ،؛ خصللیبی )334 :1411 ،و بیللت «ابللن الرضللا»

شهرع داشت (طوسی 1411 ،اللف .)240 :ایلن خانلس ا د دو ه املام هلادی

«ناحیلس مقدسلس»

مینامیدند ولی از زما شهادع آ حضرع «دا ابیمحمد» (خصیبی ،هما 384 :؛ مسعودی،

259 :1384؛ طوسللی ،همللا  )218 ،258 :مللا «دا س لیدنا» نامیللده شللد (خصللیبی ،همللا 338 :؛
سال ششم ،شمتتاره یازدهم ،پاییز و زمستان 1399

ابللن طللاوو 18 /1 :1376 ،؛ همللو .)226 :1330 ،بعللدها د وزگللا غیبللت صللغری ،ایللن خانللس

همچما خانس ابومحمد

خوانده میشد (ابن حملزه595 :1419 ،؛ اونلدی.)700 /2 :1409 ،

ب شللی از هزممللس هکمیللل سللاخت ایللن خانللس ا متوکللل بللا د اختیللا قللرا داد  50هللزا د هللم بللس
وزیرش ،پرداختس بلود و د مراسلمی نملادین آ

ا بازگشلایی کلرده بلود (مسلعودی ،هملا 240 :؛

خصللیبی ،همللا  .)321 :معمللا ی ایللن خانللس بللا الگللوبردا ی از خانللس بز گللا آ دو ه ،محیطللی
مماسب برای مرابعس مردمی و دا ای داال های هو د هلو (خصلیبی ،هملا  )329 :و حجلرههلای

پیاپی بود (کلیمی ،هما  .)1/511 :حجرههای پشت سر هم ،د پاما بس اهاقی م فی می سلید

کس بس سرداب ممتهلی ملیشلد (طوسلی1411 ،اللف .)249 :طبقلسبملدی سلا کمین ایلن خانلس مانملد

سیمای خانس بز گا د آ دو ه است .چما کلس ب شلی از خانلس م لتص ملردا و قسلمتهلایی
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نیز ویژه بانوا بود ( اوندی ،هما  .)958 /2 :مک د وازه بز گ (خصیبی ،هملا ) کلس خلادمی

سیاه د آ خدمت ملیکلرد (طوسلی ،هملا  )249 :و ملک ملا چملد د وازه کوچلک بلود کلس د آنجلا
وکال ،نگهبانا  ،اهل خانس ،خادما  ،کمیز و بردگا د کما مکدمگر زندگی ملیکردنلد (مسلعودی،

هما  .)247 :حدود سی نفر خادم و غالم د آ مشلغول بلس کلا بودنلد (ابلن شهرآشلوب:1379 ،

ل

سلا

پمجم

،

شمل للا

428 /4؛ ابللن بابومللس431 /2 :1395 ،؛ خصللیبی ،همللا 332-331 ،؛ ابمللا بسللطام86 :1411 ،؛
ابن ابی ثلج30 ،124 :1410 ،؛ حر عاملی16 /5 :1425 ،؛ ابن طاوو  .)273 :1411 ،با هوبس بس
احتمال وبود همسر و فرزند برای خادما و بردگا میهوا آما حاضلرین خانلس ا بیشلتر از ایلن

هللم ه مللین زد .د ایللن خانللس بللز گ ،سللط دسترسللی اطالعللاع داخللل خانللس همچمللا دا ای
هبسبمدی بود .از این و ،همها برخی از اعضای خانس از اسرا ممزل آ گاه بودنلد .آنهلایی کلس بعلدها

از اومللا

خللدادهای ممللزل امللام شللدند و د حف ل اسللرا کوشللا بودنللد (مسللعودی ،همللا ،251 :

 .)259اعضای خانس ،امام حسن عسکری

و فرزندنش مهدی

ا «سید» خطاب میکردند

و امامی مذهب بودند (هما  .)261 :مساحت خانس آ قد بود کس گاهی بمعیتی بالغ بر سیصلد

نفر میهوانسلتمد د ایلن خانلس گلرد هلم آمملد (مسلعودی ،هملا 245 :؛ کلیملی ،هملا .)117 /2 :

وبود این خانس کس بس سم خانسهای بز گا سامرا ساختس شده بود ،عمال امام ا واملیداشلت بلس

سبک بز گلا سلامرا ،خانلس ا ملدیرمت کملد .بلرای نمونلس د املام عیلد قربلا آ حضلرع بلا خرملد
گوسلفمدا فللراوا و هقسلیم آ میللا ملا ا  ،بللس گونلسای احللوال آنلا

ا بومللا ملیشللدند (کلیمللی،

ب شللش ،هللر وز مللو د مرابعللس نیازممللدا دو و نزدمللک بللود (کلیمللی ،همللا  .)506 /1 :از دمللد
عموم مردم ،این خانس ،مکا مقدسی بلود کلس بلرای مرابعلاع دمملی (کلیملی ،هملا 791 /14 :؛

ابن شهرآشوب ،هما  )402 /4 :و شفای بیما ا خود میهوانسلتمد بلس آنجلا مرابعلس کمملد (ابلن

بابومس .)518 /2 :1395 ،بالبهر آنکس برخی از د با ما نیز چمین نگاهی بلس ایلن خانلس داشلتمد
(کلیمی ،هما 603 /2 :؛ مفید ،هما .)303 /2 :

 )3سب

زندگی بنی هاشم

دولت عباسی کس خود ا ممتسب بس سول خدا

میدانسلت ،بلرای عمصلر «هاشلمی بلود »

احترام و هقدسی قائل بود (ابن شبس .)639-638 /2 :1368 ،آنها حتلی پامت لت ن سلت خلود

معمی بغداد ا «مدممس السالم» نامیدند ها هر آنچس بس امشا ممسوب است ،نگلی از هقلد
(دممو ی .)431 :1420 ،د سامرا ،افزو بر هقد

بیابلد

نسب «هاشمی» ،نشر مفاهیم دمملی نیلز نلگ

و لعلاب فقهللی داشلت .چمللا کلس «خمللس» بلس طللو مشل ص بللس ایلن خانللدا ملی سللید (صللولی،
202 :1341؛ داوودی .)339 :1427 ،متللو

جایگاه «زمان و مکان» در سیره امام حسن عسکری ...

هم للا 498 /1 :؛ صلللفا  ،هملللا  .)406 :همچملللین ایلللن خانلللس از بلللاب شلللهرع آ حضلللرع د

وایللی اهللل سللمت ایللن دو ه-پیللروا برمللا اهللل

حدم  -نیز با وامتهلایی ،خملس ا سلمت نبلوی معرفلی ملیکردنلد (ابلوداود1301 /3 :1420 ،؛
نسائی )48 /3 :1411 ،و صدقس ا بر این خاندا حرام میشمردند (ابن زنجومة.)539 :1427 ،
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عباسللیا باهقللد ب شللی بللس نسللب هاشللمی ،سللبک فتللا ی خاصللی بللرای خودشللا پللی یللزی

کردند .این نگاه چما د میا طبقس عوام مشس دوانید کس د با ناچلا بلود د کشلتن هیلره هاشلم

هیچ دپایی از خود بس با نگذا د ،چرا کس هقد

بمیهاشم کس خلیفلس نیلز از آنلا بلود ،زیلر سلؤال

می فت (طبری .)390 /9 :1387 ،عباسیا از ائمس شیعس بلا عملوا «پسلر عملو» ملاد ملیکردنلد،

چما کس هر از چمدی امام حسن عسکری
نسللب مشللترکشللا

ا د پیشلگاه علوام ،عملوزاده خلود ملیخواندنلد هلا

ا نشللانسای بللر هوییللد خالفتشللا از سللوی آ حضللرع بللس

(خصیبی ،هما 323 ،319 :؛ اوندی ،هما 418 /1 :؛ ا بلی.)396 /2 :1381 ،
بیت امام

بقیللس بکشللمد

د سامرا بزو خانسهای بز گا بمیهاشم بلود ،از ایلن و آ حضلرع نلا گزیر خلود

ا ملتزم بس عامت آداب خانلسهلای بملیهاشلم بلسویلژه د برابلر عملوم ملردم ملیدملد (مسلعودی،

هما  .)243 :البتس زمانی کس عباسیا از د دشممی با امام د آمدند ،اوضا دگرگلو ملیشلد .د

این همگام آنهلا بلا فرسلتاد ش صلی از علوام کلس آداب برخلو د بلا بملیهاشلم ا عاملت نملیکلرد،

سعی میکردند شو امام ا بکاهمد (طوسی .)206 :1411 ،البتس مراعاع بملیهاشلم ،ملو د هوبلس
امام حسن عسکری

نیز بود .چمانکس همگامی کس احمد بن اسحاق وکیل بلمد پامس امام د قم

کس با حسین بن حسن از نوادگا امام صادق
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ا سرزنش کرد (مجلسی.)323 /50 :1403 ،

د این شهر برخو دی نکوهش آمیز کرد ،امام او

بمللابر عللرف بز گللا آ زمللا  ،معمللوال آ حضللرع سللوا ه از خانللس خللا ج مللیشللدند ( اونللدی،

هما  .)438 /1 :چها پاما متعددی کس د اصطبل خانس نگهدا ی میشدند (صفا /1 :1414 ،
406؛ کلیمی ،هما  ،)600 /2 :این امکا ا فراهم میکردند کس امشا متماسب بلا هلر مجلسلی،
گاهی د ازگوش ،استر ،شتر و اسب سوا شوند .سوا شد آ حضلرع بلر نلوعی اسلب ُهرکلی سلیاه

بس نام «برذونی» (هما  )635 /2 :با زممی از دیبای مشکی (طبلری )429 :1413 ،ملا شلتر ملاده
َ
(خصیبی ،هما  )335 :ما استر (ابن طاوو  )237 :1368 ،ما د ازگوش زین شلده (مسلعودی،

همللا  ،)253 :قللرا گللرفتن امللام د شللرامط م تلللف ا نشللا مللیدهللد .افللزو بللر عامللت زی بمللی

هاشللم ،هیبللت الهللی امشللا نیللز موبللب مللیشللد هللا امللام
46

عبا

د نگللاه عمللومی بامعللس بللاالهر از بمللی

قرا گیرد (مسعودی ،بیها .)251 :شو قدسی آ حضرع موبب میشد ها عوام امامیس و

غیللر امامیللس بللس صللو ع کلللی وی ا بللز گ بشللما ند و حتللی برخللی از د با مللا  ،امشللا

خالفت بدانمد (کلیمی ،هما 503 /1 :؛ مفید1413 ،الف.)321 /2 :

ا شامسللتس

پوشللاک مللردم د شللهر بدمللد سللامرا نیللز متمللایز بللود .سللبک پوشللش بامعللس مدممللس عبللا ع از

«عبللا»« ،عمامللس» و شللماملی کللامال عربللی بللود د حللالی کللس د بامعللس نوسللاز سللامرا ،پوشللش شللامل

ل

سلا

پمجم

،

شمل للا

ََ
«طیلسا » و کالهی بس نام «قلمسوه» بس سبک بز گا بلود .ایلن هغییلر پوشلاک د سلیره ائملس نیلز

مشهود است .گرچس برخی از پوشش ائمس شبیس پوشاک اهل مدممس بود ،اما این لبا

ا کملو د

سامرا ،بمبس سمی و نس هفممی داشت .زیرا کاله ایرانی معمی قلمسوه (نلویری ،هملا )153 /15 :

و بللاالپوش ایرانللی معمللی «طیلسللا » د ایللن دو ه د میللا بز گللا مرسللوم شللده بللود (ابللن بکللا ،

 .)58 :1416امام

نیز بس عموا لبا

بیرونی بس ویژه زمانی کس بس د با ملا خانلس بز گلا آملد و

شللد مللیکردنللد ،از ایللن پوشللش اسللتفاده مللیکردنللد (مسللعودی ،همللا  .)255-253 :البتللس د

مللوا دی کللس آ حضللرع بللس حللبس مللیافتللاد بللس بللای قلمسللوه از «شاشللس» کللس نللوعی دسللتا بللود،
استفاده میکردند (هما  .)253 :د مواقع عزا نیز لبا

(مسعودی ،هما .)243 :

ساده و سفید بر هن امشا دمده میشلد

 -4جریان اه حدیث

با شد اهل حدم از سال  234هجری ،خالفت عباسی ومکرد پیشلین خلود د بهلرهگیلری از

اندمشس معتزلس بلرای حکمرانلی ا هغییلر داد و بلس حلدم گراملا

نسلبت ملیدادنلد (ذهبلی/21 :1403 ،

 .)342آن للا ب للا د اختی للا گ للرفتن د ب للا  ،مس للابد و ام للو دمم للی ،بهت للرین ش للرامط ا ب للرای نش للر

اندمشسهای خود فراهم کرده بودند .این وامتها هم فتا های وزانلس و اعملال فلردی ا هحلت

هوثیر قرا ملیداد و هلم بلس موابهلس بلا نظلراع م الفلا ملیپرداخلت .دسلتسای از ایلن واملتهلا،

بمبس سیاسی داشت و بس صو ع پیوستس و بس هرهیب نام سس خلیفلس ن سلت ا ملادآو ی ملیکلرد،

ها اندمشس حقانیت خالفت خلفای سسگانس ا بسط دهد (ابن حمبلل،358 /8 ،66 /44 :1416 ،
201 /1؛ دا مللی790 /2 :1421 ،؛ ب للا ی .)158 /1 :1410 ،امامیللس نیللز بللا هکللرا پیوسللتگی میللا

نامهای محمد

و علی

 ،بس مبا زه ممفی با اندمشسهای اهل حلدم ملیپرداختملد .د کملا

هم قرا داد واژه محمد و علی ،حتی د نقش انگشترهای حرزآمیزی کس بس سفا ش امام حسن
عسکری

امام

جایگاه «زمان و مکان» در سیره امام حسن عسکری ...

چس ا کس خود ملیخواسلتمد د قاللب واملت بلس پیلامبر

وی آو د .اهلل حلدم  ،هملس آ

انجام میشد ،حاوی مفهوم همموایی این دو نلام بلود (ابلن طلاوو .)48 :1409 ،

نیز انگشتری از نقره بس دست میکردند (ابن صوفی ،هملا  )342 :کلس نقلش آ «ملا اهلل

ملا محمللد مللا عللی» بللود (ابللن بابوملس445 /2 ،467 /2 :1395 ،؛ طبللری .)540 :1413 ،د میللا

خلفای آ عصلر ،مهتلدی بلس شلدع پیلرو اهلل حلدم بلود .او بلس هوسلی از وامتلی کلس د آ آملده

بود ،اعمال امت دوشمبس و پمجشمبس بر پیامبر عرضس میشلود (صلفا  ،هملا 444 /1 :؛ عیاشلی،

55 /2 :1380؛ قیسی دمشقی ،)28 :1419 ،وزهای دوشمبس و پمجشمبس بس امو دولت سلیدگی
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مللیکللرد .بللا آغللاز حرکللتهللای علللوی علیللس عباسللیا  ،مهتللدی کللس بیللت امللام حسللن عسللکری

ا بللا ای للن هحرکللاع عل للوی مللرهبط م للیپمداشللت ،ام للام ا د ایللن دو وز ب للس قصللر ف للرامللیخوان للد

(نویری ،هما  )327 /22 :ها از حضو امشا د سامرا و شرکت نکلرد د بملبشهلای علوملا

مطم للئن ش للود (کلیم للی ،هم للا 639 /2 :؛ طوس للی1411،ب639 /2 :؛ هم للو 1411 ،ال للف215 :؛

طبری.)429 :1411 ،

-5فعالیتهای غالیان

نزدمکی اندمشسها و فتا غالیا بلس باو هلای امامیلس و احتملال هلوثیر سلرمع ایلن اندمشلسهلا بلر

عللوام امامیللس ،همللوا ه مللو د هوبللس امللام بللود .بللرای نمونللس وقتللی خطابیللا غللالی ،دهللم محللرم ا
گراملی داشلتس و بلرای آ نمللاز و عبلادهی ویلژه قلرا دادنللد (ابلن قاسلم الطبرانلی ،)9 :1943 ،امللام

حسن عسکری

دستو دادند ،امامیس ،وزه سوم شعبا

ا بس عموا

وز میالد امام حسلین

وزه بگیرن للد (طوس للی1411 ،ب826 /2 :؛ طبرس للی .)420 /1 :1417 ،از زم للا ام للام ه للادی

برخی از سمتهای مذهبی دچا هحول شد و بس صو ع آدابی نو د فرهمگ آییمی امامیس نماما
شللدند .سللمت زمللا ع کللس از دیربللاز میللا امامیللس د زمللا ع مللزا امللام حسللین

هبلللو مافتللس بللود

(اصللفهانی ،ب للیهللا507 :؛ عل لدهای از علمللا ،)123 :1423 ،د ای للن دو ه بللا ش للکلگیللری ادبی للاع

سال ششم ،شمتتاره یازدهم ،پاییز و زمستان 1399

بدمللدش (ابللن مشللهدی )486 :1419 ،بللس زمللا ع قبللو دمگللر امامللا

نمونس ،د این دو ه ،بس هوصیس امام عسکری
بس طو

می فتمد (ابن طاوو

برخی از خادما برای زملا ع ملزا املام ضلا

 .)48 :1409 ،د ادامس همین وند ،امام بلس پیلروانش سلفا ش

میکرد د سفر بس مدممس بس زما ع مزا امام باقر

و املام صلادق

هلم برونلد (طوسلی:1407 ،

 .)78 /6اما د میا عوام ،ب شی از این فرهمگ زما ع ،برداشتی آزاد و عوامانس از واماع «من

مللاع المعللرف امللام زمانللس مللاع میتللة باهلیللس» (کلیمللی ،همللا  )59 /3 :و ب شللی نیللز د امتللداد
احیای امر ائمس و وامت « حم اهلل من احیا امرنا» بود ،کس این وامت د فضای مجالس عزادا ی
املام حسللین

دسللت بللس دسللت مللیشلد (صللفا  ،همللا 36 :؛ ابللن بابومللس .)187 :1406 ،بللا ایللن

حال د زمانس امام حسن عسکری
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نیللز هبللدیل شللد .بللرای

بیشترین فضل د سمت زما ع مربوط بس اعملال حلج بلود،

هلا بلایی کلس برهلری ملک املامی بلر دمگللرا بلس هعلداد حلج فلتن او بسلتگی داشلت (کشللی:1409 ،
.)535-537

سمت زما ع ،بستر غلو ا نیز فراهم میکرد ،چس آ کس دستسای از شیعیا بس این بلاو بودنلد،

حسین بن علی

پیش از قیامت بس اعمال بمدگا

سیدگی میکمد و قیامت همها برای سید

بس بهشت و بهمم است (حلی .)117 :1421 ،بس نظر می سد ،این بلاو د اداملس گفتملا غالیانلس

ل

سلا

پمجم

،

شمل للا

حلا کم بللر خطابیللا بلود کللس د برابللر مللذهب فقهلی ،نللوعی مللذهب آیللین ملدا ا پامللسگللذا ی کللرده

بودند (ابن قاسم الطبرانی .)9 :1943 ،این میراث بعلدها بلس فرقلس علوملا ممتقلل شلد .از سلوی

دمگر هحوالع میدانی آیینها بس پرسشهای فقهی نیز کشیده شد .برای نمونس پرسش از سجده

بر قبر بس همگام نماز ما نماز بلر سلر قبلر ائملس

بلا م الفلت آ حضلرع هملراه شلد و امشلا همهلا

نهاد گونس است بر قبر ا هویید کردند و نماز خواند بللوی قبلو ا ناد سلت دانسلتمد .املام

با این استدالل کس نبامد بر ائمس

پیشلی گرفلت سلفا ش کردنلد هلا د سلمت اسلت ملا چل قبلر

ائمس نماز بگزا ند (طوسلی .)228 /2 :1407 ،ههیلس هسلبی از هربلت املام حسلین

و قلرا داد

هربت آ حضرع د کفن مردگا نیز از موا د ملو د هوبلس د ایلن دو ه ،میلا امامیلس بلود کلس املام

حسن عسکری

نیز نسبت بس آ سفا ش کرد (هما .)6/75-76 ،

-6تحوالت جامعه امامیه در آستانه غیبت

بللس دلیللل نزدمللک شللد زمانللس امللام حسللن عسللکری

عسکری

بامعس امامیس نیازممد هلومتی مکپا چلس و فرا گیلر متماسلب بلا املام غیبلت بلود .از ایلن

فرمانی صاد کرد و د آ مکسری دستو العملهای ابتماعی و فردی مانمد ذکر اذا

و اقامس بس شکل دوها دوها ،نگ کلرد سلر و ملش (خصلیبی ،هملا  ،)345-346 :خوانلد 51
کعت نماز وزانس (وابب و مستحبی) ،انگشتر د دست است کلرد  ،بلملد خوانلد بسلم اهلل د

نماز و پیشانی بلس خلاک سلایید

ا بلس شلیعیا سلفا ش کلرد (طوسلی1411 ،ب788 /2 :؛ هملو،

 .)52 /6 :1407البتللس از دیربللاز هللا سللال  260هجللری دسللتو حضللرع مبمللی بللر انگشللتر بللس دسللت
است کلرد مکلی از نمادهلای امامیلس بلود ،املا از آ سلال فرملانی از حضلرع مبملی بلر انگشلتر بلس

دست چ کرد  ،داده شد ها امامیس از سایرین بازشماسی نشده و دچا خطر نشلوند (ابلن شلعبس،

همللا 488 :؛ حللر عللاملی488 :1425 ،؛ حللر عللاملی .)81 /5 :1409 ،د هوییللد همللین دمللدگاه،
وامتهای اهلل سلمت نیلز هوییلد ملیکمملد کلس آ حضلرع انگشلتر د دسلت چل ملیکردنلد (ابلن

جایگاه «زمان و مکان» در سیره امام حسن عسکری ...

و ،امام

بللس عصللر غیبللت ،از نظللر امللام حسللن

قاسللم الطبرانللی ،همللا  .)33 :همچمللین برگللزا ی مراسللم نیمللس شللعبا هللر سللال کللس د سللابقس

مسلمانا  ،وزی برای عبادع و بیتوهس د مسابد میا امامیس و دمگرا بود (کشی/2 :1363 ،

842؛ طوسی1411 ،ب ،)842 /2 :د ایلن زملا میلا امامیلس ،بلس شلکرانس ملیالد املام زملا  ،بلس

نیللامش شللب مللیالد امشللا هبللدیل شللد .و امللام

 )330 /3 :1376و نماز شکر بر مزا املام حسلین

هح للول همگ للامی

بللرای آ شللب خوانللد دعللا (ابللن طللاوو ،
سلفا ش کلرد (خصلیبی ،هملا  .)331 :ایلن

داد ک للس امامی للس پی للامه للای هبرم للک م للیالد مه للدی

ا ب للرای ام للام حس للن
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عسللکری

بللس سللامرا فرسللتادند (طوسللی1411 ،الللف .)230 ،251 :موضللو بسللیا مهللم دمگللر،

زما ع ا بعین بر اسلا
امللام حسللین

ملتن مکلی از واملتهلای املام بلود کلس ممظلو از آ  ،خوانلد زملا ع ناملس

از اه دو د وز چهلللم آ حضللرع بللود (مسللعودی ،همللا 250 :؛ ابللن بابومللس،

408 /2 :1395؛ طوسلی .)114-113 /6 :1407 ،ابللن قولومللس (متوفلای  )367د امتللداد برمللانی

د عصر امام حسن عسکری

د کما افرادی مانمد صفا  ،علی بلن بابوملس ،محملد بلن عبلداهلل

حمیللری ،محمللد بللن بعفللر ز ا ی ،محم للد بللن حسللن بللوهری و محم للد بللن احمللد مصللری ب للا
وامتهای گونا گو بس مراسم سازی دامن میزدنلد (مفیلد1413 ،ب .)247 :ب شلی از فرهملگ

آیینسازی د آ زما بس مراسمی بازمیگشت کس طلی آ حابیلا سلرزمینهلای م تللف بلرای

سفر حج ،ن ست بس سامرا می فتمد هلا بلا خلیفلس دملدا کمملد (کشلی537 :1409 ،؛ ابلن طلاوو ،

242 :1368؛ نویری .)329 /22 :1423 ،امامیس نیز همراه همین کا وا ها وا د سامرا شده و بس
دملدا املام ملی فتملد (کشلی ،هملا 537 :؛ خصلیبی ،هملا  ،)368 :چیلزی کلس بعلدها بلس سلمت

زما ع قبو ائمس سامرا ،هبدیل شد.
نتیجه
سال ششم ،شمتتاره یازدهم ،پاییز و زمستان 1399

سبک زندگی امام حسن عسکری

( ،)260-232بس دلیل شرامط ویژه آ حضرع د سامرا

و هحت هوثیر «طبقاع ابتماعی سامرا»« ،خانس امام د سامرا»« ،سبک زمست بمیهاشم» « ،وا

اهللل حللدم »« ،فعالیللتهللای غالیللا » و «هحللوالع بامعللس امامیللس د آسللتانس عصللر غیبللت» بللا دو

دمدگاه «فرازمانی» و «سیره عصلری» قابلل ا زملابی اسلت .د ایلن هحلوالع ابتملاعی -فرهمگلی،

نقش نظرمس «هوثیر زملا و مکلا د سلبک زنلدگی» بلس وشلمی دملده ملیشلود .آ حضلرع د اثلر

هغییللراع ابتمللاعی -فرهمگللی سللامرا ،سللبک زنللدگی ویللژهای ا د پللیش گرفتمللد .افللزو بللر ایللن،

بامسللتگیهللای هوسللعس اندمشللس امامیللس ،د قابللت بللا اهللل حللدم  ،سللبک زمسللت بمللی عبللا  ،و

هالشهای غالیا  ،موبب شکلگیری آدابی شد کس برای گسلترش گفتملا امامیلس د آ شلرامط

حسللا  ،ضللرو ی بللود .بللا ایللن همللس ،پللژوهش پللیش و نشللا داد ،سللیره پژوهللی د پیونللد بللا
مطالعللاع سللبک زنللدگی اسللالمی بللس میابللس نظرمللسای د مطالعللاع همللد اسللالمی ،همللوز نیازممللد
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ل

سلا

پمجم

،

شمل للا

مطالعاع ژ ف با استفاده از نظرمس نقش مکا و زما د مطالعاع سیره است.

منابع
_ آییم للسون للد ،ص للادق (« ،)1385ه للا مخ سیاس للی ائم للس ه للدی :از عص للر ام للام س للجاد
عسکری

» ،کیها فرهمگی ،خرداد (بها ) ،شما ه .236

_ ابما بسلطام ،عبلد اهلل و حسلین ( ،)1411طلب األئملة

دا الشرمف الرضی.

ه للا ام للام

 ،هحقیل محملد مهلدى خرسلا  ،قلم،

_ ابن ابی الیلج ( ،)1410ها مخ أهل البیت ،قم ،آل البیت.

_ ابن بابومس ،محمد بن علی ( ،)1406ثواب االعمال و عقاب االعمال ،قم ،ضی.
_ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل ل ل ( ،)1395کمال الدین و همام المعمة ،قم ،دا الکتب االسالمیة.

_ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ( ،)1396فضللائل األشللهر الیالثللة ،هحقیلل عرفانی لا ی لزدى ،غالمرضللا ،قللم ،کتللاب
فروشی داو ى.

_ ابنبک للا  ،زبی للر (1416ق1374/ش) ،األخب للا الموفقی للاع ،هحقیل ل س للامی مک للی الع للانی ،ق للم،
الشرمف الرضی.

انصا ما .

_ ابللن حمبللل ( ،)1416مسللمد اإلمللام أحمللد بللن حمبللل ،هحقی ل عللامر غضللبا  ،بیللروع ،موسسللة
الرسالة.

_ ابللن زنجومللس ،ابللو احمللد ( ،)1427األمللوال ،هحقی ل أبللو محمللد األس لیوطی ،بیللروع ،دا الکتللب
العلمیة.

_ ابن شبس ،ابوزمد (1368ش) ،ها مخ المدممة الممو  ،قم ،دا الفکر.

_ ابن شهرآشوب ( ،)1379المماقب آل ابی طالب ،قم ،موسسس انتشا اهی عالمس.

_ ابللن شللعبس حرانللی ،حسللن بللن علللی (1404ق1363 /ش) ،هحللف العقللول ،هحقی ل علللی ا کبللر
غفا ى ،قم ،بامعس مد سین.

جایگاه «زمان و مکان» در سیره امام حسن عسکری ...

_ ابن حمزه طوسی ،محمد بن علی ( ،)1419الیاقب فی المماقب ،هحقی نبیل ضلا عللوا  ،قلم،

_ ابن صباغ مالکی ( ،)1422الفصول المهمة فی معرفة األئمة ،قم ،دا الحدم .

_ ابللن صللوفی نسللابس ( ،)1422المجللدی فللی أنسللاب الطللالبیین ،قللم ،مکتبللة آمللة اهلل المرعشللی
المجفی.

_ ابن طاوو  ،علی بن موسی (1376ش) ،اإلقبال باألعمال الحسمة ،هحقیل قیلومی اصلفهانی،
بواد ،قم ،دفتر هبلیغاع اسالمی.

_ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ( ،)1409األما من أخطا األسفا و األزما  ،هحقی مؤسسة آل البیلت عللیهم السلالم،
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قم ،مؤسسة آل البیت.

_ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل ل ل ( ،)1330بمال األسبو بکمال العمل المشرو  ،قم ،دا الرضی.

_ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل ل ل ( ،)1368فرج المهموم فی ها مخ علما المجوم ،قم ،دا الذخائر.

_ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ( ،)1411مهج الدعواع و ممهج العباداع ،هحقی کرمانی ،ابوطالب و محلر  ،محملد
حسن ،قم ،دا الذخائر.

_ ابللن قاسللم طبرانللی ،ابللی سللعید میمللو ( ،)1943مجمللو االعیللاد ،هصللحی
المجلد  27من مجلة االسالم ،همبو غ.

 .شللتروطما ،

_ ابن عبدالوهاب ،حسین (بیها) ،عیو المعجزاع ،قم ،مکتبة الداو ى.

_ ابن مشهدى ،محمد بن بعفر ( ،)1419المزا الکبیر ،هحقی بواد قیومی اصلفهانی ،قلم ،دفتلر
انتشا اع اسالمی وابستس بس بامعس مد سین حوزه علمیس قم.

_ ابو داود ،سلیما بن اشع ( ،)1420سمن أبی داود ،گردآو نده مصطفی محمد حسین ذهبلی،
هحقی سید محمد سید ،عبدالقاد عبدال یر ،ابراهیم سید ،قاهره ،دا الحدم .

_ ا بلی ،علی بن عیسی ( ،)1381کشف الغملة ،هحقیل سلید هاشلم سلولی محالهلی ،هبریلز ،بملی
هاشمی.

سال ششم ،شمتتاره یازدهم ،پاییز و زمستان 1399
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_ اصفهانی ،ابو الفرج ( ،)1415االغانی ،بیروع ،دا احیا هراث عربی.

_ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل ل ل (بیها) ،مقاهل الطالبیین ،هحقی سید احمد صقر ،بیروع ،دا المعرفة.

_ ب للا ى ،محمللد بللن اسللماعیل ( ،)1410صللحی الب للا ی ،هحقی ل لجمللة إحی لا کتللب السللمة،
قاهره ،وزا االوقاف ،المجلس االعلی للشئو االسالمیة ،لجمة إحیا کتب السمة.

_ پا کتچی ،سیداحمد (1392ش)« ،حسن عسلکری /املام» ،ههلرا  ،مرکلز دائلر المعلا ف بلز گ
_
_

_
_

ل

سلا

پمجم

،

شمل للا

اسالمی.
هبریزی ،عبدالکرمم (« ،)1381سیری د سیره فردی و ابتماعی امام حسن عسکری» ،مجللس
مبلغا  ،شما ه  ،29بها .
بلیل زاده ماکویی ،حسلین و سلید ابوالقاسلم نقیبلی (« ،)1391هلوثیر زملا و مکلا د هطلو آ ا
فقیها » ،پژوهشهلای فقلس و حقلوق اسلالمی (فقلس و مبلانی حقلوق اسلالمی) ،دو ه  ،8شلما ه
 ،27بها .
بملاهی ،محمللد ابلراهیم (« ،)1372نقللش مکللا و زملا د ابتهللاد» ،کیهلا فرهمگللی ،شللما ه
 ،84مهر و آبا .
بهشیا ی ،أبوعبداهلل محمد بن عبدو ( ،)1998/1408اللوز ا و الکّتلاب ،بیلروع ،دا الفکلر
الحدم .

_ الحللداد ،عبدالسللاد محمللد ( ،)2015االمللام الحسللن العسللکری
دالالع المتو  ،کربال ،عتبة الحسیمیة.

_ حر عاملی ،محمد بن حسن ( ،)1425إثباع الهدا بالمصو

و واماهللس الفقهیللة ،د اسللة فللی

و المعجزاع ،بیروع ،اعلمی.

_ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ( ،)1409وس ل للائل الشل ل لیعة ،هحقیل ل ل مؤسس ل للة آل البیل ل لت
البیت

.

 ،ق ل للم ،مؤسس ل للة آل

_ حلی ،حسن بن سلیما ( ،)1421م تصر البصائر ،هحقیل مظفلر ،مشلتاق ،قلم ،مؤسسلة المشلر
اإلسالمی.

_ خصیبی ،حسین بن حمدا (1411ق1991/م) ،الهدامة الکبری ،بیروع ،موسسس البالغ.

_ دا می ،عبداهلل بن عبدالرحمن ( ،)1421مسمد الدا می (سمن الدا می) ،هحقی دا انی و حسلین
سلیم ،ماض ،دا المغمی.

_ داوودی ،أبلو بعفلر أحملد بللن نصلر (1427ق2006/م) ،االملوال ،هحقیل محملد أحملد سللرا و
علی بمعة محمد ،قاهره ،دا السالم.

_ دهقللانی هفتللی ،محسللن (1389ش)« ،بر سللی هللاثیر محللیط طبیعللی بللر فتللا و اخللالق از دمللد
_ دممللو ی ،ابللن قتیبللس ( ،)1420/1999أدب الکاهللب ،هحقیل ل محمللد دالللی ،بیللروع ،موسس للة
الرسالة.

_ ذهبللی ،شللمس الللدین (1993ق1403/م) ،هللا مخ اإلسللالم ،هحقی ل عمللر عبدالسللالم هللدمری،
بیروع ،دا الکتاب العربی.

_ اوندی ،قطب الدین ( ،)1409ال رائج و الجرائ  ،قم ،مؤسسس امام مهدى
_ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل ل ل ( ،)1407الدعواع ،قم ،انتشا اع مد سس امام مهدى.

.

_ بللانی ،سللول و محمللد مضللانی (« ،)1385بر سللی هللاثیر محللیط بللر فتللا فللردی و ابتمللاعی از
دمدگاه ابن خلدو » ،پژوهشمامس انقالب اسالمی ،بها .

_ سپهوند ،زهرا و خلیل اهلل احمدوند (« ،)1393قلمرو و نقش زما و مکا د فرامملد ابتهلاد»،
پژوهشمامس فقهی ،سال سوم ،شما ه اول ،پیاپی  ،5پاییز و زمستا .
_ شللاد دل ،طیبللس و سللحر کاونللدی (1392ش)« ،هللوثیر عوامللل بغرافیللایی بللر اخللالق» ،اخللالق
زمستی ،سال سوم ،شما ه نهم ،پاییز.
_ شعیری ،محمد بن محمد (بیها) ،بامع االخبا  ،نجف ،مطبعس حید مس.
_ صلابرما  ،علیرضلا (« ،)1385زملا  ،مکلا و نقلش ایلن دو د ابتهلاد» ،پلژوهشهلای دمملی،
سال دوم ،شما ه پمجم ،هابستا و پاییز.

جایگاه «زمان و مکان» در سیره امام حسن عسکری ...

متفکرا اسالمی و نتامج آ د طراحی محیط مصمو » ،آ اممشهر ،شما ه  ،5پاییز و زمستا .
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_ صال دلی ،حمدمة (« ،)2013االمام الحسن العسکری
الفکری» ،مجلة الباح  ،بلد  ،3شما ه .1

و سیرهس الذاهیة و نشاطس السیاسی و

_ صلفا  ،محملد بللن حسلن ( ،)1414بصللائر اللد باع فلی فضللائل آل ّ
محملد ،هحقیل کوچلس بللاغی و

محسن بن عباسعلی ،قم ،مکتبة آمة اهلل المرعشی المجفی.
ُ
_ صولی ،أبو بکر محمد بن محیی ( ،)1341أدب الکّتاب ،هحقی محمد بهجلة األ ثلری و محملود
شکری اآللوسی ،بغداد  /قاهر  ،المکتبة العربیة  /المطبعة السلفیة.

_ طبرسی ،فضل بن حسن ( ،)1417إعالم اللو ى بلوعالم الهلدى ،هحقیل مؤسسلة آل البیلت ،قلم،
موسسس آل البیت.

_ طبری ،أبو بعفر محمد بن بریر (1387ق1967/م) ،ها مخ الطبری ،هحقی محمد أبوالفضلل
ابراهیم ،بیروع ،دا التراث.

_ طبرى آملی صغیر ،محمد بن بریر بلن سلتم ( ،)1413دالئلل االماملس ،هحقیل قسلم الد اسلاع
اإلسالمیة مؤسسة البعیة ،قم ،بعیت.

_ طوسی ،محمد بن الحسن ( ،)1407ههذمب األحکام ،هحقی حسن الموسوی خرسلا  ،ههلرا ،
دا الکتب االسالمیة.

سال ششم ،شمتتاره یازدهم ،پاییز و زمستان 1399
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_ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل (1411الف) ،الغیبة ،هحقی ههرانی ،عباداهلل و ناص  ،علی احمد ،قم ،دا المعلا ف
اإلسالمیة.

ّ
المتهجد و سالح ّ
المتعبد ،بیروع ،مؤسسة فقس الشیعة.
_ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل ل ل (1411ب) ،مصباح

_ الکعبلی ،علللی موسلی(بیهللا) ،االملام الحسللن العسللکری علیلس السللالم سلیر و هللا مخ[ ،بلیبللا  ،مرکللز
الرسالة.

_ کشی ،محملد بلن عملر (1363ش) ،بلال الکشلی (ملع هعلیقلاع میلر داملاد األسلترآبادی( ،هحقیل
مهدی بایی ،قم ،مؤسسة آل البیت.

_ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ( ،)1409بال الکشی ،هحقی محمدبن حسن طوسی و حسلن مصلطفوی ،مشلهد،
موسسس نشر دانشگاه مشهد.
_ کو انی ،علی ( ،)1392االمام الحسن العسکری  :والد االمام المهدی الموعود
_ کلیمی ازی ،محمد بن معقوب (1429ق) ،الکافی ،قم ،دا الحدم .

و الظللروف المحیطللة بهللا»،

_ عبدالحسللین ،وا (« ،)2018االمامللة االمللام الحسللن العسللکری
مجلة ابحاث البصر للعلوم االنسانیة ،شما ه  ،3مجلد .43
_ عللدهای از علمللا (1423ق1381/ش) ،االصللول السللتة عشللر ،هحقی ل ض لیا الللدین محمللودى،
نعمت اهلل بلیلی و مهدى غالمعلی ،قم ،مؤسسة دا الحدم الیقافیة.

ل

سلا

پمجم

،

شمل للا

 ،قم ،باقیاع.

وحلد الهلدف و هعلدد االسلالیب،

_ علی الصغیر ،محمد حسلین ( ،)2009االملام الحسلن العسلکری

بیروع ،موسسة البالغ.

_ عیاشی ،ابونصر محمد ( ،)1380هفسیر عیاشی ،ههرا  ،مطبعة العلمیة.
_ قزوممللی ،محمللد کللاظم ( ،)1384االمللام الحسللن العسللکری

الصدق.

مللن المهللد الللی الحللد ،قللم ،لسللا

_ قیسلی دمشلقی ،محملد بلن عبلداهلل ( ،)1999/1419نلواد الرسلائل  ،14مجللس فلی خلتم السلیر

المبومة علی صاحبها أفضل الصال والسالم ،هحقی إبراهیم صال  ،دمش  ،دا البشائر.

_ مجلسی ،محمد باقر ( ،)1403بحا االنوا  ،هحقی بمعی از محققا  ،بیروع ،دا إحیا التراث
العربی.

_ محققین موسسس ولی عصر
عصر

.

( ،)1426موسوعة االمام الحسن العسکری  ،قم ،موسسة ولی

_ مسعودی ،علی ( ،)1426/1384اثباع الوصیة ،قم ،انصا ما .

_ مسعودی ،علی بلن حسلین (بلیهلا) ،التمبیلس و االشلراف ،هصلحی عبلداهلل اسلماعیل الصلاوی،
_ مفید ،محملد بلن محملد (-1413اللف) ،اإل شلاد ،هحقیل مؤسسلة آل البیلت ،قلم ،کمگلره شلیخ
مفید.

_ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل ل لل ل ل ل (-1413ب) ،کتاب المزا  ،هحقی ابطحی ،محمد باقر ،قم ،کمگره.

_ نگللا ش ،حسللین (1374ش)« ،ببرگرایللی مللا دهرمیمیسللم بغرافیللایی» ،مجلللس علللوم انسللانی،
شما ه  ،1سال اول ،پاییز و زمستا .

_ نسائی ،احمد بن علی ( ،)1411سمن المسائی ،هحقیل بملدا ی عبلدالغفا سللیما  ،بیلروع ،دا
الکتب العلمیة.

_ ن للویری ،ش للهاب ال للدین ( ،)1423نهامل لة األ ب فل لی فم للو األدب ،ق للاهره ،دا الکت للب و الوث للائ

جایگاه «زمان و مکان» در سیره امام حسن عسکری ...

قاهره ،دا الصاوی.

القومیة.

_ ماسین د ومش ،باسم ( « ،)2018عامة الطفولة و االعداد التربلوی فلی مروملاع االملام الحسلن
العسکری» ،ابحاث البصر للعلوم االنسانیة ،شما ه . 43

_ معقلوبی ،احملد بلن واضل ( ،)1422البللدا  ،هحقیل محملدامیم ضلماوی ،بیلروع ،دا الکتللب
العلمیس.
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