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 چکیده

و  یفکهر یهاکه نحلهه یبوده است عصر امامت ائمه یعصرها ینتراز پر چالش یعصر امام عسکر

کرده اسهت. از  یریگرا مجبور به موضع . و امامپرداختندیخود م هاییشهاند یغدر آن به تبل یفراوان یمذهب

چهالش و  یشعصهر امامهت خهو رد یامام حسن عسهکر هاییتو فعال هایریگموضع ینواضح و آشکارتر

 یهه،ثنو یث،عصهر امهامتش م:ها: اهها حهد یاسهیس یاناتجر ینو همچن یعیش یرغ یانحراف یهابا فرقه یکارپ

کامها آنهان بهر  یطرهخداوند متعال، وجود ترکان و سه یتقائلان به تجسم و روئ یث،معتزله، اشاعره، جاعلان حد

شدت به دنبهال که به یبوده است. فرق انحراف یشعصر خو جودمو یهاورد با فتنهو برخ ی،دستگاه خلافت عباس

آن  ینتهرموجهود آن زمهان کهه م م یاسهیس یگروهها کهه از ف ها یهناند. ابوده یشو افکار خو یدعقا یجترو

انهد. بوده یشافکار ضاله خو یینو تب یجو در حال ترو کردندیبوده است استفاده م یوقت عباس یخلفا کفایتییب

و اصحابش وارد بود از مبهارزه  یشانکه از طرف حکومت بر ا ییباوجود همه فشارها یعسکر سناما امام ح

آن روز را  یها مقابلهه کهرد و جامعهه اسهلامشدت با آنو به یدندپا پس نکش یبا تفکرات انحراف یو مقابله با جد

موعهودععج  و آمهاده کهردن  یناسهاندن م هدو ش یداشت و آن هدف معرف یشکه در پ یهدف مقدس یسوبه

 گونههینمبهارزه بها ا یبرا یکرده است. امام حسن عسکر یابود م  یبتورود به عصر غ یبرا یجامعه اسلام

ها، بهر حهذر طرد کردن آن ین،آنان، لعن، نفر یهاکردن فتنه یخن: ی،م:ا: شاگرد پرور یمتفاوت یهاافکار از راه

معهارف  یهینسازمان وکالهت و تب یقاز طر یعیانبا ش یریگارتباط نان،با آ ینینشهم از یعیانداشتن اصحاب و ش

 .کردندیآنان استفاده م یدو نوشتن کتاب در رد عقا یقیاسلام حق

  .یامام حسن عسکر یت،اشاعره، معتزله، تجسم، روئ یث،اها حد یه،ثنو :های کلیدیواژه

                                                 
  دانشگاه باقرالعلوماسلام یختارارشد  یکارشناسدانش آموخته ،. 
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 مقدمه

 اکهرم یامبرتوسط خداوند متعال و پ انتصاب و انتخاب ائمه یاز اهداف اصل

. عصهر امهام حسهن باشدیآنان م یدناز به انحراف کش یریو ارشاد جامعه و جلوگ یتهدا

که مردم  یعیش یرو غ یعیش یدتیو عق یهم پر بوده است از انحرافات مذهب یعسکر

 یه،ماننهد: غلهات، صهوف یکرده بهوده، انحرافهات یادیز یدهایآن زمان را دچار شک و ترد

 یث،جاعلهان حهد یث،معتزله، اشهاعره، اهها حهد یه،ثنو یه،مفوضه، واقف یدیه،ز یلیه،اسماع

عصهر مهن  یعیانفرمودند که: شه یکه امام عسکر ییتا جا ین،انحراف کنندگان از د

 ین . با ا111، ص 8315لحرانی،اند. عاشده یدعصر پدرانم دچار شک و ترد یعیاناز ش یشترب

فهراز و  یدارا یهدکه فقهط شهش سهال بهه طهول انجام یامامت امام عسکر یفتوص

رفهتن  یتها زنهدان یبوده است. از اقتدار ترکان در دربار خلافهت عباسه یفراوان هاییبنش

توسط عمال دولت  یشانقرار گرفتن ا یدو تحت مراقبت شد یعباس یتوسط خلفا امام

همهه مشهکلات موجهود  یهرغمعل  . اما امام389، ص 8، ج 8183 ید،مف یخعش یعباس

 یدهایرا از شک و ترد یعیانمقابله کردند و اصحاب و ش یششدت با انحرافات عصر خوبه

 .دادندیبه وجود آمده نجات م

عصههر امههام حسههن  یعیشهه یههرو انحرافههات غ یاسههیمختصههر بههه اوضهها  س یههنا در

 پرداخت. یمها خواهندر مقابا آ یشانو سپس مواضع ا یعسکر
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 وضعیت سیاسی عصر امام عسکری

 خلفای معاصر

 عباسی معتز

در عصهر دوم  525محمد بن جعفر متوکا بن محمد معتصم ملقب بهه معتهز در سهال 

 . عصهری کهه در آن نفهو  211، ص 5ج ، 8373یعقوبی، ع یدرسحکومت عباسی به خلافت 

عنصر ترک بسهیار زیهاد شهده اسهت و دوران نیرومنهدی و قهدرت خلافهت در عصهر اول را 

قرار داده است. بعد از درگیرهای فراوان بهین طرفهداران مسهتعین و طرفهداران  الشعا تحت

ع معتز سرانجام مستعین احمد بن محمد بن معتصم تحت فشار ترکان خود را از خلافهت خله

 . معتز هنگام رسیدن 271، ص 5مسعودی، ج ع کرد و معتز که در سامرا بود به خلافت رسید

ع هدی یتولاسال داشت. وی پس از رسیدن به خلافت برادر خهود مییهد را از  89به خلافت 

 راخلع و زندانی کرد که پس از چند روز در زندان درگذشت. معتز که ترسیده بود کشتن میید 

 ند ق ات را جمع کرد تا گواهی دهند که اثری از قتا در او دیده نشده اسهتبه او نسبت ده

 . اوضا  خلافت در عصر معتز ب تر از دوران مستعین نشهد و 33، ص 81 ج ،8378ابن اثیر، ع

ی مهالی خهویش را هاخواسهته ههرروزمعتز هم تحت تأثیر و نفو  ترکان قرار گرفت. ترکان 

 هاآنیت از سوی درن ای آنان ناتوان بود و هاخواستهپاسخ به کردند و خلیفه هم از یمبیشتر 

معتهز را  ازآنکهپسپنج شب  هاترک خلع شد و خلافت را به عمویش محمد بن واثق سپردند.

طبهری، ع خلع کردند او را به حمام بردند و او را از خوردن آب منع کردند تا اینکه از دنیا رفت

که یوقتکه در سامرا با وی بیعت کردند تا یوقتعتز از  . مدت خلافت م391، ص 9ج . 8312

وچ ار سال یستبخلع شد چ ار سال و شش ماه و بیست سه روز بود و در زمان کشتن فقط 

  .2515، ص 81. ج 8312طبری، ع داشت
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 عباسی یالم تد

نام قرب اش ابوعبدالله بود و از کنیزی به یهکنبعد از خلع معتز از خلافت با بالله بیعت شد. 

است که الم تدی بیعت کسی را نپذیرفت تا معتز را آوردند که خود  شدهگفته به دنیا آمده است.

ناتوان است و خهود مایها اسهت  اندسپردهرا از خلافت خلع کرده و گفت از انجام کاری که بدو 

 آنگهاهرد که آن را به الم تدی واگذار کند. معتز دست خویش را دراز کرد و با الم تدی بیعت ک

 وپنجپنجهاهرجهب سهال دویسهت و  در ماهدور شد و خواص و بستگان بیعت کردند. این اتفاق 

 . م تدی فهردی پارسها بهود و بهه 2511، ص 81. ج 8312طبری، ع هجری قمری بوده است

 عبهدالعزیز بهود عمهر بهنداری در میهان عباسهیان هماننهد یهندروش و ف یلت و اعتهدال و 

م تدی که دل به اصلاحات بسته بود اول از خهودش آغهاز کهرد.   .321 ص ،8318مسعودی، ع

را ممنهو  کهرد،  خوانآوازهی و نغمه گری کنیزان خوارشرابو ن ی از منکر کرد،  معروفامربه

کهرد، بهر یمخواند، مردم را راهنمایی یمشد و برای مردم خطبه یمهر جمعه در مسجد حاضر 

ا کرد و آن را گنبد دادگستری نامید که برای عمهوم مهردم در ها نظارت داشت گنبدی بنیواند

 نشست، فشار او در این موارد بر عوام و خهواص سهنگین آمهد و از او بهه تنهن آمدنهدیمآنجا 

 . در ایام خلافت م تدی اوضا  داخلهی و خهارجی حکومهت وی بهه 895، ص 8317طقوش، ع

اد بر وی شوریدند و از بیعهت کهردن یی صورت گرفته است. مردم در بغدهاشورشیخت و رهم

های اسلامی سر به شورش برداشتند، حسن بهن ینسرزمیی از درجاهابا او تمرد کردند، علویان 

زید علوی در طبرستان شورش کرد، انقلاب زنگیان بالا گرفت، خوارج در موصا شورش کردنهد 

. و خلیفه که تصمیم گرفتهه ی در فلسطین و اردن قیام کردند، ترکان سر به نافرمانی زدنداعده

یهت توسهط همهین درن ایله همدیگر سرکوب کند موفهق نشهد و وسبهبود فرماندهان ترک را 

هجری قمهری جهان داد. خلافهت م تهدی تها  522ترکان خلع و شکنجه شد و در رجب سال 

وپنج روز طهول کشهید و همهه عمهر وی یسهتبزمانی که کارش به پایان رسید یهازده مهاه و 

  .2311، ص 81. ج 8312طبری، ع سال بوده است وهشتیس
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 معتمد احمد

با احمد معتمد پسر جعفر متوکا در همهان روزی  522بعد از مرگ الم تدی در سال 

 ینبعهدازا هاترک  .217، ص 5ج  ،8373یعقوبی، ع است بیعت شد شدهکشتهکه الم تدی 

ز ایشان خواسهتند کهه یکهی از ا اندکردهکه م تدی را کشتند و خلافت را به معتمد واگذار 

طلحه موفق را امیر کرد. موفق جهانی  ابواحمدبرادرانش را امیر سپاه کند و خلیفه برادرش 

دوباره به خلافت عباسی در دوران معتمد داد همه کارها در دست او بود، ولی خطبه و سکه 

مورخهان   .893، ص 8317عطقهوش،  یرالمیمنین نامیدامرا برای خلیفه نگه داشت و او را 

گرچه درباره م تدی مطالبی تمجید آمیز نوشته و او را ستایش کردند اما در بیهان فسهاد و 

بود و آنچه برای او اهمیت  یگذرانخوشدارند که او اها عیاشی و  نظراتفاقاخلاق معتمد 

شدند و  گردانیروو مردم از ا ج تینازامردم بود.  هاییگرفتارنداشت و م م نبود کار و 

 بوده اسهت چشم امید خود را به برادر او موفق دوخته بودند زیرا زمام امور در دست ایشان

در  معتمد یازده روز مانده از رجب سال دویست و هفتاد ن هم  .251ص  ،8318 پیشوایی،ع

 سال و سه روز طول کشید. در زمان خلافت او یعقوب وسهیستبخلافتش  بغداد وفات کرد.

 ه ههردو شهورش کهرده بودنهد درگذشهتندلیث صفاری و علی بن محمد صاحب الزنج که

  .212، ص 5ج  8391مسعودی، ع

 ورود ترکان به دربار خلافت عباسی

آسیای مرکهزی توسهط مسهلمانان  هایینسرزمبا فتوحات  زمانهمغلامان ترک که 

و به  اندشدهبرده به دستگاه خلافت نزدیک  عنوانبه کمکم اندشدهبرده وارد بغداد  عنوانبه

اختیارات سیاسهی داد و  هاآنمعتصم به  اندداشتهدلاوری و جنگجوی که  هاییهروحعلت 

 فرماندهی سپاه مشهخ  کهرده اسهت هاآنرا در مسائا سیاسی دخالت داد و برای  هاآن

از دو قطهب و  یایلاعتماد این خلیفه به دل . و زمانی که 2931، ص 83 ج ،8312 طبری،ع

را کهه مشهارقه ههم  هاآندستگاه خلافت سلب گردید، عرب و ایرانی  یعنصر مقتدر نظام
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پایان داده شد و  یعرب و ایران اقتدار هدر این دوران بمعتصم  وارد صحنه شدند. گفتندیم

 .تسهلط یافتنهدو سپاه  یامور نظام یژهوبهامور خلافت  یبر تمام یترکان، بدون رقیب جد

 یهافتنههو  هاشهورش یسهرکوب جملهمن یاین دوران، کوتاه بود اما تأثیرات م م اگرچه

شهورش بابهک  یسهرکوببهه  تهوانیم هایسهرکوبایهن  ازجملهکه دوران معتصم داشتند 

این نفو  و اقتدار   .172، ص 5ج ، 8373 ،یعقوبیع اشاره کرد افشین یخرمدین به فرمانده

 ییجابههتدار حکومت عباسی شده بود و اقتدار و نفهو  آنهان مایه ضعف و اق کمکمترکان 

 ههاآن یهتدرن ا. و دانسهتندیمرسیده بود که حهق انتخهاب خلیفهه را مخهت  بهه خهود 

عباسیان را جایگزین واثق کنند و از این به  سلسلهمتوکا عباسی دهمین خلیفه  اندتوانسته

کهه  توانسهتندیم یراحتبههو حتهی  شدیمبیشتر  روزروزبه هاآنبعد بود که قدرت و نفو  

علاوه بر تعیین خلیفه، وزیر، امیر و ق ات را هم عزل و نصب کنند. این نو  قدرت گرفتن 

موجب به خلافهت نشسهتن  کهآنو اقتدار در دربار خلافت عباسی علاوه بر  سابقهیبو نفو  

بهه دلیها  المهالیتبشهدن  ومیهایفح، ضعیف و عیاش بوده است سهبب ارادهیبخلفای 

خلفا بوده هم است. در زمان معتصم به دلیا اینکه اختیارات کهافی  تدبیرییبو  کفایتیب

یکی از فرماندهان آنان به نام افشین که فردی دارای نفو  در دربار بهود  اندآوردهبه دست 

کشید و در  ترکان از عباسیان را یطلباستقلالکرد و نقشه جدایی و  سوءاستفادهاز این نفو  

اشروسنه بوده است اما نقشه او افشها شهد و در  هایینسرزمپی تأسیس دولتی مستقا در 

پی آن شکست خورد و از آن به بعد سیاست خلیفه نسبت او تغییر کرد و دستور داد او را به 

تلاش برای شکست عباسیان و تعصب مجوسی داشتن زندان کرد  ازجملهفراوان  یهاات ام

در زندان فوت کرد. در آن زمان بها ح هور  یتدرن ا . و 2917، ص 81، ج 8312طبری، ع

اوضها  سیاسهی خلافهت بسهیار آشهفته و  اندکردهترکان و نفو  زیادی که در دربار درست 

تصمیم گرفتند مرکز خلافهت را از  عباسیبنشده بود و به همین علت خلفای  یختهرهمبه

  .171، ص 5ج ، 8373 ،یعقوبیع به سامرا انتقال دهند بغداد
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 و مواضع امام عسکری و نفوذ ترکان در دربار خلافت شورش

محققان و مورخان تاریخ اسلام عصر دوم خلافت عباسی را عصر نفو  و تسلط ترکان 

 . عصری که غلامان ترک چنان بر امور 811، ص 8317 طقوش،ع دانندیمبر دربار عباسی 

از خلیفه عباسی او را به زیر فرمان  یبرفرمان یجابهکشور و خلافت مسلط شده بودند که 

او را برکنار یا بهه قتها  کردینمرا برآورده  یشانهاخواسته. و اگر خلیفه درآوردندخودشان 

چنان زیاد شده بود که خلافت یک امر تشریفاتی شد. نمونه  هاآن. تسلط و نفو  رساندندیم

عباسی بود که بعهد از برکنهار شهدن دسهتور بهه این خلفای تشریفاتی و برکنار شده معتز 

  .273، ص 5ج ، 8391مسعودی، ع یت جان سپرددرن اشکنجه او را هم دادند تا 

شرایط و وضعیت نابسامانی در دربهار عباسهی و  هاترکاین تسلط و قلدری  براثراما 

بهوده  به وجود آمده است که اولین پیامد تجزیه قلمرو دولت عباسهی هاآنقلمرو حکومت 

بهوده اسهت صهفاریان،  با عصر امام حسن عسهکری زمانهماست در همین ایام که 

و  اندساختهبخشی از قلمرو عباسی را جدا  هرکدامطولونیان، طاهریان و علویان طبرستان 

. در همین عصر اندکردهو حیطه قدرت حکومت عباسی را محدود  کردندیمبر آن حکومت 

و  هایامق ارادهیبو وجود خلفای ضعیف و  عدالتییبقتصادی و به دلیا وضعیت نابسامان ا

 هاشهورشاین قیهام و  ازجملهاسلامی به وقو  پیوسته است.  هایینسرزمدر  ییهاشورش

به شورش افشین ترک در اوایا قدرت گرفتن ترکهان، شهورش بابهک خرمهدین  توانیم

اشاره کرد. در همین زمان  صورت گرفته از سوی علویان هاییامقشورش صاحب الزنج و 

و به دنبال تشکیا حکومت هم بودند که از  اندنشدهترکان به تعویض و قتا خلفا هم قانع 

احمد بن طولون بهوده کهه در همهین ایهام در  هاآنشاخ   یهاچ رهمیان فرماندهان و 

 مصر تشکیا حکومت داد و حکومت طولونیان را تأسیس کرده است.

عباسی برای ایشان ایجاد  علیرغم همه مشکلاتی که خلفای امام حسن عسکری

ط شهیعیان را بود تا جایی که حتی ارتبا واردشده هاآنکه از طرف  ییو فشارها کرده بودند
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 ههاییامق، هاشهورش، هاآشهوبعلنهی از  صهورتبه د،بسته بودن ج ت پرداخت وجوهات،

 ازجملههیجادشهده بهود ا ی مسهتقلی کههههاحکومتصورت گرفته توسط علویان و حتی 

حمایهت  علیه خلافت بود،از نفو  ترکان  گرفتهنشئتحکومت ابن طولون در مصر که همه 

علیهه للهم و سهتم  طالهب اسهت ویابنکرد و حتی صاحب الزنج را که مدعی بهود از آل 

او را باطا و محکوم کرد و حتی فرمودنهد:  یادعاهاعباسیان به پا خواسته است را طرد و 

«ِ ْهَلِاْلَبیتَصاح 
َ
اِأ َنِّ َِلیَسِم  ْنج 

  .131، ص 1ج ، 8379، ش رآشوبابن ع «ُبِالز ِّ

 انحرافات اهل سنت

 حدیث اهل

اها حدیث گروهی از علمای اسلام هستند که از اصا با علم کلام، یعنی بحث عقلی 

، ج 8371عمط ری،  دند و آن را حرام و بدعت دانستنددر مسائا اصولی اسلامی، مخالف ش

، در اسهتنباط احکهام از نصهوص کوشندیمحدیث  یگردآور . این گروه که در 51، ص 5

در استنباط احکام شرعی منابع خود  هاآن. پرهیزندیم شدتبهو از قیاس  شوندینمبیرون 

را منابع خود را به کتاب و سنت منحصر کرده و به نقش عقا در استنباط شریعت اعتنایی 

. در برابهر اصهحاب حهدیث، ر ی اندخواندهرا اها لاهر نیز  هاآنند. به همین سبب نداشت

اها  هاآنبه  روینازاو  دهندیمعقلی خود را در استنباط احکام دخالت  هاییافتدرگرایان 

 .اندگفتهقیاس 

 یعسکراها حدیث در عصر امام حسن 

 518ن حنبها متوفهای که پیشوای آنهان احمهد به یانلاهرگرااها حدیث یا همان 

انحرافی غیر شیعی  یهافرقهاز آنان  . 89، ص 82، ج 8312 هجری قمری است عطبری،

قائلان اها حدیث، که در کنار دیگر فرق انحرافی غیر شیعی مانند: معتزله، اشاعره،  هستند
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و هرکهدام از  اندداشتهوجود  امام عسکری در عصرند، ند بودوابه تجسیم و روئیت خد

به دنبال نشر، تبلیغ و یارگیری برای عقاید خود یعنی مخلوق بودن قرآن، قدیم بودن  اهآن

بودن خداوند متعال و دیگر عقایهد خهود  یترؤقابامتعال،  خداوندقرآن، قابا جسم بودن 

دسهتگاه  یتموردحما. اها حدیث که بعد از به خلافت رسیدن متوکا عباسی فرقه اندبوده

بوده است بعد از متوکها  یانگراعقاو انزوای تفکرات  تازییکهخلافت شده بود. به دنبال 

برخوردار بوده است. اها  یش از حمایت خلفای عصر امام عسکریوبکمهم این فرقه 

 . و تمهام 551، ص 8319 ربهانی گلپایگهانی،اند عنداشهتهحدیث که اعتقادی به علم کلام 

بر اساس حدیث و روایت بوده است مجبور به جعها حهدیث  هاآنو فتاوای  هاآناستنباط 

اعم از شیعی و غیر شیعی بهه  الناسعواممشکلاتی را برای  توانستیمو این  شدندیمهم 

زیاد و سهردرگمی بهه ج هت  یهافرقهجامعه شیعی هم به دلیا  کهییازآنجاوجود بیاورد. 

ههم بهه  رگمی شده بود. امهام عسهکریچار سردمشخ  نبودن تکلیف امام بعدی د

و  اندیسهتادهااها حدیث و دیگران  هایگرییافراطهمراه اصحاب یارانش در مقابا این 

 به روشنگری پرداختند.

 در برابر اها حدیث موضع امام

این  کردندیمگروهی بر برداشت لاهری از دین حمایت  یعسکردر عصر امام 

لهاهر آیهات و  یرازغبههافرادی نقا گهرا بودنهد و  اندبودهاها سنت  یهافرقهگروه که از 

همان لاهر آیات و روایات  هاآنو تن ا ملاک  پذیرفتندینمروایات تفسیر و تأویا عقلی را 

 .گفتندیمبود و به این دسته اها حدیث 

 یادشده اسهتامام اها حدیث  عنوانبهعلمای اها سنت از احمد بن حنبا  یاندر م

 . بعد از روی کار آمدن متوکا عباسی و حمایهت اهها 589، ص 8319ربانی گلپایگانی، ع

 در عصهرو تفکراتشهان  ههاآنبیشتر شده است و جولان  هاآنحدیث عرصه برای فعالیت 

 طلبیدیمقوت گرفته بود به همین خاطر  یعسکرو امام حسن  یهادامامت امام 
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حدیث داشته باشند تا یهاران و جامعهه اسهلامی  که ائمه روشنگری بیشتری در مقابا اها

که آگهاه و  یعسکرقرار نگیرند. در این ایام امام حسن  های:یحدتحت تأثیر تفکرات 

بوده است معتقهد  های:یحدو  هامعتزلهمطلع از تفکرات دو جریان کلامی اها سنت یعنی 

ن فکر اها حدیث بهوده و ن  که هما معتزلهو یا تفکر  ییگراعقابه رعایت تعادل میان 

خویش اسهت قائها بهه  آباو علاوه بر این به ن  که کلام وحی و فرمایشات  اندشدهاست 

ِوِعلییم ِایالرمفِنهنییِحییابِالیبِالب ییف»تفکر و عقا هم بودند به همین دلیا فرمودند: 
ر کهه تفکهر، کبر شما باد به تف . یعنی 597، ص ق 8111 دیلمی،ع «مراتیحِأاوابِالحممة

علهی  یانامهدر  همچنین امام .مت استکح رد دیلکر و یات قلب شخ  بصیه حیما

  .11، ص 8378 قرشی،ع بر تفقه در دین توصیه نموده است بن حسین قمی را

 معتزله

 ستن، منزوی شهدن و گوشهه گهرفتن اسهتو دوری ج یریگکنارهاعتزال به معنایی 

 سروصدا . در علم فرقه شناسی یکی از مکاتب م م و پر 8312، ص 5ج ، 8377دهخدا، ع

در اسلام است که در اوایا قرن دوم هجری قمری توسط شخصی به نام واصا بن عطهاء 

شده است. واصا بن عطاء از شهاگردان حسهن  گذارییهپا . 29، ص 8ج ، 8372ععاملی، 

بن محمد بن  عبداللههاشم  واصا بن عطا شاگرد ابوآمده است که  ینچنهم بصری است.

ه بهود  یعلهح هرت شهاگرد که خود شاگرد پدرش محمد  عبداللهن یه است و ایحنف

مخهالف اصهلی اهها حهدیث  معتزلهتفکر مکتب   .29، ص 8ج ، 8372ععاملی،  است بود

نقلیهات  و اگهر دانستندیماثبات تمامی مسائا شرعی را عقا  حاراه هامعتزلهبوده است. 

 . 99، ص ق 8111عبغهدادی،  زدندیمرا کنار  هاآنبودند همه  باعقادر تعارض  واردشده

خوانهده  معتزلههاعتقاد داشهته باشهد  هاآندارای پنج اصا بودند که هر کس به  هامعتزله

از: اصا توحید، اصا عدل، اصا وعد و وعید، اصا منزلهه  اندعبارت هاآن. اصول شودیم

  .882، ص 5ج ، ق 8115و ن ی از منکر عحیدر،  معروفامربهبین المنزلتین و اصا 
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 یعسکردر عصر امام حسن  معتزله

بروز در عصر امویان را هم داشته است اما نتوانسته  اندیشه اعتزالی که سابقه ل ور و

کند در دوره عباسیان عصر شکوفایی و عزت و طلایی خود را پشهت سهر  ییخودنمااست 

منصهور  بعهدازآنکار آمدن سفاح اولین خلیفهه عباسهی و  یوبارگذاشت در دوره عباسیان 

تا جایی که  اندبودهو دخالت در امور حکومتی و مملکتی  ییخودنمابه دنبال  کمکمعباسی 

منصور عباسی در جواب انتقاد یکی از سران معتزله به نام عمرو بن عبید که معترض عدم 

ما و همفکرانت مهرا در امهر حکومهت برقراری عدالت در دولت عباسی بود گفت که اگر ش

بگهذارم و عمهرو گفهت کهه شهما  شماهایاری کنید من حاضرم م ر حکومت را در اختیار 

و در زمان م دی عباسهی  بعدازآنکرد.  خواهیمیاری شماراعدالت به عدالت رفتار کنید ما 

ب تر شده است زیرا خلفای عباسی مجبور شدند بهرای جلهوگیری از  هامعتزلهشرایط برای 

عصر اقتدار و عهزت  کمکم ینبعدازاکمک بگیرند.  هامعتزلهزنادقه و تفکر الحادی آنان از 

است و از حمات کاما خلفای عباسی برخوردار گشتند و عقیهده آنهان  شدهشرو  هامعتزله

و با مخالفین آنان یعنی اها حدیث برخورد است  شدهیرفتهپذیک مکتب رسمی  صورتبه

کار  یبارو . اما این احترام و اقتدار مقطعی بود و 322، ص 8319ربانی گلپایگانی،ع شدیم

دوباره به حاشیه رفت و  هامعتزلههجری قمری اندیشه  535متوکا عباسی در سال  آمدن

 شهدهگفتهد. تا جایی که خلیفه در نقطه مقابا آنان قرار گرفت و از اها حدیث حمایت کر

و  کردندیمعلیه اندیشه اعتزالی نقا حدیث  نشستند ویماست که اها حدیث در مساجد 

  .512، ص 3، ج 8187عبغدادی،  کردندیمحتی آنان را تکفیر 

ولهی آن ها بها هها هم همزمان بود با به حاشیه رفتن معتزلی یعسکرعصر امام 

و حتی تفکر مقابها آن ها یعنهی  شدندینمی حمایت توجه به این که از طرف خلفای عباس

اها حدیث مورد حمایت خلفا بود در عین حال آن ا همچنان به اندیشه خود پایبند بودند و 

. نمونه نمودندیمو دیگران را دعوت به این امر  نوشتندیم، کتاب کردندیمبرای آن تبلیغ 
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توسط اسحاق کندی نوشته شده  آن هم نوشتن کتابی تحت عنوان تناقض القرآن است که

در رد عقایهد   یعسکردر مقابا برهان قاطع امام حسن  بعداًبود. نویسنده این کتاب 

 معتزلیان مجبور به سوزاندن کتاب خویش شده است.

 کلام خدا و مخلوق بودن آن

یکی از بحث برانگیزترین موضوعاتی که در قرون اولیه اسلام در میان علما پیش آمد 

مسهئله و اختلافات زیادی را موجب شد بحث کلام خدا و مخلوق بودن یا نبود آن بود. این 

آنگونه با تاریخ معتزله قرین شده است که هرگهاه صهحبت از معتزلهه شهده « خلق قران»

. و این جریان به صورت ناگزیر با ق یه افراطی کندیمخطور است این مسئله به  هن نیز 

و فوق العاده متعالی معتزلیان درباره  ات ال ی و صفات او، ارتباط کامها دارد. زیهرا آنهان 

عباسی، بر اسهاس ر ی و  ٔ  یفهخلکه در عصر عباسیان به این مسئله دامن زدند و  اندبوده

و برخهی از همهین فقی هان سهخت  داشتیموا  نظر آنان، فقی ان و محدثان را به عقیده

و افکار عمومی را در زمان سه نفر از خلفای بنی عبهاس یعنهی  کردیمرا وارد  هاییریگ

مأمون، معتصم و واثق، به خود مشغول ساخت. تا جایی که مأمون به اسحاق بن ابهراهیم، 

ین را دربهاره قهران نوشت و دستور داد که نظهر علمها، فق ها و محهدث یانامهحاکم بغداد، 

امتحان کنید. هر کس بگوید که قران مخلوق و احداث شده اسهت او را آزاد کنیهد و ههر 

کس این عقیده را نپذیرد به مأمون گزارش داده شود تا درباره او دستور دهد و ههر کهس 

  .853، ص 82، ج 8378عابن اثیر،  م به آن عقیده قائا نشود طرد شوده

ش رت یافت و در اک:ر کتاب ای تاریخی از آن « محنه القران»ه این جریان در تاریخ ب

عاملان خهویش در ولایت های شهام،  ٔ  همه: مأمون به گویدیمصحبت شده است. طبری 

 83ج  ،8312 طبری،ع و آن ا را مورد امتحان قرار دادهوفلسطین نامه نوشته  اردن حمس،.

در دوران اب بعد از مهأمون یعنهی  . یعقوبی در کتاب خویش از ادامه این واقعه 2725ص 

دوران معتصم و واثق خبر داد و تا این که متوکا دستور داد منع و جمع این بحث، گفتگو 
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و مناقشات را صادر کرد است. و دستور داد که همه کسانی را که در این ارتباط در زنهدان 

خصومت و مناقشه به  ازدر ن ی  ییهابرنامهآزاد کنند و همگان را خلعت پوشاند و  اندبوده

  .112، ص 5، ج 8373یعقوبی،ع اطراف نوشت

 در برابر اندیشه معتزله موضع امام

توحیهد و اندیشه اعتزال که دارای اصحاب و طرفداران زیادی بوده است به اصهحاب 

  .27، ص 8، ج 8182ش رستانی،ع عدلیه هم معروف گشته است

عدل، وعد و عید، منزلهه بهین المنهزلتین و اندیشه معتزله دارای اصول پنج گانه توحید، 

 . تفکر اصحاب معتزله کهه 39، ص 5ج ، 8372عاملی، ع امر به معروف و ن ی از منکر است

در مقابا تفکر اصحاب اها حدیث قرار گرفته بود معتقد به استفاده از عقا در کنار آیهات و 

ی ههاچ ره یعسهکرروایات برای استنتاج دین و اصول آن بود. در عصهر امهام حسهن 

کردند و علیرغم مخالفت حکمهای وقهت یمشاخصی از آن ا مانند جاحظ و ابوال ذیا زندگی 

پرداختند واز عقایهد خهود یمدولت عباسی بر ادعای خود محکم ایستاده بودند و به تبلیغ آن 

در ایهن دوره م:ها دیگهر  یعسهکرکردند. امهام حسهن یمدر مقابا ن  گرایان دفا  

. یعنی علاوه بر ایهن کهه بهه نه  قهرآن و اندبودهئا به تعادل بین عقا و ن  قا ائمه

و در ایهن بهاره  اندداشهتهدادند تأکید زیادی بهر اسهتفاده از فکهر و عقها یمروایات اهمیت 

، ج 8323عمجلسهی، « علیم ِاالرمفِنانیِحیاهِالبِالب یفِوِمراتیحِااوابِالحممی»: اندفرموده

شما باد به اندیشیدن زیرا اندیشیدن حیات دل آگاه و بصهیر اسهت و   . یعنی بر551ص  ،21

ی که به پهدر انامهدر زمینه استفاده از عقا در  کلید درهای حکمت است. همچنین امام

  .11، ص 8391قرشی، ع کنندیماو را به تفقه و تعقا در دین توصیه  اندنوشتهشیخ صدوق 

بهوده اسهت. کهه در پهی مجادلهات ها معتزلی هاییشهاندنظریه خلق قرآن از جمله 

داغ اعتقادی عصر بنی عباسی ودر میان تفکرات افراطی و واهی زیادی  یهابحثکلامی و 
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که کنار تفکر اسلام ناب محمدی رواج پیدا کرده است. این بحث و اعتقهاد کهه بهه گفتهه 

لمای مذهبی مورخان از عصر مأمون عباسی شرو  شده است مشکلات زیادی را در بین ع

و سیاسیون به وجود آورده است تا جایی که اگر کسانی مخالفت خویش را با نظهر مهأمون 

م:ها احمهد بهن  شدندیمو شکنجه  رفتندیمبه زندان  کردندیمعباسی خلیفه وقت اعلام 

 . و در بین 173، ص 5ج ، 8373یعقوبی، ع هزار تازیانه خورده است شودیمحنبا که گفته 

 . آمده است که مأمون 55، ص 82، ج 8312طبری، ع شدندیمآن ا حتی کسانی هم کشته 

به اسحاق بن ابراهیم حاکم خود در بغداد نامه نوشته اسهت و امهر کهرد کهه علمها، فق ها، 

دانشمندان و محدثین را جمع کند و نظر آن ا را درباره قهرآن امتحهان کنهد و اگهر کسهی 

ظر او ر ی داده است را به مأمون گزارش دهد و هر کسی هم مطابق نظر او قائا مخالف ن

 . 21، ص 87ج ، 8378ابهن اثیهر، ع بودن قرآن بوده است را آزاد کنهد به مخلوق و حادث

موضو  خلق قرآن آنقدر داغ شده بود که یک مسأله عقیهدتی و فکهری تبهدیا بهه یهک 

زادی اسیران مسلمانی که در روم حبس شده سیاسی شده بود تا جایی که شرط آ ٔ  مسأله

  .172، ص 5، ج 8373یعقوبی، ع دند اعتقاد به خلق قرآن بوده استبو

در برابر این فتنه و تفکر غلط در مرحله اول تبیین  اما موضع امام حسن عسکری

و تشریح خط فکری و عقیدتی شیعه بوده است و در مرحله دوم جلوگیری از ورود به ایهن 

در پاسخ به یکهی از شهیعیان  بی وده بوده است. امام عسکری یهاجدلحث و گونه ب

: بسهم نویسهدیمکرده بود  سیالبغداد به نام عیسی بن عبید که در باره بحث خلق قرآن 

خداوند ما و شما را از مبتلا شدن به این فتنه حفظ نمایهد کهه در ایهن  الله الرحمن الرحیم

یش را به ما ارزانی داشت و در غیر اینصورت هلاکت و صورت خداوند بزرگترین نعمت خو

به عقیده ما بجث و جدل در مورد قرآن بدعتی  فرمایدیمگمراهی است. امام در این مورد 

کننده به  سیالکننده و هم جواب دهنده در آن شریک هستند زیر که  سیالاست که هم 

ده هم برای موضوعی سعی دنبال چیزی است که برایش سود و حاصلی ندارد و جواب دهن

. پس خالقی غیر از خدا نیست و بقیه همه مخلوق باشدینمکه در توان او  کندیمو تلاش 
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او هستند و قرآن هم کلام خداست پس از پبش خود برای او اسمی قرار نهده کهه در غیهر 

به صهراحت یهاران  که امام عسکری بینیمیماینصورت از گمراهان خواهی شد. و ما 

کی دیگر از یاران امام  . ی818ص ، 8391صدوق، ع داردیما از ورود به این بحث باز خود ر

که خیلی علاقمند بودم بهه اینکهه نظهر امهام  گویدیمبه نام ابوهاشم  حسن عسکری

را در مهورد مخلهوق یها غیهر مخلهوق بهودن قهرآن بهدانم. تها اینکهه امهام  یعسکر

ُاْلُِهَوِکه فرموده است وقتی که  من فرمودند مگر روایت امام صادق به یعسکر
ِ َحد 

َ
ُیِأ خدواند متعال برای او چ ار هزار بال خلق کرده است و همه در برابر آن  نازل شد اللَّ

 . در 217، ص 5، ج ق 8119راونهدی، ع نسبت خداوند متعهال واین است کردندیمتواضع 

که در این فکر بودم کهه  گویدیمهمین جناب ابوهاشم یک روایت دیگری آمده است که 

در این بهاره بهه مهن گفتنهد کهه  است یا غیر مخلوق که امام عسکری قرآن مخلوق

ص ، 8391 صهدوق،ع است و هر چیهزی غیهر او مخلهوق اسهت خداوند آفریننده همه چیز

551 . 

 اشاعره

قهرن چ هارم  مذهب اشعریه از نامدارترین مذاهب کلامی اهها سهنت اسهت کهه در

هجری قمری توسط ابوالحسن اشعری به وجود آمده اسهت. ابوالحسهن اشهعری متوفهای 

خالفت با تفکرات معتزله برخاست هجری قمری  در بصره به دفا  از عقاید خود و م 331ع

 . 553، ص 8319ربهانی گلپایگهانی،ع او در میان اها تسنن ش رت یافهت مکتب کلامی و

ذهب بود ولی به دلیا ناتوانی استادش ابوعلی جبایی در پاسخ به اشعری در ابتدا معتزلی م

 . ابوالحسن اشهعری در 818، ص 8319فرمانیان، ع الاتش از مذهب معتزله روی گرداندسو

 هایشیسهخنرانسخنوری و منالره م ارت داشت و منالره او با استادش ابوعلی جبایی و 

. اشعری علاوه بر سخنرانی ومنهالره نداداشتهدر بصره در موفقیت و ش رتش نقش زیادی 

کلامی خویش دست به تألیف ههم زده اسهت و کتاب هایی در ایهن  هاییدگاهدبرای اثبات 
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. اشاعره بر خلهاف باشدیمآن ا کتاب مقالات الاسلامیین  ینترمعروفزمینه نوشته است که 

که استفاده از  معتزله که متکی بر روش عقلی برای استنباط احکام شرعی هستند معتقدند

عقا در ف م مسائا شرعی ضرورت دارد اما استفاده از آن مطلق نیست بلکه باید مقید به 

در هنگام تعرض میان عقها و  هاآن. رودیمن  باشد و گرنه عقا به تن ایی به گمراهی 

گرفتند و بر این عقیده بودند که عقا باید از ن  و نقها در هنگهام یم ن  جانب ن  را

تبعیت کند. ابوالحسن اشعری و پیروانش دارای برخی اصول اعتقادی هسهتند کهه تعارض 

 . قدیم بهودن 311، ص 8ج ، 8371صدوق، ع عبارتند از: زائد بودن صفات بر  ات خدواند،

، 8378 قرشی،ع قابا روئیت بودن خداوند،  .28، ص 8، ج ق 8182ش رستانی، ع کلام خدا،

 . در مهورد صهحابه 82، ص 2ج ، 8311مجلسهی،ع  . وجوب نصب امام بر خلهق،839ص 

نباید جز به نیکی یاد کرد و اینکه خدواند متعال خود خالق همهه اعمهال بنهدگان اسهت و 

  .82، ص 2ج ، 8311بندگان اختیاری از خود در خلق افعال خویش ندارند. عمجلسی، 

 در برابر اشاعره موضع امام

برخهورد بها مکتهب  سن عسهکریفرهنگی عصر امام ح هاییتفعالاز م مترین 

کلامی اشاعره در کنار دیگر مکاتب و فرق انحرافی بوده است. این مکتب که در میان اها 

سنت رواج بسیاری پیدا کرده و آراء زیادی را مطرح کرده بود لازم بود که به دلیا منحرف 

 رویج تفکهر آنهان مهورد مواج ههو جلهوگیری از ته نشدن شیعیان و یاران اها بیهت

 قرار گیرد. امام

که به دلیا سخت گیری ای خلفا در کنترل ایشان بیشهتر از  امام حسن عسکری

در پاسخ به نامه  دادیمطریق نامه و مکاتبه به وکلای خویش پاسخ به سیلات و شب ات را 

ابراهیم حمدانی درباره شب ه جسهم بهودن خداونهد کهه از اعتقهادات اشهاعره بهوده اسهت 

منزه است خدایی که هیچ گونه حد و مرزی برای او نیست و هرگز ایهن  : پاک ونویسدیم



 123 با آنها و نحوه مواجهه امام یعصر امام عسکر یعیش یرغ یانحرافات فکر 

 

صهدوق، ع و هیچ م:ا و مانندی برای او نیست و او شنوای داناست. شودینمگونه توصیف 

  .811ص ، 8391

 یانامهدرباره شب ه روئیت خدواند متعال در جواب  همچنین امام حسن عسکری

وجه جایز نیست زیرا لازمه روئیت جسم بودن اسهت : پذیرش این شب ه به هیچ نویسدیم

  .1، ص 8ج ، ق 8113طبرسی،ع اوند متعال منزه از جسم بودن استدر صورتی که خد

 در برابر آنها موضع امامجاعلان حدیث و 

و یا حتهی  نشر احادیث از زمان پیامبر اکرم جعا حدیث و عدم رعایت امانت در

ل ی بوده است و این سنت غلط که دارای دلایا گونهاگونی قبا از اسلام و در دیگر ادیان ا

عقیدتی، تعصبات قومی و مذهبی، خدمت به حاکمان جور و سهتمگر،  یهاانحراف: ازجمله

ههم ادامهه  یعسهکرو غلو بوده است تا عصر امامت امام حسن  یاندوزمالچپاول و 

هم بوده است به سبب  یعسکرداشته است. یک نمونه از این افراد که از وکلای امام 

و امهام  علیهه امهام ههادی یی و تکذیبگودروغکرد و به یمجعا حدیث  یاندوزمال

شخ  عره بن یحیی معروف به عروه الدهقان یا عروه  ینو اپرداخت  یعسکرحسن 

و امام  خدا او را لعنت کند بر امام هادیعروه بن یحیی که  گویدیمالوکیا بود. کشی 

و بهه  کردیمرا برای خودش تصرف  و اموال امام بستیمدروغ  یعسکرحسن 

او را لعنت کرد و به شیعیانش دستور داد که او  یعسکرتا اینکه امام  گفتیماو دروغ 

او را لعن  یعسکررا لعن و نفرین کنند تا جایی که آمده است در همان شبی که امام 

  .271، ص 2، ج 8311 کشی،ع ین کرد عروه بن یحیی از دنیا رفتو نفر

 هاآن برابرقائلان به تجسیم و روئیت و موضع امام در 

بهه دلیها وجهود  یعسهکرشده است عصر امامهت امهام حسهن یانبکه  گونههمان

بایسهت یم رت را به وجود آورده است کهه امهامو تفکرات انحرافی زیاد این ضرو هاشب ه
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کردند تا یاران و اصحاب را از گمراهی و انحراف یماتخا   هاآنتصمیمی قاطع در برابر مواضع 

کسانی بودند که قائا به تفکهر تجسهم و روئیهت خداونهد متعهال  هادسته. یکی از این بازدارند

در مقابها ایهن فرقهه و افهراد، اصهحاب و شهاگردان خهویش را از  یعسهکر. امام اندبوده

کهه:  اندنوشهتهواب ابراهیم بن حمدانی داشت و در جیم بر حذر هاآنی با کلامهمینی و نشهم

شود، هیچ م:ا ینمگونه توصیف ینای ندارد، هرگز حدومرزپاک و منزه است خدایی که هیچ »

 . در ایههن کلههام 811ص ، 8391صههدوق، ع «و ماننههدی بههرای او نیسههت و او شههنوای داناسههت

د این گروه ههیچ کند و فرمودنیمتجسم و شباهت خداوند متعال به مخلوقات را نفی  امام

  .581، ص 21، ج 8323مجلسی، ع متعال ندارند خداوندشناختی از 

 رمسلمانیغانحرافات 

 ثنویه

وجود داشت مکتب و مذهب  یعسکریکی از مذاهبی که در زمان امامت امام حسن 

شده است که قائا به قهدیم یمبه کسانی گفته  پرستاندوگانهثنویه بوده است. ثنویان یا همان 

معتقهد بودنهد  پرستاندوگانه . 215، ص 5، ج ق 8182ش رستانی، اند عبودهبودن نور و للمت 

همچنین معتقدند که ههر مخلهوقی  هاآنکه نور و للمت هر دو در قدیم بودن مساوی هستند 

اسهلامی ههم در جامعهه  دسته که قبا از امامت امام عسکریمخلوق خلق اول است. این 

بودنههد در عصههر امامههت امههام حسههن  قرارگرفتههه و مههورد تههوبیخ ائمههه اندداشههتهوجههود 

 .اندشدهمواجه  یعسکرهای امام یروشنگرهم با مواضع سخت و  یعسکر

 در برابر ثنویه موضع امام

 که معتقد به ازلی و قدیم بودن نهور و للمهت هسهتند شودیمثنویه به کسانی گفته 

گمراه عصر امامت  یهافرقه . این گروه هم یکی از 215، ص 5ق، ج  8182ش رستانی، ع
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است که این فرقه در عصر امهام حسهن  شدهگفتههستند و حتی  یعسکرامام حسن 

، ص 2ق، ج  8182طریحهی، انهد عمجوساز  ههاآنبه وجود آمهده اسهت و  یعسکر

بت به ایهن فرقهه ههم خیلهی م:ا دیگر فرق انحرافی نس یعسکر . امام حسن 871

 بهر حهذر ههاآنحساس بوده است و اصحاب، یاران و شیعیان را از نزدیکی با آنا و افکهار 

از اینکه تفکر این فرقه باطا بر اندیشه مردم و اصحاب تأثیر منفی  زیرا امام داشتیم

عهال به همین علت حتی حاضر نشد که برای یک فرد ثنوی از خداوند مت ترسیدیمبگذارد 

طلب رحمت کند و در جواب کسی که از ایشان خواسته بود تها بهرای پهدر ثنهوی و مهادر 

« رحی ِاللییِوالیدت ِوِال یاقِمن و یی»طلب رحمت و بخشش کند فرمودند که:  اشمیمنه

است  دونقطهخداوند مادرت را بیامرزد و تاء  کهینا . یعنی 938، ص 5ج ، ق 8158عاربلی، 

 نیست که شاما پدر و مادر هر دو شود.به این معنی که والدیک 

در اهواز با یکی از اها ثنویه منالره و مباح:ه داشتم  گویدیممحمد بن ربیع شیبانی 

مرد ثنوی در دلهم  یهاشب هبه سمت سامرا حرکت کردم و تعدادی از کلمات و  بعدازآنو 

خانه شخصی به نام ، روزی بر در امشدهاثر کرده بود و نسبت به توحید دچار شک و تردید 

من را دیده است و به من اشاره  یعسکراحمد بن خصیب نشسته بودم که امام حسن 

خدا یگانه است خدا یگانه است پس او را یگانه بدان و « احد احد فوحده»کرد و گفت که: 

 . و 112، ص 8، ج ق 8119راونهدی،افتادم عشدم و  هوشیبمن با شنیدن این کلام امام 

 .دادیمیاران و اصحاب را از گمراهی نجات  امام عسکری گونهینا

 هاآندر برابر  موضع امامشبهه افکنان و 

و برخورد با شب ه افکنان بود. یکی از  یریگموضع یکی از اقدامات امام عسکری

از دانشمندان و  یعسکراین شب ه پراکنان اسحاق کندی بود که در عصر امام حسن 

 . او تصمیم گرفتهه بهود کهه کتهابی دربهاره 139، ص ق 8311قمی،ع فیلسوفان عراق بود
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 ههاآنتناقض گوئی قرآن بنویسد زیرا معتقد بود که برخی از آیات قرآن با برخی دیگهر از 

کتاب خویش گذاشته  برنگارشسازگاری ندارند و در تناقض هستند، او همه تلاش خود را 

 . 222، ص 8312جعفریان،ع کرده بود یریگکنارهاست به حدی که از مردم 

در برابهر او  موقعبههتوسط یکی از شاگردان اسحاق کنهدی  امام حسن عسکری

دفا  کرد و حتی اسحاق کندی فیلسوف و  یخوببهکرد و از اعتبار قرآن کریم  یریگموضع

و مجبور به پذیرش اسلام شده است. شرح ارتباط بین اسحاق کنهدی  یرمسلمانغدانشمند 

 است. شدهیانب گونهینادر کتب تاریخی  یسکرعحسن  امام

ی شرو  به نگارش کتابی به نام تناقض القرآن کهرد. بهدون اینکهه کسهی کند اسحاق

که یکی از شاگردانش مح ر امام ینادر حال نگارش کتاب خود بود. تا  هامدتمتوجه شود 

رسید. ح رت فرمودند: یک مرد توانا میان شما وجود ندارد استادت را از  حسن عسکری

سرگرم شدن به قرآن وادارد؟ او گفت ما از شاگردان ایشان هستیم چطور در این مورد یا کار 

توانید آنچهه را کهه یمفرمودند: آیا  بر او اعتراض کنیم؟ امام عسکری توانیمیمدیگری 

روی و بهه او یمه: پهیش او فرمودنهدبرسانی؟ جواب داد آری امهام دهم به او یمبه تو تعلیم 

 کاملاًکنی. وقتی با تو مأنوس شد و یمکنی، در کاری که اشتغال دارد به او کمک یممحبت 

دهید آن را مطهرح یمآمده است اجازه یشپی سیالگویید استاد برایم یمبه او نزدیک شدی، 

ی قرآن پیش تو بیاید و بگوید اکردهبه او بگو گمان  را بپرس. سیالتکنم؟ و او خواهد گفت 

ی او در جواب تو خواههد گفهت اکردهمنظورم از این سخن غیر آن چیزی است که تو گمان 

پذیرد. وقتی ایهن کهار را انجهام دادی یمای است وقتی بشنود یدهف مممکن است زیرا مرد 

باشد و اگهر  خودخواستهی از سخن اکردهیرازآن چیزی را که شما برداشت غبگو شاید قرآن 

ی شهاگرد نهزد اسهحاق اکهردهگونه باشد شما کلام او را در غیر معنی مراد متکلم معنهی ینا

که امام فرمودند رفتار کرد و این گفتگو را با استادش اسحاق کندی  گونههمانکندی رفت و 

یهده بهود و و ف م شهد، چهون مهردی بهاهوش اثرگذارانجام داد، کلام امام در اسحاق کندی 
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دانست که اگر این کلام در بهین یمشود و یمدانست که به مجرّد احتمال، استدلال باطا یم

پذیرند به همین علت از تألیف کتهاب دسهت ینمهای او را یشهاندشاگردانش شیو  پیدا کند 

دهم به من یم، و از شاگردش پرسید: تو را سوگند کردهپاکنوشته بود را  قبلاًکشید و هر چه 

بگویی این سیال از کجا برایت پیدا شد، شاگرد گفت: بر قلبم عهارض شهد اسهحاق کنهدی 

توانهد چنهین مطهالبی را مطهرح کنهد، شهاگرد گفهت: امهام حسهن ینمگفت: کسی م:ا تو 

این سخن را به من تعلیم نمود، کندی گفت: بله چنین سخنانی فقط از ناحیهه  عسکری

یهز و شهب ه آمی هانوشهتهکند به این صورت امام دین اسلام را از شهر یماین خاندان ل ور 

  .8983، ص 3، ج 8379 قمی،ع نجات داده است کنندهگمراه

 هاآندر برابر  موضع اماماز دین و  کنندگانگمراه

های دینی یتاقلدر کنار فرق و مذاهب کلامی مسلمان،  یعسکردر عصر امام حسن 

کردند که یک گروه از آنهان اقلیهت مسهیحی یمکومت اسلامی زندگی دیگری هم در قلمرو ح

با آنان تعاما هم داشهته اسهت و  یعسکری تاریخی امام حسن هاگزارشبودند که طبق 

 8188بحرانهی، ع است رفتهیم هاآنحتی برای سرکشی به بیماران آنان و شفای آنان به منزل 

بها  یعسهکر . اما در یک گزارش تاریخی آمده است کهه امهام حسهن 851، ص 2ج ، ق

ی بوده است سالخشکمسیحیان ساکن آنجا مواج ه جدی داشته است و علت این مواج ه هم 

آمده است و جاثلیق نصرانی عالم مسیحی آن روز به طلب باران به همراه  به وجودکه در زمان 

کرد کهه همهراه بها دعاههای ایشهان بهاران یمطلب باران  مردم به بیرون از ش ر رفته است و

خودشان باران نبارید دچار شک و تردید  استسقابارید. این ق یه مردم مسلمان را که با نماز یم

تها اینکهه معتمهد خلیفهه وقهت  اندشهدهکرد و حتی تعدادی از مردم متمایا به دین مسیحیت 

خواست کهه فکهری بکننهد.  امامرد و از را از زندان آزاد ک یعسکرعباسی امام حسن 

دستور داد تا همه مردم به همراه راهبان مسیحی به بیرون از ش ر بروند و به جهاثلیق  امام

دستور داد تا طلب باران بکند در ایهن هنگهام از غلهامش خواسهت تها اسهتخوانی را کهه بهین 
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اسهت تها حالهای دعهای از راهب مسیحی خو ازآنپسانگشتانش پن ان کرده بود خارج کند و 

که راهب دستانش را برای دعا بالا بهرد ابرهها کنهار رفتنهد و آسهمان یهنگامطلب باران کند و 

 ههاباراندر توضیح این اتفهاق فرمودنهد کهه دلیها ایهن  یعسکرصاف شد و امام حسن 

بود زیرا هر وقهت کهه  شدهپن اناستخوان یکی از انبیاء بوده است که در دست راهب مسیحی 

با ایهن  یعسکربارد امام حسن یمباران  شدتبهاستخوان یکی از انبیاء ال ی آشکار گردد 

جهاثلیق نصهرانی را  روشنگری مردم از دین بازگشته را به آیین اسلام بازگرداند و حربهه و فتنهه

  .115، ص 8، ج ق 8119راوندی، ع خن:ی کرده است
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 گیرینتیجه

که دوران امامتش که پر چالش ترین وضعیت سیاسی و فرهنگهی  امام عسکری

هها، هها، قیهامبوده است به خوبی توانسته است در مقابا تمامی فتنهه زمان همه ائمه

های فرهنگی و سیاسی موجود بایستد و به همراه شهاگردان و اصهحابش و ها و نحلهفرقه

ی مواضهع بسهیار م هم و اسهلامههای همچنین نمایندگان خهویش در سرتاسهر سهرزمین

ای اتخا  کرده است و در مقابا هر کدام از آن ا متناسب با نو  تبلیغ و فتنه انگیزی کوبنده

ای را طهرد و از مجلهس ای را لعن و نفرین کردند، عهدهاند. عدهاند موضع گرفتهکه داشته

، دسهتوردادند ای را توسط شاگردان به حقیقت واقعی اسلام متوجه کردندبیرون کردند، عده

ای را با نوشتن کتهاب بهر رد عقایهد ای فاصله بگیرند و همنشینی نداشته باشند عدهبا عده

اند جامعه آن روز را که به عمهد توسهط خلفها و اند و از این طریق توانستهآنان رسوا کرده

های فهراوان دچار شک و تردیدها عمال عباسی و همچنین اندیشمندان سایر فرق و نحله

 اند.ر غیبت امام م دیععج  کردهه بود م یای ورود به عصشد
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