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چکیده

عصر امام عسکری

از پر چالشترین عصرهای امامت ائمه

بوده است عصری که نحلهههای فکهری و

مذهبی فراوانی در آن به تبلیغ اندیشههای خود میپرداختند .و امام
واضح و آشکارترین موضعگیریها و فعالیتهای امام حسن عسهکری

را مجبور به موضعگیری کرده اسهت .از
در عصهر امامهت خهویش چهالش و

پیکار با فرقههای انحرافی غیر شیعی و همچنین جریانات سیاسهی عصهر امهامتش م:ها :اهها حهدیث ،ثنویهه،
معتزله ،اشاعره ،جاعلان حدیث ،قائلان به تجسم و روئیت خداوند متعال ،وجود ترکان و سهیطره کامها آنهان بهر
دستگاه خلافت عباسی ،و برخورد با فتنههای موجود عصر خویش بوده است .فرق انحرافی که بهشدت به دنبهال
ترویج عقاید و افکار خویش بودهاند .ایهن گروهها کهه از ف های سیاسهی موجهود آن زمهان کهه م متهرین آن
بیکفایتی خلفای وقت عباسی بوده است استفاده میکردند و در حال ترویج و تبیین افکار ضاله خویش بودهانهد.
اما امام حسن عسکری

باوجود همه فشارهایی که از طرف حکومت بر ایشان و اصحابش وارد بود از مبهارزه

و مقابله با جدی با تفکرات انحرافی پا پس نکشیدند و بهشدت با آنها مقابلهه کهرد و جامعهه اسهلامی آن روز را
بهسوی هدف مقدسی که در پیش داشت و آن هدف معرفی و شناسهاندن م هدی موعهودععج و آمهاده کهردن
جامعه اسلامی برای ورود به عصر غیبت بود م یا کرده است .امام حسن عسکری

برای مبهارزه بها اینگونهه

افکار از راههای متفاوتی م:ا :شاگرد پروری ،خن:ی کردن فتنههای آنان ،لعن ،نفرین ،طرد کردن آنها ،بهر حهذر
داشتن اصحاب و شیعیان از همنشینی با آنان ،ارتباطگیری با شیعیان از طریق سازمان وکالهت و تبیهین معهارف
اسلام حقیقی و نوشتن کتاب در رد عقاید آنان استفاده میکردند.
واژههای کلیدی :ثنویه ،اها حدیث ،اشاعره ،معتزله ،تجسم ،روئیت ،امام حسن عسکری
� دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ اسلام ،دانشگاه باقرالعلوم
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مقدمه

از اهداف اصلی انتصاب و انتخاب ائمه

توسط خداوند متعال و پیامبر اکهرم

هدایت و ارشاد جامعه و جلوگیری از به انحراف کشیدن آنان میباشد .عصهر امهام حسهن
عسکری

هم پر بوده است از انحرافات مذهبی و عقیدتی شیعی و غیر شیعی که مردم

آن زمان را دچار شک و تردیدهای زیادی کرده بهوده ،انحرافهاتی ماننهد :غلهات ،صهوفیه،
اسماعیلیه ،زیدیه ،مفوضه ،واقفیه ،ثنویه ،معتزله ،اشهاعره ،اهها حهدیث ،جاعلهان حهدیث،
انحراف کنندگان از دین ،تا جایی که امام عسکری

فرمودند که :شهیعیان عصهر مهن

بیشتر از شیعیان عصر پدرانم دچار شک و تردید شدهاند .عالحرانی ،8315،ص  . 111با این
توصیف امامت امام عسکری

که فقهط شهش سهال بهه طهول انجامیهد دارای فهراز و

نشیبهای فراوانی بوده است .از اقتدار ترکان در دربار خلافهت عباسهی تها زنهدانی رفهتن
توسط خلفای عباسی و تحت مراقبت شدید قرار گرفتن ایشان توسط عمال دولت

امام

عباسی عشیخ مفید ،8183 ،ج  ،8ص  . 389اما امام

علیهرغم همهه مشهکلات موجهود

بهشدت با انحرافات عصر خویش مقابله کردند و اصحاب و شیعیان را از شک و تردیدهای
به وجود آمده نجات میدادند.
در ایههن مختصههر بههه اوضهها سیاسههی و انحرافههات غیههر شهیعی عصههر امههام حسههن
عسکری

و سپس مواضع ایشان در مقابا آنها خواهیم پرداخت.
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وضعیت سیاسی عصر امام عسکری
خلفای معاصر

معتز عباسی
محمد بن جعفر متوکا بن محمد معتصم ملقب بهه معتهز در سهال  525در عصهر دوم
حکومت عباسی به خلافت رسید عیعقوبی ،8373 ،ج  ،5ص  . 211عصهری کهه در آن نفهو
عنصر ترک بسهیار زیهاد شهده اسهت و دوران نیرومنهدی و قهدرت خلافهت در عصهر اول را
تحتالشعا قرار داده است .بعد از درگیرهای فراوان بهین طرفهداران مسهتعین و طرفهداران
معتز سرانجام مستعین احمد بن محمد بن معتصم تحت فشار ترکان خود را از خلافهت خلهع
کرد و معتز که در سامرا بود به خلافت رسید عمسعودی ،ج  ،5ص  . 271معتز هنگام رسیدن
به خلافت  89سال داشت .وی پس از رسیدن به خلافت برادر خهود مییهد را از ولایتع هدی
خلع و زندانی کرد که پس از چند روز در زندان درگذشت .معتز که ترسیده بود کشتن میید را
به او نسبت دهند ق ات را جمع کرد تا گواهی دهند که اثری از قتا در او دیده نشده اسهت
عابن اثیر ،8378 ،ج  ،81ص  . 33اوضا خلافت در عصر معتز ب تر از دوران مستعین نشهد و
معتز هم تحت تأثیر و نفو ترکان قرار گرفت .ترکان ههرروز خواسهتههای مهالی خهویش را
بیشتر میکردند و خلیفه هم از پاسخ به خواستههای آنان ناتوان بود و درن ایت از سوی آنها
خلع شد و خلافت را به عمویش محمد بن واثق سپردند .ترکها پنج شب پسازآنکه معتهز را
خلع کردند او را به حمام بردند و او را از خوردن آب منع کردند تا اینکه از دنیا رفت عطبهری،
 .8312ج  ،9ص  . 391مدت خلافت معتز از وقتیکه در سامرا با وی بیعت کردند تا وقتیکه
خلع شد چ ار سال و شش ماه و بیست سه روز بود و در زمان کشتن فقط بیستوچ ار سال
داشت عطبری .8312 ،ج  ،81ص . 2515
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الم تدی عباسی
بعد از خلع معتز از خلافت با بالله بیعت شد .کنیهاش ابوعبدالله بود و از کنیزی به نام قرب
به دنیا آمده است .گفتهشده است که الم تدی بیعت کسی را نپذیرفت تا معتز را آوردند که خود
را از خلافت خلع کرده و گفت از انجام کاری که بدو سپردهاند ناتوان است و خهود مایها اسهت
که آن را به الم تدی واگذار کند .معتز دست خویش را دراز کرد و با الم تدی بیعت کرد آنگهاه
دور شد و خواص و بستگان بیعت کردند .این اتفاق در ماه رجهب سهال دویسهت و پنجهاهوپنج
هجری قمری بوده است عطبری .8312 ،ج  ،81ص  . 2511م تدی فهردی پارسها بهود و بهه
روش و ف یلت و اعتهدال و دیهنداری در میهان عباسهیان هماننهد عمهر بهن عبهدالعزیز بهود
عمسعودی ،8318 ،ص  . 321م تدی که دل به اصلاحات بسته بود اول از خهودش آغهاز کهرد.
امربهمعروف و ن ی از منکر کرد ،شرابخواری و نغمه گری کنیزان آوازهخوان را ممنهو کهرد،
هر جمعه در مسجد حاضر میشد و برای مردم خطبه میخواند ،مردم را راهنمایی میکهرد ،بهر
دیوانها نظارت داشت گنبدی بنا کرد و آن را گنبد دادگستری نامید که برای عمهوم مهردم در
آنجا مینشست ،فشار او در این موارد بر عوام و خهواص سهنگین آمهد و از او بهه تنهن آمدنهد
عطقوش ،8317 ،ص  . 895در ایام خلافت م تدی اوضا داخلهی و خهارجی حکومهت وی بهه
همریخت و شورشهایی صورت گرفته است .مردم در بغداد بر وی شوریدند و از بیعهت کهردن
با او تمرد کردند ،علویان درجاهایی از سرزمینهای اسلامی سر به شورش برداشتند ،حسن بهن
زید علوی در طبرستان شورش کرد ،انقلاب زنگیان بالا گرفت ،خوارج در موصا شورش کردنهد
عدهای در فلسطین و اردن قیام کردند ،ترکان سر به نافرمانی زدند .و خلیفه که تصمیم گرفتهه
بود فرماندهان ترک را بهوسیله همدیگر سرکوب کند موفهق نشهد و درن ایهت توسهط همهین
ترکان خلع و شکنجه شد و در رجب سال  522هجری قمهری جهان داد .خلافهت م تهدی تها
زمانی که کارش به پایان رسید یهازده مهاه و بیسهتوپنج روز طهول کشهید و همهه عمهر وی
سیوهشت سال بوده است عطبری .8312 ،ج  ،81ص . 2311
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احمد معتمد
بعد از مرگ الم تدی در سال  522با احمد معتمد پسر جعفر متوکا در همهان روزی
که الم تدی کشتهشده است بیعت شد عیعقوبی ،8373 ،ج  ،5ص  . 217ترکها بعهدازاین
که م تدی را کشتند و خلافت را به معتمد واگذار کردهاند از ایشان خواسهتند کهه یکهی از
برادرانش را امیر سپاه کند و خلیفه برادرش ابواحمد طلحه موفق را امیر کرد .موفق جهانی
دوباره به خلافت عباسی در دوران معتمد داد همه کارها در دست او بود ،ولی خطبه و سکه
را برای خلیفه نگه داشت و او را امیرالمیمنین نامید عطقهوش ،8317 ،ص  . 893مورخهان
گرچه درباره م تدی مطالبی تمجید آمیز نوشته و او را ستایش کردند اما در بیهان فسهاد و
اخلاق معتمد اتفاقنظر دارند که او اها عیاشی و خوشگذرانی بود و آنچه برای او اهمیت
نداشت و م م نبود کار و گرفتاریهای مردم بود .ازاینج ت مردم از او رویگردان شدند و
چشم امید خود را به برادر او موفق دوخته بودند زیرا زمام امور در دست ایشان بوده اسهت
عپیشوایی ،8318 ،ص  . 251معتمد یازده روز مانده از رجب سال دویست و هفتاد ن هم در
بغداد وفات کرد .خلافتش بیستوسه سال و سه روز طول کشید .در زمان خلافت او یعقوب
لیث صفاری و علی بن محمد صاحب الزنج کهه ههردو شهورش کهرده بودنهد درگذشهتند
عمسعودی 8391 ،ج  ،5ص . 212
ورود ترکان به دربار خلافت عباسی

غلامان ترک که همزمان با فتوحات سرزمینهای آسیای مرکهزی توسهط مسهلمانان
بهعنوان برده وارد بغداد شدهاند کمکم بهعنوان برده به دستگاه خلافت نزدیک شدهاند و به
علت روحیههای دلاوری و جنگجوی که داشتهاند معتصم به آنها اختیارات سیاسهی داد و
آنها را در مسائا سیاسی دخالت داد و برای آنها فرماندهی سپاه مشهخ

کهرده اسهت

عطبری ،8312 ،ج  ،83ص  . 2931و زمانی که اعتماد این خلیفه به دلایلی از دو قطهب و
عنصر مقتدر نظامی عرب و ایرانی دستگاه خلافت سلب گردید ،آنها را کهه مشهارقه ههم
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میگفتند وارد صحنه شدند .معتصم در این دوران به اقتدار عرب و ایرانی پایان داده شد و
ترکان ،بدون رقیب جدی بر تمامی امور خلافت بهویژه امور نظامی و سپاه تسهلط یافتنهد.
اگرچه این دوران ،کوتاه بود اما تأثیرات م می منجمله سهرکوبی شهورشها و فتنهههای
دوران معتصم داشتند که ازجمله ایهن سهرکوبیها میتهوان بهه سهرکوبی شهورش بابهک
خرمدین به فرماندهی افشین اشاره کرد عیعقوبی ،8373 ،ج  ،5ص  . 172این نفو و اقتدار
ترکان کمکم مایه ضعف و اقتدار حکومت عباسی شده بود و اقتدار و نفهو آنهان بههجایی
رسیده بود که حهق انتخهاب خلیفهه را مخهت

بهه خهود میدانسهتند .و درن ایهت آنهها

توانستهاند متوکا عباسی دهمین خلیفه سلسله عباسیان را جایگزین واثق کنند و از این به
بعد بود که قدرت و نفو آنها روزبهروز بیشتر میشد و حتهی بههراحتی میتوانسهتند کهه
علاوه بر تعیین خلیفه ،وزیر ،امیر و ق ات را هم عزل و نصب کنند .این نو قدرت گرفتن
و نفو بیسابقه و اقتدار در دربار خلافت عباسی علاوه بر آنکه موجب به خلافهت نشسهتن
خلفای بیاراده ،ضعیف و عیاش بوده است سهبب حیفومیها شهدن بیتالمهال بهه دلیها
بیکفایت و بیتدبیری خلفا بوده هم است .در زمان معتصم به دلیا اینکه اختیارات کهافی
به دست آوردهاند یکی از فرماندهان آنان به نام افشین که فردی دارای نفو در دربار بهود
از این نفو سوءاستفاده کرد و نقشه جدایی و استقلالطلبی ترکان از عباسیان را کشید و در
پی تأسیس دولتی مستقا در سرزمینهای اشروسنه بوده است اما نقشه او افشها شهد و در
پی آن شکست خورد و از آن به بعد سیاست خلیفه نسبت او تغییر کرد و دستور داد او را به
ات امهای فراوان ازجمله تلاش برای شکست عباسیان و تعصب مجوسی داشتن زندان کرد
عطبری ،8312 ،ج  ،81ص  . 2917و درن ایت در زندان فوت کرد .در آن زمان بها ح هور
ترکان و نفو زیادی که در دربار درست کردهاند اوضها سیاسهی خلافهت بسهیار آشهفته و
بههمریخته شده بود و به همین علت خلفای بنیعباس تصمیم گرفتند مرکز خلافهت را از
بغداد به سامرا انتقال دهند عیعقوبی ،8373 ،ج  ،5ص . 171
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شورش و نفوذ ترکان در دربار خلافت و مواضع امام عسکری

محققان و مورخان تاریخ اسلام عصر دوم خلافت عباسی را عصر نفو و تسلط ترکان
بر دربار عباسی میدانند عطقوش ،8317 ،ص  . 811عصری که غلامان ترک چنان بر امور
کشور و خلافت مسلط شده بودند که بهجای فرمانبری از خلیفه عباسی او را به زیر فرمان
خودشان درآوردند .و اگر خلیفه خواستههایشان را برآورده نمیکرد او را برکنار یا بهه قتها
میرساندند .تسلط و نفو آنها چنان زیاد شده بود که خلافت یک امر تشریفاتی شد .نمونه
این خلفای تشریفاتی و برکنار شده معتز عباسی بود که بعهد از برکنهار شهدن دسهتور بهه
شکنجه او را هم دادند تا درن ایت جان سپرد عمسعودی ،8391 ،ج  ،5ص . 273
اما براثر این تسلط و قلدری ترکها شرایط و وضعیت نابسامانی در دربهار عباسهی و
قلمرو حکومت آنها به وجود آمده است که اولین پیامد تجزیه قلمرو دولت عباسهی بهوده
است در همین ایام که همزمان با عصر امام حسن عسهکری

بهوده اسهت صهفاریان،

طولونیان ،طاهریان و علویان طبرستان هرکدام بخشی از قلمرو عباسی را جدا ساختهاند و
بر آن حکومت میکردند و حیطه قدرت حکومت عباسی را محدود کردهاند .در همین عصر
به دلیا وضعیت نابسامان اقتصادی و بیعدالتی و وجود خلفای ضعیف و بیاراده قیامها و
شورشهایی در سرزمینهای اسلامی به وقو پیوسته است .ازجمله این قیهام و شهورشها
میتوان به شورش افشین ترک در اوایا قدرت گرفتن ترکهان ،شهورش بابهک خرمهدین
شورش صاحب الزنج و قیامهای صورت گرفته از سوی علویان اشاره کرد .در همین زمان
ترکان به تعویض و قتا خلفا هم قانع نشدهاند و به دنبال تشکیا حکومت هم بودند که از
میان فرماندهان و چ رههای شاخ

آنها احمد بن طولون بهوده کهه در همهین ایهام در

مصر تشکیا حکومت داد و حکومت طولونیان را تأسیس کرده است.
امام حسن عسکری

علیرغم همه مشکلاتی که خلفای عباسی برای ایشان ایجاد

کرده بودند و فشارهایی که از طرف آنها واردشده بود تا جایی که حتی ارتباط شهیعیان را
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ج ت پرداخت وجوهات ،بسته بودند ،بهصهورت علنهی از آشهوبها ،شهورشها ،قیامههای
صورت گرفته توسط علویان و حتی حکومتههای مسهتقلی کهه ایجادشهده بهود ازجملهه
حکومت ابن طولون در مصر که همه نشئتگرفته از نفو ترکان علیه خلافت بود ،حمایهت
نکرد و حتی صاحب الزنج را که مدعی بهود از آل ابیطالهب اسهت و علیهه للهم و سهتم
عباسیان به پا خواسته است را طرد و ادعاهای او را باطا و محکوم کرد و حتی فرمودنهد:
َ

َ َ ْ

« َصاحِ ُب ِّ
ِالز ْنجِل َ
یسِم َِّناِأ ْهلِال َبیت» عابن ش رآشوب ،8379 ،ج  ،1ص . 131

انحرافات اهل سنت
اهل حدیث

اها حدیث گروهی از علمای اسلام هستند که از اصا با علم کلام ،یعنی بحث عقلی
در مسائا اصولی اسلامی ،مخالف شدند و آن را حرام و بدعت دانستند عمط ری ،8371 ،ج
 ،5ص  . 51این گروه که در گردآوری حدیث میکوشند ،در اسهتنباط احکهام از نصهوص
بیرون نمیشوند و از قیاس بهشدت میپرهیزند .آنها در استنباط احکام شرعی منابع خود
را منابع خود را به کتاب و سنت منحصر کرده و به نقش عقا در استنباط شریعت اعتنایی
نداشتند .به همین سبب آنها را اها لاهر نیز خواندهاند .در برابهر اصهحاب حهدیث ،ر ی
گرایان دریافتهای عقلی خود را در استنباط احکام دخالت میدهند و ازاینرو به آنها اها
قیاس گفتهاند.

اها حدیث در عصر امام حسن عسکری
اها حدیث یا همان لاهرگرایان که پیشوای آنهان احمهد بهن حنبها متوفهای 518
هجری قمری است عطبری ،8312 ،ج  ،82ص  . 89آنان از فرقههای انحرافی غیر شیعی
هستند که در کنار دیگر فرق انحرافی غیر شیعی مانند :معتزله ،اشاعره ،اها حدیث ،قائلان

انحرافات فکری غیر شیعی عصر امام عسکری

و نحوه مواجهه امام

به تجسیم و روئیت خداوند بودند ،در عصر امام عسکری
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وجود داشتهاند و هرکهدام از

آنها به دنبال نشر ،تبلیغ و یارگیری برای عقاید خود یعنی مخلوق بودن قرآن ،قدیم بودن
قرآن ،قابا جسم بودن خداوند متعال ،قابارؤیت بودن خداوند متعال و دیگر عقایهد خهود
بودهاند .اها حدیث که بعد از به خلافت رسیدن متوکا عباسی فرقه موردحمایت دسهتگاه
خلافت شده بود .به دنبال یکهتازی و انزوای تفکرات عقاگرایان بوده است بعد از متوکها
هم این فرقه کموبیش از حمایت خلفای عصر امام عسکری

برخوردار بوده است .اها

حدیث که اعتقادی به علم کلام نداشهتهاند عربهانی گلپایگهانی ،8319 ،ص  . 551و تمهام
استنباط آنها و فتاوای آنها بر اساس حدیث و روایت بوده است مجبور به جعها حهدیث
هم میشدند و این میتوانست مشکلاتی را برای عوامالناس اعم از شیعی و غیر شیعی بهه
وجود بیاورد .ازآنجاییکه جامعه شیعی هم به دلیا فرقههای زیاد و سهردرگمی بهه ج هت
مشخ

نبودن تکلیف امام بعدی دچار سردرگمی شده بود .امهام عسهکری

ههم بهه

همراه اصحاب یارانش در مقابا این افراطیگریهای اها حدیث و دیگران ایسهتادهاند و
به روشنگری پرداختند.

موضع امام

در برابر اها حدیث

در عصر امام عسکری

گروهی بر برداشت لاهری از دین حمایت میکردند این

گروه که از فرقههای اها سنت بودهاند افرادی نقا گهرا بودنهد و بههغیراز لهاهر آیهات و
روایات تفسیر و تأویا عقلی را نمیپذیرفتند و تن ا ملاک آنها همان لاهر آیات و روایات
بود و به این دسته اها حدیث میگفتند.
در میان علمای اها سنت از احمد بن حنبا بهعنوان امام اها حدیث یادشده اسهت
عربانی گلپایگانی ،8319 ،ص  . 589بعد از روی کار آمدن متوکا عباسی و حمایهت اهها
حدیث عرصه برای فعالیت آنها بیشتر شده است و جولان آنهها و تفکراتشهان در عصهر
امامت امام هادی

و امام حسن عسکری

قوت گرفته بود به همین خاطر میطلبید
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که ائمه روشنگری بیشتری در مقابا اها حدیث داشته باشند تا یهاران و جامعهه اسهلامی
که آگهاه و

تحت تأثیر تفکرات حدی:یها قرار نگیرند .در این ایام امام حسن عسکری

مطلع از تفکرات دو جریان کلامی اها سنت یعنی معتزلهها و حدی:یها بوده است معتقهد
به رعایت تعادل میان عقاگرایی و یا تفکر معتزله و ن
است شدهاند و علاوه بر این به ن

که همان فکر اها حدیث بهوده

که کلام وحی و فرمایشات آبا خویش اسهت قائها بهه

تفکر و عقا هم بودند به همین دلیا فرمودند« :علییم ِایالرمفِنهنییِحییابِالیبِالب ییفِوِ

مراتیحِأاوابِالحممة» عدیلمی 8111 ،ق ،ص  . 597یعنی بر شما باد به تفکر ،کهه تفکهر
مایه حیات قلب شخ

بصیر و کلید در حکمت است .همچنین امام

در نامهای علهی

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

اعتزال به معنایی کنارهگیری و دوری جستن ،منزوی شهدن و گوشهه گهرفتن اسهت
عدهخدا ،8377 ،ج  ،5ص  . 8312در علم فرقه شناسی یکی از مکاتب م م و پر سروصدا
در اسلام است که در اوایا قرن دوم هجری قمری توسط شخصی به نام واصا بن عطهاء
ععاملی ،8372 ،ج  ،8ص  . 29پایهگذاری شده است .واصا بن عطاء از شهاگردان حسهن
بصری است .همچنین آمده است که واصا بن عطا شاگرد ابو هاشم عبدالله بن محمد بن
حنفیه است و این عبدالله خود شاگرد پدرش محمد که شهاگرد ح هرت علهی

بهوده

است بود ععاملی ،8372 ،ج  ،8ص  . 29تفکر مکتب معتزله مخهالف اصهلی اهها حهدیث
بوده است .معتزلهها راهحا اثبات تمامی مسائا شرعی را عقا میدانستند و اگهر نقلیهات
واردشده در تعارض باعقا بودند همه آنها را کنار میزدند عبغهدادی 8111 ،ق ،ص . 99
معتزلهها دارای پنج اصا بودند که هر کس به آنها اعتقاد داشهته باشهد معتزلهه خوانهده
میشود .اصول آنها عبارتاند از :اصا توحید ،اصا عدل ،اصا وعد و وعید ،اصا منزلهه
بین المنزلتین و اصا امربهمعروف و ن ی از منکر عحیدر 8115 ،ق ،ج  ،5ص . 882
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معتزله در عصر امام حسن عسکری
اندیشه اعتزالی که سابقه ل ور و بروز در عصر امویان را هم داشته است اما نتوانسته
است خودنمایی کند در دوره عباسیان عصر شکوفایی و عزت و طلایی خود را پشهت سهر
گذاشت در دوره عباسیان باروی کار آمدن سفاح اولین خلیفهه عباسهی و بعهدازآن منصهور
عباسی کمکم به دنبال خودنمایی و دخالت در امور حکومتی و مملکتی بودهاند تا جایی که
منصور عباسی در جواب انتقاد یکی از سران معتزله به نام عمرو بن عبید که معترض عدم
برقراری عدالت در دولت عباسی بود گفت که اگر شما و همفکرانت مهرا در امهر حکومهت
یاری کنید من حاضرم م ر حکومت را در اختیار شماها بگهذارم و عمهرو گفهت کهه شهما
عدالت به عدالت رفتار کنید ما شمارا یاریخواهیم کرد .بعدازآن و در زمان م دی عباسهی
شرایط برای معتزلهها ب تر شده است زیرا خلفای عباسی مجبور شدند بهرای جلهوگیری از
زنادقه و تفکر الحادی آنان از معتزلهها کمک بگیرند .بعدازاین کمکم عصر اقتدار و عهزت
معتزلهها شرو شده است و از حمات کاما خلفای عباسی برخوردار گشتند و عقیهده آنهان
بهصورت یک مکتب رسمی پذیرفتهشده است و با مخالفین آنان یعنی اها حدیث برخورد
میشد عربانی گلپایگانی ،8319،ص  . 322اما این احترام و اقتدار مقطعی بود و باروی کار
آمدن متوکا عباسی در سال  535هجری قمری اندیشه معتزلهها دوباره به حاشیه رفت و
خلیفه در نقطه مقابا آنان قرار گرفت و از اها حدیث حمایت کرد .تا جایی که گفتهشهده
است که اها حدیث در مساجد مینشستند و علیه اندیشه اعتزالی نقا حدیث میکردند و
حتی آنان را تکفیر میکردند عبغدادی ،8187 ،ج  ،3ص . 512
عصر امام عسکری

هم همزمان بود با به حاشیه رفتن معتزلیهها ولهی آن ها بها

توجه به این که از طرف خلفای عباسی حمایت نمیشدند و حتی تفکر مقابها آن ها یعنهی
اها حدیث مورد حمایت خلفا بود در عین حال آن ا همچنان به اندیشه خود پایبند بودند و
برای آن تبلیغ میکردند ،کتاب مینوشتند و دیگران را دعوت به این امر مینمودند .نمونه
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آن هم نوشتن کتابی تحت عنوان تناقض القرآن است که توسط اسحاق کندی نوشته شده
بود .نویسنده این کتاب بعداً در مقابا برهان قاطع امام حسن عسکری

در رد عقایهد

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
و اختلافات زیادی را موجب شد بحث کلام خدا و مخلوق بودن یا نبود آن بود .این مسهئله
«خلق قران» آنگونه با تاریخ معتزله قرین شده است که هرگهاه صهحبت از معتزلهه شهده
است این مسئله به هن نیز خطور میکند .و این جریان به صورت ناگزیر با ق یه افراطی
و فوق العاده متعالی معتزلیان درباره ات ال ی و صفات او ،ارتباط کامها دارد .زیهرا آنهان
بودهاند که در عصر عباسیان به این مسئله دامن زدند و خلیفه ٴ◌ عباسی ،بر اسهاس ر ی و
نظر آنان ،فقی ان و محدثان را به عقیده وا میداشت و برخهی از همهین فقی هان سهخت
گیریهای را وارد میکرد و افکار عمومی را در زمان سه نفر از خلفای بنی عبهاس یعنهی
مأمون ،معتصم و واثق ،به خود مشغول ساخت .تا جایی که مأمون به اسحاق بن ابهراهیم،
حاکم بغداد ،نامهای نوشت و دستور داد که نظهر علمها ،فق ها و محهدثین را دربهاره قهران
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
هم به آن عقیده قائا نشود طرد شود عابن اثیر ،8378 ،ج  ،82ص . 853
این جریان در تاریخ به «محنه القران» ش رت یافت و در اک:ر کتاب ای تاریخی از آن
صحبت شده است .طبری میگوید :مأمون به همه ٴ◌ عاملان خهویش در ولایت های شهام،
حمس .،اردن وفلسطین نامه نوشته و آن ا را مورد امتحان قرار داده عطبری ،8312 ،ج 83
ص  . 2725یعقوبی در کتاب خویش از ادامه این واقعه در دوران اب بعد از مهأمون یعنهی
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
بودهاند آزاد کنند و همگان را خلعت پوشاند و برنامههایی در ن ی از خصومت و مناقشه به
اطراف نوشت عیعقوبی ،8373،ج  ،5ص . 112

موضع امام

در برابر اندیشه معتزله

اندیشه اعتزال که دارای اصحاب و طرفداران زیادی بوده است به اصهحاب توحیهد و
عدلیه هم معروف گشته است عش رستانی ،8182،ج  ،8ص . 27
اندیشه معتزله دارای اصول پنج گانه توحید ،عدل ،وعد و عید ،منزلهه بهین المنهزلتین و
امر به معروف و ن ی از منکر است ععاملی ،8372 ،ج  ،5ص  . 39تفکر اصحاب معتزله کهه
در مقابا تفکر اصحاب اها حدیث قرار گرفته بود معتقد به استفاده از عقا در کنار آیهات و
روایات برای استنتاج دین و اصول آن بود .در عصهر امهام حسهن عسهکری

چ رهههای

شاخصی از آن ا مانند جاحظ و ابوال ذیا زندگی میکردند و علیرغم مخالفت حکمهای وقهت
دولت عباسی بر ادعای خود محکم ایستاده بودند و به تبلیغ آن میپرداختند واز عقایهد خهود
در مقابا ن
ائمه

گرایان دفا میکردند .امهام حسهن عسهکری

قائا به تعادل بین عقا و ن

در ایهن دوره م:ها دیگهر

بودهاند .یعنی علاوه بر ایهن کهه بهه نه

قهرآن و

روایات اهمیت میدادند تأکید زیادی بهر اسهتفاده از فکهر و عقها داشهتهاند و در ایهن بهاره
فرمودهاند« :علیم ِاالرمفِنانیِحیاهِالبِالب یفِوِمراتیحِااوابِالحممی» عمجلسهی ،8323 ،ج
 ،21ص  . 551یعنی بر شما باد به اندیشیدن زیرا اندیشیدن حیات دل آگاه و بصهیر اسهت و
کلید درهای حکمت است .همچنین امام

در زمینه استفاده از عقا در نامهای که به پهدر

شیخ صدوق نوشتهاند او را به تفقه و تعقا در دین توصیه میکنند عقرشی ،8391 ،ص . 11
نظریه خلق قرآن از جمله اندیشههای معتزلیها بهوده اسهت .کهه در پهی مجادلهات
کلامی و بحثهای داغ اعتقادی عصر بنی عباسی ودر میان تفکرات افراطی و واهی زیادی
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که کنار تفکر اسلام ناب محمدی رواج پیدا کرده است .این بحث و اعتقهاد کهه بهه گفتهه
مورخان از عصر مأمون عباسی شرو شده است مشکلات زیادی را در بین علمای مذهبی
و سیاسیون به وجود آورده است تا جایی که اگر کسانی مخالفت خویش را با نظهر مهأمون
عباسی خلیفه وقت اعلام میکردند به زندان میرفتند و شکنجه میشدند م:ها احمهد بهن
حنبا که گفته میشود هزار تازیانه خورده است عیعقوبی ،8373 ،ج  ،5ص  . 173و در بین
آن ا حتی کسانی هم کشته میشدند عطبری ،8312 ،ج  ،82ص  . 55آمده است که مأمون
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
مخالف نظر او ر ی داده است را به مأمون گزارش دهد و هر کسی هم مطابق نظر او قائا
به مخلوق و حادث بودن قرآن بوده است را آزاد کنهد عابهن اثیهر ،8378 ،ج  ،87ص . 21
موضو خلق قرآن آنقدر داغ شده بود که یک مسأله عقیهدتی و فکهری تبهدیا بهه یهک
مسأله ٴ◌ سیاسی شده بود تا جایی که شرط آزادی اسیران مسلمانی که در روم حبس شده
بودند اعتقاد به خلق قرآن بوده است عیعقوبی ،8373 ،ج  ،5ص . 172
اما موضع امام حسن عسکری

در برابر این فتنه و تفکر غلط در مرحله اول تبیین

و تشریح خط فکری و عقیدتی شیعه بوده است و در مرحله دوم جلوگیری از ورود به ایهن
گونه بحث و جدلهای بی وده بوده است .امام عسکری

در پاسخ به یکهی از شهیعیان

بغداد به نام عیسی بن عبید که در باره بحث خلق قرآن سیال کرده بود مینویسهد :بسهم
الله الرحمن الرحیم خداوند ما و شما را از مبتلا شدن به این فتنه حفظ نمایهد کهه در ایهن
صورت خداوند بزرگترین نعمت خویش را به ما ارزانی داشت و در غیر اینصورت هلاکت و
گمراهی است .امام در این مورد میفرماید به عقیده ما بجث و جدل در مورد قرآن بدعتی
است که هم سیال کننده و هم جواب دهنده در آن شریک هستند زیر که سیال کننده به
دنبال چیزی است که برایش سود و حاصلی ندارد و جواب دهنده هم برای موضوعی سعی
و تلاش میکند که در توان او نمیباشد .پس خالقی غیر از خدا نیست و بقیه همه مخلوق

انحرافات فکری غیر شیعی عصر امام عسکری

و نحوه مواجهه امام

با آنها 121

او هستند و قرآن هم کلام خداست پس از پبش خود برای او اسمی قرار نهده کهه در غیهر
اینصورت از گمراهان خواهی شد .و ما میبینیم که امام عسکری

به صهراحت یهاران

خود را از ورود به این بحث باز میدارد عصدوق ،8391 ،ص  . 818یکی دیگر از یاران امام
حسن عسکری

به نام ابوهاشم میگوید که خیلی علاقمند بودم بهه اینکهه نظهر امهام

عسکری

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

عسکری

به من فرمودند مگر روایت امام صادق

َّ َ

ُْ
که فرموده است وقتی که ال ُِه َوِ

الل ُیِأ َحدِ نازل شد خدواند متعال برای او چ ار هزار بال خلق کرده است و همه در برابر آن
تواضع میکردند واین است نسبت خداوند متعهال عراونهدی 8119 ،ق ،ج  ،5ص  . 217در
یک روایت دیگری آمده است که همین جناب ابوهاشم میگوید که در این فکر بودم کهه
قرآن مخلوق است یا غیر مخلوق که امام عسکری

در این بهاره بهه مهن گفتنهد کهه

خداوند آفریننده همه چیز است و هر چیهزی غیهر او مخلهوق اسهت عصهدوق ،8391 ،ص
. 551
اشاعره

مذهب اشعریه از نامدارترین مذاهب کلامی اهها سهنت اسهت کهه در قهرن چ هارم
هجری قمری توسط ابوالحسن اشعری به وجود آمده اسهت .ابوالحسهن اشهعری متوفهای
ع 331هجری قمری در بصره به دفا از عقاید خود و مخالفت با تفکرات معتزله برخاست
و مکتب کلامی او در میان اها تسنن ش رت یافهت عربهانی گلپایگهانی ،8319،ص . 553
اشعری در ابتدا معتزلی م ذهب بود ولی به دلیا ناتوانی استادش ابوعلی جبایی در پاسخ به
سوالاتش از مذهب معتزله روی گرداند عفرمانیان ،8319 ،ص  . 818ابوالحسن اشهعری در
سخنوری و منالره م ارت داشت و منالره او با استادش ابوعلی جبایی و سهخنرانیهایش
در بصره در موفقیت و ش رتش نقش زیادی داشتهاند .اشعری علاوه بر سخنرانی ومنهالره
برای اثبات دیدگاههای کلامی خویش دست به تألیف ههم زده اسهت و کتاب هایی در ایهن
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زمینه نوشته است که معروفترین آن ا کتاب مقالات الاسلامیین میباشد .اشاعره بر خلهاف
معتزله که متکی بر روش عقلی برای استنباط احکام شرعی هستند معتقدند که استفاده از
عقا در ف م مسائا شرعی ضرورت دارد اما استفاده از آن مطلق نیست بلکه باید مقید به
ن

باشد و گرنه عقا به تن ایی به گمراهی میرود .آنها در هنگام تعرض میان عقها و

ن

و نقها در هنگهام

جانب ن

را می گرفتند و بر این عقیده بودند که عقا باید از ن

تعارض تبعیت کند .ابوالحسن اشعری و پیروانش دارای برخی اصول اعتقادی هسهتند کهه
عبارتند از :زائد بودن صفات بر ات خدواند ،عصدوق ،8371 ،ج  ،8ص  . 311قدیم بهودن
کلام خدا ،عش رستانی 8182 ،ق ،ج  ،8ص  . 28قابا روئیت بودن خداوند ،عقرشی،8378 ،
ص  . 839وجوب نصب امام بر خلهق ،عمجلسهی ،8311،ج  ،2ص  . 82در مهورد صهحابه
نباید جز به نیکی یاد کرد و اینکه خدواند متعال خود خالق همهه اعمهال بنهدگان اسهت و
بندگان اختیاری از خود در خلق افعال خویش ندارند .عمجلسی ،8311 ،ج  ،2ص . 82

موضع امام

در برابر اشاعره

از م مترین فعالیتهای فرهنگی عصر امام حسن عسهکری

برخهورد بها مکتهب

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
نشدن شیعیان و یاران اها بیهت
امام

و جلهوگیری از تهرویج تفکهر آنهان مهورد مواج هه

قرار گیرد.
امام حسن عسکری

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

طریق نامه و مکاتبه به وکلای خویش پاسخ به سیلات و شب ات را میداد در پاسخ به نامه
ابراهیم حمدانی درباره شب ه جسهم بهودن خداونهد کهه از اعتقهادات اشهاعره بهوده اسهت
مینویسد :پاک و منزه است خدایی که هیچ گونه حد و مرزی برای او نیست و هرگز ایهن

انحرافات فکری غیر شیعی عصر امام عسکری

و نحوه مواجهه امام

با آنها 123

گونه توصیف نمیشود و هیچ م:ا و مانندی برای او نیست و او شنوای داناست .عصهدوق،
 ،8391ص . 811
همچنین امام حسن عسکری

درباره شب ه روئیت خدواند متعال در جواب نامهای

مینویسد :پذیرش این شب ه به هیچ وجه جایز نیست زیرا لازمه روئیت جسم بودن اسهت
در صورتی که خداوند متعال منزه از جسم بودن است عطبرسی 8113،ق ،ج  ،8ص . 1
جاعلان حدیث و موضع امام

در برابر آنها

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

و یا حتهی

قبا از اسلام و در دیگر ادیان ال ی بوده است و این سنت غلط که دارای دلایا گونهاگونی
ازجمله :انحرافهای عقیدتی ،تعصبات قومی و مذهبی ،خدمت به حاکمان جور و سهتمگر،
چپاول و مالاندوزی و غلو بوده است تا عصر امامت امام حسن عسهکری
داشته است .یک نمونه از این افراد که از وکلای امام عسکری

ههم ادامهه

هم بوده است به سبب

مالاندوزی جعا حدیث میکرد و به دروغگویی و تکذیب علیهه امهام ههادی
حسن عسکری

پرداخت و این شخ

عره بن یحیی معروف به عروه الدهقان یا عروه

الوکیا بود .کشی میگوید عروه بن یحیی که خدا او را لعنت کند بر امام هادی
حسن عسکری

دروغ میبست و اموال امام

او دروغ میگفت تا اینکه امام عسکری

و امهام
و امام

را برای خودش تصرف میکرد و بهه

او را لعنت کرد و به شیعیانش دستور داد که او

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

او را لعن

و نفرین کرد عروه بن یحیی از دنیا رفت عکشی ،8311 ،ج  ،2ص . 271
قائلان به تجسیم و روئیت و موضع امام در برابر آنها

همانگونه که بیانشده است عصر امامهت امهام حسهن عسهکری

بهه دلیها وجهود

شب هها و تفکرات انحرافی زیاد این ضرورت را به وجود آورده است کهه امهام

میبایسهت
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تصمیمی قاطع در برابر مواضع آنها اتخا میکردند تا یاران و اصحاب را از گمراهی و انحراف
بازدارند .یکی از این دستهها کسانی بودند که قائا به تفکهر تجسهم و روئیهت خداونهد متعهال
بودهاند .امام عسهکری

در مقابها ایهن فرقهه و افهراد ،اصهحاب و شهاگردان خهویش را از

همنشینی و همکلامی با آنها بر حذر میداشت و در جواب ابراهیم بن حمدانی نوشهتهاند کهه:
«پاک و منزه است خدایی که هیچ حدومرزی ندارد ،هرگز اینگونه توصیف نمیشود ،هیچ م:ا
و ماننههدی بههرای او نیسههت و او شههنوای داناسههت» عصههدوق ،8391 ،ص  . 811در ایههن کلههام
تجسم و شباهت خداوند متعال به مخلوقات را نفی میکند و فرمودند این گروه ههیچ

امام

شناختی از خداوند متعال ندارند عمجلسی ،8323 ،ج  ،21ص . 581
انحرافات غیرمسلمان
ثنویه

یکی از مذاهبی که در زمان امامت امام حسن عسکری

وجود داشت مکتب و مذهب

ثنویه بوده است .ثنویان یا همان دوگانهپرستان به کسانی گفته میشده است که قائا به قهدیم
بودن نور و للمت بودهاند عش رستانی 8182 ،ق ،ج  ،5ص  . 215دوگانهپرستان معتقهد بودنهد
که نور و للمت هر دو در قدیم بودن مساوی هستند آنها همچنین معتقدند که ههر مخلهوقی
مخلوق خلق اول است .این دسته که قبا از امامت امام عسکری
وجههود داشههتهاند و مههورد تههوبیخ ائمههه
عسکری

موضع امام

ههم در جامعهه اسهلامی

قرارگرفتههه بودنههد در عصههر امامههت امههام حسههن

هم با مواضع سخت و روشنگریهای امام عسکری

مواجه شدهاند.

در برابر ثنویه

ثنویه به کسانی گفته میشود که معتقد به ازلی و قدیم بودن نهور و للمهت هسهتند
عش رستانی 8182 ،ق ،ج  ،5ص  . 215این گروه هم یکی از فرقههای گمراه عصر امامت

انحرافات فکری غیر شیعی عصر امام عسکری

امام حسن عسکری
عسکری

و نحوه مواجهه امام

با آنها 191

هستند و حتی گفتهشده است که این فرقه در عصر امهام حسهن

به وجود آمهده اسهت و آنهها از مجوسانهد عطریحهی 8182 ،ق ،ج  ،2ص

 . 871امام حسن عسکری

م:ا دیگر فرق انحرافی نسبت به ایهن فرقهه ههم خیلهی

حساس بوده است و اصحاب ،یاران و شیعیان را از نزدیکی با آنا و افکهار آنهها بهر حهذر
میداشت زیرا امام

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

بگذارد میترسید به همین علت حتی حاضر نشد که برای یک فرد ثنوی از خداوند متعهال
طلب رحمت کند و در جواب کسی که از ایشان خواسته بود تها بهرای پهدر ثنهوی و مهادر
میمنهاش طلب رحمت و بخشش کند فرمودند که« :رحی ِاللییِوالیدت ِوِال یاقِمن و یی»
عاربلی 8158 ،ق ،ج  ،5ص  . 938یعنی اینکه خداوند مادرت را بیامرزد و تاء دونقطه است
به این معنی که والدیک نیست که شاما پدر و مادر هر دو شود.
محمد بن ربیع شیبانی میگوید در اهواز با یکی از اها ثنویه منالره و مباح:ه داشتم
و بعدازآن به سمت سامرا حرکت کردم و تعدادی از کلمات و شب ههای مرد ثنوی در دلهم
اثر کرده بود و نسبت به توحید دچار شک و تردید شدهام ،روزی بر در خانه شخصی به نام
احمد بن خصیب نشسته بودم که امام حسن عسکری

من را دیده است و به من اشاره

کرد و گفت که« :احد احد فوحده» خدا یگانه است خدا یگانه است پس او را یگانه بدان و
من با شنیدن این کلام امام بیهوش شدم و افتادم عراونهدی 8119،ق ،ج  ،8ص  . 112و
اینگونه امام عسکری
شبهه افکنان و موضع امام

یاران و اصحاب را از گمراهی نجات میداد.
در برابر آنها

یکی از اقدامات امام عسکری

موضعگیری و برخورد با شب ه افکنان بود .یکی از

این شب ه پراکنان اسحاق کندی بود که در عصر امام حسن عسکری

از دانشمندان و

فیلسوفان عراق بود عقمی 8311،ق ،ص  . 139او تصمیم گرفتهه بهود کهه کتهابی دربهاره
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تناقض گوئی قرآن بنویسد زیرا معتقد بود که برخی از آیات قرآن با برخی دیگهر از آنهها
سازگاری ندارند و در تناقض هستند ،او همه تلاش خود را برنگارش کتاب خویش گذاشته
است به حدی که از مردم کنارهگیری کرده بود عجعفریان ،8312،ص . 222
امام حسن عسکری

توسط یکی از شاگردان اسحاق کنهدی بههموقع در برابهر او

موضعگیری کرد و از اعتبار قرآن کریم بهخوبی دفا کرد و حتی اسحاق کندی فیلسوف و
دانشمند غیرمسلمان مجبور به پذیرش اسلام شده است .شرح ارتباط بین اسحاق کنهدی و
امام حسن عسکری

در کتب تاریخی اینگونه بیانشده است.

اسحاق کندی شرو به نگارش کتابی به نام تناقض القرآن کهرد .بهدون اینکهه کسهی
متوجه شود مدتها در حال نگارش کتاب خود بود .تا اینکه یکی از شاگردانش مح ر امام
حسن عسکری

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

سرگرم شدن به قرآن وادارد؟ او گفت ما از شاگردان ایشان هستیم چطور در این مورد یا کار
دیگری میتوانیم بر او اعتراض کنیم؟ امام عسکری

فرمودند :آیا میتوانید آنچهه را کهه

به تو تعلیم میدهم به او برسانی؟ جواب داد آری امهام فرمودنهد :پهیش او مهیروی و بهه او
محبت میکنی ،در کاری که اشتغال دارد به او کمک میکنی .وقتی با تو مأنوس شد و کاملاً
به او نزدیک شدی ،میگویید استاد برایم سیالی پیشآمده است اجازه میدهید آن را مطهرح
کنم؟ و او خواهد گفت سیالت را بپرس .به او بگو گمان کردهای قرآن پیش تو بیاید و بگوید
منظورم از این سخن غیر آن چیزی است که تو گمان کردهای او در جواب تو خواههد گفهت
ممکن است زیرا مرد ف میدهای است وقتی بشنود میپذیرد .وقتی ایهن کهار را انجهام دادی
بگو شاید قرآن غیرازآن چیزی را که شما برداشت کردهای از سخن خودخواسته باشد و اگهر
اینگونه باشد شما کلام او را در غیر معنی مراد متکلم معنهی کهردهای شهاگرد نهزد اسهحاق
کندی رفت و همانگونه که امام فرمودند رفتار کرد و این گفتگو را با استادش اسحاق کندی
انجام داد ،کلام امام در اسحاق کندی اثرگذار شهد ،چهون مهردی بهاهوش و ف میهده بهود و
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میدانست که به مجرّد احتمال ،استدلال باطا میشود و میدانست که اگر این کلام در بهین
شاگردانش شیو پیدا کند اندیشههای او را نمیپذیرند به همین علت از تألیف کتهاب دسهت
کشید و هر چه قبلاً نوشته بود را پاککرده ،و از شاگردش پرسید :تو را سوگند میدهم به من
بگویی این سیال از کجا برایت پیدا شد ،شاگرد گفت :بر قلبم عهارض شهد اسهحاق کنهدی
گفت :کسی م:ا تو نمیتوانهد چنهین مطهالبی را مطهرح کنهد ،شهاگرد گفهت :امهام حسهن
عسکری

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

این خاندان ل ور میکند به این صورت امام دین اسلام را از شهر نوشهتههای شهب ه آمیهز و
گمراهکننده نجات داده است عقمی ،8379 ،ج  ،3ص . 8983
گمراهکنندگان از دین و موضع امام

در عصر امام حسن عسکری

در برابر آنها

در کنار فرق و مذاهب کلامی مسلمان ،اقلیتهای دینی

دیگری هم در قلمرو حکومت اسلامی زندگی میکردند که یک گروه از آنهان اقلیهت مسهیحی
بودند که طبق گزارشهای تاریخی امام حسن عسکری

با آنان تعاما هم داشهته اسهت و

حتی برای سرکشی به بیماران آنان و شفای آنان به منزل آنها میرفته است عبحرانهی8188 ،
ق ،ج  ،2ص  . 851اما در یک گزارش تاریخی آمده است کهه امهام حسهن عسهکری

بها

مسیحیان ساکن آنجا مواج ه جدی داشته است و علت این مواج ه هم خشکسالی بوده است
که در زمان به وجود آمده است و جاثلیق نصرانی عالم مسیحی آن روز به طلب باران به همراه
مردم به بیرون از ش ر رفته است و طلب باران میکرد کهه همهراه بها دعاههای ایشهان بهاران
میبارید .این ق یه مردم مسلمان را که با نماز استسقا خودشان باران نبارید دچار شک و تردید
کرد و حتی تعدادی از مردم متمایا به دین مسیحیت شهدهاند تها اینکهه معتمهد خلیفهه وقهت
عباسی امام حسن عسکری
امام

را از زندان آزاد کرد و از امام

خواست کهه فکهری بکننهد.

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

دستور داد تا طلب باران بکند در ایهن هنگهام از غلهامش خواسهت تها اسهتخوانی را کهه بهین
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انگشتانش پن ان کرده بود خارج کند و پسازآن از راهب مسیحی خواسهت تها حالهای دعهای
طلب باران کند و هنگامیکه راهب دستانش را برای دعا بالا بهرد ابرهها کنهار رفتنهد و آسهمان
صاف شد و امام حسن عسکری

در توضیح این اتفهاق فرمودنهد کهه دلیها ایهن بارانهها

استخوان یکی از انبیاء بوده است که در دست راهب مسیحی پن انشده بود زیرا هر وقهت کهه
استخوان یکی از انبیاء ال ی آشکار گردد بهشدت باران میبارد امام حسن عسکری

با ایهن

روشنگری مردم از دین بازگشته را به آیین اسلام بازگرداند و حربهه و فتنهه جهاثلیق نصهرانی را
خن:ی کرده است عراوندی 8119 ،ق ،ج  ،8ص . 115
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نتیجهگیری

امام عسکری
زمان همه ائمه

که دوران امامتش که پر چالش ترین وضعیت سیاسی و فرهنگهی
بوده است به خوبی توانسته است در مقابا تمامی فتنهههها ،قیهامهها،

فرقهها و نحله های فرهنگی و سیاسی موجود بایستد و به همراه شهاگردان و اصهحابش و
همچنین نمایندگان خهویش در سرتاسهر سهرزمینههای اسهلامی مواضهع بسهیار م هم و
کوبندهای اتخا کرده است و در مقابا هر کدام از آن ا متناسب با نو تبلیغ و فتنه انگیزی
که داشتهاند موضع گرفتهاند .عدهای را لعن و نفرین کردند ،عهدهای را طهرد و از مجلهس
بیرون کردند ،عدهای را توسط شاگردان به حقیقت واقعی اسلام متوجه کردند ،دسهتوردادند
با عدهای فاصله بگیرند و همنشینی نداشته باشند عدهای را با نوشتن کتهاب بهر رد عقایهد
آنان رسوا کردهاند و از این طریق توانستهاند جامعه آن روز را که به عمهد توسهط خلفها و
عمال عباسی و همچنین اندیشمندان سایر فرق و نحلهها دچار شک و تردیدهای فهراوان
شده بود م یای ورود به عصر غیبت امام م دیععج کردهاند.
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