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 91 -9/ 9391/ پایيز و زمستان دوم/ شماره اول/ سال تاریخنامه اسالمدوفصلنامه تخصصی 

 در رهبری شيعه یتبيين موقعيت امام حسن عسکر

فضه خاتون
1 

چکيده
 

 یاتينقش ح شيعيان اعتقادی و سياسی، اجتماعی در وضعيت هشيع امامان 

مناسبی برای آشکار کردن دعوت خود نداشتند، اما  فرصت هگايچهداشتند. آنها 

ها و عملکردهای خود شيعيان را به راه مستقيم و در شرایط مختلف با راهنمایی

 بااینکه عسکری امام حسنکردند. های جامعه راهنمایی میدوری از آسيب

ت از دست حکوم گاهيچه کرد،یم یزندگ نيسالط نیمستبدتر تيدر عصر حاکم

 نگهویژه فر هب و اجتماعی سياسی، حيات امامت خود هو در دور  آزاد نبود یعباس

در  ر با تبيين وضعيت امام حسن عسکری. نوشتار حاضداشتهنگ هزند را هشيع

از  های مختلفکند که امامان شيعه در موقعيترهبری شيعه بر این نکته تأکيد می

 کردند. امام حسن عسکریهای گوناگون برای رهبری شيعه استفاده میروش

های با توجه به شرایط موجود از روش بيتاهلبرای حفظ تشيع و ترویج فرهنگ 

 و مختلفی مانند تربيت شاگردان، فرستادن نماینده به نقاط مختلف و فرستادن نامه

کرد. ایشان تمام سعی خود را برای حفظ شيعيان صورت مخفيانه استفاده میپيک به

و آمادگی آنها برای غيبت انجام داد تا شيعيان از این مرحله مهم تاریخی با موفقيت 

 عبور کنند.

 .شيعيان شيعيان، رهبری ،یامام حسن عسکر واژگان کليدی:     

 مقدمه .3

شیییدند تاجایی که حتی برای شیییيعيیان در طول تیاریا همواره توسیییط مخالفان خود آزار و ا یت می

ر داشتن یها و زیر نظارتیود این نظیید. باوجینيتی بودنیاسی و امیای سيیود در تنگنیارتباط با رهبر خ
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 مختلفی برای ارتباط با یکدیگر داشتند. بنابراین، عملکرد ائمههای روش رفتار شيعيان و ائمه

و شيعيان در خطی ممتد با همپوشانی یکدیگر بوده است. امامان شيعه باتوجه به وضعيت و شرایط 

کردند تا به نقطه استفاده می انيعيش یرهبر یبراهای مختلفی مختلف دوران حيات خود از روش

های اجداد خود با الهام از روش برسند. امام حسن عسکری تبياهلهدف و تکميل مکتب 

را تبيين و بررسی  کرد. نوشتار حاضر رهبری امام حسن عسکریجامعه را رهبری و هدایت می

 امامت دوران ترینکرد؟ کوتاههایی برای رهبری شيعيان استفاده میاز چه روش کند. اماممی

مانند تأثير  ایشان مبارک زندگی از روز یک. است عسکری امام سالهشش امامت دوره امامان

 سياسی خاص در زمان امام حسن عسکری-جامعه داشت شرایط اجتماعی در بسيار زیادی

باعث دور شدن  بود. اختناق شدید و کنترل کامل طاغوت در زمان امام متفاوت از دیگر ائمه

 نامه با امام حسن عسکری روایات بيشتر که است این مطلب این شاهد شد.می از شيعيان حضرت

 افتنی عباس براینبود. علت این اختناق شدید تالش حکومت بنی حضوری صورتبه و شدبيان می

ها و روایاتی وجود دارد که ارتباط ها گزارشها و نظارتبوده است. باوجود اختناق مهدی حضرت

کند. بنابراین، باتوجه به شرایط سخت ی آنها را بيان میبا شيعيان و رهبری سياسی و معنو امام

با شيعيان و رهبری ایشان تبيين  های ارتباطی امامشيعيان در مناطق مختلف ضروری است تا راه

وجویی که انجام شد پژوهشی با این تالش کرد. با جست بيتاهلشود و باید در گسترش مکتب 

سياسی زمان -و تبيين وضعيت اجتماعی هایی درباره سيره امامعنوان یافت نشد، اما نوشته

 توان از آنها کمک گرفت.می ردست آمد که در این نوشتابه امام

 شناسیمفهوم .2

 . شيعه 2-3

در  لغوی شيعه معنای( 471، ص9314)جبران، است.  فرقهو  جماعت، معنای پيروشيعه در لغت به

 آمده نوح حضرت درباره سوره صافات 13آیه  و موسی حضرت سوره قصص درباره 95 آیه

 را علی حضرت که گویندمی مسلمانانی به اصطالح در شيعه (.91، ص9355نوبختی، است )

 گرد ساعدهبنی سقيفه در که را آنها و عمل دانندمی شرعی خليفه خدا رسول رحلت از پس

(. در نوشته حاضر منظور 94/57، 9423پذیرند )امين، اند، نمیبرگزیده خالفت به را ابوبکر و آمدند

 عشری است.از شيعه، شيعه اثنی
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 یامام حسن عسکر سياسی زمان -اجتماعی وضعيت .1

شهرآشوب،  ؛ ابن2/939، 9497الثانی )طبرسی، در روز جمعه هشتم ربيع امام حسن عسکری

(. پدرش حضرت 2/393، 9493هجری قمری به دنيا آمد )مفيد،  232( سال 4/422، 9379

های مختلفی است. در مورد نام مادر آن حضرت که ام ولد نيز بوده است، گزارش امام هادی

( یا سليل است )امين 9/519، 9399وجود دارد. در برخی از منابع نام او حدیث، سوسن )کلينی، 

الرضا معروف بود. آن حضرت در به ابن یامام عسکر (. پدر و پدر بزرگ2/41، 9413ی، عامل

همراه پدر با فراخوان متوکل به سامرا رفت و به اجبار که دو سال بيشتر نداشت بهدرحالی 234سال 

تنها یک فرزند داشت که حضرت  امام حسن عسکریتا آخر عمر در همان شهر زندگی کرد. 

دوره در  261 سال االولربيع در هشت امام عسکریاست. رین امام شيعيان آخ مهدی

زمان با هم دوره امامت امام عسکری ی شهيد شد.سالگ 21در سن  عباسیمعتمد  حکومت

( 279-256) معتمد ( و256-255) مهتدی ،(255-252) ز عباسیمعتیعنی،  سه خليفه عباسی

دستگاه عباسی به ابزار دستی برای اميران رقيب تبدیل شده  در دوره زندگی امام عسکریبود. 

 ،ينپس از قتل مستع. فرماندهان نظامی ترک نقش مؤثری در نظام حکومتی داشتند ویژههبود و ب

آميزی در آغاز حکومتش نسبت به آن حضرت و پدرش رفتار خصومت . ویمعتز به قدرت رسيد

نيز شواهد حکایت از آن  و جانشينی امام عسکری امام هادی نداشت. پس از شهادت

برخی از  داشت.آزادی نسبی  های ایشان امامها برای فعاليتدارد که باوجود محدودیت

اما پس از گذشت یک  ،کندیيد میأاین مسئله را ت امامت لیاهای حضرت با شيعيان در او مالقات

در دوره یک  ایشان را زندانی کرد. امام 255سال  بدگمان شد و در خليفه به امام سال

 (.261، ص9314)مسعودی،  ن بودساله خليفه مهتدی نيز همچنان در زندا

از زندان آزاد شد  رو بود امامشيعی روبه هایکه با قيام 256در سال  با آغاز خالفت معتمد  

آن هم در  . این نقش فعال امامپرداخت اماميه دهی اجتماعی و مالیدیگر به سازمان و بار

به  امامهی.ق  261سال  صفر پایتخت دولت عباسی بار دیگر دستگاه خالفت را نگران کرد. در

یک  .کردی میگيرپیرا  دستور معتمد به زندان افتاد و شخص خليفه روزانه اخبار مربوط به امام

در نزدیکی  مونأبه خانه حسن بن سهل وزیر م مخفيانهولی  ،اد شداز زندان آز  ماه بعد امام

یکی از عواملی که اوضاع سياسی را برای امام ( 269، ص9314)مسعودی، . منتقل شد واسط شهر

دوران  شيا مفيد د.بو کرد شهرت یافتن قيام امام دوازدهمتر میو شيعيان سخت عسکری

http://fa.wikishia.net/view/%DB%B8_%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%AF%DB%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%AF%DB%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B5%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B5%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF
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آمدن  اماميه توصيف کرده است. وی معتقد است در مذهبرا روزگار سخت  امامت امام عسکری

سختی در کشند بهآمدن او را می انتظار دانست شيعيانامام منتظر مشهور شده بود و خليفه که می

بود و تالش و کوشش بسياری برای اطالع از آن حضرت  یجوی فرزند امام عسکروجست

شيا  .(2/336، 9493)مفيد،  والدت فرزندش را مخفی کرد به همين دليل امام عسکریکرد. می

باتوجه به این شرایط دشوار در وصيت خود موقوفات و  یاست که امام عسکر معتقد طوسی

 بعد از شهادت امام هادی(. 911، ص9391سپرد )طوسی، صدقاتش را به مادرش حدیث 

از شيعيان نيز  تعدادی .يشتر پيروان او امامت فرزند بزرگش حسن را پذیرفتند و با ایشان بيعت کردندب

به نام سيدمحمد معتقد شدند و گروهی به  در اقدامی مشکوک به امامت فرزند دیگر امام هادی

ی ایجاد رامامت جعفر که در منابع شيعی به جعفر کذاب مشهور هستند. بنابراین، بين شيعيان درگي

کار صورت آشفارس بن حاتم به. کردشد و اختالف آنها چنان باال رفت که هر یک دیگری را لعنت می

بعد از خودش جعفر  برخاست و در ميان شيعيان شایع کرد که امام هادی به مخالفت با امام

اعی نقش امام تردید در چنين اوض(. بی13، ص9355را امام قرارداده است نه حسن را )نوبختی، 

ه کننددر تداوم حرکت مذهبی، اجتماعی و فرهنگی شيعه بسيار مهم و تعيين حسن عسکری

مذهبی از سوی عباسيان نيز در کنار انبوه مشکالت درون بود. این درحالی است که حضرت

ان شيعي شد. ایشان همواره بادقت کنترل میشدت زیر نظر بود و رفت و آمدهای وی و یارنش بهبه

 کرد.خود در شهرهای سامرا، بغداد، مدائن، کوفه و قم رابطه داشت و آنها را راهنمایی و هدایت می

 تبيين موقعيت رهبری امام حسن عسکری .3

با یاران و شيعيان خود  ارتباط امام باتوجه به شرایط و وضعيت خاص عصر امام حسن عسکری

گاه ارتباط خود را با شيعيان قطع نکرد بلکه هيچ ن، امامشد. بنابرایهای مختلف انجام میبه روش

کرد تا با تبيين معارف و جایگاه امامت و تبيين های مختلفی برای ایجاد ارتباط استفاده میاز شيوه

 نحس امام ارتباط بر نظارت کامل برای خاص عصر غيبت مانع فروپاشی شيعيان شود. عباسيان

 به را خود و شود حاضر دارالخالفه در شنبهپنج و دوشنبه هر که بودند را مجبور کرده وی عسکری

 کلش در بودند شده باخبر موضوع این از که حضرت آن پيروان از برخی. کند معرفی حکومتی مأموران

 (9/491 ،9317 طبری،) محدود داشتند. ارتباطی ایشان با و نشستندمی او راه سر بر نيازمند افراد

http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
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 های امامفعاليت مهمترين .0

 هپوشی شديد برای حفظ شيعراز ه. سفارش ب0-3

 گویند: الحسن میای ابویعقوب و ابوهنام هدو نفر از شيعيان ب

 همردی از برادران شيعحضرت گفت: آن  هیکی از شيعيان ببودیم.  در محضر امام

و از من خواست  امتحان شدالن غير شيعی هبعضی از جا وسیيلهبهمورد دینش ما در 

 هتو چ هشیییيعی بالن غير هجا :سیییعيد گفتم هب نجات یابد. اهاز دسیییت آن هچگونی هکی

بعد  هامام و خليف یعنی، ابوبکر آیا فالنی که پرسندگویند؟ سیعيد گفت: از من میمی

 زنند.مرا سییخت کتک می هوگرن ناچار باید بگویيم نعم،بهاسییت؟  ااز رسییول خد

 و گویم نعم،خدا. در جواب می هبگو سیییوگند ب :گویندمن می هب گفتم نعم، هوقتی کی

سییعيد  هب معنی آری. هب هن ی اسییتهای الهیکی از نعمت نعم هنم از واژهمنظورم در  

ن ای هقسییم بخوری و بگویی و الل هاز او خواسییتند ک هالن غير شییيعهجا هرگاه :گفتم

 هالن بر من تحميل کنند کهر آن جااگ من گفت: هسیییعيد ب دیگر بگو. هگونهبرا  هکلم

او  هکنم؟ ب ه، چاسیییت افالنی امام بعد از رسیییول خد هوالل طور آشیییکار بگویيمهب

فت و ر  ای؟ سعيدها را زیر ندادهبگو آن موقع سیوگند نيست زیرا  هرا با ضیم هاء والله گفتم:

و گفتند آیا خواسییت کردند مرا باز هشییيعغير الن هجا :گفت بعد از مدتی نزد من آمد و

تو گفتی جواب دادم و نجات  هک هگونمانهمن  اسیییت؟ مبرفالنی امام بعد از پيا

 اتو مشمول سخن رسول خدمرا ستود و فرمود:  یامام حسن عسکرم. یافت

سیییوی خير مانند هب هکنندنماهاجر را ؛هالدال علی الخير کفاعل»فرمود:  هسیییتی که

پاداش  ،کرد هتقي هک سیییعيد این دوسیییت تو هب. خداوند «آن خير اسیییت هندهدانجام

، 9393)طبرسی،  کرد.تو مانند آن را عطا  همچين بهش را آمرزید و هبسيار داد و گنا

2/266) 

در شدیدترین  شيعيان در عصر امام حسن عسکری هتوان دریافت کعجيب می هاز این حادث

 .ددادستور می هرازپوشی و تقي هرا ب اهبرای حفظ شيعيان آن فشار و خطر طاغوتيان بودند و امام

 شديد و عجيب سانسور .0-2

 گوید: اشم جعفری میهابو

داخلش  هدر ولی دراز ک هپاشن مانندمرا خواست و چوبی گرد  یامام حسن عسکر

و  هبد عمری یعنی، عثمان بن سعيد هاین چوب را بمن داد و فرمود:  هکف بود ب مانند

قاطر در کرد. سییقایی با قاطرش عبور می هدر مسییير را .من آن را گرفتم و حرکت کردم
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 همان چوب بهمن با  روی من قرار گرفیت. سیییقیا گفت: قاطر را از خود دور کن وهروبی

ی اسییت. ایههدیدم در داخل چوب نام چوب شییکسییت و هناگاکنار برود.  هقاطر زدم ک

ب من همن و صییا هآن سیقا ب در ميان آسیتينم پوشییاندم.ا را ههشیتاب آن چوب و نامبا

 هبدون مقدم بازگشیتم عيسیی خادم دم در امام هخان هب هوقتی ک گفت.ناسیزا می

 چرا قاطر را زدی و چوب را شکستی؟ :فرمایدمی من گفت: موالیم امام حسن هب

چرا فرمود:  امام ؟يستدر داخل چوب چ هدانسیتم کنمیگفتم: من  امام هب

دیدی  هرگاه مثل گردی.هب هی پيیدا کنی و مقابلهعیذرخوا هنيیاز بی هکیاری کردی کی

ناسزاگو بگذر و خود  همقصد عبور کن و از جواب ب هگوید از آنجا بسزا میما نا هکسی ب

 هبدان ک کنيم.زندگی میم پر از ظلم ر بد و سیرزمين شوهزیرا ما در شی را معرفی نکن؛

 (51/215، 9311)مجلسی،  .کن رسد؛ در رازپوشی تالشما می هاخبار تو ب

 نمايندگان امام حسن عسکری. 0-1

ای آن حضرت در امور هتالش امام هگيری رژیم طاغوتی عباسی نسبت بهای سختیکی از علت

يم ها در بسياری از نقاط کشور اسالمی توسط نمایندگانی مانند ابراهسياسی و اجتماعی بود. این تالش

نيشابوری، ایوب بن نوح، ایوب بن الباب، احمد بن اسحاق رازی، احمد بن اسحاق اشعری  هبن عبد

مانی، قاسم بن عالء، هيل، حفط بن عمرو، عثمان بن سعيد عمری، علی بن جعفر هقمی، جعفر بن س

این نمایندگان با  (339-329، ص9419. )قرشی، جریان داشتغيره  محمد بن احمد بن جعفر و

کردند بودند و در مصارف معين مصرف می ها را گرفتهشيعيان تماس مستقيم داشتند و خمس اموال آن

محمد بن  فرستادند. نمایندگان امام حسن عسکریمی را برای امام حسن عسکری هو بقي

  گویند:می و دو نفر از یاران نزدیک امام عسکری هاسماعيل و علی بن عبدلل

رفتيم. جماعتی از شیيعيان در محضر آن حضرت  محضیر امام هر سیامرا بهدر شی

ی هگروگفت:  امام هشد و ب وارد مجلس نام بدر هخدمتکار حضرت ب هبودند. ناگا

 امام ا شيعيان ما در یمن هستند.هینفرمود: ا ستند. امامهآلود پشت در غبار 

 هرفت و پس از چند دقيق یو .اینجا بياور هبرو و عثمان بن سیییعيد را ببیدر فرمود:  هبی

نزد این سییتی. هتو وکيل مورد اطمينان ما او فرمود:  هب عثمان حاضییر شیید. امام

ویل بگير. محمد بن اسیییماعيل و علی بن حت ،اندهآورد هیمنی برو و اموالی را کی هگرو

عيان خدا عثمان بن سییعيد از شییي هسییوگند ب !ای آقای ماگفتند:  امام هب هعبدلل

بر  داریمقام واالی نمایندگی و امانت او در نزد شما هنيک تو اسیت. اکنون دریافتيم ک

نعم و اشییهدوا علی ان عثمان بن : »فرمود امام حسیین عسییکریاموال خدا دارد. 

 هکيد بر اینهی دهآری گوا سییعيد عمری وکيلی، وان ابنه محمدا وکيل ابنی مهدیکم؛
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دی هپسرم م همن اسیت و پسیرش محمد بن عثمان نمایند هعثمان بن سیعيد نمایند

 (295، ص9391)طوسی،  «.شما است

 شيعيان هب ای امام عسکریههنام. 0-3

ر برای دوستان و يگطور پیهب های ایشان بود کههنام ای امام حسن عسکریههیکی از برنام

دست هبدست هایی بود کهها اعالميههنام. این فرستادمی هصورت محرمانشيعيان و نمایندگانش به

 .شدگرا میای باطلهکها و گروهشياری شيعيان در برابر طاغوتهگشت و موجب بيداری و می

نوشت به یک مورد اشاره  ای که امامها نامهدر اینجا از ميان ده (51/339، 9311)مجلسی، 

ری در هگویند شمی هآن آو هکه امروز ب هنویسد. آبمی همردم قم و آو هب ای که امامهشود. ناممی

بودند. قم نيز مرکز شيعيان  همردم آن بيشتر شيع است. در عصر امام حسن عسکری هنزدیک ساو

 هب يدبيداربخش و تشکر نام هتوان آن را ناممی های کهم در نامها بود. امام یازدهمحل رفت و آمد آن

 نوشت: هآو مردم قم و

عنوان هب معنایاتش با فرسیییتادن پيامبر اسیییال خیداونید متعال با جود و لطف و

پذیرفتن دینش توفيق داد و  هاد و شما را بهبر مردم منت ن هندهدشیدار هبخش و همژد

را در قلوب  مبرو محبت و دوسیییتی خاندان پاک پيادایتش گرامی داشیییت هیبیا 

از شییما از دنيا کو   ها کهآن اطاعتش کاشییت. یندگان شییما در سییرزمينگذشییتگان و آ

صییف رسییتگاران  هرفتند و ب ،دایت و رشیید و صییداقت بودنده هدر را هککردند درحالی

 هپيش فرسیییتاد هپاداش اعمال ب های کردار نيک خود را چيدند و بههپيوسیییتند و ميو

افکار  هما ب استوار و محکم است و روان و نيت ما هاراد هموار های مردم رسیيدند. خود 

دی چنين پيون هتوان است کت و پيوند قرابت بين ما و شما پر نيک و پاک شیما آرام اس

جوانان ما و پيران  هدهعبر  هپيمانی است ک ای گذشیتگان ما و شیماست.هاز سیفارش

ستيم؛ زیرا خداوند این هپيوستگی محکم مههبا اعتقاد واحد و ب هموار هو اسیت  شیما

امام  هب ه)اشار  عالم هچنانککرده است  قرارناگسیسیتنی را بين ما بر  ارتباط تنگاتنگ و

ن المه و من اخوالمومالمؤ»فرماید: ( سالم خدا بر او میامام کاظمیا  صادق

 (932، ص9314) جهانی،  .«من استابيه؛ مؤمن برادر پدر و مادر مؤ

 امام حسن عسکری هو دانشگا هعلمي هحوز . 0-0

 همانند پدر و اجداد پاکش تربيت شاگردان و حفظ فق ای امام حسن عسکریهمترین کار هیکی از م

شتر از م را بيهشيا طوسی شاگردان امام یازد .اسالم در برابر دشمنان و مخالفان بود هتشيع و اندیش

اشم، داود بن قاسم جعفری، ه( احمد ابن اسحاق قمی ابو 427، ص9493داند. )طوسی، صد نفر می
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ترین شاگردان حضرت مان بن سعيد و علی بن جعفر محمد بن حسن سفار از برجستهابو عمر و عث

ای از تفسير، روایات، معارف اسالمی و های علمی مجموعهدر کنار کار  بودند. امام حسن عسکری

برای اشخاص  های طوالنی بود کههصورت نامها بههعقاید را تأليف کرد. بعضی از این مجموع

و سایر علوم اسالمی توسط افراد مختلف از آن حضرت  ه. همچنين روایات بسيار در ابواب فقفرستادمی

آورده است که  را باعنوان تأليفات امام هسيد محسن امين پنج مجموع هاست. عالم هنقل شد

اسحاق ابن اسماعيل  هآن حضرت ب ه، نامامام حسن عسکری هعبارتند از: تفسير معروف منسوب ب

ری، )نونيشابوری، مواعظ قصار، رساله النقبه مشتمل بر آثار احکام حالل و حرام و مکاتبات الرجال 

 (.669، ص9411

  گيرینتيجه .9

زندگی  مراحل تمام در ایشان مردم بين در عسکری حسن امام خاص جایگاه و موقعيت به با توجه

 اسی،سي فرهنگی، ارتباطات نداشت. تمام آزادی گونههيچ کهطوریبه بود، شدید مورد مراقبت خود

همراه بود،  وقت حکومت امنيتی و اطالعاتی هایبازرسی ترینسخت با امام دینی و اجتماعی

 امدادرسانی و شيعه جامعه تقویت برای خفقان شرایط این در عسکری حسن امام وجود این با ولی

 ماما حيات داد. در زمانی انجام میسرفوق یهاتيفعال خود پيروان به اقتصادی و فرهنگی فکری،

. ودب یافته گسترش فراوانی و متعدد شهرهای گسترده و در مناطق در شيعی جامعه عسکری حسن

 ه،بصر  کوفه، ری، آ ربایجان، یمن، خراسان، سامرا، نيشابور، آبه، مهمی مانند قم، بسيار شهرهای

 گاهجای کوفه و قم نيشابور، بغداد، سامرا، شهرهایی مانند مناطق این ميان در که... بغداد و  جرجان،

 وجود شيعی حيات جغرافيایی پراکندگی و گستردگی خاصی داشتند. از طرفی استراتژی و ممتاز

 شيعيان ارتباط امام راهبری و مدیریت با بتواند که کردمی ایجاب را مخفی ارتباطات و سری سازمان

 امام رایب عباسی دستگاه که امنيتی سخت شرایط در که است طبيعی کند. برقرار امامت حوزه را با

 بهترین در نقاط مختلف بود، سازمان وکالت و نمایندگان امام آورده وجودبه عسکری حسن

ها بااستفاده از شيوه کرد. بنابراین، امام دهیسازمان و رهبری را شيعی جامعه شدمی که بود راهی

 های بحرانیهای مختلف توانست شيعيان را هدایت و رهبری کند و باعث شد در یکی از دورانو روش

ان خود و ارجاع شيعيان به نمایندگ تکليفی نشوند.شيعيان یعنی، دوران غيبت شيعيان سردرگم و بی

ا شيعيان بود. امروزه نيز در ارتباط ب راهنمایی آنها از طریق نامه بهترین شيوه و استراتژی خاص امام

توان ارتباط با شيعيان در تقاط دیگر را تقویت کرد. پاسا به شبهات و ها میبااستفاده از این شيوه



 

   

 

97 

 

مسلح کند تا با نيروی   تواند آنها را در تبليغ مکتب ائمههای اعتقادی و مالی به شيعيان میکمک

ترین زمان امامت خود یعنی، شش از کوتاه ریبيشتری با مخالفان مبارزه کند. امام حسن عسک

 خوبی با هدایت شيعيان آنها را به امامت امام مهدیسال امامت خود بيشترین استفاده را کرد و به

های مدیریتی ایشان با آمادگی با استناد به شيوه  رساند. بنابراین، پيروان امام حسن عسکری

 شوند. بيشتری وارد عصر ظهور می
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