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چکیده
شللیعسپژوها غربللی از قللر بیسللتم بللس ایللن سللو آثللا بسللیا ی د بللا ه امامللا
شللیعس ممتشللر کردهانللد .د بیشللتر ایللن آثللا هصللویری نللاقص و ناد سللت از
اماما ا ائس شدهاست .این نقصی د آثلا مربلوط بلس املام حسلن عسلکری
مشهودهر است زیرا مسلمانا بسویژه محققا شلیعی نیلز کمتلر د بلا ه آ املام
پژوهش کردهاند .سوال اصلی پژوهش این است کس شلیعسپژوهلا غربلی چلس
هصللویری از امللام مللازدهم ا ائللس کللردهانللد ایللن پللژوهش بللا بر سللی متللو
هخصصی و دانشمامسهای ممتشر شلده د غلربی نشلا دادهاسلت کلس غربیلا
کمتر از دمگر اماملا شلیعی بلس املام حسلن عسلکری هوبلس کلردهانلد و همهلا سلس
مقالس د با ه امشا و مک اثر د با ه هفسیر ممتسب بس امشلا ممتشلر کلردهانلد و
د همین چمد اثر نیز هصویری ناقص و حتی مخلدوش و هحرملف شلده از املام
مازدهم ا ائس کردهاند.
کلیدوا هها :الیاشی امام حسن عسکری ی براشری دونالدسو ی سامرای هالم.
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درآمد
شخصیتی سیرهی زمانلس و ملآثر املام حسلن عسلکری

د میلا دانشلو ا شلیعی کمتلر ملو د

هوبس قرا گرفتساست .د مقامسس با امیرالمنممینی املام حسلینی املام صلاد و املام ضلا

صدها اثر مستقل د با ه هر مک از این بز گوا ا بس شتس هحریر د آمدهاستی بس امام مازدهم

کلس

سهم بسیا کمتری اختصاص داده شدهاسلت .ایلن موضلو شلامد سلبب شلده هلا محققلا غربلی

نیز بس آ حضرع التفاع کمتری داشتس باشمد .د میلا آثلا شلیعی مسلتقل ابلع بلس آ حضلرع
میهوا از حیاة اإلمام العسلکری

نگاشلتس محملدبواد طبسلیی 1حیلاة اإلملام الحسلن العسلکری

نوشللتس بللاقر شللرمف القرشللیی اإلمللام الحسللن العسللکری والللد اإلمللام المهللدی الموعللود اثللر علللی کللو انی
عللاملی و زندگینامللس حضللراع عسللکریین از ابوالقاسللم سللحاب نللام بللرد .د میللا اسممشماسللا و

ش للیعسپژوها مغ للربزمین ش للامد بت للوا گف للت دوام للت م للا هین دونالدس للو (1996-1884م)
نخستین کسی است کس د با ه آ حضلرع د کتلاب مشلهو خلود ملاهب شلیعس 2هحقیلق مجزایلی

بللس حجللم  9صللفحس اختصللاص دادهاسللت .پللس از آ میهللوا از مللدخل حسللن عسللکری
ویرامش دوم دائرةالمعا ف اسمم 3نام برد کس پژوهشگری یهودی بس نام ژوزف الیاش آ

د

ا نوشتس

است .کتاب هشیع نوشتس هاممس هالم 4پژوهشگر آلمانی اثر دمگری اسلت کلس د ایلن مقاللس ملو د
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بر سی قرا گرفتساست .د پاما بخش بر سی آثا هخصصی د با ه آ حضلرعی گزا شلی از مقاللس

مللایر براشللر د بللا ه هفسللیر ممسللوب بللس امللام حسللن عسللکری 5ا ائللس شللدهاسللت .د پامللا گزا شللی از
مهمتللرین آثللا د حللوزه دائرةالمعللا فهللای عمللومی آمللدهاسللت کللس بللس مماسللبتی بللس امللام حسللن
عسکری

اشا های هرچمد کوهاه داشتساند.

آثار تخصصی
 -1مذهب شیعه

دونالدسللو  6د کتللاب مللاهب شللیعس فصلللی ا بللس هللر مللک از ائمللس اختصللاص دادهی امامللا

ا

 .1این کتاب هوس عباس بملی بلا عملوا بلا خو شلید سلامرا هربملس و هوسل انتشلا اع بوسلتا کتلاب بلس زیلو طبلع آ اسلتس
شدهاست.
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5. Meir M. Bar-Asher, "The Quran Commentary Ascribed to Imam Hasan Al-Askari", in Jerusalem
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 .6دونالدسو و همسرش سالها از طرف دولت انگلستا د مشهد زندگی کردهاند .برخی آنا

ا باسوس میدانمد .از مقاالع



معرفی کرده و س س د با ه اما کن شیعی معمی نجفی کربم و نظایر اممها گزا شلی دادهاسلت .وی

د ایللن کتللاب فهرسللت ممللابع ا بللس هفکیللک موضللوعی نظیللر هللرابمی بللال و فرقللسنگا ی آو ده و
گ للاهی از نسل ل خط للی ه للم به للره ب للردهاس للت .دونالدس للو د م للدخل ُنسص للفحسای د ب للا ه ام للام
عسکری

ابتدا بر پامس کتابهایی مانمد الکافیی بحلا االنوا و وفیلاع األعیلا شلرح حلالی از املام

ا ائس کرده و بس اختمف نظرها د با ه ها م والدع امام اشا ه کردهاست.
ُ
وی بس د ستی اشا ه می کمد ماد امام ا ّم وللد بلودهاسلتی املا د ضلب نلام وی اشلتباه کلرده و
آ ا بس بای ُحدم ی حلدم نوشلتس اسلت ( .)Donaldson, 1933: 217از میلا القلاب املام بلس
الصلامتی الهلادیی الرفیلقی الزکلیی المقلی و ابنالرضلا اشلا ه می کملد ( .)Ibid: 217-218شلیعیا

عللموه بللر امللام حسللن عسللکری

ی بللس امللام هللادی

و امللام بللواد

نیللز ابنالرضللا مللیگفتمللد

(طبرسللیی  .)131/2 :1417نکتللس بالللب اممجاسللت کللس او بللرخمف هصللو عمللومی شللیعیا کللس

خاسلتگاه لقلب ابنالرضللا بلرای نوادگللا املام هشللتم ا والمتعهلدی آ حضللرع هلقلی می کممللدی

بدو آنکس استداللی ا ائلس دهلدی بملابر استحسلا معتقلد اسلت ایلن لقلب د هعلرمض واقفلس گفتلس
شلده کلس بلر املام کلاظم هوقلف و والملت املام ضلا

ا انکلا کردنلد ( .)Ibid: 218املام

القلاب

دمگللری از بملللس السللراج (طبرسللی :همانجللا) و الفاضللل (طوسللیی الغیبللة )151 :نیللز داشللتساند کللس
دونالدسلو آنهلا ا کللر نکلردهاسللت .حسلینبنحمدا خصللیبی القلاب الشللفیعی الملوفیی التقللیی
دونالدسو مینومسد امام د خردسالی مثل دمگر پسرا محمدیی قرآ و شرمعت آموخلت و

بلس مطالعلس و عللم آملوزی پرداخللت و حتلی موفلق شلد چملد زبللا مانملد فا سلیی هرکلی و همللدی ا
ا
بیلاموزد ( .)Ibid: 218اوال هعبیللر محمللدی بللس بللای مسلللما بللرای انتسللاب امللام بللس بللدش
سلول خللدا

شللیوهای بللود کللس غربیللانی چلو دونالدسللو بللرای ا اده هصللویری هللوهینآمیللز از
1

ا پیرو شخصی ممحرف معرفی کرده و هحقیر کممد.

2

امشا بس کا میبردند؛ ها بس زعم خود آنا
ا
ثانیا وی د این عبا ع علی غم ا با بس معجزه شما ه هفلده از کتلاب خمصلة األخبلا خوانلدمیری

او میهلوا بلس حوزههلای علمیلس مشلهد (1926م)ی کمیلل محلرم ازی سللما ی محرابهلای حلرم ضلویی ازدواج موقلت د
اسمم و عقیده شیعس د با ه امامت اشا ه کرد (برای هفصیل بیشتر نک .احمدوند و طاوسی مسرو ی .)45 – 41 :1388
 .1نک .صمیمیی  :1386سرهاسر کتاب؛ هعبیر محمدما ( )Muhammadanد اشا ه بس مسللمانا هعبیلر امجلی نلزد غربیلا
است و با ها د قر نوزدهم و بیستم بس کا فتس است .برای نمونس برمتانیاییها د سلال 1805م د هملد بلرای آشلمایی بلا
فقس اسممی احکام هجا ی کتاب هحریر االحکام و ا شاد اال ها ی نوشتسی عممس حلیی شرامع االسممی نوشلتسی محقلق حللی و
مفاهی الشرامعی نوشتسی مم محسن فیض با نام چکیدهای از فقس محملدما بلس انگلیسلی هربملس کردنلد (احمدونلد و طاوسلی
مسرو ی .)68 – 67 :1388
 .2نک .الویریی .118 – 117 :1381

تصویر امام حسن عسکری در آثار غربیان

السخی و المستود ا نیز از القاب امام دانستس است (خصیبیی .)327 :1419
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بیا خواندمیر ا بس دلخواه خود صو عبمدی کردهاست .بس عبا ع دمگری خوانلدمیر هسلل املام

بر چمد زبا ا از معجزاع امشا دانستس د حالیکس دونالدسو کس علم املام بلس زبا هلای دمگلر
ّ
ا آموختمی میداندی نتوانسلتس اسلت اسلاهید املام ا شماسلایی کملد .ا گلر بگوملد املام هلادی معللم
ّ
امشلا بللودهاسللتی پرسللش ایللن اسلت معلللم امللام هللادی چللس کسلی بللودهاسللت د ممللابع متقللدم
امامیللس وامللاع متعللددی د بللا ه معجللزه اشللراف حضللراع معصللومین بللس همللام زبا هللا وبللود دا د

(نک .صفا ی 340-337 :1404؛ صدو ی .)251/1 :1378
دونالدسل للو گل للزا ش ازدواج امل للام عسل للکری

و نل للربس خل للاهو

ا
ا مسل للتقیما از بحل للا االنوا

(مجلسیی 10-6/51 :1403؛ بس نقل از ابنبابومسی  )423-417/2 :1395هربملس و آ

ا هخیللی

و برای افزامش شرافت امام دوازدهم دانستس است ( .) Ibid:223-218گاشتس از اممکس او دلیلی

بللرای هخیلللی بللود آ ا ائللس نمی کمللدی پرسللش اممجاسللت چگونللس ازدواج بللا کمیللزی ومللی بللرای
فرزند حاصل از این ازدواج ل کس از سوی پلد ی نسلب بلس پیلامبر میبرد ل شلرافتزا اسلت بلا یی د
واماع شیعی اقوال مختلفی د با ه همسر امام حسلن عسلکری

و ملاد املام زملا وبلود دا د

(باسللم حسللینی )115 - 114 :1385؛ از ایللن میللا دو قللول بیشللتر مللو د هوبللس بللودهاسللت مکللی
علومسای بس نلام ملرممی دختلر زملد از داعیلا طبرسلتا (خصلیبیی 328 :1419؛ مجلسلیی :1403
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 )28/51و دمگری صیقل ما هما نربس است .بیشتر مو خا قلول دوم ا پایرفتسانلد .باسلم
ا
حسین بر این باو اسلت کلس د آ زملا اصلم بمگلی میلا عباسلیا و ام راهلو ی وم د نگرفتلس

بودی پس آ کمیز نملیهوانسلتس وملی باشلد (باسلم حسلینی  .)115 :1385بلر خلمف نظلر باسلم
ا
حسل للینی اخیل للرا د پژوهش ل للیی فل للرض ومل للی ب ل للود مل للاد آ حضل للرعی هقوم ل للت شل للدهاس ل للت
( .)Taghavi, Roohi and Karimi:1 - 17دونالدسلو اضلافس می کملد ازدواج املام بلا دختلری
ومی محال هم نیست چو پیش از آ واقلع شلدهاسلت ( .)Ibid:223د اداملس دونالدسلو بلس

نقللل وامللاع شللیعی د بللا ه فضللائل امللام
میخواهللد هصللویر امللام د نگللاه شللیعیا

مللیپللردازد ( .)Ibid: 223-224او بللس سللبب ایللن کللس

ا بللس غربیللا ممتقللل کمللدی دخللل و هصللرف چمللدانی د

گل للزا ش ه ل لا مخی انجل للام نمیدهل للد .دونالدسل للو بل للس ایل للن نکتل للس اشل للا ه می کمل للد کل للس مکل للی از
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محللدودمتهای دسللتگاه خمفللت بللرای امللام

ایللن بللود کللس خمللس شللیعیا بللس امللام نرسللد

( .)Ibid: 225وی همچملین بلس غصلب فلدک اشلا ه ملیکملد کلس هرچملد عملر بلن عبلدالعزیز آ

ا

برگردانللد ول للی عباس للیا دوب للا ه ف للدک ا پللس گرفتم للد ( .)Ibid: 225دونالدس للو برپام للس نظ للر

نومسمدگا دو کتاب عقیدة الشیعة و هاکرة األئمة بس احتمال مسمومیت امام هوسل معتملد اشلا ه

می کمد و البتس مسئولیت آ

ا بر عهده ممابع شرححالنگا ی شیعی می گاا د.

 .1مدخل «حسن عسکری»

در دائرهالمعارف اسالم

مهمتللرین کللا ی ک لس غربیللا د بللا ه امللام عسللکری

عسکری

ممتشللر کللردهانللدی مقالللس امللام حسللن
1

د دائلره المعلا ف اسلمم بلس قللم ژوزف الیلاش یهلودی (1981-1932م) اسلت .ایلن

مدخل د کتاب هصویر اماملا شلیعس د دائلرهالمعلا ف اسلمم بلس قللم حسلین مسلعودی هربملس و بلس

پیوسلت نقلد محمد ضلا ببلا ی هوسل منسسللس شیعسشماسلی قلم ممتشلر شلدهاسلت .پللس از آ ی

عباس احمدوند و سعید طاوسی مسرو د مقالسای کس د فصلمامس ها م اسمم ممتشر شدی بلس نقلد

مقالس الیاش و همچمین نقد برخی ممحظاع ببا ی بر آ مقاللس پرداختملد (احمدونلد و طاوسلی

مسرو ی  .)170-149 :1387ببا ی هصرم می کمد علی غم همام اشکاالع و نقامصی منلف این

مدخل از ممابع شلیعی همچلو الکلافیی اال شلاد و بحلا االنوا د کملا مملابع کهلن هلا مخی همچلو
مللروج الللاهب و ممللابع فرقللسنگا ی همچللو الملللل و المحللل بهللره بللرده و هعصللباع ّ
ضدشللیعی د
نگاشتس وی محسوس نیست (ببا یی .)439 :1385
الیاش د آغاز بس کمیسی نام و القلاب املام

اشلا ه می کملد .از القلاب املامی عملاوین الصلامتی

الزکیی الخالصی المقلیی الرفیلقی الهلادی و ابنالرضلا ا نلام بلرده و می گوملد عسلکری لقبلی اسلت

برگرفتس از عسکر سامرا کس بس او و پد ش امام دهم اطلم میشلدهاسلت (الیلاشی .)433 :1385
می کمد؛ او نیز القابی از بملس السراج و الفاضل ا نیاو ده است (د با ه القاب امام د ممابع شیعی

نک ل ل طبس للیی  .)21 - 16 :1382لق للب الس للراج د برخ للی گزا شه للا ب للا عم للوا س للراج أه لللالجم للة
آمدهاست (ابنشهرآشوبی  .)292/1 :1379شی طوسی گزا شی از املام عسلکری

نقلل کلرده

کس د آ ی حضرع بر خود صلواع فرستاده و مکی از اوصاف خلود ا الملو المضلیء برشلمردهاسلت

 .1ژوزف الیاش دکتری خود ا د دانشگاه لمد گا اند و د سال 1966م موفق بس اخا مد ک دکتری د مطالعاع اسممی شد.
او د سال 1967م بس آمرمکا فت و با کمک مالی بمیاد فو د د مرکز مطالعاع خاو میانس دانشگاه کالیفرنیا د لس آنجلسی
هحصیمع خود ا د مقطع فلو دکتلری اداملس داد .او از سلال  1967هلا 1971م د  UCLAهلد مس کلرد و همزملا اسلتادما
مطالعلاع یهللودی د کللالج اوبلرلین شللد .آثللا ژوزف الیلاش د مللو د فقللس شلیعی شللامل دسللتمومسهای مطاللب ممتشللر شللدهی
مکاهباع و اسماد کمک هزممسهای مالی د دو بخلش پرونلده کمکهزمملسهای ملالی و پرونلده نوشلتسها موبلود اسلت و د
آ شیو کالج اوبرلین نگهدا ی میشود .بس غیر از مکتوباع مربوط بس هربمس بخشهایی از الکافی کس با کمک هزممس اوقلاف
ملی علوم انسانی انجام دادهبودی کتاب شیعس امامیس با نگاه بس سلمت وایلی آنلا مهمهلرین هلألیف چا نشلده الیلاش بلس
صو ع دستمومس موبود است .وی مقاالهی نیز د نشرماع غربی بس چا سانده کس عبا ع است از« :نظرمس فقهای شیعس
اثمیعشری د مو د مربعیت سیاسی و فقهی»ی «سلوءهفاهماهی د بلا ه بامگلاه فقهلی علملای ایرانلی»ی «د بلا ه پیلدامش و
هکامللل شللهادع ثالثللس د هشللیع»ی «قللرآ شللیعیی بللازنگری آ ای گلللدزیهر» و «بر سللی کتللاب اسللمم شللیعی» .مللدخل «حسللن
عسللکری » همهللا مللدخلی اسللت کللس او بللرای دائرةالمعللا ف اسللمم هللألیف کردهاسللت (بللرای هفصللیل بیشللتر نللک .احمدونللد و
طاوسی مسرو ی .)151 – 150 :1387

تصویر امام حسن عسکری در آثار غربیان

همللا اشللکال دونالدسللو کللس القللاب امللام

ا کامللل کللر نکللردهبللودی د بللا ه الیللاش هللم صللد
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(طوسیی مصبا المتهجد.)405/1 :
ا
الیاش هیچ اشا های بس ویژگیهلای ظلاهری املام نکلردهاسلت؛ د حلالی کلس هوصلیفاع نسلبتا

دقیقی از ظاهر امام

د ممابع امامیس وبود دا د .بمابر گزا شی د الکافیی احمد بن عبیداهلل بن

خاقللا مللأمو بمللعآو ی مالیللاع د قللم کللس عللداوع بسللیا ی نسللبت بللس اهلللبیللت

داشللت

(کلیمیی  )503/1 :1407و پد ش وزیر معتمد عباسی بود (ابناثیلری )235/7 :1385ی املام

ا

این گونس وصف کردهاست« :بوانی گمدم گو ی با قامتی نیکلوی صلو هی زیبلا و انلدامی ملوزو ی بلا

بملت و هیبت» (کلیمی :همانجا).

الیاش مدممس ا بس عموا محل والدع حضلرع کلر می کملد و میافزاملد« :بیشلتر مملابع شلیعس

اثمیعشری ها م هولد وی ا بیع االول سال  230مطلابق بلا نلوامبر 844م دانسلتسانلد املا کلیملی

ماه مضا سال  232مطابق با آو یلل847م ا کلر کلردهاسلت( ».الیلاش :همانجلا) ایلن مطللب
ا
ناد ست است؛ اوال بسیا ی از علمای شیعس قول سال  230هجری ا اصم کر نکردهاند و ا گر هم
ا
کللر شللدهاسللتی آ ا از اقللوال شللا میدانمللد .ثانیللا بیشللتر محققللا شللیعی مانمللد کلیم لیی مفیللدی
امیناالسللمم طبرسللی و محللد قمللی قللول سللال  232هجللری ا مطللرح کردهانللد (کلیمللیی :1407
ا
503/1؛ مفیللدی اال ش للاد313/2 :؛ طبرس للیی 131/2 :1417؛ قم للیی  .)1905/3 :1379ثالث للا همه للا

سال چهارم ،شمتتاره هفتم ،پاییز و زمستان 1397

بملابر مکللی از نسل الکللافیی کلیملی والدع حضللرع ا د ملاه مضللا  232هجلری دانسللتس اسللت و
علیا کبر غفا ی مصح الکافی د چلا دا الکتلب اإلسلممیة و نیلز مصلححین چلا دا الحلدم

بس آ اعتماد نکردهاند .بس نظر می سد ممشأ اشتباه این باشد کس کاهب نسخسای کس والدع امام
عسکری

ا ملاه مضلا دانسلتس اسلتی میلا هلا م والدع آ حضلرع بلا بلد بز گلوا ش املام

حسلن مجتبلی

خلل کللردهاسلت .الیلاش د بلا ه مللاه والدع نیلز اشلتباه کلرده و آ

ا بیللعاالول

دانستس است .علت این اشتباهی بو او بس بحا االنوا است کس د آ بس نقل از اال شادی نظلر شلی

مفید ا بیع االول میداند (مجلسیی )235/50 :1403؛ حال آنکس د نس موبود از اال شلاد بیلع
الثانی آمدهاست (مفید :همانجا)؛ لاا د چا بحا االنوا خلطی صو ع گرفتس است .برخمف نظر
الیاشی بیشتر ممابع شیعی بر وی ملاه بیلع الثلانی اهفلا نظلر دا نلد؛ بلا ایلن حلالی د وز والدع
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اخللتمف وبللود دا د و وزهللای  4و  8و  10بیللع الثللانی ادعللا شللدهاسللت .هحقیقللاع دقیقللی نشللا

میدهلد قللول وز هشللتم از سللایر اقللوال قلویهللر اسللت (مقدسللیی  )525 - 523 :1391و شللی حل ّلر
عاملی د این با ه شعری هم سروده است (قمیی  :1379همانجا).
ُ
نومسمده مدخل سابقالاکر ماد املام ا ا ّم وللد [کمیلزی کلس بلرای ملوالمش فرزنلد آو دهاسلت و
نام امشا ا ُحدم و بر پامة ممابع دمگلری سوسلن و سللیل دانسلتس اسلت (الیلاش :همانجلا) .بلس

غیر از این اسامیی نام ماد آ حضرع ا عسفا نیلز نوشلتسانلد (نلوبختیی  .)394 :1395املا بلس

ی سلللیل باشللد (احمدونللد و طاوسللی مسللرو ی

نظللر مللی سللد از ایللن میللا نللام صللحی مللاد امللام
ا
 .)153 :1387د اممجا شاما کر است غالبا ماد ا اماما اخیر چملد نلام دا نلد و از آنجلا کلس ام

ولد بلودهانلد نامهامشلا بیشلتر از نلام گلهلا اقتبلاس میشلدهاسلت (نلک .شلیملی )110 :1376؛

برای نمونس برای ماد املام زملا ی پلمج نلام ملاد شلدهاسلت (باسلم حسلینی  .)114 :1385بلس هلر
پلیش و پللس از هوللد فرزنللد معصومشللا

وی کثلرع نللامی متلداول بللوده و حتلی مللاد ا ائمللس
ا
نامهای متفاوهی داشتمد؛ مثم پس از آ کلس هکلتمی املام ضلا

ا بلس دنیلا آو دی املام کلاظم

وی ا طللاهره نامیللد (نللابیی  )9 :1387و نللربس خللاهو بعللد از والدع امللام زمللا

نامیده شد (طوسیی الغیبس.)393 :

الیللاش و ود اببللا ی امللام عسللکری

صللیقل

بللس سللامرا ا سللال  233مللا  234هجللری دانسللتس اسللت

(الیاش :همانجا) .از میا این دو قولی سال  233د ستهر مینماملد (فتلال نیشلابو یی :1375

246/1؛ ابنشهرآشللوبی  .)422/4 :1379شللاما

امام هادی

کللر اسللت شللی مفیللد هللا م نامللس متوکللل بللس

مبمی بلر آو د امشلا بلس سلامرا ا  243کلر کلردهاسلت (مفیلدی اال شلاد)312/2 :؛

ولی چما کس گزا ش الکافی نشا میدهدی این ها م مربوط بس زمانی است کس اویی نسلخسای

ایللن مللتن نوشللتس شللدهاسللت .قرممللس دمگللر آنکللس طبللق گللزا ش ابنخلکللا ی امللام هللادی

زمللانی

نزدمک  20سال و  9ماه د سامرا بلس سلر بلرد و بلس هملین دلیلل بلس هملراه فرزنلدش عسلکری لقلب

د سلال  254واقللع

مافتلس اسلت (ابنخلکلا ی بلیهلا .)95/2 :از آنجلا کلس شلهادع املام هلادی
ا
شدهاست (کلیمیی )422/2 :1407ی آ حضرع احتماال د سال  233بس سلامرا انتقلال مافتلس و هلا
آخر عمر شرمفشا نیز د آنجا حضو داشتمد.

الیاش همها بس شش سال زندانی شد امام د زما معتملد اشلا ه می کملد (الیلاش :همانجلا)؛

اما امام د دو ا سس خلیفس پیش از معتملد نیلز زنلدانی بلودهاسلت .برپاملس گلزا ش ابنطلاووس از

تصویر امام حسن عسکری در آثار غربیان

از نامس متوکل بس امام هادی ا از محیی بن هرثمس گرفتس (کلیمیی  )501/1 :1407و نس ها مخی کلس

ابنزمللاد صللیمری امللام د دو ه مسللتعین عباسللی بازداشللت و بعللد بللا خلللع وی از خمفللت آزاد شللد

(ابنطللاووسی  .)273 :1411ایللن وضللع د دو ا مهتللدی عباسللی نیللز وبللود داشللت .ابوهاشللم

بعفلللری از مل للا ا خلللاص امل للام بل للوادی هلللادی و عسل للکری
ابیمحمللد

د گزا شل للی می گوملللد« :مل للن بل للا

د زنللدا مهتللدیبن واثللق بللودمم کللس حضللرع بللس مللن فرمللود ای اباهاشللم ایللن

طغیانگر قصد دا د ها امشب مرا بس شهادع ساند؛ د حالی کس خدا عمرش ا کوهاه می گرداند»...
(طوسلیی الغیبللة .)223 :واپسلین زنللدا املام

د زمللا معتملد عباسللی بلود کللس ملدهی پللیش از
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شهادع بس دستو شخص او بس زندا افتادند (ابنطاووسی .)276-275 :1411

با هوبس بس داللت برخی از واماع کس حا کی از بلداء و انتقلال ممصلب اماملت از ابلوبعفر محملد

اسللتی الیللاش نتیجللس گرفتللس آ حضللرع پللس از وفللاع

بللن علللی بللس بللراد ش امللام عسللکری
ا
براد ش ل کس قبم بس عموا امام شیعیا هعیلین شلده بودللی هوسل پلد ش بلس عملوا املام معرفلی
شد (الیاش :همانجا) .سلس واملت نلاظر بلس ایلن موضلو وبلود دا د :واملت اول خبلری اسلت کلس

محیی بن مسا قمبری [عمبری نقل می کمد .او می گومد« :امام هلادی چهلا ملاه قبلل از حللتش
فرزندش حسن ا بس امامت معرفی نمود و من و بماعتی از شیعیا

ا بر آ گواه گرفت» (کلیملیی

 .)325/1 :1407سمد این وامت بلس خلاطر مجهلول بلود هملین شلخص ضلعیف اسلت .واملت
دوم با دو سمد متفاوع و مضمونی مکسا چمین نقل شدهاست کس وقتی محمد د گاشتی املام

هادی

و بس امام عسکری

کرد و فرمود فرزندم خدا ا شکر کن؛ همانا خداونلد بلرای هلو املر

بدمدی ا پدمد آو د (کلیمیی 326/1 :1407ی  .)5-4سمد اول دست کم بلس عللت علدم وثاقلت

موسی بن بعفر بن وهب بغلدادی ضلعیف اسلت .سلمد دوم نیلز بلس عللت علدم وثاقلت ابنملروا

انبا ی حدم ضعیف ا زمابی میشود .وامت سوم وامتی اسلت کلس د آ گفتلس شلده خلدا د املر

ابیمحمد عسکری پس از ابیبعفر محملد بلداء فرملودهاسلت (کلیملیی  .)327/1 :1407د سلمد
سال چهارم ،شمتتاره هفتم ،پاییز و زمستان 1397

ایللن وامللت اسللحا بللن محمللد بللن احمللد نخعللی حضللو دا د کللس نجاشللی او ا معللد هخلللی

(نجاشیی  )73 :1365و ابنغضائری فاسدالماهبی کااب د وامت و وضا د حلدم میدانلد

(ابنغض للائریی  .)41 :1422ام للا گاش للتس از بحل ل س للمدیی ا گ للر ه للم وق للو چم للین حادث للسای ا

ب ایرممی امر بدمد بس معملای بلداء د املر الهلی و بلامگزممی املام عسلکری

بلا محملد نیسلت؛

بلکس بدین معماست کس ممکن بود محمد نزد شیعیا بس خاطر بز گتر بود شامستس امامت هلقی

میشد؛ اما بلا وفلاع ویی دمگلر بلر سلر مقلام اماملت نزاعلی صلو ع نمی گیلرد و شلیعیا از هرگونلس

و شامسللتس شللکرگزا ی اسللت (مازنللد انیی

گمراهللی و سللرگردانی بیللرو آمدنللد و ایللن نعمتللی بللز
ا
 .)202/6 :1382ضمما وصیت کرد امام هادی بس امامت امشا کس بعد از وفاع محمد صو ع

گرفتسی با هوبس بس عبا ع گواه گرفتن بر ایلن املری بلس معملای اعلمم عملومی اسلت نلس اظهلا هغییلر
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ممصب امامت .ا گر این واماع ا بر بداء بس معمای مصلطل آ حملل کملیمی بلا واملاع متلواهری
کلس نلام همللام ائملس هللدی ا از ابتلدا ثبلت و ضللب کلردهاسللت و د آ هلا نلام امللام عسلکری

نیللز

وبود دا د (برای نمونس نکل کلیمیی )535-525/1 :1407ی هعا ض پیش خواهد آمد .همچملینی
واماع دمگری هلم د هملا بلاب د کتلاب الکلافی وبلود دا د کلس بلا واملاع پیش گفتلس معلا ض

است و بر ایلن مطللب دال للت دا د کلس املام هلادی

فرزنلدش املام حسلن

ا د زملا حیلاع

محمد

بس عموا امام معرفی کردهاند (کلیمیی 326-325/1 :1407؛ طوسیی الغیبلة.)205 :

بمابراین اظها نظر الیاش د این قسمت کامم گزممشی است.
الیاش مسألس شهادع امام

ا زیر سنال میبرد و آ

ا ساختس ممابع متلأخر شلیعی میدانلد؛

چرا کس معتقد است امام بیما شد و بر اثر بیما ی از دنیا فت .همچمین با نقل گزا شی از عیادع

اشخاص سرشماس عباسلی و عللوی از آ حضلرعی نظلر خلود ا اسلتوا میسلازد (الیلاشی :1385

 .)434بر پامس ممابع متقدم امامی بامد گفت نظر او د ست است زیرا د آنهلا بلس شلهادع املام

اشا های نشدهاست .د ممبعی از قر ششم معمی مجملل التلوا م والقصلص آملدهاسلت« :و گومملد

زهلر دادنلدش د شلهو سلمس سلت و خمسلین و ملأهین بلس عهلد معتملد انلد و عملرش بیسلت و نلس
سال بود» (مجمل التوا م والقصصی بیها .)458 :البتس نو هعبیر نومسمده نشا میدهلد منللف
این نظر ا چمدا قابل اعتما نمیدانستس است .صاحب ممابیع المودة کس عالم نامو حمفی استی

با هردمد می گومد« :و مقال إنس ماع بالسم أمضلا» (قملدوزی حمفلیی  .)331/3 :1422شلی مفیلد
نظللر شللی صللدو د بللا ه شللهادع همللس امامللا

ا نمیپللایرد (مفیللدی هصللحی االعتقللاداع-131 :

 .)132حتللی امیناالسللمم طبرسللی بعللد از آنکللس بیشللتر امامیللس ا قائللل بللس شللهادع همللس امامللا

میداندی اما د پاما از هردمد د این با ه دست نمی کشد و می گومد« :و اهلل أعلم بحقیقة للک»
اما د مقابل نظری کس شهادع امام ا بس لحلاظ هلا مخی قابلل اثبلاع نمیدانلدی محلد قملی

قول شهادع آ حضرع ا بس ابنبابوملس نسلبت دادهاسلت (قملیی  .)1945/3 :1379شلامد ایلن

انتسلاب از بهلت واملت معتبللر اباصللت هلروی د عیللو اخبلا الرضلا باشللد کلس د آ املام ضللا
میفرمامد« :ما ّمما إال مقتول شهید» (ابنبابومسی  .)256/2 :1378وامت دمگری د کفامة األثر بلا
عب للا ع «م للا ّمم للا إال مقت للول أو مس للموم» نق للل ش للدهاس للت (خ للزاز ازیی  .)162 :1401وامت للی د

بصللائرالد باع (صللفا ی  )482 :1404و اثبللاع الوصللیة (مسللعودیی  )253 :1384هصللرم دا د بللس
اممکس امام

د زما حیاع شرمف خود از شهادع خود خبر دادهاست.

افزو بر چمد وامت اخیری شرام زندگی امام عسکری

تصویر امام حسن عسکری در آثار غربیان

(طبرسیی .)132/2 :1417

نشا میدهد آ حضرع بس ملر

طبیعی از دنیا نرفتس است .همانطو کس بیلا شلدی مهتلدی خلیفلس عباسلی بلس دنبلال کشلتن املام

بود کس البتس موفق نشد (طوسیی الغیبة)205 :؛ بمابراین چیز عجیبلی نیسلت کلس دسلتگاه خمفلت

قصلد حللاف املام ا داشللتس باشللد .طبلق نقللل مکلی از خللدمتکا ا آ حضللرعی امشلا طللی مللدع

شللش سللال د سللامرا مجبللو بللود هللر دوشللمبس و پمجشللمبس حضللو ش ا د دا الحکومللة بللس ثبللت
برسللاند (طوسللیی الغیبللة .)215 :د زمللا بیمللا ی حضللرعی قاضیالقضللاة و عللدهای از مللوثقین
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احضا میشوند ها پس از حلت حضرعی گواهی دهمد امشا بس مر طبیعی از دنیلا فتلس اسلت

(کلیملیی )505/1 :1407؛ حلال چطلو ممکلن اسلت املام بللس قلد ی عزیلز شلده باشلد کلس اشللراف از

حضرع عیادع می کممد و ابوعیسی بن المتوکل نماز میت ا بر امام اقامس می کمد اینها نشا

میدهد دستگاه خمفت چمدا از امام
ا ها عمومی مردم سلامرای عباسلیا

هراس فراوا داشت کس حتی پس از شلهادع امشلا ی

ا مقصلر میدانسلتمد .حللت آ حضلرع د سلمین بلوانی

میهواند مکی دمگر از نشانسهای شلهادع امشلا باشلد (بعفرملا ی  .)693 :1390بلدین هرهیلبی

با نگاهی بامع و مبتملی بلر هلرا کم ظملو هلا مخی میهلوا قلول شلهادع املام
د پام للا ای للن بخ للش ش للاما

ا هقوملت کلرد.

ک للر اس للت د مقال للسای نگاش للتس عظ للیم ن للانجی و فره للاد دفت للری

از پژوهشل للگرا منسسل للس مطالعل للاع اسل للماعیلیس لمل للد کل للس د آ بل للس معرفل للی ابمل للالی اسل للمم

شل للیعی پرداختسانل للدی معتقدنل للد امل للام عسل للکری مسل للموم گشل للتس و بل للس شل للهادع سل للیده اسل للت
(.)Nanji & Daftary, 2007: 6

الیاش د بمد پامانی مدخل خلود بلس اختمفلاع شلیعیا و فرقلسهایی کلس پلس از شلهادع املام

عسللکری

سال چهارم ،شمتتاره هفتم ،پاییز و زمستان 1397
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امجللاد شللدی اشللا ه می کمللد و می گومللد« :شهرسللتانی مللازده فرقللس ا بعللد آ حضللرع

شماسایی کردهاسلت؛ د حلالی کلس مسلعودی از بیسلت فرقلس سلخن می گوملد» (الیلاش :همانجلا).
ا
گزا ش الیاش از سخن مسعودی کلامم د سلت اسلت (مسلعودیی )112/4 :1409؛ املا شهرسلتانی

دوازده فرقس ا کر کردهاست (شهرستانیی  )200/1 :1364و نومسمده فر الشیعة چها ده فرقلس ا
ّ
کلر می کملد (نلوبختیی  1.)422-395 :1395مکللی از آ فرقلسها مربلوط بللس پیلروا بعفلر کللااب
ّ
بللراد امللام عسللکری اسللت .مکللی از پژوهشللگرا د بللا ه اممکللس فرقللس پیللروا بعفللر کللااب از بللین
فتساند ما هموز عمئم حیاع آ فرقس وبود دا دی مینومسد« :د ست وشن نیست کلس طرفلدا ا

بعفر و بازماندگا او ها چس وقت بس عموا مک ماهب مسلتقل د بامعلس شلیعس دوام آو دنلد .د

سال  373کس شی مفید فصل فر شیعس مملد ج د کتلاب مجلالس خلود ا مینوشلتی کسلی ا از
اهبا او سلرا نداشلت .د سلال  410کلس هملو کتلاب اصللی خلود ا د بلاب غیبلت هلألیف مینملودی
بسیا ی از نوادگا بعفر بس خ ّ مستقیم هشیع پیوستس بودند .او می گومد کلس د واقلع هلیچ ملک

از نوادگللا بعفللر ا نمیشماسللد کللس بللا شللیعیا اثمیعشللری بللر سللر مسللألس امامللت فرزنللد حضللرع
عسللکری اخللتمف نظللر داشللتس باشللد .شللی طوسللی د کتللاب غیبللت خللود کللس آ

ا د سللال 447

 .1د با ه منلف کتاب فر الشیعة اختمف نظر وبود دا د .مکی از محققا بس خوبی نشلا دادهاسلت بلرخمف نظلر مشلهو کلس
ایللن کتللاب ا بللس حسنبنموسللی نللوبختی ممتسللب می کمللدی ایللن نوشللتس چیللزی بللز مختصللر کتللاب المقللاالع و الفللر اثللر
سعدبنعبداهلل اشعری قمی نیست (نوبختیی  :1395مقدمس محقق کتابی .)148- 111

نوشتس استی همین نکتس ا هأیید می کمد .د آ زما این فرقس بس کلی ناپدمد شلده و هلیچ کلس
ا
از اهبا آ باقی نمانده بود .این اظها اع ظاهرا ها آنجلا کلس بلس محلدوده سلمتی ملاهب هشلیعی از
مدممس ها خراسا ی مربوط میشود قابلل اعتملاد اسلت؛ املا بسلیا ی از نوادگلا بعفلر بلس مملاطق و

بمدی کس د آ زما ی دو از سرزمین شیعیا بود مانمد مصر و همد و نظلایر آ مهلابرع کردنلد.

بسللیا ی از آن للا ک للس مه للابرع کردن للد و همچم للین آن للا ک للس د ع للرا ماندن للد از شخص للیتهای
مهللم ابتمللاعی و علمللی آ بللمد شللدند و بللس مقامللاع بللاال دسللت مافتمللد .برخللی از آنللا اقطللاب
سمس للل مختل للف ص للوفیس ش للدند .مک للی از آ سمس للل ک للس هب للری آ ب للر اس للاس انتق للال مق للام
از پللد بللس فرزنللد مسللتقر اسللتی ا کمللو د هرکیللس وبللود دا د .ایللن فرقللس د انتشللا اع اخیللر خللودی
هبرا طرمقت خومش ا ها بعفر کلس او ا بعفرالمهلدی میخوانملدی نلام میبرنلد .مکلی از آخلرین

هبرا آنلا ی سلید احملد حسلامالدینی نسلل بیسلت و نهلم از بعفلر اسلت» (مد سلی طباطبلائیی

.)167-165 :1393

الیاش نسبت بس بسیا ی از ابعاد و زواما از بملس هألیفاع آ حضرع شامل مکاهباع امشلا بلا

اصحاب و وکمی خومش (بلرای نمونلس نک ل کلیملیی 506/1 :1407؛ کشلیی  )536-535 :1348و

دو کتلاب المقمعللة و هفسلیر ممسللوب بلس امللام عسلکری و صللحت و سلقم آ از لحللاظ انتسلاب اصللل و
غفلت و زمدهاست.
ّ .2
تشیع

کتللاب  1Shi'ismاثللر هللاممس هللالم از مهللمهللرین کتللابهللا د معرفللی عمللومی هشللیع بللس عللالم
انگلیسللی زبللا اسللت کللس د انتشللا هربمللس فا سللی آ بللس نللام هشل ّلیع هوس ل محمللدهقی ا کبللریی

هعلیقللاع انتقللادی سللودممدی از سللوی سللول بعفرمللا بللس آ زده شللدهاسللت .هللاممس هللالم
اسماعیلیسشماس و فاطمیپژوهی سرشماس بود کس پس از پیروزی انقمب اسممی ایرا بلر وی

تصویر امام حسن عسکری در آثار غربیان

محتللوای آ بللس امشللا و نیللز فعالیللت برما هللای انحرافللی شللیعس مانمللد غللمع د زمللا امشللا

هشلیع اثمیعشلری متمرکلز شلد (بلرای هفصلیل بیشلتر د بلا ه وی و آثلا ش نلک .حسللیمیی :1387
 .)308کتاب هشیع او بسیا بهتدا نوشتس شدهاست؛ برای نمونس د بلا ه حلدم غلدیر می گوملد
از ایللن گللزا ش هرچیللزی بللز بانشللیمی علللی

اسللتفاده میشللود (هللالمی  .)29 :1389هللالم از

اماما شیعس هم بس سرعت و بیدقتی هرچس همامهر عبو کرده و از این حی نسبت بس سلس قلر

اول کس برای شیعیا مهم استی بیهوبهی کردهاست .هالم د با ه امام حسن عسکری

همها

1. Halm, Heinz, Shi'ism, translated by Janet Watson, Edinburgh University Press, 2nd edition, 2004.
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بس مک بمد کوهاه شامل نامی کمیسی لقب عسکری و ممشأ آ کس زندگی د ممطقس عسکر است و بس
این کس مرقد عسکریین د سامراستی اشا ه و بس همین اندازه بسمده می کمد (هما .)73 :
 .2مقاله «تفسیر قرآن منسوب به امام عسکری

» نگاشته براشر

م للایر ام .براش للر ش للا گرد اه للا کلب للر د مقال للسای ب للا ن للام «هفس للیر ق للرآ ممس للوب ب للس ام للام

عسللکری

» بللس زنللدگی امللام حسللن عسللکری

نیللز هوبللس کللردهاسللت .محمدحسللن محمللدی
1

مظفر د شما ه  58فصلمامس هفت آسما این مقالس ا هربمس کردهاست .منللف د مقاللس خلود بلس

بح ل سللمدی کمتللر هوبللس کللرده و عمللده بح ل خللود ا بللس هحلیللل محتللوای هفسللیر اختصللاص
دادهاست .او د مقدمس مقالس پس از اشا ه بس حجلم هفسلیر و اممکلس ایلن هفسلیر بخلش کوهلاهی از

قرآ ا د برمی گیردی بر این باو ست کس هفسیر العسکری هفسیر مرهبی نیسلت کلس د آ ی مفسلر آملس
ا
بس آمس هفسلیر خلود ا ا ائلس دهلد؛ بلکلس مجموعلس بز گلی از احادمل و غالبلا بلا صلبغسای افسلانسای

اسللت کللس د بیشللتر مللوا د بللس صللو ع سللطحی و سرسللری بللس آمللاع قللرآ مللرهب شللدهاند (براشللری
 .)124 :1392وی ادامللس میدهللد کللس هفسللیر العسللکری همانمللد آثللا امللامی پللیش از دو ا غیبللتی

آ کمللده از احللادمثی اسللت کللس هللوهین بللس سللس خلیفللس نخس لت و دمگللر دشللمما نامشللخص شللیعسی

سال چهارم ،شمتتاره هفتم ،پاییز و زمستان 1397

وبوب برائت از آنا و لزوم هقیس د حضو آنا

ا د بردا ند (هما  .)125 :منللف بلس سلالسای از

عالم بربستس شیعی محمدبواد بمغی اشا ه می کمد کس پیراملو ایلن هفسلیر و دالیلل موافقلا و

مخالفا انتساب آ بس امام

نگاشتس شده و بس هصحی

البتس او د زما نگا ش مقاللس خلومشی آ

ضا استادی بس چلا

سلیدهاسلت.

2

سلالس ا د اختیلا نداشلتس اسلت؛ بلا ایلن حلال حلدس

میزند سالس بمغی سالسای بامع باشد (هما .)127 :

3

براشر بعلد از کلر دالیلل چها گانلس مخالفلا ایلن هفسلیری آ ا دالمللی نا کلافی ا زملابی می کملد؛
نخست آنکس بر سلی بلالی و هشلکیک د وثاقلت افلراد ا محمللی املج بلرای ّد ملک اثلر میدانلد

(هملا  .)127 :البتلس وی هلیچ هوضلیحی بلرای اثبلاع نقلد خلود ا ائلس نمی کملد .دوم آنکلس وبلود

مطالب بدعتآمیز ما حاوی خطاهای ها مخی ا نمیهوا بس عموا شاهدی لس ملا علیلس انتسلاب
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 .1هربملس دمگلری از ایللن مقاللس هوسل محملد اهللدادی صلو ع گرفتللس کلس د کتللاب هفسلیر امامیلس د پژوهشهللای غربلیی بللس
کوشش محمد علی طباطباییی قم :دا الحدم ی 1395شی د صفحاع  200 – 171ممتشر شدهاست.
 .2ضا استادیی « سالة أخری حول التفسیر الممسوب إلی اإلمام العسکری علیسالسمم»ی د الرسائل اال بعة عشلرةی قلم :منسسلس
المشر االسممیی . 1415
 .3برای مشاهده هفصیلی آ ای موافقا و مخالفا انتساب هفسیر العسلکری بلس املامی نکلل حمتلیی  :1382سرهاسلر؛ هاشلمیی
 :1387سرهاسر.

آ د نظ للر گرف للت؛ زی للرا این گون للس مطال للب د مکتوب للاع برم للا غال للب اولی للس ام للامی پدم للدهای
ا
ناشماختس نیست .او هوضیحی د با ه معمای «برما غالب اولیس امامی» نمیدهد .ضمما بامد د

نظر داشت مطابق واماهی معتبری اهلبیت

بس پیروانشا دستو دادند ها احادمل

عرضس کممد و خودشا هصرم کردهانلد ا گلر حلدمثی مخلالف بلا قلرآ بلودی آ

ا بلر قلرآ

ا هکلامب می کمملد

(کلیمیی  .)96/1 :1407البتس اصولیا هوضی دادهاند مقصود از مخالفت د این واماعی مطلق

مخالفت نیست؛ بلکس مخالفت هبلاممی اسلت بلس نحلوی کلس ملدلول خبلر بلا محکملاع قلرآ قابلل
ا
بمع عرفی نباشد (حسیمی شاهرودیی  .)372/2 :1385نتیجس آنکس مضامین بدعتآمیز قطعا

با قرآ قابل بمع نیستمد و بدین هرهیب نمیهوا این مضلامین ا بلس معصلوم نسلبت داد .سلوم

آنکس صرف نقل نکرد مفسرانی چو علی بن ابراهیم قمی و محمد بن مسعود عیاشی از هفسیر
امام دلیل بر وبود نداشتن آ د زما امام نیست .فراهر از آ ی وی بر این باو ست کلس مضلامین

این هفسیری مشخصس آثا هفسیری امامی میا دو غیبت ا دا است و میهوا آ

ا هلا آ زملا و

حتی پیشهر از آ معمی زما حیاع خود حضرع ها م گلاا ی کلرد (هملا  .)129 :او بلس عملوا

صبغس افسانسای هفسیر العسکری بلازمی گردد و هوضلی میدهلد مقصلود ویی آ چیلزی اسلت کلس

قد ع متمایز علی

ا د مقامسلس بلا پیلامبر

نشلا میدهلد و حتلی کلا او از کلا پیلامبر

نام گاا ی شدهاست (التفسیر الممسوبی )165-163 :1409ی برای علی
کللس از معجللزه پیللامبر

مهمهللر اسللت و می کوشللد قللد ع علللی

بمبسهاییی باالهر از قد ع پیامبر نشا دهد (براشری .)133 :1392

معجزهای

میدهد

ا نللس فق ل همهللرازی بلکللس د

ب للس نظ للر براش للری از نق للد ق للوی گرامشه للای غالیان للس د هفس للیر العس للکریی ک للس از قض للا ب للس ق للول

محمدعلی امیرمعزی برما غالب د هشیع امامی استی میهوا نتیجس گرفلت چملین دملدگاهی
ا
د میا گروههای امامی کس ایلن هفسلیر د آ هلا نوشلتس شلدهی کلامم شلیو داشلتس اسلت (هملا :

تصویر امام حسن عسکری در آثار غربیان

مهمهر بلوه میدهد (هما  .)132-130 :د گزا شی دمگر از این هفسلیر کلس «حلدم الشلجرهین»

 .)135-134بللس نظللر براشللری مصللح ایللن هفسللیر ضللمن بیللا حللدمثی (التفسللیر الممسللوبی :1409
 )44-43قصد داشتس هلا اهلی میلا غللو و هقصلیر ا بلس عملوا
(براشری  .)138 :1392بس گما

اه اسلت و د سلت معرفلی نماملد

اقما این سطو ی براشر هرچمد گلاه بلا عبلا اهی کماملسآمیز سلخن

می گومللدی بللس مجللرد مللافتن مشللابهت میللا اندمشللسای غالیانللس و اندمشللسای انحرافللی د آیللین
مسیحیت حکم می کمد کس اندمشس متأخر از اندمشس متقدم هأثیر پایرفتلس اسلتی و بلدو هحقیلق
و بر سی بر نظر امیرمعزی د خصوص غلبس برملا غالیانلس د هشلیع و برابریانگلا ی میلا خل
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غلو و هشیع هکیس می کمد1؛ املا نکلاع مهملی ا د نقلد متملی خلومش مطلرح میسلازد کلس حلا کی از

دقت اوست .این پمدا کس برمانی د میا امامیس متقدم د پلی ایلن بودنلد کلس امیرالملنممین
معرفی و هصویر شودی چیزی نیسلت کلس بتلوا آ

بس مثابس شخصیتی واالهر از پیامبر
کرد ما بس هأویل ُبرد .د نتیجسی میهوا با نظر نهایی براشر همراهی کرد کس این هفسیر ا گلر هلم از

نوشلتسباع شلخص املام

نباشلدی میهلوا آ

ا انکلا

ا هلا زملا غیبلت صلغری ها م گلاا ی کلرد کلس

دست کم هصویر مهمی از برما ها و انگا ههای شیعی فعال د قر سوم ممعکس ساختس است.

 .3آثار عمومی

د بیشل للتر دائل للرهالمعا فهل للای عمل للومی غل للرب مل للدخلی د بل للا ه امل للام حسل للن عسل للکری

نیامدهاست .برخی از آنها همها د مدخل سامرا بس وبود مزا امام حسن عسکری

ما بس فرزند او کس ممجی است هوبس کردهاند.
د

بللد مربلوط بلس دیلن اسلمم از Encyclopedia of Islam

حسن العسکری

اشا ه کرده و

 A Conciseملدخلی مکبملدی بلس

اختصاص مافتلس اسلت .نومسلمده ملدخل مزبلو ی هوللد املام ا بلس اشلتباه 230

نوشتس کس ناد ستی آ پیشهر بیلا شلد .نومسلمده امشلا

ا ملازدهمین املام شلیعیا و پلد املام

دوازدهم محمد بن القائم دانستس است د حالی کس القلائم لقلب املام زملا اسلت نلس نلام ملا لقلب
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پلد امشللا  .د هملین مللدخل کوهللاهی بلس اشللتباه نوشللتس شلده کللس امللام حسلن عسللکری

وفلاع بلراد ش محملد ابلوبعفر بلس اماملت برگزملده شلد ( .)Newby, 2004: 78دالیلل ناد سللت

بود این گزا ه نیز پیشتر بیا شدهاست.

د کتلاب  Encyclopedia of Islam and Muslim Worldهلیچ ملدخل مسلتقلی بلس املام حسلن

عسلکری

مللا سللامرا اختصللاص نیافتللس اسللت و همهللا د مللدخل «مهللدی» اشللا ه شللده کللس امشللا

فرزند امام حسن عسکری
د

کت للاب Islam

of

است (.)Hermansen, 2004: 421

 Encyclopediaهلللیچ م للدخلی ب للس ام للام م للازدهم

نشدهاست .همها د مدخل «مهدی» گفتس است نام مکی از مهدما
(.)Aslan, 2009: 447
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پللس از

اختصلللاص داده

ا محمد بن الحسلن گفتسانلد

د مجموعس  World Religionsد بلد مربوط بس اسلمم بلس صلو ع کوهلاه بلس آ حضلرع اشلا ه

شلدهاسللت .د آنجللا بللدو آنکللس بللس هللا م والدع امللام اشللا ه کمللدی مینومسللد« :امللام عسللکری د

 .1مد سی طباطبائی پمدا امیرمعزی ا نقد کردهاست (مد سی طباطبائیی  .)98- 73 :1393مکی دمگر از پژوهشگرا د با ه
ّ
برما اکثرمت امامیس د قرو متقدمی نظر سومی ا برگزمده است کس بس موبب آ میهوا برما متعلق بس هشامبنسالم
بوالیقی ا بس مفهوم ّ
موسع آ ی برما غالب دانست (گرامیی .)87- 84 :1391

874م260[ .

د سامرا از دنیا فت .پس از وفاع امشا ی شلیعیا د اممکلس بانشلین وی چلس

کسی است بس بح و نظر پرداختمد .برخی براد ش بعفر ا بانشین میدانستمد و برخلی دمگلر ل

کلس بعللدها بلس عمللوا شللیعیا دوازدهاملامی شللماختس شدند ل مخالفللت کردنللد .آ هلا معتقللد بودنللد

فرزند امام بانشین اوست» (.)Gordon, 2009: 72-73

د  Medieval Islamic civilization: An Encyclopediaی نیز امام عسکری

ملدخل مسلتقل

و مجزایللی نللدا د و همهللا د مللدخل «سللامرا» اشللا ه می کمللد دو امللام شللیعسی امللام هللادی و امللام
عسکری

د مرکز شهر و د خیابا ابیاحمد خانسای داشتساند و د همانجا بلس خلاک سل رده

شدهاند (.)Northedge, 2006: 696

د Cities of the Middle East and North Africa: A Historical Encyclopedia

همانمد اثر باال همها د پاما مدخل «سامرا» چمین آمدهاست« :بس خاطر موقعیت این شهری سلامرا

برای قر های متمادی بس زما هگاه شیعیا هغییر مافتس استی چرا کس خلفای عباسلیی اماملا ملا

بس هعبیری نوادگا علی بن ابیطالب
این وی امام هادی و امام عسکری

ا د آ شهر زیر نظا ع شدمد خود نگلس میداشلتمد .از

بس سامرا برده شلده و نزدملک مسلجد مسلتعین د عسلکر

مسللتعین س للکمی داده ش للدند و نس للبت آن للا [عس للکری نیللز از ای للن مک للا مش للتق ش للدهاس للت»
دانشلمامس آزاد ومکیپلدما د مللدخل املام حسللن عسلکری

ی د بللدول شماسلمامسوا ابتللدای

مدخلی سال والدع و شهادع امام ا بس د سلتی بلس هرهیلب  232و  260ثبلت کلرده اسلت .سل س

بس کمیس ابومحمد و القاب ابنالرضا و عسکری پرداختس اسلت .هلا م انتقلال اببلا ی املام حسلن
عسکری

بس همراه پد و سایر خانواده ا مکی از سس قول  230ها  232دانستس اسلت .نومسلمده

این مدخل بس أی دونالدسو اعتماد کلرده و ثملره اشلتغال آ حضلرع بلس زبلا آموزی ا اشلراف

بس زبا های هرکیی همدی و فا سی دانستس است .البتس بر آ افزوده کس مکی از آموزههای شلیعی
د با ه اماما خودی علم آنا بس همام زبا های بشری اسلت .ایلن گفتلس چما کلس پیشهلر اشلا ه

تصویر امام حسن عسکری در آثار غربیان

(.)Whitaker, 2007: 326

کردممی برگرفتلس از واملاع معتبلر مملابع متقلدم امامیلس اسلت .د اداملس ایلن ملدخل آملدهاسلت کلس

بمابر آموزههای شیعی امام از دو ا کلودکی عللم الهلی داشلتس اسلت .سل سی د گزا شلی از دو ا

کودکی امام عسکری آو ده است کس امام بس فردی کس خیال می کرد امشا بس اسلباببازی عمقلس

دا دی فرمودنلد ملا بلرای بلازی کلرد آفرملده نشلدهاممی بلکلس بلرای علمآملوزی و عبلادع پرو دگللا

آفرمده شدهامم .ایلن گلزا ش د مملابع متلأخر شلیعی نیلز آملدهاسلت (شوشلتریی -65/29 :1409

 .)67د ادامس بس مشخصلاع ملاد و همسلر املام حسلن عسلکری

میپلردازد و گلزا ش مفصلل
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شل للرفیابی نل للربس خل للاهو بل للس ممل للزل امل للام هل للادی

و ازدواج بل للا فرزندشل للا

ا بل للا هکیل للس بل للر

هربمل للس دونالدسل للو نقل للل کل للردهاسل للت .د ادامل للس فصل للولی ا بل للس مسل للئلس بل للس امامل للت سل للید
امللام مللازدهم

ی زنللدانی شللد حضللرع د سللامرای مللابرای نسللبت داده شللده بللس امللام و کمللدی

فیلسوف (ابنشهرآشوبی )424/4 :1379ی انتساب کتاب هفسیر العسکری بس امامی قضیس وفلاع
و امامت فرزنلد امشلا املام زملا

پرداختلس اسلت ( .)Wikipedia: Hasan al-Askariباللب

هوبس آنکس همها ا با موبود د انتهلای ایلن ملدخلی کتلاب حیلاة اإلملام الحسلن العسلکری اثلر بلاقر
شرمف القرشی است.

بامللد بللس مللاد داشللت کللس مجموعللس Encyclopedia of Religionکللس وظیفللس خللود ا معرفللی

نمادهای مهم همام آیینهای شماختس شده د دنیا میدانلدی هلیچ اشلا های حتلی د حلد نلام بلس

آ بز گللوا نکللردهاسللت .مجموعللس  Encyclopedia of Religion, Islamic Essaysو عمللده
فرهمگ لغاع انگلیسی اشا های بس امام حسن عسکری

نکردهاند.

نتیجه
بر سی آثا هخصصی و عمومی نگا ش شده د غرب نشا میدهد کس آنهلا هصلویر کمرنگلی از

سال چهارم ،شمتتاره هفتم ،پاییز و زمستان 1397

د آثا خود ا ائلس کردهانلد .همهلا سلس مقاللس کوهلاه

شخصیتی سیره و زمانس امام حسن عسکری
ا
بللس شخصللیت آ حضللرع و مللک مقالللة هقریبللا مفصللل د بللا ه هفسللیر ممسللوب بللس امشللا د غللرب

نوشللتس شللدهاسللت .بللس نظللر مللی سللد مکللی از دالیللل کللمکللا ی غربیللا د ایللن حللوزه آ اسللت کللس
محققللا مسلللما بللسویللژه شللیعیا هحقیقللاع و آثللا کمتللری د بللا ه امللام حسللن عسللکری

بللس

نسللبت سللایر امامللا شللیعس هولیللد کللردهانللد و مللواد و آثللا کمتللری از آ امللام د دسللترس غربللیهللا

بلودهاسلت .د نقلد و بر سلی هحقیقللاع معلدود شلیعسپژوهلا غربلی وشللن شلد کلس آنهلا افلزو بللر
ا
کمکا ی هصویری ناقص و بعضا هصویری مخدوش و هحرمف شده از آ امام ا ائس کردهاند .امید
است محققا بها اسمم بس ویژه ایرانیا بس زندگی آ حضلرع هوبلس بیشلتری کمملد هلا از ایلن

مسیر آثا بیشتری د اختیا غربیها قرا گرفتلس و د نهاملت موبلب اصلم دملدگاه آنهلا نسلبت بلس
آ امام شود.
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_ صمیمیی میمو (1386ش)ی محمد

د ا وپای هربمس عباس مهرپومای ههرا ی اطمعاع.

_ طباطبلاییی محملد عللی (1395ش) (بلس کوشلش و ویلرامش)ی هفسلیر امامیلس د پلژوهشهلای
غربیی بس کوشش ی قمی دا الحدم .
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_ طبرسلیی فضلبنحسللن () 1417ی إعلمم الللو ی بللأعمم الهلدیی قللمی منسسلة آل البیللت الحیللاء
الترا .

_ طبسیی محمدبواد (1382ش)ی حیاة االمام العسکری علیس السممی قمی بوستا کتاب.

_ ل ل ل ل ل ل ل ل لل (1379ش)ی بللا خو شللید سللامرا :هحلیلللی از زنللدگی امللام حسللن عسللکری علیسالسللممی هربمللس

عباس بملیی قمی بوستا کتاب.

_ طوسیی محمدبنحسن () 1411ی الغیبةی هحقیق عباداهلل ههرانی و علیاحمد ناص ی قمی دا
المعا ف االسممیة.

_ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل (1375ش)ی مصبا المتهجد و سم المتعبدی بیروعی منسسة فقس الشیعة.

_ فتل للال نیشل للابو یی محمدبناحمل للد (1375ش)ی وضل للة الل للواعظین و بصل للیرة المتعظل للینی قل للمی
انتشا اع ضی.

_ قمیی عباس (1379ش)ی ممتهی اآلمال فی هوا م المبی و اآللی قمی دلیل ما.

_ قمللدوزی حمفللیی سلللیما بنابراهیم () 1422ی ممللابیع المللودة لللاوی القربللیی ق لمی انتشللا اع
اسوه.

_ کشللیی محمللدبنعمر (1348ش)ی اختیللا معرفللة الربللالی هحقیللق حسللن مصللطفویی مشللهدی
انتشا اع دانشگاه مشهد.

_ کلیمللیی محمللدبنمعقوب () 1407ی الکللافیی هص للحی علیا کبللر غفللا ی و ّ
محمللد آخون للدیی
ههرا ی دا الکتب االسممیة.

_ گرامللیی سللیدمحمدهادی (1391ش)ی نخسللتین مماسللباع فکللری هشللیع :بللازخوانی مفهللوم غلللو د

اندمشس برما های متقدم امامیی ههرا ی انتشا اع دانشگاه امام صاد

.

االسممیة.

_ مجلسیی محمدباقر () 1403ی بحا االنلوا الجامعلة للد اخبلا االئملة االطهلا ی بیلروعی دا احیلاء
الترا العربی.

_ مجمل التوا م و القصص (بلیهلا)ی [اثلر ابلن شلادی ی هحقیلق ملکالشلعرای بهلا ی ههلرا ی کمللس
خاو .

_ مد سی طباطبلائیی سیدحسلین (1393ش)ی مکتلب د فرامملد هکامللی هربملس هاشلم ایزدپملاهی

تصویر امام حسن عسکری در آثار غربیان

_ مازنلد انیی محمدصلال بناحمد (1382ش)ی شلرح الکلافی :األصلول و الروضلةی ههلرا ی المکتبللة

ههرا ی انتشا اع کویری چا نهم.

_ مسعودیی علیبنحسین () 1384ی اثباع الوصیةی قمی انتشا اع انصا ما .

_ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل () 1409ی مروج الاهب و معاد الجوهری هحقیق اسعد داغری قمی دا الهجرة.

_ مفیدی محمدبنمحمد () 1413ی اال شاد فی معرفة حجج اهلل علی العبادی قمی دا المفید.

_ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل () 1413ی هصحی اعتقاداع االمامیة (موسوعة الشی المفیلدی بللد)5ی هحقیلق حسلین
د گاهیی قمی دا المفید.

63

ش)ی بازپژوهی ها م والدع و شهادع معصوما ی قلمی پژوهشلگاه عللوم و1391( _ مقدسیی مداهلل
.فرهمگ اسممی

.ش)ی امام ضا ی ههرا ی دفتر پژوهشهای فرهمگی1387( _ نابیی محمد ضا

ش)ی بللال المجاشللیی هحقیللق موسللی شللبیری زنجللانیی قللمی1365( _ نجاشللیی احمللدبنعلی
.منسسة المشر االسممی التابعة لجماعة المد سین
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