
 امام حسن عسکری

 ٍ هؼصَم سیسدّویي ایطاى دیذگاُ از است هؼرٍف ػسکری حسي اهام تِ اهاهی دٍازدُ ضیؼیاى ًسد کِ ػلی تي حسي

 .است اهام یازدّویي

 کٌیِ ٍ الماب ًام،

 .است ػسکری ٍ ّادی الرّضا زکی، اتيۺ الماتص ٍ اتَهحوّذ ٍی کٌیِ حسي، ًاهص

 تَلذ

 دّن اهام) الٌمی ػلی ٍی پذر. است هذیٌِ ضْر ٍی تَلذ هکاى[. ۳]آهذ دًیا تِ ۲۳۲ سال اآلخر رتیغ ۸ جوؼِ، رٍز در ٍی

 .گفتٌذ هی ًیس «سلیل» ،«سَسي» ،«حذیث» را ٍی کِ تَد ٍلذی امّ هادرش ٍ( ضیؼیاى

 هؼاصر خلفای

 ۺتَد ػصر ّن ػثاسی خلیفِ چٌذ تا اٍ

 (۲۵۵ -۲۵۲( )ػثاسی هؼتس) تاهلل الوؼتسّ

 (۲۵۶ -۲۵۵( )ػثاسی هْتذی) تاهلل الوْتذی

 (۲۷۹ -۲۵۶( )ػثاسی هؼتوذ) تاهلل الوؼتوذ

 اهاهت دٍراى

 (.سال ۶) یافت اداهِ ۲۶۲ سال تا ٍ ضذ آغاز ۲۵۴ سال از ػسکری حسي اهاهت

 ٍاختٌاق فطار

 تي ػلی ػلی، تي هحوذ دٍراى در فطارّا ایي ٍ دادًذ هی لرار هحذٍدیت ٍ فطار تحت را ضیؼِ اهاهاى ّوَارُ ػثاسی خلفای

 تي ػلی از هرالثت ٍ تؼمیة. داضتٌذ کَتاّی ػور ًفر ۳ ایي کِ طَری تِ رسیذ اٍج تِ ساهرا در ػسکری حسي ٍ هحوذ

 «ػسکرییي» را دٍ ایي دلیل ّویي تِ ٍ تَدًذ دادُ جای لطکریاى هیاى در را آًاى کِ تَد لذری تِ ػسکری حسي ٍ هحوذ

 یک صَرت تِ ضیؼِ دٍراى آى در کِ جْت ایي تِ ػسکری حسي ترای ّا هحذٍدیت ٍ فطارّا حال ایي تا. .اًذ دادُ لمة

. تَد دیگراى از تیص[ هٌثغ ًیازهٌذ(]کٌٌذ خطر احساس حاکویي ضذ هی تاػث ایي ٍ) تَد درآهذُ ػراق در ػظین لذرت

 حك ترپاکٌٌذُ ٍ تاطل ّای حکَهت ترًذُ تیي از کِ هْذی داًستٌذ، هی هتَاتر ٍ فراٍاى رٍایات طثك ػثاسی، دٍدهاى ّوچٌیي

 لرار کٌترل تحت را ٍی ضذت تِ ػثاسی حکَهت تا تَد ضذُ تاػث هَضَع ایي. تَد خَاّذ ػسکری حسي فرزًذ است،

 ّن همذار ایي تِ هؼتس ّوچٌیي. ضَد حاضر درتار در پٌجطٌثِ ٍ دٍضٌثِ ّر تًَذ، کردُ هجثَر را حسي طَریکِ تِ. دّذ

 (.ًذاد اٍ تِ را هْلت ایي ٌّگام زٍد هرگ کِ تَد کطیذُ را ػسکری حسي لتل ًمطِ حتی) کرد زًذاًی را اٍ ٍ ًکردُ کفایت



 

 ّا فؼالیت

 افکار تا هثارزُ ٍ اسالم حفظ جْت در ػلوی-اجتواػی-سیاسی ّای فؼالیت ػسکری حسي هَجَد فطارّای ّوِ ٍجَد تا

 ۺداد هی اًجام اسالهی ضذ

 ۺػلوی ّای تالش

 ّواًٌذ هحذٍد، صَرت تِ حال ایي تا اها. داضت لرار ٍلت حکَهت ضذیذ کٌترل تحت ٍ اختٌاق ضرایط در ػسکری حسي

 .پرداخت ػلَم گسترش ٍ ضاگرداى ترتیت تِ پذراًص

 ۺضیؼیاى تا ارتثاطی ضثکِ ایجاد

 ضثکِ ػسکری حسي تا ضذ تاػث پراکٌذگی ٍ گسترش ایي. تَدًذ یافتِ گسترش هختلف هٌاطك در ضیؼیاى ٍی، زهاى در

 .کٌذ اًذازی راُ هختلف هٌاطك در را ًصة ٍ ٍکالت ارتثاطی

 ۺسیاسی سری ّای فؼالیت

 .تَد ضذُ خَد اّذاف راّثرد ترای هخفی ّای فؼالیت سلسلِ یک رّثری تِ هجثَر ػسکری حسي ّا هحذٍدیت خاطر تِ

 ۺضیؼیاى از هالی ّای حوایت

 دستگاُ فطار تحت ضیؼیاى کِ چرا. تَد خاظ، یاراى از تَیژُ ضیؼیاى، از هالی حوایت اٍ ّای گیری هَضغ از دیگر یکی

 .تَدًذ حکَهت

 ۺغیثت دٍراى ترای ضیؼیاى سازی آهادُ

 ٍ پیاهثر است، دضَار هردم ترای آى تحول ٍ تاٍر ٍ است ًاهأًَس حادثِ یک جوؼیتی ّر رّثر ٍ اهام ضذى غایة کِ آًجا از

 ًسدیک غیثت زهاى تِ کِ ػسکری حسي ٍ ّادی ٍیژُ تِ کردًذ؛ هی آهادُ هَضَع ایي ترای را هردم تذریج تِ پیطیي اهاهاى

 حالتی( حکَهت ّای هحذٍدیت خاطر تِ) ضیؼیاى تا اٍ ارتثاطی فضای ٍ کرد هی تاکیذ هْذی تَلذ تر ػسکری حسي. ضذًذ هی

 .داضت را صغری غیثت تِ ضثیِ

 تردى تیي از ترای غیثی آگاّی از گستردُ استفادُ ٍ ضیؼِ هْن ػٌاصر ٍ رجال سیاسی تَجیِ ٍ تمَیت ٍی دیگر فؼالیت

 .تَد تردیذّا ٍ ّا ضک


