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 مباحث مهدويضرورت طرح 

موضوع موعود يا مصلح كل، نظريه و انديشه اي نيست كه در طول زمان در اذهان پديد آمده و براي تسكين دردها و 

ه بدر ابعاد مختلف توان اي براي دلداري مظلومان باشد. بلكه هويت شيعه است كه با توجه به آيات و روايات ميايده

 ضرورت آن پي برد.

 اعتقادي يك. بعد

ترديد به ساختار اعتقادي او دهد، بياعتقاد بنيان اصلي زندگي است؛ يعني، آنچه را كه انسان در ميدان عمل انجام مي

گردد. از اين رو اگر انسان داراي اعتقاد صحيح و مستحكم باشد، در صحنه عمل گرفتار لغزش و دو دلي نخواهد بر مي

 دهد، معرفت است.ت شكل ميشد. مهمترين چيزي كه به اعتقاد درس

ي بخش امامت ائمه هدتوان به اين نتيجه رسيد كه؛ امام زمان عجل هللا تعالی فرجه الشريف تداومبا تحصيل معرفت مي

االوصياء و مظهر رسول خدا است، امام زمان عجل هللا تعالی فرجه باشند، او واسطه فيض الهي، خاتمعليهم السالم مي

به آفريدگار است؛ چنان كه در روايات، راه معرفت خدا و اوصاف او، شناخت اولياي خدا و  الشريف طريق معرفت

 تواند طريق معرفت خدا باشد.اند و شناخت درست آنان، ميامامان معصوم دانسته شده است. اينان مظهر اسماي الهي

لم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية.هر كس شيعه و سّني از پيامبر اكرم صلی هللا عليه و آله نقل كرده اند: من مات و 

 بميرد و حال آنكه امام زمان خود را نشناخته باشد به مرگ جاهليت مرده است

 در برخي از دعاها مأمور شده ايم تا خواهان توفيق معرفت امام باشيم:

بشناسان، اگر حّجت خود  اللهم عرفني حجتك فانك ان لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني.... خدايا حّجت خود را به من

 را به من نشناساني، از دينم گمراه خواهم شد

آيا با وجود اين همه آثار، نبايد به شناخت امام عجل هللا تعالی فرجه الشريف پرداخت و ابعاد وجود مقدس حضرت 

ي نداشته و درست توانيم نسبت به او شناخت صحيحعصر عجل هللا تعالی فرجه الشريف را بهتر شناخت؟ چگونه ميولي 

كند، و همه ما مشمول باشيم؟ در حالي كه آن حضرت در عصر غيبت نيز، از فيض الهي خويش، مردم را محروم نمي

 فيوضات امامت او هستيم؟

 دو. بعد اجتماعي

بشر از روزي كه روي زمين قرار گرفت، پيوسته در آرزوي يك زندگي اجتماعي سعادت بخش بوده است. اگر اين 

بست؛ همان طور كه اگر غذا يا  هرگز چنين آرزو و اميدي در نهاد وي نقش نمي امكان تحقق خارجي نداشت، خواسته

 آبي نبود، تشنگي و گرسنگي هم نبود... .

مهدويت، فكر و انديشهاي است كه آثار اجتماعي فراواني دارد، مهمترين آنها، از بين بردن يأس و نااميدي از پيكره 

بخش به بشر سرخورده و ستم ديده و اينكه پيامي رهايي اي روشن وويت؛ يعني، اميدواري به آيندهاجتماع است. مهد

 روزي يك مرد الهي خواهد آمد و آنچه مردم بدان اميد دارند، تحقق خواهد بخشيد.

ل پاسخ دهد و هاي مشروع او به طور كامتواند به خواستهيك مسلمان، باور قطعي دارد كه تنها نظام اجتماعي كه مي

نظامي را براساس حق و عدالت شكل دهد، نظام زيباي حكومتي اسالم است كه شكل كامل آن در عصر ظهور ولي 

عصر عجل هللا تعالی فرجه الشريف تحقق خواهد يافت. اين، يعني اميد، نشاط و زندگي. اين انديشه آن قدر روشن است 

آلماني( هم بدان تصريح كرده است: از جمله مسائل اجتماعي بسيار  كه حتي برخي از مستشرقان )نظير ماربين فيلسوف

تواند) موجب اميدواري و رستگاري (باشد) همانا اعتقاد به وجود حّجت عصر و انتظار ظهور او مهم كه هميشه (مي

 است.

د كند. انساني كه معتقمي ها زندهبنابراين اعتقاد به وجود مقدس مهدي موعود عجل هللا تعالی فرجه الشريف اميد را در دل

كند كه خودش را به آن مي داند يك پايان روشن حتمي وجود دارد... سعيشود، چون ميبه اين اصل است، نا اميد نمي
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ها و ناماليمات تن به رو در برابر سختيايستد بلكه سعي در تحقق بخشيدن آن دارد و از اينبرساندو از حركت نمي

 رگترين ره آورد اجتماعي براي بشر در پرتو اعتقاد به مهدويت است.دهد. اين بزشكست نمي

 سه. بعد سياسي

هاي مختلف در صحنه جهاني بوده است. ساليان دراز دو ايدة غالب ـ ها و حكومتتاريخ پيوسته شاهد شكست مكتب

هديد هاي اتمي و ...جهان را تالحكاپيتاليسم نمايندة انديشه ليبرال دموكراسي غرب و كمونيسم نماينده سوسياليسم ـ با س

 هاي آنها است.ها و ايدهكردند و اين آشكارترين دليل بر ناكارآمدي برنامه

سياسي جهان معاصر را تحت الشعاع خود قرار داده بود. ولي در طول  اين دو تفكر ساليان متمادي، افكار و انديشه

توان چالشهاي موجود در انديشه ليبرال ت زيرا به راحتي ميساليان گذشته يكي سقوط كرده و ديگري در حال سقوط اس

دموكراسي غرب را مشاهده كرد. آنچه از بحرانهاي اخالقي، معرفتي، رواني و تكنولوژي و ... در آن پديد آمد، همه 

 نشان آن دارد كه اين امپراطوري، در انتظار يك شكست سنگين است.

 ها چيست؟گر سرابعمل و نظارهها و شعارهاي بيناكامي حال تكليف اين بشر وامانده و سرگشته از

ه العاده ببه واقع بشر امروز در يك عطش فوقبشر امروزي تشنه يك طرح و نگاه جديد در عرصه سياسي جهان است. 

 تواند او را سيراب كند، فقط طرح مدينه فاضله مهدوي است.برد، و آنچه ميسر مي

 اني است و اين انديشه براي جهان و اداره آن طرح و برنامه دارد.نظريه مهدويت، يك انديشه جه

تواند پاسخگوي بشر معاصر باشد، اين انديشه است، مهدويت در عرصة حكومت داراي اي كه مياز اين رو تنها برنامه

 تواند اين فكر براي حكومت ديني، يك طرح راهبردي باشد.اهداف بلند و ارزشي است، و حتي مي

گيرد، چنان كه انقالب اسالمي ايران هاي اصالحي در سراسر جهان جان ميدويت به خوبي تبيين شود، حركتاگر مه

 به عنوان زمينه و بستري مناسب براي انقالب بزرگ امام مهدي عجل هللا تعالی فرجه الشريف شكل گرفت.

 چهار. بعد تاريخي

اي حساس از تاريخ آغاز شده ميت است، از اين رو در مرحلهمهدويت در راستاي مسأله امامت و در امتداد نبوت و خات

و تا امروز ادامه يافته است و تا آخرين لحظة حيات دنيوي بشر نيز باقي خواهد بود. بنابراين چگونگي امامت از امام 

عام( و العمل مسلمانان دربارة امامت )بطور علي عليه السالم تا ولي عصر عجل هللا تعالی فرجه الشريف و عكس

تواند از موضوعات مهم و حساس تاريخ اسالم به شمار مهدويت )بطور خاص( و نيز حوادث تاريخي در اين زمينه مي

 آيد.

مسأله مهدويت در طول تاريخ مطرح بوده است،  روايات شيعه و سني مملو از بشارات پيامبر گرامي به آمدن حضرت 

 باوري در طول حيات تاريخي اسالم منشأ آثار فراوان بوده است. مهدي عجل هللا تعالی فرجه الشريف است. موعود

هاي اصالحي در تاريخ و عصر حاضر متأثر از انديشه مهدويت بوده است؛ )مثل جالب اينجا كه بسياري از حركت

فاطميان در مصر، مهدي سوداني در سودان و ...( حركت اصالحي موعود باوري آن چنان در جامعه اسالمي تأثير 

اي از مردم را در گرف گذاشت كه برخي از دسيسه گران با استفاده ابزاري از واژة مهدي، و ادعاي مهدويت عدهش

 جوامع اسالمي به خود مشغول كردند.

 پنج. بعد فرهنگي

يكي از وظايف ما مسلمانان، زمينه سازي و گسترش فرهنگ مهدويت و جلوگيري از تأخير در ظهور آن حضرت است. 

 د فرهنگي در عرصه مهدويت به چند محور نياز دارد:كار در بع

 . تبيين استراتژي انتظار1
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ها براي تحقق ظهور حضرت، اين امر تحقق استراتژي انتظار؛ يعني كالن نگري و به كارگيري همه نيروها و توانايي

يك برنامه فعال و پرتحرك يابد مگر اينكه در اين عرصه از هر گونه برنامه منفعالنه دوري كرده و خود را به نمي

دهي همه نيروها و توان موجود به اهداف مورد نظر دست يابيم. براي تحرك الزم در اين زمينه  واداشته تا با سازمان

 توان برنامه درستي تدوين كرد.نگري داشت؛ زيرا  بدون تبيين روشن آينده نميبايد آينده

 

معه استفاده كرد تا انتظار به معناي واقعي كلمه شكل بگيرد، در نتيجه راه هاي موجود در جاهمچنين بايد از تمام ظرفيت

 از بيراهه شناخته شود و گرفتار انتظار منفي و ايستا نشويم.

 . آسيب شناسي2

ها داشت: به عنوان نمونه، نبايد با طرح افراطي پذير را شناخت و سعي در حّل اين آسيببايد تالش كرد نقاط آسيب

اي دچار عده امام زمان عليه السالم، اساس مهدويت را در مالقات خالصه كرد، چرا كه با عدم تحقق مالقات،مالقات با 

 شوند و ... و يا به طرح يك طرفه قهر و غضب امام پرداخت.يأس و نا اميدي مي

يري و ...( در جامعه هاي نادرست )مانند ظلم پذهمچنين بايستي مراقب باشيم، مفهوم انتظار، تحريف نشود و انديشه

 حاكم نگردد.

 . دشمن شناسي3

اي استفاده مي كند تا جلوي رشد تفكر مهدويت را در جامعه اسالمي بگيرد و يا آن را تحريف كند. با دشمن از هر حربه

ن يتوجه به آنچه گفته شد )ثمرات مهدويت و ...(، اگر دشمن اين كار را نكند بايد تعجب كرد؛ زيرا ماهيت دشمني هم

 است! بايد كوشيد با شناخت صحيح مباحث مهدويت، جلوي هر گونه تخريب و تحريف در آن را گرفت.

 مادر امام زمان )عج(

ها پرداخته و در مورد برخی از اين تر به بررسی زندگی مادران ائمه عليهم السالم و خصوصيات آنمنابع تاريخی، کم

اند. در ميان مادران ائمه عليهم السالم، به دليل حساسيت تولد حضرت دهبزرگواران گوشه هايی از حوادث را بازگو نمو

مهدی عليه السالم و لزوم مخفيانه بودنش، مطالب اندک و گاهی مبهم و متناقض در مورد مادر ايشان عليهاالسالم ديده 

ی متون، تصويری مشخص از الاند تا با گرد آوری اين مطالب از البهشود. اما محققان عرصه مهدويت، تالش نمودهمی

 زندگانی ايشان نشان دهند.

 

(، 3۶۳الغيبه، نعمانی )  (؛33۳(؛ الهدايه الکبری، حسين بن حمدان )32۳در منابع کهن شيعی، همچون الکافی، کلينی )

در ( و ۳۶۳( و کتاب الغيبه )الغيبه(، طوسی )۳13(؛االرشاد، شيخ مفيد )3۸1کمال الدين وتمام النعمه، شيخ صدوق )

(؛ ۸۳۸( و تاريخ االسالم ذهبی )۳۵۶هايی مانند الفصل فی الملل واالهواء و النحل، ابن حزم )ميان منابع اهل سنت، کتاب

 .اندای برای محققين معاصر به ارث گذاردهای گرديده و زمينهبه زندگانی اين بانوی بزرگوار اشاره

 

( دانسته )ابن ابی الثلج، 322بيت عليهم السالم را از ابن ابی الثلج ) اگر بنا بر نظر استاد جاللی حسينی، کتاب تاريخ اهل

بدانيم، نظر آقای جاسم حسين که اولين منبع در معرفی  3۳۳: مقدمه( و همچنين تاريخ وفات حسين بن حمدان را 1۳1۳

ی از سالم و الهدايه الکبرقابل نقد بوده وکتاب تاريخ اهل البيت عليهم ال. داندنرجس خاتون را کتاب اثبات الوصيه می

 .اولين منابع ذکر نام ايشان است 

 

 البته اين نقد زمانی به جاسم حسين وارد است که تاليف کتاب اثبات الوصيه را به مسعودی شيعی نسبت دهيم.
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 هدر صورتی که برخی از محققان بنابر شواهدی، اين کتاب را گرد آوری دو رساله مستقل نگارش شده در وصايت ائم

که صيمری از اصحاب امام هادی دانندو با توجه به اينعليهم السالم و اثر شلمغانی و علی بن محمد بن زياد صيمری می

هـ.ق نگارش نموده ؛ اثبات  312های معتبر خود از نظر عقيدتی را قبل از سال عليه السالم بوده ؛ و شلمغانی نيز کتاب

 گردد.الوصيه از منابع کهن و اوليه محسوب می

اگر چه تالشی در خور تحسين از طرف محققان صورت گرفته است، بررسی جامع روايات، واکاوی مجدد متون و 

ا کرد. لذا در اين نوشتار، تالش گرديده تاشاره به منابع کهن و دسته بندی آن ها، تحقيقی تفصيلی و دوباره را طلب می

 ، به کاوش تمام روايات فريقين )اعم از ضعيف ومعتبر( بپردازيم.با روش توصيفی ـ تحليلی و استفاده از منابع اصلی

ای نشده؛ چراکه اين مطلب نيازی به هنگام بررسی زندگانی اين بانو، به داستان اسارت ايشان و رومی بودنشان اشاره

 طلبد.ای مستقل را میواکاوی جدی داشته و خود مقاله

 کهننام مادر امام زمان عليه السالم در منابع 

ی اهای وارد شده در منابع مختلف، نامگذاری و اشاره به مادر امام مهدی عليه السالم و تولد موعود، سابقهبنابر گزارش

بس طوالنی داشته و عالوه بر اشاره امير المومنين، علی عليه السالم. و بيان نام توسط امام و امام صادق عليهماالسالم 

خ کند. با توجه به گزارش شيفاطمه زهرا عليهاالسالم روايتی در معرفی نام او ذکر می )جابر بن عبدهللا انصاری نيز از

های اين بانو برای خليفه دوم نيز آشنا بوده و از آن اطالع داشته است. علی عليه السالم بنا بر مفيد، برخی ويژگی

 اند:درخواست خليفه دوم ايشان را چنين معرفی نموده

اِب أَِميَر اْلُمْؤِمِنيَن ع َفَقاَل أَْخِبْرِنی  ِشْمٍر َعْن َجاِبٍر اْلُجْعِفیِّ َقاَل َسِمْعُت أََبا َجْعَفٍر ع َيقُولُ  َفَرَوى َعْمُرو ْبنُ  َسأََل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّ

ْعِر َيِسيلُ َشْعُرهُ َعلَى َمْنکَِبْيِه َو َيْعلُو ُنوُر  َقاَل َفأَْخِبْرِنی َعْن ِصَفِتِه َقاَل ُهَو َشابٌّ َمْرُبوٌع َحَسُن اْلَوْجِه َحَسنُ …..َعِن اْلَمْهِدیِّ  الشَّ

 َوْجِهِه َسَواَد َشْعِر لِْحَيِتِه َو َرْأِسِه ِبأَِبی اْبُن ِخَيَرِه اْْلَِماء؛

جابر جعفی گويد: از امام باقر عليه السالم شنيدم که فرمود: روزی خليفه دوم از امير مومنان، علی عليه السالم پرسيد: 

در مورد صفات مهدی عليه السالم به من اطالعاتی بده؟ علی عليه السالم فرمود: جوانی است خوش قامت، با مو و 

دهد. پدرم به فدای فرزند بهترين اش، سياهی موی سر و ريشش را تحت الشعاع قرار میای زيبا. درخشندگی چهرهچهره

 کنيزان باد! 

توان از کهن ترين منابع شيعی از کتاب تاريخ اند. میناوين متفاوت ذکر کردهمتون کهن شيعی وسنی، نام ايشان را با ع

 کند:اهل البيت عليهم السالم، ابن ابی الثلج نام برد که از ايشان چنين ياد می

ه أبی عمّ القائم عليه السالم: صقيله. و يقال: حکيمه. و يقال: نرجس، و يقال: سوسن. قال ابن هّمام: حکيمه، هی  اّم الخلف

 محّمد، و لها حديث بوالده صاحب الزمان، و هی روت أّن اّم الخلف اسمها نرجس؛

 

اند. است وبرخی به نام حکيمه و برخی ديگر نرجس و ديگرانی سوسن خوانده نام مادر امام عصر عليه السالم، صقيله

گويد: حکيمه، عمه امام حسن عسکری بوده است که حديث والدت مهدی عليه السالم را نقل کرده است و ابن همام می

 .حکيمه مادر مهدی عليه السالم را نرجس ناميده است 

 

ر های خود را بمذکور را تکرار کرده؛ اما برخالف ابن ابی الثلج، گزارشابن خشاب حنبلی نيز در کتاب خود سخنان 

 افزايد.ذکر سند مبتنی نموده که بر اهميت نقل او می

 



۵ 
 

او در روايتی به طريق جراح بن سفيان از امام صادق عليه السالم، نام مادر آن حضرت را صيقل ذکر نموده و از 

طريق محمد بن موسی طوسی از بعض اصحاب تاريخ، نام او را حکيمه؛و طريق ابوبکر زراع، و در بيانی ديگر از 

 .بنا بر گزارشی ديگر نام او را نرجس و سوسن بيان کرده است 

  .اندها از نام ريحانه و مريم دختر زيد نيز برای ايشان استفاده کردههای مذکور برخی از کتابعالوه بر نام

ها دارند. و برخالف بيان عالمه مجلسی و نام اخير، حداقل اعتبار را در ميان نام بايد به اين نکته توجه کرد که اين دو

ها ؛ حسين بن حمدان، قبل از شهيد اول از عنوان )مريم بنت زيد( استفاده کرده است و اين نظر شوشتری و پيروان آن

انش و يا منبع معتبری از طرف معتقد نه تنها با کنيز بودن مادر حضرت مهدی عليه السالم سازگار نيست؛ بلکه هيچ سند

 .ارائه نگرديده است 

در روايتی از شيخ صدوق و سخنی از حسين بن حمدان، بيان شده که آن زمان تعدد نام کنيزان مرسوم بوده و جناب 

ا به ر های مختلف خوانده شده است.به عنوان نمونه ايشانهای متنوع، به نامنرجس عليهاالسالم نيز با توجه به ويژگی

اند. اگرچه در کتاب المجدی فی االنساب، دليل حمل فرزندی نورانی به نام صقيل )نورانی و جال داده شده( ، خوانده

روايتی نقل شده است که گزارش شيخ صدوق را زير سوال برده و اعتقاد دارد نام صقيل قبل از بارداری به حضرت 

 شده است نرجس عليهاالسالم اطالق می

ه در بيان صدوق وجود دارد، اين است که هيچ فردی جز ايشان، به علت نام گذاری مادر حضرت عليهماالسالم اشکالی ک

 به صقيل، گزارشی ذکر نکرده است و در سند ايشان سه اشکال اساسی وجود دارد:

 نمايد؛الف( اين گزارش به نقل از معصوم نبوده و آن را غياث بن اسيد ادعا می

 باشد؛ها شخص غياث بن اسيد میدر اين روايت وجود دارند که از جمله آنب( افرادی مجهول 

 ج(اين گزارش به شيخ صدوق اختصاص دارد و تنها از طريق ايشان نقل گرديده است.

از طرف ديگر، نقل المجدی نيز از اين ايرادات خالی نبوده و سه اشکال گذشته بر گزارش او نيز وارد است. هرچند 

نها يک راوی مجهول، يعنی علی بن سهل تمار، وجود دارد. و نقل ايشان از برادر امام حسن عسکری در گزارش او ت

 .باشد؛ به خالف شيخ صدوق که عالوه بر وجود چند راوی مجهول، گوينده اصلی روايت نيز شناخته شده نيستمی

 علت تعدد نام مادر

نام را برای کنيزان امری مرسوم دانسته و مواردی چون  سيد محمد صدر، صاحب موسوعه امام مهدی عليه السالم تعدد

ها برای اسم بردن او، قرار دادن نامی برای عالقه مالک و صاحب کنيز را به يکی از کنيزکان و استفاده از نام گل

کنيز، مطابق فرهنگ مردم عرب وگاهی عربی کردن نام آن کنيز را که از ممالک غير عرب به اسارت گرفته شده 

 کند.؛ به عنوان علت بيان میاست

همچنين ايشان عالوه بر داليل مذکور، يک دليل اختصاصی و مرجح برای مادر امام عصر عليه السالم فرموده است 

 .باشد که آن هم، پنهان داشتن ايشان از حکومت بنی عباس و عدم حساسيت در مورد يک کنيز مشخص می

ايات موجود از علمای شيعه، نام نرجس و سپس صقيل، مشهورترين نام برای شايد بتوان گفت که با توجه به متون و رو

ای که عالوه بر وجود نام نرجس در روايات متعدد، در اشعاری از علمای شيعه قرن هشتم و به گونه.  ايشان بوده است

باشد، ق می ۸۸۸ای سال نهم هجری نيز به ذکر شهرت اين نام در ميان علما اشاره گرديده و عاملی نباطی که خود متوف

 به نقل از ديگر عالم شيعی حسين بن شمس حسينی چنين آورده است:

 األم بقول األکثر و نرجس رأى بدار العسکریفی سرمن خمس و خمسين و مائتان و مولد المهدی فی شعبان

های متعدد ايشان، سوسن ن نامتنها در ميان عالمان شيعی، محمد بن همام بدون ارائه دليلی ادعا نموده است که در ميا

 .باشد صحيح و معتبر می
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 ای کرده و برخی ديگر هنگام بيان اعتقاد خودالی بيان عقايد تشيع، به ايشان اشارهدر منابع اهل سنت نيز برخی در البه

 اند.در مورد تولد حضرت مهدی عليه السالم به ذکر نام مادر ايشان پرداخته

ابن حزم، در بيان نام و وقايع دوران ايشان پيدا نشد؛ اما پس از ابن حزم علمای متعددی از اهل تر از الفصل منبعی کهن

اند. ابن حزم داستان تولد حضرت مهدی عليه السالم را نمی پذيرد؛ اما در گزارش خود سنت به نام ايشان اشاره نموده

ان باشند و نام مشهور در زبان شيعيلسالم قائل میتر شيعيان به تولد و غيبت حضرت مهدی عليه اکند که بيشبيان می

 . بردداند و در کنار اين نام، از نرجس و سوسن نيز نام میرا صقيل می

رای ها بها را برای کنيزان متعددی فرض کرده است؛ بنابر رواياتی که ذکر شد، تمامی اين ناماگر چه ابن حزم اين نام

 باشد.مادر عليهاالسالم متصور می

 کند:های متعدد، برای مادر حضرت عليه السالم چنين ذکر میاو اختيار نام صقيل را از ميان نام

الن صقيل هذه ادعت الحمل بعد موت الحسن بن علی سيدها؛ چون کنيزی به نام صقيل بعد از وفات مواليش، حسن بن »

 « علی عليه السالم، ادعای حمل نمود.

 نگاهی به زندگانی ایشان

آنچه در منابع روايی و تاريخی به جا مانده است، تصريح بر کنيز بودن ايشان نموده وتربيت اين بانوی بزرگوار را در 

اهل بيت عليهم السالم اين مطلب را جهت انکار  .گردد خانه حکيمه خاتون، خواهر امام عسکری عليه السالم ياد آور می

اند.به عنوان نمونه نعمانی، چگونگی آموزش امام صادق ، استفاده نمودهموعود بودن و ادعای مهدويت برخی از مدعيان

عليه السالم در مناظره با ياران مغيره بن سعيد ومحمد بن عبدهللا محض را که ادعای مهدويت داشت، روايت کرده که 

 فرمودند:

ا اقامه کنيد که مهدی موعود عليه در برابر ادعای مغيره و ادعای مهدی بودن محمد بن عبدهللا بن الحسن، اين دليل ر»

 «. باشد، در حالی که محمد بن عبدهللا محض فرزند زنی آزاد استالسالم فرزند کنيز می

 ايشان پس از پذيرش امام عسکری عليه السالم، به عقد ايشان در آمد تا رسالت مادری موعود امم را به عهده گيرد.

ن کامال مخفيانه بوده وهيچ يک از اطرافيان نيزتا نزديکی والدت از اين مهم های بارداری ايشابنابر مصالح االهی نشانه

مطلع نبوده است. اگر گزارش دالئل االمامه را بپذيريم، گويا ايشان خواهری داشته که در منزل امام حسن عسکری عليه 

حسن عسکری عليه السالم،  السالم مدتی خدمت کرده؛ اما شب والدت در منزل حضور نداشته است در زمان شهادت امام

او در کنار همسر گرامی خود بوده و با درخواست امام عليه السالم، فرزند بزرگوارشان، حضرت مهدی عليه السالم را 

 .اند نزد ايشان برده

ايشان پس از تولد امام عصر عليه السالم و بازگشت مادر امام حسن عسکری عليه السالم از مدينه به سوی سامرا، 

وجوی کودک خود، ادعای وضع آزار جعفر کذاب قرار گرفته و جهت حفظ فرزندش و دور کردن اذهان از جست مورد

شوند و به دستور معتمد خليفه عباسی، نگهبانانی از جمله حمل کرده و به همراه کنيزی ديگر به نام ورداس، زندانی می

مراه زنان ابن ابی الشوارب قاضی را به بازرسی ايشان ها به هنحرير خادم خليفه، زنان معتمد و موفق و کنيزان آن

گمارند و پس از دو سال و اندی، به دليل اثبات نشدن بارداری، مرگ عبيد هللا بن يحيی بن خاقان، خروج عباسيان می

به  کنند  سپس عثمان بن سعيد )نائب اول(، ايشان رااز سامرا به سمت بغداد و حمله صاحب زنج، ايشان را آزاد می

بنابر نقل نجاشی، در خانه محمد بن حمزه بن الحسن بن عبيد هللا بن العباس بن علی بن أبی طالب  وسمت بغداد برده 

 اند عليه السالم سکونت گزيده

نکته قابل تامل در زندگی آن بانو اين است که اگر چه آن حضرت به عنوان کنيز وارد خانه اهل بيت عليهم السالم شده 

ه ای کرسند ؛ به گونههای حکيمه خاتون و مجالست با ايشان، به درجات واالی علمی و دينی میجه به آموزشاند؛ با تو

گردند. بلکه طبق نوشته برخی از منابع، در دوران غيبت نه تنها نزديک ترين کنيز به حکيمه خاتون عليهاالسالم می
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ای به دست وفات و محل وفات ايشان در منابع شيعی نکتهاند در مورد زمان صغرا ملجا و پناهگاه شيعيان نيز بوده

ای شده است که پس از حدود بيش از بيست سال از زمان نيامد؛ اما در منابعی از اهل سنت به اين گزارش تاريخی اشاره

ط سشهادت امام حسن عسکری عليه السالم، و در زمان سکونت ايشان در منزل فردی به نام حسن بن جعفر نوبختی، تو

معتضد عباسی در قصر محبوس شده و در زمان المقتدر عباسی در همان قصر وفات نمودند موافق با نظر شيعيان ايشان 

 باشند شان دفن شده و مورد زيارت محبان اهل بيت عليهم السالم میدر کنار همسر گرامی

 

 تفاوت روايات در زمان وفات ايشان

کند که زمان وفات مادر حضرت مهدی عليه السالمرا قبل از امام حسن قل میشيخ صدوق روايتی از ابو علی خيزرانی ن

 عسکری عليه السالم ذکر نموده است 

اين روايت به دليل اشکاالت متعدد، مورد اطمينان علما واقع نشده است.از جمله اين اشکاالت، مجهول بودن ابو علی 

گر، تعارض با رواياتی که حيات نرجس خاتون عليهاالسالم را خيزرانی و کنيزش، عدم ذکر اين متن در منابع روايی دي

 باشد.نقل نموده اند؛ می

کند که اشاره به توقيع امام مهدی عليه السالم و پيشگويی به عنوان نمونه شيخ صدوق در کمال الدين روايتی نقل می

 فرمايند:ايشان از آزار مادرخود توسط حکومت عباسی دارد. ايشان می

َثنَ  يلِیُ َحدَّ َثِنی أَُبو َعلِیٍّ اْلَمتِّ ِ َقاَل َحدَّ ُ َعْنُه َعْن َسْعِد ْبِن َعْبِد هللاَّ ِه َو إِ َقاَل: َجاَءِنی أَُبو َجْعَفٍر َفَمَضى بی ا أَِبی َرِضَی هللاَّ اِسيَّ لَى اْلَعبَّ

اِر َو ِفيِه أَنَ أَْدَخلَِنی َخِرَبًه َو أَْخَرَج ِکَتاباً َفَقَرأَهُ َعلَیَّ َفإَِذا ِفيِه َشرْ  ِ ُتْؤَخُذ ِبشَ  ُح َجِميِع َما َحَدَث َعلَى الدَّ ْعِرَها فُاَلَنَه َيْعِنی أُمَّ َعْبِد هللاَّ

ا َيْحُدثُ  ْلَطاِن َو أَْشَياَء ِممَّ اِر َو ُيْحَدُر ِبَها إِلَى َبْغَداَد َفَتْقُعُد َبْيَن َيَدِی السُّ َق اْلکَِتاَب وَ  ُثمَّ َقاَل ِلی اَو ُتْخَرُج ِمَن الدَّ  َذِلکَ ْحَفْظ ُثمَّ َمزَّ

ٍه؛  ِمْن َقْبِل أَْن َيْحُدَث َما َحَدَث ِبُمدَّ

اى را خارج ساخت و گاه نامهاى درآورد. آنابو علّى گويد: ابو جعفر به نزد من آمد و مرا به عباسّيه برد و به ويرانه

ليه السالم رخ داده است و در آن چنين آمده بود: گيسوی برايم خواند. ديدم شرح همه حوادثى است که در سراى امام ع

فالن، يعنى مادر امام مهدی عليه السالم را بگيرند و از سرا بيرون کشند و به بغداد ببرند و در مقابل سلطان بنشيند و 

وع آن حوادث امور ديگرى که واقع خواهد شد. سپس گفت: آنها را حفظ کن و نامه را پاره کرد و اين مّدتى پيش از وق

 .بود 

همچنين رواياتی معتبرو مشهور  در نزاع ميان جعفر کذاب و مادر امام حسن عسکری عليه السالم و ادعای بار دار 

بودن صقيل بيان شده است که محدث بزرگی، مانند کلينی به نقل از استاد جليل القدر خود محمد بن يحيی از أَْحَمَد ْبِن 

ِ ْبِن َيحْ  َيى ْبِن َخاَقان و شيخ صدوق از طريق پدرش، علی بن حسين بابويه از سعد بن عبدهللا اشعری اين واقعه ُعَبْيِد هللاَّ

ِ ْبِن َيْحَيى ْبِن َخاَقان بيان می کند و اين گزارش، صراحتاً بر حيات اين بانو پس از تاريخی منقول از أَْحَمَد ْبِن ُعَبْيِد هللاَّ

که تا کنون هيچ يک از علما بر داستان زندانی شدن م داللت دارد عالوه بر اينشهادت امام حسن عسکری عليه السال

اند. نکته قابل نرجس عليهاالسالم پس از شهادت همسرشان، خدشه وارد نکرده و آن را به صورت قول مشهور پذيرفته

اشی نيز در شرح حال محمد که عالوه بر نقل اهل سنت، جناب نجتامل در شهرت حيات مادر امام عصر عليه السالم اين

 گويد:باشد؛ میبن علی بن حمزه که از نوادگان حضرت عباس بن علی عليه السالم می

؛ مادر امام عسکری عليه السالم بعد از و فی داره حصلت أم صاحب األمر عليه السالم بعدوفاه الحسن عليه السالم»

 .« ه است.کردوفات امام عسکری عليه السالم در خانه او زندگی می

 نتیجه

آيد که نام مادر امام زمان با مطالعه منابع متعدد که شامل روايات ضعيف و معتبر بوده است، اين گزارش به دست می

عليهاالسالم نه تنها برای برخی از صحابه همچون جابر بن عبدهللا انصاری، آن هم از زمان رسول خدا صلی هللا عليه 

يعی و سنی نيز متعدد ذکر شده و برخی از علمای اهل سنت نيز اين نظر و آله و سلم شناخته شده بوده؛ بلکه در منابع ش
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اند که امام حسن عسکری عليه السالم، همسری به نام نرجس داشته و از ايشان صاحب فرزندی گرديده شيعيان را پذيرفته

 است.

نام نرجس و صقيل، توجه  ها به دوتعدد نام ايشان نيز بنابر مصالح و عرف آن دوره منطقی بوده و در ميان گزارش

 اند.تری نمودهبيش

همچنين ايشان در زمان امامت فرزندشان در قيد حيات بوده و نقش حمايت از حضرت مهدی عليه السالم را عهده دار 

 اند.بوده

 نام، القاب و کنیه

 مهدی

گذاری آن حضرت به اين  يکی از مشهورترين نام های حضرت است. امام باقر عليه السالم درباره دليل نام« مهدی»
اسم، می فرمايند: قائم آل محمد)عج( را به اين دليل، مهدی می نامند که او، مردم را به آن دسته از اموری که برايشان 
پوشيده است، هدايت خواهد کرد. وی، تورات اصلی و ديگر کتاب های پيامبران پيشين را از مخفی گاه آنها، بيرون 

نيز در اين باره می فرمايند: به آن حضرت، مهدی گفته اند؛ زيرا او مردم را به امری خواهد ساخت. حضرت صادق 
 .که آن را گم کرده اند، هدايت می کند

 قائم

قائم، يکی از القاب حضرت مهدی)عج( است، امام رضا عليه السالم در تبيين دليل اين نام گذاری، می فرمايند: حضرت 
ند، چون او، به حق، قيام خواهد کرد. شيخ صدوق نيز در کمال الدين نقل می کند که صاحب االمر)عج( را قائم ناميده ا

گفت: روزی از حضرت امام محمدتقی عليه السالم پرسيدم: يابن رسول هللّا، چرا فرزند امام عسکری « صقر بن دلف»
از فراموش شدن و روی گرداندن عليه السالم را قائم ناميدند؟ آن حضرت فرمودند: برای اين که او ،اصل امامت را پس 

 .بيشتر مردم از آن، دوباره مطرح خواهد ساخت

 منَتَظر

از امام جواد عليه السالم روايت شده است که حضرت مهدی)عج( را منتَظر می نامند؛ چون دوران غيبت برای وی، 
انتظار خواهند کشيد، ولی شک بسيار طوالنی خواهد بود. مخلصان امت با وجود طوالنی شدن اين دوره، ظهور او را 

 .کنندگان، دچار ترديد خواهند شد و او را انکار خواهند کرد

همچنين آن حضرت را منتِظر نيز ناميده اند؛ زيرا وجود مبارک امام زمان)عج( همواره در حال انتظار به سر می برند، 
از زمين بزدايند و آن را از عدل و داد ُپر  تا اجازه قيام و ظهورشان از سوی خداوند متعال صادر شود. آنگاه ستم را

 .سازند

 حجت للاّ 

در دسته ای از روايت ها و دعاها، امام عصر)عج( را ُحّجت يا حّجة هللّا ناميده اند. درباره دليل اين نام گذاری، نظرهای 
می  ندگانش، اتمام حّجتگوناگونی بيان شده است. از جمله گفته اند: خداوند تبارک و تعالی به وسيله آن حضرت بر ب

کند و به همه پرسش ها و شبهه های آنان پاسخ می دهد. به گونه ای که در سرپيچی از حق، برای هيچ کس، بهانه ای 
باقی نخواهد ماند. برخی نيز گفته اند: امام زمان)عج( حجة هللّا است؛ به اين معنی که حکومت الهی بر همه خاليق، به 

 .يافت دست آن حضرت تحقق خواهد

 صاحب االمر
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امام مهدی)عج( را صاحب االمر نيز می نامند؛ زيرا آن حضرت، رهبر و پيشوايی است که خداوند تبارک و تعالی، 
ای کسانی که ايمان »پيروی از ايشان را بر همه بندگان خود، واجب دانسته است. از جمله در قرآن کريم می فرمايد: 

 .«بان امر، پيروی کنيدآورده ايد، از خدا و پيامبرش و صاح

، امامان معصوم و خاندان پيامبر اکرم)ص(اند «اولی االمر»روايت معتبری در تفسير اين آيه، تصريح دارد که مراد از 
که نخستين آنان، حضرت علی بن ابی طالب عليه السالم و واپسين آنان، حجت بن الحسن العسکری؛ امام زمان)عج( 

 .است

 خلف صالح

لقاب امام زمان)عج(، خلف صالح است که اين تعبير در سخنان ائمه اطهار عليهم السالم بيشتر به چشم يکی ديگر از ا
 .می خورد. امام صادق عليه السالم در اين باره می فرمايند: خلف صالح از فرزندان من است. مهدِی اين اّمت اوست

 .هد کردنامش محمد و کنيه اش، ابوالقاسم است که در آخرالزمان، قيام خوا

مراد از خلف، جانشين است. آن حضرت را خلف صالح می گويند؛ زيرا جانشين همه انبيا و اوصيای پيشين است و 
حضرت صديقه طاهره)س( در « لوح»همه دانش، حالت ها و ويژگی های آنان را در خود گرد آورده است. در حديث 

م اين سلسله )امامت( را با پسر و خلف او کامل می کنم. او اين باره آمده است: آن گاه پس از امام عسکری عليه السال
که برای جهانيان رحمت است. برای اوست کمال صفوت آدم و رفعت ادريس و آرامش نوح و بردباری ابراهيم و شّدت 

 ...و صالبت موسی و بهای عيسی و صبر ايوب

 بقّیة للاّ 

باره ناميده شدن آن حضرت به اين لقب، ديدگاه های گوناگون، از جمله لقب های امام زمان)عج(، بقّية هللّا است. در
مطرح شده است؛ برای مثال، گفته اند: اين تعبير، واژه ای جامع و کامل است که شخصيت و عظمت آن حضرت را 
بيان می کند؛ زيرا آن حضرت، وارث آدم و يادگار کسی است که ماليکه بر او سجده کردند و همه موجودات در برابر 

 .او سر تسليم فرود آوردند

همچنين گفته اند چون آن حضرت قيام کنند، به کعبه تکيه می دهند و نخستين آيه ای که به زبان جاری خواهند ساخت، 
اين است: اگر مؤمن باشيد، بقّية هللّا برای شما از هرچيز ديگر، بهتر است. آن گاه خواهد فرمود: منم بقية هللّا و حجت 

و برای شما. از آن پس، هرکس که به ايشان سالم کند، از عبارت الّسالم عليک يا بقّية هللّا فی ارضه الهی و خليفه ا
 .استفاده می کند

 منتقم

از ديگر لقب های حضرت مهدی)عج( است. حضرت رسول اکرم)ص( در اين باره فرمودند: از جمله اوصاف « منتِقم»
را از ستم گران خواهد گرفت. افزون بر اين، خود امام عصر)عج( به  مهدی آل محّمد)عج( اين است که انتقام مظلومان

 .احمد بن اسحاق نوشتند: من از دشمنان خداوند، انتقام خواهم گرفت

 وارث

در بعضی دعاها و سخنان ائمه عليهم السالم ، از حضرت مهدی)عج( با عنوان وارث ياد شده است. پيامبر اکرم)ص( 
آن حضرت، وارث علوم، کماالت، مقامات و منزلت های همه انبيا و اوصيا و پدران  در خطبه غديريه می فرمايند:

 .بزرگوارش خواهد بود. به عبارت ديگر، همه آن چه انبيا و اوصيا داشته اند، او يک جا خواهد داشت

 موعود



1۳ 
 

امام سجاد عليه  موعود يکی از نام های مشهور آن حضرت است که تقريبا در همه اديان آسمانی به آن معروف است.
السالم در تفسير آيه َو ما ُتوَعُدون، دليل اين نام گذاری را چنين بيان می فرمايند: مقصود، قيام قائم آل محمد)ص( است 
که وعده ظهور او به همه پيامبران و امت های گذشته داده شده است. بنابراين، در زيارت آن حضرت آمده است: سالم 

 .ده داده است که به واسطه او بين همه مردم، وحدت و يکپارچگی ايجاد کندبر آن مهدی که خداوند وع

 خاتم االوصی

از جمله لقب های حضرت مهدی)عج(، خاتم االوصياست؛ زيرا آن حضرت، آخرين وصی پيامبر اکرم)ص( و آخرين 
د. از خدمت گزار امام امام معصومند که با ظهور خود، نظام عدل اسالمی را در سرتاسر جهان، حاکميت خواهند بخشي

عسکری عليه السالم نقل شده است که وقتی به حضور حضرت مهدی)عج( رسيدم، حضرت، خود را با اين تعبيرها به 
من معرفی کردند: منم خاتم االوصيا که خداوند تبارک و تعالی به واسطه من، بالها و فتنه ها را از خاندان و شيعيانم، 

 .برطرف خواهد ساخت

 داعی

الُم َعلَيکَ يا داِعَی هللّا. درباره دليل اين « داِعَی هللاّ »کی از زيارت ها با تعبير در ي از امام مهدی)عج( ياد شده است: اَلسَّ
نام گذاری نقل شده است که آن حضرت از جانب خداوند متعال مأموريت دارند تا مردم را به سوی پروردگارشان فرا 

زه ای تالش خواهند کرد تا آيين الهی در سرتاسر جهان حاکمّيت پيدا کند و جز دين خوانند. ايشان در اين راه، به اندا
 .خدا، هيچ مکتب و تفکری، ادعای جهان داری و راهنمايی بشر را نداشته باشد

برای امام زمان)عج( بيش از سيصد لقب ذکر شده که هر يک بر بعد خاصی از شخصيت و ويژگی های اخالقی و 
لت دارد. از جمله آنهاست: مهدی، منصور، قائم، حجت هللا، صاحب االمر، خلف صالح، بقية هللا، روحی آن حضرت دال

 .منتقم، موعود، خاتم االوصيا، داعی، باسط، ثائر، صاحب الزمان، ولی هللّا، خليفة الرحمان، برهان، سّيد و منتظر

 باسط

نعمت و برکات را گسترده می سازد. در زمان يکی از لقب های امام زمان)عج( باسط است. باسط يعنی کسی که 
حکومت آن حضرت داد در همه جا گسترده خواهد شد. همه مخلوقات در سايه عدالت آن بزرگوار به آرامش و آسايش 
دست می يابند و از نعمت های الهی بهره مند خواهند شد. همچنين احکام حيات بخش اسالم در سرتاسر عالم مورد توجه 

زمينه تشکيل حکومت واحد جهانی بر اساس قوانين الهی فراهم خواهد آمد. زمين و آسمان برکات خود را قرار گرفته، 
در زمان حضرت به مردم ارزانی خواهند داشت. اساس کفر و شرک از بين می رود و همه مردم در سايه آن حضرت 

 .خواهند گذاشت تسليم آيين الهی خواهند شد و حتی درندگان نيز خوی درندگی خويش را کنار

 تمام

يکی  .هر يک از لقب های حضرت مهدی)عج( بر گوشه ای از ويژگی های شخصّيت بی نظير آن حضرت داللت دارد
است. امام مهدی)عج( را از آن جهت لقب تمام داده اند که آن حضرت در کماالت « تمام»از لقب های آن حضرت 

کت و عظمت، رأفت و محّبت و قدرت و سلطنت تام و بی عيب اخالقی، سجايای انسانی، شرافت نسب و خاندان، شو
است و احدی از انبيا و اوليا به آن حّد دست نيافته اند و توفيقی که امام زمان)عج( در اجرای احکام الهی پيدا کرده هيچ 

 ی متّمم و کامليک از پيامبران و اوصيا پيدا نکرده است. همچنين می توان گفت: آن حضرت را تمام ناميده اند چون و
کننده خالفت و حکومت الهی و نيز علوم و کماالت در روی زمين است و از طريق رهنمودها و برنامه های تربيتی و 

 .اخالقی آن حضرت است که بشر به باالترين درجات کمال روحی و عرفانی دست خواهد يافت

 غائب

ب است. غائب يعنی غيرظاهر. آن گاه که ستم پيشه از جمله لقب هايی که برای مهدی موعود)عج( ذکر شده لقب غائ
گان ظلمت پرست، نورانّيت دوازدهمين حّجت بر حّق الهی را تاب نياوردند و با يورش به منزل امام عسکری عليه 
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السالم در صدد بر آمدند تا منجی عالم بشريت را به قتل برسانند، خداوند متعال به قدرت و حکمت اليزال خويش، زمينه 
بت آخرين حجتش را فراهم ساخت تا با حفظ جان باقی مانده سلسله امامت و سالله نبّوت نعمت خود را بر انسان های غي

ستمديده کامل کند. از آن روز غيبت مصلح بزرگ بشر آغاز شد و امام دوازدهم هم از اين رو به امام غائب معروف 
 .شد

 مأمول

اميد بسته اند و چشم انتظار اويند. اين تعبير از جمله لقب های حضرت مأمول يعنی آرزو شده و کسی که مردم به او 
مهدی)عج( است. همه مردم دنيا چشم انتظار قيام آن منجی بزرگند تا با ظهور خويش ستم و تبعيض و تعّدی را از 

ه چون همه آرزوی سرتاسر جهان برطرف ساخته، دنيا را پر از عدل و داد سازد. لقب مأمول به اين حقيقت اشاره دارد ک
آمده است: « سالم علی آل يس»ظهور آن حضرت را دارند به او امام مأمول می گويند. در قسمتی از زيارت گران قدر 

 .«سالم بر تو ای امام امين. درود بر تو ای مقّدم بر همه عالم که تمام مخلوقات در آرزوی تو به سر می برند»

 ناطق

ان يرزقنی طلب ثارکم »است. در زيارت عاشورا آمده است: « ناطق»)عج( لقب يکی از لقب های معروف امام زمان
مع امام مهدی ناطق؛ از خداوند متعال درخواست می کنم که توفيق انتقام گرفتن از دشمنان شما را به همراه امام و 

ی در معرفی تک لقب ناطق را رسول خدا)ص( به حضرت مهدی)عج( دادند و در حديث«. راهنمای ناطق روزی ام کند
تک ائمه اطهار عليهم السالم ، بيان فرمودند. اين لقب از آن رو به امام عصر)عج( داده شده است که ائمه قبلی بر اثر 
تسلط دشمنان، بسياری از امور و اسرار را نمی توانستند بيان کنند؛ چون خطرهای فراوانی اساس اسالم را تهديد می 

ظهور کنند از چنان قدرت و عظمتی برخوردار خواهند بود که تمام طاغوت ها را کرد. اما حضرت مهدی)عج( وقتی 
 .سرکوب کرده، همه علوم و معارف را بدون هيچ گونه نگرانی بيان، و حکم خداوند را جاری می فرمايند

 (نور آل محمد)ص

د نام امام زمان)عج( از لقب های حضرت مهدی)عج( است که ريشه قرآنی دارد. توضيح آنکه هرچن« نور آل محمد»
در قرآن کريم ذکر نشده است ولی در روايات مربوط به تفسير آيات، در موارد متعدد برخی از آيات به اعمال و ويژگی 

خدا نور خودش را کامل )های آن حضرت تفسير يا تأويل يا تطبيق شده است؛ به عنوان مثال آياتی چون وهللّا متّم نوره 
و يهدی هللّا بنوره من يشاء  (الرض ِبنور رّبها )زمين به نور پروردگارش روشن می گرددخواهد ساخت( يا اشرقت ا

)خداوند هرکس را که بخواهد با نور خودش هدايت می کند( به واليت حضرت قائم)عج( و ظهور و ارشادات آن حضرت 
 .تفسير شده است

 

 

 

در باور دينی مسلمانان دارد. اعتقاد به تولد, حيات والدت و زندگی مهدی موعود)عج(, از رخدادهای مهم است و ريشه 
طوالنی, ظهور و امامت آن حضرت, مسأله ای است اساسی که نقش سرنوشت ساز و جهت بخشی را به زندگی و 
رفتاردين باوران, بويژه شيعيان داده است.احاديث فراوانی از پيامبر)ص( و امامان معصوم)ع( از طريق سّنی و شيعه 

يانگر ويژگيهای شخصی امام زمان)عج( است: از خاندان رسالت, از فرزندان فاطمه)ع(, نهمين فرزند امام رسيده که ب
 ...حسين)ع(, دوازدهمين پيشوای شيعيان و
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گزارشگران تاريخ نيز, چه آنان که پيش از والدت وی می زيسته اند و چه آنان که در زمان والدت و پس از آن بوده 
پر برکت خبر داده اند و برخی از آنان که توفيق ديدار و مشاهده مهدی)عج( را داشته اند از شمايل اند, از اين والدت 

 .و اوصاف آن امام سخن گفته اند

با وجود اين شواهد و قراين, که در درستی آنها ترديدی نيست, هنوز درباره زندگی و شخص آن حضرت, مسايل و 
 .و دقيق تری را می طلبدمطالبی مطرح است که بحث و بررسی بيشتر 

 چگونگی والدت

 .حضرت مهدی)عج(, والدت استثنايی داشته و اين,برای بسياری سؤال انگيز بوده و هست

از اين روی ,ترسيم و تصوير و شرح مقدمات والدت و برخورد مخالفان و دشمنان اهل بيت)ع(, در برابر اين پديده, 
ع(, پس از رسول خدا)ص( فراز و فرودهای گوناگونی پيدا کرد. ضرور می نماد.جريان امامت پيشوايان معصوم)

امامان)ع(, با حفظ استراتژی کلی و خطوط اساسی امامت, در رابطه با حفظ مکتب و ارزشهای آن, تاکتيکها و روشهای 
 .گونه گونی را در برابر ستم پيشگان, در پيش گرفتند

رضا)ع(, استمرار داشت و امامان اهل بيت, هر يک به تناسب زمان اين فراز و نشيبها, تا زمان امامت علی بن موسی ال
 .و مکان و ارزيابی شرايط و اوضاع سياسی و اجتماعی, موضعی خاص انتخاب می کردند

 .پس از امام رضا)ع(, جريان امامت شکل ديگری يافت

 .اسی موضعی يگانه برگزيدندامام جواد, و امام هادی و امام حسن عسگری)ع(, در برابر دستگاه حاکم و خلفای عب

از آن جا که اين بزرگواران, زير نظر مستقيم و مراقبت شديد خليفه وقت, در حصر و حبس به سر می بردند, حرکتها, 
 .هدايتها و رهبريهای آنان محدود شد وفرصت هرگونه حرکت سياسی, از آنان سلب گرديد

و با فراخوانی  3تزويج دختر خليفه به امام جواد)ع( آغاز شد اين محاصره و سخت گيری, نسبت به امامان سه گانه, از
 ۳.امام هادی)ع( و فرزندش امام حسن)ع( به مرکز خالفت )سامراء( و سکونت دادن آنان در محله )عسکر( ادامه يافت

 ت گرديدهگزارشهای جاسوسان خليفه از مدينه به وی رسيد که امام هادی)ع( محور و ملجأ شيعيان و دوستداران اهل بي
 .است. اگر اين مرز وبوم را می خواهی اقدام کن

 .متوکل عباسی, پيامی به والی مدينه نوشت وافرادی را برای آوردن امام, به سامراء گسيل داشت

به اين اقدام هم بسنده نکرد, پس از اقامت امام در سامرا, گاه و بی گاه مأموران خود را به خانه امام می فرستاد. بارها 
 . ارها آن حضرت را به پيش خليفه بردند, و مورد آزار و اذيت قرار دادندو ب

روز به روز,حلقه محاصره تنگ تر می شد. و مالقات شيعيان با امام دشوارتر. البته علت اصلی اين سخت گيريها, از 
به امام)ع( و مسائلی  ناحيه حکومت, بيم از انقالب و شورش مردم عليه آنان وجلوگيری از رسيدن وجوه شرعی و اموال

 .از اين دست بود

پس از امام هادی)ع( و در زمان امامت امام حسن)ع(, اين فشارها به اوج رسيد و دشمن, با تمام توان و تالش, در 
برابر آن حضرت موضع گرفت و ارتباط شيعيان با امام )ع( را به پايين ترين حّد رساند. آزار و شکنجه و زندانهای 

ت, گويای اين حقيقت است, بويژه اين که دشمن احساس کرده بود آنچه را که از آن نگران است, در مکّرر آن حضر
 .شرف تکوين و وقوع قرار گرفته از اين روی, می کوشيد تا واقعه را پيش از وقوع آن عالج کند
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زند امام حسين)ع(, چهارمين تولد مهدی موعود)عج(, به عنوان دوازدهمين پيشوای شيعيان, با نشانه هايی چون: نهمين فر
مشهور شده بود و مسلمانان حتی حاکمان, آن را بارها از زبان راويان و محدثان شنيده بودند … فرزند امام رضا)ع( و

و می دانستند که تولد اين نوزاد با اين ويژگيها, از اين خانواده, بويژه خانواده امام حسن عسکری)ع( بيرون نيست و 
ن خانواده به دنيا خواهد آمد که حکومت عدل و داد بر پا خواهد کرد و ضمن فرمانروايی بر شرق روزی فرزندی از آ

 .و غرب, بنياد ظلم را بر خواهد انداخت

از اين روی بر فشارها و سخت گيری های خود نسبت به امام حسن عسکری)ع(, می افزودند, مگر بتوانند با نابودی 
اما برخالف برنامه ريزيها و پيشگيريهای دقيق و پی در پی آنان,  ۶امامت جلو بگيرندايشان از تولد مهدی)عج( و تداوم 

 .مقدمات والدت امام زمان)عج( آماده شد و توطئه های دشمنان, راه به جايی نبرد

امام هادی)ع(, در زمان حيات خويش می دانست که آخرين حجت خدا در زمين از نسل اوست. از اين روی در مسأله 
ج فرزند برومند خود, حسن بن علی اهتمام تام داشت و برای روييدن و رشد آن شجره طّيبه, به دنبال سرزمينی ازدوا

 .طّيب و طاهر می گشت

داستان ازدواج امام حسن)ع( به دو گونه روايت شده است, لکن آنچه با قرائن و روند طبيعی مسأله سازگارتر می آيد 
کيمه خاتون, کنيزان فراوان داشت. امام هادی)ع( يکی از آنان را به نام )نرجس(, آن است که: خواهر امام هادی)ع(, ح

که از آغاز زير نظر وی فرائض و معارف دينی را به درستی فرا گرفته بود, به نامزدی فرزندش در آورد وبا مقدماتی 
 .که در کتابهای تاريخی آمده است, به عقد ازدواج امام حسن)ع( در آورد

ن ازدواج مبارک گذشت دوستان و شيعيان در انتظار والدت آخرين ستاره امامت, روز شماری می کردند و مدتی از اي
 .نگران آينده بودند

 .۸(سيرزقنی هللا ولداً بمّنه ولطفه)… :امام حسن)ع( , گه گاه, نويد مولودش را به ياران می داد

 .شامل من خواهد کرد به زودی خداوند به من فرزندی خواهد داد و لطف و عنايتش را

 ()يريدون ليطفئوا نورهللّا بأفواههم وهللّا متّم نوره ولو کره الکافرون:با تالوت مکرر آيه شريفه

به ياران اميد و بشارت می داد که هيچ نقشه و مکری نمی تواند جلو اين قدرت و حکمت خداوندی را بگيرد وروزی 
 .اين وعده به تحقق می رسد

نيز,آنچه در توان داشت به کار گرفت, تا اين وعده بزرگ الهی, تحقق نيابد: قابله های فراوانی در از آن سو, دشمن 
خانواده های منسوب به امام حسن)ع(, بويژه در منزل امام)ع( گمارد, امام را بارها به زندان افکند, مأمورانی را گمارد 

 …که اگر فرزند پسری در خانه امام ديدند,نابودش کنند و

ا بر خالف اين تالشها, نرجس خاتون حامل نور امامت شد و جز امام حسن)ع( و افراد خاصی از وابستگان و شيعيان ام
 آن حضرت, از اين امر, آگاه نشدند

هـ. ق.آن مولود مسعود, قدم به عرصه  2۵۵تقدير الهی بر تدبير شيطانی ستمگران پيروز شد و درشب نيمه شعبان سال 
 .مامت مستضعفان و حاکميت صالحان را دادوجود نهاد و نويد ا

)زعمت الظلمة اّنهم يقتلونی ليقطعوا هذا النسل فکيف رأوا قدرة :امام حسن)ع( که آرزوی خود را بر آورده ديد, فرمود
 ستمگران بر اين پندار بودند که مرا بکشند, تا نسل امامت منقطع گردد, اما از قدرت خداوند غافل بودند.(13هللاّ 
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ترتيب, در آن شرايط رعب و وحشت و در آن فضای اختناق و حاکميت خلفای جور, دوازدهمين ستاره فروزان  بدين
 1۳. امامت و واليت طلوع کرد و با تولدش, غروب و افول ستمگران و حاکميت ستمديدگان را اعالم کرد

 یاد آوری دو نکته:

 . والدت پنهانی 1

ويشان, دوستان و همسايگان از آن آگاه می شوند, بويژه اگر شخص دارای معموالً کسی که دارای فرزند می شود, خ
موقعيت اجتماعی باشد, اين مسأله از کسی پوشيده نمی ماند. چگونه می توان تصور کرد که برای امام حسن)ع( نوزادی 

و وابستگان آن حضرت,  به دنيا بيايد و مخالفان, با آن همه دقت و حساسّيت و گماردن جاسوسهای فراوان در منزل امام
 .از تولد نوزاد آگاه نگردند

 آيا اين مسأله عادی و طبيعی بود, يا اعجاز و خرق عادت؟

پاسخ: امام حسن)ع(, از پيش گوييها آگاه بود و اهمّيت و عظمت آن مولود را نيز به درستی می دانست و از حساسيت 
سی و شرايط اجتماعی را کامالً می شناخت, از اين روی, به دشمنان درباره تولد اين نوزاد, غافل نبود و اوضاع سيا

گونه ای,مقدمات و پيش زمينه های والدت فرزندش را فراهم ساخت که نه تنها دشمنان, بلکه بسياری از دوستان هم از 
ا آن کرد تاين امر آگاه نشدند. بنابراين, می توان گفت: تدبير و کياست و حزم و دور انديشی امام حسن)ع( ايجاب می 

 .حضرت به گونه ای اين مأموريت را به انجام رساند که دشمنان در هدفهای شوم خود, ناکام بمانند و چنين هم شد

 :به همين جهت, شيخ طوسی, والدت پنهانی امام زمان)ع( را امری عادی و معمولی دانسته و می نويسد

 (.1۵.ی, نمونه های فراوان داشته است)اين نخستين و آخرين حادثه نبوده است و در طول تاريخ بشر

و والدت پنهانی موسی)ع( به دور از چشم  1۶اشاره دارد, به: والدت پنهانی ابراهيم)ع(, به دور از چشم نمروديان
 .فرعونيان

 . مکان تولد و نگهداری 2

 :در اين باره, چند احتمال وجود دارد 

 .ارش, در آن جا زيستالف. در سامرا به دنيا آمد و تا آخر عمر پدر بزرگو

 .ب. در سامرا متولد شد و پيش از درگذشت پدر, به مکه فرستاده شد

 .ج. در سامرا قدم به عرصه وجود نهاد و برای حفاظت و رشد, او را به مدينه بردند

 .د. در مدينه زاده شد و در همان جا ادامه حيات داد

 .به نقد و بررسی آنها می پردازيمبرای هر يک از اين احتمالها شواهد و قرائنی است که 

  داليل احتمال اول

. برای احتمال اول, دسته ای از روايات را که بيانگر تبريک و تهنيت شيعيان,بر امام حسن)ع( است, شاهد آورده  1
 :اند, از جمله:ابوالفضل الحسين بن الحسن العلوی گويد

 .(حب الزمان عليه السالم لما ولد)دخلت علی ابی محمد)ع( بسّر من رأی فهنأته بسّيدنا صا
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 .در سامرا, به منزل امام حسن)ع( رفتم و والدت سرورمان, صاحب الزمان)ع( را به وی تبريک گفتم

اين گونه روايات, می رساند: گروهی از شيعيان سامرا که از تولد فرزند امام حسن)ع( با خبر شده اند, برای عرض 
 .تبريک, به خدمت ايشان رسيده اند

به نظر ما, اين گونه روايات, داللتی ندارند بر اين که مهدی)ع(, در منزل امام )ع( به دنيا آمده, ياخير, زيرا امکان 
دارد, درمحّل ديگری به دنيا آمده و خبر والدت وی, به اصحاب و ياران خاص رسيده است و آنان برای تبريک, به 

 .منزل امام)ع( در سامرا رفته اند

ه به عبارات گوناگون, از زبان حکيمه خاتون, نقل شده است, از جمله: دعوت امام حسن)ع(, از ايشان . رواياتی ک 2
در شب والدت مهدی)ع(, برای کمک به نرجس خاتون و مشاهده وی, امام زمان)ع( را به هنگام والدت و پس از آن, 

 اسامردر 

ابر اين دسته از روايات, روايت ديگری است که تعارض به اين دسته از روايات هم نمی توان اعتماد کرد,زيرا, در بر
 :دارد با آنها. نقل کرده اند

)شخصی پس از وفات امام حسن)ع( در مدينه به خدمت حکيمه خاتون می رسد و از ايشان می پرسد: امام ِپس از امام 
 حسن)ع( کيست؟

راوی می پرسد: که شما فرزند .شين اوستايشان پاسخ می دهد: زمين خالی از حجت نيست و فرزند امام حسن)ع( جان
 (می گويد: شنيده ام.ايشان را ديده ايد يا شنيده ايد

اصوالً, رواياتی که از طريق حکيمه در اين باره رسيده است, اضطراب دارند و روشن نيستند. و نمی توان برآنها برای 
 .اثبات اين احتمال, استدالل کرد

 .مان, توسط گروهی از اصحاب, در منزل امام حسن عسکری)ع( است. رواياتی که بيانگر ديدن امام ز3

 :* امام, در پاسخ آنان که درخواست ديدن جانشين وی را دارند, می فرمايد

هذا امامکم من بعدی وخليفتی عليکم, اطيعوه والتتفرقوا من بعدی فتهلکوا فی اديانکم, أما إنکم الترونه بعد يومکم )… 
 (عنده فما مضت االايام قالئل حتی مضی ابومحمد)ع(. هذا. قالوا: فخرجنا من

پس از من, اين پسر, امام شماست و خليفه من است در ميان شما. امر او را اطاعت کنيد از گرد رهبری او پراکنده 
 .نشويد که هالک می گرديد و دينتان تباه می شود. اين را هم بدانيد که شما او را پس از امروز, نخواهيد ديد

 .جمع گفتند: از نزد امام بيرون آمديم, و روزی چند نگذشت تا اينکه امام حسن)ع( درگذشتآن 

 (.از اين قبيل است مالقات احمد بن اسحاق و سعد با امام حسن)ع*

احمدبن اسحاق می گويد: برای آن حضرت مقداری وجوه شرعی از طرف مردم بردم. در پايان خواستم پرسشهايی 
 :ع( فرمودمطرح کنم.امام حسن )

والمسائل التی اردت ان تسأله فاسأل قرة عينی واومأ الی الغالم فسأل سعد الغالم المسائل, ورّد عليه بأحسن اجوبة, )… 
 (ثم قال موالنا الحسن بن علی الی الصالة مع الغالم وجعلنا نختلف بعد ذلک الی منزل موالنا)ع( فال نری الغالم بين يديه.
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نور چشم من )اشاره فرمود به مهدی)ع(( بپرس. سعد آنچه خواست پرسيد و آن پسر, با بهترين پرسشهايی که داری از 
شيوه پاسخ داد.سپس امام يازدهم فرمود: نماز را با وی بخوانيد.از آن پس به خانه امام رفت و آمد داشتيم,لکن آن حضرت 

 .را نديديم

 :* مردی از شيعيان از اهل فارس می گويد

. جلو منزل امام حسن)ع( رسيدم, بدون اين که اذن بطلبم,امام )ع( مرا به داخل خانه فرا خواند. هنگامی )به سامرا رفتم
 .که وارد شدم و بر وی سالم کردم از افرادی احوال پرسی کرد

 سپس فرمود: بنشين و پرسيد به چه انگيزه ای به اين جا آمدی؟

 .عرض کردم: برای خدمت به شما

 .اشفرمود: در خانه ما ب

از آن روز به بعد, با ساير خدمتگزاران در خدمت امام)ع( بودم. گاهی مسؤوليت بازار و خريد اجناس و لوازم, به عهده 
من بود. مدتی گذشت که با افراد, اُنس گرفتم. روزی از روزها, برامام حسن)ع( وارد شدم و ايشان در اتاق مردان 

بايست . ايستادم. ناگهان کنيزی را ديدم که چيزی خدمت امام)ع( آورد  بودند. صدايی شنيدم که به من فرمود: سرجايت
 .وروی آن پوشيده بود

امام)ع( مرا به نزديک فرا خواند,به خدمتش رفتم. سپس آن کنيز را صدا زد و او برگشت. به او فرمود: روپوش را 
 …کنار بزن و او چنين کرد. پسر بچه ای را ديدم زيبا صورت گندمگون و

 (23.ه فرمود: هذا صاحبکم. سپس دستور داد, وی رابردند و ديگر آن مولود را نديدم تا امام يازدهم از دنيا رفتآن گا

 :در اين نمونه از روايات چند نکته است

. اشخاصی که حضرت را در خانه امام يازدهم ديده اند, بيش ازيکمرتبه ديدار نداشته اند و در رفت و آمدهای بعدی,  1
ا نديده اند. احتمال دارد که امام حسن)ع(, برای اتمام حجت و اين که بعد از ايشان, حضرت مهدی)ع( آن حضرت ر

امام شيعيان است, دستور داده آن حضرت را به سامرا بياورند و سپس به محلّی که در آن زندگی می کرد و نگهداری 
 .می شد, برگرداندند

اصحاب مورد وثوق هم رفت و آمد داشتند, چه مانعی داشت که آن . اگر امام مهدی)ع( در سامرا می زيست و  2
 .حضرت را بار ديگر ببينند و اطمينان بيشتری بيابند

. در روايت اولی آمده است که آن چهل نفر گفتند چند روزی از مالقات ما با امام زمان)ع( نگذشت که امام حسن)ع( 3
ام يازدهم صورت گرفته است و اين, منافات ندارد که در هنگام در گذشت. معلوم می شود آن مالقات در آخر عمر ام

والدت و يا بعد از آن, در سامرا نمی زيسته و اواخر عمر امام حسن)ع(, برای تحويل امور امامت و خالفت و نيز اتمام 
 .حجت, به سامرا آمده باشد

 داليل احتمال دوم

دت, از سامرا هجرت کرد, و تا رحلت پدر بزرگوارشان برخی بر اين باورند که حضرت مهدی)ع(, مدتی پس از وال
 .در مکه مکّرمه زندگی می کرد

 مسعودی در اثبات الوصيه, از حميری و او از احمدبن اسحاق نقل می کند که گفت:
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ب ا)دخلت علی ابی محمد)ع( فقال لی: ما کان حالکم فيما کان الناس فيه من الشک واألرتياب؟ قلت يا سيدی لما ورد الکت
بخبر سيدنا ومولده لم يبق لنا رجل وال امرأة وال غالم بلغ الفهم إالّ قال بالحق, فقال اما علمتم ان األرض التخلو من حجة 
هللّا ثم امر ابو محمد)ع( والدته بالحج فی سنة تسع وخمسين ومأتين وعّرفها مايناله فی سنة الستين, واحضر الصاحب)ع( 

 (…م والمواريث والسالح اليه وخرجت ام ابی محمد مع الصاحب جميعاً الی مکة وفأوصی اليه وسلم األسم األعظ

 .بر امام حسن عسکری)ع( وارد شدم

 فرمود: چگونه ايد در مسأله ای که مردم در آن ترديد دارند؟

 .گفتم سرور من! وقتی خبر والدت سيد و موالی ما, به ما رسيد مرد و زن و کوچک و بزرگ ما, آن را پذيرفتند

امام  2۵۳امام فرمود: آيانمی دانيد که زمين از حجت خدا هرگز خالی نمی ماند. پس از اين, امام حسن)ع( در سال 
مهدی)ع( را همراه با مادر خود ]مادر امام حسن[ به سوی مکه و حج فرستاد و سفارشهای الزم را کرد و امور مربوط 

 .[ خبر داد2۶۳ال آينده ]سال به امامت را به وی واگذاشت و به مادرش از حوادث س

 :از اين روايت چندنکته به دست می آيد

. خبر والدت حضرت مهدی)ع(, به بسياری از شيعيان داده شده بود و آنان به وسيله نامه و ياافراد مطمئن, از اين  1
 .مسأله خبردار شده بودند

اری به واسطه همين مسأله دچار لغزش و . شيعيان درباره تولد حضرت مهدی)ع( در حيرت و ترديدبودند و بسي 2
 .انحراف شدند

 .. مدتی پس از والدت, امام مهدی)ع( در سامرا بوده است3

. امام مهدی)ع( برابر اين نقل, چهارسالگی و يک سال پيش از درگذشت پدر بزرگوارشان, شهر سامرا را ترک کرده ۳
 .ت کرده و از آن پس, امام حسن)ع( را مالقات نکرده استو سفارشها و اسرار امامت را در همان زمان از پدر درياف

 .. آن حضرت, به همراهی جّده خود, به سوی مکه رفته اند و در آن وادی امن, رحل اقامت افکنده اند ۵

 .مؤيد اين احتمال, رواياتی است که مکان ومسکن حضرت مهدی)ع( را )ذی طوی(, محلی در نزديکی مکه, دانسته اند

 احتمال سّوم و چهارمداليل 

 .حضرت مهدی)ع( يا در سامرا به دنيا آمد و به مدينه فرستاده شد و يا در مدينه به دنيا قدم نهاد و درهمانجا ماندگار شد

 :بر اين دو احتمال, می توان روايات و گزارشات تاريخی اقامه کرد که به برخی از آنها اشاره می کنيم

 :ابی هاشم جعفری می گويد

ألبی محمد)ع( جاللتک تمنعنی من مسألتک فتأذن لی ان اسألک؟ فقال: سل. قلت: يا سيدی هل لک ولد؟ فقال نعم, )قلت 
 .(فقلت فان حدث بک حدث فأين اسأل عنه؟ قال: بالمدينة

به امام حسن عسکری)ع( عرض کردم: پرسشی دارم,ولی بزرگواری شما مانع پرسيدن من است. اجازه می دهيد آن را 
ازم؟ امام )ع( فرمود: بپرس. گفتم: سرورم, آيا شما را فرزندی هست؟ فرمود: آری. گفتم: اگر پيش آمدی شد مطرح س

 کجا می توان او را يافت؟
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 .فرمود: مدينه

ظاهر اين صحيحه آن است که در زمان حيات امام حسن)ع(, مهدی )عج( به دنيا آمده و در سامرا نبوده است. ابی هاشم 
نبوده است که امام)ع( از او تقيه کند. اين که امام)ع( فرمود: در مدينه است, به اين معنی نيست که بعد از هم از کسانی 

درگذشت من سراغ او را در مدينه بگيريد; زيرا سؤال کننده می دانست که زمين خالی از حجت نيست و وجود حجت 
آن حجت, در مدينه نگهداری می شود و نگران آينده بعد از امام يازدهم ضروری است, امام )ع( هم در جواب فرمود: 

نباشيد. شايد اين اشکال به ذهن بيايد که از کلمه )المدينه( نمی توان فهميد که همان مدينه رسول هللّا )ص( است که پيش 
ناتمام از آن, يثرب نام داشت, بلکه هر شهری را شامل می شود. در نتيجه, با وجود اين احتمال, استدالل به روايت 

 خواهد بود؟

پاسخ: گرچه بعضی از بزرگان نيز اين احتمال را داده اند, ولی برخی ديگر, مدينه را به همان مدينه منّوره معنی کرده 
 .اند. مؤيدات ديگری هم از روايات بر اين احتمال می توان اقامه کرد

 :عالمه مجلسی می نويسد

م انه يدرکه او خبراً منه فی المدينة, وقيل الالم للعهد والمراد بها سّر من رأی )قال بالمدينة ای الطيبة المعروفة او لعله عل
 يعنی ان سفراؤه من اهل سر من رأی يعرفونه فسلهم عنه(

مقصود امام)ع( از مدينه, همان مدينه طيبه است. شايد امام)ع( می دانست که شخص سؤال کننده, مهدی)ع( و يا خبر 
 .او را درمدينه خواهد يافت

برخی گفته اند: الف و الم کلمه )المدينه( برای عهد است و مقصود سامراست. به اين معنی که سفيران و نمايندگان خاص 
 .حضرت حجت)ع( که در سامرا هستند, او را می شناسند. از آنان راجع به فرزند من, بپرس

ی دارد و مدينه را به همان مدينه معروف عالمه مجلسی, در آغاز نظر خود را نسبت به اين روايت, به صراحت اعالم م
 .و مشهور تفسير می کند و قول ديگر را با تعبير )قيل( می آورد که حکايت از آن دارد که مورد تأييد وی نيست

 .مؤيد اين احتمال )که مدينه همان مدينه طّيبه باشد( روايتی است که از امام جواد)ع( رسيده

 :راوی می گويد از ايشان پرسيدم

َمِن الخلف بعدک؟ فقال: ابنی علی وابنا علی, ثم أطرق ملّياً, ثم رفع رأسه, ثم قال: انها ستکون حيرة, قلت: فاذا کان … )
ذلک فالی اَين؟ فسکت, ثم قال: ال اين ـ حتی قالها ثالثاً فأعدت عليه, فقال: الی المدينة, فقلت: ای الُمُدن؟ فقال: مديتنا هذه 

 (.وهل مدينة غيرها.

 شين شما کيست؟جان

 [امام )ع( فرمود: فرزندم علی و فرزند او ]حسن بن علی

 .سپس چند لحظه ای ساکت شد و بعد فرمود: به زودی شما دچار حيرت خواهيد شد

 .گفتم: در اين دوران حيرت چه کنيم و کجا برويم؟ امام)ع( ساکت شد, سپس سه مرتبه فرمود: جايی نيست

 .باز از ايشان پرسيدم

 ن فرمود: مدينه.در پايا
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 گفتم کدام مدينه؟

 فرمود همين مدينه ]طّيبه[ و آيا غير از اين مدينه ای هست؟

 .قرائن و شواهد تاريخی آن زمان نيز, اين احتمال را تأييد می کند

 ( از کسانی31۶ـ 23۶نمونه زير, بيانگر آن است که شيعيان, امام مهدی را در مدينه طّيبه می جستند. محمد بن حسن )
 :است که برای تحقيق و بررسی مسأله غيبت به مدينه رسول رفت.در اين باره نوشته اند

)وکان من محله فی الشيعة انه کان الوافد عنهم الی المدينة عند وقوع الغيبة سنة سّتين ومأتين وأقام بها سنة, وعاد وقد 
 (.ظهر له من امر الصاحب عليه السالم ما احتاج اليه

هجری به عنوان تحقيق و بررسی مسأله غيبت  2۶۳ميان شيعيان, موقعيت ويژه ای داشت. در سال  محمد بن حسن, در
امام مهدی)ع( وارد مدينه شد و يک سال در آن جا, بماند و سپس برگشت و آنچه درباره امام زمان)ع( بدان نياز بود, 

 [بر وی, روشن شد ]و شيعيان را در جريان قرار داد

هيچ اشاره ای به سامرا نشده, معلوم می شود که درنزد گروهی از شيعيان آن زمان, مسلّم بوده  در اين نقل تاريخی,
است که امام)ع( در مدينه زندگی می کند, يا از آن جهت که حضرت در آن جا به دنيا آمده و بزرگ شده است, و يا اين 

 .خونخوار خليفه در امان باشدکه پس از والدت در سامرا, به مدينه آورده شده, تا از دست مأموران 

اگر قرار بر اين بود که حضرت حجت)ع( از دست توطئه گران و مخالفان در امان بماند و به گونه طبيعی دوران 
کودکی و رشد خود را پشت سر بگذارد, بهترين جا برای اين دوران, مدينه بوده است; زيرا هم از مرکز خالفت 

ده بنی هاشم, در مدينه از پايگاه و موقعّيت ويژه ای برخوردار بودند و می توانستند )سامراء( به دور بوده و هم خانوا
از اين مولود مسعود, به بهترين وجه محافظت کنند, تا از گزند حوادث و آفات مصون بماند. و اين, با اصل اين که آن 

 .حضرت )خفی الوالدة والمنشأ( است نيز, سازگاری دارد

رت در سامرا, به گونه عادی و معمولی, با توجه به کنترل شديد دشمن نسبت به خانه از سوی ديگر, حضور حض
امام)ع(, غير ممکن بوده و لزومی هم ندارد که همه چيز را با اصل معجزه و کرامت حّل کنيم. پذيرفتن اين نکته که 

و در آن جا دوران رشد و کودکی را امام)ع( در مدينه متولد شده و يا دست کم, پس از والدت, به آن جا انتقال يافته 
 .پشت سر نهاده, با اصول امنيتی, بيشتر سازگار است

 از وفات امام حسن)ع( تا پایان غیبت صغری

برهه دوم زندگی امام عصر)ع(, از زمانی شروع شد که سايه پدر را از دست داد و خود عهده دار منصب امامت 
 .گرديد

شيعيان ناميد, بر دوستداران اهل بيت)ع( بسيار سخت گذشت  3۳حيرت و محنت اين دوران, که می توان آن را دوران
و آنان, آزمون سرنوشت سازی را پشت سر گذاشتند. از يک سو, فرقه ها و نحله های گوناگونی پيدا شدند که در رابطه 

شيعيان, به دنبال ملجأ و با امامت, افکار و انديشه های متضادی داشتند و مردم را به شبهه و ترديد می انداختند و 
 ., تا بتوانند در اين عرصه خطرناک, در پناه او بمانند و از افکار انديشه خود به دفاع برخيزند31مرجعی می گشتند

 :اين مسأله, به اندازه ای شدت يافته بود که مسعودی می نويسد

 (ودند.)مردم, پس از امام حسن)ع( بيست طايفه شدند و هريک, بر باور وعقيده ای ب

از سوی ديگر, دشمن احساس کرده بود که امام يازدهم)ع( فرزندی دارد, از اين روی در صدد دستگيری و نابودی وی 
 برآمده بود.
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 (:مجموعه اين حوادث, فضای حيرت و سرگردانی را دو چندان می ساخت و به فرموده امام رضا)ع

 نة وذلک بعد فقدان الشيعة الثالث من ولدی.(والبد من فتنة صّماء صيلم يسقط فيها کل وليجة وبطا)… 

بعد از درگذشت سومين فرزندم ]امام حسن[ فتنه فرا گير و طاقت فرسايی فرا می رسد که بسياری از خوبان و نخبگان 
 .در آن فرو می افتند

 :در اين برهه از زندگانی مهدی موعود)ع(, مسائل و حوادثی پيش آمد که جای بحث و بررسی دارد

 مامت در خردسالی:. ا1

از آنچه تاکنون آورديم, روشن شد که امام يازدهم)ع( از آغاز والدت مهدی)ع( دو وظيفه اساسی و حّساس را عهده دار 
 .شد و از انجام آن نيز به درستی به در آمد

 .* حمايت و حفاظت از امام زمان)ع( در برابر حکومت خون آشام عباسی

 .مت او به عنوان امام دوازدهم* اثبات وجود امام و اعالم اما

حفظ اين دو موقف بزرگ, با توجه به سلطه دستگاه جبار عباسی, بسيار دشوار بود. امام حسن)ع( با تدبير و تعهدی که 
داشت, مهدی)ع( را از هرگونه خطر و حادثه ای مصون نگهداشت و در فرصتهای مناسب, به ياران و دوستان ويژه و 

 .ی او را اعالم کردمطمئن, امامت و جانشين

پرسشی که در اين جا مطرح می شود آن است که چگونه مهدی)ع( در پنج سالگی به امامت رسيد و عهده دار اين 
 مسؤوليت خطير و بزرگ گرديد. آيا اين مسأله جنبه استثنائی داشت, يا امری بود معمولی و عادی؟

 .نمونه های ديگری نيز داشته استدر باور ما شيعيان, امامت در سنين کم, محذوری ندارد و 

قرآن مجيد, به عنوان محکم ترين سند معارف دينی, از افرادی نام می برد که در خردسالی دارای حکمت و نبوت شدند. 
 :اين نشانگر آن است که در ميراث پيام آوران الهی, مسأله پيشوايی در کودکی پديده نوظهور نبوده و نيست

 ة وآتيناه الحکم صّيباً()يا يحيی خذا الکتاب بقو

 .ای يحيی! کتاب را به نيرومندی بگير و در کودکی به او دانايی عطا کرديم

 :درباره نبوت حضرت عيسی)ع( می فرمايد

 .3۵)فأشارت اليه قالوا کيف تکلم من کان فی المهد صبّياً. قال انی عبدهللا آتانی الکتاب وجعلنی نبّياً(

 .گفتند: چگونه با کودکی که در گهواره است سخن بگوييمبه فرزند اشاره کردند, پس 

 .کودک گفت: من بنده خدايم. به من کتاب داده و مرا پيامبر گردانيده است

بنابراين, مسأله امامت در سّن کودکی, نخستين بار نبوده است که مورد اعتراض واقع شده بلکه پيش از امام زمان, 
داشته و نيز امامان قبل از حضرت: امام جواد و امام هادی)ع( هم درخردسالی عهده دار دربين انبيا نمونه های فراوان 

 .امامت شده بودند
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 . نماز بر پیکر پدر:2

امام حسن)ع( در آستانه ارتحال قرار گرفت. چند روزی کسالت شديد پيدا کرد. خليفه از اين امر آگاه شد. و به دستور 
از پزشکان, به منزل امام يازدهم رفتند, تا ضمن مداوای حضرت و کسب وجهه  وی, گروهی از سران دولت و گروهی

عمومی, اوضاع و شرايط را زير نظر بگيرند و رفت و آمدها را به کنترل در بياورند اگر صحنه مشکوکی در رابطه 
 .با جانشينی و امامت پس از امام حسن)ع( ديدند, آن را گزارش کنند

هـ . ق. امام حسن)ع( در شهر سامرا, چشم از گيتی فرو بست و به  2۶۳ربيع الثانی, سال تا اين که در تاريخ هشتم 
 .جوار حق شتافت

 :شيخ مفيد می نويسد

)فلما ذاع خبر وفاته صارت سّر من رأی ضجة واحدة عطلت األسواق ورکب بنوهاشم والقواد وسائر الناس الی جنازته 
فلما فرغوا من تهيئته بعث السلطان الی ابی عيسی ابن المتوکل يأمره بالصالة فکانت سّر من رأی يومئذ شبيهاً بالقيامة 

 (عليه.

زمانی که خبر وفات امام حسن)ع( پخش گرديد, سامرا غرق در عزا شد, بازارها تعطيل گرديد, بنی هاشم و مأموران 
هنگامی که مقدمات غسل و … شددولت و ساير مردم به سوی خانه امام حرکت کردند. در آن روز, گويی قيامتی بر پا 

 .تشييع تمام شد, حاکم عباسی به فرزند متوکل ]ابو عيسی[ دستور داد بر جنازه امام يازدهم نماز بگزارد

نقل ديگر آن است که پس از درگذشت امام حسن)ع( و غسل و کفن وی, جعفر)برادر امام( در کنار جنازه حاضر شد, 
از البه الی جمعيت به جلو آمد و جعفر را از کنار پيکر پدر کنار زد و خود بروی  تا بروی نماز بگذارد, ناگهان کودکی

 .3۸نماز گزارد

 :در اين جا دو نکته در خور بحث و بررسی است

 . آيا غسل دادن, کفن کردن و نماز گزاردن بر پيکر امام معصوم, با ديگر افراد فرق دارد؟ 1

پدر بزرگوارش, نماز گزارده باشد, چگونه می توان تصور کرد که با  . بر فرض اين که امام مهدی)ع( بر جنازه 2
 وجود مراقبان وجاسوسان خليفه و کنترل اوضاع, ايشان دستگير نشد و به آسانی در ميان جمعيت ظاهر گرديد؟

ر اين اموغسل دادن, کفن کردن و نماز گزاردن بر مّيت مسلمان, واجب کفايی است و همه مسلمانان وظيفه دارند که به 
 اقدام کنند. سزاوارتر به اين امر, خويشان مّيت هستند و به نظر بسياری از فقها, اجازه آنان نيز در اين مسأله شرط است

نسبت به امامان معصوم)ع( رواياتی داريم که: امام معصوم را جز امام معصوم, نبايد غسل دهد )وطبعاً نبايد نماز 
 :افی سه حديث از امام رضا)ع( نقل کرده که حاصل آنها عبارت است ازبگزارد( در اين زمينه کلينی در ک

 ()األمام اليغسله اال األمام

  :يا امام صادق می فرمايد

 .(فيما اوصانی به ابی)ع( ان قال: يا بنّی اذا انامت فال يغّسلنی احد غيرک, فان األمام اليغّسله االامام)…

بود که فرمود: فرزندم! هنگامی که من از دنيا رفتم, جز تو کسی مرا غسل ندهد; از سفارشهای پدرم ]امام باقر)ع([ اين 
 .زيرا امام را جز امام غسل نمی دهد
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آنچه در اين مسأله به ذهن می آيد آن است که: آيا اين روايات, در پايه ای هستند که اصلی کلی و اعتقادی را به وجود 
 ترش داد و آن را پذيرفت, يا خير؟آورند که بتوان به همه امامان معصوم)ع( گس

 :به نظر ما, در اين مسأله اشکاالتی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می کنيم

. سه روايتی که کلينی از امام رضا)ع( نقل کرده است, قابل اعتماد نيستند; زيرا در سلسله سند هر سه حديث, معلی  1
است; از اين روی, نمی شود به  ۳2ن, )مضطرب الحديث والمذهب(بن محمد بصری قرار دارد که به نظر رجالّيو

 ۳3.روايات وی اطمينان پيدا کرد. به همين خاطر, عالمه مجلسی, هر سه حديث را ضعيف دانسته است

. مضمون کلی اين روايات, ناسازگاری دارد, با آنچه برای شماری از امامان معصوم)ع( در رابطه باغسل دادن و  2
 .نمازگزاردن بر جنازه شريف آنان, رخ داده است کفن کردن و

 .* امام حسين)ع( در کربال به شهادت رسيد و امام چهارم)ع( را به اسارت بردند و نبود که بر جنازه پدر نماز بگزارد

* امام رضا)ع( در طوس به شهادت رسيد و امام جواد)ع( در مدينه زندگی می کرد و نبود که آن عزيز راغسل دهد و 
 .کفن کند و بر جنازه اش نماز بگزارد

* امام موسی کاظم)ع( در بغداد شهيد شد و امام رضا)ع( در مدينه بود و نبود که پيکر آن عزيز را غسل دهد و کفن 
 .کند و بر آن نماز بگزارد

عادی نداشته  در اين موارد از لحاظ ظاهری حضور امام بعدی و غسل دادن و نماز گزاردن بر پيکر امام پيشين, امکان
 .است

. نکته ديگر آن است که معموالً خلفای بنی اميه و بنی عباس در برخی از مقاطع تاريخ سلطه همه جانبه داشتند و بر  3
تمام مسائل و حوادث, تسلط خود را گسترده بودند, از آن جمله نمازگزاردن بر جنازه, بويژه جنازه کسانی که دارای 

به شمار می آمدند, خود يا نمايندگان آنان نماز می … شخصيتهای مذهبی, علمی, سياسی و موقعيت اجتماعی بودند و از
گزاردند. امامان معصوم)ع( نيز اصراری بر مقاومت در برابر آنان نداشتند و به قانون و سنت اجتماعی پايبند بودند. 

امير و والی مدينه بود, برای نماز بر امام  بنابر نقلی هنگامی که امام حسن مجتبی)ع( از دنيا رفت, سعيد بن العاص, که
 حسن)ع( آماده شد. امام حسين)ع( نيز حضور داشت و به وی فرمود:

 ()تقدم فلو ال السنة لما قّدمتک. 

 .جلو بايست, اگر سنت و روش خلفا اين نبود تو را پيش نمی انداختم

  :يا فرمود

 )تقدم فلوال ان األئمة تقدم ما قدمناک(.

 .که اگر چنان نبود که امرا و پيشوايان در نماز می بايست جلو باشند تو را پيش نمی انداختمجلو بايست 

عبارات فوق, حکايت ازآن دارد که امام حسين)ع( بر خالف ميل باطنی, والی مدينه را برای نماز گزاردن بر پيکر 
 .برادر, پيش انداخت

نازه ام کلثوم, در زمان امام حسين)ع( نيز نوشته اند که آن درباره نماز گزاردن مروان بن حکم, والی مدينه, بر ج
 :حضرت به مروان فرمود
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 )لوال السّنة ما ترکته يصلی عليها(

 .اگر رعايت قانون و سنت اجتماعی نبود, نمی گذاشتم او بر پيکر ام کثلوم نماز بگزارد

 * بر جنازه امام کاظم)ع( سندی بن شاهک نماز گزارد.

 را به دستور مأمون غسل دادندو او بر جنازه آن حضرت نماز گزارد.* امام رضا)ع( 

 .* واثق باهلل بر پيکر امام جواد)ع( نماز گزارد

 * ابو عيسی, فرزند متوکل, عهده دار نماز بر پيکر امام حسن عسکری شد.

دن بر آن را حتماً بايد اين موارد نشانگر اين است که آن چنان نبوده است که غسل بر پيکر امام معصوم و نماز گزار
 .امام معصوم بر عهده گيرد, بلکه همان گونه که مالحظه کرديد,مواردی بر خالف آن نقل شده است

البته اگر از ناحيه حکومت, فشار نبود, و آنان مانعی ايجاد نمی کردند و سنتهای اجتماعی اجازه می داد, امام معصوم 
 .معصوم, جز معصوم نماز نمی گزارد)ع( را جز امام معصوم غسل نمی داد و بر 

 .شايد مقصود از روايات فوق هم همين باشد

. آخرين نکته, آن است که در روايات و کتابهای تاريخی, مواردی آمده: گروهی که معصوم نبوده اند, عهده دار  ۳
آن حضرت و ديگر شهدای تجهيز و نماز بر بدن امام معصوم شده اند, از جمله: نماز گزاردن بر امام حسين)ع( و دفن 

 .کربال, از سوی قبيله بنی اسد

يا نقل شده: امام موسی بن جعفر)ع(, در آخرين لحظه های عمر شريف, به سندی بن شاهک می فرمايد: که يکی از 
دوستان و مواليان ايشان را )که اهل مدينه بوده و در خانه عباس بن محمد در بغداد می زيسته است( حاضر کند تا امر 

 .غسل و کفن وی را به عهده بگيرد

 :می افزايد

)انا اهل بيت, مهور نسائنا وحج صرورتنا واکفان موتانا من طاهر اموالنا, وعندی کفن, واريدان يتولی ُغسلی وجهازی 
 (موالی فالن

آماده دارم و ما خانواده ای هستيم که: مهر زنان و پول حج و کفن مردگان ما از مالهای پاک خودمان است. من کفنی 
 .دوست دارم که غسل و تجهيز مرا فالنی, که از يکی از دوستان ماست, انجام دهد

 .راوی می افزايد: چنين هم شد

از اين سخن, استفاده می شود که امام )ع( غسل و ساير مسائل مربوط به ميت را منوط به حضور معصوم بعدی ندانسته 
 .نند آن امور را انجام دهندو اين گويای آن است که ديگران هم می توا

بدين سان می يابيم که با بررسی سند و داللت روايات مربوط به غسل امام معصوم به وسيله امام معصوم و در نظر 
گرفتن قرائن و شواهد تاريخی که بدان اشاره کرديم, در حّدی نيستند که مبنای اعتقادی غير قابل تغييری را به وجود 

ليت اين سخن را, که امام معصوم را جز امام معصوم غسل نمی دهد و يا جز او بر وی نماز نمی آورند. از اين روی, ک
 .گزارد, نمی توان پذيرفت
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از آنچه گفتيم روشن شد, سخن کسانی که اصرار می ورزند بر اين که ثابت کنند بر پيکر امام حسن)ع( فرزند شان امام 
که تحقيق و تتبع, خالف آن را ثابت می کند و يا دست کم کلّيت آن را  مهدی)ع( نماز گزارده, مبتنی بر مسأله ای ست

 .نفی می کند

به گونه ای هم می شود بين دو ديدگاه جمع کرد. )يعنی ديدگاه آنان که می گويند: امام مهدی)ع( بر جنازه امام حسن نماز 
ماز بر جنازه امام حسن عسکری گزارده شده: گزارد و ديدگاه آنان که می گويند: ابو عيسی نماز گزارد( که بگوييم دو ن

 .در جمع و آشکارا و در خلوت و نهانی

 :و اين نکته را می توان از اين روايت استفاده کرد که راوی می گويد

فلما صرنا فی الدار اذا نحن بالحسن بن علی)ع( علی نعشه مکفناً فتقدم جعفر بن علی ليصلی علی اخيه, فلما هم )… 
فجبذ برداء جعفر بن علی وقال: تأخر ياعّم فانا احق بالصالة علی ابی فتأخرجعفروقداربّدوجهه … صبی بالتکبير خرج

 (…واصفر

]ابواألديان[ می گويد: هنگامی که به خانه امام حسن)ع( رسيديم وی را در حالی ديديم که کفن شده بود. برادرش جعفر 
ير را نگفته بود که کودکی بيرون آمد و لباس جعفر را گرفت و او را جلو افتاد تا بر جنازه امام نماز بخواند. هنوز تکب

 .از جنازه کنار زد و فرمود: ای عمو کنار بايست که من از تو برای نماز گزاردن بر پدرم شايسته ترم

 .جعفر نيز در حالی که رنگ از چهره اش پريده بود, کنار رفت

دی)ع( بر بدن امام حسن)ع( خوانده در خانه امام و در ميان افراد از اين روايت استفاده می شود نمازی که امام مه
 .خاص برگزار شده و نماز ابوعيسی ,در ميان جمع و نماز رسمی بوده است

از اين جا روشن می شود که اگر بپذيريم, امام مهدی)ع( بر پيکر پدر بزگوارش نماز گزارده و دستگير نشده, به اين 
ونه ای انجام گرفته که جز خويشان و ياران و دوستان خاص, کس ديگری در آن جمع جهت بوده که اين حضور به گ

حضور نداشته است. امام زمان)ع( در ميان اين عده ظاهر شده و مراسم نماز انجام گرفته و ايشان صحنه را ترک کرده 
 .است

 .اين مسأله, جنبه عادی و معمولی داشته, نه اعجاز و غير عادی

رضی است که اصل حضور امام را در سامرا, به هنگام در گذشت امام حسن)ع(, بپذيريم و اثبات کنيم, البته اين, در ف
  .اما اگر اين مسأله را نتوانستيم به اثبات برسانيم و يا دست کم در ادله آن احتمال خالف داديم, نيازی به اين مباحث نيست

 آغاز غیبت و داستان سرداب؟

امام حسن)ع(, مأموران خليفه عباسی حرکت گسترده ای را آغاز کردند و به جست و  پس از در گذشت و يا شهادت
. در هر جا که احتمال وجود امام زمان)ع( را می دادند, حضور می ۵۳جوی فرزند و جانشين آن حضرت پرداختند

زند امام حسن)ع( بود. يافتند. هدف آنان از هجوم به منزل امام حسن)ع( و اذيت و آزار بنی هاشم, دستگيری و قتل فر
اين پيگيری خطری بزرگ برای آينده امامت بود, که با قدرت و حکمت پروردگار مهدی)ع( از نظرها پنهان گرديد و 

 .از خطرها به دور ماند

 :در آغاز غيبت, ميان علما و دانشمندان اختالف است. سه نظر در آن وجود دارد

; زيرا ۵۵غرا را از هنگام والدت حضرت مهدی)ع( به شمار آورده اند. گروهی مانند شيخ مفيد)ره( آغاز غيبت ص 1
 .از همان سالهای آغازين والدت, آن حضرت غيبت نسبی داشت و شماری اندک از ياران, وی را مشاهده کردند

 رت.سال می شود, يعنی از آغاز والدت, تا پايان سفارت آخرين سفير حض ۸۳بنابراين نظر, دوره غيبت صغرا تقريباً 
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هـ . ق. يعنی سال درگذشت امام حسن)ع( آغاز شد و اين مدت, تا  2۶۳. برخی بر آنند که غيبت صغرا, از سال  2
شروع غيبت کبرا, دوران آمادگی شيعيان و اُنس آنان به جدايی از امام زمان)ع( نام گرفت. اين دوران تقريباً هفتاد ساله, 

امام ومردم بودند و مردم با واسطه, پرسشهای دينی و دنيايی خود را از آن غيبت همه جانبه نبود. سفيرانی رابط بين 
 .حضرت دريافت می کردند

. گروهی آغاز غيبت امام)ع( رااز زمانی می دانند که مأموران خليفه به منزل حضرت در سامرا, هجوم آوردند, تا  3
از ديده ها پنهان شد و تاکنون, در آن جا, بدون وی را دستگير کنند و آن حضرت در آن هنگام, در سرداب و همان جا, 

 .آب و غذا زندگی می کند و روزی از آن جا ظهور خواهد کرد

 اين داستان چنان شهرت يافته که وی را )صاحب سرداب( لقب داده اند

سنت در  اهل در پاسخ اين سخنان بايد گفت: در منابع شيعی و کتابهای اماميه, هيچ نامی از )سرداب( نيست. نويسندگان
نوشته های خود بر اين نظر اصرار می ورزند ومتأسفانه اين مسأله دستاويز حمله نا آگاهانه برخی از آنان به تشيع 

. پنداشته اند که شيعيان در ميانه سرداب, امام خودرا می جويند و ظهورش را از آن نقطه انتظار می ۵۸گرديده است
 .زده اند و زحمت مراجعه به منابع شيعی را در اين زمينه به خود نداده اندکشند; از اين روی, تهمتهايی به شيعه 

البته داستان حمله مأموران معتضد عباسی به منزل امام)ع( و برخورد آنان با آب فراوان و ديدن فردی که در گوشه ای 
خی از منابع شيعی آمده نشسته و عبادت می کند و سپس هجوم به طرف وی و ناکام شدن آنان از دستگيری وی, در بر

است, اما در اين نقل, بر فرض صحت سند و داللت آن: اوالً, از )سرداب( نامی برده نشده است ثانياً, حمله ديگری که 
از ناحيه معتضد صورت گرفته خالف آن چيزی را که اهل سنت می گويند, ثابت می کند زيرا بنابراين نقل, امام)ع( آن 

 .يش چشم مأموران گريخت و در نتيجه, در سرداب نيستمحّل را ترک کرد و از پ

منشأ خرده گيريهای نا آگاهانه برخی به شيعه, در اين زمينه, آن است که شيعيان به بخشی از حرم عسکريين در سامرا, 
و يعنی )سرداب( احترام و توجه خاصی دارند و آن را زيارت می کنند. خاطره های امامان خويش را گرامی می دارند 

آن مکان را مورد عنايت قرار می دهند. و اين نه به خاطر آن استکه امام زمان)ع( در ين جا مسکن گزيده است و 
 .زندگی می کند, بلکه از آن جهت که زمانی مرکز عبادت و سکونت چند تن از امامان راستين تشيع بوده است

د دارد, شيعيان بر اين باورند که امام زمان)ع( در ميان گذشته از اين, بر اساس احاديث فراوانی که در منابع شيعی وجو
مردم در رفت و آمد است و در مراسم حج و مانند آن شرکت می جويد و مانند يوسف که برادرانش را می شناخت وآنان 

بنابراين, داستان غيبت حضرت مهدی)ع( در سرداب سامرا و …وی را نمی شناختند, دوستان خويش را می شناسد و
گی کردن حضرت در آن مکان, بهتان و دروغی بيش نيست و هيچ يک از بزرگان شيعه, چنين باوری نداشته و زند

 ندارند.

 دوره غیبت کبرا

سومين بخش از زندگی امام زمان را دوران غيبت کبرا تشکيل می دهد. پس از آن که شيعه با مسأله غيبت امام عصر)ع( 
م آمد, امام)ع( از نظرها ناپديد شد و دوران فراغ ظاهری شيعيان از امام)ع( مأنوس شد و زمينه غيبت دراز مدت فراه

آغاز گشت. ابتدای اين بخش از زندگی حضرت, با فوت آخرين سفير از سفرای چهارگانه حضرت شروع شد و پايان 
 .آن راکسی جز پروردگار آگاه نيست

ن اشاره می کنيم: از آن جا که تجربه طوالنی امامت در اين قسمت از زندگی حضرت مهدی)ع( نيز, نکاتی است که به آ
در پيش روی بود و بيم آن می رفت که حضور عادی امام در ميان مردم, به شهادت وی بانجامد و در نتيجه امامت و 
رهبری, که رمز تحرک و حيات شيعه است, در اهدافش ناکام بماند, اين غيبت طوالنی آغاز شد, تا امام زمان)ع( به 

ان محور و مصدر اول باقی بماند و روزی به رهبری او, دين حق, جهان گستر و فراگير گردد. به اين علت و عنو
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حجت خدا در پشت پرده غيبت قرار گرفت وخورشيد گونه از پس ابرها, ، علتهای ديگری که در فلسفه غيبت نهفته است
 .نور افشانی خواهد کرد

 راز طول عمر

ين باره مطرح بوده و ذهنها را به خود مشغول داشته است و در اين زمان نيز گاهی رخ می پرسشی که از دير باز در ا
نمايد, اين است که راز عمر طوالنی آن حضرت چيست؟ آيا اين امر در راستای قوانين طبيعی عالم است, يا جنبه غيبی 

 و اعجازی دارد؟

نی را سپری کند و شاداب و با طراوت باقی بماند؟ آيا امکان دارد از نظر ظاهری, فردی در اين عالم, عمری طوال
اصوالً چه می شد اگر امام زمان)ع( در ظرف زمانی ظهورش به دنيا می آمد و در همان زمان, سياست خود را به 

 .انجام می رسايند

 :برای رسيدن به پاسخ اين پرسش, توجه به چند اصل کلی الزم است

می تری به نام )حيات( است. حقيقت و ماهّيت حيات, هنوز بر بشر مجهول . طول عمر, از شاخه های مسأله عمو 1
است و شايد بشر, هيچ گاه هم از اين راز سر در نياورد. بشری که اين اندازه ناتوان است و موضوع حيات را درست 

استبعاد آن را  نمی شناسد و از ويژگيهای آن, آگاهی کامل و همه جانبه ندارد, چگونه می خواهد مسأله طول عمر و
 مطرح سازد و به ديده ترديد به آن بنگرد؟

. اگر پيری را عارض بر حيات بدانيم و يا آن را قانونی طبيعی بشناسيم که بر بافت واندام موجودات زنده, از درون,  2
رساند, باز  عامل نيستی را نهفته دارد و به مرور زمان, موجود زنده را خواه ناخواه, به مرحله فرسودگی و مرگ می

معنايش آن نيست که اين پديده, قابل انعطاف پذيری و در نتيجه تأخير نباشد. بر همين اساس, دانش بشری, گامهای 
مؤثری درباره درمان پيری برداشته و هنوز هم براين مهم پای می فشرد و رشته های تخصصی برای اين مسأله به 

 .وجود آورده است

پيشرفتهای علمی, اميد به زندگی طوالنی تر رونق بيشتری يافت و شايد در آينده نه چندان  در اواخر قرن نوزدهم, براثر
 .دور, اين رؤيای شيرين به واقعيت بپيوندد

در مجموع, دانش بشری در زمينه عقب انداختن پيری, موفقيتهای چشمگيری به دست آورده و از رابطه تغذيه و پيری 
 .ارتباط تنگاتنگی بين اسرار تغذيه در مقابله با پيری و فرسودگی ارائه داده استتجربه های جديدی کشف کرده و 

در پرتو آنچه اشارت شد,می توان گفت: درباره عمر طوالنی مهدی موعود)ع( هيچ گونه شگفتی باقی نمی ماند و امکان 
ی دارد و بعدی ندارد که با استفاده علمی و نظری آن, جای ترديد ندارد او, با دانش خدادادی, بر اسرار خوراکيها, آگاه

 .از روشهای طبيعی و علمی, بتواند مدتی دراز در اين دنيا بماند و آثار فرسودگی و پيری, در وی پديدار نگردد

. اصوالً, وجود استثناها در هرامری, ازجمله امور طبيعی اين عالم, مسأله ای ست روشن و انکار ناپذير. گياهان,  3
انی که در دامن طبيعت پرورده می شوند واز سابقه کهن و زيستی طوالنی برخوردارند, کم نيستند. چه درختان, جاندار

استبعادی دارد که در عالم انسانی هم, برای نگهداری يک انسان و حجت خدا, به عنوان ذخيره و پشتوانه اجرای عدالت 
ی فراتر از عوامل طبيعی و اسباب و علل ظاهری بدانيم و نفی و طرد ظلم و ظالمان, قائل به استثنا شويم و او را موجود

که قوانين طبيعت, دربرابرش انعطاف پذيری دارند واو برآنها تفوق و برتری. اين امری است ممکن, گرچه عادی و 
 :معمولی نباشد.به گفته عالمه طباطبائی

عادت, غير از محال است و از راه  )نوع زندگی امام غائب را به طريق خرق عادت ]می توان پذيرفت[. البته خرق
علم, هرگز نمی توان خرق عادت را نفی کرد. زيرا هرگز نمی توان اثبات کرد که اسباب و عواملی که در جهان کار 
می کنند, تنها همانها هستند که ماآنها راديده ايم و می شناسيم و ديگر اسبابی که ما از آنها خبر نداريم يا آثار و اعمال 
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نديده ايم, يا نفهميده ايم, وجود ندارد; از اين روی, ممکن است در فردی و يا افرادی از بشر, اسباب و عواملی  آنها را
 (به وجود آيد که عمری بسيار طوالنی, هزار يا چندين هزار ساله برای ايشان تأمين نمايد.

اند که هر يک چند برابر افراد معمولی زمان  . از ديدگاه تاريخی, معّمرين و دراز عمران فراوانی با نام و نشان بوده ۳
 ۳۵۳خويش, زيسته اند. روشن ترين و در عين حال, مستند ترين آن, حضرت نوح)ع( است. قرآن تصريح می کند که 

و حتماً عمر وی بيش از اين بوده است. داستان خضر پيامبر نيز, مصداقی ديگر از اين اصل  سال فقط پيامبر بوده است
 .کلی است

ا توجه به اين نمونه هاست که می توان برخورداری حجت خدا را از عمری طوالنی پذيرفت و دليل امکان آن را وجود ب
 انسانهای دراز عمر در تاريخ دانست که تا هزاران سال گفته شده است.

و اشکالها داده می شود . از همه اينها گذشته, اگر از زاويه ايمان به غيب, به اين پديده بنگريم, پاسخ همه اعتراضها ۵
 .و نيازی به فلسفه بافی و ارائه شواهد ديگر نيست

 (.تأثيرگذاری علل و عوامل طبيعی, به دست خداوند است: )المؤثر فی الوجود إالّ هللا

و اوست که اگر بخواهد شيشه را در بغل سنگ نگه می دارد, چگونه از حفاظت وجود نازنين حجت خدا و ذخيره عالم 
 ناتوان است.آفرينش 

 :به گفته شيخ طوسی

)براساس آيه شريفه: )يمحوهللا مايشاء ويثبت وعنده ام الکتاب( هر آنی که مصلحت در تأخير, تا زمان ديگر باشد, تداوم 
عمر آن حضرت, ضرورت می يابد و اين امر, تاآخرين زمان الزم, ادامه دارد و راز و رمز آن, به دست کسی است 

 .(ام الکتاب در نزداوستکه مفاتيح غيب و 

 :پروردگاری که درباره حضرت يونس پيامبر, به هنگامی که در شکم ماهی قرار داشت , می فرمايد

 .)ولوال انه کان من المسبحين للبث فی بطنه الی يوم يبعثون(

 .پس اگر نه از تسبيح گويان می بود, تا روز قيامت در شکم ماهی می ماند

مشيت مطلقه اش, مقدمات و عوامل زنده ماندن امام زمان)ع( را در اين عالم آماده سازد و می تواند براساس قدرت و 
او را تا روز معّين و معلومی نگه دارد. بر اساس اين اصل, طول عمر امام عصر)ع(, در باور مسلمانان جنبه اعجاز 

 :فراوان دارددارد. و قانون معجزه, حاکم بر قوانين طبيعی در اين عالم است و نمونه های 

 .* دريا برای موسی شکافته می شود

 .* آتش برابراهيم سردوسالمت می گردد

 .* در مورد حضرت عيسی, کار بر روميان مشتبه می گردد و می پندارند که وی را دستگير کردند که چنان نبوده است

 .ند, بيرون می رود* پيامبر اسالم)ص( از ميان حلقه محاصره قريشيان که ساعتها در کمين او بوده ا

هر يک از اين موارد و نمونه های ديگر, نشانگر تعطيل شدن يکی از قانونهای طبيعی است که به قدرت و لطف خداوند 
 رخ داده است. پاسداری از حجت خدا در مدتی طوالنی نيز, از مصاديق همين اصل کلی و باور ايمانی است.
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 .و با داليل طبيعی و مادی و غيبی و معنوی قابل پذيرش و اثبات است بنابراين طول عمر آن حضرت استبعادی ندارد

 وضعیت شیعه در عصر غیبت صغري

 الف: وضعیت فكري

در عصر غيبت صغري از نظر پايگاه فكري، شعيه در وضعيت بهتري قرار داشت. شيعيان توانستند در اين دوره 

جهان اسالم تحويل دهند. چرا كه شيعيان با غيبت امام  علماي بزرگي در رشته هاي مختلف فكري و علمي اسالمي، به

مهدي _عجل هللا تعالي فرجه _ مواجه شدند و دريافتند كه بيش از دوره هاي گذشته به حفظ و حراست از ميراث فرهنگي 

غيبت »لهسا ۸۳و روايات پيامبر ـ صلّي هللا عليه و آله ـ و اهل بيت آن حضرت نيازمندند. به همين جهت در اين دوره 

دو مركز مهم علم و حديث شيعي « كوفه»و« قم»كتاب هاي پرارزشي را به نگارش درآوردند. در اين عصر،« صغري

بود. عالمان بزرگ شيعي؛ مانند اشعري ها، حميري ها، ابن بابويه ها، فرات بن ابراهيم و احمد بن محمد خالد برقي، 

ش گوناگوني نوشتند. اينك به طور مختصر به بيان برخي از نويسندگان در اين دو شهر، دانش اندختند و كتاب هاي با ارز

 شيعي اين دوره، و كتاب هاي آنان مي پردازيم:

 «.تفسير فرات». ابي القاسم، فرات بن ابراهيم بن فرات كوفي)از اعالم غيبت صغري( نويسنده كتاب1

 «.يتفسير عياش»قرن سوم هجري( نويسنده كتاب. محمد بن مسعود بن عياشي تميمي كوفي سمرقندي)از علماي اواخر 2

روضه »، «فروع كافي»، «اصول كافي»هـ( نويسنده كتاب هايي؛ همانند 32۳. محمد بن يعقوب كليني، متوفاي سال)3

 و چند اثر ديگر.« كافلي

تاريخ االئمه ـ االنوار في »هـ ( نويسنده كتاب هايي؛ همانند 33۶يا  332ـ  2۵۸. ابو علي، محمد بن ابي بكر همام)۳

 ... و« التمحيص في بيان موجبات تمحيث ذنوب المؤمنين»، «عليهم الّسالم ـ 

 «.تاريخ يعقوبي»هـ ( نويسنده كتاب تاريخ، مشهور به2۸۳. احمد بن واضح يعقوبي، متوفاي)۵

 «.بصائر الدرجات»هـ ( نويسنده كتاب2۳۳. محمد بن حسن بن فروخ صفار، متوفاي)۶

 «.المحاسن»هـ ( نويسنده كتاب 2۸۳يا  2۸۳بن خالد برقي، متوفاي) . احمد بن محمد۸

ابي جعفر، »هـ (. ابن نديم مي نويسد: فرزندش 32۸ـ  2۶۳. علي بن حسين بن موسي بن بابويه قمي، پدر شيخ صدوق)۸

شده  كتابش را يادآور 1۸اسم « الفهرست»در« نجاشي»كتاب نوشته است. 2۳۳مي گويد پدرش حدود « محمد بن علي

 است.

« كتاب الرحمة»هـ ( او كتاب هاي متعددي نوشته است؛ مانند3۳۳. سعد بن عبدهللا بن ابي خلف اشعري قمي، متوفاي)۳

 «.مناقب شيعه»و

قرب ». ابوالعباس حميري قمي، عبدهللا بن جعفر از اعالم غيبت صغري كتاب هاي زيادي نوشت از جمله كتاب1۳

 «.االسناد

« ابوجعفر حميري»را« قرب االسناد»ي، محمد بن عبدهللا بن جعفر برخي نوشته اند كه كتاب. ابوجعفر حميري قم11

 نوشته است.

 .«الغيبة». ابو زينب، محمد بن جعفر نعماني، از شاگردان ثقة االسالم محمد بن يعقوب كليني، نويسنده كتاب12

 ب: وضعیت سیاسي

ند دوره گذشته(، شيعه از پايگاه سياسي محروم بود. حكومت در بغداد، مركز خالفت عباسي، در عصر غيبت صغري)مان

و شيعيان آن حضرت، « آل علي ـ عليه الّسالم ـ »به ويژه« آل ابوطالب»در دست عباسيان قرار داشت و آنان نسبت به

 حساسيت خاصي داشتند.
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كش مي كرد. در زمان اين حساسيت و ضديت با شيعيان در برخي از موارد به اوج خود مي رسيد و گاهي نيز فرو

 هـ ( دشمني نسبت به شيعيان بيش از زمان ديگر خلفاي اين دوره بود. 2۸۳ـ  2۸۳عباسي)« معتضد»خالفت

شيخ »ساله خالفت خود به ايجاد جو اختناق بر ضد شيعيان به نحود گسترده اي اقدام نمود و به تعبير 1۳او در دوره 

 در زمان او از شمشيرها خون مي چكيد.« طوسي

هـ ( تا حدودي دگرگون شد و در برخي موارد چرخش  32۳ـ  2۳۵عباسي)« مقتدر»اما اين وضع در زمان خالفت

 سياست به نفع شيعه شد و شيعيان توانستند در مركز خالفت، در تشكيالت سياسي نفوذ و نقشي داشته باشند.

 .شيعي در دستگاه خالفت آغاز شد« بنو فرات»اين دگرگوني با نفوذ خاندان

 بار به مقام وزارت رسيد: 3ابن فرات، « ابوالحسن، علي بن محمد»

 هـ ( 2۳۳)  2۳۶. از سال)1

 هـ ( 3۳۶ـ  3۳۳. از سال)2

 هـ (312ـ  311. از سال)3

شيعي، براي شيعيان آزادي نسبي به وجود آمد و آنان از اين فرصت پيش « علي بن فرات»در خالل سال هاي وزارت

 م شيعي بهره بردند.آمده در جهت احياي مرا

همزمان بود، فرصت خوبي شد تا او بتواند بهتر سازمان مخفي سفارت « حسين بن روح نوبختي»اين دوره كه با سفارت

در ميان رجال سياسي از موقعيت خوبي بهره مند شد « ابن فرات»در زمان« حسين بن روح»و وكالت را رهبري كند. 

 استفاده كرد. و از اين فرصت براي بهبود وضع شيعيان

 ج: وضعیت اجتماعي

در مركز خالفت عباسيان و نيز در مناطقي كه حكومتهاي عباسي نفوذ و حضور اجتماعي گسترده اي داشت، شيعه در 

اين دوره در تمامي اين مناطق از نفوذ قابل توجهي برخوردار بود. اما علي رغم اين نفوذ گسترده، چند عامل زير باعث 

 نجش شيعيان، در اين دوره شده بود:محدوديت، آزار و ر

 . سياسيت ضد شيعي حاكمان عباسي.1

 . پيروزي و غلبه مكتب اشعري بر عليه)معتزله و شيعه(.2

 كه با تبليغات گسترده، مسؤوليت اينها را متوجه شيعيان نمودند.« زنگيان»و« قرامطه». جنايات وحشيانه3

كاروان زائران خانه خدا حمله كردند و جنايات وحشتناكي مرتكب هـ ( به 311در سال)« قرمطيان»از اين رو وقتي

علي ابن »شدند، با تبليغات گسترده كوشيدند تا شيعيان را مسبب اين جنايات قرار دهند، مردم بغداد بر ضد وزير شيعي،

 ير، محاكمه وو پسرش از وزارت و مقام اداري خلع شدند و سپس دستگ« ابن فرات»به دنبال اين،«. فرات شعار دادند

 اعدام گرديدند.

، سومين نايب خاص امام مهدي)عجل هللا تعالي فرجه( نيز دستگير و روانه «حسين بن روح نوبختي»در هيمن ارتباط

 زندان شد.

اما در خارج از قلمرو حكومت عباسيان، در مناطق خودمختار و يا مستقل، به ويژه در مناطقي كه حكومت هاي انقالبي 

 بود، شيعيان در وضعيت اجتماعي بهتري قرار داشتند.شيعي برقرار 

تن از خلفاي عباسي بود. اوضاع سياسي و ويژگي  ۶حكومت و خالفت در اختيار « غيبت صغري»خالصه: در عصر

هاي آن در امتداد ويژگي هاي دوره قبل از عصر غيبت بود و به موازات گذشته، استيالي موالي و به ويژه تركان، 

 دياد حكومت مركزي و قدرت طلبي و اليان ادامه داشت.ضعف رو به از
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آشوب هاي متعددي به راه افتاد. قيام هاي برخي از علويان،  در اين دوره، مركز خالفت از سامرا به بغداد منتقل شد.

 تشكيل دولت ها و حكومت هاي مستقل و خودمختار از ويژگي هاي سياسي اين دوره است.

دامه وضع اسفناك و ناهنجار دوره گذشته بود. اختالفات فرقه اي، مذهبي و قومي، شكاف وضعيت اجتماعي نيز در ا

عميق بين فقرا و اغنياء، خوشگذراني، اسراف و تبذير خلفا، وزرا، اعيان و اشراف از ويژگي هاي اجتماعي اين دوره 

 است.

ل و تدوين كتب روايي از ويژگي هاي در زمينه فكري نيز، شكل گيري مكتب فكري اشعري و غلبه آن بر مكتب اعتزا

 اين عصر است.

نواب »امام مهدي)عجل هللا تعالي فرجه( در دوره غيبت صغري، چهار سفير و نايب خاص داشتند، اين چهار تن به 

ابو جعفر، محمد بن عثمان بن سعيد »، «ابو عمرو، عثمان بن سعيد َعْمري»معروفند كه به ترتيب عبارتند از:« اربعه

« غيبت صغري»كه در اين مدت ساله« ابوالحسن علي بن محمد سمري»و« ابوالقاسم، حسين بن روح نوبختي»، «يَعْمر

 عهده دار امر نيابت و سفارت بودند.

« كالتسازمان و»كيفيت ارتباط سفيران با شيعيان به دو صورت بود، با واسطه وكيل و بدون واسطه وكيل، اما اصل در

 ارتباط با واسطه بود.

 بر عهده داشتند، عبارتند از:« نواب اربعه»ايفي كهوظ

 . زدودن شك و حيرت مردم درباره وجود امام مهدي)عجل هللا تعالي فرجه(.1

 . حفظ امام از راه پنهان داشتن نام و مكان امام مهدي)عجل هللا تعالي فرجه(.2

 «.سازمان وكالت». سازمان دهي و سرپرستي3

 هي، مشكالت و شبهات عقيدتي و ... .. پاسخ گويي به پرسش هاي فق۳

 «.غيبت كبري». آماده سازي مردم براي پذيزش۵

سنگيني مي كرد و آخرين آن، بر « عثمان بن سعيد»از ميان اين وظايف، اولين وظيفه، بيش از همه بر دوش

ي بر: نصب وكال آخرين سفير امام مهدي)عجل هللا تعالي فرجه( بود. در اين فصل همچنين مروري داشتيم«سمري»دوش

عام در اين دوره، اسامي برخي از وكالي خائن و مدعيان دورغين وكالت، و وضعيت فكري، سياسي و اجتماعي شيعه 

 در اين دوره.

 سازمان وکالت

در بحث تاريخ عصر غيبت، به نهاد وکالت که نقش ارتباطی بين شيعيان و امامان عليهم الّسالم را داشته، اشاره ای شد. 

موعه با تدبير و رهبرِی امامان معصوم و برای حفظ جامعه شيعه به وجود آمد و نقش آن به ويژه در طول غيبت اين مج

 صغرا بسيار با اهميت بود.

 

« کيلو»به معنای ناتوانی از انجام مستقيم يک کار و اعتماد بر ديگری در آن کار است. در کتاب های فقهی « وکالت»

وی ديگری به انجام کاری يا تصّرف در امری مأمور شود. از آنجا که ارتباِط مستقيم به کسی گفته می شود که از س

امامان عليهم الّسالم با شيعيان در نقاط دوردست و حّتی نزديک، امکان نداشت يا با زحمت و خطرهايی همراه بود، 

 امامان را عهده دار شدند.امامان شيعه، وکيالنی را برگزيدند که در نواحی مختلف شيعه نشين امور مربوط به 

 عوامل شکل گیری سازمان وکالت و استمرار آن
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ممکن است گفته شود که امور امامان عليهم الّسالم با تعيين يک يا چند وکيل در هر دوره ای انجام می گرفت. با اين 

داشته که اساسنامه ای مشخص حال چه نيازی به تشکيل نهادی به نام سازمان وکالت بود؟ و آيا واقعاً مجموعه ای وجود 

داشته و تحت مديريت واحد و با داشتن برنامه ای منسجم برای اهدافی فراتر از انجام امور فردی، فعاليت می کرده 

 است؟ برای پاسخ به اين سوال، الزم است عوامل تشکيل سازمان وکالت را بشناسيم:

 . ضرورت ارتباط ميان رهبری و پيروان1

رهبری و پيروان در هر نظام دينی، سياسی اجتناب ناپذير است. به دليل گستردگی جهان اسالم و وجود ارتباط بين 

پراکندگی جمعيت شيعيان در نقاط مختلف جهان مانند عراق، حجاز، ايران، يمن، مصر و مغرب، امامان معصوم عليهم 

ن ها و شيعيان باشند. لزوم وجود وکال هم به الّسالم در بعضی از دوره ها، وکيالن متعددی را برگزيدند که رابط ميان آ

دليل مشکالت سفر از مناطق دور دست به نقطه سکونت امام عليه الّسالم بود و هم به سبب شرايط سياسی حاکم بر 

جامعه اسالمی که به دليل سلطه عباسيان ايجاد شده و برای امامان و شيعيان آن ها محدوديت بسياری به وجود آورده 

چنين شرايطی، سازمان وکالت در روندی رو به رشد، شکل گرفت، تا در فعالّيتی منسجم و البّته پنهان و در بود. در 

عين حال، گسترده و فراگير، امور مربوط به امام و امت را انجام دهد؛ چرا که اين امور فراتر از پاسخ به چند سؤال 

 ان که در ادامه بحث، بيان خواهد شد.شخصی و حکم فردی يا رساندن اموال شرعی به امام بود؛ چن

 . تعيين تکليف برای شيعيان در زمان حبس و حصر امامان2

گرچه اصل ارتباط بين امام و شيعيان، ضرورِت وجود وکيالن را توجيه می کند ولی آن گاه که امامان معصوم عليهم 

ود محصور می شدند، نياز به وکيل، بيشتر الّسالم در اثر ظلم و ستم حاکمان در حبس قرار می گرفتند يا در خانه خ

عصر  -که همراه با حبس و زندانی شدن آن حضرت بود  -احساس می شد؛ به همين سبب دوره امام کاظم عليه الّسالم 

يعنی دوره امامت امام دهم و  -رشد و گسترش نهاد وکالت بود همچنين بار ديگر در زماِن عسکريين عليهما الّسالم 

رت وجود سازمان وکالت، آشکارتر گرديد و با رخداِد غيبت امام دوازدهم و جريان نيابت نايبان، وکالت ضرو -يازدهم 

 در شکلی فراگيرتر و جدی تر دنبال شد.

 . آماده کردن شيعيان برای ورود به عصر غيبت3

ا مکان ارتباط مستقيم ببدون شک، پديده ی غيبت امام، رخدادی بی سابقه در رهبری شيعه بود؛ دوره ای که شيعيان، ا

امام خود را نداشتند. پذيرش اين شرايط و اعتماد کردن به افرادی که در غيبت امام، مرجع امور شيعيان باشند به تجربه 

ای موّفق و کارآمد از وکيالن ائمه عليهم الّسالم نياز داشت، تا آينده شيعه در عصر غيبت را روشن نگه دارد و نگرانی 

بر طرف سازد؛ به همين سبب، امامان شيعه سال ها پيش از غيبت با ايجاد شبکه ارتباطی وکالت و  های احتمالی را

 توسعه روز افزون آن، اين آمادگی را در شيعيان به وجود آوردند.

 بررسی محدوده زمانی فعالّيت سازمان وکالت

 ديرين داشته است؛ ولی به نظر محقّقان تا پيش مسئله وکالت و وجود وکيل يا وکاليی برای امامان عليهم الّسالم سابقه ای

از دوره امام صادق عليه الّسالم نهادی منسجم و تشکيالتی منظم به نام سازمان وکالت از نظر تاريخی ثابت نشده است. 

از سوی ديگر با مطالعه وضعيت سياسی زمان امام صادق عليه الّسالم و گستردگی و پراکندگی جمعيت شيعيان در اين 

وره و لزوم ارتباط بين امام و شيعيان، زمينه های شکل گيری چنين سازمانی وجود داشته است؛ به ويژه که در منابع د

تاريخی، افراد متعددی به عنوان وکالی امام صادق عليه الّسالم نام برده شده اند؛ مانند عبدالرحمن بن الحّجاج، معلّی بن 

 ُخنيس، نصر بن قابوس لخمی و غير آن ها.

با توجه به قرائن و شواهد بيان شده می توان گفت که سازمان وکالت، از زمان امام صادق عليه الّسالم آغاز به کار کرده 

ق( فعاليت خود را ادامه داده و به پايان رسانده است؛ زيرا  32۳و تا پايان غيبت صغرا و مقارن با وفات نايب چهارم )

ّسالم فرد يا افراد خاّصی را بين خود و شيعيان به عنوان وکيل قرار نداده است؛ با شروع غيبت کبرا امام مهدی عليه ال

بلکه امور شيعيان را در يک دستور کلی به فقها و علمای شيعه سپرده است. اين، همان جرياِن نيابت عامه است که با 

 سازمان وکالت به معنايی که تاکنون بيان شد، متفاوت است.
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 لیت سازمان وکالتگستره ی جغرافیایی فعا

با توجه به گستردگی جمعيت شيعيان و عدم امکان ارتباط آن ها با امامان می توان به گسترده جغرافيايی سازمان وکالت 

پی برد؛ زيرا از سويی شيعيان در شهرهای گوناگون عراق مانند کوفه، بغداد، سامرا، مدائن و دورترين نقاط ايران، 

همدان، اهواز و نيز در کشورهای يمن و مصر سکونت داشتند و از سوی ديگر در يعنی خراسان بزرگ، سيستان، 

بسياری از امور، به سؤال و ارتباط با امام خود نياز داشتند. طبيعی بود که بيشتر آن ها امکان مالقات حضوری با 

 يهم الّسالم بودند.امامان را نمی يافتند و وکالی امامان عليهم الّسالم واسطه ای بين شيعيان و امامان عل

گزارش های تاريخی نيز وجود وکالی فراوان را برای امامان عليهم الّسالم در دوره های مختلف و در مناطق گوناگون 

 تأييد می کند.

 معرفی مهم ترین وکالی امامان علیهم الّسالم و منطقه فعالیت آن ها

اب های عالمان شيعه آمده است که نمونه هايی را در اينجا نام و شرح حال و منطقه فعاليت بسياری از وکالی ائمه در کت

 بيان می کنيم:

. با توجه به حضور بيشتر امامان در مدينه ی النبی، خاستگاه اصلی سازمان وکالت، اين شهر مبارک بوده است. يکی 1

اطراف آن بوده و گويی از چهره های معروف وکال، ُمعلّی بن خنيس است. وکيل امام صادق عليه الّسالم در مدينه و 

برای ارتباط با شيعيان به مناطق ديگر نيز سفر کرده است. او از وکاليی است که مورد ستايش امام صادق عليه الّسالم 

 واقع شده و افزون بر وکالت، امور شخصی آن حضرت را نيز بر عهده داشته است.

ستگير شد و به دست داوود بن علی به شهادت رسيد. سرانجام معلی بن خنيس به وسيله ی حاکميت عباسی شناسائی و د

 امام صادق عليه الّسالم قاتل را نفرين کرد و او در همان شب به هالکت رسيد. 

. کوفه از مهم ترين مناطق شيعه نشينی است که وکالی بسياری در آن فعاليت داشته اند؛ از جمعه آن ها عبدالرحمن 2

 يه الّسالم بوده است. امام صادق عليه الّسالم به او فرمود:بن حجاج است که وکيل امام صادق عل

 يا عبدالرحمن! َکلِّم أهل المدينه فانی أحب أن يری فی رجال الشيعة مثلک؛ 

 ای عبدالرحمن! با اهل مدينه سخن بگو. من دوست دارم که در ميان مردان شيعه، همچون تو ديده شود.

 نزديکی او به امام عليه الّسالم است.اين سخن، نشان دهنده ی مقام علمی او و 

ه لثقيل انّ »گفتنی است که وی نزد امام کاظم عليه الّسالم نيز منزلتی بزرگ داشته و آن حضرت درباره او فرموده است: 

 «. علی الفؤاد؛ او در قلب من دارای مکانت و عظمن است

چشم گير داشته است و وکالی متعددی از ائمه  . شهر قم از مراکز مهم شيعه است که سازمان وکالت در آن، حضوری3

در دوره های مختلف در اين شهر به فعاليت مشغول بوده اند؛ از جمله عبدالعزيز بن المهتدی وکيل امام رضا عليه الّسالم 

 و زکريا بن آدم وکيل امام جواد عليه الّسالم را می توان نام برد.

احمد بن اسحاق قمی است که وکيل امام حسن عسکری عليه الّسالم و نيز از چهره های معروف وکالی ساکن در قم، 

نيز وکيل امام مهدی عليه الّسالم در امور اوقاف قم بوده است. جريان مالقات او با حضرت مهدی عليه الّسالم در دوران 

 . کودکی آن حضرت، مشهور است

ازمان بوده است؛ به ويژه در عصر امام جواد و امام . بغداد در طول فعاليت سازمان وکالت، از کانون های مهم اين س۳

هادی و امام عسکری عليه الّسالم که وکالی ارشد اين بزرگواران در اين شهر فّعال بوده اند. اين شهر در دوره غيبت 

الم و صغرا جايگاه مهم ترين يافت؛ زيرا در تمام اين دوره، بغداد مرکز اقامت نايبان چهارگانه امام مهدی عليه السّ 

 . کانون رفت و آمد وکال و شيعيان بوده است
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. اهواز نيز از مناطق شيعه نشينی بوده که در طول دوران امامت ائمه عليهم الّسالم و به ويژه در عصر غيبت امام ۵

 زياردوازدهم عليه الّسالم محل فعاليت وکالی امامان بوده است. از چهره های برجسته وکيالن در اين شهر، علی بن مه

اهوازی است که از سوی سه امام بزرگوار، حضرت علی بن موسی الرضا و حضرت جواد و حضرت هادی عليه 

الّسالم به عنوان وکيل ارشد در منطقه اهواز نصب شده بود؛ چنانکه ابراهيم بن مهزيار )برادر يا پسر عم او( نيز در 

ز دوره امام هادی عليه الّسالم تا عصر غيبت صغرا وکيل همين منطقه وکيل بوده است. او شخصيتی واالمقام است که ا

امامان در اهواز بوده است. پس از او فرزندش محمد بن ابراهيم نيز در غيبت صغرا به جای پدر عهده دار اين مقام 

 شد. 

 وظایف و مسئولیت های سازمان وکالت

شرعی و تحويل آن ها به ائمه عليهم الّسالم  برخی از محققان  وظيفه اصلی سازمان وکالت را دريافت اموال و وجوه

دانسته اند؛ ولی شواهد تاريخی، گويای اين است که اين سازمان، کارکردهای گوناگونی داشته است. در اين بخش، مهم 

 ترين وظايف اين مجموعه را براساس منابع حديثی شيعه بيان می کنيم:

 . دريافت وجوه شرعی و تحويل آنها به امام1

 شک، رسيدگی به امور مالِی شيعيان از مهم ترين مسئوليت های وکيالن بوده است.بدون 

آن ها صداقات، هدايا، نذورات و خمس و زکاِت شيعيان را دريافت می کردند و به صورت مستقيم يا با واسطه، به امام 

ح عمومی شيعيان و نياز مستمندان زمان خود تحويل می دادند. اين اموال زير نظر امام در راه های مختلف از جمله مصال

شيعه به ويژه بنی هاشم و نيز تقويت سازمان وکالت و... هزينه می شد. در مواردی بعضی از اين امور با اجازه امام 

 و توسط خود وکيالن انجام می گرفت.

 . راهنمايی و ارشاد شيعيان و مناظره با مخالفان2

م شيعيان را برای شناخت حق، به وکيالن سرشناس خود ارجاع می دادند. وکال بنابر شواهد فراوان، امامان عليهم الّسال

و نايبان چهارگانه عصر غيبت در مسائل اعتقادی، به ارشاد و راهنمايی شيعيان می پرداختند و در مواردی سخن آن ها 

  نه، وقتی شيعيان درباره مّفوضهبه عنوان سخن و بيان ائمه عليهم الّسالم عقيده حق را از باطل جدا کرده است؛ برای نمو

و عقايد آنها از نائب اّول سوال کردند او در پاسخ، ديدگاه مّفوضه را در نسبت دادن خلق و رزق به امامان عليهم الّسالم، 

رد کرد و آن را به ذات مقدس ربوبی مربوط دانست. با اين موضع گيری، شيعيان و پيروان اهل بيت عليهم الّسالم نيز 

 ن موضوع به همين عقيده گرايش يافتند.در اي

 . کمک به حل مشکالت شيعيان3

سازمان وکالت در همه دوره ها و به ويژه در عصر غيبت صغرا پناهگاه بسيار خوبی برای شيعيان بوده است. وکيالن 

می کوشيدند تا نيازهای مختلف شيعيان را برآورده کنند و اين کار در موارد متعددی به دستور خاص امامان عليهم 

ات پيش آمده در ميان شيعيان بود که گاهی وکال مأمور می شدند تا الّسالم انجام می شد؛ از جمله اين موارد، حّل اختالف

در اين راه، وجوه مالی مربوط به امام را هزينه کنند؛ برای نمونه در اختالف دو نفر از شيعيان در مورد ارث، يکی از 

چهارصد درهم بپردازد و  وکالی امام صادق عليه الّسالم به نام مفّضل بن عمر، مأمور شد که از سوی امام عليه الّسالم

 اختالف آن ها را برطرف کند. 

جالب است بدانيم که رفع مشکالت شيعيان تا آنجا مهم بوده و هست که يکی از وکالی امام کاظم عليه الّسالم به نام علی 

کارهای  ود را ازبن يقطين با نفوذ در دستگاه خالفت عباسی به اين کار اهتمام ورزيد و امام هفتم عليه الّسالم رضايت خ

 او اين گونه اعالم فرمود:

 اّن هللا مع کل طاغية وزيراً من اوليائه يدفع به عنهم؛ 

خداوند به همراه هر طاغوتی، وزيری از اوليای خود دارد که به وسيله او از دوستان خود دفع بال می کند و تو از آنان 

 هستی ای علی!
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 ساختار سازمان وکالت

لتی سنگين در جامعه شيعی بوده که عملکردی منظم و حساب شده و تشکيالتی را به دنبال داشته وکالِت امامان، رسا

است. بررسی فعاليت های اين سازمان و شيوه عملکرد عناصر گوناگون آن در رده ها و مراتب مختلف، گواه اين 

ن حاکمان ستمگر، شاهد ديگری اّدعاست؛ چنانکه موفقيت اين نهاد شيعی در حفظ مکتب و جمعيت شيعه در اوج خفقا

 لت می پردازيم:بر ساختار قوی مديرّيت مستحکم آن است. اکنون به بررسی عناصر گوناگون سازمان وکا

 . رهبری سازمان1

در رأس نهاد وکالت در سراسر دوران فعاليتش، شخص امام معصوم عليه الّسالم در هر زمان بوده که مهم ترين امور 

و انجام می گرفته است. اموری مانند تعيين وکالی نواحی و بررسی عملکرد آنان، معرفی وکال به اين نهاد به وسيله ا

شيعيان و شناساندن فضايل ايشان، تأمين مالی وکيالن، عزل و بر کنار وکالی فاسد و خائن و معرفی جريان های 

 ن رهبر جريان وکالت بوده است.دروغين مدعی وکالت و بابيت  و برخورد با آنان، همه بر عهده امام به عنوا

بديهی است اين مديرّيت الهی و معصوم، ضامن بقا و تداوم اين سازمان و اعتماد و اطمينان شيعيان به آن در همه دوره 

 مام زمان عليه الّسالم بوده است.ها، به ويژه در عصر غيبت ا

 . وکيل ارشد يا سروکيل2

شيعه نشين تقسيم بندی و برای هر منطقه، وکيل ارشدی نصب می شد که  برای انجام بهتر امور وکالت، مناطق مختلف

وظيفه او رسيدگی و نظارت بر کار وکالی آن منطقه بود چنانکه وکالی جزء وظيفه داشتند به وکيل ارشد مراجعه کرده 

ی برای شيعيان و در امور وکالت با او هماهنگ باشند. طبق شواهد تاريخی، از نظر سازمان وکالت چهار منطقه اصل

 وجود داشت؛

 منطقه بغداد، مدائن و کوفه؛ -

 بصره و اهواز؛ -

 قم، همدان و مناطق جبال؛ -

 حجاز، يمن و مصر.  -

برای مثال در عصر امام صادق و امام کاظم عليهم الّسالم عبدالرحمن بن حجاج وکيل ارشد عراق بود و در عصر غيبت 

بر فعاليت وکالی نواحی شرق ايرن را به عهده داشت، حاجز بن يزيد و صغرا ابوالحسين اسدی رازی، کار نظارت 

 ّشاء نيز در بغداد، زير نظر نايب اول و دوم فعاليت می کرد و خود نيز بر کار برخی از وکالی ايران نظارت داشت. 

 . وکالی ثابت و سّيار3

ندين وکيل به امور امام و شيعيان رسيدگی در هر منطقه ای از مناطق شيعه نشين و به تناسب وسعت و گستردگی آن، چ

می کردند. بيشتر اين وکال، در منطقه فعاليت خود ساکن بودند؛ ولی شواهدی هست که نمايندگان سّياری هم برای امامان 

وجود داشته اند که به مناطق مختلف اعزام می شدند تا ضمن نظارت بر کار وکالی مقيم، وسيله ای برای ارتباط آنان 

 مام عليه الّسالم باشند.با ا

نقل شده است که احمد بن محمد بن عيسای قمی در مدينه نزد امام جواد عليه الّسالم بود و قصد داشت درباره زکريا بن 

سپس «. خدمت او به پدرم و به من جای انکار نيست»آدم از حضرت سؤال کند. امام، خود آغاز به سخن کرده، فرمود: 

 «.به نزد من ارسال نمايد...]= زکرّيا[ برسان و بگو مال ]جمع شده نزد خود[ را  فرمود: نامه مرا به او

 ویژگی ها و شرایط الزم برای وکیالن
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بديهی است که وکال به دليل شايستگی و لياقت، به اين ِسمت می رسيدند و اين شايستگی به دليل وجود صفاتی بود که 

 ای الزم برای وکالت، عبارتند از:می کرد. مهم ترين ويژگی ه آن ها را در انجام امور مربوط به وکالت کمک

 . بهره مندی از عدالت و پرهيزگاری1

جايگاه وکالت امام، جايگاهی مهم و حساس است و وکال افرادی بودند که مورد اعتقاد امام و امت بودند. بديهی است که 

د انسانی مؤمن، موّدب به آداب الهی و متّخلق به برای چنين موقعيتی، صفت تقوا و عدالت، ضرورت داد و وکيل باي

 اخالق اسالمی باشد.

مطالعه شرح حال وکالی امامان عليهم الّسالم نشان می دهد که در ميان آن ها کسانی که دارای مراتب باالی ايمان و 

 امامان واقع شده اند. يم و تعظيمپرهيزگاری باشند، فراوان بوده اند و در مواردی به دليل همين شايستگی، مورد تکر

 . برخورداری از صفت امانتداری2

از آنجا که وکيل امام نماينده آن حضرت در ميان مردم، و واسطه ميان ايشان و امام بود، بايستی انسانی امين و درستکار 

اين امانتداری و می بود؛ زيرا تنها در اين صورت بود که مورد اعتماد و اطمينان پيروان امام قرار می گرفت. البّته 

وثاقت )=قابل اطمينان بودن( در همه امور مربوط به وکالت، اهميت داشت؛ هم در انجام امور مالی و دريافت اموال 

شيعيان و رساندن آن ها به امام معصوم عليه الّسالم و هم در مواردی که وکال عالوه بر امور مالی، پناهگاه علمی 

ن به سخن آن ها همچون سخن امام عليه الّسالم اعتماد می کردند. در مورد اخير، شيعيان به شمار می رفتند و مؤمنا

معموالً امامان عليهم الّسالم به وثاقت وکيل تصريح نموده، آن را به شيعيان اعالم می کردند؛ چنانکه امام عسگری عليه 

 الّسالم درباره ی عثمان بن سعيد و پسرش محمد بن عثمان فرمود:

 ه ثقتان، ما اَّديا عّنی فّعنی يودّيان؛ العمری و ابن

 عمری و پسرش، هر دو ثقه ]و امين[ هستند؛ آنچه را آن دو از من نقل کنند ]و به من استناد دهند[ از من نقل می نمايند.

گفتنی است که وثاقت وکيل، ويژگی بسيار مهمی است که هم در ابتدای گزينش او به سمت وکالت و هم در استمرار اين 

قام برای او ضرورت دارد و چنانچه وکيلی در ادامه ی حيات خود، گرفتار لغزش می شد و از مسير امانتداری بيرون م

می رفت، از سامازن وکالت اخراج و به وسيله امام عليه الّسالم يا وکالی ارشد به شيعيان معرفی می شد. اين امر، 

 حکايت از نظارت مستمر رهبری بر سازمان وکالت دارد.

يکی از وکالی معروف، احمد بن هالل کرخی است که با وجود سابقه وکالت برای امام رضا و امام جواد و امام هادی 

عليهم الّسالم در زمان وکالتش برای امام عسکری عليه الّسالم گرفتار خيانت مالی شد و آن حضرت در توقيعی، او را 

نيز به معارضه با نايب دوم امام زمان پرداخت و بار ديگر از  لعن و نفرين کرد. احمد بن هالل در عصر غيبت صغرا

 سوی ناحيه مقدسه امام عصر عليه الّسالم، توقيعی درباره او صادر شد و امام آشکارا از او بيزاری ُجست. 

بنابراين وثاقت، شرط اساسی وکالت امامان عليهم الّسالم چه در شروع وکالت و چه در ادامه آن بوده است و حّتی برخی 

 وکالی با سابقه گرفتار انحراف شده و بدعاقبت گرديدند. 

 . رازداری و پنهان کاری3

گر تحت تعقيب قرار داشت وکال بايستی از آنجا که سازمان وکالت در طول زمان فعالّيت، به شّدت از سوی حاکمان ستم 

انسان هايی رازدار می بودند، تا اسرار اين سازمان و فعاليت های آن از نگاه تيز جاسوسان حکومتی پنهان بماند؛ زيرا 

افشای فعاليت های سازمان می توانست برای امام و نيز شيعيان و به ويژه شبکه گسترده وکالت، دردسرهای فراوان 

به همين منظور، وکال به شّدت اهل پنهان کاری بودند و ارتباطات سازمانی خود را مخفی نگه می داشتند.  ايجاد کند؛

يعيان ش در غيبت صغرا اين شيوه بيشتر ديده می شود؛ به گونه ای که نايب اول و دوم در پوشش روغن فروشی با امام و

 ارتباط برقرار می کردند.

 مّدعیان دروغین وکالت
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بعضی از وکيالن که در ادامه کار وکالت، به خيانت روی می آوردند و مورد لعن امام عليه الّسالم قرار می عالوه بر 

گرفتند، گونه ای ديگر از انحراف در وکالت پديد آمد و آن، ادعای دروغيِن وکالت از سوی کسانی بود که هرگز سابقه 

 يا نايب امام خوانده، برای مدتی، برخی را به خود جذب کردند.وکالت نداشتند؛ ولی با انگيزه های مختلف، خود را وکيل 

جريان انحراف مدعيان وکالت، هم در عصر حضور امامان و هم در عصر غيبت امام دوازدهم عليه الّسالم وجود داشته 

 و البته در عصر غيبت، بيشتر و گسترده تر بوده است. 

شت و وکيل، مورد احترام ايشان و برخودار از منزلت اجتماعی بود. وکالت امام معصوم نزد شيعيان، جايگاه وااليی دا

به عالوه مهم ترين کار وکال، دريافت وجوه شرعی متعلق به امام بود و اين اموال در دسترس وکال بود. اين ها و انگيزه 

ی و سبب انحراف بعضهای دنيايی ديگر مانند حسادت و عقايد باطل، سبب شد که افرادی به دروغ، ادعای وکالت کنند 

 از عوام شيعه شوند.

حاکمان عباسی که اين جريان های انحرافی را در راستای سياست خود می ديدند، تا زمانی که حساسيت عمومی 

 برانگيخته نمی شد، از آن حمايت می کردند.

بر مدعيان وکالت واکنش نشان امامان عليهم الّسالم و نيز وکالی ارشد و نايبان خاص امام دوازدهم عليه الّسالم در برا

 داده، سعی در افشای ماهيت آن ها داشتند.

در زمان امامت امام جواد عليه الّسالم، احمد بن محمد سّياری، وکالت و بابّيت آن حضرت را اّدعا کرد. امام در واکنش 

 کرد و فرمود: به اين اّدعای دروغ، ضمن رّد اين اّدعا، شيعيان را از پرداخت هرگونه وجهی به وی نهی

 او در مقام و موقعيتی نيست که مدعی آن است و چيزی به وی پرداخت نکنيد. 

محمد بن نصير النميری در عصر نايب دوم امام مهدی عليه الّسالم مقام نيابت را برای خود ادعا کرد؛ ولی به دليل 

از او چنين کردند؛ گرچه از سوی وزير  سخنان کفرآميزش رسوا شد. نايب دوم نيز او را لعن کرد و شيعيان به پيروی

 .دربار، مورد تأييد و پشتيبانی قرار گرفت.

 توقیعات 

ه آنها آمده عمد« توقيعات»در كتب روائى، فقهى و تاريخى شيعه قسمتى از مكتوبات ائمه اطهار عليهم السالم به عنوان 

حجة بن الحسن ارواحنا فداه صادر گرديده  ـ از لحاظ كميت و كيفيت ـ توقيعاتى است كه از سوى امام زمان حضرت

 است و توقيعات صادره از ائمه ديگر بسيار كمتر بوده است.

 از حضرت مهدی عج للا تعالی فرجهتوقیعات صادره 

های معروف شيعه و اماميه، همچون: کمال الّدين شيخ صدوق، غيبت شيخ طوسی، احتجاج طبرسی، بحاراالنوار در کتاب

ی مقدس امام زمان عليه السالم نقل شده است که برخی از آنها خطاب ديگر، حدود هشتاد توقيع از ناحيهمجلسی و کتب 

به سفرا و نواب خاص است، برخی خطاب به علما و فقهای شيعه، برخی ديگر در پاسخ به سؤاالت است و در برخی 

 [2د.]انرت از طرف آن حضرت داشتهو سفا به تکذيب و لعن و نفرين کسانی پرداخته شده که به دروغ، ادعای بابيت

 توان به دو دسته تقسيم کرد:ا میتوقيعات امام مهدی عليه السالم ر

 الف( توقيعات غيبت صغرا:

واسطه چهار نايب حضرت شود، توقيعاتی بهسال می ۸۳ق. که تقريباً  32۳ـ تا 2۵۵در دوران محدود غيبت صغرا )

شد. حسين بن روح و علی بن محّمد سمری( در جواب سؤاالت و شبهات صادر می )عثمان بن سعيد، محّمد بن عثمان،

ت کرد که آنها را از سردرگمی نجامضمون اصلی چنين توقيعات، تعيين تکاليف برای شيعيان بوده و حضرت سعی می

 دهد.
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 ب( توقيعات غيبت کبرا:

شيعيان با آن حضرت به طور غيرمستقيم برقرار در زمان غيبت طوالنی حضرت مهدی عليه السالم، بدون شک ارتباط 

های اين ارتباط، صدور توقيعات شريف از آن حضرت به خواص و بزرگان شيعه است. در توقيعات است و يکی از راه

 بت کبرا، دو نکته مهم وجود دارد:زمان غي

 ت به مضمون چنين توقيعاتی دستتوانساّوالً، چنين توقيعاتی مگر در مواقع ضرورت قابل افشا نبوده و هر کسی نمی

ها، تحليل مسائل روز و... از محورهای اساسی چنين توقيعاتی است. يابد. ثانياً، پاسخ به شبهات، جرح و تعديل شخصيت

 توقيع صادره از آن حضرت خطاب به شيخ مفيد رحمةهللا عليه نمونه توقيعات آن حضرت در زمان غيبت کبری است.

 ن عجل هللا تعالی فرجه الشريفدره از امام زماويژگی های توقيعات صا

ها و مزاياى توقيعات مقدسه حضرت مهدى عجل هللا تعالی فرجه الشريف اكنون به طور اجمال، بخش هايى از ويژگى

 پردازيم:ائل طرح شده در آنها مىكنيم و به بررسى عمومى و كلى مسرا بيان مى

شد، معموالً كه توقيعاتى كه در پاسخ به سؤاالت و درخواست ها صادر مى( رابطه اعجاز با توقيعات، نظر به اين 1

گرفت، شايد نتوان ادعا كرد همه آنها توأم با اعجاز بوده، گرچه نحوه صدور توقيعات و ظرف سه روز انجام مى

يز بودن آنها آمچگونگى ارتباط نواب خاص امام زمان با آن حضرت فاش نشده است، اما در بخشى از توقيعات، معجزه

 توان گفت صدور آنها به طور عادى صورت نگرفته است. كامال مشهود است و به طور قطع مى

عزاقر شلمغانى، توقيعى صادر ق، از سوى حضرت بقية هللا در مورد گمراهى و انحراف ابن ابى 312مثال در سال 

به بعد؛ بحاراالنوار،  1۳۵د. )الغيبة، شيخ طوسى، اند: هنوز مركب آن تر بود و خشك نشده بوگشت كه ناظران عينى گفته

۵1/3۸۶) 

و نيز محمد بن فضل موصلى شيعه بود ولى نيابت جناب حسين بن روح را قبول نداشت، روزى هنگام بحث با يكى از 

ا هم مانه بدوستانش به نام حسن بن على وجناء و به پيشنهاد او براى آزمودن نايب امام عليه السالم مطلبى را كامالً محر

توافق كردند و حسن بن على وجناء كاغذ سفيدى از دفتر موصلى جدا كرد و قلمى تراشيد و با آن بدون مركب مطالبى 

 خدمتكار نزد حسين بن روح فرستاد.بر روى آن ورقه نوشت، سپس آن را مهر كرد و توسط 

مركب نوشته بود. )الغيبة، شيخ طوسى، ظهر همان روز جواب نامه در همان ورقه ارسالى آمد كه فصل به فصل با 

به بعد( همچنين از ابوحسين اسدى روايت شده كه گفت: توقيعى  2/۳۸۸و مشابه اين اعجاز در كمال الدين،  1۳3ـ1۳2

بسم »توسط شيخ ابوجعفر محمد بن عثمان عمروى بدون اين كه من از او سؤالى كرده باشم به من رسيد، بدين عبارت: 

 «.همى از اموال ما را حالل شماردحيم، لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر كسى كه درهللا الرحمن الر

اسدى گويد: به خاطرم رسيد كه اين توقيع درباره كسى است كه درهمى از مال ما را حالل شمارد، نه كسى كه حالل 

دم به همان مضمونى كه در دلم بود نداند و از آن بخورد، گويد به خدا سوگند كه چون بار ديگر در توقيع نظر كردم دي

االحتجاج، «.)بخوردلعنت خدا و فرشتگان، و همه مردم بر كسى كه درهمى از مال ما را به حرامى »تغيير يافته است: 

 به بعد( 2/3۳۳

اين معجزات در مرحله صدور بود، اما در متن خود توقيعات موارد بسيار زيادى از معجزات مشهود است كه بيشتر به 

رت خبرهاى غيبى از حوادث آينده كارها و مذاكرات خصوصى، شفاى بيماران، حاملگى و خصوصيات مولود و صو

 به بعد؛ فهرست موضوعى توقيعات( 1/1۳۳باشد. )كلمة االمام المهدى، ترجمه فارسى، غيره مى

 قيعات حضرت مهدى عجل هللاهاى مختلف اعتقادى، فقهى و اخالقى به تو( استدالل به توقيعات، علماى شيعه در رشته2

كنند، بعضى از علما اصل صدور توقيع را از آن حضرت، از جمله داليل تعالی فرجه الشريف استناد و استدالل مى

 تمامت اين»اند، مانند مرحوم شيخ على اكبر نهاوندى در اين باره چنين گفته است: وجود شريف آن بزرگوار شمرده

 ايم ـ از جمله داليل بر ثبوت و اثباتفه ـ چنان كه در اول رقم دوم از توقيعات ذكر نمودهتوقيعات شريفه و مكتوبات مني
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وجود فائض الجود آن بزرگوار است، زيرا كه مكتوب و توقيع بدون كاتب و موقع، بلكه مطلق اثر بدون مؤثر نشود و 

 (2/2۳۸)العبقرى الحسان، «. نشايد

ن كار كنند، ايشمارند و در استنباط احكام به آنها استناد مىيل و حجت شرعى مىدر فقه نيز توقيعات را به منزله يك دل

شود، چنان كه قاعده برخورد با هر حديث با بررسى سند و ارزيابى راويان توقيع ـ از جهت ديانت و وثاقت ـ شروع مى

ه عنوان يك حديث معتبر با آن كنند و بو روايت همين است و پس از اطمينان يافتن از صحت سند، بر آن اعتماد مى

گذارند، و در صورتى كه در اخبار، معارضى براى آن يافت شود، طبق شوند، آنگاه داللت آن را به بحث مىمواجه مى

 )اخبار عالجيه، تعادل و تراجيح( پردازند.قواعد علم درايه و فقه، به چگونگى جمع بين هر دو، ترجيح نص بر ظاهر مى

اند، توقيعات مقدسه حضرت مهدى عجل هللا تعالی ه طورى كه در چندين مورد راويان تصريح كرده( خط توقيعات، ب3

يافته و جمعى از بزرگان محدثين و وكالى حضرتش با آن فرجه الشريف به دستخط شريف خود آن حضرت صدور مى

ب دليل اين مطل« التوقيع بخطه و...فوقع بخطه، بخط اعرفه، رأيت »شناختند و عباراتى همچون: آشنا بوده و آن را مى

( و بنابر بعضى از روايات، خط مبارك امام 1/3۳۳به بعد؛ حكمة االمام المهدى،  ۳3۳است )تاريخ الغيبة الصغرى، 

( و با توجه به 3/۵33زمان عجل هللا تعالی فرجه الشريف به خط پدر بزرگوارش بسيار شباهت داشته است )مناقب، 

اى كامالً مطمئن براى يقين گشت شيوهيابت نواب اربعه، اين توقيعات به طور يكنواخت ظاهر مىاين كه در طول مدت ن

بست كه هرگز نتوانند به صدور آنها از شخص امام عليه السالم بود و راه را براى افراد فرصت طلب و مغرض مى

 هند.ردم را به وسيله آنها فريب دهاى جعلى به نام آن حضرت درست كنند و منامه

ردارى بكردند. سپس از روى آنها نسخهالبته توقيعات را به خط امام عليه السالم معموالً بعضى از افراد معتمد مشاهده مى

موم ين عسپردند ولى بعضى از توقيعات را به اقتضاى مصلحت در بشد، يا مضمون آنها را به ذهن مىو رونويسى مى

 ساختند.شيعيان منتشر مى

گشت توقيعات حضرت مهدى عجل هللا تعالی فرجه الشريف توسط نواب خاص آن جناب براى افراد ظاهر مى( همه ۳

گرفت و حتى وكالى آن حضرت كه در بالد مختلف بودند، و ارتباط كتبى با حضرتش فقط از طريق ايشان انجام مى

كردند، شيخ طوسى در كتاب ز او پاسخ دريافت مىفرستادند و اهاى خود و ديگر افراد را به بغداد نزد نايب امام مىنامه

اند كه از سوى و در زمان سفيران ستوده آن حضرت، جمعى از افراد مورد وثوق بوده»گويد: ( مى2۵۸الغيبه )صفحه 

و نيز صاحبنظران در شرح احوال و ذكر خصوصيات « شد...سفراى منصوب شده اصلى، توقيعات بر آنان وارد مى

 به بعد( 1/1۳۵مة االمام المهدى، اند. )كلاين نكته را متذكر شده جمعى از وكال،

( دو نامه از حضرت مهدى ارواحنا فداه به شيخ مفيد نقل كرده 32۵ـ  1/31۸شايان تذكر است كه طبرسى در احتجاج )

ن تن از مؤلفيها توسط شخص مورد اعتمادى به شيخ مفيد رسيده ولى نام آن شخص ذكر نشده است. چند است، اين نامه

 (۸/3۳1د. )مستدرك سفينة البحار، اناين دو نامه را در شمار توقيعات آن حضرت آورده

همچنين بعضى از معاصران پيامى كه از سوى آن حضرت براى مرحوم آيت هللا سيد ابوالحسن اصفهانى، توسط مرحوم 

 اند.ه، به عنوان توقيع ذكر كردهشيخ محمد كوفى شوشترى نقل شد

د، رسييافت، به طور معمول ظرف دو تا سه روز مىت خروج توقيع، توقيعاتى كه در پاسخ به سؤاالت صدور مى( مد۵

شود و اين مدت در ذهن افراد متمركز بوده است و برنامه نايبان چنين بوده كه سؤاالت چنان كه از چند روايت استفاده مى

، 1۸۳آمد. )الغيبة، شيخ طوسى، د، سپس جواب آنها يكجا مىنوشتنو تقاضاهاى مراجعه كنندگان را در يك ورقه مى

 (۳3۵؛ تاريخ الغيبة الصغرى 1۳۳

گفتند كه نايب شخصاً آن را ابالغ نحوه ديدار نايب امام با آن حضرت فاش نشده است. و گاه جواب سؤالى را شفاهى مى

ت مهدى عجل هللا تعالی فرجه الشريف فرمودند، از جهت مصلحتى كه حضرشد كه اصال جواب نمىكرد و بسا مىمى

دانستند، مثالً كسى از امام تقاضا دارد كه برايش دعا كند تا خداوند به او فرزند پسرى عطا فرمايد، ولى چون امام مى

 (1۳۵دهد. )الغيبة، شيخ طوسى، مىداند كه چنين چيزى نصيب آن شخصيت نيست پاسخى نمى
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د، بعد معلوم شد كه از مذهب تشيع برگشته و قرمطى شده است )االرشاد، شيخ اش نيامو مانند شخصى كه جواب نامه

گشت وقت معينى نداشت و هر موقع كه امام ( و اما توقيعاتى كه بدون سؤال و درخواست افراد صادر مى232مفيد، 

 فرمود.نوشت و مطلبى اظهار مىمىدانست، توقيعى عجل هللا تعالی فرجه الشريف صالح مى

الب مطرح شده در توقيعات، موضوعاتى كه در توقيعات حضرت ولى عصر عجل هللا تعالی فرجه الشريف آمده ( مط۶

رست هباشد، كه فهاى زندگى فردى و اجتماعى مىاست، شامل بسيارى از معارف و حقايق دينى و امور تربيتى و برنامه

 اجمالى آنها بدين قرار است:

 هاى مختلف توحيد، نبوت، امامت، معاد و...الف( مباحث عقيدتى، در زمينه    

 ب( امور اجتماعى، شامل مسائل اخالقى، تربيتى، و شئون اقتصادى و مشكالت مالى    

هاى خودسازى، نحوه ج( وظايف و تكاليف شيعيان در عصر غيبت، بيان چگونگى توجه به خداوند، ايجاد زمينه    

 مادگى براى برپائى حكومت عدل گستر اوارتباط با ايشان و پيروى از آن حضرت و آ

 د( بيان قسمتى از احكام و مسائل فقهى در مورد نماز، روزه، حج، نذر، خمس، نكاح و...    

كردند از قبيل نامگذارى فرزند، آزادى برده و ه( مطالبى در امور شخصى كسانى كه از آن حضرت درخواست مى    

 كنيز، انتخاب دوست، اجازه سفر و...

 د و لعن غالتو( نصب و تأييد وكال و نواب و ديگر امور مربوط به ايشان، افشاكردن تزوير مدعيان دروغين و طر    

 و منحرفين.

( دفع خطر از شيعيان، در آن عصر كه حكام ستمگر، براى شناسايى و شكنجه و آزار و نابودى شيعيان و پيروان اهل ۸

كردند تا بلكه بتوانند تمامى آنها را از اى طرح مىهاى ماهرانهو احياناً نقشه بيت عصمت عليهم السالم كمر بسته بودند

 انى بدخواهان، همين توقيعات بود.بين ببرند، تنها راه خالصى از دامهاى شيط

كنيم: اول يكبار كه در مورد وكال و نمايندگان حضرت عليه السالم نزد خليفه غاصب به دو نمونه در اين باره توجه مى

سعايت شده بود، وى براى شناسايى و دستگيرى آنان چنين دستور داد افراد ناشناسى را همراه با پول نزد آنها به جاسوسى 

بفرستيد، اگر كسى از آنها چيزى پذيرفت او را دستگير كنيد. در اين هنگام از ناحيه مقدسه حضرت مهدى عجل هللا 

ادر شد كه از هيچ كس چيزى نپذيرند و از گرفتن خوددارى كنند و تعالی فرجه الشريف خطاب به همه وكال فرمانى ص

 (1/۵2۵ى، اطالع نشان دهند. )كافخود را بى

دوم: در يك زمان از سوى حضرت ولى عصر عجل هللا تعالی فرجه الشريف دستورى صادر شد كه از زيارت كاظمين 

موقع دستور داده بود كه هر كس به زيارت رود، در و كربال نهى كرده بودند. پس از چند ماه معلوم شد خليفه در آن 

 (1/۵2۵كمينش باشند و او را دستگير كنند. )كافى، 

( بيزارى از منحرفان، در عصر غيبت صغرى افرادى به عناوين مختلف و با مقاصد گوناگون به دروغ ادعاهايى ۸

خود جلب كنند و آنها را فريب دهند و گمراه  كردند و سعى داشتند دوستان و پيروان ائمه عليهم السالم را به سوىمى

سازند و با توجه به اين كه اين قبيل افراد كم و بيش در بين شيعيان آن زمان ـ و يا دست كم در بعضى از مناطق 

نشين ـ شهرت و احترامى داشتند و غالباً زير پوشش ادعاى نيابت و سفارت حضرت مهدى عجل هللا تعالی فرجه شيعه

گسترانيدند، لذا خطر آنها براى شيعيان و مسلمانان، از خطر كفار مشركين بدتر بود و افشاى مهاى خود را مىالشريف دا

تزوير و كشف نقاب از چهره كريه ايشان و طرد آنها از جوامع دينى، ضرورت داشت. از همين روى توقيعات مهمى 

ه الشريف از آنها، از سوى آن جناب صدور يافته و عصر عجل هللا تعالی فرجدرباره اين افراد و بيزارى حضرت ولى

 ه رسوايى و انزواى آنها شده است.ماي

آورى كرده است: محدث گرانقدر ابوالعباس ( توقيعات در كتابها و آثار بزرگان، نخستين كسى كه توقيعات را جمع۳

ام هادى و امام عسكرى عليهم السالم باشد. و از جمله اصحاب امام رضا و امام جواد و امعبدهللا بن جعفر حميرى مى



۳۳ 
 

بوده، عصر غيبت صغرى را نيز درك كرده، و توقيعات را به خط امام عجل هللا تعالی فرجه الشريف ديده است. )رجال، 

 (1۳/1۳۵بعد؛ معجم رجال الحديث،  به 1۵2نجاشى، 

رده است، گرچه آقا بزرگ در )الذريعه، آيد كه توقيعات امام حسن عسكرى عليه السالم را تدوين كاز عبارت نجاشى برمى

 ...«.التوقيعات الخارجة من الناحية المقدسة»( گفته: ۳/۳۳1

اند كه سه توقيع فرزندان او احمد و جعفر و حسين و محمد نيز همگى با حضرت ولى عصر ارواحنا فداه مكاتبه داشته

و دعاى « آل يس»است. همچنين زيارت معروف در پاسخ به سؤاالت محمد بن عبدهللا حميرى در كتاب احتجاج آمده 

 بعد از آن، ضمن توقيعى خطاب به او صادر شده است.

 هاىهمچنين در منابع اوليه حديث همچون كافى؛ كمال الدين؛ ارشاد؛ غيبت شيخ طوسى؛ احتجاج و غيره و نيز مجموعه

افى؛ مستدرك الوسائل والصحيفة المهدية در بزرگ حديث و كتب معتبره متأخرين مانند: بحاراالنوار؛ وسائل الشيعه؛ و

 ارى آمده است.فصل هاى خاص و يا به طور پراكنده، توقيعات بسي

در عصر حاضر نيز آثار ارزشمندى در اين زمينه انتشار يافته است، از جمله: تاريخ الغيبة الصغرى؛ كلمة االمام 

؛ توقيعات مقدسه، اثر جعفر وجدانى؛ مجموعه سخنان، ق( 1۳۳۸المهدى، ترجمه فارسى و استدراك، نشر آفاق )تهران، 

 شيرازى؛ نواب اربعه، راسخى نجفى.توقيعات و ادعيه حضرت بقية هللا، از خادمى 

( يك نمونه از توقيعات، از محمد بن ابراهيم بن مهزيار نقل شده كه گفت: وارد عراق شدم در حالي كه شك و ترديد 1۳

به مهزيارى بگو آنچه از سخنان دوستانمان در منطقه خودتان نقل كردى، »ر گشت: داشتم، پس اين توقيع برايم صاد

ايد اطاعت كنيد خدا را و ايد كه فرموده: اى كسانى كه ايمان آوردهدانستيم به آنها بگو: مگر سخن خداوند را نشنيده

ا روز قيامت وظيفه را مشخص ( آيا جز اين فرمان كه ت۵۳اطاعت كنيد رسول و ولى امر خودتان را. )سوره نساء، 

هايى بينيد كه خداى عزوجل برايتان پناهگاه هايى قرار داده تا بدانها پناه بريد و نشانهكرده دستور ديگرى هست؟ مگر نمى

نهاده كه به وسيله آنها راه يابيد، از عهد آدم عليه السالم تا زمانى كه امام قبلى )حضرت عسكرى عليه السالم( ظاهر 

 اى افول نمود ستارههرگاه نشانه و روايتى ناپديد شد نشانه و پرچمى ديگر آشكار گرديد و هر زمان كه ستارهگرديد، 

ديگرى طلوع كرد و چون خداوند او را قبض روح فرمود پنداشتيد كه پروردگار عزوجل وسيله و واسطه بين خود و 

گردد و آنان را  اخيز فرارسد، و امر خداوند آشكارخلقش را قطع نمود، هرگز چنين نبوده و نخواهد بود تا روز رست

 خوش آيند نباشد.

اى ترديد به خود راه مده كه خداوند زمين را از حجت تهى اى محمد بن ابراهيم در آنچه كه به سوى آن گام برداشته

سنجش و قيمت هاى طال را نگذارد، مگر نه پدرت پيش از وفاتش به تو گفت: هم اكنون كسى را بياور كه اين سكه

 تگذارى كند و چون انجام اين كار به تأخير افتاد و پيرمرد ترسيد مبادا پيش از عملى شدن دستورش درگذرد، به تو گف

 تو آنها را براى خودت قيمت كن.

هاى مختلفى در آن بود نزد خود داشتى، پس آنگاه كيسه بزرگى بيرون آورد و به تو داد و سه كيسه و هميانى كه سكه

ها را ارزيابى كردى و در آن كيسه گذاشتى و پدرت با مهر خود آن را مهر كرد و به تو گفت تو نيز مهر كن پس اگر آن

زنده ماندم خودم به آن سزاوارترم و چنانچه از دنيا رفتم از خداوند اول نسبت به خودت و بعد در مورد من بپرهيز و 

 و چنان باش كه به تو گمان دارم. مرا خالص كن

اى كه كمى بيش از ده دينار هاى مربوط به منظور داشتهاوند تو را بيامرزد، دينارهاى اضافى را كه بر مجموع سكهخد

د و كنبود از آنها بيرون بياور، و از سوى خود باز پس گير كه زمانه از گذشته دشوارتر است. خداوند ما را كفايت مى

 (1/3۶2؛ كلمة االمام المهدى، ۵3/1۸۵وار، ؛ بحاراالن2/۳۸۶وكيل خوبى است. )كمال الدين، 


