
 
 

 وداااوعام رقاامش پژوهشی _ علمی نامه  افص 14/01/1395 دریافت: تاریخ
 1395 زمستان ،40 ارهاامااش ،مااهد سال  20/04/1395 پذیرش: تاریخ

 عسکری امام کلمات در مهدویت اندیشه طرح
 1غنوی امیر

 چکیده
 بار افزون است. غیبت عصر در شیعه فراراه چراغی منزله به مهدویت، اندیشه
 شاارای  بااا متناسااب شاایعه، امامااان و پیااامبر سااوی از اندیشااه ایاان طاارح ایاان،

 کلماات در طارح ایان اجازای یاافتن است. بوده پیشاروی معضالت و اجتماعی
 صادور عصر مشکالت و شرای  بخش روشنی تواند می معصومان از یک هر

 کند. مشخص غیبت عصر برای را شیعه امامان کلی طرح و باشد
 مساتقیم بررسای باه مهادویت، اندیشاه طارح باه دساتیابی برای پژوهش، این

 تحلیاا  اساات. مانااده جااای باار معصااومان از یااک هاار از کااه پرداختااه کلماااتی
 بندی دسااته همچنااین و صاادور شاارای  بااه توجااه بااا جمااالت ایاان محتااوایی
 در و کناد مشاخص را خاویش دوره برای امام هر طرح تواند می ها آن موضوعی
 معضاالت و اجتمااعی شارای  باا برخاورد بارای ایشان طرح از تصویری مجموع

 نماید. معلوم را غیبت عصر برای آنان کلی طرح نیز و دوره هر
 دغدغاه دهاد می نشان عسکری امام کلمات و زندگی در تحقیق های تهیاف

 باورهای حفظ و شیعیان و مهدی امام جان از خطر رفع حضرت، آن اصلی
 از شد موفق عسکری امام است. بوده غیبت آغاز پرتالطم عصر در مهدوی

 و دارد پنهاان دشمنان از را مهدی امام تولد پیچیده، رفتارهایی با سو یک
 همچناین کناد. تحکایم و حفاظ شایعه اجتمااع میاان در را باور این سو، دیگر از

 را آینااده مساایر آن، از رهااایی راه و غیباات عصاار مشااکالت ترساایم در او سااخنان
 است. کرده ترسیم شیعیان برای
 کلیدی واژگان

 مساااایر مهاااادوی، باورهااااای تحکاااایم ،مهاااادی تولااااد ،عسااااکری امااااام

 .غیبت عصر در
                                                        

 (.amir_ghanavi@yahoo.com) قم اسالمی اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه استادیار. 1
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 مقدمه
 چناان عباسای درباار شاد. آغاز عباسیان ضعف و آشفتگی عصر در عسکری حضرت امامت

 ایشاان از اطاعات جاز ای چاره خلیفه که بود ترک بازان سیاست و سرداران اختیار در و ضعف دچار
 از پاا  و نشسااتند تخاات باار خلیفااه چنااد عسااکری حضاارت کوتاااه اماماات طااول در نداشاات. را

 ،ماناد مای ثابات میاان این در چه آن شدند. خویش ندمس ترک به مجبور ترکان خواست به مدتی
 بود. عسکری امام به نسبت حکومت گیری سخت

 کند: می اشاره چیز دو به ها گیری سخت این یابی ریشه در آن حضرت
 قااا   قااا     تااا کال سااا ا بااا  ی  احلسااا بااا  اهلل عباااا حاااا    (شااا  ا  بااا  الفضااا ) قااا   و

  نواکا أهنام إحاااا   ی  ل لتا  ا یعل وفهمیسا ال با   ب او و ةیاأم ب او وضا  قا  أبوحمما
الفااة یف هلاام سیلاا أناا   لماا  ی  و زهاا  کم  یف تساات   و  هاا یإ ادع ئ اا  ماا  خاا ف  یف حاا  احل 
وا  أ  عاى املتاوات   األخبا   ماا  وقفاوا قاا أهنام ما هی  ن با ب   کملاا ز  ایاا عاى الظلماة و احلج

باا ب   ماا  أهناام   کشاای ال  نواکاا و م اا  ال اا م   ساا   تیااب أهاا  قتاا  یف فساا وا ةالظلماا و احلج
 أ  اهلل فاا ى قتلاا ، أو ال اا م تولااا م اا  إىل الوصاا   یف ماا م طم اا  ،نساال  إباا د  و اهلل
 (570، 3: ج1425)حر عاملی، ؛  فرو کال  هک لو و ن  ه متی أ  إال م م، لواحا أم ه شفکی

 امامااا کاااه اسااات کااارده نقااا  کاتاااب ساااعد بااان حساااین بااان اهلل عباااد از شاااا ان بااان فضاا 
 کاه آن یکای نهادناد: ماا بار شمشایر علات دو به عباا بنی و امیه بنی فرمود: عسکری

 از و آن باه نسبت ما ادعای از رو این از ندارند؛ حقی هیچ خالفت در که دانستند می آنان
گاااه متااواتر خبرهااای از کااه ایاان دوم و ترسایدند ماای جایگاااهش در حکوماات گاارفتن قارار  آ
 خواهد ما کننده قیام دست به ظالمان و زورگویان پادشاهی فتنر میان از که بودند  شده
 کشاتن بارای رو ایان از هساتند؛ ظالماان و زورگویاان از خودشاان کاه نداشاتند شک و بود
 جلوگیری تولدش از که این طمع به 1،کردند تالش او نس  کردن نابود و پیامبر بیت اه 
 کاه آن تاا شاود آشاکار کدامشاان هایچ رایبا او کاار کاه نخواست خدا و بکشند، را او یا کنند
گر حتی یابد تمامیت نورش  نپسندند. کافران که ا

                                                        
 حضرت ،دوازدهم امام تولد از جلوگیری برای دارند تالش دشمنان که است کرده تصریح نکته این به عسکری امام .1

زعموا أنهم یریدون قتلی لیقطعوا هذا النس ، و »برسانند، ولی این توطئه به نتیجه نخواهد رسید:  قت  به را عسکری
کذش اهلل عز و ج  قولهم، و الحمد هلل؛ خ کردند میقد  کنناد، در  یال  که این نس  را قطع  کاه خادا _  حالی توانند مرا بکشند 

کارد و ساپاا مخصاوص خداسات ؛ طوسای، 407، 2: ج1395)صادوق؛ « چیره است و بزرگوار _ باورشان را باه خاالو واقاع 
 (.277: 1411طاوا،   ؛ ابن223: 1411

نی و لی  لی عقب، فکیاف رأ  قادرا اهلل فیاه  و ولاد لاه ولاد ساماه هذا جزاء من اجترأ علی اهلل فی أولیائه، یزعم أنه یقتل»
که در مورد اولیای خدا بر پروردگار جسارت ورزیده است؛  م ح م کسی است  د فی سنة ست و خمسین و مائتین؛ این مجازات 

شات  و بارای او در بااره چاه بااوری دا که من فرزنادی نادارم. پا  در قادرت خادا در این کشد، در حالی کند مرا می گمان می
که او را م 256سال   (.329، 1: ج1407)کلینی، « د نامید م ح فرزندی زاده شد 
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کماان کاه داد می نشان عسکری امام با عباسی حکومت رفتار این، بر افزون  باه نسابت حا
 مخفاای باارای امااام تاادبیرهای و هااا تقیااه همچنااین داشااتند. بساایار حساساایت او احتمااالی فرزنااد
 حضارت هاای برناماه کارد. مای تهدیاد را او کاه داشات خطری از نشان ،زنی فرزندش والدت ماندن

 کاه اقاداماتی نخسات، ؛کارد تقسایم بخاش دو باه تاوان مای را خطر این با مواجهه در عسکری
 و دهد ادامه زندگی به اختفا در بتواند او که شد انجام زمان امام جان از خطر کردن دور برای

 کااه این باارای مناسااب فضااای و ابزارهااا ایجاااد دوم، و رساااند انجااام بااه را غیباات عصاار در رهبااری
گاه او تولد از نزدیکان و شیعیان  نگردد. وارد شیعیان باورهای به ای خدشه و شوند آ

 خطر از جلوگیری :نخست بخش
 کتماان شاد: اساتفاده شایوه چناد از مهادی اماام باه آسایبی گونه هر ورود از جلوگیری برای
 در و عساکری حضارت دیگار فرزنادان فاوت و والدت اعالن با دشمن نانداخت اشتباه به تولد،

 .عسکری امام زندگی فضای با مهدی امام زندگی مح  میان فاصله ایجاد نهایت،
گرچه ؛مهدی امام تولد کتمان (الف  و باود خبار با علویان حرکت خطر از عباسی حکومت ا
 امااام رو ایان از شاناخت؛ نمای را او مااادر و ندانساته را آن زماان ولای داشاات، را موعاود تولاد دغدغاه
 مااردم از را مساائله ایاان و کاارده کتمااان را خاادا حجاات والدت کااه داد دسااتور یاااران بااه عسااکری
 است: کرده نق  عسکری امام از قمی اسحاق بن احمد را نکته این بپوشانند.

اُف  ُوِلا   ل  ُ   احْل   ِح ا  د   الص   ر  اْ   و  ا  ع  ن  ْوال  ىح  م 
 
اا   أ م   ا ح  حُم  س  اىح    ْبا ح  احْل  ىل   ع  ح  إح اا  اا   یج  ْْح 

 
 ْبا ح  أ

ْسح  ق   ا ت  ب  کح  إح إح  
ح  ُتوب  ْک م    ح یفح  ف  ط  ح   هح ی   بح ذح  اح

ُد      ک   یال   ْوقِ  بح ح  ت  ح ل      ُت یالت    ُوِلاا    ح یفح  و    ح یْ ع 
ْوُلود   ل     لْ  م  ْ ا   ْ  ُک ی  ف  ْسُت  ا   ک  عح ْ   و   م  ح   ع    ح    ح یج 

 (434، 1: ج1407)کلینی، ؛      ُتوم   ْک م    ال   
 اماام میماوال از دیاگرد متوّلد صالح خلف چون د:یگو قّمی اسحاق بن حسن بن احمد
 دساتخ  باا اماام آن، در هکا دیرسا ا  نامه اسحاق بن احمد جّدم به رّ  کعس حسن
 دهشا متوّلاد فرزناد  ما برا  بود: آمده _ شد می صادر دستخ  آن با عاتیتوق هک _ خود
 . ... بماند پنهان مردم همه از و پوشیده تو نزد دیبا و است

 است: شده نق  نیز اصحاش از دیگر برخی از کتمان به امر
اا        ااُ   ح  س  ْ ااذح ح  ْباُ   احْل  ااْ   اْْلُ َ     ع  ا ْ ىح  ْباا ح  ْح 

 
ااْت ح  أ

ا     اْلف  اا ن  ح  ق  ا     ْوماا   ی   ج  ُ   ىلح   ف    اا ر  ش   ُوِلااا   اْلبح
ة   ح  ا ح  یفح  اْلب   ح

ْوُلود   الا   ىح  م 
 
ا   ألح م   ر   و   حُم  م 

 
اُ   م   و   ُقْلُت  ْتم  نح ح کح بح  أ ا     اْْسُ ا ق  اا    ی  ُْس ح م   ح  ُ   ن ح  ُکا و   ِبح

   
ْ ف  حج   (432، 2: ج1395)صدوق، ؛ بح
 دوش هکا ماژده گفات: و آماد مان نازد باه الفتح أبی بن حمزا روز  د:یگو منذر بن حسن
 ایاان هکاا داد فرمااان او و دیااگرد متوّلااد فرزنااد  خانااه، رد ر کعساا حساان امااام باارا 
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 اش هیاانک و انااد دهیاانام محّمااد را او گفاات: ساات یچ او نااام گفااتم: ،بمانااد پنهااان موضااوع
 است. ابوجعفر

 برخی در :عسکری امام دیگر فرزندان مرگ و تولد با خدا حجت تولد به دادن پوشش (ش
 داده خبار حجات حضارت تولد با همزمان ریعسک حضرت برای دیگری فرزند تولد از روایات
 :رود می دنیا از والدت از پ  کوتاه یمدت که فرزندی است؛ شده

  ْ اهح  ع  ْبر  ْدرح  ْب ح  ی  إح ج       ق       س  یإح ىل      و  ْوال   إح ُبو ی  م 
 
ا   أ م    بح  حُم 

ُ   ق      و   ْبش  ک      اْبنح  ع  ح  ُع   
 و   ُفال 

ْم  و   ْ  ُک  ْط ح
 
ْهل   أ

 
ْلُت ف   ک  أ ْ ا   ُتُ  یل  ح  ُث    ف    ِح  ب  ْوُلوُد  ىلح  ف        ک     ذح  اْْل 

ا ت    ىلح  ُوِلاا    یال   ا    ُث     م  ج    و 
ىل      بح  إح

ح ْبش  ک  ْسمح   ت    ک   و   ْی  ْْح ح  اهللح  بح حح  الر   ذ   ُع      یح الر    الْ   ح یْ ه 
ح ْبش  ک  ْ   ْی  اْوال   ع    ْ  ُکا و   ک  م 

 
ا   ک  ه    

ْط ح  و   اهلُل 
 
ان   ْم أ ْخو  ْلُت  ک  إح ف    ْ ا   ُتُ  یل  ح  و   ف  ِح  ب   یْ ش   ىلح  ر  ک      َف    ک    

 (245: 1411)طوسی، ؛ ئ  
 ر کعس حسن امام من موال  گفت: هک ردهک تیروا  یادر بن میابراه از مسعود 

 و خاود  نکا قاهیعق مان پسار فاالن بارا  را هاا این فرماود: و فرساتاد مان نازد قوچرأا  دو
 آن کااه آن از بعااد ردم،کاا اجاارا را حضاارت آن اماار ماان د!یاابخور گوشاات آن از ات خااانواده
 امام چندی، از پ  رفت. ایدن از شد متولد هک نوزاد  آن فرمود: منه ب ،دمید را بزرگوار
 دو نیاا م،یالارح الارحمن اهلل بسام نوشات: و فرساتاد مان نازد قاوچ رأا دو ر کعس
 خادا بخاور! آن گوشات از خاودت و نکا قاهیعق زماان اماام خاود ماوال  برا  را قوچ رأا
 دادم، انجاام را [اماام امار] هام مان ن!کا اطعاام هام خاود بارادران باه و ندک گوارا تو برا 
 نفرمود.به من  ز یچ دمید را حضرت آن هک بعدا  

 است: شده نق  عسکری حضرت از اضافاتی و ها تفاوت با دیگر روایتی در مطالب همین
اا ح  اا ح  ع  س  اااح حُم   ْباا ح  احْل  ، ْباا ح  م   ُهاا    اا ح  ُجْ اا  ح  ع 

ش   اهح  ْباا ح  اْلب  ْباار  ْدرح  ْباا ح  ی  إح اا حح ح  س  یااإح ااةح  ص  ىح   ح  
 
 أ

اا   م   اا     حُم  ا    ق  ج   ىل     و  ااْوال   إح ُبااو ی  م 
 
اا   أ م   ااک   حُم  ح ْبش  ا     و   ْی  اا  ق  ْرُا  اا ح  اْع ح اا ح  اْبانح   ع  س   و   ْ  ُکاا و   احْل 

ْم  ْط ح
 
ان   أ ْخو  ْلاُت  ک  إح ف    ْ اا   ُتاُ  یل  ح  ُث    ف  ا ب  ِح ا     ک     ْوُلاوُد  ف    اذح  اْْل 

ا ت    ىلح  ُوِلاا    یال   ا    ُث     م  ج    ىلح  و 
ب  ح  ْر
 
  بح 

 
ة  ْک أ ش  ل   ت    ک   و   بح ْسمح   ح یْ إح ْْح ح  اهللح  بح حح  الر   رْ  یح الر   هح  اْع ح اذح اة   ه  ب    ْر   اأْل 

 
اة  ْک أ ش  اْ   بح اْوال   ع   و   ک  م 

  ْ  ُک 
 
ْلُت  اهلُل  ک  ه      ف    ْ ا   ُتُ  یل  ح  و   ف  ِح  ب  ّن      ىلح  ف        ک     [ است  إح ر  ت  ح  بن  ی اهلُل  ]س  ا ح  [ ]بح ْبن  س   احْل 

هح  ُموس   و   اح ل  و  ا   ِح م   ْهاح  حُم  هح  ی ح م  ذح ةح  ه  م  
جح  و   اأْلُ ر 

مح  اْلف  ْعظ 
 (358: 1419)خصیبی، ؛ اأْل 

 کاه اسات کارده نقا  عساکری اماام اعتمااد مورد همراه ابراهیم بن بشار از جمهور ابن
 حسان مفرزناد طارو از را دو این فرمود: و فرستاد برایم قوچ دو عسکری امام سرورم
 را ایشااان ماادتی از پاا  دادم. انجااام [را کااار ایاان] بااده. غااذا باارادران بااه و بخااور و بکااش
 چهاار بارایم مادتی از بعاد مارد. باود، شاده زاده بارایم کاه فرزنادی فرمود: و کردم مالقات
 طارو از را قاوچ چهاار ایان مهرباان بخشایشگر خدای نام به نوشت: برایم و فرستاد قوچ

 مالقااات را ایشااان بعاادا   و دادم انجااام [را کااار ایاان] باااد. گوارایاات بخااور! و بکااش ساارورم
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 حساان، فرزنااد باارای موساای و حساان فرزناادم دو بااا صاارفا   خداونااد فرمااود: ماان بااه کااردم.
 کرد. فراهم حفاظی و پوشش گشایش، ترین بزرگ و امت این مهدی محمد

 حقیقاات در هاا آن از برخاای مارگ و دیگاار فرزنادان تولاد کااه دهاد ماای خبار پروردگااار تادبیر زا اماام
 عساکری اماام کاالم در نشود. دوازدهم امام تولد متوجه کسی تا است بوده پوشش نوعی
 اماام تولاد مورد در ولی شد داده برادران عاماط دستور ابراهیم بن بشار به مولود اولین تولد بارهدر

 کاردن آشکار اول مورد در شاید بخورد. را ها قربانی گوشت که شد خواسته او از صرفا   دوازدهم
 باه هاا  هن توجه از مانع شد، همراه فرزند این مرگ بعدی اعالن با ادامه در که اول فرزند والدت
 از ساخنی حجات، حضارت تولاد زماان در کاه حاالی رد ؛شاد مای اوان هماان در دیگار مولاودی تولد
 1.شد خواهد خبردار آن از کسی کمتر طبعا   و نیست مؤمن برادران اطعام
 از ؛عسااکری امااام زناادگی فضااای و مهاادی امااام زناادگی محاا  میااان فاصااله ایجاااد (ج

 در حضور مسلما   اما نیست، دست در چندان یاطالع عسکری حضرت امامت ایام در احواالت
 سرنوشاات ،مانادن پنهاان و غیبات و نباوده مقادور ایشاان بارای خاانوادگی زنادگی طبیعای ضاایف

 مهادی بان عیسای پرساش به پاسخ در عسکری حضرت روایتی در است. بوده ایشان محتوم
 دهد: می پاسخ گونه این ،مهدی حضرت زندگی مح  از جوهری

وهر یمها ب  ىسیع ف     ما  مکیفا السااا  قبا  ل ا   ف ا  املسا لة و المکاال ف  دنا  یاحلج
 ماوس أم اساتودعت ما ک اهلل استودعت  قا و هو  یأ و یاملها یولا ع  مس لیت أضم 
 و یإ م ا  ط ئفاة ف  لات  هیاإل اهلل  ده أ  یالا یف ف ل تا  التا بوت یف قذفت  ثیح موس
 (345: 1419)خصیبی، ؛ أنفس   یف املس لة هذه  نتک ل ا ان یس  ی اهلل

 کنایم، سؤال [امام از] و گفته سخن خواستیم که کند می نق  جوهری هدیم بن عیسی
 ماورد در را مان از پرساش ایان دل در کاه هسات کسی شما میان فرمود: ما سؤال از پیش
 ماادر کاه گوناه هماان را او مان کاه آن حاال کجاسات، او کاه ایان و دارد مهدی فرزندم
 تاا اناداخت رودخاناه در و نهااد تاابوت در را او که جا آن سپرد خدا به را موسی موسی،
 باه ماا سارور ،آری گفتناد: ماا از گروهای ام. ساپرده خادا باه را او بازگرداناد، نزدش را او خدا
 بود. ما دل در پرسش این قسم خدا

 ای نکتااه بااه فرزناادش و موساای حضاارت مااادر بااه فرزناادش و خااود تشاابیه بااا عسااکری امااام
 زماان اماام نماو و رشاد چگاونگی و زنادگی مح  آن و است هبود توجه مورد کمتر که کند می اشاره

                                                        
أطعام »آماده اسات:  و دربااره والدت حضارت حجات« أطعم اهلک»شیخ در والدت مولود اول آمده است:  نق  در البته .1

خبار بیشاتر باشاد تاا ماورد دوم )بارادران  که شاید در مورد نخست _ یعنای اطعاام خاانواده _ احتماال پخاش شادن« اخوانک
 های شیخ طوسی و خصیبی هر دو دچار ضعف سند هستند. دینی(. البته نق 
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 اماام احتمااال   کاه دهاد مای نشاان عساکری امام تشبیه .است عسکری امام زندگی عصر در
 است. نبوده او کنار در پدر حیات از مقطعی در زمان

 یعساکر امام آن در که روایتی مانند دریافت؛ توان می نیز دیگری روایات از را جدایی این
 :ببرد حج به خود با را مهدی امام خواهد می مادرش از خویش عمر اواخر در

 ما یف مکحا ل   کا ما  أْحا  ی  ىل ف    حمما اى عى دخلت ق    مص لة ب  اْحا ع 
ب  ت بکال و د مل  یایس  ی  قلت  ب؟یاال ت و کالش م   یف ال      ک  مولاه و ان یس ب 
 ال األ ض أ  علمامت أما  ف ا   با حل ، قا   إال الفهام بلا  غاالم ال و اما أ  ال و  جا  م ا  ب ی مل

لو  ع فه  و ی  م ت و ی  مخس و تس  س ة یف ب حلج والات  حمما أبو أم  ث 1اهلل حجة م  ت 
 ثیااملوار و األعظام االسم سلم و  یإل ف وىص الص ح  أحض  و ی  الست س ة یف   ل ی م 
عباادالوهاش،  )ابن؛ ةکام إىل  ا یج الصاا ح  ما  حمماا أى أم خ جاات و  ،یاإل الساال  و
 (138تا:  بی
 ماان بااه شاادم. وارد عسااکری امااام باار گفات: کااه اساات شااده نقاا  مصااقله باان احماد از

 :گفاتم اسات  چگوناه ماردم اضاطراش و شاک میان در شما روز و حال احمد! ای فرمود:
 نوجاوانی و زن مارد، ما میان از رسید تولدش و ما سرور خبرۀ نام که هنگامی سرورم! ای
 آیااا فرمااود: پااذیرفت. را حااق کااه ایاان مگاار ،نمانااد باااقی باشااد رساایده فهاام حااد بااه کااه
 امر مادرش به عسکری امام سپ  ماند. نمی خالی خدا حجت از زمین که دانید نمی
 شصات سال در برایش چه آن از او به و برود حج به نه و پنجاه و دویست سال در که کرد
 اساام و نمااود وصاایت او بااه کاارده، احضااار را صاااحب حضاارت و ادد خباار دهااد ماای ر 

 حضاارت بااا عسااکری حضاارت مااادر و کاارد تساالیم او بااه را سااالح و هااا میااراث اعظاام،
 کردند. حرکت مکه سوی به همگی صاحب

 و اساات ماااه سااه از کمتاار عسااکری امااام شااهادت و حااج اعمااال پایااان میااان زمااانی فاصااله
 حفاظات عسکری حضرت زندگی مح  از مهدی امام کردن دور های علت از یکی احتماال  

 و اجتماااعی هااای آشاافتگی بااا کااه اساات عسااکری امااام رساایدن شااهادت بااه ایااام در ایشااان از
 بود. خواهد همراه حکومت های حساسیت

 شیعیان باورهای از حراست :دوم بخش
 اعتقاادی ،کارد خواهاد رپا داد و عادل از را زماین کاه امامی و پیامبر خاندان کننده  قیام به باور
 مشاخص و هجاری 260 ساال در عساکری اماام شاهادت اماا .اسات هباود شایعیان میاان رایج

                                                        
ااا و  » اساات: آمااده صاادوق نقاا  در ادامااه در . 1 ن 

 
ِلاا    أ ااُة     ْو  اْلُحّج 

 
ااال   أ ااا ق  ن 

 
ااُة  أ  : 1395؛ صاادوق، 100: 1404بابویااه،  )ابن« اْلُحّج 
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 در شاااد موجااب ،کاااّذاش جعفاار هاااای فعالیاات همچنااین و ماااردم عمااوم بااارای او جانشااین نبااودن
 را آن عساکری اماام کاه ای تفرقاه گیارد؛ شاک  شایعیان میاان چنددساتگی و تفرقه مدت کوتاه
 بود: ردهک بینی پیش

 تفتارق ی  ست و ی  م ئت س ة یف     ی عى ب  احلس  حمما أب  ْس ت  ق   غ من أى ع 
 انتمی م  مف م أنص  ه، و  ةیالش تف قت و حمما أبو قبض  هیفف آخ ه یف ق   و  یتیش
 ما  ما م و  ه،یات عاى وقاف ما  ما م و ،کشا [ما  ما م] و ت ه، م  وم م ج ف ، إىل
 (408، 2: ج1395؛ صدوق، 19، 5: ج1425)حر عاملی، ؛ ج  و عز اهلل  یتوفب   ید عى  بت
 و دویساات سااال در فرماود: ماای عسااکری اماام شاانیدم کااه اسات شااده نقاا  ابوغاانم از

 ایان در صادوق(: شایخ )ظااهرا   فرماود و شاوند مای دساتگی چناد دچاار مانۀ شیع شصت
 جعفار باه برخای شادند، قهتفر دچار امام یاران و شیعه و کرد فوت عسکری امام سال
 متوقاف تحیار بر برخی و کردند شک برخی و گشتند سرگردان برخی و شدند داده نسبت
 ماندند. استوار دینشان بر مرتبه بلند و عزیز خدای توفیق با نیز برخی و شدند

 شاایعیان از بسایاری زیارا بااود؛ طبیعای حادی تااا عساکری اماام شاارای  در چنددساتگی ایان
 یاا اشاتباه دچاار حکومات هاای باازی و کاذاش جعفار هاای ادعاا برابار در یا ،داشتندن کافی اطالعات
 آمااادگی معصااوم امااام غیباات دشااوار فضااای در درساات رفتااار یااافتن باارای کااه این یااا شاادند تردیااد

 پا  شایعه جامعاه کاه بود چنان پیشین ائمه و عسکری امام های سازی زمینه ولی ؛نداشتند
 های سازی زمینه از رفت. بیرون جامعه متن از تردیدها و شک و هکرد عبور بحران این از مدتی از

 در عسااکری حضارت اقادامات باه اداماه در و کااردیم وگو گفات گذشاته مقااالت در پیشاین ائماه
 .کنیم می اشاره زمینه این

گاااه (الااف   همزمااان عسااکری امااام: مهاادی امااام تولااد از دوسااتان و نزدیکااان کااردن آ
  نزدیکاااان از بسااایاری باااارهدر جامعاااه، عماااوم برابااار در مهااادی اماااام تولاااد کتماااان سیاسااات باااا
 بااه را مهاادی تولااد خباار ،مختلااف هااای شاایوه بااه و گرفاات پاایش متفاااوت یسیاساات دوسااتان و

 :رسانید ایشان گوش
ْوُلود   ل     ُوِلا    عسکری ام م لْ  م  ْ ا   ْ  ُک ی  ف  ْسُت  ا   ک  عح ْ   و   م  ح   ع  ا  ح    ح یج 

ا  ُتوما   ْک م    ال    ن   إح
ْ  ف   مل 

ارْ  ل   ُنْظهح    ح ْیااع 
ال   ب   إح ْقاار  اا ح  اأْل  تح اب  ر  ىِل    و   ِح   ال   اْلااو  و  اا ح ی  ِح ا  تح ْب   ْحب 

 
اا أ م  ْعال  ااُ   اهلُل  ک  ُساار   ی  ِح  ک  إح ْثاا    ل  اا  مح  م 

ن   ر   ُم  و   بح ح  س  ال   (434، 2: ج1395)صدوق،  ؛الس  
 پنهاان ماردم هماه از و ماناده هپوشاید تاو نزد در باید که است شده زاده فرزندی ما برای
 اعاالم تاو باه را آن خبار میخواسات م،یناکن اظهاار دوساتان و شاانیخو باه جاز ماا هک بماند

 .الّسالم و ،ساخت شاد را ما هک همچنان سازد شاد را تو خداوند تا مینک
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گرچه سیاست این  رساانی اطالع ولای ،شاد نمای شایعه جامعاه در تشاتت از ماانع مادت کوتاه در ا
ۀ هم دسترا در اخبار این تدریج به تا شد موجب شیعیان میان اعتقادی هایوگو گفت و یطبیع

 برود. بین از انحراو های زمینه و ببازد رنگ تردید و شک کم کم و گیرد قرار شیعیان
گرچه اولیه های تالطم  مطلاوش نیاز عباسای حکومات بارای شاید و رسید می خطرناک نظر به ا

 ماورد و پرقادرت ساازمان وجاود و عساکری حضارت فرمایشاات ریجیتد انتقال ولی ،نمود می
 علات باه کاه شارایطی در هام آن کناد، حا  مادت کوتاه در را مشاک  کاه توانسات می وکالات اعتماد
 شایعیان و اماام بارای خطار و شاده کمتر حکومت حساسیت شیعی، جامعه در اختالفات ظهور
 بود. یافته کاهش
 باه حجات حضارت والدت خبار کاه اسات شاده اشاره نکته این به فوق روایت از بخشی در
 تادریجی انتقاال داشاتند. ارتباا  اماام خاانواده و یااران باا کاه باود رسایده نیز هایی گروه برخی
 و کاارد می ایجاااد خبااری شاافتگیآ نااوعی ،حکوماات و جامعااه بااه امااام فرزناادان فااوت و تولااد خباار

 د.نمو می اشتباه دچار را حکومت
 ساوق بااور ایان ساوی باه را شایعی جامعاه ،تادریج باه مهادی تولاد خبار تدریجی نق  البته

 بارای بود داده دستور خویش وکالی برخی به امام که کردیم اشاره روایاتی به نیز تر پیش داد. می
 ناوعی نیاز کاار ایان که کنند اقدام یاران و خاندان اطعام و کردن عقیقه به مهدی امام والدت
 .رفت به شمار می هزمین این در رسانی اطالع
 اصاحاش؛ برخای باه ایشاان دادن نشاان تاا مهادی اماام تولاد باه نسابت گویی پیش از (ش
 پیشاین ائماه از کاه باود خبرهاایی مهدی حضرت تولد به نسبت باور ایجاد های شیوه از یکی
 :است شده روایت فرزندی چنین تولد درباره اخباری نیز عسکری امام از بود. شده نق 

  ْ بح  ْب ح  ىس  یعح  ع  خ      ق          یص  ُ   د  س  ْس  احْل  ل   ی ُ رح ک  اْل   ْبس      یْ ع  ا ح  ْ ُت ُک  و   احْل  فا    بح ا     ع   ح  ف   
   ىلح 
ْس   ک  ل  ت ُ     و   مخ  ة   سح ْهر   و   س    ل   ُدع  ن   ت  ُب کح  یم  ح      ک   و   ْوم   ح ی   و   ش  ا رح   ح ْیاع  ْوِلااح  ُخ یت   و   یم 
ااْرُت  إح  ح  ظ  ااف    ح یاافح  ن  اا ک       ک  اا     م  اا     و   ق  ااْ   ق  ْقاات   ه  زح اااا   ُر ل  اا     ال   ُقْلااُت  و  ُهاام     ف    ُزْقااُ   الل   اااا   اْر ل   و 
ُ     ُ  ُک ی   ُضاا    ل  ْ م   ع  ُضُا   ف  ح ُا  اْل   ل  ث      ُث    اْلو    َت  

اااااْ   ااااا م  ا     ک  ُضاااااا      اااااُ   ُک ْا ح ُیااااا ع  ت  م    ُظال 
 

ِح  إح     
ااااذح     یالااااذ  

ااااْت یْ ل   یال   ااااُ   س  ُضااااا   ل   ع 
 

   ُقْلاُت 
 
ا أ اا   ک  ل  ل  ا     ؟و  ا اهللح  و   یإح   ق  اا   ىلح   ُ  ُک ی  س  ل  ا و  ْ  ی 

ُ ْساا    اأْل ْرض   ل  اْاال   و   قح ا  ع  م  
 
اال اْْل    ف   ؛ ف 

 (295: 1401و روایتی با همین مضمون: خزاز رازی،  478، 1: ج1409)راوندی، 
 او مان و شاد وارد ماا ربا زندان در عسکری حسن که است کرده نق  صبیح بن عیسی

 کتاش خود همراه به من داری. روز دو و ماه یک و سال 65 :گفت من به شناختم. می را
 او که است گونه همان دیدم و نگریستم آن در و بود تولدم تاریخ آن بر که داشتم دعایی
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 او باه !خادایا فرماود: ناه. :گفاتم  اسات شده روزیت فرزندی آیا :گفت من به و گوید. می
 شاعر ایان باه سپ  !فرزند است بازویی خوش چه و باشد او بازوی که کن روزی فرزندی
 کرد: تمسک
 اسات کسای خاوار یافات، درخواهد را اش شده پایمال حق است بازویی دارای که هرک 

 ندارد. بازویی که
 داشات خاواهم فرزنادی زودیه ب قسم خدا به ،آری فرمود:  داری فرزندی تو آیا :گفتم
کنون، هم اما کرد، خواهد پر عدل و داد از را زمین که  خیر. ا

 حضاااارت کااااه بااااود هایی شاااایوه مااااؤثرترین از یکاااای یاااااران بااااه مهاااادی امااااام دادن نشااااان
 تولاد روزهاای اولاین از شایوه ایان کرد. اتخا  امام آن تولد به نسبت باور ایجاد برای عسکری

 :شد گرفته کار به مهدی امام
  ْ ىح  ع 
 
ىح  ُوِلا   ق      مح احْل   دح  غ  منح   أ

 
ا   ألح م   ا   حُم  ل  ام   ُه  و  س  ااا   ف  م   اُ   حُم  ض  ر  اى   ف    ْصاح  بح ح  ع 

 
ا أ  ْوم  ی 

اثح  ِح اا     و   الث    ا  ق  ااذ  بُ  ه  اا حح ااْ    ْم ُک ص  ْ اااح   مح لح  و    یب  ایتح یخ 
اا ف  ل  ُ  ُهااو   و   ْم ُک یْ ع  اا مح ااذح  اْل  

ااا ُ  یال   ت  ْ ل   َت    ح ْیااإح
اا ُق  اا  ح  اأْل ْع   ظ  ْنتح ا بح ال ااإح  

تح  ف 
ل   ااْ  ا   اأْل ْرُض  اْماات  ج   ُظْلماا    و   ج  اار  اا  خ  ه 

ل   ْسااا    َف   ااْاال   و   قح ، )صاادوق؛ ع 
 (431، 2: ج1395

 را او کاه شاد زاده فرزنادی عساکری اماام برای که است شده نق  خدمتکار ابوغانم از
 شاما راختیااردا ایان فرماود: و داشات عرضه اصحاش به سوم روز در را او نامیدند. محمد
 هاا گردن او انتظاار باه کاهاسات  ای کنناده قیام او و شماسات بر من جانشین و من از پ 

 و داد از پار را آن کارده، خاروج شاود پار ظلم و بیداد از زمین که هنگامی و شود می کشیده
 کند. می عدل

 اماام حیاات دوران تماامی در مختلاف های بهانه به و ها شک  به مهدی امام دادن نشان
 بودناد. شاده انکاار یا تردید گرفتار که بود کسانی برابر در دلی  بهترین و داشت ادامه ریعسک

 و ها شابهه از بسایاری توانسات می بااره این در عساکری اماام از واساطه بی های نق  همچنین
، عااملی حار؛ 957 ،2، ج458 ،1: ج1409؛ راونادی، 87: 1419)خصایبی،  کناد برطرو را انکارها
؛ 317، 3: ج1381؛ اربلااااااااااای، 434، 407، 2: ج1395؛ صااااااااااادوق، 700، 570، 415، 3: ج1425
 .(150: 1411؛ طوسی، 329، 328، 1: ج1407کلینی؛ 
 از حراسات در چاه و شایعیان و مهادی اماام از خطار رفع در چه عسکری حضرتۀ برنام
 در مااما موفقیت از نشان خدا حجت تولد از حکومت ماندن خبر بی بود. موفق مهدوی باورهای
 منااابع روایاات در را خبااری بی ایاان .داشاات ظالمااان گروجو جساات انچشاام از سااّر  ایاان پوشاااندن
 دید. توان می عسکری حضرت زندگانی از سنت اه  تاریخی
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 ماناادن محفاو  از حکایات کوتااه، مادتی از پا  شاایعه جامعاه از اولیاه تردیادهای و شاک رفاع
 و افتاااراق عساااکری حضااارت حلاااتر از پااا  کاااه اسااات درسااات ایااان داشااات. مهااادوی باورهاااای
گرفاات را شاایعی جامعااه دودسااتگی  تاادریج بااه شااد موجااب آن حضاارت دقیااق ریزی برنامااه امااا ،فرا

 نماند. باقی چنددستگی از چندانی اثر ،کوتاه نسبتا   ای فاصله در و ببازد رنگ تردیدها و شک
 داشات؛ یکلیاد نقشای وحادت باه شایعه جامعاه بازگردانادن و ها شابهه رفاع در وکالت سازمان

 ماورد_  شاد می اداره ساعید بان عثماان سرپرساتی باا هاادی حضارت زماان از کاه_  سازمان این
 و هادی حضرت سوی از سازمان این رأا بر سعید بن عثمان حفظ و بود شیعیان عموم اعتماد

 طی آسیب کمترین با انتقال دشوار دوران و شد سبب را او به نسبت ویژه اعتمادی عسکری
 اماام ساوی از غیبات عصار تاا عثماان بان محماد فرزنادش و سعید بن عثمان نیابت الماع گردید.

 سااازمان بقااای باارای الزمۀ پشااتوان و انجامیااد وکالاات سااازمان اسااتحکام و حفااظ بااه عسااکری
 کرد. فراهم را غیبت عصر تمامی در وکالت

 عسکری امام سخنان در مهدویت بحث محورهای
 ها ویژگی و نسب نام، تولد، .1

 اماام نساب و نام تولد، مورد در عسکری امام سخنان و ها برنامه برخی از گذشته بخش رد
 بعضای در مهادی حضارت دیگار هاای ویژگی برخای باهجاا  در این شد. گفته سخن مهدی
 است: شده اشاره عسکری حضرت روایات
 1:مانند ،خدا رسول با مهدی امام خاص نسبت (الف
 ؛است اخالق و آفرینش جهت از خدا سولر به مردم ترین شبیه او .1
 ست؛اوۀ کنی اش کنیه و خدا رسول نام نامش .2
 است. داده بشارت آمدنش به خدا رسول که اوست .3

 باشااد؛ داشااتهاشاااره  خاادا رسااول و مهاادی حرکاات یکسااانی بااه ،همسااانی ایاان شاااید
                                                        

؛ ساتایش خلقاا و خلقاا اهلل برساول النااا أشابه ،یبعاد من الخلفی أران حتی ایالدن منی خرجنی لمی لذا هلل الحمد» . 1
ج نکرد تا آن که مرا از دنیا خار ترین ماردم باه رساول خادا _ درود  که جانشین پ  از خود را ببینم، شبیه برای خدایی است 
 (.295: 1401، )خزاز رازی« خدا بر او و خاندانش باد _ در آفرینش و اخالق

کنّیاااه؛ از او دربااااره ناااامش )ناااام حضااارت مهااادی فساااألته عااان اسااامه، قاااال: هاااو سااامّی رساااول اهلل»  ( پرسااایدم، و 
کنیه او فرمود: هم  کتااب الیببا به نقا  از  281، 12: ج1408)نوری، « نام رسول خدا _ درود خدا بر او و خاندانش باد _ و هم 

 فض  بن شا ان(.
کنیه  بّشر ب  رسول اهلل» کناك؛ رسول خدا _ درود خدا بر او و خاندانش باد _ به تو بشارت داد و برایت نام و  و سماك و 

 (.233، 2: ج1384)عاملی نباطی، « نهاد
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 او. راهبری و رهبر های ویژگی در و ها روش و اهداو در یکسانی
 اماااام کلمااات در کااه هاااایی ویژگی از برخاای ؛اساات امااام آخااارین و خاادا خلیفااه و حجاات او (ب

 اماااام شخصاایت از ُبعااد ایااان باار توضاایحی اسااات آمااده مهاادی حضااارت بااارهدر عسااکری
 ،عساکری حضارت خلیفاه یاا خادا خلیفاه آخارین 1مانناد تعاابیری ؛ رود به شمار می مهدی
 موضاوع ایان باه نااظر بیانااتی ،همگای وصاّی  و امات اختیاار صااحب خادا، ولاّی  خادا، حجت امام،
 اول اماام پذیرش همانند او از اطاعت و او امامت پذیرش وجوش مانند نکاتی همچنین .هستند

 2اوست. از اطاعت و
 زمان هر در که است ضرورت یک پذیرش ؛نیست فرد یک پذیرش ،وصایت و امامت پذیرش

کیاد .اسات امت اختیار صاحب و او ولّی  ،خدا حجت امام، هر یابد. می مصداق فردی وجود در  تأ
شااود از یاااد  سابب می او، شخصاایت باا اناا  و اماام یااک پااذیرش کاه سااترو از این نکاات، ایاان بار

 اماام یاک انکاار رود. نمای باین از شرحلات با ،کشانده او جایگاه پذیرش به را ما که ضرورتی ببریم
 ،کناد می ثابات را جدیاد امامات چاه آن زیارا اسات؛ پیشین ائمه انکار همانند حجت، اتمام از پ 

                                                        
کنیه، الذی هو خاتم حجج اهلل، و آخر خلفائه؛ به إن االمام و حجة اهلل من بعدی ابنی، سمی رسول اهلل» .1 راستی امام  و 

کاه  ناام و هم ز مان فرزنادم اسات، همو حجت خدا پ  ا کسای  کنیاه پیاامبر خادا _ درود خادا بار او و خانادانش بااد _ اسات، 
 (.196، 5: ج1425)حر عاملی، « های خدا است و آخرین جانشین او بخش حجت پایان

« من زاده شد خلیفتی من بعدی؛ ولی خدا و حجت او بر بندگانش و جانشین من پ  از و عباده علی حجته و اهللی ول ولد»
 (.197)همو: 

کنید» « هذا إمامکم من بعدی، و خلیفتی علیکم أطیعوه؛ این پ  از من امام شماست و جانشین من بر شما؛ از او اطاعت 
 (.425، 2: ج1395)صدوق، 

 (.431 )همو:«. ؛ این اختیاردار شما پ  از من و جانشین من بر شماستکمیعلی فتیخل وی بعد من صاحبکم هذا»
 (.328، 1: ج1407)کلینی، « ی؛ این اختیاردار شما پ  از من استبعد من صاحبکم هذا»
کرد، و اسمش محمد است و اوست بعد من القائم هو و محمد اسمه و،  کرا نیستحمل» ی؛ به زودی پسری را حم  خواهی 

 (.408، 2: ج1395)صدوق، « قائم پ  از من
یی وصا وی ولاد أنات وأنت حجة اهلل علی أرضاه  وأنت المهدی  و زمانال صاحب فأنتی بن ای أبشر :أبومحمد له فقال»

به او فرمود: بشارت بر  ؛ امام عسکریکناك و سماك و اهلل رسول ب  ربّش   و نیالطاهر األئمةاألوصیاء و  خاتم أنت... 
ام ... تاویی  وصاّی تو ای فرزندم! تویی صاحب الزماان و تاویی مهادی و تاویی حجات خادا بار زمیانش و تاویی فرزناد مان و 

کرد بخش اوصیا و امامان پاک. و رسول خدا پایان کنیه به تو عطا   (.273: 1411)طوسی، « به تو بشارت داد و نام و 

 اءیأنب عیبجم أقر کمنی لولد المنکر اهلل رسول بعد باألئمة المقر إن أمای من الخلفی فی بعد اختلفتم قد و بکمی کأن» .2
 المنکر و أولنا کطاعة آخرنا طاعة الن اء،یاألنب عیجم أنکر کمن اهلل لرسول المنکر و اهلل رسول نبوا أنکر ثم رسله و اهلل

که پ  از من درباره جانشین من دچار اختالو میألولنا کالمنکر آلخرنا گویی با شما هستم، در حالی  واقع اقرار  شوید. اما به ؛ 
که باه هماه انبیاای الهای و پیاامبرانش که فرزندم  کننده به امامان پ  از رسول خدا کسی است  کند، همانند  را انکار 

کرده و پ  از آن نبوت رسول خدا که رسول خدا اقرار  کسی  که هماه  را نپذیرد و  کسی است  کند، همانند  را انکار 
کارده اسات؛ زیارا فرماانبرداری از آخارین ماا همانناد فرماانبرداری از اولاین ماسات و کنناد  آخارین ماا  پیامبران را انکار  انکاار 

کننده اولین ماست  (.409، 2: ج1395)صدوق، « همانند انکار 
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 بااه جدیااد امااام انکااار .سااتاو ادعااای حقانیاات اثبااات های نشااانه و پیشااین امااام تصااریح و نصاب
 .است حق های نشانه انکار و پیشین امامان نپذیرفتن معنای
 مخاتص اوصااو امامات، هاای ویژگی بار افازون حجت حضرت قائم؛ شخص های ویژگی (ج
 است: کرده اشاره برخی به عسکری امام که فیاوصا دارد؛ نیز خود به

 1؛است روم پادشاه پسر دختر او مادر .1
_  بهشات خازن_  رضوان دست به دیگر عالمی در و خاتون حکیمه توس  ،ظاهر عالم در او .2
 2؛است شده داده غس  ،پروردگار مقرش مالئک و

 طااوالنی عماار ساانت اساات؛ جاااری مهاادی امااام در انبیااا خاااص های ساانت برخاای .3
 3؛یافت جریان نیز موسی در که غیبت سنت و نوح همانند
 4؛است ممنوع کند ظهور که هنگامی تا او نام بردن .4
 5ماند. خواهند ظهورش انتظار به ها مدت مردم که است قائمی او .5

 باا ماادرانی از آناان بیشاتر کاه کناد می مشاخص را نکتاه ایان شیعه امامان نسب بر مروری
گون های ملیت  باا نسابی ارتباا  دارای تاوان می را مهادی اماام رو این از اند؛ آمده دنیا به گونا
 فراناژادی و خاانوادگی گساتردهۀ ریشا ایان روم. و ایاران تاا سایاه آفریقاای از دانسات؛ اقاوام عمده
 است. متناسب بسیار داشت خواهد سروکار زمین تمامی با که امامی برای

                                                        
کیسات ای فرزناد رساول خادا  فرماود: الاروم ملا  صاریق ابن ابنة من قال:  یا ابن رسول اهلل هو ممن قال:» .1 گفات: او زاده  ؛ 

 (.569 ،3: ج1425، عاملی حر« )دختِر پسر پادشاه روم
ی عمتا غسالته ثام  ،یالسلساب و الکاوثر بمااء نیالمقارب المالئکاة مان جماع ماع الجناان خاازن رضوان غسله نم أول کان و» .2

که او را شستشو داد، رضوان خزانهالرضای عل بن محمد بنت مةیحک کسی  گروهای از  ؛ و اولین  دار بهشت بود همراه با 
کاوثر و سلسابی . پا  از آن عماه آباادی،  )خاتون« او را شستشاو داد اماام جاواد ام حکیماه دختار فرشتگان مقرش باا آش 

 (.1، 3: ج1373
 ثبتی فال األمد، لطول القلوش تقسو حتی بةیالغ و ریبالتعم اءیاألنب سنن هیفی جری یالذ هو وی بعد من القائم هوی ابن إن» .3

که  ت قیامراستی اوس ؛ بهمنه بروح دهیأ و مانیاال قلبهی ف ج  و عز اهلل کتب من إال به القول علی کننده پ  از من، و اوست 
کاه باه سابب طاوالنی شادن زماان، دل یاباد تاا آن های انبیا در طول عمر و پنهان شدن در او جریان می سنت هاا ساخت  جاا 
کسی به اعتقاد بر او باقی نمی می که خدا _ چیره است و بزرگوار _ در دلش ایمان را نوشته اسات و باا  شود و  کسی  ماند، مگر 

 (.964، 2: ج1409)راوندی، « جانب خویش قوت بخشیده است روحی از
کتم سلطنته، و دولته اهلل ظهری أن إلی تهیبکن هیکنی أو باسمه هیسمی أن الحد ح ی ال و» .4  منا سمعت و تیرأ ما میإبراه ای فا

کنیهأهله عن إال ومیال که او را با اسمش بخواند یا با  که خدا دولت  اش از او ؛ و برای هیچ ک  جایز نیست  کند تا زمانی  یاد 
کنااد. پاا  ای ابااراهیم! آن کاان، مگاار از اهاا  آن او و پادشاااهی او را آشااکار  کااه امااروز از مااا دیاادی و شاانیدی پنهااان  « چااه را 

 (.1، 3: ج1373آبادی،  )خاتون
ای  کننده ؛ و او قیامعدال و سطاق فمألها خرج ظلما و جورا األرض امتألت فإ ا باالنتظار األعناق هیإل تمتدی الذ القائم هو و» .5

گردن که  کشیده می است  که زمین پر از بی ها به انتظارش  کرده و آن را پر از داد  داد و ستم می شود و هنگامی  شود، او قیام 
 (.431 ،2: ج1395، صدوق« )نماید و عدل می
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  هااااای آلودگی از تنها نااااه مهاااادی امااااام رو ایاااان از هاساااات؛ آلااااودگی از شااااوو شست ،غساااا 
 شااویو شست بااا ،دارد باااز حااق رضااای از را آدماای کااه عیباای هاار از بلکااه ،یافتااه شستشااو ظاااهری
 مالئاک شاویو شست باا ،کناد دور حاق قارش از را آدمای کاه عیبای هار از و_  بهشت خازن_  رضوان
 شود. می پاک ،حق مقرش
 آناان زنادگی در کاه الهی های سنت برخی ولی ،هستند الهی یبیاان وارثان همگی خدا یاولیا
 اماام زنادگی در ها سانت ایان از برخای .نادا ناماأنوا و غریاب ماا امات بارای اماروزه ،داشته جریان
 قواعاد باه او نباودن محادود و را حاق قادرت که هایی سنت است؛ یافته جریان دوباره مهدی
 د.نکن می گوشزد ما به را طبیعی
 ،هساتند خادا حجات یافتن دنبال به پستویی هر در ها طاغوت که عصری در ،نسب و منا  کر

 اشااره نکتاه این به پیشین مقاالت در دهد. می افزایش را مخاطرات و کرده بیشتر را ها حساسیت
 حساسایت بارای ای زمیناه کاه جاا آن و اساته حساسیت از جلاوگیری بارای ممنوعیات این که شد

 داشت. خواهدن وجهی ممنوعیت ،نیست
 انتظارهاا بایاد ظهاورش بارای کاه تفااوت ایان باا ؛اسات حاق باه کننده قیام پدرانش همانند او
 انتظاار باه ،نکنایم باور را ها دست بودن خالی و نشوند تجربه دیگران تا .ساخت ها زمینه و کشید

 بود. نخواهیم راه به چشم و کشید نخواهیم گردن او
 از یکاای العاااده خااارق کارهااای انجااام 1؛خاااص افااراد شااناخت باارای مشااخص عالئاام برخاای (د
 ،روایاات نظار از همچنین کرد. می اثبات را دیگر عالم با خود ارتبا  معصوم امام که بود هایی راه

 حضاارت ،روایااات برخاای در اساات. درگذشااته اماااِم  جنااازه باار نماااز خواناادن اماماات، عالئاام از یکاای
 کند. می اشاره هدیم امام شناسایی برای ها راه این به عسکری

باه  کااری انجاام برای داد فرمان من به حضرت که کند می نق  عسکری امام از ابواالدیان
 او منازل از عازا ۀنالا صادای کاه گشات خاواهم باز سامرا به هنگامی که کرد مطلع مرا و بروممدائن 
 اماام شارایطی، ینچن در :پرسد می ابواالدیان دارد. قرار شوو شست تخت بر امام جسد و برخاسته

 جاواش کاه آن .1 دهد: می قرار او اختیار در قرینه سه عسکری حضرت  بشناسم چگونه را بعد
  ؛بخواناد نمااز مان  جنااز بار کاه آن .2 ؛ام نوشاته مادائن بارای مان کاه کناد درخواست را هایی نامه
 امیتماااا صااااحت بااااا ماااادائن از بازگشاااات در ابواالدیااااان دهااااد. خباااار همیااااان درون از کااااه آن .3

                                                        
ی داری ف ةیالواع تسمع و عشر الخام  موی رأ  من سر إلی تدخ  و ومای عشر خمسة بیستغ فإن  المدائن إلی بها إمض» .1

کتبی فهو القائم  علیی تجدن و کان  ل  فمن  قال: من طالب  بجوابات  المغتس . قال أبو األدیان: فقلت: یا سیدی فإ ا 
من بعدی، فقلت: زدنی، فقال: من یصلی علی فهو القائم بعدی فقلت: زدنی، فقال: من أخبار بماا فای الهمیاان فهاو القاائم 

 (.475)همو: « ثم منعتنی هیبته أن أسأله عما فی الهمیان بعدی،
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 حضااارت شاااناخت باااه هاااا عالمت هماااان باااا و شاااده مواجاااه عساااکری اماااام هاااای بینی پیش
 آید. می  ینا حجت

 غیبت .2
 غیبات دوره  یااوا باا مارتب  کاه دارد اختصااص نکااتی باه عسکری حضرت روایات برخی
 رود؛ باه شامار مای روایاات ایان از یکای_  گفتایم ساخن آن از تار پیش کاه_  ابواالدیاان روایات است.

 خباار 260 سااال در شاایعیان میااان چنددسااتگی از عسااکری امااام ،آن در کااه روایتاای همچنااین
 فرزناد از حضرت، وفات از پ  کهپرسد  می محلی از راوی که_  جعفری ابوهاشم روایت دهد. می
: 1407)کلینای،  گردد باازمی دوره هماین باهنیاز  _ دهد می ارجاع مدینه به را او امام و شود جویا او
 .(328 ،1ج

 نیابات مقام ایجاد و غیبت عصر وکالی معرفی به عسکری امام روایات ترین مهمجمله  از
 دارد: اختصاص

ُ   ق      س  ْا    احْل  ب  ُ ْثم      ف  ْئتح    ف  ْمضح  ِح ْمرح  ا  یس  ح  ْب ح  بح    ی ح اْل  
ْث    َف  بح

ال    ل   یسح ی   إح
ایت     ا  ا    ح  خ   د 

ُ   ف        ُعْثم  ُ   ُبو  ُان  ی ح س   ل 
 
ا   أ م   ا اْماضح  حُم  ا ُ    ی  ا ُعْثم  ن   إح

اُة  و    ُ  یاکِ اْلو   ک  ف  ُم ُ   الث ح  
ْ
ا  اى    اْْل    ع 

ْض  و    اهللح   م   ح  ْ   اْقبح نح  مح ُاال   ح  ه 
ف  ُلوُه  م   ی   ی ح م  ح ی  الْ  ال    ا  ُقْل    ُث        اْْل   ح  مح    ْح   ْج  ح  

 
ا بح  ا  ی  ن  ی ح س   و   ا 

ْ   ُعْثم      إح     اهللح  ح تح یشح    ح ی  خح  مل  ْا  و   ک     ْدت     ل    ْلما    زح ا ح ح  عح ْوضح اْ   ِبح  تح  مح اْام  اُ   و   ک  خح ن    و   ک  ُلایکِ و   إح
تُ  ى   ک   ح   ْم  ق      ت    ىل   اهللح  م   ح  ع  ُاوا و   ن    ى   اْشه       ع 

 
ْمارح  ا  یس  ح  ْب    ُعْثم      أ      و   ىح یِکاو   ی   اْل  

 
 أ

  ُ اا  حُم   اْب   ْهاح  اْبنح  ُ  یکِ و   م   ح م   (356: 1411)طوسی،  ؛ْم ُک ی 
 ساعید بان عثمان فرمود: )غالم( بدر به عسکری حسن امام ... کنند می نق  راویان
 اماام سارورمان شاد. داخا  عثماان تاا شادیم منتظار کمای فقا  بیااور. ما پیش را عمری

 خاادا مااال باار امااین معتمااد و وکیاا  تااو راسااتی به !عثمااان ای گفاات: او بااه عسااکری
 :گفتایم همگای ساپ  ... .بگیر اند آورده که را اموالی یمنی جماعت این از و برو ؛هستی
گاهی تحقیق به و توست شیعه خوبان از عثمان راستی به قسم خدا به ما! سرور ای  ما آ
 ماال بار معتمادت و تاو وکیا  او راساتی به و افازودی خادمتت در جایگااهش باه نسابت را

 مان وکیا  ساعید بان عثماان راساتی به کاه باشید شاهد و بله فرمود: است. تعالی خدای
 .استشم مهدی فرزندم وکی  محمد، فرزندش و است

 عساکری اماام بیاان و باود مهادی امام وکی  ،غیبت دوران اوای  در سعید بن عثمان
 بان عثماان 1اسات. غیبتۀ اولی دوره در شیعه برای گاهی تکیه ایجاد حقیقت در او، از تمجید در

                                                        
 فةیخل فهو قوله اقبلوا و أمره إلی انتهوا و قولهی ما عثمان من فاقبلوا عمر له تمی حتی هذا ومکمی بعد من ترونه ال إنکم و أال. »1
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 و او باه اعتباربخشای و اسات عساکری و هاادی حضارت عصر در وکالت سازمان مدیر ،سعید
 1رود. به شمار می غیبت آغاز دوره در شیعیان برای بزرگ یکمک ،سخنانش به

 امااام سااوی از مهاادی امااام وکیاا  عنااوان بااه عثمااان باان محمااد تعیااین ایاان، باار افاازون
 محااوری و رساااند حااداق  بااه مهاادی امااام غیباات عصاار در را درگیااری و اخااتالو عسااکری

 باان محمااد کااه نکتااه ایاان بااه توجااه بااا خصوصااا   کاارد؛ مشااخص غیباات دوره باارای را اعتماااد قاباا 
 کارده رحلت 304 یا 305 سال در و داشتهغیبت صغرا  عصر در را وکالت دوره ترین طوالنی عثمان
 .(510 ،4: ج1413، صدوق) است

 را آناان و کارده آشانا رو پایش مشکالت و امام غیبت آثار با را شیعیان روایات برخی در امام
 معرفاای از پاا  امااام روایتاای در سااازد. می آماااده اعتقاااد در ثبااات و مساایر در اسااتقامت باارای

 :فرماید می او در انبیا های سنت جریان از او وصف در ،قائم عنوان به فرزندش
ا یالاذ هاو و ،یب اا ما  ال ا م هاو ابن إ  نب سا     یاف یریج  حایت باةیالغ و  یبا لت م  نیااأل

 و   یااال قلبا  یف وجا  عز اهلل ت ک م  إال ب  ال    عى ثبتی فال األما لا   ال لوب ت سو
 (524، 2: ج1395)همو،  ؛م   برو  اهیأ
 باا پیاامبران های سانت او در کاه اوسات و اسات مان از پا  قائم همان فرزندم راستی به
 ،زماان شادن طاوالنی سابب باه هاا دل کاه جاایی تاا یاباد می نجریاا غیبت و طوالنی عمر

 و منااد عزت خادای کاه آن مگار ،ماناد نمی پایادار او بااه اعتقااد بارکسای  و یاباد می قسااوت
 .باشد کرده تأییدش خویش جانب از روحی با و نوشته ایمان دلش در بزرگوار

گرچه   عمار طاول و نشادن دهدی ولی ،است حق به کننده  قیام پدرانش مانند مهدی اماما
 کناد. دچاار تزلازل و تردیاد به و برده بیرون پذیرش و نرمی از را ها دل تواند می که است ابتالیی او
 رخناه فارد وجاود در چنان که است ایمانی دهد، عبور سالمت به ابتال این از را دل تواند می چه آن

 مصاون را دل چاه آن 2.تاسا نگاذارده بااقی رساول و خادا دشامن باا محبات بارای جاایی کاه کرده
                                                                                                                                  

گاااه باشااید بههیااإل االماار و إمااامکم  تااا عماار او بااه پایااان برسااد. پااا  از  راسااتی شااما از امااروز باااه بعااد او را نخواهیااد دیااد ؛ آ
که می عثمان، آن )طوسای، « گوید بپذیرید و فرمانش را انجاام دهیاد و ساخنش را بپذیریاد و حکام در اختیاار اوسات چه را 

1411 :357.) 

ر  »هاا ایان ساخن اسات:  آن مشاهورترین کاه شاده صادر اول بینا دو تأیید در نیز دیگری کلمات عسکری امام از . 1 ْخب 
 
ی ِناأ

لِ  ُبوع 
 
ُه  ّی  أ ّن 

 
ل   أ

 
أ ا س  ب 

 
د   أ ّم  ْن  ُمح  ِل    ِمْثِ   ع  ال      ق  ُه  ف  ْمرِ  ل  اِن   اْبُنُه  و    ُی اْلع  ت  ا  ِثق  م  ّد   ف 

 
ّنِ     ْی ِإل   ای  أ ّنِ ی ع  ع  ّدِ ی ُی ف  ا و   اِن ی  ؤ  اال م  ّنِ  ل     ق  ع  ی ف 

ِن ی   ْع  ُقوال  اْسم  ا ف  ُهم  ا و   ل  ِطْعُهم 
 
ا أ ُهم  ِإّن  اِن ال ف  ت  ق  اِن  ّثِ ُمون 

ْ
أ  (.330، 1: ج1407)کلینی، « اْلم 

ِجُد  ال   .2 ْوما   ت  ون  ُی  اآْلِخرِ  ْوِم ی  الْ  و   ِباهلِل  ْؤِمُنون  ُی  ق  ْن  واّدُ اّد   م  ُه  و   اهلل   ح  ُسول  اْو  و   ر  ُهْم  کااُنوا ل  ْو  آبااء 
 
ُهْم  أ ْبنااء 

 
ْو  أ

 
ُهْم  أ ْو  ِإْخاوان 

 
شا أ ُهْم یع  ت   ر 

ولِئ   
ُ
ب   أ ت    و   مان  یاْل  ُقُلوِبِهُم   یف ک 

 
ُهْم ّی  أ  که کسانی با ن،یواپس روز و خداوند به مانیا با که ابیی نمی را گروهی»؛ ِمْنُه  ِبُروح   د 

 باشند؛ شانشانیخو ای برادران ای فرزندان ای پدران آنان که هرچند، ورزند دوستی اند دهیورز مخالفت امبرشیپ و خداوند با
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 را آن ها دشاواری و ها سؤال که ای روحیه است؛ شده دمیده او در که است متفاوتی روح 1،کند می
 کند. نمی گرفتار و شکند نمی درهم
 شوند می گرفتار غیبت عصر در که دهد می خبر هایی گروه از عسکری امام دیگر، سخنی در

 بود: خواهد نتظارشانا در گویی دروغ یا نابودی سرگردانی، و
)صادوق،   الوقا ت    هیاف ذبکای و املبال  ،  هیف کلهی و احلج هل  ،  هیف   ی بةیغ ل  إ 

 (409، 2: ج1395
گاهی از که ها آن  شوند می دچار سرگردانی و حیرت به غیبت با اند مانده بهره بی ها آموزه و ها آ

 رفاع زماان در ابهاام کشااند. می شاان بودیناا باه تنهایی و غیبت اندیشند می غل  و بد که آنان و
 و گاذاری وقت به اندیشند می شرای  از استفاده سوء به یا هستند عجله گرفتار که را ها آن غیبت،
 کشاند. می اساا بی های بینی پیش

 ،دیگااار ساااوی از و کناااد می ترسااایم مخاطباااان بااارای را غیبااات فضاااای ساااو یک از بیاناااات ایااان
گر که دهد می نشانبه ما  را هایی ضعف  عصار باه را غیبات عصار ،نیندیشیم ای چاره ها آن برای ا
 کند. می بدل ن ما نابودی و سقو 
 انتظاار و صابر باه دعاوت کاه_  پیشاین ائماه مکارر پیاامشااهد  عسکری امام کلمات در
 _ هستیم: بود فرج

 زا یا ال و الفارج  انتظا   أمایت أعما   أفضا   ال ای قا   الفارج، انتظ   و ب لصب  کیعل
 ملئات ما ک عااال و قساا  األ ض لیا ال ای با  بشا  یالاذ یولا ظه ی حیت حز  یف  ت  یش

 هلل األ ض فاإ  ب لصاب ،  یتیشا  یاج أما  و عى احلس  أب   ی یخیش  ی ف صب  ظلم   و ج  ا
 (425، 4:ج1379شهرآشوش،   )ابن؛ ی  للمت  ال  قبة و عب ده م  ش نی م    هث ی
 فرمااود: _ باااد خاناادانش و او باار خاادا درود _ پیااامبر گشااایش، انتظااار و صاابر بااه باااد تااو باار

 خواهناد حازن در هماواره مان شایعیان و اسات گشاایش انتظاار ،مان امات اعمال برترین
 کنااد می عاادل و داد از پاار را زمااین داده بشااارت پیااامبر کااه_  فرزناادم کااه هنگااامی تااا بااود

کنااد_ ظهاااو اساات شااده ساااتم و بیااداد از پااار کااه گونااه همان  ای مااان! شاایخ ای پااا  .ر 
 متعلاق زماین راساتی به .بده صبر به دستور شیعیانم همهبه  و کن صبر !علی ابوالحسن

 باارای کااار پایان و گااذارد می ارث بااه بخواهااد کااه بناادگانش از کاا  هاار بااه ؛خداساات بااه
 .است تقواپیشگان

                                                                                                                                  
 (.22)مجادله: « است کرده دشانییتأ شیخو از روحی با و برنوشته دلشان در را مانیا[ وندخدا] که ندا آنان

کاه ماردم در آن دچاار  ؛ بهج  و عز اهلل عصمه من إال الناا هایف رتاشی بةیغی لولد إن» .1 راستی برای فرزندم غیبتی هسات 
که چیره و بزرگوار است _ او ر شوند، مگر آن تردید می که خدای _  کندک    (.409 ،2: ج1395، صدوق« )ا حفظ 
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  تکیااه آن باار بایااد غیباات مااتالطم شاارای  در چااه آن و اساات مساایر در اسااتقامت معنااای بااه صابر
 ساازی آماده باه بایاد صابر بار افازون شارای ، ایان در اسات. مسیر در ورزیدن استقامت همین ،کرد

  ایااان در شاااود. می تعبیااار فااارج انتظاااار باااه ساااازی آماده ایااان از کاااه پرداخااات حضااارت ظهاااور بااارای
 صارفا   فارج انتظاار کاه دارد آن از نشاان کاه اسات شاده تعبیار عما  برتارین باه فرج انتظار از روایت
 انجاام خادا حجات حضور و ظهور تدارک برای منتظر فرد که است عملی بلکه ،نیست حالت یک
 حکومااات برپاااایی از پااایش تاااا شااایعه کاااه کناااد می اشااااره نکتاااه ایااان باااه عساااکری اماااام دهاااد. می

 باا کاه اسات فرصاتی از شایعه درک در ریشاه انادوه و حازن ایان اسات. انادوه و حزن در مهدی
گاار حتای شاایعه اسات. رفتااه دسات از دیگااران حکومات  عاادالت بااه و داشاته دساات در را حکومات ا
  حاااازن و اناااادوه از کاااارده، درک را غیرمعصااااوم و معصااااوم حکوماااات میااااان فاصااااله کنااااد،  حکاااام
 کااردن حرکاات تقاوا پااای بااا باود، خواهااد حااق حکومات ساااز زمینه نهایاات در چاه آن شااود. نمی جادا
 خاادا حجاات ظهااور باارای شاارای  ساااختن دهآمااا و (صاابر) مساایر باار اسااتقامت (،للمتقااین ةالعاقباا)
 است. (فرج انتظار)

 در علماا نقاش دربااره ایشاان از متعاددی روایاات منسوش به امام حسن عسکری تفسیر در
گر که است شده وارد غیبت عصر  از ،باشایم قائ  آن در مندرج روایات و کتاش  آن برای اعتباری ا
کیااد  از مضاامون ایاان .حکایاات دارد غیبااتر عصاا در علمااا جایگاااه باار عسااکری امااام خاااص تأ
کارده  ایشاان دار امانات و پیاامبران جانشاینان انبیاا، وارثاان را فقهاا و علماا که روایاتی  نیازمعرفای 
 دارنااد  وظیفااه  تنها نااه دیاان عالمااان .(353 - 339: 1409، )امااام عسااکری شااود می اسااتفاده
 دار عهااده ایان، بار افاازون .اناد دهبو آن آغاازگر معصااوم اماماان کاه باشااند حرکتای دهناده ادامه
 هستند. نیز مهدی حضرت ظهور برای سازی زمینه
کیااد و تکاارار عسااکری حضاارت دیگاار کلمااات در   مهاادویت و اماماات مهاام هااای گزاره باار تأ
  تخلااو ال االرض إن» ،...« زمانااه امااام یعاارو لاام و مااات ماان» ماننااد هااایی گزاره ؛اساات آمااده نیااز
  هلل االرض إن» و «ظلماااا   و جاااورا   ملئااات کماااا  عااادال   و قساااطا   االرض هبااا اهلل یماااأل» ،...«ةحجااا مااان

 «.یشاء من یورثها
 مطلبای ،مهادوی هاای آموزه دیگار محورهاای از عساکری اماام از ماناده جاای هب کلمات در
 حضااارت هاااای جنگ آن، بعاااد و قبااا  وقاااایع و ظهاااور عصااار مانناااد محورهاااایی یافااات؛ تاااوان نمی

 1.قیامت روز تا آن از پ  حوادث از همچنین و هانیج حکومت گیری شک  تا مهدی
                                                        

 برافراشااتگی از امااام آن، فقااره آخاارین در کااه اساات کاارده نقاا  عسااکری امااام از را روایتاای کمااال الاادین در صاادوقشاایخ  .1
کوفه خبر می حضرت مهدی سر باالی بر سفید های پرچم  (409، 2: ج1395دهد. )صدوق،  در نجف و 
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 گیری نتیجه
 اسات. گرفته شک  شیعه تاریخ از مهم بسیار اما کوتاه ای برهه در عسکری حضرت امامت

 نسابت حکومات العااده فاوق حساسایت نخسات ؛کناد می تهدید را شیعه جامعه جهت دو از خطر
 پیشاین یاولیا وعده از برخاسته حساسیتی شد؛ خواهد متولد عسکری امام از که فرزندی به
کنااون کاه امااام یااازدهم از موعاود تولااد باه  ویااران ،دوم و کنااد می تهدیاد را مهاادی امااام جاان ا

 مهدویت. و امامت به شیعه اعتقادی باورهای شدن
 صاورت امیاد ایان باه و دارد اول حساسایت در ریشاه ،جوانی عنفوان در عسکری امام قت 

 پیچیاده تدبیرهایی با عسکری امام ولی ؛کند جلوگیری موعود مهدی دتول از که گیرد می
 سااوی از و دارد پوشاایده مااردم و حکوماات چشاام از مهاادی تولااد سااو یک از توانساات ظریااف و

 عصر های تالطم در شیعه حفظ برای را وکالت سازمان غیبت، عصر بانینا برخی تعیین با دیگر،
گا ایجاد با همچنین و کند حفظ غیبت  و اقاوام برخای در فرزنادش جایگااه و تولاد باه نسابت هیآ

 کنتارل را غیبات اولیاه های ساال اختالفاات اطالعاات، انتقال طبیعی جریان بر تکیه با و دوستان
 نماید. استفاده آن از خویش برنامه نفع به حتی و ندک

گاااه رهااایی هااای راه و رو پاایش خطااراتاز  را اماات پاادرانش هماننااد امااام  تاارین مهاام و کاارد آ
 بازخواند. مردم گوش هب نیز را مهدوی های آموزه
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، قاااام، مدرسااااة المااااام اإلماماااا  و التبمااااری ماااان ال بااااریق(، 1404بابویااااه، علاااای باااان حسااااین ) ابن _

 ، اول.المهد 

انتشاارات ، قام، مناقب آل أبا  االابق(، 1379شهر آشوش مازندرانی، محمد بن علی ) ابن _
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، بیاروت، اعلمای،  ثباات الهادای بالنماو  و المعجازاتق(، 1425حر عااملی، محماد بان حسان ) _

 چاپ اول.
 داوود، تصااحیح و تعلیااق: کشااف ال ااال )االربعاابن(ق(، 1373آبااادی، میرمحمدصااادق ) خاتون _
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