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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 ویکمشماره هفتاد، هجدهمسال 

  6931 پاییز

 

 های سیاسی ـ اجتماعی بانو حُدَیث، همسر امام هادی بازشناخت نقش

 

 7/7/66: ییدتأ یختار  3/6/66 :یافتدر یختار

 1ناهید طیبی 

به دلیل جایگاا  اجمماا و پ ویتگامگو نناان باا       بیت نقش همسران اهل

اگت. نقش گیاگاو   بیت های کلیدی در تاریخ اهل ، یکو از نقشامامان

، به گبب شرایط پیژ   صار امامات   اجمما و بانت حُدَیث، همسر امام هادی

ت ات ) ا(،، از جملاه مت ا    پ امام زماان  ، امام  سکریامام هادی

هایو نت در تاریخ اگامم،  مهمو اگت که بازشناخت نن، افزپن بر گشتدن صفحه

 متجب شناگاندن بانتان ناشناخمه، پلو تأثیرگذار ختاهد بتد.

هاای گیاگاو پ    تحقیق حا ر، باا رپیکارد تااریدو در صادد تبیای  نقاش      

با تتجه به شرایط تاریدو زمانه حیات اپگت که  اجمما و همسر امام هادی

ماناد    های مغفتل پ بدش بیت ا اگمفاد  از منابع تاریخ  متمو پ تاریخ اهلب

 در منابع، گامان یافمه اگت.  

هلای ااولا اف فرلا های     های این تحقیق، تحمل  شولرا ی   بر اساس یافته

 وااا و سیاسا شستگاه خالفت عباسا و ایز مدیریت بحران ش ون خلااراشیا  

هلای بلاار    ، اف جمله اقشفرفادان امام هاشیبرآمده اف تزاحم و تنرع آ ای 

                                              

،    ن مدد  بیدد پد نرددی ددراددم دخدد     گدد مددس وپوهپگرددامة ملددر   گددم .1
Tayyebi110@yahoo.com.
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ایز با ترجله بله    برش. ش  عصر امام عسکری حُدَیث ش  عصر امام هاشی

های ضدّ ولیعا خلالای    ترودن مسئله امامت شوافشه امام، افزایش فعالیت جدی

عباسا و کا یزا ان آاها، ایجاش محدویت برای اصلحا  و سلایران املام و ایلز     

 تباطات امام و ولیعیان، اقلش بلااران ش  ایلن شو ه برجسلته      ودن شایره ا تنگ

های سیاسا و اجتملاعا بلاار حُلدَیث ش  ایلن شو ه  ا      ورش. با فترین اقش ما

 یلزی بلرای حال     تران همکا ی برای  فع تحیر اف جامعه ولیعا و براامله  ما

 به وما  آو ش. و حا  جان امام فمان بیت باو های مکتب اه 

 
، تاریخ بیت ، بانو حُدَیث، زنان اهل، امام عسکریهادی امام :کلیدواژگان

 های زنان، عصر دوم عباسی. تشیع، نقش

 مقدمه

های زنان در تاریخ، از جمله  وضوهضتاتا ا هت نه  نیازواهد وهازو بها ب واز هازی         نقش

ها نمتر وضرد ورر ا قرار گرفته  ب در وهضاردی    تاریخا ا ت. و  تلل گضناگضن، این نقش

ناو  قهروانهان تهاریخ رهضر      شضد، در حاشی  ب جهت تکمیل زندگا اشاراتا دیده وان  

ههای   ربنهد نه  نقهش    ، از جمل  وانضانا و  شمار وها گیرد. وادران ب همسران ائم  وا

اند؛ اوا نمتر و  تاضان وضوضع وستقل و بهشها   ا ا ا ب تأثیرگذار در زوان  خضیش داشت 

انهد. وخشها از    ب حتا در وضاردی هرگز وضرد تضجه  نوهضده   ب تاریخا و  آنها ورداخت  شده

اختصار ویان شده؛  ها، در ومن تاریخ زندگانا همسر ب فرزند این وانضان و  ها ب نقش بی گا

ر د ن  تر یم جزئیا  ب نهضع   طلود. و  نظر وا تر آن، ربش دیگری را وا بلا وخش وهم

ر خضاهد وضد؛ و  این وعاا ن  وحقق، های آنان، از طریق جایگزیاا ذهاا وحقق ویس نقش

خضیشتن را و  جای همسر یا وادر وضرد نظر قرار دهد ب وا قرارگرفتن در وضقعیت ب شرایط 

وا تمام جزئیا  ذنر شده ا ت، وه  واز هازی    زوان  ن  در وااوع تاریخا وروضط و  اوام

بزی وه  لحها    های این وانضان وپردازد. الوت  واید تضجه  داشهت نه  یهد فهرد اوهر       نقش
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تضانهد وضفهق وه      های ترویتا، اخالقا، ن ادی ب تمدنا وتفاب  زوان خضیش، نمها  بی گا

واز ازی ناول وخشا از تاریخ چهارده قرن ویش شضد؛ اوا تهضان ارائه  دبرنمهایا از آن را    

 خضاهد داشت. 

ویشیا  وستقل ب قاول تضج  و بهشا در وضرد وانض حُدَیث دیهده نشهد ب نگارنهده ایهن     

همراه وا دب وقاله    5336ن  در  ال « وانضی  اورا»ای وختصر وا تاضان  نضشتار، در وقال 

و  چاپ ر هید   زنان و حضرت مهدیدیگر تض ط وؤ س  و بهشا انتظار نضر در نتاب 

ب نیهز   5362شده در  ال  چاپ پژوهشی در باره مادر امام زمانب در فصل وایانا نتاب 

اختصهار   ، و  این وانض وه  مهدی نقش زنان عصر والدت حضرت  حال و شرحوخشا از نتاب 

ورداخت  ا ت. الوت  نضع نگرش و  ایشان در این آثار وتفهاب  وهضده ب ویشهتر وهر نقهش اب      

درواره اوام دبازدهم تمرنز داشت  ب نگاه وستقلا و  این وانض نشده ب نیز زندگا ب نقش بی 

همسر ب »ده ا ت. افزبن ور این، در دب وقال  وضرد تضج  نوض در دبران حیا  اوام هادی

نگاشهت  وحمهداوراهیم   « وادر اوام»نگاشت  تلا احمدی ب وقال  « فرزندان اوام هادی

( و  وعرفا این وانض ورداخت  شهده  76ب  66، ش 5336شده در فرهاگ نضثر ) احمدی چاپ

 های ایشان ورداخت  نشده ا ت. ن  وسیار وختصر وضده ب و  نقش

ههای   هها ب زویاه    ز وقال  حاور این ا ت ن  و  طضر وستقل وا تضج  وه  گهزارش  اوتیا

، و  ورر ا وجمضت  ویت وانده در وااوع تاریخ اهل های وغفضل تاریخا وضجضد در وخش

 های وضجضد دارد.  های وانض در ود  تمر بی ورداخت  ب تالشا ورای تحلیل گزارش نقش

 الف. مفاهیم سازنده

 نقش . 1

ب  نهردن  خهار   وعاای و  نقش، واده نقش، دب وعاای وتضاد ذنر شده ا ت؛ ابّلا ازورای 

 و  «الشَعر نقش»نماند.  واقا آن از چیزی ن  طضری و  ا ت؛ دیگر شاء شاء از دبرنمضدن
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 زوهین  ربی نه   اثهری  یها  ردّ وا ب نقاش و  نار ب تمل وعاای دبم، 5وض ت. نادن وعاای

شاید وتضان این دب وعاا را در هم آویخت ب گفهت وها    2شضد. واشضد، نقش گفت   وا حارل

آفریاا فردی، اثر ب وضقعیت ویشین از وین رفت  )وعاای ابّل( ب اثر ب حالت جدیهد وهر    نقش

واند )وعاای دبم(؛ و  تاضان وثال، وا نقش ربشاگری ید تالِم، جهل و  وضوضع  جای وا

واند. در  در  ای  این ربشاگری ور جای وا ربد ب آگاها ب تلم، نقشا ا ت ن  از وین وا

ربد،  وها  انتظهار  وعهیّن  جایگاه ید احراز واا وت و  فرد از ن  شاا ا و  رفتارهایا جاوع 

ور ا اس این تعریف، از آنجا ن  همسر یا وادر اوام وضدن، جایگهاها   3شضد. وا گفت  نقش

ناد، ورداختن  در ذهن ایجاد واا ت ن  وضجب انتظار رفتارهایا وتفاب  از دیگر وانضان را 

 های آنان اهمیت دارد.  و  زندگا ب نقش

 نقش سیاسی ـ اجتماعی. 2

 یا ت و  وعاای خاص، یعاا هر اوری ن  وروضط و  دبلت، ودیریت، تعیهین شهکل،   

الوت  وعاای تام آن، همان ودیریت ب تعیین شکل  4وقارد ب چگضنگا فعالیت دبلت واشد.

ههای   تضان گفت ن  نقهش  . از وجمضع تعریف نقش ب  یا ت واب چگضنگا فعالیت ا ت

ها ت ن  وهدیریت ب چگهضنگا فعالیهت در     ای از فعالیت  یا ا ب اجتماتا، ناظر و  گضن 

گردد.  دهد ب تأثیر اجتماتا دارد ب وا فعالیت ب حضضر  یا ا همراه وا اجتماع را شکل وا

های وهدّ شهیعا ب وهدّ تلهضی      ور فعالیتهای وانض حُدیث، و  نضتا در ورا از آنجا ن  نقش

گرفت، در وقال  حاور، از ارطالح وذنضر ا هتفاده شهده    د تگاه حکضوت توا ا قرار وا

 ا ت. 

                                              

 .074،ص5،جملیممق  یس  لغرف  و، بن.1

.252ص،8ج،خهذ ب  لغر حمس زگمد،محمسبن؛01،ص5،جرا ب  لین حمسفم گیسد،بنخلی .2
فمگنگعل م ةام عیقمن؛پ لی مآپخ   پخ مب خ م  ،378،صشن سیمب نیة مل ،ر ئنبمپو.3

 «.نقش»،ذ  پ ژهبیسام

.213پ212،صد نرن م سی سیآش  د،د    ش.0
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  زن در عصر دوم عباسی. 3

 ق( و   وب اقتدار  یا ها ب نظهاوا د هتگاه حهانم    232ه532در تصر ابّل توا ا )

 چادانا در اوضر  یا ها نداشهتاد؛   ب بجضد خلفای قدرتماد در ترر   یا ا، زنان دخالت 

اراده، ب نیز  لط  ب نفضذ  ق( وا ربی نار آودن خلفای وا334ه232اوا در تصر دبم توا ا )

ای قدرتماهد در وایگهاه خالفهت     ترنان ور د تگاه خالفت توا ا ب تضاول دیگهر، ودیهده  

 ری آب و  بجضد آوهد؛ زنهانا نه  در وها نسهب قهدر  ب جمهع       « قهروان »ا الوا و  نام 

  دار، وههدیر،  رور ههت ب ویشههکار بنیههل، خزانهه  نردنههد ب در جایگههاه ثههرب  تههالش وهها

 هها در دروهار خلفهای توا ها، از طریهق ایهن        ورخها از تهزل ب نصهب    5گرفتاهد.  قرار وا

 دبران خالفت وتضنل، اوتدای نفضذ زنهان در دبلهت توا ها وهضد      2گرفت. زنان رضر  وا

 مسهرش، حوشهی  ربوها در د هت داشهت. از      ب زوام اوضر ب وساد حکضوهت را در باقهع ه  

 212در  هال   ،المعتهز وها   جمل  نارهای ایهن زن، باگهذاری بتیتعههدی وه  وسهرش،      

 ای و  نام امّ وض ها هاشهمی  را در وراوهر بزرای دروهار قهرار داد       بی قهروان  3هجری وضد.

ضان تضان حضضر فعال زنهان تلهضی وه  تاه     در چاین فضایا، نما 4ب ور آنان وسلط  اخت.

طیف وقاول توا یان را نادیده گرفت؛ زیرا شرایط همهضاره در دب طیهف وقاوهل تأثیرگهذار     

 ا ت. 

                                              

 بن1 .   مناظمة زد، ج ص13، ،321 322پ رح   ، عمم ض    لمب؛ ع  می فی   نس ء أعالم ، ،5ج
.27ص

2 . طبمد، جگم ن .ك  254ص،8، ؛ نی  حسن،  بم گیم حسن پ  س نی .ك    سی سی  السالم خ    
.051د002ص،3ج؛گم ن،034ص،2،جپ الةام عیپ  ثق فی

،18خ     السالم،ج،ی؛ذگب220ص،3،جشذ  ت  ذگبفی خب  منذگب،یعم دحنبل .ك  بن.3
 .017ص

.22،ص8،ج  ک م فی  ا     ثیم،. بن0
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 نامه بانو حُدَیث ب. مروری بر زیست

نه  وهیش از  هال     5نایزی از اهالا وغرب ا الوا وهضده  تردید، همسر اوام هادی وا

امّ بلهد وه  شهمار    ، ق و  ویت اوام بارد شد. بی و  با ط  تضلد فرزنهدش از اوهام  236

آید. دتیل تعدد ا اوا اوها  ابتد ب نایزوضدن وادران هفت اوهام وعصهضم، در واهاوع     وا

 52های وضجضد، تعداد ا اوا وانض و  وهیش از   ور ا اس گزارش 2وسیاری تحلیل شده ا ت.

)م  الهثل   اوها  ترین، نقل از اون شضد. قدیما ر د ب اختالف فرابانا در وااوع دیده وا نام وا

؛ وه  اب  همان  گفته      قد  سدم نر»دانست  ب لفه   « ا ماء»ق( ا ت ن  نام بی را 321

ههای خهاصّ وهادر     را ن  از بی گا 4«وُضَلَّدَه»همچاین، ارطالح  3آبرد. را نیز وا« شضد وا

نوضدن انتساب نتهاب وه     وا تضج  و  قطعا 1ناد. ا ت، ورای این وانض ذنر وا اوام روا

تضان این نقل را وای  تحقیق قرار داد. افزبن ور ایاکه  در ههیم واوهع     مانضیساده وذنضر، ن

                                              

 .737،ص  س ّ  نظیمح خمش می،؛ بن020،صدالئ  الم مرةم مطبمد،بنمحمس.1

.203د204،ص1،جخ      غیبرةه  طالعبیرام، .ك محمسصس ،.2
محمس ض سیسمل صم،محقق یکنشس؛مىد دهنسب (م325)بغس دى  ثلج بى بنب خمویش ثم،  ن.3

 س د دهنسب نفمونجب    س     نةال ى،حسینى .3؛ ض  م م.2ةهضمى؛علىبننصم.1 
خر ب بن.5بغس دى؛  ثلج بى بن.0ف    بى؛محمسبن حمس بیرام  نک ب خ ة ب  س ملاقسپى.

مخالف فم در  نسد شا پ حس صلى پ   ت،  ن سسمىنظمب  س ،شسهنق  خیم ئم  زرا بنص ص
نق    پ   ت زبمخىفقطر ةهضمى. س شسهد دهنسب   ر ن زگم كب پ نسرمدهنق   آن

 پدمىشم  ب سنّ  گ   پ  ن زرمده، نسب  پب    س     نع ملى،حمّشی پط پپوبنسیس.
پىماأخم ن ز پ   ت،بمخىپ ى س ؛ثلج بى بن س ،منس ب پب را بر نفمى نس.چه  میند ده
گ ىدپ هد نق   نح  ،گمب .خصیبى  خر ب بنب را بنسب  س ،گمچنین. س شسهنق نی 

،را بن م را بخ    سیمهملص م ن ف   ) .ك نمم.نس  دپ حسىمؤ فپشسهنق مالسد فم د زمخالف
(بی  گ 

 مُ َ َّسَهگ  نس.ب فمدغیمعمب)عیم(ر د سمزمینعمبیپ  بالد سالمیما  سش د،.0

  ق  پم  ّسةسم نر،   سالمعلی   لسکمدّعلیّبن  حسن مّ »120،ص  بی أگ خ      ثلج، بی. بن5
«.أسم ء
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وضدن وانض ذنر نشده ا ت ب  مان  ههم فقهط در    وتقدم ب وتأخر دیگری، نام ا ماء ب وضلّده

 نضیسد:  ق( وا336شضد. ا کافا)م  دیده وا اثبات الوصیة

ز گفتهه شهده و   مادر وی، امّ ولدی بود که نام او را سوسن گفتند و حُدیث نی

  1.خدای داناتر است

وااوراین، در قرن چهارم، امّ بلد وضدن ب نام  ض ن ب حُدَیث، وهرای وهانض قطعها وهضده     

ناد؛ امّ بلد وضدن ب نهام   ا ت. شیخ وفید، تاها و  دب باحد اطالتاتا در وضرد وانض اشاره وا

ر وضرد وهانض اشهاره شهده    و     وضرد د عیون المعجزاتاوا در اباخر قرن واجم، در  2حُدیث؛

نام حُدیث یا حدیث  ب  لیل نه  نضیسهاده   « قیل»ا ت؛ امّ بلد وضدن، نام  ض ن ب وا لف  

را ورای « العارفا  الصالحا »داند. همچاین، تاها واوع نهن ن  برف  تر وا آن را رحیح

 3انهد.  ا ت ب تمام وااوع وسهین وه  آن ا هتااد نهرده     عیون المعجزاتاین وانض آبرده، همین 

س سدن» 4،«شَدکَ   ن بیةدر»های دیگری داشت  ب ا اوا   نضیساده در این نتاب، افزبده

، تهدم  «ا  اتلهم »را ذنهر نهرده ب وها لفه      « حُدیث»ب در انتها  6« قضس» 1،«  مغمبیر

ق نگاشت  شده، 455ناد. گفتاا ا ت، این نتاب ن  وس از  ال  اطمیاان خضد را اظهار وا

 آبرد. وار وا رای ابّلینوطالب فضق را و

                                              

 .313،ص2،ج ألن    سک فی،.1

.313،ص2مفیس،ویرین،ج.2
 .130،صعی ن  ملی  تعبس   گ ب،بنحسین.3

شَکَ ، گ ن ب .شَکال،ب ملن ددخامد س ر د سفیسدچرم پسمخیب شسپشُکلر،ب ملن د.0
خ  نملن دقطلی نس، ِعم بپضبطنس  د.بن بم  ن،نمیگ نی س ؛ م د من بلیر   نن م  آپ دهگنسم

(358،ص11،ج س ن  لمب  ،منظ؛ بن12،ص14بم دآنذرمرمد.) .ك  زگمد،خهذ ب  لغر،ج
س سن، گ مغمب..5
پة دد  د،دالئ  الم مرد راب غ ،  ن فظد سهنرسپحایمنغ س ر د چ پد امد زرا ب.2

 پدخصحیفس سنب شس. پ، حام  مید راب غ نیس . ز  ن
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ق وها  5561وضده ب در  ال    لم قیر آلث   ن  در نتاوخان فصول المهمة ای از  در نسخ 

ذنهر شهده   « حدا »وار  وقدو  ب تصحیح تضفیق الفکیکا نگاشت  شده، نام وانض ورای ابّلین

 ر د، تصهحیف حُهدیث واشهد؛ زیهرا در ههیم واوهع دیگهری دیهده         الوت  و  نظر وا 5ا ت.

، ناوا «حروی »آید.  واشد ب نام وستقلا و  شمار نما نیز تأنیث حُدیث وا 2شضد. حُدیث  نما

احتمهال، تصهحیف حُهدیث یها      شضد ب و  دیده واکشف الغمة وار در  ا ت ن  ورای نخستین

ورخا از نضیسادگان وا ا تااد و  این نهام نه  وعاهای حهرب را دارد، نتیجه        3حُدیث  ا ت.

نرد ب شاید همراه خانضاده در یکها از   ی و  تاضان نایز در ودیا  زندگا وااند ن  ب گرفت 

ر د ن  وها تغییهر    اوا و  نظر وا 4تواس و  ودیا  آوده ا ت؛ های تصر حکضوت واا جاگ

وار  ورای ابّلین«  لیل»تصحیف رضر  گرفت  ا ت. نام کشف الغمة در « ر»و  « د»حرف 

تودالضهاب)م قرن  ون آبرده شده ب  پس وحمد الوصیةاثبات ق( در 346تض ط وسعضدی )م 

آبرده شده ب در  فرق الشیعةنیز تاها در « تسفان»نام  1آبرد. واعیون المعجزات ( آن را در 1

 قضس،  هلیل،  همان ،    6هیم واوعا اتم از ویشین ب وسین، از نام وذنضر یاد نشده ا ت.

اسضب و  طوری )م قرن وهاجم( دیهده شهده    ودالئل اإلمامة وار در   ض ن ب شَکل نیز ابّلین

و  طوری را نپذیریم، وتن این اثر وروهضط وه  ابایهل    دالئل اإلمامة اگر انتساب نتاب  7ا ت.

تضان اطالتها  آن   قرن واجم وضده ب در رضر  هماهاگا وطالب وا وااوع وعتور دیگر، وا

                                              

.1484،ص2،ج ألئمرملمفرفی  مهمر  فص  صب غم  کی،. بن1
 .313،ص2مفیس،ویرین،ج.2

 .014،ص2  بلی،ررف  غمر،ج.3

.102ص،74،میل فمگنگر ثم،ش«م د  م م»،محمس بم گیم حمسد.0
 .135ص،  ملی  تعی ن،عبس   گ ببنحسین.5

 .02،صفمق  ریلرن بخای،.2

7 .  بن020،صدالئ  الم مرطبمد، ؛  بن021،ص0،ج  من قبشهمآش ب، ؛ ،  س   نظیمح خمش می،
 .1484،ص2صب غ،ویرین،ج؛ بن737ص



 699  6931پاییز ، هفتادویکمسال هجدهم، شماره              

مُاَفَمِّشَدر) د »ب « ن  ما»شهرآشضب نام  اون 5را و  تاضان اثری وتقدم وضرد تضج  داشت.

وتفرش ، تاها در این نتاب دیده شده  2آبرد. را نیز و  تاضان نام وانض وا« منفمش (  ْمَغْمِبِیةر

نضیسد: نام وهادر   ذنر شده ب نضیساده وا هدایة الکبریرا تاها در « غزال  وغروی »نام ا ت. 

 3ای نیسهت.  شهده  نام ثوهت  وضده؛ بلا غزال « غزال »ا ت ب گفت  شده « حُدیث»، اوام

و  خصیوا در اثری در قهرن چههارم،    هدایة الکبریوس، ررف نظر از اثوا  انتساب نتاب 

سهر اللسلهسة العسویهة    ای ورای وانض نوضده ا ت. نام ریحان  نیز تاها در  شده نام ثوت« غزال»

 4آبرده شده ا ت.

ههایا واناهد    ا ت ب نهام وااوراین، نام حدیث ب  ض ن در ویشتر وااوع وتقدم ذنر شده 

های: ریحانه ، شَهکَل،  هقضس، غزاله  ب      تصحیف حُدیث ا ت ب نام« حروی »ب « حدا »

تسفان، تاها در ید واوع یا قضل وعیف آبرده شده ب قاول اتتاا نیست. ولیّت این وانض را از 

تضان ا تخرا  نرد ن  چهضن نهام شَهکَل     وا 1«س سن  مغمبیر»و  «شَکَ   ن بیةر»تعاویر 

تهضان بی را   وا« س سن  مغمبیر»شضد ب وا ا تفاده از  وذیرفت  نشد، اواف  آن نیز رد وا

وضدن، وغایرتا وا هم ندارند. نای  وهانض،   نایزی از والد وغرب دانست؛ هرچاد نضوا ب وغروا

دیث لضح ه ن  وحل تأول ا هت ه   در ح عیون اخبار الرضها ب تاها در  6وحمد وضده اُمّ اوا

 7اُم الحسن ذنر شده ا ت.

                                              

1 نمل .  .ك  فمپش نی، صفمد طبم ةمبنمحمس» هلل  الم میآملدم حس،«رپدالئ  و  عل م پ  یث،
 .225،ص38پ37ش،1380زمسا ن

 .385،ص2  بلی،ویرین،ج.2

 .328،صگس  ر  کبمد،خصیبی.3

 .30،صسم  سلسلر  لل  ر ب نصمبخ  د،.0

 .737ح خمش می،ویرین،صطبمد،ویرین؛ بن.5

 .234،ص  غیبر؛ط سی،083،ص1،جبص ئم  س ة تصف  قمی،.2

.04،ص1،جعی ن خب    مض صسپق،.7
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در وجمضع، ووحث امّ بلدوضدن وانض، در وااوع قرن چهارم ب واجم وطرح شده ب از اخوار 

تضان گفت نام حُدَیث )یا حَهدیث( ب   در ا اوا اب، وا بجضد اختالف وسیار، وا 5قطعا ا ت.

ضده؛ اوا ایاک  چگضنه  وه  ودیاه  بارد     ض ن، ویشتر وطرح شده ا ت. بی از والد وغرب و

ههایا در ایهن    زنها  شده ب وا خاندان اواوت ویضند یافت  ا ت، وشخص نیست ب تاها گمان 

ب  وضرد بجضد دارد. ورخا بربد وانض و  خاندان اواوت را ور ا اس تضلهد اوهام تسهکری   

دیگهر نه    ورخالف نایهزان   3اند. ق تخمین زده253تا  251های  وین  ال 2اوام هادی

 ب اّم بلد هستاد، در وضرد نیفیهت بربد ایهن وهانض وه  خانه  اوهام ههادی        وادر اوام

ب وهاجرای حضهضر بی نهزد اوهام     « لما ادخلت... »ها وا جمل   دا تانا ذنر نشده ب گزارش

هها وعمهضت     ب  خاان آن حضر  آغاز شده ا ت. از آنجا ن  ور ا اس گهزارش  هادی

شدند، واناد: حَمیده، نجم ،  همان  ب نهرجس،    ر اوام ورگزیده وانایزانا ن  و  تاضان واد

ر یدند ب این وانض ورخالف آنهها وه  خهضد اوهام بارد شهده،       اوتدا و  خدوت اوام ویشین وا

، یعاها  ، وس از شهاد  اوام جهضاد اوام هادی تضان دریافت ن  بربد اب و  خان   وا

 ید: ق و  وعد وضده ا ت. شیخ تواس قما گض226 ال 

 کهاف   و بوده زاده پادشاه خودش والیت ]بانو[ در که است 4الخسود جنّاتدر 

 وفهات  از بعد ایشان دادرس و پناه و شیعه مفزع )پناهگاه( که او فضیست در است

  5 بوده است. علکرى حلن امام حضرت

                                              

 .313،ص2؛مفیس،ویرین،ج82. سک فی،ویرین،ص1

ق س .231،قپخ  س م معسکمد212،خ  س م مگ دد.2
 .102ص،74،میل فمگنگر ثم،ش«م د  م م»،محمس بم گیم حمسد.3

  ملص مینپخ     ألنبی ءپملمفر  حسنى السم ءشمحح  )  ن  ةس پ من  ملم    خل دةن ت.0
چ پسنایآن،ب .آب دد س خ خ ن م میمؤمنمحمسبن،نا شا محمس ض (،ب  ف  سیّر...پعرم أل بلر

ةن تگمس نیص  تگمفا  س .)حسنقممدممب ط س پخمةم عمبیآن،خ سطسیس1378س  
(38ص،  خل د

 .1047،ص3،جمناهی آلم  .شی عب وقمی،5
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وها نسها ازدبا    این وطالب، در وااوع وتقدم یافت نشد. اوام ههادی ب تسهکری  

رب، گفت  شده: از بجضد همسهر   همسران آنان نایز ب ولد یمین آنها وضدند. ازاین نکردند ب

آگاها نداریم ب تاها امّ ابتد )وادر فرزندان( وهرای بی  )حرّه( ورای دب اوام تسکریین

  5ذنر شده ا ت.

شضد ن  ورای وضتیش فرزند آبرد؛ اوا ایاک  تالو  تسهتری   اُمّ بلد، و  نایزی گفت  وا

، نشانگر این ا هت نه  همه  فرزنهدان اوهام      «اُوّها  ابتد»را آبرده، ن  « اُمّ ابتد»تعویر 

،  ،  ید وحمهد داند ب در این رضر ، وادر اوام تسکری را از همین نایز وا هادی

ق( اوام 661)م  مصباح کفعمیاز  2داند. واا و  نقل وجلسا، حسین ب جعفر نذاب را یکا وا

واها   4شت  ا ت ب غیر آن، همسری ورای بی ذنر نشده ا ت.دا 3تاها ید  ریّ  هادی

وهضده ب رهفا  ارهیل ب شهرافتماد ب      ور این نقل، وانض حُدیث تاها همسر اوام ههادی 

زوان وا هشت خلیف  توا ا وضد   خابتماد ورای بی ذنر شده ا ت. دبران زندگا وانض هم

نردند. این خلفها توهار     وان  و  شیضه خاص خضد ور شیعیان فشار  یا ا ب ربانا بارد 

ق(، واتصر 247ه232ق(، وتضنل )232ه227ق(، باثق )227ه253توا ى ) وضدند از: وعتصم

ق( ب 216ه211ق(، المهتدی وا  )211ه215ق(، وعتز )215ه243ق(، وستعین )243ه247)

د. تا ا  رخ دا ق(. ویشتر اتفاقا ، در دبران وتضنل ب وعتمد تلا276ه216ا  ) المعتمد تلا

تههری وههرای  ، فضههای  یا هها واا ههبزوههان وتضنههل ب هاگههام تضلههد اوههام تسههکری

ق( وهها بجههضد 247ههه232ب شههیعیان بجههضد داشههت؛ اوهها از تصههر وتضنههل ) ویههت اهههل

                                              

 .75،صپ آل   نبیخ     فی س  رخسامد،.1

 .117،ص54،جبح   ألن   میلسی،.2

سم ّ د  غ ،ب ملن دنفیسپب شم ف  س ؛  با مل نیسخ پخمنسپب ممپتنی بم دآنگفا شسه.3
 (378،ص10،ج س ن  لمبمنظ  ، س پسمَپ ت،ب ملن د شم ف س .) بن

سُمَ نَرُنَقْشُخَ خَمِ ِحِفْظُ  ْلُهُ دِمِنْأَخْلَ قِأُمُّ ُ »202(،صکفلمی)ةنر ألم ن    قیر ل  مصب حرفلمی،.0
رفلمیم ة د،  نمطلبد سهنرس.مصب ح  با د «  ْمَلْبُ دِرَ نَ ْ َ ُسُمِّ ةرٌ َ غَیْمُپَرَ نَ َ ُخَمْسَرُأَپْ َ د.
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ن  در رفتار ودّ تلضی شهر   بزیر وتضنل ب وعتمد 5ق(،263خاقان )م  ون یحیى ون تویدا 

 2داشت، دبران دشضاری آغاز گردید.

  های مربوط به همسر امام هادی گزارشج. 

توان به مواردی با محوریت  های مربوط به بانو حُدیث را از یک زاویه می مجموعه گزارش

ای  بندی نمود و از زاویه های وی طبقه های مربوط به نقش بیان صفات بانو و گزارش

 های وی چینش کرد. دیگر، بر اساس ترتیب نقش

 های بانو حُدیث ویژگی. گزارشی با محوریت 1

وهار در قهرن    اند. این تعویر نخستین در ورخا وااوع، بی را از تارفا  ب رالحا  ورشمرده

شضد ن  تضریف نضیساده نتاب از وانض ت ب وه    دیده وا 3عیون المعجزاتواجم در نتاب 

نقل از وعصضم نیست تا و  تاضان بی گا بی وطرح شضد. وجمضت  واهاوع وسهین از بی   

اند. افزبن ور ایاک  در انتساب نتاب و  تودالضهاب تردیهد جهدی    این وطلب را آبردهنیز 

بجضد دارد؛ حتا اگر و  تاضان وطلوا ن  در اثری در قرن واجم ذنر شده، وطرح شهضد،  

تاها نظر ید نضیساده ا ت ب قضل وعصضم نیست تا وضرد تأیید ب وحهث قهضی ب جهدی    

 زوانا نضیساده وا دبران حیا  همسر اوام هادیتاریخا قرار گیرد. از  ضیا، فارل  

ای بجضد داشت  واشد؛ زیهرا خهضد، اب را    ناد ن  ورای ویان چاین وطلوا، با ط  اقتضا وا

 درک نکرده ا ت.

                                              

قب  قّرخبلیس208خ ق نخ زم نقا ما ر ،پز مپدب دپمسالین پ  د س  نب حییبنعبیس هلل.1
قب ط  ن گه نی زدنی  ف .223رمدپوس زونجس  ،ب بغس د ف پپز مملامسشس.پدد س  

(132،صخ     إلسالم)ذگبی،
 .078،صمق خ   ط  بیین ب   فمج صفه نی،.2

 .135عبس   گ ب،ویرین،صبنمنس بب حسین.3
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 های ناظر به پیش از پیوند با امام هادی . گزارش2

شده ا هت؛   وا این وانض آبرده گزارشا از ابّلین والقا  اوام هادی 5اثبات الوصیةدر 

 حضهر   آن آوهد،  الاقهى  تلهى  اوام نزد تسکرى حسن اوام وادر  لیل، ن  بقتى

: ب وه  بی فروهضد   ا هت  هها وحفهض    ناوهانا  هها ب  ولیدی گزندها، ها، آفت از  لیل: فروضد

 نمایهد؛  داد ب تهدل  از وُهر  را زوهین  نه   خضاهد نهرد  تطا و  تض را خضد حجت خدا زبدى و 

 حضهر   وه  آن  ودیاه   در تسهکرى  حسن اوام  تم شد. وادر ب جضر از وُر ن  گضن  آن

 وهدرانش  بتد  نظیهر  اب، نماى ب نشض ب بتد . و  دنیا آبرد ودیا  در را ب بی شد واردار

 2.وضد

از جمل  رفاتا ن  وا ا تفاده از گزارش فضق و  نقل از وعصضم در وهضرد همسهر اوهام    

اوراض ا ت ن  در وهمن گهزارش     ها ب ذنر شده، دبری بی از آفا  ب ولیدی هادی

وهار   آوده ا ت. این وطلب ابّلهین  وروضط و  ویضند بی وا اوام هادی 3شده ظاهر تقطیع و 

 منتههی اممهال  ها وعهد در   ق( دیده شده ب قرن346واسضب و  وسعضدی )م  اثبات الوصیةدر 

ملههند امههام  پ ملههند امههام هههادی ( ب  ههپس در 616، ص 2،    )شههیخ توههاس قمهها 

 موسوعه امام علهکری ( ب 12، ص 5)خزتلا،    موسوعه امام هادیب  4علکری

آبرده شده ب واوع دیگری وتهذنر   اثبات الوصهیة ( وا ا تااد و  همان 44، ص 5)خزتلا،   

 مهرو  الهبه   ق( رهاحب  346آن نشده ا ت. گرچ  در انتسهاب نتهاب وه  وسهعضدی )م     

                                              

آن ز س .میلسىممپج  ذگب  نرا بد قمنچه  منا شا شسهپمنس بب مسل ددص حب.1
،ص142؛گم ن،ج25،ح32،ص1،جبح   الن   بسی   ساف دهنم ده س .)میلسی،بح   ألن   د 

21) 

 .200،ص ثب ت   صیرمسل دد،.2

 آغ زشسه س .« م  دخل سلی ...»گ   شب .3

0 . محمسبنعلى  حسنأبى  ه دد إلم ممسنسعط  دد، ص ،11 گم ،   لسکمد إلم ممسنس؛
 .00،صعلىبن  حسنمحمسأبى
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یاک  نتاب در قرن چهارم نگاشت  شده، تردیدی نیست ب اشکات  جدی بارد ا ت، اوا در ا

تضان و  تاضان واوعا وتقدم، و  آن ا تااد نرد. اهمیت دیگر نتاب در ایهن ا هت نه      وا

 5اند. نرده نقل آن از بحار األنوار در واناد وجلسى وسین نضیسادگان

 های بانو حُدیث در عصر امامین عسکریین د. بازنگری نقش
 واکاوید: و امام عسکری توان در دو دوره امام هادی را می های بانو نقش

 . نقش بانو در دوران حیات امام هادی1

وا خالفت شش تن از خلفای توا ها وصهادف وهضد؛     ب    ال  اوام هادی اواوت  ا

وهاه(،   6ق(، واتصر )حهدبد  243ه232ق(، وتضنل )232ه227ق(، باثق )227ه226وعتصم )

ههای وتعهدد، وهرای اوهام ب      ق(. وعتصم و  وهان 214ه212وعتز ) ق( ب212ه243وستعین )

نرد ب باثق تا حدبدی ربی  اتتهدال داشهت ب نمتهر از دیگهر      شیعیان وحدبدیت ایجاد وا

های زیادی  ب شاید و  همین  وب، در ود  خالفت بی آوضزه 2داد خلفا شیعیان را آزار وا

در دروهار خالفهت راه    ارهحاب اوهام  ور جای واند. نیز در این دبره،  از اوام هادی

ورداختاد؛ اوها   یافتاد ب ویان وردم آزادان  حضضر داشت ، و  حلّ وسائل ب وشکال  وردم وا

 3وا ربی نار آودن وتضنل، بوعیت شیعیان تغییر یافهت ب ابوهاع رب وه  بخاوهت گراییهد.     

 در دبران حیا  بی، در دب وره  ویش از فراخضان اوام های همسر اوام هادی نقش

 و   اورا ب وس از آن، قاول ورر ا ا ت. 

زبدی  جهضرا؛ وه    ولئهت  نمها  تهدت   األرض یمأل خلق  تلى حجّت  اللّ   یهب»توار  

 نه  از   گضنه   ناهد؛ همهان   خدابند حجت خضد ور خلقش را ن  زوین را آناده از تهدالت وها  

                                              

.21،ص142؛گم ن،ج25،ص25؛گم ن،ج32،ص1،جبح   ألن   میلسی،.1
د87،صب   خ    خالف عب سی زآغ زخ و   نآ ةه آگ گیبیرام، .ك  حمس ض خضمد،.2

147.
 .327،صخ    فخمد  طقطقی،. بن3
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« یههب »ن  وا حرف  ین ور  ر فعهل   اثبات الوصیةدر « خضاهد وخشیدظلم وُر شد، و  تض 

 ب تضلهد فرزنهد وهانض دارد     وهضدن زوهان والقها  وها اوهام ههادی       آوده، اشاره و  نزدید

فرزند  تمرب تطار ور این وطلب ن  اوام تسکری ون ب همچاین، خور شیخ وفید از تلا

 وهر، زوهان بربد وهانض وه  خانه  اوهام،       تر اوام هادی ا ت، تصریح دارد. در وقال  حا وزرگ

 هال  وهضده    53 شضد. در این زوان، اوام هادی ق تخمین زده وا236و  طضر حداقلا، 

 ا ت. 

دیگهر   فرزنهد  وحمد ) هید وحمهد(،   اوضجعفر ناد ن  در زوان حیا  شیخ وفید نقل وا

 اوهام  هسهتاد   ندام و  شما فرزندان ترین ور د: نزدید الحسن، از اوام وا اوض حضر 

 خهضدم  ایاکه   تها  ندانیهد،  اواوهت  وقهام  نظر از و  ون تر نزدید را ندام هیم ایاد» فروضد:

 تهاب  ایهن  از وهیش  نه   وهن  رابی گضید:« .نام وعرفى شما وراى را فرزندانم ترین نزدید

 وه  د هت   شهما  از وهس  اواوهت  ای نضشهتم: اوهر   در تریض  چادى از وس نداشتم، تحمل

 را اواوت اوضر فرزندانم ترین وزرگ»: داد وا خ شضد  اوام وى اداره شما فرزندان از ید ندام

اوضوحمهد )اوهام حسهن     تمرب تطار وس از ویان خور گفت: حضهر   ون تلا« .ناد وا اداره

، وااوراین، ابّلین فرزند اوام ههادی  .وضد تر وزرگ اوضجعفر ) ید وحمد( از (،تسکری

 ب وادرش حُدیث ا ت.  اوام تسکری

ق، یعاا زوان فراخضان اوهام وه   هاورا را در ودیاه  زنهدگا      233تا  236 ال  وانض از

ناد. گزارش خارا از نقش ب تأثیر وانض در ابواع  یا ا ه اجتماتا ودیا  ب شهیعیان    وا

تضان حدس زد ن  وه    در این     ال بجضد ندارد؛ اوا وا تضج  و  فشار ب اختااق حانم، وا

ب  ویت ب ایجاد وحدبدیت ورای خانضاده اهل 5هرثم  ون هاگام تفتیش خان  تض ط یحیا

 تفاب  نوضده ا ت. شیعیان بی، وا

                                              

 .322،صخذرمة  خ  صة زد،سبط بن.1



 یهمسر امام هاد یث،بانو حُدَ یـ اجتماع یاسیس یها بازشناخت نقش 611 

،  کرده همراهی می 1با توجه به اینکه فرزند دوساله حضرت نیز ایشان را در سفر به سامرا

 رسد که بانو حُدیث، امام را در این سفر همراهی نکرده باشد. بسیار بعید به نظر می

  خانوادگی( سیاسی و روانی دستگاه خالفت عباسی )مسائل برونتحمل فشارهای 

ق( اداو  داشت؛ 247ه232ق(، تا زوان وتضنل )253ه563 یا ت وداراگرایان  وأوضن )

های وتضنل، این وهضد   اوا از آن وس، فشارهای زیادی ور شیعیان بارد شد. از جمل   یا ت

، وایتخت خضد،  اورااش، از ودیا  و   ق و  همراه خانضاده233را در  ال  هادین  اوام 

وتضنل در ناو  و  اوام ورای جلهضگیری از حسا هیت   گرچ  فراخضاند تا تحت نظار  واشد. 

اوا رفتارههای وعهدی اب،    2وردم ب وا خگضیا و  افکار تمضوا وحتروان  ورخضرد نرده وضد،

هرثم  قول از  ون تض ط یحیا تفتیش وازل اوام 3حانا از  یا ت ودّ تلضی بی وضد.

شهرآشضب وه  ایهن    شد. اونشکاا، اجوار ب زبر وا تضانست ودبن حروت خرب  از ودیا ، نما

 شیخ اوا وااوع ویشین در این وضرد  انت ا ت. واا و  نقل 4زبر ب اجوار تصریح نرده ا ت؛

 در ربز و   اورا، و  د تضر وتضنل بی را و  ود  یهد  وفید، در آغازین ربز بربد اوام

نگهاه   رای فقرا وهضد،   ها ب و  توارتا وهمان ن  وحل نگاهداری ناربان «رعالید خان»

                                              
1 ب هلل،مناصمما ر ،ب هلل،    ثقعب سی،ملاصمپب دهعب سیخلف دو  اخ قمننیم زبیشس ممّ ،.

س  33میم عس   زبیس گ ددملامس،د   نشهمحک م رمدنس. م ممهاسدپملا ،مسالین،

خح  شهم   ن د     خ د شس سمم قب  م م  ب دخلف دگ د عب سی خلف دحک م فر  د ی ب .

سحک م زم ند خص صب    م،  ند شیلی نم  یپضلی عب سی، ب دما ر ،  صفه نی،).خ 

مسفن500صویرین، س ممّ ، عسکمدحسن م مپگ دد م م(  م مدخامخ خ ن،حکیم ،

سم ن ة  د م د نمگسپعسکمدحسن م مم د س سن  حُس ث،گ دد م مم د ،

ب د.مهسدحضمت

.323پ322،صخذرمة  خ  صة زد،سبط بن.2
 .311،ص2.مفیس،ویرین،ج3

 .013،ص0شهمآش ب،ویرین،ج. بن0

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%86%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7
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آوهده ا هت    تاریخ بغدادالوت  در نتاب  5وازل وضرد نظر خضیش وردند. و  وعد ربز ب داشتاد

 خالفهت  زوهان  در ق ب233  هال  و   اورا و  ودیا  از هادی اوام فراخضان از ن  وس

 نصهرانا،  یعقهضب  فرزنهد  دلیهل،  از شهر این در را ای وزرگ خان  اوام توا ا، وعتصم

 قهرار   هاورا  شهر ورنز در خان ، این 2خان ، ودفن آن حضر  شد.نمضد ب همین  خریداری

 حضهر   تضلهد  وحهل  بتسهکری  حسهن  اوهام  ب ههادی  اوهام  زندگا وحل ب داشت

 ب حُهدیث  :  همان ، وهادران ائمه    زندگا وحل همچاین ب ق211 در  ال وهدی

خهانضاده  ب  داشهت  قهرار  نظهاوا  وادگان چاد احاط  در اوام ا ت. خان  وضده وانضنرجس

آزوهایا ربایها  وها     ر د، را تا و  نظر وا 3همضاره تحت نظار  جا ض ان وضدند. اوام

ترشدن ووحث اواوت اوهام دبازدههم ب رفهع     ب در نتیج ، جدی« ائم  اثاا تشر»وضمضن 

وداران ب وهردم وه  تاهضان     ظلم ب  تم حکام تض ط بی ن  تا آن زوان در حافظ   یا ت

های شهدید   شد، وضجب این نظار  تلقا وا ب ائم  یاوورالضقضع و ویشگضیا وحتمل

های آنان شده وهضد. وه  طهضر قطهع،      ب خانضاده ویت ب اتمال فشار ربانا ویشتر ور اهل

چاین شرایطا ورای وانضان وازل وسیار  خت خضاهد وضد. وا وطالع  تمیق ب دقیهق واهاوع   

 ، اوام رهادق اوام حسیننگاری، شواهت    دبره اواوت  ویت تاریخا در حضزه اهل

، حُمَیده ب های    وانض، یعاا حضر : زیاب ترشدن نقش ب ورجست  ب اوام تسکری

تضان وشاهده نرد. این    وانض، براّ اوام زوان  خضیش قهرار   حُدَیث را وا بوضح ویشتر وا

  اوهام  ن گضن  و  این وطلب اشاره دارد ن  همان الفصول العشرةگرفتاد. شیخ وفید در نتاب 

را برها خهضیش قهرار داد،     ، حضر  زیابورای حف  جان اوام  جاد حسین

حف   هم وادرش، حُدیث را برا خضیش قرار داد، تا جان اوام زوان اوام تسکری

                                              

 .311،ص2،ج،ویرینمفیس.1

 .52،ص12،جخ    بغس دخطیببغس دد،.2

.145صفمق  ریل ،ن بخای،؛250پ253،صسم ئمپ سم    نطق ءمنص    یمن،بن .ك ةلفم.3
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ناهد   همین وسئل  را ویان وا کتاب الغیبةشیخ طض ا نیز در  5شضد ب این، ید وضشش وضد.

 2داند. را نیز از همین  اخ وا ب واجرای برایت وانض حُمَیده، وادر اوام ناظم

در شرایط ناوساتد  یا ا ب اجتمهاتا ب اقتصهادی    وانض حُدیث، همسر اوام هادی

در ودیاه  ب  هاورا ب    زیست. هجضم ناگهانا و  خانه  اوهام   شده ور شیعیان وا تحمیل

ل از  ضی نارگزاران د تگاه خالفهت، فشهار ربانها زیهادی وهر خهانضاده بارد       تفتیش واز

 اخت ب نیازواد ودیریت وحران از  ضی وادر، و  تاضان وسئضل اوضر خان  وضد. گزارش  وا

 از هایى ناو  ب  الح هادى اوام وازل در دادند گزارش وتضنل شده ا ت ن  ربزی و 

 حمل  اوام وازل داد ودبن اطالع قولا و  ضد د تضرو   روازان خ بی. دارد بجضد شیعیانش

 وهضد،  وا ه   ب شهن  از آن زیرانهداز  نه   اطهاقى  در را اوام شدند، خان  بارد بقتى. ورند

 ب انداخت   ر ور ربوضشى نرده ب تن ور وشمیا  لوا ى وست  ب خضد ربى ور را در ن  درحالى

ناد، دیدند. بی را وها همهان حالهت نهزد      وابتید را تالب   ب بتد وضرد در قرآن از آیاتى

گرچ  وااوع تاریخا در این زویا   انت وانده ب اطالتا  جزئا و  د هت   .آبردند وتضنل

تهضان جزئیها  را    ها ب تصضیر ازی رحیح، وا دهاد، اوا وا ناار هم قرار دادن گزارش نما

  در اداوه   ناهد نه   شکاا خلفای توا ا همهین نفایهت وها    دریافت. ورای تر یم حروت

 داشهت. آن  د هت  در شهراوى  گفت  شهده وتضنهل جهام    واجرای د تگیری اوام هادی

: فروهضد  ب خضا هت  تهذر  اوام. اب تعارف نرد و  اى ویال  ب داد جاى خضد ناار در را حضر 

 شعرى خضا ت از اوام وتضنل. ا ت نشده آلضده شراب وا حال و  تا ون خضن ب گضشت

ارهرار اب   خهضانم؛ اوها وه     وهى  شعر نمتر: فروضد اوام .وخضاند آبرد، نشاط ب بجد و  را اب ن 

 3شعری خضاند.

                                              

.02صة،  فص    لرم،سشی مفی.1
.100پ103،ص  غیبرط سی،.2
 .15،ص11،جپ  نه  ر  بس  ردمرقى،رثیم؛ بن100،ص18،جخ     السالمذگبی،.3
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ب نگرانا د تگاه خالفت از بجضد فرزندی وهرای آن   وس از شهاد  اوام تسکری

در خان  اوام ن  در  5ق(326یا  261حضر  ب در نتیج ، تضقیف رقیل یا نرجس )وتضفای 

 شدیدی وین اتضای خانضاده اوام هادی ود  آن اختالف ا ت، دب د تگا ب اختالف

ب حکیمه ، تمه  آن حضهر  نه  از      ایجاد شد. از ید  ض، حُدَیث وادر اوام تسکری

بجضد اوام زوان ب اواوت بی خور داشتاد، در وا نسب ویراث اوام وضدند ب از طرف دیگر، 

را فاطم  ب  ه ن  نام اب  ب و  نقل از ورخا وااوع، تاها خضاهر اوام تسکری 2جعفر نذاب

ذنهر   6ر د تصحیف تلّیه  واشهد،   ن  و  نظر وا 1ب یا تایش  4ب یا دتل  3لقب بی را تِلیّ 

داران جعفر، وس از درگذشت اب، قائل و   وسیاری از طرف 7اند ه ادتای ویراث داشتاد.  نرده

ها، وهس از هفهت  هال،     در هر حال، واا و  ورخا گزارش 3اواوت همین خضاهر بی شدند.

گفت  شده ا ت ن  حُهدَیث   6ث اوام وین جعفر ب وادر اوام ب یا خضاهر اوام، تقسیم شد.ویرا

                                              

ق س ر د   ن205ح مظ گمدپش  گسد ام، حام  حس قلی حل ب ن نمةس،بن ب نق  بن.1
نی باس ددپ    مقاس ب هلل. حام  حس رثمدس  اید  ف نی  پد عگفا  س ؛ ل22ص  ت،ب ن د 

س  ای زدنی  فا  س ؛87ق س ر د   نص  ت،د 324ح مظ گمد،نی  حل پدبن ب نق  بن
د قسم و  ینقبم م معسکمد ب خ كسپمدهشس. لنی ناه ددپ    مقاس ب هلل.پدد س ممّ 

(220،ص د ب  هم د  م مزم ن) .ك ن گیسطیبی،وهپگرین
.548،صرم    س ن،صسپق.2
.127،ص2،ج عالم    دطبمسی،.3
.022،صدالئ  الم مرطبمد،.0
 .312،ص إل ش دمفیس،.5

.122،صمکابد فمآ نسخک م حسینمس سی،.2
 .122پ121،صفمآ نسخک م مکابد  .ك حسینمس سیطب طب  ی،ةه  طالعبیرام،.7

.122گم ن،ص.8
  فص فی  مل ح مظ گمد، بن؛142ص،  مق التپ  فمق شلمد،؛145ص،فمق  ریل ن بخای،.0

 .158،ص0ج،پ الگ  ءپ  نح 
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در طهرف دیگهر.    ب حکیم ، در ید  ضی این قضی  وضدند ب جعفر نذّاب ب خضاهر اوام

 5 اّت وطالوا نقل شده ا ت. های اهل ایاک  خضاهر اوام نیز بارث اب وضد، فقط در نتاب

تضان وطهرح   های زیر را وا نقش یث در تصر اوام هادیدر وجمضع، ورای وانض حُد

 نمضد:

ـ ایفای نقش همسری در شرایط دشوار سیاسی تحت نظـارت شـدید دسـتگاه حـاک      

 عباسی؛

( پیش و پـ  از تولـد در شـرایط    ـ حفظ و نگاهداری از امام پسین )امام عسکری

 سخت یادشده؛

 ـ حفظ اسرار خاندان امامت؛ 

های خلفای عباسـی   شکنی و حرمت هنگام دستگیری امام هادیـ حفظ آرامش به 

 خانوادگی؛ و مسائل برون

 خانوادگی. ـ مدیریت بحران در مسائل درون

 های بانو حدیث در عصر امام عسکری . نقش2

، ق ب آغهاز اواوهت اوهام تسهکری    214در  هال   وس از شهاد  اوهام ههادی  

را در دب  ب وادر اوهام تسهکری   وامهای حانا از نقش وانض حُدیث، همسر ا گزارش

ب وس از  های وروضط و  ویش از شهاد  اوام تسکری تضان بانابید؛ گزارش وخش وا

 شهاد  آن حضر . 

 . نقش بانو پیش از شهادت امام عسکری1ـ2

هروهزان از   وهن  وهزیهار ب  ههل   وهن  تلا زیتضنا از اوهراهیم  ون از حسن بصائر الرجاتدر 

 ، نقل شده ن  فروضد: وحمد، وادر اوام تسکری زتفران از اُمّ اوا اوا ون وحمد
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 خضاههد  وهن  وشکلا ور ق266  ال در: فروضد و  ون تسکرى اوام ربزها از یکى

این اوهتال  هالم وانهدم، در  هال     وشقت نماید ب اگر از  ب رن  دچار ورا تر م وا ن  ر ید

 :فروضد افتاده ب گریستم. اوام فزع ب و  جزع ق این اتفاق خضاهد افتاد. وانض فروضد: ون276

  هال  رهفر  وهاه  نه   وکهن وهادرر رابی گضیهد: بقتهى     فزع ب جزع شضد؛ اجرا واید خدا اور

 ودیاه   از گهاهى  شد ب ناراحتى ب نگرانا شدید، اوطراب دچار بى ر ید، فرا هجرى266

5ر ید خور اب و  ن  زوانى تا گرفت؛ وا خور ب شد وا خار 
.  

از حمیری و  همهان  هاد   وسعضدی و  نقل  اثبات الوصیةوخش اوتدایا این ربایت، در 

شضد  اوا وس از آن، وطالوا دیده وا 2رفار قما، تین لف  ب وعاای ربایت نقل شده ا ت؛

رابی در اداو  ربایت، و  ورخهضرد وعتمهد ب   آوده ا ت ب  اثبات الوصیةوار در  ن  ورای ابّلین

وهردازد نه  وها دیگهر واهاوع       وا نردن جعفر نذاب همراه اوام زندانوان وا اوام ب زندانا

ناهیم.   ، در این وقال  آن را ذنر نما نشدن از وضوضع شیعا همخضانا ندارد. و   وب خار 

  .دان وااوع وسین، جملگا از این دب واوع نقل نرده

، دب ور هش ا ا ها   در خصضص نقش وانض حُدیث در دبران ویش از شهاد  اوهام 

 ها اتکا نمضد:  تضان یافت ب واید و  گمان  شضد ن  وا خ قطعا ورای آن نما وطرح وا

 ب نرجس چیست  تلت تدم حضضر وانض در واجرای ویضند اوام تسکری. 5

 شود؟ هیچ ردّ پایی از حُدیث دیده نمی چرا در جریان تولد امام زمان. 2

                                              

1 ج. ویرین، قمی، »083،ص1صف   حَمَ  َةٌسِاِّینَسَنَرِفِیخُصِیبُنِی  ْأَ ة مِمِنَ َ ْم ًمُحَمةسٍأَبُ  ِیقَ  َ 
 ِیبُسة َ  ِیفَقَ  َبَکَیْ ُپَ  ْیَ َعَفَأَظْهَمْتُقَ  َ ْسَبْلِینَسَنَرِفَإِ َىمِنْهَ سَلِمْ ُفَإِنْنَکْبَرًفِیهَ أُنْکَبَأَنْأَخَ فُ

فِیخَخْمُجُپَخَقْلُسُپَخَقُ مُةَلَلَ ْپَ  ْمُقْلِسُ  ْمُقِیمُأَخَذَگَ صَفَمٍأَ ة مُرَ نَأَنْفَلَمة خَیْ َعِیفَلَ   لَّ ِأَمْمِپُقُ عِمِنْ
 «  ْخَبَم.عَلَیْهَ پَ َدَحَاَّى  ْأَحْبَ بَخُیَسِّسُ  ْیَبَ ِإِ َى  ْأَحَ  ِینِ

قم د خ  ش   ز250د س  .بم س و  نگ   ش، م م252د250مسل دد،ویرین،ص.2
  ب پدسپمدپد قآگ هرمدهپ زپدخ  س خ ب حجمرمفش دپ م مزم ن224پق  عس  

گ د م م پسالح  ب   نب ن پ گذ  رمدپآن نم  د پپصی الزم  نم د.آنا ه سم عظمپمیم ث
مک  گسپ  شسنس.ب س د
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در هیم ید از وااوع وضجضد، وا خ رهریحا وه  ایهن دب ور هش داده نشهده ا هت ب       

 های ورتوط وطرح نرد: تضان احتمات  ذیل را وا تضج  و  گزارش وا

حضضر داشت ب واناد دیگر اهالا وازل تحت  ه احتمال دارد چضن وانض در خان  اوام

حکیم  را ن  خار  از وازل وضد، گزیا  وهتری   ان وضد، اوام هادینظار  شدید جا ض

 دانست.  ورای ثوت ویالد وضتضد وا

، بی و  طهضر طویعها در   ب ویالد اوام زوان ه شاید هاگام ویضند اوام تسکری

 اورا نوضده ا ت. در این وضرد، وااوع تاریخا  انت ا ت ب هیم شاهدی ور ادتای وهضرد  

وا تضج  و  ب ایل  فر در آن زوان، اوکهان دارد  هفرهای دیگهری وهرای     نظر نیست؛ اوا 

داشت  ب ایهن دب باقعه     هایا از  ضی اوام انجام واا د ح  ب یا حتا انجام وأوضریت

های وضجضد، در ربایتها تصهریح    ها رضر  گرفت  واشد. ور ا اس گزارش وهم در آن زوان

ا خضد، اوام را وشاهده نرده ب یها خوهر از اب   شده ا ت ن  رابی از حکیم  در وضرد ایاک  آی

  گضید: ور د ب آن وانضی تلضی وا دارد، وا
  1.ام و آن را براى مادرش نوشته بود شنیده خبر او را از ابومحمد

وااوراین، خور بتد  قائم از طریق وکاتو  و  وانض داده شهده ا هت نه  نشهانگر تهدم      

 حضضر بی در ودیا  ا ت. 

 پس از شهادت امام عسکری . نقش بانو2ـ2

، وارزترین رفتارهای  یا ا ب اجتمهاتا از ایهن وهانض    وس از شهاد  اوام تسکری

ترشهدن   ب جهدی  ق( ب اواوت تسهکری 214)شضد. شهاد  اوام هادی وشاهده وا

وهضد، وضجهب ایجهاد    « احادیهث اثاها تشهر   »واجرای اوام دبازدهم نه  نشهانگر رهحت    

شد. واا و  نقل شیخ طض ا،  ورای تربر اوام تسکری های د تگاه حانم توا ا تضطئ 

ق( قصد نشتن اوام را داشت؛ اوا ویش از اقدام و  قتهل، ترنهان وهر اب    216ه211وهتدی )
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ورخا، نارنرد حدیث اثاا تشر را در حدّ  5شضریده ب وعتمد توا ا را ور جای بی نشاندند.

 اتجاز دانست  ب گضیاد: 

را نلالً بعد نلل روایت کرده و نلبت بهه آن   ها از دیرزمان این حدیث سنّی

ق( کهه نهضهت   121ه125عنایت تمام داشتند و حتی در زمان خالفت ولید دوم )

سنّت این حدیث )اثنی   ضدّ اموی قدرت گرفته بود و... عده زیادی از محدثان اهل

   2خواندند. عشر( را در همه جا می

ر ایهن شهرایط، تهأثیرا  وسهیاری     د در هر حال، حضضر وانض حُهدیث در خانه  اوهام   

 تضانست داشت  واشد.  وا

 و رفتار بانو حُدیث خبر شهادت امام عسکری 

وهار   ابّلهین  واجرای وازگشت وانض و   اورا وس از شایدن خور شهاد  اوام تسکری

اختصار ذنهر شهده    ق( ن  واتخب آن در د ترس ا ت، و 336ا کافا)م  األنواردر نتاب 

 نضیسد:  ا ت. نضیساده و  نقل از رابی وا

محمد که نامش حُدیث بود، هنگامی که خبر ]شهادت امام[ از سامرا به  اُمّ ابی

های طوالنی در مهورد وی وجهود دارد کهه     و قصه وی رسید، از مدینه بازگشت

 3کشد و من آنها را ذکر نکردم. شرح آن به درازا می

ر هد اداوه  ربایهت یادشهده در      شضد ن  و  نظر وا ربایتا دیده وا دُر النظیمدر نتاب 

واشد؛ اوا وخش ابّل آن ذنر نشهده ا هت. وهر ا هاس ایهن       اثبات الوصیةب  بصائر الدرجات

در ودیا  و  این وانض ر هید، وه   هضی  هاورا      گزارش، بقتا خور بفا  اوام تسکری
                                              

.130،ص  غیبرط سی،.1
فکم ند صح پ.پدملاقس س ر ر خ 180پ188،صمکابد فمآ نسخک م حسینمس سی،.2

 (108د102ومد زد.)گم ن،صآن نمیرننس.سپس،ب و سخا  ی شک الت ص     نحس ث،خمد سمی

.80. سک فی،ویرین،ص3
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، رهقیل، ادتهای   هایا اتفاق افتهاد ب نایهز اوهام    رهسپار شد ب وین اب ب جعفر، دا تان

وارداری نرد. بی را و  خان  وعتمد توا ا وردند ب زنان ب خادوان ب همسر وضفق توا ا ب 

قاوهها شههضارب، بی را تحههت نظههر گرفتاههد؛ تهها زوههانا نهه  قیههام رههفار ب وههرگ       

اتفاق افتاد ب د تگاه حانم را و  خضد وشهغضل   الزن  راحب قیام ب خاقان ون یحیى ون تودا 

در واجرای ادتای وارداری،  خاا از حُدیث نیست؛ اوا  5نرد ب آنها این وسئل  را بانهادند.

وا تضج  و  وازگشت بی و   اورا ب واازتا  وا جعفر ن  قطعا  و  انگیزه حفه  اوهضال اوهام    

ر د، در طراحا  ر این وانض شد ب و  نظر واتضان واکر نقش تأثیرگذا حاور وضده ا ت، نما

 ادتای یادشده نقش داشت  ا ت. 

ب ادتهای حمهل رهقیل در نتهاب      وحث گماشتن جا ضس در خان  اوام تسهکری 

واصهضر الهیمن از داتیهان نخسهت      وهن  ق تض ط جعفر336ن  و   ال  سرائر واسرار النطقاء

ا ت ن  ورای د تیاوا وه  اوهضال    شضد. در این نتاب آوده فاطمیان نگاشت  شده، دیده وا

ای و  نام رهیقل )رهقیل( ربی آبرده ب وهرای بی نگاهوهان ب      ایتام ب بجضها ، و  جاری 

2گفتاد ن  واتظر، در شکم اب ت. جا ضس گذاشتاد ب 
 

 مواجهه بانو با جعفر کذاب 

ربز جمع  بقت نماز روح درگذشت  ناد: اوام حسن تسکری شیخ ردبق نقل وا  

وه  وهادرش ر هید، از ودیاه  وه   هاورّا آوهد ب نهاوش          ب... چضن خور بفا  اوضوحمد

دارد ب جعفر از اب وطالو   هاى وفصّلى وا جعفر، ورادر اوام حسن وضد ب دا تان« حُدیث»

 3ویراث نمضد.

                                              

 .738ح خمش می،ویرین،ص. بن1
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 شیخ ردبق در وا هخ وه  نسهانا نه  جعفهر نهذاب را جانشهین اوهام تسهکری         

شضد. بی وعتقد  ناد ن  یکا از آنها، و  وانض حُدیث وروضط وا اند، دتیلا را ویان وا دانست 

ناهد؛ اوها اخوهار بی در وهضرد اوهام       ها را تکهذیب وها   ا ت این گضن  اخوار، دیگر گزارش

وتضاتر ب غیروتااقض ا ت. از جمل  اخوار وتضاتر، این ا ت ن  جعفر نذاب از  تسکری

 حسهن  اوهام  ویهراث  ق( ب بزیر بی یهاری خضا هت تها   276ه216تلا ا  ) المعتمد خلیف 

 اتفهاق  ب اجمهاع  شهیعیان  آنکه   بجهضد  وها  ناد؛ دریافت حضر  آن وادر از را تسکری

 5ورد. نمى ارث ورادر وادر، بجضد وا ن  داشتاد

شااخت  نشهد،   واا و  نقل نضوختا، از آنجا ن  فرزندی در ظاهر ورای اوام تسکری

وضد ب  هپس اوهام   « تسفان»ویراث بی وین ورادرش، جعفر ب وادرش ن  امّ بلدی و  نام 

وهس از   واا ور نقل شیع ، ویراث اوام 2ناوید، تقسیم شد.« حُدیث»بی را  تسکری

، ب و  نقلا دیگر، خضاهر تاا 3نشف خالف در ادتای نایز، ویان وادر اوام ب ورادرش جعفر

، واحصهر  د. واازت  وین جعفر نذاب ب حُدیث، وادر اوام حسن تسهکری اوام تقسیم ش

 و  این وضرد نوضده ا ت.

 بانو حُدیث، پناه شیعیان پس از امام عسکری 

اوراهیم گضید: در ودیا  ور حکیم ، دختر اوهام   ون ، احمد ور ا اس حدیثا از شیخ ردبق

وشت ورده وها بى  هخن   ق بارد شدم ب از 262در  ال  ب خضاهر اوام هادى جضاد

الحسهن ب نهام بى را وهر زوهان      وهن  گفتم ب از دیاش ور یدم؛ اوام را نام ورد ب گفت: فالن

اى ب یها آنکه  خوهر اب را     جارى  اخت. گفتم: فداى شهما شهضمر آیها اب را وشهاهده نهرده     

 ام ب آن را وراى وادرش نضشت  وضد. گفتم: شایده اى  گفت: خور اب را از اوضوحمد شایده

                                              

گم ن..1
 .02ن بخای،ویرین،ص.2
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آن وضلضد نجا ت  گفت: وستضر ا ت. گفتم: وس، شیع  و  چ  نسى وراجع  ناد  گفت: 

. گفتم: آیا و  نسى اقتدا نام ن  و  زنى بریّت نرده ا هت   و  جدّه اب، وادر اوضوحمد

در ظاهر و  خهضاهرش   طالب اقتدا نرده ا ت؛ زیرا حسین اوى ون تلا ون گفت: و  حسین

و  جهت حف  جانش، و  زیاب نسوت داده  حسین ون تلازیاب بریت نرد ب د تضرا  

شد.  پس گفت: شما اهل اخوارید. آیا وراى شهما ربایهت نشهده ا هت نه  نهمهین از        وى

 5شضد  ، ویراثش در دبران حیاتش تقسیم وىفرزندان حسین

، در دب وضرد این ربایت نقل شده ا ت ن  در ابّلا تاریخ والقها   کمال الدیندر نتاب 

ههای   ذنر شده ا ت. الوت  وا تضجه  وه  شهرایط ب زویاه      3ق232ب در دبوا  2ق262 ال 

 ال از شهاد  اوهام گذشهت     22ق ن  232، تاریخ ابّل رحیح ا ت؛ زیرا تا  ال  تاریخا

، شیع  را تا حدبدی از تحیر خهار   ب  فرای اوام زوان وضد، ارحاب اوام تسکری

یت وا این تفاب  ن  خدیج  و  جهای حکیمه  بارد   همین ربا الغیبهدر نتاب  اخت  وضدند. 

  4شده، نقل شده ا ت.

 نکا  قاول تضج  در گزارش، توار  ا ت از:

 وحمد، نشانگر حضضر بی در وجاوع حدیثا ب تلما ا ت. ه نقل رابیان ورد از اُمّ اوا

ی ه اتتماد زیاد اوام و  وادر خضیش ورای ویان ا رار خاصّ اواوت، نشانگر جایگاه بات

 وانض نزد آن حضر  ا ت.

 نزد وانض. های اوام ه اظهار ویشگضیا

ق(، ب اگر از آن فتا   هالم وانهدم در   266)= 66در  ال »فرواید:  وا ه ایاک  اوام

و  د ت یا و  اوهر خلفهای توا ها ا هت؛      ، نشانگر شهاد  اوام«ق(276)= 76 ال 
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را  ب حسهین  ام حسهن ب اوه  هرچاد شیخ وفید شهاد  اواوان غیر از اوام تلها 

5وذیرد. نما
 

در هشتم رویهع األبّل وه  شههاد  ر هید ب وهانض از وهاه رهفر در         ه اوام تسکری

 بجضی خور از فرزندش وضد ب این، طویعا ا ت. جست

ن  وه    گضن  در  اورّا حضضر نداشت  ا ت؛ همان ه وانض هاگام شهاد  اوام تسکری

ای از فرزند خضیش از تضلهد وهاخور    حضضر نداشت  ا ت ب وا ناو  هاگام ویالد اوام زوان

 شضد. وا

 تاوهد   ه خرب  از وحل زندگا، بجضد ید ورناوه  خهاصّ دیاها یها اجتمهاتا را وروها      

 بی را برها خهضد در    تضان احتمال داد وهر ا هاس ربایتها نه  اوهام تسهکری       ب وا

ایا وهرای اوهضر وهالا شهیعیان     هه  دهد، ویش از آن نیز ورناو  وضقضفا  ب بجضها  قرار وا

داشت  ب  فرها و  این دلیل وضده ب یا بی ویش از ید وار و  انجهام واا هد حه  همهت     

 گمارده ا ت.

وحوهان  در گهزارش، وهانض وایهد در ودیاه  وها      « تجسهس األحوهاب  »ه ور ا اس تعویر 

 نه  وهس    ب شیعیان ارتواط قضی داشت  واشهد؛ وها بجهضد فارهل  جغرافیهایا      ویت اهل

ها وا این شهر داشت  ب وا بجضد خفقان وضجضد ن  نهارگزاران توا ها ایجهاد نهرده       الاز 

 وضدند.

ه گرچ  ربایتا از وانض در تصر حاور ور جای نمانده، اوا بی از زنان رابی حدیث وضده 

ق( نجم ، وهادر  143ق( ب طور ا )م 466ق(، شیخ طض ا )م 236یا  274ا ت. ورقا )م 

را از  ب  ض هن وهادر اوهام حسهن تسهکری      اوام هادی ،  مان  وادراوام روا

2اند. رابیان حدیث ورشمرده
 

                                              

ن م میم ع  م م ن .،زنسگی2،ج إل ش د .ك مفیس،.1
 .173،ص7،جمیمع  مة  ةه  طالعبیرام، .ك قهپ  ی،.2
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 وصایت بانو 

نزد قاوا  ور ا اس وااوع شیع ، ادتای حُدیث در وضرد بریت اوام حسن تسکری

را نهرد ب ایهن وسهئل  نهزد      ب وادرش ادتای برایت اوام»وطرح ب اثوا  شده ا ت؛ 

ههایا از   ب در وا همین ودتا وضده ا ت ن  خلیف  در وا یافتن نشهان   5«قاوا ثاوت شد.

ای وضد ن  ورخا وعتقد وضدند وهس از رحلهت اوهام،     گضن  فرزند اوام وضد. بوعیت شیعیان و 

وااوراین، وطلوا ن  دتلت ور برا قرار دادن  2دار اواوت خضاهد شد. وادرش حُدیث تهده

این وطلب را ویان نمهضده ب   الفصول العشرةر نتاب حُدیث ا ت، رحت دارد ب شیخ وفید د

نه    برهیت اوهام حسهن   »نضیسد:  ا تدتل واا وا هم جهت برایت وانض آبرده ب وا

الحسهن ه نمهضده، در اوهضر بقفها ب        وشهضر ا ت و  وادرش ه و  نام حُدیث ب وا نایه  اُمّ  

ن حضر ، ناوا ردقا  ب اوضای آن ور ا اس شرایط )وضجضد( ا ت ب ایاک  در بریت آ

وضدن  ور ا اس ا تدتل بی، شیعیان در وسئل  برا 3«از فرزند واتظَر اب ورده نشده ا ت.

را و  خاطر حف  جان اوهام   نااد ن  حضر  زیاب اقتدا وا حُدیث، و  اوام حسین

 ، در ظاهر اور، برا خضیش قرار داد.  جاد

داشهت ، برهیت اوهام حسهن     وااوراین، آنچ  در زوان شیخ وفید در وین وردم شههر   

در اوضر اقتصادی ب دیاا و  وادر آن حضر  ا ت. در آن دبره، ویشتر وااطق  تسکری

نشین در قلمرب خالفت توا ا قرار داشتاد؛ اوا و   هوب نگهاه وهدّ شهیعا د هتگاه       شیع 

رب، وحث وضقضفا  ب ردقا  شیعیان در آن زوهان، وها    حانم، شیعیان در تاگاا وضدند. ازاین

ترین وسهائل   های ا الوا، از وهم   و  حضضر بنالی وضرد اتتماد حضر  در  رزوینتضج

وضد  بی ه ن  راحب ارلا  این اوضر واید از دیدگاه وردم غایب وا شد؛ و  زوان وحسضب وا

                                              

 .138پ75ص،  غیبرط سی،؛03صویرین،؛صسپق،545پ540،ص1ج،ر فی،رلینی.1

.322صویرین،،خصیبی؛547پ542صویرین،صسپق،.2
.02ص،  فص    لرمة،سمفی.3
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گذار و  تاضان حاف  این اوضال  ب فردی وطمئن ب قاول اتتماد ب در تین حال، فعّال ب تأثیر

نکت  وهم ب جالب این ا ت ن  وا بجضد حکیم  ن  تلضی وضد، حُدیث  شد. واید انتخاب وا

شضد. ومکن ا ت در ایاجا وحهث طوقها  ارث وطهرح     و  تاضان براّ حضر  انتخاب وا

وادی وهضرد نظهر ا هت؛ نه       یقین در وخش اوضال خصضرا حضر ، این طوق  شضد ن  و 

 وضقضفا  ب ردقا . 

 نزد بانو زندگی امام زمان 

وا جمعى وه  وحله  تسهکر     وحمد ناد: در زوان حیا  اُمّ اوا نقل واشیخ ردبق 

ید اجازه گرفتاد. وهن   اى نضشتاد ب وراى ید ، ناو رفتیم ب یاران ون وراى زیار  اوام

خضاهم ب ا مم را ناضشتاد. جضاب ر ید: همه  داخهل    گفتم: ا م ورا ناضیسید ن  اجازه نمى

  5داخل شضد.شضید ب آن هم ن  از اجازه  رواز زد، 

زیست  ا ت  نزد این وانض وا شضد ن  ورای ودتا اوام زوان از این ربایت، وعلضم وا

ب  آودند. و   وب حف  جان اوهام  ب ورخا از شیعیان خاص ورای زیار  بی، نزد اب وا

 وسائل اوایتا، جزئیا  ویشتری از این واجرا گزارش نشده ا ت. 

 نتیجه

ق بارد خان  اواوهت  235، امّ بلدی وضد ن  ویش از  ال ، وانض حُدیثهمسر اوام هادی

های وهما را  ، نقششد ب و   وب شرایط بی ه در تصر اواوت اوام هادی ب تسکری

تهضان در دب وخهش دبران زنهدگا وها اوهام ههادی ب اوهام         های بی را وا ایفا نمضد. نقش

از فشهارهای  ههای حارهل    بانابید. در دبره ابّل، ویشتر وا تحمهل دشهضاری  تسکری

ربانا، اقتصادی ب  یا ا  د تگاه حکضوت ب تحمل وشکال  ناشا از فراخهضان اوهام وه     

همراه وضد. دبره دبم، وا   اورا ب ورخضردهای تحقیرآویز وتضنل ب نارگزاران بی وا اوام

                                              
.008صسپق،ویرین،ص.1
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ترشدن ربایا  اثاا تشری ن  در تاریخ شفاها ب نتوا ب و  توارتا حافظ   تضج  و  جدی

ههای خلفهای توا ها ب     م ب د تگاه حهانم از دیروهاز بجهضد داشهت ، فعالیهت     تاریخا ورد

اب  گرفت ب از این  ض،  ب ناوضدی اوام دبازدهم ویت نارگزاران آنها ورای وحض اهل

گرفهت. وه     تداویر ب فعالیت ویشتری ورای حف  آخرین برا ب اوام شیعیان واید شکل وا

شهدن دایهره    ارهحاب اوهام ب  هفرا ب تاهگ    ر د، و  دلیل ایجاد وحدبیت وهرای   نظر وا

رب،  شهضد. ازایهن   تهر از وهیش وها    ارتواطا  اوام ب شیعیان، نقش وانضان در این دبره وُررنگ

ها تصریح شده، وروضط و  وس از  های وانض حُدیث ن  در گزارش ویشترین ب وارزترین نقش

، یاندریغ بی ورای حف  جهان اوهام شهیع    ا ت ب تالش وا شهاد  اوام تسکری

 ریزی ورای حف  وابرهای شیعا، در وااوع وشهضد ا ت. رفع تحیر از جاوع  شیعا ب ورناو 
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