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)عج(، یب اد   م ام م       ی ا   ز م یب ا   یعزم خالفت عباس    در زمانه

، حف   فازن  ب ب ا ب  اد ب اد   ز      ی م ام عس  ا   یتمسئول تاینم م

زد  یدست به  ق  مات  ساس،  مام ینبود. با هم یمتعارف بشا یها روب

 یگا،د یسو )عج( بود و  زی مام م   یفعامل حف  وجود شا ی،که  ز طاف

رو  یش. نوش تار     رفت یبه شمار م یبتبه روزگار غ یعیا ساز ورود ش ینهزم

ک ه  م ام حس ن     ده    ینشا  م یافته،نگارب  یلی  تحل  یکه با روب وصف

در تول  فازن ،  یکار همانن :  ن ا  ی ق  مات یقم م ر   ز طا ین  یعس ا

فازن   و دور نگ ه    در بارد تول    ی ا  ز خو ص و نزد یبه باخ دهی یآگاه

 )عج(  ز ساما ، به  نجام رسان .ی مام م   د شتن
 

، امام مهدی)عج(، غیبت، تاریخ عصرر ضور،ر،   امام عسکری :کلیدواژگان

 خالفت عباسی.

                                              

 و تمدن اسالم، عضو هيئت علمي و استادیار پژوهشگاا  علگوم و هره گس اسگالقي،  گ        یختار یدکترا. 1
(ahmadi.m@isca.ac.ir). 
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 مقدمه

ق دیدد  هد    522کمی پس از آغاز امامت امام یازدهم، فرزندش امام مهدی)عج(، در سال 

مناهع امامی هازتاب یافت  است ک  حداکی از تردر    ای در  جهان گشود. این تولد ه  گون 

 سدتتییری دولدت عباسدی     1فراوان عباسیان هدرای دسدتیاهی هد  آن ندوزاد هدود  اسدت.      

ق(، هرای یافتن امام مهدی، هموار  در طول دوران حضور امام و حتی پدس از  135-626)

منظور  ه  شد  است. همین امر، سبب شد تا امام عسکری جویی می شهادت ایشان، پی

طاند  هنندد. آن حضدرت،    اکاری و عدم معرفی آشکار ایشان، دست ه  تدداهیری مرت  پنهان

ترین آن، عدم  های متتلفی استفاد  کرد ک  مهم هرای حفظ جان امام مهدی)عج(، از شیو 

تصریح ه  تولد نوزاد در مرافل رسمی و حفدظ فرزندد از انظدار عمدوم هدود  اسدت. امدام        

ترین اصراب خدود را در   یر، سعی وافری داشت تا هرخی از نندیکاز طرف دی یازدهم

 این موضوع آگا  کند. 

در پنهان داشتن تولدد   این پژوه ، ه  دنبال هازشناخت شیو  عملکرد امام عسکری

ترین آن، فراهم کردن تمهیدات الزم  فرزندش و عدم معرفی آشکار ایشان ه  مردم، و مهم

ج( هود  است. در این هار  تاکنون اثر مسدتللی هد  عملکدرد    هرای آغاز غیبت امام مهدی)ع

پرداختد  اسدت.    شد ، هیشتر ه  زندگی امدام عسدکری   امام توج  نداشت  و آثار نیاشت 

توان ه  این موارد اشار   اند ک  می توج  کرد  حال، آثاری ه  زندگی امام عسکری هااین

 داشت: 

، «حسن عسکری»قرشی؛ مدخل  فیهاقر شر ، اثریامام حسن عسکر یزندگان

هرگدنار  « زندگی امام عسدکری »ها عنوان  مایشینیاشت  احمد پاکتچی؛ و همچنین، ه

های فراوانی در مناهع نتستین در ایدن زمیند  وارد    حال، روایات و گنارش شد  است. هااین

 های موشکافان  هیشتری دارد.  شد  ک  نیاز ه  هررسی

                                              

 .842، صالغيبه؛ طوسي، 333، ص1، جکاهي. ر.ک  کلي ي، 1
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 نامه امام عسکری زیست

هد    ،، امام دهم شیعیان هود ک  پدس از وفدات پددر   مرمد هن ن حضرت، امام علیپدر آ

آن اسدت کد  وی    ،مادر حضرت، ستن مشهور در منداهع امدامی    جانشینی او رسید. درهار

شهورترین للب حضرت، عسکری است ک  ه  سدبب  م 1است.هود   «حُدیث»کنینی ها نام 

هد    5.نام دییر سدامرا هدود  اسدت    سکنای وی در مرل عسکر یا عسکر معتصم است ک 

مناهع متلدم امدامی، هدددون تعییددن روز،     3.اتفاق مناهع معتبر، حضرت در مدین  تولد یافت

هد    خردسدالی در  امدام عسدکری   4.نداهرشمرد  ق535 اآلخر والدت حضرت را در رهیع

الرفدظ   شد و در سامرا، پایتتت آن روز عباسدیان، تردت    پدرش ه  عراق فراخواند  همرا 

شهادت ها  ائم   اساس حدیثی ک  ه  ملتضای آن، هم هرخی از امامی  هر 2.قرار گرفت

امامت   دور 6.است  نین مسموم شد  هاور داشتند ک  امام حسن عسکری ،روند از دنیا می

-522)(، مهتددی  ق522-525معتدن )  :تن از خلفای عبداسی، یعندی  3حضرت، ها خالفت 

 زمان هود  است. هم( ق579-526( و معتمد )ق526

 تولد امام عصر)عج( الف. پنهان داشتن

تولد و  هسیاری داشتند ک  شیعیان هاید دیتأک در دست است ک  ائم  ییهارشگنا

از  یتد یها نلل رواهرخی از مردثان شیعی  ،نمون  یهرا حجت آخرین را مرفوظ هدارند؛نام 

  نید امدام هفدتم ن   7ندد. ا کافر دانست  ار ی)عج(نام امام مهد یعموم انحاطر ،امام صادق

                                              

 .333، ص1ج ،کاهي کلي ي،. 1
 .573، ص3، جقعج  البلدان. یا وت، 8
 .313، ص8ج، اإلرشاد؛ قفيد، 855و832ص ،اثبات الوصية قسعودی،. 3
 .53ص ،هرق الشيعة نوبختي،. 4
 .311-313، ص8ج ،اإلرشاد ؛ قفيد،58ص . همان،3
 .323، ص8ج،   الفقيهیحضرقن البابویه،  ابن. 5
 .42ص، 8ج ،الدین کمال ،صدوق ؛4، ح333ص، 1ج، کاهي ،ي يکل. 7
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نام امدام   فرمود:می نین یامام هاد 1.اندداشت  دیکأت شانیدر تولد و نام ا کاری پنهانهر 

، تولد فرزندش)عج( در دور  امام عسکری 5.هرد  شود بتیدر دور  غ دینبا ی)عج(مهد

های متتلف  کاری ه  گون  کاری فراوانی از سوی ایشان انجام پذیرفت. این پنهان ها پنهان

شد. هرخی از این موارد، درهار  اصل تولد و هعضی پیرامون نام ایشان و هرخی  جویی می پی

ن مدوارد  کنند  توسط امام هود  است. در ادام ، ه  هریک از ای هایی گمرا  دییر، طرح هرث

 اشار  خواهد شد: 

 . پنهان داشتن تولد امام مهدی)عج(1

ک  از تولدد امدام مهددی)عج(    یاران هرخی از ه   امام عسکری ها،هراهر هعضی گنارش

و ایدن مسدهل  را از مدردم     آشدکار نکنندد  را  ایشدان  داد ک  والدت دستور میآگاهی داشتند، 

ق(، از وکدالی سرشدناس امدام    563)قمدی اشدعری  احمددهن اسدراق   از  در خبریهپوشانند. 

در توقیعی، وی را از تولد فرزندش آگا   امام عسکری چنین آماد  است ک  ،عسکری

در صددد   امام عسدکری  3کرد و در ادام ، دستور داد ک  این خبر، هرای کسی هازگو نشود.

هیم آن را داشت از این خبر آگاهی یاهند و در عین حال،  تنها هرخی از یاران نندیکش هود ک 

ک  خبر تولد فرزندش آشکار شود. هناهراین، تأکید داشت این خبر نباید از حوز  دوستان فراتر 

همین دسدتور را هد  یکدی     رفت ، دییران از آن آگاهی یاهند. در نلل دییر، امام عسکری

 4.داد و تأکید داشت ک  نباید تولد فرزندش آشکار شوددییر از اصراب خود 

                                              

 .5، ح352ص ،8ج ،الدین کمال. صدوق، 1
 .321همان، ص .8
إِلَي جَدِّی أَحمَدَ بنِ إِسگحَاقَ   وُلِدَ الْخَلَفُ الصَّالِحُ)عج( وَرَدَ عَنْ قَوْلَانَا أَبي قحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ» .3

يَکُنْ عِ ْگدَکَ  هَلْ کِتَابٌ هَإِذَا هيهِ قکْتُوبٌ بِخَطِّ یَدِ ِ الَّذِی کَانَ ترِدُ بهِ التَّوْ ِيعَاتُ عَلَيْهِ وَ هِيهِ وُلِدَ لَ َا قَوْلُودٌ
 (.434)همان، ص« قَسْتُوراً وَ عَنْ جَمِيعِ ال َّاسِ قَکْتُوقاً

بارِحَگةَ  حَدَّثَ َا الْحَسَنُ بنُ الْم ْذِرِ عنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي الْفَتْحِ  َالَ  جَاءَنِي یوْقاً هقَالَ لِي الْبشَارَةُ وُلِدَ الْ. »4
 (.438)همان، ص« )ع( وَ أَقَرَ بِکِتْمَانِهِهي الدَّارِ قَوْلُودٌ لِأَبِي قُحَمَّدٍ
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 گه داشتن فرزند از نزدیکان. مخفی ن2

 شدد  هیدت امدام عسدکری     ها، هعضی از اعضدای شدناخت    ها توج  ه  هرخی از نلل

ک  نلل شد  حکیم ، عم  امام  طوری اند؛ ه  درستی در جریان تولد امام مهدی)عج( نبود  ه 

خبدر هدود  و تنهدا در شدب والدت امدام       ، از آهستن هودن همسر ایشدان هدی  عسکری

در جریان این خبر قرار گرفت. در این نلل، وی ها هیدان ایدن خبدر کد  امدام      مهدی)عج( 

از حکیم  خواست تا شب تولد فرزندشان در مننل ایشان همانند، وی ها اظهدار   یازدهم

های آن امکان آمدی هدون نشان  ، از اینک  چیون  چنین پیششیفتی ه  امام عسکری

هدر اسداس ایدن     1کداری دانسدت.   در چنین پنهاندارد، امام در جواب حکیم  قدرت خدا را 

شواهد، امکان نداشت ک  امام هرادر خود جعفر را از این امر آگا  کند. هناهراین، دور از ذهن 

، ق( درهار  عدم وجود فرزند هرادر خود، امام عسدکری 571های جعفر )نیست ک  گمان 

این ها امام و حتی هدا پددرش   خبری وی از این ماجرا هاشد. جعفر ک  پیش از  حکایت از هی

داشدت   ، هموار  هیان مدی پس از شهادت امام عسکری 5اختالفات اساسی داشت  است،

هدایی را   هاشدد. همچندین، اگدر گدنارش     هر امام می ک  هرادرش فرزندی نداشت  و او میراث

ه  جرگ  طرفداران جعفر پیوست  هود، هر  هپذیریم ک  هر اساس آن، خواهر امام عسکری

هددون فرزندد از دنیدا     کرد  امام عسکری اس مراسب  اشتبا  وی هود  ک  گمان میاس

این اخبدار،   3دید. ای غیر از هاورمند شدن ه  تنها هرادر موجود نمیرفت  است. هناهراین، چار 

کدرد  اسدت؛    دهد کد  امدام در ایدن امدر، کدامالا مرتاطاند  رفتدار مدی         خوهی نشان می ه 

اند و این، امری هود   اطالع هود  ضای هیت ایشان نین از این خبر هیک  هرخی از اع طوری ه 

 ک  امام یازدهم سعی وافری داشت  تا روند ه  همین صورت انجام هپذیرد.

                                              

 .834، صالغيبه. ر.ک  طوسي، 1
 .328و321ص ،الکبری الهدایة خصيبي، ؛137، صالدین کمال، رک  صدوق، 8
 .388ص، 8، جرجال کشّي،. 3
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 ب. زندگی امام مهدی)عج( در دوران پدر

کدرد.   پس از تولد امام مهدی)عج(، هیش از پیش مرتاطان  عمل می امام عسکری

هایسدت عدالو  هدر     ، این هار امام میاسیان ه  هیت امام یازدهمها توج  ه  حساسیت عب

ها دور نی  دارد. در ایدن زمیند ،    داشتن تولد فرزند، شتص ایشان را نین از نیا  پنهان نی 

 شود:   هایی انجام داد ک  هدان اشار  می امام فعالیت

 . پنهانی بودن ازدواج امام عسکری1

هاشدد.   ، عدم ازدواج رسمی آن حضدرت مدی  یازدهمترین اقدامات امام  یکی از مهم

های  اند. همچنین، تاریخ نلل گا  از ازدواج رسمی آن امام ستنی ه  میان نیاورد  مناهع هیچ

و تنهدا فرزندد ایشدان را     متفاوتی درهار  نام و نسب مادر امدام مهددی)عج( داشدت  اسدت    

پیرامون مادر امام  از  امامی ،ق(، مردث پُرآو381داند. صدوق ) تولدیافت  توسط کنینی می

  داشدت  ( تأکیدس)نرجسکرد. در عین حال، هر نام گوناگونی اشار   های ه  ناممهدی)عج( 

 5.دانسددت  اسددت )س(نددام مددادر ایشددان را نددرجس ق( 413) مفیددد ،پددس از وی 1اسددت.

طوسی  3.ریران  دانست  استو نام مادر حضرت را نرجس، سوسن، صیلل ق(، 464طوسی)

وادگان دختری قیصر از ن شتصی مسیری مهدی)عج( را،مادر امام  ،صدوقهر نلل  ها تکی 

داستان  حال، طوسی هااین 4است. دانست  شع از حواریون مسیحوروم و از فرزندزادگان ی

                                              

 .417ص ،8ج ،الدین کمال صدوق، .1
 .335ص ،8ج ،االرشاد قفيد، .8
 .353ص همان، .3
 شگد  در خواب آش ا م عسکریاقاوی در بيان این قسئله، چ ين نقل کرد  است  نرجس، با  .4

بگه  بگه بگالد اسگالقي آقگد و      ،از روم توسط نيروهای قسلمان به ع وان اسيرشافت،  و با داستاني
هروشان بغگداد خریگداری    ی را از بازار برد ، و«نخاس»هروشي به نام  برد ، هادیدستور اقام 
)عج( قهگدی  اقگام  ،د و بدین صورتآقدر نرجس به ازدواج اقام عسکری ،از قدتي کرد و پس

 .(813ص، الغيبه )طوسي،د ش  از ایشان قتولد
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های گونداگونی آورد  و مشدتص    مادر امام مهدی)عج( و چیونیی تولد حضرت را ه  نلل

 هاشد. مورد پذیرش وی میها،  یک از آن گنارش نکرد  ک  کدام

هرای در امان ماندن فرزند  شود ک  امام یازدهم این احتمال داد  می ه  هر صورت،

خویش از گنند دشمنان، افنون هر آنک  ازدواج رسمی نداشت، هویت کنیدنان خدود را نیدن    

ز یک ا درستی معلوم نیست ک  امام مهدی)عج( از کدام آشکار نکرد  هود. ه  همین دلیل، ه 

 تولد یافت  است. گفت  شد  ک  پس از شهادت امام عسکری کنینان امام عسکری

اند ک  ممکن است آهستن هاشند  نین عباسیان ه  هرخی از کنینان آن حضرت مشکو  هود 

1و دستور داد  شد تا ترت نظر گرفت  شوند.
 

 . انتشار خبر درگذشت فرزندان2

امدام مهددی)عج(، فرزنددانی هدرای امدام      هایی در دست است ک  پیش از تولد گنارش

 زمانی پدس از تولدد، درگذشدتند؛ هدرای نموند ،      ه  دنیا آمدند؛ اما همیی اند  یازدهم

دو رأس  ت کرد  ک  گفدت: امدام عسدکری   روای ادریس هن از اهراهیم ق(354) مسعودی

ات از  اد خود و خدانو  .قوچ نند من فرستاد و فرمود: اینها را هرای فالن پسر من علیل  کن

هعد از آنک  آن هنرگوار را دیددم، هد     .من امر آن حضرت را اجرا کردم .آن گوشت هتورید

 ها، گوا  آن است کد  امدام   این نلل 5ت.از دنیا رف ،متولد شد من فرمود: آن نوزادی ک 

 سعی داشت تا ها انتشار خبر درگذشت فرزندان خود، از حساسیت عباسیان هکاهد.

 برخی از نزدیکان. معرفی به 3

امام سعی داشت تولد فرزند خویش را ه  اصراب اطالع دهد. ها این حدال، هایدد ایدن     

های دییر تأکید دارندد کد  امدام تولدد      ارشداد. گن کاری هسیاری انجام می کار را ها پنهان

 فرزند خود را تنها ه  اطالع هرخی دوستان نندیک رساند  و تأکید داشت  ک  نباید خبر تولد

                                              

 .385، ص33، جبحاراألنوار؛ قجلسي، 333ص ،1ج ،ياهک . کلي ي، 1
 .843ص ،الغيبه ،يطوس.  8
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ه  هرخی از یاران نندیک خود  در گنارش دییر، امام عسکری 1نوزاد آشکارا طرح شود.

کدار ایشدان نلدل     هشارت ه  تولد امام مهدی)عج( داد  است؛ هرای نمون ، اهوغانم، خددمت 

او را در روز سوم  .فرزندی زاد  شد ک  او را مرمد نامیدند امام عسکریک  هرای  کرد 

 است. امام عسدکری  اختیاردار شما پس از من ،فرمود: این ه  اصراب عرض  داشت و

خبرهدای دییدری در    5وداد آکند  خواهد کدرد.  تأکید داشت ک  این طفل، زمین را از عدل

هارها خبر تولد فرزند خود را در مرافل خصوصدی اعدالن    دست است ک  امام یازدهم

  3کرد  هود.

 ج. راهکارهای ورود به آغاز غیبت

گفت ، هاید ورود امدام مهددی)عج( را هد  دوران     عالو  هر تداهیر پیش امام عسکری

، هددون  غیبت تسهیل کند. این امر، از آنجا مهم هود ک  هدا درگذشدت امدام عسدیری    

شد. آن حضرت ها تأکید هر آموز  غیبدت، در هنیدام    درنگ غیبت امام مهدی)عج( آغاز می

مچنین، امدام تعددادی از وکدال را هدرای     شهادت، فرزند خود را از منطل  خطر دور کرد. ه

دوران امامت خویش تعیین نمود ک  امتداد وکالت هرخی از ایشان، در دروان غیبت نین هود  

توان  سازی شروع عصر غیبت را می ، هرای زمین ترین اقدامات امام عسیری است. مهم

 چنین هرشمرد:

                                              

جَمِيعِ ال َّاسِ قَکْتُوقاً هَإِنَّا لَ ْ نُظْهِرْ عَلَيْگهِ إِلَّگا الْگأَ ْرَبَ     وُلِدَ لَ َا قَوْلُودٌ هَلْيَکُنْ عِ ْدَکَ قسْتُوراً وَ عنْ. »1

 ،الدین کمالصدوق، « )امُلِقَرَابَتِهِ وَ الْوَلِيَّ لِوَلَایَتِهِ أَحْبَبْ َا إِعْلَاقَکَ لِيَسُرَّکَ اللَّهُ لَهُ قِثْلَ قَا سَرَّنَا بِهِ وَ السَّلَ

 (.434ص، 8ج

وَلَدٌ هَسَمَّا ُ قُحَمَّداً هَعَرَضَهُ عَلَى أَصْحَابِهِ یَوْمَ الثَّالِثِ وَ  َالَ هَذَا صَاحِبُکُ ْ قِگنْ   (ع)لِأَبِي قُحَمَّدٍوُلِدَ » .8

الْگأَرُُْ جَگوْراً وَ    بَعْدِی وَ خَلِيفَتِي عَلَيْکُ ْ وَ هُوَ الْقَائِ ُ الَّذِی تَمْتَدُّ إِلَيْهِ الْأَعْ َاقُ بِاالنْتِظَارِ هَإِذَا اقْتَلَگأَتِ 

 (.431ص )همان،« ظُلْماً خَرَجَ هَمَلَأَهَا  ِسْطاً وَ عَدْلًا

 .432، ص8، جالدین کمال؛ صدوق، 382، ص1، جکاهي. کلي ي، 3
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 . تأکید بر غیبت امام مهدی)عج(1

أکید شد ک  غیبت هرای یکدی از امامدان هد  وجدود خواهدد آمدد؛       در روایات فراوانی ت

ک  هرخی از مناهع پیشینی، هتشی از کتاب خویش را ه  این امر اختصاص دادندد.   طوری ه 

این دست  از مناهع، ها نلل روایات فراوانی، غیبت را امری حتمی و نندیدک هدرای شدیعیان    

هنداهراین، ملددمات آغداز غیبدت امدام       1.دانستند؛ اما زمان آن را مشتص نکرد  هودندد  می

ها پیش از آغاز آن صورت گرفت  هود؛ از جمل  امدام   مهدی)عج( توسط امامان شیع ، مدت

ها قبل سعی هسیاری داشت تا تولد فرزندش هرای کمتر کسی آشکار  ، از مدتعسکری

 هدای عباسدیان هدود  کد  از دور  امدام جدواد       شود. شاید این امر ه  جهت مرددودیت 

 وکم هرای دو امام منتهی ه  ایشان ه  وجود آمد  هود. هیش

در هیانات متتلف ه  پدید  غیبت امام دوازدهم اشار  کدرد و تأکیدد    امام عسکری

قددمان را   آمدی گرفتار خواهند شد و تنهدا ثاهدت   زودی شیعیان در چنین پیش داشت ک  ه 

هیندی   حضدرت در هیدانی دییدر، هدا پدیش      5دانست. هار می یافت  از این امتران مرنت نجات

وضعیت شیعیان، هار دییر نسبت ه  پدید  غیبت هشدار داد و تأکید داشت کد  در فلددان   

امام، هرخی دچار تریر خواهند گشت و افراد جاهل و دروغیو، از غیبت امام سدو  اسدتفاد    

کد  ایدن    هازخوانی تاریخ غیبت صغری و حتی پس از آن، گویای آن اسدت  3خواهند کرد.

هیان، ترسیمی روشن از دوران غیبت امام مهدی)عج( هود  ک  امدام هدا تبیدین مشدکالت     

عندوان   ه « انتظار»در ادام  ه  راهکار  فرآرو، ه  عالج آن نین اشار  دارد. امام عسکری

                                              

، 1، جکگاهي انگد )ر.ک  کلي گي،    . برخي از ق ابع پيشي ي اقاقيگه، بگابي را پيراقگون تيبگت آورد     1
 (.132، صالغيبه؛ طوسي، 335ص

هُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَگى  لُهُ قَثَلُ ذِی الْقَرْنَيْنِ وَ اللَّهِ لَيَغِيبَنَّ تَيْبَةً لَا یَ ْجُو هِيهَا قِنَ الْهَلَکَةِ إِلَّا قَنْ ثَبَّتَهُ اللَّقَثَ. »8
 (.384و344ص، 8، جالدین کمال)ر.ک  صدوق، « الْقَوْلِ بِإِقَاقَتِهِ وَ وَهَّقَهُ هِيهَا لِلدُّعَاءِ بِتَعْجِيلِ هَرَجِه

 )همگان، « الو گاتون  هگا يه کگذب یالمبطلگون، و   هگا يه هلکیالجاهلون، و  هايه حاری بةيإن له ت» .3
 (.435ص
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رفدت شدیعیان از    ویژگی قاهل مالحظ  در هرخورد ها پدید  غیبت اشار  داشدت  و را  هدرون  

1ی غیبت را انتظار فرج دانست  است.ها آمد  پیش
  

 . دور کردن امام مهدی)عج( از سامرا2

فرزنددش را هنیدام    های قاهل اعتنایی در دست است کد  امدام یدازدهم    گنارش

رسدد، حدوالی سدال     هیماری و قبل از شهادت خود، از سامرا دور کرد  است. ه  نظر مدی 

رو، تنها فرزنددش را   ازاین 5دید. درگذشت خویش را نندیک می ق امام عسکری564

هدا سدفارش    ه  این صورت کد  مدادر امدام عسدکری     3از سامرا ه  مدین  انتلال داد؛

در ادام ، حکیمد ، عمد     4ق ه  مراسم حج هرد.529ایشان، امام دوازدهم)عج( را در سال 

در اواخدر عمدر    تأکید داشدت کد  ودایدع امامدت را امدام عسدکری       امام یازدهم

 2ادرش سپرد ک  احتماالا در همین سفر، ایدن امدر صدورت گرفتد  اسدت.     شریفشان ه  م

 افنون هر این موارد، چنین نلل شد  است ک  غسل، کفن و نماز میت امام عسدکری 

و در گنارش دییدر، هد  دسدتور     6سعید صورت گرفت  است هنتوسط وکیل ایشان عثمان

                                              

طگرح اندیشگه قهگدویت در کلمگات اقگام      »؛ ر.ک  ت وی، 483ص، 4ج ،ق ا ب شهرآشوب، ابن. 1
 («.ع)عسکری

. این احتمال را نباید نادید  انااشت که اقام عسگکری)ع( قسگموم شگد  بگود و از آنجگایي کگه       8
دانست، دست به تدبير حفظ اقام قهدی)عج( زد و هرزندش را از ق طقگه آسگيب    خود را حتمي قي

ابع های هراواني وجود دارد، اقا برخي از ق  زني دور کرد. گرچه در شهادت یا رحلت آن اقام گمانه
، ی ابيع المودةاند )ر.ک  سليمان   دوزی،  س ّي نيز به توطئه خالف عباسي در این زقي ه اشار  داشته

 (.131، ص3ج

 .852، صالغيبه؛ طوسي، 333، ص1، جکاهي. کلي ي، 3
 .835، صاثبات الوصية. قسعودی، 4
 .833، صالغيبه؛ طوسي، 331، ص8، جالدین کمال. ر.ک  صدوق، 3
 .335، صالغيبه. طوسي، 5



 11   1041 بهار، و سوم، شماره هشتاد و نهم یستسال ب             

متوکل( هر پیکدر امدام نمداز    اهوعیسی پسر خلیف  ساهق )ق((، 576)خلیف  عباسی )معتمد 

هر دو گنارش اخیر، نشان از آن دارد امام مهدی)عج( در هنیام شهادت پددر، در   1گنارد.

توانسدت هدر    سامرا حضور نداشت  است؛ چراک  ها حضور امام حاضر، شتصی دییدر نمدی  

رد هایی دییری وجدود دا امامِ درگذشت  اقام  نماز داشت  هاشد. در کنار این اخبار، گنارش

، از مرلّ اقامدت فرزندشدان سد ال شدد و آن     ک  اندکی پیش از رحلت امام یازدهم

ها، تأکید دارند ک  امام مهددی)عج(   مجموع این گنارش 5حضرت ه  مدین  اشار  داشت.

 ه  هنیام شهادت پدر، در سامرا حضور نداشدت  و هد  احتمدال زیداد، در مدیند  یدا مکد         

 هود  است.

ت ک  هرخی از مناهع، ه  متالفت جعفر )هرادر امدام یدازدهم( هدا    نکت  هاقیماند  آن اس

اند. این منازع ، ه  سبب میراث امدام   پس از رحلت ایشان پرداخت  مادر امام عسکری

آشکار نیست ک  این منازع ، در همان روزهای اهتددای   3صورت گرفت  هود. عسکری

گوند  نللدی از    ج  ه  آنک  هیچغیبت یا روزهای دییری صورت رخ داد  هاشد؛ ولی ها تو

مبنی هر درخواست ارثی  در این زمان وجود نددارد، احتمداالا ایدن     مادر امام عسکری

و زمدانی صدورت گرفتد      منازع  در همان روزهای نتستین درگذشت امام عسکری

اند؛ چراک  در هرخی از در حجاز هود  و در سامرا حضور نداشت  ک  مادر امام عسکری

پس از مدتی، هرای استیفای حدقّ خدود، هد      نلل شد  ک  مادر امام عسکریخبرها، 

سامرا هازگشت و علی  جعفر اقام  دعوا کرد. این نکت  از آنجا در ترلیل مهدم اسدت کد     

، فرزندشان ها مادرهنرگ خود در مدین  حضور احتماالا در زمان درگذشت امام یازدهم

 داشت  است.

                                              

 .138، صالمقاالت والفرق؛ اشعری، 55، صهرق الشيعة. نوبختي، 1
 .382، ص1، جکاهي. کلي ي، 8
 .333ص . همان،3
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 1دارد ک  امام مهدی)عج( هر پیکر پدرشدان نمداز گدنارد.   در ملاهل، خبر دییری وجود 

احادیدث نمداز خوانددن امدام      انطبداق  زمیند   آوردن فراهم هرای گویا این گنارش، تالشی

ک  غیر از ایشان مجاز ه  انجدام ایدن فریضد      طوری هاشد؛ ه  معصوم هر پیکر معصومان می

هاشدد.   ارد نشد ، مرسل نین مینیست. این گنارش، عالو  هر آنک  در مناهع غیبت صغری و

از طدرف   ( ه  وصایت مادر امدام یدازدهم  در خبر دییر، حکمی  )عم  امام عسکری

ها، عدم حضور امام مهدی)عج( در سامرا را در ایدام وفدات    این گمان 5ایشان اشار  داشت.

ا هد   رسد ک  در این ملطع، وکال امدور شدیعیان ر   رو، ه  نظر می هتشد. ازاین پدر، قوّت می

 اند. عهد  داشت 

از طرف دییر، هرخی این هاور هرخی از شیعیان را ک  تأکید دارند امدام مهددی)عج( در   

مننل پدر و مکان سرداب آن غائب شد  و پس از گذشت هدنار سدال، همچندان در آنجدا     

اند. در ایدن هدار  هایدد تأکیدد      مردود دانست  3جا ظهور خواهد کرد، زیست داشت  و از همان

یدک از منداهع پسدینی     ک  گنارش غیبت امام مهدی)عج( در مکان سرداب، در هیچ داشت

شیع  وارد نشد  است و تنها گنارش مرهوط ه  سرداب، ه  هیش از دو ده  پدس از آغداز و   

گردد ک  وی توانست  هود مکدان و زمدان حضدور     ق هاز می589-579دور  معتضد عباسی 
                                              

ای  پدرشان اشار  داشته، در عين حال، کلي ي اشگار   . گرچه صدوق در نقلي به نماز اقام عصر بر1

، الدین کمالبه آن نداشته است. همچ ين، س د این روایت، قرسل و  ابل اعت ا نيست )ر.ک  صدوق، 

 (.473، ص8ج

 .333، ص1، جکاهي. کلي ي، 8

بگن   الحسگين بن  عليّ بن قحمّد ابن بن جعفر بن قوسي بن عليّ بن قحمّد بن عليّ وهيها توهّي الحسن» .3

و هيها توهّي أبوقحمد العلویُّ العسکریُّ وهو أحگد األئمّگة االث گي عشگر، علگي       ،بن أبيطالب)ع( عليّ

اث تگين   قذهب اإلقاقيّة وهو والد قحمّد الّذی یعتقدونها لم تظر بسرداب سگاقرّا وکگان قولگد  سگ ة    

 (.874ص ،7ج ،الکاقل، اثير بن )قحمد «وثالثين وقائتين
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 در مردل سدرداب، از دسدت مدأموران وی      امام را کشدف نمایدد؛ ولدی امدام مهددی)عج(     

 1گریتت  هود.

 . نصب برخی وکالی امام مهدی)عج( پیش از آغاز غیبت3

ها تعیین وکالیی در دوران امامت خود، سعی داشت  رسد، امام عسکری ه  نظر می

خصدوص در هرخدی از مدوارد،     هندی تا دوران غیبت نین امتداد داشت  هاشد؛ هد   تا این دست 

هاشد. این نکتد ، شایسدت     ید داشت وکیل مورد نظر، وکیل فرزند ایشان نین میحضرت تأک

هیان است ک  حتی وکالی ک  امام تأکید هر وکالت ایشدان در دوران غیبدت نداشدت، امدا     

وکالت ایشان همچنان در دوران غیبت تدوام یافت و هیشتر ایشان از افدراد اثرگدذار در آن   

عندوان   ق( ه 567سعید ) هنشان در هیانی، پس از معرفی عثماناند؛ هرای نمون ، ای دور  هود 

گرچ  انتتاب وکال امدری   5وکیل خویش، فرزند وی مرمد را وکیل فرزند خویش دانست.

های قبل نین اتفاق افتاد  هود، اما این هدار امدام یدازدهم هدا تعیدین       مرسوم هود  و در زمان

آن، هرخدی دییدر از کدارگناران امدام      مستلیم وکیل فرزندش نلش داشت  است. افنون هر

عندوان وکیدل انتتداب شدد  هودندد، در غیبدت صدغری         ک  توسط ایشان ه  عسکری

 اند از:  همچنان در مسند وکالت هاقی ماندند. هرخی از این افراد، عبارت

و امدام   عسدکری امدام   3یکدی از وکدیالن  وی  :اسراق اشعری قمدی  هن احمدالف. 

در دست داشت   یازدهمهود  ک  سرپرستی موقوفات قم را ه  وکالت از امام مهدی)عج( 

 4.است

                                              

 .842، صبهالغي. طوسي،  1
)همگان،  « ابْ ِگي قَهْگدِیِّکُ ْ    وَ أَنَّ ابْ َهُ قُحَمَّداً وَکِيلُ  اشْهَدُوا عَلَى أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ سَعِيدٍ الْعَمْرِیَّ وَکِيلِي. »8

 (.335ص
 او هگای وکالگت  ی بگه نشگانه  بسياراقام دوازده  بود  که ق ابع  ییکي از وکال ،. وی بدون شک3

 .(487و352، صرجالد )ر.ک  طوسي، ان تصریح داشته

 . همان. 4
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ی از جمل  وکال در ناحی  آذرهایجان هدود  اسدت کد     ی: وعال  آذرهایجان هن قاسمب. 

 وی 1ت.هود  اس ک  گفت  شد  از اصراب امام رضا چنان ؛عمری طوالنی داشت  است

ای طوالنی میطوسی عمر وی را ه  انداز هود  است.  عسکری امامیکی از وکالی 

را  مهددی)عج( یل سوم امدام  ق(، وک356ی )روح نوهتت هن داند ک  توانست دوران حسین

در مکاتبد   مهددی)عج(  گفت  شد  قاسم هدا امدام    5وفات نمود. ،و در آن زمان کنددر  

 3.هود  است

اهواز هدود   ز وکالی حضرت درش مرمد: هر دو او پسر ق(562) مهنیار هن اهراهیم ج.

درهار  وصیت هرادرش على نیدن   عسکرى روایت کلینى، مبنى هر س ال وى از امام 4.اند

 نجاشى نین ضمن معرفى کنید  اهواسدراق و للدب   . حاکى از مصاحبتش ها آن جناب است

طبرسى هدر وکالدت   ست. دانست  ا «البشارات» هراى او، وى را صاحب کتاهى ه  نام اهوازى

 2.تصریح دارد ،و پسرش مرمد وى

عندوان صدراهى و وکیدل امدام      طوسى از وى هد   ن:جعفر قمی قطا هن احمد مرمدهند. 

 او 6ت.  اسد کدرد را نین در   امام هادى وید  ک  نمویاد کرد  و اضاف   عسکرى

ی ه  شبک  وکالدت و شدتص   هسیارهود  ک  کمک صغری غیبت  ر اهتداییکی از وکال د

: چندین گفتد  اسدت    اوکشّی وی را هسیار ستود  و در وصدف   .اشت  استسعید د هن عثمان

                                              

 .815، صالغيبه. ر.ک  نعماني، 1
 .313، صالغيبه. طوسي، 8
 . همان.3
 .15، صرجال. نجاشي، 4
 .335، صسازقان وکالت. ر.ک  جباری، 3
قحمگد   احمد الجعفگرى القمگى وکيلگه )ابگى     بن قحمد» تعبير شيخ طوسى دربار  وى چ ين است . 5

 (.435، صرجال)طوسي، « السّالم( ادرک ابا الحسن عليه السّالمالعسکرى عليه 
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وی  1.«هِي الْأَرُِْ هِي الْقُرْبِ قِنَ الْأَصْلِ یصِفُ َا لِصَگاحِبِ ال َّاحِيَگةِ   ثَالِثٌ  وَلَيْسَ لَهُ »

  5رساند  است.وجوهات را ه  عثمان می همچنین،

حاکى از وکالت این دو تن از جانب امام  روایتى از کلینىم: داأهوصِنضر قمی و  هن . حسنھ

ک  حداکی از   امد مراغى نلل کرد حکشّى درهار  اهو راروایت دییرى  3د.هاش می عسکرى

یعندى  و امدام مهددی)عج(،    هدا وکیدل امدام عسدکرى     ی،نضدر قمد   هن حسنآن است ک  

عى را کد   تدوقی  ،نضدر  هن حسنگنارش هر  جعفر قمى در ارتباط هود  است. هنا احمدهن نهمرمد

هدا هدراى وکدالى     ام از ناحی  ملدّس  صادر شد  هود و متضمن هرخى دسدتورعمل حاهو درهار 

 4.نمود  استنواحى شرقى مثل کاهل و غیر آن هود، استنساخ کرد  و هراى فردى ارسال 

هراهر آنچ  شیخ طوسی نلل کرد ، وی از جمل  یاران و وکدیالن  ل: هال هن علی مرمدهن و.

2هدود  اسدت.   مورد تمجید امام و طوسی وی را ثل  دانست و هود   عسکریاصراب امام 
 

توسدط امدام    ،خدویش  رفتدار سدبب   هد   هدا حداکی از آن اسدت کد  وی     نلل  هرخی از گرچ

از جمل  وکال هود   ،وی در اهتدای غیبت صغری 6.مورد توهیخ نین قرار گرفت  هود عسکری

 ان )وکیل دوم(، از جریان وکالدت فاصدل  گرفدت.   عثم ها منازع  ها مرمدهن ،در ادام و  7است

جددا از   را ای از افدراد هلکد  وی خدود حللد     ؛تنها مشکل وی نبود  است ،گویا انرراف مالی

 8.کرد عثمان سرپیجی می و نسبت ه  مرمدهن وکالت تشکیل داد  هود ساختار

                                              

 .334، صرجال. ر.ک  کشّي،  1
 .383، ص1، جکاهي. کلي ي،  8
 .317. همان، ص 3
 .371، ص8 ج، سازقان وکالت. جباری،  4
 .333، صالغيبه. طوسي،  3
 . همان. 5
 .327. همان، ص 7
 .438و431. همان، ص 2
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و وفات  ق184را در سال  هاللیتولد  تاریتی، مناهع 1:هالل کرخی عبرتائی هن احمدز. 

و از ایدن  اسدت   رفتد  هار ه  حج  24شد  ک  هیش از گفت  دانند.  ق می567ی را در سال و

 دور در زمر  وکیالن  او ،ه  تصریح شیخ طوسی 5ست.هار آن ها پای پیاد  هود  ا 54 تعداد،

 فی از هاورهایادر مسیری انرر ،پس از مدتیوی  ت.شد  اسشمرد  می امام عسکری

های ناصبی دانسدت   وی را از جمل  افرادی ها گرایش ق(381) صدوق .امامی  گام هرداشت

 هیشتر اصول اصراب امامید  را روایدت کدرد     ،شیخ طوسی اشار  دارد ک  عبرتائی 3ت.اس

هر این هاور است کد  وی گرچد  در    ق(276) طبرسی ت.اما سرانجام ه  غالیان پیوس است؛

 4.اما ه  غالیان پیوست ،هود اهتدا از اصراب امام عسکری

ک  خود هد    طوریه  ؛سعید را پذیرفت هن وکالت عثمان ،هاللی در اهتدای غیبت صغری

و چندین  منکدر شدد   عثمدان را   وکالت فرزنددش مرمددهن   ،در عین حال .آن تصریح دارد

از  تدا  شد موجب ،همین امر. استنشنید  رهار  وکالت مرمد دکرد ک  چینی  استدالل می

 ،یدن  انردراف وی  انیتوقیع لعنی صادر شدد.   ،پیرامون وی .سوی شیعیان امامی طرد شود

اشدار   هاللدی  علی  وی، ه  انرراف مالی تنها توقیع  .درستی در مناهع تبیین نشد  است ه 

 2داشت  است.

 نتیجه

، این مهم آشکار شد ک  آن تاریتی از دور  امام عسکریهای روایی و  ها تبیین گنارش

سعی وافری داشت تا تنها فرزند خود را از گنند دشمنان حفظ نماید. این مهدم، از   امام

                                              

 (455، ص4، جقعج  البلدانیا وت، )واحي بغداد و نهروان بود  است روستایي از ن ،. عبرتا1

 .333، صرجال. کشّي، 8
 .75، ص1، جالدین کمال. صدوق، 3
 .333ص ،رجال. کشّي، 4
 . همان.3
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 شود ک  خالفت عباسی، حساسیت هسدیاری هد  هیدت امدام یدازدهم      آنجا مشتص می

داشتن امدام   هر مرصور نی  ها، عباسیان این هار عالو  داشت  است. هراهر هسیاری از گنارش

دقت زیر نظر گرفتند و حتی  در پادگان شهر سامرا، مراودات هیت امام را نین ه  عسکری

های متتلف، ه  هیت امام وارد شدند. در این شدرایط،   پس از شهادت ایشان، هارها ه  ههان 

  امدام  هایست نسبت ه  هر آنچ  ه های عباسیان، میها هازخوانی سیاست امام عسکری

 دوازدهم)عدج(  امدام  جاییدا   و صیانت حفظ، جهت را شد ، تداهیری مهدی)عج( مرتبط می

شماری  نتست تولد فرزندش را تنها ه  عد  انیشت نمود. هر این اساس، امام می اتتاذ

جدویی   از اصراب و اعضای هیت خویش نشان داد. ایشان در ادام  نین این سیاسدت را پدی  

کسی از یاران امدام توانسدت امدام مهددی)عج( را در دور  حضدور       ک  کمتر طوری کرد؛ ه 

های دیدار ها امام مهدی)عج( در غیبت صغری،  مالقات کند. این در حالی است ک  گنارش

در آخرین اقدام ک  نندیک رحلتشان  هسیار هیش از این دوران هود  است. امام عسکری

ویش راهی مک  کرد و ملددمات آغداز   صورت گرفت، تنها فرزند خود را ها همراهی مادر خ

غیبت فرزند خویش را فراهم ساخت. هدین ترتیب، امام ها دوراندیشی، سعی وافری مبذول 

 داشت تا آخرین حجت الهی، از دسترس دشمنانش در امان هاشد.
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