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 در جهان اسالم یانتظار ظهور مهد یها رسم
 (یازدهم هجری)از قرن چهارم تا 

 1ین صفویالعابد نید زیس
 2یدمسعود شاهمرادیس

 چکیده
   محسـوبیژه تشـیـو ن اسالم و بهیدر د ار مهمکاز اف یکی «تیمهدو» شهیاند
گونـاگون همـواره انتظـارظهور  یهـا ان در زمـانیعیسبب ش نیو به هم شود یم

گردیـا انـد. را داشـته یمهد ان یـخـا  در م یهای ده رسـمیـن انتظـار سـبب 
از  گــر شــود. ن جلــوهینمــاد یهــا انکــد آمــده و در قالــب اعمــال و میــان پدیعیشــ

گونــ نیــه اکــ ییآنجـا  ید و نشــانگر تســرپــذیر مـی انجــامجمعــی  یا هرســوم بـه 
 یاجتماع رفتار  به حیطهان یعیش یفردبینش طه یاز ح «یباور یمهد» اعتقاد

رنـد. پـژوهش حاضـر یگ یمـ ان قـراریعیشـ یخ اجتمـاعیطه تـاریدر ح آنان است،
اربرد مطالعـــات کـــو  یلـــیتحل _ یفیدرصـــدد اســـت بـــا اســـتفاده از روش توصـــ

 را از قـــرن چهـــارم تـــا اواخـــر  یتظـــار ظهـــور مهــدان یها ، رســـمیا هتابخانــک
گونــاگون جهــان اســالم بررســ یازدهم هجــریــقــرن   نمــوده و آنهــا را  یدر نقــا  

ـــ   مختلـــ  شـــ یا نمادشناســـیـــو  ییدر چـــارچوب نمـــادگرا  ر و یتفســـ یعیجوام
 د.یل نمایتحل

کلیدی:  واژگان 
 . ی، تشیرسوم، انتظار، ظهور، مهد

                                                        
گروه معار  اسالمی دانشگاه علوم پزشکی .1  زنجان. هیئت علمی 

)نویســـــــــنده مســــــــــئول(  زنجـــــــــان معـــــــــار  اســـــــــالمی دانشـــــــــگاه علـــــــــوم پزشـــــــــکی گـــــــــروه . هیئـــــــــت علمـــــــــی2
(shahmoradi86@yahoo.com). 
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ژپو
هش مهدیاه

وی

 مقدمه
ن اسـالم برخـوردار یـدر د یا هژیـام وکت و اسـتحیـاز موقع« یبـاور یدمهـ»ا یـ «تیمهـدو»ر کتف

گفتمــان تشــیــاســت و اوج اعتقــاد بــه آن ن ن یــات مهــم در رابطــه بــا اکــاز ن شــود. یمــ دهیــ  دیز در 
 اعتقـــاد بـــهه کـــ یرا زمـــانیـــز اســـت؛ یاجتمـــاعمهـــدوّیت از منظـــر  رکـــتفتحلیـــل  ،یشـــه اســـالمیاند
گذشـته  انسـان یفـرد از حد بینش و نگرش «یباور یمهد» آنـان  یاجتمـاع رفتـار  و بـه حیطـههـا 

کند، ل کـدارای تأثیرهـا و نمودهـای عینـی بـر گونـه  نیسـاخته و بـد جامعـه را متـأّثر یتمام سرایت 
کـه بـه نحـو  مـی یئشـامل رفتارهـا اجتمـاعی مهـدوّیتات تأثیر ن،یبنابرا .خواهد بود  جامعه گـردد 

انتظـار  یهـا بـروز و ظهـور جلوه ،یجمع ین رفتارهایان ابعاد یتر از مهم. دپذیر جمعی صورت می
ن یعجـ «انتظـار»بـا مفهـوم  ه،یـ  امامیژه تشـیـو هبـ  ،یخ تشـیتـار ظهـور امـام اسـت. یمردمان بـرا
دادن  ین امر و انتظار رویا اریز اند هرا داشت «ظهور قائم آل محمد»همواره انتظار ان یعیشده و ش
« یانتظـار ظهـور مهـد» ان از ابتـدا بـا مفهـومیعیشان شده و یب عهیامامان ش یآن، از سو
گردیـا .انـد هآشـنا بود صــورت  انتظـار مــورد نظـر بـه خ،یج و در طــول تـاریده تــا بـه تـدریـن امــر سـبب 

ن ینمــاد یهــا انکم افتــه و در قالــب اعمــال ویان بــروز و ظهــور یعیان شــیــخــا  در م یهائ رســم
ن یـدر ا رد؛یـگ یمـ ان قـراریعیشـ یخ اجتمـاعیتـار طـهیدر حها  گونه از رسم نیا یبررس گر شود. جلوه

 یا هژیـتوجـه و« انیعیشـعاّمـه » یبـه زنـدگ ،یخ اجتمـاعیتـار یمبـاناصـول و  یبر مبنـا چارچوب،
 یخ اجتمــاعیدر چــارچوب تــار یانتظــار ظهــور مهــد یها ل رســمیــبــا مطالعــه و تحل شــود. یمــ
گفت ا یم انیعیش گون جهان اسالیتوان  گونا  ی  ه اساسـیـدو پا یشتر بر مبنـایبم ن رسوم در نقا  
ا یــــ و« یینمــــادگرا» یاند و بــــر مبنــــا قــــرار داشــــته« نینمــــاد یهــــا انکــــم» و« نیاعمــــال نمــــاد»
از  یتوانـد برخـ یمـ ن نگـاهیـان هسـتند. یـیر و تبیقابـل تفسـ یعیشـ جوام   مختلـ « ینمادشناس»

د. یه نمایز توجینرا  ن رسومیاز ا یبرخ یو چگونگ یچرائ نهین ابهامات مطرح شده در زمیتر مهم
 ل جواب دهد:یالت ذؤادرصدد است به س پژوهش حاضر

 شده است  یم چگونه در جهان اسالم برگزار یانتظار ظهور مهد یها . رسم1

 ر هستند  یل و تفسیقابل تحل یبر چه مبنائ یانتظار ظهور مهد یها . رسم2

 تیشه مهدویاند

گســـتر  عـــدالت یشـــوایو پ یمصـــلح جهـــان بـــودن ظهـــور یا بـــاور بـــه حتمـــیـــت یشـــه مهـــدویاند
ام و کز از اسـتحیـن اسـالم نیـشـه در دین اندیـا بـوده اسـت. یان آسمانیشتر ادیعالم،مورد توجه ب
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غالب  یها یژگیاز و «یباور یمهد»تاب و سنت دارد. کشه در یبرخوردار است و ر یگاه خاصیجا
گفتمـان تشـیهـدون وجـود،اوج اعتقـاد بـه میـبـا ا د؛یـآ یم به شمار یمذاهب اسالم    اسـت.یت در 

 نگرنــد. بـت او مـییات را بـه عنـوان مظهـره از نقــش قـائم و غیــاره از آیعی قـرآن، بسـیر شـیتفاسـ
 یده امامـت ائمـه اثنـیـر از عقیناپـذ ییجـدا یبخشـ یعیت در بـاور شـی( مهدو37: 1385، نی)حس
از  یت الهیهدا ه پس از رحلت رسول خداکن معنا یاست، به ا یاله یه امرکاست  عشر
ن امـــام، حضـــرت یافتـــه و دوازدهمـــین مســـلمانان اســـتمرار یدر بـــ ق امامـــان معصـــومیـــطر
گرامـکاست  یمهد ق آغـاز شـده و تـا 260اش در سـال یه دوران امامتش پس از شهادت پـدر 

الم کــاز صــدر اســالم بــا  ت،یشــه و مصــداق مهــدویاند افــت. مفهــوم،یپــس از ظهــور ادامــه خواهــد 
ج و بــا یان شــده اســت؛ هرچنــد بــه تــدریــموعــود ب یح و مشخصــات مهــدمطــر ائمــه امبر ویــپ

ها،  ت، شاخصهیان مهدوین ظهور مدعین آموزه و همچنیاز ا یو اجتماع یاسیس یها یریگ بهره
 1بر آن افزوده شده است. یدی  جدیتعار یم و حتیمفاه

 ،یحضـرت مهـد یهـا یژگیبـه و یث متعددیدر احاد عهیو امامان ش رسول خدا
گســترش ظلــم و ســتیبــت آن حضــرت و ظهــور مجــدد ایغ اشــاره  یم در جامعــه بشــرشــان پــس از 
 ه فرمود:کنقل شده  اند. از رسول خدا ردهک

وه از همـه مـن اسـت، ه یـنکه وه یـنکنـام او نـام مـن و مهده از فرزندان من خواهد بـود، 
گروهـی از بـین غیـو در اه مدتی از انظار پنهان خواهـد شـد مردمان به من اشبه است، و ت 

و گــردد  یمــ رونیـپــس از مـدتی از پشــت پــرده برت و ســرگردانی خواهنـد افتــاد، یــر حمـردم د
ه از جـور و کـ چنـان نـد هـمک یمـ ن را از عدل و داد پریو زمدرخشد  یهمچون ستاره فروزانی م

 (547: 1390)طبرسی، ستم پر شده باشد.

که یگر نید یتیدر روا   :فرمود رسول خداز آمده 
قــائم منتظــر از فرزنــدان باشــد،  ین مــن بــر آنهــا میمــن و جانشــطالــب امــام امــت یاب علــی بــن
ن را بـه یپروردگـار مـؤمنو  ردکـن را پس از ظلم و جـور از عـدل و داد پـر خواهـد یه زمکاوست 

  (548: . )هموردکش خواهد یبت او آزمایغ

ـــیرالمـــؤمنیی از جمـــالت مشـــهور امیکـــن یهمچنـــ ـــه ه کـــ ین عل  رمـــوده اد فیـــل بـــن زیـــمکب
 ن است: یا

                                                        
 ,Amir Arjomand, 2007, v.xiv, pp134-136 , Amir-Moezzi,2007: ك.ر بیشــتر اطــالا جهــت). 1

v.xiv,pp136-143 , Klemm,2007,v.xiv,pp143-146, Amir Arjomand,2000,v.x, pp341-344) 
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ژپو
هش مهدیاه

وی

ان مردم ظـاهر و مشـهور یدر م این حجت یاگذاره،  ینم ن را از حجت خالییخداوندا تو زم
ه برهان و کن است یباشد و وجود حجت براه ا یم بتیا از ترس در پشت پرده غیو است، 

 (549: همو) ن نرود و به مردم اتمام حجت شده باشد.یدالئل تو از ب

 فرمود:  خداه رسول کرده کت یروا ز امام صادقن هشام بن سالم ایهمچن
 ئـت و رنـگ یاو در هباشـد، یم ه مـنینکه وه ینکنام او نام من و قائم از فرزندان من است،

 رد و مــردم را بــه ملــت و کــمهده بــا ســنت مــن ظهــور خواهــد و رخســاره ماننــد مــن اســت،
ه از وه کـنـون هـر کا .خواند یم تاب خداوندکند و آنان را به طر  ک یم عت من دعوتیشر

رده کچد از دستور من تمرد یپس از فرمان وه سرکرده است و هر کند مرا اطاعت کاطاعت 
گـردد مـرا انیر غکـس منکهر است،  نـد مـرا کب یذکـا ته او رکـهـر ار نمـوده اسـت، کـبـت وه 

مــن بـه خداونــد رده اسـت، کــق ینــد مـرا تصـدکق یا تصـدس او رکــهـر رده اســت، کـب یذکـت
گکم از اشخاصی بر یم تیاکش ار کـهـاه مـرا ان ننـد، و حـر کب یذکـفتارم را در بـاره وه ته 
 اران متوجـه اعمـال خـود شـوند.که سـتمکو زود است ند، و امت مرا از راه او برگردانند، ینما
 (548: همو)

دام کـت شـما یـقائم از اهل ب»هکن سؤال یدر پاسخ به ا ه امام رضاکت شده ین روایهمچن
 فرمود: «است 

له آن یوسـ هزان متولـد خواهـد شـد و پروردگـار بـیـنکده یه از سـکـن نفر از فرزندان من یرمچها
ه والدتـش از انظــار کـس اسـت کـو قـائم همـان نــد، ک یمـ کتی پـاین را از هـر ظلـم و جنـایزمـ

ه از پشــت پــرده کــهنگــامی بــت خواهــد مانــد، یخــروجش مــدتی در غ مخفــی بــوده و قبــل از
گردد،یبت بیغ ند، کان مردم خواهد افیاد را در مشود و بسا  عدل و د ین روشن میزم رون 

ه در کـاو همان است ه هم ندارد، یچد و سایپ در هم می ن براه اویه زمکقائم همان است 
ننـد و ظهـور او را در ک یمـ ان معرفـییزنند و وه را به جهان یم ادیموق  خروجش از آسمان فر

ْن ه: کن مورد صادق است یفه در ایشر هین آیدهند و ا یم ه معظمه به مردم بشارتکم و إ 
ْل َعلَ   ُنَنّز 

ْ
ماء  آْی َنَشأ َن الّسَ ْم م  ع  یَ ه  ْعناُقُهْم َلها خاض 

َ
ْت أ  (559: همو)  .نی   َفَظّلَ

   اهللیـــه در مـــورد امامـــت حضـــرت بقکـــات و نصوصـــی یـــاخبـــار و روابعـــد از نقـــل  یطبرســـ
 سد:ینو یم است،

ات یـبـت آن حضـرت اسـت؛ اول، روایسـتدالل بـر امامـت و غات از سه جهت قابل ایروا نیا
اسـت و در بعضـی از  ی از آنها حضرت حجتیکه ک وارده در مورد عدد ائمه اثنا عشر

گردین نصو  به اسم او تصـریا ص شـده اسـت، و یده و در بعضـی بـه امامـت وه تنصـیـح 
گردیا ات را نقـل یـن روایـه اکـسانی کده و ین اخبار و نصو  قبل از زمان آن حضرت صادر 
بــت حضــرت یه در مــورد امامـت و غکـانــد بـه امامــت آنهـا اعتقــاد دارنـد؛ دوم، اخبــاره  ردهکـ
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رده اسـت؛ کـح یبـت او تصـریده و بـه امامـت و غیاز طر  پدر بزرگـوارش رسـ االمر صاحب
ات او در پشــت یده و از خصوصــیرســ الزمـان بــت صــاحبیه در مـورد غکــسـوم، نصوصــی 

گفتگویفکیام ظهور و بت و در هنگیپرده غ ه کند کتواند ادعا  ینم سیکند، البته ک یم ت آن 
ات قبـل از وقـوا صـادر شـده و پـس از یـن روایـرا ایـاند ز ذب داشتهکن جماعت تعاطی به یا

نده همه آنهـا بـه معـرو یه فرموده بودند در آکرده است و همان طور کدا یمدتی مصداق پ
 ( 569)همو:  د.یبروز و ظهور رس

گفـــت مهـــدوتـــو یمـــ ـــه ایت در نگـــرش شـــیان  بـــا همـــه  یه جامعـــه بشـــرکـــن معناســـت یـــعه ب
و غلبه عدل بر جـور  یت اراده الهیمکو حا یتعال یدرون خود، در مجموا به سو یها یناهنجار
و معصـوم از خانـدان  یاله یبه دست انسان یآل دهین جامعه ایت است و در آخرالزمان، چنکدر حر

جـاد خواهـد شـد. یا نـد،ک یمـ یه اسـت و دور از چشـم مـردم زنـدگنـون زنـدکه اکـ ،رمکامبر ایپ
از وضـ  موجـود و  یبت، ناخرسـندیعه عبارتند از: امامت، غیت از نگاه شیان مهدوکگونه ار نیبد

گ یان بـا اعتقــاد بـه امـام حــیعی( شـ13: 1381م،ی)ابــراه انتظـار و نجـات. و  یتــیحاضـر در صـحنه 
 یهـا ومتکو بـا ح اند هسـتید زیـن امیـبـرا بـا اکبت یخ غیدر طول تار ب از چشمان نامحرمان،یغا

و اقامه عدل  ییام نهایق یظهور آن امام برا ساز نهیزم تا اند هردکار یکپها  یجور و فساد و نابرابر
و  یاز وضـ  موجـود فـرد ی، ناخرسـندیعیانتظـار شـ یدر معنا باشند. در واق ، یو قس  و دادگر

انتظــار  ین بــه نجــات در پــیقـینهفتــه اســت.  یب و آرمــانمطلـو یبــه وضــع یو آرزومنــد یاجتمـاع
ن نجـات یـگردانـد و ا یمـ را روزافزونها  د و تالشیرا بدل به امها  أسیرا آسان، ها  یسخت نجات،

دگاه یاست. در د یحتم یات امریات و روایبراساس آ ان،یعیش یانسان در آخرالزمان، برا یینها
ان مـردم حضـور دارد و یـن و در میاما در زمـ ب است،یغا دگانیاز د امام زمان هک نیا با یعیش

گزارش از نامه آن حضـرت بـه شـ یه طبرسک ند، چنانک یم یدگیبه احوال دوستدارانش رس خ یدر 
 د آورده است:یمف

ــاه گ ــار شــما آ ــه اخب ــا پنهــان نیــ  چیم و هــیمــا ب ــا در رســیز از اخبــار شــما از م   یدگیســت... م
گـــر چنـــینـــک ینمـــ اد شـــما را فرامـــوشیـــو م ینـــک ینمـــ یوتـــاهکو مراعـــات شـــما   ن بـــود یم و ا

 بردنــــد. یمـــ نیگرفـــت و دشـــمنان شـــما را از بـــ یمـــ شـــما را فـــراها  یو دشـــوارهـــا  یگرفتار
 (495، 2ج: 1403،ی)طبرس

 تیمهدوشه یاند یاجتماع یردهاکارک
گونی می یایزوامهدوّیت را از  رکتف کرد گونا ه از تحلیـل ایـن عقیـداز آنهـا  یکیه ک توان بررسی 
ی  گـذرد و بـه حیطـه درکه از حّد  بینش و نگرش  گاه آن اعتقاد به مهدوّیت. است یاجتماعمنظر 
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کنــد،دارای تأثیرهــا و نمودهــای عینــی بــر جامعــه ن اعتقــاد، یــرا ایــز خواهــد بــود  رفتــاری ســرایت 
 گیـری بیـنش و نگـرش در درون افـراد، شـکلگـر، ی. بـه عبـارت دسـازد مجمـوا جامعـه را متـأّثر مـی

کنش هـای رفتـاری از  کـنشن یـاکـه  گـاه آن ؛آورد ی رفتاری آنان به وجود می هایی را در حیطه وا
گروه گذشت و به  کنش حّد  فرد   هـای رفتـاری بـه نحـو جمعـی صـورت پـذیرفت، ها منتقل شد و وا

شـامل  عمـدتا   اجتمـاعی مهـدوّیت،ات تـأثیر. گـردد آغـاز مـی «تأثیر و تأّثر اجتماعی» فرایند یا هگون
که به نحو جمعی صورت می می یئفتارهار اد و ی،گرامیداشت آن  ن نمودیتر د و برجستهپذیر گردد 

ان یـه بکـگونـه  همـان ظهـور امـام اسـت. یانتظـار بـرا یهـا و بـروز و ظهـور جلوه نام امام زمان
؛ وعده اند هان از همان آغاز با آن آشنا بودیعیه شکاست  یشد، انتظار خروج قائم آل محمد، امر

ان درخواسـت شـده تـا در انتظـار یعیابـراز شـده و از شـ مرتبـا   عهیامامـان شـ یظهور قائم،از سو
ان در هــر یعیشــه شــیختــه و همیبــا انتظـار درآم یعه امــامیخ شــیام باشــند. تـاریــآمـدن قــائم و روز ق

ان یعیز از شــیــات انتظــار نیــنــد. در رواکام یــه قــائم در زمــان آنــان قکــ اند هزمــان انتظــار آن را داشــت
ه هرگـاه آن حضـرت کـحاضـر باشـند  یا هگونـه آمدن قـائم خـود را آمـاده و بـ یخواسته شده تا برا

ــکــظهــور  ــا ا یرد بــدون معطل ــوه ان، بــیعیان شــیــدر م ین آمــادگیننــد. چنــک یشــان همراهــیب ژه ی
را  یرده و شـمارکـام یـق یبـه نـام مهـد یسانکان،سبب شده تا یر از آنها از سنیغ یان، و حتیامام

گـرد  یشـان ادعــایگـران دربـاره ایه دکـ یســانکا یـن یان دروغـینـام مهـد ش فـراهم آورنــد.یخـو بـه 
ان یعیان شیخا  در م یانتظار مورد نظر به صورت رسوم ار فراوان است.یبس اند هردکت یمهدو

ننـد تـا کعمـل  یتا بـه نـوع اند هدیوشک یخود را نشان دهند م یه آمادگکآن یبرا یاریدرآمده و بس
انتظـار  یها رسـم» یر است بررسک( الزم به ذ827: 1388ان،ی)جعفر به اثبات برسد. ین آمادگیا

دانشــی  «تــاریخ اجتمــاعی»رد. یــگ یمــ ان قــراریعیشــ یخ اجتمــاعیطــه تــاریدر ح «یظهــور مهــد
کـه در آن اشـکال متنــوا روابـ  اجتمـاعی در بسـتر تــاریخی ن یتــر و از مهـم شـود مطالعـه می اسـت 

مهـم  یهـا از بخـش یکـیه کـشـان اسـت یو معنوزیست جهان غیرماّدی رواب  مردم با ابعاد آن، 
 یخ اجتمــاعیتــار ی. بررســهــا و آداب و رســوم و رفتارهــای دینــی مــردم اســت دربردارنــد  آیــینآن 
اصـول و ضـواب   یبـر مبنـارا یز ان استیعیش یخین  تاریشیبه پ نو یرند  نگاهیدر برگ ان،یعیش
 (155 -141: 1386 پور، ی)موس دارد. یا هژیتوجه و «انیعیشعاّمه » یبه زندگ، یخ اجتماعیتار

 در جهان اسالم یانتظار ظهور مهد یها رسم
گون جهـان اســالم و بـا آ یها نیدر نقــا  و سـرزم یرسـوم انتظـار ظهــور مهـد و هــا  نییگونــا

 به آنها اشاره خواهد شد. یخیتار بیه در ادامه به ترتکبرقرار بوده است  یمتفاوت یها وهیش
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 ذ  ب   رسم انتظار ظهور در .1
ــرک ــروان یهــن ت ــه منطقــه ، انتظــار فــرج رســم نــهیدر زم تی ــو  ب ــمرب  جــان اســت.یّذ در آذرباَب

در  یرا رســــتاق ّذ ، َبــــیدان قــــرن ســــوم هجـــر یجغرافـــ ابــــن خردادبــــه، (827: 1388ان،یـــ)جعفر
داشـته و محـل ان قـرار جـان و اّر ین آذربایه مـابکـ( 120تـا:  یبـ )ابن خردادبـه، ردهکر کجان ذیآذربا

  (124: تا یب)ابن خردادبه، ن بوده است.یخرم د دخروج باب
  :سدینو یم (ی  اواخر قرن سوم هجری)تأل البلدانتاب کدر  یعقوبی

ه و یـهـن آذرک یهـا از عجم انـد هختیبهـم آم یجـان مردمـیآذربا یهـا شـهرها و اسـتان یاهال
ــکــ ّذ َبــشــهر  یاهــاله، یــجاودان ن فــتح شــد عــرب در آن منــزل در آن بــود و ســپس چــو ده باب

 (47-46: 1356،یعقوبی) دند.یگز

ر کـجـان ذیاز منـاطق آذربا یکـیرا  ّذ َبـ (ی  اواخر قرن سـوم هجـری)تأل البلدانز در یه نیابن الفق
 یا هورکــرا  ّذ دان قــرن هفــتم، َبــ یجغرافــ ،یاقوت حمـویــ( 128: 1379 ه،یــ)ابــن الفق رده اســت.کـ
ان محققـــان یـــدر م (464، 1ج : 1380 ، یـــاقوت حمـــوی) .جـــان و اّران نوشـــته اســـتیان آذربایـــم

 ه در جنـوب رود ارس واقـ  شـده اسـت.کده یجان نامیدر آذربا یا هیرا ناح ّذ بَ  کینورسیمعاصر، م
و  ینـونکرا در جنوب رود ارس در قراچه دا   ّذ ز محل شهر بَ ین یسروک (303: 1375،کینورسی)م

ن نظــر بعــدها مــورد یـه اکــ (149: 1335،یســروک) ل بــه شــرق دانسـتهیـما کیشـمال شــهر اهر،انــد
گرفته است.یشناسان ن د باستانیتائ  (607 ،11ج تا: ی)رضا،ب ز قرار 

به  ّذ امل تر از محل بَ کمشخص و  یفیتعر  دائرة المعارف بزرگ اسالمدر «ّذ بَ »ل مدخلیرضا در ذ
  سد:ینو یم اودست داده است؛ 
  اهـر و جنـوب  شهرسـتان  )شـمال  شرقی  جانیآذربا هشتادسر در  هوک  در شمال  یا منطقه ّذ،بَ 

 (همو) است. بر(یلک  غربی

؛ منطقـه اسـتن یامربو  به ، انتظار رسم نهیدر زم تیروا نیتر هنک ه اشاره شد،کگونه  همان
 نویسد: می قرن چهارم هجریابودل  در 

 ی(مرد)موقـ  قـدمگاهن محـل یـنـد ایگو یم دم،یب دیبه مساحت سه جر یانکن میّذ بَ در 
. در شـود یمـ ش مسـتجابیبخواهـد دعـا یزیـسـتد و از خـدا چیس در آنجا باکباشد و هر یم
پوشان معرو  به خرمیه برافراشـته شـد و بابـد از آنجـا برخاسـت. و  سرخهای  ین پرچمّذ بَ 

اسـت و  یجـار ین شـهر رودخانـه بزرگـییدر پا را دارند. یان انتظار ظهور مهدکن میدر انیز 
 ، ابودلـ  خزرجـی) .ابدی یم د شفایهنه در آن شستشو نماکهای  بتال به تبمار میچه ب چنان
1354 :47) 



اره 
شم

جم، 
ل پن

سا
20

بهار
 ،

 
139

6
 

اره 
شم

ل، 
ل او

ا
1

ت 
، ب

139
0

 

 

 

50 
 
 

ژپو
هش مهدیاه

وی

ق( 682-605) نـییاء قزویـرکن زیق( و عمادالـد626-575حمـوی)اقوت یالزم به ذکر است 
کرد ّذ نیز به رسم انتظار فرج در بَ  بـّذ از امیـدواری برخـی بـرای ل مـدخل یـاقوت در ذیـ. انـد هاشـاره 

گفته است. او به نقل از مسعر شاعرظهور مهدی در ای  سد: ینو یم ن مکان سخن 
گویگاهی به اندازه سه جریجا« بّذ »در  ه کشود  ده مییند قدمگاه مرده در آن دیب هست و 
گـردد. کستد و دعا یا باسی در آنجکهر  ان شـناخته یـّرمه بـه خکـسـرخ علمـان نـد مسـتجاب 

شـان یاگاه به پـا خاسـت. یاز آن جا دباب افرازند؛ گاه برمییهاه خود در آن جا پرچمشوند، 
ه شستشو در آن، تب کاه هست  ن بّذ رودخانهییپازد. یز از آنجا برخیه مهده نکدوارند یام
 (464، 1 ج: 1380 ، یاقوت حموی) د.یهنه را بزداک

  سد:ینو یم ق(674)تألی  آثار البالد و اخبار العبادنی نیز در یا قزویرکز
و  بابد خرمی در عهد معتصم از آنجا خروج نمود. .جانیاران و آذرباانه یتی است میوالبّذ 

گویه مردم به زکی است یدر آنجا جاه پا ند دعا در آنجا مستجاب است و یارت آنجا روند و 
گـر صـاحب تبـی بـه آن کـشـند و نهـره در آنجـا اسـت کرا از آنجـا  انتظار خروج مهده ه ا

 (589 :1373،ینی)قزو .تبش رف  شود، ندکغسل 

گزارشیدر ا هک نیا با وجود ان آمـده امـا یـز سـخن بـه میـان در بـّذ نیـهـا از سـابقه حضـور خرم ن 
گفت در نیبا از وکـالی امـام دوازدهـم  یبرخـ یل قـرن چهـارم هجـریـمه دوم قرن سوم و اوایست 

ن یـان در ایعیته نشانگر حضـور فعاالنـه شـکن نیه اک اند هجان فعالیت داشتیدر آذربا شیعیان
از وکــالی معــرو  منطقـــه اران و آذربایجــان در دوران غیبـــت  «قاســـم بــن عـــالء»اســت.  منطقــه

که مدت مدیدی در خـدمت سـازمان وکالـت قـرار داشـته  صغری امام دوازدهم شیعه امامیه بوده 
 یبـرا یالـت وکووجـود دارد.  است. احتمال وکالت وی برای ائمه پـیش از عصـر غیبـت نیـز قویـا  

. روایـــت شـــیخ در تمـــاس مســـتمر بـــود یبـــا و و امـــام دوازدهـــماســـت  یه مقدســـه قطعـــیـــناح
کی از ارتبا  وی بـا سـفیر دوم، محمـد بـن عثمـان بـن سـعید عمری)سـفارت از دهـه  طوسی حا
 ق(، 326 تـا 305 یـا 304 )سـفارت از حسین بن روح نوبختی و سفیر سوم، ق(،305یا304تا260

ز امتــداد داشــته اســت. ایــن روایـــت دوران وکالــت وی تــا عصــر ســفیر ســوم نیــ اســت. بنــابراین،
که وی واسطه صدور و ایصال توقیعات حضـرت مهـدی کی از آن است  در عصـر  همچنین حا

بایست جزو وکالی خـا  و مبـرز  می ، ویبنابراینغیبت صغرا در منطقه آذربایجان بوده است. 
ه یـبـراه ناح هیـن ناحیـه در اکـن حال، متـوّلی موقوفـاتی بـود یاین عصر به حساب آید. وه در ع

سـال  80 رد؛کـسـال عمـر  117وق  شده بود. قاسم بـن عـالء مـدت  نیمقدسه و ائمه معصوم
ت کی سپره نمود. در روزهاه آخر عمر به برینایه عمر را در نابیی و بقینایآن با سالمت چشم و ب
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افـت و بــا ســالمت یه آن حضرت،چشـم وه بهبــود یــاه از ناح و در پـی معجــزه امـام دوازدهــم
کـه بـه فعال128: 1382 )جباری، رحلت نمود. چشم ت هـاه قاسـم در دوران یـ( با توجه بـه ایـن 
 ن،ی)حســ اتفــاق افتــاده باشــد. ق304د پــس از ســالیــمــر  او با ر اشــاره شــده اســت،ین ســفیســوم

کی از وجــود  در مــورد قاســم بــن عــالء روایــت شــیخ طوســی 1(32یاداشــت ش ،207: 1385 حــا
که واسطه و ر اب  بین عراق و مناطقی از ایران همچون آذربایجـان بـوده پید مخصوصی است 

که توقیعـات ناحیـه مقدسـه بـه است. طـور مسـتمر  در نقل شیخ طوسی درباره قاسم بن عالء آمده 
کــه بــه مــدت دو مــاه ارســال  مــی در عصــر ســفیر دوم و ســوم بــرای وی ارســال شــد؛ ولــی هنگــامی 

گـاه خبـر آوردنـد: ایـن امـر موجـب بـروز نگرانـی در ق توقیعات قط  شد، کـه نا گشـت  اسـم بـن عـالء 
کـه بـر پیـد اعزامـی از سـوی ناحیـه مقدسـه اطـالق «فیج العراق»  رسید. این واژه اصطالحی بـود 

گفتـه مجلسـی، فـیج معـّرب350: 1382)جباری، شد. می اسـت، بـه معنـی قاصـد و  «پیـد» ( بـه 
ــن عــالء، فرزنــدش316، 51: ج1363،ی)مجلســ بریــد. دار مقــام  عهــده «حســن»( پــس از قاســم ب

ز بـــه یــل نیـــ( منطقــه اردب586 و128: 1382 )جبـــاری، جـــان و اّران شــد.یه آذربایــالــت در ناحکو
( روایــات ذکــر 128: 1382)جبــاری، الــت بــوده اســت.کر پوشــش ســازمان ویــاحتمــال، از منــاطق ز

در  الکالت قرار داشته و وکجان در محدوده سازمان وین دوران آذربایه در اکدهند  یم شده نشان
ه منطقـه کـز هسـتند یـتـه مهـم نکن نیـعـالوه نشـانگر اه ؛ بـاند هت داشـتیـه حضـور و فعالین ناحیا

ت یـ،دارای جمعیل قرن چهـارم هجـریمه دوم قرن سوم و اواین یعنیآذربایجان در این دوران، 
ــ یا هگونــ هبــوده اســت، بــ یقابــل تــوجه یشــیع ان را بــر عهــده یعین شــیــا یال سرپرســتکــن ویــه اک
 (49-44: 1395،ی)شاهمراد .اند هداشت

 ن یت قرامطه بر بحریمکانتظار ظهور در دوران حا. 2
ــه ســال ید جنــابین توســ  ابوســعیومــت قرامطــه در بحــرکح ــق پا286ب شــد. او در  یگــذار هی

گرفت. ابن خردادبه در قـرن سـوم هجـریومت مناطق بحرکرد و حکام یاحساء ق  ین را در دست 
ن، یـنونه، سـابون، داریآره، هجر، خروق، ب  ،ید از: خ ، قطعبارتن  نیه قراء بحرکنوشته است 

ه کـــرده کــت یــروا یدر قــرن چهــارم هجــر یمقدســـ (141 :تــا یب )ابــن خردادبــه، غابــه و شــنون.
ر یـأوال و عق زرقـاء، )سابور(، ش سابونین، احساء است و شهرهایتخت بحرین شهر و پایتر بزر 

: 1361)مقدســی، هسـتند. دوچـکره یـن جزیـشـتر شـهرهاه ایمامـه اسـت؛ بیتش یهسـتند و نـاح
                                                        

 .48-46: 1395شاهمرادي، ؛586-580: 1382جباري،: ك.ر عالء بن قاسم مورد در بیشتر اطالعات جهت. 1
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ژپو
هش مهدیاه

وی

بزر ، پرنخلسـتان،  ید، شهریان آل ابوسعیقرمط دگاه و دارالملی( احساء به عنوان پا104 ،1ج 
رده کـنقـل  یاقوت حمـویـ (133  شـده اسـت. )همـو، یت و محـل تجـارت توصـیآبادان، پرجمع

بوطـاهر نمـود، اجـر ز قصـبه هکـرد و بـراه آن دژه سـاخت و مرکـرا آبـاد احسـاء ه ک یسکن ینخست
ــود.یبوســعاپســر  در شــرق  یاحســاء امــروزه اســتان 1(139، 1ج : 1380،یاقوت حمــویــ) د جنــابی ب

عربسـتان  یشـورهاکن یشـود و در بـ یم ن شناختهیه امروزه با نام بحرک یشورک عربستان است.
ران و یا یها ان دولتیم یها شکشمک یش در پ1349و قطر واق  شده است، در سال  یسعود

 ین معاصــر دارایشـود. بحـر یمـ اداره یصـورت مشـروطه ســلطنت هد آمـد و امــروزه بـیـگلسـتان پدان
ـــجمع ـــرا  کت ای ـــگ تشـــ یعه امـــامیشـــ ت ـــ  در آن پـــس از عـــراق و ایاســـت و فرهن ن و یران، ســـومی
-399 ،11: جتا یب ،یگنج :ک)ر. عه را به خود اختصا  داده است.یش ین حوزه علمیتر میعظ
  ( De Planhol, 1988, V. III, pp506-510 ؛658 ،6ج :تا یب جمهر، ؛ بوذر400

نهـا اخـتال  نظـر بـا آ یه در مـواردکـه بودنـد یلیاز اسـماع یا هه در اصل فرقـکن، یقرامطه بحر
ــپ ــدا ی ــد، ک چهــارم منتظــر ظهــور آنــان در قــرن ت را داشــتند. یشــه مهــدویاز اند یا هگونــرده بودن

 ق( نوشته است:481-394) خسرو اصربودند. نومت قرامطه، ک، موسس حید جنابیابوسع
گوکچون از اهل آن شهر )لحسا( پرسند  م. نمـاز یدیمـن بوسـعه: کـد یـه: چه مذهب داره  

شـان را ید ایبوسـعغامبره او مقّرند. یو پ ن بر محّمد مصطفییکندارند و لنند و روزه کن
گور او به شهر لحسعنی پس از وفات. یم، یش شما آیمن باز پ هکگفته است  است. و ا اندر و 
ه مدام شش تن از کرده است فرزندان خود را کت ّی وص واند.  و جهت او ساختهیکمشهده ن

و مخالفـت ت را به عدل و داد، ّی نند رعکاه دارند و محافظت ن پادشاهی نگیفرزندان من ا
  (148: 1381 خسرو، )ناصر . مینند تا من باز آکگر نیدیک

 سد:ینو یز میاو در ادامه ن
گورخاوســتیپ د بــه نوبــت بداشــته ینــه بوســعه اســبی تنــگ بســته بــا طــوق و سرافســار بــه در 

گوند. یزد بـر آن اسـب نشـیـد برخیبوسـع عنـی چـونیباشند، روز و شب،  گفتـه ینـد بوسـعیو  د 
مرا با  هکد، نشان آن باشد یم و شما مرا باز نشناسیایچون من به: کش را یاست فرزندان خو

گردن بزنیشمش گرد، یر من بر  قاعـده بـدان سـبب نهـاده  و آندر حال زنده شوم.  من باشم ا
 (150: 1381 خسرو، )ناصر ند.کده نیسی دعوه بوسعکاست تا 

رآمـدهای خـود را بـه الزم بـود خمـس د کردنـد، که به مهدی موعود دعوت میپیروان قرامطه 
                                                        

 .اند کرده اطالق بحرین کل به را آن نام یگاه که بوده بحرین بزر  مناطق از«هجر». 1
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حسـاء اپـول در ایـن  بعدها نیز بـاقی مانـد.  . این رسمیعنی امام غایب بپردازند نام صاحب عصر،
ــــه نــــام ــــه مخصوصــــی ب ــــت خاصــــی داشــــت، در خزان کــــه تولی ــــ  مهــــدی   شــــد. واریــــز می خزان

گـر در یاز مسـائل د یاریز ماننـد بسـیـت و ظهـور نیه بـاور مهـدوکروشن است  (93: 1371ه،ی)دخو
 ده شده است.یشکآنها به انحرا   انهیان عقائد غالیم

 رسم انتظار ظهور در شام. 3

تـاب نقـ  معـرو  ک)صـاحب  یراز ینـیل قزوید عبـدالجلین ابوالرشیرالدیبراساس آنچه نص
رسـم رده، کـق( اشـاره 560  حـدودی، تـألنقیض بعیض فضیائح الیروافض  بعض مثالب النواصب فبه 

ز برقـرار بـوده اسـت. یـاز شـامات ن یان در محلـیـلیا عقیـل یـعق یت بنـیمکانتظار فرج در دوران حا
ــان را نقــل یاز تشــ یاتیــوار یه شوشــترکــل، یــعق مختلــ  بنــی یها شــاخه ــ  آن  ،ی)شوشــتر ردهک
ره و شمال یجز مختل  عراق، یها در بخشق 564تا  380از حدود  (،344_ 343، 2ج: 1377
 (184: 1381)باسور ، داشتند. یمرانکح ه(ی)سور شام

 ت صاحب نق : یبر اساس روا
 ،بـدران مقلـدش و یو مسلم بن قـر، یو رافض یران همه باطنی... دبیعیران شام همه شیام
ــــر بامیســــف یهــــا تیرا ــــائ یهــــا د ب ــــدالجلقصــــر زده و هــــر روز منتظــــر خــــروج ق ل یم. )عب

 ق(478-453ش)ی( مسلم بن قر471: 1358،ینیقزو

بق مطـاد. یـآ یآنـان بـه شـمار م یز از امـرایـل است و بدران بن مقلـد نیعق یام بنکر حیاز مشاه
 : یراز ینیل قزوینوشته عبدالجل

او معرو  است  یز مقدمان بوده است و صولت و عظمت و پادشاهش خود ایقرمسلم)بن( 
او فرمـوده اسـت و از رفعـت  یسـر مـن رأه ب یرکو حسن عس ینق ین علییرکو قبه عس

 ( 221ت. )همو: درجه آنجا مدفون اس

گسـتردگی خـود رسـیـبـه نها لیـعق بنی دامنـه قلمـروش، یومت مسلم بن قرکدر دوره ح د و یت 
گسترش  با  از بغداد تایتقر ل یـشـتر تمایب طبعـا  مـذهب بود، عه یه شـکـجـا  سـلم از آنمافـت. یحلب 

نــــد ولـــی چــــون بــــه کبانی یان ســــنی مــــذهب پشـــتیان در مقابــــل ســـلجوقیـــه از فاطمکــــداشـــت 
ــه بــود، هــاه آل مــ نیســرزم ــبرداس در شــمال شــام چشــم دوخت ــا ســلطان ال ارســالن و ســلطان  ب

 هکــن امـر سـبب شـد یوسـت و همـیان پیـه فاطمبـ ولـی بعـدا  اتحـاد درآمـد. شـاه سـلجوقی از در کمل
گرنـد. یان سلجوقی بـه موصـل درآیسپاه ر یـجـا در جنـگ بـا امخـت و در آنیمسـلم بـه آمـد و حلـب 

در موصـل بـه عنـوان  لیعق ق( بنی478د. )ی، به قتل رسمان بن قتلمشیسلشورشی سلجوقی، 
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ژپو
هش مهدیاه

وی

 یــدق 486ســالن درار ه تــتش بــن الــبکــ نیــتــا انشــانده ســالجقه بــاقی ماندنــد  مرانــان دســتکح
گماشـــت و انـــ لـــی از جانـــب خـــود در آنیمــران عقکح امـــا ان برداشـــت. یـــی بعـــد آنـــان را از مکدجـــا 

ار یـزه و دکـگـر در عـراق مریمرانـان محلـی چنـد دهـه دکبـه عنـوان ح لیـعق بنی گـریهـاه د شاخه
دران بـن ی از اعقـاب بـیکـومـت کتحـت حق 564اندنـد و شـاخه رقـه و قلعـه جعبـر تـا مضر باقی م

 رد و آنهــا را برانــداخت.کــجــا را تصــر   ن محمــدبن زنگــی آنینورالــد هکــ نیــلــد دوام آوردنــد تــا امق
 (347 - 343، 2ج: 1377،ی؛ شوشتر186: 1381)باسور ،

 اشانکرسم انتظار ظهور در . 4
 یدر آن برقرار بوده و برخـ یه رسم انتظار ظهور مهدکاست  یز از جمله شهرهاییاشان نک

؛ اسـت یعیهـن شـک یاشـان در شـمار شـهرهاکانـد.  ردهکبـه آن اشـاره  یهجر هفتممناب  در قرن 
 «خ قـمیتـار» لـ ؤآمده از جملـه ماز تواب  آن،  یو حتنار نام قم، کمناب  در  ین شهر در برخینام ا

اشان ک  ید تشیب باین ترتی( بد74: 1361،ی)قم رده است.کر کان تواب  قم ذیاشان را در مکه ک
ه کـآمـده اسـت  اشان شـده،که اشاره به مذهب مردم ک یدر منابع اصوال  د داد. ونی  قم پیرا با تش

بعـد از اشـاره  یهـانیاز جملـه ج( 210 :1388 ان،ی)جعفراند  هعه مذهب بودیآنها مانند مردم قم ش
 سد:یون یم اشانک  قم، درباره مردم یبه تش

 (143: 1368،یهانی)ج اند. عه مذهبیشان هم شیا

  ه است:ز نوشتیابن حوقل ن
َّالتش َّ(2َّ،361جَّ:1938َّ)ابنَّحوقل،َّعَّوَّعىلَّقاسانَّالشو.ی َّالغال َّعىلَّقم 

اء یـرکز اشان در قرن چهـارم باشـد.کدر شهر  یعیش یتواند اشاره به رواج مذهب اخبار یم نیا
ابن بطوطه  (502: 1373،ینی)قزو هستند. یامام یعه غالیاشان شک یسد اهالینو یم زین ینیقزو
ابـن هسـتند. )« ب و از غـال عه مـذهیشـ»آنهـا  یه اهـالکـنـام بـرده  یشهرهای از جملهاشان را کز ین

 (231، 1ج : 1376بطوطه،

ــــه رســــم انتظــــار ظهــــور مهــــدمر یهــــا گــــزارش ــــداشــــان توســــ  عمادکدر  یبــــو  ب  ن یال
 آثیار الیبالدصـاحب . اند هق( نقـل شـد626ی)متوف حمویاقوت ی و ق(682ی)متوف نییاء قزویرکز

 رده: کگزارش 
ه یر امامکعه را نموده و چون به ذیر فرق شکتابی نوشته و ذکاشانی کحمد بن علی بن بابه ا

گفتـه: یـو سالمه عل صلوات اهلل _ ر منتظر محمد بن مهدهکده و ذیرس عجـب ه _ را نمـوده، 
ام، در هر صبح،  دهیشان را دیا ه و منیباشند از امام اشان جمعی میکت یه در والکآن است 
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روند  رون مییاز شهر ب، ده به اسب سوار شدهیراق پوشیشند و ک امام خود را می انتظار ظهور
باز به شهر عود شود،  ن آفتاب بلند میشان ظاهر شود و چویه صاحب و امام اک به انتظار آن

 باشــند. ن انتظــار مــییــشــه در ایه امــروز هــم نشــد و همکــنــد یگو گر مــییدیکــننــد و بــه ک مــی
 (503 _ 502: 1373،ینی)قزو

گزارش را ذیر همیز نظین یاقوت حموی  (296، 4: ج1995،یاقوت حموی) رده است.کر کن 
 . رسم انتظار ظهور در سامراء5

فـه عباسـی، یه توسـ  معتصـم، خلکـت، یرکن بغداد و تیاست در شرق دجله، ب یسامراء شهر
اسـاس آن را ه کـ نـژاد معتصـم، کاسـتقرار سـپاه تـر یبغـداد بـرابنا نهاده شد.  یهجر  221در سال 
 ت نظـم و قـانون رایـرعا که سـربازان تـرکالخصو   یعل نبود، یمناسب یجاخته بود، یخود او ر

گروهک ینم م یهـرآن بـ ونداشـتند  یسـازگار کان تـریبـا سـپاه زیـسپاه ن یمیقد یها ردند و مردم و 
ن یارتـش نـو یبـرا یدیـتخـت جدیافتن پایـه درصـدد کمعتصم ن، یو برخورد بود؛ بنابرا یریدرگ
تخـــت را بـــه آنجـــا منتقـــل ســـاخت. )قـــره یو پارا ســـاخت ( ی)ســـر مـــن رأ بـــود، شـــهر ســـامراء کتـــر

 سد: ینو یم ی( مقدس454: 1373،ینی؛ قزو257، 1: ج1380چانلو،
 ، 1ج : 1361ن افـــزود. )مقدســـی،ل پـــس از او بـــر آکـــان نهـــاد و متویـــرا بن ءمعتصـــم ســـامرا

169-170) 

ه هشـت کـهاشـم اسـت  ن شهر از شهرهاه خلفاه بنـییمز آمده سامراء دویعقوبی نی البلداندر 
 (28: 1356،یعقوبیاند. ) ن شدهکدر آن سا یباسع ینفر از خلفا
ـــن اث ـــضـــمن بو  ق260ل حـــواد  ســـالیـــق( در ذ637-555ر)یـــاب ان وفـــات امـــام حســـن ی

 :سدینو یم یرکعس
ر معتقد هســتند دان(یعیه )شــکــبــود « محمــد»عه اثنــی عشــره و پــدر یاز امامــان شــ ییکــاو 

  (129 ،18ج : 1371ر،ی)ابن اث باشند. رد و منتظر ظهور او میکبت یسرداب سامراء غ

 :ز نوشتهینق( 682ینی)متوفیاء قزویرکن زیالد عماد
راق طـال، در یـن و یـاسـبی سـمند بـا ز ،الزمـان ان براه انتظار ظهور مهـده صـاحبیعیش
مسجد  یدنزد رداب درن سیااند.  داشته ب شده نگه مییغا ه مهدهکنار در سردابی ک

 جام  واق  بوده است.

 ند:ک یاو در ادامه نقل م
 نیـچـرا اد: ین اسـب افتـاد، پرسـیـظـرش بـر ارون آمـده و نیـسلطان سـنجر از مسـجد بروزه 
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ژپو
هش مهدیاه

وی

گفتنـــد:  اســـب را در آنجـــا نگـــاه داشـــته  ه کـــاعتقـــاد آن اســـت عه را یه شـــکـــبـــراه آنانـــد  
ــر ایــاز ا مهــده موعــود گــردد و عــالم را مســخر ن ایــن ســرداب ظــاهر شــود و ب  ســب ســوار 

گفته بود د. سلطینما ، و بـر آن رون نخواهـد آمـدیـنجـا بیسـی از اکه بهتـر از مـن، کان سنجر 
 اسب سوار شد. 

امد و به دسـت ین کعه، بر سلطان سنجر مبارین عمل به زعم شیه اکنوشته  آثار البالدصاحب 
گرد گرفتار  گزارشیر اینظ( 455: 1373،ینیل شد. )قزویلتش زاده و دویغزان  ها در  ن مطالب و 

ابــن ) شــود. یمــ دهیــز دیــســنت ن ســندگان اهــلیگــر از نوید یات برخــیــمــورد ســرداب ســامراء در روا
 (685: تا ی، ب ؛ ابن عبدالحق12، 1: ج1321ه،یمیت

ن ســازند و حــوو آب ســرد در آن باشــد و در یه در زمــکــ یا هخانــ انــد: ه  ســرداب آوردیــدر تعر
رده بـه کـاست و اعراب آن را معـّرب « نیس»نند و آن به فتح کنجا خواب راحت تابستان آ یگرما
( ســرداب 2394، 3: ج1363)پادشــاه، ســند.ینو« صــاد»ز بــه یــرا ن «ســرد» خواننــد و «نیســ» ســرک

 یه زادگاه امـام مهـدکاست  یرکامام عس و یامام هاد یونکاز خانه مس یسامراء بخش
گذراندرا د کیودکــن یز بــوده و حضــرتش ســنیــن ن محــل نمــاز یــو ســه امــام معصــوم در ا انــد هر آن 

( 89: 1385)خرســان، داشــته و دارد. یعه ارج و احتــرام خاصــیان در نظــر شــکــن میــ. اانــد هگزارد
از  یه اثـرکـسه امـام معصـوم بـوده  یه محل نمازگزارکن است یشرافت آن خانه و سرداب به هم

_  ن اهللیالناصـر لـد_  یفـه عباسـینـه را خلن بخـش از خایچنان موجود است. ا شان همیمحراب ا
 د: یگو یر سرداب میخ تعمیمورد تاردر  یح اهلل محالتیخ ذبی( ش92: 1385)خرسان، رد.کر یتعم

 337ه... معزالدولــه... در ســال یــن ســاختمان... ســاختمان  پادشــاه... احمــد بــن بویســوم
با ان داشت، یبود و آب در آن جر ردابه در سکرا  یرد و به امر او حوضکر یاو قبه را تعمبود. 
 ( 246، 1تا: ج ی، بی)محالت ردند.کپر  کخا

 سد:ینو ین میهمچن یمحالت
 بود. یفه ناصر عباسیبه دست خلن ساختمان یهفتم

 سد: ینو یبت میسرداب غ یمورد بنا پس از آن در یمحالت
آن در  ه امـام عصـرکـسـت ین یبـدان معنـ بـتین سـرداب بـه سـرداب غیـافتن ایـشـهرت 

ن یـه بـه اکـبلاند،  خ پنداشـتهیجاهل نسبت به تـاراز افراد  یه برخک چنانب شده است، یغا
ان در یکاز ن یو عبادت سه امام معصوم بوده و جمع یان محل زندگکن میه اکل است یدل
 یها در زمـره بقعـه ن رو،یاز همـ .اند هدیرسـ یحضرت مهـد یان به شر  لقاکن میهم
 ( 285، 1تا: ج ی، بیمحالت. )دیآ یم به شمار کمتبر
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 ،حضـــرتش در ان استکـــن میـــدر ا یبـــت امـــام مهـــدیغ ر:یـــنظ ین پنـــدارها و منقـــوالتیبنـــابرا
  خـــروج آن حضــرت از ســـرداب خواهــد بـــود هکــ نیـــا ایــنـــد و ک یمــ یبــت در ســرداب زنـــدگیدوره غ

 مــده، ایعه نیانـات عالمـان و بزرگـان شـیا بیـهـا  تـابکگـاه در   یعه نسـبت داده شـده، هـیه بـه شـکـ
ــا اانــد هز پرداختیــار آن مــوارد نکــه بــه انکــبل  عه نســبت یوســته بــه شــین مطالــب پیــن همــه، ایــ. ب

 م.یابیــ یم، اخبـار آن را متنــاق  مـینـکپــژوهش ها  ن نسـبتیــه در اکـ یشـود امــا هنگـام یمـ داده
 (95: 1385 )خرسان،

ه. 6  رسم انتظار ظهور در حل 
رسم انتظـار  زیعه بوده است، نیش یعمده برا یزکن سو مریه از قرن ششم به اک در شهر حله،

ز یــن« دیـحّلـه بنــی مز» وفــه و بغـداد واقــ  شـده و بـا نــامکان یـه مکـ ن شــهر،یـا وجـود داشـته اســت.
 یاهـ شـهر حلـه بـه سـال ینگـیریگونـه د نیبـد 1د ساخته شده است.یمز یمعرو  بوده، توس  بن

ـــپا ـــازق 5ســـده  یانی ـــ ب ـــردد. یم ـــ) گ ـــه ســـبب موقع( 219، 2ج: 1380،یاقوت حمـــوی ـــه ب ـــحل ت ی
ــرار داشــتن بــر ســر راه  یکــیداشــتن در نزد یاش و جــا یراهبــرد ان و راه یــاروان حاجکــفــرات و ق
ن یتـر از مهـم یکـیار زود بـه ین بسـیزود رو به توسـعه نهـاد و همچنـ یلیبغداد به بصره خ یبازرگان

  و مقــر ن نجــیگزیجــاق 7بــدل شــد و در ســده ن هــم یالنهــر نی  در بــیمــذهب تشــ یهــا انونکــ
گردیش ین علمایتر بزر   (312 ،21ج :تا یب ،ی)عود د.یعه مذهب 

  سد:ینو یم ق( 740 ی)تأل نزه  القلوبدر  یحمداهلل مستوف
ت متعصـــــب. یـــــبـــــه غاار مـــــذهب کـــــهســـــتند و در  یعشـــــر یعه اثنـــــیاهـــــل حلـــــه شـــــ

 (42تا: ی،بی)مستوف

 سد: ینو یاو در ادامه م
ــه  ــام»در حل محمــد بــن حســن  یالمهــده امــام المنتظــر کــ و اعتقادشــان آن اند هســاخت یمق
ــــغا 260ه در ســــامره در ســــنه کــــ یرکالعســــ ــــاز از آنجــــا بب شــــد، ی  «.رون خواهــــد آمــــدیــــب

 (42تا : یب،ی)مستوف

ـــن بطوطـــه ـــا یـــن ق(770-703) اب ـــ نیـــا اد ازیـــز ب ـــه شـــ هک   یعه دوازده امـــامیهمـــه مـــردم حل
 سد: ینو یهستند م

زان است و آنجا را یره آویه بر در آن پرده حرکی بازار بزر  شهر مسجده قراردارد یکدر نزد
                                                        

 180-178: 1381 باسور ، :ك.ر مزیدیان مورد در یشترب اطالا جهت. 1
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ژپو
هش مهدیاه

وی

رهاه یصـد مـرد مسـلح بـا شمشـها پـس از نمـاز عصـر،  خوانند. شب یم الزمان صاحب مشهد
 رنـد و بـه سـوه مشـهدیگ رده مـیکـن یـا اسـتره زیروند و از او اسبی  ر شهر مییش امیآخته پ
شود و از آن  بوق زده می پور وین چارپا طبل و شیش ایشاپیپشوند.  الزمان روانه می صاحب
ن یر مـردم در طـرفیافتنـد و سـا گر در دنبال آن راه مییمی دیوان و نیمی در جلو حیصد تن ن

سـتاده آواز یرابـر در ارسـند در ب مـی الزمان صاحب نند و چون به مشهدک ت میکن دسته حریا
را فـرا ن یزمـه تبـاهی روه کـرون آه یب بسم اهلل،الزمان،  ه بسم اهلل، اه صاحبکدهند  می

گشته، وقت آن است  له تو حق را از باطل جـدا یی تا خدا به وسه برآیکگرفته و ستم فراوان 
دهند تا نمـاز مغـرب فـرا  ه میپور و طبل ادامیب به نواختن بوق و شین ترتیو به هم، گرداند
ن مسـجد شـده و در یـوارد ا رهکه محمد پسر امام حسن عسکمردم حله معتقدند رسد. 
 نامنـد. مـی« امـام منتظـر»رد، و او را کـجا ظهور خواهد  زوده از همان بهرده و کبت یغجا  آن

 ( 272، 1ج : 1376)ابن بطوطه،

گفته، بهیت و سقم اصح هک نیا با وجود اما به  ست،یچندان واضح نر آن، یژه بخش اخیو ن 
در  یدوازده امـامان یعیان شـیـاست از اصل مسئله انتظار و رسم انتظار فرج در م ی، نشانیهر رو
  از عراق. یا همنطق
 :ردهکت یز رواین ق( 808 -732)خلدون  ابن

شــان محمــد بــن  امــام دوازدهمه کــان معتقدنــد یــخصــو  دوازده امام هه و بــیــان امامیــغال
داخـل  حلـه متعلق به خانه آن خانـدان واقـ  در یدر سرداب مهدهبه لقب مره کحسن عس

او در آخرالزمان  ب شده است؛یپناه برده از نظرها غا ش بدانیه با مادر خوک یه و هنگامشد
 . ردکشود و زمین را پر از عدل و داد خواهد  خارج می

ترمـذه دربـاره تـاب که در کـاسـت  یثیه اشاره به حدیده امامین عقیمعتقد است ا خلدون ابن
 : سدینو یم او؛ آمده است مهده

ـــــا  ـــــدون ابنروزگـــــار شـــــیعیان ت ـــــدد و او را هســـــتن یظهـــــور مهـــــدمنتظـــــر  خل ن ســـــبب یب
ــر» رب جلــوه در ایــن ســرداب بــه همــین خــاطر هــر شــب بعــد از نمــاز مغــو  نامنــد می«منتَظ

ه کـخواهنـد  د و مینـزن صـدا می بانگ بلندآورند و او را با  بی نیز به همراه میکمر ایستند، می
د و شـون سپس متفـرق می شوند؛ ستارگان ظاهر میرسد و  یم شب فرا هک این تا بیرون بیاید،

 . نندک رار میکار را تکشب بعد نیز دوباره همین 

  ،خلـــدون ابن) ن عمـــل تـــا زمـــان او ادامـــه داشـــته اســـت.یـــنـــد اک یمـــ خاطرنشـــان خلـــدون ابن
ـــــــق( ن821-756) قشـــــــقلنده (381، 1ج: 1375 ـــــــد  زی ـــــــدون ابنهمانن ـــــــی خل ـــــــا م ـــــــد ک ادع  ن

 رده کــــــز اشـــــاره یـــــداشـــــته اســــــت و بـــــه رســـــم مزبـــــور ن وجـــــوددر حلـــــه  یســـــرداب نیچنـــــه کـــــ
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 (232، 13ج : تا یب )قلقشنده، 1است.
 رسم انتظار ظهور در سبزوار. 7

شـد.  یمـ عه بودند، مراسم انتظار زنـده نگـه داشـتهیش یه دولتک ومت سربداران،کدر دوران ح
کــه تحــت ســتم مغــوالن بودنــد، در ســال  2ق آغــاز شــد. 737حرکــت ســربداران از ســوی مردمــانی 

هــق در یدر قــرن هفــتم، معنــی ب یاقوت حمــویــه نوشــته بــبیهــق خاســتگاه دولــت ســربدار اســت. 
ر و ایهاه بس یداراه شهرها و آبادگسترده،  یا هیهق بخشی بزر  و ناحیباست.  «بهتر»فارسی 

ور و قــومس و شــابیان نیــمه بــوده، یــد 321ه داراهکــهــق یشــابور بــوده اســت. بیهــاه ن از بخــش
ه یـن ناحیـاشـده؛ « سـبزوار»وده و سپس ب« خسروجرد»هق در آغاز یز بکن واق  بوده است. مریجو

 سد:ینو یاقوت میداشته است.  یشمار بان بییان و ادهیدانشمندان و فق
  (691-690، 1ج : 1380،یاقوت حموی)اند.  و غالیشتر مردم آن رافضی یب

اسـت و شهرسـتان آن سـبزوار اسـت.  یتـیهـق والیز در قرن هشتم نوشـته بیحمداهلل مستوفی ن
جا ه بوده است و مردم آنیچهل پاره د یخوب داشته و دارا یه بازارهایین ناحی، ات اویبنا به روا

 ( 184: تا یب،ی)مستوفاند.  بوده یعشر یعه اثنیز شین
ه در ادوار کـشـتند هرچنـد خود حداقل بر غرب خراسان تسل  دا یمرانکسربداران در دوران ح

گون مناطق تحـت سـلطه آنـان  عه یمـذهب شـ و دولـت سـربداران،در قلمـرشـد.  یاد میـم و زکـگونا
گشـت و نـام دوازده امـامیه رایامام  (379: 1363،کی)پطروشفسـ آوردنـد. یمـ را در خطبـه ج 

گفته است: ابن بطوطه   که شرحی از جنبش سربداران نوشته، درباره مذهب آنها 
شه تسنن از خراسـان یداشتند و سوداه برانداختن ر ( یهب رف  )تشن قوم جملگی مذیا

 گرداننـد. عی(ی)شـ ش رافضـیکـیپارچـه تـاب  یکار را یـخواستند آن د پختند و می سر می را در
 (464، 1ج :1376 )ابن بطوطه،

در جامعـه تحـت  ی  فقـاهتیتشـ یبـه دنبـال برقـرارر سـربداران، یـن امی، آخـردیمؤ یخواجه عل
                                                        

ــه ». 1 ــّو المعــرو  بالعســکرّي،ثم ابنــه محمــد الحّجــه،و هــو المهــدّي المنتظــر عنــدهم،یقولون إن  ثــم ابنــه الحســن الّزک
 دخل مـ  أّمـه صـغیرا سـردابا بالحّلـه علـی القـرب مـن بغـداد ففقـد و لـم یعـد،فهم ینتظرونـه إلـی اآلن،و یقـال:إنهم فـو 

کتـر ک ّل لیله یقفون عند باب الّسرداب ببغله مشـدوده ملجمـه مـن الغـروب إلـی مغیـب الّشـفق ینادون:أّیهـا اإلمام!قـد 
 تـا: یقلقشـنده،ب«)الّظلم!و ظهر الجور فاخرج إلینا!ثم یرجعون إلی الّلیل  األخره،و تلّقب هذه الفرق  باالثنو عشـرّیه

 (232، 13ج 

 :ک.ر رانسربدا مورد در بیشتر اطالا جهت. 2
Aigle, “SARBEDĀRS,” Encyclopædia Iranica, online edition 
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ژپو
هش مهدیاه

وی

ـــود؛یتســـل  خـــو ـــه شـــهید اول )مقتـــول کـــیاو از ابـــن مه کـــن راســـتا بـــود یدر همـــ ش ب   معـــرو  ب
ـــه خراســـان هجـــرت ه کـــدعـــوت بـــه عمـــل آورد ق( 786بـــه ســـال ـــه دال کـــیابـــن منـــد. کب  ل یـــب

ــن دعــوت جــواب مثبــت دهــد ویــمختلــ  نتوانســت بــه ا ــرا « اللمعــ  الدمشــقی »تــاب ک یل  ه در ک
 آژنـد،) د.یـن اثـر عمـل نمایـا یمطابق فتاو یاو فرستاد تا خواجه عل یبراه نوشته بود، یفقه امام

 (200 -197: تا یب
خوانـد  د وجـود دارد.یـمؤ یت علـیـمکبر رواج رسم انتظار فـرج در دوران حا یمبن یهای ارشگز

 سد:ینو یم ،ریب السیم حبیتارل  ؤم ق(،941-880) ریم
در اظهـار شـعار  اره نشسـت،ید الهـی در سـبزوار بـر مسـند شـهریـد چـون بتأییـخواجه علی مؤ

د یـد و بـه امیوشـکم سادات عظام یه در تعظیقصی الغابأ ه مبالغه نموده،یه امامیمذهب عل
: 1380ر،یـ)خوانـد م. دیشـک یمـ ه هرصـباح و مسـاء انتظـاریـسـالم اهلل عل الزمان صاحب ظهور

 (366، 3ج 

ج مـذهب حـق مـرّو »د یمو یسلطان عله کته کن نیان ایز ضمن بین (ق1019-956)یشوشتر
ــود عشــر یائمــه اثنــ گفتــه شــده ( 366، 2ج: 1377،ی)شوشــتر «ب ــب  ــه نقــل مطل ــارب خ یدر ت

هـــم  (ق903- 837ر خوانــد )یـــم (367، 2ج: 1377،ی)شوشــتر ر پرداختـــه اســت.یب الســیــحب
 درباره او نوشته: 

د و ســادات را بــر علمــا یوشــکه یــالغا یقصــأم علمــا و ســادات بـه یعه بــود و در تعظــیو خـود شــ
دوازده  یو اسـما یدیشـکاسـب  الزمان صـاحب و هر بامداد و شب بـه انتظـار یح داشتیترج
 (624، 5ج: تا یمیر خواند، ب). یت نبودینها رم اوکو  یر ثبت نمودیام بر وجوه دنانام

 یرسم انتظار ظهور در اصفهان دوره صفو. 8
ژه اصــفهان، برقــرار بــوده یــو هدر چنــد شــهر، بــ یرســم انتظــار ظهــور مهــد یدر دوره صــفو

در نلــــو ویآق قوپـــس از غلبـــه بــــر الونـــد ه، یومـــت صــــفوک، موســـس حیصــــفو لیاســـماعاســـت. 
او پـس از جلـوس بـر تخـت ؛ نـدکرا تصـر   اوسـلطنت  یز شد تا تخـت خـالیعازم تبرق 907لیاوا

 -463و  459-457، 4: ج1380ر،ی)خوانـدم .کـرد عشـر یخطبه را به نام ائمـه اثنـ، سلطنت
کـه صـفویه مـذهب تشـی  اثنـی عشـری را  (155 -114: 1378؛ جنابده، 467 گفتـه شـده از آنجـا 

شدند؛ بنـابراین،  می ، نیزداده بودند، مدعی نیابت امام دوازدهم، مهدیمذهب رسمی قرار 
 از الویــت برخــوردار بیــت بــرای تحکــیم هرچــه بیشــتر ایــن عقیــده، انتســاب بــه خانــدان اهــل

که چنین خاستگاهی از نقطه می که در آن  نظر جهان شد. بدیهی است  « مشروعیت»بینی شیعی 
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هـای ایرانـی طرفـدار  گـروه اید حتی به لحـاظ بیـنش برخـیکننده بوده است، و ش ید اصل تعیین
 ،یوریسـ) کرد. می نظام پادشاهی، از ادعای اسماعیل برای حق سلطنت تا حد زیادی پشتیبانی

،  ونلویشد تا جهانشاه قراقو  باعث  آنچه  بییاعتقاد ش  ( به265 -264: 1385 ،مریرو؛ 26: 1387
  د و هوادارانیجن  هاه تید فعالیبر تشد  ند، عالوهک  لیاردب  کتر  ان، را وادار بهیصفو یاید، نیجن
  در آخرالزمان  انیموعود علو  دولت  هک  انتشار داشت  عاتییشا  موق   در آن  هکبود   مسئله  نی، ا وه
 ، )شــیبی د.یــخواهــد جنگ مهــده  ابکــد در ریــبرپــا خواهــد شــد و جن  د صــفوهیــجن  رهبــره  بــه

 معتقد است: ن یهمچنشیبی ( 379-380: 1359
 بود.  پایه دعوی بابیت مهدی در واق  قیام اسماعیل صفوی بر

گیالنـــی، او دربـــا  ره اوالد دامـــاد و مریـــدش شـــیخ مطـــابق پیشـــگویی منتســـب بـــه شـــیخ زاهـــد 
 : گفت صفی، می

کــه قــائم آل محمــد   ،مهــدی هــادی ،روز بــه روز در ترقــی خواهنــد بــود تــا آن زمــان 
ــر از روی زمــین کف ــد. کــا   کن ــاریخ شــاه اســماعیل،ورقه  برطــر   ــه نقــل از شــیبی7)ت  ، ب ب

1359:  388) 

-1643) شـاردنژه در اصفهان برقرار بـوده اسـت. یو به ان مراسم انتظار ظهوریدر روزگار صفو
رده کـاد یـراسم ن میاز ا ازدهم در اصفهان بوده،یمان در اواخر قرن یه در زمان شاه سلک م(1713

 سد: ینو یاست. او م
گیفرمانرواه کن اعتقادند یان بر ایرانیا نی، حـّق خـا  یتی، اعم از حقوقی و دیی بر سراسر 
، غمبــرین پین جانشـیسـت. دوازدهمــنان اویو پـس از وفــاتش حـّق جانشــ، غمبـریپ

ب اسـت و از زمـان ینون غاکوه اه از سالله دختر اوست. کاست  مهدهحضرت محمد 
ن یـان بـه جـّد بـر ایـرانیاالهی و مدنی وجـود نـدارد.  پادشاه ایبت تا هنگام ظهورش در دنیغ
س کـ  یه هـکـی یت خـداه بـزر  در جـاّی و به مشه حضرت محّمد مهده نمرده، کاورند ب

گنـد، ک هر زمان خدا بخواهد ظهـور مـیو برد،  داند به سر می نمی ر فرمـان یـتـی را زیو سراسـر 
ده راسـخند و یـن عقیـان بـر اان چنـیـرانیانـد. کن است هـر دم ظهـور کممو آورد،  خود درمی

لـــه یطو یـــددام، کـــگـــر، در هــر یه در اصــفهان و دو شـــهر مهـــّم دکـــامـــل دارنـــد کنــان یاطم
نـد وه نمـرده و زنـده اسـت. در یتـا بنمااند  ساخته الزمان صاحب هاه امام مخصو  اسب

د دارن امل و آراسته نگه میکچند اسب با ساز و بر  ها، شبان و روزان،  لهین طویاز ا یدهر
 (1280-1279، 3ج :1372،)شاردن تا در لحظه ظهورش براه سواره وه آماده باشد.

 سد: ینو یز می  اصفهان همان عصر نیاو در توص
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ژپو
هش مهدیاه

وی

را پادشـاه آنهـا را یـاسـت. ز الزمان صـاحب هـاه ه اصـطبلکهاه شاهی است  سپس اصطبل
دارد، و ه محمدمهـده نــام کــرده کـ غمبـر،یفـه واقعــی پین خلیآخـر ن امــام،یوقـ  دوازدهمـ

گـر مردمـان ین اعتقادنـد وه نمـرده و ماننـد دیـنامند و بر ا می الزمان صاحب ان وه رایرانیا
افران کـگـردد و بـا  سرانجام روزه ظاهر مـی برد، سر می ه در محلی نامعلوم بهکبل  درنگذشته

با با ین اسب زورمند و جوان و زین اصطبل روزان و شبان چندین منظور در ایبد جنگد. می
گرانبهــا نگهــداره مــیســا ــر   اب شــده کــن و ریــشــه دو تــا از آن اســبان زیشــوند، و هم ز و ب

گردد. آماده  (1492-1491، 4ج : 1372)شاردن، اند تا امام به مح  ظهور سوار 

 عیمراسم نهم رب. 9
بــا مبحــث حاضــر  یه بــه نـوعکــ اد و نــام امـام زمــانیــزرگداشــت گــر دربـاره بید یا هتــکر نکـذ

روز ه به بعـد، یژه از عصر صفویو خ، بهیاز تار ییان در دوره هایعیش است. یرضرو مناسبت دارد،
از قرن ششـم بـه  .اند هردکبرگزار  ییها ن روز جشنیبرشمرده و در ا کمبار یاالول را روز  ینهم رب

ـــه شـــده نهـــم گفت ـــرب بعـــد  ـــر  عمـــربن خطـــاب،   ی ـــه دوم، اســـتیخلاالول روز م ـــدالجل ف ل ی)عب
ـــ ؛ 353: 1358،ینـــیقزو خالفـــت و  در غضـــب یادیـــنقـــش ز یه وکـــو از آنجـــا ( 44: 1370،یحل

 ابــن طــاووس ورزنــد. یمــ ن روز اهتمــامیــان بــه ایعیشــداشــته اســت،  برخــورد بــا حضــرت زهــرا
 سد:ینو یگر مید یا شخصیدوم فه یبدون نام بردن از خلق( 664 ی)متوف

از دشمنان  یکیو معتقدند دارند  یم   را بزر یروز نهم رب دران ما و مردم معجم،ااز بر یگروه
ه و رواج یبــا ظهــور صــفو (113، 3ج: 1415طــاووس،  )ابــنن روز مــرده اســت. یــدا و رســولش در اخـ
گوی  در ایتش ز در ین یشد و مراسم یفه دوم تلقیمر  خل ی  به عنوان زمان قطعینهم رب ییران 
از  یاریه بسـکـسـت ا ین همه در حـالیا (120-119، 31ج: 1363،ی)مجلسد. یگردن روز برگزار یا

 .اند ههجــــرت دانســــت 23حجــــه ســــال  یآخــــر ذ یفــــه دوم را روزهــــایخ مــــر  خلیمورخــــان تــــار
ــن  یاز ســو (82، 9ج :1371ر،یــابــن اث ؛2026، 5ج : 1375،یطبــر ؛ 419، 1ج: 1410س، یــادر )اب

  یـرا در هشـتم رب یرکاز عامـه رحلـت امـام عسـ یبرخـه کـعه و بلیعالمان و مورخـان شـگر، ید
در  یه حادثـه اصـلکـن نظـر قائـل شـد یـتـوان بـه ا ین، مـیاند. بنابرا ردهکقگزارش  260لاالول سا

را پـدر آن بزرگـوار در روز هشـتم یزاست؛  یاالول(، آغاز امامت حضرت مهد  ی)نهم رب ن روزیا
 تیـب دشمنان اهل از یکیل مر  یبه دل یده و آنچه درباره شادمانیاالول به شهادت رس  یرب

گونـه اهتمـام بــه  نیبــدگـر رخ داده اسـت. یسـت و در زمــان دین روز نیـمربـو  بــه ا شـود، یگفتـه م
ن یز چنـیـدر همـه ملـل و اقـوام نل شـده اسـت. یبه روز برائت تبد عصر ین روز امامت ولیازآغ

ت مــر  رهبــر یــدارد،ضــمن تعز ینــین معیرود و جانشــ یا مـیــناز د یه هرگــاه رهبــرکــمرسـوم اســت 
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عه یو رهبـران شـ ند. درباره امامان معصـومیگو یت میرا تهن یو صدارت و ینیجانشن،یشیپ
 امبریـپ یه از سـوکن او، یو بالفاصله پس از رحلت هر امام، جانش وه مرسوم بودهین شیز این

است و زعامـت جامعـه یبه رین شده بود، ین تعیشیپ یشواید پکیأمتعال و با ت یو با دستور خدا
ا بــرادر دربــاره امــام یــپــدر ) ت شــهادتیضــمن تسـلامــام، ان آن یکــد و خــوا  و نزدیرســ یم عهیشـ

مــان  از  ه غالبــا  یــت تقیــو رعا یاســیهرچنــد اوضــاا سردنــد. ک یعــت مــید بیــجد یشــوایبــا پســوم(، 
ن یــز ایــعه نین امــام شــیدربــاره دوازدهمــاز موضــوا بــود.  یاطــالا همگــان یحتــ ایــ یعــت عمــومیب

گذشت،  یموضوا جار مامت ا ن روزیاالول مصاد  با نخست  یربروز نهم بوده است. بنابر آنچه 
 البتـه امامـت آن حضـرت از همـان لحظـه وفـات پـدر آغـاز. اسـت عصر امـام زمـان یحضرت ول

 ی، روز هشتم را به عنوان آغاز امامـت بـرایرکن به احترام روز شهادت امام عسیکشود، ل یم
ه آغـاز کـرد کـن نظـر را مطـرح یاتوان  ین، مینند. بنابراک ینم یمراسم تلق یو برگزار ییگو یدتبر

  1.باشد ن امرین روز همید علت بزرگداشت ای  است و شایروز نهم رب یامامت امام مهد

 انتظار ظهور یها عه و رسمیش یاجتماع ینمادها
گون تـار یها لفهؤم یبررس انتظـار ظهـور، توجـه  یها ان، از جملـه رسـمیعیشـ یخ اجتمـاعیگونا
 عنـوان آنچـه بـه گـرینـد؛ بـه عبـارت دک یمـ را طلـب «انیعیشـ یاعاجتمـ ینمادهـا» جانبـه بـه همه

 یان اسـت. نمادهـایعیشـ یخ اجتمـاعیتـار یها لفـهؤاز م یبخشـ شـود، یمـ ادیـ «عهیش ینمادها»
تـاریرمسـتقیا غیـم یر مسـتقیتحت تأث عه،یش یاجتماع بـه  ی  هسـتند. بـا نگـاهیخ تشـیم حـواد   
گون انتظار ظهور مهد یها رسم گون جهـان اسـالم، در نقا  یگونا ن یـشـتر ایتـوان ب یمـ گونا
 «نینمـاد ییهـا انکـم» شـتر اوقـات دریه بکر نمود یتفس «نینماد یاعمال» را در چارچوبها  رسم

و  اد و نـــام امــام عصـــریــزنــده نگهداشـــتن  یان بــرایعیو نشـــانگر اهتمــام شـــ انــد هافتیانجــام 
دادن اوضـاا و احـوال جامعـه  جهـت سـامان ظهـور امـام یآنان بـرا ین انتظار و آمادگیهمچن
ش از یو غلبـه عـدل بـر جـور، هسـتند. پـ یت اراده الهـیـمکو حا یتعال یت آن به سوکو حر یبشر

 «یینمــــــادگرا» نیو همچنــــــ« نمــــــاد» مختصــــــر بــــــه مفهــــــوم ین مطلــــــب اشــــــاراتیــــــح ایتوضــــــ
(Symbolismضرور)است. ی 

، یشناســ معــهدر حــوزه جا یســمبل، مظهــر، نشــانه و عالمــت، بحــث مهمــ ینمــاد، بــه معنــا
ارزش و  یدارا «یجمعـ یهـا نماد»، ینـد اجتمـاعید. در فرایـآ یمـ و فرهنگ به شمار یشناس مردم

                                                        
 (51-41: 1391 کاشانو، صادقو:ك.ر بیشتر اطالا جهت). 1
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ژپو
هش مهدیاه

وی

ه کـان تـداوم نـدارد؛ چـرا کام «نشانه»و  «نماد» بشر بدون یاجتماع یزندگ هستند. ییاعتبار واال
رابطـه بـا شه و یر و اندک، تعامل، تبادل فیست اجتماعیاست و الزمه ز یاجتماع یانسان موجود

 یردهـا نمادهـا در زنـدگکارک از نمادهاسـت. یریـگ ازمنـد بهـرهیه بـه نوبـت خـود نکهمنوعان است 
 یجامعـه بـه فرهنگــ یــدو تعلـق افـراد  یبنــدیانگر پایـو ب یبخشـ ، انســجامیتکشـتر مشـاریبشـر، ب

 ،یا هت اسـت. هـر نمـاد و نشـانیجاد حس هویان معنا و ایرد مهم نمادها، بکارکخا  است؛ دو 
بــه ها  ن نشــانهیــخـا  اســت. ا یا هبــه فرهنــگ و جامعــ یحــس تعلــق و احســاس وابسـتگ یجلـت
ننــد. ک یمــ تیــت را تقویــاز معنــا و هو یشــوند، حــس خاصــ یمــ رارکــروزمــره ت یه در زنــدگکــل آنیــدل
شـود و بـر آن  یمـ بیـده غایـپد یـدن یه جانشـکـملموس و قابل مشاهده اسـت  یا هدیپد «نماد»

از حــواس  یکـیله یوســ هداشــته باشـد تــا بـ یو مـاد ینــید نمـود عیــبا رتا  نـد. نمــاد ضـروک یمــ داللـت
شـه یانـد و ر یو محصول توافـق اجتمـاع یفرهنگ یها نمادها، نشانه افت شود.یو در کانسان در
ان یـا بیها  نشانه یریارگکعبارت است از هنر به  ییگونه نمادگرا نیمردم دارند. بد یها در سنت

ا یـنجـا تشـابه یا محسـوس. در ایـش موضـوا مشـهود و یله نمـایوسـ بـها نامشهود ی یموضوا نامرئ
ن کــوندنــد، ممیپ یمـ را بــه نمــادش یه موضـوعکــ یا نســبتیـتشــابه  اســت؛ یقـرارداد امال  کــتماثـل 

ل، صورت، رنگ، صـدا تمـاس، قـرب و کل مشابهت در شیداشته باشد؛ از قب یاست انواا مختلف
ــهکــمجــاورت در م ــادر شــدنکــذهــن و ف ان، زمــان، همزمــان و متفقــا ب ــرارداد ر متب و  ی)رابطــه ق

ز جالــب توجــه یــن یعرصــه معمــار نقــش نمادهــا در 1احساســات مقــارن. یا هماننــدیــو  (یتصــنع
جـاد یا»و « ان معنایب»رد مهم کارکدو  ین عرصه دارایدر انمادها  ؛یشناخت از منظر جامعهاست. 

چنــان برجســته  آن یشــهر یادر بناهــا و فضــاهها  نقــش نمادهــا و نشــانههســتند. « تیــحــس هو
گون بــر ســا یها ه از جنبــهکــاســت  گذاشــته و رفتــار آنــان را شــینان شــهر تــأثکگونــا  دهــد. یمــ لکر 
 (163: 1380فر، ی)صابر

ــا توجــه بــه توضــ ــاز روا یاریرســد بســ یمــ بــه نظــر حات ارائــه شــده،یب رد ات نقــل شــده در مــوی
گون جهــان اســالم در ن یانتظــار ظهــور مهــد یها رسـم گونــا ا یــو « یینمــادگرا» یبــر مبنــاقــا  

ره شـتر اشـایه پکـگونـه  همـانن هسـتند. یـیر و تبیقابـل تفسـ یعیشـ جوام   مختلـ «ینمادشناس»
 و« نیاعمــــال نمــــاد» ی  ه اساســـیــــدو پا یشــــتر بـــر مبنــــایب یشد،رســـوم انتظــــار ظهـــور مهــــد

ــارت داند؛  قــرار داشــته« نینمــاد یهــا انکــم» ــا گــر،یبــه عب  دراوقــات  ین برخــین اعمــال نمــادی
                                                        

 (137-133: 1394 پور، حسن و یفوالد: ك.ر بیشتر اطالا جهت). 1
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هور امام ظ یآنان برا یان و آمادگیعیتا نشانگر انتظار ش اند هافتین بروز و ظهور ینماد ییها انکم
ا یـو « یینمـادگرا» یانتظـار ظهـور از مجـرا یها رسـم یسـبـا برر هک نیا ته مهمکباشند.ن عصر

پاسـخ  نـه راین زمیت مطرح شده در اسؤاالن ابهامات و یتر از مهم یتوان برخ ی، م«ینمادشناس»
 ین سـرداب در شـهرهایوجـود چنـداز سرداب،  امام زمانبت و خروج یه از جمله آنها غکداد 

ان در یعیات معتبـر شـیـه نـه تنهـا بـا رواکـهفتـه اسـت  یروزهـا یا انتظار ظهور در تمـامیمختل  و 
ار ز قــریــاز منــاب  اهــل ســنت ن یه مــورد طعــن برخــکــبل منافــات دارنــد، بــت امــام عصــریمــورد غ
نـه یتـوان آنهـا را نـه در زم یم م،یات بنگرین روایبه ا«یادشناسنم»ه یه از زواک یاند. هنگام گرفته

ــی) انیعیشــ یصــر  اعتقــاد ــامــام از ســرداب و و خــروج بــت یاعتقــاد بــه غ یعن ــدی ن یا وجــود چن
ظهــور  یان بـرایعیاز انتظــار شـ ییهـا ه نشـانهکــبلحلـه و...( ر سـامراء و یــنظ ییسـرداب در شـهرها

گونـکنمود  یتلق امام  ،یات اعتقـادیـاز روا یبـردار و بهـره یسـاز سـاده یا هه در قالب نمادها و بـا 
عه اسـت تـا حـس یان بـه فرهنـگ شـیعیو تعلـق شـ یبند یانگر پایو ب یبخش انسجام یفق  در پ

ان یعیگـر شـیبه عبارت دند. کت یتقو یعیان جماعات شیدر م را( یعی)ش تیاز معنا و هو یخاص
گاه  یخود به خوب ا وجـود سـرداب یـاز سـرداب و امـام ا خـروج یـبـت و یر غیـنظ یه مـواردکـبودند آ

منظــر  ه آنــان تنهــا ازکــســت بلیآنــان ن یاعتقــاد یجــزء مبــانو... ر حلــه یــنظ یبــت در شــهرهائیغ
 ظهور امام بودند. یش برایخو« انتظار»نشان دادن  یدر پ یینمادگرا

 گیری جهینت
ظهـور قـائم  یان همـواره بـرایعیگشته اسـت؛ شـ نی  عجیخ تشیبا تار یانتظار ظهور مهد

ان یعیان شیدر م ین آمادگینند. چنک یشان همراهیاند تا به مح  ظهور آن امام با ا آماده بوده
ابـد. یان بروز و ظهور یعین شیخا  در ب یبه صورت رسوم یسبب شده تا انتظار ظهور مهد

 یخـود را بــرا یانــد آمـادگ صـدد بودهان همـواره دریعیه شـکــتـه هسـتند کن نیــن رسـوم نشـانگر ایـا
گون  یها نیدر سـرزم یانتظـار ظهـور مهـد یها نشـان دهنـد. رسـم ظهور امام عصـر گونـا
مـوارد بـا  ین رسـوم در برخـیـشـده اسـت؛ ا یبرگـزار م یمتفـاوت یها وهیهـا و شـ نییجهان اسالم با آ
در تناق  قرار  یبت و ظهور امام مهدیغ یت و چگونگیفکیدرباره  یعیح شیاعتقادات صح

« ینمادشناســ»ا یــو « یینمــادگرا»علـم  یها افتــهین تناقضـات را بــا اســتفاده از یــتــوان ا یدارنـد؛ م
ن انجــام یشــتر بــه صــورت اعمــال نمــادیب یانتظــار ظهــور مهــد یها را رســمیــه نمــود؛ زیــتوج
ان در یعیشـ یاند. نمادشناسـ ز همـراه شـدهیـن نینمـاد یها انکموارد با م یه در برخکاند  شده یم
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گون جهــان اســالم نشــانگر ا گونــا  انتظـــار  یها رســم یه آنــان در برگــزارکــتــه اســت کن نیــنقــا  
گونــه یریارگکـ بــا بــه یظهـور مهــد ن از ینمــاد یبــردار و بهــره یســاز سـاده یا نمادهــا در قالــب 

  یان بـه فرهنـگ تشـیعیشـ یبنـد یان انسـجام و پـایـب ی، در پیات مربو  به امام مهدیروا
سنت با  از مناب  اهل ین حال، برخینند؛ با اکت یان تقویعیان شیرا در م یعیت شیا هواند ت بوده

ن اعمــال بــه معتقــدات یــتــه، درصــدد نســبت دادن اکبــه ایــن ن یا عمــدیــو  یعــدم توجــه ســهو
 اند. ان برآمدهیعیش

 نینماد یها انکم نیاعمال نماد

 ّذ ارت و دعا در بَ یز
دخانه رو کو تبر ّذ قدمگاه امام زمان در بَ 

 در آنجا یجار
  اشانکها در  ردن اسبکآماده 
  د بر بام قصر در شامیسف یها نصب پرچم
 سرداب حله ها در حله ردن اسبکآماده 
  ها در سبزوار ردن اسبکآماده 
 الزمان صاحب هاه اصطبل ها در اصفهان ردن اسبکآماده 

 نیب در بحریام غامشهد ام نیب در بحریها در مشهد امام غا ردن اسبکآماده 
 سرداب سامرا ها در سامرا ردن اسبکآماده 
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 .183_  163،  7و  6، ش1380، دوم سال
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، تهـران: یبجنـورد یوسـواظم مکـر نظـر یـ، ز در دائرة المعارف بزرگ اسیالم« حله»، ستار، یعود _
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 ،١٣٩٤ زییپـا ،٢٤یاپیپ چهارم، شماره ششم، سال ، اجتماع  معرفت فرهنگ ،«یشناخت جامعه
 ١٣٣- 152. 

 .1380، تهران: سمت،1، ج اسالم یشورهاک  الیتار یایجغرافن، یقره چانلو، حس _
 .1373ر،یبکری: ام ، تهرانآثار البالد و اخبار العبادا، یرکنی، زیقزو _
ن یق محمدحســــیــــ، تحقصییییناع  اإلنشییییا   صییییبح األعشیییی  فیییی أحمــــدبن عبــــداهلل، ،یقلقشــــند _

 . تا ی ، بیتب العلمک: دارال روتی، ب نیالد شمس
 .1361توس، :  ، تهران م قایتار، حسن بن محمد،  قمی _
گمنامیشهر، احمد، یسروک _  .1335نا، ی، تهران، باران 
، یبجنورد یاظم موسوکر نظر ی، ز رة المعارف بزرگ اسالمیدر دا« نیبحر»، محمدحسن، یگنج _

 .تا ی، بیز دائر  المعار  بزر  اسالمکتهران: مر
 .1363ه،ی: اسالم تهران ،بحاراألنوار،  مجلسی، محمدباقر _
 . تا یب ه،یدریطب  ح جا، یب ،1ج ،م سامرا یتار  ف یبرکمآثر ال، اهلل محالتی، ذبیح _
 . تا ینا، ب یجا، ب ی، بنزه  القلوب، حمداهلل، یمستوف _
ت مؤلفــــان و ک: شــــر ، تهــــرانایا فیییی  معرفیییی  االقییییالیاحسیییین التقاسییییمقدســــی، محمــــدبن احمــــد،  _

 .1361، مترجمان
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م و تمییدن یتیار، «یخیالعـات تـارطن بــه مینـو یردیکـرو: یخ اجتمـاعیتــار»م، یپـور، ابـراه یموسـ _
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