
 
 
 
 
 

 هــای مهـــدوی نامه علمی _ ترویجــی پژوهــش فصل 7/11/1394تاریخ دریافت: 
 1395 بهــــار، 16، شماره چهارمسال   20/01/1395تاریخ پذیرش: 

 

 و نقد آن امام مهدی وزیران عربی درباره دیدگاه ابن

 1مجتبی خانی
 چکیده
از ابــواب  366سـنت _ در بـاب  عربـی _ از جملـه عالمـان و عرفـای بنـام اهل ابن

ایشــان  وزیــران و کتــاب معــروف خــود _ الفتوحــات المکیــة _ از امــام مهــدی
گفته است کند  وی ابتدا به ضرورت وجود وزیر برای حضرت اشاره می .س ن 

او در پایـان  .پـردازد می هـا آنهـای  و در ادامه، به بحـ  دربـاره تعـداد و ویژگی
کید می گزیر  امـام مهـدی وزیـران کند مباح  خود، تأ کـه نـا ُنـه نفـر هسـتند 

 عربی در باب ه ادعاهای ابناینها خالصۀ مجموع .باید ُنه ویژگی داشته باشند
گاه مستند به  امام مهدی وزیران گاه مستند به احادی  ضعیف و  که  است 

 .کشف و شهود اوست
ــزون بــر طــرح آرای  در ایــن نوشــتار ســعی شــده بــا روش توصــیفی _ تحلیلــی، اف

بــه نقـــد آرای وی در ایــن بـــاب  عربــی در مســئلۀ وزیـــران امــام مهـــدی ابن
 .باره را بازگو نماییم سنت در این شیعه و اهلب ردازیم و روایاتی از 

کلیدی  واژگان 
 .عربی، الفتوحات المکیة امام مهدی، ابن وزیران مهدویت،

                                                        
 .(mojtabakhani455@gmail.comحدی  مؤسسه آینده روشن )پژوهشکده مهدویت( قم )گروه قرآن و پژوهشگر . 1
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ژپو
هش مهدیاه

وی

 مقدمه
کریمــه امــام مهــدی انــد، دولتــی  کــه تمــام ادیــان ابراهیمــی وعــده تحقــق آن را داده دولــت 

که اصل آن بر اساس سنت تاری ی تغییر میان امت گو جهانی است  عادی و بدون کامال  نه ها به 
 ،الهـی در قیـام ایشـان باشـد امـداد صـورت بـه گیرد هـر چنـد ممکـن اسـت اعجـاز، اعجاز شکل می

که در نهضت همان کـریم هرگونـه تغییـر  .های انبیـای الهـی بـوده اسـت طور  براسـاس آیـات قـرآن 
کــه شــود و ا بنیـادین و تبـدیل سرنوشــت جامعـه، بــه دسـت خداونـد و بــا اراده او محقـق می وسـت 

و تحول یا ایجاد مانع بر سر راه آن، به عنـوان علـت تامـه نقـش مسـتقیم  اش در ایجاد تغییر اراده
آیه در این زمینه تغییر سرنوشت یک ملت ترین   در مشهور .(16: 1388نیا،  کند )سبحانی ایفا می

 ال   اهلل   نب  إِ  کنــد: دانـد و تصـریح می هـا و منتسـب بــه ذات مقـدس خـویش می را بسـته بـه عمـل آن
 ح   م  ْو ق  ا بِ م   ُر یبِ غ  یُ 

 ا بِ وا م  ُر یبِ غ  ی یُ تب 
 
 .(17-16)همو  ْم ِه ِس ُف نْ أ
هـای  هـا و تغییر نیـز از قواعـد سـایر انقالب انقـالب امـام مهـدی ،با توجه به نکات یاد شـده

کرده و در بایسته   .های آن مشترک است اجتماعی پیروی 
 ری آن انقـــالب را وجـــود برنامـــه، رهبـــر و گیـــ ا شـــکلیشـــرا شـــهید ســـید محمدصـــادق صـــدر

 در انقــــالب  ایشــــان در تبیــــین ضــــرورت وجــــود یــــاران بــــرای امــــام مهــــدی .دانــــد یــــاران می
 گوید: اش می جهانی

کـرد: فـر  اول:  دلیل و برهان بر لزوم این مطلب را بعد از ابطال دو فـر  می تـوان اقامـه 
بطالن این نظریه واضح  .به مقابله برخیزدآن رهبر واحد به تنهایی با دنیا بجنگد و  که این

آن ش   هر چند توانایی جسمی و روحی داشته باشد، باز به تنهـایی ن واهـد  ؛ زیرااست
ایـن رهبـر از  کـه اینفـر  دوم  ...توانست با تمامی دشمنان بستیزد و همه را از بین ببرد، 

کـه ایـن نیـز بـا سـنت تغییـر و اصـل تربیـت اختیـاری بشـر  طریق معجزه بـا جهانیـان بجنگـد 
 (502-501: 1382، صدر) .سازگار نیست

 .از منظر عقل بعید ن واهد بود از این رو ضرورت وجود وزرای در میان یاران امام مهدی

بی زندگانی ابن  عر
بـی ِاْبـِن  ر   - 560) الحـاتمی العربـی بـن محمـد بـن علـی بـن محمـد نیالـد ییـمح ابوعبـداهلل، ع 
 اسـالم جهـان بـزرد صـوفی و عـارف شمند،یاند بر،کا خیش به وفمعر ،(م1240 -1165/ ق638
 ،(م1148/ ق543 د) العربــی ابــن رکابــوب از تــا شــود مــی خوانــدهعربــی  ، ابنمشــرق در یو .اســت
 .(4،266: ج1377بجنوردی،)گردد  زیمتما، اندلسی هیفق و محدث، قاضی
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 بـه انـدلب شـرقی وبجنـ در، هیُمرسـ شـهر در م1165 اوت 7/ ق560 رمضان 27 در عربی ابن
 ؛رسـد مـی ییطـا حـاتم بـه یو نسب سلسله و بود هنیک عربی دودمان از وی .گشود چشم جهان
 و برجســته مــردان از پــدرش .آورد مــی شیخــو نــام دنبــال بــه را« الحــاتمی الطــا ی» خــوده کــ نچنـا

 از (م1198/ ق595 د) رشــد ابــن مشــهور لســوفیف .اســت آمــده مــی شــمار بــه هیمرســ سرشــناس
 درخواســت او پــدر از رشـد ابــن، عربـی ابــن خـود گــزارش بنــابر و بـودعربــی  ابن پـدر کیــنزد ندوسـتا

 .()همو است بوده ردهک راعربی  ابن با دارید
 ومــتکح انیـم نیـا در .بــرد مـی سـر بــه هیمرسـ در م1172/ ق568سـال  تــاعربـی  ابن ۀخـانواد

 بـه هیمرسـ از سـال همـان درعربـی  ابن ۀخـانواد .شـد برانداختـه موحـدون ۀلیوسـ بـه شیمـردن ابن
 .دیـگرد برخـوردار وسـفی عقوبیابو، اندلب دیجد یفرمانروا الطاف از او پدر .شد منتقل هیلیاشب
، هیلیاشـب در .بـود شـده گمارده زین دولتی منصب کی به ایگو و بوده هیلیاشب والی انکینزد از یو

 یهـا دانـش گـرید و  یحـد، اتیـادب، گانـه هفـت قرا ات آموختن به نامدار استادان نزدعربی  ابن
 .()همودادند  را خود آرار بیتدر ۀاجاز یو به استادان از چند تنی و پرداخت خود زمان

، اسـت بـوده شـاندهک تصـوف و عرفـان یسـو بـه راعربـی  ابن هکـی یهـا زهیانگ نین سـت ۀدربار
گـــاهی  یو یجـــوان و نوجـــوانی دوران انـــدلِب  در هکـــ میدانـــ مـــی امـــا، ســـتین دســـت در چنـــدانی آ

 .(227: )همو است نبوده کاند شانیا دانیمر و تصوف و یش محافل زین و عرفانی یها شیگرا
 و بـود شده داخل« عرفان قتیطر» به م1174/ ق580سال  در خودش ۀگفت هب بنا، عربی ابن
 آغــاز در هکــ اســت نــییعر احمــد ابــوجعفر شــد، رو روبــه«  اهلل قیــطر» در یو بــا هکــ ســیک نین ســت
 بـه هکـ بـوده سـیک نین سـتعربـی  ابن و آمـده هیلیاشـب بـه«  عرفـان قـتیطر» بـاعربی  ابن ییآشنا

 زمـان»، قـتیطر بـه شـدن داخـل از شیپـ را خـود زنـدگانیعربـی  ابن .اسـت بـوده شـتافته او دارید
 .()همو نامد می خود«  تیجاهل
 اقامـت جـا آن در عمـر انیـپا تـا و ردکـ دمشـق بـه سـفر عـزمعربـی  ، ابنم1223/ ق620سـال  در

 تــابک دوم ۀنسـ  شــهر نیـا در یو .ردکــن کتـر را جـا آن، حلــب بـه وتــاهک یسـفر یبــرا جـز و دیـگز
 بـود، ردهکـ آغـاز هکـم در م1203/ ق599 در را آن اول ۀنسـ  نوشـتن هک_  را فتوحات خود یادیبن
 شــهر همـان در زیــن مکةالح فصةوصعربــی  ابن گـرید مهــم تـابک .دیرسـان انیــپا بـه ق636سـال  در

 .(230: )هموبود  شده وشتهن دمشق
 قاضـــــی ۀخانـــــ در، دمشـــــق در م1240 نـــــوامبر 16/ ق638 الفـــــانی عیـــــرب 28 در عربـــــی ابـــــن

 خــانوادگی ۀمقبــر در، ونیقاســ جبــل ۀدامنــ در و درگذشــت ســالگی 78 در یکــز ابــن نیالــد ییــمح
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ژپو
هش مهدیاه

وی

 .()همو است ارتگاهیز ،دمشق در زین نونکا هم او آرامگاه .شد س رده کخا به یکز ابن

بی ابنر آثا  عر
ــی را عربــی ابن ــپر تــوان مــی کشــ ب ــن و مســلمان صــوفی و عــارف نیارترک ــپر از یکــی زی  نیارترک
 ق632ســـال  در هکـــای  اجـــازه دروی  خـــود .آورد شـــمار بـــه اســـالم جهـــان خیتـــار سراســـر مؤلفـــان

ترین  امــلک امـا .اسـت بـرده نـام خـود ۀنوشــت 290 از بـود، داده وبییـا المظفـر کالملـ بـه م1234/
ــ را یفهرســت ــا هک ــه نونکت ــی  ابن یها نوشــته از یانتقــاد و پژوهشــگرانهای  وهیشــ ب  دســت درعرب
 عنوان جا آن در .میابی می جلد دو در 1عیب   ابن آثار یبند طبقه و  یتار ییحی عفمان تابک در، است

 ویژه بـه و هیکتر یها تاب انهک درها  نوشته نیا ثرکا .است آمدهعربی  ابن ۀنوشت هشتصد از شیب
، عربـــی ابن مــرد از پــب واقـــع در هکــ شــود مـــی افــتی یقونــو نیصـــدرالد ش صــی ۀتاب انــک در

 در نــونکا و بـوده دهیرسـ نیصـدرالد بـه و داشـته دربــر را گـرید یهـا تـابک و یو خـود یها نوشـته
 و مکیةه فتوحةات ،الحکةم فصةوص بـه تـوان مـی او آرـار ینتـر مهم از .()همـو شود می یدار نگه هیقون

 .کرد اشاره نالقرآ تفسیر

یر»  در لغت« وز
کلمــه  کســر واو، ســکون زای و رای _ « _ وزر»وزیــر در لغــت از  فراهیــدی، ســنگینی ) بــه معنــایبــه 

ــدبیر  رو از ایــن .( مشــتق شــده اســت380 ،7ج :1409 ــار ت کــه رقــل و ســنگینی ب کســی اســت  وزیــر 
: 1414، یفیـوم؛ 868 ،1: ج1412، راغـب اصـفهانیکشـد ) حکومت را برای سـلطان بـه دوش می

کـارگزاران یــک یرو وزیـر در لغـت معنـا از ایـن .(657 ،2ج کـه شـامل تمـامی عمـال و  ی وسـیع دارد 
کــریم  اایــن معنــ .شــود دولــت می کــریم  .نمــود دارد نیــزدر قــرآن   از قــول حضــرت موســیقــرآن 

ْهِلنفرماید:  می
 
ِزیرا  ِمْن أ ل ِلن و  اْجع   .(29: )طه و 

کلمه وزیر معنایی اصطالحی که نزدیک به معنای عرفـی آن اسـت اما  از ایـن منظـر،  .نیز دارد 
ــر مهموزیــر  ــر نظــامی ت ــر در  هــای قــدیم، معــادل ن ســت از شــاه در حکومت پــبین مقــام غی وزی
 .(8222: 1381خواجه بزرد است )انوری،  های جدید، صدر اعظم و دولت

یر برای امام از منظر  ورت وجود وز بی ابنضر  عر
 کند: اشاره می به ضرورت وجود وزیر برای امام مهدیضمن ابیاتی  عربی ابن

 ان االمـــام الـــی الـــوزیر فقیــــر
 

 و علیهما فلـک الوجـود یـدور 
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 و الملــــــک ان لــــــم تســــــتقم
 

ــور   بوجــود هــذین فســوف یب
ــــزه  ــــه الحــــق فهــــو من ل  اال اال

 
 مـــا عنـــده فیمــــا یریـــد وزیــــر 

 جل االله الحـق فـی ملکوتـه 
 

عــــن ان یــــراه ال لــــق و هــــو  
 فقیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 
 (327، 3: جتا بی، عربی ابن)

کیددر جایی دیگر نیز به نوعی بر این ضرورت  عربی ابن  کند: می تأ
راء لوه یالوون اَُوال املالکوة و یع َوَّوه  وَّه هم الووز له رجال اهل ون یُ اون دعوْه و یَور

 ()همو ؛عیل ما قلَه اهَّلل
کـرده و او ر [امام مهـدی] کـه اقامـه دعـوتش  کننـدمردانـی الهـی خواهـد داشـت   .ا یـاری 

که سنگینی  امام وزیران ایشان کشند و امام را در امرش یاری  [اداره]اند  مملکت را به دوش 
 .ب شند

یران شمار بی ابناز دیدگاه  امام مهدی وز  عر
که شمار باره مدعی می در این عربی ابن نفـر خواهنـد  دهکمتـر از  امـام مهـدی وزیـران شود 

 گوید:  وی می. (329: )همو 1نفرند ُنهتا  پنجبین  ضرتآن ح وزیران بود و به طور مش  
کــرم از پــنج تــا نــه  ؛( شــک داشـتفقــا در مــدت خالفـت وی )امــام مهــدی پیـامبر ا

گـر  .مانـد زیرا هـر وزیـر یـک سـال بـا او می ؛شک در تعداد وزیرانش دلیلبه  ،سال بنـابراین ا
گــر هفــت نفــر باشــند پــنج نفــر باشــند، پــنج ســال حکومــت می ، هفــت ســال حکومــت کنــد و ا

گر نُ  می های م صوص به  هر سال حالت ؛ زیراکند ه سال حکومت میه نفر باشند، نُ کند و ا
کمتر از  خود دارد و علم به اصال  امور در آن سال م صوص به یکی از وزیران اوست، آنان 

 ()همو 2.پنج نفر و بیش از نه نفر نیستند

 :گوید ی دیگر مییدر جا
کـه  ؛نفـر ن واهنـد بـود ُنـهگـر بـیش از یـک نفـر باشـند، بـیش از ا امام مهـدی یوزرا  چـرا 

 3.بـه پـنج یـا هفـت یـا نـه منتهـی شـد تردید رسول خدا در باب مدت اقامت مهدی
 (331 )همو

                                                        
 .(329، 3تا: ج بی عربی، )ابن العشر  دون المهدی وزرای اعنی جماعة هم و. 1
 معـه وزیـر لکـل النـه وزرا ـه فـی وقع الذی للشک تسع الی خمب من خلیفة اقامته مد  فی اهلل رسول شک انما و. 2

 احـوال علـم لکـل فانـه تسـعة عـاش تسـعة کـانوا ان و سـبعة عاش سبعة کانوا ان و خمسة عاش خمسة اکانو فان سنة
کثر ال و خمسة من اقل هم فما وزرایه من وزیر به خ  العام ذلک فی یصلح ما علم و م صوصة  .(و)هم تسعة من ا

کثر کانوا ان. 3 کثر یکونون فما واحد من ا  او سـبعا او خمسـا قولـه فـی اهلل رسـول نمـ الشک انتهی الیها فانه تسعة من ا
 .(331 و:)هم المهدی اقامة فی تسعا
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ژپو
هش مهدیاه

وی

 :سعید خدری است مستند به روایتی ضعیف السند از ابی عربی ظاهرا   این تردید ابن
ِری ِ َقاَل   َ ُّ 

ٍَ احل  ِی َسِع 
َ
ن  یَ َ    :َعن  أ

َ
ا أ ََ وِش  واکُّ ََ ََ ََِّ ی ِ و ا ََّوِی َ اهَّلِل  ]ع َوا  وَن َبع  ََ ل 

َ
ٌإ َعَسوی ََ  َحو

اَل  َُ َی  :َع َِ ه  َ ِِت اْل  م َ
ُّ
عا    ِإن َ ِ  أ ِْس  و  

َ
عا  أ و  َسب 

َ
جُّ َیِع شُّ ََخ سا  أ رُّ وا_ َیج   ٌَ الش َ و ی   :َقواَل  ._ ک ُّ َز

ا ََ ل  ی   :َقاَل   َک َو َما َذا :قُّ َِ  (343 ،3ج :1403)ترمذی، ؛ ِس
گفـت از ابی کـه  اتفـاقی [ مـا بـارهدر] مـا ترسـیدیم بعـداز پیـامبر :سـعید خـدری نقـل شـده 
گرامــی اســالم .بیفتــد کــردیم بــاره[ در این] از پیــامبر  فرمــود: همانــا در امــت مــن  ،ســؤال 

)تردیـد از جانـب زیـد  کنـد ه زنـدگی میکنـد و پـنج یـا هفـت یـا ُنـ خـروج می]او[  .مهدی اسـت
 .آن چیست؟ فرمود: سال و :گفتیم :گوید می است([ ا الجواریراوی زید اب]

کیـدعربی در ادامه  اما ابن کـه تعـداد وزیـران امـام مهـدی می تأ نفـر اسـت و او ایـن  ُنـه کنـد 
کرده است: کشف و شهود دریافت   نکته را از عنایات الهی و به نوعی از راه 

که من در مدت اقامت این مهدی شک دارم کنون تحقیـق و تعیـین آن  همانا من .بدان  تا 
که خداوند  ،از حوادث جهان را از خداوند درخواست نکردمای  و تعیین هیچ حادره مگر آن 

کـه وقـتم را در غیـر علـم بـه  ...بدون درخواست آن را به من آموخت  و چون عقیده داشـتم 
کردم، خداوند یکی از اهل اهلل و خواص  خدا س ری نکنم و با این اعتقاد به حق همنشینی 

کودکی او را به اهلیت خـود اختصـاص داده اسـت مقـدر  که از  خود را به نام احمد بن عقاب 
که بدون درخواست و  گفـت:  سؤالکرد  گشود و به مـن  من درباره این وزیران لب به س ن 

 (332_  331، )همو 1.ها نه نفرند آن

 نظر ایشان از جهاتی دارای مناقشه و خدشه است:
 ضـعیف إسناد دو هر و است شده نقل طریق دو از روایت این بستوی دالعظیمعب نقل بنابر .1
 .(70-68ب: 1420)بستوی، نیست اعتماد قابل و بوده
  و تردیـد اسـت سـال هفـت دربـاره خـدری سعید ابی روایت همان روایت این رسد  می نظر به .2

ــد الشــاک  کــه نچنا_  ــب از _در مــتن روایــت آمــده اســت: زی ــد جان ــار،  واریابوالجــ زی اســت )ورمزی
 .( نه از رسول خدا35: 1392
کــه از پروجــود روایــات معــار   .3 بــا عنــوان روایــات تردیــد در بــاب  هــا آنشــمار در ایــن بــاب 

                                                        
 تعیینـه ال و ذلـک تحقیق اهلل من طلبت ما فانی الدنیا هذه فی اماما المهدی هذا اقامة مد  من الشک علی انی فاعلم. 1

 التــی القـدم هـذه علـی کنــت لمـا و ... طلـب مـن ال ابتــدای بـه اهلل یعلمنـی ان اال کـوان اال حــوادث مـن حـادث تعیـین ال و
 لـه یقـال خاصـته و تعـالی اهلل اهـل مـن واحدا اهلل فیض تعالی به علمی غیر فی زمانی اضیع ال ان علیها الحق جالست
 .(332-331و: )هم تسعة هی لی فقال الوزرای هوالی ذکر ابتدای منه فوقع صغیرا باالهلیه اهلل اختصه عقاب بن احمد
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 10تـا  5ایـن روایـات بـین عـدد  .(34 :)همـویاد شده است  روایات مدت حکومت امام مهدی
گونه که بالش بر  متغیر هستند و به  که تردید بـین  است، نقل شده گونه 10های متفاوتی   7و  5اند 

گونـه .استه یکی از انواع آن 9و  و  5های روایـات تردیـد عبارتنـد از: تردیـد بـین  به طور مش   
 )همــو 10و  9، 10یــا  8یــا  7، 9یــا  8یــا 7، 10و  7، 9و7، 8و7، 9یــا  7یــا  6، 7و  6، 9یــا  7یــا  5، 7

34-43). 
با هر وزیری یـک سـال خواهـد  آن حضرت که اینبه  استناد در شمار یاران امام مهدی .4

که بر اساس آن می بـدون دلیـل  ،های حکومتش شمار وزیرانش را دانست توان از شمار سال بود 
 .و مدرک است

کـه  را نفـی نمی عربی در دو جای دیگر احتمال یک نفر بودن وزیر امام مهدی ابن .5 کنـد 
 :منافات دارد ُنهتا  پنجاین با حصر شمار ایشان بین 

گر بیش از یک نفر باشند، بیش از  امام مهدی وزیران (الف کـه  ؛نفر ن واهند بود ُنها چـرا 
ــاب مــدت اقامــت مهــدی  1بــه پــنج یــا هفــت یــا نــه منتهــی شــد تردیــد رســول خــدا در ب

 .(331، 3: جتا بی، عربی ابن)
گر وزیر امام مهدی (ب گـرد آمـده ها یک نفر باشـد در آن یـک نفـر همـه نیازمنـدی ا ی وی 
 .()همو 2است
گفته شدک چنان .6 که برایش رخ  ابن ،ه  کشف و شهودی  عربی در ادامه س نانش با تکیه بر 
کید مهدی امام وزیران تا بودن ُنهدهد، به  می ولـی ایـن سـ ن هـم بـا حصـر تعـداد  ،کـرده تأ

 .و هم با احتمال یک نفر بودن ایشان منافات دارد 9تا  5ایشان بین 
تمسـک جسـته و  هـم بـه حـدی  نبـوی ان در بیان تعداد وزیـران امـام مهـدیایش .7

کشف و شهود خود اعتماد نموده است و این به نوعی تناقض در استناد ایشان به هنگام  هم به 
  .دریافت معارف است
کسـب معرفـت بـه  گفتنی اسـت ابن کـه در مسـیر  کشـف و شـهود  مسـئلهعربـی از عرفـایی اسـت 
از ایـن  .کند به آن استناد می امام مهدی وزیران مسئلهمانند  3هد و بارهاد بسیار اهمیت می

                                                        
کثر کانوا ان. 1 کثر یکونون فما واحد نم ا  او سـبعا او خمسـا قولـه فـی اهلل رسـول مـن الشک انتهی الیها فانه تسعة من ا

 .(331 و:)هم المهدی اقامة فی تسعا
 .(331و: هم) الیه یحتاج ما جمیع الواحد ذلک فی اجتمع واحدا کان فان. 2
نامه زبان و  کاوش نامه دوفصل، «عربی ابن ندیشها در مکاشفه»، نک: عربی ابن مکاشفات زمینه در بیشتر مطالعه برای. 3

 .1390 زمستان و پاییز 23ش، ادبیات فارسى
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ژپو
هش مهدیاه

وی

 .م تصر به دیدگاه وی در این باب و نقد آن خالی از لطف نیست ای  رو اشاره
 و خداونـد معرفـت او .اسـت داشـته مکاشـفه و معرفـت مسـئله به را اهتمام بیشترین عربی ابن
 :داند می ممکن طریق دو به را او صفات

  شــبهه و شــک و اســتخط معــر  در ســو یــک از راه ایــن .اســت فکــر و اســتدالل راه اول، راه
ـــد نمـــی هرگـــز عقـــل دیگـــر، ســـوی از و; دارد راه آن در ـــه شـــاهد از توان   معتبـــری اســـتدالل غایـــب ب

 هســـت او کـــه دانـــد مـــی فقــا بلکـــه; رســـد نمـــی خـــدا بــه برهـــان و دلیـــل راه از فکـــر .باشـــد داشــته
 .(92، 1ج :تا بی، عربی ابن)

 و شک معر  در هرگز علم این .است ضروری آن، از حاصل علم که است کشف راه دوم، راه
 .(319: )همو است وروق مورد و سالم روشن، راهی همواره و نیست شبهه

 بـر عیـان، و کشـف طریـق کـه فشـارد مـی پـای نکتـه ایـن بـر _ عرفـا دیگـر همانند _ الدین محیی
 شـبهه غیرقابـل و ضـروری علمـی را کشـفی علـم و دارد تفضـیل و تـرجیح برهـان و استدالل طریق
ــد مــی ــه .دان ــت در انســان اســت ممکــن البت ــان شــود؛ نصــیبش هــم اســتدالل کشــف، حال ــه چن  ک

  :گوید می الدین محیی

 عطـا او بـه دلیـل هـم کشـفش، در کـه اسـت گفتـه( کتـانی بن عبداهلل ابو) ما دوستان از یکی
 ()همو .مدلول هم و شود می

کشـف و شـهود را در مرحلـه ن سـت بایـد بـا میـزان  اما از نگاه عارفان صحت و بطـالن و ارزش 
کتــاب و ســنت و شــریعت محمــدی  کــه اینجالــب  .(131: 1387آقــانوری، )ســنجید  تعــالیم 

کیدعربی نیز در فتوحات بر این اصل  ابن  گوید: او می .کند می تأ
گر خداوند عل [که این]میزان شرعی  [التزام به]اما  ما  ،می از علوم الهی را به تو ارزانی داشتا

گـر عـالم بـه شـر  هسـتیم در آن بنگـریم و اال از  .غیر از او را در آن میزان معتبر نـدانیم پـب ا
که عالم به شریعت  (8 ،3ج کتا بی، عربی ابن) 1.کنیم سؤالاند  محدرانی 

کتاب مشهور دیگر خود  باز ابن  گوید:  می فصوص الحکمعربی در 
ــان طــ کــه خــواب بــه رویاهــای آشــفته )اضــغاث احــالمهم شــود،  و غیــر آن تقســیم می (ور 
کــه در  شــود تقسـیم می در بیــداری دیـده می چـه آنهمچنـین  شـود بــه امـور حقیقــی محـض 

که یا شیطانی محض است یـا شـیطان آن را  نفب االمر واقع می شود و به امور خیالی صرف 
                                                        

 فننظـر المیـزان هذا فی الغیر النعتبر فانا غیرها من ال االهیه العلوم من علما اعطاک اذا اهلل ان فهو الشرعی المیزان فاما. 1
 .(8، 3جتا:  بی ،عربی )ابن ... الشرایع ایعلم من المحدرین سالنا اال و به عالمین کنا ان الشر  فی
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گم أبا امور حقیقی درآمی ته تا عارف،ر که  .کندی را  بنابراین سالک نیازمند مرشدی است 
پـب بـرای یـافتن فـرق بـین امـور حقیقـی و  ...ها نجات ب شد  او را ارشاد نموده و از مهلکه

که ارباب ذوق و شهود به حسب مکاشفات خـود آن را می  ...شناسـند  خیالی موازینی است 
کـه که میزان عام باشد همان قـرآن و حـدی  اسـت  کشـف تـام  از آن موازین یکی  مبتنـی بـر 

 .(101-100: 1375قیصری رومی، ) 1.است محمدی

کشف و شـهود ابن که  گفته شده، روشن نیست   وزیـران عربـی در بـاب شـمار با توجه به نکات 
کدام یک از مکاشفات و مشاهدات عرفانی است امام مهدی از قبیل امور حقیقی یا  .از قبیل 

کشف و شـهود مسـتند بـه همـان عربی ش در دفاع از ابن .خیاالت شیطانی که این  گفت  اید بتوان 
کـه ایـن سـ ن زمــانی  گفـت  حـدی  نبـوی منقـول از ابـی سـعید خـدری اسـت ولــی در جـواب بایـد 

که در حدی  تردیدی نباشد و به صراحت بر عـدد  کیـد 9سودمند است   کـه اینبـه عـالوه  .کنـد تأ
کـه بـه صـورت مـردد بـین  به نظر می نقـل از همـین راوی از ابـی سـعید نیـز  7و  5رسد ایـن حـدی  

ــاره مــدت حکومــت امــام  ــی ســعید خــدری درب خــدری نقــل شــده اســت همــان روایــت معــروف اب
که صراحت در عدد  عصر گـر ایـن روایـات را بـه  .(27: 1392ورمزیـار، )دارد  7باشد  بنـابراین ا

کـر بــه حـال ابنای  روایـت معــروف ابــی سـعید نیــز برگــردانیم بـاز افاقــه تــازه ایــن  .دعربــی ن واهــد 
ه کـ ولـی چنان ،در صورت قوت سند و نبود معـار  جـا دارد _ 9بر فر  تصریح به عدد  _ استناد

 .های جدی و فراوانی دارد گذشت هم این حدی  ضعیف است و هم معار 

یران های ویژگی بی ابناز دیدگاه  مهدی امام وز  عر
گی  های شخصیتی الف( ویژ

ــه رجــال الهیــون یق :الهــی بــودن .1 ــه یحملــون ارقــال ل ــوزرای ل یمــون دعوتــه و ینصــرونه هــم ال
 .(327، 3ج ،تا بی، عربی ابن) ...المملکة و یعینونه علی ما قلده اهلل 

 .(328: )هموان اهلل یستوزر له طا فة فی مکنون غیبه  :برگزیدگان الهی .2
کشــف و شـــهود .3 کشــفا و شـــهودا علــی الحقـــا ق و مــا هــو امـــر اهلل علیــه :اهــل   فـــی  اطلعهــم 

 .()هموعباده 
 .()هموو هم العارفون الذین عرفوا ما رم  :عالمان به غیب()عارفان  .4
وکان  من اسرار علم وزرا ه الذین استوزرهم اهلل له قوله تعالی  :برخورداری از نصرت الهی .5

                                                        
کشف است کشف و شهود وحیانی حضرت رسول. 1  که نزد عرفا باالترین مراتب 
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ژپو
هش مهدیاه

وی

 .()همو ینمؤمنحقا علینا نصر ال
ـــه عهـــد الهـــی .6 ـــاداران نســـبت ب ـــن  :وف ـــدام رجـــال م ـــی اق ـــا الصـــحابة و هـــم عل  صـــدقوا م

 .عاهدوا اهلل علیه
کـان حقـا علینـا نصـر ال ةفاعطاهم اهلل فـی هـذه االیـ :اهل ذکر و یاد خدا .7  :روم) ینمـؤمنو 
ــدن و دأب و عــادت (47 ی علــم  (کــار و ورد شــب)و فــی لــیلهم ســمیرا  (التــی ات ــذوها هجیــرا )د 

 .()هموالصدق حاال 
 .()هموعلم الصدق حاال و ذوقا  ...فاعطاهم اهلل  :یافتگان خدا تعلیم .8
و الصادق مـن الفـریقین ال ینهـزم جلـة واحـد  بـل الیـزال  :استقامت و ربوت قدم در راه حق .9

 .(329: )همورابتا حتی یقتل او ینصرف من غیر هزیمة و علی هذه القدم وزرای المهدی 
هـدی مـن العلـم فهـذا القـدر یحصـل للم :واسطه حصول علم به خدا برای امام مهدی .10

 .()هموباهلل علی ایدی وزرا ه 
گی  های اجتماعی سیاسی ب( ویژ

و علـی هــذه القــدم وزرای المهـدی و هــذا هــو الـذی یقررونــه فــی  ... :ینمــؤمنهـدایت و رهبــری 
 .(329: )همونفوس اصحاب المهدی فوزرا ه الهدا  و هو المهدی 

 امـام وزیـران را درحکـومتی و ویژگـی  صـفت ُنـهوجود  فتوحات مکیهعربی در  بر این، ابن افزون
 گوید: او می .داند ضروری می مهدی

کـه وزیـرانش عهـده [حکومـت]در برپا داشتن  ه چیـز ُنـ ،نـدا دار آن مهـدی و همـه نیازهـایش 
کمتر و آن نـد از: نفـوذ بصـر، شـناخت خطـاب خداونـد هنگـام ا ها عبارت است نه بیشتر و نه 

ــای آن ،علــم ترجمــه از طــرف خــدا،ت کــارگزاران، رحمــت در حــال غضــب، الق عیین مراتــب 
که تنهـا در جهـان و  نیازهای فرمانروا از روزی های محسوس و معقول، علم به تداخل امور 

گاهی بر  کوشش در برآوردن نیازهای مردم، و آ در زمان خود به آن نیاز دارد، نهایت تالش و 
که فقا در جهان و در مدت محدودی به آن نیاز دارد  (332: )همو 1.علم غیب 

کاربردهــــای ایــــن ویژگی ،مفصــــلبــــه طــــور در ادامــــه  عربــــی ابن  هــــا را نیــــز بیــــان  ضــــرورت و 
                                                        

 معرفـة و البصـر نفـوذ هـی و ذلـک عـن تـنق  ال و لها عاشر ال امور تسعة به وزارته قیام یکون مما الیه یحتاج ما جمیع و. 1
 الیـه مایحتـاج و الغضـب و الرحمـة و االمـر لـوال  المراتـب تعیـین و اهلل عـن مـةالترج علـم و االلقـای عنـد االلهـی ال طـاب
 قضــای فـی االستقصــای و المبالغـة و بعــض علـی بعضـها االمــور تـداخل علــم و المعقولـة و المحسوســة االرزاق مـن الملـک
 فـی تکـون ان البـد امـور تسـعة فهـذه خاصـة مدتـه فی الکون فی الیه یحتاج الذی الغیب علی الوقوف و الناس حوا ج
کثر کانوا ان وزرا ه او واحدا الوزیر کان ان المهدی االمام وزیر  واحد. من ا
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 گوید:  کرده و می
کــه دعـوتش بــه سـوی خداونــد نسـبت بــه دعـوت شــده بـه ســویش  .1   ...دیـد نافـذ بــرای ایـن 

کـه امکـ چـه آندر چشـم هـر دعـوت شـده از دعـوت شـدگان بنگـرد و هـر  کـهبا بصـیرت باشـد  ان را 
کنــد ــه آن دعــوت  گــرفتن از ســوی او بــه آن وجــود دارد بشناســد و او را ب ــاز ) ...پاســخ  شــناخت نی

 .()همو (م اطب
که در این س ن خداوند تعالی است .2  مـا و   :و شناخت خطاب خداوند در هنگام القای آن 

ــر   ان  کــ ش  ْن  ِلب 
 
ــُه ک  یُ  أ م  ْح  ِإالب   اهلُل  لبِ ــو  ْو  ا  ی

 
ــْن  أ راِی  ِم ْو  ِحجــاب   و 

 
ــل  ُی  أ ــوال   ْرِس ُس دریافــت )( « 51: )شــوری ر 

کند  .()همو (صحیح دستورات الهی _ از راه درست دریافت 
گونه ارتباط با خداوند می عربی ابن  .پردازد در ادامه به تفصیل در مورد این سه 
کـــه خداونـــد در القـــا و  .3 کســـی اســـت   علـــم ترجمـــه و بیـــان از طـــرف خداونـــد م صـــوص هـــر 

گفتـه یـا نوشـته شـدهوحی با او س  گوید، بنابراین ترجمـه و بیـان، غیـر از حـروف  کـه ای  ن  اسـت 
گفتـار خداونـد اسـت  کنـد و تنهـا رو  آن صـورت ها را ایجاد می آن درک صـحیح دسـتورات ) ...ها 

 .()همو (الهی
که هر مرتبه استحقاق و شایستگی آن  .4 کارگزاران، آن علم به مصالحی است  تعیین مراتب 

کسی را می .برای آن آفریده شده است را دارد و کار بگمارد در نفـب او  دارنده این علم  خواهد به 
کـه وزن آن گـاه آنسـنجد،  کند و میان او و میـان آن مرتبـه را بـا هـم می دقت می هـا را هـم  وقتـی 

کرد در این صورت  .زند زیان نمی -بدون ترجیح آن مرتبه بر والی و ترجیح والی  ،اندازه مشاهده 
کـــار می او ـــه  کـــار نمی را ب ـــه  ـــرجیح داشـــت، او را ب ـــی ت ـــر وال ـــه مرتبـــه ب کف گـــر   ...گمـــارد  گمـــارد و ا
 .(333: )هموساالری(  شایسته)

آن تنها در حدود شرعی و تعزیر است و غیر از آن فقا خشم بدون  .مهربانی در حال خشم .5
چ رحمــت و شــود، در آن غضــب هــی انســان وقتــی بــرای خــودش خشــمگین می ...مهربــانی اســت 
شود، خشم او خشم خداسـت و خشـم خـدا از  ولی وقتی برای خدا خشمگین می ،مهربانی نیست

ــه اســت  ــا آن آمی ت ــه ب ک ــرای خــدا  مهــدی ...مهربــانی و رحمــت الهــی خــالی نیســت  فقــا ب
ــــه حــــدود شــــرعی فراتــــر نمــــی خشــــمگین می ــــن رو در خشــــم خــــود از اقام  ....رود،  شــــود، از ای

 .()همو (محوری عدالت)
هـا دو صـنف اسـت و  الزمه آن شناخت اصـناف عـالم اسـت و آن .نیاز فرمانروا به علم ارزاق .6

کـه حکـم ایـن امـام ها و عـالم  در آن جـاری اسـت و آن عـالم صـورت مقصود من جهانی است 
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ژپو
هش مهدیاه

وی

کننده این صورت نفب  .استه های تدبیر 
 گوید: و میکند  تقسیم می (محسوس)در ادامه ارزاق را به معنوی و مادی  عربی ابن

تنها حق  و امام مهدی ...ست ها _ واالترین و باالترین رزق ...ارزاق معنوی _ یاد خدا و 
ــاره بقیــة اهلل _ مقصــود از بقیــة اهلل روزی کــردن درب کــه خداونــد بــرای هــا حکــم  یی اســت 

کرده است _ از رزق  (333: )همو .(علم به رزق افراد) .های محسوس را دارد بندگانش حالل 

که امام ...لم تداخل امور در یکدیگرع .7 ای  آن را بداند در احکامش شبهه پب هنگامی 
که در جهان در معانی و محسوسات قرار داده شـده اسـت و  بر او وارد نمی شود و این مالکی است 

کـه حـق تصـرف دارد بـا مـالک و میـزان تصـرف می  ...کنـد عاقل در هر دو جهان بلکـه در هـر چیـز 
کنـد  چه آنه تنزیل الهی است امام باید بداند و از را چه آنپب  که از راه قیاس است باید بیـان  را 

کــردن بــه آن نمی و مهــدی  .دانــد دانــد بلکــه بــرای اجتنــاب از آن می قیــاس را بــرای حکــم 
 ...کنـد  فرشته از طرف خـدا بـر او القـا می چه آنکند مگر بر اساس  حکم نمی بنابراین مهدی

 .(335 :همو) (علم تمییز امور)
کوشش در برآوردن نیازهای مردم به طـور ویـژه بـر امـام واجـب اسـت نـه بـر  .8 نهایت تالش و 

کـرده  ؛همه مردم که خداوند او را فقا برای تـالش در مصـالح مـردم بـه امامـت ایشـان نصـب  چرا 
 .(336: )هموناپذیر بودن(  گر و خستگی تالش) ...است و او را بر آنان مقدم داشته است 

که فقا در جهـان و در مـدت محـدودی بـه آن نیـاز دارد .9 گاهی بر علم غیب  پـب از آن  ...آ
کـه خداونـد دربـاره خـودش خبـر  .امام برای امـامتش بـه چیـزی نیـاز نـدارد توضـیح آن ایـن اسـت 

که هر روز در ش ـِف  و  ُه  م  ْو ی   لب  ُک نی است أداده است  کـه در آن روز أو شـ نأی ش  ن آن چیـزی اسـت 
کـه خداونـد می ...آن است جهان بر  کنـد قبـل از  خواهـد آن ولی این امـام بـه شـئونی  هـا را ایجـاد 

گاه است  گر برای رعیتش سودمند باشد، خدا را شکر می ...وجودشان از طرف خداوند آ  ...کند  ا
گــر بــا فرســتادن بــالی همگــانی یــا بــرای شــ   معینــی در آن عــذاب اســت، از خداونــد بــرای  و ا

 .(337: )همو ....کند  عت و تضر  میایشان دعا و شفا
کـه الزم اسـت سـؤالممکن اسـت  جا این درخـور  یپاسـ بـه آن ی در ذهـن خواننـده ایجـاد شـود 

کجـا بـه ماهیـت و مصـادیق  ُنـههـا را منحصـر در  عربـی ایـن ویژگی چرا ابن ؛داده شود دانسـت و از 
 ها پی برد؟ آن

که امام مهدی هنُ حضرت را  وزیران که او جا آنرسد از  به نظر می با هر وزیری  نفر دانست 
ه ویژگـی ، قا ل به وجود نُ داشتهای خاص خود را خواهد  یک سال خواهد بود و هر سال ویژگی
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 .برای ایشان شده است
 گوید: او می

گر پنج نفر باشند ،پنج سال حکومت می .ماند هر وزیر یک سال با او می گر  بنابر این ا کند و ا
گر نُ  سال حکومت می هفت هفت نفر باشند،  ؛کنـد ه سال حکومـت مینُ  ه نفر باشند،کند و ا

های م صوص به خود دارد و علم به اصال  امور در آن سال م صوص  زیرا هر سال حالت
 (329 :)همو .ه نفر نیستندکمتر از پنج نفر و بیشتر از نُ  ها آنبه یکی از وزیران اوست، 

گویـا بــاز مســتند بــه  ،هـا پــی بــرده اســت یــن ویژگیعربــی چگونـه بــه مصــادیق ا ابن کــه اینامـا 
وجــود یی بایــد هــا زیــرا فــی الجملــه در وزیــران یــک دولــت چنــین ویژگی ؛حدســی از ســوی اوســت

کسی ویژگی ،باشدداشته  های بیشتری در اداره امور توسـا وزرا الزم بدانـد و در  ولی ممکن است 
کند ویژگی برشمرده ابن کشـف و شـهود یکـی از که بـه  جا آناو  .عربی مناقشه  قـول خـود در مقـام 

 گوید: بیند می اهل اهلل و خواص باری تعالی به نام احمد بن عقاب را می
گامت:  یره ...من به وی   (331 :)همو .عاّن علی مبا یتاج ال ه وز

یران مصادیق بی ابناز دیدگاه  مهدی امام وز  عر
گرچـه بـه  ،ز اوالد عجـم هسـتندا مهـدی امـام وزیران معتقد استدر این ب ش  عربی ابن

 گوید:  او می .رسد این س ن او متکی به احادی  باشد به نظر می .کنند عربی تکلم می
بی  (328همو: ) ةو هم من االعاجم ما عهیم عری لکن ال یتکلاون اال بالعر

کالم عالمه مجلسـی کـه روایـت امیـر ال شاید بتوان از  کـرد  دربـاره یـاران  ینمـؤمنبرداشـت 
کـه ابن که ایشان را عجم می جا آن م مهدیاما عربـی  خواند، اشاره بـه وزیـران عجمـی باشـد 

 .مدعی آن است
 ید:گو عربی می پب از نقل س ن باال از ابن عالمه مجلسی

 یأنکـ» :گویـد کـه می جـا آن در باب اخبار امام قا م انمؤمناز خطبه امیر  چه آنبلکه 
کـه ایشـان  اسـتفاده می« رجـالهم طمطمـة و لهمیخ لیصه أسمع اصـحاب )شـود ایـن اسـت 

کــه طمطمــة در لغــت بــه معنــای لغــت  ؛گوینــد بــه فارســی ســ ن می (امــام مهــدی چــرا 
 1(305: 48مجلسی، ) .عجمی است

                                                        
 ال لکن یعرب همیف ما األعاجم من یالمهد وزرای أن رالرما ة و نیالست و السادس الباب یف ةیالمک الفتوحات یف و. 1

 بإخبـاره تعلـقی مـایف نیالمـؤمن ریأم خطبة من ادالمستف بل .انتهی جنسهم من بیل حافظ لهم ةیبالعرب إال تکلمونی
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عربــی نســبت  بــه ابن الــدین آشــتیانی قیصــری، اســتاد جــالل شةةرح فصةةوص الحکةةمدر پــاورقی 
که او قا ل به وزارت حضرت عیسی می  است: دهد 

راء املنووَی قووال ک وور   الاتوحوواو   بووا  وز قیصــری رومــی، ) مووّنم الع  وو :الشوو ا اال
1375 :852) 

یران سرانجام بی از دیدگاه ابن مهدی امام وز  عر
 گوید: می عربی ابن

کلنم اال واحَا مّنم   مرج عکا  (329 ،3ج :تا بی، عربی ابن) .و یُتلون 

 _ (43، 2: ج1399یـاقوت حمـوی، )واحل شـام از سـ_ سرانجام جز یکی از ایشان در مرج عکـا 
 .رسند به شهادت میهمگی 

یران انعکاس وایات شیعه و اهل سنت مهدی امام وز  در ر
کنـار حضـرت در ابتـدای قیـام در برخی روایات شیعه به وجود وزیر امـام مهـدی  ایشـان در 

کید  :شده است تأ
عوی جوابر عون و ث ...:  ُوولی جعاور أی عون احلج  و ال َلمثائووة معوه مون و هوو ةکوم مون رجی 
 معوه، رهیووز و سوَلحه و توهیرا و اهَّلل َّی عنَ معه و املُاه، و نکالر ی  ب عوَّهی ای عشر بضعة

 (117   ،64 ،1ج: 1380عیاشی، ) .السااء من أمره و بامسه ةکمب یاملَاد یَاد ع

که جزی  در روایتی دیگر از وزیری نام می  :ستتن از اصحاب معروف حضرت ا 313برد 
و َقاَل  بُّ
َ
َِ  أ ّن ِ َکو اهَّلِل  َعب 

َ
ورُّ  ی ظُّ  َّ

َ
واِ ِ  ِإََل  أ َُ َبورِ  َعویَل  ال   َ َلوهُّ  َو  وَعوِة کُّ ال   ِم هُّ  َحو  وَجابُّ د 

َ
اَئوٍة  أ ِ ََلمثُّ  َو  ََ

َة  ََ ََل َل   َعَشرَ  ََ جُّ ِل  َِ ه 
َ
َ َ ُّ أ رٍ  ِع  َ م   َو  َب َجا ُّ  هُّ د 

َ
وِ  أ ل  َ م   َو  ِة یَ ار  وحُّ  هُّ ِضوِه  ِ   اهَّلِل  اهُّ ک َ  ِ

َ
وِه  َعویَل  أ ُِ  َ ل 

ِرَج یَ  َحووِت َ   ِ ووَت ومووا   َتابووا  کِ  َقَباِئووِه  ِموون   س  تُّ وواَاٍ  َم   ٌَ  َذَهووٍب  ِموون   ِبج َ وو وووٌد  َعه  هُّ وووِل  ِموون   َمع  سُّ  اهَّلِل  َِ
وَن یُّ عَ  ِالُّ هُّ  ج   َ َااَل  َع َغَنِ  ِإج 

بُّ  ال  َق یَ  َعََل  ِم ک  ال  م   ب  ُّ وَوزِ  ِإال َ  ِموّن  ََ  َو  رُّ یال  َحو
َ
ُِ  َعَشورَ  أ واَک   وا   ََّ و َْ َُ اَب  َموَع  و 

ووَ   وِن  مُّ وَراَن  ب   ْ ووَن یَ عَ  ِع ولُّ اِل  ِ   جُّ  ِ َ وَن یَ  اَل  َو  ار  َُّ و وهُّ  ججِ  َ َه ا   َع ووَن یَ عَ  َموذ  ِجعُّ وِإلَ  ر   ِإّن ِ  اهَّلِل  َو  ِه ی 
ِرإُّ  ِذ  ََلَه َک ال   َرَع 

هُّ یَ  یال َ ولُّ م   ُُّ وَن ک  یَ عَ  ََلُّ رُّ  (25  ،672 ،2: ج1395، صدوق) .ِبِه  اُّ
حضـرت معرفـی  (دسـت راسـت)بـه عنـوان وزیـر ایمـن  در برخی روایات نیز حضـرت عیسـی

                                                                                                                                  
 یفــ قـال ةیبالفارسـ تکلمـونی أنهـم رجــالهم طمطمـة و لهمیخـ لیصـه أسـمع یکــأن و هـایف قـولی  یـح القـا م عـن

 .انتهـی العجـم من عسکرهم أن إلی بذل  أشار عجمة لسانه یف یطمطم رجل و ةیالعجم اللغة الطمطمة البحار
 (305، 48: جمجلسی)
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که دست کنـار  شده است  کیـد ایشـانکم بر وجود یک وزیر دیگـر   ،53، 1: ج1411کـورانی، )دارد  تأ
 .(93 ،7ج :تا بی؛ بحرانی، 361  

 .به این مطلب یافتای  توان اشاره در منابع اهل سنت نیز می
ح بـــه حضـــرت یحضـــرت مســـ یاقتـــدا، ســـید بـــن طـــاووس از ابـــن حمـــاد ،اتیـــاز روا یکـــیدر 
کـه  .کنـد ان مییـدر نمـاز را ب یمهـد  یح خطـاب بـه مهــدیمسـدر ایـن روایـت آمـده اسـت 
گردید، من به عنوان وزینماز اصحابتان شو شید: خودتان پیگو می ر یـام و ام دهیـر ]شما[ مبعوث 
 ه آن حضرت اقتداب میگزارند و فرزند مر ن با امام خود نماز میین هنگام مسلمیدر ا .ستمین

 .(235،   174: 1415ابن طاوس، )کند  می
 آمده است: گونه ندر روایتی دیگر ای
 اَّواکو: قوال   کذا   وکو: قلوت: قال ی  مرْ هجر  دار وعةکال نن: قال ة احلَا بن ماَ عن
راء راء وَّونک وس، وأَّواره ی  املامَ ر أم وز  (383، 13ج :تا بی)تستری،  ؛وأَّواره یاملنَ وز

کــه  همحمـد بــن حنفیــاز  کوفــه جایگــاه دو هجــرت اســتگفــتروایــت شــده   راوی] .: همانــا 
کوفه وزیـران امیرال گوید:[ می و انصـار  ینمـؤمنپرسیدم: و آن چگونه است؟ فرمود: اهل 

 .نیز خواهند بود ایشان بودند و وزیران و یاران امام مهدی

 گوید:  باره می حلبی از علمای اهل سنت نیز در این
ب نال لاووونکتی وال أعجوواه لنوومک نوو کال أهوول أن (ءعلاووا) بعضوونم رکووذ وقووَ  وأَنووم ةیووبالعر
راء وَّونکی  (30 ،1ج: 1400 ،ی)حلب ؛املنَى وز

کـه مسـتند بـه احادیـ  و روایــات  ،از علماسـتای  گرچـه ایـن نظـر عـده ولـی ظــاهر آن اسـت 
 .باشد س ن علما تواند صرفا   گویی است و نمی چون این تعبیر به نوعی پیش است؛

 گیری نتیجه
کریمــه امــام زمــان روجــود وزیــر در هــضــرروت  بــارهدر ــا ابن دولتــی از جملــه دولــت  عربــی  ب
کیـد ،پذیرفتـه نیسـت مهـدی امـام وزیران عربی در باب از ابن چه آنایم؛ ولی  عقیده هم بـر  تأ

کـه ظـاهرا  ها تعداد و ویژگی کشـف و شـهو گـاهمسـتند بـه احادیـ  ضـعیف و  یی اسـت  د متکـی بـه 
کشف و شهود حتی از منظـر ابن .اوست کـه موافـق بـا  نیـزعربـی  طریقه  در صـورتی پذیرفتـه اسـت 
در  مهـدی امـام وزیـران مسئله .با آن مغایرتی نداشته باشد کم دستهای دینی بوده و  آموزه

ها و مصادیق ایشان اشاره  ها به برخی ویژگی سنت نیز انعکاس یافته و در آن روایات شیعه و اهل
 .ه استشد
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