
 
 
 

 

 برای حفظ جان فرزندش ؟ع؟م حسن عسکریتدابیر اما
 1یمطهر درضایحم

 2یفیشر الیل
 51/1/5011تاریخ پذیرش:    51/1/5011تاریخ دریافت: 

 چکیده
نف  ف ز زن    ت  ی د     اآن نض    یت   و ت ت   ا  ؟ع؟یام   ح ن   ن     ک  ینک   د  ز زن     نیت    از مهم یک  ی

ک      ج   یآن ام ح هم  ح ا ی  ا یکه خ زت  ب س ی شواز طی و . ش ا ؟جع؟ینض د مه  ش ن نیج نش
 ؟جع؟ینف ف ج  ن نض  د مه   ی   ا یت     ن م ه مس س ب ک    یم  ج   یا  نیعیازتب    ا   ش  ی و  ت  ش واز

مه م زا ا ه زتو  نی ا ی   ا ؟ع؟ی  ک ام ح ن ن   ینوشت ز    آن است ت  زاهک زه  نیت اج ا شو . ا یط ان
  ی ز   خر   از ز زن  و ت  ا  ی   ا  ز همی . ام  ح  ی نم  نی  از مس  ا  متد  ح تب ی ی   ت ا    ه    یخیت ز یتصف

که قبل از تو یزا ط ان یدیت   ن مه  ق   یشیزا ان  یاززشمس  ز زن  و ت   زم  ن ش ه  د خو ش  ن ت  ل ک  ن  
ک  ن   . مخف   ش   نیخر    زا از ا لهیس  ت نیاع    از آن  ز     ز  ت ت ا    ینت   ، هم     ینگ  ه  اش  تن ا   ز از ی تز 

خ و  ا  تن رک    نیج نش  یت مع ز   نینضوز م تم   ز  زا  ز  ب س ، گ انیتوسط   دهی د، پسه ن  و ن تول 
 .از اق ام د آن نض د  و  ش نیاز سؤال از ن ح ا یت نه ؟جع؟یمحل سکونت ام ح مه   ی تغ، ن ح

کلیدی: گان   .؟جع؟یج ن ام ح مه  نفف، ؟ع؟ین ن   ک  ام ح،  ی ت ا واژ

 مقدمه
 ز م یس ه ا ه  نی   232 ل س الث  نی  ز ی   ز ی  ز همین ام  ح ش یعی ن  ؟ع؟ام ح ن  ن    ک ی

تح  ت م اقب  ت ش   ی  خلف   ی  ب س  ی   ش  ت.  تزان   یش  ت   م    آن نض   د  ز س   م ا ت .ن   آم 
                                                        

 (.h.motahari@isca.ac.ir)قم،ای ان یتز هسگ اس م  لوح شگ  پژته تی  اهل   یتس خیپژتهشک   ت ز زی انش. 1

 (.l.sharifi.1395@gmail.comازش  ت زیخ اس ح)نوی س   م ئول() ک زشس س. 2
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ژپو
هش مهدیاه

وی

-525) معتدز، ه تدن از خلفدای عباسدیبا خالفت س زمان بود که هم سال بود 6امامت آن حضرت 
 کدده همددواره امددام را تحددت فشددار و تنگنددا قددرار (524-526تمددد)و مع (526-522)مهتدددی، (522
کدده خبددر مسددسله کدده ایددن دادنددد مددی کدده  ؟جع؟از مهدددی موعددود بدده خدداطر روایدداتی بددود  داده بددود 

دیدنددد  مددی چددون جددان فرزندشددان را در خطددر ؟ع؟امددام عسددکری کنددد. حکومددت دلددم را نددابود مددی
که در  که از ایشان محافظت نمایند  کردند  که در منابر ها گزارشتدابیری اتخاه  مدده آی تاریخی 

گدردد و برخدی هدم  مدی اشداره شدده اسدت. برخدی از تددابیر امدام بده قبدل از تولدد فرزنددش بدرآنهدا  بده
کردیم این تدابیر به  نآتا . شود به پس از تولد ایشان مربوس می که ما بررسی  صدورت جسدته و جا 

 ایدن سعی ما در مده است وآ ؟ع؟یا امام عسکری ؟جع؟گریخته در منابر هیل زندگانی امام عصر
که ب کامل صورت مبسوسه مقاله این است   آن را بیان نمائیم.تر  و 

 آنان بر امام عسکری؟ع؟گیری  تسخ اقدامات عباسیان و
که  ؟ع؟امام عسکری شددید دسدتگاه خالفدت  ت مراقبدتا شدند همواره تح وارد سامراز زمانی 

، زنددده بودنددد چدده پددس از شددهادت پدددر بزرگوارشددان ؟ع؟کدده پدرشددان امددام هددادی چدده زمددانی بودندد
که شبانهکه  قدر شدید بود نها آ مراقبت روز مراقب  نگهبانانی برای خانه حضرت قرار داده بودند 
کنتددرل رفددت بودنددد و تددا   بددی، عبدددالوهاببددن  نیحسدد خیشددکردند) مددی وآمدددهای خاندده حضددرت را 
بار باید در دربدار  ای دو هفته ؟ع؟امام عسکری که دیگر این ( و675، 2جق  4448، بحرانی  482
همدواره ایشدان را در خلفای عباسدی  (454ق  4448، یطبر). کرد و اعالم حضور می شد می حاضر

کنترل می که در مندا حصر نگه داشته و تمام رفتارهای حضرت را  ی هدا گزارشبر کردند به طوری 
 گیددر ماننددد سددخت افددرادی (524-526) و معتمددد (526-522) مهتدددی در عهددد. مددده اسددتآن آ

، 2ق  ج4448، یبحرانددد  854، 5ق  ج4448، دیدددمف خیشدد  248، 4ج ش 4865، یندددیکل) نحریددر
  524ق  4444، بن طددداووسدیسددد) جریدددر بدددن علدددی (43 ،2ق  ج4452، یحدددر عدددامل خیشددد  265

، یطبرسدددد  884، 5ق  ج4448، دیددددمف خیشدددد) صدددداله بددددن وصددددیف، (525ق  4456، یمسددددعود
 گیددری ( بددر امددام سددخت453ق  4444، طدداووس دبنیسدد) علددی بددن اوتدداش، (447، 5ق  ج4442
به سعید حاجب دستور قتدل حضدرت را  (522-525) حتی معتز کردند و می و او را اهیت کردند می
، 4ق  ج4824، شدددوبآر ابدددن شدده  53 ق 4444، یطوسدد خیشددد  543 ق 4456، یمسددعود) داد.
 (52، 2ق  ج4452، یحر عامل خیش  484

دستگاه خالفدت از  ترس ،نزد مردم محبوبیت ائمه، مراقبت گیری و سخت همه علت این
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کده در بداب  خلفدای عباسدی بدا توجده بده روایدات متدواترکده  تدر ایدن و از همده مهدمآنهدا  قدرت یدافتن
و حکومدت جدور را  باشدد مدی ز نسدل ائمدها که مهدی موعدود و این مهدویت بیان شده بود

، یابن صبا  مدالک). بودند ؟ع؟االمر یابی به حضرت صاحب پی دست همواره در کند می کن ریشه
هدا و  گیدری سدخت ،شددند تر می نزدیک ؟ع؟( لذا هرچه به عصر امام عسکری4744 ،5ق  ج4455
شاهد ایدن . انر از تولد او شوندرا شناسایی یا م شد تا بتوانند مهدی موعود بیشتر میها  کنترل

که پس از تولد فرزندش فرمود ؟ع؟مطلب سخن خود امام عسکری   است 
گمان بردند کنندد می ستمگران  ق  4474، قمدی خدزاز). توانند مرا بکشند و نسدل مدن را قطدر 

548) 

در خانده حضدرت مسدتقر  ای از درباریدان را عدده ؟ع؟حتدی در دوران بیمداری امدام عسدکریآنها 
، طوسدددی  858 ،5ق  ج4448، شدددیخ مفیدددد  4733 ،5ق  ج4455، )ابدددن صدددبا  مدددالکی. نددددکرد
گرچه حضرت خانه در جاسوسی به قصد (543ق  4444  برای که کردند می القا عمومی اههان در ا

نیددز بدده بازرسددی خاندده  ؟ع؟کننددد و پددس از شددهادت امددام عسدکری مدی را کددار ایددن حضددرت از مراقبدت
کنیدزان او پرداختندد تدا شداید بده فرزنددش دسترسدی پیددا دارشناسایی زندان بدار حضرت و . کنندد و 

 (426 ،5ق  ج4842، صدوق)
های مختلدف در حفدظ  کارگیری روشه با بامام  ،گیری عباسیان و سختها  سیاستمقابل در 

کوشیدند  ند.یابی دشمنان به او شد مانر دست و و حراست از فرزند خویش 

زندش؟ع؟برای حفظ تدابیر امام عسکری  جان فر

 شمخفی نگه داشتن بارداری همسر خوی .1
یکدی از تددابیر امدام بدرای اختفدای فرزنددش مخفدی نگده داشدتن بدارداری ندرجس خاتون)مدادر 

گوندده (امددام زمددان کدده هددی  بددود بدده  گدداهی نداشددت ای  حتددی عمدده امددام  .کددس از ایددن مسددسله آ
کده امد هدم از ایدن موضدون بدی )حکیمه(عسکری  ام از ایشدان خواسدتند ندزداطدالن بدود و زمدانی 

کدده خداونددد فرزندددی بددهآنهددا  کردنددد  مددی عطدداآنهددا  بمانددد  مددادرش پرسددیدند  وکنددد ایشددان تعجددب 
  454، 5ق  ج4842، صددوق). ام گفتند مدن اثدری از بدارداری در ندرجس خداتون ندیددهکیست و 
 خیشدددد  584ق  4444، یطوسدددد خیشدددد  523ق  4456، یمسددددعود  544، 5ق  ج4442، یطبرسدددد
گزارش داللت بدر عددم اطدالن او از بدارداری ندرجس دارد. (484 تا  یب، بن عبدالوهاب نیحس  این 

د و ایدن مسدسله را رکه امام در آن قرار دا سخت و خطرناکی است طیدهنده اوضان و شرا این نشان
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گزارش منابر در حالی .کند ن زمان از ایشان هم مخفی میآتا  کنیزان حکیمه  ،که طب   نرجس از 
( یا حداقل برای مدتی 522ق  4456، یمسعود  483تا   یب، بن عبدالوهاب نیحس خیش)بوده

، 5ق  ج4842، صدددوق). در خاندده او و تحددت تعلددیم ایشددان بددوده اسددت ؟ع؟بدده امددر امددام هددادی
گر می (458 کدار را مدی را زودتر به ایشدان اطدالن دهندد قطعداا  مسسله خواستند این امام ا کردندد  ایدن 

اهددافی از  پدس قطعداا . امر را تا شب والدت فرزند خویش به او اطالن ندداده بودندد که این در حالی
کدده مهددم کددار داشددتند  چددون ممکددن بددود ایددن خبددر  ،ن حفددظ جددان فرزندددش بددوده اسددتآتددرین  ایددن 

کده امدام ایدن ،دهان به دهان شود و دیگران هم مطلر شوند را از اغیدار  مسدسله پس طبیعی اسدت 
کند.  به طری  اولی مخفی 

 االمر مخفی نگه داشتن والدت حضرت صاحب .2
کردنددد ؟ع؟از جملدده تدددابیر امددام عسددکری کدده والدت فرزندددش را از دیگددران پنهددان  . ایددن بددود 

کسدی صداحب فرزندد کده وقتدی  گرچه مرسدوم اسدت   اقدوام و خویشدان و نزدیکدان از ایدن ،شدود مدی ا
کمدک بده شوند و در موقدر وضدر حمدل حدداقل یدک قابلده یدا  می باخبر مسسله زندان نزدیدک بدرای 

بدر همگدان مخفدی  زمدان و مکدان والدت امدام عصدر امدا .ابنددی وضر حمل زن باردار حضور می
خادمدان حضدرت از ایدن موضدون مطلدر  و ؟ع؟امدام عسدکری بود و فقط عده معدودی مانند عمه

 امددری امددام مدددهای منددزلآو رفددت کنتددرل و هددا گیددری سددخت وجددود بددا کدداری کدده ایددن مخفددی بودنددد
ق  4458، یشدبراو). نمایدد مخفدی را فرزندش ن داشت تا تولدآرا بر  ؟ع؟عسکری امام طبیعی و

نظدر در مدورد زمدان و حتدی  دت حضدرت باعدث اخدتالفالبته همدین مخفدی نگده داشدتن وال (864
کده  هدم تددابیری اندیشدیده بودندد از جملده ایدن نآکده امدام بدرای  1والدت ایشان شده است مکان

و یددا خبددر والدت ایشددان رابدده خددوا  و معتمدددین  ه برخددی یدداران خددود نشددان دادندددفرزندشددان را بدد
 دادند.

                                                        
کرده1  اند  . منابر مختلف سال والدت حضرت را متفاوت نقل 

کشف الغمه، ج  ، در سامرا.523رمضان سال  58  444، 5_ اربلی، 
 .522شعبان سال  42  884، 5اد، ج_ شیخ مفید، االرش

 .526به نقل از اثبات الوصیه  سال 443_ جاسم حسین، تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم، 

 .522شعبان سال  52  275_ محمدبن جریر طبری، دالیل االمامه، 
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گذاری. 3  اصحابش به فرزندش برای عقیقه امر وا
 امامدان و اسدت شدده کیددأت آن بر روایات در که است ای حسنههای  سنت از یکی کردن عقیقه

 ایشدان کده جدا نآ از ؟ع؟عسدکری امام زمان در اما .کردند می را کار این شان فرزندان برای نیز خود
 بدرای خواسدتند کده زمدانی نشدود گداهآ فرزنددش تولدد از عباسدی خلفای خصوصاا  کسی داشتند قصد
 کده کردندد محول خود اصحاب از برخی به را نآ و ندادند انجام را کار این خود کنند عقیقه ایشان
 امددام کدده کددرده روایددت ادریددس بددن مابدراهی از مسددعودى .انددد کددرده اشدداره نآ بدده متعدددد یهدا گزارش
 رأس دو این، الرحیم الرحمن اهلل بسم»  نوشت و فرستاد او نزد قوچ سأر دو؟ع؟ عسکرى حسن
 بدرادران بده و کندد گدوارا تدو بدراى خددا و کدن عقیقده ؟ع؟مهددی حضدرت) خدود مدوالى بدراى را قوچ
 هدم صددوق (564  ق4456، یمسدعود). کدردم اطاعدت را امدام امدر هدم مدن «کدن اطعدام هم خود
 چنددد و کنددد تقسددیم هاشددم بنددی بددین و تهیدده گوشددت و نددان داد دسددتور عمددرو ابددو بدده امددام گویددد مددی

 (484، 5ق  ج4842، صدوق). نماید عقیقه هم گوسفند
 والدت فرزندش به برخی از خواص دادن خبر .4

 ه بدودکه والدت فرزند خویش را از بیم جدان ایشدان از همگدان مخفدی نمدود ؟ع؟امام عسکری
دهد چون مخفی نگده داشدتن  می خودخا  فرزند خویش را به برخی از یاران  خبر والدتها  بعد

 کیدددأهددم تآنهددا  بدده ولددی بدداز شددد ینددده مددیآوالدت حضددرت باعددث حیددرت و سددرگردانی شددیعیان در 
که این خبر را مخفی نگه دارند. ایشدان بده صدورت حضدوری یدا مکاتبده می  ایدن خبدر را بده ای کند 
که امام به احمدبن اسحاق در نامه دهد. میآنها   گوید  می نویسد به او می ای 

کدده مددا آمتولددد شددده  فرزندددی بددرای مددا ن را جددز بدده دوسددتان آن را از همدده مددردم مخفددی بدددار 
کدرد تدو  ما که طور همان خدا تا کنیم اعالم تو به را خبر خویش ادهار نکنیم خواستیم را شداد 

کند. )  (484  همانرا هم شاد 

کده فدردای تولدد حضدرت خبدر تولدد او را  گزارش حسن بن مندذر از حمدزه بدن ابدی الفته)همدان(
 کند. ن را هم بیان میآکید امام بر مخفی نگه داشتن أدهد و ت می

 مورد اطمینان خود نشان دادن فرزندش به اصحاب خاص و معرفی و .5
کار برده  بود تا هم جدان فرزنددش را حفدظ امام از همان اوایل والدت فرزندش تمهیداتی را به 

متعدددد هددای  کنددد و هددم شددیعیان را پددس از خددود از حیددرت و انحددراف نجددات دهددد لددذا در موقعیت
، یطوسددابونصددر خادم) خددا  خودماننددد عمددرو اهددوازی و اصددحاب و یدداران از ایشددان را بدده برخددی
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کرد.آنها  و ( نشان داد546ق  4444  را به پنهان نگه داشتن این دیدار امر 
کده امدام عسدکریا در روز سدوم والدت فرزنددش ایشدان را بده  ؟ع؟ز ابو غانم خادم روایدت شدده 

 کده زمدین را پدر از قسدط و عددل برخی از اصحابش نشان داد و او را به عنوان امام و جانشین خدود
 امدددام بدددا دیددددارش در اسدددحاق ( در جدددای دیگدددر احمددددبن484  )همدددان.کندددد معرفدددی نمدددود مدددی

 و دهدددد مدددی نشدددان او بددده را فرزنددددش امدددام کددده پرسدددد مدددی ایشدددان انشدددینج مدددورد در ؟ع؟عسدددکری
  گوید می

گر  و الهدی امدری ایدن کده کن پنهان را آن پس دادم نمی نشان تو به را فرزندم نبودی گرامی ا
 (834، 5ق  ج4842، صدوق). است غیبی و ربوبی سری

گزارش دیگری امام در جلسه که چهدل نفدر از اصدحاب بده دیددارش در  آیندد فرزنددش را  مدی ای 
احمدددبن ، علددی بددن بددالل کدده نددام برخددی از ایددن اصددحاب بیددان شددده ماننددد دهددد نشددان مددیآنهددا  بدده

 محمدددبن معاویده بددن حکددیم و عمددری و بدن عثمددان محمدددبن، حسددن بدن ایددوب بددن ندو ، هدالل
، صدددوق  822 ق 4444، )طوسددی. کنددد مددی معرفددی فرزندددش را بدده عنددوان امددام و جانشددین خددود

گلپایگددددانی  482، 5ق  ج4842 ی دیگددددری نیددددز ماننددددد هددددا گزارش (484، 5ق  ج4455، صددددافی 
، 5ق  ج4842، ( و یعقدددوب بدددن منقوش)صددددوق546 ق 4444، خادم)طوسدددی گدددزارش ابونصدددر

 ( در همین خصو  وجود دارد.423، 5ق  ج4474، قطب راوندی  472
 با دادن نشانه و بدون ذکر نامجانشین خود معرفی  .6

کددده بددده دوسدددتان و هایی  ضدددرت درضدددمن نامدددهحآن  ؟ع؟،ر امدددام عسدددکریدر راسدددتای تددددابی
که برخی از یاران حضرت از او در مورد امدام پدس از  رنویسد یا د اصحاب و وکالی خود می مواردی 

کنیده بخواندد بددا  حضدرت بددون ایددن ،پرسدند ایشدان مدی کده ندامی از فرزنددش ببدرد یددا اورا بدا اسدم و 
گمراهیما به یارانشهایی  دادن نشانه کمک شود میآنها  نر از  که امدام زمدان می و  خدود  کند 
گر نامی از فرزندش می .را بشناسند که ا برد جان حضدرت بده  البته این تدبیر امام از آن جهت بود 

باره  شیخ صدوق در این کند. می افتاد لذا در موارد متعدد با دادن نشانی ایشان را معرفی می خطر
  کند می نقل

کده  دهند و می شان خبر از مر  خود اواخر عمر مبارک ؟ع؟امام عسکری در پاسخ ابواالدیان 
که او را بشناسند و هایی می نشانه کند می التاز جانشینش س که بر من  می دهد  کسی  گوید  
کده دسدت شماسدت  ننده در همیان)کیسده(آشما را بدهدد و از های  پاسخ نامه نماز بخواند و

، 8ج ق 4455، قندددوزی  422 ،5ق  ج4842، )صدددوق. او جانشددین مددن اسددت، خبددر دهددد
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، شدددیخ حرعددداملی  4474، 8ج ق 4474، قطدددب راونددددی  644، 2ج ق 4448، بحراندددی  852
 (475، 2ق  ج4452

 ؟جع؟تغییر محل اقامت حضرت حجت. 7
تغییدر محدل اقامدت  برای حفظ جان حضرت مهددی؟ع؟یکی از راهبردهای امام عسکری

  کند می شیخ صدوق نقل .ایشان بود
مددد او را بدده مکددانی نددامعلوم آکدده فرزندددش بدده دنیددا  روز پددس از ایددن چهددل ؟ع؟یامددام عسددکر

گرداندددد ، محدددد  ندددوری  454 ق 4842، )صددددوق. فرسدددتاد و سدددپس او را بددده مدددادرش بددداز 
 (25، 4ق  ج4834

که فشار از آن جاسوسدان اخبدار  افزایش یافته بود و ؟ع؟بر امام عسکریها  گیری ها و سخت  جا 
گزارشخ  ،یابی به فرزندش وجدود داشدت بیم دست دادند و می انه حضرت را به دستگاه خالفت 

کرد تا به حج مشرف شود او اوضدان و 524ایشان در سال  قبل از رحلت خود از مادرش درخواست 
کدده پددس از حددوادثی دهددد بددرای مددادرش شددرح داد و پسددرش را بددا او بدده همددراه  ودش رخ مددیخدد را 

تدا از  (526 ق 4456، )مسدعودیبده مکده فرستادآنها  ر به عنوان محافظاحمدبن محمدبن مطه
ممکدددن اسدددت برخدددی بگویندددد ایدددن خبدددر بدددا حضدددور حضدددرت  باشدددد.سدددامرا و چشدددم عباسدددیان دور 

کدده ایددن، در زمددان شددهادت پدددر در سددامرا سددازگاری ندددارد حجددت طددور نیسددت چددون  در حددالی 
گدزارش دارید همان که ما برای رفتن حضرت به مکه  م بدرای حضدور ایشدان در سدامرا در زمدان طور 

گددددزارش ابواالدیان)صدددددوقهددددا گزارششددددهادت پدددددر بزرگوارشددددان نیددددز  ، یی وجددددود دارد از جملدددده 
 قطدددددددددب  644، 2ج ق 4448، بحراندددددددددی  852، 8ق  ج4455 ،قنددددددددددوزی  422 ،5ق  ج4842
( 422، 5ق  ج4842، ابوالحسن علی بن سدنان موصلی)صددوق ( و4474، 8ج ق 4474، راوندی

و همنندین دریافدت وجوهدات اهدالی قدم توسدط  ضدرت بدر پدرشدان داردحکه خبر از نماز خوانددن 
گزارشددی از سددفر حضددرت حجددت. کنددد مددی ایشددان را اثبددات گددر در منددابر  از مکدده بدده سددامرا  حددال ا

نیامده باشد دال بر عدم جضور امام در سامرا نیست چه بسا این خبدر نیدز مانندد بسدیاری از وقدایر 
کالمی نیز برای شخب امام امر بعیددی نیسدت ، ت و ضبط نشده باشدتاریخی ثب از طرفی از نظر 

 ر هم زدن از مکه به سامرا بیاید.که بتواند در یک چشم ب
 در دربار خلفای عباسی ؟ع؟حاضر شدن امام عسکری .8

کده چنددین بدار مدی گیری سخت ؟ع؟خلفای عباسی همواره بر امام عسکری  کردندد بده طدور ی 
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گونده به دربار احضار میها   و امام را بار ا به زندان انداختندایشان ر ای  کده امدام هفتده ای کردند بده 
  235 ،5ج ق 4474، )قطدب راونددی. شدد باید در دربار حاضر میها  و پنج شنبهها  دوبار دوشنبه

ایدددن احضدددار امدددام بددده خددداطر عالقددده و دوسدددتی  (283 ق 4457، شدددامی  454ق  4448، طبدددری
کنترل بیشتر امام  عباسیان با کده رفدتن بوداو نبود بلکه به خاطر  این احتمال دور از ههدن نیسدت 

کدده هددای  گزارشامددام بدده دربددار بدده خدداطر حفددظ جددان فرزندددش بددوده چددون در  وقتددی متعدددد داریددم 
کداراز  کرد ایشدان را احضار می امامدستگاه خالفت  کدراه داشدته ایدن   ق 4474، اندد)قطب راونددی ا

ولدی بدا  (283 ق 4457، شدامی  487ق  4448، )طبدری یشان سخت بوده استبراو  (238، 5ج
گر امام رفتند چون  می جا نآاین حال امام به  موران أمدضدور ح احتمدال کردندد از رفدتن امتندان مدیا

گددر ه حضددرت در خانددحکددومتی   جددا را تفتددیش و آن شددد مددد مددیآو جددا رفددت نآدور از انتظددار نبددود و ا
کددراه امدا بدده دربددار مددی کردنددد بدده فرزندددش دسددت مدی رفددت تددا از ایددن  مددی یافتندد لددذا امددام هرچنددد بددا ا

کندمسسله جلوگی کند و جان فرزندش را حفظ   .ری 
 بردن نام امام یا ال از نام امامؤسو نهی تحریم  .9

حدالل »از بدردن ندام حضدرت نهدی شدده اسدت مانندد   مده پیشدینئاز ا اخبار و روایدات متعددد در
که او   ق 4448، مفیدد  472 ،2ج ق 4452، )شدیخ حدر عداملی«را به نام بخوانیددنیست براى شما 

کند و زمین را پر  بردن نام او روا نیست تا آن»یا  (888، 4ج  ش4865، کلینی  857، 5ج که قیام 
که پر از دلم و جور شده بود گرداند چنان  جدز »یا  (85، 24ج ش 4868، مجلسی) «از عدل و داد 

کسی او را به نام  شدود و بده نجسدمش دیدده »یدا  (643، 5ج ق 4842، صددوق)« خواندد نمدیکافر 
، هدایی مانندد صداحب و در مواردی او را بدا ندام (566 ق 4456، مسعودی ) «نامش خوانده نشود

کار را نام می غریم و...، ناحیه مقدسه که رمز بین شیعیان بود و برای تقیه این  . کردندد می بردند 
که توسط اای (865 ،5ق  ج4448، مفید) قبل هم اندیشیده شدده بدود تدا  مهئن تدبیری بود 

هم ایدن روش ادامده داشدت  ؟ع؟در عصر امام عسکری جان حضرت از خطر دشمنان حفظ شود.
کنیه حضرت حجت و حضرت در کیدد بدر أگفتندد امدا ت مدی را جواب سوال برخی اصحاب نام و 

کنیده ایشدان د ن وآپنهان داشتن  فضدل  الغیبیهکتداب  در روایتدی از .اشدتندحتی تحریم بردن نام و 
که  کرده آ ل مستدرک الوسابن شاهان  کهآن را نقل   ؟ع؟محمددبن عبددالجبار از امدام عسدکری مده 

خددا بدر بنددگان پدس از  بددانم امدام و حجدت تان شوم دوست دارم پرسد یابن رسول اهلل فدای می
کیست  امام فرمودند  ،شما 
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کنیدده از مددن پسددرم خدددا بعددد امددام و حجددت کدده نددامش نددام رسددول خدددا و  اش خدداتم  اسددت 
کنیه های خدا و حجت که او را با نام یا  اش قبدل  خلفایش است و حالل نیست برای احدی 

 (537، 45ق  ج4473. )نوری، از خروجش بنامد

حرمددت  ؟ع؟نیددز امددام عسددکری در روایددت دیگددری از ابددراهیم بددن محمدددبن فارسددی نیشددابوری
کنیه حضرت حج  ( 534)همان  . کند را بیان می تبردن نام و 

 نامه و عدم یادکرد از فرزندش در وصیت وصی قرار دادن مادرش. 11
که ندزدش بدود را بده مدادر خدود سدپرد و ؟ع؟امام عسکری  در اواخر عمر خود موقوفات و اموالی 

صدیت فرزنددش را وصدی خدود قدرار ندداد بلکده در ایدن و دداهراا ایشان نه تنهدا  .او را وصی خود نهاد
کار قصدد داشدتند از حساسدیت  (64 ق ب 4448، مفید). نامی از فرزند خود نیز نبرد ایشان با این 

بدا دیددن وصدیت آنهدا  جوی او نپردازندد چدونو عباسیان نسبت به فرزند خود بکاهند تا به جست
کدرده  کردند حضرت وقتی نامی از فرزند ایشان نبود فکر می که بده مدادرش وصدیت  فرزندی ندارد 

گر فرزندی داشت قطعاا  ست وا کدار امدام کرد و به او وصیت می ا  دشدمنان فریدب خوردندد.، بدا ایدن 
گذشدددته هدددم سدددابقه داشدددته اسدددت زمدددانی مدددهئگونددده تددددابیر ا ایدددن در  ؟ع؟کددده امدددام صدددادق در 

همسددرش ، اضددی منصددورق، ربیددر)از ندددیمان منصددور(، نامدده خددود منصددور خلیفدده عباسددی وصددیت
کددادم و، حمیددده  ه عباسیان)کشددتن وصددی امددام(سددتوط کنددد و ا وصددی خددود معرفددی مددیر ؟ع؟امددام 
( بددا ایددن 622، 4ج ق 4478، سیدمحسددن امددین عدداملی  24 ق ب 4448، د)مفیدشددو مددی خنثددی

که امام صادق  اصدالا  ؟ع؟ورد و امدام عسدکریآ مدی نام فرزندش را همردیف سدایر افدراد ؟ع؟تفاوت 
کارها بهاما در هر دو صورت ای، برد نمی نامی از فرزندش ن حفدظ جدان آخاطر یدک چیدز اسدت و  ن 

 امام پس از خودشان است.
کده از عمده امدام  می ییدأت نیز این خبر رامسعودی گزارش  کند وی بده نقدل از احمددبن ابدراهیم 
کندد ؟ع؟ مدیعسکری کسدی رجدون  کده ایشدان  مدی پرسدد شدیعه بایدد در دوران غیبدت بده چده  گویدد 

گفت آیا یدک زن وصدی امدام فرمودند باید به مادر امام اقتدا  که  شود و در جواب احمدبن ابراهیم 
کددده امدددام حسدددین فرمایندددد همدددان مدددی اسدددت ایشدددان  امدددام داشدددتن پنهدددان و تقیددده بدددرای ؟ع؟طدددور 

کددددار را  ؟ع؟حضددددرت زیندددب را وصددددی خددددود قدددرار داد امددددام عسددددکری ددددداهراا  ؟ع؟سدددجاد نیدددز ایددددن 
کده امدام عسدکری این روایت به خدوبی نشدان مدی .(524ق  4456)مسعودی، کردند در ؟ع؟دهدد 

کددداهش حساسدددیت عباسدددیان وحفدددظ جدددان فرزنددددش مدددادرش را وصدددی خدددویش قدددرار  واقدددر بدددرای 
 دهد. می
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 گیری نتیجه
را در تنگنددا قددرار آنهددا  کردنددد و گیددری مددی و شددیعیان سددخت مددهخلفددای عباسددی همددواره بددر ائ

کنترلهدددای مندددابر حددداکی از آ گزارشدادندددد  مدددی کددده ایدددن  در عصدددر امدددام فشدددارها  وهدددا  ن اسدددت 
که از عمده دالیل به اوج خود می ؟ع؟عسکری کار دست رسد  یابی به فرزند ایشان  آنها برای این 

را  دیدندد لدذا قصدد جدان مهددی موعدود مدی بوده است چون حکومت خدود را در خطدر ندابودی
که جان فرزندشدان را در خطدر دیدندد جهدت  ؟ع؟به همین خاطر امام عسکری، کرده بودند وقتی 

کردند تا اینمح کنندد. که افظت از فرزند خود تدابیری اتخاه  بده همدین  نقشده عباسدیان را خنثدی 
گدذاری حضدرت  در ندام فرزندش و محل اقامت او را مخفدی نمدود و خاطر بارداری همسرش و تولد

 و مادر خویش را وصی خود نمودند. ای اندیشید تدابیر ویژه

 منابع
، تهددران، کهییال الییدین و تهییال النعهییهق(، 4842سددین)، محمدددبن علددی بددن ح ابددن بابویدده قمددی .4

 اسالمیة.

 ، قم، عالمه.الهناقبق(، 4824ابن شهر آشوب مازندرانی، محمدبن علی) .5
 ، قم، دارالذخائر.مدج الدعوات و مندج العباداتق(، 4444، علی بن موسی) ابن طاووس .8

 . ی، قم، رضکشف الغهة في معرفة األ هة(،  ق4454، علی بن عیسی) اربلی .4
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