
 

 

 تیامام دوازدهم با محور الدیم یخیتار ۀعدم وجود ادل ینقد ادعا
 عامه نیآثار مورخ یبررس

 1سیدمهدی کریمی شهیدی
 2مجتبی سلطانی احمدی

 31/8/1411: رشیپذ خیتار   21/6/1411: افتیدر خیتار

 چکیده
آن  تواری  بور شوماری علوم پیشران جریان روشنفکری دینوی معاصور بوه صورع ادعوا و برخواسوته از نووعی سوب 

که اموام زموان گرایش ؟جع؟است  پسوت هوای  بوه لحوات تواریخی قابول اثبوات نیسوت. ایون دیودگاه نوه تنهوا بوا 
بوا تمرکوز بور دانوش  مدرنیستی وی متناقض است بلکه با دیودگاه مودرن در تواری  نیوز سوازگار نیسوت. پژوهشوی

کمتوور بووه چشوومهای  توواری  و شوواخه گرچووه منوو مووی آن در ایوون رابطووه  کالمووی و موو هبی خووورد.  ابع توواریخی، آثووار 
کوه بایود در فنوای هموین علوم بررسوی شووند، در ایون تحقیو  بوا شوویوه  نیسوتند، بلکوه متوونی تواریخی هسوتند 

کتابخانوو _ توصویفی و بوا محوریووت آثووار مهووم و مطوورح مورخوان عامووه بووه بررسووی ایوون ای  هتحلیلووی و بووه صووورت 
کردنود و در آثوار خوود بوه تواری  اسوالم بوه شوکل سلسوله . از قرن سوم، مورخان بزرگ ظایم هموضوع پرداخت هور 

کردنوود. از نیمووه دوم همووین قوورن و دوران  یبووت صوو ری بوو گووزارش تولوود امووام ه حوووادثی پیوسووته نروور  توودریج 
بیست و شش اثر تاریخی و علووم  خورد. در این پژوهش، شواهد تاریخی می دوازدهم در آثار تاریخی به چشم

گردآوری شده اس ت. در این ادلوه عوالوه بور والدت، تواری  و روز و محول ایون رویوداد، دیرزیسوتی اموام، مربوطه 
کبری و زمان وقوع آن، نسب نامه، القاب، نیابوت، نوام موادر مولوود و تبوار روموی وی و مسولله   یبت ص ری و 

 .موارد دیگر آمده است
کلیدی  واژگان 

 .خان عامهمیالد امام دوازدهم، ادله تاریخی، روشنفکری دینی، مور
                                                        

   (.smk.shahidi@gmail.com ، تهران، ایران )نور تهران جنوب امیدانشگاه پ عیتش  یارشد تار کارشناس .1

گووووووووووروه توووووووووواری  و تموووووووووودن ملوووووووووول اسووووووووووالمی دانشووووووووووگاه پیووووووووووام نووووووووووور، تهووووووووووران، ایران .2 )نویسوووووووووونده اسووووووووووتادیار 
 (.msoltani94@pnu.ac.irمسلول()
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 مقدمه
کووه علووم نسووب و اخبار)توواری  در نروور قوودما( از علوووم پادشوواهان و  یوواقوت حموووی بوور آن اسووت 

گوورایش دارنوود و جووز عقووول پسووت از آن دوری مووی نرووران صوواحب  باشوود، اشووخای شووریف بووه آن 
( بوه بیوان سوخاوی معنوای اصوطالحی تواری ، معلووم سواختن 48 ش:4074کووب،  کنند)زرین نمی

و اماموان و فرمانروایوان و وزراء و خلفوا و... حوواد  بوزرگ ماننود فتوحوات، بور حسوب  ءاحوال انبیا
کوووه در تووواری 8ش:4082زاده،  زموووان است)سوووجادی، عوووالم نویسوووی  (. برخوووی محققوووان برآننووود 

مسوولمین دو شوورط عمووده بوورای مووورخ، عوودالت و ضووبت بوووده اسووت. اقتنووای عوودالت و ضووبت نیووز 
کالم منقولانگار داری و سهل پرهیز از جانب گونو می ی در نقل واقعه یا  ای  هباشد. مورخ بایود بوه 

کوه از آنهوا سوخن کسوانی  کوه بوه صورع پنودار نسوبت بوه  گویود، بودگمانی  موی پارسایی داشته باشود 
گوینوده  کنایوه روا نودارد. بوه قوول ابوالفنول بیهقوی  اظهار نکند و برخالع عدالت به آبوروی موردم 

گوواهی دهوود. پرهیووز از ا ورا  و تعصووبات نیووز خبور بایوود راسوتگو باشوود و خوورد بوه  درسووتی خبوور وی 
کوووووه مورخوووووان اسوووووالم  البوووووا   گفتوووووه و آن را از شوووووروط عموووووده موووووورخ  اصووووولی اسوووووت  از آن سوووووخن 

 .(23-67 ش:4074 کوب، اند)زرین دانسته

نگوواری را بایوود از فنووای برخوردهووای اعتقووادی و موو هبی خووار   بوور ایوون اسوواس توواری  و توواری 
کورده مورخوان، تعصوبات مو هبی را در تواری  دانست. مسلم برخوی کنوار  نگواری خوود وارد  انود، اموا 

لف یا شخصویت تواریخی معرفوی شوده توسوت وی، ؤگ اشتن ی  منبع تاریخی به دلیل م هب م
گزارش تواریخی مطلوب قابول قبوول هوای  کاری  یرعلموی اسوت. البتوه اصوول علموی نقود و بررسوی 

کووه بایوود بووه آن ملتووزم بووود.  کالمووی و موو هبی دیگووری اسووت  بووه عبووارت دیگوور منووابع توواریخی، آثووار 
که باید در فنای همین علم بررسی شوند.  نیستند، بلکه متونی تاریخی هستند 

شناسی تواریخی و فلسوفه علوم تواری   از دگماتیسوم  از سوی دیگر در رویکردهای جدید معرفت
کووه درجووهمتنوووعی وجووهووای  پوزیتیویسووتی تووا آنارشیسووم پسووت مدرنیسووتی، پارادایم بنوودی  ود دارد 

علوم، به زاویه دید هر ی  بستگی دارد. ل ا در این فراخنواکی باورهوا، علوم بوودن یوا نبوودن علوم 
هاسوت)رحمانیان،  تاری  یا ضعیف و اضعف خوانودن آن حواکی از برکشویدن یکوی از ایون پوارادایم

که "قصه امام زموان، قصوه اعتقوادی اسوت و بوه  .(468-428 ش:4087 لحوات تواریخی این ادعا 
 م( شاید بیشتر بوه پوارادایم دگماتیسوم پوزیتیویسوتی و دیودگاه5346قابل اثبات نیست")سروش، 

آن به صورت پارادوکسیکال تمایل به دیدگاه پست مدرنیستی با پیشرانی اندیشه ریچوارد رورتوی 
کوووه خووودای قووورون وسوووطی بوووه خووودای عقووول در دوره روشووونفکری و  نیوووز داردو رورتوووی بووور آن اسوووت 
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رنیسووم تبوودیل شوود و در ایوون زمانووه بووه دلیوول شکسووت بووت عقوول در تمووامی مصووادی  آن، دیگوور مد
م(. اموا بوا 5348گرایی بوه عنووان حقیقوت تون در داد)سوروش،  خدایی وجود ندارد و باید به نسبی

زاویه پست مدنیسوتی، ادلوه تواریخی از جملوه ادلوه تواریخی مویالد اموام دوازدهوم، مفهووم دیگوری 
که می پیدا کوامال   با رویکرد نسبی کند  سوازگار و  یرقابول انکوار اسوت. لو ا صودور  گرایی و پلورالیسوم 

کلی در مورد علم تاری  و اضعف علوم خواندن آن در عوین عنایوت و بواور بوه دیودگاه پسوت  احکام 
 آلود است. مدرن به نوعی تناقض

کوردن اسوالم از سووی شور ئولوری   گرچوه بوه از سوی دیگر نقد دکتور سوروش بوه طورح ایودژ یعتی 
لحات روش و منط ، ایرادهای اساسی داشت و از مصادی  بارز جنگ لفری بود، توانست توجه 
گور ایودئولوری را مجموعوه آراء و  کورد. اموا ا پژوهشگران ایرانی را به این مقوله بیش از پیش جلب 

ایون مسوائل عقاید و مالحرات مردم در همه ادوار بدانیم، نگواه بوه تواری  بودون در میوان نهوادن 
طووور اخوور توواری  بایوود دسووت از ایوون خیووال ه خیووال و آرزوسووت. بووه خصوووی در علوووم انسووانی و بوو

کبوود آراء و عقایود انسوانی  کجوا باشود از پشوت شیشوه  کوه و در هور  که آدموی هور  برداشت و پ یرفت 
کوامال   نموی گواه نگورد و هوی  موی خود به جهان و به تواری   پواک و بودون عینو  و توانود بوه نگواهی 

کسوووی را خطووواپوش دسوووت یافوووت. افسوووانه بوووی کلموووه، دیگووور   طرفوووی بوووه معنوووای قووورن نووووزدهمی 
خواهنود  موی روی را فریبد. اما امروزه هنوز هم از مورخ انصاع و مدارا و رعایت اخالق و میانوه نمی
که تاری  می چنان انترار و هم تبودیل ای  هحزبوی و فرقوهای  نویسی بوه محول تسوویه حسواب رود 

 .(028-022ش:4087یان، نشود )رحمان
چنودی بوه انجوام هوای  در رابطه با موضوع مویالد اموام دوازدهوم در میوان مسولمانان، پژوهش

ش(، در 4076)درگوواهی، هاااا ااتااات و پاسااب بااه شاات ات والدت اماااع ر؟جع؟اارد دیاادگاهرسوویده اسووت: 
ی )صوووافمنتخاااال االااااراز دیووودگاه فووورق اسوووالمی آموووده اسوووت.  ایووون پوووژوهش اخبوووار روایوووی والدت

که در فصل سوم آن نام 004-053ش: 4073گلپایگانی، کتابی روایی به زبان عربی  نفور از  62(، 
گ اشوته بزرگان اهل که بر والدت امام دوازدهوم صوحه  گورد آموده اسوت.  سنت  م ادی منترار در انود، 

کتاب، ت403-00ش: 4022)فقیه ایمانی، التالغه ن ج بوه  ؟جع؟ییود والدت اموام عصورأ(. در این 
(. 488-478ش: 4070)هاشم العمیدی، در انترار ققنوسسنت آمده است.  بزرگ اهل 445ز نقل ا

نفووری از علمووای حوودیث، توواری ، فقووه، انسوواب، حکمووت و عرفووان  402ای  هدر ایوون اثوور مجموعوو
گوورد آمووده اسووت. از مجموعووه فوووق شووش نفوور در  اهوول سوونت و معتقوود بووه والدت منجووی آخرالزمووان 

کتوواب زیسووتند مووی دوران  یبووت صوو ری م اادی منتراار در و  دفاااع راان الکاااف . همووین نویسوونده در دو 
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کرده است. نیز لیست اندیشه اسالم     هایی در این رابطه ارائه 
که در این موضوع، پژوهشی کمتور بوه های  با تمرکز بر دانش تاری  و شواخه پر واضح است  آن 

کوه ادلو این تحقی  برخورد.  می چشم کتوب معتبور و تواریخی مویالد اموام د ۀآن است  وازدهوم را از 
گردآوری، نقل و بررسی نماید.   مطرح جهان اسالم با محوریت مورخین عامه 

 بحث
کردنود و ای  هتاریخی به مرحلهای  از قرن سوم هجری پژوهش که مورخان بزرگ ظهوور  رسید 

کردنووود و حتوووی دیووودگاه  در آثوووار خوووود بوووه تووواری  اسوووالم بوووه مپابوووه سلسوووله حووووادثی پیوسوووته نرووور 
(. دوران  یبووت صوو رای 23 ش:4082زاده،  شناسووان نیووز دچووار ت ییوور شد)سووجادی، عووالم نسووب

وقووووع پیوسوووت. از زاویوووه نگووواه تووواریخی و ه نیوووز بعووود از نیموووه دوم هموووین قووورن بووو ؟ع؟اموووام زموووان
که با تاری  پیوند تنگاتنگ دارند، به بررسوی ادلوه والدت اموام های  شاخه مختلف آن و یا علومی 

 پردازیم تا نکات جدیدی با این زاویه دید آشکار شود. می تاریخی دوازدهم در منابع

ن چهارم( یخی دوران غیبت صغری)تا اوایل قر  آثار تار

 )تاریخ عمومی( "مروج الذهب"ق( در ۵۴۳)متوفای یمسعود ین بن علیبن حس یعل .1
کوه در دوران  یبوت صو ری زیسوت. مسوعودی حودود سوال  موی وی مورخ بزرگ اسوالمی اسوت 

، در ب داد به دنیوا آمود و در فسوطاط مصور از دنیوا رفوت. علموای رجوال شویعه از نجاشوی بوه ق573
کووه وی معتزلووی شووافعی بووووده  بعوود وی را شوویعه دانسووته انوود  اموووا محققووان معاصوور عوورب برآننووود 

بکی وی را بووون حجووور وی را شووویعی معتزلووویو و سوووش: پووونج توووا سووویزده( ا4075است)مسوووعودی، 
(. 428-420ش:4026و را "هووردوت عوورب" خوانووده اسووت)جعفریان، کریموور ا اند. هشووافعی دانسووت
گفتوو بوور مااجوج الااذهالمسووعودی در  کووه موو هبی را یوواری نکوورده و از  طرفووداری نکوورده ای  هآن اسووت 

 .ش: پنج تا سیزده(4075)مسعودی، است
 سد: ینو می چنین "االمام الپانی عشر"در ذیل عنوان خالفت معتمد عباسی با عنوان وی  

ِ  َلِی ِی  و ِاََتتَ َی َسَنِة ِست ِ  ... َو ِف  َنِ  مس َ َ َ ا َلَحس مَُِحَ
َ
ِ  َلِی   ِبِضَ  ب مِ مس ِ  َِحَ ِ   م  اُیس مس مس

ِ  َلِی  ِ مس َ َ ِ  َِحَ مس َن  َجعَفِر ِ ِ  َلَحس ِ  َلِی ِی مس ِب   مس
َ
ِ  ب ةِ   ِف  ؟مهع؟َطَِلبا  مس َُ ِلمس َتِمةِ  و ِوة عس ِ ِخََلَفةِة ْلمس

رِ  عا َو ِلشس ِ   َ  یِتنس ِمُْلَمهس
َ
َُ ب َتَظر ...  یَسَنًة َو ِو نس ِ  (؛561، 2ق: ج5241)انعُدی، َلمس

بووووون  یبووووون .... علووووو یسوووووت و شصوووووتم... ابومحمووووود حسووووون بووووون علوووووی... بوووووه سوووووال دو
گ شت. وی پدر مهودی ی؟ع؟)امام حسن عسکر؟مهع؟طالب یأب ( در بیست و نه سالگی در 
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 .(288، 5ج ش:4075منترر بود... )مسعودی، 

 ق( در "ّس   ر السلس  له العلو    ه"۵۴1ر س   ب ب   ن عب  دا  ید   اری ی   دی)متوفای یع  د ای ابونص   .2
 )تبارشناسی(

کووه جموووع مک وور آن بوووه صووورت انسوواب آموووده اسووت، بوووه معنووای خویشووواوندان و  "نسووب"واره 
کوووه بوووه شناسوووایی و تعیوووین  موووی نزدیکوووان گوینووود  باشووود. علوووم انسووواب یوووا تبارشناسوووی بوووه دانشوووی 
. هوودع از ایوون علووم پرهیووز از خطووا در نسووب اشووخای اسووت. در واقووع پووردازد مووی مووردمهای  نسووب

که به علت نیاز اجتمواعی و قبیلو انساب، زنجیره نام بورای شوناخت افوراد و تموایز ای  ههایی است 
تاریخی و در حکم علوم های  آنها از یکدیگر پدید آمده است. این دانش از منابع مهم در پژوهش

آید. مواد تاریخی فراوانی در علم انسواب وجوود دارد  می به حسابپایه برای مورخ و دانش تاری  
گ شته به باستان و همان که مورخ برای بازسازی  شناسی و دیگر علووم مورتبت بوا تواری  نیواز  گونه 

(. در واقع یکوی 66-02ش: 4083ها نیز محتاج است)سامانی، منتررالقائم، دارد، به نسب نامه
کارکردهای مشوترک نسوب هوا و بوه نووعی مشوابه ثبوت  و تواری  شوناخت افوراد و خانودان شناسوی از 

 .(66-08ش:4082احوال)شناسنامه امروزی( است)بیگدلی، رضوی، شعبانی، 
سوووهل بووون عبوووداهلل بخووواری از مشوووهورترین علموووای انسووواب معاصووور بوووا  یبوووت صووو رای اموووام 

کتاب وی از نخستین آثار درباره انساب آل ابی ؟جع؟مهدی که  است.  موورد اسوتناد طالب است 
گرفووت )سووامانی، منتروور القووائم، معروفووی چووون "عمووری" و "ابوونهای  نسووابه ش: 4083عنبووه" قوورار 
کتاب چنین آمده است:02-66  (. در این 

ْللقَمئ َحم م  ْلَحن  للهیمَ ْللنةَل    طععة  ف بنض....)سةبن مة  لضة ْلی  ةَ ی،  ...
 ؛(38ش: 5831
 . نسب وی وجود ندارد...قائم محمدبن حسن ابهام و اشکالی در  ...

ن چهارم( یخی دوران غیبت کبری)بعد از اوایل قر  آثار تار
ق()ت  اریخ عم   ومی ۳25)نگاش   ته ح  دود س   ا   اب  ن ش   ادی در "ملم  ب الت   واریخ و القص   " .۵ 

 مدتصرفارسی(
کوه م لوف ایون اثور  ؤمل  الشعرای بهار، مصحح این اثر با استناد به عالمه قزوینی بورآن اسوت 

 :ش4042از دبیووران سوالجقه بوووده اسوت)ابن شووادی،  ز اسودآباد هموودان و احتمواال  موو هب، ا سونی
و نسو  و نسوب و  ؟ص؟بیوت پی مبور "ذکور جمواعتی از اهولوی در فصولی بوا عنووان  .لوف(ؤمقدمه م
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 ؟امهع؟را در مطلع آورده و سپس ذکر حسن و حسوین ؟اهع؟مختصری از اخبار، شرح حال فاطمه زهرا
)ابون دارد ؟ع؟اختصوار شورحی از زنودگی سوایر اماموان از نسول اموام حسوین و پس از آن به ترتیب و

 (.027-022ش: 4042شادی، 
هم یذکور الحسون بون علوی بون محمودبن علوی بون موسوی الرضوا علوابن شادی در ذیول عنووان "

 نویسد:  می "السالم
کن گفتسووت و  ت او ابومحموود و مووادرش مووادر فرزنوود بووود نووام او سوسوون بسووامره یوولقووب او زکووی 

گو ن بعهود معتمود انودر. و هوم ین و مأتیند زهر دادندش، در شهور سنه ست و خمسیبمرد و 
کردنوود، و عموورش ب سووم محموودبن اابوالق ،فرزنوود  سووت و نووه سووال بووودیپهلوووپ پوودرش دفوون 

 (.027ش: 4042)ابن شادی، الحسن

 ق( در "البستان اللامع")تاریخ عمومی(۳95عمادالدین اصف انی)متوفای  .۴
کوه سوهم مهموی در تقویوت تواری  ن مورخان ایرانی سونیتری از مهم نگواری  مو هب قورن ششوم 

انتقووادی ایوون دوره دارد. بوووا هموواهنگی نسوووبی بووین عناصووور منرومووه تفکووور توواریخی، او توانسوووته 
ق در اصوفهان، 248سوده ششوم بنشواند. وی در سوال های  نگاری خود را فراتر از سایر تاری  تاری 

دیوانی عالی رتبه به دنیا آمد. عمادالدین حکومت آرموانی  ۀانوادتختگاه سالطین سلجوقی در خ
نگواری اسوالمی  ثیر ماندگاری بر تاری أدید. آثار وی ت می الدین ایوبی تحق  یافته خود را در صالح

کالموی، ادبوی، شوعر و ترجموه وی، تعوداد  02ویژه در ایران و شام داشته اسوت. از  هب اثور تواریخی، 
کتوو کووه از  التسااتان المااامع لمتیااع تااواریب اهاا  ال ماااناب کمووی در دسووت اسووت.  توواریخی عمووومی اسووت 

کتابخانوه احمود سووم ترکیوه و  گیرد. نسوخه می ق را در بر280آفرینش تا سال  هوایی از ایون اثور در 
کسوووفورد نگهوووداری کوووه در سوووال موووی آ ق توسوووت عمووور عبدالسوووالم تووودمری بوووه چوووا  4050شوووود 

 (.  22-54 ش:4076زاده، رسید)حسن
ق چنوین نگاشوته 528مون و دربواره حوواد  سوال أو ذیل عنوان اخبار م التستان المامعر وی د
 است:

ِلةةةةِ  ْلِب  ُس   َا
س
َتَظةةةةِر  نةةةةر ِاةةةة س َ ب نس ِ ةةةة ت ْلمس َ َ َقَِسةةةةِح َِحَ ِعةةةةِ. َ ةةةةَِ  یةةةة یْللس َس ِ ِ  َلْلس ِر  ُس َلَشةةةةَر ِاةةةة س َ ةةةةهس

 ؛(515-511 ق:5248)لمَدْلل ی ، َ َاَضََن 
نتروور در سووامراء و روز جمعووه، دوازدهووم موواه مبووارک رمنووان القاسووم محموود م ی... والدت ابوو
 بوده است. 
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 ة")تبارشناسی(یأنساب الطالب یالشلرة المبارکة ف"ق( در 656ی)متوفایفدر رای .۳
فخرالدین الرازی ابوعبداهلل محمدبن عمربن حسوین طبرسوتانی رازی مشوهور بوه فخور رازی و 

بزرگان علموای شوافعی و جوامع علووم عقلوی و نقلوی و امام المشککین است. از او به عنوان یکی از 
کوووووالم، فقوووووه، اصوووووول، تفسووووویر، حکموووووت، ادبیوووووات و ریاضوووووی یووووواد شوووووده  متبحووووور در تووووواری ، 

کتابی هم در ب4085المعارع بزرگ اسالمی، ةرئاست)دا طالوب بوا  ان انساب آل ابیی(. فخر رازی 
 سد: ینو می در شرح حال امام یازدهمعنوان یاد شده نگاشته است. وی 
ْلإلاةةَ  فلةة. ن وةةَن و  ومةةَن، أاةةَ ْلإل وةةَن، فلزةة  َ  ةةَزب ْلل اةةَن و  یأاةةَ ْلَحنةة  ْللعنةة ر

 ؛(14ق: 5211....)ْللرْلزی، یَة أمیز د ج ف اُیس ْللثَ 
صاحب الزمان است  یکی، دو پسر و دو دختر داشت. اما دو پسر او ی؟ع؟امام حسن عسکر 

 فت. ا ریات پدرش از دنیکه در زمان ح یموس یگریو د

 _ نام  ه رارافی  ای  )فرهن   " معل  م البل  دان"ق( در  626 ی)متوف  ایاقوت ب  ن عب  دا  حمو    .6
 تار دی(
دان و ادیوب  یرشویعی  ق، موورخ، ج رافوی222نژاد و متولود  ن، رومییالد ملقب به شهاب وی

کتاب وی  ل قرن هفتم هجرپ است. نخستین و مهمیاوا کوه همزموان  معما  التلادانترین  اسوت 
حادثه بزرگ در تمودن اسوالمی یعنوی حملوه م وول و سوقوط خالفوت عباسویان بوه نگوارش در  با دو

آمد. این اثر، فرهنگی ج رافیایی از اسامی امکنوه، موضووعات تواریخی، نژادشناسوی و ج رافیوای 
 (.50-0ش: 4082زاده،  طبیعی است)اشکواری، سیدی، حسن

کتاب  نویسد: می وی در این 
ونةب ن  ْلععممةح و بة  طة و وةاْل ْللعنة ر طة.  فَیةسةَارْل اةَ ف لن ر سَارْل: بة  ققة   ر ةر

م  َحمة م  لةی م  َحم م  لی . بُ  ا  ْلألجَلء اهنح لییبنب نل  م  اُیس م  جعفر
وة و بقن ن  سةَارْل طول   َع  ی ىن أ َ ْلَحن  ْلهلَدط ؟ضر؟طَلب م  أب  م  لییْلم  ْلَحن

 لةالف فلاةَ ییَ  َلعنة ریبقةن ن  سةَارْل فنةم ضَ وطوة أطول   َع  و ْل و. ْلَحن  م  لی
ضَ ط  سوة و أاَ ْلَحن  مفَت  نَارْل أیو اقَا.  نَارْل لشر 412رجب سوة  مفَت ف لی
و دفوةةةَ  نةةةَارْل و بضشر ةةةَ اشةةةةبشرة ووةةةَر و لُلةةة  َ ْلعومظةةةر ووةةةَر اشةةةةَو   461سةةةوة 

وفة)طَبُت محشی،   ؛(548، 2ق: ج5811اعر
کفا یتحایتوضوو پادگووان سووامراء: قووبال   گ شووت. ایووبووه حوود  ن پادگووان بووه یووت در مووورد سووامراء 

گروه  یجا منسوب هستند، من جمله عل از بزرگان به آن یمعتصم نسبت داده شده است و 
بووون  ین بوون علووویابووون الحسووو یبووون موسوووی بوون جعفوووربن محمووودبن علوو یبوون محمووودبن علوو
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کن ؟ضر؟طالب یأب سوامراء منتقول نوه متولود شود و بوه یاسوت در مد یه او ابالحسون الهوادیوکوه 
ن ینه متولد و به سوامراء منتقول شود. فلو ا بوه همویز در مدین ید و فرزندش حسن بن علیگرد

سوت و ی[ در مواه رجوب سوال دوی؟ع؟]اموام هواد یده شودند. اموا علوین نامییعلت به عسکر
کووه در سوامرا وجووود دارد و فرزنوودش یا رفوت و مقووام او بیووپنجواه و چهووار از دن سووت سوال اسووت 

افتند و هر دو نفر در سوامراء دفون شودند و قبوور آنوان یست و شصت وفات یدو حسن در سال
معوروع وجوود  ی[ منتَرر در سامراء مشاهدیفرزندشان]مهد یدر سامراء مشهور است و برا

 دارد. 

 خ")تاریخ عمومی سالشمار(یالتار یق( در "الكامب ف6۵5یر)متوفایابن اث .5
دالکریم بون عبوداهلل شویبانی، ملقوب بوه عّزالوّدین و ابوالحسن علّی بن ابی الکرم محمدبن عبو

گوزارش قفطوی، یواقوت بوود.  سونت اهل مشهور به ابن اثیر َجَزری، مورخ، ادیوب و محوّد  بنوا بوه 
کتاب فوردی خوود را بوه ابون اثیور سوپرد، توا وی آنهوا را بوه هوای  اندکی پیش از مورگ طبو  وصویتی 

های  ابون اثیور منحصور بوه یادداشوت ه یبوار های اساسوی در دانسوتهاز سووی دیگور  یول دهود.تحو
ابون اثیور را در حلوب دیود و او را بسویار سوتود. ابون  ،ق656 سوال در وی اسوت. ابن خلکوانموجود 
کهخلکان  جووزی  دانسوت. ابن ابن اثیر تواری  را از بر داشت و انساب عورب را نیوم می برآن است 
های  اند. نوشووته موواد حنبلووی نیووز او را سووتودهک یوور و ابوون ع ابن کنوود. مووی عنوووان اسووتاد یوواد ااز او بوو
بوووه خوانووودن خوووود را عالقوووه مسوووتمر  الکامووول وی در مقدموووۀ .تووواری  اسوووت ۀاثیووور عموموووا  دربوووار ابن

کرده اسوت. از جملوه آثوار ابون گ شتگان آشکار و نهان تاریخی و دانستن تجارب های  کتاب بیان 
تاب ف  ت ذیال االنسااباثیر  ْساد الااباف فا  مع، اللُ از اسوت. اثور اخیور  الکاما  فا  التااریب و رفاف ال؟جع؟ابابفاُ

بووا آن نزدیووم اسووت، ولووی از نروور روش نگووارش  توواری  طبووری لحووات جامعیووت بوویش از همووه بووه
گردآوری نوشوته متفاوت است. کتاب  گونواگون  روش ابن اثیر در این  های دیگوران و تلفیو  آرای 
گزارش ای در  ویوژه جایگواه نرراز این است و  بندی شده ابن اثیر بر طب  سال تقسیمهای  است. 

کتواب  ق043تاری  جهان اسالم دارد. بخش مربوط به هبوط آدم تا  طبوری  ۀبیشوتر بور نوشوتاین 
کلبووی، بووالُذری، ُمّبوورد و مسووعودی بوور آن افووزوده  متکووی اسووت، ولووی ابوون اثیوور از نوشووته های ابوون 

 .(230-235، 5ش: ج4020)رضازاده لنگرودی، است
 نویسد:  می هجری 563و در ذیل وقایع سال  الکام کتاب ابن اثیر در 

م  َحمة م  لةی مة  اةُیس مة  َحمة م  لةی ْلَحن  م  لی َ قُفهی... و ف مة   مة  جعفةر
... و وةةةُ وْللةةة  یْللعنةةة ر یو وةةةُ أمَُحمةةة  ْللعلةةةش ؟ع؟طَلةةةب مةةة  أب  مةةة  لةةةییْلَحنةةة

 (؛432، 3ق: ج5831)ْلم  ْلثیر، َحم ...
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ا رفووت. او یوواز دن ؟ع؟طالووب .... بوون علووی بوون ابووییبوون علوو ق( حسوون563... و در آن)سووال 
  است... او پدر محمد است... . یابومحمد عسکر

 ترارم( _ نگاری الدواص")شرح حا  ة"تذکرق( در 6۳۴سبط بن رویی)متوفای  .8
الدین از بردگوان وزیور محمودبن مسوترهر بواهلل و  ق به دنیا آمد. پدرش حسام274وی در سال 
کتاب مشوهور ؤختر ابوالفر  عبدالرحمن بن جوزی، ممادرش رابعه د التناتر  فا  تااریب االما  و لف 

کتواب،  التلوک بود. سبت بن جوزی از مورخان و خطیبان مشهور شوام شود. براسواس مقدموه ایون 
کوورد. فصوول دوازدهووم بووه شوورح  ؟مهع؟وی اثوور خووود را بووه تعووداد ائمووه اطهووار در دوازده فصوول تنروویم 

اختصووای یافتووه اسووت. از او بووا عنوووان یکووی از  ؟جع؟حنوورت حجووتتووا  ؟ع؟حووال امووام سووجاد
کوه سنت اهل علمای معتدل در میان بووده و  ؟مهع؟بیوت محوب اهول قرون اولیوه اسوالمی یواد شوده 

کتوووب حووودیپی و تووواریخی را نادیوووده نگرفتوووه اسوووت )رنجبر، فنوووائل موجوووود ایشوووان در بسووویاری از 
 (.453-434ش:4085

 دی" چنین نگاشته است: وی در "فصل فی ذکر الحجه المه
م  َحم  ْلم  لةی  ... وُ َحم م  ْلَحن  م  لی م  َحم م  لی م  اُیس ْللرضَم  جعفر

و  ویمة. ْلمةُ لضة ْلی و ْلمُْللقَسةح و وةُ ْلحللة  ْلَح ة.  ؟ع؟طَلب م  ْلَحنی م  لی م  ْلب
-868: قةةَ  ةةَزب ْلل اةةَن ْللقةةَمئ و ْلعومظةةر و ْللمةةَ  و وةةُ سخةةر ْل ی....)سةةض  ْلْلةةشزی، ب

861.) 
نام ه  ")فرهن ان و انباء أیناء الزمانیات األعیوفق( در "681 ی)متوفاكانّل ِاْبِن خ  ن یالد شمس .9

 تار دی(
و در رابطوه بوا دربوار ایووبی  شوافعی مو هباز خاندان علموای ب مشهور یقاضی، مورخ و ادوی 
انودکی پوس از  ندنود. ابون خلکواهمچون دو برادرش از فقهای معوروع عصور خوود بو پدر او .است
کوه از پویواقوت حموی وارد آن شهر شد و به مالقات ابن اثیمرگ   ،دوسوتی داشوت شش بوا پودریر 

 فراوان ابن اثیر پرداخت. ش یستابه  مالقاتاو با چند شتافت. 
کتابیق دست به تأل 620به سال ظاهرا  وی  کومزد وفیات االریان ف  توا نریور  . نگارش این اثر 
موی از دانشومندان علووم مختلوف و یابن خلکان شورح احووال جموع عر .دیق به طول انجام625
کورده یران و وزیام کتوب مختلوف اسوتخراج  کوه طوی چنود سوال از  ا یوده یا از افوراد موثو  شونیوران را 

کتواب ، هخود با آنان دوستی و ارتبواط داشوت -028ش: 4068)سوجادی، آورده است گورددر ایون 
065.) 
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در قرن هفوتم ابوداع  وفیات االریاانلیف أابن خلکان با تکه ا تاریخی رهای  نامه نگارش فرهنگ
دنبووال و  اریااان الع؟جع؟اارو  الااواف  بالوفیاااتنامووه  کوورد، صووفدی در قوورن هشووتم بووا نگووارش دو فرهنووگ

 (.04-2ش: 4080لونگر، پیرمرادیان، )قزوینی، چتکمیل نمود
 نویسد: می دوازدهمو عنوان ابومحمد العسکری در مورد پدر امام  468ابن خلکان با شماره 

م  اةُیس ْللرضةَ مة  جعفةر ْللمةَدق مة  َحمة   م  َحم م  لی أمَُحم  ْلَحن  م  لی... 
 ...وُ وْلل  ْلعومظةر و ...؛ ؟ضر؟طَلب م  أب  م  لیی  م  ْلَحنی  ْللعَ  یز ْللضَبر م  لی

 .(12، 4 : ج5135)ْلم  خل َن، یعرف  َلعن رط و
که فرزند نیز ملقب به عسوکری شود  می پدر منترر معرفی در این فراز ابومحمد )امام یازدهم(

 است.
 نیز چنین آمده است:  و عنوان "ابوالقاسم المنترر" 265در ذیل شماره 

مةة  َحمةة  ْلْلةةُْلد ْلعةةا شر ...  َبةة   یْلهلةةَد مةة  لةةی یأمُْللقَسةةح َحمةة م  ْلَحنةة  ْللعنةة ر
أمُه و ب  سةض   َ قُفو ع ی و اَتمیُ  ْلْلمعة اومم   عضَن سوة مخس و مخنیو دق. 

، 2ج  :5135 و ْلسةح ْلاة. مخة  و بیةن بةرجس...)ْلم  خل ةَن، یر ره  َن لمره مخس سو
536). 

در این بند عالوه بر صوراحت در بیوان سوال والدت اموام دوازدهوم، بوه روز والدت، سون اموام در 
 هنگام وفات پدر و نام مادر ایشان اشاره شده است. 

بوووه نقووول از ابووون اثیووور، ابعووواد دیگوووری از تووواری  زنووودگی اموووام  56در جوووای دیگوووری بوووا شوووماره 
 :شود می همچون  یبت، نیابت آشکار ؟جع؟عصر

ثیخوَ لة  ْللة یفقَل  ...  ثلثمَتةة    ویلشةر  ویسةوة ْلثومة ر فیة. ْلل ضیةقَ  ر فیة  مة  ْلأل
و ْللشلمغَ  لنوة بمن أمُجعفر َحم م  لی واه و ف: و وُ ًَل ْلخممرق.طفمًَل طش ف ْلععةر
ًَ غَل ْللع ْلبر، و  َم  ْلب ة یةزلةشل ْلإلهل ْللموَسة  و ع ویْللمشة ًَ فیةسضب رلف أب. أز ث ااوض

 ی مةة   ال ْللةةایأظبةةر رلةةف اةة  فعلةة. أمةةُ ْللقَسةةح ْلَحنةة .، ویةة حیر رلةةف  ةةَ یةة.، ن  غیةةف
... ، یأبَ  سو فَسمتر وورب ن  ْلعُ ن و ة "ْللضَب" فعلب ْلم  ْللشلمغَ ی. ْلألاَایقنم
 ع طةفقةَل ْلمة  لضة و : نبة.   ... فةة، یْلم  لضة و  اعة. لوة  ْلحلل لشن و   أبأزضر ْلم و
وْل ارْلت وینهل  ْللقضةَة، و اعبةح ْللفقبةَء و ة، نمنَ ْلدلى أب. ْللضَب ن  ْلإلاَ  ْلعومظر، مث أزضر
ق  َلوةةَر ف ف   ویْللقعةة ة اةة  سةةوة ْلثومةة یر سخةةر ْلألاةةر أفةةه ْللفقبةةَء مه َزةةة داةة.، فةةلزر
 .(516-511، 4 : ج5135م  خل َن، )ْلثلثمَتة   ویلشر

کتاب تاری  وی با عنووان  شایخنا ر الادین  ان ارایار فا  ابن خلکان با احترام نسبت به ابن اثیر و 
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پوردازد. شولم انی بوه  موی به ماجرای سووزاندن شولم انی قمری 055در حواد  سال  تاریخه الکتیر
. حسین بن روح نیز به زعوم شویعه دلیل برساختن رویکرد  الیانه توست حسین بن روح افشا شد

کمووه شوولم انی در حنووور خلیفووه عباسووی  بوواب امووام منتروور خوانووده شووده اسووت. در موواجرای محا
 خواند. می الراضی باهلل نیز دولتمرد عباسی ابن عبدوس، ادعای وی را بابیت و نه الوهیت

که نه تنها زنده بودن اموام منترور در می همه این شواهد تاریخی نشان  میوان شویعیان،  دهد 
عباس و شخر خلیفوه نیوز مطورح بووده اسوت. از  بلکه در نزد مردم، مقربان دستگاه خالفت بنی

کلیات موضوع نوواب اربعوه در روزگوار  یبوت صو ری نیوز از ایون قاعوده مسوت نی نبووده  طرع دیگر 
 است. 

ک ی)متوف   ای  داودب   ن ت   ا  .15 ک ی5۵5ال   دین ابوالفم   ب مبم   دبن ینا ")ت   اریخ ق( در "ت   اریخ ینا
 عمومی مدتصر فارسی(

که با عناوین مفخر المورخین و شاعری با مرتبه باال از او  وی از نزدیکان دربار سه ایلخان بود 
بورای بوه زعوم خوود بزرگوان دینوی ای  هدلبسته عنصر ایرانیوت، احتورام ویوژ یاد شده است. بناکتی

کورد. وی  موی ان را شوهید خطوابولو خلفای عباسی قائول بوود و در قتول آنهوا از سووی م ووالن ایشو
که مورخ باید تاری  و شعبه هر طایفه را بور حسوب اعتقواد ایشوان بنویسود و از تورجیح و  برآن است 

کتی یا  کتاب تاری  بنا کند.   روضه اول  االلتاب ف  معرفه التاواریب و االنساابتزییف هر م هبی احتراز 
گفتمان امت  اسالمی نزدی  است و روایتگر حلقه دوم با دیدی جهانی نوشته شده اما به جریان 

-22ش: 4080هویتی ایران در دوره ایلخانان، یعنی عهود مسولمانی آنهاست)رضووی، جوودکی، 
73). 

کتاب با عنوان "االمام ابوالقاسم محمد المهدی صاحب الزمان"  نویسد: می وی در این 
ش از طلووع صوبح ... مادرش ام ولد بود. نامش نرجس بنت یشوعا بن قیصر مل  روم. پوی

( بوه سور مون رآی در وجوود آمود و 522شب نیمه ماه شعبان سنه خمس و خمسین و ماتین)
کتی،  می او را از دشمنان پنهان داشتند مودت هفتواد و چهوار سوال، بعود از آن ناپدیود شود)بنا

 .(442-446ش: 4007

 یخ عمومی مدتصر()تارأخبار البشر" یق( در "المدتصر ف 5۵2عمادالدین ابوالفداء)متوفای  .11
از فرمانودهان  و دان ج رافوی ،موورخ ، ایووبیشواهزاده از ابوالفوداء   عربیزبان   ابوالفداء به  تاری 

،  کتووواب  اصووولی  نوووام اسوووت.  َحمووواةمووووروثی   حکمووورانو  هوووای صووولیبی در شوووام مسووولمانان در جنگ
کتاب  باشد. می التشر اختار  ف  التخت؟جع؟ر از   قبول  : تواری  دو قسومت مشتمل برو   عمومی  تاریخیاین 
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شوومار  سووال  را مطوواب   اسووالم  توواری   ، بخووش . مؤلووفاسووت 258  تووا رویوودادهایبعوود از آن  و  اسووالم
خوود عمودتا  از   کتواب  و در توألیف  کورده  اثیر تنرویم ابن  التاریب ف   الکام   و برحسب  حواد   هجری
انود، از  کرده  اسوتفاده  و از آن  توجوه  وی  کتاب  اء بهمعاصر ابوالفد  مورخان . است  برده  بهره  الکامل
و در   را نوشوته وردی ا ان  تااریببوه   معوروع ،اختاار التشار  التخت؟جع؟ر ف   تتتف  که  وردی و ابن  ذهبی  جمله
  در  وورب  هجوودهم  ۀابوالفووداء در سوود  توواری . اسووت  آورده  ابوالفووداء را فووراهم  از توواری   ای خالصووه  آن

کووه  آثوواری  و از نخسووتین  یافووت  بسوویاری  شووهرت   بووه  کتوواب  و منتشوور شوود. ایوون  در اروپووا ترجمووه  بووود 
ه رسووید  چوا   بوار در اروپوا بوه  چنودین  از آن  و پووستبودیل شوده   خاورشناسوان  بورای  مأخو  معتبوری

 (.6ش: ج4080)ناجی، است
کتاب  نویسد:  می وی در این 

م  ْلعومظر  َزب ْللنردْلب... و ول  ْلعومظةر ْلعةا شر ْلعا شر وُ وْلل  َح یو ْلَحن  ْللعن ر
 .(21، 4ق: ج5841...)ْلمُْللف ْلء، ی و اَتمیسوة مخس و مخن ف

گز ده"ق( در  5۳5حمدا  مستوفی)متوفای  .12  )تاریخ عمومی مدتصر فارسی("تاریخ 

گزیوده بوه زبوان فارسوی وی مورخی ایرانوی و سونی کوه تواری  عموومی وی تواری   ، مو هب اسوت 
ارزش ادبووووی دارد. از نروووور وی تمووووامی معصووووومین حجووووت حوووو  بوووور خلوووو  و شایسووووته خالفووووت 

کاشانی، اند هبود  .(27-2ش: 4083-4078)صادقی 
 نویسد: می در انتهای فصل سوم از باب سوم در انتهای شرح زندگی االمام العسکری

  یر از مهدی فرزندی نبود. در سامره مدفون است.ه او را ب

 شود: می به شرح زندگی امام دوازدهم وارد "المهدی" وی سپس با عنوان
محمدبن حسن العسکری بن علی نقی بن محمدبن علی بن موسی بن جعفربن محمودبن 
علی بن حسین بن علی المرتنی دوازدهم امام است و خاتم ائموه معصوومین چهوار سوال و 

سامره متولد نیم امام بود و شب پنجشنبه منتصف شعبان سنه خمس و خمسین و ماتین ب
گشووت در رمنووان سوونه اربووع و سووتین و موواتین  ائووب شوود بسووامره بزمووان  شوود چووون نووه سوواله 

 (.532-536تا: معتمد خلیفه و دیگر کس او را ندید...)مستوفی، بی

نگ   اری  ق( در"ت   اریخ االس   رم")تاریخ5۴8ال   دین مبم   دبن احم   د اهبی)متوف   ای  ش   مس .1۵
نگ اری عم ومی و ش رح  "سیر اعرم النبرء")ت اریخنگاری برحسب طبقات( و  عمومی و شرح حا 

  )خرصه تاریخ االسرم(نگاری برحسب طبقات و یه صورت الفبای ( و "العبر" حا 
دمشوو  در اواخوور قوورن هفووتم و اوایوول قوورن هشووتم هجووری و دوران  سوونت اهل مووورخ و عووالم
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که در آن زمان این شهر یکی از بزرگ کوز علموی بوود.  ممالی   شو ل پودر  بون ذهبوی(وی)اترین مرا
کرد و هم مپل او اهل علم هم بود.   هرا دوسوت داشوت تیمیه ابن ذهبییعنی جواهرسازی را دنبال 

خوود را هوا  نامه و سرگ شتنویسی ذهبی در زمینه علم رجال  مهارت تاری کرده است. و او را مدح 
کارهای مهم وی تلخیر بیش از پنجاه اثر علمی پیشنشان داد  ینیان از علموایه است. یکی از 

ه بووو تیمیوووه ابن گویوووا ذهبوووی بوووه نقووود آراء .(80-77ش: 4077بوووود)علی محمووودی،  سووونت اهل
گیوور شوودن فتنووه اعتقووادی او نیووز پرداختووه اسووت)کریمی شووهیدی،  ش: 4087خصوووی بعوود از فرا

546-557). 
کتاب  یو َتردر  اثنوی عشور را به عنووان یکوی از ائموه  ؟ع؟حسن بن علی الجواد الِعَتر ف  َخَتر َمن غَ

کووه پوودر منتروور اسووت)ذهبی،  مووی معرفووی ذهبووی در ذیوول حووواد  سووال  .(020 ،4ج :ق4032کنوود 
 کند: می ق. به تولد امام دوازدهم اشاره 562

 ْللرضةَ مة  اةُیس َحمة  ْلْلةُْلد مة  لةی یْلهلةَد مة  لةی یَ َحمة م  ْلَحنة  ْللعنة رهیو ف
 (.835، 5ج :ق5211 أمُْللقَسح...)رویب، ىنیْلَحن یْلل َظح م  جعفر ْللمَدق ْللعلش

کتواب  بوه عنووان  ی؟ع؟، ضومن معرفوی اموام عسوکر428و ذیول شوماره  تااریب االساالعذهبی در 
 کند: می پدر محمد منترر، سال تولد و نام مادر او را ذکر

 ىمةة  جعفةةر ْللمةةَدق. أمَُحمةة  ْلهلةةَم ْللرضةةَ مةة  اةةُیس مةة  َحمةة م  لةةی ْلَحنةة  مةة  لةةی
قَل هلَ ْللعنة ر. و وةُ طل ُب. س   سَارْلء، فههنَ  یقَل ل. ْلَحن  ْللعن رط... و ىنیْلَحن

ن: سةوة یة، و بیوْلل  اومظر ْللرْلفضة... و أاَ ْل و. َحم م  ْلَحن ... فُل  سوة مثَن و مخن
 .(558، 51ج :ق5254... و أا. أ  ول )رویب، یس  و مخن

کتاب و ذیل شماره  کنیه وی به ع 400ذهبی در همین  نووان به معرفی امام دوازدهم شیعه و 
 پردازد:  می گانه شیعه آخرین امام دوازده

َنةة  ْللعنةة ر َ ةة  لةةی یْلهلةةَد مةة  لةةی یَحمةة مس  ْلَحس ةة  ِاةةُیَس  مةة  َحمةة  ْلْلةةُْلد مس ْللرضةةَ مس
ثةىنىنیْلَِحنة یأمُْللقَسح ْللعلش .ْلل َظح  :ق5254)روةیب، ...عةیلشةر ناًَاةَ للشة ، خةَ  ْل 

 (.565-561، 41ج
وُدبُن الَحَسونژ الَعْسوَکرژ بوا عنووان " سایر اراالع الناتال ذهبوی در  ومژ ُمَحّمَ ُبوالَقاسژ

َ
در ذیوول  "یالُمْنَتَروُر أ

 کند:  می ، امام دوازدهم شیعیان را معرفی 63شماره 
رِ  َ رِ طْللش َ ِ مِ  ْلََحَنِ  ْللَعنس َ َ ِمُْللَقَِسِح َِحَ

َ
ْلِد مةِ  َلةِی  یْلهَلةَِد  ْلمِ  َلةِی  یِ ، ب َُ ة ا ْلَْلة َ َ  مةِ  َِحَ

یَس ْل ُس ََض مِ  ِا ِ َِدِق مِ  ْللر  َفرا ْللم َ َ َ ا ْللَبَِبِر مةِ   َ  لَ َِظِح مِ  َجعس مةِ   َ  مةِ  َلةِی یِ  ْللَعَِمةِ  یةَِحَ
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ةةِب ِی ْلَِحَنةة ِب  ِ  ْلمةةِ  ْلإِلَاةةَِ  َلةةِی ی ْللش َ
َ
ةةىَن  .ىِن یْلَِحَنةة یَطَِلةةبا ْللَعَلةةشِ  مةةِ  ب ةةِة ْل  س َلَشةةَر  َخَِِتَ

 ؛(541-551 ،58ج :ق5211...)رویب،  لً یَس 
 یابون محمود الجوواد بون علو یالهواد یبون علو یحمدبن الحسن العسکرف ابوالقاسم میشر

بون  ین بون علوین العابودیوالرضی بن موسی الکاظم بن جعفر الصادق بون محمود البواقربن ز
ن نفوور از سوویدهای یآخوور ینیالحسوو یطالووب العلووو یبوون أبوو ید بوون االمووام علووین الشووهیالحسوو
 گانه است. دوازده

(، نووام و ؟ع؟از طریوو  حسووین ؟امهع؟ر از نسوول فاطمووه و علوویدر ایوون منووابع شوورفا)فرزندان پیووامب
گانوه، سوال تولود، هموراه بوا بعنوی از القواب و نوام  لقب پدر، معرفی به عنوان خاتم سوادات دوازده

 مادر ایشان آمده است. 
 )تاریخ عمومی مدتصر("تاریخ ابن الوردی"ق( در 5۴9 ی)متوفاین ابن الوردیالد نیی .1۴

ق در دمشو  242ب و موورخ صووفی قورن هشوتم بوود. وی سوال یوشواعر، اده، یوفق ابن الووردی
گویوا مودت یمباحپاتی در فقه، تفس تیمیه ابن نزد که موجب شگفتیش شده است.  ر و نحو داشته 

ر عمیقووی بوور افکووار ابوون وردپ و یزیوواد نبوووده، امووا همووین دوران تووأث تیمیووه ابن شوواگردپ وی نووزد
کتوواب  تیمیووه ابن ثیرأتووتصوووع وی داشووته اسووت. ابوون الوووردی تحووت  در مخالفووت بووا ابوون عربووی، 

کوورد. شووعر وی نیووز مووورد سووتایش بووود و اشووعار متعووددی بووین صووفدی و ابوون  فصوووی وی را پوواره 
کتاب تاریخی وی  تتتاه التخت؟جع؟ار فا  اختاار وردی مبادله شده است. شهرت ابن الوردی مربوط به 

کوووه در آن مختصووور ابوالفوووداء را توووا یووو  سووووم خالصووو التشااار کووورده اسوووت  ه و نکووواتی بوووه آن اضوووافه 
 (.75-73، 2ج :ش4025است)موذن جامی، 

کتاب با صراحت از والدت امام عصر کرده است:  ؟جع؟ابن الوردی در این   یاد 
نةةةة  ْللعنةةةة ر ةةةة  ْلعومظةةةةر ... و اُلةةةة  ْلعومظةةةةر سةةةةوة مخةةةةس َو مخنةةةة یَو ْلَحس َ َ  َو یَوْلِلةةةة  َِحَ

 ؛(448 ،5ج :ق5253)ْلم  ْللشردی، ِی ِاََتتَ 
ی ست و پنجاه و پنج هجری، پدر محمد منترر ... والدتش سال دویام[ حسن عسکرو ]ام
 باشد. می

کتاب نیز به مرگ محمدبن عپمان عسکری)در دوران  یبت ص ری(  در جای دیگری از این 
 .(506 ،4ج :ق4042به عنوان باب امام دوازدهم اشاره شده است)ابن الوردی، 

 تار دی(نامه  فرهن )"الوافی یالوفیات"( در ق56۴ ی)متوفاین الصفدیالد صرح .1۳
کووه پوودرش از اموورای ممالیوو  بووود و نقووش موو  ثری در تربیووت ؤوی متولوود َصووَفد فلسووطین اسووت 
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کورد و میوان امورا و معاصورین  فرزند خود داشت. صفدی تا بیست سالگی در شعر و نپر و خت رشود 
"کاتب سر" در حلب شد. از میان  خود مشهور شد، به دیوان انشاد صفد و سپس قاهره راه یافت و

های  نامووه فرهنگ مشووهورند. ایوون اریااان الع؟جع؟اار و ارااوان الن؟جع؟اارو  وافاا  بالوفیاااتآثووار پرشوومار صووفدی، 
کوه معلوموات تواریخی و فرهنگوی در ذیول توراجم  تاریخی در واقع یکی از انوواع تواری  نگواری اسوت 

گیووری دولووت  مزمووان بووا شووکلمنووبوط در ایوون قبیوول آثووار بووه شووکل الفبووایی تنروویم شووده اسووت. ه
کوز علموی و تمودنی ایوران و عوراق و خصوصوا   بعود از سوقوط ب وداد و بوه  ممالی  و بعد از ویرانی مرا

ق توسووت م ووول و انتقووال مرکووز فرهنووگ و فرهنووگ 626تبووع آن سووقوط خالفووت عباسووی بووه سووال 
رو ممالیو  رونو  نگاری در قلمو اسالمی به شام و مصر از اواست قرن هفتم به بعد، این نوع تاری 

کوه اثور وی  یافت. پیشگام این مورخان، یاقوت حموی و از همه مهم وفیاات تر ابن خلکوان اسوت 
های  طبقوات و نسولهای  رسود تعودد الیوه می سرمش  دیگران از جمله صفدی شد. به نرر االریان

ه توراجم اعیان بالد اسالمی در اثر دور شدن از عصور نخسوتین اسوالمی و نیواز بوه دسترسوی آسوان بو
کتواب مشوهور صوفدی یعنووی  مشواهیر، نویسوندگان ایون دوره را بووه فکور ایون روش انداختوه اسووت. 

ترجموه از عهود اسوالمی توا زموان نویسونده اسوت.  40333مشوتمل بور بویش از ای  ناموه فرهنگ وافی
کتاب بوه تعبیوری بوزرگ جلود اسوت. صوفدی از سیصود  23عوام تواریخی در ناموه  فرهنگتورین  این 

-04ش: 4080وب برای خل  آثوارش بهوره بورده اسوت)قزوینی، چلوونگر، پیرمرادیوان، منبع مکت
20). 

کتاب امام یازدهم را پدر امام منترر معرفی َموام یالعسوکرکند " می وی در این  ِژ ود ا  المنترور َوالژ
حنوووورت و بووووه والدت ( 23 ،45ج :ق4053)الصووووفدی، الحسوووون بوووون علووووی بوووون محموووود بن...."

  کند: می حیتصر ی؟ع؟مهد
ةة ... نةة  ْللعنة ر ْلعومظةر ْلَحس  َ ة  مة  ْلَحس َ َ ةَِد  یَِحَ َ ةُْلد مة  َلةةی یمة  لةی ْلهلس ة  ْلْلس َ َ ةة  َِحَ  ْلمس

َ َ  ْللضَبر م  ز َضَ م  ِاُیَس ْلل َظح م  َِحَ ِ َن    َلیی  ْللعَ  یْللر  ِ  مة  أب  مة  َلةییم  ْلَحس
ةةة َطَلةب َ َِض  ح ْلَحس  َ ِ ثةیةشةةر ْلألِ ل َ ةَِ   ْلعومظةر ْلی َلةهنس َبَن  ...لشةةر  ىنة ْلأل ولة  بمة   ةةعس
 (؛411-421، 4جق: 5241)ْللمف ی، ...یَمخن سوة مخس و

گانوه... او در  ن اموام ائموه دوازدهی... دوازدهمو یجت منترر ، محمودبن الحسون العسوکرح
 ا آمده است.یست و پنجاه و پنج به دنیمه شعبان سال دوین

 )تاریخ عمومی(ن خلدون"ق( در "تاریخ اب858 یعبدالرحمن ابن خلدون)متوفا .16

خلدون تونسی صاحب اثر مشهور مقدمه در جوانی وارد دستگاه حکومت شد و تا آخور عمور  ابن
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کتواب  مقدموه  اسوت. البتوه مقدموه بوی ربواالت العتاراز سیاست دست نکشید. شوهرت مقدموه از خوود 
گویا مت کتواب أآ از نشده و  -20 :ش4084، وی بووده است)سواالری شوادی الکاما ثر از ابن اثیر و 

26). 
کتووواب خوووود، ضووومن نامیووودن و برشووومردن ائموووه اثنوووی عشووور سووونت اهل ریایووون موووورخ شوووه  در 

 سد: ینو می
 وةُ ْللثةَ   مث ْل وة. َحمة  ْلعبة   ویاةَتم  ویوفَق. سوة سةم و یْللعن ر زن  مث ْل و.... 
 ؛(551 ،1ج : 5135...)ْلم  خل ان، لشر

افت، سپس فرزندش یشصت وفات  ست ویکه در سال دو ی... پس فرزندش حسن عسکر
 .ن نفر است... یباشد و او دوازدهم ی میمحمد المهد

 )در علم ررا ("لسان المیزان"ق( در 8۳2 ی)متوفایشافع یابن حلر عسقرن .15
ق، در مصور 220ابوالفنل احمدبن علی بن محمد معوروع بوه عسقالنی)فلسوطینی( در سوال  

فقوه، رجوال، تفسویر و تواری  از عالموان توراز اول شود. آثوار به دنیا آمد. وی در علووم مختلوف ماننود 
کتب مرجع در رشته لسان التی ان، االصابه، فتح التاریفراوانی چون  مختلف اسالمی در های  و... از 

کنود و ضومن تمجیود از وی  موی است. شاگردش سوخاوی از او بوه اموام االئموه یواد سنت اهل میان
ک که دانشمندان به سویش  نمودند و علموای برجسوته از  می کردند و به آن فخر می وچبرآن است 

کورده و او را  گردانش بودنود. سویوطی از وی بوا عنووان شوی  االسوالم یواد  همه م اهب در ردیف شوا
دانوود. ابوون عموواد نیووز از وی بووا عنوواوینی چووون امیرالمووومنین در  مووی رئوویس مسووند حوودیث در دنیووا
ه بوه برجسوتگی شخصویت و مرجعیوت علموی وی در کنود. بوا توجو موی حدیث و حواف  االسوالم یواد

از اهمیوت فراوانوی برخووردار  تیمیوه ابن هوایش بوا ، تقابل دیدگاهسنت اهل میان م اهب چهارگانه
)باقرزاده، باشووود موووی مربووووط ؟ع؟منینؤهوووا بوووه مناقوووب امیرالمووو اسوووت. بخشوووی از ایووون مخالفوووت

 (.60-02ش: 4087
تاری )رحموان سوتایش،  أل یعنوی علموی بوا منشوبوا موضووع علوم رجوا لساان التیا انابن حجور در 

  چنین نگاشته است: ی؟ع؟شرح حال جعفر برادر امام عسکر(، در 458-432 ش:4085ریان، 
م  لی م  َحمة م  لةی مة  اةُیس مة  َحمة م  لةی م  َحم م  لةی جعفر مة   مة  جعفةر

 یْلَحةَد و وةُ یقةَل لة. ْللعنة رط یأخُ ْلَحن  ْللةا ىنیطَلب ْلَحن م  أب  م  لییْلَحن
 ؛(551 ،4جق: 5811 و وْلل  َحم )ْلم  ز ر، ةیلشر ا  ْلألیة ْلإلاَا

کووه بووه او عسووکر یجعفووربن علوو شووود. حسوون  مووی گفتووه یبوون محموود ... بوورادر حسوون اسووت 
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که پدر محمد ... است.یگانه م هب امام ازدهم از ائمه دوازدهیامام  یعسکر  ه است 

االنبی     اء و المل     و  و  ةص     فا ف     ی س     یرال ةق( در"روض     95۵)متوفایخاون     د ش     اه بمدبنم .18
 )تاریخ عمومی فارسی(الدلفا"

کووه زیوور او مشووهور بووه میرخوانوود و اثوور وی  از تووواری  عمووومی شووناخته شووده دوره تیموووری اسووت 
سووایه حکومووت فرهنووگ دوسووت تیموریووان هوورات و شووخر امیرعلیشوویر نوووایی و سوولطان حسووین 

  آ از خلقت تا قرن نهوم را نوشوته اسوت. میرخواند حواد .ش(4080)جعفریان،بایقرا تألیف شد
وی بخووش توواری  ائمووه را بووا تفکیوو  از رویوودادهای دیگوور آورده و پووس از خلفووای راشوودین و توواری  

کاپرداختووه است ؟ع؟تووا امووام عصوور ؟مهع؟بووه شوورح زنوودگی ائمووه ؟ع؟منینؤامیرالموو شووانی، )صووادقی 
 (.27-2ش: 4078-4083

 چنین نگاشته است:  حمدبن العسکری...""ذکر امام دوازدهم ممیرخواند با عنوان 
باتفوواق اربوواب اخبووار آن امووام عالیمقوودار متصووف شووعبان سوونه خمووس و خمسووین و موواتین در 

 .ش(4080)جعفریان،سامره متولد شد. مادرش ام ولد بود مسماه به نرجس...

االئم     ه االثن     ی "ق( در 9۳۵ ین مبم     دبن طول     ون دمش     قی حنفی)متوف     ایال     د ش     مس .19
 اختصاصی تاریخ ائمه()ک اب عشر"
 طولوونی مصور ینوژاد و ظواهرا  از نسول امورا ترك یاز پدربود. ب و مورخ یه، ادیمحد ، فق وی

کنار اشت االت علمیزاده شد. ابن طولون   سوالداشوت. در عهوده بور ز یورا ن دولتویهای  سومت ،در 
شوهرت  رشر تف االانااالئکتاب  بر اثر چا  و انتشارایران  وی در محافل علمی و فرهنگی ریاخ یها

کتواب، بوه دو اثور دیواست. ابون طولوون در ا یافته هطا  الَعاین فا   یعنوی ؟مهع؟دربواره ائموه گورشین 
رد فا  راشا را ن یهمچنو. اشواره دارد الُتْ دی ال  ماورد ف  الَت دی و َم؟جع؟رع البسین الاُدر التانر  فا  مااوَ

اادیر ُخاا   َطااراا الُکاا   و  التباارع کتوواب یو. فووات اوسووتیاز تأل فاا  مااا ُروی فاا  غَ هووا و  در آخوور بعنووی از 
در . ابون طولوون آورد موی را به مناسبت موضوع، با ذکر سند یث نبویاز احاد یش شماریها رساله
کتب و رسوائل توار مطرح استشتر به عنوان مورخ یدر محافل اروپا، بو  ریقرن اخ خی او یو  الب 
منوابع خوود را بوا چنووان  یوردیوده اسوت. گی ترجموه یاروپووا یهوا از زبوان برخویو بوه  شوده مطالعوه
کتوب موورد اسوتفاده بورایکه بازشناختن آنها و حتی  آوردهوسواسی  هور  یافتن فصوول و صوفحات 
کتواب گردد می آسان یپژوهشگر َهتیاف فا  تاراج  االئتاف االانا  رشار رناد ا. ابن طولون در  لشاذرات الذَ

 چرایووی ی بوورایحیتلوووبووا بیووان پرداختووه و  موواما بووه شوورح حووال دوازده ه...الُشااذور الذهتیااا یوو هاالمامیاا
را  "ی بون سوالمح َحْصوَکفییوحیابوالفنول "عالم بزرگ شافعی  ۀدیکتاب، قسمتی از قص یگ ار نام
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کنکتووه ن یووبوور ا ؟مهع؟م فووراوان از ائمووهیل و تکووریووضوومن تجلوی  اسووت. در ایوون اشووعار آورده  دیووتأ
عه یموافوو  بووا معتقوودات موو هب شوو ینووا مبوور هرگووز بووه معیکووه اظهووار ارادت بووه خانوودان پکنوود  مووی
 .(425-406، 0ج :ش4023 )لسانی فشارکی،ستین

کتاب "االئم  نویسد:  می االثنی عشر" در مورد امام ثانی عشر حابن طولون در 
 یالهواد یهو أبوالقاسم محمودبن الحسون ابون علو عشرهم ابنه محمدبن الحسن و یثان و... 

ن یوز یالکاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقربن علبن موسی  الرضا یبن محمد الجواد بن عل
کانووت  ...المعووروع بالحّجووح... اهلل عوونهم یطالووب، رضوو یبوون أبوو ین بوون علووین بوون الحسوویالعابوود
أبووه المتقوّدم  یلموا تووف ن. ویموائت ن ویخمسو وم الجمعح منتصف شعبان سنح خموس وی والدته،

کان عمره خمس سون یذکره، رض ذکور ابون  و... ل نورجسیوق أّموه خموت، واسوم  و. نیاهلل عنهما، 
 ن ویخمسوو ع اآلخوور سوونح ثمووان ویووأّن الحّجووح الموو کور ولوود تاسووع رب«: نیافووارقی  میتووار» یاألزرق فوو

 ...هو األصّح  ن، ویخمس ثامن شعبان سنح سّت و یل فیق ن، ویمائت
که ابتدا و انتهای آن چنین است: ؟مهع؟ میوی در ادامه اشعاری در مدح ائمه  آورد 

ثةةىن لشةةر  و ْللعنةة ری ْلَحنةة  ْلععبةةر اةة  سل میةة  ْلعمةةعا خیةةر ْللضشةةر للیةةب  َ یةة. ْل 
 .(553-553  :5141 َحم  ْلعب ی سُف طظبر )ْلم  طُلشن،

نامه، قول اصح در تاری  والدت، نام مادر، سون مولوود در زموان  در این متن عالوه بر ذکر نسب
 است.  یبت و ظهور امام دوازدهم آمده مسلله  وفات پدر،

 شمار( )تاریخ عمومی سا "أخبار الدو "ق( در 1519 ی)متوفایحنف یوسف قرمانیأحمدبن  .25
اخبوار  مفلح در دمشو   موورخ و منشوی و مؤلوف آخرین فرد سرشناس از خاندان حنبلی ابن وی

 .(0ج :ش4087 است )پاکتچی، ناجی، الُدَول و آثار ااُلَول
کتاب   ست:چنین نگاشته ا أختار الدولوی در 

ْللقَسةح َحمة  ْلَح ةة ْلحللة  ْللمَلح) ةر   ر ةر أب ْللضَب ْللثَلث ْللفمن ْلَحَدی لشر، ف
، ی. مخةس سةویة... و  َن لمره لو  وفةَة أم زَل ْلمُْللقَسح َحم  ْلَح . ْلحلل  ْللمَلح(:

، وی ض یی؟ع؟حیَ هیَ ْلَحةمة  مَ أوقهیأقَه ْلی ف مشع ْللقَاة، زن  ْللُجة. وْللشةعر،  ًَ  َن ار
سخةر ْللُبة  و بة   وةُ ْللقةَمئ ف یأن ْلعبة  ْلْلهبة... و نقفة  ْللعلمةَء لةی ، أجیْلألب  أبىن

 .(812-818، 5جق: 5254قعَض ت ْل خضَر لی ظبشره...)براَ ، 
عشور در زموان وفوات پودر، شوباهت او بوه یحیوی نبوی در عطوای  در ایون موتن بوه سون اموام اثنوی

کوودکی از سووی خداونود، مشخصوات مسولله  ظواهری آن اموام بزرگووار و حکمت بوه وی در دوران 
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 ظهور او به اتفاق علما اشاره شده است.
شمار  )سا شذرات الذهب""ق( در 1589 ی)متوفایابن العماد البنبل فرح  ن ابیالد ش اب .21

 خبری تاریخ اسرم( _ مدتصرحد ثی

فا  اختاار شاذرات الاذهال شمار تواری  اسوالم در دوره هوزار سوال بوا نوام  لف اثر مفصل سالؤوی م
که از "المنترم" ابن الجووزی شوروع ماذهال کتاب از جمله آخرین آثاری است  شوود  موی است. این 

کتواب بور آن اسوت  ک یور و تلخویر آنهاسوت. وی در مقدموه  کار ابن اثیور، ذهبوی و ابون  و در ادامه 
کوورده اسووت)جعفر وفیااات االریااانکووه بیشووتر از آثووار ذهبووی و بعوود ابوون خلکووان از جملووه  یان، اسووتفاده 

 .(552-556: ش4026
 کند:  می او را پدر امام منترر معرفی ؟ع؟وی ضمن اشاره به تاری  وفات امام حسن عسکری

ووةةُ وْللةة   ...ْللرضةةَ مةة  َحمةة  ْلْلةةُْلدم  لةةی َ ْلَحنةة  مةة  لةةیهیةةف و: یاةةَتم  ویسةةوة سةةت  
 .(461 ،8جق: 5216)ْلم  لمَد زوضی، ْلعومظر َحم   َزب ْللنردْلب

 کند: می ن اثر سال تولد امام دوازدهم و نسب نامه وی را ذکرابن عماد در همی
مة  َحمة   یْلهلةَد مة  لةی یوْلإلاَ  َحم م  ْلَحن  ْللعنة ر: یاَتم  ویست   سوة مخس و

 ىنیْلَحنةةةة یْللرضةةةةَ مةةةة  اةةةةُیس ْلل ةةةةَظح مةةةة  جعفةةةةر ْللمةةةةَدق ْللعلةةةةش ْلْلةةةةُْلد مةةةة  لةةةةی
 .(434 ،8جق: 5216...)ْلم  لمَد زوضی، أمُْللقَسح

س      مط النل      وم "ق( در 1111 یش      افعی)متوفا یمك       یك ب      ن حس      ین عص      امعب      دالمل .22
 العوالی")تاریخ عمومی(

که در اثر فوق تاری  عموومی اسوالم توا روزگوار خوود بوا محوریوت مکوه  وی از مورخان مکی است 
کتوواب وی . (552 :ش4026ق را آورده اسووت)جعفریان، 4388در دوران عپمووانی و سووال  در ایوون 
 سد: ینو می نیچن ؟جع؟رامون امام زمانی، پی؟ع؟مام حسن عسکرضمن اشاره به شهادت ا
أوْلتةةن خَلفةةة ْلععممةة  انةةمُاَ... خلةة   ... اةةَت فیَحمةة  ْلإلاةةَ  ْلَحنةة  ْللعنةة ر و أب

مة  َحمة   مة  لةی ْللةمی یم  ْلَحن  ْللعنة ر یول ه َحم ْل أوز ه و وُ ْلإلاَ  َحم  ْلعب 
  یةلمةَدق مة  َحمة  ْللضةَبر مة  لةی زمة  جعفةر ْل ْلْلُْلد ْلم  لی ْللرضةَ مة  اةُیس ْلل ةَظح

ُ  ْلْلمعةة یة. ولة  یْلی قعَ  لهنح أمجعة طَلب رَض  م  لی م  أبی  م  ْلَحنیْللعَ  
أمةةةُه  ةةةَن لمةةةره مخةةةس  . و عةةةَ قةةةُفی و اةةةَتمیاوممةةة   ةةةعضَن سةةةوة مخةةةس ومخنةةة

 ؛(511-521، 2ق: ج5251)ْللعمَاى، یسو
ل خالفوت معتمود مسوموم یو... در اوایادالهو یفرزنود علو ی... و ابومحمد امام حسن عسکر
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فرزنود حسون  یگ اشوت و او اموام محمود المهود ید و... فرزنودش محمود را تنهوا بور جوایگرد
 یا آمود و هنگوامیوسوت و پنجواه و پونج بوه دنیشعبان سال دو مهیباشد. روز ن می ...یعسکر

 . ا رفت، سنش پنج سال بود...یکه پدرش از دن

)ک اب اختصاص ی اإلتباف یبب األش راف""ق( در  1152 ی)متوفایعالشاف یعبدا  الشبراو .2۵
 (؟مهع؟و ائمه ؟ص؟تاریخ پیامبر

وی از فقها و اصولیون م هب شافعی است. شوبراوی موورخ، محود ، ادیوب و شواعر نیوز بوود. 
کووه ریاسووت ایوون دانشووگاه را نیووز بووه دسووت آورد. از آثووار قلمووی وی  او از شوویوا األزهوور مصوور اسووت 

که به شرح حال خاندان پ ارشراف اإلتباف ببال پرداختوه  ؟مهع؟نیو ائموه معصووم ؟ص؟امبریاست 
 .(44-43ق: 4050است)الشبراوی، 

کتاب چنین نگاشته است:  ؟جع؟در خصوی والدت حنرت مهدیشبراوی   در این 
لشر ا  ْل یة ْلمُْللقَسح َحم ... ول  ْل اَ  َحم  ْلَح ة ْلم  ْل اَ  ْلَحنة  ْلحلةَل   ْللثَ 
.  مةس یة بضةن اةُت ْلمی و اتمیلة ْللوم  ا   عضَن سوة مخس و مخنیل یرأ  نرا 
 ول ، و سمر أاره لمعش ة ْللُب  و خُفة. اة  ْلحللفةَء فةههنح ی. و َن أمُه ب  أخفَه زیسو

طة ان ْللة ْلابح ط و ییمعلضشن ْلهلَمطرلب ْللُب    َبُْل ف قم وهنح  ََحضس و ْللقمن و فر
و ْللقةةَمئ و ْلعومظةةر و ْلحللةة  ْللمةةَلح و  یضةةَ  َعبةة طب ْللقةةطو  ةةَن ْل اةةَ  َحمةة  ْلَح ةةة 
 ؛(834-861ق: 5248)ْللشضرْلای، ی َزب ْلل اَن و ْل بروَ ْلعب 

ن نفر از ائموه ابوالقاسوم محمود الحجوح ... اموام محمود الحجوح فرزنود اموام حسون یدوازدهم
ر سوت و پنجواه و پونج، پونج سوال قبول از فووت پودرش دیمه شعبان سوال دوی[ در نی]عسکر
آن  یکورد و بوه جهوت سوخت یا آمد، پودرش او را مخفویکه به دن یا آمد. هنگامیدنه سامراء ب

که آنان در آن زمان به دنبال هاشومیزمان و ترس از خلفاء امر ا ن بووده ییشان را پوشاند چرا 
کوه  موی ر نروریوو آن را ز کردنود. اموام محمود الحجووح  موی شووان ا حوبسیوکشوتند و  موی ایووگرفتوه 
ن یو قائم و منترر و خلف صالح و صاحب الزمان ملقب بود. مشوهور تور یمهدن به یهمچن

 .است یلقب وی مهد

 نامه( )سرگذشت"االعرم"ق( در 1۴15خیرالدین الِزِرکلی)متوفای  .2۴
کتاب او گواهی  های مختلوف سیاسوی، ادبوی، تواریخی و  ها و آثار بور جوای مانوده، در عرصوه به 

در شوورح احوووال بزرگووان و مشوواهیر)از  االرااالعتوورین اثوور وی  اجتموواعی فعالیووت داشووته اسووت. مهم
کووه بقیووه جوانووب زنوودگی وی  کهوون تووا دوران معاصوور( از چنووان شووهرتی برخوووردار اسووت  روزگوواران 

الشوووعاع قووورار داده  نگووواری را تحوووت هوووای او در عرصوووه شوووعر و ادب و روزناموووه خصووووی فعالیت به
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 .(084-060ش: 4087نژاد،  )قجری، فاتحیاست
در سامرا و سون وی بوه هنگوام مورگ پودر  ی؟جع؟به والدت حنرت مهد االرالعکتاب  وی در

کرده است:   بزرگوارش تصریح 
سةَارْلء، و اةَت  ولة  ف ... أمُْللقَسةح: یْلهلةَد ْلحلَل  م  لی یَحم م  ْلَحن  ْللعن ر

ر ی، یأمُه و ل. ا  ْللعمر حنُ مخس سو  .(31، 6 : ج5131)ز
 )تبارشناسی(االصو  فی ار ه البمعه البتو )معاصر( در یبالُك ُ  یف أنس البسن شر .2۳

کتوواب خووود بووا  82کتبووی در صووفحه مدینووه اسووت.  سوونت اهل شووناس و عووالم معاصوور وی نسب
گراموی اموام حسون عسوکری ارقااب البسان العساکجیعنوان  و خصوصویات ایون  ؟ع؟بحوث پودران 

 کند: می رزند ایشان تصریحشمرد و در صفحه بعدی به وجود ف میامام همام را به اختصار بر
عة، لةی ْلخمفَتة. و ی ْللنةوة و ْللشةیس  اض ر، و ْلألار انلح م ْلخما ف ی... فَإلاَ  ْلعب 

لةة ْللومة  اة   ةةعضَن یل  نةر اة  رأ  ف یَب أخضةَره و لة   ظبةشره. فقة  ولة  ْلعبةة یةغ
عقةب ْلَحنة  ط.،   ی  أمیة ْلعضَر ة، و وُ وزط ا  ْلهل رة ْللوضشی و اَتمیسوة مخس و مخن

 اةة  بةةا یقةةَل هلةةَ : بةةرجس. و اةة  ْلعةة رخطَقةة.، و ْلاةة. ْل  ولةة  یسخةةر ز ره، و بةة  ألقضةة. فیةةغ
عمةة   ةة.، فََحنةة  طُجةةب أن   یْللقةةشل اةةَ  ، و وةةاْل ْلطةةَلق فیْللعنةة ر ى. ْلل  ةةیةةلقةةب أم
، )ْلل تیب، ْلبةةس ْلَحنةةىنیْل وةة. َحمةة  ْلعبةة  لقضةة. انةةلح ف یْلهلةةَد مةة  لةةی یْللعنةة ر
 ؛(13 ق:5241

باشود بور خفواء و  ی مویعه و سونین شویمسولم در بو یب شود و امورئو ا یدر سن جوان یمهد امام
سوت و پنجواه و یموه شوعبان سوال دویدر ن یشوان. مهودیبت او و عودم ظهوور ایرامون  یپ یاتیروا

[ ی؟ع؟ا آمد. او تنهوا فرزنود پودرش بووده و حسون]امام حسون عسوکریسامراء به دن در یپنج هجر
کن یاواخور عمورش بور جوار از جوز در ی  یفرزند گفتوه یزیونگ اشوت. موادر  کوه بوه آن نورجس   بوود 
کرده یالعسکر ین نسل پدرش زکیاز مورخ یشود. برخ می ن یونودارد[. ا یاند]که او فرزنود را انکار 

کووالم، اعتموواد کووه حسوون عسووکر نمووی بووه آن یاطووالق در   مسوولما   یالهوواد یفرزنوود علوو یشووود چوورا 
 ته است. گ اش یرا بر جا یفرزندش محمد مهد

 _ خبری( چ ارم( در صله تاریخ طبری)حد ثیقرن ُعر  ب بن سعد ُقرُطبی)قرن سوم و اوایب  .26
کنووونی  کتوواب  یوواد شووده  ؟جع؟و حنوورت مهوودی ؟ع؟از امووام حسوون عسووکری تاااریب طتااجیدر 

از ایون دو اموام هموام ذکوری بوه میوان نیاموده، اموا عریوب  تاریب طتجیاست. البته در قسمت اصلی 
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کوه بوه دلیول اهمیوت ایون اثور و  تاریب طتجی( به 23له را)جلد یازدهم صفحه این تکم نوشته اسوت 
کاشانی،  یرشیعی بودن آن قابل توجه است عریب بن سوعد ( 27-2ش: 4083-4078)صادقی 

صااله شووناس و پزشوو  دوران خلفووای اموووی انوودلس و نگارنووده اثوور توواریخی  قرطبووی مووورخ، سووتاره
 .(45-4ش، 4033زاده، تنهایی، محبوبه، سیده نرگس،  )فرخندهدر قرن چهارم است تاریب طتجی

 گیری نتیجه
کردنود و ای  هتاریخی به مرحلهای  از قرن سوم هجری پژوهش که مورخان بزرگ ظهوور  رسید 

کردنود. از نیموه دوم هموین قورن  در آثار خود به تاری  اسالم به مپابه سلسله حوادثی پیوسته نرر 
 ، ادلوووه والدت اموووام دوازدهوووم در آثووار تووواریخی بوووه چشوووم؟ع؟زموواندوران  یبووت صووو رای اموووام و 

 خووورد. در ایوون پووژوهش، بیسووت و پوونج اثوور توواریخی و علوووم مربوووط بووا آن بووا محوریووت منووابع مووی
گوردآوری شوده اسووت. بوه صوورت عموده مکاتوب تواری  و  یرشویعه اثنوی سونت اهل نگوواری  عشوری 

کتووب توواریخی بووا  انوود. هایوون ادلووه را آورد عووراق و شووام، ایووران، م وورب و انوودلس و دوره عپمووانی در 
گزارشهای  شیوه کوه نووعی خالصوه مختلف تدوین این  نویسوی در  هوا آموده اسوت. در قورون اخیور 

کان در این آثار به چشم کما رسد در هموین  می خورد. به نرر می آثار تاریخی متداول شد این ادله 
گیووری مکتووب  اسووالم از جملووه شووکلدوران بووا ت ییوور توودریجی پیاموودهای سیاسووی حووواد  صوودر 

کودتووای سووقیفه، پووار گزارشای  هخالفووت بعوود از  کنووده و هووای  از  کووه بووه صووورت پرا توواری  اسووالم 
را بعود از قورن هفوتم  ؟مهع؟بیوت اختصاصی ائمه اهلهای  نگاری شدند، تاری  می  یرمنسجم نقل

کوورد. البتووه دالئوول دیگوور بوواره آمووده  ی نیووز در ایوونرقووم زد و پدیووده سوونیان دوازده امووامی نیووز ظهووور 
گزارش ها عالوه بر والدت، تاری  و روز و محول ایون رویوداد، دیرزیسوتی اموام،  است. محتوای این 

کبووری و زمووان وقوووع آن در روزگووار خلیفوو ای خووای از خلفووای  ه یبووت صوو ری و موودت آن و  یبووت 
ن بابیوت بوه نیابوت و مودعیامسولله  ، القواب،؟ع؟نامه وی از نسول اموام حسوین عباس، نسب بنی

اضافه اطالع خلفا و عامه مردم از این موضوعات، خواتم ائموه اثنوی عشور دانسوتن اموام دوازدهوم، 
نووام مووادر مولووود و تبووار رومووی وی و حتووی حجووت حوو  دانسووتن او و پوودران بزرگوووارش و... را در بوور 

گووزارش ۀدارد. از مجموعوو گی امووام روایووی و ترکیبووی توواریخی از زنوودهووای  توووان بووه روش مووی هووا ایوون 
که بسیار نزدی  به قرائت شیعه امامیوه از ایون رویوداد اسوت. بوه روش  کشید  دوازدهم به تصویر 

  و تا حدودی علل پشت پرده آن را باز نمایاند. توان زوایای پنهان این تاری  می تحلیلی نیز
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 .0، شماره نامه پژوهش  تاریب فرهنگ و تتدن اسالم  ف؟جع؟ ، «نقش شیعیان امامی
تهوووران: مکتبوووح نینووووی ، تاااذکرل الخاااوا توووا(،  الدین ابوالمرفر)بی سوووبت الجووووزی، شووومس .04
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، تهوران: انتشوارات نگاری در اسالع تاریبش(، 4082زاده، هادی) سجادی، سیدصادق  عالم .05

 سمت.
 ، تهران: مرکز دائرةالمعارع اسالمی.ا ن خلکانش(، 4068سجادی، صادق) .00
ن امریکووا، ، دانشووگاه جوور  واشوونگتسااخنران  اقتااال و م اادویتم(، 5346سووروش، عبوودالکریم) .00
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، تلگووورام رسووومی دکتووور عبووودالکریم سوووروش: انااادر بااااب رقااا م(، 5348سوووروش، عبووودالکریم) .02

@DrSoroush. 
 ، قم: دارالکتاب االسالمی.اإلتباف ببال ارشراف ق(،4050شبراوی، عبداهلل بن محمد) .06
کاشوانی، مصووطفی) .02 نامه  ف؟جع؟اا ، «طهوار؟مهع؟کتواب شناسوی ائمووه ا»ش(، 4083-4078صوادقی 

 .5و  4، ش پژوهش  تاریب فرهنگ و تتدن اسالم 
گلپایگانی، لطف .07 گلپایگانی.منتخال االارش(، 4073اهلل) صافی   ، قم: دفتر آیح اهلل صافی 
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کتاااب ماااه تاااریب و  ماه، «الدین محموود ذهبووی شوومس»ش(، 4077علووی محموودی، زهوورا) .04 نامااه 
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 ، اصفهان: نشر عمادزاده.التالغه م دی منترر در ن جش(، 4022فقیه ایمانی، مهدی) .02
بررسی تحوالت اجتماعی _ سیاسی بور »ش(، 4087اهلل) نژاد، عنایت قجری، فاطمه  فاتحی .06

 .08، شماره مطالعات اد وات تطتیق ، «زندگی خیرالدین زرکلی و معاصرانش
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