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fزندگینامه حضرت مهدی

آخرين امام شیعیان در پانزدهم ماه شعبان 255 ق، علی رغم مراقبت های ويژه 

j چشم به جهان گشودند.  مأموران حکومت عباسی، در خانه امام عسکری 

تولد مخفیانه آن حضرت بی شباهت به تولد حضرت موسی j و حضرت 

ابراهیم خلیل j نیست.

نام: محمد بن الحسن

کنیه: ابوالقاسم

  aاکرم پیامبر  حضرت  کنیه  هم  و  نام  هم   fمهدی حضرت  زمان  امام 

است. در روايات آمده است که شايسته نیست آن حضرت را با نام و کنیه، اسم 

ببرند تا آن گاه که خداوند به ظهورش زمین را مزيّن و دولتش را ظاهر گرداند.

fالقاب امام زمان حضرت مهدی

مهدی، خاتم، منتظر، حجت، صاحب المر، صاحب الزمان، قائم و خلف صالح.

بودند. در  داده  لقب  مقدسه«  »ناحیه  را  ايشان  شیعیان در دوران غیبت صغری 

برخی منابع بیش از 180 لقب برای امام زمانa  بیان شده است.

fولدت امام زمان حضرت مهدی

وی يگانه فرزند امام عسکری علیه السلم يازدهمین امام شیعیان است. امام زمان 

حضرت مهدیf در سحرگاه نیمه شعبان 255 ق در سامّرا چشم به جهان 

بزرگوارشان  مادر  و  پدر،  سرپرستی  زندگی تحت  سال  پنج  از  و پس  گشود 

نرجس خاتون، در سال 260 ق به دنبال شهادت حضرت عسکریjـ همچون 
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حضرت عیسی j و حضرت يحییj که در سنین کودکی عهده دار نبّوت شده 

بودند ، در پنج سالگی منصب امامت شیعیان را عهده دار شدند. آن بزرگوار پس 

از سپری شدن دوران غیبت با تشکیل حکومت عدل جهانی احکام الهی را در 

سرتاسر زمین حاکمیت خواهد بخشید.

آخرين امام شیعیان در پانزدهم ماه شعبان 255 ق، علی رغم مراقبت های ويژه 

مأموران حکومت عباسی، در خانه امام عسکریj چشم به جهان گشودند. 

تولد مخفیانه آن حضرت بی شباهت به تولد حضرت موسیj و حضرت ابراهیم 

j نیست. همان گونه که اين دو پیامبر بزرگ الهی تحت شديدترين  خلیل 

تدابیر امنیتی فرعونیان و نمروديان به اراده خداوند و به سلمت در کنار کاخ 

فرعون و نمرود متولّد شدند.

تمام  عباسی  مأموران خلیفه  و  در حالی که جاسوسان  نیز   حضرت مهدی

بدون آن  و  امنیت  داشتند، در کمال  نظر  زير  را   j يازدهم  امام  وقايع خانه 

که دشمنان بويی ببرند، در سحرگاه روز جمعه نیمه شعبان قدم به جهان هستی 

گذاشتند.

سیمای امام زمان حضرت مهدی

پیامبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلم هر کدام در سخنان خود به اوصاف 

امام مهدی اشاره کرده اند. حضرت امام رضا j  در توصیف ويژگی های 

فرمايند:  می  حضرت  آن  برجسته  های  ويژگی  و  اخلقی  سجايای  و  چهره 

»قائم آل محمد هاله هايی از نور چهره زيبای او را احاطه کرده است رفتار 
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معتدل و چهره شادابی دارد. از نظر ويژگی های جسمی شبیه ترين فرد به رسول 

خدا است. نشانه خاّص او آن است که گرچه عمر بسیار طولنی دارد، ولی 

از سیمای جوانی برخوردار است،تا آن جا که هر بیننده ای او را چهل ساله يا 

کمتر تصور می کند. از ديگر نشانه های او آن است که تا زمان مرگ با وجود 

گذشت زمان بسیار طولنی هرگز نشان پیری در چهره او ديده نخواهد شد«.

حجت خدا

روزی عثمان بن سعید بن عمری به همراه حدود چهل نفر از بزرگان شیعه به 

حضور امام عسکریj، رسیدند تا درباره جانشین آن حضرت سؤال کنند و در 

آينده از ايجاد اختلف در مسئله امامت جلوگیری کنند. راوی می گويد: وقتی 

عثمان بن سعید به حضرت عسکری j، گفت: آمده ايم تا درباره مطلب مهمی 

j،فرمودند:  که شما به آن آگاه تريد از شما سؤال کنیم، حضرت عسکری 

به چه  j، فرمودند: آيا می خواهید بگويم  امام  از ساعتی  بنشین عثمان. پس 

منظوری آمده ايد؟ همه گفتند: ای فرزند رسول خدا، بفرمايید. آنگاه حضرت 

فرمودند: آمده ايد تا درباره حجت خدا و امام پس از من بپرسید. همه گفتند: 

آری. در اين لحظه ناگهان پسری که چهره درخشانی چون ماه داشت و از هر 

از من  بعد  فرمودند:  وارد شد. حضرت  بود  شبیه   ،j امام عسکری  به  حیث 

پیشوای شما و جانشینم اين فرزند من است. مواظب باشید پس از من در دين 

دچار آشفتگی نشويد...
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دوران زندگی امام زمان حضرت مهدی

دوران زندگی امام زمان حضرت مهدی به چهار دوره تقسیم می شود:

1( از تولد تا غیبت امام زمان حضرت مهدی

امام زمان حضرت مهدی پس از تولد حدود پنج سال تحت سرپرستی پدر 

بزرگوارشان امام عسکری   j  به  صورت نیمه مخفی زندگی کردند. يکی 

از کارهای بسیار مهمی که حضرت امام حسن عسکری j در اين دوره انجام 

دادند اين بود که امام زمان حضرت مهدی را به بزرگان شیعه معرفی کردند 

تا در آينده در مسئله امامت دچار اختلف نشوند.

2( غیبت صغری امام زمان حضرت مهدی

پس از شهادت حضرت امام حسن عسکری j در سال 260 ق دوره غیبت 

صغری آغاز شد و تا سال 329 ق ادامه پیدا کرد. در اين دوره امام زمان حضرت 

مهدی از طريق چهار نائب به ادامه امور مردم می پرداختند.

3(دوره غیبت کبری امام زمان حضرت مهدی

اين دوران از سال 329 ق شروع شد و تا زمانی که خداوند مصلحت بدانند ادامه 

خواهد داشت در اين دوره پاسخ به پرسش ها و احکام مردم بر عهده نايبان عام 

آن حضرت است و حضرت نايب خاصی برای اين دوره معرفی نکرده اند.

 4( دوره حکومت امام زمان حضرت مهدی

پس از ظهور، امام زمان حضرت مهدی بر اساس احکام اسلم حکومت واحد 

جهانی تشکیل خواهند داد که در سايه آن سرتاسر عالم پر از عدل و داد خواهد شد.
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صورت و سیرت امام زمان حضرت مهدی

و سني چنین  راويان حديث شیعي  را  j مهدي  و شمايل حضرت  »چهره 

، چشمانش سیاه و  ابرواني هللي و کشیده   ، اند چهره اش گندمگون  نوشته 

درشت و جذاب ، شانه اش پهن ، دندانهايش براق و گشاد ، بیني اش کشیده و 

زيبا، پیشاني اش بلند و تابنده . استخوان بندي اش استوار و صخره سان ، دستان 

و انگشتهايش درشت .گونه هايش کم گوشت و اندکي متمايل به زردي  ،که 

از بیداري شب عارض شده،بر گونه راستش خالي مشکین . عضلتش پیچیده 

و محکم ، موي سرش بر لله گوش ريخته ، اندامش متناسب و زيبا ، هیاتش 

خوش منظر و رباينده ، رخساره اش در هاله اي از شرم بزرگوارانه و شکوهمند 

غرق، قیافه اش از حشمت و شکوه رهبري سرشار ، نگاهش دگرگون کننده ، 

خروشش درياسان ، و فريادش همه گیر« .

پیامبران  ذخاير  دارنده  و  است  بسیار  حکمت  و  علم  صاحب  مهدي  حضرت 

است . وي نهمین امام است از نسل امام حسین j اکنون از نظرها غايب است 

. ولي مطلق و خاتم اولیاء و وصي اوصیاء و قائد جهاني و انقلبي  اکبر است . 

چون ظاهر شود ، به کعبه تکیه کند ، و پرچم پیامبر ) ص ( را در دست گیرد 

و دين خدا را زنده و احکام خدا را در سراسر گیتي جاري کند . و جهان را 

پر از عدل و داد و مهرباني کند .حضرت مهدي  در برابر خداوند و جلل 

خداوند فروتن است . خدا و عظمت خدا در وجود او متجلي است و همه هستي 

او را فراگرفته است . مهدي عادل است و خجسته و پاکیزه ذره اي از حق 
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را فرو نگذارد . خداوند دين اسلم را به دست او عزيز گرداند . در حکومت 

او ، به احدي ناراحتي نرسد مگر آنجا که حد خدايي جاري گردد .مهدي

حق هر حقداري را بگیرد و به او بدهد . حتي  اگر حق کسي زير دندان ديگري   

باشد ، از زير دندان انسان بسیار متجاوز و غاصب بیرون کشد و به صاحب حق 

و   ، مستکبران  و  جباران  مهدي حکومت  هنگام حکومت  به   . باز گرداند 

نفوذ سیاسي   منافقان و خائنان ، نابود گردد . شهر مکه ،قبله مسلمین ، مرکز 

حکومت انقلبي مهدي  شود . 

نخستین افراد قیام او ، در آن شهر گرد آيند و در آنجا به او بپیوندند ...برخي 

به او بگروند وبا ديگران جنگ کند ، و هیچ صاحب قدرتي و صاحب مرامي   

، باقي   نماند و ديگر هیچ سیاستي و حکومتي ، جز حکومت حقه و سیاست 

عادله قرآني   ، در جهان جريان نیابد . آري ، چون مهدي قیام کند زمیني  

نماند ، مگر آنکه در آنجا گلبانگ محمدي : اشهد ان ل اله ال ال ، و اشهد 

مردم   همه  مهدي:به  زمان حکومت  .در  بلند گردد   ، ال  رسول  محمداً  ان 

و سنت  با کتاب خدا  ها  خانه  در  زنان  آنجا که  تا   ، بیاموزند  علم  و  حکمت 

پیامبر ) ص ( قضاوت کنند . در آن روزگار ، قدرت عقلي توده ها تمرکز يابد 

. مهدي با تأيید الهي   ، خردهاي مردمان را به کمال رساند و فرزانگي  در 

همگان پديد آورد ... .مهدي: فرياد رسي است که خداوند او را بفرستد تا 

به فرياد مردم عالم برسد .در روزگار او همگان به رفاه و آسايش و وفور نعمتي  

بیمانند دست يابند . حتي   چهارپايان فراوان گردند و با ديگر جانوران ، خوش 
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و آسوده باشند . زمین گیاهان بسیار روياند آب نهرها فراوان شود ، گنج ها و 

دفینه هاي  زمین و ديگر معادن استخراج گردد . در زمان مهدي آتش فتنه 

ها و آشوبها بیفسرد ، رسم ستم و شبیخون و غارتگري برافتد و جنگها از میان 

برود .در جهان جاي ويراني نماند ، مگر آنکه مهديآنجا را آباد سازد .در 

قضاوتها و احکام مهدي و در حکومت وي ، سر سوزني  ظلم و بیداد بر 

کسي نرود و رنجي بر دلي ننشیند .مهدي ، عدالت را ، همچنان که سرما و گرما 

وارد خانه ها شود ، وارد خانه هاي مردمان کند و دادگري او همه جا را بگیرد .

اصحاب و یاران امام زمان حضرت مهدی

1. عثمان بن سعید عمروی )متوفای سال 265 ق.(.

2. محمد بن عثمان عمروی )متوفای سال 304ق.(.

3. حسین بن روح نوبختی )متوفای سال 326ق.(.

4. علی بن محمد سمری )متوفای سال 329ق.(.

ايام  امام زمان حضرت مهدی بودند که در  اين چهار تن نماينده بلفصل 

غیبت صغری، پس از شهادت امام حسن عسکری، از سال 260 تا 329، به 

وشیعیان   مهدی حضرت  زمان  امام  میان  واسطه  ترتیب،  به  سال   70 مدت 

ايشان بودند. اين چهار نفر به »نّواب اربعه« مشهورند. 

ولی در هنگام خروج آن حضرت، 313 نفر از يارانش به او پیوسته و نخستین 

هسته لشکريان امام زمان حضرت مهدی را تشکیل می دهند. علوه بر آنان، 

هزاران نفر در ايام غیبت آن حضرت به اين مقام ارجمند نايل شده اند که بر 
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ايام  افراد بسیاری در  پنهان مانده است و پنهان خواهد ماند. همچنین  ديگران 

غیبت به محضرش شرفیاب گشته و از عناياتش بهره مند شده اند که در اين جا 

به نام برخی از آنان اشاره می  گردد:

1. اسماعیل بن حسن هرقلی.

2. سید محمد بن عباس جبل عاملی.

3. سید عطوه علوی حسنی.

4. امیراسحاق استرآبادی.

5. ابوالحسین بن ابی بغل.

6. شريف عمر بن حمزه.

7. ابوراجح حمامی.

8. شیخ حر عاملی.

9. مقدس اردبیلی.

10. محمد تقی مجلسی.

11. میرزا محمد استرآبادی.

12. علمه بحر العلوم.

13. شیخ حسین آل رحیم.

14. ابوالقاسم بن ابی جلیس.

15. ابو عبداّل کندی.

16. ابو عبداّل جنیدی.
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17. محمد بن محمد کلینی.

18. محمد بن ابراهیم بن مهزيار.

19. محمد بن اسحاق قمی.

20. محمد بن شاذان نیشابوری.

: زمامداران معاصر امام زمان حضرت مهدی

امام زمان حضرت مهدی از زمان تولد )سال 255 هجری( تا زمان ظهور و 

تشکیل حکومت جهانی، با تمام حاکمان و زمامداران کشورهای اسلمی و غیر 

اسلمی، معاصر بوده و خواهد بود؛ اما خلفای عباسی که در ايام غیبت صغرای 

آن حضرت بر مسلمانان حکومت راندند، عبارتند از:

1. مهتدی عباسی )255 - 256ق.(.

2. معتمد عباسی )256 - 279ق.(.

3. معتضد عباسی )279 - 289ق.(.

4. مکتفی عباسی )289 - 295ق.(.

5. مقتدر عباسی )295 - 320ق.(.

6. قاهر عباسی )320 - 322ق.(.

7. راضی عباسی )322 - 329ق.(.

8. متقی عباسی )329 - 333ق.(.

هنگامی که امام زمان حضرت مهدی ظهور کند و قیام آزادی بخش وی 

فراگیر شود، برخی از سلطین و حاکمان کشورها در برابر او تواضع نموده و 



در انتظار آفتاب 18
سر تسلیم فرود می آورند .

برخی ديگر با آن حضرت، به مقابله و منازعه بر می خیزند و پس از درگیری، متحمل 

شکست و اضمحلل خواهند شد و حکومت آن حضرت، از شرق تا غرب کره 

زمین را فرا خواهد گرفت. در اين باره، روايات فراوانی از معصومین     نقل  شده 

است که برای نمونه، حديثی را از امام محمد باقرj بیان می کنیم:

صر، تُطوى  له الأرُض  َّ يّدٌ بالن عِب، مُؤ ُّ َعن أبي جعفرj  قال: القاِئمُ مِنّا مَنُصورٌ بالر

هُ دينهُ على الدّيِن كُلّه ولو  َّ يُظِهرُ الل وَتظهَرُ لَهُ اللكنوزُ ويبلُغ ُسلطانه المشرَق والمغرَِب و
هِ عيسى بن  َّ ينزُل روحُ الل كَرِهَ المُشركون فلا يَبقى  على وجهِ الأرِض خراٌب إلّا عمّر و

مريم فيُصلّي خلفه.1
در  او  برای  از  زمین  است.  نصر  به  مؤيّد  و  رعب  به  منصور  ما  از  کننده  قیام 

نورديده شود و گنج های پنهان را برای او آشکار کند. سلطنت و حکومت او 

شرق و غرب را فرا خواهد گرفت و خداوند منان، به دست او دين خود را بر 

همه دين ها غالب گرداند، اگر چه مشرکان را خوش نیايد. در روی زمین هیچ 

خرابی باقی نماند، مگر اين که آبادش کند و روح اّل، عیسی بن مريم از آسمان 

نازل شده و بر او اقتدا کند و پشت سرش نماز بخواند.

همسر و فرزندان امام زمان

اين پرسش که آيا امام زمان  همسر و فرزند دارد يا خیر، از جمله پرسش 

1-ر. ک: محمد بن حسن حر عاملي، وسائل الشیعه الي تحصیل مسائل الشريعه، تصحیح و تحقیق: عبدالرحیم رباني 

شیرازي، چاپ هشتم: تهران، اسلمیه، 1373، ج 14، باب 1و 2 از ابواب مقدمات النکاح و آدابه، صص -2 9. 
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هايی است که در جامعه ما بسیار مطرح می شود و در کتاب ها و منابع مطالعاتی 

به استناد  موضوع مهدويت هم پاسخ روشنی به آن داده نشده است. گروهی 

برخی روايات و قواعد عمومی اسلم معتقدند که امام مهدی  ازدواج کرده 

است و همسر و فرزند دارد.

گروهی هم با توّجه به پاره ای ديگر از روايات بر اين باورند که آن حضرت 

همسری اختیار نکرده است. در اين جا برای روشن شدن پاسخ اين پرسش، به 

بررسی ادلّه و مستندات اين دو گروه می پردازيم.

1. باورمندان به ازدواج امام زمان کسانی که معتقدند امام مهدیازدواج 

کرده است، به دو دسته دلیل استناد می کنند:

الف( رواياتی که در فضیلت ازدواج وارد شده و در آنها تأکید شده است که 

ازدواج، سنّت پیامبر اکرم  است و هرکس از آن روی گرداند، از پیامبر 

نیست.1محّدث نوری رحمه ال در پاسخ کسانی که می گويند: »معلوم نیست 

حضرت حّجتا اولد و عیال داشته باشد«، می نويسد:چگونه ترک خواهند 

فرمود چنین سنّت عظیم جّد اکرم خود را با آن همه ترغیب تحريص2که در 

فعل آن و تهديد و تخويف3در ترکش شده و سزاوارترين امّت در اخذ به سنّت 

پیغمبر ، امام هر عصر است و تاکنون کسی ترک آن را از خصايص آن 
جناب نشمرده است.4

1-همان
2-تشويق	کردن.	

3-	برحذر	داشتن. 
4-ميرزا	حسين	نوري،	نجم	الثاقب،	چاپ	نهم:	قم،	مسجد	مقدس	جمکران،	1384،	ص403.	
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ب( روايات، دعاها و زيارت هايی است که درآنها به نوعی به همسر و فرزند 

داشتن آن حضرت تصريح يا اشاره شده است. از آن جمله می توان به موارد 

زير اشاره کرد:

1:  شیخ طوسی درباره غیبت امام مهدی به نقل از مفّضل بن عمر، روايتی 

بتوان دريافت که آن  از آن  نقل کرده است که شايد  امام صادق از  را 

حضرت فرزند دارد:

همانا صاحب اين امر دارای دو غیبت است: يکی از آن دو چندان به درازا می کشد 

که برخی از مردم می گويند: او مرده است و بعضی می گويند: او کشته شده 

است و عّده ای از ايشان می گويند: او رفته است. تا اين که از يارانش جز افراد 

اندکی، کسی بر امر او باقی نمی ماند و از جايگاهش نه کسی از فرزندانش و 

نه ديگری آگاهی دارد، مگر همان خدمت گزاری که به کارهای او می رسد1.

به نظر می رسد استدلل به روايت ياد شده چندان درست نباشد؛ زيرا نعمانی نیز در 

کتاب خود همین روايت را نقل کرده است، ولی پايان آن، با آنچه از شیخ طوسی 

نقل شد، متفاوت است و نمی توان از آن استفاده کرد که آن حضرت فرزندی 

دارد. متن روايت چنین است: »و از جايگاهش هیچ کس از دوست و بیگانه آگاهی 

نمی يابد، مگر همان خدمت گزاری که به کارهای او می رسد«.2 عّلمه سید جعفر 

مرتضی عاملی در اين زمینه می نويسد:

با توّجه به يکی بودن روايت از نظر طوسی و نعمانی و وجود چنین اختلفی در 
1-کتاب	الغيبه	)طوسي(،	ص	102؛	بحارالنوار،	ج	52،	صص	152	و	153،	ح	5.

2-کتاب	الغيبه	)نعماني(،	باب	10،	ص	172،	ح	5.
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محّل مورد استشهاد، روايت مزبور قابل استدلل نیست.1

برای  به متن روايت شیخ طوسی وارد شده است که  نیز  اشکال های ديگری 
رعايت اختصار به همین مقدار بسنده می کنیم.2

2: ابوبصیر از امام صادق علیه السلم نقل می کند که فرمود:

گويا می بینم که قائمبا خانواده و فرزندانش در مسجد سهله فرود آمده است.3 

3: در بخشی از صلوات معروف به ضراب اصفهانی که از امام عصر علیه السلم 

نقل شده و خواندن آن در عصر روزجمعه سفارش گشته، چنین آمده است:

بار خدايا، به او درباره خودش، فرزندانش، شیعیانش، رعیتش، خاّصش، عامش، 

دشمنش و همه اهل دنیا، عطا فرما آنچه را که ديده اش را روشن و دلش را 
مسرور گرداند.4

4: در يکی از دعاهای عصر غیبت از امام رضا علیه السلم نقل شده، عبارتی 
مشابه صلوات ضراب اصفهانی آمده است.5

محّدث نوری، ادعیه و زيارات ديگری را نیز نقل می کند که در آنها تعابیری 

چون »ذريته«،»ولده«،»اهل بیته« به کار رفته است و به نوعی به همسر و فرزند 

2	-	سيد	جعفر	مرتضي	عاملي،	جزيره	خضرا	در	ترازوي	نقد،	ترجمه:	محمد	سپهري،	چاپ	سوم:	قم،	دفتر	
تبليغات	اسلمي	حوزه	علميه	قم،	1377،	ص	218؛	شيخ	محمد	تقي	شوشتري،	الخبار	الدخيله،	تصحيح:	

علي	اکبر	غفاري،	تهران،	مکتبه	الصدوق،	1401	هـ.	ق،	ج1،	ص	150؛	سيد	محمد	صدر،	تاريخ	الغيبه	
الکبري،	بيروت،	دارالتعارف،	1395	هـ.	ق،	ص	70.

2-ر.	ک	:	ابوالفضل	طريقه	دار	)ترجمه	و	تحقيق(،	جزيره	خضرا،	افسانه	يا	واقعيت	؟!،	چاپ	هفتم:	قم،	
بوستان	کتاب،	1382،	ص	218.

3-بحارالنوار،	ج	52،	ص	317،	ح	13.
4-همان، ص 22، ح 14.

5-ر. ک : بحارالنوار، ج 95، ص 332.
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داشتن امام عصر  اشاره دارد.1

 2. منکران ازدواج امام زمان

بر  افزون  هستند،   عصر امام  داشتن  فرزند  و  ازدواج  منکر  که  نیز  کسانی 

خدشه در سند يا دللت روايات مورد استناد گروه نخست،2 به رواياتی استناد 

می کنند که در اين جا به برخی از آنها اشاره می کنیم.

الف( شیخ طوسی از حسن بن علی خزاز نقل می کند:

علی بن ابی حمزه3بر ابی الحسن رضا وارد شد و به آن حضرت عرض 

جّدت،  از  »من  گفت:  او  پس  »آری.«  فرمود:  امامی؟« حضرت  تو  »آيا  کرد: 

جعفر بن محّمد  شنیدم که می فرمود: امامی وجود ندارد، مگر اينکه نسلی 

از او به جا می ماند.« پس فرمود:

ای پیرمرد! فراموش کرده ای يا خود را به فراموشی زده ای. جعفر اين گونه 

نگفت، بلکه جعفر گفت: امامی وجود ندارد، مگر اين که فرزندی دارد؛ به جز 

امامی که حسین بن علی » درود بر آنها باد« پس از او از قبر بیرون می آيد؛ 

همانا او فرزندی ندارد.

پس گفت: راست گفتی، فدايت شوم، شنیدم که جدت چنین می فرمود4.
1-ر. ک : نجم الثاقب، صص -403 406.

2-ر.	ک	:	دراسه	في	علمات	الظهور	و	الجزيره	الخضراء،	صص	-230	233.	
3-- او يکي از سران واقفه بود. گفتني است »واقفه« اسم عام براي هر گروهي است که بر خلف جمهور در 
يکي از مسائل امامت در قبول رأي اکثريت توقف مي کرده اند ولي معمول اين لقب نام عمومي فرقي از شیعه 
است که در مقابل »قطعیه« منکر رحلت امام موسي کاظمj شدند و امامت را به آن حضرت قطع کردند و 
منکر امامت فرزندش شدند. محمد جواد مشکور، فرهنگ فرق اسلمي، چاپ دوم: مشهد، بنیاد پژوهش هاي 

اسلمي آستان قدس رضوي، 1372، صص 454 و 456.
4-کتاب	الغيبه	)طوسي(،	صص	134و	135؛	محمد	بن	جرير	طبري،	دليل	المامه،	نجف	اشرف،	
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ب( مسعودی نیز در إثبات الوصیة، روايتی مشابه همین روايت نقل کرده است1

نا گفته نماند که برخی از عالمان شیعه گفته اند مراد اين روايت از اين که می گويد» 
او فرزندی ندارد«، اين است که »او فرزندی که امام باشد، ندارد«.2

در اين بررسی دليل و مستندات دو گروه بايد دو نکته را يادآور شويم:

يک، در مورد اين پرسش که آيا امام زمان همسر و فرزند دارد يا خیر؟ به 

صراحت و با قطع و يقین نمی توان اظهار نظر کرد، ولی اين جای هیچ گونه 

میزان  در  پرسش،  اين  پاسخ  نشدن  روشن  يا  شدن  روشن  زيرا  نیست  نگرانی 

معرفت و اطاعت ما نسبت به آن حضرت هیچ تأثیری ندارد. از اين رو، هرگز 

نبايد خود را آن چنان به اين گونه پرسش ها مشغول داريم که از وظايف اصلی مان 

نسبت به حّجت خدا باز مانیم.

 دو- حتّی اگر بپذيريم که امام زمان  همسر و فرزند دارد، هیچ لزومی ندارد 

که آنها چون خود امام زمان دارای عمر طولنی باشند، چون داشتن عمر 

طولنی تنها برای آن حضرت ضروری است و همسر و فرزندان آن حضرت 

می توانند چون ديگر انسان ها باشند.

منظور از غیبت صغري و كبري چیست؟ به چه معنا است؟

پس از شهادت امام يازدهم j از سال 260 قمری تا سال 329 يعنی حدود 69 سال دوره

الحيدريه،	1382	هـ.	ق،	صص	130و	131،	بحارالنوار،	ج53،	ص	75،	ح	77. 
1-علي	بن	حسين	مسعودي،	اثبات	الوصيه،	قم،	بصيرتي،	بي	تا،	ص	201.	

2-ر.	ک	:	نجم	الثاقب،	ص407.	شفيعي	سروستاني،	ابراهيم)	1343	(،	پرسش	از	موعود،	تهران:	
موعود	عصر،	چاپ	اول	
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 ) غیبت صغری ( بود و از آن پس تا کنون و تا آنگاه که امام قائم  ظهور فرمايد 

دوره ) غیبت کبری ( است . 

در غیبت صغری رابطه مردم با امام  بکلی قطع نشد اما محدود بود و هر فردی 

از شیعه می توانست بوسیله ) نواب خاص ( که از بزرگان شیعه بودند مشکلت 

و مسائل خود را بعرض امام برساند و توسط آنان پاسخ دريافت دارد و احیاناً 

به حضور امام شرفیاب شود اين دوره را می توان دوران آمادگی برای غیبت 

کبری دانست که در آن ارتباط قطع شد و مردم موظف شدند در امور خود به 

نواب عام يعنی فقهاء و آگاهان به احکام شرع مراجعه کنند .

 اگر غیبت کبری يک باره و ناگهان رخ می داد ممکن بود موجب انحراف 

مدت  طول  در  و  تدريج  به  اما  نباشد  آن  پذيرش  آماده  ذهنها  و  شود  افکار 

غیبت صغری ذهنها آماده شد و بعد غیبت کامل آغاز گرديد و نیز ارتباط با 

امام توسط نواب خاص در دوران غیبت صغری و همچنین شرفیابی برخی از 

شیعان به خدمت امام قائم در آن دوره مسئله ولدت و حیات آن گرامی 

را بیشتر تثبیت کرد و اگر غیبت کبری بدون اين مقدمات شروع می شد شايد 

اين مسائل تا اين حد روشن نمی بود و ممکن بود برای برخی ايجاد ترديد و 

اشکال نمايد خدای متعال به حکمت خويش غیبت امام زمان  را ،همانطور 

که از پیش پیامبر صلی اّل علیه و آله و ائمه jخبر داده بودند ، به دو گونه 

غیبت  برای  آمادگی  جهت  تر  کوتاه  مدتی  طی  تر  خفیفی  غیبتی  داد  قرار 

کامل که آن ) غیبت صغری ( است و پس از آن غیبت بزرگ و طولنی که 
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آن ) غیبت کبری ( است تا بدين ترتیب پیروان اهل بیت بر ايمان و پیروی 

خويش استوار و ثابت قدم بمانند و اعتقاد قلبی خود را نسبت به امام خويش 

از دست ندهند و در انتظار او و فرج الهی بسر برند و در مدت غیبت به دين 

الهی تمسک جويند و خودسازی کنند و به وظايف مذهبی خود عمل نمايند تا 

فرمان الهی در مورد ظهور و قیام امام عصر  در رسد و به سعادت و نجات 

کامل نائل آيند .

امام مهدی  بنابر قول مشهور ، در سال 255 ق چشم به جهان گشود . پنج 

سال بعد ، پس ازشهادت امام حسن عسکری j مأموران دستگاه عباسی ، به 

خانه امام  هجوم برده و در جستجوی فرزند و جانشین آن حضرت برآمدند  

تهديد  را  امام آينده  معلوم شد که خطر جدی جان   ، پیشامد  اين حادثه و  از 

می کند .لذالزم بودجهت محفوظ ماندن جان باقیمانده سلسله امامت و سلله 

خاطر  همین  به  و  آيد  عمل  به  جدی  اقدامی   ، بشريت  بزرگ  ومصلح  نبوت 

حضرت از تیررس چشمان کارگزاران خلفای عباسی پنهان گرديد . 

غیبت امام زمان  برای شیعیان بسیار سخت و دشوار بود واحتمال قوی بود 

اين  برای  ولی   ، تشتت شوند  و  و سرگردانی  دوران دچار حیرت  اين  در  که 

که شیعیان به غیبت امام عادت کنند و باغیبتش دچارشک و ترديد نشوند 

واحساس وحشت نکنند ، پیامبر اکرم صلی ال علیه وآله وسلم و ائمه معصومین 

بیانات نورانی  انديشیده بودند و در  علیهم السلم ازسالها قبل ، تدابیر لزم را 

و پرمحتوای خويش ، مساله غیبت را به طور گسترده يادآوری نموده وافکار 
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عمومی را جهت پذيرش غیبت مهیا ساخته بودند 1. 

به امام زمان  و غیبت آن حضرت   برخی از محدثین شیعه ، اخبارمربوط 

را از پیغمبر اکرم صلی ال علیه وآله وسلم و ازائمه معصومین علیهم السلم به 

ترتیب نقل کرده اند . 2 در آن احاديث اوصاف وويژگي های غیبت ، بیان شده 

و درطول تاريخ طبق آن به وقوع پیوسته کسانی که در دوره غیبت صغری ، 

نیابت داشتند و بااسم و مشخصات معرفی شده بودند ، » نايب خاص « نامیده 

شده و نايبان خاص امام زمان j را نواب خاص » نواب اربعه « می گويند  است . 

وقوع غیبت حضرت ، خود ، يکی از دليل قطعی صدق اين احاديث و صدق 

اين احاديث هم ، دلیل قطعی بر صحت امامت او ، و دلیل روشنی بر اين که » 

مهدی موعود « جز او کس ديگری نیست ، زيرا چنین ويژگي هايی در غیر او 

ديده نشده است . 

غیبتی که در احاديث پیشگويی شده بود ، در دو مرحله به وقوع پیوست : غیبت 

صغری به دوره ای از غیبت اطلق می شود که امام زمان  از انظارعمومی غايب 

بوده و نايبانی راانتخاب کرده بود ، تا توسط آنان باشیعیان در ارتباط باشد . برای 

آغازغیبت صغری ، مبدأ دقیقی ، در دست نداريم که بتوانیم بدان اشاره کنیم 

وبگويیم مثًل در فلن روز يافلن ساعت آغاز شده است ، بلکه به طورکلی 

1-	اثبات	الهداه	،	ج	6	،	ص	386	،	حديث	97	فيض	السلم	،	نهج	البلغه	،	کلمات	قصار	،	
شماره	139	کلينى	،	محمدبن	يعقوب	،	اصول	کافى	،	ج	2	،	باب	غيبت	،	ح	1	،	15	طوسى	،	

محمدبن	حسن	،	کتاب	الغيبه	،	ص	160	،	ح	.	118	. 
2-صدوق	،	محمدبن	على	بن	بابويه	،	کمال	الدين	،	صص	256	به	بعد	.	.	
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می توان گفت : غیبت صغری اززمان شهادت امام حسن عسکری j در هشتم 

 ، امامت گرديد  امر  متولی   ربیع الول سال 260 ق که حضرت ولی عصر

آغاز شده و باوفات » علی بن محمد سمری « چهارمین و آخرين نايب حضرت 

، درنیمه شعبان سال 329 ق پايان يافته است . مدت غیبت صغری طبق آنچه که 

بیان شد ، مدت غیبت صغری نزديک به 70 سال است . لیکن برخی مدت آن را 
74 سال نوشته اند . 1

اين دسته از علما ، مبدأ غیبت صغری را ، سال تولد آن حضرت يعنی سال 255 

ق ، به حساب آورده اند . به نظر می رسد ، 70 سال نزديک به واقع باشد زيرا 

 ، بود  ديدگان  از  غايب   ، پدرش  زمان حیات  در   زمان امام  اينکه  باوجود 

لیکن اين غايب بودن از غیبت صغری محسوب نمی شود چون در زمان حیات 

پدربزرگوارش ، منصب ومسؤولیت امامت را به عهده نگرفته بود و بعد از وفات 

پدر متولی امامت گرديد و وقتی ما از غیبت او بحث می کنیم ، مراد ما آن غیبتی 

است که همراه و ملزم با امامت باشد نه هرغیبتی . 

بنابراين ، غیبت صغری يعنی : غیبتی که وصف امامت وداشتن نواب خاص ، 

همراه و ملزم آن باشد و چنین غیبتی از هشتم ربیع الول سال 260 ق شروع و 
درنیمه شعبان سال 329 ق خاتمه يافته است . 2

 غیبت کبری پس از سپری شدن دوره غیبت صغری ، غیبت کبری و طولنی 

به امروز  تا  با نواب ، شروع شده و  نیابت خاصه و مکاتبات حضرت  باخاتمه 
1-طبرسى	،	فضل	بن	حسن	،	اعلم	الورى	،	ص	616	سليمان	،	کامل	،	يوم	الخلص	،	ص	.	147	.	

2-صدر	،	سيدمحمد	،	تاريخ	الغيبه	الصغرى	،	ص	.	417	
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ادامه دارد . ويژگیهای اين غیبت در ادامه بحث روشن خواهدشد . پیشگويی دو 

نوع غیبت احاديث بسیاری از ائمه هدی علیهم السلم و پیامبر اکرم صلی ال علیه وآله 

وسلم نقل شده ، که درآنها برای حضرت دو نوع غیبت پیش بینی کرده اند .

 اين بخش از بحث و روايات مربوط به آن و تحقق عینی آنها در خارج ، برای 

ما شیعیان اهمیت خاصی دارد و جواب برخی ازاشکالت و ايرادهايی است که 

برخی نويسندگان معاصر ، در اثربی توجهی يا از روی غرض واردکرده اند . 

بنابراين ، برای روشن شدن حقیقت به دو نمونه از آن احاديث اشاره می کنیم 

... امام علی j به نقل از پیامبراکرممی فرمايد : » . . . ثم يغيب عنهم امامهم 

ّله  ّله و يكون له غيبتان : احدهمااطول من الاخرى ، ثم التفت الينارسول الل ماشاءالل
فقال رافعا صوته : الحذرالحذر اذا فقدالخامس من ولدالسابع من ولدى « . . . سپس 
امامشان تا مدتی که خدابخواهد از ديدگان پنهان می گردد ، و برای او دو غیبت 

خواهد بود که يکی از آنهاطولنی تر از ديگری است . 

سپس رسول خدا نگاهی به ما کرد و با صدای بلندفرمود : هشیار و آگاه 

باشید هنگامی که پنجمین از نسل هفتمین فرزندم از ديده هاناپديد شود 1. 

يله والاخرى قصيره ،   امام صادق   می فرمايد : » للقائم غيبتان : احداهما طو

فالاولى يعلم بمكانه فيها خاصه من شيعته ، والاخرى لايعلم بمكانه فيهاالاخاصه مواليه 
فى دينه « 2

1-مجلسی ، محمدباقر ، بحارالنوار ، ج 52 ، ص . 380 . 
2-مقصود خادمان و اهل بیت آن حضرت ويا همان سی نفری که همراه حضرت هستندکه	در	روايات	به	آنها	

اشاره	شده	است 
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برای قائمدو غیبت است : يکی طولنی و ديگری کوتاه ، در اولی تنهاخواص 

شیعیان از جايگاه او مطلع خواهندبود ، در دومی فقط نزديکترين خواص اوکه 
متصدی خدمت او هستند1

نوع  دو  پیشگويی  درباره  زيادی  احاديث   . بود  خواهند  باخبر  وی  جايگاه  از 

غیبت وارد شده است که فقط نه حديث در » غیبت نعمانی « نقل شده است . 

نقل  بعداز   ، است  چهارم هجری  قرن  ازاعلم  که   ، نعمانی  ابراهیم  بن  محمد 

اين احاديث ، چنین نتیجه گیری می کند : » اين احاديثی که بیانگر دو غیبت 

برای قائم   است ، احاديثی است که بحمدال نزد ما از صحت برخوردار 

است و خداوند گفتارامامان راروشن نموده و دلیل راستگويی ايشان را در آن 
آشکارساخته است . «2

9 - در عین حال » ساشدنیا « ازنويسندگان معاصر ، می نويسد : » قابل توجیه 

در    زمان امام  نواب خاص  که   ، غیبت صغری  دوران  که  بپذيريم  است 

آن دوره ، مسؤولیت نیابت را به عهده داشتند ونزديک به هفتادسال ازتاريخ 

از خلفای  با خلفت شش تن  به خوداختصاص دادند ، مصادف و مقارن  را 

عباسی بوده است . 

تقسیم غیبت کوتاه و طولنی ، ابداع فقهای امامیه باشد ، در تايید اين تقسیم 

8-1	نعمانى	،	محمدبن	ابراهيم	،	کتاب	الغيبه	،	ص	170	،	حديث	اول	بشاره	السلم	،	
ص	164	کلينى	،	محمدبن	يعقوب	،	همان	،	ص	140	صافى	،	لطف	ال	،	منتخب	الثر	،	

ص	251	،	باب	.	26	. 
2-نعمانی ، محمدبن ابراهیم ، همان ، ص . L= .10sacheaia,Op.Cit, =L} 125 173 ، به نقل ازتاريخ 
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