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  حکیمه خاتون، شاهد والدت

  یبرع ینیسح يدهم دیس

  1386 راهب، اولشماره  ،مشرق موعود فصلنامه

  

  

  چکیده

پردازد که آن بانوي گرامی نقل  کند و به وقایعی می را بررسی می 7این نوشتار، زندگی حکیمه خاتون، دختر امام جواد
  .و چگونگی تولد آن حضرت و مسائل پیرامون آن 7کرده است؛ حکایاتی درباره مادر امام عصر

اکثر وقایع ایـن  . را پس از تولد مشاهده کرد و او را در آغوش کشید 7حکیمه خاتون اول کسی بود که حضرت مهدي
است؛ برخالف عقیده برخـی از علمـاي    7کند، دلیلی بر تولد و حیات حضرت مهدي ایام که آن حکیمه فاضله نقل می

را از عـدل و  شود و جهان پر از ظلـم   سنت که معتقدند آن حضرت هنوز متولد نشده است و در پایان تاریخ متولد می اهل
در این نوشتار، براي برطرف کردن هرگونه شک و شبهه درباره صحت و سقم روایـات، نخسـت بـه    . داد خواهد گستراند

  .کنیم پردازیم، سپس به اصل روایات که در منابع مختلف ذکر شده، اشاره می جرح و تعدیل راویان می
  

  واژگان کلیدي

  .، راویان از حکیمه خاتون7زمان ، تولد امام7حکیمه خاتون، مادر امام زمان
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  مقدمه

و تولـد آن   7اطالعات درباره تولد، کودکی و زندگی حکیمه خاتون اندك است و تنها مواردي را درباره مادر امام عصر
  .شود حضرت شامل می

در ایـن خانـدان دو نفـر بـه نـام      . رود  بیت عصمت و طهارت به شمار می نام دارد و از خاندان اهل 1»حکیمه«آن مخدره 
حضور داشت و کیفیـت   7که به هنگام تولد امام جواد 7جعفر یکی حکیمه، دختر امام موسی بن :ندمعروف» حکیمه«

هاي  ا درك کرده است و امروزه در کوهوي از زنان محترم بوده که محضر سه امام ر 2.کند والدت آن حضرت را بیان می
وي کـه مـادرش   . اسـت  7دیگري، حکیمه دختر امـام جـواد   3اطراف بهبهان مزاري منسوب به آن مخدره وجود دارد؛

ممتـاز بـه شـمار     7از دیگـر اوالد امـام جـواد    7سمانه مغربی کنیز امام بود، در فضل و منقبت پس از امـام هـادي  
کسی در زهد و تقـوا بـه   . رفت نیز بود، از بهترین زنان عصر خویش به شمار می 7اديسمانه که مادر امام ه. رفت می

  :اند فرموده 7مهزیار به روایت امام جواد فرج و علی بن محمد بن. دار بود رسید و بیشتر ایام را روزه مرتبه او نمی
گـران بـه او    او راه ندارد و کید و مکـر جبـاران و سـتم   همانا سمانه خانمی است که به حق من عارف بوده و از اهل بهشت است، شیطان در 

  4.شود نرسد و او همیشه در نظر خداوند است و از اُمهات صدیقین و صالحین جدا نمی

  : عبداهللا گوید فرج بن محمد بن
، او را ...ي است با این اوصـاف اي آمده و در آن کنیز قافله: مرا دعوت کرد و هفتاد دینار به من داد و فرمود 7علی الجواد ابوجعفر محمد بن

  5.و نامش سمانه بود 7براي من خریداري کن، و من آن را خریدم، که او ام ابوالحسن

  نامه حکیمه خاتون زندگی

بـرادر بـزرگ    7درباره تاریخ والدت حکیمه خاتون در منابع مطلبی ذکر نشده، ولی با توجه به تاریخ والدت امام هادي
تـوان تـاریخ    مـی  7قمري، 220پدر بزرگوارشان در سال  7و نیز تاریخ وفات امام جواد 6قمري 212آن مخدره در سال 

  .دانست قمري 219ـ  213هاي  تولد حکیمه خاتون را دهه دوم قرن سوم قمري یعنی مابین سال
                                                             

 .بوده است» حکیمه«اندکه اشتباه است و نام اصلی آن بانو  ذکر کرده» حلیمه«برخی از منابع نام وي را .  1

، 307و  306، ص2، جسفینۀ البحـار قمري؛ و شیخ عباس قمی، 1403دار احیاء التراث العربی، بیروت: ، چاپ سوم10، ص50، جبحاراألنوارعالمه مجلسی، : نک.  2
 .قمري1414، دار األسوه للطباعۀ و النشرناشر : چاپ اول

 .شمسی1369انتشارات اسماعیلیان، قم : ، چاپ اول794، ص2، جمعارف و معاریفسیدمصطفی حسینی، .  3

 .قمري1411، انتشارات أسوه: ، چاپ اول449و  448، صعالم النساء المؤمناتأالحسون و ام علی مشکور،  محمد . 4

 .448، صهمان.  5

 .قمري1413إلحیاء التراث، قم  :البیت مؤسسه آل: ، چاپ اول295، ص2، جاالرشادشیخ مفید، .  6
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ابواحمـد   8، ابواحمـد موسـی مبرقـع،   7امام علی النقیتوان به ابوالحسن  از برادران یاد شده حکیمه خاتون در منابع می
کنـد، بـدون    ذکـر مـی   7شیخ مفید فقط فاطمه و أمامه را از دختران امام جـواد . عمران اشاره کرد 9حسین و ابوموسی

که ایشان نام آن بانو را یاد نکرده، موجب تعجـب برخـی از عالمـان واقـع شـده       این 10.که نامی از حکیمه خاتون ببرد آن
  12.کند کلثوم نیز اشاره می ، ذیل فرزندان امام جواد به حکیمه، خدیجه و امدالئل اإلمامهطبري در  11.است

  :نویسد برشمرده و می 7محمد را نیز از فرزندان امام جواد  ، زینب، میمونه و امتاریخ قممؤلف 
  13.دفن شده و زینب و میمونه در بیرون ضریح و در میان بقعه مبارکه مدفونند 3محمد در داخل ضریح حضرت معصومه ام

توان گفـت   در منابع از کنیه و لقب استفاده شده، ولی با نگاه به قراین موجود می 7براي ذکر اسامی دختران امام جواد
، شهر قـم و  7تران امام جوادمحل دفن دخ تاریخ قمدر کتاب . که هیچ کدام از آنها کنیه یا لقب حکیمه خاتون نیست

در حالی که حکیمه خاتون در سـامرا و در کنـار قبـور امـام هـادي و امـام        14ذکر شده، 3در کنار قبر حضرت معصومه
تواند اسم یـا کنیـه    هایی که در این کتاب ذکر شده، نمی کدام از اسامی و کنیه پس هیچ 15.دفن شده است 8عسکري

منـابع بـه   . نقل از فاطمه و أمامـه : 16پذیر است تأمل 7یخ مفید از دختران امام جوادتنها دو نقل ش. حکیمه خاتون باشد
اند، ولی بـا توجـه بـه تعجـب برخـی از       اي نکرده گردد، اشاره این نکته که اسامی و القاب یاد شده به حکیمه خاتون برمی

ق این القاب و اسامی با حکیمـه خـاتون   توان به عدم تطاب عالمان به ذکر نشدن نام حکیمه خاتون در آثار شیخ مفید، می
  17.استناد نمود

                                                                                                                                                                                              

 .297، ص2همان، ج . 7

 .شمسی1338، تهران مکتبۀ العلمیۀ االسالمیه، ناشر 338، صعالم الهديأعالم الوري بأامین االسالم طبرسی،  . 8

 .قمري1422، مؤسسۀ النشر االسالمیه: ، چاپ پنجم569، ص2، جمنتهی اآلمالشیخ عباس قمی، .  9

 .295، ص2، جاإلرشاد.  10

 .قمري1352، المرتضویه النجف االشرفطبع فی مطبعۀ ، ) فصل النساء(، 76، ص3، جتنقیح المقالشیخ عبداهللا مامقانی،  . 11

، دفتر نشر میراث 239، صرواحراحۀ األ، »قمري757زنده در «حسین شیعی سبزواري   شمسی؛ ابوسعید حسن بن1363منشورات الرضی، قم: ، چاپ سوم209ص.  12
 .شمسی1375مکتوب، انتشارات اهل قلم، 

 .شمسی1342خانه حکمت، قم  ، چاپ114و  113نی، ص ، با مقدمه علی دواتاریخ قممحمدحسین ناصر الشریعه،  . 13

 .شمسی1381 انتشارات دلیل ما،: ، چاپ اول828، تحقیق انصاري قمی، صهجنّات ثمانیمرتضی حسینی خلخالی،   فخرالواعظین محمدباقر بن . 14

 .114و  113، صقم تاریخ . 15

 .295، ص2، جرشاداإل . 16

 ).فصل نساء(، 76، ص3، جتنقیح المقال.  17
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محمـد حسـن    الحسـن محمـد اکبـر بـن     ابـی  عبیداهللا بـن  علی مرعش بن شوهر حکیمه خاتون در منابع ابوعلی حسن بن
هـاي، حسـین، زیـد و     ثمره ازدواج حکیمه خاتون سه فرزند بـه نـام   18.بیان شده است 7امام سجاد حسین اصغر بن بن

علی مرعش، اوالد و اعقابی در ري و قزوین  بن  آمده است که حسن  الفخري فی أنساب الطالبینو در کتاب  19حمزه بود
  20.دارد

توان به جاللت، شـرافت، فضـیلت،    درباره بزرگی و عظمت شأن حکیمه خاتون با توجه به مطالب ذکر شده در منابع، می
پس از بیـان زیـارات مخصـوص دو امـام همـام در       بحاراألنوارعالمه مجلسی در . حیا و عفت این بانوي مکرّمه پی برد

  :نویسد سامرا می
کسـی کـه    7.21همانا در این بقعه شریف قبري است منسوب به نجیبه کریمه، عالمه فاضله، نقیه رضیه، حکیمه بنت ابوجعفر جواد األئمه

حاضر بود  7وخت، در هنگام والدت حضرت حجتدر محضر او معارف دینیه را آم 7بود و مادر حضرت قائم :بیت محرم اسرار اهل

بـه   7از سـفراء و ابـواب امـام زمـان     7نمود، پس از شهادت امام حسن عسکري و بارها به محضرش رسیده و آن حضرت را زیارت می

داد  تحویل مـی رسانید و توقیعات شریفه را از ناحیه مقدسه گرفته و به صاحبانش  عرایض مردم را به خدمت آن حضرت می 22رفت، شمار می

 :الشأن درك کردن محضر چهار امام معصوم هاي منحصر به فرد این بانوي عظیم از ویژگی. را بوسید 7و اول کسی بود که امام عصر

 23.به وفور علم و فضل 7بوده است و ممتاز بودن ایشان در میان دختران امام جواد

قمـري   274اند و در منابع متأخر وفات آن مخـدره در سـال    نکردهاي  منابع متقدم درباره سال وفات حکیمه خاتون اشاره
  25.دفن شده است 8که در سامرا پایین پاي عسکریین 24ذکر شده

                                                             

ـ   150، ص4، جریاحین الشـریعه اهللا محالتی،  شمسی؛ ذبیح1368 نجف ،مطبعۀ الزهراء، 303، ص2، جمآثر الکبري فی تاریخ سامراءاهللا محالتی،  ذبیح: نک.  18
، 251ـ  250، صعقابنهایۀ األتهذیب األنساب و ) قمري 449م(طباطبائی حسنی  محمد ابن  حسین بن : قمري؛ نک 1374، ناشر دارالکتب االسالمیه، تهران  158

نشر : اپ اولچ، 170ـ 169، ص نساب الطالبیهالشجرة المبارکه فی أ، )قمري 606م(قمري؛ امام فخر رازي  1413، قم اهللا مرعشی نجفی نشر مکتبه آیت: چاپ اول
نشـر مکتبـه   : ، چـاپ اول 76ـ   75، صنساب الطالبینفی أالفخري قمري؛ عزالدین ابوطالب اسماعیل بنی حسین مروزي،  1409قم اهللا مرعشی نجفی،  مکتبه آیت

، 348ـ   347، صطالـب  نسـاب آل ابـی  أعمـدة الطالـب فـی    ، )قمري 828م(عنبه حسنی  علی بن  الدین احمد بن   قمري؛ شهاب 1409اهللا مرعشی نجفی، قم  آیت
اهللا مرعشی  آیت مکتبۀنشر : ، چاپ اول144، صنسابسراج األ، )م قرن دهم قمرياعال(محمد کیاء گیالنی،   تا؛ سید احمد بن بی بیروت ه،مکتبۀ الحیا منشورات دار

 .قمري 1409نجفی، قم 

 .303، ص2، جمآثر الکبري فی تاریخ سامراء.  19

 .76ص.  20

 .79، ص99ج.  21

 ).فصل نساء(، 76، ص3، جتنقیح المقال؛ همان.  22

 .158ـ  150، ص 4، جهریاحین الشریع.  23

 .150، صهریاحین الشریعق؛ .هـ1415األعلمی، بیروت  مؤسسۀ: ، چاپ سوم 144، صهاو تاریخ :البیت هلأ مزاراتمحمدحسین حسینی جاللی، .  24



۵ 
 

  راویان روایات از حکیمه خاتون و موضوعات آن

  :بندي نمود توان تقسیم موضوعات روایاتی را که از حکیمه خاتون نقل شده، به صورت زیر می
  ؛7مادر امام زمانروایات درباره . 1
  ؛7روایات درباره تولد امام زمان. 2
  .و امامت آن حضرت 7روایات درباره حضرت مهدي. 3

آوریم و هر کدام از آنها را بنا به اقتضـاي بحـث بررسـی خـواهیم      وار می نخست راویان این روایات را به صورت فهرست
  :کرد

  26؛7جعفر موسی بن حمزه بن قاسم بن محمد بن موسی بن. 1
  27عبداهللا الطهوري؛ محمد بن. 2
  28ابراهیم؛ محمد بن. 3
  29بالل؛ علی بن محمد بن. 4
  30اسماعیل حسنی؛ محمد بن. 5
  31عثمان عمري؛ محمد بن. 6
  32علوي؛» قسم«قاسم  محمد بن. 7
  33ابونصر همدانی؛. 8
  34عقبه خادم؛. 9

  35.خواهران حکیمه خاتون. 10
                                                                                                                                                                                              

 .828، صجنّات ثمانیه.  25

 .قمري1405 مؤسسۀ النشر االسالمی التابعه لجماعۀ المدرسین بقم،، 424، ص2، جالنعمه کمال الدین و تمامشیخ صدوق،  . 26

 .426، ص 2، جهمان.  27

 .19، ص51، جبحاراألنوار.  28

 .همان.  29

 .تا بی) چاپ سنگی(، طهران منشورات مکتبۀ المحمودي، 589، ص»طهار و معاجزهمئمۀ األفی دالئل األ«مدینۀ المعاجز سید هاشم حسینی بحرانی، .  30

 .591، صهمان.  31

 .590، صهمان.  32

 .قمري1414، بیروت مؤسسۀ االعلمی للمطبوعات: ، چاپ اول53، صمنهج العباداتمهج الدعوات و طاووس،  سید بن.  33

 .306، صعالم النساء المؤمناتأ.  34
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  36.اند ایاتی از آن مخدره ذکر نمودهاي از بزرگان که بدون ذکر نامشان، رو و عده
  7روایات درباره مادر امام زمان) الف

یکـی از آنهـا را حکیمـه    : شـود  متعدد است، ولی دو روایت مربوط به این بحث می 7روایات درباره مادر حضرت حجت
بحر شیبانی نقل کرده که در بخشـی از آن بـه حکیمـه خـاتون      کند و دیگري را ابوحسین محمد بن خاتون خود نقل می

  .آورده است کمال الدین و تمام النعمهشیخ صدوق هر دو روایت را در . کند اشاره می
  : کند که این پنج واسطه عبارتند از اول شیخ صدوق با پنج واسطه از حکیمه خاتون این روایت را نقل می در روایت

و شـیخ طوسـی او    37کند از وي یاد می» اهللا عنه رضی«شیخ با لفظ : ادریس اشعري قمی احمد بن ابوعبداهللا حسین بن. 1
و مرحـوم   39عالمه حلی تـوثیقش کـرده   38.روایت داشته است دانسته و گفته که تلعکبري از او اجازه» تلعکبري«را استاد 

  :گوید اش می مامقانی درباره
اند که غایت  اند، بر او رحمت فرستاده ادریس ظاهراً امامی بوده و شیخ صدوق و مجلسی اول هر جا از او نام برده احمد بن ابوعبداهللا حسین بن

  40.ده از او، نشان از قدرت فکر او و نیز مقبولیتش بین علماستنماید و کثرت روایات نقل ش بزرگی و جاللت او را می

و عالمـه حلّـی، وي را فـردي مـورد اعتمـاد از       نجاشـی ): قمري 306م(احمد اشعري قمی  ادریس بن ابوعلی احمد بن. 2
او را » روایتـه اعتمـد علـی   «، »صـحیح الروایـه  «، »کثیر الحدیث«، »فقیه«اند و با عناوینی چون،  اصحاب امامیه دانسته

  41.اند ستوده
که به گفته شیخ نجاشی و عالمه حلی فردي صحیح الروایه و مـورد اعتمـاد   «اعتماد اشعري قمی : اسماعیل محمد بن. 3

اسماعیل با وجود عدم تعرّض علماي رجال به احوال و شخصیت وي، حاکی از مقبولیـت روایـاتش    به محمد بن 42»است
  .در بین علماست
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مطلبی درباره احواالت وي در منابع متقدم ذکر نشده ولیکن اعتمـاد بزرگـانی چـون عبـداهللا     : راهیم کوفیاب محمد بن. 4
  .گواه بر مقبول بودن چنین فردي است 44بود، 7که فردي ثقه و از اصحاب امام عسکري 43جعفر حمیري بن

منـابع   45.براي فرزندش را از کـوفی نقـل کـرده اسـت     7حمیري، بنابر نقل شیخ صدوق، روایت قربانی امام عسکري
   46.اند متأخر نیز او را فردي نیکو و مقبول دانسته

کـه وي را   بـدون ایـن   47اند، برشمرده 7شیخ طوسی و اردبیلی وي را از اصحاب امام رضا: عبداهللا طهوري محمد بن. 5
زمان آن حضرات بنا به متن روایـت محـرز و   که وجود وي در  ذکر نموده باشند، با این 8در شمار اصحاب عسکریین

ایـن مطلـب نیـز از    . رود که طهوري در ایام آن دو امام همـام در سـامرا نبـوده اسـت     مسلم بوده است و تنها احتمال می
  48.شود هاي ابتدایی ذکر شده در روایت فهمیده می بخش

ابـراهیم کـوفی در سـند     و نیـز محمـد بـن   ادریس اشعري قمی، فرزندش حسین  با توجه به وجود بزرگانی چون احمد بن
عبداهللا طهوري در ضمن روایتی از حکیمـه خـاتون دربـاره مـادر      محمد بن. توان به صحت این روایت پی برد روایت، می
  :کند نقل می 7امام زمان

آیا بـه او  «: به دیدن من آمد و چون نظرش به این کنیز افتاد، به او گفتم 7ام امام عسکري در نزد من کنیزي بود به نام نرجس، برادرزاده

تعجـب  «: بـه او گفـتم  » .خیر اي عمه، ولکن در رابطه با او در تعجـبم «: پس آن حضرت فرمودند» تمایل داري تا او را به پیش تو بفرستم؟

چه از ظلـم و   کند، چنان به واسطه او زمین را پر از عدل و داد می آید که خداوند از او فرزندي به دنیا می«: پس فرمودند» شما براي چیست؟

لباسم را » !باره اجازه بگیر از پدرم در این«: فرمودند» اي موالي من او را به پیش شما بفرستم؟«حکیمه گوید که گفتم » .جور پر شده باشد

اي حکیمـه، نـرجس را بـه    «: رت خطاب به من فرمودنـد حض. رفتم و پیش آن حضرت نشستم 7پوشیدم و به خانه ابوالحسن امام هادي

اي مبارکـه، خداونـد   «: پس فرمودند» .جا آمدم تا اجازه بگیرم آقاي من، من بدین جهت این«: عرض کردم» !پیش فرزندم ابومحمد بفرست

  ».تبارك و تعالی دوست دارد که تو در اجر این کار شریک باشی و از خیر و برکت آن نصیبی به تو برسد

  :گوید در ادامه حکیمه می
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هبه نمودم و آنها چند روز پیش من بودند و سپس به پـیش پـدر گـرامیش     7به خانه بازگشتم و نرجس را زینت کردم و او را به ابومحمد

  49.رفتند

سلیمان نخاس است که به دلیل طوالنی بودن این روایت فقط به قسـمتی از آن، دربـاره حکیمـه     روایت بعدي از بشر بن
  :شود تون اشاره میخا

شر گوید قیصر روم را که در جنگی اسیر شده بود، خریـداري کـردم و    فرموده بودند، من ملیکه دختر یشوعا بن 7گونه که امام هادي آن: ب

کیمه خواهرم ح«: آن حضرت پس از اندکی صحبت با این بانو، به خادم خود کافور فرمودند. به خدمت حضرت آوردم» سرّ من رآه«آن را در 

  »!را خبر کن

حـال شـد،    حکیمه خاتون بسیار خـوش » .اش با تو سخن گفتم این بانویی است که درباره«: و چون حکیمه خاتون وارد شد، حضرت فرمودند

ایـن خـانم،   ! او را به منزل ببر، فرایض و واجبات و سـنن را بـه او بیـاموز    9اي دختر رسول خدا«: پس آن حضرت رو به حکیمه فرمودند

  50».است 7و مادر قائم 7فرزندم ابومحمد همسر

نرجس خاتون را به حکیمه خاتون تسلیم نمـود   7که امام هادي بین دو روایت یاد شده منافاتی نیست؛ زیرا پس از این
اش رفـت و   به خانه عمـه  7تا احکام دین را به او بیاموزد، آن بانو نزد خواهر امام بود تا روزي که امام حسن عسکري

جـا   آن کنیز در خانه امام متولـد شـده و در آن  «: گوید هرچند مسعودي می. با دیدن نرجس خاتون تعجب کرد در آن روز
و خداونـد متعـال نشـان     7این دو روایت عظمت و بزرگی مقام حکیمه خاتون را نزد امـام هـادي   51،»بزرگ شده بود

گـردد و پـس از    برگزیده مـی  7از طرف امام هادي 7حکیمه خاتون نخست به معلمی مادر حضرت مهدي. دهد می
، خداونـد دوسـت دارد کـه وي    7شود که بنا به فرموده امام هـادي  شریک می 7آن، در امر عظیم والدت امام عصر

  53.به هر دو روایت اشاره کرده است الغیبهشیخ طوسی نیز در  52.مند گردد نصیبی از این خیر ببرد و بهره
  7ديروایات تولد حضرت مه) ب

به روایت نقل شده از حکیمـه خـاتون    7و باب تولد حضرت مهدي اصول کافیدر کتاب ) قمري 329م(مرحوم کلینی 
محمد  با دو واسطه از موسی بن» سرّ من رآه« تسمیهاي نکرده و فقط در باب  هاي پیرامون آن اشاره درباره تولد و جریان
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کند که حکیمه خـاتون در شـب تولـد و بعـد از آن، حضـرت را دیـده        روایت می 7جعفر موسی بن حمزه بن قاسم بن بن
با چهار واسـطه از حکیمـه خـاتون، اصـل      کمال الدین و تمام النعمهدر ) قمري 381م(پس از کلینی، شیخ صدوق . است

  :ردازیمپ و پیرامون آن را نقل کرده که به بررسی سند روایت و سپس به اصل آن می 7جریان تولد امام زمان
احمـد   حسـن بـن   ابـوجعفر محمـد بـن   «: گونه آورده اسـت  شیخ طوسی نام وي را این: ولید حسن بن ابوجعفر محمد بن. 1

  54».القدر، عالم به علم رجال و مورد اعتماد است وي قمی و فردي جلیل«: نویسد و سپس می» ولید بن
یاد کـرده و وفـات او را در سـال    » عین«و » ثقۀٌ ثقۀ«، »شیخ القمیین و فقیههم و وجیههم«نجاشی او را با تعابیري چون 

  56.کند وي را به بزرگی یاد می معالم العلماءدر ) قمري 588م (شهرآشوب  و نیز ابن 55قمري بیان کرده است 343
موسی اشـعري کـه    ، عطار را از اخص اصحاب ابوجعفر احمد بنفهرستشیخ طوسی در : یحیی عطار ابوجعفر محمد بن. 2

  :نویسد آورده و می» :من لم یروِ عن األئمه«، وي را در بخش رجالو در  57بزرگان قم بوده، ذکر کردهاز 
  58.ت کرده استیاز او روا ینیه بود و مرحوم کلیرالروایکث يو فرد ی، قمییحی محمد بن

که او فـردي اعتمـاد    آورد کند و در ادامه می چنین نجاشی، عطار را شیخ اصحاب امامیه در زمان خودش معرفی می و هم
  59.شده و کثیر الحدیث بوده است

اهللا بـا یـک    رزق  اند که حسین بـن  مرحوم تستري و آیت اهللا خوئی در ذیل نام وي آورده: اهللا رزق ابوعبداهللا حسین بن . 3
و درباره احواالت این شـخص   60را دیده است 7کند که حضرت مهدي واسطه حکیمه خاتون را از جمله کسانی یاد می

. یحیی عطار، استاد مرحـوم کلینـی، بـه روایـت او نشـان از مقبولیـت اوسـت        اند، ولی اعتماد محمد بن چیزي ذکر نکرده
  61.اند که ذکر شد، نجاشی و شیخ طوسی، عطار را در نقل حدیث موثّق و اعتمادشده ذکر کرده چنان
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ن«وي فردي : 7جعفر ی بن موس  حمزه بن  قاسم بن محمد بن موسی بن. 4 س و بیشـتر منـابع    62در نقل روایت بوده» ح
که دلیل بر موثق بودن  63اند ه را از طریق او و به نقل حکیمه خاتون روایت کرد 7روایی، چگونگی تولد حضرت مهدي

  :بدین شرح است صدوقکمال الدین متن روایت در . نماید این شخص می
عمه جان امشب که نیمه شعبان است، در منزل مـا افطـار   «: کسی را نزد او فرستاد و فرمود 7علی بنکه حکیمه خاتون گوید، حسن  چنان

عـرض کـردم   «: حکیمـه گفـت  » .کند، و او حجت خدا بـر روي زمـین اسـت    کن، زیرا خداي تبارك و تعالی امشب حجت خود را آشکار می

همین اسـت  «: امام فرمود» .خدا در او اثري از حمل نیستقربانت شوم به «: گاه حکیمه عرض کرد آن» .نرجس«: فرمود» مادرش کیست؟

اي سیده من و سـیده خانـدان   “: آمدم و چون سالم کردم و نشستم، نرجس آمد، کفش مرا بکند و گفت«: حکیمه گفت» .گویم که به تو می

ایـن چـه فرمایشـی اسـت، عمـه      «: گفتار مرا ناستوده شمرد و گفـت » .تو سیده من و سیده خاندان منی«: گفتم” من، در چه حالی هستی؟

: حکیمـه خـاتون گویـد   » .کند که در دنیـا و آخـرت آقـا اسـت     خداي تعالی امشب پسري به تو کرامت می! دختر جانم«: به او گفتم» جان؟

نماز خواندم  چون نیمه شب شد برخاستم،. خجالت کشید و حیا کرد و چون نماز عشا را خواندم، افطار کردم و در بستر خوابیدم و خوابم برد«

نشستم و تعقیب خواندم و دراز کشیدم و هراسان بیدار شدم و او باز هم خواب  من . نرجس در خواب بود و هیچ اثري در او نبود. و فارغ شدم

ب نکـن  عمه جـان شـتا  “: در شک افتادم که ابومحمد از محل خود فریاد زد«: حکیمه در ادامه گوید» .او برخاست، نماز خواند و خوابید. بود

در این میان بود که هراسان بیدار شد، بـه  . گاه نشستم و مشغول قرائت سوره الم سجده و یس شدم آن” .جاست که مطلب نزدیک است این

خـود را جمـع کـن و دل آسـوده دار،     “: بـه او گفـتم  ” .آري، اي عمه“:گفت” کنی؟ بسم اهللا علیک، چیزي درك می«“: بالین او رفتم و گفتم

حالتی براي نرجس و من پیش آمد که لحظاتی به حال خود نبودیم و مـن بـا صـداي    «: حکیمه در ادامه گوید” .به تو گفتم همانی است که

او را . موال به خود آمدم و جامه را از روي نرجس عقب زدم و موالي خود را دیدم که در حال سـجده و مواضـع سـجودش بـر زمـین اسـت      

او را نزد وي بردم، دستش را به پشتش گذاشت ” !عمه جان، پسرم را نزدم بیاور“: ه ابومحمد صدا زدگا آن. برگرفتم، دیدم پاك و نظیف است

گاه حکیمـه   آن» .و دو پایش را روي سینه خود جا داد و زبانش را در دهان او نهاد و دو دستش را بر دو چشم و دو گوش و بندهاي او کشید

أشهد أن ال إله إلّـا اهللا وحـده ال شـریک لـه و أنَّ محمـداً      «: گفت» !پسر جانم، سخن بگواي «: گوید که امام خطاب به فرزندش فرمود می

گـاه   آن. گاه او بر امیرالمؤمنین و هر یک از امامان صلوات فرستاد تا بر پدرش توقف کرد و زبان درکشـید  آن«: افزاید حکیمه می» رسول اهللا

او را نزد مادرش بـردم، سـالم داد و برگردانیـدم و    ” !ا بر او سالم بدهد و نزد من بیاورعمه جان، او را نزد مادرش ببر ت“: فرمود 7ابومحمد

  ”»!عمه جان، روز هفتم که شد نزد ما بیا“: فرمود. در محضر امام گذاشتم
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قربانـت شـوم،   : تمگفـ . او را ندیدم. سالم بدهم، پرده را باال زدم تا از سید خود تفقد کنم 7چون صبح آمدم تا به ابومحمد«: حکیمه گوید

روز هفتم آمـدم و سـالم   : حکیمه گوید”» .پسرش را سپرد 7عمه جان او را سپردیم به آن که مادر موسی“: سید و موالیم چه شد؟ فرمود

تکرار نمـود  اي بود، همان کاري را که اول بار با او کرد  در پارچه. سید خود را نزد وي بردم” ! فرزندم را نزد من بیاور“: فرمود. کردم، نشستم

” أشهد أن ال الـه اال اهللا “: گفت” ! سخن بگو، پسر جانم“: سپس فرمود. خوراند و زبانش را در دهان او گذاشت، گویا شیر و عسل به وي می

نَمـنَّ  ونُرِیـد أَنْ  : و امیرالمؤمنین و ائمه طاهرین فرستاد تا به پدرش رسید و توقف کرد و سپس این آیه را خواند 9و صلوات بر محمد
ملَهعنَجۀً ومأَئ ملَهعنَجضِ وی األَرفُوا فتُضْعینَ اسلَى الَّذینَ عارِثـانَ       *  الْوامهنَ وـورْعنُـرِي فضِ وـی األَرف ـمکِّـنَ لَهنُمو

فرودست شده بودند، منت نهمیم و آنـان را پیشـوایان   و خواستیم بر کسانی که در آن سرزمین “ 64؛وجنُودهما منْهم ما کَانُوا یحذَرونَ

چـه را کـه از    به فرعون و هامان و لشـکریانش آن ] از طرفی[و در زمین قدرتشان دهیم و * کنیم ] زمین[گردانیم، و ایشان را وارث ] مردم[

  »”.ناك بودند، بنمایانیم جانب آنان بیم

  65».حکیمه راست گفته است: سیدم، گفتاز عقبه خادم درباره این موضوع پر«: گوید راوي می

اثبات هاي  این روایت در کتب بسیاري با کمی اختالف در متن حدیث و با اسنادهاي مختلف نقل شده است، مانند کتاب
م (نوشـته شـیخ طوسـی     الغیبـه ، 67)قمري 358م (نوشته طبري  دالئل اإلمامه 66،)قمري 346م(نوشته مسعودي  الوصیه

 692م (نوشـته اربلـی    کشف الغمۀ فی معرفـۀ األئمـه   69،)قمري 573م(نوشته راوندي  و الجرائح الخرائج 68،)قمري 460
 72،)قمـري  1111م (نوشته مجلسـی   بحاراألنوار 71،)قمري 1107م (نوشته سید هاشم بحرانی  مدینۀ المعاجز 70،)قمري

  .اند که به شرح این واقعه پرداخته و بسیاري از کتب روایی دیگر 73)قمري 1294م(نوشته قندوزي حنفی  ینابیع الموده
  و امامت آن حضرت 7روایات درباره حضرت مهدي) ج

  :گوید عبداهللا طهوري که از او یاد شده، می محمد بن
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رفتم تا از او دربـاره امـام و اخـتالف و سـرگردانی مـردم       7علی خدمت حکیمه دختر امام محمد بن 7بعد از وفات امام حسن عسکري

اي محمد به درستی که خداي تبارك و تعالی زمین را از حجتی گویا و یـا خـاموش خـالی    «: مرا اذن جلوسی داد و فرمود. درباره آن، بپرسم

ساخته و آنها را از عـدیل و   8حسین در دو برادر ننهاده و این شرافت را مخصوص حسن و 8امامت را بعد از حسن و حسین. نگذارد

نظیري بر روي زمین به این فضیلت برکنار داشته و به درستی که خداوند تبارك و تعالی فضل امامت را خاص فرزندان حسین نمـوده و نـه   

، فضل نبوت تـا روز  که فرزندان هارون را به فضل نبوت بر فرزندان موسی ترجیح داد و اگرچه خود موسی حجت بر هارون بوده حسن، چنان

قیامت در اوالد هارون است و به ناچار باید امت سرگردانی و امتحانی بکشند تا مبطالن از مخلصان جـدا گردنـد و از بـراي مـردم بـر خـدا       

  ».دوره حیرت رسیده است 7حجتی نباشد و اکنون بعد از وفات امام حسن عسکري

  :عبداهللا گوید محمد بن
پسر نداشت،  7اگر امام حسن عسکري«: تبسمی کرد و فرمود» پسري بود؟ 7براي امام حسن عسکرياي سیده من از «: عرض کردم

  »امامت در دو برادر نیست؟ 8امام بعد از او چه کسی بود، با آن که من به تو خبر دادم که بعد از حسن و حسین

آن حضـرت بـراي محمـد    و نحـوه تولـد    7حکیمه خاتون پس از این سخنان به تفصیل درباره مادر حضـرت مهـدي  
  :گوید سپس می 74.عبداهللا سخن گفته است بن

دهـد و مـن بـه شـما خبـر       پرسید به من خبـر مـی   بینم و از هر چه شما می من هر صبح و شام او را می 7پس از درگذشت امام عسکري

آید و پرسش نکرده همان ساعت جـوابش را   امري پیش می. گوید خواهم چیزي از او بپرسم، او نپرسیده به من می به خدا گاهی می. دهم می

  .ور داد که تو را به حق مطلع سازمشب گذشته از آمدن تو به من خبر داد و دست. دهد می

  :عبداهللا گوید محمد بن
دانست و دانستم که این امر درست و راسـت اسـت از طـرف خـداي      به خدا حکیمه از چیزهایی به من خبر داد که جز خدا کسی آنها را نمی

  75.خته استچه مطلع ساخته، احدي از خلق خود را مطلع نسا تبارك و تعالی، زیرا خداوند آنها را بر آن

  : ابراهیم گوید در روایت دیگر احمد بن
در مدینه رفتم و از پشت پرده با او سـخن   7خواهر ابوالحسن عسکري 7علی قمري به حضور حکیمه دختر محمد بن 262من در سال 

قربانت «: را گفت، گفتم نام او. است 7به من گفت فالن، پسر حسن عسکري. و کسی را که باید امام بداند. از دین وي پرسیدم. گفتم می

» آن مولـود کجاسـت؟  «: گفتم» .ام که مادرش نوشته بود خبر او را از امام یازدهم شنیده«: گفت» اي؟ اي، یا خبر او را شنیده شوم او را دیده

کـنم کـه بـه زنـی     به کسـی اقتـدا   «: گفتم» .به جده او، مادر امام یازدهم«: گفت» شیعه به که مراجعه کند؟«: گفتم» .پنهان است«: گفت
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به حسب ظاهر، وصـایاي خـود را بـه     7علی کرده است؛ زیرا حسین بن 7طالب ابی علی بن پیروي از حسین بن«: گفت» وصیت کرده؟

شـما  «: سـپس فرمـود  » .پنهـان بمانـد   7الحسین امام سـجاد  سپرد تا امامت پسرش علی بن 7طالب ابی خواهرش زینب دختر علی بن

در حـالی کـه زنـده اسـت، میـراثش تقسـیم        7د، آیا در روایات به شما نرسیده است که نهمین فرزند حسـین مردمی مطلع از اخبار هستی

  76».شود می

. اي از آگاهی حکیمه خاتون به موضوعات و مباحث روز خود، به ویـژه دربـاره مسـئله امامـت اسـت      این دو روایت، نمونه
را از  7حـرز امـام جـواد    مهـج الـدعوات  طاووس نیز در  سید بن. روایات بسیار دیگري نیز نشان دهنده این امر هستند

  77.و متن آن پرداخته است 7م جوادحکیمه خاتون نقل کرده و سپس به جریان نقل حرز از اما
الشأن در منابع مطالـب چنـدانی ذکـر نشـده،      در نهایت، باید گفت که درباره کودکی و چگونگی زندگی این بانوي عظیم

کـه از میـان    7ولی براساس روش و منش این بانو در برخورد با برادر، برادرزاده، نرجس خاتون و بـا حضـرت مهـدي   
توان جاللت، عظمت و جایگاه رفیع وي را در خاندان امامت، به وضـوح مشـاهده کـرد؛     ید، میآ منابع روایی به دست می

چنـین   و هـم  7و قابلـه حضـرت مهـدي   ) نرجس خاتون(القائم  بانویی که فرزند امام، خواهر امام، عمه امام و معلمه ام
و نیز پیرامون آن نقش مهمی ایفـا   7رفته و درباره والدت حضرت مهدي فردي اعتمادپذیر در این خاندان به شمار می

به عنـوان سـفیر و   ) قمري 274یعنی تا سال (اند و در نهایت، تا پایان عمر شریفش  نموده و بارها امامان او را تأیید نموده
  .رابط بین آن حضرت و شیعیان بوده است 7عصر نماینده حضرت ولی
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