این پنج تن از اصحاب رس��ول خدا| بودند که در کربال همراه با امام حس��ین×

به ش��هادت رس��یدند؛ ولی برخی دیگر از اصحاب پیامبر| نیز بودند که پیش از واقعه
29
عاشورا و در کوفه به شهادت رسیدند؛ مانند :هانی بن عروه مرادی و عبداهلل بن یقطر حمیری.
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زندگانی نرگس خاتون و حکیمه خاتون
عبدالرحیممیانجی
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در س��امرا و در جوار مزار امامین عس��کریین’ ،دو بانوی برجسته از خاندان امامت
مدفونن��د که مزار مش��تاقان و زائران آن حرم هس��تند؛ در این نوش��تار ب��ه اختصار به
شخصیت و زندگی حضرت نرگسخاتون و حضرت حکیمه خاتون می پردازیم.
نرگــسخاتون
«مليکا» دختر يوش��عا ،نواد ْه امپراتور روم شرقي (ميخائيل سوم ،قيصر سالهاي  253ـ

228ﻫ) در قسطنطينه بود که تبارش به شمعون صفا ،فرزند حمون ،از اصحاب و حواريون
خاص حضرت عيسي× ميرسيد 1.او دوران کودکي را در قصر امپراتور سپري کرد .هنوز
سيزده بهار از عمرش نگذشته بود که امپراتور دستور داد تا او را به عقد يکي از عموزادگانش
درآورند .مراسم عقد چند بار برگزار شد ،اما هر بار حادثه هولناکي در قصر رخ داد و مانع از
انجام آن شد وکسي دلیل آن را نميدانست .مدتی بعد ،مليکا چند شب متوالی ،رؤياهايي
ديد که در آنها حضرت محمد| و حضرت فاطمه÷ براي خواستگاري او آمدند و مليکا
را براي همس��ري فرزندشان امام عسکري× خواستگاري کردند .او در همان عالم رؤيا به
اسالم ایمان آورد و به اين خواسته ،پاسخ مثبت داد .فاطم ْه زهرا÷ او را در آغوش گرفت
2
و از ديدار و وصلت او در آيند ْه نزديک با ابامحمد (امام حسن عسکري) خبر داد.
اين ايام مصادف با جنگهاي خونين ميان دو سپاه اسالم و روم بود .در سال 248ق
در جن��گ عموريه ،معتصم عباس��ي به روم حمله کرد .در اين جن��گ عدهاي از رهبران
مذهبي و شاهزادگان رومي به اسارت سپاه اسالم درآمدند که ملیکا نیز در ميان آنان بود.
پس از پايان جنگ ،سران سپاه اسالم به تقسيم غنايم جنگي از جمله اسيران پرداختند.
گروهي اس��يران را به خانههاي خود بردند و گروه ديگر ،آنها را به بردهفروش��ان سپردند.
مليکا در ميان گروه دوم بود .او را سوار کشتي کردند و به بغداد آوردند و در کنار ساحل
3
فرات در معرض فروش گذاشتند.
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از س��وي ديگر ،حضرت امام هادي× يکي از ياران خود به نام «بشر بن سليمان» را
سامرا به بغداد سفر کند
به همراه نامهاي خطاب به مليکا مأموريت داد تا هر چه زودتر از
ّ
و اين دختر اسير را با مشخصاتي که دارد ،از فروشند ْه آن به نام عمر بن يزيد خريداري
کند .بشر بن سليمان این مأموريت را به خوبي انجام داد و مليکا را به قيمت  220دينار
4
خريد و از اين تاريخ ،بانوي پاکسرشت رومی ،جزئی از خانواد ْه امام هادي× شد.
وقتي ایش��ان وارد خان ْه امام هادي× ش��د ،به نامهای «نرگس»« ،ريحانه»« ،سوسن»
و «صقيل» خوانده ش��د 5.امام دهم× نرگس را به خواهرش حکيمهخاتون س��پرد تا در
تعلي��م مع��ارف و آموزههاي اس�لامي او همت گمارد .نرگسخاتون پ��س از مدتي کام ً
ال
شایس��تگی همس��ري امام يازدهم را یافت و پس از مدتها انتظار ،س��رانجام به عقد آن
6
حضرت درآمد و افتخار همسري امام عسکري× را به جان و دل پذيرا شد.
اين ايام مصادف با اعمال خش��ونت و ايجاد اختناق خلفاي عباس��ي نس��بت به امام
عس��کري× و شيعيان بود .عباس��یان منتظر تولد فرزند ایش��ان بودند تا او را پیش از
تولد ،در شکم مادرش از بین ببرند؛ از اين رو بزرگبانوي تشيع و مادر گرانقدر حضرت
مهدی #هنگامی که آبستن ایشان شد ،زندگي مخفيانه را برگزيد و دوباره مدتي را در
خانه حکيمهخاتون در اختفا به انتظار نشست.
ماه شعبان سال  255هجری بود و نرگسخاتون در خان ْه همسرش امام عسکري×
به س��ر ميبرد .با اين که دوران وضع حمل��ش نزديک بود ،ولي هيچ اثري از حمل در او
دیده نميشد .روز چهاردهم شعبان ،حکيمهخاتون عازم خان ْه امام يازدهم شد تا از احوال
بانويش بپرس��د .آن روز تا غروب نزد نرگسخاتون بود .هنگامی که عزم بازگش��ت نمود،
امام مانع او شدند و فرمودند :عمه جان! امشب اينجا بمانيد و با ما افطار کنيد؛ زيرا شب
نيمهش��عبان است و به زودي آن مولود ش��ريف و بزرگوار که خداوند ،زميني را به وجود
او حيات دوباره ميبخش��د ،متولد ميش��ود .حکيمه باور نميکند و با شگفتی ميپرسد:
آقاي من! از چه کس��ي؟! من در وجود نرگس هيچ آثار حمل نميبينم .امام ميفرمايند:
از نرگس و نه از غير او.
حکيم��ه ب��ا ناباوري به ط��رف حضرت نرگسخاتون رفت و آن بانو را از پش��ت س��ر
در آغوش گرفت و بوس��يد؛ اما باز اثري از حمل در وجودش ندید .امام تبس��مي کرده،
فرمودند« :هنگام سپيد ْه صبح براي تو آشکار ميشود؛ چون ماجراي نرگس مانند ماجراي
مادر موساست که آثار حمل او آشکار نبود و هيچکس تا هنگام تولد از آن اطالع نداشت؛
زيرا فرعون در پي حضرت موس��ي ،ش��کم مادران حامله را ميدريد .فرزندم مهدي#
7
همانند سرنوشت موسي را دارد».
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در ادامه اين روايت آمده اس��ت که وقتي حکيمهخاتون از خود نرگس دوباره جوياي
حال شد ،آن بانوی بزرگوار هم در خود احساس حمل نميکرد و تولد فرزندش را حکيمه
با اس��تناد به فرمايش امام به او خبر داد .س��حرگاهان وقت موعود فرا رس��يد؛ در حالي
که حضرت نرگس دس��ت در دست حکيمهخاتون داش��ت و آن را میفشرد ،ناگهان درد
زايمان گرفت و نالهاي س��ر داد و ش��هادتين گفت .هالهاي از نور ميان حکيمه و حضرت
نرگس فاصله انداخت .بعد حکيمه به خود آمد و نور خيره کنندهاي را در پيشاني بانويش
مش��اهده کرد .سپس در کنارش نوزادي را در حال سجده ديد که ميگفت «أشهد أن ال
أن أبی امیرالمؤمنین »...و بعد اسامي
أن ّ
جدی رسول اهلل و ّ
اله اال اهلل وحده ال شریک له ّ
8
امامان بعدي را به ترتیب شمرد تا به پدرش امام عسکري× و خودش رسيد.
به دس��تور امام عس��کري ،حکيمه جلو رفت و نوزاد را در آغوش گرفت و به س��ينه
چسباند و بوييد .بعد نوزاد را در پارچهاي پيچيد و تقديم امام يازدهم کرد .حضرت فرزند
خويش را روي دس��ت چپ نش��اند و دست راستش را به پشت او حائل کرد؛ آنگاه زبان
مبارک را در دهان نوزاد نهاد و دست مبارک را بر پشت و گوش و مفاصل او نوازش داد
و در گوشش اذان گفت .آنگاه نام او را «محمد» و کنیهاش را «ابوالقاسم» و لقبش را نيز
«مهدي» نهاد.
نرگسخات��ون پس از آنکه فرزندش حضرت مهدي #را به دنيا آورد ،چندان در
این جهان نزیس��ت و بنابر قولي پیش از شهادت امام عسکري در سامرا چشم از جهان
فرو بس��ت .او در مکاني دفن ش��د که بعدا ً حکيمهخاتون و امام يازدهم را نيز در همان
مکان و در کنار او به خاک س��پردند .بر روي س��نگ قبر نرگس نوش��ته شده بود« :هذا
9
قب��راب��ومحم��د».
مرح��وم ش��يخ عباس قم��ي (رض��وان اهلل تعالي علي��ه) در « مفاتي��ح الجنان »
زيارتنام��هاي را ب��راي اي��ن بانوي دنيا و آخ��رت نقل ميکند ک��ه ترجم ْه آن به
ش��رح زير اس��ت:
س�لام بر تو اي بانوي راس��تگو و پسنديده! سالم بر تو اي ش��بيه مادر موسي و
دختر حواري عيس��ي؛ س�لام بر تو اي بانوي متقي و پاکيزه؛ س�لام بر تو اي بانويي
که از خدا راضي هس��تي و خدا نيز از تو راضي؛ س�لام بر تو اي بانويي که در انجيل
توصي��ف ش��دهاي؛ اي بانوي��ي که از روحاهلل امين خواس��تگاري ش��دهاي؛ اي بانويي
محمد ،آن س��يد مرس��لين ،به وصلت تو با ن��وادهاش راغب ش��د؛ اي بانويي که
ک��ه ّ
اس��رار پروردگار جهانيان به تو وديعه گذارده ش��د؛ س�لام بر ت��و و بر پدران حواري
تو؛ س�لام بر تو و بر ش��وي و فرزندت؛ س�لام بر تو و بر روح و بدن پاکيزهات .گواهي
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ميده��م که تو به نیکی مادري نمودي؛ امانت را ادا کردي؛ در راس��تاي جلب رضاي
ولي خدا را
پروردگار کوش��يدي؛ براي خدا صبر ورزيدي؛
ّ
س��ر الهي را حفظ داشتي؛ ّ
حم��ل نمودي؛ در حفظ و نگهداري حجت خدا بيش��ترين تالش را کردي؛ به وصلت
با فرزندان رس��ول خدا روي آوردي و در آن حال که آش��ناي به حق آنان بودي ،به
صدق و راس��تي ايشان ايمان داش��تي؛ به مقام و جايگاهشان معترف بودي؛ به دستور
10
و واليتش��ان بينا بودي؛ دوستدار آنان بودي و انتخاب ش��ده دلخواه ايش��ان بودي.
پروردگارا! به تو اعتماد ورزيدم؛ در طلب رضاي تو هستم؛ به اوليائت پناه آورده و آنان را وسيله
درگاهت قرار دادهام؛ به آمرزش و بردباريت تکيه کردهام؛ به یاری تو خويش را نگاه داشتهام و به
ولي تو پناه آوردهام .پس سالم و درود بر محمد و آل او.
بارگاه مادر ّ
پ��روردگارا! از زيارت او ما را نافع کن؛ ما را بر محبتش ثابتقدمدار؛ از ش��فاعت او و
فرزندش محروممان مگردان؛ از دوس��تي و مرافقت با او ما را بهرهمند س��از و ما را با او و
11
فرزندش محشور فرما.

• نرگسخاتون پس از آنکه فرزندش حضرت مهدي #را به دنيا آورد ،چندان در این
جهان نزیس��ت و بنابر قولي پیش از شهادت امام عسکري در سامرا چشم از جهان فرو
بست .او در مکاني دفن شد که بعد ًا حکيمهخاتون و امام يازدهم را نيز در همان مکان
و در کنار او به خاک سپردند.

حکيمهخاتون

او دختر امام جواد× و خواهر امام هادي× و عم ْه امام عسکري× است .مادرش
«س��مانه مغربيه» ،مادر امام دهم ميباشد .سمانه در زمان خود جزو بهترين و باتقواترين
و زاهدترين زنان بود و بيش��تر روزه��ا را روزه ميگرفت .حضرت حکيمهخاتون در دامن
چنین مادري و در خانه امام نهم به دنيا آمد و تعليم و تربيت يافت.
دوران حيات او مصادف با امامت چهار امام معصوم (امام جواد ،امام هادي ،امام عسکري
و امام مهدي^) بود که در این ایام فشار بر شیعیان از سوی حکومت خلفای عباسی به
اوج خود رسیده بود و ظلم و ستم آنان و عياشی و خوشگذراني کارگزارانشان موجب فساد
12
و تباهي جامع ْه اسالمي شده بود.
او در اين اوضاع و شرايط حساس تاريخي که اختناق و خفقان همه جا را فرا گرفته و
83
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شيعيان ناچار به زندگي مخفيانه شده بودند ،نقش سازنده و ستودني ايفا کرد .عباسيان
از س��الها پيش شنيده بودند و به يقين ميدانستند که فرزندي از خاندان پاک امامت و
واليت متولد شده و با ظلم و ستم مبارزه خواهد کرد و جهان را پر از عدل و داد خواهد
نمود؛ از اين رو سخت در تکاپو بودند و تجسس و مراقبت ميکردند تا اگر آن موعود پا به
عرص ْه گيتي نهاد ،به خيال خود سر به نيستش کنند .گاهي جاسوساني در لباس پزشک
و خدمتکار به محضر امام عس��کري× ميفرس��تادند و زناني را ب��ه بهانههاي گوناگون
مأم��ور ميکردند که در خانه امام بمانند و زنان و کنيزان را معاینه کنند تا دریابند کدام
ي��ک از ایش��ان حاملهاند .اما خان��ه حکيمهخاتون منزل امني ب��راي نرگسخاتون ،مادر
13
حضرت حجت #شد.
در اين ميان مديريت و اش��راف حکيمهخاتون در اختفاي همس��ر امام عسکري×
و حفظ اس��رار خانه امامت و واليت بس��يار ستودني اس��ت .او به دستور امام يازدهم اين
مس��ؤوليت خطير را بر عهده گرفت .حکيمهخاتون جزو معدود کس��اني بود که حضرت
عسکري× تولد امام مهدي #را در آينده نزديک به وي خبر ميداد و او را از سالمتي
نوزاد آگاه ميکرد .بنا بر برخي روايات ،حکيمهخاتون حتی ش��اهد سخن گفتن نوزاد در
رحم مادرش بود و براي آرامش نرگسخاتون سور ْه انزال قرائت ميکرد .همچنین ایشان
اولين کسي بود که وقتي امام مهدي #متولد شد ،شاهد سجد ْه آن حضرت و شهادت
او به وحدانيت خداي متعال و رس��الت پيامبر و واليت امير مومنان و فرزندان معصومش
و دعا براي فرج خويش بود .اين بانوي پاکسرش��ت اولين کس��ي بود که این نوزاد را در
14
آغوش گرفت و او را بوسيد.
حکيمهخاتون خود ميگويد :چهل روز پس از تولد نوزاد ،به دعوت امام عسکري× به
خانه آن حضرت رفتم .وقتي وارد شدم ،ناگهان ديدم همان نوزاد ،چون آفتاب ميدرخشد
و در مقابل پدر راه ميرود و به اندازه يک فرزند دو س��اله رش��د کرده است! با شگفتی از
علت آن پرسيدم .امام عسکري× فرمود :فرزندان پيامبران و جانشينان آنها که به مقام
امامت و رهبري ميرس��ند ،رشدشان مانند سايرين نيس��ت؛ بلکه يک ماه آنان به منزل ْه
15
يک سال ديگران است.
به نوش��ت ْه عالمه مجلس��ي پس از ش��هادت امام يازدهم× حض��رت حکيمهخاتون
مدتي نيابت و س��فارت حضرت حجت #را برعهده داشت .او عرايض مردم را به حضور
آن حضرت ميرس��اند و پاس��خها و توقيعات ش��ريفه را از ناحي ْه مقدس��ه به صاحبانش
16
بازميگرداند.
س��رانجام این بانوی جلیلالقدر در س��ال  247هجری چشم از جهان فرو بست و در
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سامراء ،در کنار ضريح امام عسکري× به خاک سپرده شد .عالم ْه مجلسي ضمن تجليل
از مق��ام و منزلت حکيمه خاتون و تأکيد بر اين که او مدتي نيابت حضرت مهدي #را
نيز برعهده داشت ،مينويسد:
• مديريـت و اشــراف حکيمهخاتون در اختفاي همسر امام عسکري× و حفظ اسرار خانه
امامت و واليت بس��يار ستودني اس��ت .او به دستور امام يازدهم اين مسؤوليت خطير را
بر عهده گرفت .حکيمهخاتون جزو معدود کس��اني بود که حضـرت عسکري× تولد امام
مهدي #را در آينده نزديک به وي خبر ميداد

سزاوار است مردم و شيعيان مقبر ْه او را که در بقع ْه مبارکه و حرم امام عسکري واقع
اس��ت ،زيارت کنند و آنگونه که شايس��ت ْه ش��أن و منزلت اين بانو اقتضا ميکند ،از وي
17
تجليل و تکريم شود.
مرحوم ش��يخ عباس قمي نيز ضمن نقل مطلب عالمه مجلس��ي و بحرالعلوم در اين
مورد ،به فضایل و مناقب و مرتبه زهد و تقواي او تأکيد کرده و به استحباب زيارت قبرش
عنايت دارد 18.وی در «مفاتيح الجنان» مينويسد:
با اينکه در کتب مزار ،زيارت مخصوص براي آن معظمه ذکر نش��ده اس��ت ،با آن مقام و
مرتب ْه رفيعهاي که دارد ،پس سزاوار است او را با همان الفاظي که در زيارتنامه حضرت فاطم ْه
19
معصومه÷ در قم آمده است ،ايشان نيز زيارت شود.
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