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 35- 21/  1399شماره چهارم/ پاییز  و زمستان    / دوم موعود پژوهی / سال  

 در دوران غیبت   جع؟ چگونگی زندگی امام مهدی 

 2، مرضيه سادات سجادی 1شاهده بتول 

 چکیده  
  ؟مهع؟ معصومين   روایات   و   قرآنی   استفاده از آیات   تحقيق   های روش   مهمترین   از   یکی 

فرضيه  رد  یا  اثبات  شيعه،   هاست. در  اعتقاد  مهدی   بنابر    دیدگان   از   ؟جع؟ امام 
  ایشان   مبارک   وجود   از   نيز   مردم   و   کند می   زندگی   زمين   کره   همين   در   اما   است،   پنهان 

  آوردن دست به   و   های مهدوی واقعيت   بررسی   هدف   مقاله حاضر با   برند. می   بهره 
کالمی   منابع   تحليلی،   شبهات در این خصوص به روش   پاسخ    و روایی را   تاریخی، 

  امام   مبارک   وجود   ؟مهع؟ معصومين   احادیث   از   استفاده   با   بنابراین،   . کند می   بررسی 
کی به عنوان آخرین حجت الهی   ؟جع؟ مهدی  کره خا این    و   شود بررسی می   در 

  . است  شده  اثبات  دليل  با   بودن مادی  و  طبيعی  حيث   از  ؟جع؟ امام   زندگی   روش 
  ؟جع؟ امام   مالقات  حل مشکالت علمی علما،  مراسم حج،   در  ؟جع؟ امام  حضور 

برجسته در مقاله حاضر به عنوان مصادیقی از حضور ایشان مطرح شده    علمای   با 
غيبت    زمان   در   ؟جع؟ امام   بیانات   توقيعات و   است. پاسخ به شبهه غيبت حضرت، 

که در مقاله حاضر بررسی می   شود.  از موارد دیگری است 
گان   . ظهور   حضور،   شيعه،   غيبت،   توقيع،   ، ؟جع؟ مهدی   امام   : کلیدی   واژ

 . مقدمه 1
  است   ع؟ معصوم   امام   و   کامل   انسان   وجود   امکان،   عالم   قطب   اصلی ثبات در این دنيای فانی،   محور 

عصر در عين حال    ولی   و   حق   امام   مبارک   وجود   حاضر   حال   در .  دار است را عهده   عالم   بقای   نظم و   که 
شدن پنهان   لغت،   در   غيبت .  کند و واسطه فيض الهی است می   اداره   را   جهان   نظم   غيبت است   که در 

 
 

کارشناسی علوم قرآن و حدیث، مجتمع آموزش عالی بنت . دانش 1 کستان.   ص؟ المصطفی الهدی، جامعه پژوه   العالميه، پا

گروه علمی  2    العالميه، ایران.   ص؟ المصطفی الهدی، جامعه طالعات اسالمی، مجتمع آموزش عالی بنت تربیتی م   – . مدرس 
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  غيبت   گویند. غيبت می   ؟جع؟ مهدی   امام   زیستی   پنهان   به   مهدویت   اصطالح   در   و   است   دیدگان   از   
  درباره . کبری   دیگری غيبت   و  صغری  غيبت  است: یکی  بررسی  قابل  جهت  دو  از  ؟جع؟ مهدی  امام 

  برای پاسخ به این سؤاالت و   دارد   قصد   نویسنده   است.   شده   مطرح   سؤاالتی   ؟جع؟ عصر   امام   غيبت 
  شهادت   از   بعد   ؟جع؟ امام   غيبت .  کند   بررسی   کالمی   و   روایی   جهت   از   را   موضوع   شبهات، این   رفع 
  آن   از   پس   و   بود   سال   هفتاد   صغری   غيبت   مدت   و   شد   شروع   قمری   هجری   260  سال   در   بزرگوارش   پدر 

کنون   و   شد  آغاز   کبری   غيبت    در   ؟جع؟ زمان   امام   غيبت   از   قبل   غيبت،   مسئله   ولی   دارد،   ادامه   هم   تا
که دروه   اسامی چند نفر از . است   بوده مطرح   هم  الهی   پیامبران  دوران  ای از غيبت را  پیامبران الهی 

که   ( 1384نوشته سيد طيب جزایری )   جهان   اميد   آخرین   کتاب   در   داشتند    عبارتند   بیان شده است 
یوسف   ، ع؟ صالح   حضرت   ، ع؟ عزیر   حضرت :  از  موسی   ، ع؟ حضرت  حضرت    ، ع؟ حضرت 

  مردم   بین   ناشناخته   یا   و   ماندند   غایب   خود   زمان   مردم   نظرهای   از   الهی   پیامبران   این   ... و.   ع؟ یحيی 
  ، پیشوایی   مهدی   پیشوایان   سيره   کتاب   مانند   منابعی   از   استفاده   با   محقق   بنابراین،   . کردند   زندگی 
  محمد   الل پیرامون آرای آیت   اعظم   الل ولی   کتاب   و   الجزایری   سيد   تأليف   جهان   اميد   آخرین   کتاب 

 . است   کرده   بررسی   را   موضوع   این   صائنی و...   اسماعيل 

   شناسی . مفهوم 2

 . غیبت 1-2
  ناپدید   و   پنهان   دیدگان   از   که   چيزی   هر   عنه یعنی،   غاب   ما   کل    لغت،   در   غيب است.   ماده   از   غيبت 

  ؟جع؟ مهدی   امام   ظاهرنبودن   به   مهدویت   اصطالح   در   ( غيبت 237/ 3،  1375است. )ابن مکرم،  
  در   ؟جع؟ عصر   امام .  است   ظاهرنبودن   بلکه   نيست   حاضرنبودن   معنای   به   غيبت .  شود می   گفته 

 (. 104، ص  1379شناسد )پورسيدآقایی،  اما کسی ایشان را نمی   دارد،   حضور   جامعه 

 غیبت   دوران   در   جع؟ مهدی   امام   فردی   . سیرت 3
  دعاها،   روایات،   برخی   از   توان می   غيبت   دوران   در   ؟جع؟ امام   فردی   سيرت   آوردن   دست به   برای 

استفاده   اند، رسيده  ؟جع؟ امام   حضور   به   که   وثوق   مورد   افراد   از   حضرت   آن   توقيعات   و   ها نامه زیارت 
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  های تاریکی   در   هدایت   چراغ   است،   متمایل   زردی   به   داری زنده شب   و   تهجد   اثر   بر   ؟جع؟ امام .  کرد 
  ترین بخشنده   و   عابدترین   او   است،   بالش   برابر   در   عقاب   همچون   فروتن   خدا   برابر   در   است،   مطلق 

گر   رسد، می   اجابت  به   دعایش   است،   مردمان  .  شود می   نيم   دو   وسط   از   کند،   نفرین   سنگی   مورد   در  ا
  او . دعا  استجابت  و دیگری  بیکران  دانش  یکی  شود: می  شناخته  بارز  نشانه  دو   با  ؟جع؟ مهدی  امام 

دارد.    ع؟ ایوب   شکيبایی   و   ع؟ عيسی   شکوه   ، ع؟ موسی   کمال   او .  است   کوش سخت   و   مبارز  را 
 ( 316، ص 1384)جزایری،  

 غیبت   دوران   در   جع؟ مهدی   امام   زندگی   . چگونگی 4
  با   صغری   غيبت .  کبری   غيبت   و   صغری   غيبت :  است   بررسی   قابل   جهت   دو   از   ؟جع؟ امام   غيبت 

  329  سال   تا   و   شد   آغاز   قمری   هجری   260  سال   در   ع؟ عسکری   حسن   امام   بزرگوارش   پدر   شهادت 
  قطع   کلی   طور به   ؟جع؟ امام   با   شيعيان   ارتباط   مدت   این   طول   در   کشيد.   طول   سال   70  یعنی،   هجری 

  را   خود   پاسخ   و   رساندند می   ؟جع؟ امام   به   را   خویش   مشکالت   و   مسائل   خاص   نایبان   وسيله به   و   نبود 
  رسيدند. می   ؟جع؟ امام   دیدار   به   خاص   نائبان   وسيله به   مردم   از   گروهی   گاه   حتی .  کردند می   دریافت 

  از   و   امام پیشين   باسابقه   اصحاب   از   تن   چهار   این .  مشهور هستند   اربعه   نواب   به   خاص   نائبان   این 
  دومين   عمری،   سعيد   بن عثمان   ؟جع؟ زمان   امام   نائب   اولين .  بودند   شيعه   بزرگان   و   پارسا   علمای 

  محمد  بن علی  نائب،  آخرین  و  نوبختی  روح  بن حسين  نائب  سومين  عمری،  عثمان  محمدبن  نائب 
  دانست   کبری   غيبت   برای   شيعيان   سازی آماده   دوران   توان می   را   صغری   غيبت   دوره .  است   سمری 

گر   چون  گهانی   کبری   غيبت   ا   آماده   ها ذهن   و   شود   افکار   انحراف   موجب   بود   ممکن   داد می   رخ   نا
  تدریج به   صغری   غيبت   طول   در   پیشين   امامان   مدبرانه   سازی زمينه   از   گذشته   اما   نباشد،   آن   پذیرش 

کنون   که  شد   آغاز  کبری  غيبت   صغری دوران   غيبت  شدن سپری   با .  شد   آماده   ها ذهن    . دارد  ادامه  تا
 ( 673، ص 1378)پیشوایی،  

نوع است:   هم   نيابت   شود می   تقسيم   مرحله   دو   به   ؟جع؟ عصر   امام   غيبت   که گونه همان    دو 
امام   را   خاصه   نيابت .  عامه   نيابت   و   خاصه   نيابت  اما   معرفی   ؟جع؟ خود    عامه،   نيابت   در   کرد، 
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  همه   در   و   جهت   همه   از   را   ها ضابطه   آن   که   فردی   هر   کند. می   بیان   را   کلی   ضوابط   و   شرایط   ؟جع؟ امام 
  حضرت   خود   وسيله به   نيابت   این .  شود می   شناخته   ؟جع؟ امام   نائب   باشد   داشته   ابعاد 

  شيخ   و   طبرسی   شيخ   طوسی،   شيخ .  است   شده   تفویض   واجدالشرایط   عالمان   به   ؟جع؟ مهدی 
  وظيفه   مورد   در   ؟جع؟ مهدی   امام   ما   »موالی :  گفت   که   کردند   نقل   عمار   بن اسحاق   از   صدوق 

  ما   حدیث   کنندگان روایت   به   شود می   واقع   که   حوادثی   »در   : است   فرموده   غيبت   زمان   در   شيعيان 
 (. 484/ 2،  1395صدوق،  آنانم« )شيخ    بر   خدا   حجت   من   و   شمایند   بر   من   حجت   آنان   که   کنيد   رجوع 

 مسلمانان   بين   در   غیبت   . مسئله 5
  به   اعتقاد .  است   انکارناپذیر   و   رایج   معروف،   مسائل   از   سنی   و   شيعی   منابع   در   مهدویت   و   غيبت   مسئله 

  سنت   اهل   بزرگ   محدثان   بلکه   ندارد   تشيع   مذهب   به   اختصاص   او   ظهور   و   ؟جع؟ مهدی   امام   وجود 
کرم   پیامبر   که   است   این   کرده   نقل   طبرانی   که   احادیثی   جمله   از .  اند کرده   آن را نقل   نيز  :  فرمود   ص؟ ا

گر از  که مردی از  قدر طوالنی می آن روز را آن   خداوند  نمانده باشد  باقی  روز  یک  جز   جهان  عمر  »ا کند 
برمی  من  بیت  می اهل  من  اسم  او  اسم  که  کند  می   داد   و   عدل   از   پر   را   زمين   او   و   باشد انگيزاند 

  به   که   ای عقيده   براساس   (. شيعه 55/ 2،  1415که پر از ظلم و جور شده است« )الطبرانی،  گونه همان 
  یهود،   مذهب .  داند نمی   تنها   را   خود   اما   بیند، نمی   خود   ميان   در   را   او   هرچند   دارد   امام زنده   وجود 
  را   عدی ب   است و نبوت   کرده  ختم   ع؟ کليم   حضرت   در  است   خلق   و   خدا   ميان   ای رابطه   که   را   نبوت 
  حضرت   نبوت   ختم   با   سنت   اهل .  شدند   متوقف   ع؟ مسيح   حضرت   در   هم   مسيحيان .  نکرد   قبول 

  که   را   والیت   ولی   داند، می   النبيین خاتم   را   ص؟ پیامبر   تشيع،   مذهب   اما   کردند،   توقف   ص؟ محمد 
   . داند می   زنده   هميشه   برای   حضرت   آن   از   بعد   تکميل است   و   هدایت   رابطه   همان 

   جع؟ مهدی   امام   مصادیق حضور .  6

  معنای   به   غيبت .  نيست   حاضر   آنکه   نيست نه   ظاهر   چون   ناميدند   غائب   را   ؟جع؟ حضرت   آن   اصوال 
  نه   است   ظهور   معنای   به   حضرت   آن   آمدن .  حضور   و   ظهور   ميان   فرق است   بلکه   نيست   حاضرنبودن 

کثر   خصوصيات   و   آثار   حضور.    یعنی   است؛   ؟جع؟ حجت   حضرت   مبارک   وجود   در   گذشته   انبيای   ا
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  گسترش   و   عدالت   برقراری   برای   که   گذشته   انبيای   های راه   که   است   قادر   ؟جع؟ مهدی   حضرت 
  نقل   ع؟ سجاد   امام   از   جبير   سعيدبن   حدیثی   را بپیماید. در   کردند   طی   خاص   زمان   یک   در   توحيد 

  عمر   ع؟ نوح   حضرت   اوست.   عمر   طول   ع؟ نوح   حضرت   سنت   ؟مهع؟ بیت   اهل   ما   قائم   کند: »در می 
  ع؟ ابراهيم   سنت .  دارد   طوالنی   عمر   ع؟ نوح   حضرت   مانند   نيز   ؟جع؟ حجت   حضرت   کرد.   طوالنی 
  این   آن   و   دارد   ع؟ موسی   حضرت   از   هم   ای نشانه .  است   مردم   از   گيری کناره   و   والدت   بودن مخفی 

  . بود   ناراحت   بشری   جامعه   زندگی   اوضاع   از   و   کرد می   زندگی   نگرانی   با   ع؟ موسی   حضرت   که   است 
  ناراحت   بشر   زندگی   اوضاع   از   نيز   ایشان   است.   مبارکش   وجود   شدن شناخته   مورد   در   حضرت   آن   نگرانی 

  درباره   مردم   که   است   این   آن   و   دارد   ع؟ عيسی   حضرت   از   هم   ای نمونه   ؟جع؟ حجت   حضرت .  است 
  زمان   در   مردم   نه.   یا   دارد   واقعيت   ع؟ عيسی   حضرت   وجود   آیا   که   داشتند   اختالف   ع؟ عيسی   حضرت 

  ؟جع؟ حجت   حضرت   آیا   که   داشتند   را   تردیدها   و   شک   همين   هم مانند   ؟جع؟ حجت   حضرت   غيبت 
  حضرت   از  ؟جع؟ حجت  حضرت  کرده است.   وفات  یا  است  زنده  تولد   از  بعد  نه.  است یا  شده  متولد 
  حضرت   شد.   گرفتار   مصيبت   و   بليه   شدیدترین   به   ع؟ ایوب   حضرت   دارد.   سنتی   نيز   ع؟ ایوب 

  از  ای نمونه  ایشان . است  گرفتار   جامعه  از  دوری  عذاب  و  رنج  و  غيبت   مهم  بليه  به  هم   ؟جع؟ حجت 
  مسلحانه   جهاد   اسالم   دشمنان   با   ص؟ الل رسول   جدش   همانند   حضرت   آن .  دارد   ص؟ اسالم   پیامبر 

  همراه   ؟جع؟ حجت   حضرت   قيام   ولی   است،   نبوده   واجب   گذشته   انبيای   زمان   در   جهاد .  کرد   خواهد 
)قطب    خواهد   مبارزه   دشمنانش   با   مسلحانه   صورت به   حضرت   آن   است.   جهاد   و   جنگ   با  کرد« 

 (. 936/ 2،  1409راوندی،  

 حج   مراسم   در   جع؟ مهدی   امام   حضور .  1-6

دیگران هم   شناسد می  و  بیند می  را  همگان   یابد، می  حضور  حج   موسم  در   سال  هر   ؟جع؟ امام زمان 
  »جانم :  آمده است   ندبه   دعای   ( در 426ص ،  1379)پورسيد آقایی،  .  شناسند نمی   بینند، ولی می   را   او 

  دور  ما  از  که   هستی   وطنی  از   دورشده   آن  تو  نيستی،  بیرون  ما  ميان  از  که   هستی   غایبی  آن  تو  فدایت، 
  العالج،   بیماران   شفای   شدگان، گم   راهيابی   درماندگان،   (. دستگيری 876، ص 1394)قمی،    نيستی« 
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  جمله   از   مردم   مشکالت   از   بعضی   حل   آنان و   از   برخی   تشيیع   در   شرکت   مؤمنان،   برای   دعا   و   خيرخواهی 
  آن   خود   توسط   این یاری .  نشناسد   چه   و   بشناسد   را   او   چه   است،   دوران   این   در   حضرت   آن   کارهای 
  آن   سفير   دومين   عمری   عثمان   محمدبن .  گيرد می   صورت   حضرت   آن   یاران   از   برخی   توسط   یا   حضرت 
:  گفت می  چنين  که   دیدم  خدا   خانه  کنار  در  بار آخرین  برای  را   ؟جع؟ مهدی  گوید: »امام می  حضرت 

:  دارد می   عرضه   و   گرفته   را   کعبه   پرده   مستجار   در .  بده   انجام   کردی   وعده   من   به   که   آنچه   خدایا   بار 
  خدا   از   را   ظهورش   ؟جع؟ (. امام زمان 275/ 16،  1368بگير« )خویی،    دشمنانم   از   مرا   انتقام   خدایا 

  پیش   را  او  که   گویند می  تعجب   با  همه   شود می  ظاهر  وقتی  که   است  همين  را.  حضورش  نه  طلبد می 
  بازارها  در   رود، می  راه   آنها  ميان  در  دارد   حضور  مردم  ميان  در  ؟جع؟ مهدی  امام . اند دیده  هم   این  از 

کسی   دارد، برمی   گام   ها فرش   روی   کند، می   وآمد رفت    : فرماید می   ع؟ علی   امام   . شناسد نمی   را   او   ولی 
  آنان   های خانه   بر   دارد، برمی   گام   آنها   بازار   و   کوچه   در   هست،   آنان   ميان   در   خدا   حجت   خدا   به   »سوگند 

  آنان   اجتماعات   بر   و   شنود می   را   مردم   گفتار   و   پردازد می   سياحت   به   عالم   غرب   و   شرق   در   و   شود می   وارد 
 (. 425/ 16،  1368بیند« )خویی،  می   را   مردمان   او   دهد، می   سالم   واردشده 

  آنها   از   یکی .  اند شده   موفق   ؟جع؟ حجت   حضرت   زیارت   به   حج   موسم   در   شيعيان   از   بعضی 
  خوانده   روایات   ایشان در   است.   شيعه   مورد اطمينان   و   مقام عالی   محدثان   اهوازی از   مهزیار   بن علی 
  مکه  به   بار  18  خاطر  همين   به . شود می  مشرف   مکه  به  حج  موسم   در  ؟جع؟ حجت  حضرت  که   بود 

  مالمت   را  خودش  بنابراین، مأیوسانه   . نشد   ؟جع؟ حجت   حضرت   زیارت  به   موفق   ولی   شد،   مشرف 
  شد و تصميم   منصرف   مکه   به   رفتن   از   حج   موسم   فرارسيدن  سال   نوزدهمين   در   مهزیار   بن علی .  کرد 

  تصميم  مهزیار  بن علی   که  شد  باعث  دوستان   توصيه  و  اما سفارش  نرود،  خدا  خانه  زیارت   دیگر   گرفت 
  حج   سفر   از   امسال   گفت  او   به   که  دید  را   شخصی   خواب   در   ولی   شود،   مشرف   حج   به   هم   باز   تا   بگيرد 

  حج   به   بعد   سال   شد و   منصرف   حج   به   رفتن   از   سال   آن   در   گذاشت و   اثر   او   بر   خواب   این .  شو   منصرف 
و می   مسجدالحرام   در   گاهی   کرد، می   مستحبی   طواف   مکه   در   او   رفت.    صفا   در   گاهی   نشست 

  کند،   زیارت   را   ؟جع؟ حجت   حضرت   زمان   آن   تا   نتوانسته   اینکه   از   و   شد می   تفکر   غرق   و   ایستاد می 
   بود.   ناراحت 
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  »ای   گفت:   و   گذاشت   اش شانه   بر   دست   شخصی   که   بود   نشسته   تفکر   حالت   با   طواف   از   بعد   روزی 
  سالم   و   شد   زده شگفت   او .  است   عظيم   شخصيتی   زد می   صدا   نام   با   را   او   که   کسی   دید   و   مهزیار   بن علی 
.  کنم   خستگی   رفع   تا   ام نشسته :  داد   پاسخ   ای؟ نشسته   اینجا   چه   برای :  پرسيد   شخص   آن   سپس   کرد، 

  در  موقع   همين  فردا  شوی و   نائل   مقصودت   به   اميدوارم   که   داری   مقصودی   تو  نه :  گفت  شخص   آن 
  سوار   مهزیار   بن علی   و   قاصد   یعنی، دو    هر   و   دیدند   را   همدیگر   روز   آن   فردای .  بیایم«   تا   باش   مکان   همين 

  و   زیبا  بسيار   خيمه   آن .  رسيدند   خيمه   یک   نزدیک   به   تا   افتادند   راه   به   عرفات   طرف   به   شترهایشان   بر 
  از   اندکی   از   بعد   شد.   خيمه   وارد   قاصد   ایستادم و   خيمه   بیرون   »من :  گوید می   مهزیار   بن علی .  بود   معطر 

  داخل   وقتی   گوید می   مهزیار   بن علی .  است   داده   اجازه   من   به   حضرت   گفت   من   به   و   آمد   بیرون   خيمه 
  زحمت   با   آمد.   بند   او   هيبت   شدت   از   زبانم   دیدم و   را   پرهيبت   و   باشخصيت   بسيار   انسانی   شدم   خيمه 
  خواب   در   آیا   که   شدم   وسوسه   گرفتار   گوید می   مهزیار   بن علی .  کردم   تقدیم   ایشان   به   سالم   یک   فراوان 
حضرت   یا   هستم  کنون   نباش   وسوسه   گرفتار   مهزیار   بن علی   ای :  فرمود   بیداری؟    مقصودت   به   ا
  مشرف   ؟جع؟ حجت   حضرت   محضر   به   که   افرادی   که   است   نشده   مشاهده   تاریخ   در   . ای« رسيده 

  مشرف   ؟جع؟ حجت   حضرت   محضر   به   که   افرادی .  بگيرند   قرار   لطف   مورد   اندازه   این   به   تا   اند شده 
  نقل   طوالنی   را   ؟جع؟ حجت   حضرت   با   او   مالقات   اما   است، بوده    اندک   مالقاتشان   وقت   اند شده 
  بسيار   مدتی   این .  بودم   ایشان   مهمان   نيم   و   روز   2 یا   3  حدود   »من :  گوید می   مهزیار   بن علی .  اند کرده 

  موالی   است: »ای   آمده   ندبه   دعای   (. در 423- 418، ص 1394است« )خسروی سقزچی،    طوالنی 
  زندگی   الرضوی   در   آیا   طوی؛   ذی   ام   غيرها   ام   ابرضوی » کنی.  می   زندگی   کجا   در   تو   دانم نمی   من، 

 هستند.    مدینه   و   مکه   اطراف   کوه در   دو   نام   طوی   ذی   و   رضوی   هستی؟«.   طوی   ذی   در   یا   کنی می 

 علما   علمی   مشکالت   حل .  2-6
  یکی   از   حلی   عالمه   که   است   کتابی   ماندن   تمام نيمه   به   مربوط   ؟جع؟ عصر   امام   توسط   کتاب   تکميل 

  نوشتن   شب مانع نيمه   خواب   ولی   کند،   برداری نسخه   آن   از   تا   بود   گرفته   امانت   سنت   اهل   علمای   از 
  خواهد می   عالمه   از   و   شود می   وارد   ناشناس   صورت   به   ؟جع؟ مهدی   امام   هنگام   این   در .  شود می 
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گذار   ؟جع؟ امام   به   را   کار   ادامه   عالمه   بنویسد.   خودش    که   بیند می   بیداری   از   پس   عالمه .  کند می   وا
صورت:   و   است   شده   تمام   کتاب   از   برداری نسخه  به  دارد    . الحسن«   بن حجه   »کتبت   امضایی 

  حله   از   ع؟ اباعبدالل   زیارت   هر هفته برای   شنبه پنج   روزهای   حلی   ( عالمه 571/ 1،  1377)شوشتری،  
  با   و   افتاد   راه   به   او   همراه   شخصی .  بود   حرکت   حال   در   تنهایی به   ها هفته   از   یکی   در .  رفت می   کربال   به 

فاضلی    فرد   شخص   این   که   شد   معلوم   عالمه   برای   صحبت   شدند. هنگام   صحبت   مشغول   یکدیگر 
  آن   را از   بود   آمده   پیش   برایش   مختلف   علوم   در   که   مشکالتی   نظر   این   از   دارد.   علوم   در   تبحر   و   است 

  فتوا   شخص   آن   و   شد   واقع   فقهی   رساله   در   بحث   اینکه   داد تا   پاسخ   سؤاالت   همه   به   او   و   پرسيد   شخص 
  کرده   ذکر   صفحه   فالن   در   تهذیب   کتاب   در   طوسی   گفت شيخ  شخص   آن .  شد   آن   منکر   عالمه   داد و 

  حضرت   توان می   کبری   غيبت   زمان   این   در   »آیا   پرسيد:   او   از   و   شد   زده حيرت   عالمه   است. 
  دست   در   او   دست   که درحالی   دید   توان نمی   »چگونه :  فرمود   شخص   آن   دید؟«   را   ؟جع؟ حجت 
ندید« )تنکابنی،    را   کسی   آمد   هوش   به   که   وقتی .  شد   بیهوش   عالمه   حرف   این   شنيدن   با .  توست 

 (. 359، ص 1290

 علما   از   بعضی   با   جع؟ مهدی   امام   مالقات .  3-6
  بسيار   مرتبه   به   فضل   و   زهد   و   پرهيزگاری   در   اردبیلی   »مقدس   نویسد: می   بحاراالنوار   در   مجلسی   عالمه 

ع   در .  ام نشنيده   متأخرین   و   متقدمين   ميان   در   را   او   مانند   که   رسيد   باالیی    المثل بود«. ضرب   تقوا   و   ور
  سمت   به   که   دیدم   را   اردبیلی   مقدس   شبی   یک   »در   کند: می   نقل   ( ميرعالم 42/ 1  ، 1403  ، )مجلسی 

  امام   به   و   شد   باز   خود خودبه   حرم   در   رسيد   حرم   دروازه   به   که هنگامی   رود. می   ع؟ علی   امام   روضه 
  ع؟ علی   امام   روضه   از   آن   از   بعد .  پرداخت   وگو گفت   به   را   مدتی   اردبیلی   مقدس .  کرد   سالم   ع؟ علی 

  داخل   زکریا   حضرت   محراب   در   رسيد   مسجد   به   وقتی .  کرد   حرکت   کوفه   مسجد   سمت   به   و   آمد   بیرون 
  شما   دنبال   حاال   تا   شب   اول   از   من   آقا   پرسيد   بود،   دنبالش   که   ميرعالم .  کرد می   وگو گفت   هم   آنجا .  شد 

  که   کنم می   تعریف   برایت   را   ماجرا   شرطی   به :  گفت   اردبیلی   مقدس .  کن   بیان   برایم   را   قصه   اصل   هستم 
  رو روبه   مشکالتی   با   وقت   هر :  گفت   اردبیلی   مقدس   و   کرد   قبول   او .  نگویی   کسی   به   هستم   زنده   تا 
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  ایشان   خدمت   در   که   امروز   اما   کرد، می   حل   را   ما   مشکالت   امام   و   رفتم می   ع؟ علی   امام   پیش   شوم می 
  فورا    من   و   بپرس   ایشان   از   هست   کوفه   مسجد   در   ؟جع؟ مهدی   فرزندم   امروز :  گفت   من   به   شدم   حاضر 

  دریافت   را   پاسخ   ایشان   از   و   پرسيدم   را   خودم   های سؤال   ؟جع؟ مهدی   امام   از   و   رفتم   کوفه   به   نجف   از 
کری،    (. 135- 134، ص 1383کردم« )ذا

   جع؟ زمان شبهات درباره امام  .  7

 پاسخ به شبهه غیبت حضرت .  1-7
کسانی    گوید: »غيبت دارند، می   تردید   ؟جع؟ امام   مبارک   وجود   نسبت به   که   عالمه حلی در جواب 

  ترتيب   به   را   الهی   پیامبران   تن از   14 نام   است. او  الهی   انبيای   از   بعضی   غيبت  مانند   ؟جع؟ زمان  امام 
که   نام  حضرت    ، ع؟ حضرت یوسف   ، ع؟ صالح   حضرت   ، ع؟ ادریس   حضرت   غيبت :  از   عبارتند   برده 

حضرت ع؟ یحيی   حضرت   ، ع؟ ابراهيم   حضرت   ، ع؟ موسی    ، ع؟ نون   بن یوشع   ، ع؟ عيسی   ، 
  ، ع؟ عزیر   حضرت   برخيا،   بن آصف   ، ع؟ دانيال   حضرت   ، ع؟ سليمان   حضرت   ، ع؟ داوود   حضرت 

  زمان   نظر مردمان   از   الهی   پیامبران   این   تمام .  « ص؟ خاتم   پیامبر   غيبت   و   حمون   بن شمعون   غيبت 
  امام   مبارک   وجود   به   که   کسانی .  کردند   زندگی   مردم   ميان   در   نشناخته   یا   ماندند   غائب   خودشان 

  بشر   نظرهای   از   زیادی   چيزهای   جهان   این   در   که   گویند می   آنها   جواب   در   داشتند   تردید   ؟جع؟ زمان 
  فرشتگان   است،   متعال   خداوند   ذات   است   غایب   که   چيزی   نخستين   دارد.   وجود   اما   است،   پوشيده 

  است، اما   کرده   ثابت   قرآن   را   آنها   وجود   دارد و   وجود   جنات .  شوند نمی   دیده   اما   دارند،   وجود   هم   الهی 
  آن  شده است و  حاصل  برتری  انسان  برای  دیگر  موجودات   از  که  است  انسان  عقل . شوند نمی  دیده 

  مجرد   الهی   ذات   مثل   نه   ؟جع؟ زمان  امام .  رساند می   فایده  و   نفع   جهان   بر   ولی   شود، نمی   دیده   هم 
  وجود   از   موجودات   تمام   که  است   طبيعی   موجودی   دارد بلکه  بسيط   جسم   مالئکه   مانند   نه   است و 

 (. 329- 328، ص 1384هستند )جزایری،    مند بهره   مبارکش 



 

 

 

30 

هی
 پژو

عود
مو

 

 جع؟ حجت   حضرت   بودن نورانی   از   منظور .  2-7
  ها و شبهات سؤال   ؟جع؟ حجت   حضرت   درباره   که   است   این   دینی   مسائل   در   جامعه   مشکالت   از   یکی 
  آیا   که   است   سؤال مطرح   این   ؟جع؟ حجت   حضرت   وجود   اثبات   برای مثال برای   است.   شده   تکرار 

  برخی   کند. می   زندگی   غيرطبيعی   عالم   در   کرده است و   صرف نظر   ماده   عالم   از   ؟جع؟ حجت   حضرت 
که می  گر .  شود می   خاموش   گاهی   کند و می   تابش   گاهی   که   است   نور   همانند   ؟جع؟ امام   گویند    ا

  دست   از   را   مادی   خصوصيات   باید   ؟جع؟ حجت   حضرت   صورت   آن   در   باشد   چنين   ؟جع؟ امام   وجود 
  ؟جع؟ حجت   حضرت   که   است   این   غيبت   معنای   بلکه   نيست   این   غيبت   معنای   که درحالی   بدهد 

  بودن، موجودی طبيعی   عين   در .  است   طبيعی   انسانی   ایشان .  کند می   زندگی   زمين   کره   همين   در 
  و   باطن   با   و   است   طبيعی   انسانی   بزرگوارش،   پدر   مانند   هم  ؟جع؟ مهدی   امام .  است  الهی   و   ملکوتی 

  که   آموخت   ص؟ اسالم   پیامبر   به   خداوند   که   است   مطلبی   همان   این   دارد. ارتباط و اتصال    غيب   عالم 
که   بگوید:   مشرکين   جواب   در  های  احاطه به جهان هستم )دعوی    بشری   من   بگو جز این نيست 

است(  این  شما  با  من  فرق  تنها  نکنم،  الهی  کلمات  کليه  و  رسد«  می   وحی   من   به   که   نامتناهی 
   (. 110)کهف: 

که برخی می  . معمولی است  انسانی  ص؟ اسالم  پیامبر  مانند  نيز  ؟جع؟ زمان  امام    حضرت  گویند 
  این   معنا   بلکه   است   مادی   نورهای   قبيل   از   ایشان   که   نيست   آن این   معنای   است.   نور   ؟جع؟ حجت 

  دارای   امام   که   نيست   معنا   این   به   ؟جع؟ امام   بودن نورانی .  است   کامل   انسان   یک   ایشان   که   است 
  نياز   حد   به   دارد،   سالمی   و   طبيعی   زندگی   و   است   معمولی   انسانی   ایشان   نباشد بلکه   جسد   و   جسم 

  نورانيت   و   دارد   معنوی   و   روحانی   خورد، قدرت می   آب   تشنگی   هنگام   به   کند، می   استراحت   و   خورد می 
  خانواده،   ؟جع؟ امام   آیا   که   است   این   الهی   عظيم   شخصيت   این   مورد   در   دیگر   سؤال .  است   پایان بی   او 

گر   که   است   این   جواب   فرزند دارد؟   و   همسر    در   و   داشته باشد   فرزند   و   اوالد   ؟جع؟ حجت   حضرت   ا
  هزاران   االن   تا   حضرت   برای   صورت   آن   در   بود   خواهد   فرزندانی   ایشان   فرزندان   برای   قرن   13  طول 

  یک   اندازه   به   شهرهایی   نسلش   و  خودش   برای   صورت   این  در .  باشد   موجود   باید   نتيجه   و   نوه   فرزند، 
  مطلب   این   دنبال   و   کنند می   تفکری   چنين   حضرت   درباره   که   کسانی .  باشد   شده   درست   باید   مملکت 
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نيست    موجود   متواتر   روایات   و   قرآن   در   مدرکی   مسئله   این   برای   و   اند نيافته   مدرکی   هيچ   هستند، 
  کنيد   سکوت   الل؛   سکت   ما   اسکتوا : » فرمود   ع؟ باقر   (. امام 137- 134، ص 1394)خسروی سقزچی،  

  سخن   این   درباره  هرکس   (. 126/ 1،  1410کرده« )ابن ادریس حلی،   سکوت   خداوند   که   آنچه   مورد   در 
  خود .  باشد   آمده   باره این   در   مطلبی   که   ندارد   محکمی   دليل   هيچ   است؛ زیرا   گفته   جا بی   سخنی   بگوید 

ای اهل ایمان هرگز  :  فرماید می   مجيد   قرآن   در   »خداوند   : فرمود   توقيعاتش   از   یکی   در   ؟جع؟ عصر   امام 
گر پرسش آن را به   ک ميکند و ا گردد شما را زشت و بد آید و غمنا گر فاش  که ا از چيزهایی مپرسيد 

گذارید برای شما )هر چه مصلحت است( آشکار می   (. 101گردد« )مائده:  هنگام نزول آیات قران وا

 غیبت   دوران   در   جع؟ مهدی   امام   وجود   از   استفاده .  3-7
  الهی   شخصيت   این   که   است   این   شود می   مطرح   ؟جع؟ حجت   حضرت   درباره   که   هایی یکی از سؤال   

  روایت   ص؟ رسول   حضرت   از   کلينی   یعقوب   بن اسحاق   دیگران دارد؟ برای    ای فایده   غيبت چه   حال   در 
  بردن بهره   مانند   غيبتم   عصر  در   من  از   بردن »بهره   : فرماید می   پاسخ  در   ؟جع؟ حجت   حضرت   کند می 

  باشد   ظاهر   چه   ایشان   (. پس 292، ص 1411باشد« )شيخ طوسی،    ابرها   زیر   که   هنگامی   است   آفتاب   از 
که: می  بیان  را  حقيقت  این  حدیث  این .  رساند می  ها انسان  به  را  برکت  و  خير   غایب،  چه   و    ال  »لو   کند 

گر   باهلها؛   االرض   لساخت   حجه  .  دهد می   دست   از   را   تعادلش   طبيعت   عالم   نباشد   زمين   کره   در   امام   ا
  عدیله   دعای   . در ( 436، ص 1413  ، ی )طبر رود«  می   بین   از   آن   همه   و   شود نمی   مهار   طبيعت   موقع   آن 

است«    مانده   پابرجا   آسمان   و   زمين   او   وجود   برکت   به   و   خورند می   روزی   خلق   او   برکت   است: »به آمده  
  طبيعت   عالم   و   غيب   عالم   بین   رابطه متصل   سبب   ؟جع؟ زمان   در واقع امام   (. 159، ص 1394)قمی،  

 . است 

 غیبت   دوران   در   جع؟ مهدی   امام   بيانات   و   توقیعات .  8
این  دارد.  پایان  بی   علم و  ران  ک فضيلت بی   ؟جع؟ حضرت حجت  باطن  قلب  بینش در  و  بصيرت 

کره زمين  بزرگوار به عنوان والیت الهی موجود است و به  واسطه آن موقعيت الهی بر تمام اوضاع افراد 
ایشان عرضه    مسلط و مسيطر است.   ، ناظر  یا هر هفته اعمال بندگان خداوند به محضر  هر ماه و 
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که از اعمال بد افراد ناراحت و افسرده می شود. از خصوصيات این امام بزرگو می  شود و از  ار این است 
کند،  ها دعا می شود و برای آن اعمال نيک افراد مفيد و برجسته، متقی و مؤمن در جامعه مسرور می 

  دارد   چنين مقام بزرگی در والیت   ؟جع؟ حضرت حجت   کند، پس توفيق آنان را از خدا درخواست می 
 (. 175، ص 1394)خسروی سقزچی،    عمال بندگان خداست بر ا   مسيطر و نافذ و  

 بابویه   بن علی   به   جع؟ عصر   امام   توقیع .  1-8
فرزند یکی از اسناد    تولد   برای   ؟جع؟ عصر   امام   از   دعا   درخواست   و   روح   بن حسين   به   بابویه   بن علی   نامه 

ارتباط امام عصر    بابویه   بن »علی   گوید: می   طوسی   شيخ .  با یارانشن است   ؟جع؟ به یادگار مانده از 
  دعا   او   که   کند   تقاضا   ؟جع؟ الزمان صاحب   از   که   نوشت   روح   بن حسين   برای   ای نامه   نداشت.   فرزندی 

  حضرت  و  رساند  حضرت  آن   به  را   بابویه  بن علی  نامه  روح  بن حسين .  کند  عنایت  او  به  خداوند  تا  کند 
کنون هم   که   زنی   این   از   تو   و   کردم   دعا   خداوند   درگاه   به   تو   برای   از :  نوشت   جواب   در    داری   اختيار   در   ا

که  خواهی   اختيار   در  دیگری  زن  پس   این   از   و   شد   نخواهی   فرزندی   دارای    فرزند   دو   دارای   او   از  گرفت 
  و   صدوق   به   معروف   محمد   یکی   که   پسر   فرزند   دو   او   به   خداوند   دعا   این   نتيجه   در .  شد«   خواهی   فقيه 

  بودند. این   ممتاز   حافظه   قوت   و از جهت   شدند   بزرگ   فقهای   از   دو   هر   و   کرد   عنایت   حسين   دیگری 
.  اند شده   متولد   ؟جع؟ الزمان صاحب   حضرت   دعای   واسطه به   اینها   که   بود   جهت   این   از   خصوصيت 

ام«  شده   متولد   ؟جع؟ عصر   امام   دعای   برکت   به   »من   گفت: کرد و می می   افتخار   خود   صدوق   شيخ 
 (. 423، ص 1389)نوری همدانی،  

 بهبهانی   الل آیت   به   جع؟ حجت   حضرت   جانب   از   نامه .  2-8
  حج   سفر   به   ایشان   وقتی .  داشت   عظيمی   شأن   بود و   اسالمی   مراجع   از   یکی   بهبهانی   وحيد   الل آیت 

  سؤال   و   کردند   مراجعه   او   به   حج   سفر   در   مسلمانان   بود.   نبرده   خود   همراه   روایتی   کتاب   شد   مشرف 
  مورد   چند  در   که   یابد درمی   حج   سفر  از   برگشتن  از   بعد   ایشان .  داد   جواب   آنها   به   وحيد   الل آیت .  کردند 

  چه   شناخت نمی   هم  وحيد   الل آیت .  است   داده   فتوا   واقع   برخالف   است و  کرده   اشتباه   فتوادادن   در 
که   او را بیاید   است تا   کرده   سؤال   کسی    سخت   پیشامد   این   از   بنابراین   . است   شده   اشتباه   و به او بگوید 
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  زیرا  کنيد؛  جمع   مرا   »رساله   گوید: می   و   شود   حاضر   تدریس   امر   در  تواند نمی   دیگر  و   شود می   مضطرب 
  تصميم   وی   کند«.   تقليد   من   از   کسی   که   دهم نمی   اجازه   نيز   و   دهم   فتوا   که   نيستم   مجاز   دیگر   من 
  در .  شد   صادر   مختصری   نامه   مقدس   ناحيه   از   مورد   این   در .  کند   تعطيل   هم   را   درس   جلسات   گيرد می 

  برای   ؟جع؟ زمان   امام   طرف   از   دهی اطمينان   این   . « بالصالح   علی   و   بالفتوی   عليک »   آمد:   توقيع 
  دنبال   را   خود   کار   و   شود می   منصرف   خود   تصميم   از   عظيم   شخصيت   این   آن   از   بعد   و   بود   وحيد   الل آیت 
  شيعيان   اوضاع   بر   ناظر   ؟جع؟ حجت   حضرت   اینکه   بر   است   گواهی   و   شاهد   حکایت   این .  کند می 

 (. 145، ص 1394هست )خسروی سقزچی،  

 به نائب چهارم خود   جع؟ آخرین توقیع امام زمان .  3-8

به او رسيده    ؟جع؟ الزمان ای از حضرت صاحب نامه   ، بن محمد سمری چند روز قبل از درگذشت علی 
برادران تو در رابطه با  خداوند اجر و ثواب بزرگی به  » بود به مردم نشان داد و مضمون نامه این بود:  

کارهای خود را    ، بنابراین   ، تو شش روز دیگر از دنيا خواهی رفت   . مصيبت درگذشت تو عنایت بفرماید 
کسی را به  که قائم سروسامان بده و  کبری فرارسيد و  جای خود وصی قرار مده  مقام تو باشد؛ زیرا غيبت 

که دل دیگر ظهوری برای من نيست مگر بعد از اذن خداوند تعا  ها را  لی و این هم بعد از مدت طوالنی 
گرفت. ارتحال علی   ، شود   قساوت فرا بگيرد و سطح زمين از ظلم پر  بن محمد سمری  صورت خواهد 

،  1389)نوری همدانی،   واقع شد  329  شعبان سال   15در    ؟جع؟ الزمان آخرین نائب حضرت صاحب 
 (. 424ص  

چند    . بن محمد سمری در بغداد بودیم شت علی ما در همان سال درگذ »   : نویسد شيخ صدوق می 
روز قبل از درگذشت او به حضورش رسيدیم و این توقيع حضرت را به ما نشان داد و ما از روی آن نوشتيم  

که  و نسخه  گفتيم  کردیم و روز ششم به نزد او رسيدیم و او را در حالت احتضار دیدیم و به او  برداری 
پاسخ گفت که خدا را مشيتی است که خود انجام خواهد داد و کسی    او در .  جانشين تو چه کسی هست 

گفت و جان است«.    را به جانشينی انتخاب نکرده  . این آخرین  کرد آفرین تسليم  جان   به   این مطلب را 
که از او شنيده شد.   (  435، ص 1389)نوری همدانی،    سخنی بود 



 

 

 

34 

هی
 پژو

عود
مو

 

 ها گرفتاری   از   شیعیان   نجات   و   حفظ .  4-8
  خاطر   از   را   شما   یاد   و   نکرده   کوتاهی   شما   سرپرستی   و   رسيدگی   در   »ما :  فرماید می   ؟جع؟ عصر   امام 

گر .  ایم نبرده  و می   فرود   شما   بر   ها مصيبت   و   ها دشواری   بود   این   جز   ا   کن ریشه   را   شما   دشمنان   آمد 
  مردم   جریان معروف نجات   ؟جع؟ عنایات امام   جمله   ( از 109/ 2،  1409)قطب راوندی،    . کردند« می 

کم ظالم آنهاست   از دست   بحرین    همچون   شيعيان   با   تا   ریخت   ای نقشه   و   حيله   کشور   این   وقتی وزیر .  حا
  مردانشان   یا   و   کنند   تحمل   را   آن   پرداخت   ذلت   شود و   پرداخته   جزیه   یا   شود   رفتار   کتاب   اهل   از   حربی   کفار 

وسيله  به   توطئه   این   کردن خنثی   در   ؟جع؟ حضرت   آن   که   شوند   گرفته   اسارت   به   کودکان   و   زنان   و   کشته 
 (. 417/ 2،  1385داشتند )حسينی ليالبی،    بزرگی   محمدبن عيسای بحرینی نقش 

 گیری نتیجه .  9
کبری بررسی    غيبت   و   صغری   غيبت   زمان   در   مردم   با   ؟جع؟ مهدی   امام   ارتباط   چگونگی   حاضر   مقاله   در 

و  است.   تشيع   عقيده   درباره   سخنانی   شده    و   حج   مراسم   و   اجتماعات   در   ؟جع؟ امام   حضور   آمده 
در عصر    ؟جع؟ امام   مبارک   وجود   از   بردن نيز بهره   و   الهی دارد   انبيای   با   ؟جع؟ امام زمان   که   شباهتی 

  امام   مقدس   جانب   از   که   بررسی شده است. توقيعاتی   ؟مهع؟ معصومين   احادیث   از   استفاده   با   غيبت 
  به   علما   با   ؟جع؟ مهدی   امام   مالقات   و   شده است   صادر   برجسته   علمای   از   بعضی   برای   ؟جع؟ مهدی 
  شخصيت   خصوص   در   و   ؟جع؟ امام   وجود   و شبهاتی درباره   سؤاالت   شد.   داده   توضيح   مفصل   صورت 
که دانستن   شده   مطرح   ایشان     رسد. به نظر می   ضروری   شبهات   رفع   برای   مطالب این مقاله   است 
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