
 

 

 
 
 

 نامه علمی _ پژوهشی مشووورق موعود فصو   23/8/1397تاریخ دریافت: 
 1397 زمستان، 48ازدهم، شماره دوسال   30/10/1397تاریخ پذیرش: 

 

بررسی علل تحیر در ابتدای عصر غیبت و تمهیدات امام 
 دوازدهم؟جع؟ برای مقابله با آن

 1پور ازغدی طاهره رحیم
یعتی  2فهیمه شر

 دهیچک

ویووژه در ابتوودای  های عصور غیبووت، بوه مسوئله حیوورت بوه عنوووان یکوی از م لفووه
ه اسوووت. ایووون وا ه در روایوووات، دارای غیبوووت صوووغری در روایوووات طووورح شووود

گرویدن به آرای باطو ، عودم پیوروی از اموام، نواتوانی در  مشیصه هایی چون 
دهد  باشد. مطالعه اسناد روایی و تارییی نشان می ها و... می پاسخ به پرسش

عواملی چون انشعابات فرق، ضرورت میفی بودن تولد امام از قدرت حواکم و 
کوذف برخوی امینوان در ایجواد تحیور در ابتودای عصور غیبوت مو نر بووده  ادعای 

هوا و تمهیودات معصوومین  است. اما در راستای رفع این تحیور افوزون بور توالش
کوه بیشوتر نواظر بور وجوه انبوات حوق از قبیو  تبارشناسوی،  پیش از عصر غیبت، 

گویی بوده است؛ در سنت امام دوازدهم، نیز بوه  شناسی، اعجاز و پیش وصف
ای مانند لعن، خلع از وکالت، معرفی  ات و اقدامات بازدارندهطور خاظ تمهید

شوود. ایون  معتمودین بوه عنووان عالموت صودق سوین و توقیعوات مشواهده می
کتابیانووه ای و بووا هوودف توصوویف و تحلیوو  بووه مسووئله تحیوور  مقالووه بووه صووورت 

 پردازد. می

 :یدیکل واژگان
 غیبت، حیرت، امام دوازدهم، رفع تحیر، نواف.

                                                        
 (.rahimpoor@um.ac.ir)نویسنده مسئول( ) استادیار دانشگاه فردوسی مشهد .1

 .استادیار دانشگاه فردوسی مشهد. 2
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 درآمد

کوار را ندانسوتن )سویاح، حیر ت از ریشه حوار بوه معنوای بوه سووی چیوزی چشوم داشوتن و چواره 
هووای روزگووار غیبووت در برخووی روایووات بووه تصووریح وارد  عنوووان یکووی از ویژگی( بووه 312، 1: ج1370

کووه بووا توجووه بووه  شووده و معصووومین آن را پوویش کوورده انوود. مسووئله مقالووه حاضوور ایوون اسووت  گووویی 
ابتوودای غیبووت، امووام دوازدهووم بوورای مهووار ایوون بحووران از چووه سوواز و  گیووری بحووران حیوورت در اوج

گرچه شیعه حیرت را در دوره کرده استر ا کورده اسوت  کارهایی استفاده  های دیگری هوم تجربوه 
که تمهیدات پیشگیرانه کنتورل  اما این مقاله، حیرت عصر غیبت صغری را مدنظر دارد  ای بورای 

گرفتووو روشووون اسوووت بووورای فهوووم عملکووورد اموووام ه اسوووت. آن از جانوووب اموووام عصووور؟جع؟ صوووورت 
کوه راه درموان  در مقابله بوا جریوان حیورت ؟جع؟زمان بوازخوانی عوامو  ایجواد آن الزم اسوت چورا 

بورای ای  گیرانوه برنامه پویش، ساز رفع عام  سبب. ساز آن در ارتباط است بیماری با عوام  سبب
اسوناد توارییی  تحلیلوی روایوات و _این پژوهش به روش توصویفی . سالمت جامعه در آینده است

کووه برخووی بووروز حیوورت در ابتوودای عصوور  بووا توجووه بووه آن. کنوود مووی مربوووط بووه دوره غیبووت را بررسووی
ست تا اص  مسئله تحیر تبیین و سپس با توجه و ا ابتدا الزم، اند غیبت را مورد نقد و رد قرار داده

بورای رفوع آن فضوا موورد بررسوی قورار  ؟جع؟تمهیدات اموام، در پاسخ به عوام  ایجادکننده تحیر
 .گیرد

وایاتهای  همؤلف  حیرت در ر

گرچووه هووای  حیوورت در دوره وا ه حیوورت در روایووات مربوووط بووه مهوودویت شووناخته شووده اسووت. ا
طوور خواظ ه متعددی وجود داشته است مانند تحیر در شناخت امام بعد اما مسئله ایون مقالوه بو

. پیوامبر؟ص؟ قبو  از آن و نوه تحیور هنگوام ظهوورهوای  تحیر در ابتدای عصور غیبوت اسوت نوه دوره
 فرمود:

کنیوووه او ماننووود مووون و از لحووواظ چهوووره و اوصووواف  مهووودی از فرزنووودان مووون اسوووت، نوووام و 
کوووه موووردم در آن  تووورین افوووراد بوووه مووون می شوووبیه باشووود. او دارای غیبوووت و حیرتوووی اسوووت 
 (226: 1376)طبرسی،  1دهند. شان را از دست می دین

 :فرمود که کند می نق  محّمدباقر؟ع؟ ماما از بصیر ابو
 حیورت: فرمودند چیستر شان شباهت: کردم عرض. دارد یوسف؟ع؟ به شباهتی قائم

                                                        
 الیلوق یضوّ   حّتی حیرب و غیبة له تکون، خلقا و اخلق بي الناس یشبه، کنیتي کنیته و، اسمي اسمه ولدّي  من المهدّي  .1

 .ظلما و جورا ملئت کما قسطا و عدال فیمَلها الهاقب کالشهاف یقب  حلي فعند، یدیانهم عن
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 (322: 1387غیبت. )طوسی،  و

گواه  های تشوکی  دهنده م لفه تحیر در روایات، در مواردی نشان وا هبررسی  دهنوده حیورت و 
که بیانگر آنار آن می  لوازم همراه حیرت در آن بیان شده است: باشد. مانند دو حدین زیر 

گروه که  گردنود. )صودوق،  هایی در آن از دین بواز می امام حسین؟ع؟ فرمود قائم غیبتی دارد 
 شووویعه هووواى قلوووب در غیبوووت شووودن طووووالنی واسوووطه ( اموووام صوووادق؟ع؟ فرموووود: بوووه217: 1378
 از را اسووالم ربقووه و دشووون مووی روگووردان خووود دیوون از هووا آن از بسوویارى و آیوود مووی پدیوود هووایی شووّي 
( بودین ترتیوب خوروج از راه حوق و بازگشوت از دیون از 328کننود. )هموو:  موی خلوع خود هاى گردن

 لوازم حیرت بیان شده است. 
 امام دوازدهم؟جع؟ فرمود:

 موورد در سورگردانی و شوّي  از چوه آن دیون، و امور در شوما از تعودادى تردیود و شّي  مورد در
 غوم و نواراحتی موجب و رسیده من به اخبارى شده وارد ها آن قلب به امامت امر والیان

کوه خودموان بوراى نوه شوما بوراى هم شده، آن ما اندوه و  بوا تعوالی و تبوارك خداونود چورا 
 موا از کوه کسوی از ماسوت، پوس بوا نوداریم، حوّق  نیوازى هویر حوّق  حضورت غیر به و ماست
 (.504 نداریم... )همو: وحشتی هرگز نیاید ما با و بجوید دورى

 مووا یو تنعکسووونر الحیوورب فووي و تتوورّددون الّریووب فووي لکووم موواا هوو الء یووا»براسوواس ایوون سووین: 
َها یا: یقول عّزوجّ _ اهلل_ سمعتم ّیُ

َ
یَن  ی ذ 

یُعوا آَمُنوا اّلَ ط 
َ
یُعوا َو  اهلَل  ی ط 

َ
ُسوَل  ی وي َو  الّرَ ول 

ُ
ور   ی مک

َ ُکمک  األک ونک  م 
کوردن را  مر پیوامبر)همو( ویژگی شک افتادن و برخالف جهت اوا و رسوول و اولوواالمر حرکوت 

کرد. می  1توان شاخصه تحیر تعبیر 
 :امیرالم منین؟ع؟ فرمود

 یا به شده کشته یا مرده شود می گفته اش درباره که است من فرزندان از امر این صاحب
: 1322)طوسوی، . اسوت رفتوه سورزمین کودامین سمت به نیست معلوم یا رسیده هالکت
589) 

های  تووان پرسوش دربواره محو  و نحووه زنودگی اموام غایوب را از م لفوه این حودین می مطابق
                                                        

گم نشدن در وادی حیرت نیز بیان شده است: ، طبق این توقیع. 1  ما امر تسلیم و باشید داشته الهی تقواى پس»راهکار 
 وظیفوه کوه چنوان، کنویم ارائوه شوما بوه را علوم کوه داریوم وظیفوه هوم ما، کنید مراجعه ما به ورتانام و مسائ  در و باشید
 اسوت شوده میفوی شوما بور مصولحتی بنوابر کوه چوه آن شودن آشوکار براى. کنیم راهبرى معنویت و علم سمت به داریم
 و دوسووتی را تووان نیووت و دقصوو. نکنیوود پیوودا روى چوو  میوو  و نشوووید منحوورف درسووت و راسووت مسوویر از و، نکنیوود اصوورار
 (و)هم «.دهید قرار ؟ص؟خدا رسول آشکار و روشن سّنت مبناى بر ما محّبت
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کووه یکووی از موووارد قابوو   تحیوور دانسووت. البتووه وا ه حیوورت در روایووات غیرمهوودوی نیووز وجووود دارد 
کوه در آن فلسوفه وجوود اموام،  اعتنای آن را باید احادین ناظر بر ضرورت های وجود امام دانست 

رست و رفوع شوک در جهوت ایصوال بوه یقوین اسوت توا موردم در شوک و حیورت نشان دادن مسیر د
  (170، 1ج :1407، )کافیباقی نمانند و دچار اختالف نگردند. 

مایوه حیوورت در دوره غیبوت را ظوواهر  توورین وجوه تحیوور یوا جووان توووان مهوم موی بوا بررسوی روایووات
بوروز  ظهوور و دهود موی بررسوی روایوات مربوطوه نشوان. نبوودن اموام یوا هموان اصو  غیبوت دانسوت

پرسوش دربواره نحووه زنودگی اموام ، عدم پیروی از امامان معصوم، تحیر با فراموشی سنت پیامبر
 .غایب و نبودن امام در وجه ظاهری مرتبت است

 تحیر آن در صر غیبت و تأثیرشرایط ع

گرچه جریان تشیع پس از رحلت پیامبر؟ص؟ توانست به عنوان یک اقلیت مذهبی _ سیاسی  1ا
کنود اموا دوران کم، حفظ  هوای پور فوراز ونشویبی را  هویت خود را بدون جذف در ترکیب مذهب حا

دهود چوون از لحواظ اجتمواعی، شویعیان در بسوویاری از  پشوت سورگذراند. اسوناد توارییی نشوان می
گانوه و  شهرها مورد تهدید میالفان مذهبی بودند، برای حفظ موجودیت خود در محلوه های جدا

که مرکز اصلی شیعیان برای انجوام مراسوم دینوی بوود زنودگی میمعینی مانند مح کر   کردنود.  له 
کووورده بودنووود 54: 1369)جعفریووان،  ( از لحووواظ سیاسووی نیوووز عباسووویان حقوووق علویوووان را غصووب 
که به دستور متوک  عباسی برای نیستین بوار یوک شویعه بوه جورم  ( چنان320: 1386)جعفری، 

( بووا رحلووت امووام 40: 1380خووورد و بووه قتوو  رسووید. )الشوویبی، دشوونام بووه خلیفووه اول هووزار تازیانووه 
حسون عسووکری و اعتقوواد شوویعه بووه غیبووت فرزنودش، صووفحه امامووت در تشوویع ورق خووورد و عصوور 
گرفوت. از  گردید و بار پیشوایی این مکتب زنده و پویا بر دوش نیبگان شویعه قورار  جدیدی آغاز 

ظوام وکالوت در قالوب جدیود خوود یعنوی نیابوت این رو برای حفظ شبکه ارتباطی امام با شیعیان ن
کووه ایوون نووواف بووه موووازات  تکاموو  یافووت و جامعووه شوویعه از طریووق نایووب خوواظ رهبووری می شوود 

مسئولیت حفظ جوان اموام بایود مسوئله اماموت و جانشوینی اموام یوازدهم را نیوز بورای موردم معوین 
از فکری ماننود عودم س کردند. پس از شهادت امام حسن عسکری؟ع؟ برخی از شرایت بحران می

معرفی جانشین امام پیشین برای عموم مردم، ایجاد سیستم نیابت خاظ و مواجهه با حقیقت 
                                                        

گوور تشوویع نبووود اسووالم در قالووب ولهواوزن از عبوودالرحمن بوودوی نقوو  مووی، 1 شوود. او  روح منجموود می بووی هووای خشووک و کنوود ا
اسوت.  تشویع از ابعواد دیگور آن آشوکارتر عود سیاسویبُ  ،اسوالم سیاسوت در تمودن عورف و نویسد به دلی  پیوند دیون و می

 (138-137 :1375، )ولهاوزن
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عمر غیرمتعارف برای امام، باعن اختالف در جانشوینی اموام یوازدهم و ظهوور ادعاهوای جدیودی 
که به خوبی نمایا 3جعفریه 2محمدیه، 1در قالب فرق متعدد مانند واقفیه، گردید  نگر اوضواع و... 

توانسوت شوائبه تجدیودنظر در  بحرانی شیعیان در آن دوران بوده اسوت. غیبوت اموام از طرفوی می
کبری را به وجود آورد و از طورف دیگور  اصلی ترین تفکر شیعه یعنی امامت به ویژه در عصر غیبت 

ف های شویعی تعریو سونت در اندیشوه باید وجه امتیاز نظوام حکوومتی تشویع اموامی و موذاهب اه 
در انتقواد بوه  االشلهاد و اللسترشلد  لت االمامله( انتشار آناری چوون 171: 1363شد. )مکدرموت،  می

کتاف ابوالحسن علی بن احمد بون بشوار )از هوواداران  مبانی شیعه در باف امامت و غیبت امام و 
کی از تکاپوهوای  کذاف( در رّد ادعای امامیه بر وجود فرزند امام حسن عسوکری؟جع؟ حوا جعفر 

دهود خوت تشوکیک در امتوداد بلوخ توا بیوارا  و نشان می 4جریان فکری میالف شیعه امامیه است
گسترش یافته و زمینه شک را در بوین شویعیان بوه وجوود آورده اسوت. قودر متویقن ظهوور تحّیور در 
کبری در منابع تارییی و اعتقادی قاب  ردیابی است، زیورا بوه  دوره غیبت صغری و اوای  غیبت 

گفتوه شووده صوراحت در  آنوار توألیفی آن دوران بوه تحیور اشواره شووده و در برخوی منوابع نیوز علوت آن 
است. بررسی سیر تطوور و تکامو  آنوار مهودوی از دوره غیبوت صوغری بوه بعود بوین افوزایش میوزان 

کووه بووا جهوواد  تشووویش فکووری و افووزایش آنووار و تألیفووات علموواء رابطووه معنوواداری را نشووان مووی دهوود 
کتوواف  شوویعه ایوون آشووفتگی بووه حووداق  می فکووری و علمووی نیبگووان  غیبللترسوود. مووهاًل نعمووانی در 

گونه که در نووع بیوان و اسوتفاده از منوابع و اظهوارات  خویش به  کرده  ای مسئله مهدویت را طرح 
 دهنده تحیر و پرسش در این خصوظ است: خود انعکاس

گوروه  تر از این حیرت کدام حیرتی بزرگ کوه موردم بسویار و  انوی را از دایوره هواى فراو اسوت 
کوه بودان  اعتقاد به این امور خوارج سواخته اسوت و بوه جوز تعوداد انودك و نواچیزى از آنوان 

                                                        
جانشینی پس از خود تعیین نکرده پس خود هموان  عسکری؟ع؟چون امام حسن  تمامی واقفیه معتقد بودند واقفیه:. 1

گروهی امام یازدهم را زنده پنداشتند و برخی معتقد بودند اموام از د است. ولی در مهدی قائم نیوا رفتوه این میان 
کورد و هموو مهودی موعودسوت و برخوی در اماموت اموام حسون  کردنود توا جانشوین  عسوکری؟ع؟و رجعت خواهود  توقوف 

 (140 :1261، حضرت روشن شود . )نوبیتی
المقوواالت ، مسوولم اسوت و او همووان مهودی قوائم اسووت. )اشوعری محمدیوه: امور امامووت در محمود پسوور اموام هوادی. 2

 (84و: هم ؛248 :1963، والفرق
که برادر امام یازدهم. 3 گروهوی، پیروان این فرقه قائلند   اعقواف فطحیوه، جعفر به امامت رسیده است. در بین جعفریه 

گروهی نفیسیه (35-3523 :1375، )مشکور ، (. برخوی نیوز معتقود بودنود اموام دهوم114-112 :1936، )اشوعری انود و 
گروهی د کرده.  ند جعفور ا اعتبار دانسته و مدعی امامت امام یازدهم را بی یگرجعفر را بر اساس بدا به جانشینی معرفی 
 (144و: هم ؛152-151، 1ج :1335، از طرف امام دهم به امامت منصوف شده. )شهرستانی

 (166، 203: 1384، . از ابوزید علوی به قلم ابوالقاسم بلیی )مدرسی طباطبایی4
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کسی پابرجا بر آن باقی نمانده، و این خود به خاطر تردید مردم و سستی  اعتقاد داشتند 
کمووی پایوودارى آنووان در برابوور مشووکالت و سوویتی کووه افووراد  یقووین ایشووان و  هایی اسووت 

گرفتوار شوده بار و نابتدل و برد پاك انود، هموان  قدم و راسخ در علم آل محّمد  بودان 
کورده که این روایات را از ائّموه  روایوت  انود و بوه مقصوود آنوان در روایوات آشونا  کسانی 

کننوود،  چووه مووورد اشوواره ایشووان  در روایووات بوووده اسووت درك مووی هسووتند و معووانی آن
که خداوند نعمت پایوداری شوان بیشویده و بوا برخووردارى از یقوین سرافرازشوان  همانان 

یَن »فرموده است،  عاَلم  َّ  َرّف  الک ُد هلل  َحمک
 (.266: 1376)نعمانی، «  َو الک

کوووردن یوووا ناآشووونایی بوووا احادیووون و روایوووات در موووورد مهووودویت،   وی علوووت تحیووور را فرامووووش 
کووردن موقعیووت و جایگوواه  دانوود. نعمووانی  آنووان میدور شوودن از هوودایت و رهبووری ائمووه و فراموووش 

کتاف را این کوس بهوره انگیزه نوشتن  کوه در روایوات امور شوده هور  کرده  ای از علوم دارد  گونه بیان 
که در دین دچار شبهه شده کند به این ترتیب او  باید برادرانش را  اند از حیرت و سرگردانی خارج 

گزارش می که نتیجه نوا آشونایی بوا احادیون موجوو نوعی حیرت را  : 1363د اسوت. )نعموانی، کند 
35 ،167) 

کوووه در روایوووات  برقوووی در شووورح معنوووی حیووورت از اصوووطالح آن بووورای دوره غیبوووت یووواد می  کنووود 
 و وجووه تسوومیه حیوورت را ناپدیوود شوودن امووام، وقوووع اخووتالف بعوود از ایشووان و  1بووه آن توجووه شووده 

سووفه و کنوود و بووه نقوو  از محموودبن حسوون صووفار علووت حیوورت برخووی از فال ایجوواد شووک بیووان مووی
کند. او  متکلمین آن دوره را س ال درباره طول غیبت و نیامدن اخبار از جانب آن حضرت حکر می
گرداند. )برقی،  : 1371معتقداست، صفار توانسته با حکر اخبار و روایات، آرامش را به دل آنان باز 

 (3و  17، 1ج

 ( اموووا بوووا 75، 396، 1کنووود )صووودوق، ج شووویخ صووودوق نیوووز توووا حووودودی ایووون تحیووور را بوووازگو می
کتوواف کووه شوویخ طوسووی اظهووار می توجووه بووه ایوون  هووای مطووول و مفصوو  از خووودش و  کنوود بووا وجووود 

 سووایر اسوواتید در خصوووظ امامووت، نیووازی ندیووده دربوواره همووه ارکووان مهوودویت بووه صووورت مشووبع 
کنود )شویخ طوسوی،  کوه پویش از ایون  رسود دغدغوه زمینوه ( بوه نظور می2: 1350بحن  سواز حیورت 

کتوواف توسووت نعمووان ( 35: 1363بیووان شووده بووود. )نعمووانی،  غیبللتی ضوومن بیووان انگیووزه نوشووتن 
 کمتر شده است.

                                                        
ب الغیبة و لذلي یسّمی زمان الغیبة زمان الحیرب لتحّیر الّناس فیه من االصطالح المعروف في الحیرب فاّن المراد بها حیر. 1

و فوي الحودین عون یبوي غوانم قوال: سومعت ، یو لوقووع االخوتالف و الّشوي و تفوّرق الکلموة بعود غیبتوه، جهة غیبة االموام
قوت شویعته؛ فمونهم و تفّر  ؟ع؟قال یبو غانم: و فیهوا قوب ، یقول: فی سنة مائتین و سّتین تفّرق شیعتی ؟ع؟یبامحّمد

 .و منهم من وقف علی الحیرب، و منهم من یتاه و شّي ، من انتهی إلی جعفر
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 علل تحیر

 انشعابات فرق
فرقوه ماننود واقفیوه، جعفریوه، محمدیوه و... ظهوور  14پس از امام حسون عسوکری؟ع؟ حودود 

گرچه انشعاف فرق یکی از لوازم تحیر 73: 1385؛ صادقی، 74: 1386یافت. )نوبیتی،  است ( ا
ترین عوام  تحیر برای شیعیان و تفرقه میان آنان پوس از شوهادت  توان آن را یکی از مهم اما می

کووه معصووومین روایووات  اموام حسوون عسووکری؟ع؟ نیووز دانسووت. الزم بوه حکوور اسووت بووا توجووه بوه ایوون
کوورده انوود امووا زمینووه بوورای سوووء اسووتفاده  بسوویاری دربوواره غیبووت، شوورایت ظهووور و عالئووم آن حکوور 

کووه روایوات مهوودویت در دوره ائمووه  رغوم ایوون ن دروغووین فوراهم بووود. بووه عبوارت دیگوور علوویمودعیا
کند اما بروز این فرق در این دوره پور  متاخر بیشتر بود تا شیعه را برای ورود به مرحله جدید آماده 
شمارتر شد. طرفداران این فرق، در نتیجه سوءاستفاده سردمداران آن در استناد به روایات موورد 
کشویده شودند. ایون اسوتنادها بوه  گمراهوی  ونوق و تأیید شیعه اننا عشری، در بیوان مصوداق، بوه 

کوه برخوی غیبوت گیور بوود  کتوب فورق  قدری فرا نویسوان ماننود نعموانی در تألیفوات خوود از منوابع و 
که برای تبیین نظر خود احادین پیامبر کرده بودند بهره برده ضاله   1اند. را حفظ و مکتوف 

افزایوی  عشری، بوه ابهوام ت این فرق از سویی دیگر با حمالت شدید علیه شیعه اننیروشن اس
کردند. چنان کمک  که بررسی آنار و تألیفوات مسوتقیم و مسوتق  دربواره مسوئله غیبوت  بیشتر فضا 

دهد همواره شیعه با اشکاالت و اعتراضوات متعودد از سومت فورق ضواله زیدیوه و معتزلوه  نشان می
که فصول قاب  توجهی از آنار متقدم مهدوی بوه پاسوخ بوه ایون اعتراضوات مواجه بوده به طو ری 

شوده بلکوه بوه  شک این اشکاالت نه تنهوا در محافو  علموی مطورح می اختصاظ یافته است. بی
پوشوی  تووان از نقوش آنوان در ایجواد حیورت چشوم کورده و نمی بدنه اجتماع و عووام هوم رسووخ می

که هور فرقوه ات ادعوای خوویش بوه ایجواد اشوکال بور فرقوه میوالف خوود نیوز ای بورای انبو کرد. چرا 
 شود.  افکنی در مسئله می پردازد و این امر سبب شبهه می

کمه  مخفی بودن تولد امام از قدرت حا
که شرایت زنودگی حضورت مهودی؟جع؟ بوه تولود حضورت موسوی؟ع؟ شوباهت  با توجه به این

کم بجوز خووا ظ شوویعیان و محبوین اهو  بیوت میفووی داشوت بایود تولود اموام از مووردم و هیوات حوا
                                                        

گزینش و نق  حدین ظاهراً . 1 گاه ضعف در، مالک نعمانی در  که باعن شده  روایوت  سند ونوق به صدور از معصوم بوده 
کننووده ضووعف  جبوورانرا  از معصووومد طوورق روایووت و ونوووق صوودور آن تعووّد  و را نادیووده بگیووردیووا ضووعف در مووذهب راوی 
 (181 :1391، . )نادریبدانداحتمالی چنین احادیهی 
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کوه باعون  می ماند. از این رو امام حسن عسکری؟ع؟ با هدف حفظ جان امام هرگونه فرصوتی را 
گونه شد از عباسیان می می ردیابی امام زمان که شک آنان را به  ای عم  می گرفت و به  کرد 

رغم داشتن فرزند، به  ا علیکه ایشان تمام دارایی خویش ر وجود امام دوازدهم زای  نماید چنان
کرد. )صدوق،  گذار   (58: 1378مادرش وصیت و وا

 گوید: شیخ مفید در توضیح علت چنین وصیتی می
کووه باعوون اختفووای حضوورت بوووده اقتضووا می کوورده امووام پسوور خووویش را بووه  همووان دلیلووی 

 (67: 1413عنوان وصی معرفی نکند. )مفید، 

کثیر )حفظ جوان امو ام( در مقابو  شور قلیو  )افوزایش ابهوام و حیورت( این اقدام، مصداق خیر 
که در نتیجه چنین تدابیری، در دوره نایب اول، خلفوای عباسوی متقاعود شودند  است، به طوری 

سووونت نیوووز فرزنووود نداشوووتن اموووام حسووون  اموووام زموووان وجوووود نووودارد، حتوووی برخوووی از علموووای اه 
کرده بودند اما بعودًا و در زموان نائوب دوم   1متوجوه وجوود اموام شوده بودنود.عسکری؟ع؟ را تایید 

 (179: 1392)حسین، 

کهولت  طوالنی شدن غیبت امام تا سن 
گمان می که روایات از زمان ظهور خبر نداده با توجه به این کردند امام ماننود  اند، عموم مردم 

کرد و چون عمور نامتعوارف بورای اموام متصوور نبوود در   80یک انسان عادی زندگی و قیام خواهد 
کتاف سالگی  های ظهور تا حدودی خوالف عورف  نعمانی( مظنه غیبتآن حضرت )مقارن تألیف 

کووه در ابتوودای عصوور غیبووت چنووان عووادی بووود  کووه نوووع دفوواع و بیانووات نویسووندگانی چووون نعمووانی 
که برای برخی از افوراد می زیسته به خوبی این مسئله را نشان می کوه اموام بوا دهد  ، ایون حقیقوت 

کهولت با قیامی   قابو  قبوول نبوود یوا بعیودگسترده، جهان را تحت سیطره خویش در آورد، وجود 
به طور مسلم این نگرش عمومی، خاصوه در ناآشونایان بوا  (241-240، )نعمانی. نموده است می

گفته نماند بی روایات پیامبر که سن اموام را  در تشدید تحیر م نر بوده است. نا شک روایاتی 
( نیوز توأنیراتی در 204، 1: ج1408کند. )نوری،  ساله توصیف میهنگام ظهور در هیات مرد چه  

 افزایی داشته است. ابهام

 تقیه
کتمان اسرار در سوال هوای غیبوت  با توجه به ضرورت بیشتر عدم افشای رابطه نواف با امام و 

                                                        
گرچه برخی از عالمان فاض  و متقی اه 1 گزارش تولد و ر . ا انود )مفیود،  یت فرزند امام حسن عسوکری؟ع؟ را دادهؤسنت 

1413 :59). 
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کتواف نوه چنودان حجویم  کوه نعموانی در  صغری میزان تحیر در این دوره شدت یافوت بوه طووری 
کتموان خود درباره  غیبت بیش ابتدایی و پر حجموی را بوه آوردن روایوات متعوددی دربواره لوزوم 

دهد. عهمان ابن سعید عمری برای حفظ جان امام بوه نداشوتن فرزنود بورای  اسرار اختصاظ می
( بوه نقو  از او خلیفوه 46: 1378؛ صدوق، 369، 1: ج1417کرد. )کلینی،  امام یازدهم تظاهر می

گر نام او مشید شوود در جسوتاندیشیدکه امام بدو می آیود.  جوی او بور میو ن فرزند است زیرا ا
 (242: 1322)طوسی، 

کارهوای خوویش را انجوام  کواماًل میفیانوه  تقیه در عملکرد نواف نیز مشهود است آنان بوه طوور 
ها را در لبوواس روغوون فووروش و در ظووروف روغوون جاسووازی  دادنوود مووهاًل عهمووان بوون سووعید نامووه می
 (81: 1322، کرد. )طوسی می

که نوام اموام در سلسوله  کرد و به وکال توصیه می نائب دوم از آوردن نام امام خودداری می کرد 
بورد  ( محمد بن عهمان در مواردی اسوناد را از بوین می214: 1386چی،  راویان آورده نشود )شانه

گاهی از دادن رسید به صاحبان اموال خودداری می498: 1416)صدوق،  ا ردپوایی کرد تو ( حتی 
 (502: 1378باقی نماند. )صدوق، 

کووه در زمووان معتموود مووورد احتوورام  حسووین بوون روح نوووبیتی مشوواغ  اداری داشووت بووه طوووری 
العاده دربار بود. وی مسئول امالک خاظ خلیفه بوده و منوزل او مرکوز مودیران اشوراف بوود.  فوق

بورای حفوظ موقعیوت  حسوین 1کورد. ای شورکت نمی هوای فرقوه ( او در بحن198: 1392)حسین، 
کورد. )طوسوی،  گفتوه بوود اخوراج  که بوه معاویوه ناسوزا  خود در دستگاه حکومت حتی خادم خود را 

1322 :256 ) 

کتوب دسوت اول ماننود  گردیود چنوان تقیه توسوت علمواء نیوز رعایوت می م اسلن کوه در برخوی از 
ری؟ع؟ تولود آن حضورت از حکر نام امام پرهیز شده و در آنار برخی از یاران اموام حسون عسوک برقت

که این  حسون توأنیر نیسوت. بوه عنووان مهوال، محمودبن گونه موارد در افزایش تحیر بی حکر نشده 
های سرشناس راویان حدین شیعه در  عسکرى؟ع؟ و از چهره حسن امام صفار از یاران فروخ بن

بوووه  از تولووود آن حضووورت سوووین نگفتووه و یوووا عیاشوووی در تفسووویرخود بیشوووتر ب لللائر اللللدرجاتکتوواف 
کرده است. نشانه  های ظهور و چگونگی آن اشاره 

کذب برخی از امینان یا نزدیکان امام؟جع؟ برای نیابت خاصه  اد ای 

از زمان امام ششم به بعد امری مرسوم و تمهیودی بورای  تعیین وکال برای امامان معصوم
                                                        

 (.81: 1322طوسی، کردند تا شناخته نشوند. ) . وکال در مجالس علمی و مناظرات شرکت نمی1
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خوی مووارد الیصوظ غیبت صغری بوده است اما این وکال در بر شرایت سیت دوران غیبت علی
کوه بوا توجوه بوه ایون دچوار انحرافواتی می کوه اموین اموام و موورد ونووق شویعیان بودنود نقوش  شودند 

گیوری در ایجواد ابهوام بوورای آنوان داشوتند. احمودبن هووالل عبرتوایی از وکوالی اموام )عووراق(  چشوم
که امام او را ن کرد تا جایی  کرد نیابت نایب اول را پذیرفت اما نیابت محمدبن عهمان را رد  فرین 

که ابون روح ناموه ( هم163: 1392)حسین،  ای مبتنوی بور ارتوداد و  چنین ادعای نیابت شلمغانی 
( فارس بن حاتم و 269: 1322لعن شلمغانی )از امام دوازدهم( به یکی از رابطان داد. )طوسی، 

گردیدنود. اموا فوا علی ابن جعفر همایی )امینان امام هادی( نیز دچار اخوتالف رس بون نظور و ریی 
کورد و بوه دسوتور اموام بوه قتو  رسوید و طرفوداران او بوا جعفور  حاتم منحرف شوده و ادعوای نیابوت 

کردند. )نوبیتی،   (83-82: 1261کذاف همراهی 

محموودبن نصوویر نمیووری رهبوور غووالت زمووان امووام یووازدهم موودعی وکالووت امووام دوازدهووم شوود و 
کووه مشوورو عووده کسووانی بووود  کردنوود. او از جملووه  کوورده و امووام ای اوراحمایووت  عیت نایووب اول را رد 

 (259: 1322دانست. )طوسی،  یازدهم را خدا می

کذاف برادر امام یوازدهم را می تووان بوه خوودی خوود عامو  تأنیرگوذاری بور ایجواد  ادعای جعفر 
دانسوت. جعفور بورادر اموام حسون عسوکری؟ع؟ ادعوای  بیوت ابهام در ناآشنایان با سونت اهو 

کووه آن  کوورد، حووال آن فرزنود داشووتن بورادرش را رد کسووانی  کوه در برخووی منوابع آمووده اسووت از جملوه 
کرده جعفر بوده است. )مفید، بی ( او مودعیان در ایون خصووظ را بوه 332توا:  حضرت را مالقات 

گور آنوار  کنیوزان اموام؟ع؟ بررسوی شووند و ا که خلیفه درصودد برآمود توا  کرد به طوری  خلیفه معرفی 
گوزارش شوود اموا حم  در آن گوزارش نشود. او بورای تقسویم ار  اموام بوه خلیفوه  هوا هسوت  چیوزی 

گمانوه بورای فرزنود نداشوتن اموام و 45: 1413عباسی نیز متوس  شد. )مفید،  کوار در ایجواد  ( ایون 
 تبدی  آن به یک باور م نر بوده است.

از میان دانشمندان، ابوسه  اسماعی  ابن علی نوبیتی و محمدبن حسن بن احمودبن علوی 
کوه یوا نظورات غیرمتعوارف در خصووظ حیوات مهودی؟جع؟ صلت قموی از  جملوه افورادی بودنود 

گردیدند. )المغنی، ج  (176، 2دادند یا در این مورد دچار تزلزل شده به شک مبتال 

  دم آشنایی مسلمانان به احادیث مرتبط با مسئله غیبت

سولمانان و ترین عام  تحیر را فرامووش شودن روایوات توسوت م که بیان شد نعمانی مهم چنان
آوری و توووذکر ایووون  ( بووه هموووین جهوووت، ضوورورت جموووع167: 1363دانووود. )نعموووانی،  شوویعیان می

کتوواف خووویش معرفووی می کنوود و بوورای بووه دسووت آوردن  احادیوون قابوو  توجووه را انگیووزه نوشووتن 
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توانسته با صبر بیشتر احادین دیگور را نیوز  که نعمانی می رغم این پردازد. علی احادین به سفر می
وری نمایوود بووا ایوون حووال بووه دلیوو  ضوورورت، زمووان را از دسووت نووداده و همووان احادیوون را در آ جمووع

گردآوری می کتاف غیبت خویش   (45: 1363کند. )نعمانی،  مجموعه 

 ساز بینی و تمهیدات امام عصر؟جع؟ برای مقابله با عوامل حیرت پیش

: 1363)قموی،  تبیشوی اماموت خوود، در شورایت حیور معصومین بوا توجوه بوه جایگواه هودایت
کلینوووی، 211، 1ج کوووه  ( بوووه راهکارهوووایی ماننووود تبارشناسوووی متوسووو  شوووده1، 200: ج1407؛  انووود 

کلی و راه ویژگی گیوری از ایجواد شوبهات  های شناخت عمومی امام غایب را در جهت پویش هایی 
کوه اماموت را بعود از اموام حسون و حسوین  در پسوران و نو در مصادیق می ه دهد مانند روایواتی 

)کلینوی،  2( یا اوصاف الزم و قطعوی بورای اموام286، 1: ج1407)کلینی،  1داند. برادران جاری می
کند اما امام دوازدهم؟جع؟ هم به طور خاظ برای رفوع ابهوام و  ( را تبین می213، 1ق: ج1407

که عمومًا سلبی هستند، می  که مسئله اختصاصی این با توجه به اینپردازد.  حیرت به اقداماتی 
که مربووط  می مقاله تمهیدات در خصوظ رفع حیرت از ابتدای عصر غیبت باشد به موارد مذکور 

گرچووه در بسویاری از مووارد همووان  ،شوود نموی اسوت پرداختووه  بوه حیورت در سووایر دوران ائموه ا
 .باشند می نیز تمهیدی برای رفع تحیر در ابتدای عصر غیبت موارد

 برخورد و لعن مد یان، مالقات
که بیان شد یکی از عوام  ایجواد تحیور در میوان مسولمانان ادعاهوای دروغوین مودعیان  انچن
گرفته توست امام، بود مقابله مسوتقیم بوا مودعیان  ؟جع؟به همین مناسبت از تمهیدات صورت 

. مالقوات اموام دوازدهوم بوا برخوی از مودعیان نیابوت یکوی از اقودامات دفواعی دروغین بووده اسوت
که توسوت نوواف نیوز اطوالع ه است. در این مالقاتبرای رفع فتنه بود شود اموام یوا بوه  رسوانی می ها 

ها در خصوظ نیابوت را رد  پرداخت یا ادعای باط  آن تأیید صحت قول نواف برای منکرین می
که در مسئله  کرده و وکالت را نیز از ایشان باز پس می گرفت. مه  دیدار حضرت با حسن بن نضر 

                                                        
ي َعنک . 1 ب 

َ
اهلل   ی د  َماَمُة  َتُعوُد  َقاَل اَل  ؟ع؟َعبک  

ي اإلک ن   ف  َخَویک
َ
َد  ی َحَسن   َبعک

ن   َو  الک ُحَسیک
َبداً  الک

َ
َما ی ّنَ نک  َجَرتک  إ  ّي   م  ن   َعل  ن   بک ُحَسیک

 الک

وُلوا َو  َتَعاَلی َو  َتَباَرَك  اهلُل  َقاَل  َکَما
ُ
حام   ی رک

َ ُضُهمک  األک لی  َبعک وک
َ
ٍ    ی َبعک ي ب  تاف   ف  َد  َتُکوُن  َفاَل  اهلل   ک  ّي   َبعک ن   َعل  ن   بک ُحَسیک

 الک
اّلَ  ي إ  َقاف   ف  عک

َ َقاف   َو  األک عک
َ
َقاف   ی عک

َ  .األک

ي. 2 ل   ف  َوَجّ َ  اهلل   َقوک َلُم  ما َو  _ َعّزَ یَلُه  َیعک و 
ک
اّلَ  َتأ ُیوَن  َو  اهلُل  إ  اس  ي الّرَ م   ف  لک ع  َضوُ   ؟ص؟اهلل   َفَرُسووُل  الک فک

َ
یَن  ی وی  اس  وي الّرَ وم   ف  لک ع   َقودک  الک

َمُه  َوَجّ َ  اهلُل  َعّلَ یَع  َعّزَ َزَل  َما َجم  نک
َ
ه   ی َن  َعَلیک ی    م  ز  نک

ی    َو  الّتَ و 
ک
أ َل  اهلُل  َکاَن  َما َو  الّتَ وز  ُینک وه   ل  ئاً  َعَلیک وُه  َلومک  َشویک مک یَلوُه  ُیَعّل  و 

ک
وَیاُؤُه  َو  َتأ ص  وک

َ
 ی

نک  ه   م  د  َلُموَنُه  َبعک ُه  َیعک یَن  َو  ُکّلَ ذ 
َلُموَن  اَل  اّلَ یَلُه  َیعک و 

ک
َحا َتأ ُم  َقاَل  إ  َعال  مک  الک یه  ٍم  ف  لک ع  َجاَبُهُم  ب 

َ
ه   اهلُل  َفأ ل  َقوک وا َیُقوُلوَن  _ب  وه   آَمّنَ ونک  ُکوّ    ب   م 

د   نک نا ع  آُن  َو  َرّب  ُقرک َکم   َو  َعاّم   َو  َخاّظ   الک ه   َو  ُمحک ُسوخ   َو  خ  َناس   َو  ُمَتَشاب  ُیوُن  َمنک اس  ي َفالّرَ م   ف  لک ع  َلُموَنُه  الک  .َیعک
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کوورده و موودعی ن کنوود ابوووجعفر  شوویخ طوسووی روایووت می (261: 1322یابووت بووود. )طوسووی، تردیوود 
که از جملوه مودعیان نیابوت بووده اسوت ترتیوب  مالقاتی سری بین امام و محمدبن علی بن باللی 

کنود. سووپس از او خواسووت توا وجوهووات را تحویوو   داد توا بووه او نابوت شووود از جانووب اموام عموو  می
ابووی  ماننوود بیووان نیووز وجووود داشووته اسووت ؟جع؟دوازدهوومایوون برخووورد قبوو  از امووام دهوود. )همووو( 

َم  َو عبداهلل؟ع؟ در تفسیر آیه  یاَمة   َیوک ق  یَن  َتَرى الک ذ 
در تبیین و بیان مصداق آیه  اهلل   َعَلی َکَذُبوا اّلَ

گور فواطمی  فرمود منظور از درو  گویوان نسوبت خودا هموه مودعیان دروغوین اماموت هسوتند حتوی ا
 (373، 1: ج1407ی، )کلین 1علوی باشند.

 توقیعات )ارسال پیام به شیعیان(
ایون . افکون بیوان شود در بیش پیشین میفی بودن امام از انظار مردم از جمله عوام  حیرت

که خود در افزایش حیرت بوی کنار ضرورت تقیه  نبوود بوا ارتبواط غیرمسوتقیم اموام  توأنیر مسئله در 
کوهشود بوه طوور موی شیعیان تا حدودی مرتفوعبا  عصر تووان توقیعوات اموام دوازدهوم را  موی ی 

در ایون توقیعوات عوالوه بور . های مقابله با ایجاد تشویش افکار به شومار آورد ترین راه یکی از مهم
گونه، شد می ادعای باط  از سوی مدعیان رد که این کنار آن به سواالت شیعیان به  پاسخ ای  در 
گاهی دارای وجوه اعجوازی نیوز بوو می داده که  کوه شد  د و عوالوه بور آنوار متعودد عواطفی و نگرشوی 

تووان نقوش توقیعوات را در از بوین  موی از ایون رو. بوود مو نرداشت به طریوق اولوی در رفوع تحیور نیوز 
 .دانست م نر ،گفته تحیر بردن تمام عوام  پیش

که برای نفی ادعاهای باط  صادر شده مانند توقیع امام؟جع؟ علیوه هاللوی  نمونه توقیعاتی 
کار و منافق معرفی شده اسوت. )صودوق، که د ( یوا تووقیعی 489: 1378ر ضمن آن، ابن هالل ریا

کورد و از او  کوه در آن، اموام؟جع؟ او را مرتود اعوالم  گموراه  در رابطه بوا دیودگاه شولمغانی از علموای 
 (.269: 1322برائت جست )طوسی، 

اما سعی داشت شاهد بر  کرد الزم به حکر است هرچند امام با وکالی دروغین جدی برخورد می
کند چنان که وقتی فارس بن حاتم  این مطلب است. از بروز فتنه و تفرقه بین شیعیان جلوگیری 

کرد امام؟جع؟ فرمود: وکی  امام هادی  ادعای نیابت 
کنیود تووا زمینوه فتنوه کنیود ولووی از درگیوری بوا او پرهیووز  جووویی فوراهم نشووود.  او را تکوذیب 

 (522: 1424)طوسی، 

که می نمونه کالموی در دفواع از حقیقوت و رد  دیگر از توقیعات  توان آن را بیشتر به نوعی روش 
                                                        

ُه  َزَعَم  َمنک  ُکّ ُ  .1 ّنَ
َ
َمام   ی َس  َو  إ  َماٍم  َلیک إ  ُت  ب  نک  َو  ُقلک ّیاً  َکاَن  إ  م  ّیاً  َفاط  نک  َو  َقاَل  َعَلو  ّیاً  َکاَن  إ  م  ّیًا. َفاط   َعَلو 
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کوه توقیعوات حواوی اخبوار غیبوی  کرد و بر آن اساس استدالل آورد، موواردی اسوت  شبهات تفسیر 
 هستند.

کتب مرجعی مانند  شویخ طوسوی و ... ، مووارد اعجواز متعوددی از  غیبلتشویخ مفیود و  ارشاددر 
گزارش بحضرت صاح کوه نمی االمر؟جع؟ در قالب توقیعات یا  تووان نقوش چنوین  هوا بیوان شوده 

کم  مسئله ای را در ایجاد اطمینان بر صحت وجود امام در پس پرده غیبت و رفع ابهام نادیده یا 
کورد. جریوان کی از علووم بوه غیوب و خورق عوادت هسوتند ماننود نقوو   اهمیوت قلموداد  کوه حوا هوایی 

)مفیود،  سویارى در عودم پوذیرش بیشوی از خموس او توسوت اموام؟جع؟ اهلل عبود ابوی بن محمد
که نامه334، 2تا: ج بی گمشده و مح  آن توست حسین بن روح به شیصی  ای به  ( و یا خبر از 

بیشوی  گونه اخبار غیبوی توأنیر فراوانوی بور یقوین ( این194، 2: ج1396امام نوشته بود. )صدوق، 
کوه معجوزات انبیوا باعون تاییود  ی غیبوت اسوت. هموانبه شیعیان در شرایت بحرانوی ابتودای گونوه 

بیشوی  معارف ایشان در احهوان موردم بوود توقیعوات دربردارنوده اخبوار غیبوی نیوز چنوین اطمینوان
 دارد.

کید  شناسان به حدیث بر رجوع تأ
کرم؟ص؟ موجوود  روشن است احادین مربوط به قائم و غیبت و قیام امام عصر از زمان پیامبر ا

کردن آن بوده اما کید فراوان بر لوزوم  شده ها به تحیر دچار می مردم در انر فراموش  اند ازاین رو تأ
زیورا بوازخوانی احادیون مربووط بوه مسوئله مراجعه به راویان حدین توست امامان ضرورت داشت 

احهووان عمووومی و رفووع  سووبب شوفافیت، در ایون خصوووظ در روایوواتهووا  گویی غیبوت و موورور پوویش
کووه نعمووانی ناآشوونایی مووردم بووا روایووات و عوودم آشوونایی آنووان را باعوون و  گردیوود مووی شووبهات چنووان 

کتواف خوویش را ضورورت بیوان روایوات بوورای  تووألیفایجادکننوده شوبهات دانسوته اسوت و انگیوزه 
گم  (169، )نعمانی. شدگان دانسته است هدایت 

دین مقبولووه عمووربن حنظلووه بووه عنوووان یووک نمونووه شوواخد در ضوورورت ارجوواع بووه راویووان حوو
کوه از ائموه در ایون خصووظ رسویده  ( هم67، 1: ج1407است. )کلینی،  چنین احادین متعددی 

خووود اقوودامی بسوویار الزم و منطقووی بوورای هوودایت غیرمسووتقیم مووردم توسووت ائمووه  بووه شوومار 
که در حقیقت توصیه رجوع به حدینرود.  می توصیه رجوع به نق  و روایات مربووط بوه  شناسان 

سو و توصویه بوه تمییوز میوان روایوات مونوق و ضوعیف از سوویی دیگور بوود پاسویی  مهدویت از یک
توورین عواموو  ایجوواد حیوورت یعنووی نووا آشوونایی بووا روایووات و سوونت  دفوواعی در مقابوو  یکووی از مهووم

که توست امام عصر  معصومین گرفت ؟جع؟بود   .انجام 
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 افراد مورد وثوقمعرفی 
کووه در عواموو  حیوورت همووان توورین علوو  تحیوور دعوواوی درو  بووه  از عمووده افکوون بیووان شوود طووور 

جملوه تمهیودات بورای به همین مناسوبت از . خصوظ دعاوی برخی از نزدیکان و یاران امام بود
 (330، 1: ج1407رفع شبهه، معرفی نقات خاظ بوده است. )کلینی، 

کاماًل معین می  کوه از  با این معرفی مشید، مسیر حق  شد. اعتماد به اشیاظ معرفی شده 
ریق راویان متفاوت برای شیعیان انبات شده بود از سویی زمینوه را بورای جلووگیری از انحوراف ط

کووه برخوی علووی کورد بووه طووری  گوزارش تولوود و رؤیوت امووام زموان؟جع؟ بوورای  ایجواد  رغوم شوونیدن 
افووزایش اطمینووان، بیووان مجوودد حقیقووت را از زبووان آن معتموودین، بوورای چنوودمین بووار خواسووتار 

 روایوات ناصوحیح را در موورد غیبوت مسودود از سوی دیگر مسیر اشاعه اخبار و و شدند. )همو( می
مرجوع شایسوته و درسوت از مرجوع باطو  آن بورای شویعیان ، ایون سوازوکار به بیان دیگر بوا. کرد می

 .گردید می مشید

 های باطنی امام هدایت
یخ صودوق چه بیان شد تشرف نوزد حضورت یوا دسوتوراتی ماننود امور حضورت بوه شو عالوه بر آن

که با تمرکز بر شباهت زندگی انبیاء پیشین با امام دوازدهوم، مسوئله غیبوت را  کتابی  برای تألیف 
 ( از دیگر اقدامات انربیش برای رفع تحیر بوده است.75: 1396، 1تبیین نماید )صدوق، ج

توووان بووه سووه حوووزه شوووناختی،  کارهووای اجوورا شووده توسووت اموووام عصوور؟جع؟ را می بررسووی راه
کورد. تأییود صود درصودی قوول برخوی را می احساسی تووان راهکواری رفتواری در  و رفتاری تقسویم 

کوه در  چنوین ارجواع بوه حودین پرهیز از شبهات دانست. هم شناسوان نیوز راهکواری رفتواری اسوت 
کووه دربردارنووده وجووه اعجووازی  پووی خووود اصووالح نگرشووی را بووه همووراه دارد. آن دسووته از توقیعووات 

کووه نوووعی انفعووال بوورای شوووید توووان راهکوو هسووتند را می کوورد  ار عوواطفی و احساسووی مشوواهده 
گواهی می که به نوعی از ایون توقیوع آ کسانی  یابنود بوه هموراه دارد. لعون و نفورین  میاطب و همه 

موودعیان عووالوه بوور توودابیر رفتوواری دربردارنووده و ایجادکننووده نوووعی انفعووال احساسووی نیووز هسووت. 
نامه و از طریق نواف تحوت عنووان توقیعوات، ارتبواط بوا چنین ارتباط با واسطه با امام توست  هم

اندیشوی عوواطفی  تووان یووک نووع چوواره اموام بوه وجووه بواطنی از طریووق رؤیوا یووا موواردی مشووابه را می
گرچه به نظر می رسد ارزشمندی راهکارهای شناختی بیش از رفتاری  دانست. باید توجه داشت ا

کوه احساسوات و عواطوف بوه شودت در نووع اسوتنتاج مو نر  و احساسی است اموا بایود توجوه داشوت 
که تحقیقات عصب هستند همان دهد اختالل در احساسوات باعون  شناسی جدید نشان می گونه 
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گر چینش مقدمات هم بوه خووبی صوورت  شود تا آن گیری می ایجاد ضعف در نتیجه که حتی ا جا 
-214: 1390سویو، گوردد. )داما گیرد اما ضعف در احساسات موانع حصوول نتیجوه از مقودمات می

( بنابراین نقوش توقیعوات را بوه لحواظ توأنیرات فوراوان عواطفی بایود در رفوع ابهوام و تحیور در 217
که یکی از اقودامات  کرد. شاید به همین جهت است  فضای عصر غیبت صغری بسیار مهم تلقی 
کووه  قابوو  توجووه امووام عصوور؟جع؟ در ایوون خصوووظ، لعوون موودعیان دروغووین نیابووت اسووت چوورا 

 رنده شدیدترین انفعاالت و احساسات در مقابله با ادعاهای دروغین است.دربردا

 گیری نتیجه
های موجووود در فرهنووگ غیبووت اسووت. حیوورت  دهوود حیوورت از م لفووه بررسووی روایووات نشووان می

که در طیفی قرار می که از پرسش آغاز شده و ممکون  دربردارنده نوعی ابهام در عقیده است  گیرد 
تووان لزوموًا دارای بوار منفوی دانسوت چوون بور  ر حق انجامد. حیرت را نمیاست به انحراف از مسی

اساس برخی روایات حیرت به معنای ندانستن شرایت خاظ زندگی اموام؟جع؟ اسوت. اموا بایود 
گر این پرسش که ا  میتوو وها به همراه عدم آشنایی با اقوال و سونت معصوومان   توجه داشت 

کوردن راه حوق، انحوراف از صوراط مسوتقیم و  اشد میبه ایشان ب عدم التزام عملی با گوم  تواند بوه 
گوورایش بووه فوورق ضوواله، انکووار و حتووی ادعووای درو  بینجاموود. شوویوع تحیوور در درجووات متفوواوت از 

گزارش هووای ارائووه شووده در آنووار نگاشووته شووده دربوواره غیبووت  بسوویار شوودید تووا ضووعیف را از بررسووی 
کرد.  می  توان دریافت 

ک توورین دوران  نووار شوورایت اجتموواعی و سیاسووی شوویعیان در یکووی از حسوواسبررسووی روایووات در 
حیات شیعه یعنی پس از شهادت امام یازدهم؟ع؟ و نیز تبدی  سازمان وکالت خاصوه بوه وکالوت 

کبری نشان می گفتموانی شویعه ریشوه  عامه و غیبت  دهد برخوی از عوامو  تحیور در فضوای درون 
کوه آسویبدارد مانند خیانت برخی از معتمدین و خو گرچوه برخوی عوامو  دیگور ماننود  زا اظ  بوود ا

که برخاسته از شرایت بود نیز در این خصوظ م نر بوده است.  ضرورت تقیه 

موجوود بووده اسوت ماننود تبوار  گیوری از تحیور از زموان پیوامبر برخی از اقدامات برای پیش
ز اقدامات بوه طوور ویوژه شناسی، حکر اوصاف و عالئم و هشدار وجود دوره خطیر. اما برخی دیگر ا

کوه تهواجمی گرفت مانند لعن و نفرین برخی افراد  تورین اقودام در قبوال  توست امام غایب صورت 
که  های تحیر معلوم می تحیرافکنان بوده است. با بررسی م لفه کیفوی در عصوراز بُ  تحیرشود   عود 

گمراهووی و نهایتواً  از پرسووش و ابهوام شووروع شووده کووه چنووان، غیبوت یکسووان نبوووده اسوت برخووی  بووه 
  اموام عصور حسون عسوکری و نزدیکان به صورت ادعای دروغین برخی از وکال ء و امناء اموام
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های معرفی شده در روایات بورای حیورت ماننود ابهوام و  چنین برخی از م لفه . همانجامیده است
کنووونی نیووز مشوواهده می مات شووود الزم اسووت اقوودا پرسووش و ادعاهووای دروغووین مهوودویت در دوره 

گیوورد. در حووال حاضوور بووا توجووه بووه وجووود موودعیان  پیشووگیری کننووده بوورای تحیوور موجووود صووورت 
کرده که دعاوی خویش را به برخی روایات مستند  توان برطبق مدل رفتاری امام  اند می دروغین 
کوورد و در سیسوتم های پاسوویگویی بوه شووبهات بوه طووور  دوازدهوم بوا ایوون جریوان انحرافووی مقابلوه 

کوه  یه بر روایات مستند و دست اول بطالن ریی آنان را نابت نمود. بوا توجوه بوه ایونمدون و با تک
کوافی بورای رفوع ابهاموات و سو االت دارنود پیشونهاد می شوود آنوار و تألیفووات  روایوات اصوی ، قووت 

کتوب دسوت اول حواوی روایوات اصوی  مسوتند باشود زیورا ایون قبیو  روایوات از قووت و  مهدوی بر 
کافی در پ کتبی مانند استحکام   غیبلتبرقوی،  م اسلنکلینوی،  کلا تاسیگویی برخوردار هستند. 

طوسی از این جمله هسوتند.  غیبتصدوق و  النعله الدین و تلام کلالمفید،    ول العشرهنعمانی، 
کودکان بر مبنای مهم کلیدی الزم است آموزش به  هوای اندیشوه مهودویت از  ترین بیوش ترین و 

کودکان و نوجوانان  میان همین تعداد احادین دست اول باشد تا قدرت تشیید و پاسخ گویی 
گواه بوه  کوه  گیورد. انبووه روایوات موجوود در بواف مهودویت  کتب مرجوع صوورت  نیوز  6000بر مبنای 

کووه می می گوواهی خووود عوواملی بوورای تحیوور اسووت  باط و وری و قوودرت اسووتن توانوود میووزان بهووره رسوود 
کواهش دهود. بنوابراین بایود توجوه داشوت بورای پرهیوز از هموه پاسوخ گیور شودن شووبهات و  گوویی را 

ایجاد فضای تحیر الزم است بر بهبود احساسات و عواطف میاطبین بوا مسوئله مهودویت، طورح 
مسئله به همراه نووعی احسواس مهبوت و نیوک و رهوایی بیوش باشود و سوپس در چنوین فضوایی 

گفته شود. آمووزش مسوئله بایود بوا توجوه بوه ایون نکتوه مهوم باشود توا اشکاالت طرح شده  و پاسخ 
کارا باشد.  آوردن مبانی فکری و عقلی به احسن وجه در تبیین و توصیف اندیشه مهدویت 
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