
  
  
  
  
  
  
  

  نامه علمي ـ پژوهشي مشرق موعود فصل  20/11/1388: تاريخ دريافت
  1388، زمستان 12   سال سوم، شماره   20/12/1388: تاريخ پذيرش

  

   مهدوية چند شبهبرأملي ت

  *اهللا آيتي نصرت

  چكيده

گويي به سه مورد از شـبهاتي كـه توسـط              است براي پاسخ   اين نوشتار، تالشي  
وي در شـبهة    . يكي از وهابيون معاصر، عليه انديشه مهدويت مطرح شده است         

امـام   نخست، كوشيده اسـت از يـك سـو روايـات مربـوط بـه مكـان زنـدگي                  
 را متعارض جلوه داده و از سوي ديگر، اعتقاد به غيبـت آن حـضرت                4مهدي

در شبهة دوم كه مربـوط بـه مـدت          . ه شيعيان نسبت دهد   در سرداب سامرا را ب    
خـود، بـراي     روايـات  شيعيان در   است، ادعا شده است كه     4غيبت امام مهدي  

لبـاس   يك از آنهـا     در حالي كه هيچ    بودند، ظهور آن حضرت، زمان تعيين كرده     
در شبهه سوم نيز ادعا شده      . واقعيت به خود نپوشيد و دروغ بودنشان آشكار شد        

  .ديگر در تعارضند  با يك4ايات مربوط به نام امام مهدياست رو
روايات مربوط بـه هـر يـك از آنهـا            در پاسخ به اين شبهات، تالش شده است       

بـا   يـابيم كـه نـه ايـن روايـات           با كنكاش در اين روايات، درمـي      . بررسي شوند 
 4ديگر تعارض دارند، نه هيچ عالم شيعي مدعي پنهان شدن امام مهـدي              يك

هـايي خـاص سـخن        زمـان   است و نه رواياتي كه از فرج شيعيان در         در سرداب 
  .  هستند4اند، ناظر به زمان ظهور امام مهدي گفته

  واژگان كليدي

  . الشيعةامام مهدي، شبهات، ناصر القفاري، اصول مذهب 
                                                            

 )nayati5370@ yahoo.com( حوزوي و كارشناس ارشد معارف، عضو هيأت علمي مركز تحقيقات مهدويت موعود 3سطح  *
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  مقدمه

تي نگاهي گذرا به مكتوبا   . انديشه مهدويت به قرائت شيعي آن، از ديرباز مورد تهاجم بوده است           
اند بـه وضـوح، گفتـة يـاد            در اين باره نگاشته    4كه عالمان شيعه از آغاز عصر غيبت امام مهدي        

گاه تعطيل نشده است و در مقابل،         آفريني، هيچ   افكني و ابهام    اين روند شبهه  . شده را تأييد مي كند    
  .سازي نيز متوقف نشده و نبايد متوقف گردد  گويي و شفاف روند پاسخ

يي كه به تازگي در نقد باورهاي شيعه و از جمله انديشة مهدويت توسط يكـي                ها  يكي از كتاب  
اصول مذهب الشيعة االمامية االثني عـشرية؛ عـرض و   از وهابيون معاصر نوشته شده است، كتـاب       

رو  و از ايـن   در ميان وهابيون شهرت خاصي يافتـه       اين كتاب . ، نوشتة دكتر ناصر القفاري است     نقد

نوشـتار پـيش رو، تالشـي اسـت بـراي           . ت آن بـه دقـت پاسـخ داد شـود          شايسته است به شـبها    
براي پاسخ گويي به اين شبهات، ابتدا متن كتاب به شـكل        . گويي به سه شبهه از اين كتاب          پاسخ

  . كامل نقل شده و در ادامه، دعاوي آن به دقت مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت 

  شبهه اول

  4دگي امام مهديتناقض در روايات مربوط به مكان زن

پنـداري مطلـع      اما مكان غيبت، امري سرّي و پنهاني بود و چون كه شيعيان از مسئله غيبـت                 
شدند، درصدد يافتن مكان او برآمدند، ولي باب كه مدعي ارتباط با او بود، از افشاي آن سر باز زد                    

اگـر مكـان را     «: داد، بـا ايـن مـضمون بيـرون آورد           و توقيعي سرّي كه آن را به مهدي نسبت مي         
رسـاند كـه او در مكـان معينـي اسـت؛ در       اين عبارت مي» .كنند بدانند، ديگران را از آن مطلع مي    

پناهگاهي سرّي كه جز باب از آن خبر ندارد و علت كتمان مكان غيبت او از شيعيانش، بـيم او از                     
 مخفي شده است،    ، شهري را كه او در آن      كافياي از روايات     ليكن پاره . مطلع كردن ديگران است   

گيري خواهـد     صاحب اين امر ناگريز غيبتي خواهد داشت و ناگريز در غيبتش كناره           «: اند  ذكر كرده 
 ،شـود    منـوره مخفـي مـي      ة او در مدين   كه  اين روايت به اين   » .منزل خوبي است  ،  "طيبه" و   داشت

حـسن عـسكري   است و چون يكي از شـيعيان از    » مدينه«هاي    از نام  »طيبه« چرا كه    ؛اشاره دارد 
ولـي طوسـي    . در مدينه : جو كنم؟ پاسخ داد     و   اگر براي شما اتفاقي افتاد، در كجا از او پرس         : پرسيد

روايـت او   . شـود   خوانـده مـي   » رضـوي « روايت كرده است كه او ساكن كوهي است كه           الغيبةدر  

چون بـه   .  از منزل خارج شدم    7همراه اباعبداهللا : گويد  عبداالعلي مولي آل سام مي    «: چنين است 
ايـن  : روحاء رسيديم، آن حضرت گردن كشيده، به كوه آن منطقه نگاه كردند و بـه مـن فرمودنـد                  

پـس خداونـد    . ما را دوست داشت   . هاي فارس بود    از كوه . گويند  بيني؟ به آن رضوي مي      كوه را مي  
بي جـا محـل امـن خـو         داري است و آن     همانا در آن، هر درخت ميوه     . او را به سوي ما منتقل كرد      
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براي شخص ترسان است ـ اين جمله را دوبار تكرار فرمودند ـ همانا براي صاحب اين امـر در آن    
  ».دو غيبت خواهد بود؛ يكي كوتاه و ديگري طوالني

 و  تفسير عياشـي  در  . هاي مكه پنهان شده است      گويند او در برخي وادي      اي از روايات مي     و پاره 
صاحب اين امر در برخي از اين نـواحي غيبتـي خواهـد             براي  : غير آن آمده است كه اباجعفر گفت      

  .اشاره كردند» طوي ذي«بود و سپس با دست به منطقه 
كنـد كـه او سـاكن         ليكن احاديث آنها در ادعيه و زياراتي كه براي مشاهد ائمه است، اشاره مي             

ميان سپس به سرداب غيبت برو و       «: سرداب سامراست و به همين دليل، در آنها چنين آمده است          
خواهـد،    پس از آن مانند كسي كه اذن دخول مي        . دو درگاه بايست و با دست، دو طرف در را بگير          

در گوشه سرداب، دو ركعت نمـاز بگـذار و          . تنحنح كن و با وقار و آرامش نام خدا را ببر و وارد شو             
ان بـر مـا     گـر   مستبارخدايا، انتظار به درازا كشيد و بدكاران ما را سرزنش كردند و دفع ظلم               «: بگو

بارخدايا، مـن بـه     . ّات را در زمان حيات و مماتمان به ما بنما           خدايا، صورت مبارك ولي   . سخت شد 
فريـاد رس، فريـاد رس، فريـاد رس، اي صـاحب            . رجعت همراه با صاحب اين مكان ايمـان دارم        

 اهـل   هـا را درنورديـدم و مطلـب خـود را از            الزمان براي وصال تو از دوسـتان بريـدم و سـرزمين           
اي سرور من،    كه نزد پروردگارت و پروردگارم شفيع من باشي           ها مخفي نگاه داشتم تا اين      سرزمين

  ».اي فرزند حسن بن علي، به عنوان زائرت آمدم
در غيبتش، سي نفر از دوستانش همراه اوينـد كـه همـدم او در               گويد    و برخي از رواياتشان مي    

اختصاص اين ادعيه، مناجـات، اذن      . كند  تنهايي نمي  تنهايي هستند و او با وجود سي نفر احساس        
خواهند وجـود او      كنندگان اين روايات مي     به سرداب از اين مطلب حكايت دارد كه جعل        ... دخول و 

شيعيان منتظـر خـروج     «: گويد  خلكان مي  در سرداب را به پيروانشان بباورانند و به همين دليل، ابن          
  ».آنها معتقدند منتظر در سرداب است«: نويسد اثير مي و ابن» او از سرداب در آخرالزمانند

هيچ روايتـي   «: گويد  چه گذشت، يكي از شيعيان معاصر واقعيت را انكار كرده و مي            رغم آن   علي
هاي شيعه نيامده است كـه مهـدي در سـرداب غايـب شـده                 وجود ندارد و در هيچ كتابي از كتاب       

  شـود، بلكـه خـروج او از مكـه اسـت              جا خارج مـي     و نيامده است كه او هنگام ظهور از آن        ... است
  چـه   ، ولـي عمـل شـيعه، مخـالف ايـن ادعاسـت و بـا آن                »شود  و ميان ركن و مقام با او بيعت مي        

  هاي زيارت آمده، هماهنگ است؛ چرا كه به گفتـه اميرعلـي، نويـسنده شـيعي، شـيعيان                    در كتاب 
ـ   خلدون،   تا اواخر قرن چهاردهم ميالدي كه ابن         نوشـته، هـر شـب پـس از           را مـي  ش  رتـاريخ كبي

  شدند و تا زماني كه سـتارگان آسـمان بـسيار شـدند،               نماز مغرب، در درگاه سرداب سامرا جمع مي       
كردند و پس از انتظاري طوالني، با نااميـدي و            كردند و او را دعوت به خروج مي         نام او را صدا مي    

جـا كـه گفتـه        كنندگان بود تـا آن     خره سخره گشتند و اين انتظار مايه س       مي هاشان باز   اندوه به خانه  
اش سـخن   تـان دربـاره   زمان آن نرسيده است كه سرداب بزايد آن كسي را كه شما با ناداني      «: شد
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  هايتان چرا كه شما سـومين سـيمرغ و ديوهـا             گوييد؟ زمان آن نرسيده؟ پس خاك بر سر عقل          مي
  ».را ساختيد
آدمنـد و هـر عـاقلي آنهـا را مـسخره             خنـده بنـي   اينها مايه خجالـت و      «: قيم گفته است   و ابن 

به همين دليل است كه در دعاهايشان آمده كه آنها به دليـل ايـن اعتقاداتـشان، مـورد                   » .كند  مي
: گوينـد   اند و در دعاهايشان خطاب به غايـب چنـين مـي             جويي ديگران قرار گرفته     تمسخر و عيب  

  »... . كردندهمانا انتظار به درازا كشيد و بدكاران ما را شماتت«
پـس او را صـدا      . برخي از زياراتشان نيز از حيرت آنها درباره مكان پنهان شدن او حكايت دارد             

اي يا كدامين سـرزمين تـو را در          دانستم در كجا مسكن گزيده      اي كاش مي  «: گويند  زنند و مي    مي
  »طوي يا جاي ديگر؟ آيا در كوه رضوي هستي يا در ذي. آغوش كشيده

گويد او مكان ثابتي ندارد، بلكه ميان مـردم زنـدگي             اي ديگر از رواياتشان مي      پارهبا وجود اين،    
  ».بينند بيند، ولي آنها او را نمي كند و مردم را مي در مراسم حج شركت مي«. كند مي

گونه اخـتالف دارنـد و بـر اسـاس اخـتالف             ديگر اين  رواياتشان در مورد تعيين مكان او با يك       
بـاره رأيـي را انتخـاب         ها، هـر كـس در ايـن            اساس اختالف احوال و زمان     هاي شيعي يا بر     جناح
 اسـت؛ چـرا كـه        كاري و تزوير ادامه دارد، چنين اختالفي طبيعـي          تا زماني كه بازي فريب    . كند  مي

  )1030 ـ 1026: تا القفاري، بي(» .غايب آنها وجود خارجي ندارد

  نقد و بررسي

ي وجود تناقض در روايات مربوط بـه مكـان زنـدگي            هدف اصلي نويسنده در اين قسمت، القا      
 است؛ ولي در ابتدا با تأكيد بر اين مطلب كه باب، توقيعي سرّي مبنـي بـر خفـاي                    4امام مهدي 

مكان حضرت بيرون آورد و مدعي شد جز او كسي از مكان حضرت مطلع نيست، كوشـيده اسـت                   
قا كند كه اگـر بـاب بـراي اولـين بـار             به صورت غيرمستقيم، اين احتمال را نيز به ذهن خواننده ال          

مدعي خفاي مكان شد و از سوي ديگر، خودش مدعي اطالع از مكان بود و مدعي بود كسي جز                   
 آگاه نيست، پس شايد اساس ادعاي وجود امام غايب از خود باب بـوده               4او از مكان امام مهدي    

  اي فريـب شـيعيان و سـوء       ايـن ادعاهـا نيـز بـر       . و در واقع، امام غايب وجود خارجي نداشته است        
  .استفاده از اموال و امكانات آنان بوده است

  :در اين باره توجه به چند نكته ضروري است
توقيـع يادشـده    . اي وجود ندارد    اين توقيع، نسبت به اطالع باب از مكان حضرت هيچ اشاره          . 1

ـ         د، بـه صـورت   منحصراً ناظر به اين مطلب است كه اگر شيعيان از مكان آن حـضرت اطـالع يابن
كه اين توقيع نـسبت       روشن است   . شوند  كند و ديگران نيز از آن باخبر مي         طبيعي، خبر آن درز مي    

  .به اطالع باب از مكان، ساكت است
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به طور طبيعي، نوك پيكان اتهام قفاري بايد متوجه نواب اربعه باشد و اگر بتوان كـساني را                  . 2
 اين در حالي است كه اساساً توقيع مورد نظر قفاري كـه         .در اين باره متهم كرد، نواب اربعه هستند       

عبـداهللا   بر مخفي بودن مكان حضرت داللت دارد، نه از سوي نواب اربعه كه از شخصي به نام ابي                 
  )333: 1ج: 1363كليني، . (الصالحي صادر شده است

لـوازم  قفاري از اين نكته بديهي غفلت كرده است كه اساساً خفاي مكـان زنـدگي يكـي از                   . 3
غيبت است و به صورت طبيعي، مكان دقيق زنـدگي كـسي كـه زنـدگي غايبانـه دارد، مـشخص                     

 صورت، بر فرض مشخص بودن مكان دقيق زنـدگي اصـوالً غيبـت مفهـومي                 در غير اين  . نيست
بنابراين، اولين كسي كه مدعي خفاي مكان امام مهـدي شـد، نايـب آن حـضرت                 . نخواهد داشت 

 داللـت   4 كه از امامان پيشين صادر شده بود و بر غيبـت امـام مهـدي               نبود، بلكه صدها روايتي   
كه در جاي خود ثابت شـده        چنان. كرد  داشت، به التزام بر مخفي بودن مكان آن حضرت اشاره مي          

زيـستند، بـاور       مي 7است، به نوشته منابع كهني كه نويسندگان آن در عصر امام حسن عسكري            
، تمـام   7بود كه تا قبل از شـهادت امـام حـسن عـسكري             از اعتقاداتي    4به غيبت امام مهدي   

با وجود اين، روشن نيست قفاري بر اسـاس         ) 106: تا  اشعري، بي . (شيعيان بر آن اتفاق نظر داشتند     
كنـد كـه از مخفـي بـودن مكـان زنـدگي امـام                 كدام مستند، باب را اولين شخصيتي معرفي مـي        

  .  سخن گفته است4مهدي
هاي مختلفي چـون       را در دوران غيبت مكان     4ونت امام مهدي  در مورد رواياتي كه محل سك     

اند، بايـد گفـت ميـان ايـن روايـات هـيچ               طوي، رضوي و يا جاهاي ديگر معرفي كرده        مدينه، ذي 
در . توان ملتـزم شـد      ترين اشكالي مي   تعارضي وجود ندارد؛ چرا كه به مضمون همه آنها، بدون كم          

كـه بـشر اسـت، بـه مكـاني بـراي               به اقتضاي اين   4توضيح مطلب بايد دانست اوالً امام مهدي      
تواند در مقـاطع مختلـف زمـاني، تغييـر يابـد؛ يعنـي آن                 جز آن، اين مكان مي      به. زندگي نياز دارد  

هـاي مختلفـي را       حضرت در طول هزار و چند صد سالي كه از عمر شريفشان گذشته است، مكان              
 و گـاه در مكـه منـزل          دينـه سـكونت گزيـده     گاهي در م  . كنند  اند يا مي    براي زندگي انتخاب كرده   

هاي ديگـر     زماني نيز مكان  . اند  طوي زندگي كرده و گاهي در كوه رضوي بوده         گاه در ذي  . اند  كرده
هاي آغازين حيات مباركشان شهر سـامرا         كه محل تولد و بخش     چنان  اند،    را براي سكونت برگزيده   

 قفاري تصريح شده است، علت خفـاي مكـان          طور كه در توقيع مورد اشاره آقاي        همان. بوده است 
روشن است كه تصريح بـه شـهر حـضور          . دقيق آن حضرت، ايمن ماندن ايشان از شناسايي است        
كه مقطع زماني حضور ايـشان        اول اين : شود  ايشان از دو جهت منجر به شناسايي آن حضرت نمي         

رو،   از ايـن  . شناخته است كه هويت آن حضرت براي مردم نا        دوم اين . در آن شهر معين نشده است     
بـه همـين دليـل عاشـقان آن     . شـود  حضورشان در يك شهر خاص منجر به شناسايي ايشان نمي    

ليت شعري اين استقرت    «: كنند  حضرت، سوزمندانه، حيرت خود را از مكان آن حضرت زمزمه مي          
  ».بك النوي بل اي ارض تقلك اوثري ابرضوي ام غيرها ام ذي طوي
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ولي طبق روايات   «: گويد  شن شد كه سخن پاياني نويسنده مورد نظر كه مي          رو ها  با اين توضيح  
خـوان و    ، با ديگـر روايـات هـم       »كند  ديگر شيعه، او مكان ثابتي ندارد، بلكه ميان مردم زندگي مي          

اساساً روشـن نيـست     . كاري و تزوير شيعه بخواند      هماهنگ است و هيچ نيازي نيست آن را فريب        
برد كه هميشه     كند و در فهم روايات از چه اسلوبي بهره مي           ق پيروي مي  آقاي قفاري از كدام منط    

داوري و بـا      ورزي و پـيش     توان بدون غرض    كه مي   شود، با اين    تعارض و تضاد به ذهنش متبادر مي      
ه نگريـست و آنهـا را كنـار هـم           شاب به اين روايات و روايات مـ       ،ها  ها و لجاجت    دور ريختن تعصب  

  .رقرار كردنشاند و ميانشان آشتي ب
 در سرداب بايد گفت آقاي قفاري،       4در مورد اتهام اعتقاد داشتن شيعيان به وجود امام مهدي         

. دهـد و نـه آخـرين آنهاسـت          نه اولين نويسنده وهابي است كه اين اتهام را به شيعه نـسبت مـي              
عه  در سـرداب را بـه شـي        4نويسندگان وهابي اصرار فراواني دارند اعتقاد به زندگي امـام مهـدي           

انـد، بـاز ايـن     مندان شيعه اين مسئله را نفي كـرده   كه بسياري از دانش     نسبت بدهند و با وجود اين     
  .اي جز طرح تفصيلي اين مسئله نيست پس چاره. كنند اتهام را تكرار مي

  اي دسـته . اند  اند، دو دسته     در عصر غيبت شده    4رواياتي كه متعرض محل زندگي امام مهدي      
برخـي از   . اند  اي ديگر مكان آن حضرت را نامعلوم دانسته          و دسته   شاره كرده هايي خاص ا    به مكان 

پوشيم؛ چون ممكن است با نقد سـندي،   اين دو دسته روايت ـ كه از ارزيابي سندي آنها چشم مي 
  :تر شود ـ بدين قرارند بندي آنها آسان تعدادي از آنها از گردونه اعتبار خارج شوند و در نتيجه، جمع

  اند اتي كه از مكاني خاص ياد كردهرواي. 1

  مدينه ) الف

  : چنين روايت شده است8از امام باقر و امام صادق

���� �� ��	
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 "#$ � ;� 
گيري خواهد داشـت و       صاحب اين امر ناگريز غيبتي خواهد داشت و ناگريز در غيبتش كناره           

  . خوبي استطيبه، منزل

 ياد كرده است، شـيخ كلينـي        4اين حديث را كه از مدينه به عنوان محل زندگي امام مهدي           
: 1411طوسـي،   (، شـيخ طوسـي      )194: 1422نعمـاني،   (، شيخ نعمـاني     )340: 1ج: 1363كليني،  (

: 52ج: 1403مجلـسي،   (و عالمـه مجلـسي      ) 445: 3ج: 1383حر عاملي،   (، شيخ حر عاملي     )162
  : گويد در حديث ديگري، ابوهاشم جعفري مي. اند كردهروايت ) 153

آيـا اجـازه پرسـش      . شـود   عظمت شما مانع از سؤال مـي      :  پرسيدم 7از امام حسن عسكري   
اگر : عرض كردم . آري: آيا براي شما فرزندي است؟ فرمودند     : پرسيدم. بپرس: دارم؟ فرمودند 

  .دينهدر م: براي شما اتفاقي افتاد، كجا او را بيابم؟ فرمودند
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، شيخ  )348: 2ج: 1414مفيد،  (، شيخ مفيد    )328: 1ج: 1363كليني،  (اين حديث را شيخ كليني      
: 1405اربلـي،   (، اربلـي    )251: 2ج: 1417طبرسـي،   (، شيخ طبرسي    )232: 1411طوسي،  (طوسي  

: 51ج: 1403مجلسي،  (، عالمه مجلسي    )441: 3ج: 1383حر عاملي،   (، شيخ حر عاملي     )246: 3ج
  .هاي خود روايت كردند خي ديگر از عالمان شيعه در كتابو بر) 161

  كوه رضوي) ب

چـون بـه روحـاء      .  از منزل خارج شدم    7همراه امام صادق  : گويد  عبداالعلي مولي آل سام مي    
  : رسيديم، آن حضرت گردن كشيد و به كوه آن منطقه نگاه كرد و به من فرمود

%�&
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. هاي فارس بود كه ما را دوست داشـت          از كوه . گويند  بيني؟ به آن رضوي مي      اين كوه را مي   

جـا    داري اسـت و آن      همانا در آن، هر درخت ميـوه      .  كرد پس خداوند او را به سوي ما منتقل       
محل امن خوبي براي شخص ترسان است ـ اين جمله را دوبار تكرار فرمود ـ همانـا بـراي     

  .صاحب اين امر در آن دو غيبت خواهد بود؛ يكي، كوتاه و ديگري، طوالني

: 3ج: 1383حـر عـاملي،     (، شيخ حـر عـاملي       )163: 1411طوسي،  (اين حديث را شيخ طوسي      
  .اند روايت كرده) 153: 52ج: 1403مجلسي، (و عالمه مجلسي ) 500

  طوي ناحيه ذي) ج

  :  فرمود7امام باقر

D ���� ��	
 
�� ���� 4+E-#� ��F�# �G�
 H�� IJ K����$ ��3 H��� ���/ �"L'+� 'M ;  
طوي  يسپس با دست به منطقه ذ     » .براي صاحب اين امر در اين نواحي غيبتي خواهد بود         «

  .اشاره كردند

و عالمــه ) 187: 1422نعمــاني، (نعمــاني ) 56: 2ج: 1411عياشــي، ( ايــن حــديث را عياشــي 
  .اند هاي خود ثبت كرده در كتاب) 341: 52ج: 1403مجلسي، (مجلسي 

  اند رواياتي كه مكان حضرت را نامعلوم معرفي كرده. 2

  :  فرمود7 امام صادق)الف
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ه جـا كـ      براي صاحب اين امر دو غيبت خواهد بود؛ يكي از آن دو، طوالني خواهد بود تا آن                
گويند رفت و بر اعتقاد بـه او          گويند كشته شد و بعضي مي       گويند مرد و تعدادي مي      برخي مي 

كـس از دوسـت و        از ميان اصحابش جز تعداد اندكي باقي نخواهد ماند و بر جايگاهش هيچ            
  .رسد گزاري كه به كارهاي او مي يابد، مگر خدمت بيگانه آگاهي نمي

و ) 162: 1411طوسـي،   (و شـيخ طوسـي      ) 176: 1422نعمـاني،   (اين حديث را شـيخ نعمـاني        
  .اند روايت كرده) 153: 52ج: 1403مجلسي، (عالمه مجلسي 

  :  از آن حضرت در حديث ديگري چنين نقل شده است)ب
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در غيبـت اول، از مكـان او        . براي قائم دو غيبت خواهد بود؛ يكي، كوتاه و ديگري، طوالني          
جز شيعيان مخصوصش خبر ندارند و در غيبت ديگر، جز دوستان مخـصوصش از مكـان او                 

  .مطلع نيستند

 حر عـاملي    شيخ) 175: 1422نعماني،  (، نعماني   )340: 1ج: 1363كليني،  (اين حديث را كليني     
هاي خـود     در كتاب ) 155: 52ج: 1403مجلسي،  (و عالمه مجلسي    ) 445: 3ج: 1383حر عاملي،   (

  .اند نقل كرده
 را  4 شيخ كليني به سند متصل خود از ابومحمد وجـاني و او از كـسي كـه امـام مهـدي                     )ج

  : كند مشاهده كرده است، چنين روايت مي

� �-/ 8Z#� [\�]
 %�B )
 ���
 �� ^�C ��$3�+2- +� � _ : a�2��
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\��9�
 � +� JH+U$ 
�� _W5 �/ 66: 52 ج:1403 مجلسي، ؛331: 1 ج:1363كليني، (؛(  

داني   خدايا، تو مي  : امام مهدي ده روز قبل از آن حادثه از خانه خارج شد، در حالي كه فرمود               
يـا سـخني    . كردنـد   جا بيرون نمي    اگر مرا از آن   هاست،    ترين مكان   داشتني جا از دوست    كه اين 

  . شبيه اين فرمود

  : نويسد عالمه مجلسي در شرح اين حديث مي
. گـردد   به سـامرا برمـي    » انها« باشد و ضمير در      7شايد مقصود از حادثه، رحلت امام حسن      

  )66: 52ج: 1403مجلسي، (

اند، تصريح شده اسـت كـه        در اين گزارش كه شيخ كليني و عالمه مجلسي آن را روايت كرده            
  . است  از شهر سامرا مهاجرت فرموده4امام مهدي

  :  چنين روايت كرده است4 شيخ صدوق از امام مهدي)د

��/ 437 ;'�>�	 d
)
e3 ����>B/ � ���TC/ ��3 f)	
 �� ���/ � 4/ ��3 �N� g  ،صـدوق

 34h: 52 ج:1403 مجلسي، ؛447 :1405
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تـرين و دورتـرين       راي پنهان ماندن امـرم جـز در مخفـي         همانا پدرم از من عهد گرفت كه ب       
  .هاي زمين سكونت نگزينم مكان

  :اند الدين راوندي از آن حضرت چنين روايت كرده عالمه طبرسي و قطب) ه

@!��i�
 �5�S� �� �<����
 ��$�EY� �-��L ���5 43 � �U$ JJJ;g  ،؛ راوندي،  322: 2 ج :1417طبرسي

 h 902: 2 ج:1409
  ... .ايم گران اقامت گزيده ه در مكاني دور نسبت به محل زندگي ستمو ما اگرچ

ديگر ندارند و با توجه بـه        گونه تعارضي با يك     پيش از اين توضيح داده شد كه اين روايات هيچ         
توان هركدام از روايات دسته نخست را ناظر به مقطعي از              مي 4مدت طوالني غيبت امام مهدي    

جا كه مقطع زماني حضور امام در مدينه، روشن نيست، بنابراين،             ز آن از سوي ديگر، ا   . زمان گرفت 
رو، ميان دسته نخست روايات و دسـته دوم   از اين . مكان زندگي آن حضرت بر كسي آشكار نيست       

  .تعارضي وجود ندارد
در كنار اين مجموعه روايات، زيارتي وجود دارد كه آقاي قفاري متن آن را در كتاب خود آورده                  

.  در سـرداب معتقـد هـستند      4ساس آن مدعي شده است كه شيعيان به وجود امام مهـدي           و بر ا  
  :توجه به چند نكته درباره اين زيارت ضروري است

در آن، امـام    .  در سـرداب تـصريح نـدارد       4اين زيارت به هيچ عنوان به وجود امام مهدي        . 1
مـام در سـرداب نيـست؛       گيرند، اما اين به معناي حضور فيزيكي ا          مورد خطاب قرار مي    4مهدي

. ين نقاط جهـان باشـد   شنود، هرچند در دورتر چرا كه شيعيان معتقدند امام معصوم كالم زائر را مي         
  :كند شيخ مفيد به سند متصل خود روايت مي

چـه بگـويم؟ آن   . كنم  مي7من بسيار ياد حسين   :  پرسيد 7يونس بن ظبيان از امام صادق     
فإنّ السالم يـصل إليـه      .  أباعبداهللا، تعيد ذلك ثالثاً    صلّي اهللا عليك يا   : قل«: حضرت فرمود 

همانـا  . صلّي اهللا عليك يا اباعبـداهللا     :  سه بار بگو   )213: 1419مشهدي،  (من قريب و من بعيد؛      
  ».رسد سالم به او از نزديك و دور مي

 دورنـد، توصـيه   7 به كساني كه از حـرم مقـدس امـام حـسين            7در اين حديث، امام صادق    
شيخ طوسـي نيـز از آن       .  سالم كنند  7بر امام حسين  » السالم عليك «با صيغه خطاب    اند    فرموده

  :حضرت چنين روايت كرده است

 و ديگـر امامـان      3 و حـضرت زهـرا     7 و امـام علـي     6هر كس بخواهد قبر پيامبر خدا     
سـپس آيـاتي از قـرآن       .  را از دور زيارت كند، بايد به بياباني برود و نماز بگزارد            :بيت  اهل

 و بركاتـه، الـسالم عليـك أيهـا        اهللا  رحمـة السالم عليك ايها النّبي و      : و سپس بگويد  بخواند  
 الزّهـراء و الـسبطان المنتجبـان        دةيالس الكبري و    دةيالسالنّبي المرسل و الوصي المرتضي و       

  ) 288: 1411طوسي،  (... .جئت انقطاعاً إليكم و إلي آبائكم و ولدكم
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  : كند  از دور اين زيارت را نقل مي6ارت پيامبر اكرمسيد بن طاوس نيز در زي

0
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gJ JJJ123: 3 ج:1414طاوس،  ابن h 

 شيعه بـسيار اسـت، زائـر بـا          هاي  هاي آن در كتاب     هاي مشابه كه نمونه     در اين زيارت و زيارت    
چـون   كند و او را هم سالم مي» خطاب به او«با صيغه  كه در حرم معصوم حضور ندارد، از دور،           اين

كند و اين نيست مگر به اين دليل كه شيعه بر اين باور است كه براي پيـشوايان                    حاضر زيارت مي  
شـنوند، عـرض      چنان كه سالم زائر مجاور را مـي         آنان هم .  نزديك و دور تفاوتي ندارد     :معصوم

اهـل سـنت نيـز در نمازهـاي         . شنوند  بينند و مي    ، مي ها دورترند   ارادت عاشقاني را نيز كه فرسنگ     
: كننـد   دهند و عرض مـي      خود، هر روزه پيامبر گرامي اسالم را با صيغه خطاب مورد توجه قرار مي             

البته هيچ مسلماني اين سـالم و عـرض ادب را           » . اهللا و بركاته    رحمة السالم عليك أيها النّبي و    «
كـه در     رو، از ايـن     از اين . حضرت نزد نمازگزار ندانسته است    به معناي اعتقاد به حضور فيزيكي آن        

توان حضور فيزيكـي آن حـضرت در          شود، نمي    با صيغه خطاب زيارت مي     4سرداب، امام مهدي  
به همين دليل، هرچند عالمه     . سرداب و اعتقاد به غايب شدن ايشان در اين مكان را برداشت كرد            

 االمام  ةباب زيار «كتاب خود ثبت كرده، بابي با عنوان        مجلسي زيارت مورد نظر آقاي قفاري را در         
از قـضا   . گـشوده اسـت   ) 81: 99ج: 1403مجلـسي،    (»رداب و غيره  في الس ... ر عن االبصار  المستت

  : نويسد زيارت مورد نظر آقاي قفاري در همين باب آمده است يا در جايي ديگر مي

ن و زمـاني و در سـرداب         در هـر مكـا     4سپس بدان كه مستحب است زيارت امام مهدي       
   )119: همان(. مقدس و مرقد اجداد پاكش

 سخن گفته است و در شـرح        4يا در جايي ديگر، به صراحت از متغير بودن مكان امام مهدي           
  : نويسد حديثي مي

اي   كه در هر زمـاني در شـهر يـا ناحيـه             شايد مقصود از حيرت، حيرت در محل زندگي و اين         
  ) 118: 51ج: همان(. است

كه آقاي قفاري پنداشته است، زيارت مورد نظر به معناي وجـود امـام    چنان شن است كه اگر    رو
اي داشت، زيـارت كـردن آن حـضرت در             در سرداب بود و عالمه مجلسي چنين عقيده        4مهدي

اگر زيارت آن حـضرت در      .  معنا نداشت  :بيت  غير سرداب و در هر مكاني و در حرم امامان اهل          
و غير سرداب به معنـاي حـضور فيزيكـي و غيبـت آن حـضرت در ايـن                    :حرم امامان معصوم  

البته سـرداب   . ها نيست، زيارت آن حضرت در سرداب نيز به معناي حضور در سرداب نيست               مكان
مقدس از اين جهت ويژگي دارد كه خانه شخـصي و محـل سـكونت سـه امـام معـصوم ـ امـام         

 و اين سـرداب، يـادآور لحظـات     ـ بوده است 4 و امام مهدي7، امام حسن عسكري7هادي
 آن را در كنار پدر خـود در ايـن خانـه تجربـه كـرده                 4شيرين، اما كوتاهي است كه امام مهدي      
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گيرنـد و بـا        اذن دخـول مـي     4بنابراين شيعيان هنگام ورود به خانه شخصي امام مهـدي         . است
  . كنند هاي مأثور به آن حضرت عرض ارادت مي قرائت ادعيه و مناجات

مشهدي است كه از علماي قرن ششم هجـري           ابن المزارترين منبع اين زيارت، كتاب       كهن. 2
 كامـل الزيـارات   چـون     هاي دعا و زيارتي كه پيش از آن نگاشـته شـده، هـم               در كتاب . بوده است 

  . شيخ طوسي اثري از اين زيارت نيستمصباح المتهجدفيد و  شيخ مالمزارقولويه،  ابن
انـد، ايـن    هايي كه اين زيارت را از آن نقـل كـرده   ي و ديگر كتاب  مشهد  ابن المزاردر كتاب   . 3

بنـابراين، زيـارت مـورد نظـر از         .  نسبت داده نشده است    :بيت  يك از امامان اهل    زيارت به هيچ  
  .مشهدي يا يكي ديگر از عالمان شيعه است منشĤت ابن

جـود و غيبـت امـام       چه گذشت، از آقاي قفاري و ديگر نويسندگاني كه اعتقـاد و            با توجه به آن   
اند، چند پرسش داريم و از خواننـدگان منـصف خـود               در سرداب را به شيعه نسبت داده       4مهدي

  :باره قضاوت كنند خواهيم در اين  مي
هـايي     مكان 4 طبق روايات متعددي كه در كتب شيعه آمده، به صراحت، براي امام مهدي              .1
اند يـا مكـان آن        ي دوردست را بيان كرده    ها  طوي، و مكان   چون مدينه، كوه رضوي، وادي ذي       هم

 از شهر سامرا    4اند و برخي از آنها نيز به صراحت بر هجرت امام مهدي             حضرت را مخفي دانسته   
نظر كرده است و بـه اسـتناد          با اين حال، چرا آقاي قفاري از همه اين روايات صرف            . داللت دارند 

 در  4دارد، اعتقاد به وجود امـام مهـدي       يك زيارت كه آن هم به وجود امام در سرداب تصريح ن           
  سرداب را به شيعه نسبت داده است؟

چون شيخ كليني، شيخ صـدوق، شـيخ    منداني هم چگونه است كه آقاي قفاري روايات دانش     . 2
مشهدي مقـدم هـستند و       طوسي، شيخ مفيد، شيخ نعماني و عياشي را كه هم از نظر زماني بر ابن              

 يـا داشـتن     4ياس نيستند و احاديث مخفي بودن مكان امام مهدي        هم از نظر دانش با او قابل ق       
اند، رها كرده است، اما به نقل زيارت توسط چند نفر از عالمـان شـيعه                  مكان خاص را روايت كرده    

كه با وجود جاللتشان، از علماي متقدم تراز اول شيعه نيستند، استناد جسته است؟ دسـته نخـست            
  افـزون بـر ايـن، روايـات آنهـا را تعـداد زيـادي               . ش، مقدم هـستند   از نظر تعداد تقدم زماني و دان      

  نيـز  ... االسـالم طبرسـي، شـيخ حـر عـاملي و            چـون اربلـي، امـين       مندان متأخر شيعه هم     از دانش 
  .اند نقل كرده

 دربـاره محـل     :بيـت   چگونه است كه آقاي قفاري از آن همه روايت كه از امامـان اهـل              . 3
 چشم پوشيده است و براي استناد يـك عقيـده بـه شـيعه، بـه                  صادر شده،  4زندگي امام مهدي  

، بلكه از منشĤت علماست؟ بايد دانست به نظر         :بيت  زيارتي استناد كرده است كه نه از ائمه اهل        
  .اي از حجيت ندارد اتفاقي شيعيان، كالم غير معصوم هيچ بهره
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چـون   دعا و زيارتي هـم هاي    چگونه است كه آقاي قفاري نقل نشدن اين زيارت را در كتاب           . 4
 شيخ طوسي كه از نظـر زمـاني بـر    مصباح المتهجد شيخ مفيد و     المزار ابن قولويه،    كامل الزيارات 

اي بـر نبـود ايـن زيـارت يـا             هاي متأخر، متقـدم هـستند، قرينـه         مشهدي و ديگر كتاب     ابن المزار

 سـيد بـن     مصباح الزائر  مشهدي و   ابن المزاراعتباري آن نگرفته است، اما وجود آن را در كتاب            بي

هاي متأخر شيعه است، دليل اعتقاد همه شـيعيان بـه وجـود امـام در سـرداب                    طاوس كه از كتاب   
گرفته و آن را از اصول مذهب شيعه خوانده است؟ جالب اين است كه قفاري نفي اعتقاد به وجود                   

 البته ايشان چون سيد محسن امين ـ كه  مندان شيعه هم  در سرداب از جانب دانش4امام مهدي
اربلـي،  (چـون محقـق اربلـي         مندان شيعه هـم     در اين مسئله تنها نيستند و بسياري ديگر از دانش         

، )211: 1400نـوري،   (، محـدث نـوري      )309: 3ج: 1397اميني،  (، عالمه اميني    )296: 3ج: 1405
اند   ده در سرداب را نفي كر     4نيز اعتقاد به وجود امام مهدي     ) 165: 1403صدر،  (صدرالدين صدر   

   و به رفتار عوام شيعه آن هم عوام شيعه در يك شهر خاص ـ سامرا ـ استناد كـرده    ـ را رها كرده
معلوم نيست او طبق چه منطقي براي فهم عقايد يك مـذهب، رفتـار عـوام را بـر تـصريح                     . است

همـه  دهـد و از آن اعتقـاد          دهد و نيز رفتار عوام يك شهر را به همه نسبت مي             عالمان ترجيح مي  
، وي براي اين ادعا كه عوام شيعه خروج امام از سرداب را               افزون بر اين  . گيرد  شيعيان را نتيجه مي   

كشيدند، غير از اميرعلي كه نه از فقيهان و محدثان شيعه است و نـه از عالمـان متقـدم                      انتظار مي 
سـت كـه در     اي عـادي و ناشـناخته ا        شيعه و نه حتي از نويسندگان معروف شيعه، بلكـه نويـسنده           

مجامع علمي، نامي و نشاني از او و آثارش نيست و معلوم نيست مـستند سـخنش چـه بـوده، بـه                    
 و آن را     مذهب استناد جسته است؛ كساني كه خود، اصل اين مـاجرا بـوده             كلمات نويسندگان سني  

وف به راستي كه اين ادعاي آقاي قفاري و مستنداتش، يادآور مثـل معـر             . اند  ساخته و منتشر كرده   
  .است» شاهدها ذنبها«

  شبهه دوم

  4تعارض روايات مربوط به مدت غيبت امام مهدي

 سازندگان اين ايده مدام پيروان خود را به كوتاه بودن بازگشت سريع غايبشان              :اما مدت غيبت  
هـا از     جا كه در احاديثشان تأكيد كردند كه ايـن مـدت در دورتـرين فـرض                 كردند تا آن    اميدوار مي 

زننـد ـ دربـاره     طالب ـ طبق افترايي كه مي   از علي بن ابيكافيدر . وز نخواهد كرد سال تجا شش
اي در آن گمـراه       براي او غيبت و حيرتي خواهد بود كه عـده         «: منتظرشان چنين روايت شده است    

 خواهـد بـود؟     چقـدر حيرت و غيبت    : و چون سؤال شد   » .يابند  اي ديگر هدايت مي     شوند و عده    مي
  .»وز يا شش ماه يا شش سالشش ر«: پاسخ داد
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رسد اين حديث در روزهاي نخست تكون انديشه غيبت جعل شده باشد تا تسكيني                به نظر مي  
هاي سرگردان كـه بـر آن حقيقـت تلـخ واقـف               خواه و آرامشي براي قلب      هاي خون   باشد براي دل  

از . گـشت شدند؛ زيرا امام بدون داشتن فرزندي فوت كرد و نيرنگ روشن شد و حقيقـت نمايـان                  
تـر    تر و راحـت     رو، براي غيبت ادعا شده چنين وعده نزديكي قرار داده شد تا پذيرش آن سريع                اين

شد تـا     باشد و بدين طريق، كسب اموال مهيا تضمين شود؛ اموالي كه ظهور امام انتظار كشيده مي               
تأويل و بازگـشت از     و با وجود بدا و تقيه، زمينه براي         ... البيت به او پرداخته شود      به عنوان حق آل   

و اين موضعي است كه شيوخ متأخرشان دربـاره ايـن روايـت اتخـاذ               ... در آينده فراهم بود   ... كالم
احتمال دارد مقصود اين باشد كه غيبـت و حيـرت در ايـن              «: گويد  يكي از آنها چنين مي    . اند  كرده

انـد بـا       برخي ديگر خواسته   و» .شود  مقدار از زمان محتوم باشد، اما پس از آن، در آن، بدا واقع مي             
يك از آنها جرئت نكرده است كـه بـه اصـل مـسئله               توجيهاتي ديگر از آن خالصي يابند، اما هيچ       

  .غيبت خدشه وارد نمايد
كه به نظر آنها وقت ظهور اين امر سال هفتاد پس از غيبت تعيين شده بـود و پـس از        چنان  هم
ـ         140آن به    ه تـأخير افتـاد و بـه ائمـه نـسبت دادنـد كـه                 موكول شد و سپس تا زمان نامعلومي ب

  . دست بياورند ها، زمان خروج غايب را به خواستند از طريق حروف مقطعه آغاز سوره مي
اي كه سـكان تـشيع را در اختيـار            هاي برجسته   شود كه چهره    و از رواياتشان چنين برداشت مي     

كردنـد تـا    امام غايب اميدوار مـي داشتند، پيروان خود را نسبت به نزديك بودن زمان فرج و ظهور       
در احاديثـشان چنـين آمـده       . كردند  شماري مي  جايي كه برخي از شيعيان براي خروج غايب لحظه        

است كه برخي از آنها به انتظار آمدن غايب از خريد و فروش و فعاليت دسـت كـشيده بودنـد و از                       
نتظار تحقق اين امر بازارهايمان     ما به ا  : كردند تا جايي كه يكي از آنها گفت         اين حالت شكايت مي   

  .را رها كرديم تا جايي كه نزديك است محتاج ديگران شويم
شـان و     ها همان چيزي است كه به آن اشاره كـرديم؛ يعنـي اسـتمرار بـازي                 در واقع، اين وعده   

برطرف كردن شك و حيرت پيروانشان و اين شيوه آنها در سرگرم كردن شيعه با آرزوها و تخدير                  
همانا دويـست سـال     «: اند  هاست و به اين مطلب خودشان در رواياتشان اعتراف كرده            وعده آنها با 

اين امر تا دويـست     «: شد  ؛ زيرا اگر به آنها گفته مي      »شود  است كه شيعه با آرزوها پرورش داده مي       
يعنـي  (شـد و بيـشتر مـردم از اسـالم             هـا سـخت مـي       افتد، قلـب    صد سال ديگر اتفاق نمي     يا سي 

هاي مردم نرم شـود و        كه دل    سريع و نزديك است تا اين      چقدرگشتند، ولي گفتند      برمي) مذهبشان
  ».فرج نزديك ديده شود

رواياتي كه براي عالج مشكل مشخص بودن زمان غيبت ساخته شدند، در ايـن خـصوص بـا                  
وقتـي  «: گوينـد  دهند و مـي  اين روايات يك بار دستور به تسليم شدن مي  . ديگر اختالف دارند   يك

رايتان حديثي گفتيم و آن حديث واقع شد، بگوييد خداوند راست گفت و اگر شما را حديث گفتيم                  ب
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بار ديگر، سبب خلـف  » .و برخالف آن واقع شد، بگوييد خداوند راست گفت تا دوبار پاداش بگيريد           
كند و بـه همـين دليـل،          وعده تحقق ظهور در وقت مقرر را افشاي راز آن توسط شيعه معرفي مي             

] امامـشان [كه مايه آسايش ما شـود؟         آيا اين امر زمان پاياني ندارد تا اين       : ي يكي از آنها گفت    وقت
رواياتـشان  . از ايـن رو، خداونـد آن را بـه تـأخير انـداخت     . بله، ولي شما آن را فاش كرديـد    : گفت
از آن آگـاه    و ما شـما را      ...  را تعيين كرده بود    140مرتبه براي اين امر سال       خداوند بلند «: گويد  مي

پس خداوند پس از آن براي ما وقتي        . كرديم و شما سخن ما را فاش كرديد و پرده از آن برداشتيد            
ابوعبـداهللا  . كند  بار ديگر از كشته شدن حسين به عنوان دليل عدم تحقق وعده ياد مي             » .قرار نداد 

ـ  همانا خداوند بلندمرتبه وقت اين امر را سال هفتاد قرار داده ب«: گويد مي كه درود  ود، ولي چون حـسين 

  ».خداوند بر او باد ـ كشته شد، غضب خداوند بر اهل زمين شديد شد و آن را به تأخير انداخت
تعيـين  «: گويـد   كنند و به همين دليل، مازنـدراني مـي          آنها همه اينها را با عقيده بدا توجيه مي        

  ». آن بدا واقع شدبه همين دليل، در. گذاري بدائي است وقت... وقت براي اين امر
گـذاران   وقـت «: گويـد   شـويد و مـي      در همين حال، روايات شيعه دست از اخبار تعيين وقت مي          

گـذاران دروغ    وقـت «؛  »شوندگان نجات يافتنـد    كنندگان هالك شدند و تسليم      دروغ گفتند و عجله   
 آينده چنـين    نه در گذشته وقت تعيين كرديم و نه در         «؛»كنيم  بيت وقت تعيين نمي     ما اهل . گفتند

 هـراس   ،كـه او را تكـذيب كنـي          از ايـن   ،هركس از طرف ما برايت وقت تعيين كـرد         «؛»كنيم  مي
خداوند جز اين نخواسته است كه خالف        «؛»ايم  كس وقت تعيين نكرده      ما براي هيچ   .نداشته باش 

 چـرا   ديگر تعـارض و تنـاقض دارد؛       گونه احاديثشان با يك    و اين » گذاران را آشكار سازد     قتوقت و 
  )1036 و 1032 :تا القفاري، بي( .اند كه به اقتضاي شرايط، احاديث مختلف جعل شده

  نقد و بررسي

  .اين بخش از كلمات آقاي قفاري حاوي دو شبهه است
دانستند و حتي بـراي آن زمـان خاصـي را معـين               روايات شيعه در ابتدا ظهور را نزديك مي       . 1

آمد و غيبت به درازا كشيد و ظهور در زمان تعيـين شـده               دركرده بودند، اما اين وعده دروغ از آب         
  . در نهايت، براي توجيه اين تأخير، روايات متفاوتي جعل شد. واقع نشد

بعضي توقيت را به صورت كلي نفي       .  هستند  روايات شيعه درباره تعيين وقت ظهور متعارض      . 2
  .كنند  ديگر براي ظهور وقت تعيين مي كنند و برخي مي

  :دهيم هات ياد شده با بيان اين مقدمه پاسخ ميبه شب
<�Gl>m(m/  n: الوقوع قيامت سخن گفته شده است       در قرآن كريم، در آيات فراواني از تحقق قريب         o�m/ 

 p1�
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. فرمـود   اي مختلفي اين حقيقت قرآني را به مسلمانان گوشزد مـي          ه   نيز با بيان   6پيامبر اكرم 
  : آن حضرت انگشتان سبابه و وسط را كنار هم نهاد و فرمود

��� �S�
 � �$/ sv#�H�� �� H�N5  ;g ،177: 6 ج:1365بخاريh 
  .ن استبعثت من و قيامت مانند نسبت اين انگشت به آ

بنا بر روايت محدثان اهل سنت، وقتي از آن حضرت از زمان قيامت سؤال شد، به نوجـواني از                   
  : جا حاضر بود، نظر كرد و فرمود انصار كه آن

 ;��� �S>�
 _+2( ���� _�w
 �5)�- � 4/ �S#� _WX�
 
�� x#- 43g   1417،  قـشيري نيـشابوري :

 h 7222: 11ج
  .يد است كه به سن پيري نرسيده، قيامت برپا شوداگر اين نوجوان زنده بماند، ام

 گـاه بـر مؤمنـان راسـتين چنـان تـأثير             6 پيامبر گرامـي اسـالم     هاي  آيات قرآن و فرمايش   
ثعـالبي، مفـسر   . كردند تا قيامت جـز لحظـاتي چنـد بـاقي نمانـده اسـت               گذاشت كه گمان مي     مي

  :كند مذهب چنين روايت مي سني
مردي از كنار او گذشـت و از        .  حال ساختن ديواري بود     در 6مردي از اصحاب پيامبر اكرم    

<"G qy o: امروز از قرآن چه نازل شده است؟ او پاسخ داد         : او پرسيد  n� m� o"n nu� mS> q� q.�p�1q� mF m mt oB

 m4+ n, q� o# z� {� m1 oT m�F .بـه خـدا سـوگند، ديگـر چيـزي          : گر دست از بنايي كشيد و گفـت        پرسش

  )79 :4ج: 1418ثعالبي، ( .سازم نمي

  : گويد انس مي.  نيز چنين بود كه گويي قيامت بسيار نزديك است6سلوك پيامبر اكرم
آن حـضرت   . هـاي درخـت تكـان خـورد          زير درختي نشسته بود كه شـاخه       6پيامبر اكرم 

 6پيـامبر گرامـي اسـالم     . از آن حضرت درباره اين رفتار سؤال شد       . پا خاست   سرآسيمه به 
  )312: 10ج: 1408هيثمي، (. شدپا  گمان كردم قيامت به: فرمود

 بيش  6 پيامبر گرامي اسالم   هاي  شده و فرمايش   البته روشن است كه از زمان نزول آيات ياد        
توان آن همـه تأكيـد بـر          حال چگونه مي  . گذرد و تا به امروز قيامت رخ نداده است           قرن مي  14از  

رسـد آن    هم نشاند؟ به نظر مـي     الوقوع بودن قيامت را با اين تأخير هزار و چند صدساله كنار             قريب
هـاي ظـاهربين      همه تأكيد از اين جهت بوده است كه گرچه ميان بعثت و قيامت در نظـر انـسان                 

چه حتمي است، نزديك     تر، قيامت حتمي است و آن       ها فاصله افتاده است، اما در نگاهي عميق         قرن
  )397 :3ج: 1418معاني، ؛ س274 :6 ج :1422اندلسي، . (است

 اين، نزديك خواندن قيامت به صالح مكلفين است؛ چرا كه انگيزه آنها را در جبـران                 افزون بر 
از سـوي ديگـر، اگـر       ) 140 :21ج: 1423رازي،  فخـر   . (دهـد   گناهان و خالصي از آن افزايش مي      

رفـت كـه اعـراب     كرد، بيم آن مـي      اطالعي مي    در پاسخ سؤال از قيامت اظهار بي       6پيامبر اكرم 
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) 194 :12 ج: 1420،  حجر ابن. (گفت  ن، با زبان تعريض و تلويح با آنان سخن مي         بنابراي. مرتد شوند 
 و   گفتـه ارائـه كـرده      اين توضيحات را محدثان و مفسران اهل سنت درباره آيات و روايـات پـيش              

بـه نظـر    . انـد   كدام به استناد تعارض ظاهري آنها برچسب جعل و تحريـف بـه روايـات نـزده                 هيچ
.  را درباره نزديك بودن زمان ظهور تفسير كـرد         :توان احاديث امامان    ميرسد با همين نگاه       مي

الوقوع است و هر لحظه بايد انتظار آن را كشيد، هرچند صدها و بلكه هزاران سـال از    ظهور، قريب 
تأكيد بر نزديك بـودن آن      . آن بگذرد؛ چرا كه ظهور، حتمي است و هر امر محتومي نزديك است            

با اعتقاد بـه    . اي دارد   ت؛ چرا كه اين باور در زندگي منتظران نقش سازنده         نيز به صالح مؤمنان اس    
يابد و از     نزديك بودن ظهور، انگيزه منتظران براي آمادگي، خودسازي و اصالح جامعه افزايش مي            

  .شود چندان مي هاي دوران غيبت دو سوي ديگر، مقاومت آنها در برابر سختي
ـ          كـشيدند، شـبيه ايـن        ين روايـاتي از كـسب و كـار مـي          اگر تعدادي از شيعيان بـا شـنيدن چن

. دادنـد  مـي   العمل را تعدادي از مسلمانان صدر اسالم نيز هنگام شنيدن آيات قيامت نـشان                 عكس
هـا طبيعـي بـود،        العمـل   كه آن همه تأكيد بر نزديك بودن قيامت، دروغ نبود و آن عكس             چنان  هم

  .العمل منتظران طبيعي است ستأكيد بر نزديك بودن ظهور نيز دروغ نيست و عك
الوقـوع بـودن آن       چه گذشت، توضيح رواياتي بود كه بدون تعيين وقت براي ظهور، از قريب              آن

آقاي قفاري مدعي است در كنار روايات يادشده، برخي ديگـر از روايـات شـيعه،                . گفتند  سخن مي 
 مقـرر عملـي نـشد،    پس وقتي اين وعـده در موعـد  . وقت خاصي را براي ظهور تعيين كرده بودند 

رواياتي كه به نظر آقاي قفـاري بـر         . عالمان شيعه روايات گوناگوني را براي توجيه آن جعل كردند         
كنـد،     معرفـي مـي    140روايتي كه سال ظهور را سـال        : تعيين وقت ظهور داللت دارند، عبارتند از      

. 7ام علـي  روايتي كه درصدد تعيين وقت ظهور با كمك حروف مقطعه قرآن است و روايـت امـ                
  : متن كامل حديث نخست بدين قرار است
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1411 :428( 
تا هفتـاد،   «: فرمود   هميشه مي  7علي:  عرض كردم  7به امام باقر  : گويد  ابوحمزه ثمالي مي  

. ، ولي هفتاد گذشت و گشايشي نديـديم       »پس از بال گشايش است    «: فرمود  و مي » بال است 
مر را سال هفتاد قرار داده بـود، ولـي چـون            اي ثابت، خداوند وقت اين ا     :  فرمود 7امام باقر 

 موكـول   140 كشته شد، غضب خداوند بر اهل زمين شديد شد و آن را بـه سـال                  7حسين
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پـس  . ما آن را به شما گفتيم و شما سخن ما را منتشر كرديـد و پـرده از راز برداشـتيد                    . كرد
چه را بخواهد،    خدا آن « و   پس از آن، نزد ما وقتي را قرار نداد        . خداوند آن را به تأخير انداخت     

ايـن مطلـب را بـر       : گويد  ابوحمزه ثمالي مي  » .كند و اصل كتاب نزد اوست       محو يا اثبات مي   
  .طور است آري، همين: آن حضرت فرمود.  عرضه كردم7امام صادق

روايت ياد شده برخالف توهم آقاي قفاري به هيچ عنوان نـاظر بـه تعيـين وقـت ظهـور امـام                     
 اين مدعا كه روايت يادشده، ناظر به تعيين وقـت ظهـور اسـت، نيازمنـد                 اثبات.  نيست 4مهدي

كـه     پس از غيبت باشد؛ دوم اين      140 و   70،  140 و   70كه مقصود از      اول اين : اثبات دو نكته است   
  .  باشد4، ظهور امام مهدي»هذا األمر«مقصود از 

كه قراين متعـددي بـرخالف      كند، بل   اي اين دو مدعا را ثابت نمي        تنها هيچ قرينه   خوشبختانه نه 
  : اين قراين عبارتند از. آن داللت دارند

كـه   چنـان   ، هفتاد و صد و چهـل پـس از هجـرت اسـت،               مائةظهور واژه سبعين و اربعين و       . 1
در سال هزار، فـالن   : براي مثال، اگر كسي بگويد    . هاي مشابه همين است     متفاهم عرفي از عبارت   

  . كنند از هجرت را فهم مياتفاق افتاد، همه از آن هزار پس 
، »إلـي الـسبعين بـالء    «7قرينه دوم، فهم راوي است؛ چرا كه او از اين فرمايش امام علي           . 2

رو،   از همين .  هنوز غيبت آغاز نشده بود     7در زمان امام باقر   . هفتاد پس از هجرت را فهميده است      
   حاصل نشد؟كه سال هفتاد گذشت، گشايشي چرا با اين: پرسد  مي7از امام باقر

، قرينه ديگري بر مدعاي ماست؛ چرا كـه اگـر مقـصود،             7تأييد اين برداشت از سوي امام     . 3
 اين بود كه هنوز سـال هفتـاد پـس از            7هفتاد پس از غيبت بود، به طور طبيعي، پاسخ امام باقر          

دهد و    گر پاسخ مي   مورد است، اما آن حضرت به سؤال پرسش         غيبت نرسيده است و عجله شما بي      
  .كند اي ديگر مدلل مي آن را به گونه

است؛ چرا كه راوي دربـاره     » رخاء بعد البالء  «در روايت مورد نظر نيز ناظر به        » هذا األمر «واژه  
سـؤال  » إلي السبعين بالء و بعـد الـبالء رخـاء         « كه   7علت تحقق نيافتن اين فرمايش امام علي      

؛ يعني همـان رخـاء را       » كان وقت هذا األمر    إنّ اهللا «: فرمايد   نيز در پاسخ مي    7امام باقر . كند  مي
) 453 :19 ج   :1414زبيدي،  (روشن است كه رخاء به معناي گشايش        . در سال هفتاد قرار داده بود     

اي بـر    نكره بودن رخاء نيز قرينـه     .  نيست 4است و هيچ دليلي بر تفسير آن به ظهور امام مهدي          
  .مطلب يادشده است

وقت هذا األمر، يعني ظهور حق و غلبه آن بر باطل به            «يت،  به نظر عالمه مجلسي در اين روا      
فيض كاشاني،  ) 170 :4 ج :1379 ،مجلسي. (» است، نه ظهور امام دوازدهم     :دست يكي از ائمه   

نويسد كه هفتاد يعني هفتـاد پـس از هجـرت يـا پـس از                  القدر شيعي در ابتدا مي     ديگر عالم جليل  
كـه    افزايـد احتمـال ايـن       دهد و مي    اول را ترجيح مي   ، ولي در ادامه، احتمال      4غيبت امام مهدي  

 حـق خـود را در       7شود كه امام حـسين      مقصود، هفتاد پس از هجرت باشد، با اين نكته تأييد مي          
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 در شـرف    140 اندكي پس از سـال       7حدود سال هفتاد پس از هجرت طلب كرد و امر امام رضا           
  )426 :2 ج:1365فيض كاشاني، . (ظهور بود

چون عالمه مجلسي و فيض       اي تكثير اشكال، تفسير مشاهير عالمان شيعي هم       آقاي قفاري بر  
  . است چندان مشهور شيعي استناد كرده كاشاني را رها كرده و به تفسير يكي از عالمان نه

  : روايت دومي كه به نظر آقاي قفاري درصدد تعيين وقت ظهور است، اين روايت است
  : فرمود7امام باقر
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رسند كه پس از هشتمين آنها چهـار          اي ابولبيد، دوازده نفر از فرزندان عباس به حكومت مي         
آنها گروهي هـستند    . كشد  گيرد كه او را مي      يكي از آنها درد گلو مي     . شوند  نفرشان كشته مي  

يكـي از آنهـا فاسـق       . شان، پليد اسـت   كه عمرشان، كوتاه و مدت حكومتشان، اندك و سيرت        
اي ابولبيـد، در حـروف مقطعـه قـرآن، دانـش            . است كه لقبش، هادي، ناطق و غاوي است       

پس محمد قيام كـرد     .  را نازل كرد   Fذلك الْكتَاب  المGهمانا خداوند بلندمرتبه    . فراواني است 
 آمد، در حـالي كـه از        كه نورش آشكار شد و امرش تثبيت شد و در روز تولدش به دنيا               تا اين 

و ايـن در كتـاب خـدا در حـروف     :] سـپس فرمـود  . [هزاره هفتم، صد و سه سال گذشته بود    
مقطعه بيان شده است، وقتي آنها را بدون تكرار بشماري و در حروف مقطعه، حرفي نيـست                 

اه گ  آن. [پا خيزد   هاشم به   كه هنگام به پايان رسيدنش، قائمي از بني         كه ايامي بگذرد مگر اين    
پـس  .  اسـت  161الف، يك است؛ الم، سي؛ ميم، چهل و صاد، نود كه مجموعـاً              :] ادامه داد 

 بود و چون زمانش فرا رسيد، قائمي از نسل عباس           Fالم اهللا G،  7آغاز خروج حسين بن علي    
اين را ياد   .  قيام خواهد كرد   FالرG قيام كرد و قائم ما هنگام به پايان رسيدن آن            FالمصGدر  

  .دار  ظت كن و مخفي نگاهبگير و محاف

) 107 :52 ج :1403 ،مجلـسي (در اين روايت كه عالمه مجلسي آن را معضالت اخبار شـمرده،             
انـد دربـاره مفـاد آن بـه           شارحان روايات نيز نتوانـسته    . با زبان رمز و كنايه سخن گفته شده است        
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 وقـت روشـن     با وجود چنين ابهامي، چگونگي داللـت آن بـر تعيـين           . صورت قطعي قضاوت كنند   
اند و ظهـور در       براي ظهور تعيين كرده    توان آن را از احاديثي شمرد كه وقتي         رو، نمي   از اين . نيست

 كه در پاسخ به پرسش از مدت حيـرت          7درباره روايت امام علي   . وقت موعود محقق نشده است    
  :، بايد گفت»او ست سنينستة ايام او ستة اشهر «: و غيبت فرمود

همه غوغاي خود و متهم كردن عالمان شيعه به بازي دادن مـردم و جعـل                قفاري براي آن    . 1
حديث مستندي جز همين روايت ندارد ـ البته آن را نيز پاسخ خواهيم داد ـ در حالي كه مخـاطبي    

كنـد كـه گويـا تـشكيالت منـسجم و       خوانـد، از آن چنـين برداشـت مـي       كه سـخنان وي را مـي      
  . كردند حديث و تحريف حقايق تالش ميمندي با تمام توان در مسير جعل  هدف
اگر عالمان شيعه اين روايت را به دروغ و براي فريب شيعيان جعـل كـرده باشـند، چگونـه                    . 2

ها سال پس از غيبت و تحقق نيافتن          ترين منبع اين روايت است و ده        شيخ كليني كه كتابش كهن    
چـرا  . تاب خود ثبـت كـرده اسـت       كرده، اين حديث را در ك        كتاب خود را تأليف      7وعده امام علي  

زيسته، آن را در كتاب خود آورده اسـت؟ آيـا نقـل               شيخ طوسي كه دويست سال پس از غيبت مي        
كه بر جاعل بودن عالمان شيعه داللت كند، بر            بيش از آن   الغيبة و   كافيالهاي    اين حديث در كتاب   

  دهد؟  داري آنها در نقل روايات گواهي نمي امانت
زمان با آن نگاشته      ي زماني صحيح بود كه در منابعي كه پيش از غيبت يا هم            تحليل آقاي قفار  

اكنون جريان دقيقـاً    . شده است، اين روايت وجود داشته باشد و از آن پس، در منابع انعكاس نيايد              
زمان غيبت، اثري از اين روايت نيـست و در منـابعي كـه                برعكس است؛ يعني در منابع قبل و هم       

چه گذشت، بهترين قرينـه اسـت       آن. اند، اين روايت وجود دارد       غيبت نوشته شده   ها سال پس از     ده
كه شيخ حر عاملي     چنان  .  چيزي نيست كه آقاي قفاري پنداشته است        كه مقصود روايت، آن     بر اين 

كه در مقام تعيين زمان ظهـور باشـد، درصـدد مجمـل و مـبهم           گفته است، اين روايت بيش از آن      
علي بن بابويه، صدوق اول در توضيح اين حديث         ) 576 :3 ج :1383 ، عاملي حر. (گذاردن آن است  

  : نويسد چنين مي
، شش روز يا شش ماه يا شش سال آشكار نيست؟           7چگونه روشن نيست كه فرمايش علي     

چيزي كه ممكن است وقتش از شش روز به شش ماه و از شش ماه به شـش سـال امتـداد                    
آيـا ايـن روشـن اسـت؟ پـس اگـر آن             . ها امتداد يابـد     لتواند تا سا    پيدا كند، بدون شك، مي    

اند و اگر مقصودشان،      اند، روشن است كه وقتي تعيين نكرده        حضرت قصد بيان وقت را داشته     
پوشاندن آن بوده، عجيب نيست كه آن را با شديدترين وجه ممكن بپوشاند و با تمـام تـوان                   

ن وجود دارد، وقتـي بـا شـك بـين           آن را مخفي نمايد؛ چرا كه كسي كه به دانش او اطمينا           
 .دهد، جـز مخفـي نگـاه داشـتن و پوشـاندن قـصدي نـدارد                 شش روز يا شش سال خبر مي      

  )12 :1404بابويه قمي،  ابن(

كند، روايات فراواني است كه به صراحت، تعيين وقت را حتـي در               چه اين معنا را تقويت مي      آن
  .كند  نفي مي:گذشته از ائمه
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  :  فرمود7امام صادق
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  .كنيم ما خانداني هستيم كه وقت تعيين نمي

  :باز فرمود
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شـود و هـركس       كنم و براي آن وقتي تعيين نمـي         من براي آن وقتي تعيين نمي     اي مفضل،   
مرتبه، خود را شـريك دانـسته و مـدعي       براي مهدي ما وقت تعيين كند، در علم خداوند بلند         

  .شده كه به اسرار الهي اطالع يافته است

  :چنين فرمود هم

 ;%�2�S- }�� s�B+$ � � �O� }�� ��� �B� �� 4+� �B+!
 F�5g ،466 :1411طوسي h 
ما نه در گذشته وقت تعيين كرديم و نه در آينـده وقـت تعيـين                . گويند  گذاران دروغ مي      وقت
  .كنيم مي

  : چنين در حديث ديگري فرمود هم

 ;d��B� ��	 s�B+$ ��S1�gهمان h 
  .ايم كس وقت تعيين نكرده ما در گذشته براي هيچ

دارد كه روايت مـورد نظـر درصـدد تعيـين وقـت             چه گذشت، به روشني بر اين نكته داللت           آن
بنابراين، نه پيشوايان معصوم براي ظهور وقتي تعيين كرده بودند و نـه روايـات               . ظهور نبوده است  
  .ديگر در تعارضند در اين باره با يك

  مشبهه سو

  4تعارض روايات مربوط به نام امام مهدي

د، نام او نيز از شـيعيانش مخفـي داشـته    كه مكان او طبق برخي از رواياتشان سرّي بو     چنان  هم
اگر آنها را به اسم راهنمـايي       «: در توقيعاتي كه از ناحيه باب او صادر شد، چنين آمده است           . شد  مي

كه مكـان، والدت     چنان  بر اساس اين روايت، نام او مجهول است، هم        » .كنند  كني، آن را فاش مي    
لـيكن   اسـت كـه نـام او محمـد اسـت و           هاي شـيعه آمـده        و رشدش مجهول است، ولي در كتاب      
، بلكه كـسي    »گفتن نام او براي شما حالل نيست      «: شمارد  رواياتشان تصريح به نام او را حرام مي       

صاحب اين امر را جز كافر به نامش        «: كه به نام او تصريح كند، از جمله كافران شمرده شده است           
شود، با حـروف مقطعـه نـامش          ام برده مي  به همين دليل، در رواياتشان، وقتي از او ن        » .خواند  نمي
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چگونه از او ياد كنيم؟ حـسن عـسكري         :  چون سؤال كردند   و» د ح م    م «:گونه  شود اين   نوشته مي 
  .6بگوييد حجت خاندان محمد: گفت

كردنـد، ماننـد    اطالع بودنـد، يـاد نمـي    در ميان خودشان از او جز با رمزي كه ديگران از آن بي            
اين رمزي است كه شيعيان در قديم آن را         : گويد  طالق اين لقب به او مي     شيخ مفيد درباره ا   . غريم

رمزهايي كه بـا آن بـه او اشـاره    . كردند شناختند و به دليل رعايت تقيه از حضرت با آن ياد مي          مي
الزمـان،    ، الـصاحب، صـاحب    الناحيـة المقدسـه   كردند، زياد بـود مثـل القـائم، الخلـف، الـسيد،               مي

  .مر و غير آنالعصر، صاحب اال صاحب
دهنده وجـود تـشكيالت سـرّي در داخـل دولـت اسـالمي اسـت كـه                    ها نشان   كاري  اين پنهان 

كردند و از سوي ديگر، بـر دروغ خـود        ديگر از رمز و اشاره استفاده مي       پيروانش براي ارتباط با يك    
دعاي آنهـا   كه اين حقيقت با اين ا       افزون بر اين  . كردند  گذاشتند و حقيقت را پنهان مي       سرپوش مي 

  )1031 :تا القفاري، بي. (شان از پيش گفته شده بود، در تعارض است كه اسم و صفت مهدي

  نقد و بررسي

 چنين برداشـت كـرده اسـت كـه آن           ،4گويا قفاري از روايات نهي تصريح به نام امام مهدي         
 در  انـد،   اندهرو، آنها را با رواياتي كه نام آن حضرت را محمد خو            از اين . االسم است  حضرت مجهول 

ان «: چـه قفـاري آورده اسـت       اين در حالي است كه مدلول روايـاتي نظيـر آن          . تعارض ديده است  
 را 4، بيش از اين نيست كه برخي شيعيان، نـام واقعـي امـام مهـدي               »دللتهم علي االسم اذاعوه   

 نـشده  البته كسي مدعي . كردند  به همين دليل، از نواب خاص در اين باره پرسش مي          . دانستند نمي
. است كه همه شيعيان آن دوران، عالماني فرهيخته و آگاه به تمام مسائل ديني و عقيـدتي بودنـد                  

اسمه «ها پيش در برخي از روايات پيشوايان معصوم با عباراتي چون             كه سال   اين، با وجود اين    بنابر
: 1422،  نعمـاني (» سيخرج اهللا من صـلبه رجـالً بإسـم نبـيكم          «يا  ) 286: 1405صدوق،  (» اسمي
نام آن حضرت بيان شده بود، بسياري از شيعيان نيـز وجـود داشـتند كـه از ايـن روايـات و                       ) 222

پس از اهل اطالع در اين باره       . اطالع بودند  گرفتند، بي   روايات ديگري كه مسائل جزئي را دربر مي       
ـ     4چه مطلع نشدن شيعيان آن زمان از نـام امـام مهـدي             آن. كردند  پرسش مي  وه  را منطقـي جل

 به تـصريح نكـردن بـه        4داد، توصيه مؤكدي بود كه پيشوايان معصوم و شخص امام مهدي            مي
االسم نبود، بلكه برخي شيعيان از نام آن         بنابراين، آن حضرت مجهول   . نام آن حضرت كرده بودند    

اي از شيعيان از نـام مبـارك امـام           مؤيد روشني كه بر اطالع حداقل دسته      . حضرت اطالع نداشتند  
كند؛ چرا كه اگر      كند، همين رواياتي است كه از تصريح به نام ايشان منع مي              داللت مي  4مهدي

آورد و نيازي به تأكيد      االسم بود، خود به خود، كسي نام ايشان را به زبان نمي            آن حضرت مجهول  
  .بر حرمت تصريح به اسم نبود
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هـا و    اسـت زمينـه    ابتـدا ضـروري      4درباره مسئله حرمت تصريح به نام مبارك امـام مهـدي          
در ايـن   .  شـد، بـشناسيم    4بسترهايي را كه منجر به نهي از تصريح به نام مبارك امـام مهـدي              

به گواهي  . توان راز اين حكم را دريافت و آن را به صورتي معقول و موجه تحليل كرد                 صورت، مي 
لـد فرزنـدي   در روايات فراواني به تو:  و امامان6منابع تاريخي و روايي، پيامبر گرامي اسالم

 بـا عنـوان   7 و فرزند امام عسكري 7، نهمين فرزند از نسل امام حسين      6از نسل پيامبر اكرم   
ريـزي     بودند؛ موعودي كه رسالت سترگ ويران كردن كاخ سـتم و پـي              مهدي موعود بشارت داده   

گر معاصر امام حـسن      ها حساسيت حاكمان ستم     اين بشارت . حكومت عدل جهاني را بر عهده دارد      
 را برانگيخت و آنان را براي جلوگيري از تولد فرزند آن حضرت به هر صورت ممكن                  7يعسكر

 را به اجبار، در شهر سامرا كـه در واقـع پادگـان              7مأموران حكومتي امام عسكري   . تحريك كرد 
در ايـن شـرايط، امـام    . كردنـد  نظامي بود، سكونت دادنـد و پيوسـته خانـه ايـشان را كنتـرل مـي            

هرگونـه  . لد شـد و حكومـت و مـردم عـادي از ايـن مـاجرا بـويي نبردنـد              مخفيانه متو  4مهدي
ريخـت و   هاي امام را به هم مي       احتياطي و درز كردن اخبار مربوط به تولد اين نوزاد تمام برنامه             بي

 بـه   7هاي اكيد امام حسن عسكري      سفارش. كرد  حاصل تالش تمام پيشوايان معصوم را تباه مي       
 و نيز سفارش به تفحـص نكـردن دربـاره مكـان آن              4امام مهدي مخفي نگاه داشتن خبر تولد      

اي از اقـداماتي بـود    مجموعه) 259 :1424 ،مسعودي( به مكه، 4حضرت و فرستادن امام مهدي   
گيرانه امام حسن     سلسله اقدامات پيش  .  از تهديدات شد   4كه باعث ايمن ماندن جان امام مهدي      

 كامل شد؛ چرا كه تـصريح بـه         4 امام مهدي   با مسئله نهي از تصريح به نام مبارك        4عسكري
انگيخت و به     نام آن حضرت در شرايط تقيه و خفاي آن حضرت، حساسيت دستگاه حاكم را برمي              

نايـب اول،   . انجاميـد   جوي آن حضرت و در نتيجه، تهديد شدن جان ايشان مي             و گيري و جست    پي
كند و اين حكـم را نـه از           ا نهي مي  عثمان بن سعيد در پاسخ به سؤال از اسم امام، پرسش از آن ر             

  : گويد شمارد و در تحليل آن چنين مي  مي4ناحيه خود، كه از طرف امام مهدي
كه فرزندي داشته باشـد، از دنيـا          نزد سلطان چنين مسجل شده است كه ابومحمد بدون اين         

 پـس . وجوي از او بـر خواهنـد آمـد         و اگر به نام حضرت تصريح شود، به جست        ... رفته است 
  )330: 1ج: 1363كليني، (.  نظر كنيد تقواي الهي پيشه كنيد و از آن صرف

چه گذشت، برخالف تصور آقاي قفاري كـه مـسئله حرمـت تـصريح بـه نـام                    نظر از آن    صرف
 را يكي از اصول مذهب شيعه خوانده اسـت، بايـد گفـت مـسئله يادشـده،                  4مبارك امام مهدي  

انـد و     ام بر حسب اجتهاد خود درباره آن فتـوايي داده         اي فقهي است كه فقيهان شيعه هركد        مسئله
 در 4برخي معتقد به حرمت تصريح بـه نـام مبـارك امـام       . نظر واحدي در ميان آنان وجود ندارد      

اي ديگر معتقدند حكـم يادشـده بـه دوران تقيـه مربـوط                ها هستند، ولي در مقابل، عده        زمان  همه
توان بـه نـام مبـارك         كند، مي   متوجه آن حضرت نمي   است، اما در عصر ما كه اين كار تهديدي را           

  :نويسد  باره چنين مي محقق اربلي در اين. ايشان تصريح كرد
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به اعتقاد من، منع از تصريح به نام حضرت به دليل رعايت تقيه بوده است در زماني كه بـر                    
 ،اربلـي  (. دنبال ايشان بودند، اما اكنون ايـن منـع وجـود نـدارد              رفته و به    آن حضرت بيم مي   

  ) 325 :3 ج:1405

  :گويد فيض كاشاني نيز در شرح حديثي چنين مي
شود كه حرمت تسميه مخصوص آن زمان بـوده           از ظاهر تعليل اين روايت چنين استفاده مي       

   )402: 2ج: 1365فيض كاشاني، (. است

 :6ج   :1421 ،مازنـدراني (و مالصالح مازندراني    ) 237 :16 ج :1414 ،حر عاملي (شيخ حر عاملي    
  :بر اين اساس، روشن شد كه. داران اين ديدگاه هستند از ديگر طرف) 237
  . اين مسئله از اصول مذهب شيعه نيست. 1
  .باره وجود ندارد در ميان فقيهان شيعه، نظر واحدي در اين . 2
اختالف ديدگاه فقها درباره موضوعات فقهي، امر متداولي است كه در فقه اهل سنت صدها               . 3

ار فقيهان را نشانه جعلـي و دروغ        ظكس اختالف ان    توان سراغ گرفت و البته هيچ       از آن را مي   نمونه  
  .  قلمداد نكرده استاي بودن اصل مسئله

هاي ديگر ايـن      نقد بخش .  بود اصول مذهب الشيعة  اي از شبهات كتاب       چه گذشت، نقد پاره     آن
  .كنيم كتاب را به آينده موكول مي
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