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 استاد سید جواد بهشتی هفتمجلسه 
 و فلسفه آن عجل الله تعالی فرجه الشریف امام زمان بتیغموضوع: 

 *** ویرایش شده توسط واحد پژوهش مؤسسه شرف النور ***
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و چگونه این غیبت صورت  ؟غیبت امام زمان علیه السالم است. چرا امام زمان غایب است ،مهدویت های مهِم یکی از بحث 

 گرفته و چه فایده ای دارد؟ در برنامۀ امروز به این سه سؤال می خواهیم پاسخ دهیم. 
 امام باقر وامیرالمؤمنین و در احادیث اهل بیت  و ،است را پیغمبر فرموده علیه السالم غیبت امام زمانکه کنیم اواًل این را عرض 

صد سال قبل از تولد امام زمان علیه السالم درباره  ، اماشاید بعضی ندانند .نده ااشاره کردسالم الله علیهم، به آن امام صادق  و
حکم از دو لب م به طور؛ بلکه ی نیستتْس غیبت امام زمان یک مسئلۀ س   است. غیبت امام زمان علیه السالم کتاب نوشته شده

 ه امام مهدیحتی اینک - علیه السالمدر صدها حدیث غیبت امام زمان  است؛ به ما رسیدهاکرم صلی الله علیه و آله مبارک پیامبر 
 اشاره شده است.  - ه و غیبت بلند داردغیبت کوتا

 
 تاریخچه غیبت امام زمان علیه السالم

 ؟ بزرگان ما می فرمایند غیبت امام مهدی علیه السالم سه مرحلهاست گرفته این غیبت صورت گونهنکته بعد این است که چه 
سال  .؛... خیلی مختصر عرض می کنم«غیبت کبری»مرحلۀ سوم و ، «غیبت صغری»، مرحلۀ دوم «اختفاء»داشته: مرحلۀ اول 

مان علیه السالم ما در یک برنامه به صورت مستقل راجع به والدت امام ز و - مام زمان علیه السالم متولد شدههجری ا ۵۲۲
 یعنی این طفل را که ذخیرۀ الهی است مخفی نگه می داشتند، بود،« اختفاء»سال دوران  ۲در این  ،۰۶تا سال  - مطالبی را گفتیم

 .بینندرا بعلیه السالم مهدی  ایشان که فرزنددادند السالم اجازه می افراد خاصی را امام عسکری علیه است؛ در معرض نبوده و
در سامرا، در مکه، در مدینه و بیشتر در مدینه تحت حفاظت خاندان اهل  اند، شده بیشتر این پنج ساله هم در مدینه نگهداری می

آغاز همان  ۵۰۶سال در سالگی رسید. شهادت امام حسن عسکری علیه السالم  ۲به فرمان خدا این طفل به علیهم السالم بیت 
 اند، امام زمان علیه السالم غیبت صغری داشته ،سال ۰۳یعنی  ،۹۵۳امامت امام زمان علیه السالم است. از این سال تا سال 

ها واسطۀ بین امام زمان  دانستند اینکه شیعیان می نفرچهار  ،سال ۰۳در طی این  .سال است ۰۶حدود که  ییعنی غیبت کوتاه
 واسطه بودند.  هستند، چهار نائِب  علیه السالم و شیعیان

امامان را در  ،روزگاری که عباسیان در کمین بودند بود؛ البته مسئله وکالت و نیابت از دورۀ امام جواد علیه السالم شروع شده
می را می عالِ  ،برای هر منطقه ، ومنطقه ناحیه تقسیم کرده بودند ۲یا  ۴های اسالمی را به جوانی بکشند، امامان ما هم سرزمین

وسط تو تشیع توسط وکال، توسط نواب، در آن ها  ی کهنواح و ،ها، منطقه هامنطقه زیر مجموعه داشت، محلهخود آن  ؛گماشتند
 رسید. کرد و به صورت متمرکز به امام معصوم میعلماء نشر پیدا می

 سازماندهی ورهبری  علما راو یب وکال به ترتکه چهار نفر بودند  ،امام زمان علیه السالمصغری در زمان غیبت این دفعه 
وجوهات  کهم ایندو ؛رسش ها و شبهه ها را پاسخ بگویندپ ی اینکهموریت داشتند، یکأچند مآن ها تا چه کار کنند؟  ...؛کردندمی
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تند هزینه با اختیاراتی که داشها  نآو  ؛می سپردند انبه این ،بسپارند خود یعیان می خواهند به امام معصومورات و اموالی را که شذن
 انحرافات و بدعت ها و کجی ها و منحرفان را می گرفتند.  اینکه مقابلو کار سوم  .می کردند

 :کنیمرا حفظ  آن هااسامی و ها را بشناسیم آن ما  است که بودند. چقدر خوب «ابنو » ،سال این چهار نفر ۰۳طی این 
یعنی  ...؛مثل پروانه دور امام جواد علیه السالم می چرخیدکه ساله اش بوده  ۱۱بوده است.  «عثمان بن سعید َعمری»نفر اول 

 او السالم علیه عسکری امام علیهم السالم؛ دوازدهم امام و از یاران امام نهم امام دهم امام یازدهم است! از یاران چهار امام بوده
و  سفارت و نیابت حکم داده، حکم او به السالم علیه زمان امام و کرده تأیید را پسرش و را او السالم علیه هادی امام کرده، تأیید را

عثمان  محمد بننفر دوم  بود و پس نفر اول عثمان بن سعید َعمری .«یَعمر  دیمحمد بن عثمان بن سع»پس از او پسرش والیت. 
تی امام زمان علیه السالم تسلی .علیه السالم به شیعیان معرفی شد که مورد اعتماد امام زمانبود او هم فردی  .یَعمر  دیبن سع

تم که سازماندهی سیس -تقدیر و تشکر کرد و به او فرمود تو کارهای پدرت را از زحمات پدرش  ؛ او نوشت هببرای رحلت پدرش 
و ، «تیحسین بن روح نوبخ»فر سوم ن .را با تو رد و بدل کنند خود کارهای تا و شیعیان هم مأمور هستند ،ادامه بده - وکالت باشد
رسید از طرف امام زمان علیه السالم پیغامی برای او هر نائبی که عمرش به پایان میبودند.  «ریم  علی بن محمد َس »نائب چهارم 

 ست. ا شخص فالن ینفر بعد ، و روی می آمد که به زودی تو از دنیا می
این پیغام ها به صورت دست نوشته بود که اصطالحًا  ؛ری پیغامی آمدم  برای علی بن محمد َس یه السالم از طرف امام زمان عل

 ق گردآوری کردهکه شیخ صدو اند؛ توقیعات یعنی نامه هایی که امام زمان علیه السالم به وکالی خود نوشته ؛«توقیعات»گوییم می
چند روز مانده  ۹۵۴در سال  - یعنی نائب چهارم -نامه است. در یکی از این نامه ها برای علی بن محمد سمری  ۴۴ها  فرموده آن و

پس از تو غیبت کبری آغاز می شود، من دیگر نائب خاصی ندارم و  .از دنیا خواهی رفت رشش روز دیگ» :نوشت که ،۹۵۳به سال 
 ...بود ن هم برهۀ دوم. ای«یک فصل جدیدی در جریان تشیع آغاز خواهد شد

 
  طفولیت و امامت

و مخالفین  دشمنانو  ،درگیر بودند آن بزرگی که شیعیان با یک مشکل ،در دورۀ غیبت صغری است؛« غیبت صغری»برهۀ دوم 
ساله از سیاست  ۲یک بچه  !این بود که مگر ممکن است یک بچه پنج ساله رهبر جهان اسالم بشود؟ ،زدند دامن می به آن هم

امامانی مثل  ،ائمۀ ما قبل از تولد امام زمان علیه السالم !از دانش و تجربه چه دارد؟ !از مدیریت چه می داند؟ !داند؟ چه می
ی پیغمبر قرآن درباره یحی ...!می فرمودند به قرآن مراجعه کنید ،می پرسیدند آن ها یه السالم وقتی این سوال را ازحضرت رضا عل

یسی و حضرت ع یحیی حضرت پیامبر دو هر که - مریم بن عیسی مورد در یا؛ «در سن کودکی ما به او نبوت دادیم»می فرماید 
 اری،ند شوهر که تو !آمده؟ کجا از بچه این» پرسیدند مریمحضرت  از مردم -است  آمده عمران آل و آیاتش در سوره مبارکه مریم

 ارهاش گهواره به که کرد الهام او به خداوند !کند چهکه  بود مانده هم عذراء مریم «بود! پاکدامن مادرت بود، خوبی مرد هم پدرت
َمْهِد  »ردم گفتند:م ،...کرد اشاره گهواره بهآنگاه  کن!
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 .فرمودبه من مردم بفرماید از همان آغاز  به که تا پایان نبوتش می خواست
ور طچ :»یدامام جواد علیه السالم پرسیک شخصی از  ؛ست که در کودکی به پیغمبری رسیدهسومین پیغمبری ا ،سلیمان نبی

تو خداوند  به نظر :»از او پرسیدو امام جواد علیه السالم مشتی شن را برداشت  «ممکن است یک بچه شش هفت ساله امام باشد؟
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 خوب حاال به من :»فرمود «خداست دیگر ؛بله :»او یک فکری کرد و گفت «بیاموزد؟ به این شن ها علومی که داردآن را قدرت 
 «آموخته، تو باور نمیکنی؟

ساله  ۲چطور ممکن است یک بچۀ که زدند این بود  مخالفین هم دامن میو بود مشکلی که در دورۀ غیبت صغری بین شیعیان 
پاسخش این بود که به تاریخ گذشته مراجعه کنید، به تاریخ سلیمان نبی، به تاریخ  !رهبری جهان اسالم را به عهده داشته باشد؟

گیرد، نمونه رهبری جهان اسالم را بر عهده  ندساله هم می توا ۲خدا اراده کند پسری اگر یحیی پیغمبر، به تاریخ عیسی بن مریم، 
 . ندنوشتمی  انسال برای نوابش ۰۳اش همان نامه هایی است که امام زمان علیه السالم در طی این 

 
 چرا غیبت ؟

در دورۀ  حال، .قرار داریم هدور  این ما االن درو  ی استیک دورۀ امتحانی سخت و دشوار  است که غیبت کبری ،مرحلۀ سوم
  :»ند، فرموداند داده این سوال را با توقیع شریف خود؟ امام علیه السالم پاسخ چیستشیعه وظیفه  ،غیبت کبری
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 ،وع والیت فقیهدر موض در آینده اللهءشا ان فقیه مراجعه کنند. به فقها، به راویان حدیث، به مراجع تقلید، به ولی که شان این است
. اما به این خواهیم کردرا ارائه  مطالبی است، لو آمدهمرجعیت و تقلید که شیعه در طی این هزار و چند صد ساله با این سیستم ج

 غیبت امام زمان علیه السالم چه فلسفه ای دارد؟ که از ائمه پرسیده شده ،این سوال !«چرا غیبت؟ »که: سوال هنوز جواب ندادیم
ی از اسرار خدا غیبت این :»نده اداد جواب طورگاهی این  ،خواهد شد آشکار علیه السالم مامپس از ظهور ا و ستوند متعال اسر 

در  «.ستناصالح ا ازانسان های صالح  کردن برای غربال زمان،غیبت امام »فرمود:اینطور امیرالمؤمنین علیه السالم  گاهی مثل
 ست،ااهر ظو ، وجود دارد و امام پیامبرزمانی که عقیده دارند؟  چه کسانیمعلوم شود باید یک آزمون سختی است، که زمان غیبت 

 امام صادق علیه السالم گاهی هم همچون .ها روشن می شود یمانا ،امام غایب است زمانی کهاما  ،دارد یک وجهی این مطلب
ن عمران بنی اسرائیل که موسی ب آزمایشمثل  ؛آزمایش الهی است علیه السالم، غیبت امام مهدی بدین شکل پاسخ داده اند که

ال گوساله رفتند دنبو  و از این آزمون الهی موفق و سربلند بیرون نیامدند! دادند سختیروز از آنها غایب شد، امتحان  چهل شبانه
   !!!پرستی

ین ا رود که کشته شوند؛ ترس آن میغایب است چون  علیه السالم زمان یک جواب دیگری که در حدیث آمده این است که امام
برای رفاه شهروندان در خیابان ها، در کوچه ها چراغ شهرداری  :»دهدقرائتی استاد عزیز بنده این طور توضیح می را حاج آقای

اری بچه های شیطون این چراغی را که شهرد ؛ امادر جوی آب نیفتندو ن به سنگ نخورد، اشیپیمایند، پاکند تا راه را ب نصب می
می  و می زنند نیز آن را ،مجددًا یک چراغ دومی می گذاردو شهرداری مطلع می شود  ؛می شکنند و می زنند ،است را نصب کرده

 دفعه شهرداری می گوید خاک بر سر این این ؛چراغ را ۱۱تا  ،شکنند می و زنندمیو بار دیگر گذارد می ییک چراغ سوم ؛شکنند
 .«خواهیمما چراغ میکه خودشان بیایند التماس کنند تا قدر باید در تاریکی زندگی کنند  ها لیاقت چراغ ندارند، آن ها، این

 که ،ه علیهسالم الل یک چراغی را نصب کرد به نام علی بن ابیطالبصلی الله علیه و آله پس از پیامبر  خود وند از روی مهرخدا
 بن علی اما ،بود از همه خوش سابقه تر و تر، از همه مهربان تر، از همه شجاع تر، از همه داناتر، از همه صبورتر، از همه خدوم

 علی نب حسن کرد، نصب دومی چراغ مهرش روی از خداوند کشتند! را او مسجد در شکستند، زدند را سالم الله علیه ابیطالب
به طرز  یه؛سالم الله عل حسین بن علی ،یک چراغ سومی خدا نصب کرد ؛ستندشک هم را چراغ این مردانه ناجوان سالم الله علیه ؛

  ...و و چراغ چهارم و چراغ پنجم و چراغ ششم ؛فجیعی او و عزیزانش را در کربال کشتند
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 ،املکبه طور  ، خداوند هم فرمود حال که شما لیاقت ندارید، من اصاًل این چراغ از شما می گیرم، نه...یازده چراغ را شکستند
پروردگارا ه کدهید، بیایید التماس کنید لیاقت خودتان را نشان که  زمانیتا  !؟چه وقتتا  گیرم؛ چراغ را از شما میظاهر بلکه فقط 
 ! برسان راهنما را !را خودت برسان ولی  

رض عراجع به فلسفۀ غیبت که می خواهم را آخرین جمله ای  این هم یکی از فلسفه هایی است که در حدیث بیان شده است.
ام بیعت خلفای زمان به گردنشان بوده مثل ام ،پیشوایان قبل از من است: این است که خود امام زمان علیه السالم فرموده ،کنم

ان به گردنشان امویو اکراهی بیعت عباسیان  و در یک شرایط اجباری سالم الله علیهم؛ مثل موسی بن جعفرو باقر مثل امام صادق 
یبت شمرده غ ها دالیلی است که برای این اما من وقتی می آیم که بیعت هیچ ستمگری و جباری به گردن من نیست. است؛ بوده
 .است شده
 

 فایده غیبت
 و پدر بزرگوارشان امام زمانآقا خورد؟ خود امامی که غایب است به چه درد من می «؟ای داردغیبت چه فایده»سوال که  و اما این

مام حکایت ا :»فرمودند -را می دانند آن بیشتر مردم هم جواب- نده االسالم پاسخ این سوال را داد ماامام حسن عسکری علیه
دهد، می  رماگاما همچنان  ،پیدا نیستپشت ابر  خورشیدِ که درست است  ؛«ید پشت ابر استحکایت خورش ،غایب نسبت به مردم

ام زمان ام ؛با تاریکی خیلی فرق می کند ،خورشید پِس ابر .میوه می دهند و آن رشد می کنند گرمایدرختان با و نور می دهد، 
گاه است، به و  داردتوجه به ما ایشان علیه السالم بین ما نیست اما  راه را به ما  ودعا می کند،  نمارایما نظر دارد، باز مشکالت ما آ

 دهد. نشان می 
امام زمان ه کتا همه بدانند  ،را به شیخ مفید رساند به شیخ مفید نوشت و توجه خود اای ر نامهکه امام، خواهیم گفت  آینده ما در

 .است علیه السالم ما را فراموش نکرده
وال پاسخ خالصه به این سه س خیلی ،در این برنامه که ای دارد و کیفیتیی دارد و فایدهغیبت امام زمان علیه السالم فلسفه ا

 ...دادیم
  شما خدانگهدار

 


