
 

  
  
  
  

  

  

  بررسی و تحلیل روایی ابعاد غیبت 
  و کیفیت رابطه رخداد ظھور با آن

  1نژاد حسين الهي

    چكيده
ابتـدا الزم   بـت، يغ يواكـاو  ي. بـرا شود يم يو رابطه آن با ظهور بررس بتينوشتار، مقوله غ نيدر ا

كـه   دهـد  يصورت گرفته نشان مـ  يها يشود. بررس يو بررس ليتحل بتيغ يها است ابعاد و مؤلفه
اسـت كـه هـر     »بـت يغ ييو چرا بتيغ يچگونگ بت،يغ يستيچ«گانه  ابعاد سه يدارا بتيمقوله غ
  است. يمختلف ميمفاه انگريابعاد ب نيا زكدام ا

هـم   بـت يغ ي. مؤلفـه چگـونگ  باشد يم بتيغ يمفهوم ليدار تحل عهده بتيغ يستيراستا، چ نيا در
 انگريـ ب زيـ ن بـت يغ ييرا داشته و چرا يو جسمان يدر انواع معرفت بتيرخداد غ تيفيك نييتب فهيوظ

كـه   كنـد  يمـ  انيـ مقولـه ب  نياست. ا »بتيغ تيو غا بتيحكمت غ بت،يعلت غ« رينظ ييها مقوله
از خـواص و   بـت يمربوط به فعـل خـدا و حكمـت غ    بتيغ تيمربوط به فعل مردم، غا بتيعلت غ

  .  باشد يم بتيالزامات خود غ
ارتباط را بـا ظهـور خواهـد     نيشتريب بتيغ ييمؤلفه چرا بت،يگانه غ سه يها مؤلفه انيدر م شك يب

 نيرابطـه و مـوثرتر   نيشـتر يب بتيمقوله علت غ زين بتيغ ييگانه چرا سه ميمفاه انيداشت و در م
 مـل بـا رفـع عوا   بـت يو رفـع غ  بت،يرخداد ظهور با رفع غ ،يطور كل نقش را با رخداد ظهور دارد. به

 .شود يم يياجرا بتيغ
  

    
عوامـل غيبـت، نقـش مـردم، چرايـي غيبـت،       ظهور، رخداد ظهور، ابعاد غيبت، : واژگان كليدي

  .حكمت غيبت، غايت غيبت

                                                                                                                     
 hosainelahi1212@gmail.com  ت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالميأ. دانشيار و عضو هي1

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1397سال پنجم، شماره چهارم، زمستان 
 

 09/08/1396 :مقاله افتيدر خيتار
 06/03/1397 تاريخ تأييد مقاله:

 ،»رابطه رخداد ظهور با آن تيفيو ك بتيابعاد غ ييروا ليو تحل يبررس). «1397(نژاد، حسين الهينحوه استناد: 
 .171-147ص)، 4( 5، حكمت اسالمي 



 

  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  

  مقدمه
 

ي مهم و اساسي است. آموزه غيبـت داراي   ها آموزه غيبت در حوزه مهدويت، از جمله آموزه
ي گوناگوني است كه شناخت هر چه بهتر آن، به شناخت هر چه بهتـر ابعـاد    ها ابعاد و مؤلفه

بـار از چيسـتي غيبـت،     ي غيبت، يك  ها شود. درباره ابعاد و مؤلفه ي آن مربوط مي ها و مؤلفه
شود كـه چرايـي غيبـت،     ز چگونگي غيبت و يك بار هم از چرايي غيبت بحث ميبار ا  يك

خود داراي مسائل كثيري نظير فلسفه غيبـت، علـل غيبـت، حكمـت غيبـت، فايـده غيبـت،        
  كاركرد غيبت، غايت غيبت، مالك و مدرك غيبت است.  

بـه طـرح   نيازي » سازي ظهور با رفع غيبت زمينه«شايان ذكر است كه در ارتباط با بحث 
دو پرسش اول، يعني چيستي غيبت و چگـونگي غيبـت نيسـت؛ زيـرا ايـن دو پرسـش در       

اساس، در اين نوشـتار خيلـي بـه     بسترسازي تحقق غيبت خيلي كاربرد اساسي ندارند. براين
گيرند. اما پرسش سوم، يعني بحث چرايـي   وگو قرار نمي آنها توجه نشده و در معرض گفت

سازي ظهور ارتبـاط بـر    وگو بوده و بيشتر با بحث زمينه مورد گفت جا بيشتر غيبت كه در اين
گـردد. البتـه ازآنجاكـه پرسـش      كند، به عنوان محور تحقيقات اين نوشتار معرفي مي قرار مي

ي مختلفي است، در ميان آنها پرسشي كه بيشترين ارتبـاط را   ها مزبور خود نيز داراي پرسش
تـرين   علل و عوامل غيبـت اسـت. در نتيجـه محـوري     با عنوان بحث بر قرار كند، پرسش از

ترين بحث در بيان چرايـي غيبـت،    بحث در بيان ابعاد غيبت، بحث چرايي غيبت و محوري
طور قهري رخـداد   باشد كه درواقع با بازشناسي و رفع آنها، به بحث علل و عوامل غيبت مي
  شود. ظهور زمينه تحققش فراهم مي
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  پيشينه بحث
يي به رشته تحريـر در آمـده كـه     ها نگاشت و تك  ها پيشينه بحث، كتابشك در خصوص  بي

صورت كلي به بحث ظهور و كيفيت رخداد آن و نقش مردم در آن پرداختـه شـده    در آنها به
صورت جزئي به بحث تحليل روايي عوامل غيبت و كيفيت رابطه رخـداد   است. اما كسي به

و تحقيق مستقلي نيـز بـا ايـن نگـاه صـورت       ظهور با رفع عوامل غيبت نپرداخته و پژوهش
 پنهانی رازنودهي)،  رضا علي تأليف (به ظهور بودن اختیاریيي نظير  ها نگرفته است؛ مثالً كتاب

 (بـا  ظهـور برای سازی زمینه لزوم عدم و لزوم مسئله شمي)، ها بني سيدمحمد قلم (به پیدایی رمز و
 حامـد  قلم (به »ظهـور سازی زمینه و والیی حکومت« نظیر یی ها نگاره تک و نعمتي) خليل تالش

صـمدي)،   قنبرعلـي  قلـم  (بـه  »ظهـور  زمينـه  و انتظـار  آمـوزه « و مقاالتي چون پوررستمي)
 سروسـتاني)،  شـفيعي  ابـراهيم  قلـم  (بـه  »اسـالمي  انقـالب  آرمـان  ظهور؛ براي سازي زمينه«
 و چيسـتي  ظهـور  سـازي  زمينـه « مقالـه  و آقايي) سيد پور مسعود سيد قلم (به »سازي زمينه«

... ـ كـه در برخـي مجـالت بـه چـاپ رسـيده اسـت ـ           و آيتي) اهللا نصرت قلم (به »چگونه
سازي ظهور، رخداد ظهور، نقش مردم در ظهور و اصل غيبـت   صورت كلي به بحث زمينه به

نقـش مـردم در رفـع عوامـل     «، »چيستي عوامل غيبت«اند و در آنها كمتر به موضوع  پرداخته
  پرداخته شده است.  » رابطه رخداد ظهور با رفع عوامل غيبت«و » بتغي

  ي غيبت ها بازشناسي تحليلي مؤلفه
سازي ظهـور، ابتـدا    جهت بازشناسي عوامل غيبت و بازشناسايي عوامل مرتبط با بحث زمينه

چيسـتي  «گانـه غيبـت، يعنـي     الزم است در مطلع بحث با نگرش تفصيلي به تحليل ابعاد سه
  مبادرت شود. » چرايي غيبت«و » چگونگي غيبت«، »غيبت

  شناسي غيبت مفهوم
به  شود؛ اينكه غيبت امام زمان وگو مي بت گفتدر چيستي غيبت، از ماهيت و مفهوم غي

چه معناست و ماهيت آن چيست و چه كاربردي دارد؟ مقوله غيبت از نظر مفهومي مقابل 
، 1375 اساس، ظهور به معناي آشكار و واضح بودن (طريحي، براين .مقوله ظهور قرار دارد

مخفـي و پنهـان   ) و غيبت بـه معنـاي   387ص ،2ق، ج1405 قيومي، مقري )؛387ص ،3ج
). پس غايـب  289ص ،7ج ،1386 ؛ مصطفوي،133ص ،6، ج1371باشد (قرشي،  بودن مي

كـه امـام    چنـان  يعني پنهاني زيسـت كـردن و مخفـي زنـدگي كـردن؛      بودن امام مهدي
 « فرمايد: در اين زمينه مي 7صادق

َ
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ةٍ 
َ
گيـري   عزلـت و كنـاره   ناچـار  به غيبتش در و است غيبتى ناچار به را امر اين صاحب ؛ُعْزل
در روايات در بيان ماهيت غيبت آمده كه غيبت  ).340، ص1ق، ج1407(كليني، » باشد مي

ْمٌر «باشد:  ي الهي مي ها سري از اسرار الهي و غيبي از غيب
َ
ْمَر أ

َ ْ
ا األ

َ
ِه َو ِسـرٌّ  ِإنَّ َهذ ْمِر اللَّ

َ
ِمْن أ

هِ   ِمْن  هِ   ِسرِّ اللَّ ). يعني مقوله غيبـت اساسـاً   288، ص1، ج1377(صدوق: » َمْطِويٌّ َعْن ِعَباِد اللَّ
مخفي مانده و در پساغيبت   ها جزء اسرار الهي است و در دوران غيبت، اسرارش از انسان

). در نگـرش  956، ص2ق، ج1409الـدين راونـدي،    شـود (قطـب   براي مـردم بـازگو مـي   
شـود. غيبـت در رويكـرد     كاربردي، مقوله غيبت به دو رويكرد عام و خـاص تقسـيم مـي   

صورت كلي همه  پردازد و در رويكرد عام، غيبت به مي خاص، تنها به غيبت امام مهدي
  دهد. انبيا و اوليا را مد نظر قرار مي

  تحليل چگونگي غيبت
شـود كـه سـه     وگو مي چگونه واقع شدن غيبت گفت در بحث چگونگي غيبت، از كيفيت و

  جا مطرح است. نگرش در اين
 در. اسـت  حقوقي و شخصيتي غيبت معرفتي، يعني غيبت غيبت امام زمان نگرش اول:

در ميـان   عـادي  طور به حضرت آن يعني است. مخفي مردم معرفتي ديد از زمان امام فرض، اين
 معاشـرت  و برخاسـت  و نشسـت  او بـا  و بيننـد  مي را او بازار و كوچه مردم و كند مي مردم زندگي
 بـه  معرفـت  و شناخت مردم ولي شود. مي همدم و صحبت هم مردم نيز با حضرت و معمولي دارند

    :فرمايد در اين مورد مي 7كه امام صادق ندارند؛ چنان است زمان امام شخص اين اينكه
ْن 
َ
ُة أ مَّ

ُ
َما ُتْنِکُر َهِذِه اْأل

َ
ْن َیْمِشـَي ِفـيف

َ
َعـَل ِبُیوُسـَف أ

َ
ِتـِه َکَمـا ف ُه َجلَّ َو َعزَّ ِبُحجَّ   َیْفَعَل اللَّ

ْسَواِقِهْم 
َ
 ُبُسَطُهْم   أ

َ
ُه ِفي َذِلَك َلهُ   َو َیَطأ َذَن اللَّ

ْ
ی َیأ   ؛َحتَّ

كنند كه خداوند عزّ و جـلّ نسـبت بـه حجـتش آن      پس چرا اين امت (امت اسالم) انكار مى
در بازارها سير كـرده و در فـرش و    نمود و چه بعدى دارد كه حجت كند كه به يوسف

حال او را نشناسند تا وقتى كـه خـدا اذن دهـد كـه آن      بساط مردم قدم گذارند، ولى درعين
  ).337، ص1ق، ج1407جناب خود را معرفى فرمايد (كليني، 

حضـرت در   باشد. يعنـي  صورت عادي و حقوقي مي در غيبت معرفتي، غيبت امام زمان به
صورت معمولي و ناشناس در ميان مـردم زنـدگي    امر غيبت از ابزار اعجاز استفاده نكرده و به

عنـوان امـام بـه     عنوان امام بشناسند و ايشان هم خودش را به كند؛ بدون اينكه مردم او را به مي
  مردم معرفي نمايد.
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غيبـت   غيبت حضرت، غيبتي شخصي و جسماني اسـت. در ايـن نگـرش،   نگرش دوم: 
صورت غيرعادي و غير طبيعي بوده و حضرت از ابزار اعجاز بهـره گرفتـه و    به 7امام زمان

 بـاره  درايـن  7كه امام رضـا  آورد؛ چنان صورت نامرئي و ناپيدايي در مي وجود خويش را به
ی«: فرمودند  ُیَسمَّ

َ
 ُیَری ِجْسُمُه َو ال

َ
 ماسـ  به و شود نمي ديده مهدي ؛ جسم حضرتِباْسِمه  ال

  ).648، ص2، ج1377(صدوق،  »شود نمي برده نام
و يا از مخفي بودن جسـم   شك وقتي كه روايات از مخفي بودن شخص امام زمان بي

آورند، مفهوم آن همان غيبت شخصي و جسـمي اسـت كـه     آن حضرت صحبت به ميان مي
اه شخصيتي باشد. در نتيجه بر اساس نگرش اول، جايگ نتيجه آن غيبت نامرئي و ناپيدايي مي

و حقوقي حضرت به عنوان امام از مردم مخفي است. ولي در نگرش دوم، وجود و شـخص  
  باشد. ناپيدا و نامرئي مي امام مهدي

اين نگرش تلفيقي از دو نگرش اول و دوم است. يعني حضـرت در اصـل    نگرش سوم:
شود، ولي در موارد خـاص، اگـر نيـاز باشـد      صورت عادي و معمولي غايب مي و در ابتدا به

برد. در روايات نيز به هر دو قسم غيبـت اشـاره شـده     حتماً از غيبت ناپيدايي نيز استفاده مي
قول سـوم ـ يعنـي تلفيـق قـول اول و دوم ـ بـه واقـع         ي روايي،  ها است. پس بر اساس داده

  باشد. تر مي نزديك

  تحليل چرايي غيبت
ي مختلفي مطرح است؛ نظير بحـث علـل و عوامـل غيبـت،      ها در بحث چرايي غيبت، بحث

  فلسفه و حكمت غيبت، غايت و هدف غيبت و بحث فايده و كاركرد غيبت.

  
و مسائل مختلفي است كـه    ها شك چرايي غيبت داراي مؤلفه با توجه به نمودار فوق، بي

چرائي 
غيبت

علل و 
عوامل

فلسفه و 
حكمت

غايت و 
هدف

فايده و 
كاركرد
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نمايـد؛ مـثالً    هر كدام از آنها به زواياي پنهان و ابعاد چرايي غيبت پرداخته و آن را تبيين مـي 
ي چرايي غيبت است، به بيـان سـبب و علـت     ها بحث علل و عوامل غيبت كه يكي از مؤلفه

نمايـد. بحـث غايـت و     گيري غيبت را تبيين و تحليـل مـي   ي شكل ها و زمينهغيبت پرداخته 
منـد بـودن غيبـت     مند و غايت هدف غيبت كه ديگر مؤلفه چرايي غيبت است، به بيان هدف

پردازد و خدا نيز به عنوان فاعل غيبت و غيبت به عنوان فعل الهي در اين خصوص مورد  مي
م گردد فاعل غيبت براي غيبت چـه هـدف و غـايتي در    گيرد تا معلو تبيين و تحليل قرار مي

ي چرايـي غيبـت بـوده و در     ها نظر گرفته است. بحث فايده و كاركرد غيبت، از جمله مؤلفه
ي طبيعي و قهري غيبت ـ كه به خودي خود بر غيبـت بـار اسـت ـ       ها آن به فوايد و كاركرد

فايده غيبـت در ايـن اسـت كـه      اساس، تفاوت اساسي غايت غيبت با شود. براين پرداخته مي
طـور   مقصود و غير مـراد بـوده و بـه   و مراد فاعل است ولي فايده، غير غايت هميشه مقصود
ي مـردم عامـل غيبـت اسـت و خـدا       ها شود؛ مثالً نافرماني و كوتاهي قهري بر غيبت بار مي

يـرد. در ايـن   گ عنوان فاعل غيبت براي غيبت غايتي به نام تنبيه و مجازات مردم در نظر مي به
شود؛ مـثالً حـاال كـه مـردم در فضـاي       سري فوايد غير مقصود نيز بر غيبت بار مي ميان، يك

شـوند.   كنند، خود به خود قدرشناس امـام مـي   غيبت به سر برده و فقدان امام را احساس مي
شود و همچنين وقتي كه  طور قهري بر غيبت بار مي اي است كه به پس قدرشناسي امام فايده

م محروميت را احساس كردند و مقصر بودن خويش را دانستند، به دنبال جبـران رفتـه و   مرد
زننـد تـا ايـن محروميـت را بـر طـرف نماينـد. لـذا ايـن           دست به خودسازي و آمادگي مي

شود. البته شـايد بتـوان    خودسازي، آمادگي و رفع محروميت در قالب فوايد غيبت توجيه مي
فه غيبت نيز تعريف نمود. يعني فوايد غيبت همان حكمـت و  عنوان حكمت و فلس آنها را به

  باشد. فلسفه غيبت، و فلسفه و حكمت غيبت همان فوايد غيبت مي

  
اي روايي است، علت اصلي رخداد غيبت  بنابراين بر اساس نمودار فوق كه مبتني بر داده

يـي كـه از    اهـ  شود كه مردم به جهـت قدرنشناسـي، نافرمـاني و كوتـاهي     مربوط به مردم مي
انـد،   را يـا شـهيد و يـا مسـموم نمـوده      خودشان بروز داده و همه امامان قبل از امام زمان

علل و عوامل غيبت

نافرماني و كوتاهي •
مردم

فايده و حكمت غيبت

خودسازي و •
آمادگي مردم

غايت و هدف غيبت

تنبيه و آزمايش •
مردم
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اند. خداونـد نيـز كـه فاعـل غيبـت       شده ساز و علت به وجود آمدن غيبت امام زمان زمينه
است، بعد از كوتاهي و نافرماني مردم و رخداد غيبت، براي غيبت هـدف و غـايتي بـه نـام     

كيفر مردم در نظر گرفته است. در اين ميان، خـود غيبـت هـم بـراي مـردم فوايـد و       تنبيه و 
ي خود فكر كرده و به دنبـال   ها كه مردم در فضاي غيبت به كوتاهي  گونه حكمتي دارد؛ بدين

زننـد. بـه بيـان ديگـر، علـل       شناسي و آمادگي مي جبران برآمده و دست به خودسازي و امام
شـود. حكمـت و فايـده غيبـت نيـز       و با عملكرد مردم توجيه مي غيبت مربوط به مردم بوده

شود و غايـت غيبـت هـم     طور قهري از اصل غيبت منتج مي مربوط به خود غيبت بوده و به
مندي فعل خدا توجيه خواهـد شـد؛ مـثالً بـه فـردي       مربوط به فعل خداوند بوده و با هدف

شود. در فرض تحقق عمـل نافرمـاني و    شود كه اگر نافرماني كند به آب انداخته مي گفته مي
انداخته شدن در آب، علت انداختن در آب، نافرماني است و غايت آن، تنبيه شـدن و سـرما   

  باشد. وشو و تميزي بدن مي خوردن است و فايده و حكمت آن نيز شست
اسـت  » غايـت «و » حكمت«، »علت«نتيجه اينكه هر فعلي داراي سه مؤلفه اساسي، يعني 

). علت نيز چيزي است كه هميشه وجـود فعـل دائـر    431، ص1389ويسندگان، (جمعي از ن
). يعنـي بـا وجـود علـت، فعـل      133، ص4، ج1383باشد (محقق دامـاد،   مدار وجود آن مي

گردد. حكمت هم كه از آن به فايده و فلسـفه   وجود پيدا كرده و با نفي آن فعل نيز منتفي مي
)، دائر مدار مصالح و مفاسـد اسـت   605، ص1389 شود (جمعي از نويسندگان، نيز تعبير مي

باشد، ولي عدمش فقدان فعل را به همـراه نـدارد. غايـت كـه      گر فعل مي كه وجودش تداعي
دو توجيـه    باشد، درواقع مرتبط با علت و حكمت بـوده و از طريـق آن   همان هدف فعل مي

خيـزد   بـر مـي   شود. يعني غايت درواقع همان هدفي است كه از درون علـت و حكمـت   مي
  ).460، ص1، ج1381(فاضل لنكراني، 

  ي اساسي غيبت (علت، حكمت و غايت)   ها مؤلفه
كه بيان شد، مقوله غيبت داراي سه مؤلفه اساسي علت غيبت، حكمت غيبـت و غايـت    چنان

ي ايـن سـه    ها غيبت است كه جهت بازشناسي چرايي غيبت الزم است ابتدا به بيان شاخصه
  .مؤلفه پرداخته شود

  ي علت: ها شاخصه
 . ايجادكننده فعل است.1

 . ظاهر و واضح است.2
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 . قبل از فعل وجود دارد.3

  . در مقام عمل، پيش از حكمت و غايت واقع است.4
  ي حكمت: ها شاخصه

 . حكمت از خواص خود فعل است.1

 شود. . به طور قهري از فعل منتج مي2

 ).203ق، ص1420. مخفي و غير ظاهر است (زيدان، 3

  . بعد از علت و قبل از غايت است. 4
  ي غايت: ها شاخصه

 . نتيجه علت و حكمت است.1

 گيرد. . با قصد فاعل شكل مي2

. در مقام عمل بعد از علت و حكمت بوده، ولي در مقام ذهن، قبل از علت و حكمـت  3
  باشد. مي

 امام زمان شود، غيبت كه بيان شد و در ادامه نيز در بيان روايات غيبت مطرح مي چنان
داراي علت، حكمت و غايت است. علت آن، به تصريح روايات به مردم و نافرماني آنها باز 

گردد و حكمت غيبت همان فايده و فلسفه غيبت بـوده كـه در برخـي روايـات بـا بيـان        مي
مطرح شده و در برخي روايات ديگر به اسـرار  » تغربل«و » تمييز«، »تمحيص«مصاديقي نظير 

  فرمايد:   مي 7كه امام صادق دن آن نظر داده شده است؛ چنانو مخفي بو

ـِه َتَعـاَلی ِذْکـُرُه   اْلِحْکَمِة ِفي َغْیَبِتِه َوْجهُ   َوْجهُ  َمُه ِمْن ُحَجِج اللَّ اْلِحْکَمِة ِفي َغْیَباِت َمْن َتَقدَّ
اْلِحْکَمِة ِفیَمـا   َما َلْم َیْنَکِشْف َوْجهُ اْلِحْکَمِة ِفي َذِلَك َال َیْنَکِشُف ِإالَّ َبْعَد ُظُهوِرِه کَ   ِإنَّ َوْجهَ 

َتاُه اْلَخِضُر 
َ
ِفیَنِة َو َقْتِل اْلُغَالِم َو ِإَقاَمِة اْلِجـَداِر ِلُموَسـی 7أ ِإَلـی َوْقـِت  7ِمْن َخْرِق السَّ

ِتَراِقِهَما
ْ
  ؛ اف

هاى الهى پيش از او بـوده اسـت و    حكمت غيبت او همان حكمتى است كه در غيبت حجت
كـه وجـه حكمـت كارهـاى      حكمت غيبت او پس از ظهورش آشكار گـردد؛ همچنـان  وجه 
روشـن نبـود تـا     7از شكستن كشتى و كشتن پسر و به پاداشتن ديوار بر موسى 7خضر

  ).  482، ص2، ج1377آنكه وقت جدايى آنها فرا رسيد (صدوق، 

يبـت، آن را  اما غايت غيبت نيز همان تنبيه و مجازاتي است كه خداوند به عنوان فاعل غ
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  قصد كرده و براي مردم نافرمان در نظر گرفته است. 
ي آنها، در ادامـه،   ها گانه غيبت و بيان شاخصه ي سه ها شك بعد از طرح اجمالي مؤلفه بي

  نماييم. صورت تفصيلي با نگرش تحليل روايي مطرح مي مباحث را به

  روايات و علل غيبت   )الف
در خصوص علت غيبت صادر شده با دو رويكرد عـام و   در منابع حديثي شيعه، رواياتي كه

صورت صـريح و روشـن بـه موضـوع      خاص قابل توجيه هستند. در رويكرد خاص، ابتدا به
نمـوده   صورت مستقيم اشاره به علـت غيبـت امـام زمـان     غيبت پرداخته شده و سپس به

و در ادامـه،   صورت كلي به علـت غيبـت پرداختـه شـده     است. ولي در رويكرد عام، ابتدا به
  ي الهي مطرح نموده است. ها علت غيبت را در مورد همه حجت

  علت غيبت با رويكرد عام
شـود و   صورت كلي به موضوع غيبت پرداخته مـي  طور كه بيان شد، در رويكرد عام به همان

كننده در آن مطرح نيست و درواقـع، همـه ائمـه بـا نگـرش كلـي        عنوان غيبت فرد خاصي به
ی «فرمايـد:   در اين زمينه مي 7كه امام باقر چنان مقصود هستند؛

َ
ـُه َتَبـاَرَك َو َتَعـال ِإَذا َغِضـَب اللَّ

اَنا َعْن ِجَواِرِهمْ  غضـب كنـد، مـا را از جوارشـان       هـا  ؛ هرگاه خدا نسبت به انسانَعَلی َخْلِقِه َنحَّ
 ).  168، ص2ق، ج1407(كليني، » برد مي

َنـا ِجـَواَر َقـْوٍم َنَزَعَنـا ِمـْن إِ «فرمايـد:   آن حضرت در روايت ديگري مي
َ
ـَه ِإَذا َکـِرَه ل   َبـْیِن   نَّ اللَّ

ْظُهِرِهمْ 
َ
طور حتم، هرگاه خدا دوست نداشته باشد ما در ميـان مردمـاني باشـيم، مـا را از      ؛ به أ

  ).244، ص1، ج1385(صدوق،  »برد كنارشان مي
اشـاره كـرده و   صورت كلي به بحث غيبت و محرويت مـردم از وجـود امـام     حضرت به

رخداد غيبت را متفرع به غضب الهي دانسته است. غضب الهي نيز هميشه متفرع بر نافرماني و 
باشد. يعني وقتي مردم نافرماني كردند، خداوند نسبت بـه آنهـا خشـم و     ي مردم مي ها كوتاهي

ي خـوبي مثـل    ها شك انسان كند و وقتي خداوند به مردم خشم و غضب نمايد، بي غضب مي
  نمايد.  را از ميانشان برده و مردم را از فيض وجود آنها محروم مي :ضرات معصومينح

  فرمايد: در اين خصوص مي 7امام علي
َه َسُیْعِمي ِه َعزَّ َو َجلَّ َو َلِکنَّ اللَّ ٍة ِللَّ ْرَض َال َتْخُلو ِمْن ُحجَّ

َ
نَّ اْأل

َ
  َعْنَها ِبُظْلِمِهـْم   َخْلَقهُ   اْعَلُموا أ

ْنُفِسِهمَو َجْوِرهِ 
َ
  ؛ْم َو ِإْسَراِفِهْم َعَلی أ
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خـاطر   مانـد. ولـى خداونـد بـه زودى بنـدگانش را بـه       همانا زمين از حجت خدا خـالى نمـى  
سـازد   روى آنان نسبت به خودشـان از ديـدن حجـت نابينـا مـى      و جورها و زياده  ها ستمگري
  ).141، ص1397(نعماني، 

نظير ظلم، جور و اسراف مردم كـه منجـر    به علل و عواملي  7در اين روايت، امام علي
گيـري غضـب    نمايد كه در پي عملكرد منفي مردم و شـكل  شود اشاره مي به غضب الهي مي

  شود. الهي، زمينه محروميت آنها از فيض وجود امام فراهم مي
  توان در قالب چند نكته ارائه داد: نتيجه بحث را مي

 شود. كلي بحث ميصورت  . در اين فرض، از غيبت حجت الهي به1

 گردد. ي مردم منجر به غضب الهي مي ها . نافرماني و كوتاهي2

. غضب الهي كه با نافرماني مردم شكل گرفتـه، منجـر بـه محروميـت مـردم از فـيض       3
 شود. صورت عام (نه حجت خاص) مي حجت الهي به

محروميت مردم به دو صورت تكويني و تشـريعي قابـل تعريـف اسـت. در محروميـت      
شـود. بـه بيـان     يني، وجود حجت الهي و در محروميت تشريعي، ظهور ايشان نفـي مـي  تكو

واسـطه شـهيد شـدن از ميـان مـردم رخـت بـر         ديگر، در محروميت تكويني حجت الهي به
واسـطه غيبـت از    بندد. اما در محروميت تشريعي، حجت الهي وجود دارد، ولي مـردم بـه   مي

  ند.  گرد فيض ظاهري امام در جامعه محروم مي

  علت غيبت با رويكرد خاص
واكاوي شـده و تنهـا    در بحث غيبت با رويكرد خاص، به طور ويژه تنها غيبت امام زمان

شود. يعني در اينجا هم غيبـت خـاص اسـت     يابي غيبت حضرت پرداخته مي به بحث علت
يابي غيبت خاص اسـت (چـون متعلـق بـه      است) و هم علت (چون متعلق به امام مهدي

  است). ام مهديغيبت ام
توجه نموده و با بيان مصـاديق، بـه    روايات مختلفي به موضوع علت غيبت امام زمان

اند؛ مثالً برخي روايات علت رخـداد غيبـت را مخـاطرات و     تعيين علل و عوامل آن پرداخته
دانند كه نسبت به حضرت در جامعه وجـود دارد و حضـرت نيـز بـا انتخـاب       تهديداتي مي

بخشد. همچنـين برخـي از روايـات، علـت      يش را از تهديدات مصونيت ميغيبت، جان خو
دانند و برخي ديگر نيز علت غيبت را  مي :غيبت را اختالفات و همدل نبودن مردم با ائمه

  آورند. حساب مي به وجود حاكمان ظالم و تحميل بيعت بر امام مهدي
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  تهديد جاني علت غيبت
  نقل شده كه حضرت فرمودند:   7از قول امام باقر در اين زمينه روايتي از طريق زراره

 ِبَیِدِه ِإَلـی َبْطِنـِه َقـاَل ُزَراَرُة  "َیَخاُف "ِإنَّ ِلْلُغَالِم َغْیَبًة َقْبَل ُظُهوِرِه. ُقْلُت: َو ِلَم؟ َقاَل: 
َ
ْوَمأ
َ
َو أ

  َیْعِني اْلَقْتَل؛

فرمودنــد:  امــام فرمــود: بــراى قــائم، پــيش از ظهــورش غيبتــى اســت. گفــتم: بــراى چــه؟ 
(و با دست به شـكمش اشـاره كـرد). زراره گويـد: مقصـود از آن قتـل اسـت         "ترسد مى"

 ).481، ص1، ج1377(صدوق، 

     گويد كه حضرت فرمودند: مي 7باز در اين خصوص زراره از قول امام صادق
ْومَ "َغْیَبٍة. ُقْلُت: َو ِلَم؟ َقاَل:   ِمْن   َال ُبدَّ ِلْلُغَالِم «

َ
 ِبَیِدِه ِإَلی َبْطِنِه؛َیَخاُف" َو أ

َ
  أ

(و با دست اشـاره   "ترسد مي"كند. عرض كردم: چرا؟ فرمود:  آن جوان به ناچار غيبت مي
  ).342، ص1ق، ج1407(كليني، » ترسد او را بكشند به شكمش كرد). يعنى مي

  فرمايند:   در بيان علت غيبت مي 7امام صادق
ا ِخْفُتُکم( اآلَْیةَ ِإَذا َقاَم اْلَقاِئُم َتَال َهِذِه « َفَرْرُت ِمْنُکْم َلمَّ

َ
  ؛ )ف

 :نمايـد  مـى  تـالوت  سوره شعرا) را 227(آيه  آيه اين نمايد، قيام امام مهدي كه هنگامى
 ).174، ص1397(نعماني، » گريختم نزدتان از بودم، بيمناك شما از چون

ره به غيبت امـام  وجود دارد، اشا روايات مذكور كه به نوعي ميانشان همپوشاني مفهومي
و علت آن نموده است. درواقع، عالوه بر تبيين علت غيبت، بـه بيـان مصـدايق آن     مهدي

ي مـردم كـه در قالـب مخـاطرات جـاني، قدرنشناسـي و        ها اند. يعني كوتاهي نيز اشاره كرده
را فـراهم   سـازي غيبـت امـام زمـان     شود، به نوعي زمينـه  نكردن از امام نمايان مي حمايت
است. پس در اينجا عالوه بر خاص بودن غيبت، به خاص بودن عوامل غيبـت (يعنـي    نموده

  تعيين مصاديق عوامل غيبت) نيز پرداخته شده است. 

  اختالف و همدل نبودن شيعيان علت غيبت
  فرمايند:   وامل غيبت به بزنطي ميدرباره علل و ع 7امام رضا

ا ِبُقُلوِبُکْم َو  ونَّ ْنُتْم َقْوٌم ُتِحبُّ
َ
ا أ

َ
ْصَحاِبَك َو ِلَهـذ

َ
ِه َما َیْسَتِوي اْخِتَالُف أ ُیَخاِلُف َذِلَك ِفْعُلُکْم َو اللَّ

ِسرَّ َعَلی َصاِحِبُکم؛
ُ
  أ

شما مردمى هستيد كه با دل ما را دوست داريد، ولى عمل شـما مخـالف آن اسـت. بـه خـدا       
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دد (حميـري،  گر گيرد و به همين جهت صاحب شما پنهان مي قسم اختالف شيعيان آرام نمي
  ).381ق، ص1413

  شود: مي ، دو امر باعث غيبت امام زمان7بر اساس فرمايش امام رضا
نخست، دورويي و دوگانگي شيعيان در مقام اعتقـاد و عمـل؛ زيـرا شـيعيان بـر اسـاس       

كنند، ولي در مقام عمل بر خالف آن  مندي مي ورزي و عالقه عشق :باورهاي قلبي به ائمه
  نمايند.   حركت مي

دوم، تشتت و اختالفي است كه ميان شيعيان وجود دارد كه باعث از بين رفـتن اتحـاد و   
شود. بديهي است وجود اين اوصاف و شرايط  همدلي و بروز ضعف و سستي در جامعه مي

در جامعه، به نوعي نشان از عدم آمادگي مردم دارد و عدم آمادگي مردم نيز تـداوم غيبـت را   
  نمايد. و ضروري كرده و ظهور را براي حضرت غير ممكن ميتجويز  براي امام زمان

  اجتناب از بيعت با ظالمان، علت غيبت  
  :  فرمودند حضرت كه است كرده نقل 7رضا امام از فضّال بن على بن حسن

نِّي
َ
یَعةِ  َکأ ْقِدِهُم  ِعْنَد  ِبالشِّ

َ
اِلَث  ف َال  اْلَمْرَعی َیْطُلُبونَ  ُوْلِدي ِمْن  الثَّ

َ
 َذِلـَك  ِلَم  َو  َلهُ  ُقْلُت  َیِجُدوَنهُ  ف

هِ  َرُسولِ  اْبَن  َیا نَّ  َقاَل  اللَّ
َ
ُقْلُت  َعْنُهْم  َیِغیُب  ِإَماَمُهْم  ِأل

َ
َحـدٍ  ُعُنِقـهِ  ِفـي َیُکـونَ  ِلـَئالَّ  َقاَل  ِلَم  َو  ف

َ
 ِأل

ةٌ  ْیف؛ َقاَم  ِإَذا ُحجَّ   ِبالسَّ

 ايـن  بـه دنبـال   و يابنـد  را نمـى  فرزنـدانم  از نفـر  سومين كه زمان آن بينم، مى را شيعه گويا"
 را او ولـى  نمايـد.  تـدبير  را شؤونشـان  و گيـرد  بـه دسـت   را آنـان  امـور  كسـى  كـه  هستند
 غائـب  امامشـان  زيـرا ": فرمودنـد  حضـرت  اللَّه؟ رسول يابن چرا: كردم عرض "يابند. نمى
 او گـردن  در كسـى  بيعـت  قيام، هنگام در زيرا": فرمودند چرا؟ كردم: عرض "گردد. مى

  ).273، ص1، ج1378(صدوق،  "نباشد

با حاكمان ظالم و جـائر اسـت    علل غيبت، بيعت نكردن امام مهدي از جمله عوامل و
ي جور و حاكمـان ظـالم در جامعـه، از حضـور در      ها كه حضرت به جهت وجود حكومت

مـام  ميان مردم دست شسته و زندگي در خفا را به جهت ضرورت برگزيده است؛ زيرا اگـر ا 
در جامعه حضور پيدا نمايند، از دو حال خارج نيست: يا از طـرف حاكمـان جـور     مهدي

گردد كه هـر كـدام    رسد و يا ملزم به بيعت و مماشات مي به قتل تهديد شده و به شهات مي
آخرين حجـت الهـي    ت؛ زيرا ازآنجاكه امام مهدياز اين دو براي حضرت غير ممكن اس

منـدي شـريعت و ديـن را     انجام مأموريت الهي به نحوي غايت است، شهادت ايشان قبل از
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برد. همچنين ازآنجاكه رسالت حضرت مبارزه دائمي با ظالمان و جائران است،  زير سؤال مي
بـه   اسـاس، امـام مهـدي    بيعت با آنها به نحوي منافات با اين رسالت جهـاني دارد. بـراين  

شـك ايـن فراينـد     زيسـتي تـن دهـد. بـي     جهت فرار از اين معذورات ناگزير است به پنهان
زيستي حضرت تداوم خواهد داشت تا اينكه مردم با رفع معذورات به سـوي آمـادگي    پنهان

 كامل گام برداشته و زمينه را براي رخداد ظهور فراهم نمايند.  

  روايات و غايت غيبت )ب
ل خداونـد و  كه بيان شد، علت غيبت مربوط به فعل مردم، غايت غيبت مربوط بـه فعـ   چنان

شـود تـا    وگو مي باشد. در ادامه از غايت غيبت گفت حكمت غيبت مربوط به خود غيبت مي
از اطاعت ولي   ها و نافرماني  ها باشد؛ زيرا وقتي مردم با كوتاهي گر آن مي فعل خداوند توجيه

خدا سر باز زده و او را در مسير گسـترش ديـن اسـالم تنهـا گذاشـته و همراهـي نكردنـد،        
وند نيز براي ولي خويش غيبت را تقدير كرده و مردم را بابت اين كار تنبيـه و مجـازات   خدا
كند. درواقع، غيبت در اينجا فعل خداوند بوده و تنبيه و مجازات نيـز غايـت آن شـناخته     مي
ي مختلفي نظير محروم كردن مردم از فيض ظاهري  ها شود. البته تنبيه و مجازات در قالب مي

كنـد.   فرسا بـروز و ظهـور پيـدا مـي     ي سخت و طاقت ها كردن مردم به دشواريامام و دچار 
  فرمايد: در اين خصوص مي 7صادق

ـَه َسـُیْعِمي« ـِه َعـزَّ َو َجـلَّ َو َلِکـنَّ اللَّ ٍة ِللَّ ْرَض َال َتْخُلو ِمْن ُحجَّ
َ
نَّ اْأل

َ
َعْنَهـا   َخْلَقـهُ   ِاْعَلُموا أ

ْنُفِسِهمَو َجْوِرِهْم َو ِإْسَر   ِبُظْلِمِهْم 
َ
  ؛اِفِهْم َعَلی أ

خـاطر   مانـد. ولـى خداونـد بـه زودى بنـدگانش را بـه       همانا زمين از حجت خدا خـالى نمـى  
  »سـازد  روى آنان نسبت به خودشان، از ديـدن حجـت نابينـا مـى     ها، جورها و زياده ستمگري
  ).141، ص1397(نعماني، 

  فرمايند:   نيز در اين زمينه مي 7امام باقر
اَنا َعْن ِجَواِرِهْم؛ « ُه َتَباَرَك َو َتَعاَلی َعَلی َخْلِقِه َنحَّ   ِإَذا َغِضَب اللَّ

، 2ق، ج1407(كليني،  »برد غضب كند، ما را از جوارشان مي  ها هرگاه خدا نسبت به انسان
  ).168ص

كه مردم قدرناشـناس امامـان بـوده و جايگـاه و      بر اساس محتواي روايات مذكور، چنان
را نداسته و رعايت نكند و تنها به دنيا و امورات دنيايي  حضرات، از جمله امام زمانمقام 
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سـازي   كاري باشند، خداوند غايت غيبت را پياده توجه كرده و به دنبال ظلم و جور و اسراف
برد تـا آنهـا در برابـر     نمايد. يعني امام را از ميانشان مي كرده و مردم را نسبت به امام كور مي

  ).َعْنَها  َخْلَقهُ   َسُیْعِميا و عملكرد منفي خودشان تنبيه و مجازات شوند (كاره
آيـد، بحـث آزمـايش و     از جمله اموري كه به نحوي غايت براي غيبت بـه حسـاب مـي   

  فرمايد:   باره مي دراين 7امتحان مردم در عصر غيبت است. امام موسي كاظم
ْمِر 
َ
ا اْأل

َ
ُه َال ُبدَّ ِلَصاِحِب َهذ َمـا ِإنَّ ْمِر َمْن َکاَن َیُقـوُل ِبـِه ِإنَّ

َ
ا اْأل

َ
ی َیْرِجَع َعْن َهذ ِمْن َغْیَبٍة َحتَّ

ِه َعزَّ َو َجلَّ اْمَتَحَن ِبَها َخْلَقه   ؛ِهَي ِمْحَنٌة ِمَن اللَّ

االمر غيبتى كند كه معتقدين به امامت هم از آن برگردند. همانا امـر غيبـت    به ناچار صاحب
وسـيله آن بيازمايـد (صـدوق،     كه خلقش را بـه  )عز و جل(خداى يك آزمايشى است از جانب

   ).60ق، ص1413

با دقت در امر غيبت و با عنايت به بررسي خـواص و لوازمـات غيبـت، بـه ايـن نتيجـه       
ي غيبـت   هـا  رسيم كه مقوله امتحان از اصل غيبت بر نخواسـته و جـزء لـوازم و ويژگـي     مي

خداست آن را اراده كرده و در راستاي فعـل  نيست. بلكه مقصودي است كه فاعل غيبت كه 
شود. يعني وقتي مردم عرصه را بر امام تنك نموده و نسبت بـه امـر خـدا در     خدا توجيه مي

دارند، خداوند نيز امام را از ميانشـان بـرده    خصوص همراهي و همياري امام نافرماني روا مي
ي عـاملين غيبـت فـراهم    فرساسـت ـ بـرا    را ـ كه فضاي سخت و طاقـت    امامي و فضاي بي

فرسـا   فرسا، زمينه امتحان و آزمايش سخت و طاقت نمايد و در اين فضاي سخت و طاقت مي
  دهد.   را فراسويشان قرار مي

  روايات و حكمت غيبت )ج
است كه اوالً از خواص و لوازمـات غيبـت (يعنـي      هايي فايده و حكمت غيبت، همان مؤلفه

طور قهـري و طبيعـي از غيبـت     ثانياً بدون قصد و اراده، يعني بهباشد و  الزمه بين غيبت) مي
كه جزء لوازم و خواص غيبت » تغربل«و » تمييز«، »تمحيص«ي  ها شود؛ نظير ويژگي منتج مي

طـور قهـري    باشد؛ زيرا وقتي مردم در فضاي غيبت و فضاي فقدان امام قرار گرفتنـد، بـه   مي
طـور   شوند و به هنگي، ديني و اجتماعي ميدچار يك سري مشكالت و معضالت رواني، فر

واسطه  آورد و مردم به سري ضعف و سستي را براي آنها به ارمغان مي طبيعي، فقدان امام يك
نداشتن رهبر معصوم، بيشتر در معرض اخـتالف و دودسـتگي و بيشـتر در معـرض تهديـد      

  گيرند. در كتب ديني ما آمده است:   دشمنان قرار مي
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ُهمَّ ِإنَّ  َمـاِن َعَلْیَنـا َو ُوُقـوَع اْلِفـَتِن ِبَنـا َو اللَّ َة الزَّ َنا َو ِشدَّ َنا َو َغْیَبَة َوِلیِّ ْقَد َنِبیِّ
َ
ا َنْشُکو ِإَلْیَك ف

ُلـ ا ِبَفْتٍح ِمْنـَك ُتَعجِّ ْج َیا َربِّ َذِلَك َعنَّ َفرِّ
َ
َة َعَدِدَنا ف ْعَداِئَنا َو َکْثَرَة َعَدِدِهْم َو ِقلَّ

َ
ُه َو َتَظاُهَر أ

ُه َو ِإَماِم َحقٍّ ُتْظِهُرُه ِإَلَه اْلَحقِّ َربَّ اْلَعاَلِمیننَ    ؛ْصٍر ِمْنَك ُتِعزُّ

هـا و   بار الها! به درگاه تو از فقدان پيامبر و غيبت ولى خـود و سـختى زمانـه و وقـوع فتنـه     
كنيم. بار الها! با فتح عاجـل و   چيرگى دشمنان و كثرت دشمنان و كمى عددمان شكايت مى

سازى، فرج را برسان. اله الحق رب العـالمين   زّتمند خود و امام عادلى كه ظاهر مىنصرت ع
 ).131ق، ص1413(مفيد، 

شود تـا مـردم بـه سـوي فضـاي اضـطرار و        شك همه اين موارد به نحوي مقدمه مي بي
ي معتقـد و   هـا  چارگي اسـت كـه انسـان    چارگي پيش بروند. در اين فضاي اضطرار و بي بي

چـارگي   شوند. در اين فضاي اضـطرار و بـي   ايمان و بد تمييز داده مي ي بي ها خوب از انسان
افزايـي قـدم برداشـته و بـا تهـذيب نفـس و        به سوي خودسازي و معرفت  ها است كه انسان

چنينـي غربـال شـده و     رسند. درواقـع، مـردم در فضـاي ايـن     مقاومت به درجه تمحيص مي
طور كلي، مردمان عصر غيبت در راستاي فشـار   به شود. ي خوب عيارشان نمايان مي ها انسان

رفـت از ايـن معضـل و     طور قهري به تعقل و انديشيدن روي آورده و بـراي بـرون   غيبت به
در خصـوص   9كـه پيـامبر گرامـي اسـالم     وند؛ چنـان ش انديشي مشغول مي مشكل به چاره

  است:  دهد. در اين خصوص آمده حكمت غيبت به جابر بن عبداهللا انصاري ياسخ مي
ـي ِه َو ِلْلَقاِئِم ِمْن ُوْلِدَك َغْیَبٌة؟ َقاَل ِإي َو َربِّ ـِذیَن آَمُنـوا َو   َیا َرُسوَل اللَّ ـُه الَّ َص اللَّ َو ِلـُیَمحِّ

ه َیْمَحَق اْلکاِفِریَن    !؛ یا رسول اللَّ

بـه خـدا چنـين اسـت تـا      "آيا قائمى كه از فرزندان توست غيبـت دارد؟ ايشـان فرمودنـد:    
(بدين وسيله) اهـل ايمـان را پـاكيزه و خـالص مـي گردانـد و كـافران را از ميـان         خداوند 

  ).288، ص1، ج1377(صدوق:  "برد مي

  كند: نقل مي 7منصور صيقل از امام صادق
ْصـَحاِبَنا ُجُلوسـ

َ
َنا َو اْلَحاِرُث ْبُن اْلُمِغیَرِة َو َجَماَعٌة ِمـْن أ

َ
ـهِ ُکْنُت أ ُبـو َعْبـِد اللَّ

َ
 َیْسـَمُع  7ًا َو أ

يِّ َشْي 
َ
َقاَل َلَنا ِفي أ

َ
ْعُیـَنُکْم  َکَالَمَنا ف

َ
وَن ِإَلْیـِه أ ِه َال َیُکوُن َما َتُمدُّ ْنُتْم َهْیَهاَت َهْیَهاَت َال َو اللَّ

َ
ٍء أ

ـِه  ُصـوا َال َو اللَّ ی ُتَمحَّ ْعُیَنُکْم َحتَّ
َ
وَن ِإَلْیِه أ ِه َال َیُکوُن َما َتُمدُّ ی ُتَغْرَبُلوا َال َو اللَّ َال َیُکـوُن َمـا َحتَّ

ْعُیَنُکْم ِإالَّ بَ 
َ
وَن ِإَلْیِه أ ِه َما َیُکوُن َما َتُمدُّ ُزوا َال َو اللَّ ی ُتَمیَّ ْعُیَنُکْم َحتَّ

َ
وَن ِإَلْیِه أ   ْعَد ِإَیاس؛َتُمدُّ
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كرديم. حضرت متوجه ما شد و فرمـود: در   وگو مى گفت 7ما در خدمت حضرت صادق
كنيد؟ كجا؟ كى؟ نه، به خدا آنچه شما ديدگان خـود را بـدان    وگو مى چه موضوعى گفت

ايد پديد نخواهد آمد، مگر بعد از نوميدى. نـه، بـه خـدا آنچـه شـما چشـمان        معطوف داشته
ويد. نه، به خـدا كسـى را كـه    گردد، مگر اينكه غربال ش ايد آشكار نمي خود را بدان دوخته

آيد، مگر بعد از آنكه از هم امتياز داده شويد. نه، به خـدا امـرى    شما چشم به وى داريد نمي
پيوندد، مگر بعـد از يـأس و نااميـدي (كلينـي،      ايد، به وقوع نمى كه شما چشم به وى دوخته

  ).371، ص1ق، ج1407

  نيز آمده است:   7از جابر جعفي به امام باقر
ـی ُتَغْرَبُلـوا ُثـمَّ ُتَغْرَبُلـوا ُثـمَّ َمتَ  َرُجَنـا َحتَّ

َ
َقاَل: َهْیَهاَت َهْیَهاَت َال َیُکـوُن ف

َ
َرُجُکْم؟ ف

َ
ی َیُکوُن ف

ْفَو؛ ِهَب اْلَکِدَر َو ُیْبِقَي الصَّ
ْ
ی ُیذ   ُتَغْرَبُلوا َیُقوُلَها َثَالثًا َحتَّ

پـذيرد، مگـر اينكـه     نمىهيهات! هيهات! فرج ما تحقق "فرج شما كى خواهد بود؟ فرمود: 
شما غربال شويد. باز هم غربال شويد. باز هم غربال شويد (اين را سه بار فرمـود) تاآنجاكـه   

  ).339ق، ص1417(طوسي،  "آلودگى برطرف شود و پاكى بماند

 و كاركردهـايي   ها طور طبيعي فضاي غيبت، فضايي است كه يك سري حكمت شك به بي
طـور قهـري از فضـاي     آورد. يعني فوايد و آثـاري كـه بـه    ر ميرا براي مردمان آن عصر به با

شود؛ نظير تمحيص، تمييز و تغربل كه در روايات بـدان اشـاره شـده اسـت.      غيبت منتج مي
باشـد. يعنـي ماهيـت غيبـت بـدون توجـه بـه         ها از خواص و لوازمات فضاي غيبت مي اين

د كه از اين مقتضـيات بـه حكمـت،    طور قهري مقتضياتي را به همراه دار ي ديگر، به ها مؤلفه
  شود. فلسفه، كاركرد و فايده غيبت تعبير مي

  رابطه ميان غيبت و ظهور
) و مسـتور بـودن   133، ص6، ج1371در لغت به معناي نهان، نهفتـه (قرشـي،   » غيبت«واژه 

نيز يعني ايمان به آن چيزي كه غايـب   )یؤمنون بالغیـب(و در آيه  باشد هرچيزي از چشم مي
). در اصطالح مهـدويت، غيبـت بـه معنـاي     654، ص1ق، ج1416منظور،  ن است (ابنو پنها

و مخفي بودن حضرت از انظار و چشـمان مـردم بـوده و     زيستي امام مهدي نهان و پنهان
شـود. واژه   دوراني كه اين حادثه در آن رخداده نيز دوران غيبت و عصـر غيبـت ناميـده مـي    

) و بـروز هـر   387، ص3، ج1375ار، علني (طريحي، در لغت به معناي اعالن، آشك» ظهور«
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) و در اصطالح بـه معنـاي   387، ص2ق، ج1405چيز از خفا به ظاهر است (مقرمي قيومي، 
زيسـتي و آشـكار شـدن حضـرت جهـت رهبـري        بعد از غيبت و پنهان ظهور امام مهدي

  نهضت جهاني و تشكيل حكومت جهاني است.
مفهومي است و تقابل مفهـومي معطـوف بـه تغـاير     خاطر تقابل  شك تقابل دو چيز به بي

يي است كـه در مفاهيمشـان    ها مفهومي است. يعني تقابل دو شيء متقابالن، به جهت تفاوت
ي مفهومي است كه تقابل ميان دو شيء شـكل گرفتـه و    ها واسطه تفاوت وجود دارد. يعني به

 اگـر  نه. يا هستند وجودي دو هر يا متقابل، ء شي زيرا دو«شود؛  به اقسام چهارگانه تقسيم مي
 دو هـر  حـال  ايـن  كـه در  است ديگري تعقل بر متوقف يكي تعقل يا بودند، وجودي دو هر

 دو هـر  اگـر  باشند. مي متضاد دو هر نيستند كه ديگري تعقل بر متوقف يا و هستند، متضايف
 ديگـري  و عـدمي  يكـي  پـس  باشـند،  عدمي توانند نمي دو هر آنكه دليل به نباشند، وجودي
 محـل  بـا  اگر. نه يا و سنجند مي قابل محل به نسبت را دو هر يا حال، اين در. است وجودي

است كه از آن به تناقض يـاد   ايجاب و سلب تقابل وگرنه ملكه، و عدم شوند، سنجيده قابل
). بنابراين اقسام تقابل بنـا بـر تعريـف و    63، ص1ق، ج1417(صدرالدين شيرازي، » شود مي

انواع چهارگانه تناقض، تضاد، عـدم و ملكـه و تضـايف     تقسيمي كه صورت گرفته، بهسبر و 
) و ايــن تقســيمات 492ق، ص1413؛ حلــي، 137ق، ص1405شــوند (فاضــل،  متنــوع مــي

، 22، ج1386شود (جوادي آملـي،   چهارگانه تقابل، حصر عقلي بوده و با متد عقلي ثابت مي
  كار نيست.) و قسم ديگري كه قسم پنجم باشد در 180ص

شناسي لغوي كه پيرامون دو واژه ظهـور و غيبـت صـورت گرفـت و بـر       بر اساس مفهوم
اساس تعاريف اجمالي كه پيرامون تقابل چهارگانه ارائه شد، شايد به راحتي بتوان به اين نتيجه 

دو، نسبت تضايف و عدم و ملكه نيست. يعنـي ظهـور و غيبـت، نـه       رسيد كه نسبت ميان آن
ستند و نه عدم و ملكه. اما نسبت به دو قسم ديگر، تقابل يعني تناقض و تضاد كـه  متضايفان ه

دو   گر انطباق ميان آن كدام يك بيشتر بيانگر رابطه ظهور و غيبت بوده و كدام يك بيشتر توجيه
شناسـي متناقضـان آمـده ـ دو شـيء متنـاقض هميشـه         چه در مفهوم شك ـ چنان  باشد. بي مي

ر وجودي و عدمي است و از صدق يكي كذب ديگري و از كـذب يكـي   اختالفشان در دو ام
). نه اجتمـاع آن دو شـيء ممكـن    79، ص5، ج1379آيد (مطهري،  دست مي  يگري بهصدق د

شود  شناسي متضادان گفته مي است و نه ارتفاعشان؛ مثل زوجيت و فرديت اعداد. اما در مفهوم
كي كذب ديگري و از كذب يكي صـدق  كه اختالفشان در دو امر وجودي است و از صدق ي
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شود ولي [در صورت اعتقاد به] كذب هر دو، ممكن است شق سومي را به  ديگري حاصل مي
پس تفاوت اساسي «وجود آورد؛ يعني اجتماعشان ممكن نيست، ولي ارتفاعشان ممكن است. 

ند و اگر ميان متضاد با متناقض در اين است كه اگر هر دو شيء وجودي بودند، متضادين هست
  ).370، ص1، ج1378(موسوي خميني، » يكي وجودي و ديگري عدمي بود، متناقضين هستند

ي آن دو، بايـد ديـد    هـا  ي متضاد و متنـاقض و تفـاوت   ها بعد از بيان تعاريف و شاخصه
سازگاري دارد. بـر    ها مفاهيم ظهور و غيبت با كدام تعاريف فوق هماهنگ و با كدام شاخصه

كه گذشت ـ ظهور به معناي آشـكار شـدن و غيبـت بـه معنـاي        شناسي ـ چنان  اساس مفهوم
شود يك شيء ظهور دارد، يعني آشكار و عيـان بـوده    گفته مي مخفي بودن است. يعني وقتي

و مخفي و پنهان نيست. پس ميان دو واژه ظهور و غيبت نسبت تقـابلي وجـود دارد و ايـن    
ي متناقضين (امتناع اجتماع و امتناع  ها تقابل نيز به نوع تقابل سلبي و ايجابي است و شاخصه

و همچنـين  » نه ظاهر باشد و نه مخفي«ود يك شيء ش ارتفاع) در اينجا وجود دارد؛ زيرا نمي
رو،  ايـن از». باشـد و هـم آشـكار   هم مخفي «شود يك شيء در يك زمان و در يك حال  نمي

تقابلي كه ميان ظهور و غيبت وجود دارد، تقابل سلبي و ايجـابي اسـت؛ همـان تقـابلي كـه      
  باشد. گر متناقضين مي تفسيرگر و توجيه

گيرند، اين نتيجه  و غيبت با رويكرد تناقضي مورد سنجش قرار ميبنابراين وقتي كه ظهور 
سازي ظهور بايد بيشترين توجه ما به غيبت و عوامـل غيبـت    آيد كه در مورد زمينه دست مي به

  دارد.  باشد؛ زيرا رفع غيبت، ظهور را به دنبال دارد و رفع ظهور، غيبت را به تحقق وا مي

    تحقق ظهور با رفع علل غيبت
تـرين   ميان سه مؤلفه اساسي غيبت (علت غيبت، حكمت غيبت و غايت غيبت)، اساسـي در 

كه بيـان گرديـد،    باشد و چنان ترين تأثيرگذاري در رخداد ظهور، علت غيبت مي نقش و مهم
علل غيبت مربوط به فعل مردم و غايت غيبت مربوط به فعل خدا و حكمت غيبـت مربـوط   

با عملكرد منفي، عليـت را بـراي رخـداد غيبـت بـه بـار       باشد. يعني مردم  به اصل غيبت مي
آورند و بعد از عملكرد منفي مردم، خداوند با پنهان كردن امام، مردم را نسـبت بـه نقـش     مي

دهـد. بنـابراين اصـل اساسـي در      منفيشان تنبيه و مجازات نموده و غايت غيبت را شكل مي
عملكـرد منفـي مـردم بـه وجـود      واسـطه   گيري غيبت، علل غيبت است كه اين علل به شكل
آيد و ازآنجاكه هميشه وجود معلول و عدم آن دائر مدار وجود علـت و عـدم آن اسـت،     مي

وقتي عليت غيبت كه همان نقش منفي مردم است برداشته شده و عملكرد مثبـت جـايگزين   
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  شود. آن شود، قطعاً غيبت از بين رفته و ظهور جايگزين آن مي
... بـه نـوعي نقـش بسترسـازي      ي تمحيص، تمييز، تغربل واما نقش حكمت غيبت، يعن
نمايد. يعني مردم وقتي كه در فضاي غيبـت زنـدگي كـرده و     براي رفع علل غيبت را ايفا مي

طـور   فشارهاي مضاعف اين عصر را تجربه نمايند، اين فشارها و اين تنگناهاي اجتماعي بـه 
شـك وقتـي مـردم از     كشاند. بـي  مي گري و پاكي گري، غربال قهري آنها را به سوي تمحيص

سـوي   طور قهري بـه  ...) استفاده و بهره بردند، به گري و فوايد و خواص اين عصر (تمحيص
(يعنـي خودسـازي،     هـا  دارنـد كـه ايـن شاخصـه     خودسازي، آمادگي و شايستگي گام بر مي

قع بـا رفـع   نمايد. دروا سازي رفع عوامل غيبت را فراهم مي آمادگي و شايستگي مردم) زمينه
شود. بنابراين رفع غيبت به رفع عوامل آن وابسـته   عوامل غيبت، تحقق رخداد ظهور مهيا مي

  گيرد. است و رفع عوامل غيبت، نيازمند فراهم آمدن بسترهاست كه در عصر غيبت شكل مي
بنابراين براي رفع غيبت، بايد ابتدا عوامل غيبت را برطرف نمود و براي برطرف نمودن  

ي اسـت كـه بـه     ا غيبت، نياز به مساعدت حكمت غيبت، يعني آمـادگي و شايسـتگي  عوامل 
  شود. واسطه تمحيص، تمييز و تغربل حاصل مي

  نقش مردم در رفع عوامل غيبت  
گانه غيبت، دو مؤلفه علـت غيبـت و حكمـت     ي سه ها طور كه بيان شد، در ميان مؤلفه همان

مستقيماً و دومي غير مستقيم به نوعي مربوط بـه  غيبت به عمل خود مردم مرتبط است؛ اولي 
شود. مؤلفه سوم (يعني غايت غيبت) نيز مربـوط بـه فعـل خداسـت. بنـابراين       فعل مردم مي

باشد. اما حكمت غيبت، گـر   صورت روشن، منبعث از فعل مردم مي علت غيبت مسقيماً و به
بـا فعـل مـردم    چه از خواص و لوازمـات غيبـت و برخاسـته از اصـل غيبـت اسـت، ولـي        

توان گفـت دو مؤلفـه مزبـور     طور خالصه، مي دهد. به خودنمايي كرده و خودش را نشان مي
باشند و هم درواقـع، در رفـع غيبـت و رخـداد ظهـور       هم متعلق به فعل و عملكرد مردم مي

  نقش اساسي و محوري دارند.  
و شايسـتگي   سـاز آمـادگي   به بيان ديگر، حكمت غيبت (تمحيص، تمييز و تغربل) زمينه

باشـد. رفـع عوامـل     مردم بوده و آمادگي و شايستگي مردم بسترساز رفع عوامل غيبـت مـي  
شـود كـه در فراينـد همـه      غيبت، موجب رفع غيبت و رفع غيبت موجب رخداد ظهور مـي 

باشد. بنابراين مردم در رخـداد ظهـور    ي فوق نقش مردم نقش اساسي و محوري مي ها مؤلفه
  ي دارند.    نقش اساسي تأثيرگذار
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  نقش مردم در تحقق عوامل ظهور  
وگـوي انديشـمندان و    در طول تاريخ ِمهدويت، شرايط و عوامل ظهور هميشه مـورد گفـت  

) و خواجـه  41ص ق،1417 طوسـي، (اي نظير سيد مرتضـي و شـيخ طوسـي     عالمان گذشته
يـز  دوران معاصـر ن ... بوده است و در  و )285ص ق،1413 نصيرالدين طوسي (عالمه حلي،

    اند. ... به آن پرداخته و )400ص ،1382 صدر،(محمد صدر بزرگاني چون سيد
 مـواردي  كنيم، مي بيان اينجا در آنچه« :است آورده چنين غيبت كتاب در 1طوسي شيخ

 آن بيـان  بـه  يتلخـیص الشـاف كتـاب  در ما و الـذخیره كتاب در را آن 1مرتضي سيد كه است
  :كند با وجود سه مؤلفه اساسي تحقق پيدا مي امام)كه تصرف امام (ظهور  ايم پرداخته

  .  است امام فرينش آ  ايجاد دارد، ارتباط خدا به يك) آنچه
  .است آن رساندن انجام به و امامت و رهبري مسؤليت دارد، ارتباط امام به آنچه دو)
 برابر دربودن  تسليم و امام پشتيباني و ياري به تصميم دارد، ارتباط مردم ما به آنچه سه)
  ).42ق، ص1417اوست (طوسي،  فرمان

سپس ايشان تأكيد دارند كه شرط اول و دوم تحقق پيدا كرده و تنها يك شرط مانـده تـا   
بستر رخداد ظهور فراهم شود. اين همان وظيفه و رسالت مردم اسـت. يعنـي اگـر يـاري و     

كند (همان،  پيدا مي آمادگي مردم (شرط سوم ظهور) تحقق پيدا كند، ناگزير، ظهور نيز تحقق
  ).  44ص

 تجریـداالعتقادبـا بيـان ديگـري در كتـاب      1همين مطلب را خواجه نصيرالدين طوسـي 
  مطرح نموده است. 

در شرح سخن خواجه بحث لطف بـودن امـام را مطـرح     المراد کشف در  1عالمه حلي
گويد اصل وجود امام براي بشريت لطف است و تصرفات امام (ظهـور امـام) در    كرده و مي

بينيم االن مردم از اين لطـف الهـي محـروم     امور اجتماعي مردم لطف ديگري است و اگر مي
وتاهي و عـدم آمـادگي اسـت    خاطر ك را در ميان خود ندارند، به هستند و ظهور امام زمان

(حلي،  »االمـام المن و تعالي الله المن منهم، الکامل اللطف منع فکان«گردد:  كه به مردم باز مي
ي بارزي در اين خصوص وجود دارد كـه   ها در طول تاريخ اسالم، نمونه). 285ق، ص1413
ول بيسـت و پـنج   در طـ  7ها را ذكر كرد؛ مثالً چرا امامت و واليت امير مؤمنـان  توان آن مي

كـه   سال در جامعه اجرايي نشد؟ چرا واليت و امامت ايشان به منصه ظهور نرسيد، درحـالي 
نيـز در ايـن    7خداوند درواقعه غدير ايشان را به امامت منصوب كرده بود و همچنين علي
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امر كوشا، توانا و مطيع امر خداوند در پـذيرش ايـن مسـئوليت بـوده اسـت؟ چـرا واليـت        
  معه اجرايي و عملياتي نشده است؟ حضرت در جا
تنها به يك چيز باز   ها و همه اين محروميت  ها توان گفت كه همه اين نقيصه در پاسخ مي

و عدم آمادگي مردم اسـت. بنـابراين آمـادگي و اقبـال عمـومي        ها گردد كه همان كوتاهي مي
معـه و مهيـا شـدن    مردم، از جمله شرط الزم (نه كافي) در به ظهـور رسـاندن امامـت در جا   

ــ كـه يكـي     ي تصرف و سرپرستي امام در جامعه است كه در كنار دو شـرط قبلـي   ها زمينه
مربوط به خدا و ديگري مربوط به امام بود ـ شروط كافي را كه همان علت تامه باشد تحقق  

  بخشند. مي
شود  مي تنها عاملي كه مانع ظهور امام زمان الغیبـهشيخ طوسي در جاي ديگر از كتاب 

ق، 1417(طوسـي،  » العله تمنع من ظهـوره اال خوفـه علـي نفسـه مـن القتـل«داند:  را خوف مي
). به تعبير ديگر، وقتي مردم آماده ظهور نباشند و با اقبال و اشتياق بـا امـام برخـورد    329ص

نكنند، نسبت به امام كه آخرين حجت خدا بر روي زمين است بي مهري كرده و جـان او را  
رو،  نمايند. از ايـن  اندازند و بسان حجج گذشته، يا او را مسموم و يا مقتول مي ميبه مخاطره 

امام از اينكه قبل از آمادگي كامل مردم در ميانشان حضور و ظهور عادي پيدا نمايـد، خـوف   
  عقلي دارد.

، شرايط و اركان ظهور را بـه اقسـام چهارگانـه    غیبت کبـریدر كتاب  1سيدمحمد صدر
يكي را مربوط به خدا و ديگري را مربوط به امام و دو تـاي ديگـر را مربـوط    تقسيم كرده و 

دارد آن چيزهاي كه مربوط به خدا و امـام اسـت تحقـق     به مردم دانسته است. وي اذعان مي
، 1382تحقـق پيـدا نكـرده اسـت (صـدر،       پيدا كرده، ولي آنچه مربوط به مردم است هنـوز 

رده و مردم به تمام معنا آماده بودند، حتمـاً غيبـت و   )؛ زيرا اگر آمادگي تحقق پيدا ك400ص
  زيستي شده بود.   زيستي امام تبديل به ظهور و جلوت پنهان

كند  بخشي ظهور را تضمين مي ترين شرطي است كه تحقق بنابراين آمادگي مردم، اساسي
صادر شده نيـز بـه همـين     :و روايات مختلفي كه در اين خصوص از حضرات معصومين

)، امتحان و 307، ص1397بينيم آمادگي ياران خاص (نعماني،  شاره دارند؛ مثالً اگر مينكته ا
) و يا معرفت و شناخت منتظران شرط ظهـور تلقـي   346، ص2، ج1377تمحيص (صدوق، 

شده، همه و همه به نحوي اشاره به آمـادگي دارد. درواقـع، آمـادگي مـردم يگانـه شـرط و       
  آورد.   غان مياي است كه ظهور را به ارم قاعده
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  گيري بندي و نتيجه جمع
ي غيبـت، نظيـر چيسـتي غيبـت،      هـا  با بررسي و تحليل مقوله غيبت، پي بـه ابعـاد و مؤلفـه   

شناسـي غيبـت توجيـه     چگونگي غيبت و چرايي غيبت خواهيم برد. با چيستي غيبت، مفهوم
مـالء  شود و با چگونگي غيبت، كيفيت غيبت يعني غيبت حقـوقي و غيبـت حقيقـي بـر      مي
شود. با بررسي و تحليـل   شود. با چرايي غيبت نيز علت، حكمت و غايت غيبت تبيين مي مي

شـود. علـت    گانه چرايي غيبت، جايگاه و نقش تأثيرگذار هر كدام نمايـان مـي   ي سه ها مؤلفه
غيبت مربوط به فعل مردم، غايت غيبت مربوط به فعل خدا و حكمت غيبت مربوط به اصل 

ي  هـا  كنـد. در ميـان مؤلفـه    مستقيم با فعل مردم ارتباط بر قرار مـي طور غير غيبت است كه به
گانه مزبور، مؤلفه اول كه علت غيبت باشد در رخداد ظهور نقش اساسـي و مهمـي دارد.    سه

باشـد. بـه    ساز رخداد ظهور مي يعني علت غيبت كه مربوط به فعل مردم است، درواقع زمينه
صورت سلسله مراتبي، بـه قـرار ذيـل     بت تا رخداد ظهور بهگيري غي بيان ديگر، فرايند شكل

  است:  
 كند. . غيبت به واسطه عملكرد منفي انسان تحقق پيدا مي1

 . عملكرد منفي انسان عامل تحقق غيبت است.2

 . رفع عوامل غيبت، رفع غيبت را به همراه دارد.3

  بخشد. . رفع غيبت، رخداد ظهور را تحقق مي4
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