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تبیین مسئله مهدویت در رویکرد امام صادق
بر مبنای کتاب الغیبه نعمانی
سید محمدتقی موسوی کراماتی
چکیده
مسئلس مهدومت از بمیانیهرین اصول اعتقادی شیعس است .چمدا کلس بلا ایلن
اصلللل ملللیهلللوا هملللایزی خلللاص میلللا هشلللیع و دمگلللر مکاهلللب باو مملللد بلللس
موعللودگرایی مالحظللس کللرد .شللیعس پرچمللدا قرائتللی خللاص از موعللودگرایی د
چهلللا چوب بلللاو بلللس مهلللدومت شخصلللی و موبلللود بلللودهاسلللت .د دو ه املللام
صللادق بمللابر فضللای بللاز سیاسللیی فرصللتی مغتللمم بللس دسللت آمللد هللا امشللا
نسلبت بللس گذشللتسی بللا شلکل وشللنهللری بللاو بلس مهللدومت ا بازنمللایی نمامللد.
نوشللتا پللی و مللیکوشللد بللا ومکللردی هحلیلللی بللا اسللتماد بللس کتللاب نعمللانیی
ومکللرد امللام صللادق ا د بللا ه مسللئلس مهللدومت هبیللین نمامللد .نعمللانی از
علملللای متقلللدم شلللیعس د کتلللاب الغیبللسی بخللل زملللادی از واملللتهلللای املللام
صادق ا گلرد آو دهاسلت .بلر اسلا ایلن کتلابی ومکلرد املام صلادق ا
مللیهللوا د سللس محللو انکللا یی اثبللاهی و هبییمللی بللس بح ل گذاشللت .ومکللرد
انکا ی بازهاب نفی حرکتهای موعودگرامانس دو ه امام صادق است کس بس
صو ع کلی د دو بخ انکا فردی و انکا فتلا ی ظهلو کلردهاسلت .ومکلرد
اثبلاهیی سللس وبللس اثبلا وبللود حضللرع مهلدیی غیبللت حضللرع مهللدی و
انتظا فرج ا د بر میگیرد .ومکرد هبییمی شلامل معرفلی حضلرع مهلدی ی
غیبلت حضلرع مهلدی و عالئلم ظهلو ملیشلود .ایلن ومکلرد موبلب پدمللد
آمد مک مکتب خاص فکری و اعتقادی د با ه مسئلس مهدومت شد.
کلیدواژهها :کتاب الغیبسی نعمانیی مکتب بعفریی مهدومت.
 .1دکتری علوم قرآ و حدم
ها مخ د مافت98/3/30 :

دانشگاه قمmusavi.keramati@yahoo.com .

ها مخ پذیرش98/6/14 :
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درآمد
ومک للرد گس للترده و فرا گی للری نس للبت ب للس بس للیا ی از عل للوم مانم للد

د زم للا ام للام ص للادق

خداشماسیی اوصاف الهیی ببلر و اختیلا ی و اماملت و اوصلاف املام پدملد آملد .مهلدومت نیلز بملابر

فعالیتهای عملی و حتی بمب های سیاسی کس ذیل آ انجام گرفلت د ایلن عصلر بلس صلو ع

هخصصی و فرا گیری بسا مک شتس علمی پی نهاده شد .بلا نظلر بلس حلواد ایلن برهلس از هلا مخی
همچللو قیللام زمللد و نف ل

زکیللسی وشللن مللیشللود کللس دو ه امللام صللادق

مسلئلس بللودهاسلت .شللامد هلا پللی

بللس شللدع د گیللر ایللن

از آ ی هلا مخ اسللالم چملین ومکللردی از حیل ابتمللاعی د بللا ه

مهدومت بس ماد نداشتس باشد اما هحوالع این دو ه بس گونسای قلم خلو د کلس مسلئلس مهلدومت د

کانو هوبس گروههای ابتماعی و دممی بای گرفلت .از ایلن و مکلی از سلؤاالع بلدی ایلن عصلری

مهدومت بود .از میا

واملتهلایی کلس نعملانی د الغیبلس آو ده طلرح بیسلت پرسل

نوعی وامتگر فضای فکری بامعس آ

اسلت کلس بلس

وز است .نو پرس های مطرح شده بلس دو بخل

کللی

قابل للل هقس ل للیم اسل للت .اول پرسل ل ل هل للای اه ل للل سل للمت (نعم ل للانیی )261-260 :1397ی و دوم
پرس های شیعیا است .این مقالس برآ است کس چگونگی ومکرد امام صادق

متالطم سیاسی و اعتقادی ا با نظر بس کتاب الغیبس نعمانی مو د بر سی قرا دهد.
سال پنجم ،شمتتاره هشتم ،بهار و تابستان 1398

چمد اثر د این با ه نوشتس شلدهاسلت کلس بلرای نمونلس ملیهلوا بلس کتلاب غیبلت االملام المهلدی

عمد االمام الصادق اثر ثلامر هاشلم العمیلدی اشلا ه کلرد .وی بلس صلو ع کللی د سلس محلو شلماخت

حض للرع مه للدی قب للل از والدعی اندمش للس غیب للت قب للل از وق للو آ و نقل ل

ام للام ص للادق

د

پاسخگویی بس شبهاع غیبت و امام غائب بس این موضو پرداختس است .آنچس این نوشلتا ا بلا
کتاب مذکو متفاوع میسازد نگلاه فتلا ی بلس ومکلرد املام صلادق

د قبلال مسلئلس مهلدومت

است د حالی کس اثر ثامر هاشم عمیدی از ممظر فکری و نظری بلس ایلن موضلو نگرمسلتس اسلت.

مقالس «هحلیلی د با ه احادم غیبت د کتاب الغیبس نعمانی» نوشتس کلاظم قاضلی زاده و علیرضلا

مختلا ی اثلر دمگللری اسلت کللس د ایلن موضللو بلس شللتس هحریلر د آمللده اسلت .ایللن مقاللس مسللئلس

حی للرع ش للیعس د آغ للازین وزه للای غیب للت حض للرع مه للدی
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د آ برهس

ا بر س للی ک للرده و ه للالش ک للرده

پاسخگوی شبهاهی باشد کس هولد امام عصر ا بر طب عقیلده شلیعس ممکرنلد .مؤلفلا ی مقاللس ا بلر
اسلت سلاما دادهانلد.

اسا باب دهم کتاب الغیبس نعمانی کس د با ه غیبت حضرع مهدی
ً
وشن است کس مقالس باال نیز با این نوشتا کامال متفلاوع اسلت؛ زیلرا ایلن نوشلتا از نظلر موضلوعی

بزیللیهللر و از حی ل محتللوایی کلللیهللر از مقالللس «هحلیلللی د بللا ه احادم ل غیبللت د کتللاب الغیبللس

نعمانی» است.

کتاب الغیبه
الغیبس از کهنهرین آثا د موضو مهدومت است .اهمیت ایلن اثلر از آ

و اسلت کلس د فاصللس

کوهاهی از غیبت صغری بس نگا ش د آمد .د واقع کتاب الغیبس د مرز زمانی غیبت صغری و آغلاز

دو ه غیبت کبری هألیف شد .نعمانی د بخشی از کتاب اشا ه کردهاست کس ا کمو هشتاد و چملد

سال از عمر امام زملا ملیگلذ د کلس ایلن سلخن قرابلت زملانی او ا بلا دو ا غیبلت صلغری نشلا

مللیدهللد (نعمللانیی  .)157 :1397بللا هوبللس بللس بامعیللت کتللاب و همچمللین شخصللیت نگا نللده
الغیبسی از گذشتس ها کمو د کانو هوبس مطالعاع مهدومتپژوهلی قلرا گرفتلس اسلت .نجاشلی کلس

خود از نومسمدگا گرانقد آ زما استی د معرفلی شخصلیت نعملانیی او ا بلا اوصلافی ممتلاز و

عالی ستوده است« :شیخ من أصحابما عظیم القد شرمف الممزل صحی العقیدة کثیر الحدم »

(.)383 :1407

همللس عبللا عهللایی کللس نجاشللی بللرای معرفللی نعمللانی از آنهللا اسللتفاده کللرده همچللو شللیخی

عظیمالقد ی شرمفالممزللسی صلحی العقیلده از فلاخرهرین کلملاهی اسلت کلس د دانل

هوثی مک محد بس کا گرفتس میشود.

بلال بلرای

میکمد کس کتاب الغیبس نزد او موبود است (هما ).
شیخ مفید نیز د بیا

وامتهایی کس از حضلرع مهلدی

گلرد آو ده بلس کتلاب الغیبلس ا بلا

دادهاسللت .او بللس ایللن نکتللس هصللرم مللیکمللد کللس کتللاب الغیبللس نعمللانی بللس هفصللیل د بللا ه حضللرع

مهدی سخن گفتس است (مفیدی اال شاد.)349/2 :
ً
ماندگا ی این اثر قطعا نتیجلس ملک سلسللس علواملی خلاص اسلت کلس آ

ا هلا حلد ملک اثلر برهلر

علمی باال بردهی بس گونسای کس د طول ها مخی نظر پژوهشگرا عرصس مطالعاع مهدومتپژوهلی

ا بللس خللود معطللوف داشللتس اسللت .از آ میللا مللیهللوا عللواملی چللو نزدمکللی بللس دو ه غیبللت

صلغریی کثللرع واملاعی کثللرع طلرق بللرای ببلرا ضللعف اوملا (نللاد یی 1391؛  )181و نظللم و

تبیین مسئله مهدویت در رویکرد امام صادق ...

نجاشی سس کتاب الغیبسی الفرائض و الرد علی االسلماعیلیسی از آثلا نعملانی معرفلی کلرده و هصلرم

چیدما هحسینبرانگیز بخ های کتاب ا برشمرد.
رویکرد امام صادق
امام صادق

به مهدویت

د مقام هبیلین اصلل مهلدومت بلا هوبلس بلس ضلرو عهلایی کلس پدملد آملده بلودی

ومکردی اهخاذ کرد ها با نیاز عقیدهی موبود متماسب باشد .موابهس امام صادق

با این اصل

اعتقادی شیعسی از سس ممظر ومکرد انکا یی ومکرد اثباهی و ومکرد هبییمی قابل بر سی است.
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الف) رویکرد انکاری

امام صادق

د پی

نسبت بس برما های انحرافی موعودگرامانس د ابعاد مختلفی ومکلرد انکلا ی

گرفتمد .با هوبلس بلس حرکلتهلایی کلس د آ املام شلکل گرفتلس بلود سیاسلتهلای انکلا ی

امام صادق

نیز متماسب با آ بس دو صو ع انکا فردی و انکا فتا ی بروز مافتس بود.

-1انکار فردی

مدعیانی بس نلام مهلدی موعلود

د بامعلس آ

وز بلس پلا خاسلتس بودنلد کلس از مهمتلرین آنهلا

میهوا بس برما زمدمس و اسماعیلیس اشا ه کرد .امام صادق

بامعس شیعی ا از گرومد بس آنها بازدا د.

با وشهای مختلفلی کوشلید هلا

-1-1زید

د مکلی از وامللتهلایی نعمللانیی از ادعلای زمللد بللن عللی مبملی بلر مهللدومت ملاد شللدهاسللت .د

ممابع ها مخی غیر زملدی نشلانی از ایلن ادعلا نیسلت .د میلا زملدمانی نیلز کلس گرامشلی بلس غیبلت
دا ندی قائل بس غیبت محمد بن عبداهلل (نف
امام للت نفل ل

زکی للسی معتقدن للد وی ب للس قت للل نرس للیده و زن للده اس للت و وزی ظهل لو خواه للد ک للرد

سال پنجم ،شمتتاره هشتم ،بهار و تابستان 1398

(شهرس ل للتانیی 185 /1 :1364ی بغ ل للدادیی 23 :1408ی قاض ل للی عب ل للدالجبا ی .)184 /20 :1965
گروهی نیز بر آنمد مهدی موعودی محیی بن عملر فرزنلد محیلی بلن حسلین بلن زملد بلن عللی اسلت

(بغدادیی 159 :1408ی مفیدی الفصول العشره.)110 :
-2-1محمد بن عبداهلل (نفس زکیه)

قیام نف

زکیلسی از قلویهلرین هفکراهلی اسلت کلس بلس نلام مهلدی موعلود د هلا مخ اسلالم ظهلو

کرد .گستردگی این هفکر د گفتگوی عبداهلل بن بعفر بن عبداهلل بلن مسلو بلا بعفلر بلن سللیما

والی مدممس آشکا میشود .وقتی والی مدممس از عبداهلل بن بعفر پرسید چلرا بلا ایلن هملس فضلل و

علم بس نف

زکیس پیوستس است .د پاسلخ اظهلا داشلت همگلام خلروج او هردملدی نداشلتم کلس او

هما مهدی موعود اسلت املا پل
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زکیس) هستمد .با ودمس از فرق زمدمس د خصوص

از آنکلس کشلتس شلد بلس اشلتباهم پلی بلردم (ذهبلیی /9 :1413

 .)22پد او نیز بر این باو بودهاست و بلا هملین شلعا ملردم ا بلس سلوی فرزنلدش فلرا ملیخوانلده
َّ
َّ ً
محملدای فقلد علملتم َأنلس المهلد َّی»
است کس او مهدی اسلت و باملد بلا او بیعلت کلرد« :فهل ََّلم نبلامع
(ابوالفرج اصفهانیی بیها.)224 :

بما بس گزا شهای ها مخیی امام صادق

نیز برای بیعت با نف

زکیس دعوع شد اما امشلا

قاطعانس پذیرش چمین بیعتی ا د کرد (هما ی  .)226آنچس باع شدهبود ها علدهای بلس چملین

باو ی از مهدی بود نف

زکیس برسمد وبود خالی سلیاه بلر کتلف او و همچملین همملامی وی بلا

گفتگویی با امام صلادق

از برملانی بلس نلام مغیرملس از فلرق مشلهو غلالعی خبلر ملیدهلد کلس بلس

نللام مهللدی موعللود اسللت (همللا ی  .)211طب ل
مهدی بود نف

وامتللی ممللد ج د الغیبللسی یزمللد بللن ابللیحللازم د

زکیس باو داشلتسانلد (آملدیی  .)54 /5 :1423املام صلادق

ماد امام زما کمیز و اسیر است چمین نسبتی ا از اسا

بلا بیلا اممکلس

انکا کردند (نعمانیی .)230 :1397

-3-1اسماعیل

نعمانی د الغیبس بابی ا بس صو ع مستقل هحت عموا «فی ذکر إسماعیل بلن أبلی عبلد اهلل و

الدال لل عللی أخیلس موسلی بللن بعفلر» گشللوده و د ایلن فصلل  9وامللت نقلل کللرده اسلت (نعمللانیی

.)324 :1397
پ

از امام صادق

د میا شیعیا فرقسای بلس نلام اسلماعیلیس پدملد آملد .فرقلسای کلس بلس

امامللت اسللماعیل فرزنللد بللز

امللام صللادق

معتقللد شللدند .البتللس آنللا نیللز بللس چمللدین فرقللس

انشعاب پیدا کردند کس مکی از آنلا بلس نلام اسلماعیلیس خلال ،شلهرع مافتملد .اسلماعیلیس معتقلد

بودند اسماعیل از دنیا نرفتس و هملوز زنلده اسلت و وزی ظهلو خواهلد کلرد (نلوبختیی 68 :1404؛

کللردهاسللت (نعمللانیی  .)329-327 :1397وشللن اسللت کللس او بللس دلیللل وبللود فرقللس اسللماعیلیس

چمللین وامللاهی ا بمللع کللرده اسللت .بللس نظللر مللی سللد شللیعیا آ زمللا بللس سللبب بز گتللر بللود
ی بس امامت اسماعیل گرام

اسماعیل از سایر فرزندا امام صادق

بیآنکس نصی بر امامت او داللت کمدی شیعیا او ا امام پ

پیدا کرده بودنلد .از ایلن و

از امام صادق

پمداشتمد .مکلی از

وامتهایی کس نعمانی با ذکر آ بس خوبی چمین مسئلسای ا هرسیم کردهی وامتی است کس د آ

اسلماعیل بلن عمللا د حضلو املام صللادق

هوحید و نبوع و امامت بیا کرد .پ
کردی اعالم کرد پ

باو هام

از امام صادق

اعتقلاداه

ا عرضلس کللرد .او نلو بلاو ش ا د بللا ه

از آنکس بس امامت سید و بس نام هر کدام از اماملا هصلرم

بس امامت اسماعیل معتقد اسلت .املام صلادق

بس بز امامت اسماعیل ا هأیید کرد (نعمانیی .)324 :1397

نیلز هملس

مسللئلس دمگللری کللس بللس نظللر مللی سللد طب ل آنچللس نعمللانی از آ خبللر داده اسللت د ایللن مللابرا

بیهأثیر نبوده شائبس وصیت امام صادق

بس امامت اسماعیل باشد .ولید بن صبی طبل ایلن

وامللت مللیگومللد بللا فللردی بللس نللام عبللدالجلیل د بللا ه ایللن قضللیس بح ل کللردم او گفللت کللس امللام

صللادق

بللس اسللماعیل وصللیت کللردهاسللت .وقتللی مللابرا ا بللس امللام صللادق

تبیین مسئله مهدویت در رویکرد امام صادق ...

اشللعری قمللیی  .)80 :1360نعمللانی د  4مللو دی معمللی احادم ل شللما ه 5ی 6ی 7ی  9از ایللن بللابی
ً
بیهی اشا های بس قضامای مهدومتی صرفا واماهی د بهت اثباع امامت امام کاظم ا ذکر

گفللتم امشللا د

63

وا کم

بس این قضیس چمین گفتمد :ای ولید نسی بس خدا سوگمد ا گر چمین کا ی کردهام بس اماملت
وصیت کردهام (نعمانیی .)326 :1397

ابالحسن موسی

د دو وامت دمگر بلس شلرح ملابرای دفلن اسلماعیل فرزنلد املام صلادق

مکی از این وامتها آملده کلس املام صلادق

حمت و مغفرع کرد (نعمانیی .)327 :1397
وامتلی دمگللری اهتمللام بللدی امللام صللادق

طب این وامت امام صادق

پرداختلس اسلت .د

بلاالی قبلر فرزنلدشی بلرای او از د گلاه الهلیی طللب
ا بللرای اثبللاع مللر اسللماعیل نشللا مللیدهللد.

هر آنچلس بهلت فلع ایلن فهلم ناد سلت الزم بلود بلس کلا بسلت هلا

کسی دچا اعتقادی ناد ست د این با ه نگردد .حضرع صادق

همگامی کس سی نفر د خانلس

او حاضر شدند بس داوود بن کثیر قی گفت پلرده ا از وی اسلماعیل کملا بلز هلا از نزدملک بلدو

هللی پوششللیی مللر او ا بمگللری .پ ل

شاهد مر اسماعیل باشمد .امام صادق

از آ ی از همللس حاضللرا د بلسللس خواسللت هللا از نزدمللک
بس همین نیز ا کتفا نکرد پ

از کفن کرد اسماعیل

از مفضللل خواسللت هللا کفللن ا از صللو ع او بللاز کمللد .بللس مفضللل گفللت :اسللماعیل زنللده اسللت مللا
از آ نیللز همگللامی کللس اسللماعیل ا د قبللر گذاشللتمد

مللرده؟ مفضللل گفللت :او مللرده اسللت .پلل
ً
مجددا از مفضلل خواسلت کفلن از وی او بگشلامد و از هملس حاضلرا خواسلت هلا از نزدملک بسلم

سال پنجم ،شمتتاره هشتم ،بهار و تابستان 1398

بیبا اسماعیل ا بمگرند س

بس بمع گفت آما او زنده است ما مردهی همس بس مر اسلماعیل

گواهی دادند .بس دنبال آ امام صادق

چمین گفتمد« :پرو دگا ا شلاهد بلاش و شلما نیلز شلاهد

باشید بس زودی باطل اندمشا هردمد میکممد و میخواهمد نو خدا ا با دهانشا خاموش کممد.
سل

بللس موسللی

ناخرسمد باشمد».
املام صلادق

همگا

اشللا ه کللرد و گفللت خداونللد نللو ش ا کامللل مللیکمللد ا گرچللس مشللرکا از آ

پل

از آنکللس خلاا بلر فرزنللدش مختملد بلاز هلم همللین مسلئلس ا هکلرا کللرد .و

ا بر مر اسماعیل شاهد گرفت و فرمود« :این مرده حموط شلده و کفلن شلده د قبلر چلس

کسی است؟ گفتیم :اسماعیل .گفت :خداوندا هو شاهد باش» (نعمانیی .)327 :1397
با وبود اقداماع وشمگرانس امام صادق

ی باز هم عدهای بس امامت اسماعیل گرومدنلد .بلس

گزا ش شیخ مفید آنها گروهی بیخبر بودندکس نس د برگس نزدمکا امام صادق
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اوما امشا بس شما می فتمد (مفیدی اال شاد.)210 /2 :

بودنلد و نلس از

-2انکار رفتاری

دو ه امام صادق

دو ه شتابزدگی ها مخ شیعس برای ظهو مهلدی موعلود

اسلت .هملین

امر موبب شد ها بامعس شیعی د حرکتهای ابتماعیی دچا فتا هلای عجوالنلس شلود .هلر چملد

نمللیهللوا ش للرام ابتمللاعی حللا کم ب للر آ دو ه خللاص زمللانی ا نادم للده گرفللت امللا ب للاز بللا ای للن

ح للالی چم للین هعجیل للی موب للب ش للد ه للا طمأنیم للس و ش للکیبایی د اهخ للاذ اهبرده للای مکتب للی از
عدهای گرفتس شود.

-1-2نفی تعیین وقت

مکی از اقلداماهی کلس املام صلادق

بهلت مقابللس بلا ایلن ونلد اهخلاذ کلردی نفلی هعیلین زملا

ظهللو اسللت .ایللن امللری فرهمگللی ا پدمللد مللیآو د هللا بامعللس شللیعی ا از فروافتللاد بللس فتا هللای
شتابزده موعودباو انس مصو کمد .نعمانی بابی ا هحت عموا «ما باء فی الممع عن التوقیلت و

التسمیس لصاحب االمر» (نعمانیی  )288 :1397گشوده کس حکامتگر گستردگی چملین اهبلردی از

بانب امام صادق

است .امام صلادق

د ایلن بلا ه فرملانی صلاد کلرد هلا بامعلس شلیعی ا از

موضع ممفعالنلس د قبلال حرکلتهلای هیجلانی و مقطعلی موعودباو انلس بلس ملک موضلع فعاالنلس و
هوشللیا انس سللوق دهللد .د مکللی از ای لن وامللتهللا امللام صللادق
محمد هر ک

چمللین فرمللا دادهاسللت« :ای

بس هلو از زملا ظهلو خبلر داد بلدو هلی هرسلی او ا هکلذمب کلن .زیلرا ملا بلس هلی

کسی وقت ظهو ا اعالم نکردهامم» (نعمانیی 289 :1397ی طوسیی .)426 :1411

مهدومت د این دو ه هبدیل بس مک مطالبس عمومی میا شیعیا شده بلود هلا آنجلا کلس حتلی

ش للیعیا د گمانلللسزنلللیهلللای موعودباو ان للساشلللا بلللس ظهلللو ام للام صلللادق

مینگرمستمد .چمین باو ی د پرس

ابلوحمزه از املام صلادق

نیلللز امیدوا انلللس

نملودا اسلت .ابلوحمزه د پلی

آ است کس ظهو د کدام مک از اماما هحق میمابدی امام صادق

ما فرزندش و ما نتیجس او

(نعمللانیی  .)215 :1397د گزا شللی دمگللر شخصللی بللس نللام خللالد بللن صللفا از امللام ص للادق

ا نفی میکملد بلس دنبلال آ ملیفرمامملد:

میپرسد کس آما قائم بس دنیا آمده است امام د پاسخ آ
ً
«ا گر او ا د ا میکردم قطعا همس عمر خدمتگزا ش ملیشلدم» (نعملانیی  .)245 :1397بلس نظلر
مللی سللد امللام صللادق

پل

تبیین مسئله مهدویت در رویکرد امام صادق ...

-2-2نفی تعجیل عجوالنه

از مشللاهده چمللین وضللعیتی بللر آ شللد هللا د مللک بسللتس معرفتللیی

ناشامستگی چمین هعجیلی ا بمماماند .امام صادق

بس ممظو از میلا بلرد چملین آسلیبی بلس

مقابللس بلا فتا هللای عجوالنلس برخاسلت و ایللن نلو فتلا ا مخللل باو هلای موعودگرامانلس خوانللده
است .امشا با امجاد این نو نهادسازی فتا ی د فرهمگ مهدومتی هر نو آسیبی کس بامعلس

شیعی ا دچا فتا های هیجانی میکرد با هدبیری هوشممدانس از میا برد .ایلن املر نیلز شلیعس ا

د همس حواد ها مخی بس مک ثباع و حلم فتا ی از اندمشس موعودگرامانس ساند .نعمانی بلابی
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گشوده است هحت عموا «ما وی فیما أمر بس الشیع ملن الصلبر و الکلف و االنتظلا للفلرج و هلرك
االستعجال بأمر اهلل و هدبیره» (نعمانیی  )194 :1397و عبا ع هرا االستعجال بر این امر دال للت

دا د .او د این باب از میا

نقل کلردهی پلمج واملت ا بلس چملین

وامتهایی کس از امام صادق

معمایی اختصاص داده است .البتس نعمانی د باب  16نیز سس وامت دمگر د ایلن موضلو آو ده
است (نعمانیی 288 :1397ی 294ی .)296

وامت زیر وضع ملتهب ابتماعی عصر امام صادق

از سللوی شللیعیا
صادق

و پیگیری حواد ظهو مهدی موعود

ا بللس خللوبی نشللا مللیدهللد .همچمللین ایللن وامللت چگللونگی مللدیرمت امللام

با نفی هعجیل عجوالنس و امجاد حلم موعودگرامانس ا نشا ملیدهلد .بلس نظلر ملی سلد

ظللرف زمللانی صللدو ایللن وامللتی همگللام قیللام عباسللیا و پدمللدا شللد پللرچمهللای سللیاه لشللکر
خراسانیا بس فرماندهی ابومسلم خراسانی باشلد .ابلوبکر حضلرمی ملیگوملد ملن و ابلا آنگلاه کلس
پرچمهای سیاه خراسا نماما شلد خلود ا بلس املام صلادق

بوما شدمم .امام صادق

سلاندمم و نظلر او ا د ایلن بلا ه

چمین فرمودند« :د خانسهامتا بمشیمید ا گلر ملا ا دمدملد کلس بلر گلرد

کسی بمع شدهامم آنگاه با سالح بس سوی ما بشتابید» (نعمانیی .)197 :1397

د وامتی دمگر پرسشگر مسئلس ظهو ی از طوالنی شد ظهو شکامت میکملد .املام صلادق

سال پنجم ،شمتتاره هشتم ،بهار و تابستان 1398

ویرانگری و نابودگری فتا عجوالنس ا با مفهوم هال کت هعبیلر ملیکملد« :آ زومملدا د وغ گفتملدی

هعجیلللگللرا هللالا شللدند و هسلللیمشللدگا نجللاع مافتمللد کللس بللس سللوی مللا بللاز خواهمللد گشللت»
(نعمانیی .)198 :1397

بمللابراین ومک للرد ام للام ص للادق

ممتظرانس است.

بللس ب للاو موع للود نف للی هعجیللل عجوالن للس و اثب للاع هعجی للل

ب)رویکرد اثباتی

امللام صللادق

بهللت هللواز بخشللی بللس بللاو مهللدومت همللس ابعللاد فکللری و فتللا ی آ

ا بللس

صللو ع فرا گیللر و ممسللجم بللس بامعللس شللیعس عرضللس کللرد هللا همللس ا کللا اندمشللس مهللدومت از گزنللد

همد وی و کمد وی مصلحتاندمشانس و باهالنس محفو بماند.
66

-1ظهور حضرت مهدی

د این ومکرد امام صادق

وامتل للی از امل للام علل للی

ظهو آ حضرع ا مک امر قطعی و حتملی معرفلی ملیکملد .د

چمل للین آمل للدهاسل للت« :خداونل للد د آخرالزمل للا مل للردی ا از فرزنل للدانم

برمیانگیزاند» (نعمانیی .)141 :1397

-2غیبت حضرت مهدی

غیب للت از دمگ للر مف للاهیمی اس للت ک للس املللام ص للادق

ب للس ص للو ع گس للترده ب للس آملللوزش آ

پرداختس است .از مک سو مهدومت ا بس عملوا ملک کلن پاملدا بهلت آملادگی شلیعیا د آمملده

ب للا غیب للت ام للام زم للا معرف للی ک للردی از دگ للر س للو ب للا ای للن اص للل ب للس ص للو ع غی للر مس للتقیم باط للل

بللود مللدعیا ظهللو عصللر خللوم

ا نشللا مللیداد .بللرای نمونللس آ حضللرع فرمللود« :بللرای

صاحب این امر غیبتی است کس د آ غیبلت چلا های بلز گوشلسگیلری نیسلت» (نعملانیی :1397

170؛ کلیمللیی 158 /2: 1429؛ طوسللیی  .)162 :1411د بللای دمگللری فرمللود« :ا گللر بللس شللما خبللر
سلید کلس صلاحبتا غیبلت کلردهاسلت آ

158 /2؛ طوسیی .)162 :1411
-3انتظار فرج

مفه ل للوم انتظ ل للا د براب ل للر نف ل للی ک ل للم

ا انکلا نکمیلد» (نعملانیی 148 :1397؛ کلیملیی :1429

هعجی ل للل عجوالن ل للسی چه ل للا چوبی مش ل للخ ،از ن ل للو

فتللا موعودباو انللس د سللاحت دیللن بللس وبللود مللیآو د .امللام صللادق

از مللک سللو بللا حللذف

هعجیل للل عجوالنل للسی فتا هل للای مقطعل للی ا از سل للاحت اندمشل للس موعودگرامانل للس از میل للا بل للرد و از
موعلودی فرهملگ انتظلا ا سللاماندهی کلرد هلا د سلطحی کللال ی کمشلی بردبا انلس ا بلرای برهللسای
د از مللدع پدمللد آو د .د گذشللتس نیللز بیللا شللد کللس نعمللانی بللابی گشللوده اسللت کللس د آ انتظللا

الفرج و هرا االستعجال د کما هم آمدهاند .امام صادق د وامتیی چملین از همگلا دعلوع
َ ََّ
َْ
میکمد ها انتظا موعود ا بس عموا مک فتا پامدا د اعمال عبادی بگمجانملد« :ف َت َوق ُعلوا الف َلر َج
ً
َصل ل َلباحا َو َم َس ل لاء» (نعمل للانیی 162 :1397؛ کلیمل للیی 138 /2 :1429ی ابل للن بابومل للسی 123 :1404ی
صدوقی .)337/2 :1395

د وامتی دمگر اهمیت مسئلس انتظا ا برای شیعیا برابر با د ا حضلرع حجلت و حضلو د

خیمس امشا دانستس است« :هر ک

از شما بمیرد د حالیکس ممتظر ظهو باشد بسا کسی است

تبیین مسئله مهدویت در رویکرد امام صادق ...

دمگ للر س للو ب للس ممظ للو بل للوگیری از ب للیهف للاوهی و دو افت للاد بامع للس ش للیعی از همم للای مه للدی

کس د خیمس قائم باشد» (نعمانیی 200 :1397ی برقیی 173 /1 :1371ی عیاشلیی 138/2 :1380ی
صدوقی .)644/2 :1395

د بللای دمگللری فرمللود« :هللر ک ل

دوسللت دا د کللس از اصللحاب قللائم باشللد پ ل

پرهیزکا انللس و اخالق للی نیکوکا ان للس داشللتس باش للد .پل ل

بودهاست و پ

بامللد فتللا ی

ا گللر او چم للین بمی للرد د حللالیک للس ممتظ للر

از آ قائم قیام کمد ابر او همانمد ابر کسی است کلس او ا د ا کلردهاسلت .پل

بکوشید و ممتظر باشید» (نعمانیی .)200 :1397
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ج)رویکرد تبیینی

ها پی

حوادثی کس

از امام صادق

مسئلس ظهو د پردهای از ابمال بود اما د این برهلس هلا مخی بملابر

داد امام صادق

این باو ا از ابمالگویی برو آو د و بس صو ع هفصیلی آ

ا

هبی للین ک للرد چ للرا ک للس هم للین ابم للالگ للویی از مه للدومتی زمیم للس ا ب للرای ک للج وی و حرک للته للای
اغوا گرامانس فراهم میساخت .با هبیین هفصیلی از اعتقاد مهلدومت ایلن بلاو د بامگلاه اطمیملا

بخشی از ثباع و انسجام اعتقادی قرا میگرفت و آمادگیهای الزم فکری بلرای وملا و شلد بلا
ناپیدایی امام شیعس نیز امجاد میشد.
-1معرفی حضرت مهدی

د این با ه امام صادق

چمد نکتلس هعیلین کمملده بهلت بلاال بلرد معرفلت مهلدوی بامعلس

شللیعی مللیآموزانللد .نخسللت بللر ایللن مسللئلس هأ کیللد مللیو زد کللس حضللرع مهللدی

حسین

است.

املام صللادق

د وامتللی بللس نقللل از سللول خلدا

حضرع مهدی بس او فرمودند« :ای علی

از ذ مللس ام لام

مللیفرمامللد کللس امشللا د سللخمی د بللا ه

بس استی کس قائم از نسل هو و از فرزنلدا حسلین

است .او د آخر الزما قیام میکمد و زمین ا پر از عدل و داد میکمد آ چما کس از ظلم و بو پر
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شدهاست» (نعمانیی .)247 :1397
امللام صللادق

حسین

بللس نقللل از امللام علللی

وامتللی نقللل مللیکمللد کللس امشللا د گفتگللوی بللا امللام

بس او بشا ع میدهد کس حضرع مهدی از فرزندا هو است« :او از فرزنلدا هوسلت کلس

هی فرزندی مانمد او نیست» (نعمانیی .)275 :1397
بدیهی است با نهادممس شد این اصل حرکت نف

بس حاشیس انده میشد.

زکیس کس از نسل امام حسن

ً
بود کلامال

ی سلسللسای ا کلس او از آ بلس

امام صادق د مک بیا دقیقی از معرفی حضرع مهلدی
ً
دنیا میآمد نام بردهاست .قطعلا ایلن کلا د فلروک کلرد برملا هلایی کلس ملدعی ظهلو بودنلدی

هأثیر خاصی امجاد میکرد .مکی از عواملی کس موبب شد ها عبداهلل محض و دمگرا د خصوص
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ظهللو حضللرع مهللدی بللس گمللانی نللا وای نف ل

زکیللس ا حضللرع مهللدی ناممللد هممللامی او د اسللم

محمد با حضرع مهدی است .از این و حضرع فرمود« :همگامیکس سس نفر بس نلام محملد و عللی

و حسللن پشللت سللر هللم آمدنللد چهللا مین نفللر قللائم خواهللد بللود» (نعمللانیی 197 :1397ی صللدوقی

.)334 /2 :1395

معرفی ماد حضرع مهدی

مکی دمگلر از اقلداماهی اسلت کلس املام صلادق

انجام دادهاست .یزمد بن ابلی حلازم گفتگلوم
صادق

می ساند کس د پاسخ مشابهت نام نف

بلا مکلی از هلوادا ا نفل

د ایلن اسلتا

زکیلس ا بلس اطلال املام

زکیس با پیامبر د اسلم محملد و همملام بلود

پد او با نام پد پیامبر چمین فرمود کس این مشابهت د محمد بن عبداهلل بن علی نیز وبود دا د
املا د برابلر ایلن اسللتدالل کلس ملاد نفل

زکیللس کمیلز و ملاد محملد بللن عبلداهلل بلن عللی آزاد اسللت

پاسللخی بللرای آ نیافتللس اسللت .امللا امللام صللادق

د فللع ایللن شللبهس وبهللی دمگللر از معرفللی

زکیس ا از حضرع مهدی

بدا میکمد« :آما نمیدانید کلس قلائم فرزنلد

ا نماما کرد .حضرع صلادق

حضرع مهدی
ً
معرفی کرد کس کامال نف

ز اسیر است» (نعمانیی .)230 :1397
-2غیبت حضرت مهدی

غائل للب ب ل للود حض ل للرع مه ل للدی

صلادق

اسلیر بلود ملاد املام زملا

ا از خصائصلی

از آم ل للوزههل للای مه ل للدوی اس ل للت ک ل للس د ومک ل للرد ام ل للام

بلللوهای خلاص مافتللس اسلت .نعمللانی بلابی ا هحللت عملوا «مللا وی فلی غیبل اإلمللام

الممتظلر الثللانی عشلر و ذکللر موالنلا أمیلر الملؤممین و اْلئمل
-1-2قطعی بودن غیبت

املام صللادق از غیبللت املام عصللر بللس عملوا مللک امللر قطعلی و هخلللف ناپللذیر ملاد مللیکمللد و
ً
ویژگیهای آ ا چمین بس صو ع دقی شرح دادهاست« :بس خدا سوگمد قطعا وزگا ی د غیبت

خواهد بود» (نعمانیی  .)151 :1397د بای دمگری فرمود« :غیبت او ا انکا نکمیلد» (نعملانیی
188 :1397ی کلیمیی 1429ی 153/2ی طوسیی .)161 :1411
-2-2انواع غیبت

ام للام ص للادق

موض للوعاع مختلف للی از غیب للت ا ب للس بامع للس ش للیعس هعل للیم داد ک للس عب للا ع

تبیین مسئله مهدویت در رویکرد امام صادق ...

(نعمانیی .)140 :1397

بعلده و إنللذا هم بهلا» گشللوده اسللت

اسلت از طلوالنی بلود و انلوا غیبتلی کلس بلرای حضلرع مهلدی پدملد خواهلد کلس املروز د ادبیللاع
د  8وامللتی

شللیعس از آ بللا هعبیللر غیبللت صللغری و غیبللت کبللری مللاد مللیکممللد .امللام صللادق
ً
صراحتا از دو نو غیبت نام بلرده اسلت .بلرای نمونلس املام صلادق د ایلن بلا ه فرملود« :بلرای

قائم دو غیبت است مک از آ دو طوالنی و دمگری کوهلاه اسلت د غیبلت اول بلز خاصلا شلیعس

بللس آ آ گللاه نیسللتمد و د غیبللت دوم بللز دوسللتا خللاص بللدا آ گللاه نیسللتمد» (نعمللانیی :1397

170ی کلیمیی .)341 /1 :1429

69

-3-2چگونگی غیبت

چگونگی این غیبت ا نیز بس هفصیل بیا کردهاست .نخست آنکس بس صو ع

امام صادق

عملومی حضلرع مهلدی

از نظرهلا پمهلا ملیشلود و بلز بلا شلیعیا خلاص آ هلم بلس صلو ع

بسیا محدودی این ا هباط وبود ندا د .آ چما کس د وامت باال از آ سخن بس میا آملده اسلت
َ ََّ ُ
َ ََّ
اص ل َم َوالی لس ف لی دممللس» بللر ایللن امللر دال لللت دا د .دومللین
اص ل مل ْلن ش لی َعتس» و «خ
و دو هعبیللر «خ

نکتللسای کللس از وامللاع امللام صللادق

د میللا

قابللل برداشللت اسللت حضللو حضللرع مهللدی

ملردم املا د علین حلال غائلب بلود امشلا اسلت کللس ایلن هعبیلر ا ملیهلوا بلر ناشلما
ناشماختس بود حضرع مهدی

استمباط کرد« :مردم امامشا

بلود مللا

ا گلم ملیکمملد موسلم حلج کلس

فرا می سد او مردم ا میبیمد د حلالی کلس ملردم او ا نملیبیمملد» (نعملانیی 175 :1397ی حلبلیی

.)432 :1404

-3عالئم ظهور

عالئ ل للم ظهلل للو از م ل للدخلهلل للای مه ل للم موضلل للو مه ل للدومت اسلل للت ک ل للس فروگذاشلل للتن آ د

مطالعلاع موعللودگرایی ممکللن نیسللت .ایلن بحل نیللز د آمللوزههلای امللام صللادق
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گسللترده انعکللا

قیلام القللائم

بللس صللو ع

مافتللس اسللت .نعمللانی بللابی ا بللس نللام «مللا بللاء ف لی العالمللاع الت لی هکللو قبللل

و م لدل علللی أ ظهللو ه مکللو بعللدها کمللا قالللت اْلئم ل » نامیللده اسللت (نعمللانیی

 .)247 :1397نعمللانی د ایللن بللاب  68وامللت ثبللت کللرده کللس  37وامللت آ از امللام صللادق
گزا ش شدهاست.
حواد

داده د زما امام صادق

ضرو ع بازخوانی و بازمابی وشنهلری از ایلن عالئلم

امجللاد کللرد .آنچللس د بیللا عالئللم ظهللو د خللو هوبللس اسللت هأ کیللد امللام صللادق

بللر حللواد

خا قالعاده است .امشا عالوه بر اممکس از خروج سفیانیی خروج ممانی و کشتس شد نف

زکیلس

خبر دادهاندی د کما آ بر فرو فتن زمین د بیداء 1و صیحس آسمانی نیز هأ کیلد شلدهاسلت .بلرای

نمونس امام صادق

د وامتی چمین د با ه عالئلم آخرالزملا فرملوده اسلت« :بلرای ظهلو قلائم

عالمتهایی است کس عبا همد از ظهو سفیانیی ظهو ممانیی صیحس آسمانیی کشلتس شلد نفل
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زکیس و فرو فتن زمین د بیداء» (نعمانیی .)252 :1397

ه للر ک للدام از ای للن عالئ للم قاب للل هطبیل ل باش للمد ص للیحس آس للمانی و ف للرو ف للتن زم للین د بی للداء

 . 1بیداء سرزمیمی بین مکس و مدممس بود .بر اسا آنچس واماع شیعس و سمی گزا ش کردهانلد حادثلس فلرو فلتن زملین د ایلن
مکا ی مکی از نشانسهای ظهو حضرع مهدی است (ابن ابی شیبسی .)608 /8 :1409

بللس گونللسای اسللت کللس دسللت هللر سللودا گری ا از ایللن امللر کوهللاه مللیکللرد .د ایللن میللا د کللالم
امللام صللادق

بللر صللیحس آسللمانی بیشللتر هأ کیللد شللده و بللس نظللر مللی سللد ایللن مللو دی مماقشللس

ام للام ص للادق

و ن للام پ للد شی ن للدا

بیشل للتری نسل للبت بل للس دمگل للر عالئل للم میل للا گل للروههل للای ابتمل للاعی آ عصل للر پدمل للد آو ده باشل للد.
م للیفرمام للد ص للیحس آس للمانی ب للس ن للام حض للرع مه للدی

حض للرع مه للدی ا ب للا وص للف ق للائم م للاد م للیکم للد ک للس ب للس نظ للر

م للیده للد .البت للس ام للام ص للادق

مللی سللد نللامی کللس بللا صللیحس آسللمانی نللدا داده مللیشللود نللام محمللد اسللت چللرا کللس د وامللاع
ا محمللد نامیللدهانللد« :نداءآسللمانی از عالئللم حتمللی ظهللو اسللت .اوی

نللام حضللرع مهللدی

میپرسد آ ندا چگونس است؟ امام صادق
میزند» (نعمانیی .)257 :1397
د وامت للی دمگ للر وا ک للم

پاسخ داد :مملادی بلس نلام قلائم و نلام پلد ش صلدا

اه لللس للمت ب للس ای للن قض للیس نی للز بازه للاب داده ش للدهاس للت؛ د مک للی

از ای للن وام للته للا ب للس ص للراحت لفل ل عام للس ب للس ک للا فت للس و د دمگ للری فقل ل لفل ل عی للب گ للرفتن

مللا انتقللاد کللرد بللس کللا فتللس اسللت کللس شللباهت معمللایی هللر دو وامللت بللر ایللن معمللا دال لللت دا د.
وا ک للم

ام للام ص للادق

د قب للال ای للن مس للئلس ه للر هردم للدی ا از ع للدم قطعی للت ای للن عالم للت

.)261-260 :1397
نتیجه

بر اسا آنچس آمد وشن میشود کلس دو ه املام صلادق بملابر هحلوالع خاصل ی زمیملسای
ً
ویژه برای بروز فتا ها و اندمشسهای موعودگرانلس بلس وبلود آو د .فضلایی کلس د آ قطعلا بامعلس

شیعی بس دلیل آمیختگی بلا بمیلا هلای فکلری و اعتقلادی مکتلب ی نملیهوانسلت از پیاملدهای
آ برکما باشد .از این و ضرو عهای سیاسی و ابتماعی آ

وزی امجاب کرد ها طرحی کامللهلر از

متالطم باشد .بس همین سبب د میا اماما شیعس بلر اسلا

آنچلس محملد بلن ابلراهیم نعملانی

آنچس د گذشتس وبود داشتسی ا ائس گردد ها پاسخگوی نیازهای عقیدهی هلا مخ شلیعس د آ برهلس

تبیین مسئله مهدویت در رویکرد امام صادق ...

مللیزدامللد .زیللرا امللام صللادق

بللا قاطعیللت از حتمللی بللود ایللن اهفللاق خبللر مللیدهللد (نعمللانیی

معللروف بللس کاهللب د کتللاب ا زشللممد خللود بللس نللام الغیبللس گللرد آو ده اسللتی بیشللترین گللزا ههللای
اعتقادی د با ه باو بس مهدومت از امام صادق
حضللرع صللادق

صاد شدهاست.

د بازاندمشللی اصللل مهللدومت بللا نگرشللی وسللیع و گسللتردهی همللس آنچللس از

معرفت بس این اصل بمیادین د مکتب شلیعس وبلود داشلت بیلا کلرد .هبیلین اصلل مهلدومت نلس

همها برای آ دو ا بلکس برای همس دو ههای ها مخی شیعسی هأمینکممده نیازهای معرفتلی بلاو
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بس مهدومت بس شما می ود .آنچس از بر سی ومکرد امام صادق
میآمد نشانگر این حقیقت است کس امام صادق

بس مسئلس مهدومت بلس دسلت

د قبال مسئلس مهدومتی ومکردی هفصلیلی

و بلامع اهخلاذ کلردهاسلت .ومکلرد هفصلیلی بللس گونلسای د فتلا املام صلادق

هجللی مافتلس کللس

امشا نا گفتسها و کمگفتسهای مقولس مهدومت ا بلا هفصلیل و هبیلین کامللهلر و افلزو هلری بیلا

کردهاست بس گونسای کس هر ابهامی ا بزدامد و اندمشس سودا گرا از آ دو کمد .ومکرد بلامع نیلز

بامعیللت د پللرداختن محو هللای متمللو مقولللس مهللدومت ا د عملکللرد امللام صللادق

نشللا

میدهلد .ایلن پلردازش آ چملا گسلترده اسلت کلس هملامی عملوا مهلم همچلو غیبلت و عالئلم

ظهو و انتظا از مقولس مهدومت د آموزههای امام صادق

سال پنجم ،شمتتاره هشتم ،بهار و تابستان 1398
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دمده میشود.
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تبیین مسئله مهدویت در رویکرد امام صادق ...

_ ذهبیی شم

الدین محمد بن احمد ()1413ی ها مخ االسالمی هحقی عملر عبدالسلالم هلدمریی

_ عمیدی ثامر هاشم ()1424ی غیبت االمام المهدی عمد االمام الصادقی قمی مرکز الرسالس.

_ قاضللی زادهی کللاظم و علیرضللا مختللا ی ()1386ی احادم ل غیبللت د کتللاب الغیبللس نعمللانیی علللوم
حدم ی قمی ش3ی سال دوازدهم.

_ قاضی عبدالجبا معتزلی ()1965ی المغمیی هحقی بو ج قمواهیی قاهرهی دا المصرمس.
_ کلیمیی محمد بن معقوب ()1429ی الکافیی قمی دا الحدم .

_ مفیدی محمد بن محمد ()1413ی اال شاد فی معرفس حجج اهلل علی العبادی قمی کمگره شیخ مفید.
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_ ____________ ()1413ی الفصول العشره فی الغیبسی هحقی فا
للشیخ المفید.

هبریزما ی قمی الملوهمر العلالمی

_ نللاد یی مرهضللی ()1391ی اعتبللا و هللداول کتللاب الغیبللس نعمللانیی حللدم سللفیمسی ش37ی سللال
دهم.

_ نجاشیی احمدبن علی ()1407ی بالی قمی بامعس مد سین.

_ نعمانیی محمد بن ابراهیم ()1397ی الغیبسی هحقی علی ا کبر غفا یی ههرا ی صدوق.
_ نوبختیی حسن بن موسی ()1404ی فرق الشیعسی بیروعی دا االضواء.

سال پنجم ،شمتتاره هشتم ،بهار و تابستان 1398
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