تحلیل غیبت امام دوازدهم براساس طرح کلی حرکت انبیاء و ائمه

−
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چکیده

از سؤاالت مهم در حوزه مهدویت تحلی چرایی و فلسفه غیبت امام دوازدهم اسلت کله البتله

در این موضوع بحثهای زیادی شده و هم از منظر روایات و هم با تحلی عقلی و نگاه تلاریخی

مورد بررسی قرار گرفته است ولی یکی از راههای تحلی غیبت ،نگاه بله ایلن پدیلده در چلارچوب
طرح کلی حرکت انبیاء و ائمه

است که کمتر از این زاویه به آن پرداختله شلده اسلت در ایلن

مقاله سعی شده است ضمن تبیین طرح کلی حرکت رهبران دینی ،جایگاه غیبت و چرایی آن بلا
توجه به این طرح ،بررسی گردد

واژگان کلیدی

طرح کلی ،حرکت ائمه

 ،غیبت ،منتظران ،انتظار

مقدمه
برای تحلی و بررسی رویدادهای زندگی ائمه

و به ویژه نقاط عطل حیلات ایشلان ،یکلی

از بهترین راههلا مطالعله دقیلق در چگلونگی طلرح و حرکلت کللی انبیلاء و اماملان اسلت و بعضلی از
اندیشمندان حوزه مانند مرحوم استاد علی صفایی حائری  2در این موضوع بله یلک طلرح کللی

حرکت رسیدهاند حال باید دید غیبت امام دوازدهم در طرح حرکت کلی ائمله
تحلی است

چگونله قابل
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بسترسازی برای حصول کمال انسانی
از آنجا که خالق بلی نیلاز ،آفریلدگار انسلان اسلت و او حکلیم مطللق اسلت کله در افعلال

لغلو و

بیهودگی محال است پا به حکم عق ناگزیر حکمت خلقت انسان و فائده آن بله خلود انسلان

بللازمیگللردد و آن چیللزی نیسللت جللز کمللال انسللان و کمللال او بلله یقللین در رشللد و قللرب او بلله کملال

مطلق و بی نهایت است یعنی تقرب او به خالق
در عبودیت و بندگی او نسبت به خالق

است

کله جلام همله صلفات کمالیله اسلت کملال او

بدیهی است که رسیدن به این کملال نمیتوانلد بلدون فلراهم آوردن اسلباب و للوازم آن باشلد

که مهمترین مقدمه آن علم و آ گاهی به چگونگی سیر و حرکت آدمی است که بلا وحلی و هلدایت

الهی به وسیله پیامبران خدا انجام میشود آدمی وقتی به قدرو اندازه خود توجله کلرد و اسلتمرار
خودت را باور کرد و نیلز بله روابلط پیچیلده و گسلترده خلودت در نظلام هسلتی توجله پیلدا کلرد و

آنگاه دانست که عق و وجدان و غریزه و تجربهات کفاا او را نمیدهد بله رسلول و وحلی روی
می آورد تا با هدایت او راه را ازچاه بشناسد و آ گاهانه حرکت کند و این کلار انبیلاء و اولیلاء نله فقلط
در ساحت فردی بلکه در اجتماع بشری نیز تعقیلب میشلود چلون انبیلاء بله سلوی نلا

و جوامل

مبعللو گردیللدهانللد و بللرای هللدایت و راهبللری هملله مللردم مأموریللت دارنللد و روشللن اسللت کلله کللار
اجتمللاعی و هللدایت جمعللی و امامللت بللر جامعلله ،قللدرت و تسلللط میخواهللد و لللذا انبیللاء و خللاتم
پیللامبران و جانشللینان آن حضللرت بلله دنبللال تشللکی نظللام سیاسللی مبتنللی بللر توحیللد بودهانللد و

الزمه آن مبلارزه بلا طاغوتهلا و قلدرتهای باطل اسلت؛ بلکله اسلا

دعلوت انبیلاء بلر رویآوری

جامعلله بشللری بلله عبودیللت اهلل و نفللی و طللرد طاغوتهللا اسللتوار اسللت و تللا زمللانی کلله طللاغوت بللر

سال پانزدهم ،شمرراره  ،50بهار 1477
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جامعلله بشللری حکمللران اسللت مسللیر اجتمللاع بشللری بلله سللوی عبودیللت اهلل همللوار نخواهللد شللد و

همین بخ

کار است که همتی واال و بلند میخواهد؛ عمار ساباطی گوید:
از امللام صللادق

پرسللیدم :آیللا عبللادت بللا امللام مسللتتر در دولللت باط ل افض ل اسللت یللا

عبللادت در رهللور و دولللت حللق بلله همللراه امللام رللاهرگ فرمللود :اى عمللار بلله خللدا سللوگند

صدقه پنهانی از صدقه آشکارا بهتر است و عبادت شلما در نهلانی بله هملراه املام مسلتتر

در دولت باطل بهتلر اسلت ،زیلرا در دوللت باطل از دشلمنان خلود ملیترسلید و در حاللت

قب از جنگ به سر میبرید ،نسبت بله کسلی کله خلداى تعلالی را در رهلور حلق و دوللت

آن به همراه امام راهر میپرستد و عبلادت بله هملراه خلوا و در دوللت باطل بله ماننلد
عبادت در امن و در دولت حق نیست

راوى گوید گفتم :فداى شما شلوم ملرا بلر کلار

خیر راغب کردى و بر انجام آن وا داشتی ،اما ملیخلواهم بلدانم چگونله اعملال املروز ملا

افض از اعمال اصحاب امام راهر در دولت حق اسلت در حلالی کله ملا و ایشلان بلر دیلن

واحدى هستیم و آن دین خداى تعالی استگ فرمود :شما در دخول در دین حق و نملاز

و روزه و حج و سلایر احکلام و خیلرات بلر آنهلا پیشلی گرفتیلد و خلدا را در نهلانی بله هملراه

امام مستتر عبادت کردید مطی او و صابر و منتظلر دوللت حلق هسلتید بلر املام و نفلو

خللود از شللر ملللوك مللیهراسللید

گویللد گفللتم :فللداى شللما شللوم ا گللر چنللین اسللت دیگللر

آرزومند نیستیم که از اصلحاب املام قلائم

در دوللت حلق باشلیم زیلرا املروز در اماملت

شما و طاعت شما هستیم و اعمال ما از اعمال اصحاب دولت حق افض است! فرملود:
سبحان اهلل! آیا دوست نملیداریلد کله خلداى تعلالی علدل و حلق را در بلالد آشلکار کنلد و

حال عموم بندگان را نیکو گرداند و وحدت و الفت بلین قللوب پریشلان و پرا کنلده برقلرار

کنللد و در زمللین خللداى تعللالی معصللیت نشللود و حللدود الهللی در میللان خلللق اقاملله گللردد و

خداوند حق را به اهل
تر

برگرداند و آنها آن را غالب گردانند تا به غایتی کله هلیچ حقلی از

خلقی مخفی نماندگ اى عمار! به خدا سوگند هر یك از شما بر این حلال بمیلرد نلزد

خداوند از شهداى بدر و احد برتر خواهد بود پا مژده باد بر شما

1

پا آنچه مهم و ضروری است اینکله نیروهلای تربیلت شلده و سلاخته شلده بله دنبلال ایجلاد

زمینللهها باشللند و تحللت رهبللری امللام حللق بکوشللند تللا بسترمناسللب بللرای تحللول جمعللی در بشللر
همین است چنانکه امام صادق

در حدیث فوق فرمود:
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و الزم لله ای للن نظ للام اجتملللاعی ص للالح ،حاکمی للت ص للالحان بلللر جامع لله بش للری اس للت یعنلللی

انسان هایی که حق و عدل را بدانند و بشناسند و در اجرای آن هلیچ کوتلاهی نکننلد یعنلی کله در
علم و عم  ،قصور و تقصیر نداشته باشند و گرفتلار سلهو ونسلیان و خطلا نگردنلد نتیجله ایلنکله
بللرای رشللد و کمللال جامعلله انسللانی الزم اسللت عللالوه بللر هللدایتها و آ گللاهی دادنهللا ،حکومللت

وسیاست اجتماع انسانی در اختیار پیشوایان و برگزیدگان الهی باشد تا بسلتر مناسلب بلرای کملال

انسانی و هدا غایی خلقت انسان فراهم گردد چنانکه قرآن فرموده است:

َ
َ
ْ ََ َْ َ ح
ََ ْ ََ
الص ِ ح
اْلُِ (اابیاف)941 :؛
بادی
َو لَد کَ ْ اا ِی الع حب ُِر ِم ْن َب َْ ِد ِ
الاک ِر َِ اْل ْسض ی ِرُثا ِع ِ
و همانللا در زبللور بعللد از نکللر( ،تللورات ،نللازل شللده) نوشللتیم کلله قطعللا بنللدگان صللالح مللن

وار زمین خواهند شد

یعنی بشارت داده است که در نهایت حکومت صالحان برپا خواهد شد ولی این فرآیند باید با

بلوغ مردم و خواستن و قیام آنها رخ دهد چنانکه قرآن کریم فرموده است:

َ َ ْ َ ح َ َ ح ْ
ْ
َْ ْ
َ ْ
ََ ْ َ ْ
هاِ ِبال َِ ْسه ِهط َو
هال َو َا َْلاهها َم ََ حْ ه ح ال ِكَههاع و ِاملیههزاِ ِلیَههسم الَّه
َ لَههد َ ْس َسههلاا حس حسههلاا ِبال َ یاه ِ
َ
َ َْ
ْ َ َ
َ ْا َْ ْل ََّا ْ َ َ
هیَ َل َ ح
ااَ حُ ِل َلَّهاِ َو ِل ْ
اهَّلل َم ْهن ْیَّ حص حها حَل َو حس حسهل ح ِبالیبیه ِ ِِِ
اْل ِدید َِی ِ َبس َِ ش ِدید َو َم ِ
ِ
َ َ
اهَّلل ق ُِی َع ِی َیْ (حدید)41 :؛
هر آینه به تحقیق ما فرستادیم رسوالن خود را با معجزات و ادله واضحه و نلازل کلردیم
بللا آنهللا کتللاب و میللزان حللق و باطل را تللا ایللنکلله مللردم قیللام کننللد بلله عللدل و داد و نللازل
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کردیم آهن را که در او بأ

شدید است منفعتهاى زیادى و بلراى ایلنکله معللوم گلردد

کیست خدا را یارى میکند و رسول او را به غیب محققا خداوند قوى و عزیز است

ضرورت طرح کلی حرکت ائمه
سؤال اساسی اینجاست که آیا انبیاء و امامان برای رسیدن بله چنلین مقصلدی ،طلرح کللی و

جللام داشللتهاند کلله در پرتللو عمل بلله آن طللرح جللام  ،جامعلله انسللانی بلله چنللین نظللم اجتمللاعی
دست یابدگ به یقین باید گفت که وقتی در پرتلو عقل و وحلی ،ضلرورت کملال انسلانی و ضلرورت

فراهم شدن مقدمات آن ثابت گردید و دستیابی به حاکمیت صالحان نقطه مطلوب و مقصلود
همه پیامبران و امامان گردید ،حرکت انبیاء و امامان ناگزیر باید دریک چارچوب و طرح کللی بله

سوی این مقصد واحد و هدا یگانه باشد و اال دریک حرکت ناهماهنگ و ناموزون نمیتوان بله

حصول نتیجه امیدوار بود و شأن و منزلت پیشوایان الهی و حکمت و عللم و حللم ایشلان ملان از

چنین فرضیهای است
طرح کلی حرکت ائمه
سخن از طرح کلی حرکت انبیاء و امامان مجال دیگری میطلبد وللی در ایلن مجلال بله ناچلار

باید دراین موضوع سخن بگوئیم تا براسا

دست یابیم

طرح کلی به تحلی روشنی از غیبت امام دوازدهلم

از مطالعه سیره عملی و نیز توجه به مجموعه گفتار امامان ،میتوان طرح کلی حرکلت ایشلان

را در سه گام انتظار ،تقیه و قیام خالصه کرد
 .1انتظار و نیروسازی

گام اول طرح ،انتظار است یعنی فراهم آوردن زمینهها و بسلتر مناسلب بلرای قیلام ،کله عملده

آن به نیروسازی و رهبری نیروها برمیگردد چون آنچه کار معصلوم را در هلدایت جامعله بشلری و

رساندن آنها به رشد و قرب الهی و عبودیتمحوری سامان میبخشلد قلدرت و تلوانی اسلت کله از
یللک جمل متحللد و هماهنللگ در هللدا و مقصللد و مطیل و تسلللیم در برابللر امللام ایجللاد میشللود و
و ابونر و مقداد و مانند آنها را ساخت تا ارکانی بشوند برای حکومتی کله در مدینله شلک گرفلت و

امیرالمللؤمنین

نیللز آنگللاه کلله بلله دلی ل قللدرت اجتمللاعی نداشللتن از حکومللت کنللاره گرفللت بلله

تربیت و سازندگی مشلغول بلود تلا در هنگامله قلدرت و حکوملت از مالکهلا و عمارهلا و ماننلد آنهلا

اسللتاندار و فرمانللده میللدان سللاخت و بهللرهمنللد شللد و هللمچنللین بقیلله امامللان بلله تنللاوب و تناسللب
شرائط ،در کار سازندگی و یارسازی بودهاند

چنانکه منتظران نیز در همین چارچوب حرکت می کنند و برای مهیا شلدن زمینلههای رهلور

چنین رویکردی دارند

استاد علی صفایی در اینباره می گوید:

منتظر مهدی و قائم آل محمد

که برای تمامی آدمها و بلرای تملامی قلدرتها طلرح

دارد و حرا دارد و برخورد دارد چگونه میتواند آملاده نشلود و زمینلهسلازی ننمایلد

و

ایللن آمللادهسللازی در فکللر در روحیلله در طللرح و عم ل اثللر مللیگذارد (صللفائی حللائری،

4348ج)57-52 :

و در جای دیگر می گوید:

این انتظار نه احتراز است و حتی باالتر نله اعتلراض و فریلاد ،کله ایلن انتظلار آملاده بلات

تحلیل غیبت اما دوازدهم براسا طرح کلی حرکت انبیاء و ائمه

رسول خدا

نیز در مکه وقتی تنها و بییاور بود قیام نکرد بلکله بله تربیلت روی آورد و سللمان
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است زمینهسازی و آمادگی برای رسیدن به مطلوب است آنکلا کله در انتظلار اسلت

آمللاده میشللود تلللا نقطلله ضللع های خلللودت را پللر کنللد و مان هللا را بشناسللد (صلللفائی

حائری4348 ،ال )22 :

ایللن خاصللیت انتظللار اسللت کلله تللو را وادار می کنللد تللا کمبودهللا را حللد

بزنللی و بللرای تللأمین

بکوشللی و ایللن خاصللیت انتظللار اسللت کلله تللو را بلله آمللادگی و حضللوری میرسللاند کلله مان هللا را

بشناسی و برای رف شان برنامه بریزی (همان)22 :
 .2تقیه و نهانکاری

گلام دیگللر ،تقیلله و شناسللایی و نفلون در دشللمن و شللناخت نقللاط ضلع اوسللت و نیللز مراقبللت از

ایللنکلله اسللرار خللودی بلله دسللت دشللمن بیفتللد و از زوایللای پنهللان طللرح و نحللوه اجللرای آن مطل ل

گردیده و به یاران و مجریان مسلط گردد و به اسرار و رموز جبهه حق اشراا اطالعلاتی پیلدا کنلد

روشللن اسللت کلله تللو در انتظللار چنللانکلله نیروسللازی می کنللی بایللد بللا تمللام دقللت و وسللوا
باشی و دشمن و تالت و کوشل

مراقللب

او را مراقبلت کنلی و للذا خیللی وقتهلا بایلد بله نهلانکلاری روی

آوری و در پوش  ،عم کنی و حتی در نقاط ضع دشمن سنگر بگیری و در جبهه او نفون کنی

و دست او را بخوانی و حرکت بعدی

را حد

بزنی

البته تقیه اهداا گوناگونی دارد که مرحوم استاد صفایی توضیح میدهند:

تقیله گللاهی بلله خللاطر حفللظ ولللی و حفللظ مللؤمنین اسللت و گللاهی بلله خللاطر جللذب نیللرو و

جم آوری پرا کندهها و نفرتزدهها و بلدبینهاسلت و گلاهی بله خلاطر نفلون در دشلمن و
تسلللط بللر اوسللت حرکللت ،بللدون رهبللری ،بللدون مللدیریت ،دسللتخوت بللنبسللتها و
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درگیریها و گرفتاریهاست و آنچه رهبری را تهدید می کند یکی حکومت مسللط اسلت
و دیگری توده مغشوت این یلک حقیقلت اسلت کله تلوده فاسلد حلاکم سلالم را تحمل

نمی کنلد

و ایلن اسلت کله رهبلری بایلد در تلوده زمینلهای فلراهم کنلد کله بتواننللد او را

بپذیرند و در حکومت چهرههایی داشته باشد کله بتوانلد آن را در دسلت بگیلرد و یکلی از

هداهای تقیه همین است که رهبری را نه تنها از حکومت مسللط کله از تلود پسلت و
زبلللون ،تلللودهای ک لله از ج للام بلللدعتها مسلللت شلللده ،محفلللوه بدارد(صلللفائی حلللائری،

4340ت)50 :

محمدبن مسلم از امام صادق

نق می کند که فرمود:

هرچلله حکومللت مللا نزدیللکتللر میشللود ایللن تقیلله و پنهللانکللاری شللدیدتر خواهللد شللد(حر

عاملی4040 ،ق :ج)075 ،44

این تقیه برای حفظ رهبری از سالطین حاکم و قدرتهای مسللط اسلت کله هنگلام آملادگی و

تحم تودهها که هنگام نزدیکی این حکومت علوی و امر والیت اسلت بیشلتر حسلا

و گوت میخوابانند و چشم می گذارند که مبادا در این زمینله ایلن حکوملت پلا بگیلرد

میشلوند

تقیله در

این مرحله رهبری را حفظ می کند تا هنگامی که زمینهها فراهم شده و تلقیها دگرکون گلرد یلد و

توانسللتند نیازهللای عظللیم انسللان و مسللئولیت عظللیم حکومللت را بفهمند (صللفائی حللائری،

4340ت)52 :
 .3قیام

مرحله نهایی طرح ،قیام است آنگلاه کله نیروهلا شلک گرفتله و تحلت رهبلری واحلد ،آملادگی

قیام همه جانبله و از بلین بلردن نظلام طلاغوت و برپلایی حکوملت الهلی را داشلته باشلند وقتلی بلا
تربیللت نیللرو و تشللک نیروهللا و رهبللری ایشللان قللدرت شللک گرفللت نوبللت قیللام اسللت تللا بسللاط
طاغوت از جامعه برچیده شود و حکومت حجت الهی تشکی گردد

تحقق عینی و عملی گام انتظار
درطول حیات پیامبر اکرم

و نیز امامان _ در دوره حضور _ و در فرآیندی که دو قرن و نلیم بله

طلول انجامیلده ،تحقلق یافتله اسلت و امامللان کوشلیدهاند نیلروی الزم بلرای قیلام را در دو بخل

علمی و عملی تربیت کنند هم آنچه برای تحقق حکومت عدل جهلانی الزم اسلت را بیلان کننلد

و تعالیم خودرا نشر دهند و هم از نظر عملی ،نیروهای مخلص و مهذب و خودساخته بپروراننلد

مجموعلله عظللیم و گرانسللنگ کلمللات ایشللان و نیللز سللیره عملللی آن بزرگللواران نخیللره ارزشللمندی

است که راه آینده را در تداوم مسیر گذشته هموار میکند تا آنگاه که امام دوازدهم مجال حضلور
در جامعه و ارتباط مستقیم با نیروهلا را نلدارد ،هملان مسلیر روشلن ،در پوشل

غیبلت املام ادامله

یابد و فرایند نیروسازی و حفظ نیروها و رهبری ایشان به وسیله منتظران حقیقلی املام و البتله بلا

هدایت و عنایت امام منتظر دنبال شود

مرحوم استاد علی صفایی در ترسیم این وضعیت مینویسد:

پللا از مشللخص شللدن مکتللب و بلله دسللت دادن اصللول و روایللات و مشللخص کللردن

معیارهللای اسللتنباط از منللاب  ،دیگللر بلله حضللور ولللی نیللازی نبللود کلله زمینلله تحمل ل

را

نداشللتند و او وار حرکللت اولیللایی بللود کلله تمللامی دیللن را و معیارهللای اسللتنباط را بلله

دسللت داده بودنللد و دیگللر عللذری بللاقی نگذاشللته بودنللد و ایللن بللود کلله بلله طللور طبیعللی

تحلیل غیبت اما دوازدهم براسا طرح کلی حرکت انبیاء و ائمه

در گللام انتظللار آنچلله مهللم اسللت دعللوت و جللذب و تربیللت نیللروی کارآمللد اسللت کلله ایللن مهللم
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غیبت شک گرفت بدون اینکه وقتی داشته باشد و به هنگامی محدود شده باشلد کله
وقللت آن ،رهللور تحم ل درتللوده مللردم اسللت

غیبللت ولللی در هنگللامی شللروع شللد کلله

مکتب ،به دست رسیده بود و راه رسیدن و معیلار اسلتنباط ،مطلرح شلده بلود و اصلول و

جوامل  ،جمل آوری گردیللده بلود و گذشللته از تملامی اینهلا فقهللا و روا  ،مرجل در حللواد

آینللده گردیللده بودنللد بللا غیبللت ولللی معصللوم ،نوبللت بلله والیللت فقیلله رسللیده بللود و ولللی

علادل ،مرجل در حللواد آینلده بللود تللا زمینلهسللاز امامللت باشلد و مهرههللا و یللاران امللام را
تربیت کند و آنها را بر کارها بگمارد(صفائی حائری4348 ،ال )428 :

بنللابراین غیبللت یللک تغییللر در تاکتیللک و جابللهجایی در سللنگر اسللت تللا در پوش ل

آن ،امللام

غایللب و نیروهللای او امللر زمینللهسللازی قیللام و تشللکی حکومللت عللدل جهللانی را در شللکلی دیگللر و

بستری مناسب و به مقتضای شرایط پلیگیلری کننلد شلرائط جدیلدی کله تهدیلدها جلان املام و
رهبری قیام را نشانه گرفته و نیز محدودیتهای فراوان برای تهیه و تربیلت نیروهلا ایجلاد کلرده

و دشمن همه ارتباطات در درون جبهه امامت را رصد میکند و غیبت امام ،فضای جدیلد و بسلتر

مناسبی را برای امام و نیروهای ایشان ایجاد میکند که در محیطلی بلزرتتلر و بلا شلکلی متفلاوت
از دوره حضور ،کار نیروسازی را تداوم بخشند و نکته اینجاست که شیعه منتظر بداند که مهلم

این نیست که او در محضر امام حاضر است یا در رکاب امام غایلب؛ بلکله مهلم نلوع عملکلرد او در

هللر زمللان اسللت و ایللنکلله از داراییهللا و داشللتههللای

در هللر مللوقعیتی چگونلله بهللره بگیللرد تللو

میتوانی در غیبت امام نیز در طرح املام قلرار بگیلری و هلر آنچله املام ملیخواهلد و ملیطلبلد _ بله
اندازه امکانات و تواناییهایت _ فراهم کنی و این یعنی که غیبت امام تنها محیط عم و شک
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فعالی للت را ع للوض کلللرده اس للت و اال مقص للد و هلللدا تغیی للر نک للرده و مسلللیر حرک للت نی للز هملللان

زمینللهسللازی بللرای قیللام اسللت و ایللنگونلله اسللت کلله غیبللت امللام حتللی زمینللهای مللیشللود کلله
فرص للته للایی ناش للناخته و زمین للهه للایی کشل ل نش للده ،پدی للدار گ للردد و مس للیرهایی ب للاز نش للده و

ناگشللوده ،همللوار گللردد زیللرا غیبللت امللام فرصللتی مللیدهللد کلله دیگللران هللم کلله ادعاهللایی دارنللد
جللوالنی بدهنللد تللا نللاتوانی آنهللا آشللکار گللردد و جلللوه و جذبلله خیللالی و چهللره بللزک کللرده ایسللمها و

مکتبها ،رنگ ببازد و چشمها و دلها متوجه قبله آمال و حق آشکار امام و حجلت حلق گلردد و

از سللوی دیگللر ،یللاران و منتظللران حقیقللی در ایللن انتظللار سللخت و غیبللت پیشللوایشللان ،تللالت و

کوششللی مضللاع داشللته باشللند و اسللتعدادهای نهفتللهشللان را بشناسللند و راههللای نللوی را بللرای

زمینللهسللازی و جللذب و سللاختن نیروهللا پیللدا کننللد و در چللارچوب تعللالیم ائملله

_ کلله راههللای

ساختن و پرداختن نیروها را بیان کردهاند _ همان کار ایشان را در فرصت غیبت دنبال کنند

با این نگاه غیبت ،تغییر محیط انتظار و نیروسازی است و امام در شرایط سلخت ایجلاد شلده

توسل للط دشل للمنان ،هل للمچنل للان در طل للرح کلل للی حرکل للت امامل للان دوره حضل للور ،گل للام برمل للیدارد و
تربیللت یافتگللان کللال

انتظللار ،بللا همللان انگیللزه و قللدرت و البتلله بللا درک شللرائط غیبللت و رعایللت

اصول حرکت و لزوم تقیه و حفظ اسرار ،کار زمینهسازی را دنبال می کننلد بلا ایلن توضلیح روشلن
شد که غیبت امام نیز در درون طرح کلی حرکت است نه خارن از چارچوب طرح

آزمون انتظارو رسوایی مدعیان باطل
و از زاویه دیگر غیبلت ،مرحللۀ آزملون منتظلران هلم هسلت کله در ایلن مرحلله خلاص و شلرائط

ویلژه ،منتظللران حقیقللی از مللدعیان پرادعلا بللاز شللناخته شللوند و اساسلا در همللین فرآینللد و در کللوره

حواد غیبت ،زمینهای برای شک گیری نیروهای خالص و ناب فراهم شود و آنها کله بلا نقلاب

نفاق خود را در جبهه حق جا زدهانلد رسلوا شلوند و ایلن یعنلی کله غیبلت و شلرائط خلاص آن خلود
ادامله فرآینلد نیروسلازی اسلت و املام غایلب از مسلیری دیگلر بله تربیلت نیروهلا و آملادهسلازی آنهللا

اقدام می کند و ایمانهای نهفتله را آشلکار و قلدرتهای بلالقوه را فعلیلت میبخشلد و هسلتههای
آری درغیبللت امللام و تجربلله انللواع حکومتهللا کلله اهللدافی نهایتللا در حللد آبللادانی و رفللاه مللادی

دارند ،انسلانهلا بهتلر و بیشلتر نیازهلای واقعلی خلود را درک می کننلد کله نیلاز انسلان فراتلر از آب و

نللان و مسللکن و امنیللت اسللت؛ او عللدالت و امنیللت را هللم بللرای رشللد و قللرب میخواهللد و تنهللا

حکللومتی میتوانللد زمینللۀ قللرب او را ایجللاد کنللد کلله حللاکمی معصللوم و جللدا از هملله کش ل ها و

اسارتها داشته باشد و به تمامی راهها و ابدیت انسان ،آ گاه باشد

بنابراین غیبت امام ،بستری است بلرای تلقلی درسلت انسلان از خلوی

و هلدفی کله بلرای آن

آفریللده شللده اسللت و آنگللاه قیللام کللردن او بللرای پللیگیللری خواسللتههای حقیقللیات و آمللادگی او
برای پذیرفتن حکومت عدل حجت معصوم و آسمانی

انتظار ،فرآیند آمادگی برای پذیرش حکومت معصوم
اینها همه بلرای ایلن اسلت کله حکوملت معصلوم از جلنا حکوملتهلایی نیسلت کله بلر ملردم

تحمی گردد و به هر قیمتی پایههای خود را استوار کند بلکه مردم باید با هلدایت عقل و وحلی
و ب للا بین للات و می للزان ب لله تلق للی جدی للدی از معن للی انس للان و جه للان و فلس للفه آف للرین

برس للند ت للا

ازحکومتهللای فاسللد و یللا حتللی صللالح ولللی بللا اهللداا پللایین دسللت ،دل بگیرنللد و دلگیللر شللوند و

آنگللاه از حکومللت ولللی خللدا کلله رهآورد آن تعللالی بشللر و عبودیللت انسللان اسللت اسللتقبال کننللد،

تحلیل غیبت اما دوازدهم براسا طرح کلی حرکت انبیاء و ائمه

مقاومت را در کوره حواد سخت غیبت شک میدهد
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چنانکه فرمودند:

ِ َِ ََ ْم َا َاا َ ْهَ َ حم ْس ََ ْص َهَ َ َل ْحی ََ َِ حله ح ِ َل َم َل َهل حم ََ َها َع ََ ْو َاهب حم ْا َس َهِ ََ ْو َع ْ َهد ْام َهَ َح َن ح
اهَّلل
ِ
ِ
ِ
َْ ْ
قل َ ح ِل ِإل َمی ِاِ(حل9461 ،ش.)439 :

یعنی حکومت ما هم سنگین اسلت و هلم سلنگینی و سلختی بله دنبلال ملیآورد کسلانی آن را

تحمل می کننللد کلله هللو

آلللوده نباشللند و هللمچللون فرشللتهها پللاک باشللند و یللا دلهللایی داشللته

باشللند کلله بللا محنتهللا و رنجهللا و امتحانهللا بللرای عشللق خللدا و ایمللان او خللالص و پللاک شللده

باشند دلهایی که گول ثروت و قدرت و ریاست را نخورند و دلهلایی کله تلر

ملرت و خلون و

شکست را نداشته باشند و دلهایی که بله فریلب قرآنهلا بلر روی نیزههلا گرفتلار نشلوند وگرنله در

میانه راه میمانند (صفائی حائری4340 ،ت)585-584 :

بنابراین اگر به دالئلی غیبت امام ضروری باشلد فرآینلد تربیلت نیلروی انسلانی بلرای حکوملت

عدل جهانی همچنان تداوم خواهد داشت چنانکه بلوغ ایمانی و معنوی و حصول آمادگیهلای

الزم فکری و اجتماعی در عامه مردم نیز در بستر غیبت دنبلال خواهلد شلد و در دوره غیبلت ایلن
فقیهان هستند که به عنوان جانشلینان املام غایلب و براسلا

تعلالیم اماملان ،بله تربیلت نیلرو و

سازندگی و زمینهسازی اقدام می کنند و البتله بلرای ایلن رسلالت خلود تلا آنجلا پلی
مللردم تحم ل و پللذیرت داشللته باشللند و براسللا

میرونلد کله

همللین تحم ل اسللت کلله ا گللر امکللان تشللکی

حکومت هم باشد اقدام می کنند تا در بستری مناسبتر و با امکان بیشتر به ایجاد زمینهها روی

آورند

مرحوم استاد صفایی مینویسد:
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این مدیریت اسالمی است کله والیلت خلدا را در والیلت انبیلاء و والیلت انبیلاء را در والیلت

امللام معصللوم تجسللم میدهللد و در هنگللام غیبللت کلله تودههللا تحم ل آن حکومللت بللا

هداهای باالتر از رفاه و عدالت و عرفان و تکام را ندارنلد ،فقیله بله ایجلاد ایلن زمینله
میپللردازد و حکوملللت را تللا آنجللا کللله ملللردم روی میآورنللد ،عهلللدهدار میشود(صلللفائی

حائری4348 ،ال )475 :

نقش فقیه در زمینهسازی برای حکومت معصوم
در واق فقیله بلا عهلدهداری و قبلول مسلئولیت هلدایت در دوره غیبلت املام ،تلالت می کنلد تلا

زمین للههای پ للذیرت معص للوم و حاکمی للت او در تودهه للا ایج للاد و تقوی للت گ للردد و ای للن مه للم ب للا
روشنگری و آ گلاهیبخشلی نسلبت بله مبلانی انسلانشناسلی و هسلتیشناسلی و مبلانی و مقاصلد و
اهداا دین و فلسفه حیات و مبدا و مقصد آن تحقق مییابد

مرحوم استاد صفایی در اینباره می گوید:

در هنگام غیبت ،ا گرمردم حکومت ولی فقیه را پذیرفتند ،بر اوست که تلقی انسلانها را

عوض کند و هدا حکومت و جایگاه انسان در جهان را مطرح سازد تا خیال نکننلد کله

جامعلله انسللانی یللک دامپللروری بللزرت اسللت و بلله نللان و مسللکن دلخللوت نشللوند و در

انتظار معصوم ،به روحیه و فکر و برنامه و عم خوی

سلامان دهنلد و در دشلمن نفلون

کنند که انتظار و تقیه مقدمه قیام است(صفائی حائری 4348 ،د)37 :

و در جای دیگر مینویسد:

کار زمینهسازی و دعوت و تربیت و تشکیالت ،به عهده فقیه هست؛ چون اوست کله در
دوره غیبللت ،مرج ل در رویللدادها و معرفللی شللده و نمیتوانللد از معللارا و تربیللت اس لالمی

چشم بپوشلد و نمیتوانلد تربیلت شلدهها را رهلا کنلد و بله کلار نگملارد و نمیتوانلد هملراه

قدرت و توانایی و کمک و پشتیبانی مردم کار را به پفیوزهای داخلی و خارجی بسپارد و

بلله نظللارت و امللر بلله معللروا و نهللی از منکللر مشللغول شود(صللفائی حللائری4340 ،ت:

)542

است و در ادامه دوره حضور امامان ،کار زمینهسازی و تربیت انجام می گیرد ولی اینجا به دلیل

محدودیتها و مصالح و اقتضائات دیگر ،این مهم به وسیله فقیه عادل انجام می گیرد
مرحوم استاد صفایی تصریح کرده است:

والیت فقیه که زمینهساز امامت است بایلد ایلن دو کلار سلنگین را بلر دوت بگیلرد :یکلی

دگرگلون کللردن تلقلی آدمهللا ازخلوی

و دیگللری نفلون دادن مهرههللای مسللط در کللار یللا

باید از نوع حکومت انبیاء چشم پوشید و به حکومتهای دیگر روی آورد و یا آنکه این

دو کار را باهم انجام داد(صفائی حائری4348 ،ب :ج)504 ،5

بلوغ فکری جامعه بشری در غیبت امام
و مللن گمللان مللی کنم کلله وقتللی فقیلله و جانشللین امللام ،بلله تربیللت و نیروسللازی بلله ویللژه در

زمینللههای فکللری روی آورد و تلقللی آدمهللا را از خللود و جهللان و حیللات تغییللر داد ،و انسللانها را از
کللودکی بلله بلللوغ رسللانید مهمتللرین گللام در جهللت زمینهسللازی قیللام و حکومللت معصللوم برداشللته

شده است

بنابراین آنچه باید در تودهها به بلوغ برسد دو خصلت مهم است :یکی امیلد و دیگلری یلأ ؛

مردم در بستر غیبت امام ،بایلد از اصلالح هملهجانبله و فراگیلر توسلط انلواع حکومتهلا و حاکملان

تحلیل غیبت اما دوازدهم براسا طرح کلی حرکت انبیاء و ائمه

بنللابراین دوره غیبللت دوره زمینهسللازی فکللری و شللک گیری نیروهللا بللرای حاکمیللت معصللوم

109

غاصب ناامید شوند و از ه ر مکتب و ایسم و نظریه بشری در باب حکوملت ،قطل امیلد کننلد زیلرا
تلقللی آنهللا از حیللات و سللعادت بللا آن سللطحی کلله حکومتهللا بلله آن میاندیشللند و بلله دنبللال آن
هسلتند بسللیار فاصلله دارد و ا گللر ایلن ناامیللدی و دل بریلدن نباشللد ،بله اسللتقبال حکوملت حجللت

الهللی نخواهنللد رفللت و تحمل آن را نخواهنلد داشللت در حللالی کلله پایلله حکومللت معصللوم ،اقبللال
عمومی مردم است و قرار نیسلت حکوملت حلاکم الهلی بلر ملردم تحمیل شلود چنلانکله در روایلت

آمده است:

ْ
َْ ح حَ َ َ ْ َ
َ َ
ْ َ
حَ حح ْ َْ ْ
یهاُ َع َّْه ح َسها ِک حن
هاِ َو ِال َهْ ٍال...
َب ِشاک ِباْلْ ِدی َی َهث ِی َم ِهىت عهل اخ ِهتّل ٍمل ِمهن الَّ ِ
َ َ َ َ ح ْ ْ
ض(طسىس9241 ،ق)963 :؛
السم ِاف و سا ِکن اْلس ِ
به شما بشارت میدهم که مهدى در حالتی مبعو میشود ]قیام میکند که ملردم در
حال اختالا و تزلزل هستند

ساکنان آسمان و زمین از او راضی میشوند

و نیز در روایت آمده است:

َ ح ح َ َ
َ
َ
ح
َ َ
ََ َ َ ح َ َ
َ ح
َ ِِِ ...د ْول ََ ََّها ِخه حها الههد َل ِل َو ْم ی ْ ه َهق َ ْْهِ َبیه ٍها حَله ْ َد ْولههق ِِل َملكهسا ق ْ ل ََّهها ِله َهئّل یَسلههسا ِِاا َسَ ْوا
َ َ ْ
ح َ ح
َ َ حَ
َ َ ْ
ح ْ َ
َ ْ
ِسه َ
هیا َت ََّا ِِاا َملك ََّهها ِسه ْهااا ِ ِمبره ِهِ ِسه
َاق َ ههق ِلل حمَ َِ َنی(مفیههد،
هیاة ْههؤل ِف َو ْه َهس قه ْهُل ِ
اهَّلل ت ََهها َو ال ِ
9464ش :ج)431 ،4؛
دولت ما (=امامان معصوم) ،آخرین دولتها اسلت و هلیچ خانلدانی کله حکلومتی بلراى
آن ،مقلدر شلده باشلد ،نیسللت؛ جلز آنکله پلی

از مللا بله حکوملت ملیرسللد؛ تلا آنگلاه کلله

روت حکومت ما را دیدنلد نگوینلد :ا گلر ملا نیلز بله قلدرت ملیرسلیدیم ،ایلنچنلین ،رفتلار

میکردیم و این همان سخن خداوند است که فرموده :و فرجام (امور) از آن پرهیزکلاران
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است

و طرا دیگر این ناامیلدی ازحاکملان نلاحق و ناکارآملد ،امیلد بسلتن و دلبسلتگی بله حاکمیلت

معصلوم اسللت و ایللن امیللد سللبب پویللایی و حرکللت و در نهایللت اسللتقبال عمللومی از حجللت الهللی و

پذیرت حکومت او خواهد بود این در بخ
و در بخ

کوش

عمومی و توده مردم است

ساخته شدن یاران و نیروهلای کارآملد بلرای حاکمیلت معصلوم نیلز هملین تلالت و

در بستر غیبت است که نس هایی را میسازد و مجاهدانی بزرت و جانبازانی باصلالبت را

برای حکومت امام در جامعه ،تربیت می کند و در واق غیبت ،فرصتی میشود که یلاران املام بله

تدریج سربرآور ند و شک بگیرند و تشک پیدا کنند و جبهله متحلدی بسلازند و یکلدیگر را تقویلت
کننللد و بللا مراقبللت و مواربللت نسللبت بلله یکللدیگر و تعللاون و تعاضللد ،یللاورانی رشللید و فهللیم بللرای
حجت غایب فراهم آورند؛ با این وص  ،دوره غیبت ،نه دوره تعطیلی و انفعال که دوره فعالیت

بیشتر و جهاد پیوسته و خستگیناپذیر نیروهای خالص است برای رشد کملی و کیفلی یلارانی کله
باید بار حکومت علدل را بله دوت کشلند و بلرای املام غایلب کله پلا در رکلاب آملدن اسلت ماللک و

عمار باشند

نتیجهگیری
با توجه به معنای عمیق انتظار و سیر حرکت انبیا و امامان

طول حیات انبیا و ائمه

میتوان دریافلت کله آنچله در

بله عنلوان مهلمتلرین اقلدام بلرای تشلکی قلدرت حلق و شلک گیلری

حکومت اسالمی مطرح بوده است ،بحث نیروسازی بلوده و هملین املر در طلول دوره غیبلت و در

پوش

نهانزیستی امام پیگیری شده است و در واق غیبت امام زمان

کلللی امامللان

در چلارچوب حرکلت

و بلله منظللور حفللظ مسللیر رهبللری و پیشللوایی ایشللان تللا رسللیدن بلله فللرن نهللایی

بشریت بوده است و آنچه مطلوب است همین است کله در دوران پلر فلراز و نشلیب عصلر غیبلت،

بحللث نیروسللازی بللا جللدیت دنبللال شللود تللا غیبللت امللام بله سللر آمللده و مقللدمات رهللور آن بزرگللوار
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