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 حضرت داریزمان و امکان دامام ارانی

  

 مقدمه
به  دیبا ر،یخ ایوجود دارد  بتیزمان در زمان غامام داریامکان د ایسؤال که آ نیپاسخ به ا یراب

اما  ؛نندیبیمردم او را م»: ندیفرمایباره منیادر السالمهیعل صادق. اماممیرجوع کن ثیاحاد

 (234ص  ،11ج  ،عمهالنو تمام نیالدکمال)« .شناسندینم

ما  ندیگویحضرت حجت ظهور کنند، همه م یوقت» :ندیفرمایاشاره م گرید اتیدر روا نیهمچن

 (146زمان، ص های محبت امام)میر مهر جلوه «.میادهیو او را قبالً د میشناسیرا م شانیا

تشرف به محضر  قیکه توف یافراد اما اغلبِ ؛دوجود دار بتیزمان در عصر غامکان مالقات امام

است که امام بر  یسبب تصرف به نیاند و ارا شناخته شانیا ،ییحضرت را داشتند بعد از جدا

 یامکان وجود دارد کس نیا ایپرسش مطرح است که آ نیلذا همواره ا ؛اندافراد داشته نیقلب ا

 متفاوت مطرح شده است: دگاهیسؤال، دو د نیو بشناسد؟ در پاسخ به ا ندیامام را بب

از جمله  کنندیرا رد م یدارید نیامکان چن ،اتیاز روا یاز علما با استناد بر برخ یتعداد .1

 یعیسخن خود حضرت است که در توق کنندیدسته از علما به آن استناد م نیکه ا یاتیروا

 یادعا یآسمان یهحیو ص یانیاز خروج سف شیبدان هرکس که پ»چهارم فرمودند:  بیبه نا

 (144 ، ص109 ج ،بحاراألنوار) «مفتر است. ییو مشاهده کند، دروغگو تیرؤ

 وجود از احتمال به ینگران ،علما یبرخ یاز سو یدارید نیامکان چن کردنِ رد لیدل نیهمچن

 ؛است «هیخیش» یقهمانند فر ییهاو فرقه یانحراف یهاانیمدن جرآ

در  یمجلساز جمله عالمه کنندیزمان را رد نمو شناختن امام دنیامکان د زیاز علما ن یبرخ .2

 اند،شانیهمراه ا شهیحضرت را که هم نانیخاص و مورد اطم ارانیتعداد  شانی. انواربحاراأل

زمان را امام کینزد ارانی عدادت در مصباح، یمرحوم کفعم نینفر ذکر کرده است همچن 30

دوم شامل  یهبه نام اوتاد، حلق یاول شامل چهار نفر اصل یهحلق»ذکر کرده است:  نگونهیا

 نفر 360حلقه که  نینقبا و چهارم ینفره 40 یهسوم حلق یهنفر ملقب به ابدال، حلق هفت

 نفر یاران خاص امام 313از نظر ایشان این افراد با « الغیب نام دارندو صلحا یا رجال هستند
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انجام  ییخاص( و توانا اراتیجعل )اخت زمان حقّذن اماماند و به اِدر هنگام ظهور متفاوت

 یو متشکل از افراد یتیکامالً امن یاشبکه یگروه اعضا نیاعمال را دارند. در واقع ا یبعض

در  شانیبه محضر ا دنیزمان و رسامام دنید ،دوم دگاهیبراساس د جهیدر نت ؛قابل اعتمادند

 توانینگه داشتن چشم و قلب م زهیاز گناهان و پاک زیاما فقط با پره ؛است نممک بتیعصر غ

 نمود. شانیا دنید قیچشم را ال
 

 بتیاز علل غ یبرخ
 ییتوانا دیزمان باامام ارانیدر مقام  انیعیپس ش ؛است ترس از قتل امام ،عدم ظهور لیاز دال

قدرت  یدارا انیعیش نکهیمگر ا کندینم دایامر تحقق پ نیا را داشته باشند. شانیحفظ جان ا

رفتار بد  لیدل خدا به نیهمچن حکومت است لیتشک یکه مبنا یقدرتباشند؛  یو امکانات نظام

مانند  ؛ها گرفته استنامام را از آ نیآخر داریسعادت د السالمهمیعل مسلمانان با امامان معصوم

آنها، سعادت حضور  ینقض عهد از سو لیقرآن خداوند به دل اتیکه براساس آ لیاسرائیبن

: دیفرماینساء م یهسور 155 یهیا گرفت. خدا در آهآن یهرا از جامع السالمهیعل یحضرت موس

عذر  نیرا به ناحق کشتند و بد امبرانیخدا کافر شدند و پ اتیشکستند و به آ مانیپس چون پ»

 یهر زد که جز اندکآنان مُ یهابلکه خدا به سبب کفر بر دل ؛ما در پرده است یهاکه گفتند دل

 نگونهینقض عهد را ا نیو آثار ا جیمائده، نتا یهسور 13 یهیسپس خداوند در آ« اورندین مانیا

آنان را  یهاو دل میدور ساخت شیا را از رحمت خوهآن یشکنمانیخاطر پ به یول»: کندیم انیب

سنت  نیا یبه عبارت «.کنندیم فیسخنان )خدا( را از موردش تحر م؛ینمود نیسخت و سنگ

دچار  جهیدر نت ؛رندیگیاست که اگر مردم عهد خود را نقض کنند، مورد لعن خداوند قرار م یاله

در  ریسِ نی. اپردازندیو امامان م ءایبه قتل انب تیخدا و در نها نید فیشده به تحر یدلسنگ

 یاما چند ؛عهد بستند ریغد وزدر ر وآلههعلیاهللیصلّ امبریمسلمانان با پاسالم هم تکرار شد؛ 

 شانیهاسپس دل ؛عهد خود را نقض کردند السالمهیعل نیرالمؤمنیبعد با کنار گذاشتن ام

 .دیرس شانیو کشتن ا نیحسکارشان به جنگ با امام تیهمچون سنگ سخت شد و در نها

 .شودیباعث قساوت قلب م زیالناس ننکردن حق تیخوردن مال حرام و رعا

از مال  تانیهاشکم»در روز عاشورا به لشکر دشمن فرمودند:  السالمهیعل نیحسچنانچه امام

 (8، ص 45بحاراألنوار، ج ) «.دیشنویر شده است که سخن مرا نمحرام پُ

پس از  .آوردیکه قساوت قلب به بار م مینشو یگرفتار امور میمراقب باش دیهمه با در نتیجه

شک اَ مِلَعَ ،که گرفتار قساوت قلب شده بود یادر جامعه السالمهیعل سجادعاشورا، امام یهواقع
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 بر تیمسلمانان نرم و راه هدا یهسخت شد یهادل دیمناجات را انتخاب کردند تا شا بِو قال

به  یبندیراه پا .شودیمحسوب م خیتار نیکائبُ ءاشک است و جز امامِ سجاد. اماما باز شودهآن

به  لیدل نیلعن شده و به هم تیبشر .است نیهم زین شانیبا ا ثاقیم دیتجد ایزمان عهد با امام

با اشک بازگردد و توبه کند. جالب توجه است  دیپس با ؛زمان دچار شده استاز امام تیمحروم

 یکی یحت ؛است زمانبه امام یو تأس دنیراه رس نیبهتر السالمهیعل اباعبداهلل ئباشک بر مصا

است و  نیکائبُء زمان هم جزخود اماماباعبداهلل است.  ارتیشعبان ز یهمیاز اعمال مهم شب ن

 .کندیم هیگر السالمهیعل نیحسصبح و شب بر امام

 .است عهیش کیاشک سالح استراتژ

فقدان امام برسند و با  طرارِعقالً به درک و اض دیبا بتیامام( در عصر غ ارانی) انیعیش نیبنابرا

 عهد کنند. دیزمان تجدببرند و با امام نیخود را از ب یدلسنگ ،و مناجات ختنیاشک ر و توبه

 بتیکوتاه شدن غ توبه و اضطرار در و اشک ریدر مورد تأث یثیدر حد السالمهیعل صادقامام

و ناله پرداختند  هیروز به گر 40ها نآ دیبه درازا کش لیاسرائیبن یِکه سخت یهنگام»: ندیفرمایم

 نگونهیکرد تا آنان را از چنگ فرعون برهاند )ظهور کند( و ا یوح یکه به دنبال آن خدا به موس

خداوند گره  د،یرفتار کن نگونهیهم اگر ا انیعیاز عذابشان کاسته شد. شما ش لسا 170بود که 

 (131، ص 52 نوار، جبحاراأل) .« ...دیگشایاز کارتان م

است اگر خدا  یاله یهوعد نیا. «انیعیش»بلکه فرمودند: « مسلمانان»امام نفرمودند:  دیکندقت 

 انیعیپس ما ش ؛دیبخش رارشانخاطر ندبه و اضط را به لیاسرائیبن بتیسال غ 400سال از  170

انتظار . است عهیدر دستان ش بتیغ شیگشا دی. کلمیده انیزمان پاامام بتیبه غ میتوانیهم م

 دیبا انیعیاما ش ؛خداوند به آمدن امام وعده داده است یعنی ؛است دوارانهیام یانتظار انیعیش

با اشک، دعا، مناجات و  دیبا انیعیما ش به اضطرار برسند و ظهور امام را از خدواند بخواهند.

 .میو ظهور را محقق کن میکن کیخود را به امام نزد ،که مانع ظهورند یتوبه از گناهان
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