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»َو اهللِ إِنَّ َصاِحَب َهَذا اأَلْمِر لَيَْحُضُر الَْمْوِسَم ُکلَّ َسنٍَۀ يََرى 
النَّاَس َو يَْعِرُفُهْم َو يََرْونَُه َو َل يَْعِرُفونَُه«.1

در موسم حج  امر، هر سال  این  به خدا سوگند که صاحب 

حضور می یابد. مردم را می بیند و می شناسد و آنان نیز او را 

می بینند؛ ولی نمی شناسند.

بر اساس این روایات، غریب نیست که پس از ظهور حضرت 

او را  این  از  ایشان می گویند: ما پیش  با دیدن  حجت، گروهی 

دیده  بودیم اما نمی شناختیم. 

بنابراین، چگونگی غیبت حضرت ولی عصر روشن است. گاه 

این امر به  گونه ای است که شخص وجود مبارکش دیده نمی شود و 

گاه بحث غیبِت معرفتی و شخصیتی در میان است نه غیبت شخصی 

و جسمانی.

شیوۀ.غایب.شدن.امام.عصر

پیش از پرداختن به بخش بعدِی ســخن، الزم است به این نکته نیز 

بپردازیم که حضرت حجت چگونه غیبت کرد و به چه شیوه ای 

از انظار عمومی پنهان شــد. آیا امام از یک مکان خاص به موضعی 

دیگر رفت؟ آیا امام به آسمان پر کشید و مالئکه  ایشان را بُردند؟ در 

این  باره حرف و حدیث های فراوانی نقل شــده است که بسیاری از 

1 . محمد بن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، کتاُب من  الیحضره  الفقیه، ج2، 
ص520.
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آن ها باطل و نادرســت است و در آثار معتبر و متقن شیعی اثری از 

آن دیده نمی شود.

یکی از داستان های واهی که در این موضوع به شیعه نسبت داده 

شده، ماجرای »سرداب مقدس« است. نقل شده است که حضرت 

ولی عصر به سردابی در دل زمین وارد شد و دیگر کسی ایشان را 

ندید و رفت تا در همان مکان زندگی کند.1 ماجرای سرداب مقدس 

هجری  چهارم  قرن  تا  شیعه  متقدم  حدیثِی  منابع  و  اولیه  متون  در 

وجود ندارد. در قرن چهارم در دوران آل بویه و حکومت »ُمعّزالدوله 

امام  عبادت  مکان  احتماالً  که  سامرا،  شهر  در  را  سردابی  دیلمی«، 

میان  در  احترامی  و  تقدس  دلیل،  همین  به  و  بوده2   عسکری

شیعیان داشته، بازسازی می کنند و مردم به آن تبرک می جویند.3 این 

تنها نکته ای است که دربارۀ این مکان نقل شده است و عالمان شیعی 

ادعایی دربارۀ ارتباط آن با غیبت امام عصر مطرح نکرده اند. اما 

امام  منابع غیرشیعی مطالبی خالف واقع دربارۀ غیبت  متأسفانه در 

دوازدهم شیعیان از این مکان بیان شده است. برای نمونه »ابن أثیر« 

مورخ مشهور اهل سنّت در الکامل دربارۀ حوادث سال 260 هجری 

می نویسد:

»و فيها توفّى أبو محمد العلويُّ العسكريُّ و هو أحد األئّمۀ 

1 . در ادامه، به برخی منابِع این ادعا اشاره خواهیم کرد. 
2 . »سرداب« در گذشته به دلیل خنکایی که داشت، به عنوان مکانی برای استراحت 

و فرار از گرمای هوا استفاده می شده است.
3 . نک: ذبیح اهلل محالتی، مآثر الکبراء في تاریخ سامراء، ج1، ص321.



156

منزلگه مقصود

الثني عشــر على مذهب الماميّۀ و هو والد محّمد الّذي 
يعتقدونه المنتظر بسرداب سامّرا«.1

در آن سال، حسن بن علی عسکری وفات کرد. او یکی 

از امامان دوازده گانۀ مذهب امامیه است و پدر شخصی است 

به نام »محمد«، که شیعیان می گویند داخل سرداب سامرا منتظر 

است ]تا به قیام برخیزد[.

نیز  ما  زمان  و  عصر  وهابیوِن  و  سلفیون  پیشوای  تیمیه«،  »ابن 

می نویسد:

»و المعصوم عند الرافضۀ الماميّۀ الثنى عشريّۀ: هو الذى 

يزعمون أنّه دخل سرداب ســامّرا بعد موت أبيه الحسن 

بن على العســكرى سنۀ ستّين و مائتين، و هو إلى اآلن لم 
يعرف له خبر و ل وقع له أحد على عين و ل أثر«.2

امام معصوم نزد شیعیان دوازده امامی کسی است که شیعیان 

 گمان می کنند پس از وفات پدرش حسن بن علی عسگری

در سال 260، وارد سرداب سامرا شد و تا به حال از او خبری 

نیست و کسی از او نشان و اثری ندیده است.

علم  پدر  را  او  که  اسالمی  مشهور  مورخان  از  خلدون«،  »ابن 

دارد  علمی  شهرت  مغرب زمین،  در  و  می دانند  جامعه شناسی 

می نویسد:

1 . علی  بن ابی الکرم  محمد )ابن أثیر(، الکامل فی التاریخ، ج6، ص320.

2 . احمد بن عبدالحلیم بن تيميۀ حراني، رأس الحسین، ص184. 
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»الثنا عشــريّۀ منهم يزعمون أّن الثّاني عشر من أئّمتهم و 

هو محّمد بن الحســن العسكرّي و يلّقبونه المهدّي دخل 

في سرداب بدارهم في الحّلۀ و تغيّب حين اعتقل مع أّمه 

و غاب هنالك و هو يخرج آخر الّزمان فيمل األرض عدل 

)يشيرون بذلك إلى الحديث الواقع في کتاب التّرمذّي في 

المهدّي( و هم إلى اآلن ينتظرونه و يسّمونه المنتظر لذلك 

و يقفون في کّل ليلۀ بعد صالۀ المغرب بباب هذا الّسرداب 

و قد قّدموا مرکبا فيهتفون باسمه و يدعونه للخروج حتّى 

تشتبك النّجوم ثّم ينفّضون و يرجئون األمر إلى الّليلۀ اآلتيۀ 
و هم على ذلك لهذا العهد«.1

برخی از شیعیان خیال می کنند که امام دوازدهمشان که محمد 

بن الحسن عسکری باشد و لقب مهدی به او داده اند، وارد 

سردابی در خانه اش در شهر حّله شده و در آن جا غائب شده 

است، در آن زمانی که همراه با مادرش زندانی شده بود. او در 

آخر الزمان خارج می شود و زمین را پر از عدل و داد خواهد 

کرد. )آن ها با این جمله به حدیثی که ترمذی در کتابش دربارۀ 

مهدی نقل کرده اشاره می کنند ( شیعیان تا این زمان منتظر 

او هستند و او را منتَظر می نامند، به همین خاطر هر شب بعد 

نیز  مرکبی  می ایستند،  این سرداب  در  مغرب جلوی  نماز  از 

به همراه می آورند و او را با نامش صدا می زنند و می خواهند 

1 . عبدالرحمن بن خلدون، تاریخ ابن خلدون، ج1، ص199.



158

منزلگه مقصود

که بیرون بیاید، تا اینکه ستارگان ظاهر می شوند؛ سپس متفرق 

می شوند و شب بعد نیز دوباره همین کار را تکرار می کنند. 

این کار آن ها تا این زمان ادامه دارد.

این ادعایی که امثال ابن خلدون مطرح می کنند در هیچ منبع معتبر 

ناآگاهی و شاید غرض ورزِی کسانی  و  از جهالت  و  نیامده  شیعی 

پرده برمی دارد که کوس علمشان دنیا را فراگرفته و صد افسوس که 
خطای بزرگان، بزرگ تر و اثرگذارتر از دیگران است.1

چرایی.غیبت

نکتۀ ســوم، بحث چرایی غیبت حضرت ولی عصر اســت که از 

مباحث مهم و کلیدی مهدویت به  شــمار می آید. در فصول پیشین 

بیان کردیم که ارادۀ الهی بر آن اســت که آیین اسالم جهانگیر گردد 

و مســتضعفان و صالحان بر زمین حاکم شوند و عدل و داد در میان 

بشریت فراگیر شود:

َِّذيَن اْستُْضِعُفوا فِي اأَلْرِض َو نَْجَعلَُهْم  َو نُِريُد أَْن نَُمنَّ َعلَى ال
2.ًۀ َو نَْجَعلَُهُم الَْواِرثِيَن أَئِمَّ

و می خواهیم بر کسانی که در زمین ناتوان انگاشته شده بودند، 

را  آنان  و  گردانیم  ]مردم[  پیشوایان  را  آنان  و  بخشیم  نعمت 

1 . جالب آنکه سردابی که ابن خلدون در شهر حّلۀ عراق به آن اشاره کرده، اصاًل 
وجود خارجی ندارد.

2 . قصص، 5.
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