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  پيشگفتار

Nِورنَا في الزَّبكَتَب لَقَد ونَ      وحـلي الصـادبـا عرِثُهي ضالـذِّكْرِ أَنَّ الْـأَر دعن بمMو در  ؛
حقيقت، در زبور پس از تورات نوشتيم كه زمين را بندگان شايسـته مـا بـه ارث خواهنـد     

  )١٠٥، آيه )٢١(انبياء ( .برد
 ااسالم نيز ب. بوده است ها های انسان آرماناز  يواحد از ديرباز يك يحكومت جهان

ويـژه در سـخنان   هـای خـود و بـه   فراگيرترين الگو از ايـن حکومـت، در آمـوزه    ارائة
  . پاسخ داده است ،ترين شکل، اين نياز را به شايستهالسالم عليهمعصومان 
ای بـه درازای   ديرينـه  ي،و حكومـت جهـان   يچون عدل جهان يهاي كه آرمان با اين

و  ي، فرهنگـ يسياسـ هـای ويـژة    يـده سبب برخی پدبه  گذشتهدارد؛ اما در سده  تاريخ
 ،شـدن  يـ آرمـان جهـان    ای و ارتباطاتهای رسانهآوریفنويژه گسترش  ـ به  ياجتماع

 يهـا  در جنـبش . رسـد  يتــر بـــه نظـر مـ    يعملهر چه بيشتر تقــويت شده و فراگير و 
شـدن اسـالم بـا     و چيـره  شدن دين يبار ديگر آرمان ديرين جهان ،امروزين نيز ياسالم

يـا  ي ، حكومت جهـان ي، عدل جهانيچون دين جهان يتمام مطرح شده و مفاهيم نتوا
 .گسترش يافته استمانند آن  و يالملل اسالم بين

در ويـژه،  بـه  السـالم  علـيهم ميان مسلمانان و پيروان اهل بيت يادشده در  يها آرمان
انقـالب   يتر مطـرح و تقويـت شـده و اكنـون در دوران پـس از پيـروز       سطح گسترده

ها ـ از جمله حكومت واحد  در ايران، از آن آرمان ياسالم يجمهور برپاييو  ياسالم
  .شود يـ تبليغ م يجهان

هـاي آگاهانـه و   ويـژه در دوران معاصـر نيازمنـد بررسـي    بنابراين از موضوعاتي کـه بـه  
و مباحـث   السـالم  عليهکارشناسانة بيشتری است، بحث از حکومت جهاني حضرت مهدي 
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توانـد مـا را   های اين باور بلند، مـی ها و شاخصه گیت ويژزشناخکه با .است مربوط به آن
  .مندان مشتاق در جهان کنونی، ياری دهددادن اين اعتقاد سترگ به عالقه در نشان

اگر چه در گذشتة تاريخ ايـن بحـث، افـراد فراوانـي بـا کوشـش و پشـتکار بـدان         
چــه اينکــه . فــراوان اســت انــد، امــا همچنــان جــاي ســخن و پــژوهش در آن پرداختــه

 هاي  تواند افق ، ميالسالم عليهمهاي ژرف در سخنان ارزشمند پيشوايان معصوم  بررسي
  .گان قرار داده استتری را فراروي مشتاقان و پژوهندنروش

هاي شايسته در اين گستره، آثـار گرانسـنگی    اگرچه تالش: پيش از اين نيز ياد شد
هاي اين بحث، متني آموزشي فراگير براي  ز کاستيرا به دست داده است، ولی يکي ا

  .هاي موضوعي اين مباحث است که جاي آن بسي خالي است بخشي به بررسي انسجام
 ةاز مجموعـ پايـانی  بخـش  آنچه اينـک پـيش روي شـما خواننـدة گرامـي اسـت،       

" و حکومت جهـانی  السالم عليه حضرت مهدي" نامبا  "درسنامة مهدويت" چهارجلدي
ترين فصل زندگی انسان  ترين و پرنشاطاين کتاب، مباحث مربوط به نورانی در. است

دورانـی کـه همـة پيـامبران     . روی کرة خاکی به بحث و بررسـی گذاشـته شـده اسـت    
   .اندبزرگ خداوند به آن نويد داده

 السالم عليه حضرت مهدي"با ياري خداوند پيش از اين در جلد نخست، با نـام  

 شـروع ، تـا  پديدارشـدن  آغـاز به بحث و بررسي مهـدويت از  ، "از والدت تا امامت

 السالم عليهحضرت مهدي "، و در جلد دوم با نام السالم عليه امامت حضرت مهدي

، به بحث در بارة موضوعات مربوط به دوران غيبت حضرت مهدي "و دوران غيبت

ا حكومت از ظهور ت السالم عليهحضرت مهدي "و در جلد سوم با نـام   السالم عليه

   .مپرداختهای مربوط،  به بحث "جهاني

همـة اسـاتيد بزرگـواري    از دانم سپاسگزاري خـود را   اينک در اينجا بر خود بايسته مي
ويژه از دکتر سـيد رضـی    ها و همراهی خود، اين كمترين را ياری دادند، به كه با راهنمايي

حاقيان، عبــاس موســوی گيالنــی و حجــج اســالم و المســلمين حميــد ســعادت، جــواد اســ
خادميان، رحيم کارگر، علی مصلحی و محمد رضا نصوری اعالم كرده، از همة گراميـان  

ـ کـه از خـدمات مانـدگار      السـالم  عليـه  فرهنگي حضرت مهدي موعـود ارزشمند بنياد در 
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ـ بـه    مركز تخصصـي مهـدويت   نيز واالسالم و المسلمين قرائتی و دوستانشان است ـ   حجة

نمـايم کـه ايـن کتـاب را در      سالم و المسلمين كلباسـي ـ قـدرداني    اال ةحجويژه حضرت 

جهت خدمت به ساحت ارزشمند مهدويت پذيرفته و بـه شايسـتگي آن را چـاپ و منتشـر     
  .کردند

به اميد آنکه اين تالش اندک، مورد پذيرش خداوند بزرگ و خشنودی آن پيشواي 
  .مهدويت فائده بخشد های پنهان قرار گرفته، در جهت شناختن فرهنگ و آموزه

  
  و توفيق از خداوند است

  خدامراد سليميان





  السالمالسالم  عليهعليه  ييحكومت حضرت مهدحكومت حضرت مهد  

  ))اتاتييكلكل((

  : م گرفتيخواه فران درس يآنچه در ا

  السالم عليهمعناشناسي حكومت حضرت مهدي  .يك

   السالم عليهبشارت به حكومت حضرت مهدي  .دو

   سالمال عليهبودن حكومت حضرت مهدي  حتمي .سه

  السالم عليهمركز حكومت حضرت مهدي  .چهار

  السالم عليهمدت حكومت حضرت مهدي  .پنج

 
 

رس   لد و  ا
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 درآمد پيش
دين اسالم، در کنار پافشاری بر برپايي حکومت به عنوان يک نياز و بايسـتة  

هـاي   گيـري حاکميـت انسـان    خـود را بـر شـکل     اجتماعي، بيشترين سفارش
مركــز كــرده اســت؛ چــرا كــه حــاکم داري، مت شايسـته بــر پايــة ديــن و ديــن 

ها و رسـتگاري رهبـری و هـدايت     نيکوکار است كه مردم جامعه را به نيکي
  .خواهد کرد

آيد حکومت موعود منجی ـ که در  دست میروشنی بههای دينی بهاز آموزه
تـرين  شده است، ـ واال ياد  السالم عليهاسالم از آن به نام دولت مهدی موعود 

خواهد بود که در آن همة عناصـر بايسـته بـه خـوبی در     حکومت روی زمين 
حکومتی که آرمان بلنـد همـة پيـامبران الهـی و     . گيرندجايگاه خود قرار می

  .شايستگان زمين را پديد خواهد آورد

های پيش رو است ـ تـالش   حقيقت آغازی برای بحثدر در اين درس ـ که  
  .نورانی اشاره شود شود تا به برخی مباحث عمومی در بارة آن دورانمی

  حكومتمعناشناسي . يك

  از نگاه لغت

اما بـه معـانی   . آمده است »داوری«به معني  »كمح«كلمه از  بيشتر ،در لغتحکومت، 
کردن، نيـز بـه کـار    کردن، پادشاهیرواييدادن، امرکردن، فرمان فرمان: ديگری نيز مانند

 ؛كـم گوينـد  كـم را ح و ح .سـت ي جلوگيري اامعن كم بهح: و نيز گفته شده ١.رفته است
گوينـد،   "حكمـه "كه افسار حيوانات را  كند، همچنانجلوگيري مي داد ستم و بیزيرا از 

                                                 
  .، واژه حکومتهنگ معينفرحممد معني، : رک .١
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چـون   ؛نيـز حكمـت خواننـد    دانـش را . داردچون حيوان را از حركت و سركشي باز مي
   ١.داردنابخردانه نگه مي رفتارو نادانی خود را از  دارندة

  از نگاه اصطالح

: مانند اينکـه گفتـه شـده   . های گوناگونی دارد اصطالح سياسی، تعريف حکومت، در
هاي اجتماعي كه براي تأمين گروهی از سازمان: حكومت يا نظام سياسي عبارت است از

يـا حكومـت بـه معنـاي      ٢ .آينـد  وجود مـي روابط طبقات اجتماعي و حفظ انتظام جامعه به
تبيين نحوة پيوند عناصـر يـك    كوششي است كه براي تحت قاعدة مشخص درآوردن و

نظام سياسي را همچنين مجموعة محسوس نهادها و . گيرد نظام سياسي خاص صورت مي
يا اينکه گفته شده، حكومـت   ٣ .سازد دانند كه ساخت قدرت را ممكن ميهايي می انگيزه

هاي مختلف، بر  فرمانروايي يك شخص و يا يك هيئت حاكمه يا هيئت: عبارت است از
  ٤ .به منظور تنظيم و اصالح امور اجتماعي و انتظام امر معاش آن جامعهجامعه 

از اين واژه  گوناگونیهاي تعريفيکی از اساتيد معاصر پس از اشاره به اين نکته که 
ارگـاني رسـمي   ای، حکومـت را  در بيـان سـاده   شـده اسـت،  گفته در كتب علوم سياسي 

كند به رفتارهـاي  نظارت داشته، و سعي مي ،كه بر رفتارهاي اجتماعي افراد جامعه هستناد
   ٥.اجتماعي مردم جهت ببخشد

  واژگان حكومت مهدوي

پـس از قيـام، بـر     السالم عليهاگرچه واژگان حکومت در بارة چيرگی حضرت مهدی 
هـاي  شده است، اما بررسی های مربوط ـ بسيار به کار رفته و شناخته  کرة زمين، ـ در بحث 

روايتـی آنگـاه    متن عربـي  ای آن است که اين واژگان در هيچسخنان بزرگان دين، گوي
شود، به کار نرفته است و اگر برخی مشتقات آن در روايتـی بـه   که به اين دوره اشاره می

 : فرمود السالم عليهامام باقر . کار رفته، مقصود حکومت نيست، بلکه داوری است

                                                 
 .۹۱، ص۲، جمقاييس اللغةمعجم ، )ق۳۹۵/د(امحد بن فارس بن زکريا .١

 .۱۰۰، صالملل فرهنگ اصطالحات و روابط بينغالمرضا علي بابايي،  .٢

 .۲۴۵مهان، ص .٣

 .۶، صحكومت اسالميحيدر علي قلمكاري،  .٤

  . ۱، جهاها و پاسخ، پرسش مصباح يزدی محمد تقي،  .٥
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لَيمانَ لَـا      آلهلي اهللا عليه وإِذَا قَام قَائم آلِ محمد ص سـ و داوكْـمِ دبِح كَـمح
؛يسأَلُ بينَةً

آنگاه که قائم آل محمد بـه پـا خيـزد بـه داوری داود و سـليمان       ١
  .کند ای طلب نمی داوری خواهد کرد و بينه

اما برخی تعبيرهايی که برای اشاره به دوران حکومت آن حضـرت از آن بهـره بـرده    
  : شده از اين قرارند

 ملك. 1

ای کـه اختيـار آن بـه دسـت او     در لغت به معنای چيرگی بر چيـزی بـه گونـه   " ملک"
و ملک کسی را گويند که امر و نهـی در دسـت اوسـت و ايـن ويژگـی سياسـت        ٢.باشد
ای از روايات از دوران حکومت حضرت بـا عنـوان ملـک يـاد کـرده      پاره ٣.هاستانسان
بـودن دارد، ـ در    ـ کـه اشـاره بـه حتمـی    " ليملکن"و " يملک"که با تعبيرهايی چون . است

  : فرمود السالم عليهامام صادق . روايات آمده است
قائم نوزده سال و چند  ٤ ؛اتسع عشرة سنة و أشهر السالم عليهيملك القائم «

  ».ماه پادشاهی خواهد کرد

 خالفت. 2

ليفـه  را خ آيـد و کسـی کـه پـس از ديگـری مـی      يخالفت در لغت به معنای جانشـين 
توانـد بـه معنـای جانشـينی از     می السالم عليهاين جانشينی در بارة حضرت مهدی  ٥.گويند

و يـا از پـدران بزرگـوار خـود امامـان معصـوم        وآلـه  عليـه  اهللا صـلی رسول گرامـی اسـالم   
پيـامبر  . انـد خالفـت نـام بـرده    برخـی روايـات از ايـن دوران بـا واژة    . باشـد  السـالم  عليهم
  : فرمود وآله عليه اهللا صلی

يرضى بخالفته أهل السماء و الطير في الجـو يملـك    …المهدي من ولدي

                                                 
حممدبن علـي بـن حسـني بـن     : ؛ نک۵۰۳، ص ۲؛ ج۳۹۷، ص۱، جافيك مد بن يعقوب کلينی،حم .١

  . ۶۷۱، ص ۲، ج، الدين و تمام النعمة كمال ،بابويه
 .۱۶۳، ص ۱۱ج التحقيق في كلمات القرآن الكريم،حسن مصطفوي،  .٢

 .۷۷۴، ص۱، جمفردات الفاظ القرآن، )ق۴۲۵نزديک / د(راغب اصفهاين  .٣

 .۴۷۴، صكتاب الغيبة، طوسيحممد بن حسن : ؛ نيز نک۳۳۱، صالغيبةبراهيم نعماين، حممد بن ا .٤

  .۱۰۷، ص ۳ج التحقيق في كلمات القرآن الكريم،حسن مصطفوي،  .٥
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اهل آسمان و پرنـدگان نيـز از    …مهدی ار فرزندان من است ١؛عشرين سنة

  .خالفت او خرسند خواهند شد و بيست سال پادشاهی خواهد کرد

  دولت. 3

پيـروزی از  بختـی و  گشتن از حالی به حالی، گـردش نيـک  : دولت در لغت به معنای
و نيـز بـه معنـای     ٣.رسدامری است که از کسی به ديگری می ٢شخصی به ديگری، اقبال،

از تعبيرهـايی کـه کـم و بـيش در      ٤.ها و شدت به آرامش و آسايش استگذر از سختی
" دولـت "برخی روايات و نيز دعاها در آرزوی حضور در حکومت حضـرت نقـل شـده،    

  : ودفرم السالم عليهامام باقر . است
پـس همانـا بـرای مـا دولتـی اسـت کـه          ٥؛فَإِنَّ لَنَا دولَةً إِذَا شَاء اللَّه جاء بِها«

  ».آنگاه که خدا بخواهد آن را خواهد آورد

ای که در آن قدرت سياسـی بـر   به معنای فراگير کلمه عبارت است از جامعه» دولت«
ی محدودتر، دولت عبـارت اسـت   به معنا. تعيين و تشريح شده است» قوانين اساسی«پاية 

در مفهـوم همگـانی، دولـت بـه معنـای      . از قدرتی که سرنوشت جامعه را در دسـت دارد 
  ٦.های اجرايي است که توان ادارة جامعه به آن واگذار شده استمجموعة سازمان

 سلطنت. 4

سلطنت به معنای پادشاهی و حکومـت، يکـی ديگـر از تعبيرهـايی اسـت کـه برخـی        
  ٧.به کار رفته است السالم عليهاشاره به دوران حاکميت حضرت مهدی  روايات برای

                                                 
كشـف  علی بـن عيسـی اربلـی،    : ؛ نيز نک۲۳۳، ص دالئل االمامه، طربی حممدبن جرير بن رستم .١

 .۴۶۹، ص۲ج الغمة،

 .، واژة دولتمعينفرهنگ حممد معني، : نک .٢

 .۲۸۱، ص ۳ج التحقيق في كلمات القرآن الكريم،حسن مصطفوي،  .٣

 .۳۷۴، ص ۵، جمجمع البحرين، )ق۱۰۸۵/د(فخر الدين طرحيي  .٤

دولتنا آخر الدول؛ حممد بن : ؛ و نيز آن حضرت فرمود۲۲، ص۲، جالكافي حممد بن يعقوب کلينی، .٥
 .194ص، الغيبةبراهيم نعماين، ؛ حممد بن ا۴۷۳، صكتاب الغيبة، طوسيحسن 

  .۲۱، ص مباني مشروعيت نظام سياسي در اسالمرضا مرندی،  محمد .٦
 .۲۱۰، ص۸، جالكافيحممد بن يعقوب کلينی،  .٧
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 واليت. 5

دارای واليت هستند، اما در برخی روايات  السالم عليهماگرچه همة پيشوايان معصوم 
. استفاده شـده اسـت  " واليت"برای اشاره به دوران حکومت واپسين حجت الهی از تعبير 

  : رمودف وآله عليه اهللا صلیپيامبر اکرم 
دنيـا بـه    ١؛ال تذهب الدنيا حتى يلي أمتي رجل من أهل بيتي يقال له المهدي

پايان نرسد تا آنکه واليت امتم را مردی از اهل بيتم بر عهده گيرد کـه بـه او   
  .شود مهدی گفته می

   السالم عليهبشارت به حكومت حضرت مهدي  .دو

برپايي حکومت شايستگان  بشارت ها بر زمين، همواره پيامبراناز آغاز آفرينش انسان
هـای  افـزون بـر کتـاب   . اند که برخی از آنها در بحث مهدويت در قرآن يـاد شـد   را داده

نيـز بـه    السـالم  عليهممقدس و سخنان پيامبران الهی اين نويد در سخنان پيشوايان معصوم 
  .خورد چشم می

هـا   مـت زمـين بـه آن   هاي شايسته وعده داده کـه حکو  خداوند در آياتي چند به انسان
  : خواهد رسيد

Nالَّذ اللَّه دعلَ يو حاتال لُوا الصـمع و نْكُمنُوا مض    ينَ آمي الْـأَر فـ مفَنَّهتَخْل سـ
م د ينَ منْ قَبلهِم و لَيكَما استَخْلَف الَّذ كِّنَنَّ لَهــ م ذي ارتَضـ  ي م و    ينَهم الـَّ لَهـ

د    يشَ  شْرِكُونَ بييال  عبدونَنييبعد خَوفهِم أَمناً  بدلَنَّهم منْيلَ عـنْ كَفَـرَ ب مـ ئاً و
؛Mذلك فَأُولئك هم الْفاسقُونَ

خـدا بـه كسـاني از شـما كـه ايمـان آورده و        ٢
 ،اند، وعده داده است كه حتماً آنان را در اين سرزمين كارهاي شايسته كرده

 ،مان گونه كه كساني را كه پيش از آنـان بودنـد  قرار دهد؛ ه] خود[جانشين 
بــه  ،و آن دينــي را كــه برايشــان پســنديده اســت  .قــرار داد] خــود[جانشــين 

مـرا عبـادت   ] تـا [سودشان مستقر كند و بيمشان را به ايمنـي مبـدل گردانـد،    
كنند و چيزي را بـا مـن شـريك نگرداننـد و هـر كـس پـس از آن بـه كفـر          

 .دگرايد؛ آنانند كه نافرمانن

                                                 
 .۱۸۲، صكتاب الغيبة، طوسيحممد بن حسن  ١

  .۵۵آيه  ،)۲۴( نور .٢
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را  فراگيرين و امنيت يدين و آ برتري ،وعدة حكومت روي زمين خداوند ،آيهاين در 
ميـان   انـد، کسـاني كه منظور از اين گروه چه  اما در اين. داده است مؤمنان و شايستگانبه 

  .گو استومفسران گفت
در  گيتی،دانند كه شرق و غرب  مي السالم عليهی آن را اشاره به حكومت مهدبرخي 

، نـاامني  ،كنـد  جا نفـوذ مـي  ين حق همهيگيرد، آ قرار ميآن حضرت  حكومت پرچمر زي
بـراي جهانيـان تحقـق     ،شـرك  بـدون  بنـدگی شـود و   چيده مـي  و جنگ از زمين بر ترس

 ١.يابد مي

حكومـت  دربرگيرنـده   گيـرد و هـم   را در بـر مـی  مسلمانان نخستين  ، همآيه گمان یب
اعـم از شـيعه و اهـل    ـ مسـلمانان    همـة  باور پايةبر . شودمي فرجه اهللا عجل مهديحضرت 

كامـل ايـن آيـه     نمونة و او كند مي قسطسراسر زمين را پر از عدل و ـ آن حضرت تسنن  
 . يستن ناز عموميت و گستردگي مفهوم آ يمنع ،ولي با اين حال ؛است

ة کامـل  و نمونـ  انگيـر آنـ   پيامبران و تبليغات پـي هاي  گفتني است ثمرة همة کوشش
 مهـدي حضـرت  كـه   آيـد  پديد میزماني  ،ميت يکتاپرستی و امنيت كامل و عبادتحاك

  ٢.کندظهور مي فرجه اهللا عجل

آيه در پی اين  ،آن حضرت است كهروايت كرده  السالم عليه ابو بصير از امام صادق
  ٣».و اصحاب ايشان نازل شده است فرجه اهللا عجل درباره قائم«: فرمود

ـ يونُرN: عدل مهدوی نويد داده اين آيه استاز آياتي که به حکومت   يد أنْ نَمنّ علَ
و خواستيم بر كساني كه  ٤؛Mنَيرضِ ونَجعلَهم أئمًْة ونَجعلَهم الْوارِثالنَ استُضْعفُوا في ايالّذ

گـردانيم و  ]  مـردم [منّت نهيم و آنـان را پيشـوايان    ،در آن سرزمين فرو دست شده بودند
  .كنيم]  زمين[وارث  ايشان را

 امامـان ، و روايـاتي چنـد از ديگـر     السـالم  عليـه  امـام علـي  فرمـايش   بـر پايـة  اين آيه 
كه سرانجام، جهان از آن  است و اين فرادستانبر  فرودستان، ناظر به پيروزي السالم عليهم

                                                 
 .۲۱۸، ص۱۵، جتفسير الميزانحممد حسني طباطبايي، : ک.ر .١

 .۵۳۰ـ  ۵۳۲، ص۱۴، جتفسير نمونهرم شريازي، ناصر مکا .٢

 .۳۵، ح۲۴۰، صبةالغي؛ نعماين، ۱۷۳، صكتاب الغيبةطوسي، ، شيخ »نزلت يف الْقَائم و أَصحابه« .٣

  .۵آيه  ،)۲۸(قصص .٤
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  .شايستگان خواهد شد
بشـارتي   ،ايـن  .است اهو قرنها براي همة عصرفراگير ، بيانگر يك قانون ياد شدهآيه 

آن، حكومـت پيـامبر    تـر  نمونة كامل .است در زمينه پيروزي حق بر باطل و ايمان بر كفر
، ظهـور  نيـز  تـرين نمونـه آن   گسـترده . بعد از ظهور اسالم بـود آن حضرت  اسالم و ياران

خواهد  فرجه اهللا عجل حضرت مهديدست حكومت حق و عدالت در تمام كرة زمين به 
 . بود

نَـا بعـد شماسـها عطْـف     يا علَيلَـتَعطفَنَّ الـدنْ  : فرمود السالم عليه ؤمنان امام عليامير م
ـ و نُرNِب ذَلـك  يولَدها و تَلَا عق يالضَّرُوسِ علَ ـ  ي نَ استُضْـعفُوا فـي   يالَّـذِ  يد أَنْ نَمـنَّ علَ

ــ   پـس از چموشـي و سركشـي    ،دنيـا  ١؛ M نَيلْـوارِث الْأَرضِ و نَجعلَهم أَئمةً و نَجعلَهم ا

اش نگـه   كند و براي بچـه  اش خودداري مي همچون شتري كه از دادن شير به دوشنده

   .را تالوت فرمود »…د ان نمنيو نر«سپس آيه  …آورد دارد ـ به ما روي مي مي

  : مودفر كه كرده نقل اهللا عليه و آله وسلم صلي اكرم پيغمبر از خدري سعيد ابو

شِّرُكُمأُب يدهثُ بِالْمعبي يي فتلَـي  أُمع  لَـافنَ  اخْت اسِ  مـ  يملَـأُ  وزِلْـزَالٍ  النـَّ
ضلًا الْأَردع طاً وسا قكَم ئَتلراً موج رْضَي ظُلْماً وي  نْـهنُ  عاك سـ  اءم السـ و 
 و مردم اختالف هنگام كه مهدي به دهممي مژده را شما  ٢؛الْأَرضِ ساكنُ

 از كـه  چونان كند پر داد و عدل از را زمين و شود برانگيخته زمانه تزلزل

   .باشند خشنود وي از زمين و آسمان ساكنان و باشد شده پر ستم و ظلم

   السالم عليهبودن حكومت حضرت مهدي  حتمي .سه

هـای خداونـد   پيش از اين ياد شد که برپايي حکومت عدل جهانی مهـدوی از وعـده  
هـای خـود هرگـز تخلـف نخواهـد      است و بر پاية آيات روشن قرآن، خداوند در وعـده 

ای نـاگزير در همـين دنيـا و     گونهبه السالم عليهاز اين رو حکومت حضرت مهدی  ٣.کرد
  .پيش از برپايي رستاخيز بزرگ، برپا خواهد شد

                                                 
  .۵۰۶، صنهج البالغهسيد رضي،  .١
  . ۱۷۸، صكتاب الغيبةحممد بن حسن طوسي،  .٢
 .ان اهللا ال يخلف الميعاد .٣
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ود را امـري دانسـته   روايات فراواني در منابع شيعه و اهل سنت، حکومت مهدی موعـ 
که ناگزير پيش از برپايي رستاخيز ـ اگر چه يک روز از عمر جهـان بـاقي مانـده باشـد ـ       

  .تحقق خواهد يافت
  : در اين باره فرموده استاهللا عليه و آله وسلم  صلي رسول خدا

لِ   و لَم يبقَ منَ الدنْيا إِلَّا يوم لَطَولَ اللَّه ذَلك الْيوم حتَّيل نْ أَهـلًا مجثَ رعيب
وراً   جـ ظُلْمـاً و ئَتلا مطاً كَمسق لًا ودع ضلَأُ الْأَري يميتاگـر از دنيـا    ١؛ …ب

بيش از يك روز باقي نماند، خداوند آن روز را چنان طوالني خواهـد كـرد   
ه و زمين را از عدل و قسـط آکنـد   بر انگيخته شوداهل بيتم  تا اينكه مردي از

  .گونه که پر از ظلم و جور شده باشدکند؛ آن

  : نقل کرده که آن حضرت فرمود وآله عليه اهللا صلیعبد اهللا بن مسعود از رسول گرامی اسالم 
يدهالْم قَالُ لَهي يتيلِ بنْ أَهلٌ مجي رتأُم يلتَّي يا حنْيالد بدنيـا بـه     ٢؛لَا تَذْه

آنكه امت مرا شخصي واليـت کنـد كـه از اهـل بيـت مـن        رسد تاپايان نمي
  .شوداست و مهدي ناميده می

  السالم عليهمقر حكومت حضرت مهدي  .چهار

شـهر   السالم عليهشود مرکز حکومتی حضرت مهدی از روايات به روشنی استفاده می
 يبـن ابـ   و بـه دسـت سـعد    بن خطـاب  به دستور عمر ق ١٧در سال  اين شهر. است كوفه

اين شـهر،  بنای هدف از . شد يريز يفرمانده سپاه مسلمانان در جنگ با ايرانيان پ ،صوقا
عمـل   ينيروهـا  يايـران، بـه منظـور پشـتيبان     يدر نزديكـ  ييك پادگان نظام يگذار بنيان

 يا عمر دستور داده بود گنجايش مسجد اين شـهر، بـه گونـه    ٣.كننده در داخل ايران بود
ايـن دسـتور    بـر پايـة  كـه   يو مسـجد  دهد يدر خود جا را يباشد كه تمام جمعيت نظام

 ٤.پذيرا باشد توانست چهل هزار تن را در خود يساخته شد، م

 ق ٣٦در سـال   السـالم  عليهي علآنچه اين شهر را دارای ارزش کرد اينکه امير مؤمنان 

                                                 
 .۴۲۸۲ح  ،سنن ابي داود، )ق۲۷۵/د( داود ايب .١

 .۱۸۲، صكتاب الغيبة، طوسيحممد بن حسن  .٢

  . ۱۴۵، ص۳، جيتاريخ طبر، يحممد بن جرير طرب .٣
  .۴۹۱، ص۴، جالبلدان  معجم، يياقوت محو .٤
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اين شهر در تاريخ پر فراز و نشـيب خـود،    ،از آن پس. خالفت خود برگزيدركز را م آن
 .را پشت سر گذاشته است يفراوان دادهای روی

 يدارا ،دارابـودن صـفات برجسـته و پسـنديده     ا وجودمردم اين شهر در طول تاريخ ب
و امام ي  اند كه در سخنان حضرت عل نيز بوده يا ناشايست و نكوهيده های برخی ويژگی

  .است بازتاب داشته يبه خوب السالم معليه حسين
گسـترانة حضـرت مهـدی     رانجام پايتخت حرکـت عـدل  شايد سبب اينکه اين شهر س

خواهانـة علـی    خواهد شد اين است که نخستين شهری بود که با ندای عدالت السالم عليه
گستری به مناطق جهان بود و البته نيز شايد وجود دو مسجد  سرآغازی بر عدل السالم عليه

 .اردسهله و کوفه که دارای شرافتی بس عظيمند در اين برپايي نقش د

و  السـالم  عليهي خانة حضرت مهد !سرور من: پرسيد السالم عليه مفضل از امام صادق
  : فرمودمؤمنان كجا خواهد بود؟ آن حضرت  گردآمدنمحل 

دار ملكه الكُوفَة ومجلس حكْمه جامعها وبيت ماله ومقْسم غَنائمِ المسـلمينَ  
ــ وضملَةِ وــه الس ــجِد ســريينِ م ــن الغَ البــيضِ م الــذكَوات ــه خَلَوات ١؛ع

مقــر  
المـال و   اش مسجد جـامع آن و بيـت   يفرماي حكومتش، كوفه و مجلس حكم

 يمحل تقسيم غنايم مسلمانان، مسجد سهله خواهد بود و خلوتگاه او موضـع 
 .است  نجف  زمين سر سفيد يها كه ريگ است

شت كوفه دو ركعت نماز گـزارد و بـه يـار    پ يا در نقطه السالم عليه امام صادق يروز
 اينجـا محـل خانـة قـائم     ٢؛و موضـع منْـزِلِ الْقَـائم   …«: بـن تغلـب فرمـود     با وفايش ابـان 

 » .است السالم عليه

كدامين بقعه از بقاع پروردگار  ،پس از مكه و مدينه«: پرسيدند السالم عليه از امام باقر
عـدالت  : كوفـه فرمـود   يهـا  يشمارش ويژگکنار  درسپس  ٣.»كوفه«: فرمود »است؟برتر 

و ديگر قائمان ـ قيام كنندگان بـه قسـط     السالم عليه شود، و قائم يم آشکارجا  آن خداوند
 .دشون يجا ساكن م آيند ـ آن يكه پس از او م

                                                 
  . ۱۱، ص۵۳، جاالنوار بحارحممد باقر جملسي،  .١
   .۲، ح۵۷۱، ص۴، جيكاف بن يعقوب كليين،  حممد .٢
  .۱، ح۳۱، ص۶، جاالحكام ب تهذيشيخ طوسي،  .٣
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گونـة   افزون بر روايات يادشده که شهر زندگی آن حضرت را کوفـه ذکـر کـرده بـه    
مسـجد   هعمـد بـه طـور   روايـات،  از . نيز اشاره شده است مشخص به منزلگاه آن حضرت

هنگـام ترسـيم    السـالم  عليـه ي علـ  ،مؤمنان امير. اند سهله را منزل آن حضرت معرفي کرده
او را با چشم خود  يگوي: دوفرم در آستانة ظهور،  السالم عليه عصر يخط سير حضرت ول

ي اش همـ  يپاهـا و پيشـان   يه سپيدك يالسالم عبور كرده، بر فراز اسب ي بينم كه از واد يم
گونـه   مسجد سهله در حركت است و زير لب زمزمه دارد و خدا را اين يدرخشد، به سو

 ١.الاله االاللّه حقاً حقاً: خواند  مي

 يگـوي ! ابـا محمـد   يا«: خطاب به يار با وفايش ابوبصير فرمود السالم عليه امام صادق
 ».بيـنم  عيالش در مسجد سهله، با چشـم خـود مـي    را با اهل و السالم عليه فرود آمدن قائم

 »آن حضرت، در مسجد سهله خواهـد بـود؟   يآيا محل اقامت دائم«: کرد ابوبصير عرض
  ٢».يآر«: حضرت فرمود

   السالم عليهمدت حكومت حضرت مهدي  .پنج

هايی که بر ما پوشيده است گويا بنا بـر ايـن بـوده کـه مـدت دقيـق حکومـت         به دليل
ـ مانند برخي موضـوعات ديگـر مربـوط بـه آن حضـرت ـ بـه          السالم يهعلحضرت مهدي 

ـ اعـم از روايـات شـيعه و اهـل       السـالم  عليهمرواياتي که از معصومان . روشني بيان نشود
اگـر چـه بـا    . انـد  نقل کرده, هاي گوناگونی را در اين بارهديدگاه, سنّت ـ در دست است 
اما به طور عمده روايات به  ٣.ارائه كردهای پرشماري  توان ديدگاه يک بررسي ژرف مي

 : سه ديدگاه فراگير قابل تقسيم است

ذکـر  , ونزديـک هفـت سـال    سـال رواياتي که مدت حکومت حضرت را هفت  .يك
خورد و در برخـي   بسيار به چشم مي ٤ويژه در روايات اهل سنّتاين ديدگاه، به .اند کرده

عالمة مجلسي در . سنّت بدان اشاره شده استاز منابع روايي شيعي نيز با سند راويان اهل 

                                                 
 . ۲۴۳، صدالئل االمامةطربي،  .١

 .۳، ح۴۳۵، ص۹۷، جبحار االنوارحممد باقر جملسي،  .٢ 

 .ها، مستند روايي حمکمي ندارد البته برخي از اين ديدگاه .٣

  .۲۸، ص۳، جمسند احمداحمد بن حنبل،  .٤
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  : نقل کرده که پيامبر اکرم صلی اهللا عليه وآله فرمود خُدرياز ابوسعيد  بحار االنوار
الْأَنْف يملَأُ الْأَرض قسطاً و عدلًا كَما ملئَـت   يالْجبهةِ أَقْنَ يالْمهدي منِّي أَجلَ
لمظُلْماً ي راً ووينَجنس عبس مهدي ـ با پيشاني بلنـد و بينـي کشـيده ـ از       ١؛ك

از بيـداد و   گونـه کـه  سـازد آن  زمين را از قسط و عدل سرشار مـي . من است
  . كند هفت سال حكومت مي. ستم آکنده شده باشد

حـافظ أَبـوداود   اين روايـت را  : نويسد آن گاه پس از اشاره به حسن بودن روايت مي 
رانـي و  خود و غير او از راويان بزرگ حديث همچـون   صحيح در جِستانيسديگـران  طب

  .اند نقل کرده
جالب توجه اين که بيشتر رواياتي که مدت حکومـت حضـرت را هفـت سـال ذکـر      

  .گردد اند به روايت ابوسعيد خدري بر مي کرده
ن ايـن نـامعي   ٢.البته در برخي روايات ميان هفت و هشت و نه سال ترديـد شـده اسـت   

  : بودن به دو گونه است
  .به صورت نامعين ذکر شده است السالم عليهبه داليلي در کالم معصوم . ١
  .معين شده و ترديد از راوي است السالم عليهدر کالم معصوم . ٢

  يك بررسي كوتاه

که مدت حکومت در روايات يادشده هفت سال ذکر شـده بـه شـگفت    برخي از اين 
. ويژه که در برخي روايات نيز بدان اشاره شده استبه. اند برآمدهدر پي توجيه آن , آمده

 ازعبد اللَّه بـنِ الْقَاسـمِ الْحضْـرمي     ازفَضْل و آن اين که شيخ طوسي روايتي نقل کرده از 
چـه  «: عـرض کـردم   السـالم  عليـه به امام صادق : که گفتعبد الْكَرِيمِ بنِ عمرٍو الْخَثْعمي 

هـاي شـما    که بـه سـال  . هفت سال«: فرمود» حکومت خواهد کرد؟ السالم عليهم مدت قائ
  ٣».شود هفتاد سال مي

البته سخنان فراواني در توجيه اين روايت ـ که پاية رواياتي از اين دسـت اسـت ـ بـه       

                                                 
 .۹۰، ص۵۱، جبحار االنوارباقر جملسي،  حممد .١

 .۱۹۴۸۴، ح۱۵، جالمصنفابن ايب شيبة،  .٢

٣. »مالْقَائ كلمي قَالَ ؟كَم: هذه نِيكُمس نةً منس نيعبكُونُ سي نِنيس عبكتـاب الغيبـة  شيخ طوسي، (؛»س ،
  .)۴۷۴ص
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  . آورتر از خود روايت است ميان آوردند که برخي شگفت
 ١عبد اللَّه بن القاسم الْحضـرمي ند روايت كه در سآيد  در مراجعه به منابع به دست می

اند؛ و البته نيز چنين دگرگونيي  به شدت تضعيف شده ٢،عبد الْكريم بن عمرو الْخَثْعميو 
چرا كه نظام امروزين آفرينش، نظام احسن  ٣.در روال عادی جريان زندگی لزومی ندارد

  .دگفته شده، دگرگون شو اي كه  است و لزومي ندارد به گونه
عليـه   امـام صـادق   .انـد  رواياتي که مدت حکومت حضرت را نـوزده سـال گفتـه    .دو
 »٤.حکومت قائم، نوزده سال و چند ماه خواهد بود «: فرمود السالم

  ٥.اند رواياتي که مدت حکومت حضرت را چهل سال دانسته .سه
هـای  های ديگری نيز ذکر شده که به خاطر برخی ايراد افزون بر موارد يادشده، مدت

  .پوشی شد وارد شده به آن روايات، از نقل آنها چشم
حكومـت آن حضــرت   يهــا را اشــاره بـه مراحـل و دوران   هـا  نــاهمگونیايـن   يبرخـ 

 سـبب دربارة مدت حكومـت آن حضـرت ـ بـه      يداوري نهايولي به هر حال،  ٦؛دانند يم
: چنين نتيجه گرفتتوان  يولی با اين حال م .پذير نيست  امكان ـ ينبود اخبار و منابع كاف

يك دوران  يها و مقدمات برا ، مسلم است كه اين همه آوازهيقطع نظر از روايات اسالم
كه ارزش اين همه تحمل زحمت  ياست طوالن يمدت يكوتاه مدت نيست؛ بلكه قطعاً برا

 ٧.و كوشش را داشته باشد

ي م مهـد امـا قيـام و حکومـت جهـانی    فلسـفة  در پايان ياد اين نکته بايسـته اسـت کـه    
شـدن   از برانگيختـه  هـدف . اسـت  پيـامبران خداونـد  همانند فلسفة بعثت انبيا و  السالم عليه

                                                 
ي، ، سيد ابوالقاسـم خـوي  ۳۷۰، صخالصة االقـوال عالمه حلي، : ک.؛ نيز ر۲۲۶، صرجالجناشي،  .١

ايضـاح  ؛ عالمـه حلـي،   ۳۴۱، صرجـال الطوسـي  ؛ شيخ طوسي، ۳۰۴، ص۱۱، جمعجم رجال الحديث

 .۴۷، ص۴، جرجال؛ ابن غضايري، ۲۴۱، صاالشتباه

 .۷۱، ص۱۱، جمعجم رجال الحديث؛ سيد ابوالقاسم خويي، ۳۳۹، صرجال الطوسيشيخ طوسي،  .٢

  .ل خود بحث شده استمگر براي اثبات ادعاي پيامبري كه با شرايط اعجاز در مح .٣

  .۳۳۱، صالغيبةنعماين، ابن ابي زينب  .٤
  .۲۵۸، صداليل االمامةطربي، : ک.ر .٥
 . ۳۱۴ص ،4يمهد يحكومت جهان، يمكارم شريازناصر  .٦

 . مهان .٧
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فروزان هدايت بـر سـر   کردن چراغ  روشنو  خداوند يدستورها رساندن ،الهي آوران پيام
بودن مدت ابالغ رسالت، بـه اصـل آن آسـيب     يا كوتاه يطوالن. راه كاروان بشريت است

واپسـين پيـام    يسال بود؛ ول، بيست و سه وآله عليه اهللا صلی يامبر اسالمدوران پ. رساند ينم
تـوان بـه مـدت     يديگـر، مـ   ياز سـو  .هـدايت را بـر افروخـت    چراغو اين  رساندالهي را 
سـبب  بـه  بر خـالف مـدت طـوالني آن،    اشاره كرد كه  السالم عليه حضرت نوح پيامبری

 .ر نياوردبه با گيری چشم بهرة، بايستهشرايط  پديدنيامدن

 يمقصـود اصـل  . نيز چنـين اسـت   السالم عليهي دوران امامت و حكومت حضرت مهد
و حاكميـت مستضـعفان    خداونـد  يبخشيدن به حكومت جهـان  الهي و تحققرساندن پيام 

شـيعه بـا   , افزون بر آن اينکه .باشد اندک ياست؛ هر چند در مقايسه با كل تاريخ، ساليان
داده  السـالم  عليـه را به محدودبودن مدت حکومت مهدي  اعتقاد به رجعت، بهترين پاسخ

هـای   هـا از همـة نعمـت    انسـان  يمنـد  ضمن اينکه اين مدت از نگاه چگونگی بهره ١.است
برابـری خواهـد    منـدي  بهـره  مادی و معنوی خداوند با همة تاريخ زندگی انسان بر زمـين 

  .تر خواهد بود کرد؛ بلکه افزون

                                                 
 ).حتليل و بررسي مسئله رجعت(بازگشت به دنيا در پايان تاريخنگارنده، : ك.ر .١
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  خودآزمايي

  لغت و اصطالح به چه معناست؟ و چرا برپايي آن يك ضرورت است؟ حكومت از نظر. 1

از چه واژگاني استفاده شـده اسـت؟ هـر     السالم عليهدر بارة حكومت جهاني حضرت مهدي . 2

  .كدام را به اختصار بيان كنيد

  .به استناد يك روايت توضيح دهيد السالم عليهبودن حكومت حضرت مهدي  در بارة حتمي. 3

 دليل اين گزينش كدام است؟و  ؟كجاست السالم عليهمت جهاني حضرت مهدي مقر حكو. 4

مطرح شـده اسـت؟ آنهـا را     السالم عليهبراي مدت حكومت حضرت مهدي  هايي چه ديدگاه. 5

  .توضيح دهيد

===  

  منابع براي پژوهش 

 .ش١٣٨٠بوستان كتاب،  قم،  ،فرجه اهللا عجل چشم اندازي به حكومت مهديطبسي، نجم الدين، . ١

  .ش ١٣٨٠ ،السالم عليه مدرسه امام علي، قم، فرجه اهللا عجل حكومت جهاني مهديشيرازي، ناصر،  مكارم . ٢
سـيد جـواد ميرشـفيعي خوانسـاري، قـم، نـور       : ، تحقيـق و تعليـق  مهـدي منتظـر  خراساني، محمد جـواد،  . ٣

  .ش١٣٧٩االصفياء، 
پـور، چـاپ اول، تهـران، موعـود عصـر،       ي، ترجمه حسـن سـجاد  تاريخ پس از ظهور، صدر، سيد محمد. ٤

 .ش١٣٨٤

شركت چاپ و نشر بين الملل سازمان تبليغات  ،تهران ترجمه عباس جاللي،، عصر ظهوركوراني، علي، . ٥
  .ش ١٣٧٨اسالمي، 





السالمالسالم  عليهعليه  گسترة حكومت حضرت مهديگسترة حكومت حضرت مهدي
  

    : آنچه در اين درس فرا خواهيم گرفت

  مالسال عليهبودن حكومت مهدي  ادلة جهاني

  در آيات قرآن .1

 السالم عليهمدر روايات معصومان  .2

  السالم عليهي حضرت مهد يهانجشدن و حكومت  يجهاننسبت 

   شدن  از جهاني  تعاريفي 

   السالم عليه مهدي  رتحض  واحد جهاني  كومتح

  شدن امتيازات حكومت جهاني مهدوي بر جهاني

 
 

م  و رس د  د



)4(مهدويت  درسنامه  36 

  

 درآمد پيش

است که ريشه در نـداي  آرمانی هاني، ج فراگيريک نظام انديشة زندگی در 
ذهن بشر را بـه خـود درگيـر کـرده     از ديرباز و ها دارد فطري و دروني انسان

پديـد  تـاريخ   درازایاي کـه در  پـرآوازه هـای   مکتـب  ةبه همـ نزديک . است
 يگانـة  يک حکومـت  پاييـ به بربه نسبت  الهي  غيرچه الهي و  چهـ   اند آمده

در پاسـخ بـه ايـن نيـاز درونـی و       نيـز،  اسـالم . نـد ا شـته داتوجه و باور جهاني 
زنـدگی بـرای    دهی سامان روشبشري به بهترين ة امعهمگانی، در رسيدن ج

ــل ــد و تکام ــه راه ،رش ــک يگان ــايي ي ــاني  را در برپ ــت جه ــةحکوم ــر پاي  ب
  .دانسته استاسالم های  آموزه

هـای کـرة خـاکی،    رتـو ايـن حکومـت واحـد جهـانی، انسـان      پگمـان در   بی
هايی که هرگز پيش از آن مانند  ری را سپری خواهند کرد، با ويژگیروزگا

هايي دارد که پاسخی به آرزوی همـة  اين دوران ويژگی. اند آن را نگذرانده
بـودن حکومـت شايسـتگان،     جهـانی . پيامبران و شايستگان طول تاريخ اسـت 

هـای   های مهم در اين دوران اسـت؛ کـه در پرتـو تـالش    يکی از اين ويژگي
هـا،  های شايسـتة ايـن دوران، بـه زنـدگی انسـان     ناپذير رهبر و انسان تگیخس

  .شود پيشکش می

 يجهـان  واحـد  حكومت ليتشك  ، يمهدو خيتار انيپا دگرگونی در دهيپد نيتر ياصل
ت، يـ امن  ، رفـاه : چونان ياله حركت نياهای  هدف ةهم ناگزير به و استگيتی در سراسر 

 همة زمين شـدنی  گستره در طرهيس و تيحاكم نيا پرچم زير فقط، يكتاپرستيو  عدالت  
  . است
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فقـط بـه ايـن معنـا نيسـت کـه        السـالم  عليهبودن حکومت حضرت مهدی   البته جهانی
گيـرد و از برخـي روايـات بـه      گسترة حکومت آن حضرت همة کرة زمين را در بـر مـی  

ي خواهـد  بخش، در دوران خود بـر همـة هسـتی پيشـواي     آيد، آن موعود نجات دست می
هـا و زمـين از حکومـت او     ای که بر پاية برخی روايـات همـة اهـل آسـمان     کرد؛ به گونه

ای بـه خداونـد، ارواح    توانـد اشـاره کنايـه    ها می که البته اهل آسمان. خشنود خواهند شد
  .کنند هايي باشد که در آن زمان در کرات ديگر زندگی می انبيا، فرشتگان و يا انسان

  : فرمود كه كرده نقل و سلم وآله عليه اهللا صلی اكرم پيغمبر زا خدري سعيد ابو
شِّرُكُمأُب يدهثُ بِالْمعبي يي فتلَـي  أُمع  لَـافنَ  اخْت اسِ  مـ  يملَـأُ  وزِلْـزَالٍ  النـَّ
ضلًا الْأَردع طاً وسا قكَم ئَتلراً موج رْضَي ظُلْماً وي  نْـهنُ  عاك ا  سـم السـء و 
 و مـردم  اختالف هنگام كه مهدي به دهم مي مژده را شما ١؛الْأَرضِ ساكنُ

 از كـه  چونان كند پر داد و عدل از را زمين و شود برانگيخته زمانه تزلزل

   .باشند خشنود وي از زمين و آسمان ساكنان و باشد شده پر ستم و ظلم

ن حضرت به کرة زمين، بيشتر ولی در اينجا ناگزير سخن ما در بارة قلمرو حکومت آ
  .نخواهد بود

  السالم عليهبودن حكومت مهدي  ادلة جهاني

  : بدين قرارند السالم عليهبودن حکومت حضرت مهدی  های جهانی ترين دليل مهم

  در آيات قرآن .1

آن به قـوم يـا منطقـة     نداشتن اختصاص و بودن اسالم يآيات قرآن، به جهان يدر برخ 
كه  يكسان ياست و حتدانسته شده الهي  ديناين های  بايستهاز و آن اشاره شده ، يخاصّ

 يبـوده و بـه منطقـة جغرافيـاي     ياسالم، همگـان فراخوانی دانند كه  يم ،ايمان به آن ندارند
   .محدود نبوده استای  ويژه

تحقـق يافتـه    ای بينـی و وعـده   توان ادعا کرد تا کنون چنين پـيش  ترديد هرگز نمی بی
ناپذير است در آينده و پيش از برپايي رسـتاخيز   ا که وعدة خداوند تخلفاست و از آنج

  .بايست تحقق يابد می
                                                 

  . ۱۷۸، صكتاب الغيبةحممد بن حسن طوسي،  .١
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. تفسير شده، آيه ارسـال اسـت   السالم عليههايي که به حکومت حضرت مهدي  از آيه
  : خوانيم در اين آيه مي

Nدبِالْه ولَهسلَ رسالَّذي أَر وقّ  يهدينِ الْحلَ   وع يظْهِرَهيل  كَرِهلَـوو ينِ كُلِّهالد
او كسي است كه پيامبرش را با هدايت و دين درست فرستاد،  ١؛Mالْمشْرِكُونَ

هر چند مشركان خـوش نداشـته    ؛تا آن را بر هر چه دين است پيروز گرداند
  .باشند

» سـوره فـتح  «در  انـدکی ، و با تفـاوت  »صف«در سوره  واژگانبا همين آية يادشده،  
 آن اســت و تكــرار شــدهدهــد،  بــه ســبب ارزش خبــر از رويــداد کــه مــی ، تاســآمــده 
  .بر روي زمين استين ياين آفراگيري شدن اسالم و  جهاني

ايـن وعـدة حتمـي    ولـی   اسـت؛  تحقـق يافتـه   نويداين  کند که اگرچه کسی ادعا نمی
، تكامـل ايـن برنامـه    ،روايـات  بـر پايـة   .اسـت  پديدآمـدن در حال  آهسته آهسته وندخدا

شـدن   ظهـور كنـد و برنامـة جهـاني     فرجه اهللا عجل مهديحضرت نگامي خواهد بود كه ه
ه دركـ ، در تفسير اين آيه نقل السالم عليه شيخ صدوق، از امام صادق. را پديدآورداسالم 
  : است

 قـائم  کـه  نازل نشده و نخواهد شد، تا آناين آيه  تأويلهنوز  !به خدا سوگند
آنگاه که او به پا خاست، ديگر هـيچ کـافر بـه    . دكن به پا خيزد فرجه اهللا عجل

کـه از خـروج آن حضـرت ناراحـت      مانـد؛ مگـر ايـن    خدا و منکر امامي نمي
  .٢…شود مي

 اهللا عليـه و آلـه وسـلم    صلي قائم آل محمد ةاين آيه دربار: است آمده يتفسير قمدر 
ويـل  أت اوج اسـت كـه خـرو   معنا ين بد ،نازل شده حضرتباره آن  كه در نازل شده و اين

  . شد ياستفاده ماين برداشت از روايت صدوق هم  .اين آيه است
زنجيـرة  اسـت كـه در واپسـين حلقـه از      يمسلمانان، اسـالم دينـ   تفاق همةبه ابنابراين 

هـا اسـت و تـا روز     تـرين ديـن   ترين و جـامع  كامل سوده و از هر آشکار شنبوت  يطوالن
  . كند يكفايت م سوینيز بشريت را از هر  رستاخيز

                                                 
  .۳۳آيه  ،)۹(توبه  .١
  .۶۷۰، ص ۲، جالدين و تمام النعمة كمال صدوق،شيخ  .٢
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  : توان اشاره کرد به از ديگر آيات در اين زمينه می
Nالمساال اللَّه نْدينَ عنَّ الداMهمان اسالم است در حقيقت، دين نزد خداوند ١؛ .  
N نـهلَ مقبيناً فَلَنْ يالمِ دسبتَغِ غَيرَ االنْ يموMديگـر [ يو هـر كـه جـز اسـالم، دينـ      ٢؛ [

  . ذيرفته نشودپ يجويد، هرگز از و
N    َونحـالالص ىبـادرِثُهـا عي ضالـذِّكْرِ اَنَّ االَر دعنْ بورِ مى الزَّبلَقد كَتَبنا فوMو در  ٣؛

حقيقت، در زبور پس از تورات نوشـتيم كـه زمـين را بنـدگان شايسـته مـا بـه ارث        

  . خواهند برد

، گيــریافرنيــت، بــه حقا ،آيــد كــه مســلمانان يبــه دســت مــ کــه از همــة ايــن آيــات
  .آن دست خواهند يافت چيرگی پايانیو  يپيروز ي،گستر و سرانجام جهان يشمول جهان

اهللا عليه و آله  صلي كه پيامبر اكرم هست یفراوان یتاريخ گواهان، آيات افزون بر اين

ی سـران كشـورها   هـايي کـه بـه    انـد چونـان نامـه    بودن پافشاری کرده اين جهانی به وسلم
انند قيصر روم و پادشاه ايران و فرمانروايان مصر و حبشـه و شـامات و نيـز    م بزرگ جهان

و همگان را بـه پـذيرفتن ايـن ديـن مقـدس       فرستاد …قبايل گوناگون عرب و یبه رؤسا
اگـر ديـن   . از اسالم، برحـذر داشـتند   یگردان یوخيم كفر و رو یو از پيامدها .فراخواند

هـا هـم    گرفت و ديگـر اقـوام و امـت    یام نمنبود چنين دعوت همگانی انج یجهان ،اسالم
  ٤.داشتند یم ی، عذرفتنپذيرن یبرا

البته افزون بر آيات ياد شده آيات ديگري نيز داللت بـر جهانشـمولي دعـوت اسـالم     
  ٥.دارد

 السالم عليهمدر روايات معصومان  .2

و  و فرمانروايان غيـر الهـي   ستمگرانبر  تسلطاديان و مكاتب و  همةاسالم بر  يچيرگ

                                                 
  .۱۹آيه  ،)۳(آل عمران  .١
 .۸۵آيه  ،)۳(آل عمران  .٢

 .۱۰۵آيه  ،)۲۱(انبياء  .٣

 . )با تصرف(۱۱۶، ص ۲آموزش عقايد، ج ، يزدی حممد تقی مصباح .٤
  .۱آيه ،)۲۵(؛ فرقان ۳۶، آيه)۷۴(سوره مدثر: ك.ر. ٥
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 .دادگستر است يبه مهدويت و ظهور منج باورالزمه  ي،حكومت جهان پديدآمدن

کنـار  بـا   اهللا عليـه و آلـه وسـلم    صلي تاريخ اسالم پس از پيامبر اكرم ،از نگاه شيعيان 
ة ، در حـوز السـالم  علـيهم  طالب و فرزنـدان معصـوم او   بن ابي  يعل ،ير مؤمنان مگذاشتن ا

داشـت كـه    ينيـز در پـ   پرشماری ناگوار ييد و پيامدهاگراي کژیسياست و حكومت به 
 ياسـت؛ چـرا كـه امـام علـ      يو آسـمان  يمعنـو  يجامعه از رهبـر  دورشدنها  از آن ييك

بـر حـق و    يـ سياسـ   يدوازدهگانـه، پيشـوايان دينـ    پيشوايان ديگرو پس از او  السالم عليه
اصـب حـق   د ـ غ اشـ ديگـران ـ هـر كـس ب    . انـد  يحـق خالفـت و امامـت انحصـار     يدارا

  . ادامه پيدا كرده است و کژی همچناناين انحراف . دنجائر و باطل از اين رومعصومند و 
بــه ســبب  حضــور پيشــوايان معصــوم،در عصــر  ياز آن جــا كــه شــيعيان دوازده امــام
، شـدند ناسـالمی  دولـت   موفـق بـه برپـايي   هرگـز  تنگناهايي که ستمگران فراهم کردند، 

ق غيبـت   ٣٢٩كـه از سـال    السالم عليهم نده از امامان معصومواپسين بازما راهند تا به چشم
با برطرف انسان را  فرجام،تاريخ اسالم و در  و آشکار شود ،او آغاز شده است يبرا اكبر

 يو همگـان  پيـروز ، سـربلند اسـالم،   ،در آن عصر. اش باز گرداند الهي راهبه کردن موانع، 
 برپـايي ايـن تفسـير،    بـر پايـة  . گردنـد  يمـ  و بـر جهـان چيـره    توانمند ،شود و مسلمانان يم

 .خواهد بود ناگزير يحكومت واحد جهان

 تـوان گفـت حکومـت حضـرت مهـدی      با توجه به آنچـه اشـاره شـد بـه روشـنی مـی      
 .های مهمي اسـت  ترين آرمان فرودستان، دارای ويژگی در جايگاه بزرگ ،فرجه اهللا عجل

 س از پيـروزی حضـرت مهـدی   بـدين گونـه کـه پـ    . بـودن آن اسـت   یجهـان , که از آنهـا 
آن حضرت بر خاور و باختر گيتـی سـلطنت و برتـری    , و نابودی کفر و باطل السالم عليه

اين چيرگی و برتری درآمـدی اسـت بـرای برپـايي حکومـت جهـانی آن        ؛خواهد يافت
شـهادت بـه   مانـد؛ مگـر اينكـه گلبانـگ      یدر زمين نم یا که در آن هيچ آبادی. حضرت

بـه  و  .گـردد  یاز عدل و داد آكنـده مـ   یخيزد و سراسر گيت ین بر ماز آيگانگی خداوند 
پديـدار   یو خـانواده انسـان   یبزرگ بشـر  ةجامع برپايي یدست آن حضرت، آرمان واال

 .شود یبرآورده م شايستگان و پيامبران، امامان ةديرينه هم اميد و شود یم

اهللا عليـه   صلي پيامبر اكرماز پدرانش از  السالم عليه امام رضاهشتمين پيشوای شيعيان  

  : فرمود یطوالن یاز بيان یخداوند در شب معراج در بخش: نقل كرده است و آله وسلم
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…     ه نْ اَعـدائى ولَاُملِّكَنـَّ م مـرِهخĤِب ضرَنَّ االَرلَاُطَهو] ه مشـارِقَ  ] ولَاُمكِّنَنـَّ
١ ؛ …الْاَرضِ ومغارِبها

ائمـه  (واپسين آنان دست زمين را به ی درست به و …
تمام گستره زمـين   ،از دشمنانم پاك خواهم ساخت) السالم عليهم معصومين

   . …او قرار خواهم داد یرا در فرمانرواي

 یمديريت و حاكميت يگانه برا برقرای، با فرجه اهللا عجل یامام مهد یدر دوران رهبر
و جنـگ و سـتم از    دررويـي رو یاز عوامل اصـل  ی، يكها سرزمين، نژادها و ها گروه ةهم

 ٢.رود یمميان 

  : فرمايد یم در اين باره اهللا عليه و آله وسلم صلي پيامبر اكرم 
  اللّـه فْتَحى يالَّذ مم الْقائرُهآخو ىليا ع اَنْت ملُهشَرَ اَوثْنا عى ادعنْ بةُ مماَالَئ

ه مشـارِقَ االَ   يتَعالى ذكْرُه عل يـدهـا؛ يغارِبمضِ وپيشـوايان پـس از مـن    : ٣ر
و واپسين آنان قائم است؛ همو  یعل یا یدوازده نفرند؛ نخستين آنان تو هست

 .آوردخواهد به زير زمين را  باختران و خاورانكه خداوند بر دستانش 

  : نيز در اين باره فرمود السالم عليه امام صادق 
لَّ فَ ثمجزَّوع اللّه ظْهِرُهـ  ي ا    ييفتَح اللّـه علَ هـغارِبم شـارِقَ االَرضِ وم هد ٤؛يـ 

زمـين را بـه    خـاوران و بـاختران   و سازدآشکار  را او  جل و عزی سپس خدا
 .…و دست او بگشايد

، اسالم به عنوان »یحكومت جهان برپايي«شيعه در اين ديدگاه بر اين باور است که با  
در آن زمان . همگان خواهد شد پذيرفتة، فراگيرت شريع یيگانه دين حق و كامل و دارا

پـس از آن حكومـت   . شـوند  یقدرت به زير كشـيده مـ   بلندایاز  زورگويانگران و  ستم
 پايـة برپـا شـده و عـدالت بـر      دادگـر امـام معصـوم و    یو رهبـر  پيشـوايي اسالم با  یجهان

 .گردد یاجرا م یجهانای  گسترهو اخالق در  يکتاپرستی

                                                 
. ۱، ح ۵، ص ۱، ج علل الشرايعمهو، ؛ ۲۲، ح ۲۶۲، ص ۱، ج 7عيون اخبار الرضاشيخ صدوق،  .١

 .۹۱، ح ۴۳۲، ص ۱، ج يكافالحممد بن يعقوب کلينی، : ك.مهچنني ر

 . ۱۶۲، ص يعصر زندگحممد حکيمی،  .٢

 صـدوق،  شـيخ ؛ ۱۰۲، ص الـواعظين ه روضـ ، ی؛ فتال نيشابور۹، ح ۹۷، ص يأمال شيخ صدوق، .٣
  .۳۹۸، ص ۱، ج ةالدين و تمام النعم كمال

 .۳۱، ح ۱۵، ص ۲، ج ةالدين و تمام النعم كمال شيخ صدوق، .٤
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بودن حکومت حضرت مهدی  و رويات، توجه به اين نکته نيز جهانی افزون بر آيات 
سـخنان پيشـوايان   ويـژه   به ياسالم های آموزهدر کند و آن اينکه  را روشن می السالم عليه

هـا جـز بـا     ياد شده است كه آن کارهاييها، اختيارات و  ي، از ويژگسالملمعصوم عليهم ا
حضـرت  : گفته شده اسـت  مانند اينکه ؛دمآنخواهند پديد  يحكومت واحد جهان برپايي

انـدازد و عـدالت و ديـن حـق را در      يهميشـه برمـ   يستم و جور را برا السالم عليهي مهد
  : دوفرم  در اين باره السالم عليه امام باقر. دهد يمگسترش جهان  گسترة

شـود، بـا    يمـ  يگـران يـار   بـا درانـداختن بـيم و هـراس در دل سـتم      ،قائم مـا 
و  همـوار  او زمـين بـراي  . دشـو  يتأييد م خداوند سويايت از و حم يپشتيبان
خـاور  حكومـت او  . شود يآشكار و نمايان ماو  ها براي گنج ،شود يم راهوار

هـا   دين همةرا بر خود  او ديندست به  خداوند. گيرد يرا فرا م زمين و باختر
در ] در عصر ظهـور . [را ناخوشايند باشدبخشد؛ هر چند مشركان  يم يچيرگ

بـن    يعيسـ . شـود  يكه آباد م مگر آن ،ماند ينم اي يويرانهيچ و  يزمين خراب
 ١.فرود آيد و پشت سر او نماز گزارد عليهما السالم مريم

و  يمسلّم شيع باورهاياز  يواحد از ديرباز به عنوان يك ي، حكومت جهانپايهبر اين  
كه  هستند يدر انتظار روز ياكنون نيز شيعيان امام. بشر مطرح بوده است ياز نيازها ييك

شود و تاريخ بشر در مسير حـق قـرار گيـرد و     موعود برپا ي، با ظهور منجيچنين حكومت
  . مند شوند بشريت از بركات آن بهره

  السالم عليهي حضرت مهد يهانجشدن و حكومت  يجهاننسبت 

و   آينـده   هبـ   ، توجـه السـالم  عليهمپيروان مکتب اهل بيت   در مكتب  ويژه هب در اسالم،
  معصـوم، جايگـاه   نسـانی ا  رهبـري   پاية داد و دادگری بهبر   واحد جهاني  حكومت  برپايي

وآلـه    اللّه عليه  صلّي اسالمي  گرامي  از رسول  بسياري  رابطه، سخنان  در اين. دارد  اي ويژه
  زنـدگي  برسـد و  خود  ةديرين  آرزوي  تا بشر به .است  شده بيان السالم عليهم اطهار  و ائمه

  .را ببيند گری و ستم  ستماز هر دور مند و  سعادت
، نگرانـی از هـر  دور   و زنـدگي   بختـي  خوش  اند كه رسيده  نتيجه  اين به  امروزه، برخي

  اداره  واحـد جهـاني    حكومـت   با يـک باشد و   چيز جهاني  همه  كه  است  در صورتي فقط
                                                 

 .۱۶، ح۳۳۱، ص۱، جپيشين .١
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  چيـز را جهـاني    همـه   اند كـه  گذاشته را بر اين خودتالش و کوشش   از اين رو همة ؛شود
  . جهاني  جهاني؛ دهكده  جهاني؛ سياست  جهاني؛ فرهنگ  اقتصاد جهاني؛ تجارت: سازند

دانند و  شدن می دادن به اين جهانی آنها يگانه نسخه برای درمان دردهای بشريت را تن
بايـد    پـس   اسـت   شدن  يا در حالو شدنی و   ناگزير  شدن، امري  جهاني بر اين پندارند اين

  نمــايش  را بـه   از دگرگــوني  پديـده، رونـدي    يــنا. هماهنـگ کننـد    خـود را بــا آن   همـه 
  زندگي  ةشيو و  رود و دانش، فرهنگ و اقتصاد فراتر مي  سياست  از مرزهاي  گذارد كه مي

  .گيرد را نيز در بر مي
سازی مهدوی در گسترة جغرافيـايي  شدن غربی با جهانی  بنابراين يگانه نسبت جهانی

. سراسـر کـرة زمـين دانسـته شـده اسـت       نقلمرو اين جهانی شـد  ،آن است که در هر دو
  .وگرنه در مباحثي چون قانون، رهبر و مردم شباهتی به يکديگر ندارند

   السالم عليه مهدي  حضرت  واحد جهاني  كومتح

يـاز بايسـتة   ن  بـه   اسـت   ، پاسخيستیبه را السالم عليه مهدي  امام  واحد جهاني  حكومت 
برپاية آيـات قـرآن و سـخنان    شيعيان،  .برای زيست در حکومتی دادگرانه بشرگفتة  پيش

گيـری   در حـال شـکل    انسـان   زنـدگي   بـراي   روشني  ةآيندبزرگان دين بر اين باورند که 
زرگ دسـت  چنـدان دور بـه ايـن آرمـان بـ      ای نـه  در آينده كنند مي  بيني  پيشاينان . است

هر روز  انتظار فرج  چارچوبدر   بهتر و زندگي  اميد بهخواهند يافت و اين حقيقت را در 
  .کنند مشق می

  آوردن زير يـک پـرچم   دين  هدف  كهشود  ميروشن اسالم،   هاي در آموزهرنگ با د 
يگـانگی،    پـايي بر هـای خودسـاخته و   تفـاوت  وبينـی   خودبزرگديوار   ها و برداشتن ملّت

  .است  آن  به  و عقيده  توحيد و ايمان  ةآن، كلم  و پايه  ريشه  كه  استپيوندی و   كاريهم
  هـاي  نـام   بـه   هـا را كـه   و جـدايي  هـا  اخـتالف  ی در پیِ آنند تـا همـة  اسالمهای  آموزه 

نـژادي، طبقـاتي، ملّـي،      اختالفات. ميان ببرداز  پرستانه باور يگانهپديد آمده، با   گوناگون
امتيـاز و افتخـار     برود و سبب  بايد از ميان  زباني، همه جغرافيايي، مسلكي، حزبي،وطني، 

خـدا    فرمـان   بايـد تسـليم    شـود و همـه    هم، كنار گذاشته  ديني اختالفات بايد  نباشد، حتّي
م أَالَّ نَعبد إِالَّ اللَّه كَلمةٍ سواء بينَنا و بينَكُ  قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تَعالَوا إِلىN: که فرمـود  باشند
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كـه ميـان مـا و شـما      ياهل كتاب، بياييد بر سر سـخن  يا: بگو ١؛M…و ال نُشْرِك بِه شَيئاً
  .را شريك او نگردانيم يجز خدا را نپرستيم و چيز: يكسان است بايستيم كه

  آن  مقدماتای  زهتا انداو   كرده  بيني را پيش  روزي  چنين  به  بشر، رسيدن  اسالم، براي
  .است دانسته  ها هزمينهمة   شدن  آماده  به  را موكول  آن  شدن  و عملي  ساخته  را نيز فراهم

بـه مسـيحيان    .يوحـدت اسـت در برابـر تمـام مـذاهب آسـمان       ييك ندايادشده آيه 
اعتقاد بـه خـدايان   " (تثليث" گوييد مساله يم يهستيد و حت" توحيد" يشما مدع: گويد يم

و همچنـين   .باشـيد  يندارد و لذا قايل به وحدت در تثليـث مـ  " توحيد" با يمنافات) گانه سه
توحيـد بـوده و    يمـدع  ،را فرزند خدا پنداشـتند " عزير" يهود در عين سخنان شرك آميز

  : كند يقرآن به همه آنها اعالم م .هستند
اصـل  بياييد دست به دست هم داده ايـن   ؛ما و شما در اصل توحيد مشتركيم

نابجا كه نتيجـه آن   يزنده كنيم و از تفسيرها يا مشترك را بدون هيچ پيرايه
  ٢.نمائيم ياز توحيد خالص است خوددار يشرك و دور

 يهـا  و پيشـرفت   جهـاني هـای   چگـونگی   شـد، جريـان    اشاره تر نيز پيش که گونههمان 
مکان پديد  سبب شده تا يک نوع فشردگی در زمان و  آوری علمی و فندر امور شگرف 

که از جهت ارتباط به يکديگر نزديـک   ها در کنار آن آيد و اين خود سبب شده تا انسان
  .اند ديگر دور شده اند، ولی به جهت احساسات انسانی از هم شده

  ةصـميمان   همكـاري  يگانگی حقيقی، همـدلی، همفکـری و    از اين رو امروز بايستگی
  جلـوتر بـرويم، ايـن     هر چهو . شود ديگر احساس میاز هر زمان   بيش  انهو برادر  روحاني

در سـده    غربـي   دانشـمندان   كه  جهاني  ةدهكد  يعني، آن كنيم؛ مي  تر احساس را بيش  نياز
 ، فـراوان  پافشـاری ، بـا  پيش  اند، اسالم، در هزار و چهارصد سال داده را  آن  احتمال  بيستم

نظـام يگانـة     در آن  حكومـت   گيـري  شـکل  و  آن  چگونگی پديدآمـدن   و حتّي  بر دادهخ
  . است  كرده  تبيينو آشكارا،   روشن گونة را به  نظام  آن  و رهبري  جهاني

                                                 
 .۶4آيه ،)۳( آل عمران .١

  .۵۹۵، ص ۲، جتفسير نمونهناصر مکارم شريازی،  .٢
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  تمايز و مقايسه 

 بـا  را  السـالم  عليـه  مهـدي   حضـرت   هـاني جواحـد    حكومـت   تـوان  نمـي البتـه هرگـز   

 پـيش  خـود بـه   عـي طبي  صورت  به  شدن هر چند اگر جهانيغربی مقايسه کرد؛  شدن جهاني
 نظـران  صـاحب   كه  باشد، ولی همينجهانی موعود   حكومت  ساز آن زمينه تواند برود، مي 
اند، خود،  همنوا شده شيعه   مكتب و  جهاني، با اسالم واحد  حكومت برپايي   دنيا، در اصل 

 امـام  زيـر نگـاه    واحـد جهـاني    حكومـت  برپـايي  مند است؛ زيـرا، تـا ديـروز،    ارزش  امري
ولی ، پنداشتند می  و باورنكردني آور  چيز شگفت را نبود و آن فتنی پذير دنيا   معصوم، براي 

 بـراي  ، خـود را رفته رفتهبنابراين، جهان، . دانند ناپذير مي گريز  را امري  امروزه، خود، آن
 طـرح   ايـن   اجـراي   بـراي  بشر  فكري ة سازد، زمين مي  آماده  واحد جهاني  حكومت پذيرش 
بـود،    شـيعي   اسالمي باور   يكفقط واحد جهاني،   اگر تا ديروز، حكومت. شود مي آماده 

و  بايسـته    امـري   كـه   طـرح   ايـن   اجـراي  و  پـذيرش   هـا را بـه   انسـان   هستند كه  نانآامروز، 
  .خوانند فرامیاست،  حياتي
 واحد جهاني  ومتبا حك  كلّي  از انطباق اندازه  در همينفقط شدن،  هر حال، جهاني  به

 بـا   هماهنـگ را   شـدن  توانـد جهـاني   نمـي   كسي  و گر نه  است السالم عليه مهدي  حضرت 

 ، داراينويد داده اسـت   اسالم  كه را  حكومتي. بداند السالم عليه مهدي  حضرت  حكومت
. را بدهـد   آن  طرح گنجد تا در فكر محدود بشر نمي یاساس طور  به كه  است هايي  ويژگی 

هماننـد سـاير    يقـين، بـه  شـود،    در دنيا پيـاده  بشر، روزي  پيشنهادي  حكومت  كه  بر فرض
سـتم   گسـترش  و هـا  توانمنـدان بـر نـاتوان     چيرگی  براي  اي المللي، وسيله  بين  هاي سازمان

و  خواهد بود؛  مردم  و آسايش  آزادي گرفتن  و  زحمت سبب ، و سرانجام، زميندر   مدرن 
 و  حقـوق   افـراد بـه   راسـتين  و اعتقاد  رستاخيزروز   به ورابو  وندخدا  به  ايمان  ،پايهبر اين 

بـر    نـه  آيـد و  مـي  پديـد  حكومتي، نـه   راين، چنينببنا. آيد نميپديد ديگران،   هاي آزادي
 را كـه   و غرائـز آدمـي    شـهوات   و نـه   خواهـد داشـت    اجرايي ت نا، ضمپديدآمدن  فرض

و   ايمـاني   بـرادري   تواند يـك  مي  كند و نه است، مهار مي  آشوب و  جنگ او در انگيزش  
نويـد داده شـده    در اسـالم   كـه   واحـد جهـاني    ولی حكومـت . آورد پديد   عالم در  انساني

را   مـردم   كند و هـم  مي  پشتيباني  از آن  و ايمان  عقيده  دارد و هم  اجرايي  ضامن  هم است، 
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  ١.كند مي  را راهنمايي  و اميالغرائز   سازد و هم مي برادر

  شدن امتيازات حكومت جهاني مهدوي بر جهاني

  سـازي  بـر جهـاني  هـدوی  م  حكومـت   های ها و برجستگي ويژگی از  برخي در پايان، به
  : كنيم مي  اشاره ،غربی
 بـر   حـاكم   ديـن يگانـه  اسالم،   دين السالم عليه مهدي  حضرت جهاني  حكومت رد. ١

 و  سياسـت   ناپذيرند و بلكـه  تفكيك  نيز از هم  و سياست  دين  كه  د، چنانخواهد بو  جهان
  در وضـعيت   كـه   اسـت، در صـورتي    آن ارزشـمند    و اهـداف   ديـن   حكومت؛ در خدمت

و بلکــه . نخواهـد داشـت   روشـني   اسـالم، جايگــاه ويـژه   و بـه  ، ديــن،غربـی  شـدن  جهـاني 
هـای   آمـوزه ، همـة کارهـا   ايـن رو پايـة   از. های دينی چندان نقشی نخواهند داشت آموزه

 و  شـدن  در جهـاني  اسـت در حـالی کـه     السـالم  علـيهم قرآنی و سخنان پيشوايان معصـوم  
بـه  و   بشـري  نوشـتة   دست ، قوانينطور فراگير اساس قوانين و کارها به غربی، سازي جهاني

  .است های اخالقی و الهی  دور از آموزه
  : فرمود بارهدر اين  السالم عليه  علي  حضرت

 كـه   هنگـام   ؛ در آنالـرايِ  عطَفُوا القَـرآنَ علَـي   القرآنِ اذا ويعطف الراي علَي
، آراء و نظـر  السـالم  عليـه زمـان    كنند، امـام  خود تفسير  يأر  به را  قرآن  مردم 

   .قرار خواهد داد  قرآن  ا پيرور  مردم

 السـالم  عليه مهدي  در حكومت  كهبريم  مي ه بهر السالم عليه منين المؤ امير  كالم  از اين
  در وضـعيت   كـه  خواهد بود، در حـالي   قرآنآيات ، باورهاآراء و   و همه چيز  محور همه

  كوشـش   محور نيست، بلكـه   بشري ة در جامعهای الهی  فقط آموزه  ، نهغربی شدن جهاني
  .دگونه نقشی نداشته باش هيچ دين  شود كه مي

تـرين انسـان آن    و وارسـته  تـرين   شايسـته  رهبري  بهاسالمي،   حد جهانيوا  حكومت  .٢
در حـالی  های زمان خود هسـتند   ياران او نيز در شمار بهترين انسان و شود  دوران برپا می

نيازی .ها هستند ترين انسان بيشتر رهبران از پستپيشنهادي،   واحد جهاني  حكومتکه در 

                                                 
گ ايـران نگرانـي از ارائـة الگـوي     هاي استكبار با ملت بزر امروزه روشن شده يكي از عوامل دشمني .١

 .ديدة زمين است حكومت واحد جهاني مهدوي به مردم ستم
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ر بسياری از کانديداهای انتخاباتی در غرب حمايـت از  نيست اشاره کنيم که امروزه شعا
  .بازان و يا حمايت از رژيم غاصب صهيونيستي است جنس هم

گذاری يک جامعة اخالقـی، امنيـت را    هدر پي پاي السالم عليه مهدي  امام  جهاني  حكومت. ٣
سـازی   يجهـان   هكـ   در حاليبه عنوان يک نياز اساسی برای همة جهانيان به ارمغان خواهد آورد، 

های فراوان خواهد شد، البته گـروه انـدکی کـه همانـا      های گوناگون و ناامنی بحرانغربی، سبب 
   .دصاحبان ثروت و قدرت هستند ممکن است در يک امنيت ظاهری به سر برن

 امـام   جهـاني   حكومـت  ارزنـدة  هـاي  ويژگـي  ، ازگسترش فراگير و همگانی دانـش .٤
کـه اختصـاص بـه طبقـه و گـروه خاصـی نـدارد و همگـان از          . اسـت  السـالم  عليه مهدي 

  دانـش  سـازی غربـی   حـالی کـه در مـدل جهـانی     درشـوند   مند مـی  های برابر بهره فرصت
 كشـورهاي   بـه   آن  دادن از  كشـورها   و ايـن ای است  ويژه پيشرفته، در انحصار كشورهاي

   ١.كنند مي  ديگر جلوگيري 
، رهبـر بـه گـزينش خداونـد و     السالم عليه يمهد  حضرت واحد جهاني  حكومتدر .٥

، نصب شده است و مردم در مرحلة پـذيرش نقـش   وآله عليه اهللا صلیگزارش پيامبر خاتم 
 مـردم  ة جهـاني، از ناحيـ    حكومتظاهری   شدن، مشروعيت جهاني در  كه  در حالي. دارند

  .رود كار مي به  مردم  آراي  در گرفتن  كه  كاري فريب  هزاران با  هم است، آن 
 الســالم عليــه مهــدي  حضــرت جهــاني واحــد  حكومــتمحــور برنامــه و قــانون در  .٦

هـا بـه کمـال خواهـد      که در آن دوران نويد داده شده، خرد همة انساناست؛ خردورزی 
هـای   گرايشو   نفساني  هواهاي  نايببر م شدن، جهاني پاية بر   حكومت  كه در حاليرسيد، 

  .ودش پديدار می حيواني 
 اداره  قسـط  و  عـدل   بـر اسـاس   السـالم  عليـه  مهـدي   حضـرت  واحد جهاني  كومتح.٧

در   حاكمـان و حال آنکه  .نشود  گسترده  عدل  در آن  كه  نيست  زمين از   شود، و جايي مي 
 كنند كه مي رفتار   زمين در  و چنان اند شدن، خود، از ستمگران عصر جهاني  هاي حكومت

 السـالم  عليـه  مهـدي   حضـرت   آمدن از پيش  كه  بنيادين اينطور  بهاند و  عدل  گويا دشمن 

                                                 
اي  هاي گوناگون و از جمله دانش هسته هاي ملت ايران در زمينه هاي غرب با پيشرفت امروزه دشمني .١

  .گواه روشني بر اين ادعا است
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 فراگير در زمين  ظلم  كه  است  شدن عصر جهاني  همان شود، در مي  و ستم  پر از ظلم  جهان
  .كند مي پيدا  تحقّق 

مـوارد يادشـده   منحصر در  السالم عليه مهدي  حضرت واحد جهاني  حكومت  امتيازات 
  .تواند امتيازات فراوانی را فراروی ما قرار دهد و دقت نگاه بيشتر، می بررسی  نيست، بلكه
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  خودآزمايي

  .م را به استناد آيات قرآن توضيح دهيدالبودن حكومت حضرت مهدي عليه الس ادلة جهاني. 1

   .را تبيين كنيد السالم عليهبودن حكومت حضرت مهدي  به برخي روايات چگونگي جهاني دبا استنا. 2

  .را توضيح دهيد السالم عليهشدن و حكومت جهاني حضرت مهدي  نسبت جهاني. 3

شـدني اسـت؟    السـالم  عليـه شدن و حكومت جهاني حضرت مهـدي   آيا مقايسة ميان جهاني. 4

 .توضيح دهيد

  .را توضيح دهيد السالم عليهچهار امتياز از امتيازات حكومت جهاني حضرت مهدي . 5

===  

  منابع براي پژوهش 

  .ش ١٣٨٠انتشارات زائر،  ،قم، سيماي آفتابطاهري، حبيب اهللا، . ١
، بنيـاد فرهنگـي حضـرت مهـدي     ،قـم  )مهـدويت  انديشة دولت و سياست در(جهان  آيندةكارگر، رحـيم،  . ٢

  .ش١٣٨٣موعود، 
  .ش١٣٨٠بوستان كتاب، قم، ، فرجه اهللا عجل چشم اندازي به حكومت مهديطبسي، نجم الدين، . ٣
ركت چـاپ و نشـر بـين الملـل سـازمان      شـ  ،تهـران   ترجمه عبـاس جاللـي،  ، عصر ظهورعلي،  كوراني،. ٤

  .ش ١٣٧٨تبليغات اسالمي، 
  .ش١٣٨٤پور، تهران، موعود عصر،  ، ترجمه حسن سجاديتاريخ پس از ظهور ،صدر، سيد محمد. ٥





    السالمالسالم  عليهعليهحكومت مهدي حكومت مهدي نظام اعتقادي نظام اعتقادي 

  : آنچه در اين درس فرا خواهيم گرفت

  اسالم براي همه و هميشه

  عصر ظهور در دين

  هاي نوين در عصر ظهور دستورالعمل

  حاكميت اسالم بر زمين

  پيروان ديگر اديان 

 
 

رس  و  د  مس
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 درآمد پيش

هدف اصلي  بندگي خداوند، اديان آسماني و ةهمپرستي پايه باورهای  يگانه
حضـرت   عصـر ظهـور  . اسـت الهـی  پيـامبران   ةو آرمان همها  انانس آفرينش

ها براي بازگشـت انسـان بـه     زمينههمة آوردن  ، عصر فراهمالسالم عليه مهدی
ة پايـاني  مهدوي در اين عرصه، حلققيام جهاني  وسرشت توحيدي او است؛ 

  .زنجيرة فراخوان مردم به پرستش خداوند يگانه است

، گمـان  یبـ  ،السـالم  عليـه  حضـرت مهـدي  حکومت جهاني دوران از اين رو 
آن . و شـکوفاترين، فصـل تـاريخ انسـانيت اسـت      نمنـدتري  ، شـکوه واالترين

ــي اســت کــه  ــدهای دوران، دوران ــارنوي ــد درب ــان و جانشــينی  ةخداون مؤمن
و بـا   پـذيرد  ميتحقق بيرونی ، شايستگانثت او ور جهاني فرودستان پيشوايي

 فـاخرترين  ةصـحن  زمـين  ،يکتاپرستيو  دادگریآخرين پرچمدار  الهيِ توان
  . شود مي پروردگار بندگيهاي جلوه

هــايي از ، گوشــهعتبــراحاديــث م ايــن درس تــالش خواهــد شــد بــر پايــة در
مباحث  هو البته گستر .دوآن دوران به تصوير کشيده شهاي اعتقادي  ويژگي

  .تری خواهد بود نيازمند مطالعات ژرف

  اسالم براي همه و هميشه

گوناگون سـخن بـه    زواياي از و گستردهای  گونه به اسالم، دين ، در بارة گسترةقرآن
 يجهـان  را وآلـه  عليـه  اهللا صـلی اکـرم   پيـامبر  رسـالت  ،آيـات  از يا دسته: ميان آورده است

 ،سـرانجام  و داننـد  يمـ  در سراسر گيتی بشر ةهم گر هدايت را قرآن ديگر، يبرخ ؛دانسته
گـويي   را امری نـاگزير پـيش   گريد اديان بر اسالم دين ييرگچ آياتپرشماری از  بخش
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  . اند کرده
 : شود يم يبررس  دستهچند  در اين بحث آيات ن،يبنابرا

 آن و دانسته يجهان را اسالم يگرام پيامبر رسالت ،يروشن به که يآيات :نخست دسته
 : جمله از. برند يم نام جهانيان پيامبر را حضرت

Nميعاج كُمإِلَي ولُ اللَّهسإِنِّي ر ا النَّاسهقُلْ يا أَيMامبريـ پ مـن ! مردم يا بگو ١؛ 
   .هستم شما همه يسو به خدا

 همـة  کـه  دهـد  يم نشان يخوب به را حقيقت اين »جميعاً« و »الناس« کلمه دو در دقت
 . هستند مخاطب  مردم

Nامو لْنَاكسةً إِالَّ أَرمحينَ  رالَم لِّلْعـMجهانيـان  يبـرا  يرحمتـ  جـز  را تـو  و ٢؛ 
 .نفرستاديم

 »عـالمين « بـه  تعبيـر . شود يم شناخته يهمگان رحمت ،ماسال پيامبر رسالت آيه اين در
 و گيرد يم دربر را کشورها همه و ها ملت نژادها، همة که دارد ای گسترده مفهوم چنان آن
 . کند می اشاره وآله عليه اهللا صلی اسالم پيامبر ياله رسالت بودن يجهان به

 در بشـر  ةهمـ  يبـرا  ساز انسان کتاب و گر هدايت را کريم آنقر که يآيات :دوم دسته
 : شناسانده است تاريخدرازای 

Nلَغنْ بم و بِه كُمرأُنْذهذَا الْقُرْآنُ ل إِلَي يأُوح وM يو اين قرآن به من وحـ  ٣؛ 
برسـد، هشـدار   ] كـه ايـن پيـام بـه او    [آن، شما و هر كس را  ةشده تا به وسيل

  .دهم

Nا وم وكْرٌ إِالَّ هذ الَمينَلِّلْعMجهانيان نيست يبرا يجز پند]  قرآن[اين  ٤؛.  

 يهـا  انسـان  ةهم هدايتکه  کريم قرآن ياصل رسالتبه روشني  آيات، دسته يندر ا 
 . ، اشاره شده استاست زمين

 آن و داده اسـت  يدون گريد اديان بر اسالم پيروزی وآياتی که به چيرگی  :سوم دسته

                                                 
 .158آيه  ،)7(اعراف  .١

 .107آيه  ،)21(انبياء  .٢

  .19آيه  ،)6( انعام .٣
  ....و 104آيه  ،)12(؛ يوسف 87آيه  ،)38(ص  .٤
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 : ستدانسته ا خداوندپذيرفتة  دينيگانه  را

Nَّينَ إِنالد ندع اللّه الَماإلِسMاست اسالم همان خدا نزد دين حقيقت، در ١؛.  
Nنمتَغِ وبالَمِ غَيرَ يينًا اإلِسلَ فَلَن دقْبي نْهم وهي ورَةِ فنَ اآلخرِينَ مالْخَاسM؛

٢
 كه هر و 

ــي اســالم، جــز ــد،] ديگــر[ دين ــه وي از هرگــز جوي  از آخــرت در وي و نشــود، پذيرفت
 .است كاران زيان

Nوي هلَ الَّذسأَر ولَهسي ردينِ بِالْهدقِّ والْح ظْهِرَهيلَي لينِ عالد كُلِّهMاست  ياو كس ٣؛
كه پيامبرش را با هدايت و دين درست، فرسـتاد تـا آن را بـر هـر چـه ديـن اسـت پيـروز         

  .گرداند
 بـر آيـد اسـالم    ت مـی ساز آيات يادشده به د گر،دي اديان بر اسالمپيروزشدن  درباره

 .شود يم پيروز باطل،چه  و حقچه  اديان، ةهم

ديگـر   يبسيار آيات ويادشده  ةآي در »کلّه« تعبير: مانند معتبر، شواهد و قراين بر پاية
 فـرا  يهمگان يدين عنوان به دين اين پذيرش بر را اسالم از پيش يآسمان اديان پيروان که

  .اين پيروزی تبيين شده است ،خواند يم

 زيـرا  ؛آيد به خوبي به دست می اسالم دين يشمول جهان ،آيات سوم دستهاز  ن،يبنابرا
 تفوق صاحب و يرسم دين عنوان به اسالم دين و ساقط اعتبار از گريد اديان که يهنگام

 يـاز ن يـک  کـه  دارد را هـا  انسـان  نمايي راه و هدايت يشايستگ دين اين فقط شود، يمعرف
 .است يهمگان

 انسـان  سرشـت  کـه  جـا  آن از ٤.دانـد  يمـ  يفطـر  دين را اسالم که يآيات :چهارم دسته
 همواره ،يهمگان سرشت اين با مطابق يدين است، افراد ةهم ميان مشترک امر و يهمگان

 . داشت خواهد يجهان رسالت

 اسـالم  بـودن  يجهـان  بعـد  بـر  نيز السالم عليهم معصومان روايات ،آيات قرآن برافزون 
  : که فرمود السالم عليهمانند سخن امام صادق . کنند يم پافشاری

                                                 
  .19آيه  ،)3(آل عمران  ١
  .85آيه  ،)3(آل عمران  ٢
  .9، آيه )61(؛ صف 28آيه  ،)48(؛ فتح 33آيه  ،)9(توبه  .٣
٤. Nمفَأَق كهجينِ ولديفًا لنطْرَةَ حف ي اللَّهفَطَرَ الَّت ا النَّاسلَيهيلَ الَ عدخَلْقِ تَبل اللَّه كينُ ذَلالد الْقَيمM.  



    عليه السالمنظام اعتقادي حكومت مهدي  

 

55 

ود و الْجِـنِّ و الْـإِنْسِ    « الْأَسـ ضِ ويكَافَّةً إِلَى الْـأَب لَهسأَر را بـرای   پيـامبر  ١؛و
 ».است فرستاده جن، و انس و سياه و سفيد از اعمهمگان، 

 آن بـه  و نيسـت  قائـل  اسالم يجهان رسالت يور فرا يمحدوديت گونه هيچ روايت، اين
 . کند يم توجه جنسيت و ستوپ رنگ از فراتر يسطح در

 پيشـين  اديان ،اسالم دين که اکنون و نيست بيش ييک يزمان هر در حق دينبنابراين 
 بشـر  همـه  بـر  آن از يپيـرو  و بـوده  خداونـد  پيشـگاه  در يرسم دين يگانه کرده، نسخ را

 شـمار  بـه  خداونـد  اديـان  ترين کامل و ترينفراگير که اسالم دين رو، اين از. است بايسته
 جهـان  از نقطـه  هـر  در را هـدايت  بـه  ها انسان يهمگان نياز و دارد يجهان رسالت د،يآ يم

  .ديگو يم پاسخ

  عصر ظهور در دين

هاي ارزشمند جهان در آستانة ظهور حضـرت   يکي از ويژگي ٢پيش از اين اشاره شد
داري دينـ ، رواج نافرماني مردم از دستورات خداوند و دوري از دين و مالسال عليهمهدي 

شـوند و زنـدگي    اي که مردم گروه گروه از پيروي آيين خداوند دور مـي  است؛ به گونه
  . اي خواهند داشت کفرآلود و مشرکانه

فـرو  فراموشـی   غبـار از  يا تابنـاك ديـن را در هالـه    گوهر ي،روز عوامل فراوان به روز
و  هـا  هرود و خرافـ  يشدن مـ  رنگ دين رو به كم های انساني، گروهن رو در ــاز اي ،دبر يم

  .شود يگير آن م ، گريبانگوناگونی های کژي
  : گونه بيان فرمود را اينيادشده حقيقت  السالم عليهي ان علـاميرمؤمن

لَامالْإِس يهكْفَأُ فانٌ يمز كُملَيي عأْتيس ا النَّاسهيه أَيا فبِم كْفَأُ الْإِنَاءا ياي ٣؛كَم

ـ رسد  ميبر شما  يزمان يبه زود! مردم ان ظـرف واژگـون   ـكه اسالم چون

  .شود يريخته م ،شده، آنچه در آن است

ديـن  گوهر از چهرة  شرک غبارو  خيزد پا می به السالم عليهي حضرت مهدتا آنکه 

                                                 
 .1، ح17، ص2محمد بن يعقوب كليني، كافي، ج .١

 .، درس اول2، جدرسنامه مهدويتنگارنده،  .٢

  . 103خطبه، البالغه نهج ،سيد رضي .٣
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اسـت كـه آن حضـرت     نـويي يـن  ايـن د  پندارنـد  يمگونه که بسياري  آن گيرد؛ بر مي

  ! آورده است
زمينه , هاي خفته آيد، تا با بيدارکردن سرشت مي, السالم عليهگمان حضرت مهدي  بي

او نه فقط هرگـز  . فراهم کند, را براي يکتاپرستي همگان، که همانا هدف آفرينش است
بلکـه بـا   , براي پذيرش باور يکتاپرستي کسي را زير فشـار و نـاگزيري قـرار نخواهـد داد    

شـهد شـيرين خداپرسـتي را    , کردن بسترهاي بايسته براي پذيرش اين امانـت الهـي   فراهم
کـردن شـرايط    وي با فراهم. اند، قسمت خواهد کرد ها، آنسان که شايسته ميان همة انسان
. خوانـد  هاي پروردگار فرا مي همگان را به انديشيدن در نشانه, بردن موانع مناسب و از بين

  .ارمغاني جز پرستش حقيقي خداوند نخواهد بود, ين انديشيدن به آغاز و انجامو برآيند ا
آن کسـي کـه سـرِ    , شدن همة شرايط و کناررفتن همة موانع روشن است که با فراهم 

گر که با  کسي نيست مگر انساني گستاخ و طغيان, برداري برابر حقيقت فرود نياورد فرمان
نه فقط آن امام همـام  , بدون شک در چنان شرايطي همة هستي، برابر حق ايستاده است و

او را برنخواهد تافت که همة مردم که زخم ستم هنوز بر پيکرشان است؛ از اين رو است 
, دانسته» دين اسالم«، همانا را يگانه دين مورد پذيرش در عصر ظهور يروايات فراوانکه 
امـام   .شـد  كم فرما خواهدح ييکتاپرستی در سراسر گيت يدر عصر ظهور، ندا: گويد مي

  : فرمايد يم السالم عليهي در وصف حضرت مهد السالم عليه حسين
بـه   ،خداونـد  ١؛الدينِ كُلِّه ولَو كَرِه المشْرِكُونَ يويظْهِرُ بِه دينَ الحقِّ علَ…«

اگرچه مشـركان آن را   ؛بخشد يم چيرگياديان  همةاو دين حق را بر دست 
 ».نپسندند

  : فرمودنيز  السالم عليه ادقامام ص 
مالقائ ذا قامقَ السالم عليه ابالَّ اهللاَ   ياليا لـهةِ اَنْ الاي فيها بِشَهادالَّ نُودا ضاَر

ولُ اللَّهسداً رمح؛واَنَّ م
 يبـاق  يدر آن هنگام كه قائم قيام كند، هيچ سرزمين ٢

داده ی و نبـوت در آن نـدا   كـه شـهادت بـه يکتاپرسـت     مگر اين ،نخواهد ماند
  . خواهد شد

                                                 
 . 3، ح317، ص1، جةكمال الدين و تمام النعم بن علي بن حسني بن بابويه، حممد .١

 . 4، ح254، ص1ج، ةالدين و تمام النعم كمال شيخ صدوق،؛ 81، 183، ص1، جيتفسير عياش ي،عياش .٢
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ــوزه   ــن راه آمــوزش همگــاني آم ــرآن اســت  و نخســتين گــام در اي . هــاي وحــي و ق
عصـر  اي در  پايـه دهـد يکـي از کارهـاي     که نشان ميفراواني در دست است هاي  روايت

آن اسـت و افـراد فراوانـي در ايـن راه      درسـت ظهور اهتمام به آموزش قـرآن بـه شـکل    
 .ند شدخواهگام  پيش

  : فرمايد ميدر اين باره  السالم عليهمؤمنان علي  امير
اس   يكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَ شيعتنَا بِمسجِد الْكُوفَةِ و قَد ضَرَبوا الْفَساطيطَ يعلِّمونَ النـَّ

؛الْقُرْآنَ كَما أُنْزِلَ
١
انـد و   هـا زده  بينم شيعيان ما در مسجد کوفه خيمه گويا مي 

  . آموزند که نازل شده به مردم مي گونه را همانقرآن 

  : و نيز فرمود
 ٢؛كَأَنِّي بِالْعجمِ فَساطيطُهم في مسجِد الْكُوفَةِ يعلِّمونَ النَّاس الْقُرْآنَ كَما أُنْزِل

هـاي شـان در مسـجد کوفـه اسـت و       بينم کـه خيمـه   را ميها  غيرعربگويي 
 . آموزند ده به مردم ميکه نازل ش گونه قرآن را همان

  : فرمود السالم عليه امام صادق
     تَأْنَف سـالْم اس ونَ النـَّ لِّمـعي يثَـانالْم يهِمد ي أَيـف يلةِ عيعگـويي   ٣؛كَأَنِّي بِش

بـه دسـت گرفتـه و آن را بـه مـردم      ) قـرآن (بينم که مثاني  شيعيان علي را مي
 . آموزند مي

  : ز فرمودني السالم عليه امام باقر
دمحآلِ م مقَائ لَ) ص(إِذَا قَامالْقُرْآنَ ع النَّاس لِّمعنْ يميطَ لاطفَس ا   يضَرَب مـ

أَنْزَلَ اللَّه )لَالُهلَّ جلَ) جكُونُ عا يم بعيفَأَص  يهف فخَالي أَنَّهل موالْي ظَهفنْ حم
يف؛التَّأْل

شود براي کساني که قرآن  هايي نصب مي د خيمهچون قائم قيام کن٤
گونه که خداوند آن را نازل کـرده بـود بـه مـردم بياموزنـد، پـس        را به همان

دشوارترين چيزي که خواهـد بـود بـراي کسـاني اسـت کـه قـرآن را حفـظ         
  . کرده، چون محفوظات آنها با قرآن مخالف است

                                                 
  .۳، ح۳17، صالغيبةحممد بن ابراهيم نعماين،  .١
  .5، ح318پيشين، ص  .٢
  .4، ح318پيشين، ص  .٣
  .386، ص 2، جاالرشادشيخ مفيد،  .٤
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که پاية دين در آن دوران بر رفتار  ماند با اين سخنان و چندين برابر آن، ترديدی نمی
  . های قرآن استوار خواهد بود به آموزه

  هاي نوين در عصر ظهور دستورالعمل
كـه آن  آيـد   بـه دسـت مـي   اين انگاره نيز ها  روايت ياز برخدر کنار روايات يادشده 

آيد كه با توجـه بـه    يو اين پرسش پيش م .خواهد آورد يآيين و روش جديد ،حضرت
ي اسـت، چگونـه امـام مهـد    ي رآن كريم كتاب جاودان الهي و اسالم آيـين ابـد  كه ق اين

  آورد؟ يبشريت به ارمغان م يتازه برا يو كتاب نو يآيين السالم عليه
هـا   هايي از آن رواياتي وارد شده است، كه نمونه» امر جديد«و » كتاب جديد«درباره 

  : دهيم را مورد دقت قرار مي
نقــل شــده اســت كــه دربــاره ظهــور حضــرت مهــدي  ســالمال عليــهاز امــام صــادق . ١
  : هاي آن فرمود و نشانه فرجه اهللا عجل

 ١؛و اللَّه لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيه بينَ الرُّكْنِ و الْمقَامِ يبايِع النَّاس علَي كتَابٍ جديـد 
بـر  » مقـام «و » ركن«نگرم كه ميان  مثل اين است كه به او مي! به خدا سوگند

   .…كند اساس كتاب نو، با مردم بيعت مي

  : فرمود السالم عليههمچنين، امام صادق . ٢
رٍ     لَامِ إِلَـي أَمـوِ الْإِسدي بف ولُ اللَّهسا رعا دكَم يددرٍ جبِأَم اءج مالْقَائ إِذَا قَام

يددآورد؛  مـي  به پا خيزد، آيين جديـدي  فرجه اهللا عجلآنگاه، كه مهدي  ٢؛ج
همان گونه كه رسول خدا صلي اهللا عليـه و آلـه و سـلم در آغـاز اسـالم، بـه       

  . آيين جديدي فراخواند

ــهامــام صــادق . ٣ ــام و روش كــار حضــرت مهــدي    الســالم علي ــاره قي ــين، درب همچن
آن  ٣؛اء جديـد يقُوم بِأَمرٍ جديد و كتَابٍ جديد و سنَّةٍ جديدةٍ و قَضَ«: فرمـود  فرجه اهللا عجل

  ».كند و كتاب نو و سنّت نو و داوری نويي برپا مي» امر نو«حضرت 

                                                 
 .۱، ح۱94، صالغيبةحممد بن ابراهيم نعماين،  .١

 .384، ص 2، جاالرشادد، شيخ مفي .٢
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  پاسخ

بخـش   تحكـيم  السالم عليهاز اين نيز اشاره شد که ترديدی نيست حضرت مهدی  پيش
اسـت؛ پـس نـاگزير بايـد اسـالم و       يدين اسالم و گسترندة قـانون قـرآن در سراسـر گيتـ    

عرضه كند و مردمان را به پذيرش و باور اصول و  يبشر هاي گروهقرآن را به  هاي آموزه
و برنامه و راه و روش تـازه و   )دستور العمل( آيين نو و كتاب جديد. فروع آن فرا خواند

 : است يتبيين مسائل يبرا، از اين دست كه در احاديث رسيده يديگر تعبيرهاي

احكـام و   هـا  انچـون سـطح فرهنـگ و فكـر انسـ      هـايي  سـبب بنا به  ر زماندر گذ .١ 
با سطح فرهنگ و  هماهنگيا  شدهاز مجموعة فرهنگ اسالم، تبيين ن يفراوانهاي  آموزه
چنين معـارف   يبازگوي. ها وجود نداشته است آن ينبوده است يا زمينة عمل ها نسانفكر ا

 السالم عليهي چون امام مهد .ناشناخته خواهد بود يجامعة اسالم يگمان برا ي، بيو مسائل
 يآمـوزد، بـرا   يو به مـردم مـ   به دست آوردهرا از ظاهر و باطن قرآن كريم  ها آموزهاين 

 .شود يدارد و آيين نو و كتاب نو انگاشته م يآنان تازگ

از قرآن كريم و اسالم فراموش شده و از يادها رفته است؛ بـه   يو احكام ها آموزه .٢ 
طرح اين مسائل نيز . اشناخته استمسلمانان ن يناآشنا و برا يكه در جامعه اسالم يا گونه

 .شود يكتاب و آيين نو پنداشته م

 ه اسـت و امـام  دشـ  يتحريـف و دگرگـون  خـوش   سـت د ياصول و احكام فراوانـ  .٣ 
سـازد و   يـ ديگرباره مطرح مـ  بوده است راستينها را ـ چنان كه در اسالم    آن السالم عليه

وم حكـم يـا جايگـاه آن را    كنـد و مفهـ   يداده را روشـن مـ   يرو يها تحريف و انحراف
 ياز علمـا سـازگار   يمردم و برخ يو برداشت عموم يبا طرز تلق ،اين. سازد يمشخص م

 .آيد يمبه شمار ندارد؛ از اين رو برنامه نو و راه و روش تازه 

 يجامعـه اسـالم   يو بـرا  بدان توجه خواهد كردكه امام  يمسائل ترين از مهمبنابراين  
و  يمسائل مربوط به عدالت اجتمـاع  ،نمايد يو ناشناخته و ناآشنا مكند  يجلوه م نوتازه و 

كه انسان سخت بـه آن نيازمنـد بـوده و بـدان      ي، موضوعياست؛ يعن يو معيشت يامور مال
دهد و  يبشر امروز را تشكيل م يزندگ ياصل يهمين امر نيز مشكل نابسامان .نرسيده است

ي امـام مهـد   ياصـل  يهـا  از اقـدام ) يگيتدر سراسر  يعدل و دادگر يبرقرار(آن  ياجرا
 .خواهد بود السالم عليه
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 يو الزامـ  يشكل قانون يبه موضوع مساوات اسالم السالم عليه نمونه امام موعود رايب 
آن  .بـودم  السـالم  عليـه  نـزد امـام صـادق   : گويـد  يبـن عمـار مـ     دهد؛ چنان كه اسحاق يم

 .ر ديگـران دارد، سـخن گفـت   كه هر كس ب ييگر و حقدمردم با يك يحضرت از تساو
  : فرمود .من سخت در شگفت شدم

موهقَواَنْ يم وخوانَهزُوا اهجاَنْ ي هِملَيع بجنا ومقائ ذا قاما كنَّما ذلايـن،   ١؛ا
است كه به  يهنگام رستاخيز قائم ما است كه در آن روزگار، واجب همگان

 ٢.يكديگر وسايل رسانند و نيرو بخشند

لي به نام احاديـث  وآمده است؛  ياسالم هاي آموزهديگر از  يدر بسيار ،اين موضوع 
هـا و   حكومـت  يالزامـ  يهـا  كنار گذاشته شده و در فقه مطرح نگشته و در برنامه ياخالق

روشن است كه چون ايـن  ! به صورت اصل و قانون تثبيت نشده است ياجتماعات اسالم
 . …كند و ينو جلوه م يامشود، به صورت احك يعمل ها آموزه

 ٣،كند ياز طواف مستحب با وجود كثرت طواف واجب، منع م السالم عليهي امام مهد
كنـد و همـه زوايـد و     يها را خراب مـ  ييافته شهرها و آباد مساجد و معابد مجلل و تزيين

 پيرايد و بودجـه  يها را م آن يها و زيورها ها و گنبدها و گلدسته يكار يتشريفات و كاش
آرايـش و   يمساجد و معابـد را سـاده و بـ   . كند يها صرف م رفاه حال انسان يها را برا آن

 .٤…سازد و يآاليش م يب

                                                 
  .26، ص120، جةوسائل الشيع حر عاملي،شيخ  .١
نگارنده با الهام از اين روايت و برخي روايات ديگر، بر اين باور است سـازوكار اقتصـادي در عصـر     .٢

اكزي كه با شگردهاي فراوان ثروت مـردم را  هاي اساسي با زندگي امروزين ما دارد و از مر ظهور تفاوت
ها، بيمه، بورس و ماننـد آن   در آن روز ديگر به بانك. آورند، خبري نخواهد بود براي سود خود، گرد مي

نـاگزير برخـي نيازهـا را نيـز رفـع       اند و بـه  ناپذير زندگي شده نيازي نيست؛ اگرچه امروزه بخش جدايي
هـاي الهـي و    ها از آموزه زوكارهاي اقتصادي به سبب دورشدن انسانگمان پديدآمدن اين سا بي. كنند مي
كردنـد، فـرض چنـين     كه اگر همگان در رفع نيازهاي هـم شـتاب مـي   . اعتمادي آنها به يكديگر است بي

  .نمود مراكزي نيز دور از ذهن مي
 . 525، ص2، جمن اليحضره الفقيه ،؛ شيخ صدوق427، ص4، جكافيني، يمحمد بن يعقوب كل .٣

؛ قطـب  264، صالـواعظين  ةروضـ ، ي؛ فتال نيشابور175، ح206، صةالغيبكتاب  ي،شيخ طوس: ك.ر .٤
  . 39، ح453، ص1، جالخرائج والجرائح، يراوند
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دارد و  يو داد و سـتدها را برمـ   يسـود در مبـادالت بازرگـان    السـالم  عليـه ي امام مهد 
نسبت به جامعه كار كنـد و   يهر كس به صورت خدمتگزار كند كه يمردمان را مأمور م

خـود را همينسـان از ديگـران     يو خود نيازهـا . نگيرد يعرضه شده سود يرابر كاالدر ب
 ١.كند يتأمين م

در  توسط برخي مسلمانان كه يهاي تفسير و تأويل سياري ازبر ب السالم عليهي امام مهد 
صورت  السالم عليهم و امامان معصوم وآله عليه اهللا صلی قرآن كريم و احاديث پيامبر اكرم

ســازد و در  يهــا را پيــرو قــرآن مــ كشــد و آرا و انديشــه يســت، خــط بطــالن مــگرفتــه ا
 ٢.آورد يم يقرآن يها چارچوب

مـردم   يكند كـه بـرا   يرا مطرح م يمسائل و معارف و احكام جديد ،و بدينسان امام 
گاه با امام بر سـر ايـن    انگارند و گه يها را آيين جديد و كتاب تازه م ناشناخته است و آن

رخ  يو جامعـة اسـالم   يشـوند، و در ايـن صـورت جنـگ بـا خـود       يگير نيز ممسائل در
 ٣.دهد يم

  : گويد يم ،پرده برداشته ي،ندبه از اين چگونگ ياز دعا يفرازهاي 
آيـين  [كـردن فـرايض و سـنن     تجديـد و زنـده   يكه برا ياست آن كس كجا

كـه   يست آن كسـ ا ذخيره شده است؟ كجا ]اسالم كه محو و فراموش شده
برگزيده شده  ]دين مقدس اسالم[ملّت و شريعت  ]حقايق[برگرداندن  يبرا

قـرآن و حـدودش    يكردن كتـاب آسـمان   زنده يكه برا ست آنا است؟ كجا
ديــن و اهــل  يهــا كننــده نشــانه ســت زنــدها مــورد اميــد و آرزوســت؟ كجــا

  .٤…آن؟

ور آ پيامنامه و منشور حکومت جهاني مهدوي چيزي جز کتاب و سنت  اساسبنابراين 
 جا که مهدي موعـود  از آن. نخواهد بوددرست در شکل اصيل و  وآله عليه اهللا صلیوحی 

                                                 
بنـابراين  (178، ص7ج التهـذيب، ، ي؛ شيخ طوس313، ص3، جمن اليحضره الفقيهشيخ صدوق، : ك.ر .١

  .)از آن متفاوت خواهد بودسازوكار اقتصادي در آن زمان به طور كامل با پيش 

  . 138، خطبهالبالغه نهج سيد رضي، :ك.ر .٢
  )با تصرف(. 179ـ  175، صيعصر زندگ محمد حكيمي، .٣
ـ  اَينَ المدخَّرُ لتَجديد الفَرائضِ والسنَنِ، اَينَ المتَخَيرُ لاعادةِ الملَّةِ والشَّريعةِ، اَينَ «.٤ اء الكتـابِ  المؤَملُ لاحي

 . )504، صاقبال االعمالسيد بن طاوس، (؛»...محيي معالمِ الدينِ واَهله وحدوده، اَينَ
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ها  است، بدعتو عامل به دستورات پدران بزرگوار خود وارث علوم نبوي  فرجه اهللا عجل
ها را از دامـن فرهنـگ و انديشـه     پيش از هر چيز بدعت. شناسد ها را به خوبي مي و سنت

امـام  . کنـد  اند احيا و اجـرا مـي   هايي که متروک و مهجور مانده تزدايد و سن اسالمي مي
  : در اين باره فرموده است السالم عليهباقر 
» مالْقَائ ـا  …إِذَا قَامهنَّةً إِلَّا أَقَاملَا س ا والَهةً إِلَّا أَزعبِد تْرُكهنگـامي کـه قـائم    ١؛فَلَا ي 

   ».دارد ها را بر پا مي سازد و سنت مي ابودنها را  بدعت به پا خيزد فرجه اهللا عجل

  در عصر ظهورپيروان ديگر اديان 

 آن و استبايسته  موضوع يك جهاني، حكومت فراگيري ويگانه  ةجامع برپايي براي
 مهـدوي، حکومـت   در كـه  اسـت پايـه   ايـن  بـر . اسـت  يگانـه  اعتقـاد  و واحـد  بينـي  جهان
 يكپارچگي و شود مي يكي نيز ها برنامه و شرو و راه و چيره جهان برای  يگانه بيني جهان

 و سـعادت  سوي به زبان يك و يكدل همه مردمان و آيد مي پديد مرام و باور در راستين
 . كنند مي حركت صالح

  : آنجا که فرمود استکرده  اشاره نکته اين بهروشنی  به السالم عليه صادق امام
ه     فَو اللَّه يا مفَضَّلُ لَيرْفَع عنِ الْ ملَلِ و الْأَديانِ الاخْتلَـاف و يكُـونُ الـدينُ كُلـُّ

نْ يبتَـغِ     مـ و ه واحداً كَما قَالَ جلَّ ذكْرُه إِنَّ الدينَ عنْد اللَّه الْإِسالم و قَالَ اللـَّ
نَ ا    رَةِ مـخĤي الْـ فـ وه و نْهلَ مقْبيناً فَلَنْ يالمِ درَ الْإِسرِين غَي ؛ لْخاسـ

 خـدا  بـه  ٢
 فقـط  و رود ميميان  از اديان و مذاهب چندگانگی و ناهماهنگي …!سوگند

 و تبـارك  خـداي  كـه  چنـان  كنـد؛  مـي  حكومـت  گيتي سراسر در دين يك
  …است اسالم خدا، نزد در دين راستي به: است فرموده تعالي

 نصـارا  و هـود ي روايات، و آيات ازرخی ب براساس: شود گفته است ممكن حال اين با
 !شود؟ فراگير تواند نمي اسالم اين پس هستند؛ باقي قيامت تا و روند نميميان  از

های فراگير در اين باره است کـه   اگرچه رسيدن به يک ديدگاه قطعی نيازمند بررسی
ولی در اندازة مختصر در اين اثر و بـا   ،يست به دنبال آن بود با های مفصل می در پژوهش

                                                 
  .385، ص 2شيخ مفيد، االرشاد، ج .١
 .1، ص53، ج بحار االنوارمحمد باقر مجلسي،  .٢
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رسـد در   ياد شد در بارة حضور پيروان اديـان در عصـر ظهـور بـه نظـر مـی      توجه به آنچه 
بر زمين، جـايي بـرای    السالم عليهمرحلة پايانی و برپايي حکومت جهانی حضرت مهدی 

والبتـه فـرض   . شدة آسـمانی اسـت نخواهـد مانـد     مشرکان که همانا پيروان اديان تحريف
بـود، نيـز فـرض غيرقابـل قبـولی اسـت       نشده خواهنـد   بند به دين تحريف که آنها پاي اين

بخـش همـة اديـان اسـت،      چراکه حقيقت همة اديان الهی نويد بـه ديـن اسـالم کـه پايـان     
. و اگر آنها بخواهند به دستورات راستين دين خود عمل کنند بايد اسالم بياورند. باشد می

ـ در حـالی کـه خـود آن      السـالم  عليـه ضمن اينکه فرض وجـود پيـروان حضـرت مسـيح     
مگر آنکـه آن  . نمايد اقتدا کرده ـ فرضی ناشدنی می  السالم عليهضرت به مهدی موعود ح

  .بداند ی مسيحی موجود در آن زمان، خود را پيرو مسيح ديگر
  : شود به هر حال برای بود و يا نبود آنها سه فرض تصور می

   ؛حضور .١
   ؛عدم حضور .٢
  . حضور تا زمان خاص .٣

های عصر ظهور يادآور شديم ايـن دوران بـه سـه مرحلـة از      پيش از اين در بارة دوره
  .شود ظهور تا قيام، از قيام تا حکومت جهانی و مرحلة حکومت تقسيم می

بـود و نبـود پيـروان اديـان بررسـی       ،با توجه به تقسيم يادشده در دو ديـدگاه نخسـت  
بـات و  شود در حالی که در ديدگاه سوم حضور اين پيـروان در دو مرحلـة نخسـت اث    می

  .برای حضور آنان در دوران حکومت عدل جهانی نيازمند دليل است

  ١حضور پيروان: ديدگاه نخست

ها و نيز آياتی کـه در   طور عمده با پافشاری بر آزادی و اختيار انسان در اين ديدگاه به
حضور پيروان اين دو ديـن   ٢توزی ميان يهود و مسيحيت سخن به ميان آورده، آن از کينه

  .اند گر چه اندک ـ پذيرفتهرا ـ ا

                                                 
و مسيحيت منحصـر دانسـته و    اند اين پيروان را فقط در يهود البته بيشتر كساني كه حضور را پذيرفته .١

 . است هيچ كس، از حضور پيروان ديگر اديان سخن روشني به ميان نياورده 

 .14 ،آيه)5(مائده. 2
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  : شودروايات اسالمي در اين زمينه به سه دسته تقسيم مي

  پرداخت جزيه اهل كتاب  . 1

که البته . در برخی روايات سخن از پرداخت جزيه از طرف اهل کتاب اشاره شده است
  .به زمان مشخص آن اشاره نشده و اين ممکن است مربوط به يک دورة زمانی خاص باشد

راستی زمانی که در برخی روايات نقل شده، کسی برای پرداخت زکات شـهر بـه    به
هـای خـود را بـرای حضـرت مهـدی       کند و زمين گنج رود و مستمندی پيدا نمی شهر می

  !ريزد چه نيازی به اندک جزيه اندک پيروان اديان؟ بيرون می السالم عليه

  داوري ميان اهل كتاب با كتاب آنها . 2

ت ديگر نيز اشاره شده که آن حضرت ميان يهـود و نصـارا بـا کتـاب     ادر برخی رواي
ترين داوری حکم بر بطالن پيـروی آنهـا از    و مهم. نشدة آنها داوری خواهد کرد تحريف

داده شـده در کتـاب مقـدس     شده و هدايت آنها به پيروی از دين بشـارت  کتاب تحريف
  .آنان است

تـاه صـورت پـذيرد تـا حاکميـت بـه تثبيـت        ای کو توانـد در دوره  که البته اين هم می
  .جهانی خود برسد

  شباهت سيرة مهدي  با سيره پيامبر . 3

چونـان روش   السـالم  عليـه در روايات فراوانی اشاره شده کـه روش حضـرت مهـدی    
  .کرد است و آن حضرت از اهل کتاب جزيه دريافت می وآله عليه اهللا صلیپيامبر اکرم 

امـا ايـن    ،خاتم االوصيا همان سنت خاتم االنبيـا اسـت  البته گفتنی است اگرچه سنت 
هرگز بدان معنا نيست که هر آنچه بـر حسـب شـرايط، اقتضـاها و موانـع در عصـر نبـوی        

هـايي   اگر در عصر پيامبر به دليـل . شکل گرفته در عصر مهدوي نيز شکل خواهد گرفت
شد ديگـر آن   د میرآميز برخو چون اميد به هدايت با پيروان اديان تحريف شده مسالمت

 .شرايط نخواهد بود

افزون بر آيات و روايات در اين ديدگاه از نگاه عقل نيز گفتـه شـده از آنجـايي کـه     
انسان دارای حق گـزينش اسـت و ايمـان از روی اجبـار اثـری نـدارد پـس در حکومـت         

  .تواند پيروان ديگر اديان باشند حضرت می
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آورنـد از روی   ه آن زمـان ايمـان مـی   و البته در محل خود گفته شده همة کسـانی کـ  
  .انتخاب و اختيار است

  عدم حضور پيروان اديان : ديدگاه دوم

  . در اين ديدگاه نيز به برخی آيات و روايات اشاره شده است

  آيات. 1

در اين ديدگاه به آياتی اشاره شده که پيش از اين در بارة جهانی شدن دين اسالم به 
شود هرگز مجالی برای حضور پيـروان   وايات نيز استفاده میو از برخی ر. آنها اشاره شد

  .آلود اين اديان باقی نخواهد ماند های شرک اديان و بقای آنها بر آموزه
مانند و به کتـاب   شده باقی نمی های تحريف البته کسي نگويد که آنها ديگر بر آموزه

اعتقاد بـه اسـالم بـه     (ترين آموزه  در اين صورت به اصلی آورند که اصلی خود ايمان می
در انجيـل   همانـا  کـه  بنـد شـوند   بايسـت پـای   می )عنوان دين خاتم و پيامبری پيامبر خاتم

 .بشارت داده شده است

 گرداند، مي چيره اديان همه بر را خداوند او« آيه تأويل در السالم عليهباقر  محمد امام 
ــر ــد ه ــركين چن ــد مش ــود »نخواهن ــا يب «: فرم ــونُ أَنْ لَ ــيكُ ــد   يقَ محــرَّ بِم ــا أَقَ ــد إِلَّ أَح

  ».كند مي حضرت محمد به اقراركه  اين جز ماند، نمي كسي هيچ ١؛ وآله عليه اهللا صلي

  روايات . 2

در اين قسمت برخی از روايات ارزشمند که در آنها حضور اديان نقل شده، بررسـي  
  : شوندروايات در اين زمينه به پنج دسته تقسيم مي. خواهد شد

  شدن جزيه  روايات برداشته: دستة اول
 پذيرششده در بخش داليل وجود اديان،  اين دسته از روايات، برخالف روايات مطرح

شدن جزيه را از اقدامات حضـرت   کند و حتي در برخی از روايات برداشتهجزيه را نفي مي
ويژه در منـابع   به داند؛ البته برخی از روايات ديگر،در دوران حکومت مي السالم عليهمهدي 

  .دانند ميالسالم  عليه سنت، اين عمل را از اقدامات حضرت عيسياهل

                                                 
 .87، ص 2، جتفسير عياشيعياشي،  .١
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ای  تواند اين برداشتن جزيه مربوط به جزيه اين اشاره شده، می از البته آنگونه که پيش
  .باشد که حضرت در مرحلة پيش از حکومت جهانی برای تثبيت حاکميت قرار داده بود

  رزه با يهود و مسيحيروايات مبا: دسته دوم
بر عدم حضور يهود و نصارا در آخرالزمـان را   السالم عليهم در اين نوع روايات، ائمه

  . کنندتصريح مي
و لَـه أَسـلَم مـن فـي     N: تفسير ايـن آيـه   السالم عليه از حضرت صادق: ابن بكير گفت 

  : حضرت فرمود؟ را پرسيدم Mالسماوات و الْأَرضِ
ابِئينَ و   السالم عليهزِلَت في الْقَائمِ قَالَ أُنْ الصـ ى وارالنَّص و ودهبِالْي إِذَا خَرَج

       هِملَـيع رَض ا فَعـ غَرْبِهـ ضِ وي شَـرْقِ الْـأَر الْكُفَّارِ فـ ةِ ولِ الرِّدأَه قَةِ والزَّنَاد
ةِ و الزَّكَاةِ و ما يؤْمرُ بِه الْمسلم و يجِـب  الْإِسلَام فَمنْ أَسلَم طَوعاً أَمرَه بِالصلَا

للَّه علَيه و منْ لَم يسلم ضَرَب عنُقَه حتَّى لَا يبقَى في الْمشَـارِقِ و الْمغَـارِبِ   
؛أَحد إِلَّا وحد اللَّه

يهـود و   بـر قائم نازل شـده، هنگـامي كـه     ةاين آيه دربار  ١
ها و برگشـتگان از اسـالم و كفـار در شـرق و غـرب       صابئين و مادي نصارا و

كـس از روي ميـل    هـر  .نمايد كند و اسالم را پيشنهاد مي زمين، قيام مي ةكر
چـه هــر   بدهـد و آن  تدهــد كـه نمـاز بخوانـد و زكــا    دسـتور مـي   ،پـذيرفت 

كنـد و هـركس    سـت بـر وي نيـز واجـب مـي     ا انجـام آن ه مسلماني مـأمور بـ  
نفـر   كه در شـرق و غـرب عـالم يـك     تا آن ،زند ردنش را ميمسلمان نشد گ

   .خدا نشناس باقي نماند

  روايات مبارزه با کفار و مشرکين: دستة سوم
داننـد، بـه   مسيحيان به خاطر تثليثشان و يهوديان به خاطر اينکه عزير را پسـر خـدا مـي   

ــوعي مشــرک شــمرده مــي  ــار را . شــوند ن ــات وجــود مشــرکين و کف  در برخــی از رواي
  .کنددرآخرالزمان نفي مي

 بـا  را خود فرستادة خدا«: آيه تفسير السالم عليه صادق حضرت از من: گفت بصير ابو
 را »نخواهنـد  مشـركين  چنـد  هـر  شـود،  چيره ها دين همه بر تا فرستاد، حق دين و هدايت

 ».نيافـت  تحقـق  و نشـده  نـازل  هنوز آيه اين تأويل به خدا قسم«: فرمود حضرت پرسيدم؟

                                                 
 .183، ص 1پيشين، ج .١
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  : فرمود حضرت يافت؟ خواهد تحقق آيه اين تأويل وقت كدام !شوم قربانت: مگفت
خواهـد   تعـالي  خداي اگر ـ شود ظاهر اهللا عليه و آله وسلم صلي محمد آل قائم وقتي

 آن خـروج كـه   آن مگـر  مانـد،  بـاقي نمـي   مشـركي  و كـافر  آيد، بيرون قائم چون پس ..ـ
 آن باشـد،  سـنگي  ميـان  در مشـركي  يـا  يكافر اگركه  آن تا دارد، مي مكروه را حضرت

 مشـركي  يـا  كـافري  مـن  ميـان  در !مـؤمن  اي: گويد مؤمن به] به سخن درآمده و [ سنگ
 حـرف  مـؤمن  آن !ازميـان ببـر   را او پـس  سـاخته؛  پنهان شما نظر از را خود و گرفته جاي

   .بكشد آورده، بيرون آن ميان از را كافر آن گوش كرده و سنگ را
 قاتلُوهم وN: شريفه آية تفسير دربارة السالم عليه باقر امام از: گويد مي مسلم بن محمد

  : فرمود السالم عليه حضرت پرسيدم؟ M…للَّه كُلُّه الدينُ يكُونَ و فتْنَةٌ تَكُونَ ال حتَّي
  كُـونَ الـدي تْنَةٌ وتَّى ال تَكُونَ فح ملُوهقات لَّ وج زَّ وع لُ اللَّهقَو   ه ه للـَّ ينُ كُلـُّ

   و ه تـاجحل م لَهـ خَّصص ر ولَ اللَّهسإِنَّ ر دعةِ بيĤْال هذجِئْ تَأْوِيلُ هي فَقَالَ لَم
    د حـوى ي حاجةِ أَصحابِه فَلَو قَد جاء تَأْوِيلُها لَم يقْبلْ منْهم لَكنَّهم يقْتَلُـونَ حتـَّ

 همانـا . نيامـده  آيـه  ايـن  تأويـل  هنـوز  ١؛و جلَّ و حتَّى لَا يكُونَ شرْك اللَّه عزَّ
 اصـحابش  و خـود  كـه  نيـازي  سـر  از اهللا عليه و آله وسلم صلي خدا رسول
دادنـد   مهلـت  هابه آن] بسازند منحرفان و مشركان با بودند ناگزير و[ داشتند

 بلكـه  نشـود،  پذيرفتـه  هـا آن از مهلـت  اين برسد، آيه اين تأويل كه و روزي
 جـاي  بـه  شـركي  و شـود  پرستش يگانگي به جلّ و عزّ خداي تا شوند كشته
  .نماند

و  ٢.افزون بر آنچه ياد شد در برخی آيات از شرک با عنوان ظلم عظيم ياد شده است
چگونه ظلـم بـزرگ کـه همانـا شـرک       ،حکومتی که زمين را پر از عدل خواهد ساخت

  خواهد تافت؟پيروان اهل کتاب است را بر
زمـين را از دشـمنان    السـالم  عليـه و نيز در برخی روايات گفته شـده حضـرت مهـدی    

و )  و بِه أُطَهر الْـأَرضَ مـن أَعـدائي   (کند  خداوند که همانا مشرکان و کفار است پاک می
شود تا آنگاه که همـة   اين طهارت و پاکيزگی زمين از آلودگی شرک هرگز محقق نمی

                                                 
 .243، ح201، ص 8، جكافيمحمد بن يعقوب كليني،  .١

 .ان الشرك لظلم عظيم .٢
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  خودآزمايي

هـاي   كـردن زمينـه   در حكومت جهاني براي فـراهم  السالم عليهنخستين اقدام حضرت مهدي . 1

  .يكتاپرستي چيست؟ توضيح دهيد

 مقصود از كتاب و امر جديد در برخي روايات مربوط به عصر ظهور چيست؟. 2

هـاي راسـتين    بـه آمـوزه   السـالم  عليه شود تا مردم عمل حضرت مهدي چه عواملي سبب مي. 3

 اسالم را امري نو بپندارند؟

 .ترين دالئل جهاني بودن اسالم را از نگاه قرآن و روايات بيان نماييد مهم. 4

دليل كساني كه باور به حضور پيروان اديان در حكومت مهدوي ندارند، كدام است؟ توضيح . 5

 .دهيد

===  

  منابع براي پژوهش 

 .ش١٣٨٠، ،بوستان كتابقم ، فرجه اهللا عجل چشم اندازي به حكومت مهديالدين، طبسي، نجم . ١

  .ش.١٣٨٠ ، السالم عليه مدرسه امام علي ،قم ،فرجه اهللا عجل حكومت جهاني مهديشيرازي، ناصر،  مكارم . ٢
سـيد جـواد ميرشـفيعي خوانسـاري، قـم، نـور       : ، تحقيـق و تعليـق  مهـدي منتظـر  خراساني، محمد جـواد،  . ٣

  .ش١٣٧٩صفياء، اال
 .ش١٣٨٤پور، تهران، موعود عصر،  ، ترجمه حسن سجاديتاريخ پس از ظهور، صدر، سيد محمد. ٤





  و عدالتو عدالت  السالمالسالم  عليهعليه  حكومت حضرت مهديحكومت حضرت مهدي

  : آنچه در اين درس فرا خواهيم گرفت

  مفهوم شناسي عدالت

 هاي ديني  عدالت در آموزه

  السالم عليهعدالت در دولت مهدي موعود 

  گستري مهدوي  ردهاي عدالتراهب

  گسترة عدالت مهدوي

 ـ گسترة انساني

  ـ گسترة جغرافيايي

 ـ گسترة مصداقی

  آثار و بركات عدالت

 
 

س  ر ر د  مچها
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 درآمد پيش
بـه راسـتی آخـرين پـرده از      السـالم  عليـه ظهور و قيام جهانی حضرت مهدی 

مبارزات پيوستة اهل حق و باطل است؛ که اين بار همـة پيـروزی از آن حـق    
  .است

ترين هدف برپايي حکومت واحد جهاني مهدوي، گسترش يکتاپرسـتي   همم
و در پديدآوردن اين ويژگـي يگانـه   . ها است بر همة گيتي و ميان همة انسان

روايات فراواني . راه اجراي فراگير عدالت فردي و اجتماعي در جامعه است
بـه  ترين سازوکار بـراي رسـيدن    پرشدن زمين از عدالت را به عنوان محوري

  .اند آن هدف مقدس ياد کرده

عدال كمـا ملئـت    يمأل األرض قسطاً و« ةجمل گفتتوان  به گونه اي که مي
ذکر شده، هم تواتر لفظـي دارد و هـم   فراواني در احاديث که » ظلماً و جوراً
آمـده  انبوه رواياتي کـه هـم در منـابع شـيعه و هـم اهـل سـنت        . تواتر معنوي

  .گستري را بيشتر بنماياند عدالتتواند ارزش و چگونگي اين  مي
 ،رسـد  اگر چه در بحث عدالت بيش از هر چيز عدالت اقتصادي به ذهن مـي 

رسد گسترة عدالت بسيار فراتر از امور اقتصادي است و همـة   ولی به نظر مي
  .گيرد هاي زندگي را زير پوشش خود مي عرصه

اسـي اشـاره   شود تا به اندازة ممکن بـه ايـن بحـث اس    در اين درس تالش مي
هـاي   هـاي ديگـر همچنـان نيازمنـد بررسـي      شود و البتـه چـون برخـي بحـث    

  .تر است تر و ژرف گسترده

اي  هـاي اسـالمي، همچـون همـة اديـان آسـماني، عـدالت از جايگـاه ويـژه          در آموزه
در گـذر   ها هسـت؛  چه اينکه آن يک نياز فطري است که در همة انسان. برخوردار است

توجه شده، جامعه سرشار از نشاط و زندگي شده و آنگاه کـه سـتم   تاريخ آنگاه که بدان 
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 ازرا  عـدالت  ،السـالم  عليـه  صـادق  امـام  .جاي آن را گرفت، مردم دچار خمودگي شدند
 : فرمايد دانسته مي مــردمنيازهاي ضروري 

؛لْخصْبثَلَاثَةُ أَشْياَء يحتَاج النَّاس طُراً إِلَيها الْأَمن و الْعدلُ و ا «
همـة   كـه  است زيچ سه ١

 ».يفراوان و وسعت عدالت، ت،يامن: مندندازين آن به ها انسان

 : ديفرما يم عــدالت ارزش دراکرم صلي اهللا عليه و آله نيز  امبريپ

ا      هـارنَه امي صـ ا و لُهـلَي ام يـنَةً ق ينَ سـعبةِ سادبنْ عرٌ مةٍ خَياعلُ سدكيـ  ٢؛ع 
داري شـود و   زنـده  شب آن يها شب كه يعبادت سال هفتاد از لتعدا ساعت
  .گرفته شود روزه آن يروزها

  مفهوم شناسي عدالت

  معناي لغوي) الف

  : است جمله آن از; شده ارائهگوناگوني  تعاريف عدالت از
  : گويد مي مفردات در اصفهاني راغبـ 

المضايقة والعـدلُ   العدالة و المعادلة لفظ يقتضي المساواة ويستعمل باعتبار
عـدالت و معادلـه    ٣؛ …فالعدل هو تقسيطُ علـي سـواء   …والعدل يتقاربان

مقتضي معناي برابري است و به همين جهت همواره در مقايسـه ميـان أشـياء    
پس عدل همـان  . کاربرد دارد وعدل و عدل تشابه نزديکي به يکديگر دارند

  .تقسيم به دو نيم مساوي وهماهنگ است

  : است كرده تعريف چيز دو ميان تساوي معناي به را عدل نيز نظورم ابنـ 
: الحكْم بـالحق، يقـال  : و العدلُ. ما قام في النفوس أَنه مستقيم، و هو ضد الجور: العدل

  ٤.المرضي قولُه و حكْمه: و العدلُ من الناس. هو يقْضي بالحق و يعدلُ

  : گويد مي چنين آن معناي در طوسي شيخـ 

                                                 
 .319، ص تحف العقول، حسن بن شعبه حراني .١

  .352، ص 72، ج بحار االنوارمحمد باقر مجلسي،  .٢
  .336 ص ،القرآن الفاظ مفردات معجم، اصفهاني راغب .٣
  .432 ص، 11 ج ،العرب لسان، منظور ابن .٤
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 ايـن  لغـت  در عـدالت  ١;متسـاويا  االحوال متعادل االنسان يكون إن ةاللغ في ةالعدال
 .باشد داشته متعادلي و متساوي احوال انسان كه است

 تقسـيم  آن و دارنـد  اشـاره  حقيقـت  يـك  بـه  الفـاظ  در اختالف وجود با تعاريف اين
 .است دار حق به حق رسيدن و شايسته

  حيمعناي اصطال) ب

 : است گفته چنين آن معناي در طباطبايي ةعالم

 ٢;له ينبغي الذي موضعه في وضعه و حقه القوي من حق ذي كل اءاعط هي
 كـه  جايي در و برسد خود حق به دارد حقي هر نيرويي هر است اين عدالت
 .گيرد قرار است شايسته

ت انـدک،  هاي فراواني ذکر شده که در اين صفحا براي عدالت در اصطالح تعريف
 عدل کتاب در يمطهر ديشهاز اين رو به چهار برداشتي که  ،مجال بحث همة آنها نيست

 : شود کرده، بسنده مي انيب ياله

 اقتصاد واژة مجموعه؛ کي ياجزا انيم توازن اي تناسب تيرعا يعني: بودن موزون .١
 سـاس ا و اسـت  شـده  ذکـر  اعتـدال  و وسـط  حد تيرعا يمعنا به ياسالم فرهنگ در زين

 .است اعتدال تيرعا يمبنا بر ياسالم اقتصاد

 و اسـتعدادها  کـه  يهنگـام  افـراد ميان  مساوات تيرعا يعني: ضيتبع رفع و يتساو .٢
 .يقاض عدل: مانند دارند، يمساوهاي  استحقاق

: ماننـد  آنهـا  همکـاری  زانيـ م اسـاس  بـر  ازيامت و پاداش ودادن افراد حقوق تيرعا .٣
 .ياجتماع عدالت

 از و ينيتکـو  عـدالت  بـه  مربـوط  عمـدتاً  عـدل  از يمعنـ  نيـ ا: هـا  استحقاق تيرعا .٤
  ٣.است يتعال يبار اتيخصوص

                                                 
 .217 ص، 7 ج ،المبسوط، طوسي شيخ .١

 .271 ص، 1 ج، القرآن تفسير في الميزان، طباطبايي حسين محمد .٢

  .78ـ  83، ص 1، جمجموعه آثارتضي، مطهري، مر .٣
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 هاي ديني  عدالت در آموزه

  در قرآن) الف

هاي مختلف به بحث عدالت پرداخته شده اسـت   در آيات فراواني از قرآن به مناسبت
  : که برخي از اين قرار است

  خداوند، قائم به قسط . ١
شَــهِد اهللاُ أنَّــه ال إلــه إِالّ هــوN : خوانــده و فرمــود» قــائم بــه قســط«خــود را  خداونــد

    ـيمكزيـزُ الحالع ـوإِالّ ه ال إِلـه طسماً بِالقلْمِ قائاُولوا العكَةُ والئالموMخداونـد كـه در    ١؛
و كارهايش عدالت را برپا داشته، گواهي داده است كـه معبـودي شايسـته پرسـتش جـز ا     

معبودي شايسته پرستش  ]آري؛[. اند نيست و فرشتگان و دانشمندان نيز بر آن گواهي داده
  . اپذير و حكيم است، نيستن جز او كه شكست

 رسالت هدف عدالت، . ٢

 و قسـط  برپـايي  ،وآلـه  عليـه  اهللا صـلی  پيـامبران  فرسـتادن  اهـداف  بيـان  در كـريم  قرآن
 رسلَنَا أَرسلْنَا لَقَدN: است كرده بيان آنان اصلي هدف را مردمان ميان در عدالت گسترش
نَتيببِالب أَنزَلْنَا و مهعم تَبالْميزانَ الْكو قُوميل النَّاس  ـطسأَنزَلْنَـا  بِالْقو  ديـدالْح  فيـه  ْـأسب 

بـه   ٢؛Mعزِيـزٌ  قَـوي  اهللاَ إنَّ الْغَيـبِ بِ رسـلَه  و ينصرَه، من اهللاُ ليعلَم و للنّاسِ منَافع و   شَديد
پيامبران خود را با داليل آشكار روانه كرديم و با آنها كتاب و ترازو را فـرود  ] ما[راستى 

سـخت و   يمـردم خطـر   يآورديم تا مردم به انصاف برخيزند، و آهن را كـه در آن بـرا  
هان، او و پيـامبرانش را  در ن ياست، پديد آورديم، تا خدا معلوم بدارد چه كس يسودهاي

 . ، خدا نيرومند شكست ناپذير استيآر. كند يم ييار

  پيامبر اسالم، مأمور به قسط . ٣
: بگـو  ٣؛M…قُلْ أَمـرَ ربـي بِالقسـط   N: سپس آن را به پيامبرش دستور داد كه بگويـد 

  .…پروردگارم به عدل و داد فرمان داده است

                                                 
  .18، آيه )3( آل عمران .١
 .25، آيه )57(حديد  .2

  .28آيه  ،)7(اعراف  .٣
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  مؤمنان، مأمور به عدالت . ٤
يـا أَيهـا الَّـذينَ    N: ؤمنان را نيز به برپايي عدالت و قسط فرا خواند و فرمـود مخداوند 

ايـد، پيوسـته بـه     كه ايمان آورده يكسان يا ١؛M…آمنُوا كُونُوا قَوامينَ بِالقسط شُهداء هللاِِ
   .دهيد يخدا گواه يعدالت قيام كنيد و برا

  : چنين فرمودده بر اين عدالت پافشاري کردر آيه هشتم سوره مائده 
Nنَّكُمرِمجاليو طسبِالْق اءَدشه لَّهينَ لامنُواْ كُونُواْ قَوامينَ ءَا الَّذأَيهلـي    يم عشَنَئانُ قَـو

ه كسـانى كـ   يا ٢؛Mأَالّتَعدلُوا إعدلُوا هو أَقْرَب للتَّقْوي واتَّقُوا اهللاَ إِنَّ اهللاَ خَبيـرٌ بِمـاتَعملُونَ  
بـه عـدالت شـهادت دهيـد، و البتّـه نبايـد       ] و[ايد، براى خدا به داد برخيزيـد   ايمان آورده

عدالت كنيد كه آن به تقوا نزديكتر . شما را بر آن دارد كه عدالت نكنيد يگروه يِدشمن
   .دهيد آگاه است ياست، و از خدا پروا داريد، كه خدا به آنچه انجام م

  دادگری هنگام داوري . ٥
وN : فرمايـد  مردم سفارش کرده هنگام داوري به عدل داوري کنند آنجا کـه مـي   و به

كنيد، به عدالت  يم يو چون ميان مردم داور ٣؛ Mإِذا حكَمتُم بينَ النَّاسِ أَنْ تَحكُموا بِالْعدل
   .كنيد يداور

  .آنچه ياد شد فقط بخشي از آيات در بحث عدالت بود

  در روايات) ب

روايات فراوانی در بارة عدل و عدالت آمده اسـت   السالم عليهمعصومان در سخنان م
  : فرمايد باره جايگاه عدل مي در السالم عليهامام علي . ای از آنها چنين است که نمونه

 ٤؛…إنَّ العدلَ ميزانُ اهللاِ سبحانه الذي وضَعه في الخَلقِ ونَصبه إلقامةِ الحقِّ
خـود  هـای   آفريـده حان است كـه آن را در ميـان   عدالت، ترازوي خداي سب

  . نهاده و براي برپا داشتن حق، نصب كرده است

                                                 
  .135آيه  ،)4(نساء  .١
  ..8آيه  ،)5( مائده .٢
  .58آيه  ،)4(نساء  .٣
  .۲۲۵، ص غرر الحكم و درر الكلم ،متيمى آمدى، عبد الواحد بن حممد .٤



   و عدالت عليه السالمحكومت حضرت مهدي  

 

77 

  : همچنين آن حضرت در پاسخ به اينکه آيا عدل برتر است يا بخشش؟ فرمود
 الْأُمور مواضعها و الْجود يخْرِجها منْ جِهتها و الْعدلُ سائس عام  يضَع  الْعدلُ

عدالت كارها را بدانجا  ١و الْجود عارِض خَاص فَالْعدلُ أَشْرَفُهما و أَفْضَلُهما؛
عــدالت تــدبير . نهــد كــه بايــد و بخشــش آن را از جــايش بــرون نمايــد  مــي

پـس عـدل   . اي است بـه سـود همگـان، و بخشـش بـه سـود خاصـگان        كننده
  .تر است شريفتر و با فضيلت

بير عدالت در بسياري از روايات تعبير قسط نيز بـه كـار رفتـه كـه بـه      البته افزون بر تع
  . شود بياني مختصر بسنده مي

 ةبهـر هـم  . به دو معنای مقابل هم به کار رفته است ،اصفهانی راغب ةگفت به بنا" قسط"
ـ  و آمنـوا  الَّـذين  ليجـزِي : دوفرمـ   خداونـد کـه   )فعـال ا باب در( .گويند را عادالنه  واعملُ

حاتالالص طسعـدالت  بـه  انـد  كرده شايسته كارهاى و آورده ايمان كه را كسانى تا ٢؛بِالْق 
 برپـا  انصـاف  به را وزن و ٣؛بِالْقسط الْوزنَ أَقيموا و :و در جايي ديگر فرمود. دهد پاداش
کـه   )مجـرد  ثالثـى  بـاب  در( آمـده،  ديگـران  بهـره  گـرفتن  و جور يمعنا به هم و. داريد

 خواهنـد  جهـنّم  هيزم منحرفان، يول ٤؛حطَبا لجهنَّم فَكانُوا الْقاسطُونَ أَما و: خداوند فرمود
  ٥.بود

 انسان كه شود يم گفته اين به عدالت دارد، وجود تفاوت" قسط" و" عدالت" ميانالبته 
 ار افـراد  حقـوق  و كند ستم و ظلم كه است آن مقابلش، نقطه و بپردازد، را كس هر حق

 به و ندهد، يديگر به را يكس حق كه است آن مفهومش" قسط" ولى دارد، دريغ آنها از
  .دهد يديگر به را يكس حق كه است آن مقابلش نقطه و ندارد، روا" تبعيض" ديگر تعبير

 روند به کار می يكديگر از جدا كه يهنگام مخصوصاً كلمه دو اين وسيع مفهوم يول

                                                 
، ۴۳۷سيد جعفر شهيدي، حکمت : ، ج البالغه، ترمجه)ق ۴۰۶/ د(ريف رضی حممد بن حسني ش .١

 .۴۴۰ص

 .4 هآي )10( يونس سوره.  ٢

 .9 هآي) 55(الرحمن  سوره.  ٣

 .15آيه ) 72( جنسوره .  ٤

 .670، ص 1راغب، المفردات، ج.  ٥
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 يجا به را چيز هر و كار همه و چيز همه در اعتدال رعايت يمعن به و است يمساو تقريباً
  .باشد يم دادن قرار خويش

  السالم عليهعدالت در دولت مهدي موعود 

امـام مهـدي   حکومت جهـانی  اصلي  ةشاخص ،ويژهو  عدالت با اين جايگاه بسيار واال
آيـد بـه    ياي كه هرگاه سخن از آن دولت کريمه بـه ميـان مـ    است به گونه فرجه اهللا عجل

چنين نقل  السالم عليهمرحوم كليني از اميرالمؤمنين . شود برپايي عدل و قسط نيز اشاره می
؛ مهـدي   …ظُلماً قسطاً كَما ملئَت جوراً و يمألُ األرض عدال و …المهدي …: كنـد  مي

   ١.كند؛ همان گونه كه از ظلم و ستم، پر شده است مي زمين را از عدل و داد پر
األَرض بعـد   إعلَمـوا أَنَّ اهللاَ يحيـي  N: درباره تأويل ايـن آيـه   السالم عليهامام كاظم  از
  : فرمود .؛سوال شدگرداند يبدانيد كه خدا زمين را پس از مرگش زنده م ٢؛M…موتها

Nِلدالْع اءيإِحل ضا الْأَريلَ فَتُحدونَ الْعيحالًا فَيرِج ثُ اللَّهعبيMخداوند بلنـد   ٣؛
انگيزد تا عـدل را احيـا كننـد؛ چـون زمـين بـا احيـاي         مرتبه، مرداني را بر مي

  . شود عدل، زنده مي

  گستري مهدوي  راهبردهاي عدالت

در جامعة مهدوی همة عناصر پديدآورندة عدالت دست به هم خواهنـد داد تـا نويـد    
قـانون  : ؛ عناصـری چـون  پروردگار در برپايي جامعة جهانی بر پاية عـدل را شـکل دهنـد   

دادگرانه، رهبر عادل، حکومت و کارگزاران عادل و جامعة عادل، کـه در ايـن صـورت    
  .عدل جهانی امری قطعی خواهد بود

  رفـتن زمينـه  ميـان  و از  عـادل ت ها سـبب  انجام آندارد كه  کارهاييعدالت راهاجراي 
  : عبارتند ازها  عدالتي خواهد شد كه برخي از آن بي

  عرفت افزايش م

مـردم  هـاي   در عصـر ظهـور، آگـاهي   . عدالتی جهل و نادانی اسـت  يکی از عوامل بی
                                                 

 .338 ، ص1ج، كافيمحمد بن يعقوب كليني،  .١

  .17آيه  ،)57( حديد .2
  .174، ص7ج، كافييعقوب كليني، محمد بن  .٣
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عصـر    در بارة رشد آگاهی جامعه السالم عليهامام باقر . گيري خواهد داشت افزايش چشم
  : فرمايدظهور، مي

ا   إِذَا قَام قَائمنَا وضَع يده علَى رءوسِ الْعباد فَجمع بِها عقُـولَ  بِهـ لَـتكَم و مه
مهلَامنهـد؛ بـه    دستش را بر سر بنـدگان مـي    گاه كه قائم ما قيام كند،  آن ١؛أَح

  .گرداند ها را جمع و كامل مي اين وسيله خداوند خردهاي آن

  گسترش انفاق

از  انفـاق . عدالتی فاصـلة طبقـاتی ميـان تهيدسـت و غنـی اسـت       ترين عوامل بی از مهم
قش مهمی در نزديـک سـاختن جامعـه بـه برخـورداری همگـانی ايفـا        طرف ثروتمندان ن

بـه عنـوان يـك ارزش تلقـي شـده و پـاداش       ، به صورت غير واجب ، حتيانفاق. کند می
در دوران حاکميت حضرت مهـدی انفـاق مـال بـه اوج      .است عظيمي براي آن بيان شده

  .بودنيازشدن مردم خواهد  ای که يکی از اسباب بی رسد به گونه خود می

  توزيع دادگرانه

دادگرانـه   تقسـيم به معنـاي  ، عدالت اقتصادي در عصر ظهور، ثروتدادگرانة توزيع  
شـما را بشـارت   : فرمـود  وآلـه  عليه اهللا صلی پيامبر اكرم .ثروت ميان تمام افراد جامعه است

و «: گـاه فرمـود   آن …شود در ميان امتم برانگيخته مي السالم عليهدهم به ظهور مهدي  مي
ميـان همـه مـردم بـا مسـاوات      : چيسـت؟ فرمـود   »صـحاحاً «گفته شد » يقسم المال صحاحا

  .٢…كرد برخورد خواهد

   خواهي داشتن افزونبر

های اسالمی افزون بر سفارش بـه   در آموزه. خواهی است يکی از صفات ناپسند فزون
دوی يکی از راهبردهای حکومت جهانی مه. خواهی نيز مذمت شده است قناعت از زياده
  .خواهی است مبارزه با زياده

  : شنيدم که فرمود مگويد از امام صادق عليه السالاذ بن كثير مع

 فـاذا قـام قائمنـا     موسع علي شيعتنا أن ينفقوا مما فـي أيـديهم بـالمعروف،    
                                                 

  .675ص  ، 2ج  ، كمال الدين و تمام النعمة شيخ صدوق،. 1

  . 18ح  ، 261ص  ، 3ج  ، كشف الغمة علي بن عيسي اربلي، .2
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حرّم علي كلّ ذي كنزٍ كنزه حتي يأتيـه بـه فيسـتعينُ بـه علـي       السالم عليه
ةَ   N: في كتابه عدوه و هو قول اهللا عزّو جلّ و الَّذينَ يكْنزُونَ الذَّهب و الْفضـَّ

Mسبيلِ اللَّه فَبشِّرْهم بِعذابٍ أَليمٍ  و ال ينْفقُونَها في
كـه زر و   يو كسان …٢؛١

كننـد، ايشـان را از    يكنند و آن را در راه خدا هزينه نم يسيم را گنجينه م

  .دردناك خبر ده يعذاب

 در مردم نيازي احساس بي

ــايي عــدالت، فروكاســتن از آرزوهــای مــادي و    يكــي از ســازوكارهاي مهــم در برپ
بـاالرفتن  . آيـد  هـا پديـد مـی    ي فزاينده دنيوي است که با استغناي روحي انسان ها خواسته

ــه نيازهــاي اصــيل و فطــري و مانــدگار،    ظرفيــت هــاي فكــري و درونــي مــردم، توجــه ب
پايـان مـادي و غريـزي، در اولويـت قـرار       ن و بـی های گوناگو آوردن سطح خواسته پايين

کــه بــا رشــد . انــد هــاي غنــاي روحــي و معنــوي از نشــانه …نــدادن امــور نــازل و فــاني و
گيـری هـر چـه     و به شـکل . ای کامل پديد خواهد آمد خردورزی در عصر ظهور به گونه

علُ اللَّه الْغنَى في و يج «: فرمود وآله عليه اهللا صلیپيامبر اسالم . کند بهتر عدالت کمک می
 ».دهد نيازی قرار می های اين امت بی و خداوند در دل ٣؛قُلُوبِ هذه الْأُمة

  گسترة عدالت مهدوي

در بارة گسترة عدالت در حکومت جهانی مهدوی اگرچه آنچه بيشتر در روايـات بـه   
هـاي انسـانی و    ايات به همه گروهولی در برخی رو ،آيد گسترة جغرافيايي است چشم می

  .توان اشاره کرد می هاي عدالت نيز همه مصداق

 گسترة انساني. 1

هـا   بلکه همة انسان ،ها نخواهد بود هرگز ويژة گروهی خاص از انسان مهدوي عدالت
در بر خواهد ) از هر جنس، در هر سن و سال، با هر گويش و در هر منطقة جغرافيايي(را 

های بـدکردار   عدالت مهدوی دربرگيرنده انسان ت فراگيریاحتی در برخی رواي.گرفت

                                                 
 .34آيه  ،)9(توبه  .١
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شود که البته اين خود نيازمنـد تبيـين اسـت کـه مقصـود از اجـرای عـدالت بـرای          نيز می
و در صـورتی کـه هـدايت نشـدند      سـت بدکاران فراهم کردن زمينـه بـرای هـدايت آنها   

بـاره امـام   در ايـن   مندي از توزيع عادالنه ثروت كـه  و يا بهره برخورد آن حضرت با آنها
 كـه  گـاه  آن …١؛إِذَا قَام قَائم الْعدلِ وسع عدلُه الْبرَّ و الْفَـاجِر «: فرمود السالم عليهحسين 

  ».گيرد مي بر رادر فاجر و نيكوكار اش دادگري ،پاخيزد به عدل ةبرپاكنند

 گسترة جغرافيايي. 2

 آيد ميبه دست  شد، بيان مالسال عليه مهدي امام روش حکومتی درباره كه رواياتي از
 همـة  در مهـدوي  عـدل  حاكميـت  دايره در اش گستردگی ةهم با هستی عصر، آن در كه

 بـه  اسـالمي  حكومت و گرفت خواهد قرار اقتصادي و فرهنگي و سياسي و حقوقي ابعاد
  .شد نخواهد محدود خاصي منطقه

 جامعـه  ،اهنگـ  ايـن  از. گيـرد  برمـي  در را زمـين  همـة  و اسـت  فراگيـر  مهدوي عدالت
 نيـز  فراگيـر  چنين اين حكومتي تصور كه چرا نيست؛ اي جامعه هيچ با قياس قابل مهدوي

 امام وصلی اهللا عليه وآله  اكرم پيامبر خالفت و حكومت حتي. گنجد نمي كسي ذهن در
 زمـين  همـة  در محـوري  عـدالت . اند نداشته وسيع چنين اين اي گستره نيز السالم عليه علي
  .است آميخته السالم عليه مهدي امام نام با فقط

  گسترة مصداقي .3

آيـد کـه عـدالت حضـرت      افزون بر دو گسترة يادشده از برخی روايات به دست مـی 
  : گيرد که برخی از اين قرارند های گوناگونی را در بر می حوزه

 در داوري  عدالت. يك

فرمـان   عـدل  ايـة پ بر مردمميان  يداور بهپيش از اين اشاره شد در برخی آيات قرآن 
 .است شده داده

م الهای اساسی حکومت جهانی حضرت مهدی عليه الس يکی از برنامه قضايي عدالت
  .است که در برخی روايات اشاره شده است

 السـالم  عليـه  علـي  مـوال . كنـيم  مـي  اشـاره  خصوص اين در البالغه، نهج ١٣٨ خطبه به

                                                 
  .61، ص 1، جمحاسنبرقي،  .١
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  : فرمايد مي
 پيـدا  حاكميـت  داري زمـام   سـت، ني شـناختي  هـيچ  آن از را شـما  كـه  فردايي

 كـارگزاران  و اعمال ؛است امروزي هاي حكومت خاندان از غير كه كند مي
  .كند مي كيفر بدشان اعمال بر را ها حكومت

 در عرصه اقتصاد عدالت. دو

 عـدالت  رسـد  ولی به نظر می ،گرچه درروايات به اين نوع عدالت فراوان اشاره شدها
 سـاز  زمينـه  توانـد  مـي ای  انـدازه  تا چه اگر دارد، تبعي نقش رتبه و نأش جهت از اقتصادي

 .آيد حساب به آموزش و فرهنگ در عدالت

 حـق  كـه  شـده  يزيـ ر برنامه يطور يعني است، عدالت اساس بر اسالم ياقتصاد نظام 
 يراحتـ  يزنـدگ  ازشيـ ن ايـ  كـار  بـا  متناسب بتواند يحق صاحب هر و ميان نرود از يكس

 : يابد های زير تحقق می در عرصه اين عدالت .باشد داشته

 تالش همة خود، حكومت زمان در السالم عليه يعل حضرت: عيتوز در عدالت )الف
 بـه  دسـت  نـه يزم نيـ ا در و داد انجـام  ياجتمـاع  و ياقتصـاد  عـدالت  پاييبر يبرا را خود

 آن و باشــد نــداده انجــام را كــار نيــا خيتــار طــول در چكسيهــ ديشــا كــه زد رفتــاری
  . بود ازمندانين دست به آن رساندن و ثروتمندان از اموال يريگ بازپس
 بشود عدالت مراعات ديبا زين مصرف اندازه در: مصرف و يريگ  بهره در عدالت )ب

 خدا يها نعمت از هم ١؛Mالتسرفوا و اشربوا و كلواN: ديفرما يم نهيزم نيا در زين قرآن و
 .ديمـكن اسراف و دياشاميب و ديبخور

 تسياس در عرصه عدالت. سه

 و بپـردازد  را مردم سياسي حقوق فرمانروا طبقه که است اين سياسي عدالت از منظور
 طبـق  البتـه  و است برداری فرمان همان حاکم طبقه حقوق را، حاکم طبقه حقوق نيز مردم
 است حقي نيز غيبت، و حضور در حاکم به تذکر و خيرخواهی السالم عليه علي امام بيان
 اطيعوالرسول و اطيعواهللاN: است آمده مومنان به خطاب قرآن در. دارد ردمم بر حاکم که
 فرمـان  امرتان صاحب و رسول از و کنيد برداری فرمان را خداوند ٢؛Mمنكم االمر اولي و

                                                 
  .31، آيه)7( اعراف .١
  .59آيه ،)4( نساء .٢
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: مثل شوري و مشورت به مربوط آيات به توان مي نيز مردم سياسي حقوق پيرامون. ببريد
Nبينهم شوري امرهم وM کـرد  اشـاره  منکـر  از نهـي  و معـروف  به امر به وطمرب آيات و :
Nالمنكر عن تنهون و بالمعروف تأمرون للناس اخرجت امه خير كنتمMدر کـه  اين نتيجه ؛ 

  . است شده واقع عنايت و توجه مورد گسترده بسيار صورت به عدالت قرآن
 سـنديده پ سـيرت  كـه  آنـان  و كند مي كنار بر را شايستنا كارگزاران السالم عليه امام

 .گمارد مي كار بر دارند

 ةسـير  هماننـد  ــ  الجـور  امراء ـ اداريکارگزاران  بركناري در حضرت مديريتي ةسير
 .ورزيدند نمي عدالت مردم با كه است كساني بركناري در السالم عليه علي امام

 عدلرفتاربر پاية  او ةسير و داشت نخواهد وجود بازي نيرنگ هيچ ي،ومهد جامعه در
 .بود خواهد دادگرانه ينقوان و

  فرهنگ  در عرصه عدالت .چهار 

 آموزشـي  و فرهنگـي  کمـال  و رشـد  امكان شدن فراهم مهدوي، عدالت ابعاد از يكي
 مقتضـاي  بـه  همـه  و ابـد ي مـي  يگانـه  يكانون خردها حضرت، زمان در. است جامعه براي

 آهنـگ  تواننـد ب تا موزندآ مي حكمت و چينند مي خوشه معرفت و دانش از خود توانايي
 .كنند اخالقي فضائل و عبوديت و پرستش

ولی   باشد، فرهنگي عدالت ساز زمينه تواند مي اقتصادي عدالتاگرچه  مهدوي جامعه در
 و حكمـت  رنـگ  دارايـي  و اقتصـاد  و اسـت  برخـوردار  باالتري نأش از فرهنگي عدالت

  .گيرد مي خود به معنويت

  آثار و بركات عدالت

شدن زمينه برای رشد و کمال و رسيدن انسان به قرب آفريدگار  ماگر نبود، مگر فراه
در پرتو برپايي حکومت عدل جهانی، انسان از برپايي اين عدل گسترده بيشترين بهـره را  

 . برده است

. در دست است که به برخی از برکات برپايي عدالت اشاره شـده اسـت   يثياحادالبته 
 عدالت اصل از پسای که  است به گونه ظهور راندودر  ياقتصاد رفاهيکی از اين آثار، 

 گريکـد ي با دو هر نيا و. ديآ يم ديپد هجامع در دوران آن در کهاست  يموضوع نيدوم
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 سـتمگرانه  روابط بردن بين از يبرا عدالت قيدق ياجرا که رايز دارند، يناگسستن يونديپ
  .است

در ايـن بـاره    سـالم لعليهم ا صادق امامبه نقل از امير مؤمنان و نيز  السالم عليهامام باقر 
  : فرمايند می

     ضالْـأَر تُخْـرِج ا و قَهـرِز اءم تُنْزِلُ السـ و منَهيلَ بدتَغْنُونَ إِذَا عسي إِنَّ النَّاس
؛برَكَتَها بِإِذْنِ اللَّه تَعالَى

١
 عـدالت  کـه  آنگـاه  شـوند  يمـ  ازيـ ن يبـ  مردمـان  …

هايش  ريزد و زمين برکت اش را فرو می ان روزیو آسم باشد حاکم انشانيم
 . ريزد با خواست پروردگار متعال را بيرون می

  : ن فرموديامام ششم همچن
إِنَّ اللَّه لَم يتْرُك شَيئاً منْ صنُوف الْأَموالِ إِلَّا و قَد قَسمه و أَعطَـى كُـلَّ ذي   

نُوف      حقٍّ حقَّه الْخَاصةَ و الْعامةَ نْ صـ مـ نْف كُـلَّ صـ ينَ واكسالْم و الْفُقَرَاء و
 مـردم  انيم را ها ثروت ةهم خداوند ٢؛النَّاسِ فَقَالَ لَو عدلَ في النَّاسِ لَاستَغْنَوا

 ةتـود  و کـارگزاران : اسـت  داده را حقـش  کس هر به و است، کرده تقسم
 امـام  سـپس . مـردم  يهـا  گـروه  از يگروهـ  هر و دستانيته و انينوايب و مردم

 . بودند شده ازين يب مردم ةهم بود شده برقرار عدالت اگر: گفت

توان رفاه و آسـايش همگـانی را يکـی از برکـات عـدل جهـانی مهـدوی         بنابراين می
  : فرمايد مي السالم عليهامام صادق . دانست

ي أَيف تَفَعار لِ ودبِالْع كَمح مالْقَائ إِذَا قَام      لُ وب السـ بِـه نَـتأَم و رو الْجـ ه امـ
وقتي که قائم ما قيام کند،   ٣؛أَخْرَجت الْأَرض برَكَاتها و رد كُلَّ حقٍّ إِلَى أَهله

دهـد و ظلـم و جـور در دوران او برچيـده      عدالت قـرار مـي   پاية را برداوری 
گردد و زمين برکـاتش را   در پرتو وجودش امن و امان ميها  شود و جاده مي

 .رسد سازد و هر حقي به صاحبش مي بيرون مي

                                                 
 .6، ح568ص  ، 3ج  ، كافيمحمد بن يعقوب كليني،  .1

 .541ص  ، 1ج  ، همان .2

 .384، ص 2، جاالرشادشيخ مفيد،  .٣
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 درآمد پيش
هـا از  ترين نياز هـر جامعـه در هـر زمـان و انتظـار نخسـت انسـان       امنيت، مهم

ای را به خود اختصـاص داده  ها است؛ كه ابعاد گوناگون و گستردهحكومت
ري امنيت از فرهنگ، اقتصاد، و جمعيت و تأثيرگذاري آن بر تأثيرپذي. است

  .همة زندگی انساني، به آن نقشی حياتی داده است
اي در برپايي حكومت و ابعاد آن، های بنيادين و ريشه از اين رو يكي از پايه

امنيت، چه امنيت فردي و چه اجتماعي به عنوان سنگ زيربناي زندگی فـرد  
ط هرگونه رشد، رفاه و ارتقـاي مـادي و معنـوي بـه     شر و جامعه است و پيش

  آيدشمار مي
نيز از اين قاعـده   السالم عليهگستر حضرت مهدي  حکومت جهانی و عدالت

بيـرون نيسـت و در ايـن حکومــت جهـاني بـراي رســيدن بـه آرمـان بــزرگ        
شـدن امنيـت فراگيـر، از     بخـش زنـدگي، فـراهم    شايستگان و فرجام سـعادت 

  .ي برخوردار استو واالي  ارزش ويژه
 ،در اين درس تالش شده تا به ابعـاد و چگـونگی ايـن برقـراری اشـاره شـده      

  .های اين حکومت فراگير تبيين شودپيوند امنيت با ديگر مؤلفه

های جامعة بشری از آغاز تا کنون ناامنی، اضطراب و نگرانی بـوده و   يکی از ويژگی 
زمـانی در  . وناگونی به خود گرفته اسـت های گ اين نگرانی و ناامنی همواره چهره. هست
بردن به غارها و يا ساخت  ترين صورت از درندگان و حيوانات وحشی بود که با پناه ساده

نوع خود،  ترين نوع خود و آنهم ترس از هم رسيد و زمانی در پيچيده پناهگاه به امنيت می
و گـاهی ناشـدنی    تـر  ها بوده و است کـه جلـوگيری از آن بسـی دشـوار     يعنی ديگر انسان

رود تـا بـر همـة     تـر شـده، مـی    و البته اين نگرانی در نوع دوم رفته رفته گسترده. نمايد می
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ای کـه امـروزه نـاامنی جزئـی از      بـه گونـه  . ها و همة شئون زندگی آنها چيـره شـود   انسان
  . ها شده است زندگی همة انسان

رد توجـه و اهتمـام قـرار    هـای اسـالمی فـراوان مـو     اين نياز اساسی به امنيت در آموزه
  .ولی پيش از هر سخن به معناشناسی اين واژه اشاره کنيم. گرفته است

  امنيت

  از نگاه لغت
 »استيمان«و  »ايمني«، »ايمان«: چونان، و با مشتقاتي »امن« کلمةلغوي اين واژه از  ةريش

-اطمينـان  ١بيمـي، بودن و بـي شدن، درامان در لغت فارسي به ايمنو  .شود به کار برده مي

و در زبـان عربـي بـه معـاني     . معنـا شـده اسـت    ٢شـدن تـرس و بـيم،   خاطريافتن و برطرف
  . پرشماري آمده است

امــن و امنيــت را در اصــل بــه معنــاي آرامــش نفــس و از  مفــرداتراغــب در کتــاب 
" أمـن زيـد األسـد أمنـا    "با ذکـر نمونـه    ح المنيرمصباالفيومي در  ٣رفتن ترس دانسته، ميان

آنگاه اين واژه را هـم از نظـر    .رفتن ترس ياد کرده است نيت را آرامش و از بينمعناي ام
  ٤.دانسته است" سلم"وزن و هم از نظر معنا همانند 

ايجـابي و سـلبي   جهـت  دو  در بر دارنـدة " امن"توان گفت با توجه به معاني لغوي مي
سـلب در  و است اطمينان، آرامش فكري و روحي ايجاب در آنجا که سخن از . شود مي

  .مقصود است، دلهره و نگراني آنجا که نبود ترس

  از نگاه اصطالح

آوردن معناي اصطالحي امنيت به دو منبع بنيـادين قـرآن و سـنت نگـاه     براي به دست
  : کنيم مي

                                                 
 .122، نشر سرايش، صفرهنگ فارسيمحمد معين،  .١

 .323، ص فرهنگ بندرريگييگي، رمحمد بندر .٢

 .25، دفتر نشر كتاب، صالمفردات في غريب القرآنصفهاني، راغب ا .٣

 .24، ص المصباح المنيرفيومي،  .٤
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  از نگاه قرآن) الف 

فـردي و  ابعاد زنـدگي   همةاست كه در  ای های پايه پديدهامنيت از تر اشاره شد  پيش
هاي قـرآن ـ بـدان    از اين رو آموزه. تأثيرگذار و مورد نياز استاي  به گونهانسان گروهی 

اي پافشـاری  طـور شايسـته   ها اسـت ـ بـه آن بـه    گوي نيازهاي حقيقی انسانسبب که پاسخ
  .کرده است

در متـون اسـالمي    »ةامني«و  »امنيـت « ا واژةصورت فارسي و عربي اين كلمه باگر چه 
   .هاي مشتق از اين ريشه به فراواني به کار رفته استی واژهخورد، ولبه چشم نمي

بـار در   ٨٧٩كلمه مشتق شده اسـت و نزديـک    ٦٢، »امن«در مجموع از ريشه يا كلمه 
هاي اسـالم، ايمـان    با كلمهواژه اين پيوند تنگاتنگ و ناگسستنی  ١.قرآن به كار رفته است

 و قـرآن آيـات  بـر   افـزون كـه   مفهـومي . اسـت آن مفهـوم   راوانارزش فگوياي و مؤمن 
بـه  اسـالمي و شـيعي   سـخنان انديشـمندان   در فراوانـي  به ، السالم عليهممعصومان  روايات

  . خوردچشم مي
هـاي   در سـوره : در مجمـوع سـه بـار    »مناال«كلمه يادآوري اين نکته بايسته است که 

يكـي در سـوره   : بار دو »اَمناً«كلمه . به كار رفته است ٨٣و نساء آيه  ٨٢و  ٨١آيات  ،انعام
 دو »اَمنَـةً «چنين واژه  هم. به کار رفته است ٥٥و ديگري در سوره نور، آيه  ١٢٥بقره، آيه 

  .به کار رفته است ١١و انفال، آيه  ١٥٤هاي آل عمران، آيه  در سوره: بار
 و امنيت در زندگي فرديارزنده در ارزش و جايگاه  سخنان فراوانيقرآن، آيات در 

  : شود مياشاره ها  هايي از آن كه به نمونه. ان وارد شده استاجتماعي انس
در جامعـة  امنيت  پديدآمدنرا  شايستگانمت وحك پايييكي از اهداف برخداوند  .١

  : فرمايد؛ آنجا که میاست بشري دانسته
N مفَنَّهتَخْلسلَي حاتاللُوا الصمع و نْكُمنُوا مالَّذينَ آم اللَّه دعضِوي الْأَرف… 

؛M…و لَيبدلَنَّهم منْ بعد خَوفهِم أَمنا
از شما كه ايمان آورده  يخدا به كسان ٢

انـد، وعــده داده اسـت كـه حتمـاً آنـان را در ايــن       شايسـته كـرده   يو كارهـا 
مبـدل گردانـد،    يو بيمشـان را بـه ايمنـ    …قرار دهد] خود[سرزمين جانشين 

                                                 
 .373ـ  372، صص 1 ، جالمعجم االحصايي اللفاظ القرآن الكريم،  محمود روحاني :ك.ر .١

  .55آيه  ،)24(نور  .٢
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را با من شريك نگردانند، و هـر كـس پـس از     يچيزمرا عبادت كنند و ] تا[
 .آن به كفر گرايد آنانند كه نافرمانند

و بـه يـاري خداونـد،     کننـد  مؤمنان کـه کارهـاي شايسـته مـي    به خداوند ، گونهبدين 
رفـتن   بـين و از  و آرامـش  د، نويد امنيتآورخواهند پديد را  محور عدلحكومت جهاني 

  .ستهمة اسباب ترس و وحشت را داده ا
ترين خواستة ها دانسته، مهمانسان فطريترين نياز  ای خداوند نعمت امنيت را از پايه .٢

و إِذْ  N: اين گونه ياد کرده اسـت  - هنگام بنانهادن كعبه -را  پيامبر خود حضرت ابراهيم
ايـن  پروردگـارا،  «: و چـون ابـراهيم گفـت    ١؛M…و قالَ إِبراهيم رب اجعلْ هذا بلَداً آمنـا 

 و إِذْ قالَ إِبراهيم رب اجعلْ هذا البلد آمنا N: و نيز فرمود.  را شهرى امن گردان]  سرزمين[
و چون خانه  ٣؛M …و إِذْ جعلْنَا الْبيت مثابةً للنَّاسِ و أَمناً: خداوند نيز، بنا به آيهو  ٢؛ …و
بخشی گزارش  از اين امنيت.  ار داديمقر يامن]  يجا[مردم محل اجتماع و  يرا برا]  كعبه[

  .داده است
و  هـا منـت نهـاد   پروردگار به سبب آن بـر انسـان  است كه بزرگ چنان پديدة امنيت  

بـه همـين سـرزمين     و نيـز خداونـد هسـتی    ٤.دانسـت بنـدگي  و سـپاس   ةرا شايستخويش 
   ٥.خورده استآفرينش انسان سوگند چگونگي ، براي بيان امنيت داراي

امنيت جايگاه ارزندة در حقيقت بيانگر  وند بزرگخدابه دست كعبه  ةتن خاندانس امن
 فراوانـي كعبه در آيـات  ويژگي اين . ف شده استيوصتاست كه اين بناي مقدس با آن 

  . شده است وصف »بلد امين«به مكه شهر كه در سوره تين  چنان هم. ياد شده است
برخـوردار باشـد، بـه    ت و آرامـش  امنيـ كـه از نعمـت   از سرزميني قرآن، آيات در  .٣

وضَـرَبN   : فرمايـد آنجا کـه مـي  . ياد شده است زدني، نمونه و الگو،عنوان سرزمين مثال
ـ     ه اللَّه مثَالً قَرْيةً كانَت آمنَةً مطْمئنَّةً يأْتيها رِزقُها رغَداً منْ كُلِّ مكـانٍ فَكَفَـرَت بِـأَنْعمِ اللَّ

                                                 
 .126آيه  ،)2(بقره  .١

  .35 آيه ،)14( ابراهيم .٢
  .125آيه  ،)2(بقره  .٣
٤.N تيهذَا الْب بوا ردبع3(فَلْي( فنْ خَوم منَهآم وعٍ ونْ جم مهمالَّذي أَطْعM ؛)4و 3 ، آيه)106(قريش.( 

٥. N ِالْأَمين لَدهذَا الْب 3(و( خَلَقْنَا الْإِنْسانَ في نِ تَقْويمٍ  لَقَدسأَحM؛ )4و 3 ، آيه)95(تين .(  
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ا اللَّهونَ فَأَذاقَهنَعصبِما كانُوا ي فالْخَو وعِ والْج باسلMرا مثـل زده اسـت    يو خدا شهر ١؛
خـدا   ينعمتها]  ساكنانش[رسيد، پس  يروزيش از هر سو فراوان م] و[كه امن و امان بود 

و هـراس را   يدادند، طعم گرسـنگ  يآنچه انجام م يكردند، و خدا هم به سزا يرا ناسپاس
  .نيدآن چشا]  مردم[به 

در تميز اهـل حـق از باطـل، بـه     ياد شده که ترين پاداشي  بزرگبه عنوان امنيت از  .٤
 ٢؛Mفـأي الفـريقين احـق بـاالمن    N: فرمايد گونه كه قرآن مي شود؛ همان مي دادهاهل حق 

  كدام يك از دو دسته شايسته امنيت هستند؟
هر گـاه امنيـت    هچرا کها است؛  نعمت پاية همةنعمت امنيت  گر آن است کهاين نشان

ناامن،  گسترةدر يك . برود، ديگر مواهب مادي و معنوي نيز به خطر خواهد افتادميان از 
  است، نه زندگي همراه با سربلندي و آسودگي فكر و نه تـالش  شدنیخداوند  بندگینه 

  ٣.هاي اجتماعي و كوشش و جهاد براي پيشبرد هدف
سـترده، همگـن و ژرف دارد و همـة    بنابراين در فرهنگ قرآني امنيت يك مفهـوم گ 

  .گيرد های سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي را در بر می ابعاد زندگي و حوزه

  از نگاه روايات) ب 

كـه هرگونـه    اسـت گر اين نكتة مهم بيان همانند قرآن السالم عليهم معصومان روايات
اي،  نه ناامني در هر عرصـه معنوي و الهي ريشه دارد و هر گو باورهايامنيتي، در ايمان و 

  .گردد برمي …مانند شرك، كفر، ظلم، استكبار و يايماني و صفات اش به بي ريشه ناگزير
 ٤؛نعمتَانِ مكْفُورتَانِ الْأَمنُ و الْعافيةُ «: فرمايد مي اهللا عليه و آله وسلم صلي پيامبر اكرم

  ».امنيت و تندرستی: گردندشود و كفران ميدو نعمتند كه قدر آنها شناخته نمي
زندگي بدون امنيت را ناقص و ناگوار شمرده و در ايـن راسـتا    السالم عليه امام صادق

  : فرموده است
خَمس خصالٍ منْ فَقَد واحدةً منْهنَّ لَم يزَلْ نَاقص الْعيشِ زائلَ الْعقْلِ مشْـغُولَ  

                                                 
 .112آيه ،)16(نحل  .١

  .81 ، آيه)6(انعام .٢
  .)با تصرف( 84، ص 10، ج تفسير نمونهناصر مكارم شيرازي،  .٣
 .34، ص 1، جخصالشيخ صدوق،  .٤
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ةُ الْبحا صلُهنُ و الْقَلْبِ فَأَوةُ الْـأَميالثَّان نِ و؛ …د
١
پـنج ويژگيسـت کـه اگـر      

دور از خــردورزی و در  هريــک از آنهــا از دســت رود زنــدگی نــاگوار، بــه 
  .…مشغولی است پس نخست آنها صحت تن و ديگر امنيت و دل

در روايتي، از امنيت در كنار عدالت و فراواني، به عنوان سـه نيـاز بنيـادين مـردم يـاد      
   :شده است

»لُ ودالْع نُ وا الْأَمهطُرّاً إِلَي النَّاس تَاجحسه چيز است کـه همگـان    ٢؛…ثالثة اشياء ي
  ».…بدان نيازمندند امنيت، عدل و

پـذيرش   هـای  حكومت، يكي از دليل برتردر بحث از اهداف  السالم عليه ير مؤمنانام
حضـرت   نيـز . شمارد ها مي آن امنيت براي بندگان و پشتيباني از کردن فراهمحكومت را 

ال نعمـة أهنـأ مـن     ٣؛رفاهية العيش في األمـن  «: فرمايد امنيت مي جايگاهدر بيان نقش و 
  ».رفاه زندگی در امنيت است و هيچ نعمتی گواراتر از امنيت نيست ٤؛األمن

 در مسـلمين  ةوظيفـ  نخسـتين  کـه  اسـت ای  انـدازه  بـه  مسلمين جامعه در امنيت ارزش
 راسـتا  ايـن  در. اسـت  رو فـرد روبـه   بـه  مطلـب  ايـن  آشـکارکردن  يکـديگر  بارودررويي 

  . است" سالم"گفتن  راه، ترين ابتدايي

  هاي ترس، دلهره و ناامني زمينه

  : ترين آنها از اين قرارند شوند که برخی از مهم عوامل فراوانی سبب ناامنی می
  ؛ها دورشدن از آفريدگار هستی به عنوان پاية همة امنيت. ١
 ؛ويژه باور به رستاخيز و کيفر کارها دورشدن از معنويت و باورهای دينی به .٢

 ؛دستی به خاطر گسترش تبعيض و فاصلة طبقاتی تهی. ٣

  ؛زدگی خواهی و رفاه عدالتی، فزون رواج بی. ٤

 ؛های جمعی ويژه در دوران امروز با گسترش رسانه شيوع فحشا و هرزگی به. ٥

                                                 
 .284، ص 1پيشين، ج .١

 .232، ص 75، جبحار االنوارمحمد باقر مجلسي،  .٢

 .10253، ش 447ص  ،غررالحكم و دررالكلم آمدي، .٣

 .10254پيشين، ش  .٤
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 .در برپايي امنيت های حاکمه سستی دستگاه. ٦

کـن   ريشه السالم عليهکه البته همة اين عوامل و مانند آن در حکومت حضرت مهدی 
  .ها به امنيت خواهد رسيد خواهد شد و ناامنی

  رواني و معنوي امنيت در امام نقش

. شود شدن امنيت می در دو بعد تکوين و تشريع، سبب فراهم السالم عليهنقش معصوم 
  : فرمايد مي حديثي دراهللا عليه وآله  اکرم صلی پيامبر

لُّوا  لَنْ تَضـ كُوا بِهِمستَم ي وببِح موهبفَأَح انٌ لَكُمي أَمتيلَ ب؛أَلَا إِنَّ أَه
آگـاه   ١

 همـانطور  پـس  هسـتند،  شـما  بـراي  يتامن مايه من بيت اهل درستي  هب! باشيد
 گمـراه  هرگـز  نتيجـه  در و بداريـد  دوسـت  نيـز  را آنهـا  داريد دوست مرا كه

  .شد نخواهيد

و أَهـلُ بيتـي أَمـانٌ لـأُمتي مـنَ الضَّـلَالَةِ فـي         «: فرمايد مي ايشان ديگري حديث در
 پيـامبر  بيت اهل حضور ».هستند ضاللت و گمراهي از امتم امان من بيت اهل و ٢؛ أَديانهِم

 مهـم  دين گمراهي در از رهائي و منيتا کردن فراهم دربه خودی خود  وآله عليه اهللا صلی
بودن به يک امنيت فراگير و جهانی ذکر  و در سخنی ديگر اين ويژه امت .است بنيادين و

اهل بيت من مايـة امنيـت بـرای     ٣ ؛ …أَهلُ بيتي أَمانٌ لأَهلِ الْأَرض«: شده است که فرمود
   ».اهل زمين هستند

از خود به عنوان ماية امنيت زمين و اهل آن  مالسال عليهدر روايتی نيز حضرت مهدی 
  : فرمايد ياد کرده است آنجا که می

» اءملِ السأَهانٌ لأَم وما أَنَّ النُّجضِ كَملِ الْأَرأَهانٌ لإِنِّي أَم همانـا مـن مايـة امنيـتم      ٤؛و
   ».گونه که ستارگان ماية امنيت برای آسمانيانند برای اهل زمين آن

نخست نفس وجـود امـام در   : به دو گونه است السالم عليهته اين برکت حضور امام الب

                                                 
 .341، ص 36، جبحار االنوار، محمد باقر مجلسي .١

 .122، ص 23ج پيشين،  .٢

  .205، ص 1، جكمال الدين و تمام النعمةشيخ صدوق،  .٣
  .30، باب 380، ص 75، جبحار االنوارمحمد باقر مجلسي،  .٤
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نظام آفرينش است که روايات پرشمار و معروفی است مبنی بر اينکه نبود حجـت سـبب   
ناامني برای زمين و اهل آن است و ديگـر   هشود، که اين هم فرو بردن زمين اهلش را می

شود که نتيجة  مور سبب سروسامان کارها و عدالت میگرفتن زمام ا اينکه امام با به دست
  .آن امنيت خواهد شد

  حكومت مهدوي و امنيت

هـاي  تـرين ويژگـي   ای تـرين و پايـه   در حوزة مباحـث مهـدويت امنيـت يکـي از مهـم     
اي کـه در آيـات و روايـات    اسـت بـه گونـه    السالم عليه حکومت جهاني حضرت مهدي

  .ن حاکميت حضرت ياد شده استفراواني از آن به عنوان رکن بنيادي
 منجـي  هاي برنامه و اهداف همة که است ارزش دارای اي گونه به هدف و آرمان اين

 اهـداف  کـه  اسـت " امنيـت " پديدارشـدن  صـورت  در و ،دارد سـتگي ب و پيوند آن با قائم
 خـود  بـه  عمـل  جامـه  گسـترده  سـطح  در اخالقـي  و فکـري  سياسي، فرهنگي، اقتصادي،

  . پوشند مي
کنـد   يقت پيوند ميان عدالت و امنيت پيوندی دو سويه است؛ امنيت کمک میدر حق

تا راه برای اجرای عدالت هموار شود و در جامعة بـر پايـة عـدالت، امنيـت را بـه ارمغـان       
  . آورد می

شود که بدانيم جامعـة انسـانی پـيش از     البته ارزش امنيت آنگاه به روشنی دريافت می
زندگی پرهرج و . گذراند بزرگ در نهايت ناامنی زندگی میآن و در آستانة آن انقالب 

که در حکومـت جهـانی آن حضـرت    . کند مرجی که حيات انسانی را از بنيان تهديد می
  .به امنيت دگرگون خواهد شد

پارسـايان، بـه   گونـه اسـت کـه چـون      ايـن سورة نـور،   ٥٥آيه  بربناحقيقت اين امنيت 
الهي، امنيت  نويدبنا به . دا شوند و دين حاكم گرددخليفة خ السالم عليه رهبري امام عصر
گيرد و بندگان خدا به خشنودي و خوشـبختي حقيقـي دسـت خواهنـد      جاي ترس را مي

  .و اين به برکت حضور و ظهور واپسين حجت الهی بر زمين است. يافت
دالتي عـ  ناامني و بـي فراوانی   گستردهبه شکل  یر روايتد وآله عليه اهللا صلیاکرم  پيامبر

  : است  پيش از ظهور را چنين بيان فرموده

يدهنَّا مم  هذه        تَنُ و الْفـ رَتتَظَـاه رْجـاً وم رْجـاً وا هنْيالـد تارةِ إِذَا صالْأُم
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غيرٌ    لَـا صـ يراً وغ صـ مرْحضٍ فَلَا كَبِيرٌ يعلَى بع مضُهعب أَغَار لُ وبالس تتَقَطَّع 
      فْـتَحنِ يي سـلْبِ الْح نْ صـ مـ ع نَا التَّاسـيدهم كذَل نْدع ثُ اللَّهعبقِّرُ كَبِيراً فَيوي
حصونَ الضَّلَالَةِ و قُلُوباً غُفْلًا يقُوم في الدينِ في آخرِ الزَّمانِ كَما قُمت بِه في 

 ضلَأُ الْأَرمي انِ ولِ الزَّمراً؛أَووج ئَتلا ملًا كَمدمهدي اين امت از ماسـت  ١ع .
هـا مـورد    هـا آشـکار شـود و راه    هنگامي در دنيا هرج و مرج شده و آشـوب 

راهزني قرار گرفته و بعضي از مردم به بعض ديگر تهاجم کنند و بـزرگ بـه   
تـر را نگـه نـدارد، در چنـين      تر احترام بزرگ کوچک رحم نکند و کوچک

هـاي  ومـا کـه نهمـين امـام از صـلب حسـين اسـت؛ بـرج و بار        زماني مهـدي  
خـاطر ديـن    کند و در آخرالزمان بـه  هاي قفل شده را فتح مي گمراهي و قلب

او . که من در اول زمان، بـدين قيـام مبـادرت کـردم     گونه  کند؛ همان قيام مي
  . سازد زميني را که از جور پر شده، از عدل و داد، پر و سرشار مي

اگـر بـه   : فرماينـد  عصر ظهور ميمنيت در گستري و ا دربارة عدل السالم يهعل امام علي
بارد  مي ،چنان كه بايد واليت و عدالت او، آسمان آن سبب، به به پا خيزدتحقيق، قائم ما 

شود و ميان  هاي بندگان زدوده مي دهد و كينه از دل هايش را بيرون مي و زمين نيز رستني
اي كه يك زن ميـان عـراق و شـام پيـاده خواهـد       ود؛ به گونهش دد و دام آشتي برقرار مي

گذارد، همه سبزه و رستني اسـت و بـر روي    رفت و آسيبي نخواهد ديد و هر جا قدم مي
  ٢ .هايش را گذارده و نه ددي او را آزار دهد و نه بترساند سرش زينت

  مهدوي حكومت در امنيت گسترة

در دو گســترة زنــدگی راه  ســالمال عليــهامنيــت در دوران حکومــت حضــرت مهــدی 
  .فردی و اجتماعی: خواهد يافت

  فردي امنيت .يك 

آيد بيشتر امنيت گروهـی و اجتمـاعی بـه     اگر چه آنگاه که سخن از امنيت به ميان می
چـرا کـه گـاهی    . ولی هرگز نبايد سبب شود تا از امنيت فردی غفلت شـود  ،آيد ذهن می

ه نقشی داشته باشند احسـاس نـاامنی و اضـطراب    های جامع انسان بدون اينکه ديگر انسان
                                                 

  .276، ص 52، جبحار االنوارمحمد باقر مجلسي،  .١
 .104، ص 10ج ، همان .٢
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شـود در   هـا سـبب مـی    برخـی ويژگـی   السالم عليهو در حکومت حضرت مهدی . کند می
  .ها احساس امنيت کنند حوزة فردی نيز انسان

 طمانينـه  و اطمينان و روحي آرامش وراستين و حقيقی  ايمان در بايد را فردي امنيت
  . "القلوب تطمئن بذكراهللا اال" که کرد ووج جست متعال خداوند ياد و نفس

شـود   ها به خداوند است که سبب می های رشد ايمان و باور انسان يکي از اين ويژگی
 از مـؤمن  انسـان  ايمنـي  ةنشـان  نيـز  الهـي  اخـالق  طرفـي  از. مردمان به امنيت خاطر برسـند 

 مكـارم  تكميـل  يبـرا  وآله عليه اهللا صلی پيامبر چنانكه است، غفلت و شيطاني هاي وسوسه
  »  .االخالق مكارم التمم بعثت انما«: شدند مبعوث اخالق

 برکت به كاملصورت  به محمدي ناب اخالق از مردم نيز مهدوي حكومت در پس
 اخـالق  از ناشـي  روانـی  و روحـي  هاي آسيب از و برند مي بهره عصر امامحضور ظاهری 

  .هستند ايمن ناشايست
 امنيـت  هـاي  شاخصـه  از عمـده  طـور  به ها بيماري و آفات از ايمني و جسمي سالمتي

آيد که در رواياتی به آن اشـاره شـده    به شمار می السالم عليه مهدوي حكومت در فردي
 دور مومنـان  از را هـا  بيمـاري  خداونـد  كنـد،  قيـام  قـائم  حضـرت  كـه  هنگـامي : است که

  . گرداند مي باز آنان به را تندرستي و سازد مي
 امان در رواني و روحي هاي آسيب لحاظ از مردمش كه متيحكو در كه است بديهي

 و آزار و مـادي  زنـدگي  هـاي  دغدغه وقتي و دارد وجود جسماني توان و سالمت باشند،
 سـالمت  آن همـراه  بـه  و آيـد  بـه دسـت مـی    روحـي  امنيـت  و آرامـش  نباشد ستم و ظلم

  .يابد مي دوام جسماني

 اجتماعي امنيت .دو 

يادشد، مردم در امنيت اجتماعی فراگير نيز به سـر خواهنـد    افزون بر امنيت فردی که
  : گيرد؛ مانند های فراوانی را در بر می برد و البته گسترة اين امنيت عرصه

  فرهنگي ـ عقيدتي امنيت .1

از  ای دارد عمـده  نقـش  بخـش  اين در كه دانش كمال و فراگيري و عمومي آموزش
ــتين  ــای راس ــابودی و مهــدوي ومــتحك در آنگســترش  و ســويي و باوره  و شــرك ن

 در يافتـه  كمال اخالق نيز و آنها تكامل و خردها و ها دل پرورش نيز و منافقانه هاي انگيزه
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 مهـدوي  اجتمـاع  عقيـدتي  ـ فرهنگي اوضاع از زيبا ترسيمياز سوي ديگر،  ،ميان مردمان
  .دهد ها قرار می در نگاه

ای بلنـد   آسـتانه  و پرشـمار  يزوايـا  داراي كه مهدوي جامعه بر حاكم قرآني فرهنگ
 فرهنـگ . های آن زندگی خواهنـد کـرد   رسد که همگان بر پاية آموزه است تا بدانجا می

پيامبر  سنت و قرآنهای  آموزه حكومت راستاي در مهدوي ميان جامعة دوستي و محبت
در ايـن بـاره    السـالم  عليـه  صـادق  امـام . يابـد  هـا رواج مـی   ميان انسـان  صلی اهللا عليه وآله

 شـهرها  همـه  در را عـدل  و حـق  خداونـد  كـه  نداريـد  دوسـت  آيا !اهللا سبحان: فرمايد مي
 در و انـدازد  پيوند گوناگون هاي دل ميانو  كند جمع كلمه يك با را و همه كندآشکار 

 بـه  حـق  و ميان بنـدگان اجـرا گـردد    در خدا دستورات و خدا نکنند نافرمانی زميني هيچ
 هيچ از ترس سبب به حق از چيز هيچ كهای  گونه به دشو ظاهر حق كمال برگردد، اهلش

  ١.نشود داده انجام مخفي يا و نشود ای پنهان آفريده
 بـه  تبـديل  مهـدوي  حكومـت  در كـه  اسـت  خطرنـاك  بالئي ناامني و جهل و بدبيني

  .شود مي يكديگر كنار در محبت و امنيت احساس
  اقتصادي امنيت .2

خالف پندار برخـی کـه رفـاه همگـانی را     بر  السالم عليه مهدي حضرت حكومت در
آنها بر پاية دسـتور  . پذيرد دانند تالش همگانی صورت می منحصر در امدادهای الهی می

 كفايـت  حـد  بـه  را توليـد  اسـالم هـای   پايـة آمـوزه   بـر  شـده  ريزي پي مقررات و ها العمل
 عمـومي  رفـاه  از سـطحي  بـه  مـردم  تـا  شود مي توزيع دادگرانه طور به ثروت و دنرسان مي

   .کنند نيازي بي احساس که برسند
خـواهی و   گمان کمال خردورزی نيز در اين عرصه به يـاری آمـده روحيـة افـزون     بی

بنـابراين در  . اسراف را از ميان خواهد برد که نقشی کليدی در اين عرصه خواهد داشـت 
داری  آن روزگار زراندوزی و ذخيرة ثروت به هر صـورت ممکـن حتـی در مراکـز نگـه     

                                                 
١. »ا تُحأَ م انَ اللَّهحبس    ـةَ ومالْكَل اللَّـه ـعمجي و ي الْبِلَادلَ فدالْع قَّ والَى الْحتَع و كارتَب ظْهِرَ اللَّهونَ أَنْ يب

و يـرُد اللَّـه   لْقـه  يؤَلِّف اللَّه بينَ قُلُوبٍ مخْتَلفَةٍ و لَا يعصونَ اللَّه عزَّ و جلَّ في أَرضه و تُقَام حدوده فـي خَ 
تَخْفَى بِشَيستَّى لَا يرَ حظْهفَي هلقَّ إِلَى أَهنَ الْخَلْق الْحم دخَافَةَ أَحقِّ منَ الْحم محمد بن يعقوب كلينـي،  (؛ »ء
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شـود برطـرف    سبب اين اقدام می هموال منتفی خواهد بود؛ چرا که همة اسبابی که امروزا
  .خواهد شد

  داوري امنيت .3

 خواهـد  فـراهم  آن ابعـاد همـة   به مردمان برايداوری و دادرسی  امنيت مهدوي حكومت در
 اييقضـ  امنيـت  ةواسـط  بـه  لذا و است جامعه آن بر حاكم فراگير و جامع عدالت آن ةريش و بود

  : فرمود السالم عليهعلی  امام شود، ميبرپاداشته  الهي حدود
   د أَحـ م ظْلـلِ فَلَا يديزَانَ الْعم ضَعي و ضرُ الْأَرطَهقَامِ يالْم الرُّكْنِ و نْدرُ عظْهي

کند و ترازوی  کند و زمين را پاک می نزديک رکن و مقام ظهور می ١؛أَحدا
  . کند چ کس ديگری را ستم نمینهد پس هي عدل می

بايسـت بـه منـابع مفصـل      و البته در اين باره روايات فراوانی نقل شـده اسـت کـه مـی    
  .مراجعه کرد

 آميز زيستي مسالمت هم

هـا بـه بهتـرين     شود تا انسـان  های حکومت عدل جهانی مهدوی سبب می همة ويژگی
 . وجه ممکن به صورت همدل و همزبان با هم زندگی کنند

هـای جـدی اسـت سـخن از زيسـت برخـی        چه در برخی روايـات کـه نيازمنـد درنـگ    اگر
حيوانات وحشی در کنار همديگر است که ضمن عدم اعتبار الزم اين روايات و نقل بيشتر آنهـا  
از منابع اهل سنت و برخی اسرائيليات، توجه به اين نکته بايسته است کـه هرگـز چنـين ارتبـاطی     

  . يست تا در حکومت مهدوی اقتضای عدل آن را منتفی سازدميان حيوانات مصداق ظلم ن
اين دگرگونی چنـدان وجهـی    ؛از آنجايي که نظام اکنون آفرينش، نظام احسن است

ضمن اينکه در برخی روايات سخن از معدود حيوانات درنده برده شده است؛ اين  ،ندارد
شـکی اسـت کـه بقـای     در حالی است که ميلياردها گونة حيوانی و جانوری در دريا و خ

  . آنها به خوردن انواع ديگر بستگی دارد
مندی انسان در آن دوران از گوشت لذيذ  افزون بر همة اينها در برخی روايات از بهره

پرندگان و چرندگان و ماهيان سخن به ميان آمده است که اگر بناباشد کشـتن حيوانـات   

                                                 
  .1، ح527، ص 2، جكمال الدين و تمام النعمةشيخ صدوق،  .١
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  .دشو عدالتی باشد اين موارد را نيز شامل می مصداق بی
دور از  مندانه امروزه بدون درنگ در اين گونه سخنان و توجه به منابع اصـلی بـه  گسو

  .های فراوانی را به دنبال داشته است هرگونه تحليلی و القای اين گونه سخنان بحث
  سخن آخر

عمـران و آبـاداني    اسـت کـه گسـترش    فراگيرشدن امنيت به صـورت کامـل  در پرتو 
رفاه عمومي، گسترش و تعميـق صـفا و صـميميت و     دآمدنپديها و به دنبال آن  سرزمين

اي از  گويي در پايـان عمـر دنيـا جلـوه     .دست خواهد داددوستي خالصانه  پيوندبرقراري 
نصيب پارسايان خواهد شد، در اين جهـان   آخرتزندگي دل انگيز بهشتي که در سراي 

 . شود به نمايش گذاشته مي
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   انديشه سياسی اسالمدر   با مشروعيت  ياسيسدر عرف   مشروعيت  تفاوت

 الهی مشروعيتانواع 

  )پذيرش مردم(مقبوليت  .دو

   ، مقبوليت مردمیمشروعيت الهی السالم، مهدی عليه  امام

   مردم  درخواست  ، اجابت حاكميت  پذيرش

  حقوق مردم بر حضرت. ۱

 حقوق حضرت بر مردم. ۲

  ) حكومت  كارگزاران(نقش مديريتی مردم 
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 درآمد پيش
منـدي   بـر پايـة بهـره    السـالم  عليـه موعـود   حکومت جهـاني حضـرت مهـدي   

هاي ممکـن   آگاهانه، خردمندانه و خداپرستانه از همة منابع موجود و ظرفيت
تـرين   از جملـه برجسـته  . ها است در کرة زمين در راستای رشد و تعالی انسان

از . کليـدی دارد ها، تودة مردم است که در آن انقالب جهانی نقشـی   ظرفيت
دهـی بـه نظـام سياسـی      اين رو مردم پس از رهبری اين قيام جهانی، در شکل

  . ای دارند آن حکومت جهانی، جايگاه بس ويژه
افزون بر آيات قرآن در برخی روايات نيـز اشـاره شـده     ،اين جايگاه و نقش
شود در اين درس به صورت کوتاه و گذرا بدان پرداخته  است که تالش می

  .شود

در  السـالم  عليهمشيعه بر اين باور روشن است که اگرچه مشروعيت پيشوايان معصوم 
ولی پذيرش مردم رکنی اساسی برای اقدام ظـاهری امـام بـرای     ،گرو گزينش الهی است

شود تا امـام از هرگونـه تـالش بـرای گـرفتن       برپايي حکومت است که نبود آن سبب می
در بحـث  " مقبوليـت "و " مشروعيت"و دو عنوان از اين ر. زمام امور حاکميت دوری کند

  .دارای ارزش است السالم عليهارتباط مردم با حاکميت معصوم 

   مشروعيت .يك

 ازو  ياســيس فلســفه مباحــث نيمهمتــر و تــرين ای يــهاپ ،تــرين کهــناز » شــروعيتم«
در گـذر تـاريخ زنـدگی     دولـت  و حکومت به مربوط مسائل نيدارتر شهير و نيتر ياديبن

 يـن ا بر يحکومت و ياجتماع ،ياسيس مسائل نيشتريب که چرا. ستاعی بشر بوده و هاجتم
 موضـوع  نيا از زين ياسيس علوم وران شهياند يهادگاهيد ناهمگونی و بوده استوار شالوده

 تنگاتنگ رابطه مسأله نيا با زين هاحکومت يبند ميتقس ن،يا بر افزون. رديگ يم سرچشمه
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 های مربوط به مشروعيت در پاسخ بـه ايـن پرسـش   يقت بررسیدر حق. دارد يناگسستن و
  . است؟ مشروع يحکومت چه: اساسی است که

  مفهوم شناسي

  از نگاه لغت) الف

از ريشـة  ) سـاختگی = مصدر صناعي(مصدر جعلي» مشروعيت«در لغت فارسی، واژة 
  : ييمرجوع نما» مشروعه«و » مشروع«هاي  و براي فهم آن بايد به واژه. است) عرش(

  ١ ».يعني آنچه موافق شرع باشد، چيزي كه طبق شرع جايز باشد) اسم مفعول(مشروع «
حكومتي كه ) سياسي(مؤنث مشروع، يعني حكومت مشروعه ) اسم مفعول(مشروعه «

  ٢ ».باشد) اسالم(شرع منطبق بر قوانين 
بـه  » شـرع «در متـون دينـي و قـرآن،    . اسـت » شرعيت«و در لغت عربي، برابر آن واژة 

اگـر  . دادن و ترسيم راه روشن، اعم از مادي و معنوي به كار برده شـده اسـت   معني نشان
است و اگر از سوي شياطين جنّي و انسي » حق«اين راه توسط خداوند ترسيم شده باشد، 

شرعي يعنـي آنچـه مطـابق احكـام و دسـتورات خداونـد        ٣ .ترسيم شده باشد، باطل است
   .باشد

  از نگاه اصطالح) ب

هـای مختلفـی   به گونه ٤،»مشروعيت« ، واژةسياسي ةدر حوزه انديشولی در اصطالح، 
برداری مردم از زمامداران بر مردم  ها به نوعي به فرمان اگرچه همة آن. تعريف شده است

؛  اسـت   اسالم  شريعت  هاي و آموزه  با موازين  مطابقت ولی در اينجا مقصود . گردد باز مي
  ، حكومتي پايه  بر اين. باشد  داشته  ديني  پايگاه  كه  است  مشروع  كميو حا  حكومت  يعني

                                                 
 .۱۱۲۴، فرهنگ عميدحسن عميد،  .١

 .مهان .٢

 .۴۲ـ  ۴۰، ص۶، جالتحقيق في كلمات القرآن الكريمحسن مصطفوي،  .٣

ـ ا حبث ياصل پرسش ييگو. است بودن يشرع مهان ،»تيمشروع« از مقصود اندپنداشته يبرخ .٤  ني
 ويل »اسـت؟  شـرع  پذيرش مورد حکومت، کدام« که نيا اي »است؟ يشرع حکوميت چه« که است

 بـودن  يشرع مسأله ،ينيد جامعه کي در است ممکن گرچه ست؛ين نيا حبث ياصل پرسش د،يترد يب
حممد تقـی مصـباح يـزدی،    : نک .گردد مرتبط هم تيمشروع مسأله با يحت و شود مطرح حکومت

  .۱، جهاها و پاسخپرسش
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   ١.دارد  باشد، حقّانيت  و الهي  شرعي  موازين  بند بهپاي  كه
،  پـذيري   بر اطاعت، و كارگزاران  رهبر، مديران  وارستگي  گرچه  اسالمي  حكومت در
و   حـاكم   از حقّانيـت   نكتـه   ايـن   ولـي  دارد،  شـناختي  تـأثير روان   مـردم خشنودی و   عالقه

  .  كامل جدا استطور  به  حكومت
  مردمخشنودی  اسباب   همة  يا حاكمي  ، اگر حكومت اسالم  سياسي  از ديدگاه  بنابراين

كند  پيدا نمي  ديني ننمايد، مشروعيت  رفتار  شريعت  موازين  هماهنگكند، ولی   را فراهم
-پاي  الهی  احكام  كند و به  رعايت را  ديني  هاي آموزه  كه  اكميو ح  ، حكومت برابرو در 

  و حقـوق   مـردم   خشنودی بيشـتر   بايد اسباب دارد،  ديني  مشروعيت  كه  بند باشد، همچنان
باور   سبب  به  دينداران  كه  است  صورت  در اين. كند  برآوردهرا نيز   ملّت  و شرعي  طبيعي
  . آورند را نيز پديد مي  شناسانه جامعه  و مقبوليت  ، مشروعيت شريعت  به  شانابنديو پاي

   انديشه سياسي اسالمدر   با مشروعيت  سياسيدر عرف   مشروعيت  تفاوت

  بنـدي  دسـته  قابـل   ، در چهـار بخـش   و سياسي  در دو عرصه اسالمي  مشروعيت  تفاوت
  :  است
  حكومـت   از دسـتورهاي   هروندانشـ بـرداری   بـه فرمـان  ،  سياسـي   مشـروعيت  ميزان. ١

  آن  مشـروعيت  كنند،  برداری تر با خشنودی فرمانبستگی دارد؛ بدين معنا که هرچه بيش
  حكـومتي   دسـتورات از  فرمـانبرداری چنـدانی    مـردم   چه ، چنان برابردر  ؛تر بيش  حكومت

  ، يـك  المياسـ   ولـی در بيـنش   .تر خواهد بـود  كم  حکومت  آن  مشروعيت ،باشند  نداشته
  . شود دو تصور نمي  اين  ميان  حد وسطي ندارد و  و يا مشروعيت  است  يا مشروع  حكومت

،  سـنتي   مشـروعيت : باشـد؛ مـثالً    داشـته   مختلفـي   تواند منـابع  مي  سياسي  مشروعيت. ٢
  مقـدس   و نظـر شـارع    نص  فقط  اسالمي  در بينش  مشروعيت  ولی منبع  ٢؛يا قانوني  عقالني

  . آيد مي  دست  به  اسالمي  و كارشناسان نهايبا اجتهاد فق در دوران غيبت  كه  است
  پس  چه و  حكومت  در مرحله تأسيس  چه  مردم  ، نظر اكثريت سياسي  در مشروعيت. ٣
  هـيچ   تأسـيس  در مرحلـه   كـه   ، حكـومتي  ديـدگاه   بنـا بـر ايـن   .  است  ، معيار بنيادين از آن

                                                 
  .۱۴، ص حكومت و مشروعيتسجاد ايزدی،  .١
  .۱۰۵، ص يادهاي علم سياستبن ،عبدالرمحن عامل: ؛ نکوبر  ماكس  بندي تقسيم  بر اساس .٢
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،  سياســي  اقــدامات از  ناشــي  كارآمــدي  توانــد بــر اســاس نــدارد، مــي  سياســي  مشــروعيت
  ، مشـروع  كـرده   را جلـب   مردم خشنودی ،  خويش  و نظامي  ، اقتصادي ، فرهنگي اجتماعي

 مقـدم   آن  ، بر تأسيس حكومت  يك  معمول مشروعيتبه طور   ز منظر اسالميولی ا. شود
  غاصـبانه  و  نامشـروع   وي  کارهـای همـه  . باشـد   هنداشت  مشروعيت  اگر حاكم  ؛ يعني است 

  ١.شود  جلب  حكومت  از تشكيل  پس  مردمخشنودی   خواهد بود، اگر چه

 الهي مشروعيتانواع 

كـه چـه كسـي بايـد     : نظران اسالمي براي پاسخ به ايـن پرسـش  انديشمندان و صاحب
ايـن ديـدگاه از دو    .گويند فقط خدا يا نمايندة او حق حاكميت دارند حكومت كند؟ مي

شناختي از سـوي ديگـر، بررسـی     جنبه توحيدي و هستي شناسي از يك سوي و نيز انسان
  .شود مي

  مشروعيت الهي از جنبه هستي شناختي و توحيد  )الف

براين پايه، نه فقط آفرينندگی ويژه خداوند است، بلكه سرپرستی و ادارة امور جهـان  
حتـي پيـامبران و   . و شايسته چنين جايگاهی نيستكس ديگری جز ا نيز از آن او است و 

به صرف برخورداري از مقام پيامبری و پيشوايی و فضيلت  السالم عليهمپيشوايان معصوم 
از اين رو هرگونه . علم، چنين حقي را ندارند كه بتوانند بر مردم حكومت يا داوری كنند

منـد اجـازه خداونـد اسـت و     تصرف و دخالت در نظام هستي و نيز در امور آدميـان، نياز 
  . ها را نداردكس از پيش خود، حق دخالت در سرنوشت انسان هيچ

وجه انحصار حق حاكميت و واليت خداي متعال آن است كه او يگانه آفريـدگار و  
يگانه مالك همگان است؛ به همين دليل هرگونه تصرف او در مخلوقات در واقع تصرف 

توانـد   ز ايـن رو فقـط بـا اذن خداونـد، فـردي مـي      ا. در قلمرو ملك و سلطنت خود است
از سـوي مالـك مطلـق جهـان،     » مجـوزي «و بـا داشـتن چنـين    . برسايرين حكمراني كنـد 

  . يابد حكومت وي مشروعيت مي
از . آيـد از آيات قرآن به وضوح مشروعيت انحصاري حاكميت خداوند به دست می

                                                 
  .39ـ 38، ص مباني مشروعيت در نظام واليت فقيهمصطفی کواکبيان،  .١
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 ٢؛Mأَال لَه الْحكْمNحكم و فرمان تنها از آن خداست و  ١؛Mإِنِ الْحكْم إِالَّ للَّهN: جمله آيات
هـا در ايـن بحـث ضـرورتي     و بدانيد داوري مخصوص اوست و ديگر آيات كه بيـان آن 

  ٣.ندارد

  مشروعيت الهي از جنبه انسان شناختي )ب

و نيـز خـود را   . كنـيم  مـي هر يك از ما در نهاد خود احساس آزادي، اراده و استقالل 
هـايي  ها همه موهبتاين. دانيم دارای خرد و فهم و صاحب نيروهای جسمی و روحي مي

ايـن  . هـايي وجـود دارد  است الهي كه در همة افراد انسان به مراتب گوناگون و با تفاوت
شود كـه فـردي بـر ديگـري      هاي طبيعي اما، موجب نميهای خداوندی و تفاوتموهبت

السالم خطاب به فرزند خود، امام حسـن   امام علي عليه ٤.و واليت پيدا كند حق حاکميت
  : فرمود السالم  عليه

بنده ديگـران مبـاش، حـال    ! اي فرزندم  ٥؛و لَا تَكُنْ عبد غَيرِك و قَد جعلَك اللَّه حرّاً«
  ». که خداوند تو را آزاد قرار داده استآن

هاي زندگي فـردي و اجتمـاعي انسـان،     لهي در همة عرصهبيني ا نتيجه اينكه در جهان
هـاي اجـراي    هـا و شـيوه   گـزاري، روش  هـاي قـانون   مانند عرصـه . حضور خدا اصل است

همچنين در اين نظريه حكومت به  .قوانين، تعليم و تربيت، رهبري و حاكميت در جامعه 
لي انسـان و  خودی خود اصالت نـدارد، بلكـه بسـتري اسـت بـراي برپـايي عـدالت و تعـا        

  . سرانجام نزديکی او به خداوند و رسيدن به سعادت جاودانه

  )پذيرش مردم(مقبوليت  .دو

توانند پشتوانة اعتبار و مشروعيت حكومـت اسـالمي باشـند و    گرچه مردم نبايد و نمي
طور اساسی حكومت اسالمي نمود حاكميـت الهـي اسـت كـه در مشـروعيت خـويش        به

                                                 
 .۵۷، آيه )۶(أنعام  .١

 .۶۲، آيه )۶(أنعام  .٢

 .۴۷و ۴۵و ۴۴، آيات )۵(مائده ؛۳۵، آيه)۱۰(يونس .٣

  .که او خبواهد و بفرمايدمگر آن .٤
 .الترفق يف الطلب ، باب۳۱ه نام، نهج البالغه، حممد بن حسني شريف رضی .٥
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باشد، بلكه مشروعيت آن با اصل آن آميخته است، ولـی  ان نمينيازمند انديشه و رأي انس
و . سوي مردم امكان ندارد يافتن حكومت اسالمي جز با رأي موافق و هم جريان و عينيت

  .نمايددر اينجا بحثی با عنوان مقبوليت رخ می
 ١.شده و پسنديده، گرفته شده است به معناي پذيرفته» مقبول«از کلمه » مقبوليت«واژه 

و از نظر حکومت و سياست يعني اقبال همگاني و پـذيرش مردمـي کـه بنـابراين بـا واژه      
  .مشروعيت متفاوت است

در فقه سياسي اسالم، مقبوليت و رأي مـردم جايگـاه خـود را دارد، ولـی مشـروعيت      
آورد و اگر اسالم چيزي را نهي کرده است، مردم حق ندارند با رأي و گزينش خود نمي

اعتبار رأي و نظر مردم تا آنگاه است که با ديـن تناقضـي نداشـته    . بشمارند آن را پذيرفته
بر پاية اين مباني، مشروعيت ديني محور است و بر مقبوليت مردمي برتـري دارد و  . باشد

-رو مي رود، بلکه پديدآمدن آن با چالش روبهاگر مقبوليت برود، مشروعيت از ميان نمي

  ٢.شود
  حضـرت   بـه ليه و آله وسلم در بارة حقيقت اقبال و توجه مـردم  اهللا ع صلي  اكرم پيامبر

  : فرمود السالم عليه علي
و لَـا تَـأْتي فَـإِنْ أَتَـاك هؤُلَـاء الْقَـوم         يا علي إِنَّما أَنْت بِمنْزِلَةِ الْكَعبةِ تُؤْتَى

تـو  ! ای علي ٣؛م يأْتُوك فَلَا تَـأْتهِم فَسلَّموا لَك هذَا الْأَمرَ فَاقْبلْه منْهم و إِنْ لَ

پس اگـر  . رودروند و او نزد کسی نمیبه منزلة کعبه هستی که نزد او می

اين مردمان نزد تو آمدند و امر حکومت را بـر تـو عرضـه داشـتند پـس      

  .و اگر نزد تو نيامدند تو پيش آنها نرو. بپذير

  بـرای برپـايي    امـام   صـورتي  در رسـاند  يمـ  روشني  به ،  و احاديث مانند آن حديث  ينا
  فـراهم  را او  حكومـت   تشـكيل  ةزمينـ  و آينـد  او  سوي  به  مردم  كه دارد،  وظيفه  حكومت

.  داشـت  نخواهـد   اي وظيفـه   حكومـت   برپـايي   بـه   نسـبت   امـام   صورت  اين غير در. آورند
                                                 

 .۱۱۴۷، فرهنگ عميدحسن عميد،  .١

 .)با تصرف( ۲۸، صمباحث سياستمصباح يزدي،  حممد تقی .٢

بشـارة المرتضـي لشـيعة    ؛ عماد الـدين طـربی،   ۶۷۵و ۳۸۸، ص المسترشدحممد بن جرير طربی،  .٣

 .۲۷۷، ص ۲، جالمرتضي
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  حكومـت  از عليـه و آلـه   اهللا  صـلي  پيامبر  رحلت از  پس السالم عليه علي  حضرت  چنانچه
  . نگذاشت تنها هاسختي و  مشكالت برابر در را  مسلمانان هرگز  اگر چه كرد،  گيري كناره

ي علـ  امـام  کـه  دارد ارزش جـا  آن تا ياسالم ةجامع در يمردم تيمقبول ريتأث و ارزش
  : شمارد يبرم مسأله نيهم را خالفت پذيرش مهم عوامل از يکي السالم عليه

ةِ       أَما  جـالْح ام يـق رِ و اضـالْح ضُـورلَـا ح ةَ لَـومرَأَ النَّسب ةَ وبي فَلَقَ الْحالَّذ و
ةِ ظَـالمٍ و لَـا       بِوجود النَّاصرِ و ما أَخَذَ اللَّه علَى الْعلَماء أَلَّا يقَـاروا علَـى كظـَّ

ا  لَأَلْقَيت حبلَها علَ  مظْلُومٍ  سغَبِ هـلا بِكَـأْسِ أَورَهآخ تقَيلَس ا وبـه   ١؛ى غَارِبِه

خدايي كه دانه را شکافت و جـان را آفريـد، اگـر ايـن بيعـت كننـدگان       

نمودند، و خدا علمـا را نفرمـوده    نبودند، و ياران، حجت بر من تمام نمى

 بود تا ستمكار شكمباره را برنتابند و به ياري گرسنگان ستمديده بشتابند،

گذاشــتم و پايــانش را چــون آغــازش  رشــته ايــن كــار را از دســت مــي

  .داشتم انگاشتم و چون گذشته، خود را به كناري مي مي

  ولي ، است  شده  منصوب  حكومت  به وندخدا  سوی از  معصوم  امام  كه  اين با ، بنابراين
 ةزمينـ  خـود   دريـغ بـي   هـاي حمايـت  با و آورند  روي او  سوي  به بايد  كه هستند  مردم  اين

 پديـد نيامـده    جامعـه  در  آمـادگي   چنـين   كـه  آنگـاه  تا و آورند  فراهم را  حكومت  برپايي
 و  خالفـت   معـرض  در را خـود  فقـط   بلكـه  كند، نمي  حكومت  برپايي  به  اقدام  امام ، است

  جامعـه  در  اي زمينـه   چنين تا خواند ميفرا   خويش  سوي  به را  مردم و دهد مي قرار  رهبري
  .آيد پديد

بر اين پايه با جداکردن ميان مشروعيت و مقبوليت، بـا وجـود پافشـاری بـر قـوانين و      
گيـري نيـز تـوجهي ويـژه      حاکميت الهي و جانشينان او، به نقش مردم در فراينـد تصـميم  

هـاي واليـي    شود؛ زيرا مقتضاي حکومت ديني، پذيرش مردمي است و مردم در نظام مي
  . جبور نيستندمحجور و م

                                                 
، )شقشـقيه (سـيد جعفـر شـهيدي، خطبـه سـوم       ترمجهالبالغه،  ، نهج حممد بن حسني شريف رضی .١

  .۱۱ص
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   ، مقبوليت مردميمشروعيت الهي ؛السالم عليهمهدي   امام

شـدني   در پديدآمدن حاکميت مهدوي نيز از دو جهت مشروعيت و مقبوليت بررسي
  .است

را  السالم عليهروايات معتبري در دست است که مشروعيت حکومت حضرت مهدی 
  : کنند معرفي مي» خليفه الهي«دهند و حضرتش را  به خداوند استناد مي

در . خورداين مضمون با تعبيرهای گوناگون در روايات شيعه و اهل سنت به چشم می 
البدايـه و   ٢حـاکم،  المسـتدرك  ١احمـد بـن حنبـل،    مسندتوان به  ميان منابع اهل سنت مي

و در منـابع  . اشاره کـرد  ٥متقی هندی كنز العمالو  ٤سيوطی الدر المنثور ٣ابن کثير، النهايه
 ٧،كشـف الغمـه   ٦السالم، عليه عيون اخبار الرضای شيعی آثاری چون رواي

و  ٨،كفايـة االثـر  
  .اندآثار ديگر، رواياتی را با اين مضمون نقل کرده

اهللا عليـه و آلـه اسـت و     با توجه به اين روايات، امام خليفه خدا و جانشين پيامبر صلي 
ئله گزينش مردم بود، اين امر از اگر فقط مس. وکيلي نيست که مردم او را برگزيده باشند

ساالري مهدوي به اين معنا نيسـت   رو، مردم از اين. آمد و نيازي به غدير نبود سقيفه بر مي
به نصب الهي مشروعيت يافته  السالم عليهحکومت امام مهدي . که امام را مردم برگزينند

  .است
الهي باشد و احکـام   ای کامل گونه کوتاه سخن اينکه آنگاه که قرار است حکومتي به

و قوانين خداوند را در ابعاد گوناگون در جامعـة بشـري اجـرا کنـد، رهبـرش بايـد از دو       
هـايي   ويژگـي . نخست آگاهی کامل به شريعت و ديگر عصمت: ويژگي برخوردار باشد

از . يابد بنابراين، انتصاب الهي ضرورت مي. ها از تشخيص آن در افراد محرومندکه انسان

                                                 
 .۲۷۷، ص۵، جمسند احمدامحد بن حنبل،  .١

 .۴۶۴، ص ۴، جالمستدرك حاکم نيشابوری، .٢

 .۲۷۶، ص ۶، جالبداية و النهايةابن کثري،  .٣

 .۵۸، ص ۶، جالدر المنثورسيوطی،  .٤

  .۲۶۱، ص ۱۴، ج كنز العمالمتقی هندی،  .٥
 .۲۳۰، ح۵۹ص  ،۲، جالسالم عليه عيون اخبار الرضابن بابويه، حممدبن علي بن حسني  .٦

 .۴۷۰، ص۲ج كشف الغمة،علی بن عيسی اربلی،  .٧

 .۱۰۶، صكفاية االثرعلی بن حممد خزاز قمی،  .٨
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، در روايات آمده است که راهبـر حکومـت موعـود جهـاني ديـن را تجديـد       سوي ديگر
  . کند مي

   مردم  درخواست  ، اجابت حاكميت  پذيرش

آوردن مقـدمات و برپـايي زمينـه بـراي      نقش مردم در حکومت آن حضـرت، فـراهم  
و پـذيرش مردمـي فقـط در، خواسـت و     . گيري حکومت جهانی آن حضرت است شکل

کننـد، بلکـه زمـاني فـرا      نه فقط بيشتر مردم با امام بيعت مي. نمايد يرأي اکثريت جلوه نم
رسـند کـه نيـاز بـه حکومـت جهـاني        خواهد رسيد که آنان به چنان عطش و شيفتگي مي

ها  گيری آرمان کنند و آن را يگانه سازوکار برای شکل موعود را با تمام وجود درک مي
چنين نظام سياسي نه فقـط بـر    اين. ورزند يدانند و به آن عشق م و اهداف عالي انساني مي

اطمينان خاطر مـردم را   بلکهراه دارد، آراي مردمي متکي است و پذيرش مردمي را به هم
» دولـت ـ ملـت   «در اين نظام، ميان حکومت امـام و مـردم فقـط رابطـه     . شود نيز سبب مي

  .وجود ندارد، بلکه رابطه مريد و مراد و محبوب و محب است
روايت کـرده کـه در بـارة ورود حضـرت مهـدی       السالم عليهز امام باقر شيخ طوسی ا

مردم به خاطر اشتياق به آن حضـرت  : رانی برای مردم، فرمودبه کوفه و سخن السالم عليه
فهمند چه شود و مردم نمیشنيده نمی السالم عليهکنند که سخنان مهدی آنگونه گريه می

   ١.گويدمی
بسـت رسـيده،    بختی هر راهي را پيش گرفته و به بـن  خوشانساني که براي رسيدن به 

رسـد و بـا همـة هسـتی      مي السالم عليهگونه به اشتياق و اضطرار حکومت موعود  حال اين
  . گردد بازي در کنار او مي آمادة ياري و جان

  )رابطه ولي و مولي(همكاري همگاني 

 گريدکي از تيحاکم ادنه و مردم که ميرس يم جهينت نيا به گذشت آنچه به توجه با
  .دارند يمتقابل حقوق گريدهم بر مردم و يوال و هستند، هم بانيپشت و يار نبوده، جدا

  : برخی از اين حقوق در روايات اشاره شده است

                                                 
ن طوسـي،  حممد بن حسـ (؛ »حتى يأْتي الْمنبر و يخطُب و لَا يدرِي الناس ما يقُولُ من الْبكَاء... « .١

 .)۴۶۸، ص ةكتاب الغيب
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  حقوق مردم بر حضرت. 1

  یرخواهيخ. يک

. های اسالمی بر خيرخواهی برای مردم جامعه استبنياد و شالودة حکومت در آموزه
لبته برپايي حکومت عدل جهانی به دست موعود منجی در يک مقياس جهانی بر ايـن  و ا

چرا که پاية اين حکومت بر اجرای عدالت بر کرة زمين است و . امر پافشاری جدی دارد
  ١.هاها برای همة انسانچه خيرخواهی باالتر از گسترش عدالت در همة زمينه

  شيآسا و رفاه. دو

هـا  ساختن زمينه السالم فراهم ومت جهانی حضرت مهدی عليههای مهم حکاز ويژگی
البته نه رفاهی که سـبب دوری مـردم از   . برای رفاه همگانی و آسايش برای همگان است

و نيز نه رفاهی که خود به خود حاصل شود که در پس تدبير آن حضرت . خداوند است
ن رفـاه و آسـايش گفتـه    در برخی روايات در وصف اي. و تالش فراوان مردم خواهد بود

  ٢ .اندها هرگز نديدهشده مانند آن را انسان
  آموزش. سه

های گوناگون زندگی فردی و اجتماعی، نقـش ارزنـده و   گمان آموزش در عرصهبی
هـای حکومـت جهـانی    تـرين شـاخص  يکی از مهـم . اساسی در رشد و کمال جامعه دارد

   ٣.ها استهمة انسانگسترش علم و دانش ميان  السالم عليهحضرت مهدی 
 هاگسترش خرد انسان. چهار

های رسيدن به کمال انسانی رشد عقالنی جوامع انسانی است که حضرت يکی از راه
های ممکن را در اين راه به ها و ظرفيتبه عنوان حجت الهی همة زمينه السالم عليهمهدی 

                                                 
السالم به دست رسيده که در آن از عـدالت    ها و بلکه صدها روايت از پيشوايان معصوم عليهمده .١

حممـد بـن   : نـک . السالم ياد شده است  ترين هدف قيام جهانی حضرت مهدی عليهبه عنوان حموری
، ۱، جكمـال الـدين و تمـام النعمـة    ويـه،  ؛ حممدبن علي بن حسني بـن باب ۶۰، صةالغيبابراهيم نعماين، 

  .۴۶، ص ةكتاب الغيب؛ حممد بن حسن طوسي، ۲۵۰ص
؛ قطب ۲۶۴، صالواعظين ةروض، ي؛ فتال نيشابور۱۷۵، ح۲۰۶، صةكتاب الغيب ي،شيخ طوس: كن. ٢

  . ۳۹، ح۴۵۳، ص۱، جالخرائج والجرائح، يراوند
   .۳۰، ح۲۳۸، صةالغيبحممد بن ابراهيم نعماين، : نک .٣
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 ١.گيردکار می

  تيترب و رشد. پنج

حضــرت مهــدی . هــا اســتونــد، پــرورش الهـی انســان از اهـداف مهــم پيــامبران خدا 
هـا  های ممکن برای تربيت انسـان به عنوان واپسين ذخيرة الهی از همة ظرفيت السالم عليه

ها بر زمين اين هدف پيامبران الهـی را بـه    های عمر انسانگيرد، تا در واپسين سالبهره می
  .انجام رسانده، کامل کند

 حقوق حضرت بر مردم. 2

 تواری بر بيعتاس. يک

مردم بـر   عتيب السالم عليهدر جای خود گفته شده از ارکان حکومت حضرت مهدی 
  . برداری از حاکميت است پذيرش و فرمان

 خيرخواهی در امور حکومت. دو

 و نـد رخواهيخ داران زمـام  و دولـت  يهـا  تيـ فعال و يعموم امور درمردم عصر ظهور 
 دولـت  يشـ ياند مصلحت و يسوز دل با و دنريگمی نظر ريز را کارها ياريهوش با همواره

 ٢.ها آن نبود در اي دنباش ها آن حضور در خواه د،ندهمی ياري را مسؤوالن و ياسالم

 برداری از حاکم فرمان. سه

از آنجـا   ٣.دستورات حاکم آنگاه که از طرف مردم اجرا شود، به مقصد رسيده است
کنند در همة امور از حـاکم پيـروی   می که مردم با پذيرش خود زمينة حکومت را فراهم

و در اين ميان ياران حضرت به عنوان نخبگان عصر ظهور و الگوی رفتاری . خواهند کرد
                                                 

إِذَا قَام قَائمنا وضع اللَّه يده علَي رُءوسِ الْعباد فَجمع بِهـا عقُـولَهم و   «: السالم فرمود امام باقر عليه .١
مهلَامأَح بِه لَتچون قائم ما قيام كند خداوند دسـت رمحـتش را بـر سـر بنـدگان گـذارد پـس         ؛كَم

و در نتيجه خردشـان  ) نكنند و با يك ديگر اختالف نورزند تا پريوي هوس(عقولشان را مجع كند و 
، ۲۵، ص۱، جيكـاف  حممد بن يعقـوب كلـيين،  ( ؛»)متانت و خود نگهداريشان كامل شود(كامل شود 

 .)۲۱ح

  .۳۴ هخطب، نهج البالغهحممد بن حسني شريف رضی، : نک .٢
اما، آن را كه فرمـان نربنـد سررشـته كـار از      ؛لَا رأْي لمن لَا يطَاع «:امام علی در اين باره فرمود .٣

، خطبـة  ۲۸ترمجه سيد جعفر شـهيدي، ص  ، نهج البالغـه حممد بن حسني شريف رضی، (؛»برون است
۲۷(. 
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  ١.ها در اين فرمانبرداری و پيروی سرآمد روزگاران خويشندبرای آن
 گـر انيـ ب کـه  دهکـر  نقـل  نـه يزم نيا در پرشماری اتيروا زين يکافمرحوم کلينی در  
 يهـا  يآزاد و يعمـوم  حقـوق داری  نگـه  و يدار زمـام  نـه يزم در ياسـ يس مسأله نيتر مهم
  ٢.است ياساس

  ) حكومت  كارگزاران(نقش مديريتي مردم 

گزينش  ، حکومت خود ةدور در فرجه اهللا عجلمهدي   حضرت  اصالحي  هاي برنامه از
  ومادتـ  و اسـتواری  زيـرا . اسـت   حكومـت  امـور برای پذيرش  كارآمد و  شايسته  نيروهاي
  عملـي  ، شايسـته   كـارگزاران   بـدون  ، عـدالت  و  دينداري  هاي شاخصه با  ويژه به  حكومت
 ،آن حضــرت  يجــد  توجــه مــورد و  مهــم  هــاي مقولــه از  يكــي رو، ايــن از. بــود نخواهــد

  .است  و نقش مديريتی آنان حكومت  كارگزاران
 ، سياسـي   گونـاگون هـای  يـت افـراد و قـراردادن آنهـا در موقع     اين  گزينش  چگونگي

از شئون مستقيم امام است که در مرحلة تثبيـت حکومـت    ، اداري و  قضايي ، مالي ، نظامي
 و ، مـردم  بـا  رفتار و  زمامداري  ةشيو کارگزاران با  آشنانمودن. آن را اجرايي خواهد کرد

  جامعـه   امنيـت   تـامين   بـه   كـه  کارهـا   اجـراي   حسـن  رایب  آنان  مديريت و رفتار بر  نظارت
  مهــدي امــام  منجــر خواهــد شــد، نيــز از امــوری اســت کــه ، مــردم  خشــنودی همگــانیو

  .اهتمام خواهد داشت ها بدان فرجه اهللا عجل
  ایويـژه   اهتمام  حكومت در  اجتماعي  عدالت  به فرجه اهللا عجلمهدي   امام  كه آنجا از

 در  شايسته  مديران و  كارگزاران گزينش ،را  آن  تحقق  راهكارهاي از  يكي ، داشتخواهد 

                                                 
يوم يأْتي بعض آيات ربك ال ينفَع نفْساً N شريف هالسالم در وصف ايشان ذيل آي امام صادق عليه  .١

كُنت ها لَمراً إِميانيي إِميانِها خف تبكَس لُ أَوقَب نم تنآمM فرمود:»    ـا ثُـمنظَرِ متنمِ الْمالْقَائ وجرنِي خعي
  ظُهـورِه   يا أَبا بصريٍ طُوبى لشيعة قَائمنا الْمنتظرِين لظُهورِه في غَيبته و الْمطيعني لَه في. السالم قَالَ عليه

ينالَّذ اُء اللَّهيلأَو كون  أُولَئنزحي مال ه و هِملَيع فوكمـال  حممدبن علي بن حسني بن بابويـه،  ( ؛»ال خ

   . )۳۵۷، ص۲، جالدين و تمام النعمة
عيـة و حـق   باب ما يجِب من حـق الْإِمـامِ علَـى الر   ، ۴۰۵ص ،۱ ج ،يكاف ،ينيکل عقوبي حممدبن .٢

حق اإلمام علـى الرعيـة و حـق     ،۲۴۲ ص ،۲۷ ج ،االنوار بحار ،يجملس حممدباقر ؛الرعية علَى الْإِمامِ
 . الرعية على اإلمام
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 ، جامعــه  اصــلي  پيشــواي و زمامــدار  شايســتگي و  صــالحيت افــزون بــر.  ددانــ مــي کارهــا
تخصص بايسـته و هماهنـگ آن    از بايد نيز  گوناگون  مناصب در او  عامالن و  كارگزاران

  . باشند برخوردار جايگاه
شايسـتگی در    جنبـه  از  حکومـت  گزارانكـار   گزينش در  اينكه برآن حضرت افزون 

  . نددب مي كار  به آنها،  کارهای بر نيز را  ایويژه  نظارت د،هد مي  نشان  حساسيت  مديريت
بر   ديني  حكومت  برپايي و  عدالت  برپاداشتن و  جامعه در  اصالحات برپايي ،ی گمانب
 ، زيـرك  ، باختـه  پاک و پاک  گزارانكار و  ياران نيازمند ، علوي و  نبوي  سنت و  هسير پاية

  شـناخت  و  اسـالم هـای   آموزه  به  درست  بينش با  كه بودخواهد  فداكار و  شجاع ، كاردان
 و نورزند  سستي ها جنگ در كنند،  عمل  دستوراتش  به ، بوده او  هاي فرمان  پيرو خود،  امام

  . کنند  كوششبه راستی  مردمکارهای  در و نكنند  پشت  دشمن  به

  هاي كارگزاران از نگاه روايات  گروه

های کارگزاران سخن چندانی گونه که اشاره شد در بارة ويژگيدر روايات اگرچه همان
  : شودولی نکاتی اشاره شده که در اينجا به صورت گذرا اشاره می ،در دست نيست

  شيعيان راستين، اساس کارگزاران. يک 
به عنوان يـاران آن   السالم عليهميروان راستين اهل بيت در رواياتی چند از شيعيان و پ

  : در اين باره فرمود السالم عليهامام سجاد . حضرت در ادارة جامعة جهانی ياد شده است
ةَ  شيعتنَا عنْ جلَّ و عزَّ اللَّه أَذْهب قَائمنَا قَام إِذَا اهـالْع لَ  و عـج  مهرِ  قُلُـوب كَزُبـ 

يددالْح… كُونُونَ وي كَّامضِ حالْأَر ا وهنَامپـا خيـزد    آنگـاه کـه قـائم بـه     ١؛س
هـای آهـن   های آنهـا چـون پـاره   شود و قلبها از شيعه برطرف میگرفتاری

  .های آنها خواهند شدو آنها حکام زمين و ستون ….خواهد شد

  کننگان، کارگزاران حضرتبرخی رجعت . دو 
  : فرمود السالم عليه در اين باره امام صادق

خْرُجي عمِ منْ  السـالم  عليه الْقَائ رِ  مـ الْكُوفَـةِ  ظَهـ  عب سـ شْـرُونَ  ولًـا  عجر… 

                                                 
  .۱۴، ح۵۴۱، ص خصالشيخ صدوق،  .١
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از پشت کوفه بيست و هفت نفـر قـائم    ١؛حكَّاماً و أَنْصاراً يديه بينَ فَيكُونُونَ
 ؛پـس آنهـا پيشـاپيش آن حضـرت     …را هنگام ظهور همراهی خواهند کرد

  .اران او و حکام خواهند بودي

  السالم عليهگوی حضرت مهدی سخن .سه 
گـوی حضـرت   از جمله کارگزارانی که در روايات اشاره شده فردی به عنوان سخن

  : مورد اشاره شده استدو گويي در اين سخن. است
 هنگام ظهور و خروج از مکه . ١

 منَاديـه  يأْمرُ ثُم …السالم عليه الْقَائم رَظَه إِذَا: در اين باره فرمـود  السالم عليهامام باقر 
  .…پس منادی خود را امر کند و او ندا دهد …آنگاه که قائم ظهور کند ٢؛…فَينَادي

  هنگام مناسک حج .٢ 
توان بـه عنـوان   گوی حضرت ياد شده و میاز ديگر کسانی که از وی به عنوان سخن

است که مردی  السالم عليهرد در روايت امام باقر يکی از کارگزاران حضرت از او ياد ک
  : از آن حضرت چنين نقل کرده که فرمود

لِّم  أَنْ منَاديـه  ينَـادي  أَنْ الْعدلِ منَ الْقَائم يظْهِرُ ما أَولُ سـي  باح لَـةِ  صـالنَّاف 
گستری قـائم  تين نمود عدلنخس: ٣؛الطَّواف و الْأَسود الْحجرَ الْفَرِيضَةِ لصاحبِ

آن است که منادی او ندا دهد کسانی که نافله به جای آوردند سالم دهند و 
اطراف حجر االسود و طواف را برای کسانی که قصد فريضه دارنـد، خـالی   

  .کنند

  سيصد وسيزده نفر، کارگزاران حضرت .چهار 
شـده اسـت از   در روايات فراوانی به جايگاه و عظمت يـاران خـاص حضـرت اشـاره     

 ،های اين گروه آن است که در دوران حکومـت فرمانـداران آن حضـرتند   جمله ويژگی
در اين باره  السالم عليهامام صادق . گونه که هنگام قيام فرماندهان سپاه آن حضرتندهمان

  : فرمود

                                                 
  .۸۶، ص ۲، جارشادشيخ مفيد،  .١
  .۲۸، ح۲۳۸، ص الغيبة ابن ابی زينب نعمانی، .٢
  .۱، ح۴۲۷، ص ۴، جكافيقوب کلينی، حممد بن يع .٣
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حاب  حولَـه  و الْكُوفَةِ منْبرِ علَى الْقَائمِ إِلَى أَنْظُرُ كَأَنِّي أَصـائَـةٍ  هثَلَاثُم ثَلَاثَـةَ  و 
ي  اللَّه حكَّام هم و الْأَلْوِيةِ أَصحاب هم و بدرٍ أَهلِ دةَعِ رجلًا عشَرَ فـ  ه ضـأَر 
نگرم قائم را بر فراز منبر کوفـه در حـالی کـه سيصـد و     گويا می  ١؛خَلْقه علَى

اند؛ آنها همانا پرچمداران هسيزده مرد گرداگرد او به شمار اهل بدر حلقه زد
 . و حاکمان خداوند در زمين، بر بندگان هستند

  کنار زمينوکارگزاران حضرت، در گوشه  .پنچ 
شک به جهت گستردگی و فراگيری حکومـت عـدل مهـدوی بـر کـل زمـين آن       بی

نقـل   السـالم  عليـه از امام صادق . حضرت کارگزاران خود را به همة گيتی خواهد فرستاد
  : در اين باره فرمود است که

دك  يقُـولُ  رجلًا إِقْليمٍ كُلِّ في الْأَرضِ أَقَاليمِ في بعثَ الْقَائم قَام إِذَا هـي  ع فـ 
فَإِذَا كَفِّك درو كلَيا علَا م همتَفْه لَا و رِفتَع الْقَضَاء يهإِلَى فَانْظُرْ ف كَفِّك و 
-آنگاه که قائم قيام کند بر هر اقليمی از زمين مـردی را مـی   ٢؛فيها بِما اعملْ

پـس بـدان بنگـر و     ،گويد برنامة تو در کف دست تو استفرستد و به او می
  .به مفاد آن عمل کن

های انجام شده بيش از آنچه آمد، سخنی در بـارة کـارگزاران يافـت نشـد     در بررسی
تر اسـت کـه از حوصـلة ايـن نوشـتار      عميقای که البته آنچه يادآوری شد نيازمند بررسی

  .بيرون است

                                                 
  .۲۵، ح۶۷۲، ص ۲، جكمال الدين و تمام النعمةشيخ صدوق،  .١
  .۸، ح۳۱۹، ص الغيبة ابن ابی زينب نعمانی، .٢
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  خودآزمايي 

مشروعيت از نگاه لغت و اصطالح به چه معناست؟ و در حكومت اسـالمي چگونـه حاصـل    . 1

 شود؟  مي

  .ند؟ توضيح دهيدمهاي اساسي مشروعيت در عرف سياسي با انديشة سياسي اسالم كدا تفاوت. 2

 آيد؟ به چه معناست؟ چگونه به دست مي السالم عليهموم مقبوليت در حكومت پيشوايان معص. 3

كدامنـد؟ توضـيح    السالم عليهدر نظام سياسي مهدوي حقوق اساسي مردم بر حضرت مهدي . 4

 .دهيد

هـا   چگونه است؟ به برخي گونه السالم عليهنقش كارگزاري مردم در حكومت حضرت مهدي . 5

  .بر اساس روايات اشاره كنيد

===  

  پژوهش منابع براي 

سـيد جـواد ميرشـفيعي خوانسـاري، قـم، نـور       : ، تحقيـق و تعليـق  مهـدي منتظـر  خراساني، محمد جـواد،  . ١
  .ش١٣٧٩االصفياء، 

 .ش١٣٨٤، قم، حکمت روشن، سياست و مهدويتلک، غالم رضا،  يبهروز. ٢

 .ق ١٤١٢دارالتعارف للمطبوعات،  بيروت، ،تاريخ الغيبة الكبري، صدر، سيد محمد. ٣

پـور، چـاپ اول، تهـران، موعـود عصـر،       حسن سـجادي : ، ترجمهتاريخ پس از ظهور، ، سيد محمدصدر. ٤
  .ش١٣٨٤

، سياست و حکومت، قم، مؤسسه آموزشـي و پژوهشـي   سلسله مباحث اسالميزدي، محمد تقي،  مصباح. ٥
 .ش١٣٧٨، )ره(امام خميني 





  ))22((  السالمالسالم  عليهعليهنظام سياسي حكومت امام مهدي نظام سياسي حكومت امام مهدي 

  : رس فرا خواهيم گرفتآنچه در اين د

  مردم و حكومت مهدوي
  ترين سازوكار سياسي  مهم بيعت 

  ها  ها و تفاوت دادن، شباهت بيعت و رأي
  عتيب آثار

  ، از نگاه رواياتالسالم عليهبيعت با امام مهدي 

 
 

س  ر  هفتم  د
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 درآمد پيش
و ) قـرآن و سـنت  (پـس از قـانون    ،اسـالم  یسياسـ  انديشة در مردمگمان،  بی

 یهـا  حكومـت  خـالف  بـر . حكومتنـد  بنيـادين  پايـة  سـومين ) ولی امر(رهبر 
  یسياسـ  اردتـ قا یاصـل  هـای  گاه تکيه از یاسالم حكومت در مردم ،خودکامه
 در و. دارنـد  دوش بـر  ميـدان  ايـن  در گيـر  چشـم  یسـهم  و آينـد  یمبه شمار 
  . دهند یم نظر یسياس ارزندة کارهای

ه شـده اسـت، نسـبت    ای از روايـات بـه آن اشـار    يکی از مباحثی که در پـاره 
  . است فرجه اهللا عجلمردم با حکومت جهاني حضرت مهدي 

ــان      ــه هم ــذيرش ک ــط در پ ــردم فق ــه م ــد ک ــادآوری ش ــته ي در درس گذش
و در ابــراز ايــن نقــش، . بخشــی بــه حکومــت اســت، نقــش دارنــد  مقبوليــت

است ؛که در ايـن درس بـه ايـن سـازوکار اشـاره      " بيعت"ترين سازوکار  مهم
  .شده است

  حكومت مهدوي مردم و

، ـ اگرچــه  )مقبوليـت (گونـه کـه پــيش از ايـن نيـز اشــاره شـد پـذيرفتن مــردم        همـان 
در برپايي حکومت . ای دارد آورد ـ در انديشة سياسي اسالم، جايگاه ويژهمشروعيت نمي

  بـه  ونـد خدا  سـوی  از  معصـوم   امـام   كـه   ايـن  بـا ، السـالم  عليـه جهانی به دست امام مهدی 
 بـا  و آورنـد   روي او  سوي  به بايد  كه هستند  مردم  اينولی  ، است  شده  برگزيده  حكومت
  چنـين   كـه   آنگـاه  تـا  و آورنـد   فـراهم  را  حكومت  برپايي ةزمين خود  های پيوستة پشتيبانی
 فقـط   بلكـه  ،زنـد  دست نمی  حكومت  برپايي  به  امام ، است  پديد نيامده  جامعه در  آمادگي

خواننـد   مـي   خويش  سوي  به را  مردم و دهد مي قرار  رهبري و  الفتخ  معرض در را خود
  .آيد پديد  جامعه در  اي زمينه  چنين تا
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هـايي وجـود    آنگاه که مردم چنين حکومتی را خواستند برای ابراز ايـن خواسـتن راه  
  .دارد که يکي از آنها در اسالم بيعت است

  ترين سازوكار سياسي  مهم ،بيعت

پديـدار  " بيعت"ت و پذيرش مردمي در حکومت اسالمي در سازوکار حقيقت مقبولي
تـالش بـراي گـرفتن    . بيعت، از مفاهيم شاخص در فرهنگ سياسي اسالم اسـت . شود می

بيعت و يا آشفتگی به سبب شکستن آن، همواره بخش مهمي از تاريخ سياسـي اسـالم را   
  .پديد آورده است

معنـاي خريـد و فـروش و پـذيرش بيـع و در      بـه  ) ع ي ب(واژة عربي از ريشـه  » بيعت«
زدن كف دست راست از طرفين معامله به نشانه پايان دادوستد است و نيـز   اصطالح برهم

شود كه کسی به سبب آن فرمانبرداري خود را از شـخص  به هر عمل و رفتاري گفته مي
  .ديگر و سرسپردگي در برابر فرمان و سلطه او نشان دهد

رو است كه هر يك از دو طرف، پيمـانی  به اين معنا، ازاين» عتبي«شايد اطالق كلمه 
شود تا پاي جان و  كننده حاضر مي بندند؛ بيعت گر در برابر ديگري مي همچون دو معامله

پذير نيز حمايت و دفاع او را بـر عهـده    مال و فرزند در راه فرمانبرداریِ او بايستد و بيعت
  .گيرد مي

ي سياسي ـ حقوقي است که به دست همه يا گروهي  بيعت در معناي خاص، اصطالح
اي اخالقي، حقوقي و سياسي ميان مردم  آيد و رابطه از مردم و رهبر سياسي آنها پديد مي

بنـدی بـه فرمـانبرداری و پيـروي مـردم از       و رهبر سياسي آنهاست که محتوای آن را پاي
  ١.دهد رهبرشان تشکيل مي

هـا رواج داشـت؛ بـه همـين سـبب در       يان عرببيعت، روشی بود كه پيش از اسالم، م
آغاز اسالم كه طائفة اوس و خزرج هنگام حج از مدينه به مكه آمدند و بـا پيـامبر اسـالم    

ها بـا مسـأله بيعـت، برخـورد بـا       وسلم در عقبه بيعت كردند، برخورد آن وآله عليه اهللا صلی

                                                 
، ۳، جالصـحاح ؛ جوهری، ۱۷۴، ص ۱، جالنهاية؛ ابن اثري، ۱۵۵، صمفرداتراغب اصفهاين، : نک .١

؛ مرتضـي  ۲۱۰، ص۱، جمجمـع البحـرين  حيـي،  ؛ طر۲۴، ص۸، جالعـرب  لسان منظور،  ؛ ابن۱۱۸۹ص
 .۳۶ـ ۳۵، ص۱، جالعروس  تاجزبيدي، 
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هـاي   در فرصـت  وآلـه  عليـه  اهللا صـلی پس از آن نيز پيامبر گرامي اسالم . يك امر آشنا بود
  .گوناگون، با مسلمانان تجديد بيعت كرد

 سال در) ١٨و  ١٠سوره فتح، آيه (آن  هيآ دو که است شده نازل عتيب بارة درآياتی 
 "شـجره  عـت يب" و "رضـوان  عتيب" يها نام به که است هيبيحد عتيب بارة در هجرت ششم

 قـرار  خداونـد  بـا  عتيبهمانند  به را وآله ليهع اهللا صلی امبريپ با عتيب اول، هيآ در .معروفند
در باره بيعت ) ١٢آيه  ،سوره ممتحنه(و آيه سوم  .است کرده دأييت صورت نيا به و داده

 چگونگی انگريب و شد نازل مکه فتح از است که پس وآله عليه اهللا صلیزنان با پيامبر اکرم 
  .اسالم است امبريپ با زنان عتيب

ای دراز دارد، ولـی در اينجـا بـه برخـی از     ط بـه بيعـت دامنـه   های مربـو اگر چه بحث
  : شودمباحث کلی آن به اجمال و گذرا اشاره می

 بيعت هاي پايه

 سـبب هـا  هـر يـك از آن   نبـود اسـت كـه   آفـرين   و نقـش  پايـة مهـم  بيعت داراي سـه  
 : ، آن سه عبارتند ازشود می آنپديدنيامدن 

  .شودو بيعت ميكسي كه با ا: )هگيرند(شونده بيعت  .يک 
  .محتوای بيعت که طرفين بر آن اتفاق دارند: بيعت فادم .دو 
  .کنند شونده بيعت می عموم مردم که بر پاية مفاد بيعت، با بيعت: كنندگان بيعتـ  سه

 بيعتو چيستي  چگونگي

انجـام   ایبر) کننده شونده و بيعت بيعت(دو سوی بيعت  ةبيعت و ابراز اراد آمدن پديد
امر داشته،  ها بر اينداللت بر اراده آن یعرفبه طور كه  سخنی يا کارواند به هر تمي ،آن
است كه شـكل   سبببه همين . نداشته باشد، صورت گيرد با احكام شريعت ناهمگونیو 

  : است گوناگون السالم عليهم معصومان انجام آن توسط
و گفتـار انجـام شـده    خن سـ  و زماني با رفتارمختلفي داشته و گاهي با های  گونه: اوالً

  .است
هـاي  از شيوه رخیاست، زيرا ب انجام آن با زنان متفاوت از مردان بوده چگونگي: ثانياً
ها گـاهي  بنابراين بيعت با آن .نبوده است با زنان مشروع" دست دادن"مردان مانند بيعت با
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 در آب، انجامزماني نيز با فروبردن دست  دادن از روي لباس و گفتار و گاهي با دست با

 اشـكال، موضـوعيت نـدارد و آن چـه مهـم      بديهي است كه هيچ يك از اين. شده است

 ـايـن امـر از ماهيـت سياسـي      . باشـد مشروع مـي  است ابراز اراده طرفين به طريقي مفيد و
 .شودناشي مي اجتماعي بيعت

 اعـالم  کـه - کننـده  عـت يب طـرف  کيـ  از که است طرفه دو يقرارداد عت،يببنابراين 
 از دفـاع  و تيـ حما کـه - رنـده يپذ عـت يب گر،يد طرف و -کند يم يرويپ و برداری فرمان

 بـه  نسـبت  هرکـدام  کـه  باشد يم طرفه دو معاهده کي و -رديگ يم برعهده را کننده عتيب
بـه بيـان ديگـر    . دهنـد  انجام را تعهد آن گريدهم انيم در تا رنديپذ يم را يتعهد يگريد
 از ريپـذ  عـت يب و سـو  کيـ  از کننـده  عتيب انيم معاهده و دقراردا نوع کي عت،يب تيماه«

 شـونده  عـت يب از دفاع و تيحما و يرويپ و برداری فرمان آن يمحتو و است، گريد يسو
 ١».دارد يمختلف درجات کنند يم يادآوری که يطيشرا طبق بر و است

و امامان  وآله عليه اهللا صلیهمان گونه که پيش از اين نيز گفته شد در بارة پيامبر اسالم 
بـه بيعـت نيـازي نيسـت؛ يعنـي       -شـوند  ـ كه از سوي خدا نصب مـي   السالم عليهممعصوم 

منصـوب از سـوي او،    السـالم  عليـه و امـام معصـوم    وآلـه  عليه اهللا صلیبرداری پيامبر  فرمان
و بـه  . اند و چه بر آنان که بيعت نكـرده باشـند   واجب است؛ چه بر كساني كه بيعت كرده

گونـه كـه قـرآن    گر، الزمة مقام نبوت و امامت، وجوب فرمانبرداری است؛ همانتعبير دي
 : فرمايد مي

Nنْكُمرِ مي االَمأُولولَ ووا الرَّسيعاَطو وا اللّهنُوا اَطيعينَ آمها الَّذا اَييMاي كساني كـه    ٢؛
  .فرمانبرداری كنيد] نيز[ايد خدا را فرمانبرداری كنيد و پيامبر و اولياي امر خود را  ايمان آورده

از ياران  وآله عليه اهللا صلیآيد كه اگر چنين است، چرا پيامبر  حال اين پرسش پيش مي
 مسلمانان، بيعت گرفت؟ خود يا تازه

ها يك نوع يادآوری و پافشاری بر وفاداري بوده كـه   گمان اين بيعت بی: نکهپاسخ اي
-ها و حوادث که نيازمند پـاي  شده است؛ به ويژه هنگام بحران در مواقع خاصي انجام مي

                                                 
 ۲۹۶ص منونه، ريتفس از برگرفته پاسخ و پرسش هشتاد و صد كي مهکاران، و يازريش مکارم ناصر .١
 .)با اندکی تصرف(

 .۵۹، آيه )۴(نساء  .٢
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 .بندی به قرارداد است، تا در ساية آن، از بحران و حوادث به خوبی گذر کرد

ز چنين خواهد بود كه بيعت، پافشاری بـر  ني فرجه اهللا عجلدر بيعت با حضرت مهدي  
هنگـام ظهـور، بيعـت     السالم عليهيكي از كارهاي نخست حضرت مهدي . وفاداري است

اين بيعت، بر پايـة روايـات، در مسـجد الحـرام و ميـان ركـن و مقـام        . با ياران خود است
  . گيرد صورت مي

های فته به گونهکاس يافراوان انع ١اين روايات که در جوامع روايی شيعه و اهل سنت،
  . داد پرداخته استمختلفی به اين رخ

با پافشاری بر اينکه همـة امـور    (پس از اين اشاره خواهد شد که برخی از اين روايت
كننـده بـا    ، نخسـتين بيعـت  برداشـت کـرده اندکـه    ) اين اتفاق به طور عادی نخواهـد بـود  

ايـن بيعـت ويـژه، حضـرت      و پـس از   ، جبرئيل امين اسـت فرجه اهللا عجلحضرت مهدي 
  .با ديگر ياران خود بيعت خواهد کرد فرجه اهللا عجلمهدي 

هاي بيعت در فلسفة سياسي  بندی برخي ويژگيبا توجه به آنچه بيان شد در يک جمع
  : اسالم عبارت است از

هـای شـرعي و در    های راستين اسالم، پيمانی است بـر پايـة آمـوزه    بيعت در آموزه  .١
گذارد و  هرچند در آشکار دست در دست ولي خدا مي ٢با خداوند است،حقيقت پيمان 
  ٣.کنند با او بيعت مي

. شونده بايد برگزيده و منصوب از طرف خداوند و خشنود پروردگـار باشـد   بيعت. ٢
  .بنابراين، بيعت با انسان فاسق پديد نخواهد آمد

ن معنـا کـه کـارکرد    بيعت سازوکار و ماهيت امضايي دارد و نه پديدآورنده، بـدي . ٣
بيعت در جهت پذيرش مردمي و مقبوليت حکومت است و مشـروعيت بـراي حکومـت    

  .آورد اسالمي به ارمغان نمي
در برخی . و در عمل، شدنی باشد ٤مفاد و محتوای بيعت از نگاه شرعی روا و جايز. ٤

                                                 
  .۱۲۳عي، عقد الدرر، صمقدسي شاف: ك.ر: ؛ نيز۲۰۷۶۹، باب املهدي، ح۱۱، جالمصنف ،صنعاين. ١
 .۷، آيه )۵(مائده  .٢

 .۱۰، آيه )۴۸(فتح  .٣

 .۷۴، ص۲۳، جبحاراالنوارحممد باقر جملسی،  .٤



  )2( عليه السالم يحكومت امام مهد ينظام سياس 

 

127 

زش اين امر به وسلم در هنگام بيعت پافشاری بر آمو وآله عليه اهللا صلیروايات پيامبر اکرم 
  ١.کنندگان داشتند بيعت
مردم به لحاظ حقوقي در انجام بيعت و عمل بـه مفـاد آن آزاد هسـتند و بيعـت در       .٥

بنـابراين،   ٢.نظام سياسي اسالم اختياري است و برآمـدة خواسـت دو طـرف بيعـت اسـت     
، به ضمانت اجرايي دنيوي ندارد، به اين معنا که اگر کسي برخالف پيمان خود عمل کند

تـر بـرای آن    شکنان بازخواسـت و کيفـر و دنيـوي نـدارد ـ مگـر اينکـه پـيش         مانند پيمان
بينی شده باشد ـ هرچند که به جهت شکستن پيمان از گزند عذاب اخروي در امـان    پيش

  ٣.نيست
آيد کـه اگـر    به دست مي السالم عليهمناگفته نماند با دقت در روش پيشوايان معصوم 

آوری عمومي مردم، زمام امور رهبري جامعه اسالمي را بـه  روی شخص دارای شرايط با
اند، بايسته است که از او پيروي کننـد   دست گرفت، حتي بر کسانی که با او بيعت نکرده

  .و در برابر او نايستند

  ها  ها و تفاوت دادن، شباهت بيعت ورأي

دارد؟ بـه    بيعـت گيري به مفهوم رايـج امـروزين آن چـه نسـبتی بـا       آيا انتخابات ورأي
گيری را داشته  توان گفت بيعت در گذشته کارکرد انتخابات و رأی عبارت ديگر آيا می

  است؟ 
رسـد   دادن، سخنان گوناگونی ذکر شده، ولی بـه نظـر مـی    اگرچه در بارة مفهوم رأی

عبارت اسـت از فراينـدي   " دادن رأی"کنند و آن اينکه  همه به يک نکته اساسی اشاره می
  .گزينند دادن کاري معين برمي ب آن کساني، يک يا چند نامزد را براي انجامکه به سب

گيري از جهت مفهوم لغوي و اصـطالحی بـا    با توجه به اين بيان روشن است که رأی
شايد يگانه شباهت آنها به يکديگر آن است که هـردو  . طور کامل متفاوت است بيعت به

  . گيری يک حاکميت نقش دارند در فرايند شکل
                                                 

 .۱۵۱۰، روايتكنزالعمالمتقي هندي،  .١

 .۵۴و نامه ۷، خطبهالبالغه نهجحممد بن حسني شريف رضی،  .٢

مـدبن علـي بـن حسـني بـن      ؛ حم۳۳۷، ص۲، جكافي؛ حممد بن يعقوب کلينی، ۱۰، آيه )۴۸(فتح  .٣
 . ۲۹۶، ص۱، جخصالبابويه، 
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  در نظام غيراسالمي
اما در نظام اسالمي و سياسی است " مقبوليت"و " مشروعيت"گيری  نتيجة رأيدر نگاه 

اسـت، آن  " مقبوليـت " گيـري  رأي فقط السالم عليهمنگاه پيروان مکتب اهل بيت  به ويژه
کـردن   دادن، فقـط انتخـاب   افـزون بـر آن اينکـه رأی   . تثبيت شده" مشروعيتی"هم پس از 

دادگـی، سرسـپردگی و    کردن، در حالی که در بيعت نوعی دل ه تسليم و اطاعتاست و ن
  . برداری نيز وجود دارد فرمان

را دو مقـام   ،كه شـيعه بـراي حاكميـت    روشن استبيان شد، تر  پيشبا توجه به آنچه 
مقـامي  ديگر شود و  مي» جعل«حاكميت واليت و ؛ مقامي كه در آن، حق داند بايسته می

، ای پايــهبــه همــين جهــت از مســائل بنيــادين و . يابــد مــي» تحقــق«اكميــت كــه در آن، ح
كه در نتيجـه هـر يـك از ايـن دو مقـام نيـز، قهرمـان و         ميان اين دو مقام است» تفكيك«

در » ولـي  نصـب «و » حق حاكميـت  دادن«در اين ديدگاه، . خود را داردويژة آفرين  نقش
تحقـق  «اسـت و  » الهي نصب«آن،  در تأثيرگذار  سبب يگانهگيرد و  يك مقام صورت مي

گيـرد كـه در آن، بيعـت     در مقام ديگري، شـكل مـي  » تولّي و تصدي امور«و » حاكميت
  .كند پيدا مي  مردم نقش داشته و كاركرد سياسي

نقـل   Mونريد ان نمن علي الذين استضعفوا فـي االرض Nاز رواياتي که در تفسير آية 
را مصداق اين مستضعفان دانسته نيز چنين استفاده  السالم عليهمشده که پيشوايان معصوم 

 واقع شود مورد ستماي  يا ايده مراد از استضعاف اين است كه شخصيچرا که  ١.شود می
اي كـه بـا چنـين وضـعيتي      كـس يـا ايـده   . و جامعه به آن اقبال نكرده، آن را تنها گـذارد 

ولی . شود اف، كشيده ميبه استضع) ونه فكري و اقتصادي(رو شود از نظر اجتماعي  روبه
در طـرف مقابـل اقتـدار اجتمــاعي قـرار دارد كـه مــراد از آن، اقبـال عمـومي و پــذيرش        

  .يافتن آن است اجتماعي است كه نتيجه آن، تقويت موقعيت اجتماعي و حاكميت
تحقق حاكميت يك شخص يا يك ايده در جامعه، به اقتدار اجتماعي بستگي دارد و 

عدم تحقق حاكميت، منـوط بـه اقتـدار و عـدم اقتـدار اجتمـاعي        به عبارت بهتر، تحقق و
» بيعـت «جا اسـت كـه    اين. است و عناصر ديگر، حتي مشروعيت الهي در آن نقشي ندارد

                                                 
  .184، صالغيبة كتابمحمد بن حسن طوسي،  .١
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  .كننده عنصر اقتدار اجتماعي است در حقيقت بيعت، تأمين. كند نقش پيدا مي
شـکيل حکومـت   با پافشاری اسالم بر عنصر آزادي و اختيار آدمي، نقـش مـردم در ت  

يابد که يکی از آنها اعالم آمادگی برای  ای نمود ميمهدوي در قالب سازوکارهاي ويژه
  : جانبه با سازوکار بيعت است حمايت همه

  عتيب آثار

شـونده را آشـکار    کننـده و بيعـت   های بيعت برخی از ويژگی عتيب که رسديم نظر به
 : شود يم اشاره يموارد به که کند می

 يآمادگ برازا .1

مرتضـی   ديشـه . در حقيقت بيعت ابراز آمادگی قلبی برای انجام دستورات امام اسـت 
  : ديگو يم باره نيا در يمطهر

 اسـت،  يآمـادگ  اظهار و اعتراف صرفاً موارد يبعض در عتيب رسديم نظر به
 رونيـ ا از گرفت وآله عليه اهللا صلی اکرم غمبريپ که يعتيب. است يوجدان قول
 و ريتفس قابل که است يکل فهيوظ همان فقط نکرده، عتيب شخص تا …بود
 طـرف  به کنديم اعتراف مشخص طور به شخص عت،يب با يول ،است ليتأو

 گـذارد يم گرو زين را خود وجدان هم بعد و شوديم بيرون ابهام از مطلب و
 ١ .کند جاديا ياول الزام فوق يالزام زين شرعاً که ستين ديبع و

 تيوالپذيرش  .2

-يمـ نابراين ب. کند تيوال اعمالبه خوبی  بتواند امام تا کنديم همواره را نهيزم عتيب
 کـردن  فـراهم  يبـرا  ياسيس ـ ينيد فهيوظ کي فقط حضور عصر در عتيب که گفت توان

 بـه  عـت يب بـا  امام که نبايد پنداشت و است پيشوای معصوم سرپرستی آوردن پديد و نهيزم
 .شوديم برگزيده جامعه سرپرستی

 شرط بلکه يست؛ن ،ندارند تيوال که يکسان يبرا تيوال سبب پديدآمدن عتيب پس
 .است شده ثابت هاآن يشرع تيوال کهاست  يکسان يبرا ت،يوال پديدارشدن

                                                 
  .۱۱۰ـ۱۱۱ ص ،۳ج ،ينيحس حماسه ،يمطهر يمرتض .١
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 فهيوظ به يبنديپايادآوري  .3

 گرفتـه  يکسـ  از کـه  يمـان يپ ماننـد  کنند فهيوظ احساس مردم که شوديم سبب عتيب
 از مـان يپ بـاز  يولـ  ،داديمـ  انجام ديبا و است بوده واجب يو رب که يکار يبرا شوديم
 .کند عمل خود فهيوظ به تا رنديگيم يو

  يوفادار بر پافشاري .4

کننده است؛ تا آمادگی خـود را بـرای در اختيـارقراردادن     بيعت يفادارتبلور و عت،يب
اکـرم   امبريـ پ عصـر کـه در   گونـه همـان  .های خود برای امـام، اعـالم دارد  مندیتوانهمة 
 ١.است بوده گونهاين وآله عليه اهللا صلی

 و ٢ندارد ينقش امامت در اثباتاً و اًينف عتيب حضور، عهد در که گفت توانيم بنابراين
هـای اجـرای احکـام     آوری زمينـه  و فـراهم  يـي اجرا قدرت و توانکردن  فراهم يبرا فقط

 ارياخت در را خود امکانات يتمام ديبا فهيوظ حکم به کنندگان عتيب و دارد نقشاسالمی 
  .کنند هيهد اسالم راه در را خود توان همة و دهند قرار السالم عليه زمان امام

  ، از نگاه رواياتالسالم عليهبيعت با امام مهدي 

از جهـت معنـا و مفهـوم متـواتر      السالم عليهروايات مربوط به بيعت با حضرت مهدی 
اين روايات که . ن اتفاق نيازمند بررسی در روايات نيستاست؛ بنابراين در اثبات اصل اي

با شمار گوناگون در منابع شيعه و اهل سنت نقل شده است به طور عمده بـه موضـوعات   
  : نددار زير اشاره

  كنندگان بيعت .1

-در اين دسته روايات به کسانی اشاره کرده که در بيعت با آن حضرت شـرکت مـی  

  : شوندسته تقسيم میاين روايات به دو د. کنند
بيعت جبرئيل فرشتة وحي. 1ـ1

٣
  

م در اين روايات از امين وحی با عنوان نخستين کسی که با مهدی موعود عليـه السـال  
                                                 

  .۱۹۰ص ،يمدن جامعه معرفت، يهاد حممد: نک. ١
  .۷۲ـ۷۳ ص ،نيشيپ ،نمونه ريتفس ،يازريش مکارمناصر : نک .٢
  .گذرميل حبث ما بريون است فقط در حد اشاره از آن میاز آجنايی که اين بيعت از حم .٣
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أَولُ مـنْ يبـايِع الْقَـائم    «: ايـن مفهـوم بـا تعبيرهـايی چـون     . کند، ياد شده اسـت بيعت می
فَيكُـونُ أَولُ مـنْ يبايِعـه    « ٢،»خَلْقِ اللَّـه مبايعـةً لَـه    فَيكُونُ أَولَ« ١،»جبرَئيلُ السالم عليه

  .خوردبه چشم می ٤»أَنَّ أَولُ منْ يبايِع الْقَائم جبرَئيلُ«و  ٣»جبرَئيلَ
  )سيصد و سيزده نفر(بيعت ياران خاص .1-2

يـاران، يـاوران و    دارای ارزش اسـت بيعـت   السـالم  عليهآنچه در بيعت با امام مهدی  
يبـايع بـين الـركن و المقـام     «: در روايات با تعبيرهايی چون. مردم با مهدی موعود است

بـه ايـن مهـم     ٦»يبايعه الناس الثالثماة و ثـالث عشـر  « و  ٥»ثالثمأة و نيف عدة اهل بدر
  .اشاره شده است

رت اشـاره  ای از ياران حضـ  افزون بر رواياتی که در آن به روشنی به بيعت شمار ويژه
گــروه بزرگــي از . هــای ديگــری نيــز ســخن بــه ميــان آمــده اســتشــده اســت، از گــروه

گـرا کـه بـا وحـدت و      طلـب و عـدالت   شايستگان، فرودستان، شيعيان و يکتاپرستان حـق 
 وآلـه  عليه اهللا صلیها به فرمايش رسول اکرم آن. کنند راهي با ايشان بيعت مي انسجام و هم

 السـالم  عليـه هنگـامي کـه مهـدي    . آينـد  ه در کوفه فرود ميگروهی از خراسان هستند ک
  ٧.شود کند، اين گروه براي بيعت نزد او فرستاده مي ظهور مي

  برخي از مردم .1-3

های يادشده، سخن از بيعـت مـردم بـا آن حضـرت بـه      در برخی از روايات افزون بر بيعت
نخسـت بـا آن   ميان آمده است که ممکـن اسـت مقصـود پـذيرش آن حضـرت در برخـورد       

  : نقل کرده که السالم عليهدر اين باره ابوبصير از امام صادق . حضرت در مسجد الحرام باشد

                                                 
  .۱۸، ح۶۷۱، ص ۲، ج و تمام النعمة  كمال الدينحممدبن علي بن حسني بن بابويه،  .١
  .۳۱۴، ص الغيبةحممد بن ابراهيم نعماين،  .٢
، ۴ج، الكـافي بن يعقـوب كلـيين،     حممد: ك.؛ نيز ر۲۰۴، ص۲، جتفسير قمـي علي بن ابراهيم قمي،  .٣

 .۳، ح۱۸۴ص

  . ۲۵۴، ص ۲، جتفسير عياشيحممد بن مسعود عياشی،  .٤
  . ۴۷۶، صكتاب الغيبةحممد بن حسن طوسي،  .٥
  .۶، ح۳۱۴، ص الغيبةحممد بن ابراهيم نعماين،  .٦
  .۴۶۷، ص۵۲، جبحاراالنوار؛ حممد باقر جملسی، ۲۷۴، صكتاب الغيبةحممد بن حسن طوسي،  .٧
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و أَنْظُرُ لَكَأَنِّي اللَّه هنَ إِلَييالرُّكْنِ ب قَامِ والْم  ايِع بـي  اس  سـوگند  خـدا  بـه  ١؛النـَّ
  . گيرد مي بيعت مردم از مقام و ركن ميان كه نگرم مي او به اكنون هم گوئي

  . در برخی روايات نيز بدون اشاره به افراد ويژه، فقط به اصل بيعت اشاره شده است
. آيـد از اين روايت به روشنی پذيرش همگانی آن حضرت توسط مردم به دست مـی 

  .اگر چه ممکن است مقصود امام در اين سخن نيز همان ياران خاص باشد
  : وسلم نقل شده که فرمود وآله عليه هللا صلیدر مستدرک حاکم از رسول اکرم 

برای مردی از امت من ميان رکن و مقام  ٢؛يبايع لرجل من امتي بين الركن و المقام«
   ».شودبيعت گرفته می

  مكان بيعت .2

را در  السـالم  عليـه پيش از اين نيز اشاره شد، روايات مکان بيعت بـا حضـرت مهـدی    
   ٣.اندکردهمسجد الحرام، ميان رکن و مقام ياد 

  عتيب دفام و امحتو. 3

با توجه به آنچه يادشد محتوای اساسی بيعت، اعالم آمـادگی يـاران، يـاوران و تـودة     
در جهت رسيدن بـه   السالم عليهمردم برای انجام کارهای مورد نظر از طرف امام معصوم 

پيـروزی و برپــايی حکومـت عــدل جهـانی اســت و آن چيـزی جــز عمـل بــه دســتورات      
  .های دينی نيستگار بزرگ در آموزهپرورد

  يك بررسي كوتاه در مفاد بيعت 

در روايتی آمده که حضرت مهدی  السالم عليهآنچه به عنوان روايت منسوب به علی 
کند، نيازمنـد بررسـی و دقـت    در مفاد مشخصی با ياران خاص خود بيعت می السالم عليه

  .است
معـروف  ( ف بالمنن في التعريف بالفتنالتشرياين روايت را سيد بن طاووس در کتاب 

                                                 
  .۲۴ح، ۲۶۳، ص ۲۲، ح۲۶۲؛ ص ۱، ح۱۹۴، ص الغيبة، حممد بن ابراهيم نعماين .١
؛ يوسـف بـن حييـي    ۴۷۸، ص ۴، ج المستدرك علي الصـحيحين حممد بن عبداهللا حاکم نيشابوری،  .٢

  .۲۷۱، ص ۱۴، جكنز العمال؛ متقی هندی، ۷۰، صعقد الدرر في اخبار المنتظراملقدسی، 
  . ۴۵۴، صكتاب الغيبةحممد بن حسن طوسي،  .٣
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يک از منابع معتبـر ـ حتـی    جا در هيچ، از فتن سليلی نقل کرده و جز آن)به مالحم و فتن
  .خوردمضمون آن نيز ـ به چشم نمی

هـا، مناسـب اسـت تـا حـد ممکـن       در اينجا به دليل رواج استفاده آن در برخی نوشته
  .بررسی شود

از علـی   ٢از ابوصـالح سـليلی   ١با يـادآوری سـند   ٧٩ب در اين روايت مفصل که در با
شـروطي  به  ،السالم عليه پس از بيان شهرهاي ياران حضرت مهدينقل کرده،  السالم عليه
 : است حضرت براي پذيرش بيعت قرار دادهآن که پردازد می

کنند که هرگز دزدي نکنند، مرتکب فحشا نشوند، کسـی   با او بيعت مي… 
مسلماني را دشنام ندهند، بـه خانـه کسـي    را هتک نکنند، را نکشند، حريمی 

 ،اورنـد ين فـرود سـر   زر و ميسـ  برابـر  درهجوم نبرند، کسي را به ناحق نزنند، 
مسجدی را خراب نکننـد و راهـی را نبندنـد، بـه يتيمـی       ،نپوشند خز و ريحر

مـال  را ناامن نکنند، خوراکي از گندم و جـو انبـار نکننـد،     یراهستم نکنند، 
  …، شراب ننوشند، وبازي نگردند گرد همجنسمی را نخورند، يتي

و يشـرط لهـم   (گـذارد  برای خود می السالم عليهآنگاه به شروطی که حضرت مهدی 
  : گونه اشاره کرده است اين) علی نفسه

و  3أن ال يتّخذ حاجبا و يمشي حيث يمشون و يكـون مـن حيـث يريـدون    
گونـه  آناز راه آنـان بـرود،    هد، ودربانی برای خود قرار ند ٤؛يرضي بالقليل

   ٥ .…و قانع شود، خشنودبا کم خواهند باشد، ها میکه آن

                                                 
حدثنا حممد : حدثنا أبو النضر عن ابن محيد الرافعي، قال: دثنا احلسن بن علي املالكي، قالح: فقال .١

حدثنا سعيد بن طارق عن سـلمة بـن   : حدثنا سليمان بن عثمان النخعي، قال: بن اهليثم البصري، قال
ـ : أنس عن األصبغ بن نباتة، قال دي و خـروج  خطب أمري املؤمنني علي عليه السالم خطبة، فذكر امله

  :صفه لنا يا أمري املؤمنني، فقال علي عليه السالم:  من خيرج معه و أمساءهم، فقال له أبو خالد الكليب
  .۲۸۸، ص التشريف بالمنن في التعريف بالفتنعلی بن موسی ابن طاوس،  .٢
  !ندکها و نه خدواند خود را تنظيم میهای انساناين چگونه امامی است که بر پاية خواسته .٣
های فراوانی در روزگار رهايی، ترمجه يوم اخلالص، آمده کـه فرازهـای آن   اين روايت با تفاوت .٤

ـ کامـل سـليمان،   : نـک . چه در باره ياران خاص و چه در باره حضرت قابل تأمل جدی اسـت   ومي

   .۴۶۴ و ۴۶۵ ص ،الخالص
 .۵۸۱، صمنتخب االثرلطف اهللا صايف گلپايگاين، . ٥
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  : اين سخنان از دو جهت قابل بررسی است
  از جهت منبع

بـه طـور   خود را  طالبگونه که در مقدمة کتاب خود آورده، مسيد بن طاووس همان
حم ابن حمـاد، فـتن سـليلي،    مال: استاهل سنت پديد آورده از روايات سه کتاب عمده 

 .فتن بزّار

: گويد در آن مي البته ابن طاووس در کتاب خود دربارة فتن سليلي و روايات موجود
کتاب الفتن، متعلق به سليلي است و تاريخ نسخة اصلي کـه مصـنف کتـاب آن را نوشـته     

ايـن  . باشد و در مدرسة ترکي شهر واسـط موجـود اسـت    ق مي ٣٠٧است، متعلق به سال 
شخصـي کـه شـاهد کتابـت آن از روي نسـخة اصـلي بـوده،         گـواهی نسخة موجود بنابر 

   .باشد مي
سليلی در کنار اشاره بـه آنچـه يـاد شـد بـه       الفتنسيد بن طاووس در ابتدای نقلش از 

وأنا بريء مـن خطـره، ألننـي    (نوعي خود را از گرفتاري نقل روايات ضعيف دور كرده 
و همـه تقصـيرات روايـات را متوجـه      ١)شـاء اهللا تعـالي  أحكي ما أجده بلفظه ومعنـاه إن  

  . مؤلف كتاب كرده است
بسيار روشن است که طريق سيد بن طاووس به سليلي و نقل سيد از اين کتاب، مرسل 

ابـي صـالح السـليلي    «همچنين شخص سليلي که با نام . باشد و طريق قابل خدشه است مي
  ٢.معرفي شده، مجهول و نامشخص است »)السائي(بن احمد بن عيسي بن شيخ الحسائي 

يک از سيد بن طاووس در هيچ مالحمکه، اين کتاب پيش و پس از افزون بر آن اين
  .رس نيستتو اينک نيز در دس. منابع معتبر استفاده نشده است

  : از جهت سند 
 افرادي. برد ميميان در سند روايت نيز افراد مهملي وجود دارد که اعتبار روايت را از 

مهمل بوده و نـامي از   که همگی سليمان بن عثمان، سعيد بن طارق و سلمة بن انس: مانند
  ٣.شود ها در کتب رجالي ديده نمي آن

                                                 
  .۲۱۶ص  ،التشريف بالمنن في التعريف بالفتن ،سسيد ابن طاوو. ١
  .۲۳۳، ش۴۸۱، ص ۲، جمعجم احاديث االمام المهدي عليه السالمگروهی از حمققني، : رک .٢
  .۵۵، ص )1(هاي ظهور تأملي در نشانهجنم الدين طبسی،  .٣
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  .از نظر محتوا
  : روايت مورد نظر به طور عمده دارای سه فراز کلی است

  اسامی ياران خاص حضرت و شهرهای آنها؛ : اول
  نامه با حضرت؛  مفاد پيمان: دوم
  .هابرخی نشانه :سوم

  .که هر سه بخش دارای تأمالتی است
ها به صورت عربی است و با توجه به اينکـه   اينکه در متن روايت همة نام: اما تأمالت

هـا   اين نـام  ،گفته شده بخشی از ياران آن حضرت از شهرها و کشورهای غير عرب است
ا ايـن گونـه اسـامی    نامتعارف است ضمن اينکه برخی شهرهای يادشده به طور اساسـی بـ  

  .ای ندارند هيچ گونه پيشينه
نامه بـه دور از  نامه و بيعت رسد اين گونه پيماننامه که به نظر می اما در بارة مفاد پيمان

شأن مؤمنان معمولی است تا چه رسد به يـاران خـاص موعـود منجـی کـه در اوصـاف و       
ی دارد که حضـرت بـه   به راستی چه توجيه. عظمت آنها سخنان فراوانی گفته شده است

  .بازی نگردند و مانند آن ياران خاص خود بگويد اطراف همجنس
البته در محل خـود   که ها اشاره شده استو اما تأمل سوم که در آن به برخی از نشانه

های حتمی و غير حتمی نشانه : شودثابت شده است به دو دسته تقسيم می )هابحث نشانه(
  .ی شده در اين روايت در هيچ روايتی نقل نشده استهای يادآورکه برخی نشانه

بـرداری و   ای حکايـت از فرمـان   نتيجه اينکه بيعت به عنوان يک سازوکار مهم و پايـه 
دارد کـه پـس از    السـالم  عليـه کننـدگان بـرای همراهـی بـا مهـدی موعـود        پايبندی بيعت

م را فـراهم  هـای الز  مشروعيت از طرف خداوند برای تحقق آن حاکميت جهـانی زمينـه  
  .کند می
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  درآمد پيش
هـا در همـة    ، عصر شكوفايي و بالندگي همة انسـان السالم عليهعصر ظهور مهدی موعود 

تعليم و تربيت الهی و رسـيدن آنهـا بـه اوج خـردورزی بـرای      های انسانی، در پرتو  زمينه
از . يابـد  هـای گونـاگوني سـامان مـی     بندگی خداوند است؛ کـه بـا سـازوکارها و روش   

هـای وحيـانی و الهـی اسـت      ترينِ اين سازوکارها، پرورش و آموزش بر پاية آموزه مهم
هـاي   و ژرف بـه آمـوزه  براي باور گسـترده  (ها  که در اين راه به شكوفاكردن خرد انسان

كـردن فطـرت و سرشـت پـاك آدمـي       و نيـز بالنـده  ) ديني و عشـق بـه مكـارم اخالقـي    
  . پردازد می

زيسـتي و    هـا، دوره بـه   اين عصر، عصر حاكميت عقالنيت و معنويـت بـر افـراد و گـروه    
در ايـن عصـر، همـة    . توان براي آن سراغ گرفت گرايي است كه كمتر مانندی مي كمال

شـود و بـا تربيـت اخالقـي و      های فطري و عقلي انسان، شكوفا مي توانمندی ها و ظرفيت
  . شود ، زندگی نويني فراروي او گشوده مي)تزكيه و تعليم(عقالني او 

بـه روشـنی بـه ايـن      السالم عليهماز اين رو دو گروه از روايات در بين سخنان معصومان 
مال عقالنی انسان سخن بـه ميـان   نخست رواياتي که از گسترش و ک: اند امر اشاره کرده

انگيـز دانـش در ايـن دوران اشـاره      آورده است و ديگر سخنانی که به گسترش شگفت
هـم خواهنـد داد تـا ايـن      در عصر ظهور همة امكانات مادی و معنوی دست بـه . اند کرده

  .، را در گسترش دانش و خرد فراهم کنندالسالم عليهمنويد معصومان 
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هـای بسـيار    های فراوان و ذکر روايات و تبيين ين مقال نيازمند بحثاگرچه تبيين فراگيرا
شود تـا در ايـن درس بـه ايـن      اما در اندازة ممکن و متناسب اين نوشتار تالش می،است 

  ١.بحث اشاره شود

  درآمدي بر نظام تعليم و تربيت اسالمي 

وس تبـاهی  سوزد؛ اگر كاب ومرج مي اگر دنياي امروز در آتش ناامني، تشويش و هرج
هـا، فحشـا، تجـاوز و     و کژی بر آن چيره شده است؛ اگر دنياي امروز گرفتـار كشـمكش  

هـاي درنــده و   مـردان همچــون گـرگ   هـا آشـوب و تبــاهی ديگـر اسـت؛ اگــر دولـت      ده
آشام از ترس همديگر خواب و آرام ندارند و پيوسـته در انديشـة نـابودي همـديگر      خون

ناموسـی و   انـد؛ اگـر بـي    ف جنسـي آلـوده شـده   هستند؛ اگـر جوانـان كشـورها بـه انحـرا     
همه  …ها اگر ديگر گير مردان، پسران، زنان و دختران شده است و ده بندوباري دامن بي

های توحيدی و سرشت  و همه به سبب نبود يک نظام فراگير تعليم و تربيت بر پاية آموزه
دلی، هميـاري،  داری، پارسـايي، همکـاری، همـ    که اگر در اجتماع، خويشـتن . الهی است

طور كلي عدالت به معناي گسترده و  خلقی، دوستی و به دامنی، فروتنی، نيک انفاق، پاک
توان در آن با  فرما باشد، اين اجتماع همان مدينة فاضله خواهد بود كه مي فراگيرش حكم

  .فكري آسوده و به دور از وحشت زندگي كرد
پيامبران خود را نيز همانا تعليم و تربيت ترين برنامة  ای از اين رو است که خداوند پايه

  : فرمايد دانسته می
N        ـمهلِّمعي و ـزَكِّيهِمي و ـهآيات هِملَـيتْلُـوا عي مـنْهـوالً مسينَ ريي الْأُمثَ فعالَّذي ب وه

آن كـس كـه در ميـان    اوسـت   ٢؛Mضَاللٍ مبين  الْكتاب و الْحكْمةَ و إِنْ كانُوا منْ قَبلُ لَفي
از خودشان برانگيخت، تـا آيـات او را بـر آنـان بخوانـد و پاكشـان        يا سوادان فرستاده يب

 يقطعــاً پــيش از آن در گمراهــ]  آنــان[گردانــد و كتــاب و حكمــت بديشــان بيــاموزد، و 
  . بودند يآشكار

                                                 
ارگر نگاشـته  ، نوشته رحـيم كـ  تعليم و تربيت در عصر ظهورهايي از اين درس با بهره از كتاب  بخش .١

  .شده است

  . 2، آيه )62( جمعه  .٢
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و، بـه  هاي علمي و رفتـاری و تزكيـه و تهـذيب ا    بر پاية اين آيه، تكامل انسان از جنبه
امير مؤمنـان  . دانسته شده است وآله عليه اهللا صلیشدن پيامبر  عنوان هدف پايانی برانگيخته

  : فرمايد در اين باره مي السالم عليه
   مذَكِّرُوه يـ و ه طْرَتـيثَاقَ فم موهتَأْدسيل هاءأَنْبِي هِماتَرَ إِلَيو و لَهسر يهِمثَ فعفَب

ن ينْسنَمفَائد ميرُوا لَهثي يغِ ولبِالتَّب هِملَيوا عتَجحي و هتمقُـولِ   عالْع    مرُوه يـ و
     ايِش عـم ضُـوعٍ ووم متَه تَحـ اد هـم رْفُوعٍ وم مقَهفَو قْفنْ سةِ مرقْدالْم اتآي

؛تُحيِيهِم و آجالٍ تُفْنيهِم
١
پيامبراني فرستاد و به وسـيلة آنـان   گاه  پس هر چند  

كـرده را   به بندگان هشدار داد تا حق ميثاق الست بگزارند، و نعمت فراموش
هاي  با حجت و تبليغ، چراغ معرفتشان را بيفروزند تا به آيت. به يادشان آرند

از آسماني باال بـرده و زمينـي زيرشـان گسـترده، و آنچـه      . خدا چشم دوزند
 .اند ميرند و ناپاينده چسان مياند و  بدان زنده

بنابراين پاية رسالت پيامبران، گسترش دانش و آگاهی است و ايمان و معرفت، خـود  
ها، راه و رسم زندگي و هـدف و نتيجـه آن    پيامبران به انسان. آيد در پرتو دانش پديد می

ايي و آموختند و ارزش انسان و وااليـي مقـام و نقـش برجسـتة او در هسـتی و توانـ       را مي
ظرفيــت وجــودي او را در رســيدن بــه تكامــل فراگيــر و تعــالي روحــي، بــه وي يــادآور  

كردند و بـه   در پرتو چنين تعليمي، نيروي تفكر و خردورزي را در او بيدار مي. شدند مي
البته در كنـار  . داشتند انديشه درباره مبدأ و معاد و كشف رموز و اسرار آيات الهي وا مي

، به تزكيه و تهذيب او اهميت داده و راه رسيدن به كمال را در اخـالق  اين و فراتر از آن
  .دانستند متعالي و معنويت ديني مي

که بـه   السالم عليهها در حکومت جهانی حضرت مهدی  بحث از تعليم و تربيت انسان
ــه   ــامبران الهــی و ب ــامبر خــاتم و پيشــوايان معصــوم   راســتی اســتمرار حرکــت پي ــژه پي وي

ها  يکی کمال عقل و خرد انسان ؛است در دو عرصه اساسی اشاره شده است السالم عليهم
گسترش دانش در بين آنها، از اين رو در اينجا فقط به اين دو مقوله به صورت  یو ديگر

  .شود کوتاه اشاره می

                                                 
 .۶، ص۱، ترمجه سيد جعفر شهيدي، خطبهنهج البالغه، )ق ۴۰۶/ د(حممد بن حسني شريف رضی  .١
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  گسترش خردورزي در عصر ظهور

ف عقل، پايه و اساس انسانيت، حجت بـاطني خداونـد، وسـيلة فهـم و دريافـت معـار      
شكوفاسازي و تربيـت  . بنيادين اعتقادي و يكي از منابع استنباط احكام فقهي اسالم است

  . ويژه دين اسالم بوده است اين موهبت ارجمند الهي، رسالت همة اديان آسماني، به

  عقل از نگاه قرآن 

اصـلي   سـبب كند، و گناه عمـده دوزخيـان و    يقرآن به ارزش عقل اشاره مدر آيات 
بر خالف پندار باطل کسانی که . شمرد را از كارانداختن اين نيروي الهي مي بدبختي آنها

خداشناسي  پايةشمرند، اسالم  گرفتن فرمان خرد مي تخدير مغزها، و ناديده ةرا وسيل دين
" اولو االلبـاب " نهد، و روي سخنش در همه جا با و سعادت و نجات را بر عقل و خرد مي

  ١.ان و دانشمندان استو انديشمند" اولو األبصار" و

  عقل از نگاه روايات

جالـب اينكـه كتـاب     .اسـت وارد شـده  روايي سخنان فراوانی در بـارة عقـل   در منابع 
هـايي اسـت كـه     كه از معتبرترين منابع حديث است مشـتمل بـر كتـاب   " كافيال" معروف

 بسـنده اسـت، در اينجـا بـه ذكـر دو روايـت      " عقل و جهـل " نخستين كتابش به نام كتاب
  : كنيم مي

  : آمده است السالم عليهدر حديثي از علي 
يكـي از ايـن سـه     بـين جبرئيل بر آدم نازل شد و گفت من مامورم كه تـو را  

آنهـا  : پرسيدآدم  .موهبت مخير كنم، تا يكي را برگزيني، و بقيه را رها كني
  ".دين" و" حياء" و" عقل": چيست؟ جبرئيل در پاسخ گفت

" ديـن " و" حيـاء " من عقل را برگزيـدم، جبرئيـل بـه   ؛  خْتَرْت الْعقْلإِنِّي قَد ا: آدم گفت
موريم همه جا با عقل باشـيم  أگفت او را رها كنيد و به دنبال كار خود برويد، گفتند ما م

كنيـد،   حال كه چنين است به ماموريـت خـود عمـل   : جبرئيل گفت! و از آن جدا نشويم
  ٢"!.سپس به آسمان صعود كرد

                                                 
  ).با تصرف( 330ـ 331، ص 24 ، جتفسير نمونهناصر مكارم شيرازي و ديگران،  .١

 .10، ص 1، جكافي محمد بن يعقوب كليني، .٢
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 عقـل و خـرد، و نسـبت آن بـا     ةن تعبيري است كه ممكن اسـت در بـار  تري اين لطيف
بـا انـدك چيـزي بـر بـاد       شـود گفته شود، چرا كه اگر عقل از ديـن جـدا   " دين" و" حيا"

هـا و   كه مانع انسـان از ارتكـاب زشـتي   " حيا" شود، و اما رود، يا به انحراف كشيده مي مي
  .د استگناهان است آن نيز ثمره شجره معرفت و عقل و خر

اي از عقـل داشـت كـه بـه هنگـام       سـهم قابـل مالحظـه   " آدم" دهـد كـه   اين نشان مـي 
آن هـم ديـن را    ةمخيرشدن در ميان اين سه چيز، مرحله باالتر عقل را برگزيد، و در سـاي 

  .و هم حيا رابه دست آورد 
  : خوانيم مي السالم عليهدر حديث ديگري از امام صادق 
كسـي كـه عاقـل     ١؛لَه دينٌ و منْ كَانَ لَه دينٌ دخَلَ الْجنَّةَمنْ كَانَ عاقلًا كَانَ 

بنا بر ايـن  (شود  باشد دين دارد، و كسي كه دين داشته باشد داخل بهشت مي
   .)است خردمندانبهشت جاي 

بنابراين اسالم، بـه خـرد و خـردورزی بسـيار ارزش داده و پـرورش اخالقـي را بـه نـوعي         
محتواي برخي از روايات، ايـن اسـت    .داند وري نيروی استدالل ميپرورش عقالني و بازپر

كه زيربناي اخالق، وابسته به عقل و خرد است؛ زيرا عقل است كه آدمي را از ارتكـاب  
بينـي ايمـاني و    دارد و او را به پـاكي گزينـي و روشـن    اعمال زشت و رفتار ناپسند باز مي

  . خواند اخالقي فرامي
تـر و اسـتوارتر بـه وجـود      پرورده باشد، معلول نيز قويطبيعي است وقتي علت، 

  : فرمايد مي السالم عليهامام صادق . خواهد آمد
و الْعقْلُ منْه الْفطْنَةُ و الْفَهم و الْحفْظُ و الْعلْـم و بِالْعقْـلِ    دعامةُ الْإِنْسانِ الْعقْل

ي و فهـم و حفـظ و   ستون هستی انسان، عقل است و هوشـمند   ٢؛يكْمل

  . گيرند دانش از عقل سرچشمه مي

پذير است و هر اندازه عقل دچار  رسيدن كماالت اخالقي در پرتو نيروي خرد امكان
رســول خــدا . رود ركــود گــردد، بــه همــان نســبت امكــان رشــد اخالقــي از دســت مــی  

  : فرمايد در روايتي مي وآله عليه اهللا صلی
                                                 

  .11همان، ص .١

 .25همان، ص  .٢
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هـا و كمـاالت در    همانا همه نيكـي   ١؛ه بِالْعقْلِ و لَا دينَ لمنْ لَا عقْلَ لَهانَّما يدرك الْخَيرُ كُلُّ
ای  ای نبـرده اسـت آن کـس کـه از خـرد بهـره       و از دين بهره. آيد پرتو عقل به دست می

  . ندارد
اي روشـن   نيز اشاره السالم عليهدر روايات مربوط به حکومت جهانی حضرت مهدی 

انسان شـده و رشـد و   ) تعليم و تربيت(وشاني دو بعد فكري و اخالقي پ به هماهنگي و هم
امـام بـاقر   . تأكيـد شـده اسـت    السـالم  عليـه بالندگي توأم آن دو، به دست مهدي موعـود  

  : فرمايد مي السالم عليه
 مقُـولَها عبِه عمفَج ادبوسِ الْعءلَي رع هدي اللَّه ضَعنَا ومقَائ إِذَا قَام   لَـتكَم و

مهلَامأَح چون قائم ما قيام كند خداوند دست رحمتش را بر سر بنـدگان   ٢؛بِه

تا پيروي هوس نكننـد و بـا يـك ديگـر     (پس عقولشان را جمع كند  ،گذارد
   .و در نتيجه خردشان كامل شود) اختالف نورزند

هـور، شـكوفا و   ، خـرد و افكـار مـردم در عصـر ظ    السـالم  عليـه بر پاية روايت امام باقر 
شود؛ اين يعني، پيوند عقالنيت و معنويت انسان و رسيدن  متمركز و اخالق آنان كامل مي

هـاي   يانـه و ايمـاني، ريشـه    به بصيرت اخالقي انسان در ساية بينش عميـق و دانـايي پارسـا   
در واقع . افزايد زدايد و بر معرفت و معنويت خود مي مفاسد و معايب را از درون خود مي

  : يابد ي تعليم و تربيت انسان، دو بعد اثرگذار در او، تقويت و رشد ميبرا
؛ يعنـي تربيـت و تزكيـه انسـان، رشـد فضـايل اخالقـي و انسـاني،         بعـد اخالقـي  . 1

  . گرايي انسان شكوفايي سرشت الهي، بندگی خداوند و معنويت
 بينـي او،  ؛ يعنـي تعلـيم و حكمـت آمـوزي انسـان، دانـايي و روشـن       بعد فكـري . 2

تقويـت خـردورزي و فهـم عميـق و واقعـي محاسـن        ،…ورزي در مبدأ و معـاد و  انديشه
  .اخالقي

گفتـه،   درباره چگونگي شكوفايي تعليم و تربيت گفتنی است که بر پاية روايت پـيش 
هـاي   پس از ظهور، بـا نفـوذ در دل و جـان و عقـل مـردم و هـدايت       السالم عليهامام زمان 

                                                 
 .54، ص تحف العقولحراني،  .١
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در اين  )وضَع يده(مقصود از دست . كند يت و راهنمايي ميپيامبرگونة خود، آنان را هدا
  . روايت، دست رحمت، هدايت و شفقت الهي بر بندگان است

هـاي رشـد و    ، همة موانع و آفـت السالم عليهدر حقيقت در عصر ظهور نيز امام مهدي 
ي و رشـد  برد و عقول آنان را به حد بااليي از شـكوفاي  ها را از بين مي تعالي عقالني انسان

افزون بر آنكه تزكيه و تهذيب نفـوس انسـاني و طهـارت جامعـة بشـري را در      . رساند مي
  .دهد هاي خود قرار مي رأس برنامه

ويژه در عصر ظهورـ امكان پـرورش و   از اين رو كليدواژه تعليم و تربيت اسالمي ـ به 
نتيجـه زدودن   گرايانه انسان، در پرتو رشد فراگيرفكـري و اخالقـي و در   شكوفايي كمال

تواند براي همة جوامع و  اين نگره مي. فردي و اجتماعي است یها ها و ناراستي ناهنجاري
گونـه كـه زمـان بعثـت نبـوي، عصـر        گذار باشد؛ همان همة اعصار، كاربردي بوده و تأثير

بصـيرت  «بعد كامل اين رويكرد . تعليم و تربيت نفوس و تزكيه و خرد پروري بوده است
، آشکار و نورافشـان خواهـد   السالم عليهت كه در دوران ظهور منجي موعود اس» اخالقي

  . شد
اما اين که چه سازوكارهايي براي دستيابي انسان به بصيرت اخالقي و شكوفايي تعليم 

آيـد   و تربيت در عصر ظهور وجود دارد؟ با مراجعه به روايات و منابع ديني به دست مـي 
الندگي معنوي و عقلي، سازوكارهاي بيان شـده و عصـر   كه براي دستيابي به اين رشد و ب

  . ها دانسته شده است ظهور، دوران شكوفايي و تعالي انسان در همه زمينه

  سازوكارهاي تعليم و تربيت مهدوي 

عصر ظهور، عصـر شـكوفايي و بالنـدگي انسـان، در پرتـو تعلـيم و تربيـت حقيقـی و         
هـاي گونـاگوني پديـد     وكارهـا و شـيوه  رسيدن او به بصيرت اخالقي است و آن بـا سـاز   

ترين آنها تربيت عقالني است؛ يعنـي، شـكوفاكردن عقـل و خـرد آدمـي       آيد كه مهم می
كـردن   و نيز بالنده) هاي ديني و عشق به مكارم اخالقي براي باور عميق و ژرف به آموزه(

  . فطرت و سرشت پاك آدمي و تزكيه نفس آلوده
  .ـ فكري در اين نظام قابل شناسايي و بررسی است در واقع چند مؤلّفه مهم اخالقي

  ـ انقالب بزرگ فرهنگي و اخالقي؛ 
  ـ باالبردن سطح دانايي و خرد ورزي انسان؛ 
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  كني عوامل تباهي فرد و اجتماع؛  ـ ريشه
  ها؛  ها و زشتي گرفتن از خرد در جهت شناخت مبدأ و معاد و نيكي ـ كمك

دادن بـه آنهـا بـراي دگرگـونی وضـع       گري مردم در جهت ـ كمك به قدرت انتخاب
  نابسامان خود؛

  ؛)تزكيه و تعليم مردم(رشد هماهنگ فكري و اخالقي انسان  ـ
  . …كردن اخالق مردم و آشناساختن آنان با فضايل انساني و ـ پاکيزه

هـای   الح گـروه ها از گرداب گمراهی و نـادانی و اصـ   روشن است براي نجات انسان
كار گرفته  هاي گوناگونی به مردی و كاستن از مشكالت پرشمار، بايد سازوكارها و شيوه

در عصـر ظهـور از همـة امكانـات و     . شود و از ابـزار و امكانـات مناسـبي اسـتفاده گـردد     
کردن محيط سالم  زيستي انسان و فراهم سازي اخالق و پاك سازوکارهای ممكن براي به

بهره گرفته خواهد شد و اين در پرتو عنايات الهي و شخصيت، توان و درايت و بلندمرتبه 
در ايـن قسـمت سـازوكارهاي برگرفتـه از     . شدنی خواهد بود السالم عليهويژة امام مهدي 

  : شود روايات و منابع ديني، ذكر مي

  شكوفاسازي عقول انساني. 1

عني، توجه ويژة دين به ترين راه رسيدن به بصيرت اخالقي، كمال فكري است؛ ي مهم
عقـل، پايـة   . بينـي او اسـت   شكوفاكردن خـرد آدمـي و بـاالبردن سـطح دانـايي و روشـن      

انسانيت، حجت باطني خداوند، وسيلة فهم و دريافت معـارف اعتقـادي و يكـي از منـابع     
شكوفاسازي و تربيت اين موهبت ارجمند پروردگـار،  . استنباط احكام فقهي اسالم است

  . ن آسماني، به ويژه دين اسالم بوده استپيام همة اديا
هايی به اين بعد از كمال فكري و عقلي بشـر ـ كـه در     ازاين اشاره شد در روايت پيش

  . عصر ظهور در حد بااليي خواهد بود ـ اشاره شده است
گونه تعبيرهـا كنايـه از تربيـت امـت اسـالمي بـه دسـت امـام قـائم           رسد اين به نظر مي

، به جهت آن است كه مردم سر را مركز )سرها(» رؤوس«بهره از واژة  است و السالم عليه
كنـد كـه    برسرنهادن، كنايه از تربيـت اسـت و فرقـي نمـي     دانند و دست خرد و انديشه مي

؛ زيرا قانون مهدوي، همان قانون الهـي اسـت و   السالم عليهخداوند مربي باشد و يا مهدي 
بدين ترتيب نتيجة طبيعي و مطلوب . باشد ه ميتربيت او، آيت تربيت پروردگار بلند مرتب
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   ١.نشيند ها است ـ به بار مي ها و تكامل انديشه آمدن عقل تربيت ـ كه عبارت از گرد
هـا و افكـار و    نهادن بر سر بندگان خدا، به معناي تربيـت و اعـتالي انديشـه    پس دست
ت درسـت باشـد؛ در   ها است كه اگر همراه با رشد اخالقي و تزكيه و تربي عواطف انسان

پرورش . آورد و او را به سرمنزل مقصود رهنمون ميشود پديد می» بصيرت اخالقي«انسان 
و بـاالبردن سـطح دانـايي و بصـيرت او، روشـی      ) تربيـت عقالنـي  (خرد و انديشة آدمـي  

تأثيرگذار و باارزش در رشد و شكوفايي معنوي او است كـه بـر پايـة روايـات در عصـر      
  . شدظهور محقق خواهد 

  سازي جامع فرهنگ  .2

عصر ظهور، دوران گسترش فرهنگ سالم و انساني در همة سـطوح جامعـه و زدودن   
هـاي   همچنـين عصـر فعاليـت   . ها و آداب و رسوم ناسالم و غير مفيد است خرافات، پيرايه

هاي جامعه، از طريق فرهنگي  گستردة فرهنگي است؛ يعني، بعضي از مشكالت و كاستي
، قابل حـل اسـت و اقـدامات حكومـت جهـاني نيـز،       )اهي بخشي و ارشاديتبليغي و آگ(

ها به عمق و زشتي مفاسد  در اين برهة نوراني، انسان. بيشتر ماهيت فرهنگي و ارزشي دارد
گردند و ايـن   زار مي ها بي برند و از آلودگي هاي فكري و عملي پي مي اخالقي و كژتابي

اسـت؛  » فرهنـگ سـازي جـامع   «و يا » تر دينيفرهنگ بر«فقط در ساية گسترش و تعميق 
يابـد و ماهيـت امـور فرهنگـي      يعني، فرهنگ سالم دينـي در همـة سـطوح گسـترش مـي     

  . شود مي

  هاي دروني پااليش ناپاكي  .3

اين دو از نظر . مطرح شده است» تزكّي«و » تزكيه«در قرآن، پااليش دروني، با عنوان 
از آنچـه كـه بايـد از آن پـاك شـد و از نظـر        شـدن  نمودن و يا پاك لغوي به معناي پاك

ترين هدف پيـامبران،   بزرگ. ها است ساختن نفس از شرور و آلودگي اصطالحي، پاكيزه
هـا و   هـا را از زشـتي   آنان آمدند تـا جـان انسـان   . تهذيب و تزكيه نفوس انساني بوده است

آنـان  . ش دهنـد ها و مكارم اخالقي را پرور صفات حيواني پاك و پاکيزه سازند و خوبی
ها درس خودسازي بياموزند و در طريق شناخت اخالق زشت و كنترل  آمدند تا به انسان

                                                 
  .460، ص تاريخ پس از ظهورسيد محمد صدر، : ك.ر. ١
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  .كارشان باشند هاي مخرب نفساني، يار و مدد و مهار اميال و خواسته
هاي پيامبرانة  ها است؛ هم با برنامه عصر ظهور به راستي، دوران تزكيه و پاکيزگی جان

  . دادن مردم به آن دن و سوقامام زمان و هم با آگاهان

  شكوفايي سرشت انساني . 4

آيند و هر چند داراي غرايـز و   ها، بر سرشت پاك و فطرت الهي به دنيا مي همة انسان
تـر   تـر و مانـدگار   نيروهاي غريزي هستند؛ اما ملكات انساني و نيروهاي قدسي آنان قـوي 

اگري و شيطنت ابليس نشود، اگر انسان زير پرورش درست قرار گيرد و دچار اغو. است
مانـدن بـر سرشـت     پس باقي. اي دارد توانايي رشد و بالندگي روحي و معنوي فوق العاده

تـرين راه بـراي رسـيدن انسـان بـه       پاك يا بازگشت به اين سرشت و سيرت الهي، بايسـته 
ايـن اصـل   . هـاي انسـاني اسـت    كمال و تعالي واقعي، رشد روزافزون و شكوفايي واقعيت

كـردن   ، ركن پايدار انديشة مهدويت و از سازوکارهای مهم پرورشی، بـراي بيـرون  مسلّم
  . است» بودن قدسي«و » طهارت«انسان از مادي محض و رساندن او به اوج 

  هاي اخالقي ترويج و تثبيت ارزش  .5

هـاي اخالقـي و مكـارم انسـاني و      ، فرآيندي است كه به انتقال آمـوزه »هنجارپذيري«
هـاي   ، ارزش)پـذيري  همچـون جامعـه  (در اين فرآينـد  . شود افراد منجر مي تثبيت آنها در

هـاي عالقـة    ها از آنهـا، زمينـه   كردن انسان گردند و ضمن آگاه اخالقي تبيين و تشريع مي
پـذيري   تـرين ويژگـي هنجـار    مهـم . سـازند  قلبي آنان و كشش دروني به آنها را فراهم مي

ي و تالش براي گسترش و حاكميت اين اصـول  انسان، فهم و پذيرش قوانين ثابت اخالق
  . شدن به اصول ارزشي و پايبندي با معرفت به آنها است؛ يعني، آراسته

هاي اخالقي و آگاهي بخشي  ، حاكميت ارزشالسالم عليهترين برنامة امام مهدي  مهم
   .به مردم است

  كنترل و نظارت فراگير  .6

را دگرگون كرد و آنهـا را در مسـير اصـالح و    ها  براي اينكه بتوان باور و رفتار انسان
گذار براي او ارايه نمـود و در ضـمن    اي پايدار و اثر سازندگي واقعي قرار داد، بايد برنامه

افزون بر اين، بايد . هاي وي داشت شكني آن، نظارت فراگير و كاملي بر رفتارها و هنجار
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ي داشـت و در صـورت   هـاي تربيتـي و اصـالحي، مراقبـت جـد      بر حسـن اجـراي برنامـه   
همچنـين در اجـراي   . اسـتفاده كـرد  » تنبيـه «و » انـذار و تخويـف  «ضرورت، از سـازوکار  

، جـديت بـه خـرج داد و در برابـر طغيـان و      )هـاي گونـاگون   در زمينـه (دستورات دينـي  
  . شكني كوتاه نيامد قانون

مـؤثر   هاي فرهنگي، تحت انضباط و نظم ديني قرار گيرد، بسيار در صورتي كه برنامه
ها، به صـالح و   اين نظارت فراگير براي هدايت و رهنموني انسان. و كاربردي خواهد بود

تقوا و جلـوگيري از هنجـار شـكني و افسـادگري در عصـر ظهـور، بـا ظرافـت خـاص و          
  .اي فراگير صورت خواهد گرفت برنامه

  تقويت باورهاي اعتقادي و ايماني  .7

سان بتواند اعمال و رفتار درست و با اعتدالي بـروز  بر پاية اين سازوكار، براي اينكه ان
اش استوار و فخيم گردد؛ يعني، تـا انسـان شـناخت     دهد، بايد زيربناهاي فكري و معرفتي

، نداشـته باشـد و   )ويژه يکتاپرسـتي  به(درست و باور عميقي نسبت به مباني اعتقادي خود 
ه سـمت كمـاالت واقعـي خـود     آنها را با دل و جان نپذيرد، كمتر هنجار پـذير شـده و بـ   

پس رشد فكـري و اخالقـي بشـر، مترتـب بـر تعميـق باورهـاي دينـي و         . كند حركت مي
. است) امامان(و راهبران طريق ) انبيا(آشنايي عميق با آغاز و فرجام خود و حامالن وحي 

 ، جايگزيني توحيد، به جايوآله عليه اهللا صلیترين برنامه رسول اكرم  همان گونه كه مهم 
  . شرك و بنيادنهادن تمدن توحيدي بود؛ آن هم با تغيير در باورهاي اعراب جاهلي

  ايجاد غناي واقعي در بشر  .8

ها و فروكاسـتن از آمـال    يكي از سازوكارهاي مهم در تغيير و تحوالت روحي انسان
. هـا اسـت   ي فزاينده دنيوي و تجمالتي، استغناي روحـي انسـان   ها مادي صرف و خواسته

هاي فكري و دروني مردم، توجه به نيازهاي اصيل و فطـري و مانـدگار،    رفتن ظرفيتباال
هــای گونــاگون و فزاينــدة مــادي و غريــزي،  هــا و خواســته آوردن ســطح خواســته پــايين

. انـد  نيازی روحي و معنـوي  هاي بی نشانه… قرارندادن امور پست و زودگذر و دراولويت
هـا   ها و ناهنجـاري  ، عامل حل بسياري از كاستياينها با مديريت و هدايت دقيق و درست

  . خواهند بود؛ امري كه در عصر ظهور به صورت كامل و تمام محقق خواهد شد
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  سازي اخالق كارگزاران  به  .9

های تأثيرگذار در رشد فكري و اخالقي مـردم، تقـدم اصـالح رفتـاري و      يكي از راه
اگر كارگزاران امور، . ديگران استمعرفتي بازيگران عرصة سياست و مديريت جهان بر 

از نظر اخالقي سالم و پاك باشند و در عمل به وظايف خود از راه حق، عدالت و اعتدال 
هاي اخالقي و رفتاري جهـان كاسـته خواهـد     بسياري از انحرافات و كژتابي ،بيرون نروند

  . شد و مردم نيز پيرو آنان خواهند بود
زاران و مـديران و مجريـان، نظـارت بـر آنهـا و      سازي اخالق كـارگ  گام نخست در به

   .شكني و هنجارناپذيري آنان است گيري در برابر قانون سخت
» ــديين …اَلمهســاكبِالم حــيمــالِ ر ملَــي العع بــر  …الســالم عليــهمهــدي  ١؛شَــديد

   ».گيرد و بر بينوايان بسيار مهربان است کارگزاران سخت مي

   حاكميت انديشة قرآني  .10

اي سـالم و آبـاد، انسـاني فرهيختـه و      قرآن، برنامه فراگير و كامل براي ساختن جامعه
هاي وحيـاني قـرآن، بـه عنـوان      وجود آموزه. اي رو به رشد و مترقي است متعالي و آينده

گـر نفـوس و    ها و افكار و تربيـت كننـده و اصـالح    مبنا و معيار درستي و نادرستي انديشه
  . ها در هر سطح و منزلتي است و نجات همة انسانها، عامل رستگاري  دل

 السـالم  عليـه در بـارة اينكـه امـام مهـدي      السـالم  عليهازاين اشاره شد امير مؤمنان  پيش
  : فرمود كند،  قوانين را مطابق با قرآن مي

ي علَى يعطف الْهوى علَى الْهدى إِذَا عطَفُوا الْهدى علَى الْهوى و يعطف الرَّأْ
خواهش نفسانى را به هدايت آسـماني   ٢؛ الْقُرْآنِ إِذَا عطَفُوا الْقُرْآنَ علَى الرَّأْيِ

ــابع هــوي        ــد، و آن هنگــامى اســت كــه ـ مــردم ـ رســتگاري را ت بازگردان
اند، و رأي آنان را پيرو قرآن كند، و آن هنگـامي اسـت كـه قـرآن را      ساخته

  . اند تابع رأي خود كرده

                                                 
  . 207، صبشارة المصطفيعماد الدين طبري، . ١

  .۱35ص ،۱38سيد جعفر شهيدي، خطبه: ، ج البالغه، ترمجه)ق ۴۰۶/ د(حممد بن حسني شريف رضی  .٢
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  ها و الفت انسان وحدت  .11

پارگي فرهنگي  ورزي نسبت به هم، چند ها از همديگر و كينه دوري و اختالف انسان
هـا و هنجارهـاي گونـاگون     گون و چندگانه، ارزشها و اهداف ناهم و عقيدتي، خواست

. از تهديدات مهم جامعه بشري و عامل ركود و خمودگي فكري و فرهنگـي اسـت  … و
هـاي مـذهبي،    شكاف(ها هرچه باشد و به هر شكلي صورت گيرد  علت تنازع وتفرقه انسان

اي به فراخناي زندگي بشري دارد و بسـياري   ، تاريخچه)…فرقه اي، قومي، زباني، نژادي و
يكـي از  . ثمـرة آن اسـت  … هـا و  هـاي فرسايشـي، تجـاوزگري    جـويي  هـا، سـتيزه   از جنگ

ديگر، تـأليف قلـوب، تعميـق    هـا بـه همـ    هاي اساسي پيامبران، نزديك سـاختن انسـان   برنامه
هـا بـه سرشـت و     مهرورزي و محبت است؛ يعني، تشكيل امت واحده و بازگرداندن انسـان 

هـا، يـك فرهنـگ و آيـين      در پرتو اين اتحاد و همدلي است كه انسـان . سيرت واقعي خود
هـا در   اگـر انسـان  . واحد را پذيرا بوده و يك هدف و برنامه براي زنـدگي خواهنـد داشـت   

… هـاي فرهنگـي و سياسـي و    هـا و تعـارض   واحد جهاني گرد هم نيايند و بر تنـازع جامعه 
ها همچنـان   پافشاري كنند، هيچ برنامه تربيتي و فرهنگي مؤثر نخواهد بود و مشكالت انسان

  . باقي خواهد ماند
گيـري امـت واحـده و فـرو كاسـتن از       پس الزمة رشد فكري و اخالقي مردم، شـكل 

پاره است؛ امري كه در عصر ظهور  هاي چند افكار متفاوت و ارزشها،  ها، ستيزش جدايي
امير مؤمنـان  . گردد برطرف مي… ها و مذاهب و مورد توجه بوده و همة اختالفات، كينه

؛ثُم يجمعهم اللَّه علَى أَمرٍ واحد …يقُوم قائمنا «: فرمود السالم عليه
گـاه كـه قـائم مـا      آن ١

 السـالم  عليـه و امام صـادق   ».آورد را بر يك فكر و مرام و احد گرد ميهمه … قيام كند
هـا و   گی و پراكنـدگي را از ملـت   چنددسته٢ ؛لَيرْفَع عنِ الْملَلِ و الْأَديانِ الاخْتلَاف«: فرمود

كنـد و بغـض و    آن حضرت الفـت و دوسـتي در دل مـردم ايجـاد مـي      ».دارد اديان بر مي
   : در اين باره فرمود السالم عليهامام صادق . سازد خصومت را برطرف مي

                                                 
  .11، ح206، ص الغيبةنعماني،  ابن ابي زينب .١

  . 1، ص53، جبحار االنوارمحمد باقر مجلسي، . ٢
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هـاي گونـاگون الفـت ايجـاد      بـين قلـب  … ١؛يؤَلِّف اللَّه بـينَ قُلُـوبٍ مخْتَلفَـة    و …«
  ».كند مي

هاي بنـدگان   ها از قلب كينه٢؛لَذَهبت الشَّحنَاء منْ قُلُوبِ الْعباد «: و امير مؤمنان فرمود
  ». رود مي

  شدن تعليم و تربيت گيري و همگانيفرا .12

ها، فراگيري  هاي ارزشمند در تربيت و بالندگي اخالقي و روحي انسان يكي از انگاره
و شمول آن به همة افراد اجتماع است؛ يعني، همگان بايد در سـطوح و مراحـل مختلـف    

و هاي تربيتي و اخالقـي برخـوردار شـده و بـه تزكيـه و تهـذيب نفـس         زندگي، از برنامه
هايي از اجتماع ـ ولو اندك ـ از طهارت  اگر بخش. آموزي و خردورزي بپردازند حكمت

هاي تربيتـي   بهره باشند، آن را به تباهي كشانده و مانع تأثير برنامه نفس و اخالق فاضله بي
گر، خود از موانع اصـلي تعلـيم و تربيـت     تر از آن، افراد هنجار شكن و تباه مهم. شوند مي

بـه همـين   . آينـد  اره درصدد انحراف و اغواي ديگران و افساد جوامـع بـر مـي   بوده و همو
جهت تعليم و تربيت واقعي، آن است كه دربرگيرنده همة افراد بشر بوده و براي همگان، 

  .كارهاي مناسب اصالح و بازسازي اخالقي ارائه دهد راه
برگيرنـده همـه   در عصر ظهور، تعليم و تربيت، جهاني، فراگيـر و كارآمـد بـوده و در   

كسـي نيسـت كـه از    . شود مي …هاي سنّي، فكري، اعتقادي، سياسي، جغرافيايي و گروه
  . بهره باشد و همچنان بر تباهي و ناراستي خود باقي بماند ها بي گري و تربيت اين هدايت

برابرشـدن   کـه در برخـی روايـات سـخن از چنـدين     است ای  اين فراگيرشدن به گونه
نسبت داده شده کـه   السالم عليهدر روايتی به امام صادق . آمده استدانش بشری به ميان 

  : فرمود
     رِف عـي انِ فَلَـمزْء لُ جـ الرُّسـ بِه تاءا جم يعمزْءاً فَجشْرُونَ جع ةٌ وعبس لْمالْع

ةَ و الْعشْـرِينَ   النَّاس حتَّي الْيومِ غَيرَ الْجزْءينِ فَإِذَا قَام الْقَـائم أَخْـرَج الْ   سـخَم

                                                 
، ص 2، جكمال الدين و تمام النعمة؛ شيخ صدوق، 2، ح333، ص 1، جكافي محمد بن يعقوب كليني، ..١

  . 7، ح646

  . 426، ص 2، جالخصالشيخ صدوق، . ٢
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؛جزْءاً فَبثَّها في النَّاسِ و ضَم إِلَيها الْجزْءينِ حتَّي يبثَّها سبعةً و عشْرِينَ جزْءاً
١ 

اند دو جزء بوده و مـردم تـا بـه     جزء دارد، همة آنچه پيامبران آورده ۲۷علم، 
جـزء   ۲۵ائم بـه پـا خيـزد،    وقتـي قـ  . دانند امروز بجز اين دو جزء، چيزي نمي

سازد و اين دو جزء را هـم   ديگر علم را بيرون ساخته، در بين مردم منتشر مي
  .رسد جزء مي ۲۷افزايد تا به  بدان مي

بود بررسی شرايط همگـانی حکومـت جهـانی     ناگفته نگذرم اگر اين روايت هم نمی
   .دهد رشد علمی شگرفی را نويد می السالم عليهحضرت مهدی موعود 

هـای   آوری های آن با فـن  های مفصل بررسی ماهيت آن دانش و تفاوت البته در بحث
  . بشری در عرصه علم امری بايسته است که از حوصلة اين نوشتار بيرون است

                                                 
، 52، جبحـاراالنوار محمـد بـاقر مجلسـي،     ؛841، ص 2، جائحالخـرائج و الجـر  قطب الدين راوندي،  .١

  .336ص
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  خودآزمايي

 .هاي پيامبران چيست؟ توضيح دهيد از نگاه قرآن در نظام تعليم و تربيت يكي از رسالت. 1

 .آيات و روايات را توضيح دهيد جايگاه عقل از نگاه. 2

  .هاي مهم اخالقي ـ فكري نظام مهدوي را توضيح دهيد سه مورد از مؤلفه. 3

 .چهار مورد را توضيح دهيد ؛دهرسازوكارهاي تعليم و تربيت مهدوي را نام ب. 4

  .تحليل خود را از چگونگي گسترش دانش در حكومت مهدوي بيان نماييد. 5
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  درآمد پيش

شناسـان و انديشــمندان غربــي دربـارة مباحــث مهــدويت و   بسـياري از شــرق 
مباحـث گونـاگون و    ،وگـو پرداختـه   مفاهيم مربوط به آن، به بحث و گفـت 

سـتقيم بـه مباحـث    مای گونـه آنهـا، بـه  از  خیبر .اندپرشماری را مطرح کرده
هـای اسـالمی   پرداخته، آن را از ديدگاه اعتقادي مسلمانان و بر اساس آموزه

ديدگاه از نه را و موعودباوری ي گراي منجي و برخی ديگر. اندبررسي نموده
طبيقـی  ای ت و بـه گونـه  از نگـاه ديگـر اديـان    بلکـه   ای خـاص، به گونه اسالم

ايـن دسـته از انديشـمندان بـا وجـود آنکـه مسـتقيم دربـاره          .اندکرده بررسی
، يگرايـ  منجـي آن را در ضمن مباحثی چـون  ولی  ،اند مهدويت سخن نگفته

، بحـث و  ي، نجات، بازگشت مسـيح، ارض ملکـوت، و امثـال آن   گرايهزاره
تـوان در  رو مباحث آنان نيز دارای ارزش اسـت و مـی  اند، از اينبررسی کرده

  .پژوهي از آن بهره گرفت عرصة مهدويت

-بـی  ١.در اين درس تالش شده تا به صورت کوتاه به اين بحث اشـاره شـود  

تريد بررسی ابعاد اين بحث نيازمند مراجعه بـه منـابع گسـترده اسـت کـه در      
ندان به منابع تفصـيلی  متوان بدان پرداخت و الزم است عالقهيک درس نمی

  .مراجعه کنند

  تعاريف متفاوت از واژة شرق

 هـا  ديـدگاه غربـي   ازو  ٢.اسـت شـدن  و تابـان  آمـدن آفتـاب  برشرق در لغت به معناي 

                                                 
هاي آقايان دكتر سيد رضي موسوي گيالني و حميد سـعادت نوشـته شـده     اين درس با بهره از نوشته .١

  .است
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اروپـا قـرار دارنـد و بـه سـه بخـش        ةقـار  شـرق كه در است كشورهايي  ةهم دربرگيرندة
ديـن   بـين  ،دي جغرافيـايي بنـ  در ايـن تقسـيم  . گـردد  و دور تقسيم مـي  نزديك ،خاورميانه

 واقـع در . نشـده اسـت  فـاوتی ديـده   و امثـال آن ت  ژاپنيچيني،  اديان هندي،اديان ، اسالم
نـه بـر    ،اي اسـت  منطقـه جغرافيا و شرايط  پايةتعريف شرق از ديدگاه غربيان، تقسيمي بر 

  . هافرهنگ، آداب و سنت پاية
و براي يـك انديشـمند    استقسيم جغرافيا بهترين ت پايةبر  تقسيمبايد گفت  ،براينبنا

هـا و   شـاخه  سـبب مـذهب و ديـن،    پايةصدد شناسايي شرق است، تقسيم بر  درغربي كه 
ويـژه  يك نام  زيرتوان به جز جغرافيا  ها را نمي كه آن شود مي گونی گونههاي  بندي دسته

  .تر باشد، بهتر است و شاخص تقسيم كالن پايه ،است كه هر چه روشنقرار داد و 
جنبـة  غـرب بـه    معنـاي شـرق و   ةدربـار  هايـدگر ماننـد  اي از فيلسوفان غربي  پاره بتهال

تـاريخ  «: گويـد  كننـد، وي مـي   جغرافيايي آن نظر ندارند و به مفهوم فلسفي آن اشاره مـي 
درک خاصي از وجود  وي بر اين باور است، غرب  ١.»مغرب، تاريخ مغرب حقيقت است

انگاري انجاميده است، درکي از وجود که مبتنـي   عبير نيچه، به نيستدارد، درکي که به ت
هانري كربن كلمه شرق و غرب در واقع وي به مانند  ٢.بر درک تکنولوژيک از آن است

استعمال واژه  آنان .كند را در معنايي غير متداول به معناي طلوع و غروب حقيقت معنا مي
گيري تمدني خـاص در   ها، به معناي شکل رزميناي از س غرب را در برابر شرق براي پاره

و بـر  گرفتـه اسـت   دانند که در برابر تمدن شرق قـرار   کشورهاي اروپايي و امريکايي مي
در برابر واژه " مسيحيت"هاي اروپايي با مفهوم و واژه ديني  خالف قرون ميانه که سرزمين

 پايـة بنـدي بـر    تقسـيم شدند، پس از رنسـانس ايـن    از کشورهاي اسالمي جدا مي" اسالم"
بـر ايـن   . بـود  مدرنيتـه همان مفهـوم  غير مذهبي داد که اي  ويژگيمذهب جاي خود را به 

بر اروپـا   افزونمفهوم غرب به معناي تمدن غرب در برابر تمدن شرق قرار گرفت و  پايه،
  . گيرد در بر می، بودند  را که اين انديشه را پذيرفته يکشورهاي همة

اهمگونی تمـدن غـرب و تمـدن شــرق پـس از رنسـانس، تفـاوت در دو نگــاه و دو       نـ 
رويکرد به جهـان هسـتي اسـت و نـاهمگونی فقـط در ابـزار و يـا وسـايل مـدرن نيسـت،           

                                                 
  .167، ص ق شناسيسير تاريخي و ارزيابي انديشه شرمحمد دسوقي، . 1

  . 12، ص در باره غربرضا داوري،  .2
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ای که با ورود ابزار مدرن، اين تفاوت و شکاف ميان دو تمـدن و دو فرهنـگ پـر     گونه به
  . نخواهد شد

  شناسي در فرهنگ لغت شرق

و در  رفـت در فرهنگ انگليسي اكسفورد بـه كـار    شناسي براي نخستين بار شرق ةواژ
در فرهنــگ . گرديــد همــين واژه در فرهنــگ علمــي فرانســه درج  مــيالدی،١٨٣٨ســال 

مـيالدی در ايـن   ١٨١٢كه تا سـال   ١شناسي يا خاورشناسي انگليسي آكسفورد، كلمه شرق
و پـژوهش در بـارة كشـورهاي    فرهنگ مورد استفاده قرار نگرفته بود، به معنـاي مطالعـه   

 و سـرزمين هنـگ،  ربه مطالعه و پـژوهش در ف شرقي، براي كساني استفاده شده است كه 
خر أاز اينكـه در قـرون متـ    پـيش ولـی  . دختنـ پردا كشورهاي مشرق زمـين و آسـيايي مـي   

ها به نام يك رشته علمي و پژوهشي  شناسي در فرهنگ لغت و در دانشگاه اصطالح شرق
در واقـع زمـاني   . اي، متداول و رايج بوده اسـت  ها پيش، شغل و حرفه ز قرن، ابه کار رود

شـدند و بـه تحصـيل علـم،      ميهاي اسالمي  اي از انديشمندان غربي وارد سرزمين كه پاره
اي  شناسـي، حرفـه   پرداختند، مسـأله شـرق   نويسي و ديگر امور مي سير و سياحت، سفرنامه

  .است رايج نبوده شناسي قاصطالح شر ،در آن دورانبوده است، هر چند  مشخص

 شناسي تعريف اصطالحي شرق

ارزشمند هاي  ورزان و پژوهشگران غربي يکي از حوزه شناسي از ديدگاه انديشه شرق
حوزه، اديان، آداب و رسوم، فرهنگ و تمدن شـرقي را در   اين. دآي شمار مي پژوهشي به

شود؛ از ايـن   تاريخ اسالم محدود مي تسامح در مفهوم آن، به اسالم و گيرد و گاه با برمي
  .گويند شناس نيز مي اسالم شناسان غربي، مستشرق يا شرق رو به

اصطالح، محققّي غربي است که شرق، متعلق شناسـايي اوسـت و بـراي     مستشرق در
کند و در بارة ابعاد گوناگون فرهنگ و تمدن شرق به مطالعه  شرق سفر مي اين منظور به

 .گويند "شناسي شرق" دار اين وظيفه است و به دانشی كه عهده " پردازد تحقيق مي و

هاي جديد، اين اصطالح به آن دسته از محققان مسلمانی که در  ناگفته نماند در دوره
هـاي متفـاوت تمـدن شـرق      کننـد و بـه پـژوهش دربـارة عرصـه      جهان غرب زندگي مـي 

                                                 
١. Orientalism  
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هاي شرقي هستند و به يکي از  شود؛ چه آنان که متولد سرزمينپردازند، نيز اطالق می مي
اديان شرقي وفادارند، و چه آنان که متولد کشورهاي غربي هستند و پس از تحقيق، پيرو 

  .اند يکي از اديان شرقي شده

  )شناسان غربي اسالم(تقسيم بندي مستشرقين 

با توجه به آنچه بـه اختصـار گذشـت، اسـالم شناسـان غربـي را بـه سـه دسـته تقسـيم           
  : کنيم مي

شناس هستند؛ يعني آن دسـته از انديشـمندان    آنها که به معني دقيق کلمه، شرق )فال
  .اند غربي غير مسلمان که در بارة انديشه، تمدن و فرهنگ شرقي پژوهش نموده

اي از انديشمندان غربي که پس از تحقيق درباره اسالم، به اسالم گرويده و  دسته )ب
 .رنه گنون و مارتين لينگر: اند مانند گذارده آثاري را در اين راستا از خود به جاي

ولـی در غـرب اقامـت گزيـده و در      ،انديشمندان مسلمان که اصالتاً شرقي هستند )ج
اي  اند بـه گونـه   مراکز علمي به تحقيق و تدريس پيرامون تمدن و فرهنگ شرقي پرداخته

هـا و   ا و دانشـنامه هـ  المعارفه که در چند دهه اخير بسياري از نويسندگان و محققان داير
مدرسان مراکز علمي در زمينه اسالم و تمدن شرقي، نوعـا از ايـن دسـته هسـتند؛ افـرادي      

  .و حامد الگار جاسم حسين، ساشدينا: مانند
ولـی بـه واسـطه زنـدگي      ،توان از مصاديق واقعي مستشرقين دانست اين گروه را نمي

بـه موضـوعات مختلـف،    متمادي در فرهنگ غـرب و آشـنايي بـا روش و نگـرش آنـان      
شناسـان   رسد اين نوع تفکيک ميـان اسـالم   به نظر مي .اند ويژگي افراد بومي را پيدا کرده

هـاي اسـالمي ارائـه     هـاي آنـان دربـاره آمـوزه     غربي، تصوير بهتري را از خاستگاه انديشه
هاي اسالم  شناسان درباره رويداد هاي شرق ها و کاوش بررسي محتواي نوشته .خواهد داد

هـاي آن را   ويژه شيعه و تشيع، انگاره و نظام فکري تحليلي آ نان و شاخصه و مسلمانان، به
طبيعتا نظام فکري تحليلي حاکم بر انديشه ايـن ديـن پژوهـان نيـز      .روشن خواهد ساخت

همين عامل باعث گرديده تا آن دسته از اسـالم   .ها خواهد بود متأثر از محيط پيرامون آن
ها در محافل علمي غرب حضور  ولی سال ،التا شرقي و مسلمان بودهشناسان غربي که اص

 .اند، از لحاظ روش تحقيق در موضوعات اسالمي به دو دسته ديگر نزديک شـوند  داشته
گرايــي، دقــت نظــر، روش منــدي، انســجام و پيگيــري، از   از ايــن رو معمــوال تخصــص
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  .ادشده استهاي علمي مشترک ميان هر سه دسته از اسالم شناسان ي ويژگي

 هاي ورود مستشرقين به موضوع مهدويت برخي زمينه

 جاذبه فرهنگ و تمدن اسالمي )الف

که مستشرقين از  تمدن مشرق زمين، به ويژه تمدن اسالمي، به حدي بوده است ةجاذب
موضـوعاتي کـه    از .انـد  کـرده  شناسي اظهـار گـرايش   ديرباز، براي ورود به عرصه اسالم

تمدن اسـالمي اسـت کـه از     اند فرهنگ و اسان غربي به آن پرداختهشن مستشرقان و اسالم
اسـالم، عرفـان اسـالمي، قـرآن      توان به فلسفه اسالمي، کـالم، تـاريخ   هاي آن مي شاخصه

  .تمدن اسالمي اشاره نمود پژوهي، حديث، ملل و نحل و ديگر علوم مربوط به
 ت نظـر و کـاوش اسـالم   هاي اسالمي که مورد دق از نخستين و مهم ترين حوزه البته 

قـرآن   انـد،  شناسان غربي قرار گرفته و بزرگترين دين پژوهان غربي بـه آن توجـه نمـوده   
ولی ديگر موضوعات نيز همواره مورد توجه آنان بوده است؛ به طـوري   ،باشد شناسي مي

شد تـا بـه بعضـي از موضـوعات بيشـتر توجـه        حوادث و اتفاقات موجب مي که بعضي از
 .کنند

  ف استعماري و تبشيرياهدا )ب

زدن بـه اسـالم و    گروهي بر اين باورند که اهداف تبشيري و استعماري با هدف ضربه
هـاي اصـلي در گـرايش مستشـرقين بـه       ايجاد تفرقه در بين امت اسالمي يکـي از انگيـزه  

طور معمول از طريق مؤسسـات و بنيادهـايي    شناسان، به اين شرق .شناسي بوده است اسالم
انـد   ای بـوده  طور عمده وابسته به مذهب و انديشـه  شدند و به شناسي گسيل ميبراي خاور

شناس برجسته،  هميلتون گيب، شرق. که مخالفت با اسالم را براي آنان درپي داشته است
اي از خاورشناسان بر اين باور است که بعضي از آنان گاه خـود را در موضـع    درباره پاره

ه تمدن و مذهبشـان برتـر از تمـدن شـرقيان اسـت دربـاره       ديدند و با اين تصور ک برتر مي
 .اند هاي نادرست و ضعيفي ارائه داده تمدن و فرهنگ اسالمي قضاوت

طور عمده  ولی به ،نيست شناسان غربي، هر چند دور از حقيقت اين نوع نگاه به اسالم
نـد؛ ولـي   ا کـرده  فعاليـت مـي   مربوط به شرق شناسان اوليه است که به نام مبلّغان مسـيحي 

 .تر شده است تر و علمي همدالنه شناسان غربي حتي غير مسلمان امروزه، نگاه اسالم
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هـايي   اين عين بي انصافي است کـه پيشـرفت  : در اين باره معتقد است هميلتون گيب،
که در ساليان اخير در ميان مبلغان مسيحي حاصل شده است و در نتيجه، آنان بر خـالف  

م و خشن اصول ظاهري، با همدردي و همدلي در عمق تجارب سابق، به جاي مطالعه خا
  .اند را ناديده بگيريم مذهبي مسلمانان فرو رفته

  هاي اسالمي نگاه انديشمندانه به آموزه )ج

شناسـانه غربيـان بـه     طور کلي، و تالش اسالم شناسي به بر خالف نظر افرادي که شرق
اي  دانند، عـده  مي ه تضعيف دينطور خاص را يک حرکت حساب شده استعماري و ماي

اسـالمي و بـه تبـع آن،     که توجه غرب به تمدن شرق و به ويژه تمدن بر اين باورندديگر 
بـر اهـداف اسـتعماري     هاي اسالمي، محصول يک نگاه علمي و تحقيقي است که آموزه

  . بهره برداري کرده است هايي از آن تقدم داشته است؛ هر چند که استعمار در دوره
او  .شـرق شناسـي، از جملـه معتقـدان ايـن نظريـه اسـت        وارد سعيد، مؤلـف کتـاب  اد

  : گويد مي
 شناسي مولد يک سلسله عاليقي است که از طريق وسايلي همچون اکتشـافات  شرق

نـوعي   مخفيانه، تجديـد سـاختار زبـان شناسـانه، کـاوش روان کاوانـه، توصـيف يـا بيـان         
 .خواست يا نيت و قصد است

بـرداري از علـوم    غرب به مرحله جديدي از شکوفايي علمي و بهـره همزمان با ورود 
توجـه انديشـمندان قـرار     مشرق زمين، مباحث ديني نيز به همراه ساير علوم انساني مـورد 

 .گرفت

پس از نهضت نو علمي در اروپا از سده پانزدهم و شانزدهم ميالدي به اين طرف، که 
هـاي علـوم    هـا و شـعبه   رب زمين، همـه رشـته  ها و مراکز علمي مغ به تدريج در دارالفنون

بشري مورد توجه و اقبال و تحقيق و تدقيق قرار گرفت، علم مشرق شناسـي و تحقيقـات   
راجع به کليه شئون علمي و اجتماعي و لغوي و فلسـفي و دينـي و آداب و اقـوام مشـرق     

 .زمين نيز رو به تکامل گذاشت و مانند ساير فنون، مطرح انظار علما گرديد

اند يـا   اسالم پرداخته اسالم شناسان غربي، چه آنها که به صورت تحقيقي و عالمانه به
اي به مباحث کالمي و تـاريخي،   ويژه اند، توجه آنها که مغرضانه در اين وادي وارد شده

 .اند اسالمي داشته هاي مخصوصا موضوعات مورد اختالف فرقه
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توجه به اسالم و تشيع به صـورت   گرديد تا ها شرايط خاص، باعث مي در برخي زمان
برخي صاحب نظران برآنند که غربيـان در زمـان    .تر در دستور کار آنها قرار بگيرد جدي
با مکتب تشيع آشنا شدند و به بررسي آن پرداختند  )قرن پنجم هجري(هاي صليبي  جنگ

يـان  آشـنايي غرب …اي به مطالعه درباره آن روي آوردنـد  و در دوره صفويه به شکل ويژه
هاي فراوان دربـاره تشـيع،    ها و سفرنامه با شيعيان ايران و ديگر مناطق و پديد آمدن کتاب

ها به آرامـي بـه آثـار و     اين نوشته. هاي غربيان را در اين باره به دنبال آورد افزايش نوشته
 .اسناد مهمي در تاريخ تشيع و تحوالت سياسي، اجتماعي و فرهنگـي شـيعيان بـدل شـد    

هـاي فراوانـي هـم     پردازنـد، کاسـتي   مطالعات به مسائل مهم و در خـوري مـي  اگرچه اين 
اين کمبود در  .کنند دارند و تصويري واقعي و درست از شيعه و روحانيان آن ترسيم نمي

  .هاي پيشين غربيان بيشتر است نوشته

  طلبانه اسالمي هاي اصالح توجه به نهضت )د

ر دو ســده گذشـته، بــا توجـه بــه بعضــي از   اي از انديشــمندان غربـي، بــه ويـژه د   پـاره 
همچـون ادعـاي بعضـي از     ــ  هاي اسالمي پيش آمـده  رخدادها و وقايعي که در سرزمين

: وجودآمـدن مـذاهبي ماننــد   هـاي اسـالمي و بــه   مـدعيان دروغـين مهـدويت در ســرزمين   
 بر موضوع مهدويت تکيـه نمـوده و دربـاره    ـ کيسانيه، اسماعيليه، شيخيه، بابيت و بهائيت

همزمـاني برخـي   . انـد  نگرش مسلمانان و متـون اسـالمي پيرامـون مهـدويت سـخن گفتـه      
ــا برخــي از  … مستشــرقين ماننــد گلــدزيهر، دارمســتتر، ادوارد بــراون، فــان فلــوتن و  ب

  .مندي بيشتر آنها به اين مباحث نقش داشته است هاي مدعي مهدويت، در عالقه جريان
 هاي ک اصل پذيرفته شده در ميان فرقههر صورت، موضوع مهدويت به عنوان ي در 

گاهي اين  اسالمي، در فراز و نشيب تاريخ، مورد توجه و حتي سوء استفاده قرار گرفته و
شناسـان غربـي را    هاي استعماري همـراه گرديـده و توجـه ويـژه اسـالم      حرکات با انگيزه

بـه آن بـه   مفـاهيم مربـوط    برانگيخته است و باعث گرديده تا درباره مباحث مهـدويت و 
  .را مطرح نمايند بحث و گفتگو بپردازند و در اين راستا مسائل متعددي

 نگاه كالن به موضوع منجي و جامعة آرماني )ه

است، در يک  موضوع مهدويت، که در معارف اسالمي از جايگاهي ممتاز برخوردار
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مـامي اديـان   در ت .نگاه فراگير و به صورت بين األدياني نيز مورد توجه قرار گرفته اسـت 
هاي متفـاوت   ها و گونه اعتقاد در شکل اين )سامي و غير سامي( ابراهيمي و غير ابراهيمي

جوامـع بشـري را ظهـور و تجلـي شخصـيت       وجود دارد و همـه مـذاهب، آرمـان نهـايي    
بر پاية اين انديشه ديني، بسياري از ديـن پژوهـان    و .دانند آسماني و يک منجي ديني مي

گرايـي، نجـات،    گرايـي، بازگشـت مسـيح، هـزاره     منجـي  همچـون غربي ذيـل عنـاويني   
پژوهي و امثـال آنهـا، بـه ايـن موضـوع پرداختـه و دربـاره         رستگاري، پايان تاريخ، آينده

 .اند ها و مقاالت فراوانی نوشته موضوع، کتاب نگرش اديان به اين

نجـي  شناسان غربي که موضوع مهدويت را در ذيل مباحـث فراگيـر م   افزون بر اسالم
طور خـاص، بـه    پژوهاني که به اند و همچنين دين دنبال کرده …گرايي و آينده پژوهي و

توان از دسته سومي هم نام برد که مباحث  اند؛ مي موضوع مهدويت در اسالم توجه کرده
اين دسـته از انديشـمندان،   . تواند به پربارشدن مباحث مهدوي بيانجامد و نظرات آنان مي

طور لزوم  و جامعه شناسان و يا انديشمندان فلسفه سياسي هستند که بهفيلسوفان اجتماعي 
دربــاره مباحــث کالمــي و دينــي از جملــه مبحــث مهــدويت و يــا منجــي گرايــي بحــث  

اي به مباحث مربـوط بـه    ولی به فراخور موضوعات تخصصي خويش به گونه ،اند ننموده
دان بـه عنـوان نمونـه دربـاره     يـن دسـته از انديشـمن   ا. اند مهدويت و منجي گرايي پرداخته

جامعه ايده آل، آينده پژوهي، جامعـه شناسـي ديـن، نهـاد ديـن، فلسـفه تـاريخ، آينـده و         
انـد؛ بـه    سرنوشت جوامع و ديگر موضوعات مربوط به حوزه علوم اجتماعي بحث نمـوده 

گردد تا بتوان نظـرات و آراء آنـان    طوري که پرداختن به موضوعات مذکور، موجب مي
ره مباحث مهدويت و منجي گرايي استنباط نمود؛ بـه عنـوان نمونـه، انديشـمنداني     را دربا

نظر خود  …و »فوکوياما«، »ماکس وبر«، »ويکو«، »هگل«، »اشپينگلر«، »توين بي«همچون 
طوري که اگر پژوهشگران بخواهنـد   دارند، به را درباره جامعه آرماني و ايده آل ابراز مي

اي مهـدويت تحقيـق کننـد، الزم اسـت تـا بـه آراء و        ن رشتهدرباره مباحث تطبيقي و ميا
اين دسته سوم از انديشـمندان در زمـره اسـالم شناسـان      .نظرات اين انديشمندان بپردازند

اي بـراي ورود بـه مباحـث     اما از اين رو کـه مطالعـات آنهـا زمينـه     ،گيرند غربي قرار نمي
ي را به سوي موضوعات مربوط بـه  ا منجي و جامعه ايده آل و موعود اديان است، روزنه
  .سازد هاي اسالمي هموار مي موعود اديان و بالطبع، موعود مطرح شده در آموزه
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  هاي مثبت و منفي در پژوهش مستشرقان جنبه

 از. هاي مثبت و منفي است پژوهان غربي داراي جنبه شناسان و دين هاي شرق پژوهش
گرايـي   به تخصصتوان  هنگ اسالمي ميدر فر شناسان شرقاي از  پارههاي مثبت ويژگي

دقت نظـر،   پيگيري،، روش تحقيق، انسجام و مورد مطالعاتيبه  و محدود نمودن پژوهش
براي شـناخت آداب و  شناس گاه يك شرق ، به طوري كه نمودهمدردي اشاره  وهم اتف

قـوم يـا سـرزمين    يك ميان  را در خويشرسوم يك قوم يا ملت، بيش از دو دهه از عمر 
تـوده  رفتارها و اعتقـادات   سنت،به آداب و با احترام بومي ي ري نموده و به مانند فردسپ

ها، زاويه ديـد و   عالئق، سليقه: فرهنگ از جملهبه ظرائف و جزئيات مردم، توانسته است 
در پژوهشـي  آثـار   بهتريناز  بتوان بعضيشايد به طوري كه  ،پي ببردافراد جامعه عادات 

 كـه بـه ايـن شـيوه    دانست پژوهشگران  از دستهآن  به نيز متعلقرا  تمدن شرقي و اسالمي
شناسـي از سـده هجـدهم     رو بعضي از محقققان معتقدنـد کـه شـرق    از اين.اند عمل نموده

ناپذير فرهنگ غرب بوده است و آن را صرفاً ذوق مطالعات باسـتاني  تاکنون جزء جدايي
وهش در فرهنـگ، علـم و سياسـت    دانند که مستشرقان به جهت آن به پـژ  و تاريخي نمي

  ١.مردم مشرق پرداخته باشند
اند که آنان بـر   بعضي از انديشمندان در تحليل روش پژوهشي مستشرقان اذعان نموده

خالف انديشمندان داخلي، بر روشمندي تحقيق پافشاری داشته و از اظهار نظرهاي نابجا 
نادرسـت خـود را مبتنـي بـر      اند، به طوري که حتي گـاه سـخنان   اي دوري نموده و سليقه

  . اند و آن را درست جلوه داده  شناسي نموده روش
گيري از آرايش  بهره سازد، پافشاری بر روشمندي و آنچه تحقيقات آنها را متمايز مي

 .پايه است بي اي کالم تعقلي و پرهيز از هر نوع اظهار نظر سليقه

ي، از آفات و نقاط منفي موجود شناسان غرب ر کنار نقاط قوت موجود در آثار اسالمد
در آن نيز نبايد غافل بود؛ از اين رو روشنگري واقع بينانه و تنزيه و تنقيح آثار موجود در 

دار و تحريفـات و شـبهات و مباحـث     هـاي جهـت   حوزه تاريخ اسالم و مبارزه بـا تحليـل  
طوح عـادي  التقاطي مطرح شده از جانب آنها، که دامنه آن از محافل و متون علمي به سـ 

  .هاي علمي و پژوهشي و انديشمندان متعهد است رسد، وظيفه انجمن جامعه مي
                                                 

  .58، ص در باره غربرضا داوري،  .1
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در نگاه کلي، آثار مستشرقين و دين پژوهان غربـي در بـارة اسـالم، تـا پـيش از سـده       
 .است وآله عليه اهللا صلیهاي پيامبر  يازدهم، غالبا انتقاد و تحقير و توهين به اسالم و برنامه

بودن دين اسالم است؛ يعني فلسـفه اسـالمي از حکمـت     اي آثار، عاريه موضوع بيشتر اين
يوناني گرفته شده، کالم اسالمي همان مباحث الهوتي اسـت کـه يهـود و نصـاراي تـازه      

 .اند و حقوق اسالمي نيز از قوانين رومـي گرفتـه شـده اسـت     مسلمان در دين وارد کرده

اسالم، احکام اسالم و مبحث زن،  هايي از تاريخ آميز بودن بخش همچنين بحث خشونت
ولی از اواخر سـده نـوزدهم، گـروه ديگـري ديـده       .دست آويز برخي از آنان بوده است

عـذر  «اند مثل کتاب  شوند که در مقابل گروه نام برده، بعضا به دفاع از اسالم پرداخته مي
 »اإلبطال«تاب و ک اثر جان ديون پورت» و قرآن وآله عليه اهللا صلی تقصير به پيشگاه محمد
 .»آنه ماري شيمل«و همچنين برخي آثار خانم  نوشتة توماس کاراليل

انصاف و حق  ورزي به سوي با وجود اين سير تکاملي و عقلي که از تعصب و غرض
هـاي ايـن    در نگاشـته  گويي گرايش داشته، بر ما الزم است تا از کنار نقاط منفي موجود

گروهـی از کسـاني کـه داعيـه      زدگـي  زيـرا ذوق  ،ماسالم شناسان به راحتي عبـور ننمـايي  
قوت آثار دين پژوهان غربي، کـه بـه    اند باعث گرديده تا همواره نقاط روشنفکري داشته

نقاط سستی که تأثير مخرب و غير  شود، برجسته شده و ها محدود مي طور عمده به روش
 : ي مانندا گرفته شود؛ نقاط سستی عمده قابل جبران به دنبال داشته ناديده

هــا بــه آن بــر  هــاي شخصــي و تکيــه بــر حدســيات کـه در بيشــتر نگاشــته  برداشـت  .١
خوريم، بدون آن که به متخصصين در لغت عرب و يا علم تفسـير و حـديث مراجعـه     مي

 .کرده باشند

برخي از اين انديشمندان، بدون هيچ اعتقاد و باور ديني و با نگاهي منفي به تمـدن   .٢
اند و گاهي برخي از آنان خود را در موضع برتر ديده و با اين  پرداختهاسالمي به پژوهش 

  .اند های نادرست کرده ها برتر از شرقيان است، داوری تصور که تمدن و مذهب آن

 اي دانستن دين اسالم و تعاليم اسالمي با به کار بردن تعبيراتي مانند مقطعي و منطقه .٣

ن عربي و محدود کردن آن به يک مقطـع تـاريخي يـا    يا دي وآله عليه اهللا صلی دين محمد
  .جغرافيايي خاص

رجوع به منابع دست دوم در زمينه اسالم و همچنين کلـي نگـري بـه جـاي جزئـي       .٤
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نگري در زمينه شناخت مذاهب اسالمي و برگزيدن شيوه تاريخي نگري در تحليل تمدن 
نهفته بود که اسالم نه يـک   در آغاز و انجام مطالعات مستشرقان اين پيش فرض .اسالمي

اي است که عاملي انساني آن را در موقعيت تاريخي خاصي پديـد   وحي، بلکه تنها پديده
 .آورده است

استناد به رفتارهاي عرفي غير معتبر و قراردادن آن به عنوان مبناي فکري مسلمانان  .٥
ه رفتارهـاي عـوام و   نگارنـد بـ   و شيعيان، زيرا از آنجا که اکثر آنها مشاهدات خود را مـي 

ايـن موضـوع    .رايج و عرفيات بيشتر توجه دارند تا آنچه در متون اصيل ديني آمده است
  .هاي آنها وارد شود باعث گرديده تا خرافات در نوشته

گاهي نيز، برخي انديشمندان غربي، تشيع را بر مبناي تحـوالت و تـأثير و تـأثّرات آن    
ه و به همين دليل، عمدتا اعمال و رفتار شيعيان را در عرصه اجتماع مورد بررسي قرار داد

  .اند به عنوان عقايد حتمي و قطعي آنها پنداشته و اين گونه منعکس کرده
 .پافشاری بر اقتباس اسالم از تعاليم يهود و نصاري و قوانين رومي .٦

هاي تـاريخي و تـالش بـراي شـناخت      گرايانه از ابزار عقل در تحليل استفاده افراط .٧
 .ها و اديان فرهنگ و تمدن اسالمي از راه لغت شناسي زبان و سنجش تاريخي تمدن

برجسته نمايي مسائل اختالفي درون ديني و عدم آشنايي با مباني عقيدتي شـيعه و   . ٨
اي که در بعضي مـوارد بـر اسـاس انديشـه يـک مـذهب خـاص از مـذاهب          سني به گونه

دهند؛ اين موضوع که  ره ديگر مذاهب تعميم ميکنند و آن را دربا اسالمي، اظهار نظر مي
 .اي آراء سست شده است در ميان دايرةالمعارف نويسان مشهود است، موجب پاره

ــر از     .٩ ــر مــوارد ذکــر شــده، گــاهي ديــده شــده کــه مستشــرق، هــدفي غي افــزون ب
بـه  پژوهي داشته و از همان ابتدا به انگيزه سياسي و يا اهداف تبشيري و استعماري،  اسالم

اي بوده که مخالفت بـا   اين کار اقدام کرده و يا اين که شخصا وابسته به مذهب و انديشه
  .اسالم را از همان ابتدا، در پي داشته است

اند که دين باوري و  در واقع مستشرقان اين انديشه را در عرصه دين شناسي القا نموده
ت؛ و به تعارض ميان عقل و دين ورزي مخالف و متضاد با هر گونه انديشيدن و تفکر اس

هـاي فلسـفي و    ولی نگاهي به تاريخ تمدن اسـالمي و تنـوع انديشـه    ،دين حکم نموده اند
هاي عقالني، به نفي اين زمينه انجاميده است؛ حال آن که بنا بر فرض ايـن دسـته از    نگره
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ا نوعي دانند، ما ب دين پژوهان غربي که دين ورزي را مخالف با هر گونه آزاد انديشي مي
برداری کورِ ديني، قلمروي  شويم که در فضايي از نبود درنگ و فرمان ثنويت مواجه مي

کند و امکان طرح هر گونـه پرسشـي را منتفـي     آزاد انديشه عقالني را از ضد آن جدا مي
کردند که  ه با آراي انديشمندان مسلمان تصور ميهاي از آنان نيز، در مواج پاره .سازد مي

اي  و ايـن نکتـه   ميان علوم و معرفت بشري با معنويت و مذهب وجود ندارد هيچ ارتباطي
 .است که مورد غفلت مستشرقان پس از رنسانس واقع شده است

  پژوهي در نزد مستشرقان هاي مهدويت عرصه

و  در زمينه مهدويتپژوهان غربي  شناسان و دين شرقها و آثار  فعاليتحال با توجه به 
 انـد،  اين موضـوع مهـم اسـالمي انجـام داده     بارهدر آنانو آثاري كه  ها فعاليت ا توجه بهب

ذيـل   محـور  پـنج  ذيـل ، انـد  در زمينه مهدويت انجام دادهآنان كليه آثاري را كه توان  می
  : نمود آوري گرد

   ؛مستقل در زمينه مهدويت كتابهاي. ١
تـاب،  در كهاي مكتوب درباره مسأله مهـدويت و موضـوعات مـرتبط بـا آن      مقاله. ٢

  ف؛مجله يا دائرةالمعار
در زمينـه  شناسـان و پژوهشـگران غربـي     شـرق  به دسـت كه هايي  و وبالگ ها وب. ٣

   پديد آمده؛مهدويت 
دانشـگاهي و   پژوهشـگران به وسـيله   ها و تحقيقاتي كه ها، پروژه ها، رساله نامه پايان. ٤

  ؛استنوشته شده در زمينه مهدويت  غربعلمي  مراکزدر انديشمندان غربي 
آثــار هنــري و ســينمايي کــه در دوره نــو ســاخته شــده اســت و پيرامــون افکــار و  . ٥

ــه ــلمانان دربـــاره        انديشـ ــان از جملـــه مسـ ــه اديـ ــاي آخرالزمـــاني و موعودگرايانـ هـ
 ١.است و رستگاري ، موعود، منجيي،آخرالزمانشناس فرجام

                                                 
شناسـي و   ها است، شـرق  هاي اخير، كه عصر هنر و رسانه قابل توجه است كه امروزه به ويژه در دهه .1

ن شده اسـت كـه از جملـه    هاي مدر اي جديد با شيوه اهداف تبشيري به همراه فرهنگ سلطه، وارد دوره

. هاي شرقي بـه ويـژه تمـدن اسـالمي اسـت      ها، ساخت آثار هنري و سينمايي در باره تمدن مهمترين آن

پرداختن به مفاهيم آخرالزماني با تكيه بر متون مسيحي و يهـودي و سـتيز بـر عليـه اسـالم از مهمتـرين       

  .باشد ها مي عناصر اين فيلم
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  خودآزمايي

 .هاي مثبت و منفي پژوهش مستشرقان را بيان كنيد جنبه. 1

 .پژوهي مستشرقان را بنويسيد هاي مهدويت عرصه. 2

 .شناسي را توضيح دهيد لغوي و اصطالحي شرق يمعنا. 3

 .معاني متفاوت شرق را از ديدگاه انديشمندان بيان كنيد. 4

 ن به موضوع مهدويت كدام است؟هاي ورود مستشرقي زمينه. 5

===  

  منابع براي پژوهش 
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 .ش١٣٨٦  هرمس، تهران،، درباره غربداوري اردکاني، رضا، . ٢

نشـر   تهـران،   زاده، افتخـار ود رضـا  ، محمـ شناسـي  سير تاريخي و ارزيابي انديشـه شـرق   ،دسوقي، محمد. ٣
 .ش١٣٧٦فرزان، 

، پژوهشـکده مطالعـات فرهنگـي و    تهـران  ،، ترجمه محمد علي قاسـمي شناسي شرقالدين،  سردار، ضياء. ٤
 .ش١٣٨٦اجتماعي، 
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 درآمد پيش
ای دينـی در دوران معاصـر،   هـ هـای فـراوان در برابـر آمـوزه    با وجود دشمنی

عالقـة روزافـزون   . توجه به باور مهدويت روز به روز در حال گسترش است
هاي عقلي و عاطفي، ضمن اينکه امر بسيار مبـارکی  و احساس نياز در عرصه

هـايي هـر   هاي اصيل و عميق، جرياناست، ولی سبب شده تا در کنار آموزه
انگار و يـا مغـرض را   هاي سادهنازگاه سر برآورده، چند صباحي برخي انسا

  .به خود جلب نمايد

ولـی از آنجـايي کـه     ،نمايدهای انحرافی کاری بس بايسته میبررسی جريان
هـاي  طـور مشـخص نيازمنـد بررسـي     هاي انحرافـی معاصـر بـه    بررسي جريان

هـا و افـراد،   ميداني است و ممکـن اسـت اشـاره مشـخص بـه برخـي جريـان       
تـر ديـده شـد تـا بـه      داشته باشد، از اين رو مناسب آمدهايي ناگوار در پی پي

مندان در اين زمينه را به مطالعـه  عالقه. مباحثي فراگير در اين باره بسنده شود
هـاي مفصـل توصـيه    های انحرافی امروزين، در نوشـته تفصيلي برخي جريان

  .کنيممي

يت هاي انحرافي از مهـدو ها و شواهد تاريخی گواه آن است که جرياندليل
ای به درازای تاريخ اين باور استوار دارد؛ که هر از گاهي بـه   راستين، ديرينه

اگرچـه  . سبب عواملي سر بر آورده و پـس از چنـدي، خـاموش شـده اسـت     
ها داراي ارزش اسـت، ولـی آنچـه ارزش دوچنـدان     بررسي خود اين جريان

و نيـز   هـا ها، ويژگـی گيري اين جريانها و بسترهاي شکلدارد بررسی زمينه
رسد بررسي ايـن امـور   آمدهاي ناگوار اين انحرافات است؛ که به نظر ميپي
نوپديــد  یهــاگيــري جريــانتوانــد از شــکلويــژه در دوران معاصــر، مــيبــه

مندان به باور سترگ مهدويت را از خطرات لغـزش  گيري کرده، عالقه پيش
  .ها آگاه نمايدراهدر اين بي
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-ها و در پايـان بـه پـي   ساز و آنگاه به ويژگيهدر اينجا نخست به عوامل زمين

  .شودهاي انحرافي در مهدويت اشاره ميآمدهاي جريان

  هاي انحرافيعوامل پيدايش جريان. 1

  : طور عمده دو گروه سبب، قابل بررسي است هاي کژرو بهدر پيدايش جريان
بسترسازي و طور فراگير و يا جزئي، در های پديدآورنده؛ اموری که به سبب: نخست

  .گيري جريان انحرافي نقش دارندشکل
يافتن آن  های استمراربخش؛ اموری که پس از پديدآمدن انحراف، به ادامه سبب :دوم

  .کنندکمک مي

  عوامل پديدآورنده. 1-1

  ناآگاهي توده مردم .يك

کنـد و انسـان را از   به همان اندازه که دانش و آگـاهی زنـدگی انسـان را روشـن مـی     
کنـد، نـادانی و ناآگـاهی سـبب فروافتـادن انسـان در        گيری مـی  راهه دست و کج راهه بي

سـاز انحرافـی، همـواره از نبـود دانـش و آگـاهی       عوامل و افراد جريان. شودها میبيراهه
و  السالم عليههای حضرت مهدی  ناآگاهی از ويژگی. اندکافی افراد بيشترين بهره را برده

  .معتبرمباحث مربوط بر پاية روايات 
هـای  ها را به فراگيری دانشويژه آيات نورانی قرآن همواره انسانهای دينی بهآموزه

  .و نادانی را نکوهش و نادانان را سرزنش کرده است. واال فرا خوانده است
شود تا راستی سبب می های معتبر در عرصة مهدويت و آموزهای اصيل آن، بهآگاهی

هـا دور نگـه   نحـرف را نخـورده، خـود را از ايـن جريـان     مندان هرگز فريب افراد معالقه
شدن اسالم و نحوه پيروزی ديـن اسـالم    به عنوان نمونه ناآگاهی از حقيقت جهانی. دارند

در حکومت مهدوی که در قرآن آمده است سـبب شـده برخـی از افـراد ناآگـاه جـذب       
ظهـور را امـری    هـا  هايی شوند که هم اکنون در رو به گسترشـند و ايـن گـروه    عرفان شبه

اند و نقش خواست الهی را ناديـده بگيرنـد و در همـين راسـتا منکـر برخـی        زمينی دانسته
   ١.ها ی مربوط به دوران ظهور شوند آموزه

                                                 
 .و نيز سلسله مقاالت مجله شفافيت از مؤسسه مطالعاتي روشنگر ،عرفان حلقهمظاهري سيف، : رك .١
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ويـژه در   سـازی انحـراف بـه    ترين عامل برای زمينه توان به عنوان رايج اين عامل را می
  .مهدويت نام برد

ر اين زمينه، به نام احمد الحسن است؛ کـه در آن  معاصر دانحرافی های  يکی از نمونه
  .های ظهور خود را با عنوان يمانی معرفی کرده است از ناآگاهی مردم به حقيقت نشانه

  هاي اجتماعي و اقتصاديآشفتگي .دو

مهدويت به سبب نوع نگاه به آينده و اميدبخشی، همواره درمـانی بـوده بـر دردهـای     
رو هـايي روبـه  ، ولی گاهی نگاه به اين کارکرد بـا افـراط  ديده و فرودست های ستمانسان

هايي که برخی عوامـل وضـعيت افـراد را در عرصـه اجتمـاعی و      ويژه دورهبه. بوده است
مردم در اين آشفتگی در پیِ پناهگاهی هسـتند کـه   . اقتصادی دچار آشفتگی کرده است

آزمايند بـدون   د خويش مياز اين رو گاهی هر دارويي را بر در. رسندبدر آن به آرامش 
  .اند، خود دردی بر دردهای آنها است پنداشتهآنکه بينديشند آنچه درمان می

های نابکار با سوءاستفاده از اين حالت افراد و جايگاه مهدويت در چشـم  برخی انسان
و با القای برخی ذکرها و وِردهـا و نقـل   . گيرند آميز خود را پی میآنان، اهداف شيطنت

  .های ساختگی در پی جذب افراد آماده هستند کايتبرخی ح
  زياده خواهي  .سه

ها را به هر کاری طلبی از صفات ناشايستی است که برخی انسانخواهی و فزونزياده
های سازیهای اقتصادی و برخی ديگر را در جريانسازیبرخی را در جريان. داردوا می

انديشان، به مباحث سطحی، عرصه را بر  دهازحد برخی ساعالقة بيش. دهددينی سوق می
های فراوانی از ايـن زمينـه در    نمونه. کند، تا نهايت بهره را ببرندطلب باز میافراد فرصت

کسانی که پس از مدتی فعاليت و در پـی روشـنگری دانشـمندان دينـی بـه دسـت قـانون        
سـازی   ز جريـان از کسانی که در دوران معاصر پـس ا . خورد شوند به چشم می گرفتار می

خواهی اعتراف کرده کاظمينی بروجردی است که يک از اهـداف خـود را    به اين افزون
  . رسيدن به امکانات مادی ذکر کرده است

  نابساماني و اعتبار كم برخي متون .چهار

بـا  . منابع و متون مهدوی در طول تاريخ فراز و فرودهايي را پشت سر گذاشـته اسـت  
ين و دانشمندان شيعه در طول تاريخ برای به سالمت رسـاندن  وجود همت بلند بزرگان د
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های آينده، کم و بيش برخی از اين منابع از دستبرد برخی افراد دنياطلب  اين متون به نسل
در امان نمانده است و برخی مطالب نادرست در آن وارد شده است که سوکمندانه ايـن  

هايي چـون فـتن    باکت. افی شده استهای انحرسازان جريانخود دستاويزی برای جريان
  .توان نام برد را می …الزام الناصب و ،نعيم بن حماد، شرح االخبار، بيان االئمه 

آيـد کـه بـر     در اين عرصه تالش دوستان ناآگاه و دشمنان آگاه به شدت به چشم می
  .هيچ آگاه بصير پوشيده نيست

  حمايت دشمنان .پنج

ماننـدی در بـه حرکـت    نقـش بـی   السـالم  عليـه  از آنجايي که بـاور بـه مهـدی موعـود    
ستيزی دارد، همواره دشمنان به هر کاری در برابر اين باور درآوردن جوامع به سوی ظلم

تـوان يـاد   های انحرافی به عنوان شاخص اين کارهـا مـی  سازیاند که از جرياندست زده
دوران معاصر ايـن  در . های تاريخی اين شيطنت بر هيچ آگاهی پوشيده نيستنمونه. کرد

  .گيرتر از گذشته استفعاليت بسيار چشم
ها ومـدعيان دروغـين بـا اسـتعمار و اسـتبداد در هـر زمـان شـواهد          روابط متقابل فرقه

هاي استکباري کـه از   پرشماری دارد از جمله وابستگي و پيوند دوسويه بهاييت و قدرت
  .يافتن اين فرقه ديدنی بوده است آغاز رسميت
های انحرافی است که نقش استعمار پيـر انگلـيس در آن    کی ديگر از جريانقاديانيه ي

  . های راستين اسالم دور سازد پديد آمد تا مسلمانان را از آموزه. انکارناشدنی است

 عوامل استمراربخش  .1-2

  گريزي گري و تكليف اباحي .يك

ود را در های انحرافی بـا گـذر از خـط قرمزهـای ديـن، هـواداران خـ       برخی از جريان
-هـا مـی  اندازند که اين خود سبب دوام اين جريانبندوباری میگری و بیگرداب اباحی

نمود روشن اين عامل در پرهيز هواداران از تقليد و پيروی از مراجع بـزرگ تقليـد   . شود
رود کـه خـود را برتـر از علمـا و دانشـمندان دينـی        که گـاهی تـا آنجـا پـيش مـی     . است

ای اندک از موارد  توان نمونه هائيت و واقعه بدشت و قرة العين را میجريان ب. پندارند می
  .بسيار دانست
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  حمايت برخي خواص .دو

کننـد تـا   ای گسترده به برخـی ظـواهر توجـه مـی     گونه های انحرافی بهبرخی از جريان
و در کارهـا   کـرده جايي که در مواردی برخی نخبگان را نيز دچار ترديد و سـردرگمی  

آورند که اين خود سهم فراوانـی در بقـا و اسـتمرار ايـن      ها را نيز به دست میهواداری آن
های يک مؤمن به ظاهر برخی افراد نگاه کرده  دور از زيرکی کسانی که به. ها داردجريان

هـای فراوانـی از    در دوران معاصـر نمونـه  . گيرند و رفتار آنها را از روی حسن ظن پی می
نيازی به تفصـيل نيسـت و هـراز گـاهی يکـی از آنهـا رسـوا        ها وجود دارد که  اين جريان

  .شود می
  غفلت برخي خواص .سه

های انحرافی تا آنگاه که به انحرفـات بـزرگ دچـار نشـده و يـا در      بسياری از جريان
شوند و با اين توجيه کـه   اند همواره مورد فراموشی واقع میهای سياسی وارد نشدهعرصه

شـود يـا اينکـه يـادی از آنهـا نکنيـد تـا         ر شـدن آنهـا مـی   تـ  پرداختن به آنها سبب بـزرگ 
اين غفلت آنگـاه  . شود خود از ميان بروند زمينه برای گسترش آنها بيشتر فراهم می خودبه
انـد و هـوادران آنهـا در     ها به پايان راه خود رسـيده  شود که اين جريانتر می آفرين دشوار

دهند که چرا آنها  يز از بزرگان از دست میکنار بدبينی به باورهای دينی اعتماد خود را ن
  .در هدايت مردم اقدامی نکردند

کارانه برخی از علما در بـارة بـاب اشـاره     گيری مسامحه توان به موضع در اين باره می
  .کرد که با نسبت خبط دماغ وی را از مجازات تبرئه کردند

هـای  رخی جريانها گويای آن است که يکی از شگردهای ب سوکمندانه برخی شنيده
که اين خود زيرکی بيشتری . انحرافی در اين است که حساسيت چندانی را پديد نياورند

  .نياز دارد
ها، رسول گرامـی اسـالم بـا     هنگام بروز بدعت ،که در بارة نقش خواص ماندناگفته ن

  : فرمايد کنند را به شدت سرزنش کرده می بيانی همراه توبيخ کسانی که سکوت می
 ١؛ظَهرَت الْبِدع في أُمتي فَلْيظْهِرِ الْعالم علْمه فَمنْ لَم يفْعلْ فَعلَيه لَعنَةُ اللَّهإِذَا 

در امت من آشـکار شـد،    )مطالب نوپيدای مخالف دين(ها  آنگاه که بدعت

                                                 
 .2، ح54، ص1، جكافي محمد بن يعقوب كليني، .١
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بر عالم است که دانش خود را آشـکار سـازد، کـه اگـر چنـين نکنـد لعنـت        
   .خداوند بر او است

  ساختن حكايات  .چهار

زدن بـه برخـی    داری هواداران خـود بـا چنـگ   های انحرافی برای نگهبرخی از جريان
شـناختی از جملـه دادن شخصـيت دروغـين، آنهـا را در ادامـة راه بـرای        شگردهای روان

در عالم رؤيـا چنـين ديـده اسـت و      ای اينکه کسی در بارة جلسه. دارند هواداری نگه می
بود  السالم عليهمر بارة فالن شخص در خواب ديده که مورد عنايت اهل بيت چنان و يا د

  .گذارندبرای ادامة اغفال آنها میاست که ای هاي فريبندهو مانند آن، دام
هاي اين حکايت آنقدر فراوان اسـت کـه نيـازی بـه يـادکردن از آنهـا        متأسفانه نمونه

ي بـا عنـوان پـرواز روح و مالقـات بـا      هـاي  يکی از مدعيان معاصر با نگارش کتاب. نيست
 ،ها سـاختگی اسـت   بر اين پندار است که اگرچه اين حکايت السالم عليهحضرت مهدی 

آمدهای  زهی پندار باطل که آنگاه که افشا شد چه پی. اما برای جذب جوانان مؤثر است
  .بدی در پی داشت

  هاي انحرافيهاي جريانويژگي. 2

  افراطي به امور احساسيعقل گريزي و اهتمام  .2-1 

عقـل بـه   . ويـژه مهـدويت اسـت   هاي ديني بـه ای آموزه گمان نگاه آگاهانه نياز پايهبي
. ها بـه بيراهـه کشـيده نشـود     کند تا انسانعنوان چراغي پرفروغ، همواره راه را روشن مي

منـدی از عقـل سـفارش و     هـا را بـه خـردورزی و بهـره    های اسالمی همواره انسـان آموزه
  .ندان را از وااليي ويژه برخوردار دانسته استخردم

هــای انحرافــی پيــروان خــود را بــه پرهيــز از خــردورزي و پيــروی  برخــي از جريــان
خوانده، نگاه خردمندانه به مباحث را بيرون از شئون پيروان خود وچرا از خود فرا  چون بی
  .دانندمی

ورزی نار نگاه افراطی به عشقهای جامعه در کسوکمندانه اين نوع نگاه در برخی اليه
ای مهدويت شده و سبب  ، جلوگير درنگ در مباحث پايهالسالم عليهمحض به امام مهدی 

  .پايه شده است رواج مباحث بی
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 درآميختن حق و باطل. 2-2

های های انحرافی پاية کجی خود را بر باطل نهند هرگز جز انسانگمان اگر جريانبی
از ايـن رو بـرای فريـب تـودة مـردم، بخشـی از حـق را بـا          ،وندشپليد گرد آنها جمع نمی

  . دهند آميزند و خود را هوادار حق نشان میبخشی از باطل در می
شـود تـا مخاطبـان از    درآميختن مطالب درست با نادرست و حق با باطـل، سـبب مـی   

روش نمايان باطـل فـ   اين حق. سازان پرهيز کنندويي روشن و صريح با اين جريانر رودر
گيرنـد و   آوردن اعتمـاد از باطـل کمتـر بهـره مـی      دست ويژه در آغاز کار خود برای به به

  .طور کامل اعتماد پيدا کردند، از القای هر باطلی ابا ندارند زمانی که هواداران به

 دوركردن مردم از مرجعيت و روحانيت .2-3 

االی مرجعيـت،  ويـژه جايگـاه و  بر دوست و دشمن روشن است که روحانيت آگاه به
هـا در طـول تـاريخ نقـش ارزنـده و       راهـه  کردن مردم از بی در دوام فرهنگ شيعي و دور

های تواند زمينة همواری را برای جوالن جرياناند و دوری از روحانيت می کليدی داشته
کنند تا مقام روحانيـت و  سازان انحرافات تالش میاز اين رو جريان. انحرافی فراهم کند

را در نگاه هواداران پايين آورده، آنهـا را از گـرد چـراغ راهنمـايي ايشـان دور      مرجعيت 
  .کنند

از آنجا که جايگاه دانشمندان دين و فقها در نگهداری دين در عصـر غيبـت جايگـاه    
طور معمول مـدعيان بـراي برداشـتن ايـن مـانع بـه رودررويـي         ويژه و ارزشمندی است به

اند تا بتوانند پس از تضعيف پايگاه مردمي آنان، براي  ختهآشکار و پنهان با اين مساله پردا
اي از ادعاهـا و شـگردهاي    خود و ادعاهاي خود جايگاهی فراهم کنند، در اينجا به نمونه

  : کنيم انگيز يکي از مدعيان معاصر اشاره مي شگفت
در ايـن  » هادي«لزوم وجود فردي به نام بر هاي خود  سخنرانييکی از در  ي .آقاي ع

وقايع پـيش و بعـد از ظهـور را مفصـل بيـان      و نيز (آورد  سخن به ميان مي)٨٠دهه (زمان 
هادي در جامعه وجود ندارد و ما  اکنونکند که  نظام بشر بيان مي ٢٩و در جلسه ) کند مي

کـه  » بسـوي ظهـور  «همـين سلسـله دروس    پايةولي بر  ،ايم هم فقط سفره معاني باز کرده
 …نيز حـاوي ادعـاي ارتبـاط خـاص بـا غيـب و ملکـوت و       حاوي نفي اهميت فقاهت و 

کند که مقـامش در حـد ائمـه هـدي      است، در واقع خود را مصداق آن هادي معرفي مي
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  .باشد مي
، مرگ اسحاق رابـين را  )پس از حادثه کوي دانشگاه(وي حتي حوادث زلزله ترکيه 

ه حتـي در جـايي بـه    گويد ما از خدا خواستيم و او انجـام داد  دهد و مي به خود نسبت مي
هـا را بگيـر و اال مـن خـودم اقـدام       دهـد کـه جلـوي اسـرائيلي     حضرت موسي هشدار مي

  .کنم مي
مثـل فايـده انقـالب و علـم و     (اطرافيان وي هم غافل از تناقضات موجود در کالم او 

ثمر بودن آنها، وجود يا عدم وجود نايب خاص در زمـان غيبـت امـام زمـان      فقاهت يا بي
بندي مطالب او و دقت علمـي   اند؛ اما با جمع الم ظاهراً مستند او را خوردهفريب ک) …و

شود؛ ولي پيروان با تکيه بر ظـواهر و تـوهم تقويـت     و ديني در آنها، انحرافات روشن مي
  ١.اند او را پذيرفتهمطالب شدن حس غيبي خود، چشم بسته، 

  خرافه پردازي  . 2-4

. مسير تاريخ بيشترين طمع بدان شده اسـت  زالل پاکي است که در گذر از ،مهدويت
و امـروزه نـه   . خوش برخي خرافـات کـرده اسـت   ورزي منحرفان اين زالل را دستطمع

اين پنـدار بـاطلی اسـت کـه     . فقط از دامنة آن کم نشده که بر دامنة آن افزوده شده است
. ده اسـت کن کرده يا به حد اقل رسان گرايي را ريشه شود گسترش دانش، خرافه گفته می

سخن شـود آنگـاه    کافی است انسان روزی را در ميان تودة مردم سپری کند و با آنها هم
های پيشين کاسته و برخی خرافـات   روشن خواهد شد که البته از خرافات ناآگاهانة دوره

هـای   و البته شگرد گسترش خرافات يکی از ابزار جريـان . متمدنانه رواج پيدا کرده است
کـردن   و پهـن  السالم عليهگزاری نماز جماعت به امامت حضرت مهدی بر. انحرافی است

 …و الســالم عليــههــا و انتســاب آن بــه حضــرت مهــدی  ســجاده، ســاخت برخــی مکــان
  .پردازی است هايي از اين خرافه نمونه

  زدگي عوام .2-5

هـاي دينـي،   خـرد آسـيبي اسـت نابودکننـده بـراي آمـوزه      پيروي از نادانی نادانان بـي 
آوردن آگاهی پافشاری و سفارش فـراوان کـرده    ايي که به خردورزی و به دسته آموزه

                                                 
  . 23/2/80چهل شب با كاروان حسيني، شب اربعين،  ،ي. ع .1
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جريانهاي انحرافي در فهم و نقل خويش بسيار پيرو خرسندي و ناخرسندي عوامند . است
  .تا آنان را همواره گرد خويش نگه دارند

  خودمركزي و مريدپروري .2-6

د را بـه جـاي حقيقـت، محـور     سازان همواره خوهای انحرافی، جرياندر بيشتر جريان
پندارنـد کـه در رتبـة آنهـا قـرار گيرنـد؛ از ايـن رو        داده، ديگران را فروتر از آن میقرار 

-ويژه دانشمندان علوم ديني، برحذر ميهای علمی بهپيروان خود را از توجه به شخصيت

  .دارند؛ تا مبادا با رجوع به آنان، شيادی آنها آشکار شود
های منحرف معاصـر، همـان گونـه کـه يـاد شـد،       ويژگی در جرياننمونة روشن اين 

دورکردن افراد از تقليد و پيروی از مراجع تقليد است که با ايجاد شک و ترديد در اصل 
  . دانندتقليد و گاهی در اعتبار مراجع، پيروی از خود را برای آنان کافی می

دهنـد و بـا ايـن    ف نشان میهای شگرمندیاينان بيشتر خود را دارای کرامات و توان
نگرانــی در طرفــداران خــود در گريــز از اطــراف خــود پديــد  شــگرد همــواره نــوعی دل

الف و معرفی خود به عنوان استاد اخالق و عرفـان  .های سيروسلوک ح  برنامه. آورند می
  .از اين موارد است

  بهره از سخنان چندپهلو .2-7

سـازان  های جرياناز ديگر ويژگیزدن به روايات سست، ساختگی و چندپهلو  چنگ
خداونـد  . روايات نيز همچون آيات قـرآن دارای محکـم و متشـابه اسـت    . انحراف است

دهنـد بـه   کسانی را که برای نيل به اهداف شيطانی خود آيات متشابه را دستاويز قرار می
  ١.هايشان مريض شده استهايي معرفی کرده که دلآنها را انسان ،شدت سرزنش کرده

                                                 
1. Nأُخَرُ م تابِ والْك نَّ أُمه كَماتحم آيات نْهم تابالْك كلَيالَّذي أَنْزَلَ ع وا الَّذينَ فيهفَأَم تَشابِهات    قُلُـوبِهِم

ي الْعلْـمِ يقُولُـونَ    زيغٌ فَيتَّبِعونَ ما تَشابه منْه ابتغاء الْفتْنَةِ و ابتغاء تَأْويله و ما يعلَم تَأْويلَه إِالَّ اللَّ خُونَ فـالرَّاس و ه
نا وبر نْدنْ عكُلٌّ م نَّا بِهذَّكَّرُ إِالَّ أُولُوا الْأَلْباب آمما يM  را بر تو فرو فرسـتاد ]  قرآن[اوست كسى كه اين كتاب ؛ .

كـه  [ديگـر متشـابهاتند   ]  يا پـاره [آنها اسـاس كتابنـد و   . است]  صريح و روشن[از آن، آيات محكم  يا پاره
] به دلخـواه خـود،  [و طلب تأويل آن جويى  كه در دلهايشان انحراف است براى فتنه ياما كسان]. پذيرند تأويل

]  آنـان كـه  . [دانـد  داران در دانش كسى نمـى  كنند، با آنكه تأويلش را جز خدا و ريشه يم ياز متشابه آن پيرو
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سازان آنها از مندی جريانهای انحرافی، بهرههای مهم عموم جريانبنابراين از ويژگي
هـای گرفتـاري بـا     گفتارهايي است که بر معاني گوناگوني قابل حمل است تا در هنگامه

زدن بـه   به بيان ديگر نبود روشنی در سخن و چنگ. گون خود را رها کنند تفسيري گونه
ای که حتی برای برخی از طرفداران نيز غير قابل فهم گونه سخنان مبهم و گنگ است به

  .است
برخـی   ههای ظهور اسـت کـه امـروز    های نادرست در نشانه نمونة روشن آن در تطبيق

  .دهند افراد انجام می

  دادن شأن و جايگاه دروغين به هوادارن خود  . 2-8

هـای  از ويژگـی  .شـود داشت خود خرسند و شادمان میگمان هر انسانی از بزرگ بی
  . کردن ديگران است داشت هواداران خود و سبک های انحرافی بزرگبيشتر جريان

 ثباتي در باورها و پندارها بي.  2-9

. هاي کساني اسـت کـه بـر حقيقـت ثبـات ندارنـد       نااستواري در ابراز باور از ويژگي 
هـا را اينهـا   ر جريـان سازاني که از آگاهي چنداني برخوردار نيستند که بيشتويژه جريان به

  .دهندشکل مي

  هاي نفسانيپيروي از خواسته. 2-10

هـاي انحرافـي از هـواداران    ها حکايت از آن دارد که شمار فراوانی از جريـان بررسي
اعترافـات برخـی   . اندهاي وافري بردههاي خود در انواع مختلف بهرهبراي پاسخ خواسته

های گوناگون از جمله جنسـی   ود در سوءاسفادههای انحرافی از هواداران خسران جريان
  .گواه روشنی بر اين ويژگی است

  هاي سياسي و اجتماعي سوءاستفاده از آشفتگي. 2-11

های خـاص سياسـی و   برداری از موقعيتهاي انحرافي بهرههاي مهم جرياناز ويژگي
وردن سـوکمندانه پـس از انقـالب باشـکوه ايـران اسـالمی بـدون پديـدآ        . اجتماعی است

های دينی، های بايسته برای پاسخ به عطش برآمده برای فراگيری معارف و آموزهظرفيت
                                                                                                                    

، و جـز  »از جانـب پروردگـار ماسـت   ]  چـه محكـم و چـه متشـابه    [ما بدان ايمان آورديم، همه «: گويند مى
  .)7آيه  ،)3( آل عمران(.شود خردمندان كسى متذكر نمى
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اندرکاران تبليغ و  اگرچه تالش دست. تر شده استخواهی پرفروغهمواره شعلة اين زياده
-های پيش از آن، رشد بسيار فراوانی را نشان مـی ترويج معارف دينی در مقايسه با دوره

جانبـه بـه نيازهـای جامعـه در ايـن      رگز بـه معنـای پاسـخ فراگيـر و همـه      ه ولی اين ،دهد
فراگيری نيست و اين خود بستر را بـرای افـراد شـياد در فـرآوری انحرافـات و ادعاهـای       

ويژه آنکه دشـمنان ايـن انقـالب در دهـة نخسـت پيـروزی       به. دروغين فراهم کرده است
  .ندرفتانقالب اسالمی، دانشمندان بزرگی را از انقالب گ

 هاي خاص ظاهري مندي از ويژگيبهره .2-12

های روانی بـوده   سازان انحرافات، دارای ناهنجاریاگرچه گفته شده بسياری ازجريان
های شخصيتی ولی برخی از اين افراد دارای ويژگی ،و از تعادل شخصيتی در رنج هستند

ملـه کسـوت بـه لبـاس     از ج. دهنـد  خاص هستند که به راحتی با آن ديگران را فريب مـي 
ی از بيـان جـذاب و   رای مناسـب، اخـالق خـوش، برخـوردا    روحانيت، سيدبودن، چهـره 

  .تأثيرگذار و مانند آن

 ترويج پندارهاي ادعايي عجيب وغريب .2-13

ويـژه نگـاه   آور اسـت کـه بـه   سازان منحرف برخی ادعاهای شگفت های جرياناز ويژگی
- بينيم اثری از اين ادعاها به چشـم نمـی   وايات را میکند و وقتی ر جوانان را به خود جلب می

سـاز، تـا طـرح مبـاحثی چـون ظهـور        از ادعای همسری امام زمان از برخی بانوان جريـان . آيد
 .توان از اين پندارها دانستصغرا پيش از ظهور و ملک کبير هنگام ظهور و مانند آن را می

 هاي انحرافيآمدهاي جريانپي. 3

 ر باورهاي دينيثباتي د بي .3-1

ترين پيامد اين انحرافات، پديدآوردن تزلزل در باورهای دينـی و  رسد مهمبه نظر می
يصـدون  "مذهبی افراد است که اين خود گناه بزرگ و نابخشودنی است که مصداق تام 

  .است" عن سبيل اهللا
هـای انحرافـی کـه پـس از مـدتی بـه کلـی از ديـن         کم نيسـتند افـراد هـوادار جريـان    

و پـس از آن بـه هـيچ نيـروی     . پندارنـد ورده شده و همة دين را خرافـه و دروغ مـی  سرخ
  .دهند گری دل نمیهدايت



  هاي انحرافي در مهدويت شناسي جريان زمينه 

 

181 

 هاي فكريدن سرمايهرب از بين .3-2

-رهبهـ  بيش از هر زمـان ديگـر نيازمنـد    السالم عليهمگمان امروزه مکتب اهل بيت بی

ن ايـن نيروهـا در   رفـت  ازدسـت . هـای گونـاگون اسـت    مندی از نيروهای فکری در عرصه
های انحرافی و هدررفت توان فکری آنها خسـارت بزرگـی بـه پيـروان اهـل بيـت       جريان
  .کندوارد می السالم عليهم

  هاي انحرافيبرد رودررويي با جريانراه

های انحرافی در مهدويت، افزون بر تخريب باورهای اصيل و هويـت  شک جريانبی
کشـد؛ از ايـن رو افـزون بـر     نيـز بـه چـالش مـی    دينی و فرهنگـی جامعـه، امنيـت ملـی را     

ناپـذير  راهکارهای فرهنگی و علمی، برخورد امنيتی و عملی نيز امری نـاگزير و اجتنـاب  
  .نمايدمی

مندان به مباحث اصيل مهدوی در کنار تالش در نگهداری خـويش و ديگـران   عالقه
ام کوشـش خـود را   بايسـت تمـ  های انحرافی، مـی ماندن از ورود در جريانجهت در امان

ويژه مسئوليت دانشمندان دين در به. برای رودررويي با اين خطرات بزرگ به کار گيرند
  . اين زمينه بس بزرگ و دارای ارزش است
هـای علمـی و   فعاليـت : ها دو نوع کار بايد کردبنابراين برای رودررويي با اين جريان

  های عملیفعاليت

 هاي علميرفتار. 1

 هاي معتبري از آگاهيگيربهره. 1-1

تر گفته شد نادانی از باورهای راستين مهـدويت،  پيش. سرآغاز هر رفتار است ،دانش
های انحرافی است؛ از ايـن رو نخسـتين گـام بـرای     گيری جريانای برای شکل سببی پايه

  . هاي معتبر استها، افزايش آگاهیرهايي از اين جريان
زدن بـه آيـات قـرآن و روايـات معتبـر       نـگ ترين عرصـه بـرای ايـن فراگيـری چ    مهم

بايسـت دلسـوزان در   از اين رو در بعد علمی و شناختی مـی . است السالم عليهممعصومان 
شده، خردمندانه و کارشناسانه وارد صحنه شده بـه وظـايف    ای حساب اين عرصه به گونه

نخست : استها در دو بعد اساسی قابل تصور القای اين آگاهی. خود به خوبی عمل کنند
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آمـدهای  هـا و پـي  در معارف معتبر و اصيل مهدوی و آنگاه شناخت انحرافـات، ويژگـی  
  .آنها، در اين راه نورانی

 طراحي سامانة مهندسي فراگير مهدويت .1-2

شک ناهمگونی و ناهماهنگی ميان عناصر فرهنگ دينی، زمينـه را بـرای گسـترش    بی
ای به مباحث مهـدويت از عوامـل   و جزيرهنگاه سطحی، جزئي . آوردانحرافات پديد می

نگاه فراگير و کالن به معارف مهدوی با يک . های انحرافی استگيری جريان مهم شکل
سامانة مهندسی کالن از سوی متوليان فرهنگی اعم از روحانيون و فرهنگيان، به صـورت  

دامـة حرکـت   هـا و ا گيری اين جريانتواند سد نفوذناپذيری در برابر شکلهماهنگ، می
  . آنها به شمار آيد

يابد که شواهد حکايت از آن دارد کـه بسـياري از   اين سامانه از آن جهت ارزش می
شوند در آغاز راه، چندان منحرف به چشـم  هايي که به انحرافات بزرگ منجر ميجريان

اف افتند به سبب انحـر  ها ميراهه از اين رو بسياري از کساني که در اين کج ؛خورندنمي
  .کنند کند و آهسته، کمتر آن را احساس می

هـاي انحرافـي در   توجه به اين نکته نيز دارای ارزش است که تفاوت بنيـادين جريـان  
اي است که به نشـر ناگهـاني   مندي آنها از ابزار رسانهدوران معاصر نسبت به گذشته بهره

شـود تـا   نان سـبب مـي  ويژه آنکه همنوايي آنها با دشمکند بهانحرافات کمک شاياني مي
  .بيگانگان مددرسان خوبي براي اين منحرفان باشند

 پافشاري بر خردورزي و پرهيز از خرافات. 1-3

زدن به امور پنداری و خرافی  سازان انحراف، چنگگفته شد يکی از ابزار مهم جريان
ای هـ بـودن آمـوزه   هـا، پافشـاری بـر خردمندانـه    در راهبرد رودررويي با اين جريان. است

توانـد حقـايق بسـياری را     مهدوی و بازشناخت آنها بر پاية روايـات معتبـر اسـت کـه مـی     
  .آشکار سازد و راه را بر منحرفان ببندد

بـه  . های قوی عقلی هستندهای انحرافی فاقد بنياندهد بيشتر جريانها نشان میبررسی
امور عقالنی سفارش  ها هواداران خود را به پرهيز ازسازان اين حرکتهمين دليل جريان

و اين خود زمينه را برای مقابلة خردمندانـه  . دهندو بيشتر آنها را در پندار و خيال قرار می
  .سازددر برابر آنها فراهم می
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هـای   هاي انحرافي اگرچه بيشـتر گـروه  افتادن در دام جرياندامناگفته نگذرم، خطر به
-واهد گواه آن است که پيچيدگي جرياناما ش ،کند سواد و سادة جامعه را تهديد ميکم

 كـردة  تحصـيل هـاي  هاي انحرافي معاصر در بسياري از موارد سبب شده تا برخـي انسـان  
 .سازها را خورده به انحراف کشيده شوندجامعه نيز فريب برخي جريان

 هاي عمليراه. 2

 آوردن حساسيت افشاگري و پديد .2-1

های انحرافی راه را بـر هـر کوتـاهی و    ريانآمدهای ناگوار اين جگمان بزرگی پیبی
بندد که اين انحرافات از مواد افيونی بدتر است که آن جان آدمی را و اين روح مدارا می

شـدن جوانـان بـه مـواد      کند و هرگز کسی به مدارا بـا مسـببين آلـوده   ها را نابود میانسان
فرهيختـه جامعـه اسـت تـا بـا       ويژه قشراز اين رو بر همگان به. افيونی خرسند نخواهد بود

ويـژه جوانـان را از   به ،ها پرداخته های ممکن به افشاگری اين جريانمندی از فرصتبهره
 .دام اين انحرافات دور کنند

 هاتبليغي جريان جلوگيري از كارهاي. 2-2

-و در آنجا که خيرخواهی پاسخی در پی نداشت بهترين گزينه رودررويي با جريـان 

  .و برچيدن بساط انحراف آنها استهای انحرافی 
های انحرافی با پافشاری و از روی عمد و ظاهر به دفاع از ناگفته نگذرم برخی جريان

پردازند تا در ساية اين ادعا، خود را از تيررس نگاه نظام اسالمی و مقام معظم رهبری می
وشی مسـئوالن امـر را   که نياز به تيزه. و برخورد نيروهای امنيتی در حاشية امن قرار دهند

  .نمايددوچندان می
های انحرافی امری بايسته و  های ژرف جريان تر اشاره شد بررسی البته همان گونه که پيش
از ايـن رو  . مند با معارف مهدويت هرگز نبايد از آن غفلـت کنـد   شايسته است که يک عالقه
  .خوانيم ی مهدوی فرا میهای انحراف های عميق و علمی جريان همة خوانندگان را به بررسی
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 درآمد پيش
  

ــث    ــت از مباح ــث رجع ــتةبح ــادي  برجس ــت   اعتق ــل بي ــب اه ــروان مکت پي
يـا در  گونة فراگير  بهـ هاكتاب   اگر چه در تاريخِ شيعه، ده. است السالم عليهم

 هماننـد برخـي از ديگـر    امـا ، نگارش يافته استدر اين زمينه  ـبخشي از آن   
روبرو بـوده   هايي چالشهمواره با  ،های خودفراز و فروددر  ی،شيع هایباور

 فهمـی و از بيـرون ماننـد ديـدگاه     فهمـی و يـا کـج    از درون چونان کماست؛ 
كـه همـواره مخـالف بـا شـيعه       ،علماي اهل سنّت درباره اين موضـوع برخی 

 .بوده، مشكالت را دو چندان ساخته است

ای  بايسـته رجعـت،   انگـارة  ةنگري دربار حو دور از سط نگر واقع هایبررسی
  تري را فراروي دوستداران قرار دهـد  تواند حقايق افزون ميناگزير است که 

هـا و   ي را بنمايانـد و در عـين حـال بـه برخـي از پرسـش      ترهاي روشن افقو 
  .نيز پاسخ دهددر اين زمينه شبهات 

ن، به اين بحـث  شود تا اندازة ممکهای آينده تالش میدر اين درس و درس
های تفصيلی را به مراجعه به منـابع گسـترده    مهم پرداخته شود و البته بررسی

  .نهيموا مي

 واژه رجعتشناسي مفهوم

  از نگاه لغت 

كـه   يبرگشـتن بـه جـاي    ياسـت؛ يعنـ   »بازگشت« يبه معنااز نگاه لغت  "رجعت" ةواژ
ی يادشده، در معناارش از در گزلغت  دانش از بزرگان يبرخ. تر در آنجا بوده است پيش

  : اند نوشته کنار اشاره به برخی مصاديق آن
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بـه بازگشـت بـه     معتقد يرجعت بازگشت مرد به اهلش بعد از طالق است و گروه«ـ 
 . ١»هستند دنيا پيش از روز قيامت

و همچنـين   .اعتقاد دارد به بازگشت به دنيا بعد از مردن ييعن .به رجعت ايمان دارد« ـ
 .٢»را گويند د به زن خود پس از طالقبازگشت مر

پس رجوع بازگشـت را گوينـد كـه     …بازگشت به آنچه آغاز از آن بوده،: رجوع« ـ
رو اسـت كـه    از ايـن  ؛رود و هم در بازگشت به دنيا بعـد از مـردن  يهم در طالق به كار م

 .٣»به رجعت ايمان دارد يگويند فالن يم

البتـه بـه معنـاي     .٤»يمرگ و بعد از ظهور مهدبرگشت پس از  يبه فتح، يعن الرجعة« ـ
 ٥.انه علي رجعه لقادر: فرمايد خداوند مي .بازگرداندن نيز به كار رفته است

وجود هماهنگی ، يك های گوناگونموارد يادشده، با تعبير ةدر هم شدچنانچه اشاره 
 .كه آغاز از آنجا بوده است جاييداشت و آن بازگشت به 

بـه   مردگـان برخی رجعت در بحث بازگشت  واژةبر افزون كه است  ييادآور بايستة
 .بازگشت است ينيز استفاده شده است كه به معنا ٧»ةاوب« ،٦»كَرة«مانند هايي واژهاز  دنيا،

  ياصطالح يمعنا 

. انـد های مختلفی سـخن گفتـه  در معنای اصطالحی رجعت، دانشمندان شيعه به گونه 
در  رجعـت بنـدی بـه ايـن نتيجـه رسـيده اسـت کـه        معها در يک جنگارنده با بررسی آن

و كـافرين  خـالص  مـؤمنين   ـ   بازگشـت دو گـروه از مردگـان   «: اصطالح عبارت است از

                                                 
 .در توضيح واژة رجع، العينبن احمد،  خليل ،فراهيدي .١

  .القاموس المحيطالدين محمدبن يعقوب،  مجد ،فيروزآبادي .٢

 .پس از واژة الرجوع، مفردات الفاظ القرآنراغب االصفهاني،  .٣

  .پس از واژة رجع، مجمع البحرينفخرالدين،  ،طريحي .٤
 .8، آيه)86(الطارق .5

ةِ «: امام باقر عليه السالم فرمود .٦ امـيالْق موي الْكَرَّةِ و موي و مالْقَائ قُومي موثَلَاثَةٌ ي اللَّه امشـيخ صـدوق،  (؛ »أَي 

  .)108، ص 1، جالخصال
شـيخ  (؛ »ابِكُم مـوقن و أَشْهد أَنِّي بِكُم مؤْمنٌ و بِإِي«: فرمايد امام صادق عليه السالم در زيارت اربعين مي .٧

 . )113، ص 6، جتهذيبطوسي، 
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هـايي کـه در دنيـا بـا آن     بـا همـان بـدن    السالم عليهي پس از ظهور حضرت مهدخالص ـ  
ض همـراه  شده، به فـي عدل شاد  يحكومت جهان يتا مؤمنان از برپاي .اند كرده مي  زندگي

شـده، و   دردمندو حقارت ستمگران پستی و كافران از  برسند السالم عليهحضرت مهدی 
 ».های دنيوی کارهای خود برسندبه برخی مکافات

 : گونه اشاره شده استشيعه ايني به اين معنا در سخنان بزرگان علما 

 : نويسددر اين باره می شيخ مفيد 

كه در گذشته بودند، به  يهاي ان صورتاز مردگان را به هم يخداوند گروه
كنـد و   ديگر را ذليـل مـي   يرا عزيز و گروه يپس گروه ؛گرداند دنيا بر مي

-بر ظالمين و سـتم  اهل حق را بر اهل باطل غلبه و نصرت داده و مظلومين را

 السـالم  علـيهم  محمـد  آل ياين واقعه هنگـام ظهـور مهـد   . دهد يگران غلبه م
 ١.…خواهد بود

 : نويسدي نيز میمرتض سيد

 السـالم  عليـه  شيعه چنين است، خداوند هنگام ظهـور امـام زمـان    ةعقيد !بدان
به دنيا بـاز   ـاند پيش از قيام آن حضرت از دنيا رفتهـ از شيعيان را كه   يگروه

و درك حكومـت آن وجـود    يو همراهـ  يگرداند تا آنان به پاداش يـار يم
كنـد تـا از   يضـرتش را زنـده مـ   از دشـمنان ح  يمقدس نايل آيند و نيز برخـ 

حـق و منزلـت پيـروان حـق را نگريسـته و       يايشان انتقام گيـرد و آنـان برتـر   
 .٢اندوهگين شوند

 : نويسدي در اين باره میحرعامل  شيخ 

اين معنا به . بعد از مرگ و پيش از قيامت است يبدان مراد از رجعت، زندگ
كــه از چنــان، انــد  هتصــريح كــرد شــود و علمــا نيــز بــه آن ذهــن متبــادر مــي

صـريح شـده   تاز احاديث بـه آن   يشود و در بعض ياستعماالت آن فهميده م
  .٣است

                                                 
سلسـله مؤلفـات   (، اوائل المقاالت في المذاهب و المختاراتالشيخ المفيد، محمدبن محمدبن النعمان،  .١

 . 77ص ) 4مفيد ج 

 . 125، ص )1رسائل الشريف ج( جوابات المسائل الرازيه، يمرتض سيد .٢

  .29، ص من الهجعة بالبرهان علي الرجعةااليقاظ ،  يمحمدبن حسن حر عامل .٣
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 : نويسدمی مرحوم مظفر

خداونـد  : بيـت چنـين اسـت    از اهـل  يشيعه در رجعت بر اساس پيـرو  ةعقيد
اند، به همـان انـدام و صـورت     را كه در گذشته از دنيا رفته ياز كسان يا عده

دهـد و  ياز آنان عزّت مـ  يبه برخ. گردانديده و به دنيا باز مزنده كر ،پيشين
پرسـتان  پرسـتان را از باطـل   را ذليل و خوار خواهد كرد و حقوق حق يا پاره

از  يســتاند و ايــن، يكــ يگــران مــديــدگان را از ســتمگيــرد و داد ســتم يمــ
 پديـد  السـالم  علـيهم  محمـد   آل ياسـت كـه پـس از قيـام مهـد      يرويدادهاي

گردند يـا از ايمـان بـاال    يكه پس از مردن به اين جهان باز م يكسان .آيد مي
 .١…ميرند يگاه دوباره م در نهايت درجه تباهی و آن يبرخوردارند يا افراد

انـد و   تأويـل نمـوده   السـالم  عليهم محمد  رجعت را به بازگشت دولت آل يالبته برخ 
كه سخنشان به  ٢؛اند شان منكر شده ايهرظا يها را با بدن السالم عليهم بازگشت خود ائمه

 : مردود است يجهات

 ؛پاسخ مانـده اسـت   ياند، ب كه ايشان در بحث رجعت با آن مواجه شده يشبهات . اول  
 .در بخش شبهات بيان خواهد شد

شـده اسـت و    السـالم  عليهم ائمه ياشاره به بازگشت جسمان فراوانیدر روايات . دوم 
 .تأويل و توجيه نيست هرگز اين روايات قابل

است كـه بازگشـت    شدهده، تصريح کررجعت اشاره  ةكه به فلسف يرواياتدر  .سوم  
بردن از دولت كريمه و بازگشت كفار، جهت متألم شدن از حكومت مؤمنين جهت لذت

 .شود يحق است و اين روايات نيز تأويل به دولت حق نم

ورت گرفتـه و در روايـات بـه آن    هاي گذشـته صـ   كه در امت يهاي رجعت .  چهارم 
بنابراين رجعت در . اند بيان كرده يهمه رجعت مردگان را با همان جسم دنياي ،اشاره شده

 .گونه خواهد بودآخرالزمان نيز همان

از اهداف رجعت، انتقام از كفار است و اين با تأويل رجعت بـه دولـت    ييك . پنجم 
 .ندارد يسازگار ائمه

                                                 
 .294، ص ي، ترجمه عليرضا مسجد جامععقايد االماميهمظفر،   محمدرضا .١

 .859، ص الظهور تاريخ ما بعدسيد محمد صدر،  :ك.ر .٢
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ايـن  ة بـار  در ،بـه دسـتش رسـيده بـود     يكـه از ر  يهاي پرسش پاسخدر ي سيد مرتض 
گوينـد مـراد   يهـا مـ   ياز امـام  انـدکی  ةكه حقيقت رجعت چگونه است؟ چرا عد پرسش

 بازگشتاست نه  السالم عليه در زمان حضرت قائم السالم عليهم دولت اهل بيت بازگشت
 : ها گفته است بدن

وينـد مـراد بازگشـت دولـت     اما آنها كه كه رجعت را تأويل كـرده و گ  …
تواننـد رجعـت   يچون نم ،به دنيا ناست نه بازگشت مردگا السالم عليهم ائمه

اينجـا تأويـل راه نـدارد، زيـرا      يزننـد، ولـ   يويل مـ أرا اثبات كنند دست به ت
ممكـن   يو قطعـ  يامـر حتمـ   .دليلش ظاهر اخبار نيست تا قابـل تأويـل باشـد   

آور نيسـت، دلـيلش اجمـاع    نباشـد كـه يقـي    ينيست مدركش خبر واحدهاي
 السـالم  عليـه ي اماميه است كه به اتفـاق معتقدنـد هنگـام قيـام حضـرت مهـد      

كنـد، پـس   ياز دشمنان خـود را زنـده مـ    يا از دوستان وعده يخداوند جمع
 ١.پذير باشد نيست كه تأويل ياست و احتمال يو حتم يمطلب قطع

 يگـوي بر پاسـخ  ياز عدم تواناي ياين تأويل را ناش مجمع البياننيز در  يمرحوم طبرس
 .٢شبهات پاسخ داده است يبه شبهات مطرح شده دانسته و به برخ

 .درست استرجعت، همان تفسير نخست  ياصطالح يبنابراين در معنا

 رجعت يچگونگچيستي و  

ز مجموع آيات، روايات و بيان دانشمندان بزرگ شيعه كـه بـه آنهـا اشـاره خواهـد      ا 
ـ بـه  خاص به خـود كـه نـه       يهاياست با ويژگ جهانیكه رجعت، آيد يبه دست م ،شد

آخرت است و در عين حال، برزخ نيز  جهاندنياست و نه همانند  جهانچون  ـ  دقيقطور 
 .است با تعريف خاص به خود ينيست؛ عالم

 : نويسد يدر اين باره مي مرحوم عالمه طباطباي 

تر از روز  ظهور پايين رجعت از مراتب روز قيامت است اگر چه در كشف و
يافتن تبـاهی و شـر   تر بودن آن از قيامت، امكان راه قيامت است و دليل پايين

در  يگونـه تبـاهی و شـر   در آن است، به خالف قيامت كه هـيچ ) الجمله في(

                                                 
 . 125، ص 1، جيرسائل المرتض، يشريف مرتض: ك.ر .١

 . 406، ص 7، ج مجمع البيان، يطبرس: ك.ر .٢
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 السـالم  عليـه ي آن راه نخواهد يافت و به همين دليل روز ظهور حضرت مهد
اگـر چـه    ،اطر ظهور و غلبه تامـه حـق  نيز گاه ملحق به قيامت شده است به خ

  .١تر از روز رجعت است روز ظهور حضرت نيز پايين

كشـف و شـهود    ةدرجباالترين را در  رستاخيز بزرگعالمه روشن است که مرحوم  
 يظهــور حضــرت مهــد ،تــر از ايــن دو و پــايين ي اســتميــان ةدانســته و رجعــت، در رتبــ

 .است السالم عليه

 يهـا  و بـا ايـن مشخصـه    يماد يچه رجعت، در همين دنيااينكه اگر  دستاورد سخن 
كه در آن روز بزرگ به وقوع خواهـد پيوسـت،    يهايمقياس امااتفاق خواهد افتاد؛ ويژه 

 ،آن يتبيـين زوايـا   ی گمـان خواهـد كـرد و بـ   متفاوت  در زمان مازندگی  ةآن را از نحو
رازهـای  نـان جـزو   چگونه كه حقيقـت معـاد هم  ؛ هماننمايد می سختبس  يامروزه كار

 .است خداوند

  

 رجعت در اعتقادات شيعهجايگاه 

برخوردار است  يدر ميان اعتقادات شيعه از جايگاه واالي» رجعت«باور به روايات در 
 ..دانسته شده استتشيع بيرون  ةرا از داير آنكه منكر  يتا جاي

كـه   ياز ما نيست كسـ  ٢؛بِكَرتنا لَيس منَّا منْ لَم يؤْمنْ «: فرمود السالم عليه امام صادق
  » .…ايمان به بازگشت ما ندارد

يكي از شرايط ايمان را اعتقـاد بـه رجعـت     آن حضرتدر روايتي ديگر 

  : فرمايد دانسته و مي

ة  …منْ أَقَرَّ بِسبعةِ أَشْياء فَهو مؤْمنٌ عـانِ بِالرَّجالْإِيم هـر كـس بـه هفـت      ٣؛و
كـه يكـي از آنهـا ايمـان بـه رجعـت        …مـؤمن اسـت   چيز اعتقاد داشته باشد

 .است

                                                 
 .109، ص 2، ج تفسير الميزان، يطبايمحمدحسين طبا .١

 . 4583، ح 458، ص 3، ج من ال يحضره الفقيهشيخ صدوق،  ٢

  .30164، ش 132، ص 24، ج وسائل الشيعةشيخ حر عاملي،  .٣
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اعتقـاد بـه يکتاپرسـتی و     کنـار اعتقاد به رجعت نيز در شود روايت استفاده میاز اين  
  .آيد همانند آن از ضروريات به شمار مي

 : نويسد مي السالم عليه در توضيح كالم امام صادق مرحوم شيخ مفيد

، فانما اراد بـذلك مـا   »ل برجعتنا فليس منامن لم يق« السـالم  عليه  و اما قوله 
صـلي اهللا   يختصه من القول به في ان اللَّه تعالي يحيي قوماً من امـة محمـد  

محمـد   عليه وآله بعد موتهم قبل يوم القيامة و هـذا مـذهب يخـتص بـه آل    
هـر  : كـه فرمـود   السـالم  عليـه   معصوم فرمايشو اما  ١؛اللَّه عليه و عليهم صلي

همانا از آن اراده كرده است مسـئله  ،عت ما نشد از ما نيست كس قائل به رج
ــي از آل      ــه خداونــد گروه ــارت اســت از اينك ــت را كــه عب  محمــد رجع

كند و ايـن مـذهبي    را پس از مردن پيش از روز قيامت زنده مي السالم عليهم
 .السالم عليهم محمد است مختص به آل

  : نويسد در اين زمينه مي يشيخ طوس 
از  يهمراه بـا گروهـ   السالم عليهم و ائمه معصومين وآله عليه اهللا لیص ما پيامبر
گذشته و آينده باز خواهند گشت و بر اين اعتقاد آيات و روايـات   يها امت

 يانگيزيم از هر امت يكه برم يو روز« : داللت دارد و خداوند فرمود يفراوان
 ٢.است الزمپس اعتقاد به رجعت ،» …را يگروه

به رجعت نزد باور ارزش  ةبار در برخی دانشمندان سخنانپس از نقل  يشيخ حر عامل
 : كند يگونه بيان ماين ،بودن اين اعتقاد يبر ضرور يشيعه دليل خود را مبن

كه رجعـت را صـحيح و ضـرورت آن را بـر هـر آشـنا بـا         يا و از جمله ادله 
 در هـيچ يـك از ضـروريات مثـل وجـوب     : اخبار مسلّم دانسته، اين است كه

شاهد اين گفتـه   .نماز و حرمت زنا، بيش از رجعت، حديث وارد نشده است
ــا  ــت علم ــر راز    يرواي ــون فخ ــنّت؛ چ ــل س ــابورياه ــري، نيش ، ي، زمخش

خـود، شـيعه را    يهـا  اسـت كـه در كتـاب    …الحديـد و  ي ، ابن ابـ يشهرستان
اين خود دليل اسـت كـه   . كننديمعتقد به رجعت دانسته و به آنان اعتراض م
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 .١بوده و مختص به اماميه و از ضروريات مذهب ايشان است رجعت صحيح

رجعت، جايگـاه آن   يافزون بر بيان معنا مجمع البحريندر  ياسد يفخرالدين طريح
 : دهد يگونه توضيح م را نزد شيعه اين

و  يو ايــن رجعــت از ضــروريات مــذهب اماميــه اســت و شــواهد قرآنــ … 
در اين زمينـه، مشـهورتر از آن اسـت     السالم عليهم بيت روايات وارده از اهل

هـر  « : وارد شـده اسـت   السالم عليهم از ائمه يحت. باشد يكه الزم به يادآور
 ٢» .كس به رجعت ما اقرار نداشته باشد از ما نيست

 : كه اندکردهبيان  روشنیبه  نيز از مفسرين معاصر يبرخ

  .٣»…رجعت از ضروريات مذهب شيعه است و نه از ضروريات اسالم«

  رجعت از نگاه اهل سنت

بـه   السالم عليهماما از آنجا که در مکتب اهل بيت  ،باور اگرچه ريشة قرآنی دارداين 
اهـل   يو اسـتهزا  ناسـزاگويي پيدايش مـورد   يابتداهمان از طور ويژه بدان پرداخته شده 

 ياين عقيده را برگرفتـه از عقايـد يهـود و نصـار     يكه برخ يا به گونه. سنّت قرار گرفت
بـه   يديگـر  ٤عرب جاهليـت دانسـته،   پندارهایمنشأ اعتقاد به رجعت را  يدانسته و ديگر

و  ٥.مضـحك قلمـداد نمـوده اسـت     يايـن اعتقـاد، آن را اعتقـاد    سبب نفهميـدن درسـت  
باور منشأ  ي، ديگر٦دروغين دانسته يو روايات »عبداللَّه بن سبا«نيز آن را از افكار  گروهی

 .٧است  بر ذهن شيعه قلمداد كرده يآفريقاي فلسفه به رجعت را تأثيرات

بـا تكـذيب    برابـر بـه رجعـت را    بـاور پا را از همه آنچه گفته شد فراتر نهاده و  يبرخ
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گونه سخنان ناشايست كه در طـول تـاريخ   و كم نيست اين ١.اند آيات قرآن و كفر دانسته
 .رجعت شده است باورمنداننثار 

 : مرحوم مظفر در اين باره نوشته است

دانـد و آن را هـيچ    اهل سنّت عقيده به رجعت را خالف عقايد اسـالمي مـي  
نويسندگان و شرح حـال نويسـان آنهـا معتقـدين بـه رجعـت را       . پسندند نمي

گويـا در نظـر   . داننـد  طعن و طرد كرده و آن را نشانه طرد روايـت راوي مـي  
و بـه   آنان عقيده به رجعت در شمار كفر و شـرك يـا بـدتر از آن قـرار دارد    

 .گويند كوبند و ناسزا مي اين بهانه شيعه را مي

اي اسـت كـه    كننـده اساس و گمراه بدون شك اين از اقسام دستاويزهاي بي 
انـد،   اي براي طعـن و طـرد يكـديگر قـرار داده     هاي اسالمي آن را وسيله فرقه

ولي هيچ مجوزي كه صحت اين دستاويز را روشن كند وجود نـدارد، زيـرا   
اي در عقيده به يکتاپرسـتی   گونه ايراد و خدشههيچ فقطرجعت، نه اعتقاد به 

كنـد،   سازد، بلكه به عكس، اين هر دو عقيده را تقويت مي و نبوت وارد نمي
زيرا رجعت مانند حشر و نشر، دليل قـدرت كامـل خداونـد بـوده و از امـور      

 السـالم  همعلـي  و اهل بيـت او  وآله عليه اهللا صلی اي از پيامبر غيرعادي و معجزه
رجعت، در اصل معجزه زنده كردن مردگان است؛ چنان كه حضرت  .است
تـر و اعجـازش بيشـتر     داد، اما ايـن رسـاتر، كامـل    انجام مي السالم عليه مسيح

گيرد كه مردگان همه خـاك   كه رجعت در وقتي انجام مياست به دليل اين
 ٢.اند شده

گونه بيـان كـرده   ه اهل سنّت را اينمرحوم عالمه طباطبايي نيز جايگاه رجعت در نگا 
 : است

غير شيعه، يعني اهل تسنن اگر چه به ظهور حضرت مهدي اعتـراف كردنـد    
نقـل كردنـد، لكـن     وآلـه  عليـه  اهللا صـلی  طور متواتر از پيـامبر اكـرم   و آن را به

انـد و   رجعت را انكار كرده و قول به رجعت را از مختصات شـيعه برشـمرده  
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 ١.ز آنانكه منتسب به شيعه هستند نيز به آنان ملحق شدنددر اين ايام بعضي ا

 اعتقاد به رجعت  يآثار تربيت 

-يجامعه ايفا منشاط و  يدر پوياي يسزايو به  برجستهگونه كه انتظار فرج نقش همان 
 يسـزاي تواند نقش مهم و بهينيز م عصر ظهور، به رجعت و بازگشت به دنيا در باوركند،  

، ايفا کنـد  السالم عليه يحضرت مهد ياميد به حضور در حكومت جهان و يدر نشاط دين
 يعمـر خـود را در انتظـار ظهـور حضـرت مهـد       همـة كـه   يچرا كه انسان با ديدن افراد

 يروند، دچار سرخوردگ ياند و آنگاه بدون درك ظهور از دنيا م كرده يسپر السالم عليه
خواهد شد و اگر بداند در هنگـام ظهـور    نااميدیدر جايگاه انتظار نيز دچار  يشده و حت

 در صورت دارابودن شرايط، امكان بازگشت او به دنيا و حضور در محضر آخـرين امـام  
 .خواهد داشت ياو نقش بسيار يرا دارد در اميدوار السالم عليه

، نهايـت تـالش   يمند به درك محضر آخرين حجت الهـ  شخص عالقه ،افزون بر آن 
مؤمنـان   ةدر زمـر تـا  ايمـان رسـيده    يبـه درجـات بـاال    کـه ت خود را به كار خواهـد بسـ  

 .باشد هكنند رجعت

 زمان رجعت

شود، رجعت همزمان با ظهور حضرت  استفاده مي السالم عليهم  از روايات معصومين 
و همانند برخي  .شود و در دوران ظهور ادامه پيدا خواهد کرد ميآغاز  السالم عليهمهدي 

آمدن از قبرها  شدن مردگان و بيرون آيد؛ زنده مي شماربه  کراماتاز حوادث ديگر جزو 
افشانند، حـالتي   در حالي كه سر و رويشان را غبار و خاك گرفته و آنان خاك از سر مي

 .و در آن روز خواهند ديد اند نديدهاست كه مردم آن را 

  در نظام آفرينش از چنان ارزشـي برخـوردار اسـت    عليه السالم ظهور حضرت مهدي
شود و آنها كه صالحيت  ه افزون بر شادماني زندگان، خبر ظهور به مردگان نيز داده ميك

 .شوند بازگشت و ماندن در قبرها ميميان بازگشت دارند، مخير 
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 امكان رجعت 

  .رجعت بپردازيم امكان يبررسه است به پيش از آنكه وارد بحث شويم؛ بايست 
  .تي و امکان وقوعيامکان ذا: شود امکان به دو قسم تقسيم مي

  : امکان ذاتي رجعت
کردن  شکي نيست که رجعت، به خودي خود، داراي امکان ذاتي است؛ چرا که زنده

مردگان ـ چه در دنيا و چه در آخرت ـ در توان خداوند اسـت و هـيچ خردمنـدي در آن      
ه شـدن مردگـان را بـ    خداوند، در آيات فراواني با رد مخالفان، معجزة زنـده  .شک ندارد

  .شدن مردگان، ارائه کرده است دست پيامبران خود، دليلي بر معاد، قيامت و زنده
  : امکان وقوعي رجعت

از بيانـات   بهـره وقـوع رجعـت، بـا    . بهترين دليل بر امکان يک چيز، وقـوع آن اسـت  
  .است شدنی نوراني قرآن و شواهد تاريخي، به روشني تمام اثبات

اند بلكه امكـان آن را   دانستهغيرممکن ع آن را وقو فقطنه رجعت، از منكرين  يبرخ 
در  فقـط انـد و   آن را بـدون اشـكال دانسـته    يديگر امكان ذات ياند و برخ نيز محال دانسته

 .اند آن را محال ذكر كرده يبخش امكان وقوع

شـيعه را  باور  ياند، ول هستند كه وقوع آن را در گذشته قبول كرده يكسان دسته سوم 
 .اند شدهدر آينده منكر آن  و اند نپذيرفته

ذيـل آيـه    يرجعـت و معـاد جسـمان   ميـان   يدربـاره همـاهنگ   يمرحوم عالمه طباطباي
إِلَي  كَةُ وقُضي الْأَمرُ وئهلْ ينظُرُونَ إِلĤَّ أَن يأْتيهم اللَّه في ظُلَلٍ منَ الْغَمامِ والْمالN: شريفه

ورالْأُم عتُرْج اللَّهMانتظار آنان غير از ايـن اسـت كـه خداونـد و فرشـتگان در زيـر      مگر  ١؛ 
 ييكسره شود؟ و كارها بـه سـو   يآنان بيايند و كار داور ياز ابر سپيد به سو يهايسايبان

 .شود  مي خدا باز گردانده

 : نويسد ياز روايات م يپس از اشاره به برخ 

از  ياست كـه بسـيار  فراوان  لهوآ عليه اهللا صلی گونه روايات از خاندان پيغمبرنظير اين
محمــد   آل يبــه ظهــور مهــد يبــه رجعــت و گــاه يبــه قيامــت و گــاه يآيــات را گــاه
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كـه   ييك نحو سنخيت و مناسـبت  ةاند و اين نيست مگر به واسط تفسير كرده السالم عليهم
 .١اين سه روز موجود استميان 

ئل امكان هر دو يـك  شد دالدانسته رجعت و معاد از يك سنخ آنگاه که با اين تعبير 
  .بر معاد اقامه شده است ينيست كه ادله فراوان يچيز خواهد شد و شك

  : نويسد يدر اثبات امكان رجعت م يشيخ حر عامل
 يكـه امـر   انـد، حاصـلش ايـن    كه بر صحت معاد به آن استدالل كرده يدليل

گو هم خبر داده، پـس حـق   گوينده راست ،)محال نيست ييعن(است ممكن 
 يا كـه مـرده  (ما امكانش، كه روشن است؛ زيـرا مكـرر اتفـاق افتـاده     ا .است

گو هم كه بـه  و وقوع دليل امكان است و اما اخبار گوينده راست) زنده شده
كـنم كـه    يكه بعداً هر دو موضوع خواهد آمـد، و بيـان مـ    تواتر رسيده چنان

زنـده  و غيـر آنهـا پـس از مـرگ      السـالم  علـيهم  مبران و اوصياءااز پي يا عده
چـرا كـه   ؛اثبات معـاد   يبر اثبات رجعت بهتر است تا برا ،شدند، و اين دليل

تر است، و نظيـرش تـاكنون پيـدا    امر معاد باالتر، و حاالتش عجيب و غريب
نشده به خالف رجعت، و در قرآن و اخبار هم اشاره به اين دليل اسـت و بـر   

 .٢منكران زنده شدن مردگان سخت اعتراض شده است

 : سخن اينكهكوتاه 

شدن زندهگونه كه از مردگان در اين دنيا از محاالت نيست، همان يشدن گروه زنده 
از  ي، همچون شگفتی گروهياز چنين امر شگفتیها در قيامت ممكن است و  انسان همة

کفار و تمسخر  چونانجاهليت از مسئله معاد است و تمسخر در برابر آن دوران مشركان 
 داند و قدرت خدا آن  يرا محال نم ياد است، چرا كه عقل چنين چيزدر بارة معمشرکان 

  .٣اين موارد در برابر آن آسان است ةچنان گسترده است كه هم

  پيشينهاي  رجعت در امت گزارش

براي اثبات حقايق ديني است، در مسئله رجعت  ابزار ترين ای پايهاز آنجايي كه قرآن 
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 .31، انتشارات نويد، ص االيقاظ من الهجعة، يحر عاملشيخ  .٢

 . )با تصرف( 556، ص 15، ج تفسير نمونه، يمكارم شيراز ناصر .٣
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بـا يـك نگـاه گـذرا بـه      . شودبدان توجه می ،رين آنهات منبع و اصلينخستين نيز به عنوان 
 .نمايدپديدارشدن آن امری مسلم میآيات مربوط به رجعت، 

اقوام و ملل گذشته گزارش شـده  ميان در اين دسته از آيات، به روشني وقوع رجعت 
 ةشـدن كشـت   زنـده  ١،السـالم  عليه  شدن هفتاد نفر از ياران حضرت موسي زنده: است؛ مانند

شدن مردگان  زنده ٤،شدن عزير پس از صد سال زنده ٣،شدن هزاران نفر زنده ٢،اسرائيل بني
 ٥.السالم عليه  حضرت عيسي به دست

  : توان اشاره کرد بندي کوتاه، به نکات ذيل مي در يک جمع
  .است پديدار شدههاي فراواني در گذشته  به تصريح آيات قرآن، رجعت. ١
کـه در  باورنـد    بيشتر دانشمندان اهـل سـنّت نيـز بـر ايـن     شيعه، افزون بر دانشمندان . ٢

  .هايي صورت گرفته است گذشته، رجعت
هـاي فراوانـي،    انسان خواست پروردگاربنابراين شکي نخواهد ماند که در گذشته، به 

ادامـه  زنده شده، به زنـدگي دنيـايي   اند  با همان بدنی که از دنيا رفتهپس از مردن، دوباره 
  .اند داده

                                                 
١. Nوسىامي إِذْ قُلْتُم و  تىح نَ لَكتَنظُـرُونَ       لَن نُّؤْم أَنـتُم قَةُ وـاعالص ـرَةً فَأَخَـذَتْكُمهج 55(نَرَى اللَّه(  ثـم    

 .)56و 55آيه  ،)2(بقره ( ؛Mبعثْنَاكُم من بعد موتكُم لَعلَّكُم تَشْكُرُون

٢.Nَا فنَفْس إِذْ قَتَلْتُم ونَوتَكْتُم ا كُنتُمم مخُْرِج اللَّه ا ويهف أْتُمار72(اد(  ىِ اللَّهحي كا كَذَالهضعبِب وهفَقُلْنَا اضْرِب
تىولُون  الْمقتَع لَّكُملَع هاتايء رِيكُمي وM 73و 72آيه  ،)2(بقره  (؛(. 

٣.Nواْ  أَلَمينَ خَرَجلَذُو تَرَ إِلَي الَّذ إِنَّ اللَّه مهيأَح وتُواْ ثُمم اللَّه مفَقَالَ لَه توالْم ذَرح أُلُوف مهو مرِهين دم
 .)243آيه  ،)2(بقره ( ؛Mفَضْلٍ علَي النَّاسِ ولَكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يشْكُرُونَ

٤.Nي خَاوِيهةٍ ولَي قَرْيرَّ عي مكَالَّذ يأَوحا قَالَ أَنَّي يهرُوشلَي عاْئَـةَ     يةٌ عم اللَّـه اتَـها فَأَمهتوم دعب اللَّه هذه
ثَهعب امٍ ثُمعM 259آيه  ،)2(بقره (؛(. 

٥. Nتَي بِإِذْنِ اللَّهوي الْمأُحوM49آيه  ،)3(آل عمران ( ؛(.  
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  آزماييخود

 .رجعت را از نگاه لغت و اصطالح توضيح دهيد. 1

 .در بارة چيستي و چگونگي رجعت توضيح دهيد. 2

 باور اهل سنت در بارة رجعت چگونه است و چرا با اعتقاد شيعه مخالفند؟. 3

 تواند در تربيت ديني مؤثر باشد؟ چگونه باور به رجعت مي. 4

  ي در اثبات اين اعتقاد دارد؟هاي گذشته چه نقش گزارش رجعت در امت. 5

===  
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  .ش ١٣٨٠انتشارات زائر، ، قم ،آفتابسيماي طاهري، حبيب اهللا، . ٣

 . ش١٣٧٩کتابفروشی اسالم، تهران، ، رجعت و معراجرفيعی قزوينی، ابوالحسن، . ٤

 .ش ١٣٧٧انتشارات اسالمی،  قم، ، قرآن و حديث،رجعت از ديدگاه عقلطارمی، حسن، . ٥
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  كنندگان  رجعت
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 درآمد پيش
 السـالم  علـيهم معصـوم   پيروان مکتب اهل بيـت بـا اسـتناد بـه سـخنان امامـان      

بازگشت برخی مردگـان را در آخرالزمـان و دوران ظهـور حضـرت مهـدی      
افـزون بـر آيـاتی کـه در درس     . دنـ دانامری نـاگزير و مسـلم مـی    السالم عليه

. گذشته بر وقوع رجعت ياد شد که دليل روشنی بـر امکـان آن خواهـد بـود    
آياتي اسـت کـه   بارة رجعت سخن گفته است،  درکه از آيات يگری دسته د

به بيان برخي از روايات، بر رجعت در آخرالزمان و پـيش از قيامـت داللـت    
  .دارد

، نيازمند تأويل، يا تفسير به وسيلة آياتبر خالف دسته نخست، اين گروه از 
   .و بزرگان دين است السالم عليهم پيشوايان معصوم

يم، سـخنان  منـدي از آيـات قـرآن كـر     شود تا با بهره در اين درس تالش مي
و نيز بيانـات بزرگـان، ايـن بحـث را در حـد امكـان        السالم عليهم معصومان

و تفصيل بيشتر مطالب را به منابع مفصل در اين باره سـفارش  . بررسي نماييم
  .کنيم می

  رجعت در آخر الزمان

بر خالف تصور برخی که رجعت در عصر ظهور و پيش از برپايي قيامت را فقـط بـا   
دانند، از شـماری از آيـات قـرآن نيـز ـ اگرچـه بـا توضـيح روايـات ـ            می بهره از روايات

بـدين   آيـات و مباحـث مربـوط،   برخـي از ايـن   . توان اين پديدة بزرگ را اثبات کرد می
  : قرارند

  االرض دابةخروج ـ 
دانسته شـده  مربوط به رجعت  السالم عليهم اهل بيتروايت از آياتي که با استفاده از 
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  : به ميان آورده استسخن  "دابة االرض"ت که از خروج اي اس است، آيه
و إِذَا وقَع الْقَولُ علَيهِم أَخْرَجنَا لهُم دابةً منَ الْأَرضِ تُكلَِّمهم أَنَّ النَّاس كـاَنُواْ  

را  يا بر ايشان واجب گردد، جنبنـده ]  عذاب[و چون قول  ١؛ بَِاياتنَا لَا يوقنُون
چنان [مردم : آوريم كه با ايشان سخن گويد كه يآنان بيرون م ين برااز زمي

  .ما يقين نداشتند يها به نشانه] كه بايد
عالمه طباطبايي در بحث روايي در ذيل آيه شريف، به نقل از تفسير قمي از حضرت 

  : کند روايت مي السالم عليهامام صادق 
برخـورد و او را در مسـجد    رسول خدا صلي اهللا عليه و آلـه بـه اميرالمـؤمنين   

خوابيده ديد؛ بدين حال که مقداري شـن جمـع کـرده و سـرش را روي آن     
 دابـة اي  برخيـز «: حضرت با پـاي خـود حـرکتش داد و فرمـود    . گذاشته بود

تـوانيم   آيا مـا هـم مـي   ! اللَّه يا رسول«: مردي از اصحاب عرض کرد» !االرض
ايـن نـام، جـز    ! ه؛ به خـدا سـوگند  ن«: فرمود» رفقاي خود را به اين نام بناميم؟

اي است که خداي تعالي در کتـابش دربـارة او    براي او نيست و او همان دابه
چـون آخرالزمـان   ! يـا علـي  «: گاه فرمود آن .»…و إِذَا وقَع الْقَولُ «: فرمود

آورد؛ در حالي کـه بـا    شود، خداي تعالي تو را در بهترين صورت بيرون مي
   ٢.»کني نشان مي آن،هادن و دشمنان خود را با ن داغ ةتو است وسيل

است و ـ بر خالف آنچه » زمين«، به معناي »ارض«و » جنبنده«، به معناي »هداب«بنابراين 
شـود؛ بلکـه مفهـوم     فقط به جنبنـدگان غيـر انسـان اطـالق نمـي     » دابه«پندارند ـ   بعضي مي

  : خوانيم  سوره هود مي ٦ه در آيه ک گيرد؛ چنان ها را نيز دربر مي دارد که انسان ای گسترده
N ا قُهـرِز لَي اللَّهضِ إِلَّا عي الْأَرةٍ فآبن دا مم وM اي در زمـين   هـيچ جنبنـده  ؛

  .که روزي او بر عهدة خدا است نيست، مگر اين

  : سوره نحل آمده است ٦١در آيه نيز و  
Nَا تهِم مبِظُلْم النَّاس ذُ اللَّهؤَاخي لَو ةٍ   و آبـن د ا مـ هـلَيع رَكMاگـر خداونـد،    ؛

اي را بـر زمـين بـاقي     کـرد، جنبنـده   هايشان مجازات مي مردم را به سبب ستم
  .گذاشت نمي

                                                 
  . 82آيه  ،)27(نمل  .١

  .567، ص 15، جالميزان محمد حسين طباطبايي، .٢
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 آور های شگفت ويژگیرا موجودي از جنس غير انسان با  دابة االرضالبته اهل سنّت، 
  .ديدتوان در بيشتر تفاسير آنها ذيل آيه آن را  که می .اند ذکر کرده

العـاده   را يک انسان فوق دابة االرض السالم عليهم شيعه به پيروي از روايات معصومان
او، جداسـاختن صـفوف مسـلمانان از منافقـان و      برجسـتة دانند کـه يکـي از کارهـاي     مي

شـود کـه عصـاي موسـي و      حتي از برخي روايات اسـتفاده مـي  . ها است گذاري آن  نشانه
و اعجـاز، و خـاتم    ابـزار تـوان  دانـيم کـه عصـاي موسـي،      ميانگشتر سليمان با او است و 

منـد و افشـاگر    تـوان او يـک انسـان    ،از اين رو. الهي است ةحکومت و سلط ابزارسليمان 
  : گونه وصف کرده است در روايتی حضرت امير خود را اين .است

… احإِنِّي لَص لِ وولَةِ الدود و الْكَرَّات باحإِنِّي لَص و مِ ويسالْم ا وصالْع ب
هـا   ها و دولـت دولـت   و همانا من صاحب بازگشت ١؛تُكَلِّم النَّاس  الدابةُ الَّتي

ای هستم که بـا مـردم سـخن     گذار و جنبنده هستم و من صاحب عصا و نشانه
 .گويد می

: آمده است مالسال عليهبه نقل از امام صادق  السالم عليهاز اين رو، در زيارت امام علي 
درود  ٢؛السلَام علَيك يا عمود الدينِ و وارِثَ علْمِ الْأَولينَ و الĤْخرِينَ و صـاحب الْميسـم  

  .گذار بر تو ای ستون دين و وارث دانش اولين و آخرين و صاحب نشانه
 ای برجسـته انسـان  » دابـةاالرض «: تـوان گفـت   با توجه به آنچه نقل شد، به راحتي مي 

  .گردد است که براي انجام کاري بس مهم پيش از قيامت به زمين باز مي
گذاري  که در روايات شيعه و سنّي وارد شده است که مؤمن و کافر را نشانه و نيز اين

گفتن با مـردم کـه    سخن. سازد، با انسان سازگار است کند و صفوفشان را مشخص مي مي
  .يف او آمده نيز مناسب همين معنا استدر متن آيه قرآن به عنوان توص

  برخي مردگان شدن ـ زنده

بودن رجعت در آخرالزمـان، اسـتدالل    يکي ديگر از آياتي که به واسطة آن بر حتمي
  : شده است، چنين است

                                                 
  .197، ص 1، جالكافيمحمد بن يعقوب كليني،  .١

 .3197، ش 589، ص 2، جمن اليحضره الفقيهشيخ صدوق،  .٢
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ونَ؛   عـوزي م نَا فَهـتيĤَِب كَذِّبن يما مجةٍ فَون كُلِّ أُمشُرُ منَح مويو آن روز  ١و
انـد،   از هر امتي، گروهـي از کسـاني را کـه آيـات مـا را تکـذيب کـرده        که

  .شوند، تا همه به هم بپيوندند کنيم؛ پس آنان نگاه داشته مي محشور مي
انـد،   از جمله کساني که به وسيلة اين آيه، بر رجعت در آخرالزمـان، اسـتدالل کـرده   

  . را نام برد ٣و نيز شيخ طوسي ٢توان شيخ مفيد مي
  : شريف نوشته است ةالبيان ذيل اين آي  برسي در تفسير مجمعمرحوم ط

شيعيان که بـه رجعـت عقيـده دارنـد، بـا ايـن آيـه، بـر درسـتي اعتقـاد خـود            
در سـخن، موجـب تبعـيض اسـت و     » مـن «آمـدن  : اند استدالل کرده و گفته

که در روز مورد نظـر، برخـي از اقـوام برانگيختـه شـده و       داللت دارد بر اين
شوند و اين، صفت روز رستاخير نيست؛ چرا کـه   ر برانگيخته نميبرخي ديگ

انگيزيم و هـيچ يـک    آنان را بر مي«خداوند سبحان، درباره آن فرموده است 
  ٤».کنيم از آنان را فروگذار نمي

هـا، اسـتدالل    و رد آن سـخنان شريف، پس از بيان برخي  ةعالمه طباطبايي نيز ذيل آي
از نظـر قـرآن، غيـر از قيامـت اسـت،      » حشـر «کـه   اه در بيان ايـن گ آن. کند باال را بيان مي

  : نويسد مي
از زمـين واقـع   » دابـه «شـدن   اين آيه و دو آيه بعدش، پـس از داسـتان بيـرون   

شـود؛   اند که خود، يکي از عاليمي است که پـيش از قيامـت واقـع مـي     شده
و تـا   الصـورِ و نُفـخَ فـي   : فرمايد قيامتي که در چند آيه بعد، درباره آن مي

کند و معنا ندارد پيش از آغاز  چند آيه بعد اوصاف وقايع آن روز را بيان مي
بيان اصل قيامت و وقايع آن، يکي از وقـايع آن را زودتـر ذکـر کنـد؛ چـون      

کند اگر حشر يک فوج از هر امتي هم جـزو وقـايع     ترتيب وقوعي اقتضا مي
فرمايد؛ ولي اين گونـه ذکـر    قيامت باشد، آن را پس از مسأله نفخ صور ذکر

بلکه پيش از نفخ صور، مسأله حشر فوج از هر امتـي را آورده اسـت؛    ،نکرد

                                                 
  . 83آيه  ،)27(نمل  .١

 .32، صالمسائل السرويهمفيد،  شيخ .٢

 .120، ص8، جالتبيانطوسي،  شيخ .٣

 .366، ص 7ـ8، ج مجمع البيانطبرسي،  .٤
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  ١.شود اين حشر جزو وقايع قيامت نيست  پس معلوم مي
  شريف، به استناد فرمايشي از امام صـادق  ةدر تفسير قمي نيز همين مضمون را ذيل آي

  : ودنقل کرده است که آن حضرت فرم السالم عليه
ا    Nآية  مردم دربارة جـةٍ فَو ن كُـلِّ أُمـ شُرُ مـنَح مويM   گوينـد؟ راوي   چـه مـي 

نـه، ايـن طـور کـه     «: فرمـود . »اين آيه دربارة قيامت اسـت : گويند  مي« :گفت
مگـر خـداي تعـالي، در    . گويند، نيست؛ بلکه دربـاره رجعـت اسـت     آنان مي

کند؟   ها را رها مي يه آن امتکند و بق  قيامت از هر امت فوجي را محشور مي
آنان را محشـور   ؛Mوحشَرْنَهم فَلَم نُغَادر منْهم أَحداN: که خودش فرمود با اين

  ٢».کرديم و احدي را از قلم نينداختيم
  : که برانگيخته شدن آية مذکور در يکي از اين سه زمان ممکن است کوتاه سخن اين

  .در هنگام قيامت و صورت چهارمي نخواهد داشتپيش از قيامت، پس از قيامت يا 
که از هر امتي،  باطل است؛ چرا که حشر در قيامت، فراگير است؛ نه اين صورت سوم 

  .تعدادي محشور شوند
صورت دوم نيز باطل است؛ چرا که پس از قيامـت، مجرمـان بـه جهـنم و نيکـان بـه        

که قـول شـيعه    ،قي خواهد ماند، بانخستاحتمال  فقطبهشت خواهند رفت و با اين بيان، 
  .اماميه است

  پيمان انبيا بر ياري پيامبر صلي اهللا عليه و آله ـ 

از جمله آياتي که شيعه بر رجعت در آخر الزمان ارائه کرده است، ايـن آيـه   
ـ  N: است ج ةٍ ثُـمكْمحتَبٍ ون كتُكُم ماتَيء Ĥينَ لَميثَقَ النَبِيم إِذْ أَخَذَ اللَّهو كُمءĤ

 رُنَّهلَتَنصو نُنَّ بِهلَتُؤْم كُمعا مقٌ لِّمدصولٌ مسلَـي    رع أَخَـذْتُمو تُمأَقْرَرو قَالَ ء
هِدينَ  يـاد  (و « ٣؛Mذَلكُم إِصرِي قَالُواْ أَقْرَرنَا قَالَ فَاشْهدواْ وأَنَا معكُم منَ الشـَّ

ن پيمان گرفت که هر گاه به شـما کتـاب   هنگامي که خداوند از پيامبرا) کن
اي آمـد کـه آنچـه را بـا شـما اسـت        و حکمتي دادم، سپس شـما را فرسـتاده  

                                                 
 .570، ص 15، ج الميزاناطبايي، طب محمدحسين .١

 .36، ص 2، ج تفسير قميبن ابراهيم قمي،  علي .٢

  .81 ، آيه)3(آل عمران .٣



  )درآخرالزمان(رجعت و رجعت كنندگان  

 

207 

آيـا  «: اش کنيـد و فرمـود   تصديق کرد، البته به او ايمان بياوريد و حتماً يـاري 
. »آري، اقرار کـرديم «: گفتند» باره پيمانم را پذيرفتيد؟ اقرار کرديد و در اين

  ».باشيد و من با شما از گواهانمپس گواه : گفت
هـاي ايشـان، بـر ايـن      منـدي از راهنمـايي   با بهـره  السالم عليهم پيروان مکتب اهل بيت

 پيمانو ايماني که از پيامبران بر آن ياری شود  باورند که به روشني از اين آيه استفاده مي
افعـال  . ودگرفته شده است، پس از آمـدن رسـول اکـرم صـلي اهللا عليـه و آلـه خواهـد بـ        

»نُنمو » لَتُؤ»نَّهمضارع مؤکد بوده، بر انجام کار در زمان آينده داللت دارند؛ يعني » لَتَنصُر
صلي اهللا عليه و آله و پيامبران گذشته همگي زنده شوند و پيامبران   زماني که پيامبر اکرم

  .ياري دهند صلي اهللا عليه و آله را  اکرم پيمان الهي خود، نبي  بر پايةپيشين، 

  شدن و دو بار مردن دو بار زندهـ 

: فرمايـد  کند، از زبان ايشان مـي  خداوند، آن گاه که سخنان برخي مردگان را نقل مي
N    ـ ـن سلْ إِلَـي خُـرُوجٍ متَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهنِ فَاعتَنَا اثْنَتَيييأَح نِ وتَّنَا اثْنَتَيأَم Ĥَنببِيلٍقَالُواْ رM١؛ 
دوبار ما را ميراندي و دوبـار مـا را زنـده کـردي و بـه گناهانمـان       ! پروردگارا: گويند مي«

  »هست؟) از آتش(اعتراف کرديم؛ پس آيا راهي براي بيرون شدن 
: نقـل کـرده اسـت    السـالم  عليهدر تفسير قمي در ذيل اين آيه شريف، از امام صادق  

  .»اين، در رجعت است ٢؛ذلك في الرجعة«

  نشدن مردگان شمنان اهل بيت بر زندهسوگند دـ 

به رجعت تأويل شـده، ايـن آيـه     السالم عليهم هايي که در بيان معصومان از ديگر آيه
  : است

N   ا و قـح ه لَيـا عدعلَي وب وتمن يم ثُ اللَّهعبلَاي هِمنمأَي دهج واْ بِاللَّهمأَقْس و
ترين سوگندهايشان به خدا سوگند  و با سخت« ٣؛Mيعلَمونَلَكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا

) انجـام (آري، . ميرد بر نخواهـد انگيخـت   ياد کردند که خدا کسي را که مي
  ».دانند اين وعده بر او حق است؛ ولي بيشتر مردم نمي

                                                 
  .11 ، آيه)40(غافر .١

  .256، ص 2، ج تفسير قميبن ابراهيم قمي،  علي .٢

 .38 ، آيه)16(نحل .٣



)4(مهدويت  درسنامه  208 

  : کند  مرحوم کليني در کتاب کافي با ذکر سند از ابو بصير نقل مي
که خداوند تبارک و تعـالي   اين«: عرض کردم مالسال عليهبه حضرت صادق 

و آنان بـا مبالغـه و پافشـاری بـه خداونـد سـوگند يـاد کننـد کـه          «: فرمايد مي
البتـه وعـدة الهـي     ،بلـي . خداوند هرگز کسي که بميرد را زنده نخواهد کرد

! اي ابوبصـير «: فرمـود » دانند منظور چيسـت؟  حق است؛ لکن بيشتر مردم نمي
پندارنـد   مشرکان چنين مي«: عرض کردم» گويند؟ ره چه ميدر اين با )عامه(

خورند که خداوند هرگز  صلي اهللا عليه و آله سوگند مي  و براي رسول اکرم
مرگ بـر کسـي کـه چنـين     «: حضرت فرمود. »مردگان را زنده نخواهد کرد

خورند، يا به الت  ها بپرس آيا مشرکان به اهللا قسم مي از آن! گويد سخني مي
پس برايم معناي آيـه را بيـان   ! فدايت شوم: گفتم«: گويد ابوبصير مي» ا؟و عزّ
هنگامي که قائم مـا بـه پـا خيـزد، خداونـد      ! اي ابوبصير«: ايشان فرمود. »فرما

هـاي   گروهي از شيعيان ما را براي ياري او برانگيـزد و زنـده کنـد کـه گيـره     
مي از شيعيان ما چون اين خبر به قو. هايشان است شمشيرهايشان بر روي شانه

فــالن و فـالن از قبرهايشــان  «: کـه نمـرده باشــند برسـد، بــه يکـديگر گوينـد     
ايـن سـخن بـه گـوش     . »هسـتند  السـالم  عليـه   ها با قـائم  برانگيخته شدند و آن

ــا برســد؛ آن  ــد گروهــي از دشــمنان م چقــدر ! اي گــروه شــيعيان«: هــا گوين
گوييـد؟    مـي  دروغگو هستيد؟ اين دولت و حکومت شما است و شما دروغ

گوييد زنـده نشـده و زنـده نخواهنـد شـد، تـا روز         ها که شما مي اين! نه واللَّه
و آنـان بـا   : فرمايـد   ها را حکايت کرده، مـي  ؛ پس خداوند، گفتار آن»قيامت

مبالغه و پافشاری به خداوند سوگند ياد کنند که خداونـد هرگـز کسـي کـه     
  ١».بميرد را زنده نخواهد کرد

، السـالم  علـيهم  از هر دو دسـته آيـات، بـا بيـان پيشـوايان معصـوم       بهرها ديديم شيعه ب
  .اثبات کرده است السالم عليه بودن رجعت را در دوران حضرت مهدي حتمي

آنچه محل بحث بيشتر است، استفاده از دستة نخسـت  . داللت دسته دوم روشن است
  .آيات، براي اثبات رجعت در آخرالزمان است

هـايي از رجعـت در    ذکـر نمونـه  کـه  ت بر اين بـاور اسـ  شيعه شده، افزون بر آيات ياد
                                                 

و  تفسير عياشيي در ؛ اين روايت با اندك تفاوت14، ح 50، ص روضه كافيكليني، محمد بن يعقوب  .١

  .259، ص 2، ج تفسير عياشي: ك.ر. تفسير قمي نيز ذكر شده است
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رسول گرامـي اسـالم صـلي اهللا    . تواند خود دليلي بر وقوع آن در آينده باشد گذشته، مي
  : عليه و آله در روايتي ارزشمند فرمود

والذي نفسي بيده لتركبنّ سنن من كان قبلكم حـذو النعـل بالنعـل و القـذة     
بـه آن کسـي   ١اسرائيل؛ طريقهم و اليخطئون سنن بني بالقذة حتي ال تخطئون

هاي  شما مسلمانان با هر سنّتي که در امت! که جانم به دست او است سوگند
هـا   گذشته جريان داشته اسـت، رو بـه رو خواهيـد شـد و آنچـه در آن امـت      

جريان يافته است، مو به مو در اين امت جريان خواهد يافت؛ به طـوري کـه   
اسـرائيل   ها کـه در بنـي   شويد و نه آن سنّت ها منحرف مي نّتنه شما از آن س

  .گيرد بود شما را ناديده مي
هايي صـورت گرفتـه    هاي گذشته رجعت اهل سنّت، اتفاق نظر دارند که در امت همة

هـاي   هـر چـه در امـت   «: است و نيز اتفاق نظر دارند که پيامبر صلي اهللا عليه و آله فرمـود 
و شـکي نيسـت کـه رجعـت،     . »امت من نيز اتفاق خواهد افتادگذشته رخ داده است، در 

هاي پيش است و نيز شـکي نيسـت کـه تـا امـروز، چنـين        ترين حوادث امت يکي از مهم
  . رويدادي در امت اسالمي رخ نداده است؛ بنابراين در آينده چنين خواهد شد

  كنندگان  رجعت

ؤمنـان خـالص و کـافران    کننـدگان را م  افزون بر رواياتی که به صورت کلی رجعت 
  : نقل شده كه فرمود السالم عليه  از امام صادقخالص ذکر کرده است مانند روايتی که 

ان الرجعه ليست بعامة و هي خاصة ال يرجع الّا من محض االيمان محضاً او 
نيسـت و فقـط مؤمنـان خـالص و      همگـانی رجعـت   ٢محض الشرك محضـاً؛ 

 .گردند محض و نيز مشركان محض به دنيا بر مي

 : طور ويژه اشاره کرده است هايي به نيز به افراد و گروهوايات برخی ر

                                                 
همچنـين  ). ذيل مـاده قـذذ  (، 72، ص 12، ج العرب  لسان، و النهاية في غريب الحديث و االثراثير،  ابن .١

، لبالغها شرح نهج؛ ابن ابي الحديد، 244، ص 3، جالمعجم الكبير؛ طبراني، 331، ص3، جسنن ترمذي: ك.ر

؛ ابـن كثيـر،   273، ص 7، جتفسـير قرطبـي  ؛ قرطبـي،  94، ص 8، جكنز العمالهندي،  ؛ متقي286، ص9ج

 ...و 86، ص 6، جاالحكام؛ ابن حزم، 364، ص2، جتفسير ابن كثير

 .39، ص 53، ج بحاراالنوارمجلسي، محمد باقر  .٢
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 صلي اهللا عليه وآله  رجعت پيامبر اكرم. 1 

إِنَّ الَّذي فَـرَضN   نقل كرده كه در تفسير آيه السالم عليه ابوخالد كابلي از امام سجاد 
ادعإِلَي م كانَ لَرَآدالْقُرْء كلَيعM

 ٢؛…صلي اهللا عليه وآلـه  يرجع اليكم نبيكم«: دفرمـو  ١

 ».…گردد پيامبرتان به سوي شما بر مي

  : گويد بكير بن اعين مي
ه   ـ  السالم عليه قال لي من الشك فيه ـ يعني ابا جعفر   و )ص(انَّ رسولَ اللـَّ

 السـالم  عليه ندارم؛ يعني امام باقراو كسي كه هيچ ترديد در  ٣؛علياً سيرْجِعان
 .كنند پيامبر و علي رجعت مي: به من فرمود

قَالَ ) 36(قَالَ رب فَأَنظرْني إِلَي يومِ يبعثُونَ N مرحوم عالمه طباطبايي ذيل آيه شريفه 
از تفسير قمي نقل كـرده اسـت كـه     ٤؛Mإِلَي يومِ الْوقْت الْمعلُومِ) 37(الْمنظَرِينَ  فَإِنَّك منَ

يـوم الوقـت المعلـوم يـوم يذبحـه      « :دربـاره آيـه مـذكور فرمـود     السالم عليه  امام صادق
روز وقـت معلـوم    ٥؛صلي اهللا عليه وآله علي الصخرة التي فـي بيـت المقـدس    اللَّه رسول

 ».كشد اي در بيت مقدس مي بر صخره )شيطان را(روزي است كه رسول خداوند 

  السالم عليه رجعت علي. 2 

، چندين بار رجعـت  السالم عليه  ده است كه حضرت عليدر روايات فراواني وارد ش 
ضـمن   السـالم  عليـه  كند كـه حضـرت صـادق    علي بن ابراهيم از ابوبصير نقل مي .كند مي

 : حديثي چنين فرمود

يا علـي اذا كـانَ   : فرمود السالم عليه به علي وآله عليه اهللا صلی پيامبر اكرم …
م تَسـم بـه      في آخرالزّمان اَخرَجك اللَّه في اَ سـيم ك عـم و ة وور نِ صـحس

خداوند تـو را در آخرالزمـان بـه بهتـرين صـورتي زنـده       ! علي  اي ٦؛اَعدائك

                                                 
 .85آيه  ،)28(قصص .١

  .147 ، ص1، ج تفسيرالقميعلي بن ابراهيم قمي،  .٢

 .2، ح39، ص 53، جبحاراالنوارمحمد باقر مجلسي،  .٣

  .36 - 38آيه ): 15(حجر .٤

  .252، ص 12، ج تفسيرالميزانمحمدحسين طباطبايي ،  .٥

  .42، ح 275، صااليقاظشيخ حر عاملي،  .٦
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كند، در حالي كه ابـزاري در دسـت داري كـه دشـمنانت را بـا آن نشـان        مي
 .گذاري مي

 كننده اولين رجعت، السالم عليهامام حسين . 3 

كننده  رجعت نخستينبه عنوان  السالم عليه  طالب بن ابي يبن عل در روايات، امام حسين 
 .معرفي شده است

  : نقل شده است السالم عليه  از امام صادق 
بن علي و اصحابه، و يزيـدبن معاويـه و    ان اول من يكر الي الدنيا، الحسين
دنَـا  ثُم ردN :السالم عليه ثم قال ابوعبداللَّه .اصحابه، فيقتلهم حذو القذة بالقذة

Mلَكُم الْكَرَّةَ علَيهِم و أَمددنَكُم بِأَمو لٍ و بنينَ و جعلْنَكُم أَكْثَرَ نَفيـرًا 
همانـا   ١،٢

و يـاران آن   السـالم  عليـه   بن علي گردد حسين كسي كه به دنيا بر مينخستين 
حضرت هستند و نيز يزيدبن معاويه و اصحاب او كه حضرت آنها را يك به 

ايـن آيـه را    السـالم  عليـه   ه هالكت خواهد رساند و سپس امـام صـادق  يك ب
آنگاه شما را به سوي آنها برگردانيم و بر آنها غلبه دهـيم و  : تالوت فرمودند

 .به مال و فرزندان نيرومند مدد بخشيم و عده شما را بسيار گردانيم

پـيش از   السـالم  هعليـ   روايت شده كـه امـام حسـين    السالم عليه  همچنين از امام كاظم 
  : شهادت خود با ياران خود سخن گفتند و از جمله فرمودند

فرزنـدم  : صلي اهللا عليه وآله زنده بودنـد بـه مـن فرمودنـد     هنگامي كه رسول خدا
تو به زودي به سمت عراق خواهي رفت؛ سرزميني كه انبياء و اوصياء در آنهـا بـا   

نـت  او در آن محـل تـو و يار   نـام دارد  »عمـورا «اين سرزمين  ؛هم برخورد كردند
به شهادت خواهيد رسيد و اصحاب تو كساني هستند كـه درد آهـن را نخواهنـد    

رَ   اقُلْنَا يN : چشيد و آنگاه اين آيه را تالوت فرمود لَـي إِبـا علَمسا ورْدي بكُون نَار
يمهMآنگـاه امـام حسـين    . جنگ بر شما سرد و سـالمت خواهـد بـود    :و فرمود ٣؛

ه   : فرمـود  وآلـه  عليه اهللا صلی از نقل اين روايت از پيامبر اكرمپس  فابشـروا، فواللـَّ
لئن قتلونا فانا نرد علي نبينا، ثم امكث ماشاءاللَّه فاكون اول مـن ينشـق االرض   

                                                 
 .6آيه ، )17(اسراء،  .١

  .282، ص 2، ج عياشي تفسيرعياشي، محمدبن مسعود،  .٢

  .69ه آي ،)21(انبياء .٣
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ه عليـه فـي     و لينزلن محمد و علي و انـا و اخـي و جميـع مـن مـنّ      …عنه اللـَّ
يركبهـا مخلـوق ثـم ليهـزن      حموالت من حموالت الرب خيل بلق من نـور لـم  

 السـالم  عليـه   ثـم انّ اميرالمـؤمنين   …محمد لواءه و ليدفعنه الي قائمنا مع سيفه
صلي اهللا عليه وآله و يبعثني الي المشرق و المغـرب    اللَّه  يدفع الي سيف رسول

اللَّه الّا اهرقت دمه و ال ادع صنماً الّا احرقته حتـي ادفـع الـي     فال آتي علي عدو
بشارت باد بر شما، اگر ما كشته شـويم همانـا بـه سـوي پيـامبر       ١؛…فافتحهاالهند 

مـانيم و پـس از آن مـن     گرديم و مدتي كه خدا بخواهد در آنجا مـي  خود باز مي
صـلي اهللا عليـه وآلـه و      شود و پيامبر اكرم اولين نفري هستم كه زمين بر او باز مي

و جميع آنان كه خداوند بـر آنهـا    مالسال عليه و من و برادرم حسن السالم عليه  علي
هايي از نور كه خداونـد برايمـان فرسـتاده و پـيش از مـا       منّت گذارده، بر مركب

صـلي اهللا عليـه وآلـه     شويم و سپس نبي اكـرم  مخلوقي بر آنها سوار نشده نازل مي
محمـد   پرچم خود را به حركت در آورده و آن را به همراه شمشيرش به قـائم آل 

صلي اهللا عليـه وآلـه     شمشير نبي اكرم السالم عليه  حضرت علي سپس …دهد مي
كند و مـن بـا دشـمني     دهد و مرا به سمت مشرق و مغرب رهسپار مي را به من مي

كنم مگـر آنكـه او را بـه هالكـت برسـانم و بـا بتـي         از دشمنان خدا بر خورد نمي
م و آنجـا را  رو زنم و سپس به هنـد مـي   كنم مگر اينكه آنرا آتش مي برخورد نمي

 .…كنم نيز فتح مي

 شـود كـه امـام حسـين     بنابراين، از اين روايات و روايـت نخسـت چنـين اسـتفاده مـي     
گونـه نيسـت كـه در     كند و اين زندگي مي السالم عليه  مدتي با حضرت مهدي السالم عليه 

 .رجعت نمايد السالم عليه  آخرين لحظات زندگي امام مهدي

 سالمال عليهم رجعت معصومين. 4 

  امام صادق. اشاره شده است السالم عليهم  از روايات به رجعت معصومين شماریدر  
ليس منـا مـن لـم    «: فرمايد گونه مي رجعت معصومين را در كالمي كوتاه اين السالم عليه

 ».…ما نيست كسي كه ايمان به بازگشت ما نداشته باشد] شيعيان[از  ٢؛…يؤمن بكرتنا

                                                 
  .61، ص 53و ج  80، ص 45، ج بحاراالنوارمجلسي،  باقر  محمد .١

  .458، ص 3، ج من ال يحضره الفقيهشيخ صدوق،  .٢
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 ينپيامبران پيشرجعت . 5 

 : است اند از اين قرار رواياتي كه بازگشت پيامبران گذشته را نويد دادهيکی از  

  : كند كه آن حضرت فرمود نقل مي السالم عليه  بن مسكان از امام صادق  اللَّه عبد 
اللّه نبياً من لـدن آدم فهلـم جـراً الّـا و يرجـع الـي الـدنيا و ينصـر          ما بعث

امبري را ـ از حضــرت آدم تــا آخــر ـ بــر     خداونــد هــيچ پيــ ١اميرالمــؤمنين؛
را ياري  السالم عليه  گردند و حضرت علي نيانگيخت مگر اينكه به دنيا بر مي

 .نمايند مي

 زنان رجعت كننده. 6

عنوان مؤمن  زيراختصاصي به زن يا مرد ندارد و  هعمدطور  بهاگر چه روايات رجعت 
رجعـت بـانوان كـرده اسـت از      ولي رواياتي اشـاره بـه  . محض و كافر محض آمده است

  : است كه آن حضرت فرمود السالم عليه  بن عمر از امام صادق جمله روايت مفضل
يـداوين  : و مـا يصـنع بهـن؟ قـال    : قلـت  .يكن مع القائم ثالثة عشر امـرأة 

. فسـمهن لـي  : قلـت  .اللَّه الجرحي و يقمن علي المرضي كما كان مع رسول
حبابـة الوالبيـة، و سـميه، و ام عمـاربن      القنوا بنت رشيد و ام ايمـن و : قال

ياسر و زبيده و ام خالد االحمسيه و ام سعيد الحنفيه و صبانه الماشطه و ام 
بـراي چـه منظـور؟    : گفـتم . همراه قائم سيزده زن خواهند بود ٢خالد الجهينه؛

كننـد   هـا رسـيدگي مـي    كنند و به مـريض  آنها مجروحين را مداوا مي: فرمود
اگـر   عـرض كـردم  . كردنـد  اه پيامبر كـه بودنـد چنـين مـي    همانگونه كه همر

قنوا دختر رشيد و ام ايمـن  : آن حضرت فرمود. ممكن است آنها را نام ببريد
و حبابه والبيه و سـميه مـادر عمـاربن ياسـر و زبيـده و ام خالـد احمسـيه و ام        

 .سعيد حنفيه و صبانه ماشطه و ام خالد جهنيه

هـای   های ديگر نيز اشاره شـده کـه در کتـاب    و گروه البته در روايات به برخی افراد 
  .مفصل آمده است

                                                 
  .106، ص 1، ج تفسير قميعلي بن ابراهيم قمي،  .١

  .259، ص دالئل االمامةمحمدبن جريربن رستم طبري،  .٢
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  خودآزمايي

 .كند در بارة دابه االرض توضيح دهيد چگونه بر رجعت در آخرالزمان داللت مي. 1

 .سوره نمل است آن را به تفصيل توضيح دهيد 83ترين آيات مربوط به رجعت آيه  از مهم. 2

 .كند؟ شرح دهيد رجعت در آخرالزمان داللت ميسوره غافر چگونه بر  11آيه . 3

تـوان   هاي پيشين رخ داده چگونـه مـي   به استناد روايات پيامبر مبني بر وقوع هر آنچه در امت. 4

 .رجعت در آينده را اثبات كرد؟ توضيح دهيد

ها و افرادي كه به طور خاص به رجعت آنها نويد داده شده است چه كسـاني هسـتند؟    گروه. 5

  . د را توضيح دهيددو مور

===  

  منابع براي پژوهش 

شـركت انتشـارات احيـاء    تهـران،  جواد وزيري فـرد،   ، ترجمه سيد محمدظهور نورسعادت پرور، علي، . ١

 .ق١٣٨٠كتاب، 

 .، ترجمه محمد ميرشاه ولد، انتشارات دارالنشر اسالمشيعه و رجعتطبسي، محمدرضا، . ٢

  .ش١٣٨٤پور، تهران، موعود عصر،  ، ترجمه حسن سجاديتاريخ پس از ظهور ،صدر، سيد محمد. ٣

 . ش١٣٧٩کتابفروشی اسالم، تهران،، رجعت و معراجرفيعی قزوينی، ابوالحسن، . ٤

 .ش١٣٨٧بوستان کتاب، چ چهارم،  ،، قمبازگشت به دنيا در پايان تاريخسليميان، خدامراد، . ٥



  هاهاها و پاسخها و پاسخرجعت، پرسشرجعت، پرسش

  : يم گرفتآنچه در اين درس فرا خواه

  : هاي بحث رجعت مانند ها و شبهه پاسخ به برخي پرسش

  بازگشت از فعليتـ رجعت سبب 

  تناسخ همان رجعتـ 

  بازگشت كفار و مجرمين از اعمال بدشانـ 

 دنيا ـ مجازات در رجعت و ناسازگاری با 

 تعارض رجعت با فلسفه معادـ 

  عقايد يهودي رجعت ازـ 

  رجعت با تلقين ميت ـ منافات 

 لامامت فاضل بر افض و رجعتـ 

  با برخي آيات قرآندر تعارض رجعت ـ 

  تكليف در زمان رجعتـ 

 و پاداشـ رجعت و كيفر 

 
 

رس   م  د ه د  سيز
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 درآمد پيش
هايي وجـود نداشـته    كه پيرامون آن شبهه توان يافت نمیهيچ حقي  گمان یب

باشد؛ چرا كه در جهان هستي، نسبت دانش به ناداني بسيار ناچيز اسـت و در  
افراد مغرضي نيز از اين ناداني بهره برده تا حقيقت را هر چـه بيشـتر   ميان  اين

 .در ابهام فرو برند

افـرادي مـورد ترديـد قـرار      ةنيز همانند بسياري از حقايق بـه وسـيل   »رجعت« 
. طلبـد  گرفته است كه روشن شدن آن، مطالعه و پاسخ دقيق به شبهات را مي

از شبهات مطرح در بحث رجعت بـه  شود تا به برخی در اين درس تالش می
 .ای کوتاه پاسخ داده شود گونه

 بازگشت از فعليتسبب  ،رجعت. 1

 زندگیوقتي انسان از : كه درباره رجعت مطرح شده اين است كه هايي ههيكي از شب 
 "مـاوراء " جهـان طبيعـت بـه    جهاناز  حقيقتبرزخ شد، در  جهانجدا شد و وارد  ييدنيا

بوده، بـه   "بالقوه"آنچه در او  همة؛ يعني آورد ميپديد در او كمال وارد شده و اين خود، 
چنين  ماده برگردد ـ چنانچه در رجعت  جهانغيب به  جهانرسيده و حال اگر از  "فعليت"

از نظـر  است آنچه كه براي او به فعليت رسيده، دوبـاره بـالقوه شـود و ايـن     بايسته ـ   است
 .محال است عقل

 : نويسد میتر مطرح كرده  ي همين شبهه را به صورت علميمرحوم عالمه طباطباي 

 و قـوه  يدارا كه موجود هر كه: شده ثابت خودش محل در معنا اين: اند گفته يبعض«
 ديگـر  رسـيد،  فعليـت ه بـ  اسـتعداد  مرحله از آنكه از بعد است، فعليت و كمال و استعداد

 يدارا وجـود،  نظـر  از هك يموجود هر همچنين و برگردد، استعداد حالته ب است محال
 و شـود،  مبـدل  خـود  از تر ناقص يموجوده ب و برگردد، است محال است، يبيشتر كمال



  ها ها و پاسخ رجعت، پرسش 
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  .باشد اول موجود همان حال عين در
 و شـود،  مـي  مجـرد  مـاده  از نفسـش  ييعنـ  كنـد،  يم پيدا تجرد مردنش از بعد انسان و

 ماديـت  مرتبـه  فـوق  عقليـت  و مثاليـت  مرتبـه  و گردد، يم يعقل يا يمثال مجرد يموجود
 اسـت  محال ديگر حال اين با است، يماد وجود از تر يقو دو آن در وجود، چون است،
 اصـطالح ه بـ  و شـود،  مـاده  اسـير  دوباره ،يا يافته تكامل نفس چنين بگو يا ،يانسان چنين
 اين و برگردد، استعداد و قوهه ب فعليت از بعد يچيز كه آيد يم الزم نه گر و گردد، زنده

 و اسـت،  حيوانـات  انـواع  سـاير  وجود از تر يقو يوجود انسان، وجود نيز و است، محال
  .شود ديگر يحيوان مسخ، وسيلهه ب و برگردد، انسان است محال
 شدن قوه دوباره رسيده، فعليته ب قوه از كه يچيز برگشت بله: گوييم يم پاسخ در ما

 محـال  امـر  ايـن  صـاديق م از مسـخ،  همچنـين  و مردگان، شدن زنده يول است، محال آن
  ».نيستند

  :نويسد چنين می توضيحصاحب الميزان آنگاه در 
 در يوقتـ  يمـاد  ينبـات  جـوهر  كـه  اسـت  ايـن  آمده، دسته ب برهان و حس از آنچه«

 حركـت  شـدن  حيـوان  يسـو ه بـ  صـراط  ايـن  در گيـرد،  يم قرار يحيوان استكمال صراط
 و آيـد،  يمـ  در يبرزخـ  ردتجـ ه بـ  مجرد است يصورت كه حيوانيت صورته ب و كند، يم

 يجزئـ  ادراك البتـه ( كنـد،  درك را خـودش  يچيـز : كه است اين صورت اين حقيقت
 قـوه  آن يافتن فعليت و است، ينبات جوهر كامل وجود حيوان، خويشتن درك و ،)يخيال

 آنكـه  از بعـد  و رسـيد،  كمال نه آب يجوهر حركت با كه داشت، كه است ياستعداد و
 نبـات  صـورت ه بـ  و شود، يماد يجوهر دوباره است محال ديگر و شد، حيوان بود گياه

 مثـل  بمانـد،  مـاديش  صـورت  با ماده گشته، جدا خود يحيوان ماده از آنكه مگر آيد، در
  ١».شود حركت يب يجسد و بميرد، يحيوان اينكه

  :نويسد مرحوم عالمه در جايي ديگر اين شبهه را اينگونه تبيين کرده می
 خالصـه  طـور ه بـ  و شـده  وارد يعقل دليل راه از رجعت ابطال مقام در ديگر يبعض و
 يا زنـده  هيچ بر هرگز پروردگار عنايت گرفتن نظر در با كه است يامر مرگ: (اند گفته

 زندگيش و باشد، رسيده كمال حد به زنده موجود آن آنكه از بعد مگر شود ينم عارض
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 يتمـام  كـه  يموجـود  چنـين  و باشـد،  رسـيده  فعليـت  بـه  داشته قوه در آنچه شده، كامل
 بـه  دوبـاره  حقيقـت  در برگـردد،  دنيا به مردن از بعد اگر يافته، فعليت اش بالقوه كماالت

 شـود  بـالقوه  و برگردد يافته فعليت كه يچيز اينكه و است، برگشته استعداد و قوه حالت
   ... .محال است يامر

  :نويسد و در پاسخ می
 شـود،  بالقوه است محال ديگر آمده، در فعليت به قوه از كه يچيز: گفت اينكه اما و
 يبرا باشد، باب اين از ما بحث مورد مساله كه نداريم قبول ليكن و صحيح، است يمطلب

 عمـر  كـه  است يكس او فرض مورد است، مختلف ما فرض مورد با او فرض مورد اينكه
 مسـتلزم  دنيـا  بـه  او برگشتن كه باشد، رفته دنيا از يطبيع مرگ به و كرده، را خود يطبيع
 مـرض  يـا  و قتـل  قبيـل  از يطبيعـ  غير يعامل كه ياخترام مرگ اما و است، محال امر آن

 ياشـكال  و محـذور  هـيچ  مستلزم دنيا به يمرگ چنين از بعد انسان برگشتن شود آن باعث
 يزمـان  در رفتـه  دنيـا  از يطبيعـ  غيـر  مرگ به آنكه از بعد انسان است ممكن چون نيست،
 و باشـد،  فـراهم  و موجـود  زندگيش زمان از غير يزمان در كه شود، يالكم مستعد ديگر

  .آورد بدست را كمال آن تا شود زنده دوباره مردن از بعد
 يزنـدگ  بـرزخ  در يمقـدار  اينكـه  به باشد مشروط استعدادش اصل است ممكن يا و
 بـاره دو و شود، يم استعداد آن يدارا برزخ ديدن و مردن از بعد يكس چنين باشد، كرده

 مساله فرض دو اين از يك هر در كه آورد، دست به را كمال آن كه گردد، يم بر دنيا به
 ١ .نيست محال محذور مستلزم و است، جايز دنيا به برگشتن و رجعت

شدن  های فراوان رخ داده، زنده افزون بر آنچه ياد شد آنچه در نظام آفرينش در نمونه
و حتـی  . است که در قرآن به آنها اشاره شده است برخی از مردگان و ادامة زندگی آنها

اند حال  کنند آن را به عنوان يک واقعيت قرآنی پذيرفته کسانی که اين شبهه را مطرح می
هـای   چگونه اتفاق آن در آخرالزمان چنين دشواری را دارد در حالی که رجعت در امت

 ! داند خدا می !؟گذشته نداشته

                                                 
 161: ص ،2 ج الميزان، ترجمه.  1
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 تناسخ  همان ،رجعت. 2

همـواره از  نفهمـی باورهـای شـيعه    ديگر از شبهاتي كه در بحث رجعت بر اثـر  يكي  
طرف مخالفان به آن دامن زده شده اين است كه قول به رجعت، مستلزم قـول بـه تناسـخ    

 .است و چون تناسخ باطل است قول به رجعت نيز باطل است

وشـن  پيش از هر گونه توضيحي در اين زمينه مناسب است نخسـت معنـاي تناسـخ ر    
 .روشن شودشود تا تفاوت رجعت و تناسخ 

راغب اصفهاني در مفردات نسخ را . گرفته شده است »نسخ«در لغت از ريشه  »تناسخ«
 : گونه تعريف كرده است اين

ء يتعقبه كنسخ الشمس الظل، و الظـل الشـمس و    ء بشي النسخ هو ازالة شي
چيزي كه در پي آن  ةبردن چيزي به وسيل مياننسخ يعني از  ١الشيب الشباب؛

چونان كه خورشيد سايه را، سايه نور خورشيد را و پيري جـواني  . آيد در مي
 .را از ميان برد

نفسي كه هنگـام ارتبـاط بـه بـدن كمـاالتي را      : اما معناي اصطالحي تناسخ اين است 
 .بپيوندداز آن، به بدن ديگر  جداشدنكسب كرده، بعد از 

 : گويد يمعناي تناسخ م ةشيخ مفيد دربار 

و معني التناسخ هو ان تتكرر االدوار الي ماالنهايه و ان الثـواب و العقـاب   
دار اخري العمل فيها و ان اعمالنا التي نحـن فيهـا انمـا     في هذه الدار الفي

هي اجزية علي اعمال سلف في االدوار الماضية، فاراحة و السرور و الفرح 
االدوار الماضـية، و الغـم و   هي مرتبة علي اعمال البر التي سـلف منـا فـي    

الحزن مرتبة علي اعمال الفجور التي سلفت و قد ابطل هوالء جميع الشرايع 
و اينکـه  . نهايـت  های زندگی تا بـی  معنای تناسخ يعنی تکرار دوره ٢؛و السنن

و کارهـايي کـه اکنـون    . پاداش و کيفر در اين دنيا باشد نه در جهـانی ديگـر  
پـس آسـايش،   . هـای پيشـين اسـت    در دوره کنيم نتيجة کارهای گذشـته  می

هـای گذشـته اسـت و     شادی و شادمانی آن مترتب بر کارهای خيـر در دوره 

                                                 
  .490، ص المفردات في غريب القرآنراغب اصفهاني،  .١

  .46، صالمسائل السرويهشيخ مفيد،  .٢
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ها و  و اين را همة شريعت. غم و غصه مترتب بر کارهای زشت گذشته است
 .اند ها آن را باطل دانسته سنت

انسـته  را كـافر د  کسانی کـه معتقـد بـه تناسـخ هسـتند     با صراحت تمام  ـ سيد مرتضي 
  : نويسد مي

بـرای   ١؛لكفرهم و ضـاللتهم  …الن اهل التناسخ اليعدون من المسلمين …
بــه خــاطر کفــر و  …شــوند اينکــه پيــروان تناســخ از مســلمانان شــمرده نمــی

  .گمراهی آنها

 : فرمايد طباطبايي در اين باره مي هـ مرحوم عالم 

ن كـه بـه   نفـس آدمـي بعـد از آ   : تناسخ عبارت از اين است كـه بگـوييم   …
نوعي كمال، استكمال كرد، و از بدن جدا شد، به بدن ديگري منتقـل شـود،   

خواهـد بـه آن    يا خودش نفس دارد، يا ندارد، اگر نفـس مـورد گفتگـو مـي    
چون بدني كه نفـس مـورد گفتگـو     ،اي محال است منتقل شود،و اين فرضيه

س داشـته  خواهد به آن منتقل شود، يا خودش نفس دارد يا ندارد، اگر نف مي
سـت كـه يـك بـدن داراي دو نفـس بشـود، و ايـن همـان         ا باشد مسـتلزم آن 

، واگـر  )كه محال بـودنش روشـن اسـت   (وحدت كثير و كثرت واحد است 
ست كه چيزي كه به فعليت رسيده، دوباره برگـردد  ا نفس ندارد، مستلزم آن

 بودن اين نيـز روشـن   بالقوه شود، مثال پير مرد برگردد كودك شود كه محال
 ٢.است

 : اند برخي از مفسرين معاصر نيز درباره رجعت چنين نوشته

پندارند كه انسان بعد از مرگ، بـار ديگـر بـه     مندان به تناسخ چنين مي عقيده
 )و نطفـه ديگـر  (منتهـا روح او در جسـم ديگـر     ؛گـردد  همين زندگي باز مي

ه كنـد و ايـن مسـئل    حلول كرده و زندگي مجددي را در همين دنيا آغاز مـي 
 »تناسخ«ممكن است بارها تكرار شود، اين زندگي تكراري در اين جهان را 

 ٣.نامند مي »عود ارواح«يا 

                                                 
  .425، ص 1، ج رسائل المرتضيسيد مرتضي،  .١

 .315، ص 1، جتفسير الميزانمحمد حسين طباطبايي،  .٢
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 تفاوت رجعت با تناسخ 

كسـي  «: نويسد دانند مي كساني كه رجعت را نوعي تناسخ مي پاسخمرحوم مظفر در  
را در نيافته  داند، فرق ميان تناسخ و معاد جسماني كه رجعت را به عنوان تناسخ، باطل مي

رجعت از اقسام معاد جسماني است و تناسخ، انتقال روح از جسمي به جسم ديگـر  . است
 .و جداشدن از جسم اول است و اين، معاد جسماني نيست

معاد جسماني، يعني بازگشت روح با همان مشخصات به بـدن اول و معنـاي رجعـت     
مردگـان بـه دسـت حضـرت      شـدن  نيز همين است و اگر رجعت همان تناسخ باشد، زنده

 ١.عيسي نيز تناسخ است يا حشر و نشر در قيامت و معاد جسماني نيز بايد تناسخ باشد

كامل با رجعـت تفـاوت   طور  و بهشود كه تناسخ مردود،  از آنچه گفته شد روشن مي
  .، دليلي غير از تعصب و جهالت نداشته استدستكند و ايراد شبهاتي از اين  مي

 و مجرمين از اعمال بدشانبازگشت كفار  .3

كيف يعود كفار الملة بعد الموت الـي طغيـانهم و قـد    : و قد قال قوم من المخالفين لنا
بدون شك عذاب كفار  !؟اللَّه تعالي في البرزخ، و تيقنوا لذلك انهم مبطلون عاينوا عذاب

 حال چگونه ممكـن اسـت آنهـا در   . شود و اشرار از همان ابتداي لحظات مرگ آغاز مي
و پس از رجعت، دوباره همان روش بد خـود  . ها را ببينند عالم برزخ انواع و اقسام عذاب

 را ادامه دهند؟

 : گونه پاسخ داده است شبهه در ادامه ايناين مرحوم شيخ مفيد با طرح  

و  بيننـد  هـا را مـي   تر نيست از كفار آنچناني كه در برزخ انواع عذاب البته اين عجيب 
اشـان   گونه جدايي از عذاب براي آنها نيست و بر آنها به خاطر گمراهـي  دانند كه هيچ مي

شـديم و   اي كاش برگردانـده مـي  «گويند  پس در آن هنگام مي. شود در دنيا احتجاج مي
پـس   »بـوديم  كـرديم و از جملـه مـؤمنين مـي     هرگز آيات پروردگارمان را تكذيب نمـي 

كردند در  ه براي آنها آنچه را پنهان ميبلكه آشكار شد«: فرمايد خداوند در پاسخ آنها مي
دهند بـه درسـتي    گذشته و اگر چنانچه باز گردند همچنان به كارهاي قبلي خود ادامه مي

اي بـاقي   پس براي مخالف پس از اين دليل جاي هيچ گونه شـبهه  »كه آنها دروغگويانند

                                                 
  .121، ص داالماميهعقايمظفر،   رضا محمد .١
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 ١.نخواهد ماند تا بر بحث وارد نمايند

 : پاسخ داد توان مياينگونه به اين پرسش  

نيست كه ديدن حقايق همواره آثار حتمي داشته باشد و كسي كـه حقيقـت    گونه اين 
انـد كسـاني كـه     همانگونـه كـه در تـاريخ كـم نبـوده     . را ديد، دست از باطل خود بردارد

، ولـي همچنـان بـر باطـل خـود پافشـاري       ديدنـد ي را از انبياء و اوليـاء  و کرامات معجزات
 .كردند مي

ناداني به حقيقـت نيسـت،    فقطشود  اين است آنچه كه باعث دشمني مي دليل مطلب 
. سـازند  دست به يكديگر داده و شخص را از پذيرش حق دور مي پرشماریبلكه عوامل 

 .هاي شيطاني از جمله مهمترين اين عوامل هستند هواهاي نفساني و وسوسه

 : رموده استخداوند اين حقيقت را در ضمن دو آيه شريف قرآن چنين بيان ف 

N       َـننَكُـونَ منَـا وبر ـتبَِاي لَـا نُكَـذِّبو تَنَا نُرَدلَيلَي النَّارِ فَقَالُواْ يفُواْ عقتَرَي إِذْ و لَوو
وإِنَّهـم  بلْ بدا لَهم ما كَانُواْ يخْفُونَ من قَبلُ ولَو ردواْ لَعادواْ لما نُهواْ عنْه » 27«الْمؤْمنينَ 

كـه  ديـدي   شوند، مـي  هنگامي كه بر آتش عرضه مي] منكران را[و اي كاش  ٢؛Mلَكَذبونَ
آيــات پروردگارمــان را تكــذيب ] ديگــر[شــديم و  كــاش بازگردانــده مــي: گوينــد مــي
آنگاه در آيه بعد خداوند حقيقت اين آرزوي دورغين [شديم  كرديم و از مؤمنان مي نمي

داشـتند،   بلكه آنچه را پيش از ايـن نهـان مـي   ] ولي چنين نيست] [: ندك را اينگونه افشا مي
براي آنان آشكار شده است و اگر هم باز گردانده شوند قطعاً بـه آنچـه از آن منـع شـده     

  .گويندغگردند و آنان درو بودند بر مي
با بيان اين آيات از قرآن ديگر هيچ گونه جاي سخن براي مخالفين در اين باره، باقي  

  .خواهد ماندن

 دنيا كيفر در رجعت و ناسازگاري با  .4

و پاداش، با طبيعـت ايـن   برای کيفر رجعت به دنيا پذيرفتن  برخی با بيان اين شبهه که
 .؛ و قرآن نيز به آن اشاره كرده استکه سرای عمل است نه حساب، سازگاری ندارددنيا 
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ين و اثابة المحسنين ينافي طبيعـة  والقول بالرجعة بعد الموت الي الدنيا لمجازاة المسيئ 
هذا الدنيا و انها ليست دار جزاء وإِنَّما تُوفَّون أُجوركُم يوم الْقيمة فَمـن زُحـزِح عـنِ النَّـارِ     

هايتـان   پاداشو همانا روز رستاخيز ؛ وأُدخلَ الْجنَّةَ فَقَد فَازَ وما الْحيوةُ الدنْيآ إِلَّا متَع الْغُرورِ
پس هر كه را از آتـش بـه دور دارنـد و در بهشـت در     . شود به طور كامل به شما داده مي

 .آورند قطعاً كامياب شده است؛ و زندگي دنيا جز مايه فريب نيست

  : پاسخ اينکه
همـين دنيـا و زنـدگي    ميـان  دنيوي اسـت و فرقـي    ،ها ها و مجازات برخي پاداش ،اوالً

 .و آيات قرآن نيز منافاتي با آن نداردمعمولي و رجعت نيست 

هاي فراوان ديگـر نيـز    براي پاداش و مجازات نيست، بلكه حكمت فقط رجعت ،ثانياً 
 .دارد كه بسياري از آنها بر ما پوشيده است

 تعارض رجعت با فلسفه معاد .5

كما اينكه اعتقاد به رجعـت مايـه تضـعيف    «: اند چنانچه معتقدين به اين تعارض گفته 
از  )يعني تضعيف اعتقـاد بـه معـاد   (شود كه اين  شود و روشن مي اعتقاد به روز قيامت مي

هـا بودنـد    جمله اهداف كساني است كه اين اعتقاد را فراهم آوردند و آنها دوازده امامي
كه آيات معاد را تأويل به رجعت كردند و از جمله تأثيرات اين اعتقاد اين بود كه برخي 

 ١»…ب به شيعه معاد را انكار كردند و به تناسخ اعتقاد پيدا كردندهاي منسو از فرقه

رجعت و معاد وجود دارد به راحتـي پاسـخ ايـن اشـكال     ميان هايي كه  با ذكر تفاوت 
 : ها عبارتنداز داده خواهد شد و اين تفاوت

اسـت، در   ويـژه  گروهرجعت مربوط به همه مردگان نيست، بلكه مخصوص يك . ١ 
 .شدن جميع مردگان در روز قيامت است عبارت از زندهحالي كه معاد 

پـذيرد، در حـالي كـه قيامـت و      از قيامت و در همين دنيا صورت مي پيشرجعت . ٢ 
 .معاد در زماني معين در جهاني ديگر است

كنندگان محدود بوده و دوام ندارد، اما زندگي بعد از قيامـت هـم    زندگي رجعت. ٣ 

                                                 
 .926، ص 3، ج اصول مذهب الشيعه عرض و نقدالقفاري،  ناصر .١
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  .وزخيان جاودانه خواهد بودبراي اهل بهشت و هم براي د
اي از حقيقت قيامـت اسـت و ايمـان بـه      يان آن، رقيقهعا لبتحقق رجعت و مشاهده . ٤

 .كند قيامت را استوارتر مي

توان گفت رجعت به نوعي در راستاي تكامـل مؤمنـان محـض و تحميـل      بنابراين مي 
مؤمنان خالص كـه  يعني گروهي از . آيد ميشمار  بهكيفرهاي دنيوي براي كافران محض 

 دورمـوانعي از رسـيدن بـه آن     سـبب بـه   امـا  ،انـد  رسيدن به كمـاالت واال را داشـته   ةزمين
بـر شـاهدبودن برپـايي     افـزون كننـد و   را كامل مي حرکتاند، در زمان رجعت اين  مانده

گروهي كه در كفر محـض   برابرحكومت حق خود نيز در آن نقش خواهند داشت و در 
 .رسند ر همين دنيا به كيفرهاي دنيوي خود مياند د ور شده غوطه

اگر چه در برخي روايات هدف از رجعت نيكان را انتقام از دشـمنان و تشـفي قلـب     
رسد افزون بر آن، امر مهمتري نيـز مـدنظر بـوده كـه مـورد       ولي به نظر مي ،اند ذكر كرده

 .اشاره قرار گرفت

 عقايد يهودي  رجعت از. 6

رجعـت از  : انـد  به رجعت را از اعتقادات يهوديان گرفتـه  باورشيعه  پندارند میبرخي  
 داسـتان  ويـژه  بهعقايد ديرينه يهود است، منشا اين عقيده در آنان حديث معروف عزير و 

موسـي از  : گفتنـد  صـدا  هـم يهـود   ،بعد از آن كه هارون در بيابان وفات كرد. هارون بود
متمايـل و   السـالم  عليه ش از موسيروي حسد او را كشته است و چون نسبت به هارون بي

منـدي قائـل بـه رجعـت وي شـده، همـواره منتظـرش         مند بود در نتيجه همين عالقه عالقه
 ١.بودند
 : اين شبهه از دو جهت قابل بحث است 

آنها بلكـه آيـاتي از    فقطگذشته هستند كه نه  ها قائل به رجعت افرادي در يهودي. ١ 
است، كه در بخش آيات مربوط به وقوع رجعت در  قرآن مجيد نير به آن تصريح نموده

 . گذشته برخي از آنها مطرح شد

مقصودش اين است كه شيعه اعتقاد به رجعـت را از ايـن    کننده لاشكاو اگر چنانچه  

                                                 
  .193، ص 1، جالملل و النحل شهرستاني، :ك.ر .١
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بـراي بيـان امكـان     فقـط شـيعه  . كامـل در اشـتباهند  به طـور  ها گرفته است  اعتقاد يهودي
و . آن هم از آيات قرآن ـ استشهاد نموده است  هاي گذشته ـ  رجعت به وقوع آن در امت

حتي بيش از  -ها قائل هستند آنگاه ضميمه به انبوهي از روايات كه عموم اهل سنت بدان
 هاي پيش رخ داده طبق فرمايش پيامبر آنچه بدان معتقد است ـ معتقدند هر آنچه در امت 

 . بايست در امت اسالم رخ دهد مي وآله عليه اهللا صلی

اگر چـه ايـن قـول دوم بـه     . ها قائل به رجعت افرادي در آخرالزمان هستند هوديي. ٢ 
ولي شباهت و نزديكي دو اعتقاد نسبت بـه هـم    ،اعتقاد شيعه درباره رجعت نزديك است

شود و نه دليل بر بطالن آن، و اگر چنين باشـد   آن اعتقاد از ديگري مي گرفتننه دليل بر 
 .شود از اين دست يافت مي اهل سنت موارد فراوانيميان در 

 : در تورات آمده. معتقدند در دين يهود به زمان داوري بر زمين،برخی  

اي شـما   ؛مردگان تو مجددا زنده خواهند شد، و اموات ما برخواهند خاست
نم بم تـو مثـل شـ   نزيـرا شـب   ،ايد بيدار شده و شادي نماييد كه در خاك خفته

 ١.س خواهد دادها است و زمين مردگان را باز پ گياه

و چون يهود اعتقادي به آخرت ندارد بعضي معتقدند كه مراد زنده شدن مردگان در 
همين جهان است براي بار دوم و در اين روز قضاوت و داوري صورت گرفتـه و خوبـان   

بنـابراين  . بدور از ظلم ستمگران و بدان به زندگي موعود و مطلوب خود خواهنـد رسـيد  
 .بر اخذ آن از اعتقاد پيش و يا بطالن آن نخواهد بود وجود شباهت هيچ دليلي

 رجعت با تلقين ميت منافات  .7

اين : تلقين ميت آمده است كه چون ميت را در قبر گذارند بگويندرخی روايات در ب
شـود   اولين روز از روزهاي آخرت و آخرين روز از روزهاي دنياست، از اينجا معلوم مي

 .گردد و عمر دنياييش تمام شده است باز نميكه اين مرده ديگر به دنيا 

 : پاسخ اينکه 

دانيم كسي از اهل رجعـت اسـت يـا     رجعت عمومي نيست و مادامي كه نمي ،نخست
 .نه، مستحب است اين دعا در تلقينش خوانده شود

                                                 
  .19، كتاب اشَعياه، فضل بيست و ششم، آيهدسقتاب مك: ك.ر .١
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زندگي پيش از مرگ نسبت به زندگي بعد از آن به حسب وضع لغوي دنياست، ، ومد
امـا اطـالق آن بـر    . اسـت  )پسـتي (=  »دنائت«يا از  )نزديكي(=  »دنو«چون دنيا يا مشتق از 

تـوان رجعـت را    مي برابر رستاخيز بزرگنياز به قرينه است، زيرا اگرچه در  ،زندگي دوم
 .توان نام دنيا بر آن نهاد دنيا گفت، اما به طور اطالق نمي

مخالفت هم  و اگر صريح در معارضه و روايت واحدی است ورد نظرحديث م ،مسو 
 ١.تا چه رسد كه صريح هم نباشد ،بود با ادله رجعت تاب مقاومت نداشت

 تكليف در زمان رجعت . 8

آيـا انسـانها هماننـد حيـات پيشـين خـود       مطرح است اينکـه  که هايي  پرسش يکی از 
 داراي تكليف خواهند بود يا خير؟

 : خوريم در يك بررسي اجمالي در اين باره به سه قول بر مي 

برخي بر اين عتقادند كه زمان رجعت، همچـون قيامـت زمـان پـاداش و مجـازات      . ١ 
 .است و تكليف در آن راهي ندارد

كنند با توجـه بـه شـهود برزخـي      استدالل اين گروه اين است كفاري كه رجعت مي 
 .حقايق در عالم بزرخ، توبه خواهند كرد و بنابراين نقض غرض خواهد شد

راه  ديدنـد كه هميشه اينطور نيست كه كساني كه حقيقت را پاسخي كه داده شده اين 
ديـدن   بـا انـد كـه    هاي گذشته بسياري بـوده  امتميان توبه و هدايت در پيش گيرند و در 

 .اند در پيش گرفته دشمنیهمچنان راه  ،هاي الهي معجزات انبيا، حتي عذاب

جعـت در دنيـا   برخي نيز اعتقاد دارند در رجعت تكليف وجـود دارد، چـرا كـه ر   . ٢ 
 .يابد نه در آخرت تحقق مي

ولـي انجـام    ،انـد كـه اگـر چـه دار تكليـف نيسـت       برخي نيز قائل به تفصيل شـده . ٣ 
كارهاي خوب ثواب و كارهاي بد جزا به دنبال خواهد داشت و يا اينكه خوبان و مؤمنان 

و  بـراي كفـار   فقـط گمارنـد و   همـت مـي   السـالم  علـيهم  تكليف داشته به ياري معصومين
 .دشمنان دار مجازات است

 : نويسد مرحوم عالمه مجلسي در اين باره مي 

                                                 
  .411، ص االيقاظ من الهجعةحر عاملي،  شيخ.١
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، هان زمان الرجعة ليس زمان التكليف فقط بل هو واسطة بين الدنيا و اآلخر
همانا زمـان   ١فالنسبة الي جماعة دار تكليف و بالنسبة الي جماعة دار جزاء؛

پـس   ،آخرت استدنيا و ميان  ةرجعت فقط زمان تكليف نيست، بلكه واسط
 .به نسبت گروهي دار تكليف و نسبت به گروهي دار مجازات است

عالمه اين است كه مشخص نشده براي چه كساني دار تكليـف و بـراي    ةمشكل گفت 
 .چه كساني دار جزاء است

گونـه   سيد مرتضي در رسائل شريف خود به اين نكته اشاره كرده كـه رجعـت هـيچ    
 ٢.منافاتي با تكليف ندارد

 : آورد كه گونه دليل مي هم ايشان در محلي ديگر بر ادعاي خود اين 

كردن امام واجـب اسـت، چـه اينكـه      كنند ياري بدون شك بر كساني كه رجعت مي 
 . كردن او در برابر دشمنان تكليف خواهد شد دفاع از آن حضرت و ياري

 . توان گفت تكليف ندارند پس نمي 

رجعـت   ؛نپذيرفتـه كننـد را   شتن كفاري كه رجعت مـي دا البته ايشان در ادامه تكليف 
 ٣.آنها را صرفاً جهت چشيدن عذاب و ذلت ذكر كرده است

رسد در دوران رجعت نيز همچنان تكليف ادامه خواهد داشـت، بـه لحـاظ     به نظر مي 
و در اين ميـان مؤمنـان بـا     .است  روايات فراواني دنيا را دار تكليف شمرده ت وياآ اينكه

، و چـون رجعـت کفـار فقـط     خود خواهند افزود پاداشعليهم السالم بر   ومينياري معص
 .ت ندارديف برای آنها موضوعين رو تکليخواهد بود، از ا یييافر دنيبرای ک

اگر گفته شود هيچ گونه تكليفي وجود نخواهد داشـت؛ اوالً روايـاتي    ،افزون بر آن 
صـومين دانسـته مشـكل پيـدا     كه بخشي از فلسفه رجعـت را يـاري حضـرت مهـدي و مع    

 .خواهد كرد و ديگر اينكه رجعت بيهوده خواهد بود

رجعـت نشـده،    ةاگر چه در روايات اشاره چنداني بـه فلسـف   در پايان گفتني است كه

                                                 
  .108، ص 25، ج بحاراالنوارمجلسي،  محمدباقر .١

و ذكرنا ان التكليف كما يصح مع ظهور المعجزات الباهرة فكذلك مع الرجعة، النه ليس في جميع .. .«.٢

  .)126، ص1، جرسائل الشريفسيد مرتضي، (؛»...االمتناع من فعل القبيحء الي فعل الواجب و  ذلك ملجي

  .137، ص 3همان ج: ك.ر .٣
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توان موارد ذيل را به عنـوان   ولي از مجموع احاديث و سخنان بزرگان از علماي شيعه مي
 : فلسفه و اهداف برپايي رجعت بر شمرد

هاي رجعت را رسيدن به  اي از روايات يكي از حكمت دسته: تكامل بيشتر مؤمنان. ١ 
 ١.كمال براي مؤمنان ذكر كرده است

از : ب كفار به هنگام ديدن دولت حق در همين دنيااتحمل كيفرهاي دنيايي و عذ. ٢ 
 ٢.هاي دنيوي بر كفار شمرده شده است هاي رجعت رسيدن عذاب ديگر فلسفه

اي از روايات نيز حكايت از  دسته: بردن مؤمنان از ديدن برپايي حكومت حق لذّت. ٣ 
 ٣.بردن مؤمنان از اقامه حكومت جهاني عدل است لذت
اي از روايات نيز سـخن از انتقـام گـرفتن از     و باالخره پاره: جويي از دشمنان انتقام. ٤ 

 ٤.و كفار به ميان آورده است السالم عليهم  دشمنان اهل بيت
 ،مجـازات كـافران در رجعـت    فقـط توان گفت  ابراين درباره مجازات و پاداش ميبن 

ديدن حكومت عدل جهاني است كه از اين طريق عذاب خواهند شد، اگر چـه روايـات   
. انـد  را در رجعـت بيـان نمـوده    السـالم  عليهم  بيت فراواني نيز گرفتن انتقام از دشمنان اهل
 .قيامت خواهد شد بيش از اين مجازات و پاداش موكول به

  

                                                 
  .181، ص 1، جتفسير عياشي .١

  .301، ص1، جرسائل الشريفسيد مرتضي، : ك.ر .٢
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  خودآزمايي

بيان كنيد چگونه در رجعت چنـين چيـزي تحقـق     ،بازگشت از فعليت به قوه را توضيح داده. 1

 ؟يابد نمي

 .هاي آن را با رجعت بيان كنيد تناسخ در لغت و اصطالح به چه معناست؟ تفاوت. 2

شـوند؟   بد پشيمان مـي  اند در رجعت از كارهاي آيا كفار و مجرماني كه در برزخ عذاب شده. 3

 چرا؟

 .هاي اساسي رجعت با معاد كدامند؟ شرح دهيد تفاوت. 4

  .هايي مطرح شده است؟ توضيح دهيد كنندگان چه ديدگاه در بارة تكليف رجعت. 5

===  
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  .ش١٣٨٤پور، تهران، موعود عصر،  تاريخ پس از ظهور، ترجمه حسن سجادي ،صدر، سيد محمد. ٢
 . ش١٣٧٩کتابفروشی اسالم، تهران،رفيعی قزوينی، ابوالحسن، رجعت و معراج، . ٣
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  و زندگي در دنياو زندگي در دنيا

  : آنچه در اين درس فرا خواهيم گرفت

   السالم عليهـ طول عمر حضرت مهدي 1

  قرآن كريم از نگاه .يك

  از نگاه روايات .دو

 از نگاه عقل. سه

   السالم عليهام حضرت مهدي ـ فرج2

  السالم عليهـ جهان پس از حضرت مهدي 3

  
رس  م  د ده  چهار
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 درآمد پيش
شـود  ای که در مجموعه معارف مهدوي مطـرح مـي   يکي از مباحث برجسته

انجامـد؟ پايـان عمـر آن    اينکه سرانجام حکومت جهاني حضرت به کجا مي
حضرت چگونـه خواهـد بـود؟ و ديگـر اينکـه پـس از آن دوران نـوراني تـا         
برپايي رسـتاخيز بـزرگ، چگونـه سـپری خواهـد شـد؟ بررسـي و پاسـخ بـه          

هـاي مـا را در بـارة آن    تواند چرخة دانشهاي يادشده و مانند آن ميپرسش
حضرت تکميل کرده، تابلويي فراگير و درست از مهدويت در نگاه ما قـرار  

  .دهد

دان منـدي از روايـات و ديـدگاه دانشـمن    شود با بهـره  در اين درس تالش مي
  .ها پاسخ داده شوداسالمي در حد ممکن به اين پرسش

  السالم عليهطول عمر حضرت مهدي 

را پر زمين و خواهد کرد كه در آخرالزمان ظهور  السالم عليهي حضرت مهدگمان  بي
بـر پايـة روايـات    اسـت كـه    السـالم  عليه فرزند امام عسكريکرد، خواهد  قسطاز عدل و 

آن اسـت كـه    ،روشن اين سـخن  يمعنا. شده است زاده ق ٢٥٥در نيمه شعبان سال معتبر 
پر سال از عمر  ١١٧٠ رب افزون ،تا كنون .است يطوالن ی بسعمر يآن ذخيرة الهي، دارا

و ايـن زنـدگی دراز، البتـه، پـيش از بـه دنياآمـدن آن        .آن حضرت گذشته اسـت برکت 
امـام حسـن مجتبـي     .ياد شده بـود  السالم عليهمحضرت در سخن برخی پيشوايان معصوم 

  : در بخشي از يک سخن طوالني فرمود السالم عليه
   ثُـم ه تـبي غَيف رَهمع يلُ اللَّهطي اءةِ الْإِمدينِ سنِ ابيسي الْحأَخ لْدنْ وم عالتَّاس

 كنَةً ذَلينَ سعبونِ أَرنِ داب ةِ شَابوري صف هتربِقُد ظْهِرُهليع أَنَّ اللَّه لَمعييل 
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 يرٌ  كُلِّ شَـيقَـد نهمـين از فرزنـدان بـرادرم، فرزنـد بـانوي کنيـزان اسـت        ١؛ء .

خداونــد در دوران غيبــت، عمــر او را دراز خواهــد کــرد؛ آن گــاه بــه تــوان 
خويش وي را در سيماي جواني کمتر از چهل سـال برخواهـد انگيخـت، تـا     

  .وانا استدانسته شود خداوند بر هر چيز ت

كتـاب  در ) ق ٣٨١/د(، معروف به شيخ صدوق يبن بابويه قم يابوجعفر محمد بن عل
دربــارة طــول عمــر بحــث كــرده و بــه  ای گسـترده  گونــهبــه  هالــدين و تمــام النعمــ كمـال 
 يزنـدگ  ويـژة از كتـاب يادشـده را    ي، فصـل يو. اسـت  دادهمخالفـان پاسـخ    يها پرسش

بـيش از   يكـه عمـر   کسـانی ها نفر از  است و ده شتهنگا )صاحبان عمر دراز(=  »معمرين«
هـر يـك از آنـان را بـه صـورت       يبرد و شرح حال و زندگ ينام م، را اند سال داشته ١٢٠

 .رده استك ذكر کوتاه 

و » يتـاريخ  ةتجربـ «را فقط از راه  السالم عليهي طول عمر حضرت مهد، صدوق شيخ
 يايـن راه از سـو   .اسـت  پرداختهن ،ادله ديگر بهو  كرده ي، بررسيعمر طوالن يافراد دارا
، خواجـه  يطبرسـ شـيخ  ، ي، سـيد مرتضـي  همچـون شـيخ مفيـد، شـيخ طوسـ      يدانشمندان

و ديگر بزرگان شيعه ادامـه   ي، عالمه مجلسي، فيض كاشاني، عالمه حلينصرالدين طوس
، بـه  انـد  بررسي علمي طول عمر آن حضرت، بـه آن پرداختـه  آنچه اين بزرگان در . يافت

 : ذيل است يمده حول محورهاطور ع

  قرآن كريم  نگاهطول عمر از  .يك

انـد،   شـمرده شـده   يو غيرطبيعـ  يطوالن يعمر يكه در قرآن، دارا ياز افراد يشمار
 : عبارتند از

 السالم عليه نوححضرت  .1 

ثَ فيهِم اَلْف ولَقَد اَرسلْنا نُوحاً الى قَومه فَلَبNِ: فرمايد يم السالم عليه قرآن، دربارة نوح 
آنان ميان قومش فرستاديم، پس  ي، نوح را به سويو به راست ٢؛M…سنَةٍ االَّ خَمسينَ عاماً

   .درنگ كردسال  نهصد و پنجاه

                                                 
 .315، ص1، جكمال الدين و تمام النعمةشيخ صدوق،  .١

 .14آيه  ،)29(عنكبوت  .٢
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اين بيان خداوند، روشن نكـرده اسـت كـه ايـن مـدت، بـر دورة عمـر پيـامبری نـوح          
اي روايـات اسـالمي آمـده     رهداللت دارد يا عمر آن حضرت؛ از اين رو در پا السالم عليه

است؛ اما مـدت زنـدگي او    السالم عليهاست كه مراد از عمر در اينجا، دورة پيامبری نوح 
  . سال بوده است ٢٥٠٠

از نـوح اسـت و آن    يدر قائم سنّت: نقل شده است كه فرمود السالم عليه از امام سجاد 
 ١.طول عمر است

 عليهما السالم  بن مريم يعيس .2 

و قَـولهِم إِنَّـا قَتَلْنَـا الْمسـيحN     : فرمايـد  يمـ  السالم عليهي حضرت عيسبارة  درقرآن،  
إِنَّ الَّـذينَ اخْتَلَفُـوا    يعيس و ملَه هنْ شُبلك و وهلَبما ص و ما قَتَلُوه و ولَ اللَّهسر مرْينَ ماب

بلْ رفَعه اللَّه إِلَيـه   *إِالَّ اتِّباع الظَّنِّ و ما قَتَلُوه يقينًا فيه لَفي شَك منْه ما لَهم بِه منْ علْمٍ 
و إِنْ منْ أَهلِ الْكتابِ إِالَّ لَيؤْمنَنَّ بِه قَبلَ موته و يـوم الْقيامـةِ    *و كانَ اللَّه عزيزًا حكيما 

» بن مريم، پيامبر خدا را كشتيم يما، مسيح عيس« :ايشان كه ةو گفت ٢؛Mيكُونُ علَيهِم شَهيدا
 يكه آنان او را نكشتند و مصلوبش نكردند؛ لكن امر، بر آنان مشتبه شد و كسان و حال آن

 آگـاهی اند و هيچ  دچار شك شده ،قطع در بارة آنطور  بهكه دربارة او اختالف كردند، 
بلكـه خـدا    *يقين او را نكشتندور ط بهو . كنند يم يكه از گمان پيرو بدان ندارند، جز آن

 ،نيسـت  يكسـ  ،و از اهـل كتـاب  * خود باال برد و خدا توانا و حكيم اسـت   ياو را به سو
بـر  ] نيـز  يعيسـ [آورد، و روز قيامت  يكه پيش از مرگ خود، حتماً به او ايمان م مگر آن

 ».آنان شاهد خواهد بود

باورنـد كـه حضـرت عيسـي     بيشتر مفسـران مسـلمان، در تبيـين آيـة يادشـده بـر ايـن        
اقتـدا   السـالم  عليهزنده است و در آخرالزمان نازل شده، در نماز به امام مهدي  السالم عليه

باشـد، عمـر    برخـوردار  يكـاف  و دقـت  درسـتی ، از يحال اگر تاريخ مـيالد . خواهد كرد
 يراب هسال ١١٧٠، عمر پايه اين بر اكنون افزون بر دو هزار سال است و ،السالم عليهي عيس

 .نخواهد بود يبعيد امر السالم عليهي مهد  حضرت

                                                 
  . 4، ح322، ص1، جةالدين و تمام النعم كمال محمد بن علي بن حسين بن بابويه، .١
 . 159ـ  157آيه  ،)4(نساء  .٢
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  السالم عليه حضرت خضر .3 

بـه   يدر قـرآن از و . دارد، حضـرت خضـر اسـت    يكـه عمـر طـوالن    ياز كسان ييك 
بـا   السـالم  عليـه  كليم يموساحضرت  يو همراه ديدارياد نشده است؛ اما داستان روشنی 

 ه نيسـت، شـيع  ويـژة ، السالم عليه بودن خضر به زنده باور ١.، در سوره كهف آمده استوا
 .شده است پذيرفته باوریاهل سنّت نيز ميان بلكه 

 اصحاب كهف .4 

؛Mولَبِثُوا في كَهفهِم ثَالثَ مائَةٍ سنينَ وازدادوا تسـعاً N: فرمايد يآنان م بارهقرآن در  
٢ 

 .و سيصد سال، در غارشان درنگ كرده و نه سال افزودند

اصحاب كهف به مدت بيش از سه سـده ـ آن هـم در     بودن زندهبه  ،در اين آيهقرآن 
 ؛انگيزتـر اسـت   كدام يك شـگفت  يبه راست. كند يخواب و بدون آب و غذا ـ تصريح م 

 يصـدها سـال بـاق    يكسـ اينکـه  د يا نمانبسيصد سال بدون آب و غذا زنده  انيكساينکه 
 شود؟ يخوابد و بيدار م يرود، م ياه مآشامد، ر يخورد، آب م ياما غذا م است؛ مانده

 طول عمر از نگاه روايات .دو 

سـخنانی در دسـت   نيز بر طول عمـر انسـان،    وآله عليه اهللا صلی رسول خدادر روايات  
 پيــامبر فرمايشــاتكــه در  ياز كســان ييكــ. شــمارد يممكــن مــ يآن را امــر اســت کــه

 .دجـال اسـت   ،به طول عمر او اشاره شـده ـ به ويژه در منابع اهل سنّت ـ   وآله عليه اهللا صلی
 وآلـه  عليـه  اهللا صـلی  پيامبردوران دجال در  بر اين باورندهمين روايات،  پايةاهل سنّت، بر 

حـال اگـر ايـن     ٣.تا در آخرالزمان خروج كنـد  ،دهد يخود ادامه م يشده و به زندگ زاده
ين صورت، شايسته نيست احاديث درست باشد ـ چنان كه اهل سنّت بر اين باورند ـ در ا  

  . ترديد كنند السالم عليهي امام مهد يكه آنان در حيات و عمر طوالن

 از نگاه عقل. سه

دانـد؛   يانسـان، نـاممكن نمـ    ي را بـرا  نيز طول عمر خرد سالمسنّت،  افزون بركتاب و 

                                                 
  . 65آيه  ،)18(كهف : ك.ر .١
 .25آيه  ،)18(كهف  .٢

  . 133، ص9، جصحيح ي،؛ بخار444، ص4، جمسنداحمد بن حنبل، : ك.ر .٣
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 بهتـرين : انـد  حكيمـان و فيلسـوفان گفتـه   . شمارد يكامل ممكن مطور  به يبلكه آن را امر
پيشـينيان  ميـان  همين كه طول عمر در . شدن آن چيز است ، واقعيدليل بر امكان هر چيز

انـد، خـود    داشـته  دراز يدهد كـه عمـر   يرا به ما نشان م فراوانیداده و تاريخ، افراد  يرو
  ١.ممكن است يكه طول عمر از ديدگاه عقل امر است بر اين يروشن گواه
پيـري و  «ت بـه نـوع تفسـير فيزيولـوژي از     در حقيق, بررسي علمي و بحث طول عمر 

پيـري و فرسـودگي زاييـدة يـک قـانون طبيعـي       : اين قانون که. ، وابسته است»فرسودگي
و ضروري است که بدن پس از رسيدن به آخرين , هاي پيکرة انساني است حاکم بر بافت

تـا  کارآيي کمتري داشـته باشـد،   , براي ادامة زندگي, کم کم فرسوده شده, مرحلة رشد
اي معين از کار بيفتد، آيا حتي در بارة بدني هم که از هرگونـه تـأثير    گاه که در لحظه آن

بيروني در امان مانده صادق است يا اين که فرسودگي و کاهشي که در کارآيي بافـت و  
هـا و   خورد، نتيجة نبرد با عوامل بيرونـي ـ ماننـد ميکـرب     مي نسوج مجموعة بدن به چشم

 ٢يابد؟ ه بدن انسان راه ميسموم ـ است که ب

 كـه وجـود دارد   نيـز  يراه ديگـر براي طول عمر انسان، ياد شده،  يها افزون بر دليل 
  .است و قدرت خداوند رادههمان راه ا

مـردم، بـه   ميـان  زنده است و  پايان خداوند بیبا قدرت  السالم عليهي حضرت مهد ي؛آر 
ابراهيم سـرد و سـالمت قـرار     يبرا كه آتش را يهمان خداي .دهد يخود ادامه م زندگي

و خضـر را پـس از    يد، و عيسـ ركـ  به پرنـده تبـديل    السالم عليهي عيس يد و گل را برااد 
را نيز با قدرت الهي خود زنـده نگـه    السالم عليهي تواند مهد يم ،دارد يها زنده نگه م قرن
 .دارد

 يعمـر بسـيار طـوالن    انـد كـه از   شـده  يمعرفـ  ي، افـراد فراوانـ  يدر منابع معتبر تـاريخ 
   ٣.اند زيسته يو روزگاران دراز  برخوردار بوده

                                                 
  . 214، صخورشيد مغربمحمد رضا حكيمي، : ك.ر .١
 .21ـ 19، صعليه السالم گو پيرامون امام مهدي و جو و گفت و جستسيد محمد باقر صدر،  .٢

  . به بعد 86، روايت113، صكتاب الغيبة شيخ طوسي، :ك.ر .٣
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   السالم عليهفرجام زندگي حضرت مهدي 

. هـاي گونـاگوني يـاد شـده اسـت      ، ديدگاه دربارة فرجام زندگي آخرين حجت الهي
و برخي ديگر رحلت آن , شدن و شهادت دانسته برخي پايان عمر آن حضرت را با کشته

هاي باال داليلي بـر ادعـای    هر کدام از ديدگاه. اند رگ طبيعي ذکر کردهبزرگوار را به م
  .اند خويش آورده

  السالم عليهشهادت امام مهدي . يك 

مـرگ  (را شـهادت   السالم عليهم رواياتي در دست است که پايان عمر همة امامان. ١ 
ما منَّا إِلَّا  …«: نقل شده که فرمود السالم عليه از امام حسن. ذکر کرده است) غير طبيعي

وممسم قْتُولٌ أَوکه کشته يا مسموم شود هيچ يک از ما امامان نيست، جز آن ١؛م.«  
بن محمد خزاز قمي   نوشتة علي كفاية االثر اين روايت، به اين صورت فقط در کتاب

از دانشمندان سده چهار و پنج هجـري آمـده و مرحـوم عالمـه مجلسـي آن را از کتـاب       
ايـن  : آنچه در بررسي اين روايت، قابـل درنـگ اسـت ايـن کـه     . نقل کرده است يادشده

همچنين برخي از افـراد  . هاي پيش از آن مورد اشاره قرار نگرفته است روايت، در کتاب
هـاي رجـالي سـخني از     اند مجهول بوده، در هيچ يک از کتـاب  که در سند روايت آمده

يت نيز مطلبي آمده که با اعتقاد شـيعه سـازگاری   در ادامه روا ٢.ها به ميان نيامده است آن
ندارد و آن اين که شمار امامان سيزده نفر خواهد شد؛ چرا که شمار امامـان کـه از نسـل    

است، دوازده نفر ذکر شده است که با خود آن حضرت سـيزده خواهـد    السالم عليه علي
  .نمايد ميشد؛ بنابراين استناد به اين روايت، براي ادعاي يادشده ناکافي 

  : گويد يروهشيخ صدوق به نقل از اباصلت . ٢ 
بـه   ٣؛و اللَّه ما منَّا إِلَّا مقْتُـولٌ شَـهِيد  : شنيدم که فرمود السالم عليه از امام رضا

  .نيست از ما مگر کشته شدة به شهادت رسيده! خدا سوگند

من ر کتاب وي روايت يادشده را د. اين روايت را فقط شيخ صدوق نقل كرده است 

                                                 
 .226، صكفاية االثربن محمد خزاز قمي،   علي .١

نا شناخته؛ عميرِ بـنِ هـاني   : نا شناخته؛ الزُّبيرِ بنِ عطَاء: نا شناخته؛ بهلُولِ بنِ حسانَ: إِسحاقَ بنِ بهلُولٍ .٢
 )بر اساس سند بحار االنوار. (ناشناخته: ناشناخته؛ و يا عمير بن ماني الْعبسي: العيسي

 .3192، ح585، ص2، جمن اليحضره الفقيهشيخ صدوق،  .٣
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عيون و  ٢اماليو در دو کتاب ) بدون ذکر کامل سند(به صورت مرسل  ١اليحضره الفقيه،

  .با ذکر سند آورده است ٣، السالم عليه اخبار الرضا
  : اما بررسي رجال سند

توانـد نقـص    مـي  در نتيجه ٤روايت عيون االخبار، داراي سندي صحيح و معتبر است؛
  . نداسناد روايات پيش را جبران ک

البته در کتاب عيون در صدر روايت سخنی به امام نسبت داده شده که طبـق ديـدگاه   
در ابتـدای  . اسـت  وآلـه  عليه اهللا صلیشود و آن سهو النبی  شيعه روايت از اعتبار ساقط می

کنند بر پيامبر در نماز سـهوی   گروهی در کوفه گمان می: پرسد روايت هروی از امام می
كَـذَبوا لَعـنَهم اللَّـه إِنَّ    : ين پاسخ به امام نسبت داده شده که فرمودو ا. عارض نشده است

  . الَّذي لَا يسهو هو اللَّه الَّذي لَا إِلَه إِلَّا هو
آيد که چگونه به روايتی کـه بزرگـان شـيعه از آن اعـراض      حال اين پرسش پيش می

  .شود اند استدالل می کرده
را بـه   السـالم  سي که ادعاي شـهادت حضـرت مهـدي عليـه    رسد نخستين ک به نظر مي

او در بخشـي از کتـاب خـود    . بود الزم الناصبگونة گسترده مطرح کرد، صاحب کتاب 
  : آورده است

فـرا خواهـد    السالم عليه پس چون هفتاد سال گذشت، مرگ حضرت حجت
تميم که نـامش سـعيده و داراي ريشـي همچـون      رسيد؛ پس او را زني از بني

هـا سـنگی کـه بـرای آردکـردن       برخی نقـل (ن است، با انداختن سنگي مردا
از بام بر آن حضرت به قتل خواهد رسـاند؛ در حـالي   ) شود گندم استفاده می

چون از دنيا رفـت، امـام حسـين، امـور     . کند که آن حضرت، از راه عبور مي

                                                 
 .همان .١

 .63، صامالي شيخ صدوق، .٢

 .9، ح256، ص2، جعيون اخبار الرضاعليه السالمشيخ صدوق،  .٣

  ؛)149 الخالصة للحلي، ص(إمامي و ثقه : ـ محمد بن موسى بن المتوكل .٤
  ؛)260 نجاشي، ص  رجال(امامي، ثقه و جليل القدر : ـ علي بن إبراهيم

  ؛)16 نجاشي، ص  رجال(مامي، ثقه و جليل القدر ا: ـ ابراهيم بن هاشم
  .)روايت قبل: (ـ أبي الصلت عبد السالم بن صالح الهروي
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  ١.مربوط به وي را انجام خواهد داد

  : در بارة اين سخن، بايد توجه داشت 
  : از حيث سند

  .گونه سندي ندارد اين سخن هيچ
  .طور کامل ناشناخته است گويندة آن نيز به

  : از لحاظ متن

  .گونه مشابه و مؤيد مستقيمي براي آن يافت نشد کامال منفرد است و هيچ
  .تا پيش از سده چهاردهم و کتاب الزام الناصب در هيچ منبعي ديده نشده است

   :جمله از آورد خن ابهاماتي را پديد میافزون بر آن اينکه اين س
با آن همه پيشرفت و تکامل علمي، چرا بايد از اين ابزار بسيار قديمي که حتي   -

در دوران ما نيز به نوعي کنار گذاشته شده و تـا حـد قابـل تـوجهي تـاريخي بـه       
  رود براي آن عمل زشت استفاده کند؟ شمار می

بـه عنـوان امـام و     السـالم  عليـه مهـدي   ديگران در هنگام رفت و آمد حضرت  -
حاکم صالح علي االطالق همه عالم چگونه از حضرت غافلند که کسـي بتوانـد   

  به اين سادگي و از نزديک چنين سوء قصدي نمايد؟

  رحلت به مرگ طبيعي. دو 

  : گويند آن حضرت به مرگ طبيعي از دنيا خواهد رفت، بر اين باورند که کساني که مي
  . ناتمام است) ويژه روايت اول به(ي دسته نخست ها دليل  ـ 
 السـالم  عليـه  بر فرض پذيرش روايات يادشـده، ايـن روايـات بـه حضـرت مهـدي       ـ  

  .تخصيص خورده است
شهادت آن حضرت، با رواياتي که بر اصالح کامل جامعه در عصر ظهور داللـت   ـ  

  .دارد، در تعارض است
                                                 

فاذا تمت السبعون سنه أتي الحجة الموت فقتله امرأة من بني تميم اسمها سعيدة و لها لحية كلحية الرجـل  « .١
علي يزدي حايري، (، »...يزه الحسينبهاون صخر من فوق سطح و هو متجاوز في الطريق فاذا مات تولي تجه

الزم به يادآوري است كه كتاب يادشده در بر دارنده روايـات صـحيح هـم    . )139، ص2، جالزام الناصب
 .هست؛ ولي در آن روايات ضعيف نيز وجود دارد
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بـن    أيوب .ي آن حضرت به ميان آمده استدر رواياتي چند، سخن از مرگ طبيع ـ  
  : گفت نوح

ما اميدواريم شما صاحب االمـر باشـيد   «: عرض کردم السالم عليه به امام رضا
و خداي تعالي بدون خونريزي و شمشير آن را به شما بازگرداند که بـا شـما   

هـيچ يـک از مـا    : ، فرمود»بيعت شده و سکه به نام شما ضرب گرديده است
ها نزد او رفت و آمد کند و از مسائل پرسيده شـود و بـا    ت که نامهامامان نيس

انگشتان بدو اشاره کنند و اموال نزد وي حمل شـود، جـز آن کـه بـه خدعـه      
کشته شود يا آن که بر بستر خود بميرد، تا جايي كه خداي تعالي، مـردي را  

   ١.تبراي اين امر برانگيزد که مولد و منشأ او مخفي، اما نسبش آشکار اس

 ٢گيـرد،  را دربـر مـي  ) شدن شدن و مسموم کشته(هر دو احتمال » اغتيال«از آن جا که  
بنابراين طبق ايـن  . شود ، همان مرگ طبيعي استفاده  توان احتمال داد از مرگ در بستر مي

 . دور از ذهن نخواهد بود السالم عليهم روايت، مرگ طبيعي برخي از امامان

  : نقل شده که فرمود السالم عليه از امام صادق
اسـت، در   السـالم  عليـه  پس چون معرفت و ايمان بـه ايـن كـه او حسـين     …
پـس  . رسـد  فـرا مـي   السـالم  عليـه  مرگ حضرت حجت, ها استقرار يافت دل

كنـد؛ حنـوط    دهـد؛ كفـن مـي    او را غسـل مـي   عليهما السـالم  حسين بن علي
   ٣.…دهد كند و در قبرش قرار مي مي

گيرد اما احتمال مرگ طبيعي  دشده شهادت را نيز در بر مياگرچه مرگ در روايت يا
 آيـد کـه شـهادت حضـرت مهـدي      از آنچـه يـاد شـد، بـه دسـت مـي       .كند را نيز رد نمي

چنـين برداشـت    السـالم  عليه توان از روايت امام رضا امري محتمل است و مي السالم عليه
                                                 

١. »س ابِعِ وبِالْأَص هيرَ إِلَيأُش و الْكُتُب هإِلَي اخْتَلَفَت دنَّا أَحا مالُ إِلَّـا     موالْـأَم ـهإِلَي لَـتمح لِ وائسنِ الْملَ عئ
 ،1ج ،الكـافي محمد بـن يعقـوب كلينـي،    (؛»يبعثَ اللَّه لهذَا الْأَمرِ غُلَاماً منَّا يفرَاشه حتَّ ياغْتيلَ أَو مات علَ

؛ اربلـي،  370، ص2، جمـة كمـال الـدين و تمـام النع   ؛ شيخ صدوق، 9،ح168، صالغيبة؛ نعماني، 342ص
  .)433، صاعالم الوري؛ طبرسي، 524، ص2، جكشف الغمة

 .289، ص49، جبحار االنوارمحمد باقر مجلسي، : ك. ر .٢

الَّـذي   جاء الْحجةَ الْموت فَيكُـونُ  عليه السالم فَإِذَا استَقَرَّت الْمعرِفَةُ في قُلُوبِ الْمؤْمنينَ أَنَّه الْحسينُ...«.٣
 ـيلنَ عنَ بيسالْح هفْرَتي حف هدلْحي و نِّطُهحي و كَفِّنُهي و لُهغَسمحمـد بـن يعقـوب    (؛».. .عليهمـا السـالم   ي

  .)207ص ،8ج ،كافيكليني، 
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اي اثبـات قطعـي حکـم بـه     گونه که شيخ مفيـد نيـز بـدان پايبنـد بـوده، بـر       كرد؛ اما همان
گونه که افزون بر آن، براي هر امام نياز به شواهد تـاريخي   شهادت، ناکافي است و همان

نيز نيـاز بـه دليـل ديگـري داريـم؛ بنـابراين حکـم         السالم عليه است، براي حضرت مهدي
  .قطعي به شهادت آن حضرت کاري بس دشوار است

  السالم عليهجهان پس از حضرت مهدي 

، السـالم  عليـه گونـه کـه انقـالب جهـاني مهـدي       هاي مکتب شيعه، همان آموزهة بر پاي
، آخـرين دولـت در   السـالم  عليـه رود، دولت مهدي  آخرين انقالب در جهان به شمار مي

دولت  .خواهد داشتتداوم پايان زندگی در دنيا دولتي که تا . خواهد بودجهان و تاريخ 
بـا پيـروزي انقـالب جهـاني مهـدي      . د بـود آن نخواهـ در کنـار  ز آن و يـا  پـس ا ديگري 

دولـت آن  . خواهنـد رفـت  ميـان  هـاي باطـل در سراسـر زمـين از      دولـت ة ، همالسالم عليه
: فرمايـد  در ايـن بـاره مـي    السـالم  عليهامام صادق . حضرت آخرين دولت در تاريخ است

 آنگاهنيز  السالم هعليامام باقر  ».استها  دولت او آخرين و دولت ١؛ …دولَتُه آخرُ الدول«
که هشام ابن عبدالملک و اطرافيانش، در مجلس خود، امام را سرزنش کردند بر دولـت  

  : پايدار شيعه در پايان تاريخ تأکيد فرمود
فَإِنْ يكُنْ لَكُم ملْك معجلٌ فَإِنَّ لَنَا ملْكاً مؤَجلًا و  …أَيها النَّاس أَينَ تَذْهبونَ

سلَي  بلْكنَا ملْكم داگر شما دولت زودگذر  …رويد، اي مردم، کجا مي ٢؛ ع

  . داريد، دولت پايدار از آن ماست و پس از دولت ما دولتي نخواهد بود

که دولت پايان تاريخ، دولت عدل مهـدوي اسـت و    کند می اين احاديث، اثبات ةهم
را بـه عنـوان بهتـرين و     الهـي  کشـد کـه دولتـي غيـر     هـايي مـي   نظريـه  ةخط بطالن بر همـ 

  . کنند ترين شکل حکومت بشري، در آخرالزمان معرفي مي عالي
و جانشين آن حضرت و  السالم عليه اما دربارة چگونگی جهان پس از حضرت مهدي

هاي گوناگونی ارائه شده که برخـي مخـالف    رخدادهاي آستانة رستاخيز بزرگ، ديدگاه
ها ميان شيعه و اهل سنّت به طور فراگيـر   دگاهگيري دي جا که جهت از آن. يکديگر است

                                                 
 .385، ص 2، جارشاد شيخ مفيد، .١

 .471، ص 1، جكافيمحمد بن يعقوب كليني،  .٢
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  : كنيم با يكديگر متفاوت است، به هر دو ديدگاه اشاره مي

  السالم عليهمديدگاه پيروان مكتب اهل بيت . يك

 هاي گوناگون، جهان پس از حضـرت مهـدي   هاي شيعه، با بيان به طور عمده ديدگاه
البته غير از اين نيز از حکمـت و لطـف   . را بر خير و صالح معرفي كرده است السالم عليه

يا , توان باور کرد پس از انتظاري چندين صد ساله الهي انتظار نيست؛ چرا که چگونه مي
برخي از . چند هزار ساله پس از حکومتي کوتاه باز هم اوضاع به هرج و مرج پايان پذيرد

  : ها بدين قرار است ترين ديدگاه مهم
بختي بوده، جانشينان آن  بر نيک السالم عليه ت مهديوضعيت جهان پس از حضر. ١ 

  .کنندگان خواهند بود حضرت از ميان رجعت
های پيش اشاره شد، يکـي از باورهـاي ژرف ميـان شـيعيان،      گونه که در درس همان 

يکي از مسـائلي کـه   . شدن دو گروه از مؤمنان خالص و کافران خالص است باور به زنده
البتـه چگـونگي ايـن    . کنندگان مـؤمن اسـت   رخي از رجعتجا مطرح شد، حکومت ب آن

هـاي   کساني که بر ايـن ديدگاهنـد، افـزون بـر دليـل     . حکومت به روشني بيان نشده است
گويـد هرگـز    كنند بر اين باورند رواياتي که مي ها ارائه مي ها و روايت فراواني که از آيه

را ناگزير بـه   السالم عليه زمين از حجت خالي نخواهد ماند، جهان پس از حضرت مهدي
  : دو گونه تصوير خواهد کرد

  .درنگ، قيامت بر پا شود بي )الف
جا که شمار امامـان، بـه    از آن. هايي از طرف پروردگار واسطة فيض باشند حجت)ب

بيش از دوازده نفر نخواهند بود، پس کساني که بر مـردم   وآله عليه اهللا صلیتصريح پيامبر 
  .هستند السالم عليهم مانا امامانحکومت خواهند کرد، ه

 . همواره با حکومت دوازده مهدي اداره خواهد شد السالم عليه جهان پس از حضرت مهدي. ٢

 نقل کرده که در شبي که پيامبر اکرم السالم عليه با ذکر سند از امام عليطوسي شيخ  
در آن پس از اشاره بـه  رحلت فرمود، مطالبي را به ايشان امال نموده که  وآله عليه اهللا صلی

  : گاه که به آخرين پيشوا رسيد، چنين فرمود امامان دوازدهگانه، آن
را هنگـام  ] السـالم  عليـه  امـام حسـن عسـکري   [گاه که حضرتش  پس آن…

. كنـد  را به فرزندش محمد تسـليم مـي   ]امر امامت[وفات فرا رسيد، پس آن 
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 ١…واهد بودبعد از او، دوازده مهدي خ. ايشان دوازده امام هستند

: از پـدر شـما شـنيدم فرمـود     «: عرض کردم السالم عليه به امام صادق: ابوبصير گويد 
  : فرمود السالم عليه امام صادق ».پس از قائم دوازده مهدي خواهد بود

دوازده امام ولکن ايشان گروهي از شيعيان ما : دوازده مهدي و نفرمود «: همانا فرمود 
  »٢.کنند مي ي ما و شناخت حق ما دعوتهستند که مردم را به دوست

همانا پس از قائم، يازده مهدي از ما ! اي ابوحمزه«: آن حضرت به ابوحمزه نيز فرمود 
  »٣.از فرزندان حسين خواهد بود

در جهان پس از آن حضرت، تا برپايي قيامت، حکومـت فقـط در دسـت بنـدگان     . ٣
ايتي است که خداونـد شـب معـراج بـه     دليل اين ديدگاه، رو. شايستة خداوند خواهد بود

  : فرمود وآله عليه اهللا صلیرسول گرامي اسالم 
پــس هــر آينــه او را بــه ســپاهيان خــويش يــاري خــواهم کــرد و او را بــه …

فرشتگان خـويش كمـك خـواهم نمـود، تـا آن کـه دعـوتم برتـري يابـد و          
اهم داد گاه پادشاهي او را ادامه خـو  آن. ام گرد آيند آفريدگان بر يکتاپرستي

  ٤.و تا قيامت اوليايم چنين خواهند کرد

بــه دســت يکــي از اهــل بيــت پيــامبر  الســالم عليــه جهــان پــس از حضــرت مهــدي. ۴
 السـالم  عليـه  از امـام بـاقر  : يزيـد جعفـي گويـد    جابربن .اداره خواهد شد وآله عليه اهللا صلی

سـال حکومـت    ٣٠٩هر آينه مردي از ما اهل بيت مـدت  ! و به خدا سوگند: شنيدم فرمود
  . خواهد کرد

                                                 
١.» ضَرَتْها إِلَ )الحسن( فَإِذَا حهلِّمسفَاةُ فَلْيامـاً   يالْوشَرَ إِماثْنَا ع كفَذَل دمحنْ آلِ مم ظفتَحسالْم دمحم هناب

  .)150، صكتاب الغيبةشيخ طوسي، (؛»... ثُم يكُونُ منْ بعده اثْنَا عشَرَ مهديا
٢. »دهشَرَ ما قَالَ اثْنَا عإِلَإِنَّم ونَ النَّاسعدنَا يتيعنْ شم مقَو منَّهلَك اماً وشَرَ إِمقُلْ اثْنَا عي لَم اً ويي   نَـا والَاتوم

  .)56، ح358، ص2، جكمال الدين و تمام النعمةشيخ صدوق، (؛ »معرِفَةِ حقِّنَا
 ٣ .»مِ أَحالْقَائ دعنَّا بزَةَ إِنَّ مما حا أَبنِ    يـيسالْح لْـدـنْ واً ميـدهشَرَ مع كتـاب الغيبـة  شـيخ طوسـي،   (؛ »د ،

 .)478ص
ثُـم لَـأُديمنَّ    فَلَأَنْصرَنَّه بِجنْدي و لَأَمدنَّه بِملَائكَتي حتَّي تَعلُو دعوتي و تَجمع الْخَلْقُ علَي تَوحيـدي .. .«.٤ 

كمـال  ؛ همـو،  7، ص1، جعلل الشـرايع شيخ صدوق، (؛ »يومِ الْقيامةِ يبينَ أَوليائي إِلَ الْأَيام ملْكَه و لَأُداوِلَنَّ

  .)4، ح255، ص1، جالدين و تمام النعمة



)4(مهدويت  درسنامه  244 

پـس  «: آن حضرت فرمود» اين چه زماني خواهد بود؟«: عرض کردم: گويد جابر مي 
  ١».…از رحلت قائم

 روايــاتي اســت کــه بــدون اشــاره بــه وضــعيت جهــان و جانشــين حضــرت مهــدي. ٥ 
  ٢.آن را فقط در آگاهي خداوند دانسته است السالم عليه
گاه اخيـر، نـه فقـط مخـالفتي بـا ديـدگاه نخسـت        گونه که ديده شد، چهار ديد همان 

  .تواند به نوعي در پذيرش ديدگاه نخست باشد ندارد، بلکه مي

 ديدگاه اهل سنّت. دو 

هيچ خيري در  السالم عليه بسياري از اهل سنّت بر اين باورند كه پس از وفات مهدي 
 ٤.د داشتو دنيا به صورت هرج و مرج تا قيامت ادامه خواه ٣زندگي نخواهد بود

 فـي مـوت المهـدي   «بـابي بـا عنـوان     البرهان في عالمات مهدي آخرالزماندر کتاب  
سـامان يافتـه اسـت كـه در آن، چگـونگي وفـات آن       » و ذکر احوال تقع بعده السالم عليه

حضرت و رخدادهايي که پس از او پديد خواهـد آمـد، بيـان شـده اسـت و در روايـاتي       
  ٥.گذشت آن حضرت به ميان آورده استها و شرها پس از در سخن از آشوب

به نقـل از ابوسـعيد خـدري     وآله عليه اهللا صلینيز روايتي از پيامبر اکرم عقد الدرر در  
  : آمده که پايان آن چنين است

سـپس   ،همچنان تا هفت يا هشت يا نه سال ادامه خواهد يافـت  ]حکومت مهدي[…«
ماند آنچه در آيات قرآن آمده اسـت،  ناگفته ن ٦» .هيچ خيري در زندگي پس از او نيست

                                                 
يكُونُ ذَلك قَـالَ بعـد    يت لَه متَو اللَّه لَيملكَنَّ رجلٌ منَّا أَهلَ الْبيت ثَلَاثَمائَةِ سنَةٍ و يزْداد تسعاً قَالَ فَقُلْ« .١

  .)326، ص2، جتفسير عياشي؛ عياشي، 331، صالغيبة نعماني،(؛ »...موت الْقَائمِ
  .338ص ،1، جكافي كليني،محمد بن يعقوب  .٢
  .184، صالمالحم ابن منادي،: ك. ر .٣
 .4281، كتاب المهدي، ح4، جدابي داود، سنن ابي داو؛ 1071، 207، صالفتننعيم بن حماد، : ك.ر .٤

  .95، صالبرهان في عالمات مهدي آخرالزمانمتقي هندي،  .٥
عقد الـدرر فـي   مقدسي شافعي، (؛ »ُسبع سنينَ أَو ثَمانَ سنينَ أَو تسع سنينَ ثُم لَا خَيرَ في الْحياةِ بعده...«.٦

 .)220، صاخبار المنتظر
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مقصـود زمـان    ١شـود،  مبني بر اين كه در آستانة برپايي قيامت همه چيز نابود و منهدم مي
  .پيوسته به برپايي قيامت است

به راستی چگونه با حکمت خداوند سازگار است پس از گذشت يک تاريخ پـر   …
شد يابد، زمـين بـر پايـة عـدل     فراز و نشيب، حکومت به دست شايستگان بيفتد، خردها ر

  اداره شود، آنگاه در پس رحلت امام همه چيز به جای نخست برگردد؟

                                                 
١.Nا عم عال تَد وكُلُّ شَي وإِالَّ ه إِلهاً آخَرَ ال إِله ونَ للَّهعتُرْج هإِلَي و كْمالْح لَه ههجإِالَّ و كهال ءMو با خدا  ؛

. فرمان از آنِ اوسـت . جز ذات او همه چيز نابودشونده است. خدايى جز او نيست. ديگر مخوان يمعبود
  .)88آيه  ،)28(قصص(دشوي  ياو بازگردانيده م يو به سو
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  خودآزمايي

  قرآن كريم در آيات خود در بارة طول عمر چه كساني به روشني سخن به ميان آورده است؟. 1

  را اثبات نمود؟ السالم عليهتوان طول عمر حضرت مهدي  از نگاه عقل چگونه مي. 2

  .هايي مطرح است؟ توضيح دهيد چه ديدگاه السالم عليهفرجام زندگي حضرت مهدي  هدر بار .3

نـه  وتـا برپـايي قيامـت چگ    السـالم  عليهدر نگاه شيعه وضعيت همگاني جهان پس از مهدي . 4

  خواهد بود؟

  .چرا ديدگاه اهل سنت در بارة جهان پس از مهدي پذيرفتني نيست؟ توضيح دهيد. 5

===  

  ي پژوهش منابع برا

 .ش١٣٨٧ود، مه حسن سجادی پور، تهران، موع، ترجخ پس از ظهوريتار ،د محمديس صدر،. ١

  .ش ١٣٨٠نتشارات زائر، ا ،قم، سيماي آفتابطاهري، حبيب اهللا، . ٢
  .ش ١٣٨٠ ،مدرسه امام علي ،قم ،حكومت جهاني مهديشيرازي، ناصر،  مكارم . ٣
  .ش١٣٨٨بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود،  م،ق ، دو جلد،تا ظهورطبسي، نجم الدين، . ٤
  .ش١٣٧٩شفق،  قم، ،، چ نوزدهمدادگستر جهاناميني، ابراهيم، . ٥



  ) ) 44((شناسي مهدويت شناسي مهدويت   كتابكتاب
  

  : در اين درس فرا خواهيم گرفت

    : هاي آشنايي با كتاب

  مصباح يزدي ، واليتآفتاب ـ 1

  امي البدريسيد س، )پاسخ به شبهات احمد الكاتب(شبهات و ردود ـ 2

  حسين رحيم پور ازغدي، ، ده انقالب در يك انقالبفرجه اهللا عجلمهدي ـ 3

  ، محمد امامي كاشانيخط امانـ 4

  شناسي انديشة منجي موعود در اديان، جمعي از پژوهشگران ـ گونه5

  ، رحيم كارگر)دولت و سياست در انديشة مهدويت(ـ آيندة جهان 6

  ، مهدي فقيه ايمانيمرگ جاهلي شناخت امام، يا راه رهايي از ـ7

 ور طباطباييپسيد مجيد ، السالم عليهدر جستجوي قائم ـ 8

  در آينة قلم السالم عليهامام مهدي ـ 9

 
 

رس     پانزدهم  د
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  درآمد پيش

نگــري در  هــاي اســالمي و گســترش ژرف گــرايش روزافــزون بــه پــژوهش
هـاي تـازه و نيـز توجـه فزاينـدة عمـوم مسـلمانان ـ          هاي ديني در دهـه  انديشه

هـاي گونـاگون و    ـ بـه مباحـث مهـدويت، زمينـة بررسـي      ويژه نسـل جـوان   به
  . هاي مهدوي فراهم آورده است هاي علمی را در زنجيرة بحث عرصه

هـاي نابجـا و نادرسـت كژانديشـان از ايـن بسـتر        گيـري  از سوي ديگر، بهره 
ــة برخــي آثــار سســت و بــي  پايــه، كــه ســبب گســترش  فــراهم شــده، و ارائ

نگري شـده، ارزش آشـنايي بـا منـابع مطالعـاتي       سطحي  اجگرايي و رو خرافه
  .درست، علمي و محكم را امري ناگزير ساخته است

توانـد بـه دوسـتداران ايـن عرصـه در       هايي که مـي  از آنجايي كه يکي از راه
در ايـن زمينـه     آشنايي با منابع معتبر، کمک ارزشمندي نمايد، معرفي کتاب

يي استوار و پـذيرفتني هسـتند يـا ـ دسـت      هايي که داراي محتوا کتاب. است
کم ـ بيشتر مطالب آن، از استحکام الزم برخوردارند؛ بنابراين مناسب ديديم  

هـايي از ايـن    در يک درس، ـ همچون سه جلد پيشـين ـ بـه برخـي از کتـاب      

   ١.دست اشاره كنيم

                                                 
هـاي ديگـر، بـه     ها بدان سبب است كه در مقايسـه بـا كتـاب    الزم به يادآوري است معرفي اين كتاب .١

  .هايي بيشتر قابل استفاده هستند دليل
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   واليت آفتاب

تقـي مصـباح    اد محمـد است یها سخنرانيبرخی از  تنظيمنتيجه » آفتاب واليت«کتاب 
ــه  طــور  يــزدي اســت کــه در موضــوع مهــدويت، ب
. اسـت پراکنده در طول ساليان گذشته ايـراد شـده   

بـاقر حيـدري در چهـارده     محمـد اين اثر به دسـت  
ــش     ــه کوش ــده و ب ــارش گردي ــيم و نگ ــل تنظ فص
انتشـــارات مؤسســـه آموزشـــي و پژوهشـــي امـــام  

 .منتشر شده است) ره(خميني

بنــدی بــه  پــایرهــا، ايــن گفتا در نگــارشبنــاي 
و سير منطقي هر سخنراني بوده و ای  پايهچارچوب 

يـا مستندسـازي    پـژوهش هر جا نيازي به توضـيح،  
  .بوده، در پاورقي ذکر شده است

  : گونه سامان يافته است مطالب اين مجموعه اين
سلسـله مراتـب محبـت و معرفـت بـه امـام زمـان         ،معرفت و محبـت  ةرابط: گفتار اول

، نـاتواني بشـر از معرفـت    السـالم  عليهضرورت شناخت امام زمان : گفتار دوم .السالم عليه
نعمت وجود امام و ناتواني از شکر آن، ناتواني از : گفتار سوم .…و السالم عليهامام زمان 

راه  السـالم  عليـه نهـايتي مراتـب معرفـت بـه امـام زمـان        ، بـي السـالم  عليه معرفت امام زمان
، السالم عليههاي امام زمان  مقام: گفتار چهارم .السالم عليهم زمان سازي معرفت به اما افزون
محبت کافران و منافقـان بـه   : گفتار پنجم .…پذيري و پيروي بهترين شيوه تربيتي و اسوه

پيشوايان باطل، محبت مؤمنان به خدا و اولياي خدا، لزوم فهم دقيـق روايـات مربـوط بـه     
  .براي چيرگی بر شيعيان ، توطئه دشمنانالسالم عليهامام عصر 
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واليـت خـدا بـا     ةضرورت واليت، ابعاد، مراتـب و آثـار واليـت، رابطـ    : گفتار ششم
واليي با امام  ةهاي تقويت رابط محبت با واليت، راه ةرابط السالم عليهمت معصومان يوال

ن امام زما ،گاه واليت، سفارشاتي به جوانان جمکران جذبه: گفتار هفتم .السالم عليهزمان 
از منظر اهل سنت، طول عمر حضرت، حکمـت غيبـت، وظيفـه مـا در دوران      السالم عليه

واليـت تکـويني و    ،السـالم  عليـه عظمـت و شـکوه مقـام امـام زمـان      : گفتار هشتم .غيبت
  .السالم عليه، نحوه ارتباط واليي با امام زمان السالم عليه تشريعي امام زمان

وفـاداري در برابـر محبـت امـام زمـان       شـرط  محبت حضرت بـه شـيعيان،  : گفتار نهم
، وظيفـه جوانـان در برابـر    السالم عليه، شرط رسيدن به واليت خاص امام زمان السالم عليه

  .هاي آخرالزمان آشوب
مهدي باوري از دو منظـر اهـل تسـنن و شـيعه،     » مهدي باوري و آثار آن«: گفتار دهم

يعه بـودن بـراي امـام زمـان     تأثير مهدي باوري در زندگي فردي و اجتماعي، حقيقـت شـ  
  .السالم عليه

 السـالم  عليـه ويژگـي يـاران امـام زمـان     » السـالم  عليهياوران امام زمان «: گفتار يازدهم
  .…رساني الهي، وظيفه ما در آخرالزمان و مالک ياري

هاي غيبت، ابعاد غيبت هـدف از آفـرينش    پيش فرض» غيبت ةفلسف«: گفتار دوازدهم
امامـان و علـت آن، حکمـت     شـمار بيا، هدف از رسـالت اوصـيا،   انسان، هدف از بعثت ان

  .السالم عليهغيبت امام دوازدهم 
عالمـان در عصـر امـام زمـان      ةوظيفـ » شيعيان در دوران غيبت ةوظيف«: گفتار سيزدهم

  .با دشمنان روبرويي، وظيفه شيعيان در السالم عليه
تـرين موانـع در    بزرگ» مالسال عليهآسيب شناسي اهداف امام زمان «: گفتار چهاردهم

 .السالم عليههاي نو مبارزه با اهداف امام زمان  شيوه السالم عليهبرابر اهداف امام زمان 



  )4(شناسي مهدويت  كتاب 

 

251 

  )پاسخ به شبهات احمد الكاتب(شبهات و ردود 

شبهات أحمد الكاتـب حـول    يالرد علنام عربی کتاب 

المنتظـر،   ي، و وجود المهـد السالم عليهمالبيت،  إمامة أهل
بـه رشـتة   سيد سامي البدري ، است که به قلم السالم  عليه

  .تحرير درآمده است

تطـور  «اين کتاب پاسخ عالمانـه بـه کتـابی بـا عنـوان      

» ي مـن الشـوري الـي واليـة الفقيـه     الفكر السياسي الشيع
کـــه در آن شـــبهات و  .نوشـــته احمـــد الکاتـــب اســـت

  .هاي ناروايي به شيعه و باورهای آنها زده است تهمت

 ييک» مجمع الذخائر االسالمية«گذار و رئيس مؤسسه  بنيان» يالبدر ي سيد سام«استاد 
ــالکاتــب  مــداســت کــه پــس از انتشــار کتــاب اح يشناســ هــا نويســنده و اســالم از ده ه ب
در چهـار مجلّـد بـا     پيشـين  يها کتاب که در چاپاين . پرداخت يشبهات و يگوي پاسخ

 البيـت، علـيهم    السالم، امامـة اهـل   ، عليهيعل يعشرية، النص عل يالعقيده االثن: عناوين

نـو و   يعرضه شـده بـود، بـا ويرايشـ     السالم عليه، يوالدة و وجود االمام المهد والسالم،  
در  "السالم، و نظام الحكم  البيت، عليهم اإلمامة اهل"با عنوان  ييک فصل مقدمات افزودن

 . پژوهان ارائه گرديد مندان و اسالم استفاده عالقه يسومين چاپ برا

کنـد و   اول درباره آغاز انديشه شيعي و اعتقاد به دوازده امام معصوم بحـث مـي   ةحلق
دوازده امام و مباحث مربـوط بـه    شمار عي وشده در بارة آغاز انديشه شي به شبهات مطرح

  .دهد آنها پاسخ مي

 بـاره وجـود نـصّ بـر امامـت امـام علــي       دوم بـه شـبهاتي کـه احمـد کاتـب در      ةحلقـ 
دهد و درباره بيعت، شورا و مشـروعيت حکومـت    وارد کرده است، پاسخ مي السالم عليه

بيعـت اکراهـي    م اهللا عليهـا سالجريان سقيفه، به خانه فاطمه زهرا . کند در اسالم بحث مي
با خلفا و بررسي مسأله حج تمتّع از صدر اسالم تا عهد خلفـاي عباسـي و    السالم عليهعلي 
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  .از موضوعات مورد بحث در حلقه دوم است. آموزي از آن عبرت

همچنـين در  . سوم مواردي از کتاب احمد کاتب مورد نقد قرار گرفته است ةدر حلق
به اين حديث بحث  السالم عليه داللت آن و احتجاج امام علي اين حلقه از حديث غدير،

درباره امامت و بررسي  السالم عليه از ديگر مباحث اين حلقه موضع امام حسن. شده است
  .باشد اهللا بن سبا مي افسانة عبد

 چهــارم بــه شــبهات مربــوط بــه والدت و وجــود حضــرت مهــدي ةنويســنده در حلقــ
 . پرداخته است السالم عليه
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   ، ده انقالب در يك انقالبفرجه اهللا عجلمهدي 

مباحـث طرحـي بـراي    مجموعـه  "کتـابی بـا نـام    مجموعه 
هـاي آقـاي    آوري و بازنويسـي سـخنراني   ، حاصل جمـع "فردا

حسين رحيم پور ازغدي اسـت کـه در مجـامع علمـي سـطح      
   .ه استها ايراد شد دانشگاه ويژه هکشور ب

بنـدي سـه    ل جمـع مجموعه حاصـ های اين  يکی از شماره
عنـوان   زيـر است کـه   تمباحث مهدوي وی در بارةسخنراني 

تنظـيم شـده   » ده انقالب در يـک انقـالب   السالم عليهمهدي «
  : که عناوين اين مباحث بدين شرح است. است
  دولت عاشقي و عدل جهاني ـ 
  نيمي شرقي، نيمي غربي السالم عليهمهدي ـ 
 جهاني شدن، پايان تاريخ و مهدويت ـ 

در بخش نخست با عنوان دولت عاشقي و عدل جهاني، مؤلف از قيام مهدي و مسـئلة  
گويـد و رابطـة ايـن حکومـت بـا عـدل را        حکومت مهدوي سخن مي برپاييمهدويت و 
شهروند غربـي و افريقـايي و   ميان تفاوتي  السالم عليه در حکومت مهدي. کند بررسي مي

در بخـش دوم،  . ت او برقـرار خواهـد شـد   آسيايي نخواهد بود و نظم نوين جهاني به دسـ 
نيمي شرقي، نيمي غربي، مؤلف تولّد حضرت قائم را از پـدري شـرقي و مـادري    : مهدي

گيرد از اينکه براي آن حضرت همه جاي جهان، شرق و غـرب، خانـه و    غربي نمادي مي
وطن اوست و بر سر راه او جغرافيا مانع نيسـت و او بـا شـرق و غـرب جهـان خويشـاوند       

پايـان تـاريخ و مهـدويت، مؤلـف راجـع بـه جامعـة        : شـدن  جهـاني : در بخش سـوم . تاس
شـدن را بـا مهـدويت گـره      گويد و جهاني مي آخرالزّمان و انقالب بزرگ مهدوي سخن

  .کند زند و از نو تعريف مي مي
ويژه  ای دارد به کتاب يادشده با وجود صفحات کم، محتوای ارزشمند و قابل استفاده

  .ب جوان و دانشجو ارائه شده استکه برای مخاط
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   خط امان

 اين کتاب، اثر ارزشمند آيت اهللا محمد امامی کاشانی

حضـرت صـاحب االمـر    است که نام آن بـا الهـام از نامـة    
: نگارنـد  مـي کـه  به يكي از نواب خاص خـود   السالم عليه

در  ،همانا من امـان اهـل زميـنم    »إني ألمانٌ ألهل األرض«
كتاب خط امـان  . شده استتأليف شناسي  موضوع مهدي

در اصل دائره المعارفي حديثي است كـه تمـام احاديـث    
وارده در كتب شيعي و سني را همراه با بررسي سنديت و 

جلدهاي نخست اين . رجال شناسي آنها گرد آورده است
مجموعه دربرگيرنده دالئل اثبات و ضـرورت وجـود منجـي آخرالزمـان، آيـات قرآنـي       

گفتگوهاي مولف با صاحب نظران دنياي غرب و اسالم در باب منجـي   پيرامون موضوع،
 .است كه به فارسي نگارش يافته است …و

دربارة دالئل عقلي و فلسفي اثبـات حضـرت صـاحب    » خط امان«کتاب  نخست جلد
لـزوم  «الزمان است كه از يک مقدمه و هفت فصل تشکيل شده و در آن مبـاحثي چـون؛   

ولي عصـر، نقطـه اعتـدال اسـماي جـالل و جمـال در       «، »رتمصلح جهاني از ديدگاه فط
موعـود در دليـل   «، »و ضـرورت وجـود امـام معصـوم    ) عنايت(برهان نظام احسن«، »زمين

قاعـده لطـف و ضـرورت امـام در هـر      «، »آينده بشريت از ديدگاه فلسفه تاريخ«، »استقرا
  .اند رار گرفتهمورد بحث و بررسي ق» آينده بشريت از ديدگاه اديان الهي«و » عصر

 نويســنده در مقدمــه ايــن كتــاب ســخن از مصــلح جهــاني، منجــي نهــايي امــام عصــر 
و  .و سخن از آينده روشن و مرحله كمال و غايت تاريخ بشريت آورده است السالم عليه

بيان داشته است اديان الهي چون يهوديت، مسيحيت نيز در زمينـه انتظـار ظهـور منجـي و     
 .ندأيهم رمصلح جهان با مسلمانان 

گفتگو با متفكران جهان غـرب  : های با عنوان نويسنده در جلد دوم كتاب چهار فصل
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فتگـو بـا متفكـران جهـان اسـالم در      ؛ گمنجي آخرالزمان در عهدين؛ درباره ظهور منجي
قرآن و ظهور مسيح و مهـدي در راسـتاي گفـت    ؛ السالم عليهحضرت مهدی ظهور  ةزمين

  .استنگاشته  گو با علماي اهل سنت
اميد  است کهدو جلد آنچه از اين مجموعة در دست نگارش، تا اکنون چاپ و منتشر 

  .ای نزديک با نشر ديگر مجلدات کامل شود است در آينده
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  شناسي انديشة منجي موعود در اديان گونه

اين کتاب حاصل تـالش جمعـی از پژوهشـگران    
با ويـرايش علمـي دکتـر علـي موحـديان      است که با 

   .ان يافته استسام عطار
: كتاب حاضر عبارت است از  هاي برخي ويژگي
ــزام بــه معيــار   هــاي تحقيــق علمــي و پرهيــز از     الت

شناسانه از سـنخ   جانبداري، كاربست رويكرد پديدار
شناختي، استناد به مدارك و منابع موثق در هـر   گونه 

در هـر   متخصـص گيري از محققان  حوزه ديني، بهره
ــورد بحــث   ــان م ــك از ادي ــف   ي ــاهيم مختل ــژوهش مصــاديق و مف ــن پ ــه  در اي از انديش

موعودگرايي و انديشه منجي موعـود در اديـان مسـيحيت، يهوديـت، زرتشـت، بـودايي،       
مورد بحث و بررسي  اهل سنت و شيعه در قالب مقاالت انبوه گوناگونهاي  اسالم و فرقه

  .قرار گرفته است
 ةهستند كه آيا همای  های پايه سشپرپاسخ به اين در پی در اين مقاالت، نگارندگان 

هـاي   سـو بـا آرمـان    جهـان هـم   گونـاگون مصاديق انديشه منجي موعود در اديـان و ملـل   
هـا در اديـان    موعـود بـاوري   ةشود و يا اينكه همـ  موعودگرايانه اسالم و تشيع ارزيابي مي

 يرشپـذ اديان را مهدي موعود مورد  ةشود موعود هم اند؟ و آيا مي مختلف به يك گونه
  دانست؟  هشيع باورو 

در اين پژوهش مصاديق و مفاهيم مختلف از انديشـه موعـودگرايي و انديشـه منجـي     
مختلـف اهـل   هـاي   موعود در اديان مسيحيت، يهوديت، زرتشت، بودايي، اسـالم و فرقـه  

 .سنت و شيعه در قالب مقاالت انبوه مورد بحث و بررسي قرار گرفته است

مقدمـة کتـاب بـا عنـوان     . ندين مقاله تشکيل شده اسـت اين کتاب از يک مقدمه و چ
به قلم دکتر موحديان عطار، بـدون توجـه بـه يـک     » کلياتي دربارة انديشة منجي موعود«

توان در مطالعة اين انديشه، ميان اديـان مختلـف در نظـر     هايي را که مي دين خاص، گونه
  . شمرد گرفت برمي

گيـري دارد کـه در هرکـدام از     يک نتيجهافزون بر اين مقدمه، کتاب دوازده فصل و 
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هـا و   ايـن فصـل  . شـود  ها از زاوية نگاه دين يـا مـذهبي خـاص بررسـي مـي      آنها اين گونه
  : شرح زيرند نويسندگان آنها به

سـيد سـعيد منتظـري، مصـطفي     (منجي موعود در آيين زرتشـتي    شناسي انديشة گونه 
  )فرهودي

  ؛)صادق ابوطالبي(هندو  منجي موعود در آيين  شناسي انديشة گونه 
  ؛)ابولقاسم جعفري(منجي موعود در آيين بودا   شناسي انديشة گونه 
  ؛)علي رستميان محمد(منجي موعود در اديان چيني  شناسي انديشة گونه 
  ؛)اسداهللا آژير(منجي موعود در يهوديت   شناسي انديشة گونه 
  ؛)نيا دقمهراب صا(منجي موعود در مسيحيت   شناسي انديشة گونه 
محمدحســـن (منجـــي موعـــود در قـــرآن و ســـنت نبـــوي   شناســـي انديشـــة گونـــه 

  ؛)مظفر محمدي
  ؛)مهدي فرمانيان(بازتاب مهدويت در تاريخ سياسي اسالم  
  ؛)مهدي فرمانيان(منجي موعود در مذاهب اهل سنت   شناسي انديشة گونه 
  ؛)مد نصيريمح(منجي موعود در عرفان و تصوف اسالمي   شناسي انديشة گونه 
  ؛)محمد جاودان(منجي موعود تشيع   شناسي انديشة گونه 
 ؛)عطار علي موحديان(جوهرة مهدويت  
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  ) دولت و سياست در انديشة مهدويت(آيندة جهان 

از پژوهشــگران  ايــن کتــاب نگاشــتة رحــيم کــارگر
ــه در آن    ــت ک ــی اس ــده پژوه ــدويت و آين مباحــث مه

بررسـی  يت مهدو ةچگونگي دولت و سياست در انديش
گـوي   مهـدويت پاسـخ   ةنويسنده، ايدباور به . استشده 

هـا در   كامل و فراگيـر بـه خواسـته و نيـاز ديـرين انسـان      
اصالح وضعيت نابسامان زندگي بشري اسـت و دولـت   

ها بـر   ها و ناراستي اين كاستي همةدار رفع  مهدوي عهده
نويسنده . محوريت دين و اخالق و معنويت است پايه و

كليـات و  «بخـش نخسـت بـا عنـوان     . ده اسـت کـر يش را در سه بخش ارائـه  مباحث خو
تاريخ،  ةهاي آيند پژوهي، نظريه آينده و آيندهة ، گفتارهايي است دربار»چارچوب نظري

  .دولت در ديدگاه شيعه ةو آيند
" در انديشه شيعه السالم عليه هاي دولت مهدي فرضيه"نويسنده در بخش دوم با عنوان 

در سـومين  . کـرده اسـت  تقام، دولت اقتدارگرا، و دولت اخالقي را بررسـي  هاي ان فرضيه
سـاختارها و نمادهـاي    ةبه بحث دربـار " دادها ساختار، كاركردها و برون"بخش، با عنوان 

دادهـاي ايـن    هـا و عملكردهـا و پيامـدها و بـرون     حكومت مهدوي پرداخته و از كارويژه
 .گويد حكومت سخن مي

توان به پژوهش عميق در آيـات روايـات و سـخنان     مي ن كتابمهم ايهاي  از ويژگي
  . قابل استفاده كرده است پژوهشگرانويژه براي  هدانشمندان اشاره كرد؛ كه آن را ب
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  شناخت امام، يا راه رهايي از مرگ جاهلي

است کـه بـا نگـاه بـه      مهدي فقيه ايمانياين کتاب اثر 
حـث مهـم   برخي روايات در بـارة شـناخت امـام بـه ايـن ب     

من مات و لم يعـرف امـام   (: رواياتي مانند. پرداخته است

گون و اهـاي گونـ   كه با عبارت )زمانه مات ميتة الجاهليه
امام لـه مـات ميتـة     من مات و ال(: ، مانندنزديک به هم

بيعــة عليــه مــات ميتــة  مــن مــات و ال(و يــا ) الجاهليــه

ـ (و ) الجاهليه … و) همن مات بغير امام مات متية الجاهلي
مؤلف در اين . آمده است پرشماريدر منابع و مصادر که 

بـه   گونـاگون اد و محتواي اين حديث بحث كرده و از جهات نكتاب به گستردگي از اس
در آغاز بحث، معناي دقيق روايت مطـرح  . ستافته هاي سودمندي دست يا نقد و بررسي

شـده   نقـل مگـون آن  و احاديـث ه ) …مـن مـات و  ( گوناگونشده و در ادامه آن متون 
 نصـب و چگـونگي   به ميان آمـده سپس از نقش امام در جامعه و شرايط آن سخن . است

من (كند كه روايت  تأكيد مي نگارنده. امامت از نگاه شيعه تبيين شده است برپاييامام و 
جـدي و تأمـل   هـای   پرسـش از ايـن روي  . شناخت امام اسـت  بايستگیشانگر ن) …مات 

بـراي   صـلي اهللا عليـه و آلـه    و تأكيـد پيـامبر   سـفارش كند كه اين  ميبرانگيزي را مطرح 
  شناخت چه كسي بوده است؟

يادشـده، بـه   هـای   پرسـش مؤلف پس از تبيين آنچه ياد شد، براي پاسـخي جـدي بـه    
را گـزارش  روايـاتی  پـردازد و احاديـث و    هاي تاريخي و اعتقـادي راهگشـا مـي    پژوهش

  .است السالم عليهمبخشي اهل بيت  تگري و نجا كند كه نشانگر هدايت مي
منابع  پايةو بر به ميان آورده هاي بني اميه و بني عباس سخن  در بخش دوم از خاندان

چگـونگي رفتـار و مـنش اجتمـاعي و     , حديثي و تفسـيري , و موثق تاريخي ورد اعتمادم
 عليـه و  صلي اهللا سخن از جانشينان پيامبر اكرم, بخش سوم. است بيان کردهسياسي آ نان 

از احاديث مختلف و آثار , كه كتاب ناگفته نماند .و حق خالفت است, خالفت حق آله،
, كـه اگـر فهرسـتي دقيـق در پايـان كتـاب از آيـات       پرشماری بهره برده اسـت  گون اگون

, آنها آمده اسـت  فراوانها منابع  با توجه به اينكه در پانوشت, شد روايات و آثار ارائه مي
  .توانست سودمند وكارآمد باشد ميرا پژوهشگران 
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   السالم عليهدر جستجوي قائم 

کـه در آن  . اسـت  ور طباطباييپسيد مجيد اين کتاب اثر 
با معرفـي  ، السالم عليهمهدويت و حضرت مهدی كتابشناسي 

 غيبـت و ظهـور آن بزرگـوار   , كتاب درباره زنـدگاني  ١٨٥٠
  . سامان يافته است

ر برگيرنده آثاري اسـت  د, السالم عليهدر جستجوي قائم 
درباره حضـرت مهـدي    یضمنطور  بهمستقل و يا طور   بهكه 
كتـاب حاضـر در شـش بخـش     . انـد  بحث كـرده  السالم عليه

بـه رشـتة    مسائل مربوط بـه امـام زمـان   ويژة هايي كه  كتاب, بخش اول: سامان يافته است
  . به اين موضوع استهايي كه قسمتي از آنها مربوط  كتاب, بخش دوم. اند تحرير درآمده
در . انـد  پرداخته مهدويتاي كه به گونه جنبي به مسأله  هاي متفرقه كتاب, بخش سوم

در . نيـز فهرسـت شـده اسـت     گوناگونمخالفان و صاحبان آراء , آثار منكران, اين بخش
هاي مربوط به موضوع سخن رفتـه و در بخـش پـنجم بـا      ها و رساله بخش چهارم از جزوه

هاي ادبي و اشعار سروده شده  مجموعه, در آينه شعر و ادبيات فرجه اهللا جلععنوان مهدي 
 اضـافاتی بـر  و  پيوستبخش ششم . فهرست شده است السالم عليهحضرت مهدی درباره 
  .هاي پيشين است بخش

اين . سخن گفته است ،تدوين اين كتاب ةاي به تفصيل از شيو مؤلف در ضمن مقدمه
هـاي فنّـي پايـان كتـاب هـم بجـا و        فهرسـت . سـودمند  اثـري اسـت  , بر روي هـم , كتاب

 . كارگشاست
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  در آينة قلم  السالم عليهامام مهدي 

هاي پژوهشـگران مؤسسـة پارسـا     اين اثر محصول تالش
و مسجد  السالم عليهبا همکاری بنياد فرهنگي مهدي موعود 

تـر بـا عنـوان     که ويرايش نخسـت آن پـيش  . جمکران است
جلد  ٢منتشر شده بود و اينک در  چاپ و" مرجع مهدويت"

برگه به همـراه يـک قـرص     ١٤٠٠رحلي در 
  . لوح فشرده چاپ و منتشر شده است

در مرجع مهدويت نزديـک سـه هـزار و    
ــارة مهــدويت و امــام   چهــار صــد منبــع در ب

معرفي شده بود در حـالي   السالم عليهمهدي 
هـاي   که در اين اثر پس از پنج سال بررسـي 

توليد آثـار ديگـر در بحـث    تر و نيز  گسترده
مهدويت اين مجموعـه بـا افـزايش نزديـک     

 و مهـدويت  السـالم  عليـه منبع مرتبط با امام مهـدي   ٧٥٠٠بيش از صد و بيست در صد به 
منـابع ايـن   . باشـد  راهنمـا مـي   ةکه نزديک نيمي از اين منـابع داراي چكيـد  افزايش يافت 

هـا و مجموعـه    المعـارف  نشريات، دايرةهاي  اعم از مقاله(كتاب دربرگيرنده كتاب، مقاله 
 . نامه است و پايان) مقاالت

، السـالم  عليـه  در جلد اول، آثار مرتبط با موضوعاتي چون آثـار وجـودي امـام زمـان    
آخرالزمان، ادعيه و زيارات مهدويه، ارتباط با امام، اصحاب امام، اماكن منسوب به امـام،  

پاسـخ بـه شـبهات مهـدويت، توقيعـات و       ، انتظـار فـرج،  السـالم  عليـه  امام حسن عسكري
 هــاي سياســي مهــدوي، حكومــت امــام مهــدي مهــدوي، جنبــه  روايـات مهدويــه، جامعــه 

ايشان، طـول عمـر امـام، ظهـور امـام، غيبـت        ةنامه، سير ، دشمنان امام، زندگيالسالم عليه
  . اند و كبراي امام و در نهايت فرهنگ مهدويت معرفي شده اصغر

  شناسي مهدويت، مهدويت، كرامات امام، آسيب ة، فلسفالسالم يهعل فضائل امام مهدي
خاتميت، شيعه، مهدويت در غرب، گفتمـان مهـدويت، مـادر امـام، مـدح و ثنـاي امـام،        

، موعودبـاوري،  السالم عليه ، ديدار با امام مهدي)بابيه، بهائيت و شيخيه(مدعيان مهدويت 
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شـعبان، وكالـت و نيابـت، منـابع و متـون       ة، نيمـ السـالم  عليـه  امام مهـدي  ةبار ها در نظريه
  .كودكان، عناويني هستند كه در فصل دوم به خوانندگان ارائه شده است



  

  

 منابع و مĤخذ
  .ق1418محمد مهدي فوالدوند، چاپ سوم، تهران، دارالقرآن الكريم، : ، ترجمهقرآن كريم .1
 .ش1367االسالميه، دارالكتب تهران، ، دوم، اقبال االعمالابن طاوس، علي بن موسي،  .2

  .ق1416، اصفهان، گلبهار، )المالحم و الفتن(التشريف بالمنن في التعريف بالفتن  ،ــــــــــ .3
  .ق 1416، اصفهان، گلبهار اصفهان، التشريف بالمنن في التعريف بالفتن، ــــــــــ .4
 ق1404، قم، مكتب االعالم االسالمي، معجم مقاييس اللغهابن فارس، ابو الحسين،  .5

 .ق1408دار احياء التراث العربي، بيروت، ، لسان العربابن منظور، محمد بن مكرم،  .6

مكتبة بني هاشمي، تبريز،  ،السالم عليه كشف الغمة في معرفة االئمةاربلي، علي بن عيسي،  .7
 .ق1381

 .ش1379شفق، قم، نوزدهم، چاپ ، دادگستر جهاناميني، ابراهيم،  .8

 .ش1385پ سوم، تهران، انتشارات كانون انديشة جوان، ، چاحكومت و مشروعيتايزدي، سجاد،  .9

  .ق1370دارالكتب االسالميه،قم، ، دوم، محاسنخالد،  برقي، احمدبن محمد بن  .10
 .ش1384، حكمت روشن، قم، سياست و مهدويتلك، غالم رضا،  بهروزي .11

  .]تا بي[ ، داراحياء التراث العربيبيروت، سنن ترمذيترمذي، محمد بن عيسي،  .12
، انتشارات دفتر تبليغات، قم، غرر الحكم و درر الكلممدي، عبد الواحد بن محمد، تميمي آ .13

 .ش1366

ي، دفتر نشر فرهنگ اسالمسوم، تهران، چاپ ، ترجمه و تفسير نهج البالغه ،محمد تقي ،جعفري .14
  .ش1379

قم، علي اكبر غفاري، : ، تصحيحالسالم عليهم تحف العقول عن آل الرسولحراني، حسن بن علي،  .15
 .ق1404جامعه مدرسين، 

  .ش1380، بوستان كتاب، قم، عصر زندگي و چگونگي آينده انسان و اسالم حكيمي، محمد، .16

 .م1397 ،بيروت جلد، 5، دار صادر، معجم البلدانبن عبداللَّه،  حموي رومي بغدادي، ياقوت .17



)4(مهدويت  درسنامه  264 

، قم، نور سيد جواد ميرشفيعي خوانساري: ، تحقيق و تعليقمهدي منتظرخراساني، محمد جواد،  .18
  .ش1379االصفياء، 

 .ق1401، قم، انتشارات بيدار، كفاية االثرخزاز قمي، علي بن محمد،  .19

 .ق1409قم،مدينه العلم،، معجم رجال الحديث، )ق1411/د(خويي، سيد ابوالقاسم .20

 .ش1386، تهران، هرمس، در باره غربداوري، رضا،  .21

  .ش1376نشر فرزان،  تهران، ،سير تاريخي و ارزيابي انديشه شرق شناسيمحمد،  ،دسوقي .22
 .ش1373دانشگاه تهران، تهران، ، لغتنامهدهخدا، علي اكبر،  .23

 الكتاب نشر دفتر ]جا بي[دوم،  ، القران  غريب  المفردات فيبن محمد،  اصفهاني، حسين راغب .24
 .]تا بي[

، السالم عليه مهدي  موسسه امام ،قمچاپ اول، جلد،  سه، والجرائح  الخرائجالدين،  راوندي، قطب .25
 .ق1409

نقش مردم در حكومت ديني از ديدگاه امام خميني و قانون رفيعي، سيد كمال الدين محمد،  .26

 . ش1389، تهران، دانشگاه آزادي، اساسي

  .ش1368، آستان قدس رضوي، مشهد، المعجم االحصائيروحاني، محمود،  .27
  .ق 1410، بيروت، دار الفكر،سنن ابي داودسجستاني، سليمان بن اشعث،  .28
، قم، بوستان )تحليل و بررسي مسئله رجعت( بازگشت به دنيا در پايان تاريخسليميان، خدامراد،  .29

  .ش1384كتاب، 
،  شركت انتشارات علمي و فرهنگي،  تهران،  سيد جعفر شهيدي: ، ترجمهنهج البالغهسيد رضي،  .30

 . ش 1378

  .ق1403، دارالفكرسيوطي، عبدالرحمن بن ابي بكر، در المنثور،  .31
، تهران، المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب العرف الوردي في اخبار المهدي، ـــــــــ .32

  .ق1427االسالميه، 
 .بيروت، دار صادر، بي تا، مسند احمد، )241/د(شيباني، احمدبن حنبل .33

 .ق1419، عليها السالم سيدة المعصومةالموسسه قم، ، منتخب االثرصافي گلپايگاني، لطف اللّه،  .34

 .تا بي ،السالم عليه االمام اميرالمؤمنين همكتباصفهان، ، تاريخ ما بعد الظهورد محمد، صدر، سي .35

 .ش1363، انتشارات كتابخانه اسالميه، االماليصدوق، محمد بن علي بن حسين بن بابويه،  .36

 .، قم، انتشارات مكتبه الداوريعلل الشرايع، ــــــــــ .37

 .ق1378انتشارات جهان،  ،مالسال عليه عيون اخبار الرضا ،ـــــــــــ .38

 .ق1395دارالكتب االسالميه، قم، ، كمال الدين و تمام النعمة، ـــــــــــ .39



  منابع و مĤخذ

 

265 

 .ق1413جامعه مدرسين، قم، من اليحضره الفقيه،  ،ـــــــــــ .40

جا، منشورات المجلس العالمي،  حبيب الرحمن االعظمي، بي: ، محققالمصنفصنعاني، عبدالرزاق،  .41
  .تا بي

دفتر انتشارات ،جلد، چ يازدهم، قم بيست، الميزان في تفسير القرانمد حسين، طباطبايي، مح .42
 .ش1361اسالمي، 

 .، انتشارات ناصرخسرومجمع البيان في تفسير القرآنطبرسي، فضل بن حسن،  .43

كتابخانه ، ، چ دوم، نجفبشارة المصطفي لشيعة المرتضيطبري، آملي، محمد بن ابي القاسم،  .44
 .ق 1383حيدريه، 

 .ق1408، دار الكتب العلميه، بيروت، تاريخ طبريبن يزيد،  ي، محمدبن جريرطبر .45

 .تا بي دارالذخائر للمطبوعات، ،، قمةدالئل االمامطبري، محمدبن جرير بن رستم،  .46

  .ش1387، السالم عليه، قم، بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود تا ظهورطبسي، نجم الدين،  .47
 .ش1380، چاپ سوم، قم، بوستان كتاب، السالم عليه مهدي اندازي به حكومت چشم، ـــــــــــ .48

مركز الطباعه والنشر في مؤسسه  چاپ اول، قم،جلد،  سه، البحرين مجمعطريحي، فخر الدين،  .49
 .ق 1415 البعثه،

 .ش1375االسالميه،   ، دارالكتبتهران، االحكام تهذيبطوسي، محمد بن الحسن،  .50

 .انشگاه مشهد، داختيار معرفة الرجال، ـــــــــــ .51

  .ق 1411موسسه معارف اسالمي،  ،قمچاپ اول، ، كتاب الغيبة، ـــــــــــ .52
، ترجمه احمد جنتي، انتشارات االيقاظ من الهجعة بالبرهان علي الرجعة، عاملي، محمد بن حسن  .53

 .ق 1362نويد، 

  .ق1409، السالم عليهم موسسه آل البيتقم، ، وسائل الشيعة، ـــــــــــ .54
 .ش1384، تهران، نشر ني، چ سيزدهم، بنيادهاي علم سياستن العالم، عبد الرحم .55

كنگره قم، ، مصحح علي اكبر غفاري، اختصاص ،)شيخ مفيد( عكبري، محمد بن محمد بن النعمان .56
 .ق1413شيخ مفيد، 

 .ق1413، كنگره شيخ مفيد، قم، االرشاد، ـــــــــــ .57

 .ي تا، بمكتبه الداوري، اوائل المقاالت ،ـــــــــــ .58

 .ق1413، الموتمر العالمي اللفيه الشيخ المفيد، المسائل السرويه ،ـــــــــــ .59

، چ اول، تهران، نشر سفير، المللي فرهنگ اصطالحات و روابط بينعلي بابايي، غالمرضا،  .60
 . ش1369

 .ش1369، تهران، انتشارات امير كبير، فرهنگ عميدعميد، حسن،  .61



)4(مهدويت  درسنامه  266 

  .ق1417منشورات اعلمي، بيروت، ، شيتفسير عياعياشي، محمد بن مسعود،  .62

  .ش1381،، قم، انتشارات رضيروضة الواعظين، )ق508/د(فتال نيشابوري، محمد بن حسن  .63

 .ق1409جا، مؤسسه دار الهجره،  ، بيكتاب العينفراهيدي، خليل بن احمد،  .64

 .ش1378، تهران، نشر ني، دانش و مشروعيت در اسالمفيرحي، داود، قدرت،  .65

 .، بي تاالمطبعه العلميه، در يك مجلد لدج 2 ، اح المنيرالمصبفيومي،  .66

 .ق1418، دارالرضا، عرض و نقد: اصول مذهب الشيعه االماميه االثني عشريهقفاري، ناصر،  .67

 .ش1358، چ اول، تهران، نشر حقايق، حكومت اسالميقلمكاري، حيدر علي،  .68

 .ق1404كتاب، ، قم، مؤسسة دار التفسير قميقمي، علي بن ابراهيم بن هاشم،  .69

  .ق1414، بيروت، دار الكتب، يوم الخالصكامل سليمان،  .70
 .ش 1348دانشگاه مشهد، ، ، مشهدرجال كشيكشي، محمدبن عمر،  .71

 .ش1365دارالكتب االسالميه،  ،تهرانچاپ چهارم، جلد،  هشت، كافيال كليني، محمدبن يعقوب، .72

مهدي حمد : ، تحقيقالسالم عليه الزمان البيان في اخبار صاحبمحمد، ابو عبداهللا شافعي، الكنجي  .73
 .ق 1421، البيضاء هدارالمحج ،بيروت الفتالوي،

سسه معارف اسالمي، ؤم ،، قمالسالم عليه معجم احاديث االمام المهديكوراني و ديگران، علي،  .74
 .ق 1411

شركت چاپ و نشر بين الملل سازمان  ،، ترجمه عباس جاللي، تهرانعصر ظهوركوراني، علي،  .75
 .ش 1378ليغات اسالمي، تب

سعيد اللحام، بيروت، دار الفكر للطباعه و النشر و التوزيع، : ، محققالمصنفكوفي، ابن ابي شيبه،  .76
  .ق1409

  .، قم، مركز تخصصي مهدويتفصلنامه انتظارگروهي از نويسندگان،  .77
وسسة الرسالة، جلد، م شانزده، ل في سنن االقوال و االفعالكنزالعماالدين علي،  متقي هندي، عالء .78

 .ق1409: بيروت

 .ق 1404موسسة الوفاء،  ،جلد، بيروت 110،بحاراالنوارباقر،  مجلسي، محمد .79

، تهران، مؤسسة انتشاراتي عطا، مباني مشروعيت نظام سياسي در اسالممرندي، محمد رضا،  .80
 .ش1376

محمد محمد عرفه،  ايمن/ ابوعبد اهللا: ، تحقيقالفتن، )229/د(مروزي، ابو عبد اهللا نعيم بن حماد .81
  .تا المكتبه التوفيقيه، بي

 .ش1376، مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسالمي، محمد تقي، آموزش عقايديزدي،  مصباح .82

 .ش1378، )ره(، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني هاها و پاسخپرسش ،ـــــــــــ .83



  منابع و مĤخذ

 

267 

مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام ، سياست و حكومت، قم، سلسله مباحث اسالم ،ـــــــــــ .84
 .ش1378، )ره(خميني 

 .ش1360، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب،التحقيق في كلمات القرآن الكريممصطفوي، حسن،  .85

  .ش1361انتشارات صدرا،  ،حماسه حسيني مطهري، مرتضي، .86
 .ش1379صدرا، قم، ، السالم عليه قيام و انقالب مهدي، ـــــــــــ .87

سازمان چاپ ، تهران  ، ترجمه عليرضا مسجد جامعي، چاپ اول، ايد االماميهعقمظفر، محمدرضا،  .88
 .ش1380و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، 

  .ش1380، چاپ اول، تهران، نشر سرايش،فرهنگ فارسيمعين، محمد،  .89
قم،  عبد الفتاح محمد الحلو،: ، تحقيقعقد الدرر في اخبار المنتظرمقدسي شافعي، يوسف بن يحيي،  .90

 .ق 1416انتشارات نصايح، 

  .ش1380االسالميه،  ، چ چهلم، دارالكتبتفسيرنمونهشيرازي وديگران، ناصر،  مكارم  .91
 دارالكتب تهران، ،نمونه ريتفس از برگرفته پاسخ و پرسش هشتاد و صد كي ،ـــــــــــ .92

 .ش1383 دوم، چاپ ه،ياالسالم

 .ش1380،قم، نسل جوان، هفتمچ  ،مالسال عليه حكومت جهاني حضرت مهدي، ـــــــــــ .93

  .ق 1397، تهران، مكتبة الصدوق، الغيبةنعماني، محمد بن ابراهيم،  .94

 .ق1406، بيروت، دارالمعرفة، مستدرك الحاكم، )محمد بن محمد(حاكم  نيشابوري، .95

  .ش1378نشر مرصاد،  قم، ،حكومت دينيواعظي، احمد،  .96

  

  الحمدهللا رب العالمين


