
 

 

هایامیرمعزیپیرامونمهدویتبررسیونقددیدگاه
 1عادل فاطمیان

 2سیدرضی موسوی گیالنی
 21/1/1411تاریخ پذیرش:    17/3/1411تاریخ دریافت: 

 چکیده
گرفهت و آیهار زیهادی در شناسی در غرب از سال شیعه های بعد از پیروزی انقهالب اسهالمی ایهران رونهق بیشهتری 
گردان او از جملههه دکتههر محمههدعلی  ایههن کههربن و شهها بههاره نوشههته شههد. ایههن جریههان بیشههتر در آیههار پرفسههور هههانری 

کمتهر شهناخته شهده از کهه جنبهه امیرمعزی مشهود است. آیار دکتهر معهزی از معهدود آیهاری اسهت ههای خهاص و 
کهه مهورد اسهتقبال جامعهه غهرب  4تشیع را با تکیه بر متون اولیه شیعه)از قهرن  کهرد  هجهری بهه بعهد( بازسهازی 

های عرفانی و امامهت بهاطنی( و امامهت خهاص های خاص ایشان در باب امامت عامه)جنبهواقع شد. دیدگاه
که در برخی مهوارد با موضوو مهدویت)انتظار، غیبت، رج عت و عالئم ظهور( محور بحث در این نوشتار است 

که به آن پرداخته شده است  .نیاز به بررسی، تحلیل و دقت نظر دارد 
کلیدی:  واژگان 

 .های مهدوی، تشیع، رجعت، امیرمعزیبررسی و نقد، دیدگاه

 مقدمه
کادمیهک فرانسهه طهرن  م(4467ههای) رشهته مسهتقلی نبهود و تها سهال شناسهی شیعه در فضای آ

گهرایش سهی غهرب بهه روایهت اهلشنا های اسهالماسالم در حوزه ههای مختلهف آن محهدود سهنت و 
کربن در محیب دانشگاهی فرانسه  کم تشیع نیهز  کمبود. با پیروزی انقالب اسالمی و ورود هانری 

علمی غرب مطرن شهد. بخهش مهمهی از زنهدگی فکهری او صهرف شهناخت تشهیع و ارائهه  در محیب
کههه درزهویر تههاتصهه کادمیههک غههرب شههد  ایههن راه او بیشههتر تکیههه بههر  ای از ایههن شههاخه در فضههای آ

                                                        
 پژوه سطو چهار مهدویت حوزه علمیه قم)نویسنده مسئول(. . دانش1

 (.s-razi2003@yahoo.comدانشیار دانشگاه ادیان و مذاه  قم، ایران). 2
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ژپو
هش مهدیاه

وی

َکهه جنبههه گذاشههت. حرکههت  ع  ربن باعههث شههد افههرادی چههون محمههدعلی هههای بههاطنی و معنههوی تشههیپ
کریستین  امبه، پیر لوری و دیگران  انهه در بهاب تشهیع را گر امکان بررسهی سهنجشنیز امیرمعزی، 

ا تکیهه بهر متهون این افراد آیار محمدعلی امیرمعزی جلهوه خاصهی دارد وی به د. در میانادامه دهن
کمتر شناختاولیه شیعی، جنبه کهرده اسهت. دیهدگاههای  ههای مههدویتی ه شده تشیع را باز سازی 

کههه در ایهن نوشهتار بههه آن پرداختهه شههده و  ایشهان نیهز یکههی از همهین موضهوعات قابههل طهرن اسهت 
گذشهته بهر حهول  امیرمعهزی ههای محهور پژوهشاست. مورد بررسی و نقد واقع شده  در چنهد دههه 

 :جستار سامان یافته است سه
الهههف( بررسهههی نقادانهههه تشهههیع در بسهههتر تهههاریخ بهههه ویهههژه دوران تهههدوین ایهههن دیهههن در سهههه قهههرن 

معنوی تشیع و بیش از همه چههره امهام، شهناخت سرشهت امهام و های  نخست)پژوهش در جنبه
 ؛تشیع و تحوالت آن( نقش امام در فهم جهان بینی

کهه بهاور شهیعه را نسهبت بهه تحریهف قهرآن  ب( پژوهش پیرامون تاریخ قهرآن و مصهحف قرآنهی 
 ؛ن و تحریف(قرآمقاله امیر معزی، کند)مطرن بیان می

گهههرفتن مسهههلمانان در دوران آغهههازین و فتوحهههات و فهههتو  ج( طهههرن مباحهههث مربهههو  بهههه قهههدرت 
 .جنوب آفریقاهای  سرزمین

گسهت بهه بخهش  ههای ایشهان مها صهرفا  حهث و عهدم نیهاز بهه طهرن همهه دیهدگاهره مبابا توجه بهه 
کلیهههه مباحهههث مقولهههه مههههدویت و آرات ایشهههان را  امامهههت و از طهههرن و بررسهههی در صهههورت نیهههاز بهههین 

 کنیم. را وارد میهایی نقد

 نامه شناخت
قههات و تعلپ  التیبهها تمهها یفرهنگهه یاخههانوادهتهههران و در  4884در سههال  یمعههزپ ریام یمحمههدعل

زبهان  یشهر و در مدرسهه فرانسهو نیو متوسطه خود را در ا ییابتدا التیآمد و تحص ایبه دن ینید
 نیداشهت و در چنه یاتیهو االه ینیپدرش عالقه به مباحث د مخصوصا   گذراند. خانواده او و یراز
  جله نید نیا یو فلسف یعرفان یهاجنبه ژهیو اسالم به و رانیاو توجهش به فرهنگ ا ییافض

َکهربن  یبار بها ههانر نینخست یبرا یاز دوستان خانوادگ یکیلطف ه ب رستانیشد. درسال آخر دب
ههل جههوان را بههه مسههائل فلسههفکنههد و یمهه داریههد او را  نههدیبیمهه یو عرفههان ینی،دیچههون عالقههه محصپ

 یمعهزپ ریکنهد. امیمه  یدر پهار یشناس در رشته اسالم لیبه فرانسه و ادامه تحص آمدنبه  قیتشو
گرفتن دپ   و  دیهآیمه  یبه پهار لیادامه تحص یبا موافقت خانواده برا و 4424در سال  پلمیاز 



ررس
ب

 ی
د د

و نق
ی

یام یها دگاه
مع 

ر
یپ ی

مون
را

 
هدو

م
ی

ت
 

               

 

 

99 
 
 

 یهها درس یسال به پا شود. او مدت دوی)سوربن( میدر مدرسه مطالعات عال لیمش ول تحص
آن مشه ول  نیو نخسهت هیهمتهون اول یبررسه ژهیهبهه و یپژوهه عهیاو به شه قیرود و به تشو یَکربن م

کیمهه  یتویدر انسههت یزبههان عربهه یریادگیههشههروو بههه  یپژوههه در حههوزه اسههالم لینههار تحصههشههود. در 
َکهربن در سهال  می ههم نیو الته یونهانی ،یزبهان پهلهواندکی ده و ش یشرقهای  زبان  4426آمهوزد. 
شههود. یعلههوم مهه یاو در مدرسههه عههال نیجانشهه مههارهی  لیههدان و لیههدرس خههود را تعط یهههاکههالس

( امهام در متهون یمایچهره )سه یخود را به بررس یلینامه تحص انیپا ها بعد رساله سال یمعزپ ریام
نامه  انیرساند و از قضا دفاو از پایم انیبه پا وهیو  ان  ول مارهی  لیدان ییبه راهنما عه،یش هیاول

 یپههه  از بازنشسهههتگ 4433. او در سهههال ردیهههگ مهههی َکهههربن انجهههام یراش در سهههالن ههههانیلیتحصههه
کرسهه نیجانشهه 4444سهپ  در سههال و  اریاسهتادش نخسههت اسههتاد  یهههانر یاسههتاد خهود در همههان 

 شود.یکربن م
 نیهدر محهدوده ا یمعهزپ ریَکهربن و ام یههانر یههادگاهیهپرداختن به نکات افتهراق و اشهتراک د

گرچه هر دو پژوهشگر به جنبه ستینوشته ممکن ن انهد امها پرداختهه عیپ مختلف مذه  تشه یهاا
کوشهه نیههتحههوالت ا ِخ یتههار آنههان بههه کههردیدر رو یاساسهه زیتمهها َکههربن   یهههاتهها جنبههه دیمههذه  اسههت. 
کنههد و  هیاز دوران صههفو آن و مخصوصهها   نیرا در تحههوالت پسهه عیپ تشهه یاتیههالهو ا یفلسههف برجسههته 

ف و هداشههت یعیشهه ونمتهه یانتقههاد ویدر تصههح ینقههش مهمهه کشههف مههولپ  ن،یکمههک بههه شههناخت و 
اسهت  یچرخش مهم ،فهم بهتر یمعزپ ریتالش ام یول انجام دهد، یبزرگ اسالم یفالسفه و عرفا
گهذار از نهوع نیقرن چهارم با آن مواجه شد و ا انیدر پا عیپ تشکه جهان  برداشهت  یچرخش همانها 

 بود. یکیالتیو د یعقالن اتیااله یامامت به نوع و مخصوصا   نیاز د یعرفان_  یباطن

وهش وش پژ  ر
 یشناسههداریبههر مکتهه  پد هیههتکبهها  یفلسههف یکههردیرو یتههوان بههه نههوعیرا مههامیرمعههزی  کههردیرو

کرده است تا با بهره دانست.  یافتیهو بها توجهه بهه ره« نیهد یشناسداریپد»روشاز  یریگ او تالش 
فههم  یبهرا یاراه تهازه ینهید کیههرمنوت تیهو اهم خیدر بسهتر تهار نیهنسبت به تحهول د یخیتار

 .نهد انیبه م عیپ مذه  تش و مخصوصا   نید دهیبهتر پد

 امیرمعزی اهامامت عامه از نگ
کتاب  ههای متفهاوت  ای از مقهاالتش بهه جنبههو نیهز پهاره پیشعوای ملکعوتیپروفسور امیرمعزی در 

که جنبه باطنی و تأویلی در تفکر های  تفکر مذهبی شیعه پرداخته است. وی بر این اعتقاد است 
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ت متمرکهز شیعه امامی اصالت دارد و محور اندیشه مذهبی آنان بر حول محور معرفت امام و والیه
که محورهای دیگر اعتقادی و از جمله خدا، نسبت خدا با مخلوقهات و تفسهیر از  است، به طوری 

کهه  در حهالی شناسی همگی بهر ایهن محهور قابهل تفسهیر اسهت. عالم وجود و پیامبرشناسی و فرجام
نگاه شیعه یهک نگهاه معتدالنهه بهوده و هسهت بهرای روشهن شهدن بحهث ابتهدا بهه انگهاره شهیعه در 

-پردازیم و سپ  برخی از نظرات دکتر امیرمعزی را مطرن و مهورد بررسهی قهرار مهی می ب امامتبا

 دهم.
، مفیهد«)رئاست العامه فی امور الدین نیابه عن النبی»از منظر امامیه؛ امامت عبارت است از:  
رئاسههه العامههه الدینیههه مشههتمله علههی ترغیهه  النههاس فههی حفههظ مصههالحهم الدینیههه »( و 44 :4834
( در واقهع امامهت مفههومی شهبیه 473 :4832، )طوسی« لدنیائیه و زجرهم عما نصرهم بحسبهاوا

 (465 :4838، به نبوت دارد و تمام شئون پیامبر غیر از دریافت وحی را دارد. )مطهری
کهه مسهتلزم چنین دیدگاهی از نظر شیعه بهدیهی بهه نظهر مهی رسهد زیهرا ضهرورت اجهرای احکهام 

کرم بوده است منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست و پ   تشکیل حکومت رسول ا
کههرم کههرم43ش: 4838مههه دارد)موسههوی خمینههی، نیههز ادا از رسههول ا در  ( سههیره رسههول ا

ت ایجههاد حکومههت براسههاس قههوانین اسههالم تههرین دلیههل بههر وجههوب و ضههرور تشههکیل حکومههت بههزرگ
مامان نیهز پهرداختن بهه ( بر این اساس مبنای خود ا535، 8: ج4833، است)حسینعلی منتظری

 تبیین این جایگاه بوده است.
که فرمود: آنها قدرت  حضرت در نهج 86مانند نامه  بیت ی از سیره اهلیها نمونه البالغه 

گرفتند.  :فرمود لذا حضرت امام صادق 1و حاکمیت پیامبر را از من 
 :4834، همهههه امتیههههازات و تعهههههدات پیههههامبر را بهههرای علههههی و سههههایر امامههههان هسههههت.)کلینی

 (4،446ج

گهر فقهب  کهه ا نفهر بهر روی زمهین باشهند الجهرم بایهد یکهی از  دواین جایگاه به قهدری مههم اسهت 
 ( 437 همان:عهده بگیرد و امام دیگری باشد.) ایشان رهبری دیگری را بر

( درباره دعهوت بهه سهوی خهود بهرای امامهت 577: )همانهمچنین روایت طوالنی امام رضا
کهههه بهههه اهمیهههت و ضهههرورت جایگهههاه سیاسهههی امهههام اشهههارهسیاسهههی دلیهههل دیگهههری ا دارد. امههها  سهههت 
کتهابش سهخنی از  کند و نگاه متفهاوتی را قائهل اسهت اوای را رد میامیرمعزی چنین نظریه کهل  در 

                                                        
 سلبونی سلطان ابن عمی.. 1
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کامال   اه سیاسی و حکومت امامان به میان نمیجایگ گویی  کهه بها  کند در آن را انکار می آورد  حالی 
گهذرا بهه روایهات اهه کهه ایشهان تهالش خهود را دربهاب تشهکیل بهه دسهت مهی بیهت لنگاهی  آیهد 

ههای خهود را از شهان بهوده ولهی حمایهت انهع بهر سهر راهکه برخی مو دادند ولو این حکومت انجام می
که قیام می  کردند.کردند دریغ نمیکسی 

کهه بهه مبتنی بهر ایهن رویکهرد مهی را اساسا  وی ادبیات دوره متقدم شیعه  نظهر او دانهد، ادبیهاتی 
کبهههری و در دوران  بعهههدا   گرایشهههات اجتههههادی و فقههههی متکلمهههان امامیهههه پههه  از آغهههاز غیبهههت  در 

گردیههده اسههت.  حکومههت شههیعی آل کالمههی جههایگزین آن  گرایشههات  بویههه، بههه حاشههیه رانههده شههده و 
گههرایش غالیانههه، مههورد  کههه از سههوی ادبیههات دوره متکلمههان بههه عنههوان  بههدین ترتیهه  وی آنچههه را 

گرفتهه اسهت، جریهان اصهلی تفکهر شهیعی در دوران متقهدم انتقاد و حت ی به نظر او مورد حذف قهرار 
که نماینده آن را نیز مکت  قم و ری قرار می می وی بیشتر بهه پدیدارشناسهی روایهات و  دهد. داند 

کرده است. کتفا  کهن ا  عقاید موجود در منابع 
کههه جههدی ودشههان اسههت و از ایههن تههرین حربههه سیاسههی امامههان شههیعی در مشههی سیاسههی خ تقیههه 
کههار مههیاطریههق راهکههاری  ( 546 ش:4822امیرمعزی، بردنههد)ساسههی بههرای حفههظ جههان شههیعه بههه 

که در منابع شیعی به عنوان موضوو فقهی و سیاسی جلوه که برخالف آنچه  گهر شهده  بدین معنی 
کامال    کند. باطنی تصور می ایشان آن را یک امر 

نبههه بههاطنی و ملکههوتی داشههته باشههد و نبایههد وارد فضههای بایههد ج امههام صههرفا   امیرمعههزی از نگههاه
کههه بعههد از و شهههادت ایشههان چنههین مههی سیاسههت شههود امهها دربههاره جنههگ امههام حسههین نویسههد 

کهههرده و فقهههب نهههوعی امامهههان همهههه فعالیهههت 64شههههادت امهههام در سهههال  ههههای سیاسهههی خهههود را رهههها 
کردند و فقب در عصر صادقین مخالفت عقالنی را با بنی کهه بهی امیه حفظ  عالقگهی مفهر  بهه  بود 

کهههربال نقطهههه عطفههی تعیهههین گرفهههت و جریهههان  کننهههده بهههرای مواضهههع سیاسهههی ائمهههه  سیاسههت شهههکل 
 نخستین بود. 

کهه دوران قهدرت دنیهوی و  کوشهیدند تها پیهروانمهی از نگاه ایشهان ائمهه کننهد  شهان را قهانع 
کههه در عهههد رسههول اهلل بههود پایههان یافتههه و دیههن سیاسههی و معنههوی آن حههق و سیاسههت بههه دو گونههه 

کهههه تههها ظههههور  انهههد. حهههاکم مدینهههه فاضهههله یکهههی از ناپهههذیر مبهههدل شهههده قطههه  آشهههتی امامهههان اسهههت 
 (462)همان: یافتنی نیست. دست مهدی
کتههاب دکتههر  ن ثثد: دهههد تهها جنبههه بیشههترین تههالش را انجههام مههی، تشععیع نخسععتینمعههزی در سرتاسههر 

کند و همین امر باعث شد کنهد. باطنی و معنوی امام را مطرن  ه از سایر ابعاد وجودی امام غفلهت 



اره 
شم

م ، 
 ده

سال
37

ان 
بست

، تا
141

1
 

اره 
شم

ل، 
ل او

ا
1

ت 
، ب

131
1

 

 

 

011 
 
 

ژپو
هش مهدیاه

وی

کامههل بشناسههاند غافههل از ایههن کههه نگههاه  ایشههان خواسههته از ایههن طریههق امامههت را بههه نحههو جههامع و 
کرده و منجر به نقص در پژوهش ایشان شهده اسهت.بَ  تک کار را مشکل  زیهرا مها بها  عدی به قضیه 

که برای پیامبر دارد بهرای امهام ههم قهائلیم غیهر  وجود بررسی در روایات شیعه همه شئونی را 
 از دریافت و ابالغ وحی به مردم. 

کههه  از آن  .یو خههداداد یمنصهه  عههام الههه کیههاز اسههت عبههارت  عه،یامامههت در اصههطالح شههجهها 
 :دیفرما یمکه امام  فیدر تعر امام رضا( و طبق روایت 247 :4832)جعفر سبحانی، 

ت ایهدن ننهدهک صهالحاو  نیمسهلم بخهش و نظام ینید رهبریامامت  مؤمنهان دهنهده بهه  و عهزپ
بلند آن است. امام، حالل خدا را حالل و حرام خهدا  ۀاست. امامت اساس اسالم بارور و شاخ

خهدا دفهاو  نیهدارد و از د مهی را بهه پها یحهدود الهه ؛بخشهد مهی شمرد و آن را تحقق می حرام ار
 رسا و محکهم دعهوت لیدل و کویدانش و اندرز ن ۀلیراه پروردگارش به وس یکند و به سو یم

در جامعه، رهبهر  یاله ۀفیمردم، حجت حق بر خلق، خل انیخداوند در م نیکند. امام ام می
 ،4ج :4834)کلینی، اسههت. یحقههوق الههه میحههق و نگهبههان حههر یبههه سههو خلههق یو رهنمهها
536) 

کتهه  روایههی شههیعه  کههر شههده کههه در  و بههه طههور صههریو  1و سههایر روایههات در بههاب وظههایف امههام 
کننهده دیهن، قضهاوت و...  ها و مناص  حقیقی و حقوقی امام را اعم از رهبهری امهت، بیهان یویژگ

که همه این موارد خهود دلیلهی بهر دخالهت داشهتن امهام در امهور سیاسهی و اداره جامعهه  کرده،  بیان 
کرده است.   اسالمی است برخالف آنچه ایشان جایگاه امام را محدود 

کهه بهرای مهدیریت و بررسهی رسجا می ما را به آن همچنین مراجعه به سیره معصومین اند 
تها بتوانهد بهه  ها و خصوصهیات امهام شهر  اسهتگیجانبه جامعه و امت ابعاد مختلف در ویژه همه

در ایهن  بیهت ههایی از سهیره اههل االطراف در جامعه ایرگذار باشد به نمونهه عنوان نیروی جامع
 شود.کنیم تا مطل  بهتر معلوم  زمینه تمسک می
کتاب  ها و باروهای عرفانی تشهیع در دوره  به ریشهها و باورهای عرفانی ، ریشهتشیعایشان در 

نظهر  نخستین پرداخته است. نگاه ایشان به تشهیع بها نگهاه مها متفهاوت اسهت و بیشهترین اختالف
 امامهت مسئله به شیعه مذه  در آمده پیش باتادرباره ائمه و مقامات ایشان است. بیشتر انشع

خیه در مسئله امامهت از تشهیع فاصهله شی و زیدیه و اسماعیلیه همچون هایی فرقه و است مربو 
کهه هم کههه تصهویری  کنههون مها از تشهیع و امامههت داریهم و بهدان معتقههدیم،  گرفتنهد. او بهر آن اسهت  ا

                                                        
 . ر.ک: الکافی، بصائرالدرجات.1
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کهه در قهرن هجهری بهرای  2و  4ههای  تصویری ناصحیو است و معتقد است این تصهویری اسهت 
 اند. ما ساخته

کتاب به این می کهه تشهکپَ  امیرمعزی در این  که تشیع اصیلی داشتیم  بهاطنی  ولی سهری پردازد 
های فرابشهری آن حضهرات اسهت. مه ال   عمدتا  معطوف به جنبهه بیت بوده و نگاهش به اهل

اند امهها نههه بههه شههکل وجههود  امامههان وجههود داشههته  کههه در چنههد هههزار سههال قبههل از خلقههت انسههان، ایههن
های بهاطنی جنبهه ظهاهری  کنار این جنبهه عالم خلقت در  در و ه صورت وجود نوریمادی بلکه ب
اند. از نظهر امیرمعهزی مههم همهین  اند و در یک سالی هم به دنیا آمده و از دنیا رفته کرده هم پیدا 
کمیتی و حکههومتی و سیاسههی امههام  های بههاطنی و فرابشههری امههام اسههت جنبههه و نگههاهی بههه بعههد حهها

گر هم کند یا از باب ضرورت است یا از باب توجیه مطال  در برخی موارد به آن اشاره می ندارد و ا
کتاب( نوشته شده است.)ر.  ک: مبحث انتظار و قیام در همین 

گویا خداوند خلقت را بهه کتاب،  کهرده اسهت. ایشهان  بیهت  اهل مطابق مطال  این  گهذار  وا
کارههههای الهههوهی انجهههام می کهههه  تصهههویری صهههحیو از شهههیعه اسهههت. دهنهههد و ایهههن تصهههور،  هسهههتند 

کههه قههرآن  کنههونی را قبههول نداشههتند و معتقههد بودنههد  کههه تشههیع اولیههه قههرآن  امیرمعههزی معتقههد اسههت 
کهه امهروز در دسهترس ماسهت دچهار دسهتکاری  تحریف شهده و قهرآن اصهلی نهزد امهام اسهت و قرآنهی 

 امیرمعزی( ،ها و باورها هریشنخستین ک: تشیع  )ر..شده است
که بهه اههل شان قابل مناقشه است؛ اوال  چند حرف ای ن د: گهذار شهده نه بیهت خلقتی  در  هوا

کهه خهدای متعهال در اختیارشهان قهرار داده  باب خلقت تام بلکه همهه در راسهتای اختیهاراتی اسهت 
ْ ِن  و با واسطه است زیرا در آیه است ِِ ْیهِر ِبه ِِ الطپی ْیئی هی

کی یِن  ِ ْخَلَق ِمنی الطپ هْنَفَخ ِف   وی ِإْ  تی تی َکهوَن فی تی یهها فی
ْوتی ََ اْلمی ْ ِن  وی ِإْ  َتْخِر ِِ صی ِب ْبری

ی
هی وی اَْل ْکمی

ی
ْ ِن  وی َتْبِرَئ اَْل ِِ  ِب

ْیرا  ْ ِن   طی ِِ ( همه بهه ا ن و 447 :)مائده ِب
ههایی  اراده الهی و با واسهطه فهی  تهام و علهت تامهه بهوده اسهت. دربهاره تحریهف قهرآن ههم پاسهخ

ن ضهمانت حفهظ و عهدم تحریهف آخهود قهر نها نداشهته اسهت اوال  آداده شده ولی ایشان توجهی به 
حاِفَظوندهد؛ قرآن را انجام می َه لی ا لی ْکری وی ِإنپی ِ ا الذپ ْلنی زپی ْحَن نی ا نی هیچ مستند و دلیل  یانیا   (4 :)حجرِإنپی

قطعی برای تحریف آیات قرآن وجود ندارد و فریقین بر مصونیت قرآن نسبت به تحریهف ا عهان 
که قائل به زیهاده نقصهان در برخهی آیهات قهرآن شهدهنموده  کهه البتهه مگر برخی از نویسندگان  انهد 

که چون محل نهزاو مها نیسهت فقهب بهه منبهع آن ارجهاو مهیآسیبی به آن وارد نمی  دههیم.)ر.کنند 
 اهلل جوادی آملی(  نزاهت قرآن از تحریف، آیت _ اهلل معرفت ک: التمهید آیت
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وی

 سیاسی وجه باطنی امام و امامت
کههه در مههتن دیههن و  یکههی از شههئون مهههم و خههاص امههام معصههوم بهها توجههه بههه جایگههاه و شههرایطی 

اسههت و شخصههیت ایشههان را یههک  اجتمههاو دارد بحههث امامههت و زعامههت امههت بعههد از پیههامبر
کامل و جامع کند. این مهم با ادله عقلهی و نقلهی قابهل جمهع اسهت. االطراف معرفی می شخصیت 

خههاص  یایههو اول مخصههوص خداونههد، ائمههه ت،یههاز وال ینههوع یمعنههو تیههوال ایهه یبههاطن تیههوال
کههه در مقابههل وال  یبههاطن تیههوال یبرخهه دهیههقههرار دارد. بههه عق یاسههیو س یظههاهر تیههخداونههد اسههت 

گمراهه یباطن تیکه وال یاست. شخص یباطن تیهمان هدا گناه،   یا و نمونهه یدارد، معصوم از 
کامههل بهه کیههاز   تیههکههه وال یکسهه عهیاسههت. طبههق اعتقههاد شهه دهیرسهه نیقههیو بههه مرحلههه  ودهانسههان 

 است. زین یظاهر تیوال ستهیدارد شا یباطن
االت مطرن شده در این باب عدم دخالت رهبران دینی در حهوزه سیاسهی ؤترین س یکی از مهم

که باید برای تأو حاکمیت است زیرا با ش مین سعادت و هدایت افهراد هزینهه أن هدایتی و معنوی 
کمیههت بایههد کنههد منافههات دا رد. آرات در ایههن مههورد مختلههف اسههت برخههی قائلنههد بایههد بههین دیههن و حا

کهه ام هال مهنهدس بازرگهان و دکتهر مههدی حهائری  1د تا شئون رهبر دینی حفهظ شهودوجدایی بش
که دیدگاه مشهور مسلمانان است بر الههی بهودن خالفهت و  نیز بر این باور هستند. اما دیدگاه دوم 

که برای پیهامبر قائهلو جا حاکمیت پیامبر -نشینانش اشاره دارد و همان شئون و منصبی را 

کهه مخصهوص انبیهات اسهت. یکهی از وظهایف 2اند برای جانشینان او نیهز قائلنهد غیهر از مقهام نبهوت 
کمیهت بهرای حفهظ دیهن ضهرورت دارد لهذا تشهکیل حکومهت نیهز  انبیات حفظ دین است و چون حا

را  هستند باید همان وظهایف پیهامبر ان پیامبرکند و ائمه چون جانشینضرورت پیدا می
کمیهت بهرای حفهظ دیهن را مهدنظر  در اداره دین و امت ادامه دهند لذا باید جنبهه ههای سیاسهی حا

کنند.ه گرفته و ب  وسیله آن به وظیفه خود عمل 
که صرفا   کرده و قائل است شه اما دیدگاه دکتر امیرمعزی  ن أجنبه باطنی و معنی امام را مطرن 

کننهد و بهرای حکومهت ا که خود را با عالم دون و ملک مرتبب  ین  وات مقدسه باالتر از این است 
گفت:ئجایگاه خود را پا  ین بیاورند چنین باید 

                                                        
 .ک: االسالم و اصول الحکم، علی عبدالرزاق.ر. 1
کههه پ ینبههوت منصههب. 2 کههرده، آن را  افههتیخداونههد در ۀیههاز ناح ،یوحهه ۀلیرا بههه وسهه یو دسههتورات امیههاسههت از جانهه  خداونههد 

قواعهد  ،یطوسه نیرالدیخواجهه نصه).اسهتیو دن نیهبر مهردم در امهور د یو زعامت عموم استیکند اما امامت، ر یابالغ م
 (457 د،یالعقا
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کمیههت اهههل اواًل: گههر چنههین  تکلیههف الهههی و از شههئون آنههان محسههوب مههی بیههت حا کههه ا شههود 
نیهز چنهین بهوده  صهه رسهول اهللشهوند زیهرا سهیره سهایر انبیهات خا نکنند مورد مواخذه واقهع مهی

 است. 
کامل بوده تا نقصی بر او وارد نیاید زیهرا جهامع ثانیًا: االطهراف بهودن امهام و  امام باید از هر حیث 

آمهده از سهوی  شود تا با مشکالت پهیش داشتن شم سیاسی و قدرت مدیریت و حاکمیت سب  می
کههن و از ایههن طریههق ا برخههی دسیسههه ز آسههی  رسههیدن بههه دیههن، ارز و آبههرو و گههران و معانههدان مقابلههه 

کند واال همه به حکمت خدا اشکال می  گیرند. نفوس مردم جلوگیری 
سیاسی است و باید سیاسی هم باشد  بیت چه بخواهیم و چه نخواهیم مشرب اهل ثالثًا:

تهههرین ابهههزار دفهههاعی و فکهههری بهههرای نهههابودی دیهههن و  زیهههرا دشهههمنان از همهههان روز اول بههها پیشهههرفته
کنند از جملهه مهی یتب اهل تهوان بهه  کمر بسته و خواستند از این طریق ریشه اسالم را خشک 
، جریههان سههقیفه و غصهه  خالفههت، غصهه  فههدک بههه هههایی چههون تههرور شههخص پیههامبرنمونههه

و  ، صهلو امهام حسهنبیهت ترین پشتیبان مالی در تشکیل حکومت برای اهل عنوان بزرگ
کهرد  تبی نشینی اهل ، خانهشهادت امام حسین کهردن آنهان و... اشهاره  و تبعید یا زندانی 

بیشهتر ایهن  بیهت خهدا و درایهت اههل دد برچیدن دین اسالم بودند ولی بهه لطهفصکه همه در
ها خن ی شده و درخت اسالم توانسته تا به االن استوار و تنومند باقی بمانهد. په  محهدود توطئه

شههتن بعههد سیاسههی خههود دلیههل بههر عههدم بههه بعههد ملکههوتی و عرفههانی و عههدم دا بیههت کههردن اهههل
کامل به اهل  است. بیت معرفت 

که یک  همه این اتفاقات یک طرف و بحث قیام و ظهور حضرت مهدی راب ًا: یک طرف 
کامال   اشهاره دارد  بیت سیاسی بوده و برای تشکیل حکومت و در ضمن آن رجعت اهل جریان 

کنند زیرا خدای متعهال زمهین را  بهدون  قطعها   1وارث صهالحان قهرار داده اسهت.برگردند و حکومت 
 پذیرد.داشتن ابعاد سیاسی و حاکمیت چنین فرضی برای امام تحقق نمی

 امامت خاصه از نگاه امیرمعزی
-در بهاب مههدویت مهی های امیرمعهزی دیهدگاهتهرین مههم در این بخش از نوشهتار بها توجهه بهه

 پردازیم.

                                                        
اِلَحونی .1 اِديی الصپی ا ِعبی ِرَیهی ْرضی یی

ی
نپی اَْل

ی
ْکِر أ ِ ْعِد الذپ َبوِر ِمن بی ا ِف  الزپی ْبنی تی کی ْد  قی لی  .(472 :انبیات)وی
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ژپو
هش مهدیاه

وی

کلی به موضوع مهدویگن. ۱  اه 
که حساسیت مستشرقان را برانگیختهه اسهت مندی یکی از دغدغه آموزه مهدویت هایی است 

تههر مشهههود اسههت. شههماری از مستشههرقان بهها پژوهههی بیشههتر و خههاص ایههن حساسههیت در مههورد شههیعه
گرتهههههای  تکیهه بههر روش مطالعهات تههاریخی بهه بههازخوانی آموزه هههایی  بههرداری مههدوی پرداختههه و 

که آرات امیرمعزی در این  کرده که در برخهی مقهاالتش بهه رابطه میاند  تواند نمونه مشهودی باشد 
کههه دریشههان در مقالههه( ا8تهها:  سههیده اسههت.)امیرمعزی، بههیچههاپ ر هههای  تعههالیم اسههالم و آموزه ای 

دانهد و قائهل اسههت ین زردشهت و مهانی و یههود و مسههیو مهیئههایی را برگرفتهه از آرمههدوی و موعهودگ
کنیهه ،کبهری ،مباحث غیبت)صه ری کیسهانیه و واقفیهه اخهذ شهده حضهرت( از فرقهه اسهم و  ههای 

کالم و ادعای ایشان برمی که از  کهه ایشهان بهرای ادعهای خهود است. عمده اشکالی  آید ایهن اسهت 
کهه عمهده دلهیلش شهباهتدهد و به نظر میدلیلی ارائه نمی کهه بهین آمهوزه رسد  ههای هایی اسهت 

گذشههت ه وجههود دارد. البتههه ایههن نههوو نگههرش مهههدویت بهها موعههودگرایی در سههایر ادیههان و مههذاه  
که در نوشته پدیده شهود  شناسهان غربهی مشهاهده می های بسیاری از مستشرقان و اسالم ای است 

انگههاری یکهههی از  ( معههروف اسهههت. تههاریخHistoricismانگههاری) کههه در غههرب تحههت عنهههوان تههاریخ
که بر اساس آن پدیده ک دیهن جدیهد از ههای همچهون ظههور یهتحوالت مهم در قرن نوزدهم بود 

شهد شدند و اصالت آنهها انکهار مهینظر تاریخی متکی به پدیدها و رویدادهای پیش از آن تلقی می
کههه تحههت تهه گذشههته ههها و فرقهههینئههگرفتههی از آ ییر ایههن جریههان بودنههد اسههالم را روأمحققههانی  هههای 

کردنههد.)ر. ی در اهلل، مقالههه مفههوم مهههد ک: شهاکری، روح همچهون یهودیهت و مسههیحیت معرفهی 
ک: مقالهه محمهد چهه چیزههایی را از یهودیهت اخهذ  تشیع دوازده امامی( و برای مطالعه بیشتر:)ر.

گایگر، اسالم  شناس یهودی( کرد؟ آبراهام 
وجهود دارد امها  یههای پیشهینتأخر از پدیدههای مر عقلی احتمال تأییرپذیری پدیدهالبته از نظ

که کهه دیگهر اندیشمند به اندیشهیک  به همان اندازه این احتمال وجود دارد  کند  ای دست پیدا 
ای مطلههع باشههند.  اندیشههمندان بههه آن دسترسههی نداشههته باشههند یهها حتههی از وجههود چنههین اندیشههه

گمهری وات یوسههف حهداد( بهه مصههدر  ،رودی پهارت ،همهین اشهکال را برخهی از مستشههرقان)مونت 
گرفتهه کت  تهورات و انجیهل  کهرد قرآن و اقتباس آن از  انهد بها دریافهت برخهی قهرائن و هانهد و تهالش 

کنند تا قطعی برای این احتمالی بیشواهد تشابه کننهد.)زمانی،  ن این معارف پیدا   :4846پیدا 
445 ) 

کتهاب دلیهل بهر اقتبهاس و  منتهی شهباهت معنهایی و محتهوایی بهین دو یها چنهد مطله  در یهک 
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مههه ادیههان بههوده اسههت و له موعههود و منجههی در هئبههرداری از آن محتههوا نیسههت بلکههه اصههل مسهه کپههی
کهه منبهأ و مصهدر علهوم وحیهانی و خواستگاهی مشترک دارد از آن معهارف دینهی یکهی اسهت لهذا  جها 

کلی آنها یکی بوده و فقب در برخی از جزئیات ممکن است اختالفاتی داشته باشند.خ  استگاه 
از عقائههد  البتههه الزم بههه  کههر اسههت همههین اشههکال بههه برخههی از ایههن ادیههان وارد اسههت زیههرا برخههی

کشیشهان بعهدی تحهت  انحرافی مسیحیت نیز از آئین پیشینیان اخذ شده تعدادی از حواریهون و 
گرفتند. مانند عدم باور حواریون راستین به تثلیث و بهه افهرا   رین قرائییر عقاید غلوآمیز دیگر آأت

هنهدو.)همان: از آموزهای آئین بهودا و  این تفکرات و باورمندی آنان به برخی ۀکشیده شدن ریش
487) 

 انتظار .۲
ه حسهاب تهرین موضهع سیاسهی به کهه از حسهاس بیهت درباب انتظهار و قیهام از از ناحیهه اههل

کهه اهدد نهابودی او بهودصترس داشته و در آید دشمنان هماره از ناحیه قائممی نهد لهذا همهین 
بهر دل نهوعی رعه  و وحشهت  در روایات موضوو قائم مطرن شده همواره از سوی معصهومین

کهه مهردم بهه سهوی آنهها متمایهل نشهوند و  حاکمان و ظالمان بوده لذا به دنبال راه فراری هسهتند 
کنند. ههای گیهری ( هرچنهد در موضهع45ش: 4844)رضایی و نصیری، حرکات سیاسی آنها را رصد 

ههای درگیر نشهدند امها حمایهتطور مستقیم خود  سیاسی امامان شیعه بنابر مصلحت و شرایب به
کمکسیاس مالی و ابهراز های  ی آنها از برخی از تحرکات ماند حمایت از قیام مختار و زیدبن علی و 

شهان حکایهت از آن دارد همگهی از عجهین بهودن جنبهه سیاسهی و معنهوی امهام حکایهت  احساسات
کهه صهرفا   امیرمعزی دارند. اما با این وجود نههی از قیهام را بهه تصهویر  با تکیهه بهر برخهی از احادیهث 

کههه جایگههاه و شخصههیت واقعههی امههام مههی کشههند یهها بههه مقولههه تقیههه اشههاره دارد سههعی بههر ایههن دارد 
کرده و بیشتر به جنبه باطنی و ملکهوتی امهام بپهردازد و  معصوم را با مقوله سیاسی ناسازگار معرفی 

کیهانی معرفی می  (544 :4822امیرمعزی، کند. )امام را موجودی 
 آن  غیبت و عوامل .۳

 گوید: چنین می ره زندگی نامه حضرت حجتایشان دربا
کبری  چهارم( آغاز و ارتبا  با مردم توسب 567غیبت حضرت در سال) وکیل شروو و غیبت 

بههه بعههد مفههههوم غیبههت را بههرای امهههام  چههههارسههال و تهها امهههروز ادامههه دارد و از قههرن  27بعههد از 
 (583 همان:کار بردند.)ه دوازدهم ب

بها چنهد نگهاه متفهاوت  ان را دربهاره وجهود حضهرت حجهتههای مسهلمانهمچنین او دیهدگاه
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ژپو
هش مهدیاه

وی

 کند: گونه مطرن می این
کودکی هستند عده. 4  ؛ای قائل به وفات حضرت در 
کرده است .5  ؛حضرت زنده مانده و در سن پیری وفات 
کرده و عدم داشتن پسر برای امام عسکری را قائلند .8  ؛برخی انکار وجود مهدی 
کند.)فقب اقلیهت حضرت مهدی زنده است و در آخرالزمان ظهور میگویند: برخی دیگر می. 4

کردند(   کوچکی از این نظریه دفاو 
ههای بعهد از غیبهت بهین شهیعه پیهدا شهد. هرچنهد خهود امامهان لذا اصطالح فنهی شهیعه در سهال

کهالم ابوالحسهن اشهعری برمهیکار میه درباره خود شیعه لفظ )شیعتا و مومنین( ب آیهد بردنهد امها از 
کهاظم که به رحلهت امهام  بهه عنهوان آخهرین امهام  که این وا ه درمقابل واقفیه جعل شده است 

کلهی رافضههه نهام بهرای آنههان گهروه را بهها اصهطالح  کهار  اعتقهاد داشهتند اشهعری در ادامههه ایهن  بههرده بهه 
کتاب  برقی قائل است صفار بهه تعهداد عهدد ائمهه اشهاره  میاسناست.)همان( ایشان با استناد به 

 (844-537 :4845قمی،  کند و تنها به پنج روایت برای عدد ائمه اشاره نموده است.)صفارنمی
کتههاب  کنههد و اشههاره مههی هههای حضههرت مهههدی بههه رسههالت تشععیع نخسععتینایشههان در بخشههی از 

کار )مهدویت( الزم می کهالم ایشهان  ددان برای این  که برخی از عقایهد شهیعه را بپهذیرد لهذا ابتهدای 
و نظهامی بهود ولهی بعهد از موضهع خهود برگشهته و بهه برخهی از  در مباحهث سیاسهی عدم دخالت امام

آورد: با بررسهی احادیهث کتاب چنین می 562تا  562شود لذا در صفحات عقائد شیعه پایبند می
جها نیهز بایهد  شهود در ایهنسهه دلیهل اصهلی نبهرد نههایی مشهخص مهی مربو  به رسهالت مههدی

کهه آن را منسهجم ببینهیم بایهد  ن را بهه یهاد داشهت و بهرای ایهنعناصر مختلف عقاید تشیع نخستی
 :بپذیریم مختصری از عقاید را

ههههم قهههائم بهههرای خونخهههواهی امهههام  و آن برشهههمردتهههوان اولهههین دلیهههل را دلیهههل تهههاریخی مهههی. 4
 کند. به منظور برقراری نظم و عدالت. ظهور می حسین

ز دسهههت رفتهههه دیهههن اسهههت. زیهههرا دلیهههل دینهههی: قیهههام قهههائم بهههرای حفهههظ معنهههای حقیقهههی و ا. 5
-یبرای تجدد اسهالم ظههور مهایشان دین را رها نموده و  مسلمانان با نپذیرفتن مصحف علی

 .کند
کتهاب آسهمانی بهه بشهریت أبهرای ت دلیل عرفانی و روحانی: ظههور مههدی .8 ویهل و تفسهیر 
کهه بشهریت عقهل خهود یها امهام بهاطنی خهود را بهه  ظهور حضرت مههدی باو  است دسهت اسهت 
   آورد.می
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کهه  ایشان در ادامهه بها تکیهه بهر روایتهی از حضهرت امهام بهاقر مههدی را از آن »برداشهت نمهود 
که به امر پنهان هدایت مینامیده جهت مهدی که و تفسیرشان از این رو« کنداند  ایت این است 

بههرای  زمههین را تقههام الهههی و هههم بههرای حکمههت الهههی،هههم بههرای انتهها ای اسههت امههام منتظههر وسههیله
کالم ایشان بهوده  عرصه نهایی قیامت آماده سازد. با این وجود شاهد برخی تعارضات مبنایی در 

کالمهی باشهد  _ ههای سیاسهیکه همان عدم دخالت امهام در جنبهه بینیم بر مبنای اولیه خودو می
گذر زمهان اتفهاق ایابت نمانده و می که در  فتهاده گوید سیاسی شدن ائمه طی فرایند تاریخی بوده 

کالمههی ائمههه را ایههن یاسههت لههذا بهها بیههان مؤیههد گونههه توجیههه  بههرای ادعههای خههود حیههات سیاسههی و 
 کند: می

کالمههی نتیجههه عههدم توجههه بههه نکههات  فههرو کاهیههدن وجههود تههاریخی ائمههه بههه مجریههان سیاسههی و 
امام علهی و امهام حسهن و امهام  .4اند:  روش شناختی است ائمه در حیات سیاسی خود چهار دسته

قیام بهه سهیف نمهود ولهی ههیچ  امام حسین .5 ؛درگیری مستقیم با سیاسیت داشتند رضا
کهرد ای از دشمنی او بها بنهی نشانه سهجاد و  .8؛ امیهه نبهوده و مسهلم بهن عقیهل بهاب دشهمنی را بهاز 

کاظم، جواد، هادی و عسهکری کهه  امهام زمهان. 4 ؛)عهدم دخالهت سیاسهی(باقر، صادق، 
عصههر غیبههت وظیفههه شههیعه تنههها انتظههار ظهههور اسههت و  شههت و دررجعتههی پیروزمندانههه خواهههد دا

هرگونههه حرکههت سیاسههی بههرای تشههکیل حکومههت محکههوم بههه شکسههت بههوده و غاصههبانه و ظالمانههه 
 ( 2: 4844محمدجعفر رضایی، ک:  خواهد بود.)ر.
 :بندی است دسته قابل دسته چهاردر  امیرمعزی عوامل غیبت از نگاه برخی از

 . حفظ جان امام؛4
 نیازی نسبت به بیعت با طواغیت؛ بی .5

 ؛منانؤامتحان م. 8
کههه امههام ماننههد دلیههل و فلسههفه کههه تهها زمههان ظهههور بایههد پنهههان باشههد.غیبههت راز مسههتور . 4 ای 
کهه دلیهل بهاطنی غیبهت همهان دلیهل  صادق در پاسخ به سؤال عبهداهلل بهن فضهل ارائهه فرمهود 
که تا زمان ظهور حضرت مهدی آزمون طهور  آشکار نخواهد شد درست همان های سابق است 

کشتی، قتل نوجوان و ساخت دیوار خراب توسب خضر تا زمان جدایی آنها بهرای  که دلیل خرابی 
 موسی آشکار نشد.

کهه به کهار را انجهام ه ایشان برخالف سبک و سهیاق روش پژوهشهی خهود  صهورت پدیدارشناسهی 
کلهههیمهههی کتهههابرجهههامع بهههه روایهههات نداشهههته و روایهههات  داد امههها نگهههرش  کهههه درا از برخهههی از   ههههایی 
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ژپو
هش مهدیاه

وی

کرده  گزینش  دههد  گذاری دوران غیبت و اخذ آن را بهه واقفیهه نسهبت مهینام م ال  دسترسش بوده 
کههه طبههق آنچههه در کههه در ردپ آن  گفههت  کههاظم الغیبععهبایههد  بههه قههدری  طوسههی آمههده شهههادت امههام 

که شهادت اجداد طاهرینش چنین بوده پ  دلیلی بر وا توان یافهت قفیه نمیروشن و آشکار بود 
گفت:امام را حکومت وقت علنی و دزیرا شهادت  کرد و چنین   ر مالت عام)بر جسر ب داد( اعالم 

 (۳۸ :۱۸۲۱)طوىس،  ب ا ال ی هزعم الَافضه ا ه حى الیوت مات حتف ا فه؛
ک کسی بود  طبیعهی از  میهرد بلکهه بهه مهرگگفتنهد زنهده اسهت و نمهی ه شیعیان مهیاین همان 

 است. دنیا رفته

کتاب به فراوان  کر شهده اسهت.) په   (437-34 همان:روایات دال بر این موضوو در همان 
 را برگرفته از تفکر انحرافی واقفیه دانست. توان غیبت مهدی نمی

کتهاب  همچنهین دربههاره عههدم  کههر عههدد ائمههه کتههاب محاسههن در ئگههومههی میاسععندر  کههه  یم: 
گههزارش مههی طههول تههاریخ دسههتخوش حههذف و اضههافات شههده و شههیخ کننههد طوسههی و نجاشههی هههر دو 

(. لهههذا بهههه 25ش: 4847؛ طوسهههی، 26ش: 4833)نجاشهههی، که)قهههد زیهههد فهههی المحاسهههن و نقص(
کنهونی م صرف این گر در نسهخه  حاسهن وجهود نهدارد دلیهل بهر آن که احادیث در مورد دوازده امام ا

که در نسخه اصلی هم نبوده زیرا ممکن است  کر شده و در طی سالیان  تحریهف و حهذف نیست 
که نشان می دهد چنین احهادی ی در محاسهن موجهود بهوده شده باشد. همچنین شواهدی داریم 

را یکهی بعهد از  کهه تعهداد ائمهه اما به دست ما نرسیده؛ مانند این روایت از قهول امهام جهواد
کهه آخهرین ایهن حجتکند و در ادامه می دیگری  کر می کهه قیهام ههای  فرمایهد  الههی مهردی اسهت 

( در ایههن 256، 4 : ج4834)کلینههی، 1گردانههد. کنههد و زمههین را بعههد از ظلههم و جههور پههر از عههدل مههیمههی
                                                        

هِريپِ ». 1
ْعفی اِسهِم اْلجی اَودی ْبهِن اْلقی اِشهم  دی ِبهم هی

ی
هْن أ ْرِقه پِ عی هد  اْلبی

مپی هدی ْبهِن َمحی ْحمی
ی
هْن أ ا عی اِبنی ْصحی

ی
ٌة ِمْن أ :  ِعدپی هالی هاِن  قی هر  ال پی ْعفی ِبهم جی

ی
هْن أ عی

ِمیَراْلَمْؤِمِنینی 
ی
لی أ ْقبی

ی
ِله پ   أ

َن ْبَن عی سی َه اْلحی عی هلی  وی می ْقبی
ی
ه ی ِإْ  أ لی جی امی فی هری ْسهِجدی اْلحی لی اْلمی خی هدی انی فی هْلمی هِد سی هی یی لی ِکهٌ  عی وی َههوی َمتپی

 
ی
ی أ لی می عی لپی سی اِس فی بی ِِ وی اللپِ ْیئی َن اْلهی سی َجٌل حی هْن ری َلكی عی

ی
ْسأ
ی
اْلَمْؤِمِنینی أ ِمیری

ی
ا أ الی یی لی ی َیمپی قی جی می فی الی ْیِه السپی لی دپی عی ری ِث   ِمیِراْلَمْؤِمِنینی فی هالی یی
ْیَسهوا بِ  ْن لی

ی
هْیِهْم وی أ لی ها َقِضه ی عی ْمِركی می

ی
ِکَبوا ِمْن أ ْومی ری نپی اْلقی

ی
ِلْمَت أ ِن  ِبِهنپی عی ْرتی ْخبی

ی
اِئلی ِإْن أ سی َمونِ می

ْ
هأ ِتِهْم وی می هاَهْم وی آِخهری ینی ِفه  َدْنیی

ِمیَراْلَمْؤِمِنینی 
ی
َه أ الی لی قی اٌت فی وی ٌع سی ری كی وی َهْم شی نپی

ی
ِلْمَت أ ْخری  عی

َ
َکِن اَْل هامی  ِإْن تی ا نی َجهِل ِإ ی ِن الرپی ْخِبْرِن  عی

ی
الی أ كی قی ا لی دی ا بی مپی ْلِن  عی سی

ْیهههفی  کی َجهههِل  هههِن الرپی َ  َروَحهههَه وی عی هههْذهی ْیهههنی تی
ی
هههتی  أ فی اْلتی الی فی ْخهههوی

ی
هههامی وی اَْل ْعمی

ی
هههَدَه اَْل لی ْیهههفی َیْشهههِبَه وی کی َجهههِل  هههِن الرپی هههی وی عی ْنسی هههْذَکَر وی یی یی

ِمیَراْلَمْؤِمِنینی 
ی
هَن  أ سی هَه اْلحی ابی جی

ی
أ هالی فی ِجْبهَه قی

ی
هد  أ مپی ها َمحی بی

ی
ها أ الی یی قی ِن فی سی ی اْلحی ههی ِإالپی  ِإلی ْن الی ِإلی

ی
َد أ ْشههی

ی
َجهَل أ هالی الرپی قی هْم فی  اهلَل وی لی

ِصه پَ  هكی وی نپی
ی
َد أ ْشههی

ی
ِلكی وی أ َد ِبهذی ْشههی

ی
ْل أ زی

ی
هْم أ َسهوَل اهلِل وی لی دا  ری مپی نپی َمحی

ی
َد أ ْشهی

ی
ا وی أ َد ِبهی ْشهی

ی
ْل أ زی

ی
َسهوِل اهلِل أ ِتهِه وی   ری هاِئَم ِبَحجپی وی اْلقی

َد بِ  ْشهی
ی
ْل أ زی

ی
ْم أ ِمیِراْلَمْؤِمِنینی وی لی

ی
ی أ اری ِإلی شی

ی
هِن أ سی ی اْلحی اری ِإلی شی

ی
ِتِه وی أ اِئَم ِبَحجپی َه وی اْلقی ِصیپَ كی وی نپی

ی
َد أ ْشهی

ی
ا وی أ هْینی  هی نپی اْلَحسی

ی
َد أ ْشههی

ی
وی أ

هاِئَم  هَه اْلقی نپی
ی
هْیِن أ ِ ْبهِن اْلَحسی ِله پ

هی عی لی َد عی ْشههی
ی
َه وی أ ْعهدی ِتهِه بی هاِئَم ِبَحجپی ِخیهِه وی اْلقی

ی
ِص پَ أ ِل پ  وی

ْمِر الْ  ْبنی عی
ی
هی ِبهأ لی َد عی ْشههی

ی
َه وی أ ْعهدی هْیِن بی َحسی

نپی 
ی
د  ِبأ مپی ِر ْبِن َمحی ْعفی ی جی لی َد عی ْشهی

ی
ْیِن وی أ ِل پِ ْبِن اْلَحسی

ْمِر عی
ی
اِئَم ِبأ َه اْلقی نپی

ی
ِل پ  أ

ِد ْبِن عی مپی هی َمحی هی َموسی لی َد عی ْشههی
ی
د  وی أ مپی ْمِر َمحی

ی
اِئَم ِبأ َه اْلقی
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کههه دوازده نفههر هسههتند و ظهههور حضههرت اشههاره شههده اسههت و طبههق ایههن  روایههت بههه تعههداد امامههان 
کنههد هرچنههد ایههن روایههت در نسههخه فعلههی بصههائر موجههود گههزارش صههفار روایههت مزبههور را نقههل مههی

المعهارف ایرانیکها، ةرئاله نقد و بررسی روایت مهدی در تشیع دوازده امهامی از داک: مق نیست.)ر.
 (22مجله انتظار موعود، شماره 

 رجعت .۴
کهه: ایشان همچنین بهه مقولهه رجعهت اشهاره داشهته و چنهین مهی جزئیهات دیگهری در »نویسهد 

کهه بههه خصهوص در احادیههث مربهو  بهه اصههحاب حضهرت بههه آن  ماهیهت قیهام مهههدی وجهود دارد 
کمهک بهه رسهالت مههدی هنگهام ظههور  اشاره شده و به باور امامیه تعداد معینی از اشخاص برای 

-های بزرگ دینهی در ایهن احادیهث دیهده مهی شوند. نام برخی از شخصیتایشان دوباره زنده می

 8شود مانند: حسین بن علی، عیسی مسیو و اسماعیل صادق الوعهد. شهاید دلیهل  کهر اسهم ایهن 
شهان  انی و خشهونت مردمهانایمه شهان در بهی شان در قربهانی واقهع شهدن طر وجه اشتراکنفر به خا

 شان علیه خدا هستند. و نماد جنایت امتاند بوده
که روایات شیعه بیان می کنهد. زیهرا آنچهه از روایهات نگاه ایشان به رجعت همان نگاهی است 

کههه بههه بازگشههت امامههان وبههه دسههت مههی هههای الهههی و مؤمنههان  حجت آیههد اشههاره بههه جریههانی اسههت 
کافران مح  اشاره دارد. )باالدسهتیان،  فلسهفه غیبهت  ( امهام بهاقر547، 4ج: 4842مح  و 

( در 64، 28ق: ج4478کند. )مجلسهی، را روشنی چشم مؤمنان و خار شدن تبهکاران معرفی می
کرده و چنین می منکر رجعت را بی حدی ی از امام صادق که:ایمان توصیف   فرماید 

که به رجعت ما ایمان ندارد. )همان: ج کسی   (45، 474از ما نیست 

کههه برخههی ماننههد عالمههه مجلسههی قائههل بههه تههواتر آن  اهمیههت و جایگههاه رجعههت در حههدی اسههت 
که ایشان برخی از افراد را نام برده بهه دلیهل  (. شاید دلیل این447تا:  هستند)خادمی شیرازی، بی

که آنها همان مؤمنان محضی ا که روایات به آن اشاره دارد.آن است   ست 
و  امیرمعزی در مقاله موعود جان به بحث رجعت با زار طوالنی بودن عمر حضهرت حجهت

                                                                                                                                  
ِر  ْعفی ْمِر جی

ی
اِئَم ِبأ َه اْلقی نپی

ی
هأ مپی هی َمحی لی َد عی ْشههی

ی
هر  وی أ ْعفی ی ْبِن جی ْمِر َموسی

ی
اِئَم ِبأ َه اْلقی نپی

ی
ی أ ِل پِ ْبِن َموسی

ی عی لی َد عی ْشهی
ی
د  وی أ مپی ِله پ  ْبِن َمحی

ِد ْبهِن عی
 
ی
اِئَم ِبأ َه اْلقی نپی

ی
د  ِبأ مپی ِل پِ ْبِن َمحی

ی عی لی َد عی ْشهی
ی
ی وی أ ِل پِ ْبِن َموسی

ْمِر عی
ی
اِئَم ِبأ َه اْلقی نپی

ی
ِله پ  أ

هِن ْبهِن عی سی هی اْلحی لی َد عی ْشههی
ی
ِل پ  وی أ

ِد ْبِن عی مپی ْمِر َمحی
مپی  ی وی الی َیسی نپی ِن الی َیکی سی َجل  ِمْن َوْلِد اْلحی ی ری

لی َد عی ْشهی
ی
د  وی أ مپی ِل پِ ْبِن َمحی

ْمِر عی
ی
اِئَم ِبأ َه اْلقی نپی

ی
ها ِبأ می کی هْدال   ها عی هی ی ْمَلی یی ْمهَرَه فی

ی
هری أ ْظهی ی یی تپی ی حی

ْورا  َملِ  ْت جی  (.256، 4 اإلسالمیِ(، ج -الکاف )  )...ئی
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ژپو
هش مهدیاه

وی

کتاب  کهه در پهی ظلهم و  کمعال العدینبرخی از معمرین در  کهرده و برخهی اتفاقهات و جریانهاتی  اشهاره 
کثری بهر مهردم یها شهورش، قیهام بهر علیهه برخهی حکومهت قهدرت رسهیدن یهک  هها و یها بههفشار حدا

دارد. ایشهان بهرای رجعهت دو دسهته  پیوندد را بها رجعهت مربهو  مهیسلسله یا خاندان به وقوو می
کنهد: نشهانه عهام )پیهروزی نیروههای خیهر بهر شهر بهرای غلبهه حضهرت بهر دشهمنان( و نشانه  کر می

که با رجعت حضهرت مههدی های خاص )عالئم حتمی پنج نشانه و تشهکیل  گانه( قائل است 
 ( 8شود. )همان:  حکومت بسا  ظلم برچیده می

 لشکر قائم .۵
و سههپاه لشههکر از جملههه مطالهه  اشههاره شههده بههه بحههث مهههدویت در آیههار دکتههر امیرمعههزی بحههث 

گروه تشکیل شدها قائمحضرت  که از سه   اند: ست 
 ؛فرشتگان. 4
کههه مهههدی را در رسههالتش یههاری مههی ؛رعهه . 5 او را کنههد و لشههکر )موجههود وحشههتناک آسههمانی 

 کند(همراهی می

کهه لشههکر مههدی را شههکل مهیؤم. 8 دهنههد و در روایهت تحههت عنوان)اصهحاب مهههدی( و منهان 
گوینههد درسههت ماننههد لشههکر بههدر نفرنههد و مههی 848شههوند. تعههداد آنههان  )جههیش ال ضهه ( خوانههده مههی

کشته می  ( 562 :4822رند(. )امیرمعزی، می شوند و نه میپیش از پیروزی )آنها نه 
که بر احادیث نهی برخی از امامان از با تکیه رمعزیامی اما کهه  قیهام  مال  اقیام به دنبال آن است 

را بهها شخصههیت و جایگههاه امههام بیگانههه بدانههد و بهها نفههی آن شخصههیت بههاطنی امههام و غیرسیاسههی 
کنههد حتههی ا عههان مههییبههودنش را بیشههتر تبیهه کههه ن  تشههیع امههامی عشههق بههه صههورت یهها وجههه »کنههد 

کسههی جههز امهها کههه  کیهههانی نیسههت و فقههب ایههن خداسههت  حتههی پههیش از کههه محبههت اسههت )جنبههه( م 
ههههایی از شهههجاعت و  امههها در بسهههیاری از روایهههات جنبهههه (544 :)همهههان«. جههههاد و مبهههارزه قهههرار دارد

که نشان از جنگ های امیرالمؤمنینرشادت کهه  آوری و نبرد حضهرت علهی بیان شده  دارد 
 1خالف بیانات ایشان است.

 مادر امام زمان .۶
که مادرایشان می  اسهارت بهه که است بوده شرقی روم سزار دختر شیعیان دوازدهم امام نویسد 

                                                        
ین: بهرای توضهیو بیشهتر ن. ک: تههاریخ پیهامبر. 1 کتههاب صهفپ ؛ تههاریخ 833، 5؛ مهروج الهذه : ج844، جعفهر سهبحانی، 

 .84، 4طبر ، ج
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فروختهههه  از یهههاران اامهههام  ههههادی یکهههی بهههه ب هههداد در بهههرده صهههورت بهههه و آیهههد می در مسهههلمانان
 ای دارد. ای و تذکره ای افسانه شود، از دیدگاه تاریخی صحت ندارد و بدون شک جنبه می

کتاب برخالف  ن د: المعهارف ایرانیکها ةرئو مقاله امام مهدی در دا تشیع نخسعتینآنچه ایشان در 
کههه چههرا  پنههدارد ولههی تعجهه  مههی نوشههته اسههت و آن را افسههانه مههی دربههاره مههادر امههام زمههان کنههیم 

کتهه  روایههی سههده سههوم بههه  ایشههان بهها روش پدیدارشناسههی تههاریخی از برخههی از روایههات در سههده در 
کهههه از سههوی فهههریقین بهههه داسهههتان والدت و... غفلهه کعععاتیماننههد  ت نمهههوده اسهههت از جملههه منهههابعی 

تهوان بهه منهابع  یهل اشهاره نمهود ج مادرشهان اشهاره دارنهد مهیاو اسهارت و ازدو حضرت مههدی
کتفها  که این نوشتار ظرفیت پرداختن به همه ابعاد را ندارد صرفا   منتهی از باب این به  کهر منهابع ا

کههافیمهی کتهه   ِال یبه ،االئمههه ِکشههف ال مهه فهی معرفه ،یبهه طوسهیال  ،کنهیم. )کتهاب  طوسهی( و 
کفایِ الطال ، شم  اهل صهباغ مهالکی( و دیگهر منهابع  ابهن الدین  هبی، سنت )تذکرة الخواص، 
کردهکه حی  اند. ات ایشان و والدتش را تأیید 

 یاوران مهدی .۷
کت  روایی  ها و تعهداد یهاوران به ویژگیایشان همچنین با استناد به برخی از روایات وارده در 

کرده و می  نویسد: حضرت اشاره 
عههرب نیسههتند و در بسههیاری از احادیههث آخرالزمههانی امامههان  کههدام از اصههحاب مهههدی هههیچ

کسهانی دارای روحیه ضدعربی هستند و شخص را متقاعد می کنند زیهرا بنهابر نظریهه امامیهه 
کهردن علهی از قهدرت بهوده و حهد آزار و بهه شههادت رسهاندن  که مسهئول زوال دیهن و محهروم 

 (562 :4822)امیرمعزی، شان دخیل بودند اعراب هستند.  امامان و پیروان

کهه ماهیهت قیهام و یهاران را مشهخص مهیای از روایات اشهاره مهی بعد ایشان به دسته کنهد: کنهد 
کهه آنهان از پهدانگیزند و اهل مکه میمرد در مسجدی در مکه برمی 848در آینده » شهان  راندانند 

کلمهه بهرآن نوشهته شهده و هرکهدام  اند و اجداد زاده نشده کهه ههزار  برای ایشان شمشیرهایی اسهت 
کلمه است کلید هزار   که اشاره دارد بر راز آشنایی امامی. «.خود 
کنهده مهی 848که  کنددر روایت دیگر اشاره می کنهار جههان پرا گوشهه و   شهوندنفر از اصحاب بهه 
هههای ابههر ماننههد پههاره کنههد رانههی خدا)اسههم اعظههم( آنههان را در مکههه جمههع مههیقههائم بهها خوانههدن نههام عب

 پاییزی. 
ههها بهها راز نههور  شههود و انسههان شههود و زمههین پههر از عههدل و داد مههی دشههمن بههرای همیشههه نههابود مههی

کوتههاهی میههان آشههنایی احیهها مههی شههوند امهها حههوادث بعههد از ظهههور؛ طبههق برخههی روایههات مههدت زمههان 
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گذشت. مهدی پیروزی مهدی و روز قیام کنهد و بعهد سهال و چنهد سهال حکومهت مهی 44ت خواهد 
 میرد. می

گفت عربی یا غیرعربی بودن یاران حضرت هیچ موضوعیتی در اصهل ماهیهت قیهام  البته باید 
یک امر جهانی اسهت و همهه دنیها را  و یاری رساندن به او ندارد زیرا اصل قیام حضرت مهدی

که در روایات و ادعیه  کهر شهده اسهت. )السهالم علهی ره میشود و سایر امم از آن بهشامل می برند 
ها بد نیستند و قرار نیست همهه یهاوران حضهرت  همه عرب المهدی الذی وعداهلل به االمم(؛ یانیا  

که در بین یاوران حضرت مهدی هها اعهراب  عالوه بر عجهم عرب باشند لذا هیچ اشکالی ندارد 
 .هم حضور داشته باشند

 کلی ظهورهای  انهبرخی از نش
کلههی ظهههور و نشههانه نویسههد: پههردازد و چنههین مههیهههایی از آن مههی در ادامههه ایشههان بههه مباحههث 

گرفتن زمین توسب اشرار و پیروزی نیروهای شر بر نیروهای خیر از این جهت به وجود منجهی  فرا
گر منجی نیاید ظلم و جور همه جا را پر مهی ای یخی چههرهکنهد زیهرا رخهدادهای تهار نیاز است زیرا ا

کههه شههر را همراهههی مههی کننههد لههذا امامههان بههه نوبههه خههود دربههاره ابعههاد شههرور هسههتند و رخههدادهایی 
کهه زمهین را در آخرالزمهان در بهر مهی آیههد  گیهرد نظهرات متعهددی دارنهد آنچهه در پهی مهی مختلهف شهر 

کههه مههردم نمههاز را تبههاه نماینههد آن»اسههت:  البالغععه نهعع امههام در  483بخشههی از خطبههه  و امانههت را  گههاه 
کننهد کننهد و ربهاخواری و رشهوه را حهالل  د و بفروشهنو دیهن را بهه دنیها  ضایع سازند و دروغ را حهالل 

کهه ایهن  همه به اتفاقهات و حهوادث نابهه« قطع رحم نمایند و... هنجهار قبهل از ظههور اشهاره دارنهد 
 ای انسانی است.ه ای از عدم رعایت احکام مذهبی و اخالقی و زیرو رو شدن ارزشروایت نمونه

که؛  -بهه دوره آخرالزمهان برنمهی صهرفا   ظلم و سهتم از اول بهود وآنچه قابل  کر است این است 

که گردد همان هت...»)در روایهت آمهده اسهت(  طور  مها َملئی کهه پهر از ظلهم و  ؛ یعنهی، همهان«کی طهوری 
گفهت لذا ظلم و جور چیز دید و تازه جور بود کیف ای نیسهت منتههی شهاید  یهت و شهدت و تفهاوت در 

کههه چههه عههواملی ایههن ظلههم را  ضههعف ظلههم هاسههت. منتهههی مهههم بررسههی عوامههل و علههل ظلههم اسههت 
کمک میتشدید می  کند؟کند و به زیاد شدنش 
هِذی آمده چنین در قرآن  ْع ی الپی َهْم بی اِس ِلَیِذیقی ْیِدی النپی

ی
ْت أ بی سی کی ا  ْحِر ِبمی اْلبی ِ وی رپ اَد ِفی اْلبی سی ری اْلفی هی ظی

ِمَلوا ْرِجَعهونی  عی َهْم یی لپی عی شهود عمهل مهردم  آنچهه دلیهل بهر شهدت یهافتن فسهاد و ظلهم مهی (44)روم:  لی
نمهرود پهر از فسهاد بهود، بعهد از پیهامبر ههم فسهاد  وزمین از اول پر از فساد بود، زمان فرعهون است. 
گسترش این فساد و تباهیادامه دا ههی ها بوده و هستند منت شت زیرا مردم خود عامل وجودی و 
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گسهترش بیشهتری می در آخرالزمان و در عصر غی  این ابهد و عمهده دلهیلش ی گونه معاصی تنهوو و 
که سب  طوالنی شدن مدت نیز شده است.  غیبت امام معصوم معصیت مردم عن اختیار هست 

که همان که زمین پر از فسهاد هسهت، امهام زمهین را از عهدل و داد  لذا نظر روایات این است  طوری 
 .کند می پر

 گیری نتیجه
ههههای دکتههر محمهههدعلی امیرمعهههزی آنچههه در ایهههن نوشهههتار بههه آن پرداختهههه شهههد بررسههی دیهههدگاه

که در واقع آرات و اندیشه آوری،  های او از بین مجموعهه آیهار او جمهع پیرامون مسئله مهدویت بود 
امهام مطرن و در برخی موارد مورد نقد واقع شد ماهیت بحث ایشان در رابطه بها جایگهاه وجهودی 

کالمهی بهود  کیهانی و خارَ از فضهای سیاسهی و  در دایره هستی معرفی امام به عنوان یک موجود 
کاهیههده بودنههد. امهها  کههه شههیعیان جایگههاه ایشههان را در حههد یههک شخصههیت سیاسههی و حکههومتی فههرو 

کالم خود ایشان در برخی از نوشته که در باال هم اشاره شد  همین نظریه با  های او در تعارض بود 
کالمی امام معصوم اشاره مهی یرا در مواردی از آیارش به جنبهز کنهد. امها مهن حیهث  های سیاسی و 

کالمی امام را بیشتر جلوه که فارق از مطال  ایشهان  المجموو ایشان بعد باطنی و  کرده درحالی  گر 
کت  روایی و تاریخی جامعیت ابعهاد وجهودی امهام مشههود اسهت و همهان جایگهاه و  با مراجعه به 
که برای پیامبر غیر از دریافت وحی دارد اعم از قضاوت و حکومت و... امهام ههم همهان  مقامی را 

 شئون را داراست.
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