
 

 

از نگاه  بررسی دیدگاه اتصال قحاوت به حکووت وهدی ووعود؟ع؟
 فریقحن

 1خدامراد سلیمیان
 2نیا محمد کرمی
 3رضا ُاجاق

 21/3/1411 تاریخ پذیرش:      15/2/1411تاریخ دریافت: 

 چکیده
کوودت وهدددی ن وباحددث در وعدارف وهدددوی# بررسدی چگددونگی جهدان پددس از حیتر گهدان یکددی از برجسدته بی

گونی در وندابح روایدی وسدلهانان در بداره چگدونگی جهدان پدس از رحلدت وهددی  ؟ع؟ووعود گونا است" روایات 
کدده سددبب شددده دیدددگاه ؟ع؟ووعددود گونی در ایددندر دسددت اسددت  گونددا گیددرد" هددای  شدددن و  طوالنی»بدداره شددکل 

گوندده« وسددت حکووددت حضددرت بدده قیاوددتیپ کدده ریشدده در دسددته ییها یکددی از  روایددات داشددته و  ای ازاسددت 
گونی روایدات از سدو گوندا کدرده اسدت" فراواندی و  گ ییکهابیش باوروندانی را پیدا  ر از سدوی یدو نبدود پدژوهش فرا

پژوهی دینی# سبب شده تا برخی# این روایات را دستهایه اهداف خود قرار  از وباحث آیندهگر# در این حوزه ید
رو بررسددی تطبیقددی نیریدده هدددف اصددلی وقالدده پددیش دهنددد"هددای نادرسددتی در ایددن زویندده اراندده داده و تبیددین

سدنت اسدت تدا بده قیاودت در ونیووده روایدی شدیعه و اهدل ؟ع؟شدن و اتصدال حکوودت وهددی ووعدود طوالنی
روشن شود از نگاه اسالم به عنوان آخرین دین الهی# پس از ونجی# جهان با چه سرنوشتی روبرو خواهد شد" 

 "رسی روایات ادعایی خواهین پرداختدر این نوشتار# به تبیین و بر
کلیدی  واژگان 
 "سنت# طوالنی شدن حکووت# قیاوت# شیعه# اهل؟ع؟وهدی ووعود

                                                        
 "(kh.salimiam@isca.ac.irدانشیار پژوهشگاه علوم و فرهن  اسالوی قن# ایران) "1

کدددددددددددددددالم اواویددددددددددددددده دانشدددددددددددددددگاه قدددددددددددددددرآن و حددددددددددددددددیث قدددددددددددددددن# ایران "2 )نویسدددددددددددددددنده دانشدددددددددددددددجوی دکتدددددددددددددددری 
 "(karaminia.mohammad@yahoo.com)وسئول(

 ؟ع؟بدداقرالعلوم دانشدگاه اسدالوی کدالم و فلسدفه ارشدد کارشناسددی آووختدهداندش و دو سدطح حدوزوی پژوهشدگر و وحقدق "3
 "ایران قن#
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هشژپو مهدیاه وی

 وقدوه
تددر بددوده# ودددعیان دروغددین# وجددال # ناشددناختهبرجسددتهدر درازای تدداریخ هددر اندددازه وسددانل 

کده خدود را اند" در وسئله وهدویت نیز ههواره ودعیان دروغبیشتری برای ادعای خود یافته یندی 
کدرده ؟ع؟وهدی ووعود کنون وجدود داشدتهوعرفی  کندونی اندد# از صددر اسدالم تدا اندد# اودا در دوران 

گاهی بیشتر وردم نسدبت بده خصوصدیات حضدرت و  این ادعا به سبب روشنگری علهای دین و آ
کهتدر از پدیش خریددار دارد" از ایدن ان رو برخدی وددعیظهور ایشان# تا حدودی رن  باخته است و 

کهتدر بده آنهدا دروغین# به سهت ووضوعاتی در حوزه وهدویت رفته کده ابهدام بیشدتری دارد و  اندد 
 پرداخته شده است تا در سایه این ابهام# باوروندان بیشتری بیابند"

از دیددگاه  ؟جع؟جهان پس از اودام وهددی»رو# وقاله پیراوون پیشینه پژوهش تحقیق پیش
کدددده در آن سددددتایش و ونیدددره قضدددداوی ووجددددود وددددیتددددألیف وحهدددددکاظن رحهددددان« روایدددات باشددددد 

کردن سه نیریه ینو و « جانشدینی اولیدای صدالح»# «رجعدت وعصدووین»سندگان وحترم با وطرح 
# آنهدا را ودورد وداقده و بررسدی قدرار «؟جع؟برپا شدن قیاودت بدا پایدان یدافتن زنددگی اودام وهددی»

از ونیدددر  ؟جع؟از حضددرت وهددددیبدددازنگری در روایدددات جهددان پدددس »انددد" ههچندددین وقالدده داده
که وجده اههیدت ایدن وقالده از « شیعه تألیف وحهد شهبازیان و عزالدین رضانژاد نیز ووجود است 

گروهی از جریان که  های انحرافی در فضدای وهددویت بدا دیدگاه نویسندگان وحترم در این است 
کننددد وتهسد  بده نیریدده وهددیون تدالش نهددوده و  ؟مهع؟رجعدت انهدده اندد تدا دیدددگاه خدود را اثبدات 

کافران وح  را در دوران پس از ظهدور ونکدر شدوند" در ههدین راسدتا بدر اسداس روایدات  وتونان و 
و حکوودددت ایشدددان پرداختددده و از اسدددتدالل برخدددی از  ؟مهع؟شدددیعه بددده اثبدددات دیددددگاه رجعدددت انهددده

 نهاید"جریانات ودعی را باطل وی
کده ایدن تحقیدق بدا رویکدرد رو با سایر وقاالت نوشدته شدوجه تهایز وقاله پیش ده در ایدن اسدت 

سدنت بده بررسدی نیریده طدوالنی شددن و اتصدال هدای شدیعه و اهدلوطالعه تطبیعی ویان اندیشده
پردازد تا برای ههگان)چه شیعه وذهب و چه سدنی به قیاوت وی ؟جع؟حکووت وهدی ووعود

کهل# پس ا که از نگاه اسالم به عنوان دین أ ز ونجی# جهان با چده وذهب( روشن و نهایان شود 
 سرنوشتی روبرو خواهد شد"

کده یکی از بهترین راه بنابراین ها# پژوهش در خصوص بعدد از ظهدور)و نده زودان ظهدور( اسدت 
 وظیفه انجام این ووضون را بر عهده خواهد داشت" رووقاله پیش
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یه در بارهدیدگاه علهاء و باوروندان شحعی   این نظر
کده پدس از وفدات  باورندد باره زودان قیاودت بدر ایدن دان شیعی درو باورون دانشهنداناز  گروهی

 دهد"روزه رخ وی قیاوت بدون فاصله زوانی و یا با فاصله چهل ؟جع؟حضرت قانن
که برای نخستین بار این دیدگاه را به عنوان ی  باور در آثار خود وطدرح برجسته ترین فردی 

 نویسد:وی ؟جع؟پس از وهدی ووعودباره سرنوشت جهان  در وی" استنهوده# شیخ وفید 
واحو ل ّ  دولة  إّّل وا جاَءْت به الر َّ َدْولِة القاِئ ألح ه إن شداَء ا ع ذلدك ، حةع ون قی  بع ِّ اِم ولد

وا كثدر الر
َ
ده لدن یدوَل َترْد به عب القطدع وال جدات، وأ ّنَ

َ
هدذه اّلعودِة ِإّّل قجدَ   یوادّ َّدَيْ اِت أ

، وعُودةع خدروِج هیكون فیووًا خ نَی اوِة بأربعحالق األودواِت، وقحدامع السداعِة للحسداب ا اهلدرجع
 ؛(۳۸۷، ۲ج ش:۴۳۷۲وانجزاِء)وضحّ، 

کدده دربدداره ه کددس دولتددی نخواهددد بددود بددبددرای هددی  ؟جع؟پددس از دولددت قددانن جددز روایتددی 
گر خدا بخواهد و البته به صورت قطعی هن وارد  جانشینی فرزندان ایشان وارد شده است" ا

که وهدینشده است و بیشت رود؛ وگر بعد از از دنیا نهی ؟جع؟ر روایات داللت بر این دارند 
 "های قیاوت رخ خواهد دادچهل روز# هرج و ورج و نشانه

-چهدل روز واندده بده قیاودت از دنیدا ودی ؟جع؟که وهدی ووعدودعلی بن یونس عاولی در این

 گوید:روند# وی
وا قلددت نین ةیددالر نددین بعددّ ع ددر بدداّل وا فالضددة و شدداذة ع ددر اّل  املتددواترة حةحالصددح اتیددللر
 و اهلددرج فهیددا خووددا  ربعددنی إّل الددّنحا وددن میدد  َل  ندده و دولددة القددائ بعددّ  حلدد بأندده رةحال ددا
 ؛(۴۵۲ ،۲ج ق:۴۳۸۴ الساعة... )عاوب نجاط ، قحام و األووات خروج عُوة

که وهدی ووعود ش از چهل روز پدی ؟جع؟در بیشتر روایات صحیحه وتواتره وشهوره است 
-هدای قیاودت پیددا ودیدهدد و نشدانهویدرد و در آن چهدل روز هدرج و ودرج رخ ودیقیاوت وی

 "شود

گزارشی وی فتال نیشابوری  نویسد:در این زوینه ویآورد؛ در 
ّْ  َو  وِ  َقدد ددهع  یرع ّنَ

َ
ِّ  ِ  َْيدد ََلْ  أ ددِة  یَوْهدد ّوَ َحِع  اَوددِة حاْلِق  َقْدددَ   ِإّّلَ  اأْلع ْر

َ
ددونع ی ْوودداً خ نَی ِحددأ دد ِه حددفِ  كع  َو  ْرجع اْدَ

َودددداتع  َُ وِج  َع ددددرع ْوددددَواِت  خع دددداَعِة  اِم حددددقِ  َو  اأْلَ ددددَ اِء  َو  ِلْلِحَسدددداِب  الّسَ ا )فتال  اْلِعْلددددنع  َو  انْجَ َّ ِعْندددد
 ؛(۲۶۶، ۲ش: ج۴۳۷۵نح احوری، 

که وهدی ووعود کندد و فقط چهل روز پیش از رستاخیز رحلدت ودی ؟جع؟روایت شده است 
سدت و نشدانه برانگیختده شددن وردگدان و برپدا شددن گذرد و در آن چهل روز آشفتگی ادر وی

قیاوت برای دریافت پاداش و عقوبت است" در عین حال علن این اوور در پیشگاه خداوند 
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هشژپو مهدیاه وی

 "است

 اعددالم طبرسددی#)طبرسددی #(445ص الفوانددد# کنددز کراجکددی#)کراجکددی ورحددوم نیددز ایشددان از پددس
 #5ج األنهدة# وعرفدة فی الغهة کشف اربلی#)اربلی الفتح ابی ابن #(799ص الهدی# باعالم الوری
کشدف الحدق# أو األربعدون# ص ( و ورحوم خاتون:97ص  ههدین نیدز (497آبادی)خاتون آبدادی# 

 "اندکرده تأیید را دیدگاه

یه در ونابع شحعی وایات وستند این نظر رسی ر  بر
ّ   خع حالّ َ  َقاَل  ّمَ َ وُمع حع

َ
َثَنا:    حدَخلِ  ْحِن  َشاَذاَن  ْحنع  اْلَضْل ع  أ َّّ َسدنع  َحد دال   ْحدِن  َعدِب  ْحدنع  اْ َ

 اْحدنع  َو  َفّلَ
ىِب 
َ
َراَن  أ اِد  َعْن  َْنْ ِّ  َعْن  یَس حِع  ْحِن  مَحَّ ْسدَكاَن  ْحدِن  اِ   َعْدد َحداِن  َعدْن  وع

َ
دلَ  َعدْن  َتْغِلدَ   ْحدِن  أ  ْحدِن  مِی سع

لِ     حقَ  َُ دولع  َقداَل  َقداَل  ،اْلَضداِأِ   َسدْلَماَن  َعدْن   اهْلِ   اِ   َ سع
َ
 : آِلدِه  َو  ِه حدلَ َع  ا ع  َصدّب

َ
ْن  َّل  أ كع درع َحّ ِ

ع
 أ

 
َ
ابع  اَی أ ِّ  الّنَ ْه وا یِحاْْلَ وا: َقاَل . َحَب  :َقالع ّنَ  َفاْعَلمع

َ
دىِت  ىِف  ْدَعثع خ َتَعاَ   اَ   أ ّوَ

ع
دْلَطاناً  أ  َو  َعداِدًّل  سع

ع َيْ  َقاِسطاً  ِإَواواً  ًّل  َو  ِقْسطاً  اأْلَْ َض  ََ ّْ ِلَجْت  َكَما َع ْلهاً  َو  َجْوأاً  وع َو  َو  ،ظع اِسعع  هع ِّ  ِوْن  الّتَ ْلد ِّ  وع  یَوَلد
َس  هع  ،نِی اْ ع د امْسع نْ  َو   امْسِ دهع حكع َّل  تع

َ
ْنحدىِت، أ حداِة  ىِف  َخحدرَ  َّل  َو  كع ، اْ َ هع َّ دونع  َّل  َو  َحْعد داءع  یكع  ِإّّلَ  َدْوَلِتدِه  اْنهِتَ

َحِعنَی  اْلِقحاَوِة  َقْدَ   ْر
َ
 .(۹۵۸، ۲ق: ج۴۴۲۳خْووا)هُ ،  ِحأ

کدده چهددل روز وانددده بدده قیاوددت# دولددت وهدددی روایددت بیددانشددرح روایددت: ایددن  گددر آن اسددت 
که پس از ودوت حضدرت# قیاودت رخ بدهدد؛ به پایان وی ؟ع؟ووعود رسد و این بدان وعنا نیست 

استهرار داشته باشد  ؟مهع؟تواند با حکووت سایر انههوی ؟جع؟که دولت اوام وهدیخاطر اینبه
کده هددف آنهدا واحدد ودیاطدالق ودی ؟جع؟انو به حکووت آنها هن حکووت اوام زود -شدود؛ چدرا 

کده چهدل روز واندده بده قیاودت# اودام از دنیدا باشد" بنابراین از روایت فوق نهی کدرد  توان برداشت 
 رود"وی

کده در های ورسل قرار ودیسند روایت: این روایت در دسته روایت کده ودابین وتلدف  گیدرد؛ چدرا 
شداذن چندد قدرن فاصدله اسدت و سلسدله سدند بدنو فضدلکرده است قرن یازدهن قهری زیست وی

 ذکر نشده است؛ در نتیجه از جهت داللت و سند وخدوش و قابل تهس  نیست"
َثَنا َّّ ْحنع  َحد ّع د مْحَ
َ
ّ   أ د ّمَ َ َكدِن  ْحدِن  َعدِب  َعدْن  ُمع حِ  َعددْن  اْ َ ّ   ْحدِن  ِع کدَر د ّمَ َ ْسدِلِه  ُمع اِ   َعدْن   اْْلع ِّ  ْحددِن  َعْدد

ددلَ  ىِب  َعددْن  یاْلَعدداِورِ  َماَن حسع
َ
اِ   أ ِّ ددةع  ْنَقِطددعع ی َّل  ... َو : َقدداَل  ؟ع؟َعْددد ّعَ َحِعدد ِإّّلَ  اأْلَْ ِض  ِوددَن  اْ ع ْر

َ
 نَی أ

ِفَعدِت  َفِ َذا اَوِة حاْلِق  ْوِم خ َقْدَ   ْوواً خ دةع   ع ّعَ ْغِلدَق  اْ ع
ع
َحدِة  َحدابع  أ ْو دامیإِ  َنْضسداً  ْنَضدعع ی ّل َو  الّتَ دْن  ََلْ  ا ع  َتكع

  َقْددددِ   ِودددْن  آَوَندددْت 
َ
ْرَفدددَع  ْن أ دددةع  تع ّعَ وَلِئدددَك  اْ ع

ع
دددنع  َو  اِ   َخْلدددِق  ِودددْن  ِشدددَرا    أ دددِذ  هع

َ
دددومع  ْن هِی َعَلددد َن خاّل  َتقع

)احن  .(۲۲۹، ۴ش: ج۴۳۵۹باحویه، اْلِقحاَوةع
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کده زودین از حجدت الهدی ذکدر ودی ؟ع؟شرح روایدت: شدیخ صددوق روایتدی را از اودام صدادق کندد 
وقتددی حجددت از زوددین برداشددته شددود# درب توبدده وانددد؛ وگددر چهددل روز قبددل از قیاوددت# خددالی نهددی
کدده بعددد از رحلددت شددود و بعددد از چهددل روز قیاوددت رخ وددیبسددته وددی دهددد" در ایددن روایددت نیاوددده 

فروایددد: حجددت خداونددد تددا چهددل روز دهددد؛ بلکدده اوددام وددیقیاوددت رخ وددی ؟جع؟حضددرت وهدددی
کده آنهدا هدن  ت ندارد؛ چونونافا ؟مهع؟وانده به قیاوت وجود دارد و این با رجعت و حکووت انهه

باشددند و چهددل روز بعددد از رحلددت آخددرین حجددت الهددی# قیاوددت بدده حجددت خداونددد روی زوددین وددی
 "پیونددوقون وی

سددند روایددت: ایددن روایددت از جهددت سددند راویددان حدددیث تددا عبددداهلل بددن سددلیهان العدداوری ثقدده 
-کاواالچددون در اسددناد  نویسددد: ایشددانعبددداهلل بددن سددلیهان وددیاهلل خددویی پیراوددون هسددتند" آیددت

اهلل خددویی# ر طبددق وبنددای آیددت(" لددذا بدد575# 47تددا: ج قددرار دارد# ثقدده هسددتند)خویی# بی اللیااارات
کتدب رجدالی# ایشدان وجهدول هسدتند# در نتیجده روایت فوق وعتبر وی باشد؛ لکدن بدر طبدق سدایر 

گددر وبنددای آیددت کددافی برخددوردار نخواهددد بددود" بنددابراین ا اهلل خددویی هددن روایددت وددذکور از اعتبددار 
که پدس از رحلدت وهددی ووعدودپذیرفته شود# باز هن این روایت داللت نهی قیاودت رخ  ؟ع؟کند 

 دهد"وی
بندددی نهددایی روایددات شددیعه: پیراوددون روایددات وددرتبط بددا وقددون قیاوددت پددس از وهدددی  جهددح
یدت و شود# اودا تنهدا ید  روا# دو وطلب قابل ذکر است؛ اوالم روایات وتعددی یافت وی؟ع؟ووعود

کده آخدرین حجدت الهدی# هن بر وبنای آیتآن ؛ در آن تصدریح نشدده  اهلل خویی وعتبر است و ثانیام
کدده ونیددور وهدددی ووعددود ؟جع؟حضددرت قددانن باشددد# در ایددن صددورت هددن  ؟ع؟اسددت و بدده فددرض 

که وفات بعد از رجعت ودنیر بوده است"وی  توان احتهال داد 

یه سنت پیراووندیدگاه علهاء و باوروندان اهل  این نظر
-در آخرالزوان وورد قبدول علهداء و باورونددان اهدل ؟ع؟وسئله وهدویت و ظهور وهدی ووعود

کدده ایددن اوددر وهددن بدده وقددون وددیسددنت وددی پیوندددد و حضددرت پددس از آن تشددکیل باشددد و وعتقدنددد 
 رود"دهد و س س بعد از چند سال حکووت# از دنیا ویحکووت وی

سنت اخدتالف اسدت" برخدی از آنهدا ویان عالهان اهل ؟ع؟پیراوون جهانک بعد از وهدی ووعود
کده در ایدن قسدهت از وقالده پدیشقانل به وقدون پیوسدتن قیاودت ودی هدا خدواهین رو بده آنباشدند 

 پرداخت"
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هشژپو مهدیاه وی

سدنت دو بدا قیاودت# عالهدان و باورونددان اهدل ؟ع؟درباره ارتباس ظهدور و ودوت وهددی ووعدود
گردیده دسته تقسین که عبارتند ا بندی   ز:اند 

کدده قیاوددت رخ ودی" 4 کدده بددین برخدی بدده بعددد از حیددات حضددرت  دهددد اشدداره داشددتند و وعتقدنددد 
 ووت ایشان و قیاوت فاصله چندانی وجود ندارد؛

که ظهور وهدی" 5 باشدد و های بزرو قیاودت ودیاز جهله نشانه ؟جع؟گروهی دیگر وعتقدند 
اندد# بلکده فقدط بده را بیان نکرده دهد یا خیر؛ وطلبیکه با ورو حضرت قیاوت رخ ویدرباره این

که ظهورک وهدی ووعودبیان این ووضون پرداخته  های بزرو قیاوت است"یکی از نشانه ؟ع؟اند 

کتاب   نویسد:وی عقد الدرروقدس شافعی در 
ّ ّلخحدر ىف عدحش ا حداة  ... و ه   ّدل دلح  عب انقلاء األّخام املاّّخدة، سدی ا  عادّها، مثع

نعهددة طائلة)وقددّ  شددافع ، کهددا و حددنی بعددّها و لددح  ح ة طویلددة و ّل ّّ الّنضخددة األو  ودد
 ؛(۳۴۵-۳۴۹ق: ۴۴۲۸

کدده ایددام وهدیدده بدده پایددان رسددیده و بعددد از آن در زندددگی خیددری """ و آن بیددان گددر ایددن اسددت 
 "زیادی نیست ۀنیست و بین پایان یافتن ایام وهدیه و نفخه اولی فاصل

کتاب   به این صورت وطرح شده است: # ستالی الهیدی الهنتهردر 
كرنددا، وددا حسدد  انإسددُم نخددد و یسدد،حع و املاددّق عددب تقددوم اوددةحالق كانددت إذا  وعددین مفددا ذ
 بدّ : »قدال  نده ؟ص؟الادیب عدن تدواتر: فأجداب ا«عدودی بدّ  كهدا و  ،یغر انإسُم: »؟ص؟قوله

  یدغر هحدف ُمانإسد فد ن هدذا، وقتادا إ  رح دی هدو و «بّ  كها جاخغر عودحس و جا،خغر انإسُم
 ىیید و انإسدُم، ظارحف املاّق أوی  ن إ  غربته ستزداد ح  كذلك ظ حس و الكلهة،  عین

 وددّة و املاددّق، وددّة كددذلك ا ددال جیخدد و ،نیاملسددله نیحدد انإحددن و الضددن تددعول و العددّل،
 ودن األأض عدب جیخد فدُ ود ون، كد  نضد  تأخدذ جدةحط حیدر تأو ذلك بعّ مث ،؟ع؟یسحع
 تقددددوم فعلددددهین ا هددددر، تهتددددارج كهددددا هتدددداأجونی  قددددوام جیخدددد إَنددددا و ذكره،یدددد  و ا  عددددرفی

كن نح احوری،   .(۴۳8، ۴ق: ج۴۴۴۴الساعة...)حا
کدالم رسدول و دین اسالم واقح وی ؟ع؟# عیسی؟جع؟که قیاوت بر وهدیبا این شدود؛ وعندای 

َکها بدأ یعود»که فرووده  ؟ص؟خدا  چیست « اؤلسالم غریب و 
 نویسد:وی وتلف در پاسخ

روایددت وتددواتر اسددت و اشدداره بدده زوددان وددا دارد و اسددالم بدده وعنددای واقعددی غریددب اسددت و بدده 
بیایددد و اسددالم را ظدداهر سددازد و از  ؟ع؟کدده وهدددی ووعددودشددود تددا ایددنغددربتش هددن افددزوده وددی
 ؟ع؟و عیسدی ؟جع؟روند و وضدعیت در زودان وهددیها از بین ویغربت خارج نهاید و فتنه
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کی ودیکند تا اینل اداوه پیدا ویبه ههین ونوا آیدد و جدان هدر انسدان ودتونی را که نسدین پدا
کسدی وی کندد# بداقی نهدیگیرد و  ای انسدان فاسدد واندد" عددهکده خددا را بشناسدد و از خددا یداد 

 ؛ ابدن479ق: :475ادریسدی# پیوندد)حسدنی ودیکده قیاودت بده وقدون انندد تدا ایدنوباقی ودی
 "(5;4ق: 4744اسهاعیل# 

بده عندوان یکدی از  ؟ع؟سنت نیز پیراوون ظهور وهددی ووعدوداء و اندیشهندانی دیگرک اهلعله
کردههای بزرو قیاوت نشانه که از ذکر ت یاد  نهانین و خوانندده را بده ت  آنها خودداری ویاند 

-؛ ابدن7:# 5ق: ج4775؛ سدفارینی الحنبلدی# ::ق: 4755دهین)غفیلدی# ونابح ووجود ارجان وی

؛ قشددددیری 8>9«: الدددف»تدددا ؛ عجیدددری# بی448«: ب»تددددا ؛ عجیدددری# بی694# 8تدددا: ج عربدددی# بدددی
 "(74>5# ح5558# 7ق: ج4745نیشابوری# 

یه در ونابع اهل وایات وستند این نظر رسی ر  سنتبر
" الزوددان پرداختدده شددده اسددتسددنت# احادیددث فراوانددی بدده ووضددون آخددر وجدداوح حدددیثی اهددلدر 

که در انتها و پایان دنیا ههه انسدانقیاوت یکی از اصول اعتقادی وورد اتف هدا بدا اق فریقین است 
صور اول از دنیا خواهند رفت و س س به جهت حسابرسی اعهال انجام شده در دنیا# بدا نفدخ نفخ

گردند" این رویداد عیین# به تصریح خداوند وتعال# فاقد زودان از پدیش اعدالم صور دوم زنده وی
گهدانی  کداوالم آندی و نا ن# ونحصدر در ذات خداوندد وتعدال دهدد و زودان وقدون آرخ ودیشده اسدت و 

 اش پی برد"توان به نزدیکیهای آن ویلکن از نشانه 1؛باشد وی
 ؟ع؟های نزدیکی وقون قیاوت# ظهور وهددی ووعدودسنت# یکی از نشانهبر طبق روایات اهل

که و  رود"دتی پس از ظهور# از دنیا ویاست 
 ،یاملادّ  ّوىت آخر ىف رجی» :قال ،؟ص؟ا  أسول  ّن  عاه، ا  أی یارّر ّحسع  ىب عن و
 تعظدن و ة،حاملاشد تكثدر و صدحاحا، املدال  عطدی و نجا دا، األأض ختدرج و ث،حدالغ ا  هحسقی

كن «)احددداان  و سدددجعا شحعدددی األّودددة، ؛ وقدددّ  ۸۸۲۳، ۸۳َ، ۴ج ق:۴۴۴۴نح ددداحوری، حدددا
 .(۴۹۴ ق:۴۴۲۸شافع ، 

فروودنددد: در پایددان عهددر  ؟ص؟خدددری روایددت شددده اسددت# پیدداوبر خدددا شددرح روایددت: از ابوسددعید
-بخشد" ثروت زیاد ویخیز ویکند# خدا به او باران فراوان و زوین حاصلاوتن# وهدی ظهور وی

                                                        
گهدانی قیاودت و انحصدار دانسدتن وقدت آن بده خداوندد دارد)اعدراف: آیات فراوانی در قدرآن "1 ؛ :;4کدرین اشداره بده وقدون نا

 "(99و76؛ زخرف: :7و74؛ فصلت: 96و66؛ احزاب: 67و64؛ لقهان: 64و9؛ انعام: 88و55حج:  #:47و45یوسف: 
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هشژپو مهدیاه وی

گردد" او هفت یا هشت سال بعد از یابند و اوت اسالوی بزرو ویشود" حیوانات اهلی افزایش وی
 کند"ظهور زندگی وی

که بدا اتهدام  ؟ع؟در این روایت# ظهور وهدی ووعودبنابراین  گردیده است  با پایانک اوت قرین 
 شود"حیات حضرت# وقون قیاوت نزدی  وی

هذا الحدیث صحیح اؤلسدناد# و »نویسد: سند روایت: حاکن نیشابوری در ذیل این حدیث وی
کن حدددا«)السدددند اسدددت# هرچندددد در صدددحیحین نیاودددده اسدددتصدددحیحلدددن یخرجددداه؛ ایدددن حددددیث 

 "(56;;# ح6;# 7ق: ج4744نیشابوری# 
ناا ّّ د، حدد ّّ ّّ ن و ّحددعج حددن عهددر  ّن  وسدد ناا حدد ّّ  احددن عددینی _  حددوبكر ناددا العددُء، ُمّمددّحن حدد

ناا و _ اشحع ّّ د، ح ّّ ناا ،میاحدراه حدن  محدّ حدّناا و انحسدض عدن ،ىیی ناا وس ّّ  ا  ّحدعج حد
ناا و زائدّة،  خجرندا ودو ، حن ّّ ّّ  ،میاحدراه حدن  محدّ حد  فطدر، عدن ودو ، حدن ا  ّحدعج نینحد

ن ودن جدقخ َل لدو: »قدال ؟ص؟الایب عن ا ، عجّ عن حّ ، عن عاصن، عن كّلان املعین ّّ  إّّل  احالد
 ىب)سعسدتا ،  اسدن  حکه اسن و امس ، امسه خواط  حکىت،  ه  م ونوحال ذلك ا  وم لطّولخ
 .(۴۲۸۲َ «:الف»تا ىب ؛ ععحری،۴۲۸۴، ۴۷۵َ، ۴تا: ج ىب

-نقدل ودی ؟ص؟از رسدول خددا ؟ع؟وسعود پیراوون ظهور وهدی ووعدودبنرح روایت: عبداهللش

کدده حضددرت فروودنددد:  گددر از عهددر دنیددا بدده»کنددد  یدد  روز را جددز یدد  روز بدداقی نباشددد# خداونددد آنا
کده نداوش ههانندد ندام ودن اسدت بدر ودردم حداکن شدودگرداندد تدا فدردی از اهدلطوالنی وی «" بیدتن 

کدده تع کنددایی از ایددن روایددت# حتهیددت ظهددور اوددام وهدددیبدددیهی اسددت  رسدداند و  ؟جع؟ را وددیبیددر 
 نسبت به رحلت آن اوام ههام در پایان دنیا ساکت است"

 "(74# 7ق: ج4748داند)ألبانی# سند روایت: البانی این روایت را از جهت سندی صحیح وی
ّمَ  َ َککَنَة، َعِن احِن إسَحاَق، َعن ُمع ضحانع حنع عع َثاا سع َّّ َقحدَرَة َح عدتع حع حِهّ ِ َقداَل: مَسِ

ِّ حِن إحراِهمَی الّتَ
عددمتع اوددر َة الَقعَقدداِع حددِن  ىب َحددَّ ٍد  : إَذا مَسِ ددولع ددَو َخقع ددوَل اِ ؟ص؟ َعددَب امِلاَدددِر َو هع عددتع َ سع : مَسِ ددولع َتقع

)احن حاج ،  اَعةع ِت الّسَ خًدا َفَقّ  َظّلَ ِسَف ِحِه َقر حش  َقّ خع  .(۳۸۷، ۶ق: ج۴۴۲۴ِِبَ
کدده شددنیدم بدداالی ونبددر سددخنرانی وددی ؟ص؟گویددد: رسددول خددداح روایددت: ابوحدددرد وددیشددر کددرد 

که شنیدی لشگری در زوینه فرو رفته در این هنگام قیاودت نزدید  »حضرت فروودند:  هنگاوی 
 «"خودش را افکنده استۀ و سای

 است:« خسف بیداء» ؟ع؟های ظهور وهدی ووعودیکی از نشانه
وی وا َفِ َذا َة اْلَكْعدَ  ش  حَج  ْغزع ن ْیَسدفع  اأَلْ ِض  ِودَن  ّاَء حدحج َكدانع هِلِ ّوَ

َ
ق: ۴۴۲۲َوآِخِرِهْن)خبداری،  بدأ
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 (.۲۴۴۸، ۶۵َ، ۳ج
که سفیانی لشگری را برای وبارزه بدا وهددی -بده سدوی وکده روانده ودی ؟ع؟ووعدود بدین وعنا 

 روند" یاذن خداوند وتعال در زوین فرو ورسند# به دارد و وقتی آنها به سرزوین بیداء وی
ر در زودین# دلیلدی بدر نزدیکدی قیاودت اسدت و کالبته از طرفی بر طبق این روایدت# فدرورفتن لشد

کده قبدل از قیاودت خواهدد بدود" در نتیجده ودی ؟جع؟نیز ظهور حضرت وهدی تدوان بیدان داشدت 
 ظهور دوازدههین اوام# قرین و نزدی  به قیاوت رخ خواهد داد"

: و هذا ؤسناد حسن رجاله ثقدات رجدال الشدیخین غیدر بدن قلت»نویسد: سند روایت: البانی وی
کده اسدناد حددیث حسدن 677# 6ج :ق4748البدانی# «)الحددیثؤسحاق و هو حسن  (" بددین وعندا 

 هستند"
لاغمن عب  قّاواا، فرجعاا فلدن نغدمت شدحئا  ؟ص؟عن عجّا  حن حوالة، قال: بع اا أسول ا 

تكلادددن إ  فأضدددعف عدددهن و »و عدددرف انجادددّ ىف وجوهاددداف فقدددام فحادددا فقدددال:  اللادددن ّل
وا علدهین تكلان إ  الااب فحسدتأنر وا عها و ّل تكلان إ   نضسان فحععع مّث وضدع یدّه « ّل

سدة، فقدّ دندت »عب أ  ، مّث قال:  ّّ یا احدن حوالدة ! إذا أ یدت ارُفدة قدّ نزلدت األأض املق
الّندداب وددن یددّی هددذه إ  الددّ ّلحل و الجُحدد  و األوددوأ العظددام و الّسدداعة خووئددذ  قددرب وددن 

كن نح احوری، «)أ سَ  .(۴۷۴، ۴ق: ج۴۴۴۴حا
گذاشدت# سد س فرودود:  ؟ص؟رسول خدا»گوید: حواله ویشرح روایت: ابن دستش را بر سر ون 

کده دیددی خالفدت در سدرزوین وقددس ندازل شدد در ایدن هنگدام قیاودت بده  یابن حواله ! هنگاوی 
 "«تر استوردم# از دست ون به سر شها نزدی 

و پیوستن یاران خاص به او و نیز بیعت ودردم بدا  ؟ع؟درباره نقطه آغازین ظهور وهدی ووعود
های اسالوی در ایدن های وتعددی ذکر شده و نقطه اشتراک ههه این روایتآن حضرت# حدیث

که اوام وهددی ؛ 44:7# ح646ق: :>46خواهدد شدد)نعهانی# ظهدورش از وّکده آغداز  ؟جع؟است 
کعبده  نیدر وجدود ( و تدا حدد زیدادی نیدز# اتفداق89# 5ق: بداب;475وقدسی شافعی#  کندار  دارد و از 

 گردد"این حرکت بزرو آغاز وی
کدده والحیدده شددد# در روایددت ابددنههددان کدده وقتددی خالفددت در سددرزوین طددور  حوالدده آوددده اسددت 

که قیاوت از دست ون به سر شدها نزدید  تدر اسدت؛ و ایدن وقدس)وّکه( به وقون پیوست# بدان 
ک که قیاوت بسیار نزدی  است و از روایت وذکور چنین برداشت ویوطلب  شدود نایه از این است 

 باشد"که پایان عهر حضرت ووعود وقرون با قیاوت وی
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هشژپو مهدیاه وی

کتددداب  صدددحیح اؤلسدددناد و لدددن »آودددده اسدددت:  الهساااتدردسدددند روایدددت: در ذیدددل ایدددن روایدددت در 
ه قددرین بددودن پایددان تددوان بدد(" در نتیجدده وددی89# 5ق: بدداب;475وقدسددی شددافعی# «)یخرجدداه

کرد  "حکووت وهدی ووعود؟ع؟ با قیاوت تهس  
گذشت# ویبندی نهایی روایات اهل جهح کده در سنت: با توجه به آنچه  توان به ایدن نتیجده 

هدای بدزرو قیاودت دانسدته شدده عنوان یکی از نشدانهسنت# ظهور حضرت ونجی بهروایات اهل
 است"

 ؟ع؟بدن ودرینهای قیاوت ههانند خروج دجال و عیسیکه برخی از نشانهحال باتوجه به این
گفددت بددا پایددان یددافتن عهددر وهدددی ووعددوددهددد؛ وددیرخ وددی ؟جع؟در زوددان اوددام زوددان  ؟ع؟تددوان 

 واند"فاصله چندانی تا قیاوت باقی نهی

یابی و وقایسه دیدگاه شحعه و اهل ز  سنتار
گذشددت# شددیعه و اهددلههددان کدده  کدده در آخرالزوددان طددور  وددردی از نسددل رسددول سددنت وعتقدنددد 

کده بده دنبدال آن# آثدار و برکدات فراواندی پیددا ودی ؟ص؟گراوی اسالم کرد  شدود و پدس از ظهور خواهد 
که پس وفات آن حضرت# وضعیت جهان به چده وندوال رود؛ لکن نسبت به اینودتی از دنیا وی

کدده در ایددن قسددهت ازخواهددد بددود# دیدددگاه گددروه وطددرح اسددت  وقالدده  هددای وختلفددی ویددان ایددن دو 
 رو به ارزیابی و وقایسه آنها خواهین پرداخت"پیش

 سنتاختالفات شیعه و اهل. 1
وهدددن  ۀدر وسدددئل ؟ع؟سدددنت در ووضدددون پدددس از حیدددات وهددددی ووعدددودجهاعدددتک شدددیعه و اهدددل

 باشند" نیر وی دارای اختالف« رجعت»
کده از دنیدا رفتدهشیعه قانل است ی  عده از انسان از قیاودت زندده اندد در آخرالزودان و قبدل هدا 

کده از جهلده آنهدا اهدل شدوند و بده دنیدا برودیوی کده بدرای یداری حضدرت  ؟مهع؟بیدتگردندد؛  هسدتند 
در  1رسدند"نهایندد و پدس از وفدات آن حضدرت# بده حکوودت ودیبه دنیا رجعدت ودی ؟جع؟حجت

کسدانیسنت نهسوی وقابل# اهل کده اعتقداد بده تنها اعتقادی بده رجعدت ندارندد# بلکده در وقابدل 
کتداب پردازندد" نیشدابوری در وقدودهگیدری ودیرجعت دارند به ووضدح چندین  صا ی  وسالنای در 

 نویسد: وی
                                                        

 به جزنیات این وسئله در ونابح پرداخته نشده است" "1
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عد   یّ انجع خرا یقول لقحت جاحر حن خع و الراحی قال: مسعت جر َثاا  حوغسُن ُمهّحن عهر َّّ ح
كدان خد ون  كتد  عاده  َثاا فلن ا َّّ َثاا ا هحدّی َحد َّّ َثین سدلهة حدن شدجح  َحد َّّ بالرجعدة و حد

كان الااب یلهون عن جاحر)ق حری نح احوری،   .(۲8، ۴ق: ج۴۴۴۲سضحان قال 
کده احادیدث جدابربن یزیدد جعفدی بده دلیدل اعتقداد بده رجعدت از در این وقدوه تصریح وی شود 

 شود"دور خارج وی
 کند:جراح نیز نقل وی

كلاا)مهان: -۴۴ ،۴ج مسعتع جاحر یقول عاّی سجعون  لف حّیث عن اىب جعضر عن الایب 
۴۳). 

که جراح نقل وی که از جدابر شدنیده اسدت وحتوای این روایت در بردارنده این نکته است  کند 
کده آن ؟ع؟گفت نزد ون هفتداد هدزار حددیث از اودام بداقرکه وی کدرده  ؟ص؟هدن از پیداوبراسدت  نقدل 

گذاشتهاست؛ لکن ایشان را به کنار   اند"خاطر اعتقاد به رجعت# 
کرده است:سنت را ایناه رجعت در ونیووه فکری اهلعالوه طباطبایی نیز جایگ  گونه بیان 

خدق وتدواتر  ؟جع؟غحر ال حعة و هن عاوة املسدلهنی و إن  ذعادوا بظادوأ املادّّی  ووه بطر و ر
وا القدول ادا ودن فتّصدات ال دحعة)طجاطجا ، ، لكامن  نكدروا ؟ص؟عن الایب ّّ الرجعدة و عد
 ؛(۵۵۸، ۴۵ق: ج۴۳۶۵

گ غیرشیعه# اهل طور وتدواتر از را بهاعتراف و آن ؟جع؟رچه به ظهور حضرت وهدیتسنن# ا
کرم کرده و قول به آن ؟ص؟پیاوبر ا کردند؛ لکن رجعت را انکار  های شدیعه بدر ز ویژگیرا ا نقل 

 اند"شهرده

سدنت# شددیعه در طدول تدداریخ رجعدت را از وسددّلهات دانسدته اسددت و اودا در وقابددل جهاعدت اهددل
گدداهی ایددن اعتقدداد را بدده  2و یددا وتددواتر 1ن ایددن وسددئله را وتیددافرعلهدداء دیددن روایددات پیراوددو و حتددی 

کرده  نویسد:باره وی اند" شیخ وفید در اینعنوان ضروریات وذهب طرح 
کثیری از وردگان پیش از روز قیاودت بده دنیدا بداز ودی که عده  -اواویه بر این أور اتفاق دارند 

                                                        
کده رتبده آن از خبدر صدحیح بداالتر و بنفسده ه حدیث وتیافر# از اصطالحات ب "1 کدار رفتده در علدن حددیث بدوده و بده خبدری 

گفتدده وی وفیددد علددن عددادی یددا عقلددی شددود)پایگاه ودددیریت اطالعددات علددوم اسددالوی# برگرفتدده از وقالدده حدددیث  باشددد# 
 "وتیافر(

کده  "2 کده در سلسدله سدند آن ههده راویدان تدا شدخن وعصدوم در هدر طبقده بده تعددادی باشدد  حدیث وتواتر# حدیثی است 
خبدر آنهدا ووجدب علدن و یقدین اوکان توافق عهدی آنها بر نسدبت دادن دروغ بده وعصدوم بده طدور عدادی وحدال باشدد و 

 "(>45گردد)حریری# فرهن  اصطالحات حدیث# ص
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هشژپو مهدیاه وی

 "(79تا:  است)وفید# بیرجعت اختالف گردند# هرچند ویان آنان در وعنی 

کده قاندل بده ضدروری بدودن رجعدت اسدت# ودیهن کسانی  -چنین ورحوم عبداهلل شبر از جهله 

 آورد:
ر#  رجعت از اجهاعات شدیعه اسدت و بلکده از جهلده ضدروریات ودذهب حقده شدیعه هست)ُشدّبَ

 "(:>5تا:  بی

کده رجعد که برخی از وتکلهین شیعه قانل بدر ایدن وطلدب هسدتند  گفته نهاند  ت حدق اسدت و نا
بداره اندد" ورحدوم شدیخ صددوق در ایدننسبت به اجهاعی یا ضروری بودن آن وطلبی بیدان نکدرده

 گوید:وی
کده حدق کده برگشدتن بده دنیدا حدق اسدت  تعدالی؛ در قدرآن اعتقاد وا در باب رجعدت ایدن اسدت 

کدده بیددرون رفتنددد از دیارشددان و آنآیددا ندیددده»کددرین فروددوده اسددت:  هددا ای بدده سددوی آن قددوم 
کده بهیریدد# بداز زنددهبودند از ترس ورو# پس خداوند به آنچندین هزار وی شدان ها فرودود 

که رجعت در اوت577بقره: «)نهود""" گذشته بدوده اسدت و ( پس به صحت پیوست  های 
کرم گذشدته ودییابدد در ایدن اودت وثدل آنفروودندد: وقدون ودی ؟ص؟پیاوبر ا بدوده چده در اودن 

 "(6:-9:ق: 4747است)ابن بابویه# 

گذشت وی که رجعدت از جهلده وعتقددات خاصده شدیعیان با توجه به آنچه  گرفت  توان نتیجه 
-وارد شدده اسدت و دربداره جزنیدات آن نهدی ؟مهع؟باره روایات وتدواتری از وعصدوویناست و در این

روایدات وتعددددی  ؟ع؟و اودام حسددین ؟ع؟تدوان نیدر قطعددی داد؛ ولدی نسدبت بدده رجعدت اوددام علدی
خداطر چندین که اعتقادی به ایدن آودوزه ندارندد# شدیعیان را بدهسنت عالوه بر ایناهل وجود دارد و

 نهایند"اعتقادی وذوت وی
کات شیعه و اهل. 2  سنتاشترا

گذشددت# بددا توجدده بدده برخددی از احادیددث و دیدددگاه تددوان هددای وددذکور# وددیاز آنچدده در ایددن وقالدده 
که جهاعت شیعه و اهل ضون ارتبداس رحلدت اودام وهددی؟جع؟ هاتی در باب ووسنت# از ج گفت 

که این  در وقاله پیشو قیاوت   رو به بررسی آن خواهین پرداخت"با یکدیگر اشتراک دارند 
که ظهور شخصی از اهل در آخرالزودان  ؟مهع؟بیدتعقیده وسلهانان در طول دوران بر این است 

-گدردد" هدندیدن ودیو قبل از قیاوت# ضروری و قطعی است و با آودنش ووجدب تقویدت و تأییدد 

ای بدرای وقدون قیاودت اسدت و تدا زودانی ظهدور صدورت نگیدرد# قیاودت چنین ظهور ایشان وقدوده
 واقح نخواهد شد"
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کرم  فرواید:وی ؟ص؟پیاوبر أ
تقوم الساعة حىّت  ُ األأض ظلها و جوأا و عّونا مث یرج ون  ه  حکىت ون میُها قسدطا  ّل

كها ولئت ظلها و  كن نو عّّل   ؛(۸۶۶۹، ۶88َ، ۴ق: ج۴۴۴۴ح احوری، جوأا)حا
بیت ون#  که زوین پر از ظلن و جور و دشهنی شود و س س از اهلشود تا اینقیاوت برپا نهی

که زوین را پر از عدل و قسط ویشخصی ظهور وی که پر از ظلدن و جدور کند# ههانکند  گونه 
 "شده بود

که حضرت فروودند:نیز وارد شده  ؟ع؟روایتی با ههین وضهون از حضرت اویر  است 
كهدددا ولئدددت  ًُ ودددن  هددد  حکدددىت میل هدددا عدددًّّل  لدددو َل خجدددق ودددن الدددّهر إّل خدددوم لجعدددث ا  أجددد

 ؛(۹۷۵، ۲ق: ج۴۴۲۴جوأًا)اربب، 
گر باقی نهاند از روزگار وگر ی  روز# خدا حتهام وردی از اهل انگیدزد تدا زودین را بیت ورا برویا

کند# هن  "ده باشدکه از ستن پر ش چناناز عدل ُپر 

قیاودت رخ  ؟ع؟که چهدل روز پدس از وفدات وهددی ووعدوددر ونابح شیعه# روایاتی وبنی بر این
کده پدس وی که از جهت سندی ضعیف بودند و در برخی از احادیدث آودده بدود  دهد# وجود داشت 

کده بده ایدن روایدات در ابتددای وقالده پدیشاز آخرین حجت الهی# قیاوت واقح وی رو بده آنهدا شود 
 اختین"پرد

کنددد پددس از پایددان یددافتن عهددر در ونددابح روایددی اهددل کدده بیددان  سددنت نیددز روایتددی وجددود نداشددت 
 شود"قیاوت برپا وی ؟ع؟وهدی ووعود

کرد:سنت را ویهای شیعه و اهلبنابراین وجه اشتراک روایت  توان به نحو زیر ساواندهی 
کده ظهدور وقدودهو برپدایی قیاودت وجدود دار ؟جع؟ای بین ظهور حضرت حجدترابطه_  ی د 

 قیاوت است؛

ووددرج اسددت؛ بددا ایددن سددنت و شددیعه# احادیددث هددرجیکددی دیگددر از نقدداس وشددترک روایددات اهددل_ 
که در ونابح شیعی# سند این نون روایات ضعیف و قابل استناد نیستند# لکن برخی از آنها  تفاوت 

 باشند"ویسنت از اعتبار سندی خوبی برخوردارند و قابل تهس  نیز در ونابح اهل

یه  این وقاله گاندر نگاه نگارند )رحلت اوام وهدی؟جع؟ و قحاوت(اشکاالت وارد بر این نظر

 اشکال اول
که از وسّلهات شیعه دانسته شده اسدت# ونافدات دارد" لدذا از آن -این دیدگاه با وسئله رجعت 
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هشژپو مهدیاه وی

که اعتقاد به رجعت در ویان شدیعه# وسدئله کده در تدوان ایدن دیدداسدت# نهدی بددیهیای جا  گاه را 
 گیرد# پذیرفت"تقابل با آن قرار وی

 پاسخ اشکال اول

که باید این سه حوزه از یکدیگر تفکی  شوند:  وسئله رجعت در سه حوزه قابل طرح است 
کنندددگان وشخصددام چدده  کدده رجعددتنیددر از ایددن حددوزه نخسددت# اصددل وسددئله رجعددت اسددت صددرف

جنبده از وسدئله رجعدت بدا روایدات وتدواتر  نهایندد" ایدنکسانی هستند و برای چه هدفی رجعت وی
 رو ههواره وورد اجهان علهای شیعه بوده و قابل انکار نیست"قابل اثبات است" از این

نیر  کنندگان است" صرف یا الاقل برخی از ایشان# در زوره رجعت ؟مهع؟حوزه دوم# رجعت انهه
گرچدده بددا روایددات نهاینددد" ایددن جنبدده از وسددئله رجکدده بدده چدده هدددفی رجعددت وددیاز ایددن عددت نیددز ا

 "شود؛ لکن وورد اجهان علهای شیعه نیستوتعددی تأیید وی

یددا الاقددل بخشددی از ایشددان# بدده هدددف حکووددت پددس از اوددام  ؟مهع؟حددوزه سددوم# رجعددت انهدده
گر چه شواهدی از روایت دارد؛ اوا نده ؟جع؟زوان تنهدا ودورد اجهدان است" این حوزه از سخن نیز ا

که الاقل تدا قدرن ندوزدهن# حتدی دیددگاهی وشدهور هدن  دانین ونیست؛ بلکه وی قابل اثبات است 
 نبوده است"

که در بحث رجعت# اجهاعی است# حدوزه نخسدت؛ یعندی اصدل وسدئله بنابراین تنها حوزه ای 
کده نهایند و از آنکه چه اشخاصی و به چه هدفی رجعت وینیر از اینباشد" صرفرجعت وی جا 

تدا قیاودت# تنهدا بدا حدوزه سدوم از بحدث رجعدت ونافدات دارد#  ؟جع؟دیدگاه حکووت اوام وهدی
که این دیدگاه با هی  دیدگاه اجهاعی در ویان علهای شیعه تنافی ندارد"پس روشن وی  شود 

 اشکال دوم
کده بیشدتر روایدات  ؟جع؟در بیان هواداران دیدگاه حکووت اوام وهدی تدا قیاودت# ادعدا شدده 

# 5ج ش:46:5چهدددل روز پدددیش از قیاودددت دارد)وفیدددد#  در ؟ع؟ووعدددودداللدددت بدددر وفدددات وهددددی 
گونده نیسدت و کده حقیقدت ایدنو حدال ایدن اندد( و نیر خود را وستند به ایدن روایدات دانسدته:;6

کثرت# قابل وقایسه با دیگر روایات نیست"  روایات رجعت از نیر 
 پاسخ اشکال دوم

کدده تنهددا دسددته سددوم بددر  دانددینوددی بددرای  ؟مهع؟رجعددت انهددهروایددات رجعددت سدده دسددته هسددتند 
کهتری را شاول وی گدر حکووت داللت دارند و این دسته از روایات بخش  شوند" به ههین دلیل ا
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که سرنوشت جهان را ترسین وی تدوان روایداتک کنند با هن وقایسه نهایین؛ نهدی بخواهین روایاتی 
 ر دانست"های دیگپس از رجعت را بیشتر از روایات دیدگاه ؟مهع؟بیانگر حکووت انهه

که بیشتر روایات و ونابح و آثار وربوس که قرانن وتعددی وجود دارد وبنی بر ایننکته دوم این
اندد؛ به رجعت به دست وا نرسیده اسدت" برخدی از علهدا نیدز بده توضدیح ایدن نکتده تصدریح نهدوده

 گوید:باره وی چه وحهدتقی وجلسی در اینچنان
کیددعه هددر یو علهددات قدددوات شدد کددردهیتددابی تصددنك در رجعددت  خ یخ طوسددی و شددیانددد و شدد ف 

کتب علهاء ش کتدب اینجاشی هر دو در فهرست  کدردهیعه در ضهن ذکدر  کده لده  شدان ذکدر  اندد 
کتدددب چ کددده زیدددکتددداب فدددی الرجعدددة و از آن  کتددداب بدددوده اده از صدددد هدددزار یدددزت نهاندددده اسدددت 

 "(548# 9ج ق:4747است)وجلسی# 

ودا نرسدیده و از ویدان رفتده اسدت" ایدن در حدالی بنابراین بیشتر روایات در این زوینه بده دسدت 
که به دست وا نرسیده است؛ در ورنا و ونیر قدوای شیعه بوده و قطعام بررسی آنان  است روایاتی 

کثددرت روایددات حکووددت حضددرت وهدددی و حکددن تددا چددل روز پددیش از قیاوددت# از  ؟جع؟شددان بدده 
گذشت بیش از هدزار سدال و از دسدت رفدتن بیشدتر روایدات در ایدن زوینده#  بررسی و حکن وا پس از 

 تر است"به واقعیت نزدی 

 گحرینتحجه
وطدالبی ارانده شدد" نیریده  ؟ع؟در این پژوهش پیراوون سرنوشت جهان پس از وهدی ووعود

طددوالنی شدددن حکووددت حضددرت ووعددود و اتصددال آن بدده قیاوددت# طرفدددارانی را در ویددان شددیعه و 
تدا چهدل روز پدیش از قیاودت از قدوت و  ؟جع؟انسدنت دارد" دیددگاه تدداوم حکوودت اودام زوداهل

 استحکام بیشتری)هن از نیر ادله و هن از نیر باوروندان به آن( برخوردار است"
کدده اشددراف بیشددتری بدده روایددات وددورد نیددر از نیددر ادلدده# بدده دلیددل ایددن کسددانی  کدده بدده شددهادت 

که به دست وا نرسیده اسدت در اختیدار آداشته ندان بدوده# بیشدتر روایدات# اند و بسیاری از روایاتی 
انددد؛ تددا چهددل روز پدیش از قیاوددت داللددت داشددته ؟جع؟بدر زنددده بددودن و حکووددت حضدرت وهدددی

کدده دسددت کددن تددا قددرن دوازدهددن# دیدددگاه وشددهور در ویددان لکددن از نیددر باوروندددان وشددخن شددد 
دانشهندان شیعه# ههین دیدگاه طوالنی شدن حکووت و اتصال به قیاوت بوده است" حتدی بده 

کده صدریحام قاندل بده ایدن توان در ویان عالهان صاحبدرت وین کسی را یافت  نیر در این حوزه# 
الدددین طبسددی( اهلل شددیخ نجددننیددران وعاصددر حددوزه وهدویت)واننددد آیددتباشددد" برخددی از صدداحب
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هشژپو مهدیاه وی

تددرین دیدددگاه در ایددن  روز پددیش از قیاوددت را وحتهددلتددا چهددل ؟جع؟دیدددگاه حکووددت اوددام زوددان
که این دیدگاه از قوت بیشتری برخوردار بوده و قابل بنابراین به نیر وی 1"اندزوینه دانسته رسد 

 باشد"دفان وی

 ونابع
کرین  قرآن 

# بیروت: انتشارات وکتبة التربیدة الهیدی؟ع؟ حقیق  ... الخراف ق(# 4744اسهاعیل# وحهد)ابن "4
 االسالویة"

# تهددران: انتشدارات دارالکتددب  الادین و تهااام النعهاکهاالش(# >468علددی)بدنبابویده# وحهدددابدن "5
 اؤلسالویة"

کنگره شیخ وفید"إعتقادات اإلواوی ق(# 4747علی)بنبابویه# وحهدابن "6  # قن: 
 جا: انتشارات وتسسة الرساله"# بیوسندق(# 4754حنبل# أحهدبن وحهد)ابن "7
 نا"# قاهره: بیفتوحات وکیهتا(# الدین)بیعربی# وحیابن "8
 # قن: انتشارات الشریف الرضی"کشف الغه  ف  وعرف  ام ه (# ق4754عیسی)بناربلی# علی "9
# سلسااال  امحادیااث الصااا ی   و شااا   واان فقییاااا و فوا ااادهاق(# 4748البددانی# وحهدناصدددرالدین) ":

 ریاض: انتشارات الهکتبة الهعارف للنشر و التوزیح"
 جا: انتشارات دارطوق النجا "# بیص ی  بخاریق(# 4755اسهاعیل)بخاری# وحهدبن ";
# بیدروت: انتشدارات الهساتدرد علا  الصا ی ینق(# 4744حاکن نیشابوری# وحهد بن عبدداهلل) ">

 درالکتب العلهیة"
 # تهران: هجرت"فرهنگ اصبالحات حدیثش(# 4;46حریری# وحهدیوسف) "47

# بیدروت: انتشدارات عدالن الهیادی الهنتهار؟ع؟ق(# :475ادریسی# عبداهلل بدن وحهدد) حسنی "44
 الکتب"

# نجددددف: کشاااف ال اااا  او امربعااااونق(# 4759صددددادق بددددن وحهدرضددددا)آبدددادی# وحهد خاتون "45
 انتشارات ورکز الدراسات التخصصیة فی اؤلوام الههدی؟جع؟"

 نا"جا: بی # بیوعةن رجال ال دیثتا(# خویی# ابوالقاسن)بی "46

                                                        
 ر"ک: طبسی# درس خارج وهدویت# حوزه علیهه قن" "1
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# بیددددروت: انتشددددارات داوودساااانن ا اااا تددددا(# سجسددددتانی# أبددددوداوود سددددلیهان بددددن األشددددعث)بی "47
 دارالکتاب العربی"

لواوع ام وار البییا  و ساواطع امسارار امثریا  لشارح الادرة ق(# 4775الدین)رینی الحنبلی# شهسسفا "48
 # دوشق: انتشارات وتسسة الخافقین و وکتبتها"الهضی  ف  عقد الفری  الهرمی 

ر# سیدعبداهلل)بی "49  جا: انتشارات أنوار الهدی"# بیالدینح  الیقین ف  وعرف  اصولتا(# ُشّبَ
جدا: انتشدارات وکتبدة النشدر # بیالهیاان ف  تفسیر القر نش(# 4698وحهدحسین)طباطبایی#  ":4

 االسالوی"
-# قدن: انتشدارات وتسسدة آلاعالم الوری بااعالم الیادیش(# 46:9طبرسی# فضل بن حسن) ";4

 البیت؟مهع؟"
# در  خااارج ویاادوی   ومااعی  جیااان پاام از اوااام ویاادی؟ع؟ش(# 4>46الدددین)طبسددی# نجددن ">4

 ویت"قن: ورکز تخصصی وهد
الصارا  الهساتقین إلا  ق(# 7;46عاولی نباطی# علی ون وحهدبن علی بن وحهدبن یونس) "57

 # نجف: الهکتبة الحیدریة"وست ق  التقدین
 نا"جا: بی # بیک اب الهیدی و فقه اشرا  الساع # «(الف»تاصالح)بیبنعجیری# عبداهلل "54
ل احادیااث الفااتن و الهالحاان و وعااالن و ونااارات فاا  تنلیاا# «(ب»تدداصددالح)بیبددنعجیددری# عبددداهلل "55

 نا"جا: بی # بیاشرا  الساع  عل  الویا ع و ال وادث
# عربسددتان: انتشددارات وزار  الشددئون اشاارا  الساااع ق(# 4755بددن سددلیهان)غفیلددی# عبددداهلل  "56

 اؤلسالویة و األوقاف و الدعو  و اؤلرشاد"
# قن: انتشارات تعهینروم  الواعهین و بصیرة الهش(# 46:8فتال نیشابوری# وحهدبن أحهد) "57

 رضی"
 # قاهره: دارالحدیث"ص ی  وسلنق(# 4745قشیری نیشابوری# وسلن بن حجاج) "58
 # قن: انتشارات دارالذخانر"کنا الفوا دق(# 4747کراجکی# وحهدبن علی) "59
# تهران: دار ؤحیا تدرال البیان ف  اخبار صاحی الاوان؟ع؟ش(# 4695گنجی# وحهدبن یوسف) ":5

 بیت؟مهع؟" أهل
 # قن: اسهاعیلیان"لواوع صاحبقرا  ق(# 4747وحهدتقی)وجلسی#  ";5
# قددن: اإلرشاااد فاا  وعرفاا  حةااج اى علاا  العبااادش(# 46:5وفیددد# وحهدددبن وحهدددبن نعهددان) ">5

 انتشارات دارالهفید"
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هشژپو مهدیاه وی

جددا: # بددیاوا اال الهقاااالت فاا  الهااذاهی و الهختاااراتتددا(# وفیددد# وحهدددبن وحهدددبن نعهددان)بی "67
 لشیخ الهفید"انتشارت الهوتر العالهی اللفیة ا

# قددن: عقااد الاادرر فاا  اخبااار الهنتهاار؟ع؟ق(# ;475وقدسددی شددافعی سددلهی# یوسددف بددن یحیددی) "64
 انتشارات وسجد وقدس جهکران"

 # تهران: انتشارات صدوق"ک اب الغیبهق(# :>46نعهانی# ابوعبداهلل وحهدبن ابراهین) "65
 "وا # قن: دلیلک اب سلین  ن ییم الیالل ق(# 4756هاللی# سلین بن قیس) "66
 




