
 

 

و شیپ یها چالشبررسی   هنگام ظهور ؟ع؟در شناخت اوام زوان یر
 1سعید بخشی
 2مجتبی خانی

 31/3/1411تاریخ پذیرش:    21/1/1411تاریخ دریافت: 

 چکیده
 که ذهن انسدان را بده خدود وشدغول ی استاز وسانلدر هنگام ظهور  ؟ع؟کیفیت و چگونگی شناخت اوام زوان

کده چالش ودی در نگاه اول و والحیه برخی روایات به نیر "کند وی برخدی از  بداره وجدود دارد هدایی در ایدن رسدد 
گرایدی# تکثدر جبهده حدق و  عبارتندد از نددای شدیطان# شد # انکدار و ارتدداد# عالهدان سدوء# حدسهدا  این چالش

کدهباطل و ودعیان"  روشدنتر از  ؟ع؟ودر اودام زودانا»گویندد:  ودی تبیین صحیح وفاد روایات وذکور و نیز روایداتی 
کاسدتن چدالش«خورشید است در  ؟ع؟هدا# اویدبخشدی و تسدریح در شدناخت اودام زودان ؛ نقش قابل تدوجهی در 

کتابخانده کوشدیدین بدا وندابح  ای ووجدود بده بررسدی و تحلیدل ووضدون ودورد  هنگام ظهور دارد" در این تحقیق 
 "تحقیق ب ردازین

کلیدی  واژگان 
 "وضوح اور# وعجزات گرایی# # ش # انکار# حس؟ع؟اوام زوان تچالش# عصر ظهور# شناخ

 وقدوه
و عدددم اتصددال ظدداهری و وحسددوس او بدده حجددت  ؟ع؟بددا توجدده بدده غیبددت طددوالنی اوددام زوددان

کده ودردم و وسدلهانان بد ودی قبلی# در نگاه اول به نیدر ظهدور اودام  ویدژه شدیعیان در هنگدامه رسدد 
خواهندد شدد" از طدرف دیگدر تجربده تداریخی و  # نسبت بده شدناخت ایشدان دچدار چدالش؟ع؟زوان

هددن در سددطح جهددانی دارای ودددعیان فراوانددی  اواوددت و رهبددری آنوسددئله  دهددد وددی کنددونی نشددان
                                                        

ا" 1 کدالم و عضدو هیئدت علهدی وتسسده آیندده روشن)پژوهشدکده وهددویت( قدن#  فار  التحصیل سطح چهار ورکز تخصصی 
  "(saeid1389ba@gmail.com) )نویسنده وسئول(ایران

  "(mojtabakhani455@gmail.comپژوهشگر وتسسه آینده روشن)پژوهشکده وهدویت( قن# ایران)" 2



ال 
س

دهم
یاز

 
اره 

شم
 ،

41 ،
ان 

بست
تا

141
1

 

 

 

037 
 
 

هشژپو مهدیاه وی

کدار دشدواری  است؛ از این رو اثبات اینکده شدخن خاصدی اودام ونصدوب از ناحیده خداوندد اسدت# 
کده اوسدئله  اسدت" ایدن دعدای وجدود ونجدی در اختصداص بده شدیعه نددارد بلکده هدر دیدن و آنیندی 

کدددام دلیددل ثابددت آخرالزوددان دارد بددا چددالش وددذکور وواجدده اسددت؛ ایددن کجددا و بددا   کدده دینددداران از 
که این شخن خاص وصداق ونجی است نه دیگری  وی  نهایند 

عصدر غیبدت شد  و انکدار و ارتدداد برشدهرده هدای  در روایات وتعدد از جهله وشکالت و چالش
( و نیدز ظداهر برخدی از روایدات# بده تیددوازده روا 479-476# 5جش: 8>46 #یرباقریر"ک: وشده)

کشدیده ای  هچالش ودذکور داودن زده و چهدر آویختده بدا شدبهه و غبدارآلود از زودان ظهدور بده تصدویر 
و در هنگدام ظهدور  بتیش  و انکار در عصر غ أس#یههچون  یوذکور آثار سون یها چالشاست" 
هددا# در وقابلدده بددا وشددکالت  هدا و روایددات داّل بددر چددالش و تبیددین و بررسددی چددالش گذارنددد وددی بده جددا

 وذکور راهگشاست"
گر تب نیابنابر کده اودر اودام و اواودت او روشدن نییا  دیدقابدل شد  و تردریو غ دیتدر از خورشد شود 
و سدبب  نیآفر بخش# حرکتدیو ظهور او بتیوشتاقان حضرتش در عصر غ یتواند برا وی است#
داشدته  یرا در پد یسداز نهیانتیار و زووسئله  تر شدن آنها در وصهن جهیباشد و در نت شترینشاس ب
 "باشد

ونیور از چالش در این وقاله وعنایی اعن از هرگونه وعضل# وانح# درگیدری و زد و خدورد اسدت 
کشدتی اسدتعهال شدده اسددتزد و خدوردچنانچده در لغدت نیدز بدده وعدانی  )دهخدا# # جددال# تددالش# 

 ش: ذیل واژه چالش("::46

 ها  چالش
 :بر چند دسته قابل تقسین استها  از ونیر روایات# چالش

 چالش ندای شیطان. 1
کددده از سدددوی شدددیاطین بدددرای هدددای  تدددرین چالش یکدددی از جددددی هنگدددام ظهدددور# چالشدددی اسدددت 

 پذیرد" وی وخدوش ساختن وجهه حق و برای وشتبه ساختن اوور# صورت
وبنددی بددر ظهددور حجددت خدددا و ندددای آسددهانی  وقددون ۀلئدر روایددات وتعددددی# بعددد از طددرح وسدد

که شیطان نیز در ههان روز یا پایان آنروز ندا در  #یرباقریر"ک: ودهد) وی حقانیت او# آوده است 
 فروود: ؟ع؟اوام صادقبه عنوان نهونه  (تیروا 45 #9;4-499# 7ش: ج8>46

ز حتهی اسدت# ین ؟جع؟ز از عالوات حتهی است# و خروج حضرت قاننی""" ندات آسهانی ن
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کندد یدکردم: ندات آسهانی چگونه اسدت  فرودود:  عرض ك وندادت در اول روز از آسدهان نددا 
که: عثهان یانش رستگارانند# فروود: و یعید علی و شیکه: بدان کند  ك ونادت در آخر روز ندا 

 "(647# ; ج ش:4698)کلینی# انش رستگارانندیعیو ش

 1"روایت از نیر سند و وصدر وعتبر است
 "(787و  768ق: 4758 طوسی#م به قرینه روایات وتعدد# شیطان است)ونیور از ونادی دو

گو  د:یدر روایت دیگری داود بن فرقد 
گویث را شددنین حدددیدده ایددوددردت از عجل کدده  نددد: )در هنگددام ظهددور( در اول روز ونددادت ندددا ید 
گاه باش که فالن فرزند فدالن و پیکند: آ  گدر نددایروانش رسدتگارانند# و در آخدر روز وندادت دیدد 
گاه باش که عثهان و پیکند: آ گفدت: در اید  ن صدورت ودا یدروانش رستگارانند  آن ورد عجلی 

کدددام راسددتیندددان کدده  گفددت: تصددد ن  کدددام دروغگددو  در پاسددخ  کنددد آن را)و یگددو اسددت و  ق 
که پ  ش را از دروغگو بشناسد( آنیراستگو  2"هان داردین ندا بدان ایش از ایکس 

گذشته ب العاده بودن# ندای شیطان است زیرا ندای  ایت دوم# خارقویژه روه ظاهر دو روایت 
گون که اورای  هدوم به   شود" وی بر وتونان وشتبه است 

در روایددت دوم راوی نگددران تشددخین حددق در زوددان وقددون ندددای آسددهانی اسددت" از ایددن نکتدده 
که حداقل برای برخی از شیعیان این وی استفاده ده وورد چالش فکدری و دغدغده بدووسئله  شود 
 است"

ن یزرار  بدن أعد بده وضدوح تبیدین شدده اسدت" ؟ع؟اودام صدادق عهق چالش در پرسدش زراره از
 د:یگو

کدده چگونده بددا او جندد  ودی ؟ع؟بده اوددام صدادق کددردم: """ در عجدبن از قددانن  کننددد بددا  عددرض 
کدده وددی یوجددود آنچدده از شددگفت کدده از ین سدد اهیننددد وثددل فددرو بددردن زوددیب ها  ان را# و آن صدددا 

که ندایکند تا جا طان آنان را رها نهییپس فروود: شآسهان است   کده  چندان کند# هدن وی ی 
                                                        

ددُدْبُن " 1 دددیدددْح یُوَحّهَ بک
َ
ددداٍل َعددْن أ ددٍد َعدددنک اْبدددنک َفّضَ ْحَهدددَدْبنک ُوَحّهَ

َ
دددیَجهک  یی َعدددْن أ ْبنک َعلک دددک ددد یَلدددَة َعدددْن ُوَحّهَ ْعُت  یاْلَحَلبک َقددداَل َسدددهک

اهللک  َباَعْبدک
َ
 """ ُقولی ؟ع؟أ

هر سده از بزرگدان و بده اتفداق   یالحلب یوحهدبن عل ی و أحهدبن وحهد)بن عیسی اشعری( ویحیوحهدبن  از نیر سندی 
گرچدده وددورد تضددعیف  بددن وفضددل (687 #یالطوسدد ر"ک: رجددال)بددن فضدال یانددد و بددرای وثاقددت حسددن بددن علدد ثقده صددالح ا

کثدرت نقدل  کاودل الزیدارات و نقدل اصدحاب اجهدان از او و نیدز  گدرفتن او در اسدناد  گرفتده ولدی بده دالیدل قدرار  رجالیون قرار 
 وایت( دارای ثوثیق است"ر 576کلینی از ایشان)

گرچه روشن ن تیروا نیدر ا" 2  نیروش اصدحاب انهده و وحدّدث که نیا نهیبه قر یاوام ول ریغ ایاوام است  یکه ورو ستیا
کدده در وعددارف و احکددام از پدد نیددبددر ا کددالم  نیددبددودن ا تیددبددر روا ینددیکل یتلقدد زیددگفتنددد و ن یخددود سددخن نهدد شیبددوده 

کلینی# است  "(7ح #987# 5 ج ق:8>46صدوق#  ؛647# ; ش: ج4698)ر"ک: 
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هشژپو مهدیاه وی

کرد) ؟ص؟برات رسول خدا  ("598 ق::>46#ینعهاندر روز عقبه ندا 

که  حاکی از تالش شیطان اسدت او بده قددری اودور را « کند طان آنان را رها نهییش»این عبارت 
که عد وی وشتبه گهراهی فروای  هسازد  کده تدوان تشدخین حدق از باطدل را روند  وی در  به طوری 
 دهند" وی از دست

 نقد و بررسی

کده غدرض از قدرار دادن وعجدزه و خدارق عدادت# ندوعی لطدف و  در جای خدود ثابدت شدده اسدت 
العاده را دست  هدایت وردم به راه حق و تشخین حق از باطل است و قبیح است خداوند خارق

گدر نددا یعند(؛ ی;6-:6ا: تد شخن دروغگو)ابلیس( قدرار دهدد)خونی# بدی بده عندوان  یآسدهان یا
کده   نیدباشدد در ا شدناخت وصدداق اودام زودان؟ع؟  یالعاده برا خارق یا نشانه صدورت وعندا نددارد 

کده در ا دیدنها جدادیگهراه نهدودن بشدر ا یبرا یگریالعاده د خارق یبتواند ندا زین طانیش  نیدچرا
کده نشدانه بدودن اسدت از بد  کارکرد ندا   #یزیدچ نیو چند کسدانی نبدودشبدود و  رود# یود نیصورت 

 بنابرین آنچده در روایدات ودذکور آودده# اودری برد؛ یستال و رینق  غرض و حکهت وجود آن را ز
 بلکددده تالشدددی از ناحیددده شدددیاطین انسدددی و جندددی اسدددت تدددا آن نددددای واقعدددی و نیسدددت العددداده خارق
جو وشددتبه سددازند" در طددول  قیقددترا وشددّوه جلددوه داده و اوددور را بددر وتونددان و وددردم ح العدداده خارق

وخالفدان انبیداء# تههدت# نسدبت دروغ و سدحر بده انبیداء بدوده اسدت" های  تاریخ نیز یکدی از حربده
کده در آنهدا  عالوه بر این# در بیشتر روایات ندای آسهانی خبری از ندای شدیطان نیسدت و روایداتی 

ای تعددداد اندددک اسددت و بدده ندددای شددیطان ذکددر شددده در وقایسدده بددا روایددات ندددای آسددهانی# بدده لحدد
که در بیشتر آنها سخنی از ندای شیطان به ویدان نیاودده#  1#فرض تعارض روایات ندای آسهانی 

 بر روایات ندای شیطان وقدم است" 
 شک، انکار و ارتداد  .2

 شک (الف
خددورد# تردیدد وددردم در حقانیددت  ودی کده در روایددات عصدر ظهددور بده چشددنهددایی  از جهلده چالش

 ساب او به پیاوبر خاتن است"اوام و انت
                                                        

گرچده بده طدور صدریح# نددای شدیطان را نفدی نهدی" 1 کنندد اودا بده صدورت ضدهنی  زیرا بیشتر روایات داللت بر ی  ندا دارند ا
شدوند و برخدی از آنهدا نیدز از نیدر سدندی  ودی گویندد دو نددا وحقدق ودی نافی آن هستند" ولی روایات دال بر ندای شدیطان

 "ن# روایات وذکور باهن سازگاری ندارندوعتبرند بنابرای
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 خوانین: ؟ع؟ ویدر روایتی از اوام باقر 
کدده ب """ و تددا آن ن از شددّدت برخددورد اوددام و قتددل بسددیار از قددریش( یشددتر وردوان)ظدداهربیجددا 

گددر از آل وحّهددد بددود حتهددام ین وددرد از تبددار وحّهددد نیددنددد: ایگو کدده ا رحهددت و دلسددوزت  سددت 
 1"(566 ق::>46# ینعهانداشت) وی

کرد" وی ین روایت به وضوحدر ا  توان تردید وردم را وشاهده 
 یا در روایت دیگر آوده است:

َّ إِ ی ّقِ َحْعد َنا ِحداْ َ ومع َقاِئع دیدقع َُ یدَعِة، حاب  ِودَن الّ ِ ندًا َفد َُ داَب َث و الّنَ عع ...)حِی ّْ  ّ َحد
َ
دهع أ  ،طجریدع

 (.۴۵۵ ق:۴۴۴۳
 ا نددارد حتدی سده بدار اودام آنهدا را فدراشیعه در اثر یدأس و سدرخوردگی دیگدر آن تحدّرک و نشداس ر

کسی جواب او را وی که ش # انکدار و ارتدداد را نیدز  دهد" وعهوالم  نهی خواند ولی  یأس حالتی است 
 به دنبال دارد"

 :در اداوه روایت آوده است 
کدده تددر و  سدد س ازرق و زریق)نددام دو تددن از دشددهنان اهددل بیددت( را )بددرای انتقددام( در حددالی 

دهند در ههین حدین  وی نهاید آنها نیز جوابش وی سازد و با آن دو صحبت وی اند خارج تازه
 "گردند وی دچار تردید 2(های باطل)درباره حقانیت آن دو انسان

 انکار (ب
کنش وددردم در هنگددام ظهددور انکددار ایشددان نسددبت بدده اوددام اسددت در برخددی از هددای  از جهلدده وا

که اذیت وی روایات بیشتر و شدیدتر از انکدار رسدول  ؟ع؟به اوام زوانانکار وردم نسبت  و خوانین 
 "(695# 85 ج ق)الف(:4777در ابتدای رسالتش خواهد بود)وجلسی#  ؟ص؟خدا

کوفه به اوام زوان  گویند: وی بعد از دعوت اوام از آنها برای یاری# ؟ع؟اهل 
 (.۳۸۷ :مهان...) كحثع ِشْجَت َّل َحاَجَة َلَنا فِ حاْ ِجْع ِوْن َح  ...

کوفده و نجدف شدده و ودردم را تحدت تدأثیر قددرار فضدای ر کده سدفیانی داخددل  وایدت طدوری اسدت 
که وا را در تو نیازی نیست" گویند: از ههان وی داده در این فضا آنها به اوام که آودی بازگرد   جا 

                                                        
 "شده استنقل  6:5# 6 # ج؟مهع؟فضانل األنهة األطهار یکتاب شرح األخبار ف شبیه ههین روایت در" 1
ددذک " 2

ُن اّلَ ددی یَو َهددَذا اْلَقددانک ددُل َحاَللک ددیَو  یَحّلک ُم َحَراوک ْعددَدانک  یَحددّرک
َ
ددْن أ ُن وک ْنددَتقک

َ
ددهک أ ْولک  یَو بک

َ
ددذک  یانک یددَو ُهددَو َراَحددٌة ألک

ُقُلددوَب  یْشددفک ی یَو ُهددَو اّلَ
هک یشک  الک َن الّیَ َك وک دک یَعتک رک یَن َو اْلَجاحک ت َطرک یَن َف یَن َو اْلَکافک

َت َو اْلُعّزَ ُج الاّلَ داسک ینک َف ییْخرک ْتَندُة الّنَ ُقُهَها َفَلفک َشدّدُ یْحرک
َ
َهدا أ هک دٍذ بک ْوَوئک

رک  اوک ْجلک َو الّسَ ْتَنةک اْلعک ْن فک  "(5ح #585# 4ج ق:8>46)صدوق# یوک
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هشژپو مهدیاه وی

که   تواند چالش شدناخت حضدرت باشدد  وی چطور ؟ع؟یانکار اوام وهدنکته وهن این است 
که انکدار نتیجده چدالش در شدناخت اودام وهددی ستیچالش نی  رسد انکار  وی به نیر  ؟ع؟چرا 
ای  هعددد یووجددب سسددت ی#انکددار برخددکدده اسددت چددالش شددناختی آن بدده ایددن شددکل ه کددبل اسددت"

 آنها است! یبراشناختی  یچالش نیشود و ا)وردم عادی( در عقیده گرید
 ارتداد (ح

کنش برخدی از ودردم در برابدر حرکدت و دعدوت اودام  کده در روایدات از آن  ؟جع؟عصدربدترین وا
کده خدود را پدیش از ای  هسخن به ویان آوده# ارتداد و خروج عد از دیدن اسدت ایدن در حدالی اسدت 

 دانستند" ؟مهع؟ ویبیت آن# شیعه و وحب اهل
 فروود:  ؟ع؟اوام صادق

کدده قددانن کدده خددود را از اهددل ا ؟ع؟هنگدداوی  کسددی  کنددد  ن اوددر یددپنداشددته از ا ن اوددر وددییددخددروج 
پرسدتان داخددل در آن  دپرسدتان و ودداهیاهدد شددد و )بده عکدس( افددرادت چدون خورشخدارج خو

 (":64 ق::>46 #ینعهانگردند) وی

 اسدت" ؟ع؟بلکده نتیجده چدالش در شدناخت اودام وهددی سدتیچدالش نارتداد به خودی خود 
آنهدا  یبدراشدناختی  یچالشد نیدشدود و ا گریدای  هعد یووجب سست یبرخ ارتدادبله وهکن است 

   است!
 #>;4 ق::>46 #ینعهاندهدددد) ودددی از ودددردم از دیدددن خبدددرای  هروایدددت دیگدددری از رجدددون عدددد در

 "(77ح
که چه بسا شد  و انکدار و ارتدداد حداکی از ید  وفهدوم باشدد؛  نکته قابل دقت دیگر این است 

 تعابیر وتفاوت ولی وعنی واحد است"
 نقد و بررسی

که به تهام این روایات این دسدته وارد اسدت انفدراد وضدهونی و ضدعف سدندی  اشکال عهووی 
کنشنگو وی پوشی از اشکال وذکور است" با چشن نده بده دلیدل  ودذکورهدای  ین به احتهال قدوی وا

کور یا انکار از روی هوا و هوس و به دلیل به خطر  عدم وضوح اور بلکه به دلیل تعصبات وذهبی 
گروهددددی اسددددت و انکددددار آنهددددا از بدددداب هددددا َو اْسددددتَ َو َجَحددددُدو افتددددادن ونددددافح شخصددددی یددددا  َقَنْتها یا بک

ْنُفُسُهْن 
َ
کده  باشدد" یدا ودوارد ودذکور در روایدات# ودوارد جزندی و انددک اسدت نده ایدن ودی (47)نهل : أ

 ههه وردم یا بیشتر آنها دچار این وشکل باشند و وورد ناچیز و نادر در حکن وعدوم است" 
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کنش ابتدایی و شتابزده عد گذشت ودت بای  هیا وهکن است تردید و انکار وا اشد ولی پس از 
 گردنند" وی ادله و آیات از انکار خود بر زوانی و با دیدن

 . چالش عالهان سوء و ودعیان3
کجای  هاز ونیر روایات# در عصر ظهور عد ووضدح  ؟ع؟فههدی# برابدر اودام زودان از عالهان در اثر 

که حضرت وردم را به آن دعوت وی ونفی آن و روایدات را تأویدل کند# قر وی گیرند و برخالف آنچه 
 نهاید" وی و توجیه

 فرواید: وی ؟ع؟اوام صادق
کند از جهل وردم شدیقانن وا چون ق بدا آن از سدوت ناداندان  ؟ص؟دتر از آنچه رسدول خددایام 

کدردم: ا ت روبرو شد برخورد ودییجاهل ن چگونده وهکدن اسدت  فرودود: ههاندا یدکندد# عدرض 
کده ؟ص؟رسول خدا کلدو  و چدوب در حالی به سوت وردم آود  ده و یهدات تراشد آندان سدن  و 
کنددد در حدالی بده سدوت وددردم یددند# و قدانن ودا چدون قیپرسددت ن را ودییهدات چدوب وجّسدهه ام 

کتدددداب خدددددا را علیددددآ وددددی کدددده جهلگددددی  کننددددد و بددددر او بدددددان احتجدددداج  ل وددددییدددده او تأویددددد 
 (":>5 ق::>46#ینعهانند""")ینها وی

کداریدهندده آن ا تکیه روایت بر تأویل قرآن نشان  سدت برخدی از عالهدان دیدن ورتکدب چندین 
شددوند؛ زیددرا وددردم عددادی از چنددین تددوانی برخدوردار نبددوده و آنهددا در تفسددیر آیددات و سددایر وعددارف  ودی

 برند" وی دین از علها بهره
 فروود: ؟ع؟نیرالهتونیاز والك بن ضهره آوده است او در روایت دیگری

کدده شدد کنندددین چنددیددان ایعیات والددك ابددن ضددهره چگوندده خددواهی بددود وقتددی  و  _ ن اخددتالف 
کردم: ات او _ ش را در هن فرو بردیانگشتان خو ن در چنان حال اثرت یرالهتونیپس عرض 

ر در آن هنگام اسدت" ات والدك بدن ضدهره یر نخواهد بود# آن حضرت فروود: تهاوی خیاز خ
که بر خدا و رسول او بندندد  دروغ وی بدان هنگام قانن وا به پا خواهد خاست و هفتاد ورد را 

شددان را جهلگدی بدر اوددرت یکشدد سد س خداوندد ا خواندد( و آندان را وددی کشدد)فرا وددی ش ودییپد
گرد وی  سازد(" آورد)وّتفق وی واحد 

که بر خدا و رسول او دروغ وی این بندندد دو احتهدال دربداره ایدن عبدارت وجدود  که هفتاد ورد را 
 :دارد
که اواوت آنهدا ونصدوب و  دارند با توجه به این ودعیانی به دروغ ادعای اواوت یا وهدویت "4

ونصوص از ناحیه خدا و رسولش نیسدت و آنهدا نیدز دلیلدی بدر ایدن وددعای خدود ندارندد لدذا آنهدا در 
 ؛اند این ادعا برخدا و روسول دروغ بسته
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هشژپو مهدیاه وی

آنها برخی از عالهان دینی هستند زیرا به قرینده دروغ بسدتن بدر خددا و رسدول# تنهدا عالهدان " 5
کدده دینددی گوینددد خدددا و رسددول چنددین فروددود یددا چنددین نفروددود و غیرعددالن ندده تددوان علهددی و  وددی انددد 

کسدی حدرف غیرعدالن را بده عندوان حدرف خددا و  احاطه بر دروغ بسدتن بدر خددا و رسدول دارندد و نده 
 بده انکدار اودام ؟ع؟رسول قبول دارد بر این اساس برخی از عالهان سوء در هنگام ظهور اوام زودان

دانند و از این رهگذر اوور بر وردم عادی  ؟جع؟ نهیند و ایشان را وصداق وهدی ووعودپرداز وی
دانندد سدخن ایدن عالهدان را ب ذیرندد یدا عالندن و وعجدزات اودام را ودالک  نهدی گردد# وی نیز وشتبه

 توانند حق را تشخین دهند" نهی قرار دهند در نتیجه
گددر احتهددال اول وددّد نیددر باشددد ک وددی وناسددبات حکددن و ووضددون احتهددال دوم را تقویددت نددد اوددا ا

که به خدا ورسول دروغ وی وناسب بود بگوید دروغگویانی را  بندند"  وی کشد# نه هفتاد ورد 
 نقد و بررسی

گذشت)ضعف سندی و انفراد وضدهونی( در اینجدا نیدز وارد  که در روایات دسته دوم  اشکاالتی 
که عالهان سوء در جاوعه اسالو کنندد اودا در عدین حدال  ودی ی چالش ایجاداست" نیز درست است 

ههیشه عالهان روشنگر و اهل تقوی وجود دارند و حق را از باطل تشخین و وردم با وراجعه بده 
گوندده وواردنددد# تکلیددف وددردم را روشددن نهددوده و وددردم  کدده پناهگدداه وددردم در ایددن  چنددین عالهددانی 

کده پایگداه آناای  هشناسند و به حرف عد وی تحت ارشاد این عالهان حق را چندانی در بدین  نددک 
 1کنند" نهی وردم ندارند# توجه

که خواهد آود _ از سوی دیگر وقتی اوور ههانند خورشید آشکار و روشدن اسدت#  _ طبق روایاتی 
گدذارد و انددک غبدار بده  نهدی گیری ونفی برخی از عالهان هی  تأثیر سونی بر حقیقدت آشدکار ووضح

 رود" وی یشیند و از بینن وی ولی ناچیزأوجود آوده با ت
گدردد و خطدر جدّدی از  ودی با اندکی روشنگری و توجه# بطالن تأویدل آنهدا بدرای ههگدان روشدن

گونی سدعی  چندان نخواهد بود هدن ؟ع؟ناحیه آنان وتوجه اوام زوان گوندا کده در طدول تداریخ افدراد 
 اند ولی توفیقی نیافتند" در تفسیر به رأی و وصادره آیات به نفح خود بوده

                                                        
ٍد  یَقاَل َعلک " 1 اعک یْبَقی َبْعَد َغ یَلْو اَل َوْن  ؟ع؟الهادی ْبُن ُوَحّهَ َن اْلُعَلَهاءک الّدَ ُکْن وک هک لَ یَبةک َقانک اّلک یدَن ؤک اّبک یدَن َعلَ یهک َو الدّدَ

َن َعدْن یهک َو الدّذَ
ذک یدک  ُحَججک اهللک َو اْلُهْنقک هک بک اهللک ینک َبادک ُضَعَفاءک عک ْبلک َن لک َبا ک ؤک ْن شک دیوک دبک َلَهدا َبقک َواصک َخا ک الّنَ ْن فک هک َو وک اّلَ اْرَتدّدَ َعدْن  یَس َو َوَرَدتک َحدٌد ؤک

َ
أ

ذک یدک 
ُهُن اّلَ ّنَ َة ُقُلوبک ُضَعَفاءک الّشک یَن ینک اهللک َو َلکک ّوَ زک

َ
ُکوَن أ َکَها یْهسک دفک یَعةک  ُب الّسَ ُك َصداحک دَك ُهدُن یْهسک وَلئک

ُ
اَنَها أ ْفَضدُلوَن  َنةک ُسدّکَ

َ
اأْل

َوَجّلَ  ْنَداهللک َعّزَ  "(;4# 4ق: ج4776)طبرسی# عک
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 حق و باطلهای  تکثر جبهه .4
وتعددی اسن بده ویدان آودده از جهلده سدفیانی# دجدال# روم#  در روایات عصر ظهور از دشهنان

تدددرک# شیصدددبانی# ابقدددح# اصدددهب# ورواندددی# شروسدددی# عبدددد اهلل# وصدددری و""")ر"ک: ویربددداقری# 
 "ههچنین وجود ودعیان (597-;58#  7ش: ج8>46

پذیرد از جهله قیام خراسانی# یهانی# حسنی#  وی صورتهای وتعددی  در جبهه حق نیز قیام
-599 :ههدانبیدت# ودردی از قدن و""") گروهی از وشرق زودین# شدعیب بدن صدالح# ودردی از اهدل

5::)" 
کدام خود را حق وعرفی که هر  و داعیه هددایت ودردم را دارد  کند وی تعدد جبهه حق و و باطل 

گویدد  ودی کند لذا در روایت وی ول به اوام وواجهبالطبح وردم را با چالش شناخت وسیر حق و وص
که به اودام کنید  گدر اتیدبراسداس روا 1نهایدد" ودی تدان دعدوت از رایت یهانی پیروی  کده بده  یتدیرا ا
کند  شدوند  ودی خود را اوام بناود وردم با چالش شدناخت وواجده ایظاهر حق است به خود دعوت 

گر را ای تواندد  ودی حدق و باطدل خدودهای  پرشدهاری جبهده# بندابراین باطدل خدود را حدق بناودد تیا
 به وجود آورد" ؟ع؟چالشی در شناخت اوام وهدی

 نقد و بررسی
گرچه دعوت به خود و داعیه هدایت کند اودام جبهده  وی ا تواند چالشی در شناخت اوام ایجاد 

حددق و باطددل نیددز در هددای   حددق و باطددل و اهددداف و شددعارهای آن بددرای ههگددان وشددخن و وعیار
 واند" نهی دینی روشن است؛ در نتیجه جایی برای تشویش اذهان باقی ونابح

 گرایی حس .5
 خوانین: ؟ع؟ ویدر روایتی از اوام صادق

گر قانن کرد# زیق ؟ع؟ا کند# وردم او را انکار خواهند  د به سوت یرا او به صورت جوانی رشیام 
گشددت" هددیا کددس بددر اعتقدداد بدده او پایشددان بدداز خواهددد  کدده دار نخواهددد وایدد   نددد وگددر وددتونی 

گرفته باشدین از او پیخداوند در عالن ذّر نخست   2"هان 

 سدال از عهدر او 4577 بدیش ازکده  یجدوان وانددن شخصد #یبا توجه به انس ودردم بدا اودور وداد

                                                        
ا یَس فک یَو لَ " 1 ْن َرایاتک َرایالّرَ ْهَدت وک

َ
ُه یَرا یهک  یَهانک یةک الْ یٌة أ ّنَ

َ
ت ألک ُکْن یُة ُهدم بک َلی َصاحک  "(589ق: :>46)نعهانی# ْدُعو ؤک

اند)طوسددی#  هددر دو روایددت بدده لحددای سددندی قابددل خدشدده بدداره نقددل شددده اسددت" دو روایددت بددا دو سددند وختلددف در ایددن" 2
 "(;;4 ق::>46#ینعهان ؛757 ق:4758
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زیددرا بددا دانددش  کنددد یآن را بددا وشددکل وواجدده ودد رشیاسددت و پددذ یبددیعج زیددوددردم چ یگددذرد بددرا وددی
 پردازند" وی به انکار آن لذا وتعارف آنها ناسازگار است"

 گونده تشدریح دهدد و علدت آن را ایدن ودی از ودردم از دیدن خبدرای  هدر روایت دیگری از رجون عد
 نهاید: وی

گدردد چنددان  دت سدی و دو سداله آشدکار ودییبه صورت جدوان رشداز غیبت طوالنی و بعد  """
گروهی از وردم از او بازوی   1" """گردند که 

که آنها فکر بازگشت وردم به دلیل گذشدت  وی جوان بودن اوام به دلیل آن است  کنند اوام با 
نهایندد" فهدن نعهدانی  وی وّدت طوالنی از عهر ایشان طبق قاعده باید پیر شده باشد لذا او را انکار

 ("544 ق::>46#ینعهاننیز از روایت ههین نکته بوده است )
کنددونی چددالش وددذکور بدده صددورت جددّدی در برخددی و حافددل در حددال پیگیددری اسددت در دروره 

های وختلددف در غددرب#  کدده پددس از عصددر رنسددانس و تحددول چشددهگیر علددوم در سدداحت ویددژه آن هبدد
کددددالم# وعرفددددت شناسددددی بدددده شدددددت تحددددت  شناسددددی و انسددددان علددددوم انسددددانی نیددددز وثددددل فلسددددفه# 

گرفدت؛ نگداه واتریالیسدتی و ودادی بده ایدن  تأثیرحس گردیدد تدا بسدیاری از  گرایدی قدرار  علدوم سدبب 
گرایددان قددرار بگیددرد؛  هددای فددوق وددورد تردیددد و انتقدداد حددس های عقالنددی و وحیددانی در عرصدده فتددهیا

گزاره نتیجه این   های غیروحسوس و غیرقابل تجربه بود" نگاه# نفی صدق 
بداره#   سیطره نگاه حسی از سوی فیلسوفان غربی به وقولده علدن و دیددگاه پوزیتویسدتی در این

که تنها و اش این  نتیجه که قابل حس و تجربه باشد در این شد  عرفتی وعتبر و قابل اثبات است 
که اثبدات گزاره صورت در  2باشدد" پدذیر نهدی های غیرحسی یا فاقد وعنا بوده و یا غیرعلهی هستند 

 حال حاضر نیز نگاه غالب در وحافل علهی غرب# ههین است"
گر روند فعلی و غالب در بداب وعرفدت کندد و ا گدردد  شناسدی# اداوده پیددا  بده عصدر ظهدور ونتهدی 

شددناختی  قابددل تددوجهی# چددالش وعرفددت  هددای زوددان ظهددور حددداقل نسددبت بدده عددده یکددی از چددالش
                                                        

َثنک " 1 دٍك َقداَل َحدّدَ ْبنک َوالک ددک َثَنا َجْعَفدُرْبُن ُوَحّهَ اٍم َقاَل َحّدَ ُدْبُن َهّهَ ْسدَهاعک  یُوَحّهَ دُدْبُن ؤک َثَنا ُوَحّهَ َل َعدْن یُعَهدُرْبُن َطْرَخداَن َقداَل َحدّدَ
بک  ؟ع؟نک یْبنک اْلُحَس  یَهَرْبنک َعلک ْبنک ُع  یَعلک 

َ
ٍد  یَعْن أ ْبنک ُوَحّهَ اهللک َجْعَفرک ْن ُوْلدک  ؟ع؟َعْبدک ُن وک ُه َقاَل: اْلَقانک ّنَ

َ
دُر ُعُهدَر اْلَخلک ی یأ لک یدَعّهَ

ْشرک  اَنَة َسَنٍة یعک هک ُثّنَ یَن َو وک دیُب َغ یغک یْدَرت بک ْهرک َو  یَبدةم فک
دیالدّدَ دٍق اْبدنک اْثَنَتدُصدوَر ک َشداّبٍ  یْیَهدُر فک دیُووفک دی ینک َو َثاَلثک َن َسدَنةم َحّتَ

اسک  َن الّنَ َفٌة وک َح َعْنُه َطانک َئدْت ُظْلهدام َو َجدْورایَتْرجک َکَهدا ُولک ْسطام َو َعدْدالم  ْرَض قک
َ
" (77ح #>;4(# الدنن# یبدة)للنعهانیالغ)ْهَلُ اأْل
ْبنک َوا سند روایت دچار ضعف است زیرا دک ٍك َجْعَفُرْبُن ُوَحّهَ َهدُر ع (:44 # 7ج ق:4746تضعیف شدده اسدت)ر"ک: خدونی# لک

کتب رجال نیاوده است" ْبنک ُعَهر یَعلک نام  (77 # 46ج ق:4746توثیق نشده است)ر"ک: خونی#  ْبُن َطْرَخاَن   نیز در 
 نقل با تصرف" ;54-545برای اطالعات بیشتر# ر"ک: آووزش فلسفه# ص" 2
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چددالش# بیشددتر در بددین قشددر تحصددیل  نسددبت بدده عالنددن ظهددور و دیگددر خددوارق عددادات اسددت" ایددن 
خدوارق  ها و گردد تدا داللدت نشدانه نگاه به وعرفت# سبب وی دهد این نون  کرده# خود را نشان وی

کارکرد وطلوب وعرفتی را نداشته باشد پس در نتیجه بده دیدده تردیدد بده  عادات بر وعنای دینی# 
 آنها نگریسته شود یا تحلیل وادی از آنها نهایند"

 نقد و بررسی
گرایی وعرفت شناختی# پوزیتویسن ونطقی و وبانی آن در جای خود بررسی شدده  نیریه حس

وتناق  بودن# نسبیت# شکاکیت و""" بدر ایدن نیریده  هله خودو اشکاالت اساسی و وتعددی ازج
در وقام پاسدخگویی بده ایدن اشدکاالت نیسدتین و از رسدالت  و وا فعالم  1گرایانه وارد شده است وادی

تنها  نوشددته وددا خددارج اسددت اوددا بایددد توجدده داشددت تحقددق وعجددزات در عصددر ظهددور و قبددل از آن ندده
هن در پیش روی وردم دنیدا بده ههدراه  آن ؟ع؟اوام زوان کند بلکه تحقق آن از چالش ایجاد نهی

فن وبنی بر دروغین نبدودن آنهدا# خدود# پاسدخ وحسدوس و قابدل وشداهده در وقابدل  شهادت اهل
 گرایی است" گرایان و پایانی بر نیریه حس حس

 راهکارها
م وددذکور# تبیددین روشددن بددودن اوددر اواوددت اودداهددای  تددرین راهکددار بددرای وقابلدده بددا چالش وهددن

گیدرد چالش در هنگام ظهور و قبل از آن اسدت؛ ؟ع؟زوان گدراین تبیدین صدورت  وزبدور هدی  هدای  ا
نیشدیند و از  ودی ولی نداچیزأگذارد و اندک غبار به وجود آوده بدا تد نهی تأثیر سونی بر حقیقت آشکار

 رود"  وی بین
ارد" وددا ایددن در وجدداوح روایددی وددا وجددود دوسددئله  بدداره روایددات وتعددددی در تبیددین ایددن در ایددن

 کنین" وی ذیل بیانهای  روایات را در دسته

وشن بودن اور اوام زوان  ؟ع؟ر
 باره چند دسته روایت وجود دارد: در این

 تر از خورشید روشن؟جع؟وام زوانااور  .1
کسدی در بداره  وی از ظاهر برخی روایات استفاده که اور اوام به خودی خود روشدن اسدت و  شود 

                                                        
 "4># ص4 ج (#وسوعة الشهید الصدر؛ فلسفتنا)و548-546ر"ک: ههان# ص" 1
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هشژپو مهدیاه وی

 شود" نهی آن دچار ش  و تردید
عصدر غیبدت و اختالفدات های  پس از ذکر دشدواری ؟ع؟ؤوام صادقاز وفضل بن عهر در روایت 

 د:ایفرو یو
کدده هدد """ گدددردد  ن داده یگددرت تشدددخیك از دیددد  یههانددا دوازده پددرچن وشدددتبه برافراشددته 

گو نشود)حق از باطل شناخته نشود(" گریدوفضدل  کدردم: پدس ودا چده  سدتن و عدرضید: ودن 
کددده در ایشددعاعی از خورشدد هن  حضددرت بددیکندد کددرد و فرودددود: ات یددوان تابیددد  ده بددود اشدداره 

ن آفتدداب یدخددا اوددر ودا از اه کددردم: آرت# فرودود: بد ندی  عدرضیب ین آفتداب را وددیداباعبدداهلل: ا
  1 "تر است روشن

دچار اشکال است و روایت وذکور با پدنج  وحهدبن الهساورسند روایت به دلیل وجهول بودن 
)ر"ک: ابن نقل شده نجران عن وحهدبن الهساور عن الهفضل بن عهر یابن أب طریق وختلف از

 ق:4746؛ طبددددری#486ق: :>46ینعهددددان؛ :67# 5 جق:8>46صدددددوق#  ؛458 ق:4777بابویدددده# 
 به بعد اشتراک دارند" نجران یاز ابن أب(" یعنی ;66 ق:4758؛ طوسی# 865

که ههه روایات  روایت 47 وجهوعام  شدوند و  ودی بده وفضدل بدن عهدر خدتندر این باب نقل شده 
کثدرت طدرق بده  یولدتهاوی آنها به لحای رجالی خالی از اشکال نیستند  بده لحدای قدّوت وصدادر و 

  اعتهاد هستند"اتکا و قابل تا حدودی  ؟مهع؟انهه

 وال صالح وازندرانی قانل است:
اسدت نده  این اور یا به خودی خود برای ههه روشن است و یا در قلوب ودتونین ایدن چندین

 ("564# 9 جق: 5;46# یوازندرانههه وردم)

 یگددریاز دو احتهددال را بددر د یکددیکدده  کنددد بدددون آن وددی دو احتهددال را وطددرح نیددا صددرفام  شددانیا
  دهد" حیترج

بدده یکددی از  هددن بددرای ههدده# احتهددال دارد اشدداره ونیددور از روشددن بددودن اوددر بدده خددودی خددود آن
کهدداالت اواوددت یعنددی لددزوم برتددری  عقلددیهای  ووّلفدده کدده در اوج  کسددی  اوددام بددر وددأووم باشددد# زیددرا 

                                                        
نجدران عدن وحهدددبن الهسداور عددن الهفضدل بدن عهددر قدال سددهعت  یی عددن أحهددبن وحهدد عددن ابدن أبددیدحیوحهددبن " 1

 "(6ح #669# 4 ج ش:4698)کلینی# ن ون هذه الشهسیو اهلل ألورنا أب """قولی ؟ع؟أباعبداهلل
کدده آن سددند ن از وفصددل بددن عهددر نقددل گددریسددند د بددا یرا نعهددان تیددروا نیههدد بدده علددت وجددود افددراد وجهددول وثددل  زیددکددرده 

َصام ْبنک عک دک   # ُوَحّهَ
َ
د وبیاْلَحَسنک ْبنک أ ْحَهَدْبنک َعلک

َ
ْه  ی# أ وجدود دارد  تیدکده در آن روا یا # دچدار ضدعف اسدت نکتدهیرک یداْلحک

ْنَها»""" است گونه نیا تعبار تیروا نیدر ا که نیا  وک
ُ
ْضَوأ

َ
ْوُرَنا أ

َ
 "وجود دارد« اضوأ»کلهه  #«نیاب» یبه جا «"َو اهللک أَل

کتاب  یول تیروا نیهه هیشب  "(>66# 4 ج ش:4698)کلینی# نقل شده است یگریبا سند دکافی با وتن وختصر در 
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کسددی از نیددر عقددل وعقددول و وقبددول و در نتیجدده  علهدی و عهلددی باشددد# بدددون شدد  اواوددت چندین 
روشدن اسددت بلکدده فقددط چنددین شخصددی لیاقددت اواوددت و ریاسددت را دارد و اواوددت دیگددران وهنددون 

 است"
باشد نه ههده ودردم زیدرا وخاطدب  احتهال دارد ونیور از روشن بودن اور وضوح برای شیعیان

 در این روایت یکی از شیعیان است نه ههه وردم بر این اساس وضوح اور اودام در قلدوب ودوونین
گرایش قلبی و فطری شیعیان به اوام باشد" وی  تواند اشاره به 
هک َو در ذیدددل آیددده  ؟ع؟وتیدددد ایدددن وعندددا روایتدددی از ؤودددام بددداقر  ددداهللک َو َرُسدددولک ُنوا بک دددذک َفدددنوک

دددورک اّلَ
 یالّنُ

ْنَزْلنا
َ
که;تغابن: )أ  فرواید: وی ( است 

کدده دلیتددر اسددت و ا د تابددان در روز روشددنینددور ؤوددام در دل وتونددان از نددور خورشدد هددات  شددانند 
کدده خواهددد نددور ایوددتون کننددد و خدددا از هددر  ك یددشددان را پنهددان دارد پددس دل آنهددا تارین را ونددور 

 1"گردد و در ظلهت رود

 2 برقوت وصدری از نیر سند نیز وعتبر است" روایت فوق عالوه
گرایشدی 3قلب در وعارف دیندی ودا اعدن از ونبدح بینشدی گفدت  ودی اسدت بدر ایدن اسداس 4و  تدوان 

گویا آنها از قبل ؤوام را طدور  شناسدند؛ ههدان وی باتوجه به وجود نور ؤوام در دل و فطرت وتونین# 
ناخت فطددری و اجهددالی# ؤوددام را در هاسددت" آنهددا بدده واسددطه آن شدد کدده خداشناسددی فطددری انسددان

که در وجود آنان نسدبت  وی ترین زوان و با اندک توّجهی کوتاه گرایش قلبی  شناسند و با توجه به 
بدده ؤوددام اسددت بدده او ویددل و وحبددت و عشددق دارنددد اوددا غیروددتونین بدده دلیددل تدداریکی قلددب در اثددر 

                                                        
ٍد َلُنوُر اؤْلوام فک ی»""" " 1 َبا َخالک

َ
نک  یا أ دیُقُلوبک اْلُهْتوک دْهسک اْلُهضک َن الّشَ ْنَوُر وک

َ
َهدارک َو یَن أ

الّنَ دذک َئةک بک
نک یَن یُهدُن اّلَ ُروَن ُقُلدوَب اْلُهدْتوک َن َو یَندّوک

ْن ی ُن ُقُلوُبُهْن َو یْحُجُب اهلُل ُنوَرُهْن َعّهَ َهایَشاُء َفُتْیلک  "(8>4# 4 ج ش:4698کلینی# «)ْغَشاُهْن بک

اْلَعیک سند روایت به این شرح است: " 2 ْهَراَن َعْن َعْبدک ْحَهُدْبُن وک
َ
اهللک یأ د یاْلَحَسنک نک ْبنک َعْبدک ْسدَباٍس َو اْلَحَسدنک ْبدنک  یَعدْن َعلک

َ
ْبدنک أ

بک 
َ
  یَوْحُبوٍب َعْن أ

َ
بک یأ

َ
ٍد اْلَکداُبلک  یوَب َعْن أ َبداَجْعَفرٍ  یَخالک

َ
ْلُت أ

َ
 ین بدن عبدداهلل الحسدنیعبددالعیبدرای وثاقدت  "؟ع؟َقداَل: َسدأ

وثاقدت أبدو  یبدرا( 586  ش:4698# یر"ک: نجاشد)بدن أسدباس بدن سدالن یوثاقدت علد یبدرا( 467  ق::474)ر"ک: حلی# 
 نیدددا عدددالوه بددر(>:  ق::474حلددی#  ر"ک:)یوثاقدددت أبوخالددد الکدددابل یبددرا( 57ش:4698# ینجاشددد "ک:)روب الخددرازیددأ

کلینددی"اسددت)ر وضددهون وارد شددده نیددبددا وتددون و اسددناد وختلددف بدده ا تیددروا نیچنددد ؛ 9>4-7>4# 4 ج ش:4698 #ک: 
 "(6:4# 5 جق: 4777# یقه

َکثَو َلَقددْد َذَر " 3 َن  َجَهددّنَ نددا لک
ْ
ْنددسک َلُهددْن ُقُلددوٌب ال یددأ ددّنک َو اؤْلک ددَن اْلجک هددایرام وک هددا  ؛(>:4أعددراف : )ْفَقُهددوَن بک ّنَ ددذیؤک ُنَك اّلَ ذک

ْ
َن ال یْسددَتأ

ُنوَن بکاهللک َو الْ ی رک َو اْرتاَبْت ُقُلوُبُهْن َفُهْن فیْتوک ْن یَر   یْومک اآْلخک هک ُدوَن یبک  "(78توبه: )َتَرّدَ
دذؤک " 4 ُنوَن اّلَ َها اْلُهْتوک َلدْت ُقُلدوُبُهْن یّنَ دَر اهلُل َوجک ذا ُذکک ذا ُتلک   َن ؤک ْن آیْت َعَلدیدَو ؤک دْن   هاندام َو َعلدییاُتدُه زاَدْتُهدْن ؤیهک هک ُلدوَن یَرّبک  :)انفدالَتَوّکَ

ددذ؛ (5 ْنددَزَل َعلَ  یُهدَو اّلَ
َ
ْندُه آیددأ تدداَب وک تددابک یددَك اْلکک ّمُ اْلکک

ُ
ددذ اٌت ُوْحَکهدداٌت ُهددّنَ أ ددا اّلَ ّوَ

َ
هاٌت َفأ َخددُر ُوَتشدابک

ُ
ْن َز   یَن فددیَو أ هک ٌ  یددُقُلددوبک

ویَف 
ْ
غاَء َتأ ْتَنةک َو اْبتک غاَء اْلفک ْنُه اْبتک ُعوَن وا َتشاَبَه وک بک هیّتَ  "(:عهران :  آل) """ لک
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هشژپو مهدیاه وی

گذشدت پذیرد بلکه  نهی عصیان و هواپرستی این شناخت و ارتباس صورت نیاز به تأول و تالش و 
 زوان است# وتونان از این جهت نسبت به دیگران برتری دارند"

 گوید: وی کند و وی وفضل وعنای دیگری را وطرح عالوه وجلسی در شرح و توضیح روایت
که نشدانه _ که نگران تشخین حق در دوران ظهور بود_  ؤوام در پاسخ سانل های  اوید داد 

کده طالدب باشدد حدق وشدتبهحق واضح و روشدن اسد کسدی   ؟ع؟گدردد؛ زیدرا قدانن نهدی ت و بدر 
کهدداالت  شددگفتهای  وتّیدد بده نشدانه انگیدز# وعجدزات غالدب# برخددورداری از علدوم# اخدالق و 

گر شبه که ای  هاست؛ بنابرین ا کسی است  کار باشد وربوس به ابتدای اور و نسبت به  هن در 
ندارد( و به دنبال وشتبه نهدودن اودور)برای به دنبال حق نیست)برای او این اوور اههیتی 

 (":6# 7 ج :ق)ب(4777وجلسی# فرار از حق( است)

این تبیدین بدا ظهدور اطالقدی روایدت ناسدازگار اسدت؛ زیدرا ظهدور روایدت# وضدوح بده خدودی خدود 
ین اوام در وقام بیان اصدل وضدوح اودر اودام نکه بگو یا شواهد و قرانن" وگر آنها  است نه با نشانه

کیفیت آن در این صورت روایدت وحدل بحدث بدا روایدات دیگدر هدن وعندا و وبدّین یکددیگر است  نه 
گدر اودر  رایداسدت؛ ز یکدالم عالوده وجلسد دّیدوت #یگدریشواهد و قدرانن دخواهند بود" عالوه بر این  ا

چدرا اودام  ایدظهور بدود و  طیعالنن و شرا انیب یبرا یازیچه ن گریخود روشن بود د یاوام به خود
وضددوح را  گدر#ید انیدددر ب اید زندد  یودد ونددیپ یآسددهان یوضدوح اوددر را بده نددا گددر#ید تیدروا لیددر ذ

گفتن حضرت و بدر اسدتدالل و احتجداج اودام  یوبند یوتعددد اتیدروا اید" دیدنها یوتوقف بر سخن 
و نقدش آن  ؟ع؟ یسدیو ندزول ع اءیدانب ثیدآوردن وعجزه# به ههراه داشدتن ووار #یعصر با سخنران
آودده  انیدبده و امیدق ایدظهور  یها سخن از نشانه اد#یز اتیدر روا ایقل شده است در وضوح اور# ن

 است" و وضوح اور اوام یبخش وعرفت یدر راستا نهایا هکه هه
 وضوح اور با خوارق عادات .2

 فرواید: وی در روایتی ؟ع؟اوام باقر
كان  ح ... ُن حن فُن هدو وااد ون السهاء ف یاادی ون هذه ال ه  مث قال نیإن  ورنا قّ 

 1 ...انإوام بامسه
                                                        

د عدن ین بدن سدعین بدن الحسدن بدن أبدان عدن الحسدیقال حدثنا الحس ؟ضر؟دیحدثنا وحهدبن الحسن بن أحهد بن الول" 1
کندت عندد أبدیعدن و یر  البصدریدعدن الحدارل بدن الهغ یی الحلبیحید عن یالنضر بن سو  ؟ع؟جعفدر یهدون البدان قدال: 

کان أب یف ونداد ودن السدهاء فدالن  یندادین ون هذه الشهس ثن قدال یفسطاطه فرفح جانب الفسطاس فقال ؤن أورنا قد 
کها نادت برسدول اهللس لعنه اهلل ون األیؤبل ینادیبن فالن هو اؤلوام باسهه و   ق:8>46)صددوق# لدة العقبةیل ؟ص؟رض 

 "(987# 5 ج
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کده وقدارن بدا ظهدور و خدروج اودام عصدر  ؟ع؟در این روایت# روشن بودن اور را با نددای آسدهانی 
 نهاید" وی دهد تبیین وی رخ

 فرواید: وی نیز در روایت دیگر ندای آسهانی را وعیار شناخت صاحب این اور قرار داده و
 .(۲۵۸ ق:۴۳۹۷، نعها ...)اأْلَْورِ ْعَرفع َصاِح ع َهَذا یَو ِحِه  ...

 فروود: ؟ع؟ؤوام باقردر روایت دیگری 
کدس خدروج یعنی بدر هدی _ دیجنبش باش ز ساکن و بیین ساکن است شها نیتا آسهان و زو   

کده یددگی نددارد# بدانیپوشد)ظهور و قیام نهایی پیروزی حق بر باطدل( شها اورکه  _ دینکن د 
کددده آن از آفتددداب یدددّل اسدددت نددده از جاندددب ودددردم# بدانات از جاندددب خددددات عّزوجددد آن نشددانه د 

کار پنهان نخواهد واند# آیتر است و بر ن روشن د  اودر شدها یشناسد ا صبح را وییکوکار و زشت 
که پنهان  1"در آن راه ندارد یههانند صبح است 

یدد آ ودی( ونفرد اسدت# از ظداهر روایدت برکار کوکار و زشتیبر ن روایت از نیر وحتوا )روشن بودن
گددروه از شددیعیان اسددت ندده وسددلهانان و سددایر وددردم؛ زیددرا کددار کوکددار و زشددتینکدده ونیددور از  # ایددن دو 

 نهاید" وی ها دستور سکوت و تقیه را صادر وخاطب ؤوام یکی از شیعیان ایشان است و به ههان
گرچده روایدت تصدریح بده زودان ظهدور نددارد ولدی بدا توجده بده قرانندی ههانندد سدکون آسدهان و  ا

که ونیور از آن دو# عدم رؤیت نشدانهزوی آسدهانی و زویندی وثدل نددا و خسدف اسدت و ایدن های  ن 
 بودن از جهله آیات الهی است"  العاده خارق آسهانی به دلیلهای  نشانه

کده شد  و شدبهها  آیدد نشدانه وی نیز از روایت جابر بر کسدی ای  هبده قددری وضدوح دارندد  بدرای 
گود جعفیزیجابربن واند"  نهی باقی  فروود: ؟ع؟د ؤوام باقریّی 

کار او را یوردت از فرزندان حس قانن #ات جابر """ که خداوند  ش اصالح یك شبه براین است 
رسدول  (نسدل)او از والدت گرید دیبر وردم وشکل نها)عالوات( د# پس هر چه از آنیفروا وی
ل نخواهد بدود و وشک وردمبر  #گرتیعالهی پس از د )انهه(؛و ارل بردن او از علها ؟ص؟خدا

گددر ا کدده  ی#آسددهان ندددایشددان وشددکل باشددد آن یجهلگددی بددر ا #نهددا هددنیبدداز ا  بلندددهنگدداوی 
شدان بداقی یگدر وشدکلی را بدر ایشدود د او به نام خودش و پدر و ودادرش خواندده ودی شود# وی

                                                        
د" 1 ْحَهدَد َعددْن ُعبَ  یَعلک

َ
اهللک ْبددنک ُووَسدی اْلَعَلددوک یدْبددُن أ ْبنک اْلُحَسد یدک دددک ْبنک َودْرَواَن َعددْن یَعدْن ُوَحّهَ ددارک ددَناٍن َعدْن َعّهَ ْبنک سک ددک نک َعددْن ُوَحّهَ

ددلک ْبددنک َجهک  بْ یددُوَنّخَ رک ددیددزک ینک ٍل َعددْن َجددابک بک
َ
رک  یَد َعددْن أ   ؟ع؟َجْعَفددٍر اْلَبدداقک

َ
ْرُض أ

َ
ددَهاَواُت َو اأْل ددُه َقدداَل: اْسددُکُنوا َوددا َسددَکَنتک الّسَ ّنَ

َ
اَل  یأ

ْودَرُکْن َلد
َ
ّنَ أ َحٍد َفدإک

َ
َهدا آیَتْخُرُجوا َعَلی أ ّنَ اَل ؤک

َ
دهک َخَفداٌء أ َوَجدّلَ لَ یدَس بک دَن اهللک َعّزَ نَّ یٌة وک اَل ؤک

َ
داسک أ دَن الّنَ دْهسک اَل َسدْت وک دَن الّشَ  وک

ُ
ْضدَوأ

َ
َهدا أ

ْبحک لَ  َکالّصُ َها  ّنَ ْبَح َفإک ُفوَن الّصُ  َتْعرک
َ
ٍر أ هک َخَفداٌء یَتْخَفی َعَلی َبّرٍ َو اَل َفاجک از نیدر  تیدروا(:4ح# 574-577 ق::>46# ینعهدان)َس بک

 "(754  ش:4698# یشده است)ر"ک: نجاش فیتضع  یل أسدیونخل بن جه رایاست؛ ز فیسند ضع
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هشژپو مهدیاه وی

  1"(>:5 ق::>46)نعهانی# گذارد نهی

 :است قابل استفاده ؟ع؟از روایت فوق چند نکته راجح به ؤوام زوان
کدده از ذّریدده العدداده خارق آن حضددرت بدده سددبب طددول عهددرک  "4 کسددی اسددت  # در روی زوددین تنهددا 

کددس جددز  انتسداب دارد# هددی ای  هبدددون هددی  واسددط ؟ع؟بدده ؤوددام حسددن عسدکری ؟ص؟رسدول اهلل
ایشان چنین ادعایی ندارد و توان اثبات چنین چیزی را ندارد؛ زیرا هری  از افراد بشر از ی  پددر 

کدرده ههده او را و وادر و شخصی در زوان و وکان وعّیندی زاده شدده و در ید  وحدیط خاصدی رشدد 
کدس از بشدر ووجدود در  که هی  ؟ع؟شناسند# برخالف ؤوام زوان وی در آن وحیط با آن نسب او را

کدده دارای پدددر و وددادر  اطالعددی از والدت# پدددر و وددادر او زوددان ظهددور# کسددی  ندارنددد" از نیددر سددلبی 
از نسدل رسدول  ؟ع؟کده اودام زودان نیسدت ولدی اثبدات ایدن ؟ع؟اودام زودان قطعدام وشخصی اسدت او 

برای وا دشوار است و چه بسا در آینده علن  است فعالم  ؟ع؟و فرزند بال فصل اوام عسکری ؟ص؟اهلل
 ؛بتواند از آن پرده بردارد

کسددب دانددش و درس خواندددن بدده دسددت "5 کدده از راه   داشددتن علددن وراثتددی در وقابددل علهددی 
در بدین ودردم ای  هی  از ابنای بشر درس نخواندده و اسدتاد شدناخته شدد آید# او در پیش هی  وی

که ههگان را شگفت  ؛کند وی زده آن دوره ندارد ولی با این حال چنان علن وسیعی دارد 
گیدرد دیگدر نددای  "6 کسدی قدرار  گر هری  از دو عالودت فدوق بده هدر دلیدل ودورد شد  و تردیدد  ا

که وعجزه کسی باقی نه است# جای هی گو آسهانی   گذارد" نهی گونه ش  برای 
 وضوح اور با وعجزات  .3

اثبدات  یتواندد بدرا ودی زیدنددارد بلکده اودام ن اوبریوعجزه اختصاص به پ یعیاز نیر وتکلهان ش
 یربدان ؛589ق: 4779طوسدی#  ؛665 :ق4744#  ورتضیسید)دیاواوت خود به وعجزه تهس  نها

 (";;6: ش5;46
کد اصلی براسداس روایدات وتعددد  ارکرد وعجدزه تشدخین حدق از باطدل و روشدنگری اسدتترین 

کده انهده دارا یاتیدتهدام روااندد"  انهه دارای وعجدزات فدراوان بدوده  یکده بده طدور عدام داللدت دارد 

                                                        
ت شدده و خدود حسدن بدن وحبدوب از اصدحاب یدحسدن بدن وحبدوب از طدرق وختلدف روا تدا وعتبدر اسدت زیدرا تیسند روا" 1

دد اسددت"اجهددان  بک
َ
و ْبددنک أ ْقددَدام یَعْهددرک ق یددز قابددل توثیددن جعفددی دیددزیو جددابربن  (574 ق::474#  یر"ک: حلدد)ق شدددهیددتوث  اْلهک

کتدداب اختصدداص وفیدددد و تفسددیر عیاشدددی نقددل شدددده ( عدددالوه بددر ایدددن 474-:># 47 ج تددا: بدددی #واوقددانی ر"ک:)اسددت در 
 "(97# 4 ج ق:7;46 #یاشیع ؛588 ق)الف(4746 #است)وفید
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 ؟ع؟شدداول اوددام زوددان طبعددام  (676# 4 ج ش:4698 ینددیکل ؛4:7# 4 ج :ق4777اند)صددفار#  وعجددزه
اوددام  کدده نیددکدده بدده طددور خدداص داللددت دارد بددر ا نیدددار یاتیددروا نیددا خواهددد بددود" وددا عددالوه بددر زیددن

 است" یوعجزات یدارا ؟ع؟زوان
 کند: وی نقل ؟ع؟وعتبر# فضل بن شاذان از اوام صادق یتیروا طبق

را در دسدتان  نآکده خداوندد وثدل  وگدر آن سدتین اءیو اوصد اءیداز وعجزات انبای  هوعجز  یه
# 8 ج : ق4758سدازد)حر عداولی#  ودی دشدهنان# آشدکاراتهدام حجدت نسدبت بده  یقانن وا برا

65;") 

 ۀوطلددب نشددان نیددرا بدده ههددراه دارد# ا اءیددتدد  انب و وعجددزات تدد  ثیددووار کدده نیددسددّر ا دیشددا
اسدت تددا  نیزود یدر رو انیداد روانیددپ یدعدوت و اسدتداالل آن حضددرت نسدبت بده تهداو تیدعهوو
گردد" یبرا قتیحق  ههگان روشن 

 شواهد وضوح اور با قرائن و .4
کدردن تدا حدد  وقتی ؤودام ظهدور نهایندد و بدا ودردم جهدان صدحبت نهایندد خدود ههدین صدحبت 

 شود" وی برد و زوینه پذیرش آن حضرت را فراهن وی را از بینها  زیادی تردید
 :در روایتی آوده است

ن نهداد و دو انگشدت سدّبابه را بده جاندب یا آود دو زاندو بدر زودیبه دن ؟ع؟چون صاحب الّزوان
َّک َرّبک اْلعاَلهک  هان باال برد# آنآس کرد و فروود: اْلَحْهُدهللک َن و صّلی اهلل علدی وحّهدد و یگاه عطسه 

که حّجت خدا از و آله# ستهکاران پنداشته کدالم یاند  گر بدرات ودا اذن در  داده ان رفته است ا
 1"دیگرد ل وییشّك زا شود#

کلهدده  گددرفتن  گفددتن اوددام و زدودحّجددت خددداقددرار  کنددار هددن# حدداکی از  ه شدددن شدد # سددخن  در 
گفدتن اودام سدبب وضدوح اودر و اتهدام حجدت بدر  وجود ارتباس بدین ایدن سده اسدت و ایدن کده سدخن 

                                                        
ُدْبُن َعلک " 1 َثَنا ُوَحّهَ ْبنک یَلَو یَواجک  یَحّدَ دک ْحَهُدْبُن ُوَحّهَ

َ
دیْح یهک َو أ داُر َرضک دُدْبُن  یی اْلَعّطَ َثَنا ُوَحّهَ دیدْح یاهلُل َعْنُهَهدا َقداَل َحدّدَ اُر ی اْلَعّطَ

َثَنا اْلُحَس  ْبَراهک  یَساُبورک یالنَّ  یُن ْبُن َعلک یَقاَل َحّدَ اهللک ْبدنک ُووَسدی ْبدنک َجْعَفدرٍ یَعْن ؤک ْبنک َعْبدک دک د ؟ع؟َن ْبنک ُوَحّهَ َقداَل  یارک یَعدنک الّسَ
َثْتنک  د یَحدّدَ دد"""ُة َقاَلَتددا یدُن َو َوارک یَنسک َن َلَندا فک ذک

ُ
ّكُ  یَلدْو أ (" سددند روایدت بده دلیددل 767# 5 ج ق:8>46)صددوق# اْلَکداَلمک َلدَزاَل الّشَ

ْبدَراهک  و یَسداُبورک یالنَّ  یُن ْبُن َعلک یُحَس وجهول بودن ْ  اهللک ْبدنک ُووَسدی ْبدنک َجْعَفدٍر یؤک ْبنک َعْبددک ددک دو َن ْبدنک ُوَحّهَ و نیدز  ُة یدُن َو َوارک یَنسک
 دچار اشکال است" #یارک یّسَ ضعف 

ٌن اْلُکلَ  ددیَو َرَوت َعدداّلَ ْبنک ( """یو روت عددالن الکالبدد 597ة# صیات الوصدداثبدد) ینک دددک ددیی َعددنک اْلُحَسددیددْح یَعددْن ُوَحّهَ  ینک ْبددنک َعلک
ْبَراهک  یَشاُبورک یالنَّ  اقک َعْن ؤک ّقَ اهللک ْبنک ُووَسی ْبنک َجْعَفرٍ یالّدَ ْبنک َعْبدک دک د ؟ع؟َن ْبنک ُوَحّهَ َثنک  یارک یَعنک الّسَ د یَقداَل َحدّدَ ُة یدٌن َو َوارک یَنسک
 ؟ع؟(ههدین روایدت را عالوده وجلسدی بدا سدند دیگدر از حکیهده دختدر ؤودام جدواد578-577ق: 4758""")طوسدی#  تَقالَ 

 "(;5-58# 84 ج ق)الف(:4777نهاید)وجلسی#  وی نقل
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هشژپو مهدیاه وی

 دیگران است"
گفتن ؤوام به لحای نون و وحتوای آن# اوری ونحصر به فرد و وتهایز با سدخنان  اصل سخن 

کالم او ههراه با هدایت و نور# وحکن و استو وطابق با فطرت و سداختار  1#اروتعارف بشری است؛ 
کده وتصدل بده ونبدح  کسدانی  وجودی انسان و سایر واقعیات هستی است و چنین سخنانی تنها از 

گفتن آنان# تردیدد وی وحیانی هستند صادر کندار زده و اودر آندان را واضدحها  گردد و صرف سخن   را 
 سازد" وی

که تا حدودی به روشدن  برتری ؤوام بر تهام افراد بشر در آن دوره حساس از جهله نکاتی است 
که  نهاید؛ برتری از جهت علن# تحقق و تجلی صفات برتر انسدانی و ندون تعاودل  وی شدن اوور 
هددا بدده حسددب عقددل و فطددرت بدده برتددری و شایسددتگی اواوددت او  گددردد تددا انسددان وددی ایشددان# سددبب

که تا به حال شناخته اند حکن نهایند# او ههان نسبت به تهام انسان ند سایر جّبداران تداریخ های 
داند# زنددگی او سداده و بده دور از تجهدل اسدت غدذا و لبداس او  نهی خود را تافته جدا بافته از وردم

 ("797ق: 4758ساده است)طوسی# 
که او وثل انبیاء حرکت خود را ابتدا با دعوت وردم به سوی حدق و  ن اینناز جهله شواهد و قرا

نددددددد" روایددددددات دال بددددددر احتجدددددداج اوددددددام در هنگددددددام ک وددددددی اقاودددددده دالیددددددل و شددددددواهد# شددددددرون
( شداهد بددر ایدن ودعاسددت" او بددرخالف 766 ق:4754؛ حلددی# 4;5->:5 ق::>46ظهور)نعهدانی#

کشورگشایان# حرکت خود را با جن # ترور و غارت شرون سایر قدرت  کند" نهی طلبان و 
پرکددردن عددالن از  از ظهددور و قیددام اسددت وثددل ؟ع؟و اهددداف اوددام زوددانها   شددواهد# شددعار ۀاز جهلدد

کشدی# تقسدین اوکاندات و  ها# وبارزه با تبعی  نژاد# وبارزه با اسدتعهار و بهدره عدل در تهام عرصه
کشیده شده" که در روایات فراوان به تصویر   ثروت در بین افراد جاوعه بدون تبعی  است 

کتابهایی  از جهله شواهد# به ههراه داشتن نشانه عه بابی بدا یثی شیهای حد از انبیاست؛ در 
و  ؟ع؟هانی# انگشدتر سدل؟ص؟اء وثدل سدالح رسدول خددایهای انب  آنچه در نزد انهه از نشانه»عنوان 

کل7>4-4:7# 4 : ج ق 4777)صدددددفار# « وجدددددود دارد ؟ع؟و لبددددداس آدم ؟ع؟عصدددددای ووسدددددی یندددددی ؛ 
 ("564# 4 ش: ج4698
کده در برخدی از آنهدا بده وجدود ایروا 97ن باب حدود یدر ا ودات در ندزد ؤودام ن عالیدت نقل شده 

                                                        
کبیره" 1 ْوُرُکْن ُرْشٌد َو َوصک »خوانین:  وی در زیارت جاوعه 

َ
ْقَوتیَکاَلُوُکْن ُنوٌر َو أ   َقْوُلُکْن  َ """ُتُکُن الّتَ

ْ
ْلدٌن َو یُحْکٌن َو َحدْتٌن َو َرأ ُکدْن عک

ْلٌن َو َحْزٌم   "(949# 5 جق: 4746صدوق# «)حک
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کیتصر ؟ع؟زوان شدود در  ودی ( بدر شدها خدارج؟ع؟ؤوام)وهددی»که نید شده است از جهله ایح و تأ
کددده پ ندددی یکل«)هان و عصدددای ووسدددی در دسدددتش اسدددتیتدددنش و خددداتن سدددل راهن آدم بدددریدددحدددالی 

 "(564# 4 ش: ج4698
 فرواید: ؟ع؟ وینیز اوام باقر

گردیده و تورات و ددند؛ زیرا به یوهدت را وهدت)هدایت شده( ناو گدر یاور پنهانی رهنهون 
ک کتاب که در انطا ان اهدل تدورات بدا یدکشدد و در و یرون ودیه است بیهات آسهانی را از غارت 

ان اهدل قدرآن بدا قدرآن یدان اهدل زبدور بدا زبدور و ویدل و ویدل بدا انجیان اهل انجیتورات و در و
  1" کند""" یحکن و

 ؟ع؟عیسی وضوح اور با نزول .5
کددده ندددزول عیسدددی ودددی و روایدددات بدددر 2(>48: ؛ نسددداء79-78 :عهدددران آلت)از آیدددا در  ؟ع؟آیدددد 

کتاب خصوصام   وسیحیان دارد" آخرالزوان نقش وههی در وضوح اور اوام نسبت به اهل 
در عصددر ظهددور اوددام  ؟ع؟حضددرت عیسددی 3#براسدداس روایددات وتعدددد و وعتبددر از شددیعه و سددنی

 او در سد اه اودام حضدور دارد و دجدال را بده قتدل 4#دخواند ودی نزول و پشت سدر ؤودام نهداز ؟ع؟زوان
 است"  العاده خارق رساند# این وطلب ی  اوری وی

                                                        
دی ْبددُن اْلُحَسد" 1 ْخَبَرَندا َعلک

َ
دُدْبُن یأ َثَنا ُوَحّهَ ددی یدْح ینک َقداَل َحددّدَ دُدْبُن َعلک َثَنا ُوَحّهَ ی َقداَل َحددّدَ ازک دداَن الدّرَ دُدْبُن َحّسَ َثَنا ُوَحّهَ ی َقدداَل َحدّدَ

ی َع یالّصَ  ی َوْهددک َرفک ی اْلَهْهددک َهدا ُسدّهک ّنَ ٍر َقداَل:""" َو ؤک ْهٍر َعْن َجدابک و ْبنک شک دُه ینک اْلَحَسنک ْبنک َوْحُبوٍب َعْن َعْهرک ّنَ
َ
ْودٍر یام ألک

َ
َلدی أ ْهدَدت ؤک

ددی َو  کک یَخفک ْنَطا
َ
أ ددْن َغدداٍر بک  وک

َوَجددّلَ ُکُتددبک اهللک َعّزَ َر  ددْوَراَ  َو َسددانک ُج الّتَ ْوَرا ک َو َبددیَبدد ْحُکددُن یَة َو یددْسددَتْخرک ددالّتَ ددْوَرا ک بک ْهددلک الّتَ
َ
ْهددلک یَن أ

َ
َن أ

ْنجک  ْنجک یاؤْلک اؤْلک """)نعهانیلک َو بَ یلک بک ُبورک
الّزَ ُبورک بک

ْهلک الّزَ
َ
 "(:56ق: :>46# یَن أ

پدنج  وجهوعدام ( 494# 4 ق: ج8;46کند)صددوق#  ودی نقدل ؟ع؟ههین حددیث را ورحدوم صددوق بدا سدند دیگدری از ؤودام بداقر
  (؛ وجلسددددی547# 8 : ج ق4758حددددر عدددداولی# )ر"ک: بدددداره نقددددل شددددده اسددددت نیددددا طددددرق و وتددددون وتعدددددد در ابدددد تیددددروا

 "(7>6# 85 : ج)الف(ق4777 
# فصددل دوم# بررسددی نقددش خددوارق عددادات در عصددر ظهددور و حکووددت جهددانی»ناودده#  بددرای اطالعددات بیشددتر ر"ک: پایددان" 2

 «"نقش نزول عیسی در وعرفت؛ سعید بخشی
بدا ودتن و سدند وختلدف نقدل شدده  روایدت 55 وجهوعام  567ص #7ج #ت شیعه: ر"ک: ووسوعة اؤلوام الهنتیرروایا (الف" 3

 است"
کتدداب 7>7-:77# ص5 # ج؟ع؟یث اؤلوددام الههدددیددوعجددن األحاد سددنت: ر"ک: روایددات اهددل (ب روایددت بددا  59" در ایددن 

کتب وختلف اهل  نهاید" وی سنت نقل اسانید و وتون وتعدد از 
وحهدد بدن القاسدن عدن أحهدد بدن هدالل عدن  یعهد یقدال حددثن ؟هر؟هیدلویواج یحددثنا وحهدد بدن علدنهونه به عنوان " 4

ؤن  یهدودیا ید"""  ؟ص؟یالنبد یهدودیأتدی   قولی ؟ع؟ن عن وعهر بن راشد قال سهعت أبا عبداهلل الصادقیالفضل بن دک
ؤذا  یالههدد یتدیو ودن ذر یهدودیا یدالنبدو  ئا و ال نفعتده یهانده شدیودا نفعده ؤ یو بنبدوت یتون بدیدثدن لدن  یووسی لو أدرکن

 "7ح #;54ص)للصدوق(# النن# یلنصرته فقدوه و صلی خلفه" األوال  نیور  بن  سییع  خرج نزل
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هشژپو مهدیاه وی

کارکردهای نزول عیسی کارکرد آن روشنگری است؛ لذا نون تعاول  بلکه وهن ؟ع؟یکی از  ترین 
اش روشدن شدددن  و اقتدددا بده اوددام# روشدنگری عهلددی اسدت و نتیجدده ؟ع؟بدا اوددام زودان ؟ع؟عیسدی
 1"برای وسیحیان و غیروسیحیان است ؟ع؟ت اوام زوانحقانی

 گحری نتحجه
گفته شد به دست گرچده در نگداه اول راجدح بده  وی از آنچه  آید با توجه به ظاهر برخی روایدات ا

 یندددداهدددایی چدددون؛  هدددایی وجدددود دارد# چدددالش در عصدددر ظهدددور چدددالش ؟ع؟شدددناخت اودددام زودددان
طدور  گرایی و این حس و عالهان سوء# ق و باطلحهای  تکثر جبهه #ش # انکار و ارتداد# طانیش

که وردم در زوان ظهور# نسبت بده شدناخت اودام دچدار چدالش فکدری وی به ذهن شدوند و  ودی آید 
گدردد# ولدی بدا تأودل در ایدن روایدات و نقدد و بررسدی  وی از این جهت دچار وشکالتی ؟ع؟اوام زوان
کددهیددآنهددا و والح  بدده دسددت« تددر از خورشددید اسددت روشددن ؟ع؟ناوددر اوددام زوددا»گوینددد:  وددی ه روایدداتی 

که در هنگام ظهور اور اواوت اوام با توجه به ادله# شواهد و احتجاجاتک در هنگام ظهدور#  وی آید 
کسدی بده دالیدل وختلدف از  نهدی برای وردم زوین واضح است و جایی برای شد  بداقی واندد وگدر 

 نایی نهاید" اعت جهله هواپرستی# تکبر و تنبلی# نسبت به ادله روشن بی

 ونابع
 نیکر نآقر

# وحقدق و وصدحح: ودرسده اإلواو  و التبصرة وان ال یارة#  ق(4777ابن بابویه# علی بن حسین) "4
 " ؤوام وهدت؟ع؟# قن: ودرسة اؤلوام الههدت؟جع؟# اول

کتابچی# ششن اموال #  (46:9ابن بابویه# وحهدبن علی) "5  "  # تهران: 
کتابفروشی داورت لل الشرا عع#  ( ق8;46ابن بابویه# وحهدبن علی) "6  " # اول # قن: 
کبدر غفدارت#  # وصدحح: علیکهاال الادین و تهاام النعها  ق(#8>46ابن بابویه# وحهدبن علی) "7 ا

 # دوم" تهران: اسالویه

 # قن: وتسسه انتشارات اسالوی"ون الی ضره الفقیهق(# 4746ابن بابویه# وحهدبن علی) "8
# وصدحح: امخباار فا  فضاا ل ام ها  امطیاار؟شارح (#  ق>477ابن حیون# نعهان بن وحهد) "9

                                                        
 ";58-564ص برای اطالعات بیشتر ر"ک: اوداد های غیبی در عصر ظهور#" 1
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 # اول" وحهدحسین حسینی جاللی# قن: جاوعه ودرسین
الددددین  # وحقدددق و وصدددحح: جهاللساااان العااارب(#  ق4747ابدددن ونیدددور# وحهددددبن وکدددرم) ":

 ویرداوادت# بیروت: دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیح"
 ررس   ق  خوارق عادات در عصر  یور »رهای  یب  در عصر  یو اودادش(# 4774بخشی# سعید) ";

 # قن: وتسسه آینده روشن# اول"«و حکوو  جیا  
#  # بیدروت: اعلهدی إثباات الیاداة بالنصاو  و الهعةااات(#  ق4758) حر عاولی# وحهدبن حسدن ">

 "  اول
# تحقیدق: شدیخ جدواد قیدووی# قدن: وتسسدة خالص  امیاوالق(# :474حلی# حسن بن وطهر) "47

 نشر الفقاهة# اول"
# وحقددق و وصددحح: وشددتاق وختصاار البصااا رق(# 4754حلددی# حسددن بددن سددلیهان بددن وحهددد) "44

 # اول" ویفر# قن: وتسسة النشر اؤلسالوی
 # بیروت: البالغ"الیدای  الکبرىق(# >474خصیبی# حسین بن حهدان) "45
ندا#  جدا: بی # بیوعةان رجاال ال ادیث و تفصایل طبقاات الارواةق(# 4746خونی# سدیدابو القاسدن) "46

 پنجن"
 " # قن: ووسسة احیاء آثار االوام الخونی البیان ف  تفسیر القر ن#  تا( ونی# سیدابو القاسن)بیخ "47
کبر) دهخدا# علی "48  # تهران: انتشارات دانشگاه تهران# دوم" اوه لغ ش(# ::46ا
 # قن: انتشارات ورکز ودیریت حوزه علهیه قن"إیضاح الهرادش(# 5;46ربانی# علی) "49
# قن: وتسسة النشدر الذخیرة ف  علن الکالمق(#  4744ن ووسی)سیدورتضی# علی بن حسین ب ":4

 " اؤلسالوی
# قددن: ورکددز األبحددال والدراسددات فلسفتنا)ووسااوع  الشاایید الصادر(ق(# 4757صددر# وحّهدددباقر) ";4

 التخّصصیة للشهید الصدر# اول"

# تحقیدق: وحسدن بصا ر الدرجات ف  فضاا ل  ل و ّهاد؟#  ق(4777صفار# وحهدبن حسن) ">4
کوچه باغی# قن: وکتبة آیةاهلل الهرعشی النجفیبن عباس  " # دوم علی 

# تصدحیح: وحهددباقر خرسدان# االحتةاج عل  اهال اللةااجق(# 4776طبرسی# احهدبن علی) "57
 وشهد: نشر ورتضی# اول"

# وحقق و وصحح: قسن الدراسات اؤلسدالویة دال ل اإلواو #  ق(4746طبرت# وحهدبن جریر) "54
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هشژپو مهدیاه وی

 " ول# ا وتسسة البعثة# قن: بعثت
# وحقق و وصحح: جواد قیدووی اصدفهانی# قدن:  رجالش(# 46:6طوسی# وحهدبن حسن) "55

 " # سوم وتسسة النشر االسالوی التابعة لجاوعة الهدرسین بقن الهقدسه
 "  # بیروت: داراألضواء# دوماإلیتصاد فیها یتعل  باإلعتقادق(# 4779طوسی# وحهدبن حسن) "56
# تحقیددددق: عبدددداداهلل تهرانددددی و   لل ةاااا ک اااااب الغیبااااق(# 4758طوسددددی# وحهدددددبن حسددددن) "57

 # قن: وتسسة الهعارف اؤلسالویة# سوم" احهد ناصح علی

 # تهران: چاپخانه علهیه"تفسیر العیاش ق(# 7;46عیاشی# وحهدبن وسعود) "58
# وصددحح: طیدددب ووسددوت جزانددرت# قدددن: تفساایر القهاا ق(# 4777قهددی# علددی بددن ابدددراهین) "59

 " # سوم دارالکتاب
 # تهران: دارالکتب االسالویه"الکاف (# 4698کلینی# وحهدبن یعقوب) ":5
# قدن: وسدجد وقددس وعةان امحادیاث اإلواام الهیادی؟ع؟#  ق(;475کورانی# علی و ههکاران) ";5

 # دوم" جهکران
شاارح الکاااف  ح امصااول و الروماا )للهول  صااال  ق(# 5;46وازندددرانی# وحهدصددالح بددن احهددد) ">5

 # تهران: الهکتبة اؤلسالویة# اول"الهاز درا  (
 البیت؟مهع؟" # قن: وتسسة آلتنقی  الهقال ف  علن الرجالتا(#  اوقانی# عبداهلل)بیو "67
 # بیروت: وتسسة الوفاء"ب ارام وار# «(الف»ق4777 # وحهدباقر) وجلسی "64
# وحقدق و وصدحح:  وار ة العقاول فا  شارح اخباار  ل الرساول# «(ب»ق4777 # وحهدباقر) وجلسی "65

 " هاشن رسولی وحالتی# تهران:    # دوم 
# قدن: انصداریان# طالای إثبات الوصی  لإلوام عل   ان ا  ق(# 4759وسعودت# علی بن حسین) "66

 سوم"
 # تهران: انتشارات اویرکبیر" ووزش فلسفهش(# ;:46وصباح یزدت# وحهدتقی) "67
شناس )سلسااله درو  وبااا   ا دیشااه  وعرف ش(# 8>46وصددباح# وجتبددی؛ وحهدددی# عبددداهلل) "68

 شر آثار اوام خهینی# هفتن"# قن: وتسسه تنیین و ن(1اسالو 
# قددن: وتسسدده نشددر و تنیددین آثددار اوددام صاا یفه اوااامتددا(#  ووسددوی خهینددی# سددید روح اهلل)بی "69

 خهینی؟هر؟"
# قدن: وتسسده آیندده روشدن# ووسوع  اإلوام الهنتهرش(# 8>46ویر باقری# سید وحهدحسین) ":6
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 اول"
تابعددده لجاوعددده # قدددن: وتسسدددة النشدددر االسدددالوی الرجاااالق(# 4698نجاشدددی# احهددددبن علدددی) ";6

 الهدرسین بقن الهشرفه# ششن"
کبر غفدارت و  # وحقق و وصحح: علی اإلختصا # «(الف» ق4746نعهان# وحهدبن وحهد) ">6 ا

 " وحهود وحروی زرندت# قن: الهتتهر العالهی اللفیة الشیخ الهفید# اول
# وحقددق و اإلرشاااد فاا  وعرفاا  حةااج اى علاا  العباااد# «(ب» ق4746نعهددان# وحهدددبن وحهددد) "77

کنگره شیخ وفید# اول البیت؟مهع؟ وصحح: وتسسة آل  " # قن: 
کبدر غفدارت# تهدران: نشدر  # وحقدق و وصدحح: علیالغیبا ق(# :>46نعهانی# ابن أبی زیندب) "74 ا

 # اول" صدوق


