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بازنگری در روایات جهان پس از حضرت مهدی

از منظر شیعه
محمدشهبازیان 1
عزالدینرضانژاد 2

چکیده
در مورد جهان پس از وفات حضرت مهدی دیدگاهها و نظریاتی ارائه شالده
اسالت .برخالی هالر و مالر پنجالاه سالاله ،برخالی دیگالر باله وقالوع قیامالت ،بعضالی
اسالالتمرار حکومالالت توسالالد مهالالدیون و گروهالالی دیگالالر رجعالالت ائمالاله را مطالالرح
کردهاند .هر یالک از دیالدگاههالای چهارگاناله در میالان قالدما و معاصالران ،قالائالنی
دارد که نیاز به تحلی و پژوهش است .وجه اهمیت ایالن موضالوع نیالز در ایالن
اسالالت کالاله گروهالالی از جریانهالالای انحرافالالی در فضالالای مهالالدویت بالالا تمسالالک بالاله
نظریه مهدیون تالش نمودهاند تا دیدگاه خود را اثبالات کننالد و بالهویژه رجعالت
ائم الالاله و مؤمن الالالان و ک الالالافران مح الالالض را در دوران پ الالالس از ظه الالالور حض الالالرت
مهدی منکر شوند و از این رهگذر وجود بیسالت و چهالار امالام را بالرای شالیعه
ادعا کنند .روش این پژوهش توصیفی _ تحلیلی بوده و پس از جبران نواقص
مطالعات قبلی اعم از عدم ارائه کام نظریالات و عالدم نقالد کامال دیالدگاههالای
دیگر ،باله اثبالات دیالدگاه رجعالت ائماله و حکومالت ایشالان پرداختاله و از ایالن
رهگذر استدالل برخی جریانهای مدعی را باط نمودهایم.
واژگان کلیدی

ب الالاز نگ الالری ،روای الالات ،حض الالرت مهالالالدی

مهدی .

 .1عضو گروه مهدویت پژوهشگاه بینالمللی المصطفی العالمی
.
 .2دانشیار و عضو هیأت علمی جامع المصطفی العالمی

 ،ش الالیعه ،جه الالان پ الالس از حضالالالرت

(نویسنده مسئول) (.)tarid@chmail.ir

مقدمه
یکی از مطالب تحقیقالی در میالان پژوهشالگران مهالدویت ایالن اسالت کاله پالس از وفالات حضالرت

مهدی

چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ از میان قدما و معاصرین نیز افراد مختلفالی بالدان پرداختاله

و میتوان به چهالار دیالدگاه اشالاره نمالود .دیالدگاههالایی شالام  :هالر و مالر پنجالاه سالاله ،قیامالت،
و حکومالت امالام حسالین

.

حکومت مهدیون و فرزندان حضالرت مهالدی

و رجعالت ائماله

حکومت مهدیون و فرزندان حضرت مهدی

بعد از وفات ایشان ،نمیتوان ائمه را منحصر در

اهمیت ذکر این مطلب در این بخش این است که ،برخی گمان نمودهاند که با توجه باله نظریاله

 12نفالر دانسالت و باله عبالارتی بایالد باله بالیش از دوازده امالام معتقالد گردیالد .از مطالالب نگالارش شالالده

بهصورت تفصیلی و غیرتفصیلی میتوان :االرشاد شیخ مفید ،تاج الموالید طبرسی ،صرا المساتقیم
نباطی بیاظی ،مختصر بصا ر الدرجات حسن بن سلیمان حلی ،االیقاظ شیخ حر عاملی ،بحاار االناوار

عالمالاله مجلسالالی ،تاااریخ مااا بعااد الظهااور سالالیدمحمد صالالدر و مقالالالهای بالالا عنالالوان (جهالالان پالالس از امالالام

مهالالدی

از دیالالدگاه روایالالات) نگالالارش خالالانم منیالالره قضالالاوی چالالاپ شالالده در شالالماره  32فصالاللنامه

علمالی پژوهشالی مشالرق موعالود نالام بالرد .در نگاشالتههای قبلالی نقالص در بیالان تمالامی دیالدگاههالالا،

اشتباه در نق ادله  1و عدم نقد کام بر ادله ذکر شده توسد هر گروه را میتوان مشاهده نمالود و

تالش گردیده تا در این پژوهش ضعفها را جبران نماییم .از ایالن روی بالا بیالان چهالار دیالدگاه در

میان شیعیان 2،که هر کدام ادلهای نیز برای ادعای خود اقامه نمودهاند به تحلی ایالن موضالوع

سال یازدهم ،شمههاره  ،42تابستان 1396
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میپردازیم.

 .1دیدگاه وقوع هرج و مرج در جهان پس از وفات حضرت مهدی
جناف نعمانی این مطلب را ذیال روایتالی از اه سالنت در مالورد ائماله اثنالا عشالر و دوران هالر و

مر پس از وفات مهدی

ذکر می کنالد و قائال انالد کاله حالدود پنجالاه سالال پالس از وفالات ایشالان

دنیا دچار هر و مر خواهد بود .ایشان میگوید:

و فرمالالالایش آن حضالالالرت در پایالالالان حالالالدیث اول کالالاله« :سالالالنس آشالالالوف مالالالیشالالالود» خالالالود
روشنگرترین دلی است بر آنچه در روایات پیوسالته آمالده کاله پالس ازسالنرى شالدن زمالان
قائم

پنجاه سال آشوف روى خواهد داد( .نعمانی)107 :1397 ،

 .1مانند مقا له خانم منیره قضاوی که به اشتباه سخن طبرسی را به نام امام باقر در نمودهاند.
 .2اه سنت در این زمینه اعتقادات و مستندات دیگری دارند .در برخی از گزارشهالا پالس از حضالرت مهالدی هالر و مالر
خواهالالد شالالد و یالالا فالالردی بالالا عنالالوان قحطالالانی یالالا در روایالالت دیگالالر حضالالرت عیسالالی و غیالالره خواه الد بالالود ( .ر.ک :الفالالتن ،ص
271باف ما یکون بعد المهدی؛ المالحم ابن المنادی ،ص  272و ص )106

این سخن را میتوان در این روایت جستجو نمود:

از جابر بن یزید جعفی روایت نموده که گفت :شنیدم حضالرت بالاقر

مالیفرمالود :بخالدا

قسم مردى از ما اه بیت بعد از مرگش سیصد و نه سال سلطنت میکند .عرض کالردم:

چه زمانی این موضوع اتفاق میافتد؟ فرمود :بعد از مرگ قائم است .عرض کردم :قائم

چه مقدار زندگی میکند؟ فرمود :نوزده سال از موقع قیام تا هنگام مرگش .عرض کردم:

آیا بعد از مرگ قائم هر و مر میشود؟ فرمود :آرى پنجاه سال .آنگاه امام منتصر به
دنیا باز میگردد براى خونخالواهی خالود و یالارانش( .عیاشالی :1380 ،ج326 ،2؛ مفیالد،

)258 :1413

ایالن ت نهالا روایتالی اسالت کاله در میالان شالیعیان و در مالورد پنجالاه سالال هالر و مالر پالس از زمالالان

وفات حضرت مهدی

وجود دارد .و از دو ناحیه دارای ضعف است:

 .1سند روایت در تفسیر عیاشی و اختصا

شالیخ مفیالد مرسال بالوده و نمالیتالوان بالدان اعتمالاد
1

نمود .و در تفسیر عیاشی راویالان قبال از جالابر و در کتالاف اختصاا

نامشخص است.

راویالان قبال از عمالرو بالن ثابالت

 .2ایالالن روایالالت بالالا سالالند معتبالالر در کتاااب شاایخ طوساای(طوسالالی )478 :1411 ،و سالالندی دیگالالر در
2

مقداری از روایت را ذکالر کالرده و اداماله آن (هالر و مالر پنجالاه سالاله)را نقال ننمالوده اسالت؛ بالدون

عبارت (فیکون بعد موته هر ؟قالال نعالم خمسالین سالن ) از عمالرو بالن ثابالت از جالابر نقال گردیالده

است .سند شیخ طوسی چنین است:
ْال َن ْض ُل ْب ُن َش َاذا َ
َ
َ
َ ِمس ْع ُ :أ َبا َ ْعن یا

َ
َ َ
اْل َهرن ْبرن َ ْحم ُبروب ََ ْرن ََ َْرن و ْبرن أیب ِْامل ْق َردام ََ ْرن َ رابا ْ ُ
ََن ْ َ
اْل ْعر ِ ِف وراا
ی
ِی
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
.

یکی از طرق شیخ طوسی به فض بن شاذان چنین است:

أخبا ا (بنوایاته و ل به) أبوَبداهلل َن حملد بن َ بن اْله نی َن حملد بن اْلهن َرن
أِد بن إدر یس َن َ بن حملد بن وایبة َن النضل( .طوسی)363 :1420 ،

مالالراد از ابوعبالالداهلل ،جنالالاف شالالیخ مفیالالد و مالالراد از محمالالد بالالن علالالی بالالن الحسالالین ،شالالیخ صالالدوق
َ
َ َ
َ
َ
 .1سند منقول در اختصاص چنین استَ « :ع ْم ُرو ْب ُن ث ِّاب ٍت َع ْن َج ِّاب ٍر قال َس ِّم ْع ُت أ َبا َج ْعف ٍر ».
 .2البته نگارندگان معتقد به این نکته نیستند که چون سند معتبر است میت وان در مباحث مهدویت با توجه به این روایالت
اعتقادی را استوار نمود و م ال عنوان کرد که حتما دوران حکومت مهدوی نوزده سال اسالت و در ایالنجالا تنهالا در مقالام رد و
نقد مستند طر مقاب بهره بردهایم.
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منتخااب اناااوار المضااای ة (نیلالالی نجفالالی202 :1360 ،؛ هالالمچنالالین ر .ک :نعمالالانی )332 :1397 ،ک الاله

151
جارتبا
ط

عاشورا

و ظهور
و

بازتاب

آن در

جریان
های

سیاس

یو

میباشد که در وثاقت آن دو هیچ تردیالدی وجالود نالدارد .محمالدبن الحسالن نیالز ابالن الولیالد بالوده،

که او و احمد بن ادریس از فقهای به نالام شالیعه هسالتند( .جهالت بررسالی وثاقالت باله ترتیالب ر .ک:

خالالوئی :1403 ،ج 207 ،1و ج )42،2تردیالالد در ایالالن طریالالق بالاله واسالالطه علالالی بالالن محمالالد بالالن قتیبالاله

میباشالد کاله قرائنالی بالرای اثبالات اعتبالار او وجالود دارد( .شالبیری زنجالانی :1419 ،ج )2553 ،8در
مورد راویان پس از فضال بالن شالاذان نیالز تردیالدی وجالود نداشالته و بددان اععدان شدده اسدت( .باله

ترتیب راویان ر .ک :خوئی :1403 ،ج ،97 ،6ج ،81 ،14ج337،4؛ حائری :1416 ،ج)213 ،2
 .3محتوای هر و مر پس از دوران حضرت مهدی

موافق عقایالد اه سالنت مالیباشالد و

نمالالیتالالوان آن را در میالالان شالالیعیان بالالهعنالالوان نظالالری قابال اعتنالالا جسالالتجو نمالالود .لالالذا ممکالالن اسالالت

جنالالاف نعمالالانی نیالالز ایالالن بیالالان را صالالرفا جهالالت تاییالالد حکومالالت مجالالدد امالالام حسالالین
علی

و حضالالرت

ذکر کرده باشد.

 .2دیدگاه پایان یافتن عمر دنیا و وقوع قیامت پس از وفات حضرت مهدی

.

ایالالن نظالالر گالالاه را شالالیخ مفیالالد بیالالان نمالالوده و افالالرادی ماننالالد کراجکالالی ( :1410ج )246 ،1فتالالال

نیش الالابوری( :1375ج )266 ،2طبرس الالی( :1422ج )116 ،1و نب الالاطی بیاضال الی( :1384ج)152 ،2

پیروی نمودهاند 1.شیخ صدوق نیز بدون بیان قطعیت یکی از احتمالاالت دوران پالس از حضالرت

مهدی
که:

سال یازدهم ،شمههاره  ،42تابستان 1396
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را وقوع قیامالت معرفالی مالیکننالد( .صالدوق :1395 ،ج )77 ،1شالیخ مفیالد معتقالد اسالت
و در بیشتر روایات است که مهدى این امت از دنیا نرود مگر چه روز پالیش از قیامالت و

در آن چه روز فتنه و آشوف شود و نشانههالاى زنالده شالدن مردگالان و آمالدنشالان بالراى

حساف و پاداش پدید آید (مفید :1413 ،ج)387 ،2

بالالا تحقیقالالی کالاله در مصالالادر حالالدی ی صالالورت گرفتالاله اسالالت مالالیتالالوان کالالالم شالالیخ مفیالالد را بالاله ایالالن

روایات مستند نمود:

الف) سلیم از سلمان فارسی نق میکند که گفت :پیامبر

چنین فرمود:

اى مردم آیا شما را به «مهدى» بشارت ندهم؟ گفتند :آرى ...او نهمی از فرزندان پسالرم

حسین است ...بدانید که خیرى در زنالدگانی بعالد از او نیسالت .و انتهالاى دولالت او چهال

روز قب از روز قیامت خواهد بود( .باله نقال از فضال بالن شالاذان ر.ک :میرلالوحی:1384 ،

 .1در میان اه سنت نیز صاحب کتاف عقدالدرر نیالز چنالین مالیگویالد :و هالی أدل دلیال علالی انقضالاء اْلیالام المهدیال  ،سالقی اهلل
عهدها ،ثم ال خیر فی عیش الحیالبعدها ،و لیس بینها و بین النفخ اْلولی مدل( .عقد الدرر ،ص)318

683؛ سالاللیم بالالن قالالیس( :1405 ،قسالالمت اضالالافات محقالالق کتالالاف) ،ج 958 ،2کالاله ایالالن
روایت را از کتاف کفای المهتدی به عنوان مستدرک و اضافات ذکر کرده است)

اشکاالتی که به این نق وارد اسالت این کاله ایالن روایالت در نسالخههای موجالود از کتالاف ساللیم

ب الالن ق الالیس وج الالود نداش الالته و محق الالق ارجمن الالد جن الالاف آق الالای انص الالاری زنج الالانی آن را در قس الالمت

مستدرکات و یافتههای خود از روایات منسوف به سلیم بالن قالیس ذکالر نمالوده اسالت( .ساللیم بالن

قالالیس :1405 ،ج)931 ،2و اضالالافه ایشالالان بالاله کتالالاف سالاللیم ،از کتالالاف (کفای ال المهتالالدی) مرحالالوم

میرلالالوحی مالالیباشالالد کالاله از کتالالاف (اثبالالات الرجعالاله) فض ال بالالن شالالاذان روایالالت را نق ال کالالرده اسالالت.

(میرلوحی )683 :1384 ،و اشکال اساسی در ایالن قسالمت اسالت کاله اعتبالار کتالاف اثبالات الرجعاله
مورد استفاده مرحوم میرلوحی مشخص نیست .یعنی ا گرچه بنالابر گالزارش نجاشالی جنالاف فصال

بن شاذان دارای کتابی بدین نام بوده است اما اثبات این مطلالب کاله ایالن کتالاف موجالود همالان

است بسیار مشالک مالیباشالد بالهویژه این کاله ایالن کتالاف در زمالان مرحالوم میرلالوحی و شالیخ حالر در

اختیار کسی نبوده و امروز نیز سرنوشت آن نسخه مشالخص نیسالت و عالماله مجلسالی نیالز در بحاار

االنوار از آن بهره نگرفته است که وجه آن یا عدم اعتماد به این کتاف و یا عدم دسترسی میباشد
دیگر مصادر قاب جسالتجو نبالوده و کسالی آنهالا را از جنالاف فضال بالن شالاذان نقال نکالرده اسالت و
احتمالالال جعلالالی بالالودن ایالالن نسالالخه در دوران صالالفویه وجالالود داردhttp://ansari. kateban. ( .

)com/post/1286

ف) مرحوم میرلوحی روایتی دیگر از فض بن شاذان چنین نق میکند:
حضرت امام جعفر

از آباء کرام عظام خالود نقال نمالود از حضالرت امیرالمالؤمنین

کاله

آن حضرت فرمود ...چون رحلت خواهد کرد قائم ما ،باقی نخواهد ماند اثرى از اسالم،

و چون باقی نماند اثالرى از اسالالم ،بالاقی نخواهالد مانالد اثالرى از دنیالا( .میرلالوحی:1384 ،

)672

این گزارش نیز مانند ر وایت قب از عدم اعتبار مصدر کاله همالان کتالاف منسالوف باله فضال بالن

شاذان است رنف میبرد و نمیتوان بدان استناد نمود.

ج) گزارشی در کتاف روضة الواعظین فتال (508ق) و احتجاج احمد بن علالی طبرسالی (588ق)

وجالالود دارد کالاله حضالالرت محمالالد

مهدی

چنین فرمودند:

َ َ ْ
َ َ
اال ِإ ُه ال َب ِاق ُتجة َو ال

در روز عیالالد غالالدیر پالالس از معرفالالی ائمالاله
َ َ

َ

بازنگری در روایات جهان پس از حضرت مهدی از منظر شیعه

که هر دو وجه ما را مشکوک به نسخه اثبات الرجعه مینماید .افزون این که روایات نق شده در
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ُتجة َب ْعدُ؛ (نیشابوری :1375 ،ج89 ،1؛ طبرسی :1403 ،ج)64 ،1
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بدانید ،او حجت باقی خدا است و پس از او حجتی نیست.

تردیالدی در پالذیرش و وجالالود اعالالن والیالالت امیرالمالومنین

در روزعیالالد غالدیر وجالالود نالدارد امالالا

نکتهای که باید بدان توجه نمود اضافه شدن برخی از عبارتها غیر از والیت حضرت علالی

بالالهویژه در مالالورد حضالالرت مهالالدی

و

مالالیباشالالد کالاله عبالالارت فالالوق نیالالز از ایالالن مشالالک رنالالف مالالیبالالرد و

احتمالال فرباله شالالدن گالزارش غالالدیر وجالود دارد( .رک :جایگالالاه غالدیر در سالالقیفه ،نعمالتاهلل صالالفری

فروشانی) 1لالذا از ایالن گالزارش نیالز نمالیتالوان در سالاخت یالک عقیالده اسالتفاده گالردد چالرا کاله روضاة

الواعظین سند گزارش خود را نقال نکالرده اسالت و ضالعف سالند در کتالاف احتجااج باله دلیال مجهالول
بودن علی السوری و قالیس بالن سالمعان و کالذاف و غالالی خوانالده شالدن صالالح بالن عقباله (خالوئی،

 :1403ج )84 ،10مشهود است .از طر دیگر این روایالت مفصال در منالابع متعالدد دیگالری بالدون
َ َ َ
عبارت َ(و ال ُحج َب ْع َده) نق گردیده است و ا گر چه در صدر و ذی روایالت ،مشالابهت وجالود دارد
اما این عبارت را نق نکردهاند( .حلالی179 :1408 ،؛ ابان طااوس578 :1413 ،؛ ابان طااوس1413 ،

(الیقین))357 :

د) حمیرى گوید:

من و شیخ ابو عمرو (ع مان بن سعید عمرى نایب اول) _ رحمه اهلل _ نالزد احمالد ابالن اسالحاق

گرد آمدیم ،احمد بن اسحاق به من اشاره کرد که راجع به جانشین (امالام حسالن عسالکرى

) از

شیخ بنرسم ،من به او گفتم ،اى ابا عمرو! من میخواهم از شما چیزى بنرسم کاله نسالبت باله آن

شک ندارم ،زیرا اعتقاد و دیالن مالن ایالن اسالت کاله زمالین هالیچگالاه از حجالت خالالی نمالیمانالد ،مگالر

سال یازدهم ،شمههاره  ،42تابستان 1396

چه روز پیش از قیامت و چون آن روز برسد ،حجت برداشته و راه توبه بسته شود؛ آنگاه کسالی

 )685و عنالوان نمودهانالالد کالاله حجالالت الهالی یعنالالی حضالالرت مهالالدی
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مطلالب ذکالر شالده نالالدارد و بیالان عبالارت (حجالت) بالاله معنالای امالامی معصالوم مالالیباشالد و نمالیتالالوان

که از پیش ایمان نیاورده و یا در دوران ایمانش کار خیرى نکرده ،ایمان آوردنش سودش ندهد.

(کلینی :1407 ،ج 330 ،1؛ جهت مطالعه روایالت مشالابه ر .ک :صالدوق :1395 ،ج229 ،1؛ برقالی،
 :1371ج236 ،1؛ صفار :1404 ،ج)484 ،1

این روایت مورد استدالل گروهی از قالائالن باله نظالر فالوق قالرار گرفتاله اسالت (میرلالوحی:1384 ،

تالا چهال روز قبال از قیامالالت

حکومالالت خواهنالالد داشالالت و زنالالده هسالالتند .در حالالالی کالاله ایالالن روایالالت بالاله هالالیچ عنالالوان صالالراحتی در
چنین گفت که تنها مصداقش حضرت مهدی

قرار میگیرد .ایالن روایالت مشالابه دههالا روایتالی

1. http://tarikh. imam. miu. ac. ir/index.

اسالت کاله در میالالان شالیعیان مطالرح بالالوده و قائال هسالتند کالاله هالیچگالاه زمالالین از حجالت الهالی خالالالی

نخواهالالد بالالود و هالالر دورهای حجالالت مخصالالوص بالاله خالالود را دارد و قابلیالالت جمالالع شالالدن بالالا رجعالالت
ائمه

را نیز داشته و مراد از حجت پایانی در چه روز قبال از قیامالت الزامالا باله معنالای طالوالنی

شدن حکومت حضرت مهدی

تا آن زمان نیست( .حالر عالاملی .)400 :1362 ،لالذا بالا توجاله باله

نق موجود در کتاف کافی نمیتوان نظریه شیخ مفید را اثبات نمود.

 .3دیدگاه حکومت فرزندان حضرت مهدی

1

پس از وفات وی

برخی نویسندگان نیز تالش نمودهاند تا وجهی برای حکومت فرزندان حضرت مهدی

دهند و از حکومت اوالد حضرت مهالدی

قرار

بالا عنالوان مهالدیون نالام بردهانالد( .صالدر :1412 ،ج،3

 )629این سخن در حالی اسالت کاله عالمالان شالیعی و محققالین ایالن نظالر را مسالتند باله روایتهالا و
ادل الهای غیالالر معتبالالر و شالالاذ و نالالادر دانسالالتهاند و آن را قبالالول نمالالیکننالالد( .مفیالالد  :1413ج386 ،2؛
نبالال الالاطی عالال الالاملی :1384 ،ج152 ،2؛ حالال الالر عالال الالاملی401 :1362 ،؛ مجلسالال الالی :1403 ،ج)148 ،53

سیدمحمد صدر نویسنده کتاف (تاریخ مالا بعالد الظهالور) نیالز کاله در کتالاف خالود از نظریاله حکومالت

ج )3،643در کتالالاف بعالالدی خالالود بالالا عنالالوان (بحالالث حالالول الرجع ال ) پالالس از تحقیقالالاتی بالاله نتیجالاله
رسیده که سخن قب اشالتباه بالوده و پالس از حضالرت مهالدی

قرار خواهد گرفت( .صدر)27 :1431 ،
برخی با توجه به روایاتی از ائمه

از نس ال امالالام حسالالین

حکومالت در اختیالار ائماله گذشالته

گمان نمودهاند که بعالداز حضالرت مهالدی

دوازده نفالر

حکومالالت را در اختیالالار خواهنالالد گرفالالت و عنالالوان مهالالدیون را بالالر آن قالالرار

دادهاند .اما در مورد روایات مهدیون پس از نق این دسته از روایات باله تحلیال آن مالیپالردازیم.
که میتوان به سه عنوان از روایات اشاره نمود:

 .1یکی از نویسندگان در مقالهای دلی دیگری از زبان امام باقر ذکر نمودهاند و چنین میگوید :از امام باقر روایت شده
است :یمأل اْلرض عدال و قسطا کما ملئت ظلما و جورا ...وقت وفاته یکون قب القیام بأربعین یوما...؛ (طبرسی:1422 ،
)116
این مطلب در حالی است که با مراجعه به مصدر نقال یعنالی کتالاف تالاج الموالیالد ،متوجاله مالیشالویم کاله ایشالان میالان بیالان
مرحوم طبرسی و روایت نق شده از امام باقر خلد کردهاند و اشتباها بیان طبرسی را به روایت قب کاله از امالام بالاقر
نق شده است ارتبا دادهاند.
این مقاله با عنوان (جهان پس از امام مهالدی از دیالدگاه روایالات) تالالیف خالانم منیالره قضالاوی ،در شالماره 32فصاللنامه
مشرق موعود قاب رویت است.

بازنگری در روایات جهان پس از حضرت مهدی از منظر شیعه

فرزنالالدان مهالالدی

_ بالاله صالالورت احتمالالال نالاله قطالالع و یقالالین _ دفالالاع نمالالوده اسالالت (صالالدر:1412 ،
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عنوان اول:دوازده مهدی از فرزندان حضرت مهدی
روایت وصیت شیخ طوسی

امال فرمودند ،تا اینکه به اینجا رسید:

حضرت وصیتشان را به امیرالمؤمنین

علی جان! به زودى پس از من دوازده امام خواهند بود و بعد از آنها دوازده مهالدى...

بعد از ایشان دوازده مهدى خواهد بود ،پس وقتی که زمان رحلت امام دوازدهم رسید،

وصایت و جانشینی من را به فرزندش که اولین و برترین مقربین اسالت تساللیم نمایالد ،و
او سه نام دارد ،یک نامش مانند نام من است ،و نام دیگرش م ال نالام پالدر مالن اسالت و

آن عبداهلل و احمالد اسالت و سالومین نالام او مهالدى خواهالد بالود و او اولالین مؤمنالان اسالت.

(طوسی)150 :1411 ،

عنوان دوم :یازده مهدی بعد از قائم
الف) اصل حضرمی

ذریح گوید از امام صادق

در مورد ائمه بعد از حضرت محمد

فرمود :بعد از حضالرت محمالد

امیرالمالؤمنین علالی

سوال کردم .ایشان

بالود و بعالد از ایشالان باله ترتیالب

حسن ،حسین ،علالیبالن الحسالین و محمالدبن علالی و ا کنالون مالن [امالام صالادق] هسالتم.

سنس ایشان در ادامه فرمودند :این مطلب را گفتم تا شاهد و حجتی روی زمین باشالد.

همانا هفت نفالر بعالد از حضالرت محمالد

از مالا اهال بیالت

وصالی و امالام هسالتیم کاله

هفتمالین آنهالا قالائم اسالت .ا گالالر خالدا بخواهالد .سالنس بعالالد از قالائم یالازده مهالدی از نسال

سال یازدهم ،شمههاره  ،42تابستان 1396
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حسین بن علی

خواهد بود.

من در ادامه به ایشان عرض کردم :فدایتان شوم هفتمین نفر که قائم اسالت چاله کسالی

میباشد ؟فرمودند :فرزند من و وصی بعد از من امام و قائم است؛ ا گر خدا بخواهد.

ای ذریح بدان! حامالن عرش در قیامت محمد ،علی ،حسن و حسین هستند و ا گر خدا
بخواهد چهار نفالر دیگالر[ .یعنالی در مجمالوع مالیشالود هفالت امالام و حضالرت رسالول
(جمعی از نویسندگان)266 :1423 ،

].

ب) شیخ طوسی

امام صادق

در روایتی مفص فرمودند:

ای ابالالاحمزه! همانالالا از مالالا بع الالد از قالالائم یالالازده مهالالدی از نس الال حسالالین
(طوسی)478 :1411 ،

خواهالالد ب الالود.

عنوان سوم :دوازده مهدی بعد از قائم
الف) قاضی نعمان
و َن َ برن اْلهر نی  ،أ ره وراا :یقروم القرامئ منرا (یعرین املهردی) 1ث یَر بعردُ اثنرا
َُا مهدیا (یعین من االاة من ذر یاه)؛ (ابن تی  :140۹ ،ج)400 ،3
از علی بن الحسین نق شده است که قائم از ما اه بیت قیام خواهالد نمالود (قاصالی
نعمالان در شالالرح ایالالن عبالالارت گویالالد :یعنالالی مهالدی قیالالام مالالیکنالالد) سالالنس بعالالد از او دوازده

مهدی خواهد بود( .یعنی دوازده مهدی از ائمه و فرزندان آن قائم)
ب) شیخ صدوق

ابوبص الیر گوی الد :بالاله امالالام صالالادق

گفالالتم :اى فرزنالالد رسالالول خالالدا

! مالالن از پالالدر شالالما

شنیدم کاله مالیفرمالود :پالس از قالائم دوازده مهالدى خواهالد بالود ،امالام صالادق

فرمالود:

دقت کن پدرم فرمود دوازده مهدى ،نه دوازده امام .ا گر چه امام نیستند اما آنها قالومی

از شالیعیان مالالا هسالالتند ک اله مالالردم را بالاله مالالواالت و معرفالالت حالالق مالالا مالالیخواننالالد( .صالالدوق،
 :1395ج)358 ،2

َو ََ ْن ُه

( .نیلی)201 :1360 ،

نقد و تحلیل روایات مهدیون

گفتوگو در مورد عدد دوازده و نام بردن از آن در میان گالروههالا و جریانهالای بالهویژه انقالبالی

ظالالاهرا ام الالری متالالداول ب الالوده اسالالت ک الاله ایالالن حرک الالت را بالالر گرفت الاله از انتخالالاف دوازدهگان الاله اس الالبا

بنیاسرائی و حواریون دانستهاند( .مجهول ،بیتا )215 :باله عنالوان نموناله حضالرت محمالد

در اولالالین پیمالالان خالالود بالالا تعالالدادی از مالالردم ی الالرف بالالا دوازده نفالالر از آنالالان بالاله عنالالوان نقیالالب پیمالالان

بسال ال الالتند( .ابال ال الالن سال ال الالعد :1410 ،ج )457 ،3در دوران قیال ال الالام بنال ال الالیالعبال ال الالاس و خراسال ال الالانیون نیال ال الالز
دعوتکنندگان به نبرد با بنی امیه بالا دوازده نفالر در قالالب و عنالوان نقبالاء پیمالان بسالته و آنالان باله
شالالهرهای مختلالالف جهالالت دعالالوت بالاله قیالالام علیالاله امویالالان حرکالالت نمودنالالد( .مجهالالول ،بالالیتالالا214 :؛

سمعانی :1382 ،ج 115 ،4و ج232،8؛ ابن خلدون :1408 ،ج )153 ،3همچنین در کتالاف اخباار

الدولة العباسیه عنوان شده است که در میان شیعیان بنیالعباس این سخن نیالز وجالود داشالته کاله
پس از تعیین دوازده نقیب دوازده نظیر را نیالز معرفالی نمودهانالد( .مجهالول ،بالیتالا )219 :در مصالر

 .1عبارتهای داخ پرانتز متعلق به قاضی نعمان است و جزء روایت محسوف نمیشود.

بازنگری در روایات جهان پس از حضرت مهدی از منظر شیعه

ج) نیلی نجفی

ْ ُْ ْ
َأ َ م َنا َب ْع َد ْال َق ِ ْ َ َ َ َ ْ
ی
ِ
ِ
امئ اث ْین َُ ََ مه ِدیا ِم ْن ُول ِد اْل َه نِ
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نیز گروهی از طرفداران فاطمیون از این عدد بهره بالرده و دوازده نفالر شالبانه بالرای یالارگیری اقالدام

نمودند( .ابن کهیر :1407 ،ج)332،12

نکت الاله دیگ الالری ک الاله در گزارشه الالای ف الالوق وج الالود دارد این ک الاله حض الالرت موس الالی

محمد

و حض الالرت

هر کدام ابتدا هفتاد نفر را انتخاف کالرده و از میالان آنهالا دوازده نفالر را برگزیالده و ایالن

دوازده نفر عنوان نقیب را داشتهاند .همین فضا را در روایتی به نق از بصائر الدرجات باله تمالامی

اه بیت

نسبت داده است که:
امام صادق

فرمودند :وقتی که خدای متعال فردی را باله امامالت بالر مالیگزینالد او را بالا

سیصالد و سالیزده ملالالک باله عالالدد اهال بالالدر باله همالراه هفتالالاد نفالر و دوازده نفالالر نقیالب یالالاری

می کند( .صفار :1404 ،ج)440 ،1

با این مقدمه به تحلی روایتهای وارد شده در منابع حدی ی شیعه میپردازیم.

 .1در عنالالوان اول و نق ال شالالیخ طوسالالی ،روایالالات نالالادر و شالالاذی اسالالت کالاله بالالا وجالالود چنالالد راوی

مجهالالول نمالالیتالالوان آن را معتبالالر دانسالالت( .آل محسالالن27 :1434 ،؛ نبالالاطی عالالاملی :1384 ،ج،2
152؛ حر عاملی401 :1362 ،؛ مجلسی :1403 ،ج)148 ،53

روایات عنوان سوم نیز ،گزارش روایت نیلالی نجفالی چاله از احمالدبن محمالد ایالادی باشالد و چاله

مراد او از (عنه) امام صادق

باشالد ،واسالطههای نقال روایالتش مشالخص نیسالت .و در گالزارش

قاضی نعمان نیز سندی ذکر نگردیده است.

 .2در روایات ذکر شده (جز روایالت شالیخ طوسالی) هالیچ اشالارهای نگردیالده کاله ایالن مهالدیون از

فرزندان حضرت مهدی

سال یازدهم ،شمههاره  ،42تابستان 1396

میباشند بلکه تنها آنها را از نس امام حسین

محمالالد
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بعد از من (یعنی امام کاظم

همچنین هیچ داللتی بر امامت و حا کمیت آنان وجود ندارد.

ذکر نموده اسالت.

 .3روایت حضالرمی در عنالوان دوم نیالز از دایالره بحالث خالار بالوده و هالیچ ارتبالاطی بالا مهالدیون

بعد از حضرت مهدی
کاظم

نالدارد بلکاله دال لالت واضالح بالر ایالن مطلالب دارد کاله مالراد از قالائم حضالرت

میباشد نه حضرت مهدی

 .و امام صادق

میفرماید هفتمین نفر بعد از حضرت

همالالان قالالائم اسالالت و پالالس از ایالالن قالالائم یالالازده نفالالر بالاله عنالالوان مهالالدیون خواهنالالد بالالود.

همچنین بعد از پرسش راوی که این هفتمین نفر چه کسالی مالیباشالد ،پاسالخ مالیدهنالد کاله امالام

کاظم

میباشد.

)؛و قطعا با این قرینه نمیتوان تردید نمود که مالراد ،امالام موسالی

1

 .1با وجود این همه تصریح در روایت برخی از کفاندیشان تالش نموده اند که مراد از هفتمین بعد از رسول را ،هفتمین بعد از



 .4عبالالارت مهالالدیون بالاله هالالیچ عنالالوان دال لالالت قطعالالی بالالر امامالالت نالالدارد تالالا بخالالواهیم بالالا توجالاله بالاله

عبارت (بعد از قالائم دوازده مهالدی هسالت) امامالت آنهالا را برداشالت نمالاییم .شالاهد بالر ایالن ادعالا

روایتهای مختلفی است که در کتب حالدی ی ذکالر گردیالده اسالت .شالیخ صالدوق در روایالت پالیش
گفته از امام صادق

گزارشی را بدین مضمون نق نموده است:

ابو بصیر گوید :به امام صادق

گفتم :اى فرزند رسول خدا! من از پدر شما شنیدم کاله

میفرمود :پس از قائم دوازده مهدى خواهد بود ،امام صادق

فرمود :دوازده مهالدى

گفتالاله اسالالت نالاله دوازده امالالام ،آنهالالا قالالومی از ش الیعیان مالالا هسالالتند کاله مالالردم را بالاله مالالواالت و

معرفت حق ما میخوانند( .صدوق :1395 ،ج)358 ،2

در ایالالن روایالالت بالاله صالالراحت بیالالان شالالده اسالالت کالاله آنهالالا امالالام نبالالوده بلکالاله تعالالدادی از شالالیعیان

خالص و یاریگر ائمه

میباشند.

قرینه دیگر روایتی اسالت کاله پالدر شالیخ صالدوق در کتالاف خالود ذکالر نمالوده و بیالان مالیکننالد کاله

محمد ابن الحنفیه مهدی به معنی هدایت شده بوده اما امام نمیتواند باشد .ایشان میگوید:
حنان بن سدیر میگوید از امام باقر

پرسیدم که آیا محمد ابن الحنفیه امام و حجالت

)60

شالالیخ صالالدوق در گزارشالالی دیگالالر بیالالان مالالیکننالالد کالاله در کنالالار حضالالرت مهالالدی

دوازده نفالالر یالالار

خالص وجود دارد که به هیچ عنوان تردیدی در مورد ایشان نمیکننالد و بالا توجاله باله روایتهالای

قبلی این ،معنای سخن امام صادق

است که( :پدرم نفرمود اینها امام هسالتند بلکاله فرمالود

این افراد از شیعیان خالص (و مبلغان مهدی

مفض بن عمر گوید :امام صادق

میباشند) .ایشان میفرماید:
فرمود :گویا به قائم

مینگرم که بالر منبالر کوفاله

اسالالت و اصالالحابش ک اله سیصالالد و س الی زده تالالن و بالاله شالالمار اصالالحاف جنالالگ بالالدر هسالالتند در
اطرا او هستند و آنان پرچمداران و حا کمان خداى تعالالی بالر خلقالش در زمالین هسالتند

تا آنجا که امام

از قباى خود نامهاى با مهر طالیی بیالرون آورد کاله وصالیتی از جانالب

گیف از دور مهدی

پرا کنده میشوند ،و جالز وزیالر و یالازده نقیالب کسالی بالراى وى بالاقی

رسول خدا

است و چالون آن را بالر آنهالا مالیخوانالد باله ماننالد گوسالفندان وحشالتزده و

نمیماند ،همچنان که به همراه موسی بن عمران نیز همین شمار باقی ماندند ،آنهالا در
امام صادق دانسته و رهبر خود را به عنوان امام سیزدهم معرفی نماینالد( .ر.ک :االربعالین حالدی ا فالی المهالدیین ،نالاظم
العقیلی ،ص)33

بازنگری در روایات جهان پس از حضرت مهدی از منظر شیعه

معصوم بود؟ ایشان فرمود :خیر ،اما او مهدی (هالدایتشالده) بالود( .ابالن بابویاله:1404 ،
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زمین گردش میکنند و مذهب حقی نمییابند و به سوى او بازمیگردند .به خدا سوگند

مالن مالیدانالالم کاله باله آنهالالا چاله مالیگویالد کاله باله او کالافر مالیشالوند( .صالالدوق :1395 ،ج،2

673؛ نیلی تجفی199 :1360 ،؛ و ر .ک :کلینی  :1407ج)167 ،8

و در گذشته ذکر کردیم که همین سخنان را با بی انی دیگر صفار قمی بیان کرده است و چنین

گزارش میدهد که در کنار تمامی معصومین

دارد( .صفار :1404 ،ج)440 ،1

 313فرشته و هفتالاد مالرد و دوازده نقیالب وجالود

در نتیجه آنچه در روایات باال قابال توجاله اسالت این کاله ایالن دوازده نفالر امالام نبالوده و از جملاله

یاران حضرت مهدی

در دوران ظهور میباشند .افزون این که مالیتالوان تحلیال دیگالری را نیالز

بنالالابر برخالالی گزارشهالالا احتمالالال داد و آن این کالاله بالالا توجالاله بالاله داسالالتان بیعالالت انصالالار بالالا حضالالرت

محمد

و تعداد حواریون و نقبای بنیاسرائی  ،تعدادی از گروههای مالدعی ماننالد فالاطمیون

و واقفیالاله بالاله رواج ایالالن تفکالالر پرداختهانالد کالاله پالالس از قالالائم دوازده مهالالدی وجالالود دارد .کمالالا این کالاله

بیشترین حجم تحلی در مورد این روایات متعلالق باله قاضالی نعمالان مغربالی از مبلغالان فالاطمیون

اسماعیلی مالیباشالد کاله در تحلیال خالود مصالداق ایالن روایالات را خلفالای فالاطمی دانسالته و پالس از

عبیالالداهلل المهالالدی بالاله عنالالوان مهالالدی موعالالود ،فرزنالالدان عبیالالداهلل را مصالالداق مهالالدیون و فرزنالالدان

مهدی میداند که حا کم میشوند 1 .قاضی نعمان میگوید:

و همچنین تولد و حرکت مهدی [مراد مهالدی فالاطمی] از مشالرق بالوده سالنس باله مغالرف

مهالاجرت نمالالوده اسالت .و از ذریالاله و فرزنالالدان او کسالانی آمدنالالد کالاله امالر او را تمالالام نمالالوده و

سال یازدهم ،شمههاره  ،42تابستان 1396
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همانگونه که خالدای مت عالال فرمالوده وارثالان زمالین گردیدنالد .هماله ایالن افالراد را مهالدی
نامیدهاند چون آغاز دعوت توسد مهدی بوده است و هر قیامکننالده و خلیفالهای بعالد از

او مهدی نامیده مالیشالود چالرا کاله خالدای متعالال ابتالدا آنهالا را هالدایت نمالوده و مالردم را

توسد آنان هدایت کرده است( .ابن حیون :1409 ،ج)355 ،3

و در جای دیگر میگوید:

ا کنون دعوت مهدی و ائمه از فرزندان ایشان ،در زمین نشالر یافتاله اسالت( .ابالن حیالون،

 :1409ج)365 ،3

در مالالورد واقفیالاله نیالالز شالالیخ مفیالالد گالالزارش داده اسالالت کالاله گروهالالی از واقفیالاله تالالالش داشالالتند امالالام

رضا

را به عنوان یکی از مهدیون و رهبران فرهنگی و اجتماعی _ نه امام بعداز امام کالاظم

 .1عالمه شعرانی جزیره خضراء را برگرفته از خالفت فاطمیون مصر دانستهاند( .ر.ک :هزار و یک نکته ،ص ،812نکته )990

_ ذکر نمایند که تالش در هدایت اجتماعی و ح مشکالت قضایی دارند .ایشان میگوید:
واقفیالاله در مالالورد امالالام رضالالا

و جانشالالینان بعالالد از امالالام کالالاظم

نمودنالالد .برخالالی گفتنالالد ایالالن افالالراد بعالالد از امالالام کالالاظم

بالالا یکالالدیگر اخالالتال

(شالالام امالالام رضالالا

و دیگالالر

ائمه)جانشین در امور جزئی (نه امامت اصالطالحی) و رهبالران و قاضالیان امالام کالاظم
تالالا زمالالان رجعالالت و ظهالالور امالالام کالالاظم

هسالالتند و آنهالالا امالالام نیسالالتند و خالالود آنهالالا نیالالز

ادعای امامت ننمودهاند! (مفید)313 :1413 ،

این گزارش را میتوان در کنار گزارش اص حضرمی قرار داد که از امام صادق

که پس از قائم _ یعنی امام کاظم

_ تعدادی مهدی میآیند.

نق میکند

 .5عبارت (بعد القالائم) تالزمالی بالا معنالای (بعالد از وفالات ایشالان) نالدارد و مالیتوانالد مالراد از آن،

دوران بعالد از ظهالور و تشالکی حکومالت باشالد و ایالن معنالا بالا روایالت شالیخ صالدوق(که مالراد را عالالدم

امامالت ایالالن دوازده نفالالر دانسالالته) همالالراه مالیباشالالد .چالالرا کالاله بیالالان شالده اسالالت بعالالد از قیالالام حضالالرت

مهدی

دوازده نفر از خواص شیعه او را یاری خواهند نمود.

در نتیجه استدالل به این مطلب که پس از حضرت مهدی

هسالتند و تعالداد آنهالا دوازده نفالر بالوده کاله اولالین آنهالا نالامش

احمد است ،ادعایی بدون دلی میباشد و عقیده را نمیتوان بر پایه برخی روایتهای ضعیف و
غیرصریح در مطلبی پایهگذاری نمود.

 .4دیدگاه رجعت و حکومت امامان پیشین پس از حضرت مهدی
روایات زیادى که از اه بیت

درباره رجعت به دست ما رسیده ،نشان میدهد کاله رجعالت

در مجمالالوع معتقالالدات ش الیعه ،از جایگالالاه بس الیار واالی الی برخالالوردار اسالالت .برخالالی آن را از معتقالالدات

مسلم و جزو ضروریات مالذهب شالیعه شالمردهانالد (صالدوق :1413 ،ج )458 ،3و برخالی دیگالر نیالز،
ا گرچه آن را جزو ضروریات ندانستهاند ،انکار آن را نیز جایز نمیدانند( .صدر )23 _ 22 :1431
شیخ مفید در توضیح کالم امام صادق
اما قول معصوم

و اثبات رجعت مینویسد:

که فرمود :هرکس قائال باله رجعالت مالا نشالد از مالا نیسالت ،همانالا از آن

مسئله ،رجعت را اراده کرده که عبارت است از اینکه خداوند گروهی از آلمحمالد

را

پ الالس از م الالردن ،قب الال از روز قیام الالت زن الالده م الالیکن الالد و ای الالن م الالذهبی اس الالت مخ الالتص ب الاله

آلمحمد

بازنگری در روایات جهان پس از حضرت مهدی از منظر شیعه

آنها فرزندان حضرت مهالدی

مهدیونی حکومت مالیکننالد و
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رجعت در دوران ظهور امام دوازدهم

نکتاله دیگالری کاله در روایالالات تالذکر داده شالده همزمالانی رجعالالت ائماله

سالاللمان بالالا ظهالالور حضالالرت مهالالدی

حکومالالت حضالالرت مهالالدی

و افالراد خاصالی ماننالالد

مالالیباشالالد (آیتالالی)23 :1393 ،؛ نالاله این کالاله رجعالالت بعالالد از

و وفالالات ایشالالان تلقالالی گالالردد .جهالالت دیالالدن روایتهالالای متعالالدد کالاله

رجعالالت را همزمالالان بالالا ظهالالور مالالیدانالالد (ر .ک :مفیالالد  :1413ج ،290 ،1ج382 ،2؛ طوسالالی:1411 ،

459؛ نعمالالانی234 :1397 ،؛ بحرانالالی :1411 ،ج459 ،5؛ خصالالیبی163 :1419 ،؛ طبالالری:1413 ،

464؛ فتال :1375 ،ج266 ،2؛ راوندی :1409 ،ج85 ،2؛ حلی)463 ،132 ،117 :1421 ،

در کنار این مطلب که رجعت در دوران ظهور اتفاق خواهد افتاد این نکته نیز در روایاتی آمده

است که امام حسین

نیز از رجعتکنندگان دوران ظهور خواهند بالود (بالرای دیالدن روایالات آن

ر .ک :کلینالالالی :1407 ،ج206 ،8؛ عیاشالالالی :1380 ،ج282_281 ،2؛ نیلالالالی201 :1360 ،؛ طوسال الالی،
479 :1411؛ راوندی :1409 ،ج848 ،2؛ ابالن قولویاله65 :1356 ،؛ حلالی،117 ،107 ،102 :1421 ،

 )121 ،169و پس از وفالات حضالرت مهالدی

و انجالام مراسالم تالدفین توسالد ایشالان ،باله عنالوان

امالام و رهبالر جامعاله اسالالمی حکومالالت خواهنالد نمالود .الزم باله ذکالر اسالالت بالا توجاله باله تعالدد روایالالات

رجعت و حکومت امام حسین

و امیرالمؤمنین

(کلینی :1407 ،ج206 ،8؛ و ر .ک :عیاشی،

 :1380ج281 ،2؛ نیل الالی201 :1360 ،؛ ص الالفار :1404 ،ج( 515 ،1ای الالن روای الالت ص الالریح نیس الالت و ب الاله
تبی ال الالین نیالال الالاز دارد) ،نعم ال الالانی332 :1397 ،؛ مجلسالال الالی :1403 ،ج104 ،74 ،43 ،46 ،44 ،53؛

طوسالالی(1411 ،مصالالباح المتهجالالد) :ج )411 ،1ا گالالر آنهالالا را از جملالاله روایالالات متالالواتر معنالالوی نالالدانیم
سال یازدهم ،شمههاره  ،42تابستان 1396

(حسالالن بالالن سالاللیمان ،عالمالاله مجلسالالی و شالالیخ حالالر روایالالات رجعالالت و حکومالالت ائمالاله

عبد اهلل بن قاسالم بطال روایالت کنالد از امالام صالادق
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را به شما دادیم» یعنی آمدن حسین

را متالالواتر

م الالیداننالالالد .ر .ک :حلالالالی462 :1421 ،؛ مجلس الالی :1403 ،ج 108 ،25و ج148 ،53؛ حالالالر عالالالاملی،

 )391 :1362حداق استفاضه از آنها به دست میآید( .سیدمحمد صدر پالس از برگشالت از نظالر
قبلی خود در کتاف تاریخ مابعد الظهور به این نظر معتقد گردیدند .ر .ک :صدر)28 :1431 ،
کلینی یکی از روایتها مرتبد با رجعت و حکومت امام حسین

را چنین گزارش میکند:

کاله در گفتالار خالداى تعالالی« ...:و

این وعدهاى است انجام شده» یعنی آمدن حضرت قائم

«آنگاه بر ضد آنها پیروزى

با هفتاد تن از اصحابش (در زمالان رجعالت) کاله

کالهخودهائی طال کارى شده که دورو دارد بر سر دارند ،و باله مالردم اطالالع دهنالد :حسالین

است که آمده تا جایی که مؤمنان هیچ شک و تردید در او نکنند و بدانند که او دجال و

شیطان نیست (که در قالب او در آمده باشد) ،و حضرت حجت قائم هنالوز در میالان آنهالا

است ،و چون به خوبی معرفت در باره حسین

در دل مردم جاگیر شد آنگاه حضالرت

حجت را مرگ فرا رسد ،و کسی که او را غس دهد و کفن و حنو کند و به خا ک سالنارد

همان حسین بن علی

است ،و کسی متصدى کار دفن و کفن وصی و امام جالز وصالی

و امام نگردد( .کلینی :1407 ،ج)206 ،8

با توجه به این روایات است که علمای شیعه رجعالت را در دوره حضالرت مهالدی

دانسالته و

دیگر روایات مخالف با ایالن نظریاله را شالاذ و نالادر شالمردهاند .شالیخ مفیالد باله صالراحت رجعالت را در

زمان حضرت مهدی

دانسته و میفرماید:

همانا خدای متعال گروهی از اموات را به دنیا باز میگرداند به همان صورتی که در دنیا

زندگی میکردند و تعدادی از آنها عزیز شده و تعدادی را خوار مالیکنالد ...و ایالن رجعالت
در زمان قیام و ظهور حضرت مهدی

خواهد بود( .مفید)78 :1413 ،

و در کتالاف ارشالاد پالس از بحالث از وقالایع قبال و همزمالان بالا ظهالور حضالرت مهالدی

شدن مردگان در زمان ظهور اشاره کرده و میفرماید:

باله زنالده

زنده شدن مردگان و بیرون آمدنشان از قبرها در دنیا و آشنایی آنان با یک دیگر و دیالد

سید مرتضی نیز میفرماید:

بالالدان ! اعتقالالاد شالالیعه ایالالن اسالالت کالاله خالالدای متعالالال گروهالالی از مردمالالان را در زمالالان ظهالالور
حضرت مهدی

زنده نموده و آنها رجعت میکنند( .سید مرتضی :1405 ،ج)125 ،1

شیخ طوسی نیز پا را فراتر نهاده و به صراحت بیشتری اشاره باله بازگشالت حضالرت محمالد

و دیگر ائمه در دوران ظهور دارند و میفرمایند:

در زمان ظهالور حضالرت مهالدی  ،پیالامبر مالا و ائماله معصالومین

همالراه بالا گروهالی از

امتهاى گذشته و آینده بازخواهند گشت و آیات و روایات فراوانی بر این اعتقاد داللت

دارد و خداونالالد فرمالالود :و روزى ک اله برمالالیانگی الزیم از هرامتالالی گروهالالی را .پالالس اعتقالالاد بالاله

رجعت واجب است( .طوسی)250 :1411 ،

همچنال الالین ایال الالن سال الالخن را مال الالیتال الالوان در بیال الالان دیگال الالر علمال الالای شال الالیعه ماننال الالد امال الالین االسال الالالم

طبرسی( :1372ج ،)367 ،7نباطی بیاضی( :1384ج )254 ،2شیخ حر عاملی( )397 :1362و
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و بازدید آنان( .مفید  :1413ج)370 ،2
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عالمه مجلسی( :1403ج )184 ،53مشاهده کرد .باله نظالر نگارنالده نیالز ایالن قالول تالرجیح بالر دیگالر
اقوال داشته و با توجه به شواهدی این نظر را میپذیریم .در پایان نکتهای دیگر که بایالد متالذکر

شد این است که ا گر حکومت ائمه

بعد از وفات حضرت مهالدی

را ننالذیریم و مالردد میالان
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نظر رجعت ائمه

و قیامت گردیم ،نهایتا باید درمورد وقایع پس از وفات ایشان توقف نمود و

علم آن را به خدا سنرد .اما به هر روی نظریه حکومت مهدیون پس از وفات حضرت مهالدی

هیچ جایگاه و اعتباری میان قدما و متاخرین شیعه نداشته و دلی بر اثبات آن نیز وجود ندارد.

نتیجهگیری
در مورد جهان پس از حضرت مهدی

میتوان به چهار دیدگاه اشاره نمود اما دیالدگاه هالر

و مر پنجاه ساله عالالوه بالر عالدم اتقالان روایالت ،موافالق نظریاله اه سالنت مالیباشالد .نظریاله شالیخ

مفید نیز در مصادر موجود ،روایتی معتبر بدان اشالاره نالدارد .نظریاله سالوم و حکومالت مهالدیون نیالز
روایتالالی معتبالالر نداشالالته و بلکالاله در روایالالات دیگالالر آنهالالا را افالالرادی مبل ال در زمالالان حکومالالت حضالالرت

مهدی

تصور کرده است که حا کمیت و امامت ندارنالد .امالا نظریاله چهالارم دارای روایالت هالایی

به عنوان موید بوده و میتالوان آن را بالر دیگالر روایالات تالرجیح داد .همچنالین مشالخص گردیالد کاله
چه نظریه شیخ مفید را بنذیریم و چه نظریه رجعت اثبات گردد به هرحال تمامی قائلین به ایالن

نظریهها معتقد به اتفاق رجعت در دوران ظهالور حضالرت مهالدی

هسالتند و ایالن چنالین نیسالت

که رجعت بعد از حکومت مهدیون و به اصطالح امام بیست و چهارم باشد.

سال یازدهم ،شمههاره  ،42تابستان 1396
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