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 سم اهلل الرحمن الرحیمب

 01فصل نامه شماره 

 )و رهبر معظم انقالب در مورد حضرت فاطمه زهرا )س)ره ( دیدگاه امام خمینی 

 فاطمه زهرا )س( ازنگاه امام خمینی )ره(

من راجع به حضرت صدیقه سالم اهلل علیها خودم را قاصر می دانم ذکری بکنم، فقط اکتفا می کنم به یک روایت که در کافی شریفه است 

بعد از پدرش (سالم اهلل علیها )فاطمه »می فرماید: (علیه السالم )و آن روایت این است که حضرت صادق و با سند معتبر نقل شده است 

 «روز زنده بودند، و حزن و شدت بر ایشان غلبه داشت و جبرئیل امین می آمد خدمت ایشان و به ایشان تعزیت عرض می کرد. 57

است یعنی رفت و آمد جبرئیل زیاد بوده است و گمان ندارم که غیر از طبقه  روز مراوده ای بوده 57ظاهر روایت این است که در این 

روز جبرئیل رفت و آمد داشته است ... مسئله آمدن جبرئیل  57اول از انبیاء عظام درباره کسی این طور وارد شده باشد که در ظرف 

امکان دارد بیاید، یک تناسب الزم است بین روح آن برای کسی یک مسئله ساده نیست، خیال نشود که جبرئیل برای هر کسی می اید. 

 کس که جبرئیل می خواهد بیاید و مقام جبرئیل که روح اعظم است...

حتی درباره ائمه هم ندیده ایم که وارد شده باشد این طور که جبرئیل بر آنها نازل شده باشد، فقط این است که برای حضرت زهرا 

روز وارد می شده و مسائل آتیه ای که بر ذریه ی او می گذشته  57دیده ام جبرئیل به وفور در آن است آن که من (سالم اهلل علیها )

 هم ثبت می کرده است.(امیر علیه السالم )است، این مسائل را می گفته است و حضرت 

اند ... باالتر می دانم.  کر کردهدر هر صورت من این شرافت و فضیلت را از همه فضائلی که برای حضرت زهرا سالم اهلل علیها ذ

 (852، ص 01)صحیفه نور، ج 

 :فاطمه زهرا سالم اهلل علیها از نگاه رهبر معظم انقالب

اگر شخصیت فاطمه زهرا )س( برای ذهنهای ساده و چشمهای نزدیک بین ما آشکار می شد ما هم تصدیق می کردیم که فاطمه زهرا 

نین کم و در عمر کوتاه به مقامات معنوی و علمی و معرفتی و به مرتبه ای برسد که )س( سرور همه زنان عالم است. بانویی که در س

 برابر مرتبه انبیا و اولیاست.

فاطمه زهرا فجر درخشانی است که از گریبان او خورشید امامت و والیت و نبوت درخشیده است. آسمان بلند و رفیعی است که در 
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 فته است.آغوش آن ستاره های فروزان والیت قرار گر

همه ائمه )ع( برای مادر بزرگوار خود تکریم و تجلیل قائل بودند که برای کمتر کسی این همه احترام و تجلیل را از آن بزرگواران می 

شود دید. زنان مسلمان در زندگی شخصى، اجتماعی و خانوادگی خود باید زهرا )س( را از جهت خردمندى، فرزانگی و عقل و 

شق خود قرار دهند و از بُعد عبادت، مجاهدت، حضور در صحنه، تصمیم گیریهای عظیم اجتماعى، خانه دارى، معرفت، الگو و سرم

 همسرداری و تربیت فرزندان صالح از زهرای اطهر )س( پیروی کنند.

گی ظاهری او، جهاد او، اسالم فاطمه )س( را، آن عنصر برجسته و ممتاز ملکوتی را، به عنوان نمونه و اسوه زنان معرفی می کند. آن زند

مبارزه او، دانش او، سخنوری او، فداکاری او، شوهرداری او، مادری او، همسری او، مهاجرت او و حضور او در همه میدانهای سیاسی و 

 نظامی و انقالبی و برجستگی همه جانبه او که مردهای بزرگ را در مقابل او به خضوع وادار می کرد.

صیت زن، که میراث نامبارک فرهنگ های غیر اسالمی دخیل در اندیشه مسلمانان است، باعث شده است اصوالً درک نادرست از شخ

که آن حضرت تنها از زاویه دختری برای پیامبر )ص( و مادری برای ائمه )ع( مطرح شود و آن شایستگی ها و گزینش الهی که در 

و صفات فاطمه زهرا )س( را به عنوان اسوه ای برای همه  شکل گیری زندگی و شخصیت آن حضرت نقش برجسته داشته و زندگی

 زنان و همه انسان ها، به ویژه زنان، مطرح می سازد، مجهول بماند.

 "حضرت زهرا )س( برتر از همه زنان برگزیده و سرور زنان از آغاز تاریخ بشر تا پایان است.
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 خن سردبیرس

 بنام خدا

 سخن سردبیر

در این راستا به کنکاش این فصلنامه با هدف محوریت شناخت مقام و شخصیت بانو صدیقه زهرا )س( تدوین و ارائه گردیده است در 

ابعاد وجودی آن حضرت پرداخته واز نفس مطمئنه و ارتباط آن با قلب که یکی از صفات برجسته بانو فاطمه زهرا )س( است ، سخن 

 می گوئیم.

است که با قلب، رابطه مستقیم داشته و از چهار قوه برخوردار است . یکی از آن قوه ها، عقل است. عقل جلوه نفس، جوهر ملکوتی 

حقیقی نفس، در جان آدمی است. عقل، انسان را در مقابل هوسها و تمایالت نفسانی رهایی می بخشد. بگذارد ، وجه ملکوتی قلب ، 

رد . بنابر این حقایق را بدرستی رویت کرده و عالم غیب را مشاهده کرده واز نظام دنیا قوت یافته و تحت تاثیر قوه عقلیه قرار می گی

 درک مطلوبی خواهد داشت . نتیجتا چنین فردی ، مرتکب حرام نخواهد شد .

ایشان جلوه  امیرالمومنین علی )ع( می  فرمایند : فاطمه بهترین یاورر در مسیر طاعت و بندگی خداست . عبادت در تمامی ابعاد زندگی

 عبادت ، معنویت و حفظ نفس است .  زرگترین ارزش های زندگی در سایه د که بنگر بود تا پیروانش بیاموز

 م و امید است که یبانوی دو عالم ، بپردازی در صدد هستیم تا در هر شماره از فصلنامه به یکی از ابعاد وجود 
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 یاری نمایند  تالش در ارائه مقاالت و موضوعات متنوع ، فصلنامه را خصوص و اینخواهران طلبه با هم اندیشی و مشارکت در

می فرمایند: قلب انسان یک آینه دو رو است. یک وجه آن ملکی است، که ناظر بر نظام شهادت، کانون احساسات و )ره( مام خمینی ا

امور ناپایدار است و وجه دیگر آن ملکوتی است که ناظر به نظام غیب، ملکوت علیا، محل ادراکات و امور پایدار است. در ادامه می 

تمام فراوانی داشته باشد ، در سایه غلبه وجه ملکی ، توجه به ملکوت سفلی ، پدید می آید که فرمایند: اگر انسان به زندگی دنیوی، اه

عامل مهم القائات از ناحیه شیاطین است که منجر به عدم کارآیی عقل می گردد و در این صورت است که قوه وهمیه، جای خود را به 

 عقل خواهد داد . 

لقائات شیطانی و تردید جلوه می کند ، مربوط به قوه وهمیه است که با همراهی قلب ، زمینه اآنچه که به عنوان شک ، تزلزل ، وسوسه 

 ارتقاء بخشیده و استعدادهای نهفته  خود را آشکار سازند .   انسان اهتمام دنیایی را کنار  را فراهم می سازد و

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حقوق اعضاء و اجزای بدن از منظر قرآن کریم و احادیث

 †، زهرا سادات موسوی†، فاطمه تمدن†، فاطمه محرمی**ادله جمالیانع

 

                                                           
*
 Email: adele.jamalian@gmail.comطلبه سال اول حوزه علمیه حضرت ولیعصر )عج(، تهران، کارشناس ارشد زمین شناسی، دانشگاه تهران، *   

†
 استاد راهنما و معاون پژوهش حوزه علمیه حضرت ولیعصر )عج(، تهران، طلبه سطح چهار  

†
 طلبه سال اول حوزه علمیه حضرت ولیعصر )عج(، تهران  

†
 لبه سال اول حوزه علمیه حضرت ولیعصر )عج(، تهرانط  
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 چکیده

گیرد و  ها را شکوفا کند، بر قله شرافت و کرامت قرار می های فراوان است که اگر آن انسان در نگاه اسالم، موجودی مستعد با قابلیت

ها، انسان را  های مهم زندگی است. این مهارت آموزش مهارتآورد. در این مسیر، او نیازمند شناخت و  جهان را به تسخیر خود درمی

 های مختلف زندگی کمتر آسیب ببیند و رضایتمندی خود را از زندگی فردی و اجتماعی افزایش دهد. کند تا در مقابل بحران توانمند می

های شناخت حقوق و  یکی از راه مهمترین مهارتی که زیربنای همه مهارتهای زندگی است، شناخت حقوق و مسئولیتهای خود است.

حق بدن، حقی است که نفس و . های بزرگی است که خداوند به ما عطا کرده است های درونی و نعمت ها، آشنایی با سرمایه مسئولیت

لَیْکَ أَنْ حَقُّ نَفْسِکَ عَ»جان انسان بر وی دارد و رعایت آن ضروری است. در این باره امام سجاد )ع( در رساله حقوق فرموده است: 

در روایت  "حق نفس"؛ حق نفس تو این است که او را در راه اطاعت خداوند به کار گیری. مقصود از » تَسْتَعْمِلَهَا بِطَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل

بررسی در  موضوع مورد .امام سجاد )ع(، این است که انسان از سرمایه وجودی خویش در راه اطاعت و رضایت خداوند استفاده نماید

آیات  حقوق فردی است و در آن به حقوق تعدادی از اعضا و اجزای بدن با استفاده از  این مقاله بررسی حقوق اعضای بدن در حوزه

ایم. شناخت حقوق اعضا و  علیهم السالم در کتب مختلف، پرداخته)امام سجاد )ع( و احادیث ائمه  نهج البالغه ، رساله حقوق قرآن ،

شود تا هر یک از این نعمات را در راه صحیح  مطابق آیات شریفه قرآن و روایات موجود از ائمه علیهم السالم، موجب میاجزای بدن، 

 و به قصد طاعت الهی و پیمودن مسیر کمال به کار بندیم.

 

 ها: اعضای بدن، حقوق، قرآن، نهج البالغه، روایات کلید واژه

 

 مقدمه -1

حقوق، عبارت  است از مجموعه قوانین و »گفته شده است  وند متعال است. در تعریف حقوقاز دیدگاه اسالمی، منشأ حق، خدا 

تا سعادت جامعه را  ،گردیده مقررات اجتماعی که از سوی خدای انسان و جهان، برای برقراری نظم و عدل در جامعه بشری تدوین

تأمین سازد. نظام حقوقی در مکتب انبیاء علیهم السالم به ویژه در اسالم، جامعه را بر اساس کرامت انسان استوار دانسته و بر مبنای 

اگون، های کاذب نژادی و قومی، همه مؤمنین را از قبائل، طوایف و نژادهای گون کند و با نفی ارزش عقاید و معارف صحیح بازسازی می

را   شناسد. قوانین اسالم هماهنگ با فطرت است و نیازها و تمایالت انسان ی واحدی می سفید و سیاه و عرب و عجم، به عنوان جامعه

دهد. به جا آوردن اقسام حقوق در هر زمینه و موضوعی، همواره انسان را به سمت مسیر وحدت  مورد توجه قرار می،در مسیری معتدل 

 ردی )مانند حق نفس، حق اعضای بدن و حق عبادات(نماید. از این رو حقوق در اقسام حقوق خداوند، حقوق ف می سوق داده و حفظ

دگی ) مانند های دینی( و حقوق خانوا کیشان و اقلیت سائل، همستاد و آموزگار، حق مردم، دوست،احق حقوق اجتماعی )حق حکومتی، 

و بررسی است و در کالم بزرگان و اولیای دین همواره مورد توجه بوده است.  ( قابل بحث111و فرزند حق پدر و مادر، همسرو

ی  شود. مطالعه حقوق اعضای بدن، بررسی موضوع مالکیت انسان و رابطه موضوع حقوق اعضای بدن در حوزه حقوق فردی مطرح می

عرضنا االمانه  انّا»  فرماید:  سوره احزاب که می 58یه نماید، بنابر برخی تفاسیر از آ آن با اعضای خود و انتفاع از آن را نیز ضروری می
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گمان، ما امانت )تکلیف( را بر  ؛ بی«انه کان ظلوما جهوال علی السموات واالرض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها االنسان

آن را به دوش کشید، راستی آن ترسیدند و انسان  ز زدند و ازآسمان ها و زمین و کوه ها عرضه داشتیم، اما آن ها از برداشتن آن سر با

اند مراد از امانت خدا، اعضای بدن انسان است که  ، بدن امانت الهی شمرده شده است و گفته«که او بسیار بیداد پیشه و نادان است

کار گیرد. همچنین برخی فقها  اده بهها را در راهی که خدا دستور د خداوند به عنوان امانت در اختیار انسان نهاده است و انسان باید آن

می دانند بدین معنا که انسان امانت دار ملک خداوند است و لذا هیچ گونه مالکیتی  نسبت به اعضای خود را رابطه امانیرابطه انسان 

دگی خویش بداند یا به صورت مشاع برای او قائل نیستند. ایشان معتقدند که اگر کسی خود را مالک حیات و زنفردی اعم از منفعت 

ممکن است این حق را برای خود قائل باشد که خودکشی کند، یا اگر خود را مالک بدن خویش پندارد، این را حق مسلم خود می داند 

که آن را بفروشد یا به رهن و اجاره دیگری در آورده و تن به بزهکاری دهد. در صورتی که براساس مبنای امانت، حقوق و تکالیف 

گونه ای تنظیم می شود که شخص را به امانت دار بودن مال، جان، هویت و سرنوشت خویش سوق می دهد و چنین انسان انسان به 

امانتداری نمی تواند سرنوشت خود را به دلخواه خود مالکانه رقم زند، یا چنین حقی برای خود قائل باشد که درباره ادامه حیات و 

مال و ناموس خویش، گناهی  ،خطی از حقوق الهی را درباره جان ردد، بلکه او هرگونه تسرنوشت خویش تسلیم قوانین خودساخته گ

در نتیجه ، بنابر  نابخشودنی می داند و هرگز خویش را مالک محض عزت و شرف خود ندانسته و با آن برخورد مالکانه نمی کند. 

 شود. مشخص می، ی حقوق اعضای بدن  اهمیت مطالعه مطالب ذیل ،

 

 های مختلف  معانی حقوق و اقسام آن از دیدگاه -2

ارتباط با یکدیگر نیستند، ولی از برخی جهات از یکدیگر  واژه حقوق معانی و کاربردهای متفاوتی دارد. گرچه این معانی گوناگون بی

 متمایزند:

است: راست کردن سخن، درست لغت نامه دهخدا معانى متعددى براى این واژه ذکر مى کند که مهم ترین آن ها از این قرار  -7

، 6، ج 0281کردن وعده، یقین نمودن، ثابت شدن، غلبه کردن به حق، موجود ثابت و نامى از اسامى خداوند متعال )دهخدا،

 (1018ص 

شود حقوق کارمندان دولت، منظور دستمزدی است که این افراد به طور ماهانه از  حقوق به معنای دستمزد: مثالً وقتی گفته می -7

  (.161، ص 0، ج 0228کنند )معین،  لت دریافت میدو

به دیگر  برده می شود ،حقوق عبارت است از مجموعه قواعد و مقرراتی که بر روابط افراد یک جامعه در زمان معین به کار  -7

سخن، حقوق مجموعه ای از بایدها و نبایدهایی است که اعضای یک جامعه ملزم به رعایت آن هستند و دولت ضمانت 

جرای آن را به عهده دارد، مانند حقوق ایران، تقریباً همه جوامع انسانی از گذشته تاکنون به نوعی با این الزام های حقوقی ا

 (.80، ص 0221همراه بوده اند )کریمی نیا، 

از آن حقوق، جمع کلمه حق است. بنابراین حقوق به معنای امتیازات و ویژگی های هریک از افراد یک جامعه است که گاه  -7

، 0، ج0255شود؛ مانند: حق حیات، حق مالکیت، حق ابوت، حق بنوت و حق زوجیت )کاتوزیان،  به حقوق فردی تعبیر می

 (12ص 
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 :کار رفته است که دو معناى آن حقیقى و سه معناى آن اعتبارى است که عبارتند از  حق در پنج معنا بهدر نهج البالغه 

رو  شود. مثالً مرگ امرى واقعى است، ازاین یعنى به واقعیت عینى و خارجى، حق گفته مى معناى واقعیت و امر واقعى؛ حق به  -0

 حق است.

واقعیت ؛ سوگند به خدا! امر مهمى است، «دِیهِفَإنَّهُ وَاللَّهِ الْجدُّ ال اللَّعِبُ وَالْحَقُّ ال الْکَذِبُ، وَ مَا هُوَ إِلَّا الْمَوْتُ أسْمَعَ دَاعِیهِ وَ أعْجَلَ حَا»

پردازى نیست، و این امر واقعى، مرگ است که منادى آن دعوتش را شنواند و سرود خوانِ آن  است و شوخى نیست؛ حق است ودروغ

(. همچنین است کروى بودن زمین و سیال بودن مایعات و سوزان بودن 055، ص 028، خطبه 0211همه را شتابان خواند! )دشتی، 

 آتش.

شود. مثالً ادراک اینکه مرگ وجود دارد و  ى به ادراک مطابق با واقع که حقیقت است، حق گفته مىمعناى حقیقت، یعن حق به -7

 رو حق است. اعتراف بدان یک حقیقت است، ازاین

 الحَقَّ فِیهَا عَلَى غَیْرِنَا وَجَبَ، وَ کأنَّ الَّذِى وَ تَبعَ جَنَازَهً فَسمِعَ رَجُلًا یَضْحَکُ فَقَالَ عَلَیْهِ السَّالمُ:[ کأنَّ المَوْتَ فِیهَا عَلَى غَیْرِنَا کُتِبَ، وَ کأنَّ»

هُمْ أجْدَاثَهُمْ وَ نَأکلُ تُرَاثَهُمْ، کأنَّا مُخَلَّدُونَ بَعْدَهُمْ. ثمّ قد نَسِینَا کُلَّ واعظٍ وَ واعِظَهٍ وَ رُمِینَا نَرَى مِنَ األَمْوَاتِ سَفرٌ عَمَّا قَلِیل إلَیْنَا رَاجعُونَ. نُبَوِّئُ

ند، ا گویا مرگ را در دنیا بر جز ما نوشته»خندد، فرمود:  رفت، شنید مردى مى اى مى و امام على )ع( در پى جنازه؛ «بکلِّ فَادِحٍ وَ جَائِحَهٍ

آیند. آنان را  زودى نزد ما باز مى بینیم، مسافرانند که به  اند، گویى آنچه از مردگان مى گویا حق )مرگ( را در آن بر عهده جز ما گذاشته

بریم. سپس پندِ پنددهندگان ]اعم از زن و  سر مى خوریم، گویا ما پس از آنان جاودان به دهیم و میراثشان را مى در گورهایشان جاى مى

همچنین است ادراک و اعتراف به کُرَوى  (167، ص 088)دشتی، حکمتشویم  کنیم و به هر بال و آفتى گرفتار مى مرد[ را فراموش مى

 بودن زمین و سیال بودن مایعات و سوزان بودن آتش.

 این دو معنا، معانى حقیقى حق است؛ اما معانى اعتبارى آن، عبارت است از: 

گوییم آدمیان حق پرسش دارند، معنایش این است که رخصت دارند و در  صت، مثالً وقتى مىمعناى اجازه و رخ حق به  -7

استفاده یا عدم استفاده از این حق مخیرند، و این امر براى آنان مجاز است. یکى از یاران على )ع( پرسشى نااستوار و 

؛ «حَقُّ المَسْأَلَه …وَ لَک »تأکید کرد و فرمود: گرى آدمیان  ناسنجیده از امام کرد و حضرت آن را پاسخ داد و بر حق پرسش

(. همچنین است حق مسکن، حق شغل و حق انتخاب 805، ص 068، خطبه 0211حق پرسش است )دشتی،  …تو را 

 همسر.

اى به یکى از کارگزارانش چنین  معناى استحقاق، یعنى سزاوارى شخص نسبت به چیزى. امیرمؤمنان على )ع( در نامه حق به -7

؛ پس باید کار مردم در آنچه حق است )استحقاق آن را دارند و سزاوار «فَلْیَکنْ أمْرُ النَّاسِ عِنْدَکَ فى الحَقِّ سَوَاءً»ته است نوش

(. همچنین است حق تشویق و تنبیه، و حق پاداش و 187، ص 71، نامه 0211آن هستند( نزد تو یکسان باشد! )دشتی، 

 مجازات.

طور متقابل این امر براى آن دیگرى هم لحاظ  طالبه، یعنى کسى از دیگرى مطالبه و انتظارى داشته باشد و بهمعناى طلب و م حق به -7
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؛ حق زمامدار بر مردم، و حق مردم «حَقُّ الوَالِى عَلَى الرَّعِیَّهِ، وَ حَقُّ الرَّعِیَّهِ عَلَى الوَالى»شود. مانند حق مردم بر زمامداران، و بالعکس. 

هم، حق پدر و مادر به فرزندان، و حق  (. همچنین است حق دو همسر نسبت به207، ص 806، خطبه 0211)دشتی،  بر زمامدار

 فرزندان به پدر و مادر.

شناسى مطرح است، شناخت حقوق اعتبارى و لحاظ کردن و رعایت آنهاست، که در این صورت مناسبات و روابط  آنچه در حقوق

 یابد.   انسانى جایگاه درست خود را مى

 

 حق در اصطالح قرآن کریم -3

به کار رفته است. حدود ده درصد « حق»بار واژه  815در قرآن کریم به معانی مختلفی به کار رفته است. در قرآن کریم « حق»مفهوم 

باشد. در موارد دیگر، معانی دیگری از آن اراده شده است. با توجه به نکتة مذکور، معانی  به مفهوم حقوقی می ، از آنها، مربوط به حق

 است :در قرآن در دو دسته قابل ذکر « حق»

به معنی حقیقت و واقعیت (، 2ی خدا )روم:  (، فعل حکیمانه61الف: معانی غیرحقوقی حق در قرآن به معنی: صفتی برای خدا )حج: 

 (28هدایت )یونس: ( و  61)روم: 

 (.828( ، استفاده در همان معنای حقوقی )بقره: 60ب: معانی حقوقی حق در قرآن )در معنای صفتی برای انسان مکلف )بقره:  

ن بر انسان مکلف آمده است. رسد در قرآن کریم حق اعضای بدن بر انسان نیز در معنای حقوقی حق و در باب اهمیت حفظ آ به نظر می

که خدای متعال در عالم هستی ظهور داده است و او را از مرتبه ای که هیچ نبوده و از او ذکری  انسان شریفترین موجودی استچرا که 

فس مواظبت و مذکور بودن رسانده است بنابراین باید از این خلقت پاسداری کرد و از شئون مختلف ن یبه میان نمی آمده به مرتبه هست

 مستمر داشت تا بتوان مسئولیت و امانت الهی که بر عهده انسان گذارده شده به خوبی انجام داد و به مقام والیت الهی رسید.

 

 حقوق اعضای بدن -4

»همانطور که در مقدمه بحث مطرح شد آیه عرضه امانت                         

                » :(، بیانگر مسئولیت واالئی است که خدای متعال به انسان اعطاء کرده 58)احزاب

تواند  آن می است. موجودات دیگر ظرفیت پذیرش آن را نداشتند ولی انسان آن را پذیرفت یعنی ظرفیت پذیرش آن را دارد و با تحقق

ها در پرتو تحقق و عدم تحقق این مسئولیت به سه گروه تقسیم می شوند که در ذیل آیه امانت بیان می  به مقام والیت الهی برسد. انسان

 کند:

ت می رسند و والیت اولیاء الهی را نپذیرفتند و اگر توبه نکنند به نتایج رد کردن آگاهانه این مسئولی : مشرکین و منافقین که8و  0گروه 
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 به عذاب الهی مبتال می شوند.

: مؤمنین که خود را تحت والیت اولیاء الهی قرار دادند و با تداوم عملی ایمان خود به مواهب پیاده کردن این مسئولیت در هر دو 2گروه 

 رسند .  عالم می

ایمان خود را عمالً بکار بندند و از نفس در شئون  اند و در گروه سوم می خواهند باقی بمانند باید بنابراین افرادی که ایمان آورده

مختلف زندگی مواظبت کامل داشته باشند و برای انجام این امر آگاهی نسبت به حقوق جزئی اعضاء و جوارح انسان الزم است. در 

ینی او را پذیرفته است. او این حقیقت انسان با پذیرفتن حق اهلل از نظر اعتقادی، عبودیت خالصانه خدای متعال و ربوبیت تشریعی و تکو

پذیرش را باید با مراعات حقوق مختلف اعضاء و جوارح خود، در مقام عمل نشان دهد و عبودیت را در ظاهر وجودش نیز پیاده کند. 

 توان این حق را در حد توان مراعات کرد. پیاده کردن حق اهلل در ظاهر وجود، امر مشکلی است و با تالش و کوشش بسیار می

 

 اولین حق از حقوق اعضای بدن، حق زبان -1-4

واَما حَقُ اللِسانِ »امام سجاد )ع( در رساله خود از بین اعضاء مختلف و فعالیت های عملی انسان، ابتدا حق زبان را مطرح می فرمایند: 

؛ حق زبان این است که آن را از کالم زشت، بزرگ بداری و بر خوبیها عادت «و حَملُهُ االَدَبِ فَاِکرَامُهُ عَنِ الخَنی و تَعویدُهُ عَلَی الخَیرِ

 (. 71، ص 0222دهی و ادب را به او تحمیل کنی )حیدری نراقی، 

که تعبیر بسیار لطیفی است که نشانگر اهمیت نقش زبان در نفس و جان انسان می باشد. اعمال زشتی توسط این عضو صورت می گیرد 

تأثیرات سوئی در جان انسان می گذارد و برای بزرگداشت و حفظ آن، که در حقیقت بزرگداشت جان انسان است، سه کار باید انجام 

 داد:

 جلوگیری از فعالیتهای منفی و زشتیهای زبان. -0

 عادت دادن زبان به خیرات و خوبیها. -8

 جلوگیری از رها بودن آن.  -2

های وجود آدمی، یک جا نیروی سخن و هنر گویا بودن زبان را  ش است. خداوند از بین شگفتیزبان یکی از شاهکارهای جهان آفرین

 همسان با خلقت انسان ذکر نموده و فرموده:، نمایی در خلقت  به عنوان قدرت

«            » ،( و در اینجا 1و 2؛ خداوند انسان را آفرید و سخن گفتن را به او آموخت )الرحمن

»ی  ای هست که جمله نکته       » بدون واو و در حقیقت تفسیر«      » واقع شده، اشاره به این است که

ها و  خلقت به خاطر بیان انجام گرفته است. خداوند در جایی دیگر اختالفات زبان را از جهت لغت و لهجه در ردیف خلقت آسمان
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 های خلقت دانسته و فرموده: طبقات زمین، از شگفتی

«                              ...»های قدرت الهی  ؛ و یکی از نشانه

 (.88های بدنتان )روم:  های شما از لحاظ لغت، لهجه و تن صدا و رنگ ها و زمین است )یکی دیگر( اختالف زبان آفرینش آسمان

شنود و از  گوید و با استخوانی می ی گوشتی سخن می بیند و با پاره میای پیه  شگفت آیید از این انسان که با قطعه»امام علی )ع( فرمود: 

 «کشد شکافی نفس می

 -8تحویل غذا در فضای دهان،  -0کارهای دیگر زبان عالوه بر نطق و سخن که دارای نقش حیاتی غیر قابل انکار است، عبارتند از: 

جمع کردن قطعات خرد و درشت مواد  -1ها،  جا به جا کردن خوردنی -2مخلوط کردن ذرات غذا با مایع بزاقی )از عوامل هضم غذا(، 

 -6به عقب راندن مواد غذایی جهت بلع سریع و سرازیر شدن به سمت معده،  -7ها است،  خوراکی که در فضای دهان و البه الی دندان

افراد ها ،  از این رشته فعالیت ن شدن(. با آسیب رسیدن به زبان و ناتوا75، ص 0222ها )حیدری نراقی،  مکیدن آب و آشامیدنی

 نمایی خدا سر تسلیم فرود آورند. و در برابر قدرتنموده توانند سهم زبان را در تأمین حیات و سالمتی احساس  می

اید ها است. با وجود اینکه نعمت ارزشمند بیان، از مهمترین و کارآمدترین نعم الهی است اما ب از جمله حقوق زبان، حفظ آن از بدی

سنگ، می تواند بسیار خطرناک و گمراه کننده هم باشد، به گونه ای که سرنوشت آدمی را تاریک و  توجه داشت که این نعمت گران

ای ما را به  امیرمتقیان علی بن ابی طالب )ع( در سخن حکیمانه .نمایدمی را در پیشگاه الهی شرمسار و روسیاه  ی نموده و اوظلمان

آنچه نمی دانی، مگو، بلکه همه ی آنچه را که می » سکوت و فرو بستن زبان دعوت نموده است و در این باره به زیبایی می فرماید:

)دشتی، « ز قیامت بر تو حجت آوردها در رو دانی نیز مگو، زیرا خداوند بزرگ بر اعضای بدنت چیزهایی واجب کرده که از آن

این سخن زیبا از امیر متقیان )ع(، بیانگر این مطلب است که انسان باید زبان خود را مدیریت نموده و (. 715، ص 382، حکمت 1331

زیرا نسبت ، اورد از سخنان اضافی و بیهوده پرهیز نماید. به این صورت که تمام آنچه را که در صندوقچه ذهن خود قرار داده به زبان نی

 به بسیاری از آنها یقین و اطمینان ندارد و لذا به زبان آوردن آنها به هیچ وجه برای او جایز نیست و درگامی فراتر باید گفت که انسان

باید به زبان حتی تمام مطالبی که به آنها علم و یقین دارد را نیز نباید به زبان آورد، اگر چه راست و واقعی هستند ولی هر راستی را ن

ن آورد، زیرا چه بسا به زبان آوردن آنها ایجاد فتنه کرده و باعث اختالف و دعوا و درگیری میان افراد خانواده، جامعه، دوستان و آشنایا

 از بازخواست روز قیامت سخن به میان آورده و بنابراین در روز ، موالی متقیان )ع( در قسمت پایانی سخن حکیمانه خویش .شودمی 

گیرد. امام )ع( در حکمتی دیگر می فرمایند زبان  قیامت زبان که یکی از مهمترین اعضاء بدن انسان است مورد بازخواست الهی قرار می

 (. 172، ص 61گزد )همان، حکمت  ای است که اگر رهایش کنی می درنده، تربیت نشده 

 د: حق در نهج البالغه اشاره نمو 08توان به  در ادای حقوق زبان می

؛ آگاه باشید زبان خیرخواهى «اِن اللِسانَ الصَالِحَ یَجعَلُهُ اهللُ تَعالى لِلمَرء فِى النَاسِ، خَیر لَه مِنَ المَالِ یورثُهُ مَن ال یَحمَدُهُ»زبان خیرخواه:  -0

که سپاسش نمى کند )همان،  که خداى تعالى براى انسان در میان مردم قرار مى دهد، بهتر است از مالى که او به ارث براى کسى بگذارد
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 .(060، ص 081خطبه 

؛ سخن بگویید تا شناخته شوید، زیرا انسان در زیر زبان خود نهان است «تَکلَّمُوا تَعرفُوا، فَإنَ المَرءُ مَخبوءٌ تَحتَ لِسانِه»اهمیت زبان:  -8

 (..152، ص 012حکمت همان، )

 (.172، ص 61حکمت همان، ؛ زبان، درنده اى است که اگر رها شود زخم زند )«رَاللِسانُ سَبُعٌ، إن خُلِّىَ عَنهُ عَقَ»درندگى زبان:   -2

تیزى زبانت را بر ضد کسى که تو را گویا کرده «. ال تَجعَلَنَ ذَرَبَ لسَانِکَ عَلى مَن أنطَقَکَ، و بَالغَةَ قَولَکَ عَلَى مَن سَدَّدَکَ»مهار زبان:   -1

 (.780، ص 100ى که سخنورت نموده صرف مکن )همان، حکمت به کار مگیر و شیوایى گفتارت را بر ضد کس

وَرَقِکَ، فَرُبَّ کَلِمَة  الکَالمُ فِى وَثاقِکَ ما لَم تَتَکَلَّم بِه؛ فَاِذا تَکَلَّمتَ به صِرتَ فِى وَثاقِه، فَاخزُن لِسَانَکَ کَما تَخزُن ذَهَبَکَ و»حفظ زبان:   -7

ته اى سخن را در بند خود دارى و چون گفتى خود را در بند سخن انداختى، بنابراین زبانت در خزینه تا نگف« سَلَبَت نِعمَةَ و جَلَبَت نِقمَةَ

 (.705، ص 220حکمت  همان،حفظ کن، چون زر و سیمت. چه بسا یک کلمه نعمتى را برباید و نقمت و بالیى را بیاورد )

؛ هر که بداند که گفتارش از کردار او است )و بازخواست خواهد «کَالمُهُ اِلّا فیما یَعنیهِ مَن عَلِمَ أَنَّ کَالمَهُ مِن عَمَلِهِ، قَلَّ»گفتار و کردار:   -6

 (.711، ص 211حکمت همان، شد( کم گوید، مگر در آن چه به کارش آید )

؛ بر آن کس که تو سخن آموخت زخم «ال تَجعَلَنَ ذَرَبَ لسَانِکَ عَلى مَن أنطَقَکَ، و بَالغَةَ قَولَکَ عَلَى مَن سَدَّدَکَ»نهى از زخم زبان:   -5

 (.780، ص 112حکمت  همان،زبان مزن، به آن کس که تو را بالغت آموخت رسایى گفتار خویش منما )

؛ در خاموشى گزیدن از گفتار حکمت آمیز خیر و «ال خَیرَ فِى الصَّمتِ عَنِ الحُکمِ؛ کَما أنَّهُ ال خَیرَ فِى القَولِ بِالجَهلِ»خاموشی در گفتار:  -2

 (.155، ص 028)همان، حکمت خوبى نیست، همانگونه که در گفتار نابخردانه خیری نیست 

؛ آن کس که در گفتن سخنان ناپسند به مردم که «اِلَى النَّاسِ بما یَکرَهونَ، قَالُوا فیهِ بِمَا ال یَعلَمونَمَن أَسرَعَ »پرهیز از سخن ناپسند:   -01

 (.111، ص 27حکمت  همان،باعث رنجش آنها است پروا نکند، در مورد او چیزهایى گویند که نمى دانند )

؛ )فرزندم!( «ن الکَالمِ ما یَکون مُضحِکاً، و إن حکیتَ ذلک عَن غَیرِکیا بُنَىَ!( ایَّاکَ أن تَذکُرَ مِ»)حذر از نقل سخن بى محتوا:  -7

 (.250، ص 20نامه همان، از گفتن سخن )بى محتوایى که( خنده مى آورد برحذر باش، گرچه آن را از دیگرى نقل کنى )

؛ راستگو در آستانه نجات و «شَرَفِ مَهواةٍ و مَهَانَةٍالصَّادِقُ عَلى شَفا مَنجاةٍ و کَرامَةٍ، و الکاذِبُ علَى »راستگویی و دروغگویی:  -00

 (.012، ص 26خطبه  همان،بزرگوارى است و درغگو در لبه پرتگاه و خوارى )

 (.122، ص 881حکمت  همان،؛ با خاموشى بسیار، هیبت و شکوه در آدمى پدید مى آید)«بِکِثرَةِ الصَمتِ تَکونُ الهَیبَةُ»خاموشی:  -08

اگر ما بیاموزییم که چطور زبان خود را کنترل کنیم بر مرتبه وجودی خود افزوده ایم و از پرتگاه  ل زبان برکات زیادی داردکنتربنابراین 

همچنین باید زبان را به خوبگویی و درست گویی عادت  شود. ایم و در سکوت، عقل میجوشد و بارور می بسیاری از گناهان جسته

»فرماید  دهیم، چنانچه قرآن می …    » /این دستور همان  (.51؛ و سخن استوار و درست بگویید )احزاب

… »و گاه می فرماید: « وَ سدُد اَلسِنَتَنا؛ زبان های ما را استوار گردان»است که در دعای امام عصر)عج( آمده   » ؛ سخن

 (.7نیک و زیبا بگویید )نساء/ 
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 گوشحق  -2-4

کند. شنیدن، عملی غیر ارادی و شامل تمام  شنویم؛ اما گوش دادن با شنیدن فرق می ما در زندگی روزمره خود، صداهای مختلفی را می

رسد و نیاز به یادگیری ندارد. ولی گوش دادن، فعالیتی ذهنی است که با خواست و اراده ما  صداهایی است که از محیط پیرامون به ما می

خوب گوش کردن، هنر و مهارتی است که با جلب اعتماد و درک طرف مقابل همراه است و به ما  پذیرد و نیازمند توجه است. میانجام 

درواقع، هنگامی که انسان با دقت به سخنان طرف مقابل . های شخصیتی و روانی گوینده را بهتر تشخیص دهیم کمک می کند پیچیدگی

ها جلوگیری  کند . این شیوه گوش کردن، از بسیاری سوء تفاهم وب و مؤثر با دیگران برقرار میدهد ، نوعی ارتباط خ گوش فرا می

 . اند های بیشتری در زندگی دست یافته اند مهارت خوب گوش دادن را بیاموزند، به مؤفقیت کند. کسانی که توانسته می

به گوش کردن سخنان خوب و مفید  ارد. امام سجاد )ع(گوش کردن در شخصیت انسان و دگرگونی اخالق و عقاید او تأثیر مهمی د

این است ،حق گوش یا عضو سمعی »فرماید  العابدین )ع( می داند و امام زین تأکید می نماید و اصوالً نیکو شنیدن را از حقوق گوش می

زیرا  سجایای پاک در آن به وجود آورد.که از طریق آن سخنانی را به قلب خود راه دهی که آن را به خیر و نیکی وا دارد و یا اخالق و 

« که قلب به مثابه شهری است که معانی متنوع و گوناگون از اعمال نیک یا بد از دروازه آن که همان عضو شنوایی است بدان راه میابد

 (.58، ص 0222)حیدری نراقی، 

ها این است که گوش خود را به  ی آن ند که از جملهفرمایند: متقین دارای خصوصیاتی هست امیرالمؤمنین )ع( در ذکر اوصاف متقین می

کنم شما را به پروا  سفارش می»فرماید  ( و می850، ص 018، خطبه 0222گذارند )دشتی،  های علوم و اندیشه باز می روی سرچشمه

« گوید ها راز می ه در گوشیابد و آهست ها راه می داشتن از خدا...خدایی که شما را پرهیز داد از دشمنی شیطانی که پنهان در سینه

 (.15، ص 22)همان، خطبه 

ی انسانی که استفاده از گوش را ترک کند و یا از این نیروی گرانبها استفاده صحیح نکند، به از میان رفتن گوهر عقل که تمام امتیاز برتر

د فقط در مسیر یادگیری علوم نافع و مؤثر انسان از سایر موجودات است کمک کرده و آن را از میان برده است. در حقیقت این قوه بای

ی قلب و عقل و شعور است و نباید این در را به روی هر نامحرمی باز  در سرنوشت دنیوی و اخروی انسان استفاده شود. گوش دریچه

، آن است که سخن نیک و ی گوش ای دارد و میوه ی بهره برداری مفید از گوش فرموده: هر چیزی میوه العابدین )ع( درباره کرد. امام زین

 (.061، ص 57، جلد 0262مفید در آن وارد شود. )و آن را بپذیرد( )مجلسی، 

پذیری است. حرف شنوی و پندپذیری، برای رفع نواقص، برطرف نمودن عیب ها ونارسایی ها  از جمله حقوق گوش حرف شنوی و پند

اگر کسی را یافتیم که حتّی خود ، دارای اهمّیت سرنوشت ساز است که  ورسیدن به بهبودی ها و بهروزی های مادّی و معنوی زندگی، 

هم اهل عمل نیست و آیین و مرام او نیز با ما سازگار نیست، امّا سخن ارزنده و کالم حکیمانه و سازنده بیان می دارد، باید بدان گوش 

خُذ الحِکمة ممّن أتاک بِها و انظر إلی ما قال و ال » :وده استفرا دهیم و آن را در زندگی به کار بندیم. امام علی )ع( در این باره فرم
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سخن حکیمانه را از هر جا )و هرکس( به سوی تو روی آورد، آن را )گوش کن( و یاد بگیر، در آن گفتار دقّت کن »؛ «تنظر إلی مَن قال

 .(211، ص 0، ج 0252)آمدی، « و به گوینده )که چه کسی است( کاری نداشته باش

 

 حفظ گوش از غیبت -1-2-4

الغیبة تاءکل الحسنات » :وارد شده که فرمودند(علیه السالم )از دیگر حقوق گوش پرهیز از شنیدن غیبت است. در تعبیرى از امام صادق 

)مجلسی، « هیزم را از بین مى برد  غیبت حسنات و اعمال نیک انسان را نابود مى کند همان گونه که آتش «. »کما تاءکل النَّار الحَطَبَ

بت به م است ، بلکه اگر انسان ، ناخواسته سخن بدى را نساحرن نه تنها شنیدن غیبت ، ممنوع و بنابرای. (875، ص 58، ج 0262

مَن اغتیبَ عنده » :در مواعظ خود به ابوذر مى فرمایند( صَلَّى اللّه عَلَیهِ و آلِهِ و سَلَّم )مومنى شنید باید از او دفاع کند. رسول اکرم 

هُ، خَذَلَه اللّه فى الدنیا و اءخوه المُسلم و هو یَستَطیعُ نصرهُ فَنَصَرَهُ، نصره اللّه عزوجل فى الدنیا و االخرة ، فانَّ خذَلَهُ و هو یستطیعُ نَصرَ

اگر نزد مسلمانى از برادر مسلمانش غیبت و بدگویى شود و او توان یارى شخص غیبت شونده را هر چند با بیان یک کلمه «. »االخرة

دنیا و آخرت او را داشته باشد و این کار را انجام دهد، خداوند او را در دنیا و آخرت یارى خواهد کرد و اگر این کار را نکند، خدا در 

 (.21، ص 51، ج 0262مجلسی، «)به ذلت خواهد نشاند

، ج 0262)ابن بابویه، « گوش را به روى هر چیزى که براى آن نارواست ببند«. »و سماع ما ال یحلُّ سماعُه»: امام علی )ع( مى فرمایند

دارد. در ایى است که براى انسان حاصلى جز زیان ناز مصادیق سخن ناروا، مطالب لغو و لهو، اباطیل و هرزه گویى ه. (256، ص 8

 . و و لهب، غنا و موسیقى ذکر شده است که هریک مستقالً موضوعى براى ممنوعیت و حرمت استروایات ، مصداق روشن له

 

 حفظ گوش از غنا  -2-2-4

همچنان که در  ناسب مجالس لهو و لعب است.غنا، عبارت است از به کار گرفتن سخنان و یا اشعار، با نوع خاصى از آوازه خوانى، که م

بینیم همه هم و غم این مربیان و معلمان اخالق، تربیت انسان و هدایت او به مسیر سعادت و انحراف  می(بیت علیهم السالم  )کلمات اهل

رح خود را به لهو و لعب ذهن از لهو و لعب است. انسان، اشرف و اجل از این است که فکر، ذهن، دل، گوش، چشم و سایر اعضا و جوا

هر چیز که دل، فکر و «. »و کلما الهى عن ذکر اللّه فهو المَیسَر»: و لغو مشغول کند؛ بنابراین در سخنى از امیر المومنین )ع( آمده است

دادن به سمت از جمله اثرات سوئی که شنیدن غنا و لهو و لعب در بر دارد سوق «.  اندیشه را از یاد خدا غافل کند لهو و لعب است

 شهوت و دوری از حیا و عفت است.

 

 حقوق چشم -3-4

های ورودی دل و اندیشه بشر است. نگاه کردن، آسان ترین راه  ی ارتباط انسان با جهان خارج و یکی از راه ترین وسیله چشم مهم

است؛ زیرا حواس دیگر در جایگاه خود ارتباط و معاشرت با دیگران است. تیزرو ترین پیکی که شیطان در وجود انسان دارد، چشم 

در معارف . قرار دارند و تا چیزی به آنها نرسد، آن را طلب نمی کنند. ولی چشم می تواند از دور و نزدیک، بدی و پشیمانی را صید کند
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ی حقوق خود  ر رسالهتربیتی بر صیانت و نگهداری آن نیز توصیه شده و کیفیت استفاده از آن نیز تبیین شده است. امام سجاد )ع( د

رَ بابُ و اءَمَّا حَقُّ بصرک فغضُّهُ عمَّا ال یحلُّ لک و تَرکُ ابتذالهِ اال لموضعِ عبرة تستقبل بها بصرا اءو تعتقد بها علما فانَّ البص»فرمایند:  می

زى و جز بدین منظور آن را به کار اما حق چشم تو آن است که آن را از هر ناروا بپوشانى و با استفاده از چشم، عبرت آمو»؛ «االعتبار

نگیرى و از هرزه نگرى و بیهوده نگاه کردن پروا کنى؛ زیرا با چشم یا باید بر دانش خود بیفزایى و یا بینش خود را افزون کنى، چرا که 

 «. چشم ، وسیله عبرت آموزى است

 

 پوشیده داشتن چشم از نگاه حرام -1-3-4

اگر  .(712، 111، حکمت 0211؛ قلب صحیفه نگاه است )دشتی، «الْقَلْبُ مُصْحَفُ الْبَصَرِ» :مودامام علی )ع( فرمودند: علی)ع( فر

صحیفه نور می خواهی، باید نگاه هایت نورانی و حالل باشد. آنان که چشمشان در اختیارشان نیست دل آنها کتاب ضالل است و 

 .نورانیت و صفایی در آن احساس نمی کنند

از نگاه کردن ناروا »؛«ایَّاکم والنَّظر فانَّها تزرَعُ فى قلب صاحبه الشهوةَ و کفى بها لصاحبها فتنة»یارانش فرمود: حضرت عیسی )ع( به 

رویاند و او را در معرض خطرات قرار مى دهد  پرهیز کنید؛ چون این نگاه در قلب و دل انسان شهوت پرست، هوى و هوس مى

بین پیر و جوان، عالم و جاهل، زاهد و فاسق فرقى نیست؛ همه در اطالق این حکم و در این حکم، . (287، ص 01)مجلسی، جلد 

 .خطاب مساویند. هرکس که چشم را به هرزگى عادت دهد و نپوشاند، ثمره این کشت و زرع در قلب او نمایان مى شود

 

 حق شکم  -4-4

روی در خوردن حتّی در  از حرام و حق دیگر میانهاز حقوق عضوهای مختلف، حق مربوط به شکم است. یکی از این حقوق پرهیز 

 حالل است.

شود، بدنش متعادل و استوار  روی در خوردن این است که اگر کسی در طعام اندازه نگه دارد، گوارشش سالم می نکته اوّل در میانه

کند و  کند. سوم، صفای قلب پیدا می شود. دوم، سالمت فکری، نشاط فکری و دستیابی به حکمت پیدا می شود و عافیت او بسیار می می

ای را بخواهد، به او سه  ی بسیار ارزشمند این است که اگر خدای متعال صالح بنده کند. نکته آمادگی رشد و خودسازی پیدا می  چهارم

 خوراکی. گویی و کم خوابی، کم کند: کم نعمت عطا می

شکم تو این است که آن را ظرف کمی از حرام یا زیاد از آن نکنی و از  و اما حق»فرمایند:  امام سجاد )ع( در رساله حقوق خود می

مروتی نرسانی و هرگاه گرفتار گرسنگی و تشنگی شد او را ضبط  خوارگی و بی اش بدهی و از حد تقویت به حد شکم حالل هم به اندازه

ای که  دور شدن از هر کار نیک و ارجمند است و نوشابهی بازماندن و  اندازه شکم را بیاشوبد و کسالت آورد که مایه کنی زیرا سیری بی

 (.020، ص 0222)حیدری نراقی، « مروتی است سری و نادانی و بی ی سبک صاحب خود را مست سازد مایه
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 »...فرماید:  خداوند در قرآن می          ...» (. گرچه 70)مؤمنون: ؛ بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید

ترین دستورات بهداشتی همین است، زیرا تحقیقات دانشمندان به  رسد اما امروزه اثبات شده است که یکی از مهم بسیار ساده به نظر می

ها پرخوری است. پیامبر اکرم)ص( نیز طب را در این دستور خویش خالصه کرده  این نتیجه رسیده که سرچشمه بسیاری از بیماری

 (.81، ص 68، جلد 0262)مجلسی، « ی داروها است ها است و امساک سرآمد همه ی بیماری ی همه معده، خانه» است:

، خطبه 0211بارگی به اطاعت برخیزید )دشتی،  داری و پرهیز از شکم زنده ها با شب فرمایند: در دل شب امام علی )ع( در نهج البالغه می

که تمام همت او ،چونان حیوان پرواری  ازدوام که غداهای لذیذ و پاکیزه مرا سرگرم س ه نشدهآفرید»فرمایند:  ( و نیز می872، ص 022

 "، باشم خبر است ی خود بی از آینده و شغلش چریدن و پر کردن شکم است کهای و یا چون حیوان رها شده اوست علف 

 

 

 

 

 (.217، ص 17، نامه 0211)دشتی،  

 از بزرگان دین نقل شده است:های فراوانی  خوری مزیت در باب کم

گردد  کسی که غذایش کم شد، شکمش سالم و قلبش با صفا می:فرمود )ص( خوری موجب صفای روح و نشاط باطن است. پیامبر  کم  -

 (. 22، ص 0256گردد )ورام،  و کسی که غذایش زیاد شد شکمش مریض و قلبش قسی می

ها و زمین و در مقابل پرخوری مانع آن است. رسول اکرم )ص( فرمود: کسی  نخوری موجب ورود به مقامات عالی و ملکوت آسما کم  -

 (.20، ص 0256شود )ورام،  ها و زمین نمی که شکمش را پر کرده داخل ملکوت آسمان

 کم خوری و گرسنگی سبب لذت بردن از طعام است به خالف پرخوری.  -

 ی حال دعا و مناجات و راز و نیاز است. کم خوری مایه -

داوم پرخوری، ت» است. امیرالمؤمنین )ع( فرمود:  ی طغیان ری موجب بقای ورع و تقوی و پرخوری موجب فساد تقوی و مایهکم خو -

 (.271، ص  0252)آمدی،« د کردن پرهیزکاری استاموجب طغیان و سرکشی و فس

 

 

 حق دست و پا -7-4

قطعه جدا از هم دارد؛ جز  2انجام می دهد. هر انگشت دست انسان، بیست و هفت استخوان و نوزده عضله دارد و کارهای مهمی 

انگشت ابهام که دو قطعه است. قدرت انگشت ابهام از بقیه انگشتها بیشتر است. محال است که انسان ابتکاری مانند دست داشته باشد که 

 .(805 -801، ص ق 0181دست مرکز احساس )حس المسه( است )بیضون،  .از لحاظ کوچکی، قدرت و سرعت مثل دست باشد
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 های کف پایی و استخوان                                    ای مچ پایی، استخوانه استخوان است که به استخوان 86استخوان بندی پا نیز شامل 

 شود. بندی می بندهای انگشتان پا تقسیم

ی و واجب کرد که به سوی آنچه که مورد رضایت خداوند بر دو پا واجب ساخت که به وسیله آن دو به سوی هیچ یک از معاصی نشتاب

بر روی زمین خرامان و با تکبر گام بر ندار زیرا تو هرگز نمی توانی زمین را بشکافی و در بلندی »پس فرمود: ، الهی است گام برداری 

ه نا خوش ترین آواز ها آواز و در راه رفتنت میانه رو باش و آوازت را فرو کش ک»( و فرمود: 25)اسراء: « به کوهها نخواهی رسید

( و درباره شهادت دادن دستها و پاها بر علیه خود و صاحب خود که چگونه دستور الهی و واجبات او را ضایع 01)لقمان: « خران است

ند گواهی می امروز بردهانهایشان مهر می نهیم و دستان آنها با ما سخن می گویند وپاهایشان به آنچه که کسب کرده ا»کرده اند فرمود: 

 (.67)یس: « دهند

  حق دستانت این است که آنها را به سوی چیزی که بر :روایت است که فرمود(علیه السالم )از امام سجاد 

تو حالل نیست نگشایی، چون در آینده به عقوبت پروردگار گرفتار و از زبان مالمت مردم نیز در آن حال در امان نخواهی بود. 

داری و بر بسیاری از ش کاری که بر تو واجب کرده نبندی و آن را بدین گونه احترام کنی که از محرمات باز مواظب باش آن را از 

چیزهایی که به ضرر آن نیست بگشایی. چه اگر دست در این دنیا از حرام باز ایستاد یا با منطق عقل و شرافت به کار رفت در آخرت 

 برخوردار از ثواب ارزشمندی خواهد بود.

و عمل دست و پا همین است و آن از ایمان  ها وپاها واجب ساخته است آنچه که گفته شد چیزهایی است که خداوند بر دستپس 

 .است

 

 

 حق خون -6-4

شود. طعمش اندکی شور و دارای بوی  ی آن تغذیه می ها جریان دارد و بدن به وسیله خون مایع سرخ رنگی است که در تمام رگ

و  گلوکزکننده مانند  و موادّ تغذیه اکسیژنکار اصلی آن رساندن  .باشد های سفید و سرخ و پالسما می گلبولمخصوص و مرکب از 

ها  های بدن و دفاع در برابر میکروارگانیسم ( از بافتاسید الکتیکو  کربناکسید دیها و کمک به دفع مواد زائد )همچون  سازنده به بافت

، ص 0221شود )طبرستانی،  های بدن منتقل می ، به تمام قسمترگهایا ساختاری همانند، توسط  قلبپاژ وسیله پم است. این مایع به 

21.) 

اید: از خونریزی بپرهیز و از خون ناحق پروا کن که هیچ چیز مانند خون ناحق کیفر الهی را نزدیک و مجازات را فرم امام علی )ع( می

گرداند و روز قیامت خدای سبحان قبل از  بخشد و زوال حکومت را نزدیک نمی ها را سرعت نمی کند و نابودی نعمت بزرگ نمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%DA%98%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86_%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%AF
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خته شده داوری خواهد کرد. پس با ریختن خون حرام، حکومت خود را تقویت های ناحق ری رسیدگی اعمال بندگان، نسبت به خون

سازد و تو نه در نزد من و  به دیگری منتقل میو کند و بنیاد آن را برکنده  های حکومت را سست و پست می مکن. زیرا خون ناحق پایه

ست و از آن گریزی نیست. اگر به خطا خون کسی نه در پیشگاه خداوند عذری در خون ناحق نخواهی داشت چرا که کیفر آن قصاص ا

مبادا  -چه رسد به بیش از آن ،گردد که گاه مشتی سبب کشتن کسی می-را ریختی یا تازیانه یا شمشیر یا دستت دچار تندروی شد، 

 (.101، ص 72، نامه 0211بها به بازماندگان مقتول باز دارد )دشتی،  غرور قدرت تو را از پرداخت خون

کسى که » :تمی فرمایدانسان ها و حرمت شدید قتل نفس اساحترام خون  شده ،ه احکامى که در قرآن اشاره صریحى به آن از جمل

(. احترام خون انسان ها و حرمت قتل نفس، 22)اسراء: « خداوند خونش را حرام کرده است به قتل نرسانید، مگر آنجا که به حق باشد

شمرند، ولى اسالم  از مسائلى است که همه شرایع آسمانى و قوانین بشرى در آن متفق اند، و آن را یکى از بزرگ ترین گناهان مى

 »ها شمرده است:  به این مسأله داده، تا آنجا که قتل یک انسان را همانند کشتن همه انساناهمیت بیشترى         

                 » :در راه خدا در  (. امام علی )ع( درباره ارزش جان و نثار خون28)مائده

، ص 15، نامه 0211)دشتی، « های خویش در راه خدا ها و زبان خدا را! خدا را! درباره جهاد با اموال و جان»د: فرمای می 15نامه 

211.) 

 گیری نتیجه  -7

قید  موجودات عالم مطیع بیها نیز همانند تمام  نمایند. انسان کنند و اوامر او را اطاعت می تمام موجودات عوالم هستی خدا را سجده می

تپد و خون را به تمام بدن  ها به امر خدا می ی انسان و شرط خدا هستند و قدرت کمترین تخلفی از فرمان او را ندارند. قلب همه

و در  فرمانبردار خدا هستند؛ اما خداوند در ابعاد مختلف به بشر آزادی وی اعضا،  و زبان و دست و پا و همه فرستد، چشم و گوش می

حوزه حقوق فردی، برای اعضایش مالکیت ذاتی عطا فرموده است. این آزادی سرمایه ارزشمندی است که اگر انسان در راه اطاعت 

 گردد.  کند و به مکارم اخالقی آراسته شده و انسان واقعی می تعالی به کار گیرد و اوامر الهی را اجرا نماید، مدارج کمال را طی می باری

ی اصالح از انحرافات و فساد  هر یک از اعضا و اجزای بدن و به کار گیری در طاعت خداوند، کلید عمل درست و مایه شناخت حقوق

کند، چشم، کور  ها را فاسد می بار به کار گرفته شوند، گناه و ناپاکی، آن ها است. اگر این اعضا در اطاعت هوای نفس و شهوات زیان آن

های انسانی سپری و سرانجام  شوند. در نتیجه عمر به پایمال کردن ارزش به اعمال ناشایست آلوده می شود؛ و دست و پا و گوش کر می

 میرد. انسان با بدبختی و شقاوت می

 

 منابع

 .0262، 8ابن بابویه، محمد بن علی )تصحیح علی اکبر غفاری(، من الیحضر الفقیه، قم، نشر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ج  -

 .0252، 0واحد بن محمد )به تصحیح مهدی رجایی(، غرر الحکم و درر الکلم، قم، نشر دارالکتاب االسالمی، ج آمدی، عبدال -

 هجری قمری. 0181مؤسسة األعلمی للمطبوعات، بیروت، لبنان، چاپ اول، بیضون، لبیب، اعجاز فی القرآن،  -
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 .0227، 8جوادی آملی، عبداهلل، حق و تکلیف در اسالم، قم، نشر اسراء، ج -

 .0257جوادی آملی، عبداهلل، فلسفه حقوق بشر، قم، نشر اسراء،  -

 .0251حسینی عاملی، سید محسن، زندگانی امام زین العابدین علی بن الحسین )از اعیان الشیعه(؛ انتشارات امیرکبیر،  -

 .0222صفحه،  612حیدری نراقی، علی محمد، رساله حقوق امام سجاد )شرح نراقی(، چاپ سلیمان زاده،  -

 .0211، صفحه 578دشتی، محمد، نهج البالغه حضرت امیرالمؤمنین )ع(، نشر خاتم االنبیاء،  -

 . 0281، 6دهخدا، على اکبر، لغت نامه دهخدا، جلد  -

 .0251، 06طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان، جلد  -

 .0221طبرستانی، مجتبی، خون شناسی، نشر سنبله،  -

 0221(، 51اقسام آن، مجله الکترونیکی معرفت ) کریمی نیا، محمد مهدی، حق و -

 0262، 57و  51، 58، 68، 01مجلسی، محمد باقر )ترجمه موسوی همدانی(، تهران، نشر کتابخانه مسجد حضرت ولیعصر )عج(، جلد  -

 .0228، 0معین، محمد ، فرهنگ فارسی، تهران، نشر بهزاد، جلد  -

 .0256النواظر المعروف بمجموعة ورّام، تهران، نشر علی اصغر حامد، ورّام، مسعود بن عیسی، تنبیه الخواطر و نزهة  -

 

 

 

 

 

 

 

 صدیقه طاهره )سالم اهلل علیها (       "علم فاطمی"

ای که فاطمه زهرا سالم اللَّه علیها در مسجد مدینه، بعد از رحلت پیغمبر ایراد  در محیط علم هم یک دانشمند واالست. آن خطبه

« بزرگان فصحا و بلغا و دانشمندان باید بنشینند کلمات و عبارات آن را معنا کنند!»ای است که به گفته عالّمه مجلسی،  ، خطبهفرمودند

رود در  می(   علیها  اللَّه سالم)البالغه است. فاطمه زهرا  قدر پرمغز است! از لحاظ زیبایی هنری، مثل زیباترین و بلندترین کلمات نهج این

ترین  زند! شاید یک ساعت، با بهترین و زیباترین عبارات و زبده حرف می)فی  البداهه(ایستد و ارتجاالً  نه، در مقابل مردم میمسجد مدی

 50/1/87در تاریخ مقام معظم رهبری  بیانات »می فرمایند ترین معانی صحبت و گزیده

علیهاست. نام دانشگاه معروف  اللَّه به نام فاطمه زهرا سالم –مربوط به قرن سوم و چهارم  –ترین دانشگاه اسالمی در دنیای اسالم  قدیمی
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علیها دانشگاه تأسیس  اللَّه نام فاطمه زهرا سالم علیها گرفته شده است. در گذشته به اللَّه در مصر از نام فاطمه زهرا سالم« االزهر»

ّ این بزرگوار معرفت پیدا  قرنهاست که شیعه سعی کرده به حقِکردند، شیعه بودند.،  مصر حکومت میکردند. حتّی خلفای فاطمی که بر  می

انسان عاقل («. 1و بالنّجم هم یهتدون)»کند. این، یک مسأله است. مسأله دیگر این است که ما باید راه را از همه ستارگان بیاموزیم؛ 

جا عالمِ عظیمی است. مگر این ستاره همینی است که  درخشد. آن است و می گونه است. از ستاره باید استفاده کرد. ستاره در آسمان این

زنند، کهکشانی هستند. گاهی یک ستاره بزرگتر است  بینیم؟ بعضی از ستارگان که در آسمانند و مثل یک نقطه سوسو می من و شما می

ولی من و شما آن را یک ستاره  –ای ندارد  اندازهقدرت الهی که حدّ و  –از کهکشان راه شیری که میلیاردها ستاره داخل آن است! 

انسان عاقلی که خدا به او چشم داده است، باید از ، بینیم. خوب؛ مقصود از این مطالب چیست؟ مقصود این است  کوچکِ درخشان می

ی مقام بیانات »کنند.  میاه را پیدا ؛ به وسیله آن ر«و بالنّجم هم یهتدون»میففرماید :این ستاره برای امری در زندگی استفاده کند. قرآن 

 52/1/2در تاریخ معظم رهبری 
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 «بسم اهلل الرحمن الرحیم»

 

 عنوان مقاله

 مصداق پژوهی جریان های تکفیری

 )خوارج ، بربهاریان ،ابن تیمیه و وهابیت تکفیری(

 

 **آزیتا سامانی

 

 :چکیده

تحقیق پیش رو می باشد.تکفیر نوعی تفکر است که دیگران را کافر پنداشته و گروههایی که مصداق پژوهی جریان های تکفیری موضوع 

مقلد این نوع طرز تفکر هستند به گروههای تکفیری شناخته می شوند. این اندیشه افراطی و انحرافی به مقابله با اسالم ناب برخاسته است 

احق ریخته می شود. هدف از انتخاب موضوع، آشنایی با اندیشه های تکفیری و و به خاطر این اندیشه در حال حاضر خون مسلمانان به ن

پیامدهای مضر و خطرناک فرهنگی، اعتقادی و سیاسی که جهان اسالم را تهدید می نماید است. چون برای مقابله با دشمن ابتدا باید دشمن 

 .را خوب شناخت

می به شیوه کتابخانه ای و به صورت توصیفی ،  پس از  مفهوم شناسی تکفیر ،به پژوهش حاضر با جمع آوری مطالب از منابع تاریخی و کال

  بر  و معرفی خوارج ، بربهاریان ،وهابیت تکفیری  و دیدگاه آنان درباره امامت پرداخته  است.

                                                           
 

مدرسه علمیه حضرت ولی عصر )عج(. استاد راهنما: فاطمه محرمی. ،پایه پنجم ۱  
Sa

manisamani56@gmail.com 
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 .ستطبق نتایج بدست آمده ، می توان گفت انحراف فکری و عقیدتی مشکل اساسی در شکل گیری جریان های تکفیری ا

 کلید واژه : تکفیر،خوارج،بربهاریان، ابن تیمیه، وهابیت   

    مقدمه

با نگاهی به گذشته در می یابیم که اندیشه افراطی گری و تکفیر در جهان اسالم پدیده جدیدی نیست ، بلکه این تفکر انحرافی  مخالف 

اشاره می کنیم :اولین ظهور این تفکر در قرن اول هجری در اندیشه  آنان از اسالم اصیل و سیره مسلمانان در تاریخ سابقه داشته که به برخی

نا پدید شد تا قرن چهارم تا مدتی  که مخالفان خود را تکفیر کرده و قتل آنها را واجب تلقی می کردند. اندیشه خوارج  ار گشتخوارج نمود

 .ب اسالمی از جمله شیعیان مورد تهاجم و تکفیر قرار گرفتنددر بغداد زنده و  بر اساس آن پیروان مذه« بربهاری»هجری که دوباره توسط 

این اندیشه در جهان اسالم گسترش یافت. هر چند اندیشه های ضد شیعی ابن تیمیه زیاد بود اما « ابن تیمیـه»اما قرن هفتم با ظهور 

 .بیشترین هجمه آثار او علیه مذاهب اهل سنت صورت گرفت

الم در قرن هفتم فرصت همه گیر شدن این اندیشه را فراهم نکرد .اما در قرن دوازدهم هجری افکار شرایط اجتماعی و سیاسی جهان اس

 .در منطقه نجد حجاز آغاز، و درپیوند با آل سعود وارد سیاست شد« محمد بن عبدالوهاب»باطل ابن تیمیه توسط 

ناموس و امنیت  ،حیثیت  ،سبب لگدمال شدن خون ، مال امروزه جهان اسالم درگیر فتنه بزرگ جریان های تکفیری است و این فتنه  

بسیاری از مسلمانان شده و بسیاری از اماکن مقدس و تاریخی مسلمانان در آتش این اندیشه غلط و افراطی می سوزد. لذا باید برای مقابله 

 .گرفتبا این فتنه چاره ای اندیشید وگرنه دامنه ی شعله ی سوزان آن جهان اسالم را فرا خواهد 

شناخت خاستگاه ، نحوه ی شکل گیری و افکار و عقاید و نظرات این جریان ها ، رکن اصلی برای مقابله با آن است. تاکنون آثار زیادی 

در این رابطه به رشته تحریر درآمده است. اما این مقاالت بصورت یکپارچه و گسترده نیست.بعضی از   آثار صرفاً به گروهی خاص 

د و برخی دیگر ، زمان و دوره خاص تاریخی را در بر می گیرد. لذا بر آن شدیم که گروههای اصلی اندیشه تکفیری را از اختصاص می یاب

 تا به امروز بصورت یکپارچه آورده و معرفی کنیم.( علیه السالم )زمان امیرالمؤمنین 

 مفهوم شناسی تکفیر:

از این رو به شب،دریا،رودخانه،ابر،زره و  .(212، ص 8،ج0256ت )جوهری،اس« پنهان کردن و پوشاندن » در لغت به معنای« کفر » 

 .(150، ص 0107زیرا هر یک به نحوی چیزی را می پوشانند)فیروز آبادی، .... کافر می گویند111
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قرار گرفته و از افعال قلب شمرده می « ایمان»است، حال آنکه در علم کالم در مقابل « اسالم»تکفیر در اصطالح علم فقه، نقطه مقابل 

 ( 721،ص 0120شود.) علم الهدی، 

مسلمانان منجر در میان مذاهب اسالمی، برداشت های مختلفی از تکفیر شده است، اما تکفیری که به  مباح شمردن خون، مال و ناموس 

 شود، تنها در سه گروه خوارج ، بربهاریان و وهابیان وجود داشته و دارد.

 

 خوارج

رود. معنای عام آن بر کسی  خوارج جمع خارجی به معنای خروج کننده و شورشی است. خارجی به دو معنای عام و خاص به کار می

 ،اما خوارج در معنای خاص .(001ص  ،0،  ج0261شورش کند.)شهرستانی،شود که علیه امام بر حق و مورد قبول مسلمانها  اطالق می

 گروهى بودند که پس از داورى حکمین بین حضرت على )علیه السالم( و معاویه به وجود آمدند.

م اى از لشکریانش بر او شوریدند و حکمیت را بر خالف اسال عده، هنگام مراجعت حضرت على )علیه السالم( از صفین به کوفه 

، یعنى داورى خواهان نخست «محکّمه اولى». یعنى: فرمانى جز فرمان خدا نیست. از این جهت آنان را هلل دانستند و گفتند: ال حکم الّا

سپس دوازده هزار تن از ایشان از لشکر حضرت على )علیه السالم( جدا شده و به حروراء نزدیک کوفه رفتند و با وى مخالفت  .خواندند

باشد لقبى است که  خواندند و خارجى که جمع آن خوارج مى مى« شراه»نامیدند. خوارج خود را « حروریه»سبب آنان را  کردند. بدین

 .اند مخالفانشان به آنان داده

گفتند: ما جان خویش را  باشد. این عنوان را بدین علت انتخاب کردند که مى به معنى فروشندگان است و مفردش شارى مى« شراه»

 .کنیم داش اخروى فدا مىبراى پا

فروشند و در راه او فدا  این نام مأخوذ از این آیات است: از مردم کسانى هستند که نفس خود را به جهت خشنودى خداوند مى

 ( 815کنند.)بقره، مى

و بکشند و کشته  همانا خداوند از مؤمنان نفسها و اموالشان را بخرید و به جاى آن به ایشان بهشت را داد تا در راه او بجنگند

 ( 000شوند.)توبه،
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اند لقب خوارج را دشمنان به آن گروه  نویسد: این که گفته که از معاریف خاورشناسان است در رساله خود درباره خوارج مى، برونو 

مهاجرین( مراد کسانى زیرا این عنوان به معنى تمرد و عصیان در مورد ایشان نیامده است و این کلمه مانند لفظ )، اند درست نیست  داده

اند و آن مأخوذ از این آیه است: هرکه از خانه خود براى خدا و  هستند که در راه خدا جالى وطن کرده و دور از اوطان خویش زندگى کرده

 (010رسولش بیرون رود و مرگ او فرا رسد به تحقیق خداوند او را پاداش خواهد داد.)نساء،

گفتند که  ند. آنان مىدان و معاویه و حکمین )ابو موسى اشعرى و عمرو بن العاص( را کافر شمرخوارج، على )علیه السالم( و عثم

دانستند به شرط آن که او  جانشین پیغمبر الزم نیست عرب و از قبیله قریش باشد. ایشان خالفت غیر عرب و حتى غالمان را نیز جایز مى

 .شخصى باتقوا و شمشیرزن و عادل باشد

شمردند. خوارج، مرتکب  گذاشتند و امامت زنان را جایز مى حتى بعضى از فرق ایشان مانند شبیبیه در خالفت فرقى میان زن و مرد نمى

هایى که از ایشان تبرى  دانستند. اینان نکاح با زنان و دختران و فرقه شمردند و ریختن خونشان را مباح مى را کافر مى« گناهان کبیره»

بعضى از فرق ایشان، بازنشستگان و  .می دانند« واجب»ند و خروج با امامان خود را بر ضد کافران و منافقان دشمرمی جایز  جستند را مى

 .کردند قلمداد مى« کافر»کننده از جنگ را ولو آن که طرفدار ایشان باشند،  خوددارى

 .مالک خصوصى بودندناپذیر بنى امیه، زمین داران بزرگ و مخالف وجود ا خوارج، دشمنان آشتى

دانستند و  را قبول نداشتند و بعضى از فرق آنان چون عجارده، سوره یوسف )ع( را جزء قرآن نمى« مخلوق بودن قرآن»ایشان اصل 

 .گفتند که آن داستانى عشقى است و نشاید که چنین داستانى در قرآن باشد مى

 فرق معروف خوارج از این قرارند:

 د نافع بن ازرقازارقه: پیروان ابو راش  

 نجدات: پیروان نجده بن عامر. 

 سیه: پیروان ابو بهیس هیصم بن جابریهب 

 عجارده: پیروان عبد الکریم عجرد 

 اباضیه: پیروان عبد اللّه بن اباض صفریه، پیروان زیاد بن اصفر. 

 محمد جواد مشکور،  .عت کردندشبیبیه: پیروان شبیب بن یزید شیبانى که پس از وى پیروانش با غزاله مادر او به امامت بی(

 (022، ص: 0258
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 امامت از دیدگاه خوارج

امامت از مهمترین موضوعات مورد بحث مذاهب اسالمى است و در میان مسائل مورد اختالف در میان مسلمانان، هیچ موضوعى به 

 اهمیت مسأله امامت نیست و به گستردگى آن محل بحث و گفتگو قرار نگرفته است. 

و آنها با برداشتهاى انحرافى از امامت ه گروه خوارج و انشعاب آنها از سپاه امیرالمؤمنین)علیه السالم( بر سر موضوع امامت بودپیدایش 

 به عنوان یک گروه فکرى و سیاسى اعالم موجودیت کردند.

و حاکمیت هیچ کس را جز خدا  کردند خوارج در نخستین لحظات پیدایش خود که در جنگ صفین اتفاق افتاد امامت را بکلى نفى مى

حاکى از آن بود که آنها معتقدند حکومت از آنِ خداست و جامعه اسالمى نیازى به ولى «  للّه الحکم االّ»قبول نداشتند و شعار معروف آنها 

چنین «  للّه الحکم االّ»ج هاى خود در مورد شعار خوار و امام و حاکم و فرمانده ندارد. لذا امیرالمؤمنین)علیه السالم( در یکى از خطبه

 فرمود:

گویند که امارت نباشد در حالى که  سخن حقى است که از آن باطلى اراده شده است. آرى، حکومت فقط براى خداست، اما اینها مى

 ( 11، خطبه 0212مردم به امیر نیازمندند، خواه نیکوکار باشد یا فاجر...)دشتی،

الحدید نیز به این وجه اشاره کرده است.) ابن  توان کارى  انجام داد. ابن ابى ین امام و رهبر نمىاما خوارج بزودى فهمیدند که بدون تعی

ابن وهب راسبى را به امیرى خود برگزیدند و با او  (. لذا پس از آنکه به حروراء رفتند در آنجا عبداللّه 212، ص 8، ج0225ابی الحدید، 

 (8716، ص6، ج 0257بیعت کردند.) طبرى،

بینیم که در تمام درگیریها و جنگهاى خود در طول تاریخ، فرمانده و  کردند و از سوى دیگر مى بینیم که امارت را نفى مى یک سو مى از

 همچنان ادامه داشت ولى نظرشان درباره امامت و امارت تغییر یافت.«  للّه الحکم االّ»اند. البته شعار  امیر داشته و از او پیروى نموده

بن ربعى  کردند. مثالً در حروراء، شبث ر مواقع لزوم، البته در مواردی دیده شده که خوارج، گاه دو نفر را براى امامت تعیین مىخوارج د

( و معلوم است که این امارت غیر از 21، ص  0228جوزى، بن کوّاء را به عنوان امیر نماز انتخاب کردند)ابن را به عنوان امیر قتال و عبداللّه

 دانند. متى است که مسلمین به آن اعتقاد دارند و تمام اختیارات و امکانات جامعه اسالمى را از آنِ او مىآن اما
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شود،  دانند اینکه در دنیا اصالً امامى نباشد و اگر به وجود او احتیاجى پیدا شد فردی تعیین مى خوارج جایز مى»کند:  شهرستانى نقل مى

 (006، ص 0، ج 0261شهرستانی، «) ى باشد یا قریشىخواه عبد باشد یا حُرّ، خواه نبط

شود، زیرا هر گروهى  باعث فتنه انگیزى مى، امام  گویند نصب خوارج قائل به عدم وجوب نصب امام هستند و مى»گوید:  تفتازانى مى

 (856، ص 8، ج0111تفتازانی،«)شود. کند و کار به جنگ منجر مى به سوى کسى تمایل پیدا مى

اند، مانند گروه اباضیه که سالیان دراز است در عمان  از گروههاى خوارج بعدها در مسأله امامت نظرات خاصى را ابراز کرده البته بعضى

تواند تشکیل حکومت بدهد و جامعه را اداره کند، و  و بالد مغرب حاکمیت دارند. آنها به دو نوع امام عقیده دارند: یکى امام ظهور که مى

 تواند نیروها را جمع کند و به دفاع بپردازد. که فقط در مواقع حمالت دشمن مىدیگرى امام دفاع 

کردند، شرایط  اهمیتى است، در مواردى که براى خود امامى انتخاب مى با توجه به مفهوم امامت از نظر خوارج که مفهوم بسیط و کم

 .ها داشتند  آنها از این واژه علم و عدالت آن هم با برداشتهاى خاصى که ،امامت عبارت بود از شجاعت 

دادند اما هیچ وقت دیده نشد که آنها از غیر  دانستند و شعار مساوات مى با اینکه قریشى بودن و حتى عرب بودن را شرط امامت نمى

جدات با یک عرب امیرى انتخاب کنند و این در حالى بود که بالد ایران محل آمد و شد و پایگاههاى آنها بود. حتى یک بار خوارج ن

 غیرعرب به نام ثابت تمّار بیعت کردند، اما بالفاصله گفتند امیر ما باید عرب خالص باشد و خود ثابت را موظف نمودند که امیر صالحى از

ت که (. از نظر خوارج اباضى یکى از شرایط امامت این اس52،ص 0152عرب پیدا کند تا با او بیعت کنند و او ابوفدیک را برگزید)ولهاوزن،

 (21، ص  0252زبان عربى را به طور فصیح صحبت کند.) نجار ،

بخشیدند و لذا زود به زود  خوارج همواره اعمال و رفتار امرا و رهبران خود را زیرنظر داشتند و کوچکترین خطایى را از آنان نمى

هاى بسیارى از  گذاشتند. نمونه رى را به جاى او مىکردند و کس دیگ امراى خود را به بهانه اینکه به تعهدات خود عمل نکرده است عزل مى

شد. دلیل اینکه  انشعاب و پیدایش گروههاى تازه در میان خوارج مى ،این عزل و نصبها در تاریخ وجود دارد. این امر باعث اختالف 

 .ى دیگر بود، همین مطلب استبینیم انشعاب و تفرقه در میان خوارج، به نسبت جمعیتى که داشتند، بیشتر از همه گروههاى فکر مى

با توجه به مجموعه مطالبى که درباره خوارج آمده و بررسى رفتار آنها از بدو پیدایش به بعد، اینگونه تصور میشود که خوارج به لزوم 

منتها در مواقع ضرورت، ،  کردند فى مىنعقیده نداشتند و حتى آن را ، امام به عنوان حاکم مسلمین و کسى که بر مردم والیت داشته باشد 

گزیدند تا رهبرى و فرماندهى جنگ را در دست گیرد و این امارت و  مانند جنگ و بروز فتنه و پیشامدها، به ناچار کسى را به امارت برمى

شده ها پیروز هنگامى که طرز تفکر آن: شد دیگر نیازى به امیر نبود. آنها معتقد بودند  که اگر ضرورت رفع مى هرهبرى جنبه موقت داشت
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خواستند در جامعه حاکمیت یافت و امنیت برقرار شد، احتیاجى به امام نیست و  اى که آنها مى حکام جور از بین رفتند و اسالم به گونه،

 .خود مطابق اسالم عمل خواهند کرد، مردم 

ید: هنگامى که امت با عدالت با یکدیگر رفتار گو نظیر این عقیده از یکى از سران معتزله به نام ابوبکر اصم نیز نقل شده است. او مى

 .(212، ص 8، ج 0225الحدید،  کردند و ظلم و ستمى نبود امام الزم نیست.) ابن ابى

خوارج که »: به هر حال، خوارج در مسأله امامت دچار سردرگمى بودند و عقیده و عملشان با هم سازگار نبود و به گفته سیدمرتضى 

، هیچگاه بدون امام و رئیس نبودند و همیشه کسى را به عنوان رئیس نصب کرده و در امور خود به او  شمردند ىوجوب امامت را باطل م

 (100، ص 0120الذخیره،«) کردند. مراجعه مى

 

 

 

 

 

 

 بربهاری

ه ق( بودند که از فقها و محدثان بزرگ حنابله بود.  281اصحاب حسن بن على بن خلف ابو محمد ابر بهارى )در گذشته در بغداد در نان ، آ

سال تولد رفت. از  به شمار مى« حنبلى»داشت و در زمان خود بزرگترین مروّج مذهب « شیعه»وی در بغداد نقش بزرگى را بر ضد داعیان 

باید در   ، وی است  در دست  عمر بربهاری  سال درباره مدت 55و  16  متفاوت  دو روایت  اینکه  به  با توجه  ، ولى نیست  در دست  و اطالعىا

( 872، ص 2( و عمررضا کحّاله )ج 810، ص 8باشد. تاریخ والدت بربهاری را فقط زرکلی )ج   دنیا آمده  به هجری  878یا  822سال 
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اند که به نظر می رسد استنتاجی از گزارش تاریخ وفات و مدت عمرش بوده است که در آن اختالف نظر  ذکر کرده 822نوشته و آن را 

 وجود دارد. 

شاگرد و   ترین ه ق(، نزدیک 857)متوفی   ابوبکر مروزی  چون  استادانى  در خدمت  که  دانیم مى  اندازه  تنها همین  وی  تحصیل  از دوران

  شاگردانش  . از میان است  به شاگردی پرداخته  ، بلندآوازه  (، صوفى هـ ق 822)متوفی   تستری  عبداهلل  بن  سهلو   حنبل، احمدبن  مونس

( . او 26، ص2نجاد یاد کرد. )ابن ابی یعلی، بی تا ، ج  و ابوعلى  سمعون  ابن  ، ابوالحسین  بطه ، ابن محمد مغربى  از ابوبکر محمد بن  توان مى

عمر و عثمان، ، و روزگار سه خلیفه راشد، ابوبکر )صلی اهلل علیه وآله( قاید اهل سنت و جماعت را به زمان رسول خدا خواست که ع مى

 .در زمان حضرت على )علیه السالم( بازگردانده ها پیش از قتل عثمان و پیدا شدن فتن« دین عشق»یعنى به قول خودش به 

آورند و ظاهرا خانواده بربهارى یکى از فروشندگان  د است که بصورت ادویه از آن کشور مىبه معنى میوه ایالت بیهار در هن« بر بهار»

  .اند این ادویه در بغداد بوده

، ص 8، ج  0222بربهار نام داروهایی گیاهی بود که از هند به بصره می آوردند و در آنجا تاجرِ آنها را بربهاری می گفتند )سمعانی، 

022.) 

از علماى اسالم مشهور به این نسبت است ابو بحر محمد بن حسن بن کوثر بن على بربهارى از محدّثان مشهور )در  از جمله کسانى که

 (11، ص0258توان نام برد . )مشکور، ه ق( را مى 268گذشته در سال 

دانش سپری کرد. وی علوم دینی را بربهار در ناحیه غربی بغداد، در باب مُحَوَّلْ اقامت داشت و بیشتر عمر خود را در این شهر به کسب 

(. وی به مشایخ صوفیه گرایش داشت و به 02، ص 8چنان آموخت که بعدها به ریاست حنبلیان در بغداد نایل شد )ابن ابی یعلی،بی تا ، ج 

مری به زهد و قناعت کالم کسانی چون فُضیل بن عیاض و سُفیان ثَوْری استشهاد می کرد. مدتی در مالزمت سَهْل تُستَری به سر برد و ع

 (12ـ18، 02، ص 8گذراند. نوشته اند که از تمام میراث پدرش ، که بیش از هفتاد هزار درهم بود، چشم پوشید )ابن ابی یعلی،بی تا، ج 

بربهاری در عهد خود خطیب نافذالکلمه ای بود و خصوصاً به خاطر دفاع سرسختانه از مذهب احمدبن حنبل ، مقابله با اموری که 

نزد حنبلیان بغداد، از عامّه و خاصّه ، محترم بود. از ابن بَطّه  ، ژدینی و بدعت می دانست و نیز اهتمام به امر به معروف و نهی از منکرک

عُکْبَری روایت شده که اگر بربهاری از مردم برای کاری دینی درخواست کمک مالی می کرد، خواسته اش را برمی آوردند )ابن ابی یعلی، بی 

 (12، ص 8، ج  تا
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( گزارش دیگری از کثرت پیروان او که گاه از آنها با عنوان بربهاریّه یاد می شود آورده که خلیفه 11، ص 8ابن ابی یعلی )بی تا،ج 

، ج عباسی ، راضی باللّه را بیمناک شد و در پی برخی رویدادهای خشونت بار که طرفداران بربهاری موجب آن بودند ) ابن ابی یعلی،بی تا 

( از رئیس شرطه بغداد، بدر خَرشَنی ، خواست که گرد آمدن پیروان بربهاری ، حتی دونفر را ممنوع 288، ص 0؛ مسکویه ، ج 11، ص 8

(. اما این اعالن چندان سود نبخشید و اطاّلعیه رسمی خلیفه خطاب به حنبلیان و طرفداران 212ـ 215، ص 2، ج 0211اعالم کند )ابن اثیر،

 (.212ـ 215، ص 2در شد )مسکویه ، همان؛ ابن اثیر، ج بربهاری صا

در اطالعیه خلیفه به برخی رفتارهای بربهاری و یارانش اشاره شده است ، از جمله : تعرّض به پیروان مذهب شافعی ، کافر و گمراه 

 ران.زائاندنِ نامیدن شیعیان ، انتساب مسلمانان به بدعت گذاری ، مخالفت با رفتن به زیارت قبور، و آزار رس

بربهاری از متکلمان بشدت انتقاد می کرد. کالم را بدعت می شمرد و آن را منشأ همه بدعتها، و گمراهیها میدانست. پرداختن به 

، 8نبار بود و حتی نشستن در حلقه های علمی اهل کالم را منع می کرد )ابن ابی یعلی،بی تا، ج  مطالعات رایج کالمی از نظر او ناروا و زیا

 . (. این مخالفت ، گذشته از دیدگاه وی درباره بدعت بودن کالم ، به روش متکلمان نیز بازمی گشت25، 21، 85، 01ص 

از فقرات برجای مانده کتابش به نام شرح کتاب السّنه بخوبی معلوم است که کاربرد رأی و قیاس را در امور دینی نمی پسندید )ابن ابی 

با هرگونه کوشش عقلی برای فهم آموزه های دینی و یا تفسیر و تأویل آنها مخالف بود )ابن ابی یعلی،بی تا، ج ( و 20، ص 8یعلی،بی تا، ج 

( 81، ص 8و اصحاب می دانست )ابن ابی یعلی،بی تا، ج (صلّی اللّه علیه وآله )از رسول اللّه « تقلید »(، اساس دین را 21، 82، 01، ص 8

 (22ـ28، ص 8ابن ابی یعلی،بی تا، ج می نامید )« دین عتیق »و آن را 

( نزد وی آمد و 05هنگامیکه ابوالحسن اشعری بعد از جداشدن از مکتب اعتزال و اعالن رسمی پیروی از احمدبن حنبل ) االبانه ، ص 

ل گفته است می گزارش ردّیّه نویسی خود را بر پیروان فرق و ادیان باز گفت، بربهاری نپذیرفت و گفت فقط آنچه را که احمدبن حنب

شناسد، و این سخن گویا تعریضی بود بر روش کالمی اشعری. نوشته اند که اشعری به دنبال این مواجهه ، کتاب االبانه را، که بیان اصول 

فدی ؛ ص02، ص 8دیانت بر پایه آرای احمدبن حنبل بود، نگاشت. ولی بربهاری همچنان نسبت به وی بی مهر ماند )ابن ابی یعلی،بی تا، ج 

 (015ـ016، ص 08، ج 

بیشتر به خاطر دفاع سرسختانه از مذهب حنبلی ، تأکید بر پشتیبانی از آرای سلف و مخالفت با هرگونه افزایش یا ، شهرت بربهاری 

بربهاری ،  دگرگونی در آن و برآشفتن از نقد رفتار صحابیان بود. این دیدگاه در قرن چهارم در میان حنبلیان رواج یافته بود و عالوه بر

 .استادش مَرّوذی نیز با جدّیت از این دیدگاه حمایت می کرد
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گذشته از آن ، بربهاری در امربه معروف و نهی از منکر بسیار می کوشید و در فعالیتهای خود، پیش از آنکه به تألیف رساله وکتاب 

حادثه خشونت آمیز اجتماعی و سیاسی و فرقه ای در بپردازد، روش خطابه و برانگیختن مردم را برگزیده بود. به همین سبب چندین 

  سالهای حضورِ آشکار و فعّال وی در بغداد روی داد که یا مستقیماً آنها را هدایت می کرد و یا بازتابی از جلسات وعظ و خطابه اش بود.

ر روزگار اقتدار حنبلیان در بغداد، برپا ( از پدرش قاضی ابوالقاسم تنّوخی و دیگران روایت کرده است که د221ابوعلی تنّوخی )متوفی 

ران با آزار حنبلیان روبرو می زائکردن مجالس نوحه سرایی امام حسین علیه السالم و نیز رفتن به زیارت حائر حسینی بسیار دشوار بود و 

نوحه می خواند، بیابند و بکشند، در  شدند و حتی بربهاری دستور داد زنی از مردم بغداد، به نام خِلْب را که در مجالس عزاداری ، پنهانی

 (822ـ 820، 11، ص ص 8حالی که شعر او کمترین تعریضی به سلَف نداشت )ابن ابی یعلی،بی تا ، ج 

از سوره اسراء، به  51در آیه   « مقام محمود »مراد از ، فتنه ای رخ داد که در آن حنبلیان با گروهی از عامّه درباره معنای  205درسال 

( اما با توجه به اینکه آنها را پیروان مرّوذی 068، ص 00رداختند. البته این نزاع را مستقیماً به بربهاری نسبت نداده اند )ابن کثیر، ج نزاع پ

( در تمام مجالس خود به 12، ص 8دانسته اند و بربهاری نیز از شاگردان و پیروان جدّی او بود، و نیز به نوشته ابن ابی یعلی )بی تا،ج 

 . وی بیش از دیگران در این فتنه سهم داشته است، مون این آیه از دیدگاه حنبلی اشاره داشت ، به ظنّ قوی مض

به قرائتهای شاذّ روی آورد و با مخالفت ، هنگامی که محمّدبن احمدبن ایوب ، معروف به ابن شَنبوذ مُقری بغدادی  282در سال 

وی توبه  هردم و دستگاه خالفت بر ضدّ او نقش داشتند تا جایی که خلیفه او را احضار کرد معاصرانش روبرو شد، حنبلیان در برانگیختن م

  (27، 62،68، ولی به فرمان خلیفه حبس و تبعید شد )صولی ، ص  نمود

دید به کسانی که می خواستند مراسم نیمه شعبان را برگزار کنند، در پی تهدید و اعتراض ش 285همچنین قصد تعرّض حنبلیان در 

، رئیس شرطه  رئیس شرطه بغداد تحقق نیافت . در پی این حادثه و نیز به خاطر برخورد قهرآمیز آنان با برخی صاحبان مشاغل تجاری

دستگیر و  286دالّ ء که در سال به نام نش ، تصمیم به دستگیری بربهاری گرفت. اما او را نیافت و بر یکی از نزدیکترین مصاحبا، بغداد 

 (027، 026، 011ه و سپس گریخته بود، دست یافت و او را به قتل رساند )صولی ، ص زندانی شد

این حادثه که در دوران زندگی پنهانی بربهاری روی داد، از نفوذ معنوی وی و احتماالً ارتباط او با طرفدارانش و هدایت آنان خبر می 

، ص 08تنها راه را دستگیری بربهاری می دانستند و به گفته صفدی )ج  دهد. از آنرو که زمامداران وقت برای فرونشاندن آشوب و نزاع ،

 ( چون درگیریها و آشوبهای میان گروههای مختلف به او بازمی گشت ، خلیفه دستور داد تا او را دستگیر کنند. 016
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سازی آن مسجد اقدام کرد )صولی ، ص دستور تخریب مسجد بَراثا  و دفن مردگان در آن را نیز بربهاری صادر کرده بود که بَجْکم به نو

به دست گروهی از راهزنان کشته شد، حنبلیان شادی کردند و برای تخریب مجدّد مسجد  281( و به همین دلیل وقتی بجکم در سال 026

رفت و برای نگاهبانی بپاخاستند. اما به خاطر اطاّلعیه صریح خلیفه عباسی ، متّقی باللّه و دستگیری شماری از حنبلیان این کار صورت نگ

 (012)صولی ، ص  گماشتند .از مسجد نیز کسی را 

 

 مرگ

بربهاری با شروع سختگیریهای رسمی خلیفه تحت تعقیب قرار گرفت و زندگی پنهانی را آغاز کرد. چندتن از یارانش دستگیر و به 

باللّه ، او را در خانه خود مخفی کرد و بربهاری اندکی بعد بر خواهر توزون ، امیراالُمرای متّقی  281بصره تبعید شدند و سرانجام در سال 

؛ 810، ص 00؛ ابن کثیر، ج 252، ص 2؛ ابن اثیر، ج 17، ص 8اثر بیماری درگذشت و همانجا به خاک سپرده شد )ابن ابی یعلی ، ج 

بوده است . برخی از  281در سال  و دومی 282( برای او دو دوره زندگی مخفی ذکر شده که اولی در سال 015ـ016، ص 08صفدی ج 

ثبت کرده اند )ابن  56( و برخی عمر وی را 07، ص 01سال نوشته اند )ابن کثیر، همان؛ ابن جوزی ، ج  16شرح حال نویسان ، عمرش را 

( 12، ص 07ذهبی )ج  از نظر کتابت و خطای در قرائت بوده است .« تسعین »و « سبعین »اثیر، همان( که احتماالً ناشی از تشابه دو کلمه 

 . سال نوشته است 55عمر او را 

 

 آثار

 بربهاری چند اثر علمی نگاشته بود، از جمله:

، ص 8( و ابن عماد حنبلی )ج 11ـ02، ص 8شرح کتاب السُنّه که ابن ابی یعلی بخشهایی از آن را در شرح حال وی آورده )بی تا،ج  

  . یعلی نقل کرده است( نیز بخش اندکی از آن را از ابن ابی 282ـ201

 (827ـ821، ص 2، جزء 0از دیگر تألیفات بربهاری نام برده نشده است )سزگین ، ج 

 ابن تیمیه
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تقی الدین ابوالعباس احمدبن شهاب الدین عبدالحلیم بن مجدالدین عبدالسالم بن عبداهلل بن ابی القاسم محمد بن الخضر بن محمد بن 

در شهر حرّان ترکیه امروزی به دنیا آمد . حرّان در ترکیه کنونی قرار  660االول سال  ربیع 01دوشنبه الخضر الحرّانی الدمشقی الحنبلی 

ها در وضع جغرافیایی خشک و خشن و دور از مظاهر تمدن بوده  ق( در آن سال601رغم پیشینه درخشان، به گفته ابن جبیر )م  داشته و به

 ه و بت پرستان و فالسفه بود.است. شهرحران در زمان ابن تیمیه مرکز صابئ

از جمله اتفاقات مهم آن مقطع تاریخ جهان اسالم، حمله هماهنگ شده مغول از شرق و صلیبیون از غرب بود.  این جنگهای ویران 

تی محو کند کننده و خانمان برافکن تحت فرماندهی پنهان جریان یهود قرار بود همانند دولبه یک قیچی اسالم و جهان اسالم را از صحنه گی

  که به لطف الهی در تحقق این امر موفق نشدند.

حمله  هجری، ابن تیمیه شش ساله و مردم حران از جمله پدر او  که از علمای بزرگ شهربود، از ترس 665ابن کثیر می نویسد: به سال 

 (.877، ص02، ج0228دمشق شد)ابن کثیر، مغول شهر را ترک کردند و شهاب الدین عبدالحلیم، پدر ابن تیمیه به همراه خانواده روانه

  بن  علی  طور پیش  فرا گرفت. همین  بسیاری  و تربیت  بود، تعلیم  حنبلی  در مذهب  خود استاد بزرگی  ، که از پدر خویش  تیمیّه  ابن

ذکر   قابل  نکته  خواند. این  شیخ  ز دویستا  را با بیش  را ممارستِ بسیار کرد و حدیث  سیبویه  کتاب  عربی  خواند و در زبان  درس  عبدالقوی

 شود. می  نیز دیده  چهار زن  کند، نام از آنها یاد می  اربعون  در کتاب  تیمیّه  ابن  که  استادانی  در میان  که  است

و روزهای شهاب الدین )پدر ابن تیمیه( در شهردمشق رئیس دارالحدیث السکریه شد و در مسجد جامع این شهر صاحب کرسی شد 

  کرد. جمعه در آنجا سخنرانی می

( وسال بعد 212،ص 02،ج 0228سکریه به تدریس پرداخت )ابن کثیر،عساله  در دارالحدیث ال01با مرگ پدر ، ابن تیمیه  628در سال 

از وفات زین الدین ابن شعبان همین سال بعد  05جامع اموی دمشق پس از نماز برای اولین بار به طور رسمی به منبر رفت و  از مسجد در 

 (211،ص02،ج 0228المنجّا به جای او که شیخ الحنابله بود، متصدی تدریس مدرسه الحنبلیه  دمشق شد.) ابن کثیر،

ابن تیمیه شخصی عصبی، تندخو و پرخاشگر بود و شاگردانش را هم به این وصف می شناختند. او شخصیتی واقع بین نداشت و به   

در آن دوران سخت بدان توجه داشتند اهمیتی قائل نمی شد. زیرا در دورانی که مسلمین بیش از هر چیز دیگر نیاز مسائلی که مسلمانان 

، اوضاع مردم را هر از چندگاهی متشنّج می کرد و بخش وسیعی از توان  شدید به وحدت داشتند، وی با افشاندن بذر فتنه و درگیری

افکار و نشر عقاید باطل، آنها را  تشویشدر برابر کفار شود، به خود مشغول می کرد و با  حکومت و قضاوت را که می بایست صرف دفاع

ها و شیوه رفتار خاصش در امور سیاسی و برخورد سختگیرانه با پیروان مذاهب  هدر می داد. ابن تیمیه به سبب کثرت و تنوع فعالیت
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مالً متفاوت پدید آورد. از طرفداری سرسختانه کسانی مانند ابن کثیر دمشقی، اسالمی، شخصیتی چالش برانگیز به شمار رفته و دو مواجهه کا

، آرای او درباره زیارت قبور و تبرک و توسل و  افزون بر این ابن قیم جوزیه گرفته تا مخالفان سرسخت از علمای بارز مذاهب اسالمی.

تیمیه درباره موضوعات پیش گفته و نیز   ر چند آرای تندروانه ابنشفاعت، مبنای نگرش وهابیان در اداره امور حرمین قرار گرفته است. ه

هایی چون عز  قش یک مؤسس را در جریان سلفی به وی داده است. پیش از وی نیز شخصیتن  ، نگرش تعصب آمیز شبه مذاهب اسالمی

 اند.  هایی داشته بن عبدالسالم و محمد بربهاری و برخی حنبلیان تندرو چنین دیدگاهیز 

شناس و آگاه از کالم، ملل و نحل، تاریخ و اصول در کنار اوصافی چون  را با القابی چون مفسّر، رجالی، حافظ، مفتی، ادیب و لغت وی

کرد. از قریحه شعرو حافظه قوی برخوردار بود. محمد بن خضر  اند. وی تندخو بود و در برابر مخالفان خود پرخاش می زاهد و شجاع ستوده

ق.( او را فردی 671تیمیه بود که سبط بن جوزی )م.  اعالی وی از دانشمندان حنبلی مذهب و نخستین فرد ملقب به ابنق.( جدّ 688)م.

 داد. انحصارطلب خوانده که در آن خطه مجال فعالیت به هیچ دانشوری نمی

را می « العقیدة الحمویه الکبری»تاب ، بین نماز ظهر و عصر سواالتی از او می شود و او در پاسخ سؤاالت، ک612یکی از روزهای سال 

تیمیه را به دادگاه احضار می کنند و  ای به عقاید اشعریون حمله کرده و در نتیجه جنجال بزرگی بپا می کند. ابن نویسد و ضمن آن، با جمله

  .او در دادگاه حاضر نمی شود

الدین و پیروان وی  کرد و بعد از آن  به لعن و سب محییالدین ابن عربی را مطالعه  الحکم محیی سالگی فصوص 18ابن تیمیه در سن

الدین، شیخ خانقاه سعیدالسعداء در  سپس در نامه ای به شیخ کریم  در رد آن نوشت.« النصوص علی الفصوص»پرداخت و کتابی به نام 

ین سخت تاخته و آنان را کافر خواند الدین، صدرالدین قونوی و عفیف تلمسانی و ابن سبع قاهره، از پیروان ابن عربی به عقاید محیی

تعداد   است  نتوانسته  کس  پر کار بود. هیچ  ای نویسنده  تیمیّه  متن نامه در کتاب موجود است(. ابن 0/061،011)مجموعه الرسائل و المسائل 

  کرد که  تصنیف  آنها را زمانی  و اغلب  گذاشت  قیبا  شماری بی  و یادداشتهای  ، مکاتبات آورد. او کتابها، فتاوی  دست  او را به  کتابهای  قطعی

 داند. پانصد مورد می  طور تقریبی  را به  تیمیّه  ابن  تألیفات   شماره  زندانی  بود. ذَهَبی

صلی اهلل )به مسجد نارنج )مسجد تاریخ( در جوار مصالی شهر دمشق رفت و سنگی را که اثر پای حضرت رسول  511ابن تیمیه  سال 

، 0228جایز ندانست . )ابن کثیر،  را جستند را شکست و تبرک و بوسیدن آن بر آن بود و مردم به آن تبرک می( ه و آله و سلم علی

 (.21،ص01ج
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عام شیعیان و راندن آنان از  نه ایوبیان برای قتل یاگرا های سرکوب عام شیعیان کسروان، در امتداد اقدام در قتل  511تیمیه به سال   ابن

دامنه این کشتار تا قتل عام علویان شمال لبنان، قنیطره، عاقوره، بترون و عکا نیز  .و شام و سپس مدینه و لبنان، نقشی مهم داشتمصر 

 امتداد یافت. در پی این تاراج، کسانی که جان به در بردند، به مناطق دیگر کوچ کردند.

جست و گاه جنگجویان را بدین کار تشویق  د نیز در جنگ شرکت میق.(، ابن تیمیه گاه خو511اهلل عمری )م.  به گزارش ابن فضل

آلود آنان را به  رفت و با تعابیر خشم ق.( از امرای قبایل ایالتی شام می527کرد و گاهی برای تدارک نیرو به نزد مهنّا بن عیسی )م. می

  .یعیان را کافر و گمراه نامیدق.( او برای توجیه کشتارهایش، ش512داشت. به گفته ابن کثیر )م. لشکرکشی وامی

العقیدة الواسطیه )یکی دیگر از کتب ابن تیمیه( بحث و مناقشه پیش آمد و کار چنان باال گرفت که نایب  ی در رجب این سال درباره

  .السلطنه فرمان داد کسی درباره عقاید سخن نگوید

مجلس محاکمه برپا شد، قاضی او را به دلیل پاسخ  ،لعه جبل قاهرهبعد از آن ابن تیمیه را برای محاکمه به مصر احضار کردند و در ق

و   هوی  از اهل  تن 02  که  است  آورده  الحنابله  طبقات  در ذیل  . ابن رجبکردندادن به زندان محکوم کرد و او را در حارة الدیلم زندانی 

  اخنائی  بن بدران  بکر بن عیسی  محمد بن ابی  الدین ، تقی مالکی  القضات  قاضی  آنان  در رأس  فتوا دادند که  در مصر بر ضد ابن تیمیه  هوس

او فتوا دادند. وی در سالهای بعد حتی با وساطت نایب السلطنه حاضر به خروج از   حبس  چهارگانه مصر نیز به  مذاهب  قاضی 1بود. هر 

 (. 12،ص01، ج0228زندان نشد)ابن کثیر،

امیرحسام الدین مهنا بن ملک عیسی به زندان رفت و او را سوگند داد تا با او از زندان بیرون بیاید و او  516االول سال  هرچند در ربیع

از زندان خارج شد. اما در شوال همین سال بزرگان صوفیه به سبب حمالت ابن تیمیه به ابن عربی، از او شکایت کردند و او را در زندان 

 قضات زندانی کردند.

ماه اقامت دوباره به قاهره برگشت. و  2به اسکندریه رفت و بعد از  511از طی شدن مدت محکومیت خود، در سالابن تیمیه پس 

وقتی خبر رسید که اولجایتو، ایلخان مغول قصد حمله به بالد شام را دارد، همراه با سطان، پس از هفت سال دوری وارد  چهارسال بعد

 .دمشق شد

ای به او حکم کرد که فتوی  به طالق فتوی ندهد و سطان ملک ناصر نیز در نامه ،تند در مسأله حلفبعد از مدتی وقتی از او خواس 

و او را در قلعه دمشق زندانی کردند. وی در  نموده به خاطر لجبازی با سلطان، توبیخ  581ندهد، ابن تیمیه فتوی داد و از همین رو سال 

 .با فرمان سلطان آزاد شد 580عاشورای 
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بار دیگر در قلعه دمشق زندانی شد. ماجرا از این قرار بود که ابن قیم جوزیه در شهر قدس شفاعت و توسل به  586تیمیه سال ابن 

دش  انبیاء را به فتوای استادش، ابن تیمیه، جایز نشمرد و بلوایی به پا کرد. ابن قیم جوزی تنها کسی است که به ترویج افکار و اوهام استا

  .پرداخت

بعد کتاب و کاغذ و قلم را در زندان به این سبب از او گرفتند که ابن االخنایی، قاضی القضات مالکی قاهره، کتابی در مساله  دوسال

 زیارت نوشته بود و ابن تیمیه در زندان ردی بر آن نوشت و او را جاهل خواند.

  اند که اش حاضر شد. گفته بن کثیر از شاگردانش بر جنازهذیقعده همان سال در زندان قلعه دمشق مرد و ا 81ابن تیمیه در شب دوشنبه 

با او،   خصومت  سبب  ، به سنگسار شدن  از ترس  ، که تن  جز سه  کردند. به  او شرکت  تدفین  در مراسم  مرد و زن  هزار تن  متجاوز از دویست

  خواسته  کمک  مردم  ی توده  حفظ  برای  نظامی  از نیروی  آمد که  کردند و الزم  او شرکت  ی جنازه  در تشییع  نجستند، همه  شرکت  در مراسم

 شود.

اهل سنت که در طول قرون متمادی برادرانه با شیعیان در مناطق مختلف دنیا زیسته اند از ابن تیمیه و پیروانش به مانند شیعیان دل 

 د دامن اهل سنت را به نسبت دادن او به اهل سنت لوث کنند.خونی دارند و اساسا آنان را مسلمان نمی دانند چه رسد به آنکه بخواهن

ه ق( فریاد می زند که هر کس به ابن تیمیه شیخ االسالم  210محمد بن محمد بخاری به عنوان یک عالم حنفی مذهب  ، )متوفای  

  (8/861بگوید ، کافر است .)البدر الطالع: 

هر کس معتقد به عقاید ابن تیمیّه  ضات اهل سنت در زمان ابن تیمیه اعالم کردند:ابن حجر عسقالنی درکتاب درر کامنه می نویسد که ق

 (015،ص0باشد، خون و مالش حالل است.)ابن حجر عسقالنی،ج

ابن تیمیه کسی است که خدا اورا خوار  ابن حجر مکی در کتابی که حتی بر علیه شیعه نوشته است، وقتی به ابن تیمیه می رسد می گوید:

حنفی ها، بر فساد افکار واقوال او تصریح  و مالکی هاکور و کر کرده است، و پیشوایان اهل سنّت و معاصرین وى از شافعی ها،  ،گمراه ،

  (26ص  دارند.) الفتاوى الحدیثة،

 اونظر علمای بزرگوار اهل سنت در باره  شیخ یوسف نبهانی در کتاب )الشواهد الحق فی االستغاثة بسید الخلق( در معرفی ابن تیمیه و 

می گوید: همچون خورشید در وسط آسمان روشن و مسلم است که علمای مذاهب چهار گانه  بر ردّ بدعتهای ابن تیمیه به توافق رسیده اند 

دد صحت عقل او را نیز مورد و برخی از آنها صحت مطالب نقل شده  به وسیله او را مورد اشکال قرار داده اند. همچنین بنا به دالیل متع
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ا تردید دانسته اند. توبیخ شدید ایشان در مورد اشتباه آشکار او در مسائلی که در آنها به مخالفت با دین و اجماع مسلمین پرداخته است ت

 مطالبی که در باره سرور پیامبران گفته است، از دالیل این مطلب است.

 او را مخدوش دانسته اند، می توان از میان حنفیان، شهاب الدین خفاجی در شرح الشفاء ودر زمره کسانی که صحت مطالب نقل شده از 

امام سبکی در . با نام شفاء السقام  را نام برد یاز میان مالکیان، امام زرقانی در کتاب شرح المواهب و از میان شافعیان، امام سبکی در کتاب

ندیشه هایش، روشن ساخته است که احکام شرعی ای که او  برای اثبات بدعت خود نقل این کتاب همراه با توضیح خطای ابن تیمیه در ا

 می کند و آنها را به دانشمندانی از مذاهب چهارگانه نسبت می دهد صحیح نیست وآن دانشمندان چنین نگفته اند.

یه وآله وسلم و به ویژه امیر المؤمنین علیه های بارز ابن تیمیه، مخالفت و دشمنی جدی با اهل بیت پیامبر صلی اهلل عل یکی از خصلت

و سایر اهل بیت علیهم السالم توهین کرده که  سالم اهلل علیه ، حضرت زهراعلیه السالم السالم است. وی در موارد بسیاری به امیر المؤمنین

 برخی از آنها را با هم مرور می کنیم. 

یاى الهى تالش می کرد و مدعی بود آنان پس از مرگ کوچکترین تفاوتى با افراد ابن تیمیه در عادى جلوه دادن مقامات پیامبران و اول

  عادى ندارند. او در این راستا، مسائلى را در تعارض با دیدگاه علمای جهان اسالم می گوید:

 سفر براى زیارت پیامبر حرام است. -0

  کند. کیفیت زیارت پیامبر، از کیفیت زیارت اهل قبور تجاوز نمى -8

  باشد. هر نوع پناه و سایبان بر قبور حرام مى -2

  پس از درگذشت پیامبر هر گونه توسل به آن حضرت بدعت و شرک است. -1

 باشد. سوگند به پیامبر و قرآن، و یا سوگند دادن خدا، به آنها شرک مى -7

 رود. شمار مىبه  ، بدعت (صلی اهلل علیه و اله) برگزارى مراسم جشن و شادى در تولد پیامبر -6

 را چنین انکار می کرد: (علیهم السالم)ابن تیمیه فضائل اهل بیت 

  شیعیان گفته اند امامت درست نمی باشد مگر در فرزندان علی و یهود گفته اند پادشاهی درست نمی باشد مگر در ذریه داوود

 ،خودی  می خواند. همچنین در کتاب منهاج السنه یهودیان انبا این تعبیر شیعیان را مانند پیرو (. وی6، ص0)منهاج السنّة ، ج

 حتی در منابع اهل سنت آمده رد کرده و آنان را ساخته (علیهم السالم)معتبر و مسلمی را که در تمجید اهل بیت  ،روایات متعدد

 .دروغ پردازان می خواند ی
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  های  معروف لسان المیزان که از معتبرترین کتابابن حجر عسقالنی ، بزرگترین عالم اهل سنت در علم حدیث و رجال در کتاب

نویسد: ابن تیمیّه، در پاسخ به رافضی)عالّمه حلّى( به قدرى زیاده روى کرده که منجرّ به تنقیص)پایین  رجالی اهل سنت است، می

 (.201، ص6، ج 0221ابن حجر عسقالنی، آوردن( مقام على بن ابى طالب )علیه السالم( گردیده است.)

 05ابن تیمیه درباره نوشته على )نستجیر باللّه( در  مى نویسد: 077، ص0 جر در الدرر الکامنه فی أعیان المائه الثامنه، جابن ح 

 مورد دچار اشتباه شده و با نص قرآن مخالفت نموده است.

 فت او با توسل و استغاثه به ابن حجر سنی درباره دیدگاه علمای جهان اسالم دراثبات کفر ابن تیمیه می گوبد: بعضى به سبب مخال

رسول اکرم )صلى اهلل علیه وآله وسلم( که خود تنقیص مقام نبوت، و مخالفت با عظمت حضرت به حساب مى آید ، وى را زندیق 

 . و بی دین مى دانند

 چون وى گفته . اند بعضى بخاطر سخنان زشتى که ابن تیمیه در باره امیر مؤمنان )علیه السالم( بیان داشته وى را منافق دانسته

است : على بن أبی طالب بارها براى به دست آوردن خالفت تالش کرد ولى کسى او را یارى نکرد. جنگ هاى او براى دیانت 

خواهى نبود، بلکه براى ریاست طلبى بود. اسالم ابوبکر از اسالم على که در دوران طفولیت صورت گرفته با ارزشتر است و 

 . از دختر أبو جهل نقص بزرگى براى وى بود همچنین خواستگارى على

  ابن تیمیه می گوید: راه و روش اهل سنت راه درست و مستقیم در این باب است )اکثر فرقه ها نظر ایشان را قبول دارند( اما شما

فاسق می دانند، یا )شیعه( باهم تناقض دارید. دلیل آن این است که خوارج و غیر ایشان از کسانی که علی را کافر می دانند یا 

معتزلی ها و مروانی ها که در عدالت او شک می کنند، و غیر ایشان، اگر به شما بگویند که دلیل بر ایمان علی و امام بودن او و 

 عدالت او چیست، دلیلی نخواهید داشت!

  را چنین ادامه می دهد: و وی در منهاج السنه با زیرپاگذاشتن منابع تاریخی، حدیثی و تفسیری اهل سنت، هتاکی های خود

خداوند متعال در مورد علی نازل کرده است که : ای کسانیکه ایمان آورده اید، در حال مستی به نماز نزدیک نشوید ، تا زمانی که 

  (67ص  ، 1، ج0111بدانید چه می گویید. زیرا هنگامی که نماز خواند در نماز خود اشتباه کرد )ابن تیمیه،

 و اما کالم  (. و در جایی دیگر می نویسد:702، ص 7می خواند)ابن تیمیه، ج  (علیه السالم)م امیرالمؤمنین وی ابوبکر را معل

که فرموده اند: علی قاضی ترین شما است و قضاوت الزمه اش علم و دین است، پس  ) صلی اهلل علیه و اله و سلم(رسول خدا

 (022،ص  1، ج0111این حدیث درست نیست و سند ندارد و نمی توان به آن استدالل کرد.)ابن تیمیه،
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لرحمن بن ملجم در حالى که از می نویسد: على بن ابى طالب را یکى از خوارج به نام عبد ا (علیه السالم)در تمجید قاتل امیرالمؤمنین 

 .عابدترین انسان ها و داراى مقام علمى باالیی بود به قتل رساند

 (.15، ص7، ج0111)ابن تیمیه

  از حد و شماره بیرون است و می گوید: و علی جنگید تا از او  (علیه السالم)هتاکیهای ابن تیمیه در منهاج السنه به امیرالمؤمنین

ر جان و مال مردم تصرف کند. پس چگونه این را جنگ برای دین قرار می دهید؟ و ابوبکر با کسانی اطاعت کنند و بتواند د

جنگید که از اسالم مرتد شده بودند و نیز با کسانیکه آن چه را خدا واجب کرده بود ترک کرده بودند، تا فقط خدا و رسولش 

 (.221، ص 2، ج 0111ابن تیمیههای امام علی ( برای دین نیست ) اطاعت شوند و این جنگ )جنگ

تمامى این سخنان ابن تیمیّه نشانه نفاق او است. چون پیامبر گرامى )صلى اهلل علیه وآله وسلم( به على )علیه السالم( فرموده است : 

 جز منافق کسى تو را دشمن نمى دارد.

  علیه السالم چنین ادامه می دهد: و در قیام حسین، وی هتاکی به اهل بیت علیهم السالم را با فسادانگیز خواندن قیام امام حسین

نه مصلحت دین بود و نه مصلحت دنیا. بلکه این ظالمین سرکش بر ضد نوه رسول خدا قدرت پیدا کردند تا این که او را مظلوم و 

می شد!!! پس آن شهید کردند و در قیام او و کشته شدن او آن قدر فساد بود که اگر در شهر خود نشسته بود آن قدر فساد ن

چیزی که او قصد آن را داشت از به دست آوردن نیکی و دفع بدی، اصالً حاصل نگشت، بلکه بدی به سبب قیام او زیاد شد و 

و کشته شدن حسین سبب فتنه های بسیار گشت همان طور که کشته شدن عثمان  ؛خیر کم گردید و این سبب شرّ بزرگی شد

و مدعی بخشیده شدن گناه یزید می شود که: از کجا معلوم که یزید  (721، ص1، ج0111یمیه،سبب فتنه های بسیار گشت )ابن ت

یا غیر او از ظالمان، از این کارشان توبه نکرده باشند یا کار نیکی نداشته است که این ظلم های او را از بین ببرد و مصیبت هایی 

 (.878ص  ،8، ج 0111) ابن تیمیه،شود.ندیده است که کفاره آن ظلم ها 

وی تاریخ را به خواسته خود چنین از نو می سازد: یزید دستور کشتن حسین را نداده است و راضی به آن نبوده است بلکه از کشته 

 (126، ص 1، ج0111شدن او اظهار درد نمود و سر حسین به سوی او حمل نگردید بلکه به سوی ابن زیاد حمل شد )ابن تیمیه،

  وهابیه
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او پیرو مکتب ابن تیمیه و شاگرد او ابن قیم  .( هستند0816 -0007پیروان محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان تمیمى نجدى )« وهابیان»

 .الجوزى بود که عقاید جدیدى را در جزیرة العرب بنیاد نهاد

استاد خود از آراء و افکار مذکور  ( شاگرد ابن تیمیه بود و مانند570 -610شمس الدین ابو عبد اللّه محمد معروف به ابن قیم الجوزى )

 گذارى در اسالم به زندان افتاد. کرد و به اتهام بدعت دفاع مى

در نسبت « محمّدیه»اند. ایشان خود را  نام این فرقه از نام پدر او عبد الوهاب گرفته شده و لقب وهّابى را دشمنان این فرقه به آنان داده

 .ندبه شیخ محمّد پیشواى این فرقه می نام

شیخ محمّد در شهر عینیه از بالد نجد تولد یافت. پدرش در آن شهر قاضى بود و از کودکى به مطالعه کتب تفسیر و حدیث و عقاید 

 .فقه حنبلى را نزد پدر خود که از علماى حنابله بود آموخت .پرداخت مى

نجا استغاثه و استعانت مردم را از پیغمبر )ص( در پیش قبر محمّد در سفرى به حج بیت اللّه الحرام، بعد از مناسک به مدینه رفت و در آ

حضرت انکار کرد و گفت: این عمل بر خالف توحید است و استعانت و حاجت خواستن فقط باید از خداوند باشد. سپس به نجد بازگشت 

 .و از آنجا به بصره و شام رفت و به مطالعه کتب ابن تیمیه و ابن قیم پرداخت

(. در قدیمترین کتابى که در مورد 172،ص0258وهاب در مسافرتهاى خود ظاهرا به ایران نیز سفر کرده است )مشکور،محمد بن عبد ال

 .تألیف سید عبد اللطیف تسترى )شوشترى( است« تحفة العالم»مسافرت وى به ایران سخن رفته است، کتاب 

هاب مصادف با حمله وهابیان به کربال و نجف تألیف یافته در حدود ده سال پس از مرگ محمد بن عبد الو 0806این کتاب در سال 

 .است و در آن کتاب سفر او را به ایران و اصفهان ذکر کرده است

در مجلّد مربوط به قاجاریه در شرح حال محمد بن عبد الوهاب چنین گفته است: « ناسخ التواریخ»میرزا محمد تقى خان سپهر نویسنده 

بصره سفر کرد و در نزد یکى از علماى آن شهر که شیخ محمد مجموعى بود علم دین آموخت و از آنجا به  وى از عرب بادیه بود و به»

 «.ایران آمد و در اصفهان متوقف شد و در نزد علماى آن دیار به تحصیل علم و ادب و فقه پرداخت

امیر درعیه که محمد بن سعود نام  .هسپار گردیدبه درعیه از نواحى معروف نجد ر 0016شیخ محمّد در شهر عینیه رانده شد و در سال 

داشت مقدم او را گرامى شمرد و سخنان وى را به مصلحت مقام خود دانست و به شیخ محمد وعده مساعدت و یارى در اشاعه عقایدش 

 .داد
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چون  .د آشنا ساختشیخ محمد، درعیه را موطن خویش قرار داد و به مردم آن سامان تفسیر قرآن بیاموخت و به اصول مذهب خو

اى به مذهب وى گرویدند، آنان را علیه مردم نجد فرمان جهاد داد و ایشان به یارى محمد بن سعود بر نجد و قبایل ساکن در آن حدود  عدّه

 .غلبه کردند، و شهر ریاض را فتح کردند و از آن به بعد آل سعود آنجا را پایتخت خود قرار دادند

م را به عهده عبد العزیز پسر محمد بن سعود واگذار کرد و خود به عبادت و تدریس پرداخت تا در سال شیخ محمّد اداره امور مرد

 از دنیا رفت. 0816

گوید:  می  وى چنین.ماند داد که جز معتقدان به این عقیده موحد دیگرى باقى نمى مفهوم توحید و ال اله اال اللّه را طورى قرار مى ،شیخ

 .ال اله اال اللّه نفى است و اثبات

 .نماید کند و قسمت دوم الّا اللّه عبادت را براى خدایى که شریک ندارد ثابت مى قسمت اوّل ال اله داللت بر نفى جمیع معبودات مى

باشد  عبادت به خدا مى است که مقصود از آن منحصر ساختن« توحید»گوید: مهمترین چیزى که خداوند بر آن امر فرموده می همچنین 

 .ترین چیزى که خداوند از آن نهى فرموده، شرک است و زشت

نویسد:  مى« وهابیان»، طبع بیروت باستناد به کتب محمد بن عبد الوهاب و آثار دیگر «هذى هى الوهابیه»محمد جواد مغنیه در کتاب 

 امور معینى را ترک نماید که از جمله آنها این چند مورد است: موحّد است و نه مسلمان مگر این که  به نظر وهابیها هیچ انسانى نه

بوسیله هیچ یک از انبیاء و اولیاى خدا به خداوند تعالى توسل نجوید و هرگاه چنین کند و بگوید: اى خدا توسط پیامبرت محمد )ص(  -0

 .اش شرک است فته و عقیدهبه تو متوسل هستم که من را مشمول رحمت خود قرار دهى، چنین کسى به راه مشرکان ر

بر آن بنا و مسجد نسازد و   ،نماز نگذارد ،در آنجا دعا نخواند ،بر آن دست نگذارد ،به قصد زیارت به قبر پیغمبر )ص( نزدیک نشود -8

 .براى آن نذر نکند

 .کن از طلب آن نهى فرموده استاز پیغمبر طلب شفاعت نکند اگر چه خداوند حق شفاعت را به پیغمبر )ص( اسالم عطا کرده است و لی -2

 بر مسلمان جایز است که بگوید: یا اللّه شفّع لى محمدا، یعنى محمّد )ص( را شفیع من قرار ده ولى روانیست بگوید: یا محمد اشفع لى عند

بتان شفاعت خواسته  کسى که از پیامبر طلب شفاعت کند مانند این است که از .اللّه، یعنى اى محمّد )ص( نزد خدا براى من شفاعت کن

 .باشد

گفت و آن حضرت را با لفظ سیدنا توصیف کرد و الفاظى از قبیل: بحق « یا محمدا»هرگز نباید به پیغمبر سوگند خورد و او را ندا کرد و  -1

 .محمد، یا محمد، سیدنا محمد )ص( بر زبان جارى ساخت
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 .شرک استنذر براى غیر خدا و پناه بردن و استغاثه به غیر خداوند  -7

 .زیارت قبور و ساختن گنبد و بنا بر آنها و تزیین قبور و سنگ و کتیبه نهادن بر آن، و چراغ و شمع گذاشتن بر آن شرک است -6

گویند: قول « وهابیه»شود و خون و مالش محفوظ است امّا  همه مسلمانان معتقدند که هر کس شهادتین گوید مسلمان محسوب مى -5

عتبارى ندارد و بنابراین هر کس شهادتین را بخواند ولى از مردگان استعانت بطلبد، کافر و مشرک خواهد بود و خون و بدون عمل ارزش و ا

 .باشد مال او حالل مى

اى از  کنند و قائل به تأویل و توجیه نیستند، و به استناد ظاهر پاره وهابیان به پیروى از ابن تیمیه به ظاهر آیات و اخبار عمل مى

آنان نخستین پیغمبر را نوح و  .دانند داراى اعضا و جوارح مى« مجسمه»کنند و او را مانند  ث و آیات براى بارى تعالى اثبات جهت مىاحادی

 .دانندمی خاتم ایشان را حضرت محمد )ص( بن عبد اللّه 

غمبر )ص( را که تا به حال باقى در سرزمین ایشان زیارت قبور وجود ندارد و تمام قبرها با خاک یکسان است و روضه منوره پی

 .شود تواند بدان نزدیک شود و قبر مطهر ابدا دیده نمى نمى اند که کسى باشد طورى قرار داده مى

 .شود مذهب وهابى اکنون در عربستان سعودى مذهب رسمى است و فتاوى علماى آن مذهب از طرف دولت اجرا مى

کردن قبور بقیع، به کربال و نجف حمله کردند و حرم حضرت امام حسین )علیه هجرى قمرى بعد از خراب  0806وهابیه در سال 

 .السالم( را غارت نمودند و قریب چهار هزار تن از مردم شیعه آن شهر را کشتند

عتراض دیگر ایشان بر آن بودند که گنبد رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله و سلم( را نیز خراب کنند و با خاک یکسان نمایند ولى از بیم ا

 .مسلمانان از این کار خوددارى کردند

گونه خود بر قبر آن حضرت  رفت و با عصاى چماق گویند: محمد بن عبد الوهاب بر سر قبر رسول )صلی اهلل علیه و آله و سلم( خدا مى

خواست به پیروان خود نشان دهد که  مىو با این عمل « اى برخیز اى محمد )صلی اهلل علیه و آله و سلم( اگر زنده» گفت:  کوفت و مى مى

 .پیغمبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم( زنده نیست و نباید از او حاجت خواست

 .اند در افریقا و هند رواج فراوان یافت، چنان که بسیارى از مسلمانان به این مذهب گراییده« وهابیان»با تبلیغات متعدد، عقاید 

میالدى در سفر حج خود  0288بود که در سال  (Sir) میالدی( ملقب به0212 -0205د احمد خان )در هندوستان پیشواى این فرقه سی

به وجود آورد و کارش باال گرفت به حدى « وهابیان»مذهب وهابى را پذیرفت و در پنجاب به دعوت پرداخت و دولتى شبیه به حکومت 



42 
 

 
 

پذیرفت اعالن جهاد  برد و به هر کس که مذهب او را نمى آن نواحى حمله مىکرد. وى به علما و واعظان دین در  که شمال هند را تهدید مى

 .سرانجام امپراطورى انگلیس در ظاهر براى رفع اغتشاش سید احمد خان را به جاى خود نشاند .نامید« دار الکفر»داد، و هند را  مى

آن را بپذیرفت و پس از بازگشت به موطن خود در انتشار  را بشنید و« وهابیه»در الجزایر امام سنّوسى براى حج به مکّه رفت و دعوت 

 .آن کوشید

 .( برخاست و آن عقاید را در آنجا رواج داد0871در یمن شخصى به نام امام شوکانى )در گذشته در 

و  .باشدیها م داد توجه کرد که یکى مبارزه با بدعت را تشکیل مى« وهابیه»شیخ محمد عبده در مصر به دو نکته که اساس مذهب 

( وى را در این راه، شاگرد و دوست صدیقش، سید محمد رشید رضا صاحب مجله 160، ص0258)مشکور،  .دیگرى باز بودن باب اجتهاد

 .کرد المنار یارى مى

مفید آثار محمد بن عبد الوهاب، کتاب التوحید، کشف الشبهات، تفسیر الشهادة ال اله اال اللّه، فضل االسالم، نصیحت المسلمین و 

 .المستفید است

 نتیجه گیری: 

آنچه پر واضح است اینست که پیروان این جریان های تکفیری را می توان به دو دسته تقسیم کرد. یکی آنان که به باطل بودن موضوع 

منی با اسالم ناب اعتقاد دارند و دیگری آنان که به دنبال حقیقت هستند و به بیراهه کشیده شده اند. گروه اول کسانی هستند که به دش

زیبای اسالم تالش می کنند.این دسته یا نفوذی هستند یا از اسالم  ی پرداخته و علیرغم شناخت راه صحیح ، به عمد برای ضربه به چهره

. زیرا این گروه بدانیمسیلی خورده اند.رهبران این گروهها جزء این دسته هستند. اما در رابطه با گروه دوم شاید بتوان خودمان را مقصر 

ه و آنان را نمودانسانهایی هستند که جاهل بوده ولی به دنبال شناخت صحیح هستند. لذا گروه اول از خالء شناختی این جاهالن استفاده 

سالم این افراد جذب ا تا کنیم،مستدل و وسیع تالش  ،جذب عقاید و افکار انحرافی خود می کنند. تقصیر ما این است که باید آنقدر قوی

 .در مقابل هر دعوتی لبیک نگویند شوند وحقیقی 
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 عملیات استشهادی

گرفته اند. عملیات استشهادی یک شیوه و ابزار دفاعی است که در زمانهای اخیر، مجاهدین مسلمان علیه دشمنان متجاوز و اشغالگر به کار 

 عده ای از فقهای معاصر شیعه و اهل سنت این نوع عملیات را مصداقی از جهاد دفاعی دانسته و آن را جایز و مشروع می دانند.

 عملیات استشهادی با توجه به اهمیت حفظ نفس زمانی انجام می شود که با دیگر ابزار دفاعی متعارف دفع تجاوز ممکن نباشد.

 جهاد دفاعی و ترجیح دفاع بر حفظ نفس دلیل جواز این نوع عملیات است. اطالق آیات و روایات

ار و اعمال انتحاری علیه انسانهای بی گناه، یا به عبارت دیگر خودکشی، بدون ک جهاد و دفاع را دارد و با انتحعملیات استشهادی مال

 جهت شرعی متفاوت است. لذا ادله حرمت قتل نفس منصرف از آن است.

 اللّه مکارم شیرازی:نظر آیت 

فی  هر گاه این کار تنها راه دفاع از جان و نوامیس مسلمین یا کیان اسالم باشد، اشکالی ندارد و کسانی که در این راه جان می بازند شهدای

 سبیل اللّه هستند، ولی در تشخیص این موضوع باید نهایت دقت را به خرج داد.

 راه ممکن و باقی مانده برای دفاع می دانند.ایشان شرط عملیات استشهادی را تنها 

 آیت اللّه نوری همدانی:

ایشان عملیات استشهادی را یک نوع جهاد دانسته و مانند کار شهید محمدحسین فهمیده می داند، ومی گوید: ادله جهاد شامل این نوع 

 عملیات می شود.

 تهیه کننده:خانم گلچین
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 رهیافتی به حکومت جهانی اهل بیت علیهم السالم

 پس از حکومت حضرت ولیعصر عجل اهلل 

 ††مرضیه سادات نجفی اردبیلی

 

 چکیده

شود و جهان را  سبب ساز تغییرات و دگرگونی های وسیع می -که در دوران پایانی جهان رخ می دهد - عجل اهللظهور و قیام امام زمان 

در جایگاه مطلوبی قرار می دهد. در روایات، تصویر روشن و شفاف از عصر ظهور ارائه شده است اما درباره وضعیت پس از پایان زندگی 

یی قیامت، ابهاماتی وجود دارد. در نوشتار حاضر، وضعیت حاکمیت جهان پس از منجی عالم بشریت و ماندگاری دولت عدل جهانی تا برپا

وضعیت مطلوب عصر ظهور بررسی شده است. در این راستا، با پنج  و به دنبال آن، پایان یا عدم پایان  عجل اهللپایان زندگی حضرت مهدی 

رجعت »و« برپایی قیامت»، «هرج و مرج پنجاه ساله»، «علیه السالمحکومت حضرت مسیح »، «جانشینی اولیای صالح»نظریه 

با نام رجعت های ویژه مطرح شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است. در  علیه السالمو به دنبال آن حکومت امام حسین  )علیهم السالم(معصومین

به عهده می  علیه السالمت آن را امام حسین شود سپس حاکمی آغاز می عجل اهللپایان، ماندگاری دولت فاضله ای که با حکومت حضرت مهدی 

شود. اطالعات جمع آوری شده در این  می روز قیامت به اذن خدا برپا  علیه السالمگیرند و با بررسی روایات پس از حاکمیت امام حسین 

 می باشد. تحلیلی -کتابخانه ای و شیوه استفاده شده در آن نقلی ،مقاله

 البیت، رجعت، قیامت. حکومت جهانی، اهل کلید واژه:

                                                           
۱  

Marzyeee@gmail.com 
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    مقدمه 

های علمی، به  موازات دیگر موضوعات و بحث در آثار خود به  _اعم از محدّثان، مفسران و متکلمان  _از دیرباز عالمان مسلمان 

نماید  اند که در دورة پایانی جهان و پیش از برپایی قیامت رخ می پرداخته عجل اهلل نام مهدی  خاندان نبوی، به  وگو دربارة ظهور مردی از گفت

شود. مطالعه و بررسی روایات اسالمی درباره ظهور و قیام منجی و پیامدهای آن نشان  یکباره دگرگون می  او وضعیّت جهان به و با ظهور

ندگی بشری فراهم آورده، جامعه را در مسیر نیل به سعادت و کمال دهد این پدیده موجبات تغییر و تحوالتی عظیم را در شئون مختلف ز می

که جهانیان برکت حضور   جاست که پس از این  شهر موعود خواهد بود.اما سؤال این  دهد که نتیجة آن تحقق مدینة فاضله و آرمان قرار می

در عصر حضور امام تشکیل شد، پس از ایشان پایدار  را از دست دادند، چه روی خواهد داد؟ آیا حکومت سراسر عدلی کهعجل اهلل امام 

شود و سرانجام در اثر روند  ماند و تا برپایی قیامت ثبات خواهد داشت، یا نه؛ با فقدان امام، موقعیت جهان متزلزل شده، دچار آسیب می می

واقعة بزرگ ظهور و مقدّمات و پیامدهای آن  قهقرایی، قیامت در زمان بدترین مردم برپا خواهد شد؟ واقعیّت این است که اگرچه دربارة

ها محدود به زمان حیات منجی شده است و درباره سرنوشت جهان در فاصلة پایان زندگی  های زیادی صورت گرفته، دامنة همة آن پژوهش

از پایان زندگی حضرت منجی تا وقوع قیامت ابهاماتی وجود دارد. در این پژوهش سعی شده از طریق بررسی وضعیّت حاکمیّت جهان پس 

های مذکور پاسخ داده شود. در این مقاله به دلیل اختصار در کالم برای هر احتمال یک یا دو روایت را به عنوان  به پرسشعجل اهلل  مهدی 

 کنیم.  می نمونه بررسی

 درآمدی بر برپایی حکومت

عصر حاضر و فعالیت و تحرک پر دامنه ادیان آسمانی ارتباط  میان جهانی شدن و مذهب؛ دامنه گسترش گرایش عمومی به دین در 

است. برای نخستین بار نظر جهان شمولی از سوی دین ارائه شده است. تمامی ادیان بزرگ، مردم را برای تشکیل یک ملت واحد، دعوت 

جهان  و از بین برنده کاستی ها و تواند پاسخ گوی نیازهای  می کرده اند. از نظر ما، دین اسالم به عنوان کامل ترین دین به نحو احسن

 مشکالت باشد.

ها  های قرآن، اولین انسان شناختی و آموزه های باستان براساس یافته صل اهلل علیه و آله وسلمپیشینه تاریخی حکومت دینی قبل از پیامبر اسالم 

ج شکل گرفته است. چون بینش سیاسی انبیا، های انسانی با هدایت وحی و بینش توحیدی آشنا بودند و انحراف از آن به تدری و تمدن

دانست و خود انبیـا نیز توسط خداوند برای عدالت  بینشی جدید بود که بر اساس تفکر توحیدی، حاکمیت را در اصل از آنِ خدای واحد می
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ت که به وسیله انبیا ایجاد شده است ای پیامبرانه اس توان گفت: حکومتْ پدیده شدند. ازاین رو می و احکـام الهی و هدایت مردم برگزیـده می

 اند. دهی به دولت، تالشی فراوان نموده و آنان برای برپایی و شکل

 تاریخچه نظریه حکومت دینی در قرآن  

دو امر مجزا هستند )زیرا منصب نبوت از جانب خداست نه با رأی و مشورت مردم، اما منصب حکومت « حکومت»و « نبوت»هرچند 

داومش به رأی و مشورت مردم مربوط است.( اما اینگونه نیست که نبوت و حکومت باهم جمع نشود؛ چون در مورد گیری و ت در شکل

اند و  شود که برخی پیامبران، حکومت دینی تشکیل داده برخی انبیا نبوت و حکومت با هم جمع شده است. از آیات قرآن چنین استفاده می

 گردند: اعتنا باشند. این آیات در قرآن به چند دسته تقسیم می ، نه اینکه نسبت به ضرورت آن بیبرای برخی دیگر شرایط فراهم نبوده است

 کنند: دسته اول: آیاتی که هدف بعثت انبیا را بیان می

 ( 87)حدید، داند.  الف ( آیاتی که هدف بعثت انبیا را عدالت اجتماعی می

 (26)نحل، داند.  ها می ب( آیاتی که هدف بعثت را دعوت به توحید و دوری از طاغوت

 (8؛ جمعه، 07؛ اعراف، 081)بقره، کند.  های اسارت ذکر می ج( آیاتی که هدف از بعثت را تعلیم و تربیت، تزکیه نفس، رهایی از زنجیر

توان عدالت را در جامعه محقق ساخت و طاغوت را نابود نمود  بدیهی است که بدون داشتن نظریه حکومت دینی و تشکیل حکومت نمی

 ها حاکم کرد. و توحید را در همة ابعادش و در حیات فردی و اجتماعی انسان

مسلماً گام  (08؛ مریم، 62)بقره، دهد تا با قوت و قدرت در جهت تحقق اهداف خود گام بردارند.  دسته دوم: آیاتی که به پیامبران دستور می

 اشتن با قوت و قدرت در جهت تحقق اهداف، در سایه حکومت دینی امکان پذیر است.برد

از منکر )به معنای وسیع آن( جهاد،  کند: احکامی چون امر به معروف و نهی دسته سوم: آیاتی که احکام اجتماعی آئین انبیا را بیان می

توان پی برد که انبیا عالوه بر  را نیستند. بنابراین به داللت التزامی میقضاء و... این احکام اجتماعی و سیاسی بدون تشکیل حکومت قابل اج

 (10)حج،  اند. ارائه نظریة حکومت دینی در صدد تشکیل حکومت دینی نیز بوده یا باید بوده باشند که البته بعضی موفق شده

انند آیاتی که به حکومت دینی حضرت داود و کند:م دسته چهارم: آیاتی که به تشکیل حکومت دینی توسط برخی از انبیا اشاره می

  (25؛ نمل، 81)ص، اشاره دارند.  علیه السالمحضرت سلیمان و حضرت یوسف 
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ای از انبیا با توجه به اهداف رسالتشان به  شود که همواره نظریه حکومت دینی حداقل توسط عده از مجموع آیـات قرآنی استفـاده می

نمودند؛  وده است و تعداد قابل توجهی از آنان برای تحقق آن باتوجه به شرایط زمان و مکان تالش میطورمستقیم یا غیرمستقیم مطرح ب

در  صل اهلل علیه و آله و سلمزیرا الزمه تحقق اهداف انبیا، در اختیار داشتن حکومت دینی بود. نمونه کامل حکومت دینی در زمان پیامبر اسالم 

و در زمان غیبت، از  علیهم السالمدینی بر اساس نظریة سیاسی اسالم همواره از اهداف ائمه معصومین  شهر مدینه تحقق یافت؛ تشکیل حکومت

)درشش  علیه السالمو امام حسن مجتبی علیه السالم نمودند هر چند غیر از علی  اهداف فقهای واجد شرایط بوده است و در این راه تالش هم می

اند، اما همواره تأسیس حکومت دینی که در آن قوانین و مجریان  دینی براساس این اندیشه نشده ماه اول( دیگران موفق به تشکیل حکومت

های  کردند به طوری که اندیشه آن مأذون از طرف خداوند باشند از آرزوهای آنان بوده و برای احیای آن از هیچ کوششی فروگذار نمی

)مجله  های علمای شیعه پیرامون نظریه حکومت دینی، در عصر غیبت گردید. ثمطرح شده از ناحیه آنان در این خصوص، سرمایة اصلی بح

 (77ش، شماره 0225معارف، 

 مفهوم شناسی لغوی و اصطالحی

 اهل البیت

هم به معنای محل سکونت و جای بیتوته است. اصل « بیت»و  (82ق، ص0101)فیومی، به معنای انس و قرابت است « اهل»ریشه لغوی کلمه  

ولی به طور مطلق در معنای عام تری  (62)همان، صت در لغت به معنای خویشان فرد است که با او قرابت و خویشاوندی داشته باشند. اهل البی

 (16ق، ص0108)راغب اصفهانی، که شامل تمامی افرادی که نسبت، دین، مسکن، وطن و شهر با فردی شریک باشند نیز استعمال شده است. 

الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ  رِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکمإِنَّمَا یُ در قرآن مجبد به مفهوم خاص به کار رفته است؛« البیتاهل »معنای اصطالحی 

حسن که شامل اهل بیت پیامبر، فاطمه الزهرا دخت نبی، زوجه وی امیر المومنین علی بن ابی الطالب، فرزندان او،  (33)احزاب، یُطَهِّرَکُم تَطْهِیرا 

و اهل است. در تفاسیر مراد از اهل بیت  علیه السالمو نه امام معصوم از فرزندان امام حسین  (211، ص8ش، ج0257)طریحی، بن علی، حسین بن علی 

 (027،ص0ش، ج0250)قرشی  بنایی،  .است در قرآن آمده که چهند، بر طبق آن )علیهم السالم( هستائمه معصومین ذکر 

    حکومت:

 (80ش، ص0257)بستانی، دار شدن امور ادارى کشور، داورى، قضاوت.  : عهده أَحْکَام  ج -مص، - الحُکْم
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حکومت جهانی واحد بیانگر پدیده حاکمیت سیاسی یگانه و تک محور بر جهان انسانی است. تشکیل و برپایی این نظام  اجماال پدیده

نامطلوب و آسیب پذیر  غیر این صورت، ناکارآمد،باشد، مطلوب و پسندیده است. دریگانه چنانچه به منظور مقاصد عالی معنوی و مادی 

کند که آحاد انسان ها به صورت یک پارچه، به حاکمیت نظام یگانه ای تن دهند؛ آنچه از  ایجاب می« واحد»و « جهانی»خواهد بود. قید 

مامی جهات و در همه ساحت های زندگی فردی و اجتماعی به ذهن متبادر می شود، استقرار حکومتی است که از ت« جهانی»عنوان 

  (11ش، شماره 0221)رهنمایی، . شایستگی حاکمیت بر انسان ها را، با خط مشی واحد و اصول و مبنای یکسان احراز کرده باشد

 مفهوم اصطالحی حکومت از نگاه استاد مطهری

ای است که هر انسان خردمندی  ارترین راه برای رسیدن به هدف نکتهترین، بهترین و همو دین کامل و حکومت جهانی، انتخاب نزدیک

ترین شریعت برای رسیدن به هدف واالی انسانی، که همان کمال است، برازنده هر عقل سلیم و هر  به آن توجه الزم را دارد. انتخاب کامل

تر شده است، برای انسان بهتر این است که  روز کامل جا که با گذر زمان و رشد استعدادها، دین روز به انسان دوراندیشی است. از آن

ای است که در راهی و به  گوید: بشر در مسیر تکاملی خود مانند قافله ترین دین را انتخاب کند.استاد شهید مطهری در این باره می کامل

هایی که از او  داند و با نشانی د که راه را میکن بار به کسی برخورد می داند، هر چند یک کند، ولی راه را نمی سوی مقصود معینی حرکت می

رسد به شخصی که نقشه کلی راه را  کند و می کند... تا تدریجاً خود قابلیت بیشتری برای فراگیری پیدا می ها کیلومتر راه را طی می گیرد ده می

فرماید:  استاد شهید مطهری در این خصوص می گردد. نیاز می گیرد و برای همیشه با در دست داشتن آن نقشه از راهنمایی جدید بی از او می

الزمه تسلیم خدا شدن پذیرفتن دستورهای اوست و روشن است که همواره به آخرین دستور خدا باید عمل کرد و آخرین دستور خداوند 

 (02ش،  ص0251مطهری، (همان چیزی است که آخرین رسول او آورده است. 

  رجعت

گردد.  گفتار و یا هرچیزى باشد که حرکت از آن آغاز مى، عمل، حالت، تواند محل به معناى بازگشت به مبدأ است و مبدأ مى، رجعت  

  ق، ماده رجع(0101)فیومی، نویسد: الرََّّجْعَةُ بِالفَتْحِ بِمَعْنَى الرُُّّجُوعِ  قیّومى مى
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ألْمرََّّةُ ، نویسد: الرََّّجْعَةُ چنان که زبیدى مى، د. رجعت به معناى یک بار برگشتن استباش به معناى بازگشت مى - ءفتح را -رجعت به         

باشند. ابن منظور  کلمات دیگرى نظیر »کَرََّّة« و »إیاب« هم به معناى بازگشت مى ، (076، ص00ق، ج0101)الحسینی الواسطی الزبیدی، مِنَ الرُُّّجُوع 

 ( 027، ص7ق، ج0117ظور، )ابن منالرََّّجُوعُ. ، نویسد: الکَرُُّّ مى

فلانى  (0806، ص2ق، ج0115)جوهری، آورده است: فُلانٌ یُؤْمِنُ بِالرََّّجْعَةِ إىْ بِالرُُّّجُوعِ إِلَى الدُُّّنیا بَعْدَ  المَوتِ. ، جوهرى در معناى اصطلاحى رجعت

 (21، ص0)همان ،جیعنى رَجَعَ ؛ یَؤُوبُ اِیاباً، یعنى به بازگشت به دنیاى پس از مرگ ایمان دارد. و جوهرى آورده است: آبَ؛ به رجعت ایمان دارد

  (0115، ص0ش، ج0255)خرمشاهی،  شود. ای پیش از قیامت کبری اطالق می در اصطالح به بازگشت و احیای عدّه)بازگردید(. 

  عجل اهللت جهان  پس از حضرت مهدی حاکمی

با برپایی قسط و عدل، سعادت را برای بشر به ارمغان آورد و جهانیان از عطر عدالت مهدوی عجل اهلل  که حضرت ولیّ عصر پس از این

 رسد. پایان می  جهانی آن حضرت به سرمست شدند، زندگی این

آید و تنها با توجه به  دربارة دوران پس از امام و وضعیت جهان پس از ایشان، تصویر چندان روشنی از روایات به دست نمی

بینی کرد. برای حاکمیت جهان پس از امام  توان موقعیت جهان را پیش های مختلف روایات از وضعیت حاکمیت پس از امام، می گزارش

 از روایات قابل استنباط است: چند وضعیت مختلف عجل اهللمهدی 

 حاکمیت دوازده مهدی یا اولیاء صالح -0

 علیه السالمحاکمیت حضرت مسیح  -8

 هرج و مرج پنجاه ساله  -2

 برپایی قیامت -1

 و به عهده گرفتن رهبری جهان علیه السالمرجعت امام حسین  -7

 حاکمیت دوازده مهدی یا اولیاء صالح 

و آن حضرت  علیه السلاماز امیرالمؤمنین ، نقل شده است که او از پدرانش علیه السلامامام صادق از نمونه ای از روایت حکومت دوازده مهدی: 

حَضَرَتْهُ  . فَإذانقل کرده است که فرمود: یا عَلِىّ! إِنََّّهُ سَیَکُونُ بَعْدِى إثْنا عَشَرَ إمَاماً وَ مِنْ بَعْدِهِمْ إثْنا عَشَرَ مَهْدِیّاً..و سلم علیه و آله اهلل صلى از پیامبر
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باشد...  پس از من دوازده امام خواهد بود و پس از آنها دوازده مهدى مىلی! اى ع (012ق، ص0180)حلی، الْوَفاةُ فَلَیُسَلِّمُها إِلى إِبْنِهِ أوََّّلِ الْمَهدیینَ. 

ا روایتى است که به حکومت دوازده مهدى و کند. این تنه ( فرارسد خلافت را به فرزندش اولین مهدى تسلیم مىعلیه السلاموقتى وفات او )قائم 

تصریح دارد امّا در سلسله سند آن راویانى چون احمد بن محمّد بن الخلیل و جعفر بن احمد مصرى هستند که علیه السلام فرزندان امام زمان 

توان روایت دیگری را باوجود ضعف سند فقط به عنوان  میباشند و در نتیجه ضعیف است و نمى توان به آن استدلال کرد.   مجهول مى

ها مردمی از  بیاوریم که اینان دوازده مهدی هستند و پدرشان نفرموده دوازده امام! آن لسالمعلیه اتاییدی بر رد این موضوع از امام صادق 

که به  علیهم السلامبا رجعت سایر ائمه معصومین  (0821ش، ص0225)ولی ارومیه، کنند.  شیعیان ما هستند که مردم را دعوت به دوستی و شناسایی ما می

معنا ندارد بلکه ولى امر مردم  عجل اهللجانشینى دیگران براى امام زمان ، د تا زمین از حجت خالى نماندگردن نظر علامه مجلسى به دنیا باز مى

 باشد. جانشینى دیگران از امام معصوم قبلى منتفى مى، کنند و با وجود امام معصوم امامانى خواهند بود که رجعت مى

 علیه السالمحاکمیت حضرت عیسی 

است که در روایتى از سوى شیعه و سنى بیان شده است. ابن  علیه السلامحاکمیت حضرت مسیح ، عجل اهللمان وضعیت دیگرِ پس از امام ز

یْتِى و المَهْدِىُُّّ مِنْ أهْلِ بَ، فرماید: کَیفَ تَهلِکُ اُمّةٌ أنَا أَوََّّلُها و عیسىَ بنُ مَریمَ فِى آخِرِها نقل کرده که مى و سلمعلیه و آله اهلل صلى عباس از رسول خدا 

، باشد چگونه امتى که من اوّل آن و عیسى بن مریم آخر آن و مهدى از اهل بیت من در وسط آن مى (112ق، ص0102)طبری آملی صغیر، ؟ فِى وَسَطِها

شده و نظیر آن از نقل و سلم  علیه و آله اهلل صلى نویسد: آنچه از ابن عباس از قول پیامبر على بن یونس عاملى درباره این حدیث مى؟ شود هلاک مى

امّا ظاهر  (871، ص8ق، ج0221)عاملی نباطی، دلالت دارند.  عجل اهللبعد دولته« بر دولتى پس از دولت مهدى له انس روایت شده است »تدلان على دو

 و سلمصلى الله علیه و آله دا نمى کند بلکه مراد این است که امّت اسلامى با وجود مقدّس رسول خ علیه السلاماین روایت افاده حاکمیت براى مسیح 

، یابد و از این جهت از میانه مبارکى برخوردار است و در پایان استمرار مى علیهم السلامگردد و از این رو آغاز مبارکى دارد و با ائمه  آغاز مى

هاى اسلام اوست از پایان مبارکى  ز نشانهکه ا علیه السلامبزرگ الهى است با نماز خواندن پشت سر حضرت مهدى ء که از انبیا علیه السلامعیسى 

 باشد. برخوردار مى

آمده است: ... ثُمََّّ یَمُوتُ عیسى وَ یَبْقَى المُنتَظرُ المَهدى ُُّّ مِنْ آلِ مُحمّدٍصلى الله علیه وآله.  علیه السلامهاى امیرالمؤمنین  در یکى از خطبه

 ماند.  باقى مى و سلمصلى الله علیه وآله رود و مهدى منتظر از آل محمّد  آنگاه عیسى از دنیا مى ... (080، ص 2)معجم احادیث االمام المهدی علیه سالم، ج 

 هرج و مرج پنجاه ساله 
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یک مقطع تاریخى پنجاه ساله توأم با هرج و مرج است که پس از آن امام ، عجل اهللوضعیت دیگرى که براى پس از حضرت مهدى 

فرماید: به خدا قسم مردى از ما اهل بیت پس از مرگ خود  مى علیه السلامخواهد آمد. جابر جعفى گوید: شنیدم که امام باقر علیه السلامحسین 

رود. عرض کردم:  فرمود: پس از آنکه قائم از دنیا مى؟ کند. عرض کردم این حکومت در چه زمانى خواهد بود سیصد و نه سال حکومت مى

 علیه السلامانجامد. عرض کردم: پس از قائم  فرمود: از روز قیام او تا زمان رحلتش نوزده سال به طول مى؟ دکن قائم چند سال حکومت مى

کند و  کند و خون خود و اصحابش را طلب مى پنجاه سال این گونه خواهد بود. آنگاه منتصر رجعت مى، فرمود: بله؟ شود هرج و مرج مى

بود این همه قتل انجام نمى داد. پس همه مردم از سفید و  شود اگر او از فرزندان پیامبران مى ته مىگیرد تا اینکه گف کشد و به اسارت مى مى

کشانند. وقتى بلا و سختى بر او  دهند تا او را به پناهندگى به خانه خدا مى شوند و جمعیت خود را علیه او افزایش مى سیاه دور او جمع مى

دانى  آیا مىبر! اى جا کشد. گردد تا انتقام منتصر را بگیرد پس همه دشمنان ما را مى ح به دنیا باز مىشود سفا یابد و منتصر کشته مى شدت مى

 که منتصر و سفاح چه کسانى 

اشکال بر این روایت دو امّا ( 872و875ق، ص0102)مفید،  باشد. مى علیه السلاماست و سفّاح على بن ابى طالب  علیه السالممنتصر حسین بن على ؟ هستند

 وارد است: 

در این مدتِ پنجاه سال حجتى از سوى خداوند در روى زمین وجود ندارد و این با معارف شیعه که زمین بدون حجت نمى ماند  -0 

 مخالف است. 

ابر ذکر شده اند و در زیرا بخشى از سلسله سند حذف شده است و تنها دو راوى یعنى عمرو بن ثابت و ج؛ سند آن ضعیف است - 8

نمى توان به آن استدلال کرد. البته این روایت را با قدرى تفاوت امّا با سند موثق  علیه السلامنتیجه براى اثبات هرج و مرج پس از امام زمان 

 آن بیان نشده است. که بحث هرج و مرج پنجاه ساله و برخى از مطالب ضعیف دیگر درمی کنیم نقل  علیه السلامدر بحث رجعت امام حسین 

 برپایى قیامت 

باشد. برخى بزرگان نظیر  وقوع هرج و مرج و برپایى قیامت پس از گذشت چهل روز مى  علیه السلاموضعیت دیگرِ پس از حضرت مهدى 

نوشته ( 817،ص8ق، ج 0105)طبرسی، ى و شیخ طبرس( 871، ص8ق، ج 0221)عاملی نباطی، و به دنبال او على بن یونس عاملى  (225، ص8ق، ج0102)مفید، شیخ مفید 

شود. بیشتر روایات  گذرد قیامت برپا مى حکومتى نخواهد بود و پس از چهل روز که به هرج و مرج مى علیه السلاماند: پس از حضرت مهدى 

آمدن مردگان از قبرها و  هاى بیرون رود که در این مدت هرج و مرج و نشانه برآنند که مهدى این امت چهل روز قبل از قیامت از دنیا مى
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این بررسى در آید آگاهتر است. فرا رسیدن قیامت براى رسیدگى به حساب اعمال مردم و جزاى آنها خواهد بود و خداوند به آنچه پیش مى

 نظریه دو نکته مهم وجود دارد:

 حکومتى نخواهد بود. علیه السلامپس از حکومت حضرت مهدى  - 0 

 کند.  چهل روز پیش از قیامت رحلت مىعلیه السلام  که امام زماناکثر روایات برآنند  - 8 

 بررسی اجمالی نظریه برپایی قیامت 

زیرا روایات مختلفى درباره حکومت امام حسین ؛ حکومتى نباشد پذیرفته نیست علیه السلامنکته اوّل که پس از حکومت حضرت مهدى 

 وارد شده است که یکى از آنها داراى سند موثق است و بحث آن خواهد آمد. علیه السلام

چهل روز پیش از قیامت رحلت کند و پس از او هرج و مرج زمین را فراگیرد  علیه السلامامّا نکته دوم که اکثر روایات برآنند که امام زمان 

 د. هم مورد اشکال است و اکثر روایات چنین معنایى را افاده نمى کنن

 روایت اول 

فرمود همواره حجتى از سوى خدا بر روى زمین وجود دارد که حلال و حرام  علیه السلامعبداللََّّه بن سلیمان عامرى گوید: امام صادق از   

که خواند و زمین از حجت خالى نمى شود مگر چهل روز پیش از برپایى قیامت. پس زمانى  شناسد و به سوى خداى عزّوجلّ فرا مى را مى

اینها بدترین ، شود و هر کس تا آن هنگام ایمان نیاورده باشد ایمانش براى او سودى ندارد حجت از زمین برداشته شود درِ توبه بسته مى

 پیش از چهل، این روایت که به ضرورت وجود حجت (881،ص0ق، ج 0217)ابن بابویه، رسد.  خلق خدا هستند و هم اینهایند که قیامت بر آنها فرا مى

زیرا حجت در این گونه روایات ؛ باشد  نمی علیه السلامبه برپایى قیامت اشاره دارد در خصوص فرارسیدن قیامت پس از حضرت مهدى ، روز

هاى مختلفى داشته باشد. بنابراین هر امامى که دنیا  تواند مصداق نیست بلکه به معناى حجت خداوند است که مى علیه السلاملقب حضرت مهدى 

شود. از همین رو صاحب کتاب  رسد حجت خداوند است که پیش از چهل روز به برپایى قیامت از زمین برداشته مى او به پایان مى در عصر

 علیه السلاممیرد امام  الامام علیه السلام« )آخرین کسى که مى، مختصر بصائر الدرجات پس از بیان روایتى که در آن آمده است »آخر من یموت

در این روایت مراد از امام که آخرین کسى  (118ق، ص0180)حلی، . علیه السلامالحسین ، الّذى هو آخر من یموت، : المراد بالامام هنانویسد است( مى

نویسد: »فى الجمله حجت که با ترساندن و هدایت مردم بر آنها  است. و در بیان علّت سخن خود مى علیه السلاممیرد حسین  است که مى

را غسل  علیه السلاماست که مهدى  السلامعلیه حسین بن على  علیهم السلامنیست بلکه بنابر روایات معصومین  علیه السلامضرت مهدى کند ح حکومت مى
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 و سلمعلیه و آله هلل صلى افرمود: رسول خدا  علیه السلامهمچنین امام صادق  )همان(کند«.  دهد و پس از او تا زمانى که خدا بخواهد حکومت مى مى

على آخرین نفر از ائمه محمد! اى   (021)همان، صمود: خداوند در شب معراج به من فرمود: یا محمّد! علىٌّ آخِرُ مَنْ أقبِضُ روحَهُ مِنَ الأئِمََّّةِ. فر

ن حجت گیرم. نتیجه اینکه روایت یاد شده در مقام بیان وجود حجت خدا چهل روز پیش از قیامت است امّا اینکه ای است که جان او را مى

 علیهم السلامباشد و احتمال دارد یکى دیگر از ائمه  علیه السلاماحتمال دارد که امام زمان ، است به آن اشاره نشده است علیهم السلامکدام یک از ائمه 

تیبى که ما از دوازده به آن استدلال کرد. تر علیه السلاماثبات برپایى قیامت پس از حضرت مهدى توان برای  نمیباشد و با وجود احتمال دیگر 

باشد به معناى  مى علیه السلامو آخرین آنها حضرت مهدى  علیه السلامامام معصوم در ذهن داریم که اولین آنها امیرمؤمنان على بن ابى طالب 

آخرین ، وایات رجعتتواند اولین یا دومین امام هم باشد و با توجّه به ر نیست بلکه آخرین حجت مى عجل اهللامام زمان آخرین حجت بودن 

 آخرین امام نخواهد بود.، حجت

 روایت دوم

کند که  نقل مى و سلمصلى الله علیه و آله فضل بن شاذان در کتاب اثبات الرجعة با سند موثق از رسول خدا روایتی دیگر وارد شده است از    

ال: فَاعْلَمُوا أَنََّّ اللََّّهَ تَعالى یَبْعَثُ فِى اُمََّّتى سُلْطاناً عادِلاً و إماماً قاسِطاً یَمْلأُ الأَرْضَ قِسْطاً وَ قَالُوا بَلى قَ؟ فرمود: أَلا اُبَشِّرُکُم أیُُّّهَا الناسُ بِالْمَهْدِىِ 

ُ ءو لا خَیْرَ فِى الْحَیاةِ بَعْدَهُ وَ لا یَکُونُ إِنتهاإِسْمُهُ إِسْمى وَ کُنْیَتُهُ کُنْیَتى أَلا ، عَدلاً کَما مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظُلْماً وَ هُوَ التََّّاسِعُ مِنْ وُلْدِ وَلَدىَ الْحُسَینِ

فرمود: ، عرض کردند: آرى؟ خواهید شما را به مهدى بشارت دهم آیا مىم! اى مرد (  172، ص8ق، ج0117)هاللی، دَوْلَتِهِ إِلّا قَبْلَ الْقِیامةِ بِأرْبَعینَ یَوْماً. 

کند همان گونه که پر از  انگیزد که زمین را پر از عدل و داد مى سلطان عادل و پیشواى دادگرى را در امّت من بر مى، بدانید که خداى تعالى

باشد. آگاه باشید که خیر در زندگى پس  امش نام من و کنیه اش کنیه من مىظلم و ستم شده است و او فرزند نهمِ فرزندم حسین است که ن

براى اثبات قیامت این روایت تنها که وجود دارد از او نیست و پایان دولتش جز چهل روز پیش از قیامت نمى باشد. نتیجه اینکه از روایتى 

رش آن هم در صورتى خواهد بود که روایات دیگرى با این روایت قابل تمسک و استدلال است. البته پذی علیه السلامپس از حضرت مهدى 

 روایتى که داراى مرجح است مقدم خواهد بود.، تعارض نداشته باشند که در آن صورت بنابر قواعد باب تعارض روایات

 کنیم. سند بیشتر این روایت ها ضعیف هستند و به علت طوالنی شدن بحث از اوردن آن خورداری می

 و به عهده گرفتن رهبری جهان  علیه السالمم حسین رجعت اما
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می باشد که چند روایت هم   علیه السالممطرح است. حکومت امام حسین  علیه السالموضعیت دیگری که برای پس از رحلت حضرت مهدی 

 می پردازیم. علیه السالمدرباره آن وارد شده است. در اینجا به بررسی روایات حاکمیت امام حسین 

 یت اوّل روا

فرماید: إنََّّ اوّلَ مَنْ یَکِرُُّّ فِى الرََّّجْعَةِ الْحُسَینُ بنُ عَلِىٍ علیهما  شنیدیم که مى علیه السلاممعلّى بن خنیس و زید شحّام گویند از امام صادق 

گردد حسین بن  اولین کسى که در رجعت باز مى (10ق، ص0180)حلی، السلام وَ یَمْکُثُ فِى الأرْضِ اَرْبَعینَ سَنَةً حَتّى یَسْقُطَ حَاجِباهُ عَلى عَیْنَیْهِ. 

افتد. یکى از راویان این حدیث که با تعبیر  ماند تا اینکه ابروهایش بر روى چشمانش مى است و چهل سال در روى زمین مى السلامعلیه على 

 راویان آن موثق اند.  سند روایت ضعیف است اگرچه سایر، »عن رجل« از او یاد شده است مجهول است و به خاطر آن

 دومروایت  

کند و  فرمود: به خدا سوگند یکى از ما اهل بیت پس از مرگ خود سیصد سال حکومت مىعلیه السلام جابر جعفى گوید: شنیدم که امام باقر

 فرمود: نوزده سال.؟ کند فرمود: پس از قائم. سؤال کردم قائم چند سال حکومت مى؟ افزاید. عرض کردم: در چه زمانى نه سال هم بر آن مى

رسد. البته این روایت در کتاب   با آن به اثبات مى علیه السلامسند موثقى دارد و در نتیجه حکومت امام حسین این روایت ( 152ق، ص0100)طوسی، 

با سند و محتواى ضعیفى نقل شده است که به آن اعتمادى نیست و سند معتبر آن تنها در کتاب غیبت  286صفحه ، 8جلد ، تفسیر عیاشى

لمقدام و جابر جعفى هستند و همه آنها عمرو بن ابى ا، حسن بن محبوب، بیان گردیده است که راویان آن فضل بن شاذان اهللرحمه شیخ طوسى 

 روند.  هاى ممتاز راویان شیعه به شمار مى موثق و اکثر آنها از چهره

 

 جمع بندى روایات 

 ترسیم کردیم که علیه السلامدر مباحثى که تاکنون مطرح گردید پنج وضعیت براى جهان پس از حضرت مهدى 

یعنى ، اى هستند که امکان جمع آنها ممکن نیست پنج وضعیت ترسیم شده به گونهاین درباره هر کدام از آنها روایاتى وارد شده بود. 

باشد دیگر شاهد برپایى قیامت نخواهد بود. بنابراین تنها یکى از پنج مورد  علیه السلاماگر جهان بخواهد شاهد حاکمیت امام حسین برای مثال 

در مباحثى که گذشت معلوم گردید روایات ؟ هاى پنجگانه است کدام یک از وضعیت، تواند عملى شود امّا این یک مورد ه مىیاد شد

ضعیف هستند  علیه السلامیا هرج و مرج پنجاه ساله و همچنین حاکمیت مسیح  علیه السلامحاکمیت دوازده مهدى یا حکومت فرزندان امام زمان 
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هر کدام از یک روایت موثق برخوردارند که با یکدیگر تعارض دارند. امّا با توجّه به  علیه السلاماکمیت امام حسین امّا برپایى قیامت و ح

قائلند چنان  علیه السلامو مخالفت آن با نظر اهل سنت که به برپایى قیامت پس از حضرت مهدى  علیه السلامشهرت روایت حاکمیت امام حسین 

زیرا احتمال تقیه در صدور ؛ روایت حاکمیت آن حضرت بر روایت برپایى قیامت مقدم است، بیان گردیدث مبحکه روایت آن در همین 

باشد و در نتیجه جهانِ پس از  روایتى که با آنها مخالف است مقدم مى، روایت موافق آنها وجود دارد و بنابر قواعد باب تعارض روایات

 یابد.  استمرار مى السلام علیهبا حاکمیت امام حسین  علیه السلاممهدى 

 شود.  رجعت یا بازگشت ایشان به دنیا است که با تعبیر رجعت های ویژه از آن یاد می علیه السالمالزمه حاکمیت امام حسین 

 رجعت های ویژه

 هاى بیشتر و گسترده ترى برخوردارند. چنین هاى ویژه رجعت هایى هستند که از اهداف و فعالیت رجعت

ها از یک سو و روشن تر شدن  شوند و طرح جداگانه آنها هم به خاطر امتیاز این رجعت مربوط مى علیهم السلاممعصومین  رجعت هایى به

 هاى عادى و ویژه از سوى دیگر است. مطالب رجعت آنها و تفکیک معارف رجعت

  السلامعلیه رجعت حسین بن على 

 هاى است که در روایات فراوان و زیارتنامه یه السلامعلرجعت امام حسین ، هاى ممتاز و پرحادثه یکى از رجعت

آن روز که  (5و6)نازعات، آیات« درباره این سخن خداوند: »یَوْمَ تَرْجُفُ الرّاجِفَةُ * تَتْبَعُهَا الرّادِفَةُثی زیادى به آن اشاره شده است. در حدی

راجفه  (118ق ،ص0180)حلی، . علیه السلاملرزه دگر آید. فرمود: الراجِفةُ حُسَینُ بنُ عَلىٍ  و الرادِفةُ علىُُّّ بنُ أبى طالبٍ ، لرزاننده بلرزاند و به دنبال آن

 علیه السلاماز قول امام صادق  علیه السلامن است. و در زیارت روز عرفه امام حسی علیه السلامو رادفه على بن ابى طالب  علیه السالمحسین بن على 

من به شما ایمان داشته و به بازگشتتان یقین دارم. در زیارتنامه دیگرى از آن  (580ق، ص0100)طوسی، آمده است: إنّى بِکُم مُؤمنٌ وَ بِإیابِکُم مُوقِنٌ. 

)ابن قولیه، : و نُصْرَتى لَکُم مُعَدََّّةٌ حتّى یَحْکُمَ اللََّّهُ لِدینِهِ و یَبْعَثَکُم. خوانیم نقل کرده است مى علیه السلامحضرت که ابوحمزه ثمالى از امام صادق 

و یارى من براى شما آماده است تا خداوند براى دینش حکم کند و شما را برانگیزاند. اولین رجعت کننده اولین کسى که به  (820ش، ص0276

فرمود: أَوّلُ مَنْ یَنْفَضُُّّ مِن رَأسِهِ التُُّّرابَ الحُسَینُ بنُ عَلِىٍ علیه السلام فى  علیه السلاممام صادق است. ا علیه السلامگردد امام حسین  دنیا باز مى
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علیه کند حسین بن على  گرد و خاک از سر خود پاک مى، اولین کسى که در میان هفتاد و پنج هزار نفر (118ق،ص0180)حلی، خَمْسَةِ و سَبعینَ ألفاً. 

 است. السلام

 علیه السلام نگامه رجعت امام حسین ه

که بازگشت مؤمنان خالص در در مسئله اثبات رجعت وارد شده است یابد زیرا  در عصر ظهور تحقق مى علیه السالمرجعت حسین بن على 

پس ، است علیه السلامم حسین کند اما اولین کسى که رجعت مى، و بنابر روایات (116، ص5ق، ج0107)طبرسی، خواهد بود  علیه السلامعصر حضرت مهدى 

سؤال شد آیا  علیه السلامهاى عصر ظهور خواهد بود. عقبه گوید: از امام صادق  زمان رجعت آن حضرت در آغاز عصر ظهور اولین لحظه

قدمِ قائم است که از پسِ  علیه السلامفرمود: حسین ؟ شود کیست فرمود: آرى. گفته شد: اوّل کسى که از زمین خارج مى؟ رجعت حقّ است

« نشان دهنده آن است که بازگشت آن  حضرت به ظهور حضرت مهدى علیه السلامتعبیر »از پسِ قدمِ قائم  (067ق، ص0180)حلی، شود.  خارج مى

و  یه و آله و سلمصل اهلل علپیامبر  علیه السلاماى که عصر ظهور با عصر رجعت شروع همزمانى دارند و پس از امام حسین  متصل است به گونه علیه السلام

گردند. امام  توان گفت: آنها در یک زمان آشکار مى اى که با کمى تسامح مى رجعت خواهند کرد به گونه علیهم السلامامیرالمؤمنین و سایر ائمه 

رجعت من با بازگشت  (212، ص8ق، ج0111)راوندی،  فرمود: أَخْرُجُ خَرْجَةً یُوافِقُ ذلِکَ خَرْجَةَ أمیرِالْمؤمنینَ وَ قِیامَ قائِمِنا. علیه السلامحسین 

 امیرالمؤمنین و قیام قائم همزمان خواهد بود.  

 علیه السالمتعداد دفعات رجعت امام حسین 

اولین رجعت کننده، در عصر ظهور می باشد و ظاهر برخی روایات آن است که  علیه السالمهمان گونه که بحث آن گذشت حسین بن علی 

کند، در این صورت رجعت او تکرار خواهد شد. اکنون باید به بررسی روایت معتبری که ظاهر  هم رجعت می علیه السالماواخر عمر امام زمان 

جابر جعفى باشد بپردازیم تا وضعیت تکرار رجعت او معلوم گردد.  در اواخر حیات آن حضرت می علیه السالمآن بازگشت دوباره امام حسین 

یَکُونُ  فرماید: وَاللََّّهِ لَیُمَلِّکَنََّّ مِنّا أَهْلِ الْبَیْتِ رَجُلٌ بَعدَ مَوتِهِ ثَلاثمائَةَ سَنَةً و یَزدادُ تِسعاً. قُلتُ: مَتى شنیدم که مى علیه السلامگوید: از امام باقر 

قال: تِسْعَ عَشَرَةَ سَنَةً ثُمّ یَخْرُجُ الْمُنْتَصِرُ فَیَطلُبُ بِدَمِ الْحُسَینِ علیه السلام وَ ؟ ائِمِ علیه السلام. قُلتُ: وَ کَمْ یَقُومُ الْقائِمُ فِى عالَمِهِقال: بَعدَ الق؟ ذلک

ا سوگند یکى از ما اهل بیت پس از مرگ خود سیصد سال به خد (151ق، ص0100)طوسی، فَیَقْتُلُ وَ یَسْبِى حتّى یَخْرُجَ السََّّفّاحُ. ، أصْحابِهِِ ءدِما

فرمود: پس از قائم. عرض کردم: قائم ؟ افزاید. عرض کردم: این حکومت در چه زمانى خواهد بود کند و نه سال هم بر آن مى  حکومت مى

و اصحابش  علیه السلامبراى حسین کند و  ( خروج مىعلیه السلامآنگاه »منتصر« )حسین ؛ فرمود: نوزده سال؟ کند چند سال حکومت مى
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کند. این روایت معتبر است و در نتیجه رجعت دوم  ( خروج مىعلیه السلامکند تا سفاح )امیرالمؤمنین  کشد و اسیر مى کند. پس مى خونخواهى مى

 توان گفت:  پس میثابت خواهد شد.  علیه السلامامام حسین 

کند و این روایات مصداق  حکومت مى السلامعلیه حسین بن على  علیه السلاماز امام زمان  روایاتى وارد شده است که تصریح دارند پس - 0

 کنند.  اهل بیت در این حدیث را تفسیر مى

نیز مفسر مصداق و براى خود و یارانش تصریح کرده اند  علیه السلامروایات دیگرى وارد شده است که به خون خواهى امام حسین  - 8

 ت. باشند که با عنوان منتصر از او یاد شده اس ما« مى»مردى از اهل بیت 

 وارد علیه السلامتوسط امام حسین  علیه السلامروایاتى نظیر روایات عهده دار شدن کفن و دفن حضرت مهدى  -2

 کنند.  کمک مى امالسلعلیه شده است. این روایات نیز قرائنى هستند که به تفسیر مصداق اهل بیت در روایت مورد بحث به حسین بن على 

 در عصر رجعت  علیه السلامهاى اباعبداللََّّه  برنامه

 پردازیم.  هاى مشخص و روشنى است که در اینجا به بیان آنها مى داراى برنامه علیه السلامهاى اوّل و دوم امام حسین  رجعت

 انتقام از دشمنان - 0

و یارانش به  علیه السلامخداست و در روایاتى انتقام خون امام حسین  ءانتقام از دشمنان خدا و دشمنان اولیا، هاى رجعت یکى از فلسفه 

 کنیم.  آن حضرت سپرده شده است که به یک مورد آن اشاره مى

 فَیَقْتُلُهُم حَذْوَ القَذََّّةِ بالقَذََّّةِ. ، بْنُ عَلِىٍّ و أصحابُهُ وَ یَزیدُ بْنُ معاویةَ وَ اصحابُهُ فرماید: أوََّّلُ مَنْ یَکِرُُّّ إلَى الدُُّّنیا الحُسَینُ مى علیه السلامامام صادق 

گردد حسین بن على و یاران او و یزید بن معاویة و یاران اوست پس بدون کم و کاست آنها را به قتل  اولین کسى که به دنیا باز مى

 رساند. مى

و یارانش به عهده آن حضرت گذارده شده است در  علیه السلامدر روایتى که بیان شد انتقام خون امام حسین د که شاید این سوال پیش بیای

خوانیم: »أیْنَ الطالِبُ  گذارده شده است چه اینکه در دعاى ندبه مى علیه السلامحالى که در روایات مختلفى انتقام از دشمنان به عهده امام زمان 

شود  انتقام هایى که در عصر حاکمیت و ولایت امام زمان علیه السلام گرفته مىتوانیم بگوییم  می (751ق، ص0101)ابن مشهدی، بِکَربَلا«. بِدَمِ المَقْتولِ 

گیرد به صورت  مى علیه السلامکس دیگرى باشد. بنابراین انتقام هایى را که امام حسین ، شود اگرچه عامل مستقیم انتقام به او نسبت داده مى

 باشند. روایات قابل جمع مى، باشد و به این گونه منسوب مى علیه السلامستقیم یا غیر مستقیم به امام زمان م
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 علیه السلامیارى رسانى به حضرت مهدى  - 8 

ر رجعت مانند دیگکمک به نهضت مهدوى و جهانى سازى اسلام است ، در ایام رجعتِ اوّل خود علیه السلامهاى امام حسین  یکى از برنامه 

را به من خواهد داد و مرا به مشرق  و سلمصلى الله علیه و آله شمشیر رسول خدا  علیه السلامفرماید: ... آنگاه امیرالمؤمنین  چه اینکه خود مىکنندگان 

ز اینکه آن را ریزم و به بتى نمى رسم ج فرستد. من هم به دشمنى از دشمنان  خدا برخورد نمى کنم مگر اینکه خون او را مى و مغرب مى

 ( 212،ص8ق ،ج0111)راوندی،  کنم. رسم و آن را فتح مى زنم تا به سرزمین هند مى آتش مى

  علیه السلامتغسیل و به خاک سپارى حجت  - 2

است که  معلیهم السلارود انجام امور او با امام دیگرى خواهد بود. آنچه نقل شد برخاسته از روایات معصومین  وقتى امام معصوم از دنیا مى

به او فرمود: یا بُنَىََّّ إذا أنَا مِتُُّّ فَلا  السلامعلیه کند که پدرش على بن الحسین  نقل مى علیه السلام کنیم. ابوبصیر از امام باقر به یک مورد آن اشاره مى

زیرا ؛ وقتى من مردم کسى غیر از تو عهده دار غسل دادن من نشودم! پسر اى  (861)همان، صفَإنََّّ الإمامَ لایُغَسِّلُهُ إلّا إمامٌ مِثلُهُ. ، یَلِى غُسلِى غَیرُکَ

هم توسط امامى نظیر او انجام  علیه السلامگوییم غسل دادن امام زمان  اى که بیان شد مى امام را جز امامى مانند او غسل نمى دهد. با مقدمه

خواهد بود. چه اینکه تنها امامى که در هنگام رحلت آن حضرت حضور  السلامعلیه امام حسین ، گیرد و بنابر روایاتى که نقل گردید آن امام مى

نقل کردیم حاکمیت پس از  علیه السلامرسد. در روایت معتبرى که از امام باقر  باشد که پس از او به حاکمیت مى مى علیه السلامدارد امام حسین 

 طبیعى است که حاکم بعد از او انجام غسل و دفن او را عهده دار گردد. ، باشد مى السلامعلیه با حسین بن على  علیه السلامامام زمان 

 حاکمیت بر زمین - 1

 سازد. روایات آن را محقق مى علیه السلاممهم ترین برنامه اوست که پس از امام زمان  علیه السلامحاکمیت امام حسین  

مورد نقد و  علیه السلاماوضاع پس از حضرت مهدى  علیه السلاممتعددى درباره این حکومت وارد شده است که در بحث حاکمیت امام حسین 

 گرفت.بررسى مفصل قرار 

 علیه السلامبررسى مدت حکومت امام حسین 

که رند امّا در مدت آن تفاوت چشمگیرى وجود دارد در طولانى بودن حکومت او اتفاق دا علیه السلاماگرچه روایات حاکمیت امام حسین  

فرمود: به خدا سوگند یکى از ما اهل بیت پس از علیه السلام جابر جعفى گوید: شنیدم که امام باقرکنیم.  ما فقط موثق ترین روایت را بیان می
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فرمود: پس از ؟ چه زمانى خواهد بود افزاید. عرض کردم این حکومت در کند و نه سال هم بر آن مى مرگ خود سیصد سال حکومت مى

 سیصد و نه سال می باشد. علیه السالمبنابراین مدت حکومت امام حسین  (152ق، ص0100)طوسی،قائم. 

 و سلمصلى الله علیه وآله رجعت رسول خدا 

بخشد. روایات معتبرى  شکوه خاصى مى، است که به عصر رجعت و سلمعلیه و آله اهلل صلى رجعت رسول خدا ، هاى ویژه یکى دیگر از رجعت 

کند که فرمود: یَرجِعُ إِلَیکُمْ  نقل مى علیه السلامکنیم. ابوخالد کابلى به سند موثق از امام سجاد  در این باره وارد شده است که آنها را نقل مى

به  علیهم السلامپیامبرتان و امیرالمؤمنین و ائمه  (015، ص8ق،ج0111)قمی، الأَئِمََّّةُعلیهم السلام.  نَبِیُُّّکُمْ صلى الله علیه وآله وَ اَمیرُالمؤمنینَ علیه السلام وَ

فرماید: إِنََّّ رَسولَ اللََّّهِ صلى الله علیه وآله و  مى علیه السلامکند که امام صادق  گردند. بُکِیر بن أعْیَن نیز به سند موثق  نقل مى سوى شما باز مى

علیه گردند. و امام باقر باز مى علیه السلامو امیرمؤمنان  و سلمعلیه وآله اهلل صلى همانا رسول خدا  (015ق، ص0180)حلی، علیه السلام سَیَرْجِعانِ.  أمیرَالمؤمنینَ

ذى فَرَضَ عَلَیْکَ دانست تأویل این آیه »إِنََّّ الََّّ فرمود: خداوند جابر را مورد رحمت خود قرار دهد. علم او به جایى رسیده بود که مىالسلام 

گرداند( درباره رجعت است.  )همانا کسى که قرآن را بر تو فرض کرد یقیناً تو را به وعده گاه باز مى (27)سوره قصص: آیه الْقُرْآنَ لَرَآدُُّّکَ إِلى مَعادٍ« 

  (015، ص8ق، ج0111)قمی، 

 و سلمعلیه و آله اهلل صلى هنگامه رجعت رسول خدا 

آید که این واقعه مهم در چه مقطعى از تاریخ  این سؤال پیش مى، معتبریات با روا  و سلمعلیه و آله اهلل صلى ول خدا پس از اثبات رجعت رس

فرماید: لَوْ قَدْ خَرَجَ قائمُ آلِ  مى علیه السلامیابد. امام باقر بدون شک رجعت آن حضرت در عصر ظهور تحقق مى؟ افتد آینده جهان اتفاق مى

ظهور  علیهم السلاماگر قائم آل محمّد   (827و 821ق، ص0215)ابن ابی زینب، لام... اوّلُ مَنْ یَتْبَعُهُ محمّدٌ صلى الله علیه وآله وَ علىٌ الثّانى. محمّدٍعلیهم الس

 است.  علیه السلامو دومین نفر على  و سلم علیه  و آلهاهلل صلى آید محمّد  کند... اولین کسى که به دنبال او مى

 به دنیا  علیه السلاممیرمؤمنان بازگشت ا
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اختصاص دارد. او به دنیا  علیه السلامیکى از دو رجعتى که سرآمد همه رجعت هاست به شگفت انگیزترین انسان عالم یعنى امیرالمؤمنین 

زیاد است و ما  السلام علیهگردد تا آنچه را خداوند براى آن حضرت اراده کرده است به اجرا درآورد. روایات رجعت امیرالمؤمنین  باز مى

 آنها را نقل خواهیم کرد. ، متناسب با مباحث مختلف

 علیه السلامهاى امیرمؤمنان  تعداد رجعت

صاحِبُ  بیش از یک بار است چه اینکه خود فرمود: إِنََّّ لِىَ الکَرََّّةَ بَعْدَ الْکَرََّّةِ وَ الرََّّجْعَةَ بَعْدَ الرََّّجْعَةِ و أَناعلیه السلام رجعت امیرالمؤمنین  

ها دارم.  ها و بازگشت من رجعت؛ من داراى رجعتِ پس از رجعت و بازگشتِ پس از بازگشت هستم (028ق، ص0180. )حلی، الرََّّجَعاتِ وَ الکَرََّّاتِ

روایات مانند اصل رجعت او از روشن ترین مسائل بحث رجعت اوست امّا تعداد آن معلوم نیست. برخى  علیه السلامتکرار رجعت امیرالمؤمنین 

 شود.  به دو بار و برخى دیگر به سه بار اشاره کرده اند و از برخى روایات بیش از سه بار هم استفاده مى

  علیه السلامهاى امیرالمؤمنین  زمان بندى رجعت

ا در چه مقطعى از ه یابد امّا آیا زمان شروع و پایان این رجعت هاى مختلفى تحقق مى در زمان علیه السلامهاى على بن ابى طالب  رجعت

 هاى آن حضرت در روایات بیان شده است و زمان زمان برخى از رجعت؟ تاریخ است

هاى  هاى رجعت او نقطه زمانى فرا رسیدن آنها نیست بلکه منظور بیان ویژگى برخى دیگر در پرده ابهام قرار دارند. البته مراد از بیان زمان

در  علیه السلامرا یارى دهد. امام حسین  علیه السلامیابد تا امام زمان  آغاز عصر ظهور تحقق مى ظرف زمانى آنهاست. اولین رجعت آن حضرت در

رجعت من با بازگشت امیرالمؤمنین  (212، ص8ق، ج0111)راوندی، فرماید: أَخرُجُ خَرْجَةً یُوافقُ ذلکَ خَرْجَةَ أمیرِالمؤمنینَ وَ قِیامَ قائِمِنا.  این باره مى

 علیه السلامیعنى زمان حاکمیت امام حسین  علیه السلامپس از حضرت مهدى  علیه السلامهمزمان خواهد بود. رجعتِ دیگر امیرالمؤمنین  و قیام قائم ما

 است و پایان آن هم در زمان حاکمیت آن حضرت خواهد بود. 

یکى از ما اهل بیت پس از مرگ خود )که باز کند که فرمود: به خدا سوگند  نقل مى علیه السلامجابر جعفى با سند موثق از امام باقر 

فرمود: پس از قائم. سؤال ؟ افزاید. عرض کردم: این در چه زمانى خواهد بود کند و نه سال هم بر آن مى سال حکومت مى 211گردد(  مى

و اصحابش خونخواهى  علیه السلامگردد و براى حسین  فرمود: نوزده سال آنگاه »منتصر« به دنیا باز مى؟ کند کردم: قائم چند سال حکومت مى

هاى  با روایاتى که نقل شد ویژگى(  152ق، ص0100)طوسی،  کند. ( رجعت مىعلیه السلامکند تا سفاح )امیرالمؤمنین  کشد و اسیر مى کند پس مى مى
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هاى او در صورتى که رجعت یا رجعت  بیان گردید امّا ظرف زمانى سایر رجعت علیه السلامهاى امیرالمؤمنین  ظرف زمانى دو مورد از رجعت

 هایى براى آن حضرت باشد معلوم نیست. 

  علیهم السلامرجعت ائمه 

آیند تا از  دهد. آنها مى رجعت دوازده امام شیعه از رجعتهاى ویژه است که شکوه خاصى به بازگشت مؤمنان در عصر ظهور مى

بر آنها رفته است انتقام گرفته شود و خداوند شکوه و عزّت آنها را به دشمنانشان بنمایاند و طعم تلخ ذلت و عذاب را به مظلومیت هایى که 

علاوه بر بهره مندى از دلایل عامى که براى بازگشت مؤمنان خالص وجود دارد از دلایل خاصى هم  علیهم السلامآنان بچشاند. رجعت ائمه 

از ما نیست کسى که به رجعت ما  (010، ح18، ص72ق، ج0112)مجلسی، فرماید: لَیسَ مِنّا مَنْ لَمْ یُؤْمِنْ بِکَرََّّتِنا.  مى علیه السلامدق امام صا برخوردار است.

تا  112ق، ص0102)رک: طبری آملی صغیر،  های دیگر هم وجود دارد اما برای اختصار فقط به موردی از آن اشاره کردیم. روایتایمان نداشته باشد.

 (171ص

 

  علیهم السلامهنگامه رجعت ائمه 

 امّا، و رجعت به دنیا نامعلوم است علیهالسلامظهور حضرت مهدى ، اگرچه زمان وقایع مهمى مانند قیامت

که از سران رجعت کنندگان  علیهم السلامعصر ظهور است و ائمه ، هاى ظرف زمانى آنها مورد اشاره روایات قرارگرفتهاند. زمان رجعت ویژگى

زیرا دلیل معتبرى وارد نشده است که رجعت آنها را از عموم روایاتى که رجعت ؛ کنند اهل ایمان هستند نیز در همان عصر ظهور رجعت مى

 دانند مستثنا کند. را همزمان با عصر ظهور مى

وایاتى را نقل کردیم که به رجعت آنها در زمان ظهور حضرت مهدى ر السلامعلیه و امیرالمؤمنین  علیه السالمما در بحث رجعت امام حسین  

پرداخته و به ترتیب از  علیه السلاماشاره داشتند. البته روایت دیگرى هم داریم که به بیان رجعت همه آنها در کنار حضرت مهدى  علیه السلام

کنیم امّا اینکه چهارده معصوم به ترتیب  ین روایت پرهیز مىاز نقل ا، هاى خود سخن گفته اند امّا به خاطر ضعف شدید سند آن مظلومیت

 گردند ما از آن آگاهى نداریم.  کنند و یا یکى پس از دیگرى به دنیا باز مى رجعت مى

 اجتماع بیش از یک امام بر روی زمین و حکومت فاضل بر افضل
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 دهیم. ها را مورد بررسى قرار مى به دنیا دو شبهه مشهور وجود دارد که آن السلامعلیهمبراى بازگشت همزمان ائمه 

 شبهه اجتماع بیش از یک امام  - 0 

پاسخ ما این است که اجتماعِ بیش از یک امام در صورتى اشکال دارد که امامت و رهبرى همه آنها در اداره مردم بالفعل باشد امّا وقتى  

باشد و تنها یک نفر از سوى خداوند موظف به اِعمال قدرت و امر و نهى و اداره امور باشد اشکالى نخواهد ولایت یک نفر از آنها بالفعل 

فرمود: کُلُُّّ  علیه السلامگردد. امام صادق  به زمان خلافت آنها و مردم زمانشان مربوط مى علیهم السلامبود. مسأله ولایت و واجب الاطاعة بودن ائمه 

امام زمان  علیهم السلامگوییم هر یک از ائمه  الََّّذى هُو فیهِم. هر امامى هدایت کننده نسلى است که در میان آنهاست. اینکه مى إمامٍ هادٍ لِلْقَرْنِ

علیهم گردد. بنابراین آمدن سایر ائمه  عصر خویش است به همین نکته مهم یعنى مسأله ولایت و واجب الاطاعة بودن آنها در زمانشان باز مى

مسؤولیت اداره مردم را در عصر ظهور بر عهده ندارند هیچ گونه اصطکاکى در پیشوایى سیاسى جهان با حضرت ولى عصر نخواهند  که السلام

تشخیص کامل مصالح جامعه و اطاعت از خداوند اختلافى در تدبیر امور ندارند و در هر ، اندیشه بلند، ها به خاطر عصمت داشت البته آن

ها همیشگى است و همه مؤمنان آنها را در عصر ظهور آن حضرت و پس از آن در دنیا و آخرت امام خود صورت امامت اعتقادى آن

 دانند. مى

افضل هستند   علیه السلامکه از حضرت مهدى  السلامعلیه و امیرالمؤمنین  صل اهلل علیه و آله و سلمشبهه تقدم فاضل بر افضل با رجعت پیامبر  - 8

 گردد: به دو شکل مطرح مى شبهه تقدم فاضل بر افضل

 . السلامعلیه بر زمین با وجود پیامبر و امیرالمؤمنین  علیه السلامحاکمیت حضرت مهدى  - 0 

 . السلامعلیه و امیرالمؤمنین  صل اهلل علیه و آله و سلمحکومت امام زمان بر پیامبر  - 8

و از جمله معصوم اوّل و دوم همواره از علم و عصمت و  علیهم السلامامّا پاسخ شکل اوّل این شبهه آن است که اگرچه هر یک از معصومین 

ولایت و سرپرستى مردم زمان خود را دارند و در ، کمالات خاص خود برخوردارند امّا هر کدام از آنها به حکمت و تقدیر پروردگار عالم

جهتِ اداره جامعه و حکومت بر مردم ، در اِعمال قدرت اى هاى دیگر اگرچه از عنوان نبوّت و امامت برخوردارند امّا چون وظیفه زمان

 ندارند بحث تقدم بر آنها مطرح نخواهد بود. تقدم در جایى مطرح است که هر دو داراى وظیفه باشند امّا پیامبر و امیرمؤمنان که وظیفه و

کمیت جهان تقدم بر آنها به شمار نمىآید. امّا به حا علیه السلامانتصاب حضرت مهدى ، اى در خصوص رهبرى مردم عصر ظهور ندارند خواسته

باشند این است که آن  بر پیامبر و امیرمؤمنان علیهما السلام که افضل از او مى علیه السلامپاسخ شکل دوم شبهه یعنى حکومت حضرت مهدى 

ندارد و  علیه السلامامیرمؤمنان و  سلمیه و آله و علاهلل صلى حضرت حاکمیت به معناىِ اعمال قدرت و امر و نهى و تعیین وظیفه نسبت به رسول خدا 
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دهند. همچنین تقدم فاضل بر افضل در صورتى است که افضل  هاى از پیش تعیین شده خود را به امر پروردگار انجام مى آنها نیز فعالیت

 امکان حاکمیت داشته باشد و با

بنابراین مسأله تقدم ، است امکان حکومت براى افضل نیست علیه السلامى توجّه به اینکه در عصر ظهور تقدیر خداوند بر حاکمیت حضرت مهد

 (62و 68ش، ص0225)اکبری، منتفى خواهد بود. 

 علیه السالموضعیت جهان پس از امام حسین 

 چه اتفاقی می افتد؟ علیه السالمشود که پس از حکومت امام حسین  اکنون این سوال مهم ایجاد می

 مطرح باشد: تواند شش احتمال ذیل می

 صل اهلل علیه و آله و سلمحاکمیت رسول خدا  .0

 علیه السالمحاکمیت امیرالمومنین  .8

 علیهم السالمحاکمیت ائمه  .2

 علیه السالمحکومت حضرت مهدی  .1

 بازگشت به وضعیت پیش از ظهور .7

 برپایی قیامت .6

  متی دارند؟حکو علیهم السالمو یا ائمه  و سلم علیه و آله صل اهلل آیا پیامبر

در عصر ظهور خواهد بود و عصر ظهور روزگار حکومت مهدوى است و پس از و سلم علیه و آله صل اهلل  توجّه به اینکه رجعت رسول خدابا 

در این دو مقطع زمانى حاکمیتى نخواهد داشت ولى پس از و سلم علیه و آله صل اهلل  رسول خدا، باشد مى السلامعلیه آن موسم حاکمیت حسین بن على 

 ؟امّا آیا دلیل معتبرى بر حاکمیت او وجود دارد؛ منعى براى حاکمیت او وجود نداردآن 

دارای راویان مجهول مانند حسین ( 088و  001ق، ص 0180)حلی،  علیهم السالمو معصومین صل اهلل علیه و آله و سلم سند روایاتی که گویای حاکمیت پیامبر 

؛ واسطی بغدادی، 825ق، ص0106)نجاشی، ه است وضعف عمرو بن شمراند که باعث ضعف سند شده اند. بزازکه چیزی درباره او در کتب رجالی نیامد

 ت.آن حضرت حکومتى نخواهد داش؛ پس با وجود فقدان سند کافی (51ش، ص0261
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 در زمان رجعت های خود حکومتی دارند؟ علیه السالمآیا امیرالمومنین 

چرا که اگر ، گردد زیرا بود و نبود حاکمیت آن حضرت منشأ بود و نبود عمر دنیا مى؛ ستپاسخ این سؤال بسیار مهم و تعیین کننده ا

خواهد بود. بنابراین با توجّه به اهمیت بحث باید اسناد روایات مربوط به  السلامعلیه حکومتى داشته باشد پس از حضرت مهدى و امام حسین 

 شود. رسد بررسى اسناد روایات جدى تر مى ث به نقاط حساسى مىحکومت او را مورد بررسى قرار دهیم چه اینکه وقتى بح

علیه السلامبررسى روایات حاکمیت على بن ابى طالب  
  

ها و دولت  من داراى رجعت(  012ق، ص0115)کلینی، روایت شده است که فرمود: إنّى لَصاحِبُ الکَرّاتِ و دَولَةُ الدُُّّوَلِ.  علیه السلاماز امیرالمؤمنین 

»دولة الدول« است. اگر دولت را به معناى ، مورد استدلال قرار گیرد علیه السلامتواند براى حاکمیت امیرالمؤمنین  ا هستم. آنچه مىه دولت

شود که حاکمان دیگر فرمانبردار او خواهند بود. امّا دولت  ها خواهد بود یعنى حاکمى مى حکومت بگیریم حضرت داراى حکومت حکومت

ارد. علامه مجلسى در توضیح این روایت درباره »دولة الدول« سه معنى ذکر کرده است که هیچکدام به معناى حکومت معانى دیگرى هم د

با توجّه به  (277، ص87ق، ج0112)مجلسی، ها است.  هاى پیامبران و علم به دولت سببیت براى دولت، نیست بلکه به معناى غلبه در جنگ ها

ولت مطرح است نمى توان براى اثبات حکومت آن حضرت به این روایت استدلال کرد. اشکال دیگر این احتمالات مختلفى که در معناى د

است زیرا این روایت در تمام کتبی که موجود است از افراد مجهول مانند ابوعبداهلل الریاحی و ابوالصامت حلوانی نقل شده روایت ضعف سند 

 و یا)مانند کتاب المحتضر( بدون سند است.

سوره نمل  28را دابه االرضی معرفی کرده اند که در آیه  علیه السالمالزم به ذکر است در روایات فراوانی لقب مختص امیرالمومنین در پایان     

، گوید رود چه بسا آخرین حجت الهى باشد که زمین را ترک مى هاى قیامت به شمار مى با توجّه به اینکه از نشانهبه آن اشاره شده است و 

)الطوسی، تَسُوقُ الناسَ إلَى الْمَحْشَرِ. ، فرمود: تَخْرُجُ دابََّّةُ الأرْضِ مِنْ بَیْنِ الصََّّفا و المَروَةِ و مَعَهُ عصا موسى و خاتَمُ سلیمانَ علیه السلامامام زمان 

آید و عصاى موسى و انگشتر سلیمان با اوست و مردم را به سوى محشر  جنبنده زمین از میان صفا و مروه بیرون مى  (866ق، ص0100

گردد و از  فرمود: به زودى نشانه هایى در آخر زمان به شما ارائه مىشده است که  واردعلیه السلام  امام باقردر روایت موثقی از کشاند.  مى

توجّه به مباحثى که با  (012ق، 0111)قمی، باشد.  نزول عیسى بن مریم و طلوع خورشید از مغرب آن مى، دجال، ده زمینها جنبن جمله این نشانه

هاى آن حضرت دلیل معتبر ندارد و حکومت او با این روایات  در هیچ یک از رجعت علیه السلاممطرح گردید معلوم شد حکومت امیرالمؤمنین 

 قابل اثبات نیست.  
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 علیه السالمدوباره حضرت مهدی حاکمیت 

رجعت می کنند یا خیر،زیرا رجعت یک امر الهی است و با فلسفه و  علیه السالمدر این احتمال باید نخست اثبات شود که حضرت مهدی 

رجعت  برای آن حضرت نداریم و فلسفهعلیه السالم هدف خاصی صورت می گردد در حالی که ما دلیلی دیگری در غیر زمان رجعت ائمه 

 شود. شامل آن حضرت می

شوند و اگر به قتل  بودند کشته مىه کنند اگر مرد روایاتى وارد شده است که هر مؤمنى یک مرگ و یک قتل دارد و کسانى که رجعت مى

کسى که کشته شده ( 818، ص0ق، ج0251)عیاشی، قْتَلَ. فرمود: قُتِلَ یَنْشُرُ حَتّى یَمُوتَ وَ مَنْ مَاتَ یَنْشُرُ حَتّى یُعلیه السلام میرند. امام باقر رسیده بودند مى

هم  علیه السلامامام زمان ، شود تا کشته شود. براساس این روایت و نظیر آن شود تا بمیرد و کسى که مرده است برانگیخته مى است برانگیخته مى

پاسخ به این اشکال هم آن است که آنچه از این که از ایمان خالص برخوردار است باید رجعت کند تا داراى یک مرگ و یک قتل باشد. 

 علیه السلامکند عصر ظهور است و چون در این زمان حضرت مهدى  روایات براى مردنِ کشته شدگان یا کشته شدنِ مردگان به ذهن تبادر مى

حیات هستند تخصصاً از عموم  آن حضرت و همه کسانى که در هنگام رجعت مردگان در قید، زنده است رجعت او مفهومى ندارد. بنابراین

 روایات یاد شده خارجند.

  بازگشت به وضعیت پیش از ظهور

مطرح شود بازگشت به اوضاع پیش از ظهور یعنى حاکمیت ستمگران بر زمین و  علیه السلامتواند پس از امام حسین  وضعیت دیگرى که مى

  ا تحققمحدودیت حجت خدا و یا قرار گرفتن او در پس پرده غیبت است. امّ

 کنیم: وضعیت پیش از ظهور با چند اشکال روبروست که به آنها اشاره مى

 شود نیازمند بازگشت به وضعیت پیش از ظهور مثل هر احتمال دیگرى که در آن آینده تاریخ ترسیم مى - 0 

 دلیل روشن و معتبر است و ما دلیلى بر این بازگشت نداریم. 

 یک سیر قهقرایى است که نمى توان آن را به پروردگار حکیم نسبت داد. بازگشت به وضعیت قبل از ظهور - 8

 شود.  در نتیجه این نظریه نیز رد می

 برپایى قیامت
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بنابراین راهى ؛ مورد بحث قرار گرفت و هیچ کدام به اثبات نرسیدعلیه السلام تاکنون پنج وضعیت از اوضاع شش گانه پس از امام حسین  

زیرا وقتى پس از حاکمیت امام حسین ؛ جز احتمال آخر یعنى برپایى قیامت نخواهد بود و اقتضاى طبیعى تاریخ پایان عالم هم چنین است

اینکه حسن بن سلیمان حلى در توضیح این روایت امام رسد چه  حاکمیت دیگرى نباشد وعده الهى بر رسیدن پایان عالم فرا مى علیه السلام

نویسد: المراد  است( مى علیه السلاممیرد امام  )آخرین کسى که مى (021، ص0ق، ج0115)کلینی، »آخر من یموت الامام علیه السلام« علیه السلام صادق 

میرد حسین  در اینجا مراد از امام که آخرین کسى است که مى (118ق، ص0180)حلی، الحسین علیه السلام. ، الّذى هو آخر من یموت، بالامام هنا

 علیه السلامدر عصر حکومت امام حسین  علیه السلامکند امیرالمؤمنین  نقل مىعلیه السلام است. البته بنابر روایت موثق جابر که از امام باقر علیه السلام

زنده باشد و یا دوباره پس از رحلت او رجعت کند و پس از غسل و دفن او کند و این احتمال وجود دارد که تا پایان حکومت او  رجعت مى

باشد که  آخرین حجت خدا مى علیه السلامبرداشته شود و قیامت برپا گردد. در این صورت امیرالمؤمنین  که بر عهده امام معصوم است از زمین

اى  نقل شده است که فرمود: خداوند در شب معراج به من فرمود: و سلم   صلى الله علیه و آلهبندد چه اینکه از رسول خدا  از زمین رخت بر مى

تأثیرى در برپایى علیه السلام البته آخرین حجت بودن امیرالمؤمنین ( 810)همان، ص  گیرم. على آخرین نفر از ائمه است که جان او را مىمحمد! 

رجعت آن حضرت با حاکمیت او همراه نخواهد بود و زمان گذشت نه که زیرا همان گو؛ ندارد علیه السلامقیامت پس از حکومت امام حسین 

 است چرا که هیچ حاکمیتى پس از او به اثبات نرسید. علیه السلامزیادى به طول نمى انجامد و در هر صورت آخرین حاکم زمین امام حسین 

 پایان عمر آخرین حجّت خدا 

کند تا چه هنگام زنده  وم که در ایام رجعتش به مسؤولیت الهى خود عمل مىآخرین حجت خدا بر روى زمین یعنى امام اوّل یا س 

بندد و یا تا پایان عمر آخرین انسانِ  گردند از زمین رخت بر مى آیا قبل از آثار مهیب قیامت که در زمین و آسمان آشکار مى؟ خواهد بود

بندد حجت خداست و برخى از  کسى که از زمین رخت بر مى روایات فراوانى وارد شده است که آخرین؟ روى زمین حضور خواهد داشت

کند که فرمود: ألحُجَةُ قَبْلَ الخَلقِ  نقل مى علیه السلاماین روایات از سند معتبرى برخوردارند چنان که ابان بن تغلب با سند موثق از امام صادق 

خلق است. و در روایت دیگرى فرمود: لَوْ لَمْ یَبقِ فِى الأرضِ إلّا رَجُلانِ  و مَعَ الْخَلقِ و بَعْدَ الخَلْقِ. حجت پیش از خلق و با خلق و پس از

کسى روى زمین نباشد یکى از آن دو حجت است. با توجّه به این روایات که ، اگر جز دو مرد (051، ص0ق، ج0115)کلینی، لَکانَ أحَدُهُمَا الحُجََّّةَ. 

روند و در این صورت استمرار  همه مردم پیش از حجت خدا از دنیا مى (76تا0ضطرار الی الحجه، صق، باب اال0112)مجلسی، تعداد آنها هم بسیار است 

 عمر انسان پس از حجت خدا منتفى خواهد بود. 
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باشد تا  میالسلام علیه یا امیرالمؤمنین  علیه السالمحجت خدا که حسین بن على این نتیجه رسیدیم که تنها احتمال موثق برپایی قیامت است و به 
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 مقام و شخصیت حضرت زهرا )س(

اگر شخصیت حضرت شناسایی نشود مقامشان درک نمی شود و برای شناخت شخصیتی شان از عناوینی که به حضرت داده شده امداد 

 گرفت مثال لیله القدر یا کوثر یا ام ابیها 

 چرا که هر کدام حکایت از مقام بیان شخصیت واالی حضرت است.

با جنسیت مؤنث  ، انسانرا منظور کنیم و این که نوع خلقت حضرتابتدائا ابعاد شخصیتی یک انسان  در شخصیت شناسی حضرت ما باید 

و زن بودن است این دو اول باید شناسایی شود که شناسایی یک انسان یعنی خلقت مخلوقی در میان مخلوقات آسمانها و زمین  و بطور 

رامیداشت خلقت است مثل )لقد کرمنا بنی آدم( اراده خلیفه گری دارد ) انی جاعل کلی عالم هستی که در بیان قرآن سرآمد خلقت است یا گ

قابلیت و ظرفیت وحی و کالم الهی و خلقی که از خالق خود باالترین  ین را برای او دارد و بشری است بافی االرض خلیفه( خالفت در زم

 لهی قرار بگیرد و قلبش ظرف قرآن گردد .و بیشترین سهم و نشان را دارد که می تواند مظروف تجلیات اعظم ا

 این یک نمای مجمل از انسان

حال این انسان در این جایگاه از خلقت یا جنسیت یا بهتر بگویم با زوجیت ظهور پیدا می کند این مقام و شخصیت با جنسیت و زو جیت 

 بروز و ظهور دارد.

صورت ویژه و مخصوص به خود دریافت خواهد کرد و در نظام هستی خلق حال اگر این نوع خلق، در بعد جنسیت مرد یا زن آشکار شود 

اکمل و جامع، خلقتی است به تمام و کمال جامع جمیع ابعاد در نظر گرفته شده از طرف خداوند در انسان کامل مانند حضرت صدیقه )س( 

صف گردیده چون انسان به منزله مظروف کالم الهی حامل همه هویت انسانی با ابعاد شایسته الهی مورد عناوینی مثل ام ابیها یا خیرکثیر و

 همه صفات و اسماء حتی در مظهریت ذات الهی قرار دارد.

 بدین منظور الیه های بسیار مجهول و پنهان و دور از دسترس فکر، علم و عقل بشر می باشد.

صیبی دریافت کند به قدر ظرفیت خود است نه به قدر هر کس بخواهد از این وجود عمیق وژرف که مملو از اسرار و مکنونات خلقت است ن

د باطنی اش می تواند دست او )لیله القدر( چرا که بسان شب که الیه ظاهر اش با درخشش ماه و ستارگان رخ می نماید کمتر کسی به ابعا

خواهد معرفی شود می توان گفت ب در حضرت زهرا)س( با جنسیت مؤنث از آن جایی که منشأ و منبع وجودی هر انسان کامل که بیابد یا

وجود چنین انسانی منشأ و منبع همه خیرها خواهد بود پس اطالق کوثر و خیرکثیر به این معنا است و از آنجایی که مظهر فیض درخشان 

چیز در  خدای فیاض است این خیر مرتبا به همه مخلوقات درعالم هستی درخشش و جلوه گری دارد و از آن جایی که اساس و اصل هر

 این عالم با عنوان ام و کان آن به حساب می آید پس اطالق ام ابیها برای او نامی شایسته است.
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 چکیده

ایم. برای بررسی  پرداخته )علیه السالم(در این مقاله با بررسی دالیل عقلی و نقلی به فرضیه رحلت یا شهادت حضرت مهدی 

این فرضیه ابتدا ثابت کردیم که باید رحلت یا شهادت اتفاق بیافتد. سعی کردیم تا در این متن کوتاه به برخی از شبهات که منجر به 

)علیه شد، بپردازیم و به آنان پاسخ دهیم. ثابت کردیم که عدالت جهانی حضرت  می )علیه السالم(اثبات و یا رد شهادت حضرت 

منافاتی با شهادتش ندارد زیرا انسان در هر زمانی دارای اختیار است و بین خیر و شر، قدرت انتخاب خواهد داشت. به  (السالم

 شود. این نتیجه رسیدیم که با تزکیه نفس و نبود شیطان، با وجود نفس أماره باز هم انسان به گناه کشیده می

بر ما  )علیه السالم(ا شهادت حضرت مهدی تیجه رسیدیم که امر رحلت به این نبا اسناد روایی شیعه و سنی و دالیل عقلی ب

 پوشیده است و نمی توان آن را به طور قطع ثابت کرد. 

 

 شبهه واژگان کلیدی:

 مقدمه

شبهات زیادی در مورد حضرت مطرح است که وظیفه منتظران او  )علیه السالم(به دلیل غیبت طوالنی حضرت مهدی 

 ئل است.پاسخگویی به این مسا

از آنجا که این غیبت به طول انجامیده و ما به طور دقیق از جریانات بعد از ظهور اطالع کافی و جامع نداریم، اهل پرسش در 

 )علیه السالم(اند که گاه حتی به نوع چگونگی و چرایی خاتمه زندگی دنیایی حضرت  این زمینه سؤاالت مختلفی مطرح کرده
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روند یا غیر طبیعی  به مرگ طبیعی از این دنیا می )علیه السالم(اند. محققان در تالش هستند که بدانند آیا حضرت مهدی  رسیده

 اند.  های مختلف و گاه متضادی به این پرسش داده اند و پاسخ )شهادت( و تا به حال به پرسش دقیق و مستدل دست پیدا نکرده

سش باید به سراغ منابع دست اول دین یعنی قرآن و سنت رفت تا توانست پاسخی یافت. برای رسیدن به پاسخ احتمالی این پر

 اما این پاسخ به طور قطع و مسلم صحیح نیست به دلیل آنکه روایات رسیده به دست ما در این زمینه جامع و کامل نیست.

کنیم که با  شود و سعی می پرداخته می( )علیه السالمدر این مقاله به چگونگی و چرایی پایان زندگی دنیایی حضرت مهدی 

 ای تا حد امکان به این پرسش پاسخ عقلی و نقلی دهیم. استفاده از روش کتابخانه
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برند و ارتباط با ایشان تنها مخصوص افراد  های زیادی است که در پس پرده غیبت به سر می سال )علیه السالم(حضرت مهدی 

ها  گردد. این دوری از منبع نور الهی باعث شده که انسان کسی به این درجه نائل نمی های خاص است که هر خاص و در موقعیت

ها پاسخ دهند. سؤاالتی از قبیل چرایی غیبت و  گونه پرسش در رابطه با ایشان سؤاالتی در ذهنشان نقش ببندد و در حد توان به این

. ذهن کنجکاو بشری درباره نحوه خاتمه زندگی )علیه السالم(هایش گرفته تا پایان زندگی دنیایی حضرت مدت زمان و نشانه

های مختلفی تألیف  به تحقیق پرداخته و بشر تا به امروز توانسته در باب این موضوع کتاب و مقاله )علیه السالم(حضرت مهدی 

 کند.

را مانند  )علیه السالم(وج حضرت توان عر آید که اصال چرا باید به رحلت یا شهادت اندیشید؟ چرا نمی اما این سؤال پیش می

پذیرفت؟ یا چرا پایان زندگی  ،به معراج خاتم)صلی اهلل علیه و اله و سلم( یا پیامبر )علیه السالم(عروج حضرت عیسی 

 را با قیامت یکی ندانیم و فرض رحلت و شهادت را به کلی نفی نکنیم؟ حضرت)علیه السالم(

 

 )علیه السالم(. وجوب رحلت یا شهادت حضرت مهدی 1

)علیه را قبول نکنیم با دو احتمال رو به رو هستیم: یا حضرت مهدی  )علیه السالم(اگر رحلت یا شهادت حضرت مهدی 

زمان خواهد بود. اما با رد این دو احتمال ثابت  ها عروج خواهند کرد و یا پایان عمر دنیایی ایشان با قیامت هم به آسمانالسالم(

 رحلت یا شهادت را پذیرفت. )علیه السالم(مورد حضرت  کنیم که باید در می

ها الزم  را برای تمامی نفس« موت»کنیم که  برای رد عروج حضرت مهدی )علیه السالم( به دلیل عقلی و نقلی تمسک می

الکترونیکى  اگر بوسیله میکروسکوپ»اند که:  ها دانشمندان بر این عقیده دانسته است. طبق نظریه وجود مرگ برای همه انسان

  اند. این درون یک سلول پیر را بکاویم، بر روى آن رسوباتى مشاهده خواهیم کرد که دانشمندان نام رسوبات پیرى بر آن نهاده

بخشد. این مواد  اى به آن مى هاى مغز و عضالت جمع شده و رنگ ویژه رسوبات عبارت است از مواد شیمیائى غریبى که در سلول
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هاى تار  هاى اکسیده شده. این مواد گاهى به مرور زمان به صورت شبکه روتئینى و شبه پروتئینى و چربیعبارتند از مواد پ

دهند که راه فرارى برایش نماند و آن چیزى جز مرگ نیست. از طرفی  عنکبوتى درآمده و سلول را به سوى سرنوشتى سوق مى

ها و گرنه اگر زندگى و حیات همین نسل موجود دست نخورده  لزنده ضرورتى است الزم براى توالى نس  موجودات  دیگر: مرگ

هاى بعد  باقى بماند، پس از مدت کوتاهى جمعیت کره زمین به حدّى خواهد رسید که دیگر مجال ظهور و ادامه حیات براى نسل

 (.760و  761ش، ص  0220)رضایی، « وجود نخواهد داشت.

های دینی نیز هر نفسی در این دنیا مرگ را خواهد چشید. طبق نظر عالمه طباطبائی در تفسیر المیزان ذیل آیه  براساس آموزه

سوره مبارکه انبیاء براى هر صاحب حیات مرگى حتمی وجود دارد، و بازگشتى به سوى خداى سبحان است، تا در آن  27

(. در چند جای دیگر قرآن نیز این حکم به طور صریح 116، ص 01ش، ج  0251بازگشت در باره او داورى شود )طباطبائی، 

اما نحوه چشیدن مرگ به دو گونه است: یا به (. 76، سوره دخان/75، سوره عنکبوت/027عمران/ بیان شده است )سوره آل

نیز  )علیه السالم(حضرت مهدی در نتیجه این امر برای  کنند صورت طبیعی و یا به صورت غیرطبیعی که از آن به شهادت یاد می

 تحقق خواهد یافت.

 را رد خواهیم کرد. )علیه السالم(زمانی قیامت و ممات حضرت  با توجه به دلیل نقلی یعنی روایات وارده از شیعه و سنی هم

صورت خواهد گرفت. از  )علیه السالم(رجعت ائمه  )علیه السالم(، با ادله نقلی و عقلی استداللاز نظر شیعه بعد از حضرت 

پردازیم و تنها نتیجه مسلم و قطعی  ای خواهد بود در این مقاله به اثبات این مسأله نمی آنجا که بحث پیرامون رجعت، بحث گسترده

رجعت خواهند  )علیه السالم(دهیم. از نظر شیعه، به دلیل آنکه ائمه  وجود رجعت در میان مذهب شیعه را مورد استناد قرار می

کند. در نتیجه بین رحلت یا شهادت  انتقال پیدا می)علیه السالم(حکومت به دیگر ائمه )علیه السالم(شت بعد از حضرت مهدی دا

تا برپایی قیامت فاصله زمانی است، حتی اگر این فاصله زمانی با توجه به بعضی از روایات شیعه در کمترین  )علیه السالم(حضرت 

 میزان خود باشد.

 های حدیثی معتبر خود به آن اشاره کرده است. به این فاصله زمانی اعتقاد دارد و در کتاب اهل سنت نیز
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لَا  یْرَ فِی الْعَیْشِ بَعْدَهُ، أَوْ قَالَ: ثُمَّعَنْ أَبِی سَعِیدٍ الخُدْرِیِّ قَالَ: فَیَکُونُ کَذَلِکَ سَبْعَ سِنِینَ أَوْ ثَمَانِ سِنِینَ أَوْ تِسْعَ سِنِینَ، ثُمَّ لَا خَ -

 ، مسند أبی سعید خدری(.00621، ح 010، ص 7ق، ج  0181خَیْرَ فِی الْحَیَاةِ بَعْدَهُ )احمد بن حنبل، 

گوید خیری بعد از او در زندگی نیست.  کند، به طوری که می اشاره می )علیه السالم(این روایت به وجود دنیا بعد از حضرت 

 کند. اشاره می )علیه السالم(مهدی  پس به زندگی کردن انسان در دوران فترت حضرت

)علیه در سخنى پیرامون امام مهدى  و اله( اهلل علیه )صلیابو داوود به سند خود از ام سلمه روایت کرده است که پیامبر -

 فرمود: السالم(

 (.1827، ح 28، ص 7ق، ج  0101فیلبث سَبع سِنینَ، ثمَّ یَتوفَّى وَ یصلَّى عَلیه المسلمُونَ )سجستانی، 

بر ایشان نماز  -به عقیده اهل سنت  -دنیا برقرار بوده و مسلمانان  )علیه السالم(کند که بعد از حضرت  این روایت ثابت می

 گذارند. می

 شود. در منابع اهل سنت نیز ثابت می)علیه السالم(با توجه به دو روایت یاد شده، وجود دنیا بعد از حضرت مهدی 

زمانی  با قیامت هم )علیه السالم(اند که پایان زندگی حضرت  طور کلی مسلمانان بر این عقیده در نتیجه شیعه و سنی یا به

 کند. نمی

تنها احتمال باقی مانده همان فرض اول  )علیه السالم(زمانی قیامت و ممات حضرت مهدی  با از بین رفتن احتمال عروج و هم

 رسند. است که ایشان یا رحلت کرده و یا به شهادت می

 

 )علیه السالم(. بررسی نقلی رحلت یا شهادت حضرت مهدی 2
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به صورت شهادت است  )علیهم السالم(چگونه خواهد بود؟ آیا مانند دیگر ائمه  )علیه السالم(در مورد امام زمان « موت»امر 

 یا به صورت مرگ طبیعی؟ در این باره روایات متعددی وجود دارد که برخی از آنان را بررسی خواهیم کرد.

 احادیثی که از مرگ طبیعی سخن به میان آورده، در هر دو مذهب شیعه و سنی دارای احادیث مختلفی است. 

 (.61أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً ثُمَّ یَمُوتُ مَوتاً. )متقی هندی، بی تا، باب دهم، ص  الم()علیه السعَنِ الزُّهرِی قَالَ: یَعِیشُ المهدی  -

یَمْکُثُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً بِبَیْتِ الْمَقْدِسِ، ثُمَّ یَمُوتُ )همان، باب  )علیه السالم(عَنْ سُلِیمانِ بنِ عِیسى قَالَ: بَلَغَنِی أَنَّ المهدی  -

 (.51یازدهم، ص 

 روایت کرده است: )علیهم السالم(از یکى از امامان معصوم  )ره(مه مجلسى عال

جَاءَ الْحُجَّةَ الْمَوْتُ فَیَکُونُ الَّذِی یُغَسِّلُهُ وَ یُکَفِّنُهُ وَ یُحَنِّطُهُ وَ  )علیه السالم(فَإِذَا اسْتَقَرَّتِ الْمَعْرِفَةُ فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ أَنَّهُ الْحُسَیْنُ 

 (.012، ح 11و  12، ص 72ق، ج  0112وَ لَا یَلِی الْوَصِیَّ إِلَّا الْوَصِیُّ )مجلسی،  )علیه السالم(یَلْحَدُهُ فِی حُفْرَتِهِ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ 

 توان آن را به معنای مرگ طبیعی در نظر گرفت. استفاده شده است که می« موت»از واژه  در همه این احادیث

شود و اهل سنت شهادت  پردازیم که تنها در اسناد و روایات وارده از شیعه دیده می حال به روایات مربوط به شهادت می

 را قبول ندارند. )علیه السالم(حضرت 

أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ یَمْلِکُهُ اثْنَا عَشَرَ إِمَاماً مِنْ وُلْدِ عَلِیٍّ وَ  قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمَا وَ اللَّهِ لَقَدْ عَهِدَ إِلَیْنَا رَسُولُ اللَّهِ  -

 (.01، ح 805، ص 85)همان، ج   فَاطِمَةَ مَا مِنَّا إِلَّا مَسْمُومٌ أَوْ مَقْتُولٌ

نج هجرى آمده نوشته على بن محمد خزاز قمى از علماى قرن چهار و پ« کفایه االثر»این روایت، به این صورت فقط در کتاب 

هاى  رسیم که: در کتاب آن را از کتاب یاد شده نقل کرده است. با بررسی این روایت به این مسأله می  و مرحوم عالمه مجلس)ره(

اند مجهول بوده و در هیچ یک از  افراد که در سند روایت آمدهپیش از این، به روایت مذکور اشاره نشده است. همچنین برخى از 
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 که هاى رجالى سخنى از آنها به میان نیامده است. در ادامه روایت نیز مطلبى آمده که با اعتقاد شیعه در تعارض است و آن این کتاب

است،  )علیه السالم(از نسل حضرت على  )علیهم السالم(سیزده نفر خواهد شد؛ چرا که شمار امامان  )علیهم السالم(تعداد امامان 

سیزده تن خواهد شد؛ بنابراین استناد به این روایت، براى ادعاى  )علیه السالم(آن حضرت  دوازده نفر ذکر شده است که با خود

 (.220ش، ص  0222ان، شهادت کافی نیست. )سلیمی

وَ اللَّهُ أَعلَمُ بِحَقیقَةِ ذلک. «. وَ اللَّهُ مَا مِنَّا إلَّا مَقتُولٌ شَهیدٌ»نقل شده است:  )علیه السالم(در حدیثی مرسل از امام صادق  -

 .(012، ح 028، ص 8ق، ج  0105)طبرسی، 

 وَ اللَّهِ مَا مِنَّا إِلَّا مَقْتُولٌ شَهِیدٌ.  یَقُولُ )علیه السالم(لْهَرَوِیِّ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا رُوِیَ عَنْ أَبِی الصَّلْتِ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ ا -

 (.2018، ح 727، ص 8ق، ج  0102)صدوق، 

 توان به آنها استناد کرد. شوند، پس نمی از آنجا که این دو حدیث سند کامل ندارند از احادیث مرسل محسوب می

خودش، با سند کامل ذکر کرده  «امالی»و « )علیه السالم(عیون االخبار رضا »روایت دوم را در دو کتاب  )ره(اما شیخ صدوق 

 است:

اشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الصَّلْتِ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَکِّلِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَ -

 0252؛ 2، ح 62، ص 8ش، ج  0256وَ اللَّهِ مَا مِنَّا إِلَّا مَقْتُولٌ شَهِیدٌ.)صدوق،  یَقُولُ )علیه السالم(صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ قَالَ: سَمِعْتُ الرِّضَا 

 (.1، ح 876ش، ص 

(، علی بن ابراهیم بن هاشم 871ق، ص  0188در سلسله سند، ناقالن حدیث به ترتیب محمد موسی بن المتوکل )عالمه حلی، 

باشند، پس  ( از افراد ثقه می061لت )همان، ص الم بن صالح ابو الصس( و عبد ال056ق، ص  0185ابو الحسن القمی )نجاشی، 

 حدیث دارای اعتبار سندی است.

 کند: روایتی دیگر نقل می )ره(در حدیثی دیگر شیخ صدوق 
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رِیِّ عَنْ أَبِی الصَّلْتِ الْهَرَوِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا حَدَّثَنَا تَمِیمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ الْقُرَشِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَا -

لَمْ یَقَعْ عَلَیْهِ السَّهْوُ فِی صَلَاتِهِ  )صلی اهلل علیه و اله و سلم(ةِ قَوْماً یَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِیَّ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ فِی سَوَادِ الْکُوفَ )علیه السالم(

ش،  0252ی وَ اللَّهِ لَمَقْتُولٌ بِالسَّمِّ )صدوق، مَقْتُولٌ وَ إِنِّ فَقَالَ کَذَبُوا لَعَنَهُمُ اللَّهُ إِنَّ الَّذِی لَا یَسْهُو هُوَ اللَّهُ الَّذِی ال إِلهَ إِلَّا هُوَ ... مَا مِنَّا إِلَّا

 (.7، ح  812، ص 8ج 

شود و دیگر نیازی به  در این روایت یکی از اصول مذهب شیعه نقض شده که به این جهت کل حدیث از اعتبار ساقط می

مطرح شده است. طرفداران سهو  سلم( )صلی اهلل علیه و اله وبررسی سلسله سند آن نیست. در ابتدای این روایت بحث سهو النبی 

عوذ باهلل(. اما شوند )ن در امور مختلف شریعت دچار سهو می )علیهم السالم(بر این باورند که ائمه  )صلی اهلل علیه و اله و سلم(النبی 

در کتاب  )ره(ید از عصمت کامل برخوردارند. شیخ مف )علیهم السالم(با توجه به باورهای اعتقادی شیعه تمامی چهارده معصوم 

صمت، آیات و روایات مستند و خود در باب عصمت به این مسأله پاسخ داده است. البته برای اثبات این ع« تصحیح االعتقاد»

کنیم که خداوند عز و جل به  پردازیم و تنها اشاره کوتاه به آیه تطهیر می ل وجود دارد که ما در این مقاله به بررسی آن نمیمستد

 عصمت این بزرگان را اعالم کرده است.طور صریح 

که شباهت کمی با « ما منا اال مقتول و إنی»شود که این روایت به دلیل وجود عبارت  گاهی در بعضی از مقاالت دیده می

ار قر )ره(شیخ صدوق « )علیه السالم(عیون االخبار رضا »در روایت قبل دارد و هر دو در کتاب « ما منا اال مقتول شهید»عبارت 

خورد که: حدیثی که ناقالن آن از محمد موسی  گونه رقم می آید و استدالل محققان این دارند، به صورت یک روایت به حساب می

شود، با وجود اینکه تمامی افراد سلسله سند موثق هستند، از اعتبار ساقط  ختم می )علیه السالم(بن المتوکل شروع و به امام رضا 

 شود. دیده می   )صلی اهلل علیه و اله و سلم(در ابتدای آن نظریه خطای سهو النبی  شود به این دلیل که می

 یابیم که:ی با کمی دقت و تأمل در م

در روایت اول و معتبر، سلسله سند با اسم محمد بن موسی بن المتوکل و در روایت دوم با نام تمیم بن عبد اهلل بن تمیم  -

 شود؛ قرشی آغاز می
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سلسله سند در حدیث اول نام علی بن ابراهیم بن هاشم آمده و در روایت دوم نام احمد بن علی بن االنصاری نفر دوم از  -

 ذکر شده است؛

 استفاده کرده است؛« مقتول»برد و در روایت دوم تنها از لفظ  نام می« مقتول شهید»در روایت اول ابا صلت از لفظ  -

صلی اهلل علیه و  تواند روایت دوم )سهو النبی آن است که ابتدای روایت اول نمیتفاوت شماره صفحه هر دو روایت حاکی از  -

 ( باشد.اله و سلم

ث را نفی کرد مگر زمانی توان حدی به نظر حقیر با توجه به صحیح بودن سلسله سند و موثق بودن افراد آن در روایت قبلی نمی

 و اهلل اعلم(در تضاد باشد. )است معارض با آن  که ا روایتیکه حدیث ب

هنوز به اثبات نرسیده است. زیرا در این  )علیه السالم(را بپذیریم، شهادت حضرت مهدی « مقتول شهید»اگر روایت معتبر 

رسند، در نتیجه  به شهادت می )علیهم السالم(روایت باید مشموالن مقتول شهید مشخص شود، تا برای مثال ثابت گردد که تمام ائمه 

 شود. را هم شامل می السالم()علیه حضرت مهدی 

برای پاسخ به این فرضیه باید به سراغ عالمان و صاحب نظران برویم. در این رابطه ما دو دیدگاه کامال متضاد با هم داریم که 

 توان هیچ کدام از آنها را رد کنیم. این دو دیدگاه به شرح ذیل است: نمی

 شهادت تمامی ائمه  -

شوند نه  کشته می دیدند که ائمه  ند و این امر حقیقت دارد. مردم در همان زمان خود به واقعا میبه شهادت رسید همه ائمه 

 (.082-080ش، ص  0250اینکه شک و شبهه و گمانی در کار باشد. )صدوق، 

  شهادت تعدادی از ائمه -
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با  و امام حسین  و امام حسن  ای که به طور قطع به ما رسیده و ثابت شده این است که امام علی  در اخبار وارده مسأله

نیز برای ما اثبات شده است. اما  تا امام رضا  مرگ غیر طبیعی از دنیا رفتند، یعنی آنها به قتل رسیدند. مسمویت امام باقر 

توانیم در این  نجا که به خاطر نبود اثبات شک در آن راه دارد، پس نمیشهادت سه امام دیگر برای ما ثابت نشده است. از آ

 (.028و  020ق، ص  0121موضوع به یقین برسیم. )مفید، 

آمده است و به طور صریح رحلت یا شهادت را مطرح « مقتول»یا « شهید»و « موت»در تمامی روایات ذکر شده عین لفظ 

 توان از آن برداشت کرد. پهلو بوده و هر دو صورت رحلت یا شهادت را می ورت دوکند. اما روایاتی وجود دارد که به ص می

 کند: نقل می از امام رضا  محمد بن یعقوب کلینی 

فِرَاشِهِ،   أَوْ مَاتَ عَلى  الْأَمْوَالُ إِلَّا اغْتِیلَلَیْهِ مَا مِنَّا أَحَدٌ اخْتَلَفَتْ إِلَیْهِ الْکُتُبُ، و أُشِیرَ إِلَیْهِ بِالْأَصَابِعِ، و سُئِلَ عَنِ الْمَسَائِلِ، و حُمِلَتْ إِ»

/ 107، ح 061و  062، ص 8ق، ج  0181)کلینی،  «.یَبْعَثَ اللَّهُ لِهذَا الْأَمْرِ غُلَاماً مِنَّا، خَفِیَّ الْوِلَادَةِ و الْمَنْشَا، غَیْرَ خَفِیٍّ فِی نَسَبِهِ  حَتّى

87) 

توان آن را به معنی مسموم شدن نیز  را همان مرگ طبیعی دانست و از جهتی دیگر می« ردندر بستر م»توان  می در این حدیث

توان هیچ کدام را بر دیگری ترجیح داد  اطالق کرد که در این صورت شهادت خواهد بود. پس هر دو احتمال وجود دارد و نمی

 مگر با استناد به روایات دیگر.

 

 دت حضرت مهدی. سعیده از طایفه بنی تمیم عامل شها3

 کند: در کتاب خود نقل می« الزام الناصب»علی حائری یزدی صاحب 
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فی أنصاره االثنین و السبعین الذین استشهدوا معه فی کربالء و مالئکة  فإذا مضى منها تسع و خمسون سنة خرج الحسین  -

النصر و الشعث الغبر الذین عند قبره فإذا تمّت السبعون السنة أتى الحجّة الموت فتقتله امرأة من بنی تمیم اسمها سعیدة و لها لحیة 

، ص 8. )یزدی حائری، ج  ولّى تجهیزه الحسین کلحیة الرجل بهاون صخر من فوق سطح و هو متجاوز فی الطریق فإذا مات ت

021.) 

تمیم که هم چون مردان ریش  رسد و زنى به نام سعیده، از طایفه بنى پس از هفت سال از حکومت او، زمان رحلتش فرا مى

رساند. پس از آن  را که در حال عبور از راهى است با انداختن هاونى سنگى از باالى پشت بام، به شهادت مى دارد آن حضرت 

 گیرد. را بر عهده مى کفن و دفن آن حضرت  امام حسین 

که آیا این  شود. اما نکته اینجا است تمیم ثابت می به دست یک زنی از طایفه بنی با توجه به این روایت کشته شدن امام زمان 

پرداخته و در  روایت از جهت سندیت صحیح است؟ روایت مذکور تنها روایتی است که به چگونگی نحوه شهادت حضرت مهدی 

هیچ کتاب دیگری این روایت وجود ندارد. این حدیث دارای دو اشکال بارز است. اولین اشکال آن نامشخص بودن ناقل حدیث 

یک معصوم برسد از آنجا که این معصوم ذکر نشده و مجهول است، از سند خوبی برخوردار  است. از جهت دیگر حتی اگر هم به

توان به آن استناد کرد. به خاطر نداشتن سند، این روایت را مرسل گویند که قابلیت اثبات تاریخی از آن برداشته  نیست و نمی

 (.720ش، ص  0221اقامه کرد. )صدر،  دت حضرت مهدی توان به عنوان دلیلی برای شها شود. در نتیجه این روایت را نمی می

توان به طور مسلم و قطع از نظر نقلی به این  با تمامی این روایاتی که ذکر شد هیچ کدام از اینها بر دیگر رجحان ندارد و نمی

 نتیجه رسید که امر شهادت یا رحلت حضرت اتفاق خواهد افتاد.

 دهیم. تا حد توان به آنان پاسخ می بررسی می پردازیم و ع به موضوعحال به بررسی چند شبهه راج

 

 . بررسی شبهات رحلت حضرت مهدی 4
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 تناقض شهادت با حکومت عدل جهانی حضرت مهدی  4-1

ها در زمان ظهور، چگونه امکان دارد که کسی مرتکب  و تزکیه نفس انسان با توجه به حکومت عدل جهانی حضرت مهدی 

 ترین ظلم است و در حکومت عدل ظلم معنا ندارد؟ گردد در حالی که این مسأله بزرگ قتل امام معصوم 

برای رسیدن به این موضوع ابتدا باید به مسأله جبر و اختیار بپردازیم تا به این نکته برسیم که انسان برای انتخاب خیر و شر 

یرا اگر جبری برای او باشد دیگر بهشت و جهنم معنا پیدا گونه جبری در هیچ جای زمان برای او وجود ندارد، ز مختار است و هیچ

 گردد. معنی می کند و برتری انسان که در برتری تقوا است، بی نمی

یکى از مسائلى که از دیرباز در میان متکلمین اسالمى مطرح بوده و هست مسأله مهم جبر و اختیار است. سؤال اینجا است که 

دهد چه کار خوب و چه کار بد مجبور است و هیچ اراده و اختیارى از خود ندارد؟ و یا ما  آیا بشر در کارهایی که انجام مى

 دهیم به اراده است؟ ها در افعال خود مختار هستیم و هر کارى که انجام مى انسان

 در این زمینه بطور کلى دو نظریه وجود دارد:

 گروهى از دانشمندان اسالمى طرفدار جبر هستند.  -0

  دیگر از متکلمین اسالمى که معتزله و امامیه باشند، طرفدار آزادى و اختیار هستند.گروه  -8

اگر هر کدام از ما به وجدان خود مراجعه کنیم و برخى از افعال را با برخى دیگر مقایسه کنیم فرق ما بین افعال با اختیار و غیر 

 یابیم. به عنوان مثال: آن را می

آمدن با سقوط از باال و با سر به زمین آمدن فرقى ندارد؟ آیا سقوط یک سنگ و خوردن بر مغز  یینپا پلهبا آیا از باالى پله 

 انسان با فرود آمدن مشت گره کرده و خوردن بر فرق سر یکسان است؟ آیا هر دو اینها جبر است؟
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اندیشد و راهى را  ها می  ر سر دوراهىتر، انسان همواره ب هرگز مساوى نیستند و به طور قطع با یکدیگر فرق دارند. از همه مهم

 کند، بهترین دلیل بر اختیار است. که انتخاب مى

  اینکه گوئى این کنم یا آن کنم
 

 )مولوی(  خود دلیل اختیار است اى صنم

وجود داشته شود؟ یا چرا باید قوانین جزائى و کیفرى  دهد مذمت می اگر جبر باشد پس چرا انسان بابت گناهانی که انجام می

 باشد؟ چرا شالق ؟ چرا اعدام؟ و...

 پردازیم. برای رسیدن به این موضوع ابتدا به دلیل عقلی آن می

 ما دو نوع فاعل داریم:

 کننده روشنائى است. فاعل بدون اختیار و اراده همانند آتش که بوجود آورنده حرارت و خورشید که ایجاد -

 خداوند و انسان.هاى مختار و با قصد همانند  فاعل -8

به فعل  هاى بدون اراده ما قبول نداریم که به فعل خود نیز علم دارد. برای مثال، آتش فاعل سوزاندن است ولى در مورد فاعل

 مورد تأکید همه است. خویش علمی ندارد و این

است. اما الزم نیست که علم هاى مختار ما قبول داریم که صدور فعل از فاعل مختار مستلزم علم به آن  ولی در مورد فاعل

داند که در مسیر قم به   تفصیلى به همه حرکات جزئی داشته باشد بلکه علم اجمالى کافى است. یعنى به طور مثال مسافر اجماال مى

تیجه داند. در ن تهران حرکات جزئی فراوانى وجود دارد اما اینکه نقطه به نقطه و لحظه به لحظه چه اتفاقی خواهد افتاد را نمی

 ها به بعضی از افعال مختار هستند و برخی دیگر در اختیار آنان نیست. انسان

 کنیم. حال با استدالل نقلى جبر و اختیار را ثابت می

 کنند که در ظاهر به جبر اشاره دارد. مانند: کسانی که به جبر اعتقاد دارند به آیاتی از قرآن استناد می



91 
 

 
 

 «سازید آفریده است. با اینکه خدا شما و آنچه را که بر مى( »16)صافات/  عْمَلُونَوَ اللَّهُ خَلَقَکُمْ وَ ما تَ -

 یعنى خدا شما را و اعمالتان را آفریده پس خالق و فاعل افعال ما خدا است.

دانشمندان شیعه کند و  اگر ما چندین آیه درباره جبر داریم در مقابل چندین برابر آیاتى داریم که از اختیار و آزادى صحبت می

 اند که عبارتند از: این آیات را به ده دسته تقسیم نموده

 دسته اوّل: نسبت دادن صریح خداوند به فاعل بودن انسان

 «  هر کسى در گرو دستاورد خویش است( »80)طور/   کُلُّ امْرِئٍ بِما کَسَبَ رَهِینٌ -

 ن به خاطر کفرشاندسته دوم: ستایش مؤمنان به خاطر ایمانشان و نکوهش کافرا

هر کس کار نیکى ( »061)انعام/  إِالَّ مِثْلَها وَ هُمْ ال یُظْلَمُون  جاءَ بِالسَّیِّئَةِ فَال یُجْزى  مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها وَ مَنْ -

 «ا نیابد و بر آنان ستم نرود[ خواهد داشت، و هر کس کار بدى بیاورد، جز مانند آن جز بیاورد، ده برابر آن ]پاداش

 دسته سوم: ظالم نبودن خداوند

 «همان کسى که هر چیزى را که آفریده است نیکو آفریده( »5)سجده/   ءٍ خَلَقَهُ الَّذِی أَحْسَنَ کُلَّ شَیْ -

 دسته چهارم: مالمت و سرزنش انسان به خاطر کفر و عصیان

 «چگونه خدا را منکرید؟( »82)بقره/   کَیْفَ تَکْفُرُونَ بِاللَّهِ -

 دسته پنجم: قدرت انتخاب انسان بر سر دو راهی 

 «پس هر که بخواهد بگرود و هر که بخواهد انکار کند( »81فَمَنْ شاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْیَکْفُرْ )کهف/  -

 ها  دسته ششم: دعوت به سوی نیکی
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 «و براى نیل به آمرزشى از پروردگار خود بشتابید( »022)آل عمران/   مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ  وَ سارِعُوا إِلى -

 دسته هفتم: تشویق انسان برای یاری خواستن از خداوند

 «  پرستیم تنها و بس، بجز تو نجوییم یارى ز کس تو را مى( »7)حمد/   إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاکَ نَسْتَعِینُ -

 اولی دسته هشتم: استغفار انبیاء برای ترک

 «گفتند: پروردگارا، ما بر خویشتن ستم کردیم( »82آدم و حوا گفتند: رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا )اعراف/  -

 دسته نهم: اعتراف گناهکاران به گناهشان و کافران به کفرشان

چه چیز شما را در آتش ]سَقَر[ درآورد؟ گویند: از ( »12و  18قالُوا لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّینَ )مدثر/  ما سَلَکَکُمْ فِی سَقَرَ  -

 « نمازگزاران نبودیم

 دسته دهم: حسرت کافران در روز قیامت

 «ارا، ما را بیرون بیاورآورند: پروردگ و آنان در آنجا فریاد برمى( »25وَ هُمْ یَصْطَرِخُونَ فِیها رَبَّنا أَخْرِجْنا )فاطر/  -

حال ما با دو دسته از آیات رو به رو هستیم که به حسب ظاهر با یکدیگر متعارضند. آیات دسته دوم بر آیات دسته اول از 

 جهاتى ترجیح دارند:

 شوند؛ آیات اختیار چندین برابر آیات جبر است در نتیجه بر آن مقدم مى -0

 مختار است نه مجبور؛  ت که بشر در افعال خویشوجدان انسان هم مؤید این معنا اس -8

 کند، زیرا در صورت مجبور بودن تکلیفی بر گردن آدمی نیست؛ تکلیف و مسئولیت هم اختیار را ثابت می -2

 ها و وعیدها نیز گویای آن است که بشر مختار باشد وگرنه مفهومى ندارد؛ وعده -1
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 کند؛ معنا پیدا می انذار و بشیر هم تنها در صورت اختیار بشر -7

 ثواب و عقاب و بهشت و جهنم هم نیاز به اختیار انسان دارد. -6

کنیم و مفسرین و متکلمین توجیهات بسیارى براى این  حال با این همه مرجحات ما با آیات دسته دوم، دسته اول را توجیه می

« کشاف»مراجعه نمود و از تفاسیر عامه به تفسیر « البیان مجمع»توان به تفسیر  آیات دارند که به عنوان نمونه از تفاسیر شیعه مى

 (.818-882ش، ص  0252زمخشرى که معتزلى است مراجعه کرد. )علی محمدی، 

با توجه به ادله عقلی و نقلی فراوانی که در زمینه جبر و اختیار وجود دارد انسان در هر زمانی مختار اعمال خویش است. 

کند مختار است تا بدین وسیله به اعمال او رسیدگی شود و تکلیف حساب و کتاب او مشخص  ی میمادامی که در این دنیا زندگ

 گردد. 

انسان به این دنیا آمده است تا با اختیار انتخاب اعمال، به درجات اخروی خود افزوده و یا از آنان بکاهد. اینکه اختیار ما در 

نتخاب نیکی مختار باشیم هیچگاه از درجه اخروی ما کاسته نخواهد شد و خیر و شر تا زمان ظهور باشد و از آن پس فقط در ا

ها در عالم حساب خداوند با میزان تقوا  شویم. از آنجا که درجه قبولی انسان همیشه یا سیر سعودی خواهیم داشت و یا متوقف می

(، 151ق، ص  0106نجامد )راغب اصفهانی، ا گیرد و تقوا در شریعت و دین یعنی خود نگهداری از آنچه که به گناه می صورت می

گونه اختیار به انتخاب شر نداشته باشد دیگر تقوا و درجه انسانی که در قرآن ذکر شده  اگر انسان تنها به سمت خوبی رود و هیچ

 چه معنایی خواهد داشت؟

 بپردازیم. توانیم به نبود تناقض بین شهادت و عدل حکومت حضرت مهدی  با مقدمه جبر و اختیار اکنون می

در مورد اینکه عدالت جهان با گناه سازگاری ندارد باید به این نکته توجه داشت که عدل را باید در مقابل ظلم در نظر بگیریم. 

در مقابل ظلمی است که انجام  ی فهمد. عدل جهانی حکومت حضرت مهد اگر ظلمی نباشد کسی معنای و مفهوم عدل را نمی

شود و در اجرای حکم  شود نه اینکه هیچ گناهی نباشد. عدل یعنی در دادگاه اسالمی حق درست و به صورت عادالنه بررسی  می

 گردد. بیند و حق کسی ضایع نمی ظلمی به دیگران نشود. اگر فردی دچار گناه شد مجازات مربوط به خود را به طور عادالنه می
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 نابودی شیطان 4-2

رود. ما  کشته اما این بدان معنا نیست که انسان دیگر به سمت گناه نمی طبق برخی از روایات شیطان به دست حضرت مهدی 

کنیم که با وجود چنین روایاتی باز هم رحلت  بر فرض پذیرفتن این روایات و به دور از بررسی سندی و روایی آن ثابت می

 شود. ثابت نمی حضرت 

شود که با نبود شیطان دیگر گناهی در  کشته خواهد شد، موضوعی مطرح می اگر بپذیریم که شیطان به دست حضرت مهدی 

شود. برای بررسی این فرضیه ابتدا باید ببینم که  به طور قطع شهادتی ندارند چون کسی به گناه آلوده نمی کار نیست و حضرت 

 ست؟های انحراف انسان به سمت گناه چی راه

انسان دو راه برای اغوا شدن و گناه کردن دارد: یکی راه شیطان است. البته این شیطان فقط منظور خود ابلیس به تنهایی نیست 

شود. پس اگر شیطان نابود شود انسان از این طریق به گناه  بلکه تمامی یاران شیطانی او اعم از جنس جن یا انس را شامل می

شود و همیشه با  گاه از او جدا نمی ها راه نیست. راه دوم نفس آدمی است که در درون او جا دارد و هیچشود ولی این تن آلوده نمی

گیرد. برای مثال یا به کار خوب  های مختلفی در مقابل امور مختلف می او قرین است. انسان یک نفس دارد اما این نفس حالت

  وَ ما أُبَرِّئُ نَفْسی»خواند که آن را نفس أماره خوانند. خداوند در آیه:  د فرا میکند که به آن نفس لوامه گویند یا به کار ب تشویق می

کنم، چرا که نفس قطعاً به  ( و من نفس خود را تبرئه نمى72إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِالَّ ما رَحِمَ رَبِّی إِنَّ رَبِّی غَفُورٌ رَحیمٌ )یوسف/ 

از نفس بد به عنوان نفس أماره یاد « کسى را که خدا رحم کند، زیرا پروردگار من آمرزنده مهربان است.کند، مگر  بدى امر مى

کند. اگر شیطانی در کار نباشد، نفس أماره برای به گناه کشیدن انسان کافی است.  کند و بندگان را به دوری از آن تشویق می می

 کند. تنها وسوسه کردن و تحریک این نفس معرفی می، قرآن نقش شیطان را سوره ابراهیم  88طبق آیه 
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انَ لِیَ عَلَیْکُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِالَّ أَنْ دَعَوْتُکُمْ وَ قالَ الشَّیْطانُ لَمَّا قُضِیَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَکُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ وَعَدْتُکُمْ فَأَخْلَفْتُکُمْ وَ ما ک»

إِنَّ الظَّالِمینَ لَهُمْ  وَ لُومُوا أَنْفُسَکُمْ ما أَنَا بِمُصْرِخِکُمْ وَ ما أَنْتُمْ بِمُصْرِخِیَّ إِنِّی کَفَرْتُ بِما أَشْرَکْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ  تَلُومُونیفَال   فَاسْتَجَبْتُمْ لی

 عَذابٌ أَلیمٌ

ا وعده داد وعده راست، و من به در حقیقت، خدا به شم»گوید:  [ شیطان مى و چون کار از کار گذشت ]و داورى صورت گرفت

شما وعده دادم و با شما خالف کردم، و مرا بر شما هیچ تسلطى نبود، جز اینکه شما را دعوت کردم و اجابتم نمودید. پس مرا 

ار مالمت نکنید و خود را مالمت کنید. من فریادرس شما نیستم و شما هم فریادرس من نیستید. من به آنچه پیش از این مرا ]در ک

 «. آرى! ستمکاران عذابى پردرد خواهند داشت«. دانستید کافرم خدا[ شریک مى

گوید خود انسان باید در هنگام گناه نفس خود را  کند و می کننده به بدی معرفی می در این آیه شیطان خود را تنها دعوت

 و منحرف شد. مالمت کند نه شیطان را زیرا این نفس، درخواست وسوسه و تحریک شیطان را پذیرفت

ت تواند عامل گناه باشد. این امر از آنجا پیدا است که با توجه به برخی از روایا به طور کلی خود نفس به جز وجود شیطان می

/ 6851، ح 221، ص 5، ج 0181تواند انسان را به گناه بکشاند )کلینی،  ل و زنجیر بوده و نمیشیطان در ماه مبارک رمضان در غ

ها به قتل و خونریزی و ... مشغولند. چگونه در ماه مبارک رمضان با اینکه در بند  بینیم که در ماه رمضان هم انسان ( اما ما می6

بودن شیطان وعده داده شده باز هم انسان گناهکار وجود دارد؟ پاسخ این سؤال تنها یک جواب دارد و آن اینکه در زمان نبود 

کشاند. در نتیجه شیطان این نفس را  حیوانی به نام نفس أماره دارد که انسان را به گناه میشیطان باز هم انسان در درون خود نفسی 

 کند ولی در نبود او هم انسان به خاطر داشتن نفس أماره عاری از گناه نیست. تحریک کرده و شرایط گناه را بهتر فراهم می

 

 تزکیه نفس 4-3
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د. تزکیه نفس یعنی پاک ننام گوید و آن را تزکیه نفس می ظهور سخن می مطلب بعدی اینکه روایات از پاکی انسان در زمان

رود و  گردد اما نفس أماره انسان از بین نمی ها. انسان نفسش پاک می ها و نه از بین رفتن منشأ آلودگی شدن نفس انسان از آلودگی

ند یا به گناه آلوده کند. وسیله به گناه افتادن تواند این پاکی نفس را حفظ ک همانطور که گذشت انسان قدرت اختیار دارد و می

 گردد. انسان هم همان نفس أماره می

شود و در جامعه کسی به  کسی به گناه آلوده نمی مطلب آخر اینکه اگر فرض کنیم در دوران حیات ظهور حضرت مهدی 

که در رابطه با قصاص مجرم است همگی بال دیگری ستم نکرده و همه نفس ها برای همیشه پاک شود، میزان زیادی از آیات قرآن 

ها در مورد او جاری شود. یعنی میزان قابل توجهی از قرآن حکمی دارد  گردد زیرا دیگر مجرمی نیست که این قصاص استفاده می

شابه به آن توان از آن استفاده کرد زیرا هیچ کس دیگر در شرایط تقریبا م گیری هم نمی شود. حتی برای عبرت که دیگر اجرا نمی

 هم قرار نخواهد گرفت تا حتی از آن پند گیرد.
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 گیری نتیجه

های عقلی و نقلی باز هم رحلت یا شهادت حضرت مهدی )علیه السالم( بر ما پوشیده است. این اتفاق  با توجه به تمامی دلیل

قطع آن را رد و یا اثبات کند و دلیل این مخفی تواند به طور  هم مانند برخی اتفاقات بعد از ظهور بر ما مخفی بوده و هیچ کس نمی

توان ثابت کرد که حضرت مهدی )علیه السالم( حتما یا به دلیل رحلت و یا  داند. اما با تمامی این ادله می بودن را تنها خدا می

هدی )علیه السالم( به رود. از آنجا که مانعی برای رحلت ایشان وجود ندارد ثابت کردیم که اگر حضرت م شهادت از این دنیا می

وسیله شهادت از دنیا بروند باز هم مانعی برای شهادت ایشان وجود ندارد زیرا که شهادت با عدل جهانی، تزکیه نفس و مرگ 

  شیطان منافاتی ندارد.
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 جعت، بازگشتی دوبارهر   

2نویسنده: فاطمه ظاهری دزفولی
   

 چکیده

ترین اهداف در  باشد، یکی از مهم مؤمنین به خدا می های ترین دغدغه برقراری کامل و جامع عدل و قسط که یکی از بزرگ

شرایط سخت، اعم از سیاسی، اجتماعی و...، در  های بسیاری در آرزوی رسیدن به کمال با وجود باشد. انسان موضوع رجعت می

آرزوی آن از این دنیا رخت بربستند و از آن سو نیز بسیاری از کافران بی آنکه در این دنیا سزای اعمال خود را قبل از روز قیامت 

ای، به  به زیر خاک رفتند. در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ،به مظلومین عالم کردند تهای زیادی که نسب بگیرند، با ظلم

اثبات اصل رجعت از سه اصل اساسی دین اسالم که شامل سنت )قرآن و روایات(، عقل و اجماع پرداخته شد و سپس به اهداف و 

ها  تا به امید حق تعالی با این بررسی کنندگان پرداخته است، ها و صفات رجعت د و در آخر به ویژگیای گردی یات آن اشارهخصوص

 دیگر مجالی برای ایجاد شبهه در مورد رجعت وجود نداشته باشد.

 : رجعت، تناسخکلید واژه

 مقدمه

ها به دنیای مادیست، با  شود، مسئله رجعت یا بازگشت انسان ترین مسائل اساسی که در عصر ظهور مطرح می یکی از مهم

کنند، اما هنوز در بین فرق مختلف  بسیاری بر زنده شدن مردگان و بازگشتشان به دنیا تأکید می های قرآنی وجود اینکه داستان

های مختلف، تنها شیعیان اعتقاد کامل به موضوع رجعت  اسالمی درباره اصل رجعت، اختالفات فراوانی وجود دارد. در میان فرقه

شمارند و به همین دلیل پیوسته این موضوع یکی از موضوعات  میدارند و رجعت را جزئی از اعتقادات دینی و اصول مذهب خود 

کالمی مورد اختالف شیعه و فرق دیگر اسالمی به خصوص اهل سنت بوده است. حتی در برخی موارد برخی از مذاهب رجعت را 

                                                           
8 ولیعصر)عجل اهلل تعالی فرجه شریف(، استاد راهنما سرکار خانم محرمیفاطمه ظاهری دزفولی، طلبه سطح دو، مدرسه علمیه حضرت  -  

fzmontazer@gmail.com 
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تحقیق بنیادی به بررسی رجعت و کنند. در این مقاله با روش  دانند و شیعیان را به دلیل اعتقاد به تناسخ متهم می با تناسخ یکی می

 تفاوت آن با تناسخ، خواهیم پرداخت.

 3رجعت -11

الفاظ مختلفی برای بیان این اصل اعتقادی در قرآن مجید و روایات اسالمی به کار رفته است، مانند: رجعت، ایاب، کره، رد، 

 مشهورتر است.« عترج»مشترکند ولی در میان همه این الفاظ لفظ « بازگشت»حشر که همه در معنای 

رجعت مصدر مره از ماده »آمده است: « لسان العرب»ه در است، چنانچ« یک بار بازگشت»نگر رجعت مصدر مره است و بیا

 «رجوع است.

رجوع به معنای بازگشت است و فالنی به رجعت ایمان دارد یعنی »آمده است: « رجعت»در توضیح واژه « اقرب الموارد»در 

 است.« یک بار بازگشت»در لغت به معنای « رجعت»پس واژه « دنیا پس از مرگ اعتقاد دارد.او به رجوع به 

 01معنای اصطالحی رجعت -12

ها عالوه بر معنای لغوی، در علوم مختلف در معنای گوناگون به کار رفته و با توجه به این معانی  رجعت همانند بسیاری از واژه

نامه دهخدا معانی اصطالحی مختلفی برای رجعت  حی از آن مورد بحث داشته باشیم. لغتتوانیم تصویر و شناخت صحی است که می

 کنیم: برشمرده است که به اختصار آنها را نقل می

 بازگردیدن مرد به سوی زن مطلقه خود در مدت قانونی و شرعی.اصطالح فقهی:  -18-0

الف توالی بروج و آن را رجوع و عکس نیز حرکتی غیر از حرکت کوکب متغیره به سوی خاصطالح نجومی:  -12-2

 نامند. می

رجوع و کال و نکال و مالل صاحب اعمال به سبب صدور فعل زشت از افعال، یا متکلم گفتاری اصطالح عرفانی:  -12-3

 سخیف از اقوال.

                                                           
9 6ای قائمیه اصفهان، ص  ر.ک: محمدرضا ضمیری، رجعت، مرکز تحقیقات یارانه -  

10 6-7ر.ک: همان، ص  -  
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ند که قوانین تطورات مندی جامعه و تاریخ معتقد شناسان به هنگام بحث از قانون برخی جامعهشناسی:  اصطالح جامعه -12-4

کند و همیشه این ادوار تکرار  تاریخی در همه جوامع مشترک است و تاریخ سه مرحله ربانی و قهرمانی و انسانی را طی می

 گویند.« رجعت»و « ادوار و اکوار»شوند و آنان این حرکت تاریخ را  می

بدان که رجعت در اینجا ]کالم[ همان »فرماید:  شیخ حر عاملی در بیان تعریف اصطالحی رجعت میاصطالح کالمی:  -12-7

جوید و همین معناست که مورد  حیات و زندگی بعد از مرگ و قبل از قیامت است و این معنا از لفظ رجعت به ذهن سبقت می

 «شود. تصریح علما بوده که از موارد به کارگیری آن و نیز از احادیث استفاده می

صطالحی رجعت نیست، زیرا مجرد زنده شدن بعد از مرگ و قبل از قیامت، نمایانگر معنای این تعریف بیانگر معنای کامل ا

ای از  کند که پس از مرگ زنده شدند، مثل جریان زنده شدن عده ای را بیان می اصطالحی رجعت نیست، زیرا قرآن ماجرای عده

است لحاظ نشده است، چرا که رجعت به معنای بازگشت به  خواستند خدا را ببینند و... روشن که می السالم( )علیهیاران حضرت موسی

 دنیا پس از مرگ است نه زنده شدن. به هر حال این تعریف گویای معنای اصطالحی رجعت نیست.

تعریف دیگر، تعریف شیخ مفید است که گویای معنای واقعی رجعت بوده و دارای نواقص تعریف نخست نیست. ایشان در تبیین 

خداوند گروهی از اموات را به همان صورتی که در گذشته بودند، به دنیا »نویسد:  )کالمی( رجعت چنین میمعنای اصطالحی 

کند و اهل باطل غلبه و نصرت داده و مظلومین را بر ظالمین و ستمگران  گرداند و گروهی را عزیز و گروه دیگر را ذلیل می برمی

 «رخ خواهد داد. اهلل تعالی فرجه الشریف( )عجلعصر دهد، این واقعه هنگام ظهور ولی غلبه می

 

 

 جایگاه رجعت در اعتقادات شیعه -13

شود و منظور از اصول دین هرگونه اعتقاد  بندی به اصول دین و فروع دین تقسیم می دانیم دین در یک تقسیم همانطور که می

وع دین منظور، احکام عملی است که وظایف شود و فر معتبر دینی است که مربوط به بینش و شناخت خدا و جهان و انسان می

ترین امور اعتقادی است که در  ترین و زیربنایی کند. به عبارت دیگر اصول دین، اساسی فردی و اجتماعی پیروان آن دین را بیان می
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از دین  موجب خروج -توحید، نبوت، معاد-ترین سواالت فکری انسانند که انکار هر یک از سه اصل  حقیقت پاسخی به روشن

 شود. می

های  ها و تلقیات مختلفی از دستورات و پیام اما گاهی پیروان یک مکتب که در اصول بنیادی دین با یکدیگر مشترکند، برداشت

گویند که  می« اصول مذهب»شود. این طرز تفکر خاص از مکتب را،  های مختلفی در دین می دینی دارند که موجب پیدایش روش

 شود. شود، بلکه موجب خروج از آن طرز تفکر می وجب خروج از دین نمیعدم اعتقاد به آن م

 اعتقاد به رجعت از اصول دین نیست، بلکه از اصول مذهب امامیه است، به طوری که اعتقاد به اصل رجعت ضروری است.

موجب خروج از جرگه ای در آن نیست و عدم اعتقاد به آن  اصل رجعت حق است و شبهه»گوید:  مرحوم شبر در این باره می

شود، چرا که رجعت از امور ضروری مذهب شیعه بوده است. روایاتی که در مورد صراط و میزان و غیر آن دو  مؤمنان و شیعیان می

 «تر از روایات رجعت نیست. به دست ما رسیده است، از جهت تعداد و نیز صحت مدارک و وضوح داللت، افزون

 کنند که ایمان به رجعت به طور کلی واجب و الزم است. مطلب اشاره میآنگاه ایشان در ادامه به این 

نتیجه آنکه مسئله رجعت از ضروریات مذهب تشیع است که اعتقاد به آن ضروری است، ولی باید توجه داشت که اعتقاد به آن 

 00در رتبه اعتقاد به توحید، نبوت و معاد نیست.

 

 رابطه رجعت با بعضی از امور اعتقادی -14

 رجعت و معاد -14-1

کنند که اعتقاد به رجعت مستلزم بطالن معاد خواهد  به خاطر شباهت فراوان بین رجعت و معاد، برخی از اهل سنت گمان می

 شد، زیرا وقتی که در رجعت مؤمنان به پاداش و کافران به سزای عمل خویش برسند، نیازی به معاد نخواهد بود.

 اند از: ها عبارت ت و معاد وجود دارد، به راحتى پاسخ این اشکال داده خواهد شد. این تفاوتهایى که بین رجع با ذکر تفاوت

که معاد زنده شدن جمیع مردگان در  اى خاص است، در حالى ، مربوط به همه مردگان نیست، بلکه مخصوص عده . رجعت0

 باشد. روز قیامت مى

                                                           
11 8-9، ص 1778فرجه شریف(، تهران،  ر.ک: محمدرضا ضمیری، رجعت یا بازگشت به جهان، انتشارات موعود عصر)عجل اهلل تعالی -  
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پذیرد، در حالى که قیامت و معاد در زمانى معیّن و در جهانى دیگر  ى. رجعت، پیش از قیام قیامت و در همین دنیا صورت م8

 است.

کنندگان، محدود بوده و دوام ندارد، ولى زندگى بعد از قیامت، هم براى اهل بهشت و هم براى دوزخیان  . زندگى رجعت2

 جاودانه خواهد بود.

در این است که هنگامه معاد درب توبه به روی همگان های رجعت و معاد  توان گفت یکی دیگر از تفاوت به نظر اینجانب می

 ها به پایان نرسیده است. گردد؛ اما در رجعت درب توبه باز است و فرصت بسته می

توان گفت رجعت به نوعى در راستاى تکامل مؤمنان محض و تحمیل کیفرهاى دنیوى براى کافران محض به شمار  بنابراین، مى

به علت وجود موانعى از رسیدن به آن  اند، ولى ان خالص که زمینه رسیدن به کماالت واال را داشتهآید؛ یعنى گروهى از مؤمن مى

کنند و افزون بر شاهد بودن برپایى حکومت حق، خود نیز در آن نقش  اند، در زمان رجعت این سیر را کامل مى محروم مانده

 08رسند. اند، در همین دنیا به کیفرهاى دنیوى خود مى ور شده خواهند داشت و در مقابل، گروهى که در کفر محض غوطه

 رجعت و ظهور -14-2

شان در این است  افتند، اما تفاوت وجه اشتراک بین رجعت و ظهور این است که هر دو در آخرالزمان و قبل از قیامت اتفاق می

سازد و این همان ظهور  النی، آشکار میهای ظلم و ایجاد عدالت، ولی خویش را پس از غیبتی طو که خداوند برای برچیدن ریشه

است. اما رجعت آن است که در هنگام ظهور برای یاری حضرتش و نیز استمرار حاکمیت حق بعد از برقراری عدالت، خداوند 

واقعه نباید گرداند تا برای یاری وی بشتابند. نزدیکی زمان اتفاق این دو  اند را به دنیا بازمی گروهی از مؤمنان را که از دنیا رفته

 02موجب شود که آنها را یکی تلقی کنیم.

 رجعت در طول تاریخ -17

دهد رجعت تنها در آخرالزمان اتفاق  های بسیاری در مورد پیامبران وجود دارد که نشان می با بررسی آیات قرآن، داستان

 پردازیم: آن میافتد بلکه در گذشته نیز این اتفاق به دفعات رخ داده است که به چند نمونه از  نمی

                                                           
12 181-186، ص 1787ر.ک: خدامراد سلیمیان، بازگشت به دنیا در پایان تاریخ، بوستان کتاب قم )انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم(، قم،  -  

17 11ر.ک: محمدرضا ضمیری، رجعت یا بازگشت به جهان، ص  -  
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 بَعْدِ مَوْتِکُمْ لَعَلَّکُمْ لَنْ نُؤْمِنَ لَکَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْکُمُ الصَّاعِقَةُ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ * ثُمَّ بَعَثْناکُمْ مِنْ  وَ إِذْ قُلْتُمْ یا مُوسى -

01تَشْکُرُون
 

را آشکار ببینیم در نتیجه صاعقه شما را بگرفت در حالی که خود تماشا  و چون گفتید: ای موسی ترا باور نکنیم تا خدا»

 «کردید * آنگاه شما را از پس مرگتان زنده کردیم، شاید سپاس بدارید می

وَ یُرِیکُمْ آیاتِهِ   ضِها کَذلِکَ یُحْیِ اللَّهُ الْمَوْتىوَ إِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِیها وَ اللَّهُ مُخْرِجٌ ما کُنْتُمْ تَکْتُمُونَ * فَقُلْنا اضْرِبُوهُ بِبَعْ -

 07لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ

ای از گاو  داشتید آشکار کرد * گفتیم پاره کردید و خدا آنچه را نهان می و چون کسی را کشته بودید و درباره او کشمکش می»

 «نمایاند، شاید تعقل کنید های قدرت خویش به شما می کند و نشانه را به کشته بزنید، خدا مردگان را چنین زنده می

حْیاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَ أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ خَرَجُوا مِنْ دِیارِهِمْ وَ هُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَ -

 06 یَشْکُرُونَلکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ ال

مگر داستان آنان که هزاران نفر بودند و از بیم مرگ از دیار خویش بیرون شدند نشنیدی که خدا به ایشان گفته بمیرید، آنگاه »

 «کنند شان کرد که خدا بر مردم کریم است، ولی بیشتر مردم سپاسگزاری نمی زنده

 عُرُوشِها قالَ أَنَّى یُحْیِی هذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِها فَأَماتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قالَ کَمْ لَبِثْتَ  ةٌ عَلىقَرْیَةٍ وَ هِیَ خاوِیَ  أَوْ کَالَّذِی مَرَّ عَلى -

حِمارِکَ وَ لِنَجْعَلَکَ آیَةً لِلنَّاسِ وَ   نَّهْ وَ انْظُرْ إِلىطَعامِکَ وَ شَرابِکَ لَمْ یَتَسَ  قالَ لَبِثْتُ یَوْماً أَوْ بَعْضَ یَوْمٍ قالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عامٍ فَانْظُرْ إِلى

 05ءٍ قَدِیرٌ کُلِّ شَیْ  انْظُرْ إِلَى الْعِظامِ کَیْفَ نُنْشِزُها ثُمَّ نَکْسُوها لَحْماً فَلَمَّا تَبَیَّنَ لَهُ قالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلى

با وجود بناهایى که داشت از سکنه خالى بود، از خود پرسید خدا چگونه مردم اى گذر کرد که  یا مثل آن مردى که بر دهکده»

اش کرد و پرسید چه مدتى مکث کردى؟ گفت: یک روز و  کند پس خدا او را صد سال بمیرانید، آن گاه زنده این دهکده را زنده مى

نوشیدنى خویش بنگر که طعمش در این صد یا قسمتى از یک روز خداوند فرمود: )نه( بلکه صد سال مکث کردى، به خوردنى و 

                                                           
14 11-16سوره بقره، آیات  -  

11 72-77ره، آیات سوره بق -  

16 247سوره بقره، آیه  -  

17 219سوره بقره، آیه  -  
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سال دگرگون نشده و به دراز گوش خویش بنگر، )ما از این کارها منظورها داریم یکى این است که( تو را آیتى و عبرتى براى 

ر او روشن شد پوشانیم همین که ب انگیزانیم و سپس آنها را با گوشت مى ها را بنگر که چگونه آنان را برمى مردم قرار دهیم استخوان

در مورد این آیه و شخصی که مثل « دانم که خدا به همه چیز توانا است که صد سال است مرده و اینک دوباره زنده شده گفت: مى

ای صالح و یا  او در این آیه آمده است در تفسیر المیزان نام خاصی برده نشده است، بلکه اشاره به این موضوع شده است که بنده

، زیرا خدا با او سخن گفته است. اما در تفسیر نور ذیل این آیه آمده است، در تفاسیر و برخی روایات آمده 02است پیامبری بوده

 01بوده است.« عزیر»است که نام این شخص 

لِیَطْمَئِنَّ قَلْبِی قالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّیْرِ فَصُرْهُنَّ وَ لکِنْ   قالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلى  وَ إِذْ قالَ إِبْراهِیمُ رَبِّ أَرِنِی کَیْفَ تُحْیِ الْمَوْتى -

 81کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ یَأْتِینَکَ سَعْیاً وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیم  إِلَیْکَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلى

کنى؟ فرمود مگر ایمان ندارى؟  را نشانم بده که چگونه مردگان را زنده مىو بیاد آور آن زمان را که ابراهیم گفت: پروردگا»

خواهم قلبم آرامش یابد، فرمود: پس چهار مرغ بگیر و قطعه قطعه کن و هر قسمتى از آن را بر سر کوهى  عرض کرد، چرا! ولى مى

بدان که خدا مقتدرى شکست ناپذیر و محکم کار آیند و  بگذار آن گاه یک یک آنها را صدا بزن، خواهى دید که با شتاب نزد تو مى

 «است

نْفُخُ فِیهِ فَیَکُونُ طَیْراً بِإِذْنِ اللَّهِ وَ بَنِی إِسْرائِیلَ أَنِّی قَدْ جِئْتُکُمْ بِآیَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ أَنِّی أَخْلُقُ لَکُمْ مِنَ الطِّینِ کَهَیْئَةِ الطَّیْرِ فَأَ  وَ رَسُوالً إِلى -

تُمْ مُؤْمِنِینَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ أُنَبِّئُکُمْ بِما تَأْکُلُونَ وَ ما تَدَّخِرُونَ فِی بُیُوتِکُمْ إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیَةً لَکُمْ إِنْ کُنْ  أَکْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ وَ أُحْیِ الْمَوْتىأُبْرِئُ الْ

80 

اى از ناحیه پروردگارتان،  به سوى شما آمدم با معجزه اى است به سوى بنى اسرائیل، و به این پیام که من در حالى که فرستاده»

شود و نیز کور  دمم بالدرنگ و به اذن خدا مرغى مى سازم، سپس در آن مى و آن این است که از گل برایتان چیزى به شکل مرغ مى

                                                           
 111، ص 2،  ج 1774، قم،  جامعه مدرسین حوزه علمیه قم )دفتر انتشارات اسالمى( ر.ک: محمدحسین طباطبایی، تفسیر المیزان، -18

 414، ص 1جلد ، 1788، تهران،  هایى از قرآن مرکز فرهنگى درسر.ک: محسن قرائتی، تفسیر نور،  -19

20 260سوره بقره، آیه  -  

21 49عمران، آیه  سوره آل -  
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دهم. و در این  اید خبر مى ره کردههایتان ذخی کنم، و بدانچه در خانه دهم و مرده را به اذن خدا زنده مى مادر زاد و برص را شفا مى

 «اى است براى شما، اگر مؤمن باشید )معجزات( آیت و نشانه

نِینَ فَضَرَبْنا عَلَى آذانِهِمْ فِی الْکَهْفِ سِإِذْ أَوَى الْفِتْیَةُ إِلَى الْکَهْفِ فَقالُوا رَبَّنا آتِنا مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَةً وَ هَیِّئْ لَنا مِنْ أَمْرِنا رَشَداً *  -

 88لِما لَبِثُوا أَمَداً   عَدَداً * ثُمَّ بَعَثْناهُمْ لِنَعْلَمَ أَیُّ الْحِزْبَیْنِ أَحْصى

وقتى آن جوانان به غار رفتند و گفتند: پروردگارا ما را از نزد خویش رحمتى عطا کن و براى ما در کارمان صوابى مهیا فرما »

دیم * آن گاه بیدارشان کردیم تا بدانیم کدام یک از دو دسته مدتى را که درنگ هاى معدود به خوابشان بر * پس در آن غار سال

 «شمارند اند بهتر مى کرده

شود که گاه خداوند به طور مستقیم و در برخی موارد به وسیله یکی از بندگان صالح خود،  در آخر به این نکته اشاره می

 ی به آن اشاره شد.های مختلف قرآن کرد که در داستان مردگان را زنده می

 اثبات رجعت با محوریت منابع اسالم -16

 شود که برای اثبات رجعت باید به آنها رجوع کرد. منابع اسالم به سه دسته سنت، عقل و اجماع تقسیم می

 اثبات رجعت از دیدگاه سنت -16-1

رجعت به این دو منبع اصلی اسالم شود، قرآن و احادیث. حال برای اثبات  سنت در اصل شامل دو موضوع کلی و اساسی می

 کنیم. رجوع می

 الف( اثبات رجعت از دیدگاه قرآن

شوند، ما به بررسی دو نمونه آن  از میان آیات متعددی که در کتب مختلف به عنوان آیات اثبات رجعت در آخرالزمان مطرح می

 خواهیم پرداخت.

 82(22مِمَّنْ یُکَذِّبُ بِآیاتِنا فَهُمْ یُوزَعُونَ )وَ یَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ کُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً  -

                                                           
22 10-12سوره کهف، آیات  -  

 «اند محشور کنیم و ردیف شوند. هاى ما را دروغ شمرده اى از آنها را که آیه )به خاطر بیاور( روزى را که از هر امتى دسته: »87سوره نمل، آیه  -27
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شود که روزی فراخواهد رسید که از هر قوم و  از مجموع آیه چنین استفاده می»در تفسیر نمونه ذیل این آیه آمده است: 

 سازد. شان آماده می کند و آنها را برای مجازات و کیفر اعمال جمعیتی خداوند گروهی را محشور می

از بزرگان این آیه را اشاره به مسئله رجعت و یا بازگشت گروهی از بدکاران و نیکوکاران به همین دنیا در آستانه  بسیاری

صحیح نیست، زیرا در قیامت « من کل امه فوجاً»دانند، چرا که اگر اشاره به خود رستاخیز و قیامت باشد، تعبیر به  رستاخیز می

 81«شوند. همه محشور می

 87 خُرُوجٍ مِنْ سَبِیل  نا أَمَتَّنَا اثْنَتَیْنِ وَ أَحْیَیْتَنَا اثْنَتَیْنِ فَاعْتَرَفْنا بِذُنُوبِنا فَهَلْ إِلىقالُوا رَبَّ -

در این آیه، منظور از میراندن اول، همان پایان عمر دنیوی انسان به هنگام مرگ اوست. در نتیجه احیای اول، هنگام رجعت 

گرداند. میراندن دوم نیز همان دنیای پس از رجعت است و زنده کردن دوم،  کند و به دنیا برمی می ای را زنده است که خداوند عده

 هاست. در قیامت و به هنگام زنده شدن همه انسان

به استناد روایتی از امام « تفسیر قمی»نیز در « علی بن ابراهیم»اند.  شیخ حر عاملی و عالمه مجلسی همین وجه را پذیرفته

 86این آیه را درباره رجعت دانسته است. السالم( ه)علیصادق

شود که آیا ممکن است شخصی قرآن را به عنوان کتاب آسمانی بپذیرد ولی آیات متعدد راجع به  حال این سوال مطرح می

 رجعت را انکار کند؟

 ب( اثبات رجعت از دیدگاه روایات

نقل السالم(  )علیهمبیت ت زیادی است که از جمعی از ثقات از ائمه اهلروایا»دارد:  سوره نمل بیان می 22در تفسیر نمونه ذیل آیه 

آوری کرده  شده است و از آنجا که بحث ما گنجایش نقل آنها را ندارد کافی است آماری را که مرحوم عالمه مجلسی از آن جمع

ایمان داشته باشد و احادیث متواتر رجعت را السالم(  )علیهاست، بازگو کنیم. او می گوید: چگونه ممکن است کسی به صدق گفتار ائمه

 نپذیرد؟

                                                           
 149، ص 11ج  ،1771انتشارات دارالکتب اإلسالمیه، تهران، ر.ک: ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه،  -24

 «کنیم حال آیا راهى براى بیرون شدن از آتش هست؟ گویند پروردگارا تو ما را دو بار میراندى و دو نوبت زنده کردى اینك به گناهان خود اعتراف مى مى: »11سوره غافر، آیه  -21

26 41، ص 1792دین، موسسه فرهنگی هنری مشعر، تهران،  ر.ک: غالمرضا مغیثی، رجعت از نگاه عقل و -  
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رسد که چهل و چند نفر از راویان ثقات و علمای اعالم، در بیش از  احادیث صریحی که شمار آن به حدود دویست حدیث می

 85«اند... اگر این احادیث متواتر نباشد چه حدیثی متواتر است؟ پنجاه کتاب آورده

احادیث بسیاری درباره رجعت آمده است که به چند  82«)عجل اهلل فرجه شریف(دارالسالم در احواالت حضرت مهدی »در کتاب 

 نمونه از آن اشاره می کنیم:

که السالم(  )علیهبه سند متصل از امام صادق« مختصر بصائر»شاگرد شهید در کتاب « شیخ حسن بن سلمان»عالمه مجلسى،  -

 «باشد.السالم(  )علیهکند حسین بن على خیزد و به دنیا رجوع مى شود و برمى که قبرش شکافته مى اول کسى»فرمودند: ایشان 

 «گردند بعد از این، به دنیا برمیالسالم(  )علیهو على )صلى اللّه علیه و آله(رسول خدا»فرمودند: السالم(  )علیه، امام باقر«بکیر بن اعین» -

نیست احدى از مؤمنین »فرمودند: السالم(  )علیهامام صادق 81،«یَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ کُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً»  در تفسیر این آیه ،«محمد بن طیار» -

که خود مرده باشد مگر اینکه به  که کشته شود مگر اینکه به دنیا برگردد و زندگى کند تا آنکه خود بمیرد، و نیست از ایشان کسى

 «کشته شود دنیا برگردد تا آنکه

کنند؟ عرض کردم: آرى. فرمود: در قرآن  آیا اهل عراق رجعت را انکار مى»فرمودند: السالم(  )علیهباقر  ، امام«ابى بصیر» -

 «.21اید این آیه را که فرموده: وَ یَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ کُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً نخوانده

 ه است:آمد 20«بازگشت به دنیا در پایان تاریخ»باز در کتاب 

 «از ما نیست کسی که ایمان به بازگشت ما نداشته باشد.»می فرمایند: السالم(  )علیهامام صادق -

در السالم(  )علیهکند که او به سند معتبر از مفضل نقل کرد که گفت حضرت صادق عالمه مجلسى، از حسن بن سلیمان نقل مى -

و صدیق اکبر امیرمؤمنان و  )صلى اللّه علیه و آله(که سید اکبر محمد رسول اهلل اى مفضل، و اللّه»هاى او فرمود:  جواب بعضى از پرسش

 «همگى زنده خواهند شد.السالم(  )علیهمفاطمه و حسن مجتبى و حسین و جمیع ائمه هدى

                                                           
27 118-119، ص 11ر.ک: ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج  -  

 621ص  ،1784)عجل اهلل تعالی فرجه شریف(، انتشارات مسجد مقدس جمکران، قم،  دارالسالم در احواالت حضرت مهدىر.ک: محمود بن جعفر عراقی،  -28

29 87سوره نمل، آیه  -  

70 همان -  

71 211-216ر.ک: خدامراد سلیمیان، بازگشت به دنیا در پایان تاریخ، ص  -  
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فَرَضَ عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لَرادُّکَ إِنَّ الَّذِی »درباره قول خداوند السالم(  )علیهدر تفسیر قمى با ذکر سند، از ابو خالد کابلى از امام سجاد -

 «گردند. به سوى شما باز مىالسالم(  )علیهمو ائمه معصومانالسالم(  )علیهو امیرمؤمنان على )صلى اللّه علیه و آله(پیامبرتان»فرمودند:  28،«مَعادٍ  إِلى

همانا رجعت حق است. در »در پاسخ سوال مأمون در مورد رجعت فرمودند:  السالم( )علیهامام رضا»در بحاراالنوار آمده است:  -

های  فرمودند: آنچه برای امت)صلی اهلل علیه و آله( های گذشته بوده است و قرآن نیز در مورد آن سخن گفته است و رسول خدا امت

 22«گذشته اتفاق افتاده است، برای امت من نیز بدون کم و کاست واقع خواهد شد.

 اثبات رجعت از دیدگاه عقل -16-2

 کنیم: براى اثبات امکان رجعت، به برخى از دالیل عقلى اشاره مى

 . ضرورت تداوم راه مصلحان تقریر دلیل:0

اجتماعى در سطح جامعه بشرى است به جانشینانى نیاز دارد که  -هر فرد مصلحى که در صدد برپایى انقالب بزرگ فرهنگى -

احتیاج است تا این السالم(  )علیهمبه امامانى معصوم )صلى اللّه علیه و آله(ین و تطبیق نمایند. به همین دلیل بعد از پیامبراصول ترسیمى او را تبی

 خأل جبران شود.

تا روز قیامت دوازده نفر، و همه آنان از  )صلى اللّه علیه و آله(طبق نصوص متواتره نزد شیعه و اهل سنت، امامان بعد از پیامبر -

 اند. شقری

کننده به  کننده جهانى است که با هدف برپایى حکومت عدل توحیدى، قیام ترین قیام بزرگ )عجل اهلل تعالی فرجه شریف(امام زمان -

 امرى جدید است.

تعالی )عجل اهلل دهنده آن راهى باشند که شخص امام زمان کننده و ادامه دهنده و تبیین امر جدید احتیاج به اشخاصى دارد که تطبیق -

 به آن حکومت، آورده است. فرجه شریف(

                                                           
72 81آیه  ،قصصسوره  -  

 41، حدیث 19، ص 17ج  ق،1407، بیروت،  مجلسی، بحاراالنوار، انتشارات دار إحیاء التراث العربی  ر.ک: محمد باقر -77
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دهنده راه و مرام  افرادى معصوم رجعت کنند تا ادامه )عجل اهلل تعالی فرجه شریف(امام زمانکند که بعد از  نتیجه آنکه، ضرورت اقتضا مى

حضرت عصر جدیدى آغاز  کننده آن باشند، خصوصا با درنظر گرفتن این نکته که با ظهور آن دهنده و تبیین آن حضرت و تطبیق

 خواهد شد.

 

 : تقریر دلیل« حکم االمثال». قاعده 8

 الف( رجعت در عالم مادى، بطور کلى به معاد، بعث و حیات جدید در روز قیامت شباهت دارد.

ن کس در آ زنده شدن بعد از مرگ و رجوع به دنیا از امورى است که مقدور خداوند متعال است، که هیچ»گوید:  آلوسى مى

 «شک و شبهه ندارد، و تنها بحث در وقوع آن است.

باشد، یعنی امورى که مانند یکدیگرند در  چنین مى« حکم االمثال»الوقوع است، پس رجعت نیز به دلیل قاعده  ب( معاد ممکن

 جایز بودن یا نبودن یکسانند.

 21در نتیجه رجعت از جنبه عقلى ممکن است.

 اثبات رجعت از دیدگاه اجماع -16-3

 نماییم: اى از آنان توجه مى اند که براى نمونه به گفتار عده علماى بزرگ شیعه مطالب فراوانى در اعتقاد به رجعت بیان نموده

رجعت تنها با اخبار ثابت نمیشود تا »نویسد:  دانشمند بزرگ شیعه، امین االسالم طبرسى، ضمن بحث درباره رجعت چنین مى -

 27«ع شیعه امامیه بر آن است و اخبار هم مؤید اجماع است.قابل تأویل باشند. بلکه اجما

بدان که از جمله اجماعیات شیعه بلکه »نویسد:  محدث عالى مقام شیعه مرحوم علّامه مجلسى درباره رجعت چنین مى -

 26«ضروریات مذهب حق فرقه محقه، حقیت رجعت است.

                                                           
74 97-100، ص 1786جمکران، قم، اصغر رضوانی، غیبت کبری، انتشارات مسجد مقدس  ر.ک: علی -  

 146، ص 18تا، ج  البیان، ترجمه حسین نوری همدانی، انتشارات فراهانی، بی طبرسی، تفسیر مجمع  فضل بن حسنر.ک:  -71

76 771، ص 2تا، ج  ر.ک: محمد باقر مجلسی، حق الیقین، انتشارات کتاب فروشی علمیه اسالمیه، تهران، بی -  
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عقاید مخصوص بامامیه است که بر آن اتفاق دارند، اخبار از   رجعت موضوع» فرمایند: مرحوم کلینی در خصوص رجعت می -

 25.«در این باره متواتر است و برخى از آیات قرآن هم بر آن داللت دارد

اعتقاد ما در باب رجعت اینست که برگشتن بدنیا حق »فرماید:  چنین مى )رضوان اللّه تعالى(رئیس المحدثین، شیخ صدوق -

 22.« است

و اجماع امامیه  -متجاوز از تواتر  بلکه -هاى متواتر بصریح آیات بسیار و حدیث  حقانیت رجعت»د: گوی شیخ حر عاملی می -

 21«ثابت است، تا آنجا که ما احدى از علماى امامیه را سراغ نداریم که رجعت را انکار کرده باشد.

یکى از متأخرین بنام حسن بن »فرماید:  مفسر بزرگ اسالمى، شیخ طوسى، ضمن تأیید بحث رجعت در تفسیر تبیان مى -

سلیمان بن خالد قمى کتابى در مورد رجعت نوشته که در آن گفته است: رجعت از مسائلى است که همه علماى ما، بلکه همه 

 11«اند و گروهى از بزرگان چون شیخ مفید و سید مرتضى بر آن ادعاى اجماع نموده است. شیعیان بر آن اجماع کرده

رجعت اجماعى ملت اسالم و فرقه امامیه است و چهل نفر از علماى »فرماید:  برجسته شیخ مفید مىسید مرتضى شاگرد  -

 10«شده است.  متقدمین درباره رجعت تألیف و تحقیق دارند که اسامى آنها در شرح زیارت جامعه نوشته

 هدف و فلسفه رجعت -15

 ها چیست؟ که هدف از رجعت قبل از رستاخیز عمومى انسانشود این است  ترین سؤالى که در برابر این عقیده مطرح مى مهم

 اوج تکامل و شقاوت -15-1

العملى  شود این موضوع جنبه همگانى ندارد، بلکه اختصاص به مؤمنان صالح با توجه به آنچه از روایات اسالمى استفاده مى

تمگرى که در مرحله منحطى از کفر و ظلم قرار دارد که در یک مرحله عالى از ایمان قرار دارند، و همچنین کفار و طاغیان س

                                                           
77 71، ص 2تا، ج  ، تهران، بی کتاب فروشى علمیه اسالمیهکلینی، اصول کافی، ترجمه مصطفوی، انتشارات   محمد بن یعقوبر.ک:  -  

78 77تا، ص  ر.ک: محمد بن علی ابن بابویه، اعتقادات االمامیه، ترجمه حسنی، انتشارات اسالمیه، تهران، بی -  

79 406-407تا،  ، ترجمه احمد جنتی، انتشارات نوید، تهران، بیرجعهاإلیقاظ من الهجعه بالبرهان على الر.ک: محمد بن حسن حر عاملی،  -  

40 277، ص 1781ر.ک: خیراهلل مردانی، پرتویی از سیمای مهدویت در قرآن و حدیث، انتشارات راه قرآن، قم،  -  

41 ر.ک: همان -  
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رسد که بازگشت مجدد این دو گروه به زندگى دنیا به منظور تکمیل یک حلقه تکاملى گروه اول و چشیدن  دارند، چنین به نظر مى

 کیفر دنیوى گروه دوم است.

اند و تکامل  در زندگى خود روبرو شده به تعبیر دیگر گروهى از مؤمنان خالص که در مسیر تکامل معنوى با موانع و عوائقى

کند که سیر تکاملى خود را از طریق بازگشت مجدد به این جهان ادامه دهند، شاهد و  آنها ناتمام مانده است حکمت الهى ایجاب مى

ناظر حکومت جهانى حق و عدالت باشند و در بناى این حکومت شرکت جویند، چرا که شرکت در تشکیل چنین حکومتى از 

 زرگترین افتخارات است.ب

هایى در این جهان، نظیر  و به عکس گروهى از منافقان و جباران سرسخت عالوه بر کیفر خاص خود در رستاخیز باید مجازات

 18آنچه اقوام سرکشى مانند فرعونیان و عاد و ثمود و قوم لوط دیدند ببینند، و تنها راه آن رجعت است.

 ینصرت دین و حکومت عدل جهان -15-2

کند و  آید که قبل از قیامت، دین اسالم بر همه ادیان و مکاتب بشری غلبه پیدا می از آیات و روایات متعدد چنین به دست می

شوند و از سوی دیگر حاکمیت سیاسی و اجتماعی جهان به دست  مردم خسته از پندارهای بشری به زالل معرفت الهی نائل می

ها  هلل تعالی فرجه شریف( خواهد افتاد. براین اساس یکی از اهداف رجعت برخی انسانمسلمانان به رهبری حضرت حجت)عجل ا

 به دنیا، نصرت و یاری دین اسالم و کمک برای تشکیل حکومت دینی فراگیر بر سطح کره خاک خواهد بود.

 دانند: را سه چیز می آبادی در فلسفه و هدف رجعت، بیان عرفانی دارند و به طور خالصه فلسفه آن اهلل شاه مرحوم آیت

 12. استحضار ایشان2  . استدعای آنها8  . استعداد امت0

 های رجعت ویژگی -18

های  های رجعت بپردازیم. در ابتدا دو سوال اساسی در مورد ویژگی پس از اثبات اصل رجعت، حال باید به بررسی ویژگی

 رجعت مطرح می شود:

 آیا رجعت جسمانی است؟ -18-1

                                                           
42 119، ص 11ر.ک: ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج  -  

47 27زگشت به جهان، ص ر.ک: محمدرضا ضمیری، رجعت یا با -  
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گردد که رجعت جسمانى باشد نه مثالى، زیرا در هیچ روایتى رجعت را مقید به غیرجسمانى بودن،  استفاده مىاز روایات 

 اند. نکرده

 فرماید:  مى )قدس سره(در این رابطه شیخ حر عاملى

به حکم است چون تناسخ عبارت از تعلق روح به بدن دیگرى در همین دنیا است و این عقیده « تناسخ»اول: اینکه عقیده »

آورد  درمى« تناسخ»روایات متواتر، و اجماع علما باطل است، و عجب اینجا است که منکر رجعت به خیال اینکه رجعت سر از 

 این تاویل را کرده و خود گرفتار تناسخ شده.

یر و امثال آن اى از قبرها بیرون آیند و خاک از سر بیفشانند )و این تعب هاى بسیارى است که عده دوم: اینکه صریح حدیث

 هرگز با این تعویل سازگار نیست(.

 سوم: اینکه برخالف ظاهر است، و صرف نظر از ظاهر احادیث سبب ندارد.

چهارم: اینکه اگر روح به بدن دیگر تعلق گیرد، اگر این انسان همان انسان اول باشد همان مفاسدى که براى فرار از آن دست 

جائز نیست  -زدن و کشتن و اهانت و دار کشیدن و سوزاندنه ب -دیگرى باشد انتقام از او به تأویل زدند، الزم آید و اگر شخص

 چون این بدن گناهى نکرده است.

اند اگر روح به بدن اول برگردد باید تکلیف هم دوباره بیاید، ولى گفتیم که  سبب این تأویل این است که خیال کرده: اینکه  پنجم

 11«کن است باشد ممکن است نباشد.تکلیف در رجعت حتمى نیست، مم

برخى قائل شدند به اینکه موجودى که استعداد کمال دارد زمانى که کماالت استعدادى آن جنبه فعلیت به خود بگیرد، یعنى از 

 تواند به حال اول برگردد. قوه به فعل درآید دیگر نمى

کند و یک موجود مجرد مثالى یا عقلى  محال است. نفس انسانى با مردن از ماده، تجرد پیدا مى زیرا رجوع از فعلیت به قوه

تر است اگر مجددا نفس بعد از  شود، که این دو رتبه )مثالى و عقلى( از مرتبه ماده برتر است و وجود آنها از وجود ماده قوى مى

 قوه بازگردد و آن محال است.آید که از فعل به  مرگ بر ماده تعلق پیدا کند، الزم مى

                                                           
 470ص  اإلیقاظ من الهجعه بالبرهان على الرجعه،ر.ک: محمد بن حسن حر عاملی،  -44
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شود که بازگشت فعل به قوه محال است، مطلب درستى است،  آنچه گفته مى»فرماید:  عالمه طباطبایى در پاسخ به این شبهه مى

ولى زنده شدن یک موجود پس از مرگ از مصادیق آن نیست، زیرا اگر انسانى پس از مرگ به دنیا بازگردد و نفس او مجددا با 

دن قبلى( تماس و تعلق پیدا کند، این امر باعث ابطال اصل تجرد و بازگشت از فعل به قوه نیست چه اینکه او قبل از مردن، ماده )ب

 و پیش از قطع رابطه با بدن بطور یقین منافاتى با تجرد او ندارد.

، مفقود شد و لذا پس از آن تنها چیزى که هست این است که با اثر مرگ، روابطى که ضامن تأثیر و فعل نفس در ماده بود

قدرت بر انجام افعال مادى را نداشت، درست مانند صنعتگرى که آالت و ابزار الزم، براى عمل را از دست بدهد. ولى با بازگشت 

به تواند حاالت و ملکات خود را  اندازد. در نتیجه مى نفس به حال سابق و تعلق آن به بدن دوباره قوا و ادوات آن را به کار مى

گرد از حال کمال  اى پیدا کند بدون اینکه سیر نزولى و عقب اى فوق مرحله سابق برساند و تکامل تازه جدید به مرحله  واسطه افعال

 17«به نقص، و از فعل به قوه کرده باشد.

 آیا رجعت اختیاری است؟ -18-2

دهند که  گردند، بلکه ناگزیر تن به رجعتی می ود بازنمیکنند، با میل و اراده خ به یقین افرادی که برای انتقام و تنبیه رجعت می

 شود که رجعت مؤمنان اختیاری است. بار و سخت است. اما از برخی روایان استفاده می برای آنها بسیار ذلت

انتظار  و شیعیانی شد که در)عجل اهلل تعالی فرجه شریف( صحبت از حضرت قائمالسالم(  )علیهدر خدمت امام صادق»گوید:  مضل می

گویند: ]ای بنده  اند، حضرت فرمودند: هنگامی که آن حضرت قیام کند، مأموران الهی در قبر به مؤمنان می حضرتش از دنیا رفته

های الهی متنعم  خواهی در نعمت پیوندی پس به او ملحق شو و اگر می خواهی به او می خدا![ صاحبت ظهور کرده است. اگر می

 16«بمانی، پس بمان.

توان به اختصاصی بودن رجعت و مشخص نبودن زمان آن اشاره کرد. همانطور که در حدیثی  های رجعت می یگر ویژگیاز د

آن هنگام که رسول خدا مردم را نسبت به وقایع رجعت آگاه کرد، مردم از آن حضرت پرسیدند: رجعت در چه زمانی اتفاق »آمده: 

                                                           
41 291-297، ص 2، ج 1786نسب، دویست پرسش و پاسخ پیرامون امام زمان)عجل اهلل تعالی فرجه شریف(، انتشارات فرهنگ منهاج، تهران،  ر.ک: جعفر موسوی -  

46 97رجعت از دیدگاه عقل و دین، ص ر.ک: غالمرضا مغیثی،  -  
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دانم )تنها خدا از آن آگاهی دارد( که آنچه وعده داده شده  وحی فرمود: بگو من نمی آله()صلی اهلل علیه و افتد؟ خداوند به پیغمبرش می

 12«15نزدیک است یا آنکه خداوند برای آن مدت )فراوانی( قرار داده است.

 11 کنندگان رجعت -13

دارد و به دلیل گستردگی رجعت همانطور که قبال اشاره شد، جنبه عمومی ندارد بلکه اختصاص به گروهی از مؤمنان و کافران 

 شود: کنندگان اشاره می این بحث، در اینجا فقط به برخی از رجعت

  إِنَّ الَّذِی فَرَضَ عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لَرادُّکَ إِلى»  نقل شده که در تفسیر آیهالسالم(  )علیه: از امام سجاد )صلى اللّه علیه و آله(پیامبر اکرم  رجعت -

 ...«گردد  مبرتان به سوى شما برمىپیا»فرمود:  71«مَعادٍ

 کند. ، چندین بار رجعت مىالسالم(  )علیه: در روایات فراوانى وارد شده است که حضرت على و تکرار آنالسالم(  )علیهرجعت على -

رمود: اى على! خداوند تو را در فالسالم(  )علیهبه على )صلى اللّه علیه و آله(پیامبر اکرم»... ضمن حدیثى چنین فرمود: السالم(  )علیهامام صادق

 «گذارى. کند، در حالى که ابزارى در دست دارى که دشمنانت را با آن نشان مى آخر الزمان به بهترین صورت زنده مى

ها هستم. و  ها و دولت، دولت و همانا من صاحب بازگشت»... در همین باره سخن دیگرى از خود آن حضرت است که فرمود: 

 «گوید... اى که با مردم سخن مى گذار هستم. و جنبنده عصا و نشانههمانا من صاحب 

شود و  اولین کسى که زمین بر رویش شکافته مى»فرمود:  السالم( )علیه: امام صادقالسالم( )علیهمکننده از معصومین نخستین رجعت -

 «است. السالم( )علیهگردد، حسین بن على به دنیا برمى

و یارانش و یزید بن معاویه و  السالم( )علیهمگردند، حسین بن على اولین کسانى که به دنیا برمى»چنین فرمود:  آن حضرت هم

 70«کشد. یارانش هستند که همه آنها را از اول تا آخر مى

                                                           
 «قُلْ إِنْ أَدْری أَ قَریبٌ ما تُوعَدُونَ أَمْ یَجْعَلُ لَهُ رَبِّی أَمَدا: »21سوره جن، آیه  -47

48 70ر.ک: محمدرضا ضمیری، رجعت یا بازگشت به جهان، ص  -  

 216-229 ر.ک: خدامراد سلیمیان، بازگشت به دنیا در پایان تاریخ، ص -49

10 81آیه ص، قصسوره  -  

 94، ص 1781، قم، از حسین) علیه السالم( تا مهدى) علیه السالم(، انتشارات بنیاد فرهنگى حضرت مهدى موعود)عجل اهلل تعالی فرجه شریف(ر.ک: محمدرضا فؤادیان،  -11
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رجعت م( السال )علیهاشاره شده است. امام صادقالسالم(  )علیهمدر تعدادى از روایات به رجعت معصومین :السالم( )علیهمرجعت معصومین -

 «[ ما نیست کسى که ایمان به بازگشت ما نداشته باشد... از ]شیعیان»فرماید:  گونه مى معصومین را در کالمى کوتاه این

 اند، از این قرارند: روایاتى که بازگشت پیامبران گذشته را نوید داده رجعت پیامبران گذشته: -

خداوند هیچ پیامبرى را، از حضرت آدم تا آخر »کند که آن حضرت فرمود:  ل مىنقالسالم(  )علیه* عبداللّه بن مسکان از امام صادق

 «دهد. را یارى مىالسالم(  )علیهگردند و حضرت على که به دنیا برمى مبعوث نکرد، مگر این

خداوند هیچ پیامبرى را از »کند که فرمود:  نقل مى 78« لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ»  ذیل آیه شریفهالسالم(  )علیه* ابو بصیر از امام باقر

[  ]با دشمنانالسالم(  )علیهو على)صلى اللّه علیه و آله( که به دنیا برخواهد گشت و به همراه پیامبر حضرت آدم تا خاتم مبعوث نکرد، مگر این

 «جنگ خواهند کرد.

کنندگان را  که مشخصا افراد خاصى را ذکر کنند، رجعتاى از روایات، بدون این : دستهرجعت مؤمنان محض و کافران محض -

 تحت عنوان کلى، مؤمنان خالص و کافران خالص ذکر کرده است:

نقل کرد که آن  72-وَ یَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ کُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً  -درباره آیه السالم(  )علیهمفضل از امام صادق»نویسد:  * در تفسیر قمى مى

گردد، مگر  [ برنمى گردد تا به مرگ طبیعى از دنیا برود و ]البته که بازمى نى کشته شده نیست، مگر اینحضرت فرمود: هیچ مؤم

 «مؤمنان محض و کافران محض.

رجعت، عمومى نیست و فقط مؤمنان خالص و محض و نیز مشرکان محض به »نقل شده که فرمود: السالم(  )علیه* از امام صادق

 «گردند. دنیا برمى

اى به ابو الحسن  نامه»آورده است که حسن بن شاذان واسطى گفت: السالم(  )علیهمدرباره رجعت دشمنان اهل بیت * کلینى،

توزى دشمنان به آن حضرت شکایت کردم. آن حضرت به خط شریفشان مرقوم  نوشتم و در آن، از جفا و کینهالسالم(  )علیهالرضا

ان ما بر صبر و بردبارى در دولت باطل پیمان گرفت. بر خواست الهى صبر کن. همانا خداوند تبارک و تعالى از دوست»فرمودند: 

                                                           
 «به او ایمان بیاورید و او را یارى کنید: »81آیه ، آل عمرانسوره  -12

17 87آیه  ،نملسوره  -  
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گویند: یا وَیْلَنا مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا  پس آن هنگام که قائم ما و بزرگ خلق قیام فرماید، آنها ]وقتى زنده شده یا عذاب شوند[ مى

 «71 هذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ وَ صَدَقَ الْمُرْسَلُونَ

رجعت در نزد ما، مختص به کسانى است که داراى ایمان محض و یا کفر »گوید:  * شیخ مفید با استفاده از روایات چنین مى

گیرد. پس کسى )از  خداوند به وسیله مؤمنان از آنها انتقام مى محض هستند و غیر از این دو گروه، رجعت نخواهند کرد ... پس 

 «پیروان شیطان( باقى نخواهد ماند.

 تمامى معتقدان به امر والیت )از مردگان و کشتگان( -

وَ لَئِنْ قُتِلْتُمْ فِی  -درباره قول خداوند السالم(  )علیهاز امام باقر»* در تفسیر عیاشى از عبداهلل بن مغیره از جابر نقل کرده است: 

بیل اللّه چیست؟ عرض کردم: نه به خدا سوگند منتظرم تا از دانى س پرسیدم، حضرت فرمود: اى جابر آیا مى 77-  سَبِیلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ

شما فراگیرم. فرمود: سبیل اللّه، على و ذریه اوست. پس هرکس با داشتن والیت او کشته شود، در راه خدا مرده است و هر کس در 

ک شهادت و یک مرگ دارد. هرکس که ی آورد، جز این والیت آنها بمیرد، در راه خدا مرده است. نیز کسى از این امت ایمان نمى

 «شود تا کشته شود. شود تا به مرگ طبیعى بمیرد و هرکس مرده است، زنده مى کشته شده باشد، زنده مى

نقل کرده است که ایشان، پس از بیان مراحلى که شیعه از هنگام مرگ پشت سر السالم(  )علیه* کلینى، روایتى از امام صادق

چنین شیعیان و دوستداران اهل بیت، حیات برزخى خود را سپرى  هم»)راستین چنین فرموده است: گذارد، خطاب به شیعیان  مى

گیرد که در آن هنگام، خداوند ایشان را مبعوث  ، پرچم قیام به دوش مى)عجل اهلل تعالی فرجه شریف(که قائم ما اهل بیت کنند( تا این مى

افتند و  شوند و آن زمان است که اهل باطل به شک در مى رتش ملحق مىگروه لبیک گویان به حض خواهد فرمود و آنها، گروه

 «مانند. شوند و اندکى از آنها )مخالفان( مى کنندگان حرام الهى مضمحل مى حالل

نماید، اى ابا بصیر! در آن هنگام که قائم ما قیام »سوره نحل به ابا بصیر فرمود:  10در بیان آیه السالم(  )علیه* حضرت امام صادق

رسند که آنها  که شمشیرهایشان بر دوششان است. پس به گروهى مى خداوند گروهى از شیعیان ما را برخواهد انگیخت، در حالى

 )عجل اهلل تعالی فرجه شریف(اند و ایشان همراه قائم اند و از قبرهایشان بیرون آمده گویند: فالنى و فالنى و فالنى زنده شده اند و مى نمرده

                                                           
 «واى بر ما چه کسى ما را از خوابگاهمان بر انگیخت )آرى( این همان است که خداوند رحمان وعده داده و فرستادگان )او( راست گفتند.: »12آیه ، یسسوره  -14

 .« کنند بهتر است آورى مى طول عمر خود[ جمع اید زیرا[ آمرزش و رحمت خدا از تمام آنچه آنها ]در اگر در راه خدا کشته شوید یا بمیرید ]زیان نکرده: »117آیه  ،آل عمرانسوره  -11
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گویید، این دولت شماست و در آن  گویند: اى شیعیان چقدر دروغ مى رسد. آنها مى پس این خبر به گوش دشمنان ما مى هستند.

اند و هرگز تا قیامت نیز زنده نخواهند شد. امام فرمود: خداوند سخن ایشان  گویید. نه به خدا سوگند آنها زنده نشده شما دروغ مى

 «76 مُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَیْمانِهِمْ ال یَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ یَمُوتُگوید: وَ أَقْسَ را نقل فرموده مى

به اشخاصى بشارت السالم(  )علیهمدسته دیگر، روایاتى است که معصومان: السالم( )علیهمبشارت رجعت به یاران خاص معصومان -

 اند. رجعت داده

مرد همراه قائم  11اى مفضل، تو و »آورده است که فرمودند: ( السالم )علیه: ابن جریر طبرى از امام صادقالف( مفضل بن عمر

کنى و در آن روز، آنها بیشتر از امروز، از تو اطاعت  شوید و همانا تو در سمت راست قائم، مردم را امر و نهى مى برانگیخته مى

 «کنند. مى

اشتیاقم فراوان شد و »گوید:  شنید، مى فرجه شریف()عجل اهلل تعالی گاه که سلمان درباره حکومت حضرت مهدى : آن ب( سلمان فارسى

که اشک از چشمانم جارى بود، عرض کردم: اى رسول خدا، آیا در آن زمان شما هستید؟ فرمود: آرى، به آن خدایى که  در حالى

ندان حسین و تو مرا به رسالت مبعوث فرمود، هر آینه من آن زمان خواهم بود و على و فاطمه و حسن و حسین و نه امام از فرز

کس که ایمان کامل و محض داشته باشد. آرى،  نیز خواهى بود و هرآن کس که از ما باشد و براى ما مظلوم واقع شده است و هرآن

 علیه و آله()صلى اللّه گوید: از محضر پیامبر هستیم. سلمان مى 75 -وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ...  -  به خدا سوگند اى سلمان، ... ما تأویل آیه شریفه

 «که مرگ او را مالقات نماید. برخاستم و چه باکى سلمان را که چگونه مرگ را مالقات نماید یا این

گویى حمران بن اعین و میسر »روایت شده است که فرمودند: السالم(  )علیهاز امام صادق ج( حمران بن اعین و میسر بن عبد العزیز:

 «کنند. و مروه، بر دشمنان ضربت وارد مى بینم که بین صفا بن عبد العزیز را مى

اى  بینم که عمامه گویا عبداهلل بن شریک عامرى را مى»در حدیثى فرمود: السالم(  )علیهامام کاظم:  د( عبد اللّه بن شریک عامرى

ن چهار هزار نفرى رود و او در آن زمان، در میا سیاه بر سر دارد و دو دسته گیسویش بین دو کتف اوست و از سینه کوه باال مى

 «اند. به تکبیر گفتن مشغولالسالم(  )علیهماست که رجعت کرده و در حضور قائم اهل بیت

                                                           
 «و سوگند یاد کرده ]گفتند[ خداوند مردگان را زنده خواهد کرد.: »78سوره نحل، آیه  -16

17 1سوره قصص، آیه  -  
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به او السالم(  )علیهرفت. پس حضرت صادق کند که داود رقى در راهى مى کشى، در کتاب رجال، از برقى نقل مى:  ه( داود رقى

 «حضرت قائم را ببیند، به این مرد بنگرد. خواهد مردى از اصحاب هرکه مى»نگاهى کرد و فرمود: 

ام و دوست دارم در  من پیر و فرتوت شده»عرض کردم: السالم(  )علیهکند که گفت: به حضرت صادق نیز کشى از خود داود نقل مى

 «شود. راه محبت شما کشته شوم، فرمود: ناچار شهادت نصیبت خواهد شد؛ اگر اکنون نشود، بعدا مى

عالمه در کتاب خالصه، و ابن داود در کتاب رجال، در شرح حال نجم بن اعین، از عبد اللّه بن بکیر نقل :  و( نجم بن اعین

 «کند. نجم، از کسانى است که در رجعت جهاد مى»فرمود: السالم(  )علیهکنند که حضرت صادق مى

اى دیگر از روایات رجعت، برخى پیامبران و یاران ایشان و پیروان آنها را جزو  دسته رجعت برخى از اصحاب پیامبران: -3

 اند. کنندگان شمرده رجعت

پا  به)عجل اللّه تعالى فرجه و شریف( هرگاه قائم آل محمد»چنین نقل کرده است: السالم(  )علیهعیاشى به نقل از مفضل بن عمر از امام صادق

گردند، هفت تن  که به حق قضاوت نموده و به آن بازمى آورد: پانزده تن از قوم موسى، آنان را بیرون مىمرد  85خیزد، از پشت کعبه 

 «از اصحاب کهف، یوشع وصى حضرت موسى، مؤمن آل فرعون، سلمان فارسى، ابودجانه انصارى و مالک اشتر.

 این روایت را، با تفاوت اندکى ابن جریر طبرى نیز ذکر کرده است.

اگرچه روایات رجعت، بطور معمول به زن یا مرد اختصاص ندارد و تحت عنوان مؤمن محض و کافر :  کننده جعتزنان ر -

است که السالم(  )علیهمحض آمده، روایات اندکى به رجعت بانوان اشاره کرده است. از جمله، روایت مفضل بن عمر از امام صادق

سیزده زن خواهند بود. گفتم: براى چه منظور؟ فرمود: آنها مجروحان را مداوا و به  ()عجل اللّه تعالى فرجه و شریفهمراه قائم»فرمود: 

[ آنها را نام  کردند. عرض کردم: ]اگر ممکن است گونه که وقتى همراه پیامبر که بودند، چنین مى کنند، همان ها رسیدگى مى مریض

سمیه مادر عمار بن یاسر، زبیده، ام خالد احمسیه، ام سعید حنفیه،  ببرید. آن حضرت فرمود: قنوا دختر رشید، ام ایمن، حبابه، البیه،

 «صبانه ماشطه و ام خالد جهنیه.

ها همانند حیات پیشین خود،  یکى از مباحث مهم رجعت، درباره تکلیف است که آیا انسانکنندگان:  تکلیف رجعت -11

 تکلیف دارند یا خیر؟

 خوریم: دیدگاه برمىباره، به سه  در یک بررسى اجمالى در این
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 . برخى بر این اعتقادند که زمان رجعت، همچون قیامت زمان پاداش و مجازات است و تکلیف در آن راهى ندارد.0

کننده، با توجه به شهود برزخى حقیقت در عالم برزخ، توبه خواهند کرد و  استدالل این گروه این است که کافران رجعت

 بنابراین، نقض غرض خواهد شد.

گیرند. در بین  سخ این است که چنین نیست و کسانى که حقیقت را مشاهده کردند، همیشه راه توبه و هدایت در پیش نمىپا

هاى الهى، همچنان راه عناد و دشمنى در  اند که به رغم مشاهده معجزات پیامبران و حتى عذاب هاى گذشته هم، بسیارى بوده امت

 اند. پیش گرفته

 یابد، نه در آخرت. ارند در رجعت، تکلیف وجود دارد؛ زیرا رجعت در دنیا تحقق مى. برخى نیز اعتقاد د8

اند که اگرچه دار تکلیف نیست، انجام کارهاى خوب، ثواب و کارهاى بد، جزا به دنبال خواهد  . برخى نیز به تفصیل گفته2

گمارند و تنها براى کفار و دشمنان دار  همت مى (السالم )علیهمداشت؛ یا اینکه خوبان و مؤمنان تکلیف داشته، به یارى معصومان

 مجازات است.

همانا زمان رجعت، زمان تکلیف نیست فقط، بلکه واسطه بین دنیا و آخرت است. پس »نویسد:  عالمه مجلسى در این باره مى

 «به نسبت گروهى دار تکلیف و نسبت به گروهى دار مجازات است.

 نشده براى چه کسانى دار تکلیف و براى چه کسانى دار جزا است. مشکل دیدگاه عالمه این است که مشخص

 گونه منافاتى با تکلیف ندارد. سید مرتضى خود، به این نکته اشاره کرده که رجعت، هیچ

کنند، یارى کردن امام واجب  بدون شک بر کسانى که رجعت مى»آورد:  گونه دلیل مى ایشان در جایی دیگر، بر ادعاى خود این

 «توان گفت تکلیف ندارند. که دفاع از آن حضرت و یارى کردن او در برابر دشمنان، تکلیف خواهد شد. پس نمى ه ایناست؛ چ

کنند قبول نکرده، رجعت آنها را صرفا براى چشیدن عذاب و ذلت ذکر  البته در ادامه، تکلیف داشتن کافرانى را که رجعت مى

 کرده است.

 ها بررسى دیدگاه -11

سد در دوران رجعت نیز همچنان تکلیف ادامه خواهد داشت؛ به لحاظ اینکه روایات فراوانى، دنیا را دار تکلیف ر به نظر مى

اند. در این دوران، حتى اگر کافران و مشرکان از عقاید خود دست برداشته، ایمان بیاورند، از آنها قبول خواهد بود، ولى  شمرده
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اند، اگر عذاب الهى را نیز  خداوند متعال فرموده آنها که به درجه کفر محض رسیدهگونه که اشاره شد، مخبر صادق یعنى  همان

مشاهده کنند و به دنیا بازگردند، همچنان بر روش کفرآمیز خود ادامه خواهند داد و در این میان، مؤمنان با یارى 

 بر ثواب خود خواهند افزود. السالم( )علیهممعصومان

گونه تکلیفى وجود نخواهد داشت، اوال روایاتى که بخشى از فلسفه رجعت را یارى حضرت  یچافزون بر آن، اگر گفته شود ه

 72دانسته، مشکل پیدا خواهد کرد و ثانیا، رجعت بیهوده خواهد بود. السالم( )علیهممهدى و معصومان

 کنندگان طول عمر رجعت -12

مانند امام  ه است ولى چقدر در دنیا باقى مىکنند مورد اتفاق شیع مى  در این که کفار محض و مؤمنین محض رجعت

هایشان تا حق خود ر از  گردند ارواح مؤمنان با ارواح دشمنان ایشان به سوى بدن برمى  در رجعت»فرمایند:  مى السالم( )علیهکاظم

به خشم آورده باشند آنها او ایشان بگیرند هر که را آنها عذاب و شکنجه کرده باشد انتقام از او گرفته خواهد شد. اگر آنها کسى را 

را به خشم خواهند آورد، اگر کشته باشند کشته خواهند شد و مؤمنین سى ماه بعد از کشتن دشمنان خود زندگانى کنند و بعد از 

 «هاى جهنم برگردند. شان به بدترین عذاب روند و ایشان به نعیم بهشت برگردند و دشمنان سى ماه همه در یک شب از دنیا مى

حکومتش به )عجل اهلل تعالی فرجه شریف( است که بعد از رجعت که امام زمان السالم( )علیهو حضرت على السالم( )علیهدرباره امام حسین ولى

است که آن حضرت حکومت بسیار طوالنى بعد  السالم( )علیهپایان رسد حکومت به دست آنها سپرده خواهد شد و راجع به امام حسین

 71خواهند داشت.)عجل اهلل تعالی فرجه شریف( از امام زمان

  از سعد، او از ابن عیسى، او از على بن حکم، او از ابن ابى عمیره، او از ابى داود و او از بریده اسلمى در کتاب منتخب البصایر،

هور مهدى مأیوس و نومید شود وقتى که امت من از ظ فرمودند: حال شما چگونه مى)صلی اهلل علیه و آله( رسول خدا»روایت نموده: 

شوند، بعد از آن، از جرم آفتاب صدایى بیاید و به سبب آن، اهل آسمان و زمین شاد شوند. عرض کردم: یارسول اللّه! آیا بعد از 

 شود. موت؛ یعنى بعد از مردن خالیق واقع مى

                                                           
18 271-277ر.ک: خدامراد سلیمیان، بازگشت به دنیا در پایان تاریخ، ص  -  

19 279-280پیرامون امام زمان)عجل اهلل تعالی فرجه شریف(، ص نسب، دویست پرسش و پاسخ  ر.ک: جعفر موسوی -  
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آیا عمرها در این زمان درازتر و بیشتر  فرمود: به خدا سوگند! هر آینه بعد از مردن، هدایت، ایمان و نور است. عرض کردم:

 ؟ باشد یا در زمان رجعت مى

61«باشد. فرمود: عمرهاى زمان رجعت دو برابر عمرهاى این زمان مى
 

 اعتقاد اهل سنت، مفوضه و غالت به رجعت -13

دانند. ابن حجر  یاهل سنت هیچگونه اعتقادی به رجعت ندارند و هرکس را که به رجعت اعتقاد دارد کذاب، فاسق و خبیث م

گوید:  ، عقیلی می«گری است، ایمان به رجعت دارد! ارزشی دارد، غلوکننده در شیعه عثمان بن عمیره، مذهب پست و بی»گوید:  می

 «ارزش بوده است، ایمان به رجعت دارد! ابوحمزه ضعیف الحدیث و بی»

در السالم(  )علیهگویند: به تحقیق علی ها می همانا رافضی»از سفیان بن عیینه سوال شد که مراد جابر از رجعت چیست؟ او گفت: 

را السالم(  )علیهاند از فرزندان او تا منادی از آسمان ندا داده و علی شود با کسانی که خارج شده میان ابرها )زنده( است و خارج نمی

از متفکران »گوید:  وجود دارد. جریشه می مانند این اعتقاد اهل سنت در غالت و مفوضه نیز 60«خواند که با فالنی خارج شو! می

گردند و او معتقد به مذهب رجعت و مذهب حلول بوده و گمان  های غالی شیعه به او برمی زیرک یهود، عبداهلل بن سبأ است که گروه

السالم(  )علیهصورت علیرا نکشته است، بلکه آن کسی که کشته شد شیطان بود که برای مردم به  السالم( )علیهملجم، علی کرد که ابن می

 68«متصور شده بود.

اهل سنت به دالیل مختلفی مانند، حصول شبهه و عدم تفکیک بین عقیده غالت و شیعه در مورد رجعت، تقلید از گذشتگان، 

62اند. دفاع متعصبانه از صحابه )اعتقاد به عدالت کل صحابه( و جهل و حسادت، به انکار رجعت پرداخته
 

 

 گیری نتیجه -14

                                                           
60 829-870، ص 1786اکبر نهاوندی، العبقری الحسان، انتشارات مسجد مقدس جمکران، قم،  ر.ک: علی -  

61 72، ص 1784، انتشارات مسجد مقدس جمکران، قم، و روایات قرآن رجعت یا حیات دوباره ازدیـدگاه عقلر.ک: احمدعلی طاهری ورسی،  -  

62 74-71ر.ک: همان، ص  -  

67 40-42ر.ک: همان، ص  -  
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با توجه به اینکه اصل رجعت انتقام گرفتن از ستمگران و کافران محض و احقاق حق مظلومین و مؤمنان محض است، حال این 

کرد. خداوند در جای دیگر  کتوان با تمام وجود در را می 61«أن االرض یرثها عبادی الصلحون»فرماید:  آیه شریفه قرآن را که می

 67«إن وعد اهلل الحق»فرماید:  کند و می از قرآن نیز امید انسان را دو چندان می

انکار رجعت امری  های عقالنی، وحیانی، نقلی و اجماعی، با روش آنو اثبات ان درباره رجعت این آیات و آیات فراو وجودبا 

ترین منبع دین اسالم را به طور کلی  کند، آیاتی از قران و در اصل، اساسی توان گفت اگر کسی رجعت را انکار محال است و می

 انکار کرده است.

 

 منابع

 قرآن کریم -0

 تا(، اعتقادات االمامیه، ترجمه حسنی، انتشارات اسالمیه، تهران ابن بابویه، محمد بن علی )بی -8

 ، ترجمه احمد جنتی، انتشارات نوید، تهرانبالبرهان على الرجعهاإلیقاظ من الهجعه تا(،  حر عاملی، محمد بن حسن )بی -2

 (، غیبت کبری، مسجد مقدس جمکران، قم0226اصغر) رضوانی، علی -1

(، بازگشت به دنیا در پایان تاریخ، بوستان کتاب قم )انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه 0225سلیمیان، خدامراد، ) -7

 علمیه قم(، قم

 ، تهران)عجل اهلل تعالی فرجه شریف((، رجعت یا بازگشت به جهان، انتشارات موعود عصر0252رضا، )ضمیری، محمد -6

)عجل اهلل تعالی (، رجعت )بررسی جامع مفهوم رجعت از دیدگاه عقل و نقل(، انتشارات موعود عصر0221ضمیری، محمدرضا، ) -5

 ، تهرانفرجه شریف(

ا حیات دوباره ازدیـدگاه عقل قرآن و روایات، انتشارات مسجد مقدس (، رجعت ی0221طاهری ورسی، احمدعلی، ) -2

 جمکران، قم

                                                           
 «بندگان صالح من وارث )حکومت( زمین خواهند شد: »101سوره انبیاء، آیه  -64

 « وعده خدا حق است: »17سوره احقاف، آیه  -61
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 ، قم (، تفسیر المیزان، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم )دفتر انتشارات اسالمى(0251طباطبایی، محمدحسین، ) -1

 ات فراهانیالبیان، ترجمه حسین نوری همدانی، انتشار (، تفسیر مجمعتا بی، ) طبرسی، فضل بن حسن -01

 ، مسجد مقدس جمکران، قم)عجل اهلل تعالی فرجه شریف( (، دارالسالم در احواالت حضرت مهدى0221عراقی محمود بن جعفر، ) -00

، انتشارات بنیاد فرهنگی حضرت مهدى )عجل اهلل تعالی فرجه شریف(تا مهدى السالم( ) علیهاز حسین(، 0227فؤادیان، محمدرضا، ) -08

 ، قماهلل تعالی فرجه شریف()عجل موعود

 ، تهران هایى از قرآن (، تفسیر نور، مرکز فرهنگى درس0222قرائتی، محسن، ) -02

 ، تهران کتاب فروشى علمیه اسالمیهتا(، اصول کافی، ترجمه مصطفوی، انتشارات  ، )بی کلینی، محمد بن یعقوب -01

 ، بیروت التراث العربی ق(، بحاراالنوار، دار إحیاء0112مجلسی، محمد باقر، ) -07

 تا(، حق الیقین، انتشارات کتاب فروشی علمیه اسالمیه، تهران مجلسی، محمد باقر، )بی -06

 (، کتاب رجعت، انتشارات دلیل ما، قم0226مجلسی، محمد باقر، ) -05

 (، پرتویی از سیمای مهدویت در قرآن و حدیث، راه قرآن، قم0227مردانی، خیراهلل، ) -02

 (، رجعت از نگاه عقل و دین، موسسه فرهنگی هنری مشعر، تهران0218ثی، غالمرضا، )مغی -01

 (، تفسیر نمونه، دارالکتب اإلسالمیه، تهران0250مکارم شیرازی، ناصر، ) -81

منهاج، ، انتشارات فرهنگ )عجل اهلل تعالی فرجه شریف((، دویست پرسش و پاسخ پیرامون امام زمان0226نسب، جعفر، ) موسوی -80

 تهران

 (، العبقری الحسان، انتشارات مسجد مقدس جمکران، قم0226اکبر، ) علی نهاوندی، -88

 ، محمدرضا ضمیری، رجعت یک پیشگویی تاریخی است یا یک مسئله اعتقادیای قائمیه اصفهان مرکز تحقیقات رایانه -82
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 معرفی کتاب

 حضرت زهرا )س( عنوان: دانشنامه فاطمی، اخالق و سیرة عملی

 * اثر برگزیده هفدهمین همایش کتاب سال حوزه.

مقاله دربارة زندگانی، شخصیت و منزلت، سیره و تعالیم  62مدخل اصلی در شش مجلد شامل  005دانشنامه فاطمی با   موضوع:

 حضرت فاطمة زهرا )س( منتشر شده است .

 و از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به چاپ رسیده است. این دانشنامه زیر نظر آقای علی اکبر رشاد گردآوری شده 

آن، به زندگی حضرت از والدت تا شهادت و اشخاص مرتبط با ایشان، مانند پدر، مادر، فرزندان و زنان همراه می  جلد اول 

 پردازد.

فرهنگ، اجتماع و سیاست ارائه و  ،فضایل و سیرة حضرت را در اخالق، عبادت، همسرداری، خانه داری، تربیت فرزند جلد دوم،

شامل معارف و آثار فاطمی است، مانند احادیث، خطبه ها، اشعار و  وجلد سوم،ایشان را از دیدگا ههای گوناگون معرفی می کند 

 معارف نظری و عملی.

مقاله را با موضوع زن و خانواده در مباحث فقهی، حقوقی و اجتماعی  11است که  جلدهای چهارم تا ششم بخش دوم دانشنامه،

معارض  های نظریهارائه کرده است. این مقاله ها، با استناد به منابع دینی، توجه به آرای جدید و نیازهای دورة معاصر و نقد برخی 

 با اندیشة دینی، نگاشته شده است.

 عبارتند از:  برخی اهداف تدوین این دانشنامه 
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 * تبیین جامع و علمی تاریخ زندگانی، شخصیت و منزلت الهی حضرت فاطمه ، برای پاسخگویی به شبهات کالمی و تاریخی؛

 * تبیین و تحلیل تعالیم، اخالق و سیرة عملی آن بزرگوار، به مثابه نمونة انسان کامل و الگوی عینی زن مسلمان؛   

 و منزلت نهاد خانواده و حقوق و تکالیف زنان از منظر اسالم. * تبیین حقوق زن، ماهیت، مبانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسمه تعالی

 نویسنده: ناهید سلیمانی مقدم

 (عجل اهلل)ون پژوهشی حوزه علمیه حضرت حجتامع

 خوب در باره اندیشه های خود تحقیق کنیم و آن ها را مکتوب نماییم. چگونه خوب بیاندیشیم،

دوستان خوبم برای اندیشیدن الزم است در اولین مرحله، نوع تفکر خود را مشخص نماییم، چه چیزی بیشتر از هر چیزی     

چیزی بیشترین سؤال ذهنیمان را طراحی می کند؟ چه چیزی آرام و قرارمان را از بین برایمان دغدغه و انگیزه ایجاد می کند؟ چه 

 کنیم!نیاوریم، احساس راحتی نمیمی برد که تا جواب آن را به دست 

، و عمل الهی که خدا در رأس آن قرار می گیرد و همه چیز با معیار شرع و عقل سنجیده می شودتفکر ـ 0به طور کلی دو نوع تفکر داریم:    

گردد، مثال: تفکر ی  تقسیم میهای متفاوتی  غیر الهی که خود به شاخهتفکر ـ 8مطابق آن زندگی ابدی انسان را پشتیبانی و تأمین می نماید. 

بر مبنای علم تجربی است ، یا تفکری که بر مبنای اقتصاد، قدرت، مسائل جنسی و یا عوامل ماورائی است که هر کدام برای زندگی بشر که 

 دارد. آن گر تحلیل هر مسأله ای وابستگی شدید به نوع تفکر محقق و تحلیل .را به ارمغان آورده است خوبی ها و بدی ها و شروری
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 پیدا کردن همان دغدغة ذهنی است.، اولین مرحله برای تحقیق     

 مطرح در آن که درست و غلط در باره مطلب مورد نظرست ها و مراجع دست اول، دوم و تمام مطالبی دومین مرحله پیدا کردن کتاب    

در ابتدای امر باید به نحو سریع مروری بر این منابع انجام بگیرد تا یک دید  .، اینترنت، سایت ها و شبکه های مجازیCDاست، اعم از  شده

ی به کلی نسبت به مطلب و بیانات مختلف در بارة آن به دست بیاید، زیرا تا ما در بارة مطلبی حداقل اطالعات را نداشته باشیم، از مطلب سؤال

 .ذهن خطور نمی کند

تحقیق هم می باشد، بارش سؤال است که به وسیلة آن تمام سؤاالت و دغدغه های ذهنی بر روی کاغذ سومین مرحله که مهمترین مرحلة     

 پیاده می شود.

 سؤال را برای شما توضیح دهم.بارش  در این شماره می خواهم پیاده کردن این 

و بودن شئ چه در خارج از ذهن و چه در )هستی هل)چیستی وا ذات شئ(،ما طق خوانده اید، اساسی ترین مطالب، همان طور که در من    

می باشد؛ یعنی هر مطلبی که به ذهن ما می رسد ، در مرحلة اول  ) علت بودن و هستی شئ و یا علت صفات و خصوصیاتی که دارد(و لم ذهن(

اگر ذاتی را از  ی شود، به نحوی کهبه چیزی گفته می شود که هیچوقت از شئ گرفته نم ،؛ الزم به ذکر است که ذاتیذاتیات آن را باید پیدا کنیم

حقیقت ذات و که آن شئ بگیریم دیگر چیزی از آن باقی نمی ماند؛ پس برای سیر صحیح ایجاد سؤال در ذهن ابتدا باید سراغ چیزهایی برویم 

 .دون آن تحقق پیدا نمی کندآن چیز را ب

 د که آیا موجود است یا نه؟هنی یا خارجی بودن شئ معلوم شوباید ذ شئ مورد بررسی قرار می گیرد، یعنی)هل( در مرحلة بعد     

دارا است را جویا می آن شیئ  علت موجود بودن و علت صفاتی را که  شئ را مورد توجه قرار می دهیم، یعنی )لم (و در مرحلة آخر      

 شویم.

شبهه نماییم زیرا با تمام حقایق شئ آشنا شده ایم؛ اما هر  این مهمترین قسمت ایجاد سؤال است که بعد به ما کمک می کند تا بتوانیم رد    

سؤاالت گوناگون ظاهر میشود که این خصوصیات منشأ  ،چیزی برای آن که بتواند در خارج موجود شود همراه با یک سری از خصوصیات

دارد یا چه حجمی را اشغال کرده مثل کم شی، یعنی چه مقداری  ، مهم و ضروری است،  د که برای شناخت صحیح آن شئ دیگر می گرد

است، کیف شئ یعنی این شئ چه خصوصیتی دارد، محسوس است یا مربوط به نفس انسانی، چه زمانی دارد، زمانمند بودنش وابسته به 

هایی را چه وضعیتی دارد؟ چه نسبتی با اشیاء و یا اشخاص اطراف خود دارد؟ چه کارآیا مکان دارد یا نه؟ مجرد است یا مادی؟  چیست؟

 انجام می دهد و یا می تواند انجام بدهد؟ و باالخره تحت تأثیر چه چیزهایی قرار می گیرد؟

مطلب که عبارتند از: ما، هل، لم، کم، کیف،  08حدودأ از  ،در هر صورت همیشه برای پردازش هر مطلبی ما نیاز به سؤال کردن داریم    

 .باید سؤال کرد ،فعل و انفعال، جده)دارائی ها(متی)زمان(، این)مکان(، وضع، اضافه)نسبت ها(

می شود و هر چه مطلب جزئی باشد مطالعه و تحقیق در بلرة آن  این سؤال ها هر چه بیشتر باشد مقاله، کتاب و تحقیق جزئی تر و مشخص تر

آزاد گذاشت تا هر آن جه به آن خطور می  در جریان سؤال کردن هیچ نوع کنترلی نباید برای ذهن ایجاد کرد، باید ذهن را راحت تر می باشد.

 کند را بیان کند که ممکن است درست باشد یا غلط، تکراری باشد یا نو و بدیع، مناسب با مطلب تحقیق باشد یا نامناسب، به جا باشد یا بی

تباه که اش درآوردن سؤال باید مروری بر سؤال ها انجام شود تا آن سؤال هایی از بعد فرقی ندارد فقط آن چه مهم است خود سؤال است. جا،
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د، در مرحلة بعد سؤال هایی که مربوط به کار تحقیق شخص نمی شود را نیز از لیست خارج کرده ، آن جه درها خارج گ است از لیست سؤال

مناسب است. در مرحلة بعد باید دوباره سؤال ها را با هم  ، ورد نظرباقی می ماند تمام سؤال هایی است که برای تحقیق ، مقاله یا کتاب م

اد و به سنجید تا بتوان آن ها را به چند دسته تقسیم کرد، بعد باید هر دسته را ترتیب منطقی داد که کدام دسته از سؤال ها را باید اول پاسخ د

 فصل بندی های مختلف، شاهد مثال ها و نتیجه قرار داد. توضیح، عنوان مقدمه استفاده کرد و کدام دسته را دوم و به عنوان

 کنید کار اصلی را در یک مقاله یا تحقیق همین بارش سؤال انجام می دهد. همانطور که مشاهده می

 ادامه مطلب بیان خواهد شد.  ان شاءاهلل در شمارة بعد    

 موفق باشید                                                                                                                  
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 آآنجه که تبلیغ راشیرین و موثر تر می کند 

 نویسنده: مریم گلچین

 عجل اهلل()حجت فرهنگی حوزه علمیه حضرت معاون 

از ایام گذشته، تبلیغ اثر زیادی بر روی مخاطبان داشته و در انواع تبلیغ از گفتاری، نوشتاری و ... اثر ژرف و عمیقی بر روی     

حتی تا سالیان متمادی اندیشه، احساسات و رفتار آنان را تحت تأثیر وا میدارد ، مخاطبان خود می گذارد و در نتیجه آن ها را به عمل 

در  . لذا با توجه به اهمیت واالی تبلیغ، خصوصآدهد و خط مشی اعتقادی و عملی، کاربردی در زندگی آنان را ترسیم می کندخود قرار می 

 زمینة اعتقادی، باید نگاهی وسیع و گسترده به این مقوله داشت تا از این راه بتوان جامعه را به سعادت دنیا و آخرت سوق داد.

در باب تبلیغ مطالب زیادی گفته شده است و در آن باب قلمفرسایی نموده اند، ما نیز در این وجیزه به بعضی از تجارب سالیان متمادی     

 تبلیغ اشاره می کنیم.

و نوزادان  در جلسات عمومی بانوان از اقشار مختلف اجتماعی اعم از خانم های نوجوان، جوان، میانسال و کهنسال، حتی خردساالن    

حضور دارند، که این جمع مذکور از نظر فرهنگی، علمی و اخالقی متفاوتند، در نتیجه یک سخنران باید از تبحر خاصی برخوردار باشد که هم 

فاده آرامش و نظم ظاهری را برقرار نماید و هم مطالب عنوان شده را طوری چینش کند که برای همة اقشار حاضر قابل است، بتواند در مجلس 

و ارتقای علمی و دینی همة مدعوین را در برداشته باشد و به نوعی همة مخاطبان بتوانند از حضور در مجلس بهرة الزم را برده و ایجاد  باشد

 انگیزه برای حضور در مجالس بعدی برایشان حاصل شود.

و صدا می باشد، یک مبلغ باید با صبر، متانت و از آنجائیکه حضور کودکان و خردساالن در هر مجلسی همراه با جنب و جوش خاص و سر

مثال مادران محترم میتوانند .باعث آرامش مادران با حضور فرزندان شان در مجلس شودبه نحوی کنترل نماید که  آرامش خود مجلس را 

ی بی صدا و مناسب را برای سر گر می همراه خود خوردنی و آشامیدنی مورد عالقه بچه ها را همراه خود بیاورند ویا تعدادی از اسباب بازیها

امروز ، جوانان آیندة کشور این کودکان و خردساالن زیرا   تا در صورت احساس خستگی از ن استفاده کنند . آنان به همراه داشته باشند 

در این مجالس زمینه ساز این صورت گیرد.الزم به ذکر است که حضور فرزندان به نحو شایسته ند و تربیت روحی و دینی آنان باید اسالمیی ا

تربیت خواهد بود، لذا صبر و متانت ما)مبلغین و مستمعین( در قبال آنان و رفتار خوب و پسندیده داشتن با آنان و خط و جهت دادن به 

پس از هر گونه ایجاد تشنج و بر خورد با کودکان که موجب بی احترامی  رفتارهای کودکان در مجلس باعث ایجاد انگیزه در آنان می گردد

ی انان می گردد بپرهیزید و مستمعین خود را نیز در این زمینه راهنمایی نموده و نحوه صحیح رفتار با فرزندان را به حاضران در  گ زددل و

ی شود؛ و از این رهیافت اعتقادات و تربیت دینی را نیز مجالس مگونه اشتیاق آنان برای حضور در این موجب مجلس متذکر شویم تا

 ناخودآگاه دریافت می نمایند.
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 من اهلل التوفیق                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیایید با هم ثبت نام کنیم      

 مریم سادات روحبخش نویسنده:

 طلبه سال پنجم حوزه علمیه حضرت ولی عصر)عجل اهلل(

ورود به شبکه - 1  

 جهت  ورود به شبکه کوثرنت آدرس  زیر را وارد نمایید .



132 
 

 
 

https://kowsarnet.whc.i.  

.پنجره ورود به صورت زیر باز خواهد شد :  

   

 :اطالعات ورود به سامانه

 کد ملی 

 کلمه عبور 

همان رمزی است که هر طلبه از اول دارا می باشد.کلمة عبور   

 :بازیابی کلمه عبور

 

  :برای بازیابی کلمه عبور مراحل زیر را دنبال کنید

:0  .را انتخاب نمائید "اگر کلمه عبور خود را فراموش کرده اید این جا را کلیلک کنید"گزینه   
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  سپس پنجره زیر باز خواهد شد :

 

از دو راه ارسال پیامک و یا ارسال پست الکترونیک انجام می پذیرد : بازیابی کلمه عبور8    

   

 

: اگر گزینه پیامک را انتخاب کنید پنجره به این شکل برای شما نمایش داده میشود :  8-0   

 کد ملی و شماره همراه خود و متن تصویر به نمایش درآمده را در کادرهای مربوطه وارد نمائید .

فرایند ارسال کلمه عبور برای شما آغاز می گردد . "درخواست کلمه عبور"با زدن دکمه   

.    
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: : اگر گزینه پست الکترونیک را انتخاب کنید پنجره ای به شکل زیر نمایش داده میشود   8-8 

:    

 

صویر به نمایش در آمده کد ملی و آدرس پست الکترونیک خود را در کادرهای مشخص شده در تصویر وارد نمائید و نهایتاً متن ت

.را در کادر مربوطه وارد نمائید .  

.فرایند ارسال کلمه عبور برای شما آغاز میگردد "درخواست کلمه عبور"با زدن دکمه  .  

صفحه اصلی سایت - 2   
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 ورود به سامانه آموزش -8

انتخاب کرده و سامانه آموزش را انتخاب میکنیم .و  بعد از ورود به صفحه اصلی سایت از نوار ابزار ، گزینه ورود به سامانه ها را

 پنجره جدیدی به شکل زیر باز می شود.
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پنجره جدیدی باز می شود که دروس ارائه شده در هر ترم را نمایش می دهد و در مقابل  کرده، گزینه انتخاب واحد را کلیک: 0

هر درس گزینه نمایش را انتخاب میکنیم و بر روی صفحه ای  که باز می شود  گزینه انتخاب را کلیک میکنیم تا درس مورد نظر 

 به رنگ سبز در آید .

انتخاب درست دروس انتخابی گزینه تاییدیه را انتخاب کرده تا تمام دروس را که : بعد از انتخاب تمام دروس برای اطمینان از  8

 .انتخاب کردید را نمایش دهد

 امیدوارم انتخاب واحد دلچسبی را تجربه کنید                                                                     

 

 

 

 

 

 

 بسمه تعالی                                                              

 چگونه زبان عربی را به صورت کاربردی بیاموزیم؟

 نویسنده: فریده جان محمدی

 استاد صرف و نحو حوزه علمیه حضرت ولی عصر)عجل اهلل(

زبان عربی عالوه بر اینکه یکی از زبان های زنده دنیای کنونی به شمار می رود، برای ما     

ای برخوردار است، این اهمیت، هر مسلمانی را بر آن می دارد که این زبان را  ت ویژهمسلمانان از اهمی

 و هنگام خواندن متون عربی متوجه معنای آن بشود، این امر بیاموزد و بتواند از منابع غنی اسالمی بهره ببرد

نمی گردد مگر با کار دائم و کاربردی کردن قواعد زبان عربی که معموآل به نظر خشک و سخت می آید؛  میسر

در حالی که اگر بصورت کاربردی و روزمره از آن قواعد استفاده شود ملکه ذهن شده و اگر نگوئیم مانند زبان 

 بیشتری در درک مطالب خواهد داشت.مادری می توانیم بگوئیم بسیار نزدیک به زبان مادری می گردد و تأثیر 

با توجه به آن اسالیب طرز  در این راستا دانستن اسالیب مختلف زبان مادری بی تأثیر نیست. لذا بهتر است

 ساخت عبارات در عربی را بیاموزیم.
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 گام اول:    

کلمه تقسیماتی دارد در زبان عربی نیز  در زبان فارسی کلمه تقسیماتی دارد) اسم، فعل، حرف، صفت و ...(    

 ولی ولی این تقسیم محدود به سه قسم است و آن سه قسم عبارتند از: اسم، فعل و حرف

 اسم کلمه ای است که معنای مستقل دارد ولی زمان ندارد. الکتاب ـ الیوم ـ محمدً    

 اُنصُرنصُرُ ـ فعل کلمه ای است که معنای مستقل دارد و زمان نیز دارد. نَصَرَ ـ یَ    

ای است که معنا دارد ولی معنای مستقل ندارد و معنای آن هنگامی مشخص می شود که با کلمات دیگر بکار رود. فی ـ مِن  حرف کلمه    

 ـ عَن

  گام دوم: تقسیم جمله به اسمیه و فعلیه
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