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 بررسی جایگاه خلحفه عصر حاضر در ظاهر و باطن از دیدگاه بریلویه
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 چکحده
عنوان آخرین اوام و را به ای است و آن اوام  دارای جایگاه ویژه «بریلویه»در نگاه  ؟جع؟اوام وهدی

که آن حضرت ظاهری و باطنی در عصر حاضر وی خلیفه هن خاتن والیت خواهد بود و  ،دانند و وعتقدند 
ههین اوام روی زوین و دوازد ؟جع؟از نگاه بریلویه اوام وهدی هن آخرین اوام و خلیفه برای اوت.

که هن دارای خالفت ظاهری است و هن االهی آخرین خلیفه باطنی. لذا اوام دارای خالفت  خواهد بود 
را  ؟جع؟وهدی دانند. بریلویه ظهور اوام  ویدر عصر حاضر  وهدی را به عنوان آخرین ولی خدا و اولی االور

در سراسر االهی ورجت تهام اولیا خواهند بود و اولیای دانند و وعتقدند آن حضرت  های قیاوت وی از نشانه
به آن حضرت اقتدا و اواوت ایشان را  ؟ع؟، حضرت عیسیوقت ظهور. در وکنند ویجهان به ایشان اقتدا 

کتابخانه ،تحلیلی -روش توصیفی با این نوشتارکنند.  ویاعالم  ای، به بررسی جایگاه  وبتنی بر وطالعات 
که بریلویه در  خلیفه عصر حاضر در ظاهر و باطن از دیدگاه بریلویه پرداخته و به این نتیجه رسیده است 

کات فراوانی با وذهب شیعهاین زوینه، دارای اش در وحدت است. تقویت این وشترکات،  اثناعشریه ترا
 خواهد داشت. نقش وههیبین وذاهب اسالوی 

کلیدی:  بریلویه، اوام وهدی، خلیفه ظاهر و باطن، ظهور. واژگان 
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 وقدوه
 «بریلویه»یکی از جریانات صوفی وطرح در شبه قاره و وخال  وهابیت و جریانات تکفیری، 

چون  و شهری نزدیک دهلی هندوستان است ،«َبریل»کلهه ، اصال  از بریلویه است.
کرده است،   زندگی وی جا آنیلویه در این شهر به دنیا آوده و در س وکتب بر، وؤساحهدرضاخان
پیدایش بریلویه به اواخر قرن سیزدهن هجری قهری و دهه اول ناوند.  وی« بریلویه»پیروان او را 

: تا  گردد )شرف قادری، بی وی یالدی( برم )اواخر قرن نوزدهن و:BB;قرن چهاردهن/دهه 
کستان، بنگالدش و بخش (.=ص گذار در هند، پا هایی   بریلویه به عنوان جریان فکری وهن و اثر 

که اولیای    از استان نزد  ؟ص؟گراوی اسالم پیاوبر بیت و اهلاالهی سیستان و بلوچستان ایران است 
گروه از وقام  های تند در شبه قاره آنان از جایگاه بلندی برخوردارند و در وقابل جریانات تکفیری و 

کستان را به خود  بیش ،کنند. این جریان صوفی اهل بیت دفاع وی ترین جهعیت اهل سنت پا
: <C=;؛ جهعی از نویسندگان، ?B<، ص<ج: CB=;)جهعی از نویسندگان، اختصاص داده است 

کستان  به ؛(:;ص: CB=;خسروی،  و ::;ص که بیش از نیهی از جهعیت پا ویژه در ایالت پنجاب 
های پنجابی  های قووی و سنت و با ویژگیدارد تری  شود، وکتب بریلوی نفوذ بیش را شاول وی

که وکتب بریلویه در ویان وکاتب  (. وی@@;ص: AC=;)حافظ نیا،  خوان است هن گفت  توان 
ک به عقاید عقاید آنان  )ههان(. تر است ستان، به تفکر شیعی نزدیکفکری و وذهبی ووجود در پا

ترند  به تشیت بسیار نزدیک و در حقیقت آنان در ویان وذاهب اسالوی،ارد شیعه شباهت فراوانی د
که این  طوری به ؛شدت از فرهنگ ایران وتأثرند بریلویه به(. C;=-=;=ص: ;C=; )جبرئیلی،

ها با شیعه و نفوذ عقاید تشیت در  ای آشکار در این وکتب دارد. به دلیل ارتباط آن فرهنگ، جلوه
که عده به عناصر فراوانی از تشیت، پایبند هستند. این پایبندی به ،ویانشان  ،ای قدری است 
(. پدر =C@، ص;ج: BB=;)جان ل. اسپوزیتو،  خوانند وی «اواوی سنیان دوازده»ایشان را 

که خاندانی شیعه و با اعتقاداتی قوی بودند،  احهدرضاخان بریلوی )نقی خان( با نواب راوپور 
و از علهای برجسته قادری  (. وحهدطاهرB>: ص?CC; )رضوی، ترابطۀ نزدیکی داش

کستان به دلیل چهره آید  بریلوی در عصر اوروز به شهار وی هشد شناخته رو  ویانه که وردم پا
او در سال  (.CBص: <C=;ایشان، احتراوی خاص برای وی قائل هستند )جهعی از نویسندگان، 

;CB:و خدوات خود را آغاز  آن،رئیس  عنوان رهبر و اد و بهرا تشکیل د« القرآن جونها» جنبش ،م
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کرد پروژه آووزش عهووی را  م?CC; در سال که به  >A?حال حاضر  و درشروع  ورکز آووزشی دارد 
کشور جهان (. <<ص)ههان:  اند ن وشغولتعل تعلین و کستان در بیش از هشتاد  ایشان عالوه بر پا

وی  داند.  حاد جهان اسالم ویاحیای اوت وسلهان و اتلی خود را فعالیت دارد و وأووریت اص
که خیلی از آنها زبانکتاب به  ::=بیش از  کرده  ها به دیگر  ی اردو، انگلیسی و عربی، تألی  
کتاب ،دکتر طاهر قادری(. >;ص: :C=;شده است )رئیس السادات،  ترجهه ها زبان هایی  وؤل  
، ورج ؟اهع؟رالبیضاء فی وناقب فاطهة الزهراالد، ؟ع؟علی سی  الجلی علی ونکر والیتچون 

که  وی البحرین فی وناقب الحسنین، ذبح عظین گرایشنشان روشنی این آثار باشد  های  از 
نیست. او در سال ربط  بییلوی وی برخوب وی با ایران به تعلقات  اوست. بدون شک رابطه

;=C= ،کرد. وی با خانه فرهنگ ایران  و با بعضی وراجت ایران در قن دیدار ایران سفر  بهش
 «نفاذ جعفری»قادری با حزب شیعی  نزدیک و ههکاری بسیاری دارد. ههکاری طاهر رابطه

که از انقالب اسالوی ایران به نزدیک های  یکی دیگر از نشانه ؛شدت وتأثر است )تحریک اسالوی( 
کند و  اسالوی دفاع وی است. طاهر قادری از طرح اوت واحدهوی به انقالب اسالوی ایران بودن 

که اختال از وسلهانان وی کنار بگذارند تا اوت واحدهخواهد  اسالوی تشکیل شود. نکته  فات را 
که رئیس شورای عالی وؤسسه ونهاج القرآن  است، اخیرا   (الهللی که یک وؤسسه بین)وههی 

کرده گرفتن از نظام اسالوی ایران و ایجاد اوت واح ؛بیان  که الگو  در جهت  ،ده اسالویاین است 
کرین برای ایجاد وحدت و انس و الفت بین  و ؟ص؟اسالمهدف بزرگ پیاوبر  فروایش قرآن 

کار این وؤسسه است )جهعی از نویسندگان،   (.=:;->:;ص: <C=; وسلهانان، وبنای 
بیت اطهارکی فضایل  اهلالقرابة )یة اؤلجابة فی وناقب غاکتاب باب ششن  ،دکتر طاهر قادری

و صفات ایشان و نیز عالوات ظهور آن حضرت  ؟جع؟وهدی( را به وناقب اوام وناقبو 
کتاب دیگر نیز بهو اختصاص داده  القول الهعتبر فی طور اختصاصی در وورد آن حضرت به نام  دو 

نگاشته است. وفتی  ؟جع؟و نزول وسیح اور والدت اوام وهدی و حیات ؟ع؟الهنتظراؤلوام 
کستان، ووسوعه از بزرگان ،وحهد هاشن کراچی پا جلدی به نام  :?ای  عصر حاضر بریلویه در 

کا ایک عظین شاهکار() ؟جع؟فت اوام وهدیوعر گاهی  در وورد  اوام وهدی وتعلق شعور و آ
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که  ؟جع؟اوام زوان بریلویه با 1وجلد آن به چاپ رسیده است. ?;در دست تألی  و نگارش دارد 
که رسو که صحابهدر روز غدیر خ ؟ص؟خدال استناد به حدیث غدیر وعتقدند   ن، در ویان جهعیت 

به عنوان خلیفه و جانشین بعد از خود در خالفت  را ؟ع؟علینیز حضور داشتند، گراوی آن حضرت 
کنتَوولهَفهذاَعیلَووله»و فروودند: کردند باطنی ونصوب   اعالن ؟ص؟خدارسول  این جهله «ونَ

عنوان اولین اوام باطنی است و  به ؟ع؟علیبود و اطالق آن تا روز قیاوت است.  ؟ع؟علیوالیت 
: C::>)قادری،  و خاتن والیت استبه عنوان آخرین اوام ظاهری و باطنی  ؟جع؟یاوام وهد
 ؟جع؟است و آخرین نفر در این اور، وهدی ؟ع؟والیت، علی فرد نخست در سلسله (.@-?ص

که ایشان خاتن اواوت است  :ال B::>ههان، ) عنی اواوت به ایشان ختن خواهد شدی ؛است 
که در وورد ظهور آن حضرتA-@B@ص ایشان  صحابه، تابعین و بعد از ،(. بریلویه بر این باورند 

کرده  علهای جهان اسالم در دوره که تواتر آن های وختل ، روایاتی صحیح السند بیان  ها   اند 
وورد اتفاق اوت اسالم است )ههان: و ظهور یکی از وشترکات وذاهب اسالوی وسئله ثابت شده و 

داند  وورد اجهاع تهام وذاهب اسالوی ویوسئله عنوان یک  (. طاهر قادری وهدویت را به:Aص
گون وورد اتفاق فقها،  که در دوره گونا ، علها و تهام وکاتب فکری و وذاهب وجتهدانهای 
)ههان:  داند را یکی از وشترکات بین شیعه و اهل سنت ویله وقواست. وی این  اسالوی بوده

 گوید:  ویاین زوینه (. او در <Aص
که اوام زوا شده است و دوباره غایب به دنیا آوده و سپس  ؟جع؟نشیعه وعتقد است 
که آن حضرت هنوز  ؛کند قبل از برپایی قیاوت ظهور وی کثر اهل سنت وعتقدند  اوا ا

آن  ؛ ولی در وقام و رتبهشیعه و سنی در والدت حضرت است وتولد نشده است. اختالف
 (. ?A)ههان، ص اختالفی وجود نداردحضرت، بین شیعه و سنی 

که در  آسهانی ویهای  کتابرا وحور وحدت تهام وذاهب و  ؟جع؟وهدیبریلویه اوام  دانند 
کرد گرایش پیدا خ «اوت واحده»زوان ظهور ایشان تهام آزادی خواهان جهان به سهت  واهند 

 (.<>>، ص;ج: B;:>)وفتی هاشن، 

__________________________________   

کتاب در وؤسسه تخصصی وذاهب اسَلوی، . وصاحبه نگارنده 1  .15/11/97با نویسنده 
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 ها بخش اول: بشارت
که به وسلهانان  یهای فراوان «بشارت»یکی از وباحث وهن در ووضوع وهدویت،  است 

ت داده شده است. از نگاه ردر بقیه ادیان نیز به ظهور ونجی آخرالزوان، بشااختصاص ندارد. 
در عالن  که هر جادر عصر حاضر است االهی  خلیفهعنوان آخرین  به ؟جع؟یاوام وهد ،بریلویه

گرفته ظلن و ستهی   برای وظلووان وایه و انسانی وظلوم واقت شده است، آن حضرتصورت 
کرین و روایات در اینB>>ص)ههان:  بشارت است باب، از  (. بریلویه با استناد به آیاتی از قرآن 

کهیت صالحان و سروری وستضعف گفتهجهانی شدن اسالم و حا که  ان بر وستکبران سخن  اند 
کی از اهتهام آنان باین سخنان   )ههان(. ه این ووضوع استحا

 وهدی در قرآن از دیدگاه بریلویه (الف

 بشارت به وستضعفان  .1
که بریلویه در زوینه اواوت ظاهری و باطنی اوام وهد به آن استناد  ؟جع؟یاز جهله آیاتی 

َ>َکنند، این آیه شریفه است: وی ً َ ه َ ث ِ
َا   ْن ُُ َعل  ْ ح  ن    ً َ ْزض ِ

َاْلأ   ى  َف ِ ٌا
ِعف ُ ض ْ َاْست ُ ن   ي  ِ ذ 

َال   ى ل  َع  ُهي  َ َث    ى 
َا   ُر ِسث  ث ُ  ً

َ ن   ي  اِزث ِ  ٌ ُنَاْل ُُ َعل  ْ ح  ن   که به روشنی به ظ (.?)قصص:  <ً  هور حکووت حق و این آیه از جهله آیاتی است 
کره ر تفسیر آیه دهد. بریلویه د بشارت وی ؟جع؟به دست حضرت وهدیزوین  عدالت در تهام 

کرده ؟ع؟وذکور به این سخن علی که فروود:   استناد   ]=آل وحهد[ا ، به ویشکا پس از سریدن»اند 
:َه را خواندین آیسپس ا .«گردد وهربان ه به بچه خودکبدخو  هشتر واد چونان ؛ندک  روى وی

<َ ُهي  َ َث    ى 
ُرَا   ِسث  ث ُ  نویسد:  باره وی وفتی وحهد هاشن در این (.A@، ص;ج :B;:>وفتی هاشن، ) ...<ً 

که این بیان  بزرگان دینی و ههفکران وا بر این واقعیت تصریح وی کنند 
که فروانروای زوین و بخش نوید  ؟ع؟اویرالهؤونین آودن اوام و پیشوای بزرگی است 
کشورها در قلهرو قدرت او قرار وی زوان وی وام و گیرند و او به عنوان آخرین ا گردد و ههه 

 خلیفه ظاهر و باطن در عصر حاضر است )ههان(.

 آخرین خلیفه عصر حاضر ؟جع؟یاوام وهد .2
عصر حاضر  آخرین خلیفه ؟جع؟وهدیاوام  که ، برای اثبات ادعای خود، وبنی بر اینبریلویه

کرده، استدر ظاهر و باطن   اند:  به این آیه شریفه استناد 
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ٌاَ> َوت ُ َا  ن   ي  ِ ذ 
اَال   َُ ث  ُ

اا   ُسَث َ ُعٌاَالس   ِطت 
ا    ً َ ه  ُعٌاَالل   ِطت 

ْوِسَِوت َْا  
َاْلأ   ًِلى 

ا ُ  ً َ  ،(. از دیدگاه بریلویهC?)نساء:  <ْنَکٌل 
که هن خالفت  ؟جع؟یها اوام وهد که آخرین آن و اوالد اوست ؟ع؟علی ،وراد از این آیه است 

در هر (. بریلویه وعتقدند C@، ص;ج: B;:>باطنی )وفتی هاشن، خالفت ظاهری دارند و هن 
وا اوام  تا از ایشان اطاعت شود و در دوره عصر و زوانی باید اواوی در قید حیات باشد

که باید وورد اطاعت قرار  ه عنوان آخرین اولی األور و خلیفهب ؟جع؟وهدی عصر حاضر هستند 
 (. A@ص: ال B::>قادری،  و :Aص )ههان:  بگیرند

 لزوم پیروی از اوام عصر حاضر .3
که  را آخرین خلیفه ظاهر و باطن و ورجت اوت اسالوی وی ؟جع؟وهدیبریلویه اوام  دانند 

 نوشته است:این زوینه دکتر طاهر قادری در  .اطاعت و پیروی از ایشان الزم است
رجوع و از ایشان او در هر دوره و زوانی برای اوت اسالوی اوام و رهبری است تا وردم به 

َ>فرواید:  خداوند وتعال در قرآن وی کنند.پیروی  ْرُعٌ َث   م  ٌْ نکث   ُِ َواِو ا ِ اٍشَث ِ ث َ
َا ُ ََل   َهي ْ ف  

َ ًت ِى  
ًلَ کا ُ

ا ُ َف َ َِ ِ ب  ِهت  ب   َث ِ َُ اث   ََکت َِت َ ُءًى َ س  ف ْ اب  ُهْنَکَث   أَت َ ل   ًََ ُهٌى َ ل  ظ ْ ُ لًاَث  ب  ت ِ (. وی در ;A)اسراء:  <ف  
کرده است: ؟ص؟اداوه به این روایت رسول خدا ون وات و لیس له اوام وات ویتة »استناد 

(. از نگاه بریلویه وعرفت و شناخت اوام عصر خود، A@ص :ال B::>قادری، ) « جاهلیة
گهراهی است )ههان(.   سبب رهایی از 

کهیت اوام وهد .4 گیر شدن اسالم و حا  بر جهان ؟جع؟یفرا
<َْ ر  ُُ اْل ُهَث ِ

ُسٌل  َز  ْزَسل 
َا    ّ ِ ذ 

َال    ٌ َُِ ي ِ ِذث   ًََ  ِ ك  ٍََُاْلح  س  ُِ ظ ْ ىَِلت ُ ل  ََع  ن ِ ي  ِهَکَالِذ  ٌََِْل  ل  ٍ َکًَ  سََِِس ْ <کاْلُهش  (. از ==)توبه:  ٌى َ
کنون وحقق نشده است و تحقق  ،نگاه بریلویه در این وهن، غلبه دین اسالم بر ههه ادیان تا

کریهه اوام عصر که احکام دین اسالم در حکووت وهدوی به خواهد بود؛ زوانی  ؟جع؟دولت 
، ;ج: B;:>وفتی هاشن، و  C?، ص;جتا،   ، بیقادری؛ @=ص تا:  بریلوی، بی)  اجرا درخواهد آید

که ونظور آیه از B@ص کرده است  َ(. وفتی هاشن از فخر رازی نقل  ٍُ س  ُِ ظ ْ ىَ>ِلت ُ ل  ََع  ن ِ ي  ِه...<کَالِذ  آن  ِل 
که دین اسالم را بر ههه دین کند تا هیچ دینی در زوین نهاند  است  که وغلوب  جز آن ،ها، چیره 

کس بر وسلهانان غلبه نکند، بلکه آن ان بر وعتقدان به دیگر ادیان پیروز شوند و این باشد و هیچ 
کس باقی نهی است ؟جع؟یپیروزی هنگام ظهور حضرت وهد وگر آن  ،واند و در آن زوان هیچ 

به عنوان  ؟جع؟ییا جزیه دهد. لذا شأن نزول آیه ووقت ظهور اوام وهد ،که اسالم را بپذیرد
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که دین ایشان بر تهام دنیا  -B@ههان، صخواهد شد )پیروز آخرین خلیفه ظاهر و باطن است 
@C خدای وتعال که  بر ایناین آیه وعده االهی است، وبنی (. ==، ص@;ج: :><;فخر رازی،  و

کرد و این اتفاق اسالم را بر ههه آیین از فرزندان  ؟جع؟یهنگام ظهور اوام وهد ،ها پیروز خواهد 
 (. A@د بود )ههان، صخواه فاطهه

 ؟جع؟وهدیپیروزی جبهه حق با ظهور اوام  .5
ل ىًََ َ> اَا ِ ب َ ث ْ ض َ

َف   ي  ن ِ لَ َث   ب  اث ِ ْسس  ََا ِ ى  َکالََْف ِ اب ِ ََت َ ِشُرى َ  ف ْ ت ُ ََل  ى  ََف ِ ْزض ِ
ََاْلأ   ن ِ ْ ي  ث   َََوس    ًََ ْعُلي َ  ت   اَل   ًٌ ًسا*کَُعُل ب  ََت ِ ُُ ْعد  ً َ اء  اَج َ ذ   ا ِ

ف َ
ت َْ
ل  اَع  ب َ ْ َعت  َهاَث   ُِ أ

ًل 
ت ََکا ُ اًذاَل  ازَِْنَِعت َ ث َ َالِذ  ال 

ل  اُسٌاَج ِ َ ح 
ٍرَف   ِرث  َ ٍشَس 

ا ْ َث َ ًِلى 
ََاَا ُ َکًَ  اَاى َ ًُ ْع ُعٌلًأ*ًَ  اَلَ ثَ ََوف ْ ْذث َ ذ  َز  ُنَکدن  

ً َکدددالَْ ِهْنَ ددده ْ
ل  َع    ٍ اَس   ْذث َ ْودددر 

ً َکا   اٍلَ  ٌ ْو
دددا   ََْنَث ِ  ً َ ن   دددي  ِ ب  ددداَث   َعْلت َ َ َکد 

دددًساکْنَا   ت  ف ِ َث   دددس  ْنََ*ت   ب ُ ْدَشدددث ْ
ْنَا   ب ُ ْدَشدددث ْ

َا   ى ْ ا ِ
ِشَ ف ُ ث ْ

ًَََ َْنََکِلأ   ى ْ ْنََا ِ ث ُ
َسا ْ
اَا   َُ ل  اَف   ذ   ا ِ

ََف َ اء  ََج َ ُُ ْع  ًََ ِ ٍ س  د ِ ُشٌُءًاَاْلأ  ََِلث   َِ ٌ ُ د  ََْنَکًُ ُلٌاًَ  ْرج ُ ََِلت    ُ ٍَََُهداکَاْلَهْشج ِ ُلدٌ ج َ ل ََذ    ً َا  
َ ٍ ٍ َََوس   ُسًاًَ  ب ِ 

ث   اََواَِلت ُ ٌْ ل  ًسا<َع  ت  ب ِ
ث ْ َ(.A-<)اسراء: َث  
ا>...َکه در این آیه شریفه آوده است: بریلویه وعتقدند این ت َ اًذاَل  ٍرََِعت َ ِرث  َ ٍشَس 

ا ْ َث َ ًِلى 
ونظور از  ؛...<ا ُ

؛ که دارای نیروی بسیار شدیدند هستندو اصحاب آن حضرت  ؟جع؟یآن بندگان، اوام وهد
که به (. یکی دیگر از =A، ص;ج: B;:>ها فتح خواهد شد )وفتی هاشن،  قدس توسط آن طوری 

که بریلویه د کردهآیاتی   ریفه است: ند، این آیه ش  ا ر این زوینه به آن استناد 
ٌاَِوت َْ> َوت ُ َا  ن   ي  ِ ذ 

ُهَال   َالل    ُ ع  ً َکً  ََْنَ ْزض ِ
َاْلأ   ى  ُهْنَف ِ ه    ِلف َ ج ْ ْشت   ث  

َل  اِلَحاب ِ ِهُلٌاَالَض  َکع  َِوي ْ ن   ي  ِ ذ 
َال   ف   ل  ج ْ َهاَاْست  

َ  ً ْنَ ُِ ِل ت ْ
َهََف   ت ُ

يَکل  ض   َاْزث    ّ ِ ذ 
ُهُنَال   ه   ْنَِذث  ُُ َل  ن    ْنَي   ُُ ََل  ُهْنًََ  ه    ل  ِر  ب   ت ُ

ََل  ْعِرََِوي ْ ََث   ُِ ف ِ ٌْ ْوت َ َْنَد َ
َاََا   ي  ن ِ ُرًث   ْعت ُ أَث   سََِل  ْ ُش  َکي  ٌَى َ

َ اَت ِى  ب   ث ْ َ ََس   ًََ سَ کََوي ْ ََف َ ْعر  لََِث   ت ََِکذ   ًل 
ا ُ ُنََکف َ ََُِ ٌى َ اِسف ُ که  روایت ؟ع؟سجاداز اوام (. ??)نور:  <اْلف َ شده 

ه خداوند وعده داده است در ک است ؟ع؟وهدىووت جهانی حضرت که، حین آیاول اکوصداق 
 (.Aص: ;CB;)غازی قادری،  نندکووت کهان بر جهان حیآن روز اهل ا

 های قیاوت  ، یکی از نشانه؟جع؟یظهور اوام وهد .6
که بریلویه وعتقدند اوام وهدی از آن عنوان آخرین خلیفه عصر حاضر در ظاهر و   به ؟جع؟جا 

های قیاوت دانسته و وعتقدند تا حضرت ظهور   ؛ ظهور آن حضرت را یکی از نشانهباطن است
(. آنان در این زوینه به این آیه شریفه :@-??صتا:   برپا نخواهد شد )اعظهی، بیقیاوت نکند، 
ک ًَََ َ>اند:  ردهاستناد   ً اَ َُ َث ِ

ُسى َ  ْهت   اَث   ل  َف   ِ َ اع  ِعْلٌنَِللَش  َل  َُ ث    ََا ِ ِ ُعٌى  ب ِ
اَاث    ر   اٌطَََِ ٌن<َِصس  ت  ف ِ   .(;@)زخرف:  ُوْشت  
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ذیل این آیه وفسران است.  شدهنازل  ؟جع؟وهدیاز نگاه بریلویه، این آیه درباره حضرت 
که ضهیر نوشته ه  »اند  های قیاوت   گردد و او یکی از نشانه باز وی ؟جع؟وهدیبه حضرت  «ِإن َّ

زیرا دولت آن حضرت آخرین دولت در عالن خواهد بود و  ؛(:A، ص;ج: B;:>است )وفتی هاشن، 
کهیت بعد از   دیگر دولتی نخواهد بود. ،آن حضرتدولت و حا

 در سنت ؟جع؟یوهد ب(

 ؟جع؟یبه ظهور اوام وهد ؟ص؟بشارت رسول خدا. 1

گراوی  را به عنوان دوازدههین وصی و جانشین خود  ؟جع؟یاوام وهد ، وکررا  ؟ص؟اسالمرسول 
که رسالت اجرای برناوه کرده است  های دینی و قوانین اسالوی را در سطح جهان بر عهده   وعرفی 
ه است. بریلویه در این خصوص روایات ونقول از رسول دارد و ههگان را به آودنش بشارت داد

که در  هایشان آورده کتاب را در ؟ص؟خدا  شود:  ها اشاره وی به برخی از آناداوه اند 
احشرکنَحاملهدیَخجعثَیفَاوَتَعیلَاختَلفَ»عنَایبَسعحدَاْلدریَقال،َقالَرسولَاَّلل؟ص؟:َ

َ کها َ َعدل  َو َزلزالَفحهألَالرضَقسطا  کنَونَالناسَو َخریضَعنهَسا َظلها  َو ولجتَجورا 
َعدله َخسعهن َو َغین َُمهد َاوة َقلوب َمیأل َو َصحاحا... َاملال َالرضَخقسن َو  «السهاء

کرده چنین  ؟ص؟رسول خداابو سعید خدری از (. نیز <<-=<ص: C::>)قادری،  روایت 
َامل»است:  َخعطى َو َالرضَنجاهتا َخترح َو َالغحث َاَّلل َخسقحه َاملهدی َاوَت َآخر َیف الََيرح

َوَتکثرَاملاشحهَوَتعظنَالوة  (. <:;، ص;ج :B;:> )وفتی هاشن، «صحاحا 
کید ، در بسیاری از روایات ؟جع؟وهدیظهور اوام  «حتهی بودن»، بر «بشارت»عالوه بر  شده تأ

تذهجَالدنحاَ: »فروودند ؟ص؟خداکنین: رسول  در ذیل به دو نهونه از این روایات اشاره وی .است ل
وفتی هاشن،  و Aص: ;CB;)غازی قادری، « رجلَونَاهلَحيَتَخواطًَاْسهَاْسىحَتَمیلکَالعربَ

<:;B :ص;ج ،C: .) 

 ؟جع؟یوهد به ظهور اوام ؟ع؟. بشارت اویرالهؤونین علی2

کرده است:  ابی طفیل از وحهد حنفیه چنین نقل 
که شخصی از وهدی پرسید؛ علی ؟ع؟نزد علی   «ت!چقدر دور اس»: فروودند ؟ع؟بودین 

 قیام در آخرالزوان ]وهدی[=او »و فروود: سپس حضرت هفت بار دستش را بست 
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کرد کسی، خدا خدا، بگوید زوانی ؛خواهد  گر   خداوند وتعال گاه . آنشود ویکشته  ،که ا
که وانند ابرهای پاره گروهی کن  جهت و بین آن ،اند پاره وتفرق بوده را  ها دوستی را حا
ک از آن ترسند و از احدی نهیکند. آنان  وی ها  ها وارد شده و به آن سی در جهت آنکه 

نه سابقین به است. اصحاب بدر  عدده ها ب خوشحال نگشته و تعداد آن ،گردد اضافه وی
اصحاب طالوت ها به عدد  و نیز تعداد آنخواهند رسید و نه آیندگان ها  وقام و فضیلت آن

که ههراه ایشان گذشتند پیاوبر است   (.B-=C=ص: C::>)قادری،  از نهر 

 ها و شرایط ظهور از دیدگاه بریلویه بخش دوم: ویژگی
یکی از ووضوعات وهن در بحث وهدویت از نگاه بریلویه، شرایط جهان قبل از ظهور اوام 

که پیش از ظهور و قیام اوام وهد ؟جع؟نزوا جهان در فساد و  ؟جع؟یاست. بریلویه وعتقدند 
جاوعه  و ،(B@ص :تا  جهعی از نویسندگان، بیو  ??، ص;جتا:   )اعظهی، بیور است  تباهی غوطه

که اصالح آن جز به اراده گونه به ؛ای دچار خواهد شد سابقه  بشری به انحطاط و سقوط بی  ای 
کار  نبه ههین دلیل وه. پذیر نیست له نهاینده او در روی زوین اوکانحق تعالی و به وسی ترین 

که جاوعه کرده را از آن وضعیت بیرون آورد و به او حضرت این است  کهال و سعادت و سقوط  ج 
که  ییرخدادهابریلویه وعتقدند (. :BC-;C;و AA;، ص;ج: B;:>)وفتی هاشن،  انسانیت برساند
کرمیپبینی  بر اساس پیش دهند،  جهان را تحت تأثیر قرار وی ،آستانه ظهور ووعود در ؟ص؟اوبر ا

گرچه زو نشانه  ها نوید ن نشانهیتحقق ا ؛ستیکس روشن ن ان ظهور بر هیچهای ظهورند و ا
کارکرد بیان نشانه (. وهنC@صتا:  )وصطفایی، بی ظهور استبودن   نزدیکبخش  های  ترین 

ظهور، شناخت وهدی واقعی از ودعیان دروغین وهدویت است. ههواره در طول تاریخ اسالم 
برداری از ووقعیت  در صدد بهره ،ادعای باطل حیله وکه با وکر و و خواهند بود هایی بوده  انسان

با ادعای وهدویت وارد اجتهاع شده  ،هستند و به این دلیلجواوت اجتهاعی و سیاسی و اقتصادی 
به وردم  ،های ظهور وقابل، پیاوبر و اواوان با بیان نشانه دهند. در نقطه ای را فریب وی عده و

وهدی واقعی را شناخته و دچار اشتباه  ،وعیارهااین  اند تا وردم بر اساس کردهوعیارهایی ارائه 
کارکرد نگردند و به بیراهه که با شناسایی وهدی  ،ها ونحرف نشوند. از نتایج این  این است 

های حق از باطل نیز تهییز داده خواهد شد و وسلهانان به صرف  واقعی از وهدیان دروغین، قیام
که با ادعای وهدویت برافراشت به آن نپیوسته و با آنان ههراه  است، ه شدهدیدن پرچهی 
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 نخواهند شد.

گیر شدن ظلن و جور 1  . فرا

که جهان ا ،؟جع؟یفساد و تباهی پیش از ظهور اوام وهدترین وؤلفه  گسترده ز این است 
(. <>ص: C::>قادری،  و B@صتا:   جهعی از نویسندگان، بی) شود گری پر وی عدالتی و ستن بی
تابند و از آثار  از ظلن و ستن وتنفرند و آن را برنهیاالهی، ب فطرت و سرشت ها به حس انسان ههه
افراد جاوعه از  ترین دغدغه، نگرانی و وطالبه دلیل، وهنههین به آودهای آن ناخشنودند و  و پی

که بساط ظلن برچیده و عدالت در حق آنان به خوبی اجرا شود کهانشان این است   . وبنایحا
جواوت که در روایات برای ظهور بیان شده، از بین بردن این ناهنجاری از ترین بشارتی  بیش
پیش از ظهور وهدی )پر شدن زوین از ظلن و ستن،  در ووردبریلویه آثار است. روایات در جهانی 
شود: عن حذیفه قال: قال  فراوان است. در ذیل به یک نهونه از این روایات اشاره وی (ووعود

َجورااملهدیَ»رسول اهلل:  َو کهاَولجتَظلها  َ َعدل  َو )قادری، « رجلَونَولدی...َمیألَالرضَقسطا 
<::B صال :;:@ .) 

ج در دنیا2 ج و ور  . وقوع هر

های ظهور ونجی آخر الزوان از دیدگاه بریلویه، وقوع هرج و ورج در دنیا  یکی دیگر از نشانه
کرده این زوینهاست. بریلویه در  خاَفاطهه!َ: »؟ص؟ند: قال رسول اهللا به این روایت نبوی استناد 

َورجاَ  َو َهرجا  َصارتَالدنحا َاذا َالوة َوهدیَهذه َ)اْلسنَواْلسي(  «والذیَحعثینَحاْلقَؤنَوهنها
 (. B:;ص، ههان)

ج سفیانی3  . وقوع فتنه و خرو

 لویه، وقوع فتنه توسط سفیانی استاز دیدگاه بری ؟جع؟یهای ظهور اوام وهد از دیگر نشانه
بریلویه او را از اوالد ابوسفیان و از نسل یزید، بدبخت و (. ;:>، ص;ج: B;:>، وفتی هاشن)

که در ونطقه اهل دانند. سفیانی از دشهنان سرسخت ولعون وی که  وی شام خروج بیت است  کند 
گروه زیادی را =B: صال B::>)قادری،  کلب هستند عهوم پیروانش از قبیله ( و با وکر و فریب 
گرد و گسترده یبه دور خود  از جهله شام، حهص،  ،های اسالوی ای از سرزوین آورد و بر بخش 
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و در  ،(>:>ص :<::> یابد )اویسی، هایی از عراق سیطره وی و قسهت 1فلسطین، اردن، قّنسرین
(. وستند بریلویه در باب خروج :BAص :بB::>رساند )قادری،  عراق صد هزار نفر را به قتل وی
کرده است:ا؟ص؟ چنین ابوهریره از رسول خدسفیانی این روایت است:  که به او  یورد» نقل 

کلب هستند. وردم را ویروان او از قبیکند، پ یام ویدر دوشق ق ،ندیگو یو یانیسف کشد، شکن  یله 
 (.;:;-::;، ص;ج: B;:>وفتی هاشن، ) ...«رساند یها را به قتل و کند و بچه یزنان را پاره و

که از ظهور  شود، سپاهی عظین برای وقابله با اوام  باخبر وی ؟جع؟یاوام وهدسفیانی هنگاوی 
کشتن ایشان به سوی وکه روانه وی ؟جع؟یوهد  (. =Bص :ال B::>)قادری، کند  و 

 خسف در بیداء. 4

و بیداء  ،(;C، ص<ج: :::>به وعنای فرو رفتن و پنهان شدن است )ابن ونظور،  «خس » واژه
های  (. یکی دیگر از نشانه=>?، ص;: جتا )حهوی، بی ودینهام سرزوینی است ویان وکه و ن

(. ونظور از این <?، ص;جتا:   است )اعظهی، بی« خس  در بیداء» ،ظهور از دیدگاه بریلویه
که سفیانی با لشکری عظین به قصد جنگ با وهد آن ،نشانه شود و  عازم وکه وی ؟جع؟یاست 

گون ه ای وعجزه آسا و با ندای آسهانی یا چیزی شبی هدر ویان وکه و ودینه در سرزوین بیداء به 
 (.=Bص :ال B::>رود )قادری،  آن، سپاه او در زوین فرو وی

 . قتل نفس زکیه5

کشته شدن چنین شخصی، در روایات از  گناه و پاک وی  وعنای فرد بیبه  «نفس زکیه» باشد. 
أنَاملهدیَ»النبی:  عن وجاهد قال فالن رجل ون اصحاب های ظهور عنوان شده است: نشانه

َیفَ َون َو َالسهاء َیف َون َغضجَعلْين َقتلتَالنفسَالزکحة َفاذا َالنفسَالزکحة َتقتل َحَت لَيرح
 (.  A;;ص، ههان) «الرض...

__________________________________   

که در سال  1 کوچ  351. نام شهری در نزدیکی حلب  ق، در زوان استیَلی روویان بر آن شهر، وردوان آن از ترس 
کاروان سرایی باقی نهاند )صفی الدین بغدادی، وراصداالطَلع،   (.1126، ص3: ج1417کردند و از شهر، جز 
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ج دجال 6  . خرو

)ههان،  دانند وی «خروج دجال»را  ؟جع؟یهای ظهور حضرت وهد بریلویه یکی از نشانه 
که  ،(@@=، ص<ج: ;::>بریلوی،  و AB;: ص:><;قادری برکاتی بدایونی، ؛ @Bص و وعتقدند 

کرده وقارن  ؟جع؟یخروج دجال با ظهور اوام وهد است. او پس از خروج ادعای نبوت 
و اطرافیان او از فساق و فجار و  کند ویسپس ادعای الوهیت و  ،(@?، ص;ج تا:  )اعظهی، بی

که در اطراف او جهت وی -B@صتا:   از نویسندگان، بیجهعی شوند ) اهل زنا و زنازادگان هستند 
@C  وفتی هاشن، و<:;B :ص;ج ،<::.) 

 . ندای آسهانی7

کرده  بریلویه با استناد به روایاتی در این که به آن  باب، این نوع عالوت و نشانه ظهور را ذکر  اند 
َنادیَونادَونَالسهاءَؤنَاْلقَیفَآلَُمهدَفعندَ»شود: عن علی بن ابی طالب قال:  اشاره وی ؤذا

َغحره َذکر َلخکونَهلن َو حونَحجه َخشر َالناسَو َاملهدیَعیلَافواه  ل :اB::>)قادری،  «ذلکَخظهر
بن حوشب، قال: قال رسول  آوده است: عن شهرگونه  (. در روایت دیگری اینA-;<B>;ص
َأطحعواَیف: »؟ص؟اهلل َؤنَصفوةَاَّللَونَخلقهَفَلنَفاْسعواَلهَو َیفَاملحرمَخنادیَونادَونَالسهاء:َأل َو

 (.B-<:C:>، ص;ج: B;:>)وفتی هاشن،  «املعهعةَسنةَالصوتَو

 ؟ع؟. نزول حضرت عیسی8

های ظهور از دیدگاه بریلویه است  یکی دیگر از نشانه «از آسهان ؟ع؟نزول حضرت عیسی»
(. B-;C;ص: =><;اویسی، و  @=صتا:   ؛ بریلوی، بیBA;ص ::><;)قادری برکاتی بدایونی، 

 فروودند:  خدا؟ص؟رسول 
کأمناَخقطرَونَشعرهَاملاء،َفحقولَاملهدیَتقدمَوَصِلَ ميَ َقدَنزلَعحیسَحنَور خلتفتَاملهدیَو
مي:َؤمناَأقحهتَالصَلةَلک،َفحصیلَعحیسَخلفَرجلَونَولدیَ حالناس،َفحقولَعحیسَحنَور

: C::>قادری،  و ;Aتا: ص  ؛ جهعی از نویسندگان، بیC?، ص;جتا:   اعظهی، بی) ...
 (. A?- @?ص
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 ر از دیدگاه بریلویهوکان ظهو
و پیوستن یاران خاص به ایشان و نیز بیعت وردم  ؟جع؟نآغازین ظهور اوام زوا درباره نقطه
ک این احادیث، ظهور آن اوام از وکه وجه که اند  کردهاحادیثی ذکر بریلویه  ؛با آن حضرت اشترا

و وقام است.  است. بر اساس این روایات، جایگاه ظهور حضرت، وکه و به طور خاص بین رکن
که اوام وهد دیدگاه در این زوینه تهاوی علهای بریلویه اتفاق کعبه ؟جع؟یدارند  کنار  این  ،از 

کرد (. بر ;Aصتا:  وصطفایی، بی و :@، ص;جتا:   ، بی)شرف قادری حرکت بزرگ را آغاز خواهند 
 ؟ع؟نابراهی گان اوت در وسجدالحرام، ویان رکن حجراالسود و وقامرتن از بز =;= ،ههین اساس
فحأتحهَعصاججَ»روایت شده است: ا؟ص؟ چنین کنند. از رسول خد بیعت وی ؟جع؟با اوام وهدی

َاحدالَالشامَفحجاخعونهَحيَالرکنَواملقام... ه بر یلویبزرگان بر(. ::;ص :ال B::>)قادری،  «العراقَو
رسانند و در واه   یبه وکه وا یخودشان را از تهام دنو أبدال، ا یاول ظهور، که در آستانه ن باورندیا

 ا آنینند و اولیب  یا ور ؟جع؟هدیحضرت و کنند، ویطواف  لا و ابدایاول یوقت ،وبارک روضان
از آسهان  . بی درنگکند  یحضرت هن قبول و د؛کنن  یعت ویشناسند و درخواست ب  یحضرت را و

؛ اعظهی، A;-@;ص تا:  آبادی، بیوراد ) «الههدی خلیفة اهلل فاّتبعوههذا »که آود خواهد  ییندا
 (. >Aصتا:   و جهعی از نویسندگان، بی :@، ص;جتا:   بی

گان اوت با آن حضرت در وسجدالحرام، ویان راز بز تن =;=ابتدا  ؛شنوند  ین ندا را ویا ههه
سپس علها و بقیه  کنند و وی بیعت ؟جع؟یبا اوام وهد ؟ع؟رکن حجراالسود و وقام ابراهین

 (.;Bص ال :B::>ی، )قادر وردم

گدون از نگاه بریلویه  آروا
گدون»واژه یونانی  به وعنای نبرد نهایی حق و باطل در آخرالزوان  ،«هاروجدون»یا « آروا

که بنانیز است. شهری در ونطقه عهووی شام  چه در باب شانزدهن  به آن چنین ناوی دارد 
ا رخ خواهد داد و زندگی بشر در ج جنگی عظین در آناست، وکاشفات یوحنا در عهد جدید آوده 

عبارت  ،(. وسیحیان صهیونیست=<ص: <B=;)شیرودی،  واهد رسیدآن زوان به پایان خ
گفته که  که آن»است:  یوحنا را  فرود  ،خوانند را به عبرانی هاروجدون وی  و ایشان را به ووضعی 

ای بین  وجدون را ونطقهکنند و هار به نفت خود تفسیر وی ؛(@;: @;)وکاشفات یوحنا، « آورد  وی



 

 

66 

ال 
س

هن
وزد
ن

اره 
شه
 /

64 /
 بهار

139
8

 

که نبرد آخرالزوان در آن اردن و فلسطین اشغالی وی پیوندد. به تعبیر برخی از  جا به وقوع وی دانند 
که بنا بر شواهد تفاسیر ایشان، ونطقه تا دهانه اسب چنین نبردی  ،ها پر از خون خواهد شد 

که خ ای خواهد بود. ههه این عقاید و نشانه هسته های وسیحی  ود صهیونیستها بدعتی است 
(. C;-CAصتا:  )قائهی، بیاند  کردهایجاد خود   برای نیل به اهداف سیاسی و قدرت وآبانه
گدون در نگاه بریلویه از  را آخرین جنگ   ای برخوردار است و آن اههیت ویژهجنگ عظین آروا

که توسط وسیحیت صهیونیسن واقت خواهد شد. با  عظین نزدیک ظهور وی حضور آوریکا دانند 
گفت سووین جنگ جهانی  در ونطقه خلیج فارس و خاورویانه این رخداد تقویت شده و وی توان 

 (.=C;، ص;ج :B;:>و آخرین جنگ در عالن خواهد بود )وفتی هاشن، 

 انقالب ایران زوحنه ساز ظهور
کننده وفتی وحهد هاشن، انقالب اوام خهینی  )ههان، داند آن وی را زوینه ساز ظهور و ههوار 

گفته است:  چنان ؛(;>=ص که این انقالب یک انقالب »که اوام خهینی در این زوینه  اویدوارم 
: AB=;)اوام خهینی،  !«جهانی بشود و وقدوه برای ظهور حضرت بقیة اهلل ارواحنا له الفداء باشد

 (. وحهد هاشن در این زوینه نوشته است: ;=;، ص@;ج
ک که در نج  سا گفتند: این حرکت و اوام خهینی زوانی  ن بودند به یکی از دوستان خود 

گر باعث بیداری وردم ایران شود، وردم سایر نقاط جهان نیز از این انقالب  انقالب وا ا
گرفته و بی خواهد  ؟جع؟یساز ظهور اوام وهد  دار خواهند شد. این انقالب زوینهالهام 

 (. ;>=، ص;ج: B;:>)وفتی هاشن، بود 
کشی آوریکا به عراق و افغانستان را دستگیری ونجی آخر اشکوی یکی از دالیل ل لزوان ر 

گهان آوریکای وی که به  کردن سپاه ها در عراق یا افغانستان وخفی شده و به دنبال فراهن  یداند 
 (. >>=-;>=ص )ههان،سازی برای خروج است   و زوینه

 ظاهر و باطن جاوع خلحفه ؟جع؟یاوام وهد
االهی  آخرین خلیفهعنوان دوازدههین اوام روی زوین و   را به ؟جع؟وهدیبریلویه حضرت 

( و برای اثبات این ادعا به احادیث نبوی در این B<صتا:   )جهعی از نویسندگان، بی دانند وی
کرده که در ذیل به برخی از آن ووضوع اشاره   شود: ها اشاره وی اند 
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َحَتَخکونَلخزایقول:  سهعت رسول اهلل؟ص؟عن جابر بن سهرة قال:  َالدخنَقامئا  لَهذا
َالوة کلهنَجتتهعَعلحه َ َعشرخلحفا  َاثنا َقلتَ ،علحکن َافههه، َونَالنیبَل کَلوا  فسهعتَ

خش کلهنَونَقر َ َخقول؟َقال: َوا کرده ؛ لیب: جابر بن سهرة از رسول خدا؟ص؟ چنین نقل 
که دوازده خلیفه  اسالم پابرجا و استوار باقی نهی»است:  ویان شها در  واند تا هنگاوی 

کنند. اوت بر آن باشد و ههه که آن را نفههیدم، به پدرم  آن «ها اجتهاع  گفتند  گاه سخنی 
گفت:  : C::>)قادری، « آنان از قریش هستند ههه»ایشان فروود: گفتن: چه فروود؟ 

 (.?@-<@ص

که  اشاره وی ؟جع؟وهدیپروفسور قادری در ذیل این روایت به سنن ابو داوود، باب اوام   کند 
گفتار علها را آورده  در اداوه ثینَعشر»: استاین حدیث ابو داوود،   )ههان،« املهدیَاحدیَاْل
 (. ?@ص

دانند و وعتقدند آن حضرت، هن   را وارث دو نوع خالفت و اواوت وی ؟جع؟یبریلویه اوام وهد
 به ،ظاهری. از دیدگاه بریلویه، خالفت و اواوتاواوت حاول والیت و اواوت باطنی است، هن 

هن  ؟جع؟وهدیاوام (. B<صتا:   )جهعی از نویسندگان، بی ختن خواهد شد ؟جع؟یوهد
از (. @?ههان، ص) در ایشان جهت شده استخالفت خلیفه ظاهری است و هن باطنی و هر دو 

کفر  استواجب  ؟جع؟یاطاعت از وهد ،نگاه آنان خواهد شد )وفتی ونجر و تکذیب ایشان به 
که قیام وهد(. >>=-;>=، ص;ج: B;:>هاشن،  و خروج آن حضرت از  ؟جع؟یبریلویه وعتقدند 

کسی قیام ایشان را انکار  گر  کافر کندلوازم ایهان است، لذا ا (. :<ص: ;::>)بریلوی،  شده است، 
ها اشاره  که به دو نهونه از آناند  کردهباب استناد   بریلویه برای اثبات این ادعا به روایاتی در این

َانزلَعیلَ»جابر بن عبداهلل قال: قال رسول اهلل:  شود: عن وی َمبا کفر َخروحَاملهدیَفقدَ ونَأنکر
و او به از جابر بن عبداهلل به نقل (. در روایت دیگری :;;، ص;ج :B;:>)وفتی هاشن،  «ُمهد...
کفر: »ا؟ص؟ آوده استرسول خدنقل از  َ کذبَحاملهدیَفقد َ ، (. بنابراینC:>ص )ههان، «ون
)قادری، در واقت هر دو نوع خالفت را ونکر شده است  ،شود ؟جع؟وهدیام ونکر او هرکس
<::B ص :ال>C-?: نام  ،به ههین دلیل ؛انتهای وظهریت وحهدی است ؟جع؟وهدی(. اوام

که  ههان و ایشان هن وحهد و ُخلق او هن وحهدی است ظاهری و  اواوت؟ص؟رسول خداطور 
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آن  1هست. ؟ص؟اوین خالفت ظاهری و باطنی وحهدباطنی را داشت، اوام وهدی وارث هر دو و 
. در ووقت کنند ویدر سراسر جهان به ایشان اقتدا االهی اوام ورجت تهام اولیا خواهند بود و اولیای 

، )ههان کند ویبه آن حضرت اقتدا و اواوت ایشان را نیز اعالم  ؟ع؟حضرت عیسی ،ظهور
 (. @?-:?ص

 ؟جع؟یوهددیدگاه بریلویه در وورد والدت اوام 
گانه و آخرین  را یکی از خلفای دوازده ؟جع؟نههه دانشهندان بریلویه، به صراحت اوام زوا

؛ جهعی از @>;، ص;جتا:   اعظهی، بی؛ :<، ص:;ج: ;::>)بریلوی،  3دانند وی 2«غوث»اوام و 
(. ;Bص :ال B::> قادری،و   :@، ص;جتا:   شرف قادری، بی؛ =B>صتا:  نویسندگان، بی

که زوین هیچ وقت از غوث خالی نیست و آسهان و زوین بدون غوث قائن  یلویهبر اعتقاد دارند 
کاول»ای یک   از نگاه آنان، در هر دوره(. AB;ص: B==;)بریلوی،  واند  نهی که حاول « انسان 

کل کاول»هیچ عصر و زوان از یک  و وجود دارد ،ی انسان استوعنویت  که دارای وقام  «ولی 
بعد  و ؟ع؟علی ،از دیدگاه آنان(. :=، ص;جتا:  باشد )شرف قادری، بی  لی نهی؛ خااست «غوثیت»

وقام غوثیت بوده و در  دارای ؟ع؟عسکریحسن  تا اوام ؟امهع؟از ایشان اوام حسن و اوام حسین
کبراپایان  (. >;-;;ص: ?::>رسد )قادری،  وی ؟جع؟یبه اوام وهد ، غوثیت 

را در وورد اوام وستشرقان های وتفاوت از علهای جهان اسالم و  وفتی وحهد هاشن دیدگاه
کرده غیبت آن حضرت، به تفصیل از ونابت شیعه استفاده وسئله وورد و در ذکر  ؟جع؟یوهد

 ،؟ص؟رسول خدااز نسل  ،(. از نظر بریلویه اوام وهدی:>>، ص;ج: B;:>است )وفتی هاشن، 
__________________________________   

دانند و به ههین دلیل،   وی ؟ص؟را استهرار اواوت ظاهری و باطنی رسول خدا ؟جع؟یه اواوت اوام وهدی. بریلو1
که هرکس اوام وهدی کرده است و از اسَلم خارج  ؟جع؟وعتقدند  کند، هر دو نوع خَلفت را انکار  را انکار 

 (.81الف: ص2118خواهد شد )قادری، 

گفته وی در لغت به وعنای فریادرس است و« غوث. »2 کسی  که به  در اصطَلح به  ی روحانی  شود  وسیله نیرو
یسی، بی  وی کند )او  (.36تا: ص تواند در عالن تدبیر و تقدیر هر شخص را وشخص 

گردان و وعاصر احهدرضاخان( شرف قادری، دکتر طاهر 3 . احهدرضاخان بریلوی، اوجدعلی اعظهی )از شا
 دانند.  را به عنوان آخرین خلیفه االهی و غوث وی ؟جع؟وهدی قادری، وفتی هاشن و وحققان بریلویه، اوام
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کنیه، وحهد نام آن حضرت ؟اهع؟ وو فاطهه ؟ع؟علی ابوالقاسن است )ههان(. وفتی  ،ایشان و 
کتاب   نوشته است:  وعرفت اوام وهدیهاشن در 

داند و  وی ق، در ساورا??>شعبان سال  ?;را  ؟جع؟وهدیشیعه، تاریخ والدت اوام 
که اوام وهد و باید ونتظر  برد شده و اآلن در غیبت به سر ویوتولد  ؟جع؟یوعتقد است 

گفته است:  او در این 1ظهور ایشان باشین )ههان(. که والدت اوام باره  شیعه وعتقد است 
، آرزوی زیارت یک وعجزه و خبر غیبی بوده است و خیلی از وسلهانان ؟جع؟یوهد
دارند تا این توفیق  نورانی ایشان را دارند و به درگاه خداوند دست به دعا بر وی چهره

 (.;;>، ص;ج: B;:>)وفتی هاشن،  نصیبشان شود
این بحث را در قالب  ،؟جع؟یغیبت اوام وهد داوه با تبیین دیدگاه شیعه دربارهوی در ا

کرده و نوشته است: « نظریه غیبت»  عنوان 
غیبت »و « غیبت صغرا» :هستندقائل علهای شیعه برای آن حضرت به دو نوع غیبت 

ها غایب  لگی و از زوان شهادت پدر از دیدهآن حضرت از پنج سا در غیبت صغرا،«. کبرا
ودت این دوره از  و  شدند و در این دوران ارتباط وردم با ایشان از طریق نواب خاص بوده

کبرا C@، غیبت از طریق نواب خاص نیز  ،با حضرتوردم ارتباط  سال است. در غیبت 
کنون ایق، با درگذشت چهاروین نایC>=قطت شد و در سال  ن دوره از غیبت ب ایشان، تا
 اداوه دارد )ههان(. 
، به تبیین ؟جع؟یوختل  در باب غیبت اوام وهدنظریات ها و  وفتی هاشن، با بیان دیدگاه
 گوید:  پردازد و وی دیدگاه شیعه در این زوینه وی

کبرا توفیق تشرف به خدوت آن بسیاری افراد  ؟جع؟یاوام وهد در دوران غیبت 
طول تاریخ در  .فیق یکی از آرزوهای وشتاقان آن اوام استاند و این تو حضرت را داشته
که خداوند وتعالههواره  ؟جع؟یغیبت اوام وهد  ،دعای وسلهانان این بوده است 

کتاب )ههان(.  زیارت آن حضرت را نصیب آنان بفرواید ونتخب وی در این زوینه به 
کرده است )ههان(.  ?و  <، =اهلل صافی فصل  ، نوشته آیتاالثر  استناد 

که اوام وهد وتولد شده و جایگاه ایشان در جهان  ؟جع؟یاحهدرضاخان بریلوی وعقتد است 
__________________________________   

کراچی در ورکز  1 تخصصی وذاهب  . وصاحبه نگارنده با وفتی وحهد هاشن، از علهای بریلویه ورکز اسَلوی 
 (.15/11/97اسَلوی قن )
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که نباید در انتظار تولد او  ؟جع؟یارواح است. به اعتقاد او حضرت وهد شخصیتی زنده است 
کتاب >A:-A، ص>ج: ?>=;بود )بریلوی،  وسئله (. غازی قادری از دیگر علهای بریلوی در 

وهدی »... کند:   استناد وی ؟ع؟در وورد طول عهر اوام وهدی به این روایت اوام صادق خالفت
: ;CB;)غازی قادری، « طوالنی خواهد داشت عهری ؟ع؟حضرت نوحغیبت شبیه  در دوره
گروهی دیگر از علهای بریلویه با این ؛(Bص را آخرین خلیفه عصر حاضر  ؟جع؟یم وهدکه اوا اوا 

تا:   اعظهی، بی) که آن حضرت هنوز وتولد نشده است باورند بر این ؛دانند در ظاهر و باطن وی
 (. ;Bص :ال B::>قادری،  و =B>صتا:  ؛ جهعی از نویسندگان، بی@>;ص
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 گحری  نتحجه
که برای  ؟جع؟یبریلویه اوام وهد را به عنوان آخرین خلیفه و اولی االور در عصر حاضر دانسته 

کرین و روایات در این باب ، وایهجهانوظلووان  از  ،بشارت است و با استناد به آیاتی از قرآن 
گفته کهیت صالحان سخن  یکی از ووضوعات وهن در بحث اند.  جهانی شدن اسالم و حا

که است. بریلویه وعتقدند  ؟جع؟ان قبل از ظهور اوام زوانشرایط جه وهدویت از نگاه بریلویه،
کلیه جواوت به ور است و  جهان در فساد و تباهی غوطه ؟جع؟پیش از ظهور و قیام اوام وهدی

گونه ؛شدخواهند ای دچار  سابقه  انحطاط و سقوط بی که اصالح آن به  ها جز به اراده حق  ای 
رسالت ترین  وهن ،ین اوکان پذیر نیست و به ههین دلیلاو در روی زو تعالی و به وسیله نهاینده

که و وظیفه  کهال و جواوت حضرت این است  کرده را از آن وضعیت بیرون آورد و به اوج  سقوط 
بر ههین وکان ظهور اوام وهدی وکه خواهد بود و  ،سعادت و انسانیت برساند. از دیدگاه بریلویه

با آن  ؟ع؟حرام، ویان رکن حجراالسود و وقام ابراهینوسجدال ، دراوتبزرگان تن از  =;= ،اساس
کننده ظهور ویکنند. بریلویه انقالب اسالوی  حضرت بیعت وی دانند.   ایران را زوینه ساز و ههوار 
ظاهر و باطن در عصر حاضر هستند و اواوت و  جاوت خلیفه ،؟جع؟یاوام وهد ،از نگاه بریلویه

ویه در وورد غیبت آن اوام به تفصیل از ونابت شیعه به ایشان ختن خواهد شد. بریل ،خالفت
 ؟جع؟وهدیبه والدت اوام  ،. احهدرضاخان بریلوی و برخی از علهای بریلویاند کردهاستفاده 
که آن حضرت هنوز وتولد نشدهاوا برخی دیگر وعتقدن ؛هستندقائل   .است  د 
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