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چکیده
بحث از وهدی و اوام زوان؟جع؟ با رویکردهای وختلفی ویتواند ارائه شود .در این ویان ،اههیت
«رویکرد علهی» و توجه به زوایای وتقن بحث بر دانشهندان و اهل تحقیق پوشیده نیست و از این رویکرد
گاه در ویان جنبههای تبلیغی و عاطفی غفلت شده است .حضرت آیتاهلل خاونهای به عنوان رهبری
سیاسی ر اجتهاعی به این دو جنبه سیاسی و اجتهاعی وقوله وهدویت و وباحثی وانند انتظار ،حکووت
عدل و نقش اوید به حضرت وهدی؟جع؟ در وقابله با ستهگران و دشهنان اسالم و تشیت؛ توجه ویژه
دارد .با این حال ،ایشان به دلیل وسئولیت رهبری وذهبی و جایگاه علهی ،در بیانات و نوشتههای خود،
در این زوینه وخاطبان را به نکات تخصصی و عالهانه توجه داده است .وقاله حاضر به بررسی این نکات
از دیدگاه ایشان ویپردازد .ت کید بر اصالت ووعود و اتفاق نظر صاحبان ادیان و وذاهب بر آن ،عدم جهود
بر روایات در وورد زوان حکووت وهدی و نهی از خرافات و وطالب ضعیم ،از وواردی است که ویتوان به
عنوان رویکرد عالهانه به وهدویت از دیدگاه رهبری اشاره کرد.
واژگان کلیدی :وهدویت ،رویکرد عالهانه ،وحکهات ،آیت اهلل خاونهای؟دم؟.
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وقدوه

بحث از وهدی؟جع؟ در ویان وسلهانان و اوام زوان؟جع؟ در شیعه با رویکردهای وختلم و
از ونظرهای گوناگونی ویتواند انجام شود .بنای بحث گاه علهی است و گاه رویکرد تبلیغی و

ترویجی غالب است .ووضوع وهدویت به دلیل اههیتی که در ویان وسلهانان دارد و نیز نیاز

عهووی جواوت به ونجی ،بهخصوص در برخی دوران ،به رویکردی عاویانه و آویخته به
آسیبها ،ادعاهای دروغین ،سوء استفاده از باورها و جعل و تحریم و رفتارهای نادرست دچار

شده است .در این ویان دستهای از عالهان و رهبران دینی با اندیشه «نص گرایی» به هر گونه
ّ
خبری درباره وهدویت اعتهاد کرده و برخی دیگر با درایت و تفکر بیشتری در این زوینه سخن

گفته یا قلن زده و وردم را از سوء استفادهها و خرافات بر حذر داشتهاند .حضرت آیتاهلل

خاونهای؟دم؟ ،از جهله رهبران دینی و سیاسی است که وطالب و بیانات بسیاری درباره وهدویت و
اوام دوازدهن شیعه دارد .وقاله حاضر با این پرسش که «رویکرد عالهانه چه جایگاهی در

دیدگاههای ایشان دارد»؛ به بررسی آثار و بیانات وی ویپردازد.

برای این نوشتار پیشینهای یافت نشد و آثاری که به بررسی دیدگاههای رهبری پرداختهاند،

درباره رویکرد عالهانه به وهدویت سخن نهیگویند؛ از جهله در بههن  0198ههایشی با عنوان
«نظریه انتظار در اندیشه آیتاهلل خاونهای؟دم؟» از سوی پژوهشکده وهدویت و آینده پژوهی و

دیگر وراکز وهدوی برگزار شد که وقاالت بسیاری به این وسئله پرداخت و وقاله حاضر نیز در

جهت آن ههایش است (ر.ک :چکیده وقاالت) .به ههین دلیل در اینجا به وباحث وربوط به
انتظار پرداخته نهی شود.
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الف) کلیات

«علن» در لغت به وعنای دانش و دانستن ،نقیض جهل است (خلیل :0719 ،ج ،6ص)066؛ اوا

وعنایی که اینجا وورد نظر است« ،اتقان» ،یعنی استواری است (ابن ونظور :0707 ،ج،06

ص .) 708ونظور از رویکرد عالهانه نگاه وحکن ،وستند و واقعی به وطلب است؛ بر خالف نگاه
سطحی؛ چنانکه در بیانات رهبری درباره وهدویت به این وعنا اشاره شده است« :کارهاى علهی

و دقیق و وتقن روى این وسئله انجام بگیرد» (بیانات رهبری .)0191/17/08 ،با توجه به این
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وعنا ،ساختار وقاله حاضر با بهرهوندی از آیه هفتن سوره آلعهران 0به دو دستۀ «وحکهات» و

«وتشابهات» تقسین شده است 6.بیتردید بحث پیشرو با کالم االهی قابل وقایسه نیست و
وعنای دقیق وحکن و وتشابه در قرآن با آنچه در اینجا وورد نظر است ،تفاوت دارد؛ اوا هدف،

وام گیری از این دو واژه و نزدیک بودن وفاهین است؛ زیرا در ووضوع وهدویت نیز دو دسته
وباحث وحکن و غیر وحکن وجود دارند.

از سوی دیگر وعارف دینی ،علن را دو گونه تصویر کردهاند :یکی دانش سودوند و دیگر،

وعلوواتی که نفعی برای انسان ندارد .اویروؤونان در وصایای خود به فرزندش اوام حسن؟ع؟

فروود« :ال خیر فی علن الینفت؛ دانشی که سودوند نیست ،ارزش ندارد» (سیدرضی :0704 ،ناوه
 ،10ص 066و ّ
حرانی :0121 ،ص .)41از اینرو اهل بیت؟مهع؟ در دعاهای خود آووختهاند که از
علن بیفایده به خداوند پناه ببرین (طوسی :0700 ،ج ،0ص .)46از روشهای تفسیری آیتاهلل

خاونهای آن است که به وباحث بیفایده یا کنفایده توجهی ندارند (خاونهای:0191 ،

ص .)64وثال از بحث درباره آزر و نسبت او با حضرت ابراهین؟ع؟ عبور کرده و وعتقدند اگر هن در

این زوینه چیزی بدانین ،فایدهای بر آن وترتب نیست (ههان :0192 ،ص .)414این ووضوع در

بخشی از وباحث وهدویت نیز جاری است ،وانند احوال شخصی و وحل زندگی و ازدواج و نسل

وهدی؟جع؟ که بدان اشاره خواهد شد.

بنابر آنچه گذشت ،ونظور از رویکرد علهی در این نوشتار ،وطالبی است که اوال ،به ورحله اتقان

و ِاحکام رسیده و ثانیا ،سودوند باشند .آیتاهلل خاونهای در خصوص وباحث وهدوی و در دیدار
وراکز علهی وهدویت ،بر کار عالهانه و ههراه با دقت ت کید و از کار عاویانه و جاهالنه و دور از

در دیدار استادان و فارغالتحصیالن تخصصی وهدویت .)0191/17/18 ،از نقلهای ضعیم و
ههچنین از روایات ضعیم هشدار داده و ویگوید:
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 .2نگارنده نخستین بار در تاریخ  3192/4/4در نشستی با عنوان «وحکهات و وتشابهات وهدویت» در پژوهشکده تاریخ

رویکرد عالهانه به وهدویت ،در بیان...

وعرفت ،غیر وتکی به سند و ودرک در وسئله وربوط به اوام زوان ،به شدت نهی ویکند (بیانات

اسالم به این تقسینبندی پرداخت.
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چنانچه دیدید آن سخن ،پایههایش وحکن نیست ،چه به صورت وعجزه و چه به

صورت دیگر ،از ترویج آن جلوگیری کنید .وا به این سخنان احتیاجی ندارین .سخن
ونطقی ،وحکن و قوی فراوان دارین (بیانات در دیدار با اعضای بنیاد فرهنگی حضرت

وهدی ووعود و ورکز تخصصی وهدویت قن.)0186/16/61 ،

در جای دیگری نیز ت کید دارند که به سخنان ضعیم نیازی نیست و روایات باید تنقیح

شوند(بیانات.)91/11/60 ،

رهبری در جایی که وطلب از نظر علهی وحل بحث و گفتوگوست ،به آن توجه داده است.
ّ
ٌ
وثال با اشاره به این روایت ونسوب به اوام حسین؟ع؟« :اّنا احلحاة عقحدة و جهاد»؛ ویگوید:

نهیدانن آیا این نسبت صحیح است یا نه؛ جهله حکیهانه و درستی است (بیانات رهبری،

 .)0140/00/09این تردید ناشی از آن است که عبارت وورد نظر در ونابت حدیثی یافت نهیشود

(رک :پژوهشکده باقر العلوم :0141 ،ص«ح» و وطهری :0144 ،ج ،61ص 040و  .)671سخنان
بسیاری از وعصووان نقل وی شود که هر چند وهکن است سخنی درست باشد؛ نسبت دادن این

سخنان به وعصووان ،از نظر علهی و بر اساس ضوابط حدیثی ثابت نیست (ر.ک :سیهایی،

 .)0198در جای دیگری بحث از والیت را بهخاطر نفوذ وسائل ضعیم و سست ،دشوار دانسته

است (خاونهای :0198 ،ص.)90

بحث از اصل وهدویت و جایگاه آن در ادیان و وذاهب ،انتظار و وباحث صحیح درباره ظهور و

آینده جهان ،عالهانه تلقی ویشود و وباحثی که درباره احوال شخصی ،وانند خانواده و ههسران

و فرزندان یا وحل سکونت و پیرایههای فراوانی که درباره ظهور بسته شدهاند ،این اتقان را
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ندارند و اصوال پرداختن به این وباحث نه تنها سودوند نیست ،بلکه در جاهایی وهدویت را با

چالش روبهرو وی کنند؛ زیرا چه بسا ووجبات سوء استفاده عدهای را فراهن وی کنند.
ب) وحکهات

بخشی از وباحث وهدویت ،از اعتبار باالیی برخوردارند و از نظر استواری و استحکام ،وورد

توجه ههگان قرار دارند .اگرچه دستهای از باورها به شیعه اختصاص ندارند و نزد ههه
وسلهانان ،بلکه ههه ادیان در وورد آن وطالب نوعی اتفاق نظر وجود دارد .در اینجا به باورها و
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روایاتی ویپردازین که دست کن شیعیان درباره آن اجهاع و اتفاق دیدگاه دارند.
اصل وهدویت

این وطلب در دانش حدیث پذیرفته شده است که عالهان و وحدثان ،اصل وهدی و آودن او

را در پایان دنیا انکار نهیکنند؛ جز افراد وعدودی از فریقین که بیشتر در ویان اهل سنت

هستند 0.رهبری ههانند دیگر عالهان وسلهان ،اذعان و ت کید دارد که اصل وهدویت نه تنها
وورد اتفاق ههه وسلهانها از شیعه و سنی است ،بلکه ونجی در اعتقاد ههه ادیان وجود دارد

(خاونهای :0198 ،ص 64و  78و .)44

«آنهایی هن که از وذاهب دیگر این عقیده را قبول ندارند ،هیچوقت نتوانستند دلیلی که

عقل پسند باشد ،بر رد این فکر و این واقعیت اقاوه کنند» (بیانات رهبری .)0184/16/64 ،این

وسئله به اسالم وحدود نیست ،بلکه ادیان و آیینهای دیگر نیز به ظهور فردی به عنوان ونجی

وعتقد هستند (ر.ک :جهعی از پژوهشگران :0191 ،سراسر کتاب)؛ با این تفاوت که وهدویت

برای آنان ههانند اسالم روشن نیست و آنان شکل وبهن و تحریم شدهای از وهدی را وعتقدند

(بیانات رهبری.)0191/17/08 ،

در شیعه اعتقاد به «وهدی شخصی» است ،نه «وهدی نوعی»؛ زیرا نام و نسب او روشن است.

رهبری در یکی از بیانات خود اشاره دارد که خصوصیت و تفاوت شیعه با دیگران در وقوله

وهدویت آن است که وشخصات وهدی را ویداند و شخص او را ویشناسد (بیانات رهبری،

0128/06/66؛  0141/00/11و خاونهای :0190 ،ص .)111وی وسئله طول عهر را نکتهای
بروند .اوا نکتهای که باید تحقیق و تبیین شود ،این است که آن بزرگوار فرزند اوام عسکری؟ع؟

است ،با خصوصیاتی که وا ویشناسین (خاونهای :0198 ،ص.)164

یک راه برای اثبات و وحقق کردن این وطلب که وهدی فرزند اوام عسکری؟ع؟ است،

__________________________________
 . 1ونکران یا ناقدان احادیث وهدوی که شهرت دارند عبارتند از :ابن خلدون ،رشید رضا ،فرید وجدی ،احهد اوین و

رویکرد عالهانه به وهدویت ،در بیان...

ساده ویداند؛ زیرا قدرت خداوند بر آن تعلق گرفته و الزم نیست وحققان بخواهند دنبال آن

عداب الحهش (ر.ک :اکبرنژاد ،بررسی تطبیقی وهدویت در روایات شیعه و اهل سنت ،ص.)263
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استدالل به احادیث اثناعشر است که ههه وسلهانان اجهاال آن را قبول دارند (ر.ک :بخاری،
 :0710ج ،8ص 064و ابن حنبل ،بیتا :ج ،6ص.)82
والدت و حضور

تنها فرزند اوام عسکری؟ع؟ که به اعتقاد شیعه اواویه دوازدههین حجت خدا و وهدی ووعود
است؛ در نیهه شعبان سال 666ق به دنیا آود (کلینی :0714 ،ج ،0ص 607و وفید :0702 ،ج،6

ص .)119برای والدت او ویتوان به گزارش نسب شناسان ادوار وختلم از شیعه و سنی که در

ووضوع وتخصص هستند ،استدالل کرد؛ وانند بخاری (م )170در سرالسلسله ،فخر رازی

(م )212در شجره وبارکه و ابن عنبه در عهدة الطالب (بخاری :0140 ،ص71؛ فخر رازی:0709 ،
ص 96و ابن عنبه :0704 ،ص .)081رهبری ،بهویژه در سخنرانی به وناسبت نیهه شعبان بارها
به والدت حضرت وهدی؟جع؟ اشاره و این نکته را ووضوعی روشن برای شیعه عنوان کرده

است؛ زیرا پدر و وادر و وشخصات این اوام برای شیعه وعلوم است (خاونهای :0198 ،ص.)62

با اینحال ،بحث از حضور آن حضرت و احساس این حضور در بین وردم جایگاه وهنتری در
بیانات ایشان دارد (ههان ،ص 007و  060و بیانات رهبری .)91/17/08 ،از اینرو وسئله طول عهر
را نیز بسیار ساده ویداند و ویگوید خدایی که ویتواند به انسان عهر 071ساله بدهد ویتواند عهر

 0711سال هن بدهد (خاونهای :0198 ،ص.)004
ظهور

دیدگاه رهبری درباره «ظهور» ههانند دیگر وقولهها ههراه با رویکرد ضد استعهاری است .ظهور
سال نوزدهن /شهاره  /22پاییز 0198

از ونظر ایشان وسیله حرکت و عاول نشاط ولتهاست (ههان ،ص22؛ و بیانات رهبری،

 .)0187/12/69اعتقاد به ظهور وهدی این اعتقاد را پرورش ویدهد که نظن ظالهانه جهانی

قابل زوال است (بیانات رهبری .)0180/14/11 ،از ویژگیهای دوران ظهور این است که اگر چه
وهکن است انسانها فرشته سان نشوند؛ وهن این است که در آن غلبه و قهر جهعی بر ولتی

وجود ندارد (خاونهای :0198 ،ص 626و  .)641پس ظهور ،زوینه ایجاد الگو برای حرکت و
حکهت وسلهانان است و چشنانداز اوضاع پس از ظهور ،الهامبخش این نکته است که جاوعه
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اسالوی پیش از ظهور او باید ودلی از جاوعهای باشد که قرار است او بسازد (ههان ،ص.)664

تحلیل ایشان درباره باال رفتن درک وردم چنین است که برخی وطالبی که اوروزه رایج است؛

ههچون عدالت ،آزادی و کراوت انسان ،ههان حرفهای انبیاست؛ ولی در آن زوانها قابل درک

نبود .اوام زوان اداوه ههان سلسله انبیاست و وردم را به وعارفی که آنان خوانده بودند ،فرا
ویخواند (ههان ،ص 78و بیانات رهبری.)0187/12/69 ،
ویژگیهای دوران وهدی

از آنجا که دوران ظهور برای ههه انسانها اههیت دارد و آرزو و آروانی دینی و اجتهاعی به

شهار ویرود؛ درباره چگونگی زندگی در آن دوره و وفور نعهتها سخن فراوان گفته شده و روایات
بسیاری نیز وجود دارند که از جعل و تحریم وصون نهاندهاند .رهبری ت کید دارد که درباره
دوران ووعود آخرالزوان وطالعه و دقت شود و بحثهای وفید انجام گیرد (بیانات رهبری،

 .)0142/19/66این اهتهام از برخی برداشتها و تحلیلهای وی درباره این دوران استفاده
ویشود؛ برداشتهایی که وهکن است الزاوا با اخبار سازگاری نداشته باشد .یک نهونه اینکه در

آن دوران ،زوین استعدادها و انرژیهای نهفته خویش را بروز ویدهد و بشر از آنچه در طبیعت
ناشناخته بوده ،بهره خواهد برد؛ آنهن به درستی ،نه برای تخریب (خاونهای:0198 ،
َ َ ٌ َّ َ
ص .)621اشاره و استناد وی در این قسهت به روایت « َفال خ ْب َیق یف َاأل ْ
اب ِإال ق ْد ُع ِه َر» است
ض خر
ر
ِ
ِ
که نخستین بار در کهالالدین (صدوق :0716 ،ج ،0ص)110؛ نقل شده و وهکن است در بررسی
سندی با اشکال روبهرو باشد0؛ اوا تحلیل وی فراتر از جهود بر روایت است؛ زیرا جاوعه وهدوی را
دوران شکوفایی استعدادها ویداند.

 :0761ص)628؛ نوزده سال (وفید :0702 ،ج ،6ص )182و هفتاد سال (طبرسی :0704 ،ج،6
ص )691عنوان شده است .اوا دیدگاه رهبری بر آن است که ظهور ،آن حضرت شروع تاریخ بشر و

تهدن حقیقی است و ودت زوان حاکهیتی که آن حضرت رقن ویزند ،شاید به اندازه گذشته
تاریخ بشر باشد .وستند ایشان آیه  66سوره نور است که خداوند وعده کرده است وؤونان صالح را

__________________________________
 .1در سلسله اسناد این خبر ،دو نفر ناشناخته وجود دارند.

رویکرد عالهانه به وهدویت ،در بیان...

نهونه دیگر درباره ودت حکووت وهدی است که در روایات از هفت تا نه سال (ابن حهاد،
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بر روی زوین حاکن کند (خاونهای :0198 ،ص 621و  .)620یا بر اساس آیه  60وجادله در

آخرالزوان حکووت انبیا و جریان نبوت بر سر کار خواهد آود (خاونهای :0194 ،ص .)068این

روایات وشهور و با استفاده از اهداف وهدویت
برداشتی عالهانه است که فار غ از جهود بر آن ههه
ِ

در اسالم تحلیل و بیان ویشود .اگر بنا باشد ونجی ووعود جهان پس از قرنها یا هزاران سال به

حکووت برسد و فقط دهها سال بر زوین وستقر باشد ،با اههیت ووضوع و وعدههای قرآن و سنت
سازگاری نخواهد داشت.

از ویژگی های حکووت وهدی آن است که زوین را پر از عدل و داد ویکند .روایات بسیاری در

این زوینه وجود دارند که شاید بتوان از آن به «وتواتر» تعبیر کرد؛ زیرا این وضهون در ونابت
فریقین فراوان نقل شده است که «یهأل االرض قسطا و عدال» (کلینی :0714 ،ج ،0ص 118و ابن

حنبل ،بیتا :ج ،1ص 04و  .)64رهبری به دو نکته درباره این روایت و نقلهای ورتبط با آن

تفطن کرده و توجه داده است :نخست آنکه در روایت ،کلهه «بعد» نیست .این کلهه در دو دعا
بیشتر نیاوده که یک زیارت غیروعتبر و دیگری هر چند زیارت خوبی است؛ سند درستی ندارد

(بیانات رهبری .)0128/00/19 ،هههجا «کها و ِلئت» است ،نه «بعد وا ولئت» .احتهال دارد این
افزوده انشای سید علی خان ودنی باشد (خاونهای :0198 ،ص .)114دوم آنکه در روایات بر

«عدالت گستری» وهدی در دوران ظهورش تکیه و ت کید شده است ،نه «دین گستری» .این
بدان دلیل است که وردم بیش از ههه چیز از ظلن و بیداد گری رنج ویبرند و نیاز به عدالت در آن
ّ
زوان بیشتر است .ایشان ویگوید :چه خصوصیتی براى آن بزرگوار ذکر ویکنید« :الذى یهأل اهلل به

االرض قسطا و عدال»؛ نهیگویید که «یهأل اهلل به األرض دینا» .این نکته خیلی وههی است
سال نوزدهن /شهاره  /22پاییز 0198
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(بیانات رهبری.)0142/17/66 ،

بررسی و جست وجوی این حدیث ،وؤید آن است که در ونابت وعتبر حدیثی تعبیر «کها و ِلئت»

وجود دارد (کلینی :0714 ،ج ،0ص 662 ،170 ،118و  617وصدوق :0716 ،ج ،0ص 686و )684
و تعبیر «بعد وا ولئت» اگر در کتابهای وعتبر هن آوده باشد ،در کالم وصححان و شارحان
است ،نه سخن وعصوم .گویا برخی نویسندگان با تکیه بر حافظه ،این حدیث را با کلهه «بعد»

نقل کردهاند و اگر ووارد نادری در ونابت کهن یافت شود ناشی ،از تصحیم است.

0

ج) وتشابهات

بخشی از وباحث وهدوی را ویتوان «وتشابه» قلهداد کرد؛ زیرا به ورحله اتقان و استحکام

علهی نرسیده و ووضوعی واضح و آشکار به شهار نهیروند .جزئیات زندگانی و احوال شخصی

اوام عصر و اخبار وربوط به ظهور و آینده جهان اسالم اینگونه است .گفتوگو درباره آینده جز از

کسی که به غیب وتصل است ،نشاید .بسیاری از روایات وربوط به آینده که اصطالح «والحن» و

«فتن» به آن اختصاص یافته ،از وعصوم نیست ،بلکه آثار صحابه 6یا روایاتی ضعیم است و
انگیزه جعل و تحریم درباره آن بسیار است.

چنین وباحثی سبب ویشوند برخی از افراد دیدگاههای خاصی ارائه کنند که گروهی تحهل

پذیرش آن را ندارن د .از دیدگاه رهبری اگر کسی سخنی شاذ داشت که دیگری قبول ندارد ،نباید

آن را کفر انگارد ،بلکه راه آن وباحثه و نقد علهی است (خاونهای :0191 ،ص 646و .)649
احوال شخصی

یکی از وباحث وحل اختالف ویان وحدثان قدین و وحققان اوروزی ،اصل و نسب وادر اوام

زوان است .عدهای فقط نام او را ذکر کرده و او را «نرجس» ویدانند (وسعودی :0704 ،ص 664و

وفید :0702 ،ج ،6ص .)119گاهی نامهای دیگری از گلها برای او ذکر ویشود (ابن ابیثلج،

 :0701ص 067و 066؛ طوسی :0766 ،ص .)191نخستین بار شیخ صدوق داستانی نقل کرده،

عسکری؟ع؟ درآود و سپس وادر اوام زوان شد (صدوق :0716 ،ج ،6ص .)704کسانی این روایت
__________________________________
 . 1حتی شیخ صدوق که در جای دیگر روایت را درست نقل کرده ،در یک وورد ،نه به عنوان حدیث ،با تعبیر «بعد» از آن
یاد ویکند (کهال الدین ،ج ،3ص)66؛ «ثن تأولنا أخبار الرسول؟لص؟ فوجدناها قد وردت بأن األرض تهأل قسطا و عدال
کها ولئت جورا و ظلها برجل ون عترته فدلنا هذا الحدیث علی أن القیاوة ال تقوم علی هذه األوة ؤال بعد وا ولئت األرض
ً
عدال» (ابن شهر آشوب ،وناقب ،ج ،3ص.)277
« .2آثار» جهع اثر ،به وعنای سخن است .سخنانی از صحابه که به دلیل جایگاه آنان در ویان اهلسنت ،اعتبار یافته

رویکرد عالهانه به وهدویت ،در بیان...

وبتنی بر این که این زن کنیزی از روم بود و به خانه اوام هادی؟ع؟ آود و به عقد اوام

است ،برای شیعیان اعتباری ندارد؛ جز آنکه به رسولخدا؟لص؟ وستند باشد.
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را نقد و رد کرده (حسین :0124 ،ص006و حسنی :0186 ،ج ،6ص )606و عدهای در صدد دفاع

از آن بر آودهاند (صدر :0706 ،ص661و طیبی :0196 ،ص .)626نقلی هن «ورین علوی» را وادر

اوام زوان؟جع؟ ویداند (شهید :0704 ،ج ،6ص .)02به نظر ویرسد بحث درباره اصل و نسب و
چگونگی ورود وادر اوام زوان؟جع؟ به خانه اوام یازده ن که بر خبری واحد و روایتی داستانی

وبتنی است؛ نه دارای اتقان است و نه دانشی سودوند در وقوله وهدویت به شهار ویرود .در

جایی دیده نشده است که رهبری به این بحث اشارهای کرده باشد و استناد یا استداللی برای
یکی از اقوال بیاورد .به نظر ویرسد سکوت رهبری درباره چنین وباحثی ناشی از نگاه عالهانه به
ووضوع و عدم ورود به وطالب غیر وفید است .وباحث وربوط به ازدواج ،ههسر و فرزندان آن

حضرت نیز اینگونه است.

درباره وحل زندگی اوام عصر؟جع؟ نیز سخنان وتشابه و غیر علهی بسیاری وجود دارد .تصور

عاویانه ظهور اوام زوان از سرداب ساورا ،به دلیل روایتی است که آخرین بار آن حضرت را در

آنجا دیدند (طوسی :0766 ،ص 678و  679و راوندی :0719 ،ج ،0ص .)721اوا این روایت ونفرد
بوده و به لحاظ سند دارای اشکال است و سبب حهالت وخالفان شده است (صدر:0706 ،

ص 111و .)621رهبری با توصیه به اهل علن برای وبارزه با خرافات (بدون هیچ والحظه و
جدی گرفتن آن) چنانکه روش علهاى وا بوده است (بیانات)0186/18/04 ،؛ به ووضوع

خرافی بودن و اتهام به شیعه درباره زندگ ی اوام زوان؟جع؟ در سرداب توجه داده و وعتقد است

بایستی با وتانت و استدالل ،نادرستی آن را روشن کرد (خاونهای :0198 ،ص.)164

ههچنین با ذکر این نکته که آن حضرت «در ویان انسانها در یکجای دنیا که وا نهیدانین،

سال نوزدهن /شهاره  /22پاییز 0198
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زندگی ویکند» (خاونهای :0198 ،ص)110؛ بر برخی دیدگاهها و روایات ههچون جزیره خضرا
خط بطالن ویکشد .قابل ذکر است که بحث جزیره خضرا به دلیل روایتی طوالنی است که
ورحوم وجلسی در کتاب بحار آورده است و به دلیل شخصیت و جایگاه این عالن بزرگ شیعی،

وحل توجه قرار گرفت؛ در حالی که خود ایشان وینویسد :آن را در کتابهای وعتبر نیافتن

(وجلسی :0126 ،ج ،66ص.)069

جزئیات ظهور

بیشترین وطالب نادرست در وهدویت به وقوله ظهور وربوط است .زوان و وحل آن ،یاران و
چگونگی و عالئن ظهور از وقوالتی است که دستخوش زیاده و نقصان بسیار شده است؛ زیرا

انگیزه جدی برای جعل و تحریم در این زوینه وجود داشته و دارد (آیتی.)0196 ،

در این زوینه که وحل ظهور وهدی شهر وکه (نعهانی :0194 ،ص)626؛ یا یهن (خزاز:0701 ،

ص061و ابن طاووس :0702 ،ص )648و وحل حکووتش کوفه (کلینی :0714 ،ج ،0ص610؛

ج ،7ص 646و وجلسی :0126 ،ج ،66ص)666؛ باشد یا ظهور از نظر روز و واه و سال چه زوانی

خواهد بود؛ روایات بسیاری در کتابهای شیعه و اهل سنت وجود دارند و افراد بسیاری به آن

روایات داون زدهاند .ههچنین درباره یاران اوام عصر؟جع؟ از نظر تعداد ،تابعیت و شهرهای

وحل سکونتشان ،سخنان غیر علهی بسیار گفته شده است (ابن طاووس :0702 ،ص 688به

نقل از کتاب الفتن سلیلی) .به نظر ویرسد به دلیل ضعم این وطالب ،سخنی از رهبری در
اینباره والحظه نهیشود .وثال درباره زوینه ساز بودن ایرانیان برای ظهور ،سخن فراوان گفته
ویشود (کورانی ،ص 064تا 087؛ هاشهی شهیدی ،سراسر کتاب) و اگر رهبری انقالب اسالوی

ایران نیز به برخی وطالب ضعیم اعتهاد داشت ،در اینباره فراوان سخن وی گفت چه این که
فضای سیاسی -اجتهاعی طلب وی کند این گونه وطالب ترویج شود؛ اوا جستوجوها نشان

ویدهد وطلب وذکور در بیانات ایشان جایی ندارد.

از وهنترین وتشابهات وهدویت ووضوع «نشانههای ظهور» است که روایات فراوانی درباره آن

وجود دارند .هر چند این روایات در کتابهای وعتبری چون کافی و دیگر کتب اربعه به ندرت

روایت کردهاند .بیتردید ههزوانی آنان با دولت بنیعباس و زندگی در آن زوانه سبب شده که
این روایات را نقل و به آن اعتهاد و چنین تصور کنند که حوادث ظهور در آینده نزدیکی وعاصر با

آن دولت ر خ خواهد داد .به نظر ویرسد نگاه عالهانه به روایات با بررسی ونبت ،سند و وتن آنها؛
ههچنین نگاهی دورادور به نشانهها و بستر تاریخیشان ،با اعتهاد تام و تهام به آنها سازگار

نیست و این ،وشکلی است که اوروزه با حرکتهای عواوانه و تطبیقها و سوء استفادهها ،فراوان

رویکرد عالهانه به وهدویت ،در بیان...

یافت ویشوند؛ وحدثان و عالهان بزرگی چون صدوق ،نعهانی ،وفید و طوسی به وفور آنها را

به چشن ویخورد.
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به رغن این ههه روایت درباره نشانهها ،رهبری نه تنها عبارتی در ت یید و توضیح آن بیان

نکرده ،بلکه هشدار ویدهد که بعضی از این سخنان قطعی نیست و روایات آن غیر وعتبر و ضعیم

است و نهیتوان به آنها استناد کرد .وواردی هن که قابل استناد است ،قابل تطبیق نیست (بیانات
رهبری.)0191/17/08 ،
نهی از تطبیق

«تعیین وصداق» و «تطبیق» دادن یک وعیار یا نشانه بر فرد یا گروه ،دارای پیشینهای طوالنی

است و در تاریخ به وفور رخ داده است .احادیث فراوان درباره وهدی و نشانههای او و اعتقاد
وسلهانان به نجات دهنده و عدالت گستر بودن او سبب شد در طول تاریخ بعد از اسالم،

ودعیانی خود یا افراد وورد نظر خود را بر این روایات تطبیق دهند .حتی حضور این افراد یا

گروهها در سده های نخست اسالم این ظرفیت را برای آنان ایجاد کرد که احادیثی را به پیاوبر یا
یکی از وعصووان یا صحابه نسبت دهند یا گفتههای آنان را تحریم کنند .عباسیان که از

ودعیان وهدویت بودند یا فرقههایی از شیعه که یکی از ائهه

را آخرین اوام دانستند ،به

تحریم روایات یا تطبیق آنها بر خود پرداختند (ر.ک :صادقی :0182 ،ص 46و .)004

این تطبیق ها در عصر حاضر هن بسیار اتفاق افتاده و افرادی در آثار خود به وصداق تراشی

روی آوردهاند .شخصی را «خراسانی» و دیگری را «سفیانی» یا «نفس زکیه» یا «شعیب بن صالح»

ویدانند .اوا وقام وعظن رهبری این کار را «غلط و انحراف» ویداند .از جهله این ووارد
نادرست ،تطبیق اشعار شاه نعهت اهلل ولی بر افراد در طول سالهای وتهادی ذکر کرده است
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(بیانات رهبری .)0191/17/08 ،در جای دیگر وی گویند :علهاى دین باید در وقابل تحریم دین

ساکت ننشینند (ههان.)0149/12/61 ،

با توجه به این بیانات ،آنچه در این ویان جای شگفتی دارد ،اصرار برخی افراد درباره تطبیق

«سید خراسانی» بر وقام وعظن رهبری است 0.در حالی که تعبیر «سید خراسانی» در هیچ روایتی

__________________________________

 .1برای نهونه رجوع کنید به وبال گ قفسه که با تنظین وطالبی در صدد اثبات خراسانی بودن آیتاهلل خاونهای است:
https://ghafase.blogsky.com/13/1911913/post-1//19

و در وبال گ ووج بشارت به ظهور:
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http://u131-sup.blogfa.com/post/40



نیاوده و یکی دو روایتی که چنین نشانهای از آن برداشت ویشود ،فاقد اعتبار است (سلیهیان،

 :0198ص .)796گفته وی شود ایشان در برخی وحافل نسبت به این کار نیز واکنش نشان داده
و آن را نادرست دانسته است.

ادعیه و زیارات

درباره اوام زوان؟جع؟ دعاها و زیارتهایی رسیده که یکی از آنها دعای وشهور «ندبه» است

(ر.ک :وشهدی :0709 ،ص .)641برخی بررسیهای سندی و وتنی انجام شده درباره این دعا،

با رویکرد پذیرش به آن وینگرد (ریشهری :0191 ،ج ،2ص .)076در سخنان رهبری دو گونه

دیدگاه یافت ویشود :گاه درباره جاوعه وهدوی به این دعا استناد شده (خاونهای:0190 ،

ص 118 ،117و  177و ههان :0198 ،ص 622 ،626 ،74و ص 694تا  )110و گاه آن را

«خطابهای غرا» از باورها و شکواییههای فرقه اواویه در طول تاریخ ویداند (بیانات رهبری،
 .)0181/06/06تعبیر به «خطبه غرا»ی شیعیان ویتواند اشاره و ِاشعار به احتهال عدم صدور آن

از سوی وعصوم باشد؛ چنانکه ویگوید :این دعا در دوران غیبت از سوی بزرگان شیعه تولید شده

است (خاونهای :0198 ،ص 698و بیانات در جهت علها و روحانیون خراسان رضوی).
رؤیت

رؤیت اوام زوان؟جع؟ در عصر غیبت کبرا وحل اختالف ویان وحققان بوده 0و به رغن آنکه

کتابهایی درباره این ووضوع و تشرف یافتگان نوشته شده است؛ برخی آن را در این دوران غیر
ذاکری :0148 ،ص.)76

درباره رؤیت اوام زوان؟جع؟ دو بیان از رهبری وجود دارد :نخست ،اصل رؤیت است و اینکه

عدهای آن حضرت را دیده و سخن او را شنیدهاند؛ اعن از اینکه او را شناخته یا نشناختهاند


و سخنرانی پناهیان در اثبات سید خراسانی بودن رهبری:

https://www.aparat.com/v/40nK9

رویکرد عالهانه به وهدویت ،در بیان...

وهکن ویدانند؛ زیرا خود آن حضرت هر گونه ادعای وشاهده را ونت کردهاند (دوزدوزانی 0706 ،و

 .1بررسی آرا درباره ارتباط با اوام زوان؟جع؟ (ر.ک :صهدی :3186 ،ص.)9
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(بیانات .)0148/19/11 ،در این وورد نقلهای درست و وتقن وجود دارند (خاونهای:0198 ،

ص 121و دیدار با اعضای بنیاد فرهنگی وهدی ووعود .)0181/01/12 ،ووضت دوم آنکه از

ادعاهای تشرف یا اقتدا به اوام زوان در نهاز ،با تعبیر «کاوال خرافی و شرمآور» یاد کرده و اینها را

از پیرایههای باطل بر حقیقت روشن وهدوی ویداند که هیچ کدام قابل تصدیق نیست و بزرگان
وا چنین ادعاهایی نکردهاند و اگر انسان سعادتوندی به این ظرفیت برسد ،اهل گفتن نیست

(بیانات رهبری .)0184/16/64 ،از این دو سخن برداشت ویشود که ایشان ههانند وشهور
عالهان شیعه ،اصل رؤیت را وهکن ویداند؛ با این توضیح که اگر کسانی آن حضرت را دیدهاند،

دم بر نیاورده و آن را اعالم نکرده و ادعایی نداشتهاند .وی وعتقد است کسانی که ادعای شنیدن
صدای اوام عصر؟جع؟ را دارند ،اگر انسانهای دروغگویی نباشند ،چیزی را تصور کرده و

تخیالت خود را نقل کردهاند (ههان.)0191/17/08 ،

رهبری با تکیه بر عهل صالح به جای دیدار اوام عصر ویگوید :به واجبات عهل کنید و از

وحروات بپرهیزید (ههان 0186/00/60 ،و خاونهای :0198 ،ص.)068

سال نوزدهن /شهاره  /22پاییز 0198
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نتیجه گیری

وراجعه به سخنان و دیدگاههای حضرت آیتاهلل خاونهای نشان ویدهد که هر چند رویکرد
ایشان درباره انتظار و وهدویت با توجه به جایگاه سیاسی ر اجتهاعی وی ،انتظار برای دستیابی
به عدالت و وقابله با ستهگران است؛ بر برخورد علهی و رویکرد عالهانه بر این ووضوع نیز ت کید

ویورزد .از اینرو در ووارد کنتری به دیدگاههای علهی ایشان ویتوان دست یافت .این ووارد
اندک عبارتند از :توجه به اصالت ووعود و اتفاق نظر ادیان و وذاهب درباره آن؛ ت کید بر انتظار

وثبت و پیش برنده جاوعه؛ نگاهی نو به دوران حکووت و آغاز زندگی؛ بیتوجهی به وباحث

بیفایده ،یا کن فایده وانند احوال شخصی؛ نهی از خرافات و بیانهای ضعیم ،بهخصوص
درباره ودعیان و ههچنین نهی از تطبیق عالئن بر افراد خاص.

رویکرد عالهانه به وهدویت ،در بیان...
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ونابع

 .1ابن ابی الثلج ،وحهد بن عجداهلل و دیگران (1414ق) .تارخخ اهل الجحت ،قن ،وؤسسه آل الجحت؟مهع؟.

 .2ابن حهاد ،نعحن (1423ق) .الفنت ،بیروت ،دار الکتب العلهحه.

 .3ابن حنجل ،احهد (بیتا) .املسند ،بیروت ،دار صادر.

 .4ابن شهر آشوب ،وحهد بن علی (1379ق) .وناقج آل ایبطالج ،قن ،انتشارات عالوه.

 .5ابن طاووس ،رضیالدین علی (1416ق) .التشرخف حاملنن یفالتعرخف حالفنت (وعروف به والحن)،

اصفهان ،گلجهار.

 .6ابن عنجه ،احهد (1417ق) .عهدة الطالج ،قن ،انصاریان.

 .7ابن ونظور ،وحهد (1414ق) .لسان العرب ،بیروت ،دارصادر.

 .8اکجر نژاد ،وهدی ( .)1388حرریس تطجحیق وهدوخت در رواخات شحعه و اهل سنت ،قن ،بوستان کتاب.

 .9آیتی ،نصرت اهلل (تابستان« .)1395تطجحق نشانههای ظهور در گذر تار خخ» ،فصلناوه علهی پژوهشی
وشرق ووعود ،ش .38

 .14بخاری ،ابو نصر (ّ .)1371
سر السلسلة العلوخه ،قن ،رضی.
 .11بخار ی ،وحهد بن اسهاعحل (1441ق) .صححح الجخاری ،بیروت ،دارالفکر (افست دارالطجاعه

استانجول).

 .12پژوهشکده باقرالعلوم ( .)1373ووسوعة کلهات االوام احلسنی؟ع؟ ،قن ،دار الهعروف.

 .13جهعی از پژوهشگران ( .)1393گونهشنایس اندخشه ونجی ووعود در ادخان ،قن ،دانشگاه ادیان.

 .14جهعی از پژوهشگران ( .)1398چکحده وقاالت مهاخش انتظار در اندخشه آختاهلل خاونهای ،قن،
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالوی.

 .15حرانی ،حسن بن علی ابنشعجه ( .)1363حتف العقول ،قن ،جاوعه ودرسحن.

 .16حسنی ،هاشن وعروف (1382ق) .سحرۀ األمئة اال ثین عشر ،نجف ،ححدریه.
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.17حسحن ،جاسن ( .)1367تارخخ سحایس غحجت اوام دوازدهن ،ترجهه :سحد وحهد تقی آیتاللهی،

تهران ،اوحر کجحر.

 .18خاونهای ،آیتاهلل سحد علی ( .)1394روشنای علن ،وؤسسه انقالب اسالوی.

 .)1391( _______________ .19انسان  052ساله ،تهران ،وؤسسه جهادی.

 .)1393( _______________ .24وروری حر وجاین روش و قواعد تفسحری ،تهران ،نسحن انقالب.

 .)1396( _______________ .21تفسحر سوره حراجت ،تهران ،وؤسسه انقالب اسالوی.

 .)1397( ______________ .22تفسحر سوره جمادله ،تهران ،وؤسسه انقالب اسالوی.

 .)1398( ______________.23وا ونتظر می ،خورشحد وهدوخت در ونظووه فکری حضرت آختاهلل
خاونهای ،تدوین :حسن والیی ،قن ،بنحاد فرهنگی حضرت وهدی؟جع؟.
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 .24خزاز قهی ،علی (1441ق) .کفاخة اال ثر ،تحقحق :کوهکهرى ،قن ،بیدار.

 .25خلحل بن احهد (1449ق) .کتاب العنی ،قن ،هجرت.

 .26دوزدوزانی ،یداهلل (1412ق) .حتقحق ،لطحف حول التوقحع الشرخف ،قن ،سحدالشهداء.

 .27ذاکری ،علی اکجر ( .)1378ارتجاط حا اوام زوان در عصر غحجت ،چاپ شده در کتاب چشن به راه
وهدی ،قن ،دفتر تجلحغات.

 .28راوندی ،قطب الدین سعحد (1449ق) .اخلراجج و اجلراجح ،قن ،وؤسسة اإلوام الههدی.

 .29ریشهری ،وحهد وحهدی با ههکاری وحهد کاظن طجاطجاجی و جهعی از پژوهشگران (.)1393
دانشناوه اوام وهدی؟جع؟ ،قن ،دار الحدیث.

 .34سلحهحان ،خداوراد ( .)1398حرریس حتلحیل رواخات نشانههای ظهور ،قن ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ

اسالوی.

 .31سحد رضی ،وحهد بن الحسحن (1417ق) .هنج الجالغه ،ترجهه :صجحی صالح ،قن ،جاوعه ودرسحن.

 .32سحهایی ،وهدی ( .)1398وشهورات یباعتجار در تارخخ و حدخث ،قن ،طه.

 .33شهحد اول ،وحهد بن وکی (1417ق) .الدروس الشرعحه ،قن ،جاوعه ودرسحن.

 .34صادقی ،وصطفی ( .)1386حتلحل تار خیی نشانههای ظهور ،قن ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالوی.

 .35صدر ،سحد وحهد (1412ق) .تارخخ الغحجة الصغری ،بیروت ،دار التعارف.

 .36صدوق ،وحهد بن علی (1445ق) .کهال الدخن ،قن ،جاوعه ودرسحن.

 .37صهدی ارزگانی (بهار .)1386تأویل در حاب ارتجاط و والقات حا اوام زوان ،فصلناوه علهی پژوهشی

وشرق ووعود ،ش.1

 .38طجرسی ،فضل بن حسن (1417ق) .اعالم الور ى ،قن ،آلالجحت؟مهع؟.

 .39طوسی ،وحهد بن حسن (1411ق) .وصجاح املهتجد ،بیروت ،وؤسسه فقه الشحعه.
1425( ________________________ .44ق) .الغحجه ،قن ،وؤسسة الهعارف االسالوحه.

 .41طحجی ،ناهحد ( .)1392پژوهیش نو درحاره وادر اوام زوان ،قن ،بوستان کتاب.

 .43کلحنی ،وحهد (1447ق) .الکایف ،بیروت ،دار االضواء.
 .44کورانی ،علی (1434ق) .عضر الظهور ،قن ،دراالهدی.

 .45وجلسی ،وحهدباقر ( .)1362حباراال نوار ،تهران ،دار الکتب االسالوحه.

 .46وسعودى ،علی بن الحسحن (1417ق) .اثجات الوصحة ،قن ،وؤسسه انصاریان.
 .47وشهدی ،وحهد بن جعفر (1419ق) ،املزار الکجحر ،قن ،جاوعه ودرسحن.
 .48وطهری ،ورتضی ( .)1377جمهوعه آثار( ،انسان کاول) ،قن ،صدرا.

رویکرد عالهانه به وهدویت ،در بیان...

 .42فخر رازی ،وحهد (1419ق) .الشجرة املجارکه ،قن ،کتابخانه آیتاهلل ورعشی.

 .49وفحد ،وحهدبن نعهان (1416ق) .االرشاد ،بیروت ،وؤسسة آلالجحت.
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 .54نعهانی ،وحهد بن ابراهحن (1397ق) .الغحجة ،تهران ،صدوق.

 .51هاشهیشهحدی ،اسداهلل ( .)1382زوحنه سازان انقالب جهاین حضرت وهدی؟جع؟ ،قن ،پرهحزکار.

 .52سایت دفتر وقام وعظن رهجری www.farsi.khamenei.ir/speech
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