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 حکومت جهانی مهدوی در عصر رجعتبررسی و تحلیل 
گلپایگانی  1علی ربانی 

 چکیده
ازبر اساس ادله عقلی و نقلی، زمین هیچ های  هی خالی نخواهد بود. حجتحجت معصوم اال گاه

کرم کهاولینآنانحضرت هستندبیت؟مهع؟گانهاهلامامان دوازده ؟لص؟،معصوم خداوند پس از پیامبر ا
تحلیلی، به این سوال  -این مقاله به روش توصیفی است. ؟جع؟و آخرینشان حضرت مهدی علی؟ع؟

کمان روی زمین هستند. پاسخ می کسانی در عصر رجعت تا قیامت حا که چه  آنحضرتپسازدهد 
داد تشکیلخواهد حکومتعدلجهانیمهدویرا رجعتوظهور، دیگر امامان آنحضرت، پساز

کنندمی قیامتوبهترتیبجامعهبشریوحکومتجهانیمهدویرا سویتا از کرد. خواهندرهبری
روایات،دیگر که در عصر رجعت زمام امور  از زمامداراندرشماریاز مهدوی سخن به میان آمده است 

هایمختلفیمطرحدو دسته روایات، دیدگاه این مورد حکومت مهدوی را در دست خواهند داشت. در
کهامامتورهبریزمامدارانمزبور.شدهاست استاینبرگزیدهنیابی»دیدگاه»؛استامامانامامتاما
دراست« اصالی»ر رجعت عصمعصوم. 

کلیدی  .امامتاصالی،زمامدارانمهدویعصر رجعت، ی،حکومتمهدوی،:امامتنیابواژگان 
  

__________________________________   

 kalameslami@gmail.com                      . استاد حوزه علمیه قم                                                                                                         1
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 مقدمه
کرد و حکومت  ؟جع؟اساس روایات متواتر و معتبر اسالمی، مهدی موعود بر قیام خواهد 

مورد را براساس معارف و موازین اسالم تشکیل خواهد داد. در این محور مهدوی جهانی و عدالت 
که  ؛روایات مختلم است ؛که زمان برقراری این حکومت چقدر است ولی آنچه مسّلم است این 

گستره زمین فرمانروایی خواهد داشت و با حکومت مهدوی، آخری که بر  ن و یگانه حکومتی است 
 پایان یافتن آن، عمر دنیا نیز پایان خواهد یافت و آخرت و قیامت برپا خواهد شد. 

که بر اساس روایات، امام عصر از دنیا خواهد رفت، و همه یا برخی از دیگر  ؟جع؟از آن جا 
یکی در  :داشت، حکومت جهانی مهدوی دو مرحله داردرجعت خواهند  بیت؟مهع؟امامان اهل 

گستردهاز دیر زمان بحث «رجعت»عصر ظهور و دیگر در عصر رجعت. درباره  هایشدهمطرحای
نیز؛است کهمباحثمطرحشدهدربارهحکومتمهدویدرعصرظهور چنانمتنوعوگسترده
کماست؛ ،رجعتعصردرمهدویحکومتولیوبحثموردگرفته است. نوشتار تر تحقیق قرار 

 .کرده استتحلیلی، این مسئله را بررسی و تحقیق  –گیریازروشتوصیفیحاضر با بهره

 تا قیامت بیت؟مهع؟. استمرار امامت امامان اهل 1
که امامت امامان اهل متعددی در روایات  و  1مت استمرار داردتا قیا بیت؟مهع؟بیان شده است 

گاه زمین و زمان از وجود یکی از آنان خالی نخواهد بود.  هیهای اال  آنان همان حجت که هیچ   اند 
 :فرمایید مالحظه میهایی از این روایات را   در ادامه نمونه

 امیرالمؤمنین؟ع؟ به ابن عباس فرمود: . 1
گردد، و امور مربوط به آن سال، نازل میشود و در آن شب  واقت می شب قدر در هر سال»

__________________________________   

که مشخص است در این قسمت از مقاله سخن از استمرار امامت تا قیامت می . همان 1 باشد و این بحث غیر از  طور 
که منتج به وجود امام عصر؟جع؟ در زمان غیبت می جا سخن از پس از  باشد. این  اثبات حجت زنده در هر عصر است 

باشد. لذا استمرار امامت تا قیامت  ی رسول اهلل؟لص؟ میخلیفه االه دوازدهمینظهور است و در آن مبحث سخن از وجود 
با استمرار امامت با وجود دوازدهمین خلیفه پیامبر خدا؟لص؟ بدون فاصله زمانی  پس از امام حسن عسکری؟ع؟ و در 

 عصر غیبت تفاوت دارد.
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. ابن عباس پرسید: آنان چه «برای این امر پس از رسول خدا؟لص؟ پیشوایانی هستند
که همگی امامان »پاسخ داد:  امیرالمؤمنین؟ع؟اند؟   کسانی من و یازده امام از صلب من 

و  447، ص1: ج1388)کلینی، « باشند؛ أنا و أحدعشر من صلبی، أئمة محّدثونمحّدث می
گلپایگانی،  103: ص1429؛ شیخ طوسی، 448   (.56-55، ص1: ج1428و صافی 

 طبق روایات و اطالق قرآنی شب قدر تا پایان جهان در هر سال وجود دارد.

کرم؟لص؟ خطاب به  ؟ع؟در روایتی از امام باقر. 2 که پیامبر ا  علی؟ع؟ فرمود: امام آمده است 
خداوند  .باشیمهای استواری و برقراری زمین می  فرزندان من، پایهمن و تو و یازده نفر از 

کرده است. هرگاه  که اهلش را فرو ببرد، حفظ  امامان  [همه]به واسطه ما زمین را از این 
 (.102: ص 1429گانه از دنیا بروند، زمین اهلش را فرو خواهد برد )شیخ طوسی،  دوازده

کلینی، به جای گفتنی است  اثنی » (فرزندانم )یازده «احدعشر من ولدی»که در نقل محدث 
که شاید مقصود حضرت زهرا و امامان یازده (دوازده فرزندانم) «عشر من ولدی گانه  آمده است 

اند، و این   گانه  که مراد همان امامان دوازده و محتمل است (448، ص1: ج1388 ،)کلینی است
که  ؛از باب غلبه است ؛در زمره فرزندان رسول خدا قلمداد شده است نیز امام علی؟ع؟که  یا این 

که  ؛مراد فرزند معنوی است کودکی تحت سرپرستی و تربیت رسول خدا قرار  علی؟ع؟چرا  از 
 داشت.

 رسول خدا؟لص؟ فرمود: . 3
اران است و پس از او . او پیشوای پرهیزک، وصی و وارث من است؟ع؟علی بن ابی طالب

 ،باشند، سپس تا روز قیامت، ُنه هادی و مهدی از نسل فرزندمفرزندش امام میدو 
گلپایگانی،  ؟ع؟حسین  (.129، ص1: ج1428خواهند بود )صافی 

کرده است . امیرالمؤمنین؟ع؟4 که در آن فضایل و مناقب خود را بیان  پس  ؛در حدیثی طوالنی 
که کاغذ و قلم بیاورند تا چیزی را در آن  از اشاره به ماجرای درخواست پیامبر؟لص؟ از اصحاب 

گمراهی امت پس از او شود که مانت   ؛و مخالفت برخی از اصحاب با درخواست ایشان ؛بنویسد 
 فرموده است: 

ای خواست و مطلب مورد نظرش را امال   پپامبر؟لص؟ پس از متفرق شدن افراد، صحیفه
گرفت. در  گواه  آن نامه، امامان امت پس از خود تا کرد و سلمان، ابوذر و مقداد را بر آن 

که  کرد،  گاه فرزندم حسین،  :از عبارتندروز قیامت را معرفی  من، سپس فرزندم حسن، آن 
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 حسین؟ع؟.سپس ُنه امام از نسل فرزندم 
گواهی دادند، طلحه نیز   که در آن جلسه حاضر بودند، بر سخن امیرالمؤمنین  سلمان و ابوذر 

که ابوذر را راستگوگفت: من از پیامبر؟لص؟ شنی کرد دم  لذا من بر صدق سخن  و ترین افراد معرفی 
گواهی می تا:   باشی )نعمانی، بیتر می  تر و نیکوکار دهم و تو نزد من از آن دو صادقاو و سلمان 

 (.82-81ص

کرده چنین شیخ صدوق، با سند معتبر از سلیم بن قیس هاللی . 5 در زمان خالفت  است:روایت 
گرد آمده بودند و از فضایل و  عثمان، جمعی از مهاجران و انصار در مسجد رسول خدا؟لص؟ 
از آن حضرت  .گفتاما چیزی نمی ،در آن جلسه حضور داشت گفتند. علی؟ع؟ نیزمناقب خود می

که او نیز در  ع سخن بگوید. امیرالمؤمنین؟ع؟ به بیان فضایل اهل بیت آن خواستند  موضو
ک که رسول خدا؟لص؟پیامبر؟لص؟ پرداخت تا این   اوصیای ه رشته بحث به امامت رسید و این 

کرد و فرمود:   خود تا روز قیامت را معرفی 
علی، برادر، وزیر، وارث، وصی و جانشین من در امتم و ولی هر مؤمنی پس از من 

گاه ُنه فرزند از نسل فرزندم  .باشدمی پس از او فرزندم حسن، سپس فرزندم حسین، آن 
از  ؛اند، و قرآن با آنان است  آنان با قرآن ؛از دیگری امام خواهند بود حسین، یکی پس

کنار حوض نزد من شوند، و قرآن نیز از آنان جدا نمیقرآن جدا نمی که در  شود تا این 
 .(277-274، ص1: ج1416بیایند )صدوق، 

که از امیرالمؤمنین؟ع؟ درباره مراد از عترت در . 6 کرده  شیخ صدوق، با سند معتبر روایت 
 حدیث ثقلین سؤال شد. آن حضرت فرمود: 

گانه از نسل حسین؟ع؟  که نهمین آنان، باشیم  میمن، حسن، حسین و امامان نه 
کتاب خدا جدا نمی [عترت]آنان  .مهدی و قائم امت است کتاب خدا ناز  یز از شوند، و 

کنار حوض رسول خدا، بر آن حضرت وارد شوند )همان، آنان جدا نمی شود تا در 
گلپایگانی،  90: ص1379؛ صدوق، 57، ص1تا: ج  ؛ صدوق، بی241-240ص و صافی 

 (.163-162، ص1: ج1428

 : استروایت شده  ؟ع؟ چنیناز امام حسن مجتبی. 7
کرد و پس از حم  روزی رسول خدا؟لص؟ خطبه د و ثنای خداوند فرمود: ای ای ایراد 

گویا من به سرای آخرت دعوت شده و  کردهآن را مردم!  در میان شما دو شیء . ام  اجابت 
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کتاب خدا و عترت و اهل بیتم را باقی می ؛گرانبها که به آن دو  .گذارمیعنی  تا وقتی 
گمراه نخواهید شد. پس، از آنان بیاموزید و به آنان نیاموزی کنید، هرگز  زیرا  ؛دتمسک 

گر زمین از آنان خالی باشد،  .هستندداناتر آنان از شما  زمین از آنان خالی نخواهد بود؛ ا
اهلش را فرو خواهد برد. من پرسیدم: آیا شما حجت خدا بر همه خلق نیستید؟ فرمود: 

افرماید: خداوند می مَّ نْتَّ  >ِإن َّ
َّ
ِلُكل ِ  ُمْنِذر   أ ْوم   وَّ < قَّ اد  و علی  هستم(. من منذر 7)رعد:هَّ

گاه از حجت خالی نمی .هادی است باشد. گفتم: ای رسول خدا! فرمودید زمین هیچ 
تو امام و  ،پیامبر؟لص؟ فرمود: آری، پس از من، علی امام و حجت است، و پس از او

گانه از نسل   ،حجت هستی و پس از تو گاه امامان نه  حسین امام و حجت است. آن 
کرد تا به امام عصر؟جع؟ رسید و فرمود: او غیبتی حسین را یکی پس از دیگری معرفی 

گر از عمر دنیا بیش از یک روز باقی نمانده باشد، خداوند آن روز  طوالنی خواهد داشت و ا
که قائم ما خروج  کرد  که ظلم و جور فرا  [ظهور]را به قدری طوالنی خواهد  کند و زمین را 

کنده از قسط و عدل  پس زمین از شما خالی نخواهد . سپس فرمود: کندگرفته است، آ
، 36: ج1390و مجلسی،  155: ص1401فال یخلو االرض منکم )خزاز قمی، ؛ بود
 (. 336ص

گنجایش نقل آناین مطلب در روایات دیگر نیز بیان شد که این پژوهه  ها را ندارد و   ه است 
که نقل شد  نمونه کافی است ،هایی    1.(35ص :1413 ،)مفید برای اثبات مطلب 

که بر اساس روایات مذکوریجنت گاهه آن  خالی نخواهد بود از حجت خدا  تا قیامت ، زمین هیچ 
باشند می بیت؟مهع؟گانه اهل  امامان دوازده ؟لص؟،های خدا پس از رسول خدا  و مقصود از حجت
باشد. می ؟جع؟الحسن العسکریبن  حجتو آخرین آنان  امیرالمؤمنین؟ع؟که نخستین آنان 

گرفتن اهل همچنین از عد کوثر بر  بیت؟مهع؟ل قرآن قرار  کنار حوض  و حضور هر دو با هم در 
 آخرین روز این دنیا است.گویای وجود خلیفه خدا تا  ؟لص؟خدا رپیامب

__________________________________   

گفته است: 1 که خداوند مرا به عنوان ». شیخ مفید در این زمینه  نبی برگزید و علی را وصی من قرار در خبر نبوی آمده است 
کتاب در مجموعه مصنفات الشیخ المفید، ج« داد و حسن و حسین و ُنه فرزند او را تا قیامت به عنوان اوصیا برگزید.  7این 

  چاپ شده است.
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 بیت؟مهع؟. رجعت امامان اهل 2
دو  این روایات .استدر زمان ظهور  بیت؟مهع؟رجعت امامان اهل گویای روایات بسیاری 

و دسته دیگر به  ،به صورت مطلق یا عام است ؟مهع؟ائمه رجعت گویای ها از آن ای  اند: دسته  دسته
کنون مقصود است .باشندمیمربوط  ؟امهع؟حسینمنین و امام ؤامیرالم رجعت نقل  ،آنچه ا
را  ؟جع؟که دوران پس از امام عصر است ؟مهع؟هایی از روایات و ادله رجعت عموم امامان  نمونه

 .شودشامل می
که از ایمان خالص برخوردار روای. 1 کسانی است  که رجعت مخصوص  اتی با این مضامین 

: ص 1386و حرعاملی،  53، ص53: ج1390)مجلسی، « من محض االیمان محضا»باشند: 
کنند  بیت؟مهع؟ داللت می (. این روایات به طریق اولویت بر رجعت امامان اهل284و  255

 1(.344: ص1386)حرعاملی، 

که درباره جابر بن عبداهلل نقل  ؟ع؟اهیم، در حدیثی مسند از امام باقرعلی بن ابر. 2 کرده 
که تأویل آیه  که دانش و فهمش تا حدی بود  کند   >ِإن َّ انصاری فرمود: خداوند جابر را رحمت 

ِذي
ض   ال َّ رَّ يك   فَّ لَّ ك   اْلُقْرآنَّ  عَّ اد ُ رَّ < ِإلَّى لَّ اد  عَّ که رجعت است، می85)قصص:  مَّ  دانست. و در(. را 

که آیه مزبور به رجعت رسول خدا؟لص؟، امیرالمؤمنین و آمده است  ؟ع؟روایتی دیگر از امام سجاد
 (.505: ص1428)قمی، مربوط است  ؟مهع؟دیگر ائمه

که وی در حدیث مسند دیگری . 3 ادرباره آیه  ؟ع؟امام صادقآورده است  ْنُصُر  >ِإن َّ نَّ ا لَّ نَّ وَّ  ُرُسلَّ
ِذينَّ 

ُنوا ال َّ ياِة  فِي آمَّ ْنيا< اْلحَّ  فرمود:  ؛(51)غافر:  الد ُ
کامل]زیرا در دنیا پیامبران االهی  ؛وعده االهی در رجعت تحقق خواهد یافت از  [به طور 

از نصرت ]مند نشدند، بلکه به قتل رسیدند، امامان نیز پس از آنان  نصرت االهی بهره
کامل] به قتل رسیدند، بنابراین، وعده مزبور [مند نشدن و کامل خداوند بهره  [به صورت 

 (. 112: ص1386و حرعاملی،  600: ص1428در رجعت واقت خواهد شد )قمی، 

کتاب  کرده استمطلب مذکور « مختصر بصائرالدرجات»حسن بن سلیمان خالد نیز در   را روایت 
 .(91ص :1421 ،)حلی

__________________________________   

کثیر جدا، والیخفی اّن هذا داّل علی رجعتهم. »1   «.ةبطریق االولوی ؟مهع؟مثل هذا 
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کرده  ؟ع؟ چنینشیخ طوسی با سند صحیح از امام باقر. 4 کتاب استروایت  : امر ما در 
که خداوند او را یک صد سال میراند [عزیر نبی]=خداوند، همانند صاحب حمار  پس  ؛است 

کرد )طوسی،  زنده کلمه  1(.285: ص1429اش   است. ؟مهع؟رجعت همه ائمه« امرنا»ظاهر 

که رجعت امامان اهل بیت؟مهع؟ را منکر شود، در زمره  صادق؟ع؟به فرموده امام . 5 کسی 
: 1390)صدوق، « لیس منا من لم یؤمن بکّرتنا»ران از والیت اهل بیت؟مهع؟ نخواهد بود: برخوردا

 است. ؟مهع؟امامان(. مفاد ظاهر این روایت، رجعت همه 291، ص3ج

که شیخ صدوق و شیخ الطائفه با سندهای صحیح هایی  عبارتدر . 6 کبیره  از زیارت جامعه 
کرده  چنین آمده است:  ؛اند  آن را نقل 

معترف بکم، مؤمن بایابکم، مصدق برجعتکم، منتظر ألمرکم، مرتقب لدولتکم؛ به »
مؤمنم، و تصدیق  [به این دنیا= رجعت]مقام بلند شما اعتراف دارم و به بازگشت شما 

مزبورآمدهعبارتدرادامهو»باشممنتظر امر و دولت شما می ؛کننده رجعت شما هستم
:شما»استبهدادنیاریآمادهو،کند زندهشماواسطهبهرادینشخداوندتاهستم

بهزمیندروکند پشتیبانیشماازعدالتشخاطربهو،بازگرداندخودروزهایدرراشما
کسانیقرار  از وخداوندمرا کند...  مکنتوقدرتعطا که در رجعت شما باز  شما دهد 

گشت و  276-275، ص2ج تا:  ؛ صدوق، بی370، ص2: ج1390)صدوق،  «خواهند 
 (.99-98، ص6: ج1417 طوسی،

 در زیارت وداع چنین آمده است: . 7
کم عّنی و مّکننی  حشرنی اهلل فی زمرتکم، و اوردنی حوضکم و جعلنی من حزبکم و أرضا
فی دولتکم، و احیانی فی رجعتکم و مّکننی فی أیامکم؛ خداوند مرا در زمره شما محشور 

ب شما قرارم دهد و شما را از من راضی سازد و در دولت شما و از حزکند و وارد حوض شما 
شما مرا  [توانمندی و فرمانروایی]و در روزگار  کندام مرا توانمند و در رجعت شما زنده

و طوسی،  278، ص2تا: ج  ؛ صدوق، بی375، ص2: ج1390برخوردار سازد )صدوق، 
 (.101، ص6: ج1417

های مختلم، مانند زیارت امام حسین؟ع؟ در روز عرفه و زیارت اربعین آمده است:   در زیارت. 8

__________________________________   

کتاب . »1   )فصل فیما ذکر فی بیان )مقدار( عمره؟ع؟(. « عام ثم بعثه ةاهلل مثل صاحب الحمار أماته اهلل مائمثل أمرنا فی 
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« اّنی بکم مؤمن و بایابکم موقن؛ من به شما ایمان و به بازگشت شما به دنیا یقین دارم»
 (.113، ص6: ج1417؛ طوسی، 731-730و  664تا: ص  )طوسی، بی

 ، آمده است: در زیارت امام حسین؟ع؟ در سوم شعبان. 9
اللهم این أسألک حبق املولود یف هذا الیوم... الفوز معه یف أوبته و االوصیاء من عترته بعد 

که مرا در بتو را به حق مولود در این روز سوگند می !خدایا ؛قامئهم ازگشت او به دنیا و دهم 
-758تا: ص  )طوسی، بیکنی از عترت او پس از قائم آنان، رستگار  بازگشت اوصیا

759 .) 
تصریح  ت،ضرعت آن حرج، افزون بر در این زیارت به رجعت امامان از نسل امام حسین؟ع؟

 شده است.

کامل الزیارات در مورد زیارت قبر امام حسین؟ع؟ آمده است:  .10  در 
تا این  ؛... حیت حیییکم اهلل لدینه و یبعثکم، مفعکم ال مع عدوکم، این من املؤمننی برجعتکم

کامل]شما را برای  که خداوند پس من با شما  .دینش، زنده نماید و برانگیزد [اجرای 
 :1356باشم )ابن قولویه، من از مؤمنان به رجعت شما می ؛نه با دشمنان شما ،هستم

 (. 232ص
منان به بازگشت شما به دنیا انی بإیابکم من المؤمنین؛ من از مؤ»در زیارتی دیگر آمده است: 

که زیارت به امام حسین؟ع؟  (.236)همان، ص هستم ضمایر در  ؛استمربوط با این 
که بر رجعت عموم ائمه« رجعتکم»و « و یبعثکم« »یحییکم»  کند.  داللت می ؟مهع؟جمت آمده 

رجعت شما حق است و  ؛و اّن رجعتکم حق ال ریب فیها»در زیارت آل یاسین، آمده است:  . 11
 (. 82، ص102: ج1390مجلسی،  و 494، ص2ج: 1403)طبرسی، « تردیدی در آن وجود ندارد

که بخواهند از راه دور قبر  .12 کسانی  شیخ طوسی، در مورد اعمال روز جمعه، زیارتی را برای 
کنند پیامبر کرم؟لص؟ را زیارت  کرده است. در آن زیارت آمده است:  ؛ا اّنی من القائلین »نقل 

« و به رجعت شما اقرار دارمستم هشما قائل  [ویژه]بفضلکم، مقّر برجعتکم؛ من به فضل 
 (.253تا: ص  )طوسی، بی

که  .13 است، آمده مربوط و مخصوص ماه رجب  به مشاهد مشرفه معصومان؟مهع؟در زیارتی 
 است: 

کّرتکم، و احلشر یف  و السالم علیکم و رمحة اهلل و برکاته، حیت العود یف حضرتکم، و الفوز یف 
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شما باد، تا هنگام بازگشت به محضر شما و  ؛ درود، رحمت و برکات خدا برزمرتکم
 (.755رستگاری در بازگشت شما به دنیا و حشر در زمره شما در آخرت )همان، ص

ها، رجعت همه امامان اهل   مزبور، و مدلول صریح برخی از آن های  ها و زیارت  مفاد ظاهر روایت
که ذکر موارد خاص، مانند رجعت امیرا بیت؟مهع؟ با  حسین؟ع؟لمؤمنین و امام است. روشن است 

 مطلب یاد شده منافات ندارد.

 نادرستی یک دیدگاه
دلیلی باشند، دارای رجعت می بیت؟مهع؟که همه امامان اهل بر این مطلب گفته شده است، 

که غیر ائمه را هم شامل می ؛وجود ندارد که آنان مصادیق  ؛شودجز اطالقاتی  من »مانند این 
 .(530، ص3جتا:   بی ،)صدر باشندمنان خالص( می)مؤ« محض االیمان محضا

که نقل شد، نادرستی این سخن روشن است که رجعت  ؛از مطالبی  گر مقصود این است  زیرا ا
به  ،اثبات رجعت همه امامان معصوم ؛با ذکر نام هریک از آنان، بیان نشده است ؟مهع؟همه ائمه

ولی آنچه در اثبات مدعا الزم  ؛تر است  قویری، داللت فرض مزبور بر مدعا آ .نیستمنوط آن 
که بر رجعت همه ائمه است، تمام بودن دلیل است، نه اقوا گر مقصود این است   ؟مهع؟بودن آن و ا

زیرا با اندکی دقت در روایات و  ؛نادرستی آن آشکار است ؛بدون ذکر نام همگی، دلیلی وجود ندارد
که بازگو  که، به دست میکردیمزیاراتی  مقصود است. به عنوان نمونه  ؟مهع؟رجعت همه ائمه آید 

کبیره آمده است:  که عبارت «. معترف بکم، مصدق برجعتکم»در زیارت جامعه  شکی نیست 
و مقتضای وحدت سیاق،  کندداللت می ؟مهع؟بر ایمان و اعتراف به یکایک ائمه ،«معترف بکم»

گونه است عبارت  ؟مهع؟امامانبر رجعت یکایک « مصدق برجعتکم»داللت جمله  است. همین 
؟مهع؟ است. عبارت زیرا مقصود ایمان و ایقان به یکایک ائمه ؛«اّنی بکم مؤمن و بإیابکم موقن»
و  حسین؟ع؟نیز به روشنی بر رجعت امام « الفوز معه فی أوبته و األوصیاء من عترته بعد قائمهم»

گرفتن مضاف 1کند.داللت می ؟جع؟پس از ولی عصر ،امامان از نسل او که بدون در نظر  ا این 

__________________________________   

. بر اساس روایات، رجعت امام حسین؟ع؟در زمان ظهور و قیام ولی عصر؟جع؟ خواهد بود؛ هرچند پس از آن حضرت نیز 1
کلمه 335، 313، 310: ص1386و حرعاملی،  103، ص53: ج1390زندگی خواهند داشت )مجلسی،  بعد »(. بنابراین 
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رجعت همه « أوبتکم»و « کّرتکم»، «رجعتکم»های   عبارتشواهد مزبور نیز مدلول ظاهری 
که در روایاتی، رجعت امیرالمؤمنین یا نیازمند دلیل به  ،است و خالف آن ائمه؟مهع؟ است و این 

ویژگی گویای  بلکه ؛بر اختصاص داللت ندارد ؛به طور خاص ذکر شده است حسین؟ع؟امام 
 باشد.خاص آن دو امام بزرگوار می

کمان مهدوی پس از امام عصر3    ؟جع؟. حا
که پس از امام عصر تعدادی از والیان  ؟جع؟در برخی روایات و ادعیه و زیارات بیان شده است 

کمان از نسل آن حضرت، بر جامعه   امامت و رهبری خواهند داشت.جهانی و حا
که در روایتی از ابوبصیر . 1 که فرمودگفتمبه امام صادق؟ع؟ آمده است   :: از پدرتان شنیدم 

فرمود: پدرم فرموده است دوازده مهدی،  ؟ع؟پس از قائم؟جع؟ دوازده مهدی خواهد بود. امام
که مردم را به والیت و معرفت حق ما دعوت  .نه دوازده امام آنان قومی از شیعیان هستند 

 (.145، ص53: ج1390لسی، ؛ مج358، ص2: ج1416کنند )صدوق،  می

: پس از قائم؟جع؟ دوازده مهدی از نسل امام استروایت شده چنین از امام صادق؟ع؟ . 2
 (. 395: ص1386؛ حرعاملی، 148د بود )مجلسی، همان: صنحسین؟ع؟ خواه

که  ؟ع؟در روایتی از امیرالمومنین. 3 کرم؟لص؟ در شب وفات خود فرمود: آمده است  پیامبر ا
کنکاغذ و قلم  کرد. در  و آماده  پس از »از آن وصیت آمده است: عبارتی سپس وصیت خود را امال 

که  .د بود. تو اولین امام هستیندوازده مهدی خواه ،من دوازده امام، و پس از آنان هنگامی 
که وفات او فرا ، آن را به رسید وفات تو فرارسید، امامت را به فرزندم حسن بسپار، و هنگامی 

و به همین ترتیب نام امامان دوازدهگانه تا حضرت مهدی؟جع؟ ذکر شده  بسپار فرزندم حسین
آن را به  ،هرگاه زمان وفات آخرین امام )حضرت مهدی( فرارسید» ت.است. سپس آمده اس

که سه نام دارد -107تا: ص  )شیخ طوسی، بی« یعنی عبداهلل، احمد و مهدی، بسپارد ،فرزندش 

                                                                                                                          
 

که می« قائمهم تواند از باب تغلیب، به امام   در عبارت مذکور، به اوصیای از عترت آن حضرت مربوط است؛ چنان 
  حسین؟ع؟ نیز ناظر باشد.
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 ؛ مجلسی، همان(. 108

یازده مهدی از فرزندان  ،از ما پس از قائم؟جع؟است: روایت شده چنین مام صادق؟ع؟ از ا. 4
 (.145؛ مجلسی، همان: ص309د بود )طوسی، همان: صنحسین؟ع؟ خواه

که در توقیت آن حضرت به ابی الحسن ضراب اصف. 5 وارد  هانیدر دعایی از امام عصر؟جع؟ 
امرک و األئّمة من ولده و مّد فی اعمارهم؛ بر  و صّل علی ولّیک و والة» :چنین آمده است ؛شده

کن تا:   )طوسی، بی« !ولّیت و والیان امر و امامان از فرزندان او درود بفرست و عمرشان را طوالنی 
 (.395: ص1386حرعاملی،  و 411-406ص

کرده،  ؟ع؟از امام رضا. 6 که برای صاحب االمر؟جع؟ بیان   است: آمده در دعایی 
مّئة من بعده و زد یف آجاهلم و بّلغهم آماهلماللهم و صّل  ة عهده و اال بر والیان  !؛ خدایاعیل وال

کن و آنان را به آرزوهایشان  عهد و امامان پس از او درود بفرست، و عمرشان را طوالنی 
 (.395: ص1386و حرعاملی،  409تا: ص طوسی، بیبرسان )

 ی هفتگانهها  بررسی و نقد دیدگاه
ح شده است: دیدگاه ی،صرف نظر از مناقشات سند ر،مزبودرباره روایات   های مختلفی مطر

 ، آخرین دولت؟جع؟الف( دولت مهدی
 گفته است:  زمینهشیخ مفید، در این 

کس دولتی نخواهد بود، مگر آنچه در برخی روایات  ؟جع؟پس از دولت قائم برای هیچ 
ک گر خدا بخواهد، فرزندان او، قیام خواهند  که ا ولی این مطلب به صورت  ؛ردآمده است 

کثر روایات  که مهدی این امت از دنیا نخواهد هستند آن گویای قطعی ثابت نیست و ا
ج  ،رفت که دوره هر نشانه زنده شدن و  ]=رفت تکلیم[مگر چهل روز قبل از قیامت 

باشد، و خداوند به آنچه واقت خواهد شد،  مردگان و برپایی قیامت برای حساب و جزا می
 (.387، ص2ج :1413 ،و او ولی توفیق و صواب است )مفید ردانات

کرده کالم شیخ مفید را بازگو  و زین  (295، ص2ج: 1417، )طبرسی امین االسالم طبرسی نیز 
گفته است  .(254، ص2ج :1384 ،)نباطی بیاضی الدین بیاضی نباتی نیز به اختصار آن را باز 

که دولت حضرت مهدینتیجه  که ین دولآخر ؟جع؟این  ت است و این نکته با این مطلب 
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زیرا  ؛منافات ندارد ؛حکومت و زمامداری داشته باشند ای از فرزندان او پس از آن حضرت،  عده
که نظام حکومتی  می که دولت مهدی آخرین دولت است، این است  گفت مقصود از این  توان 

کمان و زمامدارانی دیگر وجود داشته باشند ؛جدیدی تشکیل نخواهد شد یعنی مبنا و  ؛هرچند حا
، 3ج تا:  )صدر، بی دولت مهدوی است ،منشور حکومت و دولت، همان مبنا و منشور حکومت

که (536ص به رجعت امام . عالوه بر این، دیدگاه مزبور با روایات رجعت سازگاری ندارد، مگر آن 
که در آن صورت مه؟مهع؟ائعالوه بر رجعت سایر عصر؟جع؟  دولت آن حضرت،  ،قائل شویم 

های علوی و مهدوی دیگری   و دولتها   ؛ ولی این فرض، با حکومت1آخرین دولت خواهد بود
که توسط امام عصر هنگام ظهور و قیام آن حضرت  ؟جع؟پس از نخستین دولت مهدوی 

 منافات ندارد. ؛شود تشکیل می

 ب( پذیرش بدون توجیه
که وجود امام در هر زمانی راهکار حل تعارض ذیل خواسته شد: ضی از سید مرت براساس این 

که پس از امام عصر گر بگوییم پس از آن حضرت،  ؛تکلیم باقی است ؟جع؟واجب است و این  ا
گر بگوییم امام یا امامانی ام وجود ندارد، برخالف اصل اول )ام ضرورت وجود امام( است، و ا

که امامان پس از رسول خدابا اعتقاد ب ؛وجود دارند مخالم  ؛باشند دوازده نفر می ؟لص؟ه این 
 است.

گفته است:   ایشان در پاسخ 
شود، وجود  تکلیم برداشته می ؟جع؟که پس از امام عصرنکته دلیل قطعی بر این 

که پس از آن حضرت .ندارد زمانی طوالنی برقرار بوده و نظام  ،بنابراین، جایز است 
که زمانی از وجود امام خالی باشد. بنابراین، جایز تکلیم استوار باشد ، و جایز نیست 

کنند. این  که امامانی وجود داشته باشند و به حفظ دین و مصالح دینداران قیام  است 
زیرا آنچه ما به آن معتقدیم،  ؛گانه منافات ندارد فرض با اعتقاد ما به امامان دوازده

کرم بیت؟مهع؟گانه اهل  امامت امامان دوازده خواه پس از ؛ است ؟لص؟پس از رسول ا

__________________________________   

« عته؟جع؟ان یکون المراد بموت المهدی؟جع؟ الذی ال تتأخر القیامة عنه اال اربعین یوما، الموت الثانی بعد رج. »1
  (.401: ص1386)حرعاملی، 
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 .(146-145، ص3جتا:   بیمرتضی، )سید یا نه ،آنان، امامان دیگری وجود داشته باشند
گانه اهل  زیرا روایات مربوط به امامت امامان دوازده ؛این دیدگاه صحیح نیستدر نتیجه 

گویای دو مطلب که آنان جانشینان رسول خدا :اند  بیت؟مهع؟  و پیشوایان امت  ؟لص؟یکی این 
که امامت آناسالمی پس از آن حضرت می  ها تا قیامت استمرار دارد.   باشند، و دیگر این 

 ج( رد مطلق 
که اواًل، اندکگانه پس از امام عصهای دوازده  روایات مربوط به مهدی اند   ر؟جع؟ به دلیل این 

کرم ،انیاً )متواتر نیستند( و ث که امامان و جانشینان پیامبر ا  ؟لص؟با روایات متواتر دال بر این 
مفید قطت و  ؛منافات دارند ؛دوازده نفرند و امامت و دولت آنان تا قیامت ادامه خواهد داشت

که به امامت دوازده امام پس از امامان دوازده گر بر ما واجب بود  گانه اهل  یقین نیستند. ا
باشند تا درباره وجه جمت میان  بایست نصوص متواتری وجود داشتهکنیم، می اقرار بیت؟مهع؟

 ،کنیم )حرعاملیچاره اندیشی  بیت؟مهع؟گانه اهل  ها و روایات مربوط به امامت امامان دوازده  آن
 .(401ص :1386
ل ها خالی از اشکا  ایات یاد شده وجود دارد و سند آنمجال بحث و نقد سندی در مورد رولذا 

گانه  ها با روایات متواتر و معتبر مربوط به امامت امامان دوازده  نیست. از طرفی، معارض بودن آن
که وجه صحیحی برای آنتا پایان دنیا ؟لص؟پس از رسول خدا بیت؟مهع؟اهل  ها   ، در صورتی 

کافی است  نداشته باشد، برای رد آنوجود  که نادرستی دلیل، مستلزم ناد ولی از آن ؛ها  رستی جا 
که صرف ن ؛مدعا نیست کنیم  ظر از درستی یا نادرستی دلیل، آنبهتر آن است  چنان  ؛ها را بررسی 

ها پرداخته  ها، بدون مناقشه سندی و رد مطلق، به توجیه آن  ز نقل آنکه عالمه مجلسی، پس ا
 است.

 د( رجعت پیامبر و یازده امام 
که عالمه مجلسی، در توجیه روایات  گفنخستین وجهی  که مقصود از مزبور  ته است، این 

کرم پیامبر ،؟جع؟گانه پس از ولی عصر های دوازده  مهدی غیر از  بیت؟مهع؟و امامان اهل  ؟لص؟ا
کتاب مختصر بصائرالدرجات(  باشند؛ می ؟جع؟امام عصر که حسن بن سلیمان )صاحب  چنان 

و به رجعت کرده از نسل او( تأویل گانه )امیرالمؤمنین و یازده امام دیگر  آنان را به امامان دوازده
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 .(148، ص53ج :1390 ،)مجلسی پس از وفاتش قائل شده است ؟جع؟قائم
که در یکی از روایات تصریح شده بر این  ،براینبنا توجیه دو اشکال وارد است: اشکال اول این 

که آنان امام نیستند، بلکه قومی از شیعه می که مردم را به والیت ائمه و است  معرفت حق  باشند 
که آنان فرزندان امام  ؛کنندآنان دعوت می که در دو روایت تصریح شده است  و اشکال دوم این 

که نقل شد، آنان به عنوان ؛باشندمی حسین؟ع؟ که در دو دعایی  فرزندان امام  چنان 
کرم  عصر؟جع؟ معرفی شده  ائمه؟مهع؟و امیرالمؤمنین و سایر  ؟لص؟اند. بنابراین، بر پیامبرا

 .نیستندنطبق م

 ؟جع؟امام زماننایبان ( والیان و ل ه
که حضرت مهدی که  ؛دارای فرزند نیست ؟جع؟در برخی روایات، تصریح شده است  چنان 

که علی بن ابی حمزه بر امام آورده است شیخ طوسی در حدیثی مسند از حسن بن علی خزاز 
گفت: از جد شما ؟ع؟رضا که می ،وارد شد و  گفت: هر امامی دارای عقب  جعفر بن محمد شنیدم 

مگر  ،که هیچ امامی نیست هاین بود ،فرمود صادق؟ع؟آنچه حضرت »)فرزند( است. امام فرمود: 
که دارای عقب  که حسین بن از است، غیر  [فرزند]=این  در زمان او خروج  علی؟ع؟امامی 

 رضا؟ع؟علی بن ابی حمزه سخن امام  «باشد.نمی [فرزند]=زیرا او دارای عقب  ؛کندمی [رجعت]=
کرد  .(150ص: 1429)طوسی:  را تصدیق 

 ؛نیست «بعد زمانی»، ؟جع؟از امام عصر «بعد»گانه های دوازده  براین اساس، مقصود از مهدی
ْن در آیه « بعد»است، مانند « بعد رتبی»بلکه  مَّ ْعِد  ِمْن  يْهِديِه  >فَّ ِه  بَّ  ،بنابراین. (23)جاثیه: < الل َّ

ای   باشند و هر یک در منطقهدر دوران پس از ظهور می ؟جع؟آنان نواب و والیان امام عصر
که امام  ؛امامت و والیت نیابی دارند که در روایت صدوق آمده است  صادق؟ع؟ فرمود: آنان چنان 

که مردم را به والیت و معرفت فضل م  ند، نه امام، و آنان قومی از شیعها  مهدی ا دعوت اند 
 .(403-402ص :1386 ،)حر عاملی کنندمی
از ناحیه مقدسه برای ابوالحسن  شده توقیت صادر رضا؟ع؟ ونقل شده از امام  ر دو دعاید

که والیان و امامان، فرزندان امام زمان باشند. می ؟جع؟ضراب اصفهانی تصریح شده است 
که وجود عقب )بنابراین کرده است ؟جع؟م زمانفرزند( برای اما، مقصود از روایتی   ؛را نفی 
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که از مقام امامت و عصمت مطلقه گانه  مانند امامت و عصمت امامان دوازده ،فرزندی است 
که شیخ طوسی از امام باقر  ؟ع؟برخوردار باشد، نه مطلق فرزند. مؤید این مطلب روایتی است 

گر مردم »آورده است:  چیزی را بر دین افزودند، زمین هرگز از عالمی از ما خالی نخواهد بود تا ا
کاستند و خداوند آن عالم را از دنیا نخواهد برد کردند، بگوید از آن  کم  گر  مگر  ،بگوید افزودند، و ا

که علمی همانند وی دارد که او فرزندش را   .(149: ص1429)طوسی،  ببیند آن 
کلمه براین اساس،  که از مدلول ظاهری  ی است، دست عد زمانبُ گویای که  «من بعده»بر این 

کنیم؛ دلیلی برداریم و آن را به بُ   وجود ندارد.عد رتبی تأویل 

 پس از رجعت ؟مهع؟و( امامان معصوم
که مقصود از امامان پس از حضرت  که در این زمینه بیان شده، این است  وجه دیگری 

که در روایات مزبور ذکر شدهمهدی  پس از رجعت آنان ؟مهع؟اند، همان امامان معصوم  ؟جع؟ 
گفته است:   است. شیخ حرعاملی در این زمینه 

کرد  توان آنمی تواتر ائمه؟مهع؟ از حد زیرا روایات مربوط به رجعت  ؛ها را بر رجعت حمل 
همان  ؟جع؟است. بر این اساس، امامان پس از امام مهدیتر  بسیار بیشمعنوی 

گانه منافات  امامان پیش از او خواهند بود، و این مطلب با ادله امامت امامان دوازده
 زیرا با رجعت آنان، بر تعدادشان افزوده نخواهد شد.  ؛ندارد

 ایشان در ادامه به چند اشکال پاسخ داده است:
که در یکی از روایات مزبور، امامان پس انکته مربوط اشکال اول به این  ز امام است 

که چنین یازده نفر ذکر شده است. حل این اشکال ؟جع؟ دوازده نفر و در روایتی دیگر عصر است 
کرم ؟جع؟در روایات دوازده نفر، رجعت امام مهدی ولی در  ؛نیز لحاظ شده است ؟لص؟یا پیامبر ا

که ما نمیبنا به روایات یازده نفر،  گفلحاظ نشده اس ،دانیم حکمتی  تن در ت، و این شیوه سخن 
 های بشری بسیار است.  محاوره

کتاب غیبت نقل شد که از  که در روایتی  که حضرت مهدی ،اشکال دوم این   ؟جع؟آمده است 
گفته است: هنگام وفات، زمام امت را به فرزندش می سپارد. عالمه مجلسی در حل این اشکال 

که لفظ  زیرا در روایات  ؛باشد )پسرش( تصحیم شده «ابنه»)پدرش( به لفظ  «ابیه»احتمال دارد 
که امام  کرده و او را  ؟جع؟هنگام وفات حضرت مهدی حسین؟ع؟رجعت آمده است  رجعت 
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که او دارای سه نام، یعنی عبداهلل، احمد و مهدی است نیز اشکالی ایجاد  غسل خواهد داد و این 
که بر  بها و لق  حسین؟ع؟ نامزیرا محتمل است امام  ؛کندنمی ها   خی از آنهای متعددی داشته 

گذاشتن نامظاهر شده و ب های مختلم در آن زمان برای آن حضرت به   رخی ظاهر نشده است و 
 هایی، محتمل است. خاطر حکمت

که امامان پس از حضرت مهدی که در دو روایت تصریح شده است  از  ؟جع؟اشکال سوم این 
ست: بعید نیست گفته ای نیز عالمه مجلسباشند. در پاسخ این اشکال می حسین؟ع؟نسل امام 

کثرهم من ولد ال» که عبارتی مانند  که زیرا  ؛در تقدیر باشد «حسین؟ع؟ا معمول و مرسوم است 
کثر و  که مطلب روشن باشد، یا قصد اجمال داشته باشد، سخن خویش را بر ا متکلم در مواردی 

که در برخی از روایات اغلب، استوار می گواه این مطلب آن است  مربوط به امامان سازد. 
کثر  که 1باشندمی ؟امهع؟آنان از فرزندان علی و فاطمه ؛گانه آمده است دوازده این روایات را باید بر ا

کرد  .نیست امیرالمؤمنین؟ع؟زیرا شامل  ؛و اغلب حمل 
صل علی والة »و « والة أمرک و االئمة من ولدهو صل علی ولیک و »به دو عبارت  اشکال چهارم

که به مربوط در دو دعای مصباح المتهجد « ة من بعدهعهده و االئم که ظاهرش این است  است، 
باشند. که فرزندان او می ؟جع؟یعنی امامان پس از امام زمان ؛گردندباز می ؟جع؟امام زمان

گفته است: محتمل عالمه مجلسی   و« األئمة من ولده»است، ضمیر در در پاسخ این اشکال 
کرم به رسول« األئمة من بعده» که دعای دوم را  حسین؟ع؟یا امام  ؟لص؟ا بازگردد، چنان 

کردمی همان امامان قبل از آن  ؟جع؟یعنی امامان پس از حضرت مهدی؛ توان بر رجعت حمل 
کردهحضرت می که رجعت  کلمه  ؛ولی این وجه در دعای اول، صحیح نیست اند؛ باشند  زیرا با 

 .(404-403ص :1386)حرعاملی،  سازگاری ندارد «من ولده»
که ضمیر به امام عصر« من ولده»مدلول روشن عبارت ولی  باز  ؟جع؟در روایت اول این است 

کرموگرددمی اینیزبربعید است و قرینه حسین؟ع؟یا امام  ؟لص؟احتمالارجاعآنبهرسولا
 آنوجودندارد.

__________________________________   

کرم؟لص؟ معرفی شده1 کلینی،   . در روایات، دوازده امام به عنوان فرزندان پیامبر ا   (.448، ص1: ج1388اند )ر.ک: 
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 پس از رجعت ائمه؟مهع؟بان ز( والیان و نای
که در این ح شدهدیدگاه دیگری  که مقصود از مهدیان یا والیان یا امامانی از  ،باره مطر این است 

ادعیه از آنان سخن به  که در روایات، زیارات و ؟جع؟و فرزندان امام عصر حسین؟ع؟نسل امام 
در جایگاه امامت و رهبری جامعه بشری و  ؟جع؟که پس از ولی عصرمیان آمده؛ مبنی بر این 

در  ؟مهع؟بان امامان معصوم؛ والیان و نایکنندوی، ایفای نقش میاداره حکومت جهانی عدل مهد
که عالمه مجلسی در ادوران رجعت می کرده و باشند. این، دومین وجهی است  ین خصوص بیان 

که دمی ؟جع؟ها، اوصیای قائم  این مهدی»گفته است:  که رجعت باشند  ر زمان امامان دیگر 
که زمان   کرده ؛ ورزندبه هدایت خلق اهتمام می ؛ز حجت خداوند خالی نباشدا [و زمین]اند تا این 

 .(149، ص53ج :1390 ،)مجلسی «اند  های االهی  پیامبران و امامان نیز حجت هرچند اوصیای
عبارتاخیربه نظر می کهحآن،رسد،مقصودایشاناز اوصیایاستبودنجتامامان،در

یعنیایشانازپاسخاولخود،هحجتمستقلطولحجتبودنودرزمانامامتآناناست،ن
کهبدونوجوداماممعصو کند بیاناستنخواستهونکردههی م نیز وصی امام، حجت االعدول

زیرا این مطلب با ادله عقلی و نقلی بر ضرورت وجود حجت معصوم در میان بشر  ؛بر بشر است
تا قیامت سازگاری  بیت؟مهع؟استمرارحجیتوامامتاهلگویایکهباروایاتچنان ؛منافات دارد

 ندارد.
که در این زمینه   در نتیجه، این وجه، مناسب  بیان شده است و بر دو مطلب ترین وجهی است 

که امامان دوازده :استمبتنی  که های اال  بیت؟مهع؟ همان حجتگانه اهل  یکی این  هی هستند 
گاه زمین از یکی از آنان خال ی نخواهد بود، و امامت آنان تا قیامت استمرار دارد، و دیگر این هیچ 

گشت و پس از امام عصر امامت و رهبری جامعه بشری و  ؟جع؟که آنان به دنیا باز خواهند 
 لوی را برعهده خواهند داشت.حکومت جهانی عدل مهدوی و ع

  . امامت اصالی و نیابی4

و گانه اهل بیت  روایات استمرار امامت امامان دوازده)ایات با دیدگاه برگزیده، به هر دو دسته رو
عمل  ؟جع؟و امامان از فرزندان امام عصر حسین؟ع؟گانه از نسل امام  های دوازده  روایات مهدی

که امامت امامان معصوم ؛شده است ها و فرزندان   ، و امامت مهدی«اصالی»؟مهع؟، بدین صورت 
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کمال الدین از امام خواهد بود. روای «نیابی» ؟جع؟امام عصر که در پ صادق؟ع؟ت  اسخ ابوحمزه 
که پس از قائمگفت از پدرتان شنی فرمود: امام  ؛ و امامدوازده مهدی خواهد بود ؟جع؟دم 

که ؛ دوازده مهدی و نفرموده دوازده امام ؛فرموده است ؟ع؟باقر آنان قومی از شیعیان هستند 
د؛ یعنی مقصود از نفی امامت اهد جمت مزبور باشتواند شمی ؛کنندمردم را به والیت ما دعوت می

کاربرد  لفظ   مهدی در دو دعای مصباح، « ائمه»ها، امامت اصالی است. در نتیجه مقصود از 
 امامت نیابی خواهد بود.

که توجیه آن مشکل است، روایت وصیت است که امام  ؛تنها روایتی  زیرا در آن آمده است 
که فرزند  های دوازده  ستین مهدی، از مهدیهنگام وفات، امر امامت را به نخ ؟جع؟عصر گانه 

در مورد امامان «. ها الی ابنه اّول المهدیین  فاذا حضرته الوفاة فلیسّلم»سپارد: می ،اوست
کار رفته است دوازده که درباره امام حسن عسکری ؛گانه همین تعبیر به  آمده است:  ؟ع؟چنان 

قرینه سیاق «. ؟لص؟ها الی ابنه محمد المستحفظ من آل محمد  ه الوفاة فلیسّلمفاذا حضرت»
که مقصود امامت اصالی استگویای   نه نیابی. ،آن است 

گفتولی می که دلیل قاطت بر خالف آن وجود نداشته  توان  گاه معتبر است  قرینه سیاق آن 
که ،دلیل قاطت برخالف آن .باشد امامت اصالی را مخصوص  روایات متعدد و معتبری است 

داند. عالوه بر این، در برخی روایات آمده است گانه اهل بیت عصمت و طهارت می امامان دوازده
و یابد  میو حضور کند  میرجعت  حسین؟ع؟، امام ؟جع؟که در زمان وفات حضرت ولی عصر

 ( و لذا367ص :1386)حر عاملی،  سپارد)مهر ویژه امامت( را به او می «خاتم» ؟جع؟امام عصر
شود. با وجود این دالیل معارض، سیاق حجیت ندارد و امامت در آن به امامت نیابتی تأویل می

گر این توجیه پذیرفته نشود، جز اعراض از آن  که سند  ؛وجود نخواهد داشتراهی ا به ویژه آن 
 ، ضعیم است.(49، ص13ج :1413)خویی،  علی بن سنان موصلیبه دلیل روایت نیز 

   یک ادعاقد ن
که  کرده است  که گان های دوازده  رجعت با وفات آخرین مهدی از مهدیاحمد بصری، ادعا  ه 

که رجعت امام  ؛باشنداو می فرزندان مهدی موعود و اوصیای واقت خواهد شد و مقصود از مهدی 
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امامت و  با اعتقاد به ائمه؟مهع؟. بنابراین، رجعت 1همو است ،شوددر زمان او واقت می حسین؟ع؟
 گانه منافات ندارد. های دوازده  وصایت مهدی

گانه های دوازده  مهدی امامت ،زیرا اوالً  ؛از مطالب پیشین، نادرستی این ادعا روشن است
که بر اساس روایات متعدد و معتبر، امامان دوازده ؛نه اصالی ،نیابی است بیت؟مهع؟ گانه اهل  چرا 

گاه زمین امیهای معصوم خداوند تا قیامت   حجت  ز یکی از آنان خالی نخواهد بود؛باشند و هیچ 
که در روایات بیان شده است؛رجعت امام  ،ثانیاً  در زمان حضرت ولی  حسین؟ع؟، چنان 

که بدن امام زماند واقت خواهد ش ؟جع؟عصر خواند را غسل داده و بر او نماز می ؟جع؟و اوست 
ک میاو را و   2سپارد.به خا

که در  که امام اما این  که امامی  کند، در زمان او رجعت می حسین؟ع؟برخی روایات آمده است 
که قبال بیان ش د؛مقصو ؛دارای فرزند نیست که او فرزندی  د،چنان  که دارای ندارد این است 

گانه از فرزندان امام  مقام امامت باشد و این خود دلیل روشنی بر امام اصلی نبودن مهدیان دوازده
 ؛در عصر رجعت برخوردارند ؟مهع؟آنان از امامت نیابی از سوی امام معصوم .باشدمی ؟جع؟عصر

که آنان از مقام امامت برخوردار نیستند، بلکه دعوت  که در برخی روایات تصریح شده است  چنان 
 3باشند.می بیت؟مهع؟کنندگان مردم به والیت و حقانیت امامان اهل 

  

__________________________________   

، 2: ج1431)بصری، « علیه الحسینعالم الرجعة یبدأ مع نهایة ملک المهدی الثانی عشر و هو القائم الذی یخرج . » 1
 (.293ص

  روایات مربوط به دو مطلب یاد شده، قبال بازگو شد.. 2

  (.358، ص2: ج1416)صدوق « حقنا ةلکّنهم قوم من شیعتنا یدعون الناس الی مواالتنا و معرف. »3
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 گیری نتیجه
که ت آنحضرتبهوسط حضرت ولی عصر تشکیل میحکومت جهانی مهدوی  شود،پساز

امامانمعصوم رهبریدیگر در عصر رجعت ادامه خواهد داشت. عصر رجعت با  ؟مهع؟امامتو
رجعت خواهند  ؟مهع؟درگذشت امام زمان آغاز خواهد شد. در این دوران، دیگر امامان معصوم

امامتداشت و عهده دار که زندگی  زیرا؛واهندبودحکومتجهانیمهدیخجوامعو تا وقتی 
گاه زمین از وجود یکی از امامان دوازده گانه اهل  دنیوی و نظام تکلیم برقرار است، هیچ 

کرم بیت؟مهع؟ مقصود از  ،خالی نخواهد بود. بنابراین ؛باشندمی ؟لص؟که جانشینان پیامبرا
که در برخی ؟جع؟امامت و رهبری فرزندان امام عصر ات )بر فرض صحت روای پس از آن حضرت 

و دیدگاه احمد بصری و  است ؟مهع؟امامت نیابی از سوی امامان معصومها( بیان شده است؛  آن
که آنان را رهبران اصالی پنداشته و زمامداری آنان  پس از امام ، در عصر رجعترا هواداران او 

 پایهاست.بی ؛اند معصوم انگاشته
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