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مقدمه
اندیشۀ مهدوی همچون هر اندیشه و فرهنگی ،آفت ها و آسیب هایی دارد که اگر بموقع
برای برطرف ساختن آنها اقدام نگردد ،آثار منفی و مخربی بهه دنبها دارد و چهه باها
مهدی و سبب گرایش به افراد یا مجموعههای منحرف گهردد .یکهی از آفهتهها و
آسیب هایی که میتواند به منزلۀ یه تهدیهد بهرای نهضهت اناهان سهاز و امیهدآفرین
مهدویت به شمار رود ،مائلۀ توقیت یا تعیین وقت ظهور است که در منابع دینهی ،بهه
شدت از آن ،نهی و حتی به تکذیب افرادی که اقدام بهه چنهین عملهی نماینهد نعمانی،
2211ق ،ص )182امر شهده اسهت .توقیهت ،بها انگیهزهههای متعهددی چهون جهه و
کوتهنظری ،طمع و سودجویی و ناآرامی و شتابزدگی صورت میگیرد.
در خصوص پیشینۀ تحقیق ،برخی از محققهان سهعی کهرده انهد بها نگهاه تهاریخی،
اجتماعی و فقهی ،مائلۀ توقیت را مورد بررسی قرار دهند که میتهوان بهه مهوارد زیهر
اشاره کرد:
احمد رنجبری حیدرباغی در مقالۀ خود 2921ش ،پژوهشهای مهدوی ،شمارۀ ،5
ص19ه ،)55موضوع توقیت را از نظر تاریخی بررسی کرده و محمدجواد ولیزاده به
حکم تعیین احتمالی زمان ظهور پرداختهه ر ::.ولهیزاده2922 ،ش ،انتظهار موعهود،
شمارۀ  ،98ص56ه )29و مجتبی الاهاده در مقالهه خهود 2988ش ،ص92هه )96بهه
نمونههایی از توقیت و تعیین کردن زمان ظهور در عصر حاضر اشاره کرده است.
اما بر اساس بررسیهای انجامشده ،همچنان جای خالی پژوهش با تحلی روایهی
وجود دارد .نوشتار حاضر تالش میکند با این رویکرد ،به ایهن سهلا اصهلی پاسه
دهد :آیا در روایات وارده از سوی معصومین ،برای ظههور امهام زمهان ،بهه
صراحت ،وقت تعیین شده است؟ روایاتی که ممکن است مورد استناد وقهتگهزاران
قرار گیرد ،از نظر سندی و داللی چگونهاند؟ آیا روایات ناظر بر تعیهین وقهت ظههور
می تواند با روایات نهی از توقیت مقابله کند؟ پاس دهد و در ضهمن بهه راز مخفهی
بودن زمان ظهور و پیامدهای گوناگون تعیین کردن وقت برای ظهور اشارهای داشهته
باشد.
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ومشناسیظهور 
مفه 
از اصطالحات رایج در فرهنگ مهدویت ،واژۀ «ظهور» است .این کلمه از نظر لغت بهه
معنای آشکار شدن چیزی است که پیشتر ظاهر نبوده اسهت .فراهیهدی2222 ،ق ،ج،2
برای قیام و برپایی حکومت عد جهانی است ،چنان که در برخى احادیث و ادعیهۀ آن
حضرت مىیابیم« :فاظهر اللّهمّ لنا ولیه وابهن بنهت نبیّه » مجلاهی2299 ،ق ،ج،22
ص :)222پروردگارا ولى خود و فرزند دختر پیامبرت را براى ما آشکار نما.
مفهومشناسیتوقیت 

واژۀ «توقیت» مصدر باب «تفعی » از مادۀ «وقت» به معنای تعیهین و بیهان زمهان بهرای
چیزی است .ابن منظور2222 ،ق ،ج ،1ص )298این واژه در قرآن کهریم بهه صهورت
ماضی مجهو آمده است .ر ::.مرسالت )22 :توقیت در اصطالح مباحث مهدوی ،بهه
معنای «بیان وقت ظهور حضرت مهدی »است .مازندرانی2981 ،ق ،ج ،5ص)922
واژۀ «وقّاتون» نیز صیغۀ مبالغه از ریشۀ «وقت» بوده و در مباحث مهدوی باهیار مهورد
استفاده قرار گرفته است.
پیشینۀتوقیت 
تعیین وقت ظهور در میان مایحیان نیز دربارۀ نزو حضرت عیای بارها در طهو
تاری صورت گرفته و مشکالتی نیز در پی داشته است .حاجی ابوالحاهنی2929 ،ش،
ص55ه)56
با بررسی منابعی چون نا خطی مهدوی ،کتب چاپ سنگی و سهربی و پهژوهش
در آن ها ،با موارد متعدد توقیت های اجمهالی و تفصهیلی از سهوی جههره ههایی چهون
محییالدین عربی ،خواجه نصیر طوسی ،شاه نعمتاهلل ولی ،عالمه مجلاهی ،ابهنحجهر
هیتمی ،جال الدین سیوطی و ...روبهرو هاتیم .در این نوشتار به نمونههههایی از آنهها
اشاره میشود:
«در سا  ،259شخصی که خود را پیرغالم علی الطوسی الشریف نامیده ،در رسهاله
مبشّرۀ شاهیه سعی کرده است ادله و شواهدی برای ظهور حضرت در سیزده سا بعد،
یعنی سا  259اقامه کند .نظر نویانده آن است کهه شهاه تهماسهب آخهرین پادشهاهی
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است که سلطنت کرده و پس از وی ،دولت در اختیار حضرت مهدی قرار خواههد
گرفت .در واقهع ،ایهن سها  ،سها ظههور حضهرت خواههد بهود ».جعفریهان،2922 ،
ص)2999
رجعت ،دو حدیث نخات از چهارده حدیث نق شده را بر دولت صفوی منطبق کهرده
و برخی از مطالب موجود در این دو روایت را با دولت صفوی ،ازجمله شاه اسهماعی
و حتی قت صفی میرزا به دست پدرش شاهعباس تطبیق کرده است ».مجلاهی،2929 ،
ص )52و در کتاب بحار االنوار نیز ،پس از نق حدیثی از امام باقر که مهیفرمایهد:
کَانّی بِقَومٍ قَد خَرَجُوا بِالمَشرِقِ یطلُبونَ الحَقَّ فَالیعطُونَهُ ثُمَّ یطلُبونَهُ فَالیعطُونَهُ فَهاذاا رَأوا
الذ َ وَضَعُوا سُیوفَهُم عَلهی عَهواتذقذهِم فَیعطهونَ مها سَهللوا فَهال یقبَلونَهه حَتّهی یقُومُهوا َو
الیدفَعونَها إِال إِلی صاحذبِکُم ،قَتالهُم شُهَداءُ أما إِنّی لَو أدرَکهتُ الذه َ لَاسهتَبقَیتُ نَفاهی
لذصاحذبِ هذَااالَمرِ  :گویا میبینم مردمی در شرق قیام کرده ،حق را طلب میکنند ،ولی به آنان
نمیدهند .دوباره حق را مهیطلبنهد ،بهه آنهان داده نمهیشهود .وقتهی اوضهاع را چنهین دیدنهد
شمشیرهای خود را بر شانه ها میگذارند ،پس آنگاه حاضر میشوند که حق آنان را بدهند ،امها
آنان دیگر قبو نمی کنند تا اینکه قیام میکنند و [حکومت تشکی میدهنهد] و آن [حکومهت]
را جز به صاحب شما [امام زمان ]تحوی نمیدهنهد .کشهته ههای آن هها شههید بهه شهمار

میروند .آگاه باشید! اگر من آن زمان را در :کنم ،خود را برای صاحب این امر نگاه مهیدارم)
آن را ،بر دولت صفویه ،منطبق داناته است .مجلاهی ،2929 ،ص /52همهو2299 ،ق،
ج ،51ص )129با توجه به اینکه تعیین مصداق نوعی توقیت به حااب میآید میتوان
گفت :عالمه مجلای هرچند به صورت احتما  ،بهه وقهت ظههور اشهاره کهرده ،آن را
منافی با ادلۀ منع توقیت نمیداند .مجلای ،2929 ،ص)62
جال الدین سیوطی از علمای اه سنت م 222ق) ،وقوع خروج مههدی را در
قرن دوازدهم میداند و مینویاد :در بدبینانهترین حالت ،این رخهدادها قطعها پهیش از
سدۀ پانزدهم به وقوع خواهد پیوست .سیوطی2212 ،ق ،ص)292
از ظاهر کالم ،ابن حجر هیتمی م 262ق) از علمای بزرگ اه سهنت ،کهه پهس از
نق روایت «اجتماع الناس على المهدی سنة اربع و مائتین»  :وقت خروج مهدی سها
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 192است) ،میگوید« :ای بعد االلف»  :منظور سها  2192اسهت) ابن حجهر هیتمهی،
2218ق ،ص )62استفاده میشود که ایشان این روایت را تلقی بهه قبهو کهرده اسهت.
همچنین ابنحماد نیز تاری فوق را  192آورده و در آخهر از قهو ابهن لهیعهه افهزوده

در جهان معاصر عرب نیز ،مهواردی از توقیهت انجهام گرفتهه اسهت .ر ::.الاهاده،
2988ش ،ص92ه )96توقیت در ایران اسالمی ،هراز چندگاهی شنیده میشود و کاانی
در صدد تعیین زمان بر میآیند .در زمان حاضر ،با توجه به اتفاقات و تحوالت اخیر در
عرصۀ بینالمللی و بهویژه کشورهای اسالمی ،برخی افهراد بهه «تعیهین حهدودی زمهان
ظهور» اقدام نموده و با استفاده از عباراتی مث «حهواد منطقهه از عوامه زمینهه سهاز
ظهور است و به ظهور منتهی خواهد شد» یا« :ظهور آنقدر نزدیه اسهت کهه نهه تنهها
جوانان ،بلکه پیرانمان نیز آن را در :خواهند کرد» ،تلویحا بهرای منتظهران و مخاطبهان
چنین القا می شود که ظهور در زمان نزدیکی اتفهاق خواههد افتهاد .پیشهگویی کننهدگان
گاهی به گونهای در رابطه با آن سخن میگویند که خهواهنهاخواه ،بهرای ظههور ،تعیهین
وقت می کنند! آنان هرچند کلماتی مانند احتماال و شاید به آن اضافه می کنند ،این همان
توقیت است که مکررا در روایات ،از آن نهی شدهایم.
در سا  ،2982نویاندۀ محترمی به طور دقیق ،وقت ظهور امام زمان را تعیهین نمهوده
و حتی عنوان کتابش را «دهۀ  89دهۀ ظهور» نامگذاری کرده است .ایشان بها تماه بهه
برخی از روایات ،پیشگویی کرده است« :خداوند زمینههها و شهرای ظههور و قیهام را در
زمانی اند :و کوتاه چون ی شب فراهم می آورد و دهۀ  59اگر دهۀ انقالب بود و دههۀ
 59دهۀ جنگ و دهۀ  69دهۀ بازسازی و سازندگی و تجدید قوا و تجدید نفس ،دهۀ 89
دهۀ ظهور است و قیام قائم البته انشاءاهلل ».سجادی ،2982 ،ص)21
در بهمن سا  ،2988یکی از سخنرانان مذهبی ،امر میکند که آمهاده باشهید ،ظههور
نزدی است .شاید  5سا طو نکشد .روزنامۀ جمهوری اسالمی)2929/22/1 ،
آثارتوقیت 
وقت تعیین کردن برای ظهور امام زمان پیامدهای مختلفی دارد؛ مانند:
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.1یأسوناامیدی 

پدیدۀ توقیهت ،چهه باها منتظهران را سهرخورده ،دلاهرد و ناامیهد مهیسهازد و در
درازمدت به تزلز و تردید در اعتقادات و باورهای منتظران منجر می شود .این نکته ای

کاانی که برای این امر وقت تعیین می کنند ،دروغ می گویند .آن حضرت سه مرتبه این
سخن را تکرار کرد و آنگاه فرمود :زمانی که موسی قومش را برای رفتن به قهراری
که با پروردگارش داشت تر :کرد ،به آن ها وعده داد که تا سی روز دیگر برمی گهردد،
اما زمانی که خداوند ده روز دیگر بر آن سی روز افزود ،قومش گفتند :موسهی خهالف
وعده کرد ،پس آن کردند که کردند .کلینی2959 ،ش ،ج ،2ص )958بیان داستان ارتداد
قوم یهود و گوساله پرست شدن آن هها در پهی تهلخیر ده روزۀ حضهرت موسهی از
سوی امام ،هشداری است به همۀ کاانی که در پی تعیین وقت برای ظهورند.
.2زندگیدرتوهم 

وقتگزاری برای ظهور مهدی موعود باعث میشود که افراد در زندگی فردی یها
اجتماعی خود ،واقعیتهای موجود را نادیده گرفته و بر مبنای آنکه «شهاید فهردا» اتفهاقی
دیگر بیفتد ،در توهم زندگی کنند .متلسفانه گاه اهنیهتذ «نزدیه

بهودن ظههور» موجهب

آرایی در فقه و کالم شده است که برای نا امروز شگفت آور است؛ مثال در اوای دورۀ
غیبت کبری از بعضی از فقها نق شده است :خمس در عصر غیبت به مصرف نمیرسد،
و به کای که خمس بر عهده دارد گفته میشود :خمس را نگهداری کن تا اگهر حضهرت
قیام کرد ،به او بدهی و اگر مرگت فرارسید به کای باپار و به او وصیت کن که بها قیهام
حضرت ،به دست او بدهد ،و اگر عجلش فرا رسهید بهه دیگهری وصهیت کند .طوسهی،
2955ش ،ج ،2ص )226شی انصاری زمینۀ ایهن فتهوا را نزدیه داناهتن وقهت ظههور
داناته است .انصاری2229 ،ق ،ص )991و به قو مرحوم آیت اهلل شی محمدتقی آملی،
آنها احتما طوالنی شدن دورۀ غیبت را نمیدادند .آملی2989 ،ق ،ج ،22ص)222
.مسئولیتگریزی 

3
وقتگزاری برای ظهور ،بهانهای برای تنبلی و دست روی دست گذاردن و گریز از
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انجام وظایف فردی و اجتماعی است .چنانکه بعضی به جای آنکهه بگوینهد حهاال کهه
دستمان از امام کوتاه است ،پس باید خودمان حکومهت تشهکی بهدهیم و جلهوی
ظلم را بگیریم و حدود الهی را اجهرا نمهاییم ،مهیگفتنهد« :اگهر بها غیبهت دسهتمان از

یا بیّنه بتوان جرم او را اثبات کرد ،قهرا امام حدّ را اجرا می کند و الّا گنهاه عهدم اجهرای
حد بر عهدۀ کاانی اسهت کهه موجبهات غیبهت امهام را فهراهم نمهودهانهد ِ».طوسهی،
2981ش ،ج ،2ص)126
تفکر مشروعیت تشکی حکومت در عصر غیبت ،زمانی به نتیجه رسید کهه فقیههی
چون امام خمینی ،این تصور را که «به زودی» امام زمان خواهد آمد کنار گذاشت ،و
در نقد این اندیشه فرمود« :شاید غیبت هزاران سا به طو بینجامد و فق خداست که
مدت آن را میداند ،مگر برای چنین دورۀ طهوالنی ،مهیتهوان ضهرورتههای تشهکی
حکومت اسالمی را نادیده گرفت؟» خمینی2959 ،ش ،ج ،1ص)522
.4تطبیق 

تطبیق و توقیهت ،دو پدیهدۀ متفهاوت امها مهالزم یکدیگرنهد .معمهوال توقیهت و
اظهارنظر جازم دربارۀ زمان ظهور موعود با تطبیق همراه بوده است .از اقدامات بایار
مخربی که در این روزها باب شده ،تطبیق برخهی چههره ههای سیاسهی و مهذهبی بها
افرادی است که در برخی روایات به عنوان بازیگران عصر ظهور معرفی شده انهد .در
تاری معاصر ایران ،فتنۀ بابی و بهایی نیز بر پایۀ همین مشابهت سازی ها و تطبیهق هها
شک گرفت .متلسفانه سا های اخیر نیز ،ماتندی موسوم به «ظههور باهیار نزدیه
است» در سطح بایار وسیع ،در شهرهای مختلف کشورو به صورت رایگهان توزیهع
شد .در این سیدی که عصر حاضر را دورۀ آخرالزمان داناته ،از چهرههای معاصری
به عنوان افرادی که در روایات از آن ها یاد شده ،نام برده اسهت .البتهه مراجهع تقلیهد
مانند آیات عظام مکارم شیرازی ،سیاهتانی ،سهبحانی و جهوادی آملهی و ...و مراکهز
علمی چون «مرکز تخصصی مهدویت حهوزۀ علمیهۀ قهم» بهه انتقهاد از ایهن ماهتند
پرداخته و واکنش نشان دادند.
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حکومت حق کوتاه است و جلوی ظلم گرفته نمی شهود و حهدود در حهق متعهدیان و
ظالمان اجرا نمی گردد ،مشکلی نیات ،زیرا با ظهور امام ،اگر ظالم زنده باشد و با اقرار
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بررسیروایاتتعیینوقتظهور 
یکی از وهابیون معاصر ،ناصهر القفهاری ،در نقهد باورههای شهیعه و ازجملهه اندیشهۀ
مهدویت مدعی شده است :روایات شیعه دربارۀ تعیین وقت ظهور متعارضاند .بعضهی
بی تا ،ص )2992دو روایتی که به نظر آقای القفاری بر تعیین وقت ظهور داللت دارنهد،
عبارتاند از:
.1روایتابولبید 

ابولبید از امام باقر نق کردهاند« :یا با لبید! إنّه یمل

من ولد العبّاس اثنها عشهر،

یقت بعد الثّامن منهم أربعة فتصیب أحدهم الذبحة فتذبحه ،ههم فئهة قصهیر أعمهارهم،
قلیلة مدّتهم ،خبیثة سیرتهم منهم الفویاق الملقّب بالهادی ،و النّاطق و الغاوی .یا با لبید!
إنّ فی حروف القرآن المقطّعة لعلما جمّا ،إنّ اهلل تبار :و تعالى أنز الم الذ َ الْکذتَهابُ،
فقام محمّدحتّى ظهر نوره و ثبتت کلمته ،و ولد یوم ولد ،و قد مضى من األلهف الاّهابع
ملئة سنة و ثال سنین ،و تبیانه فی کتاب اهلل [فی] الحروف المقطّعة إاا عددتها من غیر
تکرار ،و لیس من حروف مقطّعة حرف ینقضی أیهام إلّها و قهائم مهن بنهی هاشهم عنهد
انقضائه ،األلف واحد ،و اللّام ثالثون ،و المیم أربعون ،و الصّهاد تاهعون ،فهذل ملئهة و
إحدى و ستون ،ثمّ کان بدو خروج الحاین بن علی ألم اهلل ،فلمّا بلغت مدّتهه قهام
قائم ولد العباس عند الم

 ،و یقوم قائمنا عنهد انقضهائها بههالر فهافهم اله

و عهه و

اکتمههه» سههمرقندی2222 ،ق ،ج ،1ص :)8ای ابولبیههد ،دوازده نفههر از فرزنههدان عبههاس بههه
حکومت می رسند که پس از هشتمین آن ها ،چهار نفرشان کشته می شهوند .یکهی از آن هها درد
گلو میگیرد که او را می کشد .آنها گروهی هاتند کهه عمرشهان کوتهاه و مهدت حکومتشهان
اند :و سیرتشان پلید است .یکی از آن ها فاسق است که لقبش ،هادی ،ناطق و غهاوی اسهت.
ای ابولبید ،در حروف مقطعۀ قرآن ،دانش فراوانی است .همانها خداونهد بلندمرتبهه الهم الذه َ
الْکذتَابُ را ناز کرد .پس محمد قیام کرد تا اینکه نورش آشکار شد و امهرش تثبیهت شهد و در
روز تولدش به دنیا آمد ،درحالی که از هزارۀ هفتم 299 ،سا گذشته بود[ .سپس فرمود ]:و این
در کتاب خدا در حروف مقطعه بیان شده است ،وقتهی آن هها را بهدون تکهرار بشهماری و در
حروف مقطعه ،حرفی نیات که ایامی بگذرد مگر اینکه هنگام بهه پایهان رسهیدنش ،قهائمی از
بنیهاشم به پا خیزد .الف ،ی

است؛ الم ،سی؛ میم ،چه و صاد ،نود که مجموعا  252اسهت.
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پس آغاز خروج حاین بن علی ،الم اهلل بود و چون زمهانش فهرا رسهید ،قهائمی از ناه
عباس در الم

قیام کرد و قائم ما هنگام به پایان رسیدن آن الر قیام خواهد کهرد .ایهن را یهاد

بگیر و محافظت کن و مخفی نگاه دار.

حدیث شخصی مجهو و ناشناس است و در کتب رجا نامی از وی نیات؛ ثانیا ایهن
حدیث نخات در تفاهیر عیاشهی نقه شهده و او بعهد از امهام حاهن عاهکری
میزیاته است .پس نمیتواند عیاشی ماهتقیما از ابولبیهد نقه روایهت کنهد؛ بنهابراین
مالما میان عیاشی و ابولبید ،چند نفر راوی دیگر بوده اند کهه نهامی از آن هها بهه میهان
نیامده است .بر این اساس می توان گفت :حدیث یادشده ،مجهو و ضعیف بهه شهمار
میرود.
اما از نظر داللت ،شارحان روایات نتواناتهاند دربهارۀ مفهاد آن بهه صهورت قطعهی
قضاوت کنند .عالمه مجلای این روایت را از معضالت اخبار شمرده ،بها زبهان رمهز و
کنایه سخن گفته شده است .مجلای2299 ،ق ،ج ،51ص )296با وجود چنین ابههامی،
نمی توان آن را از احادیثی شمرد که وقتی برای ظهور تعیین کرده اند .عهالوه بهر اینکهه
ممکن است ازجمله روایاتی باشد که در آن «بهداء» راه دارد و تحقهق آن مشهرو بهه
شرطى است که چون آن شر تحقق نپذیرفته ،معنى خبهر ههم کهه مشهرو آن باشهد
متحقق نشده است .همانجا)
.2روایتابوحمزه 
روایت دیگر مورد استناد آقای القفاری ،حدیث ابوحمزۀ ثمالی است که مهیگویهد:

به امام باقر عرض کردم :علهی همیشهه مهی فرمهود« :تها هفتهاد ،بهال اسهت» و
می فرمود« :پس از بال گشایش است» ،ولی هفتهاد گذشهت و گشایشهی ندیهدیم .امهام
باقر فرمود« :إن اهلل تعالى کان وقت هذا األمر فی الاّهبعین فلمّها قته الحاهین
اشتدّ غضب اهلل على أه األرض فلخّره إلهى أربعهین و مائهة سهنة فحهدّثناکم فهلاعتم
الحدیث و کشفتم قناع الاّرّ فلخّره اهلل و لم یجع له بعد ال عندنا وقتها و یَمْحُهوا اهللُ
مَا یَشَاءُ وَیُثْبِتُ وَعذندَهُ أُمُّ الْکذتَابِ» :خداوند وقت این امر را سا هفتهاد قهرار داده بهود ،ولهی
چون حاین کشته شد ،غضب خداوند بر اهه زمهین شهدید شهد و آن را بهه سها 229
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این روایت از نظر سند و داللت اشکا دارد ،اما از جههت سهند ،اوال ابولبیهد راوی
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موکو کرد .ما آن را به شما گفتیم و شما سخن ما را منتشهر کردیهد و پهرده از راز برداشهتید.
پس خداوند آن را به تلخیر انداخت .پس از آن ،نزد مها وقتهی را قهرار نهداد و «خهدا آنچهه را
بخواهد ،محو یا اثبات میکند و اص کتاب نزد اوست.

فرمود :آری ،همینطور است .طوسی2222 ،ق ،ص )218روایت یادشده هرچند از نظر
سند مورد قبو بزرگان واقع شده مجلای2962 ،ش ،ج ،2ص )262اما از نظر داللهت
می توان گفت :روایت یادشده ،هرگز ناظر به تعیین وقت ظهور امام مهدی نیاهت،
زیرا اثبات این مدعا که روایت یادشده ،ناظر به تعیین وقت ظهور است ،نیازمند اثبهات
دو نکته است:
او اینکه مقصود از  69و  69 ،229و  229پس از غیبت باشد؛ دوم اینکه مقصهود
از «هذا األمر» ،ظهور امام مهدی باشد ،درحالی که ههی قرینهه ای ایهن دو مهدعا را
ثابت نمیکند ،بلکه قراین متعددی برخالف آن داللت دارند .مانند:
 .2ظهور واژۀ سبعین و اربعین و مائة ،در هفتاد و صد و چه پس از هجرت است،
چنانکه متفاهم عرفی از عبارتهای مشابه همین است؛ برای مثا اگر کای بگویهد :در
سا هزار ،فالن اتفاق افتاد ،همه از آن هزار پس از هجرت را میفهمند.
 .1قرینۀ دوم ،فهم راوی اسهت؛ چراکهه او از ایهن فرمهایش امهام علهی« إلهی
الاّبعین بالءً» ،هفتاد پس از هجرت را فهمیده است .در زمان امام باقر هنوز غیبهت
آغاز نشده بود .ازاین رو ،از امام باقر می پرسد :چرا با اینکهه سها هفتهاد گذشهت،
گشایشی حاص نشد؟
 .9اگر مقصود ،هفتاد پس از غیبت بود ،به طور طبیعی ،پاس امام باقر این بهود
که هنوز سا هفتاد پس از غیبت نرسیده است و عجلۀ شهما بهی مهورد اسهت ،امها آن
حضرت به سلا پرسشگر پاس میدهد و آن را به گونهای دیگر مدل میکند .به نظهر
می رسد واژۀ «هذا األمر» در روایت مورد نظر نیز ،ناظر بهه «رخهاء بعهد الهبالء» اسهت؛
چراکه راوی دربارۀ علت تحقق نیافتن این فرمایش امام علی که «إلی الاّبعین بهالء
و بعد البالء رخاء» سلا می کند .امام باقر نیز در پاس می فرماید« :إنّ اهلل کان وقت
هذا األمر»؛ یعنی همان رخاء ،در سا هفتاد قرار داده بود .رخاء به معنای گشایش است
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و هی دلیلی بر تفایر آن به ظهور امهام مههدی نیاهت .نکهره بهودن «رخهاء» نیهز
قرینهای بر مطلب یادشده است .ر ::.آیتی ،2988 ،ص)52
عالمه مجلای مراد از «وقت هذا األمر» را ظاهر شدن حق توس یکی از ائمه،

بدا و تغییر مصلحت الهی ،به واسطۀ کم کاری شیعیان صورت پذیرفته است .مجلاهی،
2962ش ،ج ،2ص )269فیض کاشانی ،دیگر عالم جلی القدر شیعی ،در ابتدا مینویاد:
هفتاد یعنی هفتاد پس از هجرت یا پس از غیبت امام مهدی ،ولی در ادامه ،احتمها
او را ترجیح می دهد و می افزاید احتما اینکه مقصود ،هفتاد پس از هجرت باشد ،بها
این نکته تلیید می شود که امام حاین حق خود را در حهدود سها هفتهاد پهس از
هجرت طلب کرد و امام رضا اندکی پس از سا  229در شرف ظهور بهود .فهیض
کاشانی ،2955 ،ج ،1ص)215
.3روایتاصبغبننباته 

روایت سومی که ممکن است مورد استناد وقتگزاران ظههور قهرار گیهرد ،روایهت
اصبغ بن نباته است که میگوید :خدمت امیرالمهلمنین آمهدم و دیهدم آن حضهرت
متفکر است و زمین را خ میکشد .عرض کردم :اى امیر ملمنان ،چرا شهما را متفکهر
میبینم و به زمین خ میکشى ،مگر به آن خالفت در روى زمهین) رغبهت کهردهاى؟
فرمود :نه ،به خدا هرگز روزى نبوده که به خالفت یا به دنیها رغبهت کهنم ،ولهى فکهر
مىکردم دربارۀ مولودى که فرزند یازدهم من است ،او همان مهدى است که زمین را از
عد و داد پر کند ،چنان که از جور و ستم پر شده باشد .بهراى او غیبهت و سهرگردانى
است که مردمى در آن زمان گمراه گردند و دیگران ههدایت شهوند .عهرض کهردم :یها
امیرالملمنین ،آن سرگردانى و غیبت تا چه اندازه است؟ امام علی فرمود« :سذتَّةَ أَیهامٍ
أَوْ سذتَّةَ أَشْهُرٍ أَوْ سذتَّ سذنذینَ» :شش روز یا شش ماه یا شهش سها  .کلینهی2959 ،ش ،ج،2
ص)998
شی حر عاملی گفته است ،این روایت بیش از آنکهه در مقهام تعیهین زمهان ظههور
باشد ،درصدد مجم و مبهم گذاشتن آن اسهت .حهر عهاملی2211 ،ق ،ج ،5ص)195
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غیر از وجود حضرت مهدی داناته و مبدأ گشایش امهور شهیعیان در سها هفتهاد
هجری را ،از زمان هجرت یا بعثت رسو خدا اکر میکنند که گویا در این رخداد،
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علی بن بابویه در توضیح این حدیث میگوید« :چگونهه روشهن نیاهت کهه فرمهایش
علی ،شش روز یا شش ماه یا شش سا آشکار نیات؟ چیهزی کهه ممکهن اسهت
وقتش از شش روز به شش ماه و از شش ماه به شش سا امتداد پیدا کند ،بدون شه

بوده ،عجیب نیات که آن را با شدیدترین وجه ممکن بپوشاند و بها تمهام تهوان آن را
مخفی نماید؛ چراکه کای که به دانش او اطمینان وجود دارد ،وقتی با ش بهین شهش
روز یهها شههش سهها خبههر مههیدهههد ،جههز مخفههی نگههاه داشههتن و پوشههاندن قصههدی
ندارد ».ابنبابویه قمی2292 ،ق ،ص)21
.4روایتعلیبنیقطین 
علی بن یقطین از امام کاظم نق مهیکنهد« :الشِّهیعَةُ تُرَبَّهى بِالْلَمَهانذی مُنْهذُ مذهائَتَی
سَنَةٍ» کلینی2959 ،ش ،ج ،2ص :)952دویات سها اسهت کهه شهیعه بها آرزوهها تربیهت
مىشود.

این روایت نیز در مقام تعیین وقت ظهور نیاهت ،زیهرا اوال در سهند ایهن روایهت،
احمد بن محمد بن سیار وجود دارد که در مورد او ،تعابیری همچون ضعیف الحهدیث
و فاسد المذهب به کار رفته است .خوئی2292 ،ق ،ج ،1ص )181ثانیا در روایهت ،بهه
 199سا اشاره شده ،درحالیکه امام کاظم در سا  289به شهادت رسیدهاند .ثالثها
ممکهن اسهت در توجیهه روایهت یادشهده گفتههه شهود« :منظهور ایهن اسهت کهه ائمههه
طاهرین قلوب شیعیان را با بیان نزدی بودن امر فرج و گشایش ،ثابت نگه داشته
تا بر اعتقاد خود باقی بمانند؛ چراکه اگر به شیعیان وعدۀ دور داده میشد حالت یلس و
ناامیدی در آنان به وجود میآمد .مازندرانی2981 ،ق ،ج ،5ص)925
.5معرفیسالوروزظهوردرروایات 

دلی دیگری که میتوان برای تجویر توقیت اکر کرد ،روایاتی اسهت کهه در آنهها،
سا و حتی روز ظهور تعیین شده است :این روایات به چند دسته تقایم میشود:
الف .روایتی که جمعه را به عنوان روز ظهور معرفی کردهاند:
امام صادق میفرماید« :یخرج قائمنا اه البیت یوم الجمعة» مجلاهی2299 ،ق،
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ج ،55ص :)15قائم ما اه بیت در روز جمعه ظهور خواهد کرد.

ب .روایاتی که روز ظهور را مصادف با روز عاشورا اکر کردهاند:
امام باقر ضمن بیاناتی دربارۀ روز عاشورا فرمودند ...« :وهذا الیهوم الهذی یقهوم

ثَلَا ٍ وَ عذشْرِینَ وَ یقُومُ فذی یوْمِ عَاشُورَاء» :در شب  19رمضان به نام قائم بانگ زده مىشود

و در روز عاشورا قیام مىکند .مفید2229 ،ق ،ج ،1ص)962
ج .روایاتی که ظهور حضرت مهدی را در سا فرد اکر کردهاند:
امام صادق می فرماید« :لَا یخْرُجُ الْقَائذمُ ع إِلَّا فذی وَتْرٍ مذنَ الاِّنذینَ سَهنَةَ إِحْهدَى أَوْ
ثَلَا ٍ أَوْ خَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ أَوْ تذاْعٍ» :مهدی قیام نمیکند مگر در سا ههای فهرد :سها او ،

سوّم ،پنجم ،هفتم و یا نهم .همان ،ج ،1ص)962
د .روایاتی که روز ظهور را شنبه اکر کردهاند:
امام باقر فرمود« :یخرج القائم یوم الابت یوم عاشورا» طوسهی2955 ،ش ،ج،2
ص :)999قائم در روز شنبه که روز عاشوراست ،خروج میکند.

اگرچه قرائن بیشتری بر ظهور حضرت مهدی در روز شهنبه وجهود دارد ،ایهن
روایت و امثا آن را میتوان به این صورت توجیه کرد کهه اولهین روز ظههور ،جمعهه
است و از آنجایی که حواد فراوانی بها شهروع ظههور رخ خواههد داد ،بخشهی از آن
حواد روز شنبه واقع خواهد شد یا می توان گفهت کهه روایهات روز جمعهه بهه روز
ظهور و روایات روز شنبه به روز استقرار حکومت حضرت اشهاره دارد .در ههر حها ،
گرچه در این روایات ،به ظاهر ،به گونهای بهه زمهان ظههور اشهاره شهده ،در حقیقهت،
ویژگیهای آن زمان بیان شده است نه وقت دقیق زمان ظهور .اگر گفتهه شهود امهام در
فالن روز از فالن سا ظهور خواهد یافت ،چون چنین تهاریخی بهر روز یها روزههای
محدودی داللت میکند ،اما اگر گفته شود که امام در فالن روز یا فالن ماه یا فهالن
مناسبت ظهور خواهد نمود ،در واقع وقت خاصی تعیین نشده است چون بهدون اکهر
سا ظهور ،هر روز یا ماه یا مناسبتی بی نهایت مصداق دارد .تعیین زمان ظههور زمهانی
مشک دارد که دقیق سا و ماه و روز ظهور مشخ

شود.
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فیه القائم» طوسی2955 ،ش ،ج ،2ص )999و این روز عاشورا) روزی است کهه در آن
قائم قیام خواهد کرد .امام صادق فرموده است« :ینَادَى بِاسْمِ الْقَائذمِ ع فذهی لَیلَهةِ
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.روایاتنشانههایظهور 

6

ممکن است گفته شود خود اه بیت نشانه ههایی بهرای ظههور ماننهد خهروج
سفیانی یا قت نفس زکیه بیان فرموده اند که وقوع آن ها می تواند تعیین کنندۀ وقت ظهور

بیان کردن نشانه ها و آثار ظهورند .عالئم ظهور موعود صرفا نشانه و نه علت) بهوده و
چه باا رخداد ظهور در فرض عدم تحقق هی ی از آن ها ،صورت پذیرد .به عبهارت
دیگر ،در آن روایات از اندازۀ فاصلۀ زمانی ظهور تا وقوع این حهواد سهخنی نیاهت
بلکه فق میگویند پس از این حواد  ،ظهور رخ میدههد؛ امها اینکهه بها چهه فاصهلۀ
زمانی ،اصال معلوم نیات .ثانیا تاکنون هی ی از نشانههای قطعی ظهور اتفهاق نیفتهاده
است .امام صادق در روایتی ،به تشهریح نشهانهههای قطعهی ظههور مهیپردازنهد و
می فرمایند« :خمس قب قیام القائم :الیمانی و الافیانی و المنادی ینادی من الاهماء
و خاف بالبیداء و قت النفس الزکیة» :پیش از قیام مهدی پنج رخهداد بهزرگ در پهیش
خواهد بود .2 :جنبش ترقیخواهانۀ مهرد یمنهی؛  .1جنهبش ارتجهاعی سهفیانی؛  .9نهدای روح

بخش آسمانی؛  .2فرورفتن زمین؛  .5قت نفس زکیه .صدوق 2925ق ،ج ،1ص)522
.7عدمشمولروایاتمنعتوقیت 
برخی از بزرگان با وجود تلیید روایات نهیکننده از توقیت ،توقیت را بهه «قطعهی و

احتمالی» تقایم کرده و اظهار داشتهاند :درروایات از خبر دادن «قطعی» از زمهان ظههور
نهی شده است ،زیرا در آن امکان بدا و تغییر وجود دارد ،ولی خبر دادن احتمالی مانعی
ندارد .مجلاى2962 ،ش ،ج ،2ص 269و  )261شاید بتوان نظهر ایشهان را ایهنچنهین
تفایر کرد :با توجه به کلمۀ «وقت» ،آنچه در روایات «منع توقیهت» بیهان و از آن نههی
شده ،مشخ کردن زمان دقیق است؛ مث اینکهه گفتهه شهود در فهالن روز ،حضهرت
ظهور خواهد کرد .اما اگر توقیت به نحو حدودی صهورت بگیهرد ،روایهات توقیهت از
اص  ،شام آنها نمیشود و به اصطالح ،تخصصها از شهمو دایهرۀ حکمهی روایهات
توقیت خارج خواهد بود .به بیان دیگر ،تعیین زمان در «عرف عامهه» صهرفا بهه تعیهین
دقیق زمان اطالق میشود و بس.
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در جواب این ادعا میتوان گفت :اوال این گفته ،ادعایی بدون دلی بیش نیات؛ ثانیا
عالوه بر نظر بایاری از لغت شناسان عرب که توقیت را مطلهق داناهتهانهد ،در عهرف
رایج مردم نیز ،همانگونه که تعیین تاری و وقت ظهور حضرت ،به نحو حدودی نیهز،

خواهدشد ،توقیت محاوب میشود؛ ثالثا روایات منع توقیت که خواههد آمهد ،اطهالق
دارد و چنان صریح و شفاف است که هی گونه قید و تبصرهای را برنمیتابد.
بعضی دیگر گفته اند« :احادیث و روایات شریفهای که تعیهین زمهان ظههور را نههی
می کنند ،عام و مطلق نیاتند ،بلکه منظور آن ها تکذیب کاانی است کهه توقیهت را بهه
اه بیت نابت میدهند و در حقیقت ،توقیت مناوب به ایشان بهه دروغ را نههی
کرده است؛ یعنی کاانی که زمانی برای ظهور تعیین می کنند ،صرفا اگر آن زمان و گفتۀ
خود را به اه بیت نابت دهند ،دروغگهو هاهتند ،زیهرا امامهان در گذشهته،
زمانی برای آن مشخ نکرده اند و در آینده نیز زمهانی را تعیهین نمهی کننهد ».الاهاده،
2988ش ،ص)92
این توجیه مخدوش است ،زیرا روایتی ماننهد «کَهذذب الوَقّهاتُون» کلینهی2959 ،ش،
ج ،2ص )958به طور مطلق ،تعیینکنندۀ وقت ظهور را دروغگو داناته اسهت چهه بهه
امام معصوم نابت دهد و چه نابت ندهد« .در روایات منع توقیت ،شرای اخذ به
اطالق موجود است و قرینه ای در کالم و غیر کالم ،دا بهر تخصهی و تقییهد آن بهه
مورد خاص ،در دست نیات .بنا بر اصالة االطالق ،دست برداشهتن از اطهالق ،جهز بها
وجود دلیلی معتبر جایز نیات .و فرض این است که در روایهت مهذکور و نظهایر آن،
قرینهای که باعث رفع ید از اطالق باشد ،وجود ندارد ».ولیزاده2922 ،ش ،ص)69
.8قیاستوقیتبانامحضرت 

بعضی برای توجیه تعیین وقت ظهور ،آن را با نام بردن امام زمان قیاس کردهاند
که در بعضی از روایات ،از آن نهی شده است ،چنانکهه امهام صهادق مهیفرمایهد:
«صاحب هذا األمهر ال یاهمّیه بإسهمه إالّ کهافر» کلینهی2959 ،ش ،ج ،2ص :)999نهام
صاحب امر را جز کافر نمیبرد.
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در توفیعی که از امام زمان عج) رسیده است ،حضرت فرمودهاند« :من سهمانی فهی
مجمع من الناس فعلیه لعنه اهلل» صدوق2925 ،ق ،ج ،1ص :)289لعنت خدا بر کای کهه
نام مرا در میان مردم برد.

برای ایشان به کار میبریم ،میتوان توقیت را نیهز از ایهن بهاب داناهت و آن را جهایز
شمرد ».الااده2988 ،ش ،ص)92
با دقت در روایات مشخ میشود که این دو باب ،کامال با یکدیگر متفاوت است
و قیاس توقیت با نام حضرت ،قیاس معالفارق است ،زیرا گرچه روایاتی به طور مطلق
سخن از حرمت نام بردن به میان آورده ،شمار روایاتی که به نام آن حضهرت پرداختهه،
فراوان است .ازجمله ،پیامبر اکرم نام پیشوایان پس از امام علی را یکهی پهس از
دیگری برشمرده و فرموده است« :مهدی امتی محمد الذی یمال االرض قاهطا و عهدال
مهدی امتم» :محمد است که زمین را از قا و عد آکنده میسازد .صدوق2925 ،ق ،ج،2
ص )182عالوه بر اینکه در دعاهای بایاری ،نام حضرت به عنوان محمد آمهده اسهت،
کفعمی دعای فرج را اینگونه آورده است« :اللَّهُمَّ کُنْ لذوَلذیِّ َ الْقَائذمِ بِلَمْرِ َ:الْحُجَّةِ مُحَمَّدذ
بْنِ الْحَاَنِ الْمَهْدذی ».کفعمی2295 ،ق ،ص )585بر این اساس ،یکی از بزرگان معاصهر
در جمع بندی روایات ،روایهات مطلهق و بهدون قیهد را بهر مهوارد تقیهه حمه کهرده
اسههت .مکارم شههیرازی2222 ،ق ،ج ،2ص )592بنههابر ایههن در ایههن مههورد ،روایههات
تجویزکننده ،قرینه است که دست از اطالق روایهت منهع از نهام بهردن بهرداریم امها در
توقیت ،چنین قرینهای وجود ندارد.
دالیلنفیمطلقتوقیت 
.1اطالقروایات 
یکی از مضامین مکرر و ملکد در بین روایات غیبت ،روایات نهی از توقیت ،به معنهای
تعیین زمان برای ظهور است که اگر در حد «متواتر» نباشهند« ،ماهتفیض» بهه حاهاب
میآیند .همۀ آن روایات ،اطالق دارد و توقیت قطعهی و اجمهالی ،دقیهق و حهدودی را
دربرمیگیرد .روایاتی که هرگونه تعیین وقت برای ظهور را ممنهوع کهرده اسهت ،چنهد
دستهاند:
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گفته شده است« :همانطوری که با وجود این روایات ،ما شهب و روز نهامههایی را
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الف.تشبیهظهوربهقیامت 

در روایت فراوانی از معصومین ،ظهور حضرت مهدی در کنار قیامت یهاد

تعیین شده که مردم آن را بدانند؟ فرمود :نه ،خداوند اجهازه نهداده اسهت کهه بهرای آن
وقت معینی باشد که شیعیان ما از آن آگاهی داشته باشند .عرض کهردم :ای آقهای مهن!
چرا نمیتوان از وقت آن مطلع شد؟ فرمود :زیرا وقت ظهور او ،همان ساعتی است کهه
خداوند میفرماید« :وَ یسْئلُونَکَ عَنِ السّاعَةِ أیانَ مُرْساها قُلْ إنَّما عِلْمُها عِند َ رَبِّد ال یجَلِّیهدا

لِوَقْتِها إالّ هُوَ ثَقُلَتْ فِ السَّمواتِ و األرْضِ ال تَأتِیکُمْ إالّ بَغْتَةً» اعراف :)285 :از تهو در مهورد
ساعت ه ظهوره میپرسند که زمهان فهرا رسهیدن آن کهی خواههد بهود؟ بگهو علمهش در نهزد
پروردگار من است و هی کس جز او نمیتواند آن را آشکار سازد ،و آن حتی) در آسمان هها و

زمین سنگین آمده است و جز به طور ناگهانی به سراغ شما نمیآید .و نیز آن همهان سهاعتی
است که خداوند فرموده است« :یسْئلُونَکَ عَنِ السّاعَةِ أَیانَ مُرْساها» نازعات :)21 :از تهو در
مورد ساعت قیام میپرسند که طلوع آن در چه وقهت اسهت؟ و نیهز فرمهوده اسهت« :إنَّ اهللَ

عِنْ َهُ عِلْمُ السّاعَةِ» لقمان :)92 :علم ساعت ه قیامت هه در نهزد خداونهد اسهت .و همچنهین
فرموده است« :فَهَلْ ینْظُرُونَ إالّ السّاعَةَ أَنْ تَأتِیهُمْ بَغَتَةً فَقَ ْ جاءَ أَشْراطُها» محمد )28 :آیا آنهه ا
جز این انتظاری دارند که ساعت قیام به طور ناگهانی فرارسد ،درحالی که هم اکنون نشهانه ههای
آن آمده است .و هم فرموده اسهت« :وَ ما ی ْرِیکَ لَعَلَّ السّاعَةَ تَکُون قَرِیباً» احهزاب )59 :و
تو چه میدانی ،شاید ساعت قیام نزدی

باشد .و باز فرموده است« :یسْتَعْجِلُ بِهَدا الَّدیینَ ال

یؤمِنُونَ بِها وَ الَّیِین آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْها وَیعْلَمُونَ أنَّهَا الحَقُّ أال إنَّ الَّیین یمارُون ف السّداعَةِ

لَف ضَالل بَعی » شوری )28 :کاانی در مورد آن ساعت قیام) شتاب میکنند کهه آن را
باور ندارند؛ ولی آنان که آن را باور کهردهانهد ،پیوسهته بها تهرس و ههراس مراقهب آن
هاتند ،و میدانند آن حق است .آگاه باش! آنان که در مورد ساعت مجادله میکننهد در
گمراهی عمیقی هاتند .مجلاهی2299 ،ق ،ج ،59ص2هه )9از آنجهایی کهه حضهرت،
مخفی بودن زمان ظهور را همانند زمان قیامت و رستاخیز قلمداد فرموده است ،میتوان
نتیجه گرفت که همانگونه که علم به زمان قیامت فق در اختیار خداونهد اسهت ،علهم
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شده است؛ ازاین رو ،برخی از ویژگی های آن همانند رستاخیز است .مفضه بهن عمهر
گوید :به پیشگاه امام صادق عرض کردم :آیا برای ظهور مههدی منتظهر وقتهی
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به زمان ظهور حضرت مهدی نیز ،بر عهدۀ خداوند است.
ب.سرالهیدانستنزمانظهور 

مربو به عالم غیب است که پنهان بوده و در اختیار ما نیات .امام حان عاکری
دربارۀ غیبت حضرت ولیعصر فرموده است« :هَذَا أَمْرٌ مذنْ أَمْرِ اللَّهذ وَ سذهر مذهنْ سذهرِّ
اللَّهذ وَ غَیبٌ مذنْ غَیبِ اللَّه» :ایهن ،امهری از امهور الههی و رازی از رازههای الههی و غیبهی از
غیبهای الهی است .ابن بابویه2925 ،ق ،ج ،1ص)985
امام صادق در تفایر آیۀ «الّیینَ یُؤمِنُونَ بِالْغَیْبِ» بقره )9 :فرموده اند« :الْغَیبُ فَهُه َو
الْحُجَّةُ الْغَائذبُ» :منظور از غیب ،قیام امام غائهب اسهت .همهان ،ص )929عالمهه طبرسهی
مفار بزرگ شیعه مینویاد« :غیبت حضرت ولیعصر و زمان ظههور وی جهزء غیهب
است چون مردم عادی نمیتوانند بدان آگاهی بیابنهد ».طبرسهی2225 ،ق ،ج ،2ص)59
امام صادق فرمود« :یا مفض ! ال أوقّت له وقتا و ال یوقّت لهه وقهت إنّ مهن وقّهت
لمهدیّنا وقتا فقد شار :اهلل تعالی فی علمهه و ادّعهی أنّهه ظههر علهی سهرّه» مجلاهی،
2299ق ،ج ،59ص :)1ای مفض  ،من برای آن وقتی تعیین نمی کنم و برای آن وقتهی تعیهین
نمیشود و هرکس برای مهدی ما وقت تعیین کند ،در علم خداوند بلندمرتبه ،خهود را شهری
داناته و مدعی شده که به اسرار الهی اطالع یافته است.

در بعضی از روایات داریم که حتی خهود امهام زمهان نیهز وقهت ظهورشهان را
نمیدانند و خدای متعا هنگام ظههور بهه واسهطۀ عالئهم خاصهی زمهان ظههور را بهه
حضرت اطالع میدهند .مفض بن عمرو از امام صادق دربارۀ تفایر آیۀ «فَدََِِا نُقِدرَ
فِ النَّاقُورِ» مدثر )8 :سلا کرد که امام در پاسخش فرمودند« :انّ منا امامها ماهتترا فهااا
اراد اهلل عز و ج اظهار امره نکت فی قلبه نکتة فظهر و امهر بهامر اهلل عهز و جه » :بهه
درستی که از ما امامی پنهان است و چون خدای تعالی بخواهد او را ظهاهر سهازد ،نکتهه ای در
قلبش ایجاد میکند ،پس او ظاهر شود و به دستور خدای تعالی قیام نماید.

از این روایات به خوبی استفاده میشود که خود امام زمان نیز زمان ظهورشهان
را نمیدانند و در هنگامۀ ظهور ،خدای متعا به واسطۀ عالئم خاصی زمان ظهور را بهه
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روایات نشان میدهد زمان ظهور حضرت ولیعصر جزء شناختههای مربهو
به عالم شهادت نیات که آشکار بوده و در اختیار ما باشد ،بلکهه جهزء شهناخت ههای
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حضرت اطالع میدهند .صدوق2925 ،ق ،ج ،1ص)922
وقتگزاران
ج.دروغگوخواندن 

وقتی برای ظهور تعیین کنند ،دروغ میگویند .و این جمله را سه بار تکرار فرمهود .کلینهی،
2959ش ،ج ،2ص )958محمد بن مالم از امام صادق نق کردهاند کهه حضهرت
فرمود« :مَنْ وَقَّتَ لَ َ مذنَ النّاسِ شَیئا ،فَال تهابَنّ أن تُکَذِّبَهُ ،فَلَاهنا نُوَقِّهتُ الذحَهد وَقْتها»:
هرکس وقتی برای ظهور تعیین نمود ،هی باکی نداشته باش که او را تکهذیب کنهی ،زیهرا مها

برای هی کس وقت تعیین نمیکنیم .طوسی2222 ،ق ،ص )215نکتۀ قاب توجه این اسهت
که در روایت آمده است :بی مهابا او را تکذیب کن .از این تعبیر به خوبی برمیآیهد کهه
ابهت و بزرگی افراد نباید مانع تکذیب شود .هرکس با هر مقهام و جایگهاهی کهه دارد،
اگر برای ظهور وقتی معین کرد ،بایاتی تکذیب گردد.
د.سیرۀاهلبیتبرعدمتعیینوقت 

ابو بصیر میگوید :امام صادق ،فرمود« :کَذذبَ الوَقّاتُونَ ،إنّا أهْ بَیت النُوَقِّتُ ،ثُمَّ
قا َ :أبی اهلل إالّ أنْ یخْلذفَ وَقْتَ الْمُوَقِّتذین» کلینهی2959 ،ش ،ج ،2ص )958کاهانی کهه
وقتی برای ظهور تعیین میکنند ،دروغ میگویند .ما اه بیت ،وقتی برای آن تعیین نمهیکنهیم.
سپس فرمود :خداوند اراده فرموده است که با هر وقتی که وقهت گهزاران تعیهین کننهد،
مخالفت نماید .همچنین آن حضرت فرموده است« :کذب الموقّتون ما وقّتنا فیما مضهی
و ال نوقّت فیما یاتقب » طوسی2222 ،ق ،ص )255وقت گزاران دروغ میگویند .ما نهه
در گذشته وقت تعیین کردیم و نه در آینده وقت تعیهین مهیکنهیم .از ایهن روایهت بهر
میآید که سیرۀ دائمی اه بیت چنین بوده که هیچگاه بهرای ظههور تعیهین وقهت
نکردهاند.
.2امکانوقوعبدادرامرظهور 

از روایات استفاده میشود که وقت ظهورِ فَرَج ،از امور «بدائیه» است که ممکن است به
سبب بعضى از مصالح و حکمتها ،زودتر یا دیرتر شود .بداء آن تغییر و تحولى اسهت
که در یکى از مقدرات الهى صورت مىگیرد .با وجود امکان وقوع بهدا در امهر ظههور،
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فض بن یاار میگوید به حضرت باقر عرضه داشتم :آیا برای ایهن امهر وقتهی
تعیین شده است؟ فرمود« :کَذذب الوَقّاتُون ،کَذذب الوَقّاتُون ،کَذذب الوَقّهاتُون» :کاهانی کهه
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چگونه میتوان برای ظهور ،وقت خاصی را تعیین کرد؟ روشن اسهت کهه در صهورت
عدم تحقق ظهور در وقت معینشده به دلی بدا ،توقیت به هر شک آن اعم از دقیق یها
حدودی ،ش و شبههای را به د های مردم وارد میکند و آنان نابت به اص مائله و

دروغ گویند ،دروغ گویند! همانا موسى وقتى به دعوت پروردگهارش رفهت ،قهوم
خود را سى روز وعده داد ،و چون خداوند ده روز بر آن سى روز افزود ،قوم او گفتند:
وعدهاى که موسى داده بود بر خالف شد ،و کردند آنچه کردند .پس اگر ما خبهری بهه
شما گفتیم و طبق گفته ما واقع شد ،بگویید :خدا راست فرموده اسهت و اگهر بهه شهما
خبری گفتیم و بر خالف گفتۀ ما واقع شد ،بگویید :خدا راسهت فرمهوده اسهت تها دو
پاداش گیرید .کلینی2959 ،ش ،ج ،2ص)958
.3مخالفتتوقیتبافلسفۀانتظار 
تعیین زمان براى ظهور ،حتی به نحو حدودی ،برخالف مفهوم و فلافۀ انتظار اسهت و

چه باا منتظر را به ساتى یا ناامیدى بکشاند ،زیرا وقتى گفته شود کهه تها فهالن زمهان
مشخ  ،هرچند آینده اى نه چندان دور ،ظهور بهه وقهوع نخواههد پیوسهت؛ شهخ
منتظر ،به طور طبیعى به سکون و رکود دچار خواهد شد و به این بهانهه کهه هنهوز تها
ظهور فاصله هات ،از به دست آوردن آمهادگى الزم بهراى ظههور خهوددارى خواههد
نمود .از سویى دیگر ،اگر ظهور به هر دلی در زمانى که وعده داده میشود رخ ندههد،
آنگاه به ناامیدى و یلس دوچندان دچار خواهد شد و چه باا در اص اعتقاد بهه ظههور
منجى نیز به تردید دچار شود.
.4ناسازگاریتوقیتباناگهانىبودنظهور 

در بایارى از روایاتى که از معصومین نق شده ،بر ناگهانی بودن ظهور تلکید شده
است .ناگهانى بودن آن با تعیین قبلى وقت دقیهق و یها حهدودی ظههور ،منافهات دارد؛
چراکه وقتى براى امرى زمان مشخ

شد ،دیگر دفعى و ناگهانى بودن آن معنا نخواهد

داشت .امام رضا به واسطۀ پدران بزرگوارش از پیامبر اکهرم نقه مهی کنهد ،بهه
پیامبر عرض شد :اى رسو خدا! آن قائم که از ناه شماسهت چهه وقهت ظههور
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وعدۀ بزرگ خداوند ،بدگمان می شوند .در این باره فضی بن یاار می گویهد :بهه امهام
باقر عرضه داشتم :آیا براى این امر ،وقتى هات؟ فرمود :وقت گزاران دروغ گویند،
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می کند؟ آن حضرت فرمود :ظهور او مانند قیامت است .تنها خداونهد اسهت کهه چهون
زمانش فرارسد ،آشکارش می سازد .فهرا رسهیدن آن بهر آسهمانیان و زمینیهان پوشهیده
است .ر ::.اعراف )286 :جز به ناگهان بر شما نیاید .صهدوق2925 ،ق ،ج ،2ص)969

که ناگهان بر ایشان بیاید ».مجلای2299 ،ق ،ج ،12ص )252از ایهن حهدیث اسهتفاده
میشود تعیین زمان ظهور امری ناممکن است.
حضرت حجت نیز در یکى از توقیعات خود ،بر این نکته تلکید می ورزنهد کهه
ظهور ،ناگهانى و دور از انتظار فرا می رسد« :فان امرأ امرنا) یبغته فجهله حهین ال تنفعهه
توبه ،وال ینجیه من عقابنا ندم علی حوبه» :فرمان ما به یکباره و ناگهانى فرامی رسد و در آن
زمان ،توبه و بازگشت براى کاى سودى ندارد و پشیمانى از گناه کاى را از کیفهر مها نجهات

نمیبخشد .مجلای2299 ،ق ،ج ،59ص)265
در روایات ،بر اصالح شدن امر ظهور در ی

شب تلکید شده است .امام علهى

مىفرماید« :الْمَهْدذی مذنَّا أَهْ َ الْبَیتذ یصْلذحُ اللَّهُ لَهُ أَمْرَهُ فذهی لَیلَهةٍ» صهدوق2925 ،ق ،ج،2
ص :)251مهدى از ما اه بیت اسهت کهه خداونهد امهر [فهرج] او را در یه شهب اصهالح
مىفرماید.

امام صادق میفرماید« :کُنْ لذما تَرجُوا أرجی مذن َ لذمها تَرجُهو فهاذنَّ مُوسَهی بْهنَ
عذمرانَ خَرَجَ لذیقْتَبِسَ لذلَهْلذهذ نارا فَرَجَعَ الیهم و هو رسو ٌ نَبِهی .فَلَصْهلَحَ اهللُ تبهار :و
تعالی أمْرَ عَبْدذه و نبیه موسی فی لَیلَةٍ .و هکذا یفْعَ ُ اهللُ تبارَ َ:و تعالی بِالقائمِ الثانی
عَشَرَ مذنَ االَئذمَّةِ یصْلذحُ لَه أَمْرَه فی لیلةٍ کما اَصْلَحَ أمْرَ نَبِیه موسی و یخْرِجُهُ مذهنَ
الحَیرَ ِ و الغَیبَةِ الی نُورِ الفَرَجِ و الظهورِ ».صدوق2925 ، ،ق ،ج ،2ص)251
به چیزی که امید وقوعش را نداری ،از آنچه امید وقوعش را داری ،امیدوارتر باش!
همانا حضرت موسی بن عمران رفت تا برای اه خود آتشی به دست آورد ،پهس
درحالی که پیامبرِ فرستاده شده بود ،به سوی ایشان بازگشت .پس خداونهد کهار بنهده و
پیامبرش موسی را در ی شب اصالح فرمود .و خداوند تبار :و تعهالی در مهورد
حضرت قائم امام دوازدهم نیز چنین عم میکند .کهار ظههور) ایشهان را در یه
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امام باقر نیز در تفایر آیۀ شریفۀ «آیا چشم به راه چیزى جز آن ساعت اند که ناگهاه
و بیخبرشان بیاید؟» زخرف )55 :فرمود« :مراد از ساعت ،ساعت [قیام] قائم اسهت
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شب اصالح میفرماید ،همانطور که کار پیامبرش موسی را اصالح کرد ،و ایشهان
را از حیرت و غیبت به سوی روشنایی فرج و ظهور در میآورد.
امام باقر پس از بیان غیبتحضهرت مههدى فرمهود« :ثهم یبهدو کالشههاب

ص :)186در آن هنگام همچون شهابى فروزان خواهد آمد.

پرواضح است که کالم معصومین گزاف نبوده و تشبیهات ایشان بدون حااب
نبوده است .فرا رسیدن همچون شهاب ،به معنای ناگهانى بودن ،بدون پیشبینى قبلهى و
غاف گیرانه و به سرعت بودن ظهور است.
رازمخفیبودنزمانظهور
معین نبودن وقت ظهور حضرت هماننهد پنههان و مهبهم بهودن سهاعت قیامهت ،دارای
فلافه و حکمتهایی است؛ ازجمله:
 .2زنده نگه داشتن روح امید و انتظار در جامعه :کای که منتظهر محبهوب اسهت و
وقت آمدن او را نمیداند ،همیشه در حا انتظار و درصدد پیاده کردن دسهتورات او در
اجتماع است ،ولی در صورتی که زمان رسیدن او را بداند ،خصوصها آنکهه بدانهد کهه
بایار دور است ،ملیوس شده و هرگهز خهود را بهه ایهن زودی آمهاده نمهیکنهد .امهام
کاظم فرموده اند« :فلو قی لنا :ان هذا االمر ال یکون الی مائتی سنة او ثال مائة سنة
لقات القلوب و لرجع عامة الناس عن االسالم ،ولکن قالوا :ما اسرعه و مها اقربهه تالفها
لقلوب الناس و تقریبا للفرج» :اگر به ما گفته شود :این امر ظهور قائم) تا دویات سا و یها
سیصد سا دیگر واقع نمیشود ،د ها سخت میشد و بیش تر مردم از اسالم برمیگشتند .امها
گفتهاند :این امر چه باشتاب پیش میآید و چه نزدی
فرج نزدی

است! تها د ههای مهردم الفهت گیهرد و

احااس شود .کلینی2959 ،ش ،ج ،2ص)952

 .1امتحان مردم :معین نبودن وقت ظهور ،ی نوع امتحهانی بهرای مهردم اسهت تها
معلوم گردد آیا مردم با وجود سختی های گوناگون ،روحیۀ خود را از دست می دهند یا
خیر؟ امام کاظم دربارۀ غیبت حضرت مهدی فرموده است« :انما هی محنة مهن
اهلل عزوج  ،امتحن بها خلقه» کلینی2959 ،ش ،ج ،2ص )995غیبت آن حضرت ،رنهج
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الوقاد» صدوق2925 ،ق ،ج ،2ص :)912او همانند شهابى شهعله ور ظهاهر خواههد شهد .و
پیامبر اکرم نیز در این باره مى فرماید« :فعند ال یقبه کالشههاب الثاقهب» همهان،
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و آزمایشی از جانب خداست که بندگان خویش را بدان میآزماید .امام صهادق بهه
امتحان سخت غیبت که بایاری در آن زمین میخورند ،اشاره فرمودهاند« :إنَّ هذا االَمهرَ
ال یلتیکُم إلّا بَعْدَ إیاسٍ ال وَاهللِ حَتّی تُمَیزوا .ال وَاهللِ حتّی تُمحَّصُهوا» مجلاهی2299 ،ق،
نمیشود تا اینکه از هم جدا شوید .نه به خدا قام محقق نمیشود مگر اینکهه از ناخالصهی هها
پا :بشوید.

 .9غافلگیر کردن مخالفان و دشمنان :در صورت معین بودن وقت ظههور ،دشهمنان
امام موعود درصدد تدار :تجهیزات مقابله برآمده و با حضرت در همان زمان به مقابله
برخواهند خواست .در روایات اسالمی از عنصر «ناگهانی بودن ظهور» به عنوان عنصهر
اساسی در پیروزی حضرت یاد شده است .امام صادق به ابهن النعمهان فرمهود« :ای
پار نعمان! به راستی عالذم نمی تواند به هرچه اطالع دارد تو را آگاه سازد ...پس عجلهه
نکنید ،به خدا سوگند! سه بار این امر امر فرج) نزد :شد ،ولی به خاطر آنکهه شهما آن
را فاش کردید ،خداوند آن را به تلخیر انداخت .به خدا سوگند! نزد شما سرّی نیاهت،
مگر آنکه دشمنان شما به آن از شما آگاهترند ».مجلای2299 ،ق ،ج ،65ص)182
وظیفۀجایگزین 
گرچه ما از تعیین زمان براى ظهور نهى شده ایم ،این بدان معنا نیاهت کهه بها موضهوع
ظهور به عنهوان واقعهه اى دور از دسهترس کهه در آینهده اى دور و نهامعلوم بهه وقهوع
مى پیوندد برخورد کنیم ،بلکه باید همواره خود را در چند قدمى ظهور ببینیم و امیهدوار
باشیم که در زمان حیات خود ،ظهور حضرت حجت را در :کنیم .در دعاى عههد
که از امام صادق ،نق شده ،مىخوانیم« :اللهم اکشف ههذه الغمهة عهن ههذه االمهة
بحضوره و عج لنا ظهوره انهم یرونه بعیدا و نریهه قریبها »...مجلاهى2299 ،ق ،ج،22
ص :)222بارخدایا! اندوه و دلتنگى این امت را با حضور ولى خود برطرف سهاز و در ظههور
او شتاب کن .دیگران ظهور او را دور مىبینند ولى ما آن را نزدی

مىبینیم.

وظیفۀ منتظران در دوران غیبت ،نزدی دیهدن ظههور و کاهب آمهادگى بهراى فهرا
رسیدن این واقعۀ بزرگ است .نزدی دیدن ظهور غیر از نزدیه بهودن ظههور اسهت.
بهترین واکنش و عکس العملی که مردمان می بایات در عصهر غیبهت موعهود از خهود
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ج ،51ص :)222این امر برای شما محقق نمیشود مگر بعد از ناامیدی .نه به خدا قام محقق
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بروز دهند ،انتظار است .امام صهادق بهه زراره فرمهود« :اعْهرِفْ إِمَامَه َ ،فَإِنَّه َ إِاَا
عَرَفْتَهُ لَمْ یضُرَّ َ:تَقَدَّمَ هَهذَا الْهلَمْرُ أَوْ تَهلَخَّرَ» کلینهی2959 ،ش ،ج ،1ص )122امامهت را
بشناس ،زیرا هرگاه او را شناختی ،این کار ظهور) چه زود اتفاق بیفتد و چه تلخیر شود ،به تهو

نتیجهگیری 

با بررسی روایات ،میتوان به موارد زیر ،به عنوان نتایج این پژوهش اشاره کرد:
 .2روایاتی که متضمن وقت ظهور است ،از نظر سند یا داللت ،ناتمهامانهد .بهر ایهن
اساس ،روایات مذکور نمیتواند با روایات نهی از توقیت مقابله کند.
 .1روایات نهی از توقیت ،اطالق دارد و هرگونه تعیین وقت بهرای ظههور قطعهی و
حدودی را با صراحت ممنوع کرده است.
 .9سیرۀ دائمی اه بیت بر عدم تعیین وقت ظهور بوده است.
 .2معین نبودن وقت ظهور حضرت ،همانند پنههان و مهبهم بهودن سهاعت قیامهت،
دارای فلافه و حکمتهایی است.
 .5وظیفۀ منتظران در دوران غیبت ،نزدی
رسیدن این واقعۀ بزرگ است .نزدی

دیدن ظهور و کاب آمهادگى بهراى فهرا

دیدن ظهور ،غیر از نزدی

بودن ظهور است.
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