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 )توقیت( ظهور برای وقت تعیین
 1گودرزی مجتبی

 چکیده
 اسوت. اسوالمی اموت و شویعه بلنود آرموان و اصوی  اعتقوادات از یکوی ،مهودویت
 در حرکوت و سوازی زمینه و جهوان و انسوان آینده مدیریت ،اندیشه این رویکرد
 انسووانی رهبوری بوه آن واقعوی معنوای بووه اسوالمی و الهوی جامعوه تحقو  جهوت
 عووین در توواریخ طووول در مهوودویت اسووت. عوودالت محوریووت بووا وارسووته و الهووی
 محوو  ،اسووت بوووده شوویعیان ویووژه بووه مسوولمین توجووه و اهتمووام مووورد کووه این

گون آراء و متعدد های  چالش  رو این از باشد. می نیز متفاوت های تحلی  و گونا
 مورد مهدویت مسائ  و مباح  عالمانه نگاه و صحیح و دقی  شناخت با باید

 مشوخص و وقوت تعیوین معنوای به توقیت مسائ  آن از یکی گیرد. قرار بررسی
 بسیار روایات در که است ؟جع؟مهدی حضرت ظهور برای خاصی زمان کردن

 انود. شوده معرفوی کوذاف و دروغگو ظهور وقت کنندگان تعیین و شده نهی آن از
 بررسووی نیووز و توقیووت چیسووتی و بحوو  ایوون در موجووود مشووک  تبیووین بووا لووذا

 راه بوه تووان موی ،آن ابعواد و توقیوت شوناخت بر عالوه ،پیامدها و آثار ،ها زمینه
 گسووتر عوودالت حکومووت تحقوو  کووه جووا آن از البتووه پرداخووت. آن درمووان و عووالج
 و دیوون هادیووان اسووت الهووی حتمووی وعووده خداونوود برگزیوودگان از یکووی توسووط

 است شده باع  همین اند. نکرده معین خاصی زمان آن برای ؟مهع؟معصومین

                                                        
 (.mjtbgoodarzi@yahoo.com) قم اسالمی فرهنگ و علوم پژوهشگاه استادیار .1
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 و مووادی منواف  جلوب بوورای دیگور ای عوده و نووادانی و جهو  روی از ای عوده کوه
 کوار ایون با و کنند معین وقت ،ظهور برای ،روانی و روحی کمبودهای و دنیوی
 امامیوه شویعیان ویوژه بوه معتقودین نماینود. منحورف حتی و مشغول را ای عده
 زموان بوه نسوبت دارد بیشوتری اهمیوت آنهوا بورای مهودویت و ظهوور مسوئله که

 زمووان آن بووه علووم صوودد در همووواره و بوووده حسوواس بسوویار وعووده ایوون تحقوو 
 خصوصیات درباره اطهار؟مهع؟ ائمه احادی  مطالعه با برخی رو این از اند. بوده
 بوه کنوونی حووادث بور شورایط و هوا نشوانه از برخوی تطبیو  و ایشوان ظهوور زمان
 بیوت؟مهع؟ اه  دیگور سووی از انود. کرده اقدام )توقیت( ظهور برای وقت تعیین

 معرفووووی دروغگوووو را کننووووده اقدام و دانسوووته ممنوووو  را وقووووت تعیوووین هرگونوووه
 نوزد قیاموت بوه علوم ماننود ظهوور زموان بوه علوم کوه این به عنایت با اند. نموده

 و خاسووتگاه ،نووزا  محوو  و توقیووت اقسووام ،آن معیارهووای و توقیووت ،خداسووت
 تحلی  مورد تحلیلی توصیفی، روش با مقاله این در کنندگان توقیت مستندات

 است. گرفته قرار بررسی و
 کلیدی واژگان

 .مهدویت ،ظهور ،توقیت

 مقدمه
 در مووثر معوارف مجموعوه و تعالیم از آن تعالیم و غنی های فرهنگ جمله از مهدویت فرهنگ
 ؟مهع؟معصوومین سووی از زیوادی روایات و کریم قرآن آیات برخی با تعالیم این است. بشر سعادت
 و طرفووی از تعووالیم ایوون اسووتحکام و قوووت بووه عنایووت بووا رو ایوون از شووود. مووی پشووتیبانی و تبیووین
 اسوت مبوارک ای  پدیوده خوود که حضرت آن ظهور برای منتظران و مشتاقان شوق و شور گسترش

 باعو  بسوا چوه و بالندگی و رشد مان  که هایی آسیب هاو آفت به دچارشدن امکان ،دیگر طرف از
 دارد. وجود شود فرهنگ آن تخریب
 امیودوار و ؟جع؟مهودی اموام ظهوور بورای زموان تعیوین ،زمینه این در مهم های آسیب از یکی
 بسوویار پیاموودهای مسوئله ایوون اسووت. مشوخص و معووین زموانی در ایشووان ظهووور بوه مووردم سواختن

کی  اسوت. شوده نهوی ظهوور بورای وقوت تعیوین از ،متعودد  روایوات در رو ایون از دارد. پوی در خطرنا
گاه ظهور زمان از متعال خداوند جز کس چیه ،صحیح اتیروا یبرخبراساس   حکموت و ندارد یآ

 یاحوود لووذا ،بمانوود یمخفوو خوودا بنوودگان عموووم بوور حضوورت آن ظهووور زمووان کووه اسووت نیووا بوور یالهوو
 کند. نییتع ظهور یبرا یزمان تواند ینم

 همچنوین و صوحیح تحلی  فقدان و آن جایگاه تبیین عدم دلی  به توقیت مسئله در تحقی 
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 گرچوه کنود. موی روشون را آن بوه پورداختن ضورورت ،بحو  ایون در مطور  شبهات و سواالت وجود
 روایووات خووالل در توقیووت روایووات و گووردد مووی بوور ؟مهع؟معصووومین زمووان بووه توقیووت مسووئله پیشووینه
 الغیبااه کلینوی، کاافی اصاول :ماننود مهودویت اول دسووت منواب  و روایوی جوامو  و کتوب در مهودویت

 پیشووینه دربوواره امووا ،دارنوود وجووود ...و صوودوق شوویخ الاادین کمااال ،نعمووانی غیباا  ،طوسووی شوویخ
کثوور دارد. وجووود مقالووه و نامووه پایان کتوواف، قالووب در متعووددی آثووار توقیووت مسووئله از تحقیوو   آثووار ا
  1.دارند شناسی جامعه و حدیثی ،تاریخی رویکرد زمینه این در مکتوف
 وقوت تعیوین ،توقیوت از منظوور گواهی یوابیم موی در مباحو  گونوه ایون در تأمو  با دیگر سوی از
 بوه علوم ماننود نیوز ظهوور زموان بوه علوم و خداسوت فع  توقیت یعنی ،است خداوند طرف از ظهور
گور چنوین هم و است کالمی ای مسئله حالت این در که ،اوست مختص ،قیامت  فلسوفه از سوخن ا

 ظهوور وقوت تعیوین ،توقیت از منظور گاهی است. کالمی مسئله باز ،باشد توقیت از نهی حکمت و
 ای مسوئله و باشود می مکلفین افعال از قسم این که ،خداست بندگان و بشر یعنی خدا غیر توسط
 است. فقهی
 توسوط توقیوت جوواز عودم و نکووهش در متعوددی روایوات ،مهدویت روایی مناب  به عنایت با

 بوودن مخفوی ،مقابو  در (368 :1365 کلینوی، ؛426و291 :1425 )طوسوی، دارد. وجود بندگان
 نوووعی از حکایووت کووه روایووات برخووی گرچووه اسووت. شووده دانسووته الهووی هووای حکمت از ظهووور زمووان
 ،بزرگوان آثوار از برخوی در موجوود کلموات و عبوارات چنوین هوم شوود. موی مشواهده نیوز دارنود توقیت
 از بحو  اصولی بسوتر البتوه کنود. موی ؟جع؟مهودی اموام ظهوور برای وقت تعیین نوعی از حکایت
 شوده تفوریط دچوار دیگر برخی و افراط دچار برخی که ،است ظهور و آخرالزمان عالئم غالبا   توقیت

 اند. گرفته پیش در را اعتدال راه نیز ای عده و

                                                        
 وقت تعیین و توقیت بودن محال باره در کتاف این هو(1333)م همدانی بهاری محمدباقر التوقیت، استحال  :مانند .1

 گووذر در توقیووت» نامووه پایان و .اسووت شووده نوشووته حوودیثی رویکوورد بووا و روایووات اسوواس بوور ؟جع؟حجووت حضوورت ظهووور
 در معاصور زموان توا پیوامبر؟ص؟ زموان از توقیوت جریوان بررسوی بوه تاریخی رویکرد با که مهر رضایی حسن تألیف «تاریخ
 از برخوی بیوان همچنوین و توقیوت بوا رابطوه در علموا نظور و توقیوت دربواره عصور؟جع؟ امام توقیعات نیز و بخش چهار

 کوه حیودرباغی رنجبری احمد تألیف «تاریخ گستره در توقیت از گزارشی» مقاله .است پرداخته تاریخ طول در ها توقیت
 مخطووط آثوار از گزارشوی ارائوه ظهوور، بوه ائمه؟مهع؟ علم نیز و علما اقوال برخی و تطبیقات مستندات، کلیات، به آن در
کتفا کنون، تا هفتم قرن از زمینه این در عودی کدام هر مذکور تألیفات مجمو  در .است تاریخی آن رویکرد و شده ا  از بم

 .اند داده قرار بح  مورد را توقیت ابعاد
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وایات در آن معیارهای و توقیت  ر
 روایوی منواب  تورین مهوم است. ؟مهع؟معصومین روایات در ،آن از نهی و توقیت از سخن اساس

 َکَراِهَیووِ   َبووافم » عنوووان تحووت کلینووی یعقوووف محموودبن از الکااافی کتوواف :از عبارتنوود زمینووه ایوون در
ْوِقیت  التسمیه و التوقیت عن المن  فی جاء ما» باف در نعمانی زینب ابی ابن از الغیبه کتاف و «الَتّ
 أنوه فی الوارده االخبار نکر» عنوان نی  هفتم فص  در طوسی شیخ از الغیبه کتاف ،« االمر لصاحب

 و التوقیوت کراهیوه» عنووان بوا 47 بواف در کاشوانی فوی  از الاوافی کتاف ،«خروجه لوقت تعیین ال
 و التوقیت عن النهی و التمحیص باف» عنوان با مجلسی عاّلمه از بحاراالنوار کتاف ،«االستعجال
 نگاهی با که اند پرداخته بح  این به متأخرین و متقدمین از زیادی های کتاف و «البداء حصول
  :شود می حاص  نی  مطالب ،ظهور وقت درباره ؟مهع؟اطهار ائمه سخنان در گذرا و اجمالی
 ؟جع؟،مهودی حضورت ظهوور دربواره وقوت تعیوین از را خود پیروان ؟مهع؟معصوم پیشوایان .1
  :فرماید می که حدی  این مانند اند. کرده تکذیب را گذاران وقت و ،داشته برحذر

 إّنزا للمّقزات   کزهب :فقا  ؟جع؟للقامئ ة  سألته :قا  ؟ع؟لهلل ةبی أیب ة  ، کبص أیب ة 
 ؛نمّق  ال بی  لهل

 فرموود: فجووا در ایشان که کردم سوال قائم درباره ؟ع؟صادق امام از :گوید می ابوبصیر
 کنویم. نموی تعیوین وقوت بیوت اه  موا گوینود. موی دروغ کننود موی تعیوین وقوت که کسانی

 (316 ،2ج :1382 ی،)مازندران

 مرتبوه سوه ،بوود پرسویده ظهوور زموان از کوه سواری بون  یفضو جوواف در ؟ع؟باقر امام حدی  نیز
 گویند. می دروغ کنند می تعیین وقت که کسانی :فرمود

َب  ،للمّقززات   کززهب :؟ع؟فقززا  وقزز   لألمزز  هلززهل هززل :قلزز  َب  ،للمّقززات   َکززهم  للمّقززات   َکززهم
  (425 :1425 ،)طمیس

  :فرمود مسلم بن محّمد به خطاف گرید یتیروا در
َک  َم  ،حمّمی ای َّ بُزه أ  ََتابّ َ  َف  تا  کَتمق ةّنا أخَب زُ   فإّنا ،ُتَکزهمّ ُنمق ّ حی   ال  ؛وقتا   ألم
 بیتکوذ در کورد نقو  ظهور وقت نییتع ی درباره ما از یخبر تو یبرا کس هر ،محّمد یا
 م.یا نکوورده نیوویتع را )ظهووور( وقووت کووس چیهوو یبوورا ت(یووب )اه  مووا رایووز نکوون؛ درنووگ او

 (289 :1403 ،)نعمانی

گواهی و علم .2  نوزد در فقوط قیاموت زموان بوه علوم ماننود ؟جع؟،اموام ظهوور دقیو  زموان بوه آ
 علموش ،اموتیق هماننود کوه ظهوور زموان موورد در ؟ص؟خدا رسول حدیثی در است. متعال خداوند
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  :فرمودند ،است رمنتظرهیغ و خدا نزد در
ززا اهَیززلمّ یجَ ال لّلزز  للّسززاَة م  َمَثززُل  َمثُلززُه  َمقِتم ززَماَول م  یفم  َثُقَلزز  ُهززَم  إاّل  لم اّل  ُک کأتم یززال لأَلرضم  َو  للّسَ  إم
 ؛َبغَت   
 آشووکارش ،رسوود فوورا زمووانش چووون کووه اسووت خداونوود تنهووا اسووت. امووتیق ماننوود او ظهووور

گهوان بوه جوز و اسوت دهیپوشو انیونیزم و انیآسومان بر آن دنیرس فرا سازد. یم  شوما بور نا
 (373 ،2ج :1377 ،بابویه )ابن د.یاین

 عقووفی بون اسوحاق یها پرسش به پاسخ در مقدسه ی هیناح از که است یعیتوق ،دیگر نمونه
  :فرماید می که است شده صادر

ُه  تعایل لهلل إیل فإّنزه للفشج ظه رُ  أّما و ُّ ک َب  َو  ،ذم  ؛للمّقات   َکهم
 وقوت ظهوور( ی)بورا کوه آنوان و اوسوت. نوزد و خداونود ی اراده بوه ،فرج شدن آشکار اما و
 (483 ،2ج :1377 ،بابویه ابن) یند.گو یم دروغ کنند یم نییتع

گهوانی و فجأتوا   را حضورت آن ظهوور زیوادی روایات و احادی  .3  از برخوی در حتوی و دانسوته نا
ج امر است ممکن که شده تصریح احادی   حدیثی مانند گردد. اصالح شب یک در ؟جع؟امام َفَر

  :فرمود که کند می نق  ؟ص؟پیامبر از ؟ع؟علی امام که
یم  هم َ ا یَاْلم ّنَ َل  مم َبیم م  َاهم ُح  للم لم ُه  َلُه  لهلل ُیصم َّ لَ  یفم  َامم      َلیم
 )ابون فرمایود. موی اصوالح شوب یوک در را او فورج خداونود کوه اسوت بیوت اه  موا از یمهد

 (266 ،2ج :1378 ،بابویه ابن ؛372 ،2ج ؛152 ،1ج :1377 ،بابویه

 اصوالح شوب یوک در را او فورج خداونود :اسوت کورده بیان گونه این را معنا این نیز ؟ع؟باقر امام
گهوانی که است روشن (163 :1425 ،)طوسی کند. می  ظهوور وقوت قبلوی تعیوین بوا ظهوور بوودن نا

 اسوت. روایوات از دسوته ایون خوالف بور سخنشوان ،کننود موی وقوت تعیوین کوه کسانی دارد. منافات
 روز را جمعوه روز که روایاتی :مانند است. شده نکر ظهور برای هایی زمان ،روایات بعضی در گرچه
 عاشوورا روز را ظهوور روز کوه روایواتی یوا و (394 ،2ج :1403 ،بابویوه )ابون اسوت. کرده معرفی ظهور
 (300 ،4ج تا: بی ،)طوسی دانند. می
 الهووی اسورار از روایوات برخووی در موردم بورای ظهوور زمووان بوودن مخفوی کووه این بوه عنایوت بوا .4

 از موواردی بوه روایوات بعضی در حال عین در ،است حکمتبراساس  نیز این و است شده شمرده
 زموان حودودی توا تووان می مجمو  در که (329 :1425 ،)طوسی .است شده اشاره ها حکمت آن
 کرد. معّین را آن
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 نکور روایوات برخوی در ظهوور شورو  و زموان از ؟جع؟مهودی حضورت یوافتن اطال  چگونگی .5
 روایوت ایون ماننود (550 ،2ج :1409 ،راونودی قطوب ؛155 ،1ج :1377 ،بابویوه )ابون اسوت. شوده
  :گوید می که

 الهوووی اراده و انن بووه ،داشوووت خواهوود دسووت در ظهوووور هنگووام حضووورت آن کووه پرچمووی
گواه قیام فرمان به را امام؟ع؟ ،شده برافراشته گواه نیوز .کورد خواهود آ  از ؟ع؟اموام شودن آ
 ؟ص؟اسوالم گراموی رسوول که گونه همان ،غالف از حضرت آن شمشیر آمدن بیرون طری 
 آن ،رسوید فورا ظهوورش وقت که هنگامی پس ،غالف در است یشمشیر او یبرا :فرمود
 بوه شمشیر و آورد می در سخن به را شمشیر آن خداوند شود. می خارج غالفش از شمشیر

 دشومنان سوتم مقابو  در نشسوتن دیگور کوه شوو خوارج ،خودا ولوی یا :گویود می حضرتش
 (155 ،1ج :1377 ،بابویه )ابن کند. می ظهور او سپس ،نیست جایز خدا

 ظهوور هموان جوا ایون در قیام از منظور :اوال   که شود می معلوم روایات از دسته این به عنایت با
 پورچم یوا و شمشویر وسیله هب و ندارد آن قطعی زمان و ظهور به علم نیز امام شخص :ثانیا   است.
گاه  شوده موردم توسوط توقیوت از نهوی کوه روایواتی از دسته آن گفت توان می مجمو  در شود. می آ
 مشوخص و تفصویلی و خواص زموان تعیوین مسوئله، ایون در موالک و معیار که شود می معلوم است
 ظهور. زمان اجمالی و حدودی تعیین نه است. ؟جع؟مهدی حضرت ظهور زمان دقی  کردن

 توقیت اقسام
 سوووه بووه ؟جع؟مهووودی حضوورت ظهووور زموووان کووردن تعیووین ،مهووودویت در توقیووت از بحوو  در
  :از عبارتند که است متصور صورت

 مشخص و قطعی ،تفصیلی طور به ،ظهور زمان تعیین الف(
 در یقوین و حوتم طوور بوه حضورت آن ظهوور ،کنود ادعا کسی که  است این مانند تعیین گونه این
 شووده نقو  بیشووتر معاصورین از توقیوت گونووه ایون بووود. خواهود جمعوه روز و رجووب مواه و 1414 سوال
هااور اقتاارب کتوواف نویسوونده «محمدحسوون عبوود» ،مثووال عنوووان بووه اسووت.  برخووی بووه اسووتناد بووا الظّ
  :است آورده جهان فعلی احوال و اوضا  با آن تطبی  و ؟مهع؟بیت اه  احادی 

 بوا برابور ق1429 سوال محورم 10 شونبه روز در اموام و است. شده نزدیک امام ظهور زمان
 .(171 :1385 )عبد، کند می ظهور م2008 هژانوی 19

 :جملوه از کنود. می اشواره آن دادن روی زموان و ظهوور از پیش های نشانه برخی به سپس وی
 خووروج روز ،جمعووه روز ،2007 جوووالی 21 بوواران. زیوواد بسوویار بووارش ،2007 ژوئوون 24 تووا ژوئوون 18
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کتبر 4 .سفیانی  19 جبرئیو . صودای بوا آسومانی نودای و صیحه ،قدر شب در جمعه شب ،2007 ا
 .مّکوه در زکّیوه نفوس شودن کشوته ،2008 ژانویوه 3 .سوفیانی دسوت بوه کوفوه کشتار ،2007 دسامبر

کتبر اّول .بیداء خسف ،2008 ژانویه 24 کتبر 17 .؟ع؟عیسی حضرت نزول ،2008 ا  فتح ،2008 ا
 (همو) .قدس

 ظهور زمان حدودی تعیین ب(
 شوود ادعوا یوا اسوت. مانوده ظهوور بوه دهوه یوک حودودا   شوود ادعوا کوه است  این مانند قسم این
 نمونوه عنووان بوه کورد. خواهنود درک را ظهوور هوم موا کهنسواالن حتوی و اسوت نزدیوک خیلی ظهور

وا کتاف نویسنده هور فإّن  إستعدّ   :است آورده چنین ،است نزدیک ظهور ،باشید آماده قریب الظّ
 منطقوه حووادث و وارده روایوات بررسی با ،کنیم تعیین ظهور برای تاریخی که این بدون

 طووور بووه و اسووت. نزدیووک ظهووور زمووان کوه رسوویم می نتیجووه ایوون بووه درنووگ بووی ،جهوان و
 زموان در را موان مووالی دیودار آروزی بایود هوم ما سالمندان حّتی که بگوییم باید تر دقی 
 (8 :2006 ،)حجازی باشند. داشته خود حیات

 ظهور زمان اجمالی تعیین ج(
 سوال یعنوی )فورد( وتور سوال در حضورت آن شوود ادعوا کوه این ماننود ظهور زمان اجمالی تعیین 
  :کرد خواهد ظهور ،نه یا هفت یا پنج یا سه یا یک

یبم  َة م 
َ
لهللم  أ یم ُ  ُرُج یخم  اَل   َقاَ   ؟ع؟َةبم َقامئم اّلَ  للم َ   َوتم    یفم  إم نم  مم زَی  َسَن م  یخَ للّسم حم وم  إم

َ
وم  َثزَ     أ

َ
ز    أ  ََخم

وم 
َ
ع   أ وم  َسبم

َ
ع أ  (453 :1425 ،)طمیس  تمسم

 مجمو  ظهوور سوال بلکوه اسوت. نشوده لحوا  زمانی مشخص و تفصی  طور به حدی  این در
  نیست. معلوم آن معین و دقی  زمان و است

 ظهور زمان حدودی تعیین درباره ها دیدگاه
 علوووم ،)محاسووبات مختلووف هووای راه از مووذکور موووارد در (ظهووور زمووان تعیووین) هووا توقیت اغلووب
 گرچوه گوردد. موی اشواره ها روش این به ادامه در که گیرد می انجام و...( احتماالت ،روائی ،غریبه
 روایوات ظوواهر از کوه گونوه آن عنوه منهوی   توقیت اما دارد وجود شرعی نهی توقیت انوا  همه برای
 نیوز برخوی است. قطعی و تفصیلی طور به ظهور زمان تعیین یعنی اول قسم مشمول است معلوم

 کوه کسوانی نوه ندارنود، اهلیوت که است کسانی به مربوط ظهور زمان دقی  تعیین از نهی معتقدند
 یابنوود. دسووت حقووایقی بووه شووهود و کشووف یووا و عووددی محاسووبات راه از تواننوود مووی و دارنوود اهلیووت

 تعیووین واقوو  در چووون اسووت. بحوو  از خووارج نیووز اجمووالی تعیووین (59 :1386 ،گلپایگووانی صووافی)
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 و آراء معرکوه بیشوتر کوه قسوم آن اموا نودارد. دنبوال به پیامدی و آسیب و گردد نمی محسوف وقت
 بووه عنایووت بوا مووورد ایوون در کوه اسووت. ظهووور زموان حوودودی تعیووین یعنوی دوم قسووم ،اسووت بحو 
 متفاوت برداشت دو یا دیدگاه دو ،حدودی زمان تعیین به نسبت روایات شمولیت عدم و شمول
 دارد. وجود

 ظهور زمان حدودی تعیین جواز اول: دیدگاه
 اسوت روایوات در عنوه منهوی   مورد از خارج تخصصا   ظهور زمان حدودی تعیین معتقدند برخی

 توقیووت ،توقیووت منوو  از مووراد دیگوور عبووارت بووه شووود. نمووی قسووم ایوون شووام  وارده روایووات اساسووا   و
 باع  حدودی تعیین دیگر سوی از و آن، حدودی تعیین نه .است ظهور زمان مشخص و دقی 
گاهی  تا: بی ،صادقی) گردد. می )ظهور( مهمی امر چنین برای آنان کردن آماده و مردم به دادن آ

 وظیفوه یوک خوود ایون و گیورد صورت اجتماعی( و )فردی الزم اقدامات باید صورت این در و (15
 کوه این بر عالوه است. مذموم عقال نزد آن به نپرداختن و است حکیمانه و عاقالنه روش و شرعی
 است. منتظران وظایف راستای در )آمادگی( اقدامات گونه این

 ظهور زمان حدودی تعیین جواز عدم دوم: دیدگاه
 تفصویلی خوواه اسوت. ممنوو  آن شک  هر به توقیت معتقدند نیز برخی ،اول دیدگاه مقاب  در
 است. تکذیب آن قبال در ما وظیفه و ،اجمالی و حدودی خواه و باشد
 واقوو  در ،اصوولی نظوور اخووتالف و بحوو  محوو  کووه شووود مووی روشوون دیوودگاه دو ایوون بووه توجووه بووا 

 مخووالِف  و موافوو  طورف دو هوور ،نوعووا   متاسوفانه کووه اسوت «توقیووت منوو » روایوات شوومول محودوده
 خووودداری علمووی اسووتدالل ارائووه از و پرداختووه ادعووا بیووان بووه صوورفا ،ظهووور حوودودی زمووان تعیووین
 هووم بووا مخووالف هووای نتیجووه ،دلیوو  یووک بووه تمسووک و اسووتناد بووا بعضووا   بسووا چووه و نماینوود. مووی
 شومول مخوالفین کننود. موی تمسوک عورف نظور بوه ،دلیو  ارائوه بودون گوروه دو هور موثال   گیرنود. می
 و بوس و شوود می اطوالق ظهوور زموان دقیو  تعیوین بوه صرفا   عامه عرف در زمان تعیین :گویند می
 بوا نیوز شومول مووافقین و نودارد. نظور موورد روایوات بوه ارتبواطی و اسوت خارج تخصصا   مسئله این

 و شوود می شوام  را وقوت تعیوین نو  هر مردم عرف در «وقت تعیین» :گویند می ،عرف به استناد
 اطوالق بوه متمسوکین البتوه (106 :1377 ،امینوی) گیورد. موی بور در نیوز را قسم این ،روایات اطالق
 بور قرائنوی بلکوه ،نودارد وجوود اطالقوات ایون تقییود بور ای قرینوه تنهوا نوه :گوینود موی توقیت روایات
 قرائنوی شود. خواهود اطوالق اسوتحکام سوبب کوه اسوت موجوود ،کوالم در اطالق وجود و تقیید عدم
 رسیدن فرا به روایات برخی تصریح و ،ظهور امر در بدا وقو  امکان بر روایات برخی داللت :مانند
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گهانی  ،خداونود وعوده بوه نسوبت موردم بودگمانی :ماننود فاسود. تووالی وجوود همچنین و ،ظهور نا
 توقیووت روایووات اطووالق برداشووت سووبب موووارد ایوون همووه و... درسووت مسوویر از انحووراف و اخووتالف

 شود. می
 بیت؟مهع؟ اهل توقیت شبهه

 و... زکیوه نفوس قتو  ،سفیانی خروج :مانند هایی نشانه بیت؟مهع؟ اه  شود گفته است ممکن
 هموان ایون و باشود ظهوور وقوت کننوده تعیوین تواند می ها آن وقو  که ،اند دهکر بیان ظهور برای را

کثر :اوال   اما است. شده نهی آن از که است توقیتی  مورد چند فقط و هستند غیرحتمی عالئم این ا
 مواه چنود برخوی شووند؛ می واق  ظهور از قب  روز چند ،ها نشانه این از برخی است. حتمی ها آن از

 حضرت. قیام از قب  نیز برخی و ظهور از بعد
کت حووادث ایون وقوو  تا ظهور زمانی فاصله و اندازه بیان از روایات آن :ثانیا    طوور بوه و انود سوا
 دهد. می ر  ظهور ،حوادث این از بعد گویند می اجمال
 هوا آن از برخوی بورای و هسوتند زموان دارای قطعوی عالئوم از برخوی حتی و ها نشانه برخی :ثالثا  
 حضوورت ،اسووت شووده نقوو  مثووال عنوووان بووه اسووت. شووده تعیووین ظهووور بووه نسووبت زمووانی فاصووله
 ،بابویووه ابون) کنود. می آغواز را خووود جهوانی قیوام زکیوه نفووس قتو  از بعود روز پوانزده ؟جع؟مهودی
 زموان بوودن معوین در موا بحو  که داشت توجه باید اما (445 :1425 ،طوسی ؛649 ،1ج :1377
 تعیوین زمانی هیچ ها نشانه این خود برای که چرا ،نیست دار زمان های نشانه تحق  از بعد ظهور
 ،نشانه فالن افتادن اتفاق که است این ما بح  بلکه ندارند، ظهور زمان بر داللتی و است نشده
کثر نه. یا هست آن نزدیکی و ظهور گویای  مثو  ،ای نشوانه چنوین بروز که دارند انعان محققین ا
 و باشود؛ می شوده گفتوه زمانی بازه از پس هم آن ،ظهور فرارسیدن حتمی عالمت ،زکیه نفس قت 
 جهوان موردم سایر و حضرت منتظران برای و هستند ظهور فرایند از بخشی واق  در ها نشانه این
 کوه دارنود قبوول هموه بوود. خواهنود هوا آن راهنموای و بووده راهگشا باط  و ح  جبهه شناخت در

 و گیورد جای منتظران قلوف و انهان در تا شود نق  مردم میان در باید همواره ،ظهور های نشانه
 شود گفته که  این اما ،باشند آماده ها نشانه وقو  درصورت حضرت آن یاری برای شناخت این با

 خواهنود منتهی ها نشانه تحق  به قطعا   که است سمتی به دیگر زمان هر یا و فعلی تحوالت روند
 اسووت، نشووده تعیوین وقتووی نیووز ظهوور هووای نشووانه از کودام هوویچ بوورای اسوت. نادرسووت امووری ،شود

 بور داللوت کوه چورا شوود نموی حسواف توقیوت ظهوور، زموان بوا هوا نشوانه زموانی فاصله بیان بنابراین
 ندارد. ظهور زمان تعیین
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 بوور حوووادث تطبیوو  و ظنووی هووای بینووی پوویش بووازار کووردن گوورم ،روایووات صوودور حکمووت :ا  رابعوو
 کوه چورا دهنود. موی انجوام برخوی کوه چنان نیست، کتاف و حساف بی صورت به ظهور های نشانه
 خواهد مهم امر این به نسبت اعتقادی های پایه ضعف و ناامیدی و یأس همان ،امر این نتیجه
 بوه ،روایات زیرا نمایند. می پیگیری را آن عکس کامال   هدفی ،روایات صدور که چیزی یعنی بود.

 آنوان بر حجت اتمام و منتظران اعتقادات اتقان و استحکام و نشاط و امید روحیه تقویت منظور
 قووت ایجواد و منتظوران و شویعیان همیشوگی آموادگی روایوات ایون صودور حکموت اند. شده صادر
 قرار ظهور عصر در که شیعیانی همچنین و ،است آخرالزمان های سختی تحم  برای آنها در قلب
 بوه بیننود موی ؟جع؟اموام از کوه تاییودی چنوین هوم و ،روایوات در مذکور های نشانه دیدن با دارند

 رسند. می بیشتری یقین به و آورده ایمان بیشتر امام آن حقانیت
 توقیت خاستگاه

 ؟جع؟زموان اموام ظهوور وقت که گرفته تعل  این بر الهی حکمت که جا آن از روایاتبراساس 
 روایتوی ،روایوات جملوه از کنود. تعیین ظهور برای زمانی تواند نمی احدی بماند. مخفی بندگان بر

  :پرسیدم امام از گوید می که کرده نق  ؟ع؟صادق امام از عمر بن مفض  که است
 یمّقز  أ  هلل حزاش :فقزا  للنزا   یعلمزه ممّق  وق  م  ؟ع؟لملهیّی  لملنتظ  للمأم ر هل

 مز  لّ   ،وقز  له یمّقُ   وال وقتا له لوّق  ال ،مفضل یا :فقا  شکعتنا    یعلمه بمق  ظه ره
ه ةز  ظهزز  لّنزه ولّدةزی ةلمززه یف تعزایل لهلل شزارک فقززی وقتزا   ملهزیّینا وّقز  ّّ ز لسزز)    سم  ،حمج
 ؛(28 باب ،2 ،53ج :1404
 ایوون :فرمودنوود بداننوود؟ را آن مووردم کووه دارد معینووی وقووت ؟ع؟مهوودی حضوورت ظهووور آیووا

 بداننود. را آن موا شویعیان کوه باشود کورده تعیوین وقتی آن برای خداوند که نیست چنین
 کورد. معوین آن بورای شوود نموی هوم وقتوی کونم. نموی تعیوین وقتوی آن بورای مفض ، ای
 مودعی و دانسوته شوریک خداونود علوم در را خوود ،کنود تعیوین وقتوی ما ظهور برای که آن
گاه خداوند اسرار از که شده  است. گشته آ

 حضورت ظهوور زموان دربواره ؟ع؟صوادق اموام از :گوید می که شده نق  بصیر ابی از دیگر روایت
  :فرمود پرسیدم. مهدی؟جع؟

نمّق  بی  لهل لنا ،للمقات   کهب لف أ  لالّ  لهلل َایب :قا  ث ،ال  ،نعمزای) لملزمّقتیخ  وقز  یخ
1403: 293) 
 آن بورای نیزموا بیوت، اه  ما گویند. می دروغ کنند، می تعیین ظهور برای وقتی که آنان

 تعیوین که وقتی هر با که است کرده اراده چنین خداوند :فرمود گاه آن کنیم. نمی تعیین
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  ندهد. قرار وقت آن در را ظهور و نماید مخالفت حتما   ،کنند

 از اسوت متعددی و مختلف موارد ظهور زمان تعیین و توقیت برای افراد انگیزه و خاستگاه اما
 روایووات و دینووی متووون مطالعوه عوودم دلیوو  بوه یووا کووه ،دیون بووه نسووبت کوافی بصوویرت عوودم جملوه:
 فن اه  علمای به رجو  عدم یا و است مطالب از درست تحلی  و تجزیه عدم یا و است مربوطه

 ای عووده توسووط ،ظهووور زمووان شوودن نزدیووک دادن بشووارت دیگوور انگیووزه اسووت. اموور متخصصووین و
 هوودف شوواید افووراد ایوون انوود. آورده روی مخاطووب اقنووا  بوورای تطبیوو  و توقیووت ابووزار بووه کووه اسووت

 داشوته توجوه بایود اموا ،اسوت ظهوور بورای آموادگی بوه مردم دعوت همان که باشند داشته مقدسی
 و سوطحی فوایود از بیشوتر آن سووء عواقوب کوه چورا بووده عنوه منهوی شوکلی هر به توقیت که باشند
 رویکوورد بووا امووا دارنوودن ظهووور زمووان تعیووین قصوود نیووز اشووخاص از برخووی البتووه باشوود. مووی آن یگووذرا

گواه ،ظهوور عصور اشوخاص و ها جریان تطبی   گرفتوار ظهوور زموانی محودوده یوینتع دام در ناخودآ
 شوند. می

 شوووق کووه جوا آن از ای عووده اسووت. توقیوت هووای انگیووزه از دیگور یکووی نیووز فورج اموور در شوتابزدگی
 تلقوین خوود بوه ،درونوی آراموش کسوب جهوت در دارنود ؟جع؟عصر امام یاری و ظهور برای زیادی
 دلیو  نیازمنود نزدیکوی ایون بورای کوه جوا آن از و باشود نزدیوک بسویار بایود ظهوور زموان کوه انود کورده
 عنووان بوه را حودودی یوا خواص زمانی و افتاده توقیت دام در عمال   پایه بی دالیلی نکر با باشند می

 بتواننود کوه آن بورای اموا ندارند باور ظهور برای خاص زمانی به دیگر برخی کنند. می معرفی ظهور
 کننود فریبی عووام واقو  در و کننود جلووه عوارف و عوالم ،موردم عاموه نوزد در یوا کننود جذف مریدانی
 ایون دهنود. موی جلووه صور؟جع؟ع امام با خود اتصال نشانه را امر این و زنند می توقیت به دست
 را خوود مریودان و کننود نموی خود ادعاهای برای صوری ولو لاستدال بیان برای یتالش حتی افراد
 کنند. می دعوت خود از ح م پیروی به

 دنبوال بوه فراوانوی هوای آسویب و بووده بسیاری مضرات دارای توقیت که جا آن از نهایت در اما
 ،موردم بواور کوردن سسوت و مهودویت بوه زدن ضوربه بورای تشوی  و اسالم دشمنان از بسیاری دارد
 دار خدشه را مردم باورهای بتوانند ا،ادعاه این پوچی شدن معلوم از پس تا زده توقیت به دست
 زننود موی توقیوت بوه دست خاصی انگیزه بدون و نبوده توقیت دنبال افراد موارد برخی در سازند.

 و کرده باور را ظهور زمان بر مبنی اندیگر های وعده که است نادانی و جه  از ناشی یا امر این که
 و شووند موی ظهوور برای خاص زمانی به قائ  و داده تطبی  ها وعده آن با را اساس بی ادله برخی

 رد ،نشوانه یوا روایوت چنود نواقص شونیدن یوا خوانودن با که است پردازی خیال و توهمبراساس  یا
 د.ده می ر  ظهور قطعا   زمان فالن که کنند می باور و کرده پردازی خیال خود نهن
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 بووه اسووت. مووذکور هووای انگیووزه بووا ی مقابلووه در الزم کارهووای راه توقیووت خاسووتگاه در مهووم نکتووه
گاهی ،علم نمونه، عنوان  هوای برداشوت و هوا اندیشوی کوج مقابو  در ،دیون مباحو  در بصویرت و آ
 از پیوروی نیوز و اجتمواعی و سیاسی ،دینی مسائ  حوزه در علما و اندیشمندان گری روشن و غلط

 تفکووورات رانوودن حاشوویه بووه همچنووین و زماننوود امووام عووام نایبووان مصووداق کووه راسووتین علمووای
 مقابلوووه و مبوووارزه هوووای راه تووورین ضوووروری و تووورین مهم از ،دیووون حووووزه در جموووودگرا و متحجرانوووه

 باشد. می
 کنندگان توقیت مستندات و ها روش

  :کنند می زیر موارد به مستند را امر این کنند می تعیین وقت ظهور برای که کسانی
  روایات .1

 ابون و سویوطی از شوده نقو  توقیت است. باره این در فریقین روایات ها توقیت از برخی مستند
 :1404 ،)مجلسوی 1مجلسوی عالموه گوزاری وقت شیعیان بین از و سنت، اه  میان از هیثمی حجر
 بعضووی اسووت. قوورار ایوون از (121 ،52ج :1404 ،)مجلسووی جواهرالقوووانین صوواحب و ( 106 ،52ج

 ایون بوه اسوتناد اسوت بدیهی گیرد. می جای بخش این در نیز سنت اه  از برخی فتوای و روایات
                                                        

وو» اسوت: گونوه این استناد مورد روایت متن .است کرده بینی پیش را ظهور زمان روایتی، به استناد با مجلسی عالمه .1 بم
َ
 أ

وِمی، َلِبید   وَجْعَفر   َقاَل  َقاَل: الَمْخزم بم
َ
وهم  َلِبیود   َبوا یوا :؟ع؟أ لوِد  ِموْن  یْمِلو م  ِإّنَ واِس  وم ْقَتو م  َعَشوَر  اْثَنوا الَعّبَ واِمِن  َبْعوَد  تم ْم  الّثَ ْرَبَعو    ِموْنهم

َ
 أ

ِصوویبم  مم  فتم َحووَدهم
َ
َبَحوو م  أ ووهم  الّذم ووْم  َفتْذَبحم ْم  َقِصوویَر،   ِفَئوو    هم هم ْعَمووارم

َ
ْم  َقِلیَلوو    أ هم تم ووّدَ ْم  َخِبیَثوو    مم هم مم  ِسوویَرتم َویِسوو م  ِمووْنهم ووبم  الفم َلّقَ  المم

اِطِ   َو  ِبالَهاِدى وِف  ِفوی ِإّنَ  َلِبید   َبا یا الَغاِوى َو  الّنَ ورم وْرآِن  حم َعوِ   القم َقّطَ ْنوَزَل  َتَعواَلی اهلَل  ِإّنَ  َجّموا   َلِعلموا   المم
َ
 «الِکتوافم  نِلوَ   الوم» أ

د   َفَقاَم  َحّمَ ی ؟ص؟مم هم  َظَهَر  َحّتَ ورم هم  َثَبَتْت  َو  نم ِلَد  َو  َکِلَمتم ِلَد  یْوَم  وم لوِف  ِموَن  َمَضی َقْد  َو  وم
َ
واِبِ   األ وّمَ  ِسوِنیَن  َثواَلثم  َو  َسوَن    ِماَئو م  الّسَ  ثم

هم  َو  َقاَل  وِف  ]ِفی[ اهلِل  ِکَتاِف  ِفی ِتْبیانم رم َعِ   الحم َقّطَ وف   ِموْن  َلویَس  َو  َتْکوَرار   َغیورِ  ِمْن  َعَدْدَتَها ِإَنا المم ورم َعو    حم َقّطَ  یْنَقِضوی َحوْرف   مم
ّمَ  اْنِقَضاِئِه  ِعْنَد  َهاِشم   َبِنی ِمْن  َقاِئم   ِإاّلَ  ایام ِلفم  َقاَل: ثم

َ
مم  َو  َواِحد   األ وَن  الاّلَ وَن  الِمیمم  َو  َثاَلثم ْرَبعم

َ
ادم  َو  أ وَن  الّصَ  ِماَئو    َفَذِلَ   ِتْسعم

وَن  َو  ِإْحَدى َو  ّمَ  ِسّتم وِج  َبْدوم  َکاَن  ثم رم َسیِن  خم ا «اهللم  الم» ؟ع؟َعِلی ْبِن  الحم هم  َبَلَغْت  َفَلّمَ تم ّدَ لِد  َقاِئمم  َقاَم  مم واِس  وم  الموص ِعْنوَد  الَعّبَ
ومم  َو  َنا یقم ْمهم  َو  ِعِه  َو  َنِلَ   َفاْفَهْم  «الر»ِف  اْنِقَضاِئَها ِعْنَد  َقاِئمم ْکتم  «.ا

 آنهوا هشوتمی از پوس کوه رسند می فرمانروایی به تن دوازده عباس بنی از ابولبید! اى فرمود: ؟ع؟باقر امام مخزومی: ابولبید
 کوه فویسو  اسوت آنهوا از دارنود، پلیود درونوی و عمرند کم گروه، این .گیرد می حناق آنها از یکی و رسند، می قت  به تن چهار
 متعوال خداونود اسوت. نهفتوه فراوانوی دانوش قورآن مقطو  حروف در ابولبید! اى شود. می داده لقب غاوى و ناط  و هادى

 به که روزى شد. راسخ پیامش و گردید، آشکار نورش که جایی تا کرد ظهور ؟ص؟محّمد فرستاد، فرو که را «الکتاف نل  الم»
 در آموده؛ خودا کتواف مقطو  حوروف در این بیان» فرمود: امام سپس «.بود گذشته سال سه و یکصد هفتم، هزاره از آمد دنیا

 شوود، سوپرى روزهوایش کوه نیسوت حروف از حرفی هیچ نگیرى نظر در را شان های تکرارى اما کنی شماره را آنها که صورتی
 هفتواد صواد و چهو  میم سی، الم ی ، الف فرمود: سپس کند. می قیام حروف ایام پایان در هاشم بنی از قائمی که این مگر
 رسوید، فورا زموانش وقتوی اسوت. «اهلل الوم» ؟ع؟علوی بون حسوین خوروج آغواز یو . و شصوت و یکصود شوود می جمعا   که است
 پنهوان و کون حفو  و درك را ایون بوود. خواهود قیام «الر» با ما قائم آن، پایان با و ند،ک می قیام المص در عّباسی کننده قیام
 بدار.
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 گردیوده امور بودین نسوبت دیگور روایوات در کوه بسویاری نهوی وجود با توقیت برای روایات از دسته
  سازد. می معنا بی را موارد این در توقیت و است. اساس بی و باط  کاری است

 غریبه علوم .2
 محاسوبات سوری یوک بوه دسوت ..و. اسوطرالف و رمو  جفور، ماننود علوومی از استفاده با برخی

 کووه اسووت مطلبووی هووا، نمونووه ایوون از کوویی کننوود. مووی اسووتنباط ظهووور بوورای را زمووانی اآنهوو از و زده
 وی اسووووت. آورده ؟ع؟المهااادی خاااروج تاااااریخ فااای درالتماااام کتوووواف در ای سووواوه پاینوووده محمووودبن

 :نویسد می
 للشزیخ  حز   سز    ةز مز  :قزا  ؟ع؟طالز  لیب بز  ةز  ةز  جف للکبکز  مفتزاح یف ورأی 
 لملهیی  ظه ر ة  

 :فرمودند که گردیده نق  ؟ع؟علی امام از جفرالکبیر مفتا  کتاف در
 است. دریافته را ؟جع؟مهدی ظهور زمان دریابد را شین حرف سّر  هرکس

 بور توسو  بوا افوراد دهد می نشان اما است نشده تعیین ظهور برای زمانی روایت این در هرچند
 ایون کننود. موی اسوتفاده غریبوه علووم از ظهوور زموان تعیوین برای و زده توقیت به دست علوم این
 بوه منجور نیوز عادی حوادث از بسیاری موارد در ندارد وجود کام  طور به غیرمعصوم نزد که علوم
 است. باط  امری مهم غایت بدین امری برای آنها به استناد لذا .گردد نمی صحیح نتیجه

 بوا ظهوور بوه مربووط حووادث برخوی وجود مدعی ،نصوص و آیات بعضی به عنایت با نیز برخی
 نمونوووه عنووووان بوووه هسوووتند. نصوووص آن در ،بلیووو  و صوووریح طوووور بووه تمثیووو  قالوووب در عووودد زبووان
 شمسووی هجووری 1401 سووال در ؟جع؟مهوودی حضوورت دسووت بووه اسوورائی  نووابودی بینووی پوویش
 اعوداد محاسوبه و ریاضوی معوادالت از استفاده با ،میالدی 2022 و قمری هجری 1443 با مطاب 

 بوا کوه اسوت شخصوی دیگور نمونه 1هستند. آن وقو  مدعی و است گرفته صورت برخی توسط که
تِ  الَ  ی وآیه انبیاء سوره به رجو 

ْ
ْم یَتأ گهانی صورت به جز )ظهور( آن یعنی َبْغَت    ِإالَّ  کم  نخواهود نا

 رو ایون از ،رسویده هفوت و صود چهوار عودد بوه و کورده حسواف ابجود حوروف بوا را َبْغَت    ی کلمه آمد.
 (51 ،52ج :1404 ،)مجلسی است. دانسته 1407 سال را ظهور زمان

                                                        
 تفسویر بوه اسوتناد بوا ای مقالوه در ژوهانسوبور  اسوالمی مرکوز محققین از یکی حسینی سّیدعبداهلل توسط محاسبه این .1

 ،بهجووت العظموی اهلل آیووت رمحضو در کتواف از نقوو  )بوه اسووت. شوده انجوام کهووف، و اسوراء مبارکووه های سووره از ریاضوی
  (رخشاد محمدحسین تألیف
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 شهود و کشف .3
 درک را ظهووور زمووان خووود مکاشوفات در کووه انوود داشوته بیووان شووهودند و کشوف موودعی کووه برخوی

 شواه معوروف شوعر همان ،آن های نمونه بهترین از است. گردیده الهام آنها به نوعی به و اند کرده
 مسوتند بایود ظواهرا   اسوت. کورده تصوریح مطلوب ایون بوه خوود شوعر در وی که است ولی اهلل نعمت
 از وقوت بیوان اسوت گفتنوی کورد. معرفوی شوهود و کشوف همین را مسلکان عارف دیگر گزاری وقت
 کشف اما (49 ،7ج :1386 ،)نهاوندی است. رسیده ما دست به شعر قالب در عارفان این سوی

 و ریپوذ تجربوه شوهودی امر زیرا ندارد. ابطال ای اثبات تیقابل ،صحت بر فرض صورت در شهود و
 از سوءاسوتفاده دیگور سووی از شوود. نموی محسووف نیوز علمی سخن رو این از ست.ین استداللی ای

 بتواننود توا شوده آنهوا بورای قداسوت نووعی باعو  منحورف هوای گوروه برخوی توسوط شوهود و کشف
 کنند. دعوت خود سوی به را بیشتری افراد نتیجه در و آورده فراهم خود برای بیشتری جذابیت
 حکایت آینده یا حال ،گذشته وقای  از هم زمانی و دارد ر یا به شباهت گاهی شهود و کشف چون
 بسویار همودیگر از مووارد ایون تشوخیص آیود می پدیود شویطانی تصورفات اثور در هم گاهی و کند می

 انبیاء شهود و کشف باید خطا از صیانت برای رو این از (114 :1392 ،آملی )جوادی است. دشوار
 مووازین بور داشوتن عرضوه بوا را صوحیح مکاشوفات اعتبوار و قورارداد اصو  را الهی معصوم اولیای و

ع و عق   و سوخت بسویار اسوت کواری نیوز ایون و (113 ،1ج :1391 ،یوزدی )مصوباح کرد. معلوم شر
 بور عقلوی یوا و شورعی دلیو  گونوه هیچ کوه این بور عوالوه آیود. نموی بور کسوی هور عهوده از که پیچیده
گور حتووی ،نیسوت دسوت در دیگووران بورای هایی شووناخت چنوین حجیوت  هووم درسوت مکاشووفه آن ا
 ایون ،بشود هم یقین برایش و کند شهود را ظهور زمان بتواند کسی ،فرض بر دیگر سوی از باشد.
 کنود. حفو  نلوت و الهوی عوذاف از را خوود بایود و کنود فواش را آن نبایود کوه است سّری خود مسئله
 خطواى شودن آشوکار گفوت تووان موی نهایت در و (320-315 ،الکتمان باف ،3ج :1365 ،)کلینی
 در خطوا کوردن پیودا راه از حکایوت شوده خوتم ظهوور زموان تعیوین بوه مسیر این از که مواردی تمام

 نیست. اعتماد قاب  رو این از دارد. انسان مشهودات
 کلی: های برداشت .4

 بوه غریبوه( علووم و روایوات شوهود، و )کشوف فووق مووارد هموه یوا دو تجمیو  بوا یوزن دیگر برخی 
 تعیوین ظهوور بورای زموانی مختلوف مووارد از اجموالی و کلوی برداشتی با و زده دست کلی استنباطی

 شوده نکور مووارد از کودام هویچ کوه چورا بووده دیگور مووارد از اوضوح مورد این بودن پایه بی کنند. می
 بووه بتوووان آنهووا تجمیوو  بووا تووا نوودارد وجووود معنووادار ارتبوواطی نیووز آنهووا بووین و ندارنوود اسووتناد قابلیووت
 است. ناقص و ناتمام نیز کلی های برداشت پس یافت. دست ظهور برای کلی برداشتی
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 توقیت جواز عدم و ظهور زمان بودن پنهان حکمت
 و اسوت پوشویده بشور بور الهی افعال تمامی اصلی حکمت بلکه ،توقیت و ظهور مبح  تنها نه
 در چشووید. را الهووی حکمووت دریووای از ای قطووره خووود انسووانی فهووم و درک نوودازها بووه توووان مووی تنهوا
 امور ایون قطعوا   زنود نموی سور عبو  کوار حکویم از و است یمحک خداوند که جا آن از نیز توقیت زمینه
 توقیوت جوواز عودم و ظهور زمان بودن پنهان فواید برخی به توان می تنها اما است حکمت دارای
 توضویح ،الهوی حکموت خوود نوه نامیود الهی حکمت حص  ما باید را موارد این واق  در که برد پی
 هموه کوه جا آن از اما است، خداوند خود نزد الهی افعال برای خداوند مدنظر اصلی حکمت که آن

 خوواص حکمتوی بووا کوه خداونوود افعوال از فعلووی هور اسووت، فایوده دارای بشوور بورای خداونوود کارهوای
 بلکوه نیسوت حکموت هموان عوین لزوما   حص  ما این که دارد حاصلی بشر برای است شده انجام
 اموام کوه اسوت آموده چنوین ،وقوت تعیوین عودم علوت ،روایوات برخی در جمله: از است. آن نتیجه
 :فرمودند ؟ع؟جواد

 مزا :قزالمل لکز  و لالسز   ةز  للنزا  ةاّمز  ل جزع و للقلزمب لقسز  وقز  لالمز  هلهل ُةّیخ  لم
یبا و للنا  لقلمب تألفا   لقشبه! ما لس ةه!  ک لهکز  بزاب ،3 ،1ج :1365 ،کلکی)  للفشج تقش
 (296 :1403 ،نعمای ؛للتمقک 

 بور اسوالم از موردم تووده و گیورد موی قسواوت را هوا دل شوود تعیوین وقتوی امور ایون برای گرا
 فوورج و گیوورد آرام مووردم دل تووا اسووت! نزدیووک چقوودر اسووت! زود چووه :بگوییوود گردنوود. مووی

 شود. نزدیک

 زموانی در ناامیودی و یوأس ایجواد قلوب، قسواوت آن، نظیور روایات و مذکور روایت به عنایت با
 ،؟جع؟امووام شخصویت و ظهوور اصو  بوه نسوبت بودبینی ،نشوود محقو  ظهوور معوین وقوت در کوه
 از اما دهد. نشان بیشتر را توقیت حکمت تواند می که است توقیت پیامدهای از بخشی تنها ...و

  جمله: از است. فراوانی و مهم آثاری دارای ظهور زمان از نداشتن اطال  دیگر سوی
 امید و انتظار .1

 ،اسووت انتظووار حووال در همیشووه ،دانوود نمی را او آموودن وقووت و اسووت محبوووف منتظوور کووه  کسووی
 در ولووی ،اسووت اجتمووا  و خووود در او دسووتورات کردن پیوواده درصوودد همیشووه ،اسووت آموواده همیشوه
 هرگز و شده مأیوس ،است دور بسیار که بداند که آن خصوصا   ،بداند را او رسیدن زمان که  صورتی
 :فرمود ؟ع؟صادق امام کند. نمی آماده زودی این به را خود

ُ  قاَ   َو  ماَ   َفام م  زَیُه  للقامئم زَ   َلزُه  کزاَ   َبعم ز م  مم زُل  لاَلجم ثم ز م  مم َرَکزُه  َمز م  َاجم ول ،َادم زّیُ ول َفجم زُر َتظم  ئزاکَهن َولنم
ایاَ  َلُک م  صاَبُه  ُِتَ عم ُحمَمُ   للم ّم َ  لْلم
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گر  هماننود او اجور کنود امیوق او از بعد حضرت و برود ایدن از است حضرت منتظر که کسی ا
 شوما بور بواد گووارا ،دیباشو منتظور و دیبکوشو پوس ،کرده درك را او زمان که است کسی اجر
 (200 :1403 ،)نعمانی خدا. لطف مورد ارانی اى

 دانود نموی را آن زموان چوون و اسوت اجور دارای خوود خوودی بوه ظهوور بورای انتظار و تالش این
 است. امیدوار و آماده همواره

 آزمایش و امتحان .2
 وجوود بوا موردم آیوا گردد معلوم تا مردم برای است امتحانی نو  یک ،ظهور وقت نبودن  معین
گون های سختی   حضرت داستان در دلی  همین به خیر؛ یا دهند می دست از را خود روحیه ،گونا
 کشویده انحراف به ای عده ،روز چه  تا روز  سی از خداوند با او مالقات ادامه جهت  به ؟ع؟موسی
 :فرمود ؟ع؟باقر امام 1شدند.

ىتی
م
ُ م  ُ  کغی َزما    للّنا م  َةَ   أ ماُمُه م  َةهنم ت ُط یب اکفَ  ام لّثابم نا َة  یخَ لم َك  یف َامم م ما م  ذلم   للّزَ

 کسوانی حوال بوه خوشا پس ،کند می بتیغ آنان شواىیپ و امام که دیآ می مردم بر زمانی
 (145 ،52ج :1404 ،)مجلسی باشند. قدم ثابت و استوار ما فرمان بر زمان آن در که

 تور سوخت و تور مهوم مراتوب بوه اسوت پنهوان و شوود نمی دیده امام که زمانی در بودن قدم ثابت
 ایون و شونود. موی را صودایش و بینود موی را او و هسوت اموام رکاف در و حضور در که موقعی از است
 در ببیننوود و بزننود محوک را خوود توا حضورت آن مشووتاقان و معتقودین بورای اسوت امتحوان نووعی
 مندند. بهره امتیازی و  نمره چه از شرایطی چنین

 دشمنان اطالع عدم .3
 تووودارک درصووودد موعوووود اموووام دشووومنان اسوووت ممکووون ،ظهوووور وقوووت بوووودن   معوووین صوووورت در

 اسوالمی روایوات در ایون بنابر کنند. مقابله زمان همان در حضرت آن با و برآمده مقابله تجهیزات
گهانی» عنصر از   اموام اسوت. شوده یواد حضورت پیوروزی در اساسی عنصر عنوان  به «ظهور بودن  نا

 :فرمود نعمان  ابن به ؟ع؟صادق
گواه را توو دارد اطوال  هرچوه بوه توانود نمی عواِلم راستی  به نعمان! پسر ای  پوس سوازد... آ

 کوه آن خواطر  به ولی ،شد کینزد فرج( )امر امر این بار سه سوگند! خدا به ،نکنید عجله
 سوّری شوما نوزد سووگند! خودا بوه انوداخت. توأخیر به را  آن خداوند ،کردید فاش را  آن شما

                                                        
 شوودن گمووراه بیووان ضوومن 94 تووا 83 طووه و 153 آیووه نسوواء، و 143-142 اعووراف، و 51 آیووه بقووره، سوووره در جریووان ایوون .1

 .است گرفته قرار اشاره مورد «سامری» وسیله به اسرائی  بنی
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گاه شما از آن به شما دشمنان که آن مگر ،نیست  (2 ،57ج :1404 ،مجلسی) .ترند آ

 زموان کوه اسوت ایون ظواهر و شوود. موی ظواهر بنودگانش بورای که دارد بدا امر به اشاره امام کالم
 شود. محق  الهی وعده مناسب شرایط در تا باشد مخفی دشمنان، از ویژه به همه از باید ظهور

 معتقدین توجه و انقطاع .4
ع و توجوه ،انقطووا  حالوت ،ظهوور وقوت تعیوین عودم درصوورت کم ها انسوان بور خاصوی تضور  حووا

گر ولی ،گردد ؟جع؟عصر  امام فرج در تعجی  سبب امر این بسا  چه که ،شد خواهد  ظهوور وقوت ا
 :فرمود  ؟ع؟صادق امام نیست. خبری معنوی اثر این از دیگر باشد مشخص قط  طور  به

 متوّلود پسورى سواره از توو بوراى زودى هبو کوه فرمود وحی ؟ع؟ابراهیم حضرت به خداوند
 و آورد فرزنودى بوزودى :فرموود خداونود ام. عجووزه و زن پیور مون کوه گفوت ساره شود. می

 کوه آن سبب به ،گردند می معّذف من دشمن دست در سال چهارصد تا پسر آن فرزندان
 در روز چهو  توا شودند مبوتال فرعوون دست در اسرائی  بنی چون پس نمودند. رّد  مرا کالم
 فرموود وحوی ؟مهع؟هوارون و موسوی حضورت به خداوند نمودند. گریه و ناله خداوند درگاه
 سووال چهارصود آن از سوال هفتواد و صود و ،گردانوود خوالص فرعوون دسوت از را ایشوان :کوه
گر که :فرمود ؟ع؟صادق امام برداشت. ایشان از را آن که بود مانده باقی  چنین نیز شما ا
ع  هبو پوس نکنیود چنوین چوون و ،کورد می مقوّدر را موا فرج خداوند ،کردید می زارى و تضّر
 (49 ح ،154 ،2ج :1380 ،)عیاشی رسید. خواهد خود نهایت به امر این که درستی

 امام علم با توقیت نسبت
 جوام  در امام علم باف در چه آن مجمو  از :گفت باید دارد نسبتی چه امام علم با توقیت اما
 زمان هر و بوده غیب علم دارای معصومین که آید می دست هب شده بیان اعتقادی کتب و روایی
گوواه بوودان نسووبت کردنوود مووی التفووات  کووه اسووت مسووائلی از توقیووت مسووئله کووه جووا آن از شوودند. مووی آ
گاهی لذا باشد می بداپذیر  و شویعه نیسوت. کوافی ظهوور زموان دانسوتن بورای اثبات و محو لوح از آ
 :قرآن حکم به و ،است متعال خداوند مخصوص «بالذات» غیب علم که معتقدند سنت اه 

َیُه  نم َغ  َمَفاتمُح  َوةم َلُمَهای اَل   م کللم   عم
ّ
اَل  ؛ُهَم  إم

 (59 :)انعام .داند نمی را آنها کسی او جز و خداست نزد تنها غیب کلیدهای

 علوم ،خوود خواص بنودگان از بعضوی بورای خداونود کوه اسوت معتقد شیعه ،قرآن حکم به نیز و
 او انن و خدا واسطه هب و بالعرض ها انسان از بعضی خداوند از غیر یعنی ،است داده قرار را غیب
 :فرماید می قرآن هستند. غیب به عالم
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  ُ َغ  ةالم ُّ ی َف   م کللم هم هم کَغ   َة  ظم َحیا   بم
َ
  أ

ّ
اَل َتض َم م  إم  ؛َرُس     مم م   لرم

گوواه غیووبش اسوورار بوورای را کووس هوویچ و اوسووت غیووب دانووای  کووه رسوووالنی مگوور کنوود نمی آ
 (26 :)جن .برگزیده
َلُ  ی ما َو  وم  عم

م
  َلُه یَتأ

ّ
اَل ُ  إم

ُخ َ   َو  لهلَلّ لسم َّّ لم م  یفم  لل عم  ؛للم
 (7 :عمران آل) دانند. نمی علم در راسخان و خدا جز را آنها تفسیر

 کنوار در را آنهوا و کورد توجوه آیوات تمام به باید قرآن دقی  فهم برای که دانیم می دیگر سوی از
 امووام کووه اسووت آمووده روایووت در گرفووت. کمووک هووم پیووامبر سوونت و احادیوو  از و نمووود معنووی هووم
 :فرمود ؟ع؟کاظم

 سووپس ،اسووت اعلووم او از ؟ص؟پیووامبر کووه این جووز نکوورده مبعوووث را پیغمبووری هوویچ خوودا
 و بشکافد را زمین و آورد گردش به را ها کوه چه آن است آن در که قرآنیم وارث ما :فرمود
 آن وسویله بوه چوه هور کوه اسوت آیواتی خودا کتواف در راسوتی بوه و آورد گفتوار بوه را مردگان
 داشوته مقورر موا بورای الکتواف ام در را هموه خودا و یابود تحقو  خودا انن به شود خواسته
وَماِء  ِفی َغاِئَب    ِمْن  َوَما :فرماید می خدا راستی به است. ْرِض  الّسَ

َ
ِبوین   ِکَتواف   ِفوی ِإاّلَ  َواأْل  ّمم

 «اسوت ثبوت مبوین کتواف در که این مگر نیست زمین و آسمان در پنهانی موجود هیچ و»
ووّمَ  :فرمایوود می و (75 :)نمو  ْوَرْثَنوا ثم

َ
ووِذیَن  اْلِکَتوواَف  أ ْم  ِعَباِدَنووا ِموْن  اْصووَطَفْیَنا اّلَ  َظوواِلم   َفِمووْنهم

نَ  م ْفِسِه ّلِ ْقَتِصد   َوِمْنهم ْم  ّمم  گروهی به را کتاف این سپس» اهلِل  ِبِإْنِن  ِباْلَخْیَراِت  َساِب    َوِمْنهم
 و ،کردنوود سوتم خووود بور ای عوده آنهووا میوان از ،دادیووم میوراث بوه خووود برگزیوده بنودگان از

 و (32 :)فواطر «گرفتنود پیشوی هوا نیکوی در خدا انن به گروهی و ،بودند رو میانه ای عده
 آن در کووه را کتووابی ایوون داده ارث موا بووه و اسووت برگزیووده را موا عزوجوو  خوودای کووه مواییم
 (435 ،1ج :1365 ،)کلینی است. چیزی هر بیان و شر 

 علووم از مراتبووی بووه علووم امووام کووه اسووت ایوون آیوود مووی دسووت بووه چووه آن شوویعی منوواب  بررسووی از
گوور فوورض بووه آن. تمووام بووه نووه دارد اثبووات( و محووو )لوووح الهووی   دسترسووی هووم محفووو  لوووح بووه ا

  براسوووواس خداونوووود کووووه چوووورا ،گووووردد توقیووووت بووووه منجوووور توانوووود نمووووی مسووووئله ایوووون باشووووند داشووووته
 و خودا برگزیوده بنودگان که جا آن از نیز ؟مهع؟معصومین و است کرده پنهان را ظهور زمان مصلحتی
کننده  ظهوور زموان آشوکارکننده نیوز محفوو  لووح بوه علوم صوورت در ،هسوتند الهوی دستورات اجرا
 ایون بوه خوود اموا کنند من  توقیت از را دیگران است ممکن چگونه که این بر عالوه ،بود نخواهند

 ورزند؟ مبادرت امر
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 1بداء و توقیت
 ظهووور گفووت بایود شووود موی مطوور  علموی محافوو  در بیشووتر کوه بوودا بوا توقیووت نسوبت دربوواره اموا

ک شوودت بووه آنهووا بووه نسووبت اسووالم در کووه اسووت یامووور از ؟جع؟حجووت حضوورت  در و شووده دیووتأ
 بوه متعوال خداونود ،نوور سووره 55 یوهآ ریونظ یاتیآ در ندارد. وجود شبهه و ش  یا نره آن تیحتم

 کردن صحبت ابند.ی طرهیس آن بر و گرداند نیزم یروا فرمان را آنان که است داده وعده مؤمنان
 کوه اسوت یحووادث از کوردن صوحبت واقو  در شوانیا ظهوور یهوا نشوانه و ی؟جع؟مهود حضرت از

گور میبپرسو خود از که جاست هب لذا و فتدیب اتفاق ندهیآ در بناست  در شوده نقو   یواحاد موورد در ا
 ،اسوت شوده صوادر ؟ع؟معصووم از آنهوا کوه میشود مطمئن و گرفت صورت اسناد یبررس نهیزم نیا
 واقوو  انوود آمووده مووا اتیووروا در کووه گونووه آن حوووادث آن همووه حتمووا   کووه بووود مطمووئن توووان مووی ایووآ

 جوا آن از ولی شود. یم داده «بداء» عنوان تحت کالمی مبح  در پرسش نیا به پاسخ شوند؟ می
 در ،کنوود نمووی تخلووف خووویش وعووده در خداونوود و (9 :عمووران )آل المیعوواد الیخلووف اهلل ان کووه

گور حتی .افتاد خواهد اتفاقی چنین حتما نزدیک یا دور ای آینده  روز یوک از بویش هسوتی عمور از ا
 کرده ظهور ؟جع؟مهدی حضرت که کند می طوالنی را روز این قدر آن خداوند ،باشد نمانده باقی
 (340 ،2ج تا: بی ،)العکبری گردانند. عدالت و قسط از مملو را جهان و

 بووودن یمخفوو از پووس شوودن روشوون و ظهووور نیووز و شوودن ظوواهر معنووای بووه لغووت در بوودا واژه امووا
 شوود موی مانیپشو کوه شخصوی رایوز (40 ،2ج ،)فیومی است. آمده زین مانییپش معنی به و یزیچ

 مفهووم و معنوی خداونود موورد در معنوی نیوا بوه بوداء شوود. موی دایوپ او بوراى اى توازه مطلوب حتما  
 بوا کوه این بور عوالوه اسوت. منتفوی خداونود از مطلبوی و اموری بوودن پوشویده احتموال چون ندارد.
 نسووبت آن الزمووه و اسووت. حیصوور کفوور ،اعتقووادی چنووین وجووود رو ایوون از نیسووت. سووازگار او صووفات
 البتوه اسوت. دانسوتن حووادث و رییتغ مح  را او نات همچنین و خداوند به نادانی و جه  دادن

 سواختن آشوکار عنویی اسوت «ابوداء»  معنوی بوه شوود موی داده نسوبت خداوند به «بداء» که هنگامی
 از اموری شودن آشوکار از اسوت عبوارت اصوطالح در شود. نمی نییب شیپ و نبود ظاهر قبال که زىیچ

 یعنوی اسوت. االخفواء بعد اظهار ،واق  در که ،است بوده انتظار مورد چه آن برخالف خداوند ناحیه
گاه آن به اول از دارد. علم امر دو هر به خداوند گرچه ،دوم امر اثبات و اول امر محو  است. بوده آ

 مقوووّدرات تغییووور معنوووای بوووه َبوووداء واقووو  در تصووورف( و دخووو  بوووا ،381 ،11ج :1417 ،)طباطبوووایی
                                                        

 ولوی باشد معتقد چیزى به شخصی که است این بدا حقیقت است. شیعه معتقدات از االخفاء بعد اظهار معنای به بدا .1
 و تشوریعی اموور در ولوی اسوت تکووینی اموور در بودا کوه اسوت نکر به الزم است. او اعتقاد برخالف واق  که شود ظاهر بعدا

 در بوداء و اسوت، بودا نوو  یو  احکوام در نسوخ» شوود می گفته جهت همین به گویند. می «نسخ» آن به احکام و قوانین
 (252 ،1ج :1417 )طباطبایی، «.است نسخ نو  ی  تکوینی امور
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 تحووت و وقووای  و حوووادث ای پوواره و ،انسووان اختیواری افعووالبراسوواس  خداونوود طوورف از غیرحتموی
 رو ایوون از (بوداء مودخ  ،5ج :1382 ،قورآن معوارف و فرهنووگ )مرکوز اسوت. ویوژه عوامو  و شورایط

 عملکرد و اختیار دلی  به ،الهی غیرحتمی مقدرات از برخی جای به ،خداوند های وعدهبراساس 
 سرنوشوت و تقودیر و... خیور اموور انجوام ،موادر و پودر بوه نیکوی ،رحوم صوله ،صودقه مانند: ،انسان
کیود اعتقوادی آثوار در شویعه متکلموین و علموا رو ایون از خوورد. می رقوم وی بورای بدتری یا بهتر  تأ
 او اراده و تصومیم ،علوم شودن عووض و شودن دگرگوون معنوای بوه ونودخدا دربواره بودا کوه اند کرده

 حوو  در رضووا و غضووب واژه ماننوود بوودا واژه بلکووه اسووت. الیتبوودل و الیتغیوور او اراده چووون ،نیسووت
 اسوت مشوک  بودا هضوم و درک گرچوه (67 ،1ج تا: بی ،)العکبری دارد. مجازی استعمال خداوند
 توصوویه بووا روایووات در آن اهمیووت و اسووت نوواقص نیووز بوودا بوودون خوودا شووناخت دیگوور طوورف از ولووی

 :فرمود که جا آن است شده مشخص معصوم
 ؛بالبیل  ع فهی مل م  مع فته حق لهلل ة   ما

 ،148 ،1ج :1365 ،)کلینووی اسووت. نشووناخته درسووت را او نشناسود بووداء بووا را خوودا هورکس
 (106 :1377 ،بابویه ابن ؛9ح ،335 ،6 و 5ح ،333 :1398 ؛15 ،13ح

 مبوورا و منووزه ،نقووص و جهوو  هرگونووه از خداونوود معتقدنوود مسوولمانان همووه کووه  ایوون بووه توجووه بووا
 در گسوترده طوور بوه بوداء مسوئله کوه اسوت شوده باع  دینی متون در خداوند به بداء ِاسناد ،است
 شویعی منواب  در روایوت هفتواد حدود البته گیرد. قرار تحقی  و توجه مورد تفسیری و کالمی مناب 
گانوه بواف کاافی اصاول کتواف در فقوط و ،اسوت شوده نق  بداء مورد در  در روایوت شوانزده بوا ای جدا
 (203-200 ،1ج :1365 ،)کلینی دارد. وجود زمینه این
 گردیوده ثبوت محفوو  لوح در ظهور اصلی و حقیقی زمان که جا آن از فوق مباح  به عنایت با
گاهی دانب نسبت امام حتی کس هیچ خداوند جز به و است  اثبوات و محوو لوح در چه آن ندارد، آ
گوواهی آن بووه امووام و گردیووده ثبووت  از همووواره معصوووم امامووان لووذا .شووود بوودا دچووار توانوود مووی دارد آ
گر حتی که چرا ،داشتند می برحذر آن از نیز را دیگران و کرده پرهیز توقیت  علوم با کسی فرض بر ا
 در چوه آن بوا و بووده اثبوات و محوو لووح در زموان ایون بفهمود را ظهوور زمان شهود و کشف یا غریبه
 وقوت تعیوین وجود این با است بدیهی و ،گردد بدا دچار و باشد مغایر تواند می است محفو  لوح
 امووری توقیوت رو ایون از نودارد. آنهوا بواور رفوتن بوین از و شویعیان سورخوردگی جوز سورانجامی ظهوور
 است. نادرست و مذموم
  توقیت از نهی  فلسفه

 نووربخش و امیود هوای جلووه از یکوی وی حضوور و ظهوور درک و ؟جع؟زموان اموام ظهور انتظار

http://www.maarefquran.com/Files/viewdmaarefBooks.php?bookId=5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D9%87_%D8%B1%D8%AD%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C


 

 

 63 
 
 

) 
توقی
ور )
 ظه
رای
  ب
ن وق
عیی
ت

 
 

            

 افوووزوده آن قوووّوت و شوووّدت بووور روز بوووه روز و هسوووت و بووووده غیبوووت دوران طوووی در ظهوووور منتظوووران
 عصر در ها سختی برابر در شکیبایی و پایدارى براى عاملی طرف یک از انتظار رو این از شود.می

گر حال منتظران. تحرک و پویایی براى عاملی دیگر طرف از و است غیبت  وقوت تعیوین بور قورار ا
 زموان گذشوت بوا مسوئله ایون باشود حودودی و تفصویلی از اعوم مختلف انحاء به حضرت آن ظهور

 و دعووا و اشووتیاق و شووور و شووود مووی حضوورت آن مشووتاقان و مووؤمنین افسووردگی و ناامیوودى موجووب
 در ظهوور زمان مسئله دیگر سوی از و ،رود می بین از یا و شود می کمرنگ مرور به ظهور درخواست

 را زموانی و گفوت موی چیوزی کسوی هور چوون شوود. موی داده نشوان اهمیوت بوی و ارزش بی مردم نزد
 محقو  ظهوور و داد نموی ر  اتفواقی هویچ نظور مورد زمان گذشت از پس نهایت در و کرد می تعیین
 نیوز و اموام و ظهوور اصو  بوه نسوبت ینیبودب جوادیا و مسوئله شودن لووث و سوردی باع  و شد نمی

 بووه توجووه بووا ظهووور زمووان اجمووالی بیووان البتووه شوود. مووی نیوود از مووردم برگشووتن و هووا قلووب قسوواوت
 ایون به مومنین دادن توجه برای ،آن برای انتهایی و ابتدا تعیین بدون و ظهور عصر های نشانه
 در راستاسووت. همووین در نیووز ؟مهع؟معصووومین کووالم در ظهووور هووای نشووانه بیووان و نوودارد اشووکالی امور

 :است آمده چنین و شده تصریح زمینه این در پیامدها برخی به روایتی
 و للقلززمب لقسزز  سززن  ث مثا زز  أو سززن  مززا   إیل إال کزز  ی ال لألمزز  هززهل إ  لنززا لکززق فلززم    
بزه مزا و أسز ةه مزا قزالمل لکز  و  لإلسز   إیل ا میزلإل ةز  للنزا  ةام  ل جع  لقلزمب تألفزا أقش
 ؛(14ح ،295 ،16باب :1403 ،نعمای ؛244 ،2 ج :1365 ،)کلکی للفشج بایتقش و للنا 
 شوما گفتارهواى چورا :گفوت کوه پودرش جوواف در طووالنی صوحبتی ضمن نیقطی بن علی

گر :گفت د؟یآ درنمی درست  ایو سوتیدو از بعود مگور ،شوود نموی کوار نیوا گفتنود موی موا بوه ا
کثووور و گرفووووت مووووی فووورا دى(یوووو)ناام قسوووواوت را هوووا دل ،صدسووووال سوووی  اسووووالم از مووووردم ا
  بوراى و موردم( سواختن دواریام و داشتن نگه  )زنده قلب فیتأل براى لکن و ،گشتند برمی
 آرام موردم دل توا ،اسوت  یونزد چقودر ،اسوت زود چوه :دییوبگو ،ظهور به ساختن   ینزد
 شود.  ینزد فرج و ردیگ

 اصوالحی و اخالقی های زمینه ،نباشد مطل  آن از کسی و باشد مبهم ظهور زمان که صورتی در
گهانی امکان که چرا گرفت خواهد شک  متعدد های عرصه در آمادگی و  دارد وجوود ظهور بودن نا
 سوازند. آمواده مهوم امور ایون بورای را خوود کننود موی سوعی هموه هوا دل در امیود نور شدن روشن با و

کید نکته این بر ،خود توقیعات از یکی در ؟جع؟مهدی حضرت گهانی ،ظهور زمان که دارند تأ   نا
 را کسی ،گناه از پشیمانی و ندارد. سودى کسی براى توبه ،زمان آن در رسد. می فرا انتظار از دور و
 :بخشد نمی نجات ما کیفر از

 َ ّ َنززا َفززإم َّ مم
َ
َتزز    أ زز ُفَجززاَ     َبغم َفُعززُه  اَل  یخَ حم َبزز    َتنم جم ی اَل  َو  َت م زز م  هم کززنم َنززا مم َقابم َبزز     َةززَ    َنززَی    ةم  لهلُل  َو  َح م
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ُمُکُ  ی هم
َی  لم شم ُّّ  (498 ،2 ج :1403 ،)طب یس لل

 زنووگ و دهنووده بوویم نووامعلوم و نامشووخص زمووانی در هووم آن انتظووار گونووه ایوون کووه اسووت درسووت
 پایوان ظهوور کوه چرا هست. نیز بخش نوید اما ،منتظران اعمال به رسیدگی برای است هشداری
 از نهوی شوود موی معلووم موذکور مطالوب بوه عنایوت بوا خداسوت. حجوت با مالقات زمان و مشکالت
 فلسوفه خوالف بر آن رعایت عدم و آن راستای در و انتظار فلسفه مواف  آن اقسام تمام در توقیت
 از ؟مهع؟ائموه اسوتنکاف حکموت شواید کوه زد حودس توان می مذکور نکات به توجه با .است انتظار
کثر که بوده آن پیامدهای و آثار دلی  به مردم برای توقیت  بوه شاید یا و دارند غفلت آن از مردم ا
 امکوان در خصوص به است. بوده قضایا این تحلی  و نق  از مردم توده کافی ظرفیت عدم دلی 
 اموام بوه نسوبت ،موردم تردیود و شوک ،بودبینی زمینوه کوه ظهوور زموان در آن یوافتن راه و بودا وجود

 کرد. می ایجاد را معصوم
 آن ظهوور بورای زموانی کوس هور کوه آید می بدست موضو  این در روایات برخی از دیگر سوی از

 ،دانوویم مووی اّمووا اسووت. دانسووته شووریک خداونوود علووم در را خووود حقیقووت در ،کنوود معووین حضوورت
 امووور هماننوود باشوود؛ پوشوویده مووردم از و نووامعلوم ظهووور زمووان کووه کوورده اقتضووا چنووین الهووی حکمووت
 زمووان کوردن تعیوین یووا و توقیوت از نهوی واقوو  در انسوان. مور  زمووان یوا و قودر شووب :چوون دیگوری
 اسوت. گرفتوه بور در را اموام  زنودگی و سویره کوه گوردد می بواز زیوادی اسورار و الهوی حکموت بوه ،ظهور
 است. زیادی های حکمت و اسرار دارای غیبت مسئله که گونه همان

 از یکوی کوه چورا ،بگیوریم نظور در باید امر این در نیز را الهی امتحان نقش فوق مسائ  بر عالوه
 این و است غیبت عصر در ایمان سخت آزمون و شیعیان امتحان ؟جع؟عصر امام غیبت دالی 

گوور کوه چورا نیسوت سوازگار توقیوت بوا امتحوان  دیگوور باشود مشوخص و معوین ظهوور زموان باشود بنوا ا
 دوران های سوختی چنوین هوم و ظهوور بوودن نامشوخص صوورت در بلکه ماند نمی باقی امتحانی
 شد. متصور شیعیان برای را الهی امتحان توان می که است غیبت

 ایون ۀناحیو از کوه بورد می نوام ظهوور بورای خاصوی زموان از هوا توقیت از بعضوی که آن دیگر نکته
 بووه بودبینی ،ظهوور اصوو  بوه بودبینی ،ناامیوودی و یوأس ماننود: متعووددی های آسویب ،توقیوت نوو 
 ،انحرافوی فرقوه تشکی  و دروغین مدعیان برای بستری ،دین از برگشتن ،دین به بدبینی ،امام

  .است  شده ینمومسل اسالم متوجه

 توقیت با مبارزه های راه
 هووم ظهووور زمووان تووا و داشووته وجووود روز بوودین تووا مهوودویت بحوو  طوور  زمووان از توقیووت مسووئله

 اثرات کردن کم یا کردن خنثی به نسبت باید شیعیان ویژه به مسلمانان اما ،داشت خواهد ادامه
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  بگیرند: کار به را زیر های روش توانند می راستا این در و بکوشند آن سوء
 صحیح تبیین و گری روشن الف(

گوواه راسووتای در اندیشوومندان و علمووا  بایوود توقیووت اصوو  بطووالن بووه نسووبت مووردم توووده سووازی آ
 برخوی اسوت ممکون بپردازند. آن علیه مبارزه به کردند مشاهده توقیت از موردی هرجا و بکوشند

 توقیووت مرتکووب نگووری سووطحی و نووادانی و جهوو  ،نفسووانی مقاصوود ،صووحیح شووناخت عوودم اثوور بوور
 و افکوار کوردن متزلوزل و اعتقوادات در چوالش ایجواد و دیون بوه زدن ضوربه قصود با حتی یا و شوند
 از موووارد ایوون تموام در دفووا  اولویوت لووذا کننود. تعیووین حضوورت آن ظهوور بوورای را زموانی دیگوور علو 

 .است دینی اندیشمندان و علماء وظایف
 تکذیب ب(

 اموام کوه ایون کموا .است میسر آنها دروغ ساختن رسوا و تکذیب با وقاتون و توقیت علیه مبارزه
 :فرمود مسلم بن محمد به ؟ع؟صادق

ُی  یا ّمَ َك   َم م  حُمَ َّ َب خم
َ
ا  أ ق   َةّنَ اَبّ َ  َفَ   تا  کَتمم  م  ََتَ

َ
َبُه  أ ا ُتَکّهم ّنَ ُ   اَل  َفإم َحی   ُنَمّق 

َ
تا   ألم  :1403 ،نعمزای) َوقم

 ؛(289
 ،ایوم کورده تعیوین ظهوور بورای وقتی ما که دهد خبر تو به ما جانب از کس هر ،محمد ای
 تعیوین وقتوی خوواص[ ]حتوی کوس هویچ بورای موا زیورا کون. تکوذیب را او ترس و مهابا بی
 کنیم. نمی

 تفسویر ایون از «کن. تکذیب را او مهابا بی» :است آمده روایت در که است این توجه قاب  نکته
 شووود. تکووذیب مووان  نبایوود افووراد بزرگووی و ابهووت شوود. زده شخصوویت نبایوود کووه آیوود موویبر خوووبی بووه

گر دارد که جایگاهی و مقام هر با هرکس  گردد. تکذیب باید ،کرد معین وقتی ظهور برای ا
 تسلیم با همراه ظهور دانستن نزدیک ج(

 آن و باشد امیدوار ظهور به باشد داشته نظر در را معینی وقت که این بدون همواره باید انسان
 بسووپارد. وی بوه را ظهوور امور و باشود نیوز الهووی مشویت و اراده تسولیم راه ایون در و بدانود نزدیوک را

 هموواره و نشده ناامیدی دچار مسیر این های سختی در فرد شود می موجب بودن داخ امر تسلیم
 بماند. ظهور منتظر

 گیری نتیجه
 از تعبیوور سوووء راه از اسووت ممکوون کووه فراوانووی انحرافووات و ظهووور مسووئله حساسوویت علووت بووه

 بووور را )توقیوووت(راه مفووواهیم گونوووه ایووون دقیووو  توضووویح و تعریوووف ،شوووود انجوووام مهووودویت احادیوو 
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 توقیوت مسوئله بررسوی و تحلیو  بوا تا بود آن بر حاضر تحقی  بست. خواهد کنندگان سوءاستفاده
گواهی چیوزی موورد در جامعوه گواه هور کوه چورا ببنودد. موضوعات این بر را جه  راه  داشوته را الزم آ

 حکوم از نظور صورف شود. خواهود بیموه بخوش آن انحرافوات قبوال در شورایط سوایر رعایوت بوا باشد
 :گفوت بایود ،کنود موی ایجواد مهودوی جامعوه در هوا گوزاری وقوت ایون کوه مشوکالتی و توقیوت شرعی
 ،ندارنود اعتبواری هویچ ها گوذاری وقوت ایون کوه دهود می نشان خوبی به شده مشخص های وقت
 رفتوه سووال زیور پیش از بیش اعتبارشان و نپیوسته وقو  به ،شده سپری شان تاریخ که هایی آن

 بوه حتی ،ندارند آوری یقین و متقن مدرک چون ،نرسیده شان زمان هنوز که هایی توقیت و است
 گرچوووه باشووود. داشوووته حجّیوووت توانووود نموووی و آینووود نموووی شووومار بوووه نیوووز ضوووعیف احتموووالی انووودازه
 از کننود. موی اسوتناد ،کلوی هوای برداشت و شهود و کشف ،غریبه علوم ،روایات به کنندگان توقیت
 ویوژه بوه اسوالم دشومنان و برخوردانود بواالیی کوارکرد از هوا رسوانه موا زموان در کوه جوا آن از ،سو دیگر

 دار خدشوه را مهودویت و تشوی  و اسالم چهره تا اند گرفته کار به را خود توان همه تشی  بدخواهان
 ابتوذال و تهموت زیور را مهودویت سوتر  اندیشوه و نودهیم ها آن دست به بهانه که برماست ،کنند
 و شوووق ایجوواد و مهوودویت اندیشوه صووحیح توورویج مووا وظیفوه نگووردانیم. ارزش بووی آنووان  ای رسوانه
 کوه این اموا اسوت. درسوت و عاقالنوه ،شورعی های شویوه بوا حضرت آن ظهور برای عمومی آمادگی

 ،گرایوی تطبیو  ،ظهوور بشوارت :جملوه از کورد اشواره موواردی بوه تووان می چیست توقیت خاستگاه
 ائموه احادیو  مطالعوه بوا برخوی البتوه دیون. بوه زدن ضوربه و فریبی عوام ،فرج امر در زدگی شتاف
 کنوونی حووادث بور شورایط و هوا نشوانه از برخوی تطبی  و ظهور زمان خصوصیات درباره ؟مهع؟اطهار
 را وقوت تعیوین هرگونه بیت؟مهع؟ اه  دیگر سوی از اند. کرده اقدام )توقیت( ظهور وقت تعیین به

  علم که آید می دست هب روایات برخی از اند. نموده معرفی دروغگو را کننده اقدام و دانسته ممنو 
گهوانی و فجأتوا   حضورت آن ظهوور و خداست نزد قیامت به علم مانند ظهور زمان به  خواهود ر  نا

 عیینت و...( احتماالت ،روائی ،غریبه علوم ،)محاسبات مختلف های راه از موقتین اغلب و داد.
 عنووه منهووی   توقیووت امووا دارد وجووود شوورعی نهووی توقیووت انوووا  همووه بوورای گرچووه کننوود. مووی وقووت

 نوه ،باشود قطعوی و تفصویلی طوور بوه ظهوور زموان تعیوین که است جایی در روایات ظواهربراساس 
 توجه با دارد. وجود جواز عدم و جواز دیدگاه دو ظهور زمان حدودی تعیین در اما اجمالی. تعیین

 «توقیوت منو » روایوات شومول محودوده واقو  در بحو  مح  که شود می معلوم دیدگاه دو این به
ع ناحیوووه از توقیوووت جوووواز عووودم قطعوووا   گفوووت بایووود آخووور در اسوووت.  یوووا و حکموووت دارای مقووودس شووور
 اطوال  عودم ،آزموایش و امتحوان ،امیود و انتظوار :ماننود دانویم موی را برخوی کوه است هایی حکمت
 دانیم. نمی را دیگر برخی و ،امام به معتقدین توجه و انقطا  ،دشمنان
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