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مقدمه 
اعتقتتاد و امیتتد بتته حکومتتت صتتالحان بتتر روی زمتتین ،تتتاریخی بتته درازای عمتتر بشتتر دارد.
سالهاست مؤمنان از خدای خویش ،خواستار زندگی در دولتت حجتت الهتی

هستتند؛

آرزویی که تنهتا بتا امتر رجعتت تحقتق مییابتد .دولتت کریمته الهتی ،بتا ظهتور و قیتام حضترت
مهدی

آغاز میشود و با رجعت امامان معصوم

ادامه خواهتد یافتت تتا عمتر زمتین بته

پایان رسد و قیامت برپا شود.
از جمله اعتقادات شیعه این استت کته زمتین تتا قیامتت هتیچگتاه از حجتت الهتی ختالی
نمیماند و از سو یی بنا بر استناد روایتی ،امتام زمتان

پتس از ظهتور و قیتام ،زنتدگی جاودانته
به دنیا و حکومتت آنتان

ندارد و از دنیا رحلت مینماید .در نتیجه ،بازگشت ائمه اطهار
ّ
تتتا زمتتان فرارستتیدن قیامتتت ،امتتری الزم و مستتلم استتت تتتا سلستتله حج ت الهتتی قطتتع نشتتود
(کلینتی)178/1 :1365 ،؛ چترا کته تتداوم ستلطنت و حکومتت ائمته اطهتار
امام زمان
شریفه است:

بیان کننده هدفمند بودن امر رجعتت و تحقتق وعتدههای الهتی طبتق ایتن آیته
ُ
ُ
ی َ
ضَوََ جنفل ُه ََأ ُئ ََوََ جنفل ُه ُ ََال ُاث َ
فَاْلر ُ َ
وََنر ی ُ َدَأنََ َُن ََع ََال ی ََاس ُتض ُفو اَ ُ َ

سال دوم ،شماره  ،8زمستان 1396

(قصص)5 :

اهمیت اعتقاد به رجعت ائمه

به قدری است که امام صادق

میفرماید:

ليسََ ُمناَم ََلََ ُیؤ ِم ََ ُبكر ِتناَ؛َ(مجلسیَ )92/53 :1362 ،

هر کس به رجعت ما ایمان نداشته باشد ،از ما نیست.

بازگشتتت انستتانهتتا بتته دنیتتا عتتام نیستتت و مؤمن تان مح ت
گشت؛چنان که امام صادق
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پتس از ظهتتور

و کتتافران مح ت

بازخواهنتتد

فرمود:

ُإنََالرجف ََليستََ ُبفام ََوََ ُه ََخاص ََلََیر ُج ُ ََ ُإلََم َََم
الشركَََمضاَ؛َ(هموَ )39/53 :
ُ

ََ ُاْل مي انَََمض اََأوَََم

ََ

رجعت همگانی نیست ،بلکه خاص است و تنها کسانی به دنیتا بتازمیگردنتد کته

مؤمن خالص یا مشرک مح

باشند.

در برخی روایتات ،بته طتور مشتخص از افترادی کته رجعتت متیکننتد نتام بترده شتده استت؛
حضرت اسماعیل ،حزقیل ،دانیال ،یوشع ،خضر و عیسی
ائمته اطهتتار

 ،حضرت رستول ا کترم

،

 ،جمعتتی از اصتحاب همچتتون ستلمان ،مقتتداد ،جتتابر بتتن عبتتداهلل انصتتاری،

مالک اشتر ،مفضل بن عمر و حمران بن اعین و نیز اصحاب کهف به عنوان رجعت کننتده
یاد شدهاند (همو.)108 ،105 ،61/53 :
در بین امامان

 ،بیشترین حجم روایات رجعت به امام حستین

و او را اول تتین رجع تتت کنن تتده پ تتس از ظه تتور و قی تتام حض تترت مه تتدی
صادق

فرموده است:

ُ
فَالرجف ُ ََ ُ
ی َ ب ُ َ َع ُ َ
اْلس ُ َ
ك َُرَ ُ َ
ُإنََأو لََم ََیَ َ
ُ
اهَع ََعَيَنَيَه؛َ(هموَ )64/53 :
اجب ُ َ
یَسقطََح ُ

اختصتاص یافتته
دانس تتتهان تتد .ام تتام

ُ ُ
ضَأر ب ُف یََس ن ََح ََ
فَاْلر ُ َ
ثَ ُ َ
َوََميَك َ

نخستین کسی که زمین برای او شکافته میشود و روی زمین بتازمیگتردد ،حستین
است و به قدری حکومتت متیکنتد کته از کثترت ستن ،ابروهتایش روی

بن علی

دیدگانش میریزد.

در منتابع روایتتی ،بته «زمتتان» و «فلستفه رجعتتت» امتام حستتین

و همراهتان ایشتتان اشتتاره

شده است .در این نوشتار ،به بررسی موارد یاد شده میپردازیم.

مفهومش اسیرجع




م تتیرونت تد (راغت ت

گروهی از انسانها به دنیا پس از مرگ و پیش از روز رستاخیز اطتالق میشتود .شتیخ مفیتد در
اینباره میگوید:

ُ
ُ
ُ
فَ ُص ُرثه َال َک ان اَعلهی اَ ُفي ُف ََ ُم ُُ َ
إنَاهللَتفایلَی د ََق م اََ ُم ََاْلم ا َ َُإیلََال دنااَ ُ َ
ُ
لَفر یقاََ...وَذلكَعندَقاامَمهدیَم َآلََممد ؛َ(مفیدَ )78 :1413 ،
فر یقاََوَی َ
خداوند متعال گروهی از مردگان را به همان وضعیتی که بودهاند بر می گرداند .پس

از منظر روایات

اص تتفهانی .)56/2 :1374 ،رجع تتت در اص تتطال  ،بتته معنتتای بازگش تتت

رجعت امام حسین

«رجعت» از ماده «رجتع» در لغتت ،بته معنتای بازگشتت ختاص استت (ابتنمنظتور:1404 ،
 .)114/8عالوه بر ماده رجع ،واژههای «اوب»ّ « ،کر»« ،عود» و « ّرد» نیز مترادف رجعت به کتار
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بتته عتتدهای از آنهتتا عتتزت میبخشتتد و عتتدهای دیگتتر را ذلیتتل می کنتتد ... .و ایتتن در
هنگام قیام حضرت مهدی

خواهد بود.

بتتر استتاس روایتتات استتالمی ،رجعتتت از روزهتتای بتتزرگ و مهتتم عتتالم استتت کتته از آن در قتترآن

کتتریم بتته «ای تام اهلل» ی تاد شتتده استتت (همتتو .)42 :چنان کتته گفتتته شتتد ،رجعتتت بتترای مؤمنتتان
خالص و کفار و منافقتان ختالص استت (دوانتی .)92 :1378 ،از ایتنرو بترای همته مؤمنتان و

منتظتتران واقع تی ظهتتور حضتترت مهتتدی

کتته پ تیش از ظهتتور آن حضتترت از دنی تا رفتهانتتد،

امکان رجعت به دنیا و یار ی ایشان وجود دارد (کلینی .)7/2 :1365 ،بر خالف مؤمنان کته

رجعتی اختیاری دارند ،کفار و منافقان هرگز به میل و اراد خود به دنیا بتازنمیگردنتد؛ بلکته

از رو ی اجبار به رجعت تن میدهند (دوانی .)92 :1378 ،از جمله مؤمنان رجعت کننتده،

پیتامبران و امامتان معصتوم

مهدی

هستتند و نخستتین امتامی کته در زمتان رجعتت و پتس از امتام

حکومت عدل جهانی را بر عهده می گیرد ،امام حستین

طوالنی حکومت خواهد کرد (همو.)46 :

استت کته ستالهتای

دربار امکان عقلی رجعت باید گفت از فرض وقوع رجعت محالی پتیش نخواهتد آمتد و

مهتتمتتترین دلیتتل بتتر امکتتان یتتک شتیء ،وقتتوع آن استتت .در قتترآن کتتریم ،داستتتان وقتتوع رجعتتت
مردگان در همین دنیا در آیاتی چند گزارش شده است؛ همانند زنده شدن عز یتر پیتامبر بعتد

سال دوم ،شماره  ،8زمستان 1396

از صد سال (بقره )259 :و زنده شدن هزاران نفر پس از مرگ (بقره.)243 :

بنتتابراین بتتر استتاس مفتتاد ایتتن آیتتات قتترآن میتتتوان دریافتتت کتته بازگشتتت مردگتتان بتته دنیتتا،

امتری ممکتن و پتتذیرفتنی استت و بتتا ستنتهای الهتتی نیتز مخالفتت نتتدارد .افتزون بتتر ایتن ،بتتر
استتاس فرمتتایش قتترآن کتتریم 1خداونتتد بتتر انجتتام ایتتن امتتر تواناستتت؛ ز یتترا بازگردانتتدن گروهتتی از

انسانها پس از مرگ به این دنیا ،به مرات

رجع امامحسی
10

از آفرینش نخستین آنها آسانتر است.



رجعت خاص که در دوران ظهور رخ میدهد ،دو مرحلته زمتانی دارد؛ مرحلته اول ،مقتارن
با ظهور و قیام امام زمتان

اتفتاق میافتتد و افترادی ماننتد برختی از اصتحاب پیتامبر

َّ
َّّ ُ َّ َّ
قادر (طارق.)8 :
ِ .1إنه علی َّرج ِع ِه ل ِ

و

اولیتتای الهتتی _ کتته در گذشتتته زنتتدگی می کردهانتتد _ بتته دنی تا بازمی گردنتتد ،از اصتتحاب امتتام
زمتتان

میش توند و حضتترت را در قی تامش ی تار ی م تیکننتتد .مرحلتته دوم رجعتتت کتته زمتتان
به دنیاست ،نزدیک رحلت امام زمان

بازگشتن امامان معصوم

در ادامه به زمان و چرایی رجعت امام حسین

خواهد بود.

از دیدگاه روایات ،میپردازیم.

.1نخستینرجعتکننا 

امتتام حستتین

بتته عنتتوان اولتتین امتتام رجعتتت کننتتده پتتس از قیتتام حضتترت مهتتدی

معرفی شده است:
از امتتام صتتادق

پرستتیدند :آی تا رجعتتت صتتحیح استتت فرمتتود :آرى .گفتنتتد:

نخستتتین کستتی ک ته متتیآی تد کیستتت فرمتتود :حس تین

قائم

استتت ک ته بعتتد از ظهتتور

میآید( .دوانی)1220 :1378 ،

جابر از امام محمتد بتاقر

روایتت کترده استت کته امتام حستین

شهادتش در بار رجعت خود فرمود:

در روز عاشتورا پتیش از

اول کسی که زمتین شتکافته متیشتود و از آن بیترون میآیتد متن ختواهم بتود و بیترون
آمتتدن متتن موافتتق میافتتتد بتتا بیتترون آمتتدن امیرالمتتؤمنین و قیتتام قتتائم متتا( .مجلسههی،
)7/2 :1363

.2همرههانهمامحسین

دررجعت 

انبیای الهی و اصحاب ایشان به دنیا باز خواهند گشت.امام صادق
امام حسین

میفرماید:

با  72تن از یاران و اصحابشان که با حضرت در کربال شتهید شتده

و هفتاد پیغمبری که با حضرت موسی بن عمران

برانگیخته شدند ،با اوست.

آن وقت حضرت قائم انگشترش را به او میسپارد و به مردم اعالن میکند که امام

حسین

با یارانش قیام کترده استت تتا اهتل ایمتان تردیتد ننماینتد و بداننتد کته او

دجال و شیطان نیست ،بلکته او امتامی استت کته در دستترس متردم استت و چتون

یقین کردند او امام حسین

است تردید نخواهند کرد( .مجلسهی103/53 :1362 ،

از منظر روایات

بودند به دنیا برمی گردد و رجعت می کند؛ در حالی که لباس سفید پوشیده است

رجعت امام حسین

از بررستتی روایتتات مشتتخص متتیشتتود کتته در هنگتتام رجعتتت امتتام حستتین

دستتتهای از
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دوانی)249 :1378 ،

در روایتتی دیگتتر ،تعتتداد همراهتتان رجعتتت کننتتده امتتام حستتین

دوازده هتتزار نفتتر عنتتوان

شده است:
مفضل از امام صادق

پرسید :ای سید من! حضرت صاح االمتر پتس از قیتام

به کجا متوجه خواهد شد حضرت فرمود :به سوی مدین جدم؛ در آنجا ظالمان
به اهلبیت را به امر خداوند زنده خواهند کرد و انتقام اهلبیت را از آنها می گیترد.
آنگاه فرمود :سپس حضرت امام حسین

با یارانش و دوازده هزار صتدیق ظتاهر

متیشتوند و رجعتتی از ایتن ختوشتتتر نباشتد .ستپس صتدیق ا کبتر امیرالمتتؤمنین
بیترون میآی تد و پتتس از آن س تید ا کبتتر محمتتد رستتول اهلل

بتتا هتتر ک ته ایمتتان بتته آن

حضتترت آورده از مهتتاجر و انصتتار و غی تر ایشتتان و هتتر کتس در جن ت هتتای ایشتتان بتته
شهادت رسیده است بیرون میآید و جمعی را که آن حضرت را تکذی
حقیقت او شک میکردند و یا گفت او را رد مینمودنتد و هتر کتس بتا او جنت
ِ

کرده و در
کترده

باشد ،همه را زنده می کند و به جزای ختود میرستاند .همچنتین یتکیتک ائمته تتا

صاح االمر و هر کس ایشان را یاری کترده را برمی گردانتد تتا خوشتحال شتوند و هتر
کس که از ایشان دور ی کرده را بازمی گرداند تا پتیش از آخترت بته عتذاب و ختوار ی
دنیا مبتال گردند( .مجلسی)268-266/53 :1362 ،
سال دوم ،شماره  ،8زمستان 1396
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.3ماتحکومتهمامحسین

پسهزرجعت

در بتار زمتتان و مقتدار حکومتتت امتام حستتین
یافت نشد .تنها در روایاتی از امام محمد باقر

در زمتان رجعتتت ،روایتات درختتور تتتوجهی
به طوالنی بتودن حکومتت امتام حستین

در عصر رجعت اشاره شده است:
اول کسی که در رجعت برخواهد گشت ،حضرت امام حسین

خواهد بتود و آن

مقتتدار پادشتتاهی خواهتتد کتترد کتته از پیتتری ،موهتتای ابروهتتای او بتتر روی دیتتدگانش
آویخته شود( .همو)7/2 :1363 ،

و در روایتاتی نیتتز زمتتان خالفتتت امتتام حستین
کردهاند (همو.)46/53 :1362 ،

پتس از رجعتتت را چهتتل هتتزار ستتال تعیتتین

.4فلسفهرجعتهمامحسین



همته ستتنتهای الهتتی حکیمانتته و هدفمنتتد استتت؛ ز یترا فاعتتل حتتیکم ،کتتار لغتتو و بیهتتوده
انجتتام نخواهتتد داد .آمتتوزه رجعتتت نیتتز اهتتدافی حکیمانتته دارد و در آن فلستتفههایی نهفتتته
استت .در متتون دینتتی بته فلستفه و چرایتتی رجعتت بته ایتتن امتور اشتاره شتتده استت :مجتتازات
سخت کافران ،زمینهسازی تکامل معنوی یا تکامل شقاوت ،متدال عظتیم یتاری امتام بترای
منتظران واقعی (مکارم شیرازی ،)559 :1386 ،شفای دل اهل ایمان ،لتذت بتردن مؤمنتان
از حاکمیتتت استتالم و نصتترت دیتتن و حکومتتت عتتدل جهتتانی (حتتر عتتاملی.)272 :1362 ،
در بار فلسف رجعت امام حسین

نیز در روایات ،اشاراتی آمده است که در ادامه بدانها

میپردازیم:
الف) انتقام از دشمنان و خونخواهی

در روایات ،انتقام از دشمنان و خونخواهی ،از مهمترین اهداف رجعت امام حسین
به شمار آمده است .البته انتقامگیری از ظالمان و ستمگران ،تنها منحصر به واقعته عاشتورا
نیستتت ،بلکتته مطتتابق روایتتتی از امتتام کتتاظم
دشمنان خود طل

در هنگامتته رجعتتت ،بستتیاری از مؤمنتتان از

حقوق پایمال شده خویش را میکنند و از آنها انتقام می گیرند:

اروا مؤمنان با اروا دشمنان ایشان به سوی بدنها برمی گردند تتا حتق ختود را از

آنتان استتتیفاء کننتتد .هتتر ک تس ایشتتان را عتتذاب و شتتکنجه کتترده باشتتد ،از او انتقتتام

امام صادق

دربار انتقام گیری امام حسین

از قاتالن خود میفرماید

و اصتتحاب او هستتتند .آنگتتاه او (امتتام حستتین

(عیاشی)282 /2 :1381 ،

) همتته آن دشتتمنان را می کشتتد.

در ایتتن روایتتت بتته رجعتتت اصتتحاب آن حضتترت و نیتتز مخالفتتان و دشتتمنان ایشتتان اشتتاره
شده و تصریح گردیده که گویی در واقعه رجعت ،صحنه حماسهآفرین عاشتورا دو بتاره تکترار
میشود و بار دیگتر بتین آن حضترت و ستپاه یز یتد ،جنگتی درمی گیترد کته سترانجام و عاقبتت

از منظر روایات

اولین کسی که به دنیا برمی گردد ،امام حسین

و اصحاب او ،و یزید بن معاویه

رجعت امام حسین

میکشند و( . ...مجلسی)7 ،2 :1363 ،
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آن ،پیروزی سپاه امام بر سپاه کفر است.
در روایتی دیگر از جابر جعفی ،از امام باقر

چنین نقل می کند:

ب ته ختتدا قستتم متتردی از متتا اهتتلبیتتت سیصتتد ستتال (و ستتیزده ستتال) ب ته اضتتاف ُن ته

سال ،حتما و بدون تردید حکومتت خواهتد کترد[ .جتابر می گو یتد :بته آن حضترت
عرض کردم :قائم چقدر در عالم خود بر پاست تا از دنیا برود فرمود :نوزده ستال از
روز قیامش تتا روز وفتاتش .آنگتاه «منتصتر» یعنتی حستین بترای طلت

ختون ختود و

یارانش به دنیا برمی گردد و از پس او امیرالمؤمنین رجعت می کند( .نعمانی:1363 ،
با )474 ،26

ب) حضور حجت الهی در زمین پس از وفات حضرت مهدی

از مهمترین آموزههای اعتقادی این است که زمین هیچگاه از حضور حجت الهی ختالی
نخواهد بود .در روایات به وفات یا شهادت حضترت مهتدی

پتس از قیتامش اشتاره شتده

استتت .بتتر استتاس ستتنت الهتتی مبنتتی بتتر انجتتام تغستتیل و تکفتتین امتتام توستتط امتتام بعتتدی و
ضرورت خالی نبودن زمین از حجت الهی ،باید امامی معصوم عهدهدار این رستالت شتود.

سال دوم ،شماره  ،8زمستان 1396
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بتتر استتاس روایتتات ،امتتام حستتین عهتتدهدار ایتتن امتتر پتتس از رحلتتت حضتترت مهتتدی
َّ
َّ
َّ ُ
ُ
خواهد شتد .از امتام صتادق در بتار آیت شتریف ث َّّتم َّر َّددنتا لک ُتم الک َّّتر َّه َّعلتی ِهم (استراء)6 :
نقل شده که فرمود:
مراد ،زنده شدن امام حسین

با اصحاب خود در عصر امام زمان

حالی که کالهخودهایی طالیی بر سر دارند و رجعت امام حسین

است ،در
و یارانش را به

متردم اطتالع میدهتد تتتا مؤمنتان بته شتتک و تردیتد نیفتنتد .ایتتن در حتالی استت کتته

حضرت مهدی در میان مردم حضور دارد .هنگامی که متردم امتام حستین
را بتته ختتوبی شتتناختند و بتته او ایمتتان پیتتدا کردنتتد ،متترگ حضتترت ّ
حجتتت فتترا
میرستتد و امتتام حستتین

 ،غستتل و حنتتوط و کفتتن و ختتا کستتپاری حضتترت را بتتر

عهده می گیرد؛ زیرا امام را جز امام ،غسل نمیدهد( .مجلسی)217 /27 :1362 ،

در روایت تی دیگتتر آمتتده استتت امتتام حس تین
رجعت میکننتد و حضترت مهتدی

و ی تارانش در اواختتر حی تات امتتام زمتتان

پتس از معرفتی آنهتا و شتناخت متردم ،از دنیتا رحلتت

غستتل و دفتتن حضتترت را بتتر عهتتده می گی ترد .ستتپس ستتالهتتای

م تیکنتتد و امتتام حس تین

طوالنی حکومت میکند و رهبری را بر عهده می گیرد (کلینی.)206/8 :1365 ،
ج) حکومت صالحان بر روی زمین

از جمله وعدههای الهی ،حکومت صالحان بر روی زمین است:

رثَ ُم ََبف ُ َدَال ُ َکَ َدَأنََاْلرضََیَد ُُثاَ ُعبا ُ َیََالص ُ ُ
اْلرنَ ؛َ(انبیاءَ )105 :
فَالز ُب َُ
وََلقدََکَتبناَ ُ َ
ُ
ُ
و ما در زبور _ پس از تورات _ نوشتهایم که این زمین را بندگان صالح من بته میتراث

خواهند برد.

از روای تتات اس تتتفاده میش تتود ک تته فاص تتله ب تتین قی تتام حض تترت مه تتدی

و رجع تتت ت تتا

وقوع رستاخیز و برپا شدن قیامت ،فاصلهای طتوالنی خواهتد بتود کته در ایتن فاصتله عتدهای
از اولی تتای اله تتی حکوم تتت می کنن تتد و دنی تتا ،روزگ تتاری سرش تتار از ص تتلح و ص تتفا را ب تته خ تتود
خواهد دید؛ دورانی که نشانی از ظلم و ستم وجود ندارد و نیکان به دیدن دولت کریمه اهتل
ایم تتان خوش تتحال میش تتوند و چشمانش تتان روش تتن می گ تتردد .در ح تتدی ی آمتتده اس تتت ام تتام
حستتین

در روز عاشتتورا بتتا اصتتحاب باوفتتایش در بتتار شتتهادت و رجعتتت ختتود و یتتارانش

سخن گفت فرمود:
پیتتامبر

بتته متتن فرمتتود :فرزنتتدم! تتتو بتته ستتوی عتتراق کشتتانده ختتواهی شتتد و آن،

سرزمینی است که پیامبر و جانشینان پیامبران آن را دیدهاند و آن سرزمینی است

ستتوگند ا گتتر متتا را بکشتتند ،متتا بتته نتتزد پیتتامبران بتتاز ختتواهیم گشتتت ،آنگتتاه هتتر چتته

خداونتد اراده نمایتد ،درنت

ختواهم کترد .ستپس متن اولتین کستی هستتم کته از قبتتر

ختتار خ تتواهم ش تتد و قیتتام خ تتواهم نم تتود؛ ماننتتد قی تتام پ تتدرم و قتتائم م تتا حض تترت
« .1ما گفتیم :ای آتش! بر ابراهیم سرد و آرامشبخش باش» (انبیاء.)69 :

از منظر روایات

از یارانتتت کتته نتتاراحتی لمتتس شمشتتیر را حتتس نمی کننتتد نیتتز بتته شتتهادت خواهنتتد
ُ ُ
ُ
ارَک ُ ِ ََب ر ََوس مماََع ََ
رستید .آنگتتاه حضتترت ایتن آیتته را تتتالوت کتتردَ :قلن اَی اَن َ
ُإبر ُاهيَ  1.نبرد بتر تتو و بتر آنتان آرامبختش خواهتد بتود .بشتارت بتاد بتر شتما! بته ختدا

رجعت امام حسین

که به آن «عمورا» گفته میشود .تو در آنجا به شهادت خواهی رسید و با تو گروهتی
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جان

 .و م ل زندگی رسول خدا

زندگی خواهم کرد .سپس نمایندگانی از

ختدا بتر متن نتازل خواهنتد شتد کته تتا آن زمتان بتر زمتین فترود نیامتده بودنتد و

همراه آنان جبرئیل ،میکائیل ،اسرافیل و سپاهیانی از مال ئکه خواهند بود .آن گتاه

فرمود :تمام شیعیان ما از قبر ختار خواهنتد شتد و مال ئتک ،ختا ک را از صورتشتان
پا ک خواهند کرد و همستران و خانتههای بهشتت را بته آنتان نشتان میدهنتد و روی
زمتین هتتیچ متتری

و گرفتتتاری نخواهتد بتتود؛ چتترا کتته بتته واستط متتا اهتتلبیتتت ،رفتتع

متترض و گرفتتتار ی از آنهتتا خواهتتد شتتد .و خداونتتد برکتتت را از آستتمان بتته زمتتین نتتازل
خواهد کرد ،به طوری که درختها پرثمر خواهنتد شتد و میتوه زمستتانی را میشتود
در تابستتتان ختتورد و میتتوه تابستتتانی را در زمستتتان .و ایتتن معنتتای فرمتتایش خداونتتد
است کته در قترآن میفرمایتد« :ا گتر متردم شتهرها ایمتان آورنتد و تقتوا پیشته کننتد ،متا
برکات آسمانی و زمینی را بتر آنهتا نتازل ختواهیم کترد ،ولتی آنهتا آیتات متا را تکتذی
کردند و ما آنان را به آنچه انجام دادند ،مبتال نمودیم» .سپس خداوند به شیعیان
کرامتی عنایت میفرماید که هیچ چیزی روی زمتین بتر آنهتا مخفتی نخواهتد مانتد.

(آل االعتماد)107 :1385 ،

از مجمتتوع روایتتات درمیی تتابیم کتته همراه تتی امتتام زمتتان

 ،انتقتتام از دشتتمنان ،ایجتتاد

حکومت عدل الهی و ادامه داشتن سلسله حج الهی پس از وفتات حضترت مهتدی
سال دوم ،شماره  ،8زمستان 1396
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از مهمترین فلسفههای رجعت امام حسین

،

به شمار میروند.

نتیجهگیهی 

اعتقاد به رجعت در بین شیعیان به قدری اهمیت دارد که به عنوان یکتی از و یژگیهتای
فکری و اعتقادی خاص شیعه معرفی شده است .از اینرو در کنتار روایتات ختاص رجعتت،
این آموزه در زیارتنامهها و ادعیه تبلور یافته است .مشخص شتد کته از لحتاظ عقلتی نیتز از
فرض وقوع رجعت محالی پیش نخواهد آمد و مهمترین دلیل بر امکان یک شتیء ،وقتوع آن
استت .داستتتان رجعتت و بازگشتتت مردگتان در همتتین دنیتتا در قترآن کتتریم ،دلیلتی بتتر امکتتان و
وقتوع رجعتت استتت .در طتول تتتاریخ تشتیع ،علمتای شتیعه بته پیترو ی از امامتان معصتتوم
برای گسترش و بالندگی این عقیده ،تالش فراوانی انجام دادهاند و کتابهتای متعتددی در

اینباره نگاشتهاند .بنابر روایات ،مشخص شد که رجعت امام حستین

قطعتی و حتمتی

است .ایشان نخستین رجعت کننده بته دنیتا در زمتان حضتور امتام زمتان

استت و توستط

آن حضرت به مردم معرفی میشود.
آنچه از روایات برمیآیتد ،شتروع حکومتت امتام حستین

پتس از رحلتت امتام زمتان

است تتت .ایشت تتان پت تتس از انتقت تتامگی ت ترى از پدیدآورنت تتدگان واقعتتته عاشت تتورا و گستتتتردن صت تتلح و
صت تتفا و آرامت تتش در عرصت تته گیتت تتی ،مت تتدتی طت تتوالنی را بت تته اداره امت تتور عت تتالم و حا کمی ت تت بت تتر
جهان میگذراند و پس از ایشان ،سایر امامان معصوم

و اولیای الهی حکومتت خواهنتد

کرد تا قیامت فرارسد.

رجعت امام حسین
از منظر روایات
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