
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 مدت حکومت مهدوی 

 (12/9/1383) سید محمد کاظم مدرسی حاج نوشته آیت اهلل 

شد. همان گونه که از  بدون شک یکی از ابعاد مهدویت در فرهنگ اسالمی، وضعیت و چگونگی جهان پس از ظهور می با

ظهور حضرت مهدی )ع( از بین خواهد رفت و حکومت  ن بر می آید، تمامی حکومت های ستمگر و یاغی پس از  شواهد و قرائ

 واحد جهانی به والیت و امامت و سرپرستی حجت خدا تشکیل خواهد شد. 

 تی از سوی اندیشمندان طرح شده است که به برخی از آنها اشاره می شود: در همین زمینه سواال

 حضرت مهدی با چه صورت و سیرتی ظهور می فرماید؟  (1

 حضرت بیعت می کند کیست؟ اولین کسی که با آن  (2

 اولین سخنانی که حضرت پس از ظهور بیان می کنند چیست؟  (3

 اصحاب و یاران امام زمان)ع( چند نفرند و دارای چه ویژگی هایی هستند؟  (4

 حضور و نقش ملل مختلف به ویژه ایرانیان در عصر ظهور چگونه است؟ (5

 اوت می فرماید؟ امام )ع( در زمان حکومتش چگونه و بر چه مبنایی داوری و قض  (6

 مقرّ حکومت امام زمان )ع( در کجاست؟ (7

 کارگزاران دولتی و فرماندهان لشکری و کشوری امام مهدی )ع( چه کسانی هستند؟  (8

 ؟ آیا امام زمان در زمان حکومتش از امکانات جنگی و ارتباطی روز استفاده می کنند (9

 نقش زنان در انقالب و حکومت امام زمان )ع( چیست؟  (10

 بعد از ظهور چگونه خواهد بود؟ زندگی حضرت  (11

   آیا مدت و زمانی برای حکومت امام مهدی)ع( ذکر شده است یا خیر؟ و ده ها سوال دیگر .... (12

ر برکت و آباد را  از این گفتمان ها و پرسش ها یک اصل اساسی استفاده می شود و آن اینکه امام )ع( پس از ظهور، دنیایی پُ

 رد و این امر مستلزم دوام وجود شریف آن حضرت است. به برکت قدوم خود احیاء خواهد ک

یقین و  برای روشن تر شدن اصل بحث اجازه دهید تا نگاهی گذرا به پاسخ سوال اخیر یعنی پرسش دوازدهم داشته باشیم. به  

ن به یک  زه ها و مقدمات برای یک دوران کوتاه مدت نیست بلکه تمامی این مقدمات برای رسیدبه طور مسلّم این همه آوا

 عادالنه و شرافتمندانه دنیوی است. مدت طوالنی 

های متفاوتی دارند به گونه ای که برخی از آنها پنج، هفت، نه،    گرچه روایات اسالمی درباره مدت حکومت آن حضرت دیدگاه

کیل دولت کریمانه ی  وتشاور و اعتقاد شیعه مبنی بر رجعت، نوزده، چهل و یا سیصد و نه سال ذکر کرده اند اما با توجه به ب

 خاندان وحی پس از شهادت حضرت ولی عصر )عج( این دوران طالیی عدالت گستر تا پایان جهان تداوم خواهد داشت. 



این مطلب که جهان پس از ظهور حضرت ولی عصر )عج( عرصه ی بروز و ظهور انسانهایی نیک اندیش و خداجو خواهد شد  

 در اینجا به دو آیه و چند حدیث اشاره می شود. دارای ریشه ی قرآنی و روایی است که 

 ( 5)سوره قصص:  « وَنُریدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذینَ استُضعِفوا فِی األَرضِ وَنَجعَلَهُم أَئِمَّةً وَنَجعَلَهُمُ الوارِثینَ»

 ( میقرار ده  ن یزم ی و وارثان رو ان ی شوایو آنان را پ میمنّت نه نی بر مستضعفان زم میخواهی ما م)

 (105« )سوره انبیا: وَ لَقَدْ کَتَبْنا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصَّالِحُونَ»

 ( .خواهند شد نی ام وارث ) حکومت ( زم ستهیبندگان شا : میبعد از ذکر ) تورات ( نوشت در زبور )

عمل بپوشد    ی  د روزی جامه یپس ناگزیر با   .کنون صورت نگرفته استاز زمان نزول آیه شریفه تا  و روشن است که این وراث

 و تحقق آن نیز باید در همین دنیا باشد. 

 روایت اول: 

آمده است که »خداوند رسول اکرم )ص( را آگاه ساخت که امام حسین   احقافسوره  15در تفسیر علی بن ابراهیم ذیل آیه 

 « 1ولی یک بار دیگر به این دنیا باز می گردند تا دشمنان خود را بکشد و بر سراسر جهان فرمانروایی کند.   )ع( کشته می شوند

 روایت دوم: 

 امام صادق )ع( مدت زمان فرمانروایی امام حسین )ع( را در زمان رجعت چهل سال بیان فرموده است:

است. چهل سال بر روی زمین می ماند، از کثرت سن، ابروانش بر   )ع(  »نخستین کسی که رجعت می کند حسین بن علی 

 «2روی چشمهایش بریزد. 

 3. البته در برخی از منابع مدت فرمانروایی امام حسین علیه السالم را چهل هزار سال بیان کرده اند

کنند. به خصوص که   و به طور کلی از مجموع روایات معلوم می شود که همه امامان معصوم )علیهم السالم( رجعت می 

و آنچه در برخی از روایات آمده   4حضرت ولی عصر )عج( نیز بعد از رحلت یا شهادتشان رجعت خواهند کرد.  تصریح شده که

 
 وَ الْقَتْلِ مِنَ یُصِیبُهُ بِمَا أَخْبَرَهُ ُثمَّ الْقِیَامَةِ یَوْمِ ِإَلى وُلْدِهِ فِی تَکُونُ الْإِمَامَةَ أَنَّ وَ حَمِْلهِ قَبْلَ ع بِالْحُسَیْنِ بَشَّرَهُ وَ ص اللَّهِ رَسُولَ أَخَْبرَ اللَّهَ أَنَّ) 298، ص 2تفسیر قمی ج  - 1

 نُرِیدُ وَ» قَوْلُهُ هُوَ وَ الْأَرْضَ یَمْلِکَهُ وَ أَْعدَاءَهُ یَقْتُلَ حَتَّى یَنْصُرُهُ وَ الدُّنْیَا ِإَلى یَرُدُّهُ ثُمَّ یُقْتَلُ أَنَّهُ أَْعلَمَهُ وَ َعقِِبهِ ِفی الْإِمَامَةَ جَعَلَ بِأَنْ َعوَّضَهُ ثُمَّ وُلْدِهِ وَ نَفْسِهِ فِی الْمُصِیَبةِ
 بَیْتِکَ َأهْلَ أَنَّ ص نَبِیَّهُ اللَّهُ  فَبَشَّرَ «الصَّالِحُونَ ِعبادِیَ یَرِثُها الْأَرْضَ أَنَّ الذِّْکرِ بَعْدِ مِنْ الزَّبُورِ فِی کَتَبْنا لَقَدْ وَ: »قَوُْلهُ الْآیَةَ،  «الْأَرْضِ ِفی اسْتُْضعِفُوا  الَّذِینَ عَلَى نَمُنَّ أَنْ

 (أَْعدَاءَهُمْ یَقْتُلُونَ  وَ الدُّنْیَا ِإلَى یَرْجِعُونَ وَ الْأَرْضَ یَمْلِکُونَ
 وَ ع َعِلیٍّ بْنُ الْحُسَیْنُ الرَّجَْعةِ فِی یَکُرُّ مَنْ أَوَّلَ ِإنَّ یَقُولُ سَمِعْنَاهُ قَاال ع اللَّهِ َعبْدِ أَِبی َعنْ) .87/ 4: المهدی أحادیث معجم و  64ص ؛ 53ج ؛( بیروت - ط) األنوار بحار - 2

 (َعیْنَْیهِ َعَلى حَاجِبَاهُ یَسْقُطَ حَتَّى سَنَةً أَرْبَِعینَ الْأَرْضِ فِی یَمْکُثُ

3- ریاض األبرار فی مناقب األئمة األطهار ؛ ج3 ؛ ص255 )أول من یکرّ فی الرجعة الحسین بن علی علیه السّالم و یمکث فی األرض أربعین ألف سنة حتى یسقط حاجباه 

عینیه( على   

 4- اطيب البيان فى تفسير القرآن؛  ج10 ؛  194 و بحار األنوار )ط - بيروت( ؛  ج25 ؛  ص108 



؛ مربوط به رحلت آن حضرت در دوران رجعت  5است که قیام قیامت چهل روز پس از رحلت حضرت ولی عصر )عج( می باشد 

مونه هایی از آن را ذکر کردیم بعد از رحلت اولی حضرت ولی عصر )عج( هزاران سال  است. و گرنه طبق صد ها حدیث که ن

اهل بیت، فرمانروایی خواهند داشت. و مطابق برخی از روایات حکومت آل محمد )علیهم السالم( در دوران رجعت هشتاد هزار  

   سال است.  
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