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بازشناسی اندیشه مهدویت از دیدگاه اهل سنت
1

فاطمه مجاهد

چکیده
مباحث مربوط به مهدی موعودجع؟ از سدههای نخستين هجری تاکنون مورد
توجه دانشمندان و نویسندگان مسلمان بوده است و در این خصوص آثار ارزشمندی

تدوین شده است .این مسئله نهتنها توسط شيعيان که باور و اعتقاد نظامیافته و
منسجمی در مورد مهدویت دارند مورد توجه بود بلکه جهان اهل سنت نيز این
موضوع را بررسی و تحليل کرده است .پژوهش حاضر در نظر دارد با روش توصيفی-
تحليلی و با توجه به متون و اسناد تحریریافته توسط اهل سنت به این سؤال اساسی
پاسخ گوید که نگاه اهل سنت به مسئله مهدویت چگونه است و اهل سنت چه محور
هایی را در حوزه مهدویت آثار خود مورد توجه قرار دادهاند .یافتههای پژوهش حاضر
نشان میدهد که عامه در روایات فراوانی به حقيقت اندیشه مهدویت اشاره دارند.
ا گرچه در پارهای از موارد ،تفاوتهایی با اعتقاد شيعه بهچشم میخورد ،اما موارد
مشترک فراوانی وجود دارد.
واژگان کلیدی :امام مهدیجع؟ ،مهدویت ،اهل سنت.

 .1مقدمه
اندیشه مهدویت باور سترگی است که ریشه در اعماق تاریخ دارد .جریان خروشان این تفکر در بستر
ادیان و مذاهب و فرهنگ بشری ،انبوهی از آ گاهیها ،آرمانها و تخيالت را فراهم کرده است .اميد به
ظهور منجی در باور هر شخص بدون درنظرداشتن عقيده و مذهب ،وجود دارد .در اسالم نيز از این
نوع روایات در بین فرقه شيعـ ـه و سنـ ـ ـی وجـ ـ ـود دارد .براسـ ـ ـاس این دستـ ـه از روایـ ـات ،ظهـ ـور حضرت

 .1دانشپژوه کارشناسی تاریخ اسالم ،مجتمع آموزش عالی بنت الهدی ،جامعه المصطفی؟ص؟ العالميه ،افغانستان.

مهدیجع؟ تحققیافتنی است و زمين را پر از عدلوداد می کند و جهان را به مدینه فاضل مبدل
خواهد کرد .مهدویت از واژه مهدی گرفتهشده است و مهدیجع؟ لفظی عربی است به فتح ميم
یعنی ،رستگارشده و هدایتشده( .سعيدیپور ،ص )920واژهنویسان و لغتشناسان اهل سنت در
ذیل کلمه مهدیجع؟ چنين آوردهاند« :امام مهدیجع؟ بهمعنای هدایتشده و کسی است که
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خداوند او را به حق دعوت کرده است».
 .2مفهومشناسی
 .1-2مهدویت در اصطالح

تاریخنامه اسالم

مهدویت برگرفته از امام مهدیجع؟ است؛ یعنی اندیشهای که بر محور امام مهدیجع؟ و مباحث
مربوط به آن است .خالصه و حقيقت مهدویت ،منتهیشدن سير جوامع جهان بهسوی جامعه واحد و
سعادت عمومی ،امنيت و رفاه ،تعاون و همکاری ،همبستگی همگانی حکومت حق و عدل جهانی،
غلبه حق بر باطل و خالفت مؤمنان و شایستگان به رهبری یک فرد الهی است که موعود انبيا و ادیان و
دوازدهمين اوصيا و خلفای پیغمبر آخرالزمان است( .صافی گلپایگانی )19/2 ،1391 ،از آنجا که نام آن
منجی در ميان مسلمانان ،مهدیجع؟ است این اندیشه را اندیشه مهدویت ناميدهاند هرچند سایر
ادیان به آن اندیشه موعودگرایی نيز می گویند .مهدویت ،اندیشه و تفکری برگرفته از کتابهای آسمانی
است که با فطرت و سنن عالم خلقت موافق است .مهدویت یعنی ،اعتقاد به نهضت حتمی یک رهبر
آسمانی از دودمان پیامبر؟ص؟ که پیش از پایان جهان برای نجات بشر و تجدید حيات مادی و معنوی
آنان بهپاخاسته و عدالت را در سراسر عالم گسترش میدهد .او که مهدیجع؟ لقب دارد با ایجاد
حکومت واحد جهانی ،سراسر جهان را در پرتو تعاليم عدل گستر اسالم اداره می کند و تباهیها،
نابرابریها ،بیدادگریها و نابسامانیها را ریشه کن می کند .باورداشت مهدویت و اندیشه ظهور حضرت
مهدیجع؟ برخالف تصور عدهای نهتنها اختصاص به شيعه ندارد بلکه بخش مهمی از عقاید اسالمی
است که براساس بشارتهای حضرت محمد؟ص؟ ميان تمام فرقهها و مذاهب اسالمی شکل گرفته
است .کوتاهی و کمتوجهی در این امر مقدس و خطير از یکسو زمينهساز بروز خرافات و سطحینگری و

از سوی دیگر موجب دردست گرفتن این مسئله مهم توسط افراد کمتحصيل کرده یا بیسواد شده
است .هرچند علما و دانشمندان عامه و خاصه به این امر مهم پرداختهاند و آثار زیاد و قابل توجهی از آنان
به یادگار باقیمانده است ،اما همچنان این عرصه نيازمند بازشناسی نوین است .تحقيق حاضر،
مهدویت در منابع اهل سنت را بررسی می کند .همچنين به نشانهها ،عالمتها و زمينههای ظهور
مهدی موعودجع؟ از دیدگاه اهل سنت پرداخته است.
 .2-2سنت در لغت

سنت ،به راه و روش نيکو و پسندیده گفته میشود( .ابن منظورُ )224/13 ،1418 ،
«سنهالل فی الذین

خلو من قبل؛ این سنت خداوند در اقوام گذشته است» (احزاب .)62 :گاهی این واژه درباره مطلق راه و
عليه وزرها ووزر من عمل بها؛ هرکس راه و روش و گناه بدی از خود بهیادگار گذارد عالوهبر عمل خویش در
گناه عامالن به آن نيز شریک است» (نوری .)229/1 ،1360 ،در ميان علما ،سنت دو کاربرد دارد :الف)
بهمعنای گفتار ،کردار و سکوت پیامبر اسالم؟ص؟ در هر عملی که انجام می گيرد و مقصود از گفتار ،امرونهی
الزامی و غيرالزامی او است .حرمت و وجوب یا امرونهی ،الزامی است و کراهت و ندب ،غير الزامی است (ابن
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روش به کار میرود هرچند پسندیده نباشد ،چنانکه در حدیث آمده است« :من سن سنة سيئه کان

اثير)409/2 ،1376 ،؛ ب) معنای دیگر سنت ،بدعت است که در مقابل شریعت ،هر عمل و کاری که قابل
استناد به آن باشد ،سنت و برخالف آن ،بدعت است .اميرالمومنين؟ع؟ میفرماید« :احيوا السنه واماتوا
البدعه؛ آنان سنت را زنده کردهاند».
 .3نسبشناسی حضرت حجتجع؟
جوینی شافعی از ابن عباس نقل کرده است که می گوید« :رسول خدا؟ص؟ فرمود :علیبن ابیطالب؟ع؟
امام امت من است و جانشين من در ميان آنهاست و از فرزندان او است .قائم منتظری که زمين را پر از
عدلوداد می کند همچنان که پر از ظلم و ستم خواهد شد»( .جوینی )327/2 ،1400 ،نام مهدیجع؟
مانند نام رسول خدا؟ص؟ است و این واقعيت از پیش مشخص شده است و احادیث حدیث فراوانی بدان
تصریح دارد .ابوداوود ،صدوق ،طبرانی ،ابن کثير ،ابن اثير ،محقق اربلی ،گنجی شافعی ،سيوطی ،متقی
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هندی و دیگر مؤلفان ،آنرا با عبارتهای گونا گون آوردهاند .در سنن ابوداوود دو حدیث به این مظامين
آمده است و داللت دارد بر اینکه امام مهدیجع؟ از نظر اخالق ،رفتار و سيره ،همچون رسول خدا؟ص؟
است .ابوداوود در سنن خود از امسلمه از پیامبر؟ص؟ حدیث مفصلی درباره امام مهدیجع؟ و عالیم
آخرالزمان نقل می کند« :و یعمل فی الناس بسنة نبيهم؛ و مهدیجع؟ ميان مردم به سنت پیامبرشان
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عمل می کند»؛ یعنی اخالق و رفتار او اخالق و رفتار پیامبر؟ص؟ است (سجستانی ) - /2 ،1420 ،در ذخایر
العقبی از رسول خدا؟ص؟ آمده است« :لو لم یبقی من الدنيا اال یوم واحد ،لطول الل ذلک اليوم حتی
یبعث رجال من ولدی اسمه کاسمی؛ ا گر از عمر دنيا جز یک روز باقی نماند ،خداوند آن روز را آنقدر
طوالنی می کند تا اینکه یکی از فرزندان من ظهور کند که همنام من است» (ترمذی1419 ،؛ طبرانی،1414 ،
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ص135؛ سيوطی ،بیتا438/2 ،؛ متقی هندی.) -/14 ،1408 ،
سيوطی از طبرانی نقل کرده که وی با اسنادش از عبدالل عمر و او از رسول خدا؟ص؟ نقل کرده است
که آن حضرت ،دست امام علی؟ع؟ را گرفت و فرمود« :سيخر ج من صلب هذا فتی یمال االرض قسطا و
عدال؛ از نسل این ،جوانی ظهور خواهد کرد که زمين را پر از عدلوداد می کند»( .سيوطی،1386 ،
ص )219گنجی شافعی درباره حدیث« :المهدیجع؟ من ولد فاطمهاهع؟ » که ابن ماجه در مورد امام
مهدیجع؟ آنرا ذکر کرد ،گفته است« :هذا حدیث حسن صحيح ،اخرجه ابن ماجه الحافظ فی
سننه؛ این حدیث ،حسن و صحيح است که ابنماجه آنرا در سنن خود روایت کرده است» (گنجی،
 ،1421ص.)30
 .4نشانههای ظاهری
آنچه از روایات بیشمار بهدست میآید این است که امام مهدیجع؟ در سنی ظهور خواهد کرد که از
لحاظ رشد جسمی به سرحد کمال انسانی رسيده است و از این ميان ،بیشتر این روایتها گویای آن
هستند که سن ایشان در حدود و شکل مردی چهلساله است .البته غير از سن چهلسالگی هم
گفتهشده است ،ولی آنها هم نزدیک به چهل گفتهاند .قطب راوندی می گوید« :عالمته ان یکون شيخ
المسن ،شاب المنظره ،حتی ان الناظر اليه ليحسبه ابن اربعين سنةاو ما دونها؛ نشانه قائم ما هنگام

خروج این است که از لحاظ سن ،کهنسال ،ولی از نظر چهره ،جوان میباشد که تماشا گر وی گمان
میبرد که او چهلساله یا نزدیک به آن است» (جوینی565/2 ،1400 ،؛ گنجی شافعی ،1421 ،ص83؛
قندوزی263/3 ،1422 ،؛ راوندی .)1170/3 ،1409 ،قندوزی ،سليمانبن ابراهيم ،مناقب امام علی و
ائمه ،گاه در احادیث به رخسار نورانی آن حضرت به عنوان یکی از مشخصات ظاهری ایشان اشاره
کردهاند« .المهدیجع؟ من ولدی کانه کوکب دری؛ مهدیجع؟ از فرزندان من است و چهرهاش
همانند ستارهای درخشان میباشد» (جوینی314/2 ،1400 ،؛ گنجی شافعی ،1421 ،مقدسی شافعی،
 ،1428اربلی259/3 ،1421 ،؛ راوندی)1104/3 ،1409 ،
 .5امام مهدی(عج) در منابع اهل سنت
الدنيا و التکليف ال ینقضی ال عليه؛ اتفاق سنی و شيعه بر این است که دنيا و تکليف ،منقضی و تمام
نشود مگر بر آن حضرت؛ یعنی بعد از ظهور آن حضرت»( .ابن ابی الحدید ،1404 ،ص.)535
 .6تواتر احادیث
جمع کثيری از مشایخ و حفاظ اهل سنت مانند صبان در اسعاف الراغبين ،شبلنجی در نوراالبصار ،شيخ
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ابن ابی الحدید در شرح نهجالبالغه می گوید« :قد وقع اتفاق الفریقين من المسلمين اجمعين علی ان

عبدالحق در لمعات نقلی که در حاشيه سنن ترمذی است را بیان می کنند .ابیالحسين آبری به نقل
صواعق ،ابن حجر سيداحمدبن سيدزینی دحالن مفتی ،شافعيه در الفتوحات االسالميه ،حافظ در
فتحالباری ،شوکانی در التوضيح به نقل از غایهالمأمول ،گنجی شافعی در البيان ،شيخ منصور علی ناصف
در غایهالمأمول ،استاد احمد محمد صدیق در ابراز الوهم المکنون به تواتر در روایات وارده درباره حضرت
مهدیجع؟ و صفات و عالئم آن حضرت مانند اینکه زمين را پر از عدلوداد کند و از اهل بیت
پیغمبر؟ص؟ و اوالد فاطمهامهع؟ و فرزندان امام حسين؟ع؟ است ،تصریح کردهاند( :ر.ک .،صافی
گلپایگانی)1391 ،
 اسعافالراغبين ،باب  ،2ص ،140طبع مصر؛ -نور االبصار ،ص ،155طبع مصر؛
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 حاشيه سنن ترمذی ،46/2 ،طبع دهلی؛ الصواعق المحرقه ،ص ،99طبع مصر؛ الفتوحات االسالميه ،211/2 ،طبع مصر؛_ غایهالمأمول.382/5 ،
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متون روایی اهل سنت به دو دسته تقسيم میشوند :کتب عمومی؛ کتب مربوط به امام
مهدیجع؟ .در کتب عمومی به موضوع مهدویت مانند بسياری از مطالب دیگر بهتناسب اشاره شده
است .از جمله موضوعاتی که در این روایات آمده است ،میتوان به موارد ذیل اشاره کرد :الف) حضرت
مهدیجع؟ از نسل پیامبر؟ص؟ و امام علی؟ع؟ و فاطمهامهع؟ است .خصایص حضرت مهدیجع؟
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زندگی ،سيرت آن حضرت ،چگونگی ظهور و تشکيل حکومت ایشان .از جمله این کتابها عبارتند از:
الف) المصنف عبدالرزاق صنعانی ،ج ،11ح  .20769،20779این کتاب اثر ابوبکر عبدالرزاقبن همام
صنعانی (م )211است .وی در این کتاب فصلی را با عنوان باب المهدیجع؟ گشوده است و در آن بیش
از ده حدیث نقل کرده است .این احادیث از شماره  20769آغاز میشوند و تا شماره  20779ادامه دارند.
وی پس از این باب با عنوان باب اشراط الساعه به برخی موضوعات دیگر اشاره کرده است .این اولين
کتاب از اهل سنت است که احادیث مربوط به حضرت مهدی (عج )را به شکلی منظم گردآورده است.
ب) مسند احمدبن حنبل :احمدبن حنبل ابوعبدالل الشيبانی ( )241از پیشوایان چهارگانه اهل
سنت است .وی در کتاب مسند ،احادیث مختلف و متعددی را درباره حضرت مهدیجع؟ ذکر کرده

است .این احادیث به ضميمه کتاب البيان فی اخبار صاحب الزمانجع؟ و در مجموعهای با نام
احادیث المهدیجع؟ من مسند احمدبن حنبل به چاپ رسيده است .در این موضوع در این
مجموعه136 ،حدیث از مسند احمد استخراج و در موضوعات زیر تنظيم شده است 35 :حدیث با عنوان
الخلفا اثنی عشر 35 ،حدیث در بیان عالمات الظهور 26 ،حدیث با عنوان ظهور المهدیجع؟6 ،
ٍ
حدیث با عنوان المهدیجع؟ من عتره رسولالل؟ص؟ 4 ،حدیث با عنوان یواطی اسمه اسم
رسولالل؟ص؟ 14 ،حدیث با عنوان نزول عيسی؟ع؟ و االمام المهدیجع؟ و  40حدیث هم با عنوان ال
ّ
تزال طائفة یقاتلون علی الحق الی ان ِیاتی امر الل در ميان کتابهای نخستين حدیثی ،مسند احمد

بیشترین حدیث را ذکر کرده است( .ر.ک ،.حسينی جاللی )1409 ،مختصر تاریخ دمشق ابن عسا کربن
منظور ( )711از جمله منابع گسترده در حوزه تاریخ ،اثر ماندگار ابن عسا کر با نام تاریخ دمشق است که ابن
منظور برای بهره گيری آسان از این کتاب ،آنرا خالصه کرده است و با نام مختصر تاریخ دمشق منتشر
کرده است.
 .7کتابهای حدیثی ویژه حضرت مهدیجع؟
 البيان فی اخبار صاحبالزمانجع؟ :ابوعبدالل محمد گنجی شافعی ( )658احادیث مربوط بهمهدیجع؟ و خصایص و ویژگیهای او را با ترتيب خاص و در ابواب منسجم در این کتاب ذکر کرده
است .وی در مقدمه کتابش برای رد اتهام شيعیبودن عقيده مهدویت و اثبات آن به عنوان یک موضوع
اسالمی اذعان می کند که در این کتاب ،تنها احادیثی را آورده است که از طریق اهل سنت روایت شده
کرده و حتی به بعضی جزییات مربوط به حضرت مهدیجع؟ نيز اشاره کرده است .از جمله :فی ذکر
خروجه فی آخرالزمان؛ فی قوله المهدیجع؟ فی عترتی من ولد الفاطمهامهع؟؛ فی امر النبی؟ص؟
بمبایعه مهدیجع؟؛ فی مقدار ملکه بعد ظهوره( .شافعی گنجی ،1421 ،ص)19
 -اربعون حدیث :ابونعيم اصفهانی ( )420از دانشمندان بهنام اهل سنت ،آثار و تأليفات فراوانی دارد.

بازشناسی اندیشه مهدویت از دیدگاه اهل سنت

است و از ذکر روایات شيعی پرهيز کرده است .او مجموع این احادیث را هفتاد حدیث در  25باب منظم

کتاب اربعون حدیث ا کنون در دسترس نيست و اربلی در کتاب کشف الغمه فی معرفه االئمه آنرا آورده
است .وی قبل از ذکر احادیث چنين گفته است« :من چهل حدیثی را که ابونعيم اصفهانی آنها را درباره
حضرت مهدیجع؟ جمعآوری کرده است بهطور کامل همان گونه که وی ذکر کرده است آوردم و به
راوی از رسول خدا؟ص؟ ا کتفا نمودم» (اربلی.)255/3 ،1421 ،
 .8ویژگیها و شرایط ظهور
 .1 -8حتمیبودن ظهور

تأ کيد بر حتمیبودن ظهور موعود اسالم ،مضمون بسياری از حدیثهای اسالمی است که بهصورتهای
گونا گون بیان شده است .گاهی چنين آمده است« :ا گر از دنيا جز یک روز باقی نماند چنين موعودی خواهد
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رسيد» (ترمذی1419 ،؛ سجستانی .)1420 ،ترمذی از رسول خدا؟ص؟ چنين نقل می کند« :ال تذهب الدنيا
حتی یملک العرب رجل من اهلبيتی یواطئ اسمه اسمی؛ دنيا به پایان نخواهد آمد تا آنکه مردی از اهل
بیت من که همنام من نيز هست بر عرب حاکم شود» .ترمزی همين مضمون را در حدیث بعدی نيز آورده
است (ترمذی .)1419 ،ابن شيبه (ابن شيبه ،)1409 ،ابوداوود (سجستانی ،)1420 ،احمدبن حنبل (ابن
60

حنبل ،)376/1 ،1416 ،ابن ماجه (ابن ماجه )1418 ،و طبرانی (طبرانی )1414 ،همين مضمون را در
کتابهای حدیثی خود با عبارات گونا گون منعکس کردهاند.
 .9زمینههای ظهور از نظر منابع اهل سنت

تاریخنامه اسالم

 .1 -9ناامیدی کامل مردم

ابن ابی شيبه از پیامبر؟ص؟ نقل می کند« :مردی از خاندان من ظهور خواهد کرد آنهنگام که مردم گسسته
از زمان باشند (کنایه از نااميدی)»( .ابنشيبه )1416/7 ،1409 ،این روایت را نوردین هيثمی (هيثمی،1414 ،
611/7؛ گنچی شافعی ،1421 ،ص )63ذکر کردهاند .سليمان قندوزی آورده است« :رسول خدا؟ص؟ به امام
علی؟ع؟ فرمود یا علی؟ع؟ ظهور حضرت مهدیجع؟ هنگامی خواهد بود که شهرها دگرگون شده،
بندگان خدا سست ،ناتوان و از فرج و ظهور ،نااميد گردند .در این هنگام مهدیجع؟ قائم که از فرزندان
من است ،ظاهر شود» (قندوزی ،1422،ص .)528این نااميدی در اصل ظهور باشد و درواقع یک نااميدی
همهجانبهای شکل می گيرد و آن گاه ظهور تحقق مییابد.
 .2 -9بدون پناهگاه

در زمان ظهور ،مردم احساس بیپناهی می کنند و چون همه درها را به روی خود بسته میبینند و
جایگاهی که حق خودشان را بستانند ،سراغ ندارند ،پس به گونهای حالت یأس و بیپناهی برای مردم
ایجاد میشود .عبدالرزاق صنعانی از پیامبر اسالم؟ص؟ نقل می کند« :بالی دامن گير این امت خواهد شد
که مردم ،پناهگاهی نمییابند که از شر این ظلم بدان پناه آورند که خداوند (در این هنگام) مردی از
خاندان من را خواهد فرستاد» (صنعانی .)1390 ،دیگر راویان عامه مانند یوسف مقدسی شافعی این
حدیث را نقل کرده است .در صحيح بخاری از ابوهریره نقل شده است که رسول خدا؟ص؟ فرمود:

«بهزودی فتنههایی فرامیرسد که نشسته ،بهتر از ایستاده است و ایستاده ،بهتر از راهرونده است و
راهرونده ،بهتر از ساعی است»« .فمن وجد ملجئا اومعاذا فليعذر به؛ پس هرکس پناهگاهی بیابد هرآینه
به آنجا پناه ببرد» (بخاری .)1410 ،از این قبيل احادیث در صحيح بخاری و دیگر منابع اهل سنت با همين
مضمون با طرق و اسناد دیگر مطرح شده است که همه این احادیث بیان گر فرا گيرشدن گرفتاریهاست
بهحدی که انسان بهسختی میتواند برای خود پناهگاهی بیابد .باتوجه به احادیث فوق ،این سؤال در
ذهن مخاطب پیش میآید که آیا میتوان گفت که بال و گرفتاریهای زمان حاضر ،از پیشزمينههای
ظهور حضرت مهدیجع؟ است .برای نمونه مانند ميکروب کرونا که سبب ازدستدادن و
محرومشدن مردم از این مکانهای مقدس مثل حرم مطهر امام رضا؟ع؟ که ملجأ درماندگان است ،شد
و یا سایر برنامههایی دینی که منوط به تجمع است و دیگر برگذار نمیشود (ابن حماد ،1423 ،ص.)231

فرا گيری ظلموستم پیش از ظهور حضرت مهدیجع؟ یکی از مباحث مشهور است که رویات مربوط
به حضرت مهدیجع؟ به آن اشاره دارد .این گسترش ظلموستم گاهی بهصورت کلی در منابع ذکر
شده است بیآنکه مصداقی برای آن بیان شده باشد و گاه ،ستمکار هم معرفی شده است که این
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 .3 -9فرا گیرشدن ظلموستم و فتنهها

ستمگری به حاکمان نسبت داده شده است و از مجموع آنها چنين استفاده میشود که از هر ناحيهای
بر جامعه ،ظلموستم اعمال میشود چه از سوی فرمانروایان و چه از جای دیگر .نکته قابل توجه در این
احادیث ،کلمه ملئت است به این معنی که ظلموستم فرا گير است و جایی را نمیتوان یافت که به این

ّ
«لتمالن االرض ظلما وجورا ثم لتمالن بعد ذالک قسطا
درد مبتال نشده باشد .امام علی؟ع؟ میفرماید:

وعدال کما مئلت ظلما وجورا؛ ظلموستم در زمين فرا گير خواهد شد ،پس از آن عدالت و دادگری آن را
پرخواهد کرد آن گونه که از ستم و بیداد پرشده است» (صنعانی.)1390 ،
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 .10نشانههای ظهور
 .1 -10ندای آسمانی.

رسول گرامی اسالم؟ص؟ فرمود« :در ماه محرم بانگی از آسمان برآید بدین مضمون که برگزیده خداوند
فالن (مهدی عج) است ،پس سخنش را بشنوید و از او پیروی کنيد»( .ابن حماد ،1423 ،ص)93
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 .2 -10خروج دجال

یکی از نشانههای ظهور و یا به تعبير اهل سنت از عالئم آخرالزمان ،خروج دجال است .دجال در لغت
بهمعنای روغنمالی کردن چيزی است که باطن آن بیارزش باشد .در اصطالح به فرد کذاب ،منافق و
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فریب کار می گویند .دجال در کتب مسيحيت هم شخصيتی منفی و ضد مسيح معرفی شده است .در
صحيح بخاری از عایشه نقل شده است« :سمعت رسولالل؟ص؟ یستعيذ فی صالته من فتنه الدجال؛
شنيدم رسول خدا؟ص؟ در نمازهایش از فتنه دجال به خدا پناه میبرد» (بخاری .)103/8 ،1417 ،مسلم
در صحيح خود درباره صفهالدجال چندین حدیث با اسناد متعدد میآورد مبنی بر اینکه دجال ،کافر
است و بین دو چشمش نوشته شده است« :او کافر است» (عبدالباقی.)193/8 ،1412 ،
 .3 -10محل ظهور
 .1 -3 -10مکه

درباره نقطه آغازین ظهور امام مهدیجع؟ و پیوستن یاران خاص به ایشان و نيز بیعت مردم با آن
حضرت ،احادیث زیادی ذکر شده است .نقطه اشترا ک همه این روایتهای اسالمی در این است که
امام مهدیجع؟ ظهورش را از مکه آغاز می کند (طبری ،بیتا ،ص )240و تا حد زیادی نيز اتفاق نظر
وجود دارد که این حرکت بزرگ از کنار کعبه آغاز خواهد شد .رسول گرامی اسالم؟ص؟ فرمود« :فيأ تيه
عصاب العراق و ابدال الشام فيبایعونه بین الرکن و المقام؛ دستههایی از عراق و بزرگانی از شام بهسوی او
میآیند و با او ميان رکن و مقام بیعت می کنند» (ابن حماد ،1423 ،ص .)242شماری از احادیث ،آغاز
قيام را ميان رکن و مقام میدانند (ابن حماد ،1423 ،ص )240و شماری دیگر ،تکيه بر حجراالسود
بههنگام ظهور را گفتهاند و آغاز قيام را از همانجا گفتهاند (نعمانی ،1397 ،ص .)315برخی دیگر محل

بیعت با وی را ميان زمزم و مقام میدانند (طبری ،بیتا ،ص )248و برخی محل ظهور را ميان حجراالسود
و در کعبه ذکر کردهاند (رواندی .)924/2 ،1409 ،این قبيل اختالفات مختصر تاحدی طبيعی است و تمام
اینها گویای این واقعيتند که ظهور حضرت از مکه و در مسجدالحرام و از کنار کعبه آغاز خواهد شد .الزم
به توضيح است که بیشتر حدیثهای اهل سنت ،ظهور ایشان را ميان رکن و مقام گفتهاند.
 .2 -3 -10تعداد یاران

یاران خاص امام مهدیجع؟ سنگهای زیرین انقالب جهانی هستند .عدد این یاران برجسته در
روایات اسالمی به تعداد یاران پیامبر؟ص؟ در جنگ بدر یعنی 313 ،نفر آمده است .از امالسلمه نقل شده
است که پیامبر خدا؟ص؟ فرمود« :یبایع لرجل بین الرکن و المقام عدة اهل البدر ،فيأتيه عصائب اهل
جنگ بدر است و آنگاه گروههایی از عراق و برجستگان شام پیش وی میآیند»( .سيوطی)73/2 ،1424 ،
 .4 -10قدرتمندی یاران امامجع؟

محمدبن حنفيه می گوید :امام علی؟ع؟ در پاسخ شخصی که درباره امام مهدیجع؟ از آن حضرت
پرسيده بود ،فرمود« :فيجمع الل تعالی له قوما قزعا کقزع السحاب ،یؤلف الل بین قلوبهم ،فال یستوحشون
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العراق و ابدال الشام؛ ميان رکن و مقام با مردی بیعت میشود .تعداد بیعت کنندگان به تعداد حاضران

الی أحد ،و ال یفرحون بأحد دخل فيهم؛ خداوند متعال گروهی را برای وی جمع خواهد کرد که بهمانند
جمعشدن پارههای ابر ،قلبهای آنان را به هم پیوندزده و از هيچ کس هراس به دل ندارند و از افزودهشدن
افرادی به جمعشان خوشحال نمیشوند»( .مقدسی شافعی  ،1428 ،ص)91
 .11برکات عصر ظهور
 .1 -11عدالت گستری

براساس روایات فراوان ،عدل و قسط از مهمترین اهداف قيام حضرت مهدیجع؟ است .ابوداوود در
سنن خود از ابوسعيد خدری از رسول خدا؟ص؟ چنين نقل می کند« :المهدیجع؟ منی یمأل اْلرض
قسطا و عدال کما ملئت ظلما و جورا؛ مهدیجع؟ از من است ،زمين را پر از عدل و داد می کند
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همانطور که پر از ظلموجور شده باشد» (سجستانی .) -/2 ،1420 ،این روایت ،دو بخش دارد :بخش
اول درباره عدالت گستری و بخش دوم به پیشزمينه ظهور اشاره دارد.
 .2 -11رفاه و آسایش عمومی

عصر حاکميت امام مهدیجع؟ که درواقع همان مدینه فاضله اسالمی است عصر رفاه و آسایش
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همگانی است .به گونهای که دیگر نيازمندی در جامعه پیدا نمیشود و این دليل مهمی است بر اینکه
توزیع ثروتها و منابع ،عادالنه است .ابن ابی شيبه از رسول خدا؟ص؟ روایت آورده است« :یکون فی امتی
المهدیجع؟ تعيش امتی فی زمانه عيشا لم تعشه قبل ذلک؛ مهدیجع؟ در ميان امت من خواهد
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بود ،مردم به چنان نعمت و برخورداری وسعتیابند که در هيچ زمانی پیش از آن دستنيافته باشند»
(اربلی.)257/3 ،1421 ،
 .3 -11رظایت همگانی از حکومت مهدیجع؟

تمام مردم پس از ظهور و در دوران حکومت امام مهدیجع؟ از حا کميت آن حضرت رضایت کامل
خواهند داشت( .مقدسی شافعی ،1428 ،ص« )73عن حذیفة اليمان عن النبی؟ص؟ قال :یبایع له
الناس بین الرکن و المقام ،یرد الل به الدین و یفتح له فتوحا ،فال یبقی علی وجه اْلرض اال من یقول :ال اله
اال الل؛ مردم ميان رکن و مقام با امام مهدیجع؟ بیعت می کنند و خداوند بهوسيله او ،دین را به
جایگاه خودش برمی گرداند و پیروزیهایی برای او بهوجود میآورد تا آنجا که هيچ کس بر زمين نماند جز
آنکه بگوید :ال اله اال الل» (مقدسی شافعی.)1428 ،
 .12نتیجه گیری
اعتقاد به منجی و موعود ،عقيدهای فراملی و فرادینی است و فطرت هر آدمی با آن عجين است .این
موعود در هر دین و ملتی به اسم و ویژگی خاص است .در صحاح سته ،معتبرترین کتب اهل سنت و
موثقترین منابع آنها این موضوع مطرح شده است .عامه در روایات فراوانی به حقيقت اندیشه مهدویت
اشاره دارند ا گرچه در پارهای از موارد ،تفاوتهایی با اعتقاد شيعه بهچشم میخورد ،اما موارد مشترک
فراوانی وجود دارد.
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