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چکیده

ظهور یک منجی همواره مورد توجه اندیشمندان و همه پیروان ادیان الهی و بشلری بلوده اسلت .املت اسلالم

نیز در انتظار ظهور مهدی؟جع؟ هستند .با این وجود پی از ظهور وی ،برخی ،با ایشان به ستیزه و مخالفت

برمیخیزند .در این مقاله ،ضمن طبقهبندی این مخالفان ،دالیلل ایشلان ملورد بررسلی قلرار ملیگیلرد .قلرآن و

روایللات امامیلله ،مخالفللان وی در زمللان ظهللورش را عللالوه بللر شللیطان ،دجلللال و سلللفیانی ،بللله دو گلللروه غیلللر
مسلللمانان کلله شللامل یهودیللان ،کفللار و مشللرکان و گللروه مسلللمانان کلله شللامل منللافقین ،دنیاطلبللان و نادانللان

بیبصللیرت اسللت تقسللیم م لیکننللد .مهمتللرین دالیللل مخالفللت غیرمسلللمانان ،نژادپرسللتی ،برتللریجللویی و
دشمنی با دین اسلالم و پیلامبر اسلالم؟ص؟ میباشلد و همچنلین مهمتلرین دالیلل و یلا بهانله مخالفلت برخلی از

مسلمانان ،پیروی از صیحه شیطانی ،گمان به آوردن دین جدید ،گمان به تأویلل نلاروای قلرآن و اسلتناد بله

قرآن تنظیم شده توسط علی؟ع؟ ،جوانی امام ،مبارزۀ قهری و قاطع املام زملان؟ع؟ بلا دشلمنان ،قضلاوت بله

باطن افراد و با استناد به ادله غیر ظاهری و اجرای احکام شرعی واقعی و محاکمۀ برخی از ظالمان میباشد.
واژگان کلیدی :امام زمان؟ع؟ ،ظهور ،مخالفان.

مقدمه

یکی از مهمترین اعتقادات امامیه همانند سایر فرق و مشاهب اسلالمی و غیراسلالمی دیگلر کله

ریشلله در وعللدهی الهللی در قللرآن بللرای رسللیدن میللرا زمللین بلله بنللدگان صللالح خداونللد و غلب لۀ

مستضعفین و فراگیری عدالت در زمین دارد ،اعتقاد به ظهور یک منجی با نلام و کنیلۀ مشلخد

و عالمتهای آشکار است.

 .1کارشناسیارشد علوم قرآن و حدیم(نویسنده مسنول)(.)mhdmahnaz20@yahoo.com
 .2استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه قرآن و حدیم(.)karbaschi.m@qhu.ac.ir

در نهایت ،این خلیفه الهی در زمین ،جهان را پر از عدل و داد می کند ،پی از آن که پر از ظللم

و ستم شده است و تنها دین اسالم است که در آسمانها و زمین باقی میماند(آلعمران.)38:
هنگللامی کلله امللام زمللان

ظهللور می کنللد هملۀ مللردم جهللان را بلله اسللالم دعللوت می کنللد .امللا

واقعیت آن است که با وجود ادله آشکار ،همۀ مردم اسالم نمیآورند و حتی برخی به مخالفلت بلا

ایشان میپردازند و کار به جهاد و مبارزه فیزیکی می کشد.

بللدیهی اسللت بللا چنللین وعللدۀ روشللن و آثللار پربرکللت و فرجللام خللوش دنیللا ،قاطبللۀ مللردم در

پشللتیبانی حرکللت عظللیم قیللام امللام زمللان

معاند محدود خواهند بود.

خاضللع خواهنللد بللود و مخللالفین درحللد گروههللایی

گ للزارشه للایی ک لله در اخب للار از دوران ظه للور ب لله م للا رس للیده ،مش للحون از ن للزول برک للات اله للی،

گستردگی علم ،فراوانی نعمتها ،گسترش عدالت و برخورد قاطع با متعدیان است که هر انسلان

منصللفی را چشللمانتظار ایللن وعللدۀ الهللی می کنللد و آنللان کلله اعتقللاد راسللخی بلله تحقللق ایللن وعللده
دارند ،همیشه از خداوند رسیدن زودتر آن را طلب مینمایند.

ژپوهشاهیمهدوی
سال دهم  ،شماره  ،31زمستان 1433

011

درباره قیام امام زمان و عالئم ظهور وی اخبلار فراوانلی در مصلادر فلریقین وارد شلده اسلت؛
امللا در رابطلله بللا وقللایع بعللد از ظهللور ایشللان عللالوه بللر تشل ّلتت روایللات و خلللط برخللی از آنهللا بللا وقللایع
رجعت و قیامت ،ابعاد ناشناختۀ زیادی وجود دارد.

اگرچه ظهور و قیام آن حضرت با اقبال عملوم ملردم و زمینلههلای اجتملاعی و بلا دالیلل آشلکار

صورت می گیرد؛ لکن علل مخالفت گروههای مختلف همچون مشرکان ،اهل کتاب ،منافقلان و
حتی مسلمانان با امام عصر

براساس روایات رسلیده بله دسلت ملا ،کمتلر شلناخته شلده اسلت.

البته الزم به ذکر است که بشارتها ،نشانهها و دالیل متقن در زمان ظهور آخرین پیامبر الهلی در

صدر اسالم نیز دیده میشد ولی با این وجود مخالفتهلای بسلیاری هملراه بلا خشلونت و عنلاد در
مقابل آن حضرت هم وجود داشت.

در این مقاله سعی شده با استناد به قرآن کریم و روایلات مصلادر متقلدم امامیله مخلالفین املام

زمان

و دالیل این مخالفتها را بشناسیم.

بللا توجلله بلله کثللرت روایللت نقللل شللده مبنللی بللر لللزوم شللناخت امللام(ابن بابویلله4842 ،ق :ج،5

 ،)445الزم اس للت کللله وی را بشناسلللیم و در پیلللروی و همراه للی وی و دشلللمنی بلللا مخالفلللانش،

آ گاهیهای فردی و اجتماعی خود را افزایش دهیم.

شللناخت مخالفللان او و دالیللل ایللن مخالفتهللا ،غیللر از آنکلله باعللم بللرون رفللت خللود از ایللن

انحراف است ،می تواند به ما کملک کنلد کله دشلمنان را از جهلت اعتقلادی تضلعیف نملائیم و در
کنار دوستی و پیلروی از خانلدان رسلالت ،دشلمنی بلا دشلمنان آنلان را بلا بصلیرت و دانلایی هملراه

سازیم و بصیرت دینی آحاد جامعه را افزایش دهیم و بدینوسیله گلامی در جهلت برپلایی جامعله

عدل جهانی با کمترین آسیبها در زمان تشکیل آن برداریم.
مخالفان امام زمان

برای آن که دستهبندی مناسبی از دالیل مخالفلت بلا املام زملان

الزم است مخالفان ایشان را در گروههای خاصی طبقهبندی نمود.
روشن است که مخالفت با امام زمان

در زملان ظهلور ارائله شلود

از مخالفت با پیامبر اسالم

جلدا نیسلت؛ چلرا کله

دین خاتم و دین وصی آخر ایشان ،یلک دیلن اسلت .اگرچله کله ممکلن اسلت دالیلل مخالفلت بلا

دین در برخی موارد متفاوت باشد؛ اما منشأ اصلی آن یکی است .شاید تلقلی برخلی ایلن باشلد کله
دیللن جدیللدی اسللت .در برخللی روایللات بللدین مطلللب تصللریح شللده اسللت کلله

دیللن امللام زمللان

مردم تصور می کنند دین جدیدی آمدهاست.

در حالی که دین یکی بیش نیست و تمام آنچه بر دین خاتماالنبیاء

خاتماالوص لیاء

دو(پیللامبر
کرد.

نیللز حللاکم اسللت .تمللام موافقتهللا و مخالفتهللا و انگیزههایشللان بللرای هللر

و امللام زمللان

مخالفلان پیلامبر

حاکم بوده بلر دیلن

) یکللی اسللت و تفللاوتی نمی کنللد .بلله اینترتیللب بللا شللناختی کلله از

در دسلت میباشلد برخلی مخالفلان املام زملان

را نیلز میتلوان شناسلایی

شیطان

مهمترین دشمن انسان و انسانیت و به تبع آن ،امام زمان
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و اسالم ،ابلیی است(یوسلف:

 .)2وی اگرچه بهطور مستقیم تسلطی بر انسانها ندارد؛ اما با فریبکاری ،آنها را بله املور ناپسلند
تشویق می کند یا بلا ایجلاد دشلمنی و نلزا بلین ملردم آنهلا را گملراه میسلازد ،یلا بلین آنهلا اخلتالف

میاندازد .یکی از راههای دشمنی شیطان ،ایجاد اختالف و کینه بین مردم از طریق القای گفتلار
نادرست و خصمانه یا دروی و غیبت میباشد .شیطان به عنوان ول ّلی غیرمؤمنلان و دشلمن ملردم
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نامیلده شلده اسللت .موجلودی کلله بلین مللردم فتنلهانگیللزی می کنلد و ناپاکیهللا را آشلکار می کنللد و

موجب دوری ما از بهشت میشود .پنهانکاری شلیطان یکلی از ویژگیهلای شلیطان اسلت کله در
قرآن به آن پرداخته شده است.

آیاتی از قرآن اشاره می کند که بله اجلازۀ الهلی ،شلیطان تلا روز مشخصلی مهللت دارد تلا از نسلل

آدم ،جز اندکی را لجلام گمراهلی بزنلد تلا هلر کله از او تبعیلت کنلد را بله جهلنم بکشلاند(حجر83 :؛

ص .)37 :شللیطان قللادر خواهللد بللود هر کلله را بتوانللد بللا آواز و صللدایش بلله باطللل برانگیزانللد و بللا
نیروه للای س للواره و پی للادۀ خ للود ،آن للان را جل للب نمای للد و در ام للوال و فرزندانش للان ش للریک ش للود و
ً
وعدههای دروغین دهد که وعدههای شیطان تماما گمراهکننده است(اسراء.)64 :
اما شیطان از روز اول میدانسته که دسلت او بلر بخشلی از بنلدگان مخللد خلدا بسلته اسلت و
بنللدگان مخلللد خداونللد هسللتند و بنللابراین

نمیتوانللد آنهللا را گمللراه کنللد .ائم لۀ معصللومین

روش دشللمنی شللیطان بللر فریللب آنللان متمرکللز نیسللت؛ بلکلله مکرهللای وی تنهللا بللرای دوسللتان

اهلبیت

است.

در دوران ظهللور ،شللیطان کلله بسللیاری از راههللای دشللمنی خللود را بسللته میبینللد ،تمللام تللالش
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خود را در دشمنی میکند و ابزارهای خود برای گسلترش قتلل و ظللم و بیعلدالتی در میلان ملردم

به کار می گیرد.

بنللابر روایللت رسللیده ،وقللت معلللوم بللرای شللیطان ،پللی از ظهللور امللام زمللان

حضرت پیشانی او را می گیرند و گردنش را میزنندگ

اسللت کلله آن

َ َ َ
اَّ َ ا َِإ َذا َب َة َالع ُ
اَّ َ الا َ َ
الان یف َم ئسالج ِ ئال ُ َوِال ِ َو َج َ
اك َق ِ َ
اك أ ئَ َو َ ُه إ َیل ی ئوم ی ئب َة ُع ِِی ِه َق ِ َ
الاء
ِإ ّن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ئ
َ َ ئ
َ َ َ ئ َ َ ُ ُ
َّ ُ
َ ُ
َ ُ ُ َ
اص الی ِت ِه
ِإ ئب ُِالی ُس َحالالیت ئجییال َالو َبال َنی ی ی ال ِه كالالىل ُر َبتی ال ِه ِیقالالول ی الا َو یُالاله ِمال ئالن هالالنا الی ال ئو ِم ِیأخالالن ِب ِ
َ ئ ُ ُ َُ ُ َ َ َ ئ ُ ئَ ئ ئَ ئ ُ
وم(كیاش1714 ،قق جُ)616 ،6
ِیض ِر ك قه ِن ِلك یوم الوق ِا ااةُ ِ

دجال

یکی از مخالفان دوران ظهور امام زمان

ً
بنابه اخباری کله عملدتا از مصلادر غیرشلیعه نقلل

شده ،موجودی به نام دجال است .یکی از این روایات شیعی ،حدیثی است که صدوق در کتاب

کجالالدین از امام علی

نقل کرده است (ابن بابویه4822 ،ق :ج.)572 ،5

دجلال را نمیتلوان جزئلی از جریلان علادی مخلالف املام زملان

دانسلت و در طبقله عملومی

جامعه ردهبندی کرد .برخی از اخبار ،اشارههایی بر توانمندی غیرعادی دجال دارنلد؛ قلدرتی کله

بلا قلدرتهای عللادی روزگلار ظهلور قابللل انطبلاق نیسلت .همچنللین نمیتلوان آن را از انسللانهای

معمولی دانست؛ اما عمدۀ این اخبار غیرقابلل اسلتناد بلوده و در مصلادر معتبلر شلیعه یافلت نملی-

شود.

مرحوم عالمه سیدمحمد صدر در جللد سلوم موسبوعة االمبا الجدبدی

بلا عنلوان «تلاریخ ال یبلة

الکبللری» بحللم مفصلللی را بلله بررس لی دجللال اختصللاص داده اسللت؛ وی معتقللد اسللت کلله اخبللار
ّ
دجال مبتال به دو اشکال جدی هستند .اول ضعف سندی ،دوم داللت بر ایجاد معجزات مضلله
که به لحا قوانین کالمی محال است که خداوند سبحان قدرت خرق علادت و اظهلار معجلزه را
ً
به افراد گمراه و گمراه کننده واگشار کنلد .ایشلان احتملالی را بیلان ملیکنلد کله دجلال الزاملا انسلان

نیست .بلا توجله بله برخلی احادیلم کله بیلان ملیکنلد ذللک املر ،...دجلال چیلزی اسلت ...یعنلی

دجال یک فرهنا است.
سفیانی

خروج و قیام سفیانی قبل از ظهور امام زمان

است .این فتنه بلا ظهلور املام ادامله داشلته و

براساس روایات ،پی از جناهای مهم و طوالنی لشکر وی نابود میشود.

بعد از قیام امام زمان

و جمع شدن یاران ایشان ،درگیری اصلی با سصاه سفیانی در منطقلۀ

َبیللداء صللورت می گیللرد و بلله شکسللت سللصاه سللفیانی میانجامللد .در ای لن جری لان ،تنهللا سللفیانی

مخللالف امللام زمللان

نخواهللد بللود .در مدینلله نیللز بخشللی از قللریش بلله جنللا بللا ایشللان روی

میآورنللد .نبللرد دیگللری بللین سللصاه امللام زمللان و سللصاه سللفیانی در نزدیکللی کوفلله نقللل شللده
ً
است(ابن أبی زینب4842 ،ق )874 :که به شکست سصاه سفیانی میانجاملد .سلفیانی مجلددا بلا
تشویق اطرافیان شورش می کند و سرانجام به دست امام زمان

نابود می گردد.

مخالفان غیرمسلمان امام زمان

مخالفان غیرمسلمان آن حضلرت را میتلوان در سله دسلته تقسلیم نملود :کلافران ،یهودیلان و

مشرکان.
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در روایتی امر سفیانی و قبل از ظهور امام بودن وی از حتمیات شمرده شده است.

َ
َ
َُئ َ
َ َ ُ
َ
َ
ئ ئَ
َك ئن َك ئبال ِ ئ َ
اا ُِ ِك ئب ِالن أ ئكال َنی قالالق ئ ُالا ِك ئ ال َ أ ِیب َج ئةفالر ِ َجال َ ى ِذ ال ُ القالا ِ ِ ؟ع؟ ِقُ ُالا ل ُاله
َّ ُ َ ئ ئ ُ َّ
َ ُ َّ
ََ َ َ
َئ ُ َ ئ ُ َ َ ً َ َ ُ َ ئ
َ َ
الوم الال ِالنی بالال
الاجة و ی ال
الون ُسالالفی ِاىن ِقالالال َو ِ
أرجالالو أن ی الالون كال ِ
اك ِإَالاله ِملالالن ااحتال ِ
ِم ئ ُه(ابن أیب ز ینب1793 ،قق ُ)741
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کافران

مشخد است که کافران بهطور عام با دین خلدا دشلمنی می کننلد و بلر هملین مبنلا بلا پیلامبر

اکرم

در صدر اسالم و با امام زمان

در زمان ظهور به مخالفت میپردازند.

بر طبق آیات قرآن کریم ،خداوند کافران را دشمن خود و دشمن دوستان خود معرفی نموده و

تأ کید کرده که از دوستی با آنان پرهیز نمایید:

َ َّ
َ َّ ُ َ ُ ّ َ َ ُ َّ ُ ئ َ ئ َ ُ ئ ُ َ َ ئ ئ َ َّ
یا أ َیا ال ِنی َن َآم ُ وا تت ِلنوا ك ِوی و ك و أو ْلیاء تُقون ِإل ِا ِب
الاا َوِ ِ
جاء ُ ئ ِم َن ئ َ
َ
احل ِق (ممتحنهق )1؛
اى کسللانی کلله ایمللان آوردهای لدگ دشللمن مللن و دشللمن خللود را دوسللت مگیری لد ،و بللا وجللود
کفرورزیدن ایشان به دین حق ،با آنان ابراز دوستی مکنید.
َ ََ
َو قال ئ ف ُالر وا ِِبالا

کافران میخواهند نور خداوند را با سخنان خویش خاموش کنند و برای رسلیدن بله مقصلود از

هیچ امری فروگشار نمی کنند:

ژپوهشاهیمهدوی
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ئ َ ُ َّ َ
ُ َ
َّ ُ َ َ َ
َئ
یر ی الالالالالال َ
ون أ ئن ی ئا ِف ُئ الالالالالالوا َُ الالالالال َ
الور ُه َول الالالالال ئالو الالالالال ِالر َه
اك ِإ أ ئن ی الالالالالال ُِت َ الالالالال
اك ِب الالالالالالأِ َو ِاه ِه ئ َو ی الالالالالالأیب
الور ِ
ِ
ئال َ ِاِ ُر َ
ون (تودهق)76؛
میخواهند نور خدا را با سخنان خویش خاموش کنند ،ولی خداوند نمیگشارد تا نور خلود را
کامل کند هرچند کافران را خوش نیاید.

کللافران در طللول تللاریخ بللا هملۀ معللارف توحیللدی مخالفللت داشللته و دشللمنی خللود را بللا دیللن و

اعتقاد به آفریدگار یکتا و روز جزا بروز دادهاند و در زمان ظهلور نیلز بلر هملان مبنلا بلا املام زملان
به مخالفت برمیخیزند.

یهود

یهلود نیللز در ابتلدای ظهللور از جملله مخالفللان عملده امللام زملان

محسللوب میشلوند و تمللام

بلله کار میبندنللد امللا پللی از پیللروزی امللام

سللعی خللود را بللرای جلللوگیری از پیللروزی امللام زمللان
ً
زمللان و تسلللط ایشللان عمللال بعللد از مللدتی کلله جزیلله میپردازنللد ،بللهطور کلللی از بللین میرونللد و
جایگاهی در اجتما بشری نخواهند داشت.

اگرچلله یهودیللان بللخشی از مللشرکان مللحسوب میشللوند ،امللا همللانطور کلله در طللول تللاریخ و

مست للند بلله آی للات ق للرآن مطللرآ بللوده ،یهللود بللارزترین و عنللودترین دشللمن نسللبت بلله مؤمنللان
ً
میباشد(مائده .)35 :یقینا سرسخت ترین ملردم در کینله و دشلمنی نسلبت بله مؤمنلان ،یهلود و
مشرکان میباشند .آنان همواره در زمین برای فساد می کوشند و خداونلد آتلش جناهلایی را کله

به راه میاندازند خاموش میسازد و بلین آنهلا کینله و دشلمنی میاندازد(مائلده .)64 :خداونلد در

قرآن خطاب به مؤمنان میفرماید که یهود(و نصاری) را دوست و ولی خلود انتخلاب نکنیلد .ا گلر

آنها را دوست و سرپرست خود کنید شما هم دور از اسالم خواهید بود(مائده.)24 :

آنان چون انبیا را مانعی برای رسیدن به اهداف خود میدانستند ،همواره قصلد نلابودی آنلان

را داشللتند .دربللارۀ پیامبرکشللی یهللود آمللده اسللت(بقره )64 :کلله آنهللا بسللیاری از پیللامبران را ب للا

روشهای گوناگون از قبیل سربریدن 1،زنده در چاه انداختن 2،در دیا جوشانیدن 3،سوزاندن

4

و ...اذیت کردند و یا کشتند و غیر از آن ،واسلطۀ کشلتن بسلیاری از پیلامبران بله املر پادشلاهان و
به دست کفار و مشرکان گردیدند(نساء.)422-424:

آنهللا از والدت پیللامبر آخرالزمللان در منطقلۀ حجللاز اطللال داشللتند ،لللشا برخللی از آنهللا از بللدو تولللد

پیامبراسالم

 ،مترصد فرصتی برای نابودی ایشان بودند .بعلد از بعثلت نیلز از هلر روشلی بلرای

دشللمنی و مخالفللت اسللتفاده کردنللد و ایللن دشللمنی آنللان تللا زمللان ظهللور آخللرین وصللی ایشللان نیللز

استمرار خواهد داشت.
مشرکان

انگیزههللا و پایگاههللای اجتمللاعی خللود و زمینللههای فکللری کلله در طللول تللاریخ داشللتهاند ،طیللف
گسللتردهای از مخالفللان امللام زمللان

را تشللکیل میدهنللد کلله البتلله در همللین بللازۀ گسللترده،

روشهللای مخالفللت و عمللق آن ،متنللو تر بللوده و امللام زمللان

نیللز در قبللال آنهللا از امکانللات و

سازوکارهای متفاوتی بهره جسته و با هر گروه به روش خاصی به مبارزه خواهند پرداخت.

سایر مشرکان نیز بهواسطۀ مبانی فکری و سوابق اعتقادی خود در زمان ظهور به مخالفلت بلا

امللام زمللان

میپردازنللد امللا بهواسللطۀ قللدرت فائقلله و دالیللل و بللراهین قللاطع امللام زمللان

پیروی حضرت مسیح

 .1حضرت یحیی؟ع؟.
 .2حضرت یوسف؟ع؟.
 .٣جرجیی پیامبر؟ع؟.
 .1حضرت ابراهیم؟ع؟.

به تدری ضعیف گردیده ،نابود میشوند.

و

مخالفت با منجی در زمان ظهور در اندیشه امامیه

گللروه دیگللر مخالفللان غیرمسلللمان شللامل مشللرکان هسللتند(مائده .)35 :مشللرکان متناسللب بللا
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مخالفان مسلمان امام زمان

مخالفللان مسلللمان آن حضللرت را میتللوان در سلله دسللته تقسللیم نمللود :منافقللان ،دینللداران

بیبصیرت ،دنیاطلبان و عافیتجویان و قدرتطلبان.
منافقان

در رابط ل لله ب ل للا مخ ل للالفین آن حض ل للرت از ب ل للین مس ل لللمانان هم ل للانطور ک ل لله در دوران بعث ل للت

پیامبراسللالم

و اسللتقرار حکومللت نبللوی هللم در آیللات بسللیاری بلله آن اشللاره شللده اسللت ،از
منافقین میباشند .اگرچه منلافقین را از

مهمترین گروههای اصلی مخالف اسالم و امام زمان
ً
حقیقتا نمیتوان جزء مسلمانان دانست؛ اما بهناچار در طبقهبندی عمومی به دلیل آن که اسلالم
آوردن ظللاهری منللافقین مبنللای فقه للی اسللالم میباشللد آن للان را در گللروه مسلللمانان ق للرار داده و
مخالفت منافقان بلا پیلامبر

این گروه طبقهبندی میشوند.

در صلدر اسلالم و مخالفتشلان بلا املام زملان

در زملان ظهلور در

دینداران بیبصیرت

ژپوهشاهیمهدوی
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گروه عمدۀ دیگر مخالفلان آن حضلرت در زملان ظهلور از میلان مسللمانان را میتلوان دینلداران

بیبصیرتی دانست که چه بسلا اهلل راز و نیلاز و نملاز و عبلادت میباشلند ،املا بلا ظهلور املام زملان
بهدلیل برداشتی که از ظواهر اسالم دارند و مشی و سیرۀ امام زمان

با آن م لایرت دارد بله

مخالفت با ایشان میپردازند .این گلروه هلم میتوانلد بخلش بزرگلی از علملا و ملردم اهللتسلنن را

شامل شود و هم میتواند بخشی از علمای شیعه و پیروان آنها را دربرگیرد .در قلرآن نیلز اشلارهای
بللدین افللراد شللده اسللت(فرقان .)84-87 :شللاید بتللوان گفللت یکللی از سللختترین مبللارزات امللام

زمان

پی از گروه منافقان با این گروه باشد.

دنیاطلبان ،عافیتجویان و قدرتطلبان

گروه دیگری از میان مسلمانان مخالف امام زمان

استقرار حکومت عادالنۀ املام زملان
قیام امام زمان

عافیتطلبان و رفاهجویانی هسلتند کله

را م لایر منلافع خلود میبیننلد و منلافع ملادی دارنلد کله بلا

و نحوۀ حکومت بعد از ظهور از بین میرود.

این گروه با این که به حقانیت امام آ گاهی دارند ،املا تصورشلان ایناسلت کله میتلوان بله هلر

نحو به صورت شخصی و یا سازمانیافته منافع نامشلرو خلود را در مخالفلت بلا املام زملان

عوامل ایشان حفظ نمایند(ممتحنه.)4 :

یلا

همچنللین برخللی از کسللانی که بلله مخالفللت بللا امللام زمللان

برمیخیزنللد ،کسللانی هسللتند کلله

بللرای خللود جایگللاه مردمللی یللا حکمرانللی ب له دسللت آوردهانللد و در زمللان ظهللور ایللن جایگاههللا را از

دست میدهند و تالش می کنند با نیرنا و فریب و جمع کردن اطرافیلان خلود ،املام زملان

را

در شللرایطی قللرار دهنللد کلله بتواننللد بیشللترین سللهم را از جایگللاه اجتمللاعی خللود حفللظ کننللد .ایللن

چنین افرادی در زملان املام عللی

نیلز بلا عنلوان نلاکثین سلر بله مخالفلت بلا ایشلان برداشلتند و

اولین فتنهها را پی از صدر اسالم ایجاد کردند.

َّ َ ُ َ َ ئ َ َ َ ُ َ َ َ ئ َ َ َ َ َ َ ئ ُ َ َ ئ َ َ ئ َ َ َ َ َ ُ َ َ
الاك ِت ئ ِال ِالإ ّ ُن ئ ِإ ئن
ِإن هالالؤ ِء قال لالالالئوا كالالىل سالاللا ِ ِإمالالار ْ و سأصال ِ مالالا مل أخالالف كالالىل مجال
ئ
َّ
ً
ُ
َ
ئ
ّ
َ
َ َّل ُموا َك َالىل َِی َالال ِ َه َالنا الال َّ أی ئاَ َق َا َالع َِ َو ُ
الام ئ ُ
اا ئس ِالُ ِع َنی َو ِإ َّنالا َطُ ُبالوا َه ِالن ِه الال َیا ح َسال ا ِ َا ئالن
َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َّ ئ ُ
َ
األ ُمال َ َ َ ئ َ َ ُ َ َ َ ئ ُ َ
اك َت َةالالایل َو
أِاءهالالا اك كُی ال ِه ِالالأراِوا رِ
الور كالالىل أِ َب ِارهالالا َو ل ال ئ كُی الالا ال َة َمالالل ِب ِ تالالا ِ ِ
ِ
َ ئ ُ َ ّ َ َّ ئ ُ ُ َ
ّ
َ
َّ َ
اك و ال ِقیام ِِب ِق ِه و ال ةُ ِلس ِته(نجال ةغه ،خا ه ُ)166
ول ِ
ُ[س ِ ر ُس ْول ِه] ِسی َ ْ ر ُس ِ

دالیل مخالفت غیرمسلمانان

ک للافران ،مش للرکان ب للهویژه یه للود هم للانطور ک لله در ط للول ت للاریخ ب لله دش للمنی ب للا دی للن خ للدا

میپرداختهاند در زمان بعثت پیامبر اسالم
با انبیاء و اولیاء الهی سر عناد داشتهاند.

برای استقرار دیلن اسلالم و خداپرسلتی قیلام مینمایلد ایلن

مخالفتها به شکل تام خود تجلی پیلدا می کنلد و تملام گروههلای معانلد بلا اسلالم بله دشلمنی بلا

امام زمان

میپردازند.

نژادپرستی

یکی از تعالیم مهم یهود ،نژادپرستی است بهنحوی که آنان خود را قوم برتر دانسته بسیاری

از محرمللات را بللر خللود مبللا ،دانسللته امللوال غیریهللود را تصللرف کللرده و حللق خللود میداننللد .حتللی

برخی احکام سختگیرانه برای خود وضع کردهاند تا خود را از دیگران جدا کنند .نژادپرستی آنلان

در حللدی اسللت کلله گللویی دو واهۀ یهللود و نژادپرسللتی درهللم آمیختلله اسللت و در تللاریخ مالحظلله

مخالفت با منجی در زمان ظهور در اندیشه امامیه

در زمان ظهور نیز که امام زمان

و در تمام دوران پلی از آن نیلز بله دالیلل مختللف

میشود هرجا نژادپرستی نمود داشته تعالیم یهود مؤثر بوده است.

یهود مدعی نجلات در آخلرت اسلت .نژادپرسلتی یهلود موجلب شلده کله بله نجلات یهودیلان از

دوزخ معتقد باشند و سعادت اخروی را مختصد یهود بدانند در این زمینه آیات و روایاتی آملده
که به ذکر آنها میپردازیم.

یهودیان هرگز خود را اهل آتش(دوزخ) نمیداننلد بلکله می گوینلد چنلد روزی در آن هسلتیم و
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سصی به بهشت میرویم(بقره.)37 :

به هر حال آیه فوق با یک بیان منطقی ،این پندار غلط را ابطال می کند و می گوید این گفتلار

شما از دو حال خارج نیست :یا باید عهد و پیمان خاصی از خلدا در ایلن زمینله گرفتله باشلید ،کله

نگرفتهاید و یا دروی و تهمت به خدا میبندید.
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َ
َ ُ ئ ََ ُ َ
َ َ
الُت أ ََّ ُ ال ئ أ ئو ْل َی ُ
الاء ِ َّك ِمالن ُِون ال َّ الاَ َِ َت َم َّ ُالو ئا ئ
ُق ئل َیأ ُّیا ّال ِن َ
اا ئالو َت إن ُ ن ُ ئ
ین هاِوا إن زك ئم ئ
الُت
ِ
ِ
ِ
ِ
َص ِاِ ِقنی (مجةهق )6؛
بگو اى کسانی که یهودى شدهاید اگر پندارید که شما دوستان خدائید نه ملردم دیگلر پلی
اگر راست میگوئید درخواست مرگ کنید.
ئ
ُئ
ُ
َ
َ
َ
ً
َ
ُ
َ َ ئ َ ُ َّ ئ ُ ئ َ
ئ
ّ
ّ
الُتُ
َ
َ
َ
اك خ ِالصال ِم ئالن ِون ال الاَ ِت َم ُالوا َ
اا ئالوت إ ئن ئ
قل ِإ ئن اَا ل ُ ال ُار اآ ِخال َ ِك ال ِ
ِ
ِ
ِ
َص ِاِ ِق َنی (دقرهق )91؛
بگلو ا گللر در نللزد خلدا سللراى بازپسلین یکسلر بلله شللما اختصلاص دارد نلله دیگللر ملردم پللی اگللر
راست میگوئید آرزوى مرگ کنید.
َ َ َ َُ ئ ُ َ َئ َ َ ُ َ ُ ُئ ُ َ ُئ َ َ َ
َ
و ْإذا ِقیل هل ِآم وا ِِبا أَز ل اك قالوا َؤ ْمن ِِبا أَ ِز ل كُی ا (دقرهق )91؛
و چون به آنلان گفتله شلود بله آنچله خلدا نلازل کلرده ایملان آوریلد ملیگوینلد ملا بله آنچله بلر
خودمان نازل شده ایمان میآوریم.

در دوران ظهور نیز بسیاری از مردم ،نژاد و قومیت خود را برتر از سلایر اقلوام و نژادهلا میداننلد

و ظهور و امامت و فرمانروایی امام زمان

را به دلیل آنکه از نلژاد اسلرائیل نیسلت برنمیتابنلد.

آنللان در تعللالیم دینللی و فرهنگللی خللود پیوسللته تبلیلل ،کردهانللد کلله منجللی آخرالزمللان از قللوم
بنیاسللرائیل اسللت و در نبللرد بللزرگ ،ضللدیهود را شکسللت خواهللد داد .آنللان هللر قللوم دیگللر را قللوم
پست و در خدمت یهود و برای عافیت یهود تلقی می کنند .واضح است کله بلا چنلین اندیشلهای

امللام زمللان

را کلله از فرزنللدان اسللماعیل

و پیللامبر ا کللرم

میباشللد را نلله تنهللا بلله عنللوان

منجی نمی شناسند بلکه در مقابلل منجلی آخرالزملان میشناسلند و بله مخالفلت و مبلارزه بلا املام

زمان

میپردازند.

برتریجویی

در زمان ظهور بسیاری از کسانی که از امتیازات ویژۀ اجتملاعی ،سیاسلی و اقتصلادی برخلوردار

بودهاند برای حفظ برتری خود و جایگاه ویژهای که دارند به مبارزه با امام زمان

میپردازنلد.

آنان با ایجاد سلاختارهای قلدرت و ثلروت و نفلوذ اجتملاعی بلر منلابع دنیلا و دسلترن ملردم تسللط
داشته و هر کدام در حد مقدورات خود بخشی از جوامع را تحت سلطۀ خود می گیرند.

خداوند به یهود میفرماید ای بنیاسرائیل از نعمتهایم که بر شلما ارزانلی داشلتم و از ایلنکله

مللن شللما را بللر جهانی لان (مللردم زمللان خللویش) برتللرى دادم ی لاد کنی لد(بقره ،)42 :امللا یهللود ایللن
برتری را همچنان از آن خود میدانلد .در قلرآن برتلریجلویی یهلود آملده کله در تلورات پیشلگویی

شده.

با ظهور امام زمان

این ساختارهای ظالمان در هم میشکند و خداوند مستضعفین را ائمله

و وارثین زمین قرار میدهلد .بنلابراین گلروه سللطه گر و برتریجلو بلا تملام تلوان بله مقابلله بلا املام

زمان

برمیخیزند.

دشمنی با اسالم

برخی از غیرمسلمانان حتی بدون انگیزههای مادی و از روی لجاجت و کفر بلا اسلالم دشلمنی

ورزیده و تفوق اسالم را تحمل نمی کنند .اینان با توجه بله این کله املام زملان

اسللالم راسللتین را تبلیلل ،می کنللد و شللریعت پیللامبر

امللام زمللان

در زملان ظهلور،

را در دنیللا گسللترش میدهللد بلله مخالفللت بللا

برخاسللته و بللرای جلللوگیری از نفللوذ تعللالیم اسللالمی مبللارزه می کننللد .اینللان حتللی

حاضرند خود صدمه ببینند و نابود شوند اما امام زمان

در بسط معارف اسلالمی موفلق نباشلند

نازل شود تا موفقیت اسالم را نبینند(مائده.)64 :

دالیل مخالفت مسلمانان

انتظار میرود در زمان ظهور امام زملان

مسللمانان بلا اعتقلاد بله موضلو مهلدویت هملراه و

یار ایشان باشند اما با توجه به روایات مختلف چنین برداشت میشود که مخالفتهای بسیاری
با دالیل مختلف با ایشان میشود که در اینجا به بررسی این دالیل پرداخته میشود.

پیروی از صیحه شیطانی

از عالئللم محتللوم پ لیش از ظهللور ،ص لیحه یللا نللدای آسللمانی اسللت و در نام لۀ امللام زمللان

بلله

آخللرین نای لب خللود تصللریح شللده کلله هللر کللی پ لیش از وقللو ص لیحه و خللروج سللفیانی ادعللایی

مشاهده کند ،دروغگو است(ابن بابویه4842 ،ق :ج )246 ،5و این خود دلیلی محکلم اسلت کله
پ لیش از ظهللور ،خللروج سللفیانی و نللدای آسللمانی ّاتفللاق خواهللد افتللاد(ابللن أب لی زینللب4842 ،ق:

.)562

مخالفت با منجی در زمان ظهور در اندیشه امامیه

همانطور که در صلدر اسلالم نیلز کسلانی می گفتنلد ا گلر پیلامبر

راسلت می گویلد علشاب بلر آنهلا

000

در آن روز صدائی از آسمان شنیده میشود که میگوید فالنی پسر فالنی همان املام شماسلت و

نلام او را ذکللر مللیکنللد .آنگللاه شلیطان از زملین همللان صللدائی ملیزنللد کلله در شللب عقبلله بله رسللول

خدا

زد.

شیخ مفید در روایتی از پیامبر اکرم

اینگونه نقل کرده است:

هنگامی که نزدیک خروج قائم

شد ،ندادهندهای از آسمان آواز میدهد و بله ملردم خبلر

به سر رسیدن زمان ستمگران را می گوید و ...این کله خلود را بله مکله برسلانید(شلیخ مفیلد،
4448ق.)573 :

َّ َ َ
در کتللاب تفةببیر قمللی ،در تفسللیر آیلله  44سللوره ق َو ْاسل َلتم ْع َیل ْلو َم ُی َنل ْ َ
لان ق ِریل ٍلب
لاد ال ُمنل ِ
ِ
ِ
لاد ِمللن مکل ٍ

یعنی و گوش فرا ده و منتظر روزى باش که منادى از مکانی نزدیل ندا میدهد ،چنلین آملده کله

علی بن ابراهیم از امام صادق

روایت کرده که فرمود:

منادی ندا می کند به اسم قائم

واسم پدرش ،روزی که میشنوند فریاد را به راستی این

اس للت روز خ للروج(در تفس للیر هم للان آی لله ک لله) صیحه(آسلللمانی و از عالئلللم ظهلللور) ق للائم

است(قمی4474 ،ق :ج.)852 ،5

در کت للاب الغی ببه نعم للانی از ناجیل له عط للار روایل لت ش للده کللله از ام للام محم للدباقر
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میفرمود:

ش للنید ک لله

گوینده آسمانی بانا میزند مهدى فالنی پسر فالنی است و نلام خلود او و پلدرش را ملیبلرد
سصی شیطان هم بانا میزند که فالنی و پیروان او بر حق است یعنلی ملردى از بنلیامیله

بود(ابن ابی زینب4842،ق.)564 :

در کتاب نامبرده از زراره روایت شده که گفت شنیدم امام صادق

میفرمود:

گوینللدهاى از آسللمان بانللا ملیزنللد کلله فالنی(مهللدى) رئلیی شماسللت و علللی و شلیعیان او
رستگارند .من عرفکردم پی بعد از این اعلالن کلی بلا مهلدى ملیجنگلد؟ فرملود :شلیطان

هللم بانللا م لیزنللد فالنللی و پی لروان او رسللتگارند کلله مقصللود مللردى از بنللی امی له م لیباشللد.

عرفکردم چه کسلانی راسلت را از دروی تمیلز ملیدهنلد؟ فرملود :کسلانی کله ایلن موضلو را

قبال روایت کردهاند ،و پیش از اینکله روى دهلد معتقدنلد کله چنلین چیلزى روى ملیدهلد،

میدانند که طرفدار حق و راستگویان خود آنها میباشند (همان).

همچنین در همان کتاب از هشام بن سالم روایت شده:

شلیعیان عقیلده دارنلد کلله دو صللدا شللنیده مللیشللود .کللدام راسللت و کللدام دروی اسللت(یعنی

چگونلله میت لوان راسللت و دروی آن را تشللخید داد؟) امللام صللادق

بلله آن فللرد فرمودنللد

آنچه در این خصوص به ما خبر دادهاند و تو آن را انکار میکنی ،همان راست است(همان:
.)562

در کتاب کجالالدین روایت شده از زراره از امام صادق
ندا میکند منادی به اسم قائم

که فرمود:

 .گفت :پرسیدم خاص اسلت یلا علام؟ فرمود:علام اسلت،

میشنوند هر قومی به زبان خود (ابن بابویه4842 ،ق :ج.)627 ،5

ایللن روایللات حکایللت از ایللن می کن لد کلله مهمتللرین هللدف شللیطان از ایجللاد ایللن صللدا ،ایجللاد

اس للت .مالحظ لله می گ للردد ش للیطان در

تردی للد و ش للک در انس للانها در پی للروی از ام للام زم للان

حساسترین موقعیت دشمنی خود را با دین خدا و امام زمان

بروز میدهد و بلا گملراه نملودن

گروههللای زیللادی از مللردم و ایجللاد تردیللد در درسللتی و صللدق صللیحۀ آسللمانی زمینلله هال کللت و
نابودی بسیاری از مردم جاهل را فراهم میسازد.

اتهام دین جدید

بسیاری از مسلمانان در دوران ظهور ،امام زمان

را متهم می کنند که دین جدید آورده و بلا

شریعت اسالم مخالفت و م ایرت دارد .بسیاری از بدعتها وخرافاتی که سلالها آنلان بله عنلوان
دین و مناسک اسالمی به آن اعتقاد داشتند با ظهور اسالم راستین و منطبق بلا سلیرۀ پیلامبر

وتعالیم واقعی قرآن در هم میریزد به نحوی که امام زملان

را ملتهم می کننلد کله دیلن جدیلد

آورده و تعللالیم امللام م للایر بللا اسللالم اسللت و بسللیاری از مللردم نیللز ایللن ادعللا را بللاور می کننللد و در

زمان

پیراستن اسالم از این آلودگیها و خرافات است(ابن أبی زینب4842 ،ق.)857 :

ابوبصیر گوید:

امللام بللاقر

فرمللود :آن قللائم ،بلله امللرى نللوین و کتللابی تللازه و قضللایی جدیلد قیلام خواهللد

نمللود ،بللر عللرب سللخت گللران اسللت .او را کللارى جللز بللا شمش لیر نیسللت ،توبلله ه لیچ کللی را

نمللیپللشیرد ،و در کللار خللدا از مالمللت ه لیچ شللخد خللردهگی لرى بللا نللدارد(ابن أبللی زینللب،

4862ش :ترجمه غفاری.)853 ،

ابوبصیر از امام صادق

روایت کرده که آن حضرت فرمود:

اسالم به غریبی آشکار شد و همانگونه که شرو شده غریب خواهد گردیلد ،پلی خوشلا بله

مخالفت با منجی در زمان ظهور در اندیشه امامیه

پیروی از دشمنان امام زمان

به مبارزه با امام و پیروان او میپردازند .یکی ازرسالتهای املام

حال غریبان ،عرف کردم :خداوند حال شما را اصال ،فرماید این را براى ملن شلرآ دهیلد،

فرمود :دعوتکننده ما دعوت نوینی را از سر میگیرد ،همانگونه که رسول خدا

فرمود(همان.)446 :

دعلوت

اتهام تأویل در قرآن و استناد به قرآن با تنظیم امام علی

از زمان فوت پیامبر اسالم

تا زمان ظهور ،منافقین و غاصبین والیت ،مردم را از اهلبیت

001

و تعالیم آنها دور نگه داشته و برخالف فرملودۀ پیلامبر

کللردار ائملۀ معصللومین

مفلاهیم قرآنلی را م لایر بلا گفتلار و

معرفلی کردهانللد .بللا ظهللور امللام زمللان

و ایجللاد زمینلۀ روشللن شللدن

مفللاهیم نللاب قللرآن و دسترسللی بلله بطللن قللرآن در سللایۀ علللم امللام و پردهبللرداری از روی حقللایق

قرآن ،عدهای به مخالفت برخاسته و با تکیه به ظواهر قرآن و ک فهمی خلود از معلارف اسلالمی،
امام را به تأویل نادرست از قرآن متهم میسازند و به مقابله با امام میپردازند.
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امام علی

در ضمن سخنی فرمود:

امام زمان

در هنگام ظهور ،قرآن را به هملان کیفیلت کله املام عللی

َ ُّ ُ َّ ئ ُ َ َّ َ ئ َ
ئ
َّ
َ َ
َ ئُ
َ ئ ئ
ون َو األ ئو ِصی ُاء ِم ئن ُول ِ ی قال ُك َم ُ ِ َال ِ ِْل ظ َا ِار ْه
ِإ ّن الق ئ َآن ال ِنی ِك ئ ِ ی یسه ِإ اااا ُر
ئ
ََ َ
ُ
ئ ُ ُ َ ئ ُ َّ َ َ َ
ئ
َ َ ئَ
َ
الاَ َكُیال ِه ِ َت ئج ِالر ی
َوقا َم ئةُوم ِقال َ َة ئ ِإذا ق َام القا ِ ُ ِم ئن ُولال ِ ی یو ِهال ه و حی ِعالل ال
ُّ َ ُ
الس ّ ِبه(ط ریس1147 ،قق ج116 ،1؛ اشةر ى مقی1764 ،شق )661؛
به قرآنی که نزد من است ،جز پاکان و جانشلینان از فرزنلدانم بله آن دسلت نملییابنلد .عملر
پرسید آیا زمان معلومی برای ظاهر کردن آن هست؟ آن امام فرملود :آری ،وقتلی قلائم از
فرزندانم قیام کند ،آن را ظاهر میکند و مردم را به عمل کردن به آن وادار مینماید و سنت
طبق آن جاری میشود.

جملعآورى و ّ
مرتلب

نموده بود میآورد ،که به نظر مردم ،سخت و دشوار است که قرآن را خالف نظم و ترتیب کنونی
ّ
که متعلق به عثمان است ،بیابند ،و از در دشمنی با ایشان در میآیند .امام زمان خیملههلا در
مسجد کوفه نصب نموده مردم را به یاد گرفتن قرآن با تأویل و تفسیر آن امر میکند.
ّ
حبه ّ
عرنی گوید:
امیرالمللؤمنین

فرمللود :گللوئی هللم اکنللون بلله ش لیعیانمان در مسللجد کوفلله مللینگللرم کلله

خیمهها زدهاند و قرآن را بدان گونه که نازل شده است به مردم میآموزند(ابن أبلی زینلب،

4862ش :ترجمه غفاری.)444 ،

جابر از امام محمدباقر

نقل کرده که فرمود:

هرگللاه قللائم آلمحمللد

قی لام کنللد خیمللههللائی نصللب مللیکنللد بللراى کسللانی کلله قللرآن را

همانطور که نازل شده به ملردم تعللیم دهنلد در آن روز ،ایلن مشلکلتلرین کارهاسلت .زیلرا

آن قرآن به عکی قرآن فعلی جمعآورى شده است(ابن أبی زینب4842 ،ق.)542 :

فضیل بن یسار گوید:

شنیدم امام صادق

رسول خدا

میفرمود :قائم

ما چون قیام کند از جهل ملردم شلدیدتر از آنچله

با آن از سوى نادانان جاهلیت روبرو شد برخورد میکنلد ،علرف کلردم :ایلن

چگونلله ممکللن اسللت؟ فرمللود :همانللا رسللول خللدا

در حللالی بلله سللوى مللردم آمللد کلله آنللان

سنا و کلوخ و چوبهاى تراشیده و ّ
مجسلمههلاى چلوبین را ملیپرسلتیدند ،و قلائم

ملا

چللون قی لام کنللد در حللالی بلله سللوى مللردم مللیآی لد کلله جملگللی کتللاب خللدا را علی له او تأوی لل

مللیکننللد و بللر او بللدان احتجللاج مللینماینللد ،سللصی فرمللود :بدانی لد بلله خللدا سللوگند کلله مللوج
دادگسلترى او بلدانگونله کلله گرملا و سلرما نفللوذ ملیکنلد تلا درون خانللههلاى آنلان راه خواهللد

یافت(ابن أبی زینب4862 ،ش :ترجمه غفاری.)444 ،

یکی از مصیبتهایی که بشلر در دوران غیبلت بلا آن مواجله اسلت علالوه بلر علدم دسترسلی بله

امللام حللق کلله راهنمللای راه درسللت اسللت ،مواجلله بللا سوءاسللتفاده از مفللاهیم قرآنللی و تأویلهللای
نادرست از قلرآن اسلت .مهجوریلت از قرآنلی کله بله ترتیلب نلزول و بلا تفسلیر املام عللی

تنظلیم

گردیده است ،موجب گردی ده است که بخش اعظم مفاهیم نلورانی قلرآن در حجلاب قلرار گیلرد و

تنها با ظهور امام زمان
امللام علللی

از محاق خارج خواهد شد.

در نهل البالغلله ،بلله سللیره حکللومتی امللام زمللان

اشللاره نمللوده کلله ایشللان رأی

مردم را بله قلرآن بلاز ملیگردانلد در زملانی کله آنهلا قلرآن را بله رأی و اندیشلۀ خلود مبلدل کلردهانلد.

هنگامی که مردم از قرآن چشم پوشیده و امور را طبق اندیشله نادرسلت خلود پلیش برنلد ،ایشلان

مردم را از به کار بستن اندیشههای نادرسلت ،نهلی ،و بله رجلو بله قلرآن وا ملیدارد تلا بله دسلتور

کتاب خدا رفتار کنند و مخالف آن را دور اندازند(خزاز رازى4474 ،ق.)42 :

آمد که از اسالم جز نام و از قرآن جز نقشی باقی نماند .در این هنگام خداوند بزرگ به او(مهدی)

اجازه میدهد و اسالم را با او آشکار و تجدید میکند.

نکت لۀ دردنللاک ایللن اسللت کلله در زمللان ظه لور ،برخللی در مقابللل نسللخۀ اصللیل قللرآن و تأویللل

راسللتین از کتللاب خللدا قللرار می گیرنللد و بلله مخالفللت امللام زمللان

نادرسللت از قللرآن ،کتللاب خللدا را ابللزاری بللرای مقابللله بللا امللام زمللان

گمراهی و هالکت بسیاری از مردم میشوند.

میپردازنللد .آنللان بللا تأویللل
قللرار میدهنللد و موجللب

جوانی امام

برخللی بلله دلیللل ایللن کلله امللام زمللان

بللا چهللرۀ جللوان ظهللور می کننللد و بلله دلیللل نخللوت و

خودبینی و یا به بهانۀ زمان طوالنی دوران غیبلت ،املام

را تکلشیب می کننلد و بله مخالفلت بلا

ایشللان برمی خیزنللد .بلله نللوعی ایللن مخالفللت ناشللی از غللرور و از دسللت دادن موقعیللت اجتمللاعی و

شللیخوخیت عللدهای از متنفللشین شللکل می گیللرد و بلله بهان لۀ این کلله یللک فللرد جللوان مسللنولیت

مخالفت با منجی در زمان ظهور در اندیشه امامیه

دوازدهمین فرزندم از نظرها پنهلان ملیگلردد و دیلده نملیشلود و زملانی بلر پیلروان ملن خواهلد
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جامعلۀ جهللانی را بلله عهللده بگیللرد کلله شللاید تجربلله و دانللش کللافی نداشللته باشللد و قللدر و منزلللت
بزرگان را نشناسد ،با امام زمان مخالفت می کنند.
ّ
شیخ طوسی قریب هزار سال پیش با ادله عقلی و نقلی طول عمر امام زمان را ثابت نموده
ّ
و تمام اشکاالت مخالفین را پاسخ گفته و جاى شل و شبهه و سخنی براى کسی نگشاشلته اسلت
و پی از ایشان در کتب بسیاری به این موضو پرداخته شده است.
ّ
علی بن أبی حمزه از امام صادق
ا گلر قلائم

روایت کرده که آن حضرت فرمود:

قیلام کنلد حتملا ملردم او را انکلار ملیکننلد ،زیلرا او بله صلورت جلوانی برومنلد بله

سوى ایشان بازمیگردد ،کسی بر عقیده خود نسبت به او پایدار نمیمانلد مگلر آن کلی کله
خداوند در عالم ّذر نخسلتین از او پیملان گرفتله باشلد .در روایلت دیگلرى غیلر از ایلن روایلت

چنین است که آن حضلرت فرملود :و از بزرگتلرین گرفتاریهلا آن اسلت کله صلاحب موعلود

ایشللان بلله چهللره جللوانی بللر آنللان خللروج مللیکنللد در حللالی کلله آنللان مللیپندارنللد کلله او بای لد
پیرمردى کهن سال باشد(ابن أبی زینب4862 ،ش :ترجمه غفاری.)563 ،

یکللی از لجاجتهللای مخللالفین امللام زمللان

حفظ جوانی امام زمان
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نفللی آیللات الهللی و عللاجز دانسللتن خداونللد بللرای

علیرغم عملر طلوالنی ایشلان میباشلد.همه ملیدانیم کله صلریح قلرآن

داستان اصحاب کهف را به عنوان آیات الهی مطرآ کرده و چند جلوان حلدود سیصلد سلال زنلده

بودند و با همان شرایط که به خلواب رفتله بودنلد بیلدار میشلوند .املا مخلالفین املام زملان

یلا

طول عمر ایشان را نفی می کنند و یا انتظار دارند ایشان با چهرۀ پیرمردی کهنسال ظهور نمایند.
همانطور که در حدیم فوق از امام صادق

از مردم از امام زمان

امام زملان

نقل گردید ،دلیل مخالفت و رویگردانی برخلی

جوانی ایشان ذکر گردیده است .امام صلادق

در ایلن حلدیم وضلعیت

را بله صلورت جلوان سلی و دو سلاله ذکلر می کننلد کله بعلد از حلدود  457سلال غیبلت

ص ری و سالهای متمادی غیبت کبلری اتفلاق میافتلد .آنلان کله بله خداونلد و قلدرت الیلزال او
اعتقاد دارند و نشانهها و تمثیلهای قرآن را باور دارند ،هیچ گاه دچار تردید در ملورد سلن و ظلاهر

امام زمان

نخواهند شد و به پیروی امام در زمان ظهور هدایت خواهند شد.

مبارزۀ قهری و قاطع امام

با دشمنان

در زمان ظهور خداوند تسلط و برتری و ابزار مقابله بلا دشلمنان را در اختیلار املام زملان

قلرار

میدهللد بهصللورتی کلله بسللیاری از دشللمنان امللام در جناهللا و مبللارزات قهللری منکللوب و نللابود
میشللوند .بخللش عمللدهای از معانللدین کلله در میللان مسلللمانان و جامعلله فتنلله ایجللاد می کننللد

شناسایی و مجازات میشوند .این سطح از جناها و نابودی معارضین از زمان املام عللی

در

میللان مسلللمانان سللابقه نداشللته و خللود موجللب بللروز دشللمنیهایی می گللردد .کسللانی بلله دالیللل
مختلف از جمله جلوگیری از نابودی پشتوانههای قدرت خود که در صلف دشلمنان قلرار دارنلد یلا
فللرار از مبللارزه و شللرکت در جهللاد و مبللارزات کلله احتمللال کشللته شللدن دارد بلله مخالفللت بللا امللام

زمان

میپردازند و روش مبارزۀ ایشان را تخطنه می کنند.

قضاوت به باطن و اجرای احکام شرعی و دریافت زکات و وجوهات

یکی از روشهایی که املام زملان

بله عنلوان علدالتگسلتر جهلانی مبنلای قضلاوت و داوری

خویش قرار میدهند قضاوت به باطن افراد است ،یعنی وجلود مقلدس ایشلان همچلون حضلرت

داوود

چنانکه در روایت امام صادق

شاهد ندارد .امام صادق

فرمود:

آن زمان که قائم آلمحمد
از مردم ّبینه نخواهد (صفار4474 ،ق :ج.)524 ،4

امام صادق

فرمود:

قیام کند ،مانند حضلرت داوود و سللیمان؟امهع؟ داوری کنلد و

دنیا به پایان نرسد تا این که مردی از ما اهلبیت قیام کند .او مانند داوود و خاندان داوود
داوری میکند و از مردم ّبینه نمیخواهد(قطبالدین راوندى4472 ،ق.)574 :
او مانند آل داوود و سلیمان قضاوت میکند و ب ّینله نملی خواهد(شلیخ مفیلد4448 ،ق :ج،5

.)836

فرمود:

قیام کند ،مانند داوود میان مردم قضاوت میکنلد و نیلاز بله

آن زمان که قائم آل محمد
ب ّینلله و شللاهد نللدارد .خداونللد بلله او الهللام م لیکنللد و او بلله علللم خللدا دادی خللود بلله قضللاوت

میپردازد(ابن أبی زینب4842 ،ق.)848 :

ابان گوید :با امام صادق

در مسجدالحرام بودم .آن حضرت دست مرا گرفت و فرملود :ای

ابللان ...سللصی منللادی بلله فرمللان او نللدا در مللیدهللد :ای لن مهللدی موعللود؟جع؟ اسللت .او ماننللد
داوود و سلیمان قضاوت میکند و ب ّینه نمیطلبد.
امللام زمللان

در اجللرای احکللام الهللی هیچ گونلله مسللامحهای نمی کننللد و محللدودیتی بللرای

اقامۀ عدل و انجام حدود الهی ندارند.

احکللامی کلله در نظللر اول بللا متللون فقهللی موجللود و گللاهی بللا ظللواهر روایللات و سللنت سللازگاری

مخالفت با منجی در زمان ظهور در اندیشه امامیه

امام صادق

میفرماید:

امام صادق

آملده ،حکلم بله بلاطن افلراد ملیکنلد و نیلاز بله گلواه و
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ندارد .قانون ار برادر در عالم ذر ،کشتن شرابخوار ،کشتن فرد بینماز ،اعلدام دروغگلو ،تحلریم

سودگرفتن از مؤمن در معامالت ،نابودی منارههای مساجد و برداشتن سقف مسلاجد از آن جملله

است(طبسی4845 ،ش.)444 :

البته ذکر چند نکته در اینباره ضروری است:

_ اول اینکه برخی از احکام الهی هرچند از سلوی خداونلد پایلهریلزی شلده اسلت ،وللی شلرایط

اعالم و اجلرای آن در زملان ظهلور املام زملان

اجرا می کند؛

فلراهم میشلود و اوسلت کله آن احکلام را اعلالم و

_ دوم اینکله بلا گششلت زملان بهوسلیلۀ زورمنلدان و تحریلف گران ،دگرگونیهلا و تحریفلاتی در

احکام الهی پدید آمده است و امام زمان

پی از ظهور آنها را تصحیح و تعدیل می کند؛

_ سللوم این کلله چللون فقهللا در اسللتنباط حکللم شللرعی ،از یللک سلسللله قواعللد و اصللول بهللره

میجویند ،گاهی حکمی را که استنباط کردهاند با حکم واقلع مطابقلت نلدارد؛ هرچنلد نتیجلۀ آن
اسللتنباط بللرای مجتهللد و مقلللدینش حجللت شللرعی اسللت؛ ولللی در حکومللت امللام زمللان

احکام واقعی را بیان میفرماید؛
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_ چهارم این که برخی از احکلام شلرعی در شلرایطی خلاص و اضلطراری و بلرای تقیله بهصلورت

غیرواقعی اعالم شده است که در روزگار امام زمان

می گردد(طبسی4845 ،ش.)444 :

تقیه برداشلته میشلود و حکلم واقعلی بیلان

به این جهت بسیاری از کسانی که از مساوات و علدالت در مقابلل قلوانین متضلرر میشلوند سلر

به مخالفت بر میدارند .همچنین کسانی که از پرداخلت زکلات و خملی و سلایر وجوهلات شلرعی

خودداری می کردنلد یلا بلا تسللط بلر انفلال از منلافع نامشلرو برخلوردار بودنلد در زملان ظهلور بلرای

اموال و دارائیهای نامشرو خود به دشمنی و مخالفت با امام زمان

میپردازند.

محا کمۀ الت و عزی(جبت و طاغوت)

در احادیم شیعه سر سلسلۀ غاصبین والیت و گمراه کنندگان مردم و تحریف کنندگان در دین

بللا عنللاوین خللاص ذکللر گردیدهانللد .یکللی از ویژگیهللای دوران ظهللور محاکملله و مجللازات ایللن

دشمنان میباشد .دوستداران و فریفتگلان ایلن دو نیلز از جملله مخالفلان املام زملان

بله شلمار

میروند که در زمان مقابله بلا آنهلا برآشلفته میشلوند و بلا هلر ابلزاری کله دارنلد چله در عرصلههای
اجتمللاعی و فرهنگللی و چلله بهصللورت قهللری و نظللامی بلله مبللارزه بللا امللام زمللان
حضرت میپردازند.

و پیللروان آن

سابقۀ ظلم برخی از بنیهاشم

در دوران غیبللت تللاریخ شللاهد فللراز و فللرود اقللوام و حکومتهللا بللوده اسللت و هللر از چنللدگاهی

گروهی بر اریکه قدرت تکیه زدهاند و از خوان قدرت بهرهمند شدهاند .در ایلن میلان بعیلد نیسلت

کلله برخللی از بنیهاشللم نیللز بللهویژه در نزدیکللی زمللان ظهللور صللاحب قللدرت و حکومللت باشللند و

همانطور که در روایات نقل شدهاست مردم با توجه به ستمهایی کله در دورۀ قلدرت بنیهاشلم
دیدهاند از امام زمان

دوری کنند و به مخالفت با ایشان بصردازند.

در زمللان مللا نیللز برخللی از حکللام جللور نظیللر حکللام خللائن اردن هاشللمی خللود را بلله بنیهاشللم

منتسللب می کننللد و در خیانللت بلله مسلللمانان و فلسللطینیان دسللت دوسللتی بلله صهیونیسللتها

میدهند.

حکوملت

در تاریخ نیز فاطمیون مصر ،دیلمیان و صفویان با نام و انتسلاب بله ائمله اطهلار
ً
کردهانلد و بعضلا سلتمهایی کردهانلد کله علوام در زمللان ظهلور بله آنهلا اسلتناد می کننلد .البتله بایللد
توجه داشت که در حدیم به ظلم بنیهاشم اشلاره شلده کله منحصلر بله فرزنلدان و سلادات اوالد

حضللرت فاطملله نمیباشللد و بنیعبللاس و سللایر بخشهللای بنیهاشللم را نیللز شللامل میشللود و
ً
چه بسا در روایت بهدلیل مسائل آن روزگار اشاره به بنیهاشم مستقیما خلفلای ظلالم بنیعبلاس

ذهنی امام زمان

را جزئی از بنیهاشم و ادامهدهندۀ روش ظالمانۀ آنان تصور می کنند.

نتیجهگیری

براساس نتای این تحقیق و با توجه به آیات و روایات مرتبط با موضو  ،مشخد گردید کله

مخالفان امام زمان

در زمان ظهور شامل غیرمسلمانان بهویژه یهودیان ،کفار و مشرکان بوده

و در میان مسلمانان چله در جواملع شلیعی و چله در جواملع اهللسلنت مهمتلرین مخالفلان شلامل

منافقین ،دینداران بیبصیرت ،دنیاطلبان ،عافیتجویان و قدرتطلبان میباشند.
در زیارت جامعله کبیلره فهرسلتی از دشلمنان ائمله اطهلار

گردیده است:

مخالفت با منجی در زمان ظهور در اندیشه امامیه

بودهاند که بسلیاری از ذریلۀ پیلامبر

را بله شلهادت رسلاندهانلد و علوام بلا توجله بله ایلن سلوابق

کله از آنهلا برائلت ملیجلوئیم ذکلر
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اك أ َب ا َما َحیی ُا َك َىل ُم َوا ِت ُ ئ َو َ َحم َّب ِالت ُ ئ َو ِِیال ِن ُ ئ
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األ َِّ ِ ال ِنین ی ك
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ئ
و وِق ِین ِلااك ِت و ر زق ِین شفاكت (مفاتید امنان ،زیارت جامةه یره)؛
بلله سللوى خللدا از دشللمنانتللان بی لزارى مللیجللویم و و نی لز بی لزارى نمللودم از جبللت(اولی) و
ّ
طللاغوت(دومی) و شللیاطین و گللروهشللان ،آن سللتمکننللدگان بلله شللما و منکللران حقتللان و
خللارجشللدگان از والیلتتللان و غصللبکننللدگان میلرا تللان و شلللکننللدگان در حقانیلتتللان و
منحرفشوندگان از حضرتتان و از هر آنچه به غیر شما وارد در دین شده و از دیلن نیسلت
و از هر اطاعت شدهاى جز شما و از رهبرانی که مردم را به آتش دوزخ میخوانند ،پلی خلدا
همیشه پابرجایم بدارد ،تلا کله زنلدهام بلر ملواالت و ّ
محبلت و دیلن شلما و بله اطاعلت از شلما
ّ
موفقم فرماید و شفاعت شما را نصیبم کند.

وجه مشترک مخالفان امام زمان

را میتوان مخالفت آنان با دلیلل اصللی ظهلور کله همانلا

اقامل لۀ ع للدل و مب للارزه ب للا ظل للم میباش للد ،عن للوان ک للرد .در ای للن می للان گروهه للای مختل للف بن للابر
انگیزههللای گونللاگون و متناسللب بللا ریشللههای تللاریخی و عقیللدتی بلله مخالفللت بللا امللام زمللان

میپردازند .نکتۀ قابل توجه این است کله هلر آنچله موجلب مخالفلت و مبلارزه بلا اسلالم و پیلامبر
ا کللرم

ژپوهشاهیمهدوی
سال دهم  ،شماره  ،31زمستان 1433
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گردیللده اسللت ،بللهعنوان دالیللل مخالفللت بللا امللام زمللان

نیللز مطللرآ میباشللد .بللرای

غیرمسلمانان ،نژادپرسلتی ،برتلریجلویی و دشلمنی بلا دیلن اسلالم و پیلامبر اعظلم
دالیل مخالفت ذکر گردید.

مهمتلرین

برخی از مسلمانان نیز بهدلیل پیروی از صیحۀ شلیطانی ،اتهلام دیلن جدیلد ،اتهلام تأویلل در

قرآن و استناد به قرآن با تنظیم امام علی

 ،جوانی امام ،مبارزۀ قهری و قاطع امام زملان

بلا

دشمنان ،قضاوت به باطن و اجرای احکام شرعی ،مبارزه با جبت و طاغوت و سابقۀ ظلم برخلی

از بنیهاشم با امام زمان

مخالفت مینمایند.
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