
 

 مخالفت با منجی در زمان ظهور در اندیشه امامیه
 1انیمهناز محمد

 2یکرباسچ یمحمدمهد
 11/13/1433 پذیرش:  تاریخ    18/8/1433 تاریخ دریافت: 

 چکیده
مورد توجه اندیشمندان و همه پیروان ادیان الهی و بشلری بلوده اسلت. املت اسلالم  ظهور یک منجی همواره
هستند. با این وجود پی از ظهور وی، برخی، با ایشان به ستیزه و مخالفت  ؟جع؟نیز در انتظار ظهور مهدی

گیلرد. قلرآن و مخالفان، دالیلل ایشلان ملورد بررسلی قلرار ملی بندی این خیزند. در این مقاله، ضمن طبقه برمی
گلللروه غیلللر  روایلللات امامیللله، مخالفلللان وی در زملللان ظهلللورش را علللالوه بلللر شلللیطان، دجلللال و سلللفیانی، بللله دو 

کلله شللامل منللافقین، دنیاطلبللان و نادانللان  گللروه مسلللمانان  کفللار و مشللرکان و  کلله شللامل یهودیللان،  مسلللمانان 
جللویی و  تللرین دالیللل مخالفللت غیرمسلللمانان، نژادپرسللتی، برتللری کننللد. مهمیبصللیرت اسللت تقسللیم ملل بی

تلرین دالیلل و یلا بهانله مخالفلت برخلی از  باشلد و همچنلین مهم می ؟ص؟دشمنی با دین اسلالم و پیلامبر اسلالم
گمان به تأویلل نلاروای قلرآن و اسلتناد بله  گمان به آوردن دین جدید،  مسلمانان، پیروی از صیحه شیطانی، 

بلا دشلمنان، قضلاوت بله  ؟ع؟قهری و قاطع املام زملان  ۀ، جوانی امام، مبارز؟ع؟قرآن تنظیم شده توسط علی
کم  .باشد برخی از ظالمان می ۀباطن افراد و با استناد به ادله غیر ظاهری و اجرای احکام شرعی واقعی و محا

کلیدی:   .مخالفان ظهور، ،؟ع؟زمان امامواژگان 

 مقدمه
کله      یکی از مهم ترین اعتقادات امامیه همانند سایر فرق و مشاهب اسلالمی و غیراسلالمی دیگلر 
ۀ الهللی در قللرآن بللرای رسللیدن میللرا  زمللین بلله بنللدگان صللالح خداونللد و غلبلل ی ریشلله در وعللده

کنیل گیری عدالت در زمین دارد، اعتقاد به ظهور یک منجی با نلام و  مشلخد ۀ مستضعفین و فرا
 های آشکار است. و عالمت

                                                        
 (.mhdmahnaz20@yahoo.com)ارشد علوم قرآن و حدیم)نویسنده مسنول( کارشناسی. 1

 (.karbaschi.m@qhu.ac.ir)میدانشگاه قرآن و حد یعلم اتیعضو هاستادیار و . 2
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که پر از ظللم  کند، پی از آن ر نهایت، این خلیفه الهی در زمین، جهان را پر از عدل و داد مید
که در آسمان  .(38:عمران ماند)آل ها و زمین باقی می و ستم شده است و تنها دین اسالم است 

کلله امللام زمللان کنللد. امللا  مللردم جهللان را بلله اسللالم دعللوت میۀ کنللد هملل ظهللور می هنگللامی 
که با وجود ادله آشکار، هم واقعیت آن آورند و حتی برخی به مخالفلت بلا  مردم اسالم نمیۀ است 
کار به جهاد و مبارزه فیزیکی می ایشان می  کشد. پردازند و 

ملللردم در ۀ فرجلللام خلللوش دنیلللا، قاطبللل روشلللن و آثللار پربرکلللت وۀ بللدیهی اسلللت بلللا چنلللین وعلللد
گروه خاضللع خواهنللد بللود پشللتیبانی حرکللت عظللیم قیللام امللام زمللان هللایی  و مخللالفین درحللد 

 معاند محدود خواهند بود.
کللله در اخبلللار از دوران ظهلللور بللله ملللا رسلللیده، مشلللحون از نلللزول برکلللات الهلللی،  گلللزارش هلللایی 

که هر انسلان  گستردگی علم، فراوانی نعمت گسترش عدالت و برخورد قاطع با متعدیان است  ها، 
کلله اعتقللاد راسللخی بلله تحقللق ایللن وعللده  کنللد و آنللان الهللی میۀ انتظار ایللن وعللد منصللفی را چشللم

 نمایند. آن را طلب می دارند، همیشه از خداوند رسیدن زودتر
و عالئم ظهور وی اخبلار فراوانلی در مصلادر فلریقین وارد شلده اسلت؛  درباره قیام امام زمان

وقللایع  امللا در رابطلله بللا وقللایع بعللد از ظهللور ایشللان عللالوه بللر تشللّتت روایللات و خلللط برخللی از آنهللا بللا
 زیادی وجود دارد.ۀ رجعت و قیامت، ابعاد ناشناخت

گرچه ظهور و قیام آن حضرت با اقبال عملوم ملردم و زمینله هلای اجتملاعی و بلا دالیلل آشلکار ا
گروه صورت می کتاب، منافقلان و  گیرد؛ لکن علل مخالفت  های مختلف همچون مشرکان، اهل 

کمتلر شلناخته شلده اسلت. براساس روایات رسلی حتی مسلمانان با امام عصر ده بله دسلت ملا، 
که بشارت ها و دالیل متقن در زمان ظهور آخرین پیامبر الهلی در  ها، نشانه البته الزم به ذکر است 

هلای بسلیاری هملراه بلا خشلونت و عنلاد در  شد ولی با این وجود مخالفت اسالم نیز دیده می صدر
 مقابل آن حضرت هم وجود داشت.

کریم و روایلات مصلادر متقلدم امامیله مخلالفین املام  ده با استناد به قرآندر این مقاله سعی ش
 ها را بشناسیم. و دالیل این مخالفت زمان

کثللرت روایللت نقللل شللده مبنللی بللر لللزوم شللناخت امللام)ابن بابویلله،  ، 5ق: ج4842بللا توجلله بلله 
کلللله وی را بشناسللللیم و در پیللللروی، (445 نش، و همراهلللی وی و دشللللمنی بللللا مخالفللللا الزم اسلللت 

گاهی  های فردی و اجتماعی خود را افزایش دهیم. آ
کلله باعللم بللرون رفللت خللود از ایللن  هللا، غیللر از آن شللناخت مخالفللان او و دالیللل ایللن مخالفت
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کله دشلمنان را از جهلت اعتقلادی تضلعیف نملا انحراف است، می کنلد  کملک  یم و در ئتواند به ما 
نان آنلان را بلا بصلیرت و دانلایی هملراه کنار دوستی و پیلروی از خانلدان رسلالت، دشلمنی بلا دشلم

گلامی در جهلت برپلایی جامعله  سازیم و بصیرت دینی آحاد جامعه را افزایش دهیم و بدین وسیله 
کم  ها در زمان تشکیل آن برداریم. ترین آسیب عدل جهانی با 

 مخالفان امام زمان
ان ظهلور ارائله شلود در زمل بندی مناسبی از دالیل مخالفلت بلا املام زملان که دسته برای آن

گروهالزم است مخالفان ایشان را د  بندی نمود. های خاصی طبقه ر 
که مخالفت با امام زمان کله  از مخالفت با پیامبر اسالم روشن است  جلدا نیسلت؛ چلرا 

کله ممکلن اسلت دالیلل مخالفلت بلا  گرچله  دین خاتم و دین وصی آخر ایشان، یلک دیلن اسلت. ا
کله  اشد؛ اما منشأ اصلی آن یکی است. شاید تلقلی برخلی ایلن دین در برخی موارد متفاوت ب باشلد 

کلله  دیللن امللام زمللان دیللن جدیللدی اسللت. در برخللی روایللات بللدین مطلللب تصللریح شللده اسللت 
 است.  کنند دین جدیدی آمده مردم تصور می

َقالالالاِ ُ  ر  َجِ   ؟ع؟ِإَذا َقالالالاَم الئ مئ
َ
َكالالالا َرُسالالالوُل اِك یالالالَجالالالاَء ِبالالالأ َِ َ َمالالالا  الالالر  ُبالالال یِف  ؟ص؟    مئ

َ
الالالَةِم ِإیَل أ سئ ِ

ُ ّوِ اْلئ
)اردىل، یَجِ    ُ(161، 6ج قق1711  
َقاِ ُ   ُقوُم ی ر  َجِ    الئ مئ

َ
ِ َتا   َجِ  یِبأ  ُ(677قق1793،نبیز ابن أیب ُُُ)ی   َو َقَضاء  َجِ  ی   َو 

حاکم بوده بلر دیلن  االنبیاء چه بر دین خاتم که دین یکی بیش نیست و تمام آن در حالی
شللان بللرای هللر  های هللا و انگیزه هللا و مخالفت نیللز حللاکم اسللت. تمللام موافقت یاءاالوصلل خاتم

کلله از  این کنللد. بلله  ( یکللی اسللت و تفللاوتی نمیو امللام زمللان دو)پیللامبر ترتیللب بللا شللناختی 
تلوان شناسلایی  را نیلز می باشلد برخلی مخالفلان املام زملان در دسلت می مخالفلان پیلامبر

 کرد.

 شیطان
: و اسالم، ابلیی است)یوسلف نسان و انسانیت و به تبع آن، امام زمانترین دشمن ا مهم

گرچه به2 ها ندارد؛ اما با فریبکاری، آنها را بله املور ناپسلند  طور مستقیم تسلطی بر انسان (. وی ا
گملراه می تشویق می سلازد، یلا بلین آنهلا اخلتالف  کند یا بلا ایجلاد دشلمنی و نلزا  بلین ملردم آنهلا را 

گفتلار  یکی از راهاندازد.  می کینه بین مردم از طریق القای  های دشمنی شیطان، ایجاد اختالف و 
باشد. شیطان به عنوان وللّی غیرمؤمنلان و دشلمن ملردم  نادرست و خصمانه یا دروی و غیبت می
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کلله بلین مللردم فتنله کنللد و  هللا را آشلکار می کنلد و ناپاکی انگیللزی می نامیلده شلده اسللت. موجلودی 
کله در  کاری شلیطان یکلی از ویژگی شود. پنهان از بهشت میموجب دوری ما  هلای شلیطان اسلت 

 است.   قرآن به آن پرداخته شده
که بله اجلاز آیاتی از قرآن اشاره می الهلی، شلیطان تلا روز مشخصلی مهللت دارد تلا از نسلل ۀ کند 

کنلد را بله جهلنم بکشلاند کله از او تبعیلت  گمراهلی بزنلد تلا هلر  ؛ 83 :)حجرآدم، جز اندکی را لجلام 
کلله را بتوانللد بللا آواز و صللدایش بلله باطللل برانگیزانللد و بللا  (. شللیطان قللادر خواهللد بللود هر37: ص

خلللود، آنلللان را جللللب نمایلللد و در املللوال و فرزندانشلللان شلللریک شلللود و ۀ نیروهلللای سلللواره و پیلللاد
که وعدههای  وعده گمراههای  دروغین دهد   (.64: کننده است)اسراء شیطان تمامًا 

که دسلت او بلر بخشلی از بنلدگان مخللد خلدا بسلته اسلت و  ن از روز اول میاما شیطا دانسته 
کنللد. ائملل نمی گمللراه  بنللدگان مخلللد خداونللد هسللتند و بنللابراین  معصللومینۀ توانللد آنهللا را 

روش دشللمنی شللیطان بللر فریللب آنللان متمرکللز نیسللت؛ بلکلله مکرهللای وی تنهللا بللرای دوسللتان 
 است.  بیت اهل

کلله بسللیاری از راهدر دوران ظهللور، شللی بینللد، تمللام تللالش  هللای دشللمنی خللود را بسللته می طان 
گسلترش قتلل و ظللم و بیخود را در دشمنی می علدالتی در میلان ملردم  کند و ابزارهای خود برای 

 گیرد. کار میه ب
کلله آن  بنللابر روایللت رسللیده، وقللت معلللوم بللرای شللیطان، پللی از ظهللور امللام زمللان  اسللت 

گردنش را می حضرت پیشانی او را می    زنندگ گیرند و 
َوَ ُه ِإیَل  َئ

َ
ِم یِإّنَ اَك أ ِِ یوئ َةُع  َ الاَن یِف یبئ َ الا  ِإَذا َبَةالَع اُك َقاََِّ َِ َ ا  الِ  َو َجالاَء  ِه َقاََِّ َِ ُ و الِجِ  الئ َمسئ
الال ُِ َبتَ یالالَ  ی نَی ُیالالَو َبالالجیئ ُس َحالالیّتَ یِإبئ َِ یالالِه َكالالىَل ُر ئ الالُه ِمالالنئ َهالالَنا الئ یا َو یالالُقالالوُل یِه  َِ وئ یالالَُ ُخالالُن ِبَ اِصالالیِم 

ئ
ِتِه یأ

َنِلَك یَِ  َِ ِرُ  ُكُ َقُه  وِم یضئ ُُ ةئ َ ِا اائ َوقئ ُم الئ  ُ(616، 6جقق 1714اش، یك)وئ

 دجال
  کله عملدتًا از مصلادر غیرشلیعه نقلل یبنابه اخبار یکی از مخالفان دوران ظهور امام زمان  

کتاب ، حدیثی ایعین روایات شیشده، موجودی به نام دجال است. یکی از ا که صدوق در  ست 
کرده است از امام علی الدین کجال  .(572، 5 ق: ج4822ه، ی)ابن بابو نقل 

دانسلت و در طبقله عملومی  تلوان جزئلی از جریلان علادی مخلالف املام زملان  دجلال را نمی
کرد. برخی از اخبار، اشاره جامعه رده کله  بندی  هایی بر توانمندی غیرعادی دجال دارنلد؛ قلدرتی 
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های  تلوان آن را از انسللان ظهلور قابللل انطبلاق نیسلت. همچنللین نمی                                                                                                                          های عللادی روزگلار تبلا قلدر
-یافلت نملیصلادر معتبلر شلیعه این اخبار غیرقابلل اسلتناد بلوده و در مۀ معمولی دانست؛ اما عمد

 شود.
 بلةیال  خیتلار»بلا عنلوان  یموسبوعة االمبا  الجدبدصدر در جللد سلوم  دمحمدیمرحوم عالمه س

کلله اخبللار  یدجللال اختصللاص داده اسللت؛ و یرا بلله بررسلل یبحللم مفصللل «یالکبللر معتقللد اسللت 
ت مضلّله معجزا جادیدوم داللت بر ا ،یهستند. اول ضعف سند یدجال مبتال به دو اشکال جد

که خداوند سبحان قدرت خرق علادت و اظهلار معجلزه را  یالمک نیکه به لحا  قوان محال است 
گمراه گمراه و  کنلد. به افراد  گشار  کله دجلال الزاملاً  ملی انیلرا ب یاحتملال شلانیا کننده وا انسلان  کنلد 

 یعنلی اسلت... یزیلذللک املر...، دجلال چ کنلد یمل انیلکله ب میلاحاد ی. بلا توجله بله برخلستین
 .فرهنا است کیدجال 

 سفیانی
ن فتنه بلا ظهلور املام ادامله داشلته و یاست. ا ام سفیانی قبل از ظهور امام زمانیخروج و ق

 شود.ینابود م یهای مهم و طوالنی لشکر و براساس روایات، پی از جنا
 ات شمرده شده است.یاز حتم یو قبل از ظهور امام بودن و یانیدر روایتی امر سف

ال الَكنئ َكبئ كئ
َ
الِن أ ِك بئ ُِ َ یِب نَی ِ اائ

َ
الَ  أ الُا ِك ئ ُ  ئ َفالر    َقالاَلق  َقالاِ ِ  َجةئ الُ  الئ ى ِذ ئ َجالَ  الُا َلالُه  ؟ع؟َِ ُئ ُق َِ

نئ 
َ
ُجالالو أ رئ

َ
الالالِن   اىِن یُ الالالوَن ُسالالالفئ یُ الالالوَن َكالالاِجًة َو َ  یأ

َ
ُتالالوِم اّل حئ َ الالالَن اائ الالالُه مَلِ ََّ َقالالاَل َ  َو اِك ِإ َ  ُبالالالّ َ  یَِ

ُه)  ُ(741 قق1793 نب،یز ابن أیبِم ئ
ۀ و جمع شدن یاران ایشان، درگیری اصلی با سصاه سفیانی در منطقل بعد از قیام امام زمان 

ان، تنهللا سللفیانی یللن جریللانجامللد. در ا گیللرد و بلله شکسللت سللصاه سللفیانی می می َبیللداء صللورت 
نخواهللد بللود. در مدینلله نیللز بخشللی از قللریش بلله جنللا بللا ایشللان روی  مخللالف امللام زمللان

کوفلله نقللل شللده  بللرد دیگللری بللین سللصاه امللام زمللانآورنللد. ن می و سللصاه سللفیانی در نزدیکللی 
انجاملد. سلفیانی مجلددًا بلا  که به شکست سصاه سفیانی می (874 ق:4842 نب،یز یابن أباست)

 گردد. نابود می کند و سرانجام به دست امام زمان تشویق اطرافیان شورش می

 مخالفان غیرمسلمان امام زمان
کلافران، یهود  تلوان در سله دسلته یرمسلمان آن حضلرت را میمخالفان غ ان و یلتقسلیم نملود: 

 مشرکان.
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 کافران
کافران به که  کننلد و بلر هملین مبنلا بلا پیلامبر  طور عام با دین خلدا دشلمنی می مشخد است 

کرم  پردازند. در زمان ظهور به مخالفت می و با امام زمان در صدر اسالم ا
کافران را دشمن خود و دشمن دوستان خود معرفی نموده و کریم بر طبق آیات قرآن ، خداوند 

که از دوستی با آنان پرهیز نمایید:  کیدأت  کرده 

 ی
َ
ِن َی ا أ

َ
ِلُنوا َكُ ّوِ یا اّل لْ  یَن آَمُ وا   َتّتَ وئ

َ
ُ  ئ أ ُقوَن ِإلَ یَو َكُ ّوَ ُئ وا ِِبالا ِا اَء ُت َ َفالُر ِ  َو َقال ئ  َِّ َو َ  ئ ِبالاائ

ِق جاَءُ  ئ ِمَن  َ  ؛(1ق )ممتحنهاحلئ
کلله ا کسللانی  د، و بللا وجللود یللریدگ دشللمن مللن و دشللمن خللود را دوسللت مگیللا مللان آوردهیاى 

 .دیآنان ابراز دوستی مکن ن حق، بایشان به دیدن ایکفرورز
کنند و برای رسلیدن بله مقصلود از  خواهند نور خداوند را با سخنان خویش خاموش می کافران

 کنند: هیچ امری فروگشار نمی
نئ یالالالالالالالرِ ی

َ
َواِهِه ئ َو یُ وَن أ ِئ

َ
الالالالالالالوَر اِك ِبالالالالالالالأ َُ ِفُئالالالالالالالوا  نئ یالالالالالالالائ

َ
یَب اُك ِإّ َ أ

ئ
َ الالالالالالالِرَه یالالالالالالالأ الالالالالالالوَرُه َوَلالالالالالالالوئ  َُ ُِتَّ 

وَن  ُر ِِ َ ا  ؛(76ق)تودهالئ
کنند، ولی خداوند نمییخواهند نور خدا را با سخنان خو می گشارد تا نور خلود را  ش خاموش 

کافران را خوش ن کند هرچند   .دیایکامل 
معللارف توحیللدی مخالفللت داشللته و دشللمنی خللود را بللا دیللن و ۀ کللافران در طللول تللاریخ بللا هملل

 هملان مبنلا بلا املام زملان اند و در زمان ظهلور نیلز بلر اعتقاد به آفریدگار یکتا و روز جزا بروز داده
 خیزند. به مخالفت برمی

 یهود
شلوند و تمللام  محسللوب می یهلود نیللز در ابتلدای ظهللور از جملله مخالفللان عملده امللام زملان

بندنللد امللا پللی از پیللروزی امللام  کار می بلله سللعی خللود را بللرای جلللوگیری از پیللروزی امللام زمللان
کلله جزیلله می زمللان کلللی از بللین می پردازنللد، بلله و تسلللط ایشللان عمللاًل بعللد از مللدتی  رونللد و  طور 

 جایگاهی در اجتما  بشری نخواهند داشت.
گرچلله یهودیللان بلللخشی از ملللشرکان کلله در طللول تلللاریخ و  شللوند، امللا همللان ملللحسوب می ا طور 

مستلللند بلله آیلللات قلللرآن مطللرآ بللوده، یهللود بللارزترین و عنللودترین دشللمن نسللبت بلله مؤمنلللان 
کینله و دشلمنی نسلبت بله مؤمنلان، یهلود و  (.35: مائدهباشد) می یقینًا سرسخت ترین ملردم در 

کله  کوشند و خداونلد آتلش جنا میباشند. آنان همواره در زمین برای فساد  مشرکان می هلایی را 
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کینله و دشلمنی می اندازند خاموش می به راه می (. خداونلد در 64: مائلدهاندازد) سازد و بلین آنهلا 
گلر  منان میؤقرآن خطاب به م که یهود)و نصاری( را دوست و ولی خلود انتخلاب نکنیلد. ا فرماید 

کن  .(24: مائدهد بود)یم خواهد شما هم دور از اسالیآنها را دوست و سرپرست خود 
دانستند، همواره قصلد نلابودی آنلان  آنان چون انبیا را مانعی برای رسیدن به اهداف خود می

کللله آنهلللا بسلللیاری از پیلللامبران را بلللا 64: پیامبرکشلللی یهلللود آملللده اسلللت)بقرهۀ را داشلللتند. دربلللار  )
 4سوزاندن 3،جوشانیدن در دیا 2،زنده در چاه انداختن 1،گوناگون از قبیل سربریدنهای  روش

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

حجللاز اطللال  داشللتند، لللشا برخللی از آنهللا از بللدو تولللد ۀ آنهللا از والدت پیللامبر آخرالزمللان در منطقلل
مترصد فرصتی برای نابودی ایشان بودند. بعلد از بعثلت نیلز از هلر روشلی بلرای ، پیامبراسالم 

کردنللد و ایللن دشللمنی آنللان تللا زمللان ظهللور آخللرین وصللی ایشللان نیللز  دشللمنی و مخالفللت اسللتفاده 
 استمرار خواهد داشت.

 مشرکان
مشللرکان متناسللب بللا  (.35 :مائدهگللروه دیگللر مخالفللان غیرمسلللمان شللامل مشللرکان هسللتند)

کلله در طللول تللاریخ داشللته هللای اجتمللاعی خللود و زمینلله هللا و پایگاه انگیزه اند، طیللف  های فکللری 
کللله البتللله در هملللین بلللاز را تشلللکیل می ای از مخالفلللان املللام زملللان گسلللترده گسلللترده، ۀ دهنلللد 

نیللز در قبللال آنهللا از امکانللات و  تر بللوده و امللام زمللان هللای مخالفللت و عمللق آن، متنللو  روش
گروه به روش خاصی به مبارزه خواهند پرداخت.  سازوکارهای متفاوتی  بهره جسته و با هر 

مبانی فکری و سوابق اعتقادی خود در زمان ظهور به مخالفلت بلا ۀ واسط سایر مشرکان نیز به
و  قللدرت فائقلله و دالیللل و بللراهین قللاطع امللام زمللانۀ واسللط پردازنللد امللا به می امللام زمللان

 شوند. گردیده، نابود میبه تدری  ضعیف  پیروی حضرت مسیح

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

 .؟ع؟حضرت ابراهیم. 1
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 مخالفان مسلمان امام زمان
منافقللان، دینلللداران  تقسللیم نمللود:  تللوان در سللله دسللته مخالفللان مسلللمان آن حضللرت را می

 .طلبان و قدرت انیجو تیعاف و اطلبانیدنبصیرت،  بی

 منافقان
کللللله در دوران بعثلللللت  در رابطللللله بلللللا مخلللللالفین آن حضلللللرت از بلللللین مسللللللمانان هملللللان طور 

و اسلللتقرار حکوملللت نبلللوی هلللم در آیلللات بسلللیاری بللله آن اشلللاره شلللده اسلللت، از  راسلللالمپیامب
گروه مهم گرچه منلافقین را از  منافقین می های اصلی مخالف اسالم و امام زمان ترین  باشند. ا

اسلالم  که بندی عمومی به دلیل آن ناچار در طبقه توان جزء مسلمانان دانست؛ اما به حقیقتًا نمی
گلللروه مسللللمانان قلللرار داده و  ی منلللافقین مبنلللای فقهلللی اسلللالم میآوردن ظلللاهر باشلللد آنلللان را در 

در زملان ظهلور در  در صلدر اسلالم و مخالفتشلان بلا املام زملان مخالفت منافقان بلا پیلامبر
گروه طبقه  شوند.  بندی می این 

 بصیرت دینداران بی
تلوان دینلداران  انان را میدیگر مخالفلان آن حضلرت در زملان ظهلور از میلان مسللمۀ گروه عمد

که چه بسلا اهلل راز و نیلاز و نملاز و عبلادت می بی باشلند، املا بلا ظهلور املام زملان  بصیرتی دانست 
که از ظواهر اسالم دارند و مشی و سیر به  با آن م لایرت دارد بله  امام زمانۀ دلیل برداشتی 

گلروه هلم می مخالفت با ایشان می تسلنن را  گلی از علملا و ملردم اهللتوانلد بخلش بزر پردازند. این 
ای  تواند بخشی از علمای شیعه و پیروان آنها را دربرگیرد. در قلرآن نیلز اشلاره شامل شود و هم می

گفللت یکللی از سللخت84-87: بللدین افللراد شللده اسللت)فرقان ترین مبللارزات امللام  (. شللاید بتللوان 
گروه باشد. پی از زمان  گروه منافقان با این 

 طلبان جویان و قدرت تدنیاطلبان، عافی
کله  طلبان و رفاه عافیت از میان مسلمانان مخالف امام زمان گروه دیگری جویانی هسلتند 

کله بلا  را م لایر منلافع خلود می املام زملانۀ استقرار حکومت عادالن بیننلد و منلافع ملادی دارنلد 
 رود. می  حکومت بعد از ظهور از بینۀ و نحو قیام امام زمان
گروه با  گاهی دارند، املا تصورشلان این ایناین  کله می که به حقانیت امام آ تلوان بله هلر  اسلت 

یلا  یافته منافع نامشلرو  خلود را در مخالفلت بلا املام زملان صورت شخصی و یا سازمانه نحو ب
 (.4: عوامل ایشان حفظ نمایند)ممتحنه
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کسللانی کسللانی  برمی که بلله مخالفللت بللا امللام زمللان همچنللین برخللی از  کلله خیزنللد،  هسللتند 
هللا را از  انللد و در زمللان ظهللور ایللن جایگاه آورده  دسللته بللرای خللود جایگللاه مردمللی یللا حکمرانللی بلل

کردن اطرافیلان خلود، املام زملان دهند و تالش می دست می را  کنند با نیرنا و فریب و جمع 
کننللد. ا کلله بتواننللد بیشللترین سللهم را از جایگللاه اجتمللاعی خللود حفللظ  یللن در شللرایطی قللرار دهنللد 

کثین سلر بله مخالفلت بلا ایشلان برداشلتند و  چنین افرادی در زملان املام عللی نیلز بلا عنلوان نلا
کردند. اولین فتنه  ها را پی از صدر اسالم ایجاد 

الالاَلُئوا َاِ   ِإّنَ َهالالُؤَ ِء َقالال ئ َلَ ْ   َكالالىَل َسالاللئ ُ ئ ِإنئ  ِإَمالالاَر الالِإّنَ َِ الالاَكِتُ  ئ  َخالالفئ َكالالىَل مَجَ
َ
الالِ ُ  َمالالا مَلئ أ صئ

َ
 َو َسأ

 َِ ُموا َكالىَل    اَلالِ  یَلَّ
ئ
أ ِع  یَهالَنا الالّ َ ُِ ال سئ ُ َوالاُم اائ َِ َقَاالَع  َئ َئ نَی ا ُبالوا َهالِنِه الالّ ُ َُ الا َط َ النئ ی َو ِإّّنَ ا َحَسال ًا ِاَ

اَءَهالالا َِ
َ
َُ  أ َُ یالالاُك َك َباِرَهالالا َو َلُ الال ئ َك ِئ

َ
ُمالالوِر َكالالىَل أ ُ َِّ األئ وا َر ُِ َرا

َ
الالأ َِ َةَمالالُل ِبِ َتالالاِ  اِك َتَةالالایَل یِه   َو َ الالا الئ

ِ  َرُسوْلِه  ِق  َ ْ  َرُسوِل اِك ی[ ِس  ]ُسّ َ ِتهیَو الئ ُُ ِلُسّ َ ةئ ِه َو الّ َ ّقِ  ُ(166خا ه  ،ال ةغه نج) اُم ِِبَ

 دالیل مخالفت غیرمسلمانان
کللله در طلللول تلللاریخ بللله دشلللمنی بلللا دیلللن خلللدا  ویژه یهلللود هملللان کلللافران، مشلللرکان بللله طور 

و در تمام دوران پلی از آن نیلز بله دالیلل مختللف  اسالم اند در زمان بعثت پیامبر پرداخته می
 اند. با انبیاء و اولیاء الهی سر عناد داشته
که امام زمان نمایلد ایلن  برای استقرار دیلن اسلالم و خداپرسلتی قیلام می در زمان ظهور نیز 

گروه ها به شکل تام خود تجلی پیلدا می مخالفت نی بلا هلای معانلد بلا اسلالم بله دشلم کنلد و تملام 
 پردازند. می امام زمان

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

کللرده و حللق خللود می داننللد. حتللی  از محرمللات را بللر خللود مبللا، دانسللته امللوال غیریهللود را تصللرف 
کرده کنند. اند تا خود ر برخی احکام سختگیرانه برای خود وضع  نژادپرستی آنلان ا از دیگران جدا 

گللویی کلله  اسللت و در تللاریخ مالحظلله   هللم آمیختلله  یهللود و نژادپرسللتی درۀ دو واه در حللدی اسللت 
 است.  ثر بودهؤشود هرجا نژادپرستی نمود داشته تعالیم یهود م می

کله بله نجلات یهودیلان از  نژادپرسلتی یهلود موجلب شلده یهود مدعی نجلات در آخلرت اسلت.
معتقد باشند و سعادت اخروی را مختصد یهود بدانند در این زمینه آیات و روایاتی آملده  دوزخ
 پردازیم. آنها می ذکرکه به 

گوینلد چنلد روزی در آن هسلتیم و  داننلد بلکله می یهودیان هرگز خود را اهل آتش)دوزخ( نمی



اره 
شم

م ، 
 ده

سال
31

ان 
مست

،  ز
143

3
 

 

 

001 
 
 

ژپو
هش مهدیاه

وی

 (.37: )بقرهرویم سصی به بهشت می
گفتلار  کند و می این پندار غلط را ابطال میبه هر حال آیه فوق با یک بیان منطقی،  گوید این 

گرفتله باشلیدشما از دو حال خارج نیست: یا باید ع کله  ،هد و پیمان خاصی از خلدا در ایلن زمینله 
 .بندید میبه خدا  تهمت اید و یا دروی و نگرفته

ُ نالُُتئ  ُقلئ  َت ِإن  الوئ الُوائ اائ َتَمّ َ َِ  َِ الا
وِن الّ َ ُِ ْلَیالاُء ِكَِّ ِمالن  وئ

َ
ُ ال ئ أ ََّ

َ
الُُتئ أ وائ ِإن َزَكمئ ُِ ِنیَن َها

َ
ا اّل ّیُ

َ
 َیأ
قِ  ِِ  (؛6)مجةهق نیَصا

که  کسانی  گر پنداریا هودى شدهیبگو اى  که شما دوستان خداید ا گلر پلی ید نه ملردم دیئد 
گر راست می کند درخواست میئگو ا  د.یرگ 

الُُتئ  ُ  ئ َت ِإنئ  الوئ َ الُوا اائ َتَمّ َ َِ  َِ الا
وِن الّ َ ُِ الَ  اِك َخاِلَصالً  ِمالنئ  ِخالَ ُ  ِك ئ اُر اآئ ائ َلُ ُ  الّ َ ََ َ ا  ُقلئ ِإنئ 

قِ  ِِ  (؛91)دقرهق نَی َصا
گللر در نللزد خلدا سللراى بازپسلل گللر یکسلر بلله شللما اختصلاص دارد نلله دین یبگلو ا گللر ملردم پللی ا

کند آرزوى یئگو راست می  .دیمرگ 
ْإَذا قِ  َُ یَو َل َك ِز َئ

ُ
ا أ ْمُن ِِبَ ؤئ َُ َل اُك َقاُلوا  َز َئ

َ
ا أ  (؛91)دقرهق َ ایَل هَلُ ئ آِمُ وا ِِبَ

گفتله شلود بله آن کلرده ا و چون به آنلان  نلد ملا بله آنچله بلر یگو د ملییلملان آوریچله خلدا نلازل 
 .میآور مان مییخودمان نازل شده ا
داننلد  مردم، نژاد و قومیت خود را برتر از سلایر اقلوام و نژادهلا می در دوران ظهور نیز بسیاری از

تابنلد.  که از نلژاد اسلرائیل نیسلت برنمی را به دلیل آن و ظهور و امامت و فرمانروایی امام زمان
کرده آنلللان در کللله منجلللی آخرالزملللان از قلللوم  تعلللالیم دینلللی و فرهنگلللی خلللود پیوسلللته تبلیللل،  انلللد 

آنللان هللر قللوم دیگللر را قللوم  بللرد بللزرگ، ضللدیهود را شکسللت خواهللد داد.اسللرائیل اسللت و در ن بنی
کله بلا چنلین اندیشله پست و در خدمت یهود و برای عافیت یهود تلقی می ای  کنند. واضح است 

کلله از فرزنللدان اسللماعیل امللام زمللان کللرمو  را  باشللد را نلله تنهللا بلله عنللوان  می پیللامبر ا
شناسلند و بله مخالفلت و مبلارزه بلا املام  آخرالزملان میمنجی نمی شناسند بلکه در مقابلل منجلی 

 پردازند. می زمان
 ییجو برتری

که از امتیازات ویژ کسانی  اجتملاعی، سیاسلی و اقتصلادی برخلوردار ۀ در زمان ظهور بسیاری از 
که دارند به مبارزه با امام زمان اند برای حفظ برتری خود و جایگاه ویژه بوده پردازنلد.  می ای 
با ایجاد سلاختارهای قلدرت و ثلروت و نفلوذ اجتملاعی بلر منلابع دنیلا و دسلترن  ملردم تسللط آنان 

کدام در حد مقدورات خود بخشی از جوامع را تحت سلط  گیرند.  خود میۀ داشته و هر 

http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%AA
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که بر شلما ارزانلی داشلتم و از ایها از نعمتیل ئاسرا فرماید ای بنی خداوند به یهود می کله  نیلم 
کنیللبرتللرى دادم )مللردم زمللان خللویش( ان یللهانمللن شللما را بللر ج امللا یهللود ایللن  (،42: )بقرهدیللاد 

 ییشلگویکله در تلورات پ آملده هلودی ییجلو ین برتلرآدر قلر دانلد. چنان از آن خود می برتری را هم
 .شده

شکند و خداوند مستضعفین را ائمله  این ساختارهای ظالمان در هم می با ظهور امام زمان
گلروه سللطه می و وارثین زمین قرار جلو بلا تملام تلوان بله مقابلله بلا املام  گر و برتری دهلد. بنلابراین 

 خیزند. برمی زمان
 دشمنی با اسالم

کفر بلا اسلالم دشلمنی های  برخی از غیرمسلمانان حتی بدون انگیزه مادی و از روی لجاجت و 
 ،در زملان ظهلور انکله املام زمل کنند. اینان با توجه بله این ورزیده و تفوق اسالم را تحمل نمی

گسللترش می کنللد و شللریعت پیللامبر اسللالم راسللتین را تبلیلل، می دهللد بلله مخالفللت بللا  را در دنیللا 
کننللد. اینللان حتللی  برخاسللته و بللرای جلللوگیری از نفللوذ تعللالیم اسللالمی مبللارزه می امللام زمللان

ق نباشلند در بسط معارف اسلالمی موفل حاضرند خود صدمه ببینند و نابود شوند اما امام زمان
کسلانی می همان که در صلدر اسلالم نیلز  گلر پیلامبر طور  گویلد علشاب بلر آنهلا  راسلت می گفتنلد ا

 .(64: )مائدهنازل شود تا موفقیت اسالم را نبینند

 دالیل مخالفت مسلمانان
مسللمانان بلا اعتقلاد بله موضلو  مهلدویت هملراه و  رود در زمان ظهور امام زملان انتظار می

که مخالفت اما با توجه به روایات مختلف چنین برداشت می یار ایشان باشند های بسیاری  شود 
که در این با دالیل مختلف با ایشان می  شود. جا به بررسی این دالیل پرداخته می شود 

 پیروی از صیحه شیطانی
بلله  امللام زمللانۀ و در ناملل اسللت یآسللمانیللا نللدای  حهیصلل ،از ظهللور شیمحتللوم پلل از عالئللم

کللی پلل حیخللود تصللر بیللنا نیآخللر کلله هللر   ییعللادا یانیو خللروج سللف حهیاز وقللو  صلل شیشللده 
کند، دروغگو است کله  یلیخود دل نیو ا (246 ،5 ج ق:4842 )ابن بابویه،مشاهده  محکلم اسلت 

 ق:4842 نللب،یز یابللن أبلل)اّتفللاق خواهللد افتللاد یآسللمان یو نللدا یانیاز ظهللور، خللروج سللف شیپلل
562). 
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که م می دهیدر آن روز صدائی از آسمان شن د فالنی پسر فالنی همان املام شماسلت و یگو یشود 
کلله در شللب عقبلله بلل ین همللان صللدائی مللیطان از زمللیگللاه شلل کنللد. آن نلام او را ذکللر مللی رسللول ه زنللد 

 زد. خدا
کرم امبریاز پ یتیدر رواشیخ مفید  کرده است نیا ا  :گونه نقل 

خبلر   بله ملردم و دهد یواز ماز آسمان آ یا شد، ندادهنده خروج قائم کیکه نزد یهنگام
، دیلمف خیشل)دیخلود را بله مکله برسلان کله این ...و گوید را میزمان ستمگران  به سر رسیدن

 .(573ق: 4448
کتللاب  َکللاٍن َقِریللٍب  سللوره ق 44در تفسللیر آیلله  ،قمللی تفةببیردر   َواْسللَتِمْع َیللْوَم ُیَنللاِد اْلُمَنللاِد ِمللن ّمَ

گوش فرا ده و منتظر روزى باش کله  که منادى از مکانی نزدیل ندا می یعنی و  دهد، چنلین آملده 
که فرمود: علی بن ابراهیم از امام صادق کرده   روایت 
که می کند به اسم قائم منادی ندا می شنوند فریاد را به راستی این  واسم پدرش، روزی 

کللله( صیحه)آسلللمانی و از عالئلللم ظهلللور( قلللائم  اسلللت روز خلللروج)در تفسلللیر هملللان آیللله 
 .(852 ،5 جق: 4474ی، )قماست

کتلللاب  کللله از املللام محملللدباقر یللله عطلللار روایلللنعملللانی از ناج الغی بببهدر  کللله یشلللن ت شلللده  د 
 فرمود:  یم

بلرد  یزند مهدى فالنی پسر فالنی است و نلام خلود او و پلدرش را مل ینده آسمانی بانا میگو
که فالنی و پ یبانا م طان همیسصی ش ه یلام ز بنلیروان او بر حق است یعنلی ملردى ایزند 

 .(564ق: 4842)ابن ابی زینب،بود
کتاب نامبرده از زراره روا گفت شن شدهت یدر   فرمود:  یم صادق امامدم یکه 

کلله فالنی)مهللدى( رئلل یاى از آسللمان بانللا ملل نللدهیگو ان او یعیی شماسللت و علللی و شللیزنللد 
کلی بلا مهلدى ملیکردم پی بعد از ا رستگارند. من عرف طان یجنگلد؟ فرملود: شل ین اعلالن 

کلله مقصللود مللردى از بنللی امیللزنللد فالنللی و پ یبانللا ملل هللم . باشللد یه مللیللروان او رسللتگارند 
کسلانی راسلت را از دروی تم عرف کله ا یز ملیلکردم چه  کسلانی  ن موضلو  را یلدهنلد؟ فرملود: 
کردهیقبال روا کله چنل نیش از ایاند، و پ ت  دهلد،  یزى روى ملیلن چیکله روى دهلد معتقدنلد 

که طرفدار  یم  .(همان) باشند یان خود آنها میحق و راستگودانند 
کتاب ن در یهمچن  :شدهت یاز هشام بن سالم رواهمان 

کلله دو صللدا شللننللده داریللان عقیعیشلل کللدام دروی اسللت) .شللود ده مللیید  عنی یکللدام راسللت و 
نللد فرمودبلله آن فللرد  امللام صللادق د داد؟( یوان راسللت و دروی آن را تشللختلل یچگونلله م
: همان) کنی، همان راست است یاند و تو آن را انکار م ما خبر دادهه ن خصوص بیآنچه در ا

562). 
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 که فرمود: زراره از امام صادق از شده تیروا نیالد کجال کتاب در
:علام اسلت، فرمود علام؟ ایلخاص اسلت  دمی: پرسگفت. به اسم قائم  یمناد کند یندا م

 .(627 ،5جق: 4842ه، یابن بابو) به زبان خود یهر قوم شنوند یم
تللرین هللدف شللیطان از ایجللاد ایللن صللدا، ایجللاد  کلله مهم دکنلل ایللن روایللات حکایللت از ایللن می

گلللردد شلللیطان در  اسلللت. مالحظللله می ها در پیلللروی از املللام زملللان  تردیلللد و شلللک در انسلللان
گملراه نملودن  بروز می با دین خدا و امام زمان ترین موقعیت دشمنی خود را حساس دهد و بلا 

آسلللمانی زمینللله هالکلللت و ۀ دی از ملللردم و ایجللاد تردیلللد در درسلللتی و صلللدق صللیحهللای زیلللا گروه
 سازد. نابودی بسیاری از مردم جاهل را فراهم می

 اتهام دین جدید
که دین جدید آورده و بلا  را متهم می بسیاری از مسلمانان در دوران ظهور، امام زمان کنند 

که سلال عتشریعت اسالم مخالفت و م ایرت دارد. بسیاری از بد ها آنلان بله عنلوان  ها وخرافاتی 
 پیلامبرۀ دین و مناسک اسالمی به آن اعتقاد داشتند با ظهور اسالم راستین و منطبق بلا سلیر

که امام زملان وتعالیم واقعی قرآن در هم می کله دیلن جدیلد  را ملتهم می ریزد به نحوی  کننلد 
کننللد و در  مللردم نیللز ایللن ادعللا را بللاور می آورده و تعللالیم امللام م للایر بللا اسللالم اسللت و بسللیاری از

های املام  پردازند. یکی ازرسالت به مبارزه با امام و پیروان او می پیروی از دشمنان امام زمان
 .(857ق: 4842، نبیز یابن أب)ها و خرافات است پیراستن اسالم از این آلودگی زمان

گویابوبص  د:یر 
کتللابی تللازه و قضللاینللو فرمللود: آن قللائم، بلله امللرى امللام بللاقر  ام خواهللد یللد قیللی جدین و 

گللران اسللت کللارى جللز بللا شمشلل .نمللود، بللر عللرب سللخت  کللی را یسللت، توبلله هللیر نیاو را  چ 
کللار خللدا از مالمللت هللیپللش نمللی )ابن أبللی زینللب، رى بللا  نللداردیللگ چ شللخد خللردهیرد، و در 

 .(853ترجمه غفاری،  ش:4862
که آن حضیروا ر از امام صادقیابوبص کرده   رت فرمود:ت 

که شرو  شده غر بی آشکار شد و همانیاسالم به غر گردیگونه  د، پلی خوشلا بله یلب خواهد 
کردم: خداوند حال شما را اصال، فرمایحال غر د، یلن را براى ملن شلرآ دهید ایبان، عرف 

که رسول خدا  رد، همانیگ نی را از سر مییکننده ما دعوت نو فرمود: دعوت دعلوت  گونه 
 .(446 همان:فرمود)

 اتهام تأویل در قرآن و استناد به قرآن با تنظیم امام علی
 بیت تا زمان ظهور، منافقین و غاصبین والیت، مردم را از اهل از زمان فوت پیامبر اسالم
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گفتلار و  پیلامبرۀ داشته و برخالف فرملود  و تعالیم آنها دور نگه مفلاهیم قرآنلی را م لایر بلا 
کردهمعرفلل معصللومینۀ کللردار ائملل روشللن شللدن ۀ و ایجللاد زمینلل انللد. بللا ظهللور امللام زمللان ی 

بللرداری از روی حقللایق  و پردهعلللم امللام ۀ مفللاهیم نللاب قللرآن و دسترسللی بلله بطللن قللرآن در سللای
ک  عدهقرآن،  فهمی خلود از معلارف اسلالمی،  ای به مخالفت برخاسته و با تکیه به ظواهر قرآن و 

 پردازند. سازند و به مقابله با امام می م میامام را به تأویل نادرست از قرآن مته
 فرمود: یدر ضمن سخن یعل امام

ِن 
َ
آَن اّل ُق ئ ِ   یِإّنَ الئ وَن یَ    یِك ئ ُر َاّاَ ُ ُه ِإّ َ اائ ِص   ّسُ وئ َ ِ  یَو األئ َااِرْه  یاُء ِمنئ ُولئ ظئ  ِْلِ

َالئ َِ َقاَل ُكَمُ  
َقاَل  َِ وم    ُُ ا  َمةئ َق  َوقئ َة ئ ِإَذا َقاَم الئ الِ  ََ ِهالُ ُه َو ی یاِ ُ ِمنئ ُولئ َُ حیئ وئ ََ َك الا الرِ یالِعالُل الّ َ َتجئ َِ  یِه 

ُ  ِبه َ ّ  ؛(661شق 1764، اشةرى مقی ؛116 ،1 ج قق1147، ط ریس)الّسُ
کان و جانشل یبه قرآن . عملر ابنلدی یاز فرزنلدانم بله آن دسلت نمل نانیکه نزد من است، جز پا

کردن آن هست؟ یبرا یزمان معلوم ایآ دیپرس از  قلائم یوقتل ،یفرملود: آر امامآن  ظاهر 
کردن به آن وادار م را کند و مردم یکند، آن را ظاهر م امیفرزندانم ق و سنت  دینما یبه عمل 

 شود. یم یطبق آن جار
که در هنگام ظهور، قرآن را ب امام زمان کله یلفیهملان  آورى و مرّتلب  جملع املام عللیت 
که ب نموده بود می که قرآن را خالف نظم و ترتت سخنظر مردم، ه آورد،  کنونی یو دشوار است  ب 

هلا در  ملهیخ امام زمان ند.یآ در می ایشانابند، و از در دشمنی با یکه متعّلق به عثمان است، ب
کوفه نصب نموده مردم را ب گرفتن قرآن با تأویه مسجد   کند.  یر آن امر میل و تفسیاد 

گو  د:یحّبه عرنّی 
کنللون بلله شللگللو فرمللود: نیرالمللؤمنیام کوفلله مللییعیئی هللم ا کلله  انمان در مسللجد  نگللرم 
که نازل شده است به مردم می ها زده مهیخ گونه   نلب،یز یآموزند)ابن أبل اند و قرآن را بدان 

 .(444 ،یترجمه غفار ش:4862
که فرمود: امام محمدباقر  جابر از کرده   نقل 

کنللد خیللق محمللد هرگللاه قللائم آل کلله قللرآن را  کنللد بللراى هللائی نصللب مللی مللهیام  کسللانی 
که نازل شده ب همان کارهاسلت. زیتلر ن مشلکلیلم دهنلد در آن روز، ایملردم تعلله طور  را یلن 

 .(542ق: 4842، نبیز یابن أب)آورى شده است عکی قرآن فعلی جمعه آن قرآن ب
گویل بن یفض  د:یسار 

کند از جهل ملردم شلدیما چون ق فرمود: قائم می دم امام صادق یشن آنچله  دتر ازیام 
کلردم: ا ت روبرو شد برخورد مییبا آن از سوى نادانان جاهل رسول خدا  ن یلکنلد، علرف 

کلله آنللان  چگونلله ممکللن اسللت؟ فرمللود: همانللا رسللول خللدا در حللالی بلله سللوى مللردم آمللد 
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کلوخ و چوب ملا  دند، و قلائمیپرسلت ن را ملییهلاى چلوب ده و مجّسلمهیهاى تراش سنا و 
کنللد در حللالی بلله سللوىیللچللون ق کتللاب خللدا را علیللآ مللردم مللی ام  کلله جملگللی  ل یلله او تأویللد 

کلله مللوج یللنللد، سللصی فرمللود: بدانینما کننللد و بللر او بللدان احتجللاج مللی مللی د بلله خللدا سللوگند 
گرملا و سلرما نفللوذ ملی دادگسلترى او بلدان کلله  هلاى آنلان راه خواهللد  کنلد تلا درون خانلله گونله 

 .(444 ،یترجمه غفار ش:4862 نب،یز ی)ابن أبافتی
که بشلر در دوران غیبلت بلا آن مواجله اسلت علالوه بلر علدم دسترسلی بله  ز مصیبتیکی ا هایی 

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

گردی گیلرد و گردیده است، موجب  که بخش اعظم مفاهیم نلورانی قلرآن در حجلاب قلرار  ده است 
 از محاق خارج خواهد شد. تنها با ظهور امام زمان

کلله ایشللاناشللاره  امللام زمللانالبالغلله، بلله سللیره حکللومتی  هلل در ن امللام علللی ی أر نمللوده 
کله آنهلا قلرآن را بله ر ملی مردم را بله قلرآن بلاز کلرده خلودۀ ی و اندیشلأگردانلد در زملانی  . انلد مبلدل 

که مردم از قرآن چشم پوشیده و امور را طبق اندیشله نادرسلت خلود پلیش برنلد، ایشلان  هنگامی 
کار بستن اندیشه  دسلتور بله دارد تلا نادرسلت، نهلی، و بله رجلو  بله قلرآن وا ملیهای  مردم را از به 

 .(42ق: 4474خزاز رازى، )اندازند دور را آن مخالف و کنند رفتار خدا کتاب
ملن خواهلد  روانیلبلر پ یو زملان شلود ینمل دهیلو د گلردد یفرزندم از نظرها پنهلان مل نیوازدهمد

که از اسالم جز نام و از قرآن جز نقش ( یهنگام خداوند بزرگ به او)مهد نینماند. در ا یباق یآمد 
 .کند یم دیدهد و اسالم را با او آشکار و تجد می اجازه

کلله در زمللان ظهللۀ نکتلل اصللیل قللرآن و تأویللل ۀ ور، برخللی در مقابللل نسللخدردنللاک ایللن اسللت 
کتللاب خللدا قللرار می پردازنللد. آنللان بللا تأویللل  می گیرنللد و بلله مخالفللت امللام زمللان راسللتین از 

کتللاب خللدا را ابللزاری بللرای مقابللله بللا امللام زمللان دهنللد و موجللب  قللرار می نادرسللت از قللرآن، 
 شوند. گمراهی و هالکت بسیاری از مردم می

 جوانی امام
کلله امللام زمللانب کننللد و بلله دلیللل نخللوت و  جللوان ظهللور میۀ بللا چهللر رخللی بلله دلیللل ایللن 

کننلد و بله مخالفلت بلا  را تکلشیب می زمان طوالنی دوران غیبلت، املامۀ خودبینی و یا به بهان
خیزنللد. بلله نللوعی ایللن مخالفللت ناشللی از غللرور و از دسللت دادن موقعیللت اجتمللاعی و  ایشللان برمی

کلله یللک فللرد جللوان مسللنولیت  اینۀ گیللرد و بلله بهانلل متنفللشین شللکل میای از  شللیخوخیت عللده
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کللافی نداشللته باشللد و قللدر و منزلللت ۀ جامعلل کلله شللاید تجربلله و دانللش  جهللانی را بلله عهللده بگیللرد 
 کنند. مخالفت می بزرگان را نشناسد، با امام زمان

ثابت نموده  را امام زمانش با ادّله عقلی و نقلی طول عمر یب هزار سال پیخ طوسی قریش
کسی نگشاشلته اسلتیو تمام اشکاالت مخالف گفته و جاى شّل و شبهه و سخنی براى   ن را پاسخ 

کتب بسیاری به این موضو  پرداخته شده است.  و پی از ایشان در 
که آن حضرت فرمود:یروا علّی بن أبی حمزه از امام صادق کرده   ت 

گلر قلائم کنلد حتملا ملردم او را انکلار ملییلق ا را او بله صلورت جلوانی برومنلد بله یلننلد، زک ام 
کسی بر عق شان بازمییسوى ا کله  دار نمییده خود نسبت به او پایگردد،  کلی  مانلد مگلر آن 

گرفتله باشلد. در رواین از او پیخداوند در عالم ذّر نخسلت ت یلن روایلر از ایلگلرى غیت دیلملان 
که آن حضلرت فرملود: و از بزرگیچن گرفتارییتلر ن است  کله صلاحب موعلود هلا آن اسل ن  ت 
کلله آنللان مللی شللان بلله چهللره جللوانی بللر آنللان خللروج مللییا کلله او با کنللد در حللالی  د یللپندارنللد 
کهن سال باشدیپ  .(563 ،یترجمه غفار ش:4862 نب،یز ی)ابن أبرمردى 

نفللی آیللات الهللی و عللاجز دانسللتن خداونللد بللرای  هللای مخللالفین امللام زمللان یکللی از لجاجت
کله صلریح قلرآن  باشلد.همه ملی غم عملر طلوالنی ایشلان میعلیر حفظ جوانی امام زمان دانیم 

کرده و چند جلوان حلدود سیصلد سلال زنلده  کهف را به عنوان آیات الهی مطرآ  داستان اصحاب 
که به خلواب رفتله بودنلد بیلدار می یلا  املا مخلالفین املام زملان شلوند. بودند و با همان شرایط 

کهنسال ظهور نمایند.ۀ ار دارند ایشان با چهرکنند و یا انتظ طول عمر ایشان را نفی می  پیرمردی 
که در حدیم فوق از امام صادق همان گردید، دلیل مخالفت و رویگردانی برخلی  طور  نقل 

گردیده است. امام صلادق از مردم از امام زمان در ایلن حلدیم وضلعیت  جوانی ایشان ذکر 
کله بعلد از حلدود ک را بله صلورت جلوان سلی و دو سلاله ذکلر می امام زملان سلال غیبلت  457ننلد 

کبلری اتفلاق می ص ری و سال کله بله خداونلد و قلدرت الیلزال او  های متمادی غیبت  افتلد. آنلان 
گاه دچار تردید در ملورد سلن و ظلاهر  های قرآن را باور دارند، هیچ ها و تمثیل اعتقاد دارند و نشانه

 ر هدایت خواهند شد.نخواهند شد و به پیروی امام در زمان ظهو امام زمان
 با دشمنان قهری و قاطع امامۀ مبارز

قلرار  در زمان ظهور خداوند تسلط و برتری و ابزار مقابله بلا دشلمنان را در اختیلار املام زملان
کلله بسللیاری از دشللمنان امللام در جنا دهللد به می هللا و مبللارزات قهللری منکللوب و نللابود  صللورتی 
کلله  شللوند. بخللش عمللده می کننللد  در میللان مسلللمانان و جامعلله فتنلله ایجللاد میای از معانللدین 
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در  ها و نابودی معارضین از زمان املام عللی شوند. این سطح از جنا شناسایی و مجازات می
کسللانی بلله دالیللل  هایی می میللان مسلللمانان سللابقه نداشللته و خللود موجللب بللروز دشللمنی گللردد. 

که در صلف دشلمنان قلرار دارنلد یلا  های قدرت خود مختلف از جمله جلوگیری از نابودی پشتوانه
کشللته شللدن دارد بلله مخالفللت بللا امللام  کلله احتمللال  فللرار از مبللارزه و شللرکت در جهللاد و مبللارزات 

 .کنند ایشان را تخطنه میۀ پردازند و روش مبارز می زمان
 قضاوت به باطن و اجرای احکام شرعی و دریافت زکات و وجوهات 

که یکی از روش گسلتر جهلانی مبنلای قضلاوت و داوری  عنلوان علدالت بله املام زملان هایی 
 حضلرت همچلون ایشلان مقلدس وجلود یعنی دهند قضاوت به باطن افراد است، خویش قرار می

گلواه و  ملی آملده، حکلم بله بلاطن افلراد که در روایت امام صادق چنان داوود کنلد و نیلاز بله 
 فرمود: صادق امام شاهد ندارد.

که قائم آل کند، مانند حضلرت داوود و سللیمان محمد آن زمان  کنلد و  ؟امهع؟قیام  داوری 
 .(524 ،4 ج ق:4474صفار، ) از مردم بّینه نخواهد

 فرماید: می صادق امام
که مردی از ما اهل کند. او مانند داوود و خاندان داوود  دنیا به پایان نرسد تا این  بیت قیام 

 .(574 ق:4472ن راوندى، یدال قطب)خواهد کند و از مردم بّینه نمی می داوری
 فرمود: صادقامام 

 ،5جق: 4448د، یلمف)شلیخ خواهد ینمل نلهیّ کند و ب می قضاوت مانیاو مانند آل داوود و سل
836). 

 فرمود:امام صادق
که قائم آل محمد بله  ازیلکنلد و ن یقضاوت م دممر انیکند، مانند داوود م امیق آن زمان 

خللود بلله قضللاوت  یکنللد و او بلله علللم خللدا داد یو الهللام مللو شللاهد نللدارد. خداونللد بلله ا نللهیّ ب
 .(848ق: 4842، نبیز یابن أب)پردازد یم

گو گرفت و فرملود: ا صادق امام: با دیابان   یدر مسجدالحرام بودم. آن حضرت دست مرا 
اسللت. او ماننللد  ؟جع؟موعللود یمهللد نیللدهللد: ا مللی ربلله فرمللان او نللدا د یابللان... سللصی منللاد

 طلبد. ینم نهیّ کند و ب یقضاوت م مانیداوود و سل
کننللد و محللدودیتی بللرای  ای نمی گونلله مسللامحه در اجللرای احکللام الهللی هیچ امللام زمللان

 عدل و انجام حدود الهی ندارند. ۀ اقام
گللاهی بللا ظللواهر روایللات کلله در نظللر اول بللا متللون فقهللی موجللود و  و سللنت سللازگاری  احکللامی 
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کشتن فرد بیندارد. قانون ار  برادر در عالم ذر،  نماز، اعلدام دروغگلو، تحلریم  کشتن شرابخوار، 
آن جملله  های مساجد و برداشتن سقف مسلاجد از سودگرفتن از مؤمن در معامالت، نابودی مناره

 .(444ش: 4845 ،یطبس)است
 باره ضروری است:  در این البته ذکر چند نکته 

ریلزی شلده اسلت، وللی شلرایط  ایلهکه برخی از احکام الهی هرچند از سلوی خداونلد پ اول این_ 
کله آن احکلام را اعلالم و  فلراهم می اعالم و اجلرای آن در زملان ظهلور املام زملان شلود و اوسلت 

 ؛کند اجرا می
گششلت زملان به دوم این_  هلا و تحریفلاتی در  گران، دگرگونی زورمنلدان و تحریلفۀ وسلیل کله بلا 

 ؛کند آنها را تصحیح و تعدیل می پی از ظهور احکام الهی پدید آمده است و امام زمان
کللله چلللون فقهلللا در اسلللتنباط حکلللم شلللرعی، از یلللک سلسلللله قواعلللد و اصلللول بهلللره  سلللوم این_ 
کرده می که استنباط  گاهی حکمی را  آن ۀ اند با حکم واقلع مطابقلت نلدارد؛ هرچنلد نتیجل جویند، 

امللام ، اسللتنباط بللرای مجتهللد و مقلللدینش حجللت شللرعی اسللت؛ ولللی در حکومللت امللام زمللان
 ؛فرماید احکام واقعی را بیان می

صلورت  که برخی از احکلام شلرعی در شلرایطی خلاص و اضلطراری و بلرای تقیله به چهارم این_ 
که در روزگار امام زمان  غیرواقعی اعالم شده شلود و حکلم واقعلی بیلان  تقیه برداشلته می است 

 .(444ش: 4845 ،یطبس)گردد می
کسانی شلوند سلر  از مساوات و علدالت در مقابلل قلوانین متضلرر میکه  به این جهت بسیاری از 

کسانی به مخالفت بر می که از پرداخلت زکلات و خملی و سلایر وجوهلات شلرعی  دارند. همچنین 
کردنلد یلا بلا تسللط بلر انفلال از منلافع نامشلرو  برخلوردار بودنلد در زملان ظهلور بلرای  خودداری می
 پردازند. می و مخالفت با امام زمان های نامشرو  خود به دشمنی اموال و دارائی

کم  الت و عزی)جبت و طاغوت(ۀ محا
گمراهۀ در احادیم شیعه سر سلسل کنندگان در دین  کنندگان مردم و تحریف غاصبین والیت و 

گردیده کمللله و مجلللازات ایلللن  انلللد. یکلللی از ویژگی بلللا عنلللاوین خلللاص ذکلللر  هلللای دوران ظهلللور محا
بله شلمار  نیلز از جملله مخالفلان املام زملان فتگلان ایلن دوباشد. دوستداران و فری دشمنان می

که در زمان مقابله بلا آنهلا برآشلفته می می کله دارنلد چله در عرصله روند  های  شلوند و بلا هلر ابلزاری 
و پیللروان آن  صللورت قهللری و نظللامی بلله مبللارزه بللا امللام زمللان اجتمللاعی و فرهنگللی و چلله به

 پردازند. حضرت می
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 هاشم  نیظلم برخی از بۀ سابق
هللا بللوده اسللت و هللر از چنللدگاهی  و حکومت شللاهد فللراز و فللرود اقللوام تللاریخ غیبللت در دوران

اند. در ایلن میلان بعیلد نیسلت  شده مند و از خوان قدرت بهره اند گروهی بر اریکه قدرت تکیه زده
و حکومللت باشللند و  ویژه در نزدیکللی زمللان ظهللور صللاحب قللدرت هاشللم نیللز بلله کلله برخللی از بنی

که در روایات نقل شده انهم کله در دور است مردم با توجه به ستم طور  هاشلم  قلدرت بنیۀ هایی 
 بصردازند. کنند و به مخالفت با ایشان  دوری  اند از امام زمان دیده

هاشللم  اردن هاشللمی خللود را بلله بنی نظیللر حکللام خللائن جللور در زمللان مللا نیللز برخللی از حکللام
ها  و فلسلللطینیان دسلللت دوسلللتی بللله صهیونیسلللت مانانکننلللد و در خیانلللت بللله مسلللل منتسلللب می

 دهند. می
حکوملت  دیلمیان و صفویان با نام و انتسلاب بله ائمله اطهلار مصر، در تاریخ نیز فاطمیون

کرده انلد و بعضلًا سلتم کرده کله علوام در زمللان ظهلور بله آنهلا اسلتناد می هایی  کننلد. البتله بایللد  انلد 
ک کله منحصلر بله فرزنلدان و سلاداته ه در حدیم به ظلم بنیتوجه داشت  اوالد  اشم اشلاره شلده 

شللود و  هاشللم را نیللز شللامل می هللای بنی عبللاس و سللایر بخش باشللد و بنی نمی حضللرت فاطملله
عبلاس  مستقیمًا خلفلای ظلالم بنی هاشم دلیل مسائل آن روزگار اشاره به بنی چه بسا در روایت به

که بسلیاری از ذریل بوده انلد و علوام بلا توجله بله ایلن سلوابق  دت رسلاندهرا بله شلها پیلامبرۀ اند 
 کنند. آنان تصور میۀ روش ظالمانۀ دهند هاشم و ادامه را جزئی از بنی ذهنی امام زمان

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

کفار و مشرکان بوده  لمانان بهدر زمان ظهور شامل غیرمس مخالفان امام زمان ویژه یهودیان، 
تلرین مخالفلان شلامل  سلنت مهم و در میان مسلمانان چله در جواملع شلیعی و چله در جواملع اهلل

 باشند. طلبان می جویان و قدرت عافیت بصیرت، دنیاطلبان، منافقین، دینداران بی
کبیلره فهرسلتی از دشلمنان ائمله اطهلار یم ذکلر ئجلو ملی ا برائلتکله از آنهل در زیارت جامعله 

 :گردیده است
الالال الالالاُغوِت َو الّشَ الالالِا َو الّاَ بئ ِ

الالالَ اِةُ  ئ َو ِمالالالَن امئ كئ
َ
َوَجالالالّلَ ِمالالالنئ أ الالالُا ِإیَل اِك َكّزَ ُ  نِی اِط یَبِرةئ ِ ِ  َو ِحالالالزئ

الالالاِاِ  اِحالالالِ  نَی الّوَ َ الالالاِرقْ ی َلُ الالال ئ ]َو[ امئ َ ُ الالال ئ َو اائ ّقِ َغاِصالالال ِ یالالال ِمالالالنئ ِو نَی َن حِلَ ْثُ الالال ئ ]َو[  ِْلِ نَی ِتُ  ئ َو الئ رئ
 ِ ّ ا ِِ نَی الّشَ ِْ ی  َحِر ُ ئ ُ الّلِ َولْ نَی ُ  ئ ]َو[ اائ ُ  ئ َو ِمالنئ  ُ  ئ َو ِمالَن ی َكال ئ ُ الّلِ ُمَاالاع  ِسالَوا ُ ال ئ َو 

ََ و ُِ  َجال   
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ژپو
هش مهدیاه

وی

ِن 
َ
ِ  اّل ََِّّ َ َتیِن یَن یاألئ َیّبَ َِ اِر  ُكوَن ِإیَل الّ َ َب ا َما َح   ئ

َ
الِتُ  ییاُك أ ّبَ ِِ ُا َكىَل ُمَوا ِتُ  ئ َو حَمَ ِنُ  ئ یال ئ َو 

َقیِن  َِّ َزَقیِن  َو َو یارت جامةه   یره(َشَفاَكَتُ  ئ  ِلَااَكِتُ  ئ َو َر  ؛)مفاتید امنان، ز
زارى نمللودم از جبللت)اولی( و یللز بیللم و و نیجللو زارى مللییللتللان ب بلله سللوى خللدا از دشللمنان 

گلللروهیاطیطلللاغوت)دومی( و شللل  کننلللدگان بللله شلللما و منکلللران حّقتلللان و آن سلللتم شلللان، ن و 
تللان و  تیللکننللدگان در حقان تللان و شللل را یللکننللدگان م تللان و غصللب تیللشللدگان از وال  خللارج

سلت ین نیلن شده و از دیر شما وارد در دیبه غ  تان و از هر آنچه شوندگان از حضرت منحرف
که مردم را به آتش دوزخ می و از هر اطاعت شده خوانند، پلی خلدا  اى جز شما و از رهبرانی 

کله زنلده  میشه پابرجایهم ن شلما و بله اطاعلت از شلما یلام بلر ملواالت و محّبلت و د بدارد، تلا 
کندید و شفاعت شما را نصیموّفقم فرما  .بم 

کله همانلا  را می زمان وجه مشترک مخالفان امام  توان مخالفت آنان با دلیلل اصللی ظهلور 
گروه علللدل و مبلللارزه بلللا ظللللم میۀ اقامللل کلللرد. در ایلللن میلللان  مختللللف بنلللابر هلللای  باشلللد، عنلللوان 

گونللاگون و متناسللب بللا ریشلله انگیزه  زمللان های تللاریخی و عقیللدتی بلله مخالفللت بللا امللام هللای 
کله هلر آنچله موجلب مخالفلت و مبلارزه بلا اسلالم و پیلامبر ۀ پردازند. نکت می قابل توجه این است 

کللرم باشللد. بللرای  نیللز مطللرآ می عنوان دالیللل مخالفللت بللا امللام زمللان گردیللده اسللت، بلله ا
تلرین  مهم اعظلم جلویی و دشلمنی بلا دیلن اسلالم و پیلامبر رمسلمانان، نژادپرسلتی، برتلریغی

گردید.  دالیل مخالفت ذکر 
شلیطانی، اتهلام دیلن جدیلد، اتهلام تأویلل در ۀ دلیل پیروی از صیح برخی از مسلمانان نیز به 

بلا  طع امام زملانقهری و قا ۀ جوانی امام، مبارز، قرآن و استناد به قرآن با تنظیم امام علی
ظلم برخلی ۀ دشمنان، قضاوت به باطن و اجرای احکام شرعی، مبارزه با جبت و طاغوت و سابق

 نمایند. مخالفت می هاشم با امام زمان از بنی

 منابع 
کریم  قرآن 

 مفاتیح الجنان
 نه  البالغه

ران: تهلل ، محمللدجواد غفللارى :ترجملله،  ببةیالغ ش(،4826)مینللب، محمللدبن ابللراهیز یابللن أبلل .4
 دوم. صدوق،

 .تهران: صدوق ،ی ة للن جاایالغق(، 4842)مینب، محمد بن ابراهیز یابن أب .5
کملره :ترجمله ،و تجا  الن جة نیالد کجال ش(،4822ابن بابویه، محمدبن علی) .8 اى،  محملدباقر 
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