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 سنت اهل در آن ظرفیت و انتظار
 1نژاد الهی حسین

 چکیده
گیاار باااور یااک عنااوان بااه انتظااار  جملااه از اسااالمی هااای گااروه همااه سااوی از ،فرا
 درباااره ساانت، اها  حاادیثی متااون و مناابع در اساات. شااده پذیرفتاه ساانت اها 
 بااه صااریح صااورت بااه هااا آن از برخاای کااه شااده نقاا  مختلفاای روایااات ،ارانتظاا

 تفااوت اناد. دهکار اشاره آن به ا  تلویح ،دیگر برخی و اند پرداخته انتظار موضوع
 باا اولای کاه است این ،نتظارالا روایات در االنتظار تلویح و االنتظار تصریح میان
 ؛ننادک می توجیاه و تبیین ار انتظار مقوله خاص، رویکرد با دومی و عام رویکرد
 مطاابقی، و منطاوقی داللت با عام انتظار به سنت، اه  حدیثی منابع در یعنی

 در رو این از است. شده پرداخته تضمنی و مفهومی داللت با خاص انتظار به و
 نقا  محدود بسیار یروایات ،اوال   االنتظار تصریح دربار  سنت اه  حدیثی منابع
 نااه ،ناادا عام انتظااار بااه معطااوو نیااز محاادود تعااداد مااینه ،ثانیااا   و اساات شااده

 مانناد یفراوانا روایاات ،اوال   االنتظاار تلاویح دربااره یادشاده، منابع در اما خاص.
  و... خراسااااانی ساااید مجاااددین، ظهاااور الساااود، رایاااات للمهااادی، ممهااادون

 توجیااه خاااص انتظااار رویکاارد بااا روایااات ایاان همااه ،ثانیااا   و اساات شااده نقاا 
 عام. نه ،شوند می
 جداساازی .1 :شاود مای تاأمین هادو، چناد ساازی پیااده باا تحقیاق ایان یندآبر

 و االنتظااار تصااریح بااا االنتظااار روایااات تفکیااک .2 ؛خاااص انتظااار از عااام انتظااار
 باااا االنتظاااار روایاااات باااودن معطاااوو .3 ؛االنتظاااار تلاااویح باااا االنتظاااار روایاااات
 بااااا االنتظااااار روایااااات بااااودن معطااااوو .4 ؛عااااام رویکاااارد بااااا االنتظااااار تصااااریح

                                                        
 (.hosainelahi1212@gmail.com) قم اسالمی فرهنگ و علوم پژوهشگاه. دانشیار 1
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 در خاااص انتظااار سااازی برجسااته و اشاااعه .5 ؛خاااص رویکاارد بااا االنتظااار تلااویح
 میاااان در خااااص انتظاااار ساااازی ظرفیااات و بسترساااازی .6 ؛سااانت اهااا  میاااان
 سنت. اه 
 کلیدی واژگان

 الساود، رایاات خااص، انتظاار عاام، انتظاار االنتظاار، روایات سنت، اه  انتظار،
 .دجال

 مقدمه
گیرکاااه و مهااام اسااات بااااوری  انتظار ،یااایگرا منجی رهیافااات اسااااا بااار  هماااه قباااول ماااورد فرا

 یجایگااه نیاز مهدویت اندیشه در انتظار مقوله .است ابراهیمی غیر و ابراهیمی ادیان باورمندان
 ینقشااا ،جامعاااه سااااماندهی وبخشااای  غایت در آن تأثیرگاااذار نقاااش و داشاااته خطیااار و مهااام بااا 
 باه اساالمی یهاا گروه هماه تااریخی مناابع و اساالمی ساتنداتم اسااا بار .اسات مهم و بدی  بی

 میااان در مهام باورداشات یااک عناوان باه را آن و داشااته التازام و اعتقااد انتظااار، مقولاه باه نحاوی
 ایاان بااه نیااز اسااالمی باازرگ گااروه دو عنااوان بااه ساانت اه  و شاایعه .انااد داده جااای خااود معتقاادات

 توجاه بادان دیگار مناابع و تااریخی و حادیثی مناابع در و داشاته ا عان آن گذار تأثیر نقش و مقوله
گیری و کلیت به توجه با است. نموده ویژه  اساالمی یهاا گروه هماه میان در انتظار باورداشت فرا
 مقولااه نوشااتار ایاان در اسااالمی، باورمناادان همااه میااان در آن پااذیرش و مقبولیاات بااه عنایاات بااا و

 دنبااال بااه حاادیثی منااابع در غااور و کاااوش بااا و نمااوده دنبااال ساانت اه  رویکاارد بااا تنهااا را انتظااار
 بود. خواهیم سنت اه  میان در آن سازی ظریف و انتظار سازی تهبرجس
 باا اولای و شاده دنباال تلاویحی و یتصاریح صاورت دو باه سانت اه  مناابع در انتظاار تردیاد بی
 االنتظااار روایااات در «تظاااراالن تلااویح» تیتاار بااا دوماای و االنتظااار روایااات در «االنتظااار تصااریح» تیتاار
 انتظاار واژه کاه هساتیم احادیثی و روایات یافتن دنبال به اول فرض در است. شدهگذاری  نشانه

 باااه ،دوم فااارض در و باشاااد شاااده  کااار هاااا آن در واضاااح و صاااریح صاااورت باااه همساااو مفااااهیم و
 از اماا داردن انتظار بر داللت منطوقی صورت به چه گر که هستیم احادیثی و روایات یوجو جست
 بااه تضاامنی و مطااابقی رویکاارد دو بااا یعناای رسااید. انتظااار بااه تااوان ماای محتااوا و مفهااوم طریااق
 چنااین را بحاا  براینااد و فراینااد پاا  شااود. ماای پرداختااه ساانت اه  منااابع در انتظااار وجو جساات
  کرد: بندی دسته و خالصه توان می
 ؛اسالمی یها گروه همه نه شود، می گذاشته بح  به سنت اه  در تنها انتظار مقوله .1
  و کتاااب هماااه ناااه شاااود، مااای گذاشاااته بحااا  باااه سااانت اه  مناااابع در تنهاااا انتظاااار مقولاااه .2
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 ؛سنت اه  منشورات
  هماااه ناااه شاااود، مااای گذاشاااته بحااا  باااه سااانت اه  حااادیثی مناااابع در تنهاااا انتظاااار مقولاااه .3
 ؛سنت اه  منابع
 ؛شود می پرداخته آن مراتب و خاص و عام انتظار به تنها انتظار مختلف تنوعات میان در .4
  االنتظااااار تلااااویح و االنتظااااار تصااااریح رویکاااارد دو بااااا انتظااااار نوشااااتار ایاااان در کلاااای بااااه طااااور .5
 .شود می بندی مقوله

 واژگان یشناس مفهوم
  انتظار
 معناایی یهاا مترادو از شاده، بارده کاار باه افتعاال باش در که است «نظر » ریشه از انتظار واژه

 کردن، تأم  یمعنا به لغت در و نوین( جامع بزرگ فرهنگ ،الموارد است)اقرش رّقبت و تاّنی آن
 ،5ج :1416 منظااور، )اباان اساات. بااودن دواریااام و داشااتن دیااام بااودن، بااراه چشاام داشااتن، چشاام
 وجاود ،شود می آن یها مترادو از واژه این تمایز باع  چه آن (294 ،8ج :1334 دهخدا، ؛219

 شاامار بااه افتعااال باااش خصوصاایات از کلاای طااور بااه کااه اساات آن نااایمع در «مطاوعااه» خاصاایت
 چشام» باا برابار انتظاار واژه معناای خااطر بدین و است تأثیرپذیری معنای به «مطاوعه» رود. می
 وصافی و حالات «انتظاار» کاه رسایم مای نتیجاه ایان باه ماذکور مطلب از بود. خواهد «شدن راه به

 اسات آن منتظار چاه آن و وی باین و شود می مترتب یامور سلسله یک ،متأثر شخص بر که است
 .وجود دارد تأّثر و تأثیر رابطه

 معنااای در اساات پااذیر توجیااه خاااص و عااام رویکاارد دو بااا انتظااار کااه چنان اصااطالح در انتظااار
 و امیاد معناای باه اصاطالح، در عاام انتظاارِ  پا  باشاد. نظار مد معنا دو همین باید نیز اصطالحی
 و فااردی بااه زناادگی امااور ایاان کااه اساات زناادگی امااور در کااار فراخاای و یشگشااا جهاات امیاادواری
 اقتصااادی، مشااکالت نظیاار آن ابعاااد هماه شااام  نیااز اجتماااعی اماور و شااود ماای تقساایم اجتمااعی
 معضاالت و مشاکالت مطلاق عام، اصطالحی انتظار متعلق دیگر عبارت به شود. می و... سیاسی

 است. فردی و اعیاجتم مختلف یها رویکرد و ابعاد همه در
 انتظاار اماا ؛اسات خااص معضاالت و مشاکالت آن متعلاق که دارد قرار خاص انتظار آن برابر در
 بر است. زمان امام ظهور انتظار ،هستیم آن تشریح و تبیین درصدد نوشتار این در که خاصی
 منجاای آماادن و ظهااور تحقااق بااه داشااتن دیااام یمعنااا بااه خاااص اصااطالحی انتظااار اساااا ایاان
 موعاود کاه موعاود روز رسایدن فارا باه داشاتن چشام یعنای ؛اسات مهادی اماام ناام باه انیآسم
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 ها انسااان باارای را انسااانی زناادگی بسااتر و کنااد بخاات خااوش را زمینیااان و زمااین آماادنش بااا جهاانی
 بااه یااا (106 :1363 ،حراناای) ترقااب و ءوتهّیاا معنااای بااه فاارج انتظااار دیگاار بیااان بااه نمایااد. فااراهم
 اسات حضارت آن باه رساندن یاری برای زمان امام ظهور برای عملی و حیرو آمادگی معنای

 ،5ج :1413 ،ییخاو) کارد دوری دارد منافاات عم  این با که کارهایی از باید خصوص این در که
 انتظااار :رسایم ماای تحلیا  ایاان باه یادشااده اصاطالحی یشناساا مفهوم و تعااریف مجماوع از .(319
 از رضایت عدم همچون اساسی عنصر سه_  است مهدی امام ظهور انتظار همان که_  خاص

 کاه دارد مطلاوش وضاعیت ساوی باه حرکت و مطلوش آینده به نسبت امیدواری ،موجود وضعیت
 عناصاار تحلیاا  گیاارد. ماای قاارار بااازخوانی و بازشناساای مااورد خاااص انتظااار گانااه سااه عناصاار ایاان بااا
 رویکارد باا انسان زیرا ؛گردد میباز او انیرو بعد و انسان وجودی ماهیت به بیشتر ،انتظار گانه سه

 از اعام فراوانای مشاکالت دچاار ،شاود مای رو روباه مقتادا و رهبار فقدان با جامعه در که وقتی روانی
 در معضالت و مشکالت این که دگرد می اعتقادی و دینی و معنوی، و مادی و اجتماعی، و فردی
 ماهیات سبب به طرفی از نیز و کند می فراهم موجود وضعیت به نسبت را او نارضایتی بستر واقع

 خااااواهی، کمااااال همچااااون فطااااری یها شاخصااااه دارای موجااااودی انسااااان انسااااان، شااااناختی
 بااه نساابت انسااان اوال   فطااری یها شاخصااه ایاان اساااا باار .اسااتبخشاای  نجات و طلبی شایسااته
 آل ایاده ای نادهآی ساوی باه قوی حرکت با همراه و راسخ عزم با ثانیا   و است امیدوار مطلوش آینده
گر  تداعی نوعی به همگی ها آن تحلیلی مبنای و گانه سه عناصر این تردید بی کند. می پیدا سوق
 .روند به شمار می واقعی و خاص انتظار
  عام انتظار

 مشاکالتی و ساختی نوع هر گشایش به امید شام  که مطلق و کلی است انتظاری عام، انتظار
 معناای باه و باوده مطلاق و عام آن متعلق که است انتظاری عام، ارانتظ ،دیگر تعبیر به وشود می
 آخرتای، و ییدنیاا معناوی، و ماادی از اعام ،معضالی و مشاک  نوع هر به نسبت امیدواری و امید
  است. و... اجتماعی و فردی
 فرماید: می سائلی یها پرسش به پاسخ در علی انمؤمن امیر
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نْ  یفح  أ  (103 :تا بی ،قضاعی ؛395 :1400 ،صدوق)؛  ی  الا ُ
 خادا شیپا عما  دامکاپرساید:  .نیاد در بتیمصا :فرمود است  تر سخت بتیمص دامک

گفت:فرج انتظار :فرمود  استتر  محبوش  ترسااتر :فرماود بهترناد  خدا نزد مردم دامک . 



 

 

 241 
 
 

ظار
انت

 و 
ت
ظرفی

 در آن 
هل
ا

 
ت
سن

  
 

             

 .ایدن در زاهدترشان و تقواترشان با و

 فرماید: مینیز  اسالم گرامی رسول
 (192: 1401، سیوطی ؛147 ،10ج :1408 ،)هیثمی الفرج  انتظ   ال ب د  أفض 

اا ّن  إِ  ۀآیاا نظیاار قاارآن در ،روایااات باار عاالوه  بااا فاارج انتظااار بااه نیااز (6: انشااراح) را  ْساایُ  رِ ْسااالُع  ع  م 
 .است شده اشارت عام رویکرد
 هاا آن تحلیا  و تبیاین و بیشاتر، ماوارد البته که شده  کر مثال شاهد عنوان به تنها فوق موارد

  آمد. خواهد مفص  صورت به نوشتار ادامه در
 نویسد: می عام انتظار اصطالحی معنای پیرامون السال بن مدارج کتاش در جوزی قیم ابن

اا رُ  ظ  و ح  اْنتح جح  ُر اار 
ااُ   ْ اانح ی   اْلف  ت  اح  اا ر  سح ن  ُ  یو  ااُ   م  ت  ذ   ل  ااإح     و 

ُه  ف  اا ر  ظ  ااُ   اْنتح ت  ُما  ل    ر   و  ت  ااُ  و  ب  ااُف یُ  ق ُ ح ف    ح  
   ْ ةح  ْح  ا    ش  ال   اْْل  ا و  ْ اا   م  ی   سح ِ   عح ا نح  ُقاو   ج  وح  الر  

 
ْاا ح  أ

جح  اْل   ر 
ا ْلف  اُ   بح ن   إح

اُا ی   ف  ْشاوح  یفح  حجح نح  ح  ال  اْ   اْلاب   مح
و ح  جح  ُر ر 

سح  اْلف  ن  تح ح  مح ح یو  اح  ر  ْ   ُهو   م   و  یفح ح  مح
، خ  ا  ح ْلا 

ا  اأْل  م  ج   ُهاو   و  ار  ا ف  ج   : 1416 قایم، )ابان؛    ُم  
 (166، 2ج

 انتظااار بااا ارتبااا  در فاارج راحتاای وبخشاای  لذت و مالیماات ؛ یعناایاساات فاارج روح انتظااار
 ،دارد همااراه بااه را انتظااار سااختی تخفیااف فاارج، ترقااب و انتظااار پاا  .شااود ماای حاصاا 

 راساتی باه پا  اسات. امیادواری قطعیات و امیادواری اوج در انساان که زمانی خصباأل
 الطااو از ایان _ اسات آن راحتای و مالیمت و فرج روح از مند بهره که _ بال میان در انسان
 است. یافته تعجی  گشایش و خفی

 خاص انتظار
 باه طاور و داشاته خاصای اماور یاا امار باه تقیاد و تعلاق کاه اسات انتظااری ،مقید یا خاص انتظار
 اسات مطارح عاام انتظاار اربا یاک ،آری نمایاد. می دنبال محدود دایره در را امید و گشایش نسبی
 از تحدیاد عادم و تقیاد عادم آن مهام شاخصاه و نباوده خاصی امور یا امر به محدود آن متعلق که
 قارار عاام انتظاار برابار در انتظاار ناوع این که است مطرح خاص انتظار دیگر بار و است متعلق نظر

 نساابی خاااص انتظااار دتقیاا و محاادودیت البتااه دارد. محاادودیت و تقیااد متعلااق، نظاار از و داشااته
 یاک تحت امر چندین گاهی و زمان امام ظهور مث  ،است امر یک آن متعلق گاه یعنی ؛است
 یاا و ییدنیاا اماور در فارج انتظاار یاا و معناوی، یاا و مادی امور در گشایش انتظار مث  کلی، عنوان
 نسبی، صورت به قمطل انتظار به نسبت ولی ،دارند عمومیت واقع در که امور قبی  این از آخرتی
 باااا و یمآنااا تحلیااا  و تبیاااین دنباااال باااه نوشاااتار ایااان در کاااه خاصااای انتظاااار محدودناااد. و خااااص
 امااااام ظهااااور انتظااااار هسااااتیم، ساااانت اه  جوامااااع در آن سااااازی ظرفیت درصاااادد سااااازی برجسته
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 است. مهدی

وایات  سنت اهل منابع در االنتظار ر
  روایااات ایاان در .ناادا صاحابه و مبرپیااا از مختلفاای روایاات دارای ساانت اه  حاادیثی مناابع

 هااا آن جملااه از کااه شااده گذاشااته بحاا  بااه متنااوعی موضااوعات_  اساات شاامار باای تعدادشااان کااه_ 
 بسایار دیگار روایاات باه نسابت روایاات ناوع ایان تعاداد البتاه .کارد اشااره انتظاار بح  به توان می

 قابا  مفهاومی و منطاوقی کاردروی دو با سنت اه  حدیثی منابع در االنتظار روایات .است محدود
 ؛اساات روایااات در انتظااار واژه خااود کاربساات مقصااود منطااوقی رویکاارد در .ناادا توجیه و گیااری پی
کاار صریحا   همسو واژگان و انتظار واژه آن در که شود می پرداخته روایاتی به یعنی  باشاد. رفتاه به 
 شاود مای پرداختاه روایاتی به یعنی ؛شود می توجه روایات مضمون و محتوا به مفهومی رویکرد در
 باار داللاات مفهااوم نظاار از ولاای ،نادارد انتظااار بااهای  اشاااره هاایچ منطاوقی داللاات بااه و ظاااهر بااه کاه

 رویکاارد دو بااا رو پاایش تحقیااق رو ایاان از .رود بااه شاامار ماای االنتظااار روایااات جاازو و داشااته انتظااار
 شود. می تهگرف پی سنت اه  حدیثی منابع در انتظار تلویح و انتظار تصریح

یح وایات در نتظاراال تصر   االنتظار ر
 روایااتی دیگار، مناابع و اطراو جوامع، مسانید، صحیحین، از اعم سنت اه  حدیثی منابع در
 نگااه یاک در و چهار عدد به شمارش نظر از و بوده محدود بسیار است شده نق  انتظار واژه با که

 انباوه روایاات دارای کادام هر که سنت اه  حدیثی منابع ک  در ؛ یعنیرسد می دو عدد بهتر  دقیق
 دو ایان البته که است عدد دو همسو مفاهیم و انتظار واژه با االنتظار روایات هستند شماری بی و

 باودن امیادوار ؛ یعنایاسات عاام انتظاار معناای باه ، بلکاهندارند خاص انتظار بر داللت نیز روایت
  آن. برابر در رصب و دنیا یها سختی و مشکالت رفع برای

 فرماید: می اسالم گرامی اول؛رسول روایت
 :1403 ،)ترمااذی  الفارج انتظا   ال با د  افضا  و ساا  ی أ     یا اهلل فا     فضال  ما  اهلل سالوا

 (226 ،5ج
 در البتاه .اناد آورده خاویش یهاا کتاش در سنت اه  از فراوانی نامؤلف و نامحدث را روایت این
 انتظااار العبااادا )افضاا   تقطیااع صااورت بااه نیااز (287 ،1ج: 1395 ،دوق)صاا شاایعه حاادیثی منااابع
 ترماذی سانن پرداختاه روایات ایان باه کاه منبعای اولاین سنت اه  منابع در است. شده نق  الفرج(
 ،)طبراناای  الاادعا ،(245 ،2ج :1405 ،قضاااعی) الشااهاب مسااند کتاااش در آن از بعااد و (و)هماا اساات
 (275 ،3ج :1401، )سایوطی المایبر جاامع (،147 ،1ج :1408 ،هیثمای) الزوائد مجمع ،(29 :1413
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 بیهقاای شااعب و (436 ،4ج :1405)قضاااعی مسااند کتاااش دو در روایاات ایاان اساات. آمااده نیاازو... 
 است. شده  کر الفرج( انتظار العبادا )افض  تقطیع صورت به (204 ،7ج: 1410)

 فرماید: می صبر اب آن رابطه و انتظار درباره اسالم گرامی رسول دوم؛ روایت
ظ  رُ  جح  اْنتح ر 

ْب ح  اْلف  ب  د   بح لص    (62 ،2ج :1405 ،)قضاعی  عح
 قضاااعی الشااهاب مسااند کتاااش از بااار اولااین باارای ساانت اه  منااابع در روایاات ایاان نقاا  واقااع در

 (،294 ،7ج :1410 ،بیهقاای) االیمااان شااعب نظیاار حاادیثی دیگاار یهااا کتاش در نیااز و اساات (وهماا)
 العمااال کنااز (،256 ،3ج :تااا باای ، هباای) االعتاادال مباازان (417 ،1ج :1401، یوطی)ساا الماایبر جااامع

 است. شده نق  نیز و... (272 ،3ج :1409 ،هندی متقی)
 فرماید: می دیگر روایت دو در اسالم گرامی پیامبر چهارم؛ و سوم روایت

ظ  رُ  جح  اْنتح ر 
ب  د   اهللح  مح    اْلف   (205 ،7ج :1410 ،بیهقی)  عح

جح  ظ  رُ اْنتح  ر 
ب  د   اْلف   (76 ،2ج :1409 ،)جرجانی  عح

 مناابع در اساالم گرامای رساول از انادکی یهاا تتفاو باا کاه اخیار روایات ساه آیاد مای نظر به
 ایان بار گردناد. بااز روایت یک به سیاق و سبک نظر از همگی است. شده نق  سنت اه  مختلف
 محادود بسایار سنت اه  حدیثی منابع در انتظار پیرامون موجود روایات که گفت توان می اساا
 احتماال باه کاه التناوخی تألیف به یالشد بعد الفرج کتاش در البته کند. نمی تجاوز دو عدد از و بوده
 از خصاااوص ایااان در مرفاااوعی روایااات ،اسااات قماااری چهاااارم قااارن در سااانت اه  مؤلفاااان از زیااااد
 :فرماید می حضرت که شده نق  علی انمؤمنامیر

 (46 ،1ج :1410 ،تنوخی) الفرج  انتظ   املمتح  ل  می م  أفض 
  شاده نقا  یالشاد بعاد الفارج کتااش ناام به منبع یک از تنها روایات این که این توجه قاب  نکته

  علمااا سااوی ازای  توجااه گونااه هاایچ و نیامااده ساانت اه  و شاایعه از اعاام دیگااری منبااع هاایچ در و
  جااازو را روایااات ایااان تاااوان نمااای اسااااا ینبااارا اسااات. نشاااده بااادان سااانت اه  و شااایعه مؤلفااان و

  روایاااات دایاااره در انتظاااار روایاااات از یکااای عناااوان باااه و آورد شااامار باااه االنتظاااار روایاااات خاااانواده
 و تعاداد نظار از انتظاار روایاات باودن محادود باه توجاه باا دیاد بایاد حال داد. قرار انتظار چهارگانه

 و توجیاه چگوناه رویکارد و کااربرد و صادور جایگااه، نظر از نقلی، منابع و نق  نظر از آن بودن کثیر
 شوند. می تفسیر

ای  چهارگانااه نکاات باه ،انتظااار روایات صادور و جایگاااه کااربرد، رویکارد، بااه پارداختن از پایش
 شود: می اشاره
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 است. اسالم گرامی رسول از منقول همگی انتظار، چهارگانه روایات .1
  چهارگاناااه روایاااات نقااا  باااه تنهاااا تبیاااین و یااا تحل بااادون سااانت اه  حااادیثی مناااابع قالااب .2
 .اند پرداخته انتظار
  میاااان باااه روایااات چهاااار ایااان از  کاااری هااایچ بخااااری صااا ب  و مسااالم صااا ب  کتااااش دو در .3
 است. نیامده
 داد. تقلی  روایت دو به را فوق روایت چهار توان میتر  دقیق ینگاه با .4
 نااه صادور نظاار از ،شاوند ماای تجمیاع روایاات دو قالاب در کااه انتظاار چهارگانااه روایاات تردیااد بای
 و واژگااان دارای نااه و کنااد محاادود را انتظااار مفهااومی دامنااه کااه اساات خاصاای یها پرسااش دارای
 دارای نااه همچنااین دهااد. ساوق خاااص انتظااار ساوی بااه را عااام انتظااار کاه اساات خاصاای جماالت
ماثال   اسات. سانت اه  یعلماا ناحیاه از خاص برداشتگر  تداعی که است خاصی جایگاه و کاربرد
 کاه (الفرج انتظار العبادا افض  و سألی أن حّب ی اهلل فاّن  فضله من اهلل )سلوا اول روایت مورد در
 صارو باه تنها منابع این از برخی در ،است آمده سنت اه  علمای تألیفات از شماری بی منابع در

کتفااا نقاا   اسااات نشااده داده نیااز ماا مج و کوتاااا صااورت بااه حتاای توضاایحی گوناااه هاایچ و شااده ا
 شاااعب ،القااااری یعماااد نظیااار حااادیثی یهاااا کتاش از برخااای در ولااای ؛(266 ،5ج :1403 ،)ترماااذی

 اسات. گردیاده  کر روایت این دعا آداش و دعا استجاش و دعا باش  ی  در و... العمال کنز ،االیمان
م   ال و   آیااه  یاا  در غالبااا   ساانت اه  تفساایری یهااا کتاش در روایاات همااین ت  ااْوات  اا    مااا ّن  ّض   ِبااِه  اهلُل  ف 
ا ْعض  لاای ْم ُک ب  ْعااض    ع  جاااِل  ب  صاا ِللّرِ ااا ب  ین  اُبواْک ا ِمّم  س  ساااِء  و   ت  صاا ِللّنِ ااا ب  ین  ااْبن  ْک ا ِمّم  س  ُلوا و   ت   ِمااْن  اهلل   ْساائ 
ْضِلِه  ل ء   ْی ش   ّ ِ ُک بِ  ان  ک اهلل   ِإّن   ف   یع 

 نق  شده است. (32: نساء) ما 
  (149 ،2ج :تاااا بی، سااایوطی ؛500 ،1ج :1412 ،کثیااار ابااان) سااانت ه ا مفساااران بیشاااتر تقریباااا  

  بایااد کااه شااده داده خاصاای جایگاااه زنااان و مااردان از کاادام هاار بااه کااه _ آیااه تفساایر بیااان ضاامن در
 و کارده اشااره روایات این به _ باشند نداشته را دیگری جایگاه آرزوی و بوده واقف جایگاه این به
 روایات ایان باهآناان  کاه نگرشای .اناد نموده قلماداد آیاه ایانگر  سایرتف روایات جازو را آن نحوی به

 عاام نیاز اناد گرفته نظار در روایات ایان بارای که کاربردی و جایگاه و است عام نگرش دارند انتظار
 توجیااه نااه نظاار مااورد روایات بااه نساابت ساانت اه  مفسااران و نامحادث رو از ایاان .آیااد باه شاامار می

 شاود مای برداشت عام انتظار روایت این از اساا این بر .دارند خاص کاربرد نه و خاص صدوری
  خاص. انتظار نه

 منااابع از منباع بیسات از بایش در گااردد باازمی روایات یاک بااه ناوعی باه کاه اخیاار روایات ساه اماا
 ،1ج :1405 ،قضااعی) الشاهاب مساند تااریخی نظار از منباع اولاین کاه است آمده سنت اه  حدیثی
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 و صادوری توجیاه بیاان گونه هیچ بدون و تبیینی و توضیح گونه یچه بدون قضاعی .است (62
 بنادی تبویب «اعبااد بالصابر الفرج انتظار» عنوان تحت را آن و نموده نق  را ها آن خاصی کاربرد
 صااورت بااه گانااه سااه روایاات ایاان ،(204 ،7ج :1410 ،بیهقاای) االیمااان شااعب کتاااش در اساات. کاارده
 و مشاکالت مضاامین باا دیگاری روایاات فصا  هماین در و شاده تجمیاع مستق  یفصل در جا یک

 باار اساات قرینااه خاود روایااات ایاان آماادن کاه اساات آمااده نیااز آن از خالصای چگااونگی و دنیااا شاداید
 ییدنیاا معضالت و مشکالت به مربو  که است عام انتظار انتظار، روایات از مؤلف منظور که این
 انتظااار باار اساات دلیاا  و دارد وجااود جااا این در کااه دیگااری قرینااه .اساات آن از گشااایش چگاونگی و

 و االمااراض و االوجاااع فاای مااا  کاار فاای» عنااوان تحاات کتاااش ایاان در کااه اساات بناادی باااش عااام،
کار  «المصیبات  (417 ،1ج :1401 ،سایوطی) المایبر الجاامع کتااش در فرایناد هماین .اسات رفتهبه 

 و» مثا  اضاافاتی باا «اعبااد اهلل مان الفارج انتظار» روایات ،کتاش این در ولی ؛است شده طی نیز
 ایاان کااه اساات شااده نقاا  «العماا  ماان بالقلیاا  منااه تعااالی اهلل رضاای الاارزق ماان بالقلیاا  رضاای ماان

 فبت کتاش در اما است. عام انتظار جا این در انتظار از منظور که این بر است قرینه خود اضافات،
 روایااات ،اساات ساانت اهاا  اصاارمع علمااای جاازو کااه المناااوی از (67 ،3ج :1415 ،مناااوی) القاادیر
 ؛اسات داده توضایح هاا آن دربااره صاحفه دو باه قریاب مؤلاف و شاده نقا  جاا یاک به طور گانه سه
 دربااره سنت اه  سلف علمای که است برداشتی و نگرش همان ایشان بیانات و توضیحات ولی

کار ها آن که است عامی کاربرد همان و اند داشته انتظار روایات  .اند برده به 
 ؛اوال   ساانت اه  منااابع در کااه اساات ایاان گرفاات تااوان ماای باااال مطالااب از کااهای  نتیجااه بنااابراین

 .اسات کثیار نقا  دارای قلیا  تعاداد هماین ؛ثانیاا   است. محدود بسیار تعداد نظر از انتظار روایات
 وجود جا این در بود مطرح شیعه حدیثی منابع در که خاص واژگان و خاص صدوری توجیه ؛ثالثا  

کااار خاااص کااربرد در اصااال انتظااار روایاات ؛رابعااا   نادارد.  تااوان نماای رو ایان از اساات. نشاده باارده باه 
 ماورد انتظاار و داده ساوق خااص انتظاار ساوی باه را آماده سانت اه  منابع در که انتظاری روایات
 نمود. برداشت آن از را است مهدی امام ظهور انتظار همان که نظر

وای در نتظاراال تلویح  االنتظار اتر
 کاه همساو مفااهیم و انتظاار واژه همراهای باا االنتظاار روایاات سنت اه  حدیثی منابع در گرچه
 راساتا ایان در تاوان مای را دیگاری روایاات ولی ند،ا نشده نق  ،باشد داشته خاص انتظار بر داللت
 مهادی( ماماا ظهاور انتظاار )یعنای خااص انتظاار روایاات باا همساو ناوعی باه که کردگذاری  نشانه
 روایاات تاوان مای توصایفی رویکارد باا ؛اوال   اسات مترتاب کاار ایان بار کاه براینادی شوند. می تعریف
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 ایان طارح باا ؛ثانیاا   نماود. بندی مقوله را ها آن و کرده گزارش و رصد را سنت اه  منابع در االنتظار
 در گماشت. همت سنت اه  جامعه در انتظار سازی ظرفیت به ها آن سازی برجسته و روایات نوع
 اسات الزم ابتدا االنتظار، روایات به استناد با سنت اه  جامعه میان در انتظار سازی ظرفیت بیان
کااه بدین شااود. یشناساا  باز گسااتره و مفهااوم نظاار از انتظااار واژه بااه  ، یعناایمطلااب دو انتظااار گونااه 

 یهااا ظرفیت وجااود نظریااه تااا شااود تبیااین خااوش انتظااار یشناساا گستره و انتظااار یشناساا مفهوم
 برسد. اثبات به سنت اه  میان در االنتظار روایات

 تقسایم عملای و قاولی قلبای، روحای، انتظاار نظیار انواعی به تنوع و گستره نظر از انتظار مقوله
 ثابات را آن باودن مناد درجه و انتظاار بودن  ومراتبگر  بیان نوعی به تنوعات این همه شود. می
 خطاااش و بااوده انتظاار افااراد و مصاادیق جاازو نحااوی باه مااوارد ایان همااه گفتنای اساات نمایااد. مای

 ناوعترین  نییپاا کاه ساتها آن درجاه و مرتباه در تفااوت اماا است. درستی خطاش ها آن به انتظار
 نظار از انتظاار مقولاه رو از ایان .اسات عملای انتظاار انتظاار، ناوعترین  عاالی و روحای انتظار انتظار،
 در هاا آن زیساا ظرفیت و االنتظاار روایاات دیاد باید که شود می تقسیم مختلفی تنوعات به اقسام
 بر سنت اه  که کرد ادعا توان می آیا  است هماهنگ انتظار مراتب از یک کدام با سنت اه  میان
 بناد پای اسات عملی انتظار همان که عالی انتظار به ها آن سازی ظرفیت و االنتظار روایات اساا

  است ملتزم و
 دارای ماهیت و چیستی نظر از انتظار مقوله که شود می گفته انتظار یشناس مفهوم بیان در اما
 موجااود وضااعیت از رضاایت عاادم معناای بااه کاه ساالبی رویکارد اساات. ایجاابی و ساالبی رویکارد دو

 روا ماردم بار ساتمگران و ظالماان توسا  کاه اسات ساتمی و ظلام باا مباارزهگر  توجیاه واقع در است
 تأسای  و ظهاور رخاداد باا همراه آینده به مثبت نگرش همان که ایجابی رویکرد شود. می داشته
 مطلااوش جامعاه باه رسایدن بارای ماردم حرکات و عاازم کنناده توجیاه اسات منجای آل ایاده جامعاه
 باا ماردم مباارزه سالبی رویکارد و خوباان با مردم همراهی ایجابی رویکرد با پ  است. مهدی
_  اسات انتظاار مایاه درون که _ ایجابی و سلبی نگاه مینه با شود. می توجیه ستمگران و ظالمان
 ،ها نهضات ،هاا حرکت ایجاابی رویکرد در .خورد می رقم سنت اه  جامعه در انتظار سازی ظرفیت
 موانااع، ساالبی رویکاارد در و شااود ماای تبیااین ظهااور یساااز زمینه قالااب در ساانت اه  یهااا فعالیت
 بیااان اساات رو روبااه آن بااا منجاای ظهااور بااه دنرساای راه در ساانت اه  کااه ییهااا چالش و ها فقاادان
 ،شااود ماای برداشاات االنتظاار روایااات از کااه سانت اه  میااان در همؤلفاا دو ایاان بیاان پاا  گااردد. مای

 دو رو این از باشند. داشته اعتقاد و التزام بدان مسلمانان همه است الزم که است انتظاری همان
 ساانت اه  میااان در موجااود یهااا ظرفیت اتاا گیاارد ماای قاارار وگو گفاات و بحاا  مااورد  یاا  در فااراض
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 باا ماردم کاردن همراهای لازوم و ظهاور از قبا  انقالبای یهاا حرکت ،اول فاراض ؛شاود ماال بار خوش
 .ها شرارت و دجال نظیر موانع بردن بین از برای مردم کوشش و تالش ،دوم آنان.

 :شاود مای برداشات سانت اه  االنتظاار روایات از که انتظاریکه  این جا این در مهم نکات پ 
 ایجااابی و سالبی ، یعنایانتظااار رویکارد دو هار ،ثانیااا   ؛اسات عملای انتظااار ، یعنایعاالی انتظاار ،اوال  
 سانت اه  میاان در موجاود یهاا ظرفیت باه تاوان مای نکاات این با تردید بی است. برداشت قاب 

 پرداخت. انتظار پیرامون

ق انقالبیون   آنان با سنت اهل همراهی الزام و مشر
 ماااردم جاناااب از کاااه اسااات حرکتااای و انقاااالش ،ظهاااور از قبااا  رخااادادهای و حاااوادث جملاااه از
 واژگان با بسیاری روایات سود رایات قیام درباره .خورد می رقم السود رایات قالب در زمین مشرق

 ،14ج :1409 ،هنادی )متقی خراسان اه  قیام همچون ؛است آمده سنت اه  منابع در مختلفی
 و... (277 ،5ج :تاا بی ،حنب  ابن) طالقان اه  قیام، (90 ،12جهمو: ) الفرا اه  قیام (،588
 ،ت داردشاهر الساود رایااد باه کاه انقاالش و حرکات ایان نگاه و هدو ییروا یها داده اساا بر که

 الساود رایات روایات است. ظهور رخداد برای یساز زمینه و مهدی جهانی انقالش به رسیدن
 در بعادا   که مختلفی یها کتاش در اند، آمده سنت اه  اول دست حدیثی ابعمن در که این بر عالوه
 .ندا شده تکرار بارها نیز درآمده تحریر رشته به سنت اه  میان

 فرماید: می باره  این در اسالم گرامی پیامبر
ن    ْهُ   إح
 
ر     ل     اهلُل  اْخت  ر   ت  یْ ب   أ ى   اْْلخح نْ  ع  ْه    إح     و    ی  الا ُ

 
ْ    ی  س   یتح یْ ب   أ ْ اح  ْل   ن   یب  اال  ْشارح  و   ب   و   اا  یت 

ْارح  یت    اا  یت  ا ح  یتح  ی 
ْ
اْوم     اْ   ق  ا ح  مح ب  قح  قح ْشارح ُهاْم  و   اْْل  ا م    ار  ُل    ی  ف   ُساود    ت  ی 

 
ا     ْسا  اال   احْل  اُ  یُ  ف  ْون   ْ ا 

ُل    یُ ف   و   یُ  و      تح اُر اْ    یُ ف   ْ ص  ا  ْ ا  ُلوا م 
 
ا  اال   س  ُلا    ی   ف  ایت    ْ ب  ا ح  ُ وُه ی  ىل   ْاف  ُجا    إح اْ   ر  ْها ح  مح

 
 یتح ْیاب   أ

ُاه  ی  ف   ْسا    ْمل  ُئوه   م  ک   قح ل  ْ  ا   م  ْ   ج  ْدر   َف  
 
ِح  ک  أ لْ  ْم ُک مح ْ  ک     ْم ی  ف  ح هتح

ْ
ْو  و     ْبوا   ل  ى   ح  ْلج ع   ؛ الث  

 نیااا از بعااد داده، حیتاارج ایاادن باار مااا باارا  را آخاارت خداونااد هکاا میهساات یبیت اهاا  مااا
 جاناب از هکا مردمی هک گاه آن تا گردند، می آواره وطن از و نندیب می ها تبیمص مبیت ه ا

 جناگ تا دهند نمی ها آنب را حق نیا نند.ک امیق حق طلبه ب اهیس  ها مپرچ با مشرق
 ایادن هکا سپارند به من بیت اه  از مرد  به را آن و رندیبگ را حق و ابندی روز یپ و نندک
 هااا آن بااه ناادک کدر را زمااان آن  کاا هاار .باشااد پاار ظلاام از هکاا چونااان ،ناادک عاادل از پاار را
گر ،ونددیبپ  باشد. برو رو  از برفتن چه ا

 :1409 ،ماجاه )ابان اسات پرداختاه روایت این به که آید به شمار می منبعی اولین ماجه ابن سنن
 و (697 ،8ج :1409 ،شایبه ابای )ابان شاببه ابا  ابان مساند نظیر ییها کتاش در سپ  .(1366 ،2ج
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 .است شده نق نیز  و... (29 ،6ج :1415) ابرانی معجم
 دسات و مهام مناابع از اعام سانت اه  حادیثی مختلاف مناابع در تفااوت یانادک باا فوق روایت

 نکاات دارای آن امثاال و روایات ایان .اسات شاده نقا  بارهاا سانت اه  حادیثی منابع دیگر و اول
 :شود می اشاره ها آن از برخی به که هستند مهمی
 ست.جا آن از نیز انقالش خاستگاه و بوده زمین سوی مردم مشرق از انقالش رخداد .1
 شود. می همراهی سیاه یها پرچم نظیر ییها شاخصه با انقالش این .2
 هستند. حقیقت و حق دنبال به انقالش این صاحبان .3
 مجاهدند. و مبارز آنان .4
 د.نا مقاوم و شجاع انقالش این صاحبان .5
 دارند. ایمان خود هدو به آنان .6
 است. مهدی دولت و ظهور به رسیدن انقالش و نهضت این هدو .7
 رفاتن خیاز سخت)ساینه شارای  در حتای ،انقاالش این با همراهی (سنت اه مردم) وظیفه .8
 است. برو( روی

تر  قدقیا ینگااه باا اماا ،شد گزارش شمارش عددی صورت به روایت این مهم نکات و ها پیام
 یعناای ،بحاا  دو قالااب در خالصااه صااورت بااه را آن شااده برداشاات نکااات و فااوق روایاات تااوان ماای
 بااه کاادام هاار هفااتم تااا اول نکتااه ؛ زیاارانمااود بناادی جمع «منتظااران رسااالت» و «انتظااار چیسااتی»

 باشاد هشاتم نکتاه کاه آخر نکته و است (عملی انتظار) عالی انتظار یها شاخصهگر  اشاره نحوی
 همراهای بیاان باا و پرداختاه انقالبای یهاا حرکت و انتظاار به نسبت منتظران وظیفه و رسالت به
ْو  و  ) سخت شرای  در ْبوا   ل  ی ح  ل  ْلج ع    است. شده خواستار را آن حتمیت و الزام (، الّث 

 فرماید: می اسالم گرامی پیامبر
ُرُج ی   قح  مح    ن      ح ْ ْشرح ُئ    یُ ف   اْْل  ْهاح  وطح ْلم   ؛ ُسْلا  ن   ْ نح ی   ی ح ِح

 .سازند می آماده مهد  برا  را سلطنت و ندینما امیق مشرق جانب از مردمی

 اساات شااده نقاا  ماجااه اباان ساانن ساانت، یعناای اه  حاادیثی منااابع از بااار اولااین باارای باااال روایاات
 کنناد. می نق  آن از سنت اه  و شیعه از اعم حدیثی منابع دیگر و (1368 ،2ج :تا بی ،ماجه )ابن

 روایت راویان، توثیق از بعد و کرده نق  ماجه ابن سنن از را روایت این الشافعی بیان کتاش در شافعی
 واژه اخااتالو بااا ماجااه اباان کتاااش از الاادرر عقااد در را روایاات ایاان نیااز قناادرزی دانااد. ماای صااحیح را
 ،ی)طبرانا االوساط المعجام نظیر حدیثی منابع دیگر و (125 :1391 ،)مقدسی کند می نق  «اناا»

 :1409، هنااادی )متقااای العماااال کناااز (،168 :1385 ،)هیثمااای الم رقاااه الماااواعال (،94 ،1ج :1415
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 ،شایعه حادیثی مناابع در اماا .اناد کرده نقا  را روایات این ماجه ابن سنن از همگیو...  (263 ،14ج
 ،3ج :1416 ،)مغربای االخبار شرح نظیر ؛اند پرداخته ماجه ابن از روایت این نق  به منبع چندتنها 
 .(477 ،2ج :1381 ،)اربلی الیمه کشف و (87 ،51ج :تا بی ،)مجلسی االنوار ب ار (،563

  نویسد: می یوطئون واژه درباره ماجه ابن سنن شرح در سیوطی
ت  یامْلْها هاو ی ف  ال  ون یو اون ی  ؤیو خح  (300، 1تا: ج )سیوطی، بی؛  صر

 .او کردن اریی و همراهی و مهدی دولت برای زمینه کردن آماده

 عهااده باار واقااع در کااار ایاان کااه ظهااور یساااز زمینه یعناای ،باشااد «یمهاادون» کااه اول قساامت
 که بوده همراهی و یاری معنای به ،باشد «ینصرونه و یویدونه» که دوم قسمت و است منتظران

 .است مهدی امام اصحاش و یاران عهده بر واقع در کار این
 ید:فرما می اسالم گرامی پیامبر باز

 ،حنب  )ابن  اهلل فةیخل  هیف فإ    ف توه ؛ خ اس  ؛ قب  م  ج نت قا السود  تیال ا متی أ إ ا
  (277 ،5ج :تا بی

 گرامی پیامبر خطاش .1 :است شده بیان نکته چند روایت تبیین درباره المفاتب  یمرقا کتاش در
 معناای باه شااید ساودال واژه .2 ؛شاود مای مسالمانان هماه حاال شام  و رددا عمومیت اسالم

 بااه ، یعناایفاااتوه واژه .3 ؛باشااد هسااتند لشااکر ایاان در کااه جمعیتاای کثاارت خاااطر بااه لشااکر ساایاهی
 ایاان ، یعناایاهلل ةخلیفاا فیهااا نإفاا .4 ؛اساات آن فرمانااده از کااردن اطاعاات و آماادن لشااکر اسااتقبال
 .(3447 ،8ج :1422 ،قاری )هرویاویند  اجابت و نصرت مسیر در و مهدی تابع لشکر
ها  آن و دهیم قرار یکدیگر کنار در را اسالم گرامی پیامبر اخیر روایت دو که وقتی تردید بی

 هماان دقیقاا   ،شاود می برداشت ها آن از که مضامینی و پیام کنیم، یشناس  باز جا یک صورت بهرا 
 برداشات (عملای انتظاار) عاالی انتظاار ناوع از هام آن خااص، انتظاار از کاه اسات مضاامینی و پیام
 قاباا  )عملاای( عااالی و خاااص انتظاار درباااره کااه ییها شاخصااه تطبیقاای رویکارد بااا پاا  شااود. مای
 برای مثال: است. شده توجه بدان نیز روایت دو این در استاحص
 غایات و هادو ظهاور کاه اسات ایان عالی و خاص انتظار شاخصه اولین ظهور: بودن هدو .1
  شود. می تلقی آن

 وقفاه بای کوشاش و تاالش عاالی انتظاار مهام یها شاخصه ملهج از کوشش: و تالش راهبرد .2
 دهند. می بروز خود از ظهور ، یعنیهدو به رسیدن برای منتظران که است
 جملاااه از اسااات ظهاااور رخاااداد شااار  واقاااع در کاااه آماااادگی کاربسااات کامااا : آماااادگی ءوتهّیااا .3

 انتظااار بااه معطااوو کااه نااامبرده یها شاخصااه تردیااد باای .اساات عااالی انتظااار مهاام یها شاخصااه
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 رو ایان از اسات. گردیاده  کر تلویحی صورت به االنتظار روایات در نحوی به ،است عالی و خاص
 خااص انتظاار یها شاخصه بیانگر که نظر مورد روایات به توجه با سنت اه  که کرد ادعا توان می
 دارند. عالی و خاص انتظار به التزام عملی، صورت به هستند عالی و

زه الزام و دجال  آن با سنت اهل مبار
 ساتمگران و ظالماان باا مباارزه و ساتم و ظلام باا مقابله ، یعنیسلبی رویکرد با انتظار تردید بی
 ایجاااد مانعیاات ظهااور رخااداد باارای جامعااه و مااردم باار سااتم و ظلاام داشااتن روا بااا کااه ییهااا همان
 تااریخ، طول در و هبود شهره ستمگران و ظالمان سرآمد عنوان به دجال میان این در نمایند. می
 .اناد داده هشادار اوگری  فتناه و شرارت به نسبت را خویش باورمندان و پیروان الهی یانبیا
 صااورت هاار در اجتماااعی، و فکااری جریااان یااک یااا باشااد فاارد ضاااللت و فساااد ساانب  ایاان حااال

 ندارند. مقابله و مبارزه جزای  وظیفه آن برابر در منتظران
 اماام ظهاور هنگاماه در ، یعنایآخرزماان در دجاال قیاام رخاداد ماوطن و خاساتگاه گفتنای اسات

 باه هاا خوبی نمااد و دجاال نماینادگی باه شارارت نمااد کاه است مواجهه این در و بوده مهدی
 فرجامین در را باط  و حق تدافع آخرین و گیرند می قرار هم روی در رو مهدی امام نمایندگی

 در دجاال خروج وقت اجتماعی الزامات و زمانی اتئضااقت اساا بر پ  زنند. می رقم بشر تاریخ
 از اسات. شاده تعیاین باشاد اساالم کاه پیاامبر آخارین و دیان آخارین دوران ، یعنایآخرزمان دوران
 پیروانشان و دیگر ادیان به نسبت ها آن و است بیشتر دجال با مسلمانان و اسالم مواجهه رو این

گونی احادی  و روایات اساا این بر .دارند رارق او یها شرارت و تهدیدات معرض در بیشتر  گوناا
 و یافتااه اختصاااص اماار ایاان بااه ساانت اه  حاادیثی منااابع باااالخص مساالمانان حاادیثی منااابع در

. اسات گرفتاه قارار گوشازد مورد بیشتر است مردم متوجه دجال ناحیه از که تهدیدهایی و خطرات
 شاده پیشانهاد دجاال باا مقابلاه و باارزهم بارای راهکارهایی احادی  و روایات همین در همچنین

 بااا ،مهاادی امااام بااه معتقااد و منتظاار فاارد یااک عنااوان بااه دارد وظیفااه مساالمانی هاار کااه اساات
 اماام آمادن و ظهور ساز زمینه و گیرد قرار دجال با مبارزه صحیح مسیر در ها آن کاربست و شناخت
 باشد. مهدی
 ،شاود مای برداشات سانت اه  منابع در دجال روایات مجموع از کهای  گانه سه راهکارهای اما
 سانت اه  یعنای دارناد. التازام و اعتقااد بادان سانت اه  کاه استاستعا ا  و ابتعاد اعتصام، نظیر
 باا دجاال باا مقابلاه راه و اسات دجاال باا مقابلاه مهادی امام ظهور به رسیدن راه که دارند باور
 نظیاار اباازاری بااه زدن چنااگ یعناای «اماعتصاا» .اساات اسااتعا ا و ابتعاااد اعتصااام، گانه سااه روش
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 و متعاالی انساان بااطنی و درونای قوای اوال   ،اعتصام این با واقع در که معنویت و بندگی عبادت،
 و مصااونیت انسااان در نااوعی بااه باااطنی قااوای و روح تقویاات و تعااالی ایاان بااا ثانیااا   و شااده تقویاات
 نتیجه که شدن پناهنده و اهندگیپن یعنی «استعا ا» شود. می ایجاد دجال یها فتنه از عصمت
 مااردم آمااد خواهااد کااه روایاااتی توصاایه بنااابر اساات. شاادن بیمااه و حمایاات همااان پناهناادگی ایاان

 بااه او یها شاارارت از مصااونیت باارای و ببرنااد پناااه خاادا بااه دجااال خااروج زمااان در دارنااد وظیفااه
 ورزی اجتنااش و نایدورگزی معناای باه «ابتعاد» آورند. روی مدینه و مکه نظیر مقدسی یها مکان

گر یعنی ؛است دجال یها شرارت از  وجاود باا یاا و اسات معناوی یها ساالح به مجهز کمتر انسان ا
 کند پیشه را ابتعاد شیوه باید ،ستاو رساندن ضرر و گزندگی از ترسناک و بیمناک باز بودن مجهز

 دهد. قرار دجال با مواجهه و معرض در را خویشتن کمتر و
گیری و دجال الحال وصف در ماسال گرامی پیامبر  فرماید: می او فتنه شدت و فرا

اا  ااْت ک   م  ااة    ن  ْت   ال   فح اایت     ُ  ُکاات   و  ُ ااوم   ح  ُة  ت  اا ع    الس  
 
اار  ْک أ ااْ   ب  ااةح  مح ْت   ج    ح  فح

  :تااا باای ،حنباا  اباان) ؛الااا  
 (292 ،3ج

 نیست. دجال فتنه از تر بزرگ قیامت تا حاضر زمان درای  فتنه هیچ

 از برد می پناه خدا به نماز از بعد همیشه که بوده این اسالم گرامی پیامبر یکارها جمله از
 ببرند: پناه خدا به همیشه که داد می تعلیم را استعا ا این نیز خویش اصحاش به و دجال شر

ُمُهْم یُ      ک   ل ح ا    ذ  ع  ن   ه  ُمُهاْم یُ  م  ک   الا ُ ل ح ا ر        اْ   الس ُ ُهام    اْلُ اْرآ ح  مح ُعاوُ   إح  ح  الل  
 
ا أ اْ   ک  بح ابح  مح

اذ   ع 
ن     ه  ُعوُ   ج 
 
أ ْ   ک  بح  و  ابح  مح

ذ  ْب ح  ع 
ُعوُ   اْل  

 
أ ْ   ک  بح  و  ح  مح ر  سح  ش  ج    ح   ح یاْْل 

ُعوُ   الا  
 
أ ْ   ک  بح  و  اةح  مح ْت    فح

ْح  م  تح   ی  اْْل  اْْل   (257 ،8ج :1406 ،نسائی ؛357 ،1ج :1390 ،خزیمه )ابن  و 

 کااه چنانهم آموخاات؛ می را دعااا ایاان خااویش اصااحاش بااه همااواره اسااالم گراماای پیااامبر
 بارم مای پناه تو به و جهنم عذاش از برم می پناه تو به !خدایا که داد می تعلیم را قرآن سوره قرائت

 مرگ. و زندگی در فتنه از برم می پناه تو به و دجال شرارت از برم می پناه تو به و قبر عذاش از
 و ها شاااارارت از پناهناااادگی و ااسااااتعا  باااارای مساااالمانان بااااه اسااااالم گراماااای پیااااامبر ،آری
 هماان که است اعتقادی اول توصیه ؛نمایند می توصیه دو دجال جمله از شریران یها گری فتنه
 توصایه باد. یها انساان و باد جنیاان دجاال، شیطان، همچون شریران همه از خدا به بردن پناه
 آسایب و ضارر از تاا مدینه و مکه نظیر امن یها نمکا به بردن پناه نظیر ؛است اعتقادی غیر دوم
 فرماید: می باره این در حضرت که چنان ؛باشند داشته مصونیت دجال

تح  ْ م  اح  اأْل ْرُض  نح ُة یاْْل  ا    ج   إح   ر  ج   ُ   خ   (292 ،3ج :تا بی ،حنب  ابن)؛ الا  
 .است الرسول ةمدین سرزمین، بهترین دجال خروج زمان در
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ج    ُن یحجح ی    ی  ف    ُ  الا  
ُ
ال    اأْل ْرض   ا    م   إح

اح  ة  ک   اْْل  ة  یو   (298 ،20  او ) ؛  
 نوردد. میدر را جاها همه مدینه و مکه شهر دو جز به دجال فتنه
  ُ ن   ه  ُک  األ ْمص  ر   ْاُخُ  ی   إح ال    ل    یْ ط   إح

ة   (521 ،4ج :تا بی ،)ترمذی ؛ب 
 طیبه. مدینه جز به شود می وارد شهرها همه به دجال

 نویسد: می دجال شر از ااستعا  مورد در الجماعه ات اف کتاش صاحب التویجری
 یف الااج   فت اة ما   ت و  ی   ک اهلل  س   أ  وج   یغ م  الصح   ثیاألح د یف  بت

 (422 ،2ج :1414 ،)تویجری  ض  یأ کبذل أمت  أم  وأن  الصال ،

 روایات برخی در که است دجال با مبارزه دیگر راه اوگری  فتنه و دجال از گزینی دوری و ابتعاد
 فرماید: می که اسالم گرامی پیامبر قول نظیر است. شده اشاره بدان

ااْ   اا    م  ح ج    ح  ْس 
لْ  بح لااا    ی  ف 

 
ْ ااُ   ْ اا  اهللح  ع  ااو  ُجاا    إح     ف  تح ی  ل   الر  

ْ
ْهااو    ح یاا  ااُ  ی   و  ااُ   ْحسح ن  

 
ُ ااُ  ی  ف   ُمااْاِم    أ بح

اا  ت    مح  
ُث یُ  هُب  تح  مح    بح ح  ْب   ْو  الش ُ

 
ُث یُ  ْلح   أ هُب  تح  مح    بح ح  ْب    (197 ،4ج :تا بی ،داود )ابی ؛الش ُ

 دجاال پایش فاردی قسام خاداه با .گزیناد دوری او از بایاد شانید را دجاال خروج ک  هر
باه  و دجاال کار بودنناک  به خاطر شبهه و است یمؤمن آدم او که کند می گمان و آید می

 کند. می تبعیت دجال از او رب امر شدن مشتبهخاطر 

 تکارار باار ساه را «عناه فلیناأ» اساالم پیاامبر کاه است آمده حنبم بن احمد مسند از متشابه نق  در
 .(181 ،33ج :تا بی ،حنب  ابن) کرد
 و هاا نق  زمیناه ایان در .اسات قارآن باه زدن چناگ ،دجاال باا مقابله و مبارزه یها راه جمله از

 فرماید: می اسالم پیامبر و آمده سنت اه  حدیثی عمناب در مختلفی یها عبارت
 (200 ،4ج :تا بی ،داود )ابی  الاج   م  صمُع  ،هفکال س    أو  م   تیآ عش  حفظ م 

 :فرمود دیگری نق  در حضرت باز
 (446 ،6ج :تا بی ،حنب  ابن)  الاج   فت ة م  صمُع  ،هفکال آخ  م   تیآ عش  ق أ م 

کید ها آن قراأت به دوم نق  در و کهف سوره از هآی ده حفظ به اول نق  در  است. شده تأ
 فرماید: می اسالم گرامی پیامبر خدری سعید ابی از نق  به دیگری روایت در

  م  
 
أ ر  لْ  ُس ر     ق  ْت  م  ک   ْهفح ک  ا  ل  ْنزح

ُ
ْت ک   ،أ ُ    ن  اْ   ُنا  ا   ل  ا ح  مح ىل   ُم   مح ام   إ  اْ   ة،ک   م    و 

 
أ ار  ْشا  ق    ت  یاآ بح  

ه   مْ   ج   آخح ح ر  خ  ج ُ ُ   ف  ل  یُ  مل   الا   ل   ْط س   (752 ،1ج :1411، نیشابوری )حاکم؛  ح یْ ع 
 تاا اسات کاه ییجاا آن از او بارای ،نمایاد تاالوت شده نازل هک چنان را کهف سوره ک  هر

 هنگاام ،کناد تالوت را سوره این آخر آیات از آیه ده ک  هر و شود. می ترسیم نوری مکه
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 شود. نمی مسل  او بر دجال دجال، خروج

 است: آمده المفاتب  یمرقا کتاش در
 کهاف اصاحاش جریاان نق  خاطر به دجال شر از حفاظت و صیانت در کهف سوره نقش
 و کنناد حفاظ زماناهگری  فتناه و فتنه از را خودشان توانستند ها آن چطور که است آن در
 محتوای و مفهوم وقتی طعق به طور .برخیزند مبارزه به زمانشان ستمگران و ظالمان با

گیرناد توجهمورد  نظر مورد آیات  ،شاود دقات هاا آن از آماده بار نکاات و هاا پیام باه و قارار 
 و مباارزه در را راهکارهاا هماان و برد پی کهف اصحاشای  مبارزه راهکارهای به توان می

 (1465 ،4ج :1422قاری،  )هروی .کرد آمد روز دجال با مقابله

 تعریف قاب  سلبی و ایجابی رویکرد دو با عملی( انتظار )یعنی عالی انتظار ،شد بیان که چنان
 و معرفااات گاااری، اصاااالح و اصاااالح نظیااار ییها شاخصاااه باااا ایجاااابی رویکااارد اسااات. ییشناساااا و

 شاخصااه ناوع از کاه و... پاذیری تبعیات و تبعیات پاذیری، مسائولیت و مسائولیت بخشای، معرفات
 ایاان ساانت اه  واقاع در کااه اساات ظهاور رخااداد مهاام عواما  و علاا  جاازو ،اسات ایجااادی و مثبات

 با که سلبی رویکرد رسانند. می عم  منصه به السود رایات قیام با کردن همراهی در را ها شاخصه
 در کاه طاغوتیاان و خوانین با مواجهه و ستمگران با مقابله ظالمان، با مبارزه نظیر ییها شاخصه
بااه شاامار  ظهااور رخااداد باارای دیگااری عواماا  و لاا ع ،اساات همااراه دارد قاارار دجااال هااا آن رأا
 مبااارزه در ،اسات نفاای و سالبی یها شاخصااه ناوعی بااه کاه ها شاخصااه ایان بااروز واقاع در .روناد می

 رویکارد دو ایان فرایناد بناابراین رساد. مای عما  منصه به او یها فتنه و دجال با سنت اه  کردن
 و آماااادگی چاااون برایناادی باااه ،اساات سااانت اه  میااان در عاااالی انتظااارگر  توجیاااه نحااوی باااه کااه

   شود. می منتج ظهور یساز زمینه

 گیری نتیجه
 رویکارد .اسات توجیه قاب  تضمنی و مطابقی رویکرد دو با سنت اه  منابع در االنتظار روایات
 و روایااات بااه بیشااتر ،شااده مطاارح «االنتظااار روایااات در االنتظااار تصااریح» عنااوان بااا کااه مطااابقی
 ایان از کاهای  نتیجاه .اسات صاریح صاورت باه «انتظاار» مااده واژه حااوی هکا پاردازد مای احادیثی
 واژه بااا االنتظااار روایااات مجماوع ساانت اه  منااابع در ،اوال  کاه  اساات  ایاانت، گرفا تااوان ماای رویکارد
 پیادا تقلیا  حادی  دو تعاداد باهتر  دقیق و دوم نگاه در و حدی  پنج تعداد به اول نگاه در انتظار
 باا کناد، نمای تجااوز دو عادد از و بوده محدود ها آن تعداد که االنتظار روایات مینه ،ثانیا   کند. می

 )باه خااص انتظاار درباره سنت اه  حدیثی منابع در رو از این شوند. می توجیه عام انتظار رویکرد
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 عنااوان بااا کااه تضاامنی رویکاارد امااا اساات. نشااده نقاا  احااادیثی و روایااات هاایچ تصااریحی( صااورت
 انتظااار هاام آن خاااص، انتظااار تااوان ماای ،اساات شااده مطاارح «االنتظااار روایااات در االنتظااار تلااویح»

 سانت اه  حادیثی مناابع در ؛ زیاراکارد وجو جسات آن در را _ اسات عاالی انتظاار کاه_  عملای خاص
 باه کاه هساتند روایااتی اول نوع ؛جست تمسک روایات نوع دو به توان می خاص انتظار پیرامون

 ناوع و پردازناد می مجددین ظهور السود، رایات للمهدی، ممهدون تروایا نظیر مثبت یها قیام
 دارند. اشاره دجال نظیر منفی یها قیام به که هستند روایاتی دوم

 یهاا قیام ماورد در زیارا ؛اسات متفااوت دارناد هاا قیام ناوع ایان به نسبت سنت اه  که رسالتی
 تبعیت و همراهی سنت اه  وظیفه هستند، شهره ظهور ساز زمینه یها قیام به واقع در که مثبت
 هاا آن وظیفاه کنناد، مای ایجااد مانعیت ظهور برای واقع در که منفی یها قیام مورد در ولی ،است

 و همراهاای قالااب در یکاای کااه ساانت اه  رسااالت و وظااایف کلاای بااه طااور .اساات مبااارزه و مخالفاات
 باارای آناان یسااز زمینه و ساانت اه  آماادگیگر  تاداعی ،دنشااو مای توجیاه مبااارزه قالاب در دیگاری
 باااا خااااص انتظاااار هماااان یسااااز زمینه و آماااادگی ناااوع ایااان کاااه اسااات مهااادی اماااام ظهاااور

  است. عملی یها شاخصه
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، تحقیااق: عباادالرحمن محمااد عثمااان، ساانن الترمااذیق(، 1403ترمااذی، محمااد باان عیساای ) _

 بیروت، دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع، چاپ دوم.
 ، بیروت، دار احیا التراث العربی.سنن الترمذیتا(،  )بی __________________________ _

 ، بیروت، مؤسسة النعمان.الفرج بعد الشدیق(، 1410تنوخی، عبداهلل ) _
، ریااض، دارالصامیعی ات ااف الجماعا  بماا جاا  فای الفاتن و المالحامق(، 1414تاویجری، حماود ) _

 للنشر و التوزیع، چاپ دوم.
، تحقیق: حیدر مختار غزاوی، بیروت، دار الفکر ال امم، ق(1409جرجانی، عبداهلل بن عدی ) _

 للطباعه و النشر و التوزیع.
کم نیشااابوری، ابوعبااداهلل محمااد باان عبااداهلل ) _ ، بیااروت، دار الکتااب المسااتدراق(، 1411حااا

 العلمیة.
کبر غفاری،  ، تصحیح وتعلیق: علیت ف العقولش(، 1363حرانی، حسن بن علی بن شعبه ) _ ا

 سین.قم، جامعه مدر
، تحقیاق: میارزای تبریاازی، قام، دار الصاادیقة صارا  النجااایق(، 1413خاویی، ساید ابوالقاساام ) _

 الشهیدا.
کبر ) دهخدا، علی _  ، تهران، دانشگاه تهران.نامه دهخدا لیتش(، 1334ا
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 ، بیروت، دار المعرفة للطباعة و النشر و التوزیع.مبزان االعتدالتا(،   هبی، محمد بن احمد )بی _
 ، بیروت، دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع.جامع المیبرق(، 1401الدین ) لسیوطی، جال _
 ، بیروت، دار المعرفة للطباعة و النشر.الدر المنثورتا(،  )بی ____________________ _
، تهران، اساالمیه، چااپ کمال الدین و تمام النعم ق(، 1395صدوق، محمد بن علی بن بابویه ) _

 دوم.
 ، بیروت، اعلمی، چاپ پنجم.امالیق(، 1400) _______________________________ _
ق(، الاادعاء، تحقیااق: مصااطفی عباادالقادر عطااا، بیااروت، 1413طبراناای، ساالیمان باان احمااد ) _

 دارالکتب العلمیة.
جا، دار الحرمین للطباعة و النشار  ، بیالمعجم االوسطق(، 1415) ___________________________ _

 و التوزیع.
 ، بیروت، مؤسسة النعمان.الفرج بعد الشدیق(، 1410وخی، علی بن محمد بن داود )قاضی تن _
، تحقیاق: حمادی عبدالمجیاد، بیااروت، مساند الشاهابق(، 1405قضااعی، محماد بان ساالمه ) _

 مؤسسة الرسالة.
 ، قم، مکتبة المفید.دستور معالم ال  متا(،  )بی __________________________ _
 ، بیروت، مؤسسة الرسالة.کنز العمالق(، 1409الدین ) متقی هندی، علی بن حسام _
 ، تهران، اسالمیه.ب ار االنوارتا(،  مجلسی، محمدباقر )بی _
، جامعااه مدرسااین، تحقیااق: السااید محمااد شاارح االخبااارق(، 1416مغرباای، نعمااان باان محمااد ) _

 الحسینی الجاللی، قم 
 لم الفکر.، قاهره، مکتبة عاعقد الدررق(، 1391مقدسی، یوسف بن یحیی ) _
،تصااحیح: احمااد فاابت القاادیر شاارح الجااامع الماایبرق(، 1415مناااوی، محمااد باان عباادالرئوو ) _

 عبدالسالم، بیروت، دار الکتب العلمیة.
 ، حلاااب، مکتاااب للمطبوعاااات االساااالمی، سااانن النساااائیق(، 1406نساااائی، احماااد بااان شاااعیب ) _

 چاپ دوم.
 دارالفکر.، بیروت، مرقای المفاتب ق(، 1422هروی قاری، نورالدین ) _
، تحقیق: عبدالوهاش عباداللطیف، چااپ المواعال الم رق ق(، 1385هیثمی، احمد بن حجر ) _

 دوم، مصر، مکتبة القاهره.
 ، بیروت، دار الکتب العلمیة.مجمع الزوائدق(، 1408) ______________________ _



 


