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تحلیل و بررسی ظرفیت انتظار در منابع روایی اهل سنّت
حسین الهینژاد*

چکیده
انتظار ،از جمله آموزههـای مهـم مهـدویت و مـورد قبـول همـه گروههـای اسـالمیــ شـیعه و
سنت ـ میباشد .در میـان اهل ّ
اهل ّ
سـنت ،بـاور بـه انتظـار ،بـا دو رویکـرد «حـدیثمحور» و
«باورمحور» مطرح است .حدیثمحور ،با دو نگرش «مفهومی» و «منطـوقی» یـا بـه عبـارت
دیگر ،به صورت «تلویحی» و «تصریحی» بازشناسی میشود .انتظار ،با رویکرد حدیثمحور
که متکی به روایات انتظار بوده ،به دو قسم «تصریحی» که بهصراحت واژه «انتظار» در روایت
ذکر شده و به صورت «تلویحی» که به صورت مفهومی انتظار از روایات برداشت شده ،تقسیم
میشود؛ اما انتظار با رویکرد بـاورمحور ،متکـی بـه اقـوال علمـا و حاصـل اعتقـادات مـردم
اهل ّ
سنت است .در نگرش حدیثمحور به صـورت تصـریحی ،روایـات محـدودی در منـابع
اهل ّ
سنت نقل شده است؛ ولی نگرش حـدیثمحور بـه صـورت تلـویحی ،در منـابع حـدیثی
اهل ّ
سنت احادیث فراوانی در خصوص انتظار نقل شـده اسـت .بـا نگـرش بـاورمحور ،مقولـه
انتظار در میان اهل ّ
سنت یا مقوله فراگیر بوده و مورد قبول همه باورمندان ایشان میباشد.
در این تحقیق ،با روش توصیفی و تحلیلی ،به مقوله انتظار از منظر اهل ّ
سنت پرداخته شده و با

روش کتابخانهای و اسنادی ،بـه جمـعآوری دادههـا مبـادرت میشـود .دسـتاورد علمـی ایـن
پژوهش ،اثبات و توجیه مقبولیت انتظار به عنوان یا باور فراگیر ،ضروری ،اعتقـادی و متـواتر
در میان اهل ّ
سنت است.

کلیدواژهگان
ّ
انتظار ،اهلسنت ،مهدویت ،ظهور.
* دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی:

مقدمه

منابع حدیثی اهل ّ
سنت ،دارای روایات مختلفی از پیامبر

و صحابه است .در این روایات کـه

تعدادشان قابل توجه است ،موضوعات متنوعی به بحث گذاشته شده که از جمله آنهـا ،میتـوان
 11به بحث مهدویت و انتظار اشاره کرد .روایات مهدویت ،از نظر عدد و سند ،به حدی اسـت کـه
ّ
عدهای از اندیشمندان و علمای اهلسنت پیرامون آن ادعای تواتر نمودهاند (ابنقیم جوزی1334 ،ق،
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ص)102؛ اما در مورد روایات انتظار ،این کثرت و فراوانی را نداریم و تعداد آنها ،بسـیار محـدود
میباشد؛ ولی به جهت اینکه در قالب کتابهـای حـدیثی اهل ّ
سـنت بـدان پرداختهانـد ،دارای
کثرت نقل میباشد.

بیتردید ،روایات انتظار در منابع حدیثی اهل ّ
سنت ،با دو رویکرد «منطوقی» و «مفهومی» قابـل
پیگیری است .رویکرد منطوقی ،مقصود کاربست واژه «انتظار» به صـورت صـریح در روایـات
است؛ به تعبیر دیگر ،در این رویکرد به روایاتی پرداخته میشود که در آن ،واژه «انتظار» و واژگان
همسو ،منطوقا در ظاهر روایات بهکار رفته باشـد .در رویکـرد مفهـومی ،بـه محتـوا و مضـمون
روایات توجه میشود؛ یعنی به روایاتی پرداخته میشود که به ظاهر و به داللـت منطـوقی ،هـی
اشارهای به انتظار ندارد؛ ولی از نظر مفهـوم ،داللـت بـر انتظـار داشـته و جـزء روایـات انتظـار
محسوب میشود .ازاینرو ،تحقیق پیش رو با دو رویکرد تصریح انتظار و تلویح انتظار در منابع
حدیثی اهل ّ
سنت پی گرفته میشود.
تصریح انتظار در روایات انتظار

در منابع حدیثی اهل ّ
سنت ،اعم از صحیحین ،مسانید ،جوامع و اطـراف ،روایـاتی کـه پیرامـون
انتظار با واژه «انتظار» نقل شده ،بسیار محدود بوده و به چهار روایت و در یا نگاه دقیقتر ،به دو
روایت میرسد .البته این دو روایت نیز داللت بر انتظار خاص (انتظار ظهـور امـام مهـدی

)

ندارند؛ بلکه به معنای انتظار عام میباشند؛ یعنی امیدوار بودن برای رفع مشکالت و سختیهای
دنیا و صبر در برابر آن.
روایت ّاول :رسول گرامی اسالم

يحاُّ أ يساأ ا
میفرماید« :سلوا هّاّلل من فضله فا ّ هّاّلل
ّ

افضل العبادة انتظار الفرج (الترمذی1043 ،ق ،ج ،5ص)200؛ فضل خداوند را طلب کنید که خـدا
دوست دارد که از او بخواهند و بهترین عبادتها ،انتظار گشایش است ».این روایت را محـدثان

ّ

فراوانی از اهلسنت در کتابهای خویش آوردهاند .البته در منابع حدیثی شیعه (صدوق1335 ،ق،

ج ،1ص )217نیز به صورت تقطیع (أفضل العباادة إنتظاار الفارج) نقـل شـده اسـت .در منـابع
اهل ّ
سنتّ ،اولین کتابی که به این روایت پرداخته ،سنن ترمذی میباشـد و بعـد از آن ،در کتـاب
مسنب الشهاب قضاعی (ج ،2ص ،)205التبعاء طبرانـی (ص ،)23مجمت الزوائتب هیثمـی (ج11 ،1

ص ،)107جام الصغیر جاللالدین سیوطی (ج ،3ص )275و ...نیز آمده است.
روایت دوم :رسول گرامی اسالم

ِ
ار ِج
در باره انتظار و رابطه آن با صبر میفرماید« :ا ْنت َظ ُ
اار ا ْل َف َ

نخستینبار از کتاب مسنب الشهاب قضاعی میباشد و نیز در کتابهـای دیگـر حـدیثی ،نظیـر:
شعب االیمان بیهقی (ج ،7ص ،)230جام الصغیر جاللالـدین سـیوطی (ج ،1ص ،)017میتزان
االعتبال ذهبی (ج ،3ص ،)250کنز العمال متقی (ج ،3ص )272و ...نیز نقل شده است.

روایت سوم و چهارم :پیامبر گرامی اسالم در دو روایت دیگر میفرماید« :ا ْن ِت َظ ُار ا ْل َف َر ِج ِم َن
ِ
اّلل ِعبااادة» (البیهقــی1014 ،ق ،ج ،7ص )245و «ا ْن ِت َظااار ا ْل َفا ِ
اادة» (الجرجــانی1043 ،ق ،ج،2
ار ِج عبَا َ
هّ َ َ
ُ
َ

ص.)70

در منـابع

به نظر میآید ،سه روایت اخیر که با تفاوتهـای انـدکی از رسـول گرامـی اسـالم
مختلف اهل ّ
سنت نقل شده ،همگی از نظر سبا و سـیاق ،بـه یـا روایـت بازگردنـد .بـر ایـن
اسا  ،میتوان گفت که روایات موجود پیرامون انتظار در منابع حدیثی اهل ّ
سنت ،بسیار محدود

بوده و از عدد دو تجاوز نمیکند .البته در کتاب الفرج بعب الشبة تألیف التنوخی که بـه احتمـال
زیاد از نویسندگان اهل ّ
سنت در قرن چهارم قمری است ،روایت مرفوعی در این خصوص از امیر
مؤمنان ،علی

نقل شده که حضرت میفرماید« :أفضل ماا يعملاه المماتحن انتظاار الفارج»

(التنوخی1014 ،ق ،ج ،1ص .)00البته این روایات ،تنها از یا منبع به نام کتاب الفترج بعتب الشتبة
نقل شده و در هی منبع دیگری ـ شیعه و اهل ّ
سنت ـ نیامده است و هی گونـه تـوجهی از ناحیـه
علما و مؤلفان شیعه و اهل ّ
سنت به آن نشده است .بنابراین ،نمیتوان این روایت را جزء خـانواده

روایات انتظار به حساب آورد و به عنوان یکی از روایات انتظار در دایره روایات چهارگانـه انتظـار
قرار داد.
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ِبالصب ِر ِعبادة» (القضاعی1045 ،ق ،ج ،2ص .)02در واقع ،نقل این روایت در منابع اهل ّ
سنت ،برای
َّ ْ َ َ

تلویح انتظار در روایات انتظار

در منابع حدیثی اهل ّ
روایات انتظار با ذکر واژه «انتظار» که داللت بر انتظار خاص (انتظار
سنت،
ِ
ظهور امام مهدی

) نماید ،نقل نشده است؛ ولـی روایـات دیگـری را میتـوان در ایـن راسـتا

نشانهگذاری کرد که به نوعی همسو با روایات انتظار بوده و به نحـوی تـداعیگر انتظـار خـاص،
18
ّ
یعنی انتظار ظهور امام مهدی میباشند .در واقع ،از این کار ،دو نتیجه میتوان گرفـت :اوال،
با نگرش توصیفی میتوان روایات انتظار (با رویکـرد تلـویحی) را در منـابع اهل ّ
سـنت رصـد و
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مقولهبندی کرد .ثانیا ،با طرح این نو روایات و با تبیین ،تحلیل و برجستهسازی آنها ،میتوان بـه
وجود قابلیتهای انتظار و ظرفیت عظیم آن در جامعه اهل ّ
سنت پی برد.

در راستای تبیین ظرفیتسازی انتظار در میان اهل ّ
سنت با استناد به روایات ،ابتدا الزم است خود

واژه «انتظار» از حیث مراتب و ابعاد مـورد بازشناسـی قـرار گیـرد تـا نظریـه وجـود قابلیتهـا و
ظرفیتهای روایات انتظار با رویکرد تلویحی در میان اهل ّ
سنت به اثبات برسد .مقوله انتظـار از
نظر ابعاد و مراتب ،به انواعی نظیر انتظار :روحی ،قلبی ،قولی و عملـی تقسـیم میشـود .پـس،
مقوله انتظار از نظر رتبه ،به درجات مختلفی تقسـیم میشـود کـه بایـد دیـد روایـات انتظـار بـا
کدامیا از این درجات و مراتب ،بیشتر هماهنگ است.
همچنین ،در تحلیل کارکردی مفهوم انتظار گفته میشود که مقوله انتظار ،دارای دو کارکرد سلبی
و ایجابی است .کارکرد سلبی که به معنای عدم رضایت از وضعیت موجود میباشـد ،در واقـع،
توجیهگر مبارزه با ظلمی است که توسد ستمگران بر مردم روا داشته میشـود .کـارکرد ایجـابی،
رویکرد پیشبرنده و حرکتدهنده و نگرش مثبت به آینده همراه با رخداد ظهور و تأسیس جامعـه
ایدهآل منجی میباشد که در واقع ،توجیهکننده عزم و حرکت مردم برای رسیدن به جامعه مطلوب
مهدوی است .پس ،در کارکرد ایجابی ،همراهی مردم با خوبان ،نظیر :پیروی با صاحبان رایـات
السود ،حرکتهای مجددین ،قیام سید خراسانی ،ظهور مجددین و ...برای رسیدن بـه ظهـور و
جامعه ایدآل مهدوی ،توجیه میشود و کارکرد سلبی ،مبارزه مردم با سـتمگران ،نظیـر مبـارزه بـا
دجال و مقابله با سفیانی جهت رفع موانع ظهور ،توجیه میشود که در ذیل به گـزارش و تحلیـل
تفصیلی خواهیم پرداخت.
ّ
تحلیل روایات «الممهدون للمهدی» و آمادگی اهلسنت

از جمله شاخصههای مهمی که نشان از وجود انتظار عالی و عملی در میـان اهل ّ
سـنت اسـت،

آمادگی و آمادهسازی اهل ّ
سنت برای ظهور امام مهدی

میباشد .شاهد و سند ایـن مطلـب،

روایاتی است که در این خصوص در منابع حدیثی اهل ّ
سنت نقل شده است.

ِ
ان
ااس م َ
ار ُج نَ ٌ
پیامبر گرامی اسالم در مورد آمادگی مسلمانان بـرای ظهـور میفرمایـد« :يَ ْ ُ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ال َْم ْشرق َفيُوطئُو َ لل َْم ْهد ِّي يَ ْعنا ُسل َْطانَه؛ مردمی از جانب مشـرق قیـام مينماینـد و سـلطنت را 19

روایت را از سنن ابنماجه نقل کرده و بعد از توثیق راویان ،روایت را صحیح تلقـی کـرده اسـت.
المقدسی در کتاب عقب البرر از سنن ابنماجه (ص ،)125الطبرانـی در المعجتم االوست (ج،1

ص ،)30هیثمــی در الصتتواعق المحرقتتة (ص ،)101متقــی در کنتتز العمتتال (ج ،10ص )203و،...
همگی از سنن ابنماجه این روایت را نقل میکنند؛ اما در منابع حدیثی شیعه ،چند منبع به نقـل
این روایت از سنن ابنماجه پرداختهاند؛ نظیر :قاضـی نعمـان در شترح االخبتار (ج ،3ص،)503
مجلسی در بحار األنوار (ج ،51ص )71و اربلی در کشف الغمة (ج ،2ص.)077
َ َ
سیوطی در باره واژه «یوطئون» مینویسد« :یمهدون المهدي ِخالفته ویؤیدونه وینصرونه» (شرح
سنن ابنماجه ،بیتا ،ج ،1ص)344؛ یعنی آماده کردن زمینه برای دولت مهدی و همراهی و یاری
کردن آن حضرت .قسمت ّاول که «یمهدون» باشد ،یعنی زمینهسازی ظهور که این کار در واقع،
بر عهده منتظران است و قسمت دوم که «یؤیدونه و ینصرونه» باشد ،به معنای یـاری و همراهـی
بوده که این کار در واقع ،بر عهده یاران و اصحاب امام مهدی

است .در کتاب اشراط الساعة

از قول ابنکثیر نیز همین مطلب نقل شده که مردمان مشرقزمین در راستای زمینهسـازی ظهـور
امام مهدی

و تأیید و نصرت او قیام کرده ،پایههای نهضت و حکومت حضرت را مسـتحکم

میکنند؛ «ویؤیده بنا

من أهل المشرق ینصرونه ویقیمون سلطانه ویشـدون أرکانـه» (المقـدم،

1023ق ،ج ،1ص.)77
همچنین ،پیامبر گرامی اسالم

در این مورد میفرماید:

ٍ
ِِ
«ي ْ ر ُج َر ُج ٌل ِم ْن َا َر ِاَ النَّ ْه ِر ي َقا ُ ل َُه ال َْح ِ
ئ
ار ُث ْب ُن َح َّراث َعلَى ُم َق ِّد َمته َر ُج ٌل يُ َقا ُ ل َُه َم ْن ُص ٌ
ور يُ َو ِّط ُ
ُ
َ ُ
َأا يمكِّن ِِل ِ محم ٍد كَما مكَّنت ُقريش ِلرسو ِ ه ِ
اّلل ا صلَّى هّاّلل علَي ِه َاسلَّم ا َاجُّ علَى كُ ِّل م ْؤ ِمنٍ
َ َ َ
ُ َ ْ َ َ
ْ َُ ُ
ّ َ
ُ
ُ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ ٌ َ ُ
نَ ْص ُر ُه َأ ْا َقا َ ِإ َجابَتُ ُه (ابنماجه ،بیتا ،ص)353؛ مردی از منطقه مـاوراءالنهر بـه اسـم حـارث قیـام
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برای مهدی آماده میسازند».
ّ
روایت باال برای ّاولینبار از منابع حدیثی اهلسنت ،یعنی سنن ابنماجه نقـل شـده اسـت (ج،2
ص )1301و دیگر منابع حدیثی شیعه و اهل ّ
سنت ،از آن نقل میکنند .شافعی در کتاب البیان این

میکند که فرمانده لشگر او ،فردی است به نام «منصور»؛ چنانکـه قـریش زمینـه آمـدن رسـول
گرامی اسالم

را مهیا کرد ،آنها نیز زمینهساز ظهور امام مهدی

هستند .بر هر فـرد مـؤمنی

واجب است که به نصرت یا اجابت او بشتابد».
 81در عون المعبود ذیل روایت فوق ،در بیان واژه «توطی» چنین آمده است« :يُ َو ِّطئ َأ ْا يُ َمكِّنَ .ش ّ
ِم ْن الر ِاايْ ،األَ َّا ِم ْن التَّو ِطئَةَ ،االثَّ ِانا ِم ْن التَّم ِكينَ .قا َ ا ْل َق ِ
اري َأ ْا ِه َا ِب َم ْعنَى ال َْواا؛ َأ ْي يُ َه ِّيائ
ْ
ْ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َِ
ده ِب َع ْسكَ ِره (العظـیم آبـادی،
ْاألَ ْسبَاب بأ ْم َواله َا َخ َزا نه َاس َالحه َايُ َمكِّن أ ْمر ا ْل َال َفة َايُ َق ِّو َيها َايُ َساع ُ
سال اول ،شماره سوم ،تابستان 9311

1313ق ،ج ،3ص)320؛ مقصود از آمادگی در اینجا ،آمادگی کامل است؛ یعنی آمادگی با امـوال،

آمادگی با سالح ،آمادگی با نیروهای انسانی و آمادگی با همـه داراییهـا کـه در واقـع ،زمینهسـاز
تحقق خالفت امام زمان و سبب تقویت و تحکیم پایههای حکومت حضرت میشود».
بهطورکلی ،روایات فوق و دیدگاههایی که اندیشمندان اهل ّ
سنت ذیل آنها ارائه دادهاند ،همگی بـر

این نکته داللت دارند که عالوه بر آمادگی اهل ّ
سنت برای ظهـور امـام مهـدی
ضرورتهای اعتقادی اهل ّ
سنت میباشد ،آمادهسازی منابع انسانی نیز از ضرورتها و الزامـات
کـه از جملـه

دیگری است که برای تحقق آن باید از همه ابزارهای موجود استفاده نمود .بیتردید ،این تعاریف
سنت به آنها ،همه نشانگر این واقعیـت اسـت کـه در میـان اهل ّ
و الزامات و پایبندی اهل ّ
سـنت،
مقوله انتظار ،مقوله مهم و خطیـری بـوده و دارای جایگـاه و نقـش تأثیرگـذاری میباشـد کـه در
صورت تبیین صحیح و بهکارگیری درست آن ،ظرفیت عظیمی از ناحیه باورداشت انتظار در میان
اهل ّ
سنت ایجاد میشود.
ّ
تحلیل روایات «انقالبیون مشرق» و الزام همراهی اهلسنت با آنان

یکی از حوادث و رخدادهای مهم قبل از ظهور ،انقالب و حرکتـی اسـت کـه از ناحیـه مردمـان
مشرقزمین در قالب «رایات السود» رقم میخورد .در خصوص قیام «رایـات السـود» روایـات
ّ
بسیاری با واژگان مختلفی در منابع اهلسنت آمده است؛ نظیر :قیام اهل خراسان (المتقی الهندی،
1043ق ،ج ،10ص ،)511قیام اهل طالقان (ابنحنبل ،بیتا ،ج ،5ص )277و قیام اهل الفر

(المتقی

الهندی1043 ،ق ،ج ،12ص .)34بر اسا دادههای این روایات ،هدف و نگاه این حرکت و انقالب
که به «رایات السود» شهره است ،رسیدن به انقالب جهانی مهدی و زمینهسازی برای رخداد
ظهور آن حضرت است .روایات «رایات السود» عالوه بـر اینکـه در منـابع حـدیثی دسـت ّاول

سنت آمده ،در کتابهای مختلفی که بعدا در میان اهل ّ
اهل ّ
سنت به رشته تحریر در آمده نیز بارها
تکرار شده است.
پیامبر گرامی اسالم

در این زمینه میفرماید:

آخرت را برای ما بر دنیا ترجیح داده .بعد از این ،اهـلبیتم مصـیبتها مـیبیننـد و از وطـن آواره

ميگردند؛ تا آنگاه که مردمی که از جانب مشرق با پرچمهای سیاه به طلب حق قیام کننـد .ایـن
حق را به آنها نميدهند تا جنگ کنند و پیروزی یابند و حق را بگیرند و آن را به مردی از اهلبیـت
من بسپارند که دنیا را ُپر از عدل کند؛ چونان که از ظلم ُپر باشد .هرکس آن زمان را درك کند ،بـه
آنها بپیوندد؛ اگرچه به رفتن از روی برف باشد».
سنن ابنماجهّ ،اولین منبعی است که به این روایت پرداخته است (ج ،2ص .)1300بعـد از آن ،در
کتابهایی نظیر مسنب ابنابیشیبه (ج ،1ص )037و معجم األوس طبرانی (ج ،0ص )23نقل شده
است.

روایت فوق با اندکی تفاوت ،در منابع مختلف حدیثی اهل ّ
سـنت بارهـا نقـل شـده اسـت .ایـن
روایت و امثال آن ،دارای نکات مهمی هستند که به برخی از آنها اشاره میشود:
 .1رخداد انقالب از ناحیه مردمان مشرقزمین بوده و خاستگاه انقالب نیز از آنجاست؛
 .2این انقالب ،با شاخصههایی نظیر پرچمهای سیاه همراهی میشود؛
 .3صاحبان این انقالب ،به دنبال حق و حقیقت هستند؛
 .0صاحبان این انقالب ،مبارز و مجاهد هستند؛
 .5صاحبان این انقالب ،شجا و مقاوم هستند؛
 .0صاحبان این انقالب ،به هدف خود ایمان دارند؛
 .7هدف این نهضت و انقالب ،رسیدن به ظهور و دولت مهدی

است؛

 .1وظیفه مردم ،همراهی با این انقالب ،حتی در شراید سخت است.

تحلیل و بررسی ظرفیت انتظار در منابع روایی اهل سنّت

ٍ
الد ْنيا ا ِإ َّ َأهل بي ِتا ساي ْل َقو َ بع ِ
ِ
ِ َ
ادي با َالَ َا تَ ْش ِ
اريد اا َا
اّلل لَنَا ْاِلخ َر َة َعلَى ُّ َ َ
ْ َ َْ َ َ ْ َْ
َ ا
«إنَّا أ ْه ُل بَ ْيت ا ْختَ َار هّ ُ
ِ ِ
ِ
ود َفيَ ْس َألُو َ ال َْح َّق َف َاليُ ْع َط ْونَ ُه َفيُ َق ِاتلُو َ َا
تَ ْط ِريد اا َحتَّى يَ ْأت َا َق ْو ٌم م ْن قبَ ِل ال َْم ْش ِر ِق َا َم َع ُه ْم َرايَا ٌ ُس ٌ
َ
وه ِإلَى َر ُج ٍل ِم ْن َأ ْه ِل بَ ْي ِتاا َفيَ ْمل َُؤ َهاا ِق ْساط اا كَ َماا
يُ ْن َص ُرا َ َفيُ ْع َط ْو َ َما َسألُوا َف َاليَ ْقبَلُو َ َحتَّى يَ ْد َف ُع ُ
َملَئُو َها َج ْور اا َف َم ْن َأ ْد َر َك َذ ِل َ ِم ْنكُ ْم َفلْيَ ْأ ِت ِه ْم َا ل َْو َح ْبو اا َعلَى الثَّلْج؛ ما اهلبیتی هستیم که خداونـد

80

ّ
تحلیل روایات «دجال» و الزام مبارزه اهلسنت با آن

چنانکه بیان شد ،انتظار با رویکرد سلبی ،یعنی مقابله با ظلم ،و مبارزه با ستمگران؛ همانها کـه
برای رخداد ظهور مانعیت ایجاد میکنند .در این میان« ،دجال» به عنوان سـرآمد سـتمگران ،در
81

گمراهی و انحراف مردم نقش اساسی دارد .به همین جهت است که در طول تاریخ ،انبیای الهی
پیروان و باورمندان خویش را به شرارت و فتنهگری او هشدار داده ،خواستار آمادگی و هوشـیاری
مردم در برابر اغواگری او شدهاند .پیامبر گرامی اسالم

در این مورد میفرماید:

سال اول ،شماره سوم ،تابستان 9311

«ب ِادراا ِباألَعما ِ ِفتنا كَ ِق َط ِع اللَّي ِل الْم ْظ ِل ِم يص ِبح الرجال مؤ ِمناا ايم ِساى كَ ِ
ااف ارا َايُ ْم ِساى ُم ْؤ ِم اناا
ْ َ َا
َ ُ
ُ ْ ُ َّ ُ ُ ُ ْ ا َ ُ ْ
ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ٍ
الد ْنيَا (ابنماجه ،بیتا ،ج ،1ص)311؛ به کارهـای نیـا،
يع َأ َح ُد ُه ْم دينَ ُه ِب َع َرض م َن ُّ
َايُ ْص ِب ُح كَاف ارا يَ ِب ُ

پیش از آنکه فتنههایی چون پارههای شب تاریا ظاهر شوند ،پیشی گیریـد؛ زمـاني کـه برخـي

مردم به هنگام صبح ،باایمان و در وقـت شـب ،کـافر و یـا در شـب ،باایمـان و در صـبح ،کـافر
ميگردند .دینشان را در برابر کاالی ناچیزی از دنیا میفروشد».
برخی بر این نظرند که این واقعه و فتنه ،در زمان خـروج دجـال ر خواهـد داد (محمـد المنـاوی،

1015ق ،ج ،5ص.)333
پیامبر گرامی اسالم

در وصف حال دجال و فراگیری و شدت فتنه او میفرماید:

ِ
الد َّجا ِ (ابنحنبـل ،بیتـا ،ج ،3ص)232؛
اع ُة َأ ْكبَ َر ِم ْن ِفتْنَ ِة َّ
الس َ
« َما كَانَ ْت فتْنَ ٌة َا ََلتَكُو ُ َحتَّى تَ ُق َ
وم َّ
هی فتنهای به بزرگی فتنه دجال تا روز قیامت نخواهد آمد».
پیامبر همواره بعد از نماز ،از ّ
شر دجال به خدا پناه میبـرد و بـه اصـحاب خـویش نیـز ایـن

استعاذه را تعلیم میداد:
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ َ
َ
ِ َ
ان َشار ال َْم ِس ِ
ايح
«الل َُّه َّم إنِّا أ ُعو ُذ ب َ م ْن َع َ اب َج َهنَّ َم َاأ ُعو ُذ ب َ م ْن َع َ اب ا ْل َق ْبر َاأ ُعو ُذ با َ م ْ ِّ
الد َّجا ِ َا َأ ُعو ُذ ِب َ ِم ْن ِفتْنَ ِة ال َْم ْحيَا َاال َْم َماا ِ (النسـائی1040 ،ق ،ج ،1ص257؛ ابنخزیمـه1334 ،ق،
َّ

ج ،1ص)357؛ خداوندا! من از عذاب قبر و از عذاب جهنم و از فتنه مسیح ّ
دجال و از فتنه زندگی
و مرگ ،به تو پناه میبرم».

ّ
تداوم مبارزات حقطلبانه اهلسنت برای زمینهسازی ظهور

در منابع حدیثی اهل ّ
سنت ،اعم از :صحاح ،سنن ،مسانید ،جوامع و اطراف ،روایـاتی بـا عنـوان
«َلتزا طا فة من أمتى» نقل شده است که عالوه بر کثرت در نقل ،دارای کثـرت در منـابع نیـز
میباشد .در ذیل ِاین عنوان ،روایات گوناگونی با عبارتهای مختلفی نقل شده که همـه آنهـا بـا

محتوای واحد ،به یا پیام اشاره دارند؛ یعنی از نظر محتوا ،همگی داللت دارند بر مبارزه دایمی
گروهی از مسلمانان با ستمگران ،و مقاومت و پیروزیشان در این مصاف و رسیدن آنها به ظهور
امام زمان

و نزول حضرت عیسی  .در واقع ،از محتوا و منطـوق ایـن نـو روایـات ،پیـام

واحدی به نام انتظار خاص ،یعنی «انتظار ظهور امام مهـدی
جابربنعبدالله میگوید:

» برداشـت میشـود؛ چنانکـه 81

از امت من تا روز رستاخیز برای اجرای حق جنگ کنند و پیروزی یابند .پس ،عیسیبنمـریم

فرود آید .امیر آن جماعت ميگوید :بیا تا با تو نماز بگذاریم .عیسی خواهـد گفـت :شـما خـود
برخی بر بعضی دیگر امیر هستید و این ،لطف خدا در ّ
حق این امت است».
همچنین ،رسول گرامی اسالم

در این مورد میفرماید:

ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يح
ين َعلَى َم ْن نَ َاا َأ ُه ْم َحتَّى يُ َقات َل آخ ُر ُه ُم ال َْمس َ
«َلَ تَ َزا ُ َطا َف ٌة م ْن ُأ َّمتى يُ َقاتلُو َ َعلَى ال َْح ِّق َظاه ِر َ
الد َّجا (سنن ابیداوود ،بیتا ،ج ،2ص)313؛ پیوسته از امت من برای اجرای حق با دشمنان جنگیده
َّ

و پیروز میشوند؛ حتی با آخرینشان که دجال باشد».

از روایات فوق ،مطالب و پیامهای مختلفی میتوان برداشت نمود؛ ولی دو مطلب دارای اهمیت
و برجستگی خاصی است که نیاز به بیان دارد؛ یکی ،هدفمنـدی و غایتمـداری ایـن نهضـت
است که همانا رسیدن به ظهور و نهضت بزرگ امام مهدی

است و دیگری ،اسـتمرار مبـارزه

مسلمانان است و این مبارزه ،تا آمدن دجال و رودررو شدن با آن ،تداوم دارد.
از روایات فوق که در منابع مهم حدیثی اهل ّ
سنت آمده ،نکات ذیل را میتوان برداشت نمود:

 .1اهل ّ
سنت اعتقاد به مبارزه پیوسته با ستمگران و ظالمان داشته و این امـر ،تـا آمـدن دو ابرمـرد

آسمانی به نام «امام مهدی» و «حضرت عیسی» تداوم دارد .این مبارزه مستمر ،پیروزی مستمر را
نیز به همراه دارد .البته شاید در مواردی ،غالبیت با دشمنان باشد؛ ولی این موضو  ،تـداوم نـدارد
(«اه ه األحادي اأحادي المهدي تد على أ الحق مستمر َل ينقطع؛ لكنه فا بع

األزما

يكو ألهله الغلبة ايحصل له اَلنتشار كما فا زمن رسو هّاّلل ا صلى هّاّلل عليه اسالم اخلفا اه

الراشدين ا اكما فا زمن المهدي اعيسىبنمريم» (العباد1311 ،ق ،ج ،1ص.))151

تحلیل و بررسی ظرفیت انتظار در منابع روایی اهل سنّت

ِ
ِ
« َسم ْع ُت َر ُسو َ هّاّلل يَ ُقو ُ
ِ ِ
يسى ْاب ُن َم ْريَ َم
َقا َ َفيَ ْنز ُ ع َ
ت ْك ِرم َة ه ِ
اّلل ِل َه ِ ِه ْاألُ َّمة (صحیح مسلم ،بیتا ،ج ،1ص)137؛ شنیدم پیغمبر ميفرمود :پیوسته جماعتی
َ َ ّ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ين ِإلَى يَ ْو ِم ال ِْقيَ َام ِة
ََلتَ َزا ُ َطا َف ٌة م ْن ُأ َّمتا يُ َقاتلُو َ َعلَى ال َْح ِّق َظاه ِر َ
َفيَ ُقو ُ َأ ِم ُير ُه ْم تَ َعا َ َص ِّل ِبنَا َفيَ ُقو ُ َأ ََل ِإ َّ بَ ْع َضكُ ْم َعلَى بَ ْع ٍ ُأ َم َر ُاَ

 .2از پیوستگی مبارزه و قیام منتظران ،پیوستگی و تداوم انتظار عملی برداشت میشود.
 .3مبارزه و مقابله دایمی با دشمنان اسالم ،از جمله دجال ،به عنوان آخرین و اصلیترین دشمن،
نشان از آمادگی کامل و همیشگی اهل ّ
سنت برای ظهور است.
 .0 84مقاتله و مبارزه منتظران در عصر انتظار برای رسیدن به ظهور امام مهدی
انتظار است.
 .5همانطورکه ظهور امام مهدی

و نزول حضرت عیسی

 ،عالیترین نـو

غایت و هدف تلقـی میشـود،
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پس ،همه این تالشها و مبارزات ،به نوعی زمینهساز ظهور و نزول ایشان به شمار میرود.
 .0از منطوق و مفهوم روایات فوق ،برداشت میشود که هی وقت زمین از انسـانهای صـالح و
مؤمن مبارز خالی نخواهد بود؛ چنانکه الهروی در کتاب مرقاة المفاتیح در ذیـل روایـات مـورد
نظر به این نکته اشاره دارد:
«روی زمین خالی از انسانهای صالح نمیشود؛ انسانهایی که نسبت به اوامر الهی ثابتقدماند
و نسبت به نواهی الهی اجتنابگرند و نسبت به امور شرعی محافظ هستند؛ ا ِف ِ
يه ِإ َش َار ٌة ِإلَى َأ َّ
َ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ين ِألُم ِ
َا ْج َه ْاألَ ْر ِ
اور
ين َعلَى َأ َاام ِر هّاّلل ال ُْمتَبَاعد َ
الصل ََحاَ الثَّا ِبت َ
ض ََل يَ ْ لُو م َن ُّ
ين َع ْن نَ َواهيه َحافظ َ ُ
الشَّ ِر َيع ِة» (الهروی1022 ،ق ،ج ،3ص.)0407

بیتردید وقتی انتظار عملی به عنوان عالیترین و بـا فضـلیتترین نـو انتظـار مـورد بازشناسـی

مفهومی و مصداقی قرار گیرد ،بهوضوح مؤلفـههای فـوق در آن دیـده شـده و ایـن مـوارد ،جـزء
شاخصههای مهم آن تلقی میشود و به همین منظور ،وقتی اهل ّ
سنت به بیان روایات مـورد نظـر
که به نحوی بیانگر انتظار عملی و مؤلفههای مهم آن است ،میپردازند و آنها را در منابع مختلف
حدیثی به صورت فراگیر و همهجانبه نقل مینمایند ،این طور میتوان نتیجه گرفت که اهل ّ
سنت
در انتظار ظهور امام مهدی

بـه سـر بـرده و بـه انتظـار عملـی و شاخصـههای آن نیـز پایبنـد

میباشند.
در آخر با ارائه مطلبی از کتاب موسوعة الخطب والبروس تألیف علیبننایف الشحود ،بحث را
به پایان میبریم« .بیتردید ،مردان مبارزی که در این مسیر گام برمیدارنـد و زمینهسـاز نصـرت
دین و آمدن امام مهدی

هستند ،مورد تأیید الهی بوده و تالش مخالفان و دشمنان هی تأثیری

در آنها نداشته و اینها دائما پیروز هستند و این پیروزی ،تا قیامت ادامه دارد و کسانی کـه بـه ایـن
موضو شا دارند و به وعده خدا و رسول او یقین ندارند ،بـه جهـت تعلقـات مـادی و ظـواهر

دنیایی است که مبتال به ضعف ایمان و عقیده شدهاند .بهراستی ،بعد از این همه بشارتها که در
روایات بیشماری آمده ،آیا باز جای این است که مسلمانان به آینده خود و دینشان مأیو بوده و
در برابر کفار و اعوانشان ،مرعوب و ذلیل شوند؟» (الشحود1021 ،ق ،ص.)0
ّ
ّ
همراهی اهلسنت با «مجددین» برای زمینهسازی ظهور

در منابع حدیثی اهل ّ
سنت ،روایات مختلفی از پیامبر

ّ
در خصوص ظهور «مجـددین» نقـل

81

شده است که به اذعان حدیثشناسان و علمای اهل ّ
سنت ،همه آنها از نظر سند و منابع ،صحیح
ٍ
ِ ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اد ُد ل ََهاا ِدينَ َهاا (ابـیداوود ،بیتـا ،ج،0
ان يُ ََ ِّ
اّلل يَ ْب َع ُ ل َه ه األُ َّمة َعلَى َر ْأس كُ ِّل ما َة َسانَة َم ْ
«إ َّ هّ َ

ص)171؛ خدا برای این امت ،در هر صد سال ،کسی را به عنـوان مجـدد برمیانگیزانـد تـا دیـن

اسالم را احیا نماید».
این روایت ،ابتدا در کتاب سنن ابیداوود و بعد در کتابهای :معرفة السنن بیهقی (ج ،1ص،)121
معجم االوس طبرانی (ج ،0ص )320و جم الجوام جاللالدین سیوطی (ج ،1ص )1130نقـل
شده است.
عالمان ذیل ،روایت فوق را از نظر رجالی قابل وثوق و از نظر سندی صحیح میدانند:
ـ جاللالدین سیوطی («قا السيوطى اتفق الحفاظ على صحته منهم الحاكم فاا المساتدرک

االبيهقا فا المدخل ،انص الحافظ ابنحَر على صحته» (ر ::.الصیعدی2440 ،م ،ص.))1

ـ ناصرالدین األلبانی («قا األلبانا حدي صحيح ،االسند صحيح ،رجاله ثقا رجا مسالم»

(األلبانی1015 ،ق ،ج ،2ص.))101
ّ
بیتردید ،با وجود این نو روایات که به نحوی نویدگر ظهور مجددین در هر قرنی اسـت .پـس،
دیگر یأ و ناامیدی معنا ندارد و نباید مسلمانان احسا ضعف و سسـتی کـرده ،از دشـمنان و
مخالفان خویش اضطراب و تر داشته باشند (مجلة البحوث االسالمیة ،بیتا ،ج ،0ص.)034
نتیجه

روایات انتظار در منابع اهل ّ
سنت ،با دو رویکرد مطابقی و التزامی قابل توجیـه هسـتند .رویکـرد
مطابقی که با تیتر «تصریح انتظار در روایات انتظار» عنوان شده ،بیشـتر بـه روایـات و احـادیثی
میپردازد که حاوی واژه ماده «انتظار» به صورت صریح میباشد .نتیجهای که از این رویکرد در

تحلیل و بررسی ظرفیت انتظار در منابع روایی اهل سنّت

و قابل اعتماد میباشند؛ چنانکه آن حضرت

میفرماید:

این تحقیق گرفته میشودّ ،اوال ،در منابع اهل ّ
سنت مجمو روایـات انتظـار بـا واژه «انتظـار» در
نگاه ّاول به تعداد چهار حدیث ،و در نگاه دوم و دقیقتر به تعداد دو حدیث تقلیل پیـدا میکنـد.
81

ثانیا ،همین روایات انتظار که تعداد آنها محدود بوده و از عـدد دو تجـاوز نمیکنـد ،بـا رویکـرد
انتظار عام توجیه میشوند .پس ،در منابع حدیثی اهل ّ
سنت پیرامون انتظار خـاص (بـه صـورت
تصریحی) ،هی روایتی نقل نشده است؛ اما رویکرد التزامی که با تیتر «تلویح انتظار در روایات
انتظار» عنوان شده است ،میتوان انتظار خاص (ظهور امام مهدی

) ،آن هـم انتظـار خـاص
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عملی ـ که انتظار عالی است ـ را در قالب روایاتی نظیر :رایات السود ،ممهدون للمهدی ،اشراط
ّ
الساعة ،همراهی با مجددون ،مبارزه با دجال و ...برداشت نمود.

منابع

تحلیل و بررسی ظرفیت انتظار در منابع روایی اهل سنّت

 .1ابن ابیشیبه ،بیتا ،مسنب ابن ابیشیبه ،بیروت ،دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع.
 .2ابن حنبل ،احمد ،بیتا ،مسنب حنبل ،بیروت ،دار صادر.
81
 .3ابن خزیمه ،محمد1334 ،ق ،صحیح ابن خزیمة ،بیروت ،المکتب االسالمی.
 .0ابن قیم الجوزی ،محمد1334 ،ق ،المنار المنیف ،حلب ،مکتب المطبوعات االسالمیة.
 .5ابن ماجه ،بیتا ،سنن ابن ماجه ،تحقیق :محمدفؤاد عبدالباقی ،بیروت ،دار الفکر.
 .0ابیداوود ،بیتا ،سنن ابیداوود ،بیروت ،دار الکتاب العربی.
 .7اربلی ،علی1311 ،ق ،کشف الغمة ،تبریز ،بنیهاشمی.
 .1البانی ،ناصرالدین1031 ،ق ،موستوعة العالمتة األلبتاني ،صـنعاء ،مرکـز النعمـان للبحـوث
والدراسات اإلسالمیة وتحقیق التراث والترجمة.
 .3ــــــــــــــــــ 1015 ،ق ،سلسلة احادیث الصحیحة ،الریـاض ،مکتبـة المعـارف للنشـر
والتوزیع.
 .14البخاری ،محمد ،بیتا ،صحیح البخاری ،مصر ،وزارة األوقاف المصریة.
 .11البیهقی ،احمد1014 ،ق ،شعب االیمان ،تحقیق :محمد السعید بن بسـیونی ،بیـروت ،دار
الکتب العلمیة.
 .12الترمذی1043 ،ق ،سنن الترمذی ،تحقیق :عبدالرحمن محمد عثمان ،بیروت ،چـاپ دوم،
دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع.
 .13الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة ،بیتا ،مجلة الجامعة اإلسالمیة بالمبینة المنورة ،موقـع
الجامعة علی اإلنترنت.
 .10الجرجانی ،عبدالله بن عدی1043 ،ق ،الکامل ،تحقیق :حیدر مختار غزاوی ،بیـروت ،دار
الفکر للطباعة والنشر والتوزیع.
 .15الذهبی ،بیتا ،میزان اإلعتبال ،بیروت ،دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع.
 .10زیدان ،عبدالکریم1335 ،ق ،البعوة ،بغداد.
 .17السیوطی ،جاللالدین ،بیتا ،البر المنثور ،بیروت ،دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع.
 .11ــــــــــــــــــــــ  ،بیتا ،مصباح الزجاجة علی سنن ابن ماجته ،بیجـا ،قـدیمی کتـب
خانه ـ کراتشی.
 .13ــــــــــــــــــــــ 1041 ،ق ،جام الصغیر ،بیروت ،دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع.

 .24الشحود ،علی بن نایف1021 ،ق ،موسوعة فقه االبتالء ،بیجا ،به نقل از:
www.alminbar.net
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 .21ــــــــــــــــــــــــ  ،بیتا ،موسوعة البحوث والمقاالت العلمیة ،بیجا.
 .22شمسالحق العظیم آبادي ،محمد1313 ،ق ،عون المعبود؛ شرح ستنن أبتي داود ،المدینـة
88
المنورة ،الطبعة الثانیة ،المکتبة السلفیة.
 .23شیخ صدوق1335 ،ق ،کمال البین وتمام النعمة ،تهران ،اسالمیه.
 .20الصیعدی ،عبدالمتعال2440 ،م ،المجبدون فی االستالم ،قـاهره ،مکتبـة ادداب للطباعـة
والنشر والتوزیع.
 .25الطبرانی ،سلیمان1015 ،ق ،معجم األوس  ،قاهره ،دار الحرمین.
 .20ــــــــــــــــــ 1013 ،ق ،البعاء ،تحقیق :مصطفی عبدالقادر عطا ،بیروت ،دار الکتـب
العلمیة.
 .27العباد ،عبدالمحسن1311 ،ق« ،عقیدة أهل السنة واألثـر فـي المهـدي المنتظـر» ،مجلـة
الجامعة اإلسالمیة بالمبینة المنورة ،المدینة المنورة.
 .21الفوزان ،صالح1024 ،ق ،اإلرشاد إلی صحیح االعتقاد والرد علی أهتل الشتر واإللحتاد،
الطبعة الرابعة ،دار ابن الجوزي.
 .23القاضی التنوخی1014 ،ق ،الفرج بعب الشبة ،بیروت ،مؤسسة النعمان.
 .34القضاعی ،محمد بن سالمة ،بیتا ،دستور معالم الحکم ،قم ،مکتبة المفید.
 .31ــــــــــــــــــــــــــــــ 1045 ،ق ،مستتنب الشتتهاب ،تحقیــق :حمــدی عبدالمجیــد،
بیروت ،مؤسسة الرسالة.
 .32المتقی الهندی1043 ،ق ،کنز العمال ،بیروت ،مؤسسة الرسالة.
 .33المحمود ،عبدالرحمن بن صالح ،بیتا ،تیسیر لمعة االعتقاد ،ریاض.
 .30المقدسی ،یوسف بن یحیی1331 ،ق ،عقب البرر ،قاهره ،مکتبة عالم الفکر.
 .35المقدم ،محمد1023 ،ق ،فقه أشراط الساعة ،بیجا ،الطبعة السادسة ،الدار العالمیة للنشـر
والتوزیع.
 .30المغربی1010 ،ق ،شرح االخبار ،تحقیق :السید محمد الحسـینی الجاللـی ،قـم ،جامعـه
مدرسین.
 .37المناوی القاهری ،زینالدین محمد1015 ،ق ،فیض القبیر شرح الجتام الصتغیر ،مصـر،
المکتبة التجاریة الکبری.

تحلیل و بررسی ظرفیت انتظار در منابع روایی اهل سنّت

 .31النسائی1040 ،ق ،سنن النسائی ،حلب ،الطبعة الثانیة ،مکتب للمطبوعات االسالمی.
 .33النوري ،أبوالفضل السید أبو المعاطي ،بیتا ،المسنب الجام المعلل ،بیجا.
 .04النیشابوري ،مسلم ،بیتا ،صحیح مسلم ،تحقیق :محمد فؤاد عبدالباقي ،بیروت ،دار لحیـاء
التراث العربي.
89
 .01الهروی القاری ،نورالدین1022 ،ق ،مرقاة المفاتیح ،بیروت ،دار الفکر.
 .02الهیثمی ،احمد بن حجر1315 ،ق ،الصواعق المحرقة ،تحقیق :عبـدالوهاب عبـداللطیف،
قاهره ،الطبعة الثانیة ،مکتبة القاهره.
 .03ـــــــــــــــــــــــ 1041 ،ق ،مجم الزوائب ،بیروت ،دار الکتب العلمیة.

