
 

 «بسم الله الرحمن الرحيم»

 1بخش  -نگاهي به رخدادهاي آخرالزمان از منظر قرآن 

 چكيده

توجه شده و افزون بر تفسير و حديث، در  و مجموعه حوادث آن از جمله مباحثي است كه در آيات و روايات اسالمي بدان آخرالزمان

بررسي شده  اي دارد. در اين نوشتار، نخست مفهوم آخرالزمان و تفاوت آن با اشراط الساعه حوزه كالم و مهدويت پژوهي اهميت ويژه

آن گاه مهم ترين رخدادهاي آخرالزمان بازكاوي شده اند كه عبارتند  .مسئله مدنظر قرار گرفته استو نگاه قرآن و ديگر اديان به اين 

خروج دجّال، فرود آمدن عيسي عليه السالم  شدن دود در آسمان، ظهور مهدي عجل اهلل تعالي فرجه الشريف، خروج سفياني، از: ظاهر

تأكيد قرار گرفته  رجعت. اين رخدادها در قرآن و نيز روايات فريقين موردخروج دابه االرض و  از آسمان، خروج يأجوج و مأجوج،

  .اند

 مفهوم آخرالزمان

ديگر آغازگر فروريختن جهان و شروع قيامت  دوران پاياني عمر جهان كه از يك سو پايان بخش دوران هستي است و از سوي به

منابع و فرهنگ  ر منابع اسالمي به گونه اي گسترده انعكاس يافته، دراصطالح افزون بر آن كه د است، آخرالزمان گفته مي شود. اين

 (2).غير اسالمي نيز راه يافته و امري شناخته شده است

(، اما 3نيز ياد شده است)«الساعه= نشانه هاي قيامت اشراط»منابع اسالمي در كنار اصطالح آخرالزمان از اصطالح ديگري به نام  در

از اين رو در بيش تر  .بازشناخت عناصر مفهومي اين دو اصطالح و تفاوت هاي آن ها انجام نگرفته است يتاكنون تحقيق جامعي برا

 .درهم آميختگي آشكاري به چشم مي خورد مباحث مربوط و نيز كتاب هايي كه به اين مسئله پرداخته،
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لزمان بوده و ميان آن دو تفاوت هايي از اين دست آخرا كنكاشي گسترده و عميق درمي يابيم اصطالح اشراط الساعه اعم از اصطالح با

 :وجود دارد

( و تا فروريختن نظام 4عليه و آله و سلم آغاز مي شود) دامنه مفهومي در اصطالح اشراط الساعه از دوران بعثت پيامبراكرم صلي اهلل .1

آخرالزمان تنها به دوراني خاص،  كه دامنه مفهومي (، در حالي5آسمان ها، زمين، كوه ها و ... استمرار مي يابد) عالم شامل فروريختن

 .نظام عالم، محدود است يعني دوره پاياني هستي و پيش از فروريختن

شامل آگاهي، اراده و اختيار در اين دوران سريان  دوراني ملحق به دنيا محسوب مي گردد، مباني تكليفاز آن جا كه آخرالزمان،  .2

تعالي فرجه الشريف ابالغ مي  كه از سوي مهدي منتظر عجل اهلل -اين دوره براي انتخاب دين حق يعني اسالم دارد. از اين رو مردم در

 مگر آن كه به تيغ قهر آن حضرتبازگشت كافران و فاسقان هم چنان هموار است،  كامالً مختار خواهند بود و راه براي توبه و -شود

 .گرفتار شوند

يكي از آيات الهي و آغاز از هم پاشيدن نظام  به عنوان تحقق« طلوع خورشيد از مغرب»طرفي به تصريح قرآن با آمدن قيامت و  از

(اين 6متمايز مي شود.) عمل صالح پايان پذيرفته و صف مؤمنان از كافران به صورتي ناخواسته از هم دنيا دوران بازگشت به ايمان و

 الساعه، يعني از دوران رسالت پيامبر صلي اهلل عليه و آله و سلم تا دوران امر نشان مي دهد اگر در بخشي از دامنه مفهومي اشراط

عرصه تكليف رخت دوران آخرالزمان تا ظهور قيامت،  آخرالزمان، دامنه تكليف استمرار دارد، در بخشي ديگر از آن، يعني پس از

 .برمي بندد

اشراط الساعه متمايز ساخت. به اين بيان كه مصاديقي  طرف ديگر با تكيه بر اين نكته مي توان مصاديق رخدادهاي آخرالزمان را از از

در آسمان ناظر به  اهلل تعالي فرجه الشريف، فرود آمدن عيسي عليه السالم، رجعت و ظاهر شدن دود هم چون ظهور مهدي عجل

طلوع خورشيد از مغرب، شكافتن آسمان و... مربوط به اشراط  رخدادهاي آخرالزمان خواهد بود، در حالي كه حوادثي هم چون

آخرالزمان است، در حالي كه با شروع  ار قانون تكليف از اختصاصاتاساس، ثبات و ماندگاري نظام عالم و استمر الساعه است. بر اين
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برچيده مي شود، نظام  الساعه( كه پس از آخرالزمان تحقق مي يابد، افزون بر آن كه دامنه تكليف آن دسته از نشانه هاي قيامت)اشراط

ان يكي از نشانه هاي قيامت و اشراط الساعه را تماماً بايد به عنو عالم فرو خواهد ريخت؛ چنان كه آخرالزمان و رخدادهاي آن

 (7).كرد ارزيابي

 آخرالزمان در قرآن 

برخي از آيات به آن اشاره شده است. اين آيات را به  قرآن كريم از آخرالزمان به روشني سخن به ميان نيامده، اما در ال به الي در

 :كرد چند دسته مي توان تقسيم

جا كه در خود اين آيات وقوع آن ها به ظهور نشانه  داده كه از گذشته تا حال تحقق نيافته و از آن از وقوع برخي از رخدادها خبر .1

يأجوج و مأجوج و  (، چنان كه از خروج8توان نتيجه گرفت كه ظرف تحقق آن ها آخرالزمان است) هاي قيامت هم راه است، مي

( هم چنين نزول عيسي عليه السالم از آسمان را از 9امت دانسته است.)قي خرابي سدّ ذوالقرنين خبر داده و اين رخداد را نزديك به

 (11).وقوع قيامت معرفي شده است (و رجعت گروهي از انسان ها به عنوان رخدادي پيش از10هاي قيامت برشمرده) نشانه

الهي خبر داده شده  توسط صالحان و مستضعفان و حكومت آنان به عنوان سنت و اراده تخلف ناپذير از ميراث بري زمين .1

پيشين را مالك مي شود، مي توان دريافت چنين ميراث بري  (و از آن جا كه ميراث بر، اموال و امتيازات صاحبان12است)

زمام داران ناشايسته  زمين را دربرمي گيرد، پس از آخرين سلسله از حكم راني و سلطه بر زمين توسط گسترده اي كه تمام

پس از صالحان و مستضعفان، ميراث بري آن ها مفهومي نخواهد  يابد؛ زيرا با فرض هر حكومتي در فرجام جهان، تحقق مي

 .داشت

( امري است كه 13آياتي از قرآن پيش بيني شده است) چيره شدن اسالم بر همه اديان و حاكميت مطلق اسالم بر تمام جهان كه در .3

عجل اهلل تعالي فرجه  و بدون استفاده از دعوت علني و همگاني مهدي رخدادي نيست كه به صورت طبيعي تاكنون تحقق نيافته و
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 از اين رو بايد پذيرفت اين وعده الهي در دوران پاياني دنيا هم زمان با .الشريف و استفاده از قدرت اعجاز و قهر تحقق پذير باشد

 .(14)ظهور مهدي عجل اهلل تعالي فرجه الشريف انجام خواهد گرفت

در روايات فريقين انعكاس يافته و صاحبان  ، آخرالزمان و رخدادهاي آن به صورتي بس گسترده و با جزئيات بسياربر قرآن افزون

 .(ذكر كرده اند15هايي با عناوين الفتن و المالحم يا الفتن و اشراط الساعه) جوامع روايي اين روايات را در كتاب

 فرجام جهان از نگاه اديان آسماني 

و إن منْ اهلِ الكتابِ إال »چنان كه در آيه  ،(16)ته كه ميراث بري زمين توسط صالحان در كتاب زبور نوشته شدهاعالم داش قرآن

اين امر نشان گر آن است كه اديان  .(به طور ضمني از نزول عيسي عليه السالم سخن به ميان آورده است17«)مَوته لَيُومنَنّ به قَبلَ

 .نشانه هاي آن خبر داده اند آسماني پيشين كم و بيش از فرجام جهان و

يان آمده كه در آن پادشاهي از نسل روز خدا سخن به م تورات در داستان پيامبراني چون عاموس، هوشع، اشعيا، ميكا، ارميا و... از در

بركت پر خواهد ساخت. هم  كه روح خدا بر او قرار گرفته ظهور خواهد كرد و جهان را از عدل و خير و -يعني فرزند انسان -داود

بر هالكت آن ها و تغييرات كيهاني مانند تاريكي خورشيد و ستارگان خ چنين در پيش گويي هاي حزقيان از هجوم جوج)يأجوج(و

دروغين)دجّال( و ظهور منجي اي كه  است و در نوشته هاي بين النهرين از هجوم سپاه يأجوج و مأجوج و فتنه مسيحاي داده شده

 .گزارش شده است پسر انسان، پسر خدا و انسان ياد شده،

سالي، وبا، زلزله هاي مرگ دروغين، شايع شدن قحط  اناجيل مسيحيان از نزديك بودن پايان دنيا، رجعت عيسي، ظهور مسيحيان در

 (18).نابود شدن سپاه يأجوج و مأجوج گفت و گو شده است بار، جنگ ها و بالهاي سخت و
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را افروخته بداريد. مستعد باشيد؛ زيرا در  كمرهاي خود را بسته، چراغ هاي خود» عليه السالم در عبارتي چنين مي فرمايد: عيسي

السالم بشارت نجات و  و اساساً گفته شده كه محور و مركز تعليمات عيسي عليه« آيد...انسان مي  ساعتي كه گمان نمي بريد پسر

 (19).تحقق ملكوت خداست

 فرجام جهان از نگاه اسالم 

 :از مجموعه آيات و روايات درباره آخرالزمان چنين بهره مي گيريم

در پايان نيز فرجامي مشخص و معين خواهد  ن دارد،همان گونه كه جهان با آفرينش آدم به عنوان نخستين انسان، آغازي روش .1

 .چنان كه برخي پنداشته اند، نيفتاده است داشت و اول و آخر اين كهنه كتاب،

از مسير ترسيم شده آن ها منحرف مي شوند و در  جهان به سوي حاكميت ظلم و كفر پيش مي رود و با وجود تالش پيامبران، مردم .2

 .فردي، فسق و فجور حاكم خواهد شد روابطنظام اجتماعي، ستم و در 

اسالم بر تمام اديان، صالحان مستضعف حاكميت  با اين حال در پايان هستي، ظلم و كفر از جهان رخت برمي بندد و با چيره شدن .3

 .جهان را برعهده خواهند گرفت

سلسله امامان به نام مهدي عجل اهلل تعالي فرجه  زبراي برچيده شدن ظلم و كفر و حاكميت عدالت و اسالم، انساني واال و بزرگ ا .4

 .الشريف ذخيره شده است

 .با بسته شدن پرونده جهان با حاكميت دين و عدالت، جهانيان مهياي ظهور رستاخيز و برچيده شدن نظام هستي مي شوند .5

 فلسفه فرجام هستي 
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نمي كنند. در مقابل، اديان آسماني به ويژه اسالم به  ر اين باره ارائهزميني از ترسيم آينده جهان ناتوانند و هيچ پاسخ روشني د مكاتب

هستي و انسان، تعريفي روشن از  و فرجام نيك آن پرداخته اند. اديان الهي، در كنار تعريفي روشن از خالق، طور شفاف به پايان هستي

آيا ديني كه  .از غيب، نشانه اي از حقانيت اديان آسماني استاز آينده به منزله اخبار  جهان، آغاز و انجام آن دارند. توان گزارش گري

 كند روزي منجي عالم ظهور خواهد كرد؟ از آبشخور وحي آسماني بهره ندارد، مي تواند با قاطعيت اعالم

پهنه گيتي رنج مي برد. اين حاكميت، گاه چنان تاريخ  سوي ديگر، همواره هر انسان مؤمن و آزاده از حاكم نبودن دين و عدالت بر از

كامل چشم از جهان فرو بستند. در  رهايي و نجات را در دل هر انسان ميرانده و از اين رو، بسياري با نااميدي تلخي داشته كه اميد

روشن است.  آموزه هاي پيامبران آشنايند و از فرجام نيك جهان آگاهي يافته اند، هماره مقابل، چراغ اميد و آرزو در دل كساني كه با

سبب، انتظار ظهور منجي نه تنها باعث رخوت و سستي نمي  يايي، حركت و تالش است. بدينوجود چنين اميدي در دل ها، موجب پو

 .حركت و جوشش را به دنبال مي آورد شود، بلكه موجي از

 رخدادهاي آخرالزمان 

 :برشمردبه استناد آيات قرآن و رواياتي كه در تفسير و تبيين آن ها وارد شده است، رخدادهاي آخرالزمان را مي توان چنين 

. فرود آمدن عيسي 5. خروج دجّال؛ 4سفياني؛  . خروج3. ظهور مهدي عجل اهلل تعالي فرجه الشريف؛ 2ظاهر شدن دود در آسمان؛  .1

 .. رجعت8. خروج دابه االرض؛ 7يأجوج و مأجوج؛  . خروج6عليه السالم از آسمان؛ 

 .بوده و ساير رخدادها مربوط به تحوالت اجتماعي استدر ميان اين رخدادها، ظاهر شدن دود در آسمان، تغييري كيهاني 

  

 ظاهر شدن دود در آسمان .1
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 (؛20«)فارتَقبْ يومَ تأتي السّماءُ بدُخانٍ مبين»

 .پس در انتظار روزي باش كه آسمان دودي نمايان برمي آورد

 :براي اين آيه شريفه دو شأن نزول ذكر شده است

اهلل عليه و آله و سلم آن ها را نفرين كرد و از  و لجاجت خود پافشاري كردند. پيامبر صلي از آن جا كه مشركان مكه بر كفر (الف

عليه و آله و سلم قحط سالي  قحط سالي دوران يوسف عليه السالم مبتال كند. در اثر نفرين پيامبر صلي اهلل خداوند خواست آنان را به

 (21).ثر شدت گرسنگي، آسمان را به سان دود مي ديدنددر ا شديدي به مشركان منكر روي آورد، به گونه اي كه

داده و دود نيز واقعي نبوده، بلكه آنان از شدت  اساس اين شأن نزول، وعده ظاهر شدن دود در آسمان، پيش از اين در مكه رخ بر

 .ديدند گرسنگي، آسمان را دود مي

شانه اي از آخرالزمان برشمرده كه در زمان موعود تحقق خواهد ب(مفسران بزرگ بر آنند كه اين آيه، يكي از تغييرات كيهاني را ن

 (22يافت.)

 :آن چه از ظاهر اين آيه و آيات پسين به دست مي آيد، شأن نزول دوم را تقويت مي كند؛ زيرا از ظاهر آيات درمي يابيم

 .است دود واقعي است و حمل آن بر تاريكي آسمان در اثر گرسنگي خالف ظاهر«دخان»ظاهر كلمه .1

 .توصيف دخان به مبين )آشكار(با برخورد انحصاري آن با گروهي از مشركان مكه سازگار نيست .2
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پذيرفت تنها در منطقه اي محدود هم چون مكه  اين دود تمام مردم را دربرمي گيرد) يغشي الناس(. با چنين توصيفي نمي توان .3

مربوط به آخرالزمان  ران اين عذاب الهي از آنان برداشته مي شود، اين رخدادپس از استغاثه كاف (. از آن جا كه23منتشر شده باشد)

 .چنان گشوده است خواهد بود كه در آن باب توبه و بازگشت و رفع عذاب هم

آخرالزمان رخ مي دهد، معرفي شده و در توصيف آن چنين  روايات فراواني دود آسمان به عنوان يكي از نشانه هاي قيامت كه در در

جهان را چنان پر مي  به سان سر گوساله بريان شده از عدن برمي خيزد و چهل شبانه روز مشرق و مغرب ده است: دودي آشكارآم

باشند و همه شكاف هاي آن پر از دود شود. اين دود تمام ساكنان زمين را  كند كه زمين به خانه اي مي ماند كه در آن آتش افروخته

بي هوش كرده از بيني و گوش او خارج مي  ه براي مؤمن موجب زكام مي شود، اما كافر را مست ومي گيرد، با اين تفاوت ك فرا

 (24).گردد

  

 ظهور مهدي عجل اهلل تعالي فرجه الشريف .2

 :آياتي كه به ظهور مهدي عجل اهلل تعالي فرجه الشريف به صورتي آشكار يا به اشاره داللت دارند، شش دسته اند

(و 25چون لشكر سفياني) كه بر طغيان و سركشي گروهي از مردم به رهبري سلسله جنبانان كفر و فسق هم الف(آياتي

 مهدي عجل اهلل تعالي فرجه الشريف به دست ايشان يا عيسي عليه السالم ظهور (داللت دارند و به استناد روايات در دوران26دجّال)

 .هالك خواهند شد

اين نزول هم زمان با ظهور مهدي عجل اهلل  (و به استناد روايات،27كه به نزول عيسي عليه السالم از آسمان اشاره دارند) ب(آياتي

 .از ايشان انجام مي گيرد تعالي فرجه الشريف و براي حمايت
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(و بر اساس روايات، اين 28دارد)رجعت() كه بر خروج دابه االرض از زمين و بازگشت گروهي از صالحان و فاسقان داللت ج(آياتي

 .تعالي فرجه الشريف رخ مي دهد ماجرا در دوران ظهور مهدي عجل اهلل

(و 29حان بر سراسر زمين خبر داده)صال كه از وعده و سنت الهي پيروزي صالحان و مستضعفان بر مستكبران، و حكومت د(آياتي

 .عجل اهلل تعالي فرجه الشريف اشاره مي كنند براساس روايات، به ظهور و حكومت مهدي

(و تحقق چنين مسئله اي در 30آورده اند) كه از چيره شدن فراگير اسالم بر جهان و نابودي همه اديان ديگر سخن به ميان هـ(آياتي

 .الشريف است جهدوران مهدي عجل اهلل تعالي فر

 .(31و(آياتي كه به خروج حضرت مهدي عجل اهلل تعالي فرجه الشريف و گرد آمدن ياران ايشان پرداخته اند)

 :از آن جا كه سه دسته نخست آيات به طور جداگانه در اين نوشتار بررسي شده اند، به بررسي ديگر آيات مي پردازيم

 وعده الهي حكومت صالحان 

 (در مي33«)الزّبور من بعدِ الذّكر أنّ االرض يرِثُها عباديَ الصالحون و لقدْ كتبْنا فِي» (و 32«)إنّ االرضَ هللِ يوُرثُها من يشاءُ»دو آيه  از

 :يابيم

 .الف( ميراث بري زمين توسط صالحان، وعده حتمي الهي است

در برخي ديگر از كتاب هاي آسماني پيشين هم  -ه فوق از قرآن با عنوان ذكر ياد شده استكه در آي -اين وعده افزون بر قرآن (ب

 .آسماني است بيان گر فراگير بودن انتظار منجي و نجات و پيروزي صالحان در ميان اديان چون زبور داود نيز گزارش شده كه

 .ي است كه تمام زمين را دربرمي گيردنشان گر وسعت و فراگير بودن دامنه وعده اله« ارض»ج(تأكيد بر واژه 



 

10 

هاي ناشايست و غيرصالح اداره مي شود كه  نشان مي دهد پيش از آن ها حكومت جهاني به دست انسان« ارث»كار بردن واژه  هـ(به

 .از دست آن ها خارج و به عنوان ميراث به دست صالحان مي رسد با فرارسيدن وعده الهي، اين حكومت

گوهر جان آن ها خدايي شده است صالح مي نامد، مي  توجه به اين كه قرآن انسان هايي كه از هر نظر روان خود را پااليش كرده و با

اين آيات افزون بر  شايسته رهبري صالحان وارث زمين را برعهده خواهد گرفت. به بيان روشن تر، از توان نتيجه گرفت انساني بس

فرجه الشريف انسان هايي صالح و شايسته اند، مي توان گفت شخص مهدي  ران عصر مهدي عجل اهلل تعاليآن كه درمي يابيم زمام دا

 .دارد تعالي فرجه الشريف به عنوان رهبر و پيشوا در اوج نزاهت و صالح بودن قرار عجل اهلل

 .(كامالً منطقي به نظر مي رسد34روايات)بنابر آن چه گفته شد، تطبيق اين آيات بر حكومت مهدي عجل اهلل تعالي فرجه الشريف در 

(از اراده تخلف ناپذير الهي براي 35«)ائمهً و نَجعلهم الوارثينَ و نُريدُ انْ نَّمُنّ علي الذين استُضعفوا في االرضِ و نجْعلَهُم» آيه  در

تعالي فرجه الشريف تطبيق شده اهلل  مستضعفان و پيشوايي آن ها سخن به ميان آمده كه در روايات به حكومت مهدي عجل پيروزي

نجات آن ها به  قرار دارد كه در آن ها تفصيل ماجراي ستم فرعون و استضعاف بني اسرائيل و ( اين آيه در ال به الي آياتي36است.)

فرعون و از اراده الهي براي نجات بني اسرائيل مستضعف از دست  دست موسي عليه السالم بيان شده است و با وجود آن كه ظاهر آيه

 .مفهوم آيه برداشت شده است داده، اما اراده اي فراگير كه روزي همه مستضعفان جهان را دربرمي گيرد، از حكومت وي خبر

اهلل تعالي فرجه الشريف و مستضعفان آخرالزمان  هايي كه بين داستان موسي عليه السالم و بني اسرائيل با داستان مهدي عجل شباهت

 :(. اين شباهت ها بدين قرارند37برداشت فراگير را تأييد مي كند) افت اينوجود دارد، صحت و ظر

الشريف فراعنه و حكم رانان جبّار و ستم گري  به سان دوران موسي عليه السالم، پيش از ظهور مهدي عجل اهلل تعالي فرجه .1

 .خواهد شد ي آن ها پر از ظلم و بيدادروايات متواتري آمده است، جهان در اثر ستم گر حكومت خواهند داشت و چنان كه در
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انساني منجي به نام موسي اميد داشتند، مؤمنان و  چنان كه بني اسرائيل با وجود همه ستم هاي بسيار حكومت فرعون، به آمدن .2

 .برندانتظار مي  منجي عالم، يعني مهدي عجل اهلل تعالي فرجه الشريف آرزومندند و آمدن او را مستضعفان هماره به آمدن

ماجراي بني اسرائيل به دست شخصي به نام  همان گونه كه سنت و اراده تخلف ناپذير خداوند مبني بر حكومت مستضعفان در .3

تحقق خواهد  سنت در آخرالزمان به دست انساني به نام مهدي عجل اهلل تعالي فرجه الشريف موسي عليه السالم تبلور يافت، اين

 .يافت

ناشناس حفظ و حراست نمود، مهدي عجل اهلل تعالي  وند موسي عليه السالم را در دل خانه دشمن و به صورتهمان گونه كه خدا .4

 .زندگي بين دشمنان به صورت ناشناس حفظ و نگاهباني مي كند فرجه الشريف را نيز با وجود

الهي به دست موسي عليه السالم شكل حكومت  همان گونه كه در فرجام ماجراي بني اسرائيل، فرعون و حكومت او نابود شد و .5

حكومت  مهدي عجل اهلل تعالي فرجه الشريف از زير يوغ ستم گران و كافران نجات يافته و گرفت، همه مؤمنان مستضعف به دست

 .الهي توسط آن امام تشكيل خواهد شد

هلل تعالي فرجه الشريف منحصر به بني ا تفاوت اين دو ماجرا سطح و گستره آن هاست. گستره پيام و نجات بخشي موسي عجل تنها

گستره  پيام، نجات بخشي و حكومت مهدي عجل اهلل تعالي فرجه الشريف تمام جهانيان در اسرائيل و بخشي از زمين بوده است اما

 .زمين را دربرخواهد گرفت

 حاكميت اسالم در سراسر گيتي 

 (در مي يابيم هدف نهايي رسالت38«)الدين كُلّه و لوْ كَره المُشركون الحقّ لِيُظهرهُ عليهوَ الذّي ارسَلَ رسولهُ بالهُدي و دينِ »ظاهر آيه  از

تمام اديان جهان است، گرچه مشركان در برابر تحقق  پيامبراسالم صلي اهلل عليه و آله و سلم چيره شدن اسالم به عنوان دين حق بر

گسترده شده است. در روايات  كرد. پيداست اين هدف تاكنون تحقق نيافته و اسالم تنها در بخشي از جهان هدف ايستادگي خواهند اين
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 مهدي عجل اهلل تعالي فرجه الشريف اعالم شده است. امام صادق عليه السالم در اهل بيت عليهم السالم زمان تحقق اين هدف، ظهور

وقتي با اراده خداوند، قائم قيام نمايد، كافران و مشركان  ند به خدا، هنوز تفسير اين آيه تحقق نيافته است وسوگ» پاسخ ابوبصير فرمود:

خداوند مصداق اين آيه را آشكار  »:( حضرت امير عليه السالم نيز فرمود39«)ناراضي و نگران خواهند بود. از قيام و ظهور وي

 اوست، هيچ آبادي نمي ماند، مگر آن كه هر صبح و شام در آن شهادت به وحدانيت نساخته است. سوگند به كسي كه جانم به دست

 (40)«.خدا و رسالت محمد صلي اهلل عليه و آله و سلم دهند

هلل (را زمان ظهور مهدي عجل ا41«)يَكونَ الدينُ كلُّهُ هلل وَ قاتَلوهُم حتي ال تكونَ فتنهٌ و»باقر عليه السالم زمان تحقق تفسير آيه  امام

و لهُ اسلمَ منْ في » عليه السالم در تفسير آيه  (و امام كاظم42الشريف دانسته كه اثري از شرك در زمين باقي نخواهد ماند) تعالي فرجه

 :(فرمود43«)كرهاً و إليه يُرجعونَ السماواتِ و االرضِ طوعاً و

ستاره پرستان، بي دينان، مرتدان و كافران در شرق و  مسيحيان،آيه در شأن قائم نازل شده، كه هنگام ظهور، اسالم را بر يهوديان،  اين

دستوراتي كه بر هر مسلمان واجب  هر كس از روي تمايل اسالم را بپذيرد او را به نماز و زكات و انجام .غرب جهان عرضه مي نمايد

 سراسر جهان جز موحّد و يكتاپرستاسالم ندهد گردنش را مي زند، به طوري كه در  است، مكلف مي سازد و هر كس تن به پذيرش

 (44).باقي نمي ماند

 ظهور مهدي عجل اهلل تعالي فرجه الشريف و گرد آمدن ياران او 

 (بر خروج امام زمان عجل اهلل تعالي فرجه45«)يتَبيّنَ لهمْ انّه الحقُ سَنُريهمْ آياتِنا في اآلفاقِ و في انفسِهم حتّي»برخي روايات، آيه: در 

(بر قيام 47«)اَبصارَهُم ترهَقُهم ذلّهٌ و قد كانوا يُدعونَ خاشعهً»(و نيز در برخي ديگر از روايات، آيه 46تأويل برده شده)الشريف به 

طغيان دوم گوش مالي خواهند  پس از»( بندگاني كه يهود طغيان گر را 48تعالي فرجه الشريف تطبيق شده است.) مهدي عجل اهلل

اهلل تعالي  (بر گرد آمدن ياران مهدي عجل51«)اينَ ما تكونوا يأت بِكُم اهللُ جميعاً» (و آيه50د بود)(مهدي و يارانش خواهن49«)داد

اهل بيت عليهم السالم آمده كه مراد از آن ها ياران مهدي  ( عالمه طبرسي مي گويد: در روايات52فرجه الشريف تفسير شده است.)
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روي مي دهد كه آن حضرت وارد  ( به استناد برخي روايات، اين امر زماني53)فرجه الشريف در آخرالزمان است. عجل اهلل تعالي

 بلند خود را معرفي كرده و ياران خود را به ياري مي طلبد. صداي ايشان چنان مسجدالحرام شده و پشت به حجراالسود با صداي

 (54).طنين انداز مي شود كه تمام ساكنان زمين از ظهورش مطلع مي گردند

 :آيات مورد اشاره، نكات زير به دست مي آيند از مجموع

وعده هاي حتمي و سنت هاي تخلف ناپذير الهي  ظهور مهدي عجل اهلل تعالي فرجه الشريف به سان ظهور موسي عليه السالم از .1

فيه رجاُلً من اهل بيتي يملَوُها عدالً  لوْ لمْ يَبْقَ من الدّنيا إال يومٌ واحدٌ لبَعثَ اهللُ» رواياتي هم چون .است كه زماني تحقق خواهد يافت

 .وعده حتمي الهي است ( ناظر به همين55«)كما مُلئت جورا

ف در آخرالزمان و پيش اهلل تعالي فرجه الشري از مضاميني هم چون ميراث بري و نيز عاليمي ديگر درمي يابيم ظهور مهدي عجل .2

 .گيرد از پايان يافتن دنيا انجام مي

به جز اسالم حاكم است و با ظهور ايشان اسالم بر  ظهور مهدي عجل اهلل تعالي فرجه الشريف، در شرايطي است كه در دنيا ادياني .3

 .سرتاسر گيتي حاكم خواهد شد

فجور جهان را فراگرفته است و حكومت ايشان  مهدي عجل اهلل تعالي فرجه الشريف در شرايطي ظهور مي كند كه ظلم، فسق و .4

 .پايان بخش ستم ها خواهد بود

 .وادثي هم چون خروج دجّال و سفياني و برخي تغييرات كيهاني هم راه استقيام مهدي عجل اهلل تعالي فرجه الشريف با ح .5

 .در دوران حكومت مهدي عجل اهلل تعالي فرجه الشريف ماجراي رجعت رخ خواهد داد .6
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قيامت هم چون دميدن  برخي آيات، پس از ياد كرد عاليم ظهور و حكومت ايشان از نشانه هاي ظهور با توجه به اين كه در .1

 .حكومت و دوران ايشان آغازگر ظهور رستاخيز خواهد بود ر سخن به ميان آمده، مي توان نتيجه گرفت كه پاياندر صو

 ------------------------------------------------------------------------------  

  :هانوشتپي    

  .دانشيار دانشگاه علم و صنعت ايران .1   

  .«آخرالزمان»مقاله  ،132، ص 1ارف بزرگ اسالمي، جنك: دايره المع .1

اشراط »مقاله  ؛ پيام قرآن،345و  354، ص 3مفهوم اشراط الساعه، نك: دائره المعارف قرآن، ج براي آگاهي بيش تر از .1

  .40-21، ص 6، از نگارنده، ج«الساعه

آيا ]كافران[ جز اين انتظار مي برند »؛ «بغتهً فَقَدْ جاءَ اشْراطُها... تأتيَهُمفَهلْ ينظُرونَ إال السّاعهَ ان »اشراط الساعه در آيه شريفه  .4   

(به بعثت پيامبراكرم صلي اهلل عليه و 18سوره محمد، آيه «)است... رستاخيز به ناگاه بر آنان فرا رسد؟ و عالمات آن اينك پديد آمده كه

قيامت به فاصله انگشت ميانه و سبابه فاصله  بين بعثت من و ظهور» رمود:تفسير شده است؛ زيرا از ايشان روايت شده كه ف آله و سلم

  .(80، ص 14روح المعاني، ج«)است.

  .162، ص 20الميزان، ج .1

آيا جز اين انتظار دارند كه «)ربّكَ... يَنظُرونَ إال أن تأتيَهُمُ المالئكهَ اوْ يأتيَ ربُكَ أو يأتي بعضُ آياتِ هل» آيه چنين است: .1

( و 158انعام، آيه  )سوره« پروردگارت بيايد، يا پاره اي از نشانه هاي پروردگارت بيايد؟... ان به سويشان بيايند، يافرشتگ

آمدن برخي از آيات الهي، طلوع خورشيد از مغرب است.)الجامع  بيش تر مفسران به استناد روايت گفته اند كه مقصود از
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، 12جامع البيان، ج ؛73، ص 11؛ التفسير الكبير، ج388، ص 7و ج 396، ص 15؛ الميزان، ج158ص ،13ج الحكام القرآن،

  .(139و  69ص 

اخالقي كه مربوط به دوران آخرالزمان است، به  براي مثال در روايات مفصلي انتشار فسق و فجور و حاكميت ارزش هاي ضد .7   

 .(401-394، ص 5است)نك: الميزان، ج عنوان اشراط الساعه معرفي شده

  .100-99، ص 51بحاراالنوار، ج .8   

 و چون وعده پروردگارم فرا رسد، آن] سدّ[ را درهم كوبد، و وعده»؛«حَقّاً  فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَ كَانَ وَعْدُ رَبِّي».9   

 تا وقتي كه يأجوج و»؛ «وَ مَأْجُوجُ وَ هُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُحَتَّ»(؛ 98سوره كهف، آيه «)پروردگارم حق است.

 .)96 سوره انبيا، آيه«.)مأجوج ]راهشان[ گشوده شود و آن ها از هر پشته اي بتازند

اهل كتاب، كسي نيست مگر آن كه  و از» ؛ «هِ وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَوْتِ  وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِالَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ».10   

 .(159آيه  سوره نساء،«)روز قيامت]عيسي نيز[ بر آنان شاهد خواهد بود. به او ايمان مي آورد، و پيش از مرگ خود حتماً 

و چون قول] عذاب[ بر ايشان »؛ « يُوقِنُونَ مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا الَ نَا لَهُمْ دَابَّةًوَ إِذَا وََقعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْ».11   

بايد[ به نشانه هاي ما يقين  زمين براي آنان بيرون مي آوريم كه با ايشان سخن گويد كه: مردم] چنان كه واجب گردد، جنبنده اي را از

 .(82سوره نمل، آيه «)اشتند.ند

كساني كه در آن سرزمين  و خواستيم بر»؛«وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَ نُرِيدُ َأنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ».12   

 .(5آيه سوره قصص،«)]مردم[ گردانيم، و ايشان را وارث] زمين[ كنيم. فرودست شده بودند منت نهيم و آنان را پيشوايان
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توبه و صف چنين  سوره فتح انعكاس يافته است. در سوره هاي 28سوره صف و آيه  9آيه توبه، سوره 33اين امر در آيه  .1

اوست كسي كه فرستاده »؛« الْمُشْرِكُونَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ  ذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَهُوَ الَّ»آمده است:

 «.آيد ن را بر هر چه دين است فائق گرداند، هر چند مشركان را ناخوشكرد، تا آ خود را با هدايت و آيين درست روانه

 .191، ص 52در رواياتي از اهل بيت عليهم السالم بر اين امر تصريح شده است. براي مثال، نك: بحاراالنوار، ج .14   

، كتاب 1249بخاري، ص  ، باب اشراط الساعه و قصه يأجوج و مأجوج؛ صحيح291، ص 6بحاراالنوار، ج :براي مثال نك .1

 .يأجوج و مأجوج فتنه الماضي و الحاضر و المستقبل ، كتاب الفتن و اشراط الساعه؛1208الفتن؛ صحيح مسلم، ص 

از تورات نوشتيم كه  و در حقيقت، در زبور پس»؛ « الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ  وَ لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ».16   

 .(105انبياء، آيه  هسور«)زمين را بندگان شايسته ما به ارث خواهند برد.

 .159آيه سوره نساء،  .1

 .«آخرالزمان»، مقاله132، ص 1براي تفصيل بيش تر، نك: دايره المعارف بزرگ اسالمي، ج .1

 .22-4؛ مكاشفه يوحّنا، 44-15: 24؛ متي44: 2؛ دانيال 12و 11براي تفصيل بيش تر، نك: كتاب مقدس، اشعياء  .1

 .10سوره دخان، آيه  .1

 .104، ص 9؛ مجمع البيان، ج138، ص 18؛ الميزان، ج143، ص 13ج جامع البيان، .21   

 .137، ص 18؛ الميزان، ج656، ص 9التفسير الكبير، ج .1

 .657-656، ص 9التفسير الكبير، ج .1
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 .148-147، ص 13؛ جامع البيان، ج272، ص 4الكشاف، ج .1

را كه ]كافران[ وحشت  و اي كاش مي ديدي هنگامي»؛ « إذْ فَزِعوا فال فوتِ و اُخذوُا من مكانٍ قريب و لوْ تَري»درباره آيه .1

(گفته شده كه مقصود، 51سوره سبأ، آيه «)نزديك گرفتار آمده اند. زده اند] آن جا كه راه[ گريزي نمانده است و از جايي

اين مطلب در بخشي از )130 ، ص12است. البته اين امر مي تواند بر اساس تأويل باشد.)نك: جامع البيان، ج لشكر سفياني

، 52و ج 158-157ص  ،33معاويه نيز آمده است)نك: بحاراالنوار، ج گفتار حضرت امير عليه السالم در نامه اي خطاب به

 .(185ص 

در »؛ «اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ  إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ»مقصود از مجادله كنندگان در آيه براساس برخي روايات، .1

هايشان جز  به مجادله برمي خيزند در دل -بي آن كه حجتي برايشان آمده باشد-هاي خدا حقيقت، آنان كه درباره نشانه

، ص 8دجال در آخرالزمان است.)نك:كشف االسرار، ج (گفتار يهود درباره ظهور56سوره غافر، آيه «)بزرگ نمايي نيست.

482). 

 .61؛ سوره زخرف، آيه 159سوره نساء، آيه  .1

 . 83-84آيه سوره نمل، .1

 .5؛ سوره قصص، آيه 105سوره انبياء، آيه  .1

 .9؛ سوره صف، آيه 28آيه ؛ سوره فتح،33سوره توبه، آيه  .1

 .56؛ سوره سجده، آيه 148سوره بقره، آيه  .31   

 .(128سوره اعراف، آيه «)زمين از آن خداست؛ آن را به هر كس از بندگانش كه بخواهد مي دهد.» .32   
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 .105آيه سوره انبياء، .33   

 .106ص ، 7؛ مجمع البيان، ج257-256، ص 5البرهان، ج .1

 .5سوره قصص، آيه  .1

، 3ص  ،51؛ ج171-167، ص 24؛ بحاراالنوار، ج425ص ؛ كمال الدين و تمام النعمه، 209 نهج البالغه، حكمتنك:  .1

 .56-53، ص 6؛ البرهان، ج18،51

پيروان او، و دشمنان  لسالم، اهل بيت عليهم السالم و شيعيان ايشان، به موسي عليه السالم وعليه ا در روايتي از امام سجاد .1

و » پيروان او تشبيه شده اند. گفتار امام سجاد عليه السالم چنين است: اهل بيت عليهم السالم و هم راهان آنان به فرعون و

 شيعَتَهُم بمنزِلَه موسي و شيعَتهِ و إنّ عَدوُّنا و شيعَتَهُم بمَنزلهِ  منّا اهل البيتِ وبعثَ مُحمّداً بالحقّ بشيراً و نذيراً إنّ االبرارَ  الّذي

 .(375، ص 7؛ مجمع البيان، ج56، ص 6البرهان، ج«)و اشياعهفرعونَ

 .33سوره توبه، آيه  .1

 .337، ص 2ج ؛ تفسير الصافي،67كمال الدين و تمام النعمه، ص  .1

 .54، ص 51بحاراالنوار، ج .1

 .(39سوره انفال، آيه «)و با آنان بجنگيد تا فتنه اي برجاي نماند و دين يك سره از آن خدا گردد.».41   

 .188، ص 13؛ بحاراالنوار، ج56ص ،2تفسير العياشي، ج .1
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سوره آل «)به سوي او بازگردانيده مي شوند. هركه در آسمان و زمين است خواه و ناخواه سر به فرمان او نهاده است، و».43   

 .(83عمران، آيه 

 .183ص ،1تفسيرالعياشي، ج .44   

خواهيم نمود، تا برايشان روشن گردد كه او  به زودي نشانه هاي خود را در افق ها]ي گوناگون[ و در دل هايشان بديشان».45   

 .)53 سوره فصلت، آيه«)خود حقّ است.

 .164، ص 24ج ؛ بحاراالنوار،269؛ كتاب الغيبه، ص 381و ص  166، ص 8الكافي، ج .1

سوره قلم، آيه «)ديدگانشان به زير افتاده، خواري آنان را فرو مي گيرد، در حالي كه] پيش از اين[ به سجده دعوت مي شدند.».47   

43). 

  .460، ص 5معجم احاديث االمام المهدي عجل اهلل تعالي فرجه الشريف، ج .1

 .5آيه سوره اسراء،  .1

 .138، ص 3نورالثقلين، ج .50   

 .(148سوره بقره، آيه «)هر كجا كه باشيد، خداوند همگي شما را ] به سوي خود باز[ مي آورد.».51   

، ص 8الكافي، ج«)البِضعهَ عشرَ رجُالً... يَعني اصحابَ القائمِ الثُالثَمائَهِ و» در تفسير آيه مذكور فرمود: امام باقر عليه السالم .1

313). 

 .426، ص 1مجمع البيان، ج .1
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 .152كتاب الغيبه، ص  .1

؛ 266االثر، ص  ؛ كفايه577و  280مختلف نقل شده است.)نك: كمال الدين و تمام النعمه، ص  اين روايت به صورت هاي .1

  .368 ، ص36، ج85، ص 51؛ بحاراالنوار، ج598، ص 17وسائل الشيعه، ج

 نويسنده: دكتر علي نصيري   

 


