فصلنامه علمی -پژوهشی انتظار موعود

ENTIZAR-E-MOUD QUARTERLY

سال بیستم ،شماره  ،71زمستان 1399

Vol. 20, No.71, winter 2021

گونه شناسی بسترهای پیدایش رویکرد انکار مهدویت در اهل سنت
روح اهلل شاکری زواردهی

1

میثم دوست محمدی

2

سعید خادم حضرتی

3

چکیده
«مهدویت» به عنوان یکی از آموزه های مهم اسالمی همواره مورد پذیرش علمای اسالم بوده است؛ اما
در سدههای اخیر ،در میان اهل سنت ،برخی به انکار مهدویت پرداختهاند .بسترهای متعددی موجب
پیدایش و گسترش این رویکرد در اهل سنت شدهاند .این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی می کوشد
داده های الزم را از منابع اهل سنت و تألیفات منکران مهدویت گردآوری کند .نتایج تحلیل دادهها نشان
میدهند «گونهشناسی» این بسترها با رویکرد کالمی -نقلی در سه دسته« :مبنایی کالمی»« ،روایی» و
«اجتماعی» انجام میشود .عدم جایگاه کالمی امامت و خالفت در کالم اهل سنت ،عدم پردازش استدالل
عقالنی-کالمی بر اثبات مهدویت در اهل سنت و فقدان جایگاه حجت بودن برای منجی؛ از جمله
مهمترین بسترهای مبنایی کالمی هستند .گونه شناسی و تحلیل این بسترها ،میتواند ضمن ارائه تصویر
جامعی از فرایند شکل گیری رویکرد انکار مهدویت در اهل سنت؛ زمینه مناسبی برای نقد همه جانبه آن را
فراهم کند.
واژگان کلیدی :انکار مهدویت ،اهل سنت ،آسیب شناسی مهدویت ،روایات مهدویت ،علل انکار مهدویت.
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مقدمه

«مهدویت» به عنوان یکی از مهمترین معارف اسالمی ،همواره مورد پذیرش فرقهها و مذاهب
مختلم اسالمی بوده است .در میان اهل سنت ،نسبت به اصل مهدویت دو رویکرد «اثبات» و
«انکار» وجود دارد .رویکرد اثبات با پذیرش صحت روایات مهدویت معتقد است مقوله مهدویت
یکی از اندیشههای اصیل اسالمی است؛ اما در برابر این رویکرد ،رویکرد انکار مهدویت در میان

اهل سنت وجود دارد .حامیان این رویکرد ،معتقدند مهدویت آموزهای جعلی و ساختگی است و
در متون و منابع اسالمی ریشهای ندارد .ابن خلدون(م808ق) اولین کسی است که در کتاب

«مقدمه» به شکلی مدون و پیوسته به نقد مهدویت و نقد اعتبار احادیث مهدویت پرداخت (ابن
خلدون :1425 ،ج ،1ص 539-514و الخضر حسین :1431 ،ج ،6ص .)168دیدگاه او مورد
پذیرش علمای اهل سنت قرار نگرفت و اکثر علمای اهل سنت همچنان به اصل مهدویت باور

دارند و حتی برخی از آنها ،مانند شیعه به مهدویت شخصی معتقدند؛ اما در دو قرن اخیر عده
انگشت شماری از مؤلفان اهل سنت به انکار مهدویت پرداخته و در مسیر تقویت دیدگاه ابن
خلدون اقدامات مختلفی صورت دادهاند؛ مانند محمدرشیدرضا ،احمد امین مصری،
سعدمحمدحسن ،احمدمراغی ،طنطاوی بن جوهری ،محمدطاهر بن عاشور ،عبداهلل بن زیدآل

محمود ،صبحی صالح منصور ،محمدفرید وجدی ،محمدعابد جابری ،محمدعبداهلل عنان،
محمداقبال الهوری ،محمد ّبهی ،محمداسعاف نشاشیبی و عبدالرحمن وکیل .لذا رویکرد انکار

مهدویت توانسته است مبانی اندیشه خود را بیش از پیش تبیین و گسترش دهد تا حدی که
برخی از مستشرقان ،مانند جیمز دارمستتر ،فان فلوتن ،ایگناز گلدزیهر و دوایت دونالدسن ،با
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استناد به برخی مطالب منکران مهدویت ،اندیشه مهدویت را مورد انکار قرار داده و معتقدان به
مهدویت را به خرافه گرایی متهم کردند .از اینرو ،ضروری است عواملی که زمینه ساز شکلگیری
رویکرد انکار مهدویت در اهل سنت شدهاند؛ موضوع بندی و تحلیل شوند تا تصویری واضح از
نقش بسترها و عوامل مؤثر بر شکل گیری این رویکرد بدست آید و برای محققان عرصه مهدویت

پژوهی به منظور بررسی و نقد رویکرد انکار اصل مهدویت زمینهسازی شود.

این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است« :گونه شناسی بسترهای پیدایش رویکرد انکار
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اصل مهدویت در اهل سنت چگونه است؟» این نوشتار با روش توصیفی – تحلیلی ،به استخراج

این بسترها از منابع اهل سنت و گونه شناسی آنها در سه دسته «بسترهای مبنایی کالمی»،
«بسترهای روایی» و «بسترهای اجتماعی» میپردازد .در زمینه نقد دیدگاه منکران مهدویت
تحقیقات مختلفی انجام شده است (ر.ک :حسینی جاللی :1413 ،ص76- 7؛ اکبرنژاد:1388 ،

ص333-261؛ عمیدی :1415 ،ج ،1ص342-201؛ غماری :1347 ،ص 590-433و عباد،
بیتا :ص)320-297؛ اما تا کنون در هیچ یک از پژوهشهای گذشته ،بسترها و زمینههای
پیدایش رویکرد انکار مهدویت در اهل سنت گونه شناسی و تحلیل نشده است .نوآوری این

نوشتار پرداختن به مسئله مذکور است .از اینرو ،رسالت اصلی این مقاله ،گونهشناسی بسترهای

پیدایش رویکرد انکار مهدویت در اهل سنت ،تحلیل و دسته بندی شده است تا ضمن ارائه
ت صویری شفاف از بسترهای شکل گیری این رویکرد انحرافی ،زمینه را برای محققان این عرصه

به منظور نقد و بررسی همه جانبه مدعیات منکران مهدویت فراهم کند .از اینرو ،در این نوشتار،
مجال پاسخگویی به شبهات و ادعاهای مطرح شده از سوی منکران مهدویت نیست.
بسترهای انکار مهدویت از جنبههای مختلفی می توانند دسته بندی شوند :بسترهای مبنایی

کالمی ،بسترهای روایی و بسترهای اجتماعی.
الف) بسترهای مبنایی کالمی

علم کالم نزد اهل سنت ،دارای ویژگیها و مبانییی است که در برخی موارد ،با مبانی اندیشه
کالمی شیعه تفاوتهای بسیاری دارد .در میان مبانی کالمی اهل سنت ،مطالبی وجود دارند که
زمینه را برای انکار اصل مهدویت فراهم کرده و به نحوی بسترهای تسهیل کننده انکار مهدویت

 .1عدم جایگاه کالمی امامت و خالفت در کالم اهل سنت

یکی از بسترهای مبنایی کالمی پیدایش رویکرد انکار مهدویت در اهل سنت« ،عدم جایگاه

کالمی امامت و خالفت در علم کالم اهل سنت» است .تعریم علم کالم در دیدگاه اهل سنت با
تعریم علم کالم در دیدگاه امامیه متفاوت است .اهل سنت از طرفی علم کالم را دفاع عقالنی از
اعتقادات میدانند و از طرفی دیگر ،مباحث مربوط به «خالفت و امامت» را در زمره اعتقادات

گونه شناسی بسترهای پیدایش رویکرد انکار مهدویت...

به شمار میروند که در ادامه به تبیین آنها میپردازیم:
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دینی نمیدانند ،بلکه در دیدگاه آنها «خالفت» از امور مربوط به فروع دین و علم فقه است .این
اختالف دیدگاه موجب شده است تا مباحث مربوط به امامت و خالفت در کالم اهل سنت
جایگاهی نداشته باشد و در نتیجه مباحث مهدویت که شاخهای از مباحث امامت و خالفت است
نیز در علم کالم و کتابهای کالمی اهل سنت مطرح نشود.

تعریم علم کالم نزد اهل سنت دارای ویژگیهای مختلفی است .ابوحیان توحیدی (م414ق)
معتقد است علم کالم ،علم تفکر و تعقل در مورد اصول دین است که مجموعه مباحث آن ،با
محوریت عقل و تعیین ممکن و محال ،الزم و احتمالی ،عادل یا ظالم و همچنین با محوریت

اعتقاد به توحید شکل می گیرد .وی معتقد است برخی از مسائل کالمی در حیطه عقل بشری و
ً
برخی دیگر از مسائل کالمی خار ج از این حیطهاند و در این موارد حتما باید به سراغ «وحی» رفت
و مقتضای آن را پذیرفت (توحیدی :1323 ،ص .)194-191سعد الدین تفتازانی (م791ق)
متکلم اشعری در تعریم علم کالم می گوید:
الکالم هو العلم بالعقائد الدینیة عن األدلة الیقینیة ...أنه العلم بالقواعد الشرعیة
االعتقادیة املکتسب من أدلهتا الیقینیة؛ علم کالم در حقیقت ،علم به قواعد شرعی
اعتقادی است که از راه دلیلهای یقین آور حاصل میشود (الهیجی :1425 ،ج ،1ص65

و تفتازانی :1412 ،ج ،1ص.)165-163

تعریم های دیگری نیز در مورد علم کالم در اهل سنت مالحظه میشوند (ایجی ،بیتا :ص 7و
جمعی از نویسندگان :1415 ،ص)239-238؛ اما وجه مشترک همه آنها تأ کید بر «استدالل
عقلی» برای اثبات عقاید دینی و دفاع عقالنی از دین است؛ استدالل عقلی که مورد تأیید نقل
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بوده و در چارچوب قانون اسالم باشد (تهانوی :1996 ،ج ،1ص .)31-30از اینرو علم کالم نزد

متکلمان متقدم و متأخر اهل سنت از حیث هو یت دفاعی عقالنی و اشتمال بر نقد آرای مخالفان
اندیشه دینی مشترک است (قراملکی :1378 ،ص .) 37-25امامیه نیز در تعریم علم کالم به
دفاع عقالنی از اعتقادات دینی اشاره کردهاند (ربانی گلپایگانی :1376 ،ص)32-29؛ ّاما وجه
تمایز میان اهل سنت و امامیه این است که اهل سنت« ،امامت» را از دایره علم کالم خار ج؛ اما
امامیه این مسئله را از جمله مسائل مهم علم کالم میدانند و «مهدویت» را که زیر شاخه امامت

است ،نیز در زمره مباحث کالمی امامیه عنوان کردهاند.
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برای شناخت جایگاه «امام» در میان اهل سنت ،باید پیش از هر چیز به مقاصد و اهداف
امامت توجه کرد .یکی از اهداف و مقاصد امامت و خالفت از منظر اهل سنت« ،امر به معروف و
نهی از منکر» است (ابویعلی :1421 ،ص284؛ ماوردی ،بیتا :ص 349و ابن تیمیة ،بیتا:

ص .)11-5تکالیم و وظایم امام در همین چارچوب معنا مییابد :حفظ و حراست از دین و
اجرای آن و تدبیر دنیای مسلمانان (تفتازانی :1412 ،ج ،5ص234؛ جرجانی :1325 ،ج،8
ص345؛ جوینی :1401 ،ص22؛ ماوردی ،بیتا :ص 15و ابن تیمیه :1416 ،ج ،28ص.)262
برای اقامه دین ،جدا از امر به معروف و نهی از منکر ،فریضه جهاد نیز مطر ح میشود که از

اصلیترین ارکان منظومه فقهی اهل سنت است و در چارچوب امامت و خالفت شکل می گیرد .در
همین مقوله ،حمایت از امنیت جامعه و تمامیت «داراالسالم» و جلوگیری از بروز فتنههای داخلی
نیز مطر ح میشود (سبکی :1407 ،ص21؛ ماوردی ،بیتا :ص 16و ابو یعلی :1421 ،ص .)27اهل

سنت بر این باورند که امامت و خالفت یکی از مسائلی است که مسائل فقهی اجتماعی مربوط و
جایگاه آن در علم فقه است .متکلمان اهل سنت در موارد متعددی بر این نکته تأ کید کردند که
مباحث امامت ،در علم کالم فاقد جایگاه است و معتقدند این که برخی از متکلمان در انتهای

کتابهای کالمی خود بخشی را به مباحث امامت اختصاص دادهاند ،فقط به این دلیل است که
چون اهل بدعت در بحث امامت ،شبهاتی در مورد مسائل اعتقادی مطر ح کردهاند ،به ناچار در
پایان برخی کتابهای کالمی ،امامت به صورت مختصر مطر ح شده است و این با فقهی بودن
مباحث امامت منافاتی ندارد (غزالی :1424 ،ص127؛ آمدی ،بیتا :ص363؛ تفتازانی:1412 ،
ج ،5ص233-232؛ شهرستانی :1430 ،ص 474و ابن تلمسانی :1431 ،ص .)667بنابراین،
فرعی دانستن مباحث امامت و به تبع آن مباحث مهدویت؛ موجب شده است که انکار مهدویت
امری آسان و بسیار کم هزینه و کم حاشیه برای منکران مهدویت باشد و سریعتر مورد پذیرش

افراد قرار گیرد؛ زیرا انکار چنین مسئله فرعی و جزیی از انکار مسئلهای اعتقادی _ کالمی بسیار
آسان تر است .برخی از منکران مهدویت به این نکته اشاره کردهاند؛ به عنوان نمونه عبداهلل بن
زیدآل محمود می گوید :ظهور منجی آخر الزمان از جمله مسائل کالمی نیست؛ چرا که بزرگان علم

کالم ،مانند ابوجعفر طحاوی ،ابن قدامه و ابن زیدون مالکی ،مباحث مربوط به مهدویت را در

گونه شناسی بسترهای پیدایش رویکرد انکار مهدویت...

عدم جایگاه کالمی امامت و خالفت در علم کالم اهل سنت و عدم ارتباط آن با مسائل اعتقادی و
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کتابهای کالمی خود ذکر نکردهاند .از اینرو ،انکار مهدویت و انکار ظهور منجی آخرالزمان ،هیچ
یک از تبعات منفی انکار مسائل کالمی را ندارد (آل محمود :1436 ،ص.)16
 .2عدم پردازش استدالل عقالنی-کالمی بر اثبات مهدویت در اهل سنت

یکی از بسترهایی که موجب تسهیل روند شکل گیری رویکرد انکار مهدویت در اهل سنت
است؛ «عدم پردازش استداللهای عقالنی و عقالیی برای اثبات مهدویت» در کتابهایی است
که به مباحث مهدویت اشاره دارند .شیوه و روش استدالل عقلی در علوم اسالمی بسیار مهم است

و در حقیقت در پردازش هر مؤلفه از اندیشه اسالمی ،همواره باید استدالل عقلی و عقالیی را در
نظر گرفت تا آن مسئله به شکل کامل اثبات شود و شبههای در مورد آن وجود نداشته باشد
(قراملکی :1378 ،ص .)36-31همچنین هرگاه شبهاتی در مورد یکی از مسائل دینی مطرح
شوند و آ ن عقیده را مورد تردید قرار دهند؛ باید ضمن بررسی آن شبهات و ارائه پاسخ دقیق و قانع

کننده به آنها ،از اعتقادات دینی دفاع کرد (کبری زاده :1405 ،ص.)138-132
هر چند «مهدویت» دارای مباحث و استداللهای عقلی و منطقی است؛ با توجه به این که

اتکای اغلب مباحث مهدویت بر ادله نقلی است؛ مهدویت در کتابهای اهل سنت مورد پردازش
کالمی با ارائه ادله عقالنی و استنادات ُّعقالیی معتبر قرار نگرفته و لذا زمینه برای پیدایش رویکرد
انکار مهدویت فراهم شده است؛ چرا که عدم پردازش استنادات عقالنی و معتبر برای مهدویت

دستاویز قابل توجهی برای منکران مهدویت در زمینه کم اهمیت جلوه دادن آن است .احمد
امین مصری ،در این مورد ،بر این دیدگاه است که اعتقاد و باور به مهدویت در میان علمای
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امامیه بسیار قوی است؛ اما در میان علمای اهل سنت ،باور به مهدویت ضعیم است و دلیل

چندانی برای مهدویت بیان نشده است و فقط تعدادی روایات ضعیم در این خصوص وجود
دارند (امین :2012 ،ص .)28-27همچنین عبداهلل بن زید آل محمود در این خصوص بر این

نکته تأ کید می کند که علمای اهل سنت ،مهدویت را مورد بررسیهای دقیق علمی قرار نداده و

استداللهای قطعی برای آن اقامه نکردهاند ،بلکه فقط برخی احادیث ضعیم را با تساهل و
تسامح پذیرفته و هیچ بررسی دقیقی در مورد این احادیث انجام ندادهاند .این رویکرد نشان

می دهد که مهدویت نزد آنان امری ضعیم و سست بنیان است (آل محمود :1436 ،ص-37
30

 .) 41علمای اهل سنت الزم بود مهدویت را به عنوان یکی از آموزههای مهم اندیشه اسالمی
مطر ح می کردند و آن را مانند سایر مسائل دینی از جنبههای نقلی و عقلی مورد پردازش و بررسی
قرار می دادند و از آیات قرآنی که با این مسئله مرتبط است و احادیث پیامبر؟لص؟ و امارات و
مؤیدات عقلی در تبیین این مسئله استفاده می کردند.

 .3فقدان جایگاه حجت بودن برای منجی در اهل سنت

روایات متعددی با مضمون «ان االرض ال ختلو من حجة» ،در کتابهای حدیثی اهل سنت

وجود دارند .بسیاری از علمای اهل سنت ،روایاتی با این مضامین را معتبر دانسته و در
کتابهای خود آنها را نقل کردهاند .ذهبی در تذکرة الحفاظ میگوید :امام علی؟ع؟ فرمودند:

«لن ختلو األرض من قامئ هلل حبجة لئال تبطل حجج اهلل و بیناته» (ذهبی :1419 ،ج ،1ص .)15ذهبی
این روایت را معتبر و ابن حجر عسقالنی نیز آن را صحیح و معتبر میداند (عسقالنی :1379 ،ج،6

ص.)494
این گونه روایات مورد پذیرش علمای اهل سنت قرار گرفته اند؛ اما در مورد تفسیر و تعیین

مصداق آنها ،دیدگاه اهل سنت با دیدگاه شیعه تفاوت دارد .اکثر علمای اهل سنت معتقدند

مقصود از «حجة» در روایت مذکور ،علمای دینی در هر دورهای است که با علم و دانش و فتاوای
خود مسلمانان را هدایت و آن ها را به حق و حقیقت راهنمایی می کنند (زرکشی :1414 ،ج،8

ص240؛ ابن تیمیه :1416 ،ج ،25ص131-130؛ ابن قدامه :1388 ،ج ،10ص 470و جوزی،
 :1423ج ،6ص)12؛ اما علمای اهل سنت که به اصل مهدویت و ظهور منجی آخرالزمان معتقد
برای منکران اصل مهدویت شرایط مناسبی را به وجود آورده است تا انکار مهدویت آسان و کم

هزینه باشد .گرچه اکثر علمای اهل سنت ،تولد حضرت مهدی؟جع؟ و زنده بودن ایشان را
نپذیرفته و از اینرو نمیتوانند مانند شیعه مصداق این روایات را حضرت مهدی؟جع؟ بدانند؛
اما شایسته است علمای اهل سنت که اصل مهدویت را پذیرفته و به ظهور منجی آخرالزمان باور

دارند ،این روایات را این گونه تفسیر کنند که تا پیش از ظهور حضرت مهدی؟جع؟ ،علما و
مجتهدان مصداق « ُّح ّجت» مذکور در روایات باشند و در مورد دوران پس از ظهور تصریح کنند که

گونه شناسی بسترهای پیدایش رویکرد انکار مهدویت...

هستند؛ این گونه روایات را با مهدویت مرتبط ندانسته و این امر یکی از مؤلفههایی است که
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پس از ظهور منجی ،تنها «حجت» خدا بر روی زمین حضرت مهدی خواهد بود و او حجت خدا بر
همه افراد است و همه انسان ها و همچنین علما و مجتهدان باید به او اقتدا کنند .ا گر علمای
اهل سنت چنین دیدگاهی را در تبیین احادیث مذکور ارائه کرده بودند ،منکران مهدویت

نمی توانستند به آسانی اصل مهدویت را انکار و دیدگاه خود را ترویج کنند.
ب) بسترهای روایی

منکران مهدویت در اهل سنت ،مباحث خود را بیشتر بر بخش روایات مهدویت متمرکز
کرده اند .چگونگی برخورد محدثان اهل سنت با روایات مهدویت و دسته بندی آنها در ذیل
مباحث مربوط به معاد و قیامت و همچنین نقل نشدن روایات مهدویت در برخی کتابهای

اصلی مهدویت ،مانند صحیحین؛ از جمله عوامل زمینهساز پیدایش رویکرد انکار مهدویت در
اهل سنت است .در این بخش ،به تبیین بسترهای روایی پیدایش رویکرد انکار مهدویت در اهل
سنت پرداخته میشود.
 .1عدم ذ کر احادیث مهدویت در صحیحین

یکی از مهم ترین دالیلی که منکران مهدویت برای اثبات دیدگاه خود به آن تمسک کردهاند؛
« عدم ذکر روایات مهدویت در صحیح بخاری و صحیح مسلم» است .منکران مهدویت ،همواره
در میان مطالب خود بر «عدم ذکر روایات مهدویت در صحیحین» به عنوان یکی از مهمترین

مؤیدات دیدگاه خود بر آن تأ کید و آن را نشانه جعلی بودن روایات مهدویت در دیدگاه بخاری و
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مسلم ،به عنوان برترین حدیث شناسان اهل سنت عنوان کردهاند .این دلیل ابتدا توسط محمد
رشیدرضا مطر ح شد (رشید رضا :1367 ،ج ،9ص )416و پس از او ،سایر منکران مهدویت آن را

دلیل مناسبی برای ادعای خود ،مبنی بر جعلی بودن مهدویت دانستند (امین :1964 ،ج،3
ص237؛ حسن :1373 ،ص70-69؛ جابری :2000 ،ص286؛ آل محمود :1436 ،ص6؛
صبحی منصور :1411 ،ص404؛ ابن عاشور :1436 ،ج ،1ص123-122؛ ابوزهره ،بیتا :ص239؛

جبهان :1408 ،ص478؛ حسین :1402 ،ص 187و سهیلی :1412 ،ج ،2ص.)341

 .2عدم استقالل روایات مهدوی در تبویب حدیثی اهل سنت

یکی دیگر از بسترهای پیدایش رویکرد انکار مهدویت؛ «عدم استقالل روایات مهدوی در تبویب
حدیثی اهل سنت» و جای دادن روایات مهدویت در ضمن روایات «اشراط الساعة» است.
«اشراط الساعة» اصطالحی قرآنی و حدیثی است .تعبیر اشراط الساعة یك بار در قرآن کریم به این
َ َ
ََ َ
َ
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م ُذكریه ْم> (محمد« .)18 :اشراط» در لغت ،جمع «ش َرط» به معناى «عالمت» است.
جاءته ُ
معناى اصلی این واژه ،همان شرط است و شرط ،عاملی است که وجود امرى به تحقق آن
بستگی دارد .دلیل پیوند معناى «شرط» با «عالمت» این است که تحقق شرط ،عالمت تحقق

امرى است که به وجود آمدنش به تحقق آن شرط منوط است (راغب اصفهانی:1412 ،
ص« .)450الساعة» در اصل به وقت و فرصت اندکی از شب و یا روز اطالق میشود« .الساعه» در

اصطالح قرآن ،به زمانی اطالق میشود که قیامت در آن وقت برپا میشود (ابن اثیر :1367 ،ج،2
ص422؛ ابن منظور :1414 ،ج ،8ص 169و قرشی بنایی :1412 ،ج ،4ص .)352بنابراین،
«اشراط الساعة» مجموعه حوادثی است که پیش از قیامت انجام میشوند و تحقق آنها نشانه
نزدیک بودن وقوع قیامت است (طباطبایی :1417 ،ج ،18ص.)326

«اشراط الساعه» در احادیث مختلفی ذکر شده است و این روایات از عالمتهایی شگفت آور
خبر میدهند که برخی از آنها به شرایط اجتماعی و روابط بشری آخرالزمان و برخی دیگر به
حوادثی مربوط هستند که در عالم طبیعت واقع خواهند شد .برخی از عالمتهایی که در منابع

اهل سنت ذکر شدهاند ،عبارتند از :لشکری که پای افزارشان از موی بافته شده است و چهرههای
مهاجرت می کنند؛ مردم از شدت بال آرزوی مرگ می کنند؛ علم رونقی نخواهد داشت و جهل

حاکم میشود؛ مردم آشکارا زنا می کنند و شراب مینوشند؛ شمار مردان نسبت به زنان آنچنان
کم میشود که در برابر هر پنجاه زن ،تنها یک مرد وجود خواهد داشت؛ آتشی از شرق برمیخیزد

که مردم را به سمت مغرب می کشاند و این آتش با مردم حرف میزند و چون میخوابند همزمان
با آنان میخوابد و هر کس بر آن پشت کند ،او را میبلعد؛ خورشید از مغرب طلوع می کند و
خسوفی در جزیرة العرب ر خ میدهد؛ دابة االرض ظهور و خروج خواهد کرد؛ یأجوج و مأجوج از بند

گونه شناسی بسترهای پیدایش رویکرد انکار مهدویت...

خشنی دارند و با عربها میجنگند؛ آدمهای خوب و نیک سیرت پیاپی از شهری به شهر دیگر
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رها میشوند و جنایات فراوانی مرتکب میشوند؛ فتنهها برخیزند و قتل زیاد می گردد؛ مسلمانان
یکدیگر را می کشند و مدعیان نبوت بسیار میشوند (صنعانی :1403 ،ج ،11ص 379-374و ابن
ماجه :1430 ،ج ،5ص.)185

در بسیارى از منابع روایی اهل ّ
سنت ،نشانههاى ظهور مهدى؟جع؟ با عالمتهاى برپایی

قیامت آمیخته و نشانههایی که به «عالئم ظهور» مشهورند ،نشانۀ نزدیک بودن قیامت دانسته
شدهاند و اصل ظهور مهدى؟جع؟ را از نشانههاى قیامت یاد کردهاند .برخی از محققان معاصر،

بر این دیدگاهند که آمیختگی اشراط الساعه و مباحث مرتبط با مهدویت و ظهور ،یکی از
اشتباهات مهمی است که برخی از محققان و از جمله آنها ،محدثان اهل سنت در تدوین

احادیث مهدویت در کتابهای حدیثی مرتکب آن شدهاند (ری شهری و دیگران :1393 ،ج،7

ص429-427؛ علیزاده :1388 ،ص25؛ جمعی از نویسندگان :1390 ،ص 380و صادقی،
 :1385ص .)93-91به عنوان نمونه ،نزول حضرت عیسی؟ع؟ و ظهور ّ
دجال که به نشانۀ ظهور
مهدى؟جع؟ شهرت دارند ،در بیشتر کتابهای حدیثی اهل ّ
سنت ،نشانۀ قیامت معرفی

میشوند .همچنین فرو رفتن زمینی در مشرق و مغرب را که از نشانههاى ظهور است ،در
کتابهای حدیثی اهل ّ
سنت ،از نشانههاى قیامت به شمار رفته است (شیبانی :1421 ،ج،11
ص .)113مطالعه احادیث عالیم ظهور و در کنار آن ،احادیث اشراط الساعه ،به خوبی گویای

شباهت آن دو دستۀ اخبار به یکدیگر است .در برخی احادیث ،کلمۀ «الساعه» به ظهور
مهدى؟جع؟ تأویل شده و راه استفاده عنوان اشراط الساعه براى احادیث مهدویت و ظهور باز
شده است .همچنین این تصور را ایجاد کرده که زمان ظهور مهدى ،نزدیك بودن زمان برپایی
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قیامت است (قاری :1419 ،ص)324-323؛ تا جایی که محمود آلوسی به این نکته اشاره
می کند که مهدی ،نزدیک برپایی قیامت ظهور می کند و دوران ظهور بسیار کوتاه است؛ اما شیعه

چنین چیزی را نپذیرفته و دوران حکومت مهدی را بسیار طوالنی میداند (آلوسی :1415 ،ج،13

ص .)209همچنین ارتباط امام مهدى؟جع؟ با پایان تاریخ ،یکی از عوامل آمیختگی روایات

مهدویت با اشراط الساعة است .آدمیان با هر دین و آیینی ،معتقدند که پایان درخشان تاریخ ،با
ظهور منجی عدالت گستر همراه است و پایان قیام هم با قیامت است .این ذهنیتها باعث شده
است برخی راویان یا ّ
محدثان نیز در نقل معنا تسامح کرده و به خاطر مرادف دانستن اشراط

الساعه با مهدویت و ظهور منجی؛ آن دو را در یک مبحث به کار برده باشند (ری شهری و
دیگران :1393 ،ج ،7ص .)429یکی از بسترهایی که زمینه را برای شکل گیری رویکرد انکار
مهدویت در اهل سنت ایجاد و شکلگیری آن را آسان کرده؛ ذکر احادیث مهدویت در کتابهای

حدیثی اهل سنت در ذیل مبحث «اشراط الساعة» است .بحث «اشراط الساعه» و روایات آن ،به
صورت جدی مورد بررسی و دقت محققان قرار نگرفته است و با توجه به این که در میان روایات
اشراط الساعه ،روایاتی با مضامین عجیب و شگفت انگیز وجود دارند که شاید باور آنها بسیار
مشکل باشد و همچنین اسناد ضعیم بسیاری از آنها موجب شده است تا این مبحث ،بسیار کم

ارزش و کم اهمیت و بحثی فرعی به حساب آید؛ روایات مهدویت مورد بررسیهای دقیق رجالی و
حدیثی قرار نگرفته و همچنین در مباحث اصلی کالمی اهل سنت بدانها پرداخته نشده است و
همین امر زمینه را برای منکران مهدویت فراهم کرده است که به راحتی و بدون هیچ مشکلی

همه روایات و ادله مهدویت را مورد تردید قرار دهند و اصل مهدویت را منکر شوند و کسی متعرض
آنها نشود .به عنوان نمونه می توان به عبد اهلل بن زید آل محمود ،یکی از منکران مهدویت،
اشاره کرد .وی می گوید :بسیاری از محدثان ،مانند ابو داوود ،ابن کثیر و سفارینی ،احادیث

مهدویت را در ذیل اشراط الساعة و در کنار احادیث مربوط به خروج یأجوج و مأجوج و احادیث
دجال و دابة االرض نقل کرده اند و هیچ یک از رجالیان و حدیث شناسان به بررسی صحت و

اعتبار این احادیث نپرداخته؛ چرا که میدانند این گونه احادیث بر مبنای «تساهل» مورد پذیرش
محدثان قرار گرفتهاند و کذب و اضافات و تحریمهای متعددی در این گونه احادیث وجود
دارند و با توجه به این که این احادیث در مورد مسائل مورد ابتالی روزمره و احکام حالل و حرام

احادیث میپرداختند ،کذب و بی اساس بودن این روایات مشخص میشد (آل محمود:1436 ،
ص.)20-19
 .3تضعیف اسناد روایات مهدویت

یکی از بسترهای روایی مهم و اساسی زمینه ساز پیدایش رویکرد انکار مهدویت در اهل سنت؛
«تضعیم روایات مهدویت» ،با عنوان های مختلم و متهم کردن علمای اهل سنت به سهل

گونه شناسی بسترهای پیدایش رویکرد انکار مهدویت...

نیستند؛ رجالیان و حدیث شناسان به بررسی این احادیث نپرداختهاند و اگر به بررسی این
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انگاری در پذیرش و تدوین روایات است .اولین کسی که به صورت تفصیلی به تضعیم احادیث
مهدویت اقدام کرد ،ابن خلدون است .او مدعی است که اصلی ترین روایات مهدویت را از منابع
اهل سنت گردآوری کرده و با بررسی اسناد همه آن ها به این نتیجه رسیده است که از دیدگاه

اهل سنت ،روایات مهدویت شرایط و اعتبار الزم را برای پذیرفته شدن ندارد و نمیتوان با این

گونه روایات به ا ندیشه مهدویت معتقد شد .ابن خلدون مدعی است برخی از علمای اهل سنت،
صحت روایات مهدویت را انکار کرده اند و این روایات را با روایات دیگری در تعارض میدانند

(ابن خلدون :1425 ،ص .) 514ابن خلدون برای این ادعای خود شاهدی نمیآورد و با وجود
جستوجوی نگارنده و نیز برخی از محققان معاصر (عمیدی :1415 ،ج ،1ص)214؛ هیچ کس
پیش از ابن خلدون منکر صحت روایات مهدویت نشده است؛ هرچند عبداهلل بن زید آل محمود،

یکی از منکران مهدیت ،مدعی است که ابن خلدون اولین کسی نیست که روایات مهدویت را
تضعیم کرده است؛ بلکه پیش از او ،شاطبی در کتابش« ،االعتصام» و ابن قیم جوزی در «المنار
المنیم فی الصحیح و الضعیم» روایات مهدویت را تضعیم کردهاند (آل محمود:1436 ،
ً
ص36و)43؛ اما این ادعای عبداهلل آل محمود کامال اشتباه است؛ زیرا شاطبی در کتاب خود ،در
مورد تضعیم روایات مهدویت هیچ سخنی نگفته است ،بلکه فقط در چند مورد از ابن تومرت ،به
عنوان «مهدی مغربی» نام می برد و افعال او و پیروانش را مورد نقد قرار میدهد که این ،به

تضعیم روایات مهدویت ارتباطی ندارد (شاطبی :1429 ،ج ،2ص .)95-84ابن قیم جوزی نیز

در کتابش« ،المنار المنیم» در مورد روایات مهدویت بحث مفصلی مطر ح می کند و تعداد
بسیاری از روایات مهدویت را صحیح و معتبر میداند و تصریح می کند که مهدی از نسل حسن
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بن علی؟ع؟ است (جوزی :1390 ،ص.)155-141

ابن خلدون ،بیست و سه حدیث با بیست و هشت سند از احادیث مربوط به ظهور مهدی در
آخرالزمان را از منابع حدیثی اهل سنت مورد بررسی سندی قرار میدهد که این مقدار بخش بسیار

ناچیزی از انبوه احادیث مهدویت در منابع اهل سنت است .نکته مهم این است که ابن خلدون

پیش از این که به بررسی اسناد روایات مهدویت وارد شود ،این نکته را متذکر می گردد که در
میان حدیث شناسان ،قاعده معروفی وجود دارد ،با این عبارت« :جر ح مقدم بر تعدیل است»؛
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یعنی اگر در مورد یک راوی ،برخی او را عادل و ثقه بدانند و برخی دیگر او را مورد طعن و جرح قرار

ً
داده باشند؛ حتما باید جر ح را بر تعدیل مقدم کرد و در نتیجه ،همه روایاتی که آن راوی در
سندشان وجود دارد ،از درجه صحت ساقط میشوند .ابن خلدون معتقد است این قاعده در مورد
روایات صحیح بخاری و صحیح مسلم جاری نمیشود؛ زیرا در مورد روایات این دو کتاب بر قبول

همه روایات صحیحین و عمل به آن ها اجماع وجود دارد و این اجماع مختص این دو کتاب
است و سایر کتابهای حدیثی را شامل نمیشود (ابن خلدون :1425 ،ص .)514ابن خلدون در
بررسی روایات مهدویت ،فقط به بررسی سندی این روایات میپردازد و در هر سندی به دنبال

راوی ،یا راویانی است که توسط برخی از علمای رجال مورد طعن و جر ح قرار گرفته باشد تا بتواند
بر اساس قاعده «تقدم جر ح بر تعدیل» آن راوی را تضع یم کند و روایت مورد نظر را بی اعتبار
جلوه دهد .او در اکثر موارد ،راویانی را بررسی می کند که توسط اندکی از رجالیان به اتهام شیعه
بودن مورد جر ح قرار گرفته باشند و از این طریق ،آن روایات را بی اعتبار جلوه میدهد (همان،

ص.)540- 514
طاهربن عاشور ،یکی دیگر از منکران مهدویت ،مدعی جعلی بودن تمامی روایات مهدویت

است .او معتقد است که ازمیان انبوه احادیث مهدویت ،تنها هشت حدیث ،اصلیترین احادیث
مهدویت هستند که اگر جعلی بودن آنها اثبات شود ،سایر احادیث مهدویت نیز از درجه اعتبار
ساقط میشوند .بنابراین ،او به بررسی اسناد این هشت حدیث میپردازد .او نیز در بررسی هر

سند به سراغ راوییی می رود که رجالیان در جر ح و تعدیل او اختالف داشته باشند و برخی از
رجالیان او را مورد جر ح قرار داده باشند تا با استفاده از قاعده «تقدم جر ح بر تعدیل» آن راوی را
تضعیم کند تا آن روایت از اعتبار ساقط شود (ابن عاشور :1436 ،ج ،1ص.)120-118

بلکه به ابن خلدون اعتماد کرده و مدعی هستند که ابن خلدون احادیث مهدویت را به شکل
جامع و کافی مورد نقد قرار داده و جعلی بودن آنها را به اثبات رسانده است و هیچ حدیث
معتبری در مورد مهدویت وجود ندارد (رک :امین :2012 ،ص69-57؛ طنطاوی :1425 ،ج،11

ص13-12؛ مراغی :1365 ،ج ،9ص134-133؛ الهوری :2011 ،ص241؛ ّ
بهی ،بیتا :ص456؛
سهیلی :1412 ،ج ،2ص431؛ حسن :1373 ،ص 70-69و صبحی منصور :1411 ،ص-399

.)400

گونه شناسی بسترهای پیدایش رویکرد انکار مهدویت...

بسیاری از منکران مهدویت در نوشتههای خود ،به بررسی دقیق احادیث مهدویت نپرداختند؛
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همان گونه که احمد محمد شا کر ،حدیث شناس برجسته اهل سنت نیز در مورد ابن خلدون
ّ
می گوید؛ او از علوم حدیث و مبانی جر ح و تعدیل اطالع چندانی نداشته و قاعده «تقدم جر ح بر
تعدیل» را اشتباه متوجه شده است (شیبانی :1416 ،ج ،3ص .)493- 492علمای اهل سنت

معتقدند قاعده «تقدم جر ح بر تعدیل» مطلق نیست ،بلکه شروط متعددی دارد و هر جا که آن

شروط محرز شود ،می توان از این قاعده استفاده کرد (بازمول :1415 ،ص .)216-215این ،در
حالی است که در مورد اکثر راویانی که ابن خلدون و ابن عاشور به آنها پرداختند؛ شروط الزم

برای اجرای «قاعده تقدم جر ح بر تعدیل» وجود نداشته است (ر.ک :شاکری :1398 ،ص-57
.)67
 .4ادعای جعل احادیث مهدویت توسط جریانهای سیاسی قرن اول و دوم

یکی از بسترهای روایی که زمینه پیدایش رویکرد انکار مهدویت را در اهل سنت بهوجود آورده؛
«ادعای جعل احادیث مهدویت» توسط جریانهای س یاسی قرون اولیه است .ابتدا رشیدرضا در
نوشتههای خود نکته مذکور را ادعا کرده است (رشیدرضا :1367 ،ج ،9ص .)403او با «رویکرد

تاریخی نگری» به بررسی مهدویت میپردازد و بر این باور است که حکومت بنی امیه دچار
انحراف شد و از مسیر حکومت کردن بر اساس معارف قرآن و سنت پیامبر؟لص؟ و سیره خلفا
فاصله گرفت و به استبداد و سلطنت روی آورد .در این هنگام ،اهل بیت پیامبر؟لص؟ مهمترین
کسانی بودند که بیشترین زجر و ناراحتی را تحمل میکردند و آنها خود را شایستهترین افراد
برای حکومت کردن بر مسلمانان و برپایی عدل میدانستند .از اینرو ،در میان طرفداران اهل
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بیت ،عقیدهای بهوجود آمد که به زودی شخصی از اهل بیت قیام خواهد کرد و به ظلم بنی امیه

پایان خواهد داد و عدالت را در همه ممالک اسالمی برپا خواهد کرد .رشید رضا مدعی است بررسی
روایات منقول از پیامبر؟لص؟ در مورد مهدویت ،گویای آن است که تمامی این روایات توسط
شیعه نقل و شیعه در جهت اهداف سیاسی خود این روایات را جعل کرده و به پیامبر؟لص؟ نسبت

داده است (همان :1426 ،ج ،1ص.)108- 107

احمد امین مصری نیز مدعی است؛ پس از این که امام حسین بن علی؟ع؟ به شهادت
رسیدند ،رؤسای شیعه دریافتند که این حوادث موجب ناامیدی پیروانشان شده است .از اینرو،
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برخی از بزرگان شیعه که دور اندیش بودند ،به شیعیان بشارت دادند که به زودی بنی امیه از
بین میرود و حکومت به شیعیان باز می گردد .آن ها راهبردی در پیش گرفتند که از یک سو به
صورت مخفیانه مردم را به ت شیع دعوت کنند و از سویی دیگر مخفیانه اعمالی را بهمنظور

تضعیم مرکز حکومت بنی امیه انجام دهند .بزرگان شیعه دریافتند که این کار به رئیسی نیاز
دارد که همه شیعیان از او پیروی کنند .به همین دلیل از معارف دینی استفاده کردند و گفتند

خلیفهای که امور را بهدست خواهد گرفت ،امام معصوم است .احمد امین مدعی است بزرگان
شیعه روایاتی را در مورد انتظار حکومت عدالت (الحکومة المنتظرة) جعل کردند تا مردم منتظر

حکومت شیعی باشند و در این روایات ،از لفظ «المهدی» بهعنوان اسم رمزی که مقصود از آن
حکومت شیعی بود ،استفاده کردند؛ اما گروهی از شیعیان این روایات را به شکل دیگری به مردم
فهماندند و موضوع انتظار را از «الحکومة المنتظرة» به «حا ٌ
کم ُّم َنت َظر» تغییر دادند و لفظ
«المهدی» که فقط یک «اسم رمز» برای حکومت شیعی بود و وجود خارجی نداشت؛ توسط عوام
به عنوان یک «شخصیت حقیقی» واقعی که ظهور خواهد کرد و ظلم را کنار میزند؛ شناخته شد و
روایات متعددی در مورد اوصاف و شخصیت مهدی جعل کردند تا او را شخصتی حقیقی و واقعی

جلوه دهند (امین :1964 ،ج ،3ص.)242-241
احمد امین همچنین معتقد است که احادیث مربوط به سفیانی ،توسط خالد بن یزید بن

معاویه و به تقلید از شیعه جعل شده است .او مدعی است هنگامی که حکومت از بیت معاویه

خار ج شد و به دست مروان بن حکم و بنی مروان رسید؛ خالد بن یزید برای بهدست آوردن
حکومت به جعل روایاتی اقدام کرد با این مضمون که به زودی شخصی ظهور می کند که

شخص را «سفیانی» گذاشت تا نامی اموی و به جدش ،ابوسفیان اشاره باشد .احمد امین بر این
باور است که شیعه در برابر روایات سفیانی به جعل روایات دیگری اقدام کرد که می گفت مهدی

هنگامی که ظهور می کند ،با سفیانی میجنگد و او را شکست میدهد (همان ،ص.)239-238
او همچنین مدعی است بنی عباس هنگامی که مالحظه کردند شیعه برای خود «مهدی» دارد و

بنی امیه برای خود «سفیانی» دارد ،در صدد جعل روایاتی در برابر روایات شیعه و بنی مروان
برآمدند و روایات متعددی از پیامبر؟لص؟ ،در مورد ظهور مهدی جعل و در این روایات تأ کید

گونه شناسی بسترهای پیدایش رویکرد انکار مهدویت...

حکومت بنی مروان را ساقط می کند و سپس حکومت جدیدی تشکیل میدهد .او نام این
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کردند که مهدی از فرزندان عباس ،عموی پیامبر؟لص؟ ،است .بنابراین ،تمامی روایات منسوب
به پیامبر؟لص؟ در موضوع مهدویت توسط این سه گروه سیاسی ،یعنی «شیعه»« ،بنی امیه» و
«بنی عباس» جعل شدهاند (همان ،ص .)240-239محمد عبداهلل عنان یکی دیگر از منکران
مهدویت ،همین دیدگاه را میپذیرد (عنان :1417 ،ص.)360-359

عبداهلل بن زید آل محمود مدعی است که اندیشه مهدویت ،توسط عبداهلل بن سبأ و پیروانش
جعل و در میان مسلمانان ترویج شد .آنها احادیث بسیاری در مورد مهدویت جعل کردند و با
استفاده از نام صحابه و تابعانی که فوت شده بودند؛ برای این روایات سندهایی جعل میکردند و

آنها را به پیامبر؟لص؟ نسبت میدادند .وی مدعی است هنگامی که این روایات در عراق جعل
شد و به گوش حکومت بنی امیه رسید؛ موجب نگرانی سردمداران حکومت شد و آنها نیز از
همین روش برای مقابله با شیعه استفاده و جعل روایاتی در مورد خروج سفیانی را شروع کردند .او

معتقد است که همه بزرگانی که این روایات را نقل کردهاند ،مانند ترمذی ،ابن ماجه ،احمد بن
حنبل ،حاکم نیشابوری ،ابو داوود و حتی ابن تیمیه دچار اشتباه و سهل انگاری و تقلید از

پیشینیان خود شده و در مورد این احادیث بررسی الزم را صورت ندادهاند (آل محمود:1436 ،

ص7- 4و .)22سعد محمد حسن نیز معتقد است اندیشه مهدویت از یهودیان وارد اسالم شده
است؛ چرا که یهودیان نیز منتظر ایلیا و الیاس بودند تا ظهور کنند و ظلم و ستم را از بین ببرند .او
مدعی است که عبداهلل بن سبأ این عقیده را وارد اسالم کرده است (حسن :1373 ،ص.)49-48

محمد عابد جابری مدعی است که اندیشه مهدویت از طریق قبایل یمنی و بهخصوص قبیله
«کنده» وارد کوفه شده است؛ چرا که قبیله «کنده» در انتظار قحطانی بودند تا ظهور کند و
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سرزمین آنها را از دست غاصبان نجات دهد .جابری معتقد است عبداهلل بن سبأ در تلفیق این
آموزه یهودی با معارف اسالمی نقش بسیار مهمی داشته و با استفاده از روایات جعلی به ترویج
اندیشه مهدویت در بین مسلمانان پرداخته است .جابری می گوید :یهودیان گمان می کنند که

اخنوخ به آسمان رفته است و سرانجام به زمین برمی گردد و زمین را پر از عدل و داد می کند.
عبداهلل بن سبأ نیز پس از شهادت حضرت علیبن ابیطالب؟ع؟ از پذیرش شهادت آن حضرت
امتناع و اعالم کرد که ایشان زنده هستند و به زمین باز خواهند گشت (جابری :2000 ،ص- 286
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در پاسخ به این گونه ادعاهای منکران مهدویت ،می توان به تحقیقات برخی از محققان اهل
سنت ،مانند عبدالعلیم عبدالعظیم بستوی اشاره کرد .بستوی احادیث مهدویت را بر اساس
موازین رجالی و حدیثی اهل سنت مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که چهل و

شش حدیث صحیح در میان احادیث نقل شده از پیامبر؟لص؟ در مورد مهدویت وجود دارند که از
این تعداد تنها یازده حدیث در اسنادشان راوی یا راویانی عنوان شده که شیعهاند یا به گرایش به
ّ
تشیع متهم هستند و در اسناد سایر احادیث ،یعنی سی و پنج حدیث دیگر ،هیچ شخص شیعی و
یهودی(تازه مسلمان) وجود ندارد و تمامی راویان آنها از راویان معتبر و موثق اهل سنت هستند

و روایت آنها مورد تأیید حدیث شناسان اهل سنت است (بستوی :1420 ،ص 375به بعد).
ج) بسترهای اجتماعی

ظهور مدعیان مهدویت در دورههای مختلم و فریب دادن مسلمانان و ایجاد ناامینی و اخالل
در نظام اجتماعی و گسست اجتماعی جوامع مسلمان از یک سو؛ و رواج برخی اعتقادات خرافی و

اعمال متناسب با آن در میان معتقدان به مهدویت و سوء برداشتها و تفسیرهای اشتباه از
مهدویت و وظایم منتظران از سویی دیگر؛ بستر اجتماعی مناسبی برای توسعه و مقبولیت
دیدگاه منکران مهدویت فراهم کرد .در ادامه به بررسی زمینههای اجتماعی این رویکرد

میپردازیم:

 .1جریانهای انحرافی و مدعیان مهدویت

شده؛ «پیدایش جریان های انحرافی مهدویت و ظهور مدعیان دروغینی» است که خود را مهدی
آخرالزمان معرفی کرده و با پیروان خود به قیام و تشکیل حکومت اقدام می کردند .منکران
مهدویت تأ کید می کنند که تنها راه جلوگیری از این گونه حوادث و آسیبها ،انکار اصل مهدویت

است .رشیدرضا بر این نکته تأ کید می کند که مهدویت موجب فتنههای متعددی در

سرزمینه ای اسالمی شده و قدرت طلبان با سوء استفاده از مهدویت ،جنگهای متعددی در
شرق و غرب مناطق اسالمی به راه انداخته و موجب فساد و گمراهی انسانهای بسیاری شدهاند

گونه شناسی بسترهای پیدایش رویکرد انکار مهدویت...

یکی از بسترهای اجتماعی که موجب گسترش و تقویت رویکرد انکار مهدویت در اهل سنت
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(رشیدرضا :1367 ،ج ،9ص.)416
احمد امین مصری نیز در کتاب خود« ،المهدی و المهدویة» به فرقهها و قیامهای مختلفی
می پردازد که بر اساس اندیشه مهدویت قیام کرده و حکومت تشکیل دادند .او به حکومتها و

جنبشهای فاطمیون ،موحدون ،قرامطه ،حشاشون ،بساسیری ،قادیانیه ،سنوسیة و مهدی
سودانی اشاره می کند و به تفصیل به بررسی ابعاد شکل گیری هر کدام از آنها میپردازد .او از این

طریق _ به زعم خود _ به دنبال اثبات آسیبهای فراوان اندیشه مهدویت برای مسلمانان است

تا بتواند راه حل پیشنهادی خود ،یعنی انکار اصل مهدویت را به عنوان برترین راه حل برای
پایان این گونه آسیبها به اثبات برساند (امین :2012 ،ص .)53-13سعد محمد حسن نیز ابتدا
به بررسی قیام ابن تومرت در مغرب میپردازد و آن را زیان بارترین جنش اسالمی میداند .او

سپس به بررسی برخی از مدعیان مهدویت ،مانند مهدی سودانی ،احمد قادیانی ،باب و بهاء
می پردازد و اندیشه مهدویت را ریشه تمامی این جنبشها و انحرافات میداند و بر جعلی بودن
اندیشه مهدویت تأ کید می کند (حسن :1373 ،ص .) 270-185همچنین عبداهلل بن زید آل

محمود مدعی است قاعده کلی در مورد عقاید و اعمال انسان این گونه است« :هنگامی که عمل

انسان صالح و نیکو باشد ،معلوم می شود که عقاید او صحیح هستند؛ اما هنگامی که اعمالش
اشتباه باشند ،گویای آن است که اندیشه و عقاید او باطل هستند ».از اینرو هنگامی که مشاهده

می کنیم معتقدان به مهدویت چه جنگها و خونریزی هایی به بهانه اعتقاد به مهدویت انجام
دادند باید بگوییم که این اعمال اشتباه آنها نشان دهنده باطل بودن اندیشه مهدویت است.
او سپس به بیان سرگذشت برخی از قیامها ،مانند ابن تومرت ،مهدی سودانی ،قرامطه،
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فاطمیون ،حشاشین و جهیمان عتیبی میپردازد (آل محمود :1436 ،ص .)50-47مراغی نیز در

تفسیر خود به ضررهای اندیشه مهدویت و جنگها و خون ریزی های بسیاری که توسط مدعیان
مهدویت انجام شده است؛ می پردازد و مهدویت را یکی از مسائل بسیار فتنه انگیز و فساد آورد
برای مسلمانان میداند (مراغی :1365 ،ج ،9ص.)134

منکران مهدویت ،باید به این نکته توجه کنند که به صرف وجود برخی انحرافات و برخی سوء
استفادهها از مهدویت ،نمیتوان نوعی اندیشه اصیل اسالمی را انکار کرد و درواقع ،وجود
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جریانهای انحرافی مهدویت ،با انکار اصل مهدویت مالزمهای ندارد .در طول تاریخ همواره

برخی از اندیشههای االهی دستخوش انحرافات و سو استفاده شدهاند .به عنوان نمونه میتوان
به ظهور مدعیان نبوت و پیامبری و همچنین افرادی که ادعای الوهیت و خدایی کردهاند ،اشاره
کرد که اینان مورد پذیرش برخی افراد ساده لوح نیز قرار گرفتهاند .این ،در حالی است که ا گر

سخنان منکران مهدویت صحیح باشد ،در مورد نبوت و حتی وجود خدا نیز باید راه انکار را در

پیش گرفت و منکر نبوت و وجود خدا شد؛ چرا که اف راد بسیاری از این دو اصل دینی سوء
استفاده کردهاند و این دو اصل در آینده نیز می توانند مورد سوء استفاده قرار بگیرند .در مقوله
مهدویت ،راه حل این است که محققان اسالمی همه ابعاد ظهور منجی آخرالزمان را تا حد امکان
برای همگان روشن کنند و راههای تشخیص منجی حقیقی از مدعیان دروغین مهدویت را
تبیین و تشریح کنند تا جامعه اسالمی از گزند چنین انحرافاتی در امان بماند.
 .2ضعف و آسیبهای مهدی باوری و انتظار

«ضعم و آسیبهای برخی از گروهها و جوامع مهدوی و برداشت نادرست از مفهوم انتظار»،
یکی از بسترهای اجتماعی زمینه ساز پیدایش رویکرد انکار مهدویت است .منکران مهدویت

معتقدند اعتقاد به مهدو یت موجب ضعم و خمودگی جوامع مسلمان میشود .رشیدرضا بر این
باور است با توجه به آنچه در مورد چگونگی ظهور مهدی بیان میشود؛ مبنی بر این که تمامی
افعال و حرکت ها و فتوحات مهدی موعود براساس امداد غیبی و نیروهای آسمانی است؛

منتظران مهدی همواره دچار ضعم و سستی هستند؛ چرا که اعتقادشان این گونه است که

مهدی موعود دارای قدرتهای خارق العاده و نیروهای غیبی بیشمار است و با این نیروها
جامعه اسالمی از لحاظ نظامی و امنیتی میشود .وی به حکومت ایران _ به عنوان نمونه _ اشاره

می کند و مدعی است که ضعم قدرت نظامی ایران نتیجه اعتقاد و باور به مهدویت است! رشید
رضا از این مطالب خود نتیجه می گیرد که مهدویت امری ساختگی و جعلی است و به مبانی
اصیل دین اسالم هیچ ارتباطی ندارد؛ چرا که در اسالم هیچ گاه اندیشهها و باورهایی که موجب

ضعم و سستی مسلمانان شود ،جایز شمرده نشده و این گونه اندیشهها بر خالف اهداف متعالی
دین اسالم است (رشیدرضا :1426 ،ج ،1ص.)108

گونه شناسی بسترهای پیدایش رویکرد انکار مهدویت...

حکومت جهان را به دست می گیرد .رشیدرضا معتقد است که اندیشه مهدویت موجب ضعم
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طنطاوی نیز در تفسیر خود ،به ضعم جوامع مهدی باور اشاره می کند .او مدعی است
مسلمانانی که به مهدویت باور دارند ،مانند حیوانات خانگی هستند که از قدرت و بالندگی اصلی
خود دور شده و با ضعم و رخوت ،در گوشهای زندگی می کنند و هیچ حرکت و خالقیتی از خود

نشان نمیدهند .وی معتقد است که باید مهدویت را به کلی کنار گذاشت و فراموش کرد تا

جامعه اسالمی بتواند مسیر طبیعی را طی کند و در این راه از خالقیت و استعدادهای درونی خود
استفاده و آنها را شکوفا کند (طنطاوی :1425 ،ج ،16ص .)215مراغی نیز مدعی است
مسلمانان با پذیرفتن مسئله ظهور منجی آخرالزمان ،وظایم دینی خود را در مورد حفظ امت

اسالمی و حکومت اسالمی و افزایش قدرت بازدارندگی در برابر دشمنان و سایر اموری که به
ارتقای جوامع مسلمان مربوط است؛ به فراموشی سپرده و با امید به نزدیک بودن ظهور منجی

موعود خیال کردهاند که به زودی با حوادث خارق العادهای تمامی مشکالت حل و حکومت
جهانی مسلمانان ،همراه با عدالت اجتماعی در سرتاسر جهان برپا میشود (مراغی :1365 ،ج،9
ص.)134

در پاسخ به منکران مهدویت ،باید به این نکته اشاره کرد که مفهوم انتظار دارای ابعاد و عمق

بسیاری است و نمی توان به سادگی از آن گذشت .در طول تاریخ ،برخی گروهها و فرقهها به سوء
برداشت از مفهوم انتظار دچار شده و وظایم منتظران منجی موعود را به درستی درک نکردهاند و

این مسئله موجب برخی کجرویها و انحرافات شده است .برخی از این گروهها گمان کردهاند

که انتظار منجی موعود ،به معنای در گوشهای نشستن و سکون و رخوت است! ادر حالی که
چنین برداشتی از انتظار کامال اشتباه است .به تعبیر استاد مرتضی مطهری انتظار فر ج دو گونه
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است :انتظارى که سازنده و تحرك بخش و تعهدآور است و انتظارى که ویرانگر و بازدارنده و
فلج کننده است .این دو نوع انتظار معلول دو نوع برداشت از ظهور عظیم تاریخی مهدى موعود

است و این دو گونه برداشت ،از دو نوع بینش درباره تحوالت تاریخ ناشی میشود .در «انتظار
ً
ویرانگر» ،برداشت برخی افراد از مهدویت و قیام و انقالب مهدى موعود ،این است که صرفا
ماهیت انفجارى دارد و فقط از گسترش و اشاعه ظلمها ،تبعیضها ،اختناقها ،حق کشیها و
تباهیها ناشی میشود و هنگامی که حق و حقیقت هیچ طرفداری نداشته باشد و باطل یکهتاز
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قت از آستین بیرون میآید .بر
میدان شود؛ این انفجار ر خ میدهد و دست غیب براى نجات حقی 

اساس این دیدگاه ،هر حرکت اصالحی قبل از ظهور منجی مردود است؛ زیرا هر اصالح ،در حکم
نقطهای روشن است و تا هنگامی که در صحنه اجتماع نقطه روشنی باشد ،منجی موعود ظاهر
نمیشود .از این رو نباید هیچ حرکت و تالشی برای برپایی حکومت اسالمی و تقویت بنیانهای
دفاعی و نظامی جوامع مسلمان انجام داد .اما براساس دیدگاه «انتظار سازنده» ،ظهور مهدى

موعود حلقهاى است از حلقههای مبارزه اهل حق با اهل باطل که به پیروزى نهایی اهل حق بر
ً
باطل منتهی میشود .سهیم بودن یك فرد در این سعادت ،در گرو آن است که آن فرد عمال در

گروه اهل حق باشد و مهدى موعود مظهر نویدى است که به اهل ایمان و عمل صالح داده شده و

مظهر پیروزى نهایی اهل ایمان است (مطهری :1394 ،ص .)58-54بنابراین ،منتظران ظهور
منجی آخر الزمان باید برای برپایی عدالت و حکومت اسالمی و مبارزه با ظلم و ستم تالش و
جامعه اسالمی را در برابر دشمنان اسالم تقویت و پشتیبانی کنند .متفکران بسیاری در میان

جوامع مسلمان و باالخص در جوامع شیعی ،به تالش برای مبارزه با ظلم و استبداد پرداخته و
بهمنظور اقامه امر به معروف و نهی از منکر و تشکیل حکومت اسالمی گامهای مؤثری
برداشتهاند که این اقدامات شکل گیری قیامهای متعددی در سرزمینهای اسالمی را باعث شده

(آیینهوند :1367 ،ص140-27؛ کاظمی پوران :1380 ،ص208-79؛ حسینی ،بیتا :ص- 407
517؛ شریفی :1389 ،ص73-53؛ حسن :1376 ،ج ،3ص 541-427و ترکمنی آذر:1383 ،

ص )296-230و حتی برخی از این قیام ها به تشکیل حکومت اسالمی منجر گردیده است که
نمونه بارز آن در دوره معاصر ،تشکیل حکومت جمهوری اسالمی ایران توسط مردم مسلمان ایران

است (محمدی :1380 ،ص148-33؛ عمید زنجانی :1391 ،ص 250-191و باباپور:1390 ،
مهدویت نیست ،بلکه ضروری است محققان و اندیشمندان اسالمی مفهوم و ابعاد مختلم انتظار
و وظایم منتظران را با توجه به متون دینی برای مسلمانان تبیین کنند تا از این طریق ،روحیه

امید مسلمانان افزایش یابد و حرکت رو به جلو جوامع مسلمان ،روز به روز تسریع گردد.

گونه شناسی بسترهای پیدایش رویکرد انکار مهدویت...

ص .)120-51بنابراین ،راه حل رفع آسیبهای جوامع مهدی باور و منتظران ظهور ،انکار اصل
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نتیجه گیری

نتیجه مطالب پژوهه پیشرو ،این که شکل گیری رویکرد انکار مهدویت در اهل سنت و
مقبولیت و ترویج آن توسط برخی از مسلمانان به دلیل وجود برخی بسترها و زمینههای تسهیل
کننده و شتاب دهنده بوده است .عدم جایگاه کالمی امامت و خالفت در کالم اهل سنت؛ عدم

پردازش استدالل عقالنی -کالمی بر اثبات مهدویت در اهل سنت و فقدان جایگاه حجت بودن
برای منجی از جمله مهم ترین بسترهای مبنایی کالمی هستند که شکل گیری چنین رویکردی را

آسان کردند .همچنین عدم ذکر احادیث مهدویت در صحیحین؛ عدم استقالل روایات مهدوی

در تبویب حدیثی اهل سنت؛ تضعیم اسناد روایات مهدویت با برداشت نادرست از «قاعده تقدم
جر ح بر تعدیل» و ادعای جعل احادیث مهدویت توسط جریانهای سیاسی قرن اول و دوم؛ از
جمله بسترهای روایی هستند که منکران مهدویت همواره برای اثبات مدعیات خود بر آنها

تأ کید کردهاند .بسترهای اجتماعی ،نظیر ظهور جریانهای انحرافی و مدعیان مهدویت و ضعم
و آسیبهای مهدی باوری و انتظار در برخی از جوامع مسلمان؛ دستاویز محکمی برای منکران
مهدویت ،به منظور عاقالنه و مفید جلوه دادن رویکرد خود برای پیشرفت جوامع اسالمی بوده

است.

مهمترین هدف این نوشتار ،ارائه تصویری شفاف و روشن از زمینهها و بسترهایی است که
موجب پیدایش رویکرد انکار مهدویت در اهل سنت شدهاند و نیز گونه شناسی این بسترها از
طریق دسته بندی و موضوع بندی آنها می باشد .با توجه به این که رویکرد انکار مهدویت در

اهل سنت در دوران معاصر مورد توجه برخی از روشنفکران جهان عرب قرار گرفته و برخی از
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استادان و فا رغ التحصیالن دانشگاه االزهر مصر نیز به این رویکرد تمایل نشان دادهاند؛ ضروری
است که محققان این عرصه ضمن شناخت دقیق و موشکافانه از بسترهای شکل گیری رویکرد

انکار مهدویت در اهل سنت نسبت به تحقیقات و تولید پژوهشهای الزم در جهت نقد
انگارههای منکران مهدویت گامهای مؤثری بردارند.

منابع
قرآن کریم.
 .1ابن اثیر جزر ی ،مبارك ( .)1367النهایة فی غر یب الحدیث و األثر ،قم ،اسماعیلیان.
 .2ابن تلمسانی ،عبداهلل (1431ق) .شرح معالم اصول الدین ،محقق :نزار حمادی ،عمان ،دارالفتح.
 .3ابن تیمیة ،تقی الدین (1416ق) .مجموع الفتاوی ،مدینه ،مجمع الملك فهد.
( ____________________ .4بیتا) .الحسبة فی اإلسالم ،بیروت ،دارالکتب العلمیة.
 .5ابن خلدون ،عبدالرحمن (1425ق) .مقدمة ابن خلدون ،محقق :عبداهلل محمد درویش ،دمشق ،دار یعرب.
 .6ابن عاشور ،محمد طاهر (1436ق) .جمهرة مقاالت و رسائل محمد الطاهر ابن عاشور ،گردآوری :محمدطاهر
میساوی ،اردن ،دارالنفائس.
 .7ابن قدامه ،موفقالدین (1388ق) .المغنی ،قاهره ،مکتبة القاهرة.
 .8ابن ماجه ،محمد (1430ق) .السنن ،محقق :شعیب األرنؤوط و دیگران ،بیروت ،دارالرسالة العالمیة.
 .9ابن منظور ،محمد (1414ق) .لسان العرب ،بیروت ،دار الفکر.
 .10ابو یعلی ،محمد (1421ق) .األحکام السلطانیة ،بیروت ،دارالکتب العلمیة.
 .11ابوزهره ،محمد (بیتا) .االمام الصادق حیاته و عصره ،قاهرة ،دارالفکر العربی.
 .12اقبال الهوری ،محمد (2011م) .تجدید الفکر الدینی فی االسالم ،مترجم :محمد یوسف عدس ،بیروت-
قاهره ،دارالکتاب اللبنانی-دارالکتاب المصری.
 .13امین ،احمد (1964م) .ضحی االسالم ،مصر ،مکتبة النهضة المصریة.
1964( ___________ .14م) .المهدی و المهدویة ،قاهره ،مؤسسه هنداوی.
 .15ایجی ،عضدالدین (بیتا) .المواقف فی علم الکالم ،بیروت ،عالم الکتب.
 .17آل محمود ،عبداهلل بن زید (1436ق) .ال مهدی ینتظر بعد الرسول محمد صلی اهلل علیه وسلم خیر البشر،
دوحه ،بینا.
 .18آلوسی ،محمود (1415ق) .روح المعانی ،بیروت ،دارالکتب العلمیة.
 .19آمدی ،ابوالحسن (بیتا) .غایة المرام ،قاهره ،المجلس األعلی للشئون اإلسالمیة.
.20باباپور گلافشانی ،محمد مهدی ( .)1390انقالب اسالمی ایران زمینهها و فرایند شکلگیری ،قم ،نشر
المصطفی؟لص؟.
 .21بازمول ،محمد عمر (1415ق) .االضافة؛ دراسات حدیثیة ،ریاض ،دارالهجرة.

گونه شناسی بسترهای پیدایش رویکرد انکار مهدویت...

 .16آیینهوند ،صادق ( .)1367قیامهای شیعه در تاریخ اسالم ،تهران ،مرکز نشر فرهنگی رجاء.
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 .22بستوی ،عبدالعلیم (1420ق) .المهدی المنتظر فی ضوء االحادیث ،بیروت ،دارابن حزم.
 .23بهی ،محمد (بیتا) .الفکر اإلسالمی الحدیث وصلته باالستعمار الغربی ،قاهره ،مکتبة وهبة.
 .24ترکمنی آذر ،پروین ( .)1383تاریخ سیاسی شیعیان اثنی عشری در ایران ،تهران ،شیعه شناسی.
 .25تفتازانی ،سعدالدین (1412ق) .شرح المقاصد ،قم ،الشر یف الرضی.
 .26توحیدی ،ابوحیان (1323ق) .ثمرات العلوم ،مصر ،المطبعه الشرقیة.
 .27تهانوی ،محمدعلی (1996م) .موسوعة کشاف اصطالحات الفنون و العلوم ،بیروت ،مکتبه لبنان ناشرون.
 .28جابری ،محمدعابد (2000م) .العقل السیاسی العربی ،بیروت ،مرکز الدراسات الوحدة العربیة.
 .29جبهان ،ابراهیم (1408ق) .تبدید الظالم ،بیجا ،بینا.
 .30جرجانی ،علی (1325ق) .شرح المواقف ،مصر ،مطبعة السعادة.
 .31جمعی از نویسندگان ( .)1390مهدو یت :پرسشها و پاسخها ،قم ،مؤسسه آینده روشن.
_________ .32ــ ــــ ـ ــــ___ (1415ق) .شرح المصطلحات الکالمیة ،مشهد ،آستان قدس رضوی.
 .33جوزی ،ابن قیم (1423ق) .إعالم الموقعین ،ریاض ،دار ابن الجوز ی.
____ .34ــ ـ ـ_____ ـــــ (1390ق) .المنار المنیف ،حلب ،مکتبة المطبوعات اإلسالمیة.
 .35جوینی ،ابوالمعالی (1401ق) .غیاث األمم فی التیاث الظلم ،محقق :عبدالعظیم الدیب ،عربستان
سعودی ،مکتبة إمام الحرمین.
 .36حسن ،حسن ابراهیم ( .)1376تاریخ سیاسی اسالم ،مترجم :ابوالقاسم پاینده ،تهران ،جاویدان.
 .37حسن ،سعد محمد (1373ق) .المهدیة فی اإلسالم منذ أقدم العصور حتی الیوم ،مصر ،دارالکتاب
الغربی.
 .38حسین ،سائح علی (1402ق)« .تراثنا و موازین النقد» ،مجلة کلیة الدعوة االسالمیة ،طرابلس ،ش.10
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 .39حسینی ،هاشم معروف (بی تا) .االنتفاضات الشیعیه عبر التاریخ ،بیروت ،دار الکتب الشعبیة.

 .40حسینی جاللی ،سید محمدرضا (رجب-ذوالحجه1413ق) « .نقد الحدیث بین االجتهاد و التقلید و نظرة
جدیدة الی احادیث عقیدة المهدی المنتظر» ،مجله تراثنا ،بیروت ،شماره3و.4
 .41خضر حسین ،محمد (1431ق) .موسوعة األعمال الکاملة ،گردآوری :علی الرضا حسینی ،سوریه ،دارالنوادر.
 .42ذهبی ،شمس الدین (1419ق) .تذکرة الحفاظ ،بیروت ،دارالکتب العلمیة.
 .43ربانی گلپایگانی ،علی ( .)1376ما هو علم الکالم ،قم ،دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم.
 .44راغب اصفهانی ،حسین (1412ق) .مفردات ألفاظ القرآن ،بیروت ،دارالقلم.
 .45رشیدرضا ،محمد (1367ق) .تفسیر المنار ،قاهره ،دار المنار.
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 .46رشیدرضا ،محمد (1426ق) .فتاوی االمام محمد رشید رضا ،بیروت ،دارالکتاب الجدید.
 .47زرکشی ،بدرالدین (1414ق) .البحر المحیط ،بیروت ،دارالکتبی.
 .48سبکی ،عبد الوهاب (1407ق) .معیدالنعم و مبیدالنقم ،بیروت ،الکتب الثقافیة.
 .49سهیلی ،عبدالرحمن (1412ق) .الروض األنف ،تعلیق :عبدالرحمن وکیل ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی.
 .50شاطبی ،إبراهیم (1429ق) .االعتصام ،ریاض ،دارابن الجوز ی.

 .51شاکری ،روح اهلل ،دوست محمدی ،میثم (زمستان « ،)1398بررسی و نقد دیدگاه طاهر بن عاشور در مسئله
مهدویت با تأ کید بر منابع اهل سنت» ،انتظار موعود ،ش.67
 .52شریفی ،محسن ( .)1389بررسی علل عدم موفقیت برخی از قیامهای شیعی ،قم ،زائر.
 .53شهرستانی ،محمد (1430ق) .نهایة اإل قدام ،قاهره ،مکتبة الثقافة الدینیة.
 .54شیبانی ،احمد بن حنبل (1416ق) .مسند ،محقق :أحمد محمد شاکر ،قاهره ،دارالحدیث.
1421( ______________________ .55ق) .مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،محقق :شعیب أرنؤوط و دیگران ،بیروت،
مؤسسة الرسالة.
 .56صادقی ،مصطفی ( .)1385تحلیل تاریخی نشانههای ظهور ،قم ،دفتر تبلیغات اسالمی.
 .57صبحی منصور ،احمد (1411ق) .نظریة اإلمامة لدی الشیعة اإلثنی عشریة ،بیروت ،دارالنهضة العربیة.
 .58صنعانی ،عبدالرزاق (1403ق) .المصنف ،هند ،المجلس العلمی.
 .59طباطبایی ،سید محمد حسین (1417ق) .المیزان ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی.
 .60طنطاوی ،ابن جوهری (1425ق) .الجواهر فی تفسیر القرآن الکریم ،بیروت ،دارالکتب العلمیه.
 .61عباد ،عبد المحسن بن حمد (بیتا) «.الرد علی من کذب باألحادیث الصحیحة الواردة فی المهدی» ،مجلة
الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة ،شماره.45
 .63علیزاده ،مهدی ( .)1388نشانههای یار و چکامه انتظار ،قم ،مسجد مقدس جمکران.
 .64عمید زنجانی ،عباسعلی ( .)1391انقالب اسالمی ایران؛ علل ،مسائل و نظام سیاسی ،قم ،دفتر نشر
معارف.
 .65عمیدی ،ثامر هاشم (1415ق) .دفاع عن الکافی ،قم ،مرکز الغدیر للدراسات االسالمیه.
 .66عنان ،محمد عبداهلل (1417ق) .مواقف حاسمة فی تار یخ اإلسالم ،بیجا ،حسین عنان.
 .67غزالی ،محمد (1424ق) .اال قتصاد فی االعتقاد ،بیروت ،دارالکتب العلمیة.

گونه شناسی بسترهای پیدایش رویکرد انکار مهدویت...

 .62عسقالنی ،ابن حجر (1379ق) .فتح البار ی ،بیروت ،دارالمعرفة.
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 .68غماری ،احمد بن محمد بن صدیق (1347ق) .ابراز الوهم المکنون من کالم ابن خلدون ،دمشق ،مطبعة
الترقی.
 .69قاری ،مال علی (1419ق) .منح الروض األزهر فی شرح الفقه األ کبر ،بیروت ،دارالبشائر.
 .70قراملکی ،احد فرامرز ( .)1378هندسه معرفتی کالم جدید ،تهران ،دانش و اندیشه معاصر.
 .71قرشی بنایی ،علی اکبر (1412ق) .قاموس قرآن ،تهران ،دارالکتب االسالمیة.
 .72کاظمی پوران ،محمد ( .)1380قیامهای شیعه در عصر عباسی ،تهران ،انتشارات وزارت فرهنگ.
 .73کبری زاده ،احمد (1405ق) .مفتاح السعاده و مصباح السیادة ،بیروت ،دارالکتب العلمیة.
 .74الهیجی ،عبدالرزاق (1425ق) .شوارق اال لهام ،محقق :اسد اکبر علیزاده ،قم ،مؤسسة اإلمام الصادق؟ع؟.
 .75ماوردی ،ابوالحسن (بیتا) .األحکام السلطانیة ،قاهره ،دارالحدیث.
 .76محمدی ،منوچهر ( .)1380انقالب اسالمی ،تهران ،نشر معارف.
 .77محمدی ری شهری ،محمد و دیگران ( .)1393دانشنامه امام مهدی؟جع؟ بر پایه قرآن ،حدیث و تاریخ،
قم ،دارالحدیث.
 .78مراغی ،احمد (1365ق) .تفسیر المراغی ،مصر ،مطبعة مصطفی البابی الحلبی.
 .79مطهری ،مرتضی ( .)1394قیام و انقالب مهدی؟جع؟ از دیدگاه فلسفه تاریخ ،تهران ،صدرا.
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