تحليلي انتقادي بر ديدگاههاي رشيد رضا و
احمد امين در باب احاديث مهدويت

آقاي مهدي سلطاني رناني

 .بيشتر مطالبي که رشيد رضا درباره امام مهدي





دارد ،در سه مجلد 9 ،6و 01تفسير المنار در ذيل آيات 051

سوره نساء 081 ،سوره اعراف و  33سوره توبه است .احمد امين هم در ضحي االسالم فصلي را با عنوان «عقيدة
المهدي عندالشيعه» آورده است که با تحليلي بيپايه و اساس و گاه با عباراتي تمسخرآميز ،به نقد مهدويت پرداخته
است.

 .محقق و پژوهشگر.

چکيده

مقدمه
اعتقاد به مهدويت ،از مهم ترين باورهاي همه مسلمانان است و انتظار آمدن موعود بشر و گستتر
عدل و داد ،از آرزوهاي امت اسالمي به شمار ميآيد ت البته اين باور هم بر اساس وعدههايي است
که از جانب پيامبر اعظم

داده شده است ت از اين رو ،هرگونه انکار يا حتي ترديد در اين اصل

اعتقادي ،حساسيت زيادي را بر مي انگيزد .در اين ميتان ،تدتداد انتدکي کته بيشتتر ،از نويستندگان
مداصر اهل سنت هستند به ترديد يا انکار اين باور پرداختهاند؛ از جمله ايتن افتراد ،متيتتوان رشتيد
رضا و بدد از وي ،احمد امين را نام برد که با طرح چند ادعا و دليل کلي بدون استتدلل و تنهتا در
حد ادعا ،اين موضوع مهم عقيدتي را منکر شده و به مناسبت هتاي مختلت  ،در نوشتته هايشتان بته
طرح موضوع مهدويت و سپس نقتادي و رد آن پرداختتهانتد .عمتده نکتات و دليتل آنهتا در رد
احاديث مهدويت ،در پنج محور ذيل خالصه ميشود:
 .0تدارض روايات مهدويت؛
 .2بخاري و مسلم اين احاديث را ذکر نکرده اند؛
2

آينده اديان در چشمانداز جهاني  کريم خانمحمدي

اعتقاد به مهدويت و مسأله ظهورر حرورم مهودي بوه
مثابه يکي از مسائل ريشهدار و بوا ييشوينهاي کهون ميوا
اصرل يذيرفته شده اسالمي به حساب ميآيد .مويتورا
اذعا کرد اين مرضرع از مراردي است که اتفاق نظور
همه دانشمندا اسالمي را همراه داشته است و روايوام
فراواني به صررم متراتر در باره آ وارد شده است؛ بوا
اين وجرد تعداد اندکي کوه شوايد شومار آ از تعوداد
انگشتا دست تجاوز نمي کند به ترديد و انکار اين مسأله
مهم يرداخته اند که احمد امين و محمد رشيد رضا از آ
جمله اند .اين نرشتار ضمن مطرح کرد داليل سسوت و
بي بنياد آنا در انکار مرضرع مهدويت به نقد و ارزيوابي
آ ها مبادرم ميورزد.
کليد واژهها :مهدويت روايام نقد رشيد رضوا احمود
امين انکار مهدويت.

 .3اعتقاد به مهدي

عوارض و آثاري منفي را در دنياي اسالم به دنبال داشته است؛

 .4مهدويت ،فکر و اعتقادي شيدي است؛
 .5انديشه مهدويت ،موضوعي خرافي است.
تحليل و نقد داليل مذکرر

الف .تعارض روايام مهدويت
رشيد رضا در جايي مينويسد:
اما تعارض روايا م مهدوي يس قري و ظاهر تر اسوت و جموب بوين
آ ها دشرارتر و منکرا آنا بيشتر و شبهه درباره آ ظاهرتر.

1

وي ذيل تفسير آيه  33سوره توبه 2بدد از ذکر سخنان برخي از عالمان که گفتهاند اين بشتارت ،در
آخر الزمان ،هنگام ظهور امام مهدي تحقق مييابد ،چنين اظهار داشته است:
هيچ يک از احاديث مهدي صحيح نيست .اين احاديث با اين حال
در پاسخ و نقد اين اظهارات چنين بايد گفت:
بايد به اين نويسنده يادآور شد آيا صرف اين که احاديث و اخبار در يک موضوع دچار برخي
تدارضها هستند ،سبب مي شود ما از تمام آن احاديث و اخبار صرف نظر کرده ،آن را جدلي و غير
صحيح بدانيم؟
اگر کسي چنين سخني را بپذيرد ،آيا به لوازم آن هم پاي بند ميماند؟ مگر نه اين که در ابواب
گوناگون فقهي ،اخالقي ،تفسيري و اعتقادي به دليل مختل  ،تدارض فراواني يافت ميشود؟ آيا
اينجا همه آن اخبار يکسره انکار ميشوند؟ يا راههاي جمع بين آن يا در صورت عدم امکان جمع،
راههاي ترجيح يک دسته از آن اخبار بر دستهاي ديگر پيموده خواهد شد؟

 .1ر .ک :محمد رشيد رضا ،تفسير المنار ،ج ،9ص  ،999بيروت ،دارالفکر ،بي تا.
 . 2هو الذي ارسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين کله و لوکره المشرکون.
 .3ر .ک :محمد رشيد رضا ،تفسير المنار ،ج ،1ص  ،393بيروت ،دارالفکر ،بي تا.
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با هم متعارض هستند؛ به گرنهاي که يکديگر را دفب ميکنند.

3

رو

متداولي که هر کس با اندک آشنايي با مدارف اسالمي ،به خوبي برايش روشن است،

چنين روشي است .او ميداند به صرف تدارض ،مجموعهاي از احاديث را کنار نميگذارند .درباره
چگونگي حل تدارض بين اخبار ،مباحث مشروح و مفصلي ذکر شده است.
به تدارض ،هنگامي ترتيب اثر داده ميشود که ميان دو دسته از احاديث متدارض ،از نظر قوت
و ضد  ،تساوي وجود داشته باشد؛ اما آن جايي که يک طرف از احاديث قوي ،و طرف ديگر
ضدي

باشد ،تدارض واقدي شکل نميگيرد و به آن ترتيبي داده نميشود .تدارضي که رشيد رضا

مدعي آن است ،از قبيل اين تدارضها است.
وجود تدارض بين اخبار و احاديث ميتواند نشانه دروغبودن برخي از آن اخبار باشد؛ به اين
مدنا که تددادي از آن احاديث ،جدلي و وضدي هستند و اين هيچ استبدادي ندارد؛ چون بسيار

باشد .اين هم شايد به دليل تحت الشداع قرار دادن آن موضوع اصلي باشد .موضوع مهدويت نيز
مي تواند چنين وضديتي داشته باشد .کسي ادعا نکرده است تمام احاديث وارد در اين باب ،از
صحت متن و سند برخوردار هستند.
تدارض ادعاي رشيد رضا با دو مثال درباره اسم پدر امام مهدي

و نيز احاديث بيانگر نسب

آن حضرت ،تدارض درباره جزئيات و خصوصيات مربوط به حضرت مهدي

است ،نه تدارض

در اصل و اساس مهدويت .پس اگر بنا اين است که به سبب تدارض ،رواياتي را مورد ترديد قرار
دهيم ،فقط رواياتي را مورد توجه قرار ميدهيم که دقيقاً متدارض و بيانگر خصوصيات هستند .با
اين وجود ،در اصل مهدويت و بشارت به وجود منجي ،تدارضي وجود ندارد و به رغم وجود
پارهاي از اختالفات درباره جزئيات ،تمام احاديث ،يک حقيقت را اثبات ميکنند و آن ،وجود
مهدي آخرالزمان است و اين که او ظهور خواهد کرد 0.به امثال رشيد رضا ياد آور ميشويم که

 .1ر .ک :مجله مقاالت و بررسي ،دفتر ، )1( 77ص 22ـ ،23تهران ،دانشگاه تهران1339 ،ش.
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اتفاق مي افتد در کنار يک موضوع مهم و مورد توجه ،احاديث و روايات جدلي نيز وجود داشته

همه اهل فکر و خرد بايد به ژرفنگري و ريزبيني در اين احاديث بپردازند و موارد ضدي

را به

خوبي شناسايي کنند ت سپس بر اساس مباني مورد تاييد ،به نقد آنها پرداخته و به ديگران مدرفي
کنند .کاري که اخيرا تا حدي توسط برخي علماي اهل سنت انجام گرفته است 0ت نه اين که به
صرف وجود پاره اي از موارد متدارض ،تمام احاديث آن موضوع را ناديده گرفته و طرد کنند.

در صحيحين

ب  .نقل نشد احاديث امام مهدي

از دليل ديگري که رشيد رضا و احمد امين در رد احاديث حضرت مهدي

بيان داشته و آن را

مؤيدي براي بياساس جلوه دادن آن ذکر کرده اند ،اين است که اين احاديث ،به دليل ذکر نشدن
در صحيحين بخاري و مسلم فاقد اعتبار است .رشيد رضا در جايي از تفسير

چنين ميگويد:

تعارض در احاديث مهدي قري تور و ظواهرتر اسوت و جموب بوين
روايام در اين باب مشکل تر و منکرا آ نيز فراوا و شوبهه در آ
کتابشا ترجهي به اين روايام نکردهاند.

2

همين موضوع را احمد امين يکي از دليل رد احاديث مهدويت دانسته و مينويسد:
بااري و مسولم هويچ يوک از احاديوث و روايوام مهودي را ذکور
نکرده اند که دليل است براين که روايام مذکرر نزد آنوا صوحيح
نبرده است.

3

در نقد و پاسخ استدللهاي مذکور ،ذکر چند مطلب لزم و ضروري است:
اين که حديثي در صحيحين بخاري و مسلم يافت نشود ،هرگز دليل ضدي

بودن آن حديث

نزد آن دو نيست؛ چون هرگز از بخاري و مسلم نقل نشده است که گفته باشند همه احاديث
صحيح را جمع آوري کردهاند .آنان در صدد جمع آوري همه احاديث صحيح نبودهاند .از خود

 .1دراين باره ميتوان به موسوعة االحاديث و اآلثار الضعيفة و الموضوعة نوشته چند نفر از
نويسندگان که در  12مجلد با فهارس چاپ شده ،و نيز نوشته ناصرالدين الباني درباره احاديث
ضعيفه و درخصوص احاديث مهدويت نيز به کتاب المهدي المنتظر في ضوء االحاديث الضعيفة
اشاره کرد.
 .2تفسير المنار ،ج ،9ص 999ـ.255
 .3احمد امين ،ضحي االسالم ،ج ،3ص ،237مصر ،مکتبه االسرة 1999 ،م.
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نيز ظاهر تر است؛ به همين دليول شوياا

مسولم و باوارير در دو

آن ها نقل شده است که ما همه احاديث صحيح را نياورده ايم .ابن صالح در مقدمه ا

چنين ذکر

ميکند:
بااري و مسلم همه احاديث صحيح را در صحاحشوا جموب آوري
نکردهاند و به اين مسأله هم يايبند نبردهاند .از بااري روايوت شوده
که گفته است« :حديثي را در کتابم وارد نکردم جز اين که صوحيح
برده و خيلي از احاديث صحيح را بوه دليول الورالني نشود کتواب
حذف کردم» و از مسلم براي ما نقل شده کوه گفتوه اسوت« :چنوين
نيست که هر حديثي نزد من صحيح باشد آ را در اين جوا بيواورم
بلکه هر آنچه مررد اجماع و ترافق برده است را ذکر کردم».

1

ابن حجر عسقالني در مقدمه فتح الباري بشرح صحيح البخاري مينويسد:
اسماعيل از بااري روايت کرده که گفته است« :من در اين کتواب
جز حديث صحيح ذکر نکرده ام؛ ولي آنچه از احاديث صوحيح کوه
نووي نيز در مقدمه شرحش بر کتاب مسلم آورده است:
 . ..آ دو بااري و مسلم ر ملتزم نشده اند تموام احاديوث صوحيح را
نقل کنند؛ بلکه آنا تصريح کوردهانود کوه هموه احاديوث را جموب
آوري نکرده و تنها قصد جمب آوري تعدادي از احاديوث صوحيح را
داشته اند؛ هما گرنه که نريسونده کتواب فقوه جموب آوري تموام
ابراب و احکام فقه را در نظور نودارد بلکوه يوارهاي از آ را بحوث
ميکند.

3

از ديگر نکاتي که روشن مي کند بخاري و مسلم هرگز در صدد جمع آوري تمام احاديث صتحيح
نبوده اند ،اين است که ابن الصالح از بخاري نقل کرده که گفته است:
من صد هزار حديث صحيح و دويست هزار حوديث ييور صوحيح از
حفظ دارم.

4

 .1ر .ک :عثمان بن صالح ،علوم الحديث ،ص21ـ ،22بيروت ،دارالکتب العلميه 1911 ،ق.
 .2ابن حجر عسقالني ،فتح الباري في شرح البخاري ،ص  ،7بيروت ،دارالمعرفه ،بي تا.
 .3نووي ،شرح صحيح مسلم ،ج ،1ص ،132بيروت ،دارالقلم ،بي تا.
 .9علوم الحديث ،عثمان ابن صالح ،ص.23
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نياوردهام بيشتر است».

2

يکي ديگر از شواهدي که اين موضوع را مستدل ميکند ،اين است که حاکم نيشابوري کته ختود

از محدثان بزرگ و مدروف اهل سنت است ،در کتاب المسوتدر

علوي الصوحيحين،

صدها حديث را ذکر کرده و در آن تصريح ميکند که بر اساس شرايط و اصول بختاري و مستلم
يا دست کم طبق اصول يکي از آن دو ،اين احاديث صحيح هستند؛ در حالي که ايتن احاديتث در

صحيحين يافت نميشود .ذهبي نيز درباره احاديث مستدر
در مستدر

گفته است:

بسياري از احاديث البق شرط بااري و مسلم يا شرط

يکي از آ دو نقل شده است و شايد مجمرع اين حاديوث حودود
ثلثي از کتاب را تشکيل بدهند.

1

مالحظه ميکنيد چگونه اين حديث شناس مدروف ،تصريح ميکند که در غير صحيحين ،احاديث
فراواني وجود دارد که صحيح هستند و در عين حال ،بخاري و مسلم آن را نيتاوردهانتد؛ پتس اگتر
را ذکتر نکترده انتد ،هرگتز نمتيتوانتد دليتل و

بخاري و مسلم ،احاديث مربوط به امام مهتدي
شاهدي براي صحيح نبودن اين احاديث قرار گيرد.

را در آنچه که در صحيحين ذکر شده است منحصر ميدانيد؟ آيا فقط در اين دو کتاب ،احاديث
صحيح يافت مي شود؟ کدام يک از علماي اهل سنت به اين سخن پاي بند است؟ اگر اين حرف،
قابل قبول باشد ،نوشتن ده جامع حديثي ،قبل و بدد از بخاري و مسلم چه ارز

و اعتباري دارد؟

قبول انحصار احاديث صحيح در صحيحين ،به مدناي تشکيک و ترديد در همه کتابهاي
حديثي ديگر اهل سنت است؛ در حالي که کسي از علماي اسالمي اين را نپذيرفته است .بسياري از
علماي اهل سنت ت اگر نگوييم همه آنها ت قبول دارند آن گونه که احاديث صحيح در بخاري و
مسلم وجود دارد ،در ديگر کتابهاي حديثي اهل سنت نيز احاديث صحيح فراوان يافت ميشود.

2

ابن صالح چنين ميگويد:
احاديث صحيح را افزو بر آنچوه در باواري و مسولم وجورد دارد

 .1شمس الدين ذهبي ،سير اعالم النبالء ،ج ،17ص ،172بيروت ،موسسه الرساله 1951 ،ق.
 .2ر .ک :مجله مقاالت و بررسي ،دفتر ، )1( 77ص27ـ.23
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دومين مطلبي که در پاسخ اين سخن ميتوان گفت اين است که چرا احاديث صحيح و مدتبر

ميترا در يکي از نرشتههاي معتمد و مشهرر اماما حديث از جمله
آثار ابر داود سجستاني ابر عيسي ترمذي ابر عبدالرحمن نسائي ابر
بکر بن خزيمه ابرالحسن دارقطني و ديگرا کوه تصوريح دارنود بور
صحت آ احاديث ييدا کرد.

1

روشن شد که حديث صحيح فقط حديثي نيست که در صحيحين هست؛ بلکه تصتحيح حتديث و
مدتبر دانستن آن ،راههاي مختلفي دارد که يکي از آن راههتا ،وجتود حتديث در صتحيحين استت؛
ولي اين راه ،راه انحصاري نيست .نووي در تقريب ،چنين ميگويد:

هر آنچه را کوه حواکم ]در مسوتدر

[ صوحيح بدانود و جوز او از

بزرگا حديث نه ترعيف و نه ترثيقي در رابطه بوا آ ذکور نکورده
باشند آ حديث حسن است.

2

درست است که در صحيحين ،حديثي که در آن ،به صراحت اسم امام مهدي

ذکر شده باشتد

وارد نشده است؛ ولي چند حديث در صحيح بخاري و مسلم آمتده استت کته بتا توجته بته برختي
تطبيق ديگري ،وجود ندارد .تددادي از اين احاديث ،در صحيح مسلم است و يتک حتديث نيتز،
هم در صحيح بخاري و هم صحيح مسلم آمده است:

 .0بخاري :حدثنا ابن بکر حدثنا عن يرنس عن ابن شهاب عن نافب مرلي
ابي قتاده االنصاري ا ابا هريره قال« :قال رسرل اهلل:»
کيف بکم اذا نزل ابن مريم فيکم و امامکم منکم؛
چگرنه خراهيد برد هنگامي که فرزند مريم ميوا شوما فورود آيود و
امام شما از خرد شما باشد؟

3

عين همين حديث را مسلم ذکر کرده است و سند او ،غير از اولين نفري که مسلم از او نقل کترده؛
همانند سند بخاري است.

4

 .2مسلم از جابر بن عبداهلل نقل کرده که شنيدم پيامبر ميفرمود:

 .1علوم الحديث ،عثمان ابن صالح ،ص23ـ.29
 .2جالل الدين سيوطي ،تدريب الراوي ،ج ،1ص ،31بيروت ،دارالکتب العربي 1917 ،ق.
 .3محمد بن اسماعيل بخاري ،صحيح ،ح ،3999بيروت ،داراحياء التراث العربي 1922 ،ق.
 .9مسلم ،صحيح ،ح ،299بيروت ،دارالفکر 1393 ،ق.
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شواهد و قرائن ،ترديدي نيست که منظور از اين احاديث ،امام مهدي

است و جز ايتن ،امکتان

ال تزال الائفة من امتي يقاتلر علي الحق ظاهرين الي يورم القياموه
قال :فينزل عيسي بن مريم (فيقرل اميرهم :تعال صل لنوا فيقورل ال
ا بعرکم علي بعض امراء تکرمه اهلل هذه االمه) ؛
گروهي از اموت مون ييرسوته توا قياموت بوراي حوق ييروزمندانوه
مي جنگند و سپس فرمرد :آ گاه عيسي بن مريم فرود خراهد آمد و
امير و ييشراي اين گروه به وي ميگريد «بيا براي ما نماز بگزار» .او
جراب خراهد داد :نه برخي از شما بر برخي ديگر اميرند و اين بوه
سبب گرامي داشت اين امت از جانب خداوند است.

1

اين دو حديث که اولي آن ها در صحيح بخاري و مسلم آمده است و دومي تنها در صتحيح مستلم
ذکر شده است ،تصريح دارند که عيسي بن مريم فرود خواهد آمد؛ ولي آن هنگام ،امام مستلمانان
از خودشان است ،نه از ديگران .کنايه از اين که عيسي ،امام مسلمانان نخواهد شد؛ بلکه امتام آنتان
از خودشان است .حال اين پرسش پيش مي آيد اين امام که در اين دو حديث بتدان اشتاره شتده و
جواب اين پرسش را ميتوان به راحتي از ديگر رواياتي که همين مضمون را نقل کرده و به نام
آن حاکم و امام ،تصريح دارند به دست آورد و از اين راه فهميد مراد از امام در اين دو حديث چه
کسي است.
ابو نديم اصفهاني و حارث بن ابي اسامه با اسناد صحيح از جابر بن عبداهلل و او از رسول
خدا

نقل کرده است که فرمود:
ينزل عيسي بن مريم فيقرل اميرهم المهدي :تعال صل بنا فيقورل :ال
ا بعرکم امير بعض تکرمه اهلل لهذه االمه؛
عيسي فرود مي آيد و امير آنا

مسلمانا ر مهدي مي گريد« :بيا براي

ما نماز بارا » .عيسي مي گريد :نه برخي از شما اميور برخوي ديگور
است که خداوند او را براي اين امت کرامت باشيده است.

2

با توجه به تصريح اين حديث ،مدلوم ميشود منظور از اميري که در دو حديث منقول از بختاري و
 .1همان ،ح .297
 .2عبدالعظيم بستوي ،المهدي المنتظر في ضوء االحاديث و اآلثار الصحيحة ،ص ،135بيروت،
دارابن حزم1925 ،ق.
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اسمي از او به ميان نيامده ،چه کسي است؟

مسلم ذکر شد ،همان حضرت مهدي

است .به همين ستبب استت کته ابتن حجتر عستقالني در

فتحالباري در ذيل حديث اول که در بخاري نيز ذکر شده بود ،از ابوالحسن آبتري در مناقب
الشافعي نقل کرده است:
تراترم االخبار با المهدي من هذه االمه و ا عيسي يصلي خلفه؛
اخبار متراترند بر اين که مهدي از اين امت اسوت و عيسوي يشوت
سر وي نماز ميگزارد.

1

شارح صحيح بخاري؛ يدني ابن حجر عسقالني که شايد شرح وي مدروف ترين شرح بتر صحيح
ب خاري باشد ،در ذيل حديث مذکور همين برداشت را داشته و آن را بر مهدي موعتود

منطبتق

دانسته است .برخي ديگر از علماي اهل سنت همين برداشتت را داشتتهانتد و در ذيتل ايتن حتديث
کس ديگري نيست.

تصريح دارند که منظور از اين امير و امام ،جز مهدي
 .3مسلم در صحيح درسه حديث ،از پيامبر اکرم

يک مضمون را روايت کرده که متن

يکر في آخر امتي خليفه يحثي المال حثيثا ال يعده عدا؛
در وايسين روزگار امت من خليفهاي خراهد آمد که مال را فراوا
باشش نمرده و شمارش ناراهد کرد.

2

در اين حديث و حديث هم مضمون آن ،3به صراحت از امام مهتدي

نتامي بترده نشتده استت؛

ولي ويژگي مذکور در اين حديث ،در روايات ديگر ،به صراحت به آن حضرت نسبت داده شتده
است که بيانگر آن است که حديث صحيح مسلم نيز ،گوياي همين است.
ترمذي باسند خود ،از ابوسديد خدري از رسول خدا
حسن دانسته است که در اين حديث رسول خدا

روايتي نقل کرده و سند آن را هم

چنين ميفرمايد:

مهدي در امّت من خراهد برد ...هر فردي نزد او ميآيود و مصورانه
از او چيزي ميخراهد آ قدر از امرال در دامن وي ميريزد کوه

 .1ابن حجر عسقالني ،فتح الباري في شرح صحيح البخاري ،ج ،7ح.3999
 .2مسلم ،صحيح ،ح.2913
 .3همان ،ح.2919
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يکي از آن چنين است:

بتراند حمل کند.

1

با اين توضيحات ،روشن مي شود که هر چند در صحيحين بته نتام امتام مهتدي

تصتريح نشتده

است ،ولي شواهد و قرايني که ذکر شد مدلوم کرد دست کم ،اين چند حتديث ،هماننتد احاديتث
صريح هستند و به خوبي به وسيله آن ميتوان موضوع مهدويت را اثبات کرد.
نکته مهمي که به نوبه خود ،تامل برانگيز است و برخي از نويسندگان مداصر نيز به آن توجه
کردهاند اي ن است که برخي عالمان اهل سنت که دست کم دو نفر از آنان ،يدني ابن حجر هيتمي
و متقي هندي از شهرت خوبي برخوردارند ،در کتابهاي خود حديثي را از صحيح مسلم نقل
نام برده شده و وي را از فرزندان فاطمه

ميکنند که در آن ،با صراحت از امام مهدي

دانسته است؛ ولي اکنون هيچ اثري از اين حديث در صحيح مسلم وجود ندارد .براي روشن شدن
مطلب ،عين حديث و عبارات اين افراد را ذکر ميکنيم:

و من ذلک االحاديث المبشورة بالمهودير موا اخرجوه مسولم و
ابرداود والنسائي و ابن ماجه و البيهقي و آخرو  :المهودي مون
عترتي من ولد فاالمه2؛
بشارم دهنده به وجرد مهدي حوديثي اسوت کوه مسولم ابورداود
نسائي ابن ماجه بيهقي و ديگرا نقل کردهاند که« :مهدي از عترم
من از فرزندا فاالمه است».
 .2متقي هندي از رسول خدا

:

المهدي من عترتي من ولد فاالمه3؛
مهدي از عترم من و از فرزندا فاالمه است.
 .3شيخ محمد علي صبان نيز چنين نقل کرده است:
ا منهم اهل بيتر مهودي آخور الزموا اخورل مسولم و ابورداود و
النسائي و ابن ماجه و البيهقي و آخرو  :المهدي من عترتي من ولود
 .1ترمذي ،سنن ،ح ،2232بيروت ،داراحياء التراث العربي 1921 ،ق.
 .2ابن حجر هيثمي ،الصواعق المحرقه ،ج ،2ح ،2215بيروت ،مؤسسه الرساله 1913 ،ق.
 .3هندي ،متقي ،کنزالعمال ،ج ،19ح.33112
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 .0ابن حجر هيتمي:

فاالمه0؛
مهدي آخرزما

از اهل بيت است .مسلم ابرداود نسائي ابن ماجه

بيهقي و ديگرا روايت کورده انود :مهودي از عتورم مون رسورل
خدا

ر از فرزندا فاالمه است.

 .4حمزاوي مالکي در کتاب خويش نقل ميکند:
ففي مسلم و ابوي داود والنسوائي و ابون ماجوه و البيهقوي و آخورين:
«المهدي من عترتي من ولد فاالمه»2؛
در کتب مسلم ابرداود نسائي ابن ماجه بيهقي و ديگرا آمده است
که« :مهدي از عترم من از فرزندا فاالمه است».
با نقلهاي ذکر شده فوق ،به راحتي مي توان ادعا کرد تصتريح بته نتام مهتدي

دستت کتم ،در

صحيح مسلم وجود داشته است ،که اين چهار نفر ،آن را با صراحت ،از مسلم نقل کردهاند؛ مگر
اين که کسي مدعي شود اين آقايان ،درارجاع دچار اشتباه شدهاند که قبتول ايتن هتم کتار آستاني

ل .آثار و عرارض اعتقاد به مهدويت
سومين دليلي که براي رد احاديث مهدويت از سوي محمد رشيد رضا و برخي همفکتران او چتون
احمد امين مطرح شده اين است که فکر و انديشه مهدويت ،در جهان اسالم ،تبدتات و آثتار منفتي
فراواني را از خود برجاي گذاشته است .آنان ،از اين آثار و نتايج ادعايي ،چنين نتيجه گرفتهاند که
چون اعتقاد به مهدي ،اين آثار و عوارض را بته دنبتال داشتته و بدضتي اوقتات باعتث اختالفتات و
کشت و کشتارهايي شده است اساس اين فکر و انديشه ،ساختگي و جدلي است که توسط جاعالن
و واضدان ،با اغراض خاصي جدل شده استت .آنتان ايتن آثتار و عتوارض را در دو بختش تحليتل
کردهاند:
 . 0انديشه ظهور مهدي موعود ،باعث نوعي خمودي و رکود اجتماعي ميان مسلمانان شده
است .آنان ،به اميد اين که مهدي ظهور کرده و به همه نابسامانيها خاتمه ميدهد ،هيچ تحرکي از

 .1محمد بن علي صبان ،اسعاف الراغبين في سيره المصطفي ،ج ،2ص ،23بيروت ،دارالفکر،
بي تا.
 .2عدوي حمزاوي عدوي ،مشارق االنوار في فوز اهل االعتبار ،ص ،112مصر1357 ،ق.
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نيست.

خود نشان نميدهند و در برابر همه فسادها و گرفتاريها ،تنها با اميد به آمدن مهدي ،خود را فارغ
از هر اقدام کرده ،حل آن را به ظهور مهدي حواله ميدهند 0.رشيد رضا در اين باره مينويسد:
 ...مسلمانا

هميشه بر ظهرر مهدي تکيه کرده و گما ميکننود کوه

مهدي سنتهاي الهي را بر هم زده يا آ را تبديل خراهد کرد؛ در
حالي که سان خداوند را که مويفرمايود :فهول ينظورو اال سونة
االولين فلن تجد لسنة اهلل تبديال 2ميخرانند.

3

در جاي ديگر ،وي شکوه مي کند که چرا بايد اعتقاد به مهدي بته جتاي آن کته باعتث حرکتت و
ايجاد قدرت و برپاداشتن عدل بين مردم ش ود ،باعث اين شده است که جمدي نته تنهتا ايتن کتار را
انجام ندهند ،بلکه با تکيه بر اين اعتقاد ،همه اين وظاي

را به آمدن و ظهور مهدي موکول کنند.

4

سرانجام در ديگر جاي اظهار داشته است که:
گسترش اين انديشه ميا مسلمانا
5

 .2دربخش ديگر مي گويد :اين باور موجب شده است در هر دوره و زمانهاي ،کسي مدعي مهتدي
شود و به اين وسيله ،گروهي را اطراف ختود

جمتع کترده و باعتث تفرقته و از هتم گستيختگي

اجتماع اسالمي شود .رشيد رضا در اينباره مينويسد:
اعتقاد به مهدي باعث ييدايش فتنههاي عظيمي شوده اسوت کوه در
مناالق و زما هاي ماتلف افرادي به ياخراسته و مودعي مهودويت
شده اند .آنا بر اهل و نزديکا سلطا وقت خرول کردهاند .فريب
خرردگاني نيز وي را اجابت کرده ميا آ و حاکما
به راه افتاده است.

جري خر

6

همفکر وي ،احمد امتين نيتز همتي ن اشتکال را تکترار کترده استت .وي ،يکتي از دليتل نپتذيرفتن
احاديث مهدويت و جدلي بودن آنها را مطرح کرده و ميگويد:
 .1ر .ک :مجله مقاالت و بررسيها ،دفتر ، )1( 77ص33ـ.32
 .2فاطر (.93 :)32
 .3محمد رشيد رضا ،تفسير المنار ،ج ،19ص.255
 .9همان.
 .2همان ،ج ،15ص.393
 .1همان ،ج ،1ص27ـ.23
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الهي شده است.

باعوث سسوتي آنوا در واجبوام

 ...يکي از آثار اين اعتقاد انقالب هاي ييايي در تاريخ مسلمانا است
که در هر عصر و هور دوره اي يوک نفور يوا تعودادي برياخاسوته و
مدعي مي شرند مهدي منتظر هستند و گروهي از مردم نيز االراف او
را مي گيرند . ..آخرين مررد آ

مهدي سرداني برد و نيز گروه بابيه

در فارس که ميرزا علي محمد بدا دعرم کرد...
اگر شمار کساني که در تاريخ اسالم خرول کرده و ادعاي مهودويت
داشته اند برشماريم و به تفصيل قيامها و فروياشيهاي دولت اسالمي
و تقسيم آ و تحليول قوراي آ هوا را بيوا کنويم سوان بوه درازا
ميکشد و يک کتاب مستقل نيز براي اين مهم کافي نيست.

1

نقد و تحليل اشکال
بايد گفت اين اشکال ،در واقع مصداق سخن مدروف «به جاي حتل مستاله ،صتورت مستپله پتاک
کردن» است .آيا اين منطق ،پذيرفتني است که اگر از انديشهاي صحيح ،ستوء استتفادهاي شتد ،بته
طور کامل ،اساس مسپله را منکر شويم؟ البته که هيچ منطقي آنرا نميپذيرد؛ اما با تاست  ،برختي
افراد ،درباره اعتقاد به امام مهدي

چنين برداشت کرده اند که بايد همه دستورها و احکام الهتي

را کنار زد و اجراي قوانين الهي را در گرو آمدن امام مهدي

و تکليت

و حرکتت و تتال

را

ساقط شده دانست يا به جاي تصحيح و مقابله با سوء استفاده ها بايد مسپله را از اساس منکر شد .اما
حقيقت غير اين است؛ زيرا بايد مقابتل آنتان ايستتاد و بتا استتدلل و منطتق ،ايتن طترز برداشتت را
تصحيح کرد و دانست که در هيچ يک از احاديث مهدويت ،چنين آموزههاي غلطي وجود ندارد.
اگر هم در برخي احاديث ،چنين مضمون و آموزه هايي باشد ،بايد درباره آن بته بحتث و کنکتا
پرداخت و آن را به شکل صحيحي مدنا کرد .در غير اين صتورت ،برابتر اصتول مستلبم ،بايتد کنتار
گذاشته شود.
بسياري از بزرگان ،در عين قبول داشتن فکر و انديشه مهدويت ،باتلقيهاي ناصواب در اين
رابطه ،به مقابله برخواستهاند .امام خميني از جمله اين مصلحان است که با بصيرت و فهم عميق

 .1احمد امين ،ضحي االسالم ،ج ،13ص.299
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جاي تصحيح آن سوء استفاده و جلوگيري از آن ،و از بين بردن راههاي اين بهرهبرداري غلتط ،بته

از مفهوم انتظا ر و مهدويت ،با طرز فکرهاي غلط در رابطه با انتظار ،به مبارزه علمي و عملي
پرداخته است .آن بزرگوار در جايي از کتاب واليت فقيه ميگويد:
براي روشن شد مطلب اين سؤال را مطرح ميکنم :از ييبت صغرا
تا کنر که بيش از هزار سال ميگذرد و ممکن است صد هزار سال
ديگر بگذرد و مصلحت اقترا نکند کوه حرورم تشوريف بيواورد در
الرل اين مدم مديد احکام اسالم بايد زمين بماند و اجورا نشورد و
هر که هر کاري که خراست بکند؟ هرل و مرل است؟ قورانيني کوه
ييغمبر اسالم در راه بيا و تبليغ و نشر و اجراي آ

بيست و سه سال

زحمت الاقت فرسا کشيد فقط براي مدم محدود برد؟ ...اعتقواد بوه
چنين مطالبي يا اظهار آ بدتر از اعتقاد و اظهار منسرخ شد اسوالم
است...

1

متفکر شهيد استاد مرتضي مطهري

با تحليلي جامع و زيبا از مفهوم انتظار مهدي و تقستيم آن بته

 ...البق آمرزه انتظار ويرانگرر آ گاه که صالح به نقطه صفر برسود
حق و حقيقت هيچ الرفداري نداشته باشد باالول يکوه تواز ميودا
گردد جز نيروي باالل نيرويي حکرمت نکند فرد صالحي در جهوا
يافت نشرد اين انفجار ظهرر مهدير رخ ميدهد و دست ييب براي
نجام حقيقت نه اهل حقيقوت؛ زيورا حقيقوت الرفوداري نودارد از
آستين بيرو مي آيد؛ علي هذا هر اصالحي محکرم است؛ زيورا هور
اصالح يک نقطه روشن است .توا در صوحنه اجتمواع نقطوه روشوني
هست دست ييب ظاهر نميشرد .برعکس هر گناه و فساد و هر ظلم
و تبعيض و هر حق کشي و هر يليدياي بوه حکوم ايون کوه مقدموه
صالح کلي است و انفجار را قريب الرقرع ميکند روا است...

2

آن عالم شهيد؛ در تبيين مفهوم انتظار سازنده و مثبت نيز که مقابل اين انتظتار مخترب استت چنتين
توضيح ميدهد:
 .1امام خميني ،واليت فقيه ،ص ،27تهران ،مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام 1379 ،ش.
 .2مرتضي مطهري ،قيام و انقالب مهدي از ديدگاه فلسفه تاريخ ،ص  ،29تهران ،انتشارات
صدرا1379 ،ش.
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دو نوع انتظار سازنده و انتظار ويرانگر ،در تشريح انتظار ويرانگر مينويسد:

آ عده از آيام قرآ کريم  . ..در جهت عکس برداشت باال اسوت.
از اين آيام استفاده ميشرد که ظهرر مهدي مرعرد حلقهاي اسوت
از حلقام مبارزه اهل حق و باالل که به ييوروزي نهوايي اهول حوق
منتهي مي شرد .سهيم برد يک فرد در اين سعادم مرقرف بوه ايون
است که آ فرد عمال در گروه اهول حوق باشود ...از نظور روايوام
اسالمي در مقدمه قيام و ظهرر امام يک سلسله قيام هوايي از الورف
اهل حق صررم مي گيرد .آنچه به نام قيام يماني قبل از ظهرر بيوا
شده است نمرنهاي از اين سلسله قيامها است...

1

آن متفکر فرزانه و شهيد راه حق ،در نقد پارهاي از کج انديشيها و کژگراييهتاي ايتن چنينتي در
مفهوم انتظار ،تاکيد ميورزد:
 ...اين که بعد از آ که دنيا ير از ظلم و جرر شد عدل کلوي ييودا
مي شرد مساله اي به وجرد آورده است و آ اين که :بعري از افراد
با اتکا به همين مطلب با هر اصالحي ماالفند و ميگريند :دنيا يور از
بشرد ...اگر ببينند يک کسي يک قدم اصالحي برموي دارد ناراحوت
مي شرند . ..مي گريند نبايد چنين چيزي بشرد بايد مرتب بدتر شورد
تا حررم ظهرر کند ...آيا واقعا مطلب از اين قرار است يا نه؟ ...خير
اين بدو شک برخالف يک اصل قطعوي اسوالمي اسوت؛ يعنوي بوه
انتظار ظهرر حررم حجت هيچ تکليفي از ما سواقط نمويشورد نوه
تکليف فردي و نه تکليف اجتماعي .شما يک عالم ييدا نميکنيد کوه
بگريد انتظار ظهرر حررم حجت يک تکليف کرچک را از ما ساقط
ميکند هيچ تکليفي را از ما ساقط نميکند...

2

به راستي ،از اين جامعتر و سازندهتر درباره مفهوم انتظار چه تبييني مي توان داشتت؟ بتا ايتن گونته
تحليل ها از مدنا و مفهوم انتظار مهدي ديگر زمينه اي براي گستر
وجود نخواهد آمد.

 .1همان ،ص27ـ.23
 .2همان ،ص23ـ.29
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ظلم و جرر بشرد . ..تا يک دفعه انقوالب گوردد و يور از عودل و داد

آري؛ راه حل جلوگيري و مبارزه با افکار انحرافي و خمودگي مسلمانان را نبايد در اعتقاد به
امام مهدي

دانست؛ بلکه برعکس ،اگر تحليلي درست مانند آنچه ايشان بيان کرده است ارائه

شود ،نه تنها اين اعتقاد ،مايه رکود و سکون نخواهد شد ،بلکه باعث اميد ،نشاط و رويش خواهد
بود .نبايد کوتاهي ها و تقصيرهاي مسلمانان در انجام وظاي
را با اعتقاد به امام مهدي

الهي و اسالمي را ناديده گرفته و آن

و مسپله مهدويت مرتبط دانست و همه تقصيرها را متوجه اين فکر

کرد .آري ،بايد مشکل را در جاي ديگر حل کرد.
از نکات قابل تامل و مورد نقد ديگر که در اظهارات رشيد رضا و احمد امين بايد مورد توجه
قرار گيرد ،اين است که ميگويند انديشه مهدويت موجب شده است در طول تاريخ ،افراد
بسياري ،ادعاي مهدويت کنند و همين موضوع ،زمينه اختالفها و درگيريها و کشتارهاي زيادي

از مدعيان مهدويت و پيامدهاي منفي اين ادعا ،باعث انکار و رد اعتقاد به امام مهدي بشود ،در
جايي که افرادي مدعي نبوت شده يا ميشوند چه بايد گفت؟ آيا ميتوان به دليل ادعاي واهي،
نبوت انبيا و به ويژه رسول خدا را مورد ترديد و انکار قرار داد؟ قابل توجه اين که برخي صاحب
نظران ،از اين سوء استفادهها ،عکس مطلب فوق را نتيجه گرفتهاند و گفتهاند خود اين نوع سوء
استفاده ها را بايد مؤيد دانست براي اثبات حقانيت اين اعتقاد و انديشه؛ زيرا اين حرکت ،بيانگر
رفتار زشت عدهاي شياد است که ميخواهند با نيرنگ و ظاهرسازي ،از يک حقيقت مسلم شرعي
و اعتقاد ريشه دار ديني در ميان دين مداران ،به نفع مطامع خود بهرهبرداري کنند.

0

در پايان اين بخش ،توجه به اين نکته نيز لزم و کارساز است که براي تشخيص مهدي واقدي
از مهديهاي مدعي و خيالي ،در احاديث و روايات اسالمي نشانهها و عاليم روشني ذکر شده

 .1سيد محمد باقر صدر ،بحث حول المهدي ،ص 11ـ ،17قم ،مرکز الغدير 1917 ،ق.
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بين جوامع اسالمي به وجود آورده است .پاسخ اين اظهار و سخن اين است که :اگر وجود شماري

است که با توجه به آن ها ،تطبيق آنچه با عنوان مهدي در احاديث ذکر شده است ،بر مهدي واقدي
و تشخيص آن از مدعيان دروغين کار دشواري نيست.
هيچ يک از نشانه هاي ظهور مهدي ،در زمان حيات افراد مدعي رخ نداده است؛ پس چگونه
مي توان به هر نداي غير واقدي گو

فرا داد؟ اگر کسي به چنين ادعايي گو

فرا دهد و دنبال اين

مدعيان بيفتد ،ناشي از کمخردي و بي اطالعي خود او است و ربطي به اعتقاد و انديشه مهدويت و
امام مهدي

ندارد.

0

د .شيعيبرد انديشه مهدويت
ادعاي شيدي بودن تفکر مهدويت از ديگر دليل محمتد رشتيد رضتا و احمتد امتين بتراي رد آن و
نپذيرفتن احاديث مهدويت است .آن ها مدتقدند مبنا و پايه و اساس ايتن انديشته ،از جدليتات شتيده
ريشه اين احاديث يک حرکت سياسي معروف شيعي اسوت و شويعه
در اين باره خرافاتي دارد که با اصرل دين ماالف ميباشود .آ هوا
مي کرشيدند خالفت را در آل رسورل از ذريوه علوي قورار دهنود و
احاديثي را براي آماده سازي براي اين کار وضب کردند.

2

احمد امين نيز ،اين اتهام را ذکر کترده و آن را بتا مطالتب و تحليتل هتايي شخصتي ،بتدون استتناد
تاريخي و مضحک ،آراسته است .او در اينباره مينويسد:
انديشه مهدي اسباب سياسي اجتماعي و ديني دارد که به نظور مون
اين فکر نشام گرفته از شيعه اسوت و ...ايون رهبورا ماهر رؤسواي
شيعهر افکار ترده مردم را به کار گرفته و احاديثي را وضب کردند که
از رسرل خدا روايت ميکردند.

3

نقد و تحليل
درپاسخ سخنان آنان ،مطالب ذيل قابل توجه است:
 .1مجله مقاالت و بررسيها ،دفتر ، )1( 77ص.33
 .2ر .ک :محمد رشيد رضا ،تفسير المنار ،ج ،9ص252ـ 253و ج ،15ص 392ـ.393
 .3ر .ک :احمد امين ،ضحي االسالم ،ص 291ـ.293
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است .رشيد رضا ميگويد:

اين که گفته مي شود اين احاديث ساخته و پرداخته شيده است ،اتهامي بيش نيست و واقديات
خارجي آن را رد ميکند؛ زيرا بسياري از روايات مربوط به امام مهدي

از طريق اهل سنت و

درکتب مدتبر آن ها است .در اين ميان نيز کمتر راوي متهم به شيده گري ،وجود دارد .عبدالدظيم
بستوي در اينباره مينويسد:
دريازده حديث از مجمرع احاديث صحيحي که در احاديث مهدي
وجرد دارد برخي افراد متهم به شيعه بورد در اسوناد آ مشواهده
مي شرد و در احاديث ديگر در اين خصرص هويچ گرنوه اتهوامي از
اين باب در سندشا وجرد ندارد.

1

در اسناد خوب و قابل قبول از نظر اهل سنت هيچ فرد متهم به شيده بودن وجود ندارد .بايد به رشيد
رضا و احمد امين گفته شود :صرف نظر از صدها حديث ديگر که در منابع اهل سنت آمده استت،
آيا اين  35حديث که بنا به قول نويسندگان اهل تسنن داراي اسناد خوبي هم هستند ،توسط شيديان
درمدرض آسيب هستند ،بايد در تمام آنها شک کرد.
بر فرض که برخي از رجال در تددادي از اين احاديث افراد شيده باشند ،آيا به صرف
شيدهبودن راوي حديث ،آن حديث از درجه اعتبار ساقط ميشود؟ اگر چنين باشد ،بايد بسياري از
احاديث کتب مدتبر اهل سنت را مردود دانست.
روايات امام مهدي

در بيشتر کتب مدتبر حديثي اهل سنت آمده و با اسانيد مختل

متددد ذکر شده است 2.دست کم  32نفر از صحابه رسول خدا

و

آنها را از حضرتش نقل

 .1المهدي المنتظر في ضوء االحاديث و اآلثار الصحيحة ،ص .372
 .2از جمله آنها ميتوان به المصنف صنعاني ،المصنف ابن ابي شيبه ،مسند احمد بن حنبل،
سه صحيح مهم از صحاح سته اهل سنت ،جامع االصول ابن اثير و المعجم الکبير طبراني
اشاره کرد.
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جدل شده و در کتب مدتبرشان آمده است؟ به راستي اگر کتتابهتاي مدتبتر اهتل ستنت ايتن قتدر

کردهاند و ويژه امام مهدي

کتاب هايي حديثي تدوين کردهاند 0.آيا ميتوان گفت تمام اين

ساخته و پرداخته شيده ميباشد؟ و همه از مجدولت شيده است؟
شيخ مفيد در پاسخ به سؤالي اين چنيني که شايد اين اخبار مهدويت را عدهاي جدل کرده
باشند و بدد هم شيده همه اينها را نقل کرده باشد ،اين گونه پاسخ ميدهد:
اولين نکته اي که در اين احتمال وجرد دارد احتمال سورايت ايون
اشکال به همه اخبار است؛ چر ممکن است کسي بگريود :آنچوه از
معجزام رسرل خدا

ترسط مسلمانا نقل شده در اصول جعلوي

برده است وشايد عدهاي بر وضب اين ترافق کرده باشوند و ديگورا
نيز اين اخبار را نقل کرده اند و اين در واقب از بين برد شوريعت
است.

2

آري ،چگونه مي توان به صرف ادعا ،احاديثي را مجدول شيده دانست که بنا به تصتريح بستياري از

ه .خرافيبرد انديشه مهدويت
بر اين نکته بيشتر احمد امين تاکيد کرده است؛ بدين گونه که انديشته مهتدويت را خرافتي مدرفتي
کرده و گفته است :اين فکر همراه خود

خرافات ديگري نيز بته همتراه داشتته و اصتولً مختال

عقل است .رشيد رضا در عبارتي کوتاه مينويسد:
براي شيعه در باره مهدويت خرافاتي هست که ماالف با اصرل دين
ميباشد.

3

احمد امين با پروراندن اين موضوع ،چنين اظهار نظر ميکند:
حديث مهدي يک حديث خرافه است . ..که با اين حديث بسوياري
از اخبار ييبي عجيب و يريب و اخبار از آينده همراه شد ...در ايون
باب اخباري وجرد دارد که برخي يهرديوا مسولما شوده گموا
 .1از جمله اين افراد ميتوان به ابن ابي نعيم ،گنجي شافعي ،مقدسي شافعي و سيوطي اشاره
کرد.
 .2محمد بن محمد نعمان (شيخ مفيد)  ،رساله ثانيه في الغيبه ،ج7ـص12ـ قم ،کنگره جهاني
شيخ مفيد 1913 ،ق.
 .3محمد رشيد رضا ،تفسير المنار ،ج ،15ص .299
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دانشمندان اهل سنت ،به حد تواتر رسيده و قابل ترديد نيستند.

کردهاند اين اخبار را در کتوابهواي دينيشوا مشواهده کوردهانود؛
همانند کعب االحبار و وهب بن منبه . ..يوس افکوار مردموا يرشوده
است از احاديثي که نقل شده و داستا هايي که نقول مويشورد ...و
همه اين اخبار نيز به ييامبر نسبت داده ميشرد.

1

وي در ادامه ،با برشمردن برخي آثار منفي که گمان کرده است براي اعتقاد به مهتدي وجتود دارد
مينويسد:
تمام اين ها آثارر از نتايج فکر خرافي است کوه هموا فکور مهودي
است و اين نظريهاي است که با سنت خدا در ميوا خلوق سوازگار
نيست و نيز با عقل هم سازگاري ندارد...

2

نقد و تحليل
در پاسخ به اظهارات مذکور ،چند نکته لزم است:
 .0تاکيد بر خرافه بودن انديشه مهدويت در اين نوشتهها ،يک ادعا بيش نيست و هرگز نبايد

خو

نيامد ،به راحتي آن را به خرافي بودن متهم کند .اگر به صرف اين اتهام ،انديشه و فکري

زير سؤال برود ،به راحتي مي توان عقايد ديگران را با همين بهانه مردود دانست که واضح است اين
نوع برخورد با افکار و انديشهها ،هرگز نميتواند مورد تاييد اهل نظر باشد.
 .2در سخنان احمد امين آمده است که «احاديث مهدي با احاديث خرافه ديگري همانند اخبار
به مسايل غيبي و حوادث آينده همراه شده» بايد گفت:
اول :هيچ کس ادعا نکرده است همه احاديثي که در موضوع مهدويت وارد شده است ،صحيح
و بدون اشکا ل است؛ بلکه مانند خيلي موضوعات ديگر ،تددادي از احاديث اين باب هم احاديث
صحيح و بدون اشکالي نيستند.

 .1احمد امين ،ضحي االسالم ،ج ،3ص 293ـ.299
 .2همان ،ص 299ـ.292
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يک دليل ،تلقي شود؛ چون اين امکان وجود دارد که هر گاه ،فکر و انديشهاي بر مذاق کسي

ثانيا :آيا همه احاديثي که از غيب خبر داده يا حوادث و پيش آمدهاي آينده را ذکر کرده
اند ،جدلي و غير صحيحند؟ مگر نه اين است که حجم فراواني از احاديث اسالمي ،اعم از آنچه از
طريق اهل سنت يا شيده وارد شده است را احاديث حاکي از غيب تشکيل ميدهد؟ واقدا
جدليدانستن اين حجم اخبار ،چه توجيهي ميتواند داشته باشد؟ بيشتر کتابهاي حديثي اهل سنت
اين گونه است.

0

البته بايد اين مسپله را نيز اذعان کرد که نيتهاي ناپاک و دستهاي شيطنتآلود بيکار
ننشسته و احاديث جدلي را در بخش هايي از موضوعات اسالمي وارد کرده اند؛ ولي هنر ،پاليش
اين احاديث است ،نه رد همه آنها .در پاسخ اينکه گفتهاند احاديث مهدي با عقل سازگاري
ندارد ت به قول استاد محسن عباد ت بايد گفت:
2

در حالي که اتفاقاً انديشه مهدويت با سنت الهي و عقل بشري در سازگاري کامل است؛ بدان سبب
که سنت الهي اين است که حق در جهان بايد پياده شود و عدالت گستر

يابد .مدلوم نيست متراد

ايشان از عقلي که احاديث و فکر مهدويت را نميپذيرد کدام عقل است؟

نتيجه
به طور کلي نتايج زير قابل بهرهبرداري است:
 .0اعتقاد به مهدويت و مسپله ظهور امام زمان

از عقايد مسلم اسالمي و داراي پيشينهاي

کهن است .روايات مربوط به آن نيز بيشتر متواتر و قابل قبول است.

 .1از جمله اين کتب ميتوان به صحيح بخاري و مسلم ،سنن ابي داود و ابن ماجه اشاره کرد؛
مثال در صحيح بخاري ،کتاب الفتن ،از حديث 7593تا  7131اين گونه است.
 .2محسن عباد ،الرد علي من کذب باالحاديث الصحيحة الوارده في المهدي ،قسمت  ،17مجله
الجامعه االسالميه ،شماره  1955 ،92ق .همچنين براي مطالعه تفصيلي موضوع ميتوانيد ر.ک:
مجله مقاالت و بررسيها ،دفتر  ، )1( 77ص 95ـ.93
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هنگامي که احاديث و روايام صحيح از رسرل خودا
است کدام عقل منظرر نظر است که اين را نمييذيرد؟

وارد شوده

 .2اعتقاد به مهدويت ،در همه قرنها و زمانها ،در جايگاه اعتقادي سازنده و قابل قبول مطرح
بوده و هست و نبايد به دليل برخي سوء استفادهها و کج فهميها ،اين مسپله را ساختگي ،ناچيز و
داراي عوارض منفي دانست؛ بلکه بايد مقابل اين تفکرهاي غلط ايستاد و مديارهاي صحيح اعتقاد
به مهدويت و انتظار را ترويج و گستر

داد.

 .3ادله مذکور از سوي رشيد رضا و احمد امين درباره اشکال به مسپله مهدويت ،صرفا
ادعاهاي غلطي بيش نيستند؛ زيرا انديشه مهدويت با سنت الهي و عقل بشري کامال سازگار و قابل
قبول است.
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