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چکیده
و مکاتـب مختلـف، یکـی از    توجه به مباحث آخرالزمانی و رخدادهاي پایان دنیا از منظر ادیان

برخـی  . هـاي اخیـر بـوده اسـت    هاي تحقیقاتی جذاب براي پژوهشگران بـه ویـژه در سـال   زمینه
، )مهدي(محققان غربی با تمرکز بر نگاه آخرالزمانی اسالم و ارتباط آن با ظهور منجی اسالمی 

سـت کـه آثـار    ا»دیویـد کـوك  «از جملـه ایـن افـراد    . انـد هاي جالب توجهی ابراز کردهدیدگاه
هـاي او مرجـع دیگـر پژوهشـگران در ایـن زمینـه بـوده        متعددي در این زمینه نگاشته و دیدگاه

هاي ایـن پژوهشـگر غربـی در مـورد     هدف این نوشتار، معرفی شخصیت، آثار و دیدگاه. است
در ایـن مقالـه   . است) مهدي(آخرالزمان از منظر اسالم، به ویژه مسائل مرتبط با منجی اسالمی 

وایـران درگرایـی منجـی منجـی، وآخرالزمـان بهشیعهخاصنگاهاسالمی،منجیهايژگیوی
مسـلمانان آخرالزمـانی نوینگفتمانآخرالزمانی،مباحثبهقرآننگاهشیعی،کشورهايدیگر

. مسـیحی در آثـار ایـن پژوهشـگر بررسـی شـده اسـت       واسـالمی آخرالزمانینگاهتشابهاتو
هاي اشتباه او ترین برداشتبت و منفی تحقیقات کوك، به همراه نقد مهمهاي مثارزیابی مؤلفه

روش تحقیقـی ایـن نوشـتار،    . در این موضوع، از دیگر مباحث طرح شده در ایـن مقالـه اسـت   
.تحلیلی نگاشته شده است-افزاري است و با نگاه توصیفیاي ـ نرمکتابخانه

گرایـی  منجـی ،زد اسـالم، مستشـرقین  مهدویت، دیویـد کـوك، آخرالزمـان نـ    :واژگان کلیدي
.اسالمی
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مقدمه
از جمله محققان سرشناس معاصـر در زمینـه مطالعـات اسـالمی، بـه ویـژه       »دیوید کوك«

وي . موضوعات مربوط به مسائل آخرالزمانی اسالم و نیز موضوع جهاد و شهادت در اسالم است
ه است که به دلیل تعلـق بـه   ترین پژوهشگران و نویسندگان فعال در این عرصاز جمله شاخص

نسل متأخر از سویی و عدم انتقال و ترجمه متون تحقیقاتی وي از سوي دیگر، امکـان شـناخت   
اي کوتاه نیـز  هاي او در حد مقالههاي او براي جامعه علمی میسر نگردیده و عمالَ دیدگاهدیدگاه

ر آثار بعـدي محققـان،   این در حالی است که چند کتاب مهم دیوید کوك، د. بررسی نشده است
به عنوان مرجع بسیار مهمی در دو موضوع نگاه آخرالزمـانی اسـالم و نیـز جهـاد و شـهادت در      

گیرد و در محافل علمی، غربی، از او به عنوان کارشناسـی برجسـته   مورد استناد قرار می- اسالم
:Bashkin, 2006(شود در حوزه شناخت اسالم و عقاید و منابع اسالمی یاد می p590(.

معرفی اجمالی شخصیت و آثار کوك
وي مدرك 1.در آمریکاست1966، متولد سال )David Bryan Cook(»دیوید برایان کوك«

از دانشگاه عبري اورشلیم و مـدرك کارشناسـی ارشـد را در    1994کارشناسی خود را در سال 
ه مطالعـات اسـالمی در   اي خود را نیز در رشتو دکتراي حرفه2از دانشگاه شیکاگو1998سال 
شـروع  «عنوان پایان نامه دکتـري کـوك،   . ، از دانشگاه مذکور دریافت کرده است2001سال 

اکنون دیویـد کـوك در بخـش مـذهب در     3.بوده است»اسالم در سوریه در طول دوره اموي
. 1: و بر دو کار عمده پژوهشی تمرکز دارد5داراي رتبه دانشیاري است4دانشگاه رایس آمریکا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 .https://de.wikipedia.org/wiki/David_Cook_(Religionswissenschaftler) .

2 .http://report.rice.edu/sir/faculty.detail?p=819CEA58C92779ED.

3 . http://phdtree.org/pdf/23524034-the-beginnings-of-islam-in-syria-during-the-

umayyad-period

این متن علمـی تـالش کـرده نشـان     نکته جالب توجه در مورد دیدگاه دیوید کوك آن است که وي در 
اند، با انتظارات دهد ظهور اسالم در سوریه و در محیطی که یهودیت و مسیحیت حضور جدي داشته

.آخرالزمانی شکل گرفته و محیط پیرامونی تأثیر بسیاري بر مسلمانان آن دوره داشته است
4 . Rice University, http://www.rice.edu.

5 . http://report.rice.edu/sir/faculty.detail?p=819CEA58C92779ED.
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کاوشــی در تحــول مــذهبی جــادویی و عرفــانی صــورت گرفتــه در (اســالم افراطــی مرمــوز 
از ایـران، عـراق و   (گفتمان آخرالزمانی معاصر شـیعی  . 2؛ )هاي تکفیري اسالمی تندروجنبش
اش بارها مورد تکریم محققان دیگر وي به واسطه کارهاي تحقیقاتی مفصل و برجسته). لبنان

، متعلـق بـه انجمـن مطالعـات     1جایزه توماس رابینز2002ه در سال قرار گرفته، به طوري ک
2.علمی ادیان را دریافت کرده است

هاي منتشرشده ترین کتابکتاب منتشر کرده؛ از جمله مهم5دیوید کوك تاکنون بیش از 
:توان به موارد زیر اشاره کردتوسط کوك می

2003ایـن کتـاب کـه در سـال     : 3مطالعاتی در مـورد نگـاه آخرالزمـانی مسـلمانان    .یکم
فصـل و چنـد ضـمیمه در مـورد تبیـین نگـاه آخرالزمـانی        8منتشرشده، حاوي یک مقدمـه،  

:مسلمانان به شرح زیر است
اي بر نگاه آخرالزمانی مسلمانانمقدمه: مقدمه.
هافصل:
آخرالزمان تاریخی؛. 1
آخرالزمان فراتاریخی؛. 2
هاي مسیحایی؛ حلقه. 3
رالزمانی شیعی؛نگاه آخ. 4
اخالقی؛/ آخرالزمان معنوي. 5
تعامل قرآن، تفسیر و نگاه آخرالزمانی؛. 6
منادي و صارخ؛ . 7
گیري در مورد نگاه آخرالزمانی مسلمانان؛نتیجه. 8
ضمائم:
اي از روایات آخرالزمانی مسلمانان؛ گزیده. 1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . Thomas Robbins Award.

2 . http://www.loyno.edu/~.novarel/robbins.html.

3 . Studies in Muslim Apocalyptic, Darwin Press, Princeton 2003. (Studies in Late

Antiquity and Early Islam.)
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هاي ایشان؛ مردان مهدي و مکان. 2
اسالمی؛ علماينظرازآخرالزمانیمانگفتبهقرآنیاشارات. 3

این کتاب بر خالف کتاب قبلی که بـر منـابع   : 1گفتمان آخرالزمانی معاصر مسلمانان. دوم
اي از موضوعات مطـرح در میـان نویسـندگان معاصـر     مجموعهدیرین اسالمی متکی بود؛ به

ویرایش اول ایـن  2.استدر زمینه مسائل آخرالزمانی پرداخته -)زبانعمدتاً عرب(–مسلمان 
:عناوین فصول عبارتند از3.صفحه منتشر شده است272در 2005کتاب در سال 

مسلمانان؛ ) کالسیک(ادبیات آخرالزمانی دیرین . 1
اندازي جدید از آینده در پی جنگ شش روزه؛ ایجاد چشم. 2
؛]و تطبیق آخرالزمان بر وقایع این دوران[قرائتی متفاوت از امروز . 3
مباحثی در مورد تعیین زمان پایان جهان؛ . 4
از بنی اسرائیل تا دولت اسرائیل؛ : سوره اسراء8تا 4آیات . 5
مهدي و فتح جهان؛ . 6
دوم و سقوط آن؛ »عاد«پیشگویی در مورد آمریکا، . 7
هاي آخرالزمانی در مورد افغانستان و طالبان؛ بینیپیش. 8
تصویر دجال؛ . 9

ها؛ و چگونگی رفع آن]آخرالزمانی[ت متون اشکاال. 10
گیري؛ نتیجه. 11

4.شناخت جهاد. سوم

5.شهادت در اسالم. چهارم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . Contemporary Muslim Apocalyptic Literature, Syracuse: Syracuse Univ. Press,

2005.

تمرکـز ونداردجاییکتابایندرشیعیآخرالزمانیگفتمانکهکندمیاذعانمقدمهدرکوكدیوید. 2
هـاي نویسـندگان   هعلت عـدم طـرح دیـدگا   .استعربی/سنیمسلمانانآخرالزمانیهاينوشتهبراو

.ها، در دسترس نبودن همه متون و موارد دیگر بوده استتر بودن حجم و تعداد آنشیعی، کم
.استانتشاردستدرصفحه435بااین کتابشدهتکمیلوجدیدنسخهظاهرا. 3

4 . Understanding Jihad, Berkeley: University of California Press, 2005.
5 . Martyrdom in Islam. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
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1.یابی حمالت انتحاريدرك و نشان. پنجم

ابن حماد را بـا عنـوان   »فتن«اي از ترجمه2017قابل ذکر است دیوید کوك در آگوست 
اي کتـاب نعـیم بـن حمـاد     مقابلـه ترجمـه سنت آخرالزمانی مسلمانان سـوري؛ : کتاب الفتن«

او . ، توسط مرکز مطالعات آخرالزمانی اسالمی دانشگاه ادینبورگ منتشر کرده اسـت 2»مروزي
ظاهراً در تدارك نوشتن کتاب دیگري است در زمینـه نگـاه آخرالزمـانی اسـالم بـا موضـوع       

3.»هاي مسلمانگرایانه تمدنهاي آخرالزمانی و هزارهبررسی پایه«

ها، مجالت علمی ها مقاله در کتاببا توجه به شخصیت علمی و دانشگاهی کوك، از او ده
تر بـه  برخی مقاالت او که بیش. مورد فراتر است40ها از ها منتشر شده که تعداد آنو سایت

:موضوع نوشتار جاري مرتبط است، عبارتند از
4شیعی؛هاللدرگراییمنجی. 1

5اسالم و آخرالزمان؛. 2

6آغاز اسالم با رنگ و بوي جنبشی آخرالزمانی؛. 3

7در اسالم؛) معنوي(آخرالزمان اخالقی . 4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . Understanding and Addressing Suicide Attacks: The Faith and Politics of

Martyrdom Operation, Greenwood, Praeger Press 2007.

2 . 'The Book of Tribulations: The Syrian Muslim Apocalyptic Tradition': An

Annotated Translation by Nu'aym b. Hammad al-Marwazi, Edinburgh

University Press; Ant Tra edition (August 1, 2017).

3 . https://reli.rice.edu/Content.aspx?id=68.

4. "Messianism in the Shiite Crescent", Current Trends in Islamist Ideology,

Volume 11, Hudson Institute, 2011, pp 91-103.

5 . “Islam and Apocalyptic”, The Center for Millennial Studies (CMS),

www.mille.org/ scholarship/papers/cookabs.html ,2000.

6 . "The Beginnings Of Islam As An Apocalyptic Movement", The Center for

Millennial Studies (CMS), Winter 2001, http://www.mille.org/ publications/

winter2001/ cook.html-

7 . "Moral Apocalyptic in Islam", Studia Islamica, No. 86 (1997), pp. 37-69.
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1هجري و وقایع پیرامونی آن؛200هاي آخرالزمانی به سال نگاه. 5

2عراق، مرکز سناریوهاي آخرالزمانی؛. 6

3هاي آخرالزمانی شیعی و سنی در دوره آغازین اسالم؛جنبش. 7

4گرایی اسالمی؛منابع هزاره. 8

5؛ 2000ترس مسلمانان از سال . 9

ها در لبنـان و  زنیگفتمان آخرالزمانی معاصر شیعی و گمانه: انتظار براي امام دوازدهم. 10
6ایران؛

7یهودي در گفتمان جهادي و آخرالزمانی مسلمانان؛هاي ضدزمینه. 11

تحقیقی خود به ایراد هاي متعدد علمی در موضوعاتها و کرسیوي همچنین در همایش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . "The Apocalyptic Year 200/815-16 And The Events Surrounding It", An Essay

from the book: "Apocalyptic Time (Studies in the history of religions)" Ed. Albert

I. Baumgarten, Leiden: E. J. Brill, 2000, pp 41-67.

2 . "Iraq as the Focus for Apocalyptic Scenarios", CTC Sentinel, Ocober 2008,

Vol 1, No 11, www.ctc.usma.edu/ posts/iraq-as-the-focus-for-apocalyptic-

scenarios

3. "Early Islamic and Classical Sunni and Shi‘ite Apocalyptic Movements", An

Essay from the book: "The Oxford Handbook of Millennialism" Edited by

Catherine Wessinger, Oct 2011.

4. "Islamic Millenarianism - Bibliography", http://science.jrank.org/ pages/

7870/Islamic-Millenarianism.html.

5 . "Muslim Fears of the Year 2000", Middle East Quarterly JUNE 1998, Vol 5,

No 2, pp 51-62.

6. "Waiting For The Twelfth Imam- Contemporary Apocalyptic Shiite Literature

And Speculation In Lebanon And Iran", An Essay from the book:

"Fundamentalism in the Modern World  Vol 1: By Ulrika Martensson & others,

I.B.Tauris (August 15, 2011), pp 124-147.

7. "Anti-Semitic Themes in Muslim Apocalyptic and Jihadi Literature", Jerusalem

Jerusalem Center for Public Affairs, http://jcpa.org/article/anti-semitic-themes-in-

muslim-apocalyptic-and-jihadi-literature.
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توان مـوارد زیـر را   که از آن جمله می) مورد25بیش از (سخنرانی و ارائه مقاله پرداخته است 
:متناسب با این نوشتار برشمرد

اولین کنفـرانس مطالعـات   (میالدي 816-815/ هجري200نگاه آخرالزمانی به سال . 1
1؛)1996هزاره دانشگاه بار ایالن اسرائیل، 

2؛)1997کالج زبان عبري، بوستون، (تقادات آخرالزمانی مدرن مسلمانان اع. 2

سـومین کنفـرانس مرکـز    (زماندهی پایان دنیا بـا حسـاب ابجـد    : محاسبات مسلمانان. 3
3؛)1998مطالعات هزاره دانشگاه بوستون، 

انجمن مطالعات خاورمیانه شیکاگو، (میالدي 913-912/ هجري300سال آخرالزمانی . 4
4؛)1998

مرکز مطالعات (2000، نگاه مدرن آخرالزمانی مسلمانان و سال )اورشلیم(المقدس بیت. 5
5؛)1999اسرائیل در اورشلیم، 

مرکز مطالعـات  (جایگاه ایاالت متحده در گفتمان آخرالزمانی مسلمانان در عصر حاضر . 6
از منتشـرات دانشـگاه   مشابه این مقاله در یکی(6)2000المللی دانشگاه ییل، اي و بینمنطقه

تصویرسازي از ایاالت متحـده در گفتمـان آخرالزمـانی    : »عاد«آمریکا، دومین «ییل، با عنوان 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. "The Apocalyptic Year 200/815-16 ." First Annual Center for Millennial Studies

Conference , Bar-Ilan University, Ramat Gan, Israel. (Feb. 21, 1996).

2. "Modern Muslim Apocalyptic Beliefs." Hebrew College, Boston, MA. (Mar. 14,

1997).

3. "Muslim Calculations: Dating the End using Exact Dates and Gematria."

Third Annual Center for Millennial Studies Conference, Boston University. (Dec.

7, 1998)

4. "The Apocalyptic Year 300/912-13." Middle East Studies Association, Chicago.

(Dec. 6, 1998).

5. "Jerusalem, Modern Muslim Apocalyptic and the Year 2000." The Jerusalem

Center for Israel Studies, Jerusalem. (June 21, 1999)

6. "The United States in Modern Muslim Apocalyptic Literature." Yale Center for

for International and Area Studies, Yale University. (Dec. 8, 2000)
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همچنین مقالـه دیگـري کـه سـاختار و     1.منتشر شده است2002، در سال »معاصر مسلمانان
ایـاالت  هایی از سـقوط  پیشگویی: »عاد«آمریکا، دومین «محتواي متفاوتی نیز دارد، با عنوان 

2؛)، توسط مرکز مطالعات خاورمیانه مک میالن منتشر شده است»متحده

پنجمـین کنفـرانس   (طلبانه، به عنوان رخدادهایی آخرالزمـانی  جهاد و عملیات شهادت. 7
3؛)2001مرکز مطالعات هزاره دانشگاه بوستون، 

م اولیـه  اشارات به عهد جدید در گفتمان زاهدان مسـلمان و جایگـاه عیسـی در اسـال    . 8
4؛)2003کنفرانس دانشگاه ارفورت آلمان، (

5؛)2005دانشگاه فرانکفورت آلمان، (هاي آخرالزمانی مسلمانان گفتمان و زمینه. 9

آکادمی ادیـان  (نگاه تفسیري و آخرالزمانی، به عبارات قرآن در مورد یأجوج و مأجوج . 10
6؛)2007آمریکا، سن دیگو، 

نشست با موضـوع  (ر گفتمان آخرالزمانی معاصر مسلمانان د) دجال(جایگاه ضدمسیح . 11
7؛)2007ضدمسیح، دانشگاه فریبورگ سوئیس، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ."America, the Second ‘Ad: The Perception of the United States in Modern
Muslim apocalyptic literature." Yale Center for International and Area Studies

Publications., 5 (2002) : 150-193.
2. “America, The Second ‘Ad: Prophecies about the Downfall of the United

States”, MacMillan Center Middle East Studies, ?, 150-193.
3. "Jihad and Martyrdom Operations as Apocalyptic Events." Fifth Annual Center

for Millennial Studies Conference, Boston University. (Nov. 3, 2001).
4. "New Testament Citations in Muslim Ascetic Literature and the Position of

Jesus in Early Islam",  The Encounter of Oriental Christianity with Early Islam,
University of Erfurt, Germany. (June 7, 2003).

5. "Muslim Apocalyptic Literature and Themes." Endzeiten¿politische und
gesellschaftliche Implikationen universaleschatologischer Vorstellungen in den
drei monotheistischen Weltreligionen (5. bis 16. Jahrhundert), Frankfurt. (March
31-April 3).

6. "Text and Apocalyptic in the Qur'anic account of Yajuj and Majuj." American

academy of Religions, San Diego. (Nov. 18, 2007).

7 . "The Antichrist in Contemporary Muslim Apocalyptic Literature." Symposium

Symposium on the antichrist, University of Freibourg, Switzerland. (Oct. 5,
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هاي آخرالزمـانی اسـالم افراطـی در عصـر حاضـر      هاي مختلف در پیشگوییگرایش. 12
1؛)2011دانشگاه یوهان کارل گوته، فرانکفورت آلمان، (

2؛)2014انس دانشگاه عبري اورشلیم، کنفر(آینده گرایانهمنجیدولتومهديظهور. 13

کنفـرانس دانشـگاه بوسـتون،    (هـایی از جهـاد آخرالزمـانی    نمایه: بوکوحرام و داعش. 14
2015.(3

ها هاي معتبر درج کرده که از جمله آنالمعارفةدیوید کوك مقاالتی را نیز در برخی دایر
»جهـاد «، واژه 4عـارف اسـالم  المةدر ویـرایش سـوم دایـر   ) Dajjal(»دجال«توان به واژه می

)Jihad (آخرالزمانی«و نیز واژه 5المعارف تروریسم سیجةدر دایر«)Apocalyptic ( در کتاب
7.اشاره کرد6راهنماي مذهب و خشونت منتشر شده توسط دانشگاه آکسفورد

شود، دیوید کوك فردي پرکار در عرصه مطالعات اسالمی است گونه که مشاهده میهمان
سال اخیر، عمده وقت خود را در موضوع آخرالزمان از دیـدگاه اسـالم سـپري کـرده     20و در 
به ) 1391/2012و 1386/2007هاي از جمله در سال(قابل ذکر است کوك چندین بار . است

در مشهد و 1المصطفی العالمیهةجامعو 8ایران سفر کرده و دیداري از حرم امام رضا


2007).

1. "Trends in Contemporary Radical Islamic Apocalyptic Predictions," Johann-

Karl Goethe University, Frankfurt.." (06/28/2011).

2. "The Mahdi’s Arrival and the Messianic Future State According to Sunni and

Shi‘ite Apocalyptic Scenarios", The Nehemia Levtzion Center for Islamic

Studies (The Institute of Asian and African Studies), The Hebrew University of

Jerusalem, 2014.

3. ISIS and Boko Haram: Profiles in Apocalyptic Jihad» in the conference:

'GenerationCaliphate: Apocalyptic Hopes, Millennial Dreams and Global Jihad',

Boston University, May 3-4, 2015.

4 . Encyclopedia of Islam III.

5 . SAGE Encyclopedia of Terrorism.

6 . Oxford Handbook on Religion and Violence.

7 . http://report.rice.edu/sir/faculty.detail?p=819CEA58C92779ED.

8 . http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13911210000621.
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.دیداري داشته است2منیز مراکز علمی و تحقیقاتی ق

هاي کوكآرا و دیدگاه
یـی اسـالمی   گرامنجیکوك در موضوع نگاه آخرالزمانی اسالم و هايدیدگاهجا که از آن

لـذا . ؛ ذکر همه آرا او مستلزم بحثی گسترده و تفصیلی اسـت شودمیرا شاملگستره وسیعی
اي مورد اشـاره قـرار   دگانهبندي چندر دستههاي دیوید کوكدیدگاهشود نکات مهم میسعی

.ها بررسی و نقد شودگیرد و در ادامه برخی از آن

نگاه کلی آخرالزمانی اسالم) الف
از جملـه ظهـور منجـی و    ؛ از دیدگاه دیوید کوك، مسئله آخرالزمان و حوادث پیرامونی آن

3.ضدمنجی؛ موضوعی مهم در گفتار مسلمانان در طول تاریخ و از جمله دوران کنـونی اسـت  

گرایانه از نظر کوك، در چهار عامـل مهـم   گیري این باورهاي آخرالزمانی و منجیریشه شکل
.4؛تفسـیر قـرآن  .3؛رویـدادهاي تـاریخی  .2؛تحوالت بومی.1: باید مورد ارزیابی قرار گیرد

. منابع خارجی
د دهد خوتحقیقات برخی مورخان نشان میدر موضوع رسیدن آخرالزمان، «به باور کوك، 

رسـد  به نظر میه و پایان دنیا بودنزدیک بودنمحمد داراي باورهاي قوي در مورد ]حضرت[
افتدمسلمانان اولیه معتقد بودند که پایان دنیا در طول زندگی خود ایشان اتفاق میاز بسیاري 

)Cook, 2005: p4 .(  هـاي صـدر اسـالم و    وي حتی علت موفقیت مسـلمانان را در جنـگ
شـمارد  مـی »الوقـوع آخرالزمـان  فرارسـیدن قریـب  «قرون اولیه، همین بـاور  فتوحات گسترده 

)Cook, 2012: p368 .(گیري این باورها از نظر این محقـق،  هاي مهم شکلاز دیگر زمینه
است کـه بـه نـوعی مرکـز تالقـی ادیـان مختلـف        ) و تاحدودي عراق(رشد اسالم در سوریه 


1 . http://rim.miu.ac.ir/ index.aspx? fkeyid=&siteid=208&pageid= 37344 & newsview =

60641.

2 . http://hawzahnews.com/TextVersionDetail/278377

شته در گذ،انگیز باشد که گفته شود اسالم در هسته خوداین شاید وسوسه«: نویسدوي در جایی می.3
).Cook, 2005: p313(» و اکنون، مذهبی آخرالزمانی است
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آخرالزمانی مردمان حاکم در آن عصر و نیـز  یهودي، مسیحی و حتی زرتشتی بوده و تفکرات
به اعتراف کـوك،  البته 1.اعتقادات و تعصبات گذشته بر این موضوع تأثیر شگرفی داشته است

چراکه این موارد ؛برداري کامل و عدم اصالت نگاه آخرالزمانی اسالم نیستاین به معناي گرته
). ibid. pp1-3(اندهتغییر و تحول یافتوبا ورود به اسالم، گزینش شده

هـاي  تـرین منبـع اسـالمی حـاوي دیـدگاه     مهـم »روایات«کند که کوك به حق ادعا می
هاي صورت گرفته توسط کـوك در  بنديترین تقسیمیکی از مهم. آخرالزمانی مسلمانان است

از نظر کوك، بـا نگـاه بـه احادیـث     . بندي نوع نگاه روایات آخرالزمانی استاین مورد، تقسیم
توان نگاه آخرالزمانی تاریخی، فراتـاریخی، اخالقـی و یـا مسـیحایی را از هـم      رالزمانی میآخ

).Cook, 2002: p151(تفکیک کرد 
هـا و  ، مکـان هـا بـا شخصـیت  ،به خالف موارد فراتاریخی، در روایات آخرالزمانی تاریخی

الزمانی توصیفمواردي از اتفاقات آخر،مواجهیم و در درجه اولیقابل تشخیص تاریخعناصر
:Cook, 2005(داردنزدیکـی هاي اول و دوم اسـالم مطابقـت  قرنرخدادهايکه با شده

p34 .(هاي میان بنی امیه و توجه به تأثیر جنگتوان به از جمله موارد آخرالزمان تاریخی، می
ر مون دأتأثیر جنـگ امـین و مـ   نیزودر آن دورهشدهبنی عباس بر روایات آخرالزمانی صادر

تواند محققـان را در فهـم   اشاره کرد که می) Cook, 2005: p45(هجري200حوالی سال 
. این سلسله از احادیث یاري رساند

کـه بـه طـور کلـی بـا      شـود را شـامل مـی  مـواردي در نگاه کوك،آخرالزمان فراتاریخی
انـد  هیم شـد خواهانـه تنظـ  و صـرفاَ بـا نگـاه فرجـام    بودهارتباط بیظاهراً،رویدادهاي تاریخی

)Cook, 2005: p92 .( ـ ، سـفیانی ، جریان ابن صیاد و دجالاز جمله این موارد ،االرضۀداب
کوك در ). ibid. pp93-136(، جساسه، شعیب بن صالح و خسف بیداء است جوجأجوج و مأی

؛ )ibid. pp99-100 & 2002: p167(و بـه طـور ویـژه در مـورد دجـال      ها مورد این واژه
. وجهی صورت داده استتحقیقات جالب ت

، تقسیم دیگري اسـت کـه دیویـد کـوك در میـان روایـات و       )اخالقی(آخرالزمان معنوي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در این مورد، حتی کوك مدعی است برخی عبـارات بـاقی مانـده در گفتمـان آخرالزمـانی اسـالمی       . 1
. ر(سـاعۀ ملحمه، فاروق، حرج، فتنه و حتی کلمـه  هاي اي عبري یا سریانی دارد؛ از جمله واژهریشه

).Cook, 2005: p299: ك
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آخرالزمـان اخالقـی در اسـالم    «از منظـر او،  . هاي آخرالزمانی اسالم بدان پرداخته اسـت ایده
لقاو به مخاطبان ااستفادهخاص دینی، سیاسی و اجتماعی مختصر است که از قالبی اي بیانیه

در این نگاه، مسائلی همچـون شـیوه برخـورد بـا     . کند که اکنون پایان جهان رسیده استمی
محـور؛ مـورد   مردم، ساختارهاي قدرت، تشکیالت مذهبی و نگاه به جامعـه آرمـانی و عـدالت   

).Cook, 1997: p41(گیرند بررسی قرار می
از جانب کوك در زمینه ، تقسیم چهارمی است که)مسیحایی(روایات آخرالزمانی منجیانه 

: از نظر او. نگاه آخرالزمانی اسالم صورت گرفته است
کند کـه او  میاي توصیفمنجی مسلمانان را به گونه، روایات مسیحایی مبارزات مهدي

بر اساس این روایات، عصر آرمـانی . کندپاکسازي میپیروز شده و تمام جهان اسالم را 
هـاي جبهـه اسـالم بـه     و نهایتاً بـه پیـروزي  نان آغازاز فتوحات غیرمسلماايسلسلهبا 

آلی کـه سراسـر   تا سرآغازي باشد براي عصر ایدهشودرهبري منجی اسالمی منجر می
).Cook, 2002: p152(گیردمیآمیز اسالمی فراوري صلحتجهان را امپرا

منجی اسالمی از نگاه کوك) ب
ز کرده که در نگاه آخرالزمانی اولیه اسالم، دیوید کوك در موارد متعددي این عقیده را ابرا

-مهـدي –چهره آخرالزمانی بوده و در مراحل بعدي، این نقش به شخص دیگري عیسی
.e.g(داده شـده اسـت    Cook, 2005: p178 ,p213 & 2014(A): pp83-86 .(  کـوك

مسـیحی  -ديداند که در بسـتر یهـو  این باور اولیه را متأثر از عقاید تازه مسلمانان سوریه می
:به نوشته او). Cook, 2006: p190(رشد کرده بودند 

عیسی به عنوان چهره مسیحایی رد شد و این شاید به دلیل قدرت کسـب  ،به تدریج
احتمـاالً منظـور قـوم و قبیلـه پیـامبر و نـه تنهـا اهـل         [شده توسط خانـدان پیـامبر   

ـ        . باشد]بیت ین موقعیـت  برخی حاکمـان بـا ایـن ایـده موافـق نبودنـد کـه چن
ــدي  ــهقدرتمن ــی  ب ــت کس ــد دس ــت     بیفت ــل نیس ــریش متص ــه ق ــه قبیل ــه ب ک

)Cook, 2005: p178.(

نگاه خاص شیعه به آخرالزمان و منجی) ج
از نگـاه کلـی آخرالزمـانی    شاخه و بخشیزیر،نگاه آخرالزمانی شیعهاز منظر دیوید کوك، 

در؛ در منـابع سـنی نباشـد   توان یافت کهخرالزمانی شیعی نمیآهیچ داستان و اسالمی است
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هـاي آتـی،   البتـه در دوره ). Cook, 2006: p192(حالی که عکس این کالم درست نیست
، مون و امـین أجنگ میـان مـ  همچون (نگاه آخرالزمانی شیعی به واسطه رخدادهاي پیرامونی 

،به بیان دیگر. هویت نسبتاً مستقلی گرفت) ظهور یک سفیانی در سوریه و جریان نفس زکیه
نتیجه و برآیندي طبیعی از تـاریخ تراژیـک و غمگنانـه    ،توان گفت نگاه آخرالزمانی شیعیمی

این رخدادها نگاه آخرالزمـانی شـیعی را بـه سـمت و سـویی بـرده کـه تصـویر         و شیعه بوده 
مـی باشـد   غیبت در260/873سال ازامامی که است؛مسیحایی امام دوازدهم را ایجاد کرده

)ibid. p193 .(
نگاه «نظر کوك، تفاوت مهم دیگر نگاه شیعی و سنی در مورد آخرالزمان، این است که به

خـط زمـان کـامالً    ،کـه شـیعه  در حـالی ؛اي اسـت آخرالزمانی سنی همیشه چرخشی و دوره
: همچنین. مشخصی را براي آخرالزمان ترسیم کرده است

تر از همتاي سنی جمتر و منسبه طور کلی نسخه شیعه از آخرالزمان بسیار مسیحایی
ایـن  . رودمیمهدي مبهم شده و رو به فراموشی]آمدن[خود است که پس از زمان 

تري داشته و براي مخاطبان سرانجام و پایـان قابـل   نگاه تاریخچه مرتبط و منسجم
). ibid. pp211-212(آوردمیتري فراهمقبول

مهم دیدگاه سـنی و شـیعی در   هاي نکته دیگري که کوك از آن به عنوان یکی از تفاوت
کند، این است که از منظر او، در دیدگاه شیعی، عنصر جبر و گرایانه یاد میمورد مباحث منجی

بر جریان ظهور منجی و حوادث پیرامونی آن حاکم اسـت و او ایـن مسـئله را از    1قدري کامل
ده و یا اشاراتی که هاي ظهور در روایات شیعی وارد شکه در زمینه برخی نشانه»محتوم«واژه 

).ibid. p192(آمده؛ برداشت کرده است در مورد ظهور ناگهانی امام مهدي
اند که از منظر کوك، شیعیان تصویر خاصی از مهدي و رفتار او پس از ظهور ترسیم کرده

اي از دیدگاه رایج شیعه، مهدي داراي چهـره «به نوشته او . با دیدگاه اهل سنت متفاوت است
ز است که ابتدائاً بـراي انتقـام از مسـلمانان سـنی و کسـانی کـه از رسـیدن خـانواده         توکینه

ـ ،آیـد و پـس از آن  مـی ؛محمد به حق حکومت خـویش خـودداري کردنـد   ]حضرت[ یدولت
گیـري از  به بیان دیگر، نقش و هدف اولیه مهدي، انتقام. سازدمسیحایی به وسعت جهان می

همچنین به باور او مهدي شیعیان با ! ري عدالت جهانیسنیان ظالم و غاصب است و نه برقرا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.نظور کوك از این عنوان، پیشبرد امور توسط خداوند و عدم دخالت انسانی استم. 1
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: ساختارهاي مذهبی موجود برخوردي کامالً سلبی خواهد داشت
شود آن است که مهدي نسبت به تشکیالت کنونی مـذهبی  آنچه از منابع روشن می

چـرا کـه بـه    ؛کندبرد؛ وي مساجد را تخریب میرحمانه حمله میمیان مسلمانان بی
انـد و یـا علمـاي دینـی را     اقعی عبادت، به صورت ظاهري آراسته شدهجاي مکان و

. انـد ها براي ایجاد عدالت و حکومت واقعی اسالمی شکست خـورده آنزیرا ؛کشدمی
ظهور مهدي باعث به هم زدن عمیـق و سراسـري هنجارهـاي موجـود     ،در هر حال

).Cook, 2011(A): p94(اسالمی خواهد بود
تر نگـاه آخرالزمـانی شـیعی بـه     کند، توجه بیشوك بدان اذعان میاز دیگر مواردي که ک

هـا و  تر بر جنگ؛ در حالی که اهل سنت بیش)Cook, 2005: p196(موضوع عدالت است 
تر به شـیوه رفتـاري و نـوع عملکـرد مهـدي و      متصرفات دو طرف نبردهاي آخرالزمانی و کم

مهدي و عملکرد او، به ویژه تشـکیل  چهره مسیحایی . نگرندمی) به عنوان دو منجی(عیسی 
). Cook, 2011(B): p128(حکومت عادالنـه، محـور تفکـرات آخرالزمـانی شـیعی اسـت       

: در نگاه شیعه و سنی متفاوت استهمچنین شخصیت امام مهدي
در حالی ؛و پیامبرگونه دارد) superhuman(انسان فراايچهرهمهدي ،در نسخه شیعی«

و خطاپذیري او تأکیـد ) براي پذیرش خالفت(سان بودن، عدم تمایل او که در نگاه سنی بر ان
همچنین طول زمان حکومـت آرمـانی مهـدي، از دیگـر     ). Cook, 2005: p226(»شودمی

1.اختالفات شیعه و سنی از نظر کوك است

از نظر ایـن  . ، از دیگر موضوعاتی است که دیوید کوك بدان پرداخته است»انتظار شیعی«
و حضـور کامـل و   [در نگاه آخرالزمانی شیعی اعتمادي کامـل بـه رحمـت خداونـد    «نویسنده 

آوردن عصـر  فراهممؤمن به طور فعال در. شودمیدیده]مستقل او در رخدادهاي آخرالزمان
به بیان دیگر، کوك معتقد .»مسیحیایی حضور ندارد و تنها صابرانه منتظر فرارسیدن آن است

دارند و معتقدند این اتفـاق صـرفاً بـا    ايهنگاه منفعالنمهدياست شیعیان به ظهور امام 
البته او علـت  ). Cook, 2005: p226(گیرد هاي االهی و نه یاري شیعیان صورت میکمک

این رویکرد از جانب ائمه و علما و عدم تشویق انتظار فعاالنه یا مشوقانه مهـدي را در تـاریخ   
:کندیابی و چنین ادعا میریشه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 .http://science.jrank.org/pages/7870/Islamic-Millenarianism.html.
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شیعیان اولیـه را  ،گرایی کنترل نشدهحتیاط به دلیل این واقعیت است که منجیاین ا
اي تقسیم کرد که هریک توسط چهـره مسـیحایی متفـاوتی از    چندگانههاي به گروه

کوك همچنـین مـدعی   .)Cook, 2011(B): p126(شدمیخاندان پیامبر رهبري
: است

شـد کـه  مـی ارت کسـانی گفتـه  شک براي آرام کردن حربی،روایات فضیلت انتظار
ش دیگـر در  گام و رو... توانستند براي جنگ در نبردهاي مسیحایی منتظر بمانندنمی
شد کـه زنـدگی در دوران پـیش از بازگشـت     میتر بود و تأکیدپردهحتی بی،ارکاین

).Cook, 2005: p227(تري داردتر بوده و مزایاي بیشمهدي راحت
: گیردمیکوك در آخر چنین نتیجه 

شیعه را یک مـذهب مسـیحایی و آخرالزمـانی معرفـی    مکرراً،که محققانرغم اینبه
تـر هـم   تر نیست و شـاید کـم  از اهل سنت بیشکنند، عطش آخرالزمانی شیعیانمی

).ibid. p228(باشد
عالوه بر موارد مذکور، نکات زیر از جمله توجهات دیوید کوك در زمینه نگاه آخرالزمـانی  

: ی استشیع
؛خوانی و ارتباط قوي نگاه آخرالزمانی شیعیهم. 1
بـه جـاي پـایتختی    (و پـایتختی کوفـه   تمرکز شیعه بر ظهور مهـدي در مکـه یـا مدینـه    . 2

؛ )سنتالمقدس نزد اهلبیت
1یشان؛یار ا313ملیت توجه ویژه به و در هنگامه ظهور،نگاه به حلقه نزدیکان مهدي. 3

ایشان براي عیسی در نگاه شـیعی و تصـور   با مهدي و تبعیت ازهمکاري،پشتیبانیتلقی نقش . 4
تغییر دین مسیحیان و یهودیان به وسیله عیسی؛ البته به صورت آسان و بدون القاي زور؛ 

؛ دسته13در زمانه ظهور در بندي دشمنان امام مهديدسته. 5
؛ سنتخالف اهل عدم تأکید منابع شیعی به کشتار یهودیان به . 6
؛)آمیز او در منابع سنیبه خالف رفتار خشونت(دشمنان و مخالفانرفتار میانه مهدي با . 7
بـه جـز از طریـق    (خودکفا بودن مهدي و یارانش و عدم نیاز ایشان به همکـاري شـیعیان   . 8

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاي انتهایی کتاب خود را به این حدیث تخصـیص داده و  که کوك یکی از ضمیمهتوجه اینجالب . 1
!)ibid. pp387-391(استکردهیار را بر اساس آن معین 313به طور مجزا مکان هریک از این 
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ـ    ؛ به خالف نگاه سنی که مهدي )همدردي و لـذا بـا   اسـت رو هبـا دشـمنان متعـددي روب
).pp203.ibldـ228(کند ائتالف میهاي مختلفیگروه

گرایی در یاران و دیگر کشورهاي شیعیمنجی) د
در و مهدویت داراي نقشی مهم در زندگی سیاسی جهان شیعه است به باور دیوید کوك، 

در . ف تشیع استدکترین معرّ،در آخرالزمان»د المهديمحم«،واقع انتظار بازگشت امام غائب
تقد است در چند دهه قبل و مصادف با وقوع انقـالب اسـالمی ایـران، در    عین حال، کوك مع

موج دوم ). Cook, 2011(B): p125(خواهی شیعی تحول چشمگیري ایجاد شد باور منجی
امروزه سه کشور بزرگ با جمعیت خواهی در جهان تشیع نیز در سالیان اخیر رخ داده و منجی
حـدوده  متجربـه تحـولی چشـمگیر در ماهیـت و     یعنی ایران، عراق و لبنـان در حـال  ،شیعی

که علت این مسئله از نظر کوك، بسیار جالب توجه است؛ چنان. گرایانه هستندانتظارات منجی
تشویق انتظارات آخرالزمانی در جهت منافع رهبري مـذهبی  ،از لحاظ تاریخیاو مدعی است 

مدیریت محبوبیـت مهـدویت از   مقامات مذهبی به دنبال،در مقابل. شیعه یا حوزه نبوده است
و اندبوده»آینده نزدیک«به جاي »آینده دور«خواهانه به طریق متمرکز کردن توجهات منجی

گیـري امیـدها و آرزوهـاي    کـاري و ممانعـت از اوج  محافظـه تر بـه  در تعلیمات مذهبی، بیش
تمایالت معروف هنگام تضعیف قدرت حوزه،،اغلب،با این حال.شدگرایانه پرداخته میمنجی
که نمونه این موضوع، ظهور باب در حدود دو قرن گذشته در ایران خواهانه ظهور کرده منجی

کند در سالیان اخیر نیـز ایـن موضـوع در کشـورهاي شـیعی نمـود       کوك ادعا می. بوده است
گیري فعالیت روحانیون سرکش به دلیل شکست مقامات سنتی مذهبی و اوجیافته و اي هدوبار

ترالوقوع بودن بازگشت مهدي در میان عموم مردم گستردهبینی قریب، امروزه پیشافراطیو 
هاي مرتبط بینی و پیشگوییگسترش سریع گفتمانی عمیق در مورد پیش،این امر. استشده

شـواهد ایـن گفتـه در بیـان     .شده استموجب در سالیان اخیر را با منجی و ظهور نزدیک او 
ها و شیعیان ایران به مسجد جمکران، گفتمان نوین آخرالزمانی در نوشتهکوك، توجه گسترده 

گرایـی  هاي مهديهاي شیعیان لبنان و نیز ظهور مدعیانی همچون احمدالحسن یا گروهگفته
).Cook, 2011(A): pp96-99(همچون جندالسماء یا جیش المهدي در عراق است 
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نگاه قرآن به مباحث آخرالزمانی) هـ
دیوید کوك در زمینه توجهات و استنادات آخرالزمانی در قرآن، از دیگر مباحـث  تحقیقات 

توان گفتمـان قـرآن را غیرآخرالزمـانی شـمرد و     از منظر کوك، نمی. قابل توجه و تأمل است
چراکه انتظار دارد پایان جهان به زودي محقق ؛معنا آخرالزمانی استیکقرآن به شدت به «

ت رفته و ارجاعاتی را که در روایات آخرالزمانی به آیات قرآن داده، وي به سراغ روایا1.»شود
هـم  (در تمامی منابع آخرالزمانی پیمایش شـده  بنابر گزارش کوك . شده، پیمایش نموده است

در آثـار  مورد انحصـاراً 148وجود دارد که از این موارد، ارجاع قرآنی 490،)شیعی و هم سنی
بـه طـور انحصـاري در منـابع     )مورد279(و سنی و بقیه مورد مشترك شیعه63اهل سنت، 

بنـدي جالـب   در این زمینه، کوك تقسیم). Cook, 2005: pp 274-276(شیعی آمده است
قابل ذکر است، دیوید ). ibid. pp277-282(توجهی نیز از آیات آخرالزمانی ارائه کرده است 

16اي ه، در ضـمیم »نی مسـلمانان مطالعاتی در مـورد نگـاه آخرالزمـا   «کوك در انتهاي کتاب 
اشـارات قرآنـی بـه گفتمـان آخرالزمـانی از نظـر علمـاي        «تالش کرده است همه اي هصفح

بندي کند که ایـن، کـاري درخـور    را آدرس دهد و بر مبناي آیات و مفسران تقسیم»اسالمی
).ibid. pp393-408(توجه و استفاده است 

گفتمان نوین آخرالزمانی مسلمانان) و
نظـران مسـلمان بـه    هاي دیوید کوك، موضوع نگاه نویسندگان و صـاحب ر میان نوشتهد

موضوعات آخرالزمانی در دوران معاصر نیز فراوان مورد توجه قرار گرفته تا جایی کـه او یـک   
علت توجه کوك به این مسئله نیز به . کتاب کامل و تعدادي مقاله در این زمینه نگاشته است

اي آخرالزمانی در میان مسلمانان معاصر و نیز تأثیر باورهاي آخرالزمانی محبوبیت عام گفتاره
او مطالعه نگاه آخرالزمانی اسـالم را  . گرددهاي معروف و بعضاً افراطی مسلمان باز میبر گروه

هاي معاصر مسلمان، امري کامالً ضروري شمرده و ادعا براي فهم اسالم مدرن و رفتار گروه
ـ هایی را ثیر عمیق چنین گروهرك تأدهرکس کند می خواسـتار اسـت،   ر حرکـت مسـلمانان   ب

2.اي سرباز زندتواند از چنین مطالعهنمی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. beliefnet.com/faiths/islam/2003/03/islamic-apocalypse.aspx.

2. www.mille.org/scholarship/papers/cookabs.html.
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تشابهات نگاه آخرالزمانی اسالمی و مسیحی) ز
نگـاه  ) بـرداري و احتمـاالً گرتـه  (هاي خود به شـباهت  هاي مختلف نوشتهکوك در بخش

ها ظهور ضدمسیح در پردازد که از جمله آنیآخرالزمانی اسالمی و نگاه آخرالزمانی مسیحی م
؛ بازگشت عیسی از آسمان و مبارزه او بـا دجـال، انتخـاب    )Cook, 1998: p52(آخرالزمان 

:ibid & Cook, 2014(B)(به عنوان پایتخت حکومت مسـیحایی ) اورشلیم(المقدس بیت

p19( ـ  ؛ ـ ماهیـت  ؛ )Cook, 2005: pp 183-184(جوجأجوج و مـ أجریـان ی و الرض اۀداب
دوران صـلح و  و تشـابه ) ibid. p120(در کتـاب مکاشـفات  ) Beast(جـانور  شباهت آن با
.انداز آن جمله؛)Cook, 2012: 365(ظهور با عبارات کتاب مقدسزصفاي پس ا

هاي کوكبررسی افکار ودیدگاه
تـوان یافـت کـه او را از    هاي مثبتی را میدر شخصیت و نوع کار پژوهشی کوك، ویژگی

:مسلکان خویش متمایز و اصوالً کارهاي وي را در این موضوع ممتاز کرده استهم
سعی در اتخاذ شیوه پدیدارشناسانه در مطالعات اسالمی و تالش براي فهم موضوعات . 1

مبهم، با مراجعه به فهم مسلمانان؛
1مراجعه به منابع اصیل اسالمی و دوري از ارجاعات ثانویه بدون تحقیق؛. 2

مرکز بر موضوعات مشخص از مجموعه باورهاي اسالمی و تالش براي تسلط کامل ت. 3
بر همه جوانب موضوع؛

هایی که براي فهم متون اسالمی ضروري است؛آشنایی کامل با زبان. 4
2دهی به منابع گوناگون؛کثرت مطالعه و ارجاع. 5

ذاري بـین گفتمـان   گـ تفکیک باورهاي مسلمانان از یکدیگر؛ به عنـوان مثـال تفـاوت   . 6
کالسیک و مدرن مسلمانان یا تفکیک باورها و منابع شیعه و اهل سنت؛

جانبه در موضوع هاي بدیع و جالب توجه حاصل از پژوهش مستمر و همهارائه برداشت. 7
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـه پـاورقی درکـوك کهکردذکرراکوكتوسط»جساسه«حدیثبررسیتوانمینمونهعنوانبه. 1
اشـاره داسـتان ایـن مـورد در-شوندمیمحسوباسالمیاولیهمنابعازهمگیکه–منبع10حدود
).Cook, 2005: pp93-94: ك.ر(است کرده

منبـع 651مجموعـا »مسلمانانآخرالزمانینگاهمورددرمطالعاتی«کتابدراومنابعمثال،عنوانبه. 2
).ibid. pp409-444(بوده است)جدیدمنبع367وکهنمنبع284(
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.علمی
پـژوه  موارد باال همگی قابل قدردانی و توجه بـوده و کـوك را در میـان محققـان اسـالم     

هاي وي داراي اشکاالت متعددي از نمایاند؛ در عین حال، پژوهشمایز میاي متمعاصر، چهره
توان برخی اشـکاالت  به طور کلی، می. گیري استلحاظ روش، منابع و مستندات و نیز نتیجه

: شاخص در آثار نوشتاري دیوید کوك را به صورت زیر برشمرد
1اسالمی؛عدم استفاده از روش صحیح رجوع و بررسی احادیث و منابع. 1

دهی به موضوعات فرعی؛توجه ناکافی به موضوعات اصلی و اصالت. 2
دهی گسترده حوادث تاریخی با احادیث؛ارتباط. 3
هاي مجزاي مسلمان و وامگیري و رفع ابهام یکی تلفیق محتواي منابع مقبول در فرقه. 4

با دیگري؛
.بررسی باورهاي معاصر مسلمانانهاي غربی و اخبار غیرمعتبر درتأثیرپذیري از رسانه. 5

هاي کوك به صورت خاص قابل نقد و بررسی اسـت کـه   در عین حال تعدادي از دیدگاه
:شودتر بسنده میباتوجه به محدودیت این نوشتار به چند مورد مهم

مسیحی-یهوديگراییمنجیازاسالمیگرایانهمنجینگاهبرداريگرتهادعاي) الف
موسـوي گیالنـی،   (یگر از مستشرقان، مانند مارگولیوث و گلدزیهر کوك همچون برخی د

گرایانـه  هاي مهمی از نگاه منجـی گیري بخشبرداري و وام، به گرته)164و 135ص: 1382
اسالم از محیط صدر اسالم و فضاي دینی آن دوران، به ویژه ادیان یهودیت، مسیحیت و تـا  

ریح کرده کـه ایـن قـول، بـه معنـاي عـدم       دیوید کوك خود تص. حدودي زرتشتی قائل است
اصالت گفتمان آخرالزمانی اسالم نیست و در روند توسعه این نگاه، تغییر و تحـول و گـزینش   

بـرداري شـده، بـدون تغییـر بـاقی      یک از موارد اولیه گرتهبسیاري صورت گرفته و عمالً هیچ
ك مـواردي صـراحتاً   هـاي کـو  ؛ با این حال، در نوشته)Cook, 2005: pp1-2(نمانده است 

برگرفته از نگاه آخرالزمانی ادیان دیگر، به ویژه مسیحیت عنوان شده که در زمینه این دیدگاه 
:موارد زیر قابل طرح است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـاور عنـوان باهم و ارجاع به آن بهدرستوضعیفسقیم،وصحیحروایاتبه عنوان مثال، تلفیق. 1
.نهندنمیوقعیبدانوشمارندمیضعیفیامردودراآنمسلمانانقاطبهدر حالی کهاسالمی،
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سفیانیحکومتدورهطولهمچون تشابه(برخی تشابهات مطرح شده در کالم کوك . 1
، تشـابهات ظـاهري   )مسـیحی گرایـی منجیجریاندر»زایمانرنج«دورانباالمرأه؛حمل= 

بـرداري  هاي بسیاري که در این موضوعات وجود دارد؛ احتمال گرتهاست و با توجه به تفاوت
.قوت چندانی ندارد

منـابع  درمأجوجویأجوججریانشدیدبینیمثالً تشابه(برخی دیگر از استنادات کوك . 2
همچون کتـاب الفـتن ابـن حمـاد     اعتبار سنی،در این زمینه، به منابع کم) مسیحیاسالمی و

از (انـد  بازگشت دارد که بسیاري از علماي مسلمان به ضعف احادیث و راویان آن اذعان کرده
لذا بعید نیست که در چنین روایاتی گفته کـوك در مـورد   ). 54-46ص: 1382صادقی، : جمله

.هاي ادیان پیشین در روایات نقل شده درست باشدنفوذ آموزه
گیري یکی از دیگـري  توان حاصل وامکه صرف تشابهات دو نگاه را نمیایننکته آخر . 3

هـاي  که اصل ظهور منجی در آخرالزمان و حوادث پیرامـونی آن، از آمـوزه  توضیح آن. دانست
پذیرفته شده تمامی ادیان االهی است و اسالم نیز خـود را آخـرین دیـن از ادیـان ابراهیمـی      

ها، از جمله اعتقادات آخرالزمـانی اسـالم بـا اعتقـادات     آموزهداند؛ لذا طبیعی است بسیاريمی
بنابراین، چنین تشـابهاتی را نبایـد بـه    . گرایانه دیگر ادیان االهی همخوانی داشته باشدمنجی

.دهنده گوهر واحد و آسمانی این ادیان استبرداري گذاشت، بلکه این موارد نشانحساب گرته

شیعهنظرازظهورامردرانسانیارادهرتأثیعدموبودنجبريادعاي) ب
از نظـر کـوك؛   یکی از وجوه تمایزات نگاه شیعی و سنی به امر ظهـور امـام مهـدي   

تر، به باور کوك، شیعه به خالف به بیان واضح. بودن آن در نگاه شیعی است) و قدري(جبري 
بر زمان و یا مهیا ها تنها به دست خدا بوده و انساناهل سنت قائل است؛ بازگشت مهدي
خود کوك بیان کرده، برداشت او حاصل روایاتی اسـت  . ساختن شرایط آمدن او تأثیري ندارند

: 1359و ابن بابویـه،  435ص: 1425طوسی، : ك.از جمله ر(هستند »محتوم«که حاوي واژه 
2ج: 1359ابن بابویـه،  (سازي ظهور امام را در یک شب ممکن شمرده ؛ یا زمینه)652ص2ج

در این زمینه ). 250ص: 1360خزاز رازي، (اند و ظهور را امري ناگهانی معرفی کرده) 480ص
:موارد ذیل قابل تأمل و دقت است

ها در ظهور منجی توان صراحتاً نتیجه گرفت که انساناز روایات مورد اشاره کوك نمی. 1
القضاء «غب اصفهانی به را همچون را»محتوم«یا »حتم«که اگر واژه توضیح آن. نقشی ندارند
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گونه احادیث آن است ؛ نهایت برداشت از این)218: 1412راغب اصفهانی، (معنا کنیم »المقدر
اسـت و بـه طـور حـتم     »مقدر و خواست قطعی االهی«هاي آن، که امر ظهور و برخی نشانه

مقـدمات و  که آیا در تقدیرات االهی، عملکرد مردم نیز جزءصورت خواهد گرفت؛ ولی در این
نکته جالب توجه . توان چیزي برداشت کردساز خواهد بود یا نه؛ از این روایات نمیعلل زمینه

در این زمینه آن است که معمول اهل سنت در مسئله اختیار بشري، پیرو دیدگاه اشعري بوده 
متفاوت که نگاه کالمی شیعهکنند؛ حال آنها را به نوعی تأیید میو جبري بودن اعمال انسان

، افقی نوین براي فهم ارتباط اختیار بشري در مسـیر خواسـت   »امر بین االمرین«است و نگاه 
کـه  حدیث دوم نیز عالوه بر ایـن ). 174-161ص3ج: 1364طباطبایی، (االهی گشوده است 

:1428شافعى، و مقدسى255ص:1423حماد،بننعیم: ك.از جمله ر(تنها منبع شیعی ندارد 
در یک شـب،  تواند داشته باشد؛ چراکه اصالح امر امام عصرانی مختلفی می؛ مع)126ص

ممکن است به زمان پس از ظهور و یا در زمان استقرار خالفت جهـانی آن حضـرت مربـوط    
باشد و منظور از آن سرعت تغییرات الزم در عالم انسانی و فرا انسانی جهت پیشـبرد اهـداف   

هـا بـا لـزوم ایجـاد     دادهاي االهی در مسیر ظهور باشد و اینامور دولت آرمانی یا اشاره به ام
حـدیث  . ها یا جامعه جهت پذیرش حکومت امام عدل منافـات نـدارد  تغییراتی در درون انسان

دهـی آن بـا   ها به مقوله ظهـور و مشـابهت   سوم نیز ظاهراً به معناي عدم توجه عموم انسان
.شوندندارند و به یکباره با آن مواجه میبرپایی قیامت است که بسیاري مردم توجهی بدان

ها در امـر ظهـور اخـتالف نظـر     اگرچه علماي شیعه در مورد مقدار تأثیر و نقش انسان. 2
؛ ظاهراً اصل نقش انسان در ایـن فرآینـد، بـا عنایـت بـه      )84-72ص: 1392سلیمیان، (دارند 

در مـورد چگـونگی تغییـر    و نیز سـنت االهـی   1صراحت آیات و روایات در مورد اختیار انسان
و 410ص: 1387مطهـري،  (ناپذیر است ؛ با توجه به مبانی کالمی شیعی امري خدشه2جوامع

). 130ص: 1387موسوي گیالنی، 
ها در فرآینـد ظهـور   با توجه به دو موضوع مذکور، ادعاي اعتقاد شیعه به عدم نقش انسان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛نـاراً للظَّـالمینَ أَعتَـدنا إِنَّافَلْیکْفُرْشاءمنْوفَلْیؤْمنْاءشفَمنْربکُممنْالْحقُّقُلِواز جمله این آیه . 1
).29: کهف(

2 .لىها عمۀً أَنْعمعراً نغَیم کی لَم بِأَنَّ اللَّه کذلهِمرُوا ما بِأَنْفُسغَیتَّى یمٍ حقَو)یـا ؛)53:انفالِإ  نَّ اللَّـه
).11:رعد(ما بِقَومٍ حتَّى یغَیرُوا ما بِأَنْفُسهِمال یغَیرُ
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.دلیل بوده و پذیرفتنی نیستادعایی بیامام عصر

برداشت ناصحیح از انتظار شیعی)ج
وي که . نیز مطالبی بیان کرده که خالی از اشکال نیست»انتظار شیعی«کوك در توصیف 

صبر مؤمنان جهت فرارسیدن موعد اجراي خواست االهی در ظهور امام مهدي«انتظار را 
دارد؛ چراکـه  ؛ ظاهراً برداشتی منفعالنه از روایات انتظار)Cook, 2005: p226(کند معنا می

سازي را مخـالف روایـات   نقش انسانی را عمالً در این رخداد نفی و تالش فعاالنه براي زمینه
برايشیعهامامانکهاستآنکوكمنظوردر این زمینه باید گفت، اگر. کندشیعی قلمداد می

برخـی جـه نتیسوداگرانه یـا بـدموقع و بـی   هايقیامازشیعیانرويدنبالهجلوگیريِوکنترل
ایـن مالحظـاتی بابتوانشایدفرمودند؛میبیانانتظارزمینهدراحادیثیمدعیان یا جاهالن؛

شـیعیان هـاي دلکـردن آرام،او از اقـدام ائمـه  منظـور اگرهمچنین. پذیرفترامسئله
انتظـار، واشـتیاق اینتادارندراحقدولتاستقراردوراندرحضورآرزويکهاستمشتاقی

نویسـنده ایـن تلقـی ظـاهراً ولـی .اسـت قبولموردکوكکالمگذاري شود؛و هدفجیدتم
هایی از شـیعیان شـباهت بسـیاري دارد کـه از احادیـث انتظـار،       بوده و به تلقی گروهمتفاوت

جا که پاسـخ چنـین دیـدگاهی از زبـان     از آن. کنندعملی را برداشت میایستایی، سکون و بی
پردازیم و خواننده گرامی را به آن منـابع  ده شده، به این موضوع نمیعالمان شیعی بسیاري دا

1.دهیمارجاع می

وي اعتقاد دارد تشکیالت . مربوط است»غیبت«نقد دیگر کالم کوك، به انتظار در دوران 
اند، بلکه با تمرکـز توجهـات   و مقامات مذهبی شیعه، موافق تشویق انتظارات آخرالزمانی نبوده

گیري این ، مراقب عدم اوج»آینده نزدیک«به جاي »آینده دور«نۀ جامعه شیعی به خواهامنجی
خواهانه، تضعیف قدرت حوزه و مقامات مـذهبی  اند؛ چراکه تمایالت افراطی منجیآرزوها بوده
رسد کوك در ایـن موضـوع،   به نظر می). Cook, 2011(B): p101(شده است را باعث می

حوزه مذهبی تشیع، محافظ و مبلّغ راستین اندیشه مهدویت بوده؛ نگاهی وارونه داشته؛ چراکه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اهللا محمدمهدي آصفی، ترجمه تقی متقی، انتشارات ، نوشته آیت»انتظار پویا«از جمله کتاب گرانقدر .  1
جهـانى حکومـت «در کتـاب  » فصـل انتظـار  «و یـا  1384تهـران،  بنیاد حضرت مهـدي موعـود  

.1384شیرازي، نسل جوان، قم، اهللا مکارمنوشته آیتمهدى
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قرن پس از وقـوع غیبـت، توسـط    12هاي گرانقدري است که در طول شاهد این ادعا، کتاب
نگاه دقیـق بـه تـاریخ دوران غیبـت نشـان      . علماي شیعی در این موضوع نگاشته شده است

ه در جامعه کمرنگ شـده؛ زمینـه ظهـور و    دهد هرگاه به دالیلی نفوذ عالمان راستین شیعمی
بنـابراین،  . تبلیغ مدعیان و جریانات انحرافی همچون شیخیه، بابیه و بهائیه فراهم شده اسـت 

علماي شیعه در طول تاریخ غیبت، عالوه بر تبلیغ صحیح اندیشه مهدویت و زنده نگه داشتن 
نمودنـد و  ا از آن حراست میهها و سوء برداشتآن؛ همچون محافظانی بیدار در مقابل هجمه

با راهنمایی شیعیان در اجراي وظایف دوران غیبت، در صورت مهیا بودن شرایط پیرامـونی در  
داشتند که نمونه آشکار آن، انقالب اسالمی به رهبري سازي ظهور نیز گام بر میجهت زمینه
.بودامام خمینی

گیرينتیجه
گیـري از  شناخت منابع متقدم و شیوه بهرهدیوید کوك، به واسطه کسب تحصیالت الزم،

پژوهی و نیز آشنایی بـا  ها، تمرکز مطالعاتی و پژوهشی بر موضوعات خاص و عدم پراکندهآن
پژوه داراي جایگاه قابـل تـوجهی   تاریخ و فرق اسالمی؛ در میان نسل جدید مستشرقان اسالم

گرایانه اسـالم و تـالش او   جیگستردگی تحقیقات کوك در زمینه نگاه آخرالزمانی و من. است
براي درنظر گرفتن تمام جوانب و تعمیق نگاه و نیـز پوشـش دادن نگـاه معاصـر آخرالزمـانی      

هاي او، از جملـه منـابع مهـم در    هاي آن؛ باعث شده نوشتهمسلمانان، در عین توجه به ریشه
مستشـرقان  میان جوامع علمی غرب در این موضوع محسوب گردد؛ اگرچه او نیز مانند دیگـر 

موارد مذکور لزوم توجه به . هاي خود اشکاالت مهمی داردگیريدر توصیف، برداشت و نتیجه
گرایـی اسـالمی را از جانـب    ها و آراي دیوید کوك در زمینه نگاه آخرالزمانی و منجیپژوهش

ها در این نماید تا در صورت لزوم به اصالح اشتباهات و بدفهمیمحققان مسلمان ضروري می
.مسیر اقدام کنند
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