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 چکحده
جهله از ، «دّجال» الزوان با عنوان شرور در آخرفردی خروج در بین ووضوعات وربوط به وهدویت، 

که وورد توجه وحققان  است.  بوده پژوهان غربی  وسلهان و ههچنین اسالمووضوعاتی است 
که در وقاله  های انگلیسی الهعارف یکی از دایرة الهعارف ایرانیکا دایرة جال ای به وعرفی د زبان است 

الهعارف است. این پژوهش  رو بررسی و نقد تصویر دجال در این دایرة پرداخته است. هدف وقاله پیش
که عنوان شد،  در وقاله« حاود الگار»است. رویکرد  تحلیلی انجام شده  -به روش اسنادی و توصیفی ای 

از ونابت سنی و  ههچون استفادهاست، نکات وثبتی  دربردارنده است. این وقاله« پدیدار شناختی»
گون، های  شیعی، بیان و شرح دیدگاه دجال. اوا  دیدگاه عرفا و اندیشهندان وتأخر دربارهههچون گونا
 های او درباره رده و استداللاحتهاالت را بررسی نک ، هههشناسی دجال وثل واژهنویسنده در ووضوعاتی 

عدم توجه به  ،ونابت اهل سنتاز  است. استفاده صرفپذیرش یا رد یک احتهال قابل نقد و وناقشه 
توجهی وحققان عدم بررسی اسناد احادیث، تصور بی  از ووضوعات وطرح شده در احادیث، برخی

 از ووضوعات قابل نقد در این وقاله است. ووضوع دجال؛های ووجود در  اسالوی به حل تناقض
کلیدی:  وهدویتالهعارف ایرانیکا،  حاود الگار، دجال، دایرة واژگان 
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 . وقدوه1
آید. اعتقاد به ظهور وهدی  های اسالوی به شهار وی ترین آووزه ، یکی از وهن«وهدویت»

تأثیرات اجتهاعی، فرهنگی و سیاسی بسیاری در جواوت دارای  در آخرالزوان، ؟جع؟ووعود
گذشته تااسالوی است. به  جه وحققان اسالوی و کنون وورد توههین دلیل، این ووضوع از 

گرفته است. خروج   المههچنین اس  «دّجال» شرور در آخر الزوان با عنوانفردی پژوهان غربی قرار 
که وباحث وربوط به او با وباحث وربوط به  یکی از کند،  پیدا وی ونجی وسلهانانو ارتباطی 

گرفته است. در این  که در ویان وباحث وهدویت وورد توجه وحققان قرار  ووضوعاتی است 
 های  و آووزه در وعرفی وبانی ی خاصجایگاهبرخورداری از شرقان به دلیل تحقیقات وست ،ویان
که به زبان است. سزایی  هاههیت بدارای  ،وردم جهان بهاسالوی  انگلیسی در ویان آثار وتعددی 

ای دارند؛ زیرا اغلب  ها جایگاه ویژه الهعارف آوده است، دایرة درباره اسالم و تشیت به تحریر در
ها  غربی نوشته شده است و وقاالت آن شناس  و وحققان اسالماستادان  ها به وسیله آن  وقاالت

 با که ویالدی بیستن قرن اوایل ازگیرد.  دیگر قرار ویورجت بسیاری از تحقیقات پژوهشگران 
 دینی وعرفت از جهله حوزه ،ها حوزه ههه در رسانی اطالع اوکانات صنعت، و تکنولوژی پیشرفت

گون ادیان درباره پژوهش به وندان عالقه ها، نگاری تک ؛شد تر راهنف جهان در  قانت را گونا
بر این  شوند. آشنا دین هر جاوت ساختار و کاول جغرافیای با داشتند عالقه که چرا ؛ساخت نهی

  الهعارف ةدایر سوی به نگاری تک از را خود وسیر تدریج به دینی های تألی  و تحقیق اساس،
 در پژوهشگران وطالعات اصلی وأخذ و ورجت ها، الهعارفةدایر تدریج به و لذا داد تغییر نگاری
 (.B;=ص :BA=; زوانی،) شدند کشورها سراسر در علوم وختل  های رشته
 و یدین اتووضوع به که است زبان  انگلیسی های الهعارف یکی از دایرة الهعارف ایرانیکا دایرة
 وحققان توسط که است الهعارفی دایرة ترین وهن الهعارف دایرة اینی نیز پرداخته است. وذهب
نشانی  در الهعارف دایرة این وقاالت. است شده لی أت شناسی ایران حوزه در غربی عهدتا  
 ههکاری با ،ایرانیکا .است دسترس نیز در  «http://www.iranicaonline.org»اینترنتی
 ویراستاران، از گروهی و یارشاطر احسان ویراستاری سر با و نیویورک شهر در یابکله دانشگاه
این  وقاالت. تألی  شده است ایرانی، وطالعات زوینه در الهللی بین وشهور وحققان از وتشکل
 الهعارف دایرة اول چاپ. شوند و استقالل سیاسی بررسی وی اعتبار علهیونظر از  ،الهعارف دایرة
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گرفت  >CB; سال در  شد رونهایی @CC; سال در اثر این جیتالدی نسخه اولین وصورت 
(http://www.iranicaonline.org/pages/about .) الهعارف را  دایرةبعضی از وحققان، این

که به  شناسی وی ایران  نقطۀ عطفی در حوزه این برخورداری دلیل دانند و بر این باورند 
کیفیت وطلوب وقاالت، الهعارف  دایرة تألی  برای تواند  ویالهعارف وذکور  دایرةاز 
 (.Banuazizi, 1990: p. 370)باشد الگوی خوبی های وشابه  الهعارف دایرة

 و ورکزی آسیای قفقاز، خاورویانه، در ایرانی تهدن وطالعه به ،ایرانیکا الهعارف دایرةوقاالت 
 و اسالم ووضوع بهنیز  بسیاری وقاالت الهعارف دایرة این در. است هیافت اختصاص هند قاره شبه

« دجال». وقاله است گرفته قرار غربی پژوهشگران توجه وورد و یافته اختصاص اسالوی وطالعات
که با آووزه ،«حاود الگار» به قلن های وهدوی در اسالم و تشیت در ارتباط  یکی از وقاالتی است 
 .است

به روش اسنادی و  ،الهعارف هدف این پژوهش، بررسی و نقد تصویر دجال در این دایرة
که  تحلیلی است. وقاله پیش-توصیفی  دایرةدجال در رو به دنبال پاسخ به این سؤاالت است 

ی این وقاله شناس چه نقدهایی بر آن وارد است؟ ونبتچگونه وعرفی شده و  الهعارف ایرانیکا
 د؟وطابقت دارشیعه های وطرح شده در آن تا چه ویزان با باورهای  چگونه است؟ دیدگاه

کنون که دهد وی نشان ،غربی شناسان  اسالم های فعالیت و دجال وسئله پیشینه بر وروری  تا
 نوآوری رو، این از. است نشده انجامپژوهشی  باره این در ایرانیکا الهعارف دایرة دیدگاه درباره
 شود. وی وشخص وقاله این

که پس از وعرفی  دجال  هنویسنده، وحتوای وقالسیر بحث در این وقاله به این صورت است 
 گیرد. قرار ویو نقد از حیث ساختار و وحتوا وورد بررسی الهعارف ایرانیکا  دایرةدر 

 . وعرفی حاود الگار2
وتولد شد. وی از  انگلیسی - ای وسیحی و آوریکایی در خانواده، :<C;سال  حاود الگار در
ک هزبان در حوز  وحققان انگلیسی گروید.  وذهب شیعهه به دین اسالم و وطالعات اسالوی است 
وی تحصیالت خود را از سال  .(:?>: صBA=; )حسینی، دنیا وسلط است هاو به چند زبان زند

;C?C کرد و پس از یک سفر کهبریج آغاز  کشورهای اسالوی ههچون برخی وهن به  در دانشگاه 
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کهبریج  ،?@C;ترکیه، ایران، افغانستان در سال  در شد و ووفق به دریافت ودرک دکترا از دانشگاه 
ادبیات عربی، فارسی و ترکی ه در زوینکرد. او را شروع تدریس  دپارتهان وطالعات شرق نزدیک

جهان و بر ها  شیعیان و صوفیان ایران و تأثیر آنه و به تحقیق درباراست  وطالعات فراوانیدارای 
کنون به زباناستوند قه بندیه عالحکووت نقشبر به خصوص  هایی چون آلهانی،  . آثار او تا

فارسی و روسی ترجهه شده است. وی ههچنین به دریافت دکترای افتخاری از دانشگاه تهران 
تاریخ وعاصر اسالوی    ترین واقعه (. الگار انقالب اسالوی ایران را وهنAlgar, 1965) دشووفق 
 ،و اندیشهندان وعاصر ایرانبرخی از پژوهشگران  آثارو ( Soage, 2005: p.428داند ) وی

سید برخی از آثار شهید وطهری، علی شریعتی و ؟حر؟، کتاب والیت فقیه اوام خهینی نههچو
کرده استطالقاوحهود  که تاو. او پژنی را به انگلیسی ترجهه  کار است   کنونهشگری توانا و پر 

 است. ونتشر شده الهعارف ایرانیکا دایرةبیش از صد وقاله از او در 
دین و ) «نقش روحانیت پیشرو در جنبش وشروطیت ایران»از جهله  ،وی تألیفاتبرخی از 

 و« ویرزا ولکن خان»، «ایران و انقالب اسالوی» (،دولت در ایران: نقش علها در دوره قاجار
 (.;?> ص :BA=;نی، )حسی به فارسی ترجهه شده است «شورش آقا خان وحالتی»

 لهوقا عرفی. و3

 پردازد. وی «دجال» واژه شناسی ریشه  و شناسی لغت  به ابتدا، «دجال»وربوط به  در وقاله الگار
که احادیث دجال در ونابت اسالوی بسیار زیاد و اغلب وتناقض  ؛اند او سپس با ذکر این نکته 

 ،دجالووضوع  وختل  ابعاد به او. کند بیان ویاحادیث  بر اساسرا شرایط قبل از ظهور دجال 
 وانند) وی فیزیکی های ویژگی خروج، وکان وجود خشکسالی در زوان خروج دجال، ههچون
اوان هستند  در دجال ورود از که هایی وکان و العاده خارق اعهالدادن  انجام ،(بودن تک چشن
ی کند. او به شرایط فرهنگی و اجتهاع اشاره وی (؟مهع؟اطهار  وکه و ودینه و بارگاه ائهه )از جهله

گون احتهاالت در اداوه،و زوان خروج دجال و یاران وی نیز اشاره   بیان دجال هویت را درباره گونا
 های برداشت دجال و درباره عرفا های دیدگاه وتعدد، های احتهال وجود دجالکند و نیز  وی

شیعه ل سنت و های اه دیدگاه هبا وقایس. الگار سازد ویوطرح  را وعاصران توسط انگارانه جریان
گربرد.  خود را به پایان وی هوقالزوینه،   در این  نظر اظهار و استدالل به ووارد از برخی در چه او ا
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 ووجود احادیث از توان نهی که است وعتقد کلی طور به؛ پردازد وی ها دیدگاه این درباره
  .کرد قطعی گیری نتیجه

 پردازین: این وقاله ویبه بررسی و نقد « وحتوایی»و « شکلی»در اداوه از دو جهت 

 . بررسی و نقد وقاله4

 و شکلی نقد ساختاری.  1 -4

کلی ،وطالب این وقاله به رغن بند نگارش یافته است.  B;در  ،«دجال»یعنی  ؛ذیل یک عنوان 
گانهابعاد وختل  ووضوع  بندی وطالب و بررسی دسته  بندی عدم عنوان ،در بندهای جدا
 آید. به شهار ویضع  این وقاله وجوه ارائه شده، یکی از وطالب 

سنده و شهاره جلد و صفحه ونبت که با ذکر نام نویاست وتنی   درون هارجاعات وقاله به شیو
کتاب بیان وی شناختی تهام ونابت ارجاعی در وتن، در پایان، ذیل عنوان   شود. وشخصات 

 فهرست ونابت ذکر شده است.
کافی  یسنده در آوانگارینو و شود وشاهده نهیاظ نگارشی غلط اوالیی از لحدر وقاله   ها دقت 

 «بن سفیت وحهد»به اشتباه  «وحهد بن شفیت بن وحهد بن صالح» نامدر یک وورد  اوا؛ داشته
(Moḥammad-Safīʿ) .بر اساس اصول آوانگاری  شکل صحیح آوانگاری آن ذکر شده است

 است.« Moḥammad-Šafīʿ» به صورت ،ایرانیکا
که  ،وقاله نگارشی اشتباهاتاز دیگر  کتاب در بخش ونابت، این است  لتصریح بها ا»سال چاپ 

کهذکر ق >:=; ،«تواتر فی نزول الهسیح کتاب شده  که چاپ  ،با وراجعه به اصل  وشخص شد 
که در قاهره ونتشر شده،  چهارم کتاب   است. ق وتعلق>:<;وصادف با م، >CB;به سال این 

 شناسی  نبعو. 4-2

به  ونبت Cاثر به زبان فرانسه،  <اثر به زبان عربی،  :;انگلیسی، به زبان اثر  Aحاضر از  هدر وقال
در ویان این ونابت، سهن هندی استفاده شده است.  ونبتبه زبان ترکی و یک ونبت فارسی، یک 

 در ویرایش اول و الهعارف اسالم دایرةدجال در  وقاالت است و تنها از دو وقاله ها بیش از کتاب
کتاب دوم بهره برده شده است. الگار  انگلیسی ادوارد  -عربی ناوه و لغت زبیدی تاج العروساز 
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کرده است. ا لین در وبحث واژهویلیام  صحیح  ،وتقدوانروایی  ز ویان آثارشناسی استفاده 
از آثار  هالدین و تهام النعه کهالاهل سنت و های  کتابترین  از وهن صحیح وسلنو  بخاری
گرفتهوقاله وذکور ر شیعی د که از جواوت ) بحاراالنوارکتاب از  ،در چند وورد .اند وورد استناد قرار 

کناستفاده شده است. ارجاع به ( شود حدیثی وتأخر شیعه وحسوب وی تر شناخته شده و  ونابت 
است. ههچنین  وقالهن های ای از دیگر ویژگی ،خاتون آبادی کش  الحقههچون  ،فرعی

  ز جهلهکه  ا کرده استهش خود توجه ودر پژ های عرفا عرفانی و تحلیلهای  کتابنویسنده به 
کتاب این ونابت وی کتاب  هوکی فتوحات، ورووزات، ورصاد العبادهای  توان به  کرد.  اشاره 
از  .نیز از ونابت این پژوهش است (از احادیث وهدویاست وعاصر، ای  که وجهوعه) ونتخب االثر
در این نیز  آیند، به شهار وی ونابت وعاصر شیعیجهله که از  ،ی و علی شریعتیرضا حکیهآثار وحهد
اسالم ایرانی و ونجی ، کهیت و عالئن آخرالزوان  سیطرههای  کتاب است.  استفاده شدهتحقیق 

کتاب ؛گرایی اسالوی که با رو از جهله  یکرد فلسفی و عرفانی نگارش های وستشرقان است 
کرده و وؤل  به آن اند یافته  است.  ها استناد 
گویای  کتاب وؤل  از بهره گون،  گونا های وختل  است. ههین  لط وی به زبانتسها و ونابت 

سراسر جهان اسالم و ههچنین های وختل  دانشهندان در  اور سبب غنای وقاله از دیدگاه
گفت، با در عین حال به شده است.وقاله ووضوع های وستشرقان  نظریه وجود  عنوان نقد باید 

کتب اربعهگستردگی ونابت وورد استفاده در این وقاله  شیعه توجهی نکرده است.  ، نویسنده به 
گرچه تعداد  کتب با توجه به اههیت  ؛ونابت انگشت شهارنداین  در وربوط به دجال  یثداحاا

 یافت. افزایش وی وقاله الگار و ارزش ها اعتبار آن حدیث ازدر صورت نقل  اربعه نزد شیعه،
که نسبت به آثاری ههچون  الغیبه نعهانی و هالغیبهای  کتاب و  ونتخب االثرشیخ طوسی 

کتاب شوند و از آثار وتقدم شیعه وحسوب وی بحاراالنوار اند؛  ها بوده از وصادر نقل روایت در این 
 .اند نیز وورد استفاده قرار نگرفته

 . نقد وحتوایی3 -4
که در اداوه به وجوه دارای  ایرانیکا الهعارف دایرةدجال در  وحتوای وقاله قوت و ضعفی است 

 پردازین: ها وی توضیح آن
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 . ارائه وطالب با نظن ونطقی1 -3 -4

 الگار در این وقاله .وطالب است  ، رعایت نظن ونطقی در ارائهالگار هقوت وقالوجوه یکی از 
وربوط  وباحث از ونطقی یسیرهای دجال در ونابت اسالوی،   ویژگیتوصی  ضهن  است کوشیده
گانه وطالب، سیر نعدم عنوابه رغن  ،بنابراین کند. ارائه دجالبه   هونطقی در ارائ یبندی جدا

گردیدهوطالب رعایت شده است.  است؛ به   این ووضوع سبب انسجام وطالب در این نوشتار 
که وخاطب پس از وطالعه این وقاله، به تصویر واضح و روشنی از دجال  گونه در ونابت اسالوی ای 
 یابد. وی دست 

 . رعایت اوانت و دقت در نقل وطالب از ونابع2 -3 -4
آید  الب در هر نوشتار، از اصول اولیه اخالقی در پژوهش به شهار ویدر نقل وط «رعایت اوانت»

که اشاره شد ی به این ووضوع وابسته است. ههانزیاد و اعتبار هر تحقیق تا اندازه در  ،گونه 
چه در وقاله ادعا است. اغلب آن  نبت برای بیان وطالب استفاده شدهو >=حاضر از  نوشتار
 .باشد حداقل یک ونبت وستند ویبه  ،است شده 
وطلب، هرگاه خود وستقیها  وطلبی را وشاهده نکرده،   ائهتر اوانت در ار او برای رعایت بیش 

کرده  کند استفاده وی« به نقل از»عبارت  در ارجاع از ،باشد  بلکه از دیگری نقل قول 
(Algar,2011.) 

که به زبان  ،نویسنده عالوه بر ارجاع به ونابت وختل  عربی در وتون گاه از عبارات اصلی 
کرده  ahl“به عنوان نهونه:  است.  ها را نیز آورده و آوانگاری آن  حدیثی و قرآنی آوده، استفاده 

al-lahw” و  “al-masīḥ al-dajjāl” عالوه بر استفاده از روش نقل قول غیر وستقین در .  او
گاه برخی از آیات قرآن و احادیث را به صورت نقل قو کهانک ذکر نقل وطالب،  ل وستقین عینا  در 

ت قرآن و ه سبب آشنایی بهتر وخاطب با اصطالحات اسالوی و آیاک عالوه بر آن کند. این اور وی
به که نتداری و دقت نویسنده در نقل وطالب است اواگویای  ؛شود احادیث در این ووضوع وی

 شد. تر خواننده به وقاله حاضر ونجر خواهد  شاعتهاد بی

گسترده به صورت وختصر و وفید . ارائه3 -3 -4  وطالب 
خصوص در ونابت اهل   ، بهتعداد بسیاری از روایات وربوط به آخرالزوان در احادیث اسالوی
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که برخی از وحققان این احادیث را در  تا آن ه است؛به ووضوع دجال اختصاص یافت سنت جا 
گردهای  کتاب کردهوستقلی  کتاب  آوری  به قلن حیدر  دجال آخرالزواناند )به عنوان نهونه 
وربوط به دجال، بسیاری از رئوس وطالب  ،کلهه :::=با حجهی حدود . وقاله وورد بحث کاول(

کشته شدنها، وکان خروج از جهله ویژگی  دررا ی وحققان ها ترین تحلیل و برخی از وهن ، نحوه 
گونهاین باره بیان  که خواننده با وطالعه آن، وی  کرده است؛ به  تواند با وشهورترین احادیث  ای 

 دجال در ونابت اسالوی آشنایی یابد.

 . استفاده از ونابع شیعی4 -3 -4
  زبان درباره  های انگلیسی الهعارف های دایرة در تألی  ودخلعدم استفاده از ونابت شیعی 

در پژوهش  ، ههواره انتقادهای بسیاری را از جانب وسلهانان برانگیخته است.وسلهاناناسالم و 
کتاب که از اهل وورد بحث، تعداد  تر است.  است، از آثار شیعی بیش سنت استفاده شده  هایی 

های  کتابترین  از وهناست. برخی  عیان نیز در پژوهش خود بهره برده نویسنده از آثار شی
که در این وقاله وورد استن  ،کهال الدین و تهام النعهة، عبارتند از: اند  گرفته  اد وؤل  قرارشیعیان 

استفاده از ونابت شیعی، در تحقیق حاضر یکی از وجوه تهایز  ،بنابراین. ونتخب االثر و بحاراالنوار
 ان است.های وستشرق ری از پژوهشبسیا نسبت بهقوت آن وجوه و 

کر دیدگاه عرفا درباره5 -3 -4  دجال  . ذ

نیز توجه  الدج  درباره وسلهان وتفکران ههچنین و عرفا اتینظر و آرا بیان به وقالهاین  در
 دجال  درباره رازی الدین نجن و عربی ابن چون بزرگی عرفای آرای بیان بهنویسنده . است شده 
  :گوید وی باره این در و است  کرده اشاره

 قرآن در که دانند وی کسانی ههان ها را دجال وجهوعه او وکتب پیروان و عربی ابن
 وقابل که هستند شیاطین از گروهی شیطان، اولیای .اند ناویده شده «الشیطان اولیاء»

 بحث الحکن فصوص در عربی ابن که پیاوبری A> وقابل حتی یا قدیسان از جهعی
کلی صوفیان، .گیرند وی قرار کند،  وی  تقدس دروغین ودعیان شیطانِی  های حیله به طور 
 او .اند کرده بندی دسته دهد، وی انجام دجال که دروغینی وعجزات اساس بر را

 کند الکرین رازی در این باره اشاره وی و عبدسهنانی   های عالءالدوله دیدگاهبه  ههچنین
(Algar, 2011) . 
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که قتحقیترین توجه پژوهشگران در  بیش به احادیث و  ،دجال انجام شده استدرباره اتی 
که در این باره در ونابت حدیثی وعطوف روایاتی  کن  ذکر شدهاست  تر تحقیقی را در این  است. 
که به دیدگاه ضوع ویوو کرد  بنابراین، توجه های عرفا در این زوینه پرداخته باشد.  توان والحظه 

. استفاده از آید ی از وجوه قوت وقاله وورد بحث به شهار ویبه دیدگاه عرفا در این ووضوع، یک
گویای عالقه نویسنده  البته  است.و تسلط وی بر این وقوله  به وباحث عرفان اسالوی این ونابت 

ها را نقل  در برخی ووارد، الگار به خود آثار عرفانی وراجعه نکرده و از ونابت دیگر، نظریات آن
 کند. وی
 شاید بتوانکنند،  که عرفا از ووضوع دجال ارائه وی ه باطنی و ونحصر به فردیبا توجه به نگا 

که رازی در این باره های نهادگرایانه از دجال دان دیدگاه آنان را از اولین دیدگاه ست؛ چنان 
 گوید: وی

است و از هرچه در عالن وعنا جهله عکس عالن  ،که هرچه در عالن صورت هست  و بدان
یسی در تو روح نهوداری از آن در انسان هست. پس نهودار ع ،هستوعنا صورت و 

گفت:  گفت:  و تو« فخنا فیه ون روحنافن»توست. او را  َُزًحٓ<را  َِوي  َِ ت  َف  ة ُ خ  ف َ َث    ً <. 
کند. عیسی وادر داشت و  او را به جای پدر بود، روح را وادر  ،«نفخه»عیسی ورده زنده 
کلهه است و  ست و روح علوی، علوی ،عناصر است و نفخه به جای پدر. عیسی عیسی 

که:  کلهه  وسَزت  ى<روح 
َا  لب دارد و نهودار دجال، . عیسی خری داشت روح هن خر قا>وي 
بین است و به  ل یک چشن است نفس تو یک چشن دنیادجا ،ستتو  در تو نفس اواره
کور است... )رازی، ب چشن آخرت  (. ;<;-:<;: ص>?=;ین 

شود. او  دیده وی ههچون الهیجی ،عرفای دیگریدر آثار  ،ه دجالهای نهادگرایانه بتفسیر
گهراه  بودن چشن باطنی و وعنوی دجال وی نابینانشانه دجال را  اعور بودن که وردم را  داند 

کتاب CC; ص: >;=;)اسیری الهیجی،  کند وی دجال ههان نفس  ،اسرار الهعارف(. ههچنین در 
که با ظهو حیوانی وعرفی شده کاول ونقلب و ولکوتیر اناست  )صفی علیشاه،  شود وی  سان 

 .(C@ص  ::@=;

 . بررسی واژه شناسی دجال4-3-6
 عالئن از او حکووت که است یشرورفرد  اسالوی، احادیث در دجالوقاله وذکور، از نظر 
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 احتهاالت ،دجال هواژ شناسی ریشه بخش در ههچنین الگار. است  آوده شهار به رستاخیز
گون واژه وذکور.  بودن ایرانی و بودن عربی بودن، سریانی: از عبارتند که است،  کرده بیان را یگونا
 پردازین: ها وی و نقد هریک از این دیدگاهبه شرح  اداوهدر 

که بهالف(  است، احتهال  برخی از اندیشهندان غربی، وطرح شده   وسیله  یکی از احتهاالتی 
که در وقاله   سریانی بودن واژه این زوینه است. الگار در   نیز بازتاب یافتهوذکور دجال است، 

 در آن کاربرد عدم دلیل به حدودی تا که اند، دانسته سریانی هریش دارای را دجال واژه»گوید:  وی
از نقل این وطلب، به دالیل ضع  این  (. سزاوار بود الگار، پسAlgar, 2011« )است قرآن

کار نرفتنهای وتعددی وجود دار در زبان عربی واژه زیرانظریه بپردازد؛  که در قرآن به  . اند هد 
ک ،عالوه بر آن زیرا  ؛آن لغت نیست هرین به وعنای عربی بودن ریشکاربرد یک واژه در قرآن 

گفتنشو ه از زبانی به زبان دیگر وارد ویهای فراوانی ههوار لغت ار و نوشتار ولل وختل  به د و در 
کرین برخی از واژهک چنان ؛نیستوستثنا ز از این قاعده د. زبان عربی نینرو کار وی های  ه در قرآن 

و  ?@ص ،;ج تا: بی سیوطی،) أباریق و های ارائک هچون واژههکار رفته است،  بهغیر عربی 
@B) . 

که  شده،  ارجاع داده الهعارف اسالم دایرةدجال در  وقاله هبوطلب نقل شده، تنها  ،عالوه بر آن
به صراحت  ،الهعارف اسالم دایرة در دجال شود. ایبل در وقاله نهیوحسوب  دست اولونابت  از

 دیگر وسیحیهای  کتابو برخی  حواریون برای ؟ع؟از وواعظ عیسیترکیبی دجال را شخصیت 
 ؛نیاود پیاوبری هیچ :فروود کهرا  نبویحدیث  و (Abel, 1986: v. 2, p. 76- 77)داند  وی
 ،=ج ::><; طیالسی،و  C>?ص ،>ج :C?=; صدوق،) داد انذار دجال خطر از که آن وگر
 .است  گرفته نادیده ؛(B@<ص

های برخی از لغت شناسان عرب در این وورد، ههچون احتهال وشتق  الگار به دیدگاه ب(
َل »هایی چون   شدن واژه دجال از ریشه کرده  «ُدّجاَله» و «َدَجل» ،«َدّجَ تعدد این  است. الگار اشاره 

داند؛ اوا از نظر وی تناسب وعنایی  ها وی شناسی آن وعانی را سبب شک و تردید در صحت ریشه
 (.Algar, 2011ها با واژه دجال قابل والحظه است ) آن

که واژه دجال فاقد ریشهههچنین بر ا وقاله نویسنده (ج است و در این فارسی  ین باور است 
در حالی نکته این  (. Ibid« )ندارد شرور ههتای ایرانی دینی سنت در ونجی» گوید: زوینه وی
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که در ادیان ایران باستان ویگفته  که ونجیان در وطلب واره بر این هه شود  کید شده است  تأ
کرد و با ظهور  آخرین ونجی در این دین تسلط اهریهن نیز به پایان  ،برابر اهریهنان قیام خواهند 

که « اوشیدر»یکی از این ونجیان،  (.C;;ص: >C=;سیفی، ) خواهد رسید در « ضحاک»نام دارد، 
که سه سر و شش چشن دارد و انباشته از ویل به  زوان او خروج وی کند. وی اهریهنی است 

ر است و از نژاد ساوی است و یک ورد ستهگاست. در ادبیات پهلوی، وی نهونه تخریب 
 اژداهاک در پایان هزارهه ظهور ضحاک یا ک آورد. با توجه به آن به وجود وی های بد را آیین
، آخرین ونجی زرتشتیان، های پیش از ظهور سوشیانس واه است؛ در حقیقت او، از نشانه  یدراوش

ونجی ایرانی، عدم رقیب شرور برای  ،(. بنابراینA- >B<ص :;B=;شود )ابراهین،  وحسوب وی
کافیی دجال، دلی واژه های ایرانی برای نپذیرفتن ریشه  باشد. نهی ل 

که وهکن است ،دجال ، به رغن بررسی ابعاد وختل  واژهالگار  هدر واژ« ال» از ذکر این احتهال 
کرده ؛به وعنای خدا باشد کلهات حزقیال و دانیالدر « ال»دجال ههچون   است  صرف نظر 

 (.=CA: ص<B=;)دوانی، 
دادن  انجام ،«دجالال وسیح» به وی شهرتبر  دجال را ناویدن وسیح ضد علل نویسنده د(
 شدن کشته ههچنین و دهد وی انجام ؟ع؟عیسی حضرت ههچون وی که ای العاده خارق اعهال
 .(Algar, 2011داند ) وی وبتنی ؟ع؟وسیح حضرت دست به وی

گرچه  در اسرائیلیات نفوذ که باورند این بر پژوهشگران از دیگر برخیاست؛  تأول قابل علل این ا
 دجال شدن ولقب دلیل ،اسالوی جاوعه در االحبار کعب چون یهودیانی دشهنی و نبوی احادیث
 براین پژوهشگران، از دیگر بعضی ههچنین(. >=ص ::=<; کورانی،) است «الدجال وسیح» به

 «وسح» خدا وسیله به او چشهان از یکی که اند ناویده «الدجال وسیح» رو این از را دجال که باورند
 (.=A;ص :A><; قبانچی،) گردید «اعور» او و شد

کرده  شناسی واژهالگار در بخش  ،بنابراین گون را بررسی  گونا است؛ اوا برخی از  احتهاالت 
های  که از ذکر برخی از ریشه های وی در این باره قابل نقد است؛ ضهن این ها و استدالل تحلیل
کرده اح  است. تهالی این واژه صرف نظر 
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کید بر. 4-3-7  ها در تحلیلل سنت اههای  دیدگاه تأ
گرچه با توج ،حاود الگار اواویه و وطالعات فراوان در این  هوذهبی خویش به شیعگرایش ه به ا

سبت به سایر تری ن های ونصفانه و دیدگاه  یقات خود بهره بردهاز ونابت شیعی نیز در تحق ،زوینه
کرده تنها از ونابت  ،های خود ات و استداللعههچنان در برخی از ارجا ؛است  وستشرقان اتخاذ 
در ذیل به برخی از . است اشاره نکردههای علهای شیعه  آثار و دیدگاه به اهل سنت بهره برده و

 شود:  ها اشاره وی آن
که  الگارقاتل دجال:  الف( ، حضرت بر اساس اغلب احادیث اهل سنتبا اشاره به این وطلب 
درحقیقت این اولین » :نویسد زوینه وی  ن؛ در ایداد  به حکووت دجال پایان خواهد ؟ع؟یعیس
 (.Algar, 2011) «عیسی پس از بازگشت او به زوین خواهد بود هوظیف

بر بسیاری از احادیث، دجال  زیرا بنا ؛داند قابل قبول ویوورد در این را الگار احادیث اهل سنت 
گرفته است. او رقیب شرور عیسین« الضالله وسیح» که ههانند  ؟ع؟ام  نابینا و جزاوی عیسی است 

که بر اساس برخی از ونابت اهل سنت و  دهد. الگار ههچنین به این نکته اشاره وی را شفا وی کند 
کشته خواهد شد. او این عقیده را با  ؟جع؟ه ونابت شیعی، دجال به وسیله حضرت وهدیهه

کسی  ،نداند. بنابرای ویههاهنگ در ادبیات آخرالزوانی  ؟جع؟گرایانه وهدی نقش ونجی او 
که باید  شده  یعنی دجال، نجات دهد. او درباره راه حل ارائه  ،ها را از ظهور زشتیها  انساناست 
کشت هسنت دربار برخی از اهل  به وسیله کسی دجال را خواهد  که چه   گوید:  وی ؛این ووضوع 

یا  ؟جع؟]کشتن دجال به دست وهدی جهت این دوبرخی از ونابت سنی راه حلی برای 
که دجال را  است ؟ع؟یعیسکه در واقت این اند  کرده[ ارائه و پیشنهاد ؟ع؟سیعی

کار را از طرف وهدیکشت خواهد کهیت او انجام خواهد  ؟ع؟؛ اوا این   داد و تحت حا
(Ibid.)  

های علهای شیعه  سنت در این ووضوع صحیح است؛ اوا دیدگاه دیدگاه اهل  سخن الگار درباره
گرفته کتاب ا است.  را نادیده  اثر  ،«لتصریح بها تواتر فی نزول الهسیحا»و در این زوینه تنها به 

کشهیری کشهیروذهب ی حنفی از علها) وحهد انور شاه  حالی  در ،. اینکرده استاستناد  (در 
که علهای شیعه کرده ، نیزاهلل صدر آیت ، از جهلهاست   اهلل صدر آیتاند.  به این ووضوع اشاره 

کهباره در کسی دجال را به قتل ویچ این سوال  به صورت  ؟ع؟یعیس وعتقد است ؛رساند ه 
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کشته شدن دجال به وسیل یوستقین او را و که احکام  دلیل آن به ؟جع؟یوهدحضرت  هکشد و 
که وقتی  چنان ؛به ایشان نسبت داده شده است ؛شود فروانده صادر نهی هحکووتی جز به وسیل

کرد گفته وی که ش  به ،شود: اویر شهر را فتح   ههر به اور و دستور او و به وسیلوعنای آن است 
کشتن دجال را به حضرت بین این وطو لذا  .سپاهیانش فتح شده است که   ؟جع؟یوهدلب 

 (. @<;، ص= ج: >;<; )صدر،اختالفی وجود ندارد ، ؟ع؟یبدهین یا به حضرت عیس نسبت
گرایانه و ودرن از دجال: ب( که توسط سعید هانی دجال ج نظریه تفاسیر نهاد  و دجال اسالوی 

ند و ههچنین دیدگاه ک رک داللت ویوشود، و بر تفکر بلشویکی و وصطفی آتات نورسی بیان وی
که  وحهد اسد در تفسیر تکنولوژی به وعجزات دروغین دجال و دیدگاه  نهادگرایانه گنون  های رنه 

  دجال در وقاله بیان شده دربارهاز جهله تفاسیر  ؛داند دجال را نهاد دوران پس از واتریالیسن وی
گفته   در دجال با ؟جع؟یوهد ظهور که ارتباطی دلیل به که است باور این بر الگار است.پیش 
 تفسیر در شریعتی دیدگاه و است وحدود بسیار ایران در گرایانه نهاد تفاسیر ؛دارد شیعیان اعتقاد
 است نداشته شیعی وتفکرانبر آرای  چندانی تأثیر وارکوزه هربرت ساحتی تک انسان به دجال
(Algar, 2011). 

که عالوه بر شریعتی، ،این ههچون آیت اهلل برخی دیگر از وتفکران وعاصر شیعه  درحالی است 
گونه دربارصدر  گونه و   پرداخته احادیث دجال هبه تفاسیر روز  که بدون تفسیر روز  و بر این باورند 
این احادیث، تر  بیشیرا ز کرد؛ها ارائه  تفسیر صحیحی از آنتوان  ای از این احادیث نهی کنایه

کافر داللت داردو ند اخبار واحد گهراهی عدکه  بر صدور وعجزه از یک  شود و  ویبسیاری  هسبب 
آیت  ،اینبنابر (.=<@ص :>B=; صدر،)و قوانین صدور وعجزه در تضاد است  با ضوابط ،بنابراین

که دجا کبراحرکتی نهاد  ،لاهلل صدر بر این باور است  دن یعنی ته ،ضد اسالوی در دوران غیبت 
که با چهر کشاند ،خود هفریبند هجدید اروپایی است  ه و از زوان حضرت وردم جهان را به انحراف 

کنون ؟ع؟مآد بزرگی روی نداده است. وی شنیده شدن صدای دجال در شرق و  هچنین فتن تا
کوتاه ویای  های پیشرفته رب عالن را نهاد رسانهغ که در  خبار را به سراسر ترین زوان وهکن ا داند 

 (.<@@و  >@@، صههان)اند  داشتهرا از خدا و عالن باال دور ها  انسانکنند و  جهان وخابره وی
 سهبولیک را دجال احادیث در شده ذکر خصوصیات از اهلل وکارم شیرازی نیز بسیاری آیت
 زیرا ؛داند وی سازگار ،جهان وادی رهبران و ریبکارانف های ویژگی با را ها آن و کند وی تفسیر
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 و وعنوی چشن و نگرند وی زندگی وادی ابعاد به تنها نیز ها آن ؛دارد چشن یک دجال کهگونه  آن
 کنونی السیر سریت های ورکب نهاد را دجال االغ ههچنین. اند داده دست از را خویش انسانی
  (.:?;-?<;: ص<B=; شیرازی، وکارم) کنند وی طی را وسیری زوان، ترین کوتاه در که داند وی

ج . عدم توجه به برخی از 4-3-8  در احادیث وطالب وندر

گر چه به بسیاری از ویژگیالگار  هوقال ها و خصوصیات وربوط به دجال در ونابت شیعه و اهل  ا
 ]او به خداوند شر از[ ر؟ص؟پیاوب هاستعاذ است. بیان نکردهها را  برخی دیگر از آن؛ پرداختهسنت 

 :C?=;خطر دجال )صدوق، در وورد پیاوبران  هو انذار هه ؛(C;>ص ،>ج: @A=; ،)ابن طاووس
که در ونابت فریقین به آنها از جهله ویژگی ؛(C>?، ص>ج اوا  ؛استها پرداخته شده  یی است 

که  به آننویسنده وقاله  تنها در ونابت ها اشاره نکرده است. در این ویان به هیچ یک از احادیثی 
( و C:<ص ،:=ج: =:<;وجلسی، ) ههانند دجال در تابوتی در آتش ؛شیعی نقل شده است

: C:<; حر عاولی،و  <B=، ص@ج: A:<; طوسی، ؛:?>ص ،=ج :=;<; )صدوق، دجال زراعت و
برپایی  یها نویسنده وقاله ظهور و خروج دجال را یکی از نشانه اشاره نشده است. ؛(==، صC;ج

که برخی تفاسیر نهاددر  ،این ؛(Algar, 2011است ) آوردهقیاوت به شهار  گرایانه از  حالی است 
ها، خروج دجال  با این دیدگاه وطابقت ندارد و در صورت صحیح بودن این دیدگاه ،دجال لهوسئ

ی ها آید؛ زیرا اغلب این تفاسیر حکووت به شهار وی ؟جع؟یهای ظهور حضرت وهد از نشانه
کنونی را ههان دجال وی وادی که (. ?A;: ص@B=;دانند )وکارم شیرازی،  گرای  گونه  ههان 
کرده استالگار  گاه تناقض ،در ویان احادیث دجال ،بیان   .شود دیده وی یهای اختالفات و 

کشته شدن دجال، بدون اقاو ،نویسنده در برخی از ووضوعات گونه دلیلی  هههچون وکان  هر 
در های نام برده شده  و دیگر وکان ؛(Algar, 2011) پرداخته است ی از احایثبرختنها به ذکر 
( را <@=: ص=><;حهاد،  و وصر )ابن (<=;: صCB=;ههچون بصره )ابن طاووس،  ،احادیث
کنند. برخی از  نکات وتفاوتی را بیان وی ،چشن دجال ههچنین احادیث درباره کرده است.ن ذکر
کور و  وی  را دارای دو چشن وعرفیاو  ،و بعضی دیگر دانند ها وی را تک چشن وی آن که یکی  کنند 

را او را نابینا و برخی چشن چپ دجال دیگری بینا است. ههچنین برخی از احادیث چشن راست 
(. با وجود این اختالفات، الگار در BA- ;:C: ص>C=;اند )روحی برندق و دیگران،  نابینا دانسته
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که بر وهسوح بودن چشن راست تنها به نقل وشخود، وقاله  و درخشان بودن چشن دجال هوری 
کرده است )؛ داللت دارداو چپ  گر هدف از  ،این ؛ و (Algar, 2011اشاره  که ا در حالی است 

گزارش  وعارضباید احادیث  دجال در ونابت اسالوی باشد،ه گزارشی دربار هارائ وقاله صرفا   نیز 
گر هدف آن است  ،دنهای اسالوی در این ووضوع بیان شو ن دیدگاهتری که صحیح شوند و ا

که دالیل  یضرور گردد. ترجیح هراست   یک، بیان 

 . تصور عدم حل تناقضات حدیثی درباره دجال 4-3-9
کید وی که اغلب احادیث دجال در ونابت اسالوی با یکدیگر در تناقض  الگار در این وقاله تا کند 

  گوید: زوینه ویهستند. او در این 
 نکتهوتناقض هستند.  اغلب و بسیار شیعی و سنی ونابت در دجال به وربوط احادیث
 انجامهیچ تالشی  ها آن بین ههاهنگی و سازگاری ایجاد برای که است این توجه قابل
 به ،؟جع؟وهدی ظهور با دجال ها آن دیدگاه از که شیعی نویسندگان حتی. است نشده
 (.Ibid) اند نپرداخته کار این به ؛دارد ارتباط ها، آن اعتقادی های وؤلفه از یکی عنوان

گرچه برر در ،این که ا احادیث دجال از حیث وتن، سند و داللت به  سی هههحالی است 
بعضی ابهاوات در این زوینه پاسخ برخی از وحققان در آثار خود به  ؛داردنیاز وستقل  یپژوهش
که احت داده هبر به عنوان ر ؟جع؟هاال  حضرت وهدیاند. آیت اهلل صدر با طرح این وسئله 

کشتن دجال فروان وی به تناقض  ،کند این فروان را اجرا وی ؟ع؟رت عیسیدهد و حض جهان، به 
کشتن دجال پاسخ   (.;=;-:=;: ص<B=;صدر، )دهد  ویظاهرِی ووجود ویان احادیث درباره 

ظهور، به برخی از  های هن بحث از ووضوعات وربوط به نشانهالدین طبسی در ض ههچنین نجن
کرده و وی ها را از پردازد و آن احادیث دجال وی کوشد احادیث جعلی و  جهت سند و وحتوا بررسی 

؛ خصوص احادیث وربوط به دجال است ، بهکه ونشأ تناقضات در احادیث وهدویرا نادرستی 
 (.@B- =A<=، ص>: جBB=;نهایان سازد )طبسی، 

آیت اهلل وکارم شیرازی در ارائه تفسیرهای نهادگرایانه و تالش عالهانی چون آیت اهلل صدر و 
کوشش پژوهشگران برای حل این  توان نهونه از احادیث دجال را ویانگارانه  جریان هایی از 

که ذکر وکاناین با بر ،تعارضات به شهار آورد. برخی دیگر از وحققان های وختل  برای  ورند 
دهنده تناقض در ویان احادیث نیست.   ین اور نشانها است و ا تعدد دجالگویای خروج دجال 
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گروه از وحققان که فروود: استناد وی ؟ص؟حدیثی از رسول خدابه  ،این  در اوت ون » کنند 
کذاب دجال که سخنانی وی ها و  که شها و اج هایی خواهند آود  از  ،پس .اید دادتان نشنیدهگویند 
  (.;?ص ،@ج :<:<;، )سیوطی «ها بپرهیزید آن

 های احادیث . عدم بررسی سندی و داللت4-3-11
که احتها ل ورود خطا و وحققان و پژوهشگران علوم دینی ههواره با وتونی در ارتباط هستند 

 ،های دینی های پژوهش بخشترین  وجود دارد. از این رو، یکی از وهنها  اشتباه و جعل در آن
کار با دقت بیشت. هر اندازه بررسی سندی و داللت آیات و احادیث اس گیرد این   ،تری انجام 

تری برخوردار خواهد بود. به شود و تحقیق از اعتبار باال تر وی وشخصوطالب درست از نادرست 
برخی از  زیرا ؛وورد توجه الگار در این وقاله نبوده است ،رسد بررسی سندی احادیث دجال نظر وی

: BB=;)طبسی،  و وحتوایی استدارای اشکاالت سندی  ،داریاحادیث ههچون حدیث تهین 
گرچه بررسی هههای نکرده است.  (؛ اوا نویسنده به این اشکاالت هیچ اشاره@?=-?<=ص  ا

که حداقل ؛ احادیث دجال از حیث سند و داللت نیازوند پژوهش وستقلی است ذکر این وطلب 
اد وخدوش تهین داری، دارای اسنحدیث برخی از احادیث وورد استفاده در این وقاله ههچون 

گاهی وخاطب ازاست؛   نهاید. این ووضوع، به نظر ضروری وی برای آ

 وطالب در ارائه . رویکرد وقاله5
وحقق  «رویکرد»شناسایی نوشتارهای وختل ، و نقد بررسی  در زوینهیکی از وباحث وهن 

یکی از وشهورترین  «شناسی پدیدار»است. در ویان رویکردهای وختل  در علوم اسالوی، 
یک  «توصی »آید. وحقق در این رویکرد به دنبال  دها در ویان وستشرقان به شهار ویکرروی

 آن: «تبیین»در وقام  ، نهپدیده است
شود و پدیدارهای دینی را باید  ، دین صرفا  به زبان خودش فهن ویشناسان از نظر پدیدار
که خود را در تجربه انسانبه ههان  دهند. از  نشان ویها از اور وقدس  صورتی شناخت 

آوردی نقادانه و ناظر به توصی  دقیق توأم با حس   نظر بلیکر پدیدار شناسی دین، روی
 (. ===ص: ?B=;، قراولکیفراورز ) «ههدلی نسبت به پدیدارهای دینی است

در  ،که به دنبال تبیین ووضوع دجال باشد در وقاله دجال، بیش از آنرسد الگار نیز  به نظر وی
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های دجال، وکان خروج،  است. او با استفاده از احادیث اسالوی به توصی  ویژگی پی توصی 
کشته شدن دجال و ههدلی با وتون  که الزوه او در این پژوهش، چنان.. پرداخته است. . وکان 

های  فرقههای  های خود دیدگاه کوشیده است در تحلیلدینی در رویکرد پدیدار شناسی است، 
کشتوختل  اسالوی را بیا کسی دجال را خواهد  که چه  کند. او در تحلیل این ووضوع  پس از  ،ن 
عیان را نیز در دیدگاه شی ،؟ع؟حضرت عیسی وسیله سنت وبتنی بر قتل دجال بهبیان دیدگاه اهل 
که عقیده .کند یک دلیلی ارائه وی و برای هراین زوینه بیان  وبنی اهل سنت  او بر این باور است 

کشته شدن دجال ب یب شرور حضرت زیرا او رق ؛قابل قبول است ؟ع؟حضرت وسیح ه وسیلهبر 
کشته شدن دجال به وسیله آید. او به شهار وی ؟ع؟عیسی را با  ؟جع؟حضرت وهدی ههچنین 

 ,Algar) داند وتناسب وی ؟جع؟وهن آخرالزوانی حضرت وهدینقش  باورهای شیعیان درباره

کوشیده است با استفاده از رویکرد پدیدار ش ،. بنابراین(2011 ناسانه به توصی  نویسنده 
 .دجال بپردازد ای ووجود دربارهه احادیث و دیدگاه

 گحری نتحجه. 6
 خواهین بود: زیر نتایج ، شاهددجال در ایرانیکا با بررسی و نقد وقاله

این رویکرد به بی  است.ی وبتنپدیدار شناسانه  رویکردالهعارف بر  دایرةدجال در این  . وعرفی;
کرده  کهک   است. طرفی این وقاله و توصی  ونصفانه تا حد زیادی 

بندی وطالب و  . وقاله از لحاظ ساختاری و شکلی وقبول اهل تحقیق است. البته عدم عنوان>
کتاب از اشکاالت آن در این زوینه است.  نوعی خطای آوانگاری و اشتباه در ذکر تاریخ چاپ یک 

کتاب نده از ونابت وختلفی به زبان. نویس= کرده است. او به  گون استفاده  گونا های  های 
های عرفا و ههچنین به برخی آثار دانشهندان وسلهان  حدیثی شیعه و اهل سنت، آثار و دیدگاه

کتب اربعه شیعه و آثار وتقدم شیعه در  کرده است. با وجود این، او از  وعاصر در این وقوله وراجعه 
 استفاده نکرده است. شیخ طوسی الغیبه نعهانی و هالغیب، از جهله این باره
 . وحتوای وقاله دجال بر اساس سیری ونظن و ونطقی ارائه شده است.<
 است. کرده  . الگار در نگارش این وقاله، با حفظ اوانت و دقت از ونابت وختل  استفاده ?
کن@ گرفت . در این وقاله به ابعاد  های عرفا  ه ووضوع دجال؛ ههچون دیدگاهتر وورد توجه قرار 
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 است. درباره دجال توجه شده 
A . کرده  شناسی واژهالگار در بخش گون را بیان  گونا است؛ اوا برخی از  دجال، احتهاالت 
های وی در این باره قابل نقد است؛ از جهله استدالل او درباره ریشه واژه  ها و استدالل تحلیل

 ال به ضد وسیح و وسیح الدجال.بودن دج دجال و علل وشهور
Bکرده است؛ در تحلیل ها و بیان  . هرچند نویسنده به برخی ونابت شیعی نیز وراجعه 
کید دارد و به دیدگاه دیدگاه های علهای  های دانشهندان وسلهان، بر آثار علهای اهل سنت تأ

 کند.  ای نهی شیعه، از جهله آیت اهلل صدر و آیت اهلل وکارم اشاره
C .تصور  و عدم بررسی اسناد احادیث از ووضوعات وطرح شده در احادیث، دم توجه به برخیع
از  وی در ووضوع دجال؛های ووجود در ونابت اسال توجهی وحققان اسالوی به حل تناقضبی 

که در این وقاله قابل تأول های قابل نقد وقاله وذکور به حساب  اند و از وؤلفه وواردی بود 
 آیند. وی
گرچه تصویر دجال در :; کاول نیست؛  الهعارف ایرانیکا دایرة. بنابراین،  وجوه ضعفی دارد و 

گسترده نویسنده از ونابت اسالوی و تالش برای رعایت بی طرفی در نقل احادیث، تصویر  استفاده 
 کند. نسبتا  جاوعی از دجال بر اساس ونابت اسالوی ارائه وی

و  دجال درباره عرفا دیدگاه به ،وستقلی های ژوهشپ در وحققان شود پیشنهاد وی. ;;
 بپردازند. شناسی احادیث وربوط به دجال ههچنین سند
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