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 چکیده
های مهم اسالمی همواره مورد پذیرش علمای اسالم بوده است؛ اما   به عنوان یکی از آموزه« مهدویت»

اند. بسترهای متعددی موجب  برخی به انکار مهدویت پرداخته، در میان اهل سنت، های اخیر  هدر سد
گسترش این رویکرد در اهل سنت شده کوشد   تحلیلی می-این مقاله با روش توصیفی اند.  پیدایش و 

کند. نتایج تحلیل داده  داده گردآوری  ها نشان   های الزم را از منابع اهل سنت و تألیفات منکران مهدویت 
کالمی« شناسی گونه»دهند  می کالمی»نقلی در سه دسته: -این بسترها با رویکرد  و « روایی»، «مبنایی 

 استدالل پردازش عدم، سنت اهل کالم در خالفت و امامت کالمی جایگاه دمشود. ع  انجام می« اجتماعی»
 جمله از منجی؛ برای بودن حجت جایگاه فقدان و سنت اهل در مهدویت اثبات بر کالمی-عقالنی

تواند ضمن ارائه تصویر   می، گونه شناسی و تحلیل این بسترها. هستند کالمی مبنایی بسترهای ترین  مهم
گیری رویکرد انکار مهدویت در اهل سنت؛ زمینه مناسبی برای نقد همه جانبه آن را   جامعی از فرایند شکل

کند.   فراهم 
کلیدی  مهدویت. انکار علل، مهدویت روایات، مهدویت شناسی آسیب، اهل سنت، انکار مهدویت: واژگان 
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 مقدمه
ها و مذاهب   فرقههمواره مورد پذیرش ، ترین معارف اسالمی  مهمبه عنوان یکی از « مهدویت»

و « اثبات»نسبت به اصل مهدویت دو رویکرد ، در میان اهل سنت بوده است. مختلم اسالمی
وجود دارد. رویکرد اثبات با پذیرش صحت روایات مهدویت معتقد است مقوله مهدویت « انکار»

رویکرد انکار مهدویت در میان ، در برابر این رویکرداما های اصیل اسالمی است؛   یکی از اندیشه
ای جعلی و ساختگی است و   معتقدند مهدویت آموزه، اهل سنت وجود دارد. حامیان این رویکرد

که 808ای ندارد. ابن خلدون)م در متون و منابع اسالمی ریشه کسی است  کتابق( اولین   در 
 ابن) مهدویت پرداخت اعتبار احادیثنقد  وویت به شکلی مدون و پیوسته به نقد مهد «مقدمه»

دیدگاه او مورد  .(168ص، 6ج: 1431، حسین الخضر و 539-514ص، 1ج: 1425، خلدون
کثر علمای اهل سنت همچنان به اصل مهدویت باور  پذیرش علمای اهل سنت قرار نگرفت و ا

ما در دو قرن اخیر عده مانند شیعه به مهدویت شخصی معتقدند؛ ا، ها دارند و حتی برخی از آن
تقویت دیدگاه ابن  در مسیربه انکار مهدویت پرداخته و اهل سنت  انگشت شماری از مؤلفان

، مصری امین احمد، محمدرشیدرضا اند؛ مانند صورت داده اقدامات مختلفی خلدون
  زیدآل بن عبداهلل، عاشور بن محمدطاهر، جوهری بن طنطاوی، احمدمراغی، سعدمحمدحسن

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

 که حدی تا دهد گسترش و تبیین پیش از بیش را خود اندیشه است مبانی توانسته مهدویت
 با، دونالدسن دوایت گلدزیهر و ایگناز، فلوتن فان، ر ت ت س دارم جیمز مانند، مستشرقان برخی از

 به معتقدان و داده قرار انکار مورد را مهدویت اندیشه، مهدویت منکران مطالب برخی به استناد
کردند گرایی خرافه به را مهدویت که است ضروری، رو  این از. متهم   گیری  شکل ساز زمینه عواملی 

شوند تا تصویری واضح از  تحلیل و بندی موضوع اند؛ در اهل سنت شده مهدویت انکار رویکرد
گیری این رویکرد بدست آید و برای محققان عرصه مهدویت  نقش بسترها و عوامل مؤثر بر شکل

 سازی شود. و نقد رویکرد انکار اصل مهدویت زمینه پژوهی به منظور بررسی
 انکار رویکرد پیدایش گونه شناسی بسترهای»ت: این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش اس

به استخراج ، تحلیلی –این نوشتار با روش توصیفی « سنت چگونه است؟ اهل در مهدویت اصل
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گونه شناسی آن کالمی»ها در سه دسته این بسترها از منابع اهل سنت و  ، «بسترهای مبنایی 
زمینه نقد دیدگاه منکران مهدویت  پردازد. در  می« بسترهای اجتماعی»و « بسترهای روایی»

کبرنژاد76-7: ص1413، تحقیقات مختلفی انجام شده است )ر.ک: حسینی جاللی : 1388، ؛ ا
، و عباد 590-433: ص1347، ؛ غماری342-201ص، 1: ج1415، ؛ عمیدی333-261ص
کنون در هیچ یک از پژوهش320-297تا: ص  بی گذشته  (؛ اما تا  های   زمینهبسترها و ، های 

گونه شناسی و تحلیل نشده است. نوآوری این  پیدایش رویکرد انکار مهدویت در اهل سنت 
شناسی بسترهای  گونه، رسالت اصلی این مقاله، رو  نوشتار پرداختن به مسئله مذکور است. از این

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

کند. از این به ، در این نوشتار، رو  منظور نقد و بررسی همه جانبه مدعیات منکران مهدویت فراهم 
ح شده از سوی منکران مهدویت نیست.  مجال پاسخگویی به شبهات و ادعاهای مطر

توانند دسته بندی شوند: بسترهای مبنایی   های مختلفی می  دویت از جنبهبسترهای انکار مه
 بسترهای روایی و بسترهای اجتماعی.، کالمی

کالمی  الف( بسترهای مبنایی 
کالم نزد اهل سنت که در برخی موارد ها و مبانی  دارای ویژگی، علم  با مبانی اندیشه ، یی است 

کالمی اهل سنتهای بسیاری دارد. د  کالمی شیعه تفاوت که ، ر میان مبانی  مطالبی وجود دارند 
کننده انکار مهدویت  کرده و به نحوی بسترهای تسهیل  زمینه را برای انکار اصل مهدویت فراهم 

که در ادامه به تبیین آن  به شمار می  پردازیم:  ها می  روند 

کالم اهل سنت1 کالمی امامت و خالفت در   . عدم جایگاه 
کالمی پیدایش رویکرد انکار مهدویت در اهل سنت یکی از بسترهای عدم جایگاه »، مبنایی 

کالم اهل سنت کالم در دیدگاه اهل سنت با « کالمی امامت و خالفت در علم  است. تعریم علم 
کالم را دفاع عقالنی از  کالم در دیدگاه امامیه متفاوت است. اهل سنت از طرفی علم  تعریم علم 

 اعتقادات زمره در را «امامت و خالفت» به مربوط مباحث، ز طرفی دیگردانند و ا  اعتقادات می
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است. این  فقه علم و دین فروع به مربوط امور از «خالفت»ها   در دیدگاه آن بلکه، دانند  نمی دینی
کالم اهل سنت  اختالف دیدگاه موجب شده است تا مباحث مربوط به امامت و خالفت در 

که شاخهجایگاهی نداشته باشد و در  ای از مباحث امامت و خالفت است   نتیجه مباحث مهدویت 
کتاب کالم و  ح نشود.  نیز در علم  کالمی اهل سنت مطر  های 

کالم نزد اهل سنت دارای ویژگی ق( 414های مختلفی است. ابوحیان توحیدی )م  تعریم علم 
کالم که مجموعه، معتقد است علم  با ، مباحث آن علم تفکر و تعقل در مورد اصول دین است 

عادل یا ظالم و همچنین با محوریت ، الزم و احتمالی، محوریت عقل و تعیین ممکن و محال
کالمی در حیطه عقل بشری و   اعتقاد به توحید شکل می گیرد. وی معتقد است برخی از مسائل 

ج از این حیطه کالمی خار رفت « وحی»اند و در این موارد حتمًا باید به سراغ  برخی دیگر از مسائل 
ق( 791(. سعد الدین تفتازانی )م194-191: ص1323، و مقتضای آن را پذیرفت )توحیدی
کالم می  گوید:  متکلم اشعری در تعریم علم 

 ةیالشرع بالقواعد العلم ة... أنهینیقیال األدلة عن ةینیالد بالعقائد العلم هو الکالم
کالم دةینیقیال أدلهتا من املکتسب ةیاالعتقاد علم به قواعد شرعی ، ر حقیقت؛ علم 

که از راه دلیل  65ص، 1ج: 1425، شود )الهیجی  های یقین آور حاصل می  اعتقادی است 
 (. 165-163ص، 1ج :1412، و تفتازانی

کالم در اهل سنت مالحظه می  تعریم و  7تا: ص  بی، شوند )ایجی های دیگری نیز در مورد علم 
کید بر   (؛ اما وجه مشترک همه آن239-238ص :1415، جمعی از نویسندگان ل »ها تأ استدال

که مورد تأیید نقل « عقلی ل عقلی  برای اثبات عقاید دینی و دفاع عقالنی از دین است؛ استدال
کالم نزد   (. از این31-30ص، 1ج :1996، بوده و در چارچوب قانون اسالم باشد )تهانوی رو علم 
یت دفاعی عقالنی و اشتمال بر نقد آرای مخالفان متکلمان متقدم و متأخر اهل سنت از حیث هو

کالم به 37-25: ص1378، اندیشه دینی مشترک است )قراملکی (. امامیه نیز در تعریم علم 
کرده گلپایگانی دفاع عقالنی از اعتقادات دینی اشاره  (؛ اّما وجه 32-29: ص1376، اند )ربانی 

که اهل سنت ج؛ اما « امامت»، تمایز میان اهل سنت و امامیه این است  کالم خار را از دایره علم 
کالم می که زیر شاخه امامت « مهدویت»دانند و   امامیه این مسئله را از جمله مسائل مهم علم  را 

کرده، است کالمی امامیه عنوان   اند.  نیز در زمره مباحث 
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 اهداف و مقاصد به چیز هر از پیش باید، سنت اهل میان در «امام» جایگاه شناخت برای
 و معروف به امر»، سنت و خالفت از منظر اهل امامت مقاصد و یکی از اهداف. کرد توجه امامت

تا:   بی، ةیمیت و ابن 349تا: ص  بی، ؛ ماوردی284: ص1421، است )ابویعلی «منکر از نهی
 و دین از حراست و حفظ: یابد  می معنا چارچوب همین در امام وظایم و تکالیم (.11-5ص

، 8: ج1325، ؛ جرجانی234ص، 5ج: 1412، مسلمانان )تفتازانی دنیای تدبیر و آن اجرای
 (.262ص، 28: ج1416، و ابن تیمیه 15تا: ص  بی، ؛ ماوردی22: ص1401، ؛ جوینی345ص

ح نیز جهاد ضهیفر، منکر از نهی و معروف به امر از جدا، دین برای اقامه  از که شود  می مطر
 در گیرد.  شکل می امامت و خالفت چارچوب در و است سنت اهل فقهی منظومه ارکان ترین  اصلی

 داخلی های  فتنه بروز از جلوگیری و «داراالسالم» تمامیت و جامعه امنیت از حمایت، مقوله همین
ح نیز  (. اهل27: ص1421، علیی ابو و 16ص تا:  بی، ی؛ ماورد21: ص1407، یشود )سبک  می مطر

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

که برخی از متکلمان در انتهای ، مباحث امامت کالم فاقد جایگاه است و معتقدند این  در علم 
کالمی خود بخشی را به مباحث امامت اختصاص   کتاب که، اند دادههای   فقط به این دلیل است 

کرده، چون اهل بدعت در بحث امامت ح  به ناچار در ، اند شبهاتی در مورد مسائل اعتقادی مطر
کتاب کالمیها  پایان برخی  ح شده است و این با فقهی بودن ، ی  امامت به صورت مختصر مطر

: 1412، ؛ تفتازانی363تا: ص  بی، یآمد ؛127: ص1424، یمباحث امامت منافاتی ندارد )غزال
، (. بنابراین667: ص1431، تلمسانی و ابن 474: ص1430، ؛ شهرستانی233-232ص، 5ج

سنت و عدم ارتباط آن با مسائل اعتقادی و  اهل مکال علم در خالفت و امامت کالمی جایگاه عدم
که انکار مهدویت  فرعی دانستن مباحث امامت و به تبع آن مباحث مهدویت؛ موجب شده است 

کم حاشیه برای منکران مهدویت باشد و سریع کم هزینه و  تر مورد پذیرش   امری آسان و بسیار 
گیرد؛ زیرا انکار چنین مسئله فرعی و  کالمی بسیار  جزیی از انکار مسئلهافراد قرار  ای اعتقادی _ 

کرده  آسان به عنوان نمونه عبداهلل بن  اند؛ تر است. برخی از منکران مهدویت به این نکته اشاره 
که بزرگان علم ظهور منجی آخرگوید:   آل محمود میزید الزمان از جمله مسائل کالمی نیست؛ چرا 

مباحث مربوط به مهدویت را در ، ه و ابن زیدون مالکیابن قدام، مانند ابوجعفر طحاوی، کالم
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کالمی خود ذکر نکرده  کتاب هیچ ، الزمانو انکار ظهور منجی آخرانکار مهدویت ، رو  اند. از این های 
کالمی را ندارد )آل محمود  (.16: ص1436، یک از تبعات منفی انکار مسائل 

ل عقالنی2  ویت در اهل سنتکالمی بر اثبات مهد-. عدم پردازش استدال
گیری رویکرد انکار مهدویت در اهل سنت  که موجب تسهیل روند شکل  یکی از بسترهایی 

ل»است؛  کتاب« های عقالنی و عقالیی برای اثبات مهدویت  عدم پردازش استدال هایی است   در 
ل عقلی در علوم اسالمی بسیار مهم اس ت که به مباحث مهدویت اشاره دارند. شیوه و روش استدال

ل عقلی و عقالیی را در ، و در حقیقت در پردازش هر مؤلفه از اندیشه اسالمی همواره باید استدال
کامل اثبات شود و شبهه گرفت تا آن مسئله به شکل  ای در مورد آن وجود نداشته باشد   نظر 

ح 36-31: ص1378، )قراملکی (. همچنین هرگاه شبهاتی در مورد یکی از مسائل دینی مطر
ن عقیده را مورد تردید قرار دهند؛ باید ضمن بررسی آن شبهات و ارائه پاسخ دقیق و قانع شوند و آ

کرد )کبری زاده، ها کننده به آن  (. 138-132: ص1405، از اعتقادات دینی دفاع 
ل و مباحث دارای «مهدویت» چند هر که به توجه با است؛ منطقی و عقلی های  استدال  این 

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

کم اهمیت جلوه دادن آن است. احمد دستاویز قابل توجهی  برای منکران مهدویت در زمینه 
که اعتقاد و باور به مهدویت در میان علمای ، در این مورد، امین مصری بر این دیدگاه است 

باور به مهدویت ضعیم است و دلیل ، امامیه بسیار قوی است؛ اما در میان علمای اهل سنت
و فقط تعدادی روایات ضعیم در این خصوص وجود چندانی برای مهدویت بیان نشده است 

(. همچنین عبداهلل بن زید آل محمود در این خصوص بر این 28-27: ص2012، دارند )امین
کید می که علمای اهل سنت  نکته تأ های دقیق علمی قرار نداده و   مهدویت را مورد بررسی، کند 

ل ط برخی احادیث ضعیم را با تساهل و بلکه فق، اند های قطعی برای آن اقامه نکرده  استدال
اند. این رویکرد نشان  تسامح پذیرفته و هیچ بررسی دقیقی در مورد این احادیث انجام نداده

که مهدویت نزد آنان امری ضعیم و سست بنیان است )آل محمود  می -37: ص1436، دهد 
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مهم اندیشه اسالمی های   (. علمای اهل سنت الزم بود مهدویت را به عنوان یکی از آموزه41
ح می های نقلی و عقلی مورد پردازش و بررسی   کردند و آن را مانند سایر مسائل دینی از جنبه  مطر

که با این مسئله مرتبط است و احادیث پیامبر؟لص؟ و امارات و  قرار می دادند و از آیات قرآنی 
 کردند.  مؤیدات عقلی در تبیین این مسئله استفاده می

 سنت اهل در منجی برای بودن حجت یگاهجا . فقدان3
کتاب، «ان االرض ال ختلو من حجة»روایات متعددی با مضمون  های حدیثی اهل سنت   در 

روایاتی با این مضامین را معتبر دانسته و در ، وجود دارند. بسیاری از علمای اهل سنت
کرده  های خود آن  کتاب گوید: امام علی؟ع؟ فرمودند:   الحفاظ می  اند. ذهبی در تذکرة ها را نقل 

(. ذهبی 15ص، 1: ج1419، )ذهبی« ناتهیلن ختلو األرض من قامئ هلل حبجة لئال تبطل حجج اهلل و ب»
، 6: ج1379، داند )عسقالنی  این روایت را معتبر و ابن حجر عسقالنی نیز آن را صحیح و معتبر می

 (.494ص
گونه روایات مورد پذیرش علمای اهل سنت قرا گرفتهاین  اند؛ اما در مورد تفسیر و تعیین  ر 

کثر علمای اهل سنت معتقدند ، ها مصداق آن دیدگاه اهل سنت با دیدگاه شیعه تفاوت دارد. ا
که با علم و دانش و ف  علمای دینی در هر دوره، در روایت مذکور« حجة»مقصود از  تاوای ای است 

، 8: ج1414، کنند )زرکشی  ها را به حق و حقیقت راهنمایی می  و آن خود مسلمانان را هدایت
، یو جوز 470ص، 10: ج1388، ؛ ابن قدامه131-130ص، 25: ج1416، تیمیه ؛ ابن240ص

ک(12ص، 6: ج1423 الزمان معتقد ه به اصل مهدویت و ظهور منجی آخر؛ اما علمای اهل سنت 
گونه روایات را با مهدویت مرتبط که  ندانسته و این امر یکی از مؤلفه هستند؛ این  هایی است 

کم  برای منکران اصل مهدویت شرایط مناسبی را به وجود آورده است تا انکار مهدویت آسان و 
کثر علمای اهل سنت گرچه ا تولد حضرت مهدی؟جع؟ و زنده بودن ایشان را ، هزینه باشد. 

بدانند؛  ؟جع؟این روایات را حضرت مهدیتوانند مانند شیعه مصداق   رو نمی  و از این  نپذیرفته
که اصل مهدویت را پذیرفته  الزمان باور و به ظهور منجی آخراما شایسته است علمای اهل سنت 

که تا پیش از ظهور حضرت مهدی، دارند کنند  گونه تفسیر  علما و ، ؟جع؟این روایات را این 
ّجت»مجتهدان مصداق  که مذکور در روایات باشند و در مورد د« حُّ کنند  وران پس از ظهور تصریح 
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خدا بر روی زمین حضرت مهدی خواهد بود و او حجت خدا بر « حجت»تنها ، پس از ظهور منجی
گر علمای   همه افراد است و همه انسان کنند. ا ها و همچنین علما و مجتهدان باید به او اقتدا 

کرده بو منکران مهدویت ، دنداهل سنت چنین دیدگاهی را در تبیین احادیث مذکور ارائه 
کنند.  نمی  توانستند به آسانی اصل مهدویت را انکار و دیدگاه خود را ترویج 

 ب( بسترهای روایی
تر بر بخش روایات مهدویت متمرکز   مباحث خود را بیش، منکران مهدویت در اهل سنت

در ذیل  ها  اند. چگونگی برخورد محدثان اهل سنت با روایات مهدویت و دسته بندی آن کرده
کتاب های   مباحث مربوط به معاد و قیامت و همچنین نقل نشدن روایات مهدویت در برخی 

ساز پیدایش رویکرد انکار مهدویت در  مانند صحیحین؛ از جمله عوامل زمینه، اصلی مهدویت
به تبیین بسترهای روایی پیدایش رویکرد انکار مهدویت در اهل ، اهل سنت است. در این بخش

 شود.  اخته میسنت پرد

کر احادیث مهدویت در صحیحین1  . عدم ذ
کرده  یکی از مهم که منکران مهدویت برای اثبات دیدگاه خود به آن تمسک  اند؛  ترین دالیلی 

همواره ، است. منکران مهدویت« عدم ذکر روایات مهدویت در صحیح بخاری و صحیح مسلم»
ترین  به عنوان یکی از مهم« صحیحین عدم ذکر روایات مهدویت در»در میان مطالب خود بر 

کید و آن را نشانه جعلی بودن روایات مهدویت در دیدگاه بخاری و  مؤیدات دیدگاه خود بر آن تأ
کرده، مسلم اند. این دلیل ابتدا توسط محمد  به عنوان برترین حدیث شناسان اهل سنت عنوان 

ح شد )رشید سایر منکران مهدویت آن را ، ( و پس از او416ص، 9: ج1367، رضا رشیدرضا مطر
، 3: ج1964، مبنی بر جعلی بودن مهدویت دانستند )امین، دلیل مناسبی برای ادعای خود

؛ 6: ص1436، محمود ؛ آل286: ص2000، ؛ جابری70-69: ص1373، حسن ؛237ص
؛ 239تا: ص  بی، ؛ ابوزهره123-122ص، 1: ج1436، عاشور ؛ ابن404: ص1411، منصور صبحی
 (.341ص، 2: ج1412، و سهیلی 187: ص1402، ؛ حسین478: ص1408، جبهان
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 سنت اهل حدیثی تبویب در مهدوی روایات استقالل . عدم2
 تبویب در مهدوی روایات استقالل عدم»یکی دیگر از بسترهای پیدایش رویکرد انکار مهدویت؛ 

است. « اشراط الساعة»و جای دادن روایات مهدویت در ضمن روایات « سنت اهل حدیثی
به این  میکر قرآن در بار كی الساعة اشراط ریاست. تعب ثییحد و قرآنی اصطالحی «الساعة اشراط»

وَنُیُ>َفَهْلُ :است رفته کار  صورت به ر  لا َُُْنظ  اَعَةُُإ  ْنُُالس 
َ
ت ُُأ

ْ
ْمُیَتأ َهاَُجاَءَُُفَقْدَُُبْغَتًةُُه  ْشراط 

َ
ن یُأ

َ
ْمَُُفأ ذاَُله  ُإ 

ْمُ ْكرَُجاَءْته  ْم<یذ  . است «عالمت» معناى به «َشَرط» جمع، لغت در «اشراط(. »18)محمد:  ه 
 آن تحقق به امرى وجود که است عاملی، شرط و است شرط همان، واژه نیا اصلی معناى

 تحقق عالمت، شرط تحقق که است نیا «عالمت» با «شرط» معناى وندیپ لیدل. دارد بستگی
: 1412، منوط است )راغب اصفهانی شرط تحقق آن به آمدنش وجود به که است امرى

 در «الساعه». شود  می اطالق روز ای و شب از اندکی فرصت و وقت به اصل در «الساعة» (.450ص
، 2: ج1367، شود )ابن اثیر  می برپا وقت آن در امتیق که شود  می زمانی اطالق به، قرآن اصطالح

، (. بنابراین352ص، 4ج :1412، و قرشی بنایی 169ص، 8: ج1414، ؛ ابن منظور422ص
 نشانه ها  آن تحقق شوند و  که پیش از قیامت انجام می است حوادثی مجموعه «الساعة اشراط»

 (.326ص، 18: ج1417، است )طباطبایی امتیق نزدیک بودن وقوع
 آور شگفت هایی  عالمت مختلفی ذکر شده است و این روایات از احادیث در «الساعه اشراط»
به  برخی دیگر ها به شرایط اجتماعی و روابط بشری آخرالزمان و  برخی از آن که دهند  می خبر

که در که در منابع   شد. برخی از عالمت خواهند واقع طبیعت عالم حوادثی مربوط هستند  هایی 
 های  چهره و است شده بافته موی از افزارشان پایکه  عبارتند از: لشکری، اند اهل سنت ذکر شده

 دیگر شهر به شهری از پیاپی سیرت نیک و خوب های  جنگند؛ آدم  می ها  عرب با و دارند خشنی
 جهل و داشت نخواهد رونقی کنند؛ علم  می مرگ آرزوی بال شدت از مردم کنند؛  می مهاجرت

کم  آنچنان زنان به نسبت مردان شمار نوشند؛  می شراب و کنند  می زنا آشکارا مردم شود؛  می حا
 خیزد  برمی شرق از آتشی داشت؛ خواهد وجود مرد یک تنها، زن هر پنجاه برابر در که شود  می کم
 همزمان خوابند  می چون و زند  می حرف مردم با آتش این کشاند و  می مغرب سمت به را مردم که
 و کند  می طلوع مغرب از بلعد؛ خورشید  می را او، کند پشت آن بر کس هر و خوابد  می آنان با

خ العرب رةیجز در خسوفی  بند از مأجوج و أجوجی کرد؛ و خروج خواهد ظهور دابة االرض دهد؛  می ر
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گردد؛ مسلمانان   می زیاد قتل و خیزند  بر ها  فتنه شوند؛  و جنایات فراوانی مرتکب می شوند  می رها
ابن و  379-374ص، 11: ج1403، شوند )صنعانی  کشند و مدعیان نبوت بسیار می  یکدیگر را می

 (.185ص، 5: ج1430، ماجه
 ییبرپا هاى   عالمت با مهدى؟جع؟ ظهور هاى   نشانه، سّنت اهل ییروا منابع از ارىیبس در

 دانسته امتینزدیک بودن ق نشانۀ، مشهورند «ظهور عالئم» به که ییها   نشانه و ختهیآم امتیق
، برخی از محققان معاصر .اند  کرده ادی امتیق هاى   نشانه از را مهدى؟جع؟ ظهور اصل اند و شده

که آم یکی از ، ظهور مباحث مرتبط با مهدویت و و الساعه اشراط ختگییبر این دیدگاهند 
که برخی از محققان و از جمله آن سنت در تدوین  محدثان اهل، ها  اشتباهات مهمی است 

کتاب ، 7: ج1393، ناند )ری شهری و دیگرا های حدیثی مرتکب آن شده  احادیث مهدویت در 
، و صادقی 380: ص1390، ؛ جمعی از نویسندگان25: ص1388، ؛ علیزاده429-427ص

که ظهور و سی؟ع؟یحضرت ع نزول، (. به عنوان نمونه93-91: ص1385  ظهور نشانۀ به دّجال 
کتاب بیش در، دارند شهرت مهدى؟جع؟  معرفی امتیق نشانۀ، سّنت اهل های حدیثی  تر 

 در، ظهور است هاى   که از نشانه را مغرب و مشرق در نییزم رفتن همچنین فرو .شوند می
، 11: ج1421، )شیبانی رفته است شمار به امتیق هاى  نشانه از، سّنت اهل های حدیثی  کتاب

گویای  خوبی به، الساعه اشراط ثیاحاد، آن کنار در و عالیم ظهور ثیاحاد (. مطالعه113ص
 ظهور به «الساعه»کلمۀ ، ثیاحاد برخی در .است گریکدی به اخبار دستۀ دو آن شباهت

 باز احادیث مهدویت و ظهور براى الساعه عنوان اشراط استفاده راه و شده لیتأو مهدى؟جع؟
 ییبرپا بودن زمان كینزد، مهدى ظهور زمان که کرده جادیا را تصور نیهمچنین ا .است شده

که 324-323: ص1419، است )قاری امتیق محمود آلوسی به این نکته اشاره (؛ تا جایی 
که مهدی  می کوتاه است؛ اما شیعه  نزدیک برپایی قیامت ظهور می، کند  کند و دوران ظهور بسیار 

، 13: ج1415، داند )آلوسی  چنین چیزی را نپذیرفته و دوران حکومت مهدی را بسیار طوالنی می
از عوامل آمیختگی روایات  یکی، خیتار انیپا با مهدى؟جع؟ امام (. همچنین ارتباط209ص

 با، خیتار درخشان انیپا که معتقدند، نیییآ و نید هر با انیآدم .مهدویت با اشراط الساعة است
 شده باعث ها تیذهن نیا .است امتیق با هم امیق انیپا و همراه است گستر عدالت منجی ظهور

 اشراط دانستن مرادف خاطر به و کرده تسامح معنا نقل در زین محّدثان ای انیاست برخی راو
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 و شهری باشند )ری برده کار در یک مبحث به را دو ظهور منجی؛ آن مهدویت و با الساعه
 انکار رویکرد گیری برای شکل را زمینه که بسترهایی از (. یکی429ص، 7ج :1393، دیگران

 های  کتاب در مهدویت احادیث کرده؛ ذکر آسان را آن گیری  شکل و ایجاد سنت اهل در مهدویت
 به، آن روایات و «الساعه اشراط» بحث. است «الساعة اشراط» مبحث ذیل در سنت اهل حدیثی
که به توجه با و است نگرفته قرار محققان دقت و بررسی مورد جدی صورت  روایات میان در این 
 بسیار ها  آن باور شاید که دارند وجود انگیز شگفت و عجیب مضامین با روایاتی، الساعه اشراط

 کم بسیار، مبحث این است تا شده موجب ها  آن از بسیاری ضعیم اسناد همچنین و باشد مشکل
 و رجالی دقیق های  بررسی مورد مهدویت آید؛ روایات حساب به فرعی بحثی و اهمیت کم و ارزش

 و است نشده پرداخته ها بدان سنت اهل کالمی اصلی مباحث در همچنین و نگرفته قرار حدیثی
که فراهم مهدویت منکران برای را زمینه امر همین  مشکلی هیچ بدون و به راحتی کرده است 

 متعرض کسی و را منکر شوند مهدویت اصل و دهند قرار تردید مورد را مهدویت ادله و روایات همه
، یکی از منکران مهدویت، توان به عبد اهلل بن زید آل محمود  به عنوان نمونه می .نشود ها  آن

کرد. وی می کثیر و سفارینی، مانند ابو داوود، گوید: بسیاری از محدثان  اشاره  احادیث ، ابن 
کنار احادیث مربوط به خروج یأجوج و مأجوج و احادیث  مهدویت را در ذیل اشراط الساعة و در 

کرده اند و هیچ یک از رجالیان و حدیث شناسان به بررسی صحت و   دجال و دابة االرض نقل 
که می ر این احادیث نپرداختهاعتبا گونه احادیث بر مبنای   ؛ چرا  مورد پذیرش « تساهل»دانند این 

گرفته کذب و اضافات و تحریم محدثان قرار  گونه احادیث وجود   اند و  های متعددی در این 
که این احادیث در مورد مسائل مورد ابتالی روزمره و احکام حالل و حرام  دارند و با توجه به این 

گر به بررسی این  نیستند؛ رجالیان و حدیث شناسان به بررسی این احادیث نپرداخته اند و ا
: 1436، شد )آل محمود  کذب و بی اساس بودن این روایات مشخص می، پرداختند  احادیث می

 (.   20-19ص

 مهدویت روایات اسناد . تضعیف3
کرد انکار مهدویت در اهل سنت؛ یکی از بسترهای روایی مهم و اساسی زمینه ساز پیدایش روی

کردن علمای اهل سنت به سهل   با عنوان، «تضعیم روایات مهدویت» های مختلم و متهم 
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که به صورت تفصیلی به تضعیم احادیث  کسی  انگاری در پذیرش و تدوین روایات است. اولین 
کرد که اصلی، مهدویت اقدام  ترین روایات مهدویت را از منابع   ابن خلدون است. او مدعی است 

کرده و  گردآوری  که از دیدگاه   اسناد همه آنبا بررسی اهل سنت  ها به این نتیجه رسیده است 
توان با این   روایات مهدویت شرایط و اعتبار الزم را برای پذیرفته شدن ندارد و نمی، اهل سنت

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

آورد و با وجود   (. ابن خلدون برای این ادعای خود شاهدی نمی514: ص1425، )ابن خلدون
کس 214ص، 1: ج1415، رخی از محققان معاصر )عمیدیوجوی نگارنده و نیز ب جست (؛ هیچ 

، پیش از ابن خلدون منکر صحت روایات مهدویت نشده است؛ هرچند عبداهلل بن زید آل محمود
که روایات مهدویت را ، یکی از منکران مهدیت کسی نیست  که ابن خلدون اولین  مدعی است 

کرده است؛ بلکه پیش از او کتاب، تضعیم  المنار »و ابن قیم جوزی در « االعتصام»، ششاطبی در 
کرده« میو الضع حیالصح یالمنیم ف : 1436، اند )آل محمود روایات مهدویت را تضعیم 

کتاب خود43و36ص کاماًل اشتباه است؛ زیرا شاطبی در  در ، (؛ اما این ادعای عبداهلل آل محمود 
به ، در چند مورد از ابن تومرتبلکه فقط ، مورد تضعیم روایات مهدویت هیچ سخنی نگفته است

که این  برد و افعال او و پیروانش را مورد نقد قرار می  نام می« مهدی مغربی»عنوان  به ، دهد 
(. ابن قیم جوزی نیز 95-84ص، 2: ج1429، تضعیم روایات مهدویت ارتباطی ندارد )شاطبی

کتابش کند و تعداد   ح میدر مورد روایات مهدویت بحث مفصلی مطر« المنار المنیم»، در 
که مهدی از نسل حسن   داند و تصریح می  بسیاری از روایات مهدویت را صحیح و معتبر می کند 

 (.155-141: ص1390، بن علی؟ع؟ است )جوزی
حادیث مربوط به ظهور مهدی در بیست و سه حدیث با بیست و هشت سند از ا، ابن خلدون

که این مقدار بخش بسیار   بررسی سندی قرار می الزمان را از منابع حدیثی اهل سنت موردآخر دهد 
که ابن خلدون  ناچیزی از انبوه احادیث مهدویت در منابع اهل سنت است. نکته مهم این است 

که به بررسی اسناد روایات مهدویت وارد شود که در  این نکته را متذکر می، پیش از این  گردد 
ح مقدم بر تعدیل است»با این عبارت:  ،قاعده معروفی وجود دارد، میان حدیث شناسان ؛ «جر

گر در مورد یک راوی ح قرار ، یعنی ا برخی او را عادل و ثقه بدانند و برخی دیگر او را مورد طعن و جر
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کرد و در نتیجه ح را بر تعدیل مقدم  که آن راوی در ، داده باشند؛ حتمًا باید جر همه روایاتی 
شوند. ابن خلدون معتقد است این قاعده در مورد   از درجه صحت ساقط می، سندشان وجود دارد

کتاب بر قبول   روایات صحیح بخاری و صحیح مسلم جاری نمی شود؛ زیرا در مورد روایات این دو 
کتاب   همه روایات صحیحین و عمل به آن ها اجماع وجود دارد و این اجماع مختص این دو 

کتاب . ابن خلدون در (514ص :1425، خلدون بنا)شود   های حدیثی را شامل نمی  است و سایر 
پردازد و در هر سندی به دنبال   فقط به بررسی سندی این روایات می، بررسی روایات مهدویت

گرفته باشد تا بتواند  یا راویانی، راوی ح قرار  که توسط برخی از علمای رجال مورد طعن و جر است 
ح بر تعدیل»بر اساس قاعده  کند و روایت مورد نظر را بی اعتبار آن راوی را تضع« تقدم جر یم 

کثر موارد که توسط اندکی از رجالیان به اتهام شیعه   راویانی را بررسی می، جلوه دهد. او در ا کند 
گرفته باشند و از این طریق ح قرار  ، همان)دهد   آن روایات را بی اعتبار جلوه می، بودن مورد جر

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

که ازمیان انبوه احادیث مهدویت ترین احادیث   اصلی، تنها هشت حدیث، است. او معتقد است 
گر جعلی بودن آن که ا سایر احادیث مهدویت نیز از درجه اعتبار ، ها اثبات شود  مهدویت هستند 

پردازد. او نیز در بررسی هر   سناد این هشت حدیث میاو به بررسی ا، شوند. بنابراین  ساقط می
ح و تعدیل او اختالف داشته باشند و برخی از   یی می سند به سراغ راوی که رجالیان در جر رود 

ح قرار داده باشند تا با استفاده از قاعده  ح بر تعدیل»رجالیان او را مورد جر آن راوی را « تقدم جر
کند تا آن روایت از اعت  .(120-118ص، 1ج :1436، عاشور ابن)بار ساقط شود تضعیم 

به بررسی دقیق احادیث مهدویت نپرداختند؛ ، های خود  بسیاری از منکران مهدویت در نوشته
که ابن خلدون احادیث مهدویت را به شکل  کرده و مدعی هستند  بلکه به ابن خلدون اعتماد 

کافی مورد نقد قرار داده و جعلی بودن آن ا را به اثبات رسانده است و هیچ حدیث ه  جامع و 
، 11: ج1425، ؛ طنطاوی69-57: ص2012، معتبری در مورد مهدویت وجود ندارد )رک: امین

؛ 456تا: ص  بی، ؛ بهّی 241: ص2011، ؛ الهوری134-133ص، 9: ج1365، ؛ مراغی13-12ص
-399: ص1411، و صبحی منصور 70-69ص :1373، ؛ حسن431ص، 2: ج1412، سهیلی

400.) 



 

 

38 

ال 
س

ستم
بی

ماره
/ ش

 71
ان 

مست
/ ز

139
9

 

کر که احمد محمد شا گونه  حدیث شناس برجسته اهل سنت نیز در مورد ابن خلدون ، همان 
ح و تعدیل اطالع چندانی نداشته و قاعده   می ح بر »گوید؛ او از علوم حدیث و مبانی جر تقّدم جر

(. علمای اهل سنت 493-492ص، 3: ج1416، را اشتباه متوجه شده است )شیبانی« تعدیل
ح بر تعدیل» معتقدند قاعده که آن ، مطلق نیست« تقدم جر بلکه شروط متعددی دارد و هر جا 

کرد )بازمول  می، شروط محرز شود در ، (. این216-215: ص1415، توان از این قاعده استفاده 
که ابن خلدون و ابن عاشور به آن کثر راویانی  که در مورد ا ها پرداختند؛ شروط الزم   حالی است 

ح بر تعدیل قاعده»برای اجرای  کری« تقدم جر -57: ص1398، وجود نداشته است )ر.ک: شا
67.) 

 اول و دوم قرن سیاسی های  جریان توسط جعل احادیث مهدویت . ادعای4
که زمینه پیدایش رویکرد انکار مهدویت را در اهل سنت به وجود آورده؛  یکی از بسترهای روایی 

یاسی قرون اولیه است. ابتدا رشیدرضا در های س  توسط جریان« ادعای جعل احادیث مهدویت»
کرده است )رشیدرضا  نوشته  رویکرد» با او (.403ص، 9: ج1367، های خود نکته مذکور را ادعا 

 دچار امیه بنی حکومت که است باور این بر و پردازد  می مهدویت بررسی به «نگری تاریخی
 خلفا سیره و پیامبر؟لص؟ سنت و قرآن معارف اساس بر کردن حکومت مسیر از و شد انحراف

 ترین مهم پیامبر؟لص؟ بیت اهل، هنگام این در. آورد روی سلطنت و استبداد به و گرفت فاصله
 افراد ترین  شایسته را خود ها  آن و کردند  می تحمل را ناراحتی و زجر ترین  بیش که بودند کسانی

 اهل طرفداران میان در، رو  این از. دانستند  می عدل برپایی و مسلمانان بر کردن حکومت برای
 امیه بنی و به ظلم کرد خواهد قیام بیت اهل از شخصی زودی به که آمد وجود به ای  عقیده، بیت

رشید رضا مدعی است بررسی  کرد. خواهد برپا اسالمی ممالک همه در را عدالت داد و خواهد پایان
که تمامی این روایات توسط ، روایات منقول از پیامبر؟لص؟ در مورد مهدویت گویای آن است 

کرده و به پیامبر؟لص؟ نسبت  شیعه نقل و شیعه در جهت اهداف سیاسی خود این روایات را جعل 
 (.108-107ص، 1: ج1426، داده است )همان

که امام حسین بن علی؟ع؟ به شهادت  مدعی است؛احمد امین مصری نیز  پس از این 
، رو  که این حوادث موجب ناامیدی پیروانشان شده است. از این رؤسای شیعه دریافتند، رسیدند
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که دور اندیش بودند که به زودی بنی امیه از ، برخی از بزرگان شیعه  به شیعیان بشارت دادند 
که از یک سو به   گردد. آن  رود و حکومت به شیعیان باز می  بین می گرفتند  ها راهبردی در پیش 

کنند و از سویی دیگر مخفیانه اعمالی را بهصورت مخفیانه مردم را به ت منظور  شیع دعوت 
کار به رئیسی نیاز  که این  تضعیم مرکز حکومت بنی امیه انجام دهند. بزرگان شیعه دریافتند 
گفتند  کردند و  کنند. به همین دلیل از معارف دینی استفاده  که همه شیعیان از او پیروی  دارد 

که امور را به خلیفه گرفتدست خوا ای  امام معصوم است. احمد امین مدعی است بزرگان ، هد 
کردند تا مردم منتظر  شیعه روایاتی را در مورد انتظار حکومت عدالت )الحکومة المنتظرة( جعل 

که مقصود از آن  به« المهدی»از لفظ ، حکومت شیعی باشند و در این روایات عنوان اسم رمزی 
گ، حکومت شیعی بود کردند؛ اما  روهی از شیعیان این روایات را به شکل دیگری به مردم استفاده 

نَتَظر»به « الحکومة المنتظرة»فهماندند و موضوع انتظار را از  کٌم مُّ تغییر دادند و لفظ « حا
برای حکومت شیعی بود و وجود خارجی نداشت؛ توسط عوام « اسم رمز»که فقط یک « المهدی»

که ظهور « شخصیت حقیقی»به عنوان یک  کنار میواقعی  کرد و ظلم را  زند؛ شناخته شد و   خواهد 
کردند تا او را شخصتی حقیقی و واقعی  روایات متعددی در مورد اوصاف و شخصیت مهدی جعل 

 (.242-241ص، 3: ج1964، جلوه دهند )امین
که احادیث مربوط به سفیانی توسط خالد بن یزید بن ، احمد امین همچنین معتقد است 

که حکومت از بیت معاویه معاویه و به تقلید  از شیعه جعل شده است. او مدعی است هنگامی 
ج شد و به دست مروان بن حکم و بنی مروان رسید؛ خالد بن یزید برای به دست آوردن  خار

که به زودی شخصی ظهور می کرد با این مضمون  که   حکومت به جعل روایاتی اقدام  کند 
دهد. او نام این   حکومت جدیدی تشکیل میکند و سپس   حکومت بنی مروان را ساقط می

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

که ظهور می  (.239-238ص، دهد )همان  ا شکست میجنگد و او ر  با سفیانی می، کند  هنگامی 

کردند شیعه برای خود  که مالحظه   دارد و« مهدی»او همچنین مدعی است بنی عباس هنگامی 
در صدد جعل روایاتی در برابر روایات شیعه و بنی مروان ، ددار« سفیانی»بنی امیه برای خود 

کید در مورد ظهور مهدی جع، برآمدند و روایات متعددی از پیامبر؟لص؟ ل و در این روایات تأ
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که مهدی از فرزندان عباس تمامی روایات منسوب ، است. بنابراین، عموی پیامبر؟لص؟، کردند 
گروه سیاسی و « بنی امیه»، «شیعه»یعنی ، به پیامبر؟لص؟ در موضوع مهدویت توسط این سه 

منکران  محمد عبداهلل عنان یکی دیگر از (.240-239ص، اند )همان جعل شده« بنی عباس»
 (.360-359: ص1417، پذیرد )عنان  همین دیدگاه را می، مهدویت

 پیروانش و سبأ بن عبداهلل توسط، مهدویت اندیشه که است عبداهلل بن زید آل محمود مدعی
 با و کردند جعل مهدویت مورد در بسیاری احادیث ها  آن شد. ترویج مسلمانان میان جعل و در

 و کردند  می جعل سندهایی روایات این برای بودند؛ شده فوت که عانیتاب و صحابه نام از استفاده
 جعل عراق در روایات این که هنگامی است دادند. وی مدعی  می نسبت پیامبر؟لص؟ به را ها  آن
 از نیز ها  آن و شد حکومت سردمداران نگرانی موجب رسید؛ امیه بنی حکومت گوش به و شد

کردند. او سفیانی خروج مورد در روایاتی و جعل استفاده شیعه با مقابله برای روش همین  را شروع 
 بن احمد، ماجه ابن، ترمذی مانند، اند کرده نقل را روایات این که بزرگانی همه که است معتقد
کم، حنبل  از تقلید و انگاری سهل و اشتباه دچار تیمیه ابن حتی و داوود ابو، نیشابوری حا

: 1436، اند )آل محمود صورت نداده را الزم بررسی احادیث این مورد شده و در خود پیشینیان
شده  اسالم وارد یهودیان از مهدویت اندیشه است نیز معتقد حسن محمد (. سعد22و7-4ص

 او. ببرند بین از را ستم و ظلم کنند و ظهور تا بودند الیاس و ایلیا منتظر نیز یهودیان که است؛ چرا
 (.49-48: ص1373، کرده است )حسن اسالم وارد را عقیده این سبأ بن عبداهلل که است مدعی

که اندیشه مهدویت از طریق قبایل یمنی و به خصوص قبیله  محمد عابد جابری مدعی است 
که قبیله « کنده» کوفه شده است؛ چرا  کند و « کنده»وارد  در انتظار قحطانی بودند تا ظهور 

دهد. جابری معتقد است عبداهلل بن سبأ در تلفیق این ها را از دست غاصبان نجات   سرزمین آن
آموزه یهودی با معارف اسالمی نقش بسیار مهمی داشته و با استفاده از روایات جعلی به ترویج 

گمان می  اندیشه مهدویت در بین مسلمانان پرداخته است. جابری می که   گوید: یهودیان  کنند 
کند.   گردد و زمین را پر از عدل و داد می  زمین برمیاخنوخ به آسمان رفته است و سرانجام به 

طالب؟ع؟ از پذیرش شهادت آن حضرت  بن ابی عبداهلل بن سبأ نیز پس از شهادت حضرت علی
گشت )جابری که ایشان زنده هستند و به زمین باز خواهند  کرد  -286: ص2000، امتناع و اعالم 

287.) 
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توان به تحقیقات برخی از محققان اهل   می، دویتگونه ادعاهای منکران مه  در پاسخ به این
کرد. بستوی احادیث مهدویت را بر اساس ، سنت مانند عبدالعلیم عبدالعظیم بستوی اشاره 

که چهل و  موازین رجالی و حدیثی اهل سنت مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است 
که از شش حدیث صحیح در میان احادیث نقل شده از پیامبر؟لص؟  در مورد مهدویت وجود دارند 

که شیعه گرایش به  این تعداد تنها یازده حدیث در اسنادشان راوی یا راویانی عنوان شده  اند یا به 
هیچ شخص شیعی و ، یعنی سی و پنج حدیث دیگر، تشّیع متهم هستند و در اسناد سایر احادیث

ا از راویان معتبر و موثق اهل سنت هستند ه  یهودی)تازه مسلمان( وجود ندارد و تمامی راویان آن
 به بعد(. 375: ص1420، ها مورد تأیید حدیث شناسان اهل سنت است )بستوی و روایت آن

 ج( بسترهای اجتماعی
 اخالل و ناامینی ایجاد و مسلمانان دادن فریب و مختلم های  دوره در مهدویت مدعیان ظهور

 و خرافی اعتقادات برخی رواج سلمان از یک سو؛ وم جوامع اجتماعی گسست و اجتماعی نظام در
 از اشتباه تفسیرهای و ها  برداشت سوء و مهدویت به معتقدان میان در آن با متناسب اعمال

 مقبولیت و توسعه برای اجتماعی مناسبی بستر از سویی دیگر؛ منتظران وظایم و مهدویت
های اجتماعی این رویکرد  در ادامه به بررسی زمینه .کرد فراهم مهدویت منکران دیدگاه

 پردازیم:  می

 های انحرافی و مدعیان مهدویت  . جریان1
گسترش و تقویت رویکرد انکار مهدویت در اهل سنت  که موجب  یکی از بسترهای اجتماعی 

که خود را مهدی « های انحرافی مهدویت و ظهور مدعیان دروغینی  پیدایش جریان»شده؛  است 
کرده و با پیروان خود به قیام و تشکیل حکومت اقدام می کردند. منکران   آخرالزمان معرفی 

کید می که تنها راه جلوگیری از این  مهدویت تأ انکار اصل مهدویت ، ها  گونه حوادث و آسیب  کنند 
کید می که مهدویت موجب فتنه  است. رشیدرضا بر این نکته تأ های متعددی در   کند 

های متعددی در   جنگ، ای اسالمی شده و قدرت طلبان با سوء استفاده از مهدویته  سرزمین
گمراهی انسان اند  های بسیاری شده  شرق و غرب مناطق اسالمی به راه انداخته و موجب فساد و 
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 (. 416ص، 9: ج1367، )رشیدرضا
کتاب خود های مختلفی   قیامها و   به فرقه« المهدی و المهدویة»، احمد امین مصری نیز در 

کرده و حکومت تشکیل دادند. او به حکومت  می که بر اساس اندیشه مهدویت قیام  ها و   پردازد 
سنوسیة و مهدی ، قادیانیه، بساسیری، حشاشون، قرامطه، موحدون، های فاطمیون  جنبش

کدام از آن کند و به تفصیل به بررسی ابعاد شکل  سودانی اشاره می پردازد. او از این   ها می  گیری هر 
های فراوان اندیشه مهدویت برای مسلمانان است   طریق _ به زعم خود _ به دنبال اثبات آسیب

یعنی انکار اصل مهدویت را به عنوان برترین راه حل برای ، تا بتواند راه حل پیشنهادی خود
گونه آسیب حسن نیز ابتدا  (. سعد محمد53-13: ص2012، ها به اثبات برساند )امین  پایان این 

داند. او   پردازد و آن را زیان بارترین جنش اسالمی می  به بررسی قیام ابن تومرت در مغرب می
باب و بهاء ، احمد قادیانی، مانند مهدی سودانی، سپس به بررسی برخی از مدعیان مهدویت

و بر جعلی بودن  داند  ها و انحرافات می  پردازد و اندیشه مهدویت را ریشه تمامی این جنبش  می
کید می (. همچنین عبداهلل بن زید آل 270-185: ص1373، کند )حسن  اندیشه مهدویت تأ

کلی در مورد عقاید و اعمال انسان این که عمل »گونه است:   محمود مدعی است قاعده  هنگامی 
که اعمال  معلوم می، انسان صالح و نیکو باشد که عقاید او صحیح هستند؛ اما هنگامی  ش شود 

که اندیشه و عقاید او باطل هستند.، اشتباه باشند که مشاهده   از این« گویای آن است  رو هنگامی 
هایی به بهانه اعتقاد به مهدویت انجام   ها و خونریزی  کنیم معتقدان به مهدویت چه جنگ  می

که این اعمال اشتباه آن است.  ها نشان دهنده باطل بودن اندیشه مهدویت  دادند باید بگوییم 
، قرامطه، مهدی سودانی، مانند ابن تومرت، ها  او سپس به بیان سرگذشت برخی از قیام

(. مراغی نیز در 50-47: ص1436، پردازد )آل محمود  حشاشین و جهیمان عتیبی می، فاطمیون
که توسط مدعیان   ها و خون ریزی  تفسیر خود به ضررهای اندیشه مهدویت و جنگ های بسیاری 

پردازد و مهدویت را یکی از مسائل بسیار فتنه انگیز و فساد آورد   جام شده است؛ میمهدویت ان
 (.134ص، 9: ج1365، داند )مراغی  برای مسلمانان می
که ، منکران مهدویت کنند  صرف وجود برخی انحرافات و برخی سوء به باید به این نکته توجه 

کرد و درواقعتوان نوعی اندیشه اصی  نمی، ها از مهدویت  استفاده وجود ، ل اسالمی را انکار 
ای ندارد. در طول تاریخ همواره  با انکار اصل مهدویت مالزمه، های انحرافی مهدویت  جریان
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توان   اند. به عنوان نمونه می های االهی دستخوش انحرافات و سو استفاده شده  برخی از اندیشه
ک به ظهور مدعیان نبوت و پیامبری کردهو همچنین افرادی  اشاره ، اند ه ادعای الوهیت و خدایی 

گرفته که اینان مورد پذیرش برخی افراد ساده لوح نیز قرار  گر ، اند. این کرد  که ا در حالی است 
در مورد نبوت و حتی وجود خدا نیز باید راه انکار را در ، سخنان منکران مهدویت صحیح باشد

که اف گرفت و منکر نبوت و وجود خدا شد؛ چرا  راد بسیاری از این دو اصل دینی سوء پیش 
توانند مورد سوء استفاده قرار بگیرند. در مقوله   اند و این دو اصل در آینده نیز می کرده   استفاده

که محققان اسالمی همه ابعاد ظهور منجی آخرالزمان را تا حد امکان ، مهدویت راه حل این است 
کنند و راه حقیقی از مدعیان دروغین مهدویت را  های تشخیص منجی  برای همگان روشن 

گزند چنین انحرافاتی در امان بماند. کنند تا جامعه اسالمی از   تبیین و تشریح 

 انتظار و باوری مهدیهای  آسیب و . ضعف2
، «انتظار مفهوم از نادرست و برداشت یومهد جوامع و ها  گروه از برخی های  آسیب و ضعم»

ساز پیدایش رویکرد انکار مهدویت است. منکران مهدویت   یکی از بسترهای اجتماعی زمینه
شود. رشیدرضا بر این   یت موجب ضعم و خمودگی جوامع مسلمان میومعتقدند اعتقاد به مهد

که تمامی   باور است با توجه به آنچه در مورد چگونگی ظهور مهدی بیان می شود؛ مبنی بر این 
ساس امداد غیبی و نیروهای آسمانی است؛ ها و فتوحات مهدی موعود برا  افعال و حرکت

که اعتقادشان این که   منتظران مهدی همواره دچار ضعم و سستی هستند؛ چرا  گونه است 
شمار است و با این نیروها   های خارق العاده و نیروهای غیبی بی  مهدی موعود دارای قدرت

که اندیشه   حکومت جهان را به دست می مهدویت موجب ضعم گیرد. رشیدرضا معتقد است 
اشاره  _به عنوان نمونه  _شود. وی به حکومت ایران   جامعه اسالمی از لحاظ نظامی و امنیتی می

که ضعم قدرت نظامی ایران نتیجه اعتقاد و باور به مهدویت است! رشید   می کند و مدعی است 
که مهدویت امری ساختگی و جعلی است   رضا از این مطالب خود نتیجه می و به مبانی گیرد 

که در اسالم هیچ که موجب   گاه اندیشه اصیل دین اسالم هیچ ارتباطی ندارد؛ چرا  ها و باورهایی 
گونه اندیشه، ضعم و سستی مسلمانان شود ها بر خالف اهداف متعالی   جایز شمرده نشده و این 

 (.108ص، 1: ج1426، دین اسالم است )رشیدرضا
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کند. او مدعی است   جوامع مهدی باور اشاره میبه ضعم ، طنطاوی نیز در تفسیر خود
که به مهدویت باور دارند که از قدرت و بالندگی اصلی ، مسلمانانی  مانند حیوانات خانگی هستند 

گوشه، خود دور شده و با ضعم و رخوت کنند و هیچ حرکت و خالقیتی از خود   ای زندگی می  در 
که باید مهدوی  نشان نمی کرد تا دهند. وی معتقد است  گذاشت و فراموش  کنار  کلی  ت را به 

کند و در این راه از خالقیت و استعدادهای درونی خود  جامعه اسالمی بتواند مسیر طبیعی را طی 
کند )طنطاوی  استفاده و آن (. مراغی نیز مدعی است 215ص، 16: ج1425، ها را شکوفا 

ینی خود را در مورد حفظ امت وظایم د، مسلمانان با پذیرفتن مسئله ظهور منجی آخرالزمان
که به  اسالمی و حکومت اسالمی و افزایش قدرت بازدارندگی در برابر دشمنان و سایر اموری 
ارتقای جوامع مسلمان مربوط است؛ به فراموشی سپرده و با امید به نزدیک بودن ظهور منجی 

کرده که به زودی با حوادث خارق العاده موعود خیال  الت حل و حکومت ای تمامی مشک  اند 
، 9: ج1365، شود )مراغی  همراه با عدالت اجتماعی در سرتاسر جهان برپا می، جهانی مسلمانان

 (.134ص
که مفهوم انتظار دارای ابعاد و عمق ، در پاسخ به منکران مهدویت کرد  باید به این نکته اشاره 

گذشت. در طول تاریخ  بسیاری است و نمی ها به سوء   ها و فرقه  گروه برخی، توان به سادگی از آن 
اند و  برداشت از مفهوم انتظار دچار شده و وظایم منتظران منجی موعود را به درستی درک نکرده

کج گروه  روی  این مسئله موجب برخی  کرده  ها و انحرافات شده است. برخی از این  گمان  اند  ها 
گوشه، که انتظار منجی موعود که  ادر حالی  ن و رخوت است!ای نشستن و سکو  به معنای در 

کامال اشتباه است. به تعبیر استاد مرتضی مطهری انتظار ج چنین برداشتی از انتظار   گونه دو فر
 و بازدارنده رانگر ویو که انتظارى و است و تعهدآور بخش  تحرك و سازنده که انتظارى: است

 موعود مهدى خییتار میعظ ورظه از برداشت نوع دو معلول انتظار نوع دو نیاست. ا کننده فلج
 انتظار»در . شود می ناشی خیتار تحوالت درباره نشیب نوع دو از، گونه برداشت دو نیا و است

 صرفاً  که است نیا، موعود مهدى انقالب و امیق و تیمهدو افراد از برخی برداشت، «رانگریو
 ها و کشی حق، ها  اختناق، ها  ضیتبع، ها  ظلم اشاعه و گسترش از فقط دارد و انفجارى تیماه

 تاز کهی باطل باشد و نداشته طرفداری چیه قتیحق و که حق شود و هنگامی می ناشی ها  یتباه
خ انفجار نیا شود؛ دانیم بر  .دیآ می رونیب نیآست از قتیحق نجات براى بیغ دست و دهد می ر
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در حکم ، اصالح هر رایز است؛ قبل از ظهور منجی مردود حرکت اصالحی هر، اساس این دیدگاه
که است و روشن ای نقطه  ظاهر منجی موعود، باشد روشنی نقطه اجتماع صحنه در تا هنگامی 

های   رو نباید هیچ حرکت و تالشی برای برپایی حکومت اسالمی و تقویت بنیان  از این. شود نمی
 مهدى ظهور، «هانتظار سازند»دفاعی و نظامی جوامع مسلمان انجام داد. اما براساس دیدگاه 

بر  حق اهل یینها روزىیپ به که باطل اهل با حق اهل مبارزه های  حلقه از است اى موعود حلقه
گرو آن است، سعادت نیا در فرد كی بودن میسه. شود می باطل منتهی  در عمالً  فرد آن که در 

 و شده داده صالح عمل و مانیا اهل به که است دىینو مظهر موعود مهدى باشد و حق اهل گروه
منتظران ظهور ، (. بنابراین58-54: ص1394، است )مطهری مانیا اهل یینها روزىیپ مظهر

الزمان باید برای برپایی عدالت و حکومت اسالمی و مبارزه با ظلم و ستم تالش و منجی آخر
کنند. متفکران بسیاری در میان  جامعه اسالمی را در برابر دشمنان اسالم تقویت و پشتیبانی 

پرداخته و به تالش برای مبارزه با ظلم و استبداد ، وامع مسلمان و باالخص در جوامع شیعیج
گام منظور به های مؤثری   اقامه امر به معروف و نهی از منکر و تشکیل حکومت اسالمی 

که این اقدامات شکل برداشته های اسالمی را باعث شده   های متعددی در سرزمین  گیری قیام اند 
کاظمی140-27: ص1367، ندو )آیینه -407تا: ص  بی، ؛ حسینی208-79: ص1380، پوران ؛ 

: 1383، آذر و ترکمنی 541-427ص، 3: ج1376، ؛ حسن73-53: ص1389، ؛ شریفی517
که   ( و حتی برخی از این قیام296-230ص گردیده است  ها به تشکیل حکومت اسالمی منجر 

جمهوری اسالمی ایران توسط مردم مسلمان ایران تشکیل حکومت ، نمونه بارز آن در دوره معاصر
: 1390، و باباپور 250-191: ص1391، ؛ عمید زنجانی148-33: ص1380، است )محمدی

انکار اصل ، های جوامع مهدی باور و منتظران ظهور  راه حل رفع آسیب، (. بنابراین120-51ص
وم و ابعاد مختلم انتظار بلکه ضروری است محققان و اندیشمندان اسالمی مفه، مهدویت نیست

کنند تا از این طریق روحیه ، و وظایم منتظران را با توجه به متون دینی برای مسلمانان تبیین 
گردد. ، امید مسلمانان افزایش یابد و حرکت رو به جلو جوامع مسلمان  روز به روز تسریع 

  



 

 

46 

ال 
س

ستم
بی

ماره
/ ش

 71
ان 

مست
/ ز

139
9

 

گیری  نتیجه 
که شکل، رو نتیجه مطالب پژوهه پیش انکار مهدویت در اهل سنت و گیری رویکرد  این 

های تسهیل   مقبولیت و ترویج آن توسط برخی از مسلمانان به دلیل وجود برخی بسترها و زمینه
 سنت؛ عدم اهل کالم در خالفت و امامت کالمی جایگاه کننده و شتاب دهنده بوده است. عدم

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

کردند. همچنین عدم  مهدوی روایات استقالل صحیحین؛ عدم در مهدویت احادیث ذکر آسان 
 قاعده تقدم»مهدویت با برداشت نادرست از  روایات اسناد سنت؛ تضعیم اهل حدیثی تبویب در

ح بر تعدیل اول و دوم؛ از  قرن سیاسی های  جریان توسط جعل احادیث مهدویت و ادعای« جر
که منکران مهدویت همواره برای اثبات مدعیات خود بر آن ها   جمله بسترهای روایی هستند 

کرده کید   های انحرافی و مدعیان مهدویت و ضعم  نظیر ظهور جریان، اند. بسترهای اجتماعی تأ
انتظار در برخی از جوامع مسلمان؛ دستاویز محکمی برای منکران  و باوری مهدی های  آسیب و

بوده منظور عاقالنه و مفید جلوه دادن رویکرد خود برای پیشرفت جوامع اسالمی  به، مهدویت
 . است

که   ارائه تصویری شفاف و روشن از زمینه، ترین هدف این نوشتار  مهم ها و بسترهایی است 
گونه شناسی این بسترها از  پیدایش رویکرد انکار مهدویت در اهل سنت شده موجب اند و نیز 

که رویکرد انکار مهدویت در  ها می  طریق دسته بندی و موضوع بندی آن باشد. با توجه به این 
گرفته و برخی از  اهل سنت در دوران معاصر مورد توجه برخی از روشنفکران جهان عرب قرار 

غ التحصیالن دانشگاه االزهر مصر نیز به این رویکرد تمایل نشان دادهاستادان و فا اند؛ ضروری  ر
گیری رویکرد  که محققان این عرصه ضمن شناخت دقیق و موشکافانه از بسترهای شکل  است 

های الزم در جهت نقد   انکار مهدویت در اهل سنت نسبت به تحقیقات و تولید پژوهش
گ  انگاره  های مؤثری بردارند.  امهای منکران مهدویت 
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