اثبات عقیده مهدویت از منظر اهل سنت و جماعت

سید محمد فیاض صادقیان تالشی
چکیده
در این مقاله پس از آشنایی با اسامی منکرین احادیث مهدي ،به آراء و نظراتشان پرداخته شده و به شبهات
اساسی که این منکرین به آنها متمسک شده و با استناد به آنها ،این عقیده اصیل را منکر گشتهاند ،جواب علمی و
مستند داده شده است .سپس با ذکر اسامی کسانی که به دروغ مدعی مهدویت شده و با سوءاستفاده از این عقیده،
افرادي را پیرو خود کرده و از قِبَل آنها به اموال و جایگاهی رسیدهاند ،میپردازد .عنوان این نکته میتواند دلیل بر
اصالت وجود این عقیده در بین مسلمانان باشد .در ادامه مقاله به بررسی و شرح نام بزرگانی می پردازد که از صدر
اسالم تاکنون ،از صحابه تا معاصرین ،روایت ،کتاب و یا سخنانی در جهت تأیید این عقیده داشتهاند و در نهایت با
عنوان این مطلب که عقیدۀ مهدویت ،تنها مخصوص دین اسالم نیست ،گامی دیگر در اثبات این عقیده برداشته
شده است.
کلید واژگان :مهدویت ،مدعیان ،منکریان ،شبهات ،اثبات عقیده

مقدمه
یکی از موضوعاتی که پیامبر(ص) موظف به تبلیغ آن از جانب خداوند متعال بین مردم بود ،توصیف رویدادهایی است
که از آن به امارات قیامت یا نشانههاي نزدیکی برپایی روز رستاخیز یاد میکنند تا که پیروانش توجه نموده و خود را
پیش از برپایی آن روز بزرگ آماده ساخته باشند؛ روزي که به فرمایش خداوند باري تعالی ،ایمان آوردن هیچ شخصی
که پیش از برپایی آن روز ،اگر ایمان نیاورده ،و یا این از ایمان خود سود و خیري کسب نکرده باشد ،به حال او فایده اي
نخواهد رساند.
یکی از مسایلی که از نشانههاي نزدیکی قیامت سخن میگوید ،احادیثی است که اشاره به خالفت رسیدن امیر صالحی
در زمان خروج دجال بشارت میدهد .در همان زمان نیز به امر خداوند ،حضرت عیسی(ع) براي کشتن دجال نزول
میکند؛ در حالی که خود را به عنوان مأموري الهی معرفی کرده و در صف و جماعت مسلمانان و پشت سر خلیفه وقت
مسلمانان نماز میخواند .آن خلیفه ،کسی غیر از مهدي موعود منتظر نیست؛ خلیفهاي که به مدد الهی توان جمع کردن
مسلمانان در زیر یک پرچم واحد را پیدا نموده و با قدرت اتحاد به جنگ با پلیدي و پلیدها میپردازد و زمین را که پیش
از ظهورش ،پر از ظلم و جور و پلیدي گشته از عدالت خود پر از عدل و مساوات خواهد نمود و ریشه پلیدي و پلیدها را
از بنیان بر خواهد کند.
زمانی که به کتابهاي سنت پیامبر(ص) برمیگردیم ،در آنها مجموعه زیادي از احادیث از مصادر مختلف مییابیم
که از دو شخص مختلفالهویه سخن میگویند که عبارتند از :دجال ،که مردي بدخواه و زشت است و ظهورش با فساد
و ضاللت همراه است؛ او مرتکب گناهها و جنایتهاي زیادي میشود .دیگري نیز مهدي ،مردي خیرخواه و مصلحی
است که در آخرالزمان ظهور کرده و عدالت و برابري را بین مردم رواج داده و به فتنه دجال پایان خواهد داد.
مسأله آمدن مهدي ،مسألهاي است که علماي گذشته و حال ،در آن اختالفاتی پیدا نمودهاند که علت آن نیز عدم وجود
نص قاطع و صریحی از قرآن و سنت است .منظور از سنت ،احادیثی متواتر و قاطعالثبوتی است که شکی در آن نباشد .بر
این اساس کسی که این مسأله را نپذیرد ،کافر نیست .این در حالی است که دهها نفر از بزرگان ائمه حدیث ،مورخین و
علما و رؤساي مذاهب از اهل سنت کتابهایی را در رابطه با این موضوع و یا متعلق به آن ،به رشته تحریر در آوردهاند.
این امر نشان دهنده حقیقت این عقیده بین مسلمانان است که آن روز خواهد رسید و آن مرد شریف ظهور و دنیا را از
ظلم و شرک و کفر و تاریکی نجات خواهد داد.
مباحث مربوط به مهدي ،با وجود اختالفاتی که در آن وجود داشته ،از سدههاي نخستین تاکنون مورد توجه بسیاري از
دانشمندان و نویسندگان برجسته مسلمان قرار گرفته و در این راستا آثار ارزشمند و نفیسی ارائه شده است .ولی متأسفانه
در رابطه با موضوع یاد شده با نگاه تحقیقی و تحلیلی در بین مسلمانان فارسیزبان ،به خصوص اهل سنت ایران زمین،
تحقیقات جامع و شایستهاي صورت نگرفته است .لذا این امر مرا بر آن داشت که کتابی با عنوان «مهدي ،آخرین خلیفه»

نوشته و تقدیم عالقمندان کتاب خدا و سنت نبوي کنم .پس از اینکه این کتاب ،بعد از سالها تحقیق و بررسی و
پیگیري ،به یاري خداي متعال و با همت دستاندرکاران دبیرخانه شوراي برنامهریزي ،به چاپ رسید ،بر آن شدم که
خالصهاي از این کتاب را در سه بخش با عنوان سه مقاله جداگانه ارائه کنم .در این راستا؛ مقاله اول را با عنوان «اثبات
عقیده مهدویت از منظر اهل سنت و جماعت» ،مقاله دوم با عنوان «اختالف مسلمانان در تعیین مهدي موعود» و مقاله سوم
را با عنوان «شناخت مهدویت از منظر اهل سنت و جماعت» تهیه دیدم ،که در شماره آینده این فصلنامه به چاپ خواهد
رسید .امیدوارم این مقاله که حاصل رنج و زحمت و صرف وقت زیاد براي این بنده حق تعالی بوده ،مفید خوانندگان
گرامی و حق جویان محترم ،قرار گیرد ،و زنگار احتمالی شک و شبهه و انکار را از اذهان و افکار آنها برداشته و دل آنان
را به وعده ظهور این موعود جهانی گرم نماید.
منکران مهدویت
این افراد شبهات گمراهکنندهاي را براي اثبات نظر واهی خود مطرح میکنند و این در حالی است که تجربه و دانش
کافی و الزم در علم حدیث و تشخیص صحیح و سقیم آن را ندارند و آنها را تأویل به شبهات عقلی و واهی خود
میکنند .آنان همه آنچه که در مورد مهدي وارد شده را تکذیب نموده و آن احادیث را ،خرافی و دروغ میپندارند.
برخی اوقات حتی به این نیز اکتفا نکرده ،بلکه به بسیاري از علماي سلف و خلف امت نیز توهین کرده و درباره محدثین
و فقهاي متقدم اظهارنظرهاي نابجا و آنان را به تقلید محض از یکدیگر متهم میکنند و بدینشکل ،احادیث مهدي را
متنوعه ،متضاربه و مختلفه مینامند .این افراد به راحتی و با طرح چنین ادعاهاي سخیف ،علماي سلف را به دروغ بستن بر
رسولاهلل(ص) متهم و یا گمان میکنند که احادیثی که در مورد مهدي وارد شده ،به طور کلی جعلی و ساختگی است و
تنها کسانی که فهم ضعیفی دارند ،توان تشخیص کذب آنها را ندارند.
در ادامه به برخی از این شخصیت هاي بارز و منکر مهدویت اشاره کرده و در پایان ،عوامل انکارشان را بررسی
خواهیم نمود .در بررسیهاي صورت گرفته از متقدمین ،کسی که مهدویت را انکار کرده باشد مشاهده نشد؛ بلکه از
برخی تابعین روایت شده که مهدي را همان عیسی بن مریم(ع) میدانند .هر چند که این سخن خود نوعی اعتراف به
مهدویت میباشد؛ چرا که متضمن انکار مهدي دیگري غیر عیسی بن مریم(ع) است و گذشته از اینکه ،خود این روایات
نقل قول شده نیز نمیتوانند صحیح باشند که در ادامه بدان اشاره خواهیم داشت .به طور مختصر ،اسامی مشهورترین
منکرین مهدویت در طول تاریخ عبارتند از:
تابعی و مفسر مشهور ،مجاهد ( 104-21هـ=  722-642م)؛ تابعی معروف ،حسن بصري ( 110-21هـ=  728-642م)؛ نعیم بن
حماد ،از شیوخ امام بخاري ( 228-000هـ = 843-000م)؛ محدث خراسان ،حافظ ابن حبان ( 354-000هـ= 965-000م)؛ مورخ
مشهور ،ابن خلدون ( 808-732ه= 1406-1332م)؛ الحوت البیروتی ،از علماي شافعی مذهب ( 1277-1203هـ =1860-1789م)؛

مفسر معروف کتاب المنار ،محمد رشیدرضا ( 1354-1282هـ = 1935-1865م)؛ از نویسندگان و محققین سرشناس ،محمد

فرید وجدي ( 1373-1295هـ=  1954-1878م)؛ دکتر احمد امین ( 1373-1295هـ = 1954-1878م)؛ شیخ األزهر و مصحح کتب
چاپی ،محمد محییالدین عبدالحمید (1393-1318هـ= 1973-1900م)؛ استاد سعد محمد حسن ( 1408-1330ه= 1988-1911م)؛

مترجم و مورخ اندلسی مشهور ،دکتر محمد عبداهلل عنان (1408-1316هـ= 1988-1898م)؛ نویسنده پر توان اسالمی،
عبدالمنعم النمر ( 1411-1332هـ=  1991-1413م)؛ محقق معاصر و تواناي مصري ،عبدالرحمن محمد عثمان؛ رئیس دانشکده
األزهر در لبنان ،محمد فهیم ابوعبیه؛ از علماي اصالحگر معاصر ،عبداهلل بن زید آل محمود؛ مستشرق یهودي مجارستانی،
گلد زیهر( 1850-1920م) و مستشرق انگلیسی ،دوایت .م دونالدسن.
در مقابل این افراد معدود ،جمهور امت اسالمی قرار دارند که قائل به صحیح بودن احادیث مهدي هستنند ،برخی از
آنها بر تواتر احادیث مهدي صحه گذاشته و برخی دیگر آن را حجت دانسته و معتقد به مضمون آنها می باشند.
پیش از اینکه به بررسی شبهاتی که این بزرگان طرح کردهاند ،بپردازیم؛ جاي دارد که علت اصلی انکار این عقیده از
سوي این افراد را ریشهیابی نماییم و در پی جواب این سؤال برآییم که واقعاً چه عامل و یا عواملی باعث انکار این عقیده
شده است؟ این عوامل را میتوان در دو علت اساسی خالصه نمود:
 .1تغییر و تحوالت مداومی که براي گمراه کردن و محو نمودن این عقیده در اذهان مردم صورت گرفته ،همگی
داراي اهداف پشت پردهاي بوده است که آنها را غیر از طمعهاي شخصی ،از رسیدن به پست و مقام گرفته تا رسیدن به
قدرت نمیتوان دانست .این حرکت از دیر زمانی است که شروع شده است؛ به عنوان نمونه میتوان به قیام مختار بن
أبیعبیده ثقفی ( 67-1هـ= 687-622م) در خونخواهی حسین بن علی(رض) به نمایندگی از جانب محمد بن الحنفیه(رض)
اشاره نمود که گروهی از پیروانش مدعی مهدویت ابن الحنفیه(رض) ،فرزند علی بن ابیطالب(رض) شدند .البته پشت این
ادعاي باطل هدفی جز رسیدن به قدرت و ریاست آن پیروان نبود ،البته سندي قطعی مبنی بر تأیید این ادعا از طرف
مختار ثقفی در دست نیست .از نمونههاي دیگر میتوان محمد بن عبداهلل معروف به نفس زکیه ( 93-145هـ= 712-762م) را
نام برد که طرفدارانش به خاطر حسن سلوک او ،مدعی مهدویت وي شده و خواستار به حکومت رسیدنش بودند.
منصور عباسی هم که خلیفه وقت و از مخالفان سرسخت شیعیان و اهل بیت بود ،با سالح مخصوص خود به مقابله با این
ادعا برخواست و پسرش را به نام مهدي ،همان مهدي موعود رسول اهلل(ص) معرفی نمود و طوري وانمود کرد که منظور
احادیث وارده در این زمینه ،پسرش مهدي است.
این امر چنان باال گرفت که هر کدام از فرق شیعه و مخالفین شیعه ،مهديهایی براي خود برگزیدند و آنان را مهدي
برحق معرفی کردند .همچنین میتوان به حرکت ملحدانه باطنیه اشاره کرد که با سوءاستفاده از این فکر و عقیده ،دست
به فتنه و آشوبهایی زدند و فسادهایی در جوامع اسالمی به پا نمودند که تاریخ از گفتن آنها در شگفتی مانده است.
نتایج این فتنه و آشوبها این شد که در سرزمین مغرب و سودان و هند و حتی در ایران نیز مهديها و نوایب آنها به
وجود آمدند .بدین شکل حرکتهایی که در طول تاریخ اسالمی در راستاي مهدویت به پا شد که کلیه این حرکاتها

نشأت گرفته از اهدافی غیر از رسیدن به غرایز شخصی نبود و این شد که پشت سر هر یک از این حرکتها جنگ،
کشتار ،فساد و تباهیهایی بود که از تعداد و اثرات مخرب آن بر جوامع اسالمی فقط خداوند متعال آگاه است.
 .2تصور مهدي به عنوان شخص خیالی و وهمیکه عقل آن را بعید دانسته و قلب از قبول نمودن آن پرهیز میکند .در
اینجا موضوعی است که این عقیده را تصدیق میکند و آن این است که با دیده شدن مدعیان مهدویت -که تعدادشان
کم نیز نبود -در هر زمان و سرزمینی که بودند و آنچه از فتنهها و آشوبهایی که به پاي نمودند ،همگی این امر را بر ما
روشن میکند که کلیه این مدعیان را نمیتوان به عنوان مهدي حقیقی به حساب آورد .روایتهاي ضعیف و بیشماري
یافت میشوند که مربوط به مهدي و یا اوصاف و ویژگیهایش است و وي را به گونهاي توصیف نمودهاند که دور از
واقعیت و عقل بشري است.
غرض ورود این روایات این بوده که نادرستی ادعاي مدعیان را اثبات نماید و بگوید که در هیچکدام از این افراد ،آن
صفاتی که خاص مهدي موعود و مورد نظر احادیث نبوي است ،وجود نداشته است .از این رو میبینیم که احادیث و
روایات ضعیف و ساختگی زیادي وجود دارد که مهدي را طوري توصیف نمودهاند که دور از عقل و واقعیت هستند و
میدانیم که سبب ورود اغلب این احادیث و روایات این بود که اثبات نماید ،مدعیان مهدویت داراي چنین صفات نبوده
و در آنان ،آن نشانهها و عالمتهاي خاص مهدي که مورد نظر احادیث و روایات است ،نیست .به عنوان مثال ،میتوان
به این روایات اشاره نمود که« :مهدي در حالی خروج میکند که کف دستش نشانهگذاري شده و از آسمان به نام ایشان
صدا میزنند و شاخههاي خشک و بیبرگ در زمین خشک و بیآب و علف ،سرسبز میگردند؛ پرندگان با اشاره دست
ایشان سقوط میکنند و تورات و انجیل اصلی و واقعی را از کوهی در شام به نام انطاکیه خارج میکند ،در واقع وجه
تسمیه مهدي نیز به همین دلیل است .ایشان در شهري که در کنار دریاي سبز که طول آن به هزار میل و عرض آن به
پانصد میل میرسد و در آن شهر ،هزار بازار و در هر بازارش هزار نفر بازاري است ،ظهور یا خروج میکند .فرشتگان
خداوند متعال ،جبرئیل و میکائیل ،ایشان را همراهی میکنند؛ ایشان تابوت سکینه و مائده بنیاسرائیل و تکه پارههاي
قدیمی الواح و عصاي موسی(ع) و خاتم سلیمان(ع) و  ...را خارج میکند( ».ابن حجر الهیتمی)124 :1407 ،

این راویان در این روایات واهی آنچنان راه افراط را در پیش گرفتهاند که از رسیدن به حق و حقیقت بازماندهاند و با
وجود اینکه هدفشان مقابله با مدعیان مهدویت بود ،ولی باید دانست که همین امر باعث انحراف بسیاري از راه صحیح
و حقیقت شد.
بررسی شبهات منکران و مرددین عقیده مهدویت
بیشتر مسایلی که ذهن بسیاري از علماي اسالمی قدیم و جدید نسبت به عقیده اصیل اسالمی مهدویت مطرح شده
است ،را در این قسمت مورد بررسی قرار میگیرد .از این رو ،سعی شده است با عنوان نمودن این شبهات و جواب کلی
به آنها ،اذهان امت را پاالیش نموده و بدینشکل قدمی براي اثبات مهدویت برداشته شود.

شبهه اول) ضعیف بودن احادیث مهدي ،به دلیل عدم وجود آنها در صحیحین :بر مبناي این شبهه ،چون این احادیث
در کتب صحیحین یعنی بخاري و مسلم وارد نشده ،پس دلیلی بر ضعف این احادیث است .این افراد گویا بر این گمانند
که هر روایت و حدیثی که در این کتب وارد شده باشد ،صحت داشته و احادیثی که در کتب حدیثی دیگر آمده را
نمیتوان به طور قطع ،صحیح دانست .این شبهه توسط بسیاري از کسانی که آثاري در زمینه انکار این احادیث داشتهاند،
مطرح شده است ،از جمله؛ محمد رشید رضا (رشید رضا )499/9 :1342 ،و استاد احمد امین (سعد .)70 :1373 ،این بزرگواران
بر این گمانند که شیخین ،امام بخاري و مسلم(رح) به این دلیل این احادیث را تخریج ننمودهاند که یا این احادیث را
صحیح ندانسته و یا در آن علتی مشکلساز دیده اند که بر ضعف آن احادیث داللت میدهد .ولی این حدس و گمان
صحیح نیست و در جواب ایشان باید گفت:
أوالً؛ باید دانست که عدم ورود احادیث مهدي در صحیحین ،همچنانکه ابوعمرو بن الصالح میگوید دلیل بر ضعیف
دانستن آنها نزد شیخین -بخاري و مسلم -نمیتواند باشد و آنها نیز ملتزم آن نشدهاند که فقط احادیث صحیح را در
کتب جامع خویش بیاورند (ابنصالح .)10 :1416 ،حافظ ابن حجر هم از امام بخاري نقل کرده که چه بسیار از احادیث
صحیحی بودهاند که به خاطر خوف از اطاله بحث از پرداختن بدان معذور ماندهاند (ابن حجر العسقالنی.)26 :1380 ،

ثانیاً؛ گذشته از مسایلی که مطرح شد ،باید دانست همانطوري که احادیث صحیح در کتابهاي صحیحین موجودند،
در کتابهاي حدیثی دیگر نیز احادیث صحیح وجود دارند؛ چنانچه هر کدام از کتابهاي «مؤطا»« ،صحیح ابن خزیمه»،
«صحیح ابن حبان»« ،مستدرک حاکم»« ،جامع ترمذي»« ،سنن أبی داود»« ،سنن نسائی»« ،سنن ابن ماجه»« ،سنن دارالقطنی»
و «سنن بیهقی» داراي احادیث صحیح بیشماري هستند .پس نمیتوان گفت چون احادیث مهدي در کتابهاي
صحیحین وجود ندارند ،احادیث کتابهاي دیگر را ضعیف دانسته و یا ساختگی بدانیم.
ثالثاً؛ در تقسیم بندي که محدثین نسبت به احادیث مقبول دارند ،آنان احادیث مقبول را بر چهار نوع صحیح لذاته،
صحیح لغیره ،حسن لذاته و حسن لغیره میدانند .پس معلوم میگردد که احادیث صحیح ،هم در صحیحین و هم در
کتابهاي دیگر حدیث وجود دارند؛ به ویژه احادیث حسن که در کتابهاي دیگر حدیثی غیر از صحیحین موجودند.
رابعاً؛ علماي اسالمی ،احادیث صحیح را به هفت درجه ،به ترتیب و به حسب قوت آنها تقسیم نمودهاند که به شرح
زیر میباشند:
 .1صحیحی که بخاري و مسلم بر اخراج آن متفق هستند.
 .2صحیحی که بخاري به تنهایی آن را تخریج نموده است.
 .3صحیحی که مسلم به تنهایی آن را تخریج نموده است.
 .4صحیحی که بر شرط بخاري و مسلم بوده ،ولی توسط آن دو تخریج نشدهاند.
 .5صحیحی که فقط بر شرط بخاري بوده ،ولی توسط ایشان تخریج نشدهاند.

 .6صحیحی که فقط بر شرط مسلم بوده ،ولی توسط مسلم تخریج نشده است.
 .7صحیحی که هیچکدام از شیخین آنرا تخریج ننموده و حتی بر شرط هیچ کدام از ایشان و نه حتی بر شرط یکی از
آن دو نیست.
این هفت مرتبه براي صحیح بودن احادیث توسط محدثینی همچون ابوعمرو بن الصالح (643-577هـ=1245 -1181م) در
کتابش «علوم الحدیث» ،و حافظ ابن حجر (852-773هـ= 1448-1372م) در شرحش بر «نخبة الفکر» ذکر شدهاند .البته در
کتاب صحیحین فقط سه مرتبه اول از این مراتب هفتگانه وجود دارد و چهار مورد آخر در صحیحین یافت نمیشود و
باید آنها را درکتابهاي دیگر حدیثی ،غیر از صحیحین جستجو نمود.
خامساً؛ از آنچه که گذشت ،روشن میگردد که تصدیق و عمل به احادیث صحیحه واجب است ،حال خواه این
احادیث در کتب صحیحین باشند و یا در دیگر کتابهاي حدیث وجود داشته باشند و از آن جمله میتوان به احادیث
مهدي مثال زد؛ چه اینکه اصل برخی از احادیث وارده در مورد مهدي در کتب صحیحین نیز موجودند.
شبهه دوم) از اسباب ضعف احادیث مهدي ،تقلید بعضی از راویانش در روایت این احادیث و آثار از یکدیگر است.
به عبارت دیگر ،شخص تابع کالم متبوع خود را از روي نص نقل نموده ،ولی به عوض آنکه آن را به شخص قائل آن
نسبت دهد ،به خود نسبت داده؛ به طوري که شخص بیننده گمان میکند که راوي حدیث مورد نظر خود ایشان بوده و
در این میان ،هیچگونه واسطی در کار نیست .بدینطریق به نظر میآید که احادیث مهدي ،چنانکه بعضی گمان
میکنند ،در حد تواتر است و شخص مقلد در اصطالح علمی از اهل علم به حساب نیامده و آنچه که هم روایت میکنند
نیز داراي ارزش و محتواي علمی نیست.
در جواب چنین شبههاي باید گفت که چنین مسائلی چیزي نیستند که نظریه و رأي کسی را پذیرا باشند؛ زیرا این امور
از امورات غیبیاي است که محلی براي رأي و نظر ندارد .اما آنچه بر ما واجب است ،این است که در صورت صحت
این احادیث از رسولاهلل(ص) ،آن را قبول نموده و به آن معتقد باشیم؛ چنانچه احادیث بر خروج مهدي در آخرالزمان
صحیح بوده و عقل سالم نمیتواند با نقل صحیح مخالفت نماید ،بلکه باید با آن متفق باشد.
براي روشن شدن بیشتر این موضوع ،الزم است گفته شود کلیه علماي اهل سنت ،از سلف تا خلف ،احادیث ثابته از
رسولاهلل(ص) که داللت بر خروج مهدي در آخرالزمان میدهد را تصدیق نمودهاند ،غیر از افراد شاذي که منکر آنها
شدهاند .در این بخش ،فهرستی از این علماي اهل سنت را که احادیث مهدي را حجت دانسته و قائل به ثبوت خروج
مهدي در آخرالزمان هستند بیان میشود .الزم است خاطرنشان نمود که این علماي اهل سنت از مقلدین و یا پیروان
امامی خاص نبودند ،بلکه هر یک از آنان ،عالمی مجتهد و یا حافظی ارجمند و یا امامی توانا در عصر خود بودند ،درست
خالف آنچه که در موردشان گفته شده و یا بدان متهم شدهاند .اسامی این بزرگواران به این ترتیب است:
 .1امام ابوداود ،صاحب «السنن» ،متوفی  275هـ.ق.

 .2امام ابوعیسی ترمذي ،صاحب «الجامع» ،متوفی  279هـ.ق.
 .3حافظ ابوجعفر عقیلی ،صاحب کتاب «الضعفاء» ،متوفی  323هـ.ق.
 .4امام ابنحبان البستی ،صاحب «الصحیح» ،متوفی  354هـ.ق.
 .5حافظ ابوحسین محمد بن حسین آبري سجزي ،صاحب کتاب «مناقب الشافعی» ،متوفی  363هـ.ق.
 .6امام ابوسلیمان خطابی ،صاحب «معالم السنن» ،متوفی  388هـ.ق.
 .7امام بیهقی ،صاحب «السنن الکبري» ،متوفی  458هـ.ق.
 .8قاضی عیاض ،صاحب کتاب «الشفاء» ،متوفی  544هـ.ق.
 .9امام قرطبی مفسر مشهور ،و صاحب کتاب «التذکرۀ فی أحوال الموت و أمور اآلخرۀ» ،متوفی  671هـ.ق.
 .10امام ابن تیمیه ،صاحب کتابهاي مشهور و زیادي از جمله «منهاج السنة» ،متوفی  728هـ.ق.
 .11امام ابوالحجاج مزنی ،صاحب کتاب «تهذیب الکمال» ،متوفی  742هـ.ق.
 .12امام ذهبی ،صاحب کتابهاي زیادي از جمله «تلخیص المستدرک» ،متوفی  748هـ.ق.
 .13امام ابن قیم ،صاحب کتابهاي زیادي از جمله «المنار المنیف فی الصحیح و الضعیف» ،متوفی  751هـ.ق.
 .14امام عمادالدین ابنکثیر ،صاحب کتابهاي زیادي از جمله «البدایة و النهایة» ،متوفی  774هـ.ق.
 .15حافظ بن حجر عسقالنی ،صاحب «فتح الباري» و «تذهیب التهذیب» ،متوفی  852هـ.ق.
 .16حافظ سخاوي ،صاحب کتاب «فتح المغیث فی شرح ألفیة الحدیث» ،متوفی  902هـ.ق.
 .17حافظ سیوطی ،صاحب کتابهاي زیادي از جمله «العرف الوردي فی أخبار المهدي» ،متوفی  911هـ.ق.
 .18امیر محمد بن اسماعیل صنعانی ،صاحب کتاب «سبل السالم» ،متوفی  1182هـ.ق.
 .19شیخ اإلسالم امام محمد بن عبدالوهاب ،صاحب کتاب «الرد علی الرافضة» ،متوفی  1206هـ.ق.
 .20قاضی محمدعلی شوکانی ،صاحب «التفسیر» و کتاب «النیل األوطار» ،متوفی  1250هـ.ق.
 .21شیخ محمد بشیر شهسوانی ،صاحب کتاب «صیانة اإلنسان عن وسوسة دحالن» ،متوفی  1326هـ.ق.
 .22شیخ شمسالحق عظیمآبادي ،صاحب کتاب «عون المعبود شرح سنن أبی داود» ،متوفی  1329هـ.ق.
 .23شیخ عبدالرحمن مباکفوري ،صاحب کتاب «تحفة األحوذي شرح جامع الترمذي» ،متوفی  1353هـ.ق.
افراد مذکور ،قطرهاي از دریاي بیکران علماي اهل سنت هستند که قائل به خروج مهدي در آخرالزمان ،بنا بر احادیث
وارده صحیحه ثابته از پیامبر(ص) میباشند و شکی نیست که همة این افراد ،اهل روایت و درایت و متخصص و به
اصطالح خبره در این زمینه هستند .اینان گذشته از اینکه از اهل تحقیق بودند ،از کسانی هستند که در حکم مرجع
امورات مردم و اهل جرح و تعدیل ،تصحیح و تضعیف ،علم و دین ،کمیت و کیفیت بودهاند.

شبهه سوم) این عقیده از عقاید تشیع ،به کتابها و آثار اهلسنت راه پیدا نموده است .قائلین به چنین شبههاي ،عدهاي
از نویسندگان و روشنفکران معاصر اهل سنت همچون احمد امین ،محمد غزالی مصري ،ابواألعلی مودودي و شیخ
عبداللّه محمود هستند و با این دستاویز ،ظهور فردي را با نام مهدي به کلی نفی کرده و آن را اعتقادي خرافی و نشأت
گرفته از اعتقادات شیعه میدانند.
در مقابل این دیدگاه ،برخی از علماي دیگر اهل سنت سکوت نکرده و بنا بر وظیفه دینی خود در پاسخ این اظهارات
واکنش نشان دادهاند؛ افرادي نظیر شیخ عبدالعزیز بن باز (مفتی اعظم سابق عربستان سعودي)؛ شیخ محمد صالح عثیمین؛
استاد عبدالمحسن عباد (استاد دانشگاه اسالمی مدینه منوره)؛ شیخ محمدعلی صابونی؛ شیخ محمد خضر حسین؛ عالمه
محمد سابق ،از اساتید دانشگاه األزهر؛ محدث معاصر ،شیخ ناصرالدین آلبانی؛ موالنا بدرعالم میرتهی و موالنا محمد
زکریا کاندهلوي ،از علماي برجسته هندوستان با انتشار کتاب ،مقاله ،صدور فتوي و ایراد سخنرانی به رد صریح این
رویکرد پرداخته و ایرادات ،انتقادت و شبهات آنان را پاسخ دادهاند .به عنوان نمونه ،شیخ عبدالعزیز بن باز میگوید« :امر
ظهور مهدي واضح و معلوم است .احادیث در این باره به حد استفاضه و تواتر رسیده و تعداد زیادي از علما به تواتر این
احادیث اذعان نمودهاند .تواتر این احادیث معنوي است و این به خاطر کثرت طرق روایت و تفاوت منابع و روایت
صحابه پیامبر و اختالف الفاظ آن است .از این رو ،اعتقاد به این مسئله حق است و روایات ،داللت بر ثبوت این شخصیت
موعود و حق بودن خروج وي دارند .نام ایشان محمد بن عبداهلل علوي حسنی است و از دودمان حسن بن علی بن
ابی طالب خواهد بود .ظهور این امام موعود در آخرالزمان ،نزول رحمتی از جانب خداوند متعال بر امت اسالمی است،
زیرا توسط ایشان عدل و حق اقامه گردیده و بساط ظلم و جور برچیده خواهد شد( ».احمد امین 235/3 :1371 ،و آلبانی،
.)42/4 :1415

جمهور علماي اهل سنت از سلف تا خلف بر این امر متفقند که اعتقاد به مهدویت مسألهاي اصیل و ریشهدار است و
اختصاص به تشیع نداشته و ندارد .و در واقع ،قبل از اینکه این عقیده ،عقیدهاي شیعی باشد ،یک عقیدۀ اسالمی ثابت و
خالص است که بیش از چهارده قرن از عمر آن میگذرد و در طول این مدت ،پیوسته مورد اتفاق و اجماع عموم
مسلمانان بوده است و علما ،دانشمندان ،نویسندگان ،محققان و محدثان اعم از سنی و شیعی در این باره کتابها ،رسالهها
و مقاالتی نوشتهاند؛ تا جایی که هم اکنون بیش از پنجاه جلد کتاب معتبر و مستقل درباره عقیده مهدویت از علماي اهل
سنت ،و متجاوز از یکهزار جلد کتاب مستقل در این مسأله موجود میباشد که این امر میتواند دلیلی قاطع بر اصالت
مسأله مهدویت و ریشهدار بودن آن باشد.
برخی دیگر از منکرین نیز از زاویة دیگري ورود کرده و نوک پیکان این تهمت را به سمت راویان این احادیث و آثار،
نشانه گرفتهاند؛ همچون عبدالرحمن محمد عثمان در تعلیقش بر کتاب «تحفة األحوذي» (عباد )34 :1402 ،و محیالدین
عبدالحمید در تعلیقش بر کتاب «الحاوي للفتاوي» (همان .)34 :چنین سخنانی ،بی پایه و اساس و از روي تعصب بوده و

نمیتواند بر پایه علمی بنا شده باشد ،زیرا ائمه حدیث ،احادیث صحیح را از غیر آن جدا نموده و کتابهایی را در این
زمینه تصنیف نمودهاند .آنها روایات ضعیف را جدا کرده و قواعد دقیقی را در معرفت رجال حدیث و سند آن قرار
دادهاند تا هیچ بدعتگذار و دروغگویی در تاریخ نباشد؛ مگر اینکه با این شیوه هویتش مشخص گردد .بدینترتیب
خداوند متعال سنت رسولش را از تحریف گمراهان و غلوکنندگان و اراذل و اوباش دینی حفظ نموده است .البته ممکن
است برخی روایات ساختگی هم در مورد مهدي وجود داشته باشند ،اما باید دانست که این موضوع باعث نمیشود ما
روایات صحیحی که در این رابطه است را ترک کرده و به آنها نپردازیم .بنابراین در این رابطه ،روایات صحیح زیادي
وجود دارند که در آن ویژگیها و صفات مهدي ،نام او و پدرش و ...وجود دارند (الوابل.)267 :1422 :

شبهه چهارم) از اسباب ضعف احادیث مهدي این است که احادیث و روایات آن با یکدیگر متعارض و متناقض
هستند؛ به این معنی که چون احادیث مهدي با یکدیگر متناقض و متعارضند ،مختلف بوده و غیر قابل جمع هستند و اگر
بر فرض مثال ،قابل جمع هم باشند ،نتیجه آن در حدود بیست مهدي میشود که هیچ یک از آنها با یکدیگر متفق نبوده
و صفات هر یک با دیگري متفاوت است و بنابراین امکان ندارد این سخنان از کالم رسولاهلل(ص) باشد.
جوابی که به این شبهه میتوان داد ،این است که احادیث مهدي چنانکه علماي بزرگی همچون ابن قیم جوزي و
دیگران عنوان نمودهاند ،داراي مراتب مختلفی هستند که در بین آنها احادیث صحیح ،حسن ،ضعیف و موضوع نیز
یافت میشود .پس راه حل این مشکل این است که احادیثی که موضوع و ضعیف هستند را حجت ندانسته و توجهی به
آنها نکنیم .اما احادیثی که صحیح بوده و صحت آن نیز به اثبات رسیدهاند ،احادیث مؤتلف -قابل جمع -بوده و مختلف
نیستند ،متفق بوده و همگی آنها نیز به یک شخص واحد اشاره میکنند که در آخرالزمان و در زمان نزول عیسی(ع) و
خروج مسیح دجال ظهور میکند .ایشان همان محمد بن عبداهلل معروف و ملقب به مهدي موعود میباشند .ایشان همان
شخصی بوده که احادیث پیامبر(ص) خبر از نامشان و پدرشان را داده و صفاتشان را بیان نمودهاند و بر ما واجب است
آنچه که از ایشان(ص) به ما رسیده را تصدیق نماییم.
شبهه پنجم) در سند غالب احادیث ثابت شده در مورد مهدي ،کسانی وجود دارند که متهم به تشیع میباشند.
جوابی که به این شبهه میتوان داد این است که بر خالف گمان این منکرین ،در سند این احادیث و روایات ،افراد
متهم به تشیع وجود ندارند .زیرا تعداد احادیث مرفوعه ثابته صریحی که در آنها ذکر مهدي آمده ،هشت حدیث هست
که از بین آنها ،در بین راویان فقط دو حدیث افرادي متهم به تشیع وجود دارند .این راویان عبارتند از :حنان بن سدیر،
عبدالرزاق بن همام الصناعی ،ابونعیم فضل بن دکین ،فطر بن خلیفه المخزومی ،عبیداهلل بن موسی ،عوف األعرابی ،عمار
الدهنی ،فضیل بن مرزوق ،ألجح الکندي.
چنانکه در کتاب «مهدي ،آخرین خلیفه» به صورت مفصل بررسی شد ،یا روایات این افراد از طریق دیگر نیز وارد
شده که آن حدیث بنا بر ورود آنها از طرق دیگر ،حسن لغیره است؛ همچون روایت حنان بن سدیر که از طریق ثوبان نیز

روایت شده است و یا روایت عبیداهلل بن موسی و فطر بن خلیفه که از طریق از ابنحبان و طبرانی نیز روایت شده که در
رجال آنها ،شخصی که متهم به تشیع باشد ،وجود ندارد و یا اثر معروفی از ابن عباس که توسط فضیل بن مرزوق روایت
شده ولی از طریق سعید بن جبیر نیز روایت شده است .یا این راویان از امامان بزرگی و ثقاتی بودند که مورد تأیید ائمه
حدیث و امامانی همچون بخاري ،مسلم ،احمد ،ابن معین ،زائدۀ بن قدامة و ...میباشند و شیعه بودن ،جرحی بر آنها وارد
نمیکند ،چون عدالتشان به اثبات رسیده است؛ مانند عبدالرزاق بن همام الصناعی ،ابونعیم فضل بن دکین و فطر بن
خلیفه المخزومی و یا آنها از شیعیان غالی و متعصبی نبودند که خللی در روایت آنها وارد کند ،همچون عبیداهلل بن موسی
و عوف األعرابی.
بدین طریق دیده میشود که اغلب احادیث ثابته در مورد مهدي ،در سندشان افرادي که متهم به تشیع باشند ،وجود
ندارند و روایاتی هم که در آن افرادي متهم به تشیع نیز وجود دارند ،داراي شواهدي از طرق دیگر هستند که آن را تأیید
میکنند (بستوي 375 :1420 ،ـ .)377

مدعیان مهدویت
یکی از مهمترین دالیل براي اثبات مهدویت ،گذشته از احادیث و آثار صحیح و ثابت وارده در کتب معتبر اهل سنت،
وجود مدعیانی بوده که به دروغ چنین ادعایی نموده و یا چنین ادعاي به باطل به آنها روا داشته شده است .از زمانهاي
قدیم تا به امروز مردان بسیاري ظهور نمودهاند که خواستار تغییر دادن این فکر و تطبیق آن بر خود شدهاند تا اینکه به آن
مرتبه بلند و درجه واال برسند .قصد آنان هر چه باشد ،از حرص و ولع رسیدن به مقام و منصب گرفته و یا قصد گمراه
نمودن مردم سادهدل نسبت به این فکر ،آثار مخرب این ادعا را نمیتوان نادیده گرفت .این مدعیان دروغین مسبب
فتنههاي بسیاري شدند و مسبب ریختن خونهاي زیاد و جنگهاي طوالنیمدت شدند.
با مطالعه و بررسی این افراد اثبات میشود که عقیده مهدویت ،جزء عقاید بسیاري از فرقهاي دینی بوده است و این
عقیده ،عقیدهاي راسخ و محکم در اسالم است تا جایی که باعث وادار نمودن برخی از افراد به ادعا نمودن خود به
مهدي شده است .همچنین بعضی دیگر ،اگر چه ادعایی در این زمینه نداشتند ،ولی برخی از مردم ،آنان را همان مهدي
موعود گمان نمودهاند که منتظر آن هستند که در نهایت ،سرانجام آنها همان میشود که براي اکثریت قریب به اتفاق
مدعیان پیش آمد.
در بین این افراد ،کسانی وجود داشتهاند که نامشان در بین مردم و ملتها منتشر شده و به معروفیتی بسیار بزرگ دست
یافتند ،به طوري که نامشان و اعمال و رفتارشان نقل و بر زبانهاي عامه مردم و یا درس عبرتی نوشته شده در کتب
مختلف نویسندگان جهان در طول تاریخ به یادگار مانده است؛ افرادي همچون میرزا غالم احمد قادیانی (1326-1255هـ=
1839-1908م)؛ ابوحسین زید بن علی (122-79هـ=740-698م)؛ محمد بن عبداهلل ،معروف به ذوالنفس الزکیه (-93
145هـ=762-712م)؛ محمد بن حنفیه(81-21هـ= 700-642م)؛ میرزا علی محمد شیرازي ،معروف به باب (1265-1235ه =–1819

 1849م)؛ میرزا حسینعلی ،معروف به بهاء (1309-1233هـ=1892-1817م)؛ محمد بن احمد (مهدي سودانی :متوفی 1885م)؛
ابوالعباس سفاح ( 136-104هـ = 754 -722م)؛ ابن قداح ،مهدي قرامطه باطنیه (180 -000هـ = 796 -000م)؛ ابن تومرت (-485

 524هـ =1130-1092م)؛ حارث بن سریج تیمی مروزي ( 128-000هـ =  746-000م)؛ مهدي عباسی (169-127هـ =  785-744م)؛
جهیمان بن محمد بن سیف عتیبی ،معروف به مهدي جهیمانی و سید محمد بن یوسف جونبوري حسینی .افرادي نیز خود
چنین ادعایی نداشته ،ولی برخی از مردم ساده و بی خبر آنان را همان مهدي موعود خود ،گمان نمودند؛ نفراتی مانند
پیامبر خدا عیسی پسر مریم(ع) ،موسی بن طلحه (106 -000هـ =  724-000م) ،سلیمان بن عبد الملک ( 99 -00ه.ق = - 000

717م) ،عمر بن عبدالعزیز ( 101-61هـ =  720 - 781م) ،سید احمد بن عرفان شهید بریلوي ( 1246-1201هـ= 1786-1831م)،
مهدي سنوسی ( 1320-1260هـ =  1902 -1844م).
افراد دیگري هم بودند که نامی از آنها دیگر برده نشده و معروفیتی بین مردم پیدا نکردند و از این ادعاي باطل خویش
بهرهاي نگرفته و استفادهاي نبردند .این افراد هر چند که ذکر و نامی از آنها منتشر نشده و هیچگونه موفقیتی در ادعاي
کذبشان کسب ننمودند ،ولی برخی از علما در کتابهايشان بدانها اشاراتی داشتهاند؛ علمایی همچون ابن تیمیه در
منهاج السنة ( ،)211/4ابن خلدون در التاریخ ( ،)583/1حافظ ابن حجر عسقالنی در الدرر الکامنة ( ،518/1ترجمه 1417 :و

 185/1ـ ،188ترجمه ،)482 :برزنجی در اإلشاعة (صص  121و  ،)122صدیق حسن در خان اإلذاعه (ص  .)150تعداد این افراد
چنان زیاد است که شمارش تعداد آنها کار بسیار مشکل و شاید غیرممکن باشد؛ به حدي که ابنتیمیه میگوید« :اسامی
و تعدادشان بسیار بوده که قابل شمارش توسط کسی ،غیر خداوند متعال نیست( ».ابن تیمیه.)211/4 :1406 ،

راویان ،محدثین و مؤلفین مهدویت
یکی از مسایلی که به نوبه خود هر گونه شک و تردیدي را در مورد اعتبار این احادیث برطرف میکند و بر ثبوت و
صحت آنها میافزاید ،وجود چندین نفر از اصحاب تراز اول رسولاهلل(ص) در اسناد این احادیث است .هر چند که در
مورد تعداد این اصحاب گزارشهاي مختلفی ارائه شده ،ولی این بر اصل موضوعی که ما قصد بیان آنرا داریم ،مشکلی
ایجاد نکرده و بدان خدشهاي وارد نمیکند .مثالً برخی این افراد را  26نفر (العباد )3 :1402 ،و برخی دیگر  31نفر (المقدم،

 )63 :1423و حتی برخی  50نفر (المقدم ،بی تا )143 :بیان نمودهاند .البته با توجه به بررسیهاي صورت گرفته در منابع
حدیثی ،نام سی نفر برجسته است .اسامی این اصحاب عبارتند از:
امالمؤمنین عایشه ،امالمؤمنین امسلمه ،امالمؤمنین امحبیبه ،عثمان بن عفان ،علی بن أبی طالب ،طلحه بن عبیداهلل،
عبدالرحمن بن عوف ،حسین بن علی ،عبداهلل بن عباس ،عبداهلل بن مسعود ،عبداهلل بن عمر بن خطاب ،عبداهلل بن عمرو بن
عاص ،ابوسعید خدري ،جابر بن عبداهلل أنصاري ،ابوهریره ،أنس بن مالک ،عمار بن یاسر ،ثوبان ،عوف بن مالک ،قره بن
إیاس ،حذیفه بن یمان ،عبداهلل بن حارث زبیدي ،سلمان فارسی ،ابوطفیل ،أبوسلمی ،أبوأیوب أنصاري ،أبوأمامه باهلی،
عباس بن عبدالمطلب ،تمیم داري ،جابر بن سمره (رضیاهلل عنهم اجمعین).

شیخ شمسالحق عظیم آبادي (متوفى  1329هـ) در حاشیهاش بر سنن ابوداود به نام «عون المعبود» ،بعد از إذعان به
احادیث وارده در مورد مهدي از این اصحاب میگوید« :احادیث این صحابه را ائمهاي همچون ابوداود ،ترمذي،
ابنماجه ،بزاز ،حاکم ،طبرانی ،و ابویعلى موصلی (رحمة اهلل علیهم أجمعین) تخریج نمودهاند ،در حالی که این احادیث
شامل احادیث صحیح ،حسن و ضعیف نیز میباشند( ».عظیم آبادي.)1321/9 :1415 ،

این احادیث به همت واالي ائمه حدیث در کتب معتبرشان ثبت و ضبط شده و نزد ما به امانت و یادگار مانده است؛
ائمهاي همچون حافظ تِرْمذِي (279-209ه = 892-824م) در «الجامع الصحیح» ،حافظ ابوداود (275-202هـ = 889-817م) در
«السنن» ،حافظ ابن حنبل (241-164ه = 855-780م) در «المسند» ،امام حاکم (405-321هـ = 1015-933م) در «المستدرک علی
الصحیحین» ،حافظ طبرانی (360-260ه = 971- 873م) در معاجم سه گانه خود«الکبیر»« ،األوسط» و «الصغیر» ،حافظ ابن
ابیشیبه (235-159هـ = 850-776م) در «المصنف» ،حافظ ابن ماجه (273-209هـ =  887-824م) در «السنن» ،امام نسائی (-215

 303هـ = 915 - 830م) در «السنن الکبري» ،حافظ ابن حِبَّان ( 354 -000ه = 965-000م) در «الصحیح» ،حافظ نعیم بن حماد:
( 000-228هـ = 843 -000م) در «الفتن» ،حافظ ابونعیم اصفهانی ( 430-336هـ =  1038-948م) در «المهدي» و «الحلیة األولیاء»،
حافظ دارقطنی (385-306ه = 995-918م) در «الثانی من األفراد» ،حافظ ابویعْلَی (307-211ه = 920-826م) در المسند ،فقیه
ماوردي (450-364هـ 1058-974 ،م) در «معرفة الصحابة» ،حافظ بزار ( 292-210هـ =  905-987م) در «البحر الزخار» ،حارث بن
أبی أسامة ( 282-186هـ =  896-802م) در المسند ،حافظ خطیب ( 463-392هـ = 1072-1002م) در «المتفق و
المفترق» ،حافظ ابن عساکر ( 571-499هـ =  1176-1105م) در «التاریخ» ،حافظ ابن منده ( 470- 383هـ =  1078-993م) در
«تاریخ إصبهان» ،ابوالحسن حربی کیال ( 386-296هـ =  996-909م) در «الحربیات» ،تمام رازي ( 414-330هـ =  1023-942م)

در «الفوائد» ،ابن جریر طبري (310-224هـ = 923- 839م) در «تهذیب اآلثار» ،ابنمقري ( 381-285هـ =  991-898م) در
«المعجم األدباء» ،حافظ أبوعمرو الدانی (444-371هـ1053-981 ،م) در السنن ،حافظ ابن جوزي ( 597-508هـ 1201-1116 ،م)

در «المنتظم فی تاریخ األمم والملوک» ،دیلَمی ( 509-445هـ =  1115 -1053م) در «الفردوس بمأثور الخطاب» ،ابن منادي
( 256-336هـ =  947-870م) در «المالحم» ،عالمه بیهقی ( 458-384هـ =  1066-994م) در «دالئل النبوۀ» ،حافظ ابن سعد (-230
 168هـ =  845م 785-م) در «الطبقات الکبري» ،حافظ رویانی ( 307-000هـ =  920-000م) در المسند ،حافظ ذَهَبی (748 -673هـ

= 1275م1347-م) در «تذکرۀ الحفاظ» ،جوینی ( 722-644هـ =  1322-1246م) در «فرائد السمطین فی فضائل المرتضى و
البتول و السبطین» ،حافظ ابن خُزَیمه (311-223هـ= 923 - 838م) در الصحیح ،حافظ نَسَوي ( 303-213هـ =  916-828م) در
«المسند الکبیر» ،حافظ أبوعوانه اسفرایینی (316-000هـ=928 -000م) در «مستخرج ابی عوانة علی صحیح المسلم» ،حافظ
ابن شیبه ( 262 -172هـ =  876 - 789م) در «أخبار المدینة».
سیوطی چهار نفر آخر را در «العرف الوردي» ،به عنوان کسانی که احادیث مهدي را تخریج نمودهاند ،بدون اینکه
تخریجهایشان را به کتاب مشخصی نسبت داده باشند ،آورده است.

همچنین بیان کتب و افرادي که در رابطه با تأیید و صحت عقیده مهدویت به رشته تحریر درآورده شدهاند نیز دلیل
قاطع دیگري در اثبات این عقیده در بین مسلمانان است ،فهرست این کتب و نام مؤلفین آنها به قرار ذیل است:
«الهدایة النبویة ألمة المحمدیة فیما جاء فی فضل الذات المهدیة» ،تألیف ابوالمعارف مصطفی بکري ( 1162 - 1099هـ =

 1749 - 1688م)؛ «أخبار المهدي» ،تألیف ابوسعید عباد بن یعقوب اسدي رواجنی کوفی ( 250 - 000هـ =  864 - 000م)؛
«المهدي إلی ما ورد فی المهدي» ،تألیف محمد بن طولون ( 953 - 880هـ =  1546 - 1475م)؛ «أربعین حدیث فی المهدي»،
تألیف حافظ ابوالعالء همدانی ( 569 - 488هـ =  1173 - 1095م)؛ «تحدیق النظر فی أخبار المهدي المنتظر» ،تألیف شیخ
محمد بن عبدالعزیز بن مانع ( 1385 -1300هـ =  1965 -1883م)؛ «المهدي و المهدویة» ،تألیف أحمد أمین مصري (- 1295
 1373هـ =  1954 - 1878م)؛ «ینابیع المودۀ لذوي القربى» ،تألیف حافظ سلیمان قندوزي ( 1270 - 1220هـ =  1853 - 1805م)؛
«عقد الدرر فی أخبار المنتظر و هو المهدي علیه السالم» ،تألیف یوسف بن یحیی دمشقی شافعی ( 685 - 640هـ = - 1243

 1287م)؛ «الجواب المقنع المحرر فی الرد علی من طغی و تبحر ،بدعوي أنه عیسی أو المهدي المنتظر» ،تألیف ابن مایابی
شنقیطی ( 1363 -1295هـ =  1944 -1878م)؛ «البیان فی أخبار صاحب الزمان» ،تألیف محمد یوسف گنجی شافعی (658 - 000

هـ =  1260 - 000م)؛ «البرهان فی عالمات مهدي آخرالزمان» و «الرد على من حکم و قضى أن المهدي قد جاء و مضى»،
تألیف مالعلی متقی هندي ( 975 - 888هـ =  1567 - 1483م)؛ «تلخیص البیان فی أخبار مهدي آخرالزمان» ،تألیف حنیف
الدین المرشدي ( 1067 -1014هـ =  1657 - 1605م)؛ «إبراز الوهم المکنون من کالم ابن خلدون» ،تألیف شیخ احمد بن
محمد بن صدیق غماري ( 1380 -000هـ = 1960 - 000م)؛ «التوضیح فی تواتر ما جاء فی المنتظر و الدجال و المسیح» ،تألیف
شوکانی (1250-1173هـ = 1834-1759م)؛ «األحادیث القاضیة بخروج المهدي» ،تألیف محمد بن اسماعیل امیر صنعانی
( 1182 -1099هـ =  1768 -1688م)؛ «أحادیث المهدي» ،تألیف شیخ أبوبکر بن خیثمة ابن ابیخیثمه ( 185ـ )279؛ «المهدیة فی
االسالم منذ أقدم العصور حتى الیوم» ،تألیف سعد محمد سعد ( 1408 -1330هـ = 1988 -1911م)؛ «صفة المهدي» ،کتاب
«مناقب المهدي» و «نعت المهدي» ،تألیف ابونعیم اصفهانی ( 430-336هـ =  1038 -948م)؛ «العرف الوردي فی األخبار
المهدي» و کتاب «عالمات المهدي» ،تألیف جاللالدین سیوطی ( 911 - 849هـ1505 -1445 = ،م)؛ «المشرب الوردي فی
مذهب المهدي» ،تألیف مالعلی بن سلطان قاري هروي ( 1014 -000هـ =  1606 -000م)« ،عقیدۀ السنة واألثر فی المهدي
المنتظر» ،تألیف عبدالمحسن بن عباد (متوفی 1353هـ.ق)؛ «األربعین فی أخبار المهدیین» ،تألیف والیة اهلل صادقبوري هندي
متوفی (1320هـ.ق)؛ کتاب «مرآۀ الفکر فی المهدي المنتظر» و «فرائد الفکر فی ظهور المهدي المنتظر» ،تألیف مرعی بن
یوسف کرمی حنبلی ( 1033 - 000هـ =  1624 - 000م)؛ «القطر الشهدي فی أوصاف المهدي» ،تألیف احمد بن احمد حلوانی
شافعی ( 1308 - 1249هـ =  1891 - 1833م)؛ «العطر الوردي فی شرح القطر السدي فی أوصاف المهدي» ،تألیف سید محمد
بن الیاس حسینی بلبیسى شافعی ( 749 - 000هـ =  1348 - 000م)؛ «القول المختصر فی عالمات المهدي المنتظر» ،تألیف

رضیالدین هیتمی مکی ( 1041 - 000هـ = 000 1631م)؛ «المهدي» ،تألیف ابن قیم جوزي (751- 691هـ = 1350 -1292م)؛
«المهدي» ،تألیف ابوداود (275 -202هـ817 ،؟ ـ 889م) و( ....خان.)113 – 112 :1406 ،

مهدویت در ادیان سابق
از جمله مسایلی که در این رابطه مطرح میشود ،این است که بدانیم این عقیده فقط مخصوص دین اسالم نیست .نباید
این طور تلقی گردد که اسالم در تشریع این عقیده دست به یک نوع نوآوري و بدعت در بین ادیان آسمانی زده که
نسبت به دیگر ادیان بی نظیر و بی مانند است .همة افراد طبق فطرت ذاتی خود امیدوارند روزي فرا رسد که جهان
بشریت در پرتو ظهور رهبري الهی و آسمانی و با تأیید و عنایت الهی از ظلم ظالمان و ستم ستمگران نجات یافته و شور
و بلوا در جهان پایان پذیرد و انسانها از وضع فالکتبار موجود دنیا نجات یافته و از نابسامانی ،ناامنی و تیرهروزي
خالص یابند و سرانجام به کمال مطلوب و زندگی شرافتمندانهاي که شایستة مقام انسانی است ،نایل آیند .به همین دلیل
است که در تمام ادیان و مذاهب مختلف جهان ،سخن از مصلحی است که در آخرالزمان ظهور خواهد نمود و به
جنایتها وخیانتهاي انسانها خاتمه خواهد داد و شالوده حکومت واحد جهانی را بر اساس عدالت و آزادي واقعی
بنیان خواهد نهاد و تمام پیامبران و سفیران الهی در این زمینه به مردم با ایمان جهان ،نویدهایی را دادهاند.
ایمان داشتن به ظهور مصلح دینی جهانی و برپا شدن دولت عدل الهی در سراسر زمین ،از نقاط بارز و روشن تمامی
ادیان و ملتهاست و آنچه از اختالفات وجود داشته و دارد ،همان اختالف در هویت ظاهري این مصلح دینی جهانی
است که هدفهاي تمامی پیامبران را تحقق خواهد نمود.
دکتور محمد مهدي خان (از رجال بزرگ دولتی و رئیس الحکماي ایرانی آذربایجانی تبریزي بود که در قاهره ساکن
بود) آراء و نظریات شش دین از ادیان معروف را در مورد ظهور پیامبر خاتم ،و سپس ظهور مصلح جهانی ،در بابهاي
شش گانه اول از کتاب خود به نام «مفتاح باب األبواب» جمع کرده و بیان نموده است که هر یک از این ادیان ،آمدن
مصلح الهی را در آینده یا در آخرالزمان بشارت دادهاند .او میآید تا جهان را اصالح نموده و ظلم و ستم و بدي را از بین
ببرد و خوشبختی منتشره را براي جوامع بشري تحقق بخشد.
این حقیقت از حقایق واضح و آشکاري است که هر کسی که عقیده به مصلح جهانی را خوانده و یا تحقیق نموده
باشد ،بدان اقرار دارد؛ حتی کسانی که صحت این عقیده را به کلی منکر شده و یا در صحت آن مشکوک بودهاند؛
همانند برخی از مستشرقین چون گلد زیهر در کتابش با نام «العقیدۀ و الشریعة فی اإلسالم» .وي معترف بود که این عقیده،
عقیدهاي بسیار ریشهدار و کهن در تاریخ دینی است که حتی در قدیم از کتب ادیان مصر ،چین ،مغول ،بوداییان ،آتش-
پرستان ،هنديها ،حبشیها به غیر از سه دین بزرگ جهانی اسالم ،مسیحیت و یهودیت ،وجود داشته است .اگر
مالحظهاي به عقاید این ادیان در مورد مصلح جهانی بیندازیم ،میبینیم که این عقیده به نصوص واضح در کتب مقدس
قدیمیاستناد داده شده است و نه آنچه که علماء به تغییراتی اشاره میکنند.

این مالحظه و توجه ،ریشهدار بودن این عقیده و نیز نمونه واضح و مشترک را در دعوتهاي پیامبران ظاهر مینماید ،به
طوري که دعوت هر پیامبر و تمامی دعوتهاي دینی بزرگ ،گامی براي زمینهسازي ظهور مصلح دینی جهانی است که
اهداف این دعوت ها را به کلی تحقق خواهد بخشید .دادن بشارات به ظهور این مصلح جهانی ،داراي تأثیرات بسزایی در
شکلگیري این دعوتها بوده و نیز عاملی مهم بر وادار نمودن پیروان پیامبران براي تحریک در مقابل تحقق بخشیدن به
اهداف رسالتشان و نیز تالش در به وجود آوردن جوامع بشري براي رسیدن به هدفهاي تمامی دعوتهاي پیامبران در
عصر نجات دهنده دینی-جهانی بوده است .بر این اساس بشارت دادن به این عقیده ،جزء عنصر مهم و اساسی در نصوص
مختلف دینی و دعوتهاي الهی بوده است .از این رو است که هر پیامبر و رسولی از جانب خداوند ،بشارت به ایشان
داده است و بنابراین پیروان تمامیادیان آسمانی از دیر باز منتظر ظهورش بودهاند.
ایمان داشتن به ظهور مصلح در نزد یهودیان ثابت بوده و در تورات و دیگر مصادر دینی معتبرشان مدون است .همچنین
بسیاري از محققین معاصر خصوصاً در جهان غرب مثل سناتور امریکایی ،بول فنرلی در کتاب معروفش با عنوان «من
یجرء علی الکالم» و نیز گریسهالسیل ،نویسنده و روزنامهنگار و محقق امریکایی در کتابش با نام عربی «النبوءۀ و
السیاسیة» ،به طور مفصل در مورد این عقیده در نزد یهودیان سخنانی راندهاند .همچنین قسیس آلمانی ،کارل فندرز (از
علماي بارز پروتستان که در قرن هجدهم براي دعوت و تبشیر به شرق اسالمی آمد) در کتابش با نام «سنجش حقیقت»،
که به زبان فارسی است ،میگوید« :ایشان براي برپا داشتن دولت عادل جهانی به قدرت و شمشیر پناه خواهند برد( ».فندر،

 )145 :1934این همان اعتقاد جاري در نزد گروههاي مختلف مسیحی است.
نویدهاي آمدن این مصلح بزرگ جهانی و بشارت بر قدومش ،در تمام کتب مذهبی اهل ادیان مانند کتاب زند ،کتاب
جاماسب ،کتاب شاکونی ،کتاب جوک ،کتاب دید براهمه ،کتاب باسک ،کتاب حکی نبی ،کتاب مکاشفات یوحناي
الهوتی ،کتاب دادنگ ،کتاب ضفیانی نبی ،کتاب وحی کودک ،کتاب اشعیاء ،کتاب پاتکیل ،کتاب دانیال نبی ،انجیل
متی ،انجیل لوقا ،انجیل مرقس و سایر کتابها و الواح ذکر شده است .در همة این کتابها ،نویدها و بشارتهاي ظهور
مهدي به عبارات و مضامینی که همه اصالت و حقیقت مهدویت را تأیید میکنند و آن را یک عقیده عمومی مشترک
بین همة امتها و ملتها میدانند ،به روشنی بیان شده است.
اگر چه غیر از قرآن کریم ،همه کتابهاي دیگر آسمانی مورد دستبرد و تحریف قرار گرفته است ،ولی باز هم مطالبی
در آنها دیده میشود که از دستبرد دیگران مصون مانده و در آنها عبارات و جمالتی از آمدن مصلح جهانی به چشم
میخورد .البته به علت خوف از اطاله بحث ،از آوردن تمام آن مطالب معذور مانده و خوانندگان گرامی را براي تحقیق
بیشتر و اطمینانی افزون به مطالعه متن این بشارات در کتب مقدس اهل ادیان و ملل ،به کتاب «ظهور حضرت مهدي از
دیدگاه اسالم ،مذاهب و ملل جهان» و دیگر کتابهاي به چاپ رسیده دعوت مینمایم (هاشمی.)356 -273 :1380 ،

در این کتب از این مصلح بزرگ و نهایی جهانی با نام هاي مختلف نام برده میشود ،اما نکته قابل توجهاي که در
خالل مطالعه این نام وجود دارد این است که تنها وجه اختالف این اسامی و نامها فقط در ظاهر اسامیآنهاست که به
الفاظ مختلف در این کتابها وارد شده است؛ واال هر چند تعبیرات مختلف است ،ولی هر یک از این نامها بر معانی
اطالق میشود که داللت بر منجی و موجود آخرالزمان دارد.
چرا مهدی میآید ...؟!
نگاهی گذرا به تاریخ تمدن کنونی ،این حقیقت را به خوبی روشن و مسلم میسازد که بشر امروز ،نه تنها با پیشرفت
سریع و روزافزون علم و دانش ،خود را خوشبخت و کامیاب نمیبیند؛ بلکه بالعکس با تمام وجود ،درماندگی و
سرخوردگی و سرگردانی خود را درک میکند و خود را بیپناه دیده و بر زندگی ماشینی و تمدن صنعتی لعنت
میفرستند؛ چرا که همة گرفتاريها ،نگرانیها ،درگیريها و ستمها را معلول همین تمدن صنعتی و زندگی ماشینی
میداند .به عالوه مگر نه این است که بسیاري از مشکالت اجتماعی کنونی ،زاییده همین تمدن صنعتی و زندگی ماشینی
است؟! مگر نه این است که پایههاي کاخهاي پوشالی زورمداران بر اساس توسل به همین اختراعات استوار گشته و آنها
هر روز کاخهایی بلندتر بنا میکنند تا انسان را از خود و خدا بیگانه سازند و ثروت و ذخایر ملتها را به یغما برند؟! مگر
نه این است که ریشه همه قتل و غارتها ،تخریب شهرها و روستاها ،در به در نمودن انسانها و آواره ساختن هزاران هزار
انسان بی پناه از زن و مرد و کودک ،پیر و جوان ،همه و همه بر اثر پیشرفت سریع همین صنعت و تکنیک و تکنولوژي
جدید است که آرامش و آسایش و امنیت را از مردم جهان سلب نموده است؟! و میرود تا آتش جنگ جهانی سوم را
علیه بشر بر افروخته ،و جهانیان را در کام زوال و نابودي کامل قرار دهد؟! مگر نه این است که در تمدن کنونی ،ترس و
وحشت ،دلهره و اضطراب ،سرگشتگی و حیرت در همه جا دامن گسترده و همگان از مسابقات تسلیحاتی و رقابت
خطرناک قدرتهاي جهانی انگشت حیرت به دندان گرفتهاند که مبادا با جرقة کوچکی ،آتش جنگ جهانی سوم روشن
شده و بشریت را در کام خود فرو ببرد؟!
امروزه ،براي همه ،حتی سردمداران سیاست و زمامداران بزرگ جهان ،روشن گردیده که موج عظیمیاز فساد اخالق،
گسترش جرایم و جنایات ،قانون شکنی و تجاوز از مرز مقررات در سراسر دنیا پدید آمده و یک نوع دلهره و نگرانی
عمومی را به وجود آورده است .اکنون براي همه مردمان جهان روشن شده است که ظلم و فساد و تباهی ،تعدي و
تجاوز ،جنایت و خیانت ،نابسامانی و بیدادگري ،قتل و کشتار ،جنگهاي طوالنی و خسته کننده ،سراسر عالم را فرا
گرفته و جهانیان را حتی از اصالحات عادي و معمولی خسته و ناامید ساخته ،به طوري که از دست مجامع بین المللی نیز
کاري ساخته نیست.

آری! انسان امروز ،با وجود پیشرفتهاي سریع و روز افزون علوم صنایع و با وجود دانش و بینش وسیعش که توانسته
است از کره خاکی گامی فراتر نهاده و بر فراز کره ماه پیاده شود ،نتوانسته است سعادت و خوشبختی بشر را فراهم کند و
دردهاي درونیش را تسکین بخشد و حتی از حل سادهترین مشکالت سیاسی جامعه بشري عاجز و ناتوان مانده است.
آری مهدی میآید! میآید ،چراکه دعوت به سوي خداوند قبل از انقالب جهانی آخر بر روي زمینی میباشد که
مسیح دجال بر آن وجود دارد! و خروج مسیح دجال یعنی بسته شدن در توبه ،که در این صورت ایمان آوردن هیچ
شخصی به او سودي نخواهد رسانید ،اگر قبل از آن مؤمن نشده باشد!
«هَلْ یَنظُرُونَ إِالَّ أَن تَأْتِیهُمُ الْمَآلئِکَةُ أَوْ یَأْتِیَ رَبُّكَ أَوْ یَأْتِیَ بَعْضُ آیَاتِ رَبِّكَ یَوْمَ یَأْتِی
بَعْضُ آیَاتِ رَبِّكَ الَ یَنفَعُ نَفْساً إِیمَانُهَا لَمْ تَکُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ کَسَبَتْ فِی إِیمَانِهَا خَیْراً قُلِ
انتَظِرُواْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ :آیا جز این انتظار دارند که فرشتگان به سراغشان آیند یا خداوند خودش به
سوى آنها بیاید یا بعضى از آیات پروردگارت به سراغشان آیند؟ اما آن روز که بعضى از آیات
پروردگارت تحقق پذیرد ،ایمان آوردن افرادى که قبالً ایمان نیاوردهاند یا در ایمانشان عمل نیکى انجام
ندادهاند ،سودى به حالشان نخواهد داشت! بگو «انتظار بکشید ،ما هم انتظار مىکشیم!» (أنعام)158 ،

خداوند متعال به مؤمنانش قبل از بسته شدن در توبه ،داناتر است و خداوند به کسانی که آنها را راهنمایی و دعوت
میکند ،آگاهتر است ،در زمینی که در آن به ظلم و کفر و سرگردانی دعوت میشود .لذا پذیرفتن این دعوت قبل از
بسته شدن در توبه به ناچار نیازمند مهدي است ،و چه خوب است که در این زمینه به سخن خداوند متعال فکر نموده که
میفرمایند:
«وَیَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن کُنتُمْ صَادِقِینَ ،قُلْ یَوْمَ الْفَتْحِ لَا یَنفَعُ الَّذِینَ کَفَرُوا إِیمَانُهُمْ
وَلَا هُمْ یُنظَرُونَ ،فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ :میگویند :اگر راست میگویید ،این روز
فتح کی خواهد بود؟ بگو :در روز فتح ایمان آوردن کسی که در دنیا کافر بوده به دردش نمیخورد.
مهلتی هم براي جبران گذشته به آنها نمیدهند .از آنان روي بگردان و منتظر باش که آنان نیز منتظرند»
(سجده)30-28 ،

این آیات از روز فتح سخن میگویند! روزي که ایمان هیچ کافري به او نفعی نخواهد رسانید! این آیات مبارکه،
رابطههاي آن را ذکر میکند که آن روز ،روز فتح است! شخص عاقل هیچ وقت نمیگوید که منظور آیه در زمان
گذشته بوده است؛ چرا که اگر کسی قائل به چنین حرفی باشد ،پس باید کسانی که بعد از آن ایمان آورده باشند ،ایمان-
شان هیچ سودي به آنها نرسانده و مسلمان بودنشان مورد قبول نخواهد بود! ابنکثیر نیز در تفسیرش بر این آیه چنین
میگوید« :هر کسی که گمان نماید منظور از فتح در آیه شریفه ،فتح مکه میباشد پس براستی که اشتباه واضحی را
مرتکب شده است ...چرا که آن ،روز داوري و جدایی است».

خداوند متعال به رسولش دستور داده که منتظرشان بنشیند و از آنان روي گردانید ،چرا آنها مهلت داده شدهاند! و
هرگاه امر خداوند نازل شود و فتح نیز با نزول پیامبر خدا عیسی(ع) و به رهبري مهدي امت و با عنایت یزدان به پایان
خواهد رسد .خانه صلیبی از اساسش نابود گشته و بساط ظلم و جور ،شرک و گمراهی برچیده خواهد شد .در آن هنگام،
ایمان هیچ مشرکی به او سودي نخواهد رسانید؛ چرا که مسیح دجال بر دلهايشان اثرات بزرگی خواهد گذاشت که
هیچ شخصی از آنان نجات پیدا نخواهد کرد ،مگر کسی که در ایمانش خیري را به دست آورده باشد.
مهدي حق بوده و حقیقت است و خداوند داناتر به زمانهایی است که هنوز واقع نشده و بر همگان پوشیده است! همان
خداوند پاک و منزهی که در کتابش قرآن ،هیچ چیزي کم نگذاشته است .و ما در قرآن کریم بعضی از سورههایی را
میخوانیم که با این حروف مثالً شروع میشوند :ن ،ص ،حم ،یس ،الم ،ق .حال سؤال این است که آیا کسی از علما تا
به حال منظور و هدف دقیق و قطعی این حروف را در خالل این عصور درک نموده است؟ جواب :خیر .و آیا امکان
دارد که دنیا به اتمام برسد ،ولی کسی از مسلمانها معناي یقینی این حروف را نداند؟ و باز جواب باید داد :خیر .و این
جواب مصداق سخن خداوند متعال است که خود روشن نمودن آیاتش را تکفل نموده است « :ثُمَّ إِنَّ عَلَیْنَا بَیَانَهُ:
سپس توضیح آن برعهده ماست»(قیامه )19 ،پس این حروف را که بر خداوند بیان آن واگذار شده ،چه کسی بیان خواهد
نمود؟ جواب :قطعاً او همان مهدي موعود این امت خواهد بود (ایوب.)36 :1989 ،

نتیجهگیری
بعد از مطالعه این مقاله به مجموعهاي از دستاوردها و نتایج رسیدیم که خالصه آنها را در موارد ذیل بیان میکنیم:
 اولین و بزرگترین دلیل بر اثبات مهدویت در دین مبین اسالم ،وجود احادیث و روایات و آثاري است که تعدادآنها به دهها عدد میرسد که همگی آنها ،منهاي احادیث ضعیف و موضوعی که وارد شدهاند ،صحیح و متقنند.
 وجود بزرگانی از اهل سنت از دیرباز تا به امروز که منکر وجود صحت این عقیده در اعتقادات اهل سنت هستند. آرا و نظرات منکرین مهدویت فقط در حد شبهات باقی مانده و هرگز به اثبات نرسیده است. وجود افراد بی شمار از مدعیان مهدویت از اهل سنت و شیعه و دیگر مذاهب در طول تاریخ اسالم ،میتواند دلیل بروجود اصالت این اعتقاد از دیرباز تا به امروز در اعتقادات ما مسلمانان باشد.
 وجود دهها کتاب و نوشته در تأیید این اعتقاد از علماء سلف و خلف این امت ،دلیل قاطعی بر وجود اعتقاد مهدویتدر بین اهل سنت است.
 وجود ریشههاي این اعتقاد در بین ادیان آسمانی پیش از اسالم و حتی ادیان غیرآسمانی ،میتواند دلیلی قاطعی براصالت این عقیده در بین ما مسلمانان و دیگر ادیان و ملت هاي دنیا باشد.
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