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  هاي مهدوي شناسی جنبش جریان  
  *خانی اسماعیل علی

  چکیده
هاي مهدوي يا متمهديان است. جهان اسالم در  هاي مطرح در جهان اسالم، جنبش از جريان

مهدويت را به خود طول تاريخ اسالم آزمايشگاه مهدويت بوده، امواجي از ادعاها در باب 
هاي مهدوي با توجه به موقعيت مذهبي، سياسي و اجتمـاعي، از مبـاني    ديده است. جنبش

الرضا «بودن، شعار  و از نسل فاطمه نظري متفاوتي در باب مهدويت (نظير فرزند پيامبر
») مهـدويت نوعيـه  «و » واليت«، »امامت باطني«، امام زمان» بابيت«، مقام »من آل محمد

(نظير پويايي و نشـاط   يهاي گوناگون مختلف تاريخي، زمينه يها اند. در دوره وي کردهپير
مهدويت، انحراف اسالم از مسير اصلي، ظلم و فساد داخلـي و تهـاجم بيرونـي و عالقـة     

هاي مهدوي بوده است. استفاده از  د آمدن و گسترش جنبشيباعث پد )بيت شديد به اهل
فريبي مدعيان  گرايي مردم و عوام از نمادهاي صدر اسالم، عوامهاي مهدويت، استفاده  نشانه

هاي مهدوي بوده اسـت. ايـن    و حمايت استعمار در دوران اخير، باعث رونق بازار جنبش
اسـالمي و ايجـاد    جريان آثار مخربي، نظير رويارويي با اسالم، ايجاد تفرقـه در جـامع  

  هاي انحرافي براي جهان اسالم داشته است. فرقه
هاي مهدوي، مهدويت نوعيه، واليت  کليدواژگان: مهدويت، بابيت، مهدي، متمهدي، جنبش

  باطني.
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  مقدمه
بـوده و  تاریخ اسـالم  پویاي ارکان  ازکه  سیاسی و قرآنی، روایی، کالمیموضوعات مهم از 

در فرهنگ و تمدن اسالمی و بحران  هست، مهدویت است. این آرمان بزرگ الهی و بشري
اندیشۀ مهدویت و موعـودگرایی   اي داشته است. اسالم، جایگاه ویژه فراگیر و مستمر جهان

عـاملی بنیـادي در    کرده وایفا  ياعتقاد و فرهنگی گوناگونهاي  مهم در محیط ینقشاسالم، 
رخـی از اشـکال   ب اسـت.  به شمار رفتـه هاي علمی و فلسفی  طلبانه حوزه هاي اصالح جنبش

  بوده است. انقالبیپیامبرگونه و این آرمان نیز، 
یکی از موضوعات مطرح درخصوص موعودگرایی اسـالم، جریـان پیوسـتۀ اسـتفاده از     
مهدویت براي مقاصد گوناگون مذهبی، اجتماعی و سیاسی است. در طـول تـاریخ اسـالم،    

پیشـبرد اهدافشـان سـود    هاي زیادي، از جهان تسـنن وتشـیع، از ایـن ظرفیـت بـراي       گروه
  اند. جسته

شود و  ها، اهداف و مبانی آن می شناسانه به این جریان، باعث شناخت انگیزه نگاه جریان
کردن چهرة مقدس ایـن آرمـان از     بدین ترتیب زمینه را براي تثبیت مهدویت واقعی و پاك

این آرمان توحیـدي  سازد تا امت اسالم بتواند به بهترین وجه از  ها فراهم می آفات و آسیب
امید به تمدن بزرگ اسالمی و  -ویژه در جهان پرآشوب امروز به–بهره گیرد و با تکیۀ بر آن 

گسترش حق و حقیقت در سراسر گیتی را از دست ندهد. گذشته، آینۀ آینده است و آینـده  
 ها به دور نخواهد بـود. در صـورتی کـه    نیز همچون گذشته، از رخدادهاي مشابه این جریان

رو نشویم، از فتنۀ چنین مدعیانی در امن و امان  ما با تجهیزات کافی با فرداي ناشناخته روبه
نخواهیم بود و اگر از گذشته عبـرت نگیـریم، فـردا آمـادگی الزم جهـت برخـورد بـا ایـن         

  ها را نخواهیم داشت. جریان

  سابقة ادعاي مهدويت
و نمونـۀ اعـالي تحیـر و امیـد، و     جهان اسالم در طول تاریخ اسالم، آزمایشـگاه مهـدویت   

گمراهی و انحراف دربارة مهـدي مـدنظر روایـات بـوده اسـت. از نیمـۀ نخسـت قـرن اول         
هجري، امواجی از ادعاها در باب مهدویت از مدینه آغـاز شـد؛ سـپس بسـیاري از منـاطق      

 1جهان اسالم را درنوردید. بنا به روایتی مشهور میان شیعه و سنی، مهدي از نسل فاطمـه 
جهـان   2شـوند.  و داراي حیرت و غیبت است؛ قومی با او هدایت، و قومی با او گمـراه مـی  
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هـاي مهـدویت بـود. جامعـۀ      اسالم در قرن سوم هجري، شاهد بیشترین استفاده از ظرفیـت 
چهارم هجري تـا    هاي بعد نیز تحت تأثیر امواج مهدویت قرارداشت. از قرن اسالمی در قرن

ازدهم یـ ن مهدي ظهور کردند. اوج این جریان، مربـوط بـه قـرن    چند قرن پس از آن، چندی
هجري است که آسمان جهان اسالم مهدي باران بود؛ کسانی کـه خـود را فرسـتاده و پیـک     

  اند. به آمدن آنها وعده داده و ائمه معصوم پنداشتند که پیامبر نجاتی می
را مهـدي   د که امیرمؤمنـان گرد باز می» سبائیه«اي به نام  سابقۀ اعاي مهدویت، به فرقه

سـپس کیسـانیه    3کننـد؛  و در آخرالزمان ظهور می  خواندند و گمان کردند ایشان کشته نشده
موضوع مهدویت محمد حنفیه را مطرح کردند و پس از مرگش نیز گفتند او زنـده اسـت و   

، علـی  بـن  زیـد در ادامه، گروهی  4کند و روزي ظهور خواهد کرد. در کوه رضوي زندگی می
بـه مهـدي منتظـر بـودن امـام       باقریه 5و نیز عبداهللا محض را مهدي خواندند. پیشواي زیدیه

 6قائل شدند و گفتند ایشان رحلت نکرده و یا رحلت کرده، ولـی بازخواهـد گشـت.    باقر
، گروهی به امامت فرزند ایشان، زکریا معتقـد شـدند و گفتنـد او در کـوه     پس از امام باقر

زنده اسـت   ناووسیه گفتند امام صادق 7هنگامی که اذن خروج یابد.حاصر مخفی است تا 
اسماعیلیه، مهدویت را به اسماعیل،  8کند. و روزي ظهور کرده، جهان را پر از عدل و داد می

و  10اسـماعیل را مهـدي موعـود دانسـتند      مبارکیه، محمدبن 9نسبت دادند؛ پسر امام صادق
  11است و او مهدي و قائم است.زنده  معتقد شدند امام کاظمواقفیه 

و  گیري خلفاي اموي و عباسی بـراي امامـان شـیعه    در اثر مشکالت سیاسی و سخت
اي از  امام بعدي تردید داشـت و عـده    شیعه پیوسته دربارة  ها، جامعۀ شان از حکومتیتقیۀ ا

وجـود  هاي فوق بـه   هاي انحرافی، نظیر فرقه شدند و فرقه این رهگذر به گمراهی کشیده می
دوچنـدان بـود؛ زیـرا عـالوه بـر تولـد و        آمد. این مشکل پس از رحلت امام عسکري می
ر افـزود و پشـتوانۀ    داري و جانشینی مخفی امام زمان نگه غیبت حضرت نیز بر این تحیـ ،

در  به همین سبب بود که امـام عسـکري   12نیرومند امامت از جامعۀ شیعی رخت بربست.
را بـه   فرزند بزرگوار خویش حضـرت حجـت    ب و شیعیان،چندین دیدار با سران اصحا

  13داد. آنان نشان می
را مهـدي   ی، مـردم برخـ  نکتۀ قابل توجه این است که تا پـیش از غیبـت امـام عصـر    

اما پس  -خود را مهدي بنامد ينکه فردینه ا-شدند  ین اسم مشهور مینامیدند و آنان به ا یم
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به دوش کشیدند و هرازچندگاهی کسـانی خـود را    از عصر غیبت، این علم را خود مدعیان
  14کردند. اي را به دور خود جمع  مهدي امت نامیده، عده

نکتۀ دیگر این است که در قرون اولیۀ اسالم، استفاده از الگوي خروج منجی در غـرب  
رو شـد. برغواطـه، فاطمیـان، خـوارج، مـرابطین، موحـدین،        روبـه  یابیـ جهان اسالم، با کام

د یـ هـاي نیرومنـدي پد   ها با استفاده از این الگـو، دولـت   رفاي سعدي و علويحفص، ش بنی
هایی درآمد که عباسیان به سرعت آنهـا را   اما در شرق، مهدویت به صورت بحران 15آوردند؛

موقـع از الگـوي    سرکوب کردند. تأسیس دولت عباسی، خود مرهون استفادة مناسـب و بـه  
ق یـ نیز این الگو بـا توف  -در شرق 19ویژه در قرن  هب–اما در قرون اخیر  16ظهور منجی بود؛

احمد قادیانی در هندوستان، مهدي سودانی در سـودان و   مواجه شد و کسانی همچون غالم
محمـد بـاب و حسـینعلی بهـاء در ایـران توانسـتند بـا اسـتفاده از ظرفیـت مهــدویت           علـی 

  هاي مهمی تدارك ببینند. جنبش
نمونـه بـه    يل تاریخ وجود داشته است که به بـرا هاي ناموفق مهدوي نیز در طو حرکت

 1936کنیم: نخست قیام شخصی به نام جهیمان سیف العتیبی ( دو مورد معاصر آن اشاره می
آموختۀ دانشگاه مکه و مدینه بود. او با  از اهل عربستان و دانشفسري نظامی م) که ا1980 -

، از علماي وهابی عربستان آشـنا  عبدالعزیز بن بازعبداهللا قحطانی، یکی از شاگردان  بن محمد
براي مدت زمانی کوتـاه  ق. 1400در آغاز ماه محرم با همکاري برخی همفکران خود شد و 

عنوان مهدي منتظـر و   . او دامادش، محمد قحطانی را بهاهللا الحرام را به محاصره درآورد بیت
زدهم هجري اعـالم کـرد و خـود و پیـروانش برخاسـتند و بـا       مجدد دین اسالم در قرن پان

بیعت کردند و از همۀ نمازگزاران خواستند با او بیعت کنند. آنان مردم داخل » مهدي منتظر«
هـا   حرم را به گروگان گرفتند و درهاي حرم را به روي آنها بستند و فقـط بـه زنـان و بچـه    

از درگیري شدید با این گروه، جهیمـان و   اجازة خروج دادند. نیروهاي نظامی عربستان پس
  17دارانش را اعدام کردند. شصت نفر از طرف
در زمـان  ب داد. وي یـ ترت رهبر گروه جندالسـماء  ،سامر ابوقمربه نام  يقیام دوم را فرد

از سوي ایـن حـزب    با حزب بعث فراخوانده شد و» همکاري خاص«حسین به  رژیم صدام
تا ضمن جمع آوري اطالعات از زندانیان، زمینه اغفـال آنـان و سـپس     رفتبه درون زندان 

 -هاي عراق سامر ابوقمر بعد از مدتی که در زندان .کندمذهبی را فراهم  ۀاندازي یک فرق راه
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گـروه   ۀبا استفاده از همان زندانیان آزادشده اولین هست ماند، -ي خاصها براي اجراي برنامه
  د.اجندالسماء را تشکیل د

 ،حـال در آن  و درعـین  ردمعرفی کـ » شیعه خالص«خود را  ،قاضی السماء کتاب دري و
فرزنـد حضـرت امـام     حتی اینکـه امـام زمـان   - اعتقادات شیعه راجع به امام زمان ۀهم

راجع به امام بعد از خـود را   علم ائمه . اومردود شمرد را کامالً -است حسن عسکري
و نـواب   ،معرفـی » جعفـر زکـی  «جعفر کـذاب را   يو. ستو آن را مختص به خدا دان ،نفی

  و نیابت آنان را مردود شمرد. ردرا تخطئه ک اربعه حضرت ولی عصر
وي  .است» امام زمان«مدعی شد خود او  ،سامر ابوقمر پس از نفی اعتقادات اصیل شیعه

نام حقیقـی   شدد و مدعی رمعرفی ک و فاطمه زهرا خود را فرزند بالفصل امیرالمومنین
اي بـه   صورت نطفـه  هب است که در زمان حیات صدیقه طاهره» طالب ابی بن علی بن علی«او 

بـه  قـرار داده شـده و او   » امه السودا« شسپس در این زمان در رحم مادر ؛آسمان برده شده
مراجع عظام تقلید از  ۀبا اهانت به سلسل )قاضی السماء(در کتاب خود  ي. واست ا آمدهیدن

 . عناصـر بعـث  شـمرد معرفـی  » مهدور الدم«طوسی تا مراجع فعلی، آنان را منحرف و  شیخ
  کرد.چاپ و توزیع  دارد،صفحه ششصد که در حدود را  ويکتاب  عراق

زمـین احـداث    و منزل مجللی در زیر دیبرگزاي را  نقطه» الزرگه« ۀسامر ابوقمر در منطق
کـه  به راه انـداخت  سو مراسم خاص مذهبی  د. او از یکونم هو شروع به فعالیت دوگان ردک

از عناصر اغفـال  » امام زمان«عنوان  هباز سوي دیگر و  ،هایی داشت به رفتار دراویش شباهت
 18.کنندها را تحمل  در راه او سختی ستخوا و از آنان می فتگر بیعت می هشد

  هاي مهدوي مباني نظري جنبش
راه را بـراي ظهـور    از لحاظ مبانی نظري، بسیاري از متفکران در غرب و شرق جهان اسالم،

نمایان تنها از یـک فرقـه و مـذهب     به همین دلیل است که مهديباز کردند.  انهدیتمآسان م
هاي مهدوي از مبانی نظري متفاوتی در باب مهـدویت   اند. جنبش (نظیر تشیع) سر برنیاورده

بودن، شعار  و از نسل فاطمه اند. برخی از این مبانی عبارتنداز فرزند پیامبر پیروي کرده
هاي عرفانی و صـوفیانه یـا امامـت     ، گرایشامام زمان» بابیت«، مقام »الرضا من آل محمد«

  ».مهدویت نوعیه«باطنی و والیت و 
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» امـام «بـا   ه،دانسـت  و فاطمـه  خـود را از نسـل پیـامبر   بسیاري از مدعیان مهدویت، 
هاي مربوط بـه ظهـور    مردمی که با اندیشه تا در بین نددکر میادعاي عصمت خواندن خود، 

نکتۀ قابل توجه ایـن اسـت    د.ناو از طریق شیعه آشنا بودند، پذیرفته شو يها نشانه مهدي و
ساز  هاي سنی نیز این چهره به شیعیان و علویان نداشت اختصاص؛ بلکه از گروه امراین که 

نسب خـود را   ،عبدالمؤمنتومرت و جانشینش  بن کسانی چون محمدکردند.  می ي را دنبال
که بنا به مالحم، باید شرق و غرب جهـان را  کسانی دانستند و خود را  ندرساند به پیامبر
هاي سیاسی و در رأس آنها عباسیان نیز، براي دسـتیابی بـه    بسیاري از گروه 19کنند. تصرف

کردند و براي  آغاز می نهضت خویش را» الرضا من آل محمد«اهداف سیاسی خود، با شعار 
طلبانـه مطـرح    گرایانه و اصـالح  رنگ و لعاب دادن به حرکت خویش، آن را در قالب منجی

  کردند. می
م؛ امـا هرچـه جلـوتر    یـی رو بیشـتر روبـه  » الرضا مـن آل محمـد  «در صدر اسالم با شعار 

هـاي عرفـانی و صـوفیانه بیشـتر      آیـیم، بـه مبنـاي والیـت بـاطنی و عرفـانی و گـرایش        می
و » والیت«، »امامت باطنی« در جهان تسنن؛ ی نظري مهدویتنترین مبا خوریم. از مهم برمی

یکـی   ،که مهديوي بر این باور بود  این مبنا، غزالی است.گذار  پایهاست. » مهدویت نوعیه«
عربـی   متصوفه، الگوي غزالی را رواج دادنـد. دو قـرن بعـد، ابـن     20از اقطاب تصوف است.

مهـدویت، نـوعی    ۀعربی در توجیه مبـانی نظریـ   ابن ی از آن ارائه کرد.شکل متقن و مبسوط
قـائم ممکـن اسـت شخصـی از عـرب باشـد؛        این ولی 21والیت را براي مهدي فرض کرد.

دیده است و امکان دارد ق. 595عرب را در سال  ،کند که این ولی ادعا می  عربی که ابن چنان
  22باشد. عربی، خود همان ولی که ابن

مطرح شد.  ولويدر عبارات م ،غزالی در شرق نیز ۀمهدویت نوعی ۀین زمان، نظریدر هم
قـائم وجـود داشـته باشـد. در دیـدگاه       د که در هر زمان ممکن است یک ولیرک  او تصریح

نسـل  از یا  قطب و کامل است و نیاز به شرط نسب ندارد که از نسل علی مولوي، مهدي
توان دو نوع مهـدي داشـت: مهـدي     این دیدگاه مبتنی بر این نظر است که می 23 .عمر باشد

رو عـالوه بـر    نیـ نوعی و مهدي شخصی؛ یعنی مهدي در شخص معینی منحصر نیست؛ ازا
تواند منجـی   کند، در هر دوره نیز کسی می که در آخرالزمان ظهور می مهدي فرزند پیامبر

مهــدویت نوعیــه از جانــب شــود. اعــالم  و مهـدي باشــد و باعــث عــدل و داد در جامعــه 
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حـس  هنگـامی کـه   آنهـا   .الدین راه را براي ادعاي مهدویت اقطاب صـوفیه بـاز کـرد    ییمح
  24.ندردک میادعاي مهدویت  ،اند کردند به مقام قطبیت و والیت رسیده می

جهـان اسـالم، از ایـن اندیشـه بـراي      ترین مدعی مهدویت در مغرب  بزرگ تومرت، ابن
و با تأکید مستمر بر این مطلب که وجـود امـام    خوبی استفاده کرد اف خویش بهپیشبرد اهد

موحـدون تحـت    25زمینه را براي اعالن مهدویت خویش آماده کرد.  در هر زمان الزم است،
هاي صـوفیانه   تأثیر مکاتب ظاهري و اشعري قرار داشتند و عمیقاً متأثر از تصوف و طریقت

بـا  ق. 647در را دومـین امیـر حفصـی     ،بـزرگ  انیان و صـوف لسوفیفاز ، سبعین ابن 26بودند.
مهدویت نوعی مستنصر، نیاز  ۀتأکید بر اندیش او با 27، معرفی کرد.»هو المهدي البشر«عنوان 

مستنصـر   ،بیعت امیر مکه ۀدانست و در رسال به نسب علوي براي ادعاي مهدویت را منتفی
و نسـب عمـري معـرف کـرده     سنت محمدي، سیرت ابوبکري، شخصیت علـوي   را داراي

  28است.
سعدي که  يعلوي شرفا براساس تصوف و نسبنیز، سعدي شرفاي  ةمهدویت در دور

جلـب   ۀشد، مایـ  می بر مذهب تسنن بودند، شکل گرفت. کراماتی که از بزرگان صوفیه نقل
  محمدسـید  29گـذار سلسـلۀ نوربخشـیه،    . سیدمحمد نـوربخش، بنیـان  توجه مردم به آنها بود

محمـد احمـد، معـروف بـه مهـدي      گذار نهضت مشعشعیان اهواز و  ، بینان ق.) 840(30فالح
تمهدیان قرون اخیـر نیـز، از همـین مبنـا     ترین م ترین و معروف از مهم .)،ق1292 ( سودانی

پیروي کرده، مدعی مهدویت شدند. مهدي سودانی هنگامی که خود را مهدي خواند، چهل 
او براي خود مقامی ادعا کرد که در سه عنـوان   31د.سال داشت و وارد طریقۀ سمانیه شده بو

  32انعکاس داشت: امام، جانشین رسول خدا و مهدي موعود.
بودن، حرکت خویش را آغـاز   امام عصر» باب«برخی مدعیان مهدویت نیز، با مبناي 

، عنوان و صـفتی اسـت کـه نخسـت     »سبیل«و » صراط«، همچون کلمات »باب«کردند. واژة 
بـاب  «در برخی روایـات   معصومان 33به کار رفته است. و ائمۀ اطهار براي نبی اکرم

بـراین، برخـی افـراد نیـز      عـالوه  34را واسطۀ میان خدا و خلـق هسـتند.  یاند؛ ز لقب یافته» اهللا
از این افراد با  هرچند در بیان خود ائمه 35اند؛ معرفی شده از ائمه يعنوان باب تعداد به

اند که عالوه بـر بهـره جسـتن از علـم و      تعبیر نشده است. اینان کسانی بوده» باب«با عنوان 
شـان  یبا آنان ارتباط خاص داشتند و در برخـی امـور وکیـل کارهـاي ا     معارف معصومان
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خ طوسـی از نـواب   یش 36و پیروان بودند. بودند و در شرایط حساس سیاسی، واسطۀ ائمه
بعـدها   37یـاد کـرده اسـت.   » بـاب «در دورة غیبت صغرا نیز تحت عنوان  زمان اربعۀ امام
ب یآنـان را تکـذ   بـودن را مطـرح کردنـد کـه ائمـه     » بـاب االمـام  «دروغ ادعاي  کسانی به

  38کردند.
گـذار فرقـه بابیـت، از     ، بنیـان »بـاب «ق.)، معروف بـه  1235محمد شیرازي (ت  سیدعلی

حرکت خویش را آغاز کـرد؛ هرچنـد    امام عصر »بابیت«جمله کسانی است که با ادعاي 
توان از حرکـت او دور داشـت. وي در کـودکی بـه      هاي عرفانی و باطنی را نیز نمی گرایش

احمد احسایی و سیدکاظم رشتی بود. او گذشـته   مکتب شیخ عابد رفت که از شاگردان شیخ
داشت. در هواي گرم کشی نیز تمایل  هاي شیخی و باطنی، به ریاضت از دلبستگی به اندیشه

ایسـتاد و بـا خوانـدن اذکـار درصـدد       ها رو به خورشید مـی  تابستان بوشهر باالي بام ساعت
  39معروف شده بود.» سید ذکر«آمد؛ به همین دلیل به  تسخیر خورشید برمی

محمد از طریق سیدکاظم رشتی با مسائل عرفانی، تفسیر، تأویل آیات و احادیـث و   علی
مـذهب شـیخیه، نـوعی تشـیع جدیـد برآمـده از        40شیخیه آشنا شـد.  مسائل فقهی به روش

گـذار ایـن فرقـه،     عشري در قـرن دوازدهـم هجـري قمـري اسـت. بنیـان       مذهب شیعه اثنی
احمد احسایی از عالمان شیعی مذهب است. شاید بتوان گفت اساس عقاید این فرقـه،   شیخ

ترین نقطۀ جدایی مذهب  مهم 41ترکیبی از تعبیرات فلسفی قدیم با روایات ائمه تشیع است.
که باعث طرد آنان از سوي علما و زمینه براي ظهور عقایـدي   علماي شیعهدیدگاه با  شیخیه

شـیخیه اصـول یـا     .اسـت  امام زمانباب نیابت  در آنان ةعقیدشد،  چون بابیت و بهائیت 
وت، امامـت و  نب  ارکان اعتقادي شیعه را محدود به چهار اصل دانستد که عبارتند از توحید،

که باب خاص امام زمان و واسطۀ بین مردم و حضرت است. به عقیدة آنـان در  » رکن رابع«
است و مردم وظیفـه دارنـد او    امام عصر» باب«وجود دارد که خالص  ۀشیعهر دوره یک 

  42را بشناسند و به او اعتقاد داشته باشند.
 يدنبـال جانشـینی بـراي و   پس از درگذشت سیدکاظم رشتی، مریدان و شاگردان او به 

باره میان چند تن از  باشد. دراین» رکن رابع«یا » شیعه کامل«بودند که به قول ایشان مصداق 
» بـاب «محمد نیز در این رقابت شرکت کرد و خـود را   شاگردان سیدکاظم رقابت افتاد. علی

محمـد نظـر گروهـی از شـاگردان      امام دوازدهم (واسطه امام و شیعیان) شمرد. ادعاي علـی 
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مـنم  «ه خود جلب کرد. وي پس از مدتی آشکارا ادعاي مهدویت کرد و گفت سیدکاظم را ب
  43».باشید که هزار سال است منتظر او می

  هاي مهدوي جنبشهاي  زمينه
حضـور و  مناسـبی بـراي    ۀزمین -ویژه در جهان اسالم به–هاي مختلف موعودباوري  ظرفیت

الم، در دوران امویـان و  . در سه قرن نخست تاریخ اسبوده و هستظهور مدعیان مهدویت 
ــترین   ةدور ــیان، بیش ــرف  اول عباس ــۀ ط ــدویت از ناحی ــاب مه ــا در ب ــی  ادعاه داران برخ

شد، نه از سوي خود آن افراد. شـاید بتـوان    مطرح می هاي ممتاز اجتماعی و دینی شخصیت
آشنایی با احادیث مهدویت و درنتیجه  و نزول وحینبوت نزدیکی به عصر این امر را علت 
و  دینـی  ۀهـاي برجسـت   وجـود چهـره  ، و درنهایـت  ظلم بنی امیه، یق صحابه و تابعیناز طر

قرن و درواقع پـس از غیبـت   این سه بعد از  منتسب به خاندان پیامبر در جامعه دانست؛ اما
خـود  بـر جمعیـت    ،نخسـت  ۀسـت و با کـاهش محسـوس د   وضعیت تغییر کرد امام زمان

ش و گسترش ادعاهـا در  یدایهاي بسیاري باعث پ ینهدر این دوره نیز، زم مدعیان افزوده شد.
  شمریم: اختصار برمی باب مهدویت بوده است که برخی از آنها را به

  پويايي و نشاط مهدويت در جهان اسالم
آفرینـی   هاي مهدوي که از صدر اسالم تا به امروز نقش د آمدن نهضتیمهم در پدامل از عو

 ،اسـالمی آرمان نجـات  و مهدویت جوي  ي ستیزه، وضعیت پویا و به لحاظ معنوکرده است
سـنت اعتقـاد    شمول و نهایی است. جهانو بخش  عنوان نظام نجات با تعریف خود به همراه

از همـان ابتـدا در    ،عنوان ابزاري مناسب براي مخالفت اجتمـاعی و دینـی   به عصر طالیی به
  تاریخ اسالم وجود داشته است.

اي از مسـئلۀ   شـان بـه جنبـه   یاز دید هیچ امامی به دور نمانده و هر یـک از ا  مهدویت اندیشه
، از ایـن موضـوع   44رسـد.  اند. مجموع این روایات به بیش از ششصد حدیث می مهدویت پرداخته

  راسخ و پویا بوده است.ی تاکنون، همواره در جامعه اسالم و امامان زمان پیامبر

 بيت عالقة شديد مردم به اهل
پیوسـته نـزد مـردم مقـدس و      -به دلیل علم و تقـوا و اخـالق  -و رهبران شیعه  بیت اهل

دند از قداست آنان براي پیشبرد اهـداف خـود   یکوش یمحبوب بودند؛ حتی مخالفان ایشان م
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، تقاضـاي زیدیـه و   سود جویند. بهترین شاهد این مدعا، تقاضـاي مختـار از امـام سـجاد    
براي ورود در نهضت و حکومـت   مأمون از امام رضا و تقاضاي عباسیان از امام صادق

  است.
اي بود که پس از رحلت هـر   گونه به از سوي دیگر، مقام و موقعیت معنوي معصومان

توانسـتند واقعیـت از دسـت دادن آنـان را      سـختی مـی   یک از این بزرگواران، شیعیانشان بـه 
بپذیرند و رحلتشان را باور کنند؛ به همین دلیل خویشتن را بـا ایـن اندیشـه کـه او رحلـت      

ز ایـن محبوبیـت و   اي نیز با سوء اسـتفاده ا  عده 45دادند. نکرده و بازخواهد گشت، تسلی می
زننـد کـه نمونـۀ     به نام آنان دست به قیام و نهضت زده و می بیت احساسات مردم به اهل

نهضـت  » الرضا مـن آل محمـد  «قیام عباسیان، شاهدي واضح بر این ادعاست. آنان با شعار 
  روا داشتند. بیت پیامبر خویش ر ا آغازکردند، هرچند در ادامه بیشترین دشمنی را با اهل

  نحراف اسالم از مسير اصليا
ویژه پس از  و به به اعتقاد شیعیان و براساس واقعیت تاریخی، پس از رحلت پیامبر اسالم

، اسالم از مسیر اصـلی و مسـتقیم خـود خـارج شـد و      نامیر مؤمنا شهادت موالي متقیان
ن ی؛ بـه همـ  و اشرافیت ایرانی و رومی، دربار خلفاي مسـلمان را فراگرفـت   تعصبات نژادي

اسالمی از شعائر اسالمی فاصله گرفت و عـدالت اجتمـاعی رخـت     ۀروز جامع روزبه سبب
هاي اجتماعی، در سراسـر جامعـه اسـالمی     بربست و تفاخرات قومی و به دنبال آن تبعیض

ظـاهر مسـلمان و بازگشـت بـه      هحکام ب فسادرهایی از ظلم و ن فضا، یافت. در ایگسترش 
؛ دردمندان مسلمان از عالم و عـامی بـود   ۀاسالم، آرمان هم صدر آالیش و معنوي  دوران بی

اي با ادعاي اصالح امـت و بازگردانـدن اسـالم نـاب، از آرمـان       به همین منظور پیوسته عده
داشـت،   ییمهدویت که بهترین وسیله براي انجام این امر بود و جامعۀ اسالمی بـا آن آشـنا  

هـاي کیسـانیه، زیدیـه و ...     کربال، در قیـام زدند. این جریان پس از نهضت  دست به قیام می
 ان است.یخوبی نما به

  ظلم و فساد داخلي و تهاجم بيروني
حاکمـان و  ، فشـار و تبعـیض   هرگـاه ظلـم  که  ابیمی یهاي مسلمان درم با بررسی تاریخ ملت

، فزونـی یافتـه  و نیز تهاجم نیروهاي بیگانـه از بیـرون مرزهـاي جهـان اسـالم      مردان  دولت
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همـین امـر    نیز افزایش یافتـه اسـت.   و منجی کل مردم براي ظهور مهدي موعود ناشکیبایی
  .خویش را مهدي موعود بپندارند ۀهاي ممتاز جامع شخصیت شده است تا آنان برخی سبب

 ، در ضـمیر رندستمکاران را ندااز جویی  دیده که توان انتقام اقوام ستم هاي مظلوم و ملت
بیـدادگران را از   تا روزي به پاخیزد و ویندج دهنده را می ناخودآگاه خود، همواره یک نجات

. این شوق دیرین و انتظار، در لحظات فشـار و اختنـاق و ضـعف و تنگدسـتی     میان بردارد
اي را دچار وسوسه ساخته، به  شود که عده چنان به التهاب سوزان و نیاز شدید تبدیل می آن

الت ویرانگـر مغـول بـه ایـران، شـیعیان      پـس از حمـ  نمونـه،   يدارد. برا ادعایی بزرگ وامی
  نویسد: دیدند. یاقوت حموي، مورخ معروف قرن هفتم می هاي ظهور را نزدیک می نشانه

هاي عمـدة تشـیع در ایـران،     ز کانون، امغول، در شهر کاشان ۀهاي نخست حمل سال در
خـود   بـا  اي را کـرده  شـدند و اسـب زیـن    دم، از دروازه خارج مـی  شهر هر روز سپیده مردم

در زمـان فرمـانروایی   ، در صورت ظهور بـر آن سـوار شـود.    بردند تا حضرت مهدي می
  46معمول بوده است.یکی از مراکز تشیع  ،سربداران نیز نظیر همین عمل در شهر سبزوار

و  دولـت حفصـیان  هاي بسیاري، نظیر موحدان، خـوارج برغواطـه،    از سوي دیگر، گروه
مقابله با مهاجمان صلیبی، از الگو و ظرفیت مهدویت  ، برايشرفاي سعدي از اشراف حجاز

بـه سـواحل    انهجـوم صـلیبی  هـاي بسـیاري دسـت یافتنـد.      يروزیـ و بـه پ  47استفاده کردند
، تومرت ابنرا تقویت کرده بود.  دهنده یک مهدي و نجات ۀاندیش، کشورهاي غرب اسالمی

گیـري از   بهـره امراي برغواطه و حفصی و شرفاي سعدي، این زمان را بهترین فرصت براي 
  48ند.ددیصفت مهدي 

ویژه  به–ها  ترین عامل ظهور متمهدیان در همۀ دوره ترین و اساسی شاید بتوان گفت مهم
اختالف طبقاتی، زورگویی حکام، فشار و سختی و فقـر اقتصـادي و    -قرن سیزدهم هجري

هاي اسالمی بوده است. کشورهاي اسالمی در ایـن قـرن بـدون     بیگانگان به سرزمینتهاجم 
صـورت مسـتقیم یـا غیـر      به–کشان، و از سوي دیگر  استثنا تحت حاکمیت جباران و گردن

خواهی  سابقه، عدالت این ظلم عظیم و هجوم بیمستعمرة کشورهاي بیگانه بودند.  -مستقیم
ه د کـ کـر خواهـد  ظهور  امامیزودي  بهشد که  میشایع  جا به دنبال داشت و در همه مردم را

، بـا  اصـالح اي با عنوان  نغمهشنیدن  به مجرّدطی، مردم یدر چنین شرا عدل او فراگیر است.
  .دفتنپذیر میآن را  ،آن همساز شده
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والة بـر مـردم افریقیـه، زمینـۀ      ةفرساي عـرب در دور  ظلم طاقتدر غرب جهان اسالم، 
فراهم ساخته بـود. اوضـاع   مناسب از الگوي خروج امام مصلح دادگر  ةدمناسبی براي استفا

کـاران در آن نیـز، بـراي کسـی      کاري آشکار تبـه  وخیم کشور سودان و رواج تباهی و زشت
 يهـا  مثـال، بـه عنـوان    يبـرا  49رسـد.  زودي فرا مـی  جاي شک نگذاشته بود که رستاخیز به

 هاي مالیات -همراه با فشار، آزار و توهین حتی از زنان و کودکان،- از مردم سودان مختلف
بـار بـراي    یـک  پرداختنـد:  مردم سودان ساالنه سـه بـار مالیـات مـی     .شد یافت میدر سنگین

هـاي کسـانی کـه در     خانـه  .بـار بـراي مـأموران مالیـات     بار براي قاضی و یک فرماندار، یک
به دلیل تجارت  یسودان و تاجران 50شد  کردند، سوزانده می ها تأخیر می پرداخت این مالیات

  .فروختند می برده عنوان بهرا مردم سودان فروشی،  پردرآمد برده
جانبۀ استعمار به سودان و مقابلۀ گسترده و پرشور مهدي سـودانی در مقابـل    هجوم همه

استعمارگران نیز، باعث شد بسیاري از مردم سـودان بـه او بپیوندنـد و از قیـامش حمایـت      
  نویسد: که خود معاصر این متمهدي بوده است، می کنند. سیدجمال الدین

ترین سبب قـوت یـافتن    مبالغه نیست اگر بگوییم که ورود لشگریان انگلیسی به مصر، مهم
یافـت. تـاریخ    محمد احمد است. اگر آنان نبودند، مهدي در دعوت خـویش تمکـن نمـی   

اند مگر آنکه امـت  م دهد که صاحب چنین دعوتی در هیچ امتی پایدار نمی ها نشان می امت
تـر از آن   در رنج و سختی باشد. کدام حجت براي محمد احمد در دعوت خـویش قـوي  

هـاي   گوید: دولت انگلیس بر سر آن است که بر زمین مصر که در عداد زمین است که می
مقدس و باب مکه و مدینه و مهد علوم دینی و پایۀ قوت اسالم است، اسـتیال یابـد. پـس    

هـا   د و پیامبرش ایمان دارد، باید با داعی خداوند در مقابلۀ با انگلیسیهرکس که به خداون
آورد و  یار شود و شهرها را از دست اینان برهاند. این سخن دل هر مسلمان را به تپش می

  51کند. او را به مساعدت صاحب این سخن تحریض می

برخـورد. مـردم از    تـوان بـه ایـن عامـل     دربارة نشو و نماي شیخیه، بابیت و بهائیت نیز می
خسته و افسرده   هاي قاجار، کفایتی دولت هاي سخت میان ایران و روس تزار و نیز بی جنگ

گشتند؛ به همین سبب به مجرد شنیدن ادعاهـاي   شده بودند و به دنبال پناهگاهی معنوي می
 به آنـان گـرایش   -و ... مبنی بر نزدیکی ظهور، نیابت امام عصر-گري  گري و بابی شیخی

  52پیدا کرده، حمایت کردند.
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  هاي مدعيان مهدويت انگيزه
طلبـی را   هاي مختلف، علم اصـالح  اند که با انگیزه در طول تاریخ اسالم پیوسته کسانی بوده

اند. با توجه به کثـرت ایـن    اي را به دور خویش جمع کرده اند و به نام مهدویت عده برداشته
هـاي معینـی را بـراي همـۀ      یـا انگیـزه    ن انگیـزه تـوا  هاي موعودگرایی، نمـی  مدعیان و داعیه

داران رهایی برشمرد؛ بلکه شاید به تعداد مدعیان، انگیزه وجـود داشـته باشـد. برخـی      داعیه
هاي مختلف و شرایط متفاوت  ها، شخصی و برخی جمعی بوده است. نسبت به دوره انگیزه

شان بیشتر بوده  طلبی و فرصتها نیز متنوع بوده است؛ برخی انگیزة حب جاه  جامعه، انگیزه
اند و براي برخی نیز امـر   کم در ابتدا، انگیزة مبارزه با ظلم و فساد داشته دست يا است؛ عده

تواننـد ایـن بـار را بـه دوش بکشـند، دسـت بـه قیـام          مشتبه شده است و به زعم اینکه می
ان یـ م متمهـدیان را ب ت اختصار، تنها دو انگیزة مهیاند. در اینجا جهت رعا طلبانه زده اصالح

  م.یکن یم

  استفاده از مهدويت براي کوبيدن رقبا
بـراي   گونـاگون هـاي   مـورد اسـتفاده قـدرت   ۀ مهدویت اندیشاسالم، هایی از تاریخ  در برهه

. هـاي رقیـب بـوده اسـت     مقابله با ادعاي مهدویت گروهمقابله با رقباي سیاسی و مذهبی و 
هاي این نبرد بـزرگ   عباسی و نیروهاي بربر، طرفامویان، وابستگان خالفت  خوارج، شیعه،

هاي رقیب سـنی   العمل گروه آمدند و همواره، ادعاي مهدویت فرق شیعه، عکس می به شمار
برخـورد  هـاي اصـلی مـدعیان مهـدویت در جهـان تسـنن،        . یکی از انگیزهانگیخت را برمی

بـود کـه مهـدي     هامامیـ  ۀامامت منصوص شـیع  ۀایذایی، مقاومت و مخالفت در برابر اندیش
منزلـه مـردود شـمردن     دانست. اعالم غیبت کبراي مهدي، بـه  معلوم در روایات را غایب می

تا حدودي جریان  افرق شیعی و غیر شیعی بود. غیبت کبر گریدادعاهاي مهدویت از سوي 
ادعاي مهدویت را دچار رکود کرد؛ اما این جریان همچنان با آهنگـی نـاموزون در شـرق و    

پذیرفتند کـه مهـدي    کردند، باید می ؛ چون اگر غیبت مهدي را قبول میانداز بود طنین غرب
  الزمان وجود ندارد. دیگري جز مهدي آخر

از مبانی اصلی مواضع امویـان در مهـدویت، مخالفـت بـا ادعـاي مهـدویت علویـان و        
 -تـۀ مورخـان  بنـا بـر گف  -بینیم که حتی منصور عباسی  عباسیان نیز می  دربارة فاطمیان بود.

مخصوصاً اسم پسرش را مهدي گذاشت تا از این نام استفادة سیاسی کند، به مـردم بگویـد   



۱۸۶     ۱۳۸۹، سال اول، شماره سوم، پاييز  

بسیاري از کسـانی کـه بـا او بیعـت      53آن مهدي که شما در انتظار او هستید، پسر من است.
کردند؛ حتی گاهی در میان نزدیکانش به دروغ بودن این  کردند، به همین عنوان بیعت می می

  54کرد. تراف میقضیه اع
هـا   شد و صـرفاً در حکومـت   این امر حتی از جانب عالمان فرق و مذاهب نیز دنبال می

از انکار مهدي معلوم در روایات شیعه و سنی، الگـوي   که غزالی پس شد؛ چنان خالصه نمی
در الگـوي   .تصـوف ارائـه داد  والیـت  خود را درباب مهـدویت در چهـارچوب طریقـت و    

بیـان  انگیـزه غزالـی از    55تواند مهدي باشد. بدون توجه به نسب میغزالی، هرشخص صالح 
، مقابله و طرد اندیشه امامت منصوص شیعی بـود. او  نظریۀ مهدویت بر پایۀ والیت تصوف

اسـت، باطـل دانسـت و معتقـد شـد       که مهدي از اوالد امام حسن عسکريرا قول امامیه 
  56مهدي در خراسان مرده و مدفون شده است.

سیاسـت   ةعصـار  همـراه بـود.  امامی  ۀغیبت شیع ۀهدویت او با طرد مبانی نظریمبانی م
جنس و فرهنـگ خـود،    غربی او، تربیت یک طلبۀ بربر بود تا وي بتواند در بین بربرهاي هم

د و در جلسات درس خـود  کرمهدي ظهور کند. او به ضرورت این مطلب تصریح  عنوان به
مهـدي   عنـوان  نامید و بر ضرورت ظهور یک بربر بـه » امید آینده مغرب«تومرت را  بن محمد

براي از کـار انـداختن تـوان     نوعی از سوي جهان تسنن،ارائه مهدي  57در مغرب تأکید کرد.
مهـدویت و امامـت    ۀهاي مهدویت در جهان اسـالم بـود. نظریـ    شیعه در استفاده از ظرفیت

طلبان بارها از  که قدرت بود» من آل محمد الرضا«نوعی، جانشین مناسبی براي شعار شرقی 
  .آن استفاده کردند

نکتۀ قابل توجه این است که استفاده از ظرفیت مهدویت براي کوبیدن رقبـا، بـه رقبـاي    
گـر ادیـان   ینوعی مقابله با موعود د شد؛ بلکه در مواردي به مذهبی جهان اسالم خالصه نمی

 يهـا  اریخ جهان اسالم (نظیر قرناي از ت نمونه، ارائۀ الگوهاي مهدوي در برهه ينیز بود. برا
کـه از چنـد قـرن     بـود  ظهور مسـیح   بشارتدر باب لیغات مسیحی ) براي مقابله با تب5و  4

وسیلۀ دولت مسیحی روم و مبلغان وابسته بـه   مغرب، به پیش از آغاز فتوحات مسلمانان در
زدیکـی مسـیحیان   عربی اندلسی که در ن ابندر همه جا پراکنده شده بود؛ به همین دلیل  آنها

دانسـت و معتقـد    دمسیح و مهدي را از نسل محمـ این امر، بندي  جمعبا کرد،  زندگی می
کـرده،  بالضـروره در آخرالزمـان نـزول     اسـت و  پیامبر اکرممریم از امت  بن شد که عیسی
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الـدین   ییـ کند. مح شکند و خوك را حرام می صلیب را می کند، اجرا می را رسول خداسنت 
در برابـر موعـودگرایی مسـیحیان موضـع      روایی دارد، به شکست صلیب که منشأبا تصریح 

او ختم والیت را میراث مشترك مهدي موعود  58تأویل کرد. گرفته و آن را به شکل اسالمی
 59.دانست از نسل هاشم و مسیح موعود

  طلبي و سودجويي فرصت
عقایـد پـاك و   ، از خفقـان آمـده در عصـر   دیپداستفاده از شـرایط  نمایان با  بسیاري از مهدي

انـد و در پـی اهـداف     بخش اسالم سوء اسـتفاده کـرده   مردم در باب موعود رهاییآالیش  بی
و  ، اجتمـاعی طور معمول در شرایطی که تحمـل اوضـاع سیاسـی    بهاند.  خویش بوده ییادنی

رد براي پیشـب  ،تا برخی افراد آید فراهم می ، موقعیت مناسبیشوداقتصادي براي مردم دشوار 
بـراي رهـایی    يراه فراررا که به دنبال  یمردم طلبانه با شعارهاي اصالحاهداف خاص خود 

تـومرت   گوید: ابن نمونه، ذهبی می ينند. براهستند، به سوي خود جلب کموجود از شرایط 
برد و بـراي دسـتیابی بـه مطلـوب خـود از دعـوي        از هیچ چیز جز ریاست کردن لذت نمی

رسـانده، ادعـاي    او نسب خود را به امـام   60 گردان نبود. روي ریزي کذب، تزویر و خون
خاصه کرد وخود را مهدي آخرالزمان نامید؛ هرچند بر حقانیت خلفـاي   عصمت و مهدویت 

سـامان   تنها در پی استفاده سیاسـی از اندیشـه مهـدویت بـراي      يو 61راشدین تأکید ورزید.
ه مبانی تشـیع داشـته باشـد؛ زیـرا شـاگرد      بود، بدون اینکه اعتقادي ب خود   دادن به حکومت

  62ارتباط داشت.دستگاه خالفت بغداد غزالی بود و از طریق وي با 
گذار جنبش مشعشعیان اهواز، مهـدي سنوسـی،    مدعیانی همچون سیدمحمد فالح، بنیان

کردنـد و در خیـال    مهدي سودانی و ... در ادعاي مهدویت خود بسیار سودجویانه عمل می
رفـت،   پروراندند و هرگاه کـه بـیم خطـر مـی     مل دولت مذهبی را در سر میخود سلطان کا

خـوبی مشـهود اسـت.     دربارة قادیانیه نیز این سودجویی بـه  63دادند. ادعاي خود را تغییر می
چهارم درآمد خود را به صندوق انجمن احمدیـه   کم یک اعضاي جماعت احمدیه باید دست

متعلق بـه   ،بها که صاحبی ندارد هر چیز گرانباب، محمد  که در نظر علی همچنان 64بپردازند.
و نیز در کتاب بیان آمده است که هر چیزي، بهترین آن متعلق بـه نقطـه (یعنـی     باب است.

ترین آن براي بقیـۀ   خود باب) و متوسط، آن متعلق به حی (هجده تن از یاران) بوده و پست
  مردم است.
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شد. بهائیـان مشـکل روابـط نامشـروع      این سودجویی در بهائیت به شکل دیگري دنبال
العدل حل کردند و گفتند اگـر مـرد و زنـی مرتکـب زنـا       نامحدود را با پرداختن دیه به بیت

شوند و اگر براي بار دوم مرتکـب   العدل بخشیده می شدند، با پرداخت نه مثقال طال به بیت
ین فرمـول ایـن حکـم در    دو برابر (هجده مثقال طال) باید بپردازند و با هم  این عمل شدند،

هـاي   در ایـن فرقـه، عـالوه بـر پـول      65یابـد.  صورت ارتکاب مکرر عمل نامشروع ادامه می
العدل در اسـرائیل پرداخـت    مختلف به سران بیت يها هنگفتی که به حکم بهاء تحت عنوان

هـاي   روزة خـود بـا پرکـردن صـندوق     هـاي نـوزده   انـد در ضـیافت   شود، بهائیان موظـف  می
  66و فرستادن آنها به اسرائیل، تشکیالت بهائیت را تقویت کنند.العدل  بیت

  عوامل پيشرفت مدعيان مهدويت
ل ئدر مسـا  ۀ، ریشـ مهـدویت  دهد اقبال مردم به برخـی از مـدعیان   داوري تاریخی نشان می

برخـی از علـل و عوامـل پیشـرفت     سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگـی دارد.  گوناگون 
  مقبولیت آنان به قرار ذیل است:داران مهدویت و  داعیه

  هاي مهدويت استفاده از نشانه
هـا، علـم مهـدویت     کم نبودند کسانی که در طول تاریخ با انتسـاب خـود بـه برخـی نشـانه     

بسـیاري  . خود و قیام خویش را حق جلوه دهنـد اي بهره گرفتند تا  و از هر شیوه راشتندبراف
هـاي ظهـور حضـرت بـراي      الزمـان و نشـانه   هاي مهدي آخـر  نمایان با جعل نشانه از مهدي

  خویش، مردم را به دور خود جمع کردند.
هـاي فرارسـیدن زمـان     مذهبان رشـد کـرده بـود و نشـانه     مهدي سودانی در میان صوفی

حجـر عسـقالنی و    عربی خوانده بـود. او بـر ایـن سـخن ابـن      هاي ابن رستاخیز را در کتاب
وي خالی  67ها، خروج صاحب سودان است. نشانهسیوطی آگاهی یافته بود که از جملۀ این 

م مهدویت وي است. او در محاصرة شهر خارطوم یبر گونه داشت که گمان برده بود از عال
چون دید کار بر او سخت شده، دشمن را دجال نامید و درنتیجـه درویشـان بـا شـهامت و     

که همـان نـام    يهدنام گرفتن محمد احمد با نام اصلی امام م 68استقامت بیشتري جنگیدند.
کرد که ظهـورش خبـر از    است، وي را شخصی وابسته به رستاخیز معرفی می پیامبر اکرم

  داد. پایان زمان می
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  استفاده از نمادهاي صدر اسالم
استفاده از نمادهاي صدر اسالم نیز، از دیگر عواملی بـود کـه متمهـدیان را محبـوب مـردم      

را بـا تقلیـد از دوران صـدر اسـالم رنـگ و      کرد. مهدي سودانی بساط مهدویت خویش  می
عنوان خلفاي راشدین  زد؛ پیش از مرگ، چهار خلیفه به لعاب داد. او زنش را عایشه صدا می

ثابـت داد و وقتـی کـه او     بن و با همان القاب تعیین کرد؛ به شاعري از دوستانش لقب حسان
ولیـد خشـنود    الـدبن اعتراض کرد من شجاعم و حسان ترسو بوده است، وي را به لقـب خ 

دار گماشـته   عنـوان خزانـه   المال صدر اسالم، شخصی را بـه  . او به پیروي از سابقۀ بیت69کرد
بـود، بـه قضـاوت    » االسالم قاضی«عنوان قاضی کل که ملقب به  بود؛ همچنین شخصی را به

  70گماشت.
هاي مـذهبی و رؤسـاي قبایـل     مهدي سودانی پس از ادعاي مهدویت به تمام شخصیت

در یک رؤیا به او گفته اسـت کـه وي مهـدي موعـود      ه نوشت و اظهار کرد که پیامبرنام
خواست به او ملحق شوند و در جهـاد شـرکت کننـد. حتـی ایـن       رو از آنها می است؛ ازاین

  71عنوان مهدي نپذیرد، کافر است. سخن از او نقل شده است که هرکس او را به
هاي مربـوط بـه    با اندیشهدر میان کسانی که  نیز به منظور پذیرفته شدن تومرت بن محمد

 دانسـت و  خود را از نسل پیـامبر  ،او از طریق شیعه آشنا بودند يها نشانه ظهور مهدي و
و » امـام معصـوم  «از آن بـه   پـس و » امـام «. او پیش از مهـدویت بـه   کرد میادعاي عصمت 

 72را دنبـال کردنـد.  سـازي   تومرت نیز ایـن چهـره   ابننان یجانشمعروف شد. » مهدي معلوم«
کـرد،   ز، به او در توجیه ادعایش کمک میین همانندي نام سیدمحمد نوربخش با نام پیامبر

  73القاسم شود. اش ابو تا جایی که حتی اسم فرزندش را قاسم گذاشت تا کنیه

  فريبي مدعيان گرايي مردم و عوام عوام
گرایـی   شته است، عوامهاي مهدوي دا یک عامل دوسویه که نقش مهمی در پیشرفت جنبش

هاي  نمایان است. این حقیقت را نباید از نظر دور داشت که جنبش فریبی مهدي مردم و عوام
گوي  مسلمانانی که پاسخ البته احساسات مبهم-موعودگرایی، هرگز بدون شور و احساسات 

لو و افراط در مواردي به غ یگرایی و نادان رسید. این عوام به سرانجام نمی -نداي آنان باشند
عنوان مهدي و موعود امت معرفی کننـد کـه    شد آنان کسانی را به د و باعث مییانجام ینیز م

؛ ماننـد بسـیاري از   دسـتن ج و از ایـن ادعـا بیـزاري مـی    خود ادعایی در این بـاب نداشـتند   



۱۹۰     ۱۳۸۹، سال اول، شماره سوم، پاييز  

نامیدند  گر افراد را مهدي یشان یا دید آمدند و ایپد هایی که در زمان خود معصومان فرقه
  قائل به بازگشت دوبارة آنان شدند.و  رحلت آنان را نپذیرفتندو 

رسـاند. او   تومرت، او را در رسیدن به اهدافش یاري مـی  بن مردمان پیرامون محمد ینادان
داد و بـه   براي اینکه پیروانش را قانع سازد که مهدي حقیقی است، کسی را در چاه قرار مـی 

  گویند و آن فرشتۀ پنهان در چاه نیـز غالبـاً   ن سخن مین از درون چاه با مگفت فرشتگا مردم می
درنـگ آن حکـم را    کرد و بربرهاي متعصب نیز بی تومرت را صادر می بن حکم قتل مخالفان محمد

نبرند و دهان شخص نهفته در چـاه   کردند. گاه نیز براي اینکه پیروانش به راز او پی اجرا می
  74داد چاه را از خاك پر کنند. بماند، دستور میآگاه از اسرار مگو، براي همیشه بسته  و

ناپـذیر بیگانـه را    ظـاهر شکسـت   مردم سودان نیز، پیروزي مهدي سودانی بر نیروهاي به
داري در  دانستند و تصـادفاً در سـال ادعـاي او، سـتارة دنبالـه      دلیل کافی بر صدق ادعاي او 

پرچم حضرت مهدي است کـه  آسمان ظاهر شد و به مردم سودان تلقین شد که این ستاره، 
  کشند. فرشتگان آن را به دوش می

مردم تا حدي به متمهدي سودان میدان داد که آنـان را از تـرك سـودان بـاز      یبصیرت یب
داشت و رفتن به حج را حرام شمرد و مردم سودان را قانع سـاخت کـه زیـارت بارگـاه او     

مبادا پیروانش هنگام خروج از سودان و در تماس با مسلمانان در  75حج است؛ يمنزلۀ ادا به
رسـید   گونه به نظر می کرد، این حقانیت او و دعوتش شک کنند. او هنگامی که سخنرانی می

شـمرد و   کند. زمـانی کـه جنایـات اوالد آدم را مـی     که تمام اعضا و جوارحش سخنرانی می
کرد یا هنگامی کـه مـردم را بـر جهـاد ترغیـب       ها روآورده بود وصف می نعمتی را که بدان

کـرد کـه شـنوندگان را بـه گریـه       افتاد و طوري تظـاهر بـه خشـوع مـی     کرد، به گریه می می
  76انداخت. می

از ممیزات طریقۀ نوربخش، پوشیدن لباس مشـکی بـود کـه بعـدها پیـروانش آن را بـه       
؛ پیوسـتن بـه آنهـا شـد    باعـث افـزایش هیجـان مـردم در     عمامۀ سیاه تغییر دادند. این کـار  

محمد باب نیز  دربارة علی 77از این کار منع کرد. حکومت تیموري نوربخش رااي که  گونه به
آسمانی پیش از ظهور خود را حرام کرد و سوزاندن آنها  يها بینیم که وي خواندن کتاب می

غیـر  علمی را واجب دانسته و تعلیم و تعلم و تدریس تمام علوم و کتـب   يها و همۀ کتاب
  78هاي خویش را حرام دانسته است. از کتاب
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دادنـد  » حضرت اعلی«محمد باب بود، لقب  مردم به مالمحمدعلی که از مبلغان سیدعلی
کردند تا مردم او را کمتر  اي ساخته، او را در پس پرده پنهان می و حامیانش براي او سراپرده

علی براي رفتن بـه   روزي مالمحمدروز در خاطر مردم بیشتر شود.  به ببینند و شوکت او روز
حمام از پس پرده بیرون آمد، جماعت بابیه هنگامی که او را دیدند صف کشیدند و با آنکـه  

ها را در میان آن گـل بـر زمـین مالیدنـد و تـا       زمین پر از گل بود، بر زمین افتاده و صورت
  79محمدعلی به آنان اجازه نداد، سر برنداشتند.

  ستعماراحمايت 
ها و  ها، انگیزه ها، ریشه کم شود، بر گونهدیگر ناصر عآنکه از اهمیت  آییم، بی یش میهرچه پ

خصـوص   شود. توجه به این نکته ضروري است که به افزوده می مهدويهاي  مسائل جنبش
. در انـد  برداري عناصر استعماري قـرار گرفتـه   مورد بهره هاي مهدوي جنبشمعاصر  ةدر دور

هـا در   وجود برخی شواهد و شـباهت  سبببه  نهاد صرفاً هاي پاك ساناي از ان عده ن دورهیا
هـایی   اما در رأس هرم، نشانه ؛بستند ان، دل در گرو آنآنانت ظاهري و سلوك اجتماعی ئهی

که با سوءاسـتفاده از چنـین   رد وجود دا استعمارمداران  رنگ و پررنگ سیاست از حضور کم
اي که  ضربه .اند کردهوارد جوامع اسالمی و اسالم ر ناپذیري بر پیک جبران يها هفضایی، ضرب
هاي اسـالم (نظیـر نمـاز، جهـاد و ...) در کشـورهاي       بندي مسلمانان به آموزهیاستعمار از پا

هاي اسالمی ضـد اسـتعماري را    مسلمان خورده بود، آنان را واداشت تا با این ترفند، جنبش
  خنثا کنند.
در هر عصـري، نظـر    احمد احسایی دربارة وجود بابِ خاص امام زمان شیخ يادعاها

تواند تهدیدي جـدي بـراي    اي که می عنوان نطفه بازان خارجی را به تداوم شیخیه به سیاست
نحوي کـه   تشیع و روحانیت و نظام مدافع و مروج شیعه به شمار آید، به خود جلب کرد؛ به

اندازي آنان به پرورش و تقویت و تحریک این مدعیان  پس از ظهور بابیت و بهائیت، دست
ها نیز، سرسپردگی خـود   هاي متبوع قرار گرفت. درمقابل رهبران این فرقه مورد تأیید دولت

هاي روس و انگلیس دو چندان کردند تا از این طریـق هـم باعـث رونـق      خانه را به سفارت
  80شوند. گذاران خارجی کسب و کار خویش و هم جلب رضایت سیاست

المللـی ایـن    بـین  ۀبیگانـه، وجهـ   يها دولتبا پیوستن به  ، از سران بهائیت،عباس افندي
و نشــان  ،»ســر«لقــب  ،بــه دولــت انگلســتانپــاس خــدماتش و بــه  کــردآیــین را تکمیــل 
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ایـن   82کـرد دریافـت  گذاري به انگلـیس) را از آنـان    ترین نشان خدمت (بزرگ 81»هود نایت«
هـا در فلسـطین صـورت گرفـت. در مراسـم خاکسـپاري        یسـی ماجرا پـس از اسـتقرار انگل  

عبدالبهاء نمایندگانی از دولت انگلیس حضور داشتند و وینستون چرچیل، وزیر مستعمرات 
  83بریتانیا، با ارسال پیامی مراتب تسلیت پادشاه انگلیس را به جامعۀ بهایی ابالغ کرد.

گـاه بـا حکومـت بـه      د که آنها هیچهاي تمایل این فرقه به انگلستان این بو یکی از نشانه
یـک از   پرداختند و یکی از شرایط مؤسس این فرقه براي بیعت این بـود کـه هـیچ    ستیز نمی

پیروان این آیین بدون اطاعت از حکومت وقت انگلیس اجازة بیعت با او را نداشـتند. ایـن   
لز به فارسی تـدوین  شاهزاده وی  نکته را یکی از پیروان این آیین در کتابی که با عنوان تحفۀ

کرد، بلکه براساس اسناد ساواك،  یتنها حمایت م رژیم شاه از بهائیان نه 84کرده، آورده است.
آنان مورد حمایت رئیس جمهور آمریکا و دولت اسرائیل نیز بودند. آنان عالوه بـر تبریـک   

ارتـش   پیروزي اسرائیل، گستاخی را به جایی رساندند که مبالغ هنگفتی پول براي کمک بـه 
  85آوري کردند. اسرائیل جمع

 یدربارة به وجود آمدن نهضت قادیانی در هندوستان، این نکته قابل تأمل است که وقتـ 
هاي پی در پی شـدند، خبـر ایـن     فرماندهان انگلیسی در برابر مهدي سودانی دچار شکست

جام ایمـان  اي بر این باورند که حکومت انگلیس از سـران  واقعه در همه جا پراکنده شد. عده
مردم هند به این جنبش هراسان شد؛ زیرا طوفان انقالب در هند هنوز آرام نگرفته بـود. بـه   
احتمال قوي همین امر باعث گرایش انگلیس به جنبش قادیانی براي مقابلـه بـا روي آوردن   

داشـت؛   یمردم هند به مهدي سودانی شد. این امر، رشد و گسترش عقاید قادیـانی را در پـ  
وگـو و   ین را ترك جهاد با شمشیر و وجوب جهـاد بـا برهـان و گفـت    یساس این آچراکه ا

  86داد. آمیز تشکیل می هاي مسالمت راه
کند که حکومـت   هاي خود تصریح می استعمار، در برخی نوشتهگزاري از  قادیانی در سپاس

 م. درخواستی به حـاکم 1898فوریه سال  14انگلستان به او موقعیت بخشیده است. وي در 
خود را به حکومـت انگلـیس یـادآور شـد و      انگلیسی پنجاب تقدیم کرد و دوستی و وفاداري

خدماتی را که براي آنها انجام داده بود، برشمرد. او گفت بیشتر عمر مـن در تأییـد و یـاري    
حکومت انگلیسی سپري شد و در باب منـع جهـاد و وجـوب اطاعـت از حـاکم انگلیسـی       

  87کنند. کردم که اگر گردآوري شوند، پنجاه خزانه را پر می هایی تألیف ها و نشریه کتاب
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  هاي مهدوي آثار جنبش
مـدت آنهـا بـوده     هاي مهدوي بر جهان اسالم، بیش از آثار مثبـت کوتـاه   آثار مخرب جنبش

است. نگاهی به روند تاریخی این ادعاها از صدر اسالم تا به امـروز، گـواه ایـن مدعاسـت.     
جامعۀ اسالمی را در مسیرهاي انحرافی به حرکـت واداشـت، افکـار و     يروهایاین ادعاها، ن

به خود مشغول کرد، جامعـۀ اسـالمی    -کم براي مدتی دست–اعمال بسیاري از مسلمانان را 
هاي انحرافی و مخالف اسـالم شـد،    گرایی کشاند، باعث پدید آمدن فرقه را به تشتت و فرقه

د، باعث سوء استفادة مخالفان اسـالم  یبوي انجامدر مواردي به مخالفت مستقیم با شریعت ن
و در مواردي مخالفان شیعه شد، مهدویت اصیل اسالمی را به چـالش کشـید، باعـث رواج    

د خرافی در دین شد و... . در اینجـا برخـی   یها و نفوذ عقا گري ها، قشري ها، تحریف بدعت
  دهیم. اختصار توضیح می ن آثار را بهیا

  رويارويي با اسالم
ز پیامدهاي مهم جریان متمهدیان، رویارویی با اسـالم و شـریعت نبـوي اسـت. در قـرون      ا

رو هسـتیم. کسـانی همچـون بابیـان، بهائیـان و پیـروان        ویژه با این پیامد بیشتر روبه ، به اخیر
نمونـه،   يشدند. بـرا عامل اجراي اهداف آنها گران، استعمارقادیانیه با همدستی بیگانگان و 

جمـع  بعـد از   ،ادعاي بابیت از ناحیه مهـدي حقیقـی کـرده    گام، ابتدا به است گامبا سی بابیان
شدند و درنهایت سر از مخالفت عملی با اسالم درآوردنـد. برخـی   دعی مهدویت م مریدان،

نمایان پـا را از حـد فراتـر نهـاده، ادعـاي پیـامبري کردنـد و الـواح و القائـات           از این مهدي
هاي خویش گرد آوردند. آنان با تأسیس مذهب  حی در کتاباستعمارگران را تحت عنوان و

استعماري خویش، احکام و تکالیف اسالم (همچون نماز، روزه، جهـاد، امـر بـه معـروف و     
وسیله موانع بزرگ فسادکاري خود  نهی ازمنکر و ...) را منسوخ و باطل اعالم کردند و بدین

  برداشتند. هاي اسالمی از سر راه و اربابانشان را در سرزمین
محمد باب دین اسالم را منسوخ اعالم کردند، او هـم   پس از آنکه جمعی از پیروان علی

د   بهاء نیـز همچـون علـی    88کرد. جرئت یافت و ادعاي نبوت و آوردن شریعت جدید  محمـ
درسـتی   جایگاه خداوند در نظر بابیان و بهائیـان بـه   89باب، دین اسالم را منسوخ اعالم کرد.

 ي. گاهی کلماتی دالّ بر فردیت و یکتایی و صفات ذاتیه خداوند و حمد و ثنـا معلوم نیست
آنـان خاتمیـت پیـامبر     90نامنـد.  آورند و در زمان دیگر خود را خدا و رب اعلـی مـی   او می
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ش را باالتر از مقام ایشان یرا نفی کرده و پس از اثبات پیامبري خود، مقام نبوت خو اکرم
  91کردند. اعالم 

حمد قادیانی نیز با برخی قوانین اسالم (مانند جهاد و امـر بـه معـروف و نهـی از     ا غالم
کـه جهـاد بـا شمشـیر بـا دشـمنان        بود جهاد معتقد مسئلۀدر باب منکر) مخالفت کرد. وي 

بـه   ؛آمیـز اعمـال شـود    بلکه باید این تکلیف شرعی با وسـایل مسـالمت   ؛حرام است ،اسالم
احمـد میـان او و    پیـروان غـالم   92اند. به دولت انگلیس وفادار بوده» احمدیه«همین مناسبت 

دانند و خلفـاي   می رتبۀ حضرت محمد گذارند و قادیانی را هم فرقی نمی پیامبر اسالم
او را با خلفاي راشدین در یک حد قبول دارند. آنان اعمال حج را در قادیان با اعمـال حـج   

  93شمرند. ها وصلت افراد خود را با مسلمانان غیر مشروع می دانند. قادیانی بر میدر مکه برا

  هاي انحرافي ايجاد فرقه
ها افزودنـد؛ هرچنـد    هاي مهدوي این بود که آیینی به دیگر آیین از رهاوردهاي دیگر جنبش

ایـن  هاي قبلی را متحد سازند، تا جایی که حتـی   خواهند آیین همۀ آنها مدعی بودند که می
  از سـوي دیگـر،   94مختلفـی تقسـیم شـدند.    يهـا  ها در میان پیروان خـود بـه شـعبه    جنبش

بـین بـردن   ها و اسـتعمار و اسـتکبار بـراي از     از دیرباز یکی از ابزارهاي طاغوتسازي  فرقه
بوده است. با نگاهی به تاریخ و بررسی روند حرکـت اسـالم از آغـاز تـا     اصیل  يها مذهب

هـا و   کـه اسـالم و مسـلمین همـواره مـانعی بـر سـر راه طـاغوت         تـوان دریافـت   امروز می
انگیزي آنـان بـوده    بخش پیوسته آماج فتنه ین حیاتیرو این آ استعمارگران بوده است؛ ازاین

هاي مختلـف مـذهبی اسـت تـا مسـلمانان بـه خـود         ها، ساختن فرقه است. یکی از این فتنه
روي امـت واحـد اسـالم را هـدر دهنـد.      سرگرم سازند، آنان از اسالم اصیل دور کنند و نیـ 

بـا  کـار   چـه بهتـر کـه ایـن     باشـد، زادیـی   اسـالم  ،مأموریت اصـلی هنگامی که بدیهی است 
  .صورت پذیرد هاي دینی آموزه

ایـن   ،از دوره صـفویه  .سیصد ساله دارد کم دستاي  سابقهویژه  سازي استعماري، به فرقه
هـاي   جنـبش عنـوان   بـه جلـوه دادن آن   سـازي و  . فرقـه استعمار به کار گرفته اسـت  طرح را

  عظیمی از جغرافیاي جهـان  بر بخش شاندر دوران تسلطآنان هاي کاري  از حربه ، اجتماعی
و به فراخور شرایط محیطـی و   داشت یاشکال گوناگون ،مختلف . این حرکت در مناطقبود

  95.شد بومی اجرا می ورسوم و سنن مردم آداب
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تـرین موانـع    دریافتند فرهنگ انتظار و مهدویت یکی از مهمدشمنان اسالم پس از اینکه 
هـاي مسـاعد سـوء     گـر زمینـه  یسلطه آنان بر کشورهاي اسالمی است، از نـادانی مـردم و د  

د آوردند و به اقتدار، انسجام و وحدت مـردم مسـلمان   یپد يا هاي ضالّه استفاده کردند، فرقه
قیر هویت ملی باورهـاي دینـی مسـلمانان    سو با تح دند از یکیضربه وارد کردند. آنان کوش

زمینه را براي پذیرش فرهنگ منحط غرب فراهم کنند و از سوي دیگر با تبلیغـات گسـتردة   
  به هدف خود (محو و نابودي اسالم) برسند.  هاي پوشالی و تقویت آنها، ها و مذهب مکتب

ورهاي دانست که انگیـزه و آرمـان نهفتـه در جـان سـاکنان کشـ       یغرب مسیحی نیک م
مسلمان، دیر یا زود نیروهاي استعماري را از سرزمینشان بیرون خواهد راند؛ به همین دلیـل  

هاي اسالمی، جاپایی براي خود ساختند و با پاشیدن تخـم   آنان با تشکیل مثلثی در سرزمین
اي دیگر را فـراهم کردنـد. ایـن مثلـث      گونه ها به نفاق، امکان ماندن خویش در این سرزمین

جز حمایت گسترده از مذاهب جعلی بابیت در ایران، وهابیت در عربستان و مـذهب  چیزي 
گــري،  قادیــانی در هنــد نبــود. ایــن سیاســت در جهــان تشــیع، در قالــب تــرویج اخبــاري 

گري نمایان شد. در جهان اسالم نیز این راهبـرد   گري و بهائی بابی گري،  گري، شیخی صوفی
و قادیانیه در هنـد،   96ردة انگلیس از بهائیت در ایران،در چند محور دنبال شد: حمایت گست

و  ، به پاس خـدماتش بـه تجـدد و انگلـیس    »میر«ملقب ساختن سرسیداحمدخان هندي به 
و حمایت استعمارگران روسی از شاخۀ ازلیـه   97،تجدیدنظر دینی یکی از پیشگامان عنوان به

  98بابیه (پیروان یحیی صبح ازل).

  سالميايجاد تفرقه در جامعه ا
هاي مهدوي، ایجـاد اخـتالف در میـان مسـلمانان اسـت. ایـن        هاي جنبش یکی از این آفت

ها باعث شد توان و نیروي واحد امت اسالم به جاي اینکـه صـرف مسـائل مهـم و      حرکت
اي و گروهی فرو کاهد و به تحلیل رود.  هاي فرقه ایجاد تمدن عظیم اسالم شود، به درگیري

اي از   اي و جنبـه  هاي مختلـف هرکـدام گوشـه    ساز باعث شد گروه حرکت این مدعیان فرقه
  رند و از ابعاد دیگر آن غفلت ورزند.یاسالم را بگ
ورتر کرد؛  طلبی مدعیان و حامیانشان، آتش اختالفات را شعله هاي شخصی و جاه انگیزه

هـاي   گسلد و اراده یزیرا با رسوخ این اوصاف در جامعۀ اسالمی، ریسمان محکم همیاري م
این متمهـدیان بـا    99شود و هرکس تنها به فکر منافع شخصی خویش است. افراد سست می
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اي به دور خویش، نیروي متمرکز جامعۀ اسالمی را به سستی و اضـمحالل   جمع کردن عده
اي  کشاندند و به استیالي دشمنان اسالم بر جوامع مسلمانان یاري رساندند. قادیانی روزنامه

کرد که فقط مایۀ گمراهـی و ایجـاد تفرقـه و دشـمنی میـان       الق منتشر میاالخ به نام تهذیب
خصوص با عثمانیـان بـود. او عقیـده داشـت کـه علـت        مسلمانان هند با دیگر مسلمانان، به

پیشرفت اروپا در تمدن، علم، صنعت، قدرت و اقتدار، فقط کنار گذاشـتن دیـن و روآوردن   
  100به طبیعت گرایی بوده است.

  نویسد: چنین می الوثقی العروة  ین در مجلۀالد ل سیدجما
ها در هند زمانی که احساس کردند که خیال حکومت بر اندیشۀ مسلمانان غالـب   انگلیسی

است و در دینشان چیزي است که آنها را به جنبش و حرکت براي باز پس گرفتن منافع از 
را منتسـب بـه اسـالم    دارد، تالش کردند گروهی از مردم را که خود  شان وا می رفته دست

ورزند  دانند و لباس مسلمانی به تن دارند، ولی در باطن نسبت به اسالم کینه و نفاق می می
هـا   گرایان) به سوي خود کشاندند. انگلیسـی  گرایان و تجربه و منحرف هستند (یعنی مادي

آنان را جهت فاسد کردن اعتقاد مسلمانان و ضعف تعصب دینی بـراي خـاموش سـاختن    
شان به کار گرفتند. آنها این جماعـت را   غیرتشان و گسستن رشتۀ اتحاد و همبستگیآتش 

هایشان در میان هندیان یـاري   در تأسیس مدرسۀ علیگره و انتشار روزنامه براي نشر دروغ
هـا   کردند، تا ضعف اعتقادي فراگیر شود و روابط بین مسلمانان سست گـردد و انگلیسـی  

  101سلط شوند.راحتی بر آنان م بتوانند به

  گيري نتيجه
شناسانه به موضوعات کالمـی و عقیـدتی، نگـاهی راهگشـا بـراي دسـتیابی بـه         نگاه جریان

اي جامع و کامل است. با این نگاه به موضوع مدعیان مهدویت در طول تاریخ اسـالم   نتیجه
فتنـۀ   رو شـد و از  توان با تجهیزات کافی با فرداي ناشناخته روبه می -ویژه تاریخ معاصر به–

  چنین مدعیانی در امن و امان ماند.
هـا، مبـانی    دهـد کـه ایـن جنـبش     هاي مهدوي نشان می شناسانه به جنبش بررسی جریان

ها و آثار متفاوتی داشته و دارند. با توجه به آنچه در ایـن نوشـتار آمـد، نتـایج      نظري، انگیزه
  ان است:یذیل قابل ب

صدر اسالم آغاز شده و با فراز و فـرودي   . ادعا در باب مهدویت، جریانی است که از1
 اي خاص اختصاص ندارد. تا به دوران معاصر ادامه داشته است و به دوره
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. مبانی نظري فراوانی این جریان را تغذیه کرده است که بسته به موقعیت جغرافیـایی،  2
 سیاسی و مذهبی متفاوت بوده است.

یـک یـا چنـد انگیـزة خـاص را بـراي        تـوان  ها نیز روشن شد که نمی . در باب انگیزه3
ها (نظیر کوبیدن رقباي سیاسی و مذهبی)  هاي مهدوي برشمرد؛ هرچند برخی انگیزه جنبش

طلبـی همچنـان بـاقی و بلکـه      طلبی و سودجویی و جـاه  رخت بربسته است، انگیزة فرصت
 تر شده است. پررنگ
نشـاط مهـدویت در    هاي ادعاهاي موعودگرایانـه (همچـون پویـایی و    . برخی از زمینه4

هـا   ) همچنان باقی اسـت؛ امـا برخـی زمینـه    بیت جهان اسالم و عالقۀ شدید مردم به اهل
(نظیر مبارزه با تهاجم مستقیم بیگانگان صلیبی) جاي خود را به مبارزة با استعمار کهنه و نو 

 داده است.
مدت آنهـا بـوده    هاي، بیش از آثار مثبت کوتاه . درنهایت اینکه آثار ویرانگر این جنبش5

هـا و   است. این آثار مخرب، نظیر ایجاد تفرقه در جهان اسالم و تبدیل امت اسالم به گـروه 
ها به جـاي   هاي متفاوت و رقیب، ماندگار بوده است. دیگر اینکه برخی از این جنبش جناح

امـت   اند و از اساس از اصالح امر جهان اسالم، به مبارز ة علنی با اسالم و شریعت پرداخته
  اند. اسالم جدا شده
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