
 
 
 
 
 

 مهدوی های پژوهش ترویجی _ علمی نامه فصل 57/45/4542 دریافت: تاریخ
 4547 بهاااااار ،57 ارهاااشم هفتم، الاااس   48/84/4547 پذیرش: تاریخ

 

ویکرد با ستیزی مهدویت  آن به سنت اهل علمای پاسخ و نمادگرایانه ر
 1نژاد یاله نیحس

 2شاهرخی سیدحامد
 چکیده

 قباول ماورد و باوده اساالمی اصیل و مهم باورهای جمله از مهدویت باورداشت
 اندیشامندان و علمااء قاطباه ا عاان ماورد و عام طور هب اسالمی های گروه همه

گیر اعتقادورزی کنار در باشد. می خا( طور به اسالمی  علماای و مسالمانان فرا
 در اندیشامندی وصاف باا فارادیا معادود ،مهادویت اندیشاه باه نسبت المیاس
 یمختلفااا هااایرویکرد باااا اندیشااه ایااان تردیااد و اساااتبعاد انکااار، باااه ساانت اهل

 نظیااار  اناااد. بااارده ساااؤال زیااار را آن باااودن اساااالمی و باااودن اصااایل و پرداختاااه
 نمادشااااااااناختی، شااااااااناختی، مااااااااذهب شااااااااناختی، دین شااااااااناختی، حاااااااادیث

 نماااادگرایی، یکاااردرو باااا کاااه شاااناختیروان شاااناختی،امعاااهج کارکردشاااناختی،
 اتهاااام و داده جلاااوه سااامبلیک و نماااادین را آن مهااام هاااای آماااوزه و مهااادویت

 اتهاماات باه سخپا در اند. مودهن آن متوجه را بودن غیرحقیقی و غیرشناختاری
 سنت اهل علمای قاطبه سنت، اهل در مهدویت مخالفین و منکرین مرددین،
 نقلای و عقلای باراهین و دالیال ارائاه باا و داده خرج هب مضاعفی شتال و حرکت

                                                        
)نویسااااااااانده مسااااااااائول(  قااااااااام اساااااااااالمی فرهناااااااااگ و علاااااااااوم پژوهشاااااااااگاه علمااااااااای تئاااااااااهی عضاااااااااو و دانشااااااااایار .1

(hosainelahi1212@gmail.com.) 
 .تهران ییطباطبا عالمه دانشگاه دکتری دانشجوی .2
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 نباوی احادیاث باه اساتناد باا و اناد داده نظار مهدویت اندیشه بودن انیوحی به
 مساانید، صاحا ، نظیر حدیثی اول دست منابع در تابعین و صحابه توسط که

 انااد. گماشااته هماات آن بااودن اسااالمی توجیااه بااه آمااده اطااراف و جوامااع ساانن،
 و علمااااا ا عااااان ،معتباااار منقااااوالت و مکتوبااااات ایاااان همااااه کنااااار در شااااک باااای

 روایاات باودن مستفیض و بودن متواتر ،بودن صحیح به اسالمی اندیشمندان
 مهدویت باورداشت بودن ایمانی و اعتقادی ،اجماعی و طرف یک از مهدویت

 ایااارادات و مااااتاتها کاااه اسااات محکمااای مساااتند و قاااوی دلیااال دیگااار طااارف از
 است. اعتبار بی و پایه بی مهدویت ینمخالف
 کلیدی واژگان

 سنت. اهل نمادگرایی، ستیزی، مهدویت مهدویت، منکرین

 مقدمه
رطرفاادار حااوزه یاااک عنااوان باااه مهاادویت حااوزه  آن مانااادگاری و دوام هنگااامی ،اراااربخش و پ 
 دیشاهان عالماناه و درسات تبیین و شود تبیین عالمانه صورت به و درستی به که شود می تضمین
 ناحیااه از کااه مهاادویت پیرامااونی هااای چااالش و هااا پیرایااه کااه شااود ماای محقاا  زمااانی مهاادویت
 بازشناسای و صاحیح تحلیال و شاود تحلیال و بازشناسای درساتی باه شاده مهادویت نثار مخالفین
ع مهاادویت درساات  آنهااا منفاای رویکردهااای و هااا نگاارش و مهاادویت مخااالفین ییشناسااا باار متفاار
 میاااان در نیاااز مخاااالفینی معااادود دارای ،ماااوافقین کثااارت بااار عاااالوه ارپرطرفاااد حاااوزه ایااان اسااات.

 طااول در مختلااف مااذاهب بااا اسااالمی هااای گااروه قاطبااه ،اندیشااه ایاان مااوافقین اساات. مساالمانان
 ساانت اهل میااان در بااألخص مساالمانان میاان در آن مخااالفین ولای هسااتند و باوده اسااالمی تااریخ
 دسات متفااوت رویکردهاای و ها نگرش با و خا( هدافا و ها انگیزه با که هستند افرادی معدود
 شناساانه حادیث رویکارد باا هاا برخای مثال عنوان به اند. زده مهدویت اندیشه انکار و مخالفت به
 بعضای و و... المقدمره کتاب در خلدون ابن نظیر اند داده نظر مهدویت بودن ساختگی و جعلی به

 محماود ابان نظیار اناد داده نظار مهادویت باودن ولیکسمب و رمزی به نمادگرایانه رویکرد با دیگر
 بااه بحااث شناساای مفهااوم بیااان از بعااد تحقیاا  ایاان در البشررر خیرر الرسررول بعررد ینتظررر مهرردی ال کتااب در

 رویکارد باا آنها گیری موضع نوع بیان و مهدویت به نسبت گروه این منفی نگرش تحلیل و تبیین
 شود. می پرداخته ،نمادگرایانه

 و سانت اهل میاان در نویساندگان برخای ناحیاه از هاایی نگاره تک و ها کتاب ،خصو( این در
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 باه ...امرین احمرد الردکتور مرع نظیار هاایی کتااب شایعه در ماثالا  ،اسات آماده در تحریار رشاته به شیعه
 از قسامتی در و آماده در تحریر رشته به امین احمد نظریه رد در زیدالدین محمدامین آقای تألیف
 مهاادویت احادیااث بااودن متااواتر اربااات بااه بعااد و کاارده توجااه امااین احمااد بهاتشاا بااه کتاااب ایاان

 در اسات فصال ساه دارای کاه منتظر حسن آقای قلم به مستشرقین  هنی  کتاب در است. پرداخته
 دنبااال را موضااوع اختصااار بااا و پرداختااه موضااوع ایاان بااه صاافحه 58 محاادود حجاام در دوم فصاال
کبرنااژاد مهاادی آقااای تاادوین بااا سررن  اه  در مهرردوی  تطبیقرر  بررسرر  کتاااب در اساات. نمااوده  کااه ا
 از برخای باه و یافتاه اختصاا( سانت اهل در مهادویت مخاالفین موضاوع باه کتااب این از بخشی
 باا الحماش محماود عاداب و وجادی فریاد محماد ،امین احمد ،خلدون ابن نظیر مشهور منکرین
 رشااته بااه نیااز هااایی نگاااره تااک عموضااو ایاان راسااتای در اساات. پرداختااه شناسااانه  حاادیث رویکاارد
 هاای دیادگاه بار انتقاادی تحلیال» عناوان تحات ای مقالاه انتظار مجله در مثالا  است آمده در تحریر

 شااده نوشااته رنااانی ساالطانی مهاادی قلاام بااه «مهاادویت احادیااث باااب در امااین احمااد و رشیدرضااا
 در و اسات شاده بیاان دیگار مطالاب کناار در مختصار صورت به و بعدی تک موضوع این که است
 مهردوی هرای پرژوهش مجلاه در نیاز و «مستشارقین  هنیات» عناوان تحت ای مقاله باز مجله همین
 بااه 58 شااماره در و «مهاادویت انکااار یااا اربااات ساانت، اهل مفسااران» عنااوان بااه ای مقالااه 2 شااماره
 ها این البته است. رسیده چا  به ..«.مهدویت باره در خلدون ابن اندیشه بررسی و نقد» عنوان
 و ساانت اهل میااان در امااا اساات. گرفتااه قاارار اشاااره مااورد جااا این در کااه اساات هااایی نمونااه از برخاای

 هاایی نگاره تک و ها کتاب مهدویت منکرین و مخالفین ادعاهای رد و پاسخ در آنها اندیشمندان
 ابرن کری  مرن ونالمکنر الرطه  ابرراز کتااب ماثالا  شود می اشاره بدان که است آمده در تحریر رشته به نیز

 خیشا نگاارش باه المنتظرر المهرد  انکرر مرن عل  باالثر االحتجاج کتاب و غمار   یصد قلم به خلدون
ود  االمرا  أخبرار فر  النظرر تحردی  کتااب و البشرر خیر الرسول بعد ینتظر المهدی کتاب بر رد در جر یتو حمت
ب مرن علر  الررد ابکتا و خلادون ابان بار رد در ماانع بان زیعبدالعز محمد خیش المنتظرر  باالحادیر، کرذّ

 خلردون ابرن عل  الرّد  ف  المکنون الطه  کتاب و عباد عبدالمحسن قلم به المهد  ف  الطاردة الصحیح 
 تحقیا  باا الجماعره اتحرا  کتااب و مقادم اساماعیل قلام باه المهردی کتاب و عبدالمؤمن تدوین با

 هاای کتااب و بساتوی عبادالعظیم لیمعبادالع قلام باه المنتظر المهدی کتاب و تویجری حمود شیخ
 شود. می نظر صرف آنها از اختصار رعایت و کالم اطاله از اجتناب جهت به که دیگر

 در مهادویت مخاالفین باه پاساخ در که هایی نگاره تک و ها کتاب حجم که این  کر قابل نکته
 ،قلماارو حیااث زا شااایانی هااای تفاااوت باااز آمااده در تحریاار رشااته بااه ساانت اهل در باااالخص و شاایعه
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 دهد. می نشان چندان دو را آن انجام ضرورت و داشته حاضر پژوهش با اهداف و ماهیت
 طاور هبا مهادویت اندیشاه کاه ییآنجاا از است نمادگرایی راه ستیزی مهدویت های راه جمله از
 ،ظهاور هاای نشاانه منجای، ظهاور منجای، نظیار آن هاای آموزه همه و بوده آینده به معطوف کلی

 خااروج عیساای، حضاارت زولناا ،جهااانی حکوماات تشااکیل ،منجاای مخالفااان ،منجاای انهمراهاا
 طاور باه پیونادد. می قوعو به بشریت تاریخ آینده در ...و دجال بشری فوق های شاخصه دجال،
 محدود آن به نسبت بشر درک و فهم قدرت و بوده دور هب بشر معرفتی و علمی رسدست از قهری
 هاای برداشات و تفسایرها ساری یاک بروز نهزمی معرفتی ییرسانا و محدودیت این که بود خواهد
 ساوء فرصات ایان از مهادویت مخاالفین جاا این در کاه نماید می فراهم را متعارض اا بعض و متفاوت
 بر مهدویت اندیشه براندازی و نفی صدددر منفی نمادگرایی و نماد بحث رحط با و کرده استفاده
عاد جهات باه عرصاه ایان در تمشکال از برخی بروز البته اند. آمده  اماری افا ، دوگاانگی و زماانی ب 

 و آن صادور و مهادویت روایاات از باار یاک مهادویت عرصاه در زیارا کند. می جلوه معقول و طبیعی
 دیگاری و دارد تعلا  گذشاته باه یکی که شود می بحث آن وقوع و مهدویت های مؤلفه از دیگر بار
 زماانی ظارف باا دارد هماراه باه را منجای ظهاور رخداد که آینده زمانی ظرف اساس این بر آینده به

عد جهت به داده یجا خود در را مهدویت روایات صدور که گذشته  مااهوی هاای تفااوت زمانی، ب 
گونی خااطر به بیشتر ها تفاوت این که کنند می پیدا شکلی و  و اجتمااعی الزاماات و ارتباطاات گوناا

 کاه اسات عرفای مفاهماه و کالمای تنوعاات جهات به تربیش و معرفتی و فکری اف  خاطر هب بیشتر
 وجااود مهاادویت هااای مؤلفااه وقااوع عصاار مردمااان بااا مهاادویت روایااات صاادور عصاار مردمااان میااان
 تماادنی و فکااری ،اجتماااعی هااای شاخصااه جهاات بااه آینااده هااای انسااان کااه وقتاای شااک باای دارد.
 جهات باه نیاز آن هاای انهنشا و ظهاور رخاداد و ظهاور التبعبا باشاند عمی  و پیچیده زندگی دارای
 واقااع در کااه کاارد خواهااد پیاادا الزم پیچیاادگی و عماا  دارای آینااده، زمااان بااا بااودن االفاا  قریااب
 بارای آینده حوادث و ها پدیده تبیین نیز و متفاوت عصر دو میان گفتاری پیوند و ارتبا  برقراری
 گرامای پیاامبر کاه تایوق اساس این بر است. فرسا طاقت و سخت بسیار کاری ،گذشته های انسان

 هاای نشاانه و ظهاور نظیار زماان آن هاای پدیده و آینده های انسان الحال شرح بیان در سالم؟ص؟ا
 قارار واژگاانی تنگناای و گفتااری معاذور در پاردازد مای دجاال خاروج و عیسای حضارت نزول و ظهور
 پدیاده بیاان دیگار یطرفا از و اسات روبارو جدیاد هاای پدیاده و آیناده زماان با طرفی از ازیر گیرد می

 توجیه بتوان شاید رو این از است دشوار و سخت بسیار ،روایات صدور عصر مردم برای ناشناخته
 نظیر آینده رویدادهای درک در مردم بهتر فهم و مفاهمه تحق  جهت ؟ص؟رسول حضرت که کرد
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 کاه باشاد. کارده هاساتفاد نیز رمزی و تلویحی و تمثیلی و ای کنایه واژگان از سفیانی و دجال جخرو
 را دجااال احادیااث و روایااات برخاای بااودن ای کنایااه و نمااادین بحااث بتااوان نگاارش نایاا بااا شاااید
 هاای مؤلفه از برخی در نمادگرایی و نماد قبول فرض بر که این پایانی نکته نمود. تفسیر و توجیه

 او، ورظها و مهادی اماام موضوع خود (آمد خواهد ادامه در که خاصی توضیحات )با مهدویت
  تابند. نمی بر را نمادگرایی و نماد او نزول و عیسی حضرت

 ایینمادگر و نماد چیستی
 ،کاد ،رماز ،تشابیه ،کنایاه ،اساتعاره ،نشاانه ،تمثیال ،سامبل نظیار مختلفای معاانی باا نماد واژه
 ،5ج :4572 ،همکااران و پاور  )آریاان .کناد مای ساویی هم ...و نماون نمودگاار، ل،دا ،مجااز ،مظهر
 (522 :4526 ،فراستخواه  585 :4572 ،راد محسنیان  5527

 ناامریی موضاوع بیاان یاا ، هاا  نشاانه کارگیری به هنر از است عبارت (Symbolism) نمادگرایی
 .محسوس یا و مشهود  موضوع  نمایش  وسیله به ، نامشهود  یا

 ارتباا  چگاونگی و آنهاا بار حاکم قواعد و ،نمادها انواع بررسی به که است علمی ،شناسینماد
 قاباال و ملمااوس ای پدیااده ،نماااد .پااردازد ماای نمادهااا گوناااگون هااای نظااام و هااا پدیااده در را معنااا و

 بایاد ضرورتاا  ،نماد .کند می داللت آن بر و شود می غایب پدیده یک جانشین که باشد می مشاهده
 امااا .شااود دریافاات و درک ،انسااان حااواس از یکاای وساایله بااه  تااا  باشااد داشااته مااادی و عیناای نمااود
 یااا و طبیعاای ،خیااالی یااا واقعاای ، هناای یااا مااادی توانااد ماای ،کنااد ماای داللاات آن باار نماااد کااه چیاازی

 وارگای نظاام یاک کاه ،آنها میان روابط بر حاکم قواعد و نمادها از ای مجموعه  به . باشد مصنوعی
 تعریف نمادها که است نظام همین چارچوب در .شود می اطالق «نمادشناسی» دهند می شکل را
 در موجاود روابط و قواعد پایه بر و نظام همین چارچوب در .کنند می پیدا معنا و ارزش و شوند می
 .سازند می  را  متن  یا پیام یک و شوند می ترکیب یکدیگر با نمادها ،آن

 بایاد آن فهام بارای کاه اسات مشاترکی لفا  ،نمااد زباان کاه شود می گفته نماد  مفهوم و  معنا در
 بایاد و دارد اشاارت اش عاادی معناای از فراتار واقعیتای باه  نماادین  امار  هار و جست را گوینده دقص
 مااوراءلفظی و اللفظای تحات یاا و بااطنی و ظااهری معناای دو دارای نماادین امار هار کاه کرد  توجه
 بااه .اساات «ظاااهری حقیقاات فقاادان» نماااد زبااان  معنااایی  عنصاار  تاارین مهاام ،تردیااد بی .باشااد می
 زباان این که نیست معنا بدان این ،البته .گذرد می مجاز معبر از  همواره ، نماد زبان ،دیگر رتعبا

  ناوین گاذاری بنیاان که شده ادعا که چنان دارد  کار و سر گرایان   هن  خیالی  عالم با و است موهوم
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  ایان  ماتن  در را حقیقات کاه اسات ایان مقصاود بلکاه .اسات باوده واقعیات از گریاز بارای  مکتب  این
 ورای معاانی به  هماره  نمادها اساس این بر گشت دنبالش به باید آن ورای در ،جست نباید زبان
 .شوند می رهنمون خود
 :کنیم جدا هم از را  امر  دو  باید نمادی هر در دیگر بیان به

 یاااد آن از «نمااادین ماااده»  عبااارت  بااا و اساات ظاااهری معنااای کااه نماااد عااادی معنااای (الااف
 .شود یم

 .است نماد اصلی و  باطنی  معنای  همان ،واقع در که نماد رانوی معنای (ب
 یاک یا  تاریخی  حادره یک تجربی واقعیت ،واژه یک عادی معنای است ممکن نمادین ماده
 قارار واساطه را نماادین  مااده  تاوانیم می  ماا .باشاد آن مانناد و خا( هنری ارر یک ،تاریخی چهره
 (486 :4522 ،علیزمانی) . کنیم  اشاره عادی معنای از فراتر واقعیتی به ،آن طری  از و دهیم

 ند،نیسات خاا( تصاویر و شاکل یاک یاا و خاا( لفا  و واژه  باه  منحصار بشار  زندگی  در نمادها
رد ، رماز ،عادد ،تاریخی مکان ،مهم زمان ،مراسم ،رنگ ،مفهوم است ممکن  نماد  بلکه  پارچم ، و 
گر «چفیه» ،نمونه ایبر .باشد شعار یا و  کااربرد دلیال باه اماا نیسات بایش ای تکاه پارچه یک  چه ا
کبار  اهلل» شاعار ماثالا  یاا .اسات شاده جهااد و مقاومات ، مباارزه  نماد به تبدیل ،مقدس دفاع در آن  «ا
 (58 :4540 ،پور حسن و فوالدی)  .است  توحیدی  تفکر نماد

 : دیگو یم  ونگی کارل
 کااه   یریتصاو یحتا ایا ،ناام کیاا ،اصاطال   کیا  از  اسات عباارت ،مینااام یما لسامب ماا  چاه آن

 و  آشاکار  یمعن  بر عالوه حال نیا با و باشد روزانه یزندگ در مأنوس زیچ ندهینما است ممکن
 ،ماابهم یزیااچ معاارف  لساامب . باشااد داشااته زیاان بخصااو( یحیتلااو یمعااان ،خااود معمااول
 (55 :1343 ،)یونگ .ماست از پنهان ای ناشناخته

 کااربرد بشار زنادگی هاای عرصاه هماه در بلکه ،ندارند واژگان  به  اختصا( رمزها و نمادها پس
 .نیستند واژگان و  کلمات  به  منحصر و دارد
 اسااات. شاااده یااااد «سااامبولیک»  باااه ، انگلیسااای در و «تمثیااال» باااه عربااای در ،نماااادین زباااان از
 از فراتاار معنااای بااه همگاای و بااوده مجاااز خااانواده از ساامبل و نماااد ،تمثیاال (52 :4524 ،نصاایری)

 مفهاوم باا اصاالت و شود می مفهوم جانشین الفاظ همیشه مقوله سه این در کنند. می داللت لف 
 میااان واقااع در و بااوده یینااامر حقااای  تصااویرگر سااه هاار (557 :4444 ،جرجااانی) لفاا . نااه اساات
 دانسات  «سامبل» فارسای  دلمعاا  را «نمااد» تاوان می کنند. می برقرار پیوند نامریی و مریی نجها
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 نماادگرایی معناای باه سمبولیک .کند می ایفا را بودن مظهر و نشانه ، عالمت ، نقش نیز نماد زیرا
گر ،بنابراین .است  نماادین یاا سامبولیک  زباان  آن  باه شاود  اساتفاده  نمااد زباان از معانی افاده  در  ا
 شود. می گفته
 ماورد بیشاتر التینی و عربی ،فارسی زبان سه میان در که «سمبل» و «تمثیل» ،«نماد» واژه سه

 دارند. بیشتری سویی هم و افقی هم یکدیگر به مفهومی نظر از اند گرفته قرار استعمال
ثل»  یمعنا به  «مثل» ماده از «تمثیل» ل . رینظ    یعنی   است «م  ثال و مث  ث و م  ه  مانناد  لیام   و شاب 
به گر .است هیشب و ش  ل  را  آن ،برند کار به لیتمث وهیش به را یکالم ا ث   :4042 ،زمخشاری) .نادیگو  م 
 (25 ،4ج

 بااه اشاااره و گرفتااه شااکل جملااه چنااد یااا جملااه یااک از اساات معنااا و لفاا  ائااتالف همااان تمثیاال 
 وجااه .5 نیساات  آشااکار آن در تشاابیه وجااه .4 باشااد: ماای شاخصااه سااه دارای و دارد لفاا  ماااورای
 :4444 ،جرجااانی) دارد. تأویاال بااه نیاااز آن درک .5 د باشاا ماای حقیقاایغیر و عقلاای فتصاا تشاابیه
 ایا یامار باه یامار هیتشاب از اسات عبارت ،کنند یم ریتعب «مثل» به ادب  اهل  زبان در چه آن (487
 (4 :4564 ،حکمت) .گردد حاصل یمعنو دهیفا آن از  تا  یزیچ به یزیچ

 لسامب :گویاد می اسات (Symbol)  لسامب آن انگلیسای مارادف کاه نمااد درباره یونگ ل سمب
 معاارف کااه یموجااود ایاا ءیشاا ی،اختصاصاا یقاارارداد نشااانه هاار ،مظهاار ،عالماات ،نشااانه یعناای 
 بسااتن کااار بااه هناار ساامیسمبول (522 :4526 ،)فراسااتخواه اساات. یمعناا  اساام و  مجاارد  یموجااود

 ایاا یینااامر موجااودات کااردن انیااب ایاا ءایاشاا یباارا نینماااد یمعااان شاادن قائاال بااا کااه نمادهاساات
 پاذیرد. یم انجام محسوس و ییمر صورت به آنها دادن شینما لهیوس به ینفسان ای  نامحسوس

 و(هم)
 واژه .4 اسات: اصطیاد قابل نکته چند شده ارائه مختلفی های نگرش با که باال تعاریف از پس
 نظیار همساو واژگاان از برخای .5  اسات فراوانای ساوی هم واژگان دارای شناسی مفهوم نظر از نماد
 از همگای همساو، واژگاان و نمااد .5  دارناد نمااد مفهاوم باا بیشاتری قرابات ،رماز و تمثیال ،سمبل
 حکایات الفااظ بااطنی معنای و اءماور از همگی ،همسو واژگان و نماد .0  کنند می عبور مجاز ممر
 کنند. می

 ایینمادگر و نماد اقسام
 شاامل مطلا  نماادگرایی و نمااد شاود  مای تقسایم مقید و مطل  قسم دو به گستره نظر از نماد
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 در تحدیااد باادون را بشااری هااای حااوزه همااه و شااده قلماارو و گسااتره مااهه در نمادهااا اقسااام همااه
 نگارش، ایان در کاه دارد قرار خا( یینمادگرا و نماد ،مطل  نمادگرایی و نماد برابر در نوردد. می

 یینمادگرا و نماد الا مث ،شود می خاصی فرهنگ و حوزه یک مخصو( و شده محدود نماد قلمرو
 حاوزه یاک باه متعلا  کاه ویتمهاد در نماادگرایی و نمااد یاا و اساالمی یینماادگرا و نمااد یا و دینی
 باشد. می خاصی

 و  اولاای  سااطح دو بااه ،کلاای بندی تقساایم یااک در را دیناای نمادهااای خصااو( ایاان در تیلاایش
 :کند می تقسیم  رانوی
 مرجااع و دیناای نمادهااای _   حکایاات مااورد اماار _ محکاای بااه واسااطه بی «دیناای اولاای نمادهااای»
  دیناای عینیات آن در کااه اسات محاافظی سااطح ،ساطح ایاان .کناد می اشااره  دیناای  هاای گزاره  ۀهما

 .نیست مبتنی دیگری سطح بر ، نباشد
 .شاود می حفاظات  اولای  نمادهاای هواساط باه کاه دارد قارار «دینای راانوی نمادهای» مقابل در

 تیلااایش .کناااد می  اشاااره  _ هاااا ابژه _ اول سااطح اشااایای باااه و بااوده تهوابسااا غیاار راااانوی نمادهااای
  خاود  از دینای» نمادهاای را دوم سطح نمادهای و «دینی  عینی  نمادهای» را اول سطح نمادهای
 (450 :4522 ،علیزمانی) نامد. می «فرارونده
 باه مثبت مادگراین و نماد است  تقسیم قابل منفی و مثبت قسم دو به نیز کارکرد نظر از نماد
 و گاویی افساانه از و داشاته شاناختاری و یینماا حقیقات کاارکرد کاه شود می گفته نمادگرایی و نماد
 و پااردازی خیااال بااا کااه دارد قاارار منفاای گرایینماااد و نماااد آن براباار در ،اساات دور بااه پااردازی خیااال
 (554 :4542 نژاد: )الهی است. مأنوس شناختاری غیر و گویی افسانه
 از کاه وقتای زیارا اسات. چنادی مباحث دارای شناختی مفهوم نظر از منفی و مثبت گرایینماد

 آن شاناختی ماهیت از بار یک شود: می وگو گفت است مثبت نمادگرایی سیمق که منفی نمادگرایی
 بااا آن تفاااوت از بااار دیگاار و شااود ماای وگو گفاات آن شااناختی مصااداق از یگاارد بااار و شااود ماای بحااث

گار شااک بای شااود. مای صااحبت مثبات نماادگرایی  درسااتی باه جااا این در یینماادگرا و نماااد بحاث ا
 هبا و اساتعمال مقاام در یعنای کار فرایند در گیرد. قرار بررسی مورد دقت با آنها اقسام و شود کاویده
 صاورت بیشاتری شفافیت و سهولت با مهدویت آموزه خصباأل اسالمی های آموزه با آنها ریکارگی
 شود. می برمال آنها نادرستی یا درستی ی،ابهام و لمشک بدون و گرفته
 نظیار هاایی شاخصاه دارای کاه شاود: می گفته مثبت نمادگرایی و نماد فتعری در اساس این بر

 و تضامنی هاای داللات باا هماراه و آوری، پیاام مجاازگرایی، گرایای، بااطن گرایای، واقع شناختاری،
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 و تعریاف تمثیال قالاب در بیشاتر هاا شاخصاه ایان باا را نمااد مقولاه المیاسا علماای و باوده التزامای
 نمایند. می خوانیباز

 نظیاار هااایی شاخصااه دارای کااه شااود ماای گفتااه نمااادگرایی و نماااد بااه منفاای نمااادگرایی و نماااد
 واقااع در و بااوده ماازین یاایگرا تخیاال گرایاای، جعاال گرایاای، موهااوم گرایاای، افسااانه غیرشااناختاری،

 انیخوباااز و تعریااف گرایاای خرافااه و سااازی اسااطوره قالااب در ربیشاات هااا شاخصااه ایاان بااا نماااد مقولااه
 مباحااث حااوزه در آن کاربساات و نمااادگرایی پااذیرش صااورت در شااک باای (555 )همااو: شااود ماای

 مثباات نمااادگرایی جااا این در نمااادگرایی از مااراد و مقصااود ،و... ساافیانی ،دجااال نظیاار مهاادویت
 بود. خواهد

 عیسای حضرت ،او ظهور و مهدی امام ظیرن مهدویت مسائل از برخی است  کر شایان
 باا شاود، نمای توجیاه منفای یینماادگرا باا تنهاا نه آمد خواهد که براهینی و دالیل با ...و او نزول و

 و نماااایی واقاااع نگااارش راساااتای در آنهاااا بلکاااه شاااد. نخواهاااد تفسااایر قابااال نیاااز مثبااات نماااادگرایی
 .باشند می پذیر تبیین مصداقی و مطابقی داللت با همراه ،گرایی حقیقت

 قرآن در گرایی تمثیل
  تعریااف «تمثیاال» چااون واژگااانی  قالااب در را «نماادین» ،قاارآن تفساایر  بیااان  در مفسااران از برخای
 حاا  و درساات کلاای طااور بااه را آنهااا از برخاای کااه  اند دانسااته  متعاادد معااانی دارای را آن . انااد نموده
 حا  و  درسات  الجملاه فای را  آنهاا  از  بعضای و ساتنادر و باطال کلای طاور هب  را  دیگر برخی و دانسته
گاار مااثالا  .داننااد می  کااه خیااالی و مجعااول هااای افسااانه معنااای بااه را بااودن نمااادین یااا و  تمثیاال  ا
  تعاابیر  گونه این  وجود و  بوده باطل و نادرست .بگیریم ،ندارد واقعی و  خارجی  مطابقت گونه هیچ
گر .است منتفی کلی رطو به  دینی های آموزه و قرآن  در  بادانیم معناا بادین را نماادین یاا و تمثیل ا
  مشاهود و  محساوس  صاورت  باه  اسات یافتاه عینای وقاوع کاه غیبای  معرفتای و  معقاول حقیقتای که

 وجاود باا تعبیار ایان اسات مطارح ابلایس اباای و فرشاتگان سجده مورد در چه  آن  نظیر .شود بیان
  وجااود  بااه هااا بعضاای  (555 ،5ج :4574 ،آملاای )جااوادی شااد.با می  حاا  و  درساات شااواهد و نئقاارا

 و معناوی اماور آشکارساازی معناای باه را آن و کارده ا عاان دینی های آموزه  در  نمادین  یا و  تمثیل
 قابال  بهتار عقلای معاارف و معناوی اماور تاا دانساته محساوس هاای صاورت قالاب در عقلای معارف
 (525 ،4ج :4566 ،رشیدرضا) باشند. معرفت و فهم
 ...و اساتعاره و هیتشاب ،هیاکنا ،رماز ،لیاتمث از ،گارید یایعقال زباان هر مانند  قرآن  که  آن جهینت
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 :است کرده استفاده
  کاه ی هنا  یا  قصاه  کاه ساتین نیاا لیاتمث از مراد ،رفته کار به لیتمث زبان که زین یموارد در
 معناسات نیباد بلکاه   گردد  ارائه نینماد یا قصه صورت به ،نداشته یواقع یخارج طاب ت
  مشاهود و محساوس صاورت باه ،افتاهی ینایع وقاوع کاه یبایغ یمعرفتا و معقول یقتیحق که

  ساجده دساتور اصال که ستین معنا نیا  به  سجده به امر بودن یلیتمث مثالا  است شده  بازگو
 مطااب  و اسات الیخ پرداخته و  ساخته و  شده بازگو یلیتخ یا قصه عنوان به و  نشده  واقع
 باازگو مشاهود و  محساوس  صاورت باه یبایغ یمعرفتا و معقاول یقتایحق بلکاه ،ندارد یخارج
 (550 ،5ج :4574 ،آملی جوادی) است. شده

 .داناد مای تمثیال را قارآن در ؟ع؟داوود حضارت نازد مخاصمه جریان ی،زمخشر زمینه این در
 یمعرفاا لیااتمث  لیااقب  از  را انسااان بااه اماناات عرضااه (25 )احاازاب: آیااه چنااین هاام (54-50 )(:
 کشااتن قصااه مساالمابو از نقاال بااه رازی خاارف (262 ،5ج  75 ،0ج :4042 ،)زمخشااری .کنااد یماا

 داناد. مای مثاال را (568 بقاره:) قارآن در آنهاا شادن زنده و ؟ع؟ابراهیم حضرت دست به پرندگان
 (04 ،2ج تا: بی ،رازی فخر)

او    هیاآ اسات هجاری دوم قارن در سانت اهال بازر  مفساران از کاه عطااء از نقال باه کثیار ابن  ه 
ذ  

م الت  ک  ق  ل  ن خ  س   م 
ف  د     ن  اح  ال   و  ع  ج  اا و  ه  ن  اا م  ه  ج  و  ن   ز  اک  س  ی  اا ل  ه  ی  ل  اا إ  مت  ل  ا ف  ااه  شت  غ  ات   ت  ل  م  االا  ح  م  یفااا  ح  ف   خ 

ت   رت  م  ه   ف  ا ب  مت  ل  ت ف  ل  ق  ر 
 
ا أ و  ع  ا اهلل   د  م  ه  بت  ن   ر  ئ  ا ل  ن  ت  ی  حاا  آت  ال  نت   ص  ون  ک  ن  ن   ل  ین   م  ر  ک  ا

 باا را (474 )اعاراف: الشت 
 (547 :4475 ،کثیر ابن) کند. می تفسیر تمثیلی نگاه

ااال   إ     هیااآ لیاا  او .دانااد یماا لیااتمث را ونیااحوار باار مائااده ناازول ،مجاهااد از  نقاال  بااه یطباار  ق 
ون   یت  وار  ح 

ی ال  یس  اع  ن   ی  م   اب  ی  ر  ل   م  یع   ه  ط  ت  س  ك   ی  بت    ر 
 
ل   نأ زت  ن  ا ی  ن  ی  ل  د  ا  ع  ائ  ن   م  اماء   م  اال   الست  اوا ق  ق  ن اهلل   اتت   إ 

م نت  ین   ک  ن  م  ؤ   :سدینو یم (445 :مائده) م 
 دساته  چناد  باه  خاود ناانیا .نکارد ناازل یا مائاده لییاسارا یبنا بر خداوند که اند گفته یگروه
 از تاا کارده  کار بندگانش یبرا  ندخداو  که است یمثل هیآ نیا اند گفته یبرخ .اند شده میتقس

 مثال هیاآ نیاا  گفتاه  او .اسات گاروه نیاا از مجاهاد .نکنند معجزه درخواست جهت بی پیامبر
 (27 ،2ج :4058 طبری،) .است نکرده نازل یا مائده خدواند و است

 حقیقات از علماا اجمااع باا کنایاه کاه داده ائهار «کنایه» از تعریفی ابتدا الجطاهر تفسیر در طنطاوی
 حفا  باا کاه شاود مای گرفتاه نظار در معناا دو لفا  رایبا که است این کنایه از مقصود و بوده تر بلیغ
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 1باشاد. مای دوم معناای مقصاود کنایاه در یشاههم و رفات بایاد دوم معناای دنباال باه اولی معنای
 نویسد: می ادامه در همو

 و باشاد مای کنایاه و مجااز تشابیه، مؤلفه سه دارای است بالغت علوم از یکی که «بیان علم»
 (26 همو:) .دارد قرار بالغت اعالی حد در نیز قرآن و است تر بلیغ حقیقت از نیز کنایه

 مهدویت در یینمادگرا
 بحاث مهادویت حوزه در آیا که است این مهدویت درباره برانگیز چالش و مهم سؤاالت از یکی
 در گرفات پای بحاث دو قالاب در تاوان مای را مسائله ایان کاه خیر؟ یا است مطرح نمادگرایی و نماد
 معناااای باااه نمااااد بحاااث ایااان در یعنااای اسااات مطااارح منفااای نگااارش باااا نمااااد مقولاااه :اول بحاااث

 پاال افراطاای و تنااد نگاااه جااا این در نیااز و بااوده ای اسااطوره و افسااانه ختاری،غیرشاانا ،غیرواقعاای
 هاای گازاره مادلول هماه و باوده نماادین یدینا های آموزه همه دارد اعتقاد که است مطرح تیلیش

 اساالمی اندیشامندان نگارش و نگااه کاه :دوم قسام باشاند. می غیرمطابقی و غیرشناختاری نیدی
 تحفا  باا و شاده تعریاف اساتعاره و تشابیه و تمثیل مقوله قالب در نمادین و نماد که است مطرح

 دارند. التزام نیز ها گزاره از برخی در نمادین وجود ولقب به ،معنا بودن واقعی و شناختاری بر
 طاور باه لیاتمث ایا نمااد از مهادویت در ایاآ کاه اسات نیاا جا این در  یاساس  مسئله دیگر بیان به
گیاار و عااام گاار و خیاار؟ یااا اساات شااده  اسااتفاده دجااال نظیاار مااوردی و خااا( طااور هباا و فرا  نیچناا ا

 یاا و اریشاناخت معناای باه ،اسات یمعناای چاه باه جاا این در نمااد پس ، گرفته  صورت یا استفاده
 اجماالی صاورت باه پرساش نیاا باه پاسخ در نما؟ افسانه یا و نما واقع دیگر بیان به غیرشناختاری

 کارد رد را آن یکل طور به توان ینم که است یامر مهدویت در نماد از یریگ بهره  :اوالا  شود می گفته
 نیاااا :اا یاااران و ددا میتعماا ماااوارد همااه باااه قاعااده بااادون و  دلخااواه  باااه  تااوان ینمااا کااه ساااان همااان
 ادعااا مهاادویت مخااالفین کااه سااتین شااناختاریغیر و نمااایی واقااع عاادم یمعنااا  بااه  یریااگ بهااره
 جااری مهادویت در نماادگرایی  اوالا  که کنند می ادعا کلی طور به مهدویت مخالفین یعنی کنند می
 ایاان  رالثاااا  دگیاار ماای باار در را آن هااای آمااوزه همااه و مهاادویت نمااادگرایی ایاان  رانیاااا  اساات. ساااری و

 است. غیرواقعی و غیرشناختاری معنای به یینمادگرا
                                                        

 و . یاوالکنا المجااز و هیالتشاب (الثالرا  البالغا  علاوم أحد هو و) انیالب علم یف إن ... البالغ  طبقات یاعل یف القرآن إن .1
 إال  یاالکنا ماا و :فقلات .حسان هاذا :قاال .القارآن مان بالبالغا  أحا  کاالم یأ و ق یالحق من أبلغ العلماء باجماع  یالکنا
 و بحالا  زالیا ال االول یالمعنا ان ماع آخار یمعنا یقایالحق المقصاود بال یالمعنا هذا المقصود سیل لکن و یمعن له لف 
 (.22، 48جق: 4052، طنطاویاللف . ) من ضایأ رادی
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 تعریااف تااوان ماای و داد تأویاال بااه تاان تااوان ماای ضاارورت مااوارد یعناای مااوارد برخاای در کااه این در
 گوید: می المهدی کتاب در مقدم اسماعیل ،داد ارائه مهدوی های گزاره برای باطنی

 ،باشد عقل تجویز و تأیید مورد که ضرورت موارد در و کرده محدود را تأویل دائره سنت اهل
 و آماده پیش تعارض دینی های گزاره میان که است هنگامی عمل ینا جواز دانند. می جایز
 درسات تأویال صاورت ایان در باشاد اساتوار اللفظای تحات معناای اراده عادم بار مقالیه قرینه
 آن فاسااد تأویاال و نتساا بااا موافاا  کااه اساات تااأویلی آن حیحصاا تأویاال کلاای طااور هباا و اساات
 (424 :4052 ،مقدم) .باشد سنت با مخالف که است تأویلی

 ؟جع؟مهدی حضرت بودن غیرنمادین دالیل
 جایگااه دارای رتباه نظار از مهادویت مسائل است. متنوعی و گوناگون مسائل دارای مهدویت

 باا مهادویت و دهناد مای شاکل را مهادویت اندیشاه اساس آنها از برخی هستند متفاوتی مقامات و
 شابهات و هاا پرساش بیشاتر مخالفاان و موافقاان میان در و شود می تأسیس و ریزی پی آنها وجود
 نظیاار دارد مهاادوی باورمناادان میااان در را تأریرگااذاری بیشااترین و داده اختصااا( خااودش بااه را

 مساائل از بعاد و تار پاایین رتباه در دیگار برخی و ...و مهدی امام ظهور ،مهدی امام وجود
 زناادگی ،ظهااور هااای نشااانه نظیاار شااوند ماای شااناخته فرعاای مسااائل عنااوان بااه و دارنااد قاارار اصاالی

 امااااام دیاااادن و مالقااااات ،مهاااادی امااااام داشااااتن فرزنااااد و ازدواج ،مهاااادی امااااام شخصاااای
 مهادویت وزهحا در مباشر غیر صورت به و بوده مرتبط مسائل جزء آنها از بعضی و و... مهدی
 وجاود مساائل ناوع ساه مهادویت حاوزه در پاس و... ،زماان آخار و ع الساا اشارا  نظیار دارند جای
 مهادویت حاوزه بیرونای و درونای لمساائ هماه گر پوشش کلی طور هب مسائل نوع سه این و داشته
 نگارش باا تفسایری هاای تفااوت دارای جایگااهی و ای رتباه هاای تفااوت بار عالوه آنها و باشند می

 مهادویت اصالی غیار مسائل از برخی در نمادین تفسیرهای احتمال زیرا باشند می نیز هرمونتیکی
 به منجی وجود یعنی ندارد راه مهدویت اساسی و اصلی مسائل در تفسیر نوع این ولی دارد وجود
 اسات تفسایر قابال مصاداقی و حقیقای ،تطبیقای نگارش با و... مهدی امام ظهور ،مهدی نام
 دارای شااااخص یااااک عنااااوان بااااه هاااادیم امااااام پااااس تمثیلاااای و ساااامبولیک و نمااااادین نااااه

 واقااع در کااه اساات شااده نقاال مختلفاای روایااات در هااا شاخصااه ایاان و بااوده شخصاای هااای شاخصااه
 شاود مای منتفای او باودن نماادین و نمااد و شاده باترا مهادی امام وارگی صشخ و شخصیت

 شود. می پرداخته مهدی امام وارگی صشخ دالیل از برخی به جا این در که
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 یمهد امام وارگی شخص بر لیلد شخصی های شاخصه .1
 باه آنهاا در نحاوی باه کاه شاده نقال شماری بی روایات ،مهدی امام وارگی شخص بیان در
 اماااام اییداناا و علاام ،مهاادی امااام ظاااهری وصاااف و شاامائل ،مهاادی امااام لقااب و اساام

 ...و مهااادی اماااام پرهیزکااااری زهاااد ،مهااادی اماااام گساااتری عااادالت و مسااااوات ،مهااادی
 مهادی اماام شخصای و فاردی هاای شاخصاه بار داللات کاه ماوارد ایان کاه ساتا شده پرداخته
 فاردی هاای شاخصاه ایان یعنای باشاند مای مهادی اماما وارگای شاخص بار دلیال کدام هر دارند
 ایاان باار دلیاال اوصاااف ایاان وجااود و باشااد ماای اوصاااف ایاان حاااوی کااه اساات فااردی وجااود باار دلیاال
 سمبل. و نماد یک عنوان به نه اشتد هدخوا خارجی وجود فرد یک عنوان به مهدی که است
 فرماید: می اسالم؟ص؟ گرامی پیامبر که نانچ

نٌتددذهبٌال ٌٌایالددد  ٌوٌعدددالٌاْلرضٌألیددٌ ،اَسددٌاَسددهٌ ٌ  اطیددٌ،تیددبٌأهددلٌمددنٌرجددلٌلددكیٌحددت 
ٌ؛(12ٌ:4123ٌ،شافع ٌمقدی)ٌظلماٌوٌجوراٌملئتٌكماٌ،قسطا
 و کارده ظهاور اسات مان همناام کاه مان بیات اهال از ماردی کاه این تاا رساد نمی اتمام به دنیا

 کند. می پر عدل و قسط از شده جور و لمظ از پر که را جهان

 :فرماید می مهدی؟جع؟ امام های شاخصه بیان در ؟ص؟اسالم یمگرا پیامبر
ٌ ْهددِّ  ُ ٌٌاْْلَ ددی ِّ ْجدَلٌٌمِّ

َ
ٌٌأ ددةِّ ْْبَ ْقددَیٌٌاْْلَ

َ
ٌٌأ اٌاَْلْرَضٌٌألٌُْیددٌاَْلْندفِّ ْسدط  َئدْتٌٌَكَمدداٌَوَعددْدالٌ ٌقِّ اٌُملِّ دداٌَجددْور  ٌَوُظْلم 

ُكٌیٌْ نٌٌَِّسْبَعٌٌلِّ ٌ؛(471ٌ،1جٌتا:یٌبٌ،داودٌایب)ٌ؛َیٌسِّ
 ،کناد داد و عادل از پار را نیزما ،باشاد یما كیابار شینایب و باز شیشانیپ ،است من از مهد 
 .دینما سلطنت سال هفت و ،باشد شده جور و ظلم از پر که چنان

 :فرماید می زمینه این در علی؟ع؟ امام
ٌٌُهَ ٌ ٌٌَشا    ُبوع  ّْ ٌٌَحَسُنٌٌَم ْع ٌٌَِّحَسُنٌٌاْلَ ْجهِّ

ٌیٌالش َ ُهٌٌُلٌیسِّ َُ بٌٌََعَلٌٌَشْع ٌیَمْنکِّ ٌٌُنورٌٌُْعُل یٌَوٌٌهِّ دهِّ ٌَسدَ اَدٌٌَوْجهِّ
ٌٌَْشْع ٌِّ ٌیْلِّ هِّ هٌَوٌٌتِّ سِّ

ْ
یی،)ٌٌَرأ ٌ؛(71ٌ،2جٌ:4142ٌسفار

 تاا را آنهاا که دارد ییبایز موها  او ،است صورت خوش و القامه متوسط جوانی )مهدی( او
 جلاب شاتریب صاورتش و سار ماو  اهییسا از اش چهاره ناور ،است کرده رها شیاه شانه رو 
 کند. یم توجه

 ناص و تصاریح راه هاا راه ایان از یکای آیاد مای دسات به مختلفی های راه از متکلم مراد شک بی
 خااالف معنااای بااه را آن شااود نماای باشااد کاارده اراده صااراحت بااه را یمعنااای مااتکلم کااه وقتاای اساات
 در اصال یعنای اسات. لفا  اساتعمال راه دیگار راه چناین هم و کرد حمل باطنی معنای یعنی ظاهر
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 لفظاای معنااای از را آن و باشااد آن خااالف باار قرائناای کااه این مگاار اساات لفظاای اسااتعمال ،اسااتعمال
 در ؟ص؟اساالم گرامای پیاامبر کاه وقتای اسااس ایان بار ببارد. باطنی ایمعن سوی به و داده انصراف
 اسااات لفظاای و حقیقاای معنااای یعنااای خااویش مااراد بااه صاااراحتاا  ،مهاادی امااام روایااات بیااان

 و حکومااات مااادت نساااب، ناااوع و ادناااژ ناااوع و پااادر اسااام و اسااام باااا را مهااادی اماااام و پرداختاااه
 ناه اسات جسام مهادی امام که شود می گرفته نتیجه پس است. پرداخته دیگر های شاخصه
 1.عرض

 مهدی امام وارگی شخص بر دلیل نسب و اصل .2
 ؟ص؟اساالم گرامی رسول از که است روایاتی مهدی امام وارگی شخص اربات الیلد جمله از
 و بیاات اهل از را او و پرداختاه مهادی اماام نسااب و اصال بیاان باه آنهااا در حضارت و شاده نقال
 کارده تلقای ؟س؟زهارا حضارت و ؟ع؟علای اماام فرزنادان از را ایشاان و اسات دانساته خویش عترت
 قاول بنابر ؟ع؟حسین امام و سنت اهل قول بنابر ؟ع؟حسن امام نسل به سبتمن را او نیز و است
 خاوبی دلیل روایات در نسلی و نسبی های شاخصه گونه این وجود واقع در که است دانسته شیعه
 معناا ،شاخص فردیات وجود با واقع در ها شاخصه این زیرا است مهدی امام گیوار  شخص بر
 و نمااااد در همیشاااه زیااارا نااادارد ساااانی هااام نماااادگرایی و نمااااد معناااای باااا و کااارده پیااادا مفهاااوم و

 نمااد ظااهری محتاوای و ادنما میاان تطاابقی داللات و شاده نفی مصداقیت و فردیت ،نمادگرایی
 از بلکاه کناد نمای حکایات شایء اللفظای تحت محتوای از وقت هیچ نماد که چون شود می منتفی
 پردازد. می شیء ماورای و باطن به مجاز لهمقو طری 
 اشااره مهادی اماام نسالی و نسابی هاای شاخصاه باه کاه روایااتی از نموناه ندچ به جا این در
 فرماید: می زمینه این در اسالم؟ص؟ گرامی پیامبر .پردازیم می دارند

ْنٌٌْبَ ٌیٌَلٌٌَْلْ ٌ نٌٌْمِّ ٌٌایالد ُ ال َ ٌیٌإِّ َلُهٌٌ،ْ م  ٌٌَعز ٌٌَاَّلُلٌٌَلَط  َ ٌٌَوَجل َ َكٌیٌٌَْحت َ ٌٌلِّ دْنٌٌَرُجل  دُكٌیٌٌْ،بیتٌاهدلٌمِّ ٌَجَبدَلٌٌلِّ
ٌ ٌیالد َ ٌٌَلمِّ ٌ(؛74ٌ،1جٌ:4114ٌ،ماجهٌابن)ٌَةٌینٌِّیَواْلُقْسَطْنطِّ
گر  طاوالنی قادر آن تعاالی خادا  را روز كیا همان ،باشد نمانده باقی روز كی جز ،ایدن عمر از ا
 .درآورد خود اریاخت در را هیقسطنطن و لمید کوه ،من بیت اهل از مرد  تا سازد می

 رماید:ف می ؟ص؟اسالم پیامبر
                                                        

مهادی... و ان المهادی جسام ال مطلا  ال غیاره عان ممیازا شخصاا  یقصد انه و المتکلم بمراد له السامع یقطع مما  کر ما .1
 (425ق: 4052، مقدمال عرض. )



ت
دوی

مه
 

 ی
ستی

 با 
کرد

روی
 

یانه
دگرا

نما
 

هل
ی ا

لما
خ ع

پاس
و 

 
ن   

 به آ
ت

سن
  

                

 

 

021 
 
 

ٌُیٌٌَْثٌٌجوراٌوٌظلماٌاَْلرضٌمَتأَلٌ ُُ ٌٌُّ ْنٌٌَرُجل  ٌٌمِّ ىت  ََ ْت دُكٌیٌٌْعِّ ْوٌٌَسدْبعاٌ ٌلِّ
َ
ْسدعاٌ ٌأ ْسدطاٌ ٌاَْلْرَضٌٌْمألٌُیَفدٌتِّ ٌقِّ

ٌ؛(23ٌ،1جٌ:4111ٌ،حنبلٌابن)ٌَوَعْدالٌ 
 ظهاور مان خانادان از مارد  هنگاام نیاا در .شاود می مملو جور و ظلم از نیزم ،آخرالزمان در
 را نیزما ،دارد خاود قدرت دست در کامالا  را زمام که سال نه ای سال هفت مدت در که کند می
 .کند می داد و عدل از پر

 فرماید: می ؟ص؟رسول حضرت باز
ٌ ْهدِّ ْنٌٌیاْْلَ ٌٌمِّ َمَةٌٌَوَلدِّ ٌ(؛241ٌ،1جٌ:4114ٌماجه،ٌابن)ٌَفاطِّ
 .است فاطمه حضرت فرزندان از مهدی

 است: آمده عباس ابن از نقل به روایتی در
دددٌَوٌ ن َ
َ
دددْنٌٌُکدددوُنٌیٌُهٌأ ٌٌمِّ ْهدددلِّ

َ
ٌیددداْلبٌٌَأ دددْنٌٌتِّ ٌٌِّمِّ ٌیدددُذر  َمدددَةٌٌةِّ ٌٌَفاطِّ ْندددتِّ ٌٌ؟ص؟ال سدددولٌبِّ دددْنٌٌُث َ ٌٌمِّ ٌاْلسدددنٌَوَلددددِّ

ٌ(؛11ٌ،4جٌ:4143ٌ،كثی ٌ)ابنٌیواْلس
 امااام و حساان امااام رزناادانف از و ؟ص؟اهلل رسااول دختاار فاطمااه  ریااه از و بیاات اهل از مهاادی
 است. حسین

 جهات خاوبی و مناساب دلیال دارناد اشااره ؟جع؟هادیم اماام والدت باه که روایاتی چنین هم
 و شااایعه میاااان حضااارت والدت خصاااو( در البتاااه اسااات. مهااادی اماااام وارگااای شاااخص توجیاااه
 قماری هجاری 522 ساال در ایشاان والدت باه قائال شایعه کاه دارد وجاود هایی تفاوت سنت اهل
 ساال 08 الی 58 عنیی ظهور شرف در الزمانآخر در ایشان تولد که دارد اعتقاد سنت اهل ولی است
 و اتفااق ماورد مهادی اماام تولاد اصال کلای طاور هبا پس داد. خواهد خر   ظهور تحق  به مانده

 است. مهدی امام تولد رخداد انزم در تنها آنها تفاوت و بوده مسلمانان همه هماهنگی
 مهدی بودن شخصی در اسلمی های گروه اتفاق .3

 گیهمااهن و اجمااع شاود مای ارائاه مهادی ماما بودن شخصی و(خص در که سومی دلیل
گیری  باودن قائال بار عاالوه مانانمسال هماه دارد. وجاود اسالمی های گروه همه میان که است فرا

 بیااان در امااا دارنااد. نیااز راسااخی باورمناادی موضااوع ایاان بااه ،مهاادی امااام وارگاای شااخص بااه
 تضاعیف و اساتبعاد رد در (402 :4058 )قناوچی: 1اال اعره کتااب در که شود می گفته قضیه تفصیل

                                                        
 علیاه اتفا و البااب فای االخباار مان تاواتر لماا، عاام و لشاهر تعیاین غیار مان آخرالزماان فای یخارج المهادی ان فای شک ال .1

 او مکاشافاتهم و الصاوفیه االقاوال علای بنااء بظهاوره القاول لایس و، بخالفاه الیعتاد من اال، خلف عن سلفا االمه جمهور
 التواتر. حد إلی البالغ  المشهور  ض یالمستف النصو( مقابل  یف م یعظ جرأ   لك إنکار و ...التنجیم اهل
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 است: آمده مهدویت احادیث به نسبت خلدون ابن
 کناد. می ظهور ماه و سال تعیین بدون زمان آخر در مهدی امام ،متواتر روایات اساس بر

 و بااوده آینااده و حااال ،گذشااته مختلااف اعصااار در مساالمانان همااه اتفاااق مااورد موضااوع ایاان
 بود. خواهد

 نویسد: می البانی ناصرالدین محمد
 و فااطمی نساب باا و پیامبر نسل از که مهدی نام به فردی که است این بر مسلمانان اجماع
 احادیاث نیاز و بارد مای پایش باه ساعادت و خیار ساوی باه را جهاان و کرده ظهور است علوی
 از را آن صاادور و کاارده تأییااد را امااور ایاان قطعیاات ،معنااوی تااواتر بااه مهاادویت پیرامااون وارده

 (54 ،0ج :4042 )البانی: نمایند. می مسجل معصوم

 آنهااا محتااوای و آمااده ساانت اهل و شاایعه حاادیثی منااابع در کااه فراواناای روایااات بااا ادعااا ایاان کااه
 باه  یل در که باشد می توجیه قابل ،است مهدی امام شخصی و فردی های شاخصه گر بیان
 :مثالا  ،شود می اشاره آنها از برخی

 .اند پرداخته مهدی امام بودن پیامبر تبی اهل از به روایت 574 تعداد
 .اند پرداخته مهدی امام کنیه و اسم به روایت 07 تعداد
 .اند پرداخته مهدی امام ظاهری شکل و لشمائ به روایت 54 تعداد
 .اند پرداخته علی امام هب مهدی امام نسل انتساب به روایت 540 تعداد
 .اند پرداخته زهرا حضرت به یمهد امام نسل انتساب به روایت 440 تعداد
 حسااین امااام و حساان امااام بااه مهاادی امااام فرزناادی انتساااب بااه روایاات 482 تعااداد
 ق(4044 ،گلپایگانی )صافی اند. پرداخته
 گاناه ساه دالیال باا مهادی اماام وارگای شاخص عباارتی باه و باودن شخصای نتیجاه در پس
 و «روایاات در نسابی و نسالی اخصاهش وجاود» ،«روایاات در فاردی های اخصاهش وجود»یعنی فوق
 پااذیری توجیااه بااا کااه بااود خواهااد توجیااه اباالق «مااورد ایاان در مساالمانان اتفاااق و اجماااع وجااود»

 و فردیات رباوت باا و شاده رابات مهادی امام یعنی منجی مصداقیت و فردیت ،وارگی شخص
 شود. می منتفی حضرت ودنب نمادین و سمبولیک ،مهدی امام مصداقیت
 آن نقد و مخالفین نگرش با مهدویت در نمادگرایی
 و باشاد خطیاری و مهام جایگااه دارای مسالمانان میاان در مهدویت اندیشه که وقتی شک بی

 احادیااث صااحت و باشااد الزم اسااتحکام و اتقااان دارای بااودن متااواتر جهاات بااه مهاادویت احادیااث
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 اعتقادی امر یک انعنو به مهدویت اندیشه و باشد انکار غیرقابل قوی اسناد جهت به یتومهد
 دسات از انکاار و اساتبعادورزی حرباه طبیعی طور هب باشد رسیده مسلمانان همه اتفاق و اجماع با

 باه دسات مهادویت احادیاث تضاعیف راه از توانناد نمی دیگر آنها و شده خارج مهدویت مخالفین
 و شاده دوار گرایینمااد و گرایای تأویال نظیار دیگار ایها راه از رو این از بزنند مهدویت اندیشه نکارا

 غیاار سااوی بااه یانااهنمادگرا نگاارش بااا و تحریااف سااوی بااه گرایانااه تأویاال نگاارش بااا را مهاادویت
 تحریاف باه یای،گرا تأویال نگارش از تردیاد بی کاه (428 :4052 ،مقدم) برند. می پیش شناختاری
 به دگرایینما نگرش از و کرده پیدا نیل مهدویت بودن  خرافه به ،مهدویت تحریف از و مهدویت
 دسااات مهااادویت باااودن واقعااای غیااار باااه مهااادویت باااودن نماااادین از و مهااادویت باااودن نماااادین

 اسات. یاافتنی دسات قابال مثبات نماادگرایی طریا  از نتاای  ایان کاه اسات  کار شاایان د.یازنا می
گاار کااه چنااان هم  ای نتیجااه همااان بااه نماااییم نبااالد منفاای نمااادگرایی نگاارش بااا را مهاادویت ا
 نماادگرایی یعنای اسات رسایده مهادویت( گرایای )خرافاه آن به مهدویت گرایی لتأوی که مرسی می

 افساانه و مهادویت باودن افساانه باه مهادویت باودن نماادین و مهادویت بودن نمادین به منفی
 شد. خواهد منت  مهدویت بودن خرافی به ،مهدویت بودن

 باطل بر حق پیروزی نماد مهدی
 ادعااا جااا آن در دهز کثیاار اباان نهایرر  کتاااب باار کااه تعلیقاای در لبنااان در االزهاار شااعبه سیاایر ریااهابو
 شاده نقال دجاال و عیسای حضارت و مهدی امام خصو( در که احادیثی همه که کند می

 بااه اشاااره هکاا اساات نمااادی و رمااز بلکااه کننااد نماای آنهااا خااارجی وجااود و شخصاایت باار داللاات اساات
 1کند. می باطل بر ح  پیروزی

 ناازول و کاارده اشاااره عیساای حضاارت ناازول بااودن نمااادین و یرمااز بااه الجررطاهر در طنطاااوی
 و سااری جامعاه در کاه داناد می عیسوی های شاخصه و منه  سازی پیاده معنای هب را عیسی
 2شود. می جاری
 گوید: می زده کثیر ابن نهای  بر که تعلیقی در عبیهابو راستا این در

                                                        
. الباطال علای الحا  النتصاار رماز هو إنما والدجال میمر بن سییع زولن و یالمهد شأن یف ثیاألحاد من جاء ما أن .1

 (452ق: 4577، عباد)
 و، أنوارهااا أشاارقت قااد ألماام کااونی إنمااا حیالمسا فناازول ... االماام یفاا العااام للسااالم رماز یهاا یالتاا یساایع امیااأ یفاا  لاك و .2

 و، حیالمساا ماانه  یعلاا انهاام إ ن األرض لألهاا قااالی و، نیالساان مان آالفااا و آالفااا النظااام  لااك دومیاا و، طباعهااا حسانت
 (54، 44جق: 4052، طنطاویاالسالم. ) أم  بأمرهم القائم
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 آنها همه حال این با است آمده فیمختل های کتاب در که این به توجه با مهدویت احادیث
 اعتقااد بادان و کارد اعتمااد ،مهادویت اندیشاه باه شاود نمای اسااس این بر باشند می ضعیف
 و غیرشاارعی مهاادویت بااودن نمااادین و رماازی بااه را مساالمانان فهاام شااود نماای پااس ورزیااد

 فقادان باه عنایات باا و مهادویت احادیاث باودن ضعیف به توجه با پس کرد. تلقی غیردینی
 بودن سمبولیک و رمزی سوی به ما تمایل ،مهدی بودن شخصی خصو( در قوی دالیل
 1دانیم. می شرارت بر ح  و باطل بر ح  وزیپیر رمز را مهدی و شده کشیده مهدی

 چهاار باا را پاساخ ابتادا و دهاد مای پاساخ ابوعبیاه شابهه باه الجماعر  االتحرا  کتاب در تویجری
 نویسد: می ایشان پردازد  می اسخپ اصل به بعد و کرده شروع مقدمه
 امثااال گفتااار بااه تااوجهی نبایااد مهاادی امااام ظهااور مااورد در صااحیح احادیااث وجااود بااا اوالا 
 تضاعیف را مهادویت روایاات هماه خاویش نگارش تثبیات راساتای در ابوعبیاه رانیاا  کرد. ابوعبیه
 جهالات روی از یاا تنیسا خاارج حاال دو از ایشاان تضاعیف ایان داناد. مای خاارج گردوناه از و کرده
گااهی و علام روی از یاا و کارد توجاه قاولش به نباید صورت این در که است زده کار این به دست  آ
 از کاه صاحیحی خبار هار رالثااا  اسات. روشان حکماش صورت این در که نموده مبادرت کار این به

 علماای عااا راب اسات. واجاب مسالمانان هماه بار بادان ایماان اسات رسیده ؟ص؟اسالم گرامی پیامبر
 مهاادویت احادیااث مااورد در قنااوجی ،شااوکانی ،برزنجاای ،هیثماای ،ساافارینی ،آبااری نظیاار اسااالمی
 پاساخ اصال باه نمودناد بیان را چهارگانه مقدمه این که این از بعد ایشان 2اند. نموده تواتر ادعای

گونی هااای شاخصااه مختلااف روایااات در نویسااد: ماای و پرداختااه  کااه آمااده مهاادی امااام از گونااا
 مهادی نساب و روایاات در مهادی اسم بیان نظیر است ایشان بودن شخصی بر دلیل همگی

 بااا کااه ...و روایاات در مهاادی جهااانی حکومات تشااکیل و مهاادی ظهاور زمااان و روایاات در
 (545 همو:) شود. می منتفی یینمادگرا و نماد نگرش ،ها شاخصه این

                                                        
 وجماع ووفرتهاا کثرتهاا رغام علای، ف یضاع ثیاأحاد هاو إنماا وظهاوره یبالمهاد تتعلا  ثیأحاد من ورد ما کل أن الح ی .1

ا مناعی ماا سیولا، مضمونها اعتقاد المسلم تلزم ال یبالتال یوه، بها خاص  کتب یف لها الناس بعض  فهامی أن مان شارعا
 یساامی ماان ان علاای الداللااه قاااطع صااحیح دلیاال هناااک لاایس و ر...یااوالخ الحاا  انتصااار إلاای رمااز یالمهااد أن المساالم
 الای نمیال فانحن لهذا و بیانه سب  کما الضعیفه االحادیث بعض به وردت ما علی اهلل دین الی داعیا سیظهر بالمهدی

 (05 و 52ق: 4087، کثیر ابنشروره. ) و الباطل نزعات علی الح  دعوه انتصار الی رمز المهدی ان
ا یالمهد کون من  یعب أبو هیإل  هب ما أن .2  منصاو( باأمور ماردود وشاروره الباطال نزعات علی الح  دعو  النتصار رمزا

 اسام واطئیا اسامه أن :ومنها .وعترته یالنب تیب أهل من رجل یالمهد أن :منها :ح یالصح ثیاألحاد یف هایعل
 :ومنهاا .یالنبا خلا  شابهی خلقاه أن :ومنهاا .وسالم هیاعل اهلل صالی یالنبا یأبا اسام واطئیا هیاأب واسام یالنب

ااایقر الصاافات هااذه ریتفساا یأتیوساا، أجلاای أقناای األنااف أشاام بأنااه وصاافه  .العاارب ملااكی أنااه :ومنهااا .تعااالی اهلل شاااء إن با
ا األرض مألی أنه :ومنها ا ملئت ماک وعدالا  قسطا ا. ) جورا  (545، 5جق: 4040، التویجریوظلما
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 مختلف مصادیق با دجال بودن نمادین
 هاا نگارش برخای است شده مطرح مختلفی یها دیدگاه و ها نگرش «دجال» یشناس مفهوم در
 جاا این در و اناد پرداختاه آن باودن حقیقای باه دیگار یبرخا و اناد داده نظار دجال بودن نمادین به

 باه دجاال باودن نمادین بر عالوه و کرده تجمیع را ساب  نگرش دو که است مطرح سومی نگرش
 تفسریر فر  الجرطاهر کتااب در طنطااوی اسات. داده نظار مختلف  مصادی قالب در آن بودن حقیقی
 را پرسشای نظریاه ایان ارائاه جهت و دهد می ارائه را تجمیع نظریه و کرده مطرح را ادعا این القرآن
ع آن بر را نظریه و کرده مطرح  است: نموده متفر

 ناو  ضارتح از تااریخ طاول در انبیااء کاه شاده نقل مختلفی روایات دجال پیرامون شک بی
 خاویش پیاروان و دبردنا مای پناه خدا به دجال شر از همگی ؟ص؟اسالم گرامی پیامبر تا گرفته
 هاای داده اسااس بار دیگار طرفای از و رنادبب پناه خدا به دجال شر از که کنند می توصیه نیز را
 اماما برابار در و پیونادد مای بوقوع زمان آخر در او های شرارت و دجال که دید خواهیم واییر

 کشااته بزرگااوار دو آن دساات بااه و کنااد ماای مبااارزه آنهااا بااا و ایسااتاده یساایع حضاارت و مهاادی
گر حال شود. می  ظلام و داده خارج باه شارارت انزم آن در و کرده خروج زمان آخر در دجال ا
 تحق  هنوز که چیزی از ،گذشته انبیاء و نو  حضرت بردن پناه و استعا ه پس ،دارد می روا
 مقاام باا هکا اسات بیهاودی و لغاو عمال عمال، این عواق در که دارد؟ یمعنای چه ،نکرده پیدا

 متاون در دجاال شاود مای گفتاه پرسش این به پاسخ جهت د.باش می ناسازگار انبیاء عصمت
گری و شارارت نمااد یعنای دجاال شاده تفسایر نماادین صاورت به دینی  و دغال سامبل ،اغاوا
 مختلاف های زمان در ها شاخصه این واقع در که است یستمگر و ظلم نشانه ،گرایی خرافه
 پیاروان و انبیااء هاا زمان همه در یعنی کند. می و کرده پیدا ظهور و بروز فاوتمت مصادی  در
 الهاای دیاان براباار در همیشااه و بااوده هااا شاخصااه ایاان دارای کااه انااد بااوده افاارادی دچااار آنهااا

 ند.کشاید مای چاالش باه را دممار و انبیااء ایماانی مخااطرات و ییدنیاا مشاکالت با و ایستاده
گری و شرارت از انبیاء که هستند هایی دجال همان واقع در افراد این  پنااه خادا باه آنهاا اغاوا
 دجاال کاه فاردی در هاا شاخصاه ایان نیاز زماان آخر در دارند. می حذر بر آنها از را دممر و برده
 عیسای حضارت و مهادی مااما برابار در فرد همین و کرده پیدا بروز و ظهور دارد نام زمان آخر
 1رسد. می قتل به بزرگوار دو این دست به نهایت در و کرده علم قد

                                                        
 ناذری وهال لاه؟ وجاود ال ءیشا مان؟ص؟ اهلل رساول ذیساتعی هال و :اآلن لاه فتنا  وال حیالمسا فتنا  من ذینستع فیک :قلت .1

 .الجاور و الظلام و الخاداع باطنا  و الصاال  ظااهر  کان من کل المستعارمنه إ ن :فقال له؟ وجود ال بما أقوامهم اءیاالنب
 (22، 48جق: 4052، طنطاویظهر. ) یمت یقیالحق الدجال شملی  لك و نعم :فقلت
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 شرارت و ظلم نماد دجال
 المنتظررر( المهرردی و مررأجطج و یررأجطج  )المسرری  العشرررون و الخامسرر  السرراع  کتاااب در سااعفان کاماال
 دغاال و رارتشاا توبااه، باااب نشااد بسااته معنااای بااه و دانسااته رماازی را مااأجوج و یااأجوج و دجااال
 1.خارجی و واقعی امر یک نه داند می

 ،)ابوریاه پنادارد. مای خرافای و افساانه امری را دجال المحمدی  السن  عل  اضطا  کتاب در ابوریه
4058: 545) 
 قارار سؤال مورد دجال مورد در که عبده حمدم خویش استاد قول از المنار تفسیر در رضارشید باز
 گوید: می گرفته،

 نماااد و رمااز عنااوان بااه دجااال بلکااه نیساات مقصااود انسااان یااک و فاارد یااک نااوانع بااه دجااال
 2است. مطرح شرارت و کذب ،خرافات

 عناوان باه دجاال اسات نماادگرایی نگارش باا هرماونتیکی تفسایر کاه فاوق تفسیر براساس پس
 ،شاارارت گاار تااداعی کااه ساامبل و نماااد رمااز، عنااوان بااه بلکااه نگردیااده معرفاای فاارد و شااخص یااک
 گردد. می معرفی باشد ظلم و غلد ت،خرافا
 نویسد: می مسل  شرح در وینو باال مطالب به پاسخ در

 صااحت باار دلیاال هآمااد حاادیثی دیگاار هااای کتاااب و مساالم صااحیح در کااه مختلفاای احادیااث
 کاه شخص این وجود واسطه به خداوند و است دجال نام به فردی وجود صحت و روایات
 و قاادرت بعاد و دهاد مای قاارار خاویش امتحاان ماورد را ردمماا باوده قاوی اراده و قادرت دارای
 سااند.ر مای قتال باه را او عیسای حضرت و ستهشک عیسی حضرت دست به را او اراده
 و فقهاااا و محاادرین همااه و ساانت اهل داتاعتقااا از آمااادهبر تعریااف و نگاارش ایاان شااک باای

 افااراد از خاایبر و جهمیااه گااروه ،خااوارج را رویااه ایاان خااالف و اساات ساانت اهل اندیشاامندان
 3اند. پیموده معتزله

گردان و عبااده محمااد دجااال( بااودن ساامبلیک و نمااادین )یعناای را رویااه همااین کااه چنااان  شااا

                                                        
 اهلل یخااص ان یمکاان التاای للشاارور رمزیااه صااوره یکااون ان یمکاان لکاان و، المااادی المعقااول عاان بعیااد مااأجوج و یااأجوج .1

 (26-42م: 4442، سعفانالزمان. ) من  فتر فی الوسائل تعوزهم الناس من جماعه
 (564، 5جق: 4566، رضا رشید. )القبائح و الدجل و للخرافات رمز لدجالا إن .2
صت     یف   .3 ال   ق  جت 

جت     الدت  ب   ح  ه  اذ  م  ال   ل  ه 
 
ا ت   أ ح 

ا ال  احت     یف  ه   ص  اود  ج  اه   و  نت 
 
أ ص   و  اخ  ع   ش  اه  یب  ای ن  ل  ت  اه   اهلل   اب  ه   ب  ااد  ب  ا ...ع  اذ  ب   ه  ه  اذ   م 

ل   ه 
 
نت     أ م   الست  ج    ع  یو 

ر  ال  دت  ح  اء   ن  یم  ه  ق  ف  ال  ار   و 
ظت  النت  ا و  فا ال  ن   خ  م  ه   ل  ر  ک  ن 

 
ال   أ ط  ب 

 
أ ه   و  ار  م 

 
ان   أ ج   م  ار  او 

خ  م   ال  ه  ج  ال  اض      یاو  ع  ب  .  و  ا   ل  ز  ت  ع  م 
ال 

 (27، 47جق: 4545، نووی)
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 1اند. نموده طی هستند عقلیه دراسات صاحب که ایشان
 وارد األزهار جامعا  باه انتقااداتی الردجال مسری  قصر  و مطسرطع  کتااب در الباانی خصو( این در
 نویسد: می و کرده

کثر  باا بلکاه و شاک دیاده باا را دجاال خاروج و عیسای حضارت نزول آن التحصیالن غفار ا
 احادیاث ایشان است عبده محمد دانشگاه این افراد مشهورترین مثالا  نگرند. می انکار دیده

 باارد. ماای تأویال بااه و تضااعیف را آنهاا گاااهن ایاان باا و دانسااته واحااد خبار را عیساای حضارت
 آن و دانساته معناا باه نقال اا البغ را ایشان بردن تأویل بدهع محمد از تبعیت در نیز رضارشید
ااد   خرافااه، نشااانه و رمااز را دجااال عبااده محمااد اساااس ایاان باار کنااد. ماای تأییااد را  حقبااائ و لج 

 حضااارت نااازول «النهایااا  و البدایااا  نهایااا » بااار مقدماااه در ابوعبیاااه فهااایم محماااد و داناااد مااای
  2داند. می جهان رد آن انتشار و ح  دین رانتصا معنای به را عیسی

 حضااارت نااازول و مهااادی اماااام ظهاااور باااه منفااای نگااارش یعنااای نگااارش ایااان رد در الباااانی
 نویسد: می است آنها به مربو  که مسائلی برخی و دجال خروج و عیسی

 کاه قادیاانی احماد نظیار باوده مطارح نیز گذشته در نیست جدیدی نگرش ،نگرش نوع این
 تردیاد بای است. برده می تأویل به را قرآن آیات ادعا این توجیه برای و هداشت نبوت ادعای
 فهاایم محمااد و شااود ماای دیناای صااو(ن تعطیلاای بااه منجاار نااوعی بااه یاایگرا تأویاال نگاارش

 باه علما از برخی که شود القا نکته این که کند می مطرح ریطو هب را خویش ادعای عبیهابو
 از کاادام هاایچ کااه شاود گفتااه بایااد واقااع باه ولاای هسااتند قائاال بادان و داشااته باااور نگاارش ایان

 باه نقاائلی دانناد. مای ماردود را آن و نداشاته قباول را نگرش این حدیث و سنت اهل علمای
 ،4ج :4054 ،)البااانی باشااند. می ضااله هااای فرقااه و معتزلاه ،خااوارج برخاای تنهاا دیاادگاه ایان
 (42 :4054 ،البانی  570

 گیری نتیجه
 بنااادی جماااع ایااان باااه مهااادویت در نماااادگرایی و نمااااد پیراماااون بحاااث طااارح از بعاااد پایاااان در
 بااه اولاای کااه هسااتند تقساایم لقاباا مثباات و منفاای نااوع دو بااه نمااادگرایی و نماااد کااه رساایم ماای

 بیاااانگر کاااه منفااای نماااادگرایی و نمااااد شاااود. مااای منتهااای گرایااای بااااطن باااه دومااای و گرایااای افساااانه
 دیناای مباحااث از کلاای رطااو بااه اساات یگرایاا خیااال و گرایاای خرافااه گرایاای، اسااطوره گرایاای، افسااانه

                                                        
 للخرافااات رمااز الاادجال نأ وزعمااوا الاانه  هااذا یفاا تابعااه ومان عبااده محمااد ثاا یالحد  یااالعقل المدرساا  الاادجال أنکاار کماا .1

 (786، 5جق: 4044، عمرانیوالقبائح. ) والدجل
 الستشاراء رماز الادجال وأن، الشار علی ریالخ النتصار رمزان هما سییع ونزول یالمهد ظهور بأن نیالقائل مع سرنا رم .2

 (40ق: 4054، البانیالزمان... . ) من فتر  الضالل الءیواست الفتن 
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 آن اساالم علماای غالاب و باالتفااق اسالمی های گروه همه و بوده بدور مهدویت احثمب خصباأل
 و سامبل اشااره، رماز، ل،تمثی قالب در بعضاا  که مثبت ییگرانماد و نماد مورد در ولی کنند می رد را

 باارهدر کاه اسات. گرایای اقاعو جاازگرایی،م ،گرایای بااطن گار بیاان ناوعی به شود می بازخوانی کنایه
 شااده مطاارح مقیااد و مطلاا  نگاارش دو مهاادویت آمااوزه خصباااأل اسااالمی هااای آمااوزه در آن ربردکااا

 در همچناین و اساالمی هاای آماوزه هماه در نماادگرایی و نمااد یکلا طاور هبا مطلا  نگرش در است
 نفای کناار رد مقیاد نگارش در ولای اسات شاده اعاالم ماردود اساتثنا بدون مهدویت های آموزه همه
 شارایط و معیاار وجاود با خا( موارد در و موردی صورت به را مثبت نمادگرایی ،منفی گراییادنم
 شاااید دجااال نظیاار آن هااای مؤلفااه برخاای در مهاادویت اندیشااه در مااثالا  داننااد. ماای اجااراء قاباال الزم
 مسالمات و عقلای قواعاد معیاار با را او غریب و عجیب کارهای از برخی و بشری فوق قدرت بتوان
 و او ظهااور و مهاادی امااام چااون مباااحثی ولاای نمااود توجیااه نمااادگرایی و نماااد تفساایر بااا دیناای
 واقاع در و باشاند مای مساتثنی نمادگرایانه تفسیر یعنی امر این از و... او نزول و عیسی حضرت
 کاه ادعاا ایان و شاوند. مای تعریاف شناختاری و گرایی حقیقت نگرش با مهدویت های آموزه غالب
 پاذیر توجیاه مهادی اماام وارگی شخص و نتافته بر را نمادین تفسیر او ظهور و مهدی امام
 بیااان» و «روایااات در مهاادی ماماا شخصاای هااای شاخصاه وجااود» نظیاار دالیلای خاااطر بااه هباود

 هاای گاروه هماه اجمااع و اتفااق» و «ایااترو در مهادی اماام بارای نسلی و نسبی های شاخصه
 باشد. می ،«مهدی امام وارگی شخص اربات در اسالمی علمای همه اتفاق و اسالمی
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 هشاااتم، اساااراء، قااام، محمااادی، واعظااای حسااان تحقیااا : ،تسرررنی  عباااداهلل، آملااای،  جاااوادی _

 ش.4574
 ش.4564 قرآن، بنیاد تهران، ،قرآن  امثال اصغر، علی حکمت، _
 ق.4566 دارالمنار، قاهره، ،المنار محمد، رشیدرضا، _
 ق.4042 دوم، نشرالبالغه، قم، ،التنزی  غطامض  عن  الکشا  محمود، زمخشری، _
 قاااهره، ،المنتظررر( والمهرردی مررأجطج و یررأجطج )المسرری   والعشرررون الخامسرر  السرراع  کاماال، سااعفان، _

 م.4442 االمین،

 ق.4085 دوم، مکتبتها، و خانقین مؤسسه دمش ، ،االنطار لطامع الدین، شمس سفارینی، _
 ق.4044 المعصومه، السید  مؤسس  قم، ،االثر منتخب اهلل، لطف گلپایگانی، صافی _

کر، محمد احمد محق : ،البیان جامع محمد، طبری، _  ق.4058 الرساله، مؤسسه جا، بی شا
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 ق.4052 العلمیه، دارالکتبه بیروت، ،الکری  القرآن تفسیر ف  الجطاهر محمد، طنطاوی، _
 االساالمیه، الجامعاه مجله مدینه، ،المنتظر المهدی ف  االثر و السنه اه  عقیده عبدالمحسن، عباد، _

 ق.4577
 ش.4522 اسالمی، تبلیغات دفتر قم، ، دین  زبان امیرعباس، زمانی،علی _
 ق.4044 السلف، اضواء ریاض، ،االشرار القدریه المعتزله عل  الرد ف  االنتصار یحیی، عمرانی، _
 تا. بی العربی، التراث داراحیاء بیروت، ،الکبیر التفسیر محمد، رازی، فخرالدین _
 ش.4526 ، فرهنگی و علمی انتشارات رکتش قم، ،دین زبان مقصود، فراستخواه، _
 فرهنگر  معرفر  مجلره بشر، زندگی در نمادگرایی و نماد نقش ،مریم پور، حسن محمد  فوالدی، _

 ش.4540 پائیز ،50شماره ،اجتماع 
 ش.4572 هفتم، سروش، تهران، ،شناس  ارتبا  مهدی، راد، محسنیان _
 ق.4057 سوم، ن،جمکرا مقدس مسجد قم، ،عقدالدرر یوسف، شافعی، مقدسی _
 چهااارم، والتوزیااع، للنشاار العالمیااه الاادار اسااکندریه، ،المهرردی اسااماعیل، احمااد محمااد مقاادم، _

 ق.4052
 ش.4524 شهریور، و مرداد ، 52ش ، معرف  مجله دین، زبان و قرآن ،علی نصیری، _
 العربای، التاراث داراحیااء بیاروت، ،الحجراج ابرن مسرل  صرحی  شرح المنهاج الدین، محیی نووی، _

 ق.4545 سوم،
 پژوهشااگاه قاام، ،مهرردوی  مخررالفین برره سررن  اه  علمررای پاسرر  رویکردشناسرر  حسااین، نااژاد، الهاای _

 ش.4542 اسالمی، فرهنگ و علوم
 ، جاااامی ، تهاااران ، سااالطانیه محماااود  ترجماااه ، هرررایش سرررمبول و انسررران گوساااتاو، کاااارل ، یوناااگ _

 ش.4574

 


