
 
 

 

 ای رسانه مستشرقان نگاه در مهدوی خشونت گمانه بازخوانی
 1محمد شهبازیان

 2 مهدی زارع
 21/1/1411تاریخ پذیرش:     21/8/1411تاریخ دریافت: 

 چکیده
در « سوالم»نی اسالم بر صلح و آرامش اسوت و ایون مهوم در پیوام روزانوه هور مسولمانی تکورار شوده و از وارگوانمبا

« دولوت مهودوی»بوده و حاکمیت جهانی خود را  بیت؟مهع؟ اهل این منش، سیره کنند.دیدار خود استفاده می
که تالش آن برپایی عدالت و صلح جهانی برای تعالی بشر است. کوه افوزون  کریمه چنان دولت دانسته  اسوت 

که زنی تنها با اموال  دوره خواهیم بود  چرا بر تعالی دین و عبودیت، شاهد سالمت و امنیت جانی مردمان آن
گزنوودی بوه او نخواهوود رسوید. کوه خووود عواملی بوورای  خوود مسویری طوووالنی طوی نموووده اموا  از طوورع دیگور، آنهووا 

مطالوب مووورد نیوواز  گوورفتن برخووی از نویسوندگان ضوود اسووالمی، تیوارتوالش دارنوود بووا در اخ نواامنی جهووانی هسووتند 
گسووتردرسووانه گفتوواری را فووراهم نموووده و بووا توورویج  خووواهی  آنهووا، بووه مقابلووه بووا موووج اسووالم ۀهووای شوونیداری و 

نموایی و تحریووف  تمرکووز نمووده و بوا نقول نوواقر، وارونوه« جهواد اسوالمی»از ایون رو، بور مسووائلی ماننود بپردازنود.
کرده و ایشوان رارا در دل ؟ع؟سالم و شیعه امامی، ترس از ظهور حنرت مهدیمبانی ا « ضود مسویح»ها ایجاد 

کورده« ایجادکننده نبرد اتمی»و  جوئول » هوای سیاسوی افورادی ماننود:گیوری از نوشوتهآنوان بوا بهوره انود.معرفی 
کانترل» ،«جوئل روزنبرگ» ،«ریچاردسون فواکس »مجری سرشوناس «گلن ب »های تلویزیونیو برنامه« ران 

گوزارش« نیوز هوای موجوود در منوابع روایوی یوا عملکورد به این طرح اقدام نموده و با استناد ناقر بوه برخوی از 
گروه هوای اسوتناد بوه روایوت .4 اسوتدالل خوود را در سوه محوور:« داعوش»های تکفیوری ماننودانحرافی برخی از 

و ضوود  ؟ع؟گمانووه همسووانی مهوودی موعووود.0  تکفیووریهووای  گمانووه ارتبوواط میووان مهوودویت و آموزه.5  کشووتار
تحلیلوی، توالش  _ پوردازی توصویفیای تلفیقوی و دادهایون نوشوتار بوا روش تحقیو  آمیوزه کننود.ارائه می مسیح

                                                        
قوم،  یپژوهو نودهیو آ تیپژوهشوکده مهودو، یعلوم و فرهنگ اسوالم پژوهشگاه اریاستادو  قم هیآموخته حوزه علم دانش .1

 (.m.shahbazian@isca.ac.ir) ایران)نویسنده مسلول(

گروه معارع دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، ایران) .2  (.zare.m461@gmail.comاستادیار 
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ای  ورب، بوه تحلیول آنهوا ثیرگ ار در فنای رسوانهأکار رفته در منابع نویسندگان ت دارد تا پس از بیان دالیل به
کووه شووامل: جعلووی بووودن برخووی روایووات مووورد اسووتناد نویسووندگان  پرداختووه و نتووایج حاصوول شووده از تحقیوو  را 

گوروه برداشت ناصواب از روایوات مهودوی، تطبیو  بوی  ربی، هوای تکفیوری بوا مبوانی دلیول عملکورد نادرسوت 
 .ای است به جامعه علمی ارائه دهدهای رسانهاسالمی و برخی تحریف

کلیدی  واژگان 
 .ایمستشرقان رسانه ،؟ع؟م مهدیگمانه،خشونت، اما

 مقدمه
کووردن واره کووه از واره  «مستشوورق»معنووا  کاموول و  «شناسووی شوورق»زمووانی ممکوون اسووت  تعریووف 

 (و در عربی)االستشوووراق(Orientalismروشووونی صوووورت پووو یرد. نمایوووانگر ایووون واره در انگلیسوووی)
کتب ل ت فارسی شرق می و مراد مشورق زموین شناسی را مترادع با خاورشناسی دانسته  باشد. در 

کوار ها   ربی .(5620، 0: جش4074)انوری، باشد می و قاره آسیا نیز واره)شرق( را به دو معنا به 
 .(7:  ش4074)الوووویری، یکوووی بوووه معنوووای ج رافیوووایی و دیگوووری بوووه معنوووای فرهنگی انووود: بووورده

که برخوی از های  پردازی تعریف و عبارت «شناسی شرق»پیرامون  گرفته  آنوان در متعددی صورت 
  2:  ش4022)عباس احمدونوود، شووود مووی نقوود یکوودیگر و در نهایووت منجوور بووه سووردرگمی خواننووده

  اند:گونه ارائه داده برخی تعریفی جامع از آن را بدین .(03:  ش4085زقزوق، 
و ها  ریشووه ]پیرامون[هووااصوولی آنهای  شوورقی در سوورزمینهووای  مطالعووه و بررسووی دربوواره ملت

، شرایت اقلیمی و ج رافیایی و آثار باستانی، تاری  و اساطیر، زبوان و نژادیهای  شاا و برگ
تعلو  هوا زنودگی یوا تمودن آنهوای  ادبیات، ادیوان و مو اهب، آداب و رسووم و آنچوه بوه ویژگی

 .(5620، 0: جش4074  انوری، 42: ش4074 ،یریالو)دارد

در دانشوگاه االزهور  دهیوعقعبدالمنعم فؤاد اسوتاد  دکتر، «شناسی شرق»در ادامه و سیر تعریف از
کووه بووه  یمسوولمانریهوور   ،دلیاااالصاا ل العق  رلاا نیماان افتاارا ات التستشاارقکتوواب  سووندهیمصوور و نو را 

برخووووی دیگوووور  .(04: ش4077)زمانی، داننووود یاسووووالم پرداختوووه در زمووووره مستشووورقان موووو لیوووتحل
که در تح پا را فراتر نهاده و حتی« هارالد موتسکی»مانند لیل و تبیین متوون مسلمانان و شیعیانی 
هوا فور از روش  ربیان پیروی نموده و ذهن خوود را از برخوی مبوانی و پویش های اسالم،و آموزه

پژوهانوه آن قورار  کنند نیز در زمره صواحبان اندیشوه در مطالعوات اسوالمی بوا تعریوف شورقخالی می
 (.44: ش4080است)موتسکی، داده

کهبا این شناسوی و مطالعوات می ، ایون واره متبوادر بوا اسوالمامروزه در جواموع اسوال وصف است 
هووا( در مووورد  ربیان)بووه معنووی عووام آن و بووه معنووای پووژوهش دربوواره اسووالم بووا روش و متوود  ربووی
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 هووووووووایی متوووووووورادع ماننوووووووود: عبووووووووارت( و 03:  ش4085اسووووووووت)زقزوق، هووووووووای اسووووووووالم آموووووووووزه
(، بورای islamic studiesاسالمی)الدراسوات االسوالمیح()( و مطالعواتislamicism)شناسوی اسالم
 شود. کار برده می آن به

گسووترده مستشوورقان، افووراد متفوواوتی از نروور جایگوواه علمووی و دارایووی سووب  و  در میووان طیووف 
برخوووی از مستشووورقان در محافووول علموووی و کوووه در ایووون میوووان،  دشووووروش تحقیووو  مشووواهده موووی

شووگران مطووورح حووووزه پژوه  در زموووره کووه این و یوووا صوواحب سوووب  و روش نبووودهتحقیقوواتی  ووورب 
افکوار عموومی توسوت آنهوا هودایت شوده و بوا در  با ایون وصوف، گردند.شناسی محسوب نمی اسالم
هوای  ربوی و انود حمایوت برخوی از دولوتهوای تصوویری و مکتووب، توانسوتهداشتن رسانه دست

هراسوی  هراسوی و مهودیای را به خوود اختصوای دهنود و در راسوتای اهوداع اسوالممحافل رسانه
 2«جوئول روزنبورگ» 1،«جوئل ریچاردسوون» :مانند گونه مستشرقان،ای از ایننمونه گام بردارند.

کووووه نووووام  «ایمستشوووورقان رسووووانه»توووووانایوووون دسووووته را موووویاسووووت.  3«گلوووون بوووو »و  نهوووواد، چوووورا 
یکووی از  چشوومگیر اسووت. بسوویار هووا از آنووانو حمایووت رسووانهشووان در فنووای رسووانه  آفرینووی نقووش

 ویسد: نمحققان معاصر می

که البته در فنای جدید بین المللی پس از یازدهم سپتامبر در  آخرین ویژگی استشراق نوین 
گسست بین اسالم حال شکل شناسوی موورد  شناسی عالمانۀ دانشگاهی و اسالم گیری است. 

اسوت ولوی  بواره مقوداری زودگفوتن در ایون نرر و مورد نیاز نرام سلطۀ جهوانی اسوت. سوخن
افکنانوه  ای را بتوان به شورح زیور برشومرد: تفرقه شناسی رسانه های اسالم یشاید برخی ویژگ

برانگیز بوین مسولمانان،  های م هبی و قومی و فکری اختالع بودن و توجه خای به زمینه
 .(2: ش4070)الویری، محور بودن نگر بودن و  رب کل

که اذهانشیعی به خوبی دریافتههای اسالمژ مخالفان آموزه هوای را نوه بوا تحقیو  ومیعمو اند 
 رقیووب،  گرفووت و در تقابوول بووا نرریووه ای، بایود در اختیووارهووای رسووانهبلکووه بووا جوو ابیت دانشوگاهی،

 ،دیگور از طورع 4های دانشگاهی است.های جمعی و تصویری بیش از نگاشتهثیرگ اری رسانهأت
بودیلی در اقنواع افکوار  یتوانود نقوش بواطالعات ناقر موی  و ارائه های شیعیایجاد هراس از آموزه

                                                        
1 .joel richardson 
2 . Joel C. Rosenberg 
3 . Glenn Beck 

ود، دکتور محمدمهودی ها، ادوارد سعید، عصور سوی ان ان و هوالیو اسالم رسانه :برای مطالعه تفصیلی در این زمینه ر.ک .4
کتوواب جوو  شوواهین بووا عنوووان"  Reel Bad Arabs: Howسوومتی، هووالیوود و فرجووام جهووان، ابوالحسوون علوووی و 

Hollywood Vilifies a People". 
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متولیوان سیاسوی و  روی، باشود.از ایون اسالمی داشتههای اصیلعمومی و دور ماندن آنها از آموزه
گورفتن برخوی از نویسوندگان توالش ،فرهنگی مخوالف بوا اسوالم در دنیوای  ورب دارنود بوا در اختیوار 

گفتاری را فراهمطالب مورد نیاز رسانه ،ضداسالمی گسوترده مهای شنیداری و    نموده و بوا تورویج 
 دکتور» .(06-02:  ش4080)عسوگری،  المللوی بپردازنود خواهی بین آنها، به مقابله با موج اسالم

گیوری تحقیقوات دانشوگاهی و مصوادره فکور و قلووم  هوا در جهوتنقوش دولوت «عبودالعزیز ساشوادینا
کووه تولیوود دانووش در دانشووگاهؤآنووان را موو لوو ا  ریکووا خنپووی نیسووت.هووای آمثر دانسووته و معتقوود اسووت 

کدام دانشوگاه درس خوانوده که بدانید هر ی  از نویسندگان ضداسالمی در  اسوت توا  اهمیت دارد 
 .(00: روش نوشتار آنان را بتوان تحلیل نمود)همان

هووای  ربووی بووا تمرکووز در موضوووع مهوودویت و موعودبوواوری ایوون دسووته از مستشوورقان و رسووانه
های ناصواب خود را دربواره حنورت یات امامیه داشته و تحلیلسازی الهتالش در وارونه شیعی،
ای از عملکورد ایون کننود. نمونوهو حکومت جهانی ایشان با اهوداع خوای دنبوال موی ؟ع؟مهدی

 دسته از مستشرقان چنین است.

 ؟ع؟شبهه در شیوه رفتاری حضرت مهدی

 کشتار و غلبه اسرم بر اد ان های  . استناد یه روا ت1

کتوواب " کووه عموودتا   «ردسووونجوئوول ریچا» " Mideast beaste" و "Islamic antichristeبووا دو 
کلیسوا معرفوی نموودهتورین چوالش دنیوای اسوالم را مهوم شوود،شناخته موی  Richardson) ورب و 

Joel, 2008: p12) بشوور احکووام اسووالمی بووه ویووژه جهوواد، در تعووار  بووا حقوووق، اسووت و معتقوود
که اسالم را دشمن دیگر ادیان به ویوژه مسویحیت و یهوود  کندوی تالش می .(407: )هماناست

بوورای نووابودی یهودیووان  ؟ع؟جلوووه داده و جنووگ آخرالزمووان را حرکتووی از جانووب حنوورت مهوودی
کرده و معتقد نیز چنین دیدگاهی را 1«تیموتی فرنیش» .(440 :)هماننشان دهد که  ترویج  است 
کووه بووه هوور طریقووی افووراد را بووه  طلووب دارد و در تووالشای خشووونتچهووره ؟ع؟مهوودی حنورت اسوت 

 2.اسالم مجبور نماید

 نقد و بررسی 

کووه در تحلیوول یوو  بایوود توجووه کووه، ارجوواع مسووائل  یراصوولی و  مسوولله داشووت  دینووی الزم اسووت 
                                                        

1 . Timothy Furnish 
2 . https://blogs.lcms.org/2009/dueling-messiahs-jesus-v-the-mahdi-in-iran-2-2009/ 

https://blogs.lcms.org/2009/dueling-messiahs-jesus-v-the-mahdi-in-iran-2-2009/
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کمیووت اسووالمی نیووز از ایوون قاعووده گیوورد.  مقطعووی بوور مبووانی اساسووی ثابووت و مسووتمر موودنرر قوورار حا
کوهنشوان موی ؟ص؟تبلی وی و دینوی رسوول خودا توجه بوه سویر حرکوتمست نا نبوده و  اصول در  دهود 

رافوت، محبوت بوه تموامی موردم حتوی  یرمسولمانان ،اتموام حجوت عقلوی و عالمانوه جهووت  اسوالم
گفتهای  تبیین صحیح مبانی اسالم و به عبارتی استقبال از بحث  گو جهت روشونگریو علمی و 

گفت: یل ا م است.  توان 
کمیوت مطلو  بور شوبه چه در اب ؟ص؟رسول خدا اواًل: کوه حا تدای تبلیغ دیون اسوالم و چوه زموانی 

گسوترش اسوالم را در  جزیره داشتند از اصول خود تخطی نکورده و بور هموان مونش الهوی خوود، راه 
کوردن موردم بوه اسوالم اسوتفاده نکردند گرفتند پیش  )عبدالمحمودی،و هرگز از شمشیر بورای وارد 
 .(2 ش:4084

کووریم حنوورت ْلعوواَلمژ »بووا عنوواوینی چووون را ؟ص؟محموود قوورآن  دارای »و ( 432 :انبیوواء)«َن یَرْحَمووح  لژ
کوورده و  (0 :)قلووم«اخووالق بسوویار نیکووو -فشووانی وی بوورای هوودایت مووردم را متوو کر موووی جوووانیوواد 

که در مواجهه با مشرکان الزم  شدههمچنین خدای متعال به رسول خود یادآور  .(0 :شود)شعراء
گیووری  آمیووز بووه آنووان، از بیووان منطقووی و مسووتدل بهووره فووتسوون خلوو  و نگوواهی رااسووت افووزون بوور ُح 

گر بوه توو  (488 :)اعراعمدارا نماآنها  از طرع دیگر با  (452 :)نحلنمایند نه  نب و خشونت و ا
کردنوود از بوودی کوورده و پاسوو  چشوومآنهووا  بوودی  و ایوون  (86 :)مؤمنونشووان را بووه نیکووی بووده پوشووی 

گوشووزد کووه ایشووان  .(40 :جاثیووه) کننوود مووی توصوویه را بووه مسوولمانان نیووز  مطوواب  ایوون اخووالق اسووت 
کرده و در بیانیه  اند:ای فرمودهمنشوری جاودانه در تقابل نرامی با دشمن را ارائه 

کنیود، اّموا نوه از روی هووپ و هووس، بلکوه بوا نوام و یواد خودا و  به سوپ میدان جنگ حرکت 
هوواپ  ئی و بوور طبوو  برنامووهبووراپ رضوواپ او و بووا نّیتووی پوواک و خووالی از هرگونووه انگیووزه  یرخوودا

کنید. آوردیود،  که دشومن را از پواپ در در جنگ هرگز خیانت نکنید  پس از این اسالمی عمل 
جان او هجوم نیاورید و آن را ُمپله)قطعه قطعه( نکنید  اهل مکر و فریب و  ودر  به پیکر بی
کووه دخووالتی در جنووگ ندارنوود و پیمووان ، حملووه شووکنی نباشووید  بووه افووراد ضووعیف و نوواتوان، 

ها را به قتول نرسوانید  و درختوان را قطوع نکنیود،  ها و زن نکنید، و پیرمردهاپ ناتوان و بّچه
که ناچار شویدو  (52، 2: جق4058)کلینی، مگر 

بووور مشووورکان مکوووه اداموووه  ؟ص؟ایووون روش الهوووی حتوووی در زموووان پیوووروزی و تسووولت پیوووامبر خووودا
عووووووووین آموووووووووزش و اعتقوووووووواد ( و اسووووووووالم در 525، 42: جق4030)ابن ابووووووووی الحدیوووووووود، داشووووووووت

-( صولح و آرامووش را مقودم بوور آن شوومرده63 :انفووال«)مقاومووت در برابور ظووالم»و « سوتیزی ظلووم»بوه

 .(64 :است)انفال
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 عمول نمووده و بوا توجوه بوه ؟ص؟هماننود پیوامبر خودا ؟ع؟دیگر اماموان شویعه و حنورت مهودی
: ق4058لینی، )کباشووندموویجانشووین خوودای متعووال هسووتند، مرهور رحمووت و لطووف الهووی  کوه این
خووار  از سوولوک معنوووی ایشووان  ؟ع؟بووه عنوووان نمونووه، سوولوک سیاسووی حنوورت علووی (.533، 4ج

کووار  (406طبووهالبال ووه، خ و عوودالت رفتوواری ایشووان)نهج 1نبوووده بووه  یرمسوولمانان و پیرمووردان از 
در توصیه به مال  اشتر ایشان،  .(580، 6: جق4032گیرد)طوسی، افتاده مسیحی نیز تعل  می

 فرماید:  می نیت را فریاد زده و محبت را برای  یرمسلمان و  یرهمکیش الزم دانسته وانسا

کووون، نسوووبت بوووه آنهوووا چوووون درنوووده یووودلوووت را نسوووبت برع ت پووور از مهووور و محّبوووت و لطوووف 
کووه خوووردن آنووان را  ن آزارکننووده گووروه بیوومووت شوومارپ، زیاپ مبوواش  ا یووسووتند یرون نیوورا از دو 
 .(20البال ه، نامه )نهجتو محسوبند ا همنوعینی تو هستند یبرادر د

 ؟مهع؟بیووت اهل و ؟ص؟نیووز در اجورای قواعود و مبووانی اسوالم هماننود رسووول خودا ؟ع؟اموام مهودی
)طوسوووی، عمووول نمووووده و عووودالت و انصووواع محوووور حرکوووت اصوووالحی ایشوووان و زمانوووه ظهوووور است

کووه دوران ظهووور موعووود پایووا .(420، 6: جق4032 نی و فلسووفه امووا بوودین نکتووه بایوود توجووه نمووود 
گونووه ظلووم وسووتم و مبووارزه بووا بووی گروهووی از  طبیعتووا   هاسووت  عوودالتی ظهووور او پایووان دادن بووه هوور 

زورگویوووان و مسوووتکبران در برابووور ایووون قیوووام قووود علوووم نمووووده و توووالش در مبوووارزه و حووو ع حنووورت 
در ابتودا بوا  ؟ع؟آید حرکت اصالحی حنورت مهودیآنچه از روایات شیعی برمی دارند. ؟ع؟مهدی

- هوای اسوالمی اسوت و ایون حرکوت در تموام دنیوا رخرح مباحث علمی و استدالل در مورد آموزهط
گفوووت ، 7: جق4058)کلینی، پرداخوووت گو خواهنووودو داده و جواموووع مختلوووف بشوووری بوووه تحلیووول و 

کوه بوه دلیول جواه های الهی قیوام، آنپس از آن و تحلیل ساختار  (552 طلبوی و دسوته از افورادی 
کوه  شده را نپ یرند و دشمنی خود را علنی نمایند تنبیوه ه ژ ارائدنیاپرستی منط شوده و در نبوردی 
ایون  .(070، 5: جق4040رفت)مفیود،  از بوین خواهنود کنند آن را رهبری می ؟ع؟حنرت مهدی

  428: ش4072)کارگر، گسوترش عودالت در جهوان اسوت الزموه حرکت نه تنها معقول بوده بلکوه،
 .(2 ،5: جش4076،   رامین470: ش4080صمدی،

کشوتاربرخی از روایت :ثانیاً  که اشاره به افوراط در   ؟ع؟هوای دوران ظهوور حنورت مهودیهایی 
-گوزارش تردیود در اصوالتدارد مورد قبول عالمان دینی قرارنگرفته و افزون بر اشوکاالت سوندی و 

 )طبسوی،داردقورار  ؟مهع؟بیوت اهل در تعار  با سنت قطعی قورآن و سویره عملویمحتوای آنها ، ها

                                                        
1 . http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=4963 53/6/4077: تهران  های نماز جمعه خطبه  

http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=4963
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 (.402: ش4080  دیاری، 553 ،4ج ش:4077
گروه ثالثًا: های افراطی همانند القاعده و داعش را بوه پوای نباید رویکرد اشتباه برخی از فرق و 
رفتار برخوی از مسولمانان  و در مواردی، 1های اسالمی و نگرش شیعیان دوازده امامی نوشتآموزه

در  هوای اسوالم حقیقوی فاصوله دارد بلکوه نوه تنهوا بوا آمووزه شان، کشورهای  و روش زندگی آنان در
 .(4082)موسوی مقدم، شان آشکار است مواردی تعار 

که برخی از اساتید منصف و اهول دقوت  با توجه به اصالت صلح در اسالم و منط  قرآنی است 
ی ای داشووته و اسووالم را دیوون آرامووش و امنیووت اجتموواع ربووی، نگوواهی خووالع مستشوورقان رسووانه

کتاب با عناوین   نویسنده، «کارن آرمسترانگ» اند.دانسته منتشور  2یم پواامتر ۀنام اندگ  مبتد؛دو 
درباره حنرت  3میالدی، 5336منتشر شده در  ما ۀمبتد؛ پوامتجی  رای امانمیالدی و  4884شده در 
کوورده نکوواتی در ؟ص؟محموود کتوواب اول خووود را پووس از اهانووتاسووت خووور توجووه بیووان  ی هووا. وی 

کتاب را پس از واقعه «سلمان رشدی» کوردهأیازده سپتامبر تو  نگاشته و دومین  توالش  اسوت. لیف 
که اتهامات رسانه ایشان این داده و خواننوده  آلود به اسالم را پاس های  ربی و نگاه ب ضاست 

 که محبت و صلح است، آشنا سازد. ،؟ص؟را با حقیقت چهره اسالم و حنرت محمد

 گوید:  می کتابژ اول خود ۀی از مقدموی در قسمت

کتاب را به ایمن ا که در واقع، افسوس میین  که س ن خاطر نوشتم   ؟ص؟ماپ محمودیخورم 
کتواب رشودپ ارائوه مییتصو براپ مردم  رب فقت کوه  را  ؟ص؟را محمودیودهود... ز رپ باشود 

ردمان  رب رو زپ میست سال بعد، اسالم 43افته بودم... در طی یت ی  بشریکی از نوادر تاری
گاهی جرقه گرچه هر از  گزارد و ا کوه یرسو گشوت ولوی بوه نرور می ور می هائی شعله به سردپ  د 

)آمسووووترانگ، دهند م در داسوووتان رشوووودپ نشوووان مییشووووترپ بوووراپ تشووووکیموووردم عالقوووه ب
 .(43: ش4070

کوه واقعوه هوای یوازده سوپتامبر را دسوتاویزی بورای هجووم بوه آمووزه   وی در ادامه به منتقودینی 
ک ور منتقودپاس  داده و معتقد است اند اسالم قرار داده هائی از قورآن اتکوا  هیوشوتر بوه آین اسوالم بیا

کوووه در آنهوووا بوووه جنوووگ و انتقوووامموووی گردیگ کننووود  ه یوووتوانووود بوووه راحتوووی روح ده و مییووورپ توجوووه 
کوووه در یگ ده مییووون را نادیووود. آنهوووا، ا لوووب ایوووت نمایوووگرائوووی را در خواننوووده خوووود تقو افراطی رنووود 

کوورد. در یوون خشووونت را پیتوووان عبوواراتی حوواکی از هموو ز مییوون ؟ع؟ح و موسووییهوواپ مسوو ابکت دا 
                                                        

 :ب اسالمی ایران به جوانان اروپایینامه رهبر انقال: کر.  .1
  http://english.khamenei.ir/news/2681/Today-terrorism-is-our-common-worry 
2 . Muhammad: A Biography of the Prophet 
3 . Muhammad: A Prophet For Our Time 

https://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad:_A_Biography_of_the_Prophet
https://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad:_A_Prophet_For_Our_Time
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کوردن شوعائر مو هبی قووم و بیتورات، مردم اسورائ ن یرون رانودن آنوان از سورزمیول بارهوا بوه خوراب 
گوروه بویاپ بوا آنوان توصو ناموه مانیگونوه پ  یمقدس و عدم انعقواد هو خصوصوی از ه ه شوده اسوت. 

شوان و مخالفوت  یها نیها از سرزم نییرون راندن فلسطیها را براپ ب هین آیهم هودپیون یافراط
کار بردندیبا طرح صلح خاورم  نویسد:وی در ادامه می .(44: )همانانه به 

که استفاده از ا همه می با  یتقر کوارپ  یوات، و حمول آنهوا بور این آیدانند  راصوولی ین معوانی، 
گرچه مس هاپ  هیول آیوطلوب معرفوی شوده اسوت اموا در انج اپ صولح شه چهرهیح همیاست. ا

که به تهواجم و نبورد تشوویبس د: یوگو ح مییم موورد مسویوکننود. حتوی در    مییارپ هستند 
کشوتار هشوت هوزار  هین آیکس ا  یام. ولی ه ز آمدهیمن نه براپ صلح بلکه براپ ست ها را در 

داد. در آن زمووان ان صربسووتان مووورد اسووتفاده قوورار نوویحیائی بووه دسووت مسووییمسوولمان بوسوون
را اطالعات مردم به قدرپ یز خطرناك و متجاوزگر قلمداد ننمود. ت را ذاتا  یحیکس مس  یه

که هین دیدر مورد ا شوتر موردم یداد. ب ن ادعائی را به خود نموییکس اجازه چن  ین باال بود 
که بوه ه چنان از اسالم بی در  رب آن خوود  هواپ تواننود در داورپ وجوه نمی  یاطالع هستند 

کم بر مردم  رب، در ین وجود، و با همه تاریند. با ایح ابراز نماینررپ منطقی و صح کی حا
گاهی ن  .)همان(ده استیباورپ درخش د و خوشیهائی از ام ز جرقهیمورد اسالم 

کوه خیورهبدین نکته اشواره موی در ادامه« آرمسترانگ» -سوری برخوی از مسولمانان و افوراطکنود 

کوه از نوام "های اسالمژ اصویل نداشوته و هموان با آموزهگرایی آنان ارتباطی  آیود  اسوالم" بور مویگونوه 
لم" و "صلح" قرارپایه  .(40: )هماناست گرفته های فکری این دین الهی بر "سژ

کتووووابی از خووووانم  رلی میلتووووون ادوارز»مشووووابه ایوووون سووووخنان، در  وووووژ سیاسووووی اسووووتاد علوووووم 1،«بژ
کوه  ربیوان تنهوا بور آمووزه سوت. وی معتقودا ذکور شوده 2«ین بلفاسوتئکوو»دانشگاه جهواد در   اسوت 

کرده -توالش بور نشوان دادن چهوره ،اند و با توجه به رخدادهایی مانند یازده سوپتامبراسالم تمرکز 

کووه پیووامبر اسووالم حووالی ایوون در ای خشون از اسووالم دارنوود. کووار خووود را صوولح قوورار  ؟ص؟اسووت  مبنووای 
کوه بون وی متو کر موی اسوت. هوا و جوان مسولمانان بوودهداده و اصل جهاد بورای دفواع از مرز شوود 

گوور قوورار باشوود برخوردهووای  (MiltonEdwards, 2006: p40-46)الدن نماینووده اسووالم نیسووت و ا
گ اشوت، پوس افوراط برخی از افراطیون در ی  دین را بوه حسواب آمووزه هوای هوای رهبور آن دیون 

 .(07 :)همانگرددمی زین یهود و مسیحیت بائیهودیان و مسیحیان نیز به آ

                                                        
1 . Beverley Milton-Edwards 
2 . Philosophy at Queens University Belfast 
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 های تكفیریگمانه ارتباط میان م دو ت و آمویه .2

بوواور در هووای آخرالزمووانی و مهوودیپژوهشووگران مطالعووات اسووالمی در  وورب بووه برخووی از حرکووت
کهن میاند. در میان جریانای داشتهتاری  اسالم توجه ویژه  «کیسوانیه» :توان بوههای انحرافی 

 «جهیموان العتیبوی» و« سوودانی مهودی»، «بهائیوه»و  «بابیه»معاصران به و در میان   «واقفیه»و 
 را شوان فعالیت  سرلوحه که اندآمده پدید وهابی_  های سلفیگروه های اخیر،سالدر  اشاره نمود.

 باطوول هووایگمانووه بووه تمسوو  بووا و داده قوورار( سوونت اهوول و شوویعه از اعووم)مسوولمانان دیگوور تکفیوور
در ایون انود. هنموود آ واز را مسولحانه قیوام مسلمانان ، علیه«عبدالوهاب محمدبن» و «تیمیه ابن»

که گروهی  کورده میان،  یوا  «isis»اسوت توجه تعداد زیادی از پژوهشوگران  ربوی را بوه خوود جو ب 
گروه از آموزهست. بهرها «داعش»همان گونه گیری این  کوه بحوث از های آخرالزمانی به  ای اسوت 

کوووردن رویکووورد  آنهوووا بوووه جوووای مخفوووی 1.انووودبلیوووغ خوووود قووورار دادهروایوووات مهووودوی را مبنوووای ت
تووالش  2م(5343اولووین رهبوور داعووش یعنووی ابوووعمر الب وودادی)موعودباورانووه، آن را آشووکار نموووده و 
که خود را از نسل امام حسوین کوه خالفوت را در خانودان قوریش و از  ؟ع؟داشت  کسوانی را  بدانود توا 

کنوتس، هموداننود نیوز موی ؟ص؟نسل پیامبر خدا داعوش، بورای  (08: ش4086ره خوود سوازد)م  
 گویند:آن می  رنگ پرچم خود را سیاه انتخاب نموده و درباره عباس، یادآوری خالفت بنی

کند و این پورچم را یگانوه پورچمژ همو می از خدا مسولمانان  ۀخواهیم لطفش را شامل حال ما 
که وقتی مهدی از خانه خدا خروج گرداند. کند، مردم عراق با این پرچم بوه  می یقین داریم 
 .(08 :)همانشتابند می یاری او

کوووار ای را بوووا عنووووان "طالئوووع  گرفتوووه و نشوووریه القاعوووده نیوووز برخوووی از منوووامین آخرالزموووانی را بوووه 
ریز در القاعوده از اعنای برنامه 3،ابومصعب السوری نشر دادند. الخراسان")پیشگامان خراسان(

کتوووا دهووود و بوووه ب خوووود را بوووه مباحوووث آخرالزموووانی اختصوووای مووویو اهووول سووووریه، فصووول پایوووانی 
 دهووود. سووونت اسوووتناد موووی لیف نعووویم بووون حمووواد و دیگووور نویسوووندگان اهووولأ"الفوووتن" توووهوووای  روایت

چنوان  آن ابو ایوب المصری)رهبر القاعده عوراق پوس از زرقواوی( 4(4288-4242تا: )السوری، بی
کوه دسوتور سواخت منبورظهور موعود را نزدی  می مسوجد امووی  در مسوجدالنبی مدینوه، دانست 

                                                        
1 . https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2015/03/what-isis-really-wants/384980/ 
2 . https://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Omar_al-Baghdadi 

کامل وی، مصطفی بن .3  است. یعبدالقادربن مصطفی الرفاع نام 

کتوواب خووود .4 کشووورهای مختلووف اسووت کووه محصووول تجربووه_  وی در ایوون قسوومت از   نقوول بووه فقووت_  هووای جنگووی او در 
 .دهد نمی ارائه آنها از تحلیل و پرداخته موضوع چند در روایات

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2015/03/what-isis-really-wants/384980/
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کووووه چوووورا  دمشوووو  و مسجداالقصووووی را داده بووووود و آن کوووورده  کووووه نزدیکووووانش از وی انتقوووواد  زمووووان 
که )مهدی بوه های آخرالزمانی اتخاذ میبندیزمان  تصمیمات حیاتی را بر پایه کنین پاس  داده 

کنتس، زودی خواهد آمد(  .(28-27: ش4086)م  

گروه  اسوالمی موعودبواوری از آنان هایسوءاستفاده و وهابی _ ای تکفیریهمحوری حاکم بر 
 و دادهنموایش وارونوه را اسوالم ،«ریچاردسوون» ربوی ماننود:  نویسوندگان از برخی تا گردید موجب
 موعووود و کوورده معرفووی ؟ع؟مهودی حنوورت ظهووور سووازانزمینوه را تکفیووری تروریسووت هووایجریوان
کووک 1.داعش و مانند آنهوا نموایش دهنود هاینتخشو کننده تکمیل را اسالمی در مقالوه  2دیویود 

کوه آمووزه موردان  ربوی هشودار بوه دولوت گرایی در هوالل شویعی"،خود با عنوان "منجی هوای داده 
موویالدی بوورای آنهووا  5308توانوود در سووال مووی گیری موودعیان درو ووینژ جهووادگرا، مهوودوی و شووکل
 3.خطراتی پدیدآورد

 نقد و بررسی

کوووه ت از مهووومافوووراط و تفوووری تووورین عوامووول شکسوووت و عووودم پیشووورفت در جواموووع بشوووری بووووده 
های دینی و به تعبیر دیگر پیش افتوادن افراط در آموزه امان نیستند. دینداران نیز از این آفت در

ع مقدس، که منجر به بوی  آسیبی بسیار جدی در حوزه از خدای متعال و شار اعتموادی دین بوده 
الزم اسوت توا بوا  رو، از این گردد.ای خشن از دین میان و نمایش چهرهگریزی جوانمنان، دینؤم

به عنوان تنها مرجوع رسومی در تفسویر آیوات الهوی و احکوام دینوی،  ؟مهع؟بیت اهل پیروی از مکتب
 باوری را دانست و از این آسیب مصون بمانیم.دین  محدوده

کوه اسوتعمارگران  اسوتدیون  های خش  و متعصبانه ازگرایی و تکفیر، محصول نگرشافراط
زده و با حمایت از  به انشقاق در امت اسالم دست گیری از این روحیه در برخی مسلمانان،با بهره

گواه دیگوران را بوه دلیول شویعیان هوی  4.دارنوداین نگرش انحرافی توالش در از میوان بوردن اسوالم 
گر اصل دفبودن مورد هجوم و قتل قرار نداده  یرشیعه گردیده تا اند و ا اع در برابر تهاجم موجب 

کنند، نوه امووی   با توجه به مبانی خود و اسالم علوی، در برابر بیگانگان و دشمنان خود قد علم 
کووورده انووود. نمونوووه بوووارز ایووون عملکووورد در میوووان روش سیاسوووی اموووام تعوووادل و انصووواع را رعایوووت 

                                                        
1 . www.joelstrumpet.com/?p=4989.boston-bombers-expecting-the-mahdi 
2 . David Cook 
3 . Messianism in the Shiite Crescent" , https://www.hudson.org/research/7906-messianism-in-the-

shiite-crescent 

 :40/0/4080 ؟هر؟بیانات ایشان در مراسم سالگرد امام خمینی .4
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26615 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26615


خوان
باز

 ی
هدو

ت م
شون

ه خ
گمان

 ی
تشر

 مس
گاه

در ن
سانه

ن ر
قا

یا 
 

               

 

 

81 
 
 

سونت در ایوران  دینوی و اهولای هو رهبر انقالب اسوالمی ایوران و برخوورد وی بوا اقلیت ؟هر؟خمینی
گردیووده و اخووالق حوواکم بوور سیاسووت را بووه . اسووت ایوون رویکوورد منجوور بووه ت ییوور در معووادالت جهووانی 

گزارده است. کشتاریگونه تجاوز  ل ا هی  نمایش  کنون شوکل و   توست جمهوری اسالمی ایران تا
 انوود.اثبووات نیافتووههووای آمریکووایی و اروپووایی مسووتندی بوورای هووای واهووی دولووتنگرفتووه و اتهووام

علووی، موعودبواوری را _  صوحیح نبوویهوای  جمهوری اسالمی بوا نگورش مبتنوی بور قورآن و آموزه
کووه الزمووهحرکتووی فرهنگووی مووی گفووت  دانوود  ، رحیمووی)اسووت گو، اسووتدالل و آزادی در اندیشووهو آن 

 (.78  ش:4086

کوه بوزرگاز طرع دیگر، این شیعیان بوده گرفتوه و تورین قربانیوان ایون تفکور ا انود  نحرافوی قورار 
در  شوواهد بوور ایوون سووخن اسووت. انتحوواری در منوواط  شوویعی توسووت وهابیووتهووای  رخووداد عملیات

 مراجووع دیگوور و 1ایووران اسووالمی انقووالب رهبوور رسوومی فتوووای وهووابی، _ مقابوول ایوون نگوورش افراطووی
بووه وفوواق و بوورادری میووان امووت اسووالم دسووتور داده و  کووه  (60: ش4072است)سووبحانی،  شوویعه
کوافر عقیودتی خطواب ننمووده ی  از فورق هی  انود و در  اسوالمی را بوه عنووان خوار  شوده از دیون و 

 باشند. می شان نرر این بزرگان، تمامی امت اسالم دارای احترام در مال، ناموس و جان

تفکر تکفیری نه تنها جایگاهی در قرآن و روایات اصیل اسوالمی نودارد بلکوه، دسوتورات اسوالم 
گفتوار سواب ، سونخیتی میوان فرهنوگ نبووی، علووی و مهودوی بوا  استبرخالع آن  و با توجه به 

 (.60: ش4072سبحانی، کشتار و تکفیر وجود ندارد)

 و ضد مسیح  ؟ع؟گمانه همسانی مهدی موعود

پوردازان آخرالزموانی دنیوای  ورب رونو  بسویار در میان مسیحیان و نرریه 2عبارت"ضدمسیح"
ایون  .(22: ش4080)شویرخدایی، گردد موی اسالمی محسوب داشته و معادل"دجال" در فرهنگ

کتاب دانیوال نیوز  عبارت تنها در رساله یوحنا ذکر شده است اما در مکاشفه یوحنا، رساله پولس و 
گرچه درباره شود.مفاهیم مشابه آن یافت می و مصوادی   «ضدمسویح» بوودن شخر یا جریوان  ا

گروه ،آن کلوی ضدمسویح، شوخر یوا جریوانی  های مسیحی اختالع وجوود داردمیان  اموا بوه طوور 
کوووه توووالش در مصوووادره وی مقابلوووه هوووای  داشوووته و بوووا آموزه ؟ع؟جایگووواه عیسوووی بووون موووریم  اسوووت 

 کوووه این در میوووان مسووویحیت ایووون عنووووان بوووه برخوووی از مخالفوووان عقیووودتی خود)ماننووود 3.کنووود موووی
                                                        

1 . http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=28592 
2 .Anti christ 
3 . Catholic Encyclopedia Volume A. Antichrist https://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=863 
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کاتولی  پروتسووتان کووردههووا  هووایی ماننوود لوووتر بووه پووا  و رهبوور  ( یووا  یوور مسوویحیانژ منکوور انوود تعبیوور 
گرفتووه آنهووا  اطووالق شووده و دسووتاویزی بوورای درو گووو خوانوودن ؟ع؟خوودایی حنوورت عیسووی قوورار 

امووا در دوره حاضوور ایوون عبووارت توسووت برخووی از نویسووندگان بووه جامعووه اسووالمی و  .)همان(اسووت
ی ا با اشواره بوه تاریخچوه 1،دکتر دیوید ریگان شود. می تطبی  داده ؟ع؟حنرت مهدی مشخصا  
 The Assyrianهووایی ماننوود  کتوواب "ضدمسوویح اسووالمی" در دوره معاصوور،ۀگیووری نرری از شووکل

Connection)گوووودمن"، أتووو )پیونووود آشووووری  Unveiling the Man of Sinلیف "فیلیوووو 
گنواه( )پرده رینوگ"،أتو برداری از مورد  وژ )ضدمسویح اسوالمی(  islamic Antichrist لیف"جو َونکوو اژ

 God’s War on Terror: Islam Prophecy and the Bible" و لیف"جوئول ریچاردسوونأت
کتوواب مقوودس( ت یئپیشووگو )جنووگ الهووی بووا توورور: اسووالم، عنوووان  را بووه لیف"ولیوود ُشووعیبات"أهووا و 

کتوب دانسوته و در توضویح آن  برد. می پیشتازان این دیدگاه نام گودمن را بهتر از دیگر  کتاب  وی 
گووودمن تصوو کووه  ریح بووه مسوولمان بووودن دجووال نکوورده اسووت امووا در ایوون اشوواره بوودین نکتووه نموووده 

کشوری اسالمی خواهد آمد که دجال از  ای دیگر  نیز نویسنده 3رودریگو سیلوا 2.کتاب معتقد است 
کووه در " )اصووالحاتی در تفسوویر  The Coming Bible Prophecy Reformationکتوواب" اسووت 

کتاب مقدس در مورد آینده( پس از طرح س یئپیشگو  تی مانند:االؤهای 

کتاب مقدس در مورد ظهور ضدمسیح از اروپا چیستن _   علت اشتباه مفسران 

گسوووترش اسوووالم از قووورن _  مووویالدی  40مووویالدی و برقوووراری امپراطووووری عپموووانی از قووورن  2آیوووا 
کتاب مقدس در مورد اتحاد آشوریان و اعراب را محق  ساخته استن   پیشگویی 

 فزایش قدرت ضدمسیح را فراهم خواهد ساختنچگونه اسالم بسترهای الزم برای ا_ 

 نموده است. ؟ع؟تالش در اثبات ضدمسیح بودن حنرت مهدی

گوورفتن حنوورت مهوودی از مسوویحیان، نبوورد بووا  ؟ع؟ایوون نویسووندگان رخوودادهایی ماننوود جزیووه 
کوووه اسوووالم را نپ یرنووود، همراهوووی پیوووامبری درو وووین بوووا دجوووال و نمووواز خوانووودن حنووورت  کسوووانی 

را از شوواهد خوود بور ضدمسویح بوودن موعوود مسولمانان  ؟ع؟رت مهودیپشت سر حن ؟ع؟عیسی
 شمارند. میبر

کتواب مقودس مسویحیان سوه عبوارت در معرفی"جوانور سورخ  کوه در  ج  اسمیت معتقد اسوت 

                                                        
1 . David R. Reagan 
2 .  https://christinprophecy.org/articles/the-antichrist-2 The Antichrist, Will he be a Muslim? 
3 . Rodrigo Silva 
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کووه بووا حنوورت مهوودی  is not)بووود (،  was یهووا عبووارت سووازگاری دارد. ؟ع؟جامووه" وجووود دارد 
)پیرامون برخاستن از پرتگواه] اسوتعاره از چواه  about to come up out of the abyssست( وی)ن

 :smith, 2011)دانود موی 1را به معنای تولد،  یبت و خروج حنرت از چواه جمکورانو جمکران[(

p191-194.) ،کتووواب خوووود کارکردهوووای مسووویح در زموووان ظهوووور را  ریچاردسوووون نیوووز در قسووومتی از 
کشوته شودن و قبوول اسوالم ذکوررا مخیر نمودن مسیحیان و یهودیوآنها  شمرده و یکی از  ان میوان 

پشوت  ؟ع؟همچنین اشاره به نمواز خوانودن عیسوی مسویح .(Richardson.2011, p 56 )کند می
کتواب مقودس ادعوا دارد  (20: )هماننماید می ؟ع؟سر حنرت مهدی اما در ادامه بوا آوردن موتن 

کتوواب مقوودس ذکوو کوه در  کووه بووه کوه مووراد از ایوون پیووامبر همووان پیووامبر درو ینووی اسووت  ر شووده اسووت 
کووه موعووود مووی همووراه دجووال و ضدمسوویح خواهوود آموود و بووه نوووعی نتیجووه اسووالمی همووان  گیوورد 

که پیامبری درو ین به جای عیسای حقیقی را بوه مسویحیان نشوان دهود  موی ضدمسیحی است 
گمراه نمایودآنها  تا ویژگوی را میوان موعوود  55کتواب خوود حودود  47وی در فصول  .(64: )همانرا 

کرده است اسالمی  .(422-424 :)همانو ضدمسیح بحث 

 نقد و بررسی
که مستشرقان رسوانه گردید ادعاهایی است  کتواب مقودس  ای بوا بهوره آنچه ذکر  گیوری از موتن 

گرفته و موعود اسالمی را مطاب  با میل خود مصداق ضدمسیح معرفی شوده در  کار  مسیحیان به 
که دانند. می کتاب مقدس  :این سخنان در حالی است 

کتوواب مقوودسژ در اختیووار مسوویحیان،4 کتووابی تحریووف شووده و دسووتکاری  . از منروور مسوولمانان 
کلموووات آن اعتنوووا نموووود و آن را مصوووون از خطوووا  لووو ا نموووی باشووود. موووی شوووده توسوووت بشووور تووووان بوووه 

 .(06-52: ش4080)میرتبار، دانست
حیان "مسووویحیان بنیوووادگرا "و یوووا همان"مسووویهای گفتوووه بنوووابر دیدگاه پووویشهوووای  . تطبی 5

کوه پو یرش می صهیونیست" )لگنهاوزن، در میوان دیگور مسویحیان محول تردیود اسوتآنهوا  باشود 
 2.(442: ش4077

کوووافی و منطقوووی از جملوووه ضوووعف تطبیووو  .0  گفتوووه مطالوووب پووویشهای  گرایوووی بووودون دلیووول 
 .(02: ش4082)دهقانی، باشد می

                                                        
گفت . .1  در اشتباه بودن این تصور در ادامه سخن خواهیم 

   .تدارک جنگ بزرگ گریس هالسل، استیون سایزر، صهیونیسم مسیحی  های کتاب: ر.ک تربیش جهت اطالع .2
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گونه که، نویسندگانی شناخته شده در الهیات مسویحی، هماننود دک به  ر و ای  تور اسوتیون سوایزژ
کتواب مقودس را آنهوا  دکتر دیوید ریگان به نقد این دسته از نویسوندگان پرداختوه و اسوتنادات بوه 

 1.(022 و06 ش: 4080سایزر، )دانند می اساس هایی بی تحلیل

گردیودههای  نوشته و حتوی یکوی از 2سایزر توست تعداد زیادی از نویسندگان مسویحی حمایوت 
کووه تفکوور صهیونیسووم منتقوودان وی بووا نووام " تووونی هینگتووون" پووس از مالقووات بووا وی قبووول نموووده 

طلبوووی و  هوووایی ماننووود نژادپرسوووتی علیوووه اعوووراب و فلسوووطینیان، خشوووونت مسووویحی دارای ویژگوووی
کلیسوووای  .)همان(یل هسوووتندئحمایوووت بووودون منطووو  از اسووورا بوووه تعبیووور دکتووور سوووایزر، شوووورای 

کتوواب مقوودس رد  آمیووز ه تفسوویری بوودعتنیووز، صهیونیسووم مسوویحی را بووه علووت ارائوو 3خاورمیانووه از 
کتاب مقدس می 4کرده است، و عالوه بر این نیز جان استات  .(02: )همانخواند آن را منفور 

 نویسد: می دکتر ریگان در قسمتی از نقد خود به ریچاردسون

کوه بسویاری ایوده کوالم او در ایون موورد اسوت  کتاب ریچاردسوون  خوود را از های  مشکل دیگر 
کوه در موضوووع پیشوگو یولو گرفتوه اسووت... 5یباتولیود شوع کتواب مقوودس  یئهنگوامی  هوای 

کتووواب  موووی وارد شوووود، نرریوووات او بسووویار  یرمعموووول اسوووت و ایووون مطلوووب بوووه وضووووح در 
که در مجامع عمومی آن ریچاردسون نمود دارد. نکته رنج  را عنوان آور در سخنان شعیبات 

کوه او معتقود اسوت بایود بورای در می کتواب مقودس فکوری  یئک پیشوگوکند این اسوت  هوای 
که همه موا در جهوان  ورب در شوناخت پیشوگو می شرقی داشت. او ادعا کتواب  یئکند  هوای 

کرده مقدس دچار اشتباه شده که آنها را با ذهنیت  ربی تفسیر   ایم. ایم چرا

کتواب  کوه این این نقطه نرر عالوه بور کتواب مقودس نیوز هسوت.  م رورانوه اسوت، خوالع نگواه 
کسانی با طرز فکر خای بتوانند آن گونه مقدس به که تنها  کننود. ایون  ای نگاشته نشده  را درک 

کتواب  کتاب برای فهم همه مردم نوشته شده است. البتوه قطعوا دسوتورالعمل هوایی بورای تفسویر 
کوه زیور _  مقدس وجود دارد)مانند پ یرش معانی ساده و عمی  آن( ولی هور طورز فکوری توا زموانی 

کوار  تواند این دستورالعمل می _ پروردگار است سایه روح القدس کتواب مقودس بوه  ها را برای فهم 
 گیرد.

                                                        
 :ر.کبرای دیدن نررات ریگان  .1

https://christinprophecy.org/articles/the-muslim-antichrist-theory 
https://christinprophecy.org/articles/the-antichrist-2 

 R. C. Lucas, Gary M. Burge, Gilbert Bilezikian, Paul Copan , John Stottافرادی مانند:  .2
3 . Midlle East Council of Churches 
4 . John Stott 
5 . W ald Shoebat 
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کتواب  که مشکل بزرگی در تفسویر و برداشوت او از  کتاب خود اذعان دارد  ریچاردسون در پایان 
کتاب مقدس که ضدمسیح خوود را خودا دانسوته و  می مقدس در مورد آخرالزمان وجود دارد.  گوید 

نمایود  موی ( ریچاردسوون اذعوان0-5:0 ،شمارد)رساله دوم تسوالونیکیان می خدایانباالتر از همه 
 یوورممکن اسووت. چنووین اعتقووادی بووا  فووردی مسوولمان خووود را خوودا بدانوود تقریبووا   کووه این کووه تصووور

 هسته اصلی الهیات اسالمی تنافی دارد.

که عبارت مکاشفات  اما او همان دهود، نرورش را  می را به نحوی متکبرانه توضیح 40:2گونه 
که جهوان اسوالم بوه سوادگی در موورد خودا خوانودن دجوال فریوب خواهود خووردو بوه  می چنین گوید 

که بگو یم شب روز است و روز شب. فریب خوردن هم حدی ئنرر من این مطلب مپل این است 
که بخواهد خدایی ی  انسان دیگر را بپ یرد باید از مسلمان بودن خود دست  دارد. هر مسلمان 

 1.شدبک

در حووالی از طوورع مستشوورقان  ؟ع؟. ایوون سووخنان بوودون دلیوول و اتهووام بووه حنوورت مهوودی0
گفتار مووی صهیونسووت مسوویحی القووا کووه در  کشووتار  آنووان، ۀو اهووداع از پوویش طراحووی شوودهووا   گووردد 

کووه نمونووه ای از ایوون طوورح را در  آنووان برنامووههای  مسوولمانان و اشوو ال سوورزمین ریووزی شووده اسووت 
 کند. می کنیم.استیون سایزر به این برنامه چنین اشاره می مشاهدهآوارگی مردم فلسطین 

منووان معبوود اسووت... ؤگوو ار م گرشووون سووالومون رئوویس تشووریفاتی و جنجووالی جنووبش و بنیووان
کنگوووره صهیونیسوووت ، در نطووو  خوووود بوووه عنووووان سوووخنران 4887مسووویحی در های  سوووالومون، در 

کرد: کید   میهمان تأ

کوه معبد]= حرم آ رسالت سوازی پلیودی  کنم،پواک موی تکورار سوازی الشریف[ و پاکزادسازی 
کنونی است... قوم یهود در دروازه از آن شکن حرمت کووه هوای  جا بر عهده نسل  منتهوی بوه 

کوه معبد به اهتزاز در خوواهیم آورد،  معبد متوقف نخواهد شد... ما پرچم اسرائیل را بر فراز 
د داشوت بلکوه تنهوا پورچم اسورائیل و و دیگر قبه الصوخره و مسواجدش در آن وجوود نخواهنو

 . معبد ما در آن خواهد بود...

که حرم اسالمی باید از بین برود: کرد  کید   سالومون در ی  مصاحبه تأ
بسوویاری بوور علیووه مووا هووای  دولووت اسوورائیل بایوود آن را انجووام دهوود. مووا بایوود بجنگوویم. ملت
کول ارتوش موا خواهود بوود. مون اطم زموون آینوان دارم ایون یو  خواهند بود اما خودا فرمانوده 

گونوه واهموه که بدون هور  که خدا از ما انترار دارد  دیگور جوای مسوجد هوای  ای از ملت است 
صوووخره را ت ییووور دهووویم. مسووویح بوووه خوووودی خوووود نخواهووود آمووود  موووا بایووود بوووا جنگیووودن او را 

                                                        
1 . https://christinprophecy.org/articles/the-muslim-antichrist-theory 
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 .(003-008 ش:4080 )سایرز،بیاوریم

 گیری نتیجه
کووه موعودبوواوری شوویع سووتیزی و حمایووت از عوودالت  ی مبتنووی بوور ظلوومنرووام اسووتکبار دریافتووه 

توانود اجتماعی برای تموامی موردم جهوان اسوت و ایون رویکورد دارای جو ابیت مردموی بووده و موی
در برابور ایون قودرت نورم، دنیوای  الملل بشووراند.های تحت ظلم و ستم را علیه استعمار بینامت

-نموایی از موعوود شویعی، انگوارهوارونوه هوای وابسوته بوه آنوان توالش نمووده توا بوااستعمار و رسانه

و « کشوووتار وسووویع در دوران مهووودوی» ،«؟ع؟ضدمسووویح بوووودن حنووورت مهووودی»هوووایی ماننووود: 
گرو» نمایی نموده و راه ارتبواط میوان  را بزرگ« های تکفیری از آموزه مهدویتهبرگرفتگی عملکرد 

کووه خواهانوه مهودوی و موردم جهوان را سود نماینود. ایون سوخن محتووای عودالت ان در حوالی اسوت 
هوای دیون اسوالم، سیره اسالم و حاکمیت نبوی و علوی خالع آن را اثبات نموده و در متن آمووزه

هوای  عالمان امامیه روایوت که این نکته صلح در برابر جنگ و امنیت در برابر آشوب اصالت دارد.
گیووور مهووودوی در زمانوووه ظهوووور را معتبووور ندانسوووته کشوووتار و خشوووونت فرا و تعوووودادی از  مووورتبت بوووا 

کرده  اند.اندیشمندان  ربی نیز به اصالت صلح در اسالم اشاره 

 منابع
کریم  قرآن 

 البال ه نهج
کتابخانووه آیووتالتالغااه شاارا ن جق(، 4030ابوون أبووی الحدیوود، عبدالحمیوود) .4 اهلل مرعشووی  ، قووم: 

 نجفی.

  نامه رلتا  پژوهشا ف؟جع؟ا ، «گ ری بور مطالعوات شویعی در  ورب»ش(، 4022احمدوند، عباس) .5
 .60، شها مقاالت و  جرس 

 ، تهران: انتشارات سخن.فرهنگ سخنش(، 4074انوری، حسن) .0
کارن) .0  ، تهران: حکمت.نامه پوامتر اسالع مبتد اندگ ش(، 4070آرمسترانگ، 

و « ضوود مسوویح اسووالمی»بررسووی و نقوود نروورات »ش(، 4082اهلل) دهقووانی، زهیوور  شوواکری، روح .2
، نامه انتراار موراود ف؟جع؟ا ، «یح بور منجوی اسوالمیدر تطبی  ضد مس« اسالم، ردای ضد مسیح»

 .25شماره 

روایات )خشونت مهدوی( در بوتوه »ش(، 4080دیاری بیدگلی، محمدتقی  ماّلحسنی، داود) .6



خوان
باز

 ی
هدو

ت م
شون

ه خ
گمان

 ی
سانه

ن ر
شرقا

مست
گاه 

در ن
یا 

 

               

 

 

91 
 
 

 .7، شماره های م دوی نامه پژوهش ف؟جع؟ ، «نقد
، مجموعوووه آثوووار سوووومین هموووایش  م ااادویت و اخاااالا جناااگ و صااالحش(، 4076راموووین، فووورح) .2

 ن مهدویت، قم: مؤسسه آینده روشن.المللی دکتری بین
گفتمووان اسوالم سیاسووی  نسبت»(، 4086رحیمی)روشون(، حسوون) .7 سونجی تکفیوور و خشوونت در 

 .45، شمارهنامه اندیشه سیاس  در اسالع ف؟جع؟ ، «امام خمینی؟هر؟
، قووووم: جامعووووح شناساااا  غج وااااان  شاااانایى بااااا استشااااراا و اسالعش(، 4077زمووووانی، محمدحسوووون) .8

 المصطفی العالمیه، اول.
، قم: پژوهشگاه علووم شناس  مطالعات اسالم  در غرب روشش(، 4080ساشادینا، عبدالعزیز) .43

 و فرهنگ اسالمی، اول.
 ، تهران: نشر طه.ص یونیس  مسیب ش(، 4080سایزر، استیون) .44
 ، قم: مؤسسه امام صادق؟ع؟.اإلیتان و الکار ف  الکتاب و السنف ش(،4072سبحانی، جعفر) .45
 نا. جا: بی ، بیدرول التقاومف االسالمیف العالتیف، تا( السوری، ابومصعب)بی .40
نامه  ف؟جع؟اا ، «ضدمسوویح در مسوویحیت»ش(، 4085شوویرخدایی، انسوویه  الجوووردی، فاطمووه) .40

 .40، شپژوهشنامه ادیان
، قووم: بنیوواد فرهنگووی حنوورت مهوودی ساایره اماااع م اادیمش(، 4080صوومدی ، قنبرعلووی) .42

 موعود؟ع؟. 
 : بنیاد فرهنگی حنرت مهدی موعود؟ع؟.، قمتا ظ  رش(، 4077الدین) طبسی، نجم .46
 ، تهران: دارالکتب االسالمیح، چهارم.ت ذیال اال کاعق(، 4032طوسی، محمدبن حسن) .42
نقوودی بوور دیوودگاه مستشوورقان دربوواره نقووش جهوواد در »ش(، 4084عبدالمحموودی، حسووین) .47
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 ، قم: مرکز تخصصی مهدویت. ینده ج انش(، 4072کارگر، رحیم) .53
 ، قم: دارالحدیث.الکاف ق(، 4058کلینی ، محمدبن یعقوب) .54
، «مسوویحیان و نقوود آرای اسووکوفیلد» ش(،4077لگنهوواوزن، محموود  ابراهیمووی، سوورو علیووا) .55

 .4، شنامه معرفت ادیان ف؟جع؟ 
کنتس، ویلیام) .50  ، تهران: نشر اسم، سوم.رستاخی  دارشش(، 4086م  
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