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چکیده

فرقه باطنیگرای «ذکریه» ،کله از رهگلذر جلایگزینی «ذکلر» بلهجلای «نملاز» بله
«ذکریه» ،نامبردار شدهاند ،از حدود پنج قرن پیش ،بنا بر این که «سیدمحمد

جونپوری» ،بنیانگذار آنفرقه باشد و یا چهارقرن قب با این فلرد کله «سلید
محمدمهدی َأتکی» ،ممسس آن بهحسلاب آیلد ،در شلبه قلاره هنلد پدیلد آملده
اسللت .از جهللت قرابللت جغرافیللایی آن منطقلله بلله ایللران بللهگونلله طبیعللی در

بلوچسللتان ایللران نیللز حضللور دارنللد .باورهللا و اندیشللههللای چهارگانلله بللدیع:

 .1آفرینش مهدی از نور  .2خلقت کائنات از نور مهدی  .3ظهور و فعالیت وی
در شلللبه قلللاره هنلللد .4افضللللیت مهلللدی بلللر تملللام انبیلللاء

 ،از ویژگلللیهلللای

را بللا لقللب «سللردار أنبیللا» ،گللاه بللهعنللوان «موعللود پیللامبر

» ،یللاد و ظهللور و

اختصاصی ایشان است .بررسی و تحلی کارنامه آشفته ایشان که گاه ،مهدی

فعالیتش را پایانیافته تلقی میکنند ،نشان میدهد ،مهدیباوری «ذکریه» با
آیاتی مانند :توبه ،33 :نور 55 :و انبیاء ،105 :که بله تشلکی حکوملت جهلانی

مهللدی

و فرا گیللری عللدالت اش لاره دارنللد و بللا روایللات اتفللاقی نللاظر بلله تبللار،

خصوصللیات شخصلللی و شخصللیتی و حلللوادث قبلل و بعلللد از ظهللور حضلللرت،

 .1استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه سیستان و بلوچستان (نویسنده مس ول) ( .)heydarynasab43@theo.usb.ac.ir
 .2استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه نیشابور.
 .3استادیار ادیان و عرفان دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 .4کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث.

هماهنلللگ نیسلللت .پلللژوهش میلللدانی و تحلیللل اسلللناد ،حلللاوی ایلللن امرنلللد

کله باورهلای «ذکریله»  ،انحرافلاتی اسللت کله توسل بنیانگلذار ،یلا پیللروانش در
برابللر شللریعت اسللالم اتفللاق افتللاده و اسللباب گمراهللی برخللی افللراد را بللهدنبللال

داشته است.
واژگان کلیدی

ذکریه ،مهدویت ،بلوچستان ،محمد اتکی ،محمد جونپوری.

مقدمه
با نزول قرآن ،جریان تجدید شرایع آسمانی خاتمه یافت و حضرت جهت استمرار تبیلین پیلام

رسالت ،اه بیت

مهللدی

را در مواضع گونا گون بهنیکی معرفی نملوده آخلرین أوصلیای دوازدهگانله،

را کلله کللار ناتمللام انبیللا را بللهپایللان خواهللد رسللاند ،هرچلله روشللنتللر معرفللی کللرد .ایللن

شناساندن که بهگونههلای مختللف توسل اه بیلت

ملورد بلازخوانی و یلادآوری قلرار گرفلت،

بهصورتی بیمانند ،توس محدثان فریقین با صبغه تواتر ،روایت شده است .با اینوجلود بعلد از
ارتحللال خللاتم پیللامبران

برخللی دنیاپرسللتان بللرای نی ل بلله اهللداف خللویش ،ب له ایللن بللاور

رویکللردی اب للزاری داشللتهاند و توانس للتهاند در برهللهای از ت للاریخ عللدهای را گ للرد آورده ،انح للراف

عقیللدهها را سللبب گردنللد .برخللی متمهللدیان و سللودجویان بللا پللیشکشللیدن «مهللدویت» خللود یللا

دیگللران و یللا بللا القللابی ماننللد مسللیح موعللود ،مهللدی ،قللائم ،حجللتاهلل ،نایللب خللدا و بابیللت و بللا

ادعللای ارتبللاس بللا ملکللوت ،در صللدد ایجللاد انحللراف در مسللیر مهللدویت برآمدنللد و کسللانی خللود را
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«موعللود آخللرین»« ،مسللیح مسللیحیان»« ،مهللدی مسلللمانان» و «کریشللنای هنللدوان» خواندنللد.

فقاهت که فقهپژوهان آن را نمایندگی می کنند و اسالم طریقت یلا عرفلانی ،کله عرفلا و صلوفیان،

240

رویکردها ،گاه پررنلگ و گلاه کلمرنلگ شلده و اصلحاب ایلن نگلرشهلا ،متناسلب بلا زیلادهروی یلا

«محمدمهدی أتکلی» و «سلیدمحمد جونپلوری» در علداد ایلن ملدعیانانلد کله از حلدود پلنجقلرن
پیش در «شبهقاره هند» سبب پیدایش فرقهای به نام «ذکریه» یا«ذکری» یلا «ذگلری» [بلهتعبیلر

محلی] شده اند که ا کنون در هند ،پا کستان و بلوچستان ایران حضور دارند.

در تللاریخ جوامللع اسللالمی بللهطللور کلللی ،دو نگللرش از اسللالم دیللده مللیشللود؛ اسللالم شللریعت یللا

مدعی تلبس به آن هستند .نحوه برداشت از رابطه بین طریقت و شریعت و خ فاص بین این
اعتللدال گللاه بللا هللم در جللدال و گللاه در مللدارا بللودهانللد .در بللین دو رویکللرد فللوقالللذکر« ،ذکریلله»،

فرقهای باطنیگرایند و عقاید آنان آمیلزهای از« :وحلدت وجلود»« ،تأویل قلرآن»« ،ظهلور پیشلین

مهدی موعود

»« ،عقائلد صلوفیانه» و «آداب و سلنن محللی» اسلت .آنلان بله تحریلف عبلادات

اس للالمی و ب للدعته للایی روی آوردهان للد و ب للهج للای نمازه للای پ للنجگان لله ،روزی چن للدب للار ب لله ذک للر

میپردازند .بدین جهت به «ذکری» مشهور شدهانلد (سلرافرازی .)49 :1390 ،پیلروان ایلن فرقله
بله عبلادت خلدا از طریلق ذکللر و تکلرار اسلامی مربلوس بله وحللدانیت در حلال تمرکلز ،اهتملام جللدی

دارند .اسم «ذکلری» در مقابل «نملازی» کله بله سلنیهلای حنفلی در بلوچسلتان اطلالق میشلود،
قرار گرفته است (هوشنگ1989 ،م :ج.)22 ،2
َ
َ
َ
َ َ
َ َ
پیامبر آنها «محمدمهدی اتکی» با نسخ نماز و تمسلک بله آیله أقلم الصللو إ َن الصللو َت ْن َهلی
َْ
ْ َ َ ْ
َْ َ
َعللن الف ْحشللاء َوال ُمنکللر َولللذک ُر اهلل أ ک َبل ُلر (عنکبللوت )45 :خللود را «ذکللری» و سللایر مسلللمانان را

«نمازی» خوانند.

ذکریلله در برهللهای بلله اسللم «داهللی» کلله اصلللش «داعللی» بللوده نیللز شللناخته مللیشللدند .لفللظ

«داعللی» اصللطالحی عرفللانی _ بللاطنی و لقللب مبلغللان باطنیللان بللوده ارتبللاس بنیللادین ذکریلله بللا

باطنیان را نشان میدهد .شاید هم عنوان «داعی» برگرفتله از ذکلری اسلت کله ایشلان در مراسلم

مذهبی چوگان ،آنگاه که درخواست میشود «أجیبلوا داعلیاهلل» بقیله هلمصلدا ملیگوینلد «لبیلک
داعیاهلل» ،اقتباس شده است (نوری2010 ،م54 :؛ قصرقندیُ ،در وجود157:؛ بلوچ ،عبدالحق،
1992م 8:و20؛ هوشلللنگ1989 ،م :ج22 ،2؛ هل للوگز1906 ،م .)119:نلللامهل للای دیگلللری ماننل للد:
ب للا توج لله ب لله جمعی للت قابل ل توج لله پی للروان ای للن فرق لله ،در پ للژوهش حاض للر ت للالش م للیش للود

«مهدیباوری» آنان از منظر قرآن و روایات فریقین مورد تحلی و نقد قرار گیرد:
ّ
مؤسس ذکریه

در مورد ممسس ذکریه ،دو دیلدگاه کللی تحلت عنلاوین سلنتی یلا بنیلادگرا و ملدرن یلا تجلددگرا

وجود دارد:

 .1دیدگاه سنتیها و بنیادگرایان

مطللابق دیللدگاه سللنتیهللا ،بنیان گللذار «ذکریلله» ،شخصللیتی اسللطورهای اسللت کلله عمللوم آنللان
وی را مهللدی میخوانند(قصللرقندیُ ،در وجللود143 :؛ مال کمللان .)70:از رهگللذر آنکلله ذکریهللا

وی را نللور م للیپندارن للد ب للهج للای واژه «والدت» دربللارهاش از کلم لله «ظه للور» اس للتفاده م للیکنن للد.
قریلب بلهاتفلاق کتلب ذکللری ،قایل انلد کله «ملال محمدمهللدی َأتکلی» بنیلانگلذار اندیشله ذکللری،

در سلال 977ق1568/م در « َأتللک» کله جللزو قلملرو هنللد بلهشللمار ملیآمللده و پلس از تقسللیم هنللد
در سللال 1947م ،در عللداد شللهرهای ایالللت پنجللاب پا کسللتان ،اسللت ،دیللده بلله جهللان گشللود .از

واگرایی مهدیباوری فرقه «رک ّریه» با قرآن و روایات فریقین

مهدوی ،مصدق ،طایی و اه دایره نیز بر آن فرقه ،اطالق شده است (دامنی1383 ،ش.)18 :
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نظللر آنهللا « از محمللد مصللطفی تللا حضللرت مهللدی آخرالزمللان نهصللد و هفتادوهفللت سللال گذشللته
است»(مال کمان بی تا.)1 :

در ارتباس ب ا ظهور و تولد وی ،روایتی مشحون از اغالس ادبی نق است:

َ
م،ددددئلىت مسددددک دن مددددىت کددددان احلددددروج املهدددددی؟ قددددال
قدددال ابددددهبکر یدددا اددددهلاَ
ادهلاَ ا قددد جدداِ بعددد نمدایت مددن بد د لسددد یف ادس اددب و اددبعی و ت،ددعما امسدده
کامسى و اام اب ق کاام أب؛
ابللوبکر از رسللول خللدا پرسللید :چلله زمللانی مهللدی خللروج خواهللد کللرد؟ پیللامبر
در جللواب فرمللود :نهصللد و هفتادوهفللت سللال پللس از رحلللت مللن در کشللور هنللد ظهللور

خواهللد کللرد کلله اسللم او هماننللد اسللم مللن و اسللم پللدر او هماننللد اسللم پللدر مللن اسللت

(قصرقندی ،بی تا.)130 :

عموم ذکریها معتقدند که خدا« ،محمدمهدی اتکی» را از نور خود آفریده است .آمده است:
خدا مهدی را از نور آفریده و خدا عاشق مهدی و مهدی معشلوق خداسلت (قصلرقندی،

ثنای مهدی.)4 :

در جایی دیگر مینویسد:
موسی گفت یا رب! مهدی از چه آفریده شده است؟ حقتعالی گفت از نور خودم آفریدم
(قصرقندی ،موسینامه.)115 :

الری نوشته است:
سال یازدهم ،شمههاره  ،43پایی) 1396
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لذا املهدی! لذا املهدی نه اَ و مراداَ(الریه 1972ما .)7

همچنین از قول محمدبن عبداهلل عربی

آمده است:

«نللور مهللدی و خللاتم نبللی تللویی» یعنللی مللن احمللدم و محمدمهللدی و خللاتم نبللی تللویی
(مالکمان.)23 :

گفتهاند:

فرشللتگان بللا دیللدن نللور مهللدی  70هللزار سللال بیهللوش و  70سللال در سللجده گذراندنللد

(الری1972 ،م.)4 :

از نظر ذکریها وی پس از ظهلور در « َاتلک» در سلال 977ق ،پنجلاهسلال زنلدگی کلرده اسلت.

چه سال آن را به سیاحت سپری کرد که نتیجه و ماحص آن نگارش سفرنامهاش به نام «سلیر
جهللانی» اسللت و دهسللال دیگللر را در «کللوه مللراد» مح ل زیللارت و حللج ذکریهللا ،کلله در شللهر ترب لت

بلوچسللتان پا کسللتان قللرار دارد ،گذرانللده اسللت .بنللابراین منشللأ «محمدمهللدی َاتکللی» بیللرون از
بلوچستان ،در « َاتک» پنجاب بوده است .براساس اسلناد «ذکریسلم سلنتی» ،اتکلی آییلنش را بله

بلوچسللتان بللرده در «کللوه مللراد» اقامللت گزیللد و در آنجللا «البرهللان» را بهمثابلله کتللابی آسللمانی کلله
َ
بخشللی بهصللورت نظللم و بخشللی بهصللورت نثللر بللوده از الی یللک درخللت «ک ُهللور» 1بیللرون آورد و
امللتش را از قللرآن بللینیللاز سللاخت و خللود را مهللدی خوانللده اسللت(الری1972 ،م3:؛ هوشللنگ،

1989م.)27 :

بنللابر اعتقللاد «ذکریهللای سللنتی» ،مللال محمدمهللدی اتکللی در سللال 1029ق ،در«کللوه مللراد»

ناپدید شد و بهقولی «نوری بود که به عالم باال رفت» و کسی به نام «مال مراد گچکلی» جانشلین
او شده که در جهت بقا و گسترش «ذکریسم» نقش اساسی داشته اسلت .در زملان او و از سلویش

بسیاری از خرافات ،بدعتها و رسوم به آیین ذکریسم راه یافت و کوه مراد بهمثابه کعبه ذکریان
مق ل للرر ش ل للد(عبدالمجید ،بیت ل للا .)27 :در برخ ل للی من ل للابع از کس ل للانی چ ل للون «مالرحم ل للتاهلل» ی ل للا

«دوستمحمد» و یا «خداداد» بهعنوان بنیان گذار ذکریه یاد شده است(هوگز1906 ،م.)243:
 .2دیدگاه نوگرایان

براساس دیدگاهی که در قرن جاری شک گرفته است« ،ذکریسم» شاخهای از مهلدویت هنلد

بهدنیا آمد .نسبش را چنین گفتهاند:

سیدمحمد جونپوری بن سید عبداهلل بن عثمان بن سید خضر بن سید موسی بلن سلید
قاسم بن سلید نجلم اللدین بلن سلید عبلداهلل بلن سلید یوسلف بلن سلید یحیلی بلن سلید

جاللالدین بن سید اسماعی بن سید نعمتاهلل بلن موسلی کلاظم

کله در نهایلت بله

رسول خدا منتهی میشود( .موالئی شیدائی1371 ،ق4 :؛ مصطفائی1974 ،م.)36 :

باوجود ذکر این سلسله نسب ،در سیادت و شیخیت سلیدمحمد جونپلوری اختالفنظلر وجلود

دارد(بدایونی1380 ،ش76 :؛ فرشته ،بیتا :ج150 ،2؛ رحمان1914 ،م.)197 :
مهدویان هند ،نام والدین وی را همانند والدین پیامبر

 ،عبداهلل و آمنله آوردهانلد؛ گرچله

این اساس ،سبب همنامخواندن والدین او با والدین پیامبر

 ،استفاده از روایاتی است که در

در منابع معاصر این مطلب تأیید نشده و نام پدرش را برخی یوسف و برخی سید خان مشهور به
« َبده اویسی» و نام مادرش را بیبی آقا ملک [أخامک] آوردهاند (عالمی1892 ،م :ج .)174 ،3بر
 . 1کهور درختی گرمسیری است که در سواح خلیج فارس و دریای عمان وجود دارد و از چو آن در صنایع بهره میبرند.

واگرایی مهدیباوری فرقه «رک ّریه» با قرآن و روایات فریقین

و بنیان گللذار آن «سللیدمحمد جونپللوری» اسللت کلله در «جونپللور» هنللد ،در سللال 848ق1443/م
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باره والدین مهدی موعود

شهرت دارد .گویند:

شللللیخ بللللزرگ محمللللد بللللن یوسللللف حسللللینی جونپللللوری در هنللللد مشللللهور بلللله مهللللدی،

متولللد  847ق اسللم پللدرش را بلله عبللداهلل و اسللم مللادرش را بلله آمنلله عللود کللرده و در

میان مردم شایع کرد و کتابی درباره اصول مذهب خود تصنیف کلرد (حسلنی1410 ،ق:

ج.)322 ،4

جونپ للوری ک لله زهدان لله زیس للته ،همانن للد پ للدر و ب للرادرش از ش للا گردان ش للیخ دانی للال َچش للتی

بودنللد(رحمان1914 ،م .)198 :او کلله پللس از سللفر بلله چنللدین شللهر هنللد در  54سللالگی بلله قصللد

زیارت در سنه 901ق1495/م ،به همراه تعداد  17الی  20نفر از مریدان خود به مکله رفلت بعلد از
طواف ،بین حجراألسود و رکن یمانی ادعای مهدویت کرد(بلوچ2009 ،م .)268 :همان سال بله

هنللد بازگشللت و در احمللدآباد گجللرات در سللنه 905ق نیللز دوبللاره ادعللای مهللدویت کللرد .در پللی
ا
مخالفللت جونپللوری بللا علمللاء آن ش لهر ،آنللان بللر اخللراج وی از شللهر توافللق و نهایتللا بللا توجلله بلله
پیشرفت روزافزون دعوتش ،تقاضلای تبعیلد او را نمودنلد (رحملان1914 ،م .)198:از ایلن زملان،

هجرت پنجساله اش آغاز شد و به نشر باورهایش پرداخت و شمار فراوانلی از ملردم بله کلیش وی
گرویدند .در این زمان تعدادی از فرمانروایان ،از جمله حکمران «فراه» را به پیروی از آیلین خلود

درآورد و سللرانجام در  63سللالگی در سللال 910ق1505/م در شللهر «فللراه» افغانسللتان درگذش للت

(جعف للری1363 ،ش .) 261 :الق للاب اعط للایی ب لله وی یعن للی :ش للمس والی للت ،خلیفل لة اهلل ،ام للام
عللارفین ،مبللین القللرآن ،سلللطان االولیللاء ،نللور محمللدی و ص لاحب فرمللان .کتللابهللایش بللهنللام

سال یازدهم ،شمههاره  ،43پایی) 1396

شَاهدالَالیه ،مطلع الَالیه ،تذکرةالصالحین و بار اماا  ،نشان میدهند وی مزوری ماهر بوده است.

مهدویت کرد .برخی نیز گفتهاند که مراد از «أنا المهدی» مهدی موعود نیست بلکه معنی لغوی
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دربلارهاش پللیشگلویی کللرده ،بشللارتش را داده و

عده ای معتقدند که وی در حالت شوریدگی و سلکر ادعلای مهلدویت کلرده اسلت؛ همان گونله

که برخی اولیا« ،انا الحق»« ،انا اهلل» و امثال آن گفته اما در حالت «صحو» و هوشیاری از آن ادعا

برگشته اند ولی برخی از مریدان توجه نکرده بر سخن اول وی اصرار ورزیدهاند (حسنی1410 ،ق:

ج .)288 ،4همچنللین گفتلله شللده کلله وی در حادثللهای ،صللدای «انللت المهللدی» شللنید و اعللالم
آن «هدایتشلل للده» اسلل للت(بدایونی1972 ،م .)81 :براسل ل للاس عقیلل للده «ذکریلل لله» ،سل ل للیدمحمد
جونپلوری ،همللانی اسلت کلله محملد عربللی

مهدی آخرالزمان است« .ذکری» و «مهدوی» دو فرقه جدا گانه نیسلتند بلکله دارای یلک عقیلده

هستند که با دو نام مشهورند (بلوچ1975 ،م.)20:

وقتلی جونپللوری دعللوتش را آشللکار کللرد ،بللا مخالفللت عالمللانی از جمللله عالءالللدین علللی متقللی

هندی(975ل 888ق) نویسنده کنز َّ
العمال مواجه شد .وی دو رساله در رد وی نگاشت« :الرد علی
مل للن حکل للم و قضل للی أن المهل للدی قل للد جل ل َلاء و مضل للی» و نیل للز «البرهل للان فل للی عالمل للات مهل للدی

آخرالزمان»(متقی هندی1408 ،ق :مقدمه).

 .3برخی باورهای ذکریسم

در بیشتر کتابهای ذکری ،به پیروان این فرقه «امت مهدی» و یا «امتان مهدی» و ملذهب

ذکری را «دین مهدی» و «شریعت مهدی» می گویند .آسیابادی میآورد:

شلللر نللللور محمدمهللللدی پللللاک ،دیللللن مهللللدی ،امللللت محمدمهللللدی پللللاک و شللللریعت

محمدمهدی (آسیابادی1989 ،م.)54 :

براسللاس اظهللارات بزرگللان ذکللری« ،محمدمهللدی» فاقللد خصوصللیات مخلللوق زمینللی چللون

والدت ،وفات ،خوردن و آشامیدن است .او نور و واسطه خلقت است .الری مینویسد:

قال المهدی :تمام کائنات از نور من به وجود آمده است بر هر شخصی که پرتلو نلور ملن

افتاده او صاحب کمال شده اسلت کله از آنهلا اولشلان آدم و آخرشلان احملد

اسلت و

تمام اولیای کرام که در دنیا آمدهاند از پرتو نلور ملن مسلتفیک شلدهاند و چهلار شلخص
دیگر که در دنیا به آنها سلطنت و پادشاهی بزرگ رسیده است از نور ملن بهلره بردهانلد
ذوالقرنین و دو نفر کافر نمرود و بخت نصر هستند (الری1972 ،م.)3:

اظهللارات «ذکریلله» بسللیار آشللفته و نابسللامان اسللت .در برخللی کتللب ،محمدمهللدی بللر تمللامی

انبیا

و حتی پیامبر خاتم

مقدم است(قصرقندی ،موسینامه101 :؛ مال کملان.)23-21 ،

او خللاتم انبیللا و مرسللالن و نبللی آخرالزمللان و جاویللدان در عللرش ،در کنللار خداسللت (قصللرقندی،

موسینامه .) 117 :معتقدند که مهدی اتکلی سلبب شلد تلا خداونلد توبله آدم را بپلذیرد ،و بله نلوح
روش ساختن سفینه را بیاموزد و ابراهیم را از آتش نمرود نجلات دهلد و بله موسلی عصلا را عنایلت

نماید .مطابق برخی اظهارات آنان ،تمامی قرآن بر پیامبر اسالم

نازل نشده زیلرا قلرآن چهل

جزء داشته ،سی جزء آن ا کنون در قلرآن هسلت و ده بخلش باقیمانلد آن ویلژه اهل بلاطن اسلت

که «البرهان» محمدمهدی اتکی همان ده جلزء پوشلیده بلر اهل ظلاهر اسلت (الری1972 ،م5 :؛

افشللار1371 ،ش ) 367 :ایش للان خیل للی از احکللام ،مثل ل نم للاز ،روزه وحللج را منس للو م للیدانن للد.
قصرقندی می گوید:

دیلللللن مهللللللدی ،بللللللر قللللللول و افعللللللال مللللللذاهب ،خلللللل باطلللللل کشللللللید (قصللللللرقندی،

واگرایی مهدیباوری فرقه «رک ّریه» با قرآن و روایات فریقین

کللله از آنهلللا دو نفلللر مسللللمان و دو نفلللر کلللافر هسلللتند .دو نفلللر مسللللمان سللللیمان

و
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موسینامه.)153 :

همچنین آمده است:

به امر مهدی ،ترک نماز و روزه کردنلد و شلب و روز بله ذکلر حلق مشلغول شلدند ،از عشلق

محبوب حقانی دل ایشان را جذبه نور ذات رسید (مال اعظم ،سیر جهانی.)137 :

ایشان تا جایی پیش رفتهاند که اهتمام به احکام را کفر دانسته ،می گویند:

نماز جمعه و عیدین کفر است و خواندن بقیه نمازها گناه ،ناجایز و خطای فاحش.

مال نورالدین در اختتام کتابش نوشته است:

تمام شد و روی نمازی سیاه شد (آسیابادی1989 ،م.)17:

به رغم برخی اظهارات آشفته ،گاهی نیز محمدمهدی را همان مهدی موعود

کارش پایان یافته است؛ قصر قندی می گوید:

امللام مهللدی کلله محمللدبن عبللداهلل عربللی

میدانند که

بشللارت و مللژدهاش را داده اسللت ،آمللده،

ظهور کرده و تا قیامت ،مهدی دیگری نمیآید (آسیابادی1980 ،م.)14 :

سوءاستفاده از مهدویت
مهللدیبللاوری از باورهللای مهللم مسلللمانان و در ردیللف بللاور بلله قیامللت میباشللد .مسلللمانان

بلاوجود اخللتالف مللذهب ،اتفللاق دارنللد کلله در آخرالزمللان شخصللی از عتللرت

آ کنده از ظلم و جور را مشحون از عدل و داد خواهد کرد .تأ کید پیلامبر
سال یازدهم ،شمههاره  ،43پایی) 1396
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قیللام کللرده زمللین

و عتلرت

بلر ایلن

امر ،سبب شده است بسیاری از محلدثان و محققلان فلریقین بلا نگاشلتن کتلابهلایی مسلتق یلا
اختصللاص فصللولی از کتللب خللود ،بللر متواتربللودن ایللن احادیللث و قطعیللت باورداشللت تشللکی

حکومت جهانی امام مهدی

استدالل نموده منکرش را فاسق و کافر شمارند.

کثرت و شهرت اخبار مرتب با منجی موعود ،سبب شده است کله برخلی افلراد بلا انگیلزههلای

مختلف بدان توجله کننلد؛ گلاه طالبلان ملال و جلاه درصلدد سلوء اسلتفاده برآینلد و در میلان علوام

حرکتهلایی شلک گیلرد .للذا ملیتلوان گفلت فرصلتطلبلی و سوءاسلتفاده از اصل «انتظلار ظهلور
مهدی» ،منشأ فساد و فتنههای بزرگ در زمین شده است؛ چنانکه در بالد مختللف ،افلرادی بله
نلام «مهللدی َ
منتظللر» علیله سللالطین قیللام می کننللد و علدهای از فریبخوردگللان مجللذوب شللده از
آنللان حمایللت می کننللد کلله از نمونللههایش ،فتنلله مهللدی سللودانی ،غللالم احمللد قادیللانی و میللرزا

حسین بهایی است (طاهری ورسی1390 ،ش.)375 :
َ
از جملل لله مل للدعیان مهل للدویت« ،سل للیدمحمد جونپل للوری» و «مالمحمل للد أتکل للی» در شل للبهقاره

هند میباشند کله بله عنلوان ممسلس «ذکریله» بلهشلمار آملدهانلد .پیلروان آنهلا خلعلت پیلامبری و
ردای والیت را بلر تلن رهبلران خلود کلرده و باعلث جنلگ ،بلدعت و فسلاد شلده و هلزاران نفلر را بله

گمراهی کشاندهاند.

تعارض مهدیباوری «ذکریه» با قرآن و سنت
در ایلن بخللش مقاللله ،تلالش مللیشللود تلا مهللدی موعللود

و خصوصلیات قیللام آن حضللرت از

منظر قرآن و روایات به اختصار بررسی و میزان انطباق آن با مهدیباوری فرقه «ذکری» ،کله آن

را امری تحققیافته در قرن دهم هجری تلقی میکنند ،معلوم گردد:
 .1امام مهدی در قرآن

قلرآن ،اسلاس دعللوت اسلالم اسللت .گرچله در آن نلامی از مهللدی

نیاملده ،امللا حلدود پنجللاه

آیهاش با قیام ایشان پیوند و ارتباس دارد( .حسینی1423 ،ق .)9 :بعضی از این آیات با صراحت
و برخی دیگر با اشاره ،بر جهانیشدن اسالم داللت می کنند و پارهای دیگلر بله کملک روایلات ،بلر

آیینها پیروز گرداند ،هر چند مشرکان ناخشنود باشند» ،دوبار ،بدون هلیا تغییلر و تفلاوتی نلازل

شده است (توبه33 :؛ صف .)9:شیخ طوسی(م460ق) می گوید:
در این آیه ،نشان صداقت پیامبر

ادیان دیگر داده شده  ...امام باقر

مهدی

وجود دارد چون در ایلن آیله وعلده غلبله اسلالم بلر

می گوید :غلبه اسالم بر ادیان دیگر ،هنگام خروج

اتفاق میافتد(طوسی1409 ،ق :ج.)209 ،5

َ
ُ
سیوطی نیز نق کرده ...« :از جابر روایت کردهاند که در تفسیر آیه ل ُی ْظه َر ُه َعللی اللدین کلله

گفته است :معناى این آیه صورت وقوع به خود نمیگیرد مگر وقتی که هیا یهودى ،مسیحی و

صاحب ملتی جز اسالم نماند ،و چنان نمیشود مگر وقتی که گرگ و گوسفند ،شیر و گاو و انسان

و مار با هم زندگی کنند و از یکدیگر ایمن شوند ،و نیز واقلع نملیشلود مگلر وقتلی کله هلیا موشلی

انبانی را سورا نکند و واقع نمیشود مگر وقتی که جزیله بکللی لغلو شلود ،و صللیبهلا شکسلته و

خوکها کشته شوند ،و این وقتی است کله عیسلی بلن ملریم از آسلمان فلرود آید(سلیوطی ،بلیتلا:
ج .)231 ،3قنلدوزی حنفلی نیللز تصلریح کلرده کلله از املام صلادق
آمللدن حضللرت مهللدی

روایللت اسلت کله ایللن آیله بللا

تأوی ل خواهللد شللد (قنللدوزی1416 ،ق :ج .)239 ،3قرطبللی نگاشللته

واگرایی مهدیباوری فرقه «رک ّریه» با قرآن و روایات فریقین

عصر ظهور مهدی  ،تطبیق شدهاند:
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ َ
َ
ُ
آی له شللریفه ُهل َلو الللذی أ ْر َس ل َر ُسللول ُه بال ُهل َلدى َو دی لن ال َحللق ل ُی ْظهل َلر ُه َعلللی الللدین کللله َولل ْلوکر َه
ْال ُم ْشر ُک َ
ون ؛ «خداوند کسی است که پیامبرش را با هدایت و آیین حق فرسلتاد ،تلا آن را بلر تملام

247

َ
َ َ َ
است :مقصود از ُه َو الذی أ ْر َس َر ُسول ُه پیامبر اسلالم
َ
ْ
ُ
و دین ال َحق ل ُی ْظه َر ُه َعلی اللدین کلله  ،غلبله اسلالم بلر همله ادیلان ،ملیباشلد .سلدی می گویلد:

ْ
و ملراد از بال ُهلدى قلرآن و منظلور از

غلبه دین اسالم بر همه ادیان ،وقت ظهور مهدی

است که مردم یا به دیلن اسلالم می گراینلد

یا این که جزیه میپردازند .و این دیدگاه که «مهدی هملان عیسلی اسلت» درسلت نیسلت .چلون

روایات مبنلی بلر این کله مهلدی از عتلرت و اه بیلت رسلولاهلل؟ص؟ اسلت ،در حلد تلواتر میباشلد،
َ
َ
پس حم آن اخبار بر عیسی نااستوار اسلت .هملینگونله اسلت حلدیث «ال َم ْهلد َی إال عی َسلی»
که توس «محمد بن خاللد جنلدی» نقل شلده ،زیلرا روایلتش مجهلول ،متلروک و منقطلع اسلت و
احادیثی که بیلانگر خلروج حضلرت مهلدی اسلت بلهمراتب صلحیحتر هسلتند (قرطبلی1384 ،ق:

ج .)122 ،8در این مورد از امام صادق

نق است:

قسم به خدا مژدهای که در این آیه داده شده تحقق نیافتله و تحقلق نخواهلد یافلت تلا

این که مهدی موعود

ظهور کند .وقتی که ظهور کرد هیا کافر و مشرکی در دنیا باقی

نمیماند حتی ا گر کافری در دل صخرهای پنهان شده باشد می گویلد :ای ملممن در دل
من کافری است مرا بشکن و او را از بین ببر (عروسی حویزی1415 ،ق :ج.)211 ،2

آیه دیگر چنین میباشد:

سال یازدهم ،شمههاره  ،43پایی) 1396
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َ َ ُ َ
تَ
َ َ َ
ُ
ُ
َ
ت ََ
ت ََ
داحلاُ ل َی ت،د َدتسلف ُهنم یف األ ترض ک َ ددا تااد َدتسلف
اَ الددذی َن َآم ُسد ا مددسکم ت َو َعملد ا الصد
َوعدد
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُهل تم َو ل ُی َبدل ُهنم من َب تعدد فد ت َله تم د تمسدا
الذی َن من ق تبله تم َو ل ُی َ کن ُهل تم دی َ ُهن ُم الذی تار َت
ُ
ک َلأ تو َلئ َ
هن ب َش تیئا َو َمن َک َفر َ َب تع َد َأل َ
ک ُل ُم تال َفاا ُق َ
َی تع ُب ُد َونی َال ُی تشر ُک َ
هن ؛
خللدا بلله کسللانی از شللما ک له ایمللان آورده و کارهللاى شایسللته ک لردهانللد وعللده داده اسللت
ا
ک له حتمللا آنللان را در ای لن سللرزمین جانش لین [خللود] قللرار دهللد ،همان گونلله ک له کسللانی

را کله پلیش از آنللان بودنلد جانشلین [خلود] قللرار داد و آن دینلی را کله برایشلان پسللندیده

است به سودشان مستقر کند و بیمشلان را بله ایمنلی مبلدل گردانلد تلا ملرا عبلادت کننلد

و چیلللزى را بلللا ملللن شلللریک نگرداننلللد و هلللر کلللس پلللسازآن بللله کفلللر گرایلللد آنانانلللد کللله
نافرماناند (نور.)55 :

طبرسی در تفسیر آیه مینویسد:
از اه بیللت روایللت شللده کلله آیلله مللذکور در مللورد مهللدی از آل محمللد نللازل شللده اسللت.
امللام علللی بللن حسللین

وقتللی ایللن آیلله را تللالوت ک لرد ،فرمللود :بلله خللدا سللوگند ایشللان

شلیعیان ملا اهل بیلتانلد ،کله خلدا ایلن وعللدهاش را در حلق ایشلان بله وسلیله مللردى از
مللا تحقللق مللیدهللد ،و او مهللدى ای لن امللت اسللت ،و کسللی اسللت ک له رسللول خللدا

در بارهاش فرمود« :ا گر از دنیا نماند مگلر یلک روز خلدا آن روز را ،آنقلدر طلوالنی ملیکنلد

تلا ملردى از عتلرتم قیلام کنلد ،کله نلامش نلام ملن اسلت ،زملین را پلر از علدل و داد کنلد،

آنچنانکه از ظللم و جلور ممللو شلده بلود» .و نظیلر ایلن روایلت از املام بلاقر و صلادق
َ
ُ
ُ
َ
نق شده است .بنابر این مراد و مصداق کام الذی َن َآم ُنوا م ْنک ْم َو َعمللوا الصلالحات
رسلللول خلللدا

و اهللل بیلللت

(طبرسی1415 ،ق :ج)267 ،7

آیه:

ملللیباشلللند و روز حکوملللت املللام مهلللدی

اسلللت.

ََ َ
ت َ َ ت َت َ َ ُ َ َ َ َ
َ
الص ُ
احل َ
هن ؛
َو لقد ت ک َت تب َسا یف الز ُبه من َب تعد الذکر دن األرض یرهثا عبادی

در زبور بعد از ذکر[تورات] نوشتیم :بندگان شایستهام وارث حکومت زملین خواهنلد شلد

(انبیاء.)105 :

نیز در همین زمینه بهشمار میآید.
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
نگاشللتهانللد :کتللابهللاى آسللمانی هملله ذکرنللد و آی له أ َن األ ْرد َیرثهللا عبللاد َی الصللال ُح َ
ون

در بللاره قللائم و اصللحاب اوسللت .نی لز زبللور مشللتم بللر پیشللگوییهللا ،حمللد ،تمجی لد و دعللا بللوده

است(قمی1363 ،ش :ج77 ،2؛ عروسی حلویزی :1415 ،ج،464 ،3ح .)189عالمله طباطبلائی

ذی این آیه می گوید:

ادیان با ظهور مهدی

کله پیلامبر

در اخبلار متلواتر منقلول فلریقین از آن خبلر داده

است ،حم کردهاند (طباطبائی ،بیتا :ج.)466 ،14

آیه:

َ َ َ
َ َ
تَ
ُ َ َ
َ َ ت
ت ُ
و َ نر ی ُد دن ُّن َن َعىل الذی َن تاا ُتاعف ا یف األ ترض َو جتَن َعل َُ تم د ََّ َو جتَن َعل َُ ُم ال َ ا َر َی ؛
ما اراده کرده ایم کله بلر مستضلعفان زملین نعملت بخشلیم و آنلان را پیشلوایان و وارثلان

روی زمین قرار دهیم (قصص.)5 :

بر مقطع ظهور امام مهدی

تطبیق شده است.

در تفسیر «نورالثقلین» روایاتی در این ارتباس ذکر شده که به برخی اشاره میشود:

اللف) املام عللی فرملوده :دنیلا پلس از چموشلی ...بله ملا روى ملیآورد ...آنگلاه ایلن آیله را
َْ
َ
َ َ
َ
َ َ ا
ُ
تللالوت فرمللودَ :و ُنری ل ُد أ ْن َن ُمل َلن َعلللی الللذی َن ْاس ُت ْضللعفوا ف لی األ ْرد َو َن ْج َعل ُهل ْلم أئ َمللة َو َن ْج َعل ُهل ُلم
ْ
الوارثی َن (عروسی حویزی ،ج،109 ،4ح.)10
ب) آن بزرگوار در تفسیر آیه فوق فرمود :این گروه آل محمد

هستند ،خداوند مهدى آنهلا

را بعد از زحمت و فشارى که بر آنان وارد میشود برمیانگیزد؛ آنها را عزیز و دشمنانشان را خلوار

واگرایی مهدیباوری فرقه «رک ّریه» با قرآن و روایات فریقین

کسلانی کلله ایللن آیلله را بلله وراثللت دنیللا اختصللاص دادهانللد ،آن را بللر غلبلله اسللالم بللر تمللام

249

و ذلی میکند (همان :ج،110 ،4ح.)11
ج) امام صادق

نیز میفرمود :رسلول خلدا

نگلاهی بله عللی ،حسلن و حسلین

کلرد،

گریست و فرمود :شما بعد از من مستضلعف خواهیلد شلد ،مفضل ملیگویلد عرضله داشلتم معنلاى

چیست؟ فرمود :یعنی بعد از من شما امامید ،چون خداونلد ملیفرمایلد:
این کالم رسول خدا
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ا
ُ
َو ُنری ُد أ ْن َن ُم َن َعلی الذی َن ْاس ُت ْضعفوا فی األ ْرد َو َن ْج َعل ُه ْم أئ َمة َو َن ْج َعل ُه ُم اللوارثی َن  .پلس ایلن
آیه تا روز قی امت در باره ما و پیشوایی ما تا قیامت جریان دارد (همان :ج،110 ،4ح.)15
 .2امام مهدی از دیدگاه احادیث

حللدیث کلله پای له دوم معللارف اسللالم اسللت بللهتللواتر از حضللرت مهللدی

مهدوی سخن گفته است:

الف) نام و نسب مهدی موعود

دسللتهای از روایللات بهصللورت ممکللد ،دال لللت دارنللد کلله حضللرت مهللدی

خللدا

 ،از فرزنللدان فاطملله

و خصوصللیات قیللام

از خانللدان رسللول

و همنللام پیللامبر و لقللبش مهللدی اسللت .علللت تأ کیللد بللر ایللن

حقیقللت کلله بللهگونللههللای مختلللف بیللان شللده چی لزی جللز اهمیللت موضللوع و پیشبینللی ظهللور
مدعیان فراوان نیست.
الف) عن النبی

حنب  :ج)376 ،1؛
سال یازدهم ،شمههاره  ،43پایی) 1396
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ب) ق للال رس للول اهلل

 :التقوم السلاعة حتلی یللی رجل ملن أهل بیتلی یلواطئ اسلمه اسلمی (ابلن
 :التنقضل لی األیل لام وال یل لذهب ال للدهر حت للی یملل لک الع للرب رجل ل م للن

أهل بیتلی اسلمه یلواطئ اسللمی (ابلن حنبل  ،ج376 ،1؛ ترمللذی1395 ،ق :ج ،343 ،3ح2331؛
ابوداوود سجستانی ،ج)310 ،2؛
ج) قال رسول اهلل

لولم یبق من الدنیا اال لیلة لملک فیها رج من أه بیتی اسمه اسمی

(ابن حبان1414 ،ق :ج.)284 ،13

در هملله ایللن روایللات بلله دو نکتلله تصللریح شللده اسللت :این کلله مهللدی همنللام پیللامبر

آمدنش قطعی است .در روایتی دیگر مهلدی موعلود

دانسته شده است:

بلهطور حلتم از نسل حضلرت فاطمله

و

یقدهل «املهددى مدن ولدد لاطمد » (حبدار یه بتداا
لقال ا [ام الم ] مسع ادهل اَ
ج8ه 406ه ح3497؛ ابن ماج ق وییه ج2ه 1368ه ح4086ه حا کم نیشابهریه 1411قا
ج4ه 601؛ ابن بطر یقه 439ه ح.)923

لقل للب مشل للهور آن حضل للرت کل لله صل للدها روایل للت در منل للابع فل للریقین بل للر آن دال لل للت می کنل للد،

«مهدی» است ،ولی در کتلب روایلی و ادعیله شلیعه ،بهتناسلب فضلای و ویژگیهلای شخصلی و
حکللومتی آن حضللرت ،القللاب دیگللری ماننللد « :االمللام المنتظللر ،قللائم آل محمللد ،خلللف صللالح،

صاحبالزمان ،ولی العصر ،حجة اهلل ،خلیفة اهلل ،داعی اهلل ،سفینة النجاه و مفر ج الکرب» برای
ایشان ذکر شده است.

با این که میان دو مذهب تشلیع و تسلنن ،در باورداشلت مهلدی

 ،در مواضلعی چلون :أصل

أندیشه مهدویت ،قطعیت برپایی دولت جهلانیاش ،قریشلی ،عللوی و فلاطمیبلودنش و این کله

آخ للرین دوازده ام للام م للیباشل ل د ،اتف للاق رویک للرد وج للود دارد ،و در نتیج لله دی للدگاه «ذکری لله» را ب للر

نمیتابند ،در پاره ای از جهات وجودی آن آخرین حجت الهی ،ناهمگونیهای برجسته و مهمی
وجود دارد ،که بهاجمال بررسی میشود:
 .1والدت و نام پدر حضرت مهدی

گرچه عدم ظهلور مهلدی املت ،ملورد اتفلاق فلریقین اسلت للیکن والدت ایشلان محل اخلتالف

میباشد .بیشتر اه سنت معتقدند که حضرت مهدی
آمده زمین را مشحون از عدل می کنند؛ مینویسند:

است ،هنوز متولد نشلده ،بلکله در آینلده و آخرالزملان

خلق میشود (ابن ابی الحدید1378 ،ق :ج281 ،1؛ مجلسی1403 ،ق :ج.)131 ،51

در برابر دیدگاه فوق ،از متلواترات و ضلروریات ملذهب امامیله اسلت کله حضلرت مهلدی

در

نیملله شللعبان سللال 255ق ،در شللهر سللامرا از مللادری بلله نللام نللرجس متولللد شللده اسللت (کلینللی،

1388ش :ج178 ،1؛ قزوینی1387 ،ش157-114:؛ طاهری ورسی1390 ،ش.)284:
 .2نام پدر حضرت مهدی

در باره نام پدر امام مهدی

نیلز نلاهمگونی دیلده ملیشلود .نلزد عملوم شلیعیان اثناعشلریه،

اسم پدرشان «حسن» است .این که آن حضرت ،فرزند امام عسلکری

امام حسین

و نهملین فرزنلد از نسل

است از ضروریات و متواترات مذهب شیعه است .برخی از عالمان اه سنت هلم

این دیدگاه را پذیرفتهاند(ابن صباش مالکی1409،ق .)276 :قندوزی حنفی نق کرده است:
رسلول خللدا

پلس از ذکللر اسلامی ائملله دوازده گانله اه بیللت

فرملود :سللپس قللائم

اسللت کلله اسللم و کنیلله او هماننللد اسللم و کنیللهام میباشللد او محمللدبن حسللن بللن علللی

اسلللت؛ کسلللی اسلللت کللله خداونلللد شلللرق و غلللرب علللال م را بلللا دسلللت او فلللتح خواهلللد کلللرد

(قندوزی1416 ،ق :ج.)299 ،3

واگرایی مهدیباوری فرقه «رک ّریه» با قرآن و روایات فریقین

همانا مهدی از فرزندان فاطمه

حدود چه سال قب از ظهلور بلهدنیلا
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در بسللیاری از منللابع اه سللنت بلله نق ل از رسللول خللدا؟ص؟ نیللز تنهللا بلله جمللله «اسللمه اسللمی»

بس للنده ش للده و اش للارهای ب لله ن للام پدرش للان نش للده اس للت(ابن حنبل ل  :ج376 ،1؛ ترم للذی ،ج،3

،343ح2331؛ ابوداود سجستانی ،ج310 ،2؛ ابن حبان ،ج .)284 ،13تنها در یلک روایلت ،پلدر
حضرت همنام با پدر رسول خدا

« ،عبداهلل» قلمداد شده است .روایت چنین است:

لد مل یبددق مددن الددنیا اال ی مددا لطددهل اَ ألددک الید م حددىت یبعد لیدده جد مددن ألددف بیدىت
ی اطئ امسه امسى واام أبیه اام أب؛
دنیا به پایان نخواهد رسید تا این که خداوند ملردی از خانلدان ملرا برانگیلزد کله اسلم او

مشابه اسم من و اسم پدرش مشلابه اسلم پلدر ملن اسلت (ابلوداوود1416 ،ق :ج141 ،2؛

ابللن ابللی شللیبه1409 ،ق :ج678 ،8؛ متقللی هنللدی1405 ،ق :ج267 ،14؛ ابللن حبللان،

1408ق ،ج237 ،15؛ حا کم نیشابوری ،ج.)442 ،4

عبارت «اسم أبیه اسم أبی» را بسیاری از محدثان اه سنت همانند ابن حنبل کله قلدیمیتلر

مللیباشللد ،نیللاورده اسللت .ب له عللالوه ایللن حللدیث بللا همللین سللند ب له وسللیله ترمللذی روایللت و در
آن بلله ذکللر «ی لواطئ اسللمه اسللمی» بسللنده شللده اسللت (ترمللذی ،ج،3،343ح .) 2331لللذا گللزاره

«اسللم أبیلله اسللم أبللی» بللا ا کثللر روایللات اه سللنت و اعتقللاد اتفللاقی پیللروان مکتللب اه بیللت

مخ للالف اس للت (عمی للدی1415 ،ق :ج )318 ،1ممک للن اس للت جمل لله «واس للم أبی لله اس للم أب للی» از
موضللوعات عباسللیان جهللت سللوء اسللتفاده از اندیشلله مهللدویت باشللد ،تللا مللردم را بلله بیعللت بللا

«محمدبن عبداهلل» ،فرزند عبداهلل منصور ،و ملقب بله مهلدی ترغیلب کننلد (قلادری1390 ،ش:

سال یازدهم ،شمههاره  ،43پایی) 1396
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104؛ رضوانی1384 ،ش.)444 :

 .3حسنی یا حسینیبودن مهدی

بر طبق ضروریات اعتقادی مذهب شلیعه مهلدی

آخرین خلیفه از خلفای دوازدهگانه رسول ا کرم

نهملین فرزنلد از نسل املام حسلین

و

است(مجلسی1403 ،ق :ج .)46 ،28مداقه

در روایات اه سنت _ جز در یک روایت _ آنان را با شیعه هماهنگ نشان میدهد .تنها ابلوداوود
سجستانی روایتی چنین متفاوت آورده است:
علی

به چهلره حسلن مجتبلی

که رسلول خلدا

نگلاه کلرد و فرملود :ایلن فرزنلدم ،آقلای ملردم اسلت

او را بله ایلن اسلم نامیلده اسلت و بلهزودی از صللب او ملردی بلهدنیلا

میآیللد کلله همنللام پیامبرتللان و اخالقللش شللبیه اخلالق اوسللت (ابللوداوود1416 ،ق :ج،2

 ،311ح.)4290

تحقیق میگوید :این روایت خبر واحد بوده نمیتواند با روایات پرشمار دیگر معارضه کند .به

عالوه در نق دیگری از کتب اه سلنت بلهجلای لفلظ«حسلن»« ،حسلین» آملده اسلت .بله فلرد

تعادل و تعارد این دو دسته خبر و انتفاء پیشامد تصحیف ،امکان جمع میان آنهلا وجلود دارد.

زیرا همسر امام سجاد

امام حسین

 ،دختلر املام مجتبلی

و از مادر به امام حسن

بلوده نسلب اماملان بعلد از سلجاد

از پلدر بله

میرسد .لذا هم حسنی و هم حسلینی بشلمار ملیآینلد

(مجلسی1403 ،ق :ج .)215 ،46ا گر روایت رسول خدا

که فرمودهاند:

والذی بعثی باحلق ان مهنما [احل،ن واحل،ی] مهدى لذق االم ؛
مهدی از هر دو به دنیا میآید (طبری1380 ،ش136:؛ عمیدی1415 ،ق :ج.)290 ،1

را هم مالحظه کنیم این تحلی بیشتر تقویت میشود.
ب) شباهت تمام به پیامبر اسالم

برخی روایات به خصوصیات املام مهلدی و حتلی سلیمای ظلاهریاش پرداختله و تصلریح
َ
ُ
اسلت؛ از خللق و خللق همسلان و شلباهت در
کرده که نام موعود اسلالم ،ماننلد نلام رسلولاهلل

شمای نیز برخوردارند .بلهنظلر ملی آیلد راز ایلن تقلارن و تشلابه ،آن باشلد کله پیلدایش و گسلترش
اسالم با رسولاهلل

بوده تکمی و به نهایترساندن آن بله دسلت کسلی خواهلد بلود کله از هلر

نظر مانند ایشان است .پیامبر اسالم

و کنیهاش همانند کنیهام و شبیهترین مردم به من در صورت و سیرت است (صلدوق1405 ،ق:

286؛ مجلسی1403 ،ق :ج.)72 ،51

ابوداوود سجستانی نیز آورده است« :مهدی از فرزندان من است  ...زملین را پلر از علدل و داد

می کند ،همانطور که از ظللم و جلور پلر شلده و هفلت سلال حکوملت می کنلد» و «همچنلین رفتلار

حضللرت

مطللابق سللنت پیللامبر

و در اخللالق شللبیه اوسللت (ابللوداوود1410 ،ق :ج-310 ،2

،311ح 4285؛ ابن حبان1408 ،ق :ج.)238-237 ،15
ج) رخدادهای مقارن با ظهور مهدی

براساس روایات ،قیام حضرت مهدی

نزدیک قیامت خواهد بود و همزمان بلا آن ،پلارهای

حوادث مهم اتفاق میافتد .مسلم روایت کند:

ما در حال گفتگو بودیم که پیامبر

قیامت گفتگو می کنیم .پیامبر

نزد ما آمد و گفت :چه میگویید؟ گفتنلد :دربلاره

فرمودند :قیامت هرگز برپا نخواهد شد تا آنکله شلما

ده نشلللانهاش را ببینیلللد .افزودنلللد :نشلللانههای قیاملللت عبارتانلللد از :بلنلللد شلللدن دود،

ظاهرشدن دجال ،بیرونآمدن جنبند زمین ،طلوع خورشید از مغرب ،فروآمدن عیسی

واگرایی مهدیباوری فرقه «رک ّریه» با قرآن و روایات فریقین

فرمود :مهدی از فرزندان من و اسم او همانند اسم من
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بللن مللریم  ،خللروج یللأجوج و مللأجوج ،خسللوف و فللرورفتن سللهگانلله در جانللب مشللرق و

مغرب و جزیر العلرب و آخلرین نشلانی ،آتشلی اسلت کله از سلرزمین یملن بلنلد میشلود و

مردم را بهسوی محشر سوق میدهد(نیشابوری1398 ،ق :ج.)179 ،4

از امام علی

نق است که رسولاهلل

فرمود:

ای علللی! ده رخللداد قب ل از قیامللت واقللع میشللود :اخللتالف ،کشللتار بللین اه ل حللرمین،

ظاهرشدن پلرچمهلای سلیاه ،خلروج سلفیانی ،افتتلاح و گشلودن کوفله ،فلرورفتن لشلکر

سفیانی در بیداء ،خروج مردی از اه بیتم که با او در بین زملزم و مقلام بیعلت میشلود،
آمدن بزرگانی از عراق و صالحانی از شام و نیکانی از مصر و عدهای هلم از یملن بهسلوی

او میآیند که مجموعشان به تعداد سپاه بدر یعنی سیصدوسیزده نفر میرسند (طبری،
1413ق.)465 :

از میان رخدادهای مقارن با ظهور ،چند عنوان زیر برجستهتر مینماید:

 .1فرا گیرشدن جهالت و ظلم

در روایات بسیاری ،فرا گیرشدن جهالت ،فسلاد و سلتم از نشلانههای معلروف قیلام مهلدی

بهشمار میرود:
الف) پیامبر

فرمودند:

بعد از شما ،روزهایی است که جه دنیا را فرا میگیلرد و عللم برچیلده و هلرجوملرج زیلاد
میشود .گفتند :یا رسولاهلل «هرج» چیسلت؟ فرمودنلد :قتل و کشلتار» و «قبل از وقلوع

قیامللت فتنللههایی ماننللد سللیاهی شللب رخ مللیدهللد  ...گللروههللایی دینشللان را بلله دنیللا

سال یازدهم ،شمههاره  ،43پایی) 1396
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میفروشند (ابلن أبلی شلیبة :1409 ،ج449-448 ،7؛ ابلن حنبل  :ج ،405 ،1ج370 ،2

و417؛ نیشللللابوری ،ج58،170 :8؛ أبللللوداوود :1410 ،ج،303 ،2ح4255؛ ابللللن حبللللان،
 :1408ج93 ،15؛ بخاری :1401،ج89 ،8؛ ابن ماجة ،ج.)1345 :2

ب) نبوی دیگر گوید:

خداوند با ظهلور مهلدی از خانلدان نبلوت  ،زملین را پلر از علدل و داد ملیسلازد ،پلساز

آن کلله از ظلللم و سللتم پللر شللده باشللد (ابللوداوود :1410 ،ج110 ،2؛ صللدوق287 ،1405 ،؛
متقی هندی :1401 ،ج.)266 ،14

ج) از امام علی

و ابن عباس نق است:

ا گر از ملدت دنیلا بلیش از یلک روز هلم بلاقی نمانلده باشلد ،خلدا ملردی را از فرزنلدان ملن

برخواهد انگیخت که زمین را پس از آنکه از بیلداد پلر شلده ،ممللو از علدل و داد خواهلد
کرد (ابوداوود :1410 ،ج310 ،2؛ قندوزی :1416 ،ج.)262 ،3

د) در نبوی دیگر آمده است:

قیامت برپا نمیشود تا این که زمین پر از ظللم و جلور شلود .پلس ملردی از اه بیلت ملن
قیام و زمین را پر از عدل و داد مینماید ( ...ابن حبان1408 ،ق :ج.)236 ،15

هل ) مقدسی شافعی نق می کند که پیامبر

فرمود:

بالیی بیسابقه از جانب حکمرانلان ،دامنگیلر مسللمانان میشلود و ظللم هملهجا فرا گیلر
میشود .هیا مممنی پناهگاهی برای پناهبردن نمییابد ،پس خداونلد ملردی از عتلرت

ملرا برملیانگیلزد کله زملین را پلر از عللدل و داد مینمایلد ،هملانطور کله پلر از ظللم و جللور

شده بود (مقدسی شافعی1410 ،ق.)213 :
 .2سپاه سفیانی

از نشللانههای حتم للی ظه للور ام للام مه للدی

و قیام للت ک لله در من للابع ف للریقین مط للر ش للده،

ظهور «سفیانی» است .تعداد روایات و تنوع منابع آن ،نشاندهنده اهمیت و اهتمام نویسندگان
پیشللین بلله ای ل ن امللر اسللت .در ایللن روایللات متللواتر ،گللاه از سللفیانی ،ویژگللیهللا و خصوصللیاتش و
گ ل للاه از ف ل للرورفتن او و لش ل للگرش در «بی ل للداء» ،در آس ل للتانه ظه ل للور ،س ل للخن رفت ل لله اس ل للت .رس ل للول

خدا

میفرمایند:

فرو میبرد.

حضرت در مورد چگونگی «خسف سپاه سفیانی» فرمود:

در بیلللداء فلللرو رفتللله در قیاملللت براسللللاس نیلللتشلللان مبعلللوث میشلللوند (نیشللللابوری،

ج167 :8؛ بخللللللللاری1401،ق :ج،2ح 2012؛ ابللللللللن ماجلللللللله ،ج،2ح4064؛ ابللللللللوداوود،

1410ق :ج.)311 ،2
 .3خروج دجال

از جملله حللوادثی کلله هملله انبیلاء

 ،بلله تحقللق آن گوشللزد کلردهانللد ،این کلله پللیش از رویللداد

قیامت و در آخرالزملان «دجلال» خلروج خواهلد کلرد .روایلات حلاوی آن موضلوع در منلابع فلریقین

بهخصوص کتب سته ،بسیار گسترده است .پیامبر

در نمازهلا و دعاهلایش در کنلار اسلتعاذه

از عذاب قبر و جهنم ،از فتنه وی نیز به خدا پناه میبرد؛ میفرمود:

وی کارهللای خللارقالعللادهای انجللام مللیدهللد (بخللاری1401 ،ق :ج103 ،8؛ نیشللابوری،
ج193 ،8؛ ترمذی1428 ،ق :ج460 ،4؛ نسایی1348 ،ق :ج.)278 ،8

مسلم روایت میکند:

واگرایی مهدیباوری فرقه «رک ّریه» با قرآن و روایات فریقین

لشگری آهنگ کعبه میکند ،هنگامی کله بله زملین «بیلداء» درآمدنلد زملین همله آنهلا را
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دجال در میان امت خواهد آمد و چه وقت بلاقی میمانلد . ...سلپس خداونلد «عیسلی

بن مریم » را به شک «عرو بن زبیر»! مبعوث می کند .عیسی بلن ملریم

دجلال را

احضار کرده و از بین میبرد و سپس ملردم هفلت سلال درحالی کله بلین آنهلا هلیاگونله

عداوتی ایجاد نمیشود ،زندگی میکنند (نیشابوری ،ج.)201 ،8
 .4فرود عیسی مسیح

در اخبار فراوانی مرتب با ظهور ،سخن از آمدن عیسی

پیامبر

چنین نق است:

و اقتدایش بله مهلدی

اسلت .از

چگونله خواهیلد بلود هنگامی کله پسلر ملریم بلین شلما فلرود آیلد ،درحالی کله املام شللما از

خودتان است (بخاری1401 ،ق :ج143 ،4؛ نیشابوری1398 ،ق :ج94 ،1؛ ابلن حبلان،

1408ق :ج213 ،15؛ متقی هندی1409 ،ق :ج.)332 ،14

همچنین فرمودهاند:

پیوسته تا روز قیامت ،گروهی از امتم در راه حق پیروزمندانه جهاد خواهند کرد؛ سلپس
فرمود :آن گاه عیسی بن مریم فرود خواهد آمد و پیشوای این گروه می گویلد« :بیلا بلرای

ملا نمللاز بگلذار» .جللواب ملی دهللد :نله! برخللی از شلما بللر برخلی دیگللر امیریلد و ایللن تکللریم

خداوند برای امت شماست (نیشابوری1398 ،ق :ج.)95 ،1

این رخداد و همچنین برخی دیگر از فعالیتها و اصالحات عیسی

در کنار امام مهلدی

بله گونلههللای مختللف آمللده اسلت (ابللن حنبل  ،ج182 :4؛ نیشللابوری1398 ،ق :ج 93 ،1و ج،8
سال یازدهم ،شمههاره  ،43پایی) 1396

198؛ ابللوداوود ،1410 ،ج ،319 :2ابللن ماجلله ،ج .)1357 :2نخسللتین اقللدام عیسللی

 ،کشللتن

تا کنون تحقق نیافتهاند ،وا کاوی ویژگیهای حکومت حضرت مانند :بیعت بلا املام ،پیلروزی بلر
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در روایات فریقین بهکثرت وارد شده ،بهگونه مستوفی ،نادرستی رویکرد ذکریه را مورد تأ کید قلرار

دجل للال در دروازه شل للرقی «لل للد» در سل للرزمین فلسل للطین اسل للت (نیشل للابوری1398 ،ق :ج198 ،8؛

مجلسی1403 ،ق :ج 329 ،24؛ قندوزی1416 ،ق :ج.)344 ،3
د) ویژ گیهای حکومت جهانی امام مهدی

بللرای تبیللین نااسللتواری دیللدگاه مهللدیبللاوری «ذکریلله» ،افللزون بللر نشللانههللای پیشللین کلله

تمام قدرت های شیطانی ،حا کمیت اسالم بر جهان ،دادگستری ،رفاه اقتصادی عمومی و ...که
میدهد :در روایات آمده که هنگام ظهور ،این ندای آسمانی میآید:

ان لذا املهدی لاتبع ق؛
ایللللن شللللخص مهللللدی اسللللت از او پیللللروی کنیللللد (طبرانللللی1417،ق :ج72 ،2؛ فللللیک

کاشلللللللللانی1406 ،ق :ج 468 ،2؛ علللللللللاملی نبلللللللللاطی ،ج259 ،2؛ مجلسلللللللللی1403 ،ق:

ج.)369 ،36

هللمچنللین ذکللر اسللت کلله امللام مهللدی

قبل از حمللله سللپاه سللفیانی بلله مدینلله و غللارت آن،

عللازم مکلله شللده در آنجللا افللرادی وی را مللیشناسللند و بللین مقللام ابللراهیم و حجراألسللود بللا وی

بیعت مینمایند.

در باره چگونگی بیعت مردم با امام مهدی

 ،نق است:

بعد از مرگ یک زمامدار ،میان مسلمانان اختالف میافتد .در این هنگام مردی قریشی

از اه مدینه رهسپار مکله میشلود ،گروهلی از مکیلان وی را بله مطلاف ملیبرنلد تلا بلا او

بیعت کنند ،با این که از این امر خشلنود نیسلت ،ملردم بلین رکلن و مقلام ابلراهیم بلا وی

بیعللت می کننللد .سللفیانی ،لشللکری بهسویشللان مللیفرسللتد کلله در «بیللداء» در زمللین فللرو

میرود .چون جهانیان از این ملاجرا خبلردار میشلوند ،نیکلانی از شلام و گروهلی از علراق

نزد ایشان جهت بیعت شرفیاب میشوند .ملردی قریشلی از قبیلله بنلیکللب نیلز شلورش

مللی کنللد کلله لشللکر امللام بللر آنللان غالللب میشللود . ...ایشللان طبللق شللریعت پیللامبر

حکومت می کند .اسالم را در تمام جهان عزت بخشیده حکومت جهانیاش هفتسلال

و بهقولی نهسال طول ملیکشلد (أبلن حنبل  ،ج316 ،6؛ أبلوداوود سجسلتانی1410 ،ق:
ح115؛ ابللن بطری لق1407 ،ق ،433 :ح911؛ مجلسللی1403 ،ق :ج88 ،51؛ نیشللابوری،
ج167 ،8؛ ابن ماجه ،ج،2ح.)4064

در بعض للی روای للات ،حکوم للت حض للرت مه للدی

از فرم للانروایی «س لللیمان» و «ذوالق للرنین»

گستردهتر معرفی شده است (مجلسی1403 ،ق :ج.)222 ،41
در ارتباس با روش حکومت حضرت مهدی از امام باقر سمال شد؛ حضرت فرمود:
مهلللدی

بللله روش پیلللامبر

عمللل می کنلللد تلللا این کللله تملللام اسلللالم پیلللاده شلللود،

گفتم :سیره آن حضلرت چگونله بلوده اسلت؟ افلزود :هملان گونله کله پیلامبر تملام رسلوم

و ارزش هلللای جاهلیلللت را منسلللو فرملللود ،املللام مهلللدی هلللم تملللام روشهلللا و رسلللوم

جاهلیللت پللیش از ظهللور را نللابود و عللدالت را مسللتقر می کنللد (طوسلللی1365،ش :ج،6

154؛ فلللیک کاشلللانی1406 ،ق :ج141 ،15؛ حرعلللاملی1414 ،ق :ج77 ،15؛ مجلسللللی،
1403ق :ج.)381 ،52

بنابراین در این مقطع ،اسالم عالمگیر و بر همه ادیان پیروز میشود .خانهای بلاقی نمیمانلد

مگر این که اسالم واردش می شود و خداوند مسلمانان را به برکت اسالم ،عزیز و کفلار را بله سلبب
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ج311 _310 ،2؛ حللللا کم نیشللللابوری؛ ج431 ،4؛ ابللللن أبللللی شللللیبة1409 ،ق :ج،609 ،8
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کفرشان ،ذلی می کند (حا کم نیشابوری1411 ،ق :ج.)476 ،4
نتیجهگیری
الللف) «ذکریسللم» از بطللن تصللوف هنللد زاده شللده از ترکیللب و تللأثیر متقاب ل مهدویسللم هنللد،

تجریدات خالص عرفانی و سنتهای بلوچی بهصورت آئینی عامیانهتر درآمد .با توجه بله نحلو

نگرش «مهدویت» هند و «ذکریه» بلوچستان به أرکان شلریعت ،بلهنظلر میرسلد ،ممسلس رسلمی
«ذکریسم»« ،سید محمد َاتکی» است که از تعلیمات «سلید محملد جونپلوری» آ گلاه و بلهاحتملال
زیللاد از پیللروانش بللوده اسللت؛ امللا تأثیرپللذیری از آموزشهللای صللوفیانه و یللا شللرای بلوچسللتان،

موجللب شللده کلله از تعلیم للات «جونپللوری» فاصللله گیللرد و ذکری لله بللهصللورت آیینللی مس للتق در
بلوچس للتان ظه للور نم للوده از جایگ للاه وی للژهای برخ للوردار گ للردد .روایت للی ک لله ذکری لله در ارتب للاس ب للا

«محمدمهدی اتکی» و ظهورش در 977ق آورده اند ،علالوه بلر ارسلال و اغلالس ادبلی ،از شلاهد یلا

متللابعی قرآنللی روایللی برخللوردار نیسللت .تنیللدگی عواملل مختلللف سللبب شللده کلله «ذکریلله» در

باورداشت خود ،دچار سردرگمی شود ،گلاهی «محمدمهلدی اتکلی» را جلاودان در کنلار خلدا ،گلاه
سردار پیغمبران و افض بشر و گاهی همان موعود اسالم بدانند.

ب) مهلدی موعللود اسللالم بللا نللام ،نسللب ،شللمای  ،ویژگیهللای شخصللی ،عالئللم قبل و بعللد از

ظهللور ،سللرزمین مح ل ظهور[مکلله] ،کیفیللت ،مللدت و دوره حکللومتش بللههللیا وجلله بللا مهللدی

«ذکریسم» منطبق نیست .مهدی «ذکریه» از جهت تبار ،خصوصیات و کارنامه ناشناخته اسلت.
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مح ظهور ،فعالیت ،غیبت و علروجش فاقلد شلهرت روایلی اسلت .بلهعلالوه در روایلات فلریقین،

عالئم قب  ،بعد و همزمان با ظهور مهدی

نللزول عیسللی

مانند :گستره ظلم ،جیش سفیانی ،خلروج دجلال،

 ،نللابودی قللدرتهللای شللیطانی ،جهانیشللدن عللدل الهللی ،اجللرای تمللام احکللام

اسالم توس ایشان ،تا کنون اتفاق نیفتاده اسلت .بلهعکلس مطلابق گلزارشهلایی کله از کارنامله

ذکریللان رس للیده اسللت« ،مه للدی ذکریسللم» ب للرخالف موعللود مس لللمانان ،نللهتنه للا احیللا گر س للنت
پیامبر

نیست ،بلکه بیگانه و مخالفش بوده سخن از نقص قرآن ،نسخ احکام و بلکه تکفیر

پیللروان اس لالم دارد .وی نللهتنهللا بلله آیللین اسللالم و مبللانی و اصللول مکتللب اه بیللت

التللزام

نداشلته بلکله اقلدام بلله تحریلف عقایلد ،مناسللک و عبلادات کلرده موجللب فتنله ،تفلرق و گمراهللی

بسیاری از مسلمانان بوده است .بلهعلالوه بلهرغلم گذشلت چنلد قلرن از ظهلور و غیبلت «مهلدی»
ذکریان ،شاهدی از تحقق نشانههای مقارن با ظهور و رسیدن قیامت دیده نمیشود.

منابع
_ آسیابادی ،احتشام الحق ،ذگری دین کی حقیق  ،پا کستان ،تربت ،مجلس تحفظ ختم نبوت،
1989م.

_ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل ل ل ل  ،ذگاری ماذهب کای هقایاد و اهماال ،پا کسلتان ،تربلت ،مجللس تحفلظ خلتم
نبوت1980 ،م.

_ ابن ابی الحدید ،شرِ ایب البال ه ،تحقیق :محمد ابوالفض ابراهیم ،بیروت ،دار احیاء الکتلب
العربیه1378 ،ق.

_ ابن أبی شیبة ،عبداهلل بن محمد ،المصنف فی انحادیث واآلثار ،تحقیق وتعلیق :سعید اللحلام،
بیروت ،دارالفکر1409 ،ق.

_ ابن بطریق ،همدة هیون صحاِ االخبار فی مناقب إمام انبارار ،قلم ،ممسسلة النشلر ا سلالمی التابعلة
لجماعة المدرسین1407 ،ق.

_ ابللن حبللان ،محمللد ،صااحیح اباان حبااان ،تحقیللق :شللعیب األرنللموس ،بیللروت ،موسسلله الرسللالة،
1408ق.

_ ابن حنب  ،احمدبن محمد ،المنند ،بیروت ،ممسسه الرسالة1421 ،ق.
1409ق.

_ ابلن ماجلله ،محملدبن یزیلد قزوینلی ،ساانن ابان ماجااة ،تحقیلق وتعلیلق :محملد فللماد عبللدالباقی،
بیروت ،دارالفکر للطباعة والنشر والتوزیع ،بیتا.

_ ابوداوود سجستانی ،سلیمان بن اشعث ،سنن أب داود ،تحقیلق وتعلیلق :سلعید محملد اللحلام،
بیروت ،دارالفکر للطباعة والنشر والتوزیع1410 ،ق.

_ افشللار ،ایللرج ،بلَچنااتان و تماادن دیرینااه آن ،تهللران ،سللازمان چللا و انتشللارات فرهنللگ و ارشللاد
اسالمی1371 ،ش.

_ بخللاری ،محمللدبن اسللماعی  ،الجااامع الصااحیح ،بیللروت ،دارالفک لر للطباعللة والنشللر والتوزی لع،
1401ق.

_ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل ل ل ل ل  ،التااااریخ الربیااار ،تحقی للق :محم للد عبدالمعیل لد خ للان ،دیل لاربکر ،ترکیل لا،
المکتبة ا سالمیة ،بیتا.

_ بدایونی ،عبدالقادر بن ملوک شاه ،منتخب التَاریخ ،تصحیح احمد علی صاحب ،تهران ،بینلا،
1380ش.
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_ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل ل لل ل ل ل لل ل لل ل ل ل للل ل ل لل ل ل ل ل للل ل ل ل  ،اجات الرشید ،الهور ،معین الحق1972 ،م.

_ بلوچ ،حمید ،مرران ،کراچی ،انتشارات سید هاشمی ریفرینس الئبریری2009 ،م.

_ بلوچ ،عبدالحق ،ذکری مذهب کای ا ایب و فاراز ،پنجگلور ،الجمعیلة المرکزیلة لللدعو االسلالمیة،
1987م.

_ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل ل ل لل لل ل  ،ذکری منئله ،الهور ،دارالعروبه منصوره1992 ،م.

_ بلوچ ،عبدالغنی ،ذکری فرقه کی تاریخ ،کراچی ،آل پا کستان مسلم ذکری انجمن1975 ،م.

_ ترمللذی ،محمللدبن عیسللی ،ساانن الترمااذی ،تحقیللق :احمللد محمللد شللا کر ،مصللر ،شللرکة مکتبللة و
مطبعة مصطفی البابی1395 ،ق.

_ جعفری ،علیا کبر ،کَچ و بلَچ ،بیجا ،انتشارات سخن1363 ،ش.

_ حا کم نیشابوری ،محمدبن عبلداهلل ،المناتدرا هلای الصاحیحین ،تحقیلق :مصلطفی عبلدالقادر
عطا ،بیروت ،دارالکتب العلمیة1411 ،ق.

_ حرعاملی ،محمدبن حسن ،وسایا ال یعة ،قم ،ممسسة آلالبیت حیاء التراث1414 ،ق.
_ حسنی ،عبدالحی ،ازهه الخَاعر و بیجة المنامع والنَاظر ،حیدرآباد ،دکن1410 ،ق.
_ حسینی شیرازی ،صادق ،المیدی فی القرآن ،پرهیزگار ،قم1423 ،ق.

_ دامنی ،ابراهیم ،ماهی ذکریان ،زاهدان ،ندای اسالم ،شماره 1383 ،19ش.
_ رحمان ،علی ،تذکره هلمای هند ،لکهنو1991 ،م.

_ رضوانی ،علیاصغر ،مَهَدشناسی ،قم ،انتشارات مسجد جمکران1384 ،ش.

_ سرافرازی ،عباس ،مقاله پژوهشاامه تاریخ اسالم ،پژوهشکده تاریخ اسالم1390 ،ش.
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_ سیوطی ،جاللالدین ،الدر المنثور فی التفنیر بالمأثور ،بیروت ،دارالمعرفة للطباعة و النشر ،بیتا.
_ صدوق ،محمدبن علی ،کمال الدین و تمام النعمة ،قم ،ممسسة النشر ا سالمی1405 ،ق.

_ طاهری ورسی ،احمدعلی ،حضرت میدی در روایات شیعه و سنی ،قم ،آثار نفیس1390 ،ش.

_ طباطبللائی ،محمدحسللین ،المیاازان فاای تفناایرالقرآن ،ترجملله :سلید محمللدباقر موسللوى همللدانی،
قم ،انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،بیتا.
_ طبرانللی ،سلللیمان بللن احمللد ،منااند ال ااامیین ،تحقیللق :حمللدی عبدالمجی لد السلللفی ،بیللروت،
ممسسة الرسالة1417 ،ق.
_ طبرسی ،فض بن حسن ،مجمع البیاان فای تفنایر القارآن ،بیلروت ،ممسسله األعلملی للمطبوعلات،
1415ق.

_ طبری ،محمدبن جریر الشیعی ،دال ا االمامه ،قم ،نشر موسسة البعثة1413 ،ق.

_ طبری ،أحمدبن عبداهلل ،ذخا ر العقبی فی مناقب ذوى القرب  ،قم ،مکتبة االمین1380 ،ش.

_ طوسی ،محمدبن حسن ،التبیان فی تفنیرالقرآن ،تحقیق :احمد حبیب قصیر عاملی ،قم ،مکتب
االعالم االسالمی1409 ،ق.

_ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل  ،تیااااذیب انحرااااام ،تحقیل للق :سیدحسل للن موسل للوی ،تهل للران ،دارالکتل للب
االسالمیة1364 ،ش.

_ عللاملی نبللاطی ،علللی بللن یللونس ،الصاارال المنااتقیم الاای منااتحقی التقاادیم ،تحقیللق :محمللدباقر
بهبودی ،تهران ،المکتبة المرتضویة ،بیتا.

_ عبدالمجید ،مال ،ذکری مذهب اور اسالم ،تربت پا کستان ،مجلس تحفظ ختم نبوت ،بیتا.

_ عروسی حویزی ،عبدعلی بن جمعه ،تفنیر اورالثقلین ،قم ،انتشارات اسماعیلیان1415 ،ق.
_ عالمی ،ابوالفض بن مبارک ،آ ین اکبری ،لکهنو ،سنگی1892 ،م.

_ عمیللدی ،سللیدثامر هاشللم حبیللب ،دفاااع هاان الرااافی ،قللم ،مرکللز الغللدیر للدراسللات االسللالمیة،
1415ق.

_ فرشللته ،محمدقاسللم بللن غالمعلللی ،ت ااریخ فرشااته ،تحقیللق :عبللدالحی حواجلله ای لم ای ،الهللور،
غالمعلی پرنترز ،بیجا ،بیتا.

_ فیک کاشانی ،محمدمحسلن ،الاَافی ،اصلفهان ،مکتبلة االملام أمیرالملممنین عللی

_ قللادری ،سیدرضللی ،میااادوی در صاااحاِ ساااته ،قللم ،بنیللاد فرهنگ للی حضللرت مهللدی موع للود،
1390ش.
_ قرطبللی ،ابوعبللداهلل محمللد بللن احمللد ،الجااامع الحرااام القاارآن ،تحقیللق احمللدالبردونی ،قللاهره،
دارالکتب المصریه1384 ،ق.
_ قزوینی ،محملد کلاظم ،اماام میادی از تَلاد تاا بعاد از ظیاور ،ترجمله :لطیلف راشلدی ،قلم ،مسلجد
جمکران1387 ،ش.
_ قصرقندی ،شیخ محمدَّ ،در وجَد ،پا کستان ،تربت ،کتابخانه آسیابادی ،نسخه خطی ،بیتا.
_ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل ل لل ل ل ل لل ل لل ل لل ل ل ل ل  ،مَسیاامه ،پا کستان ،تربت ،کتابخانه آسیابادی ،نسخه خطی.

_ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل ل لل ل ل ل لل ل لل ل لل ل ل ل ل  ،ثنای میدی ،پا کستان ،تربت ،کتابخانه آسیابادی ،نسخه خطی.
_ قمی ،علی بن ابراهیم ،تفنیر القمی ،قم ،دارالکتاب1363 ،ش.

_ قنللدوزی ،سلللیمان بللن ابللراهیم ،ینااابیع المااَده لااذوی القرب ا  ،تحقیللق :سللید علللی جمللال أشللرف
الحسینی ،طهران ،داراالسوه1416 ،ق.

_ کلینللی ،محمللدبن یعقللوب ،الرااافی ،تصللحیح :علللیا کبللر غفللاری ،تهللران ،دارالکتللب االسللالمیه،
1388ش.
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1406ق.

العاملة،
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_ الری ،عزیز ،حقیق اور پاا و سفراامه میدی ،مال مزار عومرانی ،پا کستان ،کراچی1972 ،م.

_ متقی هندی ،عالءالدین علی بن حسامالدین ،البرهان فی هالمات میدی آخر الزمان ،مکه ،بینا،
1408ق.

_ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل  ،کنزالعمااال فاای ساانن االقااَال و االفعااال ،تصللحیح :الش لیخ
صفو السقا ،بیروت ،ممسسة الرسالة1405 ،ق.

_ مجلسللی ،محمللدباقر ،بحاراالاَارالجامعااة لدرراخباراال مااة االعیااار ،تحقیللق :محمللد بللاقر بهبللودی،
بیروت ،ممسسه الوفاء1403 ،ق.

_ نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،الجامع الصحیح ،بیروت ،دارالفکر1398 ،ق.

_ مصطفائی ،شمسالدین ،میدوی تحریک ،سند ،شهدادپور ،بزم ادب1974 ،م.

_ مقدسی شافعی ،یوسف بن یحیی ،هقد الدرر فی أخبار المنتظر ،بیروت ،مکتبة المنار1410 ،ق.
_ مال اعظم ،سیر جیاای ،پا کستان ،تربت ،کتابخانه آسیابادی ،نسخه خطی ،بیتا.
_ مال کمان ،معراجاامه ،پا کستان ،تربت ،کتابخانه آسیابادی ،نسخه خطی ،بیتا.

_ ملوالئی شلیدائی ،میللر رحلیم دادخلان ،بلَچنااتان ماین میادوی تحریااک ،کراچلی ،عباسلی پللریس،
1371ق.

_ نسایی ،احمدبن شعیب ،سنن الننای  ،بیروت ،دارالفکر للطباعة و النشر1348 ،ق.

_ نللوری ،سیدعیسللی ،ذکااری تحریااک مختصاار تاااریخ و تعااارف ،پا کسللتان ،تربللت ،الللذا کرین ویلف یللر
فاوندیشین2010 ،م.

_ هوشنگ ،شَهاز ،لندن ،بینا1989 ،م.
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_ Hughez, Buller, Makran Baluchestan the gazetteer of Baluochistan Makran,
1906.

