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  فصلنامه تاريخ اسالم
   158-127ص ، 27، شماره مسلسل 1385 پاييزسال هفتم، 

 
 
 

  مهدويت در غرب اسالمي
  

  
  *محمدرضا پاكدكتر 
 

انديشه مهدويت از مفاهيم مؤثر قرآنـي، روايـي، كالمـي، سياسـي و از       
اركان تاريخ اسالم است كه در فرهنگ و تمدن اسالمي و بحران فراگير و              

موعـودگرايي در غـرب     . اي داشته است    ، جايگاه ويژه  مستمر جهان اسالم  
. زيستي ملل منتظر الظهور است ريـشه سـنتي دارد         اسالمي كه سرزمين هم   

نخستين تجربه پيدايش دولت براساس مهـدويت در غـرب اسـالمي روي             
گزارش تاريخي از چهارده قرن مهدويت و بررسي مبـاني نظـري آن،             . داد

مي مهدوي كـه از اواخـر قـرن دوم تـا            هاي كال مدعيان مهدويت و دولت   
اواسط قرن چهاردهم هجري با ادعاي مهدويت در غرب اسالمي تأسـيس            

  . استارشدند، موضوع بررسي اين نوشت
  

  .مهدويت، انتظار، غرب اسالمي، فاطميان، موحدون، ابن تومرت :هاي كليديواژه

                                                 
  .استاديار دانشگاه آزاد اسالمي تهران مركزدانش آموخته حوزة علميه قم و * 
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  نگاه اجمالي به مهدويت در جهان اسالم
 ؛ و نمونه اعالي جاذبه و دافعه؛ تحير و تملق         1 واقعي مهدويت  غرب اسالمي آزمايشگاه  

بيان ابـن جـوزي دربـارة       . و گمراهي و امخراق در مورد مهدي معلوم در روايات بوده است           
: گويـد   او دربـارة قرامطـه مـي      . رود  هاي مدعي مهدويت در شرق و غرب به كـار مـي             گروه

  2.مراهي شدند و به بيراهه رفتنديمخرقون بالمهدي؛ يعني آنها در مورد مهدي دچار گ
از نيمة نخست قرن اول هجري، امواجي از ادعاهـاي مهـدويت از مدينـه آغـاز شـد و                    

آورد سياسي اين امواج، در    سپس بسياري از نقاط شرق و غرب را در نورديد، بيشترين دست           
رت و  بنا به روايتي مشهور بين شيعه و سني، مهدي از نسل فاطمه و داراي حيـ               . مغرب بود 

مـردم غـرب اسـالمي در       . شـوند   غيبت است؛ قومي به او هدايت و قومي به او گمراه مـي            
مفهوم مهدي بيشتر از ساير نقاط دچار حيرت بودند و بارها غيبت او در آن جا انكار شـد و                    

ها مهدي ديگر، جايي براي طرح غيبت او باقي نماند، اين وضعيت باعـث سـوء                  با ظهور ده  
  .شد مهدي مياستفاده از اخبار 

مالحم ظهور مهدي از مغرب، نشانة ذهنيت مردم اين منطقه از ظهور موعـود اسـت و                 
برخي از اخبار فقط آغـاز      . اند  وجوي مصاديقي براي آن بوده      دهد كه آنها در جست      نشان مي 

هـاي زرد در مغـرب،    هـا از اهتـزاز پـرچم       ايـن روايـت   . داننـد   ظهور مهدي را از مغرب مـي      
ف و خـس يـك  رواياتي نيز به وقوع . اند در شام، در زمان ظهور، خبر داده  اسكندريه و سپس    

ها، در اواخـر دوره       ييگو  يكي از پيش   .اند  نشانة ظهور مهدي در مغرب اشاره كرده      به عنوان   
كـه  كردنـد   گروهـي از مـردم مغـرب گمـان          . رستمي در مغـرب االوسـط، رخ داده اسـت         

بر طبق حديثي كه مردم با ظهور مهـدي در          آخرالزمان، وقت ظهور مهدي است، از اين رو         
د و بعـد    كردناي با چند فقيه به آن محل حركت           شوند، عده   آخرالزمان در جوغراف جمع مي    

جوغراف، مكاني خيالي و فرضي يا محلـي         .نددش  از طي چند روز به دليل حوادثي، متوقف         
و سرانجام در شـام     هاي زرد، ابتداء در مغرب، سپس در اسكندريه           در فلسطين است و پرچم    

  .آيد و جوغراف به اهتزاز در مي
اي شبيه به مالحم ظهور، كافي بود تـا در ذهـن مـردم مغـرب                  با اين وصف، هر حادثه    
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اي كـه در روز جمعـه پـنجم           براي مثال در حادثـه    . شايعه ظهور يك مهدي را قوت بخشد      
هر كـشته شـد و      ، در مسجد فاس رخ داد، بازرگان معروف اين شـ           ه1281االول سال     ربيع

دامنه آشوب به شهر كشيد و كشتاري آغاز شد، در اين حين كسي اوضـاع شـهر را ديـد و                     
  3.امام مهدي خروج كرده است: گفت

در شرق و غرب جهـان اسـالم جمـاعتي از مـردم، مفهـوم غيبـت را مخـدوش و بـه                       
، سان انكار يـا اثبـات غيبـت و اعـالم ظهـور مهـدي                بدين. هاي حاضر روي آوردند     مهدي
هـاي    گـروه از  يكـي   . بـود هاي اسالمي     ترين عامل تشنج در خالفت عباسي و دولت         بزرگ
. ها خالفت اسالمي را به ستوه آوردند، قرامطه شـرق بودنـد             اي كه با اين تشنج سال       عمده

كردنـد و مهـدي را صـاحب المغـرب، يعنـي عبيـداهللا مهـدي          ب را انكار مـي    يآنان امام غا  
شد؛ اما بـه      كند كه ابوطاهر قرمطي بارها وارد كوفه و كربال            ميجوزي نقل     ابن .دانستند  مي

، چون مايه اميـد او مهـدي صـاحب مغـرب     نرفت) ع(و امام حسين) ع(زيارت قبر امام علي  
نسل فاطمه و حسيني نـسب، دچـار   از  قرمطيان در خصوص مهدي معلوم در روايات،       4.بود

 آنان از كساني بودنـد كـه بيـشترين          .گمراهي فاحشي شدند كه بعدها به آن اذعان نمودند        
  .ها را با عبيداهللا مهدي ابراز كردند مخالفت

ابن جوزي، از دو مدعي مهدويت در شرق و چهار مدعي در غرب اسـالمي نـام بـرده،                   
نخستين مدعي مهدويت، محمد بن حنفيه و سپس شخصي از بني علي در يمن        : نويسد  مي
ن قائم بود كه در قيروان ظهور كرد و سپس محمـد            در غرب ابتدا عبيداهللا مهدي، اولي     . بود

بن هشام بن عبدالجبار و سپس عبدالعزيز بن اصبغ و سپس محمد بن ادريس الحسيني در                
  5.مالقه بود

هاي مهدويت بود     جهان اسالم در قرن سوم هجري، شاهد بيشترين استفاده از ظرفيت          
از موارد متعدد ادعاي مهـدويت      . نداز نام مهدي معلوم در روايات استضائه كرد       افراد زيادي   

در شرق و غرب، تنها مدعيان غربي از ادعاي مهدويت خـود محـصول سياسـي برداشـت                  
جهـان  . بـرداري را نمودنـد      بهترين بهـره  بودند كه   برغواطه و فاطميان    از جملة آنها    . كردند

نجم، ششم  هاي چهارم، پ    از قرن . هاي بعد نيز تحت تأثير امواج مهدويت بود         اسالم در قرن  
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و هفتم هجري تا چند قرن پس از آن، چندين مهدي ظهور كردند و اوج اين واقعه مربوط                  
  .باشد كه آسمان جهان اسالم مهدي باران بود مي)  هجري11(به قرن هفدهم ميالدي 

. رو شـد    چه مسلم است استفاده از الگوهاي خروج منجي در غرب، با موفقيـت روبـه              آن
هـا، بـا      ج، مرابطين، موحدين، بني حفص، شرفاي سعدي و علـوي         غواطه، فاطميان، خوار  بر

هاي نيرومندي به وجود آوردند؛ اما در شرق، مهدويت به صورت             استفاده از اين الگو، دولت    
البتـه، تأسـيس دولـت    . كردنـد هايي درآمد كه عباسيان به سرعت آنهـا را سـركوب             بحران
عباسـيان،  . الگـوي ظهـور منجـي بـود       مرهون استفاده مناسب و به موقع از         خود،   ،عباسي

هاي مهدويت را با الگوسازي مناسب و بـه طـور گـسترده و مثمـر آغـاز                    استفاده از ظرفيت  
 بعـد بنـي اميـه    ةفالخـال : از جمله رواياتي كه مورد استفاده آنها قرار گرفت اين بود . كردند

آيد، مگر بعـد از      حتي يخرج المهدي؛ يعني بعد از فروپاشي بني اميه خالفتي روي كار نمي            
كارگزاران عباسي، از روايات متعدد ديگر كـه حـاكي از آن بـود         6.اين كه مهدي ظهور كند    

  .بردند  بهره مي نيزكه مهدي از خاندان عباسي است
و ناووسيه و ساير فرق شيعي مشابه كه در شرق، مدعي مهدويت بودند، موفق              كيسانيه  

رو   مهد خود، ايران، با شكـست سـختي روبـه         به كسب قدرت نشدند و تجربه اسماعيليه در         
  .شد

هـاي موجـود در مهـدويت در قالـب الگـويي مبتنـي بـر                  خالصه ايـن كـه از ظرفيـت       
ها و ارهاصات زماني مربوط بـه آخرالزمـان و منجـي قـائم منتظـر دادگـستر در              گويي  پيش

ب فرهنگ مسلمانان، استفاده شد و اين وضعيت، در اواخر قرن اول هجري در شرق و غـر                
هـاي    هاي سياسي و تعداد زيادي از حركت        جهان اسالم جايگاه ويژه و متجانسي نزد قدرت       

  .اصالح طلبانه و ظلم ستيز پيدا كرد
  

  نظري مهدويت و توسعه آن در جهان اسالمتوجيهات 
از لحاظ مباني نظري، بسياري از متفكران در غرب و شرق جهان اسـالم، راه را بـراي                  

اين مباني در   . تنبيان، در زير مجموعه مدعيان مهدويت، باز كردند       ها و م    ظهور آسان مهدي  
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 سوره احزاب  و چند روايت، به وسيله علماء مـذاهب، بـه              41چهارچوب تأويل، از جمله آيه      
  .ويژه متصوفه، ارائه شده است

در عبارات عبيداهللا مهدي در توجيه مباني نظـري مهـدويت، مطالـب در خـور                از جمله   
او در ميان جمعي از علماء قيروان با ابي عثمان سعيد بن الحداد دربـارة               . دتوجهي وجود دار  

مناظره كرد و خاتم النبيـين را غيـر از رسـول اهللا             ) و لكن رسول اهللا و خاتم النبيين      (... آية  
خاتم انبياء الهي اسـت، امـا خـاتم رسـوالن الهـي             ) ص(دانست؛ در بيان او حضرت محمد       

واو بعد از رسول اهللا، عاطفه نيـست، بلكـه بـه            حرف  كه  بود  ين  مبناي استدالل او ا    .نيست
امام ابي عثمان سعيد ابن الحداد، با رد ديـدگاه عبيـداهللا، ايـن طـور                . باشد  معناي ابتداء مي  

...) هواالول و آالخر و الظاهر و     (اين واو، از جمله واوهاي عطف، مانند واو در آيه            :پاسخ داد 
  7.باشد و واو ابتداء نيست مي

، )ص(دهد كه خاتم النبيين بودن حـضرت محمـد             سوره احزاب نشان مي    41ظاهر آيه   
 اما در استدالل افرادي كه با ادعاي مهـدويت در پـي             8مستلزم ختم سلسله رسوالن است؛    

گونه رابطه استلزامي بين خاتم انبياء        آماده سازي بستر مناسب براي اهداف خود بودند، هيچ        
 افراد ديگري نيز در غرب و شرق به چنين تـأويلي از آيـه مزبـور                 .و خاتم رسل وجود ندارد    

  .اند كه تعداد آنها كم نيست دست زده
گذار اين نظريـه در       غزالي پايه . است» امامت باطني «ترين مبناي نظري مهدويت،       مهم

نقطه ثقل تصوف غزالي اين بـود        .آن در غرب صورت گرفت    نهايي  شرق است؛ اما تكامل     
انگيـزه غزالـي از ايـن نظريـه، مقابلـه و طـرد              . ز اقطاب راه تصوف است    كه مهدي يكي ا   

او قــول اماميــه كــه مهــدي از اوالد امــام حــسن . انديــشه امامــت منــصوص شــيعي بــود
. باطل دانست و معتقد شد مهدي در خراسان مرده و مدفون شده اسـت              ،است) ع(عسكري

وي خـود را دربـاب مهـدويت در          بعد از انكار مهدي معلوم در روايات شيعه و سني، الگ           يو
در الگوي غزالي، هر شخص صالح بـدون توجـه بـه            . چهارچوب طريقت و تصوف ارائه داد     

او با استناد به ديـدگاه عالءالدولـه سـمناني، يكـي از بزرگـان               . تواند مهدي باشد    نسب، مي 
دولـه  و قد صرح القطب الرباني الـشيخ عـالء ال         «: تصوف، نظريه خود را اين طور ارائه نمود       
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سمناني ان المهدي صار من االبدال و غاب عن اعين الرجال ثم صار قطبا و مات في تلك                  
  9.»الحال و تولي القطبيه بعده من ارباب الكمال

غزالي تنها شخصيت نادر جهان اسالم بود كه بر مبناي الگوي مزبور، يك مهدي براي               
رب، بـراي از كـار   ارائـه دو مهـدي در شـرق و غـ    . شرق و يك مهدي براي غرب سـاخت    

عـصاره   .هـاي مهـدويت در جهـان اسـالم بـود            انداختن توان شيعه در استفاده از ظرفيـت       
سياست شرقي غزالي، اعـالم مهـدويت المـستظهربااهللا، خليفـه عباسـي، بـود كـه مبـاني                   
مهدويت او را با طرد مباني نظريه غيبت شيعه امامي مطرح كرد و عصاره سياسـت غربـي                  

 بربر بود تا وي بتواند در بين بربرهاي هم جنس و فرهنـگ خـود، بـه                  او، تربيت يك طلبة   
محور اساسي سياست غربي او، تعيين مهدي معلوم بـراي غـرب            . عنوان مهدي ظهور كند   

ن تـومرت را    ب و در جلسات درس خود ا      نموداو به ضرورت اين مطلب تصريح       . اسالمي بود 
ر به عنوان مهـدي در مغـرب تأكيـد          ناميد و بر ضرورت ظهور يك برب      » اميد آينده مغرب  «

عربي شـكل   دو قرن بعد، ابن . متصوفه، الگوي غزالي را در غرب اسالمي رواج دادند         10.كرد
عربي در توجيه مباني نظريه مهدويت، نوعي واليـت           ابن. متقن و مبسوطي از آن ارائه كرد      

 كـه   اين ولي قائم ممكن است شخصي از عـرب باشـد؛ چنـان            . را براي مهدي فرض كرد    
ديـده اسـت و امكـان دارد كـه           ه 595كند كه اين ولي عرب را در سال            ادعا مي   عربي  ابن
در همين زمان، نظريه مهدويت نوعيـه غزالـي در شـرق             11.عربي، خود همان ولي باشد      ابن

كند كه در هر زمان ممكن است يـك ولـي             او تصريح مي  .  مطرح شد  مثنوينيز در عبارات    
ر ديدگاه مولوي، مهدي قطب و كامل است ونياز به شـرط نـسب              د. قائم وجود داشته باشد   

باشد؛ بدين شكل در غرب و شرق جهـان اسـالم،   ) ع(ندارد كه از نسل عمر يا از نسل علي        
سبعين، نظريـه مـشابهي در خـصوص مهـدويت ارائـه              عربي و ابن    افرادي چون غزالي، ابن   

  12. شدنمودند كه موجب انكار مهدي معلوم در روايات شيعه و سني
موفقيت نظريه امامت و مهدويت نوعيه در غرب، با شكست نظريـه امامـت منـصوص                

هاي نظريه امامت منـصوص در        شيعي و خارج شدن انديشه مهدويت از انحصار چهارچوب        
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نظريه مهدويت و امامت نوعي، جانـشين مناسـبي بـراي شـعار شـرقي               . زمان شد   شرق هم 
  .بارها از آن استفاده كردندبود كه قدرت طلبان » الرضا من آل محمد«
  

  هاي موعودگرايي در غرب اسالمي زمينه
: وجو كـرد    هاي آغازين انديشه مهدويت در غرب را بايد در دو منشأ اساسي جست              زمينه

يكي در تبليغات مسيحي كه از چند قرن پيش از آغـاز فتوحـات مـسلمانان در مغـرب، بـه            
ها صورت گرفته بود؛ و ديگري در احاديـث         وسيلة دولت مسيحي روم و مبلغان وابسته به آن        

و روايات مالحم و فتن پيامبر، ائمه شـيعه و صـحابه كـه دربـارة مهـدي و آخرالزمـان در                      
صحابه و بسياري از تـابعين كـه جـزو نخـستين فاتحـان مغـرب بودنـد،                  . مغرب، آمده بود  

ابتـدا وارد   در غـرب، اسـالم      . اي از اين مطالب را در سراسر منطقه منتشر كردنـد            مجموعه
ها قبـل در آن جـا         هاي ظهور مسيح را از سال       افريقيه شد كه تبليغات مسيحي، بذر بشارت      

ها را مالك آن جا ديدند و بارها با           وقتي اسالم وارد اين مناطق شد مسيحي      «. پاشيده بودند 
آنها جنگيدند و سرانجام دويست سال بعد از وفات پيامبر، اسالم در مغرب كامال جـايگزين                

  و كردندمي بزرگاني از علماي دين مسيح و يهود در اين سرزمين زندگي             13.»سيحيت شد م
اي   آوازه بشارت ظهور مسيح موعود در فرهنگ عامه رسـوخ كـرده و بـه صـورت اسـطوره                  

، در ميـان    )م354ــ    430(اسقف شهر هيپو و قديس آفريقايي، اگوستين        . پايدار درآمده بود  
به صلح، آرامش، ملكوت آسـماني و       را  خدا را ارائه داد و آنها       بربرهاي افريقيه، انديشه شهر     

  .ظهور منجي بشارت داد
كـشور  . در شمال آفريقا بـه دنيـا آمـد        ) بالد جريد  (∗م در نميدي  354اگوستين در سال    

او عـدالت موعـود شـهر خـدا را در برابـر سـتم               . ها قرار گرفت    بربري او مورد تهاجم ژرمن    
افكــار او اقتباســي از . در قالــب موعــودگرايي مطــرح كــردمتجــاوزان بــه حــريم بربرهــا، 

ماني به دو اصل خير و شر معتقـد بـود؛           . كه ايرانيان به مغرب آوردند    بود  هاي ماني     انديشه

                                                 
∗  Nomidie. 
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 خالف ماني، به غلبه خير بر شر كه اساساً عـدمي اسـت، در زمـان موعـود                   راما اگوستين ب  
خاطره، دقت و انتظـار، ارائـه       : مفهومبراساس سه   » زمان«تصويري كه او از     . اعتقاد داشت 

  .داد، دربارة موعودگرايي در خور توجه است
دارد و بخـشي از آگـاهي دينـي         نيـز   هاي عميقي در فرهنگ يهـود         موعودگرايي ريشه 

 و موسي بن ميمون آن را از        14انتظار مسيحا ماهيتاً از اصول ثابت دين يهود است        . آنهاست
گويي دربارة ظهور آخرين پيـامبر، اسـتقرار          ها پيش   هعهد عتيق، د  . اصول دين شمرده است   

  15.دارد) گويي اشعيا از جمله پيش(خدا در صهيون و برقراري صلح جهاني 
 يـان  با توجه به اين مطلب، بارها علماي مسلمان در غرب اسالمي سعي كردند تا يهود              

ر آغاز سال   گويي كرد كه يهوديان مغرب د       را به اسالم دعوت كنند، يك فقيه قرطبي پيش        
ابـراهيم بـن ابوالعافيـه، از اهـالي طليطلـه             .آينده هجري به پيامبر اسـالم ايمـان بياورنـد         

. م اعـالم كـرد    1290در  خود را صاحب معجزه دانست و ظهور خود را          نيز  ) م1240ـ1291(
 دو  16.رو شد به سيسيل گريخـت       وي پس از آن كه با مخالفت رسمي يهوديان اسپانيا روبه          

در اثلون در ايالت سيگويا و شهر اويال، با ادعاي ظهـور، مـردم زيـادي را در                  يهودي ديگر   
ادعا كـرد مـسيح موعـود       ) قشتاله( موسي بوتاول در كاستيل      17.اطراف خويش جمع كردند   

 در احاديـث    18.است و انبوهي از مردم، حتي بزرگان و فالسفه يهـود بـه او ايمـان آوردنـد                 
ره شده و از مهدي همراه با عصاي موسـي و اخـراج             اسالمي نيز به موعودگرايي يهود  اشا      

علـت  . آورنـد   تابوت سكينه سخن به ميان آمده است كه به واسـطة آن يهـود اسـالم مـي                 
گذاري او به مهدي اين است كه او يهود را به اسفار يهود كه در كوهي در شام، مدفون                     نام

  .آورند كند و آنها به اين سبب، به او ايمان مي است، هدايت مي
  

  مسيح يا مهدي
ايـن  . غرب اسالمي محل تالقي اسالم، مسيحيت، يهود در مسئلة منجي موعـود بـود             

جـا    نقطة اشتراك، به ويژه با دين مسيح، اهميت بسزايي در حوادث سياسي و اعتقـادي آن               
كه آيا مسيح، مهدي موعود است و يا اين كه مهدي موعود از بـين           در خصوص اين  . داشت
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  .هاي متفاوتي ارائه شده است كند، ديدگاه مسلمانان ظهور مي
. رو شدند    مهدويت مسيح از سوي مسيحيان روبه      ي ادعا فاطميان و بعدها پيروان آنها با     

هـاي    مباحثـه . نيز با احاديث مهدويت مسيح، مهدويت آنهـا را انكـار كردنـد            اندلس  امويان  
 با مـسيحيان، صـورت      جوار  كالمي زيادي از سوي فاطميان و وابستگان آنها در مناطق هم          

سـبط بـن   . انـد   ظهور مسيح را انكـار كـرده       رساله قسطنطنيه گرفته است؛ از جمله، آنها در       
قبـول مهـدويت    : نويـسد   الجوزي نيز در جوار مسيحيان، مهدويت مسيح را انكار كرده، مي          

  19.منافات دارد» النبي بعدي«مسيح با مفهوم 
ه جف نظر از اعتبار سند، حاكي از تو       ، صر »المهدي هو عيسي بن مريم    «رواياتي، چون   

ايـن انديـشه در     . به انديشه مهدويت عيسي و نقش آن در حوادث سياسي مسلمانان اسـت            
هاي مختلف براي مقابله با ادعاي مهـدويت          هايي از تاريخ مغرب، مورد استفاده قدرت        برهه
» ي بن مريم  المهدي هو عيس  «امويان، زماني به صاحبان شعار      . هاي رقيب بوده است     گروه

انگيزة ديگر استفاده ازاين گونه احاديث،      . براي مقابله با ادعاي مهدويت شيعه مشهور شدند       
  .جوار بوده است هاي مسيحي هم رعايت جانب مصلحت در رابطه با قدرت

، )المهدي االعيـسي بـن مـريم      (موحدين نيز مأمون موحدي با حديث       ] دورة[در اواخر   
مواضع خليفه موحدين متأثر از تبليغات و فـشار نظـامي           . نمودمهدويت ابن تومرت را انكار      
مرز با مسيحيان در آندلس و مغرب، مهدويت          هاي هم   شد دولت   مسيحيان بود كه باعث مي    

  .مسيح را قبول كنند
در ايـن   را  بندي نهايي     كرد، جمع   ابن عربي اندلسي كه در نزديكي مسيحيان زندگي مي        

دانـست و معتقـد شـد كـه         ) ص(دي را از نسل محمـد       او، مسيح و مه   . خصوص انجام داد  
اسـت و بالـضروره در آخرالزمـان نـزول و سـنت             ) ص(عيسي بـن مـريم از امـت محمـد           

الـدين بـا    محـي . كنـد  شكند و خوك را حـرام مـي   كند، صليب را مي     را اجرا مي  ) ص(محمد
ع  در برابر موعـودگرايي مـسيحيان موضـ        20تصريح به شكست صليب كه منشأ روايي دارد،       

او ختم واليت را ميراث مشترك مهدي       . گرفته و آن را به شكل اسالمي تأويل كرده است         



 
 
 
  
 

  
  
  

  مهدويت در غرب اسالمي

 
136

  21.داند موعود از نسل هاشم و مسيح موعود مي
  

  امام حاضر يا امام غايب
خالفت و امامت، دو الگوي حركت سياسـي و شـيوه كـسب قـدرت و ابـزار صـالح در         

هـاي اسـالمي بـه     يروان مذاهب و فرقـه  پ،از صدر اسالم به بعد. جوامع اسالمي بوده است  
ـ هاي رقيب در دو شكل امامت و خالفت براي كسب قدرت              صورت گروه  ديگـر بـه    ا يـك ب

خـوارج، شـيعه، امويـان، وابـستگان        . نزاع برخاستند و مغرب معركة بزرگ اين نزاع گرديـد         
ه، آمدنـد و همـوار     هاي اين نبرد بزرگ به شـمار مـي          خالفت عباسي و نيروهاي بربر، طرف     

  .انگيخت هاي رقيب سني را بر مي ادعاي مهدويت فرق شيعه، عكس العمل گروه
هاي اصلي ادعاي مهدويت در شرق، برخورد ايـذايي، مقاومـت و مخالفـت در                 از انگيزه 

برابر انديشه امامت منصوص شـيعه امـامي بـود كـه مهـدي معلـوم در روايـات را غايـب                      
نزله مردود شمردن ادعاهاي مهدويت از سوي       اعالم غيبت كبراي مهدي، به م     . دانستند  مي

غيبت كبري تا حدودي جريان ادعاي مهدويت را دچـار          . ساير فرق شيعي و غير شيعي بود      
  .ركود كرد؛ اما اين جريان هم چنان با آهنگي ناموزون در شرق و غرب طنين انداز بود
هـاي    هانديشه مهدويت در مغرب به صـورت برآينـد ديـدگاه كالمـي و اعتقـادي گـرو                 

خوارج صفري شـكل  . مختلف در مورد خالفت و چگونگي امامت، اشكال مختلفي پيدا كرد      
خوارج بني مـدرار    . بود، انكار كردند  ) قريش(كه منحصر به خاندان خاصي      را  سنتي خالفت   

خـوارج اباضـي رسـتمي ضـمن پـذيرش          . در سجلماسه، بر اين مبنا  اعالم خالفت كردنـد         
 خاصي ـ بدون اين كه عصمت را معتبر بدانند ـ ائمه حاضـر    الگوي امامت، براساس شرايط

اغلبيان و مرابطان از دشـمنان سرسـخت انديـشة          . را عامل اصالح جامعه اسالمي دانستند     
فاطميان، ادريسيان، بني حمـود     . امامت، خالفت را ابزار اصالح وكسب قدرت قلمداد كردند        
هدويت ائمه حاضـر، قـدرت را از        و موحدين، ضمن تأكيد بر اصل عصمت امام و پذيرش م          

  .آن امام مهدي حاضر دانستند
هاي اموي، خوارج، اغلبي و مرابطي، به طور ابزاري و موقت از انديـشه مهـدويت                  دولت
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هـاي اغلبـي و مرابطـي،         دولت. گونه اعتقادي به آن نداشتند      بهره جستند؛ در حالي كه هيچ     
در حقيقت، ابزار مهـدويت،     . يب بودند زير مجموعه خالفت عباسي و منكر امامت و امام غا         

هاي شيعي، اسـتراتژي ثابـت دولـت عباسـي و             همواره عقيده و ايدئولوژي ثابت همة فرقه      
هـاي    هاي وابسته به آن، و تاكتيك موقـت دولـت امـوي، خـوارج و برخـي از گـروه                     دولت

  .شورشي مغرب بوده است
درباب امامت ارائه دادند كه     اي    هاي معتزله، نظريه    رستميان مغرب در چهارچوب ديدگاه    

خـوارج اباضـي   . رغم انكار امام غايب، شباهت بسياري به نظرية امامت شـيعي داشـت             علي
هـا بـه      رسـتمي . رستمي خالفت را غير شرعي و امامت را تنها راه اصالح جامعـه دانـستند              

  اللاسـتد .  غايب را نيز طـرد كردنـد       مهمان اندازه كه خالفت را مردود شمردند، امامت اما        
عادل و حاضر در ميان مردم نياز دارد و اماماني       فاضل،  آنها اين بود كه جامعه به امام عالم،         

شـوند بايـد    كه از بين افراد صالح موجود در جامعه از سوي شورا و به طور آزاد انتخاب مـي            
هـاي     يك خارجي به نام ابوحاتم الملزوزي، در حدود سـال          22.هدايت امت را برعهده گيرند    

لشكر عرب يزيد بن حاتم ايـن  . ، همة نيروهاي بربر را به دور خود جمع كرد ه155تا   145
گروه را به شدت سركوب كرد؛ از اين رو آنها به عبدالرحمن بن رستم اباضي پنـاه بردنـد و                    

رهبران اين دولـت كـه      . به كمك او، اولين دولت بربري را در مغرب االوسط تشكيل دادند           
اند، با طرح نوعي نظرية معتدل در باب امامـت شـيعي،              عي آشنا بوده  هاي شي   گويا با انديشه  

ايـن ائمـه از الگوهـاي خـروج منجـي و            . دانـستند   اصالح را وظيفة ائمة حاضر شيعي مـي       
 بـر   ةظلم طاقـت فرسـاي عـرب در دوره وال         . ي براي كسب قدرت استفاده كردند     يگو  پيش

در .  الگوي خروج امام مصلح دادگر بود      مردم افريقيه، زمينة مناسبي براي استفاده مناسب از       
دادند و بربرها     هاي خونين خود با بربرها ادامه مي        اين زمان سپاهيان عرب، به سلسله جنگ      

سـابقه،    اين ظلم عظيم و هجوم بي     . خاطرات تلخي از قتل عام خود به دست اعراب داشتند         
داشـت و در همـه جـا        عدالت خواهي ائمه شيعي معتزلي و ائمه اباضي مذهب را به دنبـال              

شايع شد كه در مغرب امامي ظهور كرده كه عدل او فراگير شده است و بـه زودي عـدالت          
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 سرانجام اباضـيه طـرح خاصـي در خـصوص امامـت، در       23.وي به مشرق هم خواهد رسيد     
چهارچوب غيبت و ظهور كه عامل تشنج در مشرق شده بود، انديـشيدند؛ بـر ايـن اسـاس،        

امامت ظهور، امامت دفاع، امامت الـشراء و امامـت كتمـان، قائـل              : متآنها به چهار نوع اما    
  24.شدند

هاي شيعي هم كه در مغرب به قدرت رسيدند بر غير شرعي بودن خالفت اصـرار                  فرقه
آنها عالوه بر شرايط علم، فضل و عدالت كه اباضيه براي امـام حاضـر برشـمرده                 . ورزيدند

 نوع خاصـي از علـم را دربـارة امـام مطـرح              بودند، شرط عصمت را هم ضروري دانستند و       
  .كردند و وصيت را هم الزم االتباع شمردند

  
  مهدويت؛ تعامل چهار رقيب در غرب اسالمي

با توجه به آن چه آمد، انديشه مهدويت در مغرب، حاصل برخورد و تعامل ميـان چهـار                  
  :انديشه و جريان بوده است

  ؛موعود، به ويژه مسيحهاي اهل كتاب دربارة ظهور منجي  انديشه. 1
ها، فقط انديشه امامت      از بين اين فرقه    ؛انديشه فرق مختلف شيعي راجع به مهدويت      . 2

هاي شيعي بـه مغـرب راه         اسماعيلي در غرب، جايگاه مناسبي به دست آورد و ساير انديشه          
عمر بن حفصون در شمال آندلس دعـوت        . جا موفقيتي بدست نياوردند   پيدا نكردند يا در آن    
او بـه   . كرد  هاي فرهنگي ادعاي مهدويت آنان را آماده مي         و زمينه  25.داد  علويان را رواج مي   

برخي بازگشت او را به آندلس بـه يـك          . نام قاسم بن ابراهيم، صاحب البصره، خطبه خواند       
او . وي با شنيدن صدايي در تاهرت، سريعاً به كشور خود بازگشت          . دهند  گويي ربط مي    پيش

كرد بـه    روزي پير مردي كه از مقابل مغازه خياط عبور مي         . د يك خياط بود   در تاهرت شاگر  
تو صاحب بني اميه هستي و بـه زودي بـر آنهـا غلبـه خـواهي كـرد و                    : ابن حفصون گفت  

  26.پادشاهي عظيمي به دست خواهي آورد
گزاران اموي با تحريف احاديث مهـدي و برخـي مالحـم بـراي                جرياني كه سياست  . 3

بنـا بـه    . بودتحريف روايات مربوط به مهدي ويژگي امويان        . وجود آوردند كسب قدرت، به    
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هـاي    كـه از ويژگـي    را  » برپايي عدالت «روايتي از عمر، او مهدي را از نسل خود دانسته و            
اگـر  «روايتي، مانند اين كـه      . گويي كرده است    مهدي است، دربارة عمر بن عبدالعزيز پيش      

دهـد كـه      ، نشان مي  » همان عمر بن عبدالعزيز است     مهدي در ميان امت وجود داشته باشد      
رغم انكار اصل مهدويت و مقابله با آن، در مواقـع الزم از آن اسـتفاده ابـزاري                    امويان علي 

فرضـي، از     ابـن . امويان غرب همين سياست امويـان شـرق را نيـز دنبـال كردنـد              . اند  كرده
المهـدي  «اي مهدويت روايت    ،  با هدف قدح فاطميان در ادع        اندلس وابستگان دربار اموي  

در قيروان، قرائـت كـرد و       ) ه385: د(را از قول ابن ازرق حصني اموي        » االعيسي بن مريم  
از مبـاني اصـلي مواضـع امويـان در     . چون برخالف باور فاطميان بود، او را زنـداني كردنـد         

گـامي بـا    مهدويت، مخالفت با ادعاي مهدويت علويان و فاطميان بود كـه بـه نـوعي هـم                
از جمله مدعيان مهدويت در بين امويان، احمدبن معاويـه          . شد  مواضع مسيحيان قلمداد مي   
 مرز بين اسـالم و مـسيحيت در         ،اعلي در الجوف در ثغر    ه 288بن هشام اموي بود كه در       
  .آندلس، خود را مهدي ناميد

هاي گسترده داشت و نيز شورشياني كه در گوشـه            جريان خوارج كه در مغرب ريشه     . 4
: هاي مهـم عبـارت اسـت از         برخي از اين شورش   . داشتند   كنار مغرب سر به طغيان بر مي       و

  .شورش ابي منصور طنبذي، ابي مزدكيده و صاحب الحمار
  

  امويان غرب، بني حمود و مهدويت
اعـالم  فروپاشي قدرت اموي در آندلس خأل قدرتي پديد آورد كه زمينه مناسـبي بـراي    

مهـدويت و بـا     اسـتفاده از    بني حمـود بـا      . ود فراهم ساخت  مهدويت خانواده علوي بني حم    
در همين زمان محمد بن هشام بن عبدالجبار اموي نيز          . كمك بربرها مدعي خالفت شدند    

هـاي مـردم از ظلـم         او پس از دريافـت شـكايت      . از الگوي خروج مهدي استفاده كرده بود      
ها شـايعه كننـد        از ستم عامري   روزافزون عامريان، دستور داد تا در بين مردم به ستوه آمده          

بـر ايـن مبنـا، محمـد بـن هـشام بـن              . كند  كه او با ظهور خود دنيا را پر از عدل و داد مي            
كند كه هشام اموي      ابن عذاري تصريح مي   . عبدالجبار، خليفه اموي، خود را مهدي لقب داد       
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ايـن خليفـه    ته  الب. ها استفاده كرده است     گويي  هاي مربوط به پيش     از رموز مالحم در نوشته    
مفلوك اموي، علي رغم استفاده از لقب مهدي، موفق نشد عنان قدرت را به كف آورد و با                  

و اوباش شـهر قرطبـه از او        الناس  رو شد و تنها عوام        مخالفت سرسخت خاندان اموي روبه    
هـايي كـه داده بـود، در ظـاهر عملـي               وعده ،با استفاده از همين مردم    وي   .استقبال كردند 

هـا را آتـش بزننـد و          هـاي آن    نتقام مردم را از عامريان گرفت و دستور داد تا خانه          ساخت؛ ا 
كـرد،   رغم كمكي كه از الفونس، شاه مسيحي، دريافت مي   مهدي سرانجام علي  . غارت كنند 

ابن عـذاري بـا اشـاره بـه بـي اصـالتي              .به دست مستعين اموي كشته شد      ه 428در سال   
انجام ] ديگري[ كار هشام اموي را تا كنون هيچ اموي          :گويد  ادعاي مهدويت اين اموي، مي    

او نيز با اشاره به بـي كفـايتي         . نداده بود و اين از مناكير محمد بن هشام بن عبدالجبار بود           
محمد بن هـشام از لقـب       : گويد  محمد بن هشام و ناتواني او در استفاده از لقب مهدي، مي           

» المنقش«سري و بي ارادگي،       كفايتي، سبك   ياما مردم او را به دليل ب      : مهدي استفاده كرد  
اميه هم اطراف او را خالي كردند و وي مجبور شـد سـپاه خـود را از ميـان                      بني. خواندند  مي

  .عوام الناس برگزيند
خود را هاشمي، علوي و مستحق عنوان مهدي دانسته، ادعاي محمد بن            نيز  بني حمود   

چهارتن از رؤساي بربـر بـا محمـد بـن            ه 439در سال   . هشام بن عبدالجبار را انكار كردند     
قاسم بن حمود حسني بيعت كردند و او را در جزيره خضراء به مقام خالفت رسـاندند و بـه              

اين بيعت مورد استقبال اميـران آنـدلس واقـع شـد و جمعـي از آنهـا                  . او لقب مهدي دادند   
. موافقـت كردنـد  معتضد بن عباد بن محمد، صاحب اشبيليه و امير بطليوس، با ايـن بيعـت       

به دنبـال ايـن      .سان گروهي از اميران آندلس به خالفت مهدي حمودي گردن نهادند            بدين
اي  و فتنـه درگرفـت  واقعه، رقابتي شگفت بر سر خالفت بين بربرها و علويان و بنـي اميـه      

اين نزاع به بحراني در     . شود  ياد مي » ة البربري ةلفتنا«كه از آن به     برپا شد   بزرگ در آندلس    
مورخان از اين قـدرت طلبـي       . اعتبار شد   عرصه قدرت خالفت تبديل و خالفت اسالمي بي       

به گفته آنها كار به جايي رسيد كه در فاصله كمتـر از سـي            . اند  به عنوان فضيحت ياد كرده    
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  .فرسخ، چهار نفر ادعاي خالفت كردند
  

  هاي شيعي در غرب مهدويت گروه
. دالت خواهانـه را در افريقيـه فـراهم سـاخت          هاي عـ    ظلم فراگير اغلبيان، زمينة جنبش    

چنـد  . هاي شيعيان در شرق و غرب ريشه داشت         ها و فعاليت    نقطه آغاز مهدويت، در انديشه    
و شكست قدرت سياسي و دولتي اهل بيت در شـرق،  ) ع(سال بعد از خالفت حضرت علي       

ضور حلواني و   ح. هايي در مغرب انجام داد      صنعاني براي دعوت به محبت اهل بيت، فعاليت       
ابن عذاري،  . هاي مهدويت شيعي را آماده ساخت        زمينه ،سفياني در نيمة قرن دوم در مغرب      

ابوعبداهللا شيعي و بـرادرش،     . هاي او را به مرحله شخم زدن زمين تشبيه كرده است            فعاليت
عبيداهللا مهدي ميوه   . ابوالعباس، در مرحله نهايي و استحصال از مهدويت وارد مغرب شدند          

. ذري بود كه دو قرن پيش در مغرب مراحل تكامل خود را به صورت نهفته طي كرده بود                 ب
عبيداهللا مهدي كار خود را در مغرب، براساس اين روايت از پيـامبر كـه خورشـيد از مغـرب      

   27 . آغاز كرد،)علي رأس ثالثمايه تطلع الشمس من مغربها(كند  طلوع مي
ا و كساني كه به مذهب عـراق بودنـد، در دوره            بسياري از فقهاي شيعه و وابستگان آنه      

اي از فقهاء قيروان از عبيـداهللا شـيعي اسـتقبال     عده. اغلبي، به شدت مورد آزار قرار گرفتند     
اين اقبال و ادبـار در بـين        . كردند و به مدح او زبان گشودند و گروهي نيز او را انكار كردند             

اهللا سروده شـد كـه از آمـادگي اذهـان            اشعاري در مدح عبيد    ؛مردم نيز به همين شكل بود     
چنـين  هم 28؛كرد  براي ظهور مهدي و غلبة افكار موعودگرايي بر فرهنگ عامه حكايت مي           

اشعاري در ذم عبيداهللا مهدي سروده شد و برخـي از فقهـاي مغـرب او را بـه كفـر مـتهم                       
ـ           29.كردند ه دامـن   براساس مفهوم اين اشعار، راه خالص شدن از ظلم اغلبيان، پناه بـردن ب

بر اين مبنا، آنها منكـر مهـدويت شـدند و تحمـل ظلـم را                . مهدويت عبيداهللا شيعي نيست   
تر از تحمل كفر و حماقت پذيرش ادعاي مهدويت عبيداهللا شيعي دانستند؛ فردي كه                آسان
  .گويي از چهره و رفتارش هويدا بود هاي دروغ نشانه

شـد؛ ابـراهيم بـن        يعه اعمال مـي   هم زمان با دوره اغلبي در قيروان ظلم بسياري بر ش          
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محمد الضبي، معروف به ابن برذون، و ابوبكر بن هذيل، دو فقيه شيعه كه مردم را بر ضـد                   
ظلـم و سـتم   . كردنـد، مـصلوب شـدند    عثمان و ابوبكر تحريك و محبت علي را ترويج مي     

هـا در     ايـن شـورش   . اغلبي چنان فراگير شد كه چندين شورش مردمي را به دنبال داشـت            
 بـا شـعار رفـع       217منصور طنبذي در سـال      . گرفت  هارچوب الگوهاي خروج، صورت مي    چ

هايي با نشان كلمـة عـدل    او سكه.  اهللا قيام كردةظلم اغلبيان و برپايي عدالت، بر ضد زياد       
ورود عبيداهللا مهدي به افريقيه در ميان تالطـم ظلـم سـتيزي ناشـي از ايـن                   .ضرب نمود 

مردم تـونس، جزيـره     . ل انفجار بزرگ از ظلم دولت اغلبي بود       افريقيه در حا  . ها بود   شورش
ادريس و باجه، بر ضد ابراهيم بن احمد اغلبي شوريده بودند و فقط نواحي ساحلي و شـرق                  

گيـري از     با فراهم شدن زمينـة مناسـب بـراي بهـره           .تا طرابلس در دست دولت اغلبي بود      
نيروي مهدويت، انبوهي از فقهاي شيعه و سني از عبيداهللا شيعي با عنوان موعـود منجـي                 

  .استقبال كردند
 و ةهـاي وال  هـاي معـارض، در دوره      محققان، استقبال مردم قيروان را از همـه جنـبش         

طنبذي و عبيـداهللا  . دانند خ اين ديار مياي اساسي در تاري    هاي حاكم بر قيروان، پديده      دولت
 مورد استقبال مردم قيروان      و مهدي با شعار عدالت و مبارزه با ظلم اغلبي وارد ميدان شدند           

عبيداهللا موفق شد به طور كامـل و مناسـب از وضـعيت مزبـور بـراي اعـالم                   . قرار گرفتند 
يان او در حالي بـود كـه        گير عبيداهللا مهدي و داع      موفقيت چشم  .مهدويت خود استفاده كند   

چنان چه در شعر ابن عذار تـصريح شـده   . برخي از قشرهاي مردم، مهدويت او را نپذيرفتند    
پذيريم و براي رهايي از آن به كفر          ظلم و ستم را مي    : گفتند  است كه اين گروه از مردم مي      

اغلبـي،  بريم، چاره نجات از ظلـم دولـت      و حماقت، يعني مهدويت عبيداهللا مهدي پناه نمي       
كـش    ها، ابوعبداهللا شيعي، داعي زحمت      به دنبال اين زمزمه   . تمسك به اين مهدويت نيست    

اي بـا حـضور كتامـه در شـهر تـنس،       كفايتي وي پي برد و در جلسه عبيداهللا مهدي، به بي   
اعالم كرد كه انتخاب عبيداهللا به عنوان مهدي اشتباه بوده و او فاقد صفات مهدي معلـوم                 

المهـدي  « و هيچ كدام از عاليم جسماني، مانند مهر پشت كتف و نوشـته               در روايات است  
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چنين، رفتار قبيحي كه از او مشاهده شـده اسـت           هم. شود  ، بر بدن او ديده نمي     »رسول اهللا 
  .با شأن مهدي معلوم در روايات سازگار نيست

ت را  در سجلماسه اعالم خالفت كردند و قدر      نيز  در اين زمان، خوارج صفريه      ين  نچهم
 اولـين   30.مدرار الصفري باهللا به نام شـاكريه سـكه زد         بنميمون  بنبه دست گرفتند و اسول    

  .فعاليت سياسي عبيداهللا شيعي، حذف خوارج بني مدرار بود
  

  مهدي اكبر
هـاي    يكـي از ايـن گـروه      . غير از امويان و شيعه نيز از مهدويت سود جستند         هايي  گروه

      از سـال  . بودنـد غـرب ظـاهر شـدند، خـوارج بـر غواطـه          در م  ةمهم كـه از اواخـر دوره وال       
در ) الحقيـر (م خيزش عظيمي از بربرها در مغرب، به رهبـري ميـسره الفقيـر               740ـ  ه122

رين محصول اين مبارزات بربر،    مهمتآغاز شد،   ،  ةچهارچوب مبارزه با ظلم عرب در دوره وال       
از . اي از اشراف عرب منجر شـد        دهعبه قتل   كه  بود   ةدر اواخر دوران وال   »  االشرف ةغزو«

آنان بعد از   . شعارهاي آنها برابري مسلمانان در كسب خالفت بود، لذا با ميسره بيعت كردند            
 و هـا حركت فرهنگـي بربر   . قتل ميسره با طريف و پس از او با فرزندش صالح بيعت كردند            

شي مردمـي و    حركت بر غواطـه، جنبـ      .استفاده آنها از ظرفيت مهدويت با صالح شروع شد        
آنها در اين راه از جريان مهـدويت بيـشترين          .  بربر بود  قوميهاي    نژادي براي تحقق آرمان   

حضور جماعت زيادي از قبايل شورشي و معترض بربر در اطراف صـالح كـه               . سود را بردند  
ترين گام    اند، بزرگ   برخي از مورخان او را منسوب به حصن برباطه از شذونه آندلس دانسته            

اين قبايل به دليل پيروي از صالح، بربـاطي ناميـده           . غواطي بود رگيري قبايل ب     شكل در راه 
  31.شدند و عرب با تغييراتي آنان را برغواطه خواند

 آورد و خود را صالح المؤمنين و موعود قرآني دانـست و اعـالم               يصالح، شريعت جديد  
ايـن رهبـر   نـام  . كنـد  كرد مهدي آخرالزمان است و در هنگام جنگ بـا دجـال خـروج مـي       

او از . باشـد  مي» رابا«و به زبان بربري،     » اوربا«و در سرياني،    » صالح« در عربي،    برغواطي  
هاي ديگر، خـود را مهـدي         هاي مهدي استفاده كرد و با ترجمه نام خود به زبان            روايات نام 

صالح براي ايجاد اتحاد سياسي در بين مردمـي كـه در خـصوص               .معلوم در روايات دانست   
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شـناختند، خـود را مهـدي         عود اعتقاد مشتركي داشتند و هر كدام مهدي را به نامي مـي            مو
در حقيقت، تحرك برغواطه از دهه پايـاني        . ناميد» مهدي اكبر «منتظر پيروان هر سه دين      

، به منزلة مقابله با تجـاوز و ظلـم روزافـزون            )مقارن با فتوح مسلمانان در مغرب     (قرن اول   
خواهي درآمد و به برخورد وسيع نظامي با مهاجمـان            ريان عدالت عرب بود كه به صورت ج     

اي كه برغواطه از مغرب اقصي آغـاز كردنـد، بـه افريقيـه                موج كوبنده . در مغرب منجر شد   
بربـر بـرانس بـا      . سراسر مغرب را فرا گرفت    بربر  جنبش نژادي   . كشيده شد ) مغرب االدني (

. سـره از مغـرب برافتـد    سلطه عرب يكعبدالملك بن سكرديد بيعت كرد و نزديك بود كه        
اي در مغرب به پا كردند كه تا          با استفاده از ظرفيت مهدويت، زلزله     ) بتر(نشين    بربرهاي كوه 

  .چند قرن، بر مناطقي از مغرب مسلط شدند
اين اولين و آخرين شورش نژادي بربر با استفاده از نيروي دين و در بستر مذهب عليـه         

ن بار اقدام به ارائه قرآن به زبان بربر و ارائه قرآن، معارف اسالمي            بربرها چندي . مذهب نبود 
مردي به نام حاميم از بربر بتـر بـه          . و اعتقادات بر وفق مصالح و سنن و عرف خود نمودند          

 32.و قرآني با زبان بربـري آورد      ا.  غماره قيام كرد و ادعاي نبوت نمود       ل، در جبا   ه313سال  
نيـز از جملـه     ه 160 تـا    151هـاي     ر شنتبريه، در حدود سـال     شقيا بن عبدالواحد مكناسي د    

  33.مدعيان نبوت در غرب بود
هاي مدعي نبوت و مهـدويت؛ ماننـد برغواطـه، نـشانة اوج       هاي مربوط به گروه     گزارش

هاي مختلف رقيب و قدرت طلب از الگوي ظهور منجي قـائم        استفاده آسان و متداول گروه    
با سقوط امويـان،    . ندلي بارها، از اين الگو استفاده كرد       براي تأسيس دولت مح    هابربر. است

  34.برغواطه در طنجه، سبته و جبال غماره، امارت مستقلي تشكيل دادند
  

  مهدويت ابن تومرت
هاي مختلف سياسي ـ اجتماعي منطقه در راسـتاي    قبايل برغواطي به خوبي از موقعيت

و بنـي حمـود برخـوردار شـدند و از           آنها از حمايت فاطميـان      . جستند  مصالح خود بهره مي   
بعد از فروپاشي فاطميان، وابـستگان      . فرصت سقوط امويان بهترين بهره را به دست آوردند        



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

145 27، شماره مسلسل 1385 پاييز   سال هفتم،        

يوسف بن تاشفين،    35.برغواطي آنها در صفاقس كه از بنومليل بودند، اعالم استقالل كردند          
علويان مـدعي   امير بزرگ مرابطي، براي سلطه كامل بر برغواطه مجبور شد، دست نشانده             

با قتل عام و سركوب مكرر برغواطه      . مهدويت در آندلس، يعني بني حمود را از ميان بردارد         
و شيعيان در مغرب و آندلس مدعيان سنتي مهدويت در مغرب از دور خارج شدند و زمينـه                  

ترين ادعاي سياسي مهدويت را مطرح        فراهم شد تا بزرگ   )  ه524(براي مهدي بن تومرت     
هـاي    امع شعارهاي همه مدعيان مهدويت پيش از خود بود و عناصري از ويژگـي             او ج . كند

  .مهدويت شيعه، خوارج، مرابطين و امويان را در ديدگاه خود جا داده بود
اهميت وي به دليـل ارتبـاط بـا         . ترين مدعي مهدويت در مغرب بود       ابن تومرت، بزرگ  

 و انتقال انديشه مهدويت در شرق و        دستگاه خالفت بغداد از طريق غزالي و نيز رشته پيوند         
» اسـوفا « نقش او را به مثابه بودا تلقـي كـرده، او را              ،مردم مغرب . غرب جهان اسالم است   

  :از دنداليل استقبال از مهدي و موفقيت او در استفاده از نيروي مهدويت، عبارت. ناميدند مي
خواص معتقد به خـود را      او از پيش خود را براي اعالم مهدويت آماده كرد، نيروهاي            . 1

براساس الگوي ياران مهدي معلوم در روايـات، در رده بنـدي تـشكيالتي بـسيار مـنظم و                   
. منسجم، سامان داد و عموم مردم را با نظم معيني در ارتباط تشكيالتي بـا خـود قـرار داد                   

  .تعليم و پرورش افراد مستعد پيش از ادعاي مهدويت صورت گرفت
ستر ظلم ستيزي كه به دنبال فساد مرابطين فراهم آمـده بـود و              ب: براندازي مرابطين . 2

، بهترين وسيله براي    )اكثر قبايل مصامده از مرابطين ناراضي بودند      (ها    در كنار تعارض قبيله   
جامعه او آماده ظهور ظلم ستيزي بود كـه مـرابطين را از صـحنه               . قدرت نمايي مهدي بود   

  .كرد عرفي مياو مرابطين را فئه باغيه م... خارج كند
هجوم نيروهاي صليبي به سواحل كشورهاي غرب اسالمي، حضور دولتي دينـي در             . 3

  .نمود اين منطقه را طلب مي
مهدي خود را از نسل پيامبر دانست و ادعـاي عـصمت نمـود    : ذهنيت مهدوي مردم . 4

شـنا  هاي مربوط به ظهور مهدي وعالئم او از طريق شـيعه آ         تا در بين مردمي كه با انديشه      
و » امـام معـصوم   «و بعـد از آن بـه        » امـام «او پيش از مهـدويت بـه        . بودند، پذيرفته شود  
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تـرين جنبـة انديـشه مهـدوي ابـن تـومرت، اسـتفاده از                 مهم. معروف شد » مهدي معلوم «
سازي را دنبال     نيز اين چهره  ابن تومرت    اخالف    36.هاي شيعه در زمينه امامت است       انديشه
 و خـود را از      37.را از طريـق ادريـسيان بـه پيـامبر رسـاند           ب خود   نسعبدالمؤمن هم   . كردند

ابـن  جانـشينان   . اعرابي دانست كه بنا به مالحم، بايد شرق و غرب جهان را تصرف كننـد              
كردنـد و     هاي رسمي خود از مهدي با عنوان امام معصوم ياد مـي             هم چنان در نامه   تومرت  

 خاصـي بـراي بـزرگ داشـت مقـام           با استفاده از القاب خالفتـي مناسـب مهـدويت، آداب          
  .كردند مهدويت او اجرا مي

استفاده گسترده و منظم از خشونت نظامي بر ضد مخالفان به دست ابـن تـومرت و                 . 5
  .جانشينان او

  
  منكران مهدويت ابن تومرت

ابن تومرت پيش از ورود به مغرب، از مكه و مصر رانده شـد و در مغـرب نيـز بـا مـوج           
رو شد كـه تعـداد آنهـا درخـور توجـه         كران و مدعيان مهدويت روبه    عظيمي از مخالفان، من   

 شورش ارتدادي در مغرب بر ضـد مهـدي بـن            313 از   اخبارالمهدينويسندة كتاب   . است
 هـم چنـين، وي از دوازده شـورش        38.تومرت كه مهدويت او را انكار كردند، ياد كرده است         

 شـد مورخـان از سـفاكي و         هـا باعـث      سركوب شورش  39.ارتدادي در آندلس نام برده است     
ذهبي ضمن تاكيد بـر سـفاكي مهـدي، بـر     . ريزي مهدي در ادعاي مهدويت ياد كنند      خون

 از جمله مدعيان مهدويت در دوره موحدين، محمد بـن  40.كذب او ادعاي اجماع كرده است    
او مهدويت مهدي را انكار كرد و قيام بزرگي بر ضد           . عبداهللا بن هود ماسي در سوس است      

سـرانجام، وي بـه دسـت عبـدالمامون در         .  به راه انداخت و خـود را هـادي ناميـد           موحدين
و هـم زمـان بـا اواخـر دولـت موحـدين،              ه 540 در سال    41.، سركوب شد   ه541ذوالحجه  

شخصي به نام ابوالقاسم احمد بن حسين بن قسي كه از كارگزاران مـرابطين در آنـدلس و                  
ان با فتنه ابن هود ماسي در مغرب، در آندلس          مدتي به كار خزانه داري مشغول بود، هم زم        



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

147 27، شماره مسلسل 1385 پاييز   سال هفتم،        

، عبدالرحمن بن    ه600 در سال    42.ن تومرت را منكر شد    بادعاي مهدويت نمود و مهدويت ا     
الفرس از علماي آندلس در بالد جزوله در ايام ناصر موحدي، ادعا كرد كه مصداق مهـدي                 

ن قحطان يسوق الناس     حتي يخرج رجل م    ةعاليقوم السا : معلوم در اين روايت پيامبر است     
در همين سال در جبال ورغه، محمد بن عبـداهللا بـن            ...  يمالها عدال كما ملئت جورا     ةبعصا

پـسر او   نيـز   ،  601در سـال    . عاضد، آخرين خليفه فاطمي مصر، خود را مهدي منتظر ناميد         
  .خود را فاطمي خواند

ت برپـا   منـدي براسـاس مهـدوي       هاي مهدويت، موحدين دولت قدرت      با سركوب جنبش  
در . كردند و حدود نود سال بر سراسر مغرب و بخش اعظمـي از آنـدلس حكومـت كردنـد                  

هـر چـه    : اواخر حكومت آنها، مامون،  خليفه موحدي، مهدويت مهدي را انكار كرد و گفت             
سـرانجام، مخالفـت شـديد شـيوخ موحـدين بـا او،             . مهدي بن تومرت گفته بـدعت اسـت       

  . را فراهم كرد)515 ـ 646(هاي سقوط دولت موحدين  زمينه
  

  مهدويت حفصي و نامه مكه
هـا   ترين اين دولـت  مهم. با سقوط دولت موحدين، چهار دولت در مغرب روي كار آمدند    

. دانـست، دولـت حفـصيان بـود     هاي مهدويت مـي  كه خود را وارث دولت موحدين و ارزش       
كريـا  زابو. حد حفصي، از اصحاب خاص مهدي بـن تـومرت بـود         امؤسس اين دولت، عبدالو   

ها والي افريقيه بود، با خلع مأمون موحدي، منكر مهدويت ابـن              اولين امير حفصي كه مدت    
  .، اعالم استقالل نمود ه626تومرت، در سال 

، خـود را     ه647دومين امير حفصي در     . توان دولت مهدويت خواند     دولت حفصي را مي   
؛ لقبـي كـه مناسـب بـا انديـشه           خليفه و اميرالمومنين ناميد و ملقب به المستنصرباهللا شـد         

اي مستنـصر را مهـدي        ابن سبعين، از فالسفه و متصوفه بزرگ، در خطبـه         . مهدويت است 
بعد از آن كه بيبرس، امير مكه، سلطان مماليـك مـصر و شـام و همـه                  . معلوم معرفي كرد  

اميران مغرب از بني مرين و بني زيان نيز با مستنصر بيعت كردند وي در نيمه قرن هفـتم                   
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هجري، در مركز توجه مسلمانان قرار گرفت و با استفاده از همين قدرت، در جنگ صـليبي     
  .لوئي نهم و هم پيمانان او را شكست داد) 668(هشتم 

اقدام ابن سبعين در اعالم مهدويت مستنصر، نظيـر عمـل غزالـي بـود كـه در اعـالم                    
ليفه حفصي، المستنصر   ابن سبعين، خ  .  را نوشت  المستظهريمهدويت المستظهرباهللا، كتاب    

 او با تأكيـد بـر انديـشه مهـدويت نـوعي             43 .، معرفي كرد  »هو المهدي البشر  «را با عنوان    
مستنصر، نياز به نسب علوي براي ادعاي مهدويت را منتفي دانست و در رساله بيعت اميـر                 

ي مكه، مستنصر را امامي معرفي كرد كه خداوند بر مستضعفان زمين منت نهاده و او را برا                
او مستنـصر را داراي سـنت محمـدي، سـيرت           . نصرت دين محمدي بـه آنهـا داده اسـت         

  44 .ابوبكري، شخصيت علوي و نسب عمري معرف كرده است
رو شـد     هاي خونيني روبـه     اعالم مهدويت، امامت و خالفت مستنصر حفصي با مخالفت        

از . يت دانـست توان آن را واكنش تند به انكار نسب علوي و فاطمي در ادعاي مهدو      كه مي 
، با ادعاي نسب     ه683 تا   681هاي    احمد بن مرزوق ابن ابي عماره مسيلي، بين سال        جمله  

و مـردم بـسياري از شـهرهاي        . فاطمي و علوي، خود را مهدي معلوم منتظر علوي دانست         
 روز با ادعاي مهـدويت      27 ماه و    5ابن ابي عماره يك سال و       . تونس نيز با او بيعت كردند     

سـرانجام وي   .  و از حمايت اعراب طرابلس برخوردار بود       45ز تونس حكومت كرد   بر بخشي ا  
. در بجايه اعالم كرد كه فضل بن واثق بن المستنصر است و خالفت حفصي حـق اوسـت                 

به گفته ابن خلدون، ابـن      . وي بسياري از اطرافيان خود كه از خاندان حفصي بودند، كشت          
  46.كرده استيت ابي عماره فقط براي كسب قدرت ادعاي مهدو

ابن خلدون، حاجب دولت حفصي، اعتقاد به مهدي موعـود براسـاس اعتقـاد اماميـه را                 
كه به اميـد ظهـور امـام زمـان، در هـر غـروب بـا اسـب                   » سردابيه«داند و از      غلوآميز مي 

كردنـد،    رفتند و براي ظهور ايشان دعا مي        مي) محل غيبت آن حضرت   (مخصوص به دجله    
  47.كندميياد » ةغال«با عنوان 

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

149 27، شماره مسلسل 1385 پاييز   سال هفتم،        

  تصوف؛ مهدويت و شرفاي سعدي
نسب خود را بـه  ) ناحيه ينبع النخل، ساحل درياي سرخ(شرفاي سعدي از اشراف حجاز     

. آوردنـد   رساندند و خود را عموزادگان سادات سجلماسـه بـه حـساب مـي               مي) ع(امام حسن 
، بـا   شاعراني در قصايد خود ظهور آنها را در راس قرن دهم هجري به عنوان مجـدد ديـن                 

ان اهللا يبعث علي راس كل قرن من يجدد لهذه          «دانستند كه     مرتبط مي ) ص(حديث پيامبر 
  48.»االمه من يجدد امر دينها

ها در جهـاد   ن م، به دنبال نياز به حضور آ1510/  ه 916به قدرت رسيدن آنها در سال     
 وطاسـي  الدر زمان امارت سلطان ابوعبـداهللا       . بر ضد نصاري در مغرب اقصي صورت گرفت       

از فاس، مردي از اشراف، از جمله علماء وزهاد به نـام اباعبـداهللا محمـد القـائم بـامراهللا در        
ورود او به عرصه جهاد بر ضد مسيحيان، همراه با پيروزي بود؛ لـذا همـه                . درعه ظهور كرد  

با جهاد او نصاري از سواحل مغـرب اقـصي خـارج            . قبايل سوس به امامت او رضايت دادند      
  .، پسرش، ابي العباس احمد اعرج، به امارت رسيده923 مرگ او در با. شدند

 49.ها سواحل مغرب را ترك كردنـد        ، و در دورة ابي العباس احمد پرتغالي       ه933در سال   
در عـصر او    . او به علت جايگاهش در جهاد ساحلي عليه نصاري، بـه المهـدي ملقـب شـد                

هـاي حـاكم در مغـرب         فادة قـدرت  گويـا اسـت   . شماري به خود لقب مهدي دادند       بزرگان بي 
ايـن  . اقصي از الگوهاي مهدويت، باعث شد كه گروه زيادي با نام مهدي آماده جهاد باشند              

چه در بيت ابن مخلـوف آمـده اسـت            مطلب گوياي نجات مغرب با اسم مهدي است؛ چنان        
 كه اگر اين هاشمي؛ يعني سلطان ابي عبداهللا محمد، ملقب به مهدي نبود كفر بـر سراسـر                 

  50.كرد مغرب حاكميت مطلق پيدا مي
مهدويت در دوره سعدي براساس تصوف و نسب علوي شرفاء سعدي كـه بـر مـذهب                 

شد، مايـه جلـب توجـه و          كراماتي كه از بزرگان صوفيه نقل مي      . تسنن بودند، شكل گرفت   
و دعاي ارتباط مستقيم با خدا و من عنداهللا بـودن  اعنايت مردم به آنها بود و از اين طريق،        

  .مقاماتي در حد نبوت و نوعي مهدويت به مفهوم لغوي، در خصوص آنها مطرح بود
، سـاكن   )هــ 927: د(از جمله اين افراد از شيخ ابوالعباس احمـد بـن يوسـف الراشـدي                
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طريق هدايت تنها راه من اسـت و هـر كـه از طريـق مـن                 : گفت  ند كه مي  ا  نام برده مليانه،  
 او اهل كرامات بود و دربـارة او قائـل بـه         51.خواهد ساخت نگويد خدا او را به بيماري مبتال        

، مردي به نام جاج قرقوش در جبال غماره و بالد هبط ظهـور               ه993در سال   . نبوت بودند 
فقيه ابوالعباس احمد بن عبداهللا السجلماسي، معـروف بـه     . كرد و خود را اميرالمومنين ناميد     

يد و آن گـاه خـود را مهـدي معلـوم در             ابي محلي، سرآمد صوفيه شد و به مقام واليت رس         
چون ادعاي مهدويت كرد و خـود       : گويد  گو با او مي      و   شيخ يونيني در گفت   . روايات دانست 

  52.را مهدي معلوم ناميد از او تبري جستم
در حقيقت، او با امر به معروف و نهي از منكر، براي از بين بردن ظلم و فـساد فراگيـر                     

او انبـوهي از مـردم   .  مهدي منتظر فاطمي واجب الطاعه ناميد  زمان خود قيام كرد و خود را      
وي خطاب به   . را جمع كرد و با رؤساي قبايل و بزرگان شهرها مكاتبه كرد و به خود خواند               

شما از اصحاب پيامبر افضل و برتر هستيد، چون شـما در زمـان باطـل بـه                  : گفت  مردم مي 
او با جنگ، شهرهاي مغرب     .  حق شتافتند  ايد و آنها در زمان حق به ياري         ياري حق شتافته  

سعدي، مجبور شد بـراي مقابلـه       زيدان   سلطان   53.اقصي و سرانجام مراكش را تسخير كرد      
با آن مدعي مهدويت، از فقيه ابي زكريا يحيي بن عبداهللا المنعم از فقهاي بـزرگ صـوفي                  

 مردم بود،   كه صاحب زاويه پدرش در جبال درن و در ناحيه سوس سرشناس و مورد اعتماد              
او در نبرد هـشتم رمـضان سـال         . سپاهيان سلطان در اختيار فقيه قرار گرفت      . كمك بگيرد 

در حمله به مراكش،ابي محلي در اثر اصابت گلولـه بـه            . ، مراكش را محاصره كرد     ه1022
مشهور شده بود كه از كرامات ابي محلي اين است كه گلولة سـرب در               . گلويش كشته شد  

اما بسياري از اصحاب و پيروان او مرگ او را قبول نكردند و معتقـد شـدند                 كند،    او اثر نمي  
از ابي محلي به عنوان صوفي دجال كه ادعاي مهدويت كرد، نام            . كه او زنده و غايب است     

  54.اند برده
اي به فقيه ابو زكريا يحيي، بحـران واليـت و قطبيـت در                سلطان زيدان سعدي در نامه    

يح داد كه قدرت واليت، اقطاب صوفيه و بزرگان فقهاء بايـد            مغرب اقصي را اين طور توض     
 اقدام بـه جهـاد      ، نه اين كه افرادي از فقهاء صوفيه       ،در خدمت سلطان و دولت سعدي باشد      
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الدين عربي را مسئول بحران مهـدويت در   نامه خود، محي ترين بخش سلطان در مهم  كنند،
ا طرح اين سخن كه ولي كسي است كه         به عقيده او، محي الدين ب     . زمان خود دانسته است   

      كنـد كـه حتـي انبيـاء را از آن مطلـع نكـرده و ايـن كـه              خداوند علم خاصي به او القاء مي      
در حقيقت، در اين نامـه      . عربي خود را مصداق آن ولي معرفي كرده، به خطا رفته است           ابن

اي ادعـاي مهـدويت     الدين اشاره شده كـه راه را بـر          به طرح مهدويت نوعيه از جانب محي      
انـد    اقطاب صوفيه باز كرده است و آنها وقتي حس كردند به مقام قطبيت و واليت رسـيده                

اوضـاع سياسـي و     «: نويـسد   سلطان در پايان نامه خود مي      .توانند ادعاي مهدويت كنند     مي
 سلطان در حقيقـت     55.»داري اكنون مقتضي چنين حركتي از سوي ابن محلي نبود           مملكت

 در صدد كنترل مسئله خروج بر سلطان بـوده اسـت و ايـن كـه نبايـد همـواره                     با اين نامه  
مجوزي دائمي براي اين كار در اختيار همه فقها صوفيه باشد كـه هـر زمـان خواسـتند بـا                     

  .ادعاي واليت و مهدويت عليه سلطان خروج كنند
ه طـور   در اين زمان، بسياري از اقطاب صوفيه در عرصه جهاد با نصاري فعال بودند و ب               

مثبت، از نيروي واليت خود براي مقابله با هجوم نصاري به سـواحل مغـرب اقـصي سـود                   
كه از بزرگان عصر خود بـود و مـردم بـراي            )  ه1090(بردند؛ مانند ابي عبداهللا العباسي        مي

 و سـال را از چنگـال        56اعالم جهاد و رهبري او بر ضد نصاري، در اطراف او متحـد شـدند              
كه با متجاوزان نـصاري در خـاك مغـرب اقـصي            صوفياني   از جمله    57.نصاري نجات دادند  

  .كردند، بايد از صوفيان زاويه دالء نام برد كه نسب علوي داشتند مبارزه مي
 سال حكومت در مغرب اقصي، با قتـل سـلطان ابـي العبـاس               140دولت سعدي بعد از     

مبـارزات صـوفيانه در     يكي از ادلة انقراض اين دولت، نـاتواني در اسـتفاده از             . منقرض شد 
برابر تجاوزات نصاري بود؛ از اين رو، مردم از ميان دستة جديدي از اشراف كه نسب علوي                 
داشتند، گروهي را انتخاب كردند كه بتوانند مبارزه و مقاومت در برابر نصاري را بـر محـور                  

ولين اميـر   ها به نام مهدويت ا      با اين وصف، سعدي   . آنها از نو سازمان دهند و رونق ببخشند       
آنان كه بـا ادعـاي اصـالح و رفـع ظلـم و        . آنها، به خود لقب مهدويتي القائم بامراهللا دادند       

 چون قادر بـه ادامـه حكومـت         ،فساد و نيز براي استفاده از نيروي مهدويت روي كار آمدند          
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اين حادثه گويـاي    . نبودند، رو به ضعف نهادند و سقوط كردند       هاي مهدويت     براساس ارزش 
و فـروكش كـردن شـور آن در مغـرب، در اواخـر دوره               هاي مهدويت    شدن ارزش  رنگبي

  .سعدي است
  

  دولت علوي؛ كفايت به جاي مهدويت
در دوره علويان، استقبال مردم مغرب از گروهي از اشراف علوي باعث انتقال قـدرت از                

 آنهـا   از نسب . گرديد) ع(خاندان سعدي به خانداني از اشراف علوي، منسوب به امام حسن            
در آغاز، آنها بدون هيچ گونه ادعايي در خصوص واليت          . ياد شده است  » سلسله الذهب «با  

هـاي   مهدويت، اصالح و مقابله با فساد و ظلم روي كار آمدند و ايـن نقطـه تفـاوت دولـت              
. سابق در مغرب با دولت علوي بود كه با ادعـاي مهـدويت و اصـالح بـه قـدرت رسـيدند                     

متعدد صوفيه بـا ادعاهـاي      هاي  طريقتر آمدن علويان اين بود كه       ترين زمينة روي كا     مهم
پي در پي مهدويت كه براي قدرت طلبي بود، مردم را خسته كردند؛ لذا قدرت را به اشراف                  

  58 .علوي دادند
در حقيقت روي كار آمدن علويان، نوعي گرامي داشت علوياني بود كه نسبشان به امام               

نيز مانند فرق صوفيه مغرب داراي زوايا بودند و كراماتي          اشراف علوي   . رسيد  مي) ع(حسن  
 با اين موقعيت معنوي، اشراف علوي موفق شدند حكومتي          59.به آنها نسبت داده شده است     

توانـست قـدرت سياسـي     مند در مغرب ايجاد كنند، آشوب اواخر دوره سعدي كه مـي         قدرت
ستفاده از نسب علوي جاي گزين      مسلمانان را در مغرب نابود كند كنترل نمايند و سياست ا          

هاي مؤيد من عندااهللا كه از اقطاب و اولياء صوفيه صاحب كرامت بودنـد،                استفاده از مهدي  
  .گرديد و متصوفة مدعي مهدويت، مغضوب سلطان وقت قرار گرفتند

در اواسط حكومت بني وطاس در مغـرب اقـصي، عمـروبن سـليمان الـسياف در بـالد                   
جزولي از صوفيان بـزرگ مغـرب و در         . صوفه پيرو امام جزولي بود    او از مت  . سوس قيام كرد  

اي از فرهنگ تصوف را در مغرب حـاكم           ابن تومرت بود كه جريان گسترده     و  رديف غزالي،   
، خود را مرتبط با حضرت خضر دانـست   ه780عمروبن سليمان، شاگرد جزولي، در  . ساخت
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. و سپس خود را فاطمي منتظـر ناميـد  و ادعا كرد كه از طرف او الواحي دريافت كرده است       
  .كشته شد ه  890او به سال 

محمد بن عبداهللا المهدي السوداني حسيني النسب، از متصوفه نوبه و حبشه، با استفاده              
ها، برضد قواي متحد      در بين مردم سودان و نيز ارتباط با درويش        خويش  از موقعيت معنوي    

خود را مهـدي خوانـد و بـا لـشكري حـدود               ه 1298او در سال    . انگليس و مصر قيام كرد    
پيروزي او آثار شگرفي در جهان اسالم به جاي         . هزار نفر، قواي انگليس را شكست داد      سي

ر كمهدي سوداني بارهـا لـش     . اما نمايندة او در بين بربرها موفقيتي به دست نياورد         . گذاشت
سنگيني به آنهـا وارد  آورد درهم شكست و تلفات      انگليسي كه از مصر به سودان هجوم مي       

در همـين ايـام،     . در ام درمان به علت بيمـاري درگذشـت        ه  1320مهدي در سال    . ساخت
اشراف نيز در نقاط مختلف مغرب اقصي در موقعيت ضعيفي قرار داشتند و تحرك آنهـا در                 

هـاي ظلـم سـتيز براسـاس مهـدويت            اميـدي بـه جنـبش     و  . برخي مناطق سـركوب شـد     
ها و اين كـه       ا در پاسخ به درخواست سلطان درباب مدارا با فرنگي          بنابراين علم  60.رفت  نمي

مصلحت در هدنه است و مفسده روابط با نصاري كمتر از ضـرر جنـگ بـا آنهاسـت، فتـوا                     
 اين فتواي علماي مغرب حاكي از پايان قدرت مهدويت در مغـرب اقـصي اسـت و          61.دادند

بـراي اسـتفاده از ظرفيـت       گونـه موقعيـت مناسـبي         دهد كه علماي مغـرب هـيچ        نشان مي 
  .اند مهدويت، در اطراف خود سراغ نداشته
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  هانوشتپي
هاي قرون جديد در مورد مهـدويت از اصـطالحات قـرون وسـطي                كاربرد واژه دكترين از واژه    . 1

جاي تأمل دارد كه آيا مجاز به چنين كاري هستيم؟ مگر اين كه دكترين را به معني اجتهاد بـدانيم؛                    
  .الحنامه آموزش اسالمي آمده استچنان كه در اصط

  .283، ص13ج ) 1415بيروت دارالكتب العلميه، ( چاپ دوم، المنتظم في التاريخ،ابن جوزي، . 2
 ة، منـشورات وزار ربـاط (، االستقصاء الخبـار دول المغـرب االقـصي   احمد بن خالد ناصري،  . 3

  .132، ص 8ط اول، ج ) 2001  و االتصال فةالثقا
  .293، ص 13 ج ين،پيشابن جوزي، . 4
  .296، ص 7 ج همان،. 5
  .103 نسخه خطي، صفرايد فوايد الفكر في االمام المهدي المنتظر،مرعي بن يوسف، . 6
  .281، ص 1ج )  ه1400 ،فة دارالثقابيروت، (البيان المغرب،ابن عذاري مراكشي، . 7
ج ) ه1417، اعلمـي ت، بيـرو (ط اول  الميزان في تفسير القران،عالمه محمد حسين طباطبـايي،   . 8

  .332، ص16
  . 12 نسخه خطي، صرساله في المهدي المنتظر،علي بن سلطان محمد القاري الهروي، . 9
 االنيس المطرب بـروض القرطـاس   علي بن زرع فاسي،: ر، ك) ال بد ان هذا البربري سيظهر   . (10

)  م 1972 و النـشر،     رباط، دار المنصور للطباعـه     (في اخبار الملوك المغرب و تاريخ مدينه فاس،       
  .190ص 
، 12ج )  ه1394قاهره، الهيئه المصريه العامـه للكتـب،     (فتوحات مكيه، محي الدين ابن عربي،     . 11

  .64ص 
) تـا   تهـران، كتابفروشـي اسـالميه، بـي       ( اول،   چـاپ  مثنوي معنـوي،  الدين محمد بلخي،      جالل. 12
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  .126ص
  .  68، ص1ج ) 1983رب االسالمي، بيروت، دارالمغ(، چاپ دوموصف افريقياليون افريقي، . 13
قـم،  ( ترجمه حـسين تـوفيقي، چـاپ اول،          انتظار مسيحا در آئين يهود،    جوليوس كونيستون،   . 14

  . 21، ص )1377مركز مطالعات و تحقيقات ، 
  .47 ص همان،. 15
  .109 ص پيشين،كونيستون، . 16
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