سوءاستفاده برخی گروههای سلفی از اندیشه مهدویت و آخرالزمان
محسن افضلآبادی
محمداسماعیل صادقپور طرقی

1

2

تاریخ پذیرش1399/05/09 :
			
* .تاریخ دریافت1399/01/27 :
afzal1442@gmail.com
 .1دانشجوی دکتری وهابیتشناسی دانشگاه ادیان و مذاهب قم
 .2دانشجوی دکتری وهابیتشناسی دانشگاه ادیان و مذاهب مشهد و طلبه سطح چهار کالم مقارن حوزه علمیه خراسان
sadeghpoor.2468@gmail.com

نامزلارخآ و تیودهم هشیدنا زا یفلس یاه هورگ یخرب هدافتساءوس

Cچکیده
اندیشــه مهدویــت در طــول تاریــخ مــورد سوءاســتفاده گروههــای ســودجوی مختلفــی
واقــع شــده اســت .اعتقــاد بــه اصــل مهدویــت موردقبــول بــزرگان وهابیــت و ســلفیه ماننــد
ابنتیمیــه ،محمدبنعبدالوهــاب و بنبــاز بــوده اســت ،امــا کســی کــه مباحــث مهدویــت را
در بیــن وهابیــت احیــا کــرد و ظهــور و بــروز داد ،جهیمــان العتیبــی بــود .او درواقــع از اندیشــه
مهدویــت سوءاســتفاده کــرد و بعدهــا ســایر گروهــای جهــادی ســلفی ماننــد القاعــده ،داعــش
و برخــی از شــاخههای طالبــان از اندیشــه مهدویــت سوءاســتفاده کردنــد کــه داعــش در ایــن
میــان بیشــترین سوءاســتفاده را داشــته اســت .فرضیــه پژوهــش برپایــه سوءاســتفاده برخــی
گروههــای ســلفی از اندیشــه مهدویــت و آخرالزمــان اســتوار اســت و هــدف ایــن پژوهــش
تبییــن نحــوه بهرهگیــری ایــن گروههــا از ایــن اندیشــه و نقدوبررســی آنهاســت .ایــن پژوهــش
بــا رویکــرد توصیفیتحلیلــی و بــا اســتفاده از منابــع کتابخان ـهای و دیجیتــال انجــام شــده
اســت .یافتههــای پژوهــش نشــان میدهــد کــه اندیشــه مهدویــت در میــان گروههــای ســلفی
جهــادی مــورد سوءاســتفاده واقــع شــده و آنهــا بــه ایــن وســیله افــرادی ،بهویــژه جوانــان
اهلســنت را بــه خــود جــذب کردهانــد.
واژ گان کلیدی :مهدویت ،آخرالزمان ،وهابیت ،سلفی جهادی ،القاعده ،طالبان.
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Cمقدمه
اندیشــه مهدویــت از زمــان حضــرت رســول؟لص؟ وجــود دارد و احادیــث بســیاری در بــاب
مهدویــت و آخرالزمــان از پیامبــر ا کــرم؟لص؟ رســیده اســت ،در حــدی کــه برخــی آنهــا را
متواتــر میداننــد .مســئله مهــم ایــن اســت کــه از قــرن اول هجــری افــرادی از ایــن اندیشــه
سوءاســتفاده کــرده ،خــود را مهــدی موعــود خوانــده و یــا بهواســطه احادیــث مهدویــت و
آخرالزمــان و تطبیــق آنهــا بــر خــود ،مــردم را فریــب دادهانــد .ایــن ســودجویی هنــوز ادامــه
دارد کــه نمونــه بــارز آن جریــان احمدالحســن اســت.
اندیشــه مهدویــت از اشــترا کات شــیعه و ســنی و موردقبــول هــر دو گــروه اســت؛ هرچنــد
اهلتســنن نســبت بــه آن اشــکاالتی دارنــد ،امــا اصــل ایــن اندیشــه موردقبــول آنهــا واقــع
شــده اســت .حتــی اعتقــاد بــه اصــل مهدویــت موردقبــول بــزرگان وهابیــت و ســلفیه ماننــد
ابنتیمیــه ،محمدبنعبدالوهــاب و بنبــاز نیــز واقــع شــده اســت .جــای تعجــب ایــن اســت
کــه گروههــای ســلفی جهــادی نیــز از ایــن اندیشــه اســتفاده کــرده و بــه ایــن وســیله افــرادی را
بــه خــود جــذب کردهانــد؛ شــروع ایــن کار بهواســطه جریــان جهیمــان العتیبــی بــود و بعــد از
او ایــن کار ادامــه پیــدا کــرد.
گروههایــی ماننــد القاعــده ،داعــش و برخــی شــاخههای طالبــان نیــز از اندیشــه مهدویــت
و آخرالزمــان بــه نفــع خــود سوءاســتفاده کردهانــد؛ در میــان ایــن گروههــا داعــش توجــه
بیشــتری بــه روایــات مرتبــط داشــته و از آنهــا بهــره بیشــتری بــرده اســت .در ایــن تحقیــق
نحــوه بهرهبــرداری ایــن گروههــا از اندیشــه مهدویــت بیــان و دیــدگاه ایشــان نقدوبررســی
خواهــد شــد.
 .1جریان جهیمان العتیبی
 .1-1چگونگی وقوع حادثه جهیمان العتیبی
در  ۲۹آبــان  ۱۳۵۸گروهــی  300تــا  500نفــره بــه رهبــری جهیمانبنمحمدبنســیف
العتیبــی 1پــس از حملــه و اشــغال مســجدالحرام و گروگانگیــری حجــاج ،موفــق بــه تصــرف
51در آن مســجد مقــدس را غــل و زنجیــر کردنــد .ایــن گــروه
مســجدالحرام شــده و همــه
ِ
معتقــد بــود محمدبنعبــداهلل القحطانــی ،2منجــی اســام یــا همــان مهــدی موعــود اســت
کــه همــه بایــد از او اطاعــت کننــد .جهیمــان بــه تکتــک افــراد خــود مأموریتــی داد و بــه
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تکتیراندازهــا دســتور تیرانــدازی بــه نظامیــان ســعودی را داد .وی پــس از ســخنرانی دربــاره
چرایــی قیــام ،جوانــی الغــر را آورده و بهعنــوان مهــدی موعــود معرفــی کــرد .القحطانــی در
کنــار کعبــه در بیــن رکــن و مقــام ایســتاد و افــراد جهیمــان تکتــک بــه نــزد او رفتــه و بــا او بیعــت
کردنــد .نیروهــای ســعودی قــادر بــه دســتگیری ایــن افــراد نبودنــد ،چرا کــه تکتیراندازهــای
جهیمــان هــر نظامـیای کــه بــه مســجدالحرام نزدیــک میشــد را از بــاالی منارههــا میزدنــد،
بــه همیــن دلیــل آلســعود بــرای دســتگیری آنهــا از فرانســویها کمــک گرفتنــد .ازآنجا کــه
ورود غیرمســلمانان بــه مســجدالحرام ،حــرام اســت ،نیروهــای فرانســوی در یــک مراســم
ظاهــری مســلمان شــده و فرماندهــی نیروهــای ســعودی را برعهــده گرفتنــد .ایــن واقعــه پــس
از دوهفتــه درگیــری ،بــا دســتگیری ســرکرده گــروه و مهاجمــان و بازپسگیــری مســجدالحرام
بــه پایــان رســید( .ال کــرو ،1392 ،ص )5البتــه رویــداد مهمــی کــه باعــث شکســت مهاجمیــن
شــد ،مــرگ محمــد القحطانــی (مهــدی دروغیــن) ،در روز ســوم پــس از حملــه بــود؛ امــا تنهــا
جهیمــان و گــروه اندکــی از مهاجمیــن از آن مطلــع شــدند و ایــن خبــر در طــول دوهفت ـه
محاصــره مســجدالحرام ،در میــان افــراد گــروه منتشــر نشــد بهنحــوی کــه هنــوز عــدهای از
اعضــای جامعــه الســلفیه عربســتان معتقــد بــه زنــده بــودن محمــد القحطانــی هســتند .ایــن
واقعــه ،از لحظ ـه شــروع ،علیرغــم تــاش دولــت ســعودی در پنهــان نمــودن آن ،بــه مــدت
24ســاعت در اخبــار سراســر دنیــا منتشــر شــد .بــروز چنیــن اتفاقــی از جهــات مختلــف بــرای
حا کمــان ســعودی ناخوشــایند بــود:
 .1ایــن ماجــرا حا کــی از نارضایتــی مــردم از حــکام ســعودی بــود و درنتیجــه پشــتوانه
مردمــی نظــام آلســعود را زیــر ســؤال بــرد.
 .2ایــن اتفــاق چنــد مــاه پــس از انقــاب مردمــی ایــران رخ داد و میتوانســت آغــاز یــک
انقــاب مشــابه در عربســتان ســعودی باشــد.
 .3در ایــن اتفــاق ،ضعــف و نا کارآمــدی نیروهــای امنیتــی و اطالعاتــی عربســتان برمــا شــد
و مایــه آبروریــزی بــرای اقتــدار ادعایــی آنــان تلقــی میشــد؛ عربســتانی کــه در تــاش بــود جــای
شــاه ایــران را بهعنــوان دوســت منطقـهای امریــکا بگیــرد ،در قبــال مســئلهای بهنظــر کوچــک
و داخلــی ،زمینگیــر شــده بــود( .ال کــرو ،1392 ،ص)14
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 .1-2علت وقوع حادثه
جهیمــان ،دولــت ســعودی را بــه سوءاســتفاده از عقایــد پــا ک دینــی مســلمانان ،جهــت
نیــل بــه اهــداف نادرســت خــود متهــم کــرده بــود؛ یکــی از بدتریــن اعمــال ســعودی از نظــر
جهیمــان ،همــکاری و همراهــی بــا مســیحیان کافــر (آمریکاییهــا) بــوده اســت .او همچنیــن
بــه اصالــت غیرقریشــی خانــدان ســعودی اشــارهکــرده و آنهــا را از خاندانــی غیــر از خانــدان
پیامبــر؟لص؟ دانســته کــه شایســته حکومــت بــر مســلمین نیســتند .او بیعــت بــا خانــدان
ســعودی را باطــل و اطاعــت از آنهــا را اطاعــت از شــیطان خوانــده بــود .جهیمــان هــواداران
خــود را بهنوعــی نافرمانــی مدنــی فراخوانــده و از آنهــا خواســت کــه بــه هــر طریقــی کــه
میتواننــد بــه دولــت ســعودی لطمــه وارد کننــد.
یکــی از ویژگیهــای مهــم جهیمــان عقیــده او نســبت بــه ظهــور حضــرت مهــدی؟جع؟
اســت ،او روایــات مربــوط بــه ظهــور حضــرت و آخرالزمــان را جمــع کــرده و تــاش نمــود تــا
شــرایط عربســتان آن روزگار را بــر نشــانههای مذکــور در آن احادیــث تطبیــق دهــد .جهیمــان
در یکــی از نامههــای خــود بیــان کــرده کــه 8ســال پیــش از ایــن واقعــه ،بــه تحقیــق و تطبیــق
شــرایط عربســتان بــا احادیــث و روایــات مشــغول بــوده اســت .طبــق آنچــه حزیمــی گــزارش
نمــوده ،اندیشــه مهدویــت از همــان روزهــای آغازیــن در میــان تفکــرات جامعــة الســلفیه
شــایع بــود؛ امــا پــس از فــرار جهیمــان بــه بادیــه ،وی ایــن اندیشــه را بــه شــکل ویــژهای بســط
داد و تقویــت کــرد .در اواخــر ســال  1978جهیمــان اعــام کــرد کــه در یکــی از رؤیاهایــش،
محمــد القحطانــی ،شــوهر خواهــر خــود را همــان مهــدی موعــود دیــده اســت.
جهیمــان بــا تمســک بــه دالیلــی ،القحطانــی را مهــدی موعــود معرفــی کــرد ،دالیلــی ماننــد
اینکــه نــام القحطانــی بــا نــام پیامبــر ا کــرم؟لص؟ یکــی اســت و هــردو محمدبنعبــداهلل نــام
دارنــد ،او از نســل رســولاهلل اســت و ویژگیهــای القحطانــی بــا مشــخصاتی کــه در روایــات از
مهــدی موعــود بیــان شــده ،مطابقــت کامــل دارد( .ال کــرو ،1392 ،ص)12
 .1-3نقد حرکت جهیمان
.1جهیمــان العتیبــی شــرایط عربســتان آن زمــان را بــا نشــانهها و شــرایط ظهــور کــه در
احادیــث ذکرشــده ،تطبیــق داده و ایــن تطبیــق اشــتباه ،منجــر بــه ایــن شــد کــه وی فکــر کــرد
بایــد حضــرت مهــدی موعــود ظهــور کنــد .او بــا تطبیــق شــرایط و اوضــاع وخیــم عربســتان بــر
نشــانهها و شــرایط آســتانه ظهــور ،چنیــن تصمیمــی را گرفتــه اســت.
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.2جهیمــان العتیبــی در یــک رؤیــا ،محمــد القحطانــی ،شــوهرخواهر خــود را همــان مهــدی
موعــود دیــده اســت .بایــد گفــت کــه امــروز نیــز طرفــداران یمانــی معتقدنــد بــا ســه روز ،روزه
گرفتــن و گفتــن اذکار خاصــی میتــوان در خــواب یکــی از معصومــان را دیــد کــه حجیــت
یمانــی را بــه شــما بشــارت میدهنــد .ایــن مطلــب از جهــت روانشناســی بــه تأییــد رســیده
اســت کــه ا گــر شــما در روز بــه یــک مســئله زیــاد فکــر کنیــد ،شــب آن را در خــواب میبینیــد
و ایــن یــک امــر طبیعــی اســت .در زمانهــای گذشــته نیــز افــرادی بــا ایــن ترفنــد ادعــای
مهدویــت کردهانــد ،ماننــد ســیدمحمدعلی بــاب ،حســینعلی بهــاء ،محمدبنفــاح،
محمدبنعبــداهلل نوربخــش و. ...
.3صــرف همنــام بــودن بــا پیامبــر ا کــرم؟لص؟ و از ذریــه ایشــان بــودن و همنــام بــودن
پــدر فــردی بــا پــدر بزرگــوار پیامبــر دلیــل نمیشــود کــه ایــن شــخص همــان مهــدی موعــود
ً
باشــد؛ بلکــه بایــد گفــت اوال ،حضــرت مهــدی بعــد از وقــوع پنــج نشــانه حتمــی کــه در روایــات
ً
آمــده ظهــور میکننــد و ثانیــا ،حضــرت مهــدی؟جع؟ نشــانهها و عالئــم شــخصی دیگــری نیــز
دارنــد ،ماننــد ســاح پیامبــر ،علــم پیامبــر و. ...
.4پــدر بزرگــوار حضــرت مهــدی؟جع؟ ،امــام حســن عســکری؟ع؟ اســت ،همانطــور
کــه در بخــش دوم بــه ایــن مطلــب اشــاره شــد وهابیــت بــا اســتناد بــه یــک روایــت ضعیــف و
جعلــی ،نــام پــدر آن حضــرت را عبــداهلل میداننــد کــه ایــن روایــت در بخــش دوم نقــد شــد.
بنابرایــن حرکــت جهیمــان ا گــر در جهــت اعتــراض بــه ظلــم حکومــت عربســتان بــوده،
درســت اســت ،امــا معرفــی محمدبنعبــداهلل القحطانــی بــه عنــوان مهــدی موعــود ،خطــا و
اشــتباه محــض بــوده اســت.
 .2سلفیه جهادی و سوءاستفاده از مهدویت
ســلفیه جهــادی کســانی هســتند کــه معتقدنــد یگانــه راه بــرای رســیدن بــه حکومــت
اســامی و از بیــن بــردن طاغــوت و ظلــم ،جهــاد اســت؛ ایــن گــروه خــود را فرقــه ناجیــه
میداننــد (عمــاد ،2013 ،ج ،2ص )1214ایدئولــوژی ایــن گــروه بــر ســه محــور تکفیــر ،هجــرت
و جهــاد اســتوار اســت( .جمعــی از نویســندگان ،2011 ،ص )11در ادامــه نــام دو تــن از ســلفیان
جهــادی ذکــر خواهــد شــد و عملکــرد آنهــا کــه از افــراد ســلفی جهــادی بــوده و نیــز عضــو
گروههایــی ماننــد القاعــده و داعــش هســتند آورده خواهــد شــد.
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 .2-1ابوبصیر الطرطوسی
طرطوســی 3یــک ســلفی تکفیــری اســت و بســیاری از گروههــای تکفیــری ماننــد احــرار
الشــام از او تغذیــه فکــری میشــوند .طرطوســی ویژگیهــای «طائفــه منصــوره» مســلمانان را
برشــمرده اســت و معتقــد اســت طبــق پیشــگوییهای پیامبــر؟لص؟ ایــن گــروه در نبردهــای
نهایــی منتهــی بــه قیامــت خواهنــد جنگیــد .طرطوســی بــر پایــه بعضــی از پیشــگوییهای
پیامبــر ،دربــاره حــوادث آخرالزمــان ســخن گفتــه اســت؛ ماننــد فتــح روم ،فتــح قســطنطنیه،
نبــرد بــا یهودیهــا و پیــروزی بــر آنهــا ،برپایــی خالفــت بــر شــیوه پیامبــر ،داخــل شــدن
اســام بــه تکتــک خانههــای عالــم ،نــزول حضــرت عیســی؟ع؟ بــه زمیــن و . ...طرطوســی
بــرای هرکــدام از ایــن مــوارد ،از کتابهایــی ماننــد صحیــح مســلم ،صحیــح بخــاری ،ســنن
ابــیداوود و مســند احمــد چندیــن روایــت آورده اســت کــه بهعنــوان نمونــه بــه دو روایــت
اشــاره خواهــد شــد .صحیــح مســلم روایــت فتــح قســطنطنیه از رســول خــدا؟ص؟ را اینگونــه
نکــه رومیهــا بــه
بیــان میکنــد کــه ایشــان فرمــوده اســت« :قیامــت برپــا نمیشــود تــا ای 
اعمــاق یــا دابــق 4حملــه میکننــد .در آن هنــگام ســپاهی از مدینــه شــامل بهتریــن مــردم روی
زمیــن علیــه رومیهــا برمیخیزنــد ،ا گــر شــما بایســتید ،رومیــان میگوینــد :بیــن مــا و کســانی
کــه بــه مــا توهیــن کردنــد ،مــا بــا آنهــا مبــارزه خواهیــم کــرد .مســلمانان میگوینــد :چگونــه
میتوانیــم بیــن شــما و برادرانمــان تقســیم کنیــم و بــا آنهــا مبــارزه کنیــم؟ یکســوم کشــته
میشــوند کــه آنهــا بهتریــن شــهدا نــزد خداونــد هســتند و یکســوم آنهــا پیــروز میشــوند،
آنهــا هرگــز مســحور نمیشــوند و قســطنطنیه را فتــح میکننــد( ».النیســابوری القشــیری،
 ،1412ج ،8ص)175
روایــت دوم مربــوط بــه برپایــی خالفــت بــر منهــاج نبــوت اســت .در ایــن حدیــث نقــل شــده
کــه رســول خــدا؟ص؟ فرمودنــد« :نبــوت در بیــن شــما هســت تــا زمانــی کــه خــدا بخواهــد و هــر
موقــع خواســت آن را برمـیدارد ،ســپس خالفــت بــر روش پیامبــری هســت تــا زمانــی کــه خــدا
بخواهــد و هــر موقــع خواســت آن را برم ـیدارد ،ســپس حکومــت ســختگیر اســت تــا زمانــی
کــه خــدا بخواهــد و هــر موقــع خواســت آن را برم ـیدارد ،ســپس حکومــت اجبــاری اســت تــا
زمانــی کــه خــدا بخواهــد و هــر موقــع خواســت آن را برم ـیدارد ،ســپس خالفتــی بــر شــیوه
نبــوی خواهــد بــود .پــس ســا کت شــدند( ».احمدبنحنبــل ،1421 ،ج ،30ص)355
نکتــه جالــب اینجــا اســت کــه او تأســیس خالفــت را بعــد از نبــرد بــا رومیهــا و یهودیــان

بیــان کــرده اســت ،بنابرایــن نهتنهــا خالفــت ابوبکــر البغــدادی ،بلکــه هــر گــروه تکفیــری
کــه ادعــای خالفــت کنــد باطــل اســت ،زیــرا ایشــان ابتــدا بایــد بــا آمریکاییهــا و یهودیهــا
بجنگنــد و بعــد از پیــروزی بــر آنهــا ،ادعــای خالفــت کننــد( .طرطوســی ،2020 ،ص)30-10
طرطوســی ،کتابــی بــه نــام «شــیعه روافــض طائفــه شــرک و رده» را نیــز علیــه شــیعه نوشــته
اســت کــه بــا رویکــردی ســلفی تکفیــری خــود و بــدون تحقیــق و بــا اطالعــات اشــتباه و آ کنــده
از افتــراء و تهمــت نــگارش یافتــه اســت.

 .2-2جواد بحرالنتشه
جــواد بحرالنتشــه یکــی از فعــاالن مذهبــی بــا گرای ـش ســلفی جهــادی اســت .وی کتابــی
بــا عنــوان «المهــدی مســبوق بدولــه االســامیه» نوشــته اســت کــه مؤسس ـهای غیرانتفاعــی
بهنــام مرکــز پژوهشهــای آینــده (مرکــز دراســات المســتقبله) ،واقــع در الخلیــل فلســطین آن
را بــه چــاپ رســانده اســت .عناویــن و ســرفصلهای ایــن کتــاب بــه شــرح زیــر اســت:
فصــل اول ،در ثبــوت اعتقــاد بــه مهــدی اســت کــه در چهــار مبحــث مطــرح میشــود،
اول ،تواتــر احادیــث مهــدی؛ دوم ،احادیــث مهــدی؛ ســوم ،شــایع بــودن ذ کــر مهــدی در
نــزد صحابــه و تابعیــن؛ چهــارم ،آیــا نــام مهــدی در صحیحیــن هســت؟ فصــل دوم ،در مــورد
حضــرت مهــدی و بیتالمقــدس اســت کــه در دو مبحــث ایــن موضــوع را مطــرح میشــود؛
اول ،بیتالمقــدس ،آخریــن جایــگاه خالفــت اســامی؛ دوم ،مهــدی خلیفــه بیتالمقــدس؛
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 .2-1-1بررسی ادعای طرطوسی
میتــوان گفــت تمــام گروههــای مســلمان از فــرق شــیعه گرفتــه تــا فــرق اهلتســنن و فــرق
ســلفی ،خــود را طایفــه منصــوره میداننــد .از ســوی دیگــر بایــد توجــه داشــت کــه طائفــه
منصــوره بایــد همعقیــده و همنظــر بــا مهــدی موعــود باشــند .آنچــه مســلم اســت ایــن
اســت کــه تکفیریهــا همعقیــده بــا مهــدی منتظــر نیســتند .همچنیــن بایــد مشــخص شــود
ـات مــورد اشــاره آمــده اســت ،چیســت؟ از ســویی
منظــور از خالفــت بــر شــیوه نبــوی کــه در روایـ ِ
بــا توجــه بــه اســتنادات ایــن گــروه کــه میگویــد پیامبــر خلیف ـهای معیــن نکردهانــد ،پــس
میتــوان نتیجــه گرفــت کــه طبــق ایــن روایــت خالفــت بــر شــیوه نبــوی کــه همــان نــص اســت،
بهواســطه حضــرت مهــدی موعــود احیــا میگــردد.
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فصــل ســوم ،صــوره المهــدی تناقــض التــوا کل؛ فصــل چهــارم ،قبــل المهــدی خالفــه راشــده؛
او در ایــن فصــل بیــان میکنــد« :علمــای قدیــم بــه مســئله خالفــت اســامیه قبــل از مهــدی
تصریــح نکردهانــد ،زیــرا حتــی تصــور نمیکردنــد کــه دولتــی اســامی ،قبــل از ظهــور مهــدی
تشــکیل شــود ».او در ایــن فصــل دو دســته از روایــات را م ـیآورد.
اول :روایاتــی کــه نــص در ایــن اســت کــه پیــش از ظهــور مهــدی یــک خالفــت اســامی برپــا
میشــود ،ماننــد ایــن روایــت کــه ابنماجــه و حا کــم نقــل میکننــد کــه پیامبــر؟ص؟ فرمــود:
«نــزد گنــج شــما ســه تــن خلیف ـهزاده باهــم میجنگنــد کــه بــه هیچیــک از آنهــا نمیرســد،
ســپس پرچمهــای ســیاه از ســوی مشــرق پدیــدار میشــوند و چنــان شــما را میکشــند کــه
هیــچ قومــی نکشــته باشــند ،پــس وقتــی او را دیدیــد بــا وی بیعــت کنیــد ،هرچند کــه بخواهید
چهاردسـتوپا بــر روی بــرف بخیزیــد زیــرا او خلیفــه خــدا مهــدی اســت( ».ابنماجــه قزوینــی،
 ،1395ج ،4ص413؛ حا کــم نیشــابوری ،1422 ،ج ،4ص 463و )464
دوم :متونــی کــه ظاهــر آنهــا نشــان میدهــد کــه پیــش از ظهــور مهــدی یــک خالفــت
اســامی بــر پــا میشــود کــه بهعنوانمثــال نمون ـهای از آن ذ کــر میشــود .رســول خــدا؟لص؟
فرمودنــد« :نبــوت در بیــن شــما اســت تــا زمانــی کــه خــدا بخواهــد و هــر موقــع خواســت آن را
برم ـیدارد ،ســپس خالفــت بــر روش پیامبــری اســت تــا زمانــی کــه خــدا بخواهــد و هــر موقــع
خواســت آن را برمـیدارد ،ســپس حکومــت ســختگیر اســت تــا زمانــی کــه خــدا بخواهــد و هــر
موقــع خواســت آن را برمـیدارد ،ســپس حکومــت اجبــاری اســت تــا زمانــی کــه خــدا بخواهــد
و هــر موقــع خواســت آن را برم ـیدارد ،ســپس خالفتــی بــر شــیوه نبــوی خواهــد بــود ،پــس
ســا کت شــدند( ».احمدبنحنبــل ،1421 ،ج ،30ص )355ایــن روایــت همــان روایتــی اســت
کــه ابوبصیــر الطرطوســی بــه آن اســتدالل میکنــد .بااینکــه تفاوتهایــی در ایــن دو شــخص
از جهــت اعتقــادی وجــود دارد ،امــا هــر دو بــه ایــن روایــت اســتدالل میکننــد.
در ایــن کتــاب بــا پذیــرش احادیــث مهــدوی ،البتــه از دیــدگاه اهلســنت ،تئــوری بســیار
جالبــی در زمینــه تشــکیل حکومــت قبــل از حضــور مهــدی مطــرح میشــود .درواقــع تفــاوت
دیــدگاه برخــی بــرادران اهلســنت در مســئله مهدویــت بــا شــیعه در ایــن اســت کــه آنهــا
معتقدنــد مهــدی هنــوز متولــد نشــده و بالطبــع غیبتــی نــدارد و چیــزی بــه اســم عصــر غیبــت
نیــز نداریــد  .بــر ایــن اســاس در ایــن کتــاب تئــوری زمینهســازی بــرای تشــکیل آن حکومــت
ً
جهانــی مطــرح میشــود .نویســنده معتقــد اســت قبــل از تشــکیل دولــت مهــدوی ،قطعــا

خالفــت اســامی تشــکیل میشــود و ایــن خالفــت اســامی مقدمــه تشــکیل حکومــت
مهــدوی اســت( .بحــر النتشــه ،1430 ،ص)76-25
 .3القاعده و مهدویت
القاعــده بــه وجــود آمــده از درون ســلفی جهــادی و وهابیــت اســت .ب ـنالدن ،5ســرکرده
ایــن گــروه نیــز جــزو کســانی اســت کــه واقعــه جهیمــان را بــا چشــم خــود دیــده اســت .ســؤال
ایــن اســت کــه آیــا او نیــز ادعــای مهدویــت داشــته اســت یــا خیــر؟
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 .3-1بنالدن و مهدویت
مقال ـهای بــا عنــوان «آیــا ب ـنالدن همــان مهــدی اســت؟» در تاریــخ  29مــارس 9( 2004
فروردیــن  )83در بولتــن  G2منتشــر شــد .بولتــن  G2یــک ســرویس خبــری اســت و بهصــورت
ویــژه موضوعــات اطالعاتــی و امنیتــی را بررســی میکنــد و مطالــب ایــن مجلــه تنهــا بــرای
مشــترکین خــاص ارســال میشــود .در ایــن گــزارش آمــده اســت کــه کارشناســان ارتــش
ایاالتمتحــده آمریــکا قطعــه فیلمــی پیدا کردهانــد کــه اســامه ب ـنالدن در آن فیلــم در
صحرایــی ایســتاده و نوشــتهای کــه عبــارت عربــی «مهــدی منتظــر» بــر روی آن نوشــته شــده
اســت در دســت دارد.
ایــن ســرویس خبــری در ادامــه میگویــد :هــر شــخصی کــه ایــن قطعــه فیلــم ویدیویــی
را بررســی کــرده اســت ،معنــای درســت ایــن عبــارت را نمیدانــد و مقصــود ب ـنالدن از ایــن
حرکــت را نفهمیــده اســت؛ امــا در روایــات بیــان شــده کــه فــردی در آخرالزمــان ظهــور میکنــد
کــه مهــدی اســت .در روایــات بیــان شــده کــه مهــدی بــه همــراه عیســی مســیح ،مســلمانان را
بهســوی نبــرد و پیــروزی بــر کفــار هدایــت خواهــد کــرد .ســؤالی کــه ایــن فیلــم مطرح کــرده این
اســت کــه آیــا بـنالدن خــود را مهــدی میدانــد یــا نــه؟ و یــا اینکــه بـنالدن منتظــر قیــام فــرد
دیگــری اســت کــه او هدایــت و رهبــری مســلمین را جلــوداری کنــد؟ بههرحــال ،زیادشــدن
پیشــگوییهای آخرالزمانــی اســام بــه فضــای پرتنــش جنــگ بینالمللــی تروریســم ممکــن
اســت بهطورجــدی ،تصمیمگیــری را بــرای استراتژیس ـتهای غربــی دشــوار کنــد .نویســنده
ایــن مقالــه بــرای درســت و صحیــح جلــوه دادن اطالعــات خــود بــه مخاطــب ،شــواهدی نیــز
بیــان میکنــد کــه برخــی از آنهــا بــه صــورت مــوردی بیــان میشــود:
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 .1براســاس اخبــار واصلــه ،برخــی از بازداشتشــدگان اردوگاه گوانتانامــو بــه بازجویــان
گفتهانــد بهاینعلــت بــه تشــکیالت القاعــده پیوســتهاند کــه تصــور میکردنــد ب ـنالدن،
«مهــدی منتظــر» اســت.
  .2نیروهــای اطالعاتــی ارتــش ایاالتمتحــده مســتقر در عــراق گــزارش کردهانــد کــه برخــی
از تروریســتهایی کــه حیــن ورود بــه عــراق در مرزهــای ایــن کشــور دســتگیر شــدهاند ،در
بازجوییهــا اعتــراف کردهانــد کــه بــه دلیــل اعتقادشــان بــه پیشــگوییهای آخرالزمــان اســام
بــه القاعــده پیوســتهاند.
  .3ایــن خبرگــزاری مدعــی شــده در پایــان ســال  2001بـنالدن بهجــای امضــای همیشــگی
یعنــی اســامه بـنالدن از نــام «اســامهبنمحمد بـنالدن» اســتفاده کــرده اســت .ایــن موضوع
بســیار حســاس و مهــم اســت ،زیــرا بــه اســامه ب ـنالدن رهبــر القاعــدهُ ،بعــد آخرالزمانــی
میبخشــد .زیــرا بــر اســاس روایــات مهــدی همنــام بــا پیامبــر اســت و زمانــی کــه مســلمانان
در گوش ـهوکنار جهــان در ســختی و مشــکالت بــه ســر میبرنــد ،ظهــور میکنــد .او بــا کافــران
میجنگــد ،مســلمین را متحــد میکنــد و عدالــت و صلــح را بــه جهــان م ـیآورد( .بینــام،
 ،1383ص)68
برخــی از تحلیلگــران مســائل جهــان اســام انتظــار داشــتند کــه بـنالدن بــرای مشــروعیت
بخشــیدن بــه فعالیتهایــش ،خــود را بهعنــوان «خلیفــه» معرفــی کنــد ،امــا بــا توجــه بــه
ســاختار غیرمنطقـهای تشــکیالت ســازمانی القاعــده ،او بــه قدرتمندتریــن عنــوان در اســام،
یعنــی «مهــدی» متوســل شــده اســت.
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 .3-1-1نقد ادعای بنالدن
 .1بــر اندیشــمندان و علمــای اســام مخفــی نیســت کــه غــرب اســتعمارگر در ایــن دو قــرن
اخیــر همــواره در راســتای ســلطه بیشــتر بــر ســرزمینهای اســامی ســعی در فرقهســازی و
تقویــت فرقههــای انحرافــی ماننــد بهائیــت و وهابیــت داشــته تــا مســلمانان را ضعیــف کــرده و
بــه جنــگ یکدیگــر وادار کنــد تــا بــا ایجــاد اختــاف بیــن مســلمانان ،خــود زمینههای بیشــتری
را بــرای ســلطه بــر مســلمین فراهــم ســازد و ممکــن اســت ایــن مطلــب نیــز از جانــب غربیهــا
بــرای تخریــب مهدویــت و ایجــاد یــک فرقــه و گــروه انحرافــی جدیــد باشــد.
 .2ادعــای مهدویــت از ب ـنالدن هیچگونــه ســندی نــدارد و بــا یــک قطعــه ویدیویــی کــه
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معلــوم نیســت چــه کســی آن را ســاخته ،نمیتــوان بــه او چنیــن مطلبــی را نســبت داد .حتــی
ممکــن اســت خــود آمریکاییهــا بــرای تخریــب و از بیــن بــردن جایــگاه بـنالدن ایــن فیلــم را
ســاخته باشــند!
 .3ب ـنالدن ا گــر اینچنیــن ادعایــی میداشــت نســبت خلیف ـهای کــه برخــی از ســلفیان
یکــرد و خــود
جهــادی بــه او میدادنــد -و در نامههــا او را خلیفــه خطــاب میکردنــد -قبــول م 
را خلیفــه میخوانــد ،در حالــیکــه چنیــن کاری نکــرد .نامههــای زیــادی از طــرف ســلفیان
جهــادی «القاعــده عــراق» ،ماننــد ابومصعــب الزرقــاوی و دیگــران کــه اصــرار داشــتند او خــود
را خلیفــه بدانــد و ادعــای خالفــت کنــد ارســال شــده بــود ،امــا جــواب ب ـنالدن همیشــه بــه
آنهــا منفــی بــود.
 .4اینکــه بیــان شــده افــرادی ،در بازجوییهــا اعتــراف کردهانــد کــه بــه دلیــل اعتقادشــان
بــه پیشــگوییهای آخرالزمــان اســام ،بــه القاعــده پیوســتهاند ،بایــد گفــت کــه ا گــر افــرادی از
مســلمانان در تطبیــق شــرایط و زمــان خــود دچــار اشــتباه شــوند و بــرای خــود مصداقســازی
کننــد ،دلیــل برصحــت ایــن نمیشــود کــه فــان شــخص مهــدی منتظــر اســت؛ هماننــد
افــرادی کــه بــا جهیمــان العتیبــی بودنــد و بهدلیــل اوضــاع و شــرایط جامعــه و منطقــه خــود،
فکــر میکردنــد کــه محمدبنعبــداهلل القحطانــی منجــی اســام یــا همــان مهــدی موعــود
اســت ،در حالــی کــه او در همــان روزهــای اولیــه شــورش جهیمــان کشــته شــد و یــا افــرادی
کــه بــه دور ســیدمحمدعلی بــاب جمــع شــدند ،آن افــراد نیــز در تطبیــق دچــار اشــتباه شــدند.
 .5یکــی از پژوهشــگران حــوزه آخرالزمــان در اســام 6مینویســد« :بــر پایــه نامهنگاریهــای
داخلــی القاعــده ،ایــن گــروه ســالها نســبت بــه اغوا گــری مســائل مربــوط بــه آخرالزمــان
بیاعتنــا بــوده اســت( ».مککنتــس ،1395 ،ص)57
 .6بنالدن و ظواهری در خانوادههای متشــخص ســنی رشــد کرده بودند ،خانوادههایی
کــه موعودگرایــی را ســرگرمی احمقانــه تودههــا و دور از شــأن خــود میدانســتند .یکــی از
گروههــای القاعــده مقال ـهای را توزیــع کــرده بــود کــه حــاوی همیــن اندیشــه بــود .آن مقالــه
کوشــیده بــود مســلمانان را از پرداختــن بــه اینکــه مهــدی کیســت و چــه زمانــی ظهــور میکنــد
بــاز دارد« :بســیاری از مــردم گمــان میکننــد تــا مهــدی ظهــور نکنــد ،دولــت اســامی برقــرار
نمیشــود .آنهــا از ایــن غافلنــد کــه بــه جــای آنکــه دستشــان را بــه دعــا بلنــد کننــد و از خــدا
بخواهنــد در ظهــور تعجیــل کنــد ،بایــد کاری کننــد( ».شــبکه انــا المســلم للحــوار االســامی،

87

 23آوریــل )2007
 .7بــنالدن خــود دلیــل محکمــی بــرای مخالفــت بــا موعودگرایــی داشــت و آن جریــان
جهیمــان العتیبــی بــود .چرا کــه بعــد از دوهفتــه نیروهــای ســعودی بــا کمــک نیروهــای
فرانســوی موفــق بــه دســتگیری و کشــتن برخــی از آنهــا شــدند .نکتــه مهــم ایــن بــود کــه
مهــدی ادعایــی ایــن افــراد در میــان کشتهشــدگان بــود .ایــن نحــوه برخــورد تحقیرآمیــز
ســعودیها بــا افــراد جهیمــان درس عبرتــی بــرای جهادیهــا بــود ،زیــرا بــرای آنهــا بســیار
تحقیرآمیــز بــود کــه ادعــا کنیــم وعــدهای محقــق شــده ،ســپس شکســت بخوریــم.
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 .3-2القاعده و آخرالزمان
هرچنــد رهبــران القاعــده تمایلــی بــه اســتفاده از پیامهــای آخرالزمانــی و مهدویــت
نداشــتند و ضعــف اســتدالل ادعــای مهدویــت توســط ب ـنالدن مشــخص شــد ،امــا آنهــا
بــه پشــتوانه روایــات دیگــری ماننــد «رایــات الســود» (پرچمهــای ســیاه) کنفرانــس خبــری
خــود را در بخشــی از خراســان کــه در افغانســتان واقــعشــده اســت برگــزار میکننــد .همچنیــن
نــام نشــریه القاعــده نیــز طالــع الخراســان (پیشــگامان خراســان) اســت .همچنیــن شــبکه
رســانهای آنــان الســحاب (ابــر) نــام دارد کــه شــاید وجــه تســمیه آن همــان پرچــم عباســیان
باشــد ،ایــن مــوارد یــادآورد همــان پیشــگوییهای آخرالزمــان اســت کــه مــورد توجــه القاعــده
و رهبــران آنهــا بــوده اســت( .مککنتــس ،1395 ،ص)56
درســت اســت کــه رهبــران القاعــده بــه موضــوع آخرالزمــان بیاعتنــا بودنــد ،امــا برخــی
ً
از پیروانشــان بــه آن دامــن میزدنــد ،مثــا وقتــی مأمــوران افب ـیآی از اعضــای ایــن گــروه
بازجویــی میکردنــد ،ایــن افــراد بــه پیشــگوییهای مربــوط بــه پرچمهــای ســیاه ارجــاع
میدادنــد و از آن حــرف میزدنــد« :ا گــر پرچمهــای ســیاه را کــه از خراســان میآینــد دیدیــد
بــه آنــان بپیوندیــد ».ایــن مطلــب را ابوجنــدل ،یکــی از محافظــان ســابق ب ـنالدن ،بــه علــی
صوفــان ،مأمــور افب ـیآی گفتــه بــود .علــی صوفــان یکــی دیگــر از وابســتگان ب ـنالدن را بــه
یکــرد،
نــام علــی الباهلــول را بــه یــاد م ـیآورد کــه وقتــی در زنــدان گوانتانامــو از او بازجویــی م 
همیــن پیشــگویی را مطــرح کــرده بــود تــا نشــان دهــد القاعــده وارد جنــگ نهایــی آرمگــدون
شــده اســت( .مککنتــس ،1395 ،ص)58
حتــی افســران عالیرتبــه القاعــده از پیشــگوییهای آخرالزمانــی ســخن میگفتنــد .فاضــل

هــارون ،یکــی از نیروهــای بـنالدن در ســومالی ،نوشــته بــود« :لشــکرهای اســامی بایــد کنــار
هــم جمــع شــوند و بــه قــدرت اهلل تکیــه کننــد و دیــن او و برادرانشــان در قــدس را یــاری کننــد.
پــس از آن اســت کــه مهــدی موعــود ظهــور کــرده و نبــردی ایدئولوژیــک را آغــاز میکنــد .ایــن
نبــرد تــا زمانــی کــه یــک وجــب از خــا ک ایــن ســرزمین مقــدس دســت دشــمنان باشــد ادامــه
خواهــد داشــت( ».فاضــل هــارون ،1433 ،ج ،2ص)41
 .3-3القاعده عراق و آخرالزمان
بیشــترین کســی کــه در القاعــده بــه مباحــث آخرالزمانــی میپــردازد ،ابومصعــب الزرقــاوی
اســت .او هرچنــد یــک جهــادی اهــل ســوریه اســت ،امــا شــاخه القاعــده در عــراق را تأســیس
کــرد .وی در کتــاب قطــور خــود دربــاره راهبــرد جهــاد (تکفیریهــا) بیــش از صــد صفحــه
دربــاره مباحــث آخرالزمــان مطلــب نوشــته اســت .هرچنــد ایــن کتــاب بــا توجــه بــه محتــوای
آن محبوبیــت زیــادی در میــان جهادیهــا کســب کــرده اســت ،امــا افــراد زیــادی درک او
از ایــن پیشــگوییها را تحقیــر کردهانــد( .مککنتــس ،1395 ،ص )58زرقــاوی در ایــن
کتــاب بســیاری از مطالــب خــود را بــه کتــاب الفتــن نعیمبنحمــاد ارجــاع داده اســت ،امــا
زرقــاوی پیشــگوییهای اصلــی را خــود بهصــورت مفصــل تفســیر کــرده و نتیجــه میگیــرد کــه
جهادیهــا بایــد نبردشــان را بــر منطقــه هــال خطیــب 8متمرکــز کننــد( .مککنتــس،1395 ،
ص)59
ابومصعــب الزرقــاوی بــا ذکــر یــک پیشــگویی دربــاره دابــق ،انتظــارات آخرالزمانــی را در
جهادیهــا بــه هیجــان آورده بــود .پیامبــر ا کــرم؟لص؟ در حدیثــی پیشــگویی کــرده بودنــد
بعــد از آن کــه مســلمانان روم را در اعمــاق و دابــق شکســت دادنــد ،قیامــت فراخواهــد رســید.
زرقــاوی در ایــن بــاره میگویــد« :دابــق غایـ ِـت نهایــی آتشــی اســت کــه غربــا 9جرق ـهاش را در
عــراق زدهانــد ».او در ایــن مــورد جملــه مشــهوری دارد کــه ســرتیتر تمــام مجــات داعــش
اســت« :جرقــهای کــه در عــراق روشــن شــده گرمــای آن تشــدید خواهــد شــد تــا بــه اذن
خداونــد ارتــش صلیبــی (مســیحی) را در دابــق بســوزاند».

7

نامزلارخآ و تیودهم هشیدنا زا یفلس یاه هورگ یخرب هدافتساءوس

 .3-4ابوایوب المصری و مهدویت
ابوایــوب المصــری جانشــین زرقــاوی بــود .در ژوئــن  2006وقتــی زرقــاوی کشــته شــد،
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مســئولیت القاعــده عــراق بــر عهــده المصــری بــود .او معتقــد بــود بایــد ابتــدا خالفــت را برقــرار
کــرد تــا بتوانیــم در رکاب مهــدی بجنگیــم ،مرحلــه بعــدی شــخص خلیفــه اســت ،یعنــی کســی
ً
کــه عمــا ایــن منصــب بــر زمیــن مانــده را بــر عهــده بگیــرد .بایــد ایــن کار را زودتــر انجــام داد تــا
دیــر نشــود.
یکــی از اعضــای هیئــت شــرعی داعــش میگویــد :المصــری بــرای تشــکیل دولــت عجلــه
داشــت چــون معتقــد بــود مهــدی ،منجــی مســلمانان ،در همیــن ســالها ظهــور خواهــد
کــرد .بــه نظــر او بایــد خالفتــی برقــرار باشــد تــا مهــدی را در نبردهــای نهایـ ِـی آخرالزمــان
یــاری کنــد .مصــری انتظــار داشــت طبــق پیشــگوییهای آخرالزمــان شــهرهای مهــم دینــی
فتــح شــود .بنابرایــن بــه افــرادش دســتور داده بــود کــه در مســجدالنبی مدینــه ،مســجد
ـوی دمشــق و مســجداالقصی منبرهایــی بــرای مهــدی بســازند .همچنیــن بــه نیروهــای
امـ ِ
نظامــی خــود فرمــان داد سراســر عــراق را اشــغال کننــد تــا بــرای آمــدن مهــدی آمــاده باشــند.
المصــری بــه نیروهــای خــود اطمینــان داده بــود کــه ظــرف ســه مــاه بــه موفقیــت خواهنــد
رســید .وقتــی نزدیــکان المصــری از او انتقــاد میکردنــد کــه چــرا تصمیمــات حیاتــی را بــر پایــه
زمانبندیهــای آخرالزمانــی اتخــاذ میکنــی ،پاســخ م ـیداد« :مهــدی ب ـهزودی خواهــد
آمــد( ».مککنتــس ،1395 ،ص )62او در جایــی دیگــر گفتــه بــود« :نبــرد در مراحــل آغازینــش
اســت  ...و ایــن ابتــدای نبردهایــی اســت کــه پیــامآور قیامــت اســت ،مــا لشــکری هســتیم
کــه بایــد پرچــم را بــه دســت بنــده خــدا ،مهــدی بدهیــم .ا گــر همــه مــا کشــته شــویم ،آخریــن
نفرمــان چنیــن خواهــد کــرد( ».المصــری)2006 ،
دلیــل دیگــر بــر سوءاســتفاده المصــری از مباحــث آخرالزمــان ،بیانــات یکــی از اعضــای
هیئــت شــرعی القاعــده بــه نــام ابوســلیمان العتیبــی اســت .او اهــل عربســتان ســعودی بــود و
نگــران کجرویهــای المصــری و کاهــش محبوبیــت آن بــود .لــذا از او انتقــاد کــرد ،امــا المصری
از حرفهــای او ناراحــت شــد و او را طــرد کــرد .ابوســلیمان نیــز نام ـهای بــه ســران القاعــده
یعنــی بــنالدن نوشــت .او در ایــن نامــه ،المصــری را متهــم بــه نیرنــگ کــرد و همچنیــن
تصمیمــات راهبــردی او را ضعیــف دانســته بــود ،زیــرا معتقــد بــوده آخرالزمــان نزدیــک اســت.
ابوســلیمان در ادامــه بیــان مــیدارد کــه المصــری بهشــدت تحتتأثیــر پیشــگوییهای
مربــوط بــه فتنههــای آخرالزمــان و بهخصــوص پیشــگوییهای مربــوط بــه مهــدی اســت.
(مککنتــس ،1395 ،ص)73-72

عراقیهــا چنــدان بــه المصــری متمایــل نبودنــد ،زیــرا وی اهــل عــراق نبــوده و غربیــه
محســوب میشــد .جهادیهــای عراقــی بیشــتر بــه ابوعمرالبغــدادی متمایــل بودنــد و در
نهایــت او را بهعنــوان امیــر انتخــاب کردنــد.

 .3-6القاعده یمن و آخرالزمان
امیــر القاعــده یمــن ،ناصرالوحیشــی  ،جوانــی بــه نام نایف القحطانی از عربســتان ســعودی
را بــه تشــکیالت خــود راه داد کــه وی در همــان ابتــدا پیشــنهاد راهانــدازی یــک نشــریه را
ً
بــه وحیشــی داد .وحیشــی از ایــن پیشــنهاد اســتقبال کــرد و در اواخــر ســال  2007رســما بــه
قحطانــی دســتور داد کــه ایــن نشــریه را درســت کنــد .ایــن نشــریه باالخــره در ژانویــه 2008
بــا نــام «صــدی المالحــم» (پــژوا ک نبردهــا) منتشــر شــد کــه بــه نبردهــای نهایــی آخرالزمــان
اشــاره داشــت .جهادیهــای ناشــناس ،در فضــای مجــازی ایــن نشــریه را تحســین کردنــد.
در مــارس  2008دومیــن شــماره «صــدی المالحــم» منتشــر شــد کــه بســیار مــورد توجــه قــرار
گرفــت .عنــوان نشــریه بــا خــون و آتــش آمیختــه شــده بــود ،لوگــوی تــازه القاعــده یمــن در بــاال
و پسزمینــه همــه صفحــات نقــش بســته بــود .ایــن لوگــو شــامل دو شمشــیر بــود کــه بــر روی
کــره زمیــن و مشــخصا بــر روی کشــورهای یمــن و عربســتان ســعودی جــا گرفتــه و بــا همدیگــر
برخــورد کــرده بودنــد .در نقطــه برخــورد دو شمشــیر پرچــم ســیاه القاعــده عــراق بــه اهتــزاز
درآمــده بــود( .مککنتــس ،1395 ،ص )85-84یــک ســال بعــد رهبــر القاعــده یمــن ویدئویــی
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 .3-5ابوعمر البغدادی و مهدویت
وی نیــز ماننــد ابوایــوب المصــری منتظــر بــود تــا پــس از اســتحکام قــوای خــود در عــراق بــه
یــاری مهــدی در مکــه بــرود و بعــد از آن ،دولــت یهــود را کنــار زده و قــدس را پــس بگیــرد .وی
همچنیــن آرزو میکــرد نیروهــای جهــادی (تکفیریهــا) را از عــراق هدایــت کنــد تــا بــه مهــدی
کــه بــه پــرده کعبــه تکیــه داده یــاری برســاند( .البغــدادی2007 ،؛ مککنتــس ،1395 ،ص)74
البتــه بایــد توجــه داشــت کــه بیشــتر پیشــگوییهای گروههــای تکفیــری ماننــد داعــش،
النصــره و ...مســتند بــه کتــاب «الفتــن» ،اثــر نعیمبنحمــاد اســت کــه بســیاری از روایــات
ایــن کتــاب ضعیــف و غیرقابــل اســتناد اســت؛ حتــی بــه نظــر ســلفیهای جهــادی نیــز برخــی
از روایــات ایــن کتــاب قابلخدشــه اســت.
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منتشــر کــرد کــه پرچــم القاعــده عــراق در پســت ســر او بــه اهتــزاز درآمــده بــود ،درســت همــان
زمانــی کــه القاعــده عــراق در حــال افــول بــود یکــی دیگــر از شــاخههای القاعــده از پرچــم آنهــا
اســتفاده میکنــد.
در اینجا سؤاالتی مطرح میشود که رهبر القاعده یمن باید به بنالدن پاسخ بدهد.
.1چرا القاعده یمن ،پرچم یکی دیگر از شاخههای القاعده را اقتباس کرده بود؟
.2چرا از همان پرچم سیاهی استفاده نکرد که بنالدن به همه نشان داده بود؟
ً
.3چرا اصال پرچم خاص خودش را طراحی نکرده بود؟
ً
بنابرایــن ممکــن اســت بگویــم ســران القاعــده یمــن صرفــا از طراحــی پرچــم القاعــده عــراق
خوششــان آمــده بــود ،امــا احتمــال قویتــر ایــن اســت کــه مفــاد ایــن پرچــم مهــم اســت؛ یعنــی
بازگشــت زودهنــگام خالفــت و نیــز خالفــت بــر شــیوه و روش پیامبــر.
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.4طالبان و آخرالزمان
شــاخهای از طالبــان کــه گــوی خشــونت و وحش ـیگری را از داعــش ربودهانــد ،خــود را
«والیــت خراســان» نامیدهانــد کــه بــه نظــر میرســد تــاش دارنــد روایــات رایــات الســود را
بهنفــع خــود مصــادره کننــد .البتــه ایــن گــروه بــا داعــش بیعــت کردنــد و ابومحمــد عدنانــی،
ســخنگوی داعــش ،در یــک ویدیــو اعــام کــرد کــه والیــت خراســان بــه ریاســت حافــظ
ســعیدخان تشــکیل شــده اســت ،زیــرا افغانســتان ،جــزء خراســان قدیــم محســوب میشــود
و ایــن گــروه ســعی در مصــادره روایــات رایــات الســود دارد تــا بدینوســیله افــرادی را بــه خــود
جــذب کنــد( .علیــزاده موســوی ،1396 ،ص)406
 .4-1نقد ادعای والیت خراسان طالبان
 .1در اندیشــه مســلمانان روایاتــی وجــود دارد کــه آن روایــات معــروف بــه «رایــات الســود»
یعنــی پرچمهــای ســیاه هســتند .ایــن روایــات در منابــع شــیعه و نیــز در منابــع اهلتســنن
وجــود دارد ،در ایــن روایــات بعــد از خبــر برافراشــته شــدن پرچمهــای ســیاه در آســتانه و
نزدیکــی ظهــور بــه مــردم توصیــه شــده کــه بــه یــاری کســانی بشــتابید کــه ایــن پرچمهــا را
برافراشــتهاند ،زیــرا منجــی بــه کمــک همیــن افــراد جهــان را پــر از عــدلوداد خواهــد کــرد.
البتــه روایــات در ایــن خصــوص متفــاوت و بلکــه متضــاد هســتند .در برخــی روایــات
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پرچــمداران ســیاه را مذمــت و نکوهــش کــرده و از پیوســتن بــه آنهــا نهــی نمــوده اســت.
برخــی روایــات پرچ ـمداران ســیاه را مــدح و ســتایش کــرده و بــه مــردم ســفارش نمــوده بــه
محــض دیــدن آنهــا بــه آنهــا بپیوندیــد ،هرچنــد بهواســطه راه رفتــن روی بــرف باشــد،
چرا کــه مهــدی در میــان آنهاســت .برخــی روایــات رایــات الســود نیــز مربــوط بــه عباســیان
اســت کــه در خصــوص آنهــا وارد شــده اســت .امــا اینکــه آیــا طالبــان همــان پرچ ـمداران
مــورد مــدح در روایــت هســتند یــا نــه ســؤالی اســت کــه بایــد بــه آن پاســخ داده شــود .در
جــواب بایــد گفــت کــه طالبــان ،پرچـمداران ســیاه مــورد مــدح نیســتند .بــه ایــن دلیــل کــه آن
پرچـمداران ســیاهی کــه حضــرت مهــدی در میــان آنهــا اســت همعقیــده و همفکــر حضــرت
مهــدی هســتند ،در حالــی کــه عقایــد طالبــان بــا افــکار و عقایــد آن حضــرت بســیار متفــاوت
اســت؛ طالبانــی کــه عقایــد او تحتتأثیــر عقایــد دیوبندیــه و وهابیــت و ســلفیگری اســت.
پــس نتیجــه میگیریــم کــه طالبــان پرچ ـمداران ســیاه مــورد مــدح نیســتند ،بلکــه مــورد ذم
و نکوهــش هســتند .پرچ ـمداران ســیاه درخواســت خیــر و نیکــی دارنــد و بــرای مــردم خیــر و
نیکــی بــه ارمغــان میآورنــد ،نــه اینکــه ماننــد طالبــان شــر و بدبختــی بــرای مــردم بیاورنــد.
(رشــیداحمد ،1379 ،ص)127
 .2روایــات داللــت بــر ایــن دارد کــه پرچ ـمداران ســیاه بــا دشــمنان اهلبیــت یعنــی
طرفــداران بنیامیــه میجنگنــد و بــا آنهــا بــه نبــرد برمیخیزنــد ،پــس ایــن افــراد نمیتواننــد
آن پرچ ـمداران ســیاهی باشــند کــه بــه خیــر و نیکــی از آنهــا یــاد شــده ،چرا کــه آنهــا خــود
ادعــا دارنــد کــه روش و راه ایشــان همــان روش و راه بنیامیــه اســت.
 .3در نقــد ایــن گــروه همیــن بــس کــه جریــان غالــب طالبــان ،ایــن گــروه را بــه رســمیت
نشــناخته و همــواره در میــان شــاخه والیــت خراســان و اصــل جریــان طالبــان منازعــات
خونبــاری وجــود داشــته اســت( .علیــزاده موســوی ،1396 ،ص)406
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Cنتیجهگیری
 .1حرکــت جهیمــان ا گــر در جهــت اعتــراض بــه ظلــم حکومــت عربســتان بــوده ،درســت
ً
اســت ،امــا ا گــر واقعــا او فکــر میکــرده محمدبنعبــداهلل القحطانــی ،همــان مهــدی موعــود
اســت حرکــت او اشــتباه و خطــای محــض اســت.
 .2ســلفی جهــادی از روایــات طائفــه منصــوره و روایــات آخرالزمــان بــه خصــوص روایــات
مهدویــت سوءاســتفاده بســیار کردهانــد .ایــن مطلــب در کتابهــای افــرادی ماننــد ابوبصیــر
الطرطوســی و جــواد بحرالنتشــه بهوضــوح دیــده میشــود.
 .3شــخص ب ـنالدن از مســئله مهدویــت و آخرالزمــان سوءاســتفاده نکــرده ،امــا افــراد او
ایــن کار را کردهانــد ،هماننــد ابومصعــب الزرقــاوی ،ابوایــوب المصــری و ابوعمــر البغــدادی.
ایــن افــراد بــا همیــن مســائل جوانــان را فریــب داده و جــذب القاعــده میکردنــد.
 .4گروهــی از طالبــان خــود را والیــت خراســان نامیــده و ســعی دارنــد روایــات رایــات الســود
را بــر خــود تطبیــق دهنــد ،امــا بایــد توجــه داشــت کــه روایــات رایــات الســود متفــاوت و متضــاد
هســتند .در برخــی روایــات ،رایــات الســود مــورد مــدح و در برخــی مــوارد ذم واقــع شــدند.
ً
نهایتــا اســتدالل شــد کــه روایــات مــدح قابــل تطبیــق بــر والیــت خراســان طالبــان نیســت.
 .5گروههــای ســلفی بــرای پیشــبرد اهــداف خــود روایــات مهدویــت و آخرالزمــان را مصــادره
بهمطلــوب کــرده و بــا ایــن نیرنــگ جوانــان زیــادی را فریــب داده و بــه خــود جــذب کردهانــد
کــه ایــن سوءاســتفاده نشــان داده شــد و مــورد نقدوبررســی قــرار گرفتنــد.
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Cپینوشتها
 .1جهیمانبنمحمدبنســیف العتیبــی در ۲۹جمادیالثانــی ۱۳۵۵قمــری در غــرب
نجــد بهدنیــا آمــد .او پــس از 18ســال خدمــت در ارتــش عربســتان ســعودی ،از ارتــش جــدا
شــده و وارد دانشــگاه مدینــه منــوره شــد6 .ســال بعــد ،فرماندهــی حملــه بــه مســجدالحرام را
برعهــده گرفــت و پــس از دســتگیری اعــدام شــد.
 .2محمدبنعبــداهلل الترکــی القحطانــی در 1956میــادی بهدنیــا آمــد .او از شــا گردان
مفتــی بــزرگ عربســتان ،عبدالعزیزبنبــاز بــود .او طلبــه ســال آخــر در دانشــگاه اســامی االمــام
محمدبنســعود در ریــاض و امــام و خطیــب مســجد الرویــل بــود .هنــوز درسهایــش را بــه
یکــرد
اتمــام نرســانده بــود کــه تحتتأثیــر جماعــت قــرار گرفــت .او خطبههــای گیرایــی ایــراد م 
و ســخنرانی جذابــی داشــت .او بــا خواهــر جهیمــان ازدواج کــرد و بــه همیــن دلیــل رابطــه آن
دو نزدیکتــر شــد .القحطانــی در همــان روزهــای نخســت تصــرف مســجدالحرام کشــته شــد.
قحطانــی در زمــان کشــته شــدن 25ســال ســن داشــت.
 .3ابوبصیــر الطرطوســی در ۳۰ربیــعاالول ۱۳۷۹قمــری در طرطــوس متولــد شــد و در
خانــوادهای ســلفی بــزرگ شــد .در 17ســالگی بــه دلیــل نوشــتن عقایــد ســلفی جهــادی بــر روی
دیوارهــای شــهر طرطــوس 4مــاه زندانــی گردیــد .از زمــان آغــاز بحــران ســوریه ،نقــش «مفتــی
انقــاب» را بــازی کــرده اســت .او «پــدر معنــوی» و «مفتــی» جنبــش احرارالشــام محســوب
میشــود ،امــا بــا ایــن وجــود او یکــی از منتقــدان جــدی داعــش اســت.
 .4دابــق نــام شــهری در شــمال حلــب اســت .ایــن شــهر از توابــع منطقــه اعــزاز اســت کــه
از مرزهــای ترکیــه ۴۵کیلومتــر فاصلــه دارد .اعمــاق نیــز شــهری تابــع انطا کیــه و از شــهرهای
ُ
مــرزی ترکیــه اســت و بــه دابــق نزدیــک اســت( .کــرد َعلــی ،1403 ،ج ،2ص)208
 .5اســامهبنمحمدبنعوض بــنالدن ،در ۸شــعبان ۱۳۷۶قمــری در شــهر ریــاض
عربســتان و در خانــوادهای ثروتمنــد بــه دنیــا آمــد .مــادرش ســوری و پــدرش از منطقــه
حضرمــوت یمــن ،بــه عربســتان کــوچ کــرده بودنــد .اســامه وهابیــت را مذهــب خــود قــرار داده
بــود .او در زمینــه علمــی ،مــدرک کارشناســی اقتصــاد را از دانشــگاه ملــک عبدالعزیــز در جــده
گرفتــه بــود تــا مدیریــت شــرکت پــدرش را بــر عهــده گیــرد .امــا مســیر بـنالدن عــوض شــد و رهبــر
گــروه القاعــده شــد او در 1مــه 2011بــه دســت نیروهــای آمریکایــی در پا کســتان کشــته شــد.
 "Jean-Pierre Filiu" .6در کتابــی بــه نــام " "Apocalypse in Islamبــه بررســی مســائل
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مربــوط بــه آخرالزمــان در دیــن اســام میپــردازد.
 .7ابومصعــب الزرقــاوی متولــد 1966میــادی در اردن اســت .وی در 1999میــادی
جماعــت توحیــد و جهــاد را در عــراق بــه راه انداخــت .وی مخالــف حضــور نیروهــای آمریکایــی
ً
در عــراق بــود و ترورهــا و بمبگذاریهــای زیــادی انجــام داد .در ســال  2004رســما بــه القاعــده
پیوســت و نــام گــروه خــود را القاعــده عــراق نامیــد .وی در  2005بهصــورت علنــی اعــام جنــگ
بــا شــیعیان عــراق کــرد و در  2006بــه دســت نیروهــای آمریکایــی کشــته شــد.
 .8هــال خطیــب شــامل مصــر ،فلســطین ،ســوریه ،عــراق و بخشهایــی از ایــران و ترکیــه
را شــامل میشــود.
ً
 .9جهادیهایــی کــه از راه دور بــرای جنگیــدن میآینــد خصوصــا خارجیهــا ،خودشــان را
غربــا مینامنــد ،زیــرا شــهر و دیــار خــود را تــرک کــرده و راهــی ســرزمینهای بیگانــه شــدهاند،
لــذا بــه آنهــا غربــا میگوینــد.
 .10ناصــر عبدالکریــم عبــداهلل الوحیشــی متولــد ســال 1978میــادی روســتای مرتعــه در
شــهر بیضــاء یمــن اســت .وی بعــد از جنــگ افغانســتان ،در ســال  2002در یمــن دســتگیر و
زندانــی شــد؛ امــا بعــد از چهــار ســال توانســت بــا حفــر تونــل 44متــری از زنــدان فــرار کنــد .او بــا
فــرار از زنــدان در ســال  2007بهعنــوان رهبــر گــروه تکفیــری «القاعــده» در یمــن معرفــی شــد
و بعــد از دو ســال بــا تجمیــع گروههــای تکفیــری یمــن و عربســتان در ســال  2009توانســت
«قاعــدة الجهــاد فــی جزیــرة العــرب» را تشــکیل داده و خــود رهبــری آن را بهعهــده بگیــرد .در
ا کتبــر ۲۰۱۴وزارت امــور خارجــه آمریــکا جایــزه دســتگیری وی را ۱۰میلیــون دالر آمریــکا یعنــی
رقمــی مشــابه بــا ابوبکــر بغــدادی فرمانــده داعــش قــرار داد .الوحیشــی در حملــه هواپیمــای
بــدون سرنشــین آمریــکا بــه اســتان حضرمــوت در ۱۲ژوئــن ۲۰۱۵کشــته شــده اســت.
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The idea of Mahdism has been abused by various profiteering groups throughout
history. Now, both in the Shiite and Sunni communities, even the belief in the
principle of Mahdism has been accepted by Wahhabi and Salafi elders such as
Ibn Taymiyyah, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, and Ibn Baz. But the one who
revived Mahdism among the Wahhabis, and the emerging and emerging one
was Jahiman al-Atibi, actually abused the idea of Mahdism, and later other jihadi
Salafi groups such as al-Qaeda and ISIS and some branches of the Taliban abused
the idea of Mahdism. Of course, ISIL has used the most sophisticated of these
groups, as discussed in a separate article. The research hypothesis is that some
Salafi groups have misused the idea of Mahdism and the end of time, and our
aim in this article is to show the use of these groups in this idea and to critique
and study it. This article with a descriptive and analytical approach and using the
library and digital resources and the Internet has examined and exploited takfiri
groups from the idea of Mahdism. Findings show that the idea of Mahdism has
been exploited among Salafi jihadist groups and has attracted people, especially
Sunni youth.
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