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 مهدویت در اندیشه عثمان دان فودیو

 1بحبیب زمانی محجو
 چکیده

ای برخههوردار اعتقههاد بههه مهههدویت و ظهههور منجههی در قههاره افریقهها از جایگههاه ویههژه
ههای اندیشه مهدویت نویدبخش نجات انسهان کهاین با توجه بهبوده است. 

هههای و جنههبشههها مظلههوم از سههیطره ظالمههان اسههته عمههده صههاحبان نهضههت
گرفتههه انههد. از همههین رو، بهها آغههاز جنههبش عثمههان دان  اصههالحی نسههبت مهههدی 

مههردم وی را مهههدی فریقهها بسههیاری از اغههرب ( در قمههری 4555-4437فودیههو )
 خواندند. موعود

روش توصیفی تحلیلی، مسهائ  مربهوط بهه مههدویت در قیهام در این نوشتار، با 
گرفته است.   عثمان دان فودیو مورد بررسی قرار 

در تعالیم شیخ عثمان نقشهی  مهدویتاعتقاد به های پژوهش، براساس یافته
گونهه عقاید زیربنایی خالفت بوده اساسی داشت و بخشی از کهه در نگهاه ای به 

رویههههدادهای آخرالزمههههان و ظهههههور حضههههرت وی، مقههههدرات خالفههههت سههههوکوتو بهههها 
همهان ههدی، م شیخ عثمان ضمن اعتقاد بهه وجهود .آمیخته بودند مهدی
که شیعه برای حضرت هایی ویژگی  پذیرد.می قائ  است،و قیامش را 

کلیدی  واژگان 
 .عثمان دان فودیو، مهدویت، مهدی، ظهور

                                                        
 (.zamani1358@Gmail.com)گروه تاریخ و تمدن اسالمی پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادق؟ع؟  . استادیار1
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 مقدمه
 تهههههرین رهبهههههر تهههههوان مههههههممهههههیم( را 4742-4220ق /4555-4437) 1«عثمهههههان دان فودیهههههو»

که در اواخر سده هجدهم و اوائ  سده نوزدهم میالدی جنبشهی اصالح طلب غرب افریقا دانست 
کههرد و موفههق شههد در سههال  2عظههیم علیههه حکمرانههان منطقههه هاوسهها م 4780در شههمال نیجریههه برپهها 

و تشهههکی  دههههد  3م(4880-4780ق/ 4554/ 4547) خالفتهههی اسهههالمی بههها عنهههوان خالفهههت سهههوکوتو
 گرایی در منطقه غرب افریقا ایفا نماید.نقشی عظیم در احیا و تروی  اسالم
ایهن منطقهه، بهه جههات رواج افکهار مهردم بیشهتر کهه بهود ای دورهقیام شیخ عثمان همزمهان بها 

ه میرزائی، 587-585، 552، 538: 4538)هیسکت،  داشتند راانتظار ظهور مهدی آخرالزمانی، 
کهههبسههیاری از آنههها تصههور مههیبنههابراین،  (،57: 4047 همههان قیههام مهههدی  ،شههیخ جنههبش کردنههد 
 باره است:. این مقاله در پی پاسخگویی به سؤاالتی در اینباشد موعود
 ناشی از چه بود؟ اعتقاد مردم منطقه غرب افریقا به ظهور منجی و مهدی موعود_ 
که او را مهدی موعود_  کنش شیخ عثمان به مردمی   بود؟ خواندند، چه وا

 های عثمان دان فودیو داشت؟_ مهدویت چه جایگاهی در اندیشه
کز پژوهشی اروپا و افریقا درباره قیهام  در خصوق پیشینه تحقیق الزم به ذکر است در برخی مرا
شیخ عثمان دان فودیو و چگونگی تأسیس خالفت اسالمی سوکوتو مطالعاتی انجهام شهده اسهت. 

گرایهی در غهرب افریقها و طالب ارزشمندی راجع بهه مههدیمروین هیسکت، مستشرق انگلیسی، م
کتهاب های شیخ عثمان در ایناندیشه کهه بخشهی از آنهها در  گهردآورده  اساترش اساالم در غارب بهاره 

الههدین جنیههد در رسههاله (، بههه وِیههژه فصهه  دهههم و یههازدهم آن، آمههده اسههت. مصههباح4538) افریقااا
 /4085)فالناای و عقیدتااه علاای ضااوء الکباااب و الساان  الشاایخ عثمااان باان فااودی الدکتههری خههود بهها عنههوان 

کلههی اندیشههه4875 کههرده اسههت. وی در هههای م( در سههه بخههش  عقیههدتی شههیخ عثمههان را بررسههی 
شیخ عثمان را درباره های ، به اجمال دیدگاه«فی أشراط الساعه»بخش دوم رساله، ذی  عنوان 

در  ؟مهع؟بیههتمؤسههس مرکههز اههه کنههد. نجههف علههی میرزائههی، آخرالزمههان و ظهههور موعههود بیههان مههی
کتاب  )مؤسهس الدولهه الُصهکتیه االسهالمیه فهی غهرب  من مؤلفات الشیخ عثمان بن فاودینیجریه، در 

                                                        
در زبان هاوسایی به معنهای شهیخ بهزرگ و فقیهه اسهت. محمهد « فودیو»معنای ابن)پسر( است. در زبان هاوسایی به « دان» .1

ه عثمهان بهن فهودی، 558: 4538پدر عثمان عالمی مشهور در میان قوم خهود بهود و لقهب فودیهو داشهت. )مهروین هیسهکت، 
 (45: 4087ه عبداهلل بن فودی، 5: 4822

گهوبیر، زنفهر، رانهو، دورا و بیهرام مهی. سرزمین هاوسا در شمال نیجریه شام  شههرها2 کاتسهینا، زاریها،  کهانو،  شهد. ی مهمهی چهون 
 (03و  54: 4052)عبدالقادر، 

 .Last, 1997, Sokotoر.ک: « خالفت سوکوتو». درباره 3
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درباره قیام و حرکت جههادی شهیخ عثمهان در ای (، پس از بیان مقدمهم4887ق/ 4047إفریقا( )
کتاب عثمان دان فودیو، کتاب بهرادر وی  1غرب افریقا، متن هفده  )عبهداهلل بهن فهودی( را و یک 

کانو به چهاپ رسهانده اسهت. بها توجهه بههجمع کرده و در  بیشهتر ایهن آثهار، حهداق  در  کههایهن آوری 
کتههاب حههائز اهمیههت بسههیار اسههت و نگارنههده بههرای نمههی ایههران، موجههودهههای کتابخانههه باشههد، ایههن 

کتههاب  کتههاب  )تههدوین شههیخ عثمههان( 2نصاایح  اهاال الزماااناطههال  از مطالههب  ؤلفههات الشههیخ مههن ماز 
بهره برده است. در میان مقاالت نیز مقاله یوسف فض  حسن، استاد دانشهگاه  عثمان بن فودی

 اثااار حرکااا  الشااایخ عثماااان دان فودیاااو علااای دعاااوة الممدیااا  فااای ساااودان وادی النیااال خهههارطوم، بههها عنهههوان
مهههدوی در هههای مطالههب خههوبی دربههاره آثههار قیههام شههیخ عثمههان بههر جنههبش م(،4882ق/4043)

 شهههده در مهههورد کهههه مشهههخا اسههت بیشهههتر تحقیقهههات انجههامقههه سهههودان مرکهههزی دارد. چنههانمنط
کنههده و فاقههد انسهههجام الزم هسههتند و خهه  تحقیهههق هههای اندیشههه مهههدوی عثمهههان دان فودیههو پرا

 باشد. باره محسوس میمستق  و جامع در این

 فودیوعثمان دان
هاوسههایی و بههن فههودی در مکتوبههات فودیههو در مکتوبههات محمههد، مشهههور بههه دان بههن عثمههان

گهوبیر 3مهیالدی( در شههر َمهَرت   4220هجهری )دسهامبر  4437عربی، در صفر سال  زاده  4در ناحیهه 
علمی و مذهبی پهرورش یافهت و همهین ای ( عثمان در خانواده73: 5888)لوا الدین احمد، . شد

گرایش وی به سوی علم و دیهن شهد -73: 5888ن احمهد، )لوا الهدی. تربیت دینی و علمی سبب 
کهرد72 ( سهپس بهه تحصهی  و 545، 5840)جمیه  المهالح، ، ( قرآن را نزد پدرش آموخت و حفهظ 

پرداخهت )عبهداهلل بهن فهودی،  ١کسب علوم مختلف از علمای منطقه، ازجملهه جبرئیه  بهن عمهر،
شهههرفی و ). ( و خیلهههی زود بهههه مراتهههب علمهههی بهههاال دسهههت یافهههت80: 4538هیسهههکت،  ه40: 4087

 ضهههمن تمجیههههد شخصهههیت علمهههی و عرفهههانی عثمهههان بههههن  6( محمهههد بلهههو085، 4583ناصهههری، 
                                                        

کههه  .1 (، فهوالنی و هاوسههایی نگاشههت  کتههاب در زمینههه علهوم دینههی و اسههالمی بهه زبههان عربههی )عمههدتا  شههیخ عثمههان بهیش از صههد 
یهک از ( ههیچ08-02: 4087ه عبداهلل بهن فهودی، 27-24های وی هستند. )نجف علی میرزائی، زگوکننده افکار و اندیشهبا

کتابخانه کمتر از ده اثر وی در   های ایران وجود دارد.آثار شیخ عثمان به زبان فارسی ترجمه نشده است و 

کتاب با عنوان دقیق نصیحه اه  الزمان أله  السودان 2 مهن األعهراب و األعهاجم فهی جمیهع البلهدان، دارای هفهت فصه  . این 
که در فص  هفتم آن بها عنهوان  مطالهب  در مهورد قیهام امهام مههدی« فهی ذکهر أمهور اإلمهام المههدی  ههو آخهر الخلفها »است 

 دهد.ارزشمندی را ارائه می

3. Maratta 

 ای در هاوسا در مناطق شمالی نیجریه فعلی.. ناحیه4

 .08-02: 5844ی با مقام و جایگاه وی ر.ک: محمد ب ، . برای آشنای5

که همانند پدرش شخصیتی علمی دارد و آثهار بسهیاری ماننهد 4752_  4278. محمد بلو )6 م( پسر و جانشین شیخ عثمان است 
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 نویسد:می فودی
گسههترش داد و مریههدان و سههالکان را تربیههت مههی ایههن شههیخ فنههون علههم را بههرای خههواق 

عامهه روزگهارش بهه عارفهان  کههایهن کهرد تهامهی نموده و آنان را به آداب خدمت راهنمایی
گشهتند. عصهرش بههههای ههمتبدی  شدند و طلبهه محمهد ) دانشهمندانی ره یافتهه بهدل 

 (30-34: 5844ب ، 
که واعهظ و معلمهی توانها بهود، بهه ایالهت ههای عثمان دان فودیو از سن بیست سالگی، در حالی 

کرد)جمی  المالح،  دینی و اخالقی های کالسها ( و در این ایالت545: 5840مختلف هاوسا سفر 
کرد.قیام علیه فساد و بیبرگزار نمود و بر عم  به اسالم و  کید   عدالتی تأ

مسلمانان بهرای تشهکی  حکومهت اسهالمی های زمان با تالشدر اواخر سده هجده میالدی هم
علیههه  1هههارهبههری قیههام فههوالنی« عثمههان دان فودیههو»(، 02-03: 5882)شههقرون،  در غههرب افریقهها

کوشید با حمایت آنان  گرفت و  و سایر قبایه  منطقهه، اسهالم حکمرانان سرزمین هاوسا را برعهده 
کنههد را در منطقههه بگسههترد و دولتههی بههر همههین  بههر (78: 4538هیسههکت، ). پایههه اسههالم تأسههیس 
گر اسههالم در هاوسهها»و « مجاهههد»اسههاس، از شههیخ عثمههان بهها لقههب  . شههودمههی یههاد« مجههدد و احیهها

 (85: 5845اإللوری، )
گههوبیر را4548م/ 4780شهیخ عثمههان توانسههت در سههال  )عبههداهلل بههن  شکسههت دهههد ق پادشههاهی 

م بها تصههر  شههرهای زاریهها، 4787و تهها سهال  (552: 4538هیسهکت، ه 35-34ق: 4575فهودی، 
کتسههینا و برانههدازی حکومههت هاوسههایی و اتحههاد سههرزمین پهنههاوری زیههر لههوای اسههالم، هههای کههانو و 

کنهد«خالفهت سهوکوتو»حکومت اسالمی قدرتمندی در غرب افریقا بهه نهام   هیسهکت،). ، تأسهیس 
ق در 4555م/ 4742شههیخ عثمهههان در آوریههه   (422-453: 5888ه لوا الههدین احمهههد، 508: 4538
 (257: 4574الپیدوس، ه 20: 4875)جنید، . سالگی از دنیا رفت 35سن 

 دان فودیو و واکنش ویعثمان  بهمهدی نسبت 
 کرد: توان ذکرمی چرا پیروان شیخ عثمان وی را مهدی خواندند، مواردی را کهاین درباره
دارد و پیوسهته در قالهب اشهعار ای و مهدویت جایگاه ویژه 2در تعالیم شیخ عثمان تصو  :یک

                                                                                                                                  
راد بهه وی التنبیهات الواضحات، فن علهم الجمه  النحویهه، السلسهله القادریهه و مفتهاح السهراد مهن ذکهر االولیها  الخهواق االفه

 ترین اثر وی انفاق المیسور فی تاریخ بالد التکرور است.منسوب است، لکن مهم

گون غهرب افریقها از جملهه منطقهه هاوسها ها فوالنی .1 گونها کهه بهه واسهطه مههاجرت در نقهاط  در آغاز دامدارانی چادرنشین بودند 
 در در نشهر و تهروی  اسهالمای عمهده نقهش بیلههق ایهن هاوسها دیهن اسهالم را پذیرفتنهد و علمهایههای پخهش شهدند. فهوالنی

 (  52-53، 4577ه شکیبا، 73-72: 4538)هیسکت،  اند.داشته افریقا غرب کشورهای و نیجریه

فعهال منطقههه بودنهد. شههیخ عثمهان بههن فودیهو از جملههه ههای تهرین طریقههت. در آن زمهان دو طریقهت تیجههانی و قهادری معههرو 2
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کمههاالت عرفههانی 4280( عثمههان در سههال 522: 4538هیسههکت، ). یافههتمههی بههومی انتشههار م بههه 
گیالنههی در رطیها بهر او ظهاهر شهده و او را نماینهده خههود در  دسهت یافهت و مهدعی شهد شهیخ عبهدالقادر 

را بهه او بخشهیده اسهت تها « شمشهیر حهق» برگزیده است و به وی لقهب امهام قهدیس داده ومنطقه 
کهار بهرد. از آن پهس وی امهام اولیها  خوانهده شهد و بهه شمشهیر حقیقهت  آن را علیه دشمنان خدا به 

عرفهانی شهیخ ههای ( این رابطهه252: 4574ه الپیدوس، 555: 4538هیسکت، ). معرو  گشت
کهرد و بسهیاری از فهوالنی را در نگاه مردم به یک هها مصلح و مجاهد منصوب از جانهب خهدا مبهدل 
 (0: 4822)عثمان بن فودی، . دانستند وی را مهدی منتظر

رسید و این باع  شد بعضی می پیروزی نهایی آنها در جهاد با دشمنان معجزه آسا به نظردو: 
که عثمان ممکن است مهدی کنند   (Last, 2000: 950). باشد باور 

مظلههوم از سههیطره هههای اندیشههه مهههدویت نویههدبخش نجههات انسههان کهههایههن بهها توجههه بههه :سههه
گرفتههههههای و جنههبشههها ظالمههان اسههته عمههده صههاحبان نهضههت انههد. در اصههالحی نسههبت مهههدی 

  ههها، راسههودان مرکههزی و غربههی مههردم معتقههد بودنههد خداونههد در آخرالزمههان، مهههدی، منجههی انسههان
کامهه  را عرضههه نمایهههد فرسههتد تهها بههیمههی کفههر را از میههان بههرد و اسههالم واقعهههی و عههدالت  عهههدالتی و 

ازاین رو، وقتی جنبش اصالحی عثمان بن فودی  1 (هTahir,1989, 28ه 558: 4538)هیسکت، 
گرفت،  بسیاری از مردم او را مهدی  ،بر اسالم تعصبعدالت، احترام و های نشانهبه دلی  شک  

( به اعتقاد هیسکت، شرایط دشوار زندگی تحت 585: 4882ن، )فض  حس. خواندند موعود
کمهههان ظهههالم آن دوره بهههه افکهههار آخرالزمهههانی : 4538هیسهههکت،  :زد )ر.کمهههی دامهههن 2حکومهههت حا

 ( و سهههههبب شههههههد بسههههههیاری از مههههههردم عثمههههههان دان فودیههههههو را بههههههه عنههههههوان مهههههههدی و 552و 522
                                                                                                                                  

)عثمهان بهن فهودی،  شهیخ مختهار احمهد الکنتهی اسهت.ههای این طریقت متأثر از اندیشههرهبران طریقت قادری بود. وی در 
ههنه وإخمههاد البدعههه خههود زحمههت بسههیاری بههرای تمییههز دادن تصههو  بهها 5: 4822 کتههاب إحیهها  الس  ( شههیخ در بههاب سههی و سههوم 

هنه وإخمهاد البدعهه)عثمان بن فهودی، . بدعت متحم  شده است خهود را بهه صهورت یهک ( وی زنهدگی 478-428: إحیها  الس 
کماالت بسیار رسید و بهه لقهب  کرد و در این زمینه به  ( Loimeier, 1997: 20). )شهیخ( نائه  آمهد «ِشههو»صوفی واعظ آغاز 

کهه در انهدک زمهانی در سهوکوتو شهعبهها این احترام از طریقهت قادریهه موسهوم بهه عثمانیهه )منتسهب بهه ای چنان عظهیم بهود 
گهاهی از جایگهاه تصهو  در اندیشهه452: 5845ه اإللهوری، 522و  538 :4538یسهکت، )ه. شیخ عثمان( پدیدار شهد ( بهرای آ

 .585-473فص  آخر،  :م4887ق/ 4087عبداهلل بن فودی،  :شیخ عثمان ر.کهای 

و  578، 522: 4538. هنههوز هههم مبههاحثی ماننههد آخرالزمههان از بسههامد بسههیاری در زبههان هاوسههایی برخههوردار اسههت. )هیسههکت، 1
 (552: 4525کوک،  ه585

کههه سههرزمین هههم2 ملهه  منتظههر الظهههور اسههت ریشههه سههنتی دارد. مالحههم ظهههور مهههدی از زیسههتی . موعههودگرایی در غههرب اسههالمی 
کهه آنهها در جسهتذهنیت مردم این منطقه از ظهور موعود است و نشهان مهی همغرب، نشان وجهوی مصهادیقی بهرای آن دههد 

کهافی بهود تها در ذههن مهردم مغهرب شهایعه ظههور یهک مههدی را ای اند. با این وصف، هر حادثهبوده شبیه بهه مالحهم ظههور، 
پهاک،  :)ر.ک. تهرین مهدعی مههدویت در مغهرب بهودبهزرگ تهومرت(بهنعبهداهللمحمهدبن)ابوعبهداهلل قوت بخشد. ابن تهوَمرت

 (258 ،48ج ق:4045ذهبی، ه 4572
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کنند. کام  کار پیامبران تلقی   کننده 
مهدی خواندنش از سوی پیروان خود، قاطعانه بهه ایهن بهاور عمهومی  عثمان در پاسخ به شیخ

بها ( Martenson, 1977:47کنهد. )بِت مههدویت را از خهود دور مهیبها صهراحت نسهپاسهخ رد داده و 
کتاب که جاللآن از آشکارشدن قیهام مههدی  الَعر  الوردی فی اابار اإلمام الممدیالدین سیوطی در 

ق( و قیهام شهیخ نیهز از همهین زمهان آغهاز 4055)سیوطی،  ق خبر داده بود4580ق یا 4588در سال 
 )فضهه   اسههت شههده بههود و بسههیاری از مههردم نیههز معتقههد بودنههد عثمههان همههان مهههدی منتظههر

کرد580: 4882حسن،  کالم این را با نه تنها  او (Tahir,1989:116). (، لکن شیخ این ادعا را رد 
کههرد، بلکههه نامههه (ه 438: 5888، بههوعتروسای نیههز در ایههن زمینههه خطههاب بههه مههردم نوشههت )مطهر  

کتههاب  در ایههن زمینههه سههرود و 1قصههایدی  تحااذیر االاااوان ماان ادعاااء الممدیاا  الموعااودةافههزون بههر ایههن، 
مااان آمیههز شهههرا در رد قههائلین بههه مهههدویت وی نگاشههت و در آن، ضههمن بررسههی احادیهه  مناق آااار الزل

خوانههدنش برحههذر داشههت. وی در فصهه  آخههر ایههن ، پیههروانش را از مهههدیدربههاره امههام مهههدی
 کتاب آورده است:

برادران من! من امام مهدی نیستم و ادعای مههدویت نهدارم. شهما ایهن را بشهنوید و بهه 
 بقیه نیز اطال  دهید.

کهه مههدی دارای اوصها  و وِیژگهیمی وی تصریح کهه بهرههایی کند  کنهد. نمهی مهن صهدق اسهت 
 نویسد:می وی

کنم، حال آن که من در سرزمین سهودان و در شههر مهرت بهه من چگونه ادعای مهدویت 
که طبق احادی  نبهوی مههدی متولهد مدینهه اسهت، و نهامش همنهام دنیا آمدم، حال آن
 که اسم من عثمان است و نام پدرم محمد است.استه حال آن ؟ص؟رسول خدا، محمد

 (Bamba, 2016, 31ه 405: 4875جنید، )

کنش به نسبت مههدی بهه وی توسهط پیهروان، خهود را   2«مجهدد قهرن»عثمان دان فودیو در وا
کننههده قیههام مهههدیو  )سههیزدهم( کیههد نمههود مهههدی منتظههر 3مهیا کههرد و تأ پههس از او  معرفههی 

                                                        
 سراید:. وی در یکی از قصایدش چنین می1

نی عی أن  کذبه عندما أوضح صفات المهدی من ید   المهدیسیظهر 
نی المهدی )میرزائی،  وا عن القول بأن  رکم وأستحلفکم باهلل العظیم أن تکف  ِ  (00: 4047أحذ 

کهه در ههر سهده . فوالنی2 های مسلمان، مانند بسیاری از مسلمانان ناحیه سودان مرکزی و غربی، به مهدی منتظر و مجهددی 
هجههری  45( شههیخ عثمههان خههود را مجههدد قههرن 552و  555، 558: 4538، معتقههد بودنههد. )هیسههکت،کنههدراه او را همههوار مههی

 (Last, 2000: 950خواند. )

کتاب نصیحه اه  الزمان به نق  از سیوطی فهرست ده خلیفه شایسهته و راسهتین قبه  از امهام مههدی 3 . عثمان دان فودیو در 
عثمهان، علهی، حسهن بهن علهی، معاویهه، عبهداهلل بهن زبیهر، عمهر بهن عبهدالعزیز، آورد. این خلفا عبارتنهداز: ابهوبکر، عمهر، را می
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شهههد مهههی ( ایهههن عقیهههده باعههه 555: 4538هیسهههکت،ه Martenson, 1977:47). خواههههد آمهههد
 )ظههههور مههههدی( آمهههاده شهههوند و همهههین امهههر بهههه رونهههق نهضهههت  ای ایهههن واقعهههه الههههیپیهههروانش بهههر

کمکاصالح  (555: 4538. )هیسکت،کردمی طلبانه آنان 
کنههد ظهههور مهههدی  عثمههان در ابتههدا شخصهها   السههت معتقههد اسههت شههیخ کههه بههاور   امیههدی نداشههت 

کهه خهود را آمهاده  م4783الوقو  است. اما در سال قریب کارگزاران حکومتش پیام فرسهتاد  وی به 
کنند. اوضا  حکومت در این زمان بسیار دشوار بود و نارضایتی در ای گسهتردهههای آمدن مهدی 

گرفتههه بههود، تمههام حیوانههات در حههال نههابودی  کشههور را فرا جامعههه وجههود داشههته قحطههی و ویرانههی 
کشته شدگان در قیهام نیهز فراتهر رفتهه بهود. در ومیر ناشی از قحطی و بیماری، حبودند، مرگ تی از 

بهه  (Last, 2000: 950). چنین شهرایط بحرانهی، وعهده ظههور منجهی آرام بخهش تهوده مهردم بهود
دیهده و روسهتاییان مهواعظ عثمهان دان فودیهو را شهنیدند، گفته هیسکت وقتی چادرنشینان ستم

کردنههد. عههزم خههود را بههرای پیوسههتن بههه قیههام شههیخ عثمههان و آمههادگ ی بههرای ظهههور مهههدی جههزم 
 (553: 4538، )هیسکت
که عبداهلل بن فودی، برادر شیخ عثمان، و محمد بلو، جانشین شهیخ عثمهان، نیهز در جالب آن
 کهاین دهند ومی ، از قول شیخ عثمان، مردم را به نزدیک بودن زمان ظهور بشارتانفا  المیسور

: 4538)هیسههههکت، . پیشههههگامان ظهههههورقیههههام شههههیخ طلیعههههه قیههههام مهههههدی اسههههت و پیههههروانش 
552،538)1 

 شیخ عثمان درباره مهدویتاندیشه 
عقایهد زیربنههایی  در تعهالیم شهیخ عثمهان نقشهی اساسهی داشهت و بخشهی از مههدویتاعتقهاد بهه 

کهه  کتهابهها در خطبههوی خالفت بود  وی  (Tahir,1989:122کهرد. ) تبیهینرا  آنمتعهدد ههای و 
                                                                                                                                  

که مقدمات قیهام امهام مههدیالظاهر باهلل، المهتدی باهلل. شیخ عثمان خود را یازدهمین خلیفه می ، دوازدهمهین خواند 
کرد.خلیفه رسول خدا  (Tahir,1989:114-115,117) ، را فراهم خواهد 

کشهف الحنفهی فهی اخبهار االمههام . محمهد بلهو آثهاری ما1 هداد و  ننهد القهول المختصهر فهی اخبهار االمهام المههدی المنتظهر، مفتهاح الس 
گهرایش بهه مههدی و عقایهد مربهوط بهه المهدی در زمینه مهدویت نگاشهت. بهه عقیهده هیسهکت، در نتیجهه تهالش ههای بلهو، 
( و بخشهی از عقیهده مهذهبی 538: 4538سهکت، آخرالزمان به صورت بخشی از عقیده رسهمی در خالفهت سهوکوتو در آمهد )هی

که خلیفه سوکوتو نایب مهدی در روی زمین است و وظیفه دارد جامعه اسالمی را آمهاده ظههور نمایهد  گرفت  مردم بر این قرار 
که وقتی از نیمه سهده نهوزدهم خالفهت سهوکوتو بها شهورش535 :)همو گیر شد  ههای داخلهی روبهرو شهد، (ه این عقاید چنان فرا

گرایی، شورش خود را محق جلوه داده و رهبر شورشیان )امیهر بوههاری( مهدعی  کوشیدند با روی آوردن به مهدی  شورشیان 
شهد او نائههب برحهق حضههرت مههدی اسههت نهه خلیفههه سههوکوتو )علهی بابهها(ه ولهذا منتظههران ظههور مهههدی بایهد از حههق او در برابههر 

کنند گهاینی نیهز همهین ادعاهها را تکهرار (. سایر رهبران شورشی ما535 :)همو خلیفه دفا   نند هیهاتو، لیمهان یاموسها و جبریه  
 (530-535 :ساز ظهور مهدی است. )هموکردند و مدعی بودند شورش انان زمینهمی
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کتاب مانند  ااع ، الخبار الماادی إلای هماور اإلماام الممادیتنبیاه چندین   1،األما  علای بارب هجاوم هشاراّ السل
م  إلی تیسیر الملل ، تحذیر اإلاوان من ادعاء الممدی  الموعودة آار الزمان، نصیح  ههل الزماان و تنبیاه  إرشاد االا

ههدوی ههای مبرخی اندیشهچنین هم (57: 4047میرزائی، ). را در همین موضو  نگاشت الفااهم
وی  قالهب شهعر بهه مهردم منتقه  شهد و ادبیهات عامیانهه آنهها را غنها بخشهید.عثمان دان فودیهو در 

کتهاب از:  کهه برخهی از آنهها عبارتنهد سهرودچندین قصهیده بهه زبهان فهوالنی در معرفهی امهام مههدی 
ی نتا یمطو)علو شأن مهدی(،  بنغاری ممدی، بشری األحباب را االمهام )تعال لتسمع ایه السهائ  عهن  وَ
 در نتیجه این تعالیم و مواعظ مهردم عقیهده بهه مههدی موعهود. )العاقالت( تناسجالمهدی( و 

 (05: 4047ه میرزائی، 558، 77: 4538)هیسکت، . را مشتاقانه پذیرفته بودند
ههاى مههدوی دیگهرى  بخهش حرکهتسیاسی مذهبی شیخ عثمان بن فودیو الههامهای اندیشه

گردیهههد )فضههه    ( و Lovejoy & Hogendorn, 1990: 234ه 4882حسهههن، در غههرب آفریقههها 
ماننههههد قیههههام حیههههاتو بههههن سههههعید و محمههههد احمههههد بههههن عبههههداهلل معههههرو  بههههه مهههههدی هههههایی قیههههام

: 4885ه قدال، 582و 588 :4882)فض  حسن، . م(، در همین راستا بود4772-4700سودانی)
شهیخ عثمهان دان فودیهو،  در اندیشه رهبران این قیام هها، هماننهد قیهام( 28: 4827ه هولت، 55

نزد مشایخ صوفیه بها مههدویت آشهنا شهده  کهاین باور مهدویت بیشتر متأثر از تصو  بوده است و
 (425: 4582. )حجامی، بودند

بههرای را هههایی خههود ضههمن اثبههات وجههود مهههدی، ویژگههیهههای و سههخنرانیعثمههان در آثههار  شههیخ
تهرین آنهها در ذیه  بهه مههم 2نزدیهک اسهتهبسیار شیعه به عقاید که کند مهدی و قیامش ذکر می

   شود.اشاره می

 مهدی از ف زندان فاطمه

کتاب  عثمان ابهن الهدین عربهی )محهی فتوحاات مکیاهبه نق  از  ،نصیحه اهل الزماندان فودیو در 
 نویسد:(، می058-058، 0ج عربی، بی تا،

اسههت. نههام پههدرش نیههز  و از فرزنههدان فاطمههه او )مهههدی( از خانههدان رسههول خههدا
قی است.حسن عسکری عثمهان بهن ه بهه نقه  از 87: 4047، میرزائی) ، فرزند علی الن 

                                                        
کههم حجههم )1 کتههاب  ای( مبههاحثی ماننههد قطعههی بههودن خههروج و ظهههور مهههدی، حکههم منکههر ظهههور، وجههود و صههفحه 45. در ایههن 

کتهاب الخبهر الههادی إلهی أمهور اإلمهام والدت، طول عمهر و شهبهات  هو، شهر  و نقهد  مربهوط بهه آن آمهده اسهت. )ر.ک: عبدالهه بل 
 (4584المهدی لمجددالدین الشیخ عثمان بن فودی، 

گرایش2 های شیعی برای وی نیست. باورهای مهدوی وی بیشتر متأثر از تصو  بهوده اسهت . البته این به معنای قائ  شدن 
 نه تشیع.
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 1(اه  الزمان ةفودی، نصیح

  و از ذریههه فاطمههه مهههدی از عتههرت پیههامبر کهههایههن اسههتدالل شههیخ عثمههان بههن فههودی در
کتههاب . بههاره اسههتباشههد، بههه تههواتر اخبههار در ایههنمههی   ادی إلاای همااور اإلمااام المماادیالخباار المااعثمههان در 
 نویسد:می

امههری ثابههت شههده اسههت و اخبههار متههواتر و  کههه مهههدی از ذریههه و فرزنههدان فاطمهههایههن
کهرده اسهت کهه قرطبهی در تهذکره بهه آن اشهاره  . روایات بسیاری در این زمینه وجهود دارد 

 (238: 4058ه قرطبی، 28: 4584)عبداهلل بلو، 

کتاب  کهه مهدعی مههدویت او الخبر المادی إلی همور اإلمام الممادیشیخ عثمان، در همان  کسهانی   ،
گاهههان بههه احادیهه  پیههامبر داننههد مهههدی از اوالد کههه نمههیایههن کنههد ومههی خطههاب هسههتند را ناآ

 (405: 4875جنید، ه 25: 4584)عبداهلل بلو،  .است فاطمه

 طول عمر امام مهدی
کتههاب عثمههان دان فودیههو  کههه مههی بههه صههراحت اشههاره مااور اإلمااام المماادیالخباار المااادی إلاای هدر  کنههد 

کنون نیز زنهده اسهتو هجری به دنیا آمده است  522مهدی در نیمه شعبان سال  عبهداهلل ) هم ا
کنههدمههی در غیبههت بههه سههر( و 05: 4584بلههو،  کههرده، ظهههور  کههه خههدا مقههرر  : )ر.ک. بههرد، تهها آن روزی 

 (4870کردفانی، 

 قطعی بودن قیام مهدی

 نصیحه اابار الزماان الخبر المادی إلی همور اإلمام الممدی،شیخ عثمان در آثار متعدد خود از جمله در 
کهافر می به صراحت اشاره تحذیر االاوانو  که قیام مههدی امهری مقطهو  و حتمهی، و منکهر آن  کند 

یهد، ه جناهه  الزمهان ةعثمهان بهن فهودی، نصهیحبه نقه  از  488، 82-83: 4047، میرزائی) است
کتهاب ( و احادی  متواتر فراوانی در این404: 4875 الخبار الماادی إلای هماور باره وجهود دارد. شهیخ در 

 را گوید بهرخال  مهدعیانی ماننهد ابهن تهومرت، بهه وقهت ظههور مها امهام مههدیمی اإلمام الممدی
 (00: 4584عبداهلل بلو، ) 2.بینیم و او جلی و آشکار استمی

                                                        
ه بههه نقهه  از 87: 4047کنههد. )میرزائههی، ذکههر مههی را تهها امههام علههی ن فودیههو در ایههن بخههش نههام اجههداد مهههدی. عثمههان دا1

 (.اه  الزمان ةعثمان بن فودی، نصیح

گویهد : مهن شهیخ گویهد: وی در ایهن زمینهه مهیپهیش از ظههور، مهی . عثمان دان فودیو، درباره مالقات و مشهاهد امهام زمهان2
حمدبن سالم بن احمد الحفناوی، و او محمد امام موسهی، و او شهیخ عبهدالوهاب شهعرانی، و او شهیخ جبرئی  بن عمر، و او م

که عراقی امام مهدی کرده   (25-25: 4584را مالقات نموده. )عبداهلل بلو،  حسن العراقی را مالقات 
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 ظهور مهدی هایآخرالزمان و نشانه

بههدون شههک ر  خواهههد داد و  کهههایههن عثمههان دان فودیههو دربههاره اعتقههاد بههه وقههایع آخرالزمههان و
کتهابی مخصهوق بها عنهوان 455: 4875انتهای دنیا با این حهوادث رقهم خواههد خورد)جنیهد،   ،)

اع  کرد. 1تنبیه األم  علی برب هجوم هشراّ السل  تدوین 
کتههاب از آشههکار کههه، پیههامبرشههدن برخههی  وی در ایههن  از آنههها خبههر داده  از شههرایط آخرالزمههان 

گزارش کنهد. بهه عقیهده عثمهان مهی دهد و مردم را نسبت بهه آمهادگی در برابهر آنهها توصهیهمی بود، 
. نظهر دارنههددان فودیهو ایمهان بهه حهوادث آخرالزمهان واجهب شهرعی اسهت و اهه  علهم بهر آن اتفهاق

 (450: 4875)جنید، 
 وچههههک آخرالزمههههان را بهههها ادلههههه شههههرعی و مسههههتندات حههههدیثی چنههههین کهههههای او برخهههی از نشههههانه

گهذاری امهور بهه می بر کهاهش مهردان، وا کاهش علهم و ظههور جهه  و زنها و افهزایش زنهان و  شمارد: 
که نفر ذکر شده 52)در برخی منابع  های بسیارغیر اهلش، ظهور پیامبران دروغین و دجال  0اند 
: 4875)جنیهد،  بسهیارههای و خسهو ها ر دولت، زلزلهنفرشان زن است(، برتری عجم بر عرب د

از: خروج مهدی، خروج  اصلی آخرالزمان از نگاه شیخ عثمان عبارتندهای (. اما نشانه452-458
)از فرزنههدان یافهه  بههن نههوح(، رفههع القههرآن، طلههو   دجههال، نههزول عیسههی، خههروج یههأجوج و مههأجوج

 (408: 4875)جنید،  3.خروج دابه 2خورشید از مغرب،
کتههاب  عثمههان دان ، 4822)عثمههان بههن فههودی،  ب ااان وجااوب المجاارةفودیههو در فصهه  چهههاردهم 

کتههاب 07 ههال و نههزول  نصاایح  اهاال الزمااان( و فصهه  هفههتم  بههه وقههایع دوران قیههام ماننههد خههروج دج 
کهافر و مرتهد کننهدگان مههدی موعهودکنهد و تکهذیباشهاره مهی حضرت عیسی  و ظههورش را 

اههه   ةعثمههان بههن فههودی، نصههیحه بههه نقهه  از 483، 482، 485، 484: 4047 میرزائههی،). شههماردمههی
 (الزمان

گستره قیهام های شیخ عثمان در بح  خروج دجال از نشانه خروج، مکان خروج، شخصیت، 
 خهههروج وی ههههای کنهههد. وی افهههزایش فهههتن و قتههه  را از نشهههانهمهههی و عاقبهههت فتنهههه دجهههال بحههه 

گرسههههنگی زمههههین را گویههههد بهههها خههههروج دجههههال ملمههههی شههههمارد ومهههیبر  عههههون قحطههههی و خشکسههههالی و 
                                                        

کههاوی اشههراط السههاعه در ر.ک: ذالههی قهههی و خههوانین« أشههراط السههاعه». در زمینههه 1 نامههه مشههرق هههای دینههی، فصهه آمههوزهزاده، وا
 .4583، 04 موعود، شماره

که ابواب توبه بسته می2 که در این زمان است   (427: 4875شود. )جنید، . شیخ عثمان در تنبیه االمه اشاره دارد 

کههه خورشههید از مغههرب طلههو  مههی3 . کنههد. شههیخ عثمههان معتقههد اسههت خههروج دابههه در همههان روز یهها نزدیههک بههه همههان روزی اسههت 
 (428: 4875)جنید، 
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گفتههه شههیخ دجههال از ناحیههه اصههفهان خههروجمههی فههرا   رودمههی کنههد بههه سههمت حجههازمههی گیههرد. بههه 
 بهههههین خهههههروج دجهههههال و فهههههتح  گویهههههد:مهههههی التاااااذکره برطبااااایاو بهههههه نقههههه  از  (.402: 4875)جنیهههههد، 

کتهههاب ( 223: 4058)قرطبهههی، . بهههردمهههی قسهههطنطنیه هفهههت مهههاه زمهههان  عثمهههان دان فودیهههو در 
کهه دجهال را همهان ابهن صهیاد تنبیه االمه کسهانی را    پهس از ذکهر روایهات متفهاوت و اقهوال علمها، نظهر 

کهههه رسهههول خهههدانمهههی خواننهههد،مهههی کهههه ابهههن صهههیاد،   وی را دجهههال خوانهههده، در  پهههذیرد، چرا
 از  شههههیخ عثمههههان، بهههها اسههههتناد بههههه حههههدیثی( 408: 4875)جنیههههد، . زمههههان صههههحابه بههههوده اسههههت

کهف ما را از فتنه دجال نجات ،پیامبر . )جنید، دهدمی معتقد است حفظ ده آیه اول سوره 
4875 :428) 

کیههد عثمههان دان کههه نههزول عیسههیمههی فودیههو تأ کههه در زمههان چههه  سههالهکنههد  ر  دهههد، ای ، 
( وی بها اسهتناد بهه 428: 4875)جنیهد،  برای حمایت از دین اسالم است نه تبیهین شهریعت جدیهد

 را چنهههین  نیهههز بهههرای نهههزول عیسهههیههههایی (، حکمهههت354: 4058)قرطبهههی،  دیثی از قرطبهههیحههه
مختلههف، بههه ویههژه مسههیحیان، نیههز بهها قیههام هههای پیههروان شههریعت کهههایههن از جملهههشههمارد، مههی بههر

 (425-424: 4875)جنید، . مهدی همراهی نمایند

 وقت ظهور مهدی

ههای دانسهت و در ایهن زمینهه از پیشهگوییمهی الوقهو عثمان دان فودیو ظههور مههدی را قریهب
 (Tahir,1989:116ه 33،550: 4538)هیسکت، . گرفتمی بهره 1جالل الدین سیوطی
(، 580: 4882)فض  حسن،  دهدمی نزدیک راای که بشارت ظهور در آیندهشیخ عثمان با آن

کتاب  دی  نبوی از تعیین ، مردم را طبق حنصیحه اهل الزمان و تنبیه الفاهمولیکن براساس مطالب 
کند از موعدالساعه، نه پیامبر و نه مخلوقات و می دارد و تصریحمی روز و سال دقیق ظهور برحذر

کسی وقت ظهور راای نه هیچ فرشته : 4047 میرزائهی،) 2.دانهدنمهی خبر ندارد و جز خدای متعال 
ه عبهداهلل 400، 450-455: 4875ه جنیهد، اهه  الزمهان ةعثمان بن فهودی، نصهیحبه نق  از  488
 (32: 4584بلو، 

                                                        
ق( و جهالل الهدین 8های دو نفهر متهأثر بهود: محمهدبن عبهدالکریم المغیلهی التلمسهانی )از علمهای قهرن . شیخ عثمان از اندیشه1

 (.52: 4875ه جنید، 48ق، 4575سیوطی )عبداهلل بن فودی، 

 :سراید)علو  شأن المهدی( چنین می« بنغاری مهدی». عثمان دان فودیو در قصیده 2
وا عن الکذب و عن اغتیابی وتحدید وقت انتظار ظهور المهدی  کف 

کفو عن القول بأن هذا هو عام المهدی  إن  أمور الساعه ال یعلمها إال  اهلل 
نه النبی فقط علیکم بالتصدیق بحقیقه مجی  المهدی )میرزائی،  وا عن تعیین ما لم یعی   ( 02: 4047کف 



 

 

 
 
 
 
 
 

081 
 
 
 
 
 
 
 
 

م، 
زده

 سی
سال

اره 
شمهه

51
ییز 

، ها
181

3
 

    
 

 محل خ وج مهدی

کیهد کهه قیهام مههدی در ناحیهه دیگهری اسهت و در افریقها و مهی شیخ عثمان به پیهروانش تأ کنهد 
گرچهه شهیخ عثمهان بهرای انتظهار مههدی موعهود از هجهرت بهه مکهه  بالد هاوسا نخواهد بهود. ا

یک از جانشینانش منطقه سوکوتو را تهرک کنده در واقع، نه او و نه هیچ استقبال و پشتیبانی نمی
 (Last, 2000: 950). نکردند

کرد. شیخ عثمان با ذکهر حهدیثی از  به اعتقاد عثمان دان فودیو، مهدی از مدینه خروج خواهد 
 گوید:می قرطبی چنین

کنهد: بها مهرگ نقه  مهی ( از ام سهلمه و او از پیهامبر78، 0: ج4058)أبی داود،  ابوداود
آید، و مردم با او بین رکن و مقام بیعت از اه  مدینه، شتابان به مکه میخلیفه، مردی 

 (232: 4058ه قرطبی، 28: 4584لو، )عبداهلل ب. کنندمی

 گی ینتیجه
کهه از سهوی اسالمهای ترین رهبران جنبشعثمان دان فودیو از بزرگ گرا در غهرب افریقها اسهت 
 گرفت و بسیاری از قیام وی را همهان ظههور حضهرت مههدی پیروانش لقب مهدی موعود

صوفیانه در منطقه و رسهیدن شهیخ های پنداشتند. افزون بر رواج افکار آخرالزمانی، رونق اندیشه
کمههان منطقههه، و  کمههاالت عرفههانی، شههعارها و اقههدامات ضههد ظلههم و سههتم وی علیههه حا عثمههان بههه 

کههه سههبب شههد عثمههان دان فودیههو از وار شههیخ بههر دشههمنان عمههده دمعجههزههههای پیههروزی الیلههی بههود 
عثمهان  خوانهده شهود. البتهه شهیخ اش به عنوان منجهی و مههدی موعهودسوی پیروان فوالنی

کنهد و بِت مههدویت را از خهود دور مهیبها صهراحت نسهبه این باور عمومی قاطعانهه پاسهخ رد داده و 
الوقههو  بههودن ظهههور و از قریههب نمایههدمههی سههاز قیههام مهههدی معرفههیو زمینههه« مجههدد قههرن»خههود را 

که همین امر به رونق نهضت اصالحمی مهدی خبر کمکدهد،   کرد.می طلبانه شیخ عثمان 

عقایهد زیربنههایی  در تعهالیم شهیخ عثمهان نقشهی اساسهی داشهت و بخشهی از مههدویتاعتقهاد بهه 
گونه خالفت بوده آخرالزمهان و که در نگاه عثمهان، مقهدرات خالفهت سهوکوتو بها رویهدادهای ای به 

کتهابها در خطبهاو  و گره خورده بود ظهور حضرت مهدی نمهوده  تبیهینرا  آنمتعهدد ههای و 
 گاه خود را مهدی نخواند. که ذکر شد شیخ عثمان هیچالبته چنان .بود

کهه حتهی در نقهاطی مثه  غهرب سخن پایانی این که اندیشه مهدویت چنان اندیشه نابی اسهت 
کهرده اسهت. شایسهته اسهت محققهان دالیه  رواج ایهن مسهلمانان اهه افریقا و در بهین  سهنت نفهوذ 

کههرده و اسههاتید و دانشههجویان در قالههب رسههاله تههری هههای دکتههری بررسههی عمیههقافکههار را پیگیههری 
 درباره این موضوعات نمایند.
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، قم، پژوهشگاه علهوم های انحرافی ممدوی شناا ، بررسی و نقد کالمی جریانحجامی، حسین،  _
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 .4582و فرهنگ اسالمی، 

کاوی اشراط الساعه در آموزه»زاده، محمدحسین، ذالی قهی، ابراهیمه خوانین _ ، «های دینهیوا
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