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و « وضع»در از والدت حضرت مهدی؟جع؟ ش یپ یانحراف یها انینقش جر
 یات مهدویروا« فیتحر»

 1انیمیخدامراد سل
کارگریرح 2م 

 چکیده
های مختلم از صدر اسالم و   در فهم دین، این مؤلفه در دوره« احادیث»با توجه به اهمیت 

گرفته است.  این مقاله، ضمن بیان مفاهیم اصلی و پس از آن، همواره مورد سوء استفاده قرار 
روایات و نیز به « میتحر»و « وضت»ده یهای انحرافی مؤثر، بر پد تأثیرگذار، به نقش جریان

کیسانیه، ناووسیه، زیدیه، اسماعیلیه و واقفیه   جریان های زمان حضور معصومان؟مهع؟، مانند 
کنون وجود دارند. که برخی پس از مدتی از بین رفتند و برخی تا  پرداخته است 

گروهبرخی افراد شاخص ای طور  رفتند؛ به یم شمار به یاسالم اعتماد جامعه که موردها   ن 
گستره ابداع جر گسترش آنیهای انحرافی و تقو انیعمده در دو  م برخی یها، به جعل و تحر ت و 

 ات دست زدند.یروا
 شیب رشد و یانحراف های  انین جریا برخیگسترش  از اطهار؟مهع؟، با برخورد صریح ائمه البته

که با روش توصیفی ر تحلیلی به  یریجلوگ انیعیش انیم در ها آن  شیپ از شد. این نوشتار 
های انحرافی در وضت و تحریم روایات مهدویت و   سامان رسیده است؛ به معرفی و تبیین جریان

 ها پرداخته است.   گیری انحراف آن  ریشه شکل
کلیدی: ت.یدوات مهیم، روای، وضت، تحریانحراف یها انیجر واژگان 

__________________________________   

  kh.salimian@isca.ac.ir                                                  سنده مسئول(یار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی قم )نوی. استاد 1
 r.karegar@isca.ac.ir                                         ار ملدویت و آینده پژوهی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی قم. ی. استاد 2



 

 

110 

ال 
س

ستم
بی

ماره
/ ش

 
69

ان 
بست

/ تا
139

9
 

 مقدمه
که  به  یگاهیجا یاول و دوم هجر یها ن در سدهیفهم د یبرا یبه مثابۀ منبع« ثیحد»زمانی 

کسانین ییها دست آورد؛ سوءاستفاده خ یدست زدند. تار« میتحر»و « جعل»به  یز آغاز شد و 
امبر؟لص؟ از زمان صدور یبستن بر پ و دروغ« وضت»ا به اصطالح محدثان ی)برساختن( « جعل»

در این زمینه به  ی( و نگران192ر165: ص1396راد،  یو قاسم یث است )اعرابین احادینخست
( و از اواخر سدۀ 62، ص1: ج1407، ینیامبر؟لص؟، آغاز )کلیات پیاتفاق مسلمانان، از زمان ح

کتچ مبدل شد یجد ی، به نگرانینخست هجر  (.20: ص1367، ی)پا

گستیطور و در صدر اسالم و به پس از آن در دوره  یو اندک  انیرش خالفت اموژه در دوره 
که به وضت و نشر احاد تر آشکار شدند؛ به  شیوّضاع هر چه ب یها ان؛ چهرهیعباس ث یطوری 

کردند و برخی، شهرت پیساختگ ن یآن در ب  و اشاعه  اتیحیات و مسیلیز در نقل اسرائین یدا 
گفته   نومسلمانان، همت خود را مصروف داشتند. بنا ،  رجال  علم  از دانشمندان یاریبسبه 

کتاب  ینوریبه دیث بود. ابن قتین وّضاعان حدیره از نخستیابوهر ، «ثیل مختلم الحدیتأو»در 
که در بیبا اشاره به ا کرده، اخباریابوهر  که  یاتیروا  نین  که یده مید یره نقل  از   یاحد  شود 

که بسیر اده و نقل نکرده است؛ بیامبر؟لص؟ آن را نشنیصحابه پ از صحابه  یارین باور است 
که او به و اظهار داشته  قرار داده  و سرزنش  مالمت  را مورد یمتقّدم از او، و ث و یوضت حد  اند 

کرده یپرداز دروغ  : 1377،یترکمانو  204تا: ص  ه، بیی)ابور اند  متهم است و لذا انکارش 
 (. 161-136ص
گرچه برخی به جریا های انحرافی قرار  انیانی وابسته نبودند؛ اغلب در خدمت جرین افراد ا

رو،   نیگرفت. از ا ها قرار می انیا استمرار آن جریو  یده ر شکلیها در مس گرفته؛ جعلیات آن
گفت ا می دهی  د اصلی، فعال بودند: نخست شکلهای انحرافی در دو بع ن افراد و جریانیتوان 

های پدیده آمده. در مسیر  ط استمرار جریانیجاد شرایگر تقویت و ایهای انحرافی و د به جریان
که یکی از آن  های انحرافی، اقدامات مختلم و متنوعی انجام داده  تقویت این جریان ها وضت   اند 

که ا ینان با تحریم و جعل روایات، و تحریم احادیث بوده است. مسئله مهم، آن است 
های مختلم روایی و دینی به   اند مشکالت و چالش  خصوص در زمینه مهدویت، باعث شده  به
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عه همواره در یوجود آید و امت اسالمی از حقایق ناب مهدوی دور شوند. البته دانشمندان بزرگ ش
گسترش آن کلاند. برخی  ها شده آثار خود به روشنگری پرداخته، مانت  خ یخود، مانند ش یدر آثار 

کتاب الغ کتابیبه و برخی نیطوسی در  ها  انین جریبه معرفی و نقد ا ییها ها و مقاله ز در 
 اند. پرداخته

گرچه پ کتابیق بر اساس عنوان پژوهش ینه دقیشیا ها و مقاالت  افت نشد؛ در آثاری؛ از جمله 
که مهدو انیذیل به بررسی جر نقشی اساسی دارد، پرداخته شده است.  ها  ت در آنیهای انحرافی 

مواجهه ائمه؟مهع؟ با مدعیان »(؛ 1385، محرمی« )تاریخ تشیت از آغاز تا پایان غیبت صغری»
تاریخ سیاسی غیبت امام »(؛ 1388پور،  )مهدی« پژوهه مهدوی»(؛ 1395)عرفان، « مهدویت

( و مقاالتی مانند 1392)صفری فروشانی، « انیغال»(؛ 1385)جاسم حسین، « دوازدهم؟جع؟
کیسانیه، از وفات محمدبن حنفیه تا وفات ابوهاشم )» صفری )برادران و (« 98ر  81مهدویت در 

« های ظهور منجی  های برداشت سازنده و مخرب از نشانه  زمینه»(؛ 124-97ص: 1397فروشانی، 
کری زواردهیپوررستمی و ) درآمدی بر جوهره چیستی و چرایی مهدویت »( ؛ 62 -43ص : 1395 ،شا

نقش زیدیه و خلفای عباسی در جعل و »(؛ 528 - 513: ص1397 یزدانی احمدآبادی،« )در زیدیه
 ،سجادیو  بیدگلی یاری) شهید مطهریتحریم احادیث مهدویت با رویکردی به اندیشه و آثار عالمه 

 (. 150 - 127ص : 1397
م یاز جعل و تحر ییها هها و نمون انیرو، تمرکز بر نقش جر  ن امتیاز پژوهش پیشیتر برجسته 

 ات مهدویت است. یدر روا

 های انحرافی در وضع و تحریف  نقش جریان 
گرامی اسالم؟لص؟ و پس از آن، حوادث و نیاز زمان پ  د یان مسلمانان پدیی میها ز اختالفیامبر 

که پاره ع تثبین وسیثی جعل و بدینه آن، احادیها سبب شد در زم ای از آن آمد   ت شود،یله موضو
 ن قرارند: یطور خالصه از ا ها به ن آنیتر که برجسته

گروهی آن را به نص پینی پی. موضوع خالفت و جانشکی که  گروهی یامبر؟لص؟  امبر؟لص؟ و 
 دانستند؛  به حسب شورا می

کار آمدن معاودو کشندگان عثمان، خلیآو ه، با دستی. روی   فه سوم؛یز خونخواهی از 
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ج، و تشکسه ع خوار که برای تشدل اصوی. موضو د مبانی یل اعتقادی به خالف مبانی عامه، 
 ث دست زدند؛ یش، به جعل حدیاعتقادی خو
ه، معتزله، حنابله، یدیل زیهای اسالمی؛ از قب . تشعبات مذهبی و آرا و معتقدات فرقهچهار

کرامیظاهر گون فقهیداین پیه و اشاعره و همچنیه، مجسمه، غالت،  گونا  یش مذاهب 
 (. 95: ص1378چی،  رشانهی)مد
خ داد هر پدیترد یب که با پد یها و عوامل سبب از  یشمار   ، درگرویا دهید ر دآوردن بسترها یاست 

کنند؛ چرا  یش آن پدیده هموار میدایپ یزدن موانت موجود، راه را برا مناسب و پس یها نهیو زم
کنارمناس یبه بسترساز که مقصود آن پدیده بوده است،  یبه اهداف یابیکه دست زدن موانت   ب و 

 از دارد. ین یاحتمال
که جریان از آن که در جامعه و بر پایها حرکت  ها، جا  ه معیارهای خاصی شکل یی هستند 

ده وضت و یهای مؤثر بر پد گیرند و تحوالتی را با خود به همراه دارند؛ شناخت نقش جریان می
 ت خاصی برخوردار است.یم از اهمیتحر

گو بررسی که جرآن  یایها  ن نقش را یتر شیم بیده وضت و تحریهای انحرافی در پد انیاست 
گرفته و چه جریکه در درون د ییها انیاند؛ چه جر داشته رو،   نیرونی. از ایب یها انین شکل 

گفت به می گروه و جر توان به صراحت  ات یم روایان، در وضت و تحریطور مشخص و عمده دو 
 یها انیجر»گر یو د« ینید برون یها انیجر»نخست  اند: ن داشتهیادیبن یت نقشیمهدو
 «.ینید درون

گر چه نقش جر رقابل انکار است؛ در یات، غیلیث به نام اسرائیرونی در جعل حدیهای ب انیا
ن یشود؛ با ا ن )به دلیل اهمیت آن( اشاره مییهای مذهبی درون د انیجا فقط به نقش جر  نیا

کنار تالش ادامهیتوض که در  سترگ  یها رسانی به آموزه بیآس یبرا یرونیشمنان بدار د ح 
گروه انیز جری، از درون نیاسالم گون به برساختن و ن یها زهیبا انگ ییها ها و  ز تحریم یگونا
که پدیث دست زدند. بایاحاد وندی یهای مذهبی پ انیم با جریده وضت و تحرید توجه داشت 

که افرادی با جعل و یه دارد؛ به ایدوسو دادن آن به  م سخنانی و نسبتیتحرن معنا 
کسانی از اید ید آوردند و از سویانحرافی را پد یها انیمعصومان؟مهع؟، جر ها بودند  انین جریگر، 

گر دست زدند. یها، خود به جعل سخنانی د انیت و استمرار آن جریکه برای اثبات و تقو
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گذر تار انیها، جر گروه نیا که در شمار و بررس تر  شیخ بیها و افراد، البته در  ند؛ یدر آ یاز آن هستند 
که میدر ا یا ژهیو یدارای برجستگ یها، برخ ان آنیاما در م  یها توان به نمونه ین زمینه هستند 

کرد: یز  ر اشاره 

ک1  ات مهدوییف روایه در جعل و تحریسانی. نقش 

نه برساخته، ین زمیرا در ا یاتیت به انحراف دچار شده و روایکه در مهدو ییها از فرقه یکی 
کیا یگذار است. درباره علت نام« هیسانیک»  یه، اختالف دیدگاه هست. برخیسانین فرقه به 

کی، آزادشده ام«سانیک»روان ینان پیاند: ا نوشته گرد محمدبن یرمؤمنان؟ع؟ بودند.  سان، شا
گونی؛ از جمله علمین؟ع؟ نیاز امام حسن؟ع؟ و امام حس یه بود؛ ولیحنف گونا ل و یتأو ز علوم 

او مراتب  یقائل شد و برا« محمدبن حنفیه»باطن و علم آفاق و انفس آموخت. سپس به امامت 
ج از حّد و یو درجات که خار ز ین ی(. برخ147، ص1: ج1998، یبود )شهرستان یدانست 

ک نوشته کیبودند؛ ز یده ثقفیعب یروان مختار بن ابیه پیسانیاند:  سان ملقب بود. از یرا او به 
ک  نیا کیاند: فرمانده پل هم نوشته یه خوانده شدند. شماریسانیرو،  سان نام یس )شرطه( مختار، 

کن حضرت  یکرد و محمد را وص یار افراط میبود. او در اعمال خود بس« ابوعمران»اش  هیداشت و 
همه  (.24و23: ص1404،  ی)نوبختکرد  یم یب او معرفیدانست و مختار را نا ی؟ع؟ میعل

برخی باورهای مشترك هستند؛ از جمله باور به امامت محّمد بن  یه، دارایسانیک یها فرقه
؛ باور به مسئله بداء، باور (272، ص2تا: ج  ابن خلدون، بی)طالب؟ع؟  یبن اب یه فرزند علیحنف

غلّو در حق ائمه و  یان خاص به خود( و باور به نوعیبه تناسخ و حلول، باور به رجعت )با ب
 ان خویش.یشوایپ

کس  است  شده  منقرض  فرقه  نیا اعتقاد ندارد   هیحنف  محّمد بن  امامت  به  در عصر حاضر،  یو 
گفته شد، بدیسانیفساد قول الک یل علی، الدل1: فصل1411، ی)طوس که یه(. آنچه  ن معناست 

گون به برساختن روا ه به مناسبتیسانیک گونا  طور که به  ها دست زده ات و یا تحریم در آنیهای 
کسانیم معنوی بوده است. در واقت ایعمده تحر گونه نبوده  م دست یکه به جعل و تحر ین 

گاهیاند، فقط در لفظ احاد زده ات یروا یها در مضمون و محتوا انیاز جر یبرخ یث باشد، بلکه 
گونه یم دست میبه تحر که م زدند و آن را به  گمان  کردند. بی یل میر و تحلیخواستند تفس یای 
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که بشود آن را به راحت ه مسئلهیمحمدبن حنف تیمهدو ان تودۀ مردم جا انداخت و یم یای نبود 
ک کرد، بلکه به اقامۀ دالیل متقن نیازمند بود؛ اما  ای  ه به عنوان فرقهیسانیمردم را اقناع 

که درباره   یم یاتیه را برگرفته از روایت محمد بن حنفیبت و مهدویده به غی، عقیانحراف دانستند 
ده از یات رسیم معنوی روایموعود؟جع؟ به مسلمانان داده شده بود. لذا با تحر یور مهدظه

کردند. از روایه را بیت ابن حنفیان معصوم؟مهع؟، مهدویشوایپ ح  اثبات  یکه برا یاتین مردم مطر
کیت محمد بن حنفیامامت و مهدو گرفته است، میسانیه مورد استناد  توان به چند نمونه  یه قرار 

کرد:اشار  ه 
 ه در نبرد بصره:یت حضور محمد بن حنفیم معنوی روای_ تحر

که آن حضرت در جنگ یرالمؤمنیاز ام یتید در الفصول المختاره روایخ مفیش ن؟ع؟ آورده است 
ک296: ص1414د، ی)مف« حقاً  یأنت ابن»ه فرمود: یجمل به محمد بن حنف اثبات  یه برایسانی(. 
محمد در جنگ جمل، به عنوان پرچمدار سپاه امام  یه، به پرچمداریامامت محمد بن حنف

کردهیعل که با ایها بر ا اند. آن ؟ع؟ استناد  کار، ابن حنفین باور بودند  ه مجوز امامت خود را ین 
کرده و شایدر کیافت  ن یه بعدها به استناد همیسانیستۀ احراز مقام خالفت و امامت شده است. 

)ابن ابی « ة و ولدهیمحمد بن الحنف یة فیسانیعلها الکوج»آور، او را  ها و قدرت شگفت رشادت
 ؟ع؟ و فرزند به حق آن امام دانستند.ین علین راستی(؛ جانش87، ص9: ج1378الحدید، 

که محمد، فرزند امام علین ین سخن شکیالبته در ا که ی؟ع؟ است؛ اما بحث در ایست  ن است 
کالم بر اختصاص امامت به محمد بن حنفیا ایآ کالم هیلت دارد؟ باه دالین  گفت: این  چ ید 

گویای فض یبر امامت و یداللت ن برداشت از یشان است. باالتریلت و منزلت ایندارد، بلکه فقط 
که محمد شجاع بوده است و از طیت، این روایا  ب والدت بهرمند.ین است 

کن ازآن گفته شده نام محمد و  که  کنیجا  ت؛ موعود؟جع؟ اس یۀ مهدیۀ ابوالقاسم، نام و 
گرفت. بالذریسانیک یاسیۀ اهداف سیبعدها دستما که  یدر انساب االشراف، نقل م یه قرار  کند 

کان قال ]عل» کنیبأن أسم یإن ولد ل ی؟ع؟[ لرسول اهلل؟لص؟: اتأذن لیوقد  ه یه باسمک و أ
کنییفرما ا به من اجازه مییتک، قال نعم؛ آیبکن ا به ه او رید فرزندی از من را به نام شما بنامم و 

ک202،ص2: ج1394کنیه شما قرار دهم؟ فرمود: بله )بالذری،  ث ین حدیه با استناد به ایسانی(، 
که مهد یۀ اهداف خود قرار داده و مدعیآن را دستما امبر؟لص؟ به آن یکه پ یموعود یهستند 
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کن نیل ایه است؛ به دلیبشارت داده، محمد بن حنف کنیۀ ابن حنفیکه نام و   یا هیه، همان نام و 
که رسول خدا؟لص؟ به آن بشارت داده است.   است 

ن مضمون یبه ا یثیات فراوانی آمده است؛ مثاًل احادی؟جع؟ در رواینام و نسب و اوصاف مهد
 شود:   از رسول خدا؟لص؟ مالحظه می

ُکنيُته  َلن َتنَقيض اَلیاُم و الليال حِتم یبعث اَّلل عزم و جلم رجًَل من اهِل بيِت اُْسُه اْسي و 
کما ُملئت ظلمًا و جوراً  ها  ؛ روزها و شبُکنيِت و اسُم ابيه اسُم أِب ميَل اَلرَض قسطًا و عدًَل 

که خداوند، مردى از اهل بیان نرسند، تا ایبه پا که همنام من و همین   ه من یکن  ت مرا 
د، یانم ن را پر از عدل و داد مییزد و او زمیانگ است، و نام پدر او همنام پدر من است برمی
که از ظلم و جور، پر شده باشد )مفید،   (.297: ص1414چنان 

پندار خودشان( ثابت   ه را )بهیت محمد بن حنفیات، مهدوین روایه با استناد به ایسانیک
 کنند. یم

کییدر تب ل  گفت، در ایه بایسانین استدال  یکیذکرشده،  یمهد یات چند مشخصه براین رواید 
که در ایا پب یها همنام بودن مهد از آن ه یست و محمد حنفین ینه مشکلین زمیامبر؟لص؟ است 

با نام پدر رسول  یگر، همنام بودن نام پدر مهدیامبر؟لص؟ است؛ اما مشخصۀ دیهمنام پ
که با ادعا ؟ع؟ است و لذا یه، علیرا نام پدر ابن حنفیست، زیه سازگار نیسانیک یخدا؟لص؟ است 

کوشیسانیک که برا دهیه  کنند. ش« عبداهلل»با عنوان  یطالب؟ع؟، نام یببن ا یعل یاند  خ یجعل 
که در آن آمده است:  ن زمینه با اشاره به سخن آنید در ایمف وکان من »ها درباره نام پدر محمد 

کبر َل یقوهلا بعدي  أْساء أمير اْلؤمني؟ع؟: عبد اَّلل، بقوله: أنا عبد اَّلل وأخو رسول اَّلل وأنا الصدیق اْل
کذاب مفتر؛ گفته حضرت: من عبداهلل  إَل  یکی از اسامی امیرالمؤمنین؟ع؟ عبداهلل است، به دلیل 

کس چنین ادعای مگر این  کند، ی نمیو برادر رسول خدا، راستگوی بزرگ هستم، بعد از من هیچ 
وتعلقوا ِف حياته بأنه إذا ثبت إمامته وأنه »سد: ینو ها می ؛ در رد آن«که دروغگوی افترا زننده باشد

، فقد بطل أن یكون اْلمام غيره، وليس جيوز أن ميوت قبل ظهوره فتخلو اْلرض من حجة، فَلبد القاِئ
که او امام و  قائم  عیل صحة هذه اْلصول من حياته؛ گر در زمان حیات محمد حنفیه ثابت شود  ا

است، اما این حرف )قائم بودن محمدبن حنفیه( باطل است چون امام شخص دیگری بود، 
که زمین از حجت خالی میعالوه بر ای که جایز نبود قبل ظهور بمیرد چرا  ای   ماند؛ پس چاره  ن 



 

 

116 

ال 
س

ستم
بی

ماره
/ ش

 
69

ان 
بست

/ تا
139

9
 

که  (. 297: ص1414د، ی)مف «به ناچار زنده باشد -در صورت لزوم قائم بودن او–نیست مگر این 
کیت محمد بن حنفیمهدو ین، ادعایبنابرا ات یاز روا یه، بر اساس عمومات برخیسانیه توسط 

که از رسول  را  یت ویات، مهدوین روایاند با استفاده از ا شده است و خواسته خدا؟لص؟ نقلاست 
کنند. ا که داللت آن روا  ین، در حالیاثبات  دًا مورد انکار یه، شدیسانیک یات بر مدعایاست 
 عه قرارگرفته است.یدانشمندان ش

 ات مهدوییف روایه در جعل و تحریدی. نقش ز2

  د بنی؟ع؟ است. زین بن علیبن حس ید بن علیرو زیعه و پیمعروف ش یها از فرقه« زیدیه»
  طرف  کرد و به  امیق  آنان  هیدانست. او عل ینم  حق  را بر  یامو یبود و خلفا  ، خود از بزرگانیعل

کم  یو به همراه  رفت  کوفه کار   جنگ  عمر(، به  بن وسمیعراق )  چهار هزار نفر، با حا برخاست. 
کوفهیز   به  ،یامو  عبدالملك  بن دستور هشام  ق، به122  در سال  که نید تا ایکش  طول  اهم  ده  د در 

 (. 170 ، ص3: ج1397، ینیشد )ام  ختهیدار آو
که یدیز  گروه اصلی دارد  ها به مهدویت قائل است. آنان، متولد   از میان آن« جارودیه»ه سه 

گذشته و غیشدن امام مهد رند و فقط به موعود بودن و یذپیبت آن حضرت را نمی؟جع؟ در 
ه یدیت زیخ صدوق، شبهات مهدوی؟جع؟ درآخرالزمان معتقد هستند. از نگاه شیظهورامام مهد
گروه ر فرقهیت از سایبر آموزه مهدو کمال یرو، ا  نیتر است. از ا ها بسیار سخت ها و  کتاب  شان در 

(. 26، ص1: ج1377ته است )صدوق، نه پرداخین زمیها در ا ن و تمام النعمه، به رّد آرای آنیالد
گروه نیا اند. از  ها را مستند ادعای خود قرار داده ات، آنیق برخی روایطور عمده با تطب ز بهین 

کردهیاز پ یتیروا  جمله به که فرمود:  امبر؟لص؟ تمّسک  « ن؟ع؟ استیحس  از فرزندان  یمهد»اند 
« خواهد بود  زانیکن  نیبهتر  مادرشزد و یخ یر به پا میاو با شمش(. »173: ص1411، ی)طوس

  بن  یعل  بن  نیحس  بن  یعل  دبنیز  که  ی(. بر همین اساس، زمان106، ص2ج: 1407، ینیکل)
گفتند: چون  انیامو  هیخود را عل  امیق  طالب؟ع؟ یاب کرد؛  و با   ن؟ع؟ استیحس  او از نسل  آغاز 

کرده  ظالمان  هیشمشیر عل کنیز–ر ید اسفرزن  ییو از سو  قیام    یاو مهد  است؛ پس -مادرش 
 (.568ص  :1379، ینیباشد )ر.ک: قزو یموعود؟ع؟ م

خ صدوق در یان معصوم؟مهع؟ نقل شده است؛ از جمله شیشواید، سخنانی از پیالبته درباره ز
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 کتاب امالی به نقل از ابی جارود چنین آورده است: 
ممَ  ِِب َجْعَفٍر ُُمَ

َ
اِلٌس ِعْنَد أ ُبو ِإِنمِ َْلَ

َ
ا َنَظَر ِإَلْيِه أ ؟ع؟ َفَلممَ ْیُد ْبُن َعِلمٍ ْقَبَل َز

َ
ِد ْبِن َعِلمٍ اْلَباِقِر؟ع؟ ِإْذ أ

ممٌ َو 
ُ
َبْت أ ْْنَ

َ
ْوَتاِرِهْم َلَقْد أ

َ
اِلُب ِبأ ْهِل َبْيِتِه َو الطمَ

َ
ٌد ِمْن أ َلَدْتَك َجْعَفٍر؟ع؟ َو ُهَو ُمْقِبٌل َقاَل َهَذا َسيمِ

ْیُد؛ که زمن نزد ام َیا َز د بن علی وارد شد؛ چون اباجعفر؟ع؟ به یام باقر؟ع؟ نشسته بودم 
تش است. او خونخواه آنان خواهد بود. ای زید! یاو آقای اهل ب»ست، ... فرمود: یاو نگر

 (. 335: ص 1376)صدوق، « به تحقیق مادرت نجیب بود
گروه گون یها ها و فرقه فرقه نگاران،  و   هیه، صالحیه، بتریه، ِعجلیه، جارودیچون رافض یگونا

که به مهدویدیه را به زیدیز ، ید و منتظر ظهور او قائل هستند )شهرستانیت زیه نسبت داده 
ع، شجاعت  ثید از حی(. ز54، ص1ج  :1998   ت؟مهع؟ بهیب  اهل  انت، از بزرگانیو د  علم، زهد، ور

کهیرود. ا یشمار م   نشده  افتیچیزی   د، در منابتباش  ت داشتهیا مهدوی  امامت  ید ادعایخود ز  ن 
که مؤ از خود او مالحظه می  یاتیروا  ، بلکه است  ت است.یدر امر مهدو  حشیصح  دهید عقی شود 

 ات مهدوییف روایه در جعل و تحری. نقش ناووس3

گروهیاز د ات یم روایا تحریت به جعل و یکه برای پندارهای نادرست خود در مهدو ییها گر 
بصره  یاز اهال« ناووس»با نام  یه، برگرفته از اسم شخصیاست. ناووس« هیاووسن»اند،  دست زده

بوده « عجالن بن ناووس»ا ی« عبداهلل ابن ناووس»گفتند نام او  ی(. برخ184)همان، ص است
کافر ین فرد امت اسالم بود و هرکه او را تفضی؟ع؟ برتریگفت: حضرت عل یم یاست. و ل ندهد، 

معروف « هیصارم»دانند و به  یر حضرت جعفر بن محّمد؟ع؟ متوقم ماست. آنان امامت را د
آِخُرالّزمان است؛  یرد. او مهدیم  یگفتند: جعفر بن محّمد؟ع؟ زنده است و نم  یه میهستند. ناووس

که از و یکند. آنان م  یم ییشود و بر مردمان فرمانروا  یآشکار م ت شده یچنین روا یپنداشتند 
کس»است:  گر  که مرا بیا بگوبه شم یا که ید و بدانیافته و مرده مرا شسته است؛ باور نکنیمار ید  د 

کلمه «. ر هستمیمن سرور شما و دارنده شمش فه )ناووسیه( را ین طایا« ریشمش»به دلیل 
 (.67: ص1415ر.ك: بغدادی، )اند  ز خواندهین« هیصارم»

که بهین  صادق؟ع؟ درست  امام  به  ادعا نسبت  نیا   شهادت  به  ور قطت آن حضرتط ست؛ چرا 
گر در شهادت ، مقدمه(1: ج1377است )ر.ک: صدوق،   شده  ثبت  خیامر در تار  نیو ا  دهیرس   . ا
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کنیم. امام  هم  و اجداد بزرگوارش  پدران  د در شهادتیم؛ بایشک بکن  حضرت صادق؟ع؟   تردید 
شد،   در امامان جمت  یطور متوال  بهو حسن،   یمحّمد، عل  اسم  سه  که  یهنگام»د: یفرما یخود م
 د: یگو عمر می  بن مفضل« است.  قائم  آنان  نیچهارم

کاش  یآقا یا  کردم:  و عرض  صادق؟ع؟ وارد شدم  بر امام ما   را به  خودت  نیجانش  من! 
و   خلم  و امام  است یموس  ، فرزندم بعد از من  مفّضل! امام یا». فرمود: یکرد یم  یمعرف
)همان، « است یموس  بن  یعل  محّمد بن  بن  یعل  بن ود منتظر ]محمد[، فرزند حسن موع
 (. 4 ، ح334 ص

ل ی، الدل1: فصل1411، یندارند )طوس  یوجود خارج  رفتند و اآلن  نیاز ب  یاز چند  پس  گروه  نیا
 ه(.یسانیفساد قول الک یعل

کتاب یش کرده ید ناووسیان رد بر عقا، با عنون و تمام النعمهیکمال الدخ صدوق در  ه، اشاره 
ک که بعد از  ع آن را در حّجت خدا یه در امر غیه، ناووسیسانیاست  کردند و چون وقو بت اشتباه 

شان را یق دادند؛ اّما خداوند قول ایدانستند، از سر جهالت آن را بر امام صادق؟ع؟ تطب ح مییصح
کاظم ایبا وفات آن امام باطل ساخت و پس از ا م موسی یم، امام ابو ابراهیظ و اّواه و حلیلغشان، 

کرد )صدوق، یبن جعفر؟ع؟ به امر امامت ق خ طوسی نیز در بخشی از ی(. ش72، ص1: ج1377ام 
 ن آورده است: یه چنیانحرافی ناووس  انیکتاب خود، در رّد جر

که معتقدند امامیعنی ناووسیاّما در مورد معتقدان به امامت جعفر بن محّمد؟ع؟؛   ه 
ن یشان همان مهدى موعود است؛ رّد ایا نرفته است و ایصادق؟ع؟ زنده بوده و از دن

که ما از شهادت ام که همان نیل ایار روشن است؛ به دلیاعتقاد بس ن؟ع؟ یر المؤمنیگونه 
کرم؟لص؟ و پدر و جّد امام صادق؟ع؟ اّطالع دار شان هم یم؛ از شهادت ایو رحلت نبّی ا

کامل دار گر در شهادت امام صادق؟ع؟ امکان خالف باشد، می م. حالیاّطالع  ست در یبا ا
ن اعتقاد ]= زنده بودن امام ین امکان داده شود. ایشهادت هرکدام از ائّمه؟مهع؟ ا

که  ت به غلو منجر شده و به دیدگاه غالت و مفوضه برمیی[، در نها صادق؟ع؟ گردد 
کردهیر مؤمنان علی و امام حسیشهادت ام ه یه ناووسین نظریاند. بنابرا ن؟ع؟ را انکار 

 ه(.یفساد قول الناووس یل علی، الدل1: فصل1411، یست )ر.ك: طوسیش نیاى ب سفسطه
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 ات مهدوییف روایدر جعل و تحر  هیلی. نقش اسماع4

گروهیاز د کرد. اسماع« هیلیاسماع»توان به  ت، مییات مهدویمؤثر بر روا یها گر  ه به یلیاشاره 
ن یتر  معتقد بودند؛ اّما پس از امام صادق؟ع؟، بزرگ یان اثنا عشریعیامامت شش امام اول ش

ن فرزند یتر ل، بزرگیرفتند. اسماعیا فرزند اسماعیل )محمد( را به امامت پذیل( یفرزند او )اسماع
 امام صادق؟ع؟ و مورد عالقه آن حضرت بود.

گر چه از برخی روا  یو را بزرگ داشته و از وعه اید؛ دانشمندان شیآ ین به دست میات، خالف ایا
کردهی یکیبه ن شان است. ی، او جزو رجال امام صادق؟ع؟ و اصحاب ایخ طوسیاند. به نظر ش  اد 

ش یدایپ ه  شیالقدر بوده است. ر لیجل یل، او مردیامام صادق؟ع؟ به اسماع ه  با توجه به عالق
که اسماعید در ایه، شایلیاسماع ام صادق؟ع؟، مورد احترام ل فرزند ارشد امین نکته نهفته باشد 

پنداشتند، پس از امام صادق؟ع؟ او به امامت  یم یل، برخین دلیآن حضرت است و به هم
ان را بر مرگ یعیا رفت و آن حضرت شیات امام ششم، از دنیل در زمان حید. اّما اسماعیخواهد رس

گرفت و جناز گواه   ت و دفن شد.ییاو به صورت آشکار تش ه  پسر 
گروهپس از شهادت  ل را در زمان آن حضرت یمرگ اسماع  ه،یلیاز اسماع  یامام صادق؟ع؟، 

که روز کرده و او را امام قائم دانستند  کرد و جهان  رجعت یانکار  و داد پر خواهد   را از عدل  خواهد 
کردند. یحفظ جان او تفس یل از طرف پدر را برایاسماع ه  ت جنازیینان مراسم تشیساخت. ا ر 

گیا ینوبخت  (. 68: ص1404، ینامد )ر.ك: نوبخت یم« ه خالصهیلیاسماع»روه را ن 
 د: یگو  یاسماعیل م  د دربارهیمف  خیش

  به  و نسبت  داشت  ار دوستیاو را بس  صادق؟ع؟ بود و امام  ن پسر امامیتر ، بزرگ لیاسماع
، « ضیُعر»در  پدر  اتیح  در زمان  لیاسماع  یکرد؛ ول یم  و محبت  یکین  گرانیاز د  شیاو ب

صادق؟ع؟   ، نزد امام نهیمد  را به  اش جنازه  مردم  ا رفت.ینه( از دنیمد  یکیدر نزد  یا )دره
 یتاب یاو ب  در مرگ  حضرت  : است  شده  تیکردند. روا  دفن  تیبق  آوردند و در قبرستان

ن دستور یرفت. همچن یاو م  ردا، در پی تابوت  یو ب  برهنه یبا پا  که  یا گونه   کرد؛ به یم
آمد و  یم  نهادند و هر بار حضرت  نیزم  بار به نیاز دفن، چند  شیاو را پ  فرمود: تابوت

کار   نیکرد. مقصود امام؟ع؟ از ا یم  او نگاه  یو در رو  داشت یبر م  صورتش  یاز رو  پارچه
که  نیا   _او را داشتند   ینیو جانش  امامت  گمان  کهآنان _   چشم  شیاو را پ  مرگ  بود 

که ها   آن  کند و به  بودنش، برطرف  زنده  ه  را دربار  آنان  و شبهه  یقطع از   لیاسماع  بفهماند 
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پنداشتند،  یم  از حضرت صادق؟ع؟ امام  او را پس  که  از اصحاب  یاست. افراد  ا رفتهیدن
گروه  دهیعق  نیاز ا ک یاندك از مردمان ب  یبازگشتند؛ اّما    امام  کانیدر زمره نزد  نه  هخبر 

گفتند: اسماع  آن  ثیحد  انیاز راو  بودند و نه است و   از پدرش  پس  و امام  زنده  لیبزرگوار؛ 
 (. 554-553 : ص1413د، یماندند )مف  یباق  دهیعق  نیبر ا

  بیغا  زنده  و امام  یرا مهد  لیاسماع  نیز محّمدبن  «هیمبارک«  ه، فرقهیلیاسماع  از شاخه  یگروه
گروه« قرامطه(. »215 : ص1377، یدانند )محدث نور یم را   لیاسماع  محّمدبن  ، ه(یلیاسماع  )از 

که  دهیدانستند و عق یموعود م  یمهد  کند.  یم  یزندگ  و در بالد روم  است  زنده  یو  داشتند 
کردند.    مخالفت  انیباسبا ع  شدت  تشکیل دادند و به  یافتند و دولت  قدرت  نیدر بحر آنان 

کس  قائم  قرامطه، که یم  یرا    عتیشود و شر یم  مبعوث  یدیجد  عتیو شر  با رسالت  دانند 
  اهداف  دنبال  و به  یمذهب  بودند، نه  یاسیس  فرقه  نیا  کند. البته یم  محّمد؟لص؟ را منسوخ

 خود بودند.  و منافت  خاص
را   صادق؟ع؟ قائل بودند و ابوالخطاب  امام  تیالوه  ق( به138 ی)متوفا  ابوالخطاب  طرفداران

  یدانستند و معتقد بودند و  می  را قائم  از آنان ابوالخطاب  یبرخ  یصادق؟ع؟  و حت  امام  ه  فرستاد
گروه  نمرده دانستند و در   )محّمد( را امام  ل، فرزندشیاسماع  از مرگ  ، پسیو  روانیاز پ  یاست. 
 ، استوار ماندند. و و فرزندانشا  یهوادار

گرفتند. حت  امام یها از سو  گروه  نیهمه ا ست خود یروشن ن یصادق؟ع؟ مورد طرد و انکار قرار 
ح باشد. از آن  ت داشتهیو مهدو  امامت  یادعا  ل،یاسماع  محّمد بن که طر ت، یمسئله مهدو  جا 

و   انیفاسد و ستمگر عباس  تیکمبا حا  آن  ینیگزیو داد و جا  عدل  حکومت  یید برپاینو
  در شهرها و روستاها را متوجه  محروم  یبود؛ قشرها  آنان  دادگر تابتیو ب  خشن  یها حکومت

که  امامان  یسو  را به  مردم  کرد. آنان  می  یلیاسماع  انیداع ستند، فرا یز یم  در نهان  مستور، 
 خواندند. یم

گویسع  د: ید مکی 
امامان دوازده نفرند؛ وقتی شش نفرشان بگذرند، »ن فرمود: امام صادق؟ع؟ به م

کنند و  ت؟مهع؟ حکومت مییآورد. پنج نفر از ما اهل ب روزى مییخداوند به دست هفتمی پ
کردیبه دست ششمی، خورش ع خواهد   (. 53: ص1411)طوسی، « د از مغرب طلو
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که ابتداى این عقیت مذکور بر ایل روایخ طوسی در تحلیش که یده است  ن خبر تصریح دارد 
که براساس مذهب اسماعیائمه؟مهع؟ دوازده نفرند؛ اما بق ه یلیه مطالب آن، سخن راوى است 

گویب ع خورشیخ ایا مقصود شیان شده است.  که موضوع طلو د از مغرب به دست ین است 
 ه است.یلیت امام صادق؟ع؟، ساخته اسماعین نفر از اهل بیششم

 ات مهدوی یف روایجعل و تحره( در یه )موسوی. نقش واقف5

گروهیاز د توان  می« هیواقف»اند؛ به  ت نقش داشتهیات مهدویم روایکه در جعل و تحر ییها گر 
گروه کرد. اینان  که پس از وفات آن حضرت، به  یاِن موسیعیاز ش یاشاره  بن جعفر؟ع؟ هستند 

گردن ننهاده و بر امامت پدر بزرگوار آن امام هم کردند و به ناچار آن امامت امام رضا؟ع؟  ام توقم 
که از نظرها غا یحضرت را مهد که به نام یب شده است. ایموعود خواندند خوانند  گروه  ن 

که آن حضرت در خانه هارون یشوند؛ بر ا  یخوانده م« هیموسو»ا ی« واقفیه» د داخل یالرش  ن باورند 
ج نشده است گروه میرد ادر مو ینوبخت (.69: ص1415، ی)بغداد شد و از آن خار سد: ینو  ین 

گروه  یان موسیعیش کرد، به پنج  که در آن وفات  بن جعفر؟ع؟ پس از حبس دوم آن حضرت، 
کردند و به امامت امام رضا؟ع؟ معتقد و ملتزم شدند.  یا  م شدند، عدهیتقس  مرگ او را باور 

کسانیگروه د که م یگر  رده و تا موعود است و نم یپنداشتند آن حضرت، همان مهد  یبودند 
گروه بر ین را از عدل پر نکند؛ نخواهد مرد. ایکه شرق و غرب عالم را مالک نشود و زم یزمان ن 

ج شده؛ هیا که او از زندان خار کس او را ندین باور بودند  از  ینداشته است؛ ول یده و از او خبریچ 
که از دنیان او چنیطرف سلطان و اطراف  ا رفته است. ین وانمود شده 

که آن حضرت از دنیم بر اگروه سو کرده یپس از مرگ به دن یا رفته بود؛ ولین باور بودند  ا رجعت 
که او را مالقات میشده است و به  یمخف یو در جای ن یل ایکند. دل یم یکنند، امر و نه  یارانش 
ن مضمون یرا از امام صادق؟ع؟ به ا یتیها روا است: آن یدنیز شنین ادعا، نیاثبات ا یگروه برا

که علت نام  ینقل م ام او پس از مردن است )طوسی، ی، ق«قائم»موعود به  یشدن مهد ده یکنند 
که موس  ( و از آن84: ص1411 ز یپنداشتند؛ مرگ و رجعت را ن  یموعود م یبن جعفر؟ع؟ را مهد یجا 

 او قائل شدند.  یبرا
ها با دسته قبل در  ناند و تفاوت آ  رفتهیدسته چهارم مانند دسته قبل، مرگ آن حضرت را پذ
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که رجعت او را مقارن زمان ظهور میا  دانند.  ین است 
گروه که او را زنده پنداشته و امام رضا؟ع؟ و فرزندان آن بزرگوار را  یدسته آخر،  هستند 

که مردم با  یاالطاعه م ندگان او و واجب ینما : 1404، ی)نوبختکنند  یرویها پ د از آنیدانستند 
گروه دیهمچن ی. و(81-79ص که بر ا یاشاره م« هیُبشر»به نام  یگرین به   ین باورند موسیکند 

را « ریمحمد بن بش»به نام  یبت، فردیب شده است و هنگام غیبن جعفر؟ع؟ زنده بوده و غا
کرده است یعه به آن احتیخود قرار داده و انگشتر و علم خود و هرچه را ش یوص اج دارد، به او عطا 

امام بوده و پس « تیسم»ز فرزندش، یاز آن حضرت، امام است و پس از او نر پس یو محمد بن بش
 (. 83ای او امام هستند )همان، صیز اوصیت نیاز سم

 سد: ینو  ین زمینه میدر ا یخ طوسیش
کسانیاز نخست کردند، علیکه مهدو ین  کاظم؟ع؟ را اظهار  حمزه  یبن اب یت امام 

که به دن یرواس یسیع و عثمان بن یاد بن مروان قندیو ز یبطائن ل شدند یا متمایبودند 
کسان کرام خثعم یت و ابن مکاریمانند حمزة بن بز یو به واسطه بذل مال،  را به  یو 

کردند  یسو  .(64 _ 63: ص1411)طوسی، خود جلب 
که ا خ طوسی به پارهیش کردهیای از سخنانی  گروه برای اعتقادات خود نقل  گونه  نیاند؛ ا ن 

کرده است  :اشاره 
 گوید:   محمد بن مروان می _

گردم، مردمان چن گفت: فدایت  که امام علی؟ع؟ بر یمردی به امام باقر؟ع؟  کنند  ن نقل 
کوفه فرمود:  َل اَّلُل َذِلَك اْلَيْوَم َحّتمَ َیْبَعَث اَّلُل َرُجًَل ِمِنمِ »منبر  ْنَيا ِإَلمَ َیْوٌم َلَطومَ َلْو ََلْ َیْبَق ِمَن الدمُ

َها
ُ
ََل َکَما ُمِلَئْت ُظْلمًا َو َجْوراً  ََيْ گر از دنِقْسطًا َو َعْدًَل  ک روز باقی نمانده باشد، هر یا مگر ی؛ ا

کرد تا ایآ که یکه خداوند مردی از تبار من برانگ نینه خداوند آن روز را طوالنی خواهد  زد، 
کنده شده باش  کند؛ همان ن را پر از قسط و عدل مییزم که از ظلم و جور آ امام »د. گونه 

يمُ َفاِلِق اْلَبْحرِ »د؟ فرمود: ید: آیا شما او هستیپس پرس« بله.»باقر؟ع؟ فرمود:  ؛ ََل َذاَك َْسِ
  (.46: ص1411،ی)طوس« ا استینه! او همنام شکافنده در

کاظم؟ع؟ اشاره شده است.یت به مهدوین روایدر ا  ت امام موسی 
 گوید:   حسن بن هارون می_ 

َسِن؟ع؟ ُهَو اْلَقاِِئُ َو ُهَو ِمَن »ق؟ع؟ فرمود: ابوعبداهلل، امام صاد َبا اْْلَ
َ
اْبِِن َهَذا َیْعِِن أ
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َکَما ُمِلَئْت ُظْلمًا َو َجْوراً  َها ِقْسطًا َو َعْدًَل 
ُ
ََل ِذي ََيْ

ْحُتوِم َو ُهَو المَ عنی ین فرزندم، ی؛ ااْْلَ
کرد،  ن را پر از قسطیاست و او زم یابالحسن، قائم است و او از امور حتم و عدل خواهد 

که از ظلم و جور پر شده باشد )همان، ص  (.48همان طور 
که از امام صادق؟ع؟ چنین شنیسخنی د_   دم: یگر به نقل از عبداهلل سنان آمده است 

 
َ
َشاَر ِبَيِدِه ِإیَل أ

َ
ْيِف َو أ ِة َو َصاِحُب السمَ ممَ نمَ اْبِِن َهَذا َقاِِئُ َهِذِه اْْلُ

َ
ْحُتوِم أ َسِن؟ع؟؛ِمَن اْْلَ از  ِِب اْْلَ

که ایا یامور حتم که ین امت است و صاحب شمشین فرزندم قائم این  ر است؛ در حالی 
 کرد )همان(.  به ابا الحسن اشاره می

 شود. ه مالحظه نمییعه امامیش ییک از منابت روای چین سخنان در هیالبته مانند ا
که در برخ ین زمینه نقل میز در این یکّش    افتم: ین یه چنیات واقفیاز روا یکند 

که روزیزیل بن یبن اسماع یعل کرده است  را در منزل  یمحمد بن عمران بارق ید نقل 
گفت: از امام   ز آنیر نیدم؛ ابو بصیحمزه د یبن اب یعل جا بود. محمد بن عمران 

که  یهشت نفر از ما از عالم ملکوت مورد الهام واقت م»دم: یصادق؟ع؟ چنین شن شوند 
، ید سخن وییمنظور تأ ر بهین هنگام ابو بصیدر ا« ها همان قائم است. آنهفتمین 

گفت: من حدود چهل سال قبل، ایستاد و سر او را بوسیا ن مطلب را از امام باقر؟ع؟ ید و 
 (.475 -474: ص1363دم )کّشی، یشن

دم (؛ به دلیل ع102، ص4: ج1362که دارد )مجلسی،  ییت یاد شده افزون بر ابهام معنایروا
محمد »و « دیزیل بن یبن اسماع یعل»از روات، مانند  یبودن برخ  ز مجهولیت و نیذکر سند روا

هذا الخبر و امثاله من »گوید:   ضعم سند است. عالمه مجلسی می ی؛ دارا«یبن عمران البارق
: 1406)مجلسی، « ه استیشده توسط واقف ث ساختهیت ازجمله احادین روایمفتریات الواقفیة؛ ا

 (.102، ص4: ج1362و همان،  305، ص14ج
به  یابی ها، به منظور دست ات و استفاده از آنیه در جعل روایواقف یگر از اقدامات عملینمونه د

که حس یتیخود؛ دو روا یاهداف سازمان اما در احتجاج با امام رضا؟ع؟ به آن دو ین بن قیاست 
ل م  کند: یروایت استدال

، از محمد بن یفضل بن شاذان، از محمد بن حسن واسطبه از یبن محمد بن قت ی. علکی
کرده است:  یرفیص یامایونس از حسن بن قی  چنین نقل 

جا از ابوالحسن الرضا؟ع؟   جا آوردم؛ در آن اعمال حج را به یدر سال صد و نود وسه هجر
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کردم: فدایچن شان فرمود: یداشتند؟ ا یت شوم، پدر بزرگوارتان چه سرانجامین پرسش 
کنم؟  دهیکه شن یتین صورت با روایگفتم: در ا« د پدرانش رفتند.مانن» ام، چگونه برخورد 

که امام صادق؟ع؟ یب از ابو بصیعقوب بن شعین است: یت چنی]روا کرده است  ر نقل 
کس»فرمود:  گر  که فرزندم، موس یا کفن  یبه شما خبر داد  کرده فوت، و او را  از او   ودفن 

گفته و حضرت صادق؟ع؟ چنیابو بصامام؟ع؟ فرمود: «[ د.یرینپذ ن نگفته، بلکه یر دروغ 
 (.773، ص2: ج1363)کشی، « االمر فرموده است ن مطلب را در مورد صاحبیا

، از محمد بن یبه از فضل بن شاذان، از محمد بن حسن واسطیبن محمد بن قت ی. علدو
کرده است:  یرفیص یامایونس، از حسن بن قی  چنین نقل 

گفتم: فدایت شوم، پدر بزرگوارتان چه سرانجامبه ابوالحسن الر شان یداشتند؟ ا یضا؟ع؟ 
گفتم: در ا کردند.  ام، چگونه  دهیکه شن یتین صورت با روایفرمود: مانند پدرانش رحلت 

کنم؟ ]روا ن است: زرعة بن محمد از سماعة بن مهران از امام صادق؟ع؟ یت چنیبرخورد 
که حضرت فرمود: ا کرده است  ا شباهت دارد: یتا از انب  [ به پنجی]=موسن پسرم ینقل 

که مانند حضرت یاول ا ونس یشود؛ دوم مانند حضرت  یوسم مورد حسد واقت مین 
کرد.[ امام رضا؟ع؟ ین طور حضرت سه شباهت دیشود )و هم  یغایب م گر را هم ذکر 

گفته است؛ روا ست، بلکه امام صادق؟ع؟ یطور ن نیت سماعه ایفرمود: زرعه دروغ 
که قائمفرمو « ا شباهت دارد و امام نگفته است فرزندمیبه پنج نفر از انب ؟جع؟ده است 

 (. 774)همان، ص
ت بسیاری در استناد دارند. چند مطلب در یح اهمیل داشتن سند صحیت، به دلیهر دو روا

 ان توجه است: یت شاین دو روایمورد ا
اما خود به یتند. دوم، حسن بن قو دروغ هس یح امام رضا؟ع؟ جعلیت، به تصریاول، هر دو روا

که   ین نشان میوسته است؛ و ایان پین جریات دروغینی از این دست، به ایدن روایل شنیدل دهد 
گسترش و نشر ا یات جعلیروا ه با یروان واقفین فرقه نقش دارند. سوم، سران و پیچه مقدار در 

کذایجعل و وضت روا ت یانتشار و تثب ی، در پالصدور شبیه بود یات قطعیکه به روا ییات 
 خود بودند. یناروا یها  شهیاند
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 گیری  نتیجه
م یده وضت و تحریهای انحرافی مؤثر و درون دینی بر پد در این نوشتار، به نقش جریان

ا یه و یکه به امامت محمد حنف« هیسانیک»های منحرف و تأثیرگذاری چون   پرداخته شد. جریان
که معتقد « هیناووس»ان خاص به خود( معتقد بودند؛ یبه رجعت )با ب شان و باوریابت مختار از این

شود و بر   یآِخُرالّزمان است و آشکار م یبودند جعفر بن محّمد؟ع؟ زنده است و نمرده؛ او مهد
ن ی؟ع؟ هستند. )این بن علیبن حس ید بن علیرو زیکه پ« هیدیز»کند؛   یم ییمردمان فرمانروا

که فرمود: یاز پ یتیگروه با تمسک به روا و او با   ن؟ع؟ استیحس  از فرزندان  یمهد»امبر؟لص؟ 
ت زید معتقد شدند؛ و ی؛ به مهدو«خواهد بود  زانیکن  نیبهتر  زد و مادرشیخ یر به پا میشمش

گروه یان اثنا عشریعیکه به امامت شش امام اول ش«  هیلیاسماع» هستند  ییها معتقد بودند؛ از 
 اند.  ت نقش داشتهیات مهدویم روایکه در جعل و تحر

گروهیا که چگونه این  که افراد تأثیرگذار و مورد  ها به این جعلیات دست زدند؛ این  ن  گونه بوده 
گاه و اعتماد، سخنان دروغی را ین جایاعتماد و دارای جایگاه اجتماعی در میان مردم؛ با بهره از ا

کل ادند و از این رهگذر و به تبت این افراد، د ا جزئی، به معصومان؟مهع؟ نسبت مییو  یبه صورت 
و  رو شد اطهار؟مهع؟ رو به  با برخورد ائمه مسئله نیگرفت. البته ا هایی شکل می ها و فرقه گروه

 از شدند گرفتند، و موفق شیپ در را ها  انیجر نیا منطقی و عقالنی با برخورد نیدتریشد ها آن

کنند.  یریجلوگ انیعیش انیم در ها  آن  شیپ از شیب رشد و یهای نحراف انین جریا گسترش
 نیا از یکیگرفتند.  شیپ ها اقدامات متنوعی در انیجر نیا با ییارویرو یائمه اطهار؟مهع؟ برا

 انتساب و ثیحد وضت در ها آن یها وهیش نییتب ها و  انیجر این یها نقد آموزه و یمعرف کارها،

 بود. خاندان نبوت به آن
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