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چکیده
باور به مهدی ،یکی از اشتراکات فرقههای اسالمی است که البته این فرقهها در مصداق و جزئیات آن
اختالفاتی با یکدیگر دارند .یکی از این موارد ،مسئله «نام مهدی» است که در رخدادهای سدههای
نخست اسالمی نقش داشته است .بنابراین ،بازشناخت باور مسلمانان به موضوع نام مهدی در بازنمایی
ریشهها و زمینههای حرکتهای سیاسی و اجتماعی در آن زمان ضروری خواهد بود؛ چنان که بررسی
تاریخی باور به نام مهدی با رویکردی تطوری به ارائه تحلیلهای واقعبینانه ،از فرایند بسط اعتقاد
اندیشه مهدی در جامعه اسالمی کمک می کند.
تحقیق حاضر با استفاده از منابع تاریخی ،حدیثی و فرقهشناختی و بهرهمندی از تحلیل دادهها
می کوشد تصویری روشن از فرایند باورمندی گروههای مختلم مسلمان به نام مهدی ارائه کند .گویا این
موضوع در میان شیعیان و اهل سنت با رویکردهای متفاوتی همراه بوده است .در این میان ،گروههای
مختلم شیعه و ازجمله امامیه نیز تفاوتهای دیدگاهی با یکدیگر داشتهاند .حوادث سیاسی و میراث
حدیثی پیامبر اسالم؟لص؟ در مورد مشابهت اسمی مهدی با خودش نیز در پررنگ شدن برخی نامها
همچون «محمد» نقش داشت.
واژگان کلیدی :نام مهدی ،مهدیباوری ،عصر حضور ،فرایند شناسی تاریخی.
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مقدمه

یکی از ویژگیهای مشترک در بیشتر گروهها و فرقههای مسلمان ،باور به مهدویت است که
در احادیث نبوی؟لص؟ ریشه دارد (موسسه معارف اسالمی 1428 ،و بستوی .)1999 ،هرچند در
میان همین فرقهها ،اختالفها یی در جزئیات ،ازجمله مصداق و خصوصیات مهدی به چشم

می خورد .این تحقیق بر آن است تا یکی از این جزئیات ،یعنی «باورمندی به نام مهدی» را در
گروههای مختلم مسلمان با رویکردی فرایندی بررسی کند.

ضرورت و اهداف بررسی چنین موضوعی را میتوان در بازشناسی دقیقتر قرون نخستین

اسالمی ،با توجه به تأثیر باورها به ویژه اعتقادات مهدوی در حرکتها و قیامهای سیاسی و
اجتماعی و همچنین ارائه تحلیلهای واقعبینانه از فرایند بسط باورمندی به اندیشه مهدی در
جامعه اسالمی دانست؛ چنان که میتوان با تحقیقاتی از این دست ،به پیراستن اندیشه مهدویت

از افزونههای نامعتبر و در مقابل ارائه پاسخهایی قانع کننده برای برخی شبهات مستشرقان در
ریشهها و رویشهای باورداشت مهدویت کمک کرد.

قلمرو زمانی این تحقیق ،از آغاز عهد اسالمی تا پایان عصر حضور ائمه؟مهع؟ و آغاز عهد غیبت

در سال  260ق ،در نظر گرفته شده است .انتخاب این زمان بدان دلیل است که عصر حضور به
عنوان بستری برای شکل گیری باورهای مهدوی امامیان برای عصر غیبت به شمار میرود؛
چنان که در میان غیر امامیان ،اعم از اهلسنت و یا شیعیان در همین زمان جنبشها و

حرکت هایی تاریخی بر اساس نام مهدی شکل گرفته است .قلمرو مکانی نیز به حجاز و عراق
محدود نیست و فرایند اعتقاد به نام مهدی در سراسر قلمرو اسالمی آن زمان رصد گردیده است.
سال بیستویکم /شماره  /72بهار 1400

در اعتقاد کنونی مسلمانان ،اعم از شیعیان (صدوق :1414 ،ص95 ،93؛ مفید1413 ،الم :ج،2

ص :1425 ،342 ،339ص 63و موسوی زنجانی :1413 ،ج ،1ص )221و اهلسنت (احمدی،
 :1431ص)174؛ مهدی با نام «محمد» شناخته میشود .سؤال اصلی این تحقیق آن است که آیا
از ابتدا چنین باوری در اندیشه تمام مسلمانان به یکسان و به وضوح وجود داشته است و اگر

جواب منفی است ،باید به این پرسش ،پاسخ داد که گروههای مختلم اسالمی در باورمندی به

نام مهدی ،چه فرایند و تطوری را تجربه کرده و احیانا با یکدیگر در این مسئله چه تفاوتهایی
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دارند؟

برای روشنتر شدن سیر تاریخی باورمندی مسلمانان به نام مهدی ،میتوان بین اهلسنت و
شیعیان تفکیک کرد؛ چنان که شیعیان امامی و غیر امامی میتوانند جداگانه مورد بررسی قرار
گیرند .در عین حال توجه به این نکته ضروری است که به رغم جدا کردن این سه دسته در

نوشتار ،نمی توان از این واقعیت چشم پوشید که این گروهها در تاریخ ،مانند دایرههایی
متداخل ،از یکدیگر تأثیر گرفته و بر همدیگر اثرگذار بودهاند .لذا برای کاویدن باورمندی امامیان
به نام مهدی که مهمترین بخش این نوشتار به شمار میرود ،نا گزیر خواهیم بود سیر این باور را

در میان غیر شیعیان نیز بررسی کنیم که از قضا آنان به موضوع نام مهدی در عصر حضور ائمه

توجه بیشتری داشتهاند.
بنابراین ،در این مجال از فرایند و کیفیت باورمندی این سه دسته به نام مهدی در بازه زمانی

تحقیق سخن گفته خواهد شد .به عبارت دیگر ،تالش عمده این تحقیق آن است تا با نگاه

فرایندشناسانه و رویکرد تطو ری به مسئله نام مهدی بپردازد و در ترسیم نموداری از باورمندی
گروههای مختلم اسالمی در باب باور به نام مهدی در محدوده زمانی تعیینشده سعی خواهد

داشت.

بایسته گفتن است که در مورد این مسئله اثر خاصی تدوین نشده است .هرچند میتوان
پیشینه نزدیک به این موضوع را در سه دسته از آثار مشاهده کرد :نخست آثاری است که به
حکم نام بردن از مهدی در امامیه پرداختهاند که از باب نمونه میتوان به مقاله «تحلیل

حدیثشناسانه حکم نام بردن حضرت مهدی؟جع؟ به محمد» (سلیمیان :1392 ،ص-169
 )189و مقاله «حرام بودن یا جواز نام بردن حضرت مهدی؟جع؟ به نام «محمد» (بررسی دو
اشاره کرد که البته در این آثار و یا دیگر نگاشتههایی که در ضمن بحث از مهدویت در امامیه به
نام ایشان پرداختهاند؛ رویکردی تاریخی و فرایند شناسی به چشم نمیخورد.

دسته دوم به آثاری مربوط است که به وجود نام مهدی در میان اهلسنت و یا شیعیان

غیرامامی پرداخته و گاه به جنبههای تاریخی این موضوع هم توجه کردهاند که میتوان از مقاله
«بازنمایی روایات صریح بخاری با یادکرد نام مهدی موعود در تاریخ الکبیر و بررسی سندی آن»
(خانی :1398 ،ص )22-5و کتاب «جنبش حسنیان :ماهیت فکری و تکاپوهای سیاسی» از

فرایندشناسی تاریخی باورمندی مسلمانان به نام مهدی

دیدگاه حکیم میرداماد و شیخ حر عاملی قدس سرهما)» (میردامادی :1393 ،ص)86-73؛
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محمدحسن الهی زاده و یا کتاب «عباسیان از بعثت تا خالفت» نگاشته محمد اهللاکبری و
همچنین مقاله «فرهنگ مهدویت در لقبهای خلفای عباسی» (فاروق عمر :1393 ،ص-157
 )184یاد کرد .این آثار ن یز تصویری از فرایند باور به نام مهدی را در میان غیر امامیان در این بازه
زمانی به دست ندادهاند.

دسته سوم ،یعنی نگاشته هایی که با نگاه تطوری و فرایندی هم به مهدویت پرداختهاند،
مانند کتاب «مکتب در فرایند تکامل» از سید حسین مدرسی طباطبایی و یا مقاله « گونه شناسی

کارکردی مفهوم مهدویت با تکیه بر گزارشات تاریخی» (فرمانیان و قرائتی :1393 ،ص-147

)166؛ نیز به موضوع نام مهدی به صورت ویژه و اختصاصی پرداخته نشده است .لذا آثار
یادشده ما را از قلمزدن در این باب بینیاز نخواهد کرد.
 .1فرایند اعتقاد غیر شیعیان به نام مهدی

در واکاوی اعتقاد غیر شیعیان به نام مهدی ،باید به دو حوزه توجه کرد :حوزه نخست ،به

کتابهای حدیث و همچنین مالحمنگاریها و فتننویسیهای اولیه اختصاص دارد و حوزه دوم
به گزارش های تاریخی در باب نخستین مدعیان مهدویت و توجه به نام آنان در میان عامه
مسلمان مربوط می باشد .اگر بخواهیم آثار حدیثی و همچنین کتابهای مالحم و فتن را در مورد

نام مهدی بررسی کنیم ،به دادههای قابلتوجهی در باب نام مهدی میرسیم که او را همنام

پیامبر (ابن حماد :1423 ،ص260 ،258؛ طبرانی :1404 ،ج ،19ص 32و خطیب بغدادی:1417 ،
ج ،1ص ،387ج ،3ص )10و یا مشابه پیامبر؟لص؟ (خوارزمی :1411 ،ص )63-61و با تعبیر
سال بیستویکم /شماره  /72بهار 1400

«یواطی» ،یعنی موافق ایشان در نام (جوهری :1376 ،ج ،1ص82-81؛ ابن حماد:1423 ،
ص260؛ ابن منادی :1418 ،ص178؛ دانی :1416 ،ج ،5ص1054؛ ابن ابی شیبه :1409 ،ج،7
ص513؛ ابی داوود :1420 ،ج ،4ص87؛ طبرانی :1404 ،ج ،10ص ،135 ،133بسوی/فسوی،

 :1401ج ،3ص 187و ابونعیم :1410 ،ج ،2ص )165میداند .برخی گزارشها نیز نام مهدی را به
صراحت «محمد» دانستهاند (ابن منادی :1418 ،ص 273-272و ابوالفرج اصفهانی ،بیتا:
ص.)214

درعینحال بر اساس گزارش های تاریخی ،گویا نام خاصی برای مهدی موضوعیت نداشته و
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حداقل می توان گفت که به مسئله نام در مورد نخستین نامزدهای مهدوی در میان اهلسنت و
در قرن اول اهتمامی دیده نمیشود؛ چنان که موسی بن طلحه (م )103و همچنین عمر بن
عبدالعزیز (حک .)101-99 :از سوی عدهای به عنوان مهدی پنداشته میشدند که با

پیامبر؟لص؟ مشابهت اسمی نداشتهاند (ابن سعد :1410 ،ج ،5ص 124و برادران و دیگران،

 :1395ص.)25-5
بایسته گفتن است که در مورد خود پیامبر ؟لص؟ نیز ادعاهایی شبه مهدوی (جعفریان:1391 ،

ص ،)50-49از سوی خلیفه دوم ،مبنی بر انکار مرگ ایشان صورت گرفت (ابن سعد :1410 ،ج،2
ص206؛ بالذری :1417 ،ج ،1ص 566و مقدسی ،بیتا :ج ،5ص)63-62؛ اما این ،بدان معنا
نیست که جریانی برای مهدیانگاری رسول خدا؟لص؟ شکل گرفته است .البته شیخ مفید

(م )413از فرقهای با نام «محمدیه» نام برده است که مرگ پیامبر اسالم؟لص؟ را انکار کرده و به
حیات ایشان قائل بودهاند (مفید1413 ،ش :ص .)314 ،241-240بههر رو ،حتی اگر ادعاهای
مهدیانگاری پیامبر ؟لص؟ را هم بپذیریم؛ به نظر میرسد که اسم در اینجا موضوعیت نداشته

است.

با در نظر گرفتن گزارش های تاریخی ،شاید بتوان گفت که اهتمام عامه مسلمانان به نام
مهدی با ظهور نخستین مدعیان مهدوی در میان شیعه گره خورده است .به عبارت روشنتر،

وقتی زمزمه های مهدویت اولین نامزدهای مهدی ،یعنی محمد بن حنفیه (م )81و به ویژه
محمد بن عبداهلل ،ملقب به «نفس زکیه» (م )145در میان شیعه باال گرفت (ابوالفرج اصفهانی،
بیتا :ص 207به بعد )؛ گویا توجه به نام مهدی در میان دیگر مسلمانان نیز بیشتر شد و از

محمد بن عبداهلل منصور ،ملقب به مهدی عباسی (حک )169-158 :است ( ر.ک :فاروق عمر،
 :1393ص 184-157و فقهی زاده و صادقی :1393 ،ص .)164-135احتماال در همین زمان

احادیث همنامی مهدی با پیامبر پررنگ شده و شاید همسو با برخی جریانات شیعی ،متممهایی
چون همنامی پدر مهدی با پدر پیامبر نیز به این گزارشها افزوده شد (موسسه معارف اسالمی،

 :1428ج ،1ص 197-196و تجلیل تبریزی :1425 ،ص.)77

بنا بر آنچه گفته شد ،موج مهدی گرایی در میان غیر شیعیان بهاندازه شیعه پررنگ نبود و

فرایندشناسی تاریخی باورمندی مسلمانان به نام مهدی

سوی عباسیان برای معرفی کاندیدایی با شرایط مشابه تالش گستردهای صورت گرفت که همان
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منازعات قدرت ،نقش پررنگی را در این زمینه ایفا می کرد؛ اما به هر رو  ،ظهور عباسیان و
حسنیان ،افقهای جدیدی را در باب اهتمام به مهدی ،به ویژه در مورد نام او در میان عامه
مسلمانان باز کرد .چنان که موضوع اسم و برداشتهای اعتقادی از آن ،تنها در مهدی خالصه
نشد ،بلکه گاه کلیشههای خاصی در حوزه نام که با اخبار پیشینی و پیشگوییها ارتباط پیدا

می کرد ،مورد توجه و حتی استناد قرار می گرفت .برای نمونه میتوان به القابی چون «سفاح» و
«منصور » (ر.ک :فاروق عمر :1393 ،ص )184-157و البته اسم «عبداهلل» اشاره کرد.

در مورد اسم «عبداهلل» باید گفت که این نام در اواخر عهد اموی گویی اهمیت بسزایی یافته

است؛ چنان که اهتمام به اسم عبداهلل را میتوان در گفتوگوی مروان بن محمد (حک-129 :
 )132با یکی از اطرافیانش در هنگامه نبرد زاب ،یعنی آخرین نبرد مهم بین امویان و عباسیان
مشاهده کرد .وی زمانی که متوجه شد فرمانده سپاه مقابل او ،عبداهلل بن علی ( )147-95از

نسل عباس است ،احساس خطر کرد و اظهار داشت که سبب نادیده گرفتن پسر بزرگش ،محمد یا
عبدالملک و اختصاص جانشینی به پسران کوچکتر  ،یعنی عبداهلل و عبیداهلل از آن روست که

شنیده است قدرت به دست فردی به نام عبداهلل خواهد افتاد (ابن قتیبه :1418 ،ج ،1ص-303
304؛ طبری :1967 ،ج ،7ص 563و مسعودی :1409 ،ج ،3ص)260-259؛ همچنان که تعداد
فرزندانی با نام «عبداهلل» در میان عباسیان فراوان بود ،تا آنجا که علی بن عبداهلل بن عباس

()117-40؛ نام سه پسر (ابن سعد :1410 ،ج ،5ص239؛ زبیری :1999 ،ص 29و بالذری:1417 ،
ج ،4ص )72و محمد بن عبداهلل بن علی (م )125نیز نام دو پسر خود را «عبداهلل» گذارده بودند
(ابن سعد :1410 ،ج ،5ص 382-381و طبری :1967 ،ج ،11ص)645؛ در عین آن که اسامیای
سال بیستویکم /شماره  /72بهار 1400
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که با حرف عین شروع میشد ،مورد توجه بود و چنین مشهور شده بود که عین پسر عین مروان را

خواهد کشت (مسعودی :1409 ،ج ،3ص .)260بعدها گویی منصور عباسی (حک)158-136 :
نیز به این مسئله واکنش نشان داده (راغب اصفهانی :1420 ،ج ،2ص 374-373و ابن جوزی،

 :1412ج ،8ص )109است (ر.ک :اهللاکبری :1381 ،ص.)81-80

به هر رو  ،تا نیمه قرن سوم که محدوده این تحقیق را فرامی گیرد و حتی تا پایان این سده،
مدعی قدرتمندی برای تصدی عنوان مهدی در میان اهلسنت ظهور نکرد .ازآنجا که شاید

نتوان ادعای مهدویت برای ابومسلم (م( )137ر.ک :نوبختی :1404 ،ص47-46؛ مسعودی،

 :1409ج ،3ص 293و ر.ک :مقدسی ،بیتا :ج ،4ص ،31-30ج ،6ص)95-94؛ و یا برخی
جنبشهای سفیانی ،نظیر علی بن عبداهلل (محدود  )200از نوادگان خالد بن یزید (م 85به بعد)
را که با ادعای مهدویت هم گره خوردهاند (ابن عساکر :1415 ،ج ،43ص)31؛ به عنوان
گزینههای جدی مهدوی بررسی کرد.

لذا در یک نمودار فرضی میتوان گفت که در آثار حدیثی ،همنامی مهدی با پیامبر؟لص؟ یعنی
نام «محمد» از ابتدا به صورت پر رنگ به استناد احادیثی از رسول خدا؟لص؟ وجود دارد؛ اما
گزارشهای تاریخی از بیاهمیتی نام مهدی در قرن نخست و سپس پررنگ شدن اسم محمد در

میان اهلسنت ،به ویژه با ظهور مهدی عباسی حکایت دارد .چنان که این رویه بعد از خالفت
مهدی البته با نمودی کمتر ادامه یافته است .از آنجا که بعدها مدعیانی با نامهای دیگر در

میان اهلسنت ظهور کردند (ر.ک :جعفریان)1391 ،؛ اما تأثیر دادههای روایی و حوادث تاریخی
در این دوران سبب شده است که در اعتقاد امروزین اهلسنت به مهدی ،نام «محمد بن
عبداهلل» برجسته باشد؛ تا آنجا که بعضی بر این مسئله ادعای اجماع کردهاند (احمدی:1431 ،
ص.)174

 .2فرایند اعتقاد شیعیان به نام مهدی

در مورد باورمندی شیعیان به نام مهدی ،نمیتوان به نام مشخص و مشترکی رسید؛ چنان که
گوناگونی نامزدهای مهدوی در این دسته ،خود گواهی بر این ادعاست .در عین حال ،باید دید
که آیا احادیث همنامی پیامبر؟لص؟ با مهدی که در بخش گذشته بدان اشاره شد ،برای شیعیان

کردهاند؟ برای پاسخ به این سواالت الزم است شی عیان غیر امامی و سپس شیعیان امامی به
تفکیک مورد بررسی قرار گیرند.

بایسته گفتن است که قبل از پرداختن به این دو دسته باید مراد از «امامیه» و «شیعیان امامی»

در این جا مشخص شود .گذشته از تعریم امامیه در دو عرصه خاص و عام (ر.ک :عالمی و
صفری فروشانی :1395 ،ص)123-106؛ منظور از شیعیان امامی در این پژوهش ،شیعیانی

هستند که به سلسله امامان تا عهد خود با توجه به نص معتقد بوده و ضمن پذیرش امام فعلی،

فرایندشناسی تاریخی باورمندی مسلمانان به نام مهدی

اهمیتی داشته و یا نمود تاریخی یافته اند یا خیر؟ و آیا در این میان فرایندی را هم تجربه
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برای پذیرش امامان بعدی با توجه به سخنان امام حاضر زمینه الزم را داشتهاند .به بیان دیگر ،
قصدی برای توقم در امام کنونی را ندارند .با این تعریم میتوان گفت که منظور از امامیان در
پژوهش پیشرو ،شیعیانی هستند که با تمسک به ائمه؟مهع؟ جذب جریانهای شیعی دیگر
ِ

همچون کیسانیه ،زیدیه ،اسماعیلیه ،غالت و دیگران نشدند و بر پیروی از امامان؟مهع؟ پای

فشرده و در زمانه حضور به توقم بر امامی قائل نگشتند .این شیعیان بعدها و با تکمیل تعداد
ائمه؟مهع؟ با نام «شیعیان اثناعشری» شناخته میشدند.
 .1-2شیعیان غیر امامی

در باب باورمندی شیعیان غیر امامی در مورد نام مهدی ،باید دستههای گوناگون آنان
تفکیک شوند؛ یعنی حداقل الزم است در مورد چهار جریان اصلی شیعه غیر امامی یعنی کیسانیه،

زیدیه ،اسماعیلیه و واقفه در این دوران و در باب نام مهدی به اجمال سخن گفت.

« کیسانیان» نخستین گروهی هستند که برای مهدی موعود در احادیث نبوی ،مصداقی
مشخص یافته و آن را در قامت محمد بن حنفیه دیدند (ر.ک :وداد قاضی .)1974 ،بنا بر دیدگاه
برخی از محققان ،همنامی ابن حنفیه با رسول خدا؟لص؟ زمانی برای کیسانیان اهمیت یافت که

به رقابتهای ایدئولوژیک با دیگر گروههای مهدی گرا ،به ویژه حسنیان وارد شدند .در این زمان
بود که اهمیت اسم در میان کیسانیه پررنگ شد و مشابهت در اسم و کنیه با پیامبر؟لص؟ ،به

عنوان یکی از امتیازات مهدوی محمد بن حنفیه به شمار رفت (وداد قاضی :1974 ،ص)227؛
هرچند گویی همین باور به صورتی یک دست در تمام جریانهای کیسانیه دنبال نمیشد؛ زیرا
سال بیستویکم /شماره  /72بهار 1400

گذشته از جریانهای غالی ،ادعای مهدویت برای ابوهاشم ،یعنی عبداهلل بن محمد بن حنفیه

(م حدود ( )98نوبختی :1404 ،ص34-33 ،31؛ اشعری قمی :1360 ،ص 27و مفید1413 ،ش:
ص) 297؛ نیز در تضاد با باور به مشابهت اسمی مهدی با پیامبر؟لص؟ قرار داشت.
«زیدیان» نیز در باورمندی به نام مهدی ،گویی با فراز و فرودهایی همراه بودهاند .از آنجا که

اولین زمزمههای مهدوی در زیدیه که با خود زید بن علی ( )122-80شروع شد (ر.ک :بارانی،
 :1396ص)76-49؛ طبعا به مشابهت اسمی مهدی با پیامبر؟لص؟ اهمیتی نمیداد؛ اما نقطه
عطم در این گروه که اتفاقا بر دیگر جریانهای مهدوی هم عصر نیز بسیار اثرگذار بود؛ به
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مهدویت «محمد نفس زکیه» برمی گردد .اهمیت مشابهت اسمی با پیامبر؟لص؟ و سپس
مشابهت در نام پدر ،به عنوان مهمترین کلیدواژه در مهدویت «پسر عبداهلل بن حسن مثنی»
(م )145به شمار میرفت (ر.ک :ابوالفرج اصفهانی ،بیتا :ص 207به بعد)؛ تا آنجا که وداد
قاضی ،یکی از محققان معاصر ،به نقل از مستشرق آلمانی «تیلمن ناگل» 1مدعی است که قبل از

هواخواهان نفس زکیه ،مشابهت اسمی با پیامبر در طرح ادعای مهدویت اهمیتی نداشت (وداد
قاضی :1974 ،ص)227؛ اما با مرگ محمد ،گویی تب نام گرایی نیز در میان زیدیان رو به کاهش
گذاشت؛ هرچند هنوز ردپاها یی از این گرایش در اواخر قرن دوم به چشم میخورد؛ از آنجا که در

ادعای مهدویت برای پسر امام صادق؟ع؟ ،یعنی «محمد بن جعفر » ،ملقب به «دیباج» (م)203
تا حدی ردپاهایی از این اعتقاد به چشم میخورد.

در توضیح باید گفت که فرقهای با نام «شمطیه» (مفید1413 ،ش :ص 306و حمیری:1972 ،

ص )163که آن را گاه با نام سمطیه (نوبختی :1404 ،ص)77؛ شمیطیه (اشعری قمی:1360 ،
ص )87و سمیطیه (اشعری قمی :1360 ،ص 87و اشعری :1980 ،ص )27نیز خواندهاند؛ پیروان
فردی به نام «یحیی بن ابی شمیط» (اشعری قمی :1360 ،ص )87یا سمیط (نوبختی:1404 ،

ص 77و اشعری :1980 ،ص )27هستند که ادعا می کردند بعد از امام صادق؟ع؟ ،امامت به
محمد بن جعفر و فرزندان او اختصاص دارد و دلیل آن را حدیثی از امام صادق؟ع؟ میدانستند
که وقتی محمد در کودکی و در برابر دیدگان پدر به زمین خورد؛ امام بالفاصله او را از زمین بلند

کردند و بعد از دلجویی از او ،سخن از پیشگویی امام باقر ؟ع؟ به میان آوردند که ایشان به امام
صادق؟ع؟ گفته بود :وقتی فرزندی از شما شبیه من به دنیا آمد ،نام و کنیه مرا بر او قرار بدهید
اشعری قمی :1360 ،ص .)86البته این پایان کار نبود؛ چرا که ادعای امامت برای محمد گاه با
ادعای مهدویت هم تلفیق شده است؛ بدین معنا که برخی معتقدند شمطیه دل به ظهور موعود

در میان فرزندان دیباج بسته بودند (اسفراینی ،بیتا :ص )33و بنابر نقلی متأخر  ،محمد را همان
مهدی موعود میدانستند (عبدالرزاق عفیفی :1999 ،ص.)340
__________________________________
1. Tilman Nagel.

فرایندشناسی تاریخی باورمندی مسلمانان به نام مهدی

که او شبیه من و رسول خدا؟لص؟ و بر همان سنت خواهد بود (نوبختی :1404 ،ص 77-76و
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به هر رو ،گویی نامزد بعدی مهدی در زیدیه ،یعنی «محمد بن قاسم» (م )219چندان به سبب
نامش مهدی خوانده نمیشد ،بلکه نوع مرگ او بود که سبب شد ادعاهای زنده بودن و مهدی
انگاری او قوت بگیرد (مسعودی :1409 ،ج ،3ص .) 465عدم اهتمام به مشابهت اسمی مهدی با
پیامبر؟لص؟ ،در آخرین نامزد مهدوی زیدیان در این دوران ،یعنی «یحیی بن عمر » (م)250

بهطور آشکارا دیده میشود و مهدی انگاری او به سمت شاخصه های دیگری مثل عالئم الظهور
رفته است (ابن عنبه :1417 ،ص252؛ مویدی :2007 ،ص150؛ ر.ک :طبری :1967 ،ج،9

ص 267و 268؛ ابن مسکویه :1379 ،ج ،4ص 328و ابن اثیر :1385 ،ج ،7ص.)127

بایسته گفتن است که اهتمام به اسم در میان زیدیان پس از نفس زکیه البته نه بهعنوان
مهدی ،بلکه بهعنوان موعودی اثرگذار در برخی اتفاقات ،در پارهای از گزارشهای مالحم

موردتوجه قرار گرفته است .برای نمونه میتوان به اخبار مرتبط با «یحیی بن حسین» (م)298
امام و حاکم زیدی در یمن مراجعه کرد (ابن بدر الدین :1422 ،ص.)466-465
اسماعیلیه را شاید نتوان در گستره زمانی این تحقیق ،یعنی در عهد حضور معصومان؟مهع؟ به

عنوان مدعی قدرتمند مهدوی بهحساب آورد؛ زیرا اسماعیلیان در انتهای قرن سوم بود که از

دوره غیبت به دوره آشکار قدم گذاشته و ادعاهای آنها و ازجمله مهدویت به صورت جدی
مطرح شد .به هر رو  ،ادعای مهدویت برای اسماعیل (نوبختی :1404 ،ص68-67؛ اشعری

قمی :1360 ،ص80؛ مفید1413 ،ش :ص )305و سپس پسرش« ،محمد» (نوبختی:1404 ،

ص72؛ اشعری قمی :1360 ،ص 83و حمیری :1972 ،ص)163-162؛ نشان میدهد که آنها
نیز اسم خاصی را برای مهدی حداقل در ابتدای کار در نظر نمی گرفتند (ر.ک :محمداف:1390 ،

سال بیستویکم /شماره  /72بهار 1400
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تمام کتاب).

آخرین گروه غیر امامی که اتفاقا حضور قدرتمندی را در عرصه مهدویت و در شیعه در خالل
قرن دوم و سوم تجربه کردهاند« ،واقفیه» هستند .به رغم وجود اختالفاتی در باورمندی واقفیان

به مهدویت امام کاظم؟ع؟ ،آنها در یک ادعا هم داستان بوده و آن باور به قائم بودن امام
هفتم ،یعنی موسی بن جعفر؟ع؟ است (ر.ک :ناصری : 1409 ،تمام متن) .آنچه در اینجا به
صورت آشکار دیده میشود  ،عدم توجه به مشابهت اسمی با پیامبر؟لص؟ است؛ اما این گونه هم
نیست که واقفیان به مسئله نام قائم اهمیتی ندهند؛ بلکه آنها گویی در مواجهه با دیگر

جریانهای مهدوی و ازجمله امامیه تالش کردهاند برای اسم امام هفتم ،یعنی «موسی»،
جنبه ای مهدوی بتراشند و روایاتی را در این زمینه ارائه کنند که امامان پیشین ،برآمدن فردی
همنام با موسی بن عمران؟ع؟ (طوسی :1411 ،ص )47-44و یا با اسم رمزهایی چون «فالق

البحر » (طوسی :1411 ،ص)46؛ یعنی شکافنده دریا و یا «حدیدة الحالق» (مفید1413 ،ش:
ص 313و طوسی :1411 ،ص ،)46یعنی تیغ اصالح کننده و یا سر تراش (ابن سیده ،بیتا :ج،11
ص 26و زمخشری :1996 ،ج ،2ص)394؛ به نام موسی ،رنگی مهدوی ببخشند .آنها در

ادعایی جالبتوجه در مواجهه با روایاتی که نام «محمد» را برای مهدی پررنگ می کند ،حتی
چنین گفتهاند که امام صادق؟ع؟ پسرش ،موسی را با نامهای «احمد» و «محمد» یاد کرده است
(طوسی :1411 ،ص .)57این مسئله نشان میدهد که گویی نام «محمد» چنان اهمیت یافته
است که واقفه مجبور شدهاند چنین مسئله عجیبی را مطرح کنند.

به هر رو ،به نظر میرسد که در جریانهای موعودگرای شیعی در بخش غیر امامی ،به غیر از
مقطع ظهور نفس زکیه مسئله نام اهمیت زیادی نداشت؛ یعنی نام خاصی برای مهدی چندان

ضروری نبود .حتی در جریانهای نزدیک به شیعه مشابهت اسمی با پیامبر؟لص؟ در ادعای
مهدویت در آن دوران اهمیتی نداشت؛ چنان که این مسئله را میتوان در ادعای مهدویت برای
قیام «علی بن محمد بن عبدالرحیم» (م ،)270ملقب به «صاحب زنج» (ر .ک :احمد العلی2006 ،

و آژند ،)1364 ،مشاهده کرد (قاضی عبدالجبار :2006 ،ج ،2ص.)341
 .2 – 2شیعیان امامی

روایات این باب اشاره کرد .به عبارت واضحتر ،دادههای روایی در مورد نام مهدی و عناوین
ِ
مشابهی همچون «قائم» را نمیتوان دست کم گرفت .در منظومههای نخستین حدیثی شیعه،

روایاتی از پیامبر؟لص؟ و ائمه؟مهع؟ در دست است که نام مهدی را همان نام رسول خدا و یا

مشابه (عیاشی :1380 ،ج ،1ص65؛ خصیبی :1377 ،ص397 ،393 ،378 ،339 ،320؛ ابن
بابویه :1404 ،ص ،114نعمانی :1397 ،ص )181 ،179 ،178رسول خدا؟لص؟ میداند (ابن
بابویه :1404 ،ص120-119؛ نعمانی :1397 ،ص 231 ،93و صدوق :1359 ،ج ،1ص،287 ،286

فرایندشناسی تاریخی باورمندی مسلمانان به نام مهدی

در بازخوانی اندیشه امامیان نسبت به نام مهدی ،در همان ابتدا باید به گنجینه ارزشمند
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ج ،2ص)411؛ با این تفاوت که از متممهایی چون مشابهت با نام پدر پیامبر؟لص؟ خبری
نیست .این مسئله در مجموعههای روایی اهلسنت بازتاب گستردهای داشته است (ر.ک :ابن
حماد :1423 ،ص260 ،259 ،258؛ ابن منادی :1418 ،ص178 – 177؛ ر.ک :ابن ابی شیبه،
 :1409ج ،7ص513؛ بزار :1988 ،ج ،4ص258-257؛ ابن حبان :1414 ،ج ،15ص 236و
طبرانی :1404 ،ج ،10ص ،135 ،133ج ،19ص )32و به جای آن بر کنیه مشترک تکیه شده است
(ابن بابویه :1404 ،ص120-119؛ قاضی نعمان :1385 ،ج ،2ص 188و صدوق :1395 ،ج،1

ص ،287 ،286ج ،2ص .)411البته این موارد ،غیر از روایات و یا گزارشهایی است که بدون
اشاره به مشابهت از کنیه «ابوالقاسم» برای مهدی سخن می گویند .همچنین برخی روایات

آشکارا از نام «محمد» برای مهدی سخن می گویند (ر.ک :سلیم بن قیس :1405 ،ج ،2ص763؛

خصیبی :1377 ،ص427 ،361 ،358؛ خزاز :1401 ،ص153 ،80و صدوق :1359 ،ج ،1ص.)285

به رغم داده های حدیثی فراوان در مورد نام مهدی که تا حدی در بند قبل بدان اشاره گردید؛
چندین مسئله سبب شده است که موضوع نام مهدی بهروشنی آنچه از خوانش روایات برمیآید،

در تاریخ امامیه و در عصر حضور ائمه؟مهع؟ مشخص نباشد و شاید همین مسائل سبب شده بود
که امامیان گاه از ائمه؟مهع؟ در مورد نام مهدی سؤال کنند (نعمانی :1397 ،ص 288 ،181و

طوسی :1411 ،ص ) 333و حتی با پایان عصر حضور اطالعات روشنی در این باب به دست
نیاورده باشند؛ تا آنجا که بزرگترین مهدی نگاران عصر غیبت هم بر این مسئله صحه
گذاشتهاند؛ چنان که صدوق (م )381خود به این مسئله معترف است که ممکن است برخی از
امامیان از نام تکتک ائمه مطلع نبودهاند (صدوق :1359 ،ص .)75 - 74از این صریحتر  ،آن که
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نعمانی خود به این مسئله تصریح می کند که در زمانه ای قرار دارد که بسیاری از مردم در باب

شناخت نام و نسب امام خود با دشواریهای بسیاری مواجه هستند (نعمانی :1397 ،ص.)160
این مسائل بدین قرارند:

 .1امامیان برخالف دیگر مذاهب که معموال با انتخاب نامزد مهدی خیلی سریع وارد عرصه

جدیدی شده و چالش های متناسب با مهدویت را در پیشرو میدیدند؛ چندان در مورد مهدویت
اشتیاق و آرزومندی از خود نشان ندادهاند که این رویکرد ،شاید به سبب حضور امام معصوم

است .آنان با پیروی از ائمه؟مهع؟ بر اساس تعالیم آنان عمل می کردند و البته بزرگترین آرزوی

آنها این بود که امام به قیام دست بزند و چشمانتظاری آنان برای امری که در انتظارش بودند،
با قیام صاحب امر به انتها برسد و سرانجام قائمی از میان امامان به پا خیزد (ر.ک :برقی:1371 ،
ج ،1ص173؛ ابن بابویه :1404 ،ص95؛ کلینی :1407 ،ج ،1ص ،536 ،368ج ،8ص80؛ نعمانی،

 :1397ص 294 ،288 ،215 ،209-208 ،198-197 ،181 ،179 ،178 ،169 ،168 ،94و صدوق،

 :1395ج ،1ص ،325ج ،2ص .)644لذا امید امامیان به «صاحباالمر » بودن برخی از ائمه؟مهع؟
( کلینی :1407 ،ج ،1ص ،342 ،341ج ،8ص342؛ نعمانی :1397 ،ص 167و صدوق :1395 ،ج،1
ص )325و یا سؤال مکرر شیعیان امامی از امامشان در مورد «صاحب امر » بودن (ابن بابویه،

 :1404ص115؛ کلینی :1407 ،ج ،1ص341؛ نعمانی :1397 ،ص 215 ،186و صدوق :1395 ،ج،1
ص ،318ج ،2ص )376یا «قائم» بودن (نعمانی :1397 ،ص216؛ صدوق :1395 ،ج ،2ص361

و خزاز :1401 ،ص )269و مانند آن ( کلینی :1407 ،ج ،1ص536؛ خصیبی :1377 ،ص-242
243؛ نعمانی :1397 ،ص215؛ منسوب به مسعودی :1384 ،ص 178-177و قاضی نعمان،
 :1409ج ،3ص)379؛ از همین باب است .اما این که نام قائم چه باشد ،شاید اهمیت چندانی

نداشت .این مسئله از گفت وگوی یکی از امامیان با یکی از پیروان نفس زکیه که به سبب نام او

به مهدویت وی معتقد شده بود ،کامال مشخص است .توضیح آن که راوی وقتی با اصرار هواخواه
نفس زکیه به موضوع مشابهت اسمی مهدی و پدرش با پیامبر؟لص؟ و پدر ایشان مواجه

میشود ،به وی می گوید که اگر اسم برای تو مهم است ،چرا به سراغ «محمد بن عبداهلل بن علی

بن حسین» نمیروی؟ (نعمانی :1397 ،ص )230-229این سخن کامال گواه آن است که موضوع
نام مهدی برای پیروان ائمه؟مهع؟ در آن زمان چندان موضوعیتی نداشت.

می رفت و این در مورد موعود اسالمی اهمیت مضاعفی پیدا کرد؛ زیرا القاب مشهوری همچون
«مهدی» و «قائم» برای او در زمان ائمه و در جامعه اسالمی نهادینه شده بود که احتیاج به اسم
را کمرنگ می کرد و اساسا برای صحبت در مورد او به نام بردن از ایشان نیازی نبود .این رویه تا
بدان جا بود که گاه شیعیان در مورد مهدی از عنوان «صاحب هذا االمر »؛ یعنی صاحب این امر
استفاده می کردند (ابن بابویه :1404 ،ص115؛ کلینی :1407 ،ج ،1ص341؛ نعمانی:1397 ،

ص 215 ،186و صدوق :1395 ،ج ،1ص ،318ج ،2ص)407 ،376؛ که این ،نشان میدهد

فرایندشناسی تاریخی باورمندی مسلمانان به نام مهدی

 .2موضوع دوم به کارکرد «القاب» بازمی گردد .القاب در میان اعراب به جای اسم به کار
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فضای ذهنی راوی و امام به نقطه مشترکی رسیده و به توضیحات فزونتر نیازی نیست؛ عالوه
آن که ائمه؟مهع؟ ضمن بی اشکال دانستن اشاره به موعود در قالب القاب (خصیبی:1377 ،
ص)364؛ خود به اصحابشان سفارش می کردند که از لقب برای اشاره به امام استفاده کنند (ابن

بابویه :1404 ،ص118؛ کلینی :1407 ،ج ،1ص 333-332 ،328و صدوق :1395 ،ج ،2ص،381
 .)648لذا به کارگیری لقب سبب میشد که به مرور ،نام اصلی چندان در اولویت نباشد.

 .3عامل سوم به درونمایه حکومت ستیز موضوع مهدی بازمی گردد .در توضیح باید گفت که

یکی از اصلیترین تنگناها ی امامیان سخن گفتن از امام و موعود مصلحی است که قرار است
دنیای پر از ظلم را به جهانی پر از عدل تبدیل کند .مهمترین خصیصه مهدی ،ظلمستیزی
اوست که در روایات متعددی از شیعه و اهلسنت بیان شده است (ر.ک :احمد بن حنبل:1416 ،

ج ،17ص ،427 ،426 ،416 ،321 ،310 ،309 ،ج ،18ص205 ،62 ،61؛ ابن ابی شیبه :1409 ،ج،7
ص 514 ،513 ،512و ابی داوود :1420 ،ج ،4ص 1832 ،1831و در آثار شیعی :صدوق:1395 ،
ج ،1ص ،288 ،287 ،286 ،285 ،284 ،280 ،264 ،262 ،261 ،258 ،257 ،256 ،34 ،33ج،2

ص394 ،378 ،377؛ مفید1413 ،الم :ج ،2ص 341 ،340و طوسی :1411 ،ص،180 ،179 ،178

 .)425لذا شاید چندان بیراه نباشد اگر بگوییم که سخن از امام موعود ،حکومتستیزترین
گفتمان شیعه محسوب می گردد .بنابراین ،طبیعی است که نتوان از نام او بهروشنی سخن گفت

(ر .ک :صدوق :1395 ،ج ،2ص 647 ،335-334و نعمانی :1397 ،ص.)90

به هر رو  ،باید این را در نظر گرفت که ائمه؟مهع؟ هنگام سخن گفتن از مهدی ،چالش مواجهه با
حکومت را پیشرو میدیدند ؛ زیرا بر اساس برخی روایات منسوب به ائمه؟مهع؟ قرار بود در همان
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عصر ،یعنی همزمان با حکومتهایی چون عباسیان ،مهدی به قدرت برسد؛ چنان که در برخی

روایات اختالف بنیعباس از نشانههای حتمی در کنار برخی عالئم الظهور شمرده شده است
( کلینی :1407 ،ج ،8ص310؛ نعمانی :1397 ،ص 270 ،262 ،258-257و صدوق :1395 ،ج،2
ص .)652یا آن که سفیانی  -به عنوان یکی از عالئم ظهور  -را نابودکننده عباسیان دانستهاند

(نعمانی :1397 ،ص .)258از همه صریحتر آن که در برخی روایات چنین آمده است که مهدی،
عباسیان را نابود می کند (خصیبی :1377 ،ص283؛ منسوب به مسعودی :1384 ،ص 266و

صدوق :1395 ،ج ،2ص .) 354پس طبیعی است که موضوع اسم مهدی نتواند برای عموم

جامعه امامی به درستی تبیین شود.
توجه به این مطلب ضروری است که مخفی نگاه داشتن نام رهبر مخالفان حکومت ،در عصر
حضور ائمه ،رویه چندان غیرمعمول نبوده است و عباسیان با استفاده از همین تاکتیک ،یعنی

پنهان نگهداشتن نام و در عوض ،دعوت کردن به شخصی نامشخص و در عین حال مورد
رضایت همگان ،یعنی همان «الرضا من آل محمد»  ،توانستند موفقیت بزرگی را کسب کنند و تا
آخرین روزهای دعوت ،کسی بر نام اصلی گردانندگان سازمان دعوت (ر.ک :اهللاکبری:1381 ،

ص )159-125آ گاهی نیابد .تا آنجا که محمد بن علی بن عبداهلل بن عباس (م )125در

توصیهنامه خود به گردانندگان سازمان دعوت عباسی به صراحت به اتخاذ چنین تاکتیکی اشاره
کرده است (مجهول :1391 ،ص.)200-199

 . 4بر اساس نکته سوم ،رویکردی در شیعه نهادینه شد که بعدها با عنوان «حرمت تسمیه»

شهرت یافت و در برخی کتابهای حدیثی بابی برای آن در نظر گرفته شد ( کلینی :1407 ،ج،1
ص333-332؛ ابن بابویه :1404 ،ص118-117و صدوق :1395 ،ج ،2ص .)648حرمت تسمیه
مهدی بدان معناست که نمیتوان به نام مهدی تصریح و او با نام اصلی ،یعنی «محمد» یاد کرد؛
بلکه باید از القاب حضرت و یا تلفظ اسم او به صورت تقطیع شده ،یعنی «م ح م د» بهره گرفت
(جزایری :1427 ،ج ،3ص .)28این مسئله از دیرباز مورد توجه بوده و برخی از متقدمان همچون
صدوق (صدوق :1378 ،ج ،1ص41؛ همان :1395 ،ج ،1ص307؛ همان :ج ،1ص 285و همان،

 :1414ص )95 ،93و تا اندازهای کلینی (م ( )329کلینی :1407 ،ج ،1ص )333 - 332و مفید
(م( )413مفید1413 ،ب :ص 73و همان1413 ،ت :ص )44و بعدها طبرسی (م( )548طبرسی،
مجلسی :1414 ،ج ،4ص )159 -158محمدباقر مجلسی (م1110ق) (مجلسی :1404 ،ج،4
ص )18-16و بهویژه میرداماد ،که کتابی در باب حرمت تسمیه با نام «شرعة التسمیه حول

حرمت التسمیه» نگاشته است (ر.ک :میردامادی :1393 ،ص)86-73؛ به این موضوع توجه
کردهاند و از این رهگذر کتابهایی در حرمت و حلیت تسمیه نگاشته شده است (آقابزرگ

تهرانی :1403 ،ج ،2ص ،428ج ،10ص ،202ج ،14ص.)178

مسئله حرمت تسمیه با هر نوع نگاهی ،گویای آن است که نام بردن از مهدی با

فرایندشناسی تاریخی باورمندی مسلمانان به نام مهدی

 :1417ج ،2ص )213و البته متأخرانی همچون محمدتقی مجلسی (م1070ق)( ،محمدتقی
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محدودیتهایی مواجه بوده است .لذا اگر احادیث واردشده در این موضوع (ر.ک :ابن بابویه،
 :1404ص118-117؛ کلینی :1407 ،ج ،1ص333-332 ،328؛ خصیبی :1377 ،ص،363 ،360
 364و صدوق :1395 ،ج ،2ص)648 ،482-483 ،411 ،381 ،380-379 ،370 ،338 ،333؛ را
نیز نپذیریم و یا آن که تعدادی از آنان را به آغاز بحث غیبت مربوط بدانیم (ر.ک :سلیمیان،

 :1392ص)189-169؛ باز میتوان چنین برداشت کرد که نام مهدی بهآسانی و آشکارا چه از
سوی امامیان و چه از سوی شیعیان به کار نمیرفت و همین مسئله به پوشیدگی نام مهدی
کمک می کرد.

 .5نکته پایانی در این بخش به تولد مخفی و پنهان کاریهای بعدی خاندان امامت
بازمی گردد؛ تا آنجا که جز تعداد اندکی که توانستند امام را در کودکی ببینند .عموم جامعه اساسا

از تولد امام با خبر نشدند ،تا آن جا که اختالفات بسیاری بعد از شهادت امام عسکری؟ع؟ شکل
گرفت و برخی آشکارا از عدم فرزند برای امام سخن می گفتند (نوبختی :1404 ،ص 112-96؛

اشعری قمی :1360 ،ص 116 – 102و قاضی نعمان :1409 ،ج ،3ص  .)315-312با چنین
وضعیتی که حتی اصل تولد امام برای جامعه صورت روشنی نداشت (نعمانی :1397 ،ص)169؛
طبیعی بود که نام ایشان هم چندان تصویر واضحی را به خود نگیرد.
با توجه به نکات یاد شده ،شاید بتوان گفت که امامیان با توجه به چشمگیر بودن احادیث

مشابهت نام مهدی و پیامبر؟لص؟ و رویکرد اهلسنت و غیر امامیان به این موضوع ،اجماال از

این که مهدی یاد شده در احادیث پیامبر؟لص؟ ،با ایشان همنام بوده و «محمد» نام دارد؛ اطالع
داشتند .اما این ،بدان معنا نبود که از قائم یا موعودی که امامیان در انتظار ظهور سریع او بودند
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با نام «محمد» یاد کنند؛ چنان که سؤال از قائم بودن ائمه؟مهع؟ با نامهای مختلم ،چنین
مدعایی را اثبات می کند (ابن بابویه :1404 ،ص115؛ کلینی :1407 ،ج ،1ص536 ،341؛ نعمانی،
 :1397ص216 ،215 ،186؛ خصیبی :1377 ،ص243-242؛ منسوب به مسعودی:1384 ،
ص178-177؛ قاضی نعمان :1409 ،ج ،3ص379؛ خزاز :1401 ،ص 269و صدوق :1395 ،ج،1
ص ،318ج ،2ص.)376 ،361
لذا به نظر میرسد که گذشته از «موضوع اثناعشریه» و حتی با پذیرش آن که عموم جامعه و نه

خواص آن ،از این که قرار است ،امام دوازدهم همان مهدی و قائم باشد؛ مطلع بودند؛ باز

نمیتوان بهآسانی ادعا کرد که امام دوازدهم را با نام «محمد» میشناختند .توضیح آن که هرچند
براساس برخی روایات اشاره شده در ابتدای این بخش ،حداقل برخی از خواص و به قولی
رازداران امامت (مدرسی :1386 ،ص) 196؛ از نام امام دوازدهم به عنوان مهدی و قائم مطلع
بودند؛ عموم جامعه با توجه به آنچه در مسائل پنج گانه قبلی گفته شد ،از این مسئله تصویر

روشنی نداشتند؛ تا آنجا که از ائمه در مورد مهدی ( کلینی :1407 ،ج ،1ص333؛ قاضی نعمان،
 :1409ج ،3ص 397و صدوق :1395 ،ج ،1ص )327و نام او (نعمانی :1397 ،ص،231 ،181

 288و طوسی :1411 ،ص)333؛ سؤال می کردند و حتی بعد از عصر غیبت ،در بخشهایی از

جامعه شیعه ،نام «مهدی» کامال روشن و مبرهن نبود (نعمانی :1397 ،ص 160و صدوق:1395 ،
ص.)75-74
نتیجه گیری

با توجه به آنچه گفته شد ،میتوان گفت که مسئله نام «مهدی» در سدههای نخست اسالمی

با عنایت ویژه ای از سوی مسلمانان همراه بوده است و احادیث نبوی؟لص؟ که به مشابهت
اسمی مهدی با خود اشاره دارند ،به مرور مورد توجه گروههای مختلم قرار گرفتهاند.
همان گونه که قبال گفته شد ،نخستین بار کیسانیان و حسنیان ،از این احادیث بهره بردند و

همنامی نامزد مهدویت خود با پیامبر؟لص؟ را به عنوان شاهدی بر حقانیت ادعای خویش
دانستند که البته احتماال در این زمان بود که متممهایی به «احادیث نام مهدی» ،در مورد
مشابهت اسمی پدر مهدی با پدر رسول خدا؟لص؟ اضافه شد؛ هرچند بعدها در میان شیعیان غیر
مهدوی با اسامی غیر از محمد کمرنگ شد.
عبداهلل منصور » که با لقب مهدی همراه شد،
از سوی مقابل ،عباسیان نیز با معرفی «محمد بن
ِ

به اهمیت موضوع نام مهدی در سده دوم هجری دامن زدند؛ درحالی که قبل از آن ،در میان
عامه مسلمانان نام مهدی لزوما «محمد» نبود و نامزدهای قبلی اسمهای دیگری داشتند .به هر
رو ،اهتمام به نام «محمد» سبب شد که در اعتقاد امروزی جامعه اهلسنت ،مهدی موعود از

نسل رسول خدا؟لص؟ و همنام با ایشان باشد.

فرایندشناسی تاریخی باورمندی مسلمانان به نام مهدی

امامی ،مسئله همنامی مهدی با پیامبر؟لص؟ ،از اولویت خارج و اهمیت آن با ظهور نامزدهای
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برخالف دو جریان قبلی ،امامیان در این زمان ،بر نام «مهدی» تأ کید خاصی نداشتند .آنها
طبعا و به اجمال از همنامی مهدی موعود با پیامبر؟لص؟ خبر داشتند؛ اما به دلیل برخورداری از
امام حاضر و احتماال گره زدن مهدی به آخرالزمان ،اهمیت چندانی به مسئله نام ندادند و به
دنبال مصداقی برای مهدی با نام «محمد» نبودند؛ بلکه امید آنان به قیام یکی از ائمه بود که
فرج جامعه شیعه را محقق کند که طبعا چندان مهم نبود که چه نام داشته باشد.
بایسته گفتن است که جوهر حکومت ستیز مهدویت و رویکرد ائمه؟مهع؟ در پنهان نگاه داشتن

اطالعات مربوط به مهدی که با مسائلی چون حرمت تسمیه و بهره گیری از القاب رخ مینمود؛
سبب می شد که عموم شیعیان ،در مورد نام مهدی از اطالعات چندان دقیقی برخوردار نگشته و
تا عهد غیبت هم با ابهاماتی در این زمینه روبهرو باشند .تأ کید دوباره بر این موضوع ضروری
است که حرکت جامعه شیعه از ابهام به سوی وضوح بدان معنا نخواهد بود که در اصل مکتب
تغییر و تطوری رخ دهد؛ بلکه موضوع نام مهدی و تبار دقیق او و دیگر مشخصات ایشان ،از
همان ابتدا برای ائمه؟مهع؟ و شاید اصحاب خاص آنها روشن و واضح بود.

سال بیستویکم /شماره  /72بهار 1400
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و نظر  ،ش.84
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 .74محمداف ،قدیر ( .)1390مقایسه تطبیقی اندیشه مهدو یت از د یدگاه اسماعیلیه و امامیه ،قم ،مرکز
بینالمللی ترجمه و نشر المصطفی.
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 .77منسوب به مسعودی ( .)1384إثبات الوصیه لإلمام علی بن أبی طالب ،قم ،انصار یان.

فرایندشناسی تاریخی باورمندی مسلمانان به نام مهدی

عبدالجبار المطلبی ،بیروت ،دارالطلیعه.
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 .78مفید ،محمد بن محمد (1413ق .الف) .اإلرشاد فی معرفة حجج اهلل علی العباد ،محقق :موسسه آل
البیت؟مهع؟ ،قم ،کنگره شیخ مفید.

1413( ______________________ .79ق .ب) .الفصول العشرة فی الغیبه ،محقق :فارس تبریزیان ،قم،

دارالمفید.

1413( ______________________ .80ق .پ) .الفصول المختاره ،محقق :علی میرشریفی و دیگران ،قم،

دارالمفید.

1413( ______________________ .81ق .ت) .النکت االعتقادیه ،قم ،کنگره شیخ مفید.
 .82مقدسی ،مطهر بن طاهر (بیتا) .البدء و التار یخ ،قاهره ،مکتبة الثقافة الدینیه.

 .83موسسه معارف اسالمی (1428ق) .معجم أحادیث اإلمام المهدی؟جع؟ ،قم ،مسجد مقدس جمکران.
 .84موسوی زنجانی ،سید ابراهیم (1413ق) .عقائد اإلمامیة اإل ثنی عشر یه ،بیروت ،مؤسسة األعلمی.

 .85مو یدی ،مجدالدین بن محمد (2007م) .التحف شرح الزلف ،قم ،کتابخانه مرکز پژوهشی دائرة

المعارف علوم عقلی اسالمی.

 .86میردامادی ،سید مجتبی (زمستان« .)1393حرام بودن یا جواز نام بردن حضرت مهدی؟جع؟ به نام
«محمد» (بررسی دو دیدگاه حکیم میرداماد و شیخ حر عاملی قدس سرهما)» ،مشرق موعود ،ش.32

 .87ناصری ،ر یاض محمد حبیب (1409ق) .الوافقیة دراسة تحلیلیه ،مشهد ،المؤتمر العالمی لالمام
الرضا؟ع؟.

 .88نعمانی ،محمد بن ابراهیم (1397ق) .الغیبه ،محقق :علیاکبر غفاری ،تهران ،مکتبة الصدوق.
 .89نوبختی ،حسن بن موسی (1404ق) .فرق الشیعه ،قم ،دار االضواء.
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