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 چکیده
کات ها در مصداق و جزئیات آن  های اسالمی است که البته این فرقه فرقه باور به مهدی، یکی از اشترا

های  است که در رخدادهای سده« نام مهدی»اختالفاتی با یکدیگر دارند. یکی از این موارد، مسئله 
نخست اسالمی نقش داشته است. بنابراین، بازشناخت باور مسلمانان به موضوع نام مهدی در بازنمایی 

که بررسی  ی در آن زمان ضروری خواهد بود؛ چناناجتماعهای سیاسی و  حرکت های هها و زمین ریشه
 اعتقادبسط  ندیاز فرا ،نانهیب واقع یها لیارائه تحل تاریخی باور به نام مهدی با رویکردی تطوری به

 .کند کمک می یدر جامعه اسالم یمهد شهیاند
 ها داده لیاز تحل یمند و بهره یشناخت قهو فر یثیحد ،یخیحاضر با استفاده از منابع تار قیتحق

های مختلم مسلمان به نام مهدی ارائه کند. گویا این  فرایند باورمندی گروهروشن از  یریتصو کوشد می
های  سنت با رویکردهای متفاوتی همراه بوده است. در این میان، گروه موضوع در میان شیعیان و اهل

اند. حوادث سیاسی و میراث  های دیدگاهی با یکدیگر داشته مختلم شیعه و ازجمله امامیه نیز تفاوت
ها  شدن برخی نام پررنگپیامبر اسالم؟لص؟ در مورد مشابهت اسمی مهدی با خودش نیز در حدیثی 
 نقش داشت.« محمد» همچون

  باوری، عصر حضور، فرایند شناسی تاریخی. نام مهدی، مهدی :واژگان کلیدی
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 مقدمه
که های مسلمان، باور به مهدویت است  ها و فرقه  تر گروههای مشترک در بیش یکی از ویژگی

(. هرچند در 1999و بستوی،  1428در احادیث نبوی؟لص؟ ریشه دارد )موسسه معارف اسالمی، 
یی در جزئیات، ازجمله مصداق و خصوصیات مهدی به چشم ها ها، اختالف میان همین فرقه

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

 نیقرون نخست تر  قیدق یدر بازشناس توان یرا م یموضوع نیچن یضرورت و اهداف بررس
و  یاسیس یها امیها و ق در حرکت یاعتقادات مهدو ژهیبه وباورها  ر یبا توجه به تأث ،یاسالم

در  یمهد شهیبه اند یبسط باورمند ندیاز فرا نانهیب واقع یها لیارائه تحل نیو همچن یاجتماع
 تیمهدو شهیاندپیراستن به  ،دست نیاز ا یقاتیبا تحق توان یکه م چنان ؛دانست یجامعه اسالم

شبهات مستشرقان در  یبرخ یکننده برا قانع ییها نامعتبر و در مقابل ارائه پاسخ یها از افزونه
 کمک کرد. تیباورداشت مهدو یها شیو رو ها شهیر 

زمانی این تحقیق، از آغاز عهد اسالمی تا پایان عصر حضور ائمه؟مهع؟ و آغاز عهد غیبت قلمرو 
ق، در نظر گرفته شده است. انتخاب این زمان بدان دلیل است که عصر حضور به 260در سال 

رود؛  گیری باورهای مهدوی امامیان برای عصر غیبت به شمار می عنوان بستری برای شکل
ها و  سنت و یا شیعیان در همین زمان جنبش ر امامیان، اعم از اهلکه در میان غی چنان

هایی تاریخی بر اساس نام مهدی شکل گرفته است. قلمرو مکانی نیز به حجاز و عراق  حرکت
 اسالمی آن زمان رصد گردیده است. قلمرومحدود نیست و فرایند اعتقاد به نام مهدی در سراسر 

، 2ج :الم1413 د،ی؛ مف95، 93: ص1414صدوق، از شیعیان )در اعتقاد کنونی مسلمانان، اعم 
سنت )احمدی،  ( و اهل221، ص1: ج1413 ،یزنجان یموسو و 63: ص1425، 342، 339ص

اصلی این تحقیق آن است که آیا  سؤالشود.  شناخته می« محمد»(؛ مهدی با نام 174: ص1431
گر  وضوح  بهو از ابتدا چنین باوری در اندیشه تمام مسلمانان به یکسان  وجود داشته است و ا

های مختلم اسالمی در باورمندی به  جواب منفی است، باید به این پرسش، پاسخ داد که گروه
هایی  نام مهدی، چه فرایند و تطوری را تجربه کرده و احیانا  با یکدیگر در این مسئله چه تفاوت

 دارند؟
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سنت و  توان بین اهل می ،یبه نام مهد مسلمانان یباورمند یخیتار  ر یستر شدن  برای روشن
گانه  که شیعیان امامی و غیر امامی می شیعیان تفکیک کرد؛ چنان ی قرار بررس موردتوانند جدا

توجه به این نکته ضروری است که به رغم جدا کردن این سه دسته در  حال  نیع در گیرند. 
هایی  در تاریخ، مانند دایرهها  توان از این واقعیت چشم پوشید که این گروه نوشتار، نمی

اند. لذا برای کاویدن باورمندی امامیان  گرفته و بر همدیگر اثرگذار بوده ر یتأثمتداخل، از یکدیگر 
گزیر خواهیم بود  ،رود یمترین بخش این نوشتار به شمار  به نام مهدی که مهم سیر این باور را نا

آنان به موضوع نام مهدی در عصر حضور ائمه  قضا از در میان غیر شیعیان نیز بررسی کنیم که 
 اند. تری داشته توجه بیش

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 

ری به مسئله نام مهدی بپردازد و در ترسیم نموداری از باورمندی فرایندشناسانه و رویکرد تطو
سعی خواهد  شده نییتعی مختلم اسالمی در باب باور به نام مهدی در محدوده زمانی ها گروه

 داشت.
توان  بایسته گفتن است که در مورد این مسئله اثر خاصی تدوین نشده است. هرچند می

سه دسته از آثار مشاهده کرد: نخست آثاری است که به پیشینه نزدیک به این موضوع را در 
 لیتحل»توان به مقاله  اند که از باب نمونه می حکم نام بردن از مهدی در امامیه پرداخته

-169ص :1392، )سلیمیان «به محمد ؟جع؟یشناسانه حکم نام بردن حضرت مهد ثیحد
دو  ی)بررس« محمد»به نام  ؟جع؟یجواز نام بردن حضرت مهد ایحرام بودن » ( و مقاله189

(؛ 86-73ص :1393)میردامادی، « قدس سرهما( یحر عامل خیو ش ردامادیم میحک دگاهید
هایی که در ضمن بحث از مهدویت در امامیه به  اشاره کرد که البته در این آثار و یا دیگر نگاشته

 رد.خو اند؛ رویکردی تاریخی و فرایند شناسی به چشم نمی نام ایشان پرداخته
سنت و یا شیعیان  دسته دوم به آثاری مربوط است که به وجود نام مهدی در میان اهل

توان از مقاله  اند که می های تاریخی این موضوع هم توجه کرده و گاه به جنبه  خته غیرامامی پردا
« آن یسند یو بررس ر یالکب خیموعود در تار  ینام مهد ادکردیبا  یبخار حیصر اتیروا ییبازنما»

از « یاسیس یو تکاپوها یفکر تی: ماهجنبش حسنیان»( و کتاب 22-5ص: 1398)خانی، 



 

 

8 

ال 
س

ست
بی

 
کم

وی
ماره

/ ش
 

72
هار 

/ ب
140

0
 

کبر اهللنگاشته محمد « عباسیان از بعثت تا خالفت»محمدحسن الهی زاده و یا کتاب  ی و ا
-157: ص1393)فاروق عمر، « یعباس یخلفا یها در لقب تیفرهنگ مهدو»همچنین مقاله 

یز تصویری از فرایند باور به نام مهدی را در میان غیر امامیان در این بازه ( یاد کرد. این آثار ن184
 اند. زمانی به دست نداده

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

-147ص :1393، )فرمانیان و قرائتی «یخیتار گزارشات بر  هیبا تک تیمفهوم مهدو یکارکرد
ویژه و اختصاصی پرداخته نشده است. لذا آثار  به صورت(؛ نیز به موضوع نام مهدی 166

 نیاز نخواهد کرد. در این باب بی زدن قلمیادشده ما را از 

 . فرایند اعتقاد غیر شیعیان به نام مهدی1
کاوی اعتقاد غیر شیعیان به نام مهدی، باید به دو حوزه توجه کرد: حوزه نخست، به  در وا

های اولیه اختصاص دارد و حوزه دوم  نویسی و فتن ها ینگار مالحمهای حدیث و همچنین  کتاب
های تاریخی در باب نخستین مدعیان مهدویت و توجه به نام آنان در میان عامه  به گزارش

گر بخواهیم آثار حدیثی و همچنین کتاب می مسلمان مربوط های مالحم و فتن را در مورد  باشد. ا
 همنامرسیم که او را  باب نام مهدی میدر  یتوجه قابلهای  نام مهدی بررسی کنیم، به داده

: 1417 ،یبغداد بیخط و 32، ص19: ج1404 ،ی؛ طبران260، 258: ص1423ابن حماد، پیامبر )
( و با تعبیر 63-61: ص1411 ،یخوارزمیا مشابه پیامبر؟لص؟ ) ( و10، ص3، ج387، ص1ج
: 1423ابن حماد، ؛ 82-81، ص1: ج1376 ،یجوهر، یعنی موافق ایشان در نام )«یواطی»

، 7: ج1409 به،یش یابن اب ؛1054، ص5: ج1416 ،ی؛ دان178: ص1418 ،ی؛ ابن مناد260ص
وییوس  ب   ،135، 133، ص10: ج1404 ،ی؛ طبران87، ص4: ج1420داوود،  ی؛ اب513ص س   ،/ف 

به ها نیز نام مهدی را  داند. برخی گزارش ( می165، ص2: ج1410 م،یابونع و 187ص، 3: ج1401
ج اصفهان و 273-272: ص1418 ،یابن مناداند ) دانسته« محمد» صراحت : تا یب ،یابوالفر

 (.214ص
های تاریخی، گویا نام خاصی برای مهدی موضوعیت نداشته و  بر اساس گزارش حال نیدرع
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سنت و  توان گفت که به مسئله نام در مورد نخستین نامزدهای مهدوی در میان اهل حداقل می
( و همچنین عمر بن 103که موسی بن طلحه )م شود؛ چنان در قرن اول اهتمامی دیده نمی

شدند که با  مهدی پنداشته می به عنوانی ا عدهی (. از سو101-99عبدالعزیز )حک: 
 گران،یبرادران و دو  124، ص5: ج1410عد، ابن ساند ) پیامبر؟لص؟ مشابهت اسمی نداشته

 (.25-5: ص1395
: 1391 ان،یجعفر) یمهدو هشب ییادعاها ز ین ؟لص؟امبر یدر مورد خود پبایسته گفتن است که 

، 2 : ج1410ابن سعد، ) صورت گرفت شانیبر انکار مرگ ا یمبن ،دوم فهیخل یاز سو(، 50-49ص
بدان معنا  ،نیاما ا(؛ 63-62، ص5 : جتا یب ،یمقدس و 566، ص1 : ج1417 ،ی؛ بالذر206ص

 دیمف خیشکل گرفته است. البته ش ؟لص؟رسول خدا یانگار یمهد یبرا یانیکه جر ستین
را انکار کرده و به  ؟لص؟اسالم امبر یرگ پنام برده است که م «هیمحمد»با نام  یا ( از فرقه413)م
گر ادعاها یحت رو، هر  به(. 314، 241-240ش: ص1413 د،یمف) اند بودهقائل  شانیا اتیح  یا

نداشته  تیموضوع جا نیاسم در ارسد که  میبه نظر  م؛یریرا هم بپذ ؟لص؟امبر یپ یانگار یمهد
 است.

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

 ژهیبه و( و 81های مهدویت اولین نامزدهای مهدی، یعنی محمد بن حنفیه )م وقتی زمزمه
ج اصفهان( در میان شیعه باال گرفت )145)م« نفس زکیه»قب به محمد بن عبداهلل، مل  ،یابوالفر

تر شد و از (؛ گویا توجه به نام مهدی در میان دیگر مسلمانان نیز بیشبه بعد 207: صتا یب
ای صورت گرفت که همان  سوی عباسیان برای معرفی کاندیدایی با شرایط مشابه تالش گسترده

ر.ک: فاروق عمر، ( است )169-158ملقب به مهدی عباسی )حک: محمد بن عبداهلل منصور، 
در همین زمان  احتماال  (. 164-135: ص1393 ،یزاده و صادق یفقه و 184-157: ص1393

هایی  شده و شاید همسو با برخی جریانات شیعی، متمم پررنگاحادیث همنامی مهدی با پیامبر 
 ،یموسسه معارف اسالمها افزوده شد ) گزارش چون همنامی پدر مهدی با پدر پیامبر نیز به این

 (.77: ص1425 ،یزیتبر لیتجل و 197-196، ص1: ج1428
نبود و  پررنگشیعه  اندازه بهیی در میان غیر شیعیان گرا یمهدآنچه گفته شد، موج  بنا بر 
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، ظهور عباسیان و رو هر   بهکرد؛ اما  منازعات قدرت، نقش پررنگی را در این زمینه ایفا می
در مورد نام او در میان عامه  ژهیبه وهای جدیدی را در باب اهتمام به مهدی،  سنیان، افقح

های اعتقادی از آن، تنها در مهدی خالصه  موضوع اسم و برداشت که چنانمسلمانان باز کرد. 
ارتباط پیدا  ها ییشگویپهای خاصی در حوزه نام که با اخبار پیشینی و  نشد، بلکه گاه کلیشه

و « سفاح»به القابی چون  توان یمگرفت. برای نمونه  و حتی استناد قرار می توجه موردد، کر می
 اشاره کرد.« عبداهلل»( و البته اسم 184-157: ص1393ر.ک: فاروق عمر، « )منصور »

یافته  ییبسزاباید گفت که این نام در اواخر عهد اموی گویی اهمیت  «عبداهلل»در مورد اسم 
-129: مروان بن محمد )حکوگوی  گفتدر  توان یاهتمام به اسم عبداهلل را م که چنان ؛است
یعنی آخرین نبرد مهم بین امویان و عباسیان  ،در هنگامه نبرد زاب انشیاز اطراف یکی با( 132

از  (147-95) یعبداهلل بن عل ،که متوجه شد فرمانده سپاه مقابل او یزمان یمشاهده کرد. و
 ای حمدم ،گرفتن پسر بزرگش دهیخطر کرد و اظهار داشت که سبب ناد نسل عباس است، احساس

که روست  آن از  داهللیعبداهلل و عب یعنی ،تر  به پسران کوچک ینیعبدالملک و اختصاص جانش
-303، ص1: ج1418 به،یابن قت)به نام عبداهلل خواهد افتاد  یقدرت به دست فرداست  دهیشن

که تعداد  چنانهم(؛ 260-259، ص3: ج1409 ،یمسعود و 563، ص7: ج1967 ،ی؛ طبر304
 بن عبداهلل بن عباس یجا که عل تا آن ،بودفراوان  انیعباس انیدر م «عبداهلل»با نام  یفرزندان

: 1417 ،یبالذر و 29: ص1999 ،یری؛ زب239، ص5: ج1410ابن سعد، )نام سه پسر  ؛(40-117)
 ندگذارده بود «عبداهلل»و پسر خود را نام د ز ین (125ی )مو محمد بن عبداهلل بن عل( 72، ص4ج
 ای یکه اسام آن نعی در  ؛(645، ص11: ج1967 ،یطبر و 382-381، ص5: ج1410ابن سعد، )

مروان را  نیپسر ع نیمشهور شده بود که ع نیتوجه بود و چن مورد شد، میشروع  نیکه با حرف ع
 (158-136ی )حک: منصور عباس ییبعدها گو .(260، ص3: ج1409 ،یمسعود) خواهد کشت

کنش نشان داده  نیبه ا ز ین  ،یابن جوز و 374-373، ص2: ج1420 ،یراغب اصفهان)مسئله وا
کبر ر.ک: اهلل) است( 109، ص8: ج1412  .(81-80: ص1381 ،یا
و حتی تا پایان این سده،  ردیگ یفرام، تا نیمه قرن سوم که محدوده این تحقیق را رو هر   به

شاید  که جا ازآنسنت ظهور نکرد.  مدعی قدرتمندی برای تصدی عنوان مهدی در میان اهل
 ،ی؛ مسعود47-46: ص1404 ،یر.ک: نوبخت( )137نتوان ادعای مهدویت برای ابومسلم )م
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(؛ و یا برخی 95-94، ص6 ، ج31-30، ص4 : جتا یب ،یر.ک: مقدس و 293، ص3 : ج1409
به بعد(  85( از نوادگان خالد بن یزید )م200حدود  های سفیانی، نظیر علی بن عبداهلل )م جنبش

کر، ) اند گره خوردهرا که با ادعای مهدویت هم   به عنوان(؛ 31، ص43: ج1415ابن عسا
 های جدی مهدوی بررسی کرد. گزینه

ا پیامبر؟لص؟ یعنی توان گفت که در آثار حدیثی، همنامی مهدی ب لذا در یک نمودار فرضی می
از ابتدا به صورت پر رنگ به استناد احادیثی از رسول خدا؟لص؟ وجود دارد؛ اما « محمد»نام 

شدن اسم محمد در  پررنگی نام مهدی در قرن نخست و سپس تیاهم یبهای تاریخی از  گزارش
ز خالفت که این رویه بعد ا سنت، به ویژه با ظهور مهدی عباسی حکایت دارد. چنان میان اهل

های دیگر در  جا که بعدها مدعیانی با نام تر ادامه یافته است. از آن مهدی البته با نمودی کم
های روایی و حوادث تاریخی  داده ر یتأث(؛ اما 1391 ان،یر.ک: جعفرسنت ظهور کردند ) میان اهل

ن محمد ب»به مهدی، نام  سنت اهلدر این دوران سبب شده است که در اعتقاد امروزین 
: 1431 ،یاحمد) اند اجماع کرده یمسئله ادعا نیبر ا یبعضجا که  برجسته باشد؛ تا آن« عبداهلل

 (.174ص

 . فرایند اعتقاد شیعیان به نام مهدی2
که  توان به نام مشخص و مشترکی رسید؛ چنان در مورد باورمندی شیعیان به نام مهدی، نمی
گونی نامزدهای مهدوی در این دسته، خود  گواهی بر این ادعاست. در عین حال، باید دید گونا

که آیا احادیث همنامی پیامبر؟لص؟ با مهدی که در بخش گذشته بدان اشاره شد، برای شیعیان 
اند یا خیر؟ و آیا در این میان فرایندی را هم تجربه  اهمیتی داشته و یا نمود تاریخی یافته

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

« شیعیان امامی»و « امامیه»بایسته گفتن است که قبل از پرداختن به این دو دسته باید مراد از 
و  یر.ک: عالمجا مشخص شود. گذشته از تعریم امامیه در دو عرصه خاص و عام ) در این

منظور از شیعیان امامی در این پژوهش، شیعیانی (؛ 123-106ص :1395 ،یفروشان یصفر
که به سلسله امامان تا عهد خود با توجه به نص معتقد بوده و ضمن پذیرش امام فعلی، هستند 
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 ،دیگر   یانب  به .اند را داشتهزمینه الزم برای پذیرش امامان بعدی با توجه به سخنان امام حاضر 
منظور از امامیان در  توان گفت که ندارند. با این تعریم می قصدی برای توقم در امام کنونی را

های شیعی دیگر  جذب جریان ائمه؟مهع؟که با تمسک به هستند شیعیانی  ،روپژوهِش پیش
پای  امامان؟مهع؟غالت و دیگران نشدند و بر پیروی از  ،همچون کیسانیه، زیدیه، اسماعیلیه

قائل نگشتند. این شیعیان بعدها و با تکمیل تعداد ور به توقم بر امامی فشرده و در زمانه حض
 شدند. شناخته می« شیعیان اثناعشری»ائمه؟مهع؟ با نام 

 شیعیان غیر امامی . 2-1
گون آنان  در باب باورمندی شیعیان غیر امامی در مورد نام مهدی، باید دسته های گونا

تفکیک شوند؛ یعنی حداقل الزم است در مورد چهار جریان اصلی شیعه غیر امامی یعنی کیسانیه، 
 سخن گفت. به اجمالزیدیه، اسماعیلیه و واقفه در این دوران و در باب نام مهدی 

نخستین گروهی هستند که برای مهدی موعود در احادیث نبوی، مصداقی « کیسانیان»
(. بنا بر دیدگاه 1974 ،یر.ک: وداد قاضته و آن را در قامت محمد بن حنفیه دیدند )مشخص یاف

برخی از محققان، همنامی ابن حنفیه با رسول خدا؟لص؟ زمانی برای کیسانیان اهمیت یافت که 
حسنیان وارد شدند. در این زمان  ژهیبه و، گرایمهدهای  ای ایدئولوژیک با دیگر گروهه به رقابت

به شد و مشابهت در اسم و کنیه با پیامبر؟لص؟،  پررنگاهمیت اسم در میان کیسانیه بود که 
(؛ 227: ص1974 ،یوداد قاضیکی از امتیازات مهدوی محمد بن حنفیه به شمار رفت ) عنوان

شد؛ زیرا  های کیسانیه دنبال نمی هرچند گویی همین باور به صورتی یک دست در تمام جریان
غالی، ادعای مهدویت برای ابوهاشم، یعنی عبداهلل بن محمد بن حنفیه های  گذشته از جریان

ش: 1413 د،یمف و 27: ص1360 ،یقم ی؛ اشعر34-33، 31: ص1404 ،ینوبخت( )98)م حدود 
 (؛ نیز در تضاد با باور به مشابهت اسمی مهدی با پیامبر؟لص؟ قرار داشت.297ص
 که جا آن از اند.  یی همراه بودهفرودها و فراز ی به نام مهدی، گویی با باورمندنیز در « زیدیان»

 ،یر.ک: باران( شروع شد )122-80ی مهدوی در زیدیه که با خود زید بن علی )ها زمزمهاولین 
داد؛ اما نقطه  (؛ طبعا  به مشابهت اسمی مهدی با پیامبر؟لص؟ اهمیتی نمی76-49: ص1396

عصر نیز بسیار اثرگذار بود؛ به   مهدوی همهای  عطم در این گروه که اتفاقا  بر دیگر جریان
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گردد. اهمیت مشابهت اسمی با پیامبر؟لص؟ و سپس  برمی« محمد نفس زکیه»مهدویت 
 ، « پسر عبداهلل بن حسن مثنی»در مهدویت  دواژهیکلترین  مهم به عنوانمشابهت در نام پدر

ج اصفهانرفت )ر.ک:  ( به شمار می145)م جا که وداد  (؛ تا آنعدبه ب 207: صتا یب ،یابوالفر
گل لمنیت» یبه نقل از مستشرق آلمانقاضی، یکی از محققان معاصر،  است که قبل از  یمدع 1«نا

ح ادعا امبر یبا پ یمشابهت اسم ه،یهواخواهان نفس زک )وداد  نداشت یتیاهم تیمهدو یدر طر
یان رو به کاهش گرایی نیز در میان زید ؛ اما با مرگ محمد، گویی تب نام(227: ص1974 ،یقاض

در  که جا آن از خورد؛  یی از این گرایش در اواخر قرن دوم به چشم میردپاهاگذاشت؛ هرچند هنوز 
( 203)م« دیباج»، ملقب به «محمد بن جعفر »ادعای مهدویت برای پسر امام صادق؟ع؟، یعنی 

 خورد. یی از این اعتقاد به چشم میردپاهاتا حدی 
: 1972 ،یریحمو  306ش: ص1413 د،یمف) «هیشمط»با نام  یا فرقهدر توضیح باید گفت که 

: 1360 ،یقم یاشعر) هیطیشم(؛ 77: ص1404 ،ینوبخت) هیکه آن را گاه با نام سمط( 163ص
 روانیپ ؛اند خوانده ز ین( 27: ص1980 ،یاشعر و 87: ص1360 ،یقم یاشعر) هیطیو سم( 87ص
: 1404 ،ینوبخت) طیسم ای( 87: ص1360 ،یقم یاشعر) «طیشم یبن اب ییحی»به نام  یفرد
، امامت به ؟ع؟بعد از امام صادق کردند یهستند که ادعا م( 27: ص1980 ،یاشعر و 77ص

 دانستند یم ؟ع؟از امام صادق یثیآن را حد لیمحمد بن جعفر و فرزندان او اختصاص دارد و دل
بلند  نیامام بالفاصله او را از زم؛ خورد نیپدر به زم ندگایدو در برابر  یمحمد در کودک یکه وقت

به امام  شانیکه ا ندآورد انیبه م ؟ع؟امام باقر  ییشگویاز او، سخن از پ ییو بعد از دلجو ندکرد
بدهید بر او قرار مرا  هیآمد، نام و کن ایمن به دن هیشبشما از  یفرزند یوقت :بودگفته  ؟ع؟صادق

 و 77-76: ص1404 ،ینوبخت) خواهد بود؟لص؟ و بر همان سنت خدامن و رسول  هیکه او شب
محمد گاه با  یامامت برا ادعای که چرا ؛البته این پایان کار نبود(. 86: ص1360 ،یقم یاشعر
دل به ظهور موعود  هیمعتقدند شمط یمعنا که برخ نیبد ؛شده است قیهم تلف تیمهدو یادعا
محمد را همان  ،متأخر  یبنابر نقل و( 33: صتا یب ،ینیاسفرا)بسته بودند  باجیفرزندان د انیدر م
 (.340: ص1999 ،یفیعبدالرزاق عف) دانستند یموعود م یمهد

__________________________________   

1. Tilman Nagel. 
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( چندان به سبب 219)م« محمد بن قاسم»، گویی نامزد بعدی مهدی در زیدیه، یعنی رو هر   به
و مهدی  زنده بودنشد، بلکه نوع مرگ او بود که سبب شد ادعاهای  نامش مهدی خوانده نمی

(. عدم اهتمام به مشابهت اسمی مهدی با 465، ص3: ج1409 ،یمسعودقوت بگیرد ) انگاری او
( 250)م« یحیی بن عمر »پیامبر؟لص؟، در آخرین نامزد مهدوی زیدیان در این دوران، یعنی 

های دیگری مثل عالئم الظهور  شود و مهدی انگاری او به سمت شاخصه آشکارا دیده می طور  به
، 9: ج1967 ،یر.ک: طبر ؛150: ص2007 ،یدی؛ مو252: ص1417بن عنبه، رفته است )ا

 (.127، ص7: ج1385 ر،یابن اث و 328، ص4: ج1379 ه،ی؛ ابن مسکو268 و 267ص
 عنوان بهاهتمام به اسم در میان زیدیان پس از نفس زکیه البته نه بایسته گفتن است که 

های مالحم  ای از گزارش موعودی اثرگذار در برخی اتفاقات، در پاره عنوان بهبلکه  ،مهدی
( 298)م «یحیی بن حسین»توان به اخبار مرتبط با  قرار گرفته است. برای نمونه می موردتوجه

کم زیدی در یمن مراجعه کرد )  .(466-465ص: 1422 ن،یابن بدر الدامام و حا
به ن تحقیق، یعنی در عهد حضور معصومان؟مهع؟ اسماعیلیه را شاید نتوان در گستره زمانی ای

آورد؛ زیرا اسماعیلیان در انتهای قرن سوم بود که از  حساب بهمدعی قدرتمند مهدوی  عنوان
جدی  به صورتمهدویت  ازجملهو  ها آندوره غیبت به دوره آشکار قدم گذاشته و ادعاهای 

ح شد.   ی؛ اشعر68-67: ص1404 ،ینوبخت، ادعای مهدویت برای اسماعیل )رو هر   بهمطر
: 1404 ،ینوبخت« )محمد»( و سپس پسرش، 305ش: ص1413 د،ی؛ مف80: ص1360 ،یقم

 ها آندهد که  (؛ نشان می163-162: ص1972 ،یریحم و 83: ص1360 ،یقم ی؛ اشعر72ص
: 1390گرفتند )ر.ک: محمداف،  نیز اسم خاصی را برای مهدی حداقل در ابتدای کار در نظر نمی

 تمام کتاب(.
آخرین گروه غیر امامی که اتفاقا  حضور قدرتمندی را در عرصه مهدویت و در شیعه در خالل 

دی واقفیان هستند. به رغم وجود اختالفاتی در باورمن« واقفیه»اند،  قرن دوم و سوم تجربه کرده
بوده و آن باور به قائم بودن امام  داستان  همدر یک ادعا  ها آنبه مهدویت امام کاظم؟ع؟، 

به جا  : تمام متن(. آنچه در این1409 ،یر.ک: ناصرهفتم، یعنی موسی بن جعفر؟ع؟ است )
م گونه ه ، عدم توجه به مشابهت اسمی با پیامبر؟لص؟ است؛ اما اینشود یمآشکار دیده  صورت

گویی در مواجهه با دیگر  ها آننیست که واقفیان به مسئله نام قائم اهمیتی ندهند؛ بلکه 
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، «موسی»اند برای اسم امام هفتم، یعنی  امامیه تالش کرده ازجملههای مهدوی و  جریان
فردی  برآمدنای مهدوی بتراشند و روایاتی را در این زمینه ارائه کنند که امامان پیشین،  جنبه

فالق »( و یا با اسم رمزهایی چون 47-44: ص1411 ،یطوسبا موسی بن عمران؟ع؟ ) همنام
ش: 1413 د،یمف« )حدیدة الحالق»(؛ یعنی شکافنده دریا و یا 46: ص1411 ،یطوس« )البحر 

، 11: جتا یب ده،یابن س) سر تراشکننده و یا  (، یعنی تیغ اصالح46: ص1411 ،یطوس و 313ص
در  ها آن(؛ به نام موسی، رنگی مهدوی ببخشند. 394، ص2: ج1996 ،یزمخشر و 26ص

کند، حتی  می پررنگرا برای مهدی « محمد»توجه در مواجهه با روایاتی که نام  ادعایی جالب
یاد کرده است « محمد»و « احمد»های  اند که امام صادق؟ع؟ پسرش، موسی را با نام چنین گفته

چنان اهمیت یافته « محمد»دهد که گویی نام  شان می(. این مسئله ن57: ص1411 ،یطوس)
ح کنند. است که واقفه مجبور شده  اند چنین مسئله عجیبی را مطر

 از  ر یغ بههای موعودگرای شیعی در بخش غیر امامی،  رسد که در جریان ، به نظر میرو هر   به
مقطع ظهور نفس زکیه مسئله نام اهمیت زیادی نداشت؛ یعنی نام خاصی برای مهدی چندان 

های نزدیک به شیعه مشابهت اسمی با پیامبر؟لص؟ در ادعای  ضروری نبود. حتی در جریان
توان در ادعای مهدویت برای  که این مسئله را می مهدویت در آن دوران اهمیتی نداشت؛ چنان

 2006 ،یک: احمد العل)ر.« صاحب زنج»(، ملقب به 270)م« د بن عبدالرحیمعلی بن محم»قیام 
 (.341، ص2: ج2006عبدالجبار،  یقاض(، مشاهده کرد )1364آژند،  و

 یامام انیعیش. 2 – 2
در بازخوانی اندیشه امامیان نسبت به نام مهدی، در همان ابتدا باید به گنجینه ارزشمند 

های روایی در مورد نام مهدی و عناوین  تر، داده ه عبارت واضحروایاِت این باب اشاره کرد. ب
های نخستین حدیثی شیعه،  گرفت. در منظومه کم دستتوان  را نمی« قائم»مشابهی همچون 

روایاتی از پیامبر؟لص؟ و ائمه؟مهع؟ در دست است که نام مهدی را همان نام رسول خدا و یا 
؛ ابن 397، 393، 378، 339، 320: ص1377 ،یبی؛ خص65، ص1: ج1380 ،یاشیعمشابه )

ابن داند ) ( رسول خدا؟لص؟ می181، 179، 178: ص1397 ،ی، نعمان114: ص1404 ه،یبابو
، 287، 286، ص1: ج1359، صدوق و 231، 93: ص1397 ،ی؛ نعمان120-119: ص1404 ه،یبابو
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ر؟لص؟ خبری هایی چون مشابهت با نام پدر پیامب (؛ با این تفاوت که از متمم411، ص2ج
ر.ک: ابن ) داشته است یا بازتاب گستردهسنت  اهل ییروا یها در مجموعهمسئله  نیانیست. 
 به،یش یر.ک: ابن اب ؛178 – 177: ص1418 ،ی؛ ابن مناد260، 259، 258: ص1423حماد، 

 و 236، ص15: ج1414؛ ابن حبان، 258-257، ص4: ج1988؛ بزار، 513، ص7: ج1409
ی آن بر کنیه مشترک تکیه شده است به جا( و 32، ص19، ج135، 133ص ،10: ج1404 ،یطبران

، 1: ج1395 صدوق، و 188، ص2: ج1385نعمان،  ی؛ قاض120-119: ص1404 ه،یابن بابو)
است که بدون  ییها گزارش ایو  اتیاز روا ر یغ ،موارد نیالبته ا(. 411، ص2، ج287، 286ص

گویند. همچنین برخی روایات  میسخن  یمهد یبرا «ابوالقاسم» هیاشاره به مشابهت از کن
؛ 763، ص2: ج1405 س،یبن ق میر.ک: سلگویند ) برای مهدی سخن می« محمد»آشکارا از نام 

 (.285، ص1: ج1359صدوق،  و153، 80ص :1401؛ خزاز، 427، 361، 358: ص1377 ،یبیخص
بل بدان اشاره گردید؛ های حدیثی فراوان در مورد نام مهدی که تا حدی در بند ق به رغم داده

، دیآ یبرمی آنچه از خوانش روایات روشن بهچندین مسئله سبب شده است که موضوع نام مهدی 
در تاریخ امامیه و در عصر حضور ائمه؟مهع؟ مشخص نباشد و شاید همین مسائل سبب شده بود 

 و 288، 181: ص1397 ،ینعمانکنند ) سؤالکه امامیان گاه از ائمه؟مهع؟ در مورد نام مهدی 
( و حتی با پایان عصر حضور اطالعات روشنی در این باب به دست 333: ص1411 ،یطوس

نگاران عصر غیبت هم بر این مسئله صحه  ترین مهدی  جا که بزرگ نیاورده باشند؛ تا آن
خود به این مسئله معترف است که ممکن است برخی از ( 381)مصدوق که  اند؛ چنان گذاشته

که  آن ،تر  صریحاین از (. 75 - 74: ص1359صدوق، ) اند تک ائمه مطلع نبوده ز نام تکان اامامی
ای قرار دارد که بسیاری از مردم در باب  که در زمانه کند یمنعمانی خود به این مسئله تصریح 

(. 160: ص1397 ،ینعمانهای بسیاری مواجه هستند ) ا دشواریشناخت نام و نسب امام خود ب
 ئل بدین قرارند:این مسا

با انتخاب نامزد مهدی خیلی سریع وارد عرصه  معموال  دیگر مذاهب که  برخالف. امامیان 1
دیدند؛ چندان در مورد مهدویت  رو میهای متناسب با مهدویت را در پیش جدیدی شده و چالش

معصوم اند که این رویکرد، شاید به سبب حضور امام  اشتیاق و آرزومندی از خود نشان نداده
ترین آرزوی  کردند و البته بزرگ است. آنان با پیروی از ائمه؟مهع؟ بر اساس تعالیم آنان عمل می
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ی آنان برای امری که در انتظارش بودند، انتظار چشماین بود که امام به قیام دست بزند و  ها آن
: 1371 ،یر.ک: برق) با قیام صاحب امر به انتها برسد و سرانجام قائمی از میان امامان به پا خیزد

 ،ی؛ نعمان80، ص8، ج536، 368، ص1: ج1407 ،ینیکل ؛95: ص1404 ه،ی؛ ابن بابو173، ص1ج
صدوق،  و 294، 288 ،215، 209-208، 198-197، 181، 179، 178، 169، 168، 94: ص1397
بودن برخی از ائمه؟مهع؟ « االمر  صاحب»(. لذا امید امامیان به 644، ص2، ج325، ص1: ج1395

، 1: ج1395صدوق،  و 167: ص1397 ،ی؛ نعمان342ص، 8، ج342، 341، ص1: ج1407 ،ینیکل)
 ه،یابن بابوبودن )« صاحب امر »مکرر شیعیان امامی از امامشان در مورد  سؤال( و یا 325ص

، 1: ج1395صدوق،  و 215، 186: ص1397 ،ی؛ نعمان341، ص1: ج1407 ،ینی؛ کل115: ص1404
 361، ص2: ج1395؛ صدوق، 216: ص1397 ،ینعمانبودن )« ائمق»( یا 376ص، 2، ج318ص

-242: ص1377 ،یبی؛ خص536، ص1: ج1407 ،ینیکل( و مانند آن ) 269: ص1401خزاز،  و
نعمان،  یقاض و 178-177: ص1384 ،ی؛ منسوب به مسعود215: ص1397 ،ی؛ نعمان243
نام قائم چه باشد، شاید اهمیت چندانی  که نیا(؛ از همین باب است. اما 379، ص3: ج1409

وگوی یکی از امامیان با یکی از پیروان نفس زکیه که به سبب نام او  نداشت. این مسئله از گفت
که راوی وقتی با اصرار هواخواه  به مهدویت وی معتقد شده بود، کامال  مشخص است. توضیح آن
مبر؟لص؟ و پدر ایشان مواجه نفس زکیه به موضوع مشابهت اسمی مهدی و پدرش با پیا

گر اسم برای تو مهم است، چرا به سراغ  شود، به وی می می  یبن عل عبداهللمحمد بن »گوید که ا
گواه آن است که موضوع  کامال  ( این سخن 230-229: ص1397 ،ینعمانروی؟ ) نمی« بن حسین

 نام مهدی برای پیروان ائمه؟مهع؟ در آن زمان چندان موضوعیتی نداشت.
. القاب در میان اعراب به جای اسم به کار گردد یبازم« القاب». موضوع دوم به کارکرد 2
رفت و این در مورد موعود اسالمی اهمیت مضاعفی پیدا کرد؛ زیرا القاب مشهوری همچون  می

برای او در زمان ائمه و در جامعه اسالمی نهادینه شده بود که احتیاج به اسم « قائم»و « مهدی»
کرد و اساسا  برای صحبت در مورد او به نام بردن از ایشان نیازی نبود. این رویه تا  گ میرا کمرن

؛ یعنی صاحب این امر «صاحب هذا االمر »بود که گاه شیعیان در مورد مهدی از عنوان  بدان جا
: 1397 ،ی؛ نعمان341، ص1: ج1407 ،ینی؛ کل115: ص1404 ه،یابن بابوکردند ) استفاده می

دهد  (؛ که این، نشان می407، 376ص، 2، ج318، ص1: ج1395ق، صدو و 215، 186ص
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تر نیازی نیست؛ عالوه  فضای ذهنی راوی و امام به نقطه مشترکی رسیده و به توضیحات فزون
: 1377 ،یبیخصاشکال دانستن اشاره به موعود در قالب القاب ) ه ائمه؟مهع؟ ضمن بیک آن

ابن کردند که از لقب برای اشاره به امام استفاده کنند ) (؛ خود به اصحابشان سفارش می364ص
، 381، ص2: ج1395صدوق،  و 333-332، 328، ص1: ج1407 ،ینی؛ کل118: ص1404 ه،یبابو

 شد که به مرور، نام اصلی چندان در اولویت نباشد. ی لقب سبب میریکارگ به(. لذا 648
در توضیح باید گفت که گردد.  یزمبامایه حکومت ستیز موضوع مهدی  . عامل سوم به درون3

ی امامیان سخن گفتن از امام و موعود مصلحی است که قرار است تنگناهاترین  یکی از اصلی
 یزیست ظلم ،یمهد صهیخص نیتر مهمدنیای پر از ظلم را به جهانی پر از عدل تبدیل کند. 

: 1416احمد بن حنبل،  )ر.ک: شده است انیسنت ب و اهل عهیاز ش یمتعدد اتیاوست که در روا
، 7: ج1409 به،یش ی؛ ابن اب205، 62، 61، ص18ج، 427، 426، 416، 321، 310، 309 ،، ص17ج

: 1395: صدوق، یعیو در آثار ش 1832، 1831، ص4: ج1420داوود،  یاب و 514، 513، 512ص
 ،2، ج288، 287، 286، 285، 284، 280، 264، 262، 261، 258، 257، 256، 34، 33، ص1ج

، 180، 179، 178: ص1411 ،یو طوس 341، 340، ص2الم: ج1413 د،ی؛ مف394، 378، 377ص
گر بگوییم که سخن از امام موعود، حکومت (. لذا شاید چندان بی425 ستیزترین  راه نباشد ا

ی سخن گفت روشن بهگردد. بنابراین، طبیعی است که نتوان از نام او  گفتمان شیعه محسوب می
 (.90: ص1397 ،ینعمان و 647، 335-334، ص2: ج1395: صدوق، .کر )

، باید این را در نظر گرفت که ائمه؟مهع؟ هنگام سخن گفتن از مهدی، چالش مواجهه با رو هر   به
؛ زیرا بر اساس برخی روایات منسوب به ائمه؟مهع؟ قرار بود در همان دندید یمرو حکومت را پیش

در برخی که  یان، مهدی به قدرت برسد؛ چنانیی چون عباسها حکومتعصر، یعنی همزمان با 
برخی عالئم الظهور شمرده شده است های حتمی در کنار  از نشانه عباس یبنروایات اختالف 

، 2: ج1395صدوق،  و 270، 262 ،258-257: ص1397 ،ی؛ نعمان310، ص8: ج1407 ،ینیکل)
 اند عباسیان دانسته نابودکنندهرا  - به عنوان یکی از عالئم ظهور  - سفیانی که آنیا (. 652ص

است که مهدی، در برخی روایات چنین آمده  که آن ر ت صریحاز همه (. 258: ص1397 ،ینعمان)
 و 266: ص1384 ،منسوب به مسعودی؛ 283: ص1377خصیبی، کند ) عباسیان را نابود می

(. پس طبیعی است که موضوع اسم مهدی نتواند برای عموم 354ص ،2: ج1395صدوق، 
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 جامعه امامی به درستی تبیین شود.
نام رهبر مخالفان حکومت، در عصر  داشتن  نگاهتوجه به این مطلب ضروری است که مخفی 

کتیک، یعنی  رمعمولیغحضور ائمه، رویه چندان  نبوده است و عباسیان با استفاده از همین تا
مورد  حال  نیع در نام و در عوض، دعوت کردن به شخصی نامشخص و  داشتن نگهپنهان 

، توانستند موفقیت بزرگی را کسب کنند و تا «الرضا من آل محمد»رضایت همگان، یعنی همان 
کبر ر.ک: اهللآخرین روزهای دعوت، کسی بر نام اصلی گردانندگان سازمان دعوت ) : 1381 ،یا

گاهی نیابد. تا آن159-125ص در ( 125)مبن عبداهلل بن عباس  یمحمد بن علجا که  ( آ
کت نیبه صراحت به اتخاذ چن یعباسدعوت خود به گردانندگان سازمان  نامه هیتوص اشاره  یکیتا

 .(200-199ص: 1391)مجهول،  کرده است
« حرمت تسمیه». بر اساس نکته سوم، رویکردی در شیعه نهادینه شد که بعدها با عنوان 4

، 1: ج1407 ،ینیکل)های حدیثی بابی برای آن در نظر گرفته شد  شهرت یافت و در برخی کتاب
(. حرمت تسمیه 648، ص2: ج1395صدوق،  و118-117: ص1404 ه،ی؛ ابن بابو333-332ص

یاد کرد؛ « محمد»توان به نام مهدی تصریح و او با نام اصلی، یعنی  مهدی بدان معناست که نمی
گرفت بهره « م ح م د»بلکه باید از القاب حضرت و یا تلفظ اسم او به صورت تقطیع شده، یعنی 

مورد توجه بوده و برخی از متقدمان همچون  رباز ید(. این مسئله از 28، ص3: ج1427 ،یریجزا)
، و همان 285، ص1: جهمان ؛307، ص1: ج1395 همان،؛ 41، ص1: ج1378صدوق، صدوق )

( و مفید 333 - 332، ص1: ج1407 ،ینیکل( )329ای کلینی )م ( و تا اندازه95، 93: ص1414
 ،یطبرس( )548( و بعدها طبرسی )م44ت: ص1413و همان،  73ب: ص1413 د،یمف( )413)م

 یمحمدتقق(، )1070ی همچون محمدتقی مجلسی )ممتأخران( و البته 213، ص2: ج1417
، 4: ج1404 ،یمجلسق( )1110( محمدباقر مجلسی )م159 -158، ص4: ج1414 ،یمجلس

حول  هیشرعة التسم»با نام  هیدر باب حرمت تسم یکتاب ، کهردامادیمویژه  ( و به18-16ص
(؛ به این موضوع توجه 86-73: ص1393 ،یردامادیر.ک: م)نگاشته است  «هیحرمت التسم

آقابزرگ هایی در حرمت و حلیت تسمیه نگاشته شده است ) و از این رهگذر کتاب اند کرده
 (.178، ص14، ج202، ص10، ج428، ص2ج :1403 ،یتهران

مسئله حرمت تسمیه با هر نوع نگاهی، گویای آن است که نام بردن از مهدی با 
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گر احادیث  محدودیت  ه،یر.ک: ابن بابودر این موضوع ) واردشدههایی مواجه بوده است. لذا ا
، 363، 360: ص1377 ،یبی؛ خص333-332، 328، ص1: ج1407 ،ینی؛ کل118-117: ص1404
(؛ را 648، 482-483، 411، 381، 380-379، 370، 338، 333، ص2 : ج1395صدوق،  و 364

 ان،یمیر.ک: سلتعدادی از آنان را به آغاز بحث غیبت مربوط بدانیم ) که آننیز نپذیریم و یا 
چه از  آشکارای و آسان بهچنین برداشت کرد که نام مهدی  توان یم(؛ باز 189-169: ص1392

به پوشیدگی نام مهدی  مسئلهرفت و همین  ن به کار نمیسوی امامیان و چه از سوی شیعیا
 .کرد یمکمک 

های بعدی خاندان امامت  کاری . نکته پایانی در این بخش به تولد مخفی و پنهان5
جا که جز تعداد اندکی که توانستند امام را در کودکی ببینند. عموم جامعه اساسا   ؛ تا آنگردد یبازم

جا که اختالفات بسیاری بعد از شهادت امام عسکری؟ع؟ شکل  تا آن از تولد امام با خبر نشدند،
؛ 112-96 : ص1404 ،ینوبختگفتند ) گرفت و برخی آشکارا از عدم فرزند برای امام سخن می

(. با چنین 315-312ص  ،3: ج1409نعمان،  یقاض و 116 – 102: ص1360 ،یقم یاشعر
(؛ 169: ص1397 ،ینعمانروشنی نداشت )وضعیتی که حتی اصل تولد امام برای جامعه صورت 

 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 

از  سنت و غیر امامیان به این موضوع، اجماال   مشابهت نام مهدی و پیامبر؟لص؟ و رویکرد اهل
نام دارد؛ اطالع « محمد»در احادیث پیامبر؟لص؟، با ایشان همنام بوده و  شده ادکه مهدی ی این

داشتند. اما این، بدان معنا نبود که از قائم یا موعودی که امامیان در انتظار ظهور سریع او بودند 
مختلم، چنین های  از قائم بودن ائمه؟مهع؟ با نام سؤال که چنانیاد کنند؛ « محمد»با نام 

 ،ی؛ نعمان536، 341، ص1: ج1407 ،ینی؛ کل115: ص1404 ه،یابن بابوکند ) مدعایی را اثبات می
: 1384 ،ی؛ منسوب به مسعود243-242: ص1377 ،یبی؛ خص216، 215، 186: ص1397

، 1: ج1395ق، صدو و 269: ص1401؛ خزاز، 379، ص3: ج1409نعمان،  ی؛ قاض178-177ص
 (.376، 361ص، 2، ج318ص

که عموم جامعه و نه  و حتی با پذیرش آن« موضوع اثناعشریه»رسد که گذشته از  لذا به نظر می
که قرار است، امام دوازدهم همان مهدی و قائم باشد؛ مطلع بودند؛ باز  خواص آن، از این
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که هرچند  شناختند. توضیح آن می« محمد»ی ادعا کرد که امام دوازدهم را با نام آسان بهتوان  نمی
در ابتدای این بخش، حداقل برخی از خواص و به قولی  شده  اشارهبراساس برخی روایات 

(؛ از نام امام دوازدهم به عنوان مهدی و قائم مطلع 196: ص1386 ،یمدرسرازداران امامت )
این مسئله تصویر گانه قبلی گفته شد، از  بودند؛ عموم جامعه با توجه به آنچه در مسائل پنج

نعمان،  ی؛ قاض333، ص1: ج1407 ،ینیکلجا که از ائمه در مورد مهدی )  روشنی نداشتند؛ تا آن
، 231، 181: ص1397 ،یان( و نام او )نعم327، ص1: ج1395صدوق،  و 397، ص3ج :1409
هایی از  و حتی بعد از عصر غیبت، در بخش کردند یم سؤال(؛ 333: ص1411 ،یطوس و 288

: 1395و صدوق،  160: ص1397 ،ینعمانکامال  روشن و مبرهن نبود )« مهدی»شیعه، نام  جامعه
 (.75-74ص

 گیری نتیجه
های نخست اسالمی  در سده« مهدی»توان گفت که مسئله نام  با توجه به آنچه گفته شد، می

ای از سوی مسلمانان همراه بوده است و احادیث نبوی؟لص؟ که به مشابهت  با عنایت ویژه
 اند. های مختلم قرار گرفته گروه توجه مورداسمی مهدی با خود اشاره دارند، به مرور 

بار کیسانیان و حسنیان، از این احادیث بهره بردند و  گفته شد، نخستین قبال  گونه که  همان
همنامی نامزد مهدویت خود با پیامبر؟لص؟ را به عنوان شاهدی بر حقانیت ادعای خویش 

، در مورد «احادیث نام مهدی»هایی به  دانستند که البته احتماال  در این زمان بود که متمم
رسول خدا؟لص؟ اضافه شد؛ هرچند بعدها در میان شیعیان غیر  مشابهت اسمی پدر مهدی با پدر 

ج و اهمیت آن با ظهور نامزدهای  امامی، مسئله همنامی مهدی با پیامبر؟لص؟، از اولویت خار
 شد. رنگ کممهدوی با اسامی غیر از محمد 

شد،  که با لقب مهدی همراه« محمد بن عبداهلِل منصور »از سوی مقابل، عباسیان نیز با معرفی 
قبل از آن، در میان  که یدرحالبه اهمیت موضوع نام مهدی در سده دوم هجری دامن زدند؛ 

هر   های دیگری داشتند. به نبود و نامزدهای قبلی اسم« محمد»عامه مسلمانان نام مهدی لزوما  
سنت، مهدی موعود از  سبب شد که در اعتقاد امروزی جامعه اهل« محمد»رو، اهتمام به نام 

 رسول خدا؟لص؟ و همنام با ایشان باشد. نسل
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کید خاصی نداشتند. « مهدی»دو جریان قبلی، امامیان در این زمان، بر نام  برخالف  ها آنتأ
طبعا  و به اجمال از همنامی مهدی موعود با پیامبر؟لص؟ خبر داشتند؛ اما به دلیل برخورداری از 

اهمیت چندانی به مسئله نام ندادند و به  ،آخرالزمانامام حاضر و احتماال  گره زدن مهدی به 
نبودند؛ بلکه امید آنان به قیام یکی از ائمه بود که « محمد»دنبال مصداقی برای مهدی با نام 
ج جامعه شیعه را محقق کند که   چندان مهم نبود که چه نام داشته باشد. طبعا  فر

 داشتن  نگاه در پنهان ستیز مهدویت و رویکرد ائمه؟مهع؟ بایسته گفتن است که جوهر حکومت 
خ می اطالعات مربوط به مهدی که با مسائلی چون حرمت تسمیه و بهره نمود؛  گیری از القاب ر

شد که عموم شیعیان، در مورد نام مهدی از اطالعات چندان دقیقی برخوردار نگشته و  سبب می
کرو باشند.  تا عهد غیبت هم با ابهاماتی در این زمینه روبه اره بر این موضوع ضروری دوب دیتأ

است که حرکت جامعه شیعه از ابهام به سوی وضوح بدان معنا نخواهد بود که در اصل مکتب 
خ دهد؛ بلکه موضوع نام مهدی و تبار دقیق او و دیگر مشخصات ایشان، از  تغییر و تطوری ر

 روشن و واضح بود. ها آنهمان ابتدا برای ائمه؟مهع؟ و شاید اصحاب خاص 
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 عمناب
. ،یانزنگ یامق (.1364یعقوب ) آژند،. 1  تهران، امیرکبیر
یعة إلی تصانیف الشیع ق(.1403) ، محمدمحسنیآقابزرگ تهران. 2 محقق: احمد بن محمد ، هالذر

 األضواء.داربیروت،  حسینی،

ثار المصنف  ق(.1409) عبداهلل بن محمد به،یش یابن اب. 3 کمال یوسف  محقق: ،فی االحادیث و اآل
یاض، مکتبة الرشد  .الحوت، ر

، علی بن اث ابن. 4 .یخالتار  یالکامل ف ق(.1385محمد )یر  ، بیروت، دار صادر
یه، علی بن حسین. 6 محقق: مدرسه امام مهدی؟جع؟، قم،  ،هاإلمامة و التبصرة من الحیر ق(.1404) ابن بابو

 ؟جع؟.مدرسة اإلمام المهدی
محقق: مرتضی محطوری، ، النصیحة فی العقائد الصحیحةینابیع  ق(.1422) بدر الدین، حسینابن . 6

.  صنعاء، مکتبة البدر
یخ األمم و الملوک المنتظم ق(.1412) عبدالرحمن بن علیی، جوز  ابن. 7 محقق: محمد عبدالقادر  ،فی تار

 .هالکتب العلمیبیروت، دارعظا و مصطفی عبدالقادر عطا، 
، روتیب، ب األرنؤوطیشع محقق:، رتیب ابن بلبانصحیح ابن حبان بت ق(.1414محمد ) ابن حبان،. 8

 .همؤسسة الرسال
تب کالداربیروت،  محقق: مجدی بن منصور الشوری،، الفتن ق(.1423) م بن حمادینعابن حماد، . 9

 ة.یالعلم

  عبداهلل بن عبدالمحسنمحقق: ، مسند اإلمام أحمد بن حنبل ق(.1416) ابن حنبل، احمد بن محمد. 10
 .همؤسسة الرسالبیروت،  گران،یو د یترک
تب کالیروت، دارعطا، ب عبدالقادر محقق: محمد ، یالطبقات الکبر ق(.1410) محمد بن سعدابن سعد، . 11

 ه.یالعلم

 ه.دارالکتب العلمی، بیروت،  المخصصتا(.  ل )بیعلی بن اسماعی. ابن سیده، 12
، علکابن عسا . 13 یخ مدینة دمشق ق(.1415) بن حسن یر .کالفداربیروت، محقق: علی شیری، ، تار  ر
 ان.ی، قم، انصار  عمدة الطالب فی أنساب آل أبی طالب ق(.1417احمد بن علی ) ی، ابن عنبه حسن. 14

 .هیالکتب العلمدار روت،بی، األخبار  ونیع ق(.1418) عبداهلل بن مسلم ،ینور ید بةیابن قت. 15
  .تهران، سروشمحقق: ابوالقاسم امامی، ، األممتجارب  (.1379) یابو عل ،یه الراز یو کمسابن . 16
یم عقیلی، ، المالحم ق(.1418) ، احمد بن جعفر یابن مناد. 17  .هریالسدارقم، محقق: عبدالکر
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، بیدسمحقق:  ،یینمقاتل الطالب (.تا بی) نیبن الحس یعل ی،ابوالفرج اصفهان. 18 یروت، احمد صقر
 .هالمعرفدار
حسن دیس :ققمح، أصبهان، ذکر أخبار أصبهان خیتار  ق(.1410) اهللعبداحمد بن  ،یاصفهان میابونع. 19

 .هیالکتب العلمدار روت،ی، ب یکسرو 
قاهره،  محقق: سید محمد سید و دیگران،، دوسنن أبی داو  ق(.1420) مان بن اشعثی، سلدوداو  یاب. 20

 ث.یدارالحد
رهصاحب الزنج و  م(.2006) بن محمد یعل ی،احمد العل. 21  .یالمدار اإلسالمدار، بیروت، دولته المهزو
، یهو اهل الکتاب و آثارها الفکر  ینمالحم آخرالزمان عند المسلمق(. 1431) عبدالرحمن یاسر  ی،احمد. 22

یاض، مجلة البیان  .ر
 لتراث.ة لیتبة األزهر کقاهره، الممحقق: محمدزاهد کوثری، ، التبصیر فی الدین تا(. )بی ی، ابو المظفر نیاسفرا. 23
محقق: ، مقاالت اإلسالمیین و اختالف المصلین م(.1980علی بن اسماعیل ) ابوالحسن، یاشعر. 24

یسبادن ) ، و یتر  .نر یفرانس شتا، (آلمانهلموت ز

، ت، المقاالت و الفرق (.1360) عبداهلل، سعد بن یقم یاشعر. 25 ز کمرهران، محقق: محمدجواد مشکور
 .یو فرهنگ یانتشارات علم

 ، قم، بوستان کتاب.از بعثت تا خالفت انیعباس (.1381) محمد ،یاکبر اهلل. 26

و  یبسترشناس ی؛بن عل دیز  یانگار  یمهد یبازخوان» (.1396)زمستان محمدرضا ی،باران. 27
 .72اسالم، ش یختار  ،«یندشناسیفرا

 ،«یتبه مسئله مهدو  یانامو  یکردهایرو  یلیتحل یبررس»(. 1395یگران )زمستانرضا و د ،برادران. 28
 .24اسالم، ش یخپژوهشنامه تار 

ر  یمهد یها مؤلفه یلیتحل یبررس» (.1397)زمستان یرضا و محمدرضا باران ،برادران. 29 در  یدیانز  یباو
 .33ش ی،فرهنگ و تمدن اسالم یختار  ،«یقرن سوم هجر

ل الدین ، المحاسن ق(.1371) ، احمد بن محمد بن خالدیبرق. 30 تب کالدارقم، ، محدثمحقق: جال
 .هیاإلسالم

31 . ، ( م(.1988) حمد بن عمرو ابزار  نه،یاهلل، مد نیمحفوظ الرحمن ز  محقق:، مسند البزار )البحر الزخار
 .مکالح تبة العلوم و کم

ثار الصحیحة وأقوال م(. 1999. بستوی، عبدالعلیم عبدالعظیم )32 المهدی المنتظر فی ضوء األحادیث واآل
 ، مکه مکرمه، المکتبة المکیه.الفرق المختلفةالعلماء وآراء 
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وییوس  ب  . 33 س  یخ ق(.1401) انیعقوب بن سفی ،/ف  روت، ی، بیاء العمریرم ضکا محقق: ، المعرفة و التار
 .همؤسسة الرسال

یروت، ، بیلکاض زریار و ر کل زیسهمحقق: ، انساب األشراف ق(.1417) ییحیأحمد بن  ،یبالذر . 34
 .ر کالفدار

 .ی، قم، مؤسسة النشر اإلسالم؟جع؟یمن هو المهد ق(.1425) ابوطالب ،یزیتبر  لیتجل. 35
ئمة األطهار  ق(.1427) اهللاهلل بن عبد ، نعمتیجزائر. 36 یاض األبرار فی مناقب األ خ یمؤسسة التار بیروت، ، ر

 .یالعرب
یان، رسول. 37  علم. انتشارات، تهران، یندروغ مهدیان (.1391) جعفر
بیة ق(.1376) ل بن حمادیاسماع، یجوهر. 38 محقق: احمد ، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العر

 ،  ن.ییالعلم للمالداربیروت، عبدالغفور عطار
 نا. بیتهران،  ،یکمال مصطف محقق:، الحور العین م(.1972) د بن نشوانیسعی، ابوریحم. 39
 یخموعود در تار  ینام مهد یادکردبا  یبخار  یحصر  یاتروا بازنمایی» (.1398)زمستان یمجتبی، خان. 40

 .31ش ی،مهدو  یها پژوهش، «آن یسند یو بررس یر الکب
ثنی عشر  ق(.1401) بن محمد ی، علیخزاز راز . 41 ئمة اإل ثر فی النّص علی األ محقق: عبداللطیف ، کفایة األ

.یب قم، حسینی کوهکمری،  دار
 .مؤسسة البالغیروت، ب، الهدایة الکبری (.1377) ن بن حمدانی، حسیبیخص. 42
، مدینة السالم ق(.1417) ی، احمد بن علیب بغدادیخط. 43 یخ بغداد، أو محقق: مصطفی عبدالقادر  ،تار

 ة.یتب العلمکالداربیروت، ، عطا
 .یقم، موسسه نشر اسالم ،یمحمودمالک  محقق، المناقب ق(.1411) موفق بن احمد ،یخوارزم. 44
 :قمحق، الفتن و غوائلها و الساعة و أشراطها یالسنن الواردة ف ق(.1416) دیابوعمرو عثمان بن سع ،یدان. 45
 .هدار العاصم اض،ی، ر یفور کس المباریاهلل بن محمد إدر  اءیض
رات الشعراء و البلغاء اضراتمح ق(.1420) راغب اصفهانی، حسین بن محمد. 46  محقق:، األدباء و محاو

 عمر فاروق، بیروت، شرکة االرقم بن ابی االرقم.

ب. 47 یش م(.1999) عبداهللمصعب بن  یری،ز قاهره، پرووانسال،  یست لویاوار محقق: ، کتاب نسب قر
 المعارف.دار

یب الحدیثم(. 1996. زمخشری، محمود بن عمر )48 الدین، بیروت،  ، محقق: ابراهیم شمسالفائق فی غر
 دارالکتب العلمیه.
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لی ق(.1405) سیم بن قیسل. 49  .یالهادقم، ، انصاری زنجانی محمدمحقق: ، کتاب سلیم بن قیس الهال
به  ی؟جع؟شناسانه حکم نام بردن حضرت مهد ثیحد یلتحل» (.1392)بهار  خدامراد یمیان،سل. 50

 .25ش مشرق موعود، ،«محمد

یه یصدوق، محمد بن عل. 51  قم، کنگره شیخ مفید.، اعتقادات اإلمامیه ق(.1414) بن بابو
تهران، محقق: مهدی الجوردی، ، ؟ع؟عیون أخبار الرضا ق(.1378) _________________________________. 52

 نشر جهان.
تهران، اکبر غفاری،  محقق: علی، و تمام النعمة نیالد کمال (.1359)_________________________________ . 53

 .هیتب اإلسالمکدار ال
، محمد بن حسن. 54 محقق: محسن ، ؟لص؟ائر الدرجات فی فضائل آل محّمدبص ق(.1404) صفار

 .یالنجف یة اهلل المرعشیتبة آکمقم، باغی،  کوچه
، موصل، ید السلفیبن عبدالمج یحمد محقق: ،یر عجم الکبالم ق(.1404) احمدمان بن یسلی، طبران. 55

 .مکالح تبة العلوم و کم
قم،  البیت؟مهع؟، محقق: موسسه آل ،الهدیإعالم الوری بأعالم  ق(.1417) ، فضل بن حسنیطبرس. 56
 البیت؟مهع؟. آل

یخ األمم و الملوک م(.1967) ر یمحمد بن جر ، یطبر. 57 روت، ی، بیمالفضل ابراهمحمد أبو محقق: ،تار
 .دارالتراث

احمد  یو عل یاهلل تهرانعبادمحقق: ، (هکتاب الغیبة للحج)الغیبة  ق(.1411) حسنی، محمد بن طوس. 58
 ه.یالمعارف اإلسالمدارقم، ناصح، 

نقد  ،«هیاصطالح امام یشناس مفهوم»(. 1395. عالمی، محمدرضا و نعمت اهلل صفری فروشانی )زمستان59
، ش  .84و نظر

و  یبن منس سیبن ادر  دیول محقق: ،یفیو رسائل عبدالرزاق العف یفتاو  م(.1999) عبدالرزاق ،یفیعف. 60
 .هلیدار الفض اض،یبن صابر بن عبده، ر  دیسع

 ی،غالمحسن محرم مترجم: ،«یعباس یخلفا القابدر  یتفرهنگ مهدو » (.1393)بهار  فاروق، عمر . 61
 .1شپژوهش،  ینهاسالم در آ یختار 

تی، ، تفسیر العیاشی ق(.1380) ی، محمد بن مسعوداشیع. 62 تهران، المطبعة محقق: هاشم رسولی محال
 .هیالعلم
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 یهبا تک یتمفهوم مهدو  یکارکرد یگونه شناس» (.1393)تابستان یو حامد قرائتی مهد ی،رانآ یانفرمان. 63
 .30ش مشرق موعود، ،«یخیبر گزارشات تار 

 یاتروا یفدر جعل و تحر  یاننقش عباس» (.1393)بهار  یصادقجعفر سیدو عبدالهادی  ،زاده یفقه. 64
 .29مشرق موعود، ش ،«یمهدو 

ئل النبو م(.2006) بن احمد ، ابوالحسن عبدالجبار عبدالجبار  یقاض. 65 یم  ،هتثبیت دال محقق: عبدالکر
 .قاهره، دارالمصطفیعثمان، 

مؤسسه ، محقق: آصف فیضی، قم، دعائم االسالمق(. 1385) یونبن ح محمد ،نعمان. قاضی 66
 ؟مهع؟.تیالب آل

ئمة األطهار  ق(.1409)_________________________________ . 67 محقق:  ،؟مهع؟شرح األخبار فی فضائل األ
لی،   ن.یجامعه مدرسقم، محمدحسین حسینی جال

 بیروت، دار الثقافة. و االدب، یخالتار  یف یسانیهالک .(ق1974وداد ) ی،قاض. 68
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