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گذاری روایات مهدوی از سوی محققان غربی )با تمرکز بر بررسی و تحلیل تاریخ
 روایات حاکی از نام و نسب امام مهدی؟جع؟(

 1زهیر دهقانی آرانی

 چکیده
 ،یاسالم اتیزمان ساخت و انتشار روا نییتالش مستشرقان در تع ،ر یدر صد سال اخ

با  یاز محققان غرب یتعداد ،انیم نیدر ا است.را در بر گرفته  یمختلف یموضوع یهاعرصه
 یاند. بررسها بهره برده آن یگذارخیتار  یبرا ایچندگانه یاز الگوها ،یمهدو ثیتمرکز بر احاد

 نام و همربوط ب ثیاحاد یگذارخیتار  زمینهمستشرقان در  یارهاک نیترمهم یو انتقاد یلیتحل
به طور خاص سه کار زمینه  نیاست. در ا یموضوع نوشتار جار ؛؟جع؟ینسب امام مهد

ها  آن یمثبت و منفوجوه و  دهیگرد لیتحلوصم  الدیشاخص از مادلونگ، گورکه و ا یپژوهش
مرسوم  یهااستفاده از روش یندرغم سودم به ،یپژوهش جار افتهی. بنابر اندهمشخص شد

برساخته بودن و  فرضشیهمچون وجود پ یلیها به دالروش نیا جینتا ات،یروا یگذارخیتار 
 یها یژگیبه و ینشیتوجه گز ایلحاظ نکردن  ز یو ن اتیناتمام روا یاستقصا ث،یعدم اصالت احاد

 و اشکال است. دیمورد ترد ان،یراو
کلیدی  ،؟جع؟نام و نسب امام مهدیاحادیث مهدوی، مستشرقان،  گذاری: تاریخواژگان 

 .مادلونگ، گورکه، ایالد
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 مقدمه
 یاند و براداشته یهای مختلم و متماداستفاده اتیاز روا ،عالمان مسلمان زمان،ریاز د
گون یها، روشروایاتاز صحت  نانیاطم  انیدر م ثیو وثاقت حد تیحج یبررس گونا

 ثیبه احاد ر یکه در دو سده اخ یبا اقبال یمسلمانان مورد اهتمام بوده است. محققان غرب
 سنجش شان،یو هدف عمده ااند داشته اتیروا یبه محتوا ز یدآمیترد ینگاهغالبا  اند، داشته

 ،یی)آقابوده است  اتیروا یصدر اسالم با بررس خیشده و شناخت تار گزارش تیوقا یخیاعتبار تار 
در غرب،  ینبو ثیو تقریبا  همزمان با ترجمه و انتشار احاد کار نیا یبرا .(13-11ص :1394

و بعدها ُینبل شاخت  ،هر یهمچون گلدز  یشناسان سرشناس غرباز اسالم یتوسط تعداد
 نیشد. ا شنهادیپ، اتیو رواج روا شیدایپ خیتار  نییتع یعنی ،ثیاحاد «گذاریتاریخ» یهاروش
؟لص؟ و جعل امبر یمنسوب به پ اتیهمه روا ا، یبودن اغلب یساختگ فرضشیها که با پروش
 شنهادیپ امبر یاز زمان پ پسقرن  کیحداقل  یو مذهب یاسیس اناتیسط افراد و جرها توآن
ارائه  آن جیاجرا و نتا اتیای از روااو در دسته یفکر روانیپ ایمعموًال توسط آن مستشرق  ؛شدمی
 .ردیقرار گ گرانیو صحت آن روش در منظر د یتا کارآمد دیگردمی
و  تیمربوط به مهدو ثیاحاد ،روایات گذاریتاریخهای توجه و آزمون روشهای از عرصه یکی

برای  ؛شوداشاره میبه آن که در ادامه  ییهایژگیو لیبوده است که به دل نگاه آخرالزمانی اسالم
و  یمهدو ثیاحاد یاند. با توجه به گستردگشدهمناسب قلمداد می ار یها بسروش ی،ابیارز 

مربوط به  ثیچه احاد ،اتیرواگونه این یبررس تلمهای مخدر اسالم، نمونه یآخرالزمان
و ...( و چه  انیآن زمان، ضدمنج یهاآن )عالئم ظهور، جنگ یاسالم و حواش یهای منجیژگیو
)ولی رنگ و بوی اخبار غیبی و  ستندین یاسالم یبا منج میکه ظاهرا  در ارتباط مستق یاتیروا

از  ییهابه نمونه یبوده است. در نوشتار جار در موضوع انینظر غربمورد  آخرالزمانی دارند(
 یهایژگیمربوط به نسب و و ثیکه احاد میپرداز یم یتوسط محققان غرب اتیگذاری رواتاریخ
ارائه  ییادعاها جیاند و بنابر نتاقرار داده شیرا در محک آزما ی؟جع؟امام مهد یتیشخص
 اند.کرده



ریخ
ل تا
حلی
ی و ت
ررس
ب


ربی
ن غ
حققا
ی م
 سو
ی از
هدو
ت م
روایا
ری 
گذا

 
 

 

27 

  پیشینه
های مهم در عرصه از جمله نوشته ؛(1385 ،ی)صادق های ظهور نشانه یخیتار  لیکتاب تحل

قتل  ،یانیسود، سف اتیرا اتی)با تمرکز بر روااست های ظهور مربوط به نشانه اتیروا یبررس
دد صدرسپاس قابل  یبا تالش سندهینو. (یخراسان امیاز مغرب و ق دیطلوع خورش ه،ینفس زک
 نیبر آمده است. ا یاسالم نیدو سده آغاز  یخیتار  یبا رخدادها اتیروا گونهنیا ارتباطسنجش 

گرچه در بررس  انیمشابه غرب یروش ،های معروف ظهور نشانه یبرخ یخیتار  قیو تطب یکتاب ا
 ؛ عالوه بر آنکرده هی( تکثیرجال حد ی)بررس یبر روش سنت تر شیب یی،روا یدر مدل بررسدارد؛ 
 ز ین یتیاهلل آنصرت یه است. آقانداشت یورود ی؟جع؟مربوط به نسب امام مهد اتیروابه که 

 گونهنیاز ا یدسته خاص یبه بررس ،(1399 ،یتی)آ سود اتیرا اتیروا یو بررس لیتحلدر کتاب 
گرچه  ؛پرداخته (از مشرق اهیهای سمربوط به ظهور پرچم ثیاحاد) اتیروا کتاب  نیاصبغه ا
 را در بر دارد. یخیتار  لیهای تحلجنبهتر  ( است و کمیسنت ی)با الگو ییوار قیدق یبررس تر شیب

مقاله دارد؛ تطابق و قرابت تا حدودی  یکه موضوعش با نوشتار جار یتنها اثر ،طور خاص به
، اثر احمد مرادخانی و دیگران «در مصادر عامه انیاخبار موضوعه متمهد یو مباد یگذارخیتار »

 کردیبا رو گانهاخبار پانزدهاست که درصدد بوده  ،سندگانینو گذاریمقاله بنابر هدف نیااست. 
و نقد  یو عالوه بر بررسکند را از مراجت کهن عامه استخراج  ؟جع؟موعود یتشخص مهد

با ظهور را  اتیروا نیا یهمسان ،1های معتبر گذاری براساس گزارهبا استفاده از روش تاریخ ،یسند
رغم به. کنداثبات  شانیا یحام یاسیس ناتایجر ز یصدر اسالم و ن خیدر تار  انیمتمهد یبرخ

که مثال در بررس ؛است وبیمع ز یو ساختار آن ن مینوشتار ضع یهدف مهم مقاله، محتوا  یچرا
 یتنها به تعداد معدود ؟لص؟امبر یبا پایشان و نام پدر مهدی؟ع؟ مربوط به شباهت نام  اتیروا
 یهمان روش سنت ی،سند یکه در بررس عالوه بر آن است؛ در منابت عامه اشاره شده اتیروا

کامل  آن ،ثیحدرجال  سنجش های از گزاره ز ین یجامع لیشده و تحلپیگیری هم به صورت نا
 صورت نگرفته است. یخیتار 

__________________________________   

 دقیقَا چیست.« های معتبر گزاره». مشخص نیست منظور نویسندگان از 1
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 گرایانهگذاری احادیث آخرالزمانی و منجیمستشرقان و تاریخ
و  انهیشگویپ اتیروا ؛ثیاحاد گذاریتاریخ نهیفعال در زم یمحققان غربمنظر از  یبه طور کل
هستند مناسبی  ار یبسهای نهیگز ؛دهند می خبر  ندهیدر آ یوقوع رخداد از  یکه به نوع یآخرالزمان

به کار  گذاریتاریخ یهاسنجش روشمناسب برای  یتوانند به عنوان نمونه مطالعات می که
در  یسپس به مرجعساخته و مشخص  یدر زمان یاتیروا نیچن کهنیفرض ا بازیرا گرفته شوند؛ 

را )البته در قالب  یخیتار  یهاتیاز واقع یبرخ ،، جعل کنندهاندگذشته بازگردانده شده
جا که فرد جاعل عمدتا  به  بدهد. از آن یترشیاعتبار ب اتیبه رواکند تا مطرح می( ها ییشگویپ
 تیش با وقاتنها در بخش اولروایات،  نیا ؛بود واهدقادر نخ ندهیآ تیوقا حیصح ینیبشیپ
بازگرداند  یاواقعه نیبه زمان آخر تقریبا  را  اتیروا نیقدمت ا توان ید. لذا منمطابقت دار یخیتار 
گورکه  ،حال نیبا ا. (Görke, 2003: p.180) با مطلب مورداشاره در روایت منطبق استکه 

 تر شیبزیرا  ؛ندارد ییکارآ شهیهم یاسالم یآخرالزمان متونروش در مورد  نیمعترف است ا
لذا  اند.جیتر را کم یطوالن یآخرالزمان ثیکوتاه و احاد ما هستند،که امروزه در دست  یاتیروا
 .(Ibid, p.181)توان استخراج کرد می هااز آن یتر کم یخیتار های گزاره

« اعم و اخص من وجه»گرایانه، دارای رابطه دانیم، روایات آخرالزمانی و منجیکه میچنان
های مجزایی دارد. )مثال هستند؛ یعنی باوجود مشترک بودن در بسیاری موارد، هریک نمونه
گوید، یا بالعکس( در عین موضوع حدیثی، رخدادهای آخرالزمان است؛ ولی از منجی سخن نمی

گیرند و از دیرباز روایات گونه روایات، در یک قالب مورد بررسی قرار میحال، معموًال این
های مربوط به اشراط الساعه در کنار هم ذکر های مالحم و فتن یا بابی در کتابچنیناین
کردن خاصی صورت اند. معمول محققان غربی نیز در بررسی اینشدهمی گونه احادیث، جدا
 اند.نداده

کم»مقاله نمونه توجه محققان غربی به این دسته از روایات،   اتیدر روا تیآخرالزمان و حق حا
 ,Rubin)پژوه اسرائیلی است ، اسالمنی( روبیوری) ینوشته اور ،«ظهور دوازده رهبر : یاسالم

1995: pp.11-42) .یدانست که براساس الگوها یاتوان به طور کامل نوشتهیمقاله را نم نیا 
ها را آن اتیاز روا یو بنا دارد با سنجش گروهاست نگاشته شده  اتیروا یگذارخیمرسوم تار 
 یهاکشم نسخه»اش را مقالهاز نگارش هدف  سندهینو ،بیبه هر ترت یول ؛کند یسنجقدمت
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 یمعرف« بعد یهاها در طول سالآن راتییتغ یبررسگانه در اسالم و رهبران دوازده تیروا هیاول
کم، خلگونهبیان با  نیکند. روبمی  انی...( در م و شاه فه،یهای مختلم ارجاع به دوازده رهبر )حا
را با  اتیآن روا یپردازد و گاهها میآن یسند و محتوا قینه چندان دق یبه بررس ی،اسالم اتیروا
 نیدر دستور کار روب یتاحدودنیز  اتیروا یمتن راتییتغ یسنجد. بررسمی ز ین یخیتار  تیوقا
 کیاز  یبعدها به واسطه افراد «شیهم من قرکلّ »محتمال عبارت  که مثال او معتقد است ؛بوده
ک اتیدسته روا نیبه ا ی؟ع؟علامام طرفدار  لهیقب  نیروب ،شده است. در مجموع دیوارد و بر آن تا
گرچه نسخهکه باور است  نیبر ا ( ی)و سده اول هجر هیامیبه دوران بن تیروا نیا هیهای اولا
 تیروا یهای اصلعباس )و گذر از سده اول و کثرت تعداد خلفا( نسخهبا ظهور بنی ؛رسدیم

گرچه عدد  راتییاز تغ یکیمطابقت داشته باشند.  دیجداوضاع ح شدند تا با اصال مهم آن بود که ا
 دیگرد لیتبد ر یو متغ یشیمایپ یبه چارچوب عدد؛ حفظ شد نشینماد تیاهم لیبه دلدوازده 
 یو مذهب یاسیبنابر تعصب س ؛ واز اشخاص منطبق ر ییقابل تغ ستیتواند به هر لکه می
 معنا شود. سندگانشینو

 نییبه تع یشان آنتون ،است که در آن یگرینوشتار د ،«طالقانهای  نهیو گنج تیمهدو»مقاله 
 نیا .(Anthony, 2012 : pp.459-483) پرداخته است یعیش یآخرالزمان تیروا کی خیتار 
های و بعدها در کتاب یبیمدان خصحبن  نیحس، اثر یالکبر ةیکه ابتدا در کتاب هدا تیروا

معروف  مفصل و نسبتا   یثیآمده، حد دیگر، همچون بحار االنوار و مختصر بصائر الدرجات
در مورد ظهور امام  یمطالب ؟ع؟از قول امام صادق ،که در آن 1منتسب به مفضل بن عمر است

ا عنوان بایشان )از طالقان به لشکر  یگروه وستنیبه پ ،و در ضمن آن دهیذکر گرد ؟جع؟مهدی
و اذعان به وجود  تیسند روا یابتدا با بررس سندهیاشاره شده است. نو (طالقانهای نهیگنج
در دوره  یعلو یهاامیمربوط به ق یخیحوادث تار بیان با  _ آن ر با سابقه غلو و انحراف د یافراد

انعکاس  یو طبرستان برا لمیکه مردمان دای وهی( و شق193-170) دیخالفت هارون الرش
ح زمان _دندیبرگز هاامیق نیا یدادهایرو  ییحی) یدیز  ِی حسن امامِ  امیرا مصادف با ق تیروا یطر

__________________________________   

ی متن مورد استناد آنتونی در مقاله است، 1 یت می. بخشی که حاو -۴03ص :۱۴۱۹ ،یبیخصباشد )در این منابع قابل رؤ
 .(۴5۴-۴5۱ص :۱۴۲۱، یحل و  ۱6-۱5ص ،53ج :۱۴03 ،ی؛ مجلس ۴0۴
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گرچه آنتون می نیتخم ،یهجر 176بن عبداهلل بن حسن( در سال  اش تا در مقاله یزند. ا
بهره  انیغرب یگذارخیمرسوم تار  یاز الگوها است؛توجه داشته  تیروا نیبه مصادر ا یحدود

)همچون محل  یدیز  امامِ  امیق یژگیبا و تینبرده و تنها بنابر مشابهت مطالب مذکور در روا
 یریاساط نهیزمبا پس سندهینو یالبته بنا به ادعا _...( پیروان او و  و رهبر قیامطالقان، رفتار 

 داند. می را ساخته آن دوران ثیحد نیا _است  شده نیعج میقد رانیموجود در طبرستان و ا

 یگذارخیو تار  یشناسفرجام» با عناوین کوک کلیمای هاهمچون مقاله ی،گریمقاالت د
 «یاسالم هیاول یآخرالزمان خچهیای از تار نمونه»و  1(Cook, 1992: pp.23-48) «اتیروا
(Cook, 1993: pp.25-29) ر )عمدتا  د یآخرالزمان اتیروا یگذاری تعداددر مورد تاریخ؛ نیز 

 ،تیمقاالت با بحث مهدو یعدم ارتباط محتوا لیبه دل یول ؛کتاب الفتن ابن حماد( است
 .میپرداز یها نمبدان
گذاری روایات مربوط به شخص امام جا که موضوع اصلی مقاله جاری، بررسی تاریخاز آن

پردازیم که با مهدی؟جع؟ و نسب ایشان است؛ به طور خاص به چند فرد و کار شاخص می
اند. همچنین هر مقاله در سنجی مستقیم این باور پرداختههای مختلم به قدمتزارها و روشاب

 شود.انتها، مختصرا  بررسی و نقد می

 مادلونگ و سیر تاریخی تحول باور مهدویت در تاریخ آغازین اسالم
-Madelung, 1985:pp.1230) المعارف اسالم ةریدر دا «یالمهد»مادلونگ در مدخل 

اسالم  نیآغاز  خیدر طول تار  یبه کاربرد واژه مهد یمفصل و جزئ و نسبتا   یخیتار  ینگاه ؛(1238
اطالق  شانی( بدی)همچون قحطان موازی نیعناو ایعنوان  نیکه ا ییهانهیگز انیدارد و در م

همسو  هاقیتطب نیرا که با ا یاتی( روار یزب ناب و ز یهمچون عمر بن عبدالعز یشده )افرادمی
بیان در آن  تیروا نشیکه نحوه گز یخاص ار یالگو و مع ؛ با این حال،کندمنعکس می اند،بوده

. البته ستیدر کار مادلونگ واضح و مشخص ن یی،محتوا ای یکامل سند یبررس ز یشده باشد و ن

__________________________________   

ترجمه و در کتاب  این یمیکر  یفرهنگ مهروش و مرتض، توسط آقایان «آخرالزمان اتیروا یگذار خیتار ». این مقاله با عنوان 1
 .(3۹۱-355ص :۱3۹0)کوک، چاپ شده است « تطور  ر یها و س: خاستگاهیاسالم ثیحد»
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 یثیاحاد»است  یمثال مدع ؛کنداظهارنظر میقاطعانه موارد  یدر برخ شناس برجستهاین شیعه
از محمد  تیمختار و در حما امیبدون شک در زمان ق ،دندانیم یکی امبر یپهمنام را  یکه مهد
دیدگاه که مطابق را هدله عاصم بن بَ  نیهمچن .(Ibid, p.1232)« اندساخته شده هیبن حنف
از  ت؛اس یاز خاندان علو یدر طرفدار اتیروا گونهنیهمچون گورکه مسئول انتشار اافراد،  یبرخ

معروف بوده است.  ی؟ع؟علامام از  یبه طرفداروی داند که متأثر می «شیزّر بن ُحب»، استادش
عامر بن واثله )م  لیابوالطف ایق( و 153)م  یکوف فهیهمچون فطر بن خل یبه نقش افراد یو
 ثیاحاد نیدر نشر ا ؛شهره بودی؟ع؟ علامام از  تیکه به حما ؟لص؟امبر یپ یصحاب ،ق(100

 اذعان دارد.
که پردازد و معتقد است یم نیز  عباسیدوره بن یدر ابتدا یخواهیمنج یریگبه اوج مادلونگ
از او  دنینام یو مهد هینفس زک ،محمد بن عبداهلل امیبا ق نهیزم نیعباس در ابنی یدر ادعاها
دیدگاه  نیبازگشت ابرای  یمنصور عباس ام،یبا سرکوب آن ق .شد جادیا ، چالشیهوادارانشسوی 
به فرزندش بود.  یها، اطالق لقب مهدآن نیترداد که مهماقداماتی صورت  یخاندان عباسبه 
صورت داد تا  ر یچشمگ یایهدا تیهمچون توز هایی فعالیتبا شروع حکومتش  ز ین یعباس یمهد

اقدامات  نیمادلونگ، ا یمردم را به سمت خود سوق دهد. بنا به ادعا انهیگرایانتظارات مهد
 ؛منعکس شده است ند؛زمان ساخته و پخش شد نیکه در ا یمربوط به مهد ثیدر احاد
را ساخته ابن ها از خراسان )که مادلونگ آن اهیس یهاهمچون اشاره به ظهور پرچم یثیاحاد
ک تیایروا ایآمده  ینام سفاح، منصور و مهدها در آنکه  یثیاحاد ایداند( می ادیز  یاب  نیاز ا یحا
 (.است نسبت داده شده دیول بنن عباس است )که به محمد از نوادگا یمهد که
 هیمحدثان عل جیبرگشت و مشرب را انیسرعت جر مادلونگ معتقد است به ،حال نیع در 
 کهنکته را  نیمشعر به ا اتیروا ی. وافتی ر ییتغ یعلو یدهایعباس و به نفت امیبن یادعاها
 نیشده در ا پخش؛ است ؟اهع؟حضرت فاطمه شانیو دختر ا ؟لص؟امبر یاز نوادگان پ یمهد

بوده  هیطرفدار جنبش نفس زک ای یعیش یفرد غالبا   ،اهآن انیراو انیداند که در مدوران می
گرچه معموًال گروه اخ  ثیاحاد نیرا به ا« و پدر او همنام پدر من است»عبارت  ر یاست؛ ا

در  ای( عهیعبداهلل بن لهاز سوی )کند که در مصر ذکر مینیز  یثیافزودند. مادلونگ احادیم
 قیاز طر ،مناطق نیها در ااز آن یبرخ ی( منتشر شده و حتمیمریابوبکر بن اباز سوی ) هیسور 
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 یهستند. و یاستنادها ساختگ نیمنتسب شده که به باور مادلونگ قطعا  ا؟ع؟ جابر به امام باقر 
و  اتیبا توجه به کثرت روا یول ؛کنداشاره می ز یهستند ن تیکه منکر مهدو اتیروا یبه نقل برخ
فراوان  یابه اندازه» اتیروا نیا ؛است عتقداهل سنت م یثیحد یها در جوامت اصلوجود آن
 ,Ibid) «کنندیم تیکفا ،یبه مهد یاعتقاد عموم یمحکم برا ییارائه مبنا یکه برا هستند

p.1234). 
 ؛اتفاق افتاده یثیحد هیکه در جوامت ثانو یمهدو ثیاحاد یمادلونگ در روند توسعه بعد

متواتر شناخته  یو به نوع)کردند  دایپ یکثرت کّم  ثیاحاد نیا که نیعالوه بر ا ؛معتقد است
نسبت داده  حیمس یسیتر، به عمقدم ثیاعمال در آخرالزمان که مطابق احاد یبرخ (شدند
 یبعد و همزمان با ظهور برخ یها. در سالدیمنتسب گرد «یمهد»دوره به  نیشد، در امی
 شر منت نیز اشخاص  نیمتناسب با ا یاتیروا ،ق(524همچون ابن تومرت )م  ،تیمهدو انیمدع
 .از مغرب( ی)مثال ظهور مهد دیگرد

 یباور را عنصر نیداند و ایم دتر یشد ار یبس، عهیشرا از منظر  تیاعتقاد به مهدو مادلونگ
و رجعت باشکوه  بتیهمچون غ یکند که با عناصریم یمعرف یافراط عهیدر اعتقادات ش یمرکز
به کار رفته و  تر شیب« مهدی»از واژه  «قائم»لفظ های شیعی، در نسخهدارد.  وندیپ ندهیاو در آ

و  شدیاستفاده م هیامیدوران بن انیاز پا شیپ عموما   ،لغت نیباور است که از ا نیا بر مادلونگ 
گ عهیش ثیاحاد انیدر م ، رفتمیبه کار  هیسانیکه در زمان ک بتیآموزه غ نی. همچندیگرد ر یفرا

 اتیو در روا افتی یترشیرواج ب انیعیش انیم هیو توسط واقف انیعیدر دوره پس از امام هفتم ش
 تیاز آموزه مهدو یبانیپشت یبرا ثیاحاد گونهنیا ،ازدهمیکه پس از مرگ امام  تا آن مطرح شد،

تر و بلندتر را کوتاه بتیاصطالح غ یحت ی. )وگرفتندقرار  یبرداردر مورد امام دوازدهم مورد بهره
 ماما بتیغبعدها در مورد شمارد که می ؟ع؟شدن امام کاظم یدوران زندان اناتیبرگرفته از جر
 .(Ibid, p.1236-1237) استفاده شد( اکبرغیبت و  اصغر، دو اصطالح غیبت دوازدهم
گفته که توسط مادلونگ و در کلیت بحث مهدویت نوشته شده و تقریبا  ه بر مدخل پیشعالو

در همه کارهای مستشرقان بعدی در این موضوع مورد توجه و استناد بوده است؛ چند کار دیگر 
ترین موارد مطرح شده در این تر نگاشته شده است. از مهمدر میان غربیان در موضوعات جزئی

ر مورد نام و نسب امام مهدی؟جع؟ است که به طور مختصر مادلونگ بدان روایات، بحث د
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گذاری روایات، این دسته های تاریخاشاره کرده بود؛ ولی گورکه و ایالد به صورت ویژه و با روش
 اند.احادیث را مورد بررسی قرار داده

 ؟جع؟گذاری ترکیبی احادیث بر روایات نسب امام مهدیگورکه و آزمون تاریخ
 ،یشناسفرجام»شود. وی مقاله گذاری احادیث قلمداد میگورکه محققی فعال در زمینه تاریخ

 ,Görke) میالدی نگاشته است 2003را در سال « شناسانهروش یاو حلقه مشترک؛ مطالعه خیتار 

2003:pp.179-208) ایآ کهنیدر ا یمحققان غرب دگاهیبا ذکر تفاوت د، مقاله نیا یابتدا در . او 
ها ممکن آن شیدایزمان و مکان پ صیتشخ برای یبه عنوان ابزار اتیاستفاده از اسناد روا

سند و  قیدق یتوان با بررسشمارد که معتقدند میهمگام می یخودش را با کسان ؛ر یخ ای ،است
داد و به  صیها در اسناد را تشخو جعل یموردنظر، دستکار اتیهای مختلم متون روانسخه
 کرد. یگذارخیرا تار ها آن ینوع

، ندهست مهم ار یبس اتیگذاری روارا که به باور او در روند تاریخ یمالحظات ،ادامه در گورکه 
 یهابا گذشت زمان است که علت اتیو تحول روا ر ییتغ ،از آن موارد یکیکند. گوشزد می
است همراه بوده  یدر صدر اسالم معموًال با سنت شفاه ثیمثال سامانه انتقال احاد ؛دارد یمختلف
گون عمد لیبه دال یعیبه طور طب یهنقل شفا نیو ا که  یحذف قسمت ای)مثال نقل به معنا  یگونا
را  تی( روای)مثال فراموش یسهو اینقل کند( و است آن را خواسته نمی ایدانسته مهم نمی یراو
کند. مورد دشوار می ار یآن را بس هیشناخت نسخه اول یکه گاه طوری؛ بهکرده استدچار  ر ییتغبه 
ها و از انواع نسخهفراوانی به تعداد  ،یاسناد لیتحل روشاستفاده از  یآن است که برا گر ید

که ا ؛میدار  از یمنابت متعدد ن ز یو ن تیروا کیهای نقل تنوع و تکثر، شناخت شبکه اسناد را  نیچرا
و  یمالحظات شخص ای یاسیهای سزهیانگها، با مقایسه نسخهکه عالوه بر آن کند؛میممکن 
 .کردکشم  یتوان تاحدودرا می یامنطقه
با توجه - یاسناد لیاست که استفاده از حلقه مشترک در تحلآن مالحظه مهم گورکه  نیسوم
در  -شوندمالحظه می اتیروا گونهنیکه در مورد نقل حلقه مشترک در ا یهای مختلفدگاهیبه د
مختلم مطابقت  یهااسناد و متن انیکارآمد است که م ثیگذاری احادتاریخ ر یدر مس یصورت
 :گر یان دیبه ب .برقرار باشد یخوب
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هرچه تناظر و مطابقت متن و اسناد  مییممکن است بگو یقاعده کل کیعنوان  به»
است.  تر  شیب ،باشد ثیسازنده حد ایحلقه مشترک، گردآورنده  که نیباشد، احتمال ا تر کنواختی

و  یگذارخیتار  یاز حلقه مشترک برا توان یم یمتن -ی مطابقت اسناد یدارا اتیتنها در روا
 یهانسخه نی{ بیبخواهانه }و انحصار. هرچه اسناد و متن دلکرد ادهاستف ثیاحاد یسنجقدمت

کرده  یا دستکارمورد بحث ر تینفر روا نیاحتمال دارد که چند تر  شیشده باشد، ب تیمختلم توز 
 .(Ibid, pp.195-196) «ندارد یسود ثیحد یگذارقدمت یباشند و حلقه مشترک عمال برا

گر بخواهپیش گفته، توجه به مالحظات  با روش  صحِت یافته میگورکه معتقد است ا
 ؛میکن شیآزما اتیروا یبر متن بر رو یمبتن یگذارخیبر اسناد را با روش تار  یمبتن یسنجقدمت
 .3 ؛در منابت مختلم آمده باشد .2 ؛شده باشد رفتهیبه طور گسترده پذ .1که  میدار  از ین یثیبه حد

 .4 ؛شود یدهزمان شیکه بتوان براساس محتواطوری ؛ بهباشد حیصرواضح و  یبه اندازه کاف
 یهاروش بارا که بتوان قدمت آن طوری؛ بهدیبتوان د تیروا یهاخاص در اسناد نقل ییالگو

 .(Ibid, pp.195-196) دیسنج ،یسند یگذارخیمرسوم تار 
ک یاتیروا ،به عنوان نمونه ،بخش دوم، گورکه در   امبر یبا پ ی؟ع؟از مشابهت امام مهد یحا
کرم که از  چرا ؛ندیگزی( بر ماست امدهین اتیروا یدر برخ ر یدر نام و نام پدر )که مورد اخ ؟لص؟ا

مختلم  یهابا روشن را آ یگذارخیرا داراست و لذا تار مذکور عناصر  تیروا نیا ،اودیدگاه 
گرچه اشی. پدیسنجتوان یم منتسب  ؟لص؟اسالم امبر یبه پ اتیروا نیفرض گورکه آن است که ا

احتمال  نیممکن است ا افته،یتوسعه  یبعد یهاتنها در دوره یمهد دهیجا که ا از آن»؛ هستند
لذا  .(Ibid, p.200) «میسخن گفته باشد، رد کن یمحمد در مورد نام مهد [حضرت]را که خود 

محمد بن عبداهلل  ایکه نام محمد  میصدر اسالم بگرد خیدر تار  یبه دنبال اشخاص ستیبایم
دو نفر را که  ی. وباشندطرفدارانشان ساخته و پخش شده  ای شانیتوسط ا ،ثیاند و احادداشته

اسالم  نیآغاز  خیدر تار  ،اندشدهملقب  ز ین «یالمهد»اند و به لقب نام محمد بن عبداهلل داشته
فرزند عبداهلل منصور  یق( و محمد المهد145-93ه )یبرد: محمد بن عبداهلل نفس زکنام می
 ق(.169-127) یعباس

متقدم بودن نفس  .1 :داندمی اتیروا نیرا هدف ا )نفس زکیه( فرد اول ،لیبه چند دل گورکه
به  هیلقب توسط پدر نفس زک نیانتساب ا .2 ؛به او انیعباس و توجه علویبن هیاو عل امیو ق هیزک
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 یمهد داز تول شیها پسال بدین امر، ق(119)م  دیبن سع ةریهمچون مغ یاو و اعتقاد افراد
مصادف  هینفس زک امیکه با زمان ق هجری145به فرد دوم در سال  یانتساب مهد .3 ی؛عباس

های نسخه یاشاره برخ .4 ؛هینفس زک یعلت تقابل با ادعا انتساب به نیاست و معقول بودن ا
 واقعا   یعباس یبه خالف مهد هیاست )نفس زک ؟لص؟امبر یپ تیاز اهل ب یمهد که نیبه ا تیروا

 .(Ibid, pp.200-201) بود( امبر یپ مینواده مستق
محمد  یاز ادعاها تیحما یبرا تیروا نیشود امی یگورکه مدع پیش گفته،توجه به نکات  با

 ،گر ید یاو برگردد. از سو یبه زمانه زندگ دیلذا با است.بن عبداهلل بن حسن جعل و پخش شده 
صورت گرفته باشد. با  دیبن سع ةریسال مرگ مغ یعنی هجری،119از سال  شیادعا پ نیا دیبا

بر  هجری110را به حدود سال  تیگورکه زمان ساخته شدن روا ،مذکور توجه به محاسبه 
(، بصره هینفس زک امی)محل ق نهیمد یاز شهرها یکیرا  ثیحد شیدایگرداند و محل پمی

و محل  یعیش دیبا تعصب شد یکوفه )شهر یادر همان زمان(  میبرادر او ابراه امی)محل ق
 داند.( میرهیاستقرار مغ
 یرونیب یخیتار  تیو وقا تیروا یکه بر اساس محتوا ،توسط گورکهگفته پیشاز محاسبه  پس

بر اسناد  یرا با روش مبتن ثیدسته احاد نیا دیآاو درصدد بر می است، صورت گرفته
ک اتیتعداد روا ی. وردیای صورت گسهیدو روش مقا نیکند تا ب یسنجقدمت از مشابهت  یحا
مورد  سی( را یاسم اب هیو اسم اب یو نام پدر )اسمه اسم مدر نا ؟لص؟امبر یو پ ی؟جع؟امام مهد
گر روا داندیمنبت مختلم م بیستو در  ک اتیکه ا ( را که یصرف )اسمه اسم یاز همنام یحا
منبت  28که حداقل در  میشومواجه می تیرواهشتاد با حدود  ؛میاضافه کن ،مورد هستندپنجاه 
 .(Ibid, pp.201-202)اند آمد

 کند:می میرا ترس ر یز  یشبکه اسناد این احادیث، اسناد مختلم لیبا تحل گورکه
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 تیدر نها ،وجود دارد اتیکه در متن روا یراتییتغ ز یو نمذکور  یشبکه اسناد لیبنابر تحل گورکه
فراوان، به احتمال  «یاسمه اسم» تیساخت و انتشار اصل روا یشود مسئول اصلمعتقد می
سند ه )دو راوی پرتکرار در میان النجود )عاصم بن بهدله( است که فطر و زائد یعاصم بن اب
 جینتا سهیگورکه با مقا نیاند. همچنادهنشر د «هیاسم اب»را با افزونه آشکارا آن احادیث(

 گر یکدیو کامال با یکدیگر  دیدو را مؤ آن ،یسند لیتحل جیبا نتا یمتن لیبراساس تحل یگذارخیتار 
بلوغ  یها)سال هجری145تا  110 یهااول، فاصله سالدیدگاه که مطابق  چرا ؛داندهماهنگ می

دوم دیدگاه و مطابق  شدهمحاسبه  تی( به عنوان زمان ساخت و نشر رواهیتا مرگ نفس زک
از  یکیو فطر  تیمسئول روا ؛استهجری 127سال متوفای ( احتماًال عاصم که یسند لی)تحل

 هیمحمد بن عبداهلل نفس زک امیدر زمانه ق تیروا فراوان،آن بوده است. به احتمال  یناشران اصل
فه و یهمچون زائده، فطر بن خل یافراد از سویکار  نیمشهور شده و ا ار یبس هجری145سال  در 
 ر یکه دو فرد اخآنتوجه هستند، صورت گرفته است. جالب  یکوف یکه همگ یبن موس داهللیعب

 اند.داشته شیگرا انیعیبه سمت ش

 اسالمآمیکام ایالد و انطباق تاریخی احادیث مهدوی با رویدادهای صدر 
انتساب  یحاو ثیکه به طور خاص در مورد احاد یمهدو اتیروا یگذارخینمونه دوم از تار 
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کشمکش بر سر » مقاله است؛ ؟لص؟ صورت گرفتهامبر ی به خاندان پ؟جع؟یحضرت مهد
 باشد کهمی ؛«منعکس شده استهمچنین  «یالمهد» ثیچه در حد بنابر آن ؛قدرت تیمشروع
 ,Elad)میالدی آن را منتشر کرده است  2010در سال  یلیپژوه اسرائمحقق و اسالم ،الدیا کامیآم

2010:pp.39-96)تر به این تر و با بررسی روایات بیشتر و گسترده. این مقاله به صورت ویژه
 موضوع پرداخته است.

 ،ر یاخ یشناسهای باستانافتهیکه آغاز کرده است نکته  نیاش را با ذکر امقاله الدیا
 فهیخل نیها سفاح، اول که در آناند کردهکشم  یسده دوم هجر یهایی را متعلق به ابتدابهیکت

از  یتعدادهای دیدگاهسپس به  یشده است. و یمعرف «یالمهد» ییحایبه عنوان مس ی،عباس
افراد مختلم در صدر اسالم و مفهوم آن  یبرا «یمهد»در مورد کاربرد لفظ  یمحققان غرب
ای در در کوفه توسعه ژهیو به ،نیآغاز  انیعیش انیدر مشده است که  یمدع ،آن یو طپرداخته 
 ،زمان نی. در همیافته استاختصاص  «تیاهل الب»عنوان به  نیو اگرفته صورت  یمفهوم مهد

بعد توسط  یچند ز ین دیمحتمال ز  وبود  هیمحمد حنف ،لقب بدو تعلق گرفت نیکه ا یفرد نیاول
از  ز ین داشتند، یعیش یبستر یعباس که در باور برخبنی ،شد. در ادامه دهیمنا یمهد روانشیپ
 اشاره شد. الدیمورد استناد ا هیبهره بردند که نمونه آن در کتب ییحایعنوان مس نیا

ساخته شده و منسوب به  اتیروا که نیرود و با اذعان به امی ثیبه سراغ احاد ،پس از آن یو
 یاسیس اناتیبه جر یبخشتیمشروع یای براهیدستماهجری، ؟لص؟ در قرون اول و دوم امبر یپ

از  یاریتوسط بس «یمهد» ثیاستفاده از احاد یریگی، هدف نوشتارش را پاندبوده یو مذهب
مطلب که  نیبا اشاره دوباره به ا ی. وکندمی انیب یعباس ورهد لیاوا یمذهب-یاسیهای سگروه
 اتیداند که روایمحتمل م ار یبوده، بس هی، محمد بن حنفی؟ع؟از فرزندان عل یمهد نیاول
افزودن  یحت یبوده باشد )و انیدر زمانه مختار در جر «یاسمه اسم ءیواطی» ای «یاسمه اسم»

به  الدیا ،پس از آن .داند(را معقول می هیحنف محمدتوسط طرفداران  «یتیکن تهیکن»عبارت 
 ای ان،ینیو حس انیحسن انیاز جمله م؛ تیهاشم بر سر مشروعیو بن انیعلو یهاکشمکش

ی، اقتصاد ،یو مذهب یاسیرا عالوه بر مباحث سآن لیو دلکند میعباس اشاره یو بن شانیا
 داند.می ی؟ع؟و امام عل تیهای اهل بییکنترل دارا

هاشم متحد شدند نیهای بشاخه گر ید هیعل انینیو حس انیکند حسنادعا می الدیا ،ادامه در 
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 جا نی. در ادیگرد« من ولد فاطمه یمن عترت یالمهد»مشهور  ثیموجب گردش حد ،اتحاد نیو ا
فقط بعد از شروع  ثیحد نیا ،اولدیدگاه کند که بنابر یم انیرا ب دگاهیدو د یلیمحقق اسرائ
. افتیتوسعه  عهیبود، در محافل ش یکه حسن هیمحمد نفس زک امیو در زمانه ق انیخالفت عباس
گل، محققان گر ی، ددیدگاهدر مقابل آن  قبال  دهیا نیاند که ادهیعق نیبر ا ،از جمله مادلونگ و نا
به گردش در  هیدر سور  یحمص بیبن حب ةتوسط ضمر یدر کوفه منتشر شده و حت یدر دوره امو
 آمده است.

رأی همعباس قبل از آغاز دوره بنی ثیحد نیکه با مادلونگ در مورد انتشار ااین  نیدر ع الدیا
ها هم دارد که مادلونگ بدان یگریهای دها و نسخهنقل ،تیروا که نیاو و ا یدقتاز کم ؛است

 ،داند که به باور اومی یرا سند تیروا نینقل ا نیترکند و متداولانتقاد می است، توجه نکرده
ق( و حضور او در 181-87) یمر طوالنع لیآشکار آن است و به دل حلقه مشترِک  ،حیالملابو
 ز یدو نقل را ن یو ،حالنیناممکن است. با ا ثیحد حیصر یگذارای گسترده، عمال زماندوره

ها قتاده حلقه مشترک  آن یمشعر باشند و ط تیروا یکند که ممکن است به منشأ بصرمطرح می
از زمانه  یانیبا ذکر جر نیهمچن یکند. وعباس را تأیید میت قبل از بنییاست و وجود روا

به  ی؟ع؟ را، انتساب مهداست بوده یاز حکومت عباس شیسال پده که  یبن عل دیشهادت ز 
 داند.یمحتمل م ،در آن زمان ؟اهع؟فاطمه
و  هیمحمد بن عبداهلل نفس زک یعنی ،در آن دوره تیمهدو یدر ادامه به دو نامزد اصل الدیا
حداقل در  «یمهد»به عنوان  یدهد انتساب اولمیاوان فرپردازد و احتمال می یعباس یمهد

 میداندر مورد فرد دوم می کهیدر حال ؛( صورت گرفته باشدق136-132زمان حکومت سفاح )
داده  یعباس یبه مهد ،به واسطه ضرب سکه هجری،145-143 یهاسالحداقل در  ،لقب نیا

 یهاپرچم یهاتیخود در روا هیتوج یبرا یحکومت عباس ،الدیکه به زعم اعالوه بر آن ؛شده
 عبارات را گنجانده است. نیا ز ین اهیس

های دهد و با نشانهقرار میو تحلیل  یدر مقاله خود مورد بررس الدیا کامیرا آم یاریبس ثیاحاد
 است؛ ساخته و منتشر شده یانیتوسط جر کیها هر آن که ثابت کند است بر آن یخیمختلم تار 
 نشیو آخر «هاء» نشیداند که اولرا متشکل از سه حرف می یم مادر مهدکه نا یثیمثال حد

من  یالمهد»عبارت  یکه حاو یثیاحاد ای ؛هیای است به هند مادر نفس زکاست و اشاره «دال»
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توسط  مشخصا  و سفاح، منصور و ...  ی:عباس یخلفا یاسام یحاو اهستند ی «یولد العباس عم
 یبررس ز یسند نلحاظ را از  ثیاحاد نیاز ا یبرخ الدیاند. اساخته و پرداخته شده یعباس انیجر
ها را  آن ؛اعمش ای یقرش دیهمچون محمد بن ول؛ راویانی انیدو تن از راو یکیکند و با ذکر می

 کند.می یجعل و نشر معرف نیعامل ا

 تحلیل و نقد
هایی نیست که در مقاالت مورد اشاره گزارههدف اصلی این نوشتار، بررسی نقادانه تمامی 

که اوًال، بسیاری از این ادعاها پیشمستشرقان، به آن تر به ها پرداخته شده است؛ چرا
، برخی از آن 1های مختلم پاسخ داده شده استصورت ها مجال وسیعی برای پاسخگویی و ثانیا 

ارج است. با این حال، مناسب طلبد که از حوصله و هدف این نوشتار خو طرح جامت بحث می
مقاالت )ای که در سه کار اخیر مورد اشاره است به طور خاص ابهامات، ایرادها و مشکالت عمده

 مادلونگ، گورکه و ایالد( وجود دارند، به صورت مختصر مورد توجه قرار گیرند.

 عمومی ایرادهای
ها و بنای فرضلحاظ کردن پیش توان ردیابی کرد،ترین ایرادی که در هر سه کار اخیر میمهم
گرچه وجود فرضیه و تالش برای تأیید یا رد آن، شکلهای تحلیلی بر آنگزاره دهنده هاست. ا

هایی از همان ابتدا مسّلم فرض شوند؛ در هاست؛ این امر، بدان معنا نیست که گزارهپژوهش
و فرضیات مخالفی هم وجود  ویژه وقتی گزارهاند. این مسئله بهکه در جایی اثبات نشدهحالی

فرض مهمی که نزد غالب محققان غربی فعال در موضوع داشته باشد، بسیار اهمیت دارد. پیش
هایشان در مورد روایات مهدوی به ویژه افرادی که در بخش اخیر، دیدگاه–احادیث اسالمی 

ور حتم از ایشان آن است که روایات منسوب به پیامبر اسالم؟لص؟ به ط -مورد بررسی قرار گرفت
چنین نظریات پیشینی گاه صراحتا  در است.  یبعد یهابرساخته افراد در نسلصادر نشده و 

کی از همنامی امام مهدی؟ع؟ با مطالب مستشرقان ذکر می شود؛ مثال مادلونگ آشکارا روایات حا
__________________________________   

یت در دایرة(۱3۹3)سعادت، . به عنوان مثال، آقای حمید سعادت در کتاب خود 1 های المعارف، ضمن بررسی مهدو
 نوشته شده توسط مادلونگ پرداخته است.« مهدی»غربی، به اشكاالت مدخل 
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در که یا گور .(Madelung, 1985: p.1232)شمارد پیامبر؟لص؟ را ساخته دوران مختار می
 یجعل یتیبه طور آشکار روا حدیث نیجا که ا از آن: »گویداش به تصریح میاز مقاله ییهاقسمت
 .(Görke, 2003: p.203) ...«است 

این، در حالی است که ادعای مذکور، به طور قطعی در جایی اثبات نشده و حدسی است. 
همه مورخان و محدثان مسلمان،  معارض است؛ یعنی عالوه بر باور تاریخی عالوه بر این، دارای

با نگاهی به  1کنند.تعداد قابل توجهی از محققان غربی به طور کلی این گزاره را قطعی تلقی نمی
جایگاه قیام مختار و جریان کیسانیه که گروه اقلیتی در کوفه را به طرفداری از خود جلب کرد، 

اند حدیثی بدان اهمیت را ساخته و در گروه بتونماید که این نکته چندان موجه نمی پذیرش این
امیه و آل زبیر( این حدیث را های میان مختار، بنیجریان تعارضات سنگین آن زمان )تقابل

تبلیغ کرده و در میان مسلمانان رواج دهد و بدان واسطه برای خود مشروعیتی کسب کند. جالب 
ر ایشان در مدینه، کوفه و در که با وجود حیات برخی از صحابه پیامبر؟لص؟ و حضوتوجه آن
، هید گزارش تاریخی از آن زمانه در دست نیست که 2های معارض با جریان مختار میان گروه

 را ساخته و پرداخته طرفداران مختار یا شیعیان بشمارد.فردی این روایت را انکار کند و آن
حال، نقد شود. با اینیایراد مذکور، به صورت مشخص در کار مادلونگ، گورکه و ایالد دیده م

__________________________________   

احادیث اسالمی، به تعدادی از تحقیقات پژوهشگران غربی  . هارولد موتسكی در انتهای مقدمه کتابش در مورد خاستگاه 1
های حدیثی اسالمی را به سده اول هجری )دوره حضور های ترکیبی، قدمت برخی روایات و کتابکند که با روشاشاره می

به داده حدیث به مثا». سید علی آقایی نیز در مقاله (Motzki, 2016: pp.li-lii)اند صحابه و تابعین( باز گردانده
یخی  ،یی)آقااست   ، عالوه بر ذکر تحقیقات تعدادی از محققان غربی که بر قدمت احادیث اسالمی صحه گذاشته«تار

؛ به طور خاص به چند محقق سرشناس اسالمی اشاره می کند که در زمینه ادعاها و تردیدهای مستشرقانی (۲۹ص :۱3۹۱
، شاخت و ینبل در زمینه احادیث اس یهر اند؛ از جمله نبیه المی، مقاالت و کارهای شاخصی صورت دادههمچون گلدز

.ک: همانعبود و فؤاد سزگین. برای اطالعات بیش دراسات في ». کتاب محمد مصطفی اعظمی، به نام (۲۱، صتر )ر
ینه یخ تدو  .(۱۴05 ،ی)اعظمدر این زمینه بسیار موردتوجه است « الحدیث النبوي و تار

یخی آمده است؛ مثال حضور ابن عباس و عبداهلل بن عمر در مدینه و ارتباطشان .  این حضور در گزارش2 های مختلف تار
(؛ 38۲-38۱ص ،6ج :۱۴۱۷ ،ی)بالذر ؛ ضمانت مختار توسط برخی صحابه (۱53ص ،۹ج :۱۴۲5)ابن حزم، با مختار 

ای همچون ابوالطفیل در میان یاران ر صحابه( و حضو۴55ص همان،)مدح او توسط برخی صحابه پس از کشته شدنش 
ي، مختار  یَنور کی از حضور تعداد قابل توجهی از صحابه در آن دوران است.(3۴۱ص ،۱ج :۱۹۹۲)ابن قتیبة الّدِّ  ؛ همه حا
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کمان آغازین عباسی تکیه کرده و آن مذکور بر گورکه که بیش تر بر تعارض جریان نفس زکیه با حا
داند؛ واردتر زمانه را منشأ تاریخی پیدایش و نشر روایات مربوط به نسب امام مهدی؟ع؟ می

موجود بهره  ثیاز احاد هینفس زک انیکه مثال جر نادیده بگیریمفرض مهم را شیپ نیچرا ااست. 
در زبان  یعباس یادعا در مورد مهد نیکه ا همچنان است. وفق داده انیبرده و خود را با آن جر

و پس از  تیکه ساخت روا چرا ؛تر استمعقوالنه ر یتصو نیارسد به نظر می است؛ آمده سندهینو
ها کشمکش ز یصحابه و تابعان در آن زمانه و ن یبرخ ضور بر شخص خاص با وجود ح قیتطب ،آن

به نظر  یعباس چندان عقالنیو ظهور بن هیامیدر زمانه افول بن یاسیس تیبر سر مشروع
خبری و مخالم  بیرق اناتیاز جر اتیروا گونهنیمطلب که از انکار ا نیرسد )با لحاظ اینم

 (.بوده است ی بر اشخاص زمانهمهد قیبتطدر مورد  تر  شیها بنمانده و بحث یچندان باق
شماری دومین ایراد عمومی که کم و بیش در هر سه کار اخیر قابل ردیابی است، یکسان

دهد که از همان آغاز شوند. تاریخ گواهی میراویانی است که در سلسله سند احادیث دیده می
های مثبت به ویژگیسو و توجه نقل حدیث در میان مسلمانان، دقت در ذکر سلسله راویان از یک

نژاد، یدی)جدو منفی برخی ناقالن حدیث از سوی دیگر، دغدغه بسیاری از محدثان بوده است 
چنین نیست که هر حدیثی که در جامعه رواج داشته یا حتی خود فرد و این (42-39ص: 1381

گردانش تعلیم می ؤید ادعای شده است. بهترین مداده، پذیرفته میاز استاد خود شنیده و به شا
های نخستین و نیز اقدام خاص برخی های مختلم رجالی از همان سدهمذکور، نگارش کتاب

های صحاح بوده که این، گویای نوعی رتبه در نگارش جوامت حدیثی و کتابمحدثان عالی
. متأسفانه اشکالی (181-179ص :1420 ن،ی)بهاءالدباشد گری روایات موجود و منقول میغربال
گذاری احادیث توسط مستشرقان به طور کلی و در سه مقاله اخیر به صورت مسیر تاریخکه در 

هاست که شود، همین تفاوت نگذاشتن میان راویان و برخورد یکسان با آنجزئی مشاهده می
که در مواردی برخی از سنجد. جالب توجه آنها را در یک سطح، اعتبار میطبیعتا  منقوالت آن
ها قبل علمای حدیث کنند که سالرا به عنوان یافته کار خود معرفی می هاییرهاین محققان گزا
ها را ذکر کرده بودند. به عنوان مثال، گورکه از فطر و زائده به عنوان برخی از افراد مسلمان آن

که از دیرزمان در میان برد؛ حال آنتأثیرگذار بر روایات حاوی نسب امام مهدی؟جع؟ نام می
کرده معرفی شده است لمان، زائده به عنوان کسی که به روایات، عباراتی اضافه میعلمای مس
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؛ یا بسیاری از علمای حدیث اهل سنت، به دلیل باورهای شیعی، (181ص: 1425)طوسی، 
 .(32-31ص: 1405 ،ی)ذهبگذارند روایات فطر را کنار می

توجهی ایشان وارد دانست، کم توان به عنوان نقد بر کار محققان مذکور که می  سومین نکته
گرچه مادلونگ به دلیل تخصص در شیعه بیش روایات وپژوهی، کمبه روایات شیعی است. ا
گذاری احادیث مربوط به شیعه را در موضوع، مورد توجه داشته است؛ گورکه و ایالد در روند تاریخ

اند. این داشتهنسب امام مهدی؟جع؟، به روایات موجود در آثار شیعی توجه چندانی ن
شود که مجامت حدیثی شیعی، حداقل صد سال بعد از توجهی معموًال به این صورت توجیه میکم

تری برخوردارند. این، در حالی است که اند و از اعتبار کممجامت مهم حدیثی سنی شکل گرفته
، بسیاری از اناوًال، این مجامت حدیثی به فاصله کمی از زمان حضور ائمه؟مهع؟ شکل گرفته د و ثانیا 

اند )از جمله ها و اصولی که اصحاب و یاران امامان؟مهع؟ نگاشتهروایات این مجامت از رساله
از  1ها قابل اثبات است.اند و لذا اتصال سندی آناصول اربعمأه(، احادیث را استنساخ و نقل کرده

تقدم شیعی نقل شده است، جمله مواردی که در مورد نسب امام مهدی؟جع؟ در میان آثار م
ه ی)ابن بابوصدوق  خینوشته پدر ش ،هریمن الح هو التبصره اإلمامتوان به روایاتی در کتب می
: 1397نعمانی، ) بهیالغو  (67ص: 1401، ی)خزاز قم األثر هیكفا ،(120-119ص: 1363، یالقم
که توسط گورکه هایی نمونهاست با و متفاوت  یعیسلسله سند ش ی( نام برد که دارا231و93ص
 .اندشده یبررس الدیو ا

 ایرادهای خاص
شوند عالوه بر ایراد مهم پیش گفته، در نوشته هریک از سه مستشرق اخیر، مواردی دیده می

ها و یریگجهیکه بر مادلونگ وارد است، نت ینقد نیترمهمکه قابل تأمل و نقد هستند. 
 مثال  ؛است یخیگزاره تار  یتعداد لیحاصل از کنار هم گذاشتن و تحل یقطع یاظهارنظرها

ک اتیاو روا ،میکه گفت چنان  ی؟لص؟ را به طور قطعامبر ی و پ؟جع؟یامام مهد یاز همنام یحا

__________________________________   

گرچه ایرادها و ابهام«االصول االربعمأه». کلبرگ در مقاله 1 ل وجود کند؛ به صورت اجماهایی در مورد این اصول ابراز می، ا
 .(Kohlberg, 1987: pp.128-166)پذیرد ها را میآن
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 ،اوًال  میدانیکه م  است که چنان یحال ر د ،نیا .الم( جهی)نت شماردیساخته زمانه مختار م
در نقل که م است مسلّ  ،ا  یثان ؛اندمورخان و ناقالن گزارش نشده توسط یخیتار  یرخدادها یتمام
 ،یالهیقب یهایریگجهت ،داستیهو انیکه از استنتاج متعدد غرب چنانی، خیتار  یهاگزارش
 اینشده  زارشگ ی به همین دلیلخیاتفاقات تار  یاریداشته و چه بسا بس ر یتأث یاسیو س یافرقه
در  یخیفراتر از صرف چند گزاره تار  یلیم است که تحلمسلّ  ،ثالثا   ؛اندگزارش شده یراتییبا تغ

 نیمذکور به کار رفته که ا جهیبه نت دنیرس یهمچون مادلونگ برا یاستنتاج مستشرقان
 قابل اشکال است. یعلملحاظ از  یدر موارد متعدد هالیتحل
به  «یمهد»اطالق عنوان  ی،خی)الم( مادلونگ از گزارش تار  یریگجهیدر نت ،عنوان مثال به

مذکور که وجود  ثیسند احاد یرا با بررس توسط طرفداران مختار بهره برده و آن هیمحمد حنف
است گرفته  جهیو نتکرده  بیکند، ترکیرا تأیید م انشانیراو انی؟ع؟ در میعلامام  انیعیش یبرخ

مذکور را جعل و منتشر  ثیخودشان، احاد امیبه ق یبخشتیمشروعبرای مختار  یعیطرفداران ش
غ از ااندکرده مختار  تیبا توجه به زمانه و شخص ،آن یو ط_ که بدان اشاره شد یعموم رادی. فار
دو  -ستیمعقول ن در آن دوره اصال  یثیحد نیو انتشار چن رشیاو، امکان جعل و پذ انیو حام

که خود مادلونگ  چنان ،ًال او :اشکال هستند یدارا ز ین کرده است اسیکه از آن ق ونگمقدمه مادل
(Madelung, 1985: p.1230-1231) گرانیو د (Goldziher, 1910: p.267 & Crone 

& Hinds, 1990: pp.35-38) که در ایندارد و  نیشیپ یاسابقه یاند، کاربرد لفظ مهدگفته
داشته است یا  انهیگرایو منج یدر آن دوره مفهوم آخرالزمان در میان مسلمانانهنوز آیا این لفظ 

گر چن خیر؛ تردید وجود دارد. فرد » یعموم مبه مفهو ،صورت گرفتهنیز  یاطالق نیلذا ا
 خود پیامبر؟لص؟ یا امام در مورد تر  شیاست که پ ییهاو همچون عنوان« شدهتیهدا
به کار رفته است و مفهوم  بعدتر در مورد عمر بن عبدالعزیز و دیگر خلفای اموی؟ع؟ و نیحس

 یتمام ایآ ،ا  یثان 1نبوده است. ،اهداف طرفداران مختار باشدبرای  صرفا   شاخص که ممتاز و

__________________________________   

کی از وعده آمدن مهدی را نپذیریم؛ و گرنه با فرض صدور چنین احادیثی 1 . این کالم بر آن مبناست که ما روایات نبوی حا
؟لص؟ و گردش آن در جامعه اسالمی، بسیار معقول است که استفاده افراد مختلف در دو سده آ غازین اسالم از از پیامبر

یان در آن زمان قلمداد کنیم.را در جهت مشروعیت « مهدی»عبارت   بخشی و جذب هوادار برای یک فرد یا جر
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ک اتیروا یسندها است؟ و  عهیش انیراو ی؟لص؟ داراامبر ی با پ؟جع؟یامام مهد یاز همنام یحا
 یحاو ثیمجموعه احاد ی؟ بررساندکوفه نشأت گرفته یعیش طیاز مح ثیاحاد گونهنیهمه ا ایآ

در  ،است. به عنوان مثال یمنفمذکور جواب سؤاالت که دهد ینشان م ؛«یاسمه اسم اب»عبارت 
بَ  لیسند به ابوالطف ،هانقل نیاز انواع ا یکی

ُ
َکْعِب( م ّیُ )أ سرشناس  یرسد که از جمله قرایبُن 

 1.(390-389ص ،1ج :1405 ،ی)ذهب نداشته است یربطهم کوفه  انیعیبوده و به ش نهیمد
در  ثیآن است که حدو این، گویای بن قره هستند  یةقره و فرزند او معاو ،در چند سند نیهمچن
 .(153ص ،5، جهمان) استبوده  انیبصره در جر طیمح

که بر  هیسانیک انیو جر هینقش طرفداران محمد بن حنفاش، به گورکه به طور خاص در مقاله
نکرده است. این، در حالی است که این دسته و  ؛ اشارهاندمذکور متقدم بوده گر یهر دو شخص د

ویژه بر فضای عراق جریان که همه مورخان به تأثیرات ایشان در نیمه دوم قرن اول اسالمی، به
های حدیثی( الزم است در بررسی تاریخی روایات، در نظر گرفته شوند. عنوان یکی از قطب)به

گرفت، آن است که به رغم اعتراف او به افزون  توان ایرادنکته دیگری که در نوشتار گورکه می
هستند؛ بازهم افزوده شدنش را در اضافات « اسم ابیه اسم ابی»بودن احادیثی که فاقد عبارت 

دهد و این احتمال را که اتفاقا  با توجه به رویدادهای تاریخی قوی است، بعدی احتمال نمی
راف خود گورکه، روایاتی که فاقد این عبارت کند. این، در حالی است که بنا به اعتدنبال نمی

گر روایات شیعی نیز اضافه شوند، شاید  هستند، تقریبا  دو برابر روایات حاوی آن هستند )که ا
 چندین برابر شوند(.

که از جمله  وارد استای به صورت خاص ی چندگانهنقدهاهای آمیکام ایالد نیز بر دیدگاه
 :باشدها موارد زیر میآن
افراد را  یبرخ ؛عهیبا عنوان ش ینیو حس یحسن ،یمختلم عباس اناتیخواندن جر کسانی .1
 اند.بوده یعباس انیمعنا که طرفدار جر نیبد ؛کندمی یمعرف عهیش
 یهااز برداشت یاریکه او بس یبه صورت ی؛بر الفاظ عرب سندهیتسلط نه چندان خوب نو .2
کتاب  نیاست که ا یدر حال ،نیدهد. امیاستناد  Lane’s Lexiconبه  ی،از الفاظ عربرا خود 

__________________________________   

 .(۴0۲-۴0۱همان، صاند ) نقل کرده تیاز او سه و مسلم هفت روا یبخار  ،یذهبدیدگاه مطابق .  1
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مرجت  یلغت عربهای کتاب یاریتوان از بسیملذا است و  اعتبار در زمینه لغتکماز منابت  مسلما  
 .رندیابتدا مورد توجه و ارجاع محقق قرار گ ستیبامی یلغو یهابرداشت ینام برد که برا

کار او  ر یتوان گفت روش و سقابل مشاهده است و می الدیدر کار اعجیبی  ینظمیبنوعی  .3
کرده و در  یسند یرا به طور کامل بررس یثیحد ی. گاهستیکامال مشخص ن ثیاحاد یدر بررس
از  ستیمشخص ن نیبدون ذکر سندشان گذشته است. همچن ثیاحاد یاریاز کنار بس ،مقابل
 دهیها را برگز از آن یبرخ یمتضاد و متعارض، چرا و با چه مالک بعضا   یخیتار  یاهانبوه گزاره انیم

 و ذکر کرده است.

 یریگجهینت
طور که همانم است و مسلّ  یامر ی،اسالم ثیاحادو  یخیتار  یرخدادهامتقابل و تأثر  ر یتأث
 یگذار، اثرکردرا انکار  یاسالم نیبر اتفاقات دو سده آغاز  اتیروا یبرخ یسازو موج ر یتوان تأثینم
 ث،یاحاد یبرخ یدر جعل و دستکار یخیتار  یدادهایرو ز یو ن یمذهب -یاسیمختلم س اناتیجر
 یگذارخیتار  یهابا روش یپژوه غرباز محققان اسالم یاست. تعداد یپوشقابل چشم ر یغ
و تحول  ر ییساختن، رواج و تغ خیدرصدد برآمدند تار  -ساله دارندصد حدودا   یکه قدمت- اتیروا

مادلونگ به صورت عام و  ،انیم نی. در اکنندرا کشم  یاسالم گراییمنجیمربوط به  ثیدر احاد
ک اتیرا در روا یمطالعه مورد نیا ،خاص یبه صورت الدیپس از او گورکه و ا سب ام و ناز ن یحا

در فاصله  اتیروا نیجعل و انتشار ا شان،یسخن ا ندیبرآ .اند صورت داده؟جع؟یامام مهد
همچون طرفداران  یمختلف اناتیاست که جر یعباس یمختار تا دوران مهد امیق انیم یزمان

امر اثرگذار  نیابر عباس  یبن انیهواداران جر ایو  هیمحمد نفس زک امیق ه،یمختار و محمد حنف
 اند.بوده

گرچه  ق،یتوث یصدر اسالم برا یدادهایرو یو بررس یپژوهثیحدجدید  یهاوهیاستفاده از ش ا
مستشرقان در از چند نوشتار  یبررس؛ است یو کاربرد دیمف یامر اتیو استفاده از روا حیتصح
دارای ایرادهای محققان  نیدهد کار ای نشان م؟جع؟یمربوط به نسب امام مهد اتیمورد روا
 امبر یبه پ اتیروا نیا یعدم انتساب قطع ،به عنوان مثال محتوایی است.و  یروش مختلم

است.  قاتیتحق نیا نیبعد، نقطه آغاز  یهاها و قرناسالم؟لص؟ و برساخته بودن آنها در دهه
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کامل صورت نگرفته و به  یموضوع استقصا نیا ثیاحاد ،قاتیتحق نیدر معمول ا نیهمچن
و عدم توجه به  یخیتار  یهاگزاره ینشیشده است. اخذ گز یتوجهیب عهیش اتیخصوص به روا

که امکان ساخت و انتشار  صدر اسالم معارض اناتی)همچون جر یخیتار  یهاتیواقع یبرخ
 یهااشکاالت مهم نوشته گر یداد( از دیکس نمدیبه هرا به صورت گسترده  تیمهدو ثیاحاد

 باشد.یمذکور م
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 الف( منابع فارسی و عربی:
ری بر رهیافت های محققان حدیث به مثابه داده » .(1391)اسفند  آقایی، سید علی   .1 یخی: مرو تار

بی به مسئله وثاقت احادیث اسالمی                    .29-19ص، 1۳۸-1۳7، ش آینه پژوهش، « غر

یخ.  (1394) __________  .2 یخ هاها و نمونهگذاری حدیث: روشتار گذاری حدیث(، قم، )تار
                .حکمت

، پژوهشگاه علوم و فرهنگ ، قمو بررسی روایات رایات سودتحلیل .  (1399) اهللنصرت آیتی،  .3
          .اسالمی

مامة(، قم، مدرسة )اال رةیاالمامة و التبصرة من الح. (1363)  نیبن الحس ی، علیه القمیابن بابو  .4
 .االمام المهدى

ثار . ق(1425)  احمد بن علی حزم، ابن  .5           .لی، بیروت، دار الجالمحلی باآل
یة العامة للکتابالمعارف.  م(1992) مسلم بن عبداهلل ،یَنور یالد    بةیقت ابن  .6 ، الهیئة المصر           .، مصر
ینه یالحدیث النبو  یدراسات ف ق(.1405) مصطفی محمد اعظمی،  .7 یخ تدو  -، بیروت و تار

          .یلبنان، المکتب اإلسالم
           .لبنان، دار الفکر  -، بیروت األشرافجمل من أنساب .  ق(1417) یحیی بن احمد بالذری،  .8
          .، مالزی، دار الفجر المستشرقون و الحدیث النبوی.  ق(1420) محمد بهاءالدین،  .9
نگی ، قم، مؤسسه علمی فرهدانش رجال از دیدگاه اهل سنت.  (1381) محمدرضا نژاد،جدیدی  .10

       ث.یدار الحد
          .ی، قم، مؤسسة النشر اإلسالممختصر البصائر .  ق(1421) مانیسل بن حسن ،یحل  .11
ثر فیکفا . ق(1401) محمد بن علی ،یقم خزاز   .12 ثنی عشر  یة األ ئمة اإل           .دار یران، بیا ،النص علی األ
          .روت، مؤسسة البالغی، بة الکبرىیالهدا.  ق(1419) حمدان بن حسین خصیبی،  .13
          .لبنان، موسسه الرساله -، بیروت سیر اعالم النبالء.  ق(1405) احمد بن محمد ذهبی،  .14
یت در دایرة المعارف.  (1393) حمید سعادت،  .15 یت های غربیمهدو ، قم، مرکز تخصصی مهدو

          .حوزه علمیه قم
یخی نشانه.  (1385) مصطفی صادقی،  .16 ، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ های ظهور تحلیل تار

          .اسالمی
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          .ةیران، مؤسسة المعارف اإلسالمی، االغیبه . ق(1425) حسن بن محمد طوسی،  .17
یخ.  (1390) مایکل کوک،  .18 ها و سیر حدیث اسالمی: خاستگاه در  آخرالزمان، روایات گذاری تار

یمیمترجم: ، تطور اثر هارالد موتسکی           .نیا، تهران، دارالحدیثفرهنگ مهروش و مرتضی کر
19.  ، یراستههای غربیتفسیر امامیه در پژوهش.  (1396) دیگران و  رابرت گلیو محمدعلی   ، و

          .فضل و دیگران، تهران، موسسه فرهنگی دارالحدیثمحمد حقانیمترجم: طباطبایی، 
ئمة األطهار .  ق(1403) محمدباقر  مجلسی،  .20 ر أخبار األ  -، بیروت ؟مهع؟بحار األنوار الجامعة لدر

          .یاء التراث العربیدار احلبنان، 
یخ.  (1399بهار و تابستان ) راندیگ و  احمد مرادخانی،  .21 گذاری و مبادی اخبار موضوعه تار

  .216-1۹۹، ص1، ش5۳سال، ثهای قرآن و حدی پژوهشقم، ، در مصادر عامه« متمهدیان»
          .الصدوقایران، مکتبه  -، تهران الغیبه.  (1397) ابراهیم بن محمد نعمانی،  .22
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