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 1سنتبررسی و نقد رویکرد مهدویت نوعیه از دیدگاه اندیشمندان معاصر اهل

2مهدی یوسفیان
 

 3عبدالقادر احمدی

 چکیده
سنت بر این لتر اه  بیشاسالمی است که در روایات پیامبر؟لص؟ ریشه دارد. ، از باورهای «مهدویت»

هنوز به دنیا نیامده است و فرد مشخصی نیست؛ بلکه   باورند که مهدی مژده داده شده در روایات متواتر،
تواند مصداق هرکسی از نسل پیامبر؟لص؟ و از فرزندان حضرت زهرا؟اهع؟ که بتواند به عدالت قیام کند، می

دسته، ابعاد دیگری از مسئله مهدویت دد. اینگر  یاطالق م« یت نوعیمهدو»کرد، ین رویمهدی باشد. بر ا
اند؛ مانند لزوم وجود حجت زنده بر زمین در هر زمان و وجوب امبر؟لص؟، نادیده گرفتهیرا در کالم پ

که مصداق آن در سخنان پیامبر؟لص؟ به عنوان  ؟جع؟امام زمان ینیمعرفت و شناخت مصداق ع
 ه است. بیان گردید ؟ع؟نهمین فرزند از نسل امام حسین

، در اهل« مهدویت نوعی»، به بررسی و نقد رویکرد یلیتحل-یفی، با روش توصاین پژوهش سنت معاصر
رش خودشان، مخدوش یمورد پذ یل آنان براساس مبانیدهد که ادعاها و دالپرداخته و نشان می

 استوار است تا تحقیقی علمی. یتر بر تعصبات مذهب  شیکردشان، بیباشد و رومی
کلیدی: واژگا  سنت معاصر، بررسی و نقد.مهدویت، مهدویت نوعی، مهدویت شخصی، اهلن 

__________________________________   

یت». برگرفته از رساله دکتری 1 یكردهای کالمی اهل سنت معاصر درباره مهدو المصطفی در جامعة « نقد و بررسی رو
 العالمیه.

یت قم.عضو هیأت علمی مرکز تخصصی  .2  mahdi252@chmail.ir  مهدو

 Qadirahmadi12349@gmail.com . های کالمی معاصر جامعة المصطفی العالمیهپژوه دکتری رشته جریان  دانش .3



 

 

100 

ال 
س

ست
بی


کم
وی

ماره
/ ش

 
73

ن  
ستا
/ تاب

140
0

 

 

 مقدمه
کرم؟لص؟ دارای یات پیمهم اسالمی است که در قرآن و روا یها  از آموزه« تیمهدو»مقوله  امبرا

شمار   به 1ان مسلمانان، از مسّلماتیت در میرو، اصل مقوله مهدو  نیریشه محکمی است؛ و از هم
مهدویت »و « مهدویت نوعی»کرد یشمندان مسلمان، دو رویان اندیوجود این، در مد. با یآ  یم

ت یمهدو»یا « مهدی نوعی»د آمده است. تعریم مشهور از یموضوع پدنیدر خصوص ا« شخصی
خاص، فرزند پدر و مادری شناخته شده و دارای شخصی  ؟جع؟این است که مهدی« ینوع

ه فردی است به این نام، اما نامعلوم؛ از پدر و مادری ناشناخته و تاریخ تولد مشخصی نیست، بلک
دارای تاریخ تولد نامشخص و ضرورتی هم ندارد که مشخص باشد از نسل چه کسی و دارای چه 

مهدی »گر، ی(. به عبارت د90: ص1393هایی است )ر.ک: صفری فروشانی و عرفان، ویژگی
، زاده خواهد شد و جهان را از عدل و داد ُپر خواهد ن است که در زمان مناسبیفردى نامع« نوعی

در مقابل،  2(.346-343ص : 1383و زینلی،  436-435: ص1388کرد )ر.ک: سلیمیان، 
 یآن اشاره شده و همان مهدات بهیاست که در قرآن و روا یتی، مهدو«یت شخصیمهدو»

آمده است؛ در  ایق به دن255منتظر؟جع؟، فرزند امام حسن عسکری؟ع؟ است که در سال
کنون در  یبت کبرایق، آغاز غ329بت صغرا و در سال یق آغاز غ260سال ایشان بوده است و ا

 را برپا خواهد کرد. یبرد. و پس از ظهور، حکومت عدل جهان  یبت به سر میغ   پس پرده
 که غالبا گرایش صوفیانه –ز ین یو گروه   رفتهیکرد اول را پذیسنت، روتر عالمان اهلبیش
است. باور به   ده یبرگزرا کرد دوم یه، به اجماع، رویکرد دوم معتقدند؛ اما امامیبه رو -دارند

__________________________________   

ها   نیا یهادگاهیآورند؛ اما د  یشمار م  ا خرافه به یکنند و   ین موضوع را انكار میاز نویسندگان، اصل ا یافراد معدود .1
  ای وارد کند.مسلمانان خدشه   تواند به باور قاطبهینم

است که در هر دوره به وجود  ی ناظر انیرفان و صوفعا یبرخ كردیبر رو  ،«ینوع تیمهدو »محققان معتقدند که  یبرخ .2
مراد از  قیتحق نی. اما در اکنند یاطالق م «یمهد»هستند، خاص  یژگیو که دارای  یباور دارند و به افراد فراوان یمهد

فرد در  تیتحقق مهدو  یاصطالح به معنا نیدر ا« نوع«  اوال: واژه رایز  ست؛ینظر ن مورد ف،یتعر  نیا ،«ینوع تیمهدو »
: ایخاص( و ثان یژگیبا و  ینامشخص از نسل رسول خدا؟لص؟ در آخرالزمان است )نه اعتقاد به افراد متعدد به عنوان مهد

 .دریگ یو عارفان قرار نم انیدر سلک صوف کدامچیاهل سنت معاصر است که ه كردیرو  یبررس ،قیتحق یمحور اساس
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ث یطوالنی است و به همان دوران کتابت حد   سنت، دارای سابقهان اهلیدر م« یت نوعیمهدو»
درباره  خود را یها  دگاهیو د   ث پرداختهین احادیسنت به نقل اگردد که محدثان مشهور اهل  یبرم
ان یت در میمهدو     درباره یکرد کالمیمعاصر، چند رو   اند. در دوره، آشکار کرده«یت نوعیمهدو»

به  یرا برگزیده و گروه« یت نوعیمهدو»کرد یآنان رو  سنت شکل گرفته است. اغلباهل
ا خرافه یکنند و   ین باور را انکار میز این یمعتقدند و تعداد محدود« یت شخصیمهدو»
  سنت معاصر را دربارههای شاخص اهلپندارند. این مقاله کوشیده است دیدگاه برخی از چهره  یم
 بررسی و تحلیل کند.« مهدویت نوعی»

ها و مقاالتی که عمدتا به نامهها، پایاناین پژوهش، قابل ذکر است که کتاب  پیشینه  درباره
بررسی نگاه »یک مقاله با عنوان پرداخته باشند، یافت نشد، جز « مهدویت نوعی»موضوع 

کید بر دیدگاه عبدالعزیز بن  ی؛ عصام علیعادل یمرتض دیس، اثر «باز وهابیان به مهدویت با تأ
بیت بودن، حسنی بودن، که در آن، موضوعاتی مانند همنامی پدر، از اهل العماد ییحی

از دیدگاه  ؟ع؟یسیزمانی با ظهور حضرت ع  گستری، حکومت بر مبنای شرع مطهر و همعدالت
 باز بررسی شده است. بن

آید شمار میای تازه و بکر بهگونهموجود، به  رو با توجه به پیشینهبر این اساس، تحقیق پیش
 جدیدی را خواهد گشود.  که پرداختن به آن افق

سؤال است که   پاسخ اینتحلیلی در پی یافتن -رو با روش توصیفی  بنابراین، پژوهش پیش
بر  یسنت چیست و چه نقدهایاندیشمندان معاصر اهل یاز دیدگاه برخ« یت نوعیمهدو»رد کیرو
 وارد است.   آن

 گرا. تبیین رویکرد نوع1
های نمایندگان ، در گرو این است که ابتدا دیدگاه«مهدویت نوعی»تبیین و نقد رویکرد 

 ها بپردازیم:قد آنمعاصر را نقل کنیم و سپس به بررسی و ن  شاخص این نظریه در دوره

است. وی مقوله مهدویت را باتوجه به « باز عبدالعزیز بن»  ترین نمایندگان این تفکر،از مهم
سنت، پذیرفته است و لذا از های علما و محدثان پیشین اهلآن و گفتهمتواتر بودن روایات 
کند. از منظر یر میرود و منکران مهدویت را تکفبه شمار می« مهدویت نوعی»جمله معتقدان به 



 

 

102 

ال 
س

ست
بی


کم
وی

ماره
/ ش

 
73

ن  
ستا
/ تاب

140
0

 

او، موضوع مهدویت امری قطعی است و روایات در این زمینه مستفیض، بلکه متواتر است 
کند   تعبیر می« امام»: مقدمه کتاب(. او از مهدی به 1416؛ و همان، 3: شماره1388باز، )بن

رد ( و معتقد است که ایشان در آخرالزمان برای گسترش عدالت  ظهور خواهد ک5)همان: ص
    (.7-4)همان، ص

عناصر کلیدی در دیدگاه او عبارتند از: مسلم بودن اصل وجود مهدی و ظهور او؛ بودن مهدی 
؛ نبودن مهدی «عبداهلل علوی حسنیمحمد بن»با مشخصات  ؟ع؟از نسل امام حسن مجتبی

در آن مدت،  امیه به پایان رسیده که امر دینعشر با انقراض بنیعشر؛ خلفای اثناجزء خلفای اثنا
عبارتند  ؟لص؟قائم و حق ظاهر بوده است. از دیدگاه وی، مراد از دوازده خلیفه در حدیث پیامبر 

 از: خلفای اربعه، معاویه، یزید، عبدالملک بن مروان و چهار فرزندش و عمر بن عبدالعزیز. 
 ؟لص؟پیامبر  گانه ارتباطی ندارد بلکه حدیث، به حدیث خلفای دوازده؟جع؟بنابراین، امر مهدی

 مربوط به آینده و آخرالزمان )همان(. ؟جع؟به گذشته مربوط است و امر خروج و ظهور امام مهدی
« مهدویت نوعی»سنت معاصر است که به یکی دیگر از دانشمندان اهل ،«عبدالمحسن العباد»

 کلیدی دیدگاه او عبارتند از: باشد. محورهایمعتقد و دارای رویکرد نوعگرا می
کید قرار داشته و بایسته است به آن ایمان داشته  ؟لص؟هدویت در گفتار پیامبر اصل م مورد تأ

است؛ او ظهور خواهد کرد و  ؟لص؟و پدرش همنام پدر رسول خدا ؟لص؟باشیم؛ او همنام پیامبر 
 (.10: ص1388حضرت عیسی؟ع؟ پشت سر او نماز خواهد خواند )عباد، 

ه مهدویت و عقیده شیعه در این مورد، هید سنت درباروی معتقد است بین عقیده اهل
 ؟جع؟شباهت و ارتباطی وجود ندارد. او این عقیده شیعه درباره مهدویت را که مهدی منتظر 

اساس دانسته است؛ است؛ موهوم و بی ؟ع؟و از نسل امام حسین ؟ع؟عسکری  حسنفرزند امام
، از ؟لص؟متواتر از پیامبر بر اساس احادیث  ؟جع؟بر این مبنا که خروج و ظهور امام مهدی

 (.65: ص1402و همان،  68اموری است که در آخرالزمان محقق خواهد شد )همان، ص
که احادیث بسیاری را رد یا تضعیم کرده است؛ با وجود این ،این رویکرد  دیگر نماینده« البانی»

بیت از اهلرا در آخرالزمان، همچنین  ؟جع؟روایات باب مهدویت و خروج و ظهور امام مهدی
حضرت و نیز عدالت گستری ایشان و وفور نعمت در زمان ظهور ایشان را بودن آن  ؟لص؟پیامبر 

است. وی بر منکران مهدویت اشکال معتقد « مهدویت نوعی»داند و به روایات صحیحه می
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داند و تشکیک و شبهه در این کند و انکار مهدویت را مخالم اعتماد عموم مسلمانان میمی
 و 372، ص5؛ ج328، ص2ج: 1416)البانی،   شماردسنت میوع را از اشتباهات عالمان اهلموض
 (.368، ص6ج

داند و را عقیده متواتر میان مسلمانان می ؟جع؟او مسئله مهدویت و اعتقاد به امام مهدی
 :1371این امر را از صفات متقین و از امور غیبیه دانسته که ایمان به آن واجب است )همان، 

(. این محدث، در خصوص صحیح بودن روایات باب مهدویت، در 646 -642، ص28و 27ج
( در مجله تمدن اسالمی، بخش ؟جع؟)در مورد مهدى« المهدیحول»اى تحت عنوان  مقاله
 از سندهای احادیث مهدویت را صحیح تلقی کرده است )همان(.   عمده

(، میان عالمان قدیم و جدید، مشهور دیگر این رویکرد  )چهره« منصور علی ناصم»از منظر 
شود، به طور حتم نامیده می« مهدی»که  ؟مهع؟بیتچنان است که در آخرالزمان مردی از اهل

کند و با تسلط بر کشورهای اسالمی، عدالت را گسترش خواهد داد و دین االهی را تأیید ظهور می
را جمعی از نیکان  ؟جع؟مهدی گفته او احادیث   (. به341، ص5: ج1406خواهد کرد )ناصم، 
علی، بزار یاند و بزرگان محدثان، چون ابوداود، ترمذى، ابن ماجه، طبرانی، ابوصحابه روایت کرده

کم در کتاب خلدون و برخی های خود استخراج و مسّلما  کسانی که مثل ابنو امام احمد و حا
 )همان(. اندرا تضعیم کرده، به خطا رفته ؟جع؟احادیث مهدی  دیگر همه
خلدون در خصوص انکار گرا پس از نقد دیدگاه ابنجعفر کتانی دیگر اندیشمند نوعمحمدبن 

ها مشهور است؛ شود که مقوله مهدویت، بین تمامی مسلمانان در تمام زمان  مهدویت، یادآور می
را کند؛ دین ظهور می ؟لص؟بیت رسول خدامبنی بر این که حتما در آخرالزمان مردی از اهل
(. وی معتقد است روایات فراوانی 227: ص1328تقویت و عدالت را آشکار خواهد کرد )کتانی، 

رسد. عقیده به که این روایات به حد تواتر می یاوارد شده؛ به گونه ؟جع؟امام مهدی  درباره
آید )همان، سنت شایت است و از جمله معتقدات آنان به شمار میمهدویت نزد عالمان اهل

 .(226ص
کرم«یجریعبداهلل تو حمود بن»به باور   ؟لص؟، موضوع مهدویت در احادیث متواتر از پیامبرا

از هوا و هوس پیراسته است، اقرار و اعتراف بدان جزو  ؟لص؟ریشه دارد و چون سخن پیامبر 
مسئله رد سخن و فرمان   ای که انکار این  گونه  ناپذیر مسلمانان است؛ به  اعتقادات خدشه 
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المهدی االحتجاج باالثر فی»(. او کتابی نیز با عنوان 7-6، ص1: ج1414)تویجری، خداست 
، به منظور اثبات اصل مهدویت و رد رویکرد انکاری عبداهلل بن محمود، تألیم کرده «المنتظر 
 است.
المنتظر المهدی»بسیاری از روایات باب مهدویت را در کتاب نیز « عبدالعلیم عبدالعظیم بستوی»
را « مهدویت نوعی»، از محدثان نقل و با این دیدگاه، رویکرد «ء االحادیث و اآلثار الصحیحهضوفی

 (.29-28: ص1420تقویت کرده است )بستوی، 
که   های این اشخاص، به عنوان نمایندگان این رویکرد، به طور خالصه ارائه شد و چناندیدگاه

شمار   کرد، از مسّلمات بهین رویندگان ایدر کالم نما« یت نوعیمهدو»روشن است، اصل باور به 
ن است که یکه وجود دارد، ا یزیرند. تنها تمایگ  ین مسئله سخت خرده مید و به منکران ایآ  یم
گر یدیاند؛ اما برخان کردهیب« یت نوعیمهدو» یبرا یتر  شیب یها  یژگیاز آنان اوصاف و و یبرخ
 اند.ان اصل موضوع اهتمام داشتهیبه ب

 باشد:ر مییان، امور ز یگرا  کرد نوعیدر رو« یت نوعیمهدو» یها  موع، مؤلفهدر مج
 ر است؛یناپذ  اصل مهدویت از مسلمات خدشه -
  است؛از نسل امام حسن مجتبی؟ع؟ یاز دید برخی از آنان، مهد -
 امبر؟لص؟ است؛یهمنام پدر پ یپدر مهد -
 هنوز متولد نشده است؛ یمهد -
 ا هنوز زاده نشده است؛ریست؛ ز یب نیمهدی غا -
 ل خواهد داد؛یتشک یمهدی در آخر الزمان ظهور خواهد کرد و حکومت عدل جهان -
 ه مغایر است.یدر باور امام یکرد با مهدین رویموعود در ا یمهد -

 .  بررسی و نقد2
ن جنبه یرفته و از ایت را پذیمهدو، اصل«ینوعتیمهدو»کرد یطور که مالحظه گردید، رو  همان

د؛ یآ  یشمار م  سنت بهه و این گروه از عالمان اهلیدگاه امامید یت، نقطه تالقیمهدو   صل آموزها
ه دارد و به صراحت باور ی، زاوین شخص مهدییو تع« یت شخصیمهدو»کرد، با یرونیاما ا
سته است که ادعاها و یرو، با  نیکند. از ا  یم یرا نف« یت شخصیمهدو»ه نسبت به مسئله یامام
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که مستمسك  یثیکرد، براساس مستندات موجود در منابت حدین رویندگان ایل نمایالد
در  یتر  ج روشنیو نقد گردد تا نتا یاین گروه قرار گرفته است؛ بررس یکالم یها  دگاهید
است  ی، امور«یت نوعیمهدو»ل معتقدان به یادعاها و دال   خصوص مالحظه شود. مجموعهنیا

 گردد:  یم یرح و بررسر، طین ز یکه تحت عناو

 . امام مهدی؟جع؟ از نسل امام حسن مجتبی؟ع؟2-1

است، نه از نسل امام  ؟ع؟حسن مجتبیاز آنان آمده که مهدی از نسل امام یدر کالم برخ
تیمیه دگاه متأثر از افرادی است همانند ابنیدن یا : مقدمه کتاب(.1416باز، )بن ؟ع؟حسین
ها در کالم (؛ و همان استدالل152: ص1403قیم، قیم )ابنو ابن( 258، ص8: ج1406تیمه، )ابن
 قیم: سخن ابنشده است؛ مانند این یها بازخوان  نیا

به خاطر به دست آوردن رضا و خشنودی خداوند  ؟ع؟مجتبی جا که امام حسناز آن
متعال، از خالفت و حکومت دست برداشت؛ خداوند هم شخصی را در نسل ایشان قرار 

ای به وجود است تا در آخرالزمان، بر زمین، حکومت و خالفت جهانی عادالنه داده
گر کسی به خاطر رضای خدا از کاری امر، مقتضای سنتبیاورد. این االهی است که ا

کس یا فرزندان او خواهد دست بردارد و آن را ترک گوید، خدای متعال بهتر از آن را به آن 
اری نکرد، بلکه در طلب خالفت و حکومت پافشاری کرد چنین ک ؟ع؟داد؛ اما امام حسین
 (.151آوردن آن جنگید، با این که به آن نرسید )همان، صو برای به دست 

گونه استدالل در تحلیل مسائل کالمی و تاریخی فاقد در نقد سخن مذکور، باید گفت، این
ها و شواهد تاریخی   م با گزارهکه در ادامه خواهد آمد؛ این استدالل هارزش علمی است؛ زیرا چنان

ناسازگار است و هم، با اصول قرآنی و سخنان  ؟امهع؟تعارض دارد و هم با سیره و سخنان حسنین
کرم   . ؟لص؟پیامبرا

ُكُم جزو آیه تطهیر:  ؟امهع؟کم حسنین  کریم، دست  از منظر قرآن ِهت َ َعب ْ د ْ ُد أهلُل ِلب ُ ِزت  ُ َما ت  ت َ  >أ ِ
ت ِ  ي  ْهَل أْلب َ

َس أ َ ْ ح  زًأ< ألِز  ْظِهب  َزُکْم ت َ َظِه  ُ سنت نزول (؛ هستند. بسیاری از عالمان اهل30:)احزاب َو ت 
حاتم، ؛ ابن ابی699، ص5: ج1403اند )ر.ک: ترمذی، عبا ذکر کردهتن آل  آیه را در شأن پنجاین 
؛ شوکانی، 799، ص3: ج1375کثیر، ؛ ابن72، ص13: ج1422عطیه، ؛ ابن3133، ص9: ج1419
، 10تا: جحنبل، بی؛ احمد بن1883، ص4: ج1412؛ مسلم نیشابوری، 279ص ،4: ج1414
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کم نیشابوری،  197ص (. همچنین براساس اتفاق فریقین، پیامبر 158، ص3: ج1411و حا
کرم : 1411و عدل قرآن معرفی کرده است )نسائی،  ؟مهع؟بیترا در شمار اهل ؟امهع؟حسنین ؟لص؟ا
کم نیشابوری، 3876، ح5: ج1419؛ ترمذی، 186، ص5: ج1404طبرانی،  ؛ 45، ص5ج ؛ حا

، 77، ص14: ج1413؛ متقی هندی، 371، ص4تا: جحنبل، بی؛ احمد بن110، ص3: ج1411
 اثیر،ابن و 2617، ح223، ص3: ج1399؛ الهیثمی، 1046، ص2: ج1406دارقطنی،  ؛37981ح

گاهی از دیدگاه عالمان شیعه در این زمینه )219، ص3: ج1409 : ج 1422ر.ک: بحرانی، (. برای آ
(. با وجود این، چگونه ممکن است کسی را که قرآن از هر رجسی پاک دانسته 367-320، ص2

نفسانی داشته و برای حکومت بر مردم،    آید، برای حکومت داعیه  شمار می  است و عدل قرآن به
   ته است و نتیجهشورش کرده و تا مرز نابودی و اسارت تمام خاندانش به پیش رف   علیه خلیفه

این دنیا طلبی چنان شود که خودش از رسیدن به حکومت محروم گردد و خداوند نسل او را از 
 کند؟!  ؟ع؟عنوان مهدی بودن منقطت و این افتخار را نصیب امام حسن

با معاویه، نه چنان بوده که  ؟ع؟ها و شواهد تاریخی، صلح امام حسن  وانگهی، براساس گزاره
دانسته است و به خاطر رضای خدا دست از حکومت بر حق می   اویه را خلیفهآن حضرت، مع

گذار کرده باشد؛ بلکه تاریخ گویای آن است که امام  دنیایی برداشته و آن را به معاویه وا
کسی به   تنهایی و بی   دانست و به همین دلیل، تا لحظه  معاویه را غاصب حق خود می ؟ع؟حسن

های معاویه و دنیا دوستی یاران آن حضرت، صفحه را به   دسیسه جنگ او رفت؛ اما وقتی
بسته تسلیم معاویه   ای برگرداند که برخی از یاران نزدیک امام، قصد داشتند ایشان را دست  گونه

کنند؛ آن حضرت صلح را تنها راه نجات اسالم و شیعیان خود دید و به ناچار به آن تن داد )ر.ک: 
 (. 409، ص3ج :1420 اثیر،ابنو  70ص تا:بیابوالفرج اصفهانی، 

ها و شواهد تاریخی، خالف ادعای   گزارش   ، مجموعه؟ع؟در خصوص انگیزه قیام امام حسین
امبر؟لص؟، یسنت پ یایهای قیام آن حضرت، اح  کند. براساس منابت، انگیزه  مذکور را اثبات می

و  266، ص4: ج1362، یر.ک: طبراصالح امت، محو بدعت و مبارزه با ظلم و... بوده است )
باز و اسالفش در منابت حدیثی شیعه از سوی دیگر، این ادعای بن (.23، ص5: ج1411اعثم، ابن
از فرزندان امام  ؟جع؟سنت مخالم و معارض دارد که در آن متون روایی، مهدی موعودو اهل
، 83: ص1410ی، ؛ مقدسی شافع130تا: صبیان شده است )ر.ک: جزری شافعی، بی ؟ع؟حسین
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(؛ 116: ص1421شافعی، و گنجی 230-229: ص1423حماد، ؛ ابن248و 195، 161، 157، 95
تا: خلدون، بیمواجه است )ر.ک: ابن یحدیث از لحاظ سند و متن با اشکاالتکه اینضمن آن

 (.1097، ص13: ج1412، یو البان 403، ص6: ج1410؛ مبارکفوری، 314، ص1ج
به حدیثی که تنها ابوداود آن را در سنن خود نقل کرده، از چند جهت  عالوه برآن، استناد

و « حسن؟ع؟»مخدوش است: اوال، این روایت از ابوداود دو گونه نقل شده است: در سنن با لفظ 
، جمعیآمده است؛ ثان« حسین؟ع؟»در عقد الدرر از سنن او با لفظ  ، یاز حفاظ، مثل ترمذ یا 

، احتمال دارد که لفظ حسن نقل کردهیبا لفظ حس یهقیو ب ینسائ م ین به حسن تصحیاند. ثالثا 
، ا ، با بسیاری از اهل ین علماین نقل در بیشده باشد؛ رابعا  سنت، مخالم مشهور است؛ خامسا 

، ایح السند معارض میاخبار صح  یث منقطت است و از شخص مجهولین حدیباشد و سادسا 
ثت عن هارون(  (. بنابراین، سند آن به 222: ص1426، یالکوران)ر.ک: عنوان شده است )ُحّد 

 (.347، ص6: ج1430، أبوداودر.ک: دلیل مبهم بودن شیخ ابوداود، ضعیم است )
مطلب وی با مبنای او در بحث اعتبار  یباز، ناسازگارسخن بنمهم بر این یاز دیگر نقدها

ن اقسام قرار داشته باشد: صحیح ، حدیث معتبر باید در ذیل اییرا از دیدگاه ویات است؛ ز یروا
(. 99، ص4تا: جباز، بیلذاته، صحیح لغیره، حسن لذاته، حسن لغیره، ضعیم منجبر و... )بن

حدیث ضعیم غیر منجبر را مستند خود قرار داده و گفته است که مهدی از باز این که بناین
 است، بر خالف مبنای خود سخن گفته است. ؟ع؟نسل امام حسن

سنت، از جمله جزرى آن است که طبق نقل علمای اهل یکیث، یحدنیا ییاالت محتوااز اشک
« حسین»کلمه « حسن»ت در سنن ابوداود نقل شده است که در آن، به جاى ین روایشافعی، هم

ن است که یح ایدگاه صحید: دیگوین نقل است که میبا اعتماد به ا یآمده است. جزر
(. دیگر 130تا: صشافعی، بی  است )ر.ک: جزرى ؟امهع؟علین بنیاز نسل حس ؟جع؟مهدى
ذکر  ؟ع؟که این نقل، روایات معارض دارد که آن روایات، مهدی را از نسل امام حسیناین
؛ مقدسی شافعی، 130تا: ص؛ جزری شافعی، بی250، ص1تا: جاند )ر.ک: حنبلی بعلی، بیکرده
شافعی، ؛ گنجی230-229: ص1423د، حما؛ نعیم بن248و 195، 161، 157، 95، 83ص: 1410
(. عالوه بر آن، 394و  291، ص3و ج 316و 44، ص2ج :1416 ؛ حنفی قندوزی،116: ص1421

و نهمین فرد از  ؟ع؟از نسل امام حسین ؟جع؟باور مشهور علمای شیعه آن است که امام مهدی
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 250ص: 1386؛ صدوق، 116ص :1411 است )ر.ک: طوسی، ؟ع؟ذریه او و دوازدهمین امام
 (.48، ص5ج :1428 و صفار نجفی، 297-254و 139-104: ص1422گلپایگانی،   ؛ صافی386و

 ؟ع؟از نسل امام حسن ؟جع؟یکه مهدنیاثبات ا یداود برایت ابیبنابراین، استناد به روا
 ست. ین یرو است و قابل استناد علمروبه یاست، با اشکاالت جد

 ؟لص؟ر پیامبر با پد ؟جع؟. همنامی پدر امام مهدی2-2
گویند نام گروه، آن است که با استناد به روایت ابن مسعود، مینیا یاز جمله ادعاها

: مقدمه کتاب و العباد، 1416باز، ر.ک: بناست )« عبداهلل»و نام پدرش « محمد» ؟جع؟مهدی
  (.10: ص1416

یاتی از پیامبر سنت و شیعه، رواپاسخ این است که در متون معتبر حدیثی و جوامت روایی اهل
، همنام من است و سخنی از همنامی پدرش به ؟جع؟وجود دارند، مبنی بر این که مهدی موعود

باز و برخی دیگر از همفکران او که مستند بن« اسم ابیه اسم ابی»میان نیامده است. تعبیر 
ود این روایت باشد؛ تنها در گزارش عبداهلل بن مسعود وجود دارد و برخی دیگر نیز از ابن مسعمی

شافعی، مقدسی  که این قید اضافی در روایات دیگر، وجود ندارد. به گفتهاند؛ در حالیرا نقل کرده
-89ص :1410شافعی، اند )ر.ک: مقدسیقید اضافی را ذکر نکردهسنت، این ائمه حدیث از اهل

که در جامت (. همچنین سلیمان حنفی قندوزی عبارت مذکور را اضافی قلمداد کرده است 90
که افزون بر این (؛394، ص3: ج1416، ترمزی چنین عبارت اضافی وجود ندارد )ر.ک: قندوزی
اسم »به پایان رسیده و قید« اسمه اسمی»روایاتی در مسند احمد وجود دارند که تماما با عبارت

، 377-376، ص1تا: جشود )ر.ک: احمد بن حنبل، بیها دیده نمی  در آن« ابیه اسم ابی
 (.448و430

ها و میزان اعتبار آن از منابت معتبر برای اطالع دقیق از وضعیت این روایات، الزم است که راه
 و نمودار ارائه و سپس روایت مذکور ارزیابی شود:  سنت استخراج و در قالب جدولحدیثی اهل
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 «اسمه اسمی و اسمه ابیه اسم ابی». طرق روایت 1جدول شماره

ِبيِهُاْسَمُاْسُم»طرق روایت 
َ
ُأ يَُواْسمم ُاْسِ هم

ِبُ
َ
 «أ

 منبت وضعیت سند صحابی

ُاهَّلِلُ َبْيدم َثَناُعم اِهمَي،َُحد َ ُِإْبَر ُْبنم دم ْْحَ
َ
َثَناُأ َوَحد َ

اِئَدةُم َناَُز ْخَبَر
َ
وََس،ُأ ُمم َعْنَُعاِصٍم،َُعْنُُْبنم

ُ ٍ ر  ُِز

عبد اهلل بن 
، 2سنن ابی داود، ج حسن مسعود

 713ص

ْْحَُ
َ
َثَناُأ ُاهَّلِلَُوَحد َ َبْيدم َثِِنُعم اِهمَي،َُحد َ ُِإْبَر ُْبنم دم

وََس،َُعْنُِفْطرٍُ ُمم ُُْبنم ٍ ر  َُعْنَُعاِصٍم،َُعْنُِز
// // // 

َدُْبِنُِبْسَطاٍمُ ْْحَ
َ
ُأ ُْبنم َسْْيم َناُاْْلم ْخَبَر

َ
أ

ُْبِنُ َُعِل ِ ُْبنم و َثَناَُعْمرم
ِة،َُقاَل:َُحد َ ل َ ِباألمبم

َُمُ َثَناُاْبنم ،َُقاَل:َُحد َ رٍ ْفَياَن،ََُبْ ،َُعْنُسم ْهِدي ٍ
ُ ٍ ر  َُعْنَُعاِصٍم،َُعْنُِز

// 

ضعیم، به دلیل 
مجهول بودن 
حسین بن احمد 
 بن بسطام

صحیح ابن حبان، 
 237، ص15ج

اِئَدَة،ُ ْعَبَة،َُوَز ،َُوشم ي ِ ْوِر ْفَياَنُالث َ ُسم َحِديثم
ْسِلِمَْي،َُعْنَُعاِصِمُ ِةُاْْلم ِئ َ

َ
َوَغْيرِِهْمُِمْنُأ

َدَلَة، َبْيٍشُُْبِنََُبْ ُْبِنُحم ِ ر  َُعْنُِز
ضعیم، به دلیل  //

 تعلیق

 یالمستدرک عل
، 4ج ن،یحیالصح
 442ص

وَفِة،ُ ُِباْلكم اِفظم َُدارٍِمُاْْلَ ُْبنم َُبْكرِ و بم
َ
ِِنُأ ْخَبَر

َ
أ

،َُثَناُ َرِش م ْثَماَنُْبِنَُسِعيٍدُاْلقم ُعم ُْبنم دم م َ َ َثَناُُمم
،َُثَناَُحب َُ َقِف م ٍدُالث َ م َ َ ُُمم ُْبنم يدم َُيزِ ُْبنم انم

،َُعِنُ الِئ ِ ُْبِنَُقْيٍسُاْْلم و ،َُعْنَُعْمرِ َسِديرٍ
اِهمَي،َُعْنَُعْلَقَمَةُْبِنَُقْيٍس،ُ َكِم،َُعْنُِإْبَر اْْلَ

ُ ْلَماِِن ِ
َُوَعِبيَدَةُالس َ

 464ص ،////،  // //

ُْبِنَُخِليَفَة،ُث ،َُعْنُِفْطرِ َكْْيٍ ُدم ُْبنم
ناُاْلَفْضلم

ُ ٍ ر  مسند ابن ابی شیبه،  سنح //َُعْنَُعاِصٍم،َُعْنُِز
 70ص

ِبُ
َ
َُحازِِمُْبَنُأ ُْبنم دم ْْحَ

َ
ُأ و َُعْمرٍ و بم

َ
َثَناُأ َحد َ

،َُعْنَُعاِصٍم،ُ ُاهَّلِل،ُناُِفْطٌر َبْيدم َة،ُناُعم َز ، 2المسند للشاشی، ج // //َغَر
 110ص
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ُ ٍ ر  َُعْنُِز

َكِمُ ُاْْلَ ُْبنم اِهميم َة،ُناُِإْبَر َز ِبَُغَر
َ
ُأ َثَناُاْبنم َحد َ

َهُ ُْبِنُظم ٍ ر  ِب،َُعْنَُعاِصٍم،َُعْنُِز
َ
َثِِنُأ ،َُحد َ ُْيرٍ

// 

موضوع، به دلیل 
کذاب بودن 
ابراهیم بن حکم 
 و خود حکم

// 

،ُناُ َعمْيٍ ُنم و بم
َ
،ُناُأ يزِ َُعْبِدُاْلَعزِ ُْبنم َثَناَُعِل م

َحد َ
ُ ر  ،َُعْنَُعاِصٍم،َُعْنُِز  111//، //، ص حسن //ُِفْطٌر

ُ َكْْيٍ ُدم ُْبنم َثَناُاْلَفْضلم َثَناَُحد َ ،ُقال:َُحد َ
ُ ٍ ر  ،َُعْنُِز ُِفْطٌر

// // 
مصنم ابن ابی شیبه، 

 679، ص8ج
اٍدُ َُْح َ ُاأَلْعََلُْبنم ،َُقاَل:ُناَُعْبدم دم ْْحَ

َ
َثَناُأ َحد َ

وََس،َُقاَل:ُ ُمم ُاهَّلِلُْبنم َبْيدم ،َُقاَل:ُناُعم ْرِس م الن َ
ُ ٍ ر  ،َُعْنَُعاِصٍم،َُعْنُِز اِئَدةم ُناَُز

ضعیم، به دلیل  //
 ییحی

المعجم االوسط 
 346للطبرانی، ص

ُ، َعمْيٍ ُنم و بم
َ
،ُثناُأ يزِ َُعْبِدُاْلَعزِ ُْبنم َثَناَُعِل م

َحد َ
ِبُ
َ
َُخِليَفَة،َُعْنَُعاِصِمُْبِنُأ ُْبنم ثناُِفْطرم
َبْيٍشُ ُْبِنُحم ِ ر  وِد،َُعْنُِز جم

ُالن َ
 حسن //

المعجم الکبیر 
، 10للطبرانی، ج
 133ص

َُ ُُمم ُْبنم اسم َثَناُاْلَعب َ َُحد َ َجاِشِعي م ٍدُاْْلم م َ
وَبُ ِبَُيْعقم

َ
ُأ ُْبنم دم م َ َ ،ُثناُُمم اِِن م اأَلْصََبَ

وََس،َُعْنُ ُمم ُاهَّلِلُْبنم َبْيدم ،ُثناُعم َماِِن م اْلِكْر
ُ ٍ ر  اِئَدَة،َُعْنَُعاِصٍم،َُعْنُِز َُز

 135//، //، ص // //

،ُثناُ ي م ْسَترِ
ُِإْسَحاَقُالت م ُْبنم َسْْيم َثَناُاْْلم َحد َ

ُبُْ ْيدم َ ُْحم ُْبنم ونم ،ُثناَُهارم ي م اِز ٍدُالر َ م َ َ ُُمم نم
ِبَُقْيٍس،َُعْنُ

َ
ُْبِنُأ و ِة،َُعْنَُعْمرِ ِغيَر اْْلم

ُ ٍ ر  َُعاِصٍم،َُعْنُِز

 136//، //، ص شدید الضعم //

َكاِمٍلُ وِسُْبِنُ ْبدم ُعم ُْبنم دم م َ َ َثَناُُمم َحد َ
ٍك،ُ ِدُْبِنُِنيَز م َ َ ُُمم ُْبنم دم ْْحَ

َ
،ُثناُأ اجم َر ِ الس 

ثَُ ِدُْبِنَُصَدَقَة،ُثناَُوَحد َ م َ َ ُُمم ُْبنم دم ْْحَ
َ
َناُأ

 33، ص19//، ج موضوع قرة بن ایاس
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ُ ُْبنم دم ،َُقاال:ُثناَُداوم ََيُاأَلْزِدي م ََُيْ ُْبنم دم م َ َ ُمم
ُ ُْبنم رم َحب َ ِبُاْْلم

َ
َثِِنُأ ُْبِنَُقْحَذٍم،َُحد َ رِ َحب َ اْْلم

َة، ر َ َيَةُْبِنُقم َعاِو َُقْحَذٍم،َُعْنُمم
ُ َُعف َ وََس،ُناُناُاْبنم ُمم ُاهَّلِلُْبنم َبْيدم اَن،ُناُعم

ُ ٍ وِد،َُعْنَُذر  ِبُاْلَكنم
َ
،َُعْنُأ ُِفْطٌر

عبد اهلل بن 
 مسعود

ضعیم، به دلیل 
 انقطاع سند

معجم ابن االعرابی، 
 680، ص2ج

 

 «اسمه اسمی». طرق روایت 2جدول شماره
 منبت وضعیت سند صحابی «یاْسُمُه اْسم  »طرق روایت 

بَُ َثَناُعم َُحد َ َرِش م ٍدُاْلقم م َ َ ْسَباِطُْبِنُُمم
َ
ُأ ُْبنم ْيدم

ُ ْفَيانم َثَناُسم ِب،َُحد َ
َ
َثِِنُأ ،َُقاَل،َُحد َ ِف م و اْلكم

ُ ٍ ر  َدَلَة،َُعْنُِز ،َُعْنَُعاِصِمُْبِنََُبْ ي م ْوِر ُالث َ

بن عبداهلل 
 مسعود

 ،2ججامت الترمذی،  حسن
 574ص

ُاْلَعاَلِءُبُْ ُْبنم ارِ ب َ ُاْْلَ َثَناَُعْبدم
ِنَُعْبِدَُحد َ

َيْيَنَة،ُ ُعم ُْبنم ْفَيانم َثَناُسم ،َُحد َ ارم ُاْلَعط َ ارِ ب َ اْْلَ
، ٍ ر  َُعْنَُعاِصٍم،َُعْنُِز

// // // 

ْمُ ََثم َبْيٍدَُحد َ ُْبَنُعم َمَر ُعم ن َ
َ
ٌد،ُأ َسد َ َثَناُمم َُحد َ

ُ ٍ ر  ، 2سنن ابی داود، ج // //َُعْنَُعاِصٍم،َُعْنُِز
 713ص

ُالُْ ُْبنم دم م َ َ َثَناُُمم َُوَحد َ َُبْكرٍ و بم
َ
َثَناُأ َعاَلِء،َُحد َ

اٍشُ َُُيْعِِنُاْبَنَُعي َ ٍ ر   // // //َُعْنَُعاِصٍم،َُعْنُِز

ْفَياَنُ ََي،َُعْنُسم َثَناََُيْ ٌد،َُحد َ َسد َ َثَناُمم َوَحد َ
ُ ٍ ر   // // //َُعْنَُعاِصٍم،َُعْنُِز

َثَناَُعاِصٌم،ُ َيْيَنَة،َُحد َ ُعم ُْبنم ْفَيانم َثَناُسم َحد َ
ُ ٍ ر   937مسند احمد، ص // //َُعْنُِز

ِبُ
َ
َبْيٍد،َُعْنَُعاِصِمُْبِنُأ ُعم ُْبنم َمرم َثَناُعم َحد َ

َبْيٍشُ ُْبِنُحم ِ ر  وِد،َُعْنُِز جم
 // // //ُالن َ

ْفَياَن،ُ َُسِعيٍد،َُعْنُسم ََيُْبنم َثَناََُيْ َحد َ
ُ ٍ ر  َثِِنَُعاِصٌم،َُعْنُِز  // // //َُحد َ
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ُ ْفَياَن،َُحد َ ََي،َُعْنُسم َثَناََُيْ َثِِنَُعاِصٌم،َُحد َ
ُ ٍ ر  َُعْنُِز

 1076//، ص // //

،َُعْنُ َناِفِسي م َبْيٍدُالط َ ُعم ُْبنم َمرم َثَناُعم َحد َ
َبْيٍشُ ُْبِنُحم ِ ر  وِد،َُعْنُِز جم

ِبُالن َ
َ
َُعاِصِمُْبِنُأ

 1122//، ص // //

َباِبُِفَُعِقِبِه،ُ ُاْْلم ُْبنم َثَناُاْلَفْضلم َوَحد َ
َثَناُ ٌد،َُحد َ َسد َ َثَناُمم َُحد َ و بم

َ
اِهمَيُأ ُِإْبَر ُْبنم دم م َ َ ُمم

ٍُ ر  َدَلَة،َُعْنُِز ََُبْ ُْبنم َثَناَُعاِصمم ُِشَهاٍب،َُحد َ
صحیح ابن حبان،  // //

 .285، ص3ج

ُ، اِِن م ي َ ِبَُعْوٍنُالر َ
َ
َدُْبِنُأ ْْحَ

َ
ُأ ُْبنم دم م َ َ َناُُمم ْخَبَر

َ
أ

َثَنا َثَناَُُقاَل:َُحد َ ،َُقاَل:َُحد َ ْنِذرِ ُاْْلم ُْبنم َعِل م
ُابُْ ُْبنم ْثَمانم َثَناُعم َضْيٍل،َُقاَل:َُحد َ ُفم نم

وِد،َُعْنُ جم ِبُالن َ
َ
َمَة،َُعْنَُعاِصِمُْبِنُأ ْبرم شم
ُ ٍ ر  ُِز

 238، ص15//، ج حسن لغیره //

ُ ََيُْبنم ،َُقاَل:ُناََُيْ َُعِل ٍ ُْبنم و َثَناَُعْمرم
َحد َ

،َُعْنَُعاِصٍم،َُعْنُ ْفَيانم َسِعيٍد،َُقاَل:ُناُسم
ُ ٍ ر  ُِز

ر الزخار بمسند البح حسن //
 205، ص5البزار، ج

ُ ُْبنم ،َُواْلَفْضلم ْنِذرِ ُاْْلم ُْبنم َثَناَُعِل م
َحد َ

،َُقاَل:ُناُ ورٍ َُمْنصم ُْبنم َسْهٍل،َُقاال:ُناُِإْسَحاقم
ُ، ْيَباِِن ِ

ِبُِإْسَحاَقُالش َ
َ
،َُعْنُأ رم ُاأَلْْحَ َجْعَفرم

ُ ٍ ر  َُعْنَُعاِصٍم،َُعْنُِز

 206//، //، ص // //

َثَناُ َبْيٍح،َُقاَل:َُحد َ َةُْبِنُصم َماَر ُعم ُْبنم دم م َ َ ُمم
ُ ُاهَّلِلُْبنم َباَن،َُقاَل:ُناَُعْبدم

َ
ُأ ُْبنم اِعيلم ناُِإْسَ

اِف،َُعْنُ ح َ ِبُاْْلَ
َ
،َُعْنُأ الِئ م ْسِلٍمُاْْلم مم

، ٍ ر  َُعاِصٍم،َُعْنُِز

 207//، //، ص // //

ُاهَّلِلُ َُسْهٍل،َُقاَل:ُناَُعْبدم ُْبنم َثَناُاْلَفْضلم َُحد َ
َُعْبِدُ ُاهَّلِلُْبنم ،َُقاَل:ُناَُعْبدم َُداِهرٍ ْبنم

وِس،َُعِنُاأَلْعَمِش،َُعْنَُعاِصٍم،َُعْنُ د م اْلقم
 226//، //، ص ضعیم //
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ُ ر  ُِز
ُ َُداِهرٍ ُاهَّلِلُْبنم ،ُناَُعْبدم َهْيرٍ ُزم ُْبنم دم ْْحَ

َ
َثَناُأ َحد َ

وِس،َُعِنُ د م َُعْبِدُاْلقم ُاهَّلِلُْبنم ،ُناَُعْبدم ي م اِز ُالر َ
وِد،َُعْنُ جم ِبُالن َ

َ
اأَلْعَمِش،َُعْنَُعاِصِمُْبِنُأ

ُ ٍ ر  ُِز

// 
ضعیم، به دلیل 
 هر دو عبد اهلل

، 2المسند للشاشی، ج
 112ص

ُ ُْبنم وبم ِبَُخْيَثَمَة،ُناَُيْعقم
َ
ُأ َثَناُاْبنم َحد َ

ِلِكُ ِب،َُعْنَُعْبِدُاْْلَ
َ
،ُناُأ ِكي م َكْعٍبُاأَلْنَطا

َة،َُعْنَُعاِصُ ِبَُغِني َ
َ
ُْبِنُأ ٍ ر  ٍُم،َُعْنُِز

ضعیم، به دلیل  //
 کعب انطاکی

 112، ص2//، ج

ِدُْبِنُ م َ َ اِعيَلُْبِنُُمم ُِإْسَ ََيُْبنم َثَناََُيْ َحد َ
ُْبِنَُعْبِدُ يرِ َياِدُْبِنَُجرِ ِدُْبِنُِز م َ َ ََيُْبِنُُمم ََيْ
ُ َُعِل ِ ُْبنم َثَناَُجْعَفرم

،َُحد َ ِف م و ُاْلكم اهَّلِلُاْلَبَجِل م
،ُْبِنَُخاِلِدُ ُْبِنَُعْبِدُاهَّلِلُاْلَبَجِل م يرِ ْبِنَُجرِ

،َُعْنُ َلمْيٍ ُسم ُْبنم ُاأَلْحَوِصَُسالمم و بم
َ
َثَناُأ َحد َ

َبْيٍشُ ُْبِنُحم ِ ر  وِد،َُعْنُِز جم
ِبُالن َ

َ
َُعاِصِمُْبِنُأ

// 
ضعیم، به دلیل 
ضعم یحیی و 
 جعفر 

المعجم الصغیر 
 148، ص2للطبرانی، ج

ْْحَُ
َ
ُأ ُْبنم دم م َ َ َثَناُُمم َدُْبِنَُلِبيٍد،َُثَناَُحد َ

ْسِلٍم،ُ ُمم ُْبنم َُصاِلٍح،َُثَناُاْلَوِليدم ُْبنم َصْفَوانم
َة،ُ ِبَُغِني َ

َ
ْيِدُْبِنُأ َ ُْحم ِلِكُْبنم ُاْْلَ َثَناَُعْبدم

ُْبِنُ ِ ر  وِد،َُعْنُِز جم
ِبُالن َ

َ
ُأ ُْبنم ِِنَُعاِصمم ْخَبَر

َ
أ

َبْيٍشُ ُحم

// 
ضعیم، به دلیل 
مجهول بودن 
 محمد بن احمد

الوسط المعجم ا 
 2108للطبرانی، ص

ََيُ ََُيْ ُْبنم دم م َ َ ا،ُناُُمم ي َ َكرِ َُز وََسُْبنم َثَناُمم َحد َ
ُْبِنَُقْحَذٍم،َُعْنُ رِ َحب َ ُاْْلم ُْبنم دم ،ُناَُداوم اأَلْزِدي م

ةَُ ر َ َيَةُْبِنُقم َعاِو ُمم
 2571//، ص موضوع قرة بن ایاس

اَنُالن َُ ُْبِنُِمْهَر ي ِ رِ ُالس َ ُْبنم دم م َ َ َثَناُُمم
،َُحد َ اِقدم

ُ فم وسم َباَن،ُثناُيم
َ
ُْبِنُأ َمَر ُعم ُاهَّلِلُْبنم ثناَُعْبدم

ُ، يَدُاأَلْعَورم َُيزِ و بم
َ
،ُثناُأ ْيَباِِن م َُحْوَشٍبُالش َ ْبنم

َبْيٍشُ ُْبِنُحم ِ ر  َة،َُعْنُِز ر َ ُْبِنُمم و َُعْنَُعْمرِ

 بن عبد اهلل
المعجم الکبیر  حسن مسعود

 131، ص10للطبرانی، ج
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ُ وََسُْبنم َثَناُمم َُُحد َ ُاهَّلِلُْبنم وَن،ُثناَُعْبدم َهارم
َُعْبِدُ ُاهَّلِلُْبنم ،ُثناَُعْبدم ي م اِز ُالر َ َداِهرٍ

وِس،َُعِنُاأَلْعَمِش،َُعْنَُعاِصِمُْبِنُ د م اْلقم
َبْيٍشُ ُْبِنُحم ِ ر  وِد،َُعْنُِز جم

ِبُالن َ
َ
ُأ

ضعیم، به دلیل  //
 هر دو عبد اهلل

 133//، //، ص

ُ َُعِل ٍ ُْبنم َسنم
َثَناُاْْلَ َُُحد َ ،ُثناَُعْبدم ي م ْعَمرِ اْْلَ

ُ ُْبنم ،ُثناَُعِل م ْوِصِل م َُعْبِدُاهَّلِلُاْْلَ ُْبنم ارِ
اْلَغف َ

،َُعْنُ ْيَباِِن ِ
ِبُِإْسَحاَقُالش َ

َ
،َُعْنُأ ْسِهرٍ مم

َبْيٍشُ ُْبِنُحم ِ ر  وِد،َُعْنُِز جم
ِبُالن َ

َ
َُعاِصِمُْبِنُأ

 134//، //، ص حسن //

َُ ُُمم ُْبنم َثَناُاْلَقاِسمم ،َُحد َ ِف م و ُاْلكم اللم ٍدُالد َ م َ
ُ ،ُثناَُعْبدم يِِن م ُِإْسَحاَقُالص ِ ُْبنم اِهميم ثناُِإْبَر
،َُعْنَُعاِصٍم،َُعْنُ َبْيرٍ َُحِكمِيُْبِنُجم اهَّلِلُْبنم

ُ ر  ُِز

 // شدید الضعم //

ٌد،ُثناُ َسد َ ،ُثناُمم َثّن َ ُاْْلم ُْبنم َعاذم َثَناُمم َحد َ
َثَناُ َُسِعيٍد،ُحَُوَحد َ ََيُْبنم ََُيْ ُْبنم َسْْيم اْْلم

َُعْبِدُ ُْبنم دم م َ َ ،ُثناُُمم ي م ْسَترِ
ِإْسَحاَقُالت م

ُ و بم
َ
،ُثناُأ ِكي م ِنُْبِنَُسْهٍمُاأَلْنَطا ْْحَ الر َ

ُ ُْبنم دم م َ َ َثَناُُمم ،ُحَُوَحد َ ي م اِر ِإْسَحاَقُاْلَفَز
ْسَباِطُ

َ
ُأ ُْبنم َبْيدم ،ُثناُعم ْضَرِمي م َعْبِدُاهَّلِلُاْْلَ

ِبُ
َ
ٍد،ُثناُأ م َ َ ْفَياَنُْبِنُُمم ْمَُعْنُسم هم ل م كم ُ،

، ٍ ر  ،َُعْنَُعاِصٍم،َُعْنُِز ي ِ ْوِر ُالث َ

 // حسن //

،ُثناُ ي م ْسَترِ
ُِإْسَحاَقُالت م ُْبنم َسْْيم َثَناُاْْلم َحد َ

ُ ُْبنم ْفَيانم ،ُثناُسم ََيُاْلَبْلِخي م ََُيْ ُْبنم َحاِمدم
وِد،َُعْنُ جم ِبُالن َ

َ
َيْيَنَة،َُعْنَُعاِصِمُْبِنُأ عم

ُْبِنُ ِ ر  َبْيٍشُِز ُحم

 135//، //، ص // //

ُ دم م َ َ ،َُوُمم اِهمَيُاْلَبْغَداِدي م ُِإْبَر ُْبنم َمرم َثَناُعم َحد َ
ُ َُعِل ِ ُْبنم

دم م َ َ ِبَُخْيَثَمَة،ُثناُُمم
َ
َدُْبِنُأ ْْحَ

َ
ُأ  // شدید الضعم //ْبنم
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َُعْبِدُ ُْبنم و ،ُثناَُعْمرم ارم ْبِنَُخاِلٍدُاْلَعط َ
ِبُ
َ
،َُعْنَُعاِصِمُْبِنُأ ْعَبةم ،ُثناُشم ارِ

ُاْلَغف َ
َبْيٍشُ ُْبِنُحم ِ ر  وِد،َُعْنُِز جم

ُالن َ
ِب،ُ

َ
،ُثناُأ َمْشِق م ِ ُالد  َحمْيٍ ُدم ُْبنم اِهميم َثَناُِإْبَر

َحد َ
ُ ِلِكُْبنم ُاْْلَ ْسِلٍم،ُثناَُعْبدم ُمم ُْبنم ثناُاْلَوِليدم
ُ ٍ ر  ِِنَُعاِصٌم،َُعْنُِز ْخَبَر

َ
َة،ُأ ِبَُغِني َ

َ
ُأ

 // حسن //

َسُ َثَناُاْْلم ،ُثناَُحد َ ي م ْسَترِ
ُِإْسَحاَقُالت م ُْبنم ْْيم

ُ ُْبنم َمرم ،ُثناُعم َباَنُاْلَواِسِطي م
َ
ُأ ُْبنم دم م َ َ ُمم

ُْبِنُ ِ ر  ،َُعْنَُعاِصٍم،َُعْنُِز َناِفِسي م َبْيٍدُالط َ عم
َبْيٍشُ ُحم

 136//، //، ص // //

ُ ُاهَّلِلُْبنم َد،ُثناَُعْبدم ْْحَ
َ
ُأ ُْبنم َثَناَُعْبَدانم َحد َ

بَُ
َ
ُْبِنُأ َمَر َُحْوَشٍب،ُثناُعم ُْبنم فم وسم اَن،ُثناُيم

ِبُ
َ
ارِِث،َُعْنَُعاِصِمُْبِنُأ ُاْْلَ ُْبنم َواِسطم
َبْيٍشُ ُْبِنُحم ِ ر  وِد،َُعْنُِز جم

ُالن َ

// // // 

ِدُْبِنُ م َ َ اِعيَلُْبِنُُمم ُِإْسَ ََيُْبنم َثَناََُيْ َحد َ
ُ ُْبِنَُعْبِدُاهَّلِلُاْلَبَجِل م يرِ ََيُْبِنَُجرِ ََيْ

ُ، ِف م و ُْبِنَُخاِلِدُْبِنُاْلكم َُعِل ِ ُْبنم ثناَُجْعَفرم
ُ ْلتم

َ
ُاأَلْحَوِص،َُقاَل:َُسأ و بم

َ
،ُثناُأ يرٍ َجرِ

ُ َباَُبْكرٍ
َ
:َُياُأ ْلتم وِد،َُفقم جم ِبُالن َ

َ
َعاِصَمُْبَنُأ

َبْيٍشُ ُْبَنُحم ر َ َكْرَت،َُعْنُِز َُذ

 // ضعیم //

ُ اِِن م ُاأَلْصََبَ الم م َ ٍدُاْْلَ م َ َ ُُمم ُْبنم دم ْْحَ
َ
َثَناُأ ،َُحد َ

ِب،ُ
َ
اِهمَي،ُثناُأ ُْبِنُِإْبَر َُعاِمرِ ُْبنم اِهميم ثناُِإْبَر
،َُعْنَُسْعِدُْبِنُ ي ِ م ِ وَبُاْلقم َعْنَُيْعقم

اٍش،َُعْنُ ُْبِنَُعي َ ِبَُبْكرِ
َ
،َُعْنُأ َسْْيِ اْْلم

َبْيٍشُ ُْبِنُحم ِ ر  وِد،َُعْنُِز جم
ِبُالن َ

َ
َُعاِصِمُْبِنُأ

 137//، //، ص // //

ُ وبم َثَناَُيْعقم ،َُُحد َ ي م وِر ْيَسابم ُِإْسَحاَقُالن َ  // // //ْبنم
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اَنُ َُغس َ و بم
َ
اِج،ُثناُأ ج َ ُاْْلَ ُْبنم ْسِلمم ثناُمم

ِب،ُ
َ
َثِِنُأ ُِهَشاٍم،َُحد َ ُْبنم َعاذم ،ُثناُمم ْسَمِعي م اْْلِ

ُ ٍ ر  َُعْنَُعاِصٍم،َُعْنُِز
،ُثناُ ي م ْسَترِ

ُِإْسَحاَقُالت م ُْبنم َسْْيم َثَناُاْْلم َحد َ
َُعبُْ ُْبنم َُواِصلم ُْبنم دم م َ َ ِدُاأَلْعََل،ُثناُُمم

ْثَماَنُْبِنَُعْبِدُاهَّلِلُْبِنُ َضْيٍل،َُعْنُعم فم
وِد،َُعْنُ جم ِبُالن َ

َ
َمَة،َُعْنَُعاِصِمُْبِنُأ ْبرم شم

َبْيٍشُ ُْبِنُحم ِ ر  ُِز

// // // 

ُ َسْْيم ،ُثناُاْْلم ي م اِز َُسِعيٍدُالر َ ُْبنم َثَناَُعِل م َحد َ
، ي م ُاْلَعْنَقزِ و َُعْمرٍ ْعِد،َُعْنُُْبنم ُاْْلَ ُْبنم ميم ثناََُتِ

،َُعْنَُعاِصٍم،َُعْنُ الِئ ِ ُْبِنَُقْيٍسُاْْلم و َعْمرِ
ُ ٍ ر  ُِز

 138//، //، ص ضعیم //

ْيٍق،ُ َز ُرم ُْبنم ارم اِب،ُناَُعم َ و َ ُاْْلَ و بم
َ
ٌد،ُناُأ م َ َ ناُُمم

ُ ٍ ر  وِد،َُعْنُِز جم
ِبُالن َ

َ
معجم ابن االعرابی،  حسن //َُعْنَُعاِصِمُْبِنُأ

 414، ص1ج
 «اسمه اسمی أو اسمه اسم أبی أو اسم نبی». طرق روایت 3جدول شماره

ِبُ»طرق روایت 
َ
ُأ ُاْسمم هم ُاْسم ِو

َ
يُأ ُاْسِ هم ُُاْسم ِو

َ
أ

ُ َُنِب ٍ  منبت وضعیت سند صحابی اْسمم

ُ ُْبنم دم ْْحَ
َ
ارِِث،َُوأ ِبُاْْلَ

َ
ُأ ُْبنم اِعيلم َناُِإْسَ ْخَبَر

َ
أ

ْخُ
َ
،َُقاال:ُأ وِس م ََيُالس م ََُيْ رِ َحب َ ُاْْلم ُْبنم دم َناَُداوم َبَر

َُقْحَذٍم،ُُْبِنَُقْحَذِم، ُْبنم رم َحب َ َناُاْْلم ْخَبَر
َ
َقاَل:ُأ

َيَةُ َعاِو َلْيَماَن،َُعْنُمم ُسم ِبيِهَُقْحَذِمُْبنم
َ
َعْنُأ

ةَُ ر َ  ْبِنُقم

 بن ایاس  قرة
موضوع، به دلیل 
وضاع بودن داود بن 

 محّبر 

البحر الزخار بمسند 
 258، ص8البزار، ج

ُْبِنُوَُ رِ َحب َ ُاْْلم ُْبنم دم َثَناَُداوم
َُحد َ ارِثم َقاَلُاْْلَ

ِبيِه،َُقْحَذِمُْبِنُ
َ
ِب،َُعْنُأ

َ
َثِِنُأ َقْحَذٍم،َُحد َ

ةَُ ر َ َيَةُْبِنُقم َعاِو َلْيَماَن،َُعْنُمم  سم
// 

موضوع، به دلیل 
وضاع بودن داود بن 

 محّبر 

المطالب العالیة 
بزوائد المساند 
، 18الثمانیة، ج
 350ص
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توان به این نتیجه رسید که اوال، کردن نمودار، می  این سه جدول با هم و مالحظه  از مقایسه
اند، در هر سه جدول، در سلسله سند آن فرد یا افراد نقل شده« قرة بن ایاس»روایاتی که از طریق 

، طرق حسن ر باشد و ا میت 23« اسمه اسمی»وایت وضاعی قرار دارند و لذا مردود هستند؛ ثانیا 
که در ادامه به آن اشاره خواهد شد؛ متعددند. بنابراین، این روایت در   صحابیان ناقل آن؛ چنان

، طرق حسن روایت   تا 8« اسم ابیه اسم ابی»حد تواتر و حد اقل در حد استفاضه است؛ ثالثا 
رسد و خبر واحد است و استفاضه نمی باشد و صحابی ناقل آن یک نفر است که به حد تواتر ومی

، روا  ت متواتر یا مستفیض بر خبر واحد مقدم است.یرابعا 
را صحیح دانسته و در این زمینه چنین « اسمه اسمی»برخی از محققان نیز تنها روایت 

باشد، این است که پیامبر؟لص؟ فرمودند: ها، صحیح میآنچه از بین تمامی این نقل»گویند: می
 ،یعرب بنا)ر.ک: « شود که اسم او موافق اسم من استز اهل بیتم مالک این زمین میمردی ا
 (.338، ص6، جداود یسنن أببه نقل از پاورقی  77، ص9: ج1392

را که از طریق عبد اهلل ابن مسعود نقل کرده است، در ادامه « اسمه اسمی»ترمذی روایت 
دری، اّم سلمة و ابوهریره نیز فقط به این شیوه گوید: این روایت از امام علی؟ع؟، ابوسعید خمی

  .(505، ص4: ج1419، یالترمذ نقل شده و این روایت حسن صحیح است )ر.ک:
کند؛ اعتباری این زیاده )اسم ابیه اسم ابی( شک نمیگوید: آدم عاقل در بیشافعی میگنجی
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د گفته است که در معظم روایات اند و ابوداوحدیث، برخالف آن اجماع کرده  که ائمهعالوه بر این
چیزهایی را از پیش خود « زائده»اند که است ... جمهور بر این« اسمه اسمی»حّفاظ و ثقات، فقط 
گنجی کرده؛ بنابراین، این زیادی )اسم ابیه اسم ابی( جزء زیادات اوست ) در احادیث اضافه می

و قاعده در  (387، ص3غربی، ج، به نقل از شرح االخبار قاضی نعمان م458: ص1404شافعی، 
گر در مقابل آن، روایاتی قرار دارند که آن زیادی را نداشته باشند،  زیادی ثقات این است که ا

گاهی از حکم زیادات ثقات ر.ک: نور شود )روایت مشتمل بر زیادی از اعتبار ساقط می برای آ
حابیان دیگری مانند امام . گفته شد که عالوه بر ابن مسعود، از ص(425: ص1418الدین عتر، 

 نقل شده است.« اسمه اسمی»علی؟ع؟، ابوسعید خدری، اّم سلمه و ابوهریره، نیز به صورت 

کمیت بنی .2-3  امیهاعتقاد به پایداری و قوام دین تا عصر حا
کمیت بنیبن تا: باز، بیر.ک: بنامیه بوده است )باز معتقد است که قوام دین فقط تا زمان حا
کثیر، این امر مورد قبول سنت، مانند ابنکه از منظر برخی از بزرگان اهلدر حالی (؛100، ص4ج
گانه بودن این است که خلیفه کثیر، از شرایط مصداق خلفای دوازدهباشد؛ زیرا از دیدگاه ابننمی

که باید به موضوع عدالت گستری و اصالح جامعه و سوق دادن آن به سوی حق بپردازد؛ درحالی
داند و برخی خلفای ویژگی میعبدالعزیز را دارای چنین امیه فقط عمربنکثیر از خلفای بنیابن
کثیر، . بنابراین، ابن(59، ص3: ج1419کثیر دمشقی، ر.ک: ابنشود )عباس را نیز یادآور میبنی

توان یداند. چگونه مگانه نمیافرادی همچون معاویه، یزید و مروان را از مصادیق خلفای دوازده
تواند وی از عوامل قوام دین دانسته شود، در گانه برشمرد و چگونه مییزید را از خلفای دوازده

تیمیه در باز، حتی با دیدگاه ابنکه او به فسق و فساد علنی مشهور بوده است؟! سخن بنحالی
کمان بنی است و از  عباس، منزلتی قائل بودهاین خصوص سازگاری ندارد؛ زیرا او نیز برای حا

باز، قوام دین که بندر حالی (؛239-238، ص8: ج1406تیمیه، ر.ک: ابنکند )آنان ستایش می
به  یشدید و  باز، گویای عالقهرسد رویکرد بنداند. به نظر میامیه منحصر میرا به زمان بنی

کمیت است. ه، بلکه نشانیامیبن  دهنده ارادت تمام او به این حا

 ؟جع؟گانه بر امام مهدی  خلفای دوازده.  عدم صدق 2-4
سنت، با تعبیرهای ، در متون کهن و منابت معتبر حدیثی اهل«امیر »یا « خلیفه»روایات دوازده 



 

 

119 

دان
شمن
ندی
گاه ا
دید
ه از 
وعی
ت ن
دوی
 مه
کرد
 روی
نقد
ی و 
ررس
ب

... 

کرم ؛ مسلم 2640، ص6: ج1407نقل شده است )ر.ک: بخاری،  ؟لص؟مختلم از پیامبر ا
، 4تا: جود، بی؛ ابودا97-90، ص5تا: جحنبل، بی؛ احمد بن3، ص6: ج1412نیشابوری، 

کم نیشابوری 501، ص4: ج1419؛ ترمذی، 172ص (. در جهان 546، ص4: ج1411، و حا
را بیابند و آن  ؟لص؟گانه پیامبر اند تا مصادیق خلفای دوازدهسنت، برخی همواره تالش کردهاهل

و   ای نگریستهمصادیق را تعیین کنند. برخی از آنان به این موضوع به صورت گزینشی و سلیقه
کمان بنی اند ؛ اما نتوانستهعباس را از مصادیق آن دانستهامیه و بنیخلفای راشدین، برخی از حا

دیگر، این حدیث را بر خلفای باز نیز چون برخیبه دیدگاهی برسند که مورد قبول همه باشد. بن
ز تطبیق کرده چهارگانه، معاویه، یزید، عبدالملک بن مروان و چهار فرزند او و عمر بن عبدالعزی

که این حدیث نه بر خلفای راشدین قابل تطبیق (؛ در حالی100، ص4تا: جباز، بیر.ک: بناست )
که برخی شود؛ ضمن اینامیه. آنان به تنهایی تعدادشان چهارده نفر میاست و نه بر خلفای بنی

است، یقینا مسلمانان محرز   از آنان مانند یزید بن معاویه که ظلم و فسادشان برای همه
باز مشخص نکرده است که به چه دلیل و با توانند از مصادیق آن باشند. از سوی دیگر، بننمی

کدام معیار، مروان و معاویه بن یزید را از این مجموعه بیرون دانسته و جزو آنان به شمار نیاورده 
ر این قسمت نیز باز داز این تعداد است و بن   عباس بیشکه تعداد خلفای بنیاست!؛ چنان

داند؛ در عباس را جزو این مجموعه نمیسخنی مورد پذیرش ندارد؛ زیرا برخی از خلفای بنی
عباس را نیز در این کثیر، تعداد دیگری از بنیکه برخی از افراد مورد اعتمادشان، همانند ابنحالی

کثیر است )ر.ک: ابنها محرز دانسته   گری را در آنمجموعه گنجانده و عدالت محوری و اصالح
باز در مورد خلفای های بنتوان گفت: گفتهبیان، می(. با این59، ص3: ج1419دمشقی، 
 گانه، قابل قبول نخواهد بود.دوازده

 ؟جع؟. مصداق مهدی ندانستن امام زمان2-5
را که امام دوازدهم  ؟جع؟باز، امام مهدینقد دیگری که بر این رویکرد وارد است، این که بن

داند؛ به این دلیل که بعد از خلفای مورد گانه نمیشیعیان است، از مصادیق خلفای دوازده
ر.ک: نیز تا کنون خروج نکرده است ) ؟جع؟باز، دین قوامی نداشته و امام مهدیپذیرش بن

عشر مخدوش است، اثنا یخلفا یاو برا یابیجا که مصداق  ؛ اما از آن(100، ص4تا: جبیباز، بن
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 از ندارد. ین یلیتفص یز مخدوش است و به بررسیاو ن یادعان یا

 سنت، با مهدی موعود در شیعه. مغایرت مهدی موعود در اهل2-6
سنت، غیر از مهدی از دیدگاه شیعه است و احادیث باز و عباد معتقدند مهدی از منظر اهلبن

: مقدمه کتاب و 1416 باز،دوازده خلیفه بر مهدی منتظر شیعه قابل تطبیق نیست )ر.ک: بن
ث بر مهدى موعود ی(. پاسخ این است که اصرار آنان بر عدم انطباق احاد68: ص1416العباد، 

 دور از انصاف علمی است.  عه، با وجود نصوص متعدد، یمورد نظر ش
گاه به مواز  ی مانند یداند که خلفا خوبی می خ اسالم، به ین شرعی و تار یهر فرد منصم و آ

توانند  ل کردند، هرگز نمییه تبدیامت بنیید که خالفت اسالمی را به سلطنت و ملوکیزیه و یمعاو
کرمینان واقعی پیجانش ح داد که منظور از ید توضیگر، بایند. از سوى دیشمار آ به ؟لص؟امبرا
ابد و ین خداوند غلبه ی، احکام دیاسالم یهانین، آن است که حداقل در سرزمیدار بودن دیپا
ِ >ر آمده است: یفه ز یه شریر آید؛ همان طور که در تفسدار بمانیپا ق   اْلحَ ْهُدون َ ت ِ َ ة ٌ ت  م َ

ا أ ُ َ ب  َلق ْ ن ْ خ َ َوِمم َ
ْعِدُلون َ  َ ِة ت  کرمیم از پیث شری(؛ و با حد181)اعراف: <َوت ِ هم انطباق دارد که فرمود:  ؟لص؟امبرا

دارند و در یو پا، همچنان بر حق استوار ؟جع؟سی و ظهور مهدىیگروهی از امت من تا نزول ع»
 (.158: ص1397)ر.ک: خسروشاهی، ...« رزمند  راه استوارى آن، می

ن، ولو در یدنکته داللت دارد که بقاى نیگانه هم کامال  بر ا نان دوازدهیث امامان و جانشیحد
کلی  ن بهیخواهد بود؛ وگرنه د« ؟جع؟امام قائم»هاى اسالمی، از برکت وجود  نیبخشی از سرزم

گر منظور استوارى د ین میاز ب باز گمان کرده گونه که بن  ن بود؛ آنین در سراسر کره زمیرود؛ و ا
کنون، در سراسر جهان یرا دیح باشد؛ ز یتوانست صح طور کلی نمی ث بهین حدیاست؛ ا ن اسالم تا

باز هم به برقرار نشده، بلکه در اغلب کشورهاى اسالمی، از جمله کشور و محل اقامت خود بن
ه یه، از جمله معاویامن را در دوران خلفاى بنییباز، دکه بنآورتر آن امده است. شگفتیدر ناجرا 
ها، مساجد را  نیا فراموش کرده است که همیداند و گو دار مییه هم برقرار و پایمعاودبن یزیو 
د و به ر پا گذاشتنیعت را ز یران کردند؛ حرم امن االهی را مورد تجاوز قرار دادند؛ احکام شریو
گر مفهوم پایان جزیحیمس د ین و استوارى آن، این رویکردها باشد، بایدارى دیه دادند. البته ا

کنون ن (؛ ولی به نظر 159ن در آن بالد استوار و قائم است! )ر.ک: همان، صیز، دیگفت که هم ا
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 رسد این امر با رویکردهای خود آنان نیز در تضاد آشکار است.می
در جهان اسالم دو مهدی وجود دارد، یکی مورد قبول شیعیان و دیگری  القای این موضوع که

حقیقت مهدویت و ایجاد تفرقه میان امت    سنت؛ تالشی است در جهت تجزیه مورد قبول اهل
به آمدنش بشارت داده  ؟لص؟که در احادیث رسول خدا ؟جع؟که امام مهدیمسلمان؛ در حالی

گرایی   نوع  کشند و الزمهمسلمانان انتظارش را می  بهاست که قاط ؟جع؟شده؛ همان امام مهدی
 تکذیب سخنان رسول خدا؟لص؟ خواهد بود.

 در آخرالزمان ؟جع؟. والدت امام مهدی2-7
را نپذیرفته و  ؟جع؟گرایان، مسئله تولد امام مهدی  ، نیز چون دیگر نوع«عبدالمحسن العباد»

(. پاسخ این است 3، ص21-5: باب 1402د، آن را به آخرالزمان مربوط دانسته است )ر.ک: عبا
که الزمه این ادعا آن است که زمین و زمان از حجت االهی و امام زمان؟جع؟ خالی باشد و مردم 

که در روایات فراوانی از وجود همیشگی نسبت به امام زمانشان شناختی نداشته باشند؛ در حالی
دم نسبت به شناخت امام زمانشان حجت خداوند بر زمین، سخن گفته شده و همچنین به مر

گاه از وجود حجت االهی توصیه شده است و این موضوع گویای آن است که زمین و زمان هید
خالی نیست و ضروری است مردم هم نسبت به امام زمان خود شناخت داشته باشند. عالوه بر 

و در آثار مکتوب   فتهسنت، تولد امام مهدی؟جع؟ را پذیرکه برخی از محققان و بزرگان اهلاین
اثیر اند )ر.ک: ابننیز اذعان داشته ؟جع؟خودشان به زمان و مکان والدت امام مهدی

؛ 79: ص1421شافعی، ؛  گنجی281: ص1409؛ ابن صباغ مالکی، 320، ص6: ج1420جزری،
: 1413؛ ذهبی، 323، ص3: ج1416؛ قندوزی الحنفی، 601، ص2: ج1418حجر الهیتمی، ابن
(. 80، ص6: ج1989و  خیرالدین زرکلی،  176، ص4: ج1971خلکان، ؛ ابن113، ص19ج

بنابراین، از محققی همانند عباد، انتظار این بود که در تحقیقاتش، ضمن رعایت جانب انصاف، 
ها   دید و آنکرد و اقوال دیگر پژوهشگران را میسنت در این زمینه مراجعه میبه منابت معتبر اهل

کرد. همچنین جا داشت وی منابت معتبر حدیثی شیعه را نیز مورد ود منعکس میز در آثار خیرا ن
کرممطالعه و مداقه قرار می به  ؟جع؟امام مهدی  را درباره ؟لص؟داد که روایات منقول از پیامبرا

 کرد.نشست و دیدگاه خود را عنوان میگاه به داوری میاند؛ آنطور مشروح آورده
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 گیری    نتیجه
سنت معاصر، اصل اعتقاد ان اهلیدر م« یت نوعیمهدو»کرد یه و رویدگاه امامید یتالق   نقطه

کرم؟لص؟ ر یات پیقرآن و روا یها  است که این اعتقاد، در آموزه یبه وجود منج شه دارد و از یامبرا
 و ین مصداق و شخص مهدیید؛ اما در تعیآ  یشمار م  ن بهیقیرو، اصل مسئله، از مسّلمات فر  نیا

سنت معاصر که از ان اهلیگرا  گستر در جهان، اختالف دیدگاه وجود دارد. نوع  عدالت یمنج
ست و هنوز متولد نشده ین ی، فرد مشخصیاسالف خود متأثر هستند، معتقدند که شخص مهد

را برپا خواهد  یامبر؟لص؟ ظهور و حکومت عدل جهانیاز خاندان پ یاست؛ اما در آخرالزمان فرد
، به یت نوعیمهدو یها  خود را در مورد مؤلفه یکالم یها  دگاهیسنت، ددسته از اهل  نیکرد. ا
گروه نیمستندات ا یها نقل شده است. بررس  آن یثیاند که در منابت حدمستند کرده یاتیروا

آنان، گویای آن است که مجموعه مستندات ییموجود در منابت روا یها و مبان  براساس داده
ها با نگاه   داده   مجموعه ییو محتوا یسند یکرد، مخدوش است و بررسیرو نیندگان اینما
 ندارد. یرا درپ« یت شخصیمهدو»رش یجز پذ یطرفانه، راه  یو ب یعلم
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 منابع
یم  .قرآن کر

یاض، مکتبهالعظيم تفسير القرآنق(. 1419محمد )بنحاتم، عبدالرحمنابیابن. 1 .نزار مصطفى، ر  الباز

ید  العزازيیوسف عادل: محقق شيبة،ابی ابن مسند تا(.)بی شيبة، ابوبکرعبداهلل ابيابن. 2 و أحمدفر
یدي،  الریاض، دارالوطن. المز

 إبراهيممحمدبن -الجمعة عبداهللحمدبن : محقق ،شيبةابی ابن مصنف ق(.1425) _______  _________. 3
یاض، الرشد اللحيدان،  .الر

یخالکامل فىق(. 1420ارک )مباثير جزری، محمدبنابن. 4  العربی.، بيروت، دارالکتبالتار

، عزالدین )ابن. 5 .أسدالغابه فى معرفه صحابهق(.  1409اثير  ، بيروت، دارالفکر

 ، بيروت، داراألضواء.الفتوحق(.  1411على )اعثم کوفى، محمدبنابن. 6

  الریاض/ بيروت، دارالکتب سيادالبلوشي،أحمدميرین: محقق تا(.)بی األعرابيابن معجم األعرابي،ابن. 7
 العلمية.

یه السنه منهاجق(. 1406عبدالحليم )تيميه، احمدبنابن. 8 ، محقق: محمدرشادسالم، قاهره، مؤسسه النبو
 قرطبه.

ني، احمدبن على ) حجر ابن. 9  عبداهلل: محقق ،العالية بزوائد المسانيد الثمانيةالمطالب  ق(.1419عسقال
 الغيث.-المملکة العربية السعودیة، العاصمة ي،التویجر

 ، بيروت، مؤسسةالرسالة.المحرقةالصواعقق(. 1418محمد )حجر هيتمى، احمدبنابن. 10

.مسند احمدتا(.  محمد )بیحنبل، احمدبنابن. 11  ، بيروت، دارصادر

 العربي.ث، بيروت، داراحياءالتراخلدونمقدمة ابن(. تابیخلدون، عبدالرحمن )ابن. 12

.االعيان وفياتم(. 1971محمد )خلکان، احمدبنابن. 13  ، بيروت، دارالفکر
ئمهالمهمه فى معرفه احوالالفصولق(. 1409محمد )بنمالکى، علىصباغابن. 14  ، بيروت، داراالضواء.اال

.، بيروت، داعارضة األحوذی بشرح صحيح الترمذیق(. 1392عبداهلل )عربی، محمدبنابن. 15  رالفکر

 الکتب ، بيروت، دار العزیز المحررالوجيز فى تفسيرالکتابق(. 1422غالب )عطيه، عبدالحق بنابن. 16
 العلميه.
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یه، محمدبن ابیقيمابن. 17 ، محقق: عبدالفتاح الصحيح والضعيففىالمنارالمنيفق(. 1403بکر )  الجوز
 االسالميه.ابوغده، حلب، مکتب المطبوعات 

 العلميه. الکتب ، بيروت، دار العظيمتفسيرالقرآنق(. 1419، اسماعيل )کثير ابن. 18

ید )ماجه، محمدبنابن. 19  الجيل. ، بيروت، دار ماجةسنن ابنق(. 1418یز

، احمدبن عمر ). 20 ین الرحمنمحفوظ : محقق ،بمسندالبزار  الزخار  البحر  ق(.1418أبوبکرالبزار  اهلل،ز
 .الحکم و  المدینة المنوره، مکتبة العلوم

، بديس محقق: ،نيیمقاتل الطالب (.تا یب) نيبن حس ىعل ،ىابوالفرج اصفهان. 21 دار   روت،ياحمد صقر
 المعرفة.

 العلميه. الکتب ، بيروت، دار داودسنن ابیتا(. اشعث )بیبنداود، سليمانابی. 22

ی ،للطبراني الصغير المعجم تا(.أحمد )بیبن  ، سليمانالطبرانى. 23  العلمية.اض/ بيروت، دارالکتبالر
القاهرة،  اهلل،عوضبن طارق  :، محققللطبرانياألوسطالمعجمق(. 1415)___________________  .24

 دارالحرمين.
 السلفي، عبدالمجيدبن حمدي: محقق ،للطبراني الکبير المعجم ق(.1404) ___________________ .25

 .والحکم العلوممکتبة الموصل،

 .نا یب قم، ،المهدي الموضوعي ألحادیث اإلمام المعجم ق(. 1426) ىعل ،ىورانک. 26

لبانى. 27 یاض، مکتبهالصحيحهاألحادیثسلسلهق(. 1416، محمد ناصرالدین )األ المعارف للنشر ، ر
یع.  والتوز

، المهسلسله االحادیث الضعيفه و الموضوعه و اثرها السيئ فى ا (.ق1412)_____________________  .28
یاض، دارالمعارف.  ر

 .22اإلسالمى، الدمشق، السنة ، مجلة التمدنالمهدیمقاله حولق(. 1371______________ ). 29

یخ، بيروت، مؤسسه المرامغایةق(. 1422بحرانى، سيدهاشم ). 30  العربی. التار

.، بيروت، دار ابنالبخاریصحيحق(. 1407اسماعيل )بخاری، محمدبن. 31  کثير

ثارالصحيحهالمنتظر فىالمهدیق(. 1420بستوی، عبدالعليم عبدالعظيم ) .32 ، بيروت، ضوءاالحادیث واآل
یع.دارابن  حزم للطباعه والنشر والتوز

ىتا(. على )بیحنبلى، محمدبنبعلى. 33 یة البن تيميهمختصرالفتاو  العلميه.، بيروت، دارالکتبالمصر

، عبدالعزیز بنبن. 34 ى و مقاالتتا(. یعبد اهلل )بباز .متنوعهمجموع فتاو یاض، دارالقاسم للنشر  ، ر

 .3، شمارهدانشگاه اسالمى مدینه منوره  مجله(. 1388) _______________ .35
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ثرفىعقيده اهلق(. 1416) _______________. 36 قاهره،  مقدمه،، المنتظر المهدیالسنه و األ
 السنة.مکتبه

 ، قاهره، دارالحدیث.ترمذی(ترمذى)سننجامع(. ق1419عيسى )ترمذی، محمدبن. 37

یجرى، حمود بن. 38 یع.الجماعهاتحافق(. 1414عبداهلل )تو یاض، دارالصميعى للنشر والتوز  ، ر

 جهان.، تهران، نقشالمطالبأسنىتا(.  محمد )بیالدینشافعى، شمسجزری. 39

کم نيشابوری، محمدبن. 40  العلميه.بيروت، دارالکتب ،المستدرکق(.  1411عبداهلل )حا

 ، قم، بوستان کتاب.سنتواهلشيعهجهانى از دیدگاهمصلح(. 1397خسروشاهى، سيدهادی ). 41

 االسالمى.، بيروت، دارالمغربالمؤتلف و المختلفق(.  1406عمر )بندارقطنى، على. 42

یخق(. 1413الدین محمد )ذهبى، شمس. 43  لعربی.ا، بيروت، دارالکتاباالسالمتار

 بيروت، دارالعلم للمالیین.، األعالم م(. 1989زرکلى، خيرالدین ). 44

ینلى، غالمحسين )بهار و تابستان. 45 یت و مذاهب اسالمى مشترکات و تفاوتها(. 1383ز ، فصلنامه مهدو
 .12و 11انتظار موعود، شماره

یتفرهنگ(. 1388سليميان، خدامراد ). 46  .؟جع؟موعود مهدی ، تهران، بنياد فرهنگىنامه مهدو

.، دمشق، دارابنالقدیر فتحق(.  1414شوکانى، محمد ). 47  کثير

ثر منتخبق(. 1422اهلل ) گلپایگانى، لطفصافى. 48  ، قم، انتشارات مؤلف.األ

پهلوان، قم، مسجد جمکران.الدینکمال(. 1386)  علىصدوق، محمدبن. 49  ، مترجم: منصور

شناسى مدعيان دروغين گونه» (.1393عرفان، اميرمحسن )تابستاناهلل و فروشانى، نعمتصفری. 50
یت  .30موعود، شماره، فصلنامه مشرق«مهدو

یخ طبری(. 1362جریر )طبری، محمدبن. 51 .تار  ، مترجم: ابوالقاسم پاینده، تهران، اساطير

 االسالميه.المعارف، قم، مؤسسهالغيبهق(.  1411حسن )طوسى، محمدبن. 52

یاض، المهدیالصحيحةالواردة فىالرد على من کذب باالحادیثق(. 1402بدالمحسن )عباد، ع. 53 ، ر
 دارالفضيله.

ثرفىالسنهاهلعقيده ق(.1416) ___________ .54  السنه.، قاهره، مکتبهالمنتظر المهدیواأل

.الحدیثعلومفيالنقدمنهجق(. 1418عتر الحلبي، نورالدین محمد ). 55  ، دمشق، دارالفکر

زی. 56  ، قم، داراالسوة للطباعة والنشرالمطبعة.المودةینابيعق(. 1416حنفى، سليمان )قندو

، دارالکتب المتواتر الحدیثالمتناثر منالنظمق(. 1328جعفر )کتانى، محمدبن. 57 السلفية ، مصر
.  للطباعة و النشر
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إحياءتراثالطالبکفایهق(.  1404شافعى، محمد )گنجى. 58  .؟مهع؟البيتاهل ، بيروت، دار

 البيضاء.بيروت، دارالمهجه الزمان،اخبار صاحبالبيان فى ق(. 1421) ____________. 59

 العلمية.، بيروت، دارالکتباالحوذیتحفهق(. 1410مبارکفوری، محمدعبدالرحمن ). 60

 الرساله.، بيروت، مؤسسهکنزالعمالق(.  1413حسام )بنهندی، علىمتقى. 61

.، زرقاء، مکتبهاخبار المنتظر عقدالدرر فىق(. 1410شافعى، یوسف بن یحيی ) مقدسى. 62  المنار

 العربيه.، قاهره، دار احياءالکتبالجامع لالصولالتاجق(. 1406ناصف، منصور على ). 63

 ، بيروت، دار نظير عبود.المنتظر المهدیموسوعة االمامق(. 1428نجفى، سالم صفار ). 64

 شلبى، بيروت، مؤسسةالرساله.عبدالمنعم، محقق: حسنالکبریالسننق(. 1411شعيب )نسائى، احمدبن. 65

 العلميه.، بيروت، دارالکتبالفتنق(.  1423حماد )بننعيم. 66

 ، قاهره، دارالطباعه العامره.صحيح مسلمق(. 1412حجاج )بننيشابوری، مسلم. 67

ین الرحمنمحفوظ. د: المحقق ،يللشاش المسند ق(.1410الشاشي )کليببن الهيثم. 68  المدینة اهلل،ز
 المنورة، مکتبة العلوم والحکم.

 الرساله.، بيروت، مؤسسهزوائدالبزار األستار عنکشفق(.  1399هيثمى، نورالدین ). 69
 

 


