
 
  هاي جعل و تحریف امویان در روایات مهدوي گونه
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  )12/11/1401 :مقاله پذیرش تاریخ ـ17/10/1401 :مقاله دریافت (تاریخ
  
  چکیده

قـرار گرفتـه   اسـتفاده   هاي سیاسی، مورد سوءاحادیث مهدویت به دلیل ظرفیت باالي اعتبار بخشی به جریان
سـازي  سازي مجعوالت و تبیین دالیل رویکردهاي سیاسی به این اخبار کمـک شـایانی بـه پـاك     رو جدا است، از این

ترین نقش در وارد کردن احادیث جعلی بـه حـوزه    هاي سیاسی پررنگارد، گویا رقابتمعارف مهدویت از مجعوالت د
نخستین کسانی که در تـاریخ اسـالم خالفـت را بـه سـلطنت      به عنوان مهدویت داشته است. در این میان نقش امویان 

یـث مهـدویت و   با هـدف بررسـی نقـش امویـان در جعـل و تحریـف احاد       مطالعهنماید. این پررنگ می ،تبدیل کردند
شناسی این احادیث شکل گرفته است. پرسش ما این است که رویکرد امویان به احادیث مهدویت چه بوده و آنان  گونه

که با روش تحلیل  این مقاله نتایجاند؟ در جهت تحکیم و توسعه قدرت خود چه نقشی در جعل روایات مهدویت داشته
هاي جعـل و تحریـف امویـان در    ترین گونهمهم دهد کهمی آمده است، نشان اي به دستمحتوا و بر پایه منابع کتابخانه

، »بخشـی بـه امـاکن تحـت سـلطه      فضیلت«، »جعل و تحریف در مصداق مهدي موعود«اند از: روایات مهدوي عبارت
  .»هاي ظهورجعل و تحریف در نشانه«و » ستیزي مشرق«
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  بیان مساله مقدمه و .1

گیرد، برخاسته از احـادیثی  که از آیات کریمه قرآن مدد میمهدویت افزون بر این نظریه
 $او رسیده است که مهـدي را از نسـل پیـامبر    %و اهل بیت $است که از پیامبر خدا

را یکـی از  دانسـتند آن  مـی  $کند. شیعیان نیز که خود را پیـرو ذریـه پیـامبر   معرفی می
  باورهاي عمده مذهبشان قرار دادند. 

ها بود و نابودي آنان را از آنجا که اعتقاد شیعه به مهدویت به مثابه اعتراض به حکومت
هـا  هـا و فرقـه  گرفت، در نتیجه سکوت در برابر ایـن بـاور بـراي سـایر جریـان     هدف می

  یت آنان باشد.توانست به بهاي نفی مشروعیت و مقبولیت و در نهایت موجود می
افزارهاي فرهنگی سیاسی از جمله جعـل و تحریـف در   استفاده از عناصر دینی به عنوان نرم

  هاي معارض با شیعه بود.  ها و جریانروي گروههاي پیش معارف اصیل مهدویت یکی از راه
توان یاد کرد کـه بـه صـورت    گرانی میدر این میان از امویان به عنوان نخستین تخریب

آنـان بـه گمـان مـا      انـد. ده به جعل و تحریف احادیث و معـارف مهـدویت پرداختـه   گستر
هاي متفاوتی از جعل و تحریف در این حوزه پدید آوردند که شایسته بررسی و تحلیل  گونه

  است تا بخشی از مفاهیم و احادیث صحیح از سقیم در حوزه مهدویت بازشناخته شود. 
ویان تحقیقات زیادي صورت نگرفته است. در ایـن  پیرامون مسئله ارتباط مهدویت و ام

اشـاره  » بررسی تحلیلی رویکردهاي امویان به مسئله مهـدویت «توان به مقاله میان تنها می
کرد. که توسط رضا برادران و همکارانش نگاشته شده است. نویسندگان ایـن مقالـه سـعی    

انـد؟  مهـدویت اسـتفاده کـرده   اند به این سوال که امویان از چه رویکردهایی نسبت به کرده
) مقاله یاد شده در 6 (برادران،اند. به چهار رویکرد اشاره کرده پاسخ دهند. این پژوهشگران

جهت یافتن برخی از احادیث مدنظر در حوزه مهدویت به مـا کمـک رسـانده اسـت. ولـی      
ت رو است. ما به دنبال کشف مجعـوال تازگی مقاله حاضر در ماهیت و مسئله پژوهش پیش

چنین کارکرد سیاسی مهدویت در جریان امـوي هسـتیم. از    امویان در حوزه مهدویت و هم
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رو پدیده جعل و تحریف احادیث مهدویت در جریان اموي مورد پژوهش قـرار نگرفتـه   این
هاي جعل و تحریـف  دالیل رویکرد امویان به مهدویت و گونه کوشدمی مطالعهاست و این 

هـاي مـا   . در حقیقت پرسشدسیاسی را مورد بررسی قرار ده احادیث از سوي این جریان
هاي رویکرد امویان در توجه به مسئله مهدویت چه بوده اسـت  این است که دالیل و انگیزه

هاي جعـل و تحریـف   و مهمترین کارکردهاي مفاهیم مهدویت براي امویان چیست؟ و گونه
و بـا تکیـه    تحلیلی -استناديروش  احادیث مهدویت از سوي امویان کدامند؟ با استفاده از

  هاي این مطالعه پاسخ داد.توان به پرسشبر منابع تاریخی و حدیثی می
  

 به اخبار مهدویت سیاسیونهاي رویکرد عوامل و انگیزه .2

هـاي سیاسـی   قبل از هرچیز باید توجه داشت که رویکرد به این عرصه از سوي جریان
اي کسـب مشـروعیت قاعـده   . هـاي مشـترکی دارد  هدر بستر تاریخ اسالم عوامـل و انگیـز  

ها بـدان نیازمندنـد در سـایه کسـب مشـروعیت      ها و جریانناپذیر است و حکومتاستثناء
چنین از مشروعیت به عنـوان پایـه مقبولیـت     هم نند.تر حکومت کتوانند راحتها میدولت
ولیـت بـرایش   توان نام برد چنانچه حکومتی از مشروعیت برخـوردار باشـد کسـب مقب   می

  .شودتر بوده، و در این صورت است که اطاعت شهروندان از دل و جان میسر میآسان
هـاي سیاسـی مـدعی    مهدویت، ظرفیت مشروعیت بخشی را براي گروهرسد به نظر می

در مورد ظهور مـردي از خانـدانش بـه عنـوان      $. احادیث فراوانی از پیامبراشته استد
گرایی او و اینکه  احادیث به ویژگی مهم مهدي یعنی عدالتنقل شده است. در این  .مهدي

کند اشاره شده است. این احادیث در میان مـردم وجـود   جهان را سرشار از عدل و داد می
بسیاري خود را منتظر ظهور مهدي موعود  به طوري که اندداشته و همگی از آن باخبر بوده

ویت باخبر بوده و تالش بسیار داشتند تا هاي سیاسی از این ظرفیت مهددانستند. جریانمی
 .با معرفی خویش به عنوان مهدي موعود، چالش کسب مشروعیت را حل کنند

اسـت.  » پذیرش مردمى«منظور از مقبولیت، چنین باید به کسب مقبولیت اشاره کرد. هم
 اگر مردم به فرد یا گروهى براى حکومت تمایل نشان دهند و خواستار اىعمال حاکمیـت از 
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طرف آن فرد یا گروه باشند و در نتیجه حکومتى براساس خواسـت و اراده مـردم تشـکیل    
  )53 (مصباح یزدي،. شود آن حکومت داراى مقبولیت است گردد گفته مى
ظرفیت مهدویت در جهت کسب مقبولیت بسیار باالسـت؛ انتظـار   رسد که نظر می چنین به

اي وجود داشته است و این امر در مقطعـی  ظهور مهدي موعود در میان مسلمانان در هر دوره
گشـت. ایـن شـرایط خـود بـه       تر میشد، پررنگتر میکه دامنه ظلم و ستم در جامعه گسترده

داد. ایـن کشـش بـه    کرد و مردم را به سمت مهدویت سوق میگسترش تفکر انتظار کمک می
س احادیث متـواتري  نوبه خود نشان از مقبولیت اصل مهدویت در بین مردم داشت زیرا براسا

  با ظهور مهدي ظلم و ستم ریشه کن و زمین سرشار از عدل و داد خواهد شد. $از پیامبر
چنین باید به ظرفیت مهدویت در رابطه با مشارکت سیاسی مردم اشاره کرد. به نظـر  هم
موضوع مهدویت این ظرفیت را دارد تا سطح مشارکت مردم در صحنه اجتمـاع را  رسد می

مهدویت با حل مسئله مشروعیت سبب هموار کردن مسیر مشارکت سیاسی و  د.افزایش ده
قدرت نظامی قوي بودند تـا   مندچنین مدعیان مهدویت نیاز شد. همدر نتیجه بیعت مردم می

پذیر نبـود.   سلطه خویش را پیش ببرند. این امر جز با مشارکت خیل عظیمی از مردم امکان
بخشی باالیی داشت در نتیجه مشارکت  یت و مقبولیتاز آنجایی که مهدویت ظرفیت مشروع

  شد.سیاسی مردم از جمله در میدان کارزار را سبب می
  

  امیه در احادیث و معارف مهدویت شناسی جعل و تحریف بنیگونه. 3
، »بخشی بـه منـاطق تحـت سـلطه     فضیلت«،»جعل و تحریف در مصداق مهدي موعود«
هاي جعل و تحریف از جمله گونه» هاي ظهورهجعل و تحریف در نشان«، »مشرق ستیزي«

  امویان در احادیث مهدویت است.
  

  جعل و تحریف در مصداق مهدي موعود .3-1
تطبیق مهدي موعـود بـر حضـرت    «و » تطبیق مهدویت بر خلفاي اموي«این رویکر با 

  دنبال شده است.  » %عیسی
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  امیه  بر خلفاي بنی يتطبیق مهد .3-1-1
در حوزه » تلطیف«در راهکار  .پیگیري شده است» تلطیف«راهکار  این رویکرد در قالب

گر توجیه و تلطیـف داده شـود. ایـن راهکـار کـه      شود سلطه و اقدامات سلطهکالمی سعی می
ها نمود دارد، راهبردي مناسب براي امویان ایجـاد  بیشتر در حوزه کالمی و به ویژه نامگذاري

  م ببخشند.  وفاي خود سلطه خویش را برقرار و تداکرد تا با تطبیق مهدي موعود بر خلمی
و نـه  » مهـدي «بیشـتر بـه معنـی لغـوي      معاویـه، رسد این رویکرد از زمـان  نظر می به

بن عبدالملک تداوم یافته است. که در ادامه بـه   اصطالحی آن، آغاز گردیده و تا زمان هشام
  کنیم. آن اشاره می

» مهـدي «اند کـه بـه   نخستین حاکمی نام برده از معاویه به عنواندر میان خلفاي اموي 
اللهـم  « این دعا درباره معاویه نقل شـده اسـت:   $. در حدیثی به نقل از پیامبرملقب شد

بِه داها ویدها میاده لْهعو در نقلی که به مجاهـد منتسـب اسـت،     )29/426حنبل،  (ابن» اج
امـا   )5/2465 (آجري بغدادي، »رحمه اللَّه قُلْتُم: هو الْمهدي یَةَلَو رأَیتُم معاوِ«آمده است: 
. به فـرض  یافت نشد، داده تاریخی دیگري مبنی بر اعتقاد به مهدویت معاویه دو به جز این

    .گویا معناي لغوي و لفظی مهدي، منظور بوده استان، صحت استناد این سخن
از اعتقاد به مهدویت اصطالحی معاویـه یافـت    جستجو در شعر دوره اموي نیز نشانیبا 
توان به فـرزدق شـاعر نامـدار عـرب و معاصـر       شود. از میان شاعران آن دوره تنها مینمی

که در مدح ولیـد بـن عبـدالملک سـروده      بسیاري از خلفاي اموي اشاره کرد که در ابیاتی
. کندخطاب می» مهدي«چنین عثمان خلیفه سوم را  امیه و هم ، تنی چند از خلفاي بنیاست

  )1/80فرزدق، (
  )12 ،انجاهم. (بن عبدالملک بود ملقب شد، ولید» مهدي«دومین خلیفه اموي که به 

چنـین   برداشـت کـرد. هـم   را  مهدویت اصطالحیفرزدق درباره ولید  توان از اشعارنمی
نامـد.  یاند و عثمان خلیفه سوم را نیز مهدي مفزردق پنج خلیفه قبلی که از عبدشمس بوده

تواند مدنظر او بوده باشد. در نتیجـه مهـدي نامیـدن    پس قاعدتاً معنی اصطالحی مهدي نمی
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ولید بیش از معناي لغوي، آن هم تنها در شعر برخـی از شـاعران معاصـرش بیشـتر رواج     
  نداشته است.  

خوانی سلیمان نیز در شعر شاعران آن دوره نمـود داشـته اسـت.      »مهدي«بعد از ولید، 
 ،انجـا هم: ـ نکـ ( خوانی سلیمان در اشعار شاعران آن دوره عالوه بـر معنـاي لغـوي    مهدي

توان در اشعار شاعرانی مانند فـرزدق بـه   می نیز ) معنی اصطالحی را263 و 262 و 2/76
  وضوح مشاهده کرد: 

  فی ناطق التوراه و الزبر     انت الذي نعت الکتاب لنا «
  )1/264 ،انجا(هم »دي، او حبربخالفه المه    رناـن قس یخبــکم کان م

  )309 ،انجاهم( »و عدال، و غیث المغبرات القواتم    لیبلغن ملء االرض نورا و رحمه«
بن عبـدالملک   شاعر معاصر بسیاري از خلفاي اموي، در وصف سلیمان ،هم چنین جریر
. که نشان از اعتقاد به مهدویت، به معنـاي اصـطالحی دارد   سرایدمی بیاتیو پسرش ایوب ا

  )34عطیه،  ابن(
در برخی از ابیاتی که فرزدق در مدح سلیمان سروده حتی بـه امنیـت حیوانـات در دوره او    

) این برداشت نیز اعتقاد به مهدویت سلیمان از سـوي فـرزدق   1/333 (فرزدق،. اشاره شده است
اي از ههاي جامعه مهدوي است که در پـار کند زیرا امنیت حیوانات از جمله ویژگیرا تقویت می

  )2/1359و  قزوینی، 2/566حماد،  . (ابنمنقوالتی که جاي نقد دارد، به آن اشاره شده است
بـوده  » مهدي«اشاره شده است که یکی از القاب سلیمان  در برخی از منابع تاریخی نیز

» مهـدي «پس در میان خلفاي اموي نخستین بار کاربرد اصطالحی ) 290 (مسعودي،است. 
  ان بن عبدالملک شاهد هستیم.را در مورد سلیم

براسـاس   شـود. بن عبدالعزیز به شکل جـدي مطـرح مـی    بعد از سلیمان، مهدویت عمر
هاي تاریخی باید تفکر مهدي بودن عمربن عبدالعزیز را با روایاتی منسـوب بـه خلیفـه     داده

  دوم، مرتبط دانست.  
ن را پر از عدل و داد گویا این اعتقاد که فردي از خاندان عمر به پاخواهد خاست و زمی
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  خواهد کرد در میان برخی وجود داشته است.  
. بـن خطـاب بـود    بن عمـر  دختر عاصم وي نام داشت» عاصم ام«بن عبدالعزیز  مادر عمر

بن خطاب آرزو داشت فرزندي کـه از نسـل او    ها عمر) طبق برخی از نقل8/125(بالذري، 
لَیـت  «بن الْخَطَّابِ:  قَالَ عمرُد، را بشناسد: خواهد بود و زمین را پر از عدل و داد خواهد کر

و  5/254سـعد،   (ابـن  »شعرِي منْ ذُو الشَّینِ منْ ولَدي الَّذي یملَؤُها عدال کَما ملئَـت جـورا  
چنین عبداهللا پسر خلیفـه دوم، آرزو داشـت مهـدي موعـود از نسـل       ) هم1/122حماد،  ابن

  )5/254سعد،  (ابن. سدپدرش را ببیند و بشنا
این منقوالت چه از صحت انتسـاب بـه خلیفـه دوم و فرزنـدش برخـودار باشـد و یـا        

اي از جعـل و تحریـف در   برعکس برساخته دیگران از زبان او باشد، در هر صورت گونـه 
  دهد. احادیث و معارف مهدویت را نشان می

ز از سوي جناح رقیب نیز بن عبدالعزی هایی دیگر سعی شده است مهدویت عمردر تالش
 منتسـب شـده کـه    %مورد تأیید و اشاره واقع شـده باشـد. در ایـن زمینـه بـه امـام بـاقر       

در حـدیثی دیگـر    )5/256سعد،  (ابن، مهدي را از بنی عبد شمس دانسته است. .حضرت
. شـود عبـاس نسـبت داده مـی    بن حنفیه و ابن بن عبدالعزیز به محمد اعتقاد مهدي بودن عمر

  )1/372ماد، ح (ابن
در امـوي بـودن   ، ابن حنفیه و ابـن عبـاس   %گفتنی است احادیث منسوب به امام باقر

الحدیثی پذیرفتنی نیست. زیرا براساس نقل صریح و فراوان منابع  مهدي موعود، از منظر فقه
(قزوینـی،  . باشـد و فرزند حضرت فاطمه(س) مـی  $حدیثی فریقین مهدي از نسل پیامبر

 ،%) افزون بر ایـن در نقلـی از امـام بـاقر    1/532کلینی،  و 4/107، سجستانیو  2/1367
  )187(طوسی، . د که مهدي، مردي از فرزندان فاطمه استدارایشان بیان می

بن عبدالعزیز نقل شده است از سوي کسانی است که  عمده منقوالتی که در مهدویت عمر
 ،اند. از جملهیز رابطه نزدیکی داشتههواخواه امویان بوده و یا به طور ویژه با عمربن عبدالعز

کنـد  سـوال مـی  » مهـدي «بن مسیب، آمده است که در جواب کسـی کـه از    به نقل از سعید
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بـن   مهـدي همـان عمـر   «گویـد:  گوید که وارد خانه مروان شود تا مهدي را ببیند، و می می
  )5/256 سعد، (ابن.» عبدالعزیز است که بر روي تخت نشسته است

عبدالعزیز نیست بلکه در نقلی دیگر نیز  بن مسیب در تمجید از ابن قل سعیداین نخستین ن
) نقـل ایـن دسـت    45/178 عسـاکر،  (ابـن د. عبدالعزیز باشن خواهد دعاگوي ابناز مردم می

بـن   تواند زیاد دور از انتظار باشد. زیرا او مشاور عمربن مسیب نمی منقوالت از سوي سعید
  )5/127 (ذهبی، سیر أعالم النبالء،. عبدالعزیز در مسائل مهم بود

. بن مریم بن عبدالعزیز دانسته شده و یا عیسی در نقل حسن بصري، مهدي موعود یا عمر
بـن عبـدالعزیز    در نقلی دیگر از حسن بصري، او مهدي را عمـر ) 5/257 اصفهانی،ابونعیم (

  )  1/372حماد،  (ابن. دانسته است
بـه رابطـه خـوبی کـه بـا عمـربن عبـدالعزیز و        صدور چنین روایاتی از حسن با توجه 

بینی است. به طوري که حسـن بصـري    مخالفتی که با سایر خلفاء داشته تا حدي قابل پیش
هاي پیشواي عادل، دعوت وي به بن عبدالعزیز نوشت و در آن به ویژگی نامه به عمر دوازده

  )  1/6140(ثبوت، . زهد و پارسایی و... اشاره کرد
رسـد کـه   بن عبدالعزیز بـدان پایـه مـی    جعل حدیث درباره مهدویت عمراستفاده و سوء

زمـان   هتوانیم دربارهایی که براي زمان ظهور و بعد آن ذکر شده است را میبرخی از نشانه
حکمرانی عمربن عبدالعزیز نیز ببینیم. طبق احادیثی که جاي نقد بسیار دارد، در آخرالزمان 

ت و حیوانات اهلی و وحشی کـه همـواره دشـمن یکـدیگر     امنیت براي حیوانات برقرار اس
 کنند، گرگ در کنار گوسفند، شیر در کنار آهـو و... اند در کنار هم با آرامش زندگی میبوده
  )  2/1359و قزوینی،  2/566حماد،  (ابن

امیـه اتفـاق افتـاده اسـت.      ها این امنیت در زمان مهدي دروغین بنیبراساس برخی نقل
عبدالعزیز چنان امنیتـی برقـرا    توان یافت که بیانگر آن است که در زمان ابنیمنقوالتی را م

عبدالعزیز  پرداختند. تا زمان مرگ ابنشد که حیوانات وحشی و اهلی در کنار هم به چرامی
. کننـد چنین بود اما بعد از مرگ او دوباره حیوانات وحشی به حیوانـات اهلـی حملـه مـی    
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مشـتاق   عبـدالعزیز  ابـن چوپانـان در دوره خالفـت   دیگر برخی در نقلی ) 5/301سعد،  (ابن
هـا در  ، کـه گـرگ  کنـد شوند تا بدانند که این عبد صالح کیست که بر مردم حکومت می می

  همانجا)( اند. گوسفندان دست کشیدهخالفت او از دریدن 
بن عبدالعزیز در مقایسه بـا سـایر    که؛ تفاوت در سیره و روش زمامداري عمرحاصل آن

خلفاي اموي برخی از نزدیکان و هواخواهانش را به این اعتقاد کشاند که او همـان مهـدي   
دهد که این اعتقاد بیشتر از سـوي طرفـداران   موعود است. شواهد پیش گفته شده نشان می

  .شده استامیه بیان و ترویج می بنی
لغـوي نـه    بـه معنـاي  » مهـدي «بن عبدالملک بعد از عمر، در شعر شاعران به لقب  یزید

  )2/17(فرزدق،  شوداصطالحی ملقب می
بـه مهـدي ملقـب شـده و رسـم       کبـن عبـدالمل   بن عبدالملک نیـز بعـد از یزیـد    هشام
) و معنی اصطالحی 1/140 ،انجا(هم :خوانی در شعر شاعران آن دوره در معنی لغوي مهدي

  نمود داشته است: 
  )2/294 ،انجا(هم.» ظالمال ةملبستو هی    و ضوءاً رایتک قد مألت االرض عدالً«

  
  بن مریم تطبیق مهدي موعود بر عیسی .3-1-2

م از معارف مسلّ .در آخرالزمان و همراهی حضرت مهدي %بازگشت حضرت عیسی
و  $باشد. روایات رسـیده از پیـامبر  حوزه مهدویت است که مورد اتفاق شیعه و سنی می

و تردیدي را براي کسی بـاقی   گذارند به طوري که هیچ شکه میبر این مطلب صح %ائمه
را  هـور در وقـت ظ  %) برخی نیز احادیث نزول حضرت عیسـی 191(اکبرنژاد، . گذاردنمی

  )5/278 و شیء من فقهها و فوائدها،الصحیحة األحادیث سلسلة (البانی، . اند متواتر دانسته
بـن   با این وجود در برخی از احادیث اشاره شده است که مهدي موعـود همـان عیسـی   

و اثبات مهدي  $به مثابه، نفی مهدویت مهدي موعود از نسل پیامبر این امر است %مریم
  باشد.   %بن مریم بودن عیسی
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مشهورترین کتاب حدیثی اهل سنت که حدیثی با این مضمون را در خود جاي داده است، 
بن إِدرِیس الشَّافعی قَالَ:  نَا محمدبن عبد الْأَعلَى قَالَ: حدثَ  باشد: حدثَنَا یونُسماجه می سنن ابن

دمحی مثَندانَ  حنْ أَبع ،ينَدالْج دنْ أَنَسِ  بن خَالنِ، عسنِ الْححٍ، عالولَ   بن صسأَنَّ ر ،کالبن م
قَالَ: $اللَّه ،»درُ إِلَّا شالْأَم ادزْدةًلَا یا إِلَّ ، ونْیلَا الدا، واربا إِد     ا، وـح ـا شُ ـاس إِلَّ ـا النَّ ـوم    لَ ـا تَقُ لَ
  )2/1340 ،ابن ماجد( ».مرْیم لَا الْمهدي إِلَّا عیسى ابن إِلَّا علَى شرَارِ النَّاسِ، و عَةُالسا

 انـد.  نقل کرده نیز ، خطیب بغدادي و ابن عساکرقریب به همین مضمون را حاکم نیشابوري
و  4/488(حـاکم نیشـابوري،   . که در قسمت پایانی با سند فـوق مشـترك اسـت    نیدياسابا 

  )47/517 و 47/516و  43/190و  518 /74 عساکر، ابنو  5/360خطیب بغدادي، 
  

  بررسی سندي   .3-1-2-1
بعید نیسـت بـه غیـر از     است.» بن خالد الجندي محمد«مشکل سندي احادیث فوق در 

 لـی و ضعیف دیگري نیـز در سـندهاي فـوق یافـت شـوند و     بن خالد راویان مجهول  محمد
  کند. براي رد این دست احادیث کفایت می» بن خالد محمد«تضعیف 
بن خالد از از چند جهت از سوي رجال شناسان بزرگ اهل سنت مورد نقد قـرار   محمد

ـ . کنـد صالح ذکر می بن خالد را به نقل از ابن مجهول بودن محمد، ذهبی گرفته است. ی، (ذهب
مجهول بودن این راوي را به نقـل از   ي نیزجوز ) ابن3/536میزان االعتدال فی نقد الرجال، 

اعتقـاد بـه مجهـول بـودن      چنـین  ) هم2/380جوزي،  (ابن. استحاکم نیشابوري بیان کرده
) 155 الصدیق، (ابننیز نسبت داده شده است.  ابوالحسین االبري و بن خالد به ابوحاتم محمد

بـن   ) قرطبی نیز محمـد 25/149(مزي، . داند بن خالد را ناآشنا نزد اهل علم می محمد ،زيم
  )1/1205(قرطبی، . داند که در موردش اختالف وجود داردخالد را مجهول می

انـد. ذهبـی   بن خالد اشاره کرده برخی به ضعیف بودن، منکرالحدیث و متروك بودن محمد
(ذهبی، میزان االعتدال فی . منکرالحدیث دانسته استبن خالد را  دي، محمدزأدارد که بیان می

حجر عسـقالنی،   (ابن. شماردحجر او را ضعیف و منکر الحدیث برمی ) ابن3/536نقد الرجال، 
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  )155 الصدیق، (ابن. عبدالبر نیز او را متروك دانسته است ) و ابن5/151، لسان المیزان
ـ «و » کـذاب « بـن خالـد را   اي دیگر از علماء اهل سنت محمـد دسته توصـیف  » اعوضّ

توان به این حدیث اعتمـاد  ، نمیبن خالد شد ) با این توصیفاتی که از محمدانجا(هم. اند کرده
» بـن مـریم   ال مهـدي اال عیسـی  «روایاتی که عبارت  باتوجه به اینکه در تمامی اسنادکرد. 

  بن خالد حضور دارد. آمده است محمد
  

  ان اهل سنتحدیث از دیدگاه دانشمند .3-1-2-2
حدیث فوق مورد نقد برخی از دانشمندان اهل سنت قرار گرفته اسـت و ایـن گـروه از    

  اند.  جایز ندانسته را دانشمندان به ضعف حدیث فوق اشاره کرده و استناد به آن
انـد همـین   دارد که شاید یکی از دالیل کسانی که منکر مهدویت شدهخلدون بیان می ابن

هایی که نسبت بـه ایـن خبـر    خلدون به نقد ) در ادامه ابن1/401ن، خلدو (ابن. حدیث باشد
بن خالد را مجهول توصـیف   محمد نیشابوري، کند. از جمله اینکه حاکمشده است اشاره می

بـن خالـد را    گوید که او نیز محمـد چنین از نقد بیهقی نسبت به حدیث سخن می کرده و هم
بیـان   است. ابـن خلـدون در ادامـه    متروك دانسته عیاش را نیزبن ابی مجهول دانسته و ابان

  )انجا(هم. دارد که بیهقی این حدیث را ضعیف و مضطرب دانسته است می
العلـل  «در کتـاب  » بـن مـریم   ال مهدي اال عیسی«جوزي حدیث را با همان عبارت  ابن

  )2/380 جوزي، (ابن .آورده است» المتناهیه
به عنوان حدیثی صحیح بلکه از روي تعجب چنین حاکم نیشابوري این حدیث را نه هم

فَذَکَرْت ما انْتَهى إِلَی منْ علَّۀِ هذَا الْحدیث تَعجبـا لَـا   « افزاید:و در ادامه می ذکر کرده است.
ا بِهتَجححدیث صحیح در این باب از دیـد او خـالی از عبـارت مجعـول مـورد بحـث       . »م

  )4/488(حاکم نیشابوري، باشد.  می
ولی داراي متنی مشـهور،   »اإلسنادغریب«حدیثی  ، آن راعساکر نیز بعد از ذکر حدیث ابن

  )47/516، عساکر (ابن» بن مریم و ال مهدي اال عیسی«کند، جز عبارت توصیف می
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 شمارد احـادیثی کـه  می $رسیده از پیامبر قرطبی نیز این حدیث را معارض احادیث
کند کـه  وي اشاره می کند.معرفی می (س)ز فرزندان فاطمهو ا $از عترت پیامبر را مهدي

  )  1/1205 (قرطبی،د. باشتر از این حدیث می ثابت و صحیح این احادیث
ذکْرُ الْإِخْبارِ عنْ وصـف اسـمِ الْمهـدي    «برخی از علماء اهل سنت هم بابی تحت عنوان 

گشـوده و در ذیـل آن بـه ذکـر     » بـن مـرْیم   لْمهدي عیسىواسمِ أَبِیه ضد قَولِ منْ زعم أَنَّ ا
  )  15/236(بستی، . اند مهدي موعود پرداخته $سب محمديدر زمینه نَ یاحادیث
. بن شعیب نسائی این حدیث را منکـر دانسـته اسـت    داردکه احمدجوزي نیز بیان می ابن
بـن   ال مهدي اال عیسـی «یث داردکه حد) ذهبی به نقل از ازدي بیان می2/380جوزي،  (ابن
(ذهبی، میزان االعتدال فـی  . ماجه در کتابش آورده است است که ابن» منکري«خبر » مریم

  )536/ 3نقد الرجال، 
به نقـد حـدیث   » ه االحادیث الموضوعه...لسلس«البانی ضمن نقل این حدیث در کتاب 

نقـل  «دانـد:  ا ضعیف مـی داند و به سه دلیل إسنادش رپردازد. او این حدیث را منکر میمی
و  »بن خالد الجندي مجهول بودن محمد«، »کرده استعنعنه حسن بصري زیرا او تدلیس می

و أثرها السـیئ   عةو الموضو الضعیفة األحادیث سلسلة(البانی، .» اختالف در سند حدیث«
  )1/175 ،مةفی األ

  
  » بن مریم ال مهدي اال عیسی«هایی از جعل عبارت  نشانه .3-1-2-3

  بندي کرد:  توان در چند مورد دستهدالیل جعلی بودن این عبارت را می
: نخستین نشانه جعلی بودن ایـن نقـل،   مخالفت صریح با احادیث صحیح مهدویت -الف

ن بوده و مهـدي را  یمخالفت صریح آن با احادیث صحیح مهدویت است که مورد اتفاق فریق
  کنند. معرفی می $از نسل پیامبر

رسـد اضـافه   : به نظر میبن خالد در افزودن عبارت مورد بحث به حدیث دنقش محم - ب
بن خالد نسبت داد. زیرا همانطور که اشاره شد او از  کردن این عبارت مجعول را باید به محمد
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  سوي رجالیون تضعیف شده و این حدیث منقول از او، متروك و موضوع شمرده شده است.  
باشـد. بـه   عباراتی به احادیث، داراي سوءسابقه نیز میراوي مزبور در رابطه با افزودن 

  توان یاد کرد: عنوان مثال از حدیث ذیل می
و د مح ى م ور د ي عنِ ...  قَ د نَ ج د الْ لَى  بن خَال حالُ إِ لُ الرِّ مولُ اهللا تُعس أَرْبَعَةِقال ر  د ساجِ م

ي ه د جِ س م رَامِ و ح د الْ جِ س لَى الْم د الجند ذَا وإِ جِ س لَى م قْصى وإِ د الْأَ جِ س 23/38 (قرطبی، ».الْم(  
. بـن خالـد   از سـوي محمـد  » الجنـد  مسـجد «مشخص است که اضافه کـردن عبـارت   

شـود بـه   بخشی به سرزمینش بـوده اسـت. پـس نمـی     ) در جهت فضیلت156 الصدیق، (ابن
نسبت به احادیث هـم مضـمون    منقوالت دیگري که از او نقل شده است و به ویژه اضافاتی

  دارد، اعتماد نمود.  
بـه نظـر    :در جعل و یا حمایت از جعل و ترویج این حـدیث  و امویان معاویه نقش -ج
بـن   ال مهـدي اال عیسـی  «رسد ردپایی از گرایشات سیاسی در جعل و انتشـار حـدیث   می
  توان یافت.  می» مریم

دلیل بـر ایـن ادعـا اسـت. در ایـن       عباس و معاویه صورت گرفته گفتگویی که میان ابن
هاشـم  هاشم از ادعاي آنان دایر بر این که مهدي از بنی گفتگو معاویه ضمن انکار امامت بنی

معاویـه  در ادامـه  ». و قد زعمتم ان لکم ملکا هاشمیا مهدیا قائمـا «است، سخن گفته است: 
ـ  والمهدي عیسى«: افزایدمی ی أیـدینا حتـى نسـلّمه    بن مریم صلوات اهللا علیه، وهذا األمر ف
  )51(مجهول،  ».إلیه

بـن مـریم    چنانچه اصل این گفتگو را جعلی ندانیم، تمایل به مهدي موعودپنداري عیسی
  را باید نخست در سخنان معاویه جستجو کرد.

توان از نقش امویان در جعل و یا حمایت از جعل و یـا تـرویج ایـن حـدیث     نظر نمی به
» بـن مـریم   المهدي هـو عیسـی  «ن زمانی به صاحبان شعار پوشی کرد. امویاساختگی چشم

  )135براي مقابله با ادعاي مهدویت شیعه مشهور شدند. (پاك، 
کردند در مواقـع الزم از آن اسـتفاده ابـزاري    امویان با اینکه اصل مهدویت را انکار می
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وابسـتگان   ؛ از»فرضـی  ابن«کردند. اند. حتی امویان غرب نیز این سیاست را دنبال میکرده
ال مهـدي اال  «دربار اموي اندلس، با هـدف قـدح فاطمیـان در ادعـاي مهـدویت، روایـت       

ق) در قیـروان قرائـت کـرد. و    385(د: » ازرق حصنی اموي ابن«را از قول » بن مریم عیسی
  )139چون برخالف باور فاطمیان بود، او را زندانی کردند. (همانجا، 

هـا بعـد از انقـراض    واهان و عالمان اموي سالشود که هواخبا این عبارت مشخص می
هاي مخالف مدعی مهدویت از جمله فاطمیـان   امویان در مواردي در جهت مقابله با جریان

  اند.  برداري کردهاز این حدیث بهره
به عنوان مثـال طبرانـی در   هاي مشابه: عدم وجود این عبارت مجعول در دیگر نقل -د
ـولِ اهللاِ   کر میالکبیر این حدیث را ذ المعجم س ۀَ قَالَ عـن رامم داد   : «$کند: عنْ أَبِی أُ ـزْ ـا ی لَ

فَا لَّا إِ دضَةًالْمالُ إِ لَّا ش رُ إِ م داد الْأَ زْ لَا ی ا، وح لَّا شُ داد النَّاس إِ زْ لَا ی اةً، والس قُوم لَا تَ ـى    عَةُ، و ـا علَ لَّ إِ
رَارِ النَّاسِ 8/227کبیر، (طبرانی، المعجم ال ».ش(  

. کنـد  ابوعمرو دانی نیز حدیثی نزدیک به متن حدیث طبرانی و با سندي متفاوت نقل می
بـن   حاکم نیز متن صحیح حدیث را بدون عبارت مورد نظر به نقل از انـس  )3/666 (دانی،

  )4/488(حاکم نیشابوري، . کندنقل می $مالک از رسول اهللا
: جعلی بودن ایـن روایـت مـورد    دن این حدیثهـ: تصریح برخی از عالمان به جعلی بو

صـاحب ابرازالـوهم المکنـون بعـد از بیـان      اشاره برخی از عالمان نیز قرار گرفتـه اسـت.   
داد کـه   خلدون مبنی بر ضعیف و مضطرب بودن این حدیث، بیـان مـی   انتقادگونه نظرات ابن

در  اسـت. کـه هـیچ اصـل و ریشـه اي     » مصـنوع  مختلـق «و » باطل موضوع«این حدیث 
  )154الصدیق،  (ابن. احادیث نبوي و احادیث منقول از انس و حسن بصري ندارد

انـد. از  برخی از دانشمندان اهل سنت به صراحت موضوع بودن این عبارت را پذیرفتـه 
 األباطیـل و «صـاحب   .)1/223(فتنـی،  » الموضـوعات ةتـذکر «جمله صغانی به نقل کتاب 

ذکـر  » المهـدي «یـن حـدیث را در کتـابش در بـاب     نیـز ا » المشاهیر الصحاح و المناکیر و
  )1/487جورقانی، (ز کند می
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  365///  هاي جعل و تحریف امویان در روایات مهدوي  گونه

  بخشی به مناطق تحت سلطه فضیلت .3-2
بندي کرد. در ایـن   دسته» تلطیف«توان در چارچوب راهکار گونه جعلیات را نیز می این

هـاي تحـت   گر عالوه بر تالش در جهت تلطیف شخصیتی، به تلطیف سرزمینراهکار سلطه
  پردازد.  خویش نیز می حکومت

در جهت ارائه نقش پررنگ شام در آخرالزمان احادیثی چند در کتب روایی اهل سـنت  
امـت  «ذکر شده است. در این احادیث سعی شده است این تفکرات درباره شام القاء شـود:  

  . و ...» شام پناهگاه آخرالزمانی«، »همیشه پیروز
انـد و  انان اشاره شده است که پیوسته بر حقاي از احادیث به گروهی از مسلمدر دسته

، %، ظهور حضرت عیسی»امر«از اینکه دشمنی با آنان بشود هراسی ندارند: اینان تا ظهور 
و پیروزاند. برخی کتب ایـن دسـت احادیـث را ذیـل احادیـث       قیامت و ... پیوسته بر حق

  )1/483موسسه معارف اسالمی، (. اندمهدویت ذکر کرده
امـت همیشـه    و انـد خوریم کـه مجمـل  ن در درجه نخست به احادیثی بر میدر این میا

شناسـی اهـل سـنت، داراي اسـناد      از جنبه رجـال یث پیروز مشخص نشده است. این احاد
  صحیح و معتبر است.  

ـزَالُ   «از جمله در صحیح مسلم حدیثی به نقل از ثوبان از رسول اهللا آمـده اسـت:    ـا تَ لَ
تی  ئِفَةٌطَا م لک  منْ أُ ـذَ ـم کَ ه رُ اهللاِ و م تَّى یأْتی أَ ح ،م ه لَ ذَ م منْ خَ ه رُّ حقِّ، لَا یضُ رِینَ علَى الْ ظَاه« 

  )3/1523(نیشابوري، 
 %در حدیثی دیگر، بیان شده که برحق بودن این طائفه تا زمان نزول حضـرت عیسـی  

سولَ اهللاِ زَالُ «قَالَ:  $ادامه دارد: ر ـنْ طَائِفَةٌ لَا تَ رِینَ،      م ـاه ـقِّ ظَ ح ـى الْ ـی علَ ت م ـزِلَ  ... أُ نْ یو
یسى ابن ع م رْی 33/83حنبل،  (ابن »م(  

  )انجا(هم .اندبرخی اسناد این حدیث را طبق نظر مسلم صحیح دانسته
داوود نیز با سندي متفاوت از سند احمد که در قسمت انتهایی سند بـا هـم    در سنن ابی

  )3/42(سجستانی، . اندك تفاوتی در متن آمده استاشتراك دارند این حدیث با 
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: اسـت  معجم االوسط طبرانی نیز متن متفاوتی همسو با مضامین احادیث ذکر شـده الدر 
هعن  سولَ اللَّ زَالُ «: $ر ـا طَائِفَةٌ لَا تَ ی ق مِ الْ ولَى ی رِینَ إِ قِّ، ظَاهح قَاتلُونَ علَى الْ ی یت م ، مَـةِ منْ أُ

یسى ابن زِلُ ع نْ ی م یـرٌ،     ثُ م ـبعضٍ أَ ل م ـکُ قُولُ: لَا، إِنَّ بعضَ ی نَا، فَ لِّ لَ فَص م د قَ م: تَ ه یرُ م قُولُ أَ ی م، فَ رْی م
ذه الْأُ ه ه م اللَّ رِ کْ ی 9/39 (طبرانی، المعجم األوسط، »مَّةَل(  

ه ...آورد: و حاکم در مستدرك نیز این دست احادیث را می سولُ اللَّ زَالُ : «$قَالَ ر لَا تَ
ـیح     طَائِفَةٌ  س الْم م ه ـرُ ـلَ آخ قَات ـى ی تَّ ح م ه رِینَ علَى منْ نَاوأَ قِّ ظَاهح قَاتلُونَ علَى الْ ی یت م منْ أُ
جالَ 2/81 (حاکم نیشابوري، ».الد(  

یح علَ«گوید: حاکم در مورد این حدیث می ح یثٌ صد ذَا ح هه ج رِّ م یخَ لَ مٍ و لس م ط رْ » ى شَ
  )انجا(هم

 علـی  صـحیح «ایـن حـدیث را    1ذهبی نیز که بر مستدرك حاکم تلخیص نگاشته است
  )انجا(هم. شمرده است »شرط مسلم

هـا را صـحیح االسـناد     آورد و آنو در دو جاي دیگر نیز به همین مضمون احـادیثی را مـی  
  )انجا(هم. این دو حدیث را ذهبی نیز صحیح شمرده است .)497 و 4/496، همانجا(. شمارد می

(مقدسـی  : توان هم مضمون با احادیث فوق، مواردي چند یافتعالوه بر موارد فوق می
  )  20/317و  124و 116و  18/111 و 8/145، المعجم األوسط، طبرانیو  1/187شافعی، 

دست احادیث معرفـی  ها تالش شده است تا شامیان به عنوان مصداق این در برخی نقل
إذا : «$شوند و آنان را همان امت و جریان همیشه پیروز معرفـی کننـد: قـال رسـول اهللا    

من أمتـی ظـاهرین علـى الحـق حتـى       ئفـة هلک أهل الشام فال خیر فی أمتی و ال تزال طا
  )1/308عساکر،  (ابن »یقاتلوا الدجال

 خیر فی أمتی وال تزال إذا هلک أهل الشام فال«: $در حدیثی دیگر منسوب به پیامبر
من أمتی یقاتلون على الحق ظاهرین ال یبالون خـالف مـن خـالفهم أو خـذالن مـن       ئفةطا

  )1/267، انجا(هم. وهو یشیر إلى الشام» خذلهم حتى یأتی أمر اهللا وهم على ذلک

                                                                                                                                        
  کتاب تلخیص ذهبی در حاشیه مستدرك حاکم به چاپ رسیده است.   .1
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مـن أمتـی    ئفـة ال تزال طا: «$قال رسول اهللا ؛الدرداء و در حدیثی دیگر به نقل از ابی
ال یضرهم مـن خـالفهم    لـة على الحق یقذف اهللا بهم کل مقذف یقاتلون فضول الضالظاهرین 

  )انجا(هم »حتى یقاتلوا األعور الدجال وأکثرهم أهل الشام
عـن   شود، چنـین آمـده اسـت:   عساکر دیده می در خبر دیگري که باز هم در تاریخ ابن

اتلون على الحق ظـاهرین  ال تزال طائفۀ من أمتی یق» :$عن أنس قال قال رسول اهللا ةقتاد
  )1/260، انجا(هم »و أومئ بیده إلى الشام مةإلى یوم القیا
ومی بیده الـی  أ« ،»اذا هلک اهل الشام فال خیر فی امتی« ، تعبیراتچهار حدیثدر این 

عبارات افزودنی اسـت کـه در احادیـث    » أکثرهم أهل الشام«و » یشیر إلى الشام«، »الشام
شناسـان   نشده است. و این دست احادیث مورد نقد جدي حـدیث فراوان قبلی ذکري از آن 

  واقع شده است.  
، آن را »الفـتن   ابـواب «در ذیـل   »الکبیر العلل«ترمذي ضمن نقل حدیث اخیر در کتاب 

  )1/324(ترمذي، . است دانسته» خطا«و » منکر«
او که خـود  توان در تمایالت معاویه جستجو کرد. دروغین را می يها ریشه این دست تطبیق

دارد این امت همیشه پیروز شامیان باشد، بدون شک در جهـت  رزو کند که آبه وضوح اشاره می
  هاي را انجام داده است.  جعل و تطبیق نادرست این دست احادیث نیز دستی داشته و حمایت

اي ایـن  در خطبـه وي معاویه علناً تمایل خود را در این زمینه را بر زبان آورده اسـت.  
بـن أرقـم أن    یا أهل الشام حدثنی األنصاري یعنـی زیـد  «کند: ن تمایل خود را بیان میچنی

قال ال تزال طائفۀ من أمتی یقاتلون علـى الحـق حتـى یـأتی أمـر اهللا وإنـی        $رسول اهللا
  )1/267(طیالسی،  ».أراکموهم یا أهل الشام

ـاوِ شود: و در گزارش دیگري نیز همین تطبیق نادرست، به مردم منتقل می عم تعمیَـةَ س  
سولَ اهللاِ ر تعمقُولُ: س رِ ی ب نْ ذَا الْم لَى هانَ، عی فْ قُولُ:  $بن أَبِی س زَالُ طَا«ی ـی    ئِفَةٌلَا تَ ت م ـنْ أُ م

تَّ ئِمَةًقَا ح م ه فَ م أَو خَالَ ه لَ ذَ م منْ خَ ه رُّ رِ اهللاِ لَا یضُ م زَّبِأَ رُ اهللاِ ع م جى یأْتی أَ لَى ورُونَ ع ظَاه م ه لَّ و
الک» النَّاسِ م قَام رٍ الس فَ خَامیرَبن ی م قَالَ: یا أَ کی، فَ س ینَ سمعت معاذَکْ ن م ـولُ:    الْمؤْ قُ ـلٍ، ی ب بن ج
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لُ الشَّامِ« ه م أَ ه اوِ» وعقَالَ م ه سمیَـةُ فَ م أَنَّ زْع ی ،کالذَا م ه ه ع صوتَ فَ ر ـولُ:  : و قُ اذًا، یعم ع»  ـم ه و
لُ الشَّامِ ه   )28/128حنبل،  (ابن ».أَ

توسط ابـوهریره   نسبت داده شده و اتفاقاً $و در ادامه نیز این تعیین مصداق به پیامبر
ه، (. بازگو شده است که با دستگاه معاویه ارتباطی نزدیک داشته است ـی  : )314ابوری عنْ أَبِ

سو رَةَ، أَنَّ ر رَی هه ـنْ   «قَالَ:  $لَ اللَّ ا مه ـرُّ ه، لَا یضُ رِ اللَّ م تی قَائمۀً علَى أَ م زَالُ عصابۀٌ منْ أُ لَا تَ
ا وم قَو ه ع اللَّ فَ رْ رِینَ، ی مٍ آخَ قَو رْب ح تب شَ رْب نَ ح تب ه ها، کُلَّما ذَ اءد لُ أَع قَات ها، تُ فَ م  خَالَ ه قُ ز رْ ی

تَّى ح ه نْ ا مالس م ه ی عَةُتَأْت .«  ـه سولُ اللَّ قَالَ ر م ـامِ   : «$ثُ ـلُ الشَّ ه ـم أَ طبرانـی، المعجـم    ».ه)
  )8/55األوسط، 

تمایل معاویه به تطبیق این دست از احادیث بر شخص خود و بر منطقه تحت حاکمیـت  
سـاختگی  امویان، وجود انگیزه جعل قوي، وجود راویان متمایل بـه امویـان و ... احتمـال    

  .  نمایدبودن این احادیث را پررنگ می
را تنهـا از شـام    .تعداد یـاران خـاص حضـرت مهـدي     ،احادیث گونه دیگري از در
ي،  «عباس:  اند. عن ابندانسته ـد ه لَا م :قُولَ النَّاس تَّى ی ح اسٍ، وإِی د عب ي د ه الَى الْمتَع ه بعثُ اللَّ ی

اره نَاس منْ أَنْصا وثَلَاثُم م ه دتُ لِ الشَّامِ، ع ه دخَمْسَةَ  و ئَةٍأَ لًا، عج رَ ر شَ رٍ، ...  ةُع ـد ابِ بح أَص.« 
  )1/342حماد،  (ابن

عباس نقل شـده و واضـح اسـت کـه سـاخت و       جالب است که این حدیث از زبان ابن
تراشی بـراي   به فضیلتتوانسته است امیه، تا چه حد می انتشار احادیثی از زبان مخالفان بنی

  امیه کمک کند.شامیان و هواخواهان بنی
محـل  «و » پناهگـاه امـن آخـر الزمـان    «اي دیگر از احادیث از شام به عنوان در دسته
  شود.  یاد می» اجتماع مردم

ه در مصنف ابن سولُ اللَّ ینَ   «: $ابی شیبه، حدیث ذیل آمده است: قَالَ ر مـل س ـلُ الْم ق عم
نَ الْممشْقُ و م مِ د لَاح ق عمتی الِ بج نَ الدم م ه دسِ و لُ قْ الْم و وجج م منْ یأْ ه قلُ عم    ـت ی ب وجج ـأْ م
  )3/281اثیر جزري،  (ابن. به معنی پناهگاه است »معقل«) 4/217 أبی شیبه، (ابن ».الطُّورِ
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سولَ اهللاِ قَالَ:  $در حدیثی دیگر در مسند احمد: ر»  م ـو ینَ ی ملس طَاطُ الْمس الْمَلْحَمَـةِ  فُ

لَى جانبِ طَةُالْغُو ـقُ    مَدِینَةٍ، إِ شْ م ـا: د ه ـالُ لَ قَ 4/11 سجسـتانی، و  36/56 حنبـل،  (ابـن  ».ی( 
) مسلمین است و 3/445 اثیر جزري، (ابن شود که محل اجتماعشهري نامیده می» فسطاط«

  )3/30زمخشري، (. باشدمورد محافظت و حمایت خداوند می
و غیـر صـحیح    انـد. برخی از احادیث این باب را موضوع نگاران اهل سـنت رد کـرده  

  )  1/307جوزي،  ابناند. (دانسته
توان در این دسـت  تمایالت معاویه در بزرگنمایی شام و فضیلت تراشی براي آن، را می

ي به ظـاهر مسـلمان   االحبار؛ یهود توان ردپاي کعب چنین می منقوالت نیز مشاهده کرد. هم
بخشی به شام را باید در  شده را نیز در این دست منقوالت دید و چه بسا ریشه این فضیلت

منقوالت کعب جستجو کرد. زیرا تمایالت امویانه و رابطه خوب او با معاویه مشـهود بـوده   
ه، (. است 271ابوری(  

عـب نیـز جـواب    شود کـه ک معاویه از کعب درباره حمص و دمشق جویا می ،طبق نقلی
ینَ منَ الرُّومِ، و«دهد:  می ملس لُ الْم ق عشْقُ م م ارٍ  دنْ دلُ م فْضَ یها أَ رٍ ف ثَو رْبِض عَظِیمَةٍم  ،صمح بِ
ا وج راد النَّ د ةَمنْ أَ یک بِ فَاء فَعلَ زِلَ الْخُلَ نْ م ت د ر رُسٍ، وإِنْ أَ رُ أَبِی فُطْ ه نَ جالِ فَ نَ الدإِنْ  مـقَ، و شْ م

صمح یک بِ هاد فَعلَ جِ د والْ ه ج ت الْ د ر   )1/253حماد،  (ابن ».أَ
نزدیکی مضامین و عبارات احادیث کعب با احادیث پیش گفته شده از راویان مسـلمان،  

تراشـی روایـاتی در    در نقـل و فضـیلت    تواند حاکی از تأثیرپذیري این راویان از کعـب می
  خرالزمان باشد. فضیلت شام در آ

کنندگان از دمشق در هنگـام وقـوع    اي از احادیث درباره فضیلت و برتري قیامدر دسته
  )2/1369 قزوینی،و   2/498 حماد، (ابن مالحم و فتن سخن به میان آمده است

هریره نقـل شـده اسـت.     امیه از جمله ابی این دست احادیث نیز از سوي هواخواهان بنی
  د آن قرار دارد به ویژه در فضیلت شام جاي بسی تأمل دارد.اخباري که او در سن
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  ستیزي مشرق. 3-3
گونه دیگر جعل و تحریـف امویـان در معـارف مهـدویت احـادیثی اسـت کـه بیـانگر         

باشد. این اقدامات و احادیث ساختگی در این بخـش را  ستیزي شدید این جریان می شرقی
» تلطیـف «گر عالوه بر نیاز به بندي کرد. سلطه دسته» سازي بدنام«توان در قالب راهکار می

سـازي دشـمنان و سـرزمین آنـان      قدرت و سرزمین تحت سلطه خود، نیاز دارد تا با بدنام
  .مشروعیت و مقبولیت خویش را افزون کند

هـا و بـا فرمانـدهی    قیام عباسیان به کمک ساکنان شرقی جهان اسالم یعنـی خراسـانی  
رفتند. ایـن دشـمنی بـه    نتیجه دشمن نخست امویان به شمار میابومسلم به نتیجه رسید. در 

صورت جعل حدیث در مذمت پایگاه رقیب امویان نمود دارد. روایاتی کـه از سـند معتبـر    
  برخودار نبوده و از سوي راویان شامی نقل شده است. 

هاي سیاهی کـه   نقل شده آمده است: کسانی که در سایه پرچم $در حدیثی از پیامبر
مامت خراسان برمیاز س ـولُ   مَـةَ خیزد، قرار گیرند جهنمی خواهند بود: أَبا أُ س ـالَ ر قُولُ: قَ ی ،
ه ـا     : «$اللَّ م لَ ـرُوه نْص ـا تَ ـور , لَ ب ثْ ا مه رُ آخ و , تُور ب ا مه لُ رِقِ أَو شْ لِ الْم ب نْ قم اتایر رُج تَخْ س

 تح سى تَ م ه , منْ أَ م اللَّ ه رَ ایَةٍ رَانَصی ق م الْ وی ه ه اللَّ خَلَ د م أَ هِ اتاینْ رمَةِم      ـم ه ـا إِنَّ لَ م , أَ ـنَّ ه ج ـار نَ
ـ       ف م وهـایِع ب ـا تُ لَ و , ـأ ـی الْملَ ف م ـوه س الج ه , فَلَا تُ رَار خَلْقِ اللَّ ش م ه اعب ه , وأَتْ رَار خَلْقِ اللَّ ی ش

م وهد ه لَا تُ اقِ , ووس ـماء   الْأَ ـلُ الس ه م أَ ه یرِ بِ کْ تَ ى بِ ذَّ تَأَ م الْماء , تَ قُوه س لَا تُ رِیقَ و (طبرانـی،   ».الطَّ
  )2/409 مسند الشامیین،

معرفـی شـده    »رأس الکفـر « ،و حدیثی دیگر باز هم در مسند الشامیین طبرانی، مشرق
ه سولِ اللَّ نْ رعلَ الْ«قَالَ:  $است: و ب رِ ق فْ کُ رِقِرأْس الْ شْ در حـدیثی   )3/316همانجـا،  ( »م
  )64 ،انجار شده است(هم، همین عبارت تکرا$هریره از پیامبر دیگر به نقل از ابی

در حدیثی طوالنی کـه از   ستیزي شدید سفیانی اشاره دارند. برخی از احادیث به شرقی
اسـت. او در   سفیان بن ابی بن یزید نقل شده آمده است، سفیانی از فرزندان خالد %امام علی

کشد که اکثر آنان از مشرق هسـتند. در  نبردي که با مشرقیان دارد تعداد قابل توجهی را می
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رساند و شود و از قریش و انصار چهارصد مرد را به قتل میادامه به کوفه و مدینه وارد می
آن  زنـد. نـام  کشد و جنازه آن دو را جلوي درب مسجد به دار میهاشم را می دو تن از بنی

  )1/699حماد،  (ابن. باشددو محمد و فاطمه می
ستیزي شدید سفیانی به تصویر کشیده شده است. که این امـر ظـن    در این حدیث شرقی

ساختگی بودن این حدیث به دست امویان و هواخواهانشان را در جهت مقابله بـا حامیـان   
  انگیزد.  مشرقی عباسیان که عمدتاً از خراسان آن روز قیام کردند را برمی

مضامین این حدیث نشان از دشمنی عمیق سفیانی با شیعیان دارد. اشاره به شهرهاي کوفه 
هاشم و کشتن افرادي با نام محمد و فاطمه و... نشان از نفرت عمیق  بردن از بنی و مدینه و نام

 هاشم دارد. درست همان امـري کـه در زمـان امویـان مشـاهده      امیه با بنی و رقابت شدید بنی
هـاي  تصویر سده ها حکایت از آن دارد که این حدیث ساختگی بوده و دقیقاًشد. این قرینه می

  سازد و ارتباطی با آخرالزمان و عصر ظهور ندارد.نخستین اسالمی را نمایان می
سـتیزي سـفیانی    عباس و هم چنین شـرقی  ها به پیروزي سفیانی بر بنیدر برخی از نقل

امیـه   عبـاس و انقـراض بنـی    تواند بعد از پیروزي بنیها می نقلاشاره شده است. این دست 
هـا کسـانی    امیه هنوز در بین هواخواهان آن صادر شده باشد. گویا چندي بعد از سقوط بنی

اند. و در ایـن میـان بـه نظـر     عباس و بازگشت امویان را داشته اند که تفکر نابودي بنیبوده
روزي سفیانی باشد. سفیانی که نسـبی امـوي داشـته    توانسته خروج و پیبهترین دستاویز می

  رفت.  عباس شده و مایه امیدي براي امویان به شمار می نقش آفرین نابودي بنی
در حدیثی دیگر نیز به کشتار گسترده هاشمی که بـه همـراه یـارانش از شـرق خـروج      

در فـتن  در احـادیثی کـه    )1/326حمـاد،   (ابـن . کنند از سوي سفیانی اشاره شده است می
 عباس و اهل مشرق به دست سفیانی سخن رفتـه اسـت   حماد آمده است از شکست بنی ابن
عباس بـه دسـت سـفیانی     چنین در حدیثی دیگر انقطاع حکومت بنی هم )1/300، انجا(هم

  )انجا(هم. بیان شده است
 امیه عباس و بنی هاي سیاسی بین بنینتیجه آنکه؛ این دست احادیث دقیقاً تصویر رقابت
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  سازد. و ارتباطی به آخرالزمان و ظهور مهدي موعود و سفیانی ندارد.  را نمایان می
  
  هاي ظهور جعل و تحریف در نشانه .3-4

هاي ظهور، بیشتر، پیرامون سفیانی است. ایـن احادیـث   جعل و تحریف امویان در نشانه
، »وعـود همراهـی او بـا مهـدي م   «انجامـد از  چهـره سـفیانی مـی   » تلطیـف «که بیشتر بـه  

در جهـت تصویرسـازي    »اتصال دولت سفیانی به دولت مهدوي«و  »هاي گسترده پیروزي«
  مثبت از او حکایت دارد.  

رود که احادیث فراوانی درباره آن نقـل شـده   هاي ظهوري به شمار می سفیانی از نشانه
مان تري دارد به ههاي ظهور حضور پررنگاست. به نسبتی که ظهور سفیانی در بحث نشانه

  وجود دارد.نسبت اظهارنظرهاي بیشتري درباره او 
وجود احادیث متناقض و معارض، ضعف سندي و نقد تاریخی احادیـث سـفیانی ظـن    

هـاي جعـل و تحریـف در    انگیزد.گونـه قوي بر جعلی بودن بخشی از این احادیث را برمـی 
  چنین برشمرد:توان ایناحادیث سفیانی را می

به مهدي سخن بـه میـان آمـده     سفیانی از سوي حکومت حویلاز ت در برخی از منقوالت
ـه     «طَالبٍ:  بن أَبِی : قَالَ علیاست ـرَح بِخُرُوجِ ـیکُم، یفْ ـم نَبِ اس همنٍ اسیسح لَدنْ ولٌ مجر خْرُجی

ـد     أَهلُ السماء والْأَرضِ، فَقَالَ لَه رجلٌ: یا أَمیرَ الْمؤْمنینَ، فَا ـنْ ولَ م ـو ـالَ: ه لسفْیانی ما اسمه؟ قَ
دخَال زِیدا بن یالْه لٌ ضَخْمجانَ، رفْیمَـةِ بن أَبِی س     ـه نیبِعو ،رِيـد ج ـار ـه آثَ ـاضٍ،   تَـةُ نُکْ، بِوجهِ یب

خُرُوج هالْ خُرُوج فَعدی ولْطَانٌ، ها سمنَهیب سلَی ،يدهلَاالْمهم فَةَخ)... يده1/699 ،انجاإِلَى الْم(  
حماد آمده است سفیانی کسی دانسته شده است که حکومت  در نقل دیگر که در فتن ابن

  )1/352 ،انجا(هم دهدرا به مهدي تحویل می
چنـین   سازد. هـم نیاز میعدم اتصال سند حدیث به معصوم ما را از بررسی بیشتر آن بی

توجه به اینکه در روایات مهدویت، سفیانی دشمن مهـدي موعـود شـمرده    رسد بابه نظر می
شده و شخصیتی منفی دارد، هدف از ساخت و انتشار این دست منقوالت را باید تـالش در  

  جهت تطهیر چهره نامبرده تفسیر کرد. 
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خـوریم کـه او را از یـاران و بیعـت     در برخی از احادیث کتب فتن به منقـوالتی برمـی  
ا مهدي معرفی کنند. در یکی از این احادیث مهدي پس از خروج به سمت شـام،  کنندگان ب

کند و با این بیعت است کـه مـردم بـه    شود و سفیانی با مهدي بیعت میبا سفیانی روبرو می
  )1/351 ،انجا(همشود. و زمین سرشار از عدل می شتابندسرعت به سمت مهدي می

- کند به گونه، سفیانی در میان مردم به عدالت رفتار می%چنین در روایتی به نقل از امام علی هم

  ) 159(مقدسی شافعی، . کنند هرآنچه درباره او شنیده بودند دورغ بوده استاي که مردم اظهار می
خـوریم کـه   تراشی و تطهیر چهره سـفیانی بـه احـادیثی برمـی     در ادامه رویکرد فضیلت

ارِث ...صحبت از اثر عبادت بر چهره سفیانی دارند:  ح ه قَالَ:  عنِ الْ د اللَّ ب ـلٌ  «بن ع ج ر رُج یخْ
ینِ، طَوِیـلُ      ـاقَ السنِ وید ـاع یـقُ الس ق رٍ، د مح اتایی رابِسِ فی يِ الْ ادی الْوانَ فی فْ أَبِی س د لَ نْ وم

رَ فْ الص یدد نُقِ، شَ ادةِالْعب رُ الْع ه أَثَ   )1/280حماد،  (ابن ».َةِ، بِ
در حالی در این حدیث از عابد و ساجد بودن سفیانی سخن گفته شده که برخی دیگـر  

  )306(نعمانی، . کنداحادیث ویژگی عبادت خدا را از سفیانی نفی می
هاي مخالف خویش سخن بـه میـان   هاي گسترده سفیانی بر جریاندر احادیثی از پیروزي

، »اصـهب «، »رایـات سـود  «ی بـر اصـحاب   بیشتر این احادیث از پیروزي سـفیان  آمده است.
هاي مختلـف  هاي گروهاند. این امر نشان از بازتاب رقابت، ترکان و رومیان سخن گفته»ابقع«

امیه بود و شکست ترکـان  هاي اسالمی در احادیث مهدویت دارد. عباسیان از دشمنان بنیسده
  عباس بوده است.   امیه و بنی و رومیان نیز از اهداف نظامی زمامداران دوره بنی

ذَا «کند: عنْ علی، قَالَ: هاي مختلف روایت میحماد درباره پیروزي سفیانی بر گروه ابن إِ
 فس حاب الرَّایات السود خُ أَص فَت تَلَ ـی،  بِقَرْیَةٍ اخْ رْبِ ها الْغَ د جِ س م بانطُ ج قُ س یو ،م ر ى أُ رَ منْ قُ

رُج بِالشَّامِ م تَخْ ـامِ،       ثُ ـنَ الشَّ م یانی ـفْ الس ـرُج یخْ یانی، فَ ـفْ السو ،ع قَ الْأَبو ،به الْأَص :اتایثَلَاثُ ر
م هِ ی یانی علَ فْ رُ الس ه یظْ رَ، فَ صنْ مم ع قَ الْأَب1/288حماد،  (ابن ».و(  

هـاي   اینجـا، پـرچم  به عقیده برخی از پژوهشگران حوزه مهدویت، منظور از رایات سود در 
سیاه عباسیان است. در واقع روایات رایات سود جعلی و صحیح با هم درآمیخته شده اسـت کـه   
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  )  4/113 (موسسه معارف اسالمی، تشخیص برخی راحت و برخی دیگر دشوار است
توان از نقش امویان در ساخت این حدیث چشم پوشید. به نظـر ایـن   بر این فرض، نمی
با قیام عباسیان از سوي امویان جعل شـده اسـت تـا بـا تمجیـد از       حدیث در جهت مقابله

سفیانی او را پیروز نبرد با عباسیان معرفی کنند. در اینجا باید سفیانی را نماینده امویـان بـه   
  رود. حساب آورد که به جنگ عباسیان یا صاحبان رایات سود می

ان یاد شود، قهرمانی اموي در این روایات سعی شده است از سفیانی به عنوان یک قهرم
که عالوه بر پیروزي بر عباسیان و سایر جریانات داخلی، بر دشمنان خارجی از جمله روم 

توان کرد این است که گویـا  شود. برداشت دیگري که از این حدیث میو ترك نیز پیروز می
و از  امیه و عباسیان پیـروزي بـر رومیـان و ترکـان از جملـه اهـداف نظـامی        در زمان بنی

آرزوهاي سیاستمداران و البته برخی مردم بوده است. در این حدیث از سـفیانی بـه عنـوان    
شود تا این آرزو از سوي یـک شـخص منسـوب بـه     فرد پیروز بر دشمنان خارجی یاد می

  امویان برآورده شده باشد.
رسد و از نظر متن و مضمون منفـرد اسـت   و در حدیثی دیگر که سندش به معصوم نمی

و در  )1/321، جـا (همان. اره به غلبه سفیانی بر خراسانی و فرار خراسـانی شـده اسـت   اش
امیـه اشـاره شـده     روایتی دیگر به صراحت از نابودي حکومت فرزندان عباس به دست بنی

أنه ذکـر ولـد العبـاس،     $وفی روایۀ أبی قالبۀ، عن أسماء عن ثوبان، عن رسول اهللا است:
 ».رجل من أهل بیت هذه، وأومأ إلى أم حبیبۀ بنت أبی سفیانیکون هالکهم على ید «فقال: 
  )432وردي، (ابن

با توجه به دیگر منقوالت باید این شخص را به سـفیانی تطبیـق داد و بـه نظـر منظـور      
  سازنده این حدیث نیز سفیانی بوده است.

چنین در حدیثی دیگر از پیروزي سفیانی بر تمامی دشمنانش و حکومت بر مشرق و  هم
  )1/94حماد،  (ابن. مغرب زمین یاد شده است

در حالی این پیروزي به سفیانی نسبت داده شده که طبـق احادیـث فـراوان دیگـري او     
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آورد و حکومتش از محدوده سوریه، اردن، لبنان و عراق هاي چندانی به دست نمیپیروزي
  )2/260سسه معارف اسالمی، ؤ(م. کندتجاوز نمی

هاشم و پیروزي بر و مبارزه با بنی »قضاعه«ر سفیانی از قبیله در روایاتی سخن از ظهو
زَاتمام پرچم یخٍ، منْ خُ ید، عنْ شَ ل نَا الْو دثَ ـبٍ    عَـةَ هاي برافراشته، شده است: ح ه ـی و ـنْ أَبِ ع ،

کَلَاعی، قَالَ:  ـات،   «الْ ایـعِ ر بر رٍ علَى أَ رْب ی بف رَب الْعو رِقُ النَّاس تَ فْ ـونُ  ی کُ تَ ، الْغَلَبَـةُ لِقُضَـاعَةَ  فَ
نی لُ ب قَات ی یانی فَ فْ لُ الس بِ قْ تَ س ی م یانَ ثُ فْ أَبِی س د لَ نْ ولٌ م ج ر م هِ ی ـنَ    وعلَ م ـه عنْ نَازلَّ م مٍ، وکُ اشه

یرُ إِ س ی م یعا، ثُ مج م هِ ی رُ علَ ه یظْ ها، فَ رِ ی کُوالرَّایات الثَّلَاث وغَ ـى     ، وفَةِلَى الْ لَ ـمٍ إِ اشـی ه ن ب رِج یخْ
ع منَ  جِ رْ ی م رَاقِ، ثُ الْکُوفَةِ،الْع           ـد لَ ـنْ و ـرَ م ـا آخَ جلً ر فـتَخْل س یـامِ، و ـى الشَّ دنَ ـی أَ ف ـوت می فَ

کُونُ  أَبِی یانَ، تَ فْ الْغَلَبَةُس یانی فْ الس وه لَى النَّاسِ ورُ ع ه ه، ویظْ   )1/290ابن حماد،( ».لَ
و سفیانی است که از این قبیله ظهـور  » قضاعه«و در حدیثی دیگر نیز سخن از پیروزي 

  )293، انجا(هماین حدیث به نقل از ولید بن مسلم آمده است.  کندمی
 شود ولـی باشد و به معصوم ختم نمیهر چند این احادیث از نظر سندي فاقد اعتبار می

  هاي مختلف سیاسی بر سر مفاهیم مهدویتی است. ر رقابت بین گروهخود نمایانگ به نوبه
بنا به نقل طبـري، برخـی از مـأمون خلیفـه      اینک،تأمل  نکته قابل از منظر تاریخی نیز

طور که به خراسانیان توجه و عنایـت دارد بـه اعـراب نیـز توجـه      خواهند همانعباسی می
یل عدم توجه به شامیان و یمنیان، یکـی  داشته باشد، وي نیز در جواب، ضمن برشمردن دال

و  را انتظار بزرگـان آن قـوم بـراي خـروج     »قضاعه«توجه خویش به قبیله   از دالیل عدم
شود که ایـن قبیلـه   ) با این بیان مشخص می8/652(طبري، . شمارد سفیانی، برمی پیروي از

سـقوط امویـان    و با گذشت چنـدین سـال از   دشمن عباسیان و از هواخواهان امویان بوده
اند که با ظهور و خروج سفیانی بتوانند حکومت عباسیان را نابود ساخته و هنوز امید داشته

  بار دیگر امویان حکومت را در دست بگیرند. 
لِ الشَّامِ«بن مسلم نقل شده است. او را  حدیث دوم نیز از ولید ه م أَ الـی   «و » ع ن لَى ب ـو م

امیـه و   ) در نتیجه ارتباط ولید با بنی8/5 ء ،ذهبی، سیر أعالم النبال( اندتوصیف کرده» أُمَیَّةَ
  طرفداري از آنان روشن است.  
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   نتایج مقاله .4
هاي مختلفـی از جعـل و تحریـف از    بررسی حیات سیاسی امویان از تحقق گونه. 4-1

 سوي آنان در عرصه مهدویت حکایت دارد.

نوان مهدي موعود و نیز جعل و ترویج امویان با مطرح کردن خلفاي خویش به ع. 4-2
زمینه انحراف معارف مهدوي را فراهم آوردند تا از  %احادیثی در مهدویت حضرت عیسی

 این مسیر در جهت کسب مشروعیت، اقتدار و مقبولیت خویش بهره گیرند.  

الحدیثی کامالً  از منظر سندي و فقه %احادیث مهدي موعود بودن حضرت عیسی. 4-3
 توان یافت.و ردپایی از جریان اموي در جعل و ترویج آن می شودرد می

جعل احادیثی پیرامون مناطق تحت سـلطه از جملـه منطقـه شـامات و پررنـگ      . 4-4
افـزود و زمینـه رضـایت و    نمودن آن در نقشه جغرافیایی آخرالزمانی بر مقبولیت اینان مـی 

 شد. افتخار مردم آن مناطق را سبب می

روایـات  » سـازي  بـدنام «شمنان خویش نیز غافل نبـوده و بـا هـدف    امویان از د. 4-5
گونه دیگر جعلیـات امویـان بـه     فراوانی در مذمت مشرق و مشرقیان جعل و ترویج کردند.

 شود. ربوط میمهاي ظهور نشانه

چهره سفیانی را تغییر داده و احادیثی  ،»تلطیف«برداري از رویکرد  امویان با بهره. 4-6
هاي فراوان و همراهی او با مهدي موعود پدیـد آوردنـد و    يستایش، پیروز چند در مدح و

 به دولت مهدوي یاد کردند.  دولت متصلاز دولت سفیانی به عنوان 
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