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بررسی اهتمام به نقل روایات مهدویت در منابع حدیثی اهلسنت
خدامراد سلیمیان
چکیده
شیعه بر این باور است که جایگاه مهدویت در نظلام آموزههلای اسلالمی سلبب
شده تا احادیث فراوانی بدان اختصاص یابد .اما دالیللی از جملله گلذر از دوران
منع حدیث و نیز حذف روایات مربوس به اه بیت سبب شده تا شمار این
روایات در میان اه سنت بله شلدت کمتلر از شلیعه باشلد و از دورهای بله دور
پس از آن رو به کاستی رود تا جایی که برخی از اه سنت جلرأت کننلد اسلاس
مهدویت را نادیده گرفته آن را باوری شیعی معرفی کنند.
با گذری کوتاه در منابع روایی موجود ،مییابیم که موضوعات مربوس بله املام
مهللدی و برپللایی حکومللت عللدل جهللانی بلله دسللت ایشللان ،چنللدان مللورد
ا
اهتمام نبوده است به گونهای که برخی جوامع و صحاح ،یا اساسا اشارهای به
روایات مهدویت نکرده و یا روایات بسیار اندکی نق کردهاند.
در این پلژوهش بلا بررسلی آملاری تطلور روایلات مهلدوی در جواملع و صلحاح و
برخللی منللابع روایللی تللا قللرن پللنجم ای لن کوتللاهی در نق ل روای لات مهللدویت را
برمیرسیم.
آشللنایی بللا منللابع و نی لز س لیر تطللور نق ل ای لن روای لات از آن جهللت کلله بلله فهللم
بهتللر ای لن اندیش لۀ در می لان اه سللنت کمللک شللایانی می کنللد دارای اهمی لت
بسیاری است.
واژگان کلیدی

اه سنت ،مهدویت ،تطور ،احادیث ،منابع روایی.

 .1استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی قم (.)kh.Salimian@yahoo.com
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مقدمه
باورداشللت «مهللدویت» بلله عنللوان بخللش برجسللتهای از عقای لد بس لیاری از مسلللمانان بللر پایللۀ

نوی لدهای روشللن پی لامبر گرام لی اسللالم

(احمللدبن حنب ل  ،بیتللا :ج37 ،3؛ ابللن اب لی زینللب

نعمانی؛ 178 :1397؛ جاللالدین سلیوطی ،بیتلا :ج57 ،6؛ عللی بلن عیسلی اربللی :1381 ،ج،2

471؛ سلللیمانبللن ابللراهیم قنللدوزی :1417 ،ج )383 ،3می لان بیشللتر نزدی لک بلله هم لۀ مللذاهب

اسالمی و فرقهها ،با تفاوتهایی پذیرفته شده است( .مهدی ا کبرنژاد)38 :1386 ،
روایات مربوس به حضرت مهدی

 ،مردی از اه بیت

که به پا خواهد خواست ،عدل و

قس را آشکار میکند؛ مردم جهان از او پیروی میکنند و او بر سراسر گیتی چیلره میشلود ا گرچله

بسیار اندک اما ،در بسیاری از کتابهای اه سنت نیز آمده است( .مهدی فقیه ایملانی:1418 ،
ج)23 ،1

اه سنت از همان قلرنهلای نخسلتین اسلالم و آغلاز نگلارش مجموعلههلای روایلی ،بلر اثلر دو

پدید شوم منع حلدیث و دیگلری حلذف روایلات فضلائ اه بیلت
سخنان ارزشمند پیامبر

خلود را از بخلش بزرگلی از

محروم کردند اما هرگز نتوانستند اساس مهدویت را حذف کنند.

ا گرچللله نقل ل بس ل لیار انلللدک روای ل لات مهلللدویت در منلللابع اه سل للنت سلللبب شل للده تلللا امل للروزه

خوشبینانهترین شمار روایات در این مذهب کمتر از پنجاه روایت دانسته شود که بلیش از نیملی
از آن نیلز از غیلر از پیلامبر

نقل شللده اسللت( .عبللد العللیم عبللدالعظیم البسللتوی؛  :1420هم لۀ

کتاب) اما همچنان در میان پیروان این مذهب جایگاه مناسبی دارد و البته این ،سلبب شلده تلا
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برخی از نویسندگان این مذهب ،بهویژه در دوران معاصر ،به خود جرأت داده از پذیرش اص

آنان به دین اسالم ،از این جنبه ظاهرالصالح شروع به تبلیغ نمودند ،حدیثها را جع و آنها
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)19 :1386

«مهلدویت» سلر برتابنلد .افلرادی چلون احملد املین مصلری کله در تحلیل مسل له مهلدویت،

اندیشه مهدی ،را معلول اسباب سیاسی ،اجتماعی و دینی دانسته بر ایلن پنلدار اسلت کله ایلن

فکر زائیده شیعه است که پس از خروج خالفت از دست اه بیت

 ،آن را ابلداع کردنلد .وی

بر این گمان است کله رهبلری بلاهوش شلیعه بلا سوءاسلتفاده از سلادهاندیشلی تلودههلا و شلوق
را از قول پیامبر

روایت کردند( .احمد امین؛  :1999ج243 ،3؛ به نق از :مهلدی ا کبرنلژاد،

همچنلین شلیخ عبلداهلل بلن محملود ،رسلالهای بلا نلام «ال مهلدی ینتظلر بعلد الرسلول خیلر

البشر» نوشته و بدون استناددادن سلخنان خلود بله احملد املین ،هملان سلخنان را تکلرار کلرده

اسلت( .عبدالمحسلن العبلاد؛ اللرد عللی ملن کلذب باألحادیلث الصلحیحة اللوارد فلی المهلدی،

مجله الجامعة االسالمیه1400 ،ق ،شماره  ،45ص17؛ به نق از پیشین)

البته ،نه این نخستین تهمت و نه آخرین آن به شیعه اسلت و نله اینلان یگانله کسلان در ایلن

تهملتزدن ،کلله پلیشتللر ،اتهللام جعلیبللودن حللدیثهللای مهللدویت ،از سللوی برخلی از

خاورشناسان ،که نوع موضعگیری آنها درباره مسائ اسالمی روشلن اسلت ،مطلر شلده اسلت.

مانند :گلدزیهر (متوفای1921/م) که اندیشه مهدی را در اص بله عناصلر یهلودی و مسلیحی

برمیگرداند ،که برخی ویژگیهای سائوشیانت زردشتی به آن اضافه شده است.
وی به این هم بسنده نکرده اضافه می کند که:

چنانکه خیالپلردازان نیلز بله آن مطلالبی افلزودهانلد و عقیلده مهلدی ،مجموعلهای
اساطیری شد ...احادیثی به پیامبر

نسبت دادند که اوصاف دقیق مهدی در آن

تصلویر شلده بلود ،در حلالیکله ایلن احادیلث بله هلیا وجله در تألیفلاتی کله احادیلث
صحیح در آنهاست نیامده است( .فخار؛ 59 :1378؛ به نق از پیشین)

اینکه این مستشرق بلا ایلن اطمینلان بله نبلود حلدیثهلای صلحیح مهلدویت ،اذعلان دارد،

بخشللی از سللر دشللمنی و بخشللی بلله سللبب کمللی روای لات در منللابع اه سللنت اسللت کلله بیشللترین
املروزه ثابلت شلده کله مباحلث مربلوس بله مهلدی موعلود

در تلاریخ اسلالم از سلدههلای

نخستین تا کنون ،با فراز و فرودهایی مورد توجه دانشمندان برجسته مسلمان بوده است و در
این زمینه آثار گرانقدر حدیثی و کالمی نگاشتهاند.
بلله هللر روی حللدیث پی لامبر

در مه لدویت ماننللد دیگرسللخنان آن حضللرت ،بللا گللذر از ای لن

دوران پرماجرا رفته رفته از حالت نق شلفاهی و سلینه بله سلینه ،بهصلورت نوشلته در کتلابهلا و

مجموعههای روایی گرد آمد و گاهی به همراه دیگر روایات به صورت کتاب روایی عام ،و گاهی

بله صللورت جدا گانلله ،بله صللورت کتللاب روایلی ویلژ مهللدویت شلک گرفللت کلله بله عنللوان منللابع

مهدویت در اه سنت ،سرگذشت دیگری دارد ،و بررسی گستردهای را میطلبد.

پلس از دوران منلع حلدیث در عصلر خالفلت عملربن عبلد العزیلز ،زملانی کله دوران واپسلین

گ للروه ص للحابه ب للود ،نوش للتن ح للدیث ب لله دس للتور وی ب للهطور رس للمی آغ للاز ش للد( .ر.ک :محم للود

ابو ریه؛ بیتا)88 :

به نظر میرسد درخشانترین دوره در تلدوین و گلردآوری روایلات در میلان اه سلنت دو قلرن

سوم و چهارم است .ا گرچه همچنان نق روایات مهدویت همواره مورد اهتمام بوده است.

این مرحلۀ بنیادین و برجسلته در برگیرنلده سلالهایی اسلت کله کتابهلای حلدیثی بزرگلی بله

بررسی اهتما به نقل روایات مهدو ی در منابع حدیثی اهلسن

مواجهه آنان با آن منابع (بهویژه صحیحین) است.
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عنوان «جَامع»« ،صحاِ»« ،سنن» و «منااید»؛ در میان اه سنت در زمینههای گونا گون نگارش

یافت .از جمله کتابهلای برجسلتهای ماننلد :صاحیح بخاار ی تلألیف محملدبن اسلماعی بخلاری
(متوفای256 /ق)؛ صحیح منالم اثلر مسللمبلن حجلاج قشلیری (متوفلای261 /ق)؛ سانن اباَداود

تلألیف ابلوداوود سللیمان بلن اشلعث (متوفلای275 /ق)؛ سانن ترماذی گلردآورده محملدبن عیسلی

ترمذی (متوفای279 /ق)؛ سنن انای تألیف احمدبن شعیب نسلایی (متوفلای303 /ق)؛ سانن

ابنماجه تألیف محمدبن یزیدبن ماجه قزوینی (متوفای275 /ق).

گفتنلی اسللت دربللار بررسلی علل نقل انللدک روایلات مهللدیت در منللابع روایلی اهل سللنت ،کللار

درخللوری صللورت نگرفتلله اسللت و حت لی در نمایانللدن ایلن نق ل انللدک نیلز بررسللی صللورت نگرفتلله
است .ا گرچه در این نوشتار نیز به تحلی و پاسخ به این چرایی چندان پرداخته نشلده اسلت املا

در پلی ایلن بللوده اسلت تللا بلا گزارشلی کوتلاه از ایلن نبللود اهتملام ،زمینلۀ بررسلیهای گسللتردهتر را
فراهم آورد.

بررسی منابع و روایات
در میلان منللابع روایللی در دسللت ،کتللابی کلله مربللوس بلله دو سللده نخسللت باشللد و در آن روایلت

مهدویت نق شده باشد به چشم نیامد و بهطور عمده از سده سوم هجری آغاز میشود.

در این سده که در میلان اه سلنت نگلارش آثلار روایلی شلتاب گرفلت ،روایلات دربلار حضلرت

مهللدی

در برخلی منللابع روایللی اه سللنت ذکلر شللده اسللت .البتلله در پللارهای از ایلن منللابع ،بلله

روشنی به حضرت مهدی

سال یازدهم ،شمههاره  ،43پایی) 1396
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اشاره نشده؛ اما با شواهد و قرائن بر او قاب انطباق است.

از موضوعاتی که بهطور عمده در این روایات و منابع روایی آمده ،میتوان به این موارد اشاره

کللرد :حضللرت مهللدی

فاطم لله

از خانللدان پی لامبر ا ک لرم

 ،ویژگیه للای حض للرت مه للدی

حکومت ایشان.

و از فرزنللدان حضللرت عل لی

و حضللرت

 ،زن للدگی و روش آن حض للرت ،چگ للونگی ظه للور و

بررسیها حکایلت از آن دارد کله اهتملام بله نقل روایلات ،فلراز و فرودهلایی را پشلت سلر نهلاده

است که توجله بله شلمار روایلات نقل شلده در آثلار میتوانلد آ گاهیهلای مفیلدی را در اختیلار قلرار

دهد .از برجستهترین آثاری که به نق روایات اقدام کردهاند میتوان به این آثار اشاره کرد:

_ المصاانف ،اثللر ابللوبکر عبللدالرزاق بللن همللام صللنعانی(متوفللای211/ق) ،از بزرگللان محللدثین

اه سللنت( ،ر.ک :هارالللد موتسللکی ،مص للنف عبللدالرزاق صللنعانی منبع للی بللرای احادیللث س للده

نخست هجری ،مترجم :زهرا (شادی) نفیسی ،عللوم حلدیث تابسلتان  ،1385شلماره )40کله در

یازده مجلد شک گرفته ،در جزء یازدهم فصلی را با عنوان «باب المهدی» گشوده و در آن یازده

حدیث نق کرده است .این احادیث از شماره  20769آغاز و تا شماره  20779ادامه دارد.

وی پللس از ایلن بللاب ،بللا عنللوان بللاب «اشللراس السللاعة» بلله برخ لی موضللوعات مللرتب دیگللر بللا

مهدویت نیز اشاره کرده است .این نخستین کتاب موجود از اه سنت است که احادیث مربلوس

به مهدی موعود را به شکلی منظم ،گلرد آورده اسلت .و از آن جهلت کله پلیش از والدت حضلرت
مهدی

نگاشته شده ،دارای برجستگی است.

گفتنللی اسللت ای لن شللمار روای لات در موضللوعاتی اسللت ماننللد :همزمللانی قی لام مهللدی و مللرگ

عبداهلل ،برانگیختهشدن مردی از اه بیت (بلدون اشلاره بله نلام فلردی خلاص) اشلاره بله برخلی

فتن للهها ،وج لله نام گ للذاری مه للدی ،ویژگیه للای جس للمانی ،خ للروج مه للدی پ للس از نش للانهای در

خورشل لید ،پرش للدن زمل لین از ع للدل پ للس از پرش للدن از ظل للم (ب للدون اش للاره ب لله قیل لام مه للدی) و
سختیهایی که بر عرب عارد خواهد شد( .عبدالرزاق صنعانی ،بیتا :ج)371 ،11

بنابراین در مجموع این روایات فق در چهار روایت به مهدی اشاره شده و هیا اشلارهای بله

مباحث برجستهای چون نسب ،والدت ،نشانهها و شرای ظهور و ...نشده است.

البته نق شمار بسیار اندک از روایات مهدویت در موضوعات بسیار محدود بدون نق روایات

اه سنت به این موضوع اساسلی اسلت چلرا کله بجلز برخلی آثلار ،عملوم منلابع اه سلنت بله نقل

روایات بسیار اندکی از مهدویت پرداختهاند( .ر.ک :مهدی ا کبرنژاد)11 :1386 ،

از برجسل للتهترین آثل للار اه سل للنت در نق ل ل روای ل لات مهل للدویت میتل للوان بل لله کتل للاب الفااااتن اثل للر

ابوعبداهلل نعیم بن حماد بن معاویه بن الحارث بن همام بن سلمة بن مالک الخزاعلی الملروزی

معروف به الفارد األعور (متوفای 228 /یا 229ق) اشاره کرد .که از لحاظ حجم روایات دربار
فتنههای پس از پیامبر

تا برپایی قیامت ،نشانههای آخرالزملان و نشلانههای ظهلور در بلین

کتابهای شیعه و اه سنت کم نظیر است و از آنجا که بخش گستردهای از روایات مهدویت و

بللهویژه نشللانههای ظهللور ،از ای لن کتللاب نق ل شللده ،بررس لی آن از برجسللتگی وی لژهای برخللوردار
است .به عنوان نمونه در کتلاب هصار ظیاور اثلر عللی کلورانی حلدود نیملی از روایلات از ایلن کتلاب

نق شده است.
اعتبار نعیم

درباره نعیم و اعتبار روایات او دیدگاههای گوناگونی مطر شده است .برخی وی را به شدت

تضعیف کرده و برخی به تقویت او پرداختهاند؛ کسانی مانند:

بررسی اهتما به نقل روایات مهدو ی در منابع حدیثی اهلسن

دربللار مباحللث گسللترد مهللدوی ،گوی لای می لزان اهتمللام انللدک نویسللندگان نخسللتین روای لات
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عبداهلل بن عدی (متوفای365/ق) در الراما ضلمن بیلان دیلدگاههای گونلا گون دربلاره ابلن

حماد ،نق کرده که وی به انگیزه تقویلت سلنت دسلت بله جعل حلدیث ملیزده اسلت( .عبلداهلل

بن عدی :1409 ،ج)16 ،7
ُ
_ ذهبی(متوفل للای748 /ق) ابتل للدا در مل للورد نع ل لیم بل للن حمل للاد می گوی ل لد« :االمل للام ،العالمل للة،
الحللافظ» ول لی در اداملله ،سللخنی م لیآورد ک له ضللعف ُنع لیم بللن حمللاد را میرسللاند .او می گوی لد:
ا
« ...روی عن ل لله البخ ل للاری مقرون ل للا بل ل ل خر( »...ذهبل ل لی :1413 ،ج ،595 ،10ش )209ک ل لله ایل ل لن
ا
عبلارت «مقرونلا بل خر» گویلای ایلن اسللت کله بخلاری ،اعتمللاد چنلدانی بله سللخن ُنعلیم بلن حمللاد
نداشته است.

ذهبی در جای دیگر در مورد ابن حماد چنین می گوید:

ال یجوز ألحلد أن یحلتج بله و قلد صلنف کتلاب «الفلتن» فلأتی فیله بعجائلب و منلا کیر؛ (هملان:

 )609اسللتناد بلله ابللن حمللاد روا نیسللت؛ او کتللاب فللتن را تللألیف کلرده و در آن جریانللات شللگفت و

منکری (ناشناخته) را آورده است.

ذهبی در همین صفحه ،از دیگران چنین نق میکند:
کان یا احلدی یف تقه ی ال،س و حکایاُ عدن العلمداِ یف رلدس أب لد ن _ اب حسیفده _
کذب؛
او در تقویت و تأیید اه سنت احادیث جع میکرد و داسلتانهایی را بله دروش در ملورد

ابوحنیفه ،از علماء نسبت داد.
سال یازدهم ،شمههاره  ،43پایی) 1396
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_ نسائی نیز وی را ضعیف دانسته است( .نسائی ،241 :1406 ،ش)589

المللزی در تیااذیب الرمااال پللس از نق ل این کلله نع لیم بللن حمللاد خللود معتللرف بللوده کلله پیشتللر

جهمی بوده اسلت ،بلا اشلاره بله منلابع پیشلین چلون تاار یخ بغاداد و الراماا ،دیلدگاههایی را دربلاره

نعیم نق کرده که در آن برخی وی را توثیق و برخی دیگر او را تضعیف کردهاند( .المزی:1413 ،
ج _ 469 ،29ش )471.9

از میلان دانشللمندان بللزرگ معاصللر شلیعه عالملله امینلی صللاحب کتللاب ارزشللمند الغاادیر در ایلن

کتاب تحت عنوان «سلسلة الکذابین و الوضاعین» در ضمن صلدها نفلر از کسلانی کله بله وضلع و

جعل احادیلث اقللدام می کردهانللد بلله نع لیم بللن حمللاد اشللاره کللرده اسللت( .امینلی ،عبدالحس لین،

 :1387ج ،269 ،5ش639؛ و نیز نک353 ،276 :؛ ج 86 ،11و )87

بلله نظللر میرسللد بللا توجلله بلله دی لدگاههای یادشللده بلله کتللاب فااتن و بلله روای لات آن و حت لی بلله
شخص ُنعیم نمیتوان اعتنا ،اعتماد و استدالل کرد.

اعتبار کتاب
ابن حماد در این کتاب حدود دو هزار روایت از احادیث و آثار اعم از مسند ،مرفلوع ،مقطلوع و

موقوف و بلکه اقوال و روایاتی از اه کتاب و اخبار کاهنان را گردآورده است .که برخی صحیح،

حسن ،ضعیف ،و بسیار ضعیف است.

همان گونه که پیش از این نیز گفته شد ذهبی در کتاب سیر اهالم النبالء پس از نقل دیلدگاهها

دربار نعیم ،احتجاج به نعیم و کتاب او را به دلی نق روایات غیلر متعلارف غیلر جلایز میدانلد.

(ذهب لی :1413 ،ج )609 ،10و از گفتلله هملله کسللانی ک له وی را بلله گونللهای تضللعیف کردهانللد بللر

میآید که کتاب وی نیز اعتبار چندانی ندارد.

1

یکی از نویسندگان معاصر اه سنت در یک جمعبنلدی ،کتلاب وی را مجموعلهای از روایلات

مرفوعه ،موقوفه ،مقطوعه ،سخنان مردم و روایلات اهل کتلاب دانسلته اسلت( .عبلدالعلیم عبلد

الظیم البستوی؛ ب)120 :1420

با وجود تأثیر فراوانی که الفتن نعلیم بلن حملاد در میلان اه سلنت و شلیعیان دارد و بسلیاری از

عموم کسانی که این کتاب را پلژوهش کردهانلد بله بلر سلاختهبودن یلا ضلعف بسلیاری از روایلات

کتاب اشاره کردهاند.

همان گونه که پیش از این نیز گفته شلد کتلاب الت اریف باالمنن فای التعریاف باالفتن معلروف بله

مالحللم س لیدبن طللاووس ،گللردآورد س لیدبن طللاووس بخللش قاب ل تللوجهی از کتللاب خللود را بلله

روایات کتاب الفاتن ابلنحملاد اختصلاص داده و محلدثان بعلدی شلیعه کله روایلات کتلاب سلید را

گزارش کردهاند بدون توجه به منبع اصلی آن ،احادیث را به نق از یک علالم شلیعی در تألیفلات

خود آوردهاند .و البته این سیر تا زمان ما همچنان ادامه یافته و از کتابی بله کتلاب دیگلر بلهطلور

مستقیم و گاه بهواسطه ابن طاووس بسیاری از روایلات الفاتن در مسلیر تلاریخ جریلان یافتله اسلت
که سوگمندانه مشکالت فراوانی را در پی داشته است.

بررسی اهتما به نقل روایات مهدو ی در منابع حدیثی اهلسن

روایات عالئم ظهور از آن نق میشود ،اعتبار چندانی برای آن نمیتوان قائ شد .ضمن این که

_ المصاااانف فاااای االحادیااااث و اآلثااااار ،اثل للر حل للافظ عبل للداهلل بل للن محمل للدبن اب ل لیش ل لیبة کلل لوفی

(متوفللای235/ق) ،از بزرگللان پیشللوایان حللدیث اه سللنت ،کلله در هشللت مجلللد سللامان یافتلله

است .در مجلد هشتم جزء پانزدهم ،فص سلی وهفلت آن ،بخشلی را بلا نلام «کتلاب الفلتن» قلرار

داده اسلت( .ابلن ابلی شلیبه کلوفی :1409 ،ج )590 ،8و احلادیثی را در رابطلۀ بلا مهلدی موعللود و
 .1بی گمان ،کسی که تک تک روایات این کتاب را بررسی کند به چنین نتیجهای میرسد.

49

مباحللث مربللوس بلله او ذکللر کللرده اسللت( .حللدیث  19484تللا حللدیث  )19488در برخللی از ایللن
احادیث به نام مهدی تصریح شده است .ویژگیهای َن َسبی و اخالقلی مهلدی ،ملدت حکوملت و

عمر آن حضلرت ،شلرای پلیش از ظهلور ،نشلانههای ظهلور و ویژگلیهلای دوران ظهلور ایشلان ،از

موضوعات این روایات است( .همان :ج )677 ،8شمار بسیار اندک روایات مهدویت در ایلن اثلر
(پنج روایت) نیز ،نشان از اهتمام اندک به نق احادیث مهدویت در میان اه سنت ،است.

_ مناااند احماااد ،اث للر احم للدبن حنبل ل ابوعب للداهلل الشل لیبانی (متوف للای241/ق) ،از پیش للوایان

چهارگانه اه سنت است .وی در این کتاب ،احادیث گونا گون و پرشماری را دربار مهلدی ذکلر

کلرده اسللت .ایلن احادی لث بلله پیوسللت کتللاب البی اان فای اخبااار صاااحب الزمااان اثللر محمللدبن یوسللف
کنجی شافعی ،در مجموعهای بلا نلام احادیاث المیادی مان مناند احماد بان حنباا ،بله چلا رسلیده

است .در این مجموعله 136 ،حلدیث از مسلند احملد گلزینش و در موضلوعات گونلاگون مهلدوی

س لامان یافتلله اسللت از جمللله 35 :حللدیث بللا عنللوان «الخلفللاء االثنللا عشللر»؛  35حللدیث در بی لان
«عالمات الظهور»؛  26حدیث با عنوان «ظهلور المهلدی»؛ شلش حلدیث بلا عنلوان «المهلدی ملن
عتر رسول اهلل

» ،چهار حدیث با عنوان «یواطیء اسمه اسلم رسلولاهلل

؛ چهلارده حلدیث

با عنوان «نزول عیسی و االمام هو المهدی» و چه حدیث هم با عنوان «ال تلزال طائفلة یقلاتلون
عللی الحللق اللی ان یلاتی امللر اهلل» .در میلان کتابهللای حللدیثی زمللان خللود و پلیش از آن ،مسللند
احمد بیشترین حدیث را در موضوع مهدویت ذکر کرده است.

ا گرچه این شمار در روایات اه سنت ،به نسبت به دیگر آثار ،چشمگیر است اما کملی روایلات

سال یازدهم ،شمههاره  ،43پایی) 1396
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خاص و روشن در میان این روایات ،حکایلت از پلذیرش روش معملول اه سلنت در نقل روایلات

مهلدویت دارد چرا کله در میلان ایلن شلمار از روایلات ،بله بسلیاری از موضلوعات مهلدوی پرداختلله
نشده است.

_ سنن ابن ماجه ،اثر محمدبن یزید ابوعبداهلل القزوینی (متوفلای273/ق) از محلدثان معلروف

اه سنت بلوده و کتلاب وی در شلمار صلحاح شلشگانله قلرار گرفتله اسلت .وی در بخشلی از ایلن

کتاب و با عنوان «الفلتن» در ضلمن پلرداختن بله احادیلث مربلوس بله فتنلهها ،بخشلی را بله بیلان

احادیلث مهلدی بلا عنلوان »بلاب خلروج المهلدی« اختصلاص داده اسلت .ایلن احادیلث از شلماره
 4082آغاز و به شماره  4088پایان مییابد.

نسللب مهللدی ،شللرای پ لیش از ظهللور ،زمینللهسللازان ظهللور ،ی لاران وی ،مللدت حکومللت او و

سلرانجام ویژگیهللای اقتصللادی و اجتمللاعی حکومللت مهلدی ،از موضللوعات ایلن روایلات اسللت.

نکته درخور نگرش اینکه در شش حدیث از مجموع هفت حدیث ،به لقب مهلدی تصلریح شلده

است( .محمدبن یزید قزوینی ،بیتا :ج )1366 ،2املا هلمچنلان نقل انلدک روایلات و نیلز آوردن
این شمار اندک در مجموعهای گستردهتر با نام الفتن نیازمند بررسی است.

_ سانن ابا داود ،نوشللتۀ سللیمانبللن االشلعث ابلو داود السجسللتانی (متوفلای275 /ق) یکلی از

صحاح ششگانه اه سنت است؛ که پس از صحیح بخاری و مسلم از شهرت ویلژهای برخلوردار

است .نویسنده در این مجموعه ،که دو جلد (جلد نخست 660و جلد دوم  534صفحه) نگارش

یافته است بخشلی را بلا عنلوان «کتلاب المهلدی» (سللیمان ابلن االشلعث سجسلتانی :1410 ،ج،2
 )309به صلورت ویلژه سلامان داده و در آن سلیزده روایلت نقل کلرده اسلت؛ کله بلا حلدیث 4279

آغاز میشود .این احادیث یکی از منابع قاب مالحظه ،دربار «مهدویت» نزد اه سنت است.
اس للت ،ویژگل لیه للای َن َسل لبی وی،
موض للوعاتی چ للون :مه للدی از اه بی للت رسلللول خ للدا

ویژگیهلای جسلمی آن حضللرت ،شلرای پلیش از ظهلور ،حتملیبلودن ظهللور ،اوضلاع اجتمللاعی و
اقتصادی عصر ظهور و سرانجام جهان پس از مهدی

در این روایات آمده است.

_ الجااااامع الصااااحیح (ساااانن الترمااااذی) ،کل لله بل لله دسل للت محمل للدبن عیس ل لی ابل للو عیس ل لی ترم ل لذی

سلللمی(متوفللای279 /ق) نوشللته شللده در شللمار صللحاح شللشگانلله اه سللنت در پللنج مجلللد بلله
 2232سامان داده و در آن سه حدیث به نق از رسول خدا

آورده است( .محملد بلن عیسلی

ترملذی :1403 ،ج )343 ،3در دو حلدیث نخسلت ایلن بلاب ،بله لقللب حضلرت مهلدی تصللریحی
نشللده و فقل مس ل لۀ منجلی و حتملیبللودن حا کمیلت شخصلی از اه بیللت

خدا

بیان شده است.

و هللمنللام رسللول

1

ترمللذی دربللار حللدیث اول و دوم گفتلله اسللت« :هللذا حللدیث حسللن صللحیح» حللدیث حسللن و

صللحیح و دربللاره حللدیث سللوم گفتلله اسللت« :هللذا حللدیث حسللن»؛ (محمللد بللن عیس لی ترمللذی،

 ،1403ج ،3ص  )343هرچنللد در ایل لن مجموع لله ح للدیثی ،ش للمار احادیل لث مرب للوس ب لله حض للرت

مهدی

 ،بسیار اندک است؛ ولی با توجه به اسناد آنها ،این احادیث برجسلته و درخلور نگلرش

دارای آ گاهیهای فرا گیری دربار حضرت مهدی

است.

بررسی اهتما به نقل روایات مهدو ی در منابع حدیثی اهلسن

چا رسیده ،است .وی در جزء چهارم بابی با عنوان «ملا جلاء فلی المهلدی» ،از شلماره  2230تلا

همان گونه که پیش از این نیز اشاره شد با توجه به گستره و شمار فروان روایات این کتلاب و

نیز اهمیت بحث مهدویت ،نق این شمار اندک روایت غیرقاب توجیه است.

گفتنلی اسللت از آثللار در دسللت مربلوس بلله ایلن سللده بلهجللز کتللاب الفااتن شلمار روایلات نقل شللده

 .1از آثللاری کلله بلله نقل و بررسللی روایلات ایلن اثللر پرداختلله میتللوان بله کتللاب :در ااتظااار ققنااَس کاوش ای در قلماارو مَهَدشناس ای و
میدیباور ی ،نوشته ثامر هاشم حبیب عمیدى ،ترجمه :مهدى علیزاده ،اشاره کرد.
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مهدوی بسیار اندک و در موضوعات محدودی است.

_ المعجااااام الربیااااار ،اث ل للر ابوالقاسلل للم ،س ل لللیمان ب ل للن احم ل للدبن ایل ل لوب ب ل للن مطیل ل لر اللخمل ل لی

الطبرانی(متوفللای360/ق) از بزرگللان محللدثین و مشللاهیر حفللاظ اه ل سللنت اسللت .وی دارای

نوشتههایی چون :دالیا النبَة ،کتاب االوایا ،و نیز معجلمهلای سلهگانله بلا نلام معجام الربیار ،معجام

االوسط و معجم الصغیر است.

نویس للنده در کت للاب معجااام الربیااار ک لله این للک در  20جل للد در دس للترس اس للت ،روایل لاتی درب للاره

مهدی

نق کرده است که بخشی از آن در شلماره  10213تلا  10231نقل شلده اسلت .البتله در

بخشهای دیگر نیز روایاتی به صورت پرا کنده و به مناسبت نق شده است.

از برجسلتهترین موضلوعاتی کله در ایلن روایلات یلاد شلده ملیتلوان بله حتمیبلودن برانگیختله

ش للدن مه للدی ،از اه بی للت ب للودن وی ،ه للم ن للام ب للودن او ب للا پیل لامبر

حضرت ،اشاره کرد.

و ع للدالتگس للتری آن

نکتلۀ قاب ل درنللگ آنک له در برخ لی از روایلات ای لن کتللاب بلله هللمنللامبللودن پللدر مهللدی بللا پللدر

پیامبر

اشاره شده است( .طبرانی ،بیتا :ج)133 ،10

_ المنااااااتدرا هلاااااای الصااااااحیحین ،اثل ل للر محمل ل للدبن عبل ل للداهلل ابوعبل ل للداهلل حل ل للا کم نیشل ل للابوری

(متوفای405/ق) ،محدث و تاریخنگار شهیر اه سلنت ،اسلت( .نلک :عللیرضلا حیلدرینسلب،

حا کم نیشابوری و المسلتدرک عللی الصلحیحین «بلا تأ کیلد بلر اخبلار مناقلب» ،انتشلارات علملی و
فرهنگللی ،تهللران )1390 ،وی بلله اقللرار محللدثان اه سللنت ،چهللرهای برجسللته و نظری لهپللردازی
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کمنظیر در مذهب اه تسنن بود کله در رعایلت خل فکلری حلا کم بلر جامعله اه سلنت کوتلاهی

نداشت .کتاب او نیز چنانکه از نام آن پیداست در آن گردآوری احادیث صحیحی بوده که نق
آنها از بخاری و مسلم ،در صحیحین فوت گردیده است.

نویسنده در پیشگفتلار کتلاب دربلار انگیلز نگلارش ایلن اثلر نوشتهاسلت :جملاعتی از بزرگلان

حدیث این دیار از من تقاضا کردند که کتابی از احادیث صحیح ،بر طبلق اسلنادی کله بخلاری و
مسلللم بللدان احتجللاج کردهانللد جمللعآوری کللنم چللرا کلله عللذری بللرای عللدم تللدوین روای لاتی کلله

مشللکلی نللدارد وجللود نللدارد و آن دو نفللر هللم ادعللایی در ای لن جهللت (جمللعآوری همللۀ روایللات

صحیح) نکردهاند.

وی احادیلث مربللوس بلله مهللدی

را در جللزء چهللارم از مجموعلۀ چهللار جلللدی کتللاب خللود در

فصلی خاص ،در کتاب الفتن و المالحم و در برخی قسمتهای دیگر بهصورت پرا کنده ذکلر کلرده
است .وی در ایلن احادیلث بله موضلوعاتی چلون :نسلب ،ویژگلیهلای جسلمانی ،شلرای پلیش از

ظهور ،اص ظهور و مسائ گونا گون دیگر پرداخته است.

حا کم نیشابوری دربار هر یک از چهار حدیث چنین می گوید:
اسناد این حلدیث صلحیح اسلت؛ املا بخلاری و مسللم آن را نقل نکلردهانلد( .ابوعبلداهلل

حاکم نیشابوری (متوفای405/ق) :1406 ،ج 553 ،465 ،429 ،4و )558

دربار سه حدیث دیگر میگوید:
اسلناد ایلن حلدیث صللحیح اسلت بلا شللرس مسللم؛ وللی بخلاری و مسلللم نقل نکلردهانللد.
(همان 557 ،450 :و )558

نظرش درباره هشت حدیث دیگر این چنین است:
ایلللن حلللدیث صلللحیحی اسلللت بلللا شلللرس شلللیخین (مسللللم و بخلللاری) 1،وللللی آن را نقللل

نکللللردهانللللد( .حللللاکم نیشللللابوری 554 ،520 ،502 ،464 ،457 ،442 ،429 :1406 ،و
)557

از دیگل ل للر منل ل للابع روایل ل للی اه سل ل للنت در مه ل ل لدویت اربعااااااون حاااااادیث ،ابل ل للونعیم اصل ل للفهانی

کتاب اربعون حدیث ا کنون در دسترس نیست و اربلی در کتاب ک ف الغمة فی المعرفاة اال ماة آن را
آورده است .وی پیش از ذکر احادیث چنین گفته است:

مللن چه ل حللدیثی را ک له ابللونعیم اصللفهانی آنهللا را دربللار مهللدی

جمللعآوری ک لرده،

بهطور کام _ همانگونله کله وی ذکلر کلرده _ آوردم و بله راوی از رسلول خلدا
کردم( 2.علیبن عیسی اربلی :1381 ،ج)255 ،3

_ جااامع االصااول ماان احادیاث الرسااول

ا کتفلا

 ،اثللر مجدالللدین ،ابلیالسللعادات ،مبللارک بللن محمللدبن

عبدالکریم شیبانی مشهور به ابن اثیر (متوفلای606 /ق) ،یکلی دیگلر از منلابعی اسلت کله برخلی

روایات مهدویت را نق کرده است .نویسند کتاب از بزرگان اه سنت در تفسلیر ،فقله ،حلدیث،

نحللو و لغللت و بللرادر ابللن اثی لر تللاریخنگللار معللروف صللاحب الرامااا فاای التااار یخ ،اسللت .از وی آثللار

گونا گونی چون :االاصاف فی الجمع بین الر ف و الر اف ،النیایه فی ریب الحدیث ،البدیع فی شرِ
 .1مقصود آن است که روایاتی که با مال کهای بخاری و مسلم صحیح است اما به هر دلیلی در کتاب آنها نقل نشلده اسلت.
یکی اینکه آن دو گفتهاند روایاتی که نق کردهاند ،صحیح است؛ نه اینکه همه روایات صحیح را نق کردهاند .افزون بر
آن ،تعصبهای نگارندگان را در عدم گزینش روایات مربوس به اه بیت را نیز نباید از نظر دور داشت.
حذف کرده است.
 .2سند را تا راوی از پیامبر

بررسی اهتما به نقل روایات مهدو ی در منابع حدیثی اهلسن

(متوفای420/ق) اسلت .وی از دانشلمندان مشلهور اه سلنت ،آثلار و نوشلتههای فراوانلی دارد.
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الفصاول الباان دهااان فای النحااَ ،ال اافی فای شاارِ منااند ال ااافعی و دیاَان رسااایا بلله جللای مانللده اسللت.

(مهدی فقیه ایمانی )85 :1418 ،وی در جزء یازدهم این اثر در کتاب نهم با عنوان «فی القیامة
ا
ا
و ما یتعلق بها اوال و آخرا» چهار باب را سامان داده که در باب نخست آن با عنوان «فی اشلراطها
و عالماتهللا» ی لازده فص ل ذک لر ک لرده اسللت .در فص ل اول آن بللا عنللوان «ف لی المس لیح و المهللدی»

روایاتی را دربار حضرت مهلدی

و پیونلد نلزول عیسلی

است .این احادیث میان شماره  7831تا  7837است.

بلا حکوملت آن حضلرت نقل کلرده

الزم ذکر است که با توجه بله عنلوان یادشلده بیشلتر روایلات مربلوس بله دوران حکوملت و قیلام

حضرت مهدی

است ا گر چه به نسب و ویژگیهای آن حضرت نیز اشاره شده است.

یکی دیگر از منابع اه سنت کتاب مطالب النؤول فی مناقب آل الرسول ،اثر ابوسالم کمالالدین

محمل للدبن طلحل لله بل للن محمل للدبن الحسل للن القرشلل لی الشل للافعی (متوفل للای652/ق) از بزرگل للان

مح للدثین اه س للنت در فق لله ،اص للول و ادبیل لات اس للت( .ن للک :حسل لین عبدالمحم للدی ،نق للد و
ارزی لابی کتللاب «مطالللب السللمول ف لی مناقللب آل الرسللول» ،تللاریخ اسللالم در آینلله پللژوهش ،بهللار
 ،1382ش) 117 _164 ،2

نویسللنده در کتللاب ی ادشللده در جللزء دوم بللاب دوازدهللم بللا عنللوان البللاب الثللانی عشللر فلی اب لی

القاسللم ،بلله گونللهای گسللترده بلله بحللث دربللار مهللدی موعللود پرداختلله اسللت( .نللک :محمللدبن

طلحه شافعی ،بیتا )479 _489 :وی پس از شرحی ارزشمند درباره مهدی به روایات مربوس به
آن حضرت اشاره کرده است .از جمله موضوعاتی که در این روایات بدان اشاره شده میتلوان بله

سال یازدهم ،شمههاره  ،43پایی) 1396

ویژگ لیهللای جسللمانی مهللدی ،نسللب مهللدی بللهوی لژه از نس ل فاطملله بللودن ایشللان ،حکومللت

اخبار صاحب الزمان

54

مملف در مقدمه کتابش _ برای رد اتهام شیعیبودن دیدگاه مهدویت و اثبات آن ،بهعنوان یلک

مهدی ،ویژگیها و مدت آن ،اشاره کرد.

از ویژگلیهلای برجسلته ایلن اثلر ایلنکله پللس از ذکلر روایلات بله بحلث متناسلب بلا آن پرداختلله

است .و در برخی از موارد ،دیدگاههای مطر شده ،مشابه دیدگاه شیعه است.

از دیگر کتابهای اه سنت که در میان شیعیان نیز شهرت خاصی پیدا کرده است البیاان فای

 ،اثر ابوعبداهلل محمد کنجلی شلافعی (متوفلای658/ق) ،اسلت کله در آن

احادیث مربوس به مهدی و ویژگیهای او را با ترتیب خاص و در ابواب منسجم ،ذکر شده است.

موضوع اسالمی _ اذعان میکند که در این کتاب ،فق احادیثی را آورده که از طریق اه سلنت،
روایت شده و از ذکر روایات شلیعی پرهیلز کلرده اسلت( .ابوعبلداهلل محملد کنجلی شلافعی:1421 ،
 )19وی دربار فراوانی روایات مهدویت مینویسد:

َُ ت َ َ
الصطیف یف َا تمر َ
فاض ت ب َک َثر َة َُ واِتاه َعن ُ
ال تَدی( .مهانا )67
قد َت ا َت َرُ االفبار و اات

احادیث پیامبر ا کرم

دربار مهدی به دلی راویان بسلیاری کله دارد ،بله حلد تلواتر رسلیده

اسللت .او مجمللوع ایلن احادی لث را (هفتللاد حللدیث) در  25بللاب مللنظم کلرده و حت لی بلله بعض لی از

جزئیات مربوس به حضرت مهدی

نیز اشاره نموده است.

نکتللله برجسلللته این کللله وی _ بلللا وجلللود انکلللار والدت حضلللرت مهلللدی از سلللوی بیشل للتر
ا
دانشمندان اه سنت _ واپسین باب را« :فی الداللة علی جواز بقلاء المهلدی حیلا» نامیلده اسلت.
(ابوعبداهلل محمد کنجی شافعی )97 :1421 ،بر این پایه وی نه فق والدت حضرت مهدی

را پذیرفته؛ بلکه هرگونه استبعاد دربار طول عمر آن حضرت را منتفی دانسته مینویسد:
هیا امتناعی در بقای مهدی

وجود ندارد؛ به دلی اینکله عیسلی ،الیلاس و خضلر _

که از اولیای خداوند میباشند _ زنده هستند و دجلال و ابللیس _ کله از دشلمنان خداونلد

میباشند _ نیز زنده هستند و زنده بودن اینها ،بهوسیلۀ قرآن و سنت اثبات شده است.

آنگاه که بر این موضوع اتفاق کردهاند ،زندهبودن مهدی را انکار نمودهاند ...پلس بله

سخن هیا عاقلی بعد از این توجه نمیشود ،در اینکه باقیبودن مهلدی را انکلار کنلد.

به باور تاریخنگاران ،نویسند کتاب ،در سال  658هجری قمری در جامع املوی دمشلق ،بله

دسلت گروهلی از عللوام و بلله جهلت گللرایش وی بلله شلیعه( ،هملان :مقدملة التحقیلق )12 ،و نقل
احادیث مشتم بر فضائ اه بیت

 ،مظلومانه کشته شد.

بلله نظللر میرسللد نگللارش ایلن کتللاب سللرآغازی بللود بللر ویژهنگللاری روایلات مهللدویت در می لان

اه سنت .ا گرچله ممکلن اسلت گفتله شلود الفاتن نعلیم بلن حملاد پلیش از آن بله گلردآوری و نقل

روایات مهدیت پرداخته است لکن به نظر میرسد با توجه به انبوه روایات نشانهها در آن کتلاب

بله گونللهای کلله حتلی نویسللنده نیلز نللام آن را «الفاتن» نهللاده آن را از کتللابی کلله ویلژ نقل روایلات
مهللدویت اسللت دور میسللازد و میتللوان البی اان را در ای لن زمینلله شللاخص دانسللت .البتلله نزدیک لی

دیلدگاه شلافعیها در مباحلث اماملت و مهلدویت خلود میتوانلد دلیللی بلر ایلن نگلارش و ماننلد آن
باشد که کم وبیش بدانها اشاره خواهد شد.

از دیگللر آثللار میتللوان بلله هقااد ال ادرر ف ای اخبااار المنتظاار ،نوشللتۀ یوسللف بللن یحیللی بللن عل لی بللن

عبلدالعزیز مقدسلی شلافعی (متوفللای /بعلد  )658اشلاره کللرد .هقاد الادرر بلله لحلاظ فرا گیلربللودن و

گسللتردگی ،در نللوع خللود ک لمنظی لر و منبللع برجسللتهای بللرای کتللابهللای پللس از آن بللوده اسللت.

نویسللنده در مقدم لۀ کتللاب انگی لزه نگللارش کتللاب را تبللاهی زمللان و مش لکالت و گرفتللاری مللردم و

بررسی اهتما به نقل روایات مهدو ی در منابع حدیثی اهلسن

(همان)97 :
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ناامیدشدن آنها از اصالح اوضاع و وجود کینهها میان آنان دانسته و بر ایلن بلاور اسلت بلا ظهلور و

خللروج مهللدی هملۀ ایلن گرفتاریهللا برطللرف خواهللد شللد .وی پللس از مقدمللهای درخللور نگللرش،
مباحث مهدویت را در ابواب دوازدهگانه تنظیم کرده است.

وی بهویژه در باب پنجم به بعد بهطور ویژه به مباحث مربوس بله مهلدی پرداختله اسلت کله

در میلان ایلن مباحلث موضللوعاتی چلون کراملات ،شلرافتها ،فتوحللات و سلیر مهلدی نقل شللده
است( .یوسف بن یحی بن علی بن عبدالعزیز مقدسی شافعی سلمی)12 _173 :1399 ،

از برجستهترین ویژگیهای منابع یادشده در این سده آن است که بیشلتر ایلن آثلار مربلوس بله

دانشمندان شافعی اه سنت است.

یکی دیگر از آثار اه سنت الفصول المیمة فی معرفه اال مة ،نوشلته نوراللدین عللی بلن محملدبن

احمد معروف به ابن صباش مالکی (متوفای855/ق) از فقیهان و محدثان مالکی مذهب است.

وی در ایلن کتللاب در فصل دوازدهللم بللا عنللوان «ف لی ذکلر ابلی القاسللم محمللد الحجلله الخلللف

الصالح ابن ابی محمد الحسن الخالص» مطالب ارزشمندی را دربلار حضلرت مهلدی

 ،آورده

است .ا گر چه در برخی موارد روایاتی که نق کلرده از منلابع شلیعه اسلت وللی روایلاتی کله از منلابع

اه سللنت نقلل کللرده نیللز دارای ارزش فراوانللی اس للت .وی سللپس در همللین بخللش بللا عن للوان

«عالمات قیام القائم و مد ایام ظهوره» به نشانههلای قیلام جهلانی آن حضلرت پرداختله اسلت.
البته در بیان نشلانههلای قیلام بلدون اشلاره بله گونلههای آن (حتملی و غیرحتملی) فقل بله ذکلر

آنها بسنده کرده است( .علی بن محمدبن احمد المالکی (ابن صباش) :1422 ،ج)1097 ،2
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_ القااول المختصاار فای هالمااات المیاادی المنتظاار ،اثللر ابوالعبللاس شللهابالللدین احمللدبن محمللدبن

عللی بللن حجللر الهیتملی یکلی دیگللر از آثللار اه سللنت در نق ل روایلات مهللدویت اسللت( .ابللنحجللر

هیتمی ،بیتا)7 :

ا گرچه ابنحجر در بیشتر نگاشتههای خود نهایت دشلمنی بلا پیلروان مکتلب اه بیلت

را

بله نملایش گذاشلته ،وللی در موضلوع مهلدویت در بسلیاری از ملوارد ،اصلالت آن را موافلق دیلدگاه

شیعه بیان نموده است .وی عالوه بر فص دوم کتاب «الصواعق المحرقه» کله بله بحلث دربلاره

احادیث مهدی اختصاص داده کتاب القول المختصار را ویلژ بیلان روایلات مهلدویت سلامان داده
اسللت .ک له در ای لن دو اثللر بلله بس لیاری از فضللای اه بیللت

ایمانی)355 :1418 ،

اشللاره ک لرده اسللت( .مهللدی فقی له

این کتاب بیشتر نشانهها ،فضیلتها ،خصوصیات و صفات مهدی منتظر را نق کرده است.

نکته درخور توجه این که بیشلتر بله نقل مضلمون روایلت پرداختله اسلت و نله بله روایلت و نله بله

سند آن اشاره نکرده است .این کتاب در یک مقدمه و سه باب و یک خاتمه سامان یافته است.
که در مقدمه منکرین دجال و مهدی تکذیب شدهاند.

در ب للاب نخس للت ب لله شص للت و دو نش للانه و خصوصل لیت مه للدی ب للا به للرهمن للدی از س للخنان

پیامبر

اشاره شده است .در بلاب دوم آنچله کله از صلحابه در ایلن بلاره در دسلت اسلت اشلاره

نموده که سی و دو نشانه ذک ر شده است .و در باب سوم به پنجاه و شش عالمت اشاره کرده کله

از تلابعین و تللابعین تللابعین نقل شللده اسللت .و سلرانجام در خاتملله بلله برخلی نشللانههللای متفرقلله
اشاره شده است.

_ العرف الوردی فی اخبار المیدی

 ،اثر حافظ جاللالدین عبلدالرحمان بلن ابلی بکلربن محملد

سیوطی (متوفلای911/ق) ،محلدث ،تاریخنگلار و ادیلب بلزرگ اه سلنت کله در عللوم گونلاگونی
دارای نوشتههایی است.

در این اثر بله موضلوعاتی ماننلد :نسلب ،ویژگلیهلای جسلمانی ،فضلیلت حضلرت مهلدی

حکومت جهانی آن حضرت ،ویژگیها و مدت آن و اهداف حکومت اشاره شده است.
_ البرهان فی هالمات میدی آخر الزمان ،از کتابهای حدیثی گسترده دربار مهدی

،

است؛ که

هندی (متوفای975/ق) مملف کتاب کنز العمال ،نوشته شلده اسلت .بابهلای نخسلتین کتلاب

دربار کرامات ،نسب و پدیدههای پیش از خروج حضرت مهدی
آن به چگونگی بیعت با حضرت مهدی

عیسی

است و در بابهای پلس از

 ،یاران ،کشورگشاییها ،ملدت حکوملت و نازلشلدن

برای یاری آن حضرت اشاره شده است.

نویسنده دربار کتاب خود و این که کتاب العرف الوردی فی اخبار المیادی نگاشلتۀ جلاللاللدین

سیوطی را دیده است آن را باببندی کرده و برخی احادیثی نیز بلر آن افلزوده اسلت( .عالءاللدین
علی بن حسام الدین مشهور به متقی هندی (متوفای975/ق))10 :1399 ،

از دیگر آثار کله شلمار روایلات در آن افلزایش چشلم گیری داشلته ،یناابیع الماَدة لاذو ی القربا ؛ اثلر
شیخ سلیمان بن ابراهیم قندوزی حنفی است .قنلدوزی در سلال  1220قملری در بللخ زاده شلد و
بللرای فرا گی لری دانللش بلله بخللارا و کشللورهایی چللون افغانسللتان و هندوسللتان سللفر کللرد .وی از
مش للایخ ب للزرگ اهل ل طریق للت و حنفل لی م للذهب و نق للشبن للدی مش للرب ب للوده اس للت وی در س للال
1294قمللری در قسللطنطنیه از دنی لا رفتلله و در مقبللر اختصاص لیاش در خانقللاه مرادی له بلله خللاک
1
سپرده شد.
 .1محمدمهدی خرسان در پیشگفتار کتاب تا اندازهای به معرفی وی پرداخته است( .رک :قندوزی ،ینابیع الموده ،التعریف
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ای ل لن کتل للاب از مشل للهورترین کتابهل للای وی اسل للت کل لله دربل للار فضل للای اه بیل للت

در

اواخ للر زنلللدگی او نگاش للته شلللده اس للت( .در ایل لن بلللاره ن للک :قنلللدوزی بلخل لی و ینلللابیع الملللوده

ش لیخ سلللیمان بللن ابللراهیم ،اثللر س لید حبی لباهلل احمللد پنللاه ،کتللاب مللاه دی لن ،شللماره  60و،61
مهر و آبان  )82 _ 83 ،1381ا گرچه قندوزی در ابتدای این اثلر تصلریح کلرده فقل از کتابهلای
صلحاح و جواملع حلدیثی و سلیره و کتابهلای تفسلیری و دیگلر کتابهلای تأییدشلده اه سلنت

و جماعت بهره برده (سللیمان بلن ابلراهیم قنلدوزی )4 :1417 ،وللی نگلاهی اجملالی خلالف ایلن

را ثابت می کند.

نگارنده این اثر نخست در آغاز کتاب روایات پرشماری را دربار صلوات و سالم بر پیامبر

نق ل کللرده اسللت .و البتلله در ای لن بخللش کوتللاه نیللز ،بلله مناسللبت روایتللی از هیاااون االخباااار آورده

است( .همان)9 :

امللروزه در محاف ل ش لیعی بلله کتللاب ینااابیع المااَدة بللهعنللوان یک لی از منللابع روایللی اه سللنت،

فلراوان اسلتناد میشلود و البتله الزم اسلت بله منللابعی کله ایلن کتلاب روایلات را از آنهلا نقل کللرده،

توجلله کللرد؛ چللرا کلله ا گللر ای لن کتللاب ،روایت لی را از منللابع ش لیعه نق ل کللرده ،بلله عنللوان روایت لی از

اه سنت نمیتوان یاد کرد.

ای لن کتللاب دربردارنللد یکصللد بللاب اسللت .کلله بلله ترتی لب بلله فضللای پی لامبر و امامللان

پرداختلله اسللت .ا گرچلله بلله مناسللبت در برخ لی بابهللای ای لن کتللاب بلله روای لاتی دربللار حضللرت

مهلدی
سال یازدهم ،شمههاره  ،43پایی) 1396
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اشللاره کللرده اسللت ،وللی بللهطللور فرا گیلر در ایلن بابهللا دربللار حضللرت بلله نقل روایلت

پرداخته است:

بلاب  71بللا عنللوان (فلی إیلراد مللا فلی کتللاب المحجااة فیمااا اااول فای القااا م الحجااة للشلیخ الکامل
1

العالمة الشریف هاشم بن سلیمان بن اسماعی الحسینی البحرانلی)  57روایلت دربلار مهلدویت

نق کرده است( .سلیمان بن ابراهیم قندوزی)505 _ 516 :1417 ،

نکته قاب درنگ این که برخی نویسندگان معاصر ،از این کتاب ،روایلاتی را در مهلدویت نقل

کردهاند ،ا گرچه بهعنلوان یلک منبلع روایلی اه سلنت نمیتلوان بله ایلن اثلر اسلتناد کلرد ،وللی در

عین حال داللت بر این دارد که برخی از اه سنت به این روایات اهتمام داشتهاند.

بالمملف ،مقدمه ،ص)22 _23
 .1البته کسی نباید تصور کند این روایات چون در این کتاب نق شدهاند روایت اه سنت هستند؛ این نق فقل بلهعنلوان
بخشی از یک گردآوری روایی است که از توجه و عالقة نویسنده به این روایات حکایت می کند و نه بیشتر .امروزه برخی به
مجرد اینکه به روایتی که در منبعی از اه سنت نق شده بر میخورند ،آن را روایت اه سنت میدانند بدون آنکه بررسی
کنند آیا در دیگر منابع اه سنت نیز نق شده است یا نه و آیا سند آن روایت اه سنت یا شیعه است.

نتیجهگیری
در یک جمعبندی کوتاه از آنچه ذکر شد میتوان گفت:

 .1شمار روایات مهدویت در منابع اه سنت نسبت به منابع شیعه ،بسیار اندک است .که آن

را معلللول دوران منللع حللدیث کلله بللهطللور عمللده بللرای عللدم نق ل فضللای و جایگللاه اه بیللت
شک گرفت ،میتوان دانست.

چرا که همواره در روایات نبوی بر از اه بیت بودن مهدی

تأ کید شده است.

 .2منابع اه سنت به نق روای ات مربلوس بله مالحلم و فلتن و اشلراس السلاعه اهتملام ویلژهای

داشللتهاند .کلله البتلله شللواهد و قللرائن حکای لت از آن دارد کلله بخللش قاب ل تللوجهی از آن از منللابع
پیشین و بهویژه یهودی و اسرائیلیات وارد این منابع شده است.

 .3ب للا توج لله ب لله ش للمار ف للراوان روایل لات مالح للم و ب للهویژه دج للال میت للوان بخشل لی از دلیل ل

درحاشیهماندن مباحث مهدویت را در میان اه سنت ،ورود برخی اسرائیلیات دانست.

 .4نق بسیار اندک روایلات در دوران یادشلده سلبب شلده تلا دورههلای پلس از آن نیلز اهتملام

چندانی به نق این روایات از طرف اه سنت صورت نپذیرد.
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