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  مقدمه
 ای کی »یریگشکل« ای »اشاعه« زمان ینسب ای قیدق نییتع یابر یروش »یگذارخیتار«

راه ،»برساخته ثیاحاد«در مورد  روش نیا. ستدر سطح جامعه ا »اخبار«از  یامجموعه
عالوه بر  »تیمهدو«. شودیم »وضع یمباد« درکاز علل بروز و  ندگانیآ فهم یگشا
 تجه یساختریز نگره، نیابرخوردار است.  زین »یاسیس« یهااز جنبه یمعنو یباور

 یهادوره در مداراناستیس یمعنو ۀمصادرو  »موضوعه اخبار«پراکندن  و یریگشکل
  .است بوده یاسالم نینخست

  
  (ع) »یسیع«(عج) همان  یمهد. 1
]؛ 267و265 ص ،5ق.) [110(م. »یبصرحسن«به  قیطر سه از تیروا سهمعنا،  نیا با
 ،5[ »مجهول«ناقل  به یکی ؛]513ص، 7ج ،2ق.) [105(م. »مجاهد« به تیروا کی

 و ] 1075ص ،5ج ،26[ .)ق32.م(»مسعود بن عبدهللا اصحاب« به تیروا کی ؛]253ص
 ].1075ص ،5ج ،26 ؛504ص، 5ج ،16[ استق.) 11(ص) (م.»امبریپ« به مختوم خبر دو

به جهت  که است شده انیب »نید یمهد«(ع)، یسیع ،»انیمهد انواع«در » 6بخش«در 
  .شودیم یگذار خیو تار نییتب در همان بخش ییتفاوت معنا
  سند
 اتیروا عامه انیرجالاست. » حسن«به » موقوف«و » مرسل«نخست،  ثیحد سه

 ،29[ اندخوانده »مدلس« را او و] 115ص ،7 ج ،9[ ندانسته »حجت« را »حسن« »مرسلِ«
 ،32[ »فیضع« ق،یطر در »ثیل« و »مجاهد« به موقوف چهارم خبر سند ؛]57ص ،1ج
 ،»مسعود بن عبدهللا« اصحاب ششم، خبر در »نامشخص« پنجم، خبر ناقل ؛]420ص، 3ج

 ،2ج ،30[ »خالدبنمحمد« و ]18 ص ،5ج ،28[است »بیع« ها آن همه در که نفرند پنج
  .است اعتبار فاقد اخبار تمام استناد و »مجهول« آخر خبر دو در ،]576ص

  یگذارخیتار- یمباد
 و »هاشم یبن« چونحذف رقبا  و یاسیس یهازهیانگ با »یامو دستگاه« به وضع یمباد

 ۀگزار دگاه،ید نیا شاهد. گرددیم باز) یفاطمـ  یعلو سادات(» طالبیان« ۀریت ژهیو به
 نکهیاگفت:  یحاضر بودند، و »هیمعاو«نزد  در »هاشم یبن«از  یاعده«است:  لیذ یخیتار

باطل است،  یاعتقاد است، اشم ازقائم (عج)  »یمهد«و  »یهاشم« یپادشاه دیکنیم گمان
 »میکن میتسل او به راآن تا ماست دستبه خالفت. است(ع)  »یسیع« همان(عج)  یمهد
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 »کندیم امیق من امت از(عج)  یمهد« :است نقل(ص) امبریپ از]. در عامه 238ص ،10[
 »هیمعاو« ۀنقل شده که برادرزاد ،ق.)64(م. »عتبه بن دیول« ازچهارم  خبر]. 222ص ،46[

]. نقش او 206ص، 63ج ،11هر دو بود [ »یوال«ق.) و 64(م. »دیزی« یپسرعمو وق.) 60(م.
- 41( هیمعاو امیبه ا یگذارخیتار. ستیدور ن »وضع« ۀاشاع در یامو یتیشخص عنوانبه

  .شودیم یگذار خیو تار نییتب »6بخش« در کهجز خبر پنجم  ،ق.) مربوط است60
  
   »سر در یشکستگ« با »عمر«(عج) از نسل ی. مهد2
 یشکستگ« نسلم، از یشخص چه دانستم یم کاشق.): 23(م. »عمر« ازق.) 117(م. »نافع«

 ،5ج ،9[ است شدهپر  ستم از کهچنان کند،یم عدالت از سرشار را جهان و دارد »سر در
 کاش: گفت یم که شنیدم یمق.) فراوان 73(م. »عمرابن« از: دیهمو گو ؟]254ص
سرشار از عدالت  را زمین ودارد  یا نشانه اش چهره ،»عمر« فرزند مینکدا دانستم یم
  ؟]254ص ،5 ج ،9[ کند یم

  سند
از  ماًیمستق نخست، ثیحد دردارد.  قرار» پسر عمر« غالم ،»نافع« ت،یوادو ر سند در

 برساختننافع را از  ،»عمر ابن«. ستین نیدوم چن خبر دراما  ،نموده خبرعمر نقل 
 نخست، خبر سند در]. 178ص ،31[ است داشته حذربره اسم او ب »دروغ ثیحد«
 »فیضع« ،ق.)164(م. »فضالهبنمبارک« ،و در سند خبر دوم »مهمل« ،»عمربنمحمد«
  است. یسند اعتبار فاقد تیروا دو] و 158 ص ،27ج ،41[

  یگذارخیتار- یمباد
  . شود یم یرگذاخیو تار نییتب »5 بخش«است و با اخبار  »مجمل« تیروا دو

  
   »شمسعبد«(عج) از نسل ی. مهد3
 ،5[است نموده یمعرف »شمسعبد« نسل از را(عج) یمهد.) ق81.م( »هیحنفبنمحمد«

  ].263ص
  سند

  و فاقد اعتبار است.  فیاز روات آن، مهمل و استناد ضع »صالحبنافلت«موقوف و 
  یگذارخیتار- یمباد
  . شود یم یگذار خیتار و نییتب »5 بخش«با اخبار  واست  »مجمل« خبر
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  » عبد شمس«از نسل »  سر شکسته«عمر  ،(عج)ی. مهد4
است  »سرشکسته« ،یکیاست که  »شمسعبد«از نسل  »یمهد دو«ق.): 68(م. »عباسابن«
  ].266ص ،5[

  سند
  .است ساقطاز اعتبار  و ننمودهرا نقل  خیق.) نام مشا227(م. »حمادابن«و  موقوف
  یگذارخیتار- یمباد
  .شودیم نییتب و یگذارخیتار» 5 بخش« در

  
   »زیعبدالعزبنعمر«همان  ،(عج)ی. مهد5
  از نسل عمر  نییتب. 1. 5

 عدل از پررا  ایاست و دن یبیدر صورتش ع کهآمد  خواهد مناز فرزندان  ی: مردعمر
 ].76ص ،5باشد [ »زیعبدالعز بن عمر«جز  یشخص کنمینم گمان: دیگو نافع. کندیم
  
  شمساز نسل عبد نییتب. 2. 5
 »شمسعبد« خاندان از(عج) یمهد و ما از(ص) مبرپیاق.): 114(ع) (م.باقر امام. 1. 2. 5

  ].256ص ،5ج ،9[ دانیم ینم یمهد را »العزیزعبدبنعمر« جز ما و است
 در(عج) یمهد که پندارند یم مردم(ع): باقر امامبه  »اسماء دختر هند« غالم. 2. 2 .5
. است »شمسعبد« خاندان از اما است، گونههمین: فرمودند(ع) امام. ستا شما میان
  ].256ص، 5ج ،9[ بود »العزیزعبدبنعمر« منظور:] دیمذکور گو ی[راو

  
  پدر  حیتصر.  3. 5

: گفتخون از صورت او روان شد، پدرش  شکست، سرش ،»اسب«لگد  با زیعبدالعز بن عمر
  !]85 ص ،5[ یباش »هیام یبن ۀشکستسر«تو همان  دوارمیام
  
  برادر حیتصر.  4. 5
به او  »مصر«که در  بود »االغ«به خاطر لگد  زیعبدالعز بن عمر صورت بر یشکستگ اثر

 ۀسرشکست«همان  ،گفت: به خدا قسم د،ید را او »اصبغ«برادرش کهی. هنگامبودخورده 
  .]126ص ،8 ج ،23[ کندیم سرشار عدل از را ایدن که است »هیام یبن
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  تیمهدو حیتصر.  5. 5
  ]. 264ص، 5[ است(عج) یمهد همان »زیعبدالعز بن عمر« قتاًیحقق.): 104(م. »ابوقالبه« .1. 5. 5

 ،5است [ »زیعبدالعز بن عمر«او  آنکه جز نمیبینم یمهد: یبصر حسن. 2 .5 .5
  ].264ص

 او به را(عج) یمهد کهق.) خواست 94(م. »بیمسبندیسع«از  یشخص. 3. 5. 5
در سر  یشکستگ نشانرا که بر تخت نشسته بود و  »زیعبدالعز بن عمر« یو بشناساند،

  ].256ص ،5 ج ،9نمود [ ی(عج) معرفیمهد عنوان به ،داشت
 ،11است [ »زیعبدالعز بن عمر« امت، نیا یمهد.): ق110(م. »منبهبنوهب«. 4. 5. 5

  ]. 187 ص ،45ج
  سند
 در یاصل یراو ،»نافع«مجهول است و  »دیالحمعبدبنعثمان«) 1. 5( ثیحد در

 ننوشتن به »عرزمي«) 1. 2. 5( ثیحد در سند. است شده یمعرف ثیحد اعلج »2 بخش«
) 2. 2. 5( ثی]. در سند حد635ص ،3ج ،32شده است [ فیتوص ثشیحد ترک و
) و 3. 5(اخبار  و مهمل »هند غالم«] و 360ص ،3ج ،32شناخته نشد [ »فضلبنابوبکر«
 امااست،  عامه وثوق مورد ،)1. 5. 5( ثیحد یراو »قالبه ابو«و  یخینقل تار صرفاً ،)4. 5(

حال او  نی]. ا427ص ،4ج ،28[ استنقل نموده ثیاز او حد ندیرا بب »عمر« کهآن بدون
اصحاب  منزلتکه در  یتیروا ییسو. از دهدیم نشان متزلزلنقل  یدر استوار ،را
 انیرا نما »هیام یبن«از  ریأثق.) و ت40(ع) (م.یامام عل به اوعناد  ،(ص) نقل نمودهامبریپ
(ص) امبریبرساخته منتسب به پ یثیمروج حد یواو است.  ضعف نشانگر که کندیم

و  »نید در نیترمستحکم« ،»نیتریقار« ،»نیترآگاه« ،»نیترصادق« انیم دراست که 
 یحسن بصر ].327ص ،7ج ،11[ ستین ی(ع) نشانمؤمنانریام از »امت نیام« طورنیهم

با امام(ع)  مخالفت در را نیشیپ ۀبرساخت خبر قالبه،مانند ابو زی)  ن2. 5. 5ناقل خبر(
 سندشد. در  انیب »1بخش« درحسن  »سیتدل« و ]327ص، 7ج ،11[ استنموده  جیترو
اختالف  زین »بیمسبندیسع« وفات در و مهمل »معنابيبنعبدالجبار)  «3. 5. 5( خبر

]. 376-375ص ،6ج ،31[ استشده انیق. ب94 و 93، 92، 91، 86 یهاو سالاست 
 ص ،5 ،ج9[ استق.) 96(م. »عبدالملکبندیول«ق. و زمان خالفت 94قول مشهور سال 

زنده  ،.)ق101- 99( زیعبدالعز بن عمر نشستن تخت بر زمانشخص در  نیا پس]. 109
با دو سند متفاوت و ناقل  متناظر، خبر دو) 4. 5. 5( ثیحد. کند انیب یزینبوده که چ

 ،25[ هبود »منی«در  قضا مسند در زیالعزعبدبنعمر ۀندینما که »منبهبنوهب« مشترک
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 ، 25[ است نموده فیرا تضع یو عامه محدثان ازق.) 249(م. »فالس« و] 73ص ،2ج
ق.) 34.(م» االحبار کعب«عامه در مورد  محدث گریدق.) 774(م. »ریکثابن]. «75ص، 2ج
 نیا چهبه جهت آن د،یدو نفر را ببخشا نی] ای[خطا وندنوشته است: خدا» منبه بن وهب«و 
  ]. 379ص، 3ج ،14[ اندنموده نقل امت نیا یبرا دو

  یگذار خیتار- یمباد
 وابستهق.) 101(م. »زیعبدالعز بن عمر«آنان  ۀفیخل امیاو  انیامو به ها یبرساختگ نیا

 رهیت نیا یو جد اعال ندیگو  »هیام یبن«است که نسل او را  »هیام«پدر  »شمس عبد«است. 
 ی] و از طرف مادر50ص ،12[ شمس عبد و هیام یبن دودمان از زیعبدالعزبن است. عمر

 زد هیتک خالفت مسند برق. 101 سال تا. ق99]. از سال 253 ص، 5ج ،9بود [» عمر« ۀنو
 زیعبدالعز بن همان عمر ،»4و3، 2یهابخش« اتیروا درمقصود  ].332- 331ص ،27[

 را برساخته ثیاحاد »عمر ابن« نظر به بنا نکهیعالوه بر ا ،»2بخش «اخبار  یاست. نافع راو
 کهچنان داشته، زیعبدالعز بن با عمر یکیارتباط نزد زین یاز طرف داده، یم نسبت یو به
 دور .]319ص، 9ج ،15[ است فرستاده »مصر« به »سنت« آموزش یبرا را او فه،یخل
 منزلت و »عمر« گاهیجعل نموده تا جا ،»نافع«چون  یرا شخص »2بخش« ثیاحاد ستین
که  گونهخالفت نتوانست آن امیا در زیعبدالعز بن عمررا رفعت بخشد.  »زیعبدالعز بن عمر«

 از سرشارپر از ظلم را  یایدن است، آمدهموعود(عج)  یمهد یکل عملکرددر  اتیروا در
.  برنداشتند خاندان نیا تیدست از حما ،یواضعان دستگاه امو اما د،ینما عدالت

 رایز دانستند،ینم »امت یمهد«او را  یبرخ زین زیعبدالعز بن عمر مذهبهم معاصران
 -251ص ،5کند [ ادهیپ جامعه دربه نحو احسن عدالت را  نتوانست یو که بودند معتقد
 :شود یم استفادهق)148ادق(ع)(م.امام ص کالم ازدسته از اخبار  نیا وضع علت]. 252

 ماداشتیم.  یدشمن هم با خدا راه در ،)هیام یبن( »سفیانابو«) و خاندان انی(طالب ما«
 رسول«با  »سفیانابو«»! خدا دروغ گفت: «گفتند ها آن ،»خدا راست گفت: «گفتیم
 امام«با  »معاویه بن یزید«کرد و  کاری(ع) پ»یعل امام«با  »معاویه«و  نمود جنگ(ص) »خدا
(عج) نبرد »قائم«با  زی) نانیابوسف نسل از یشخص( »یسفیان«(ع) مبارزه کرد و »نیحس

 اقدامات به یبخشاخبار به منظور اعتبار نیا برساختن]. 346ص ،2[ »خواهد نمود
  بوده استیس ۀصحن در ،»انیطالب«به خصوص  »هاشم یبن«راندن و رقابت با  ،»انیامو«

ق.) 101- 99( زیاخبار در دوران خالفت عمربن عبدالعز نیا یبرساختگ زمان. است
  .شود یم یگذار خیتار
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   »زیعبدالعزبنعمر«همان  ،»ریخیمهد«. 6
بنعمر« ،»ریخیمهد«سه نفرند:  »انیمهد«: نمودیم نقل یگروه یبرا ،»مجهول« یشخص

یمهد«و  رندیگیم آرام او بر هااست که خون یکس ،»خونیمهد«است.  »زیعبدالعز
  ].253ص ،5[ شودیم میدر زمانش تسل شانی(ع) است و امت ایسیحضرت ع ،»نید

  سند
  نقل نموده و فاقد اعتبار است. ،نامشخص یخبر را از شخص نیا ،»حمادابن« خِیش

  یگذارخیتار- یمباد
سه  ها،یکه مهد نموده تی(ع) روا»الیدان«ق.) از کتاب 336(م. »یمنادابن«

 و یگذارخیتار نظر از. است اثبات قابل ریو غ یلیاسرائ ،. خبر متفرد]185ص ،17نفرند[
  .است» 5 بخش« خیتار با برابروضع  یمباد

  
  »عباس«(عج) از نسل یمهد. 7

 یمعرف(ص) امبریپ یعمو ،ق)32(م. »عباس«نسل  از(عج) را یاخبار عامه، مهد یبرخ
 دررا  »عباسیبن« الفتخ ،ق132 سال درق.) 136(م. »سفاح« یو نسل از. است نموده

  ].247ص ،6 ج ،15[ نمود یگذارهیجهان اسالم پا
  .]265ص ،5[ است »عباس«(عج) از فرزندان یمهد: االحبارکعب. 1. 7
، 2ج ؛ 75ص، 1ج ،46عباس است [ می(عج) از فرزندان عمویمهد(ص): امبریپ. 2. 7
  ].517 ص

 به و نمود آغاز من با را اسالم خدا! امبریپ یعمو یا(ص) به عباس: امبری. پ3. 7
است که بر  یاو همان کس و بخشدیم انیپا راآن تو فرزندان از یجوان توسط یزود

  ].93ص ،4ج ،22[ ردیگیم یشیپ] نماز امامت در(ع) [یسیحضرت ع
 توسط راآن یمن گشود و به زود ۀلیوس به را امر نیا خداوند(ص) به عباس: امبریپ. 4. 7
 ستم از که گونههمان کند،یم عدالت ازرا پر  ایدن او و بخشدیم انیپا فرزندان تو از یجوان
  ].339ص ،4ج ،22[ خواندیم نماز(ع) یسیع حضرت بااست که  یو او کس است شده پر

 کامروا، فرزندان از(عج) یمهدکه  یدانینم مگرعمو!  ی(ص) به عباس: اامبریپ. 5. 7
  ؟]298 ص ،26ج ،11تو است [ پسندو مورد  مندتیرضا

 تیهداو به او  الزمان(عج) در آخریمهد است تو از: عباس به(ص) امبریپ. 6. 7
 تو اوالد بهنمود و  آغاز ما به. خدا در این امر شود یم خاموش ها یمراهگ  آتش و منتشر

  ].206ص ،34کند [ یختم م راآن
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ت ندهم؟ عرض عباس) تو را بشار ۀی(کن »ابوالفضل« ای(ص) به عباس: آامبریپ. 7. 7
 بامن گشود و  ۀلیامر را به وس نیفرمودند: خدا ا آنگاه(ص)!  خدا رسول یا یکرد: بل

  ].206ص ،34[ بخشدیم خاتمه رانسل تو آن
  سند
 مرسل را سند که دهش ادی »خیش«به نام  مجهول یشخص از ،)1. 7( ثیحد قیطر در

 ،خبر اول و دوم )2. 7( درساقط است.  یاز اعتبار سند پس کند،یم فیضع و
 ،یاصل ی]. راو500ص، 4ج ،31است [ »ثیجاعل حد«در اسناد،  ،»دیولمحمدبن«
 رایز ؛است کیمورد تشک یبه و ثیلذا انتساب حد است، هیام یبن ازق) 35(م.»  عثمان«

 ،)3. 7( ثیسند حد در. اندبوده انیمخالف با عباس یاسیس ۀدر جبه هیام یخاندان بن
 ،1ج ،32[ است فیضع ،»مخلدبنمحمد«] و 57ص ،4ج ،32[ ولمجه ،»دیسعبننوح«

به  »حجاجبناحمد« و گرفتهقرار مخلد،بنحمدم دوباره) 4. 7( ثی]. در سند حد89ص
و » وضع«به  »کدیمي) «5. 7( ثیحد سند در ].387ص ،4ج ،36[ است فیشدت ضع

و اعتبار  قیطر فاقد )7. 7) و (6. 7( ثیدو حد و] 74ص، 4ج ،32[شده  فیتوص» دروغ«
  است. یسند

  یگذار خیتار- یمباد
پرداختند و  اخبار وضع به ،خود ۀسلسلبه  یاسیس یبخشتیمشروع یبرا انیعباس

 خود به داشت،موعود(عج)  یمهد به تعلق ات،یروا در که اسالم امت یبخشنجات
 دایپ یومعن و یظاهر یالیاست ها آنمردم را جذب و بر  یهاتودهتا  نمودند، منتسب
 8 یها بخش« اتیروا تربه طور واضح ،بخش نیاخبار ا بر عالوه دگاه،ید نیا شاهد. کنند

  .است» 10 و
  
  (ع)تیاز اهل ب نی(عج) سوم ی. مهد8

که من  گفتو  آمد) سوم ۀفیخلق) (169(م. »یعباسیمهد« فهینزد خل یحیمس یروحان
 تیباز اهل نیسوم که میا  افتهی خود یهابدر کتا نکهیا لیدل به ام،مسلمان شده

. است آکندهاز ستم  کهچنان سازدیم سرشار عدل از را نیزم که است یکس(ص) امبریپ
  ].304ص ،13[ ام) آمدهبغداد به( فهیخل نیپس به شوق ا

  سند
  .است معنایب ،یو بحث سند یثیرحدیغآن  ساختارکه   شده ذکر ییایدر کتاب جغراف خبر
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  یگذار خیتار- یمباد
 یمهد نزد تا برساخته یتیروا یحیمس یروحان ای ستین خارج جنبه دو از خبر

 میتحک و یبخشتیمشروع یبرا یدستگاه عباس انیحام ای کند؛ دایپارج  ،یعباس
و به  اندبرساخته یخبر ،سوم در نزد مردم ۀفیمنزلت خل میتعظقدرت و  یها هیپا

از اخبار  رایز ؛تصور استم شتریاحتمال دوم ب که اندنسبت داده یحیمس یروحان
 بردهیپ »تیمهدو«مقام  به دانخان نیفراوان ا لیبه تما ،»10و  7بخش« ۀبرساخت

 دانستندی) مص(امبریپ »تیب اهل«را از  خود ،بودند هاشم یبناز  چون انیعباس. شود یم
 »انیبطال«خود را به  ییمبارزه و از سو هیام یبنآن با  ۀلیوس بهبود تا  یاسیس ۀحرب نیا و

 ،(عج)یمهد امام ظهور عصر در(ع) یسیع حضرت که یاتیروا به تیعنا با. ندینما کینزد
 یخبر آن، از الهام با انیعباس ،]264ص ،5[ خوانندیم نمازحضرت(عج)  آنسر  پشت

 ما از نیا از بعد قسمخدا  به«: گفت عباسابن. استبخش  نیکه شاهد ا ساختندبر
 و] (قدرت ی[مهد که آمد خواهند »یمهد« و »منصور« و »سفاح«)، عباس فرزندان(

آن  رینظا و خبر نیا]. 308ص ،5[ »کندیم میتقد(ع) یسیع حضرت به را) پرچم
است  »یعباس یمهد« تیبر مهدو حیو تصر یمتقدم عباس ۀفیالقاب سه خل با متناسب

  .اندنمودهموکول  یو خالفت از بعد به(ع) را یسیع نزولکه به ناچار 
  
  ع) »(امام حسن«(ص)، از نسل امبرینام پ (عج) همیهد. م9

امام «ق) است. 50(عج) از نسل امام حسن (ع) (م. یمهد ،دارد حیتصر عامه اخبار یبرخ
 امیق یاز صلب او مرد یو به زود دندینام »سرور«(ص)، امام حسن(ع) را امبری(ع): پیعل
که از  چنان سازد، ید سرشار مرا از عدل و دا ایاست و دن امبرتانینام پ که هم کند یم

(ع): یعلاز امام  گریمتناظر و منتسب د تیروا و]. 266ص ،5[ »است  ستم آکنده شده
قیام  یاست و از نسل او مردمبر(ص) نامیده اگونه که پیآن ،است »سرور«این فرزند من «

لقت، (ص) ولي در خ حضرت آن، شبیه اخالقنام پیامبرتان بوده و در که هم کرد خواهد
 »کند یم سرشار عدالت از را ایدن که نمودند یآور ادی را قصه نیاشبیه او نیست. سپس 

  .]1834ص ،4ج ،18[
  سند
 ثیحد و ستیمشخص ن »اشیع ابن«تا  »حمادابن« خینام مشا نخست، ثیحد سند در

 ثیو حد ستیندر سند  »حدثه عمن« دیبه جهت ق زین »اشیع ابن« خِیشمرسل است. 
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 »داود ابو« خِیشدوم،  ثیسند حد در. ردیگ یحالت ارسال و ضعف قرار مدر  مجدداً
ثتُ«: استخبر گفته  یدر ابتدا رایز ،ق) مجهول است275(م.  در را سند ن،یا که »حُدِّ

 سال در(ع) یعل امام از خبر یاصل یراو »اسحاق ابو«. است داده   حالت ارسال و ضعف قرار
]. 212ص ،46ج ،11[ است  داشته سال هفت(ع) امام شهادت زمان و آمده ایدن به. ق 33

او و امام(ع)  نیب یا مگر واسطه ،کند انیب اتیرا با جزئ یخبر نیچن تواند ینم کودک
، 1ج ،16[ است  شده نقل واسطه با(ع) امام از او گرید اتی. رواستیباشد که در سند ن

  و فاقد اعتبار است. »مرسل« ،پس سند ،]346ص
  یارگذخیتار- یمباد

ق.) 61(ع) (م.نی(عج) را از  نسل امام حسیاست که مهد یاتیروا معارض اخبار، نیا
 عبدهللا بن محمد«صورت است:  نیبد وضع یمباد ؛]501ص ،38[ است نموده یمعرف

 یمدع ،]220ص ،20[ »هیزک نفس«امام حسن(ع)، معروف به  ۀنوادق.)، 145(م. »حسن بن 
مذهب  عالمان هم ۀدیعق خالفامر را بر نیرش اپد ،]212ص ،20بود [ »تیمهدو«مقام 
  »محمد بن مروان« امیا با مصادف هیزک نفس امیق. ]468ص ،25ج ،41[ نمود یم دییأخود ت

معتقد  رایز نمود، ینم یبا تحرکات او مخالفت یاما و بود، یامو ۀفیخل نیآخرق.) 132(م.
 آخر تا و است »زیکن« شمادر ن،یراست یبلکه مهد ست،ین(عج) یمهد او کهبود 

 مادر، و پدر طرف از هیزک نفس مادران]. 218ص ،20نداشت [ یکار یبه و حکومتش
]. 206ص ،20[ گفتند یم »شیقر حیصر« یو به جهت نیهم به نبودند زیکن گاه چیه

 ،(عج)یبلکه مهد ستین یفرمودند که او مهد حیتصر خود اصحاب به زینامام صادق(ع) 
متولد  یروم یزی(عج) از کنیامام مهد هاکه بعد چنان ].229ص ،48[ است زیمادرش کن

، 7ج ،35[ شد کشتهق. 145 سال در شخص نیا یرو هر به]. 417ص، 2ج ،4[ شدند
. نقل است ثابت کهندر آثار  هیزکنفس روانیپ یاز سو ثیوضع حد ۀسابق ].589ص

 سه« مادرش منا و است(ص) امبریپ نام یو نام که رسد یم ییفرمانروا به یمرد«: است 
 ه،یزک نفس در]. نام ما212ص ،20[ »است »د«آخر آن   حرف و »ه« آن اول حرف ،»یحرف

 یبیتقر ۀباز به مربوط یگذارخیاز نظر تار برساخته، اخبار نیا]. 520ص ،33[ بود »هند«
  است. هیزک نفس امیق انیپا و آغاز ،ق145 تا] 227ص ،20ق [126 از ساله 18
  
  شانینام پدر ا (ص) و پدرش همامبریام پن (عج) همی.  مهد10
 ص ،7ج ،2[ ق.)235(م. »بهیش یاب ابن«]، 260و258ص ،3[ ثیحد 4در  »حماد ابن«
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(ص) امبریپ پدر با(عج) یمهد پدر ینام هم ث،یحد کی در کدام هر »وددا ابو«و  ]513
  ]. 1831، ص4ج ،18[ اندنموده نقل  را(عبدهللا) 

  سند 
 و »عباد بن لیاسرائ«]. 193ص ،9ج ،41است [ فیضع »نیرشد« ،نخست خبر سند در

 مرسل دوم، ثیحد سندپس سند از اعتبار ساقط است.  ند،مهمل هست »قداح مونیم«
 با سوم ثیحد سند در اما ،نموده تی(ص) رواامبریواسطه از پ کیبا » عاصم« رایز است،
و » خطا پر« یق.) راو128(م. »عاصم«و  »ارسال« آفت. است   شده انجام کار نیا واسطه سه
 ساقط اعتبار از را یبعد سند و سند نیا ،]358-357ص، 2ج ،32» [حافظه کم«
وجود  »مونیم«و  »لیاسرائ« ،»نیرشد«: چون  یچهارم، افراد ثیسند حد در. دینما یم

» فطر« خِیش پنجم، خبر. در سند شد انیب شتریمهمل بودن آنان پ ایدارند که ضعف 
 فیشد ضع انی] و ب165ص، 2ج ،19است [ »عاصم«او  خیش کهیحالاسقاط شده در 

 تمامقرار دارد. پس  »عاصم« است و سند از اعتبار ساقط است. در سند خبر ششم مجدداً
  است. یاخبار مزبور فاقد اعتبار سند

  یگذارخیتار- یمباد
 و] 174و113ص، 7ج ؛45و42ص، 6 ج ،6خبر [ 3ق.) در 241(م. »حنبل ابن«

(عج) با یپدر مهد ینام هم »زائده«] 245ص، 4ج ،24[ خبر کی درق.) 275(م. »یترمذ«
به صراحت  یاسیبه دو گروه س خیدر تار را »وضع« نیا .اندنکرده تیروا(ص) را امبریپدر پ

 ایبه دن »هیزک هللا نفس عبد بن محمد« ی: وقتدیگوق.) 356(م. »یاصفهان. «اند نسبت داده
  بن محمد«(عج)، یمهد نام که کردند یم تیروا(ص) امبریپاز] خاندان  ی[برخ آمد،
 است هیزکق. که سال والدت نفس 100از سال  یعنی]. 216ص ،20[ است »عبدهللا

است: در  تیمخالف او روا ۀ. در مورد جبهاستبوده  عیاخبار شا نیا ،]274ص، 1ج ،40[
 »اسیبن ا عیمط«برگزار نموده بود،  »یمهد«با  عتیکه منصور جهت ب یمجلس

از  »یفالن«از  »یفالن«و شاعران به منصور گفت:  بانیق) بعد از مدح خط166(م.
 او نام و) هاشم ی(عج) از ما است (بنیمهد«(ص) نقل نموده که فرمودند: امبریپ
 از کهچنان کند، یم سرشار عدالت از را ایدن و است ما از ریغ مادرش و »عبدهللا بن محمد«

. دهد یم شهادت ثیحد نیا به زین »عباس« برادرت: گفت سپس. »تاس  شده آکنده ستم
 در! یآر: گفت او ؟یا دهیشن را ثیحد نیا ایآ که داد قسم خدا به را برادرش منصور

به خدا و  نیچن نیا منصور ترس ازکرد:  انیمجلس ب ۀخاتم از بعد عباس کهیحال
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 نیدومق.) 158(م. »منصور« نام]. 192ص، 13ج ،21[ است رسول(ص) دروغ بسته 
 ،20داد [ »یمهد«لقب  یو به و»  محمد«و نام پسرش » عبدهللا« ،یعباس ۀفیخل
(عج) »موعود یمهد« همان را خود فرزند صراحت، به منصور] 287ص ،8 ؛218ص
 ،20[ ستین(عج) یمهد پسرش نمود حیتصر بعد یمدت چه اگر]. 212ص ،20[ خواند یم

 شتریپ زین »هیزک نفس  هللا عبد بن محمد« منصور، معاصر یمتمهد گرید یسو از]. 228ص
 یو با وبا او همراه بود  هیزکنفس امیق آغاز در منصور]. 220ص ،20[ داشت ینام نیچن
] 61ص، 10ج ،15[ دیق. به خالفت رس136 سال در نکهیا تا ،]187ص ،20[کرد  عتیب

را به قتل  یوق. 145 سالدر  و ]193ص، 2ج ،45[ آمدبر اوو بعد از آن در صدد قتل 
 یمهد«ق. 127 ایق. 126درسال ها نقل یبرخ طبق ییسو از]. 589ص، 7ج ،35[رساند 
با توجه به  یاسیس جناحدو  هر]. 435ص، 10ج ،31[ آمد ایدنبه منصور فرزند »یعباس

نفس انیحام یوضع برا ۀبازپس  اند؛خبر داشته نیا »وضع«شده، اهتمام به  ادیمدارک 
 تا. ق136 از منصور عامالن یبرا) و هیزکنفس قتل تاق. (والدت 145تاق. 100 از هیزک

  است.  یگذارخیخالفت منصور) قابل تار فرجامق. (آغاز و 158
  

  »عبدهللا ابو« ۀی(ص)، با کنامبریپ نامهم ی. مهد11
که  زاندیانگیرا برم یمرد ،خدا در آن روز ،باشد یروز باق کی ایتنها از دن اگر(ص): امبریپ
  ].509ص ،38است [» هللا عبد ابو«او  »ۀیکن«او اخالق من و  »اخالق«نام من و  یو »نام«

  سند
، 2ج ،6 ؛40ص ،5[ نموده تیروا »زر« از واسطه با »اعمش«معمول،  قیطر در

  . سند مرسل و از اعتبار ساقط است.ستین نیچن سند نیا در کهیحال   در ،]199ص
  یگذارخیتار- یمباد
 ،47(عج) [یحضرت مهد یجز برا ،(ابوالقاسم) شانیا ۀیکن با(ص) امبریپ نام عیتجم

 »هیزکنفس« ۀینک ییشده و از سو ینه ،]546ص، 4ج ،24[ »هیحنف بن محمد«] و 56ص
نفس هوادارانبوده است.  »ابوعبدهللا« ،]296ص ،42[ »یعباس یمهد«] و 206ص ،20[
 بخش« با همسان ،وضع ۀبازتند. هس خبر نیابه جعل  متهم یعباس یپدر مهد ای هیزک

  .شودیم یگذارخیتار» 10
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  » لکنت«(ص) با امبرینام پ (عج) همی. مهد12
با  شود، لکنت دچار چه چنان و دارد زبان در(لکنت)  ینی(عج) سنگیمهد(ص): امبریپ

. نام او نام من و نام پدرش نام پدر من زند یم شیچپ خو یدست راست خود به پا
 زبانش در و »عبدهللا بن محمد«(عج)، یمهد نامق.): 59(م. »رهیابوهر« ].258ص ،5است [
  ].214ص ،20[ است لکنت
  سند
اند که در  قرار گرفته » مونیم«و  » لیاسرائ«چون:  یافراد ،نخست ثیحد قیطر در

اشاره  »10بخش «در  گرید یراو »نیرشد« ضعف بهمهمل هستند.  شد، انیب »10بخش «
 ثیحد سند]. 475ص ،2ج ،32[ است سند در ضعفا جمله از »عهیهل ابن« نیچنهمشد و 

پس دو خبر   ،، مهمل»مطلب بن قاسم«و  »قاسم بن عقوبی«، » عبدهللا بن عمر«دوم موقوف و 
  فاقد اعتبار است.

  یگذارخیتار - یمباد
 نیا ،و شاهد افتهیاست که به مصادر عامه راه  هیزک نفس رویمحصول واضعان پ خبر،

کالم را  ،یدید یمنبر م یگاه او را باال هر ؛لکنت زبان داشت هیزک نفس«است:  یخیرتا ۀگزار
 از]. 214ص ،20» [تا کالم خارج شود زد یم اش نهیو با دست بر س گرداند یم اش نهیدر س
 پدر نام« ۀزائددر اضافه نمودن  ه،یزک نفس انیحام که شودیم استفاده نخست خبر
 ،خبر ۀچون در دنبال ؛بودند ؤثر(ص) عامل مینبو ثیبه حد ،»است من(عج) نام پدر یمهد

  .است »9بخش«با  موافق یگذار خیاند. از نظر تار نموده انیرا به صراحت ب هیزک لکنت نفس
  

  »نهیمد«متولد   و(ع) »تیباهل«(ص)، از امبریپ نامهم(عج) ی. مهد13
نام  ی(ص) و نام وامبریپ »تیباهل«و از  »نهیمد«(عج)، یمهد والدت محل(ع): یعل امام

(ص) امبریپ نام یو نام«آثار عامه به شکل  گریخبر در د نی]. ا259ص ،5پدر من است [
  .است »یاب«به  »ینب« ۀواژ »فیتصح«که  ،]64 ص ،47[ شده ضبط »است

  سند
  است و سند اعتبار ندارد. »مجهول«ثبت نشده و  »عبدالرحمنبنثمیه« خِیش ق،یطر در

  یذارگ خیتار- یمباد
 نام و آمد ایدنبه »نهیمد«در  یو رایز است؛ هیزکنفس انیمحصول وضع حام خبر،

  .است »9بخش« با مطابق یگذارخیتار .بود(ع) تیباهل از و(ص) امبرینام پ ،یو
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   »نملیت«و  »یمغرب اقص« از کنندهامیق ،»یفاطم«(عج)،  ی. مهد14
که در آن  گفت یم یمان عامه، از کتاباز عال ،ق.)524(م. »تومرت بن هللا عبد بن محمد«
 و نمود یم ظهور) یامروز(مراکش  »یاقص مغرب« از که بود شده انیب یمرد یها یژگیو«
در  یی(جا »نملیت«و مقام و مدفن او در  کرد یو به خدا دعوت م بود(ص) امبریپ نسل از

دش را در ذهن، تومرت، خو . لذا ابن»بودپنجم فراتر  ۀ) و زمان او از سدیمراکش امروز
 آنجا در و رفت نملیت یسو به او]. 107ص، 36ج ،31(عج) تصور نمود [یهمان مهد

 یو]. 113ص، 36ج ،31شد [ دفنجا  در همان و نمود آغاز جارا از آن امیق و دیگز اقامت
(عج) یمهد مورد در]. 106ص، 36ج ،31[ رساند(ع) »حسن امام« به را خود نسب
با او به  ارانشی]. سپس 119ص، 6ج ،25[ نمود یم تیروا مردم یبرا یفراوان ثیاحاد

 گرفت قوت. ق 515 سال در او کار و] 107ص، 1کردند [ عتیب »امت یمهد«عنوان 
در آن  یبعد از و» موحدون« یبه عنوان خلفا نانشیجانش آنگاه]. 119ص، 6ج ،25[

  ].301ص، 6ج ،7منطقه حکومت نمودند [
  

  سند
  است. ثیحد یسند مباحث از خارج ومشهور  یخیتار نقل
  یگذار خیتار - یمباد

 یق. مدع 296در سال »هیلیاسماع« یفاطم ۀفیخل نینخستق.) 322(م. »هللا دیعب«
 امیمحل ق که نموده تیروابدون سند  ثیحد چهارق) 363(م. »یمغرب«بود.  »تیمهدو«

را در اخبار  نیا واست » مغرب«ق) و از 11(عج) از اوالد حضرت فاطمه(س) (م.یمهد
  محمدبن«بعد  قرن دو حدود]. 365-363ص، 3ج ،44[ داند یم »یفاطم  هللا دیعب« شأن
 ودر اواخر قرن پنجم  ست،ین دور. است تیمهدو یمدع و کندیظهور م »تومرت بنعبدهللا

 جعل شده نهیزم نیدر ا یلیاسماع انیعیش ۀبرساخت اتیدر تداوم روا یتیروا ششم، لیاوا
 شودیظاهر م» فراتر از قرن پنجم یو در زمان نملیو از ت یز مغرب اقصا یمهد« که است
 ازاستفاده  با تومرتکه ابن یفراهم شود. البته کتاب »تومرتابن« یدعو رشیپذ ۀنیزم که
(عج) یمهد امیمحل ق بر دیأکت ست،ی. دور نستیمشخص ن نموده، انیب را خود یادعا آن

 امام به تومرت بوده و رساندن نسب ابن »انیفاطم« ۀاز مغرب که از جمله اخبار برساخت
 تومرتابن نی. همچناست بوده مخالف یاسیجهت س در هاشهیتداوم همان اند ،(ع)حسن

با رساندن نسب خود به  ،»است(ع) حسن امام نسل از(عج) یمهد« ۀبرساخت تیدو روا از
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ام پدرش عبدهللا محمد و ن ،(عج)یمهد نام« تیروا و] 106ص، 36ج ،31امام حسن(ع) [
  .استبرده  یکاف ۀبهر ،]113ص، 36ج ،31[ خود نام بر دیتأک با ،»است
  

  »یاقص مغرب« از کنندهامی(س)،  قیفاطم(عج)،  یمهد. 15
[توسط مسلمانان] فتح  »اندلس« نام به یارهیجز من از پس یزود به(ص): امبریاز پ »هیمعاو«
 شانیشهرها شتریب و آنان اموال. کنندین غلبه م] بر مسلمانایحیآنگاه کافران [مس شود؛ یم

یم رانیو را شهرها و درندیم را هاپرده و کنندیم ریاس رازنان و فرزندانشان  و رندیگیرا م
) و اکثر شود یم رانیو کامل طور(به  گرددیم باز ابانیب و صحرا به شهرها شتریب و کنند

 رااز آن یمگر اندک رند،یگیرا م رهیجز شتریآنگاه ب شوند،یمردم از شهرها و اموالشان رانده م
و  یو ترس و به دنبال آن گرسنگ یآشفتگ» مغرب«. در گذارندیم یباق مسلمانان یبرا

 خورند،یرا م گریو مردم همد شود یم ادی. فتنه و آشوب زشود یم یبر مردم مستول یقحط
(س) دختر رسول »فاطمه«ان از فرزند »یاقصمغرب «از  یهنگام است که مرد نیپس در ا

 یینشانه از برپا نیو اول الزمان(عج) و قائم در آخریمهد همان اوو  کندیم امیخدا(ص) ق
  ].1207ص ،1ج ،37[ است »امتیق«
 

  سند
 اعتبار فاقد و »مقطوع« کهشده  تیروا عامهمصدر  کیتنها در  اق،یس نیا با خبر

  .است یسند
  یگذارخیتار - یمباد
(ص) امبریپ از یاست که و دور پس بود، هاشم یبن یاسیس الفانمخ از هیمعاو

 کتاب صاحب ،ق)671(م. »یقرطب«. دینما یمعرف »یفاطم« را ینقل کند که مهد یثیحد
 »هیمعاو ثیحد« نیکه در ا ییزهایچ تمام« نوشته است: یاعتمادیب با خبر ۀدر ادام زین

و آن  میبود شاهد نیقی به) رطبهق یتختیپا به(اندلس  نیسرزم نیا درما  است آمده
]. اتفاقات ناگوار 1207ص ،1ج ،37[ »(عج)یمهد امیمگر ق میدیرا به چشم د هایسخت
 یهاگزاره یول ،داشته باشد قتیحق تواندیم »اندلس«شکست مسلمانان در  از بعد
 شدهدر مصادر عامه ثبت  ،(ص) ینبو ثیحد در داخلصرف هستند که با جعل  یخیتار

که در زمان  داردقرار »پرتغال«از کشور  یو بخش »ایاسپان«در  اندلس ۀمنطق. است 
]. 468 ص ،6ج ،35ق. فتح شد [ 92در سال  »عبدالملکبندیول« ان،یامو ۀفیخل نیششم
و  ]217ص ،4ج ،7[سقوط کرد  »موحدون«خالفت  دوران در. ق 633در سال  اندلس
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سال  هماندر  شد، مجبوربود،  آنجا ی(کوردوبا) شهر مرکز »قرطبه« اهل چون یقرطب
 به و] 37ص ،43[ دینما مهاجرت »مصر«و به  ترکوطن را  ان،یحیمس هجوم لیدل به

 تذکره یخط ۀ]. نسخ45ص ،43[از جهان فرو بست  دهید »مصر«. در ق 671سال 
 واست  خیبدون تار و موجود یخط و به اکنوناز آن نقل شد،  ثیحد نیکه ا یقرطب
 ،4ج ،39[ است  شده ثبت آن در. ق 656 خیتار که نموده الحاق آن به یااجازه یقرطب
 اگر. آورد دست به را اثر فیتأل زمان یحدود تا توانیم یگذار خیتار نی] و از ا494ص

احتمال  نیا پس باشد، شده فیأل. تق656 . باشد و کتاب حدوداًق633 اندلس سقوط
 و ایاسپان موحدون، یخلفا کهی. زمانساله جعل شده باشد 24 ۀباز در ثیحد رودیم

و مراکش ساکن  یمغرب اقص مانند تریجنوب مناطق در شتریب و ترک کمکم را اندلس
: رسدیم نظر به ثیحد نیا وضع یمبادو  یگذار خیتارمورد  در دگاهید دوشدند. 
 یثیبوده که به منابع حد انیفاطم ۀبرساخت اخبار تداوم ث،یحد نیوضع ا ؛نخست

 یثیحد نیچن که داشتند ازیسال ن 24بر اساس آن  سپس و است افتهیراه  »دونموح«
 یمردم اقبال بود، تیمهدو یخود که مدع ۀسرسلسل »تومرتابن«تا مانند  برسازند را
 ۀغلب از بعد که نموده ییگوشیاسالم(ص) پ امبریکه پ شود یتداعکنند و  دایپ

تا  کند،یم امیق ید(عج) از مغرب اقصموعو یبر مسلمانان در اندلس، مهد انیحیمس
 یگذار خیتار در ؛دوم دگاهید. شود دهیدم خورده شکست مسلمانان کالبد در یاجان تازه
 یاسیس بانیکه از رق است »نیمریبن« نانمسلما یسو از یبرساختگ امکان ،یو مباد

از  »یاقص مغرب« ۀجهت گرفتن منطق یوافر یهاتالش. ق 640سال ازموحدون بودند و 
ق. و در  668موحدون در سال  یتوانستند با سرنگون تیتا در نها ،موحدون داشتند

 ۀفاصل در پس]. 297ص ،6ج ،7[ ندیرا منقرض نما ها آنمغرب)  یاصلمراکش (مرکز 
 و) یاقص مغرب بر تسلط یبرا نیمریبن هدفمند یهاتالش. (آغاز ق 640 یهاسال نیب
را  تیوار نیساله، ا16 یزمان ۀباز یعنیق.  656سال  حدوداً یقرطب تذکرهکتاب  فیألت

از  پس که شودمعنا  نیا یالقا و ابندی دستخود  یاسیس اتیتا در مغرب به ن برساختند
 از نیراست یمهد ان،یحیمس یالیاست و اندلس دادن دست از و موحدون یتیکفایب

  ظهور خواهد نمود. یاز مغرب اقص و آنان ۀسلسل
  
  جهینت
 و موضوعهرا آشکار نمود که اخبار  مسئله نیا حاضر پژوهش یابیارز مورد یهاتیروا

وارد مصادر عامه  ،یاسیس یهاطرفداران آنان با جنبه ای انیمتمهد ۀیناح ازبرساخته 



   215   در مصادر عامه» متمهدیان«گذاری و مبادی اخبار موضوعه  تاریخ

شکل یزمان ۀ. بازستین(ص) ینبو ثیاحاد انیمآنان در  یبرا یاصالتکه  است  شده
 یعاهااخبار با اد نیا دهدیم نشان ،معتبر یخیرتا یهابا استفاده از گزاره ها آن یریگ

و  »واضع« ،»مهمل« ،»فیضع«افراد  ،اسناد ۀسلسل درتطابق کامل دارد.  انیمتمهد
 ث،یحد قیطر یدر موارد ای دهیانجام ها آن یسند »ضعف« به که دارد دوجو »مجهول«
 را هاآن یر سنداعتبا زین نیا که است(ص) امبریپ ریبه غ »موقوف« ای »مقطوع« ،»مرسل«

 »متفرد«و  »واحد خبر«در حکم  »معارض« اتیبرابر انبوه روا در متون. دینمایساقط م
 زا. دینماینم دییأت راکه اعتبار و انتساب متن به رسول خدا (ص)  شود یم یبندطبقه
مانند  انیشیقر یخاندان نیب و یاسیس یهارقابتبه طور عمده  مزبور، اتیروا یبررس
 یهارهیت ،»هاشم یبن« نیب ییسو ازو  گریکدیبا  »عباس یبن«و  »هیام یبن« یاهفهیطا
 نظربه  »تیمهدو«به مقام  یابیدست ای قدرت کسب جهت ،»انیطالب« و »عباس یبن«
  است. »عامه مصادر« به هاآن یابیراه و هایبرساختگ نیا یاصلکه عامل  رسد یم
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