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تحریف نام و نسب مهدی موعود #در جریان های انحرافی فر یقین
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چکیــده
بنا بر روایتهای موجود میان شیعیان و اهلسنت ،نام مبارک حضرت مهدی#
(محمد) است و انتساب او به پیامبر| از طریق حضرت فاطمه÷ مورد پذیرش اکثریت
مطلق مسلمانان است .شیعیان همچنین معتقدند که این انتساب از طریق امام حسین×

بوده و نام پدر بزرگوار ایشان حسن عسکری است .این درک از معارف مهدوی در گذشته و
حال پاسخگوی ادعای برخی از جریانهای انحرافی درون اهل سنت و شیعه بوده است و
ادعای مهدی موعود بودن حضرت عیسی× ،محمد بن عبدالله نفس زکیه ،علی محمد
شیرازی ،احمد اسماعیل و نهفتگی مهدی موعود در نسل خلیفه دوم و عباس بن
عبدالمطلب را به صراحت نفی میکند .این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی در صدد
است تحریف صورت گرفته در نام و نسب حضرت مهدی #را نشان دهد و به این نتیجه
دست یابد که روایتهای مورد استفاده برخی از مدعیان با انگیزههای فرقهای جعل یا
تحریف شدهاند.
واژگان کلیدی :تحریف ،مهدی موعود ،جریانهای انحرافی ،شیعه ،اهلسنت.
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مقدمه
بنا بر روایت های موجود میان شیعیان و اهل سنت ،نام مبارک حضرت مهدی( #محمد) میباشد (ابن
بابویه 1395 ،ق :ج  1ص 286؛ ابن حنبل 1421،ق :ج  )42 ،6و انتساب امام مهدی #به پیامبر| از طریق
حضرت فاطمه÷ مورد اتفاق جمیع مسلمانان است (مفید 1413 ،ق :ج 346 ،2؛ مقدسی شافعی1428 ،
ق .)35 :شیعیان همچنین معتقدند که این انتساب از طریق امام حسین× بوده و نام پدر بزرگوار ایشان حسن
عسکری است (کلینی ،1407 ،ج  1ص 288؛ خزاز  ،1401ص  .)84آنا در این قسمت با گروهی از اهل
سنت اختالف دارند 1.مشهورترین نام برای مادر مکرم ایشان نیز «نرجس» ذکر گردیده و فارغ از بحث صحت
داستان رومی بودن ،قطعا ایشان کنیز بوده و پس از اسارت مسلمان شدهاند (جهت تفصیل بحث دربارۀ مادر
امام زمان #ر.ک .شهبازیان :1391،ص  .)113با مطالب ذکر شده تأ کید دوبارهای بر شخصی بودن مهدویت
در برابر دیدگاه نوعی بودن صورت میگیرد و تنها میتوان فردی را با عنوان حضرت مهدی موعود قبول نمود
که این خصوصیات را در نام و نسب داشته باشد:
-

نام ایشان محمد است.
از نسل امام حسین× است.
نام پدرش حسن عسکری است.
نام مادرش نرگس و کنیز است.

اهلبیت^ این مطلب را جهت انکار موعود بودن و ادعای مهدویت برخی از مدعیان ،استفاده نمودهاند؛
به عنوان نمونه مرحوم نعمانی ،چگونگی آموزش امام صادق× در مناظره با یاران مغیرة بن سعید و محمد بن
عبدالله محض را که ادعای مهدویت داشت ،روایت کرده که آن حضرت فرمود:
َّ
از کوفه به سمت مدینه حرکت کردم و به خدمت ابی عبدالله (امام صادق) رسیدم و سالمش
کردم از من پرسید کسی در سفر همراهت بود؟ عرض کردم :آری .فرمود :صحبتی هم میکردید؟
عرض کردم :آری ،مردی از (مغیریه) همسفر من بود .فرمود :چه میگفت؟ عرض کردم :چنین
َّ
میپنداشت که ّ
محمد بن عبد الله بن حسن همان قائم است و دلیلش این بود که نامش نام پیغمبر و
ّ
نام پدرش نام پدر پیغمبر است ،و من به او در پاسخ گفتم :اگر دلیلت فقط نام است اینك در فرزندان
َّ
علی است .او به من گفت :این فرزند کنیز است؛ یعنی ّ
حسین نیز ّ
الله بن ّ
محمد بن
محمد بن عبد
َّ
َّ
علی و این فرزند زن آزاد است؛ یعنی ّ
الله بن ّ
محمد بن عبد الله بن حسن بن الحسن .امامصادق
عبد
فرمود :چه جواب دادی؟ گفتم :جوابی نداشتم که بدهم .فرمود :مگر نمیدانید که قائم #فرزند زن
اسیر شده است (نعمانی 1397 ،ق.)229 :
با توجه به این روایت ،امام صادق× در رد محمد بن عبدالله نفس زکیه از نسب و تبار مادر او بهره برده
ّ
است که هم او از نسل امام حسن مجتبی است ،هم اینکه مادرش هند بنت أبیعبیدة بن عبدالله بن ربیعة بن

األسود بن المطلب ابن أسد بن عبد العزی بن قصی بن کالب است و زنی آزاده و حر بوده است (ابوالفرج
اصفهانی ،بیتا)206 :؛ در حالیکه مهدی موعود از نسل امام حسین× بوده و مادرش کنیز است.
با توجه به صراحت روایتهای موجود ،این موضوع از مواردی است که مورد تحریف در جریانهای
انحرافی واقع شده و تالش گردیده تا نام و نسب مهدوی موعود مطابق با عقاید فرقهای تغییر یابد .در این میان
برخی از فرقهها از میان عامه (اهل سنت) بوده و برخی دیگر از خاصه (شیعیان) هستند.
پیشینۀ تحقیق

در اینجا تالش گردیده تا افزون بر مطالب درج شده در نگاشتههای پیشین ،مواردی تاریخی از مصادیق
جعل و انحراف ذکر شده و ریشهیابی تاریخی دقیقتری در آغاز این انحراف صورت پذیرد.
اول :مهدی موعود بودن عیسی بن مر یم×

اولین پدیدآورندۀ این تحریف در تاریخ اسالم ،معاویه بن ابیسفیان است .در منابع تاریخی این گزارش
را چنین نقل کردهاند:
روزی معاو یه نزد بنی هاشم آمد و گفت ،شما بنی هاشمیان میخواهید همان طور که استحقاق
نبوت را داشتید لیاقت خالفت را نیز داشته باشید؛ در صورتی که ّ
ّ
نبوت با خالفت برای احدی جمع
نشدهاند  ...شما گمان میکنید که دارای سلطنت هاشمی و مهدی قائم هستید در صورتی که مهدی،
عیسی بن مریم است و امر خالفت در دست ما خواهد بود تا اینکه آن را به عیسی واگذاریم (ابن
2
طاوس 1416،ق ،238 :مجهول ،بیتا51 ،؛ اربلی 1381 ،ق ،ج .)424 ،1
افرادی مانند سید محمد نوربخش (نوربخش 1391،ش ،)370 :غالم احمد قادیانی (قادیانی1428 ،
ق ،)117 :سلیمان ابوالقاسم موسی ( (http://almseeh.webs.com/New/56.htmو احمد اسماعیل
بصری (دیراوی 1431 ،ق )262 :را میتوان ادامه دهندۀ تحریف معاویه دانست که خود را عیسی بن مریم و
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در مورد نام و نسب حضرت مهدی× میتوان به کتابهای مختلفی اشاره نمود .در زمینۀ نقد روایتهای
مورد استفاده در جریانهای انحرافی میتوان به کتب اهل سنت مانند :عقد الدرر ،البیان فی اخبار صاحب
الزمان اشاره نمود .در میان شیعیان نیز به کتبی مانند :بررسی تطبیقی مهدویت در روایات شیعه و اهل سنت
اثر مهدی اکبرنژاد ،پژوهشی در زمینۀ جعل و تحریف روایات مهدوی ،اثر سید جعفر صادقی میتوان اشاره
نمود .مقاالتی مانند بررسی سندی فقه الحدیثی روایت «ال مهدی اال عیسی بن مریم» در منابع روایی اهل
سنت ،مقالۀ بررسی سندی فقهالحدیثی احادیث داللتکننده بر انتساب مهدی موعود #به عباس بن
عبدالمطلب در منابع روایی اهل سنت از فرشاد منائی و مجید معارف ،مقالۀ تبارشناسی حضرت مهدی #و
مقالۀ پاسخ به دو شبهه اثر عزالدین رضانژاد و مقالۀ آیا نام پدر حضرت مهدی #عبدالله است؟ مندرج در
سایت ولی عصر #را نیز میتوان نام برد.
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مهدی موعود نامیدهاند .احمد اسماعیل بصری نیز که خود را یکی از مهدیون میدانست ،مدعی گردید که
همان شخص به قتل رسیده به جای حضرت عیسی× است؛ لذا مصداق روایت «ال مهدی اال عیسی» او
بوده و مراد از «مهدی» در این روایت «مهدی اول» بوده که خود اوست (همان).
قدیمیترین منابعی که همسانی عیسی بن مریم× و مهدی را نقل کردهاند الفتن نعیم بن حماد (229
ق)(بن حماد 1418 ،ق 253،265 :و  ،)257مصنف ابن ابیشیبه ( 235ق) (ابن ابیشیبه 1409 ،ق ،ج
 )513 ،7و سنن ترمذی ( 273ق) میباشد (ترمذی 1419 ،ق :ج  .)504 ،5محدثان و عالمان شیعی این
نقل را معتبر ندانسته و در کتب خود ذکر نکرده اند .درستی این روایت میان بزرگان فریقین محل خدشه بوده
و به عدم اعتبار آن تصریح شده است (ر.ک مقدسی شافعی 1428 ،ق ،26 :سیوطی 1385 ،ش175 :؛
کنجی شافعی 1362 ،ش .)507 :به رغم تالش برخی در بیان وجه الجمع برای روایتهای اشارهکننده به
حضرت مهدی× و مهدی بودن حضرت عیسی× (مقدسی شافعی 1428 ،ق29 :؛ سیوطی 1385 ،ق،
 ،) 176برخی دیگر از عالمان اهل سنت ،هشت اشکال به این روایت را متذکر شدهاند (فقیه ایمانی1402،
ق :ج  .376 2برای تحلیل بیشتر ر.ک .منائی ،معارف 1394 ،ش.)27 :
دوم :مهدی از فرزندان عباس عموی پیامبر خدا|

در برخی از گزارشهای اهل سنت این عبارت ذکر شده که نسب حضرت مهدی #به عباس عموی
پیامبر خدا| میرسد (ابن عساکر 1415 ،ق :ج 414 ،53؛ ابن حماد 1418 ،ق )265 ،و از این رهگذر گمان
شده که حضرت مهدی #از نسل پیامبر خدا| نیست .اگر چه دست جاعالن حدیث و تحریف کنندگان
گزارشهای متعددی را در این زمینه تدوین کرده است (ابن حجر 1428 ،ق ،)32 :اما در مصادر شیعی
چنین روایاتی وجود ندارد و حتی با توجه به مبانی اهل سنت نمیتوان این نسبت را قبول کرد .شارحان حدیث
در این زمینه ورود پیدا کرده و در نقد این دسته روایات دو نکته را متذکر شدهاند (برای تفصیل بحث ر.ک.
منائی ،معارف 1396 ،ش:)127 ،
 .1ضعف سند این گزارشها؛ چه اینکه در مورد گزارش «المهدی من ولد العباس عمی» ابن عساکر آن
را حدیثی غریب دانسته (ابن عساکر 1415 ،ق :ج  )414 ،53و سیوطی روایت را جعلی میشمارد( .سیوطی،
ّ ّّ
السفاح و المهدی» را از منکرهای حدیثی
 1417ق )322 :و یا اینکه ذهبی ،گزارش «منا المنصور ،و منا
میداند (ذهبی 1413 ،ق :ج .)436 10
گزارشهای تاریخی حاکی است که عباسیان با پوشش «اهل بیت» خیزش خود را آغاز کرده و آن را
استمرار بخشیدند و سر ا نجام نیز پس از برپایی رسمی خالفت خود ادعا کردند که از «اهل بیت» هستند.
آنان پس از رسیدن به حکومت نیز چنین القا کردند که حکومت عباسی همان حکومت موعود نبوی است.
به سفاح ،اولین خلیفه عباسی ،لقب مهدی اطالق میشد (مقریزی 1420،ق :ج299 ،12؛ مسعودی ،بیتا،
 )292و خود نیز در خطبهای حکومتش را متصل به ظهور عیسی بن مریم× دانسته است (ابن الجوزی1412،

ق :ج .) 299 ،7با این نگرش ،منصور دوانیقی نام فرزند خود را مهدی گذاشت( .ابوالفرج اصفهانی1415،
ق :ج192 ،13؛ صادقی 1392 ،ش )86 :این اقدامات زمینهای بود برای مشروعیت بخشیدن به خالفتی که
چشم به راه آن بودند و آنها برای شتاب در رسیدن به هدف خود روایتهای زیادی جعل کردند.
 .2این روایتها توان مقابله با روایتهای معتبر و قطعی در باره نسب علوی و فاطمی حضرت مهدی#

را ندارد .آن گونه که ابن حجر هیتمی مینویسد:

ّ
«و هذه كلها تنافي ما تقرر أوال من أنه من ذر يته صلى الله عليه و سلم و من ولد فاطمة رضي الله
ّ
عنهاّ ،
ألن أحاديثه أكثر و أصح ،بل قال بعض األئمة الحفاظ :إن كونه من ذر يته صلى الله عليه و سلم
قد تواتر عنه صلى اهّلل عليه و سلم (ابن حجر 1428 ،ق)34 :؛ این دسته روایات ،یعنی
روایات وارد شده در مورد عباسی بودن حضرت مهدی ،#مخالف آن روایتهایی است که در ابتدا
تقریر کردیم و بیان شد که حضرت مهدی #از نسل حضرت محمد| و فرزند حضرت فاطمه زهرا
سالم الله علیها است؛ چرا که احادیث آن زیاد و معتبر است ،بلکه برخی از بزرگان حدیث گفتهاند:
اینکه حضرت مهدی #از نسل حضرت محمد| باشد روایتهای متواتری به نقل از حضرت
محمد| دارد.

عمر بن خطاب از جمله افرادی است که دیدگاه تحریف شده پیرامون آخرالزمان را در سخنان خود عنوان
نموده است .وی پس از رحلت پیامبر خدا| عنوان نمود که او همانند انبیاء گذشته در غیبت رفته و نمرده
است (طبری 1387 ،ق :ج  .)200 ،3پس از او برخی طرفدارانش و نیز امویان دست به تحریف دیگری زده
و عنوان نمودند که مهدی موعود و برپاکنندۀ عدالت روی زمین ،از فرزندان عمر بن خطاب است .ابن سعد
در طبقات خود از عبدالله بن عمر نقل می کند :یکی از فرزندان عمر بن خطاب که در صورت او نشانهای
است دنیا را پر از عدل خواهد نمود (ابن سعد 1410 ،ق :ج  )254 ،5همچنین نسب او از امویان و بنی عبد
شمس است (همان )256 ،برخی از افراد گمان داشتند که مصداق این فرد بالل بن عبدالله بن عمر است که
در چهرهاش نشانه ای بود .اما پس از آمدن عمر بن عبدالعزیز ،وی را مصداق این گزارشها دانستند؛ چرا که
فردی از خاندان اموی بوده و مادرش ام عاصم دختر عاصم بن عمر بن خطاب است (همان.)254 ،
انگیزۀ جعل در این گزارشها مشهود بوده و در منابع شیعی اثری از آنها یافت نمیگردد .از طرف دیگر
و همان گونه که در مطالب گذشته اشاره گردید ،این گزارشها در تعارض با روایتهای متعدد و معتبری است
که مهدی موعود را از نسل حضرت زهرا÷ دانستهاند .افزون اینکه در منابع حدیثی اهل سنت و میان عالمان
دینی آنها تصریح شده است که اطالق لفظ «مهدی» به عمر بن عبدالعزیز به جهت انصاف او در حکومتداری
بوده و قطعا او غیر از مهدی موعود است (ابن قیم 1403 ،ق :ج )150 ،1؛ چرا که ویژگیهای موعود پایانی
مانند عدالت گسترده و جهانی (ابن نعیم 1418 ،ق ،)252 :بخشش به گونهای که مردم بینیاز شوند (همان،
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سوم :مهدی از فرزندان عمر خلیفه دوم
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251؛ بن حجاج 1412 ،ق :ج  ) 2234 ،4و غلبۀ اسالم بر دیگر ادیان و عدل بر ظلم در او یافت نمیشود
(مقدسی شافعی 1428 ،ق 30 :و .)60
چهارم :نام مهدی موعود ،#محمد بن عبدالله
عموم اهل سنت (مقدسی شافعی 1428 ،ق )5 :و زیدیه (الرسی ،بیتا :ج  )111 ،2اعتقاد دارند که نام
مهد ی موعود ،محمد و نام پدرش عبدالله است .مستند آنها روایتی منقول از حضرت محمد| است با این
مضمون « :اسمه اسمی و اسم ابیه اسم ابی؛ یعنی نام او نام من (محمد) و نام پدرش نام پدر من (عبدالله)
است» (نعیم بن حماد 1418 ،ق )258 :این روایت از جمله گزارشهایی است که شیعیان آن را معتبر ندانسته
و معتقدند عبارت «اسمه ابیه اسم ابی» از افزودههای فرق انحرافی است .پیشینۀ این عبارت و تمسک
جریانهای انحرافی چنین است:
 .1کیسانیه و طرفداران محمد ابن الحنفیه فرزند حضرت علی×؛ طرفداران این فرد ادعا نمودند که محمد
بن حنفیه مصداق این روایت است؛ چرا که حضرت علی× به نام «عبدالله» نیز خوانده شده و در واقع محمد
فرزند ایشان را میتوان «محمد بن عبدالله» دانست (مفید [الف] 1413 ،ق.)279 :
 . 2حکومت عباسی و تطبیق آن به مهدی عباسی که نام اصلی او محمد بن عبدالله است و عبدالله همان
منصور عباسی است .در گزارشی به نقل از کتاب اغانی میخوانیم:
«وقتی منصور عباسی ،قصد بیعت گرفتن برای فرزندش مهدی را داشت و پسر دیگر وی ،جعفر،
به این کار معترض بود ،مردم را فراخواند و خطیبان و شاعران به ایراد سخن و به سرودن شعر در
ستای ش مهدی عباسی پرداختند؛ از جمله آنان مطیع بن ایاس بود که به منصور عباسی گفت :از
ّ
ّ
المهدی ّمنا ّ
محمد بن عبد الله و ّأمه من غیرنا ،یمألها عدال
رسول خدا| حدیثی به من رسیده که:
ّ
کما ملئت جورا؛ مهدی ،که همان محمد بن عبد الله است از ماست و مادرش از غیر ما ،که جهان
را پر از عدل میکند ،همچنانکه پر از ستم شده است.
وی بعد از نقل این حدیث ،به منصور روی کرد و گفت :برادرت عباس هم ،بر این مسئله گواهی
می دهد .منصور رو به عباس کرد و گفت :تو را قسم میدهم که آیا این حدیث را شنیدهای؟ گفت:
آری؛ و این هم به خاطر ترس از منصور بود .آنگاه منصور عباسی دستور داد که مردم با مهدی بیعت
کنند .وقتی مجلس تمام شد و کسی اطراف عباس بن محمد نبود این چنین گفت :آیا مشاهده نکردید
که این کافر [مطیع بن ایاس] چگونه به خدای متعال و رسولش دروغ بست و مرا برای دروغ خود
شاهد گرفت؟ من نیز ناچار و از ترس جان شهادت دروغ دادم (ابوالفرج اصفهانی 1415 ،ق :ج ،13
.)192

این نقل در راستای جعل گزارشهای بنی عباس جهت اعتبارآفرینی برای قیام و حکومتشان بوده و به
گواهی متن باال و شهادت عباس بن محمد ،برادر منصور عباسی ،این سخن جعلی بوده و به طمع مال و
ترس جان جعل شده است .ابن کثیر نیز در نقد این روایت چنین میگوید:
« تردیدی نیست که مهدی فرزند منصور ،سومین خلیفه عباسی ،آن مهدیای نیست که
روایتهای متعدد در معرفیاش نقل شده است .و همانا مهدی موعود در آخرالزمان میآید و زمین
را پر از عدل و قسط خواهد نمود( ».ابن کثیر 1407 ،ق :ج  ،6ص )248
دستبرد و تحریف دیگری که در این گزارش مشاهده میشود ،ذکر صفتی برای مادر مهدی موعود است.
این صفت به گونهای جعل گردیده تا با ویژگی های مادر مهدی عباسی سازگار درآید؛ چرا که مادر وی ،ام
موسی دختر منصور بن عبدالله بن ذیسهم از فرزندان ذیرعین و از ملوک و پادشاهان حمیر است که اصالتا
یمنی هستند (مسعودی 1409 ،ق :ج .)309 ،3

ابوالفرج اصفهانی میگو ید:
خاندان محمد او را مهدی میدانستند؛ ولی علمای آل ابیطالب معتقد بودند وی همان نفس
زکیهای است که در روایات وعده دادهاند .ابن عنبه از پیشگو یی رسول خدا| و امیر مؤمنان× دربارۀ
کشته شدن نفس زکیه در احجارالزیت مدینه خبر دادهاند .ابن عنبه همچنین میگو ید :در اینکه محمد
در سال صدم هجری متولد شده اختالفی نیست .تصریح به این مطلب یا معارض آن در منابع دیگر
یافت نشد .از گزارشهای تاریخی استفاده میشود که ادعای مهدو یت درباره وی همپای شهرت او
ّ
به نفس زکیه وجود داشته است .نام محمد بن عبدالله و کنیۀ ابوالقاسم که البته کنیۀ اصلی وی نبوده
است همچنین طهارت نفس ،زهد ،تقوا و علم او در انتساب دو عنوان مهدی و نفس زکیه به وی مؤثر
بوده است .گرچه به نظر میرسد لقب نفس زکیه پس از عنوان مهدی به او داده شده باشد؛ یعنی پس
از آنکه هواداران یا سوءاستفادهگران ،با شهادتش از مهدی بودنش نومید شدند ،کشته شدن وی را
یکی از نشانههای ظهور مهدی دانستند و مدعی شدند او نفس زکیهای است که پیش از ظهور کشته

تحر یف نام و نسب مهدی موعود #در جر یان های انحرافی فر یقین

 . 3محمد بن عبدالله بن حسن معروف به نفس زکیه از فرزندان امام حسن مجتبی× و از علویهای
مدینه( .ابن طقطقی 1418 ،ق :ص 164؛ نوبختی 1404 ،ق)62 :
ّ
یکی از رو یدادهای مشهور تاریخ اسالم قیام محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علی بن
ابیطالب× علیه حکومت بنیعباس است که با کشته شدن او و جمعی از یارانش ،قیام او در منطقه
ّ
بزرگ فرزندان امام مجتبی× در زمان خود
احجارالز یت مدینه سرکوب شد .پدرش عبدالله معروف به محضِ ،
بود که به دلیل مخالفت با منصور عباسی همراه گروهی از سادات بنیالحسن از مدینه به کوفه کوچ داده شدند
و مدتها در زندان خلیفه با سختی سپری کردند؛ بهطوری که تعدادی از آنان در زندان جان سپرده یا کشته
شدند.
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میشود نه اینکه خودش مهدی موعود باشد (ابوالفرج اصفهانی ،بیتا :ص 207؛ حسینی-ابن عنبه-
 1427،ق96-95 :؛ صادقی 1385 ،ش.)127 :
ّ
 .4فرزند خلیفه مخلوع عباسی؛ نام کامل این فرد چنین است :ابوالحسن محمد فرزند عبدالله بن علی
المستکفی بالله .این فرد پس از خلع پ درش (المستکفی بالله) از حکومت ،به شام گریخته و نزد کافور
اخشیدی پناهنده میشود .در آنجا تعدادی از هوادارانش او را ترغیب به بازپسگیری حکومت کرده و او را
عزالدوله بختیار ابن ّ
مصداق روایت فوقالذکر میخوانند .درنهایت ّ
معزالدولة او را شکست داده و پس از
بریدن قسمتهایی از اعضای بدن وی محبوسش میکند (صفدی 1401،ق :ج .)313 ،3
 .5محمد بن اسماعیل ،نوۀ امام صادق× ،و ادعای اسماعیلیان؛ در مطالب گذشته توضیح دادیم که
نگرش پیشینی اسماعیلیان بر این بوده است که مهدی موعود همان «محمد بن اسماعیل» نوۀ امام صادق×
است و او در غیبت به سر می برد .جعفر بن احمد بن هیثم ،متوفای قرن چهارم ،که از مبلغان فاطمیون
اسماعیلی بوده گفتگوی خود را با (ابوعبدالله) یکی دیگر از سران اسماعیلی در مورد نسب و نام مهدی موعود
چنین گزارش کرده است:
«به او گفتم :در روایات از پیامبر| منقول است که فرمودهاند :اسم مهدی اسم من و نام پدرش
ّ
نام پدر من است .گفت :منظور پیامبر| از پدرش ،اسماعیل بن ابراهیم جد اوست که او را پدر خود
خوانده است( ».ابن هیثم 1388 ،ش)138 ،
نقد و بررسی
این روایت در منابع امامیه مورد استناد قرار نگرفته 3و امام صادق× در مقابله با این تفکر و جریان انحرافی
تالش کرده و عالوه بر نفی مهدویت از این شخص (ابوالفرج اصفهانی ،بیتا ،ص  ،)186چگونگی مناظره با
طرفدارانش را به شیعیان خود آموزش میداد( .نعمانی ،1397،ص  )229افزون بر اینکه این روایت در منابع اهل
سنت ضعیف شمرده شده (4http://www.valiasr (aj.com/persian/shownews.php?idnews=4980
و در میان علمای آنها نیز به گزارشی تمسک میشود که فقط عبارت «اسمه اسمی» در آن ذکر شده است (ترمذی،
1419ق :ج245 ،4؛ بن حنبل1421 ،ق :ج5)42 ،6و این عبارت را زائد در نقل میدانند 6.نشانهای دیگر در اثبات
سوء استفاده از این روایت در گرایشهای فرقهای ،عبارتی است که طرفداران محمد بن عبدالله نفس زکیه اضافه
نموده اند .با توجه به اینکه محمد بن عبدالله نفس زکیه دارای لکنت زبان بود (ابوالفرج اصفهانی ،بیتا ،ص)214
در برخی گزارشهای جعلی پیرامون مهدی موعود این ویژگی به ایشان نسبت داده شده که دارای لکنت زبان هستند!
(بن حماد1418 ،ق258 :؛ ابوالفرج اصفهانی ،همان.)214 ،
نکته
احمد اسماعیل بصری نیز این روایت را محل سوء استفادۀ خود قرار داده و مدعی است که مراد از این
مهدی که همنام با پیامبر خدا| بوده و نام پدرش نام پدر ایشان است ،وی می باشد .روش استدالل این

مدعی باطل همان روش فاطمیون اسماعیلی است که برای اثبات مهدویت محمد بن اسماعیل به کار بردند
(اسماعیل بصری 2010،م.)64 :
سخن بدون دلیل او در حالی است که:
اوال :این روایت محل تردید شیعیان بوده و در هیچ یک از منابع شیعی اعتباری برای آن قائل نشدهاند.
ثانیا :عنوان گردید که این گزارش مورد اتفاق عالمان اهل سنت نبوده و به صراحت اسناد آن مورد نقد
قرار گرفته است و افرادی مانند ابن حبان برخی از گزارشهای موجود را جعلی میدانند.

همانا مهدی موعود شبیهترین مردم به رسول خدا| است .نامش نام رسول خدا| و نام پدرش
نام پدر ایشان میباشد .او از فرزندان حضرت فاطمه÷ و امام حسین× خواهد بود ...سپس علی×
فرمود :پس خدا برای او یارانی به عدد اصحاب بدر و اصحاب طالوت ،که سیصد و سیزده نفر بودند
گرد خواهد آورد».
با توجه به اینکه احمد بن اسماعیل بصری خودر ا جزو سیصد و سیزده نفر یاران حضرت مهدی#

میداند ،در اینجا مراد از مهدی ،#حضرت حجت فرزند امام عسکری #میباشد و تطبیق این روایت به
احمد بن اسماعیل باطل است .این گزارش بیانگر این است که اضافهکنندگان عبارت «اسم ابیه اسم ابی»،
مرادشان تحریف در نام پدر مهدی موعود بوده است نه فردی غیر از ایشان.

رابعا :این پرسش باقی است که از کجا میگویید نام پدر «اسماعیل» مراد است نه «عبدالله»؛ و اگر بنا
بر نظر اهل سنت آن را عبدالله بدانیم عدم تطبیق بر احمد اسماعیل بصری آشکارتر میشود.
پنجم :نام موعود علیمحمد است.
فرقه بابیه و بهائیه برای اثبات قائم و موعود بودن علیمحمد شیرازی به دو گزارش استناد نموده که یکی
جعلی و دیگری تحریف روایتی منقول است.

تحر یف نام و نسب مهدی موعود #در جر یان های انحرافی فر یقین

ثالثا :با توجه به روش ادعایی احمد بصری و طرفدارانش ،که به هر روایتی حتی روایتهای ضعیف اهل
سنت برای اثبات ادعای خود تمسک مینمایند ،روایتهایی در منابع اهل سنت وجود دارد که مصداق این
«مهدی» را همان «مهدی موعود» دانستهاند؛ نه «مهدی» ای غیر از ایشان؛ به عبارت دیگر ،روایتهای
مذکور در منابع اهل سنت به فردی جز حضرت حجت #انطباق ندارد .صاحب کتاب عقدالدرر روایتی را
چنین نقل نموده است:
ّ
ّ
ّ ّ ّ
عز و جل برسول الله صلى الله عليه و سلم ،و اسمه على اسمه ،و اسم أبيه
«أال فهو أشبه خلق الله
ّ
ّ
ّ
ّ
على اسم أبيه ،من ولد فاطمة ابنة محمد صلى الله عليه و سلم ،من ولد الحسين ...،ثم قال عليه السالم:
ّ
فيجمع ّالله ّ
عز و جل أصحابه على عدد أهل بدر ،و على عدد أصحاب طالوت ،ثالثمائة و ثالثة عشر
رجال (مقدسی شافعی 1428 ،ق)132 :؛
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الف) اسمه اسم علی و انا تحت رجلیه
در نوشتهای از بهائیان این گزارش را دال بر معرفی علیمحمد شیرازی به عنوان مهدی موعود وقائم
دانستهاند .در حالیکه این گزارش در هیچ منبع روایی وجود ندارد و با جستجوی نگارنده حتی در منابع مهم
و مورد اعتنای بهائیان نیز یافت نشد .گزارش استناد و نقد آن را آیتالله احمد شاهرودی ( 1350ق) در کتاب
حق المبین خود چنین آوره است:
«و بعد ذلک آنچه به دست آمده از ادله این طایفه امور چندی است یکی از آنها حدیثی است
که در دالئل 7از برای تعیین اسم موعود تمسک میجوید میگوید« :فی فوائد المخلصین عن النبی|
اسمه اسم علی و انا تحت رجلیه» و غرضش آن است که ضمیر اسم به موعود برمیگردد و مراد به
«أنا تحت رجلیه» آن است که اسم من بعد از اسم علی واقع خواهد بود؛ یعنی علیمحمد.
میگویم بعد از اغماض از حال کتاب و مؤلف آن و اینکه راوی خبر کیست؛ ابوهریره است یا
مثل آن و بعد از اغماض از آنکه ضمیر «اسمه» به که برمیگردد و آیا در مقام ذم اوست که یعنی
پامالکنندۀ دین من است یا مدح او ،یا اهل االنصاف آیا در لسان هیچ عاقلی متکلمی دیدهاید
که در مقامی بخواهد تعبیر از اسم کسی نماید؛ مثل آنکه کسی بگوید اسمش محمدحسن یا
محمدابراهیم است بگوید اسم فالن اسم من است و حسن و ابراهیم زیر پای اوست و آیا هیچ
عجمی الکنی را دیدهاید که چنین تعبیر خنک نامربوطی را تا حال کرده باشد ،تا آنکه صدور
چنین کالمی نسبت به معدن فصاحت و منبع بالغت داده شود؛ انصاف آن است که به عالوۀ
ضعف سند ،خود نفس خبر کذب اثر شاهد صادقی است بر جعل و اختراع آن و نبودن آن از
پیغمبر|» (شاهرودی 1392 ،ش.)147 :
ب) مهدی موعود دو اسم دارد؟
بهائیان ادعا دارند که در روایتی از کتاب کشفالغمه به نام علیمحمد شیرازی استناد شده است؛ چرا
که در روایت چنین آمده است« :هو ذواالسمین االعلیین  ...و مقصودشان که قائم صاحب دو اسم است؛
چنانچه علیمحمد دو اسم داشته :علی و محمد» (همان) .روایت مورد استناد بهائیان به دو گونه در منابع
شیعی ذکر شده است:

 .1گزارش شیخ طوسی در کتاب امالی

ََْ
َ
ْ
ُ
ْ
ْ
« َو ُم َح َّم ٌد ال َهادي إلى َسبيلي ...يخ ُر ُج م ْن ُه ذواال ْس َمين َعليَ ،و الخل ُف ُم َح َّم ٌد يخ ُر ُج في آخر َّالز َمان َ ...و ُه َو
َُ َْ
ْ
ا
ا َ
ال َم ْهدي م ْن آل ُم َح َّم ٍد ،ي ْمَل األ ْر َض َع ْدال ك َما ُمل َئ ْت َج ْورا» (طوسی 1414،ق292 :؛ طبری آملی 1385 ،ق:
ج )184 ،2؛ و محمد [بن علی جواد] که هدایتکننده به سوی راه من است ...از او صاحب دو اسم متولد
میشود که نامش علی است[ .اینجا نام امام حسن عسکری× از قلم افتاده است] و جانشین [امام قبل]،
محمد است که در آخرالزمان میآید و بر باالی سرش ابری است.

 .2گزارش مرحوم اربلی در کشفالغمه
ْ
ُّ
َ
َ
ْ
َ
« َو ي َك َّنى ب َأبي ْال َقاسم َو ُه َو ُذواال ْس َمين َخل ٌف َو ُم َح َّم ٌد يظ َه ُر في آخر َّالز َمان َعلى َرأسه غ َم َام ٌة ُتظل ُه م َن َّ
الش ْمس
َ ْ
َ
ُ
َت ُد ُور َم َع ُه َحيث َما َد َار ي َن َادى ب َص ْو ٍت فصيح َهذا ال َم ْهدي» (اربلی 1381،ق :ج )475 ،2؛ کنیۀ او ابوالقاسم است
و او دارای دو اسم است؛ یك اسمش ٍخلف و اسم دیگرش محمد است .درآخر ّ
الزمان ،در حالی که بر سر او
ابری سفید سایه افکنده خروج میکند؛ به زبانی هو یدا که ّ
جن و انس و مردم مشرق و مغرب بشنوند ندا کند:
این مهدی موعود از آل محمد است.
َ َ ُ ُ ُ ََْ
ْ
َّ
ُّ
َ
َ
« َح َّدثني ُم َح َّم ُد ْب ُن ُم َوسى الطوسي َح َّدثني ُع َبي ُد الله ْب ُن ُم َح َّم ٍد َعن ال َقاسم ْبن َعدي قال ي َقال ك ْنية الخلف
َّ َ ْ
ُ
الصالح أ ُبو ال َقاسم َو ُه َو ذواال ْس َمين» (همان)؛ کنیۀ جانشین صالح الهی ابوالقاسم است و او دو نام دارد.
نقد

نتیجه
از مجموع گزارشها و روایتهای شیعه و اهل سنت چنین به دست میآید که مهدی موعود #فردی با
نام «محمد» و از ذریه حضرت زهرا÷ است .از این رهگذر ادعای برخی از جریانهای انحرافی مبنی بر
تطبیق حضرت عیسی بن مریم× بر مهدی موعود #و یا انتساب او به نسل عمر بن خطاب سخنی واهی و
بدون دلیل است و گزارش های مرتبط با آن در کتب اهل سنت جعلی است .ادعای زیدیه و اهل سنت در
همنامی پدر مهدی موعود #با نام پدر حضرت محمد| سخنی حشو است .همچنین ادعای بهائیان در
نامگذاری قائم به «علیمحمد» و تطبیق آن بر علیمحمد شیرازی از سخنانی است که هیچ مستند ،حتی
جعلی ،کهنی نداشته و از موارد ساخته شده توسط بهائیان است.

تحر یف نام و نسب مهدی موعود #در جر یان های انحرافی فر یقین

در گزارش اول از شیخ طوسی به صراحت این عنوان برای امام هادی× به کار رفته است و هیچ ارتباطی
با قائم و موعود ندارد .در گزارش دوم نیز ،فارغ از بحثهای سندی و داللی ،با توجه به قرائنی مانند «پر شدن
زمین از عدل» و کنیۀ «ابوالقاسم» بر وجود مقدس حضرت مهدی #داللت کامل و آشکار دارد .مراد از دو
اسم نیز «خلف» 8و «محمد» است؛ نه اینکه خلف به معنای جانشین حضرت محمد| بوده و مصداق آن
نام «علی» باشد .افزون بر مطالب گذشته ،عبارت «ذواالسمین» به معنای «دارای دو اسم مستقل» است و
معنای آن بر خالف نظر بهائیان «فردی دارای اسمی مرکب از دو اسم» نیست.
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پینوشتها
 .1تعدادی از اهل سنت موافق عقاید شیعه سخن گفتهاند مانند :محمد بن یوسف بن محمد گنجی الشافعی
( 658ق) .اما تعدادی دیگر از اهل سنت معتقدند حضرت مهدی #از نسل امام حسن مجتبی× بوده و نام پدرش
عبدالله است (ر.ک .کنجی شافعی ،483 ،1362،عبداللهی501 ،1386 ،؛ اکبرنژاد)225 :1388:،
 .2مرحوم سید بن طاوس در کتاب التشریف بالمنن ،منبع خود را کتاب (عیون اخبار بنی هاشم) تألیف طبری
مورخ معروف اهل سنت ذکرکرده است و در ابتدای نقل خود میگوید« :فذکر أبو جعفر ّ
محمد بن جریر الطبری
صاحب التاریخ ،و هو من علماء الجمهور ،و قد ذکرت ثناءهم علیه فی کتاب األنوار الباهرة ،فقال فی کتاب عیون
ّ
أخبار بنی هاشم و قد ّ
صنفه للوزیر علی بن عیسی بن ّ
الجراح وجدته و رو یته من نسخة عتیقة ظاهر حالها أنها کتبت
فی حیاته .در مورد این کتاب ر.ک .کلبرگ ،1371،ص.289 :
 .3اگر چه این روایت در کتاب الغیبة شیخ طوسی ص  181ذکر شده ،اما باید توجه نمود که شیخ طوسی روایت
را با همان سند اهل سنت و برای استفاده علیه دیدگاه واقفیه ذکر نموده است.
 .4به عنوان نمونه ابن جوزی در مورد سند یکی از این روایات ،آن را غیرمعتبر دانسته و به نقل از ابن حبان آن را
از جعلیات و دروغهای عبد الله بن سری میداند؛ ابن الجوزی 1366،ق ،ج  2ص  322باب فضل انطاکیه ح .889
َ َّ َ
 .5ترمذی به صراحت روایت را بدون عبارت اضافۀ «و اسم ابیه اسم ابی» ذکر کرده است و میگوید« :حدث َنا
َ َ َ َّ َ َ
ُ ُ َ
ُْ
َ َّ َ ْ ُ َّ
ْ ُ
َ
َََ َ
َ َ
اص ِم ْبن َب ْهدلة ،ع ْن ِز ٍّر ،ع ْن
ع َبید ْب ُن أ ْس َب ِاط ْبن ُم َح َّم ٍد الق َر ِشی الک ِوفی قال :حدث ِنی أ ِبی ،حدث َنا ُسفیان الث ْو ِری ،ع ْن ع
ِ
ٌِ َ
َّ َ َ ْ
َ ْ
َ َّ َ َ َ َ ِ ُ َّ َّ َّ َ َ
ُّ ْ َ
ع ْب ِدالل ِه ،قال :قال َر ُسول الل ِه َصلی الل ُه علی ِه َو َسل َم« :ال تذ َه ُب الدنیا ح َّتی ی ْم ِلك ال َع َر َب َر ُجل ِم ْن أ ْهل َبی ِتی ی َو ِاط ُئ
َ َ ٌ َ ِ
ُ َ َ َ
َ
َ َ َ
ْ
َ َ
ْاس ُم ُه ْاس ِمی» .قال أ ُبو ِعی َسیَ :و ِفی ال َباب ع ْن ع ِلی َو أ ِبی َس ِعی ٍد َو أ ِّم َسل َمة َو أ ِبی ُه َری َر َةَ .و َهذا ح ِدیث ح َس ٌن َص ِحی ٌح»؛
اما عجیب این است که ذهبی در کتاب تاریخاإلسالم ،ج ،10ص 436 :روایت را با اضافۀ مذکور به سنن ترمذی
نسبت داده و عبارتش به گونهای است که گویا ترمذی این روایت را با اضافهاش نقل نموده و معتبر دانسته است .ذهبی
خرج أبوداود و ّ
در کتاب خود به اشتباه چنین گفته است« :و ّ
الترمذی من حدیث عاصم بن بهدلة ،عن ّزر ،عن ابن
مسعود ،مرفوعا« :المهدی یواطئ اسمه اسمی ،و اسم أبیه اسم أبی» ّ
صححه ّ
الترمذی».
 .6جهت دیدن بحثی مفصل ر.ک.
 http://www.valiasr-aj.com/persian/shownews.php?idnews=4980و البیان فی أخبار صاحب
الزمان ،#ص .483
 .7مراد آیتالله شاهرودی کتاب دالئلالعرفان تالیف نویسندهای بهائی با نام حیدرعلی اصفهانی است.
 .8عبارت «الخلف الصالح» در وجود مبارک حضرت مهدی #انصراف دارد؛ ر.ک صدوق :1395،ج 434 ،2؛
طوسی279 :1411،؛ طبرسی ،418 :1395،اربلی :1381،ج .475 ،2

کتابنامه
کتابها
 .1ابن بابو یه ،محمد بن علی ( 1395ق) کمال الدین و تمام النعمة ،علی اکبر غفاری ،تهران ،اسالمیه 2 ،جلد ،چاپ
دوم.
 .2ابن کثیر ،اسماعیل ( )1986 /1407البدایة و النهایة ،بیروت ،دارالفکر.
 .3ابن أبی زینب ،محمد بن ابراهیم ( 1397ق) الغیبة ،محقق علی اکبر غفاری ،تهران ،صدوق ،چاپ اول.
 .4ابن الطقطقی ،محمد بن علی بن طباطبا ( 1418ق) ،الفخری فی اآلداب السلطانیة و الدول االسالمیة ،بیروت،
دارالقلم العربی ،اول.
 .5ابن حجر ،احمد ( 1428ق) القول المختصر فی عالمات المهدی المنتظر ،دمشق ،دارالتقوی ،اول.
 .6ابن حماد ،نعیم ( 1418ق) الفتن ،بیروت ،دارالکتب العلمیة ،چاپ اول.
 .7ابن حنبل ،احمد بن محمد ( 1421ق) ،مسند ،بیروت ،موسسة الرسالة ،اول.
 .8ابن الجوزی ،أبو الفرج عبدالرحمن بن علی ( 1412ق) ،المنتظم فی تار یخ األمم و الملوك ،بیروت ،دارالکتب
العلمیة ،ط األولی.
 .9ابن الجوزی ،أبو الفرج عبدالرحمن بن علی ( 1386ق) ،الموضوعات ،مدینه ،المکتبة السلفیة.
 .10ابن سعد ،محمد ( )1990/1410الطبقات الکبری ،بیروت ،دارالکتب العلمیة ،ط األولی.
 .11ابن طاوس ،علی بن موسی ( 1416ق) ،التشریف بالمنن فی التعریف بالفتن ،بیجا ،موسسه صاحباالمر.
 .12ابن عساکر ،علی بن الحسن ( 1415ق) ،تار یخ مدینة دمشق ،بیروت ،دارالفکر.
 .13ابن قیم الجوزیه ،محمد بن أبی بکر ( 1403ق) ،المنار المنیف فی الصحیح و الضعیف ،حلب ،مکتب المطبوعات
اإلسالمیة.
 .14ابن هیثم ،جعفر بن محمد ( 1388ش) ،المناظرات ،قم ،دانشگاه ادیان.
 .15ابو الفرج األصفهانی ،علی بن الحسین (بیتا) مقاتل الطالبیین ،بیروت ،دارالمعرفة.
 .16اصفهانی ،ابوالفرج علی بن الحسین ( 1415ق) االغانی ،بیروت ،داراالحیاء التراث العربی ،اول.
 .17ابی شیبه ،عبدالله ( 1409ق) المصنف ،ریاض ،مکتبة الرشد.
 .18اربلی ،علی بن عیسی 1381 ،ق .کشف الغمة ،تبریز ،بنی هاشمی ،اول.
 .19حسینی ،جمالالدین احمد بن عنبه ( 1417ق) عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب ،قم ،مؤسسه انصاریان.
.20اسماعیل بصری ،احمد ( 2010م) الوصیة المقدسة ،انتشارات انصار احمد اسماعیل.
 .21اصفهانی ،ابوالفرج علی بن الحسین ( 1415ق) االغانی ،بیروت ،داراالحیاء التراث العربی ،اول.
 .22بن حجاج ،مسلم 1412 ،ق.صحیح مسلم ،مصر ،دارالحدیث.
.23ترمذی ،محمد بن عیسی ( 1419ق) الجامع الصحیح و هو سنن الترمذی ،مصر ،دارالحدیث.
.24خزاز رازی ،علی بن محمد ( 1401ق) ،کفایة األثر فی ّ
النص علی األئمة اإلثنیعشر ،قم ،بیدار.
.25دیراوی ،عبدالرزاق ( 1431ق) .،شبیه عیسی أو من هو مصلوب ،انتشارات احمد اسماعیل ،اول.
.26ذهبی ،شمس الدین محمد بن احمد ( 1413ق) ،تار یخ االسالم و وفیات المشاهیر و األعالم ،بیروت ،دارالکتاب
العربی ،چاپ دوم.
.27سیوطی ،جاللالدین 1417( ،ق) ،تار یخ الخلفاء ،سوریه ،دارالبشائر.
.28سیوطی ،عبدالرحمن ( 1385ش) ،العرف الوردی فی اخبار المهدی ،مجمع تقریب مذاهب ،اول.

.29شاهرودی ،احمد ( 1392ش) حق المبین ،تهران ،امیرکبیر.
.30صادقی ،سید جعفر ( 1392ش) ،پژوهشی در زمینه جعل و تحریف روایات مهدوی ،قم ،موسسۀ چاپ اسراء
(مولف).
 .31صادقی ،مصطفی ( 1385ش) ،تحلیل تاریخی نشانههای ظهور ،قم ،پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسالمی ،چاپ دوم.
.32صفدی ،خلیل بن ایبک ( 1401ق) ،الوافی بالوفیات ،بیروت ،دارالنشر ،چاپ دوم.
 .33طبرسی ،فضل بن حسن ( 1390ق) ،اعالم الوری ،تهران ،اسالمیه ،چاپ سوم.
.34طبری آملی ،عمادالدین ( 1383ق) ،بشارة المصطفی ،نجف ،مکتبة الحیدریة ،چاپ دوم.
.35طبری ،أبو جعفر محمد بن جریر 1387( ،ق) ،تار یخ األمم و الملوك ،بیروت ،دارالتراث ،چاپ دوم.
.36طوسی ،محمد بن الحسن ( 1414ق) ،األمالی ،قم ،دار الثقافة ،چاپ اول.
.37طوسی ،محمد بن الحسن ( 1411ق) ،کتاب الغیبة ،قم ،دار المعارف االسالمیة .چاپ اول.
.38عبداللهی ،عبدالکریم ( 1386ش) ،طبقات راویان احادیث مهدویت از طریق اهل سنت ،مشهد ،آستان قدس
رضوی ،دوم.
.39فقیه ایمانی ،مهدی ( 1402ق) ،اإلمام المهدی #عند أهل السنة ،اصفهان ،مکتبة االمام امیرالمومنین×.
.40قادیانی ،غالم احمد ( 2007م) باقة من بستان المهدی ،اسالم آباد پاکستان ،الشرکة االسالمیة.
 .41کلبرگ ،اتان ( 1371ش) کتابخانه ابن طاوس و آثار و احوال او ،قم ،آیتالله مرعشی ،چاپ اول.
 .42کنجی شافعی ،محمد بن یوسف ( 1362ش) ،البیان فی اخبار صاحبالزمان ،تهران ،داراحیاء التراث ،چاپ دوم.
.43کلینی ،محمد بن یعقوب ( 1407ق) ،الکافی ،علی اکبر غفاری و محمد آخوندی ،تهران ،دارالکتب اإلسالمیة،
چاپ چهارم.
.44مجهول (بیتا) ،اخبار الدولة العباسیة ،تحقیق عبدالعز یزالدوری ،عبدالجبارالمطلبی ،بیروت ،دارالطلیعة.
.45مسعودی ،علی بن الحسین ( 1409ق) ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،قم ،دارالهجرة ،چاپ دوم.
.46مسعودی ،علی بن الحسین (بیتا) ،التنبیه و االشراف ،قاهره ،دارالصاوی.
 .47مفید ،محمد بن محمد بن نعمان 1413 ،ق ،الفصول المختارة ،قم ،کنگره شیخ مفید ،چاپ اول.
.48مفید ،محمد بن محمد (  1413ق) ،االرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد ،قم ،کنگره شیخ مفید ،چاپ اول.
.49المقریزی ،تقی الدین أحمد بن علی ( 1420ق) ،إمتاع األسماع بما للنبی من األحوال و األموال و الحفدة و المتاع،
بیروت ،دارالکتب العلمیة ،ط األولی.
 .50مقدسی شافعی ( 1404ق) ،یوسف ،عقدالدرر فی اخبار المنتظر ،قم ،مسجد مقدس جمکران ،چاپ سوم.
 .51نوبختی ،حسن بن موسی (بی تا) ،فرق الشیعة ،بیروت ،داراالضواء ،چاپ دوم.
 .52نوربخش ،سید محمد ( 1391ش) ،رسالة الهدی ،به کوشش رسول جعفریان ،مهدیان دروغین ،تهران ،نشر علم،
اول.
.53اکبر نژاد ،مهدی ( 1388ش) ،بررسی تطبیقی مهدویت در روایات شیعه و اهل سنت ،قم ،بوستان کتاب.

مقاالت
.54منایی فرشاد ،معارف ،مجید ( 1394ش) ،بررسی سندی فقه الحدیثی روایت «ال مهدی اال عیسی بن مریم» در منابع
روایی اهل سنت ،دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فهم حدیث ،سال دوم ،ش اول ،قزوین ،دانشگاه امام خمینی&.
.55منایی ،فرشاد ( 1396ش) ،بررسی فقهالحدیثی احادیث داللت کننده بر انتساب مهدی موعود #به عباس بن
عبدالمطلب در منابع روایی اهل سنت ،فصلنامه علمی پژوهشی مشرق موعود ،،ش  ،43قم ،موسسه آینده روشن.
.56شهبازیان ،محمد ( 1391ش) ،واکاوی در هویت و زندگی مادر امام زمان #فصلنامه انتظار موعود ،سال دوازدهم ش

 ،37ص  ،113قم ،مرکز تخصصی مهدویت.

سایت
57. www.almseeh.webs.com

