
  
  
  
 
 

  

  
  

  بررسی اعتبار روایت المهدي فی لسانه رتۀ و
  نقش جنبش محمد بن عبداهللا حسنی در جعل آن

  
  *مهدي جاللی

  **محمدحسن شاطري احمدآبادي
  

  :چکیده
هاي مؤثر در جعل و تحریف روایات حوزة مهدویت، قیام محمـد بـن عبـداهللا بـن حسـن       یکی از جریان

امیه اقدامات خود را آغـاز کـرد و از    این فرد در اواخر دوران بنی. تاز سادات حسنی اس) 145ـ100(مثنی
امیه بود و بدین جهت پـس از بـه قـدرت     نامزدهاي اصلی به دست گرفتن خالفت پس از سرنگونی بنی

هایی مانند انتساب بـه   ویژگی. عباس نیز از اقدامات خود براي کسب خالفت دست برنداشت رسیدن بنی
ت و آگاهی به علم فقه و حدیث باعث شد هواداران او در میان عامۀ مسلمانان چنـین  ، زهد، عبادپیامبر

شواهدي از جعل و . است تا حمایت تودة مسلمان را به دست آورند القا کنند که او همان مهدي موعود
 یکی از روایـات منتسـب بـه پیـامبر    . تحریف برخی روایات مهدویت از سوي هواداران وي وجود دارد

نوشتار حاضر در صـدد رد انتسـاب   . دهد خبر می تی است که از وجود لکنت زبان در مهدي موعودروای
  .و ساختگی بودن آن از سوي طرفداران محمد بن عبداهللا مذکور است این روایت به پیامبر

، محمد بن عبداهللا بن حسن، جنبش محمد بـن  »المهدي فی لسانه رته«حدیث  :ها کلیدواژه
  .زکیهعبداهللا، نفس 

                                                             
 mjalali13@yahoo.com /دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد *

 shateri236@yahoo.com/ دانشگاه فردوسی مشهددانشجوي دکتري  **

  یپژوه ثیحدی پژوهش ـ یعلم دوفصلنامه
  1393 بهار و تابستان م،زدهیا ةشمار م،شش سال

 158ـ139صفحه 
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  مقدمه
کـه   مبنی بر ظهور رادمردي از خاندان پیـامبر  بشارت پیامبر عظیم الشأن اسالم

ـ و  که قبالً از ظلم و جـور پـر شـده اسـت     کندـ همچنان جهان را پر از عدل و داد می
دهد و به دنبال آن انتظار مسلمانان براي ظهور مهـدي   اسالم را در جهان گسترش می

هاي مختلف در جهت اثبات حقانیت خود یا گروه  د و گروهباعث شد افرا موعود
و حزب خود و رسیدن به اهداف خویش با سـاختن احادیـث یـا تحریـف احادیـث      

 فرد خود خواسته را به عنوان مهدي موعود و اهل بیت او  شده از پیامبر نقل
ته به جامعۀ مسلمانان معرفی کنند و به همین سبب، احادیث حـوزة مهـدویت از دسـ   

یکـی از  . احادیثی است که بیشترین موارد تحریف و وضع در آن واقـع شـده اسـت   
کسانی که تبلیغات وسیعی از طرف خاندان و حامیان او براي اثبات مهـدویت وي در  

امیه و اوایل دوران عباسیان صورت  جهت به دست گرفتن قدرت در اواخر دوران بنی
معروف به نفس  طالب علی بن ابیگرفت، محمد بن عبداهللا بن حسن بن حسن بن 

یکی از روایات منقول در زمینۀ صفات ظاهري مهـدي  . است) هجري 145ـ100(زکیه
مهدي لکنتی در زبـان دارد و  : است که فرمود حدیثی منسوب به پیامبر موعود

این نوشتار در صدد بررسی اعتبار این روایـت و  . شود در سخن گفتن دچار تأخیر می
  .مدعی مذکور استارتباط آن با 

  طرح یک شبهه 
که  هاي روحی و جسمی  از عیب و نقص بنا بر اعتقاد شیعه، امام باید همچون پیامبر

شود یا در انجام مهمـات امامـت خللـی ایجـاد      باعث روي گردانیدن مردم از وي می
کند، خالی باشد و دربارة روایت مذکور این شبهه مطرح است کـه آیـا فـردي کـه      می

تواند امام امت شود و آیا لکنت زبان مانع تبلیغ احکام الهی  کنت زبان است، میداراي ل
در این باره باید گفت که لکنت زبان در حد خفیف . شود یا موعظه و ارشاد مردم نمی

 ابوالفرج اصفهانی دربارة امام حسـن مجتبـی  . آن، مانع انجام وظایف امامت نیست
 آن را از موسی: گفت بود و سلمان فارسی می) فأفاه(نویسد که داراي لکنت زبان می

و از جانـب  ) 31ق، ص1385ابوالفرج اصفهانی، (به ارث برده است) پیامبر اولواالعزم(
و ) 28و  27: طه(»یفْقَهوا قَولی *واحلُلْ عقْدةً منْ لسانی«: آمده است قرآندر  موسی
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: شـعرا (»وال ینْطَلقُ لسانی فَأَرسلْ إِلَى هارونَیضیقُ صدرِي  و«: در جایی دیگر آمده است
مراد از عقده ) 212، ص13مکارم شیرازي، ج)(ها نه همۀ آن(و بسیاري از مفسران) 13

داننـد   می در لسان در آیه شریفه را به معناي وجود نقص جسمانی در زبان موسی
آتـش گداختـه در دربـار     اي از به سبب در دهان گذاشتن قطعه ،که در دوران کودکی

/ 193، ص5ق، ج1415طبري، / 705، ص8ق، ج1430طوسی، .(فرعون پیش آمده بود
 )19، ص7تا، ج طبرسی، بی

از دیدگاه فقهی نیز بر اساس مذاهب امامیه، حنبلی و شافعی امـام جماعـت بایـد    
، 1ق، ج1395خـویی،  / 54، ص1ق، ج1419غـروي و مـازح،   .(صحیح القـراءة باشـد  

  )228ص
ساس روایات متعـدد در منـابع اهـل سـنت و امامیـه، پـس از ظهـور مهـدي         بر ا
کند و بسیاري بر  آید و در نماز به امام اقتدا می بر زمین فرود می عیسی موعود

آید مگر  اند و گفته شده در تواتر این احادیث تردید نمی این احادیث ادعاي تواتر کرده
، 3ق، ج1422صافی گلپایگانی، .(باشد) در عقیده(کسی که بسیار شکاك و دچار تردید

کند، زیرا  اما از این لحاظ نیز به پذیرش روایت مورد نظر ما خللی وارد نمی) 161ص
هرگاه لکنت زبان مانع تلفظ صحیح در قرائت نماز نشود، مـانعی در اقتـداي دیگـران    

اثبات  بنابراین از سوي دو شبهۀ مذکور ایرادي متوجه روایت نیست و لذا باید. نیست
  .یا نفی روایت را از جهت سلسله سند و توجه به رویدادهاي تاریخی پیگیري کرد

  بررسی اعتبار سند روایت
نقل شده، ) 228م(تألیف نعیم بن حماد خزاعی مروزي الفتناصل روایت که در کتاب 

  :به صورت زیر است
رب وصف المهدي فذکر ثقـالً فـی لسـانه و ضـ     عن أبی الطفیل أنّ رسول اهللا«

ابـن  (».و إسم أبیه إسم أبی فخذه الیسري بیده الیمنی إذا أبطأ علیه الکالم، إسمه إسمی 
  ) 287ق، ص1382حماد، 

 او سـنگینی : فرمـود ) از جمله(کند که مهدي را توصیف کرد و نقل می ابو طفیل از پیامبر
ت راست خود شود، با دس در زبان دارد و هر گاه در سخن گفتن دچار کندي و وقفه می) لکنت(

  . زند، نام او نام من و نام پدر او نام پدر من است به ران چپش می
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ین حدثنا الولیـد و رشـد  «: ن صورت استسند این روایت در کتاب ابن حماد بدی
  » .عن ابن لهیعۀ عن إسرائیل بن عباد عن میمون القداح عن أبی الطفیل

  : شرح حال راویان سند روایت ابن حماد به صورت زیر است
امیـه بـود و از    وي از موالی بنی): 195ـ110(دمشقی، ابوالعباس) بن مسلم(ولید. 1

سوي بیشتر عالمان رجال اهل سنت، متهم به تدلیس است؛ یعنی در نقل حدیث راویان 
به . کرد تا سند حدیث را معتبر جلوه دهد ضعیف را به عمد از سلسله سند حذف می

ولید از ابن جریح یا اوزاعی با لفظ عن روایـت  گوید هر گاه  همین جهت ابوحاتم می
کنـد و ابـو مسـهر نیـز      کرد، مورد اعتماد نیست، زیرا او از افراد دروغگو تدلیس مـی 

ـ و ابن أبی السفر کـذاب   گرفت ولید حدیث اوزاعی را از ابن أبی السفر می: گوید می
عسـقالنی،  ابـن حجـر   .(کرد نقل می) بدون واسطه(بودـ و سپس حدیث را از اوزاعی

  ) 136ـ133، ص11ق، ج1415
کند، بـه شـرح    فرد دیگري که ابن حماد این حدیث را به همراه ولید از او نقل می

  :ذیل است
وي نزد بیشتر علمـاي  : از طبقۀ هفتم) 188ـ110(ـ رشدین بن سعد مهري مصري

اهل سنت مانند یحیی بن معین، احمد حنبل، ابوزرعه، ابن سعد، یعقوب بـن سـفیان،   
: گویـد  رقطنی، نسایی و ابن نمیـر تضـعیف شـده اسـت و ابوحـاتم دربـارة او مـی       دا

کرد و  شد و احادیث منکر را از افراد ثقه نقل می   منکرالحدیث است و دچار غفلت می
ـ 75، ص3ق، ج1416ذهبـی،  .(دانـد  نسایی هم او را متروك الحدیث مـی  مـزي،  / 76ـ

  ) 249ـ248، ص3ج ق،1415ابن حجر عسقالنی، / 195ـ191، ص9ق، ج1418
از جانـب   155وي در سـال  : مصري، ابو عبـدالرحمن   ـ عبداهللا بن لهیعه حضرمی
در  170وي فردي راستگو بود، ولـی در سـال   . دار شد منصور قضاوت مصر را عهده

اش سوخت و وي از حفظ بـه   هاي حدیثی اش در مصر نوشته سوزي خانه حادثۀ آتش
عالمانی مانند ابـن معـین،   . هت دچار اختالط شدنقل احادیث اقدام کرد و به همین ج

، 4ق، ج1416ذهبی، .(پذیرند نسایی، ابوزرعه و ابوحاتم بدین جهت روایات او را نمی
  )335ـ331، ص5ق، ج1415ابن حجر عسقالنی، / 177ـ166ص

  . در منابع رجالی امامیه ذکري به میان نیامده است ،از سه راوي مذکور
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ین فرد در منابع رجالی اهل سنت ذکري به میان نیامده است از ا: ـ اسرائیل بن عباد
 و در منابع امامیه نیز فقط شیخ طوسی با عنوان ابو معاذ، مکی او را در زمرة اصـحاب 

ذکر کرده و دربارة جرح و تعدیل وي سخنی به میان نیاورده  امام صادق) راویان(
  )165ق، ص1420طوسی، .(است

ي نیز در منابع رجالی اهل سنت ذکري به میـان نیامـده   از این راو: ـ میمون القداح
  .است

خـود، وي را در شـمارة اصـحاب     رجـال از منابع رجالی امامیه شـیخ طوسـی در   
ق، 1420طوسـی،  .(ذکـر کـرده اسـت    امام سجاد، امام باقر و امام صادق) راویان(

ران اهـل  اهللا خویی با استناد به روایتـی، وي را از دوسـتدا   آیت) 309و  145، 120ص
شود که آن روایت به واسـطۀ مجهـول    داند، ولی متذکر می و خواص آنان می بیت

  )125، ص20ق، ج1413خویی، .(بودن برخی راویان ضعیف است
را  ایشـان هشت سال از حیـات   عامر بن واثله، از صحابۀ پیامبر استـ ابوالطفیل، 

بود  سن و امام سجادامام ح، او همچنین از شیعیان و یاران امام علی. درك کرد
 ،اي، ابوالطفیـل  بـه گفتـه  . و حجاج قصد کشتن او را به جرم والي امیرالمؤمنین نمـود 

بر اساس . کیسانی و معتقد به امامت محمد بن حنفیه بود و همراه با مختار خروج کرد
دربـارة وي   امـام (قرار گرفته اسـت  روایتی، وي مورد ترحم از سوي امام باقر

سن حال او و رجوع او بر ح که شهادتی است از سوي امام) ه استرحمه اهللا گفت
  )223ـ220، ص10و ج 218، ص22ق، ج1413خویی، .(روایت در فرض صحت

بنا بر آنچه گذشت، سند این روایت به واسطۀ ضعیف بودن ولید و رشدین و ابن 
کتـۀ  آخـرین ن . قابل اعتماد اسـت بودن اسرائیل بن عباد ضعیف و غیرلهیعه و مجهول 

کـه حـدیث در    الفتنذکرشدنی دربارة سند روایت هم این است که تنها راوي کتاب 
آنجا ذکر شده، ابوزید عبدالرحمن بن حاتم مرادي است که پنجاه سال پس از مرگ ابن 

رجوع شود به مقدمۀ الفتن، تحقیـق احمـد بـن    .(کتاب او را روایت کرده است ،حماد
. مذکور نیز علماي اهل سنت اختالف دارنـد  دربارة عبدالرحمن) 11و  10شعبان، ص

داند، اما ذهبی و ابن حجر او را از شیوخ طبرانی  ابن جوزي او را متروك الحدیث می
، 4ق، ج1422ابـن حجـر عسـقالنی،    .(انـد  او را توثیق کرده ،دانسته و به طور تلویحی
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. نـد ک این موضوع نیز اعتبار روایت را کم مـی ) 268، ص4ق، ج1416ذهبی، / 254ص
و سید بن طاووس از ) 336م (و ابن منادي) 911م (با این حال، عالمانی مانند سیوطی

: ك.ر.(اند به کتاب ابن حماد اعتماد کرده و بسیار از آن نقل روایت کرده) 664م (امامیه
، 188ق، ص1418ابــن منــادي، / 101و  100، 98، 95، 93، 79ق، ص1427ســیوطی، 

  )به بعد 65و  62ق، ص1416 بن طاووس،سید / 196و  195ـ194
از  ،به سند خود مقاتل الطالبییندر ) 356ـ284(نظیر این روایت را ابوالفرج اصفهانی

بن عبداهللا قال حدثنا ابوزید قال  اخبرنا عمر«: کند ابوهریره و با تفاوتی در الفاظ نقل می
بن مطلب أخبرنی القاسم : طالب، قال حدثنی یعقوب بن قاسم، قال حدثنی علی بن ابی

حدثنی الکلبی منذ خمسین سنۀ أن أبا صالح حدثه قبل ذلک بعشرین سنۀ : العجلی، قال
ابوالفرج اصفهانی، (».أن المهدي اسمه محمدبن عبداهللا، فی لسانه رتۀٌ«أن أباهریره أخبره 

  )214ق، ص1414
  :وضعیت راویان مذکور در سند به صورت زیر است

، زیـاد از او  مقاتل الطـالبیین ابوالفرج در مقدمۀ  ):بن جمیل العتکی(عمر بن عبداهللا
اند، اما در منابع رجالی اهل سنت  کند و او را در زمرة اساتید ابوالفرج یاد کرده نقل می

  .یا شیعه ذکري از او به میان نیامده است
هاي مربوط به عبداهللا بن حسن بن  ابوالفرج از راوي با این عنوان در نقل: ـ ابوزید

کنـد، امـا در سـایر     ـ زیاد روایـت نقـل مـی    رزندان اوـ محمد و ابراهیمو ف حسن
  )219و  218، 216همان، ص.(خورد ذکر آن کمتر به چشم می ،هاي کتاب بخش

. تواند دلیلی بر شهرت این راوي باشد ذکر این راوي با کنیه و بدون آوردن نام می
توانند  ها می اند که دو نفر از آن در منابع رجالی اهل سنت، چند نفر با این کنیه ذکر شده

  .از لحاظ طبقۀ راویان در سلسله سند این روایت قرار گیرند
بن عبیدة بن زید، ) نام شَبه زید است و شبه لقب اوست(ابوزید عمر بن شبه. الف

أخبار ، أخبار المدینههایی چون  نمیري بصري، شاعر، مورخ و محدث که داراي کتاب
مقتـل  ، أمـراء المکـۀ  ، أمراء المدینۀ، أمراء البصرة، أمراء الکوفۀ، صرةتاریخ الب، المنصور

در  263سـال  در متولد شد و  173سال در وي . است کتاب السطانو  السقیفۀ، عثمان
  )47، ص5م، ج1992زرکلی، .(وفات یافت) سامراء(سرّ من رأي
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ود، از او خ سننو ابن ماجه در  او راستگوست: وحاتم رازي دربارة او گفته استاب
 ثقـات ابن حبان او را در کتـاب  . ستاو ثقه ا: روایت نقل کرده و دارقطنی گفته است

ثقـه  : مستقیم الحدیث بود و خطیب بغدادي نیـز گفتـه اسـت   : ذکر کرده و گفته است
  ) 66، صق 1415ابن حجر عسقالنی، .(است

  ).214م(سعید بن اوس بن ثابت انصاري نحوي بصري. ب
ید قاسم بن سالم، خلف بن هشام بزار، ابوحاتم سجستانی، ابـو  افرادي چون ابوعب

حاتم رازي، عبدالعزیز بن معاویه عتبی، محمد بن سعد و بسیاري دیگر از او روایـت  
ابن حجر .(ابن معین گفته است راستگوست و حاکم گفته او ثقه و ثبت است. اند کرده

  ) 299، ص3ق، ج1415عسقالنی، 
: گوید ابن حبان می. او قدري و ضعیف و غیر ثبت بود :گوید ساجی می ،در مقابل

کند که در روایت او نیست و استناد به روایاتی که او بـه   از ابن عون احادیثی نقل می
ها را  تنهایی نقل کرده جایز نیست و اعتباري ندارند مگر روایاتی را که افراد ثقه نیز آن

عبدالواحـد در  . انـد  سبت قدري بودن دادهبه او ن: اند مسلم و نسایی گفته .اند نقل کرده
همچنـین   .زد عالمان نحو، موثق و معتمـد بـود  او در ن: مراتب عالمان نحو گفته است

 )جا همان.(اند شیعی و از معتقدان به عدل بود گفته

از این فرد : 1)بن محمد بن یحیی بن زکریا بن طلحۀ بن عبیداهللا(ـ یعقوب بن قاسم
  .میان نیامده است در منابع رجالی ذکري به

طالب قرشـی   اگر مراد علی بن ابی): بن سرح، احد بنی تیم اهللا(طالب ـ علی بن ابی
. بصري باشد که ذهبی از او یاد کرده است و گفته پس از سال دویست زنـدگی کـرد  

و اگـر فـرد   ) 131، ص3ق، ج1416ذهبـی،  (حدیث او از نظر ابن معین ارزشی ندارد
  .دیگري باشد، مهمل است

  .از این فرد نیز در کتب رجالی، ذکري به میان نیامده است: قاسم بن مطلب عجلی ـ
ـ کلبی، محمد بن سائب، ابونضر کوفی، مفسر و نسابۀ مشهور، عالمان رجال اهـل  

بنا بر گزارش برخی محدثان مانند ابومعاویه، یزید بـن  . سنت دربارة او اختالف دارند
، شـعبه و  )ثـوري (سـفیان : بن عدي گفتـه اسـت  ا. هارون و زائده دچار فراموشی شد

اما او داراي احادیث منکري . اند اند و تفسیر او را ستوده گروهی دیگر از کلبی نقل کرده



 1393بهار و تابستان م، ، سال ششم، شماره یازده پژوهی لنامه حدیثصفدو    146

برخی مانند ابـن معـین،   . کند خصوص هرگاه از ابوصالح از ابن عباس نقل می است به
پیرو عبداهللا (باییس: گوید اند و ابن حبان می جوزجانی و دارقطنی او را دروغگو شمرده

مذهب او در دین و وضوح کذب او آشکارتر از آن است : گوید بود و نیز می!) بن سبا؟
  ).534ـ532، ص13همان، ج.(در توصیف باشد که نیاز به مبالغه

خود، یاد کرده و  رجالاز میان منابع رجالی امامیه فقط شیخ طوسی از او در کتاب 
نام برده است بدون آنکه به  باقر و امام صادق امام) راویان(او را در زمرة اصحاب

به هر حال،  )114، ص17ق، ج1413خویی، .(اي داشته باشد وثاقت یا ضعف او اشاره
انـد و در   عالمان رجال اهل سنت، او را به بدعت و غلو در تشـیع مـتهم کـرده    بیشتر
لمان اهل سنت تضعیف او از سوي عا ،پژوه معاصر اهللا معرفت، قرآن مرحوم آیت ،مقابل

شود، بلکـه مـدح و    داند که از نظر ما نه تنها باعث ضعف نمی را به سبب تشیع او می
  )288ـ280، ص1ق، ج1418معرفت، .(سازد توثیق او را الزم می

و دختـر   خـواهر امـام علـی   (ـ ابوصالح، با ذام یا باذان یا ذکوان مولی أم هانی
از ابن معـین  . ال اهل سنت اختالف استاین فرد نیز بین عالمان رج دربارة) ابوطالب

کند روایت او ارزشی  نقل شده است که در او ایرادي نیست و هرگاه کلبی از او نقل می
قابـل اسـتناد   ) به تنهـایی (ش قابل نوشتن است ولیا حدیث: نویسد ابوحاتم می. ندارد
: یسـد نو نسایی می. ابن مهدي حدیث او را ترك کرد: گوید احمد بن حنبل می. نیست

از (عمدة روایات او در تفسیر است و روایات مسـند : گوید ثقه نیست و ابن عدي می
کنند و کسی  از او به ندرت نقل شده است و عالمان تفسیر او را پیروي نمی پیامبر

تنها عجلی او را : نویسد شناسم که از او راضی باشد و ابن حجر می از پیشینیان را نمی
در منابع رجالی امامیه، ) 432، ص1، جق1415ر عسقالنی، ابن حج.(توثیق کرده است

اهللا معرفت حملۀ عالمـان اهـل    جز آنکه مرحوم آیت. از او ذکري به میان نیامده است
 .دانـد  مـی  سنت به وي را همانند کلبی به سبب وال و طرفداري از اهل بیت پیامبر

  )293، ص1، جق1418معرفت، (
ت حداقل به جهت مجهول بودن حال عمـر بـن   بنا بر آنچه گذشت، سند این روای

ضمن آنکه ایـن  . طالب بن سرح ضعیف است عبداهللا، یعقوب بن قاسم و علی بن ابی
تواند از اسرائیلیات  مستند نیست و می روایت موقوف به ابوهریره بوده و به پیامبر
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ن نـام  نـام بـود   تري وجود دارد و آن تصریح به هـم  دربارة این روایت نکتۀ مهم. باشد
تـري مواجـه    که متن روایـت را بـا چـالش جـدي     پدر مهدي موعود با پدر پیامبر

  .کند می
ـ افـرادي کـه خـود ادعـاي      از میان مدعیان مهدویت در سه قرن نخست اسـالمی 

اندـ نام دو نفر محمد و نام  اند یا دیگران ادعاي مهدي بودن آنان را داشته مهدویت کرده
مد فرزند منصور خلیفۀ سوم عباسی که تالش زیادي زیادي مح .ها عبداهللا است پدر آن

خصوص منصور بـراي القـاي مهـدویت وي در جامعـۀ اسـالمی       از سوي عباسیان به
ند که سفاح و مهدي و منصور از ا هصورت گرفت؛ براي نمونه، از ابن عباس نقل کرد 

و حسـین  ند کـه حسـن   ا هو نیز نقل کرد) 10، ص3تا، ج خطیب بغدادي، بی(ما هستند
کنند مهدي از نسل آنان است، اما بدانید سفاح و مهدي و منصور از فرزندان  گمان می

شخص دوم محمد بن عبـداهللا بـن حسـن    ) 63، ص4ق، ج1417بالذري، .(من هستند
  . مشهور به نفس زکیه است که در ادامۀ نوشتار به آن خواهیم پرداخت

  جنبش محمد بن عبداهللا بن حسن مثنی
ادهاي مشهور تاریخ صدر اسالم، قیام محمد بن عبداهللا بن حسـن مثنـی بـن    یکی از روید

هجري در دوران منصور عباسـی اسـت کـه     145در سال  طالب حسن بن علی بن ابی
پـدرش  . با کشته شدن او و جمعی از یارانش، در منطقه احجار الزیت مدینه سرکوب شد

بود کـه بـه همـراه گروهـی از     در زمان خود  عبداهللا محض بزرگ خاندان امام مجتبی
هـا در زنـدان خلیفـه عباسـی      حسن، از مدینه به کوفه کوچ داده شدند و مدت سادات بنی

  . ها در زندان مرده یا کشته شدند تحت شکنجه و آزار قرار گرفته و تعدادي از آن
دانسـتند، ولـی    خاندان محمد او را مهـدي مـی  : گوید می) 284م(ابوالفرج اصفهانی

 .اند اي است که روایات وعده داده ابوطالب معتقد بودند او همان نفس زکیهعلماي آل 
و امـام   الحدید از پیشـگویی پیـامبر   ابن ابی) 207ق، ص1414ابوالفرج اصفهانی، (

ابـن ابـی   .(دهـد   دربارة کشته شدن نفس زکیه در احجار الزیت مدینه خبر می علی
  )158، ص7ق، ج1415الحدید، 

 .تاریخی وي، فردي عابد و زاهد، عالم بـه حـدیث و فقـه بـود    هاي  بنا بر گزارش
  )213ق، ص1414ابوالفرج اصفهانی، (
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 عبداهللا پدر محمد به واسطۀ آنکه از طرف پدر با یک واسطه به سبط اکبر پیامبر
رسید و از طرف مادر نیز با یک واسطه به سبط دیگـر   می یعنی امام حسن مجتبی

شد و نیز به واسطۀ عبادت وي، مورد توجه و  تهی میمن یعنی امام حسین پیامبر
احترام تودة مسلمانان و حتی حکام اموي و نیز بزرگـان خانـدان عباسـی قبـل از بـه      

  . حکومت رسیدن منصور بود
به نقل از ابوالفرج اصفهانی، عبداهللا بن حسن در مسجد مدینه، مدت زمانی بر گلیم 

ها آن گلیم همچنان پهن  رك کرد تا سالخواند و چون مسجد را ت مخصوصی نماز می
  ) 170همان، ص.(زد آن دست نمی  کسی به) به احترام عبداهللا(بود و

حکـم لبـاس   ) پیشواي مالکیه(کند که از مالک احمد بن حنبل به سند خود نقل می
در نماز را پرسیدند و وي با استناد به انجـام ایـن کـار توسـط      2پوشیدن به طرز سدل

در کسب علم حدیث و فقه کوشا ) 170همان، ص.(آن را روا دانست عبداهللا بن حسن
وي در . کرد تا از آنـان حـدیث آمـوزد    ها درب منزل انصار صبر می بود و گاه ساعت

نظیر بود به طوري که در روز قیام خود، در مدینه  شجاعت و قدرت بدنی نیز فردي کم
  . هفتاد نفر از لشکریان عباسی را به خاك انداخت

هاي  ها چهره هاشم که در میان آن امیه گروهی از بزرگان بنی واخر حکومت بنیدر ا
در ابواء بین مکه و مدینه اجتماعی تشکیل دادند تا علیـه   ،عباس نیز بودند برجستۀ بنی

در  ،دومین خلیفه عباسـی  ،منصور. امیه با یکی به عنوان رهبر بیعت کنند حکومت بنی
 .حمایـت کـرد   به سـبب محبوبیـت مردمـی    بن حسناز محمد بن عبداهللا  ،این جلسه

اما پس از این، دیگر تا زمان . دیگران نیز گفتۀ او را تأیید کردند و با محمد بیعت کردند
پس از آن دوباره اجتماع کرده و در حال . چنین برپا نشد محمد بن مروان، اجتماعی این

پـس ابـراهیم   . چیزي گفتمشاوره بودند که مردي به ابراهیم امام نزدیک شد و با او 
  .نیز به دنبال او رفتند) حاضر در مجلس(برخاست و عباسیان

اند و سپاهی به نام تو  در خراسان به نام تو بیعت گرفته: آن مرد به ابراهیم گفته بود
چون عبداهللا بن حسـن موقعیـت جدیـد ابـراهیم را دانسـت، از او      . تجهیز شده است

اي به محمد بن مروان نوشت که مـن از   و نسبت به او احتیاط کرد و نامهبیمناك شد 
  ) 227همان، ص.(ماقدامات ابراهیم بیزار
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مراقـب  ) سـفاح (عبـاس، ابوالعبـاس   امیه و روي کار آمـدن بنـی   پس از سقوط بنی
 ،پس از روي کار آمدن منصور) 174همان، ص.(تحرکات محمد بن عبداهللا مذکور بود

 ،از محمد بر عهدة منصور بود و نیز حاضر نشدن محمد نزد منصور به سبب بیعتی که
در همین راستا اقدام . او از اقدامات محمد بیمناك بود و از قصد وي براي قیام آگاه بود

به بازداشت عبداهللا پدر محمد و نیز تعدادي از علویان کرد و تحت فشـار و شـکنجه   
 ،دات بنی حسن، محمد زودتر از موعدبه سبب همین فشارهاي وارده بر سا. قرار داد

قیام خود را آشکار کرد و مدینه را تصرف کرد و حاکم عباسـی آن را حـبس کـرد و    
مانند مکه، یمن، شام، مصر، خراسان، جزیره،  عامالن خود را به شهرهاي مهم اسالمی 

که عامالن یمن ) 308ـ307، ص3ق، ج1409مسعودي، (بصره، ري و طبرستان فرستاد
، 7ق، ج1423طبـري،  .(روایی خود کشـته شـدند   قبل از رسیدن به محل فرمانو شام 

زده شد به طوري که مجبـور شـد بـه توصـیۀ      منصور از قیام محمد وحشت) 561ص
عبداهللا بن علی عباسی، عموي خود که از دیگر مدعیان سرسخت تصـاحب خالفـت   

ار بود، لشـکري  بوده و پس از شکست از سپاه ابومسلم خراسانی در بند منصور گرفت
فراهم آورد تا در برابر گسترش احتمالی قیام   بزرگ از نواحی مختلف خالفت اسالمی

همچنین عبداهللا بن علی توصیه کرد که منصـور  . محمد حکومت عباسیان را حفظ کند
ـ که عمدتاً شیعیان و هواخواه علویان بودندـ با  براي جلوگیري از همراهی مردم کوفه

منصور . ـ پایتخت خود بغداد را ترك و به کوفه نقل مکان کند ابراهیم محمد و برادر او
سپاهی جهت سرکوبی محمد به سوي مدینه گسیل کرد و در طی جنگ و گریزي که 

اي از یارانش کشته  هجري روي داد، محمد به همراه عده 145در پانزدهم رمضان سال 
داهللا برادر محمد نیز در بصره قیام به فاصلۀ کوتاهی از این حادثه، ابراهیم بن عب. شدند

ایـن جنـبش نیـز منصـور      .کرد و به همراه طرفداران خود به قصد کوفه حرکت کـرد 
که ابراهیم در محلی بـه نـام بـا خمـرا بـه       ولی درحالی. عباسی را به وحشت انداخت

شکست نهایی سپاه عظیم عباسی نزدیک شده بود، به طور اتفاقی به واسـطۀ اصـابت   
هاي متعددي از  پس از آن نیز قیام 3.لوي وي کشته شد و قیام فروکش کردتیري در گ

سوي اعضاي این خاندان در ایران، سند، افریقا، یمن و مناطق دیگر بـراي سـرنگونی   
  . عباس و به دست آوردن حکومت صورت گرفت بنی
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پیشواي مذهب مالکی و برخی دیگر از علماي  ،قیام محمد از سوي مالک بن انس
  )599و  560، ص7ق، ج1423طبري، .(نت تأیید شداهل س

حکم خروج با محمـد و شکسـتن بیعـت بـا      ،نقل شده است که از مالک بن انس
وي پاسخ داد بیعت با منصور از روي اجبار و زور بوده و وفاي به . منصور را پرسیدند

ق، 1414ابوالفرج اصفهانی، .(آن الزم نیست و بدین سان همراهی با محمد را تأیید کرد
  ) 560، ص7ق، ج1423طبري، / 249ص

فقیه و عابد معروف اهل مدینه کـه در مسـجد مدینـه     ،همچنین محمد بن عجالن
داد، نیز بـه یـاري    گفت و فتوا می میصاحب مجلس بود و حدیث ) مسجد پیامبر(

وي پس از سرکوب قیام دستگیر شد و حاکم عباسی مدینه قصـد  . محمد خروج کرد
اشت که اشراف و فقهاي حاضر در مجلـس حـاکم او را شـفاعت    بریدن دستش را د

کردند به این دلیل که امر بر محمد بن عجالن مشتبه شده و گمـان کـرده محمـد بـن     
عبداهللا همان مهدي موعودي است که در روایات آمده است؛ لذا حاکم از مجـازاتش  

  ) 154ابوالفرج اصفهانی، ص.(درگذشت
توان به هشام بن عروة بـن زبیرــ کـه از     کردند، میاز سایر کسانی که با او بیعت 
عبداهللا بن عمر و ابوبکر بن عمر از ) 260همان، ص(جانب او به حکومت مدینه رسیدـ

نوادگان عمر بن خطاب، عبداهللا بن عطاءـ که از محدثان مورد اعتماد بوده و مالک بن 
  )254همان، ص.(اره کردقاري اش عبداهللا بن عامر اسلمی و ـ  انس از او نقل کرده است

بنا بر شواهد تاریخی و روایی موجود، محمد و پدرش عبـداهللا بـن حسـن مثنـی     
نداشتند و روایاتی در منابع معتبـر ماننـد   ) امام صادق(معرفت چندانی به امام عصر

به سبب عدم بیعت آن بزرگوار بـا   گیري این دو بر امام کافی از جسارت و سخت
و حتی تهدید به  گیري تا بازداشت و توهین امام ن سختشود و ای محمد دیده می

مفید، / 234ـ211، ص2، ج1430کلینی، .(از سوي یاران محمد پیش رفت مرگ امام
   )190ـ190، ص2ق، ج1416

 دانند که از اوالد علی و فاطمه از آنجا که زیدیه فردي را الیق منصب امامت می
قیام به شمشیر نیز نماید او پس از زید بن علی بوده، عالوه بر صفاتی مانند علم و تقوا 

  .رود و یحیی بن زید از ائمه زیدیه به شمار می بن الحسین
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  تحریف و جعل روایات مهدویت از سوي طرفداران محمد بن عبداهللا 
هماننـد سـایر    همگام با اقدامات سیاسی و نظامی، محمد بن عبداهللا و طرفـداران وي 

اي فرهنگی تبلیغـاتی نیـز در پیشـبرد اهـداف خـود سـود       ه از حربه هاي رقیب، گروه
شد، در کنار زهـد و   منتهی می شرافت نسبی وي که به سبط اکبر پیامبر. جستند می

عبادت آگاهی به حدیث و فقه و شجاعت، از او شخصیتی کامالًًً موجه در میان تـودة  
در مرتبـۀ  ) عبـاس  نـی امیـه و ب  بنی(مسلمانان ساخته بود و وي را در برابر رقیبان دیگر

از  جامعۀ اسالمی،  این امر به همراه به ستوه آمدن افکار عمومی . داد اي قرار می برجسته
ظلم و ستم و فساد امویان و انتظار مردم جهت پیدا شدن فـردي را کـه ایـن اوضـاع     

به ظهور منجی موعـود و بهبـود    نابسامان را سامان بخشد و در کنار بشارت پیامبر
است، توسط  سط وي ادعاي اینکه محمد بن عبداهللا همان مهدي موعوداوضاع تو

هاي متعددي  منابع تاریخی، تراجم و منابع ادبی نمونه. ساخت طرفداران وي میسر می
  .اند از یادکرد از فرد مذکور را با عنوان مهدي نقل کرده

ر میان محمد د :نویسد می مذهب است، ابوالفرج اصفهانی که خود دانشمندي زیدي
از همگان دانـاتر  ) قرآن(خاندان خویش از همه برتر و نسبت به علم و دانش به کتاب

بود و شجاعت و جود و صالبت و سایر مزایاي او از همگان بیشتر بود به آن حد که 
کسی شک نداشت که او مهدي موعود است و این مطلب در میان مردم منتشر شـد و  

هاشـم بـا او    عباس و چه سایر بنـی  ه فرزندان بنیهاشم چه فرزندان ابوطالب و چ بنی
که بـا او بیعـت نکـرد و خبـر داد کـه او بـه        بیعت کردند به جز جعفر بن محمد

همو بنا بر روایتی از ابن ) 207صق، 1414، ابوالفرج اصفهانی.(حکومت نخواهد رسید
بـه سـر    پیوسته در خفا ،کند که محمد بن عبداهللا از همان دوران کودکی دأب نقل می

، همـان (.گفتنـد  کرد و بـه او مهـدي مـی    برد و مردم را به سوي خویش دعوت می می
  )216و  212ص

کند که زمانی که محمد بن عبداهللا متولد شد، خاندان پیامبر مسرور  همچنین نقل می
پس . نام مهدي محمد بن عبداهللا است: کردند که فرمود روایت می شدند و از پیامبر
و از او در مجـالس یـاد   . هـا افتـاد   شادمان شـدند و محبـت او در دل   به او امیدوار و

نیز از یکی از غالمان منصور ) 216ص، همان.(دادند کردند و شیعه به هم بشارت می می
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کند که به فرمان منصور به مدینه رفتم و پاي منبر محمد نشستم و شنیدم که  روایت می
بنـا بـر    )212ص، همـان .(د هستمشما هیچ شک ندارید که من مهدي موعو: گفت می

اي به منصور خود را به عنوان مهدي خطاب کرده  هاي تاریخی، محمد در نامه گزارش
  )567ق، ص1423طبري، .(است

به گفتۀ شیخ مفید عبداهللا محض اصرار داشت که فرزندش مهدي موعود اسـت و  
) 192، ص2ق، ج1416مفیـد،  .(کـرد  مردم را با این عنوان به حمایت از او دعوت مـی 

هاي تاریخی همچنین بیانگر آن است که عباسیان و از جمله منصور نیـز پـیش از    نقل
  )567، ص7ق، ج1423طبري، .(کردند تصاحب خالفت وي را مهدي خطاب می

روایت کرده کـه منصـور     همچنین ابوالفرج به سند خود از عمیر بن فضل خثعمی
مد بن عبداهللا را کشید و چون وي از آن اي انتظار مح عباسی را دیده بود که بر در خانه

: خانه بیرون آمد رداي او را مرتب کرد و رکابش را گرفت و در پاسخ تعجب من گفت
ق، 1414، ابوالفرج اصفهانی.(این فرد محمد بن عبداهللا بن حسن مهدي ما خاندان است

  ) 213ص
  4:بن اسلم جهنی دربارة محمد چنین سروده استسلمۀ 

انـد، مشـخص و آشـکار     هایش را نقل کـرده  ویان حدیث ویژگیآن کسی را که را
  . ها در محمد منحصر شده است است؛ زیرا این ویژگی

هاي نیکی  است که خدا به دیگري نداده است و در او نشانه) انگشتري(او را خاتم
   5:و در جایی دیگر سروده است) 215ص، همان.(و هدایت آشکار است

زنده شود و بـه   قرآنباشد که به واسطۀ او، امر  امامی یعنی ما امیدواریم که محمد 
. ارده زنده شودگذاسالم بعد از تباه شدنش اصالح شود و یتیم گرسنه و فرو ،واسطۀ او

و زمین را بعد از آنکه از گمراهی پر شده است، از عدالت پر نماید و آنچه را آرزویش 
  .را بیاورد) عدالت(داریم

   6:و در جایی دیگر گفته است
دارد و در میان مردم  را در میان ما به پا می اگر آن مهدي موعود که روش پیامبر

ابوزید از عبدالملک بن سنان ) 215همان، ص.(د آن پرهیزکار استشک محم بی ،باشد
تودة مردم محمد را مهدي نام گذارده بودند تا بدانجا کـه  : مسمعی نقل کرده که گفت
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همـان،  .(پوشـد  اي قبطی و یمنی می دي است و او جامهمحمد بن عبداهللا مه: گفتند می
  ) 216ص

همچنین عبداهللا بن جعفر بن مسور از کسانی بود که با محمـد خـروج کـرد و از    
هـاي وي را بـه    یاران مورد وثوق و اطمینان او بود و در دوران اختفاي محمـد، پیـام  

او در علـم و فقـه و   . آمده را به اطالع محمد رسـانید  رسانید و اخبار پیش یارانش می
. هاي مهم قضاوت در مدینه بـود  حدیث و فتوا و صداقت از بزرگان مدینه و از گزینه

ها متواري بود و پس از صدور دستور منع تعقیب،  پس از کشته شدن محمد او تا مدت
اش با محمد گفت  به مدینه آمد و در پاسخ به حاکم عباسی مدینه دربارة علت همراهی

گونه شک و تردیدي نداشتم کـه او مهـدي موعـود     د کشته شد، من هیچتا وقتی محم
  )256ص، همان.(است و به همین سبب، به طرفداري از او قیام کردم

هـاي مـذکور و ماننـد آن در     ابوالفرج اصفهانی پس از ذکر موارد متعددي از نقـل 
ارد اکتفا روایات در این زمینه بسیار است و ما به همین مو: نویسد مهدویت محمد می

  ) 217همان، ص.(کنیم می
اصرار دارد که   هاي متعدد مذکور و مشابه آن، مرحوم شیخ عباس قمی با وجود نقل

محمد نیز همانند سایر سادات علوي که علیه خلفاي اموي و عباسی قیـام کردنـد، از   
جادة حق یعنی والیت ائمه خارج نشدند و قصدشان از قیـام و مبـارزه نـه تصـاحب     

راي خود بلکه مبارزه با ظلم و پس گرفتن قدرت از حاکمان جور و واگذاري قدرت ب
هاي متعددکه هم در  اما با وجود نقل) 635، ص1، ج1379قمی، .(بوده است به ائمه

شیخ عباس  شود، پذیرش گفتۀ هم زیدیه یافت میمنابع معتبر اهل سنت، هم امامیه و 
یخ عبـاس را بپـذیریم و خـود محمـد و     حتی اگر گفتۀ شـ . نماید بسیار بعید می قمی 

ـ امري که با توجه به شواهد بسیار  را بدانیمگونه ادعاهاي ناحق مب را از این نزدیکان وي
ـ باز انجام این اقدامات از سوي طرفداران وي و سایر داعیان زیدي نامحتمل  بعید است

  .نیست
ها مانند عباسیان نیز  آنتواند ساخته و پرداختۀ دشمنان  گرچه برخی از این موارد می

هاي زیادي بین متون برخی روایات عالیم ظهور بـا برخـی    به هر حال، شباهت. باشد
خورد؛ مثالً زمـان قیـام محمـد را     حوادث مرتبط با قیام محمد بن عبداهللا به چشم می
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یکی ). 561، ص7ق، ج1423طبري، .(اند  اواخر جمادي الثانی تا اوایل ماه رجب دانسته
را در » العجب کـل العجـب بـین الجمـادي و الرجـب     « تروای ،سندگان معاصراز نوی

همین ) 130ش، ص1385صادقی، .(داند راستاي همین مسئله و ساختۀ یاران محمد می
گران از او با کشته شدن وي  نویسنده معتقد است پس از آنکه هواداران یا سوء استفاده

هـاي ظهـور مهـدي     ا یکی از نشـانه اند، کشته شدن وي ر از مهدي بودنش نومید شده
شود نه اینکه  اي است که پیش از ظهور کشته می دانستند و مدعی شدند او نفس زکیه

  ) 128همان، ص.(خودش مهدي موعود باشد
انـد کـه داراي لکنـت زبـان بـود و کـالم در        در شرح حال محمد بن عبداهللا گفته

 7.شـد  از دهان او خـارج مـی   زد تا کالم شد و با دست بر پایش می اش حبس می سینه

  ) 563، ص7ق، ج1423طبري، / 214ص، ق1414ابوالفرج اصفهانی، (
ـ یعنی ادعاي مهدویت محمد بن عبداهللا بن حسن از سـوي   با توجه به این مسئله

نزدیکان و هواداران وي و اشتهار این مسئله در میان تودة مردم و تالش وي براي بـه  
که طرفداران وي براي جلب حمایت تودة مردم،  دست گرفتن خالفت تردیدي نیست

اند و برخـی از   نسبت داده و اهل بیت احادیثی در این زمینه ساخته و به پیامبر
. باشد تواند در زمینۀ اسم و نسب و صفات ظاهري مهدي موعود این احادیث می

نها نـام  از میان مدعیان مهدویت یا کسانی که دربارة آنان ادعاي مهدویت شده است، ت
یکی محمد پسر عبداهللا منصور خلیفه عباسی و : ها عبداهللا است دو نفر محمد و پدر آن

دیگري محمد بن عبداهللا حسنی مورد بحث، دربارة مهدي عباسی گزارشـی در منـابع   
توان گفت روایت  بر این اساس می. تاریخی مبنی بر داشتن لکنت زبان ثبت نشده است

اي که  گونه ـ به دهد خبر می جود لکنت زبان در مهديکه از و منسوب به پیامبر
زند تا کالم از دهانش خارج شود توسـط طرفـداران محمـد در     با دست بر پایش می

  . جهت اثبات مهدویت وي ساخته و نقل شده است
  گیري  نتیجه

اندیشۀ مهدویت در میان مسلمانان و اقبال آنان باعث شده است افـراد و   جایگاه ویژة 
هاي متعددي در جهت اثبات حقانیت خـود و بـه دسـت آوردن حمایـت تـودة       گروه

و خاندان او سـاخته یـا در احادیـث موجـود      مسلمانان، احادیثی را به زبان پیامبر
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ها  یکی از این گروه. خواهند مهدي موعود معرفی کنند دستکاري کنند تا کسی را که می
امیه و اوایل  که در اواخر دوران بنی طرفداران محمد بن عبداهللا بن حسن مثنی هستند

شواهدي . عباس، از مدعیان حکومت بود و در جهت کسب آن اقدام کرد حکومت بنی
. حاکی از ادعاي مهدویت وي از سـوي طرفـدارانش در منـابع مکتـوب وجـود دارد     

با توجه به . احادیثی نیز در جهت اثبات این ادعا از سوي هواداران وي وضع شده است
ها وجود لکنت زبان و کندي در کالم بود، روایتی که  صاف وي که از جمله آنیکی او

ابن حماد در کتاب خود نقل کرده و بیانگر وجود لکنت زبان و تأخیر در سخن گفتن 
باشد و داراي سند نامعتبري بوده و چندان مـورد اعتنـاي    می دربارة مهدي موعود

از احادیث ساختگی توسط هواداران این  تواند یکی محدثان نیز قرار نگرفته است، می
  . شخص باشد

  :ها نوشت پی
آمده » ما ذکر فی تسمیۀ المهدي«در باب  مقاتل الطالبیننام کامل او در ضمن روایتی در کتاب . 1

  .است
ها را از آن بیرون کنند و در حالـت رکـوع و    سدل آن است که جامه را بر تن پیچند و دست. 2

  .کوع و سجده کنندسجده به همان ترتیب ر
ابوالفرج / به بعد 552، ص7ق، ج1423طبري، : ك.اطالع بیشتر از اخبار قیام نفس زکیه ر براي. 3

  .308، ص3ق، ج1409مسعودي، / به بعد 150ق، ص1385اصفهانی، 
4 .ن      اذا ما ابن عبد اهللا فیهم تجرّديـإنّ الذي یروي الرواة لبی  

  ه      و فیه عالمات من البرّ و الهديرـله خاتم لم یعطه اهللا غی    
  اب المنزل ــإنا لنرجوا أن یکـون محمد      إماماً به یحیی الکت. 5

  ولـی یتیم بائس و معــو یحیــاده      به یصلح االسالم فسـ    
  و یمأل عدالً أرضنا بعد ملئها    ضالالً و یأتینا الذي کنت آمل    

  ا سیرة النبی ــــم فینـــــیقی     إن کان فی الناس لنا مهدي  .6
  فإنه محمد التّقی         

، )العبر فی خبر من غبر(محمد بن عبداهللا را ذهبی نیز در العبر) تمتام بودن(داشتن لکنت زبان. 7
  .ذکر کرده است 152، ص1ج
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