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مقدمه
وعدههای قرآن کریم و نویدهای پیامبر اکرم در سالهاای آااانیظ وراور اسا م و
روایات بیشمار اهل بیت دربارۀ امام مردی بهعنوان منجی عدالتگستر جران،
بر آن داشته تا در طول تاریخ ،پیوسته منتظر موعود و منجی خویش باشند.
فرصتطلبان در نمانهایی که ولم و بیعدالتی فراگیرتر بود و انتظار ورور جدیتر
احساس میشد ،نمیناه را بارای تق اه اهادام نامشارو خاود مسااعد دیدناد و باا
سوءاستفاده ان ع اید مردم و مشخص نبودن نمان ورور در روایات ،ادعاای مرادویت
نموده و خود را همان مردى موعود معرفى کردند و مردم تشنۀ عدالت را به دور خاود
جمع کردند .مدعیان مردویت و پیروان آنان ان توجه مردم به روایات مردوى برره برده
و گاه درصدد تطبیه آن نشانهها و ع ئم بر مردی مورد نظر خود برآمده ،گاه در جرت
مشروعیتبخشی خود ،احادیثی را جعل و تقریف نمودند.
مسئلۀ مردویت بهدلیل ابعااد متعادد آن ان منظرهاا و نوایاای گونااگون اعت اادی،
تاریخی ،ک می ،روانشناختی ،تربیتی ،اجتماعی و جز آنها قابال بررسایاسات .ناو
رویکرد ع مه شرید مطرری به مسئلۀ مردویت ،تاریخی است .به باور ایشان ان هماان
نیمۀ دوم قرن اول هجری ،اخبار مربوط به مردی موعود منشاأ حاوادیی در تااریخ
اس م شده و مورد سوءاستفادههایی قرار گرفته است .دشامنان اسا م ناون فرمیدناد
سیاست منع تدویظ ،آنها را به اهدافشان نمیرسااند ،سیاسات دیگاری تقات عناوان
جعل و تقریف را پیش گرفتند و ضربههای مرلکی را بر پیکرۀ اس م وارد کردند.
 .۱نظر شهید مطهری در بیان معنی تحریف
ایشان میفرمایند :تقریف ان مادۀ «حرم» در نبان عربی است ،یعنی متمایل کردن یک
نیز ان مسیر اصلی و وضع اصلی که داشته است یا باید داشته باشد .به عباارت دیگار،
تقریف نوعی «تغییر» و «تبدیل» و دارای دو قسم لفظی و معنوی است.
تحریف لفظی :آن است که واهر یک نیز یا لفظ آن را عوض کنناد؛ ماث ا ان یاک
گفتار عبارتی حذم شود یا به آن عبارتی اضافه شود ،و یا جملههاا را طاوری پاو و
پیش کنند که معنی آن فرق کند ،یعنی در واهر و در لفظ گفتار تصرم کنند.
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تحریف معنوی :یعنی «منقرم کردن روح و معنی یک جمله یا یک حادیاه» .پاو
تقریف یک حادیه یعنی علل و انگیزهها همچنیظ هدم و منظورهای آن حادیه نیازی
ایر ان آنچه هست معرفی شود .بنابرایظ در لفظ تصرم نمیشاود ،ولای آن را طاوری
خطرناکتر ان تقریف لفظی است و ایر سوء تقریفات معنوی ان تقریف لفظی بیشاتر
است(.نک :مطرری ،بیتا ،ج ،1ص76ا)67
عللی که موجب تقریف میشود ،عبارتاند ان :دو عامل عمومی ،عداوت و ارض
دشمنان و اسطورهسانی است .و یک عامل خصوصی که همان دوستی و تمایلی است
و ان سوی نزدیکان و دوستان صورت میپذیرد.
موضو تقریف عبارتاند ان:
الف .تقریف در یک «سخظ عادی»؛ مثل اینکه دو نفر در ن ل قول و گفتار یکدیگر
تقریف کنند.
ب .تقریف در یک «موضو بزرگ اجتماعی»؛ مثل تقریف در شخصیتهایی کاه
قول و عملشان برای مردم حجت است و ایظ نو تقریف خیلی خطرناک است.
ج .تقریف در یک «حادیۀ تاریخی» که ان نظر اجتما  ،یک ساند اجتمااعی و یاک
پشااتوانۀ اخ قاای و تربیتاای اساات .ایااظ بساایار خطرناااک اساات(.نک :مطرااری ،ج،1
ص15ا)16
 .۲مدعیان مهدویت در نگاه شهید مطهری
ایشان معت د است نون ننیظ نویدی در کلمات پیغمبر اکارم باوده اسات ،ان نیماۀ
دوم قرن اول هجری ،اخبار مربوط به امام نمان مورد سوءاستفادههایی قارار گرفتاه
است و ایظ خود دلیل بر ایظ است که ننیظ خبری در میان مسلمیظ ان نبان پیغمبرشان
منتشر بوده و اگر نبود آن سوءاستفادهها نمیشد؛ یعنی وجود ایظ ادعاها برتریظ دلیل بر
صدق اصل ایظ نوید است .سپو برای روشظ شدن اذهان مردم به ذکر نموناههاایی ان
آن در شیعه و اهل سنت پرداخته است؛ مانند .1 :قیام مختار و اعت اد به مردویت مقمد
حنفیه و نیابت خاص او؛  .2قیام نفو نکیه و اعت اد به مردویت او؛  .3نیرنا منصاور
عباسی در نامگذاری فرنندش به مردی؛  .4نسبت دادن مردویت به برخی ان ائماه
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یا برخی ان فرننادان آنهاا مثال فرقاۀ اساماعیلیه منتساب باه اساماعیل فرنناد اماام
جعفرصادق و...
و مدعیان مرادویت در میاان اهال تسانظ؛ مانناد .1 :مرادی ساودانی در ساودان؛

بنیعباس و انگیزههای آنان در ارتباط بودند ،در ایظ مجال بررسی میگردد.
۲ـ .۱قیام مختار و ادعای مهدویت محمد بن حنفیه

مختار بظ ابیعبیده ی فی در سال 77ق ،با شعار «یا لثاارات القسایظ» قیاام کارد .ساپاه
مختار را االباا موالی تشکیل میدادند و به نام شیعة المردی یا حزب المرادی خواناده
میشدند .مختار برای مشروعیت قیامش ان امام سجاد یاری خواست ،اماا اماام بار
اساس شرایط و مصالح ،ان به عرده گرفتظ قیام خودداری کارد و مختاار قیاام خاود را
منتسب به مقمد بظ حنفیه نمود .و برخی او را نماینادۀ تاام اخختیاار اماام ساجاد
میدانند .مختار بعد ان ورود به کوفه و آاان م دمات قیاامش ،بارهاا خاود را فرساتادۀ
مردی آل مقمد(مقمد بظ حنفیه)(جعفریان ،13۳1 ،ص )51و خونخواه شردای کرب
نامیده است(.نک :نصوری ،بیتا ،ص)11
شرید مطرری میفرماید« :اولیظ باری که میبینیم ایر اعت اد مردویت در تاریخ اس م
ورور میکند ،در جریان انت ام مختار ان قات ن امام حسیظ است .مختار میدانسات
که مردم تقت رهبری او حاضر به ایظ کار نیستند .شاید هم(بنا بر روایتی) با حضارت
امام نیظالعابدیظ هم تماس گرفت و ایشان قبول نکردند .پو مسئلۀ مردی موعود
را که پیغمبر اکرم خبر داده بود مطرح کرد به نام مقمد بظ حنفیه پسر امیرالماممنیظ
و برادر سیدالشردا؛ نون اسمش مقمد بود« ،اسمه اسمی» نام او نام مظ است .و گفت
مظ نایب مردی نمانم .حال آیا مقمد بظ حنفیه واقعاا خودش هم قبول میکرد که ماظ
مردی موعود هستم؟ بعضی میگویند قبول میکرد برای اینکه بتوانند انت ام را بکشاند،
ولی ایظ البته یابت نیست .در اینکه مختار مقمد بظ حنفیه را باهعناوان مرادی موعاود
معرفی میکرد ،شکی نیست ،و بعدها ان همیظجا مذهب «کیسانیه» پدید آمد .مقمد بظ
حنفیه هم که مُرد ،گفتند مردی موعود که نمیمیرد مگر اینکه نمیظ را پر ان عادل و داد
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کند؛ پو مقمد بظ حنفیه نمرده است ،در کوه رضوی اایب شده است(.نک :مطراری،
بیتا ،ج ،11ص)161
در قیام مختار دو سمال مطرح است:

در پاسخ به سمال اول باید گفت نظریات متفاوت و حتی متناقضای در ایاظ نمیناه
مطرح است .برخی پنداشتهاند که مقمد بظ حنفیه مدعی امامت پاو ان شارادت اماام
حسیظ بوده است و گواه گرفتظ اماام ساجاد ان حجراخساود حااکی بار ایاظ
مدعاست .البته در پایان روایت آمده است که مقمد حنفیه پیرو علاى باظ حسایظ
گردید .امام صادق فرمودند :مقمد حنفیه نمرد مگر اینکه به امامت امام ساجاد
اقرار داشت(.نک :صدوق ،1373 ،ج ،1ص )37شیخ طوسای در کتااب الغیباه ،نظریاۀ
امامت را ان مقمد بظ حنفیه نفی میکند(.نک :شیخ طوسی ،ص)11
ان طرفی نیز ن ل شده وقتی مقمد حنفیه میخواسات باه کوفاه بیایاد ،مختاار کاه
حکومت خویش را در خطر دید ،برای جلوگیری ان ورود او ادعا کرد که نشانۀ مرادی
راستیظ ایظ است که شمشیر بر او کارسان نمیشود ،و مقمد حنفیه نون ایظ را شانید،
برای حفظ جان خویش ان رفتظ به کوفه منصرم شد(.نک :بغدادی ،ص33ا)34
ان نظر شرید مطرری ،اینکه مقمدحنفیه ادعای مردویت داشته باشد ،یابات نیسات.
اما در ایظ مسئله که مقمد بظ حنفیه مرکز حرکتهای سیاسای هاشامیان قارار داشاته
است و تبلیغات مختاار در کوفاه باا ناام او آااان شاد و خاود را فرساتادۀ مرادی آل
مقمد معرفی کرد ،تردیدی نیسات .ضامظ آنکاه پاو ان مارگ مقماد ،پسارش
«ابوهاشم» ،حرکت حنفیان را ادامه داد .اما سمال مرم ایظ است که ناه لزومای داشات
مختار او را مردی بخواند و نرا مقمد حنفیه نیز خود را مردی خواند و در م ابل ایاظ
ادعا واکنش مناسبی نداد؟ و درصدد انکار مردی بودن برنیامد؟ شاید هماان قسامت ان
نظر شرید مطرری صقیح باشد که خود مقمد بظ حنفیه ادعای مردویت نداشته باشاد،
اما برای جذب مردم و رسیدن به اهدافشان ان آن برره بردهاناد(.ناک :مطراری ،بایتاا،
ج ،11ص)166

Downloaded from s-hadith.kashanu.ac.ir at 17:23 +0430 on Monday April 29th 2019
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در پاسخ به سمال دوم نیز باید گفت نظریاات متفااوت و متناقضای درباارۀ مختاار
اع م شده است .و البته اخت م نظر فراتر ان بقث مرادویت باوده و حتای در انگیازۀ
قیام مختار نیز آرای مق ان مختلف است ،آنهم بهعلت احادیث متعارضی که درباارۀ

وحی» بوده است و هدم او را ان قیام ،کسب قدرت میدانند.
 .2برخی دیگر بهدلیل روایات ذم ،مختار را مورد نکوهش قرار دادهاناد و معت دناد
ادعای مردویت مقمد حنفیه ان سوی او مطرح شده است(.نک :همان ،ج ،11ص)161
نمونهای ان ایظ روایات :عظ مقمد بظ القسظ و عثمان بظ حاماد عاظ مقماد باظ
یزداد عظ مقمد بظ القسیظ عاظ عباداب باظ المزخارم عاظ حبیاب الخثعمای عاظ
الصادق :کان المختار ،یکذب علی علی بظ القسیظ .ان امام صادق ننایظ ن ال
شده است :مختار بر امام سجاد دروغ میبست(.نک :اباظ خلادون1373 ،ش ،ج،2
ص)45
شاید دلیل دیگر انت اد و نکوهش مختار ،انت ام سختی است کاه ان م صاران حادیاۀ
کرب گرفت؛ بهطوری که همۀ افرادی کاه در جریاان کارب م صار بودناد ،مجاانات
شدیدی یافتند حتی بهحدی که شاید خارج ان مجانات اس می بود.
 .3برخی نیز بهعلت روایات مدح ،مختار را ستودهاند؛ مانند شرید اول که در کتااب
مزار خود ،نیارت مخصوصى براى او یاد کرده است .ع مه امینی  21کتاب و رساله را
که در مدح مختار است ،در الغدیر ذکر کرده است.
نمونهای ان ایظ روایات :امام باقر فرمودند« :مختار را بد نگویید که او دشمظ ماا
را کشت و انت ام خون ما را گرفت ».در جای دیگر به پسار مختاار مایفرمایاد« :خادا
پدرت را بیامرند ،حه ما را ان هرکه بر او حه داشتیم گرفت(».نک :مجلسای1473 ،ق،
ج ،45ص)351
علت تأیید مختار و منشأ این اتهامات و دشمنیها از نظر گروه سوم
الف .روایات ذم را یا حمل بر ت یه نموده یاا ضاعیف و یاا جعلای مایدانناد(.نک:
خویی1417 ،ق ،ج ،11ص)171
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او ان ناحیۀ معصوم صادر شده است.
 .1برخی معت دند مختار صاحب ع ایدی ناون «باداء»« ،علام ایاب» و «دریافات
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ب .توطئۀ بنیامیه برای ایجاد شکام در بیظ شیعیان است تا انسجامی کاه باا قیاام
مختار بهوجود آمده بود ان بیظ برود(.نک :جعفریان1366 ،ش ،ص)531
ج .تبلیغات منفی برای سرکوب دیگار قیاامهاای شایعی(.نک :صافری فروشاانی،

مختار(.نک :جعفریان1366 ،ش ،ص)531
ه .دشمنی عبداب بظ نبیر و طرفداران و یاران او؛ که مختاار را ماانع بزرگای بارای
خود میدانستند(.نک :همان)
و .تغییر نررۀ قیام مختار ان حالت یک قیام مذهبی به یاک قیاام اعت اادی؛ و آن را
بدعتی در دیظ اس م معرفی نمودند(.نک :صفری فروشانی1361 ،ش ،ص)15
ن .فرقۀ کیسانیه بعد ان مختار به وجود آمد و برخی آن را فرقهای مجعاول ان ساوی
دشمنان اهل بیت میدانند(.نک :مطرری ،بیتا ،ج ،11ص)166
نتیجه اینکه آیا اصل قیام وی در آن شرایط ،مورد تأیید امام سجاد بوده است یا
نه؛ مطلبی است که نمیتوان ان روایات به دسات آورد ،اماا ناون نتیجاۀ کاار مختاار
موجب خشنودی اهل بیت و شیعیان و باعث مجانات قات ن امام حسیظ شده
است ،بسیاری ان علما ت ش کردهاند آن را توجیه کنند یا آن موارد را در م ابال نتیجاۀ
کار او قابل نشمپوشی و کماهمیت جلوه دهند و یا نرایتاا دربارۀ او توقف نمایند.
حنفیان و مختاریان تا نمان مختار ،مست یماا با امویان و نبیریان میجنگیدند .حنفیان
پو ان ابوهاشم با عباسیان متقد شدند .با فوت ابوهاشام ،عباسایان موفاه باه کساب
عنوان امامت پو ان وی شدند و رهبری حنفیان را بر عرده گرفتند و االب آنان انت اال
امامت ان وی به مقمد بظ علی عباسی را پذیرفتند .البته ایظ امر تا هنگامی که عباسایان
مشروعیت خود را مست یماا ان طریه عباس به پیامبر متصل نساخته بودند ،ادامه داشات.
(نک :آقاجانی قناد ،بیتا ،ص)36
۲ـ .۲سوءاستفادۀ عباسیان از دکترین مهدویت

اقدامات عباسیان در نمینۀ جعل و بررهبرداری ان مردویت در سه بخاش قابال بررسای
است:
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1361ش ،ص15ا)17
د .مخالفت اشرام و بزرگان کوفه بهدلیل حضور ا مان آنادشده(موالیان) در ساپاه
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 .1مهدیسازی
الف .حمایت از مهدویت محمد بن عبداهلل محض(نفس زکیه)

سیاسی استفاده کرده(جعفریان ،بیتا ،ص ،)53در ایظ راه ان جعل و تقریف حدیث نیز
فروگذاری نکردهاند.
اندیشۀ سیاسی عباسیان را میتاوان در دو مرحلاه بررسای کارد :مرحلاۀ اول :دورۀ
دعوت؛ مرحلۀ دوم :دورۀ تثبیت خ فت و است رار حکومت.
عباسیان ان نسل عباس بظ عبدالمطلب بظ هاشم بظ عبد مناام عماوی پیغمبار
هستند .پسرش عبداب اباظ عبااس ان راویاان و مفساران مشارور و ان اصاقاب امیار
مممنان بود .پو ان شرادت حضرت علی عباسیان کوشیدند بار قادرت خاود
بیفزایند .علی بظ عبداب امامت را ان ابوهاشم(پسر مقمد حنفیه) باه بنایعبااس منت ال
ساخت و ابوهاشم نیز او را وصی خود نمود .قیام بنیعباس ان ساال ۳1ق طارحریازی
شد و در سال 12۳ق ،بهصورت قیام مسلقانه آاان شد و در سال 132ق باا حکومات
ابوالعباس سفاح به پیرونی منجر شد و با مرگ مستعصم در ساال 757ق و باه دسات
مغوخن من رض گردید.
در مرحلۀ نخست مبارنه ،عباسیان برای انت ال قدرت ،مشروعیت خود را ان علویان
حنفی گرفتند و خود را جزء اهل بیت پیامبر میدانستند.
پسران عبداب بظ علی بظ عبد اب بظ عباس به نامهای ابراهیم و ابوالعباس سافاح و
ابوجعفر در اواخر عرد بنیامیه ان ایظ جریاانهاا اساتفاده کردناد و مخفیاناه دعاات و
مبلّغیظ را تربیت کردند و تشکی تی مقرمانه به وجود آوردند و خودشان در حجاان و
عراق و شام مخفی بودند و ایظ تشکی ت را رهبری میکردناد و نماینادگان آنهاا در
اطرام و اکنام و بیش ان همه در خراسان ،مردم را دعوت به ان ب و شاورش علیاه
دستگاه اموی میکردند؛ ولی شخص معینی را پیشنراد نمیکردند ،بلکه ماردم را تقات
عنوان «الرضی مظ آل مقمد» یا «الرضا مظ آل مقمد» یعنی یکی ان اهل بیت پیغمبر
که مورد پسند باشد ،دعوت میکردند(.نک :مطرری ،بیتا ،ج ،11ص)53

Downloaded from s-hadith.kashanu.ac.ir at 17:23 +0430 on Monday April 29th 2019

اسناد و شواهد فراوانی نشان میدهد که عباسایان ناه در دوران قیاام و مباارنه باا
امویان و نه پو ان به حکومت رسیدن ،بهصورت گسترده ان مردویت بهعناوان ابازار
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ان ایظ شعار برای جلب نظر اکثریت شیعیان و مردم استفاده نمودند و با همیظ شعار
ان مردویت مقمد بظ عبداب مقض(نفو نکیه) حمایت کردند.
عبداب مقض ان طرم مادر نوۀ امام حسیظ و ان طرم پدر نوۀ امام حساظ

است با اواخر دورۀ اموی ،یعنی در حدود سنۀ  137هجری .مقمد بظ عباداب مقاض
بسیار مرد شریفی است که به نام «نفو نکیه» معروم است(.نک :مطرری ،بیتا ،ج،11
ص)16۳
ع مه شرید مطرری میفرمایند :در اوایل کار که میخواسات نرضات ضاد اماوی
شرو شود ،رؤسای بنیهاشم در اباواء ،اجتماا مقرماناهای تشاکیل دادناد .در آنجاا
عبداب مقض و پسرانش و همچنیظ بنیعباس و تعدادی دیگر حضور داشتند .عباداب
مقض گفت :بیایید همۀ ما با ایظ جوان(پسرش) بیعت کنیم و او را به نعامت انتخااب
کنیم و علیه امویها بجنگیم .ایظ قضیه ت ریباا دوانده سال قبل ان قیام خراسانیهاسات.
بنیعباس ابتدا نمینه را برای خودشان فراهم نمیدیدند ،پو یکی ان آل علی را که
در میان مردم وجاهت بیشتری داشت ،مطرح کردند .برای ایظ کار «مقمد نفو نکیاه»
را انتخاب کردند که هماسم پیامبر بود و نام پدرش هم عبداب .ان قضاا یاک خاالی
هم روی شانۀ او بود و نون در روایات اس می آمده بود که وقتی ولم نیاد شد یکای
ان اوخد پیغمبر واهر میشود که نام او نام پیغمبار اسات و خاالی هام در پشات دارد،
ایظها معت د شدند که مردی ایظ امت ،همیظ است و آن دوره نیاز همایظ دوره اسات.
خاقل برای خود اوخد امام حسظ ایظ خیال پیدا شده باود کاه مرادی امات همایظ
است.
پو ان خطابۀ عبداب مقض ،منصور گفت :بیایید با او بیعت کنید و همه باا مقماد
بیعت کردند .بعد فرستادند دنبال امام جعفرصادق .وقتی که امام وارد شاد ،عباداب
مقض حضرت را پرلوی خودش نشاند و بعد گفت :ایظ پسر مظ مردی امات اسات،
دیگران بیعت کردند ،شما هم با مردی امت بیعت کظ .امام جعفرصادق گفت :ناه،
ایظ کار را نکنید؛ آن مسئلۀ مردی امت که پیغمبر خبر داده ،حاخ وقتش نیست .عبداب!
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است و به ایظ جرت به او میگفتند «مقض» .وی در نمان امام صادق رئایو اوخد
امام حسظ بود و پسرانی به نامهای مقمد و ابراهیم داشات .نماان ایاظهاا م اارن
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تو هم اگر خیال میکنی ایظ پسر تو مردی امت است ،اشتباه مایکنای .ایاظ پسار تاو
مردی امت نیست و اکنون نیز وقت آن مسئله نیست .حضرت وضع خودش را بسایار
روشظ کرد ،فرمود :اگر شما میخواهید به نام مردی امت با ایظ بیعت کنید ماظ بیعات

میکنم.
عبداب ناراحت شد و گفت :خیر ،تو برخ م ع یدهات سخظ مایگاویی ،خاودت
هم میدانی که ایظ پسر مظ مردی امت است و تو باهخااطر حساد باا پسار ماظ ایاظ
حرمها را میننی .امام صادق دست ند به پشت ابوالعباس سفاح و گفات :ایاظ و
برادرانش به خ فت میرسند و شما و پسرانتان نخواهید رسید .بعد هام دساتش را ند
به شانۀ عبداب بظ حسظ و فرمود :ایظ خ فت به تاو نمایرساد ،باه بچاههایات هام
نمیرسد ،آنها را به کشتظ نده ،ایظها نمیگذارند که خ فت به شماها برسد و ایظ دو
پسرت هم کشته خواهند شد .اما در عیظ حال حضرت صاادق باه همایظ مقماد
ع قه میورنید و او را دوست داشت .مردم حرمهایی دربارۀ ایظ(مقمد) میننند کاه
واقعیت ندارد(مسئلۀ مردویت) یعنی بیچاره خودش هم باورش آماده ،و ایاظ(مقماد)
کشته میشود و به خ فت هم نمیرسد(.نک :مطرری ،بیتا ،ج ،11ص72ا)75
با ایظ وصف ،مقمد و برادرش ابراهیم دائماا در فکر خ فت و حکومات بودناد و
نمانی که منصور خلیفه شد ،آن دو را به قتل رساند(.جعفریان ،بیتا ،ص)76
ب .ادعای مهدویت برخی خلفای عباسی
در مرحلۀ دوم ،یعنی دورۀ تثبیت خ فت ،عباسیان ان مبانی مشروعیت قبلای خاود
یعنی مبانی شیعی بانگشتند و به اندیشاههاای سالفی روی آوردناد؛ نیارا باا حضاور
مدعیای نون مقمد بظ عبداب مقض در عرصۀ خ فت ،نمیتوانستند بر مبانی شیعی
تکیه کنند .بنابرایظ با طرح مسئلۀ میراث بری ان عباس بظ عبادالمطلب عماوی پیغمبار
برای خ فت خود دعوی مشروعیت کردند و در نرایت رقبای خود را همان طاور کاه
امام صادق پیشبینی نموده بود ،ان میان برداشتند.
خ فت عباسیان با حکومت ابوالعباس سفاح آاان شد .او نخساتیظ خلیفاۀ عباسای
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نمیکنم ،دروغ است ،مردی امت ایظ نیست ،وقت ورور مردی هماکنون نیست ،ولای
اگر قیام شما جنبۀ امر به معروم و نری ان منکر و جنبۀ مبارنه ضد ولم دارد ،مظ بیعت
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بود که حدیثسانان یا شاعران ناپلوس ،در م ام مدح و ساتایش ،باه او ل اب مرادی
دادند(.همان ،ص)74
عباسیان سالها پیش ان ورور خود ان طریه دعاات خاود ،باه دعاوت ماردم روی

نرضت را به دست عیسی بظ مریم خواهیم داد .همچنیظ خاود را باا ایاظ حادیث
جعلی تطبیه میداد که رسول خادا فرماود :در آخرالزماان و هنگاام آشاکار شادن
فتنهها ،مردی ان اهل بیت مظ خروج میکند که به او سفاح گفته میشود.
پو ان او منصور عباسی با استناد به حدیثی جعلی ان پیامبر با مضمون «مردی ان
خاندان مظ و همنام مظ است و پدرش نیز هم نام پادر ماظ اسات» ،ناام فرننادش را
مقمد مردی نراد .و ایظ روایت ساختگی را بر او تطبیاه دادناد .او باا انتخااب ل اب
مردی برای فرنندش ایظطور وانمود کرد که فرنند او همان مردی موعود است.
شرید مطرری میفرمایاد :ماورخیظ و ان جملاه دارمساتتر نوشاتهاناد کاه منصاور
مخصوصاا اسم پسرش را «مردی» گذاشت برای اینکه میخواست استفادۀ سیاسی کند،
بلکه بتواند یک عده مردم را فریب بدهد ،بگویاد آن مرادیای کاه شاما در انتظاار او
هستید پسر مظ است(.نک :مطرری ،بیتا ،ج ،1ص)216
مردی عباسی نیز شیوهای نو در ابتدای نمامداری خود نشاان داد تاا مرادی باودن
خود را به ایبات برساند .او در ابتدا با است بال گرم مردم روبهرو شد ،ولى طولى نکشید
که برنامههاى خلفاى پیشیظ را در عداوت باا خانادان اهال بیات اداماه داد(.ناک:
پیشوایی13۳1 ،ش ،ص)121
 .2جعل و تحریف احادیث مهدوی
عباسیان برای پیشبرد اهدام خود ان هیچ کاری فروگاذاری نکردناد و بارای رفاع
بقران مشروعیت حکومتشان ،اقدام به جعل و تقریف احادیث مردوی کردند.
الف .جعل نسب امام زمان
در ایظ بخش به دو نو روایت برمایخاوریم :روایااتی کاه مایگویاد :پادر اماام
نمان همنام پدر پیامبر است یعنی «عبداب» .نمونهای ان ایظ روایات عبارتاند ان:
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آوردند و ع وه بر مخفی نگه داشتظ نام رهبر خود(سافاح) ،او را کاه ل اب و صافات
مردی به او داده شده بود ،در کوفه پنران داشتند و پو ان بیعات باا او گفتناد ماا ایاظ
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 .1/1الف .عاصم بظ أبی النجود ،عظ نرّ بظ حبیش ،عظ عباداب باظ مساعود ،عاظ
النبی أنه قال« :ختذهب الدنیا حتى یبعث اب رج یواطی اسمه اسامی ،واسام أبیاه
اسم أبی(».نک :سیوطی1426 ،ق ،ص)13

اسمی و اسم ابیه اسم ابی(».نک :همان ،ص)16
ج .عاصم بظ ابی النجود ان نرّ بظ حبیش ان عبداب بظ مسعود روایت کاردهاناد کاه
رسول اکرم فرمود« :المردی یواطی اسمه اسمی و اسم ابیه اسم ابای(».ناک :هماان،
ص)11
ایظ سه حدیث نمیتوانند حجت و دلیل باشند؛ نون عبارت «نام پادرش ناام پادر
مظ است» را بزرگان و حافظان حدیث ن ل نکردهاناد و ف اط جملاۀ «ناام او ،ناام ماظ
است» را همگان بدون اضافهای دیگر آوردهاند و ایظ اضافه در اصال حادیث نیسات.
(نااک :ابااظ حنباال1415 ،ق ،ج ،1ص /441ترمااذی1414 ،ق ،ج ،3ص343؛ طبراناای،
1475ق ،ج ،17ص 133و )135
بغوی در مصابیح السنه ،حدیث را بدون اضافه ن ل کرده و م دسی شافعی تصاریح
میکند :ایظ افزوده را بزرگان حدیث روایت نکردهاند؛ مانند ابی داود در سنظ و حاافظ
ابوبکر بیر ی و شیخ ابوعمر دانی.
ان آنجا که سه حدیث نخست ان روایت عاصام بظ ابی النجود ان نر باظ حبایش ان
عبداب بظ مسعود مخالف با روایاتی است که بزرگان و حفاظ حادیث ان عاصام ن ال
کردهاند ،حافظ ابونعیم اصفرانی در کتاب خود ،مناقب المردی ،به تتبع مجماو طارق
ایظ حدیث ان عاصم پرداخته و  31طریه آن را گردآوری کارده اسات و در هایچیاک
جملۀ «و نام پدرش نام پدر مظ است» وجود ندارد(.صاافی گلپایگاانی1317 ،ش ،ج،2
ص113؛ سلیمیان ،بیتا ،ص177اا173؛ سایوطی1426 ،ق ،ص72؛ اصافرانی ،بایتاا،
ص)65
در ضمظ ،ایظ احادیث همگی به ابظ مسعود خاتم شاده و هماه حادیث موقاوم
هستند.
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ب .ان عاصم بظ ابی النجود ان نرّ بظ حبیش ،ان عبداب بظ مسعود ن ل کردهاناد کاه
پیامبر فرمود« :خت وم الساعة حتی یملک الناس رجل مظ اهال بیتای ،یاواطی اسامه
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ایظ جعل و تقریف یا ان طرم پیروان حسنیها بهمنظور ایبات مردویت مقمد باظ
عبداب مقض یا ان سوی طرفداران بنیعباس ،جرت تأیید مردی عباسای ،واقاع شاده
است.

کرد:
 .1روایاتی که بهطور ایرمست یم و مجمل امام را ان نسل عباس میداند ،که هماان
روایات(رایات سود) هستند ،که در بخش بعد به آن میپردانیم.
 .2روایاتی که مست یماا امام را ان نسل عباس میداند.
الف .ایظ دسته ان روایات ان سه طریه ن ل شده است که عبارتاند ان:
 .1ف د رواة ابظ حمّاد ،عظ الولید ،عظ شیخ ،عظ یزید بظ الولید الخزاعی ،عظ کعاب
األحبار ،وفیه« :المردی مظ ولد العبااس(».سیوطی1426 ،ق ،ص)152
 .2عظ أبی ال اسم السارمی ،عاظ عثماان ،أنّاه قاال :سامعت رساول اب ی اول:
«المردی مظ ولد العبااس عمی(».همان ،ص)164
 .3ف د رواة ابظ الوردی فی(خریدة العجائب) مرس عظ ابظ عمر ولم یرفعاه ،قاال:
«رجل یخرج مظ ولد العبااس(».همان ،ص)167
ایظ روایات مردودند؛ نون اوخا ایظ احادیث من طع مایباشاند و در آنهاا عباارت
(عظ شیخ) به کار رفته است .و حدیث من طاع حکام حادیث مرسال را دارد و هماۀ
علمای اهل سنت حدیث دوم را رد میکنند .در حدیث سوم نیز تصریح به ناام مرادی
نشده است.
یانیاا سیوطی و دارقطنى ایظ حدیث را ضعیف میدانند.
یالثاا ابظ جونى دربارۀ حدیث اول گفته است :در سند ایظ حدیث مقمد باظ ولیاد
م رى قرار دارد که وى احادیث را جعل مىکند و سندها و متون روایات را تقریاف و
متبدل مىساند(.حبیب العمیدی ،بیتا ،ص37؛ بستوی ،بیتا ،ص)11
ب .حدیث أم الفضل :عظ أحمد بظ راشد الر لی ،عظ حنظله ،عاظ طااووس ،عاظ
ابظ عباس ،عظ أم الفضل بنت القارث الر لیه ،عظ سعید بظ خیثم ،عظ النبی ،و هو
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 .1/2روایاتی که میگوید امام نمان ان نسل عباس عموی پیامبر است .ایظ
دسته ان روایات را که دستاویز عباسیان قرار گرفات ،باه دو گاروه مایتاوان ت سایم
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حدیث طویل جاء فیه ...« :یا عباس! إذا کانت سنة خمو و ی یایظ و مائاة فرای لاک
ولولدک ،منرم السفاح ،و منرم المنصور ،و منرم المردی ».پیامبر در حدیثی طاوخنی
میفرمایند :ای عباس! سال  135برای تو و فرنندانت است ان شماست سفاح و منصور

روى نادانى جعل کرده است؛ نون حکومت عباسیان سنۀ  135هجرى آاان نشد ،بلکه
در سال  132هجرى اتفاق افتاد(.نک :حبیب العمیدی ،بیتا ،ص)33
بر فرض صقت ،ایظ حدیث بر اینکه مردی موعود ان فرنندان عباس است ،دخلت
نمیکند و نرایت دخلتش بر تسلط و حکومت ابظ عباس(سفاح و منصور ومرادی) بار
امت است(.نک :همانجا)
ج .حدیث عباداب بظ عباس« :و هذا القدیث کقدیث أم الفضل ،وفیاه ،عاظ اباظ
عبااس ،أن النبی قال عظ عمه العباس« :هذا عمی ،أبوالخلفاء األربعیظ ،أجود قاریش
کفا ،وأجملرا ،مظ ولده :السفاح ،والمنصور ،والمردی ،بی یا عم فاتح اب هاذا األمار ،و
سیختمه برجل مظ ولدک(».نک :همانجا)
سیوطى مىگوید :ایظ حدیث مجعول است و مترم به جعل آن(ا بى) است و ابظ
کثیر آن را به ن ل ان ضقاک ان ابظ عباس روایت کرده و مىگویاد ایاظ طری اه ،اساناد
ضعیفى است؛ نیرا ضقاک به طریه صقیح نیزى ان ابظ عباس نشنیده است .بنابرایظ،
حدیث مذکور من طع است(.نک :همانجا)
د .روى الخطیب البغدادی فی تاریخه بسنده ،عظ ابظ عباس ،عظ النبایأناه قاال
لعمه العباس...« :إن اب ابتدا بی اخس م ،وسیختمه بغ م مظ ولدک ،وهاو الاذی یت ادم
لعیسى بظ مریم(».نک :همان ،ص)35
ایظ حدیث را ذهبی ضعیف شمرده و گفته است ایاظ عجیاب اسات کاه خطیاب
بغدادی در تاریخ بغداد ،ان مقمد بظ مخلد العطاار روایات کارده ولای او را تضاعیف
نکرده است .شاید علت سکوتش واضح بودن ایاظ مسائله اسات .وطباری در ذخاائر
الع بى ،آن را با طرق مختلف آورده است که همه مرسل میباشند(.نک :همان ،ص)35
ایظ نرار دسته ان روایات نشان ان ایظ دارد که ایاظ احادیاث جعلاى هساتند و باا
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و مردی.
ذهبى دربارۀ ایظ حدیث مىگوید :احمد بظ راشد کسى است که ایاظ حادیث را ان
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احادیث فراوان دیگر که اهل سنت و امامیه ن ل کردهاند ،تعارض دارد؛ ناون در آنهاا
به نسب امام مردی تصریح شده که آن حضرت ان فرنندان ابوطالب اسات .در 51
روایت آمده است که امامان دوانده نفرند و اول آنان علی و آخر آنان مردی است.

 1۳2روایت آمده که حضرت مردی ان فرنندان فاطماه نهارا اسات .در 115

روایت آمده که مردی موعود ان فرنندان امام حسیظ است .در  141روایت آمده که
مردی موعود نرمایظ فرنناد اماام حسایظ اسات .در 137روایات آماده کاه اماام
مردی دواندهمیظ و آخاریظ اماام اسات(.نک :صاافی گلپایگاانی1317 ،ش ،ج،2
ص 361و ج ،3ص271؛ همو ،بیتاا ،ج ،3ص41اا77؛ هماو13۳3 ،ش ،ص 34و 41؛
همااو1316 ،ش ،ص75؛ همااو1317 ،ش ،ص27؛ ساایوطی1426 ،ق ،ص36؛ حبیااب
العمیدی ،بیتا ،ص)1۳
ب .لکنت نبان
خاندان بنی عباس ان وجود مقماد باظ عباداب معاروم باه نفاو نکیاه ،برتاریظ
بررهبارداری را بارای ناابودی بنایامیاه و باه دسات گارفتظ قادرت کردناد .یکای ان
ویژگیهای مقمد بظ عبداب ایظ بود که او بهسختی سخظ میگفته و نمیتوانسته هماۀ
کلمات را بهخوبی ادا کند .بنابرایظ ایظ صفت را جزء صفات مردى قرار دادند تا با
فرد مورد نظرشان مطاب ت داشته باشد.
به احتمال نیاد ایظ روایت نیز سااخته و پرداختاۀ عباسایان یاا حسانیان اسات کاه
میگوید:
« .1حدینا الولید و رشیدیظ عظ ابظ لریعه عظ إسرائیل بظ عباد عظ میماون ال اداح
عظ أبی الطفیل أن رسول اب« :وصف المردی فذکر ی ا فای لساانه و ضارب فخاذه
الیسری بیده الیمنی اذا أبطا علیه الک م ،إسمه إسمی و إسم أبیاه إسام أبای(».ناک:ابظ
حماد1412 ،ق ،ص124؛ األصبرانی ،بیتا ،ص)172
ابوطفیل ان پیامبر ن ل میکند که مردی را توصایف کارد و ان جملاه فرماود :او
سنگینی(لکنت) در نبان دارد و هر گاه در سخظ گفتظ دنار کندی و وقفه میشود ،با

Downloaded from s-hadith.kashanu.ac.ir at 17:23 +0430 on Monday April 29th 2019

تعداد  41روایت میگوید :نام و کنیۀ حضرت مردی همناام و هامکنیاۀ پیاامبر
است .در  214روایت آمده که امام مردی ان فرنندان امیرمممنان علی است .در
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دست راست خود به ران نپش مینند ،نام او نام ماظ و ناام پادر او ناام پادر ماظ
است.
در سند ایظ روایت ،الولید مترم به تدلیو است و رشیدیظ تضعیف شده است .ابظ

عباد :دربارۀ جرح و تعدیل وی سخنی به میان نیامده است(طوسای1416 ،ق ،ص)175
میمون ال داح :شیخ طوسی در رجال خود ،وی را در شمارۀ راویاان و اصاقاب اماام
سجاد ،امام باقر و امام صادق ذکار کارده اسات(.همان ،ص )127أبای الطفیال :ان
شیعیان و یاران امام علی و امام حسظ و امام سجاد بود و حجاج قصد کشتظ او را
به جرم وخی امیرالمممنیظ نمود.
پو سند ایظ روایت ضعیف و ایرقابل اعتماد است.
 .2اخبرنا عمر بظ عبداب قال حدینا ابونید قال« :حادینی یع اوب باظ قاسام ،قاال
حدینی علی بظ ابیطالب ،قال :أخبرنی ال اسم بظ مطلب العجلی ،قال :حادینی الکلبای
منذ خمسیظ سنة أن أبا صالح حدیه قبال ذلاک بعشاریظ سانة أن أبااهریرة أخباره أن
المردی اسمه مقمد بظ عبداب ،فی لسانه رتة(».اصفرانی ،بیتا ،ص214؛ بستوی ،بیتا،
ص)76
ابونید عمر بظ شبه :ابظ ماجه و دارقطنی و خطیب بغدادی معت دناد او ی اه اسات.
یع وب بظ قاسم :ان ایظ فرد در منابع رجالی ذکری به میان نیامده است .علای باظ اب
طالب :حدیث او ان نظر ابظ معیظ ارنشی ندارد .ال اسم بظ مطلب العجلی :ان ایظ فارد
نیز در کتب رجالی ،ذکری به میان نیامده است .الکلبی و ابا صالح :ان پیشینیان کسی ان
او راضی نیست .اما آیتاب معرفت ،تضعیف او را ان سوی عالمان اهل سنت بهسابب
تشیع او میداند.
پو سند ایظ روایت بهسبب مجرول بودن برخی ان روات ،ضاعیف اسات ضامظ
آنکه ایظ روایت موقوم به ابوهریره است و نکتۀ مرم دیگر ،تصریح به همنام بودن نام
پدر مردی موعود با پدر پیامبر که متظ روایت را با نالش جدیتاری مواجاه مایکناد
(.ج لی ،13۳3 ،ص)144
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لریعه :بهدلیل سوختظ نوشتههای حدیثیاش دنار اخت ط شاد و عالماانی مانناد اباظ
معیظ ،نسایی ،ابونرعه و ابوحاتم بدیظ جرت روایات او را نمیپذیرناد .اسارائیل باظ
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 .3مصادره به مطلوب احادیث مهدوی
الف .سوءاستفاده از القاب مهدوی

مردوی داشت؛ نیرا برای تثبیت حکومت خود ،نیان به تأیید و جلب حمایت تودههای
مردم داشتند .پو ابراهیم بظ مقمد عباسی ،سانماندهندۀ مبارنات عباسیان را «اماام»
ل ب دادند .و ابوالعباس عبداب بظ مقمد را «سفاح» ل ب دادند .سفاح هم باهمعناای
کرم و سخاوت است و هم بهمعنای کشتار و قتل عاام .ان ساخنان اباظ اعاثم کاوفی
برمیآید که ابوالعباس انت ام خونهای ریختهشده ان خاندان پیامبر را ان امویان گرفتاه
است .در برخی احادیث نام «سفاح» بهعنوان یکى ان صفات مردى آماده اسات،
بدیظ معنا که خون دشمنان اس م و مناف ان را مىریزد؛ اما در صقت ایظ نامگاذارى
توسط پیامبر تردید است .شاید توسط راویان عباسى اضافه شاده تاا هامناام اولایظ
خلیفهشان باشد .ممید ایظ گفته آن است که برخى ان منابع سنى ،حدیث را بدون ذکر
«سفاح» آوردهاند.
خلیفۀ دوم عباسی ل ب «منصور» را برای خود برگزید .او نمانی به خ فت رساید
که دو قیام خطرناک علوی ،یکی در حجان به رهبری مقمد نفو نکیه(مردی علوی)
و دیگری در بصره به رهبری ابراهیم بظ عبداب مقض را در هم شکسته بود.
ایظ ل ب ،تنرا بهمعنای «شخص پیوسته پیرون» نیست ،بلکه مفاهیم دینی و سیاسای
راجع به مردویت و آمیخته با ایابگاویی در آن نرفتاه اسات و دقی ااا م صاود ان آن،
«شخصی است که خدای تعالی او را برای احران پیرونی یاری کرده است».
ل ب منصور اهمیت بسیار و ریشه های تاریخی عمی ی دارد که باه صادر اسا م و
عصر جاهلی بانمیگردد؛ نیرا ایظ ل ب ان نمانهاای پایش در جناوب جزیارة العارب
معروم بوده و ذکر آن در میان روایاات و اخباار م حام آماده کاه او نجاات بخاش
اسطورهای است که مردم منتظر او هستند و او قائم منتظر نامیده میشود که قیام کرده و
عدل را روی نمیظ پراکنده میکند.
مردی ل ب مقمد بظ عبداب ،خلیفۀ سوم عباسی بود و ایظ ل ب را پدرش منصاور
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شرو انتخاب ال اب خ فت در دولت عباسیان بود(.صادقی ،1315 ،ص )7۳آنها
در دورۀ اول خصوصاا در عصر پنج خلیفۀ اول ،ل ابهاایی را برگزیدناد کاه مفراوم
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به او داده بود و انتخاب ایظ ل ب برای مقماد ،یکای ان روشهاایی باود کاه منصاور
عباسی برای باخ بردن شأن پسارش بهعنوان ولیعرد به کاار بارد .علات مل اب کاردن
فرنندش ایظ بود که مردم را به آنان جذب میکرد و او را شایساتۀ خ فات باه شامار

بعدی منت ل می کردند .ایاظ کاار باا انتخااب ل اب جدیاد انجاام مایگرفات تاا او را
نجاااتبخاااش جدیااد جلااوه دهااد .پااو ان اساات رار دولاات عباساای و در دورۀ دوم
حکومتشان ،نون دیگر نیانی به ایبات مشروعیت خود نداشتند ،تاکتیک گازینش ایاظ
ال اب را تغییر دادند و تأکید بر انتخاب ال اب مرادوی کااهش یافت(.ناک :عباسای و
مقرمی1313 ،ش ،ص)157
ب .غیبت
اولیظ بار مسئلۀ ایبت حضرت مردی ان نبان پیامبراکرم در جامعۀ اسا می
ایراد شده است(.نک :صدوق1373 ،ش ،ج ،2ص )217بهتبع آن ائماه نیاز در هار
نمان بسته به وضعیت جامعه ،موضاو ایبات اماام نماان را باه شایعیان گوشازد
میکردند .فراوانی روایات در ایظ باب باعث شده بود تا امر ایبت برای عموم مردم باه
باوری مسلّم تبدیل شود(.نک :همان ،ج ،2ص217ا314؛ صافی گلپایگاانی1315 ،ش،
ص6۳؛ همو1316 ،ش ،ص )31البته با نزدیک شدن نمان ایبت ،گفتاار اماماان در
ایظ باب تصریح بیشتری داشته است.
قال رسول اب« :المردی مظ ولدی تکون له ایبة و حیرة تضل فیراا األمام یاأتی
بذخیرة األنبیاء فیملمها عدخ و قساطا کماا ملئات جاورا و ولماا(».ناک :صادوق،
1373ش ،ج ،1ص)216
رسول خدا فرمود :فرنندم مردی یک ایبت و حیرتى دارد که گمراه شاوند در
آن امتها ،پو ذخیرۀ پیغمبران آید و نمیظ را پر ان عدل و داد کند ننانکه پر ان جاور
و ولم شده است.
مسئلۀ ایبت نمینۀ سوءاستفادههای بسایاری ان فرقاههاا شاد و معماوخا مادعیان
مردویت دارای ایبت کاذب بودهاند و پیروانشان ت ش میکردند که متمردی خود را
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دارای ایبت جلوه دهند تا مردم عادی را فریب دهند تا او را بهعنوان مرادی موعاود
بپذیرند؛ ان جمله عبداب مقض که برای فرنندش مقمد ادعای مردویت نماود .وی
ان نمان طفولیت و تولد ،او را پیوسته ان انظار مردم پنران نگاه میداشت و با اختفا و

پو ان آن عباسیان نیز در مرحلۀ اول قیامشان ،دهها سال به دعوت مخفیانۀ ماردم و
حرکتهای پنرانی روی آوردند .آنها ع وه بر مخفی نگاه داشتظ ناام رهبار خاود در
طول نرضت ،نرل رون یا دو ماه ابوالعباس سفاح را که ل ب و صفات مردی به او داده
شده بود ،در کوفه پنران کردند(.نک :صادقی1315 ،ش ،ص)67
ج .روایات رایات سود(خروج پرچمهای سیاه)
پرنم رماز اسات ل و نشااندهنادۀ عظمات و مظرار نیرومنادی اسات و سانت
پرنمداری ،و برافراشتظ پرنمها در موقع جنا  ،سااب های طاوخنی در طاول تااریخ
بشریت داشته است.
در ع ئم ورور ،شاهد روایاتی هستیم که ان خاروج «پارنمهاای سایاه» ان جاناب
مشرق یا ان خراسان سخظ میگوید و مردمی که با آن پارنمهاا حرکات مایکنناد در
شمار یاران مردی درمیآیند و او را یاری میکنند تا حکومت جرانی عدل را پیریازی
کند .موضو پرنمهای سیاه و پیشگویی دربارۀ صاحبان آن ،پایش ان وراور عباسایان
شررت داشته و به همیظ دلیل ،امام عباسی نند پرنم سیاه بهعنوان پیروی ان پیامبر کاه
در جن های صدر اس م حمل میکرد ،برافراشت(.نک :اخبار الدولة العباسیه1۳61 ،م،
ص 1۳۳و )245
به نند نمونه ان ایظ روایات اشاره میکنیم:
دربارۀ پرنمهای سیاه ،نظریات متفاوتی ارائه شده است که میتوان آنهاا را باه دو
دسااته ت ساایم کاارد .1 :بساایاری ان مق ااان(کااورانی1311 ،ش ،ص255؛ حکیماای،
136۳ش ،ص112؛ حبیب العمیدی ،بیتا ،ص27؛ اصافرانی ،بایتاا ،ص16؛ قزوینای،
بیتا ،ص ،31سلیمیان ،بیتا ،ص ،۳7صافی گلپایگاانی ،بایتاا ،ج ،4ص )312بار ایاظ
باورند که روایات پرنمهای سیاه متاواتر اجماالی و معتبار باوده و هماراه باا سلساله
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روایات سید خراسانی و شعیب در روایات عصر وراور دیاده مایشاوند .آنهاا بایظ
پرنمهای سیاه بنیالعباس و پرنمهای سیاه حامی امام نمان تفاوت قائل هستند و
معت دند بنیالعباس روایات دستۀ دوم را مصادره به مطلوب نمودهاند .اما جعلی توساط

ان ایظ پرنمها پرنمهای عباسیان نیست ،بلکه درفشهایی است کاه بارای حمایات و
همراهی امام نمان میآید .مسیر حرکت پرنمهای عباسیان دمشه بوده در حالی که
م صد درفشهای یاران مردی بیت الم دس است .عباسیان با بررهگیری ان شارایط
موجود ،بهشکل گسترده و پیچیده وارد صقنه شدند و با بررهگیری ان روایات «رایاات
سود» و تأویل آن به نفع خود ،علیه بنیامیه قیام خاود را آااان کردناد تاا نشاان دهناد
جنبش آن ها و حکومتشان همان نیزی است که در روایات باه آن بشاارت داده شاده
است .شعار حکومت بنىعباس و شرو نرضت آنان با پرنمهاى سیاه بود و در مناابع
تاریخى ،بهعنوان مسوّده(سیاهجامگان) معروماند.
گروه دوم معت دند که احادیث رایات سود(پرنمهااى سایاه) را بایاد در دو بخاش
بررسى کرد :دستۀ اول ،روایات رایات بدون عنوان مردی؛ نظر ایشان ایظ است کاه
ایظ احادیث ان کسانى ن ل شده که پیش ان حکومت بنىعباس مىنیساتهاناد .در میاان
ائمۀ معصومیظ پو ان امام صادق دربارۀ ایظ موضو روایتى ناداریم .باهطاور
کلى آنچه دربارۀ رایات سود ن ل مىشود مربوط به رسول خدا و صاقابه و اماماان
معاصر بنىامیه است .ایظ مطلب نشان مىدهد م صود ان ایظ پرنمها همان پرنمهااى
بنىعباس است و گرنه دسات کام یکاى دو ماورد در کا م اماماان پاو ان حضارت
صادق به بعد یافت مىشد.
پیامبر فرمود :سپاهى ان خراسان با پرنمهاى سیاه مىآید که نیزى جلودار آنها
نیست تا پرنمها در ایلیاء(قدس) برافراشته شوند.
دستۀ دوم ،روایات رایات و مردی است که به نظر آقای صاادقی ،کاام ا شابیه
دستۀ اول است .انایظرو نمىتاوان آنهاا را تفکیاک کارد و دساتۀ اول را مرباوط باه
پرنمهاى بنىعباس و دستۀ دوم را دربارۀ پرنمهاى سیاهى که نشانۀ ورور مردى
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است دانست؛ نون مقتواى اصلى همۀ آنها به یک مطلاب اشااره دارد و آن حرکات
عباسیان است .اما آنچه به مردى اشاره دارد ،تقریف یا جعل در آن راه یافته است.
اما اینکه گفته شود عباسیان ان ایظ روایات سوءاستفاده کرده و براى فریب دادن ماردم،

نشان مىدهد که اصل ایظ پیشگویىها مربوط به مردى نبوده ،بلکه ان ابتدا درباارۀ
س وط بنىامیه و حرکت بنىعباس وارد شده است.
نمونهای ان روایات دستۀ دوم :پیامبر میفرماید :وقتی پرنمهای سیاهی را دیدید
که ان سوی مشرق میآیند ،سراغ آنان بروید ،گرنه به حرکات روی بارم(یخ) باشاد؛
نون خلیفۀ خدا مردی در میان آنهاست.
اما دربارۀ ایظ پرنمها باید گفت که اکثر قریب به اتفاق اندیشمندان بر ایاظ باورناد
که عباسیان ان ایظ روایات سوءاستفاده نموده و براى فریب دادن مردم ،قیام خود را بار
مضمون ایظ روایات تطبیه دادهاند .به همیظ علت در شرو قیامشان ان پرنمهای سیاه
استفاده کرده و جامۀ سیاه میپوشیدند .البته بعید نیست حاکمان بنیعباس ،باه دلخاواه
خویش ،در ایظ روایات دست برده ،آنها را با خود تطبیه داده باشند.
نتیجهگیری
ع مه شرید مطرری در رویکرد خود به مسئلۀ مردویت ،باه مادعیان مرادویت اشااره
کرده است .همچون مختار که طبه نظر ایشان با مطرح کردن مردویت مقمد بظ حنفیه
قیام نمود ،ولی بسیاری ان علما مختار را تأیید نموده یا دربارۀ او توقف کردهاند .ایشاان
معت دند عباسیان در جرت مشروعیتبخشی به اقدامات خود سعی کردند در وهلۀ اول
با معرفی و حمایت ان مردویت مقمد بظ عبداب مقض(نفو نکیه) و در وهلۀ دوم با
استفاده ان ابزارهای حکومتی ،به ال ای مردویت برخی خلفای خود بپردانند .و در ایاظ
راستا به جعل و تقریف احادیث مردوی نون نسب و ویژگیهاای اماام نماان و
مصادره به مطلوب احادیث مردوی همچون سوءاساتفاده ان ال ااب مرادوی و مسائلۀ
ایبت و روایات پرنمهای سیاه پرداختند.
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