
 
 
 

 

«اسمهاسمیواسمابیهاسمأبی»واکاویحدیث
 1غالمحسین زینلی

 11/1/1411تاریخ پذیرش:  12/3/1411 تاریخ دریافت:

 چکیده
کرد از رسول خدا مسعود ابن از طریق سنت اهل جمعی از عالمان دههد پهدر  مهی کهه نشهانانهد  هحدی ی نقل 

گرامی اسالم امام مهدی کهه در  یعنی عبداهلل اسهت. همنام پدر رسول  عالمهان شهیعه براسهاس اخبهاری 
که پدر امام مهدی  سهنت اهل سهت. و برخهی از عالمهانا امام حسهن عسهکری اختیار دارند، تردید ندارند 

از  مسعود ابن حدیثهای  اند. اما بیشتر آنان براساس یکی از نقل له با عالمان شیعه هم عقیدهئنیز در این مس
نههام پههدر امههام « اسههمه اسههمی و اسههم ابیههه اسههم ابههی»آمههده:  کههه در آن دربههاره امههام مهههدی رسههول خههدا

اند. اما  دانسته ا شخصی غیر از فرزند امام حسن عسکریر را عبداهلل دانسته و مهدی موعود مهدی
کثر محهدیان از آن که محدیان شیعه و ا نقهل « اسهمه اسهمی»را فقهب بها تعبیهر  مسهعود ابن حهدیث سهنت اهل جا 
کهه  از پایهه و اسهاس درسهتی برخهودار نیسهت. بهه ویهژه آن« اسهم ابیهه اسهم ابهی»دههد زیهاده  مهی اند، نشهان کرده

گنجی شافعی زیاده فوق را ساخته فردی به نام زائده دانسهته اسهت و معتقهد  سنت اهل برخی از عالمان مانند 
که شمار آنان به  اسهمه »رسد، حهدیث یهاد شهده را فقهب بها تعبیهر  می نفر 82است دیگر راویان حدیث مورد نظر 

کرد« اسمی  .که هماهنگ با دیدگاه عالمان شیعه استاند  هنقل 
کلیدی:  واژگان 
 .، حدیث، اسمه اسمی، اسم ابیه اسم ابی، نام پدر امام مهدیامام مهدی

 مقدمه
 ترین باورهای دینی مسلمانان اسهت. اخبهار صهادره از پیهامبر  اعتقاد به مهدویت از اصیل

                                                        
 .(ghhz313@gmail.com)، ایرانپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی قم بیت گروه قرآن و اهلاستادیار . 1



اره 
شم

م ، 
 ده

سال
37

ان 
بست

، تا
141

1
 

اره 
شم

ل، 
ل او

ا
1

ت 
، ب

131
1

 

 

 

11 
 
 

ژپو
هش مهدیاه

وی

که شماری از عالمان تشیع و تسنن را قادر سهاخته  در این و امامان عترت باره به قدری است 
 بیهت  و اهل بها اسهتناد بهه روایهات پیهامبر  امهام مههدیها قبهل از والدت  است تها سهال

کتهاب خهود را بهه زنهدگی  کتاب مستقل تألیف نموده، یها فصهل و بهابی از  درباره زندگی آن حضرت 
را در آیهار خهود نقهل  ایشان اختصاص داده و یا حداقل شماری از اخبار مربو  بهه امهام مههدی 

 کنند.

 آثار عالمان شیعه
که سالبرخی از آیار ع پدیهد آمهده عبهارت اسهت  ها پیش از والدت امام مههدی  المان شیعه 

 از: 
 ق:4448؛ خهههههوئی، 528 ق:4446، ایهههههر علهههههی بهههههن مهزیهههههار اههههههوازی )نجاشهههههی القعععععائن کتهههههاب

 (.48،572ج
ههر دو از محمهدبن حسهن بهن جمههور از اصهحاب  وفت خعروج القعائن کتابو  صااب ال مان کتاب
 (.434 ،46ج ق:4448؛ خوئی، 4، 42ج ق:4478؛ تهرانی، 558 ق:4442)طوسی،  امام رضا 
 ،44ج ق:4448؛ خههوئی، 872 ق:4446، از فضههل بههن شهها ان نیشههابوری )نجاشههی القععائن کتههاب

874.) 
 ،44ج ق:4448؛ خهوئی، 443 ق:4446، از معلهی بهن محمهد بصهری )نجاشهی سعیرة القعائن کتاب
524.) 

؛ خهوئی، 564 ق:4446، بن ابهان رازی )نجاشهیاز علی بن محمدبن ابراهیم  اخبار القائن کتاب
 (.482 ،48ج ق:4448

؛ خههوئی، 43 ق:4446، از حسههن بهن محمههد بهن احمههد صهفار )نجاشههی دالئعل خععروج القعائنکتهاب 
 (.457 ،6ج ق:4448

 ق:4442؛ طوسههی، 542 ق:4446، از عیسههی بههن مهههران المسههتعطف )نجاشههی المهععدیکتههاب 
 (.522 ،44ج ق:4448 ؛ خوئی،534 ،58ق: ج4478؛ تهرانی، 433

 (.464 تا: بیاز ابوالعباس صیمری )ابن ندیم،  ال مان صاابکتاب 
اعتقههادی راسههخ  بههه امههام مهههدی موعههود بیهت پهیش از افههراد یههاد شههده نیههز شههیعیان اهل

که  داشته ، امهام و شیعیان امیرالمؤمنین علهی از اصحاب پیامبر« بریده اسلمی»اند چنان 
؛ خههوئی، 528 ،5ج ق:4824دانسههته اسههت. )ابههن شهههر آشههوب،  می را وصههی پیههامبر قههائم
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 (.428 ،44ج ق:4448
بهههوده اسهههت  منتظهههر ظههههور مههههدی موعهههود عبدالحمیهههد واسهههطی از اصهههحاب امهههام بهههاقر

 (.873 ،47ج ق:4448)خوئی، 
داشههته و  اعتقههاد عمیقههی بههه امههام مهههدی عبههدالکریم بههن عمههرو از اصههحاب امههام صههادق

گرفته بود تا ق  همه روزهای سال را روزه بدارد. یام قائم تصمیم 
کههه روزه بگیههرد، امهها در سههفر و... روزه نگیههرد )خههوئی،  امههام صههادق کردنههد  بههه او سههفارش 

 (.28-25 ،44ج ق:4448

 سنت اهل آثار عالمان
که قبل از والدت امام مههدی برخی از آیار عالمان اهل دربهاره آن حضهرت پدیهد آمهده  سنت 

 عبارت است از:
؛ 445 ق:4442ق( )شهههیخ طوسهههی،  527از عبهههادبن یعقهههوب رواجنهههی)م  اخبعععار المهعععدیب کتههها
 (.523 ،8ج م:4437؛ زرکلی، 582 ،47ج ق:4448؛ خوئی، 825 ،4ج ق:4478تهرانی، 

کتهاب وی را  دانسهته اسهت )زرکلهی،  اخبعار المهعدی المنتاعرقابل  کهر اسهت خیرالهدین زرکلهی نهام 
 (.523 ،8ج م:4437

کهه شمشهیری  داشهته اسهت، چنهان تقادی عمیق به امهام مههدی موعهودعبادبن یعقوب اع
بود تها بها آن شمشهیر  تهیه و آن را در اتاق محل اقامتش آویخته بود و منتظر قیام امام مهدی

؛  هبههههی، 424-423 ،44ج ق:4476بههها دشهههمنانش بجنگههههد )مهههزی،  در رکهههاب امهههام مهههههدی
 (.824 ،5ج ق:4835

کهه از محهدیان طهراز اول؛ ق(544انی)م از عبدالرزاق صنعالمصنفکتاب   سهنت اهل عبهدالرزاق 
کتهاب خهود را بها عنهوان  به شهمار می بهه روایهات مربهو  بهه امهام « بهاب المههدی»آیهد، یهک بهاب از 

، ابوسهههعید اختصهههاص داده، و از طریهههق هفهههت تهههن از صهههحابه یعنهههی علهههی مههههدی موعهههود 
کعه ، ابهوهریره ومسهعود ابن خدری، عبهداهلل بهن عمهرو، یهازده حهدیث دربهاره  ، جهابربن عبهداهلل، 

کرده است امام مهدی  (.824-824 ،44ج تا: صنعانی، بی) نقل 
کتاب خهود را بهه ؛ ق(554از نعیم بن حماد مروزی)م  الفتنکتاب  وی حداقل پنجاه صفحه از 

و  بیههت اختصههاص داده و از طریههق شههماری از امامههان اهل روایههات مربههو  بههه امههام مهههدی
کهرده اسهت ها حهدیث دربهاره امهام مههدی حابه دهجمعی از ص -432 ق:4444مهروزی، ) نقهل 

582.) 
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ژپو
هش مهدیاه

وی

وی نیز برخی از روایهات مربهو  بهه ؛ ق(587از علی بن جعد جوهری ب دادی)م  مسند ا ن جتد
کرده است )ابن جعد امام مهدی کتابش نقل   (.847، 874 ق:4442، را در 

کهههوفی)م  المصعععنف شهههمار زیهههادی از روایهههات مربهههو  بهههه امهههام وی ؛ ق(582از ابهههن ابهههی شهههیبه 
-623 ،3ق: ج4474،  کهههر نمهههوده اسهههت )ابهههن ابهههی شهههیبه« فتنهههه دجهههال»را در بهههاب  مههههدی
642.) 

وی روایههههات مربههههو  بههههه امههههام مهههههدی  ؛ق(544از احمههههدبن حنبههههل شههههیبانی)م  مسععععندکتههههاب 
ک موعود گسهترده و پرا نهده در را در باب مشخصی جمهع نکهرده بلکهه ایهن روایهات را بهه صهورت 

کتاب خود  کر نمهوده اسهت )احمهدبن حنبهل ، 522، 544، 427 ،42ج ؛24 ،5ج ق:4446، سراسر 
 ،82ج ؛44 ،85ج ؛426 ،82ج ؛ 444، 65 ،43ج ؛ 456-452، 446، 854، 857، 847 -874
27.) 

کتاب صهحیو خهود ؛ ق(526از محمدبن اسماعیل بخاری)م  صییل بخعاری گرچه بخاری در 
که در آن اوصاف به صراحت آمده باشد، نقل نکهرده اسهت و همهین  و نام امام مهدی حدی ی 

که بخاری روایات مهدویت را در صحیو  کنند  امر موج  شده تا برخی از منکران مهدویت تصور 
قهرار  ای برای انکار روایات مربو  به امام مهدی  خود  کر نکرده، و این اقدام بخاری را بهانه

؛ سههههعد محمدحسههههن، 522، 8ق: ج4824؛ احمههههد امههههین، 444، 4ق: ج4866دهند)رشیدرضهههها، 
 (.27ق: 4828

کرده اسهت. از  که بخاری برخی از روایات مهدویت را در صحیو خود  کر  اما حقیقت آن است 
که رسول خدا  کرده   فرمود: جمله وی از ابوهریره نقل 

می فیَم وامامَم منَم  .(۱۱۸ ،۱ج ق:۱۱۱۱، )خباای كیف أ ُت اذا  زل ا ا مر
در ایهن حهدیث امهام مههدی « امهامکم مهنکم»مقصهود از  که این انشمندان اتفاق نظر دارند برد

؛ بسههتوی، 575، 5ج ق:4454باشههد )سههیوطی،  اسههت و حههدیث دربههاره آن حضههرت می موعههود
 (.536-524 ق:4457

از طریق شماری از صحابه چندین حهدیث  التاریخ الکبیرافزون بر این، بخاری در ایر دیگر خود 
کههرده اسههت ) بههاره امههام مهههدیدر  ،3ج ؛552 ،6ج؛ 846 ،8ج ؛842 ،4ج تهها: بخههاری، بینقههل 

476.) 
کتاب صحیو خود ؛ ق(564از مسلم بن حجاج قشیری نیشابوری )م  صییل مسلن وی نیز در 
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که در آن نام امام مهدی  به صراحت آمده باشد نقهل نکهرده اسهت، امها در مجمهوو در  حدی ی 
مبذول داشهته و شهماری از  ه بیشتری به روایات مربو  به امام مهدی مقایسه با بخاری توج

کرده است )مسلم  (.5582، 5584 ،4ج ؛486 ،4ج ق:4445نبشابوری،  این روایات را  کر 
کههه قبههل از والدت امههام  کسههانی هسههتند  کههه از آنههان و آیارشههان یههاد شههد برخههی از  دانشههمندانی 

کردهاخبار و روایات مربو  به آ مهدی موعود  اند. ن حضرت را در آیار خود یبت 
که بعد از والدت امهام مههدی کتهاب نوشهته، یها فصهل و  اما دانشمندانی  دربهاره آن حضهرت 

کتههاب خههود را بههه زنههدگی و اخبههار مربههو  بههه آن حضههرت اختصههاص دادهبهه کههه  ابی از  انههد فراواننههد 
گرفت.  پرداختن به آنان و آیارشان در مجال دیگری صورت خواهد 

 «اسمه اسمی»ث حدی
گفهتئدر حوزه مباحث مههدویت یکهی از مسها کهه همهواره مهورد  گوی دانشهمندان مسهلمان و لی 

 و نام پدر بزرگوار ایشان است. قرار داشته نام امام مهدی
گویهای آن  و امامان عترت روایات پیامبر که در منابع فریقین یبت شهده بهه صهراحت 

گرامی  که نام امام مهدی نام رسول   اسالم است.است 
که فرمود: جابربن عبداهلل انصاری از رسول خدا کرده است   نقل 

كنیمم  )صممدلق،  كنیتممه   ،۳ج ؛۳۳۱-۳۳۰ ،۱ج ق:۱۸۲۵اَلهممدی ممما ولممدی ا ممه ا ممى و 
 (.۸۲۵و  ۸۳۰ ،۸ج ق:۱۱۱۰؛ قندلزی، ۱۳۱ق: ۱۸۲۱؛ طبَىس، ۱۲۱

که فرمود: ابن مسعود از رسول خدا  کرده است   نقل 
 ۳۵۳ ق:۱۸۳۸ح  یلک رلل ما أبل  ی  یمواط  ا مه ا مى )طبمری، ال ی بب الد یا 

 (.۳۳۱و 
که فرمود: حذیفِ بن یمان از رسول خدا  کرده   نقل 

لو َل یبق ما الد یا إال یوم واحمد لَمول اهَّلل ذلمک الیموم حم  یبعم  رلم ح مما ولمدی ا مه 
قنمممدلزی،  ؛۲۱، ۳۱، ۱۲، ۵۱ق: ج۱۱۱۱جملیسممم،  ؛۸۳ق: ۱۸۲۲)مقمممدىس شمممافعى، ا مممى 
 (.۸۳۵ ،۸ج ق:۱۱۱۰

که فرمود: عبداهلل بن عمر از رسول خدا  کرده   نقل 
ال هقوم الساعة ح  یلک رلل ما أبل  ی  یواط  ا مه ا مى یمأل اِلرض قسمَاح و عمدالح 

 (.۸۳ق: ۱۸۲۲؛ مقدىس شافعى، ۳۱، ۵۱ق: ج۱۱۱۱)جملیس، كما ملئت ظلماح و لوراح 
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ژپو
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وی

 نویسد: سیوطی می
كم ع و )سمیوطى، « اسم اَلهمدی ا مى»قال:  ا أِ سعید اخلدای عا النیب اخرج اَا

 (.۳۳ ،۳ج ،اَالی للفتالی
 )ُهان(.« اسم اَلهدی حممد»قال:  عا النیب  مسعود ا ا عا و

کههه نههام پههدر آن  امهها دربههاره نههام پههدر بزرگههوار امههام مهههدی، عالمههان شههیعه هههیچ تردیههدی ندارنههد 
-886 ،5ج ق:4448؛ مفیهد، 853 ،4ج ق:4454، است )کلینی حضرت امام حسن عسکری 

 (.542-542 ،5ج ق:4847؛ طبرسی، 883
 شود. و این مسئله از بدیهیات اعتقادی شیعه محسوب می

سبب ابن جهوزی، اند ) نیز در این قضیه با عالمان شیعه هم عقیده سنت اهل برخی از عالمان
 (.4746 ق:4455؛ ابن صباو مالکی، 438 ش:4865گنجی شافعی، ؛ 852ق: 4443

های یهک روایهت از عبهداهلل بهن مسهعود  سنت بر اساس برخی از نقل اما بیشتر دانشمندان اهل
 آمده: که در آن درباره امام مهدی موعود  از رسول خدا 

 (.۱۳۸۱ ،۱ج ق:۱۱۱۱... ا ه ا ى و اسم ا یه اسم اِ... )أِ داود، 
را شخصههی غیههر از فرزنههد امههام  ی موعههودرا عبههداهلل دانسههته و مهههد نههام پههدر امههام مهههدی

کثیهر، 478 ،6ج تها: بی ی،کفوراند. )مبهار دانسته حسن عسکری ؛ ابهن 22 ،4ج ق:4473؛ ابهن 
 (.542، 44ق: ج4442آبادی،  عظیم؛ 462 ق:4832حجر مکی، 
جو بها  دسهتاویزی شهده تها افهراد بهانهه مسهعود ابن در حهدیث« واسهم ابیهه اسهم أبهی»... عبارت 
و پیههروان آنههان برگزیههده و  پیههامبر  بیههت ه آن، راهههی غیههر از صههرا  مسههتقیم اهلاسههتناد بهه

 تفرقه و انحراف دیگری در باورهای دینی مردم مسلمان پدید آورند.

 مسعود حدیث ابن
کههه  ابههی داود سجسههتانی بهها  کههر سههند از عبههداهلل بههن مسههعود و او از رسههول خههدا  کههرده  نقههل 

 حضرت فرمود:
یا إال یوم لَول اهَّلل ذلمک الیموم حم  یبعم  فیمه رلم ح ممین )أو( مما أبمل لو َل یبق ما الد 

كمما ملئمت ظلمماح و   ی ، یواط  ا ه ا ى، و اسم ا یه اسم أِ، یأل اِلرض قسَاح و عدالح 
كتاب اَلهدی(.۱۳۸۱ ،۱ج ق:۱۱۱۱، لوراح )اِ داود  ، 
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وایی شیعه مسعود ابن حدیث  در منابع ر
گسترده در منابع خهود  کهر نمهوده  از پیامبر  سعودم ابن عالمان شیعه حدیث را به صورت 

و اسهم ابیهه اسهم » کهر شهده و از زیهاده « اسهمه اسهمی»و در این آیار حدیث یهاد شهده فقهب بها تعبیهر 
 خبری نیست، برخی از این آیار عبارتند از: « ابی

کلینههی )423، 652 ،5ج ق:4472سههلیم بههن قههی  ) (؛ 254 ،5ج ؛464 ،4ج ق:4454(؛ شههیخ 
، 48 ق:4842(؛ نعمهههانی )424، 38، 62 ق:4474(؛ خهههزاز قمهههی )457و  44 ق:4474ابهههن بابویهههه )

 ؛234 ،8ج ق:4448(؛ صههههههدوق )266و  832-836 ،8ج ؛855 ،5ج ق:4474(؛ م ربههههههی )584
شههههههیخ مفیههههههد (. 444، 5ج ؛532-536 ،4ج ق:4842 ؛524 ،5ج ق:4823 ؛444 ،4ج ش:4826

الفصههههههههههول »ق4448، 847، 5: ج«االرشههههههههههاد»ق4448؛ 573، 65، 4: ج«االختصههههههههههاص»ق4448)
 ،2ج ق:4442؛ طبرسهی، 534، 523 ق:4838؛ 422ق: 4448(؛ طبهری امهامی )542: «المختارة

 ( و...446 ،4ج؛ 552 ،5ج ق:4824(؛ ابن شهر آشوب مازندرانی )562، 457
دسهت دوم  به برخی از منهابع مسعود ابن در حدیث« واسم ابیه اسم ابی»قابل  کر است زیاده 
 (.24، 24ق: ج4478)مجلسی، شیعه نیز راه یافته است 

کرده که این با که مهدی موعود نویسندگان آن آیار تصریو  امام دوازدهم شیعیان، نام  اند 
اسهههت، و ایهههن مسهههئله از  آن حضهههرت محمهههد و نهههام پهههدر بزرگهههوار ایشهههان امهههام حسهههن عسهههکری

کهه ه آنههان حههدیث مههورد نظههر را از منههابع ضههروریات مههذه  شههیعه اسههت. علههت ایههن امههر آن اسههت 
کرده اهل وجهود داشهته، از بهاب « و اسهم ابیهه اسهم ابهی»اند، و چون در آن منهابع زیهاده  سنت نقل 

کرده کرده حفظ امانت، وقتی حدیث را نقل   اند. اند، زیاده یاد شده را نیز با آن  کر 

 سنت اهل در منابع مسعود ابن حدیث
سهنت تنهها  انعکهاس یافتهه و در منهابع دسهت اول اهلنیهز سنت  حدیث مورد نظر در منابع اهل

که حدیث را با زیاده  کرده« و اسم ابیه اسم ابی»کسی  ، سجستانی اسهت )ابهی داود داود ابی نقل 
 (.4384 ،4ج ق:4447

انهد و یها فقهب  سنت یا حدیث یاد شهده را یبهت نکرده اما دیگر نویسندگاِن منابع دست اول اهل
کهرده، و از نقهل زیهاده « اسهمی اسمه»با تعبیر  کرده« و اسهم ابیهه اسهم أبهی»یبهت  انهد. از  خهودداری 

کههه از برجسههته سههنت در طههول تههاریخ  ترین محههدیان اهل ترین و مویههق بههاب م ههال احمههدبن حنبههل 
کهرده امها در ههیچ یهک از نقل مسعود ابن باشد حدیث می ههای او زیهاده  را پنج بار با پنج سند نقهل 
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ژپو
هش مهدیاه

وی

کههرده « اسههمه اسهمی»شههود، بلکهه حههدیث را فقههب بها تعبیههر  دیههده نمی« أبهی و اسهم ابیههه اسههم» نقههل 
کتهاب وی 844، 424 ،2ج ؛42، 44، 45 ،6ج ق:4446، )احمدبن حنبل است کهه  (. ترمذی نیز 

« اسهمه اسهمی»آید، حدیث یاد شده را دوبار بها تعبیهر  سنت به شمار می گانه اهل جزت صحاح شش
 ،4ج ق:4478، شهود )ترمهذی در نقل ترمذی دیهده نمی« ه اسم ابیو اسم ابی» کر نموده و زیاده 

 باب ما جات فی المهدی(. 5584-5587ح  ،542
را فقب بها تعبیهر  مسعود ابن سنت مانند ابونعیم اصفهانی نیز حدیث برخی از عالمان دیگر اهل

کرده« اسمه اسمی»  (.22 ،2ج ق:4474، اند )ابونعیم اصفهانی نقل 
که حدیث مورد نظر را یک بار با تعبیهر داود سجس خود ابی اسهمه اسهمی و اسهم ابیهه »تانی هم 
کرده بار دیگر و با سند قوی« اسم أبی نقهل « اسمه اسمی»تری همین حدیث را فقب با تعبیر  نقل 

کرده است )ابی داود« و اسم ابیه اسم أبی»کرده و از  کر زیاده   (.4384 ،4ج ق:4447، خودداری 
که حدیث را افزون بر تعبیر  اهلآن عده از محدیان  و اسهم ابیهه »با زیهاده « اسمه اسمی»سنت 

کرده« اسم أبی کثر نقل نیز نقل  و تنها در شهمار انهدکی بوده « اسمه اسمی»های آنان با تعبیر  اند، ا
نیهز همهراه حهدیث نقهل شهده اسهت. از بهاب م هال « و اسهم أبیهه اسهم أبهی»های آنان، زیهاده  از نقل

کبیرسنت سلیمان بن احمد طبرانی در  محدث بزرگ اهل بار حدیث مورد  52 صغیرو  اوسط، متجن 
که بیست بار آن با تعبیر  کرده  کبیهر(:  )طبرانی، بینقل شده « اسمه اسمی»نظر را نقل  تا )معجم 

 (.443، 5تا )معجم ص یر(: ج ؛ بی423، 3؛ ج24، 2ق: ج4442؛ 482-488، 47ج
تها )معجهم  نیهز همهراه حهدیث آمهده اسهت )طبرانهی، بهی« م ابیو اسم ابیه اس»و پنج بار، زیاده 

 (.26-22، 5ق: ج4442؛ 85، 44؛ ج482-488، 47کبیر(: ج
سنت نیز تناس  نقل این دو تعبیهر هماننهد آیهار طبرانهی اسهت )ابهن حبهان،  در دیگر منابع اهل

افعی (، ابن طلحه شه553 ق:4444مروزی، (. نعیم بن حماد )583 ،42ج ؛534 ،48ج ق:4444
 (.425  ،442 ،44ج ق:4448(،  هبی )438-435 تا: بی)

کهرده اسهت.  گنجهی شهافعی نیهز بهه آن ا عهان  کهه  آنچه در سطور فوق بیان شد حقیقتی اسهت 
 نویسد: وی می

كَ التَم ی اَدی ، و َل ی كَ قوله: و اسم ا یه اسم أِ، و ذكَق ا و داود. و  قد ذ
وایمممات اَفمممات و ال قمممات مممما  و فقمممگ )ین مممى، « ا مممه ا مممى» قلمممة اِلخبمممار ف معممممم ا

 (.۱۳۸ ش:۱۸۰۳
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 را  کر نکرده است.« واسم ابیه اسم ابی»ترمذی حدیث مورد نظر را نقل نموده اما جمله 
کرده است. و در بیشتر روایات حافظان مویق از نقل کنندگان اخبار، فقهب  اما ابوداود آن را  کر 

 وجود دارد.« اسمه اسمی»جمله 

 یرکفورسخنی با مبا
کههه ابههوداود سجسههتانی حههدیث کههرده  سععننرا دو بههار در  مسههعود ابن پیشههتر اشههاره شههد  خههود نقههل 

و ایهن زیهاده بهانهه « و اسم ابیه اسهم أبهی»و بار دوم با زیاده « اسمه اسمی»است. یک بار با تعبیر 
 یجو و بیمهههار دل داده تههها دیهههدگاه شهههیعه را دربهههاره نهههام پهههدر امهههام مههههد بهههه دسهههت افهههراد بهانهههه

که شارن  که نام پدر آن حضرت عبداهلل است. عبدالرحمن مبارکفوزی  کنند  سعنن نپذیرفته و ادعا 
نقهل « اسهمه اسهمی»را دو بار فقب با تعبیر  مسعود ابن ترمذی حدیث که این است، علیرغم ترمذی

کههرده اسههت، بهها ایههن وجههود مبههارکفوزی « و اسههم ابیههه اسههم ابههی»کههرده، و از نقههل زیههاده  خههودداری 
 نویسد: یم

وایة« یواط  ا ه ا ى»قوله  یواط  ا ه ا ى و اسمم أ یمه اسمم أِ فیَمون  داود اِ و ف ا
 حممد ا عبداهَّلل، و فیه رد  عن ال یعة حی  یقولون: اَلهدی اَلوعود بو القامئ اَلنتممَ و بمو

 (.۱۱۸ ،۰ج ها:ِ  ی،حممد ا اَسا العسَری )مباركفوا
نقهل « اسهمه اسهمی»دبن حنبل پنج بار حدیث را فقهب بها تعبیهر کنید احم که مالحظه می چنان

کهرده، و« اسمه اسهمی»کرده و ترمذی دو بار حدیث را با تعبیر  یهک بهار حهدیث را بها  داود ابهی نقهل 
کرده و بار دوم با زیاده « اسمه اسمی»تعبیر  ؛ بها ایهن وجهود مبهارکفوزی «و اسم ابیه اسم ابی»نقل 

گرفتهه و یهک بهار نقهل حهدیث بها زیهاده « اسهمه اسهمی»ر هشت بار نقل حدیث با تعبیه و »را نادیهده 
را معیار قرار داده و با استناد بهه آن نظهر شهیعه امامیهه را در مهورد نهام پهدر امهام « اسم ابیه اسم ابی

کرده است. مهدی  ردپ 
جا دارد از مبارکفوزی بپرسیم وقتهی هشهت نقهل صهحیو از یهک حهدیث، یهک حقیقهت را بیهان 

که سند آن نیز خالی از ایراد نیست چیز دیگری بیان میکند می کند، رفتار ایشهان در  ، و یک نقل 
مقدم داشتن یک نقل ضعیف بر هشت نقل صحیو، آن هم با هدف فرار از ایبهات دیهدگاه شهیعه 

کدام معیار علمی، منطقی، دینی، رجالی و حدیث  شناسی است؟! امامیه، منطبق بر 

یاده   «م ابیه اسم أبیاس»چگونگی پیدایش ز
چگونهه پدیهد آمهد و بهه حهدیث مهورد نظهر افهزوده شههده، « اسهم ابیهه اسهم أبهی»زیهاده  کهه این در
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 احتماالتی وجود دارد، از جمله:
را یکهی از راویهان سهند حهدیث بهه نهام « اسم ابیه اسم ابهی»گنجی شافعی معتقد است زیاده . 4
گنجههی از « زائههده» تههن از حافظههان بههزرگ حههدیث ماننههد:  82بههه حههدیث مههورد نظههر افههزوده اسههت. 

سفیان بن عیینه، فطهربن خلیفهه، سهلیمان بهن مههران اعمهش، حفهص بهن عمهر، سهفیان یهوری، 
کهه در سهند ایهن حهدیث  شعبِ بن حجاج، ابوبکربن عیاش، ابوالجحهاف داودبهن ابهی عهوف و ... 

 نویسد: قرار دارند نام برده و بعد می
ك لوا )ا ه ا ى( إال ما  ان ما عبیمد اهَّلل  ما مموىس عما زا مدة، عما عاصمم فا مه كل  بؤالء ا

یمادة ال اعتبمار  ما ممع التمم اِ قال فیه )و اسم ا یه اسم اِ( وال یَهماب اللبیمب إن بم ق الز
 (.۱۳۵ ش:۱۸۰۳بؤالء اِلمئة عن خ فها )ین ى، 

کرده دیث انهد و تنهها در نقلهی از حه همه حافظان یاد شده حدیث را با تعبیر )اسمه اسمی( نقل 
کهرده تعبیهر )و اسهم ابیهه اسهم ابهی( وجهود  که آن را عبیداهلل بن موسهی از زائهده و او از عاصهم نقهل 

که بها وجهود مخالفهت محهدیان یهاد شهده بها تعبیهر )و اسهم  دارد. و شخص خردمند تردید نمی کند 
 ابیه اسم ابی( این زیاده فاقد اعتبار است.

 افزاید: گنجی می
كتاب مناقمب ال مافعى  و كمَ بم ا اَمدی  و قمال فیمه:ف  وایتمه  ذ .. یموط  .و زاد زا مدق ف ا

 (.۱۳۳ش: ۱۸۰۳ین ى، ا ه ا ى و اسم ا یه اسم أِ... )
گفتههه  کتههاب دربههاره حههدیث  کتههاب مناقهه  شههافعی  کههر شههده، و نویسههنده  حههدیث مههورد نظههر در 

 را زائده بر حدیث افزوده است.« اسم ابیه اسم ابی»است: جمله 
 افزاید: ت دیدگاه خود میگنجی برای تثبی

کهه فههردی مههتقن و دارای  کهه امههام احمهدبن حنبههل  سهخن نهههایی دربهاره ایههن حهدیث آن اسههت 
کتابش مسهند چنهدین بهار بها تعبیهر )اسهمه اسهمی( نقهل  حافظه خوب بوده است این حدیث را در 

کرده است( )« و اسم ابیه اسم ابی»کرده، )و از نقل جمله   .(438ش: 4865گنجی، خودداری 
کرده و می .5  نویسد: گنجی توجیو دومی نیز برای حدیث مورد نظر  کر 

قال: اسم ا یه اسم ابمین أی اَسما، و والمد اَلهمدی ا مه حسما، فیَمون  یتمل أ ه  و
 (.۱۳۸ ش:۱۸۰۳ ین ى،الَالی قد هوبم قوله ابین فصفحه فقال: أِ... )

که رسول خهدا  د: نهام پهدر مههدی نهام فرزنهد مهن فرمهوده باشهن این احتمال نیز وجود دارد 
و نهام پهدر مههدی حسهن اسهت، امها راوی دچهار اشهتباه شهده و  است، یعنی امام حسن مجتبهی
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 کرده است.« أبی»را تبدیل به « ابنی»
بهرداری از نسهخ دسهت  های بعد و در زمان نسخه ممکن است این ت ییر در زمان که این ضمن

 اول، روی داده باشد.
ساخته پیروان عبداهلل بن حسن م نهی معهروف « و اسم ابیه اسمی أبی»ه ممکن است زیاد. 8

بههه عبههداهلل محهه  باشههد و آنههان بهههرای ایبههات ادعههای مهههدویت فرزنههد وی، محمههدبن عبهههداهلل 
محه ، مشهههور بههه نفهه  زکیههه، ایههن زیههاده را در حهدیث پدیههد آورده باشههند تهها از ایههن طریههق بههه او 

کنند. شاهد این مدعا آنها وجاهت بخشیده و به پیشبرد برنامه کمک  محمهدبن علهی »کهه  ی او 
 :ق( در تاریخ خود آورده است274معروف به ابن طقطقی)م « بن طباطبا

مَ بمه، و ا بمت ا موق بمم ا ف  ع  منی النماس أ مه اَلهمدی الم ی ُ    كمان ف ابتمداء اِلممَ قمد شمی  و 
كان یرلی أن الَسول   یا یموم لَمول لمو بمى مما المد»قال:   فوس طواٍ ما الناس. و 

ینا او قامئنما، ا مه كاسمم أِ )ا ما  اهَّلل ذلک الیوم ح  یبعم  فیمه مهمد  كما ى و اسمم ا یمه 
 (.۱۰۰-۱۰۵ ق:۱۱۱۱طباطبا، 

که رسول خدا که نف  زکیه همان مهدی است  کار میان مردم شایع شده بود  بهه  در آغاز 
هایی از مهردم نقهل و تأییهد  گروهاند. پدر نف  زکیه نیز این مطل  را برای  آمدن وی بشارت داده

که رسول خدا  کرد و روایت می می گر از دنیا یک روز باقی بمانهد، خداونهد  فرموده نمود  اند: )ا
کههرد تهها آن روز را )آن در آن روز مهههدی و قههائم مهها را برانگیههزد. نههامش  کههه این قههدر( طههوالنی خواهههد 

 همانند نام من، و نام پدرش همانند نام پدر من است(.
ق )ابههوالفرَ اصههفهانی، 452د همزمههان بهها قیههام نفهه  زکیههه در سههال یههکن کههه مالحظههه می چنههان
 (.426 ق:4832

کرده و مصهداق « اسم ابیه اسم ابی»را با زیاده  پدر وی و طرفدارانش حدیث پیامبر  نقل 
اند. لهذا ایهن احتمهال وجهود  دانسهته آن را محمدبن عبداهلل بن محص معهروف بهه نفه  زکیهه می

که زیاده یاد شده را آنان به حدیث رسول خدادا افزوده باشند تها بهه وسهیله آن، مههدویت  رد 
 های پیشرفت او را فراهم سازند. نف  زکیه را تثبیت نموده و زمینه

را بهر  مهدی عباسی و طرفدارانش نیز تالش داشتند تا روایات مربو  بهه مههدی موعهود .4
 مهدی عباسی تطبیق دهند.

سهت ایهن زیهاده توسهب آنهها بهر حهدیث مهورد نظهر افهزوده شهده باشهد تها بهه حکومهت لذا ممکن ا
که او نیز نامش محمد و نام پدرش عبداهلل منصور بود.  مهدی عباسی مشروعیت بخشند چرا 
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کهه نشهان مهی به کردند  که عباسیان احادی ی نیز جعل  از اوالد  داد مههدی موعهود خصوص 
 ؛32-34، 4تهههها: ج خطیهههه  ب ههههدادی، بی؛466 ،5ج ق:4478عبههههاس اسههههت )احمههههدبن حنبههههل، 

 (.576 ش:4826الدین طبری،  مح 
را به اضهافه یهک حهدیث  مسعود ابن قابل  کر است  هبی در شرن حال مهدی عباسی حدیث

کرده است. وی می  نویسد: دیگر به صورت مرفوو نقل 
مى. و خمر : اَلهدی ما ولد العباس عم  ج ا مو داود ... عا سعید اَلسیب، عا ع مان مَفوعاح

 (.۱۸۰ ،۱۱ج ق:۱۱۱۱ما حدی  عاصم: یواط  ا ه ا ى، و اسم ا یه اسم أِ )ذبیب، 
عاصههم بههن بهدلههِ بههن ابههی » داود ابههی یکههی از رجههال سههند حههدیث؛ ضههعف حافظههه عاصههم .2

است. عاصم در حوزه قرآن و قرائت قرآن فردی برجسته و مویق بوده و جهزت قهرات سهبعه « النجود
شناسان او را تضهعیف  اما در حدیث از قوت الزم برخوردار نبوده و شماری از رجال آید. به شمار می

 اند. کرده
کههه نههامش   هبههی می کسههی  گفتههه اسههت: مههن نیههافتم  نویسههد: یحیههی بههن قطههان دربههاره عاصههم 

که از نظر حافظه ضعیف بود.  عاصم باشد مگر آن 
گفته است: او حافظ نیست.  نسائی درباره عاصم 

گفته  است: در حفظ عاصم ایرادهایی وجود دارد. و دارقطنی 
گفتههه اسههت: در روایههات عاصههم مطالهه  نادرسههتی وجههود دارد ) هبههی،   ق:4835و ابههن خههراش 

 (.567 ،2ج ق:4448 هبی، ؛ 822 ،5ج
کتههاب  کههه بیههانگر ضههعف او  ضععتفا عقیلههی نههام عاصههم را در  کههرده  ق: 4443اسههت )عقیلههی،  کههر 

گفته است (. ابن886، 8ج  :سعد 
 (.82، 2ق: ج4474حجر عسقالنی،  ر روایاتش زیاد مرتک  خطا شده است )ابنعاصم د

گفته: علیهه دربهاره او  عاصم فردی راستگو بوده اما حافظ حهدیث نبهوده اسهت. و ابهن ابوحاتم 
که نام کسانی  گفتهه اسهت: تنهها  شان عاصم است از نظر حافظهه ضهعیف گفته: همه  اند. و عقیلهی 

گفتههه اسههت: عاصههم حههافظ حههدیث نبههوده مشههکل عاصههم ضههعف حافظههه بههوده  اسههت. ابههوبکر بههزار 
گفتههه اسههت: عاصههم در اواخههر عمههرش دچههار اخههتالف حههواس شههده بههود  اسههت. و حمههادبن سههلمه 

 (.86-82)همان: 
گرفتهار مشههکل ضهعف حافظهه بهوده اسههت لهذا ایهن احتمههال  کهه مالحظهه می چنهان کنیههد عاصهم 
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که غالبا  حدیث را با تعبیر  گاهی بر ایر ضعف حافظه  نقل می« اسمیاسمه »وجود دارد وی  کرده، 
ضههمن  را بههر حههدیث مههورد نظههر افههزوده باشههد.« و اسههم ابیههه اسههم ابههی»دچههار اشههتباه شههده و جملههه 

بهه جههت ضهعف شهدید حافظهه عاصهم جهزت « اسم ابیه اسم ابهی»که حدیث یاد شده با تعبیر  این
 روایات ضعیف به شمار آمده و از درجه اعتبار ساقب است.

کهه دانشهمندان فهریقین بهه اتفهاق آرات  .6 کهه بایهد بهه آن توجهه داشهت آن اسهت  نکته دیگهری 
کرده روایات متواتری از رسول خدا که آن حضرت تعداد جانشینان خود را تها قیامهت  نقل  اند 

(، و 4-8 ،6ج ق:4445نیشهابوری،  ؛ مسهلم452 ،3ج ق:4474، دوازده نفر اعالم نمهوده )بخهاری
-5584 ،4ج ق:4445نیشهههابوری،  اند )مسهههلم دانسهههته مهههام مههههدی موعهههودیکهههی از آنهههان را ا

 مههدویت در روایهات رسهول خهدا .کتاب المهدی( 847-874 ،5ج ق:4447، داود ؛ ابی5582
کرده که انتخاب مهدی تصریو  »... نیز نه به دست مردم، بلکهه بهه دسهت خداونهد اسهت  اند 

 ،3ج ق:4474؛ ابههن ابههی شههیبه، 847 ،5ج ق:4447 داود، )ابههی« بیتههی... لبعههث اهلل رجههال  مههن أهههل
را یکهی از  سنت نیز به تبهع روایهات یهاد شهده، امهام مههدی  (. و جمعی از دانشمندان اهل623

 اند: اند. از آن جمله دانسته گانه پیامبر  خلفای دوازده
کثیر دمشقی )  .(54ق: 4832(. ابن حجر مکی )4ق: 4473؛ 84، 5ق: ج4444ابن 

 (.84-87 تا: بیشافعی )ابن طلحه 
آبهادی  (. عظهیم846-844، 6تها: ج (. عبدالرحمن مبهارکفوری )بهی42-48ق: 4476سیوطی )

، 8؛ ج282، 884، 842، 32، 5، ج486، 4ق: ج4446(. قنهههدوزی حنفهههی )542، 44ق: ج4442)
534). 

 :تر از افراد یاد شده و مهم
 کتاب المهدی(. ،847-874 ،5ج ق:4447، داود داود سجستانی است )ابی ابی

داود فی سننه بابها  فهی المههدی، و أورد فهی  عقد ابی»نویسد:  داود می سیوطی درباره اقدام ابی
ال یزال ههذا الهدین قائمها  حتهی یکهون اینها عشهر : »صدره حدیث جابربن سمرة عن رسول اهلل 

کلههههم مهههن قهههریش  «ینههها عشهههرفأشهههار بهههذلک إلهههی مهها قالهههه العلمهههات أن المههههدی أحهههد اإل. خلیفههِ ... 
اختصهاص  خهود بهابی بهه امهام مههدی موعهود سعننابهوداود در  .(475 ،5ج ق:4454)سیوطی، 

گانههه را  کههر  در مههورد امامههان دوازده داده و در آغههاز ایههن بههاب حههدیث جههابربن سههمره از پیههامبر 
گفته کهه دانشهمندان  کهرده اسهت  انهد امهام  کرده است، و با این اقهدام خهود بهه ایهن حقیقهت اشهاره 

 است. گانه پیامبر یکی از جانشینان دوازده هدی موعودم



اره 
شم

م ، 
 ده

سال
37

ان 
بست

، تا
141

1
 

اره 
شم

ل، 
ل او

ا
1

ت 
، ب

131
1

 

 

 

48 
 
 

ژپو
هش مهدیاه

وی

 نویسد: عبدالعظیم بستوی نیز می
 (.۸۵۱ ق:۱۱۳۱أ ه ما اخللفاء اإل نا ع َ )بستوی،  یری ا وداود و  یَق

که مههدی سنت اهل داود و دیگر دانشمندان نظر ابی گانهه  یکهی از خلفهای دوازده آن است 
 است.

کرده بر نکتهافزون  داود ابی از اقدام کهه سهیوطی و بسهتوی برداشهت  انهد نکتهه دیگهری نیهز  ای 
اسهت. ایهن  گانهه پیهامبر مهدی آخرین نفر از جانشهینان دوازده که این شود، و آن استفاده می
که ابوداود با جا استفاده می نکته از آن کثهر  کتعاب المهعدیکتهاب خهود را  کهه این شود  نهام نههاده و ا

کتاب نیز درباره امام مهدیقری  به اتفاق روایات ا اسهت. امها بها ایهن وجهود ابتهدا حهدیث  ین 
کرده، و پ  از آن روایات مربو  به امام مهدی  داود ابهی را، این اقدام خلفای ایناعشر را نقل 

کههه او افههزون بههر بههه وضههوح نشههان می گانههه  را یکههی از خلفههای دوازده امههام مهههدی کههه این دهههد 
 به شمار آورده است. این سلسله مبارک و آخرین جانشین پیامبرداند، او را آخرین عضو  می

که گویای این معنها اسهت.  کتاب المهدیدر  داود ابی برخی از روایاتی  نقل نموده نیز به وضوح 
که امام مهدی اسهت، و روایهات ایناعشهر  گانهه پیهامبر آخرین نفر از جانشینان دوازده حال 
کهه پیهامبر  را معرفی می گانه پیامبر  که جانشینان دوازده در ایهن  کنهد بهه دلیهل اوصهافی 

کرده گانههه دوازده روایههات بههرای جانشههینان  آنههان دوازده نفرنههد )مسههلم کههه این انههد م ههل خههود بیههان 
(؛ 476، 42، 48، 47 ،2ج ق:4446بن حنبهههل، ؛ احمهههد4کتهههاب امهههاره بهههاب  ق:4445نیشهههابوری، 

انهههد  (، یههها از قریش547 ،8ج ؛842 ،5ج :ق4446هاشهههم )قنهههدوزی حنفهههی،  همگهههی آنهههان از بنهههی
، 6ق: ج4472؛ بیهقهههی، 428، 4تههها: ج کثیهههر، بی ؛ ابهههن24کتهههاب احکهههام، بهههاب  ق:4474 )بخهههاری،

نیشههابوری،  ؛ حههاکم472، 42، 2ق: ج4446اند )احمههدبن حنبههل،  (، همگههی افههرادی صههالو264
کل444، 3تا: ج بی ؛ بخاری،643 ،8ج ق:4444  .امت اسالمی هستند (، خلفای 

تههها)معجم  ؛ طبرانههی، بی476، 2ق: ج4446تهها قیامهههت )احمههدبن حنبههل،  پهه  از پیههامبر 
بر ک  دیگری قابل تطبیق  بیت پیامبر  وصاف جز بر امامان اهل(؛ و این ا526، 5کبیر(: ج

 امامان عترت باشند. پیامبر  گانه دوازده نیست. پ  به ناچار باید مصداق خلفای
و نهههام پدرشهههان امهههام حسهههن  همنهههام پیهههامبر ی موعهههودو بهههه ناچهههار بایهههد امهههام مههههد

ههای  کهه در برخهی از نقل« و اسهم ابیهه اسهم ابهی»باشد، نه عبهداهلل. از ایهن رو، زیهاده  عسکری
وجود دارد، در تعارض با حدیث متواتر خلفای ایناعشر بهوده و از  از پیامبر  مسعود ابن حدیث

 درجه اعتبار ساقب است.
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 گیری نتیجه
کههه نههام مبههارک پههدر بزرگههوار امههام مهههدی موعههوداز مباحهه گذشههته روشههن شههد  ، امههام حسههن ث 
که نام پهدر  مسعود ابن حدیثهای  در یکی از نقل« اسم ابیه اسم ابی»است و جمله  عسکری

کند، فاقهد اصهالت بهوده و توسهب یکهی از روایهان سهند حهدیث  می را عبداهلل معرفی امام مهدی
مسهعود  عهالوه بهر ایهن، بهر ایهن نقهل از حهدیث ابن زوده شهده اسهت.جعل و بر حهدیث مهورد نظهر افه

که پذیرش آن را ناممکن می  سازد. ایرادهای دیگری نیز وارد است 
را  کهه نهام پهدر امهام مههدی موعهود سهنت اهل از دانشهمندان آن دسهتهکه ادعهای  نتیجه آن

 کند. یید نمیأدانند، فاقد دلیل بوده و روایت معتبری نظر آنان را ت می عبداهلل

 منابع
 ، تهران، نشر صدوق.الغیبةق(، 4842ابن ابی زین ، محمدبن ابراهیم) .4

 ، بیروت، دارالفکر.المصنفق(، 4474ابن ابی شیبِ، ابوبکر) .5

کتابچی.امالیش(، 4826ابن بابویه، محمدبن علی) .8  ، تهران، 
 ، تهران، نشر جهان.عیمن اخبار الرضا ق(، 4823ابن بابویه، محمدبن علی) .4
 ، تهران، چاپ اسالمیه.النتمه الدین و تمام کمالق(، 4842ابن بابویه، محمدبن علی) .2
، قههههم، مدرسههههِ اإلمههههام اإلمامععععة و التبصععععرة مععععن الییععععرةق(، 4474ابههههن بابویههههه، محمههههدبن علههههی) .6

 .المهدی
 ، قم، دفتر انتشارات اسالمی.من ال ییضره الفقیهق(، 4448ابن بابویه، محمدبن علی) .2
 ، بیروت، دارالکت  العلمیِ.مسندق(، 4442ابن جعد، علی) .3
 جا، مؤسسِ الرسالِ. ، بیصییلق(، 4444ابن حبان، محمدبن حبان َبستی) .4
 ، بیروت، دارالفکر.تهذیب التهذیبق(، 4474ابن حجر عسقالنی، احمدبن علی) .47
 ، مصر، مکتبِ القاهرة.الصواعو المیرفةق(، 4832ابن حجر مکی) .44
، بیهههروت، مؤسسهههِ تضعععائل الصعععیابةق(، 4478دبن)ابههن حنبهههل، ابوعبهههداهلل احمهههدبن محمههه .45

 الرسالِ.
 ، بیروت، مؤسسِ الرسالِ.مسندق(، 4446ابن حنبل، ابوعبداهلل احمدبن محمدبن) .48
 ، قم، عالمه.طالب منافب ال ا یق(، 4824ابن شهر آشوب، محمدبن علی) .44
 یث.، قم، دارالحدالفصمل المهمة تی مترتة ا ئمةق(، 4455ابن صباغ، علی بن محمد) .42
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، قههم، الفخععری تععی ا داب السععلوانیة و الععدول اإلسععالمیةق(، 4444ابههن طباطبهها، محمههدبن علههی) .46
 رضی.

، تحقیق: ماجد العطیِ، موالب السئمل تی منافب ال الرسملتا(،  ابن طلحه شافعی، محمد)بی .42
 نا. جا، بی بی

کثیههر دمشههقی، عمادالههدین اسههماعیل) .43 دارالکتهه  ، بیههروت، تفسععیر القععران التاععینق(، 4444ابههن 
 العلمیِ.

کثیههر دمشههقی، عمادالههدین اسههماعیل)بی .44 ، بیههروت، دار احیههات التههراث البدایععة و النهایععةتا(،  ابههن 
 العربی.

کثیر، اسماعیل بن عمر) .57  ، بیروت، دارالجیل.النهایة تی الفتن و المالانق(، 4473ابن 

 نا. جا، بی ، بیالفهرستتا(،  ابن ندیم، محمدبن اسحاق)بی .54
، مقاتععل الوععالبیینق(، 4832انی، علههی بههن حسههین بههن محمههد امههوی قرشههی)ابههوالفرَ اصههفه .55

 نجف، حیدریه.
 ، بیروت، دارالکت  العلمیِ.الیة ا ولیا ق(، 4474ابونعیم اصفهانی، احمدبن عبداهلل) .58
 جا، دارالفکر. ، بیسننق(، 4447ابی داود سجستانی، سلیمان بن اشعث) .54
 نِ التألیف و الترجمه و النشر.، قاهره، لجضیی االسالم(، 4824امین، احمد) .52
 جا، دارالفکر. ، بیصییلق(، 4474بخاری، محمدبن اسماعیل) .56
 ، دیار بکر، المکتبِ اإلسالمیِ.التاریخ الکبیرتا(،  بخاری، محمدبن اسماعیل)بی .52
، مکههِ المهععدی المنتاععر تععی ضععو  ا اادیععل وا  ععار الصععیییةق(، 4457بسههتوی، عبههدالعظیم) .53

 یِ.المکرمِ، المکتبِ المک
 ، بیروت، دارالکت  العلمیِ.دالئل النبوةق(، 4472بیهقی، احمدبن حسین) .54
 ، بیروت، دارالفکر.سننق(، 4478ترمذی، ابوعیسی محمد) .87

 ، بیروت، داراَلضوات.الذریتة إلی تصانیف الشیتةق(، 4478تهرانی، آقابزرگ) .84
، دارالکته  ، بیروتالمستدرک علی الصعیییینق(، 4444حاکم نیشابوری، محمدبن عبداهلل) .85

 العلمیِ.
 ، قم، بیدار.کفایة ا  رق(، 4474خزاز قمی، علی بن محمد) .88
 ، بیروت، دارالکت  العلمیِ.تاریخ بغدادتا(،  خطی  ب دادی، ابوبکر)بی .84
 نا. جا، بی ، بیمتجن رجال الیدیلق(، 4448خوئی، ابوالقاسم) .82
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 .، بیروت، دارالمعرفِمی ان االعتدالق(، 4835 هبی، احمدبن ع مان) .86
 ، بیروت، دارالکتاب العربی.تاریخ االسالمق(، 4472 هبی، احمدبن ع مان) .82
 ، بیروت، مؤسسِ الرسالِ.سیر اعالم النبال ق(، 4448 هبی، احمدبن ع مان) .83
 ، قاهره، دارالمنار.تفسیر المنارق(، 4866رشید رضا، محمد) .84
 ، بیروت، دارالعلم للمالیین.ا عالمم(، 4437زرکلی، خیرالدین) .47
، قهم، تعذکرة الخعوا ق(، 4443الدین ابهوالمظفر یوسهف بهن حسهام) ن جهوزی، شهم سبب ب .44

 شریف الرضی.
 ، بیروت، دارالعلم.تاریخ الخلفا ق(، 4476الدین) سیوطی، جالل .45
 دارالفکر. ، بیروت، الیاوی للفتاویق(، 4454الدین) سیوطی، جالل .48
، ععمن المتبعودق(، 4442الصدیقی العظیم آبادی، ابی عبدالرحمن شرف الحق محمد اشرف) .44

 بیروت، دارالکت  العلمیِ.
جها، منشهورات  ، بیالمصعنفتها(،  صنعانی، أبوبکر عبدالرزاق بن همام بن نافع الحمیری)بی .42

 مجل  العلمی.
 جا، منشورات المجل  العلمی. ، بیالمصنفتا(،  صنعانی، عبدالرزاق)بی .46
جهههها،  ، بیوسععععطمتجععععن ا ق(، 4442طبرانههههی، ابوالقاسههههم سههههلیمان بههههن احمههههد بههههن ایههههوب) .42

 دارالحرمین.
 ، بیروت، دارالکت  العلمیِ.متجن صغیرتا(،  طبرانی، سلیمان بن احمد)بی .43
کبیرتا(،  طبرانی، سلیمان بن احمد)بی .44  ، بیروت، دار احیات التراث العربی.متجن 
 ، تهران، اسالمیه.اعالم المری ب عالم الهدیق(، 4847طبرسی، فضل بن حسن) .27
 ، بیروت، مؤسسِ اَلعلمی.مجمع البیان(، ق4442طبرسی، فضل بن حسن) .24
کثیربن غال ) .25 ، قهم، دالئل اإلمامعةق(، 4448طبری آملی، ابوجعفر محمدبن جریربن یزیدبن 

 بع ت.
 ، نجف، المکتبِ الحیدریِ.بشارة المصوفیق(، 4838طبری، عمادالدین) .28
 ، قاهره، مکتبِ القدسی.ذخائر التقبیق(، 4826الدین) طبری، مح  .24
 ، قم، دارالمعارف اإلسالمیِ.الغیبةق(، 4444حسن) طوسی، محمدبن .22
 جا، مؤسسِ النشر اإلسالمی. ، بیتهرستق(، 4442طوسی، محمدبن حسن) .26
 ، بیروت، دارالکت  العلمیِ.الضتفا ق(، 4443عقیلی، محمدبن عمرو) .22
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ژپو
هش مهدیاه

وی

 جا، داراَلسوة. ، بیینا یع المودةق(، 4446قندوزی حنفی، سلیمان) .23
 ، قم، دارالحدیث.کاتی، ق(4454کلینی، محمدبن یعقوب) .24
، تهههران، دار احیهات تههراث ال مان البیعان تععی أخبعار صعاابش(، 4865گنجهی، محمهدبن یوسههف) .67

 البیت. أهل
 ، بیروت، دارالکت  العلمیِ.تیفة ا اوذیتا(،  مبارکفوری، ابوعیسی محمد)بی .64
 ، بیروت، مؤسسِ الوفات.بیاراالنوارق(، 4474مجلسی، محمدباقر) .65
 ، قاهره، دارالکتاب العربی.المهدویة تی االسالمق(، 4828محمدحسن، سعد) .68
 ، بیروت، دارالفکر.کتاب الفتنق(، 4444مروزی، نعیم بن حماد) .64
 ، بیروت، مؤسسِ الرسالِ.تهذیب الکمالق(، 4476مزی، ابوالحجاج) .62
، قهههم، جامعهههه شعععر  ا خبعععار تعععی تضعععائل االئمععة ا طهعععارق(، 4474م ربهههی، نعمهههان بهههن محمهههد) .66

 مدرسین.
، قم، المعتمر العالمی َللفیهِ الشهیخ االختصا ق(، 4448محمدبن محمدبن نعمان) مفید، .62

 المفید.
کنگره شیخ مفید.اإلرشادق(، 4448مفید، محمدبن محمدبن نعمان) .63  ، قم، 
کنگره شیخ مفید.الفصمل المختارةق(، 4448مفید، محمدبن محمدبن نعمان) .64  ، قم، 
 قاهره، مکتبِ عالم الفکر. ،عقد الدررق(، 4844مقدسی شافعی، محمد ادری ) .27
 ، قم، مؤسسِ النشر اإلسالمی.رجالق(، 4446نجاشی، ابوالعباس احمدبن علی) .24
، تصههحیو: محمههد فههؤاد عبههدالباقی، صععییل مسععلنق(، 4445نیشههابوری، مسههلم بههن حجههاج) .25

 قاهره، دارالحدیث.
یم بن قی  عامری) .28 کوفی، ابوصادق َسلی  ، قم، الهادی.کتاب سلینق(، 4472هاللی 




