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چكیده
مهدویت به عنوان یکی از موضوعهای مهم و جذاا در میذران نبذوی ،بذا نگذاه هذا و
رویکردهایی متفاوت در تاریخ اسالم روبهرو شد .از اینرو شذناخت نگذرط فیذ هذای
گوناگون که در گار زمان ،بستر شکل گیری تحوالت و اندیشه هایی متنوع بود ،ضروری
است .این پژوهش با هدف بررسی تحلیلی این موضوع در میذان امویذان نگاشذته شذده
است و با استفاده از منابع معتبر تذارییی و ذدیثی و بهذرهمنذدی از تجییذه و تحلیذل
افالعات بهدست آمده از مصادر متقدم و ارائه تحلیلهای مستند ،به واکاوی رویکردهای
گوناگون خاندان اموی به آموزه مهدویت می پردازد .گویا خاندان اموی تا پیش از واقعذه
عاشورا با سکوت و نادیدهانگاری ،به این موضوع مینگریست؛ اما در اواخر قرن نیسذت
تالط کرد مهدویت را در قالب هایی چون عیسی و برخی خلفای اموی معرفی کنذد؛
چنان که سفیانی در این نگره به عنوان یکی از فرزندان ابوسفیان با تغییری معنذادار و بذا
تصویری چون مقدمه و یاریگر مهدی معرفی شد.
واژگان کلیدی :مهدی ،مهدویت ،امویان ،عیسی ،عمر بن عبدالعییی ،سفیانی.

مقدمه

مهدویت ،ریشه در احادیث نبوی دارد و حتی پیش از ظهور اسالم نیز ادیان دیگر بر
آمدن منجی تأکید کردهاند؛ چنانکه پس از اسالم نیز بهر اسها

ایهن بهاور ،فرقهههها و

حوادث گوناگونی شکل گرفت .ایهن موضهوا از دیربهاز مهورد اهتمهام نویسهندگان و
پژوهشگران بوده و کتابهای متعددی در اینباره نگاشته شده است .اما تهاریخگهزاری
این باور و بررسی رویکردهای طیفهای گوناگون به مسئله مهدویت ،کمتر مورد توجه
قرار گرفته است؛ همچنان که رلد این موضوا در اوایل ظهور اسهالمی و بههویهژه در
قرن اول تا حدی مغفول مانده است .از اینرو بر آن شدیم که باور بهه مههدویت را در
دور امویان ( )132 - 41با اهتمام به رویکردهای آنان بدین مسئله بررسی کنیم.
گفتنی است برخی پژوهشگران به موضوا مهدویت و بازتاب آن در تهاریخ سیاسهی
بر گهزارشههای تهاریخی اشهاره کهرده انهد (قرائتهی و فرمانیهان .)1۶۶ - 147 ،برخهی
مستشرقان نیز تا اندازه ای ادعاها و پیشگویی های مرتبط با مهدویت در عصر امویان را
سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،زمستان 1395

مورد کاوش قرار دادهاند (فلوتن .)102 - 75 ،اما به نظر میرسد رویکردهای امویان بهه
این موضوا ،چندان موردپژوهش قرار نگرفته است .در این نوشتار بر آنیم که با استفاده
از اسناد معتبر تاریخی و با تکیه بر تحلیلهای عقالنی مسهتند ،بهه ایهن پرسهش الهلی
پاسخ دهیم که امویان نسبت به موضهوا مههدویت ،از چهه رویکردههایی بههره بردنهد.
همچنین در خالل پاسخ به این مسئله ،به پرسشههایی همچهون میهزان اهتمهام امویهان
به مسئله مهدویت و زمان آغاز نگر جدی به این موضوا ،ارتباط میهان عیسهیبهاوری
به عنوان منجی موعود با حاکمان اموی ،توجه امویان به تصدی لقب مهدی از میان خود
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اسالم پرداختهاند (فرمانیان )332 - 287 ،و بعضی به گونهشناسی کارکردهای آن با تکیه

و جایگاه سفیانی به عنوان یکی از گزاره ههای آخرالزمهانی مهرتبط بها مههدی پرداختهه
خواهد شد.

۶

جایگزینی برای آن به جای فردی از خاندان پیامبر

بهه روشهنی مشهاهده مهیشهود؛

چنانکه در موضوا سفیانی نیز در میان آنان ،گرایشی معنادار به چشم میخورد.
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اهتمام امویان به مسئله مهدویت ،بهویهژه پهس از واقعهه عاشهورا و سهعی در ارائهه

مهدویت در نگاه امویان

در نگاهی کالن به دوره امویان در موضوا مهدویت ،مهیتهوان نگهر آنهان بهه ایهن
موضوا را در چهار رویکرد خالله کرد:
 .1سكوت و نادیده انگاری

این رویکرد که نخستین نگره امویان به این مسئله به شمار میرود ،از ابتدای تشکیل
حکومت در سال  41تا پس از واقعه عاشورا وجود داشت و تالش شد با بیاعتنایی به
موضوا مهدویت ،این مسئله در آن دوران نادیده انگاشته شود.
درباره مهدویت ،احادیث فراوانی از پیامبر اکرم

و اهلبیت

بهه یادگهار مانهده

است و کتب متعددی در این زمینه نگاشته شده که میتوان به مجموعه ای با نام معجم
احادیث االمام المهدی در هشت جلهد و بهال بهر  4300لهفحه اشهاره کهرد کهه 18۶1
لفحه ،به برشماری  5۶3حدیث منتسب به رسول خدا
یافته است (مؤسسه معار

درباره مهدی

اختصاص

اسالمی.)138۶ ،

جذابیت های موضوا «مصهلح موعهود» ،بعهد از پیهامبر اکهرم

وجهود نداشهت .بهه

عنوان یکی از نخستین نمودهای این موضوا ،میتوان به ادعای عبداهلل بهن سهبا اشهاره
کرد کهه شههادت امیرمؤمنهان

را انکهار نمهود (نهوبختی .)23 - 21 ،گویها ابهن سهبا

در اندیشۀ معرفی امهام بهه عنهوان مههدی بهوده اسهت؛ چراکهه عبهارات نقهل شهده از
وی در اینباره ،با معنای الطالحی مهدی ،ارتباطی نزدیک دارد .او به لراحت از عدم
وفات یا قتل علی

می گوید تا زمانی که دنیا را پر از عدل و داد کند ،همانطور که از

ظلم و ستم پر شده است (همو) .این در حالی است که عدالتگستری و الهالح امهور
پس از فراگیر شدن ظلم و ستم ،بزرگترین و در عین حال قطعیترین ویژگهی مههدی

بررسی تحلیلی رویکردهای امویان به مسئله مهدویت

از اینرو امکهان بهه فراموشهی سهرردن میهراث عظهیم حهدیثی موجهود و همچنهین
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حدیث مهدوی در آن ثبت شده است .سه جلد از این مجموعه با حجمی بیش از 1570

به شمار می رود (برای نمونه در مصهادر اههلسهنت :ابهنحنبهل،321 ،310 - 309/17 ،
88 ،87/4؛ ابییعلی274/2 ،؛ حاکم نیشابوری- 3098 ،2999 - 2998 ،2997 ،2972/8 ،
3099؛ در منابع متقهدم شهیعی :لهدو ،2۶4 ،2۶2 ،2۶1 ،258 ،257 ،25۶ ،34 ،33/1 ،
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205 ،۶2 - ۶1/18 ،427 - 42۶ ،41۶؛ ابههنابههیشههیبه3۶۶ ،3۶5 ،3۶3 /13 ،؛ ابههیداود،

394 ،378 ،377/2 ،288 ،287 ،28۶ ،285 ،284 ،280؛ مفیهههد341 ،340/2 ،؛ طوسهههی،
.)425 ،180 ،179 ،178
البته پذیرش این موضوا تا اندازهای دشوار است؛ چراکهه لهر نظهر از تردیهدهای
جدی درباره شخصیت تاریخی عبداهلل بن سبا و اقهدامات وی ،هنهوز زمهان زیهادی از
وفات پیامبر

نگذشته بهود .از ایهنرو شهاید نتهوان امهام علهی

را همهان موعهود

آخرالزمان معرفی کرد (ابنحماد251 - 250 ،؛ ابنابهیشهیبه3۶3/13 ،؛ طبرانهی ،معجهم
الکبیر13۶/10 ،؛ حاکم نیشابوری3100/8 ،؛ نعمهانی248 - 247 ،؛ طوسهی)180 ،178 ،
که اگر یک روز از عمر دنیا باقی باشد (ابنحنبل1۶4 - 1۶3/2 ،؛ ابنابیشبیه3۶5/13 ،؛
ابیداود87/4 ،؛ لدو  ،)280/1 ،آن روز آنقدر طوالنی خواهد شد که او ظهور کنهد و
عهدالت را برقهرار سهازد (ابهیداود87/4 ،؛ ترمهذی۶50 ،؛ طوسهی.)425 ،182 - 180 ،
نشده است؛ بلکه روایات ،بر اینکه مهدی از اوالد علی

(نعمهانی- 145 ،93 - 92 ،

248 - 247 ،147؛ لدو 288 - 287/1 ،؛ طوسی )187 ،یا فاطمه

(بهرای نمونهه در

سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،زمستان 1395

منابع تاریخی :ابوالفرج الفهانی ،مقاتل الطالبیین91 - 90 ،؛ ابنعساکر475 - 474/19 ،؛
در منابع حدیثی شهیعی :طبهری آملهی کبیهر۶13 ،؛ طوسهی188 - 187 ،18۶ - 185 ،؛
طبری آملی لغیر444 - 443 ،؛ در منابع حدیثی اهلسنت :ابنحمهاد2۶7 ،2۶۶ ،2۶1 ،؛
بخاری280/8 ،293/3 ،؛ ابیداود88/4 ،؛ ابنماجهه932 ،؛ حهاکم نیشهابوری- 3099/8 ،
 )3100یا از فرزندان امیرالمؤمنین

و حضهرت زههرا

اسهت (کلینهی50 - 49/8 ،؛

نعمانی ،)58 - 57 ،تأکید دارند.
این نکته را نیز نباید از یاد برد که مهدی بیشتر درباره شخصی است که در لحنهای
پر از ظلم ،بهیکباره ظاهر شده و با غلبه بر مخالفان ،به اقامهۀ عهدل خواههد پرداخهت
(محمدی مظفر .)275 :1389 ،بنابراین کمتر بر حاکمی چون علی
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همچنین در هیچیک از احادیث نبوی درباره امیر مؤمنان

اشاره ای به مهدویت ایشان

که پهس از مهدتی

حکومت ،از سوی برخی مخالفان مورد سوءقصد قرارگرفت ،همخوانی دارد .با توجه به
8

است .وی معتقد بود علی

پیش از آنکه ستمگران را نهابود سهازد و عهدالتی فراگیهر

برقرار نماید ،از دنیا نخواهد رفت.
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تمام این موارد ،نمیتوان پذیرفت که ابنسبا ادعای مههدویت علهی

را مطهرح کهرده

در این میان ،احادیثی تفسیری درباره آیه «دابم االرض» (نمهل )82 :نیهز قابهلتوجهه
است .داب االرض که در برخی از گزارشها به عنوان یکی از نشانهها در کنهار خهروج
دجال و طلوا خورشید از مغرب قرار دارد (ابنابیشیبه351/13 ،؛ ابهنحنبهل4۶8/15 ،؛
مسلم نیشابوری1۶0/1 ،؛ ترمذی ،)874 ،از سوی پیامبر

به امیهر مؤمنهان

اطهال

شده است (قمی .)130/2 ،آن حضرت خود نیز در گزارشههایی از خهویش بهه عنهوان
دابه ای که با مردم سخن میگوید ،یاد کرده است (کلینی198 - 197/1 ،؛ لفار- 199 ،
 .)200لر نظر از لحت و سقم این روایات ،شاید دابۀ آخرالزمهانی و ارتبهاط آن بها
دجال ،پیونهدی هرچنهد انهدا بها مههدویت یها رجعهت داشهته باشهد کهه تطبیهق بهر
امیرمؤمنان

توسط برخی چون رُشید هجری (عقیلی۶3/2 ،؛ ذهبی )52/2 ،و جابر بن

یزدی جعفی (عقیلی194/1 ،؛ ذهبی )384/1 ،میتواند ابعادی تازه در نگرش مهدیگونه
89؛ حاجی اسماعیلی و علیعسگری122 - 107 ،؛ زاهدیفهر و همکهاران102 - ۶7 ،؛
نیری و همکاران22 - 7 ،؛ کریمینیا و شفیعی.)۶42 - ۶40/1۶ ،
مباحث مرتبط با آن در ذهنها به طور کامل بهه فراموشهی نرفتهه بهود و بههرغهم تمهام
تشکیکها ،مصادیقی برای مهدی یا عناوین مرتبط با آن از سوی برخی از افراد پیشنهاد
می شد؛ اما در این میان امویان به موضوا مهدویت تا پیش از شههادت امهام حسهین
اقبال چندانی نشان ندادند و تنها واکنش امویان را میتوان در مهدی خواندن عثمان دید
(طبری .)7/5 ،هرچند به نظر می رسد این لقب تنها به معنای لغوی این واژه بهه معنهای
«هدایت شده» (حمیری )۶89۶/10 ،بوده است .گفتنهی اسهت در دوران معاویهه (- 41
 )۶0از مهدویت و ترویج اخبار آن ،خبری وجود ندارد؛ زیرا اوالً همان طور که پیشتهر
گفته شد ،مهدویت در زمانی نزدیک به عهد رسول خدا

نمیتوانست ظهور چندانی

بررسی تحلیلی رویکردهای امویان به مسئله مهدویت

آنچه گفته شد ،به خوبی گویای این مطلب است که میراث نبوی دربهاره مههدویت و
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یا دستکم فراطبیعی به امام علی

را بازنمایی کند (نک :نقیزاده و موسوینیها- 72 ،

داشته باشد .در ضمن معاویه ،هرگهز طرفهدار اندیشههای نبهود مههمتهرین ویژگهی آن،
نبوی بر اینکه مهدی از اهلبیت پیامبر

است ،تأکید دارند (محمهدی مظفهر.)272 ،

همچنین معاویه با استف اده از دستگاه تبلیغاتی و نوا حکومت خهود ،چنهدان بهه ماننهد
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ظلم ستیزی و حکومت فردی از خاندان پیامبر

باشد؛ چنانکهه بسهیاری از احادیهث

خلفای بعدی اموی دست به جنایات بیپرده نزد .از ایهنرو شهاید حکومهت او از نظهر
مسلمانان ،جامعه ای آکنده از ظلم تلقی نمهیشهد .بنهابراین مهیتهوان گفهت امویهان در
نخستین مواجهه با موضوا مهدویت به سکوت بسنده کردند و این موضهوا را نادیهده
انگاشتند؛ بدین معنا که بهره برداری یا تقابهل بها ایهن جریهان وجهود نهدارد و هرچنهد
مهدویت از پشتوانهای عظیم به نام میراث احادیث نبوی در این باب برخوردار بود ،اما
اثری از رویارویی امویان با این موضوا در سالهای اولیه حکومت به چشم نمیخهورد
و آنان در این موضوا به مانند سالهای بعد ،رویکرد خالی نداشتهاند.
 .2انكار و عیسیباوری

دومین رویکرد امویان نسبت به موضوا مهدویت ،انکار و عیسیباوری است؛ بهدین
معنا که تالش شد عیسی

به جای مهدی موعود قهرار گیهرد و عههدهدار وظهایف او

عیسی ،مهدی دیگری وجود ندارد (ابنماجه91۶ ،؛ حاکم نیشابوری .)2971/8 ،عباراتی
با همین مضمون از سوی برخی از لحابه و تابعان نقل شهده اسهت (ابهنحمهاد،2۶5 ،
سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،زمستان 1395

 .)2۶7برخی از روایت نیز عدالتگستری ،شکستن للیب و حاکم کردن للح و امثهال
آن را با عنوان مهدی (همو388 ،؛ ابنحنبل )187/15 ،یا بدون این عنهوان (عبهدالرزا ،
401 ،400 ،399/11؛ ابههنحمههاد393 ،392 ،391 ،390 ،388 ،38۶ ،؛ ابههنابههیشههبیه،
337 ،328 ،327/13؛ ابنحنبهل- 153 ،۶2/15 ،281 - 280 ،108 - 107/13 ،210/12 ،
551 - 550 ،255 - 254 ،182 - 181/1۶ ،398 ،154؛ مسلم نیشهابوری158 ،15۶/1 ،؛
ابنماجهه930 ،929 - 927 ،؛ ابهیداود102 - 101/4 ،؛ ترمهذی۶50 ،؛ طبرانهی ،معجهم
االوسط8۶ /8 ،141/5 ،89 ،79/2 ،؛ همو ،معجم الصغیر30/2 ،۶9/1 ،؛ حاکم نیشابوری،
1559/4؛ ابنعساکر )22۶ - 223/2 ،از وظایف عیسی دانسهتهانهد .جالهبتهر آنکهه در
بسیاری از گزارشهای روایی ،کشتن دجال را به عیسی

نسبت مهی دهنهد و ایهن در

حالی است که قتل دجال در برخی روایات ،بهه حضهرت مههدی

نسهبت داده شهده

از دیگر نکات مهم آن است که برخی از این روایات از سوی کسانی نقل شده است
که با امویان ،رابطه ای نزدیک یا مطلوب دارند که از ایهنجملهه مهیتهوان بهه ابهوهریره
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است (محمدیان.)371/17 ،
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شود .از اینرو روایاتی از پیامبر

جعل شد که مهدی

همان عیسی

است و جز

(م )58و انس بن مالک (م )91اشهاره کهرد .حتهی در میهان اههلسهنت نیهز برخهی بهه
گرایش های اموی ابوهریره و رابطه بسیار خهوب او بها معاویهه و سهایر امویهان اشهاره
کردهاند (ابوریه .)190 - 185 ،انس بن مالک نیز از جملهه کسهانی اسهت کهه بههرغهم
 ،با امیرالمؤمنین

خدمت چندساله به پیامبر

رابطهای مناسب ندارد و در عین حال،

از تمایالت عثمانی و اموی برخوردار بوده است (سلیم.)382 - 381/10 ،
در هر حال ،نگارنده در پی آن نیست کهه گهرایش مههدی خوانهدن عیسهی

را در

امویان خالله کند ،اما میتوان یکی از راه های تقابل امویان بها مسهئله مههدویت را در
مهدی خواندن عیسی

و نه فردی از خاندان پیامبر

در سخنان معاویه به ابنعبا

دانست؛ چنانکه این رویکهرد

کامالً مشهود است (مجهول )52 - 51 ،که نشان میدهد

بهرغم آن که امویان در اوایل حکومت خواستار گذر از موضوا مههدویت هسهتند ،گهاه
 .3بدلسازی با مطرح کردن خلفای اموی

از دیگر رویکردهای امویان به مسئله مهدویت ،تالش برای معرفی خلفای خهود بهه
عبدالملک وجود داشت ،در گزارشهای تاریخی و سهرودهههای شهاعران آن زمهان بهه
چشم میخورد؛ اما پیش از پرداختن به مستندات این بحث ،گفتنی اسهت در برخهی از
آوردههای تاریخ و به ویژه در اشهعار ،نمهیتهوان تفکیکهی دقیهق بهین مههدی لغهوی و
الطالحی انجام داد؛ ولی الرار بر این موضوا بهویژه در عصر سلیمان بن عبهدالملک
و عمر بن عبدالعزیز ،تردیدی در اراده معنای مصطلح باقی نمیگذارد و بهویژه در زمان
سلیمان و عمر بن عبدالعزیز ،از معنای لغوی به سوی معنای الطالحی ،حرکتی وجود
داشته است 1.برای روشنتر شدن این موضوا ،به ارائهه گهزارشههای مههدوی دربهاره
هریک از این خلفا خواهیم پرداخت.

بررسی تحلیلی رویکردهای امویان به مسئله مهدویت

عنوان مهدی است .این گروش کهه از زمهان خالفهت ولیهد بهن مهروان تها هشهام بهن

اشعار «همام بن غالب» ملقب به فرزد ( )538 ،75 ،15به وی اشاره شده اسهت .نکتهه
 .1برای آگاهی بیشتر دربار کاربرد واژه «مهدی» و تطور آن ،نک :الهیزاده.124 - 114 ،
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نخستین خلیفه اموی که عنوان مهدی به خود گرفت ،ولید بن عبدالملک بود کهه در
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نسبت به آن واکنش نشان دادهاند و آن را بهگونهای تحریف کردهاند.

مهههم آنکههه فههرزد در یکههی از اشههعار خههود ،افههزون بههر ولیههد ،شههش خلیفههه پههیش
از او و همچنین مروان و خلیفه سوم عثمان را نیز مهدی خوانده است (همو .)75 ،البته
به نظر می رسد مراد او در اینجا معنای لغوی یعنی ههدایتشهده بهودن باشهد؛ چراکهه
نمی توان ولید و تمام خلفای پیش از او را مهدی موعود دانست .هرچند عنهوان «ملِهک
مهدی» برای ولید و مقایسهاش با داود نبی

شاید اندکی به معنای مصطلح نزدیکتهر

باشد (همو).
البته معنایی نزدیک به مهدی لغوی ،یعنی درخواست هدایت خداوندی برای ولید بن
عبدالملک از سوی شعرایی چون جریر بن عطیه (جریر )303 ،نیز به چشم مهیخهورد.
همو عبدالملک بن مروان را نیز دارای موهبت هدایت شهدن پیهروانش از سهوی خهدا
میداند (همو.)278 ،
او چندان جدی نباشد ،اما از زمان سلیمان بن عبهدالملک ایهن رویکهرد کهامالً مشههود
است؛ چنانکه فهرزد ( )۶14 ،۶13 ،۶12 ،44۶ ،438 ،42۶ ،232 ،231و جریهر ()34۶
سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،زمستان 1395

در اینباره اشعاری سرودهاند.
این سرودهها زمانی اهمیتی ویژه می یابند که آشکارا سلیمان را همان مههدی موعهود
الطالحی میدانند .فرزد در شعری ،سلیمان را همان مهدی می دانهد کهه دانشهمندان
یهود و مسیح بدان خبر دادهاند 1.وی سلیمان را موعودی برمیشمرد که زمین را خرّم و
پر از عدل و داد میکند (فرزد  )۶12 ،کهه بها توجهه بهه ویژگهی دادگسهتری مههدی،
تردیدی در مقصود او از مهدی که در همین شعر و در دو بیت دیگر به کار رفته است،
(همو )۶14 ،۶13 ،باقی نمی گذارد .این کاربست موعودگرایانه از واژه مهدی در اشهعار
جریر نیز دیده میشود؛ آنگاه که او از مخاطب خود اقرار میگیرد که سلیمان به روشنی
همان مهدی است (جریر)34۶ ،؛ همچنان کهه جریهر در همهین شهعر از دادگسهتری و
حکومت سلیمان به مانند حکومت پیامبر

سخن رانده است (همو.)347 - 34۶ ،

« 1کم کان من قس یخبرنا بخالف المهدی و الحبر؛ چه بسیار از کشیشان و راهبان یهودی کهه خبهر از خالفهت
مهدی به ما دادند!» (فرزد .)232 ،
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هرچند نمیتوان تمام مواردی که بهرای سهلیمان ،عنهوان مههدی بهه کاررفتهه اسهت
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هرچند به نظر می رسد موضوا مهدویت خلفای اموی اعم از ولید و خلفای پیش از

را به همان معنای مصطلح دانست ،چنانکه در پهارهای مهوارد ،کلمهۀ «مهتهدی» هه کهه
واژه ای نزدیک به معنای لغوی مهدی است ه نیز برای سلیمان بهکاررفته است (فرزد ،
 ،)428اما شهرت سلیمان به مهدی و انتخاب این لقب برای او از سوی شعرا را میتوان
در برخی از گزارش های تاریخی مشاهده کهرد (ابهنابهیالحدیهد .)2۶3/15 ،در برخهی
نقلها به چنان به این موضوا تأکید شده است کهه برخهی دربهاره آن سهؤال کهردهانهد
(ابنابیشیبه.)3۶5/13 ،
با روی کار آمدن عمر بن عبدالعزیز ،این موضوا شکلی جدیتر به خهود گرفهت و
اوج مهدیگرایی در بین خلفای اموی ،در همین مقطع بود .افزون بر اشعار بههجامانهده
در اینباره (جریر ،)211 ،انبوهی از گزارشها ،عمر بن عبدالعزیز را مههدی دانسهتهانهد
(ابنحماد2۶4 ،؛ سیوطی )179 ،و پارهای از اخبار ،از گمانهزنیهایی درباره تطبیق وی با
است (ابنحنبل298/22 ،؛ مسلم نیشهابوری .)31/18 ،البتهه پهارهای از منهابع بها وجهود
پرداختن به گزارش ههای ظههور خلیفهه ای بخشهنده در آخرالزمهان ،نهامی از عمهر بهن
برخی برای «دادگستر موعود» معرفی کردن وی ،از پیشگوییهایی سخن راندند که از
زبان خلیفه دوم نقل شده است که وی آرزو داشت از فرزندانش فردی «ذو شین» پدید
آید که زمین را پر از عدل سازد ،همان طور که از ظلهم آکنهده شهده اسهت (ابهنسهعد،
 .)254/5این روایت در ابتدا مبهم مینماید؛ چرا که معنای اولیه «شین» به معنای مخالف
«زین» است (فراهیدی .)28۶/۶ ،از اینرو آرزوی عمر برای چنهین فرزنهدی کهه دارای
عیب باشد و در عین حال زمین را پر از عدل و داد کند ،چندان معنایی نخواهد داشهت؛
اما این ابهام زمانی روشن میشود که بدانیم عمر بن عبهدالعزیز در سهرش اثهر زخهم و
شکافی داشته که از سوی پدرش و دیگران به معنای عالمتی برای خالفت دادگسهتر او

بررسی تحلیلی رویکردهای امویان به مسئله مهدویت

عبدالعزیز نبردهاند (بستوی.)328 - 325 ،

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-10-06

خلیفه ای در آخرالزمان سخن میرانند؛ خلیفه ای که در گشادهدستی و بخشش بهینظیهر

مطرح شده است (ابنسعد254/5 ،؛ بالذری12۶/8 ،؛ طبری .)5۶۶/۶ ،همچنین مادر عمر
آرزوی عمر بن خطاب با خلیفه اموی روشن میشود .در ایهنبهاره اخبهار دیگهری نیهز
وجود دارد که عبداهلل بن عمر پیوسته از خداوند میخواست در فرزندان عمر ،فردی بها
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بن عبدالعزیز فرزند عالم بن عمر بن خطاب است (ابنسعد .)253/5 ،از اینرو ارتباط

عالمتی در لورت باشد که زمین را پهر از عهدل و داد نمایهد (همهو254/5 ،؛ طبهری،
5۶۶/۶؛ ابناثیر.)59/5 ،
گزارشی نیز از سعید بن مسیب نقلشده است که فردی از او درباره مهدی سؤال کرد
و سعید در پاسخ از او خواست که به خانه مروانیان داخل شهود و مههدی را در آنجها
ببیند  .در همین زمان عمر بن عبدالعزیز به مردم اجازه داد که به حضور او رسهند .مهردِ
پرسشگر ،عمر را با مردمی دید که در خانه او گردآمهده بودنهد .وقتهی از سهرای آنهان
بیرون آمد ،دوباره به نزد سعید بازگشت و گفت مردی را با شهرت مهدی نیافته اسهت.
در این زمان سعید بن مسیب از او پرسید :عمر بن عبدالعزیز را با نشانی در لورت که
بر تخت نشسته بود ندیدی؟ زمانی که پاسخ مثبت شنید ،او را به عنوان مههدی معرفهی
کرد (ابنسعد.)25۶/5 ،
از سعید بن مسیب به عنوان یکی از راویهان احادیهث نبهوی (همهو )293 - 289/2 ،در
اینباره سؤال شده است؛ چنانکه واکنش آن فرد پس از مراجعه از خانهه مروانیهان نیهز
سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،زمستان 1395

درخور است؛ زیرا به لراحت اعالم می دارد که فردی را با شهرت مهدی نیافته اسهت؛
اما سعید بار دیگر با نشاندار خواندن عمر ،او را مهدی میداند .از ایهنرو شهاید بتهوان
گفت که هرچند مهدویت پسر عبدالعزیز مقبولیت عامه نیافته و در میهان مهردم مشههور
نبوده است ،اما مروانیان میکوشهیدند بتواننهد از موضهوا جهذاب مههدی بهرای خهود
مشروعیتی دستوپا کنند.
نکته مهمتر آن است که سعید بن مسیب به احتمال بسیار در سهال  94از دنیها رفهت
(همو109/5 ،؛ بالذری )237/10 ،و در دور حکومهت عمهر در سهالههای  99تها 101
(ابنسعد319/5 ،؛ طبری )5۶5 ،550/۶ ،زنده نبوده است .از اینرو به نظر میرسد ایهن
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این خبر به خوبی گویای آن است که موضوا مهدی برای مردم آن زمان مهم بوده و

گفتو گو در زمان استانداری عمهر بهن عبهدالعزیز بهر مدینهه در سهالههای  87تها 93
(ابنسعد255/5 ،؛ طبری )481 ،427/۶ ،انجام شده است و این امر نشان میدهد خلفای
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در نزد مردم جایگاهی پذیرفتنی داشت.
نگارنده در مقام ارزیابی درستی و نادرستی این روایات نیست؛ زیهرا بسهیار محتمهل
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مروانی حتی پیش از آغاز حکومت ،به دنبال مصادر مفاهیمی مانند مهدویت بودند کهه

می نماید که این اخبار را در جهت مشروعیتسازی ،از زبان بزرگان مدینه جعهل کهرده
باشند .از سعید بن مسیب گزارشهایی موجود است که خود (ابنحماد2۶1 ،؛ بخهاری،
 )280/8یا به نقهل از ه امسهلمه همسهر پیهامبر

هه (همهو293/3 ،؛ ابهیداود88/4 ،؛

ابنماجه932 ،؛ حاکم نیشابوری3100 - 3099/8 ،؛ طوسهی)188 - 187 ،18۶ - 185 ،
مهدی را از فرزندان حضرت زهرا

می دانهد؛ امها در ایهن پهژوهش ،در پهی بررسهی

رویکردهای امویان به این مسئله هستیم.
از سوی دیگر ،به گزارشهایی از مهدویت عمر بن عبدالعزیز برخورد میکنیم کهه از
زبان افراد سرشنا

جناحهای رقیب نقلشده اسهت .از امهام بهاقر

روایهتههایی در

اینباره نقل شده است .به عنوان نمونه ،راوی به امام میگویهد :مهردم گمهان مهیکننهد
مهدی از میان شماست! امام در پاسخ ،مهدی را از فرزندان عبد شمس میداند که راوی
پیامبری را در خاندان خود و مهدی را از فرزنهدان عبهد

در گزارشی دیگر ،امام باقر

شمس میداند و میفرماید« :من به جز عمر بن عبدالعزیز مهدی دیگهری نمهیشناسهم!»
فرزندان عبد شمس مهیدانهد (ابهنحمهاد .)2۶3 ،ایهن گهزارشهها بهه خهوبی گویهای
فضیلتتراشی و مهدیسازی امویان از زبان گروههای قدرتمند رقیب است.
روایاتی که از زبان حسن بصری مبنی بر مهدی بودن عمر بن عبدالعزیز نقل شدهاند
(همو )2۶4 ،را نیز در همین راستا بررسی میکنهیم .هرچنهد لهدور چنهین روایتهی از
حسن با توجه به رابطه خوب او با عمر و تضاد وی با سایر خلفها (ثبهوت- 283/13 ،
 )290تا حدی پذیرفتنی است.
به نظر میرسد پسر عبدالعزیز نتوانست انتظارات از مهدی را به خوبی برآورده سازد.
به همین دلیل ،به اخباری برمیخوریم که مهدویت او را انکهار مهیکنهد؛ زیهرا در برپها

بررسی تحلیلی رویکردهای امویان به مسئله مهدویت

(ابنسعد .)25۶/5 ،روایتی نیز از محمد بن حنفیه نقل شده است که او نیز مههدی را از
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از این سخن ،مهدویت عمر را برداشت میکند (ابنسعد25۶/5 ،؛ ابهنعسهاکر.)187/5 ،

کردن عدل فراگیر (ابنحماد252 ،؛ ابنعساکر )189/45 ،و اعطای بی اندازه به مردم کهه
ناتوان ماند .از اینرو برخی چون احمد بن حنبل (م )241وقتی به گزارشی دربار نامهۀ
فاطمه ه دختر امام حسین

ه به عمر بن عبدالعزیز میرسند که او را از جمله خلفهای

15
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در روایات مهدوی بدان اشاره شده است (ابنحماد2۶4 ،251 ،؛ ابنابی شیبه)3۶5/13 ،

راشدین «مهدیین» دانسته است (ابنسعد )304/5 ،اظهار میدارد که عمر بهن عبهدالعزیز
یکی از مهدیهاست و هرچند مصلح آخرالزمانی نیست ،اما به عنوان نمونههای از یهک
خلیفه در جهت خیر و رشد است که در مقابل دجال به عنوان نماد شرارت و گمراهی
قرار میگیرد (زرعی150 ،؛ تجویری.)35/2 ،
نکته پایانی دربار مهدویت عمر بن عبدالعزیز آن است کهه برخهی او را یکهی از دو
مهدی دانسته اند که از میان فرزندان عبهد شهمس خواهنهد آمهد (ابهنحمهاد .)2۶۶ ،در
گزارش از سه مهدی یاد شده است کهه یکهی از آنهها «مههدی خیهر» ،یعنهی عمهر بهن
عبدالعزیز است و دیگری «مهدی خون» است که به خونریزی و گرفتن انتقام میپردازد
و آخرین آنها نیز «مهدی دین» خواهد بود که همان عیسی بن مهریم اسهت و مهردم در
زمان او به اسالم مهیگرونهد (همهو .)253 ،ایهن گهزارش را در جههت آشهتی دادن دو
مهدی خواندن عمر بن عبدالعزیز مانع از آن نشد که خلفای بعهدی چهون یزیهد بهن
عبدالملک (فرزد  )378 ،و هشام بن عبدالملک (همو۶01 ،؛ جریر )410 ،11۶ ،عنهوان
سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،زمستان 1395

مهدی به خود نگیرند؛ چنان که اعطای لقب مهدی به فرماندارانی چون نصهر بهن سهیار
(فرزد  )247 ،و خالد بن عبداهلل قسری (همو )137 ،نیز دیده می شود .البته به احتمهال
بسیار ،مراد از کاربست ایهن واژه دربهار ایهن افهراد ،معنهای لغهوی مههدی و عنهوانی
تشریفاتی بوده است.
 .4باور به سفیانی

سفیانی به عنوان یکی از مشهورترین و مهمترین نشانههای ظهور مهدی

(لادقی،

 )159بازتههابی گسههترده در منههابع داشههته و کتههابهههای فههتن و مالحههم اهههلسههنت و
غیبتنگاریهای شیعیان ،به این موضوا اهتمامی ویژه نشهان دادهانهد (بهرای نمونهه در

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-10-06

رویکرد باال نیز میتوان ارزیابی کرد.

مصادر اههلسهنت ،نهک :ابهنحمهاد،151 ،148 ،147 ،145 ،142 ،141 ،130 ،59 ،31 ،
473 ،472 ،4۶7 ،349 ،253 ،248 - 188 ،187 ،182 ،181 ،1۶۶ ،1۶5 ،153؛

1۶

28۶ ،27۶ ،210 ،202؛ در مصههادر شههیعی ن هک :نعمههانی،253 ،252 ،173 ،1۶1 ،147 ،
30۶ - 299 ،290 ،282 ،280 ،277 ،270 ،2۶7 ،2۶4 ،2۶2 ،2۶0 - 255؛ لههههههدو ،
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ابهنمنههادی- 200 ،19۶ ،18۶ ،185 ،134 ،110 ،95 ،92 - 89 ،87 - 80 ،78 ،77 ،75 ،

۶52 - ۶49 ،51۶/2 ،343 ،331 ،328 ،252/1؛ طوسههههی،442 ،437 - 435 ،395 ،70 ،
.)4۶4 - 4۶1 ،455 ،450 ،449 ،447 ،44۶ ،444
دربار او دیدگاههایی گوناگون نیز مطرح شده و برخی حتی الل موضوا سفیانی را
از جعلیات خالد بن یزید برای حفظ امیهد بهه بازگشهت قهدرت از فرزنهدان ابوسهفیان
میدانند 1که این موضهوا در میهان متقهدمان (زبیهری 129 ،و بهه نقهل از او :ابهوالفرج،
االغانی218/17 ،؛ ابهنعسهاکر )303/1۶ ،و همچنهین برخهی از متهأخران (فلهوتن90 ،؛
کردعلی148/1 ،؛ امین239 - 238/3 ،؛ حوفی )72 ،نیز مطرح بوده است .برخی موضوا
سفیانی را به عنوان نماد تفکر منحر

در جهان اسالم میداننهد (لهدر )152 :1419 ،و

برخی از آن به عنوان رمز و نماد یاد کردهاند (آیتی .)38 - 35 ،عدهای نیز به سفیانی ،به
عنوان نمونه ای از فردی با لفات و برنامههای مشخص نگریستهاند که در تاریخ ،افهراد
(مکارم .)185 - 180 ،آنچنان که برخی به چندین شخص در تاریخ اشاره کردهانهد کهه
در سالهای  132تا  294با نام سفیانی قیهام کهردهانهد (لهادقی )179 - 173 ،و حتهی
هرچند نگارنده در این مجال ،به دنبال ارزیابی روایات و اثبهات وجهود سهفیانی یها
نشانه بودن او برای ظهور نیست؛ اما الل موضوا سفیانی با توجه به روایات فراوان در
این موضوا ،انکارناپذیر است (لادقی )204 - 202 ،و ظهور سفیانیههای تهاریخی ،از
همه گیری اخبار مربوط به سفیانی حکایت میکند و نشان میدهد مردم بها ایهن مسهئله
بیگانه نبوده اند؛ اما جنگ او با عباسیان و سرردن حکومت از جانب ایشان به مهدی پس
از قتل سفیانی (ابنحماد222 - 221 ،213 ،212 ،208 ،؛ ابهنطهاوو  )118 - 117 ،را
میتوان از جعلیات عباسیان دانست و ممکن است آنها تا توانستهاند بر بدی و شهقاوت
او تأکید کردهاند و با تطبیق روایات بر واقعیتهای رخ داده در قیام سفیانیهای تاریخی

بررسی تحلیلی رویکردهای امویان به مسئله مهدویت

ادعای سفیانی بودن تا سال  81۶ادامه داشته است (کردعلی.)185/2 ،
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بسیاری مظهر آن بوده اند و سفیانی را شخصیتی «نوعی» و نه فردی خهاص دانسهتهانهد

(ابهههنحمهههاد232 ،225 ،208 ،203 ،199 ،197 ،192 ،189 ،147 - 14۶ ،142 ،141 ،؛

 .1برای آگاهی بیشتر دربار خالد ،نک :شمس.707 – 705/14 ،
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طوسی4۶4 - 4۶3 ،؛ ابنطاوو  )128 ،127 ،و با کمی رنگ و لعاب دادن و مبالغه بهه

عنوان روایات سفیانی پخش کردهاند (مؤسسه معار

اسالمی)250 - 249/2 ،؛ چنانکه

اکثر روایات مربوط به سفیانی از ضعف سندی و تناقض و ابهام برخوردارند (لهادقی،
.)1۶9 - 1۶۶
اما رویکرد جالب توجه آنکه برخی از سهفیانی ،بهه عنهوان مقدمهه ای بهرای ظههور
مهدی

و یاری گر او در برساختن حکومتی سراسر عدل اشاره کردهاند؛ چنهانکهه در

برخی از گزارشها آمده است :سفیانی حکومت را به مهدی واگذار میکند (ابنحمهاد،
473 ،247؛ ابنطاوو  )141 ،یا اینکهه پهس از فهرورفتن لشهکر سهفیانی در زمهین و
رسیدن این خبر به سفیانی و آمدن مهدی به شام ،سفیانی در مالقاتی بها مههدی بیعهت
میکند و در آن هنگام ،اقبال عمومی به مهدی فزونی میگیرد و او زمین را پر از عدل و
داد میکند (ابنحماد24۶ ،؛ ابنطاوو .)141 - 140 ،
از آن در راستای رویکردهای مهدیباورانه باشهد؛ چراکهه سهفیانی شخصهیتی محبهوب
نیست .از اینرو در منابع اهلسنت ،بیشتر به دشمنی او با مردم و اهالی کوفهه و مدینهه
سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،زمستان 1395

(ابههنحمههاد233 227 ،225 ،21۶ ،212 ،211 ،210 ،208 ،203 ،201 ،194 ،192 ،59 ،؛
ابنمنادی208 ،؛ حهاکم نیشهابوری3059/8 ،؛ ثعلبهی95 - 94/8 ،؛ مقدسهی- 108 ،88 ،
 )109و بنههیعبهها

(ابههنحمههاد213 ،201 ،197 ،192 ،؛ ثعلبههی95 - 94/8 ،؛ خطیههب

بغدادی )۶3 - ۶2/1 ،که گاه از آنان به خراسانیها (ابنحماد ،)208 ،اهل مشر (همهو،
181 ،147 - 14۶؛ مقدسی )84 ،یا لاحبان رایات سود (ابنحماد )212 ،189 ،نیز تعبیر
شده است ،اشاره شده و مصادر شیعی نیز بر دشمنی وی بها مههدی (کلینهی- 2۶4/8 ،
331 ،2۶5؛ خصههیبی405 ،398 ،؛ نعمههانی304 ،280 ،؛ طوسههی )444 ،تأکیههد کههردهانههد
(لادقی .)1۶2 ،بنابراین احتماالً امویان در راستای مقابله با عباسیان (خطیهب بغهدادی،
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این رویکرد میتواند گردشی بسیار معنادار در موضوا سفیانی برای اسهتفاده ابهزاری

 )۶3 - ۶2/1و شاید به سبب ناامیدی از اینکه بتوانند خود را به عنوان مههدی معرفهی
کنند ،شخصیت سفیانی را به عنوان یکی از فرزندان ابوسهفیان (ابهنحمهاد،185 ،132 ،
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کردهاند .بدینسبب با اخباری مواجه می شویم که از سهفیانی بهه عنهوان فهردی بها اثهر
عبادت بر سیما یاد میشود (ابنحماد )190 ،یا به خبهری منسهوب بهه امیهر مؤمنهان
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473 ،21۶ ،208 ،199 ،193 ،191 ،190 ،189؛ لدو ۶51/2 ،؛ طوسی )444 ،بازسازی

برمی خوریم که به دادگستری سفیانی در حکومتش اشاره دارد ،بهگونهای که مردم اظهار
میدارند هر آنچه دربار او شنیده بودند ،دروغ بوده است (مقدسی .)128 ،در برخهی از
اخبار ،به پشیمانی و اطاعت او از مهدی اشاره شده است (ابنحماد243 ،؛ مقدسی121 ،
  .)123بنابراین در این رویکرد ،سفیانی به عنوان طلیعه نهضت مهدی مطرح میشهودکه هم به نوعی مشروعیت امویان را دنبال کند و هم به عطش مهدوی کهه در آن زمهان
شدت گرفته بود ،پاسخی درخور دهد.
نتیجهگیری

در این نوشتار ،تالش شد رویکردهای امویان به مسئله مهدویت ،بازشناسی و تحلیل
شود .امویان تا پیش از واقعه عاشورا نسبت به موضوا مههدویت ،رویکهرد سهکوت و
نادیدهانگاری داشتند .هرچنهد تمهایالت مههدوی نیهز در میهان مهردم کمتهر بهه چشهم
و ستم ،این موضوا در میان جامعه اسالمی به تدریج مطرح گردید و افهرادی همچهون
محمد بن حنفیه با عنوان مهدی در جوامع شیعی شناخته شدند .از اینرو امویان تهالش
خاندان رسول خدا

را به او بسرارند؛ چنانکه در سالهای واپسین قرن اول حاکمانی

چون سلیمان بن عبدالملک و عمر بن عبدالعزیز بها لقهب مههدی در افکهار عمهومی و
سرودههای شاعران آن زمان مطرح شدند؛ اما از آنجا که نتوانستند انتظارات از مهدی را
پاسخ دهند و عباسیان به دعوتی فراگیر برای حکومت فردی از خاندان پیامبر

روی

آوردند ،امویان کوشیدند با بازتعریف سفیانی و تبدیل آن به عنوان پیشقراول حکومت
عادالنۀ مهدی ،مشروعیت خود را تثبیت کنند و برای خود در آینده جهان اسالم ،جایی
دستوپا کنند.

بررسی تحلیلی رویکردهای امویان به مسئله مهدویت

کردند مهدی را همان عیسی بدانند یا بسیاری از وظهایف عهدالت گسهترانه فرزنهدی از
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میخورد ،اما پس از فاجعه عاشورا و زوال قدرت یکرارچه و قدرتمند و فراگیری بیداد

منابع

ه آیتی ،نصرتاهلل ،سفیانی ،از ظهور تا افول ،قم :انتشارات ثانیعشر1384 ،ش.
ه ابنابی الحدید ،عبدالحمید بن هب اهلل ،شرح نهجالبالغه البن أبی الحدید ،تحقیق :محمهد
ابوالفضل ابراهیم ،قم :مکتب آی اهلل المرعشی النجفی. 1404 ،
ه ابنابی شیبه عبسی ،عبداهلل بن محمد ،المصنف البن أبی شیب  ،تحقیق :اسام بن ابراهیم
بن محمد ،قاهره :فارو الحدیث للطباع و النشر2008 ،م.
ه ابناثیر جزری ،علی بن ابیالکرم ،الکامل فی التاریخ ،بیروت :دار لادر19۶5 ،م.
ه ابن حماد ،نعیم بن حماد بن معاویه ،الفتن ،تحقیق :مجدی بن منصور شوری ،بیهروت:
دار الکتب العلمیه1997 ،م.
ه ابن حنبل ،احمد بن محمد ،مسند االمام احمد بمن حنبمل ،تحقیهق :شهعیب االرنهووط،
ه ابن سعد ،محمد بن سعد بن منیع ،طبقمات الکبمری ،تحقیهق :محمهد عبهدالقادر عطها،
بیروت :دار الکتب العلمی 1990 ،م.
سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،زمستان 1395

ه ابن طاوو  ،علی بن موسی ،التشریف بالمنن فی التعریف بالفتن ،قم :مؤسسه فرهنگهی
لاحب االمر . 141۶ ،
ه ابن عساکر ،علی بن حسن ،تاریخ مدین دمشق ،تحقیق :علی شیری ،بیروت :دارالفکهر،
. 1415
ه ابنماجه ،محمد بن یزید ،سمنن ابمنماجمه ،تحقیهق :لهدقی جمیهل العطهار ،بیهروت:
دارالفکر2008 ،م.
ه ابن منادی ،احمد بن جعفهر ،المالحم  ،تحقیهق :عبهدالکریم عقیلهی ،قهم :دار السهیره،
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بیروت :مؤسس الرساله1997 ،م.

. 1418
ه ابوالفرج الفهانی ،علی بن الحسین ،االغانی ،بیروت :دار احیاء التراث العربی1994 ،م.

20

ه ابوریه ،محمود ،اضواء علی السن المحمدی او الدفاع عن الحدیث ،قاهره :دار المعار ،
1994م.
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ه ههههههههههههههههههههههههههههههههه ،مقاتل الطابیین ،نجف :مکتب ذوالجناحین1994 ،م.

ه ابی داود سجستانی ،سلیمان بن اشعث ،سنن ابیداود ،تحقیق :لهدقی جمیهل العطهار،
بیروت :دارالفکر2007 ،م.
ه ابییعلی ،احمد بن علی ،مسند أبی یعلی  ،تحقیق :حسین سلیم اسد ،دمشق ،دارالمأمون
للتراث1984 ،م.

ه الهههیزاده ،محمدحسههن ،جنممبح حسممنیانه ماهی م

فکممری و تکمماپوی سیاسممی ،قههم:

شیعهشناسی1385 ،ش.
ه امین ،احمد ،ضحی االسالم ،قاهره :مکتب االسرة2003 ،م.
ه بخاری ،محمد بن إسماعیل ،کتاب تاریخ الکبیر ،تحقیق :مصطفی عبدالقادر احمد عطا،
بیروت :دار الکتب العلمیه2001 ،م.

ه بستوی ،عبدالعلیم عبدالعظیم ،المهدی المنتظر فی ضوء االحادیث و اآلثمار الصمحیح و
ه بالذری ،احمد بن یحیی بن جابر ،جمل من انساب األشراف ،تحقیهق :سههیل زکهار و
ریاض زرکلی ،بیروت :دارالفکر199۶ ،م.
الساع  ،ریاض ،مطبع المدینه. 139۶ ،
ه ترمذی ،محمد بن عیسهی ،سمنن ترمم ی ،تحقیهق :لهدقی جمیهل العطهار ،بیهروت:
دارالفکر ،چاپ دوم2008 ،م.
ه ثبوت ،اکبر« ،حسن بصری» ،دانشنامه جهان اسالم ،تهران :بنیاد دائرةالمعار

اسهالمی،

1388ش.
ه ثعلبی ،احمد ،الکشف و البیان ،تحقیق :ابیمحمد بن عاشور و نظیر الساعدی ،بیهروت:
دار احیاء التراث العربی2002 ،م.
ه جریر ،ابوحَزره جریر بن عطی  ،دیوان جریر ،تحقیق :کرم البستانی ،بیروت :دار بیروت،

بررسی تحلیلی رویکردهای امویان به مسئله مهدویت

ه تجویری ،حمود بن عبداهلل ،إتحاف الجماع بما جماء فمی الفمتن و المالحم و أشمرا
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اقوال العلماء و آراء الفرق المختلف  ،بیروت :دار ابنحزم1999 ،م.

198۶م.
بازشناسی مفهوم داب االرض» ،فصلنامه مطالعمات قرآنمی ،سهال چههارم ،شهماره ،1۶
1392ش.
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ه حاجی اسماعیلی ،محمدرضا؛ فایضه علی عسگری« ،بررسهی آراء مفسهران قهرآن در

ه حاکم نیشابوری ،محمد بهن عبهداهلل ،المسمتدر علمی الصمحیحین ،تحقیهق :حمهدی
الدمرداش محمد ،بیروت :مکتبه العصریه200۶ ،م.
ه حوفی ،احمد محمد ،ادب السیاس فی العصر االموی ،قاهره :دار النهضه. 1384 ،
ه خصیبی ،حسین بن حمدان ،هدای الکبری ،بیروت :مؤسس البالغ1377 ،ش.
ه خطیب بغدادی ،احمد بن علی ،تاریخ بغداد ،تحقیق :مصطفی عبدالقادر عطا ،بیهروت:
دار الکتب العلمی . 1417 ،
ه ذهبی ،محمد بن احمد ،میزان االعتدال فی نقد الرجال ،تحقیق :علی محمهد البجهاوی،
بیروت :دار المعرفه19۶3 ،م.
ه زاهدی فر ،سیفعلی؛ علی رضایی کهنمویی؛ مریم اللهیارینژاد« ،بررسی و نقد روایهات
اهل سنت درباره داب االرض» ،فصلنامه مشرق موعود ،سال نهم ،شماره 1394 ،33ش.
چاپ سوم1982 ،م.
ه زرعی ،محمد بن أبی بکهر ،المنمار المنیمف فمی الصمحیا و ال معیف ،حلهب ،مکتهب
سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،زمستان 1395

المطبوعات اإلسالمی 1983 ،م.
ه سلیم ،عبداالمیر« ،انس بن مالک» ،دائرةالمعارف بمزر اسمالمی ،تههران :مرکهز دائهرة
المعار

بزرگ اسالمی1380 ،ش.

ه سیوطی ،جالل الدین عبدالرحمن بن ابیبکر ،تماریخ الخلفماء ،تحقیهق :احمهد ابهراهیم
زهوه و سعید بن احمد العیدروسی ،بیروت :دارالکتاب العربی ،چاپ سوم2002 ،م.
ه شمس فالورجانی ،مریم« ،خالد بن یزید بن معاویه» ،دانشمنامه جهمان اسمالم ،تههران:
بنیاد دائرةالمعار

اسالمی1389 ،ش.

ه لادقی ،مصطفی ،تحلیل تاریخی نشانههای ظهمور ،قهم :پژوهشهگاه علهوم و فرهنهگ
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ه زبیری ،مصعب بن عبداهلل ،نسب القریح ،تحقیق :لیفی بروفنسال ،قاهره :دار المعار ،

اسالمی1385 ،ش.
ه لدر ،محمد ،تاریخ پس از ظهور ،ترجمه :حسن سجادیپهور ،تههران :موعهود عصهر،
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ه لدو  ،محمد بن علی بن بابویه ،کمالالدین و تمام النعم  ،تحقیق :علیاکبهر غفهاری،
تهران :نشر اسالمیه ،چاپ دوم. 1395 ،
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1384ش.

ه لفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات فی ف ائل آل محممد

 ،تصهحیح و تعلیهق:

میرزا محسن کوچه باغی التبریزی ،قم :مکتبم آیم اهلل المرعشهی النجفهی ،چهاپ دوم،
. 1404
ه طبرانی ،سلیمان بن أحمد ،معج الکبیمر ،تحقیهق :حمهدی بهن عبدالمجیهد السهلفی،
مولل ،مکتب العلوم و الحکم ،چاپ دوم1983 ،م.
ه هههههههههههههههههههههههه  ،معج االوسط ،تحقیق :طار بن عوض اهلل بهن محمهد و
عبدالمحسن بن إبراهیم الحسینی ،قاهره :دار الحرمین. 1415 ،
ه هههههههههههههههههههههههه  ،معج الصغیر ،تحقیق :محمد شکور محمود الحاج أمریهر،
بیروت :مکتب االسالمی1985 ،م.
ه طبری آملی لغیر ،محمد بن جریر بن رستم ،دالئل االمام  ،تحقیهق :قسهم الدراسهات
ه طبری آملی کبیر ،محمد بن جریر بن رستم ،المسترشد فی إمام علی بن أبی طالب ،
تحقیق :احمد محمودی ،قم :کوشانرور. 1415 ،
بیروت :دار التراث ،چاپ دوم19۶7 ،م.
ه طوسی ،محمد بن حسن ،الغیب للحجم  ،تحقیق :عباداهلل تهرانی ،علی احمد نالح ،قم:
المعار

اإلسالمی . 1411 ،

ه عبدالرزا  ،ابوبکر عبدالرزا بن همام ،مصمنف عبمدالرزاق ،تحقیهق :حبیهب الهرحمن
األعظمی ،بیروت :المکتب اإلسالمی ،چاپ دوم. 1403 ،
ه عقیلی ،محمد بن عمرو ،ال عفاء الکبیر ،تحقیق :عبهدالمعطی امهین قلعجهی ،بیهروت:
دارالکتب العلمیه1984 ،م.
ه فراهیدی ،خلیل بن احمد ،کتاب العین ،تحقیق :مهدی المخزومی و ابراهیم السامرائی،

بررسی تحلیلی رویکردهای امویان به مسئله مهدویت

ه طبری ،محمد بن جریر ،تاریخ االمم و الملمو  ،تحقیهق :محمهد أبوالفضهل ابهراهیم،
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اإلسالمی مؤسس البعث  ،قم :بعثت. 1413 ،

قم :نشر هجرت ،چاپ دوم. 1409 ،
العلمیه1987 ،م.

ه فرمانیان ،مهدی« ،بازتاب مهدویت در تاریخ سیاسی اسالم» ،گونهشناسی اندیشه منجی
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ه فرزد  ،همام بن غالب ،دیوان الفرزدق ،شرح و تحقیق :علی فاعور ،بیروت :دارالکتب

موعود در ادیان ،قم :انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب1389 ،ش.

ه فلوتن ،فان ،استیالی اعراب (شیعه و مهدوی

در عهد بنیامیه) ،ترجمه :پرویز اذکهایی،

قم :کتابخانه بزرگ آیتاهللالعظمی مرعشی نجفی 1390 ،ش.
ه قرائتی ،حامد؛ مهدی فرمانیان آرانی« ،گونهشناسی کارکردی مفهوم مهدویت با تکیه بر
گزارشهای تاریخی» ،فصلنامه مشرق موعود ،سال هشتم ،شماره 1393 ،30ش.
ه قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر القمی  ،تصحیح و تعلیق :طیهب موسهوی جزایهری ،قهم:
دارالکتاب ،چاپ سوم13۶3 ،ش.
ه کردعلی ،محمد ،خطط الشام ،دمشق ،مکتبه النوری1925 ،م.
ه کریمی نیا ،مرتضی؛ سعید شفیعی« ،داب االرض» ،دانشنامه جهمان اسمالم ،تههران :بنیهاد
دائرةالمعار

اسالمی1390 ،ش.

دار الکتب اإلسالمی  ،چاپ چهارم. 1407 ،
ه مجهول ،أخبار الدول العباسی و فیه أخبار العباس و ولده ،تحقیق :عبدالعزیز الهدوری و
سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،زمستان 1395

عبدالجبار المطلبی ،بیروت :دار الطلیع . 1391 ،
ه محمدی مظفر ،محمدحسن« ،گونه شناسی اندیشهه منجهی موعهود در قهرآن و سهنت
نبوی» ،گونه شناسی اندیشه منجی موعمود در ادیمان ،قهم :انتشهارات دانشهگاه ادیهان و
مذاهب1389 ،ش.
ه محمدیان عمرانی ،طاهره« ،دجال» ،دانشنامه جهان اسالم ،تهران :بنیهاد دائهرة المعهار
اسالمی1391 ،ش.
ه مسلم نیشابوری ،ابی الحسین مسلم بن حجاج ،صحیا مسل  ،تحقیهق :محمهد لهدقی
عطار ،بیروت :دارالفکر2009 ،م.
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ه کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکمافی ،تهران :تحقیق علیاکبر غفاری و محمهد آخونهدی،

ه مفید ،محمد بن محمد ،اإلرشاد فی معرف حجج اهلل علی العباد ،قم :کنگره شهیخ مفیهد،
. 1413
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مقد

جمکران ،چاپ سوم. 1428 ،

ه مکههارم شههیرازی ،نالههر ،حکوممم

جهممانی مهممدی  ،قههم :نسههل جههوان ،چههاپ
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ه مقدسی شافعی ،یوسف بن یحیی ،عقد الدرر فی أخبار المنتظمر  ،قهم :نشهر مسهجد

پنجم138۶ ،ش.
ه مؤسسه معار

اسالمی ،معج احادیث االمام المهدی  ،قم :بنیهاد معهار

اسهالمی،

138۶ش.
ه نعمانی ،محمد بن ابراهیم ،الغیب  ،تحقیق :علیاکبر غفاری ،تهران :لدو . 1397 ،
ه نقی زاده ،حسن؛ سعیده سادات موسوینیا« ،بررسی مصهدا دابم االرض در روایهات
فریقین» ،فصلنامه علوم حدیث ،سال چهاردهم ،شماره 1388 ،53ش.
ه نوبختی ،حسن بن موسهی ،فمرق الشمیعه ،تعلیهق :محمدلهاد بحرالعلهوم ،بیهروت:
داراألضواء ،چاپ دوم. 1404 ،
ه نیری ،عصمت؛ ابوالحسن بارانی؛ محمهدتقی دیهاری بیهدگلی« ،تفسهیر تطبیقهی دابم
االرض در آیه  82نمل و ارتباط آن با رجعت» ،فصلنامه مطالعات تفسیری ،سال ششم،

بررسی تحلیلی رویکردهای امویان به مسئله مهدویت
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شماره 1394 ،23ش.
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