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  نامه علمی ـ پژوهشی مشرق موعود فصل  2/2/89 :تاریخ دریافت
  1389، بهار 13، شماره سال چهارم     28/3/89 :تاریخ پذیرش

  
  

 بازخوانی سند و متن حدیثی دربارة تبار امام مهدي

  *پرویز رستگاردکتر 
  چکیده

هاي تاریخی سدة دوم اسالمی و پس از آن، حـدیثی از زبـان              اي نوشته   در پاره 
ة عبداهللا بن عمر، از عمر بن خطّاب، دومین خلیفۀ تاریخ صدر     نافع، راوي و برد   

نمایـد؛ حـدیثی کـه مهـدي موعـود را       اسالم گزارش شده است که شگفت می 
افزون بر دو ویژگی دیگرش، از تبار این خلیفه و از خانـدان او خوانـده و مایـۀ              

هاي نافرجـامی بـراي یـافتن مـصداق مهـدي در دو سـدة          ها و تالش    بدفهمی
  . تاریخ مسلمانان شده استنخست

این نوشتار، افزون بر بررسی سندي و متنی این حدیث، نشان خواهـد داد ایـن       
کـه وي در مقـام نقـل     سخن، درست و از زبان عمر بن خطّاب است، اما نه آن     

قول مستقیم نباشد و دربارة آیندة یکی از فرزندان خود، چیزي گفته باشد، بلکه        
ف باشد ـ مرفوع و گزارش سخنی از پیامبر بـزرگ   که موقو حدیث عمر ـ نه آن 

  . استهاي مهدي موعود  دربارة برخی ویژگیاسالم
  واژگان کلیدي

  حدیث مرفوع، حدیث موقوف، عمر بن خطّاب، عمر بن عبدالعزیز، نافع

  )Parviz.Rastegar@yahoo.com(استادیار دانشگاه کاشان  *                                                         
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  مقدمه
نـشین از زبـان پیـامبر     هـاي نخـست، جـسته و گریختـه، سـخنانی دل        هاي مسلمان سده    توده
زد کـه   شنیدند که پرتو چراغ امید به آمدن و برآمـدن مـردي را دامـن مـی               خود می داشتنی    دوست
اش بـود و تبـاري تـازي و      اي در چهـره     هایی در رخسار و رفتار و تبار خویش داشت؛ نشانه           ویژگی

گـر سـتیز بـود،     سـوز و سـتم   مندتر از همـه، سـتم    اي پاك داشت و باالتر و ارج        خاستگاه خانوادگی 
  .کند ها را سرشار از داد و دهش می بالب از بیدادگريکه جهانی ل چنان

چـه در   هـا و آن  هـا و سـال      ها و ماه    که گذشتِ شب و روز و برآمدنِ هفته        ناگفته پیداست، چنان  
گـري   دسـت یـا صـورت    گـري چیـره   نام دارد، همه جا و همواره ـ چونان کـوزه  » آینده«یک واژه، 

سـازد و   خـرام، هویـت یـک حقیقـت را مـی      ل و خـوش آرام و گام به گام و سـیا  خیال ـ آرام  نازك
کند، در این داستان نیز آینـده اسـت کـه     نامۀ صدها مصداق و هزاران مفهوم را پرداخت می        شناس
آهنـگِ فرهنـگ گفتـاري، افقـی      آوران خوش دستانِ فرهنگ نوشتاري و زبان    اندك براي دراز    اندك

» عمـر «اي زندگی و مهلتی کوتـاه دامـان کـه          به گیري از گوهر گران     گسترده را گشوده تا با بهره     
هایی انبوه گرد آورند و میـان مـردم بپراکننـد و     گر و نستوه، نوشته شود، بکوشند و تالش نامیده می 

 را بپردازنـد و  بستنی و لطیف و بلور شکستنی و ظریـف سـیماي مهـدي         بگویند تا مینیاتور دل   
ها بـا فـروغ چـراغ یـاد او، زنـده و گـرم        ند تا دلبرابر دیدگان خوانندگان و شنوندگان خویش انداز  

گـري و   هـاي سـیاه و دیرپـا و دیجـور سـتم        هاي شوم و اهریمنیِ ناامیـدي، در شـب          بمانند و بوم  
  !هاي زندگی بندگان خدا نخوانند گران، بر شاخه ستم

  خواه هاي مردم مهدي زنی گمانه
پردازِ مهدي، نه در یکـی دو شـب و    ساز و چهره نامه هاي شناس جا که فراهم شدن ویژگی    از آن 

آفرین نخواهـد   نه با یکی دو تب که در بستر چندین و چند سده برآمد و باال گرفت، چندان شگفتی 
نمـایی امـت    هـاي آغـازین تـاریخ رخ    بود اگر بدانیم یا بخوانیم، مردمی در سدة نخـست یـا سـده            

او را در انـدازه و انـدام برخـی     دانـستند یـا       هاي زندگی آن حضرت، کـم مـی         اسالمی، از زیر و بم    
دارد بـه سـه نمونـه از      کـردي کـه مـا را وا مـی           خواسـتند؛ روي    دار عصر خویش می    هاي نام   چهره
  :هاي مسلمانان دو سدة نخست، در کار یافتن نامزدهاي مهدویت بپردازیم زنی گمانه

  سلیمان بن عبدالملک
 از خاندان اموي بـود، در چـشم مـردم    وي که چهارمین خلیفه از تیرة مروانیان و هفتمین خلیفه   

ذهبـی،  (رفـت؛   مند و دادگستر به شمار می دان، مردي دین آن زمان و نیز نویسندگان آینده و تاریخ       
کـرد و   ها پخش و به زیردستان خود رسیدگی می     هاي بسیار را میان توده       دارایی  )111،  5ج: 1402

. خواسـت   نیـز خـواهیم پرداخـت، یـاري مـی     در این کار، از عمر بن عبـدالعزیز کـه در پـی، بـه او        
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  چـون   بـر بـی   ریز و درگذشتۀ اموي، حجاج بن یوسف ثقفی را کـه فرمـان     دار خون  کارگزاران فرمان 
هـاي   و چراي پدر و برادرش، دو خلیفۀ اموي پیش از خود بود برکنار و با نوشتن نامه بـه سـرزمین           

  منـد دینـی را    قت خـویش، ایـن نیـایش ارج   ها در و دور و نزدیک زیر نگین خود براي خواندن نماز        
  .زنده کرد
خـدا  «: دار آن عصر، او را چنـین سـتود   مند و نام روي بود که محمد بن سیرین، تابعی ارج   از این 

سلیمان را رحمت کناد؛ خالفت را با زنده کردن نماز، آغـاز کـرد و بـا جانـشین کـردن عمـر بـن                     
  )112: همو(» .عبدالعزیز پایان داد

هانه نبود که برخی مسلمانان آن دوران که از چراغ هویت مهدي، کورسـوهایی دیـده و        ب  نیز بی 
هاي چندین و چند آن پیشواي پاك، بیش از همـه،   هایش، سخنی شنیده بودند و از ویژگی       از جرقه 
گفتـۀ سـلیمان بـن عبـدالملک را      اش را به یـاد داشـتند، کارهـاي پـیش         مداري و دادگزاري   عدالت
زنی خود کردند که مبادا او همان مهدي باشد؛ حکیم بن سعد چـون سـلیمان               مانهمایۀ این گ   دست

 است کـه از    همان مهدي این،: چه را باز گفتیم، انجام داد، از ابویحیی پرسید       به خالفت رسید و آن    
: 1402فقیـه ایمـانی،   : ؛ نیـز نـک  513، 7ج: 1416شیبه،  ابی ابن! (نه: شود؟ و پاسخ شنید    او یاد می  

  )389، 1ج
  بالل بن عبداهللا بن عمر

وي از نوادگان پسري عمر بـن خطّـاب، فرزنـد عبـداهللا بـن عمـر و محـدثی اعتمـادکردنی و                
 مـسلم بـن   صحیحدارش، تنها یک حدیث را گزارش کرد؛ حدیثی که در            پذیرفتنی بود و از پدر نام     
 نـام و نـشان   کـسانی وي را پـیش از     ) 297 - 296،  4ج: 1413مزي،  . (حجاج، بازتاب یافته است   

آویزهـایی کـه بـه زودي از آنهـا خـواهیم گفـت،        یافتن عمر بن عبدالعزیز، با چنگ زدن به دسـت    
؛ 155 و 154، 45ج: 1417عساکر،   ؛ ابن 330،  5ج: 1405کاتب واقدي،   . (دانستند  مهدي موعود می  

  )196، 9ج: 1966کثیر،  ؛ ابن191 و 120 - 101مجلد حوادث و وفیات : 1414ذهبی، 
  ن عبدالعزیزعمر ب

پنجمین خلیفه از تبار مروانیان و هـشتمین خلیفـه از خانـدان امـوي، چنـان بـه دادگـستري و                     
هاي بـسیار و دراز دامـان    گفتارهاي خردمندانه و کردارهاي پرهیزکارانه، آوازه یافته بود و در نوشته        

  .اند اش نوشته درباره
، پنجمـین خلیفـۀ   عمر، عثمان و علی سنت، ابوبکر،     او پس از چهار خلیفۀ گرامی در نزد اهل        

ذهبـی،  (، امیرمؤمنـان حقیقـی   )114، 5ج: 1402؛ ذهبـی،    192 - 190: عـساکر، همـان     ابن(راشد  
وي چنـان  . رفتـه اسـت    به شمار مـی   ) 433،  21ج: 1413مزي،  (، امام عادل و خلیفۀ صالح       )همان

وردنـد، بینـی خـود را    آ المـال را نـزدش مـی      هاي بیـت    بو کننده  پارسا بود که وقتی مشک و خوش      
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کـرد و شـمع امـوال عمـومی را بـه کـار        گرفت تا آنها را نبوید و به کارهاي مردم رسیدگی می   می
: 1402؛ ذهبـی،  217، 45ج: 1417عـساکر،     ابـن ! (افروخت  بست و پس از آن، چراغ خود را می          می
  )136، 5ج

هاي درونـی و بیرونـی    اهشگیري از خو روي، مالک بن دینار که خود به پارسایی و کناره           از این 
مـردم  : اش گفتـه اسـت      ، دربـاره  )137،  27ج: 1413؛ مزي،   364 - 363: ذهبی، همان (آور بود    نام

! زاهد؛ اما زاهد، عمر بن عبدالعزیز است که دنیا سویش رفت و او آن را وا نهـاد           : گویند  ام می   درباره
  )134: ذهبی، همان(

هـاي ایـن خلیفـه بـود کـه کـسانی را بـدین         دامنـی  ها و پیراسـته       دستی ها، پاك   همین دادگري 
) 331،  5ج: 1405کاتـب واقـدي،     (زنی افکند که او، همان مهدي است؛ عبداهللا بـن دینـار،              گمانه

نافع، برده و راوي    ) 254،  9ج: تا   بی  اصفهانی،(عبدالملک بن مروان،    ) 333همو،  (سعید بن مسیب،    
؛ کتبی، 508، 22ج: 1411؛ صفدي، 155، 45ج: 1417،  عساکر  ابن(پرکار و استوار عبداهللا بن عمر،       

مجلد حوادث و : 1414، همو، 122، 5ج: 1402؛ ذهبی، 196،  9ج: 1966کثیر،    ؛ ابن 134،  3ج: تا  بی
و حـسن بـصري     ) 254،  5ج: 1409اصـفهانی،   (وهب بن منبه    ) 191 - 190: 120 - 101وفیات  

عـصر بـود،    برده هم  نیز که با خلیفۀ نام    باقر از این دسته مردم بودند و از زبان امام        ) 257همو،  (
  )333، 5ج: 1405کاتب واقدي، . (اند چنین سخنی را گزارش کرده

عمـر  : بر همین پایه، ابراهیم بن میسره از طاووس بن کیسان، محدث بزرگ همان عصر پرسید 
است اسـت، امـا   یافته به راه ر او، مردي راه: بن عبدالعزیز، همان مهدي موعود است؟ و پاسخ شنید        

: 1402؛ ذهبـی،   189،  45ج: 1417عـساکر،     ؛ ابن 514،  7ج: 1416شیبه،   ابی  ابن. (آن مهدي نیست  
: 1402فقیه ایمانی،   : ؛ نیز نک  197 و   120 - 101مجلد حوادث و وفیات،     : 1414؛ همو،   130،  5ج
  )389، 1ج

  ها زنی ها و چانه زنی گمانه
ن مردم آغاز سدة دوم اسالمی سرانجام به سود عمـر  مدت و در دیدگا ها در کوتاه    زنی  این گمانه 

  !بن عبدالعزیز، به پایان رسید، گرچه داستان مهدي موعود در درازمدت، چیزي دیگر بود
هـاي بـرادر و پـدرش، ولیـد بـن         هرچند سلیمان بن عبدالملک در نگاه مردمی که سـوز سـتم           

اي دادگـر   شان را چشیده بودند، خلیفـه های عبدالملک و عبدالملک بن مروان را دیده و تلخی تازیانه  
رفت، با پیدا شدن سروکلۀ حدیثی که افـزون بـر    عیار به شمار می  اي شایسته و شاید تمام     و مهدي 

ها به زیـانش و   زنی گفت، کفۀ ترازوي گمانه    رفتار دادگرانۀ مهدي، از رخسار و تبار او نیز سخن می          
 به سود عمر بن عبدالعزیز، باال و پـایین شـد؛ حـدیثی    در آغاز، به سود بالل بن عبداهللا و در پایان، 

اي بـه    و نیز از خاندان خلیفـه  اي در چهره که مهدي را افزون بر دادگستري فراگیرش، داراي نشانه    
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اي کـه هـم بـالل و هـم          خوانـد؛ خلیفـه        می قدرت رسیده پس از درگذشت پیامبر پایانی خدا       
الل به خالفت و فرصت دادگستري نرسید، اما هم خـالی در  ب. عبدالعزیز از فرزندزادگانش بودند  ابن

؛ 191: 1414؛ ذهبـی،  154: عـساکر، همـان   ابـن . (چهره داشت و هم از نوادگان همان خلیفه بـود       
با وجود این، عمر بـن عبـدالعزیز هـر       ) 196،  9ج: 1966کثیر،    ؛ ابن 331،  5ج: 1405کاتب واقدي،   

 در پـی بـه آن خـواهیم پرداخـت، در خـود داشـت؛           سه ویژگی بازتاب یافته در آن حـدیث را کـه          
که گفتیم، دادگر بود و چون در کودکی، پا به اصطبل پـدر خـود گذاشـت، بـا لگـد اسـب یـا              چنان

استري که سم خود را به پیشانی این کـودك کوفـت، زخمـی برداشـت کـه نـشانش همـواره در                       
کثیـر، همـان؛    ابـن . (دادند) دان امیهزخمی خان(» اشج بنی امیه «اش، هویدا بود و به او، لقب          چهره

؛ جـزري،   566،  6ج: تـا   ؛ طبـري، بـی    255 و   254،  9ج: تـا   ؛ اصفهانی، بی  437،  21ج: 1413مزي،  
، 1ج: تـا  عماد حنبلـی، بـی   ؛ ابن507، 22ج: 1411؛ صفدي، 133، 3ج: تا ؛ کتبی، بی 59،  5ج: 1385
افـزون بـر ایـن دو، گرچـه نـوادة      اي دیگر از مهدي داشـت و     بنابراین، در چهرة خود، نشانه    ) 119

 نبود، نـوادة دختـري همـو بـود؛     پسري آن خلیفۀ به قدرت رسیده پس از درگذشت پیامبر خدا   
؛ 196: کثیـر، همـان   ابـن . (عاصم نام داشت، دختر عاصم، پسر همان خلیفه بـود          زیرا مادرش که ام   
مجلــد : 1414ی، ؛ ذهبـ 155، 45ج: 1417عــساکر،  ؛ ابـن 331 و 330، 5ج: 1405کاتـب واقــدي،  
  )191 و 120 - 101حوادث و وفیات 

زنی چنان پیش تاخت کـه   کثیر، در این گمانه مندي در سدة هشتم به نام ابن گفتنی است، دانش  
» منتظَر بودنِ عمر بن عبدالعزیز، بر پایۀ برخی اخبـار         «در نوشتۀ تاریخی مشهور خود، فصلی ویژة        

  )کثیر، همان ابن. (گشود

  مهدي دانستن عمر بن عبدالعزیزآویز روایی  دست
نافع بردة عبداهللا بن عمر و از کارآمدترین و پرکارترین راویان او، سـخنی را از زبـان عمـر بـن          

سنت، گزارش کرده است کـه اگـر در دو سـدة نخـست و             خطّاب، دومین خلیفۀ راشد در نگاه اهل      
اشت، آیندگان را ـ چه شـیعه و   دوم اسالمی، کسانی را به تکاپو و تالش براي یافتن مهدي به پا د

هاي گوناگون و پرشمار و ریـز و درشـت زنـدگی مهـدي      هاي بسیاري از گوشه چه سنی که نوشته 
یکـی از  : به گزارش نافع، عمر گفـت . موعود، فراروي خود و در چنگ داشتند ـ به شگفتی واداشت 

کـه   د و زمـین را چنـان  گیـر  اي در چهره دارد، افسار قدرت را در دسـت مـی          فرزندان من که نشانه   
؛ کتبـی،  155، 45ج: 1417عـساکر،     ابـن . (سرشار از ستم شده است، از دادگري، لبالب خواهد کرد         

مجلـد  : 1414؛ همو، 122 و 116، 5ج: 1402؛ ذهبی،   508،  22ج: 1411؛ صفدي،   134،  3ج: تا  بی
  )191 و 187؛ 120 - 101حوادث و وفیات، 

یفه، عبداهللا بن عمر همواره در تکاپوي شناختن ایـن مهـديِ      دار این خل   بر همین پایه، فرزند نام    
عـساکر،   کثیـر، همـان؛ ابـن     ابـن (کـرد     برخاسته از خاندان عمر بود و همیشه شناختنش را آرزو می          
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؛ 331 و 330، 5ج: 1405؛ کاتـب واقـدي،   254، 5ج: 1409هـا؛ اصـفهانی،    همان؛ ذهبـی، همـان   
اند، میـان بازمانـدگان عمـر     و هم از زبان او گفته ) 59،  5ج: 1385؛ جزري،   566،  6ج: تا  طبري، بی 

که چه کسی مصداق مهدویت است، برخاست یـا ـ    باره و این وگو در این بن خطّاب، موجی از گفت
کاتـب  . (گویی در آن خاندان، درگرفته است و  بردند که چنان گفت کم ـ مردم چنین گمان می  دست

  ) همان: 1414؛ ذهبی، 154: عساکر، همان ؛ ابن331: واقدي، همان

  بررسی حدیث عمري بودنِ تبار مهدي

  بررسی سندي
  معضل بودن حدیث نافع از عمر) الف

کم دو راوي، یکـی پـس از دیگـري و پیـاپی افتـاده               هرگاه از زنجیرة نام راویان حدیثی، دست      
انی، ؛ مامقـ 173، 1ج: 1414؛ سـخاوي،  211، 1ج: 1409سـیوطی،  (نامنـد   باشند، آن را معضل می  

و از قضا، داستان این حدیث نیز همین است؛ زیرا نافع هرگـز        ) 200: تا  ؛ صدر، بی  335،  1ج: 1411
توانسته است سخن عمر بن خطّاب را با گوش خود از دهان او بشنود و پیداست که باید میان                  نمی

 بن عمـر،   چنین نیز هست؛ وي گرچه از سرور خود، عبداهللا        . داري کرده باشند   این دو، کسانی میان   
داري این و آن بسیار شنیده بود، گاهی هم سخنان عبداهللا را از زبان یکـی   نیاز از میان    رودررو و بی  

که گـاهی   چنان) 299، 29ج: 1413مزي، (شنید،    از چهار پسرش، زید، سالم، عبداهللا و عبیداهللا می        
کرد؛ کسانی که سـخن   نیز سخنان عمر بن خطّاب را از زبان کسانی بیرون از خاندانش گزارش می 

عمر را شنیده و براي فرزندش عبداهللا گزارش کرده بودند، مانند زید بن ثابت، ابولبابـه، سـعد بـن                  
طالب، ابوسعید خدري،    وقاص، عامر بن ربیعه، عبداهللا بن مسعود، عثمان بن عفان، علی بن ابی             ابی

  )333، 15 و ج321 - 318، 21ج: همو. (حفصه و عایشه
ث نافع از عمر، چه آن را از یکی از فرزندان عبداهللا بن عمر، از عبـداهللا، از عمـر و   بنابراین، حدی 

توانـد یـک حـدیث     ایم، از عمر شنیده باشـد، مـی   چه از خود عبداهللا، از یکی از کسانی که نام برده    
  .معضل باشد که در شمار احادیث مرسل و گرفتار نوعی آسیب سندي است

  عمربالغی بودن حدیث نافع از ) ب
نماید که تا دست یازیدن محمد بـن مـسلم بـن شـهاب زهـري، محـدث پـرآوازه و                    چنین می 

برجستۀ عصر عمر بن عبدالعزیز، به کار اِسناد حدیث و مرسوم شدن یادکرد زنجیرة نـام راویـان و               
نیز تا چندي پس از آن، کسانی بسیار و هرچند نامی و بزرگ از محدثان عصر دو چهـرة درخـشان     

 ـ چندان ضرورتی براي یادآوري نـام راویـان و بـه اصـطالح،      امام باقر و امام صادقشیعی ـ  
 و 433،  26ج: همو. (گفتند  شنیدند، می   چه را می   سرد آن  دیدند و خون    اِسناد حدیث سر راه خود نمی     

  )347 و 335 و 334 و 328، 5ج: 1402؛ ذهبی، 437 و 434
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آورش، گـاه و    انـس، راوي طـراز ممتـاز و نـام    روي بود که هم نافع و هم مالک بـن       هم از این  
گفتند و با ایـن کـار    ، حدیث می)چنین به من یا ما رسیده است     (» بلَغَنا«یا  » بلَغَنی«گاه با تعبیر      بی

خود، آیندگان خویش را که به فرهنگ اتصال سند و یادآوري نام راویان هـر حـدیث، خـو گرفتـه                   
انداختند؛ پیوسته کردن زنجیرة نام راویان چنـدین   ه دردسر می  دیدند، ب   بودند و آن را گریزناپذیر می     

هـاي   ها و دغدغـه  اند، از دلهره   خوانده» وصل بالغات الموطأ  «حدیث مالک بن انس که آن را گاه         
، محمـد زرقـانی   ) به بعد 161،  24ج: 1410عبدالبر اندلسی،     ابن(عبدالبر اندلسی     پسینیانی چون ابن  

، 1ج: تا  ؛ همو؛ بی  213 - 212،  1ج: 1409سیوطی،  (الدین سیوطی     الل، ج )8،  1ج: 1409زرقانی،  (
فرسا، روزهـا و   کار تاب بوده و این تالش و پشت     ) 192 - 190: تا  ابوزهره، بی (و محمد ابوزهره    ) 8

مندان پرکار را به خود سرگرم داشت که حدیث گـزارش شـده در بـستر      ها، این دانش    ها و سال    ماه
اي که  اعتبار شده است؛ نارسایی  ، به آسیب ارسال سند، گرفتار و بی       »بالغات«و  » بلغنا«،  »بلغنی«

انـد، بـا    آید و آنـان کـه آن را از زبـان نـافع گـزارش کـرده       در حدیث نافع از عمر هم به چشم می     
: 1411؛ صـفدي،    134،  3ج: تا  ؛ کتبی، بی  155،  45ج: 1417عساکر،    ابن. (اند  ، آغازش کرده  »بلغنا«
مجلـد حـوادث و   : 1414؛ همـو،  122، 5ج: 1402؛ ذهبـی،  196، 9ج: 1966کثیر،   ؛ ابن 508،  22ج

  )191 و 120 - 101وفیات، 
  مرفوعه بودن حدیث نافع از عمر) ج

گانـۀ مهـدي،    هـاي سـه   نماید که سخن عمر دربارة ویژگـی  که در نگاه نخست، چنین می      با آن 
حابی رسیده، بریده شده و باالتر     حدیثی موقوف باشد؛ چرا که زنجیرة نام راویانش چون به یک ص           

 - 319،  1ج: 1411مامقـانی،     ؛  121،  1ج: 1414؛ سخاوي،   184،  1ج: 1409سیوطی،  (نرفته است   
در این جـا، پیـامبر   (باید روایتی مرفوع و گزارش شده از زبان یک معصوم    ) 184: تا  ؛ صدر، بی  320
: ؛ صـدر، همـان  207: همان  ؛ مامقانی،115: ؛ سخاوي، همان183: سیوطی، همان (باشد  ) خدا

اي سخنی را بدون بر زبـان آوردنـش از زبـان یـک معـصوم              و چنین نیست که اگر صحابی     ) 182
  .گزارش کند، آن را از او نشنیده باشد

 - 125، 1ج: 1414(و سـخاوي   ) 191 - 185: همـان (مندانی چون سـیوطی      روي دانش   از این 
ـ  ) 151  انـد،   نمـا را نـشان داده   وع بـودنِ حـدیثی موقـوف   با گشودن پروندة این نکته، چگونگی مرف
  !بسا پنهان و نهانِ یک حدیث، چیزي جز پیدا و عیان آن باشد چه

کـارگیري   جا که سستی سند یک حدیث، همواره دست و پاي دیگران را در به با این همه، از آن    
؛ سـیوطی،  306: همـو (چنـان اسـتوار و پـذیرفتنی باشـد،      بسا بدنه و متن آن هم بندد و چه  آن نمی 
اي  جا دارد حدیث نافع از عمر را بار دیگر و از گوشه           ) 419،  1ج: 1411؛ مامقانی،   296،  1ج: 1409

  .دیگر بررسی کنیم
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  بررسی متنی
، سه ویژگی را گزارش کـرده       هاي پرشمار مهدي موعود     حدیث نافع از عمر، از میان ویژگی      

 افزون بر دیگـر   خواهد کرد؟ این سه ویژگی   اي در چهره دارد؟ چه        تبارش چیست؟ چه نشانه   : است
 گـزارش  الي سخنان پرشماري که شیعه و سنی از زبـان پیـامبر خـدا             هاي مهدي، البه    نشانه
گنجـی  (مند اسـت   اند؛ به فرمودة آن حضرت، مهدي از خاندان آن پیامبر ارج           اند، بازتاب یافته    کرده

ــافعی،  ــوینی، 100 - 98: 1399ش ــدوزي، 330 و 324 و 322 و 312، 2ج: 1398؛ ج ــافظ قن ؛ ح
ــسی، 489 - 478: 1385 ــی،  80، 51ج: 1403؛ مجل ــسی نجف ــافی 128 - 127: 1385؛ طب ؛ ص

اي سخنان، خالی سـیاه بـر گونـۀ     اي و در پاره   نشانه) 194 - 191 و   181 - 179: تا  گلپایگانی، بی 
؛ 135: 1416 ؛ طبرسی نـوري، 40؛ مجلسی، همان و     137: گنجی شافعی، همان  . (راست خود دارد  

 368و  ) الفصول المهمۀ به گزارش از     (343و  ) به گزارش از جوینی    (228،  1ج: 1402فقیه ایمانی،   
و چـون بـه پـا    ) 356 و 187: ؛ صـافی گلپایگـانی، همـان      )العـرف الـوردي   به گزارش از     (378و  

 و 322و  312، 2ج: 1398جـوینی،  . (کنـد  هاي خود لبریز مـی  خیزد، جهان را سرتاپا از دادگري       می
ــسی، همــان489 - 487: 1385؛ حــافظ قنــدوزي، 330 و 324 ؛ صــافی 102 - 82 و 80: ؛ مجل

  )186 و 183 و 182 و 179: گلپایگانی، همان
خیالی خواهد بود اگر کسی ـ رویارو با حساب احتماالت و منطـق    دلی و خوش نشانۀ بسی ساده

 و یکـی  منـد  به واژة سخنان پیامبر ارجعیار و واژه  پوشانیِ تمام  ـ گمان کند این هم 1ریاضیات
تـر   پـیش . باشد» باري و به هر جهت«از پیرامونیانش، تنها از سر تصادف و برخاسته از یک قانون         

توان از ایستگاه حدیث موقوف به راه افتـاد و بـه پایانـۀ حـدیث مرفـوع           هم گذشت که چگونه می    
گانـۀ مهـدي     هـاي سـه      این ویژگی  ماجراي داستان، ساده و روشن است؛ پیامبر گرامی       . رسید

اش بـا پادرمیـانی و خودنمـایی        موعود را بر زبان آورد و صحابیانش هم آن را شنیدند، اما فرمـوده             
یکی از پیرامونیانش براي آیندگان گزارش شد؛ پنداري سخن، از همان صـحابی و نـه نقـل قـول                 

  !مستقیم است
 یکی از فرزندان خود، نه فرزنـدي از تبـار   نشانۀ سخت بودن این باور که عمر بن خطّاب دربارة   

هـاي آن سـخن از زبـان     در آغاز گزارش» بلغنا«گویی را کرده باشد، واژة   آن پیش  پیامبر پاك 
پس از آن، سعی کنید آنها . یدده عدد سکه را از شمارة یک تا ده عالمت بگذارید و آنها را در جیب خود بریزید و به هم بزن«. 1                                                         

که سکۀ بعدي را درآورید، دوباره به جیب  را به ترتیب شمارش، از یک تا ده درآورده، هر کدام را که درآوردید، پیش از آن         
هاي یک و دو،  که شماره که شمارة یک بیرون بیاید، معادل یک بر ده است و احتمال آن به این ترتیب، احتمال آن. بیندازید

... هاي یک و دو و سه، مرتب بیرون بیاید، یک در هزار است که شماره احتمال آن. رتیب بیرون بیاید، یک بر صد استبه ت
جمعـی از نویـسندگان،   : نـک » ...رسد هاي از یک تا ده، به رقم یک بر ده میلیارد می تا آن که احتمال بیرون آمدن شماره 

 .، با تصرف و اصالح عبارتانسانراز آفرینش ، به گزارش از کتاب 45 ـ 44: 1377
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: خواسـت بگویـد   گویا نـافع مـی  . ها را دارد ها و بدبینی نافع است که با خود، باري سنگین از دودلی  
  بـه مـا چنـین رسـیده و بـه گوشـمان چنـین            تـوان کـرد کـه         بله باورکردنی نیست، اما چه مـی      «

  »!خورده است
مـردم چنـین   «: انـد  ها، از زبان عبداهللا بن عمر چنـین گفتـه    که در برخی گزارش    نشانۀ دیگر آن  

» ...آید تا مـردي از خانـدان عمـر بـه قـدرت برسـد و         کنند که زندگی جهان به سر نمی        گمان می 
و در برخی دیگر، از زبان بـردة دیگـر   ) 191و   120 - 101مجلد حوادث و وفیات،     : 1414ذهبی،  (

اند که  چنین بازتاب داده) 472، 14ج: 1413مزي،  (عبداهللا بن عمر که عبداهللا بن دینار نام داشت،          
کثیر،   ؛ ابن 155،  45ج: 1417عساکر،    ابن. (خود عبداهللا هم از این گمان مردم در شگفت بوده است          

  )196، 9ج: 1966
گوي خاندان عمر دربـارة مهـدي، از       و  از زبان عبداهللا بن عثمان، گفت      بماند که هم در گزارشی    

زبان خود این راوي، دهـان بـه دهـان گـشته و در آن، یـادي از عبـداهللا بـن عمـر نـشده اسـت                       
نـسب را   خواسـت آن مهـديِ عمـري    عمر که می که آرزوي ابن  و هم این  ) 154: عساکر، همان   ابن(

گیـریم کـه چنـین    «: خواست بگوید دور نیست؛ گویا عبداهللا میبشناسد، چندان از دودلی و بدبینی     
  ».شناختم دیدم و می باشد، کاش چنین مصداق محتملی را می

که گذشت و منابعش یاد شد ـ در همان دوران نیز کـسانی چـون ابـویحیی و       چنان با این همه
 عبدالملک یـا عمـر   طاووس بن کیسان تنها به دلیل وجود نشانۀ دادگستري، نپذیرفتند سلیمان بن  

مندانـه و   طـاووس ایـن بـاور همگـانی مـردم را هـوش      . بن عبدالعزیز همان مهدي موعـود باشـد    
دانـد و     نخواندن خلیفۀ دادگر اموي را سـخنی محکـم و متـین مـی               او مهدي . خردورزانه نپذیرفت 

ي زیـر   هـا   عمر بن عبدالعزیز، همان مهدي موعود نیست؛ زیرا وي تنها توانست سرزمین           : گوید می
نگین خود را دادگرانه سروسامان دهد، اما نتوانست جهان را سرشار از دادگستري کند؛ کـاري کـه                 

  . خواهد کرد و هیچ کس دیگري را یاراي آن نیستمهدي موعود

  نتیجه
 کـرده   چه از زبان نافع، از عمر بن خطّاب گزارش شده، حدیثی مرفوع است که موقوف جلوه           آن

دهد و نیز با انـدکی      هاي مهدي را بازتاب می       که ویژگی  ان رسول خدا  و با نهادنش کنار سخن    
یابیم که آن صحابی پرآوازه، سخن آن حـضرت     پوشانی این دو دسته، به خوبی درمی       درنگ در هم  

را گزارش کرده است، اما در روند دست به دست و دهان به دهان شدنش در نزد آینـدگان، انـدك      
 عمر بن خطّاب و داستان یکی از فرزندان اوسـت؛ لغزشـی کـه    اندك چنین گمان شد که سخن از  
چنـدان   آفرین است و نه چندان شگفتی  ساز حدیث، نه   انداز و مسئله   در جهان پر رمز و راز و پر دست        

  .پیشینه مانند و بی بی
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