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نقد دیدگاه ابن خلدون دربارۀ احادیث 
 مهدویت

  ∗مهدی اکبرنژاد
 چکیده

اهمیت موضوع، . ترین اعتقادات اسالمی شناخته شده است  موعود باورى یکى از برجسته
و هر چند . محقّقان را بر آن داشته تا از زوایاى گوناگون دربارۀ این اصل مهم اظهار نظر کنند

شود،  ان نویسندگان و عالمان اسالمى به نوعى اتّفاق نظر دیده مىدر اصل و اساس مهدویت می
ترین  اند که شاخص گیرى یا انکار این باور بر آمده در عین حال تعداد اندکى درصدد خرده

ها و به نوعى سردمدارشان ابن خلدون مغربى است که با تضعیف احادیث مهدویت، اساس  آن
 .این اعتقاد را انکار کرده است

کند؛   نوشتار در ابتدا دیدگاه و مبانى وى در تضعیف احادیث مهدویت را دنبال مى این
 .ها را نقّادى خواهد کرد آن گاه آن

، مهدى موعود، نقد ابن خلدون و خلدون احادیث مهدویت، ابن :واژگان کلیدى
 .تضعیف احادیث مهدى

  

   ابن خلدون و احادیث مهدویت

اختصاصى به فرقه یا مذهب خاصّ اسالمى ندارد و گونه  اعتقاد به مهدى موعود هیچ
جا که خود ابن  مورد اتّفاق دانشمندان و صاحب نظران اسالمى بوده و هست تا بدان

                                                                 
 .محقق  ∗

 8/4/83: تأیید   14/2/83: تاریخ دریافت
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خلدون که این نوشتار در صدد نقد آرای او در بارۀ احادیث مهدویت است، در جایى از 
 :اش این اتّفاق نظر را چنین ابراز داشته مقدّمه

، میان تمام پیروان اسالم، مشهور شد که ناگزیر در پایان دوران، مردى از  روزگارانبدان که در گذر
خاندان نبوى سر برافرازدکه به دین استوارى بخشد و دادگرى پدیدار سازد و مسلمانان وى را پیروى 

 ).245ص :  ق1421ابن خلدون، ( شود نامیده» مهدى«هاى اسالمى فرمانروا، و  کنند و بر سرزمین

کم تردید در  ترین فردى که به انکار و دست شاخص: ا این حال شاید بتوان گفت ب
احادیث مهدویت پرداخته، خود ابن خلدون است که آوازۀ علمى او به واسطۀ نوشتن 

وى به رغم اعترافش . مقدّمه و تاریخش، جوامع اسالمى و غیر اسالمى را در بر گرفته است
بین تمام مسلمانان در قرون متمادى مورد اتّفاق بوده که که مسألۀ اعتقاد به مهدى  به این

عین عبارت او نیز نقل شد، بعد از ذکر تعدادى از روایات مربوط مهدویت پرداخته و به 
 .ها، به تردید و تشکیک در مسألۀ مهدویت پرداخته است مهدى آخرالزمان و نقد سندى آن

ح مسألۀ مهدویت نبوده؛ بلکه ـ  شاید بتوان گفت که ابن خلدون در صدد انکار صری
همان گونه که عبارت وى نقل خواهد شد ـ بیشتر به شکل تردیدآمیز با روایات و احادیث 

نماید وى که خود به اتّفاق مسلمانان در این موضوع  مهدویت برخورد کرده و بعید مى
 .معترف بوده، در صدد انکار آن برآید

آمیز و  مى را به فراموشى سپرده، با بیانى اهانت ابن خلدون که در چند جا گویا شیوۀ عل
 و طى فصل مستقلى در ∗اى از عقاید شیعه را هتّاکى و استهزا کرده تمسخر آلود پاره

به طرح مباحث » فى امر الفاطمى و ما یذهب الیه الناس فى شانه«اش با عنوان  مقدمه
 :نویسد مهدویت پرداخته، مى

                                                                 
نصوص یننقلونها و «: نویسد  مى بعد از رسول خدا اش در مورد اعتقاد شیعیان به امامت على  در جایی از مقدّمه∗

ى طریقه او  الشریعه بل اکثرها موضوع او مطعون فنقلۀ السنه و ال بذۀیؤولونها على مقتضى مذهبهم، ال یعرفها جها 
 ).155ص :  ق1421ابن خلدون، (» بعید عن تأویالتهم الفاسده

یا در جایى دیگر مسألۀ غیر واقعى و اتّهام نارواى موضوع سرداب را پیش کشیده و در مورد انتظار مهدى از سوى 
 المغرب صالۀ بعد لیلۀو هم الى اآلن ینتظرونه و یسمونه المنتظر لذلک، و یقفون فى کل «: شیعیان چنین نوشته است

بباب هذا السرداب، و قدقوّموا مرکباً فیهتفون باسمه و یدعونه للخروج، حتى تشک النجوم، ثم ینفضون و یرجئون 
 ).157ص : ابن خلدون، همان(» اآلتیه، و هم على ذلک العهداللیلۀ االمر الى 

اشد ـ که آن هم اثبات شده نیست ـ باید گفت بر فرض این رفتار به وسیلۀ برخى در مقطع خاصّى صورت گرفته ب
این نویسنده در یک جاى دیگر موضوع .  نباید مفهوم انتظار در فرهنگ شیعه را که بس واال است، چنین ترسیم کرد

 ).254ص : ابن خلدون، همان(ها را به امامیه نسبت داده است  اعتقاد به الوهیت امامان و حلول خداوند در آن
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کنیم و ایرادهای منکران را دربارۀ این  ن باره وارد شده ذکر مىو ما اکنون احادیثى را که در ای
گروهى از بزرگان، احادیث امام مهدى را نقل . کنیم ها را بیان مى احادیث و ادلّه و مستندات آن

ها را با  اند؛ از جمله ترمذى، ابوداوود، بزاز، ابن ماجه، حاکم، طبرانى و ابویعلى موصلى و این کرده
 ، ابن عباس، ابن عمر، طلحه، ابن مسعود، ابى هریره، انس، ابى به هم چون علىاسناد از صحا

 بن ایاس، على الهاللى و عبداهللا بن الحارث روایت قرۀسعید خدرى، ام حبیبه، ام سلمه، ثوبان، 
اند؛ آن گونه که ذکر  ها را نپذیرفته ها نظر دارند و آن اند آن هم با سندهایى که منکران به آن کرده

ابن خلدون، (که معروف آن است نزد اهل حدیث جرح مقدم بر تعدیل است  خواهیم کرد، جز این
 ).245ص : همان

 و به بررسى رجال و اسناد این ∗ بعد از این گفته، تعدادى از روایات را نقل کرده
 :احادیث پرداخته و در پایان چنین نگاشته است

مورد امام مهدى و خروج او در آخرالزمان ذکر پس این تعدادى از احادیث است که بزرگان در 
ابن (» ها از نقد در امان نماند ترین آن اند و این احادیث، همان گونه که دیدى، جز اندکى یا کم کرده

 ).253ص : خلدون، همان

هاى فراوان شده، همین قسمت از نوشتۀ او است و همان  عبارت اصلى که باعث بحث
 این عبارت هیچ صراحتى در انکار مهدویت یا تضعیف همۀ تر اشارتى رفت، گونه که پیش

احادیث ندارد؛ هر چند گویاى تضعیف و ایجاد مناقشه در مجموع روایات ذکر شده در 
متن هست و به نوعى، با این عبارت موضوع مهدویت را که مبناى اساسى آن به طور عمده 

 .در روایات ریشه دارد، مورد تردید قرار داده است
  

 مان اهل سنّت و نظریۀ ابن خلدونعال

تحلیل ابن خلدون از روایات و احادیث وارد دربارۀ امام مهدى با انتقادهای فراوانى از 
سوى دانشمندان و صاحب نظران و به ویژه بین عالمان اهل سنّت مواجه شده است و 

ى به تالیف اند و در همین زمینه، برخ دیدگاه و داوری وى را سخت مورد نقّادى قرار داده
) ق1380م (از جمله احمد الصدیق الغمارى . اند مستقل در پاسخ به این نظریه اقدام کرده

در همین زمینه کتابى را به نام ابراز الوهم المکنون من کالم ابن خلدون تالیف کرده که 
                                                                 

 .ه با توجّه به در هم بودن متن احادیث این اختالف وجود دارد حدیث ک28 تا 24 حدود ∗
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 .اشکاالت وارد شده از سوى ابن خلدون را به تفصیل پاسخ داده است
الى تألیفاتشان فصلى را به پاسخ به این ایرادها اختصاص  ر البهتعداد دیگرى از آنان د

اند؛ از جمله سیدمحمد صدیق حسن خان در کتاب االذاعه لما کان و ما یکون بین یدى  داده
الساعه به تفصیل نظریۀ ابن خلدون را نقادى کرده و نیز کتانى، کتاب النظم المتناثر من 

لمحسن العباد، استاد دانشگاه مدینه در پاسخ به الحدیث المتواتر و همچنین شیخ عبدا
اى در رد مهدویت، کتابی با عنوان الرد على من کذب باحادیث المهدى منتشر  نوشته

ساخته و نیز الشیخ محمدعبدالعزیز بن مانع نیز کتابى را با نام تحدیق النظر فى اخبار االمام 
 ابن خلدون پرداخته است؛ البتّه باید هاى المنتظر تالیف کرده و در آن، به نقّادى دیدگاه

گفت خیلى از این نقدها بدین سبب بوده است که ابن خلدون، به اظهار نظر در موضوعى 
پرداخته که در محدودۀ تخصّص و تبحّر وى نبوده است و به چیزى عطف توجّه کرده که 

 نقدها متوجه او ها و مقدّمات الزم را در آن رابطه نداشته است وگرنه خیلى از این نکوهش
 :یکى از نویسندگان اهل سنّت در این زمینه نوشته است. بود نمى

نیست و حق آن است که در هر رشته و فنّى به صاحبان آن ) حدیث( ابن خلدون مرد این میدان 
 ).146، :  ق1328کتانى، (فن و دانش مراجعه شود 

 :نویسد  مى دیگرى از نویسندگان اهل سنّت به این مطلب توجّه کرده، 
و سهمى براى او در این باره نیست؛ پس چگونه بر او ...  ابن خلدون در این وادى جایگاهى ندارد

 ).443، ص :  ق1347غمارى، (توان اعتماد و در تحقیق این گونه مسائل به وى مراجعه کرد  مى

 محمد صدیق حسن خان هنگام تحلیل نظریۀ ابن خلدون و بررسى روایات و 
 :نویسد ها مى ى از آنگیر نتیجه

هیچ معنایى ندارد که در موضوع فاطمى که به آن وعده داده شده، تردیدى روا داشته شود؛ بلکه 
طلبد که در برابر روایات مشهور و فراوانى که وجود دارد، چنین  انکار آن جرأت بسیاری را مى

محمد صدیق خان، ... (.خلدون صادر شده است پس این اشتباهى بود که از ابن.... گفته شود؛ 
 ).146ص :  ق1379

 استاد شیخ عبدالمحسن العباد، استاد دانشگاه مدینه که در دفاع از اندیشۀ مهدویت و 
اند، طىّ مقالۀ  هاى عالمانه و ارزشمندى داشته پاسخ به شبهات وارد شده مقاالت و سخنرانى

ول خیر البشر، نوشته شده اى تحت عنوان ال مهدى ینتظر بعد الرس مفصّلى پاسخى به رساله
هاى قطر، در پاسخ به این بخش  به وسیلۀ شیخ عبداهللا بن زید المحمود، رئیس وقت دادگاه
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ابن خلدون در «: هاى ابن زید که استناد کرده به سخن ابن خلدون که گفته از نوشته
ه ها داد اش به تدقیق و تحقیق دربارۀ احادیث مهدى پرداخته و حکم به ضعف آن مقدمه
 :نوشته است» است

 ابن خلدون تاریخ نگار است و از رجال حدیث شناس نیست؛ از این رو در تصحیح و 
در این رشته، عالمانى چون بیهقى، عقیلى، . توان به گفتۀ او اعتماد کرد تضعیف احادیث نمى

خطابى، ذهبى، ابن تیمیه، ابن القیم و دیگران که اهل روایت و درایت هستند، مورد 
اند؛ بنابراین، کسى که به  آنان جملگى قائل به صحّت بسیارى از احادیث مهدى. دنداعتما

ابن خلدون رجوع کند، مانند کسى است که از دریاهاى لبریز از آب، روى برگرداند و به 
کار ابن خلدون در نقد احادیث بر وفق کار طبیبان حاذق و . اى روى آورد آب باریکه

 .ه کار مدّعى دروغین طبابت شباهت داردتر ب مجرّب نیست؛ بلکه بیش
خلدون در میدان جرح و تعدیل و داورى دربارۀ احادیث که کدام ضعیف است و  وارد شدن ابن ....

کدام نیست، در حالى که خود، اهل علم الحدیث نیست، سبب گمراهى گروهى از کسانى شده 
 گرچه یکى از دانشمندان برجسته در علم خلدون ابن. .... اند هاى او را مستند پنداشته است که گفته

...  دهنده تاریخ است، در علم حدیث از پیروان و تابعان فتوا گیرنده است، نه از متبوعان فتوا
 ).12ص :  ق1400عبدالمحسن العباد، (

چه وی از  این بیان متقن جناب عبدالمحسن العباد بسیار روشن و قابل توجّه است آن
به راستى اگر کسى . سائل مهم در زمینه اظهار نظرهاى علمى استآن یاد کرده، یکى از م

تواند به این بهانه به خود اجازه  در یک رشتۀ علمى خاص، داراى تبحر و تخصّص بود مى
دهد در هر رشتۀ دیگرى اظهار نظر کند؟ راز مشکالت فراوانى که در برخى 

هاى بدون  داوری. ه استشود، در همین مطلب نهفت ها نادرست دیده مى پردازى نظریه
چه در حوزۀ تخصّصى  داشتن پشتوانۀ علمى الزم و به خود اجازه دادن در اظهار نظر در آن

 .نباشد، مشکالت فراوانی را همیشه به دنبال داشته است
 : در نقد و ارزیابى دیدگاه ابن خلدون چند نکته قابل توجّه و اهمّیت است

کرده که آن هم تعداد اندکى از روایات مهدویت از میان روایاتى که خود وى نقل . أ
کم چهار روایت بنابر تصریح خود ابن خلدون یا بنابر نقلى که از دیگران  هستند، دست

 :کرده است، اسناد خوب و قابل قبولى دارند
اما الترمذى فخرج هو و ابوداود بسندیهما الى ابن عباس من طریق عاصم عن ابى . ... 1 
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 لو لم یبق من : ء السبعه الى زرّ بن حبیش عن عبداهللا بن مسعود عن النبىالنجود احدالقرا
ابن خلدون پس از ذکر ... . الدنیا االیوم لطول اهللا ذلک الیوم، حتى یبعث اهللا فیه رجالً منى

 : گوید سندهاى مختلف این حدیث مى
 ).246مقدمه، ص : 1421ابن خلدون، (و کالهما حدیث حسن صحیح 

 اهللا  الحاکم من طریق سلیمان بن عبید، عن ابى الصدیق الناجى عن رسولما رواه. 2
یخرج اخرامتى المهدى یسقیه اهللا الغیث، و تخرج االرض نباتها، و یعطى المال : قال

 : ابن خلدون پس از ذکر این حدیث از قول حاکم نیشابورى نقل کرده که او گفته. صحاحاً
 ).249مقدمه، ص : انخلدون، هم ابن(حدیث صحیح االسناد 

و رواه الحاکم ایضاً من طریق عوف االعرابى عن ابى الصدیق الناجى عن ابى . ... 3
ال تقوم الساعۀ حتى تمأل االرض جوراً و ظلماً و : قال رسول اهللا: سعید الخدرى قال

 بعد عدواناً، ثم یخرج من اهل بیتى رجلٌ یمألها قسطاً و عدالً کما ملئت ظلماً و عدواناً که
 : نویسد از ذکر این حدیث مى
گونه توضیحى نیز نداده و به  هذا صحیح على شرط الشیخین و لم یخرجاه و هیچ: قال فیه الحاکم

 )248مقدمه، ص : ابن خلدون، همان(همین جمله بسنده کرده است 

و ... ثم رواه ابوداود من روایۀ ابى خلیل عن ابى عبداهللا بن الحارث عن ام سلمه . ... 4
 ).247ص : ابن خلدون، همان. (راله رجال الصحیحین ال مطعن فیهم و ال مغمز

کم این چهار مورد را یا خود  از میان تعداد اندک روایتى که ابن خلدون نقل کرده، دست
ها  ها نقل کرده است، به سالمت و درستى اسانید آن او یا صاحب نظران دیگر که وى از آن

ود جز همین چند روایت صحیح که به طور طبیعی با دیگر احادیث اند، و اگر نب اذعان کرده
کرد؛ چون بسیارى از دیگر  اند، براى اثبات موضوع مهدویت کفایت مى ضعیف تأیید شده

موضوعات اعتقادى، با همین مقدار قابل اثبات هستند؛ البتّه ذکر این نکته اهمّیت دارد که از 
 منابع گوناگون شیعه و اهل سنّت نقل شده، بیان میان صدها، بلکه هزاران روایتى که در

ها و داوری بر اساس همان چند حدیث و به ایجاد تردید و  چند روایت و نقد و بررسى آن
 . نیستاى تشکیک پرداختن، خالى از دقّت علمى است و نزد اهل نظر کار عالمانه

ت، به تواتر در جاهاى متعددى، بسیارى از دانشمندان و صاحب نظران اهل سنّ. ب
اند و اگر این تواتر اثبات شود که شده است، دیگر جایى و  روایات مهدویت تصریح کرده

ماند و صرف تواتر یک خبر در یک موضوع،  ضرورتى براى بررسى اسناد روایات باقى نمى
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در همین زمینه، بزرگان حدیث همچون ابى . کند یقینى بودن و محرز بودن آن را اثبات مى
، و اخیراً نیز احمدبن محمد بن )267ص :  ق1404ابى صالح، (اند  ار نظر کردهصالح اظه

و حتى ابن تیمیه ) 458ص : 1347غمارى، (الصدیق به تشریح این مسأله پرداخته است 
 : گوید مى

خبرى که یکى از صحابه یا دو تا از آنان آن را نقل کرد و امت آن را تلقّى به قبول کرد، نزد همۀ 
 ).155ص :  ق1404ابن تیمیه، (م آور است و برخى از مردم به این خبر مستفیض گویند عالمان عل

شود ابن تیمیه که در علوم حدیث مورد قبول اهل سنّت است، نقل حدیثى   مالحظه مى
به وسیلۀ یک یا دو نفر از صحابه را که همراه با تلقّى قبول آن از سوی امت باشد، علم آور 

ن پرسش هست که احادیث مهدویت که دست کم سی نفر از صحابه حال جاى ای. داند مى
و بنابر تصریح خود ابن خلدون در ابتداى ) 63ص :  ق1423اسماعیل، (اند  آن را ذکر کرده

) 245ص: 1421ابن خلدون، (اند  این مبحث که امّت اسالمى در تمام قرون بدان معتقد بوده
 چگونه علم آور نیست؟

هاى چند نفر از بزرگان اهل سنّت که به  از باب نمونه به گفته در تکمیل این قسمت، 
 :کنیم اند، اشاره مى تواتر احادیث مهدویت تصریح کرده

ج :  ق1411به نقل عسقالنى ) ( ق363م ( الحافظ ابوالحسن محمد بن الحسین اآلبرى 
جى برزن(، محمد رسول البرزنجى )2،1480ج:  ق1417هیتمى (، ابن حجر هیتمى )169، 7

ص :  ق1379به نقل از صدیق حسن خان، (، محمد بن على الشوکانى )87ص :  ق1370
، و شیخ محمد )113ص :  ق1379صدیق حسن خان (، صدیق حسن خان القنوجى )113

 ).80، ص 2ج :  ق1324سفارینى، (سفارینى 
انکار حال با توجّه به گفتۀ اینان و ادّعاى تواترى که در سخنانشان شده، آیا تردید یا 

 تواند قابل قبول باشد؟ این احادیث مى
هاى گوناگون و متعدّد  موضوع مهدى آخرالزمان و احادیث مربوط به او در کتاب. ج

هاى معتبر حدیثى اهل سنّت از قبیل، المصنف  تر کتاب اهل سنّت ثبت و ضبط شده و بیش
، سنن ) ق273م (، سنن ابن ماجه ) ق235م(، المصنف ابن ابى شیبه ) ق211م (صنعانى 
، البیان فى اخبار ) ق654م (، معجم طبرانى ) ق297م (، سنن ترمذى ) ق275م (ابى داود 

، البرهان فى عالمات مهدى آخرالزمان متقى هندى ) ق658م (صاحب الزمان کنجى شافعى 
ها کتاب دیگر  و نیز ده)  ق911م (، العرف الوردى فى اخبار المهدى للسبوطى ) ق957م (
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 با این حال، جاى این پرسش باقى است که ∗.اند  تفصیل این احادیث را ذکر کردهکه به
چگونه امکان دارد موضوعى را که محدّثان بزرگ اهل سنّت که مورد قبول و اعتماد همگان 

اند و نیز تلقّى به قبول شده، نفى و رد و در صحت تمام این  هستند، آن را نقل کرده
 . کنیماحادیث ایجاد شبهه

 : ، گفته است ابن خلدون براى تقویت دیدگاه خود در تضعیف احادیث امام مهدى. د
. جرح و تضعیف اسناد حدیث، بر تصحیح و تأیید آن اسناد مقدّم است. والجرح مقدم على التعدیل

 ).245مقدمه، ص : 1421ابن خلدون، (

 است که در علم الحدیث، بحثى مطرح:  در توضیح این مطلب به اختصار باید گفت
جا باید  اگر یک رواى به وسیلۀ برخى نکوهیده، و از طرف برخى دیگر ستوده شود، این

چکار کرد، و به عبارت علمى، اگر تعارض بین جرح و تعدیل پدید آمد، چه باید کرد؟ این 
تر صاحب نظران اهل  موضوع محل بحث و انظار مختلف واقع شده ولى در ظاهر بیش

؛ امّا )262، ص 1ج :  ق1409سیوطى، (اند  ح بر تعدیل را پذیرفتهسنّت قول به تقدیم جر
اوّالً کنار این قول، چند قول دیگر نیز وجود دارد؛ از جمله، برخى عکس این را : باید گفت

قول تعدیل کننده بر قول جارح مقدّم است و این را به زرکشى : اند معتقد شده و گفته
هنگام : اند ، و برخى دیگر گفته)262، ص 1ج : به نقل سیوطى همان(اند  نسبت داده

 و غمارى 263، ص1 ج: سیوطى همان(شوند  تعارض میان این دو، هر دو قول ساقط مى
تر از جارحان  ها بیش اند که اگر تعدیل کننده برخى دیگر معتقد شده). 266ص :  ق1347

 ).263 ص ،1 ج: سیوطى، همان(باشند، سخن آنان مقدّم است 
را به صورت  اند این را قبول کرده) تقدیم جرح بر تعدیل(نى که دیدگاه اوّل ثانیاً کسا

کم  این قاعده دست: اند اند؛ بلکه همان گونه که برخى از اهل نظر گفته مطلق و کلّى نپذیرفته
 :به سه شرط مشروط شده است

 .جرح داراى شرایط الزم باشد. 1
 .ى نداشته باشدجارح در بارۀ آن راوى مورد نظر تعصّب خاصّ. 2
:  ق1415مرعشى، (که تعدیل کننده بیان نکند که جرح از راوى دفع شده است  این. 3

                                                                 
هاى  ها و نوشته  تا از کتاب67، در مجموع، از االمام المهدى عند اهل السنهاى با نام  اهللا فقیه ایمانى در مجموعه  آیت∗

 تقدیر این مجموعه وی با تتبع قابل.  است  را جمع آورى کرده اهل سنّت، احادیث و مباحث مربوط به امام مهدى
اصفهان به چاپ رسیده، و اخیراً نیز با تلخیص   را آماده کرده و در دو مجلد از سوى کتابخانه االمام امیرالمؤمنین

 .چاپ شده است  بیت در یک مجلد به وسیلۀ مجمع جهانى اهل
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 ؛)209ص 
که سخن جارح را مقدّم بر  به همین سبب حتى در صورت پذیرش قول اوّل و این 

معدّل بدانیم، نباید گفت سخن هر جارحى بر سخن هر معدّلى مقدم است؛ بلکه این حرف 
گیرد، و باید   ضوابط و قیودى دارد که جلو اِعمال گسترده این قانون را مىو این قاعده

مرعشى، (مواظب بود به قول یکى از نویسندگان، در این باره انسان دچار اشتباه نشود 
 ).209ص : همان
در این جا مناسب است سخنى را از التاج السبکى در تحلیل و توضیح چگونگى قبول  

 :کرده است حادیث ذکر کنیم که چگونه او این خطر را احساس مىجرح در مورد راویان ا
اى هم  کسى که عدالتش ثابت شود و مدح کنندگان او زیاد و جرح کنندگان او کم باشند و قرینههر 

وجود داشته باشد که سبب جرحش به سبب تعصّب مذهبى یا غیر آن بوده، به جرح دربارۀ او توجّه 
اگر این باب گشوده شود و به طور مطلق جرح را بر تعدیل . گذاریم  مىنکرده، بنا را بر عدالت او

یک از راویان بزرگ، در امان نخواهند ماند؛ زیرا به هر حال درباره هر یک از آنان از  مقدّم بداریم، هیچ
 ).9، ص 2ج : تا تاج الدین السبکى، بی( است هایى وارد شده طرف برخى افراد ایرادها و طعن

 :کند که در این باره گفته است عبدالبر نقل مىوى از ابن 
کس  به سخن هیچ... کسى که عدالت او اثبات شده و پیشوایى او در علم، مورد قبول باشد

اى عادل که جرح یا سخن او صحیح باشد، به  شود، مگر جرح او با بینه اش توجّهى نمى درباره
 ).10، ص 2 ج :تاج الدین السبکى، همان.... (صورت شهادت اثبات شود

شود که قول به تقدّم قول جارح بر معدّل، کلّى و  چه ذکر شد، روشن می  با توجّه به آن
همه جایى نیست و این استناد ابن خلدون به صورت عام غیر قابل قبول است؛ به ویژه در 
مورد احادیث امام مهدى که وى ذکر، و برخى از راویان آن احادیث را تضعیف کرده، در 

تر  اى داشته که همان گونه که پیش تر جنبۀ تعصّبى و فرقه موارد این تضعیف بیشبرخى 
 نفر از 5ذکر کردیم، چنین جرحى نزد اهل نظر اعتبار ندارد که ابن خلدون حداقل در مورد 

 : ازاین راویان بر اساس شیعى بودن داوری کرده که عبارتند
 ).246ص : 1421ابن خلدون، (لیل، ثقه شیعى فیه تشیع ق: فطر بن خلیفه که دربارۀ او گفته. 1

 ).251ص : همان(مع ما ینضم الى ذلک من تشیع عمار الذهبى : عمار الدُهْنى. 2

 ).247ص : همان(هومن ولد الشیعه : هارون. 3

 ).252ص : همان(و کان مشهوراً بالتشیع : عبدالرزاق بن همام. 4

 ؛)250ص : انهم(من کبار ائمه الشیعه : یزید بن ابى زیاد. 5
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هاى  که یک راوى را شخصى آن هم گاهى با انگیزه توان به استناد این  بنابراین نمى
اى و تعصّبى تضعیف کرده، حدیث را تضعیف کنیم و از استناد بیندازیم بدون توجّه به  فرقه
 .اند که دیگران این شخص را توثیق کرده این

یک نفر از راویان احادیث اهل سنّت توان  راستى اگر چنین روشی معمول شود، آیا مى
را از این قاعده مستثنا دانست؟ به قول یکى از نویسندگان معاصر، هیچ راوى نیست، مگر 

که هم دربارۀ او جرح و هم مدح وارد شده و اگر بدون قراین، یکى را بر دیگرى مقدّم  این
ص :  ق1415ن، محمد ضیاءالدی(بداریم، بسیارى از احکام شریعت از دست خواهد رفت 

173.( 
 :شاید به همین سبب بوده که یکى از نویسندگان اهل سنّت گفته است

چه  سخن محدّثان را در مورد تقدّم جرح بر تعدیل را خوب متوجّه نشده و چنان) ابن خلدون(او 
احمد شاکر، (گفت  چه را گفته است نمى فهمید، آن یافت و خوب مى ها آگاهى مى هاى آن بر گفته
 ).197، ص5تحقیق مسند احمد، ج :  ق1416

چه جرح شخصى نیز محرز شود، در دیدگاه صاحب نظران اهل سنّت چنین  تازه چنان
نیست که هر جرحى باعث رد و طرد احادیث و روایات آن شخص شود؛ بلکه جرح شدید 
و تند، سبب ردّ احادیث آن فرد است و فقط در این صورت، احادیث منقول به وسیلۀ او از 

 ).364ص :  ق1420عبدالعظیم البستوى، (شود  درجه اعتبار ساقط مى
که ابن خلدون که در  در پایان این قسمت، ذکر این نکته خالى از فایده نیست و آن این

ها  ستاید و آن های صحاح و سنن را می  بخارى و مسلم و دیگر کتابصحیحهمین مقدّمه، 
ش راوى را به ویژه در صحیحین مقبول و را امهات کتب حدیث معرفى کرده، شروط پذیر

، گویا خبر ندارد )353ص : 1421ابن خلدون، (شمارد  معتبر نزد همه عالمان اهل سنّت مى
 که در این بخش از کتاب او جرح و تضعیف که تعدادى از این راویان احادیث مهدى

 : ماننداند، از رجال یکى از صحیحین یا هر دو صحیح هستند؛ شده
 بن ابى النجود، هم در بخارى و هم در مسلم در سند حدیث قرار گرفته است عاصم. 1

 ).214، ص 2ج :  ق1413سلیمان البندارى و سید کسروى حسن، (
عکرمۀ بن عمار العجلى، هم در بخارى و هم در مسلم در سند حدیث قرار گرفته . 2
 .)55، ص 3ج : همان(است 
ارى و هم در مسلم در سند حدیث قرار گرفته یزید بن ابن زیاد الهاشمى، هم در بخ. 3
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 ).250، ص 4ج : همان(است 
ابوعبدالرحمن عبداهللا بن لهیته، در صحیح مسلم و هم در مسلم در سند حدیث قرار . 4

 ).336، ص 2ج : همان(گرفته است 
عمرو بن ابى قیس، در صحیح بخارى و هم در مسلم در سند حدیث قرار گرفته . 5
 ).163، ص 3ج : همان. (است
اسد بن موسى بن ابراهیم، در صحیح بخارى و هم در مسلم در سند حدیث قرار . 6

 ).110، ص 1ج : همان(گرفته است 
ها را ضعیف دانسته است، به سبب   تعدادى از روایات مهدویت که ابن خلدون آن

صحیحین ها در اسناد  وجود یکى از این چند نفر در سند آن احادیث بوده؛ در حالى که این
 .یا یکى از صحیحین و نیز دیگر کتب معتبر اهل سنّت حضور دارند

البتّه ابن خلدون با زیرکى و هوشمندى به منظور گریز، بلکه پیشگیرى از پاسخى نظیر 
 :نگارد جواب پیشین، عباراتى بدین معنا مى

 یافته است؛ زیرا نیز راه) بخارى و مسلم(چه بسا در راویان دو صحیح ) عیوب(مگوى که مانند این 
در میان امت، به اجماع، اخبار این دو کتاب مقبول و معمول است و اجماع، خود، نیکوترین دفاع و 

 ).245ص : 1421ابن خلدون، (آید  ترین حمایت از حقیقت به شمار مى بزرگ

باید به این قاضى شهیر گفته شود که عالمان هر دو فریق، در موضوع مهدویت نیز 
چگونه است که شما دربارۀ . تر نقل شد که متن عبارات آنان پیش اند؛ چنان هکرد» اجماع«
دانید؛ امّا در اعتقاد به ظهور منجى،  ترین مدافع مى ، اجماع را نیکوترین و بزرگ»صحیحین«

با این که دربارۀ کتب بخارى و مسلم، فقط ! شود؟ همین اجماع، بى اثر و بدون ثمر مى
های اسالمى بر آن  نه شیعیان، برخالف اعتقاد به مهدى که همۀ فرقهاند،  سنّیان اجماع کرده

 آیا این گونه داوری قابل توجیه است؟. اند اجماع کرده
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