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 ظهور نقش ایرانیان در عصر
 1سیدمسعود پورسیدآقایی

 2مافی سلیمان هادی
 دهیچك

کـــه مربـــوع بـــه ظهـــور و عصـــر ظهـــور اســـت   اخبـــاری یافـــت، در میـــان روایـــاتی 
کــه نهــر بــه ایــ مــی کلــی نــاظر بــه  او داردهای  ران و شــهرشــود  کــه در یــا نگــاه 

کـــه در ایـــران یـــا از ایـــران  قبـــل و بعـــد از ظهـــور محقـــق خواهـــد ، وقـــایعی اســـت 
کـه مبتنـی بـر اصـول حـدی  شد.  ، شناسـانه باشـد لکن با نگاه دقیق به روایـات 

کــه از ایــران قبــل از قیــام ح ــرت بقیــ مــی بــه ایــن نتیجــه قیــامی  اهلل ةرســیم 
که در نهایت ب می شکل امـا  منتهـی خواهـد شـد. یام ح رت حجته قگیرد 

متصـل بـه ظهـور  ولـی حتمـا   این واقعه چقدر با ظهور فاصله دارد معلـوم نیسـت
است. در رابطه با وقایع پـ  از ظهـور و نقـش ایرانیـان در آن برهـه از ادلـه عـام 

کلی، که ناظر به ف ایل ایرانیان هستند ی ایرانیـان تـوان بـرا می به نحو عام و 
کیـ   شـد قائـل سـزایی هنقـش بـ، در آن زمان هـم کـم و  کـه  امـا بـه نحـو خـا  

ــه مــتقن باشــد ، مطلبــینقــش ایشــان مشــد  باشــد ــر ادل کــه مبتنــی ب  علمــی 
کرد. نمی  توان ارائه 

کلیدی  واژگان 
یــاران ، فــتر روم، خراســانی، اهــل مشــرق، هــای ســیاه پــرچم، ظهــور، ایرانیــان

 .عصر ولی

                                                        
 خارج حوزه علمیه قم. سطوح عالی و درس استاد. 1

کالم مؤسسه امام صادق. 2 کالم( دانشجوی دکتری   .(hadimafi65@yahoo.com)نویسنده مسئول( ) )مرکز تدصصی 
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 مقدمه
گفتن از آیندهجای از آن که سدن  : فرمایـد مـی ییـب اسـت و خداونـد در قـرآن از اخبـار ییبـی، ی 

ْنِزَل َعلَ یَ َو 
ُ
َمـا یَ ِه آیْ ُقوُلوَن َلْو ال أ نََّ ِه َفُقـْل ِِ ِ ـَفـاْنَتِهُروا  هلِل   ْیـُب اْلَغ ٌة ِمْن َربَّ ِ نَّ  1َن یَمَعُکـْم ِمـَن اْلُمْنَتِهـر یِِ

گفـتن ازحـوادن آینـده بایـد از  کـرد وبـرای سـدن  قـول بغیــر  االَّ از مصـادیق روایـات معتبـر اسـتفاده 
کرد وو باید مطلب را از اهل آن جست شود. علم می کـه اهـل از آن جو  ادری بمـا  ؟مهع؟البیـت جـایی 

گزیر تنهـا  هـا خـزاین علـم الهـی می البیت هستند و آن فی  گونـه مباحـ  مـا در ایـنمسـتند باشـند نـا
روایـــات معصـــومین و  آینـــد( مار میشـــحـــوادن آینـــده ب ه ازکـــ )حـــوادن آســـتانه ظهـــور و بعـــد از آن

کالم وحیانی عروه الـوثقی و حـب البیت اهل که به ن  قرآنی و  از  .اهلل المتـین هسـتند است، 
کـرد. روایات معتبـر  ازباشد و  تحلیلی( می_  )نقلی این رو روش ما در این نوشتار اسـتفاده خـواهیم 

کـه  ظهـور دارد، بـه عنـاوینی برخـورد مـیعالئـم  که نهر بهورود در روایات ظهور و روایاتی  با کنیم 
کنـد  بینـی می شود و در نگـاه ابتـدایی وقـایعی را بـرای آینـده ایـران پـیش مربوع به ایران بیان می

و حکومـت ایشـان  در زمان قیام ح رت حجـت که یا در آستانه ظهور است و یا بعد از ظهور و
از ظهور است ولی تا بعد از ظهور هم ادامه دارد و در مسیر قیام  ها قبل است. البته برخی از حادثه
بـا باشد. حال آیا واقعا  ایرانیان در حوادن نزدیا به ظهـور نقـش دارنـد   ح رت نقش آفرین می

کلـی  در حوادن بعد از ظهور چه نقشی را میتوجه به ادله  تـوان بـرای ایرانیـان قائـل شـد به طـور 
کــرد و بـه ســواالت سـابق جــواب داد  ایــن ای د کننــده آیـا دلیــل قـانع کـه بتــوان بـه آن اعتمــاد  اریــم 

کــار و دســته بنــدی مطالــب ایــن  نوشـتار در صــدد پاســخ بــه ایــن ســواالت اســت لکــن بــرای ســهولت 
کلی و عام با عنوان وقایع قبل از ظهور و وقایع بعد از ظهـور تقسـیم مـی کنیم  وقایع را به دو فصل 

گفتار از امور البد منه است و باید با دیدتداخل جزئی در ممسئله  گرچه ایمـا  بـه آن ه طالب دو 
 نهر نگریست.

 ایرانیان از منظر روایات
ــات معصــومین کــه در آنهــا ســدن از  مــی احــادی ی بــه چشــم در میــان روای  ف ــایل خــورد 
 مــداری و  ای ماننــد دیــن ایرانیــان را بــه صــفات پســندیده ؟مهع؟بیــتال و مــدح ایرانیــان اســت اهــل

ــد و پایــداری در دیــن الهــی ســتودعال ــه دیــن خداون  کــه البتــه ایــن روایــات عــام هســتند اند  هقــه ب
                                                        

کـه ییـب چرا نشانه: گویند و می. 1 تنهـا از آن ، اى )دلدواه ما( از سوى پروردگارش براى او فرو فرستاده نشده اسـت  بگـو 
که من )نیز( با شما از چشم به راه دارندگانم  (58: یون ). خداوند است پ  چشم به راه دارید 
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 ایــن قــوم دارای کــه  این گــویی ســدن از پهنــه تــاریخ اســت و .شــوند هــا مــی و شــامل همــه زمان
 از خصوصــــیات ایــــن مــــردم اســــت. خــــوب ایــــن نــــو  هــــا  ویژگیایــــن و چنــــین ف ــــایلی هســــتند 

کــه ایرانیــان در زمینــه دیــن بــل و بعــقه توانــد بــ مــی نگــاه کنــد بــه ایــن بیــان   د از ظهــور هــم ســرایت 
ــذا مــی الهــی نقــش م بــت ایفــا   کننــد و زمــان ظهــور ح ــرت هــم از ایــن قاعــده مســت نا نیســت. ل

کــرد و بــرای ایرانیــان در پــیش و پــ  از ظهــور  مــی ــوان از عمومیــت ایــن ادلــه اســتفاده    البتــه، ت
کردآفری نقش به نحو عام نه به نحو خا  آفرینی معلـوم اسـت امـا  اصل نقش. یعنی نی را تصویر 

بـرای نمونـه بـه بدشـی از ایـن روایـات  دست آورد.ه توان از این ادله ب نمیچه نقشی و چه مقدار 
 : کنیم می اشاره
 یـــ :فهیرشـــه یـــل آیـــذ، انیـــر مجمـــع البی. مرحـــوم طبرســـی در تفســـ4

َ
ـــِذ یَُّ ا أ ـــْن یَهـــا الََّ ـــوا َم  َن آَمُن

تِ َیـــــِنـــــِه َفَســـــْوَ  یُکْم َعـــــْن ِد ْرَتـــــدََّ ِمـــــنْ َی 
ْ
ُهْم َو یُ اهلُل ِبَقـــــْوم   یأ ـــــة  َعَلـــــی اْلُمـــــْؤِمنِ یُ ِحـــــبَُّ

ِذلََّ
َ
وَنـــــُه أ  َن یِحبَُّ

ع  َعَلـــی اْلکـــاِفرِ  ِعـــزََّ
َ
کـــه ا ؛َن یأ کســـانی   ن خـــود برگـــردد یـــد هـــرک  از شـــما از دیـــا مـــان آوردهیاى 

کـــه آنهـــا را دوســـت دار تـــی را مـــییَّ نـــده جمعیخداونـــد در آ  خـــدا را دوســـت  ز متقـــابال  یـــد و آنهـــا نآورد 
ــد ــان خاضــع و متواضــع، دارن ــر مؤمن ــافران ن، و در براب ک ــر  ــدیو در براب ــده رومندن ــ؛ (20: )مائ ن یچن
کرده استیروا  :ت 

که از رسول خدا کردنـدین آیدرباره ا هنگامی  ح ـرت دسـت مبـارو خـود را بـر ، ه سؤال 
گـر د: سـس  فرمـود، نان او هستنداران او و هموطین و یا: شانه سلمان زد و فرمود ن و در یـا

ــم بــه ســتاره پــرویت دیــروا ــر عل گ گها  ن بســته باشــد و در آســمانیگــرى ا ــرار  ــق ــی از ی رد مردان
گرفتفرزندان ف  .(587، 5: 4525، طبرسی) ارس آنرا در اختیار خواهند 

ریت دیدر روا .5 که مفسَّ ْوا   فهیریشل آین ذیگرى  ْن َتَتَولََّ گر شما »؛ َرُکْم یْ َقْوما  َی  ْسَتْبِدْل یَ َو ِِ و ا
کنین و ایت عرب به دیَّ اى جمع جاى شما بدل خواهـد ه گرى را بیخداوند مردم د، دیمان پشت 
کرده (57: )محمد «گرفت  : ن آمده استیچن، اند نقل 

کتـاب یا رسول اهلل ا: یگفتند اران رسول خدایگروهی از  که خداونـد آنـان را در  ن مردمی 
کرده یخود  کسـانی هسـتند  اد  کـه در  است چه  ح ـرت دسـت مبـارکش را بـه پـاى سـلمان 

اش و هموطنـانش هسـتند سـس   لـهین و قبیـا: زد و فرمود، نشسته بود کنار رسول خدا
کــه جــان مــن در قب ــه قســم بــ: فرمــود کــان اإ»درت اوســت قــه پروردگــارى  مــان منوطــا یلــو 
ر گر «. ا لتناوله رجال من فارسیبال َّ مردانی از مـردم ، دته باشدین آویاره پروبه ست« مانیا»ا
گرفت. )یآن را در اخت« فارس»  (06، 2، حویزیار خواهند 

: 4084، )عسـگری کتـب روایـی دیگـر نیـز ذکـر شـده اسـت در البته این روایت به تعابیر مدتل 
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، 4: ج4086، الرضـا؛ 405: 4045، مفیـد؛ 405، 4: ج4046، بحرانی؛ 620، 5: ج4086، فیض؛ 54
همــین روایــات  ( و البتــه25، 55، همــو؛ 442، 4: ج4085، مجلســی؛ 55، 2: ج4042، یضفــ ؛524
ــابع در ــز نقــلســنت  اهل من ، ترمــزی؛ 555، 45، همــو؛ 568، 42: ج4046، )حنبــل شــده اســت نی

کنند لکن سـدن  می ( این بیانات به نحو عام داللت بر مقصود ما252 و 528 و 555، 2: ج4044
که در فصول آینده خواهد پمربوع به خاِ  ه از ادل  .آمدیش از ظهور و بعد از آن است 

 1ایران قبل از ظهوراّول:  فصل
 ، از اهل مشرق، خراسانیسیاه از خراسانهای  پرچم: گفتار اّول

کـه در روایــات ســیاه از هـای  اهـل مشــرق و پرچم: ظهــور ذیـل عنـاوینی ماننــدعالئـم  از مطـالبی 
گمـان ، وردخ می به چشم، خراسان و از اهل مشرق گرفـت و  در نگاه ندسـت شـاید بتـوان نتیجـه 

که این روایـات در بـر دارنـده ف ـایلی بـرای ایرانیـان و نقشـی بـرای آنهـا در آسـتانه ظهوراسـت  کرد 
کــه برخــی از نویســندگان معاصــر بــا توجــه بــه ایــن دســته از روایــات بــه همــین نتیجــه  همــان طــور 
گذش675: 4540،)کورانی اند. هرسید تگان نیز برخی با ذکـر ایـن احادیـ  و عـدم داوری ( البته از 

بـه همـین ره  (024، 5: ج4574، بینانـه )اربلـی و یا داوری خـوش (455: 4046، )سیدبن طاووس
دیگر با خدشه در سند و یا داللت این دسته از اخبار ای  اند. البته در مقابل عده یافت دست یافته

گرو، یا هم سند و هم داللت و و این دسـته از روایـات را قابـل  اند ه پیشین پرداختهبه نفی نتیجه 
داننــد بلکــه آن را از وقــایع  نمــی قبــول و اســتناد ندانســته و یــا آن را مربــوع بــه عصــر ظهــور ح ــرت

کلمــات معصــومین کــه در عصــر امامــان محقــق شــده  مــی تــاریدی پیشــگویی شــده در  داننــد 
کـه در پـ   می نیز از مجعوالت قلمداد کنند و برخی را می لذا روایات را توجیه تاریدی ؛است کننـد 

کـار بـوده یـا صـاحبان مـذاهب ییـر شـیعی ماننـد واقفیـه. پرده یا دست سیاست ، )صـدر مـداران در 
 (455-442: 4574، صادقی ؛502، 5: ج4045

کــ گــروه ســومی را نــام بــرد   واقعــه روایــات نــاظر بــه دوهســتند  قائــله در ایــن میــان شــاید بتــوان 
که یکی می گذشـته محقـق شـده و دیگـری در آینـده محقـق باشند   و نشـانه ظهـور و از شـود مـی در 

سـی قـول صـحیر بایـد بـا تکیـه بـر ربـرای بر (458: 4057، )هی می ان برای ظهور است.ساز زمینه
 سی روایات و اقوال پرداخت.ربه برها  روش علمی رایج در حوزه

                                                        
که نزدیا به ظهور و در آستانه ظهور محقق. 1  شود.  می منهور وقایعی است 



عص
 در 

یا 
ایران

ش 
نق

 ر
هور

ظ
     

                

 

 

9 
 
 

 سیر روایات بحث

کتـا ،در نقل این دسته از احادیـ  کـهاولـین  کتـاب  مـی بی را  کـرد  م ) فتتن انتن ادتادتـوان اشـاره 
که  (554 کـرده  ویاست. از خصوصیات این اثر این است  بیشترین روایات را در این رابطـه نقـل 
الدالات  کتـاب  آنبعـد از . 1(504م ) ااادیث الدهدی من مسند ااددنن انبلکتاب آن  بعد از است.

کتــب آنهــا از ســنت  اهل از نویســندگان و علمــای همگــی ایــن افــراد .اســت (566م) النتتن منتتادی و 
گفـت تـا ایـن زمـان یعنـی نیمـه  مـی ظهور است وهای  عالمات و نشانهمسئله  منابع سنی در تـوان 

کــه از شــیعه باشــد و در ایــن  کتــابی  کــرده باشــد در  موضــو دوم قــرن چهــارم اثــری و  روایتــی نقــل 
کلینـیا 2دست نیسـت. کتاف در  (554م) گرچـه مرحـوم  ظهـور های  روایـاتی را دربـاره نشـانه روضته 

ابن علی مرحوم  کند. نمی چیزی نقل ؟مهع؟ولی در اصول و ذیل مباح  ییبت و تاریخ ائمه آورده
کتــاب  (554م)بابویــه  کــرده اســت « آیــات ظهــور» روایــاتی ذیــل عنــوان و التبصتتره ةاالمامتتدر  مطــرک 

کـه از توا می پ  .نیست ایرانیانسدنی از ها  لیکن در این نشانه گرفت اولین شدصی  ن نتیجه 
کرده است مرحـوم نعمـانی کتابی دارد و روایاتی را نقل   (568م) میان علمای شیعه در این رابطه 

کتاب  کـه  است. الغیبهدر  کـرده اسـت  کتاب روایات فراوانی در زمینـه بحـ  مـا نقـل  ایشان در این 
کـه در مباحـ  سنت  اهل راویانو مابقی از  شیعهدر این میان فقط چند روایت آن از راویان  است 

کتاب  (045م) مرحوم شیخ مفید اوآینده به آن اشاره خواهد شد. بعد از  االرشاد ف  معرفه اجج در 
« قیـام قـائمهـای  عالمت»: رک حـال امـام دوازدهـم بـابی را بـا عنـوانشـه در ادامـ اهلل عل  العباد

کـرده اسـتظهـور های  نشانه از نشـانه 05گشوده است و در آن حدود در واقـع ایشـان . را شـمارش 
که نشـانه کسی است  کـرده اسـت. در ایـن فهرسـتهای  اولین  بـه موضـو  مـورد  ظهـور را فهرسـت 

کرده و آن را از نشانه بعـد از ایشـان مرحـوم شـیخ  .مار آورده اسـتشـای ظهور به بح  ما نیز اشاره 
کتــاب  (068م)طوســی  کــه در روایتــی را در رابطــه بــا موضــو  بحــ الغیبتتهدر  کــرده اســت    مــا نقــل 

کتـاب  (2قـرن م)بعد از ایشان مرحوم ابن جریـر طبـری  .مباح  بعدی اشاره خواهد شد دالئتل در 
                                                        

کتـاب البیـان فـی أخبـار صـاحب الزمـان أحادیـ  المهـدى». 1 اثـر عربـی ســید « مـن مسـند أحمـد بـن حنبـل و یلیـه 
کتاب مسند احمدبن حنبل و البیان، محمدجواد حسینی هـا احادیـ  مهـدویت  کـه در آن، گنجی شـافعی به بررسی دو 

 .  ذکر شده پرداخته است
کهن. 2 کتـاب مـا سـئل عـن الصـادق مـن  ق(475موضو  علی بـن یقطـین )متوفـاى ترین نویسنده در این  شاید  کـه  باشـد 

را نوشـته و پـ  از او بایـد از . (574، الفهرسـت، ابن ندیم)درباره مالحم(  هایی از امام صادق امور المالحم )پرسش
کتاب المالحم است542ابن ابی عمیر )متوفاى  که صاحب  کتـاب ا( 582، 5ج، رجال نجاشـی). ق( نام برد  مـا ایـن دو 

 . در حال حاظر در دست ما نیست
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ژپو
هش مهدیاه

وی

کرد االمامه بعـد از ایشـان مرحـوم  که در آینده اشاره خواهد شـد.اند  هچند روایت در این رابطه نقل 
کتـــاب  (660م)ابــن طـــاووس حلـــی  ر ایـــن رابطـــه روایـــات د نن()التشتتت یف بتتتالد الدالاتتت  و ال تتتتندر 

کــه در بحــ  بر کــرده اســت  ســی روایــات بــه آنهــا پرداختــه خواهــد شــد. در واقــع از رفراوانــی را نقــل 
کـه در و نیسـت ای  زمان سید به بعد دیگر حـر  تـازه هرچـه هسـت نقـل سـدنان و روایـاتی اسـت 

توجه به جـرک و  آوری روایات در باب عالئم ظهور بدون به نوعی جمع و تالیفات پیشینیان است
ــان اســت ماننــد ــی : تعــدیل راوی ــی (645م)مرحــوم اربل ( و مرحــوم 077-025، 5ج :4574، )ِاربل

بــه بعــد( و مرحــوم عالمــه مجلســی 525، 45ج؛ 462، 7: ج4084 ،شوشــترى(( 4844م) شوشــتری
خــالی از لطــ  مســئله  اید تــذکر بــه ایــنشــه ( البتــ52و 55بــاب ، 25: ج4085، مجلســی( )4448م)

ک متـأخر  از علمـای کـه ذکـر شـد برخـی دیگـر تاهل سـنلیفات أه در ف ای بح  ییر از آن تنباشد 
کردسنت  اهل کتاب نوشته و نقل روایت  کـه سـدن مـا در انـد  هنیز در این رابطه  لکـن از آن جهـت 

کــه در منــابع خودمــان وجــود دارد و اینکــه ســدنان متــأخرین  بــاب روایــات شــیعه و روایــاتی اســت 
کردیم؛ نقل قول از متقدمین خودشان استدر واقع  اهل سنت  1.از ذکر این دسته خودداری 

 خراسانی(، از اهل مشرق ،سیاه از خراسانهای  نقد و بررسی روایات )پرچم

 سنت روایات منابع اهل
ل یعنـی  کتـب الدالات  النتن منتادی و ااادیتث الدهتدی و فتتن انتن ادتادسه منبع اوَّ و سـنت  اهل از 

 فتتن انتن ادتادکـه همـان سـنت  اهل منبـع اصـلیکـه  این باشند عـالوه بـر می سنت اهل راویان آن از
کـرده و  است هم از نهر مول  و هم از نهر روایت دارای مناقشه فراوان اسـت. برخـی او را تعـدیل 

گفت کـردهیـبرخـی او را توثو بـه عبـارت دیگـر انـد  هبرخی به جـرک او سـدن  انـد.  ق و بع ـی مـذمت 
کنـد  مـی وى را ت عی  اما نسائی  دانند؛ ن و ابن حبان او را ثقه مییمعبن  ییح، یحنبلبن  احمد
 :دیگو و ابن عدى درباره او می (684و  242، 48: ج4055، )ذهبی

  مـردود او را ذکـر یـکـرد. سـس  احاد   مـییجعـل حـد، ت سـنتیـ  اسـت و بـراى تقویضع
 (524، 7: ج4442، جرجانی) کند می

 :سدینو و ذهبی می
کتـاب الفـتن مطـالبی عجد به سدن ینبا کرد چون در  ر قابـل قبـول آورده یـب و ییـاو استناد 

                                                        
الـدر ، و محمـد بـن طلحـه شـافعی، شرک االخبار فی ف ائل االئمـه، نعمان بن محمد، حیون ناب: ر.ک به عنوان نمونه. 1

گنجی شافعی المنتهم  .. ..و عقد الدرر، البیان فی اخبار صاحب الزمان و مقدسی شافعی، محمد، و 
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 (684: 4055، ذهبیاست )

 :دیگو و ابن حجر عسقالنی می
 (528، 5: ج4042، )عسقالنی اد داردیگو بوده اما اشتباه ز م راستینع

کتـاب مالحـم خـود را از ابـن حمـاد نقـیعه سیان علماى شیاز م که حدود ثل   ل د ابن طاووس 
کرده و از ت عیتوث، کند می : 4046،   او سـدنی نگفتـه اسـت)ابن طـاووسیقاتی را درباره او نقل 
 (.65و  65

 قریــب بــه اتفــاق روایــات او در بحــ  مــا موقوفــه اســت یعنــی ســند بــه صــحابی  ایــن عــالوه بــر
 کـم در مـورد دسـت_ ات یـرواآن تـوان بـراى  عه نمـییپ  از نهـر شـ د؛رس نمی رسد و به معصوم می

ات آن از معصـوم صـادر نشـده یـارى از روایچون بسـ، چندان اعتبارى قائل شد _ هاى ظهور نشانه
کتـاب دیگـر نیـز یـا  1.سـتندیقابـل اعتمـاد نسـنت  اهل ان آن حتی از نهـریارى از راویاست و بس دو 

گرفتکاحادی  خود را از   اشـکالکـه  این و یا خود دچار ضع  سند هستند. عالوه بـراند  هتاب اول 
که همان ییر شیعی بودن باشد ب  وت خود باقی است.قه اصلی 

 روایات منابع شیعی
 الف( الغیبه نعمانی
کتــاب  اولــین و مهــم کــه تعــداد فراوانــی از  الغیبتتهتــرین منبــع در بحــ  مــا  مرحــوم نعمــانی اســت 

کــرده  راروایــات  کــه بــه اصــطالح از تعــداد انگشــتان دو دســت تجــاوزاســت امــا نقــل   چنــد روایــت 
که آنها هم با مشـکالت سـندی دسـت  انکند مربوع به راوی نمی گریبـان هسـتند.  بـهشیعی است 

 :  کنیم می اشارهها  به برخی از آن
بن  علـیبن  مهـران از حسـنبن  لیابـن عقـده از ابوالحسـن جعفـی از اسـماع: روایت ابـو بصـیر .4

بـر  نیرالمـؤمنیام :کنـد نقـل مـی ر از امام بـاقریحف  از ابوبصبن  بیابی حمزه از پدرش وه
کوفه فرمود  :منبر 

کــه بنــی کــرده  ــام خداونــد مقــرر  ــا شمشــی گهــانی ب گمنــام و یه را نا کنــد... خــدا بنــده  ر ســاقط 
کـــه پیـــانگ ی برمـــییتنـــدخو ، شـــان بلنـــدیها ارانش اســـت. موهـــا و شـــاربیـــروزى بـــا او و یـــزد 
کـه مدالفـت، اند اهیهاى س اه و صاحبان پرچمیشان سیها لباس کننـد... شـ واى بر آنـان  ان 

 (.562: 4542، )نعمانی
                                                        

گاهی . 1 کتاب الفتن به پاورقی رک:بیشتر براى آ کتاب تحلیل تاریدی نشانه هاى   .  فصل دوم، ظهورهای  و همچنین 
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کـردن بـه روایـات  گرچه نـامی از اهـل مشـرق و ایرانیـان نبـرده اسـت امـا بـا ضـمیمه  این روایت 
که نعمانی کـه مربـوع بـه همـان پرچم می آوردهها را  آن دیگری  گرفـت  سـیاه از هـای  توان نتیجه 

ت ابوالحسـن یدن شدصـل ناشـناخته بـویـکـم بـه دل دسـت اما این روایت خراسان و مشرق است.
: 4507، )کشــی ســتیعلــی قابــل اعتمــاد نبن  اد( و ضــع  حســنیــزبن  وســ یجعفــی )احمــدبن 

 (545 :4044، عالمه حلی ؛52: 4087، نجاشی ؛225
بن  ف ـال از ثعلبـةبن  علیبن  مف ل از حسنبن  ابن عقده از محمد: روایت داوود دجاجی .5 
که ام ت مییروا امام باقر ی از داوود دجاجی ازیحبن ی مون از معمریم دربـاره  رمؤمنانیکند 
ْحزاُب ِمْن بَ   هیآ

َ
 :فرمود ِنِهْم یْ َفاْخَتَلَ  اْْل

اه از خراسـان و فزعـه یهـاى سـ پرچم، اختال  اهل شام: دیز انتهار فرج داشته باشیاز سه چ
 (.568 :4542، در ماه رم ان... )نعمانی

ــیــکــه ا داوود دجــاجی کــرده اســت، تــوثیقی نــدارد نجمن مطالــب را از امــام پ ، طوســی) روایــت 
 .(585 و 450 :4058
کعب االحبار .5 کوفی از عمبن  نورى از علییابن عقده از احمد د: روایت  ره دختـر اوس یحسن 

ش حص کرده استبن  عبداهلل عبدالرحمن ازبن  نیاز جدَّ کعب االحبار نقل   :ضمره از 
که ی از فرزندان علی ... قائم وس  و رجعتی مانند برگشت یبت یانند یبتی میاست 

ب شــدنش همــراه بــا طلــو  ســتاره ســرخ و خرابــی رى و بغــداد و یــدارد. پــ  از یا ســییع
کـرد؛ جنگـی یانی و جنگ فرزندان عباس با ارمنسـتان و آذربایخروج سف جـان ظهـور خواهـد 

کشت کشیوند و هرکه خود شمششکه هزاران نفر در آن  اه یس هاى ده داشته باشد. پرچمیرى 
 (.404: 4542، )نعمانی دهد ه افکنده و مرگ سرخ و طاعون به آن بشارت مییبر آن سا

کعــب « موقــو »رســد و بــه اصــطالح علــم درایــه  ن خبــر بــه معصــوم نمــییــســند ا اســت و دربــاره 
کمسئله  االحبار هم  . دصیت ییرقابل قبولی استشه پر واضر است 

بن  ب از حسـنیـکلبن  وسـ یا از یـزکربن  ییـحیز در نقل ابن عقـده ا: روایت ابوبکر ح رمی .0
 :آمده است ره از ابو بکر ح رمی از امام باقریعمبن   یابی حمزه از سبن  علی

کـرد و م عباس حتما بـه حکومـت مـی بنی ان آنـان تفرقـه بـه یـرسـند سـس  اخـتال  خواهنـد 
ام خواهنـد یـقگـرى از مغـرب یکـی از مشـرق و دیانی یگاه خراسانی و سـف وجود خواهد آمد آن

کوفه خواهند آمد. نابودى آنان به دست ا کـ  را  چین دو نفر است و هـیکرد و به سرعت به 
گذاشت  .(562: 4542، )نعمانی باقی ندواهند 
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کـبن  علـیبن    است؛ چون درآن حسـنیسند نعمانی ضع بـه آن  بال  قـه ابـی حمـزه وجـود دارد 
کردیم.   اشاره 

ــان یــحبن ی ن از محمــدیحســ بن علــی: ابــی حمــزهبن  روایــت علــی .2 ی العطــار از محمــدبن حسَّ
کوفی ازبن  رازى از محمد کـه  ت مییر روایابی حمزه از ابو بصبن  جبله از علیبن  عبداهلل علی  کنـد 
 :گفتم به امام صادق

کــی خـــروج مــییفــدا ن یـــیوقــت تع بیــت اهل اى ابامحمـــد  مــا: کنــد  فرمــود ت شــوم قــائم 
گفیــم و محمــد  پیکنــ نمــی کــه هرکــه وقــت تعامبر [  کنــد درویگوســت. اى یــیتــه اســت  ن 

، انییخــروج ســف، نــدا در مــاه رم ــان اســت: ن امــر پــنج عالمــت هســتیــش از ایابامحمــد  پــ
اى ابا محمد  عـالوه : داء. سس  فرمودیه و فرو رفتن بیَّ دن نف  زکشکشت، خروج خراسانی

، )نعمــانی ... د و ســرخیطــاعون ســف: ش از ظهــور دو طــاعون هــم خواهــد آمــدیهــا پــ نیــبــر ا
4542 :584). 

   شـده اسـتی. محمـدبن حسـان رازى ت ـع4: ی وجـود داردیها ت اشکالین روایاما در سند ا
ــو ســم .5؛ (556، 5: ج4087، نجاشــی) کــه همــان اب ــوفی  ک نه اســت و در مــوارد یمحمــدبن علــی 

 ؛(546همــو: ) بــت نعمــانی واقــع شــده ضــعی  و فاســد االعتقــاد اســتیمتعــددى در طــرق اســناد ی
  1(.64و  45 :همو) اند ابی حمزه واقفیبن  جبله و علیبن  . عبداهلل0و5

                                                        
وجـلَّ ذکـره _ علـی منبـر الکوفـه ان اهلل و قـال امیرالمـؤمنین». ..کنـد  نقـل مـی ابوبصیر از امام باقر. 1 ر فیمـا  _ عزَّ قـدَّ

کـائن البـد منـه انـه یأخـذ بنـی امیـة بالسـی  ج ، عنیفـا خـامال اصـله بعـ  اهلل علیهـا عبـدا  ... هـرع قدر و ق ی و حتم بانه 
اصـحاب رایـات سـود ویـل لمـن نـاواهم ، سـود ثیـابهم، اصـحاب السـبال، اصـحابه الطویلـة شـعورهم، یکون النصـر معـه

که روایت می داوود دجاجی از امام باقر و« ... فـاختل  اْلحـزاب مـن »عن قوله تعالی  سئل امیرالمؤمنین»:  کند 
اخـتال  اهـل الشـام بیـنهم و الرایـات : و مـا هـنَّ  فقـال یا امیرالمـؤمنین: فقیل. ل انتهروا الفرج من ثالنقا« بینهم

کــرده اســتو. «... الســود مــن خراســان و الفزعــة فــی شــهر رم ــان ــه قــال »:  کعــب االحبــار نقــل  انَّ القــائم مــن ولــد ... انَّ
کرجعة عیسی بن علی کغیبة یوس  و رجعة  ههـر بعـد ییبتـه مـع طلـو  الـنجم االحمـر )ا خـر( و مریم ثـم ی  له ییبة 

ــد العبــاس مــع فتیــان ارمینیــة و  ــزوراء و هــی الــرى و خســ  المــزورع و هــی بغــداد و خــروج الســفیانی و حــرب ول خــراب ال
ـی( تدفـق علیـه رایـات سـود تلـ  . آذربایجان ـی )مجلَّ کـلَّ یقـبض علـی سـی  محلَّ تلـ  حـرب یقتـل فیهـا الـو  و الـو  

کبـر(حـرب یشـوبها )یست  روایـت بـاقر امـام از ح ـرمی بکـر ابـو و. «بشـر بهـا( المـوت االحمـر و الطـاعون االیبـر )اال

ت امـرهم خـرج علـیهم الدراسـانی و السـفیانی هـذا مـن : »: کند می البدَّ ان یمل  بنو العباس فـاذا ملکـوا و اختلفـوا و تشـتَّ
کفرسی رهان هذا من ه یهنا و هذا مـن هیهنـا حتـی یکـون هالکهـم علـی المشرق و هذا من المغرب یستبقان الی الکوفة 

هما ال یبقون منهم احدا   جعلـت فـداو متـی خـروج القـائم  : قـال قلـت لـه» : کند ابو بصیر روایت می و «ابدا ایدیهما اما انَّ
م هـذا االمـر خمـ  عالمـ اهل یا ابامحمد انا: فقال کذب الوقـاتون یـا ابـا محمـد انَّ قـداَّ ت و قد قال محمد  ات بیت ال نوقَّ

ــنف   ــا اوال هــنَّ النــداء فــی شــهر رم ــان و خــروج الســفیانی و خــروج الدراســانی و قتــل ال الزکیــة و خســ  بالبیــداء ثــم ی
ام ذل  الطاعونانابا  . «...الطاعون االبیض و الطاعون االحمر، محمد انه ال بدَّ ان یکون قدَّ
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ژپو
هش مهدیاه

وی

از جهـت داللـت هـم تمـام نیسـتند؛ یعنـی بـر فـر  پزیـرش یـا ربطـی بـه ظهـور که  این عالوه بر
گـویی ظهـور دولـت  خراسانی و پیشابومسلم  و خروجها  شوند به زمان عباسی می ندارند و مربوع
کنار این نشانه برده نشـده اسـت.نا یا اصال   و، عباسی است الاقـل بـا وجـود ایـن  1می از ح رت در 

که چأمقدار اشکال در سند و داللت جای ت  طـور برخـی بـه راحتـی از ایـن روایـات نتیجـه همل دارد 
که این می از ائمـه بعـد از هـا  در رابطـه بـا ایـن پرچمکـه  این عالوه بر ها از عالئم ظهور است  گیرند 

کلـی آن بـهو  نـداریم تـیروای امام صـادق مربـوع بـه  ،شـود ات سـود نقـل مـییـچـه دربـاره را طـور 
ای بـر صـدق ایـن  . آیـا ایـن خـود نشـانهه اسـتیـام و صـحابه و امامـان معاصـر بنـی رسول خدا

کـــه ایـــن دســـته از روایـــات از اخبـــار ییبیـــه هســـتند امـــا مربـــوع بـــه ظهـــور ح ـــرت  گفتـــار نیســـت 
 نیستند  عصر ولی

گفتــ کــه بــاز هــم از یاه دیهــاى ســ ات، پــرچمیــن روایــد مــراد از اوشــه ممکــن اســت  گــرى اســت 
کوفه فرود مـییند و بار دیآ خراسان می ـا ا نیـنـد ولـی ایآ گر در  ن یـبـار مربـوع بـه مهـدى هسـتند؛ امَّ

کـامال  یـا سـیاقرا یـست، زیرفتنی نیات سود پذیسدن با توجه به مجمو  اخبار را مربـوع  ن اخبـار 
 .   آن دوره استزمان و حوادن مدصو به آن
کابلی .6 کـابلی از امـام بـاقر: روایت ابوخالد  کنـد  نقـل می مرحوم نعمـانی روایتـی از ابوخالـد 

البتـه در ایـن روایـت نـه سـدن از پـرچم اسـت و نـه  .سدن از خروج قومی از مشرق استکه در آن 
دن از خـروج از سـفیانی و نـه سـ نعباس و نه سـد فالن یا بنی سدن از خراسان و نه سدن از بنی

کــه بــر کــالم سربســته اســت  کــه در مــتن آن  یمــانی و... بلکــه یــا  فــر  ایمــا  از ضــع  جزئــی 
 :فرمود امام باقر تواند قابل پذیرش و توجه باشد. می وجود دارد؛

گروهــی از مشــرق زمــیــب ا مــییــگو ــا آنهــا را اجابــت  نــد و طالــب حــقینما ن خــروج مــیینم  انــد امَّ
که برخواســته ا  ، مجــددکننــد نمــی ــا مدالفــان نمــی، د دارنــدیــاشــان تأ ن یرنــد وقتــی چنــیپذ امَّ

کشـــه رها را بــیکننـــد شمشـــ وضــعی را مشـــاهده مـــی ســـتند یا ده در مقابـــل دشـــمن مـــییدوش 
که نیا ا ایگ پاسخ م بت می جاست  ام یـهمگـی ق که این رند تایپذ خودشان نمی، بار نیرند امَّ

کسـی د مات را جز به دست تواناى صاحب شی.. و درفش هدا.کنند می ، سـسرند گـر نمـییبـه 
گر مـن آن زمـان را درو مـی د محسوب مییهاى آنان شه کشته ا ا شـتن را یخو، کـردم شوند امَّ

                                                        
ــر  .1 کن« اصــله خــامال  »تعبی ــر شــد(  ــاورقی ســابق ذک  چــون اصــل و ، ایــه از ابومســلم خراســانی اســت)کــه در روایــت اول از پ

ــاره اخــتال  در اصــل و نســب ابومســلم ر.  نســب او روشــن نیســت اخبــار  ؛465، 0ج، انســاب االشــرا ، بــالذرى: و. درب
کـــه ذکـــر شـــد ســـدن از راحتـــی شـــیعه در زمـــان اخـــتال  بنـــی. 526، الدولـــة العباســـیه امیـــه بـــا  و همچنـــین روایـــت دوم 

 .است عباس بنی



عص
 در 

یا 
ایران

ش 
نق

 ر
هور

ظ
     

                

 

 

01 
 
 

 1.(525: 4587، )نعمانی داشتم ن أمر نگه مییارى صاحب ایبراى 

راویان این خبر همه از ثقات امامیه هستند. پ  این روایت هم از نهر سند قابل قبـول اسـت 
کـه مونـ  آمـده معلـوم نیسـت و احتمـال دارد « الیدفعونها» البته مرجع ضمیر .داللت و هم از نهر

ــه آن اضــاف ــا در استنســا  الفــی ب ــط از نقــل باشــد ی ــوده و ایــن یل ده باشــد. در شــه آن هــم مــذکر ب
 (. 528 :4087، کورانی) قرار داده توان مورد توج می مجمو  این روایت را

روایتـی بـه همـین م ـمون و  سنن انن ماجهنیز سنت  اهل ر منابعالبته د: سنن انن ماجهروایتی از 
که از نهر منبع و سند هم قابل قبول است گنجـی  البیتان کتاب. این روایت در خصوصیات هست 

کتـاب .نقل شده اسـت ااادیث الدهدی من مسند ااددنن انبل کتاب درو  شافعی سـند آن را  مؤلـ  
خـود آن را نقـل  ستنن البتـه ابـن ماجـه نیـز در .شـمارد یمـ و روایت را صـحیر و حسـنمعتبر دانسته 

کتــاب ابــن ماجــه ســند ایــن روایــت را ضــعی  وکــرده   از لکــن بزرگــان دیگــری شــمارد؛ مــی محقــق 
کردسنت  اهل کردهحت و به ثقه بودن راویـان آن و صـ  هآن را نقل  بن  حرملـه: انـد روایـت اعتـرا  

بن  انـی و او از ابـن لهیعـه از عمـروعبـدالغفار حرَّ سعید جوهری هـر دو از بن  یحیی مصری و ابراهیم
 :فرمودکه کند  چنین نقل می خدا حارن از جزء زبیدی از رسولبن  جابر ح رمی از عبداهلل
 2.کنند می کنند مردمی از مشرق و زمینه حکومت مهدی را فراهم می خروج

روایـت را جزیـی از  در این روایت نیز سدن از اهـل مشـرق اسـت نـه چیـز دیگـر البتـه برخـی ایـن
 کـه بــه نهــر، کننــد مــی تمسـا مستتتدر داننــد و بـه نقلــی از حـاکم در  مــی سـیاههــای  روایـات پرچم

کـرده و البتـه ایـن نقـل حـاکم منحصـر بـه خـود  نیشابوری حاکم رسد می بین برخی روایـات جمـع 
                                                        

ثَ . 1  َحدََّ
َ
ِد ْبِن اْلَحَسِن َعْن أ ِخیِه ُمَحمََّ

َ
َثِني َعِليَُّ ْبُن اْلَحَسِن َعْن أ ِد ْبِن َسِعید  َقاَل َحدََّ ْحَمُد ْبُن ُمَحمََّ

َ
ْحَمـَد ْبـِن ُعَمـَر َنا أ

َ
ِبیـِه َعـْن أ

ِبـ  َخاِلـ
َ
ِر ْبـِن َیْحَیـی ْبـِن َسـام  َعـْن أ ِبـ  َجْعَفـر  اْلَحَلِبيَِّ َعِن اْلُحَسْیِن ْبِن ُموَسی َعْن ُمَعمََّ

َ
ـُه َقـاَل  د  اْلَکـاُبِليَِّ َعـْن أ نََّ

َ
ِي : أ نَّ

َ
َکـأ

ــوا ِباْلَمْشــِرِق  ــْد َخَرُج ــْوم  َق ــُیوَفُهْم َع   ِبَق ــُعوا ُس ــَ  َوَض ْوا َذِل
َ
ــِكَذا َرأ ــُه َف ــاَل ُیْعَطْوَن ــُه َف ــمََّ َیْطُلُبوَن ــُه ُث ــاَل ُیْعَطْوَن ــوَن اْلَحــقََّ َف ــی َیْطُلُب َل

َماَعَواِتِقِهْم َفُیْعَطْوَن 
َ
َلی َصاِحِبُکْم َقْتاَلُهْم ُشَهَداُء أ ِِ 

الََّ ی َیُقوُموا َو اَل َیْدَفُعوَنَها ِِ
ُلوُه َفاَل َیْقَبُلوَنُه َحتََّ

َ
ْدَرْکـُت َذِلـَ   َما َسأ

َ
ِي َلـْو أ نَّ ِِ

ْمر
َ
 .  اَلْسَتْبَقْیُت َنْفِسي ِلَصاِحِب َهَذا اْْل

َثَنا َحْرَمَلُة ْبُن َیْحَیـی اْلِمْصـِر َُّ . 2 ْبـَراِهیُم ْبـُن َسـِعید  اْلَجـْوَهِر َُّ ، َحدََّ ِِ اِنـيَُّ : َقـااَل ، َو  ـاِر ْبـُن َداُوَد اْلَحرََّ ُبـو َصـاِلر  َعْبـُد اْلَغفََّ
َ
َثَنا أ ، َحـدََّ

َثَنا اْبُن َلِهیَعَة : َقاَل  ِب  ُزْرَعَة َعْمِرو ْبـِن َجـاِبر  اْلَحْ ـَرِميَِّ ، َحدََّ
َ
؛ َقـاَل ْبـِن اْلَحـاِرِن  َعْبـِداهلِل  َعـْن ، َعْن أ ِبیـِد َِّ

َقـاَل : ْبـَن َجـْزء  الزََّ
ُج َنــاٌس ِمــْن : َرُســوُل اهلِل  ُئــوَن ِلْلَمْهــِد َِّ  اْلَمْشــِرِق   َیْدــُر ِ هــذا حــدی  : گویــد گنجــی شــافعی می. َیْعِنــي ُســْلَطاَنُه  ، َفُیَوطَّ

کمـ أحادیـ  ). ا اخرجنـاهحسن صحیر روته ال قات و اْلثبات اخرجه الحـاف  ابوعبـداهلل ابـن ماجـة القزوینـي فـي سـننه 
ِسـناده : دانـد البته محقق سنن ابـن ماجـه ایـن روایـت را ضـعی  می (488، 4 ج ، من مسند أحمد بن حنبل المهد 
و الحــاف  لکــن برخــی دیگــر ماننــد شــافعی . ل ــع  ابــن لهیعــة و شــیده أبــ  زرعــة عمــرو بــن جــابر الح ــرمي، ضــعی 
 (276، الموضوعی الحادی  المهدی از المعجم)به نقل . دانند این روایت را صحیر میالمغربی 
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ژپو
هش مهدیاه

وی

کــــه آیـــا ایــــن قیــــام در مســــئله  لکــــن ایـــن (.428: 4087، )کــــورانی اوســـت  هنــــوز سربســـته اســــت 
آستانه ظهور است یا سالیان سال با ظهور فاصله دارد  البته در روایت ابـن ماجـه بـا )فـاء( عاطفـه 

کـه ایـن قیـام بـا ظهـور فاصـله چنـدانی نـدارد.« فیوطئون» آمده در  که البتـه ایـن خـود داللـت دارد 
ُلوُه َفاَل یُ َف »روایت نعمانی نیز تعبیر این چنین است 

َ
ی ْقَبُلونَ یَ ْعَطْوَن َما َسأ وَنَها ْدَفُع َیـُقوُموا َو اَل یَ ُه َحتََّ

َلی َصاِحِبُکْم  ِِ 
الََّ تـوان نزدیـا ظهـور بـودن ایـن واقعـه را  نمـی لذا، که فقط سدن از تعاقب است« ِِ

گرفت.  نتیجه 
 ب( ارشاد مفید

کتاب  کـرده و در  فقط لیستی از عالئـم و نشـانه االرشادمرحوم شیخ مفید در  های ظهـور را بیـان 
ســدنی از ســند و  امــا انــد میــان آوردههــای ســیاه از خراســان و از مشــرق بــه  می از پرچمآن میــان نــا

کار نیست کالم در  کـه از یخ مفشیه چ آن خالصه .اسناد  کـرده براسـاس اطالعـاتی اسـت  د فهرسـت 
. عـالوه  سـتیمستند همه آنها در دست ما ن و است نمودهآورى و ارائه  ان جمعینیشیهاى پ کتاب
رفتن آنهـا از سـوى او یهاى ظهور بـه منزلـه پـذ د درباره مجموعه نشانهیخ مفیرش شگزاکه  این بر
کـالم  صد جمعقه ست بلکه فقط بین آورى و تـذکر آنهـا را برشـمرده اسـت، چـون در ابتـدا و انتهـاى 

 د:یگو خود می
 چـــه خواهـــد شـــد  ده )امـــا( خداونـــد بـــه آنیهـــاى ظهـــور قـــائم رســـ ی دربـــاره عالمـــتیخبرهـــا
گاه کتب پ و من بنابر آنتر است  آ کـردمینیشیچه در  ، 5: ج4046، مفیـد) ان بوده آنهـا را ذکـر 
 (.528و  567

د داشــته اســت. اربلــی پــ  از نقــل یــهــا ترد ن نشــانهیــز دربــاره ایــرســد خــود مؤلــ  ن بــه نهــر مــی
 سد:ینو د مییخ مفیکلمات ش

 ت ن جهــین حــوادن از نهــر عقــل و علــم نجــوم محــال اســت و بــه همــیــبرخــی از ا اشــ بــی
کالمـش عـذرخواهی مـییـد در پایخ مفیش گـر سـند ا ان  ات درسـت یـن روایـکنـد. بـه نهـر مـن ا

گــاهید پــذیــامبر و امــام نقــل شــده باشــد بایــباشــد و آنهــا از پ ، اربلــی) تــر اســت رفت... و خــدا آ
  (.526، 5: ج4574

 ج( الغیبه طوسی
که فقط یا روایت در این جمله اخبار معدودی  که از اند باره نقل فرموده مرحوم شیخ طوسی 

کهـن شـیعه در مـورد پرچم کـه در منـابع  کـه آن هــم از  مـی سـیاه از خراسـان یافـتهــای  اسـت  شـود 
 :و آن روایت از این قرار است است. فتن انن ادادیعنی سنت  اهل منابع
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او از ابـراهبن  شاذان از محمدبن  ف ل هـانی بن  میعبـداهلل از ابـراهبن  میعلی از ع مان سمَّ
کرده است: پرچم د ابوع مان از جابر از ابوجعفریحماد از سعبن  میاز نع اهی یهاى س نقل 

کوفـه فـرود مـییآ رون مییکه از خراسان ب کـه مهـدى آشـکار شـد بـا او  نـد. پـ  آنیآ ند در  گـاه 
 1.(025: 4042)شیخ طوسی،  کنند عت مییب

گذشـته از یـن روایـدر داللـت هـم ضـع  دارد زیـرا اکه  این عالوه بر ، برگشـت بـه منـابع عامـهت 
که بح  از پرچمیگر احادیهمانند د کنـار هـم یهاى س  ی  کوفـه را در  اه و خراسان و ورود آنـان بـه 
 .شود ق مییان تطبیبر ابتداى حکومت عباس، آورده است

 دالئل االمامه طبری( د
کتـــاب  ـــرده موضـــو پـــنج روایـــت در  دالئتتتل االمامتتتهصـــاحب  ک ـــه آن بحـــ  مـــا نقـــل  ـــه ب  هـــا  ک

 :  شود می اشاره
 :روایت بشیر نبال .4

ک نزد امام صادق: گوید می بشیر نبال گرفت و داخل شدشبودیم  ح ـر بـه ، دصی اجازه 
ــد و فرمودنــد کردن کیزه: او نگــاه  ــا ــر داریای  چــه لبــاس پ گفــت، در ب ایــن : آن مــرد در پاســخ 
کـرد مربوع به دیار ماست. بعـد  .ام .. آوردهای  بـرای شـما هدیـه: آن مرد بـه ح ـرت عـر  

گر وقت برسد و وص  صادق باشد این مرد همان صاحب پرچم سـیاه هـای  ح رت فرمود ا
نام این شد  را بسرس و یالم از آن شد  : ح رت به یالم فرمودند از خراسان است...

گفت عبدالرحمان ح رت سـه مرتبـه فرمـود بـه خـدا قسـم او : نامش را پرسید و او در جواب 
کوفه من او را دیدمو: گوید می همان است. بشیر که همان عبد ، قتی ابومسلم آمد به  دیدم 
 2.(545: 4045، )طبری آملی الرحمان است

که مشد  است که   .خراسانی استابومسلم  مربوع و صریر در همان طور 

                                                        
َلی اْلُکوَفِة َفِكَذا َظَهَر اْلَمْهِد َُّ : َقاَل . 1 َج ِمْن ُخَراَساَن ِِ ی َتْدُر

وُد َحتََّ اَیاُت السَُّ َلْیِه ِباْلَبْیَعِة  َتْنِزُل الرََّ ِِ  .َبَعَ  
ال  . 2

ِ  َعْبِداهلِل  َعْن ، َو ِبِكْسَناِدِه َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعِليَِّ ْبِن َف ََّ ـاُل : َقـاَل ، ُموَسـی ْبـِن َبْکـر  ، اْلِکَناِنيَّ بََّ َثِني َبِشـیٌر النََّ ُکْنـُت : َقـاَل ، َحـدََّ
ِبــ  َعْبــِداهلِل  ِعْنــَد 
َ
َذَن َعَلْیــِه َرُجــٌل  أ

ْ
ْذ اْســَتأ ُبو، َفــَدَخَل ، ِِ

َ
ْنَقــی ِثَیاَبَ  َفَقــاَل : َعْبــِداهلِل َفَقــاَل أ

َ
 ِهــَي ، ُجِعْلــُت ِفــَداَو : َمــا أ

ة  : ُثمََّ َقاَل . ِلَباُس َبَلِدَنا ُبو. َلَقْد ِجْئُتَ  ِبَهِدیََّ
َ
ـٌة  َقـاَل : َعْبِداهلِل َفَقاَل َلُه أ َفـَدَخَل ُیـاَلٌم َمَعـُه ِجـَراٌب ِفیـِه : َقـاَل . َنَعـْم : َهِدیََّ

َن َسـاَعة  ُثـمََّ َقـاَم ، َفَوَضَعُه ، ِثَیاٌب  ُبو، ُثـمََّ َتَحـدََّ
َ
ََ اْلَوْقـُت َو َصـَدَق اْلَوْصـُ  ِِ : َعْبـِداهلِل َفَقـاَل أ اَیـاِت ، ْن َبَلـ َفُهـَو َصـاِحُب الرََّ

وِد ِمْن ُخَراَساَن؛ َیا َقاِنُع  ْلُه ، السَُّ
َ
ِسِه  _ َما اْسُمَ  : اْنَطِلْق َفاْسأ

ْ
ُبو: َفَلِحَقُه َفَقاَل َلـُه : َقاَل _  ِلَوِصی   َقاِئم  َعَلی َرأ

َ
َیُقـوُل  َعْبـِداهلِل أ

ـــَ   ْحَمِن : َقـــاَل  َمـــا اْســـُمَ  : َل ـــَع اْلُغـــاَلُم : َقـــاَل .  َعْبـــُد الـــرََّ ْصـــَلَحَ  اهلُل َیُقـــوُل : َفَقـــاَل ، َفَرَج
َ
ْحَمِن : أ َفَقـــاَل . اْســـِمي َعْبـــُدالرََّ

ُبو
َ
ْحَمِن : َعْبِداهلِل أ ات   _ َو اهلِل ، َعْبُد الرََّ ا َقِد : َقاَل َبِشیٌر . ُهَو َو َربَِّ اْلَکْعَبِة  _ َثاَلَن َمرََّ ُبوُمْسِلم  اْلُکوَفَة ِجْئـُت َفَنَهـْرُت َفَلمََّ

َ
َم أ

َلْیِه  ِذ  َدَخَل َعَلْینا، ِِ ُجُل الََّ  .  َفِكَذا ُهَو الرََّ
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ژپو
هش مهدیاه

وی

 :روایت مقاتل .5
ک: فرمود رسول خدا هـا  شود آیـا از آن می بل از روز قیامت محقققیا علیده خصلت است 
کــرد پرســی  ح ــرت علــی مــین از مــن : فرمــود پیــامبر، بلــی یــا رســول اهلل: عــر  

کوفه و خس  بیداء های  اختالفی و قتل اهل حرمین و پرچم سیاه و خروج سفیانی و افتتاح 
 1.(066 همو:)بیت و...  و رجلی از ما اهل

کــه مشــد  اســت کــه همــان اشــراع »مربــوع بــه وقــایع پــیش از قیامــت و بــه اصــطالح  طــور 
 پیش از ظهور ندارد.عالئم  و در واقع ربطی به است 2«هالساع
که بـ می مسعود نقلبن  ایشان سه روایت از عبد اهلل: مسعودبن  روایات عبداهلل .5 خـاطر ه کند 

 :کنیم می فقط به ذکر یا روایت بسنده، تشابه بین این سه روایت
که جو نزد رسول خدا: گوید می مسعودبن  عبداهلل المطلب عبد از بنی انینشسته بودیم 
گفتـیم، هایش پر از اشا شد ح رت با نگاه به صورت او چشم، وارد شد رسـول خـدا ای  ما 

کــه خــوش نــداریم. ایشــان فرمــود مــی چیــزی را مــدام در صــورت شــما بعــد از مــن  ...: بینــیم 
کرد بیت من اهل و حـق  ومی از سمت مشرق بیایدکق این تا با بالیایی شدید برخورد خواهند 
کنندرا ط کنند تا حق را بگیرند و بـه مـردی از ها  و به آن لب  داده نشود تا سه مرتبه و مقاتله 
کند... اهل که زمین را پر از عدل و داد   .(006-002، 005 :همو) بیت من بدهند 

گرچه بر مقصود داللت دارند اما   زیـرا ایـن روایـات از ضـع  سـند برخـوردار هسـتنداین روایات ا
، ابــن داوود ؛57 :4507، کشــی) قابــل اعتمــاد نیســتند مســعودبن  ود عبــداهللخــاطر وجــه الاقــل بــ
4575 :025).3 

                                                        
ُبو. 1

َ
ُعْکَبـِر َُّ : َقاَل َعْبِداهلِل،  اْلُحَسْیُن ْبُن  َعْبِداهلِل اْخَبَرِني أ لََّ ْحَمـَد التََّ

َ
ـد  َهـاُروُن ْبـُن ُموَسـی ْبـِن أ ُبو ُمَحمََّ

َ
َثِني أ َثِني : َقـاَل ، َحدََّ َحـدََّ

َهاَوْنــِد َُّ  ــد  النََّ ُبــو َعِلــيَّ  اْلَحَســُن ْبـــُن ُمَحمََّ
َ
ـــِد ْبــِن ُنَهْیــد  اْلُحَصــْیِنيَُّ : َقــاَل ، أ َثَنا َعِلــيَُّ ْبــُن ُمَحمََّ ُبــو َعِلـــيَّ  : َقـــاَل ، َحـــدََّ

َ
َثَنا أ َحــدََّ

ــْهِرَیاِر َُّ  ْحَمِن : َقــاَل ، الشََّ ْبــَراِهیُم ْبــُن َعْبــِد الــرََّ ِِ َثَنا 
ــاد  ، َعــْن َجْعَفـــِر ْبــِن َقــَرم  ، َحــدََّ َعـــْن ، َعــْن ُمَقاِتــل  ، َعــْن َهــاُروَن ْبــِن َحمََّ

ِبـ  َطاِلـب  
َ
ِ ْبـِن أ ِمیِراْلُمْؤِمِنیَن َعِليَّ

َ
  َعْشـُر ِخَصـال  ، َیـا َعِلـيَُّ : َقـاَل َرُسـوُل اهلِل : َقـاَل ، أ

َ
ُلِني َقْبـَل َیـْوِم اْلِقَیاَمـِة؛ أ

َ
اَل َتْسـأ

ْهـِل اْلَحـَرَمْیِن : َقاَل . َیا َرُسوَل اهلِل ، َبَلی: َعْنَها ُقْلُت 
َ
ـوُد ، اْخِتاَلٌ  َو َقْتـُل أ اَیـاُت السَُّ ـْفَیاِنيَِّ ، َو الرََّ

َو اْفِتَتـاُح ، َو ُخـُروُج السَُّ
اَ ْهَل اْلَبْیـِت ُیَبـاَیُع َلـُه َبـْیَن َزْمـَزَم َو اْلَمَقـاِم ، َو َخْسٌ  ِباْلَبْیَداِء ، اْلُکوَفِة  ْبـَداِل ، َو َرُجٌل ِمنََّ

َ
ْهـِل اْلِعـَراِق َو أ

َ
َلْیـِه َعَصـاِئُب أ ِِ َیْرَکـُب 

اِم  ْهِل ِمْصَر ، الشََّ
َ
ْهِل َبْدر  ، َو ُنَجَباُء أ

َ
َع أ ُتُهْم ِعدََّ ْهُل اْلَیَمِن ِعدََّ

َ
ْعَمـاِق ، َو َتِصیُر أ

َ
َکْلب  َیْوَم اْْل ِبَعُه َبُنو  ، َیـا َرُسـوَل اهلِل : ُقْلـُت . َفَیتََّ

َکْلٌب  ْفَیاِنيَِّ : َقاَل  َما َبُنو 
ْنَصاُر السَُّ

َ
ِذ  ُیَباَیُع َلُه َبـْیَن َزْمـَزَم َو اْلَمَقـاِم ، ُهْم أ ُجِل الََّ َو َیِسـیُر ِبِهـْم َفُیْقَتُلـوَن َو ُتَبـاُ  ، ُیِریُد َقْتَل الرََّ

ُهْم َعَلی َباِب َمْسِجِد ِدَمْشَق  َکْلب  َو  َو اْلَداِئُب ، َذَراِریَُّ  .   َلْو ِبِعَقال   َمْن َیاَب َعْن َیِنیَمِة 
کـار رفتـه این ترکیب تنها ی . هاى قیامت است یکی از نام و الساعه نشانه یبه معن عَر جمع َش  اشراع. 2 و   بـار در قـرآن بـه 

 .   است هاى قیامت مقصود از آن نشانه

َبِر َُّ . 3 ْحَمَد الطََّ
َ
ْبَراِهیُم ْبُن أ ِِ ْسَحاَق  ُبو ِِ

َ
َثِني أ َثَنا: َقـاَل ، َحدََّ ِ اْلَحْفـِرُ   َحـدََّ ـُد ْبـُن َزْیـِد ْبـِن َعِلـيَّ

ُبوَعْبـِداهلِل ُمَحمََّ
َ
: َقـاَل ، ِباْلُکوَفـِة   أ
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 ـ ( التشریف بالمنن سیدبن طاووسه
کتاب که  این مرحوم سیدبن طاووس با روایـات فراوانـی را  الدالات  و ال تتن )التشت یف بتالدنن(در 

کـرده امـا تمـام آنهـا از  جمع سـنت  اهل همـه از علمـایکـه اسـت   فتتن انتن ادتاد و یک یتا و ستلیلآوری 
گفتــ هســتند و ــذا فاقــد اعتبــار ه شــدر مــورد آنهــا ســدن  ــا  مــید ل باشــد. مرحــوم ســیدبن طــاووس ب

کتابی را ت بهره گذشتگان  که البته فاقـد اعتبـار علمـی اسـتأگیری از  کرده است   بـه خـاطر امـا لی  
 جاللت ایشان ما سدن را در سیر روایات تا ایشان آوردیم.

 نتیجه

و روایـات مـذکور در سـنت  اهل گر روایات یاد شده را به دو دسته یعنی روایـات مـذکور در منـابعا
ل فاقـد اعتبـار علمـی اسـت، مدصوصـا   گفـت روایـات دسـته اوَّ کنـیم؛ بایـد  در  منـابع شـیعه تقسـیم 

اسـت و از مسـائل فرعیـه عملیـه نیسـت. امـا روایـات دسـته دوم که از مسائل اعتقادی مسئله  این
کـه بتـوان بـه د اعتبار و اعتماد علمی است؛هم فاق اعتمـاد  آن زیرا حتی یا روایت هم پیدا نشد 
که ذکر شد و مشابه آنهازیرا تمام ا کرد به طوری  ،هستندبرخوردار ، از ضع  سند و داللت خباری 
گفتــه کــه البتـــه  (.444: 4574، صــادقی) انــد برخــی از جعلــی بـــودن برخــی از ایــن روایــات ســـدن 

. برخـی از معاصـرین در ایـن باشد زیاد اسـتها  مربوع به زمان عباسیاین روایات که  نای احتمال
کرد بین آنها دسته از روایات سدنانی به عنوان جمع کـه بیـان اند  هبیان  که بـا توجـه بـه مطـالبی 

که خالی از مناقشه نیست  .(047-077 :4056، کورانی) شد 
کـه در ایـن دسـته ا ز روایـات وجـود دارد شـاید ممکـن نباشـد بـرای با وجـود ایـن مقـدار آشـفتگی 

کـه در محافـل علمـی قابـل طـرک باشـد.  ایرانیان قبل از ظهور و در آستانه ظهور نقشی را پـذیرفت 
سـنت،  اهل از منـابع ستنن انتن ماجتهاز منابع شـیعه و روایـت  مرحوم نعمانی الغیبهتنها همان روایت 

شــهر یــا فــردی نیســت بلکــه فقــط ســدن از شــرق توانــد مــورد پــذیرش باشــد امــا در آن ســدن از  مـی
                                                                                                                                  

ُد ْبُن اْلُحَسْیِن ْبِن َحْفـ   َقـاَل  َثَنا ُمَحمََّ ْسـَحاَق ْبـِن َراِشـد  : َحدََّ ْسـَماِعیُل ْبـُن ِِ َثَنا ِِ
َثَنا َیْحَیـی ْبـُن َسـاِلم  : َقـاَل ، َحـدََّ َعـْن ، َحـدََّ

ِ َو َمْنَدِل ْبِن َعِليَّ  ِفْطِر ْبِن  اِح ْبِن َیْحَیی اْلُمَزِنيَّ
ِب  ِزَیاد  ، َخِلیَفَة َو َصبََّ

َ
ِهْم َذَکَرُه َعْن َیِزیَد ْبِن أ َدِعـيَِّ ، ُکلَِّ

ْبـَراِهیَم النََّ ِِ َعـْن ، َعْن 
ِبـيَِّ : َقـاَل ، َعْن َعْبِداهلِل ْبِن َمْسُعود  ، َعْلَقَمَة 

ـا ُجُلوسـا  ِعْنـَد النََّ ْقَبـَل ، َیـْوم   َذاَت  ُکنََّ
َ
ْذ أ ِلِب   ِِ ـا ، ِفْتَیـٌة ِمـْن َبِنـي َعْبـِداْلُمطََّ َفَلمََّ

َلْیِهْم َرُسـوُل اهلِل  ِِ ْهـُل : َقـاَل    اَل َنـَزاُل َنـَرى ِفـي َوْجِهـَ  َشـْیئا  َنْکَرُهـُه ، َیـا َرُسـوَل اهلِل : َفُقْلَنـا،  اْیَرْوَرَقـْت َعْیَنـاُه  َنَهَر 
َ
ـا أ نََّ ِِ

ْنَیاَبْیت  اْخَتاَر  ْهَل َبْیِتي َسَیْلَقْوَن َبْعِد  َباَلء  َو َتْطِریدا  َو َتْشِریدا  ، اهلُل َلَنا اْ ِخَرَع َعَلی الدَُّ
َ
نََّ أ ـی َیِجـي، َو ِِ  َء َقـْوٌم ِمـْن َهاُهَنـا َحتََّ

َلی اْلَمْشِرِق  _ َشاَر ِبَیِدِه ِِ
َ
ْصَحاُب َراَیات  ُسود   _ َو أ

َ
ُلوَن اْلَحقََّ َفاَل ، أ

َ
َعاَدَهـا َثاَلثـا   _ ُیْعَطْوَنُه  َیْسأ

َ
ی أ َو ، َفُیَقـاِتُلوَن َفُیْنَصـُروَن  _ َحتََّ

ْهــِل َبْیِتـي
َ
َلـی َرُجـل  ِمـْن أ ِِ ـی َیــْدَفُعوَنَها 

َکـَذِلَ  َحتََّ َهـا ِقْســطا  َو َعـْدال  ، اَل َیَزاُلـوَن  ْدَرَکــُه ، َکَمـا ُمِلَئـْت ُظْلمــا  َو َجـْورا  ، َفَیْمََلَ
َ
َفَمـْن أ

لجِمْنُکْم َف  ِتِه َو َلْو َحْبوا  َعَلی ال ََّ
ْ
 .  ْلَیأ
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ژپو
هش مهدیاه

وی

که البت ایـران بـوده  ،منهـور از شـرق و اهـل مشـرق و بر ایران قابل تطبیق است رق قطعا  ه شاست 
کـه هـد  روایتـوان اظهـار اطم می نیز .است نه تمام مناطق شرقی کـرد  ات از لفـ  مشـرق و یـنـان 

کــه : رایــز ران اســتیــکشــور اســالمی ا کلمــه خراســان فقــط ابی قــرار یــات را مــورد ارزیــن روایــاوقتــی 
که همینیب می، میده می کـدام از  هـر یعنـی، شـود و هـم نـام خراسـان ده میینام مشرق در آنها د م 
دارنـد و همـان موضـوعی  کند و نقاب از چهره مبهمات هـم برمـی ر مییگر را تفسیکد، یاتین روایا

کـه روا کــه دیـکنـد روا ان مـییـب «مشــرق»ات مربـوع بـه یـرا  د ییــتأ، آمـده اسـت« خراسـان»ربـاره اتی 
 (.420: 4575، )شهیدی دنینما می

 ایرانهای  روایاتی در مورد برخی از شهر: گفتار دوم
که مربوع به آخر الزمان و عالئم ظهور ح رت است به روایـاتی  عصر ولی در میان اخباری 

که سدن از برخی از شهر می برخورد از آنهـا در نزدیکـی ظهـور  ایران و وقـایعی در آنهـا یـاهای  کنیم 
کـه نقـل شـده اسـت در مـورد شـهر ی بـرای ظهـور سـاز زمینه کـه درهایی  است؛ با توجه بـه روایـاتی 

گونه حجت خدا نقش و اوضا  سیاسی آنها و اتفاقات در آنهـا یـا ها  این شهرای  آفرین هستند و به 
کــه ظهــور خیلــی نزدیــا اســت مــی ایــن نویــد را، از آنهــا  ع قریــب بــه ظهــور حســابو از وقــای، دهــد 
، جـــیالن )گـــیالن(، )قـــم: شـــوند. بنـــابر استقصـــاء مـــا در روایـــات فـــریقین از ایـــن قـــرار هســـتند مـــی

ا توجه به روایات موجود در رابطـه بـا بطاالقان و...( ، طبرستان، اصفهان، سجستان )سیستان(
که این شهر می در نگاه ابتداییها  این شهر کرد  گمان  ان قیـام سـاز زمینه ا ازو مردمان آنهـها  توان 

سـزایی در تشـکیل حکومـت ح ـرت دارنـد و بایـد نـیم نگـاهی بـه ایـن  هح رت هستند و نقش بـ
کـهها  شهر  کرد و از وقایع آنها یافل نشد. البته در روایات سدن از خراسان و اهالی آن هـم هسـت 

ل ذکر شد به خاطر گفتار اوَّ گفتـار هـم ماننـد روش ما در ا. شهرت در روایات و اهمیت بیشتر در  ین 
کهن تا مت خر است و بعد نقد و بررسی سند و داللـت أگفتار قبل ابتدا ذکر سیر روایی بح  از منابع 

 روایات و در نهایت داوری و بیان قول مدتار.
 سیر روایات بحث

گفتار سابق بلکه هرکدام  خورد نمی روایات فراوانی به چشم، در این بدش از سدن، برخال  
کرد که به هراند  هیا یا چند روایت را به خود اختصا  دادها  از این شهر  : کدام اشاره خواهیم 

 روایات قم( الف
کــه عالمــه مجلســی در بحــار بــه نقــل از  در ف ــائل شــهر قــم و مردمــان آن روایــات فــراوان اســت
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گر از ضع  سند آن تاریخ ق  که ا کرده است   که دارنـد صـر ای  استفاضه ها به خاطر اشعری نقل 
کنـیم؛ کنیم و بـه نقـل مجلسـی اعتمـاد  کـه اهـل قـم در  مـی نهر  گرفـت  تـوان از آن روایـات نتیجـه 

کی  نقـش ایشـان و بـ کم و  عـالوه نقـش ایشـان پـیش از ه زمان ح رت نقش آفرین هستند ولی 
کرد. در این نمی ظهور را  :کنیم می جا به برخی از آن روایات اشاره توان استفاده 

کـه ح ـرت فرمـود مـی نقـل دقعفان بصری از امـام صـا م قـب، دانـی چـرا قـم مـی آیـا: کنـد 
گفتم می د  عفانشنامید زیرا اهـل : دانید. ح رت فرمود می خدا و رسول او و تو بهتر: گوید 

کنـار او مـی کنند و با او قیام میقم با قائم آل محمد اجتما    ماننـد و او را یـاری مـی کننـد و در 
 1(.546، 22ج : 4085، جلسیم) کنند می

کــه مربــوع ب کــه مرحــوم عالمــه قــامــا آن روایتــی  ایع قبــل از ظهــور باشــد فقــط دو روایــت اســت 
که یکی از امام صادق کرده است  در ذیل تفسیر آیات ابتدایی سوره اسـراء  مجلسی مرسال  نقل 

که: کند می به آن اشاره  :روایت شده از برخی از یاران ما 
و چــون وعــده ندســت )از( آن دو : رائــت شــدقیکــه ایــن آ نشســته بــودم نــزد امــام صــادق

که دار کـه درون خانـهیزیانگ م بر شما برمیی)تباهی( فرا رسد بندگانی سدت جنگاور را  هـا  م 
گفتـیم فـدایت بشـویم ،  افتنی اسـتیـاى انجام  ن( وعدهیکنند و )ا وجو می را جست پـ  مـا 

کســانی هســتند  امــام ســه مرتبــه فرمودنــ  نــان اهــل قــم هســتندبــه خــدا قســم ای داینــان چــه 
 2.(546، 22 : ج4085، جلسیم)

 :که فرمودند منینؤدیگری از امیرالم و
گرگـان و طبرسـتان و خـراب شـود یهرگاه م طرب شود خراسان و جنگ واقع شود بـ ن اهـل 

قـم شـهرى اسـت ، است  مقه ن مواضع در آن وقت قصبیتر ستان( پ  سالمیسجستان )س
ـهین مردم از حیبهتررون خواهد آمد انصار یکه از وى ب ه و عمَّ و عمَّ     پدر و مادر و جدَّ و جدَّ

 3.(547، 22 ج همو:)
                                                        

ِب  َعْبِداهلِل . 1
َ
اَن اْلَبْصِر َِّ َعْن أ

ْعَلـُم َقـاَل : َقـاَل  ِبِكْسَناِدِه َعْن َعفََّ
َ
ْنـَت أ

َ
َي ُقـمََّ ُقْلـُت اهلُل َو َرُسـوُلُه َو أ  َتـْدِر  ِلـَم ُسـمَِّ

َ
َقـاَل ِلـي أ

ْهَلُه َیْج 
َ
نََّ أ
َ
َي ُقمََّ ِْل َما ُسمَِّ نََّ د  َصَلَواُت اهلِل َعَلْیِه َو َیُقوُموَن ِِ  .  َمَعُه َو َیْسَتِقیُموَن َعَلْیِه َو َیْنُصُروَنُه   َتِمُعوَن َمَع َقاِئِم آِل ُمَحمََّ

ــاَل . 2 ْصــَحاِبَنا َق
َ
ــِداهلِل : َو َرَوى َبْعــُض أ ِبــ  َعْب

َ
ــَد أ ــِكذا جــاَء  ُکْنــُت ِعْن ــَة َف  َهــِذِه اْ َی

َ
ــَرأ ْذ َق ِِ  

ــْیُکْم َجاِلســا  والُهمــا َبَعْ نــا َعَل
ُ
 َوْعــُد أ

کاَن َوْعـدا  َمْفُعـوال  َفُقْلَنـا ُجِعْلَنـا ِفـَداَو َمـْن َهـُؤ  یاِر َو  ِ س  َشِدید  َفجاُسوا ِخالَل الدَّ
ْ
وِلي َبأ

ُ
ات  ُهـْم َو ِعبادا  َلنا أ اَلِء َفَقـاَل َثـاَلَن َمـرََّ
ْهُل 
َ
 .  ُقَم   اهلِل أ

ُبو. 3
َ
ْشـَعِر ََّ َرَوى َعْبِداهلِل  َو َقاَل أ

َ
َبـا ُموَسـی اْْل

َ
نََّ أ ِکَتـاِب اْلُبْلـَداِن ِِ ِبـ  : اْلَفِقیُه اْلَهْمَداِنيَُّ ِفـي 

َ
ِمیَراْلُمـْؤِمِنیَن َعِلـيََّ ْبـَن أ

َ
َل أ
َ
ـُه َسـأ نََّ

َ
أ

ْیِ  َفَق  َطاِلب   ْسَلِم اْلُمُدِن َو َخْیِر اْلَمَواِضِع ِعْنَد ُنُزوِل اْلِفَتِن َو ُظُهوِر السََّ
َ
ْرُ  اْلَجَبـِل َفـِكَذا َعْن أ

َ
ْسَلُم اْلَمَواِضِع َیْوَمِئذ  أ

َ
اَل أ

ْسـَلُم اْلَم 
َ
ْهِل ُجْرَجاَن َو َطَبِرْسـَتاَن َو َخِرَبـْت ِسِجْسـَتاُن َفأ

َ
  َواِضـِع َیْوَمِئـذ  َقَصـَبُة ُقـَم اْضَطَرَبْت ُخَراَساُن َو َوَقَعِت اْلَحْرُب َبْیَن أ
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ژپو
هش مهدیاه

وی

 خواهد آمد.ها  سی این نقلرالبته بح  از بر
 (گیالن) روایات جیالن( ب

کــرده الغیبتهمرحـوم نعمــانی در  گـیالن قبــل از قیــام کش این مبنـی بــر یــا روایــت نقـل  دصــی در 
ک می ح رت قیام شـود و در واقـع ایـن شـد  بـا امـام بیعـت  مـی ح رت یام او متصل بهقه کند 

 :کنیم می شوند روایت طوالنی است لکن بدش مورد نهر را نقل می کرده و یاران او یاران امام
 اهلل از پـــدرش بن عبیـــد بن حمـــاد از ابـــراهیم عبـــداهلل موســـی ازبن  عبیـــداهلل احمـــد ازبن  علـــی

کـه امـام حسـ از امام صادق کـرده اسـت  چـه زمـانی خداونـد : دیاز پـدرش پرسـ نینقل 
کـه خـون حرامـی ر: فرمود نیرالمؤمنیام کند  ن را از ظالمان پاو مییزم ود. شـدتیزمـانی 
کننـده در خراسـان  امیـوقتـی ق: عباس فرمود و ادامه داد ه و بنییام گاه مطالبی درباره بنی آن

کوفـان و ملتــان کنــد و بــر  : )ر. و «در هنــد اســتی در هـرات و ملتــان یکوفــان روســتا»  حرکـت 
کوفـــان و مولتــان(. مســـلط شـــود و از جزیـــذ، 505و  468، 0: تــا بـــی، اقوت حمـــوىیــ ره یـــل 

، 5، همـو) «ج فارس و تا قـرن چهـارم آبـاد بـوده اسـتیاى در خل رهیکاوان جز بنی»کاوان  بنی
کــاوان(.یــل جزیــذ، 22 گــ کننــده امیــبگــذرد و ق  ره  ، )نعمــانی زد...یــالن بــه پــا خیاى از مــا در 

4542 :575.)1 

کتـب دیگـران ذکـر  کـه در  کـرده اسـت  کـرده همـین خبـر را نقـل  کسـی نقـل  بعد از ایشان هم هر 
 شده است.

 روایات طبرستان( ج
  نقــــــل امیرالمــــــؤمنین ازدر خطبــــــه مالحــــــم روایتــــــی را  بحتتتتتتاراال  ارعالمــــــه مجلســــــی در 

که فرمود می  :کند 
شـابور ین کـه این تا، ادهیسواره و پ ارى ازیکند حسنی صاحب طبرستان با جمع بس خروج می
کند کند و دروازه را فتر می ن ید و به بـیم آقد و سس  بیپ  به اصفهان آ، هاى او را قسمت 

که خلق زین اهل قم جنگ عهیاو و ب کشتیمی واقع شود  مـت یپ  اهـل قـم هز، وندشه اد 
                                                                                                                                  

ِتي َیْدُر  ْهـِتْلَ  اْلَبْلَدُع الََّ ی الزََّ ِتي ُتَسـمََّ ة  ِتْلَ  الََّ ا  َو َعمََّ ع  َو َعمَّ ا  َو َجدََّ ا  َو َجدَّ مَّ
ُ
با  َو أ

َ
اِس أ ْنَصاُر َخْیِر النََّ

َ
َراَء ِبَهـا َمْوِضـُع َقـَدِم ُج ِمْنَها أ

ِمـَن ِمـَن ا
َ
ِذ  َمْن َشِرَب ِمْنُه أ ِذ  َنَبَع ِمْنُه اْلَماُءالََّ ـِذ  َعِمـَل َجْبَرِئیَل َو ُهَو اْلَمْوِضُع الََّ ـیُن الََّ ِ اِء َو ِمـْن َذِلـَ  اْلَمـاِء ُعِجـَن الطَّ لـدََّ

َضا ِ ْیِر َو ِمْنُه َیْغَتِسُل الرَّ َکَهْیَئِة الطََّ ْبَراِهیَم َو َعَصا ُموَسی َو َخاَتُم ُسَلْیَماَن  ِمْنُه  ِِ َکْبُش  ُج   .  َو ِمْن َذِلَ  اْلَمْوِضُع َیْدُر
ن عن اشـیاء تکـ انَّ امیرالمؤمنین. 1 ـر اهلل  ون بعـده الـی قیـام القـائم فقـال الحسـینحدَّ یـا امیرالمـؤمنین متـی یطهَّ

م الحـرام: االر  من الهـالمین فقـال امیرالمـؤمنین ـالمین حتـی یسـف  الـدَّ ـر اهلل االر  مـن الهَّ ثـم ذکـر امـر . ال یطهَّ
کو امیــه و بنــی بنــی فــان و الملتــان و جــاز العبــاس فــی حــدی  طویــل ثــم قــال اذا قــام القــائم بدراســان و یلــب علــی ار  

ا بجیالن و اجابته ا بر و الدیلمان ظهرت لولدى رایات الترو متفرقات کاوان و قام قائم منَّ  ...جزیرع بنی 
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کند و زنان و اوالد ایگاه حسنی اموال ا آن، کنند کنـد و خانـهیاسـ شان رایشان را یارت  هـاى  ر 
کندیا کوهی آن را ، شان را خراب  وند. پ  حسـنی شند پناهندیگو« وردهار»پ  اهل قم به 

کنــد و بیچهــل روز در شــهر قــم ز زد و از یــشــان را بکشــد و دو تــن بــه دار آویســت تــن از ایســت 
کند آن کوچ   1.(542، 22: ج4085، )مجلسی  جا 

کسی این روایت را قه البت عالمـه ایـن روایـت را که  این و احتمال، نقل نکرده استبل از عالمه 
بعـد از ایشـان هـم همـه از بحـار نقـل  کنـد. نمـی روایـت را تقویـت، کنـد مـی اشـعری نقـل تاریخ قت از 
کـه از طبرسـتان قیـام اند. هکرد کنـد و  مـی در این روایت سدن از شدصی به عنوان حسنیی اسـت 

که البته ب گیالن هـر دو مربـوع بـه این قیام در آستانه ظهور است  ه نهر حقیر این روایت با روایت 
 که البته روایت در زیر مجموعه روایات قم نقل شد. یا واقعه است

 روایات اصفهان( د
ک گرچـه ه قروایت در مورد اصفهان  بل از ظهور نقشی داشته باشد در منابع شیعی وجـود نـدارد 

در منـابع شـیعی  یتاروایـ، صـفهان هسـتندافـرادی از ا از یـاران ح ـرت مهـدیکـه  این در مورد
که در جای خود نقل خواهد شد. کـه در  چه این اما آن موجود است  جا مد نهر است یعنی وقایعی 

کتـب مـی ظهور به حسـابهای  و از نشانهتحقق یافته آستانه ظهور  نقـل سـنت  اهل آیـد؛ فقـط در 
کـه همـه بـه  مالا  انن منتادیو  نبلنن ا ااادیث الدهدی ااددو  فتن انن ادادمن جمله ، شده است

ال  که دجَّ و یـاران او از اصـفهان هسـتند بنـابر پـذیرش ایـن  کنـد می ان خروجهاز اصفاین نهر دارد 
ـــــ کنـــــد مـــــی روایـــــات ایـــــن شـــــهر نقـــــش مهمـــــی در رابطـــــه بـــــا ظهـــــور پیـــــدا  :4055، اد)ابـــــن حمَّ

 (555 و 558، 484: 4047، ابن منادی ؛422 :4084، ابن حنبل ؛522و566،520
 )سیستان( سجستانروایات ـ ( ه

کتــاب  کتــاب  الغیبتتهمرحـوم نعمــانی در  چنــد روایــت  کدتتال التدین و تدتتاع النعدتتهو شـیخ صــدوق در 
که با ظهور در ارتبـاع اسـت و یـا می وقایعی در سیستان محققکه  این کنند مبنی بر می نقل  شود 

ال از این منطقه خروج که نتیجه این دسته از روایات  می دجَّ کـه  مانند روایات اصفهان اسـتکند 
                                                        

ــْؤِمِنیَن . 1 ِمیِراْلُم
َ
ــِم ِْل ــِة اْلَماَلِح ــي ُخْطَب ــاَل  َو ِف ــَرِع َق ــِل ِباْلَبْص ــِة اْلَجَم ــَد َوْقَع ــا َبْع ــي َخَطــَب ِبَه ِت ُج الْ : الََّ ــُر ــاِحُب َیْد َحَســِنيَُّ َص

ْبَواَبَهـ
َ
ِتَي َنْیَساُبوَر َفَیْفَتُحَها َو َیْقِسُم أ

ْ
ی َیأ َکِ یر  ِمْن َخْیِلِه َو َرِجِلِه َحتََّ َلـی ُقـمََّ َفَیَقـُع َطَبِرْسَتاَن َمَع َجمَّ   ِِ ْصـَبَهاَن ُثـمََّ 

َ
ِتي أ
ْ
ا ُثـمََّ َیـأ

ْهِل ُقمََّ َوْقَعـٌة َعِهیَمـٌة ُیْقَتـُل 
َ
ُهـْم َو  َبْیَنُه َو َبْیِن أ ْمـَواَلُهْم َو َیْسـِبي َذَراِریََّ

َ
ْهـُل ُقـمََّ َفَیْنَهـُب اْلَحَسـِنيَُّ أ

َ
َکِ یـٌر َفَیْنَهـِزُم أ ِفیَهـا َخْلـٌق 

َلی َجَبل  ُیَقاُل َلَها وراردهار َفُیِقیُم اْلَحَسِنيَُّ ِبَبَلـِد  ْهُل ُقمََّ ِِ
َ
ُع أ ُب ُدوَرُهْم َفَیْفَز ِ ْرَبِعـِنَساَءُهْم َو ُیَدرَّ

َ
یَن َیْومـا  َو َیْقُتـُل ِمـْنُهْم ِهْم أ

   .ِعْشِریَن َرُجال  َو َیْصِلُب ِمْنُهْم َرُجَلْیِن ُثمََّ َیْرَحُل َعْنُهم
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ژپو
هش مهدیاه

وی

 :روایت نعمانی از این قرار است .کنیم می به برخی اشاره
کـــرد مــا را احمـــدیحــد ــدبن ســـعبن     گفــتیمحمَّ کــرد مـــا را علــیَّ یحـــد: د او  حســـن از بن    
گفـتیاد قندىَّ و او از ابن اذید و او از زیزبن ی عقوبی کـه  بـوذ  چ یهـ :نه و او از معـرو  ابـن خرَّ

، خراســان خراســان: کــه فرمــود م مگــر آنیدی( نرســی جعفــر )امــام بــاقرخــدمت ابــه وقــت بــ
 1.(525: 4542ی، ) نعمان داد یما مه اى ب ن سدن مژدهیگوئی در ا، سجستان سجستان

که ما به ذکر موضع مقصود بسنده  :کنیم می اما روایت مرحوم صدوق مفصل است 
کــرد مــا را حســین زیــاد آدمــی بن  ابوســعید ســهل ادریــ  از پــدرش و او ازبن  احمــدبن  حــدی  

بن  ف ــاله از وهــببن  ابــی ایــاس از مبــارکبــن  رازی از محمــدبن آدم شــیبانی از پــدرش آدم
که ه  گفـت رسـول خـدا منبَّ کـه  خـروج  و »...: فرمـود رفـع داده ایـن خبـر را از ابـن عبـاس 

کـه خـارجبن  مردی از فرزندان حسین شـود از سـمت مشـرق و  مـی علی و ظـاهر شـدن دجـال 
 2.(525، 4، ج 4055، )صدوق «ستان و ظاهر شدن سفیانی...سی

کـه در آن میـان افـرادی از سیسـتان هـم  البته در مورد یاران ح رت حجت روایـاتی نقـل شـده 
که البته جای خودش نقل خواهد شد. می به چشم  خورد 

 بررسی روایات بحث

 بررسی روایات قم
کهه شدر میان روایات مربوع ب کـه مـردم قـم در مسئله  اشاره داشت به این هر قم روایاتی بود 

که البته از مجمو  آنه زمان ظهور نقش ب توان به یـا ظـن قـوی رسـید و بـه  ها می سزایی دارند 
شود لکن یا مطلب عـام بـه  می تا روایات جبران روایات استفاضه دارند و ضع  تا اصطالح
کی  نقش می دست کم و  کـه  این عـالوه بـر ؛آیـد نمـی دسـته آفرینی اهل قم برای ما ب آید و دیگر 

کـه مربــوع ب بـا وجــود شــود  مـی بـل از ظهــورقمربـوع بــه زمـان ظهــور و بعـد از آن اســت. امـا روایــاتی 
کهــن و ذکــر آنهـا در منــابع متــهــا  آن ارسـال در خر آن هـم فقــط در یــا أو عـدم وجــود آنهــا در منـابع 

که از آنها استنباع علمی داشته نمی کتاب به ما اجازه کنیم عـالوه بـر دهد   باشیم و به آنها اعتماد 
 .انـد ههیچ یا از مفسـرین نیـز ذیـل آیـات ابتـدایی سـوره اسـراء بـه ایـن روایـت اشـاره نکردکه  این

                                                        
َثَنا َعِليَُّ ْبُن اْلَحَسِن َعْن َیْعُقوَب ْبِن َیِزیَد َعـْن ِزَیـ. 1 ِد ْبِن َسِعید  َقاَل َحدََّ ْحَمُد ْبُن ُمَحمََّ

َ
َثَنا أ َذْیَنـَة َعـْن اد  اْلَقْنـِد َِّ َعـاَحدََّ

ُ
ِن اْبـِن أ

ُبــوَذ َقــاَل  ِبــ  َجْعَفــر  اْلَبــاِقرِ : َمْعــُروِ  ْبــِن َخرََّ
َ
ــُه  َمــا َدَخْلَنــا َعَلــی أ نََّ

َ
َکأ الََّ َقــاَل ُخَراَســاَن ُخَراَســاَن ِسِجْســَتاَن ِسِجْســَتاَن  َقــطَُّ ِِ

ُرَنا ِبَذِل   .   ُیَبشَِّ

اِل  َو ُخُروُج َرُجل  ِمْن ُوْلِد اْلُحَسْیِن ْبِن ... . 2 جََّ ْفَیاِني  َعِليَّ  َو ُظُهوُر الدََّ ُج ِباْلَمْشِرِق ِمْن ِسِجْسَتاَن َو ُظُهوُر السَُّ  . ... َیْدُر
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که تایید گیـرد ولـی  مـی قیامی شـکل عصر ولی کند قبل از قیام ح رت می البته روایاتی هست 
ک کلشه به منطقای  اشاره  :کند نمی دهند می را شکل یامقه گیری قیام یا مردمانی 

 یالکتـاب لتفسـدن فـ یل فـیِسرائ ینا ِلی بنیو ق : فهیرشه یقاسم بطل در باره آبن  عبداهلل
کــه فرمــود ت مــییــروا ن ... از امــام صــادقیاْلر  مــرت کشــتن علــییــن آیــا: کنــد  بن  ه بــه 

کبیو آ، نهر دارد زه زدن به حسنیو ن طالب ابی ک ،رایه ... و لتعلن علوا  کشـتحا ه ی از 
دن خـون شـه دتـیت از ریـفـكذا جـاء وعـد أوالهمـا... حکا: هیـو آ، اسـت نیدن امام حسش
ار ... بـر ید فجاسـوا خـالل الـدیبـأس شـد یکم عبـادا لنـا أولـیبع نـا علـ: هیـو آ، دارد نیحس

که خداوند پ چ صـاحب خـونی یفرستد و هـ می ش از ظهور امام قائمیمردمی داللت دارد 
کـان وعـدا مفعـوال ، رندیکه انتقام او را بگ وانگذارند مگر آن از خاندان محمد عنـی ی... و 
هم ... رجعــت امــام یثــم رددنــا لکــم الکــرع علــ: فهیرشــه یــو مقصــود از آ، ظهــور امــام قــائم

کـاله خودهـاى زریاست با هفتاد تن از  نیحس کـه  ن بـر سـر دارنـد از دو یـاران وفادار خـود 
که ا سو و به مردم خبر می کـرده و ب نین حسیدهند  که رجعت  چ یرون آمـده تـا هـیـاست 

ســت و یطان نیاو دجــال و شــ، دیــد نکنــد و بــدون تردیــمــؤمنی دربــاره آن ح ــرت شــ  و ترد
کــه او ، ان مــردم اســتیــم الحســنبن  هنــوز حجــت و چــون در دل مؤمنــان اســتوار شــود 

کــه حجــت اســت فــرا رســد نیحســ  نیو همــان امــام حســ، اســت اجــل امــام دوازدهــم 
که او را یسل میخو کفن و حنوع می اهد بود  دار  و عهـده، سـسارد کند و به خاکش می دهد و 
 (.460: 4524، حلی؛ 586، 7 : ج4082، کلینی) 1ز جنازه وصی نشود مگر وصییتجه

گرچــــــه از نهــــــر ســــــند دچــــــار ضــــــع  اســــــت ولــــــیــــــن روایــــــامــــــا ا  بــــــه لحــــــا  مصــــــدر  یت ا
 ضـــــــع  آن  ین امـــــــر تاحـــــــدودیقـــــــوت اســـــــت و همـــــــ یســـــــنده آن دارای( و نوکتتتتتتتاف )کتـــــــاب 
ــنما مــی را جبــران ــر آن، دی کتــاب یــن روایــا، عــالوه ب ــا ســند د 2کامتتل الایتتاراتت در  ت ستتیر و در گــر یب

                                                        
ٌع . 1 ْصَحاِبَنا ِمْن  ِعدََّ

َ
ِد  َعْن  ِزَیاد   ْبِن  َسْهِل  َعْن  أ ون   ْبِن  اْلَحَسِن  ْبِن  ُمَحمََّ ْحَمِن  ْبـِن  َعْبـِداهلِل  َعـْن  َشمَُّ َصـمَِّ  َعْبـِدالرََّ

َ
 َعْبـِداهلِل  َعـْن  اْْل

ِبــ  َعــْن  اْلَبَطــِل  اْلَقاِســِم  ْبــِن 
َ
لــی َقَ ــْینا َو  _ َتَعــاَلی َقْوِلــِه  ِفــي َعْبــِداهلِل  أ ْســراِئیَل  َبِنــي  ِِ ْرِ   ِفــي َلُتْفِســُدنََّ  اْلِکتــاِب  ِفــي ِِ

َ
 اْْل

َتْیِن  ِ  َقْتُل  َقاَل  َمرََّ ِب  ْبِن  َعِليَّ
َ
ا ْعُلنََّ َلـتَ  َو  _ اْلَحَسـِن  َطْعـُن  َو  َطاِلب   أ  َوْعـُد  جـاَء  َفـِكذا اْلُحَسـْیِن  َقْتـُل  َقـاَل  َکِبیـرا   ُعُلـوَّ 

والُهما
ُ
وِلي َلنا ِعبادا   َعَلْیُکْم  َبَعْ نا اْلُحَسْیِن  َدِم  َنْصُر  َجاَء  َفِكَذا أ

ُ
س   أ

ْ
یارِ  ِخالَل  َفجاُسوا َشِدید   َبأ ِ  َقْبـَل  اهلُل  َیْبَعـُ ُهُم  َقـْوٌم  الدَّ

ِل  َوْتـرا   َیَدُعوَن  َفاَل  اْلَقاِئِم  ُخُروِج  الََّ  ِ  ـد  ِِ َع  َلُکـُم  َرَدْدنـا ُثـمََّ  اْلَقـاِئِم  ُخـُروُج  َمْفُعـوال   َوْعـدا   کـاَن  َو  َقَتُلـوُه  ُمَحمََّ  َعَلـْیِهْم  اْلَکـرََّ
ْصـَحاِبِه  ِمـْن  َسـْبِعیَن  ِفي اْلُحَسْیِن  ُخُروُج 

َ
ُب  اْلَبـْیُض  َعَلـْیِهُم  أ ِ  اْلُمـَذهََّ

وَن  اِن َوْجَهـ َبْیَ ـة   ِلُکـلَّ َلـی اْلُمـَؤدَُّ ـاِس  ِِ نََّ  النََّ
َ
 َهـَذا أ

َج  َقــْد  اْلُحَســْیَن  ــی َخــَر ــُه  َو  ِفیــِه  اْلُمْؤِمُنــوَن  َیُشــ ََّ  اَل  َحتََّ نََّ
َ
ــْیَ   أ ال   َل ــُة  َو  َشــْیَطان   اَل  َو  ِبــَدجََّ ْظُهــِرِهْم  َبــْیَن  اْلَقــاِئُم  اْلُحجََّ

َ
ــِكَذا _ أ  َف

ِت  ـُه  ِمِنیَن اْلُمــْؤ  ُقُلـوِب  ِفــي اْلَمْعِرَفـُة  اْسـَتَقرََّ نََّ
َ
ــَة  َجـاَء  اْلُحَســْیُن  أ ـِذ  َفَیُکــوُن  اْلَمـْوُت  اْلُحجََّ ــُلُه  الََّ ُنـُه  َو  ُیَغسَِّ ِ ُطــُه  َو  ُیَکفَّ  َو  ُیَحنَِّ

الََّ  اْلَوِصيََّ  َیِلي اَل  َو  َعِليَّ   ْبَن  اْلُحَسْیَن  _ ُحْفَرِتِه  ِفي َیْلَحُدُه  ِِ .  اْلَوِصيَُّ
َثِني: کنـد مـی نقـل 65-65 ، الـن ، الزیـارات کامـل کتاب در. 2 ـُد  َحـدََّ اُز  اْلُقَرِشـيَُّ  َجْعَفـر   ْبـُن  ُمَحمََّ زََّ َثِني َقـاَل  الـرََّ ـُد  َحـدََّ   ُمَحمََّ

ِبـ  ْبـِن  اْلُحَسـْیِن  ْبُن 
َ
ـاِب  أ ـاِع  َسـْعَداَن  ْبـِن  ُموَسـی َعـْن  اْلَدطََّ ِ  َقاِسـِم  ْبـِن  َعْبـِداهلِل  َعـْن  اْلَحنََّ   َسـْهل   ْبـِن  َصـاِلِر  َعـْن  اْلَحْ ـَرِميَّ
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ژپو
هش مهدیاه

وی

کتــاب اخ .اســتآمــده بــه ســند مرســل  1عیاشتت  قــوت  یســنده دارایبــه لحــا  منبــع و نونیــز ر یــدو 
 یکـیاقـع نشـده بلکـه ن دو وعـده هنـوز ویا که این ت داللت دارد برین روایهر صورت ا در هستند.

 ی با ظهور آن ح رت خواهد بود.گریام ح رت و دیاز آنها قبل از ق
شـود و  مـی آیا این قیام در آینده محقـق ؛القول نیستند ر این آیات متفقیالبته مفسرین در تفس

گذشته محقق شده است  :ائل استقه طباطبائی مرحوم عالم  یا در 
کتاب  است. یمسجداالقص، تورات و مراد از مسجد، منهور از 

 ن یـــا ایـــآ»کـــه  این در مـــورد را قبـــول نـــدارد و ام امـــام زمـــانیـــه بـــا قیـــن آیـــارتبـــاع ا ایشـــان
کــرده یــتحقــق پ یوعــده الهــ ــدا  ــار آنقائــل اســت  «ا نــه ی ــه دســت یدیچــه از شــواهد ت ــآ مــی ب  د ی

ــکشــتار و تحقکــه  این ــیــهودیر ی کنــون ب ــا  ــار واقــع شــده اســتیان ت ــایی) ش از دو ب  : 4044، طباطب
 (.02-57، 45 ج

ارائـه  ین وهالکـت آنـان نهـر روشـنیل در زمـیاسـرائ یز دربـاره تحقـق افسـاد بنـیگر نین دیمفسر
با اسـتفاده از شـواهد اند  هز تالش نمودین نیاز مفسر ی( برخ646، 6 : ج4525، )طبرسی اند نکرده
 (.507، 5 : ج4047، بی اوی( پردازندبه اثبات تحقق آن دو وعده ی، دیتار

گیالنب  ررسی روایات 
کـرده لکـن بـ گرچه مرحـوم نعمـانی آن را ذکـر  گیالن نیز دچار ضع  سند شدید است ا ه روایات 

سـند کـرد زیـرا تـوان بـه آن اعتمـاد علمـی  نمـی خاطر وجود افراد مجهول و ییرثقه ضـعی  اسـت و
ی جیاحمـد بنـدنبن    اسـت. علـییرثقـه، ضـعیان مجهـول و ییـن خبر به جهت اشـتمال بـر راویا
گر نهر ابن ی ائرى را بسذ قی ندارد ویتوث گفته است:یریا  م درباره او 

 .(75: 4578، )ابن ی ائرى شود گوست و به او توجه نمی شانیپر
                                                                                                                                  

ِب  َعْن 
َ
 ...   َعْبِداهلِل  أ

 َقَ ـْینا َو »: قولـه فـي عبـداهلل أبـ  عن سهل بن صالر عن: کند می گونه نقل این 574، 5 ج، العیاشي تفسیر کتاب در. 1
لــی کتــاب  ســلیمان بــن شــبیه همــین روایــت را بــه صــورت طــوالني حســن... .« َبِنــي اســرائیل  ِِ ، البصــائر مدتصــر حلــی در 
ِمیِراْلُمـْؤِمِنیَن  ِلَمْواَلَنـا ُخَطـٌب  ِفیـِه  ِکَتـاب   َعَلـی َوَقْفـُت : نمایـد مـي لبا ایـن سـند نقـ 065 

َ
ِد  َخـطَُّ  َعَلْیـِه  َو  أ ـیَِّ  َرِضـيَِّ  السََّ

یِن  ِ ِ  الدَّ ِد  ْبِن  َجْعَفرِ  ْبِن  ُموَسی ْبِن  َعِليَّ ـاِدِق  َد َبْعـ َرُجَلـْیِن  َکاِتُبُه  َذَکَر  اْلِکَتاُب  َهَذا: ُصوَرُتُه  َما َطاُوس   ْبِن  ُمَحمََّ  َفـُیْمِکُن  الصََّ
ْن 
َ
ُه  اْلِهْجَرِع  ِمَن  اْلِماَئَتْیِن  َبْعَد  ِکَتاَبِتِه  َتاِریُخ  َیُکوَن  أ نََّ

َ
ْرَبِعیَن  َو  ِماَئة   َسَنِة  َبْعَد  اْنَتَقَل  ِْل

َ
 ِفیـِه  َمـا َبْعـَض  َرَوى َقـْد  َو . اْلِهْجـَرِع  ِمَن  أ

ِب  َعْن 
َ
ِج  َرْوح   أ ـد   ْبـِن  َجْعَفـرِ  َعـْن ، َصـَدَقَة  ْبـِن  َدَع َمْسـَع  َعـْن ، َفـْرَوَع  ْبـِن  َفـَر  ِفـي َذَکـَر ، َیْیِرِهَمـا َعـْن  ِفیـِه  َمـا َبْعـَض  َو ، ُمَحمََّ

َلْیِه  اْلُمَشارِ  اْلِکَتاِب  ِمیِراْلُمْؤِمِنیَن  ِلَمْواَلَنا ُخْطَبة   ِِ
َ
ی أ به احتمال قـو  در نقـل مرحـوم عیاشـي ... : ِهَي  َو  اْلَمْدُزوَن  ُتَسمََّ

 .  یع نموده و بدشي از آن را نقل نموده استروایت را تقط
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کـه در اسـناد دبن  داهللیعب کتـاب نعمـانی نیموسی علـوى عباسـی  ه ز قـرار دارد شـناختیـگـرى از 
مـــه دربـــاره ابـــراهحی نـــدایق صـــریـــحمـــاد انصـــارى توثبن  عبـــداهلل ســـت.یده نشـــ بن  میرد و عالَّ

 د:یگو عالء میبن  عبیداهلل
گفتــه ابــن ی ــائرى بــه روایمــن بــه تعــد ت او اعتمــاد یــلی دربــاره او برخــورد نکــردم و بنــا بــه 

 .(542 :4044، عالمه حلی) کنم نمی

در آن  و مـورد اعتمـاد هـم   راوى موثقین، از نهر سند حتی یپدر او هم مجهول است. بنابرا
امـا از نهـر مـتن، عالمـه مجلسـی در ، از نهـر داللـت هـم تـام نیسـتکـه  این عـالوه بـر نـدارد.وجـود 
 د:یگو ر آن مییتوض

ــــائم بــــه خراســــان» ــــهال« ق گــــ امیــــزخــــان و قیا چنگیــــو ک ــــده در   ل یالن، شــــاه اســــماعیکنن
: 4085، مجلســی) هــا رخ دهــد نیــســت بالفاصــله پــ  از ایام قــائم الزم نیــصــفوى اســت و ق

 .(556، 25ج

کــشــه گــرى احتمــال دادیکتــاب د در ا همــان یــکننــده در خراســان ابومســلم خراســانی  امقیــه ده 
ــخراســانی نزد ــورانی،    ظهــور باشــدی برخــی از نویســندگان معاصــر احتمــال  و .(46 ،5: 4056)ک

کرد که در  ن افراد نباشد، بلکه از آنی  از ایچ یرسد مراد ه که به نهر میاند  هدیگری را مطرک  جا 
گـیعباس به م ه و بنییام ز بنیآن سدن ا ادى یـهـاى ز امیـالن قیان آمده و از طرفـی در خراسـان و 

گرفته، ممکن است ا م. ییا خراسـان نمـایـلـم یان دیها مانند علو امین خبر را متوجه آن قیصورت 
گ امیدر هر صورت، ق تـوان آن را  که باشد با توجه بـه ضـع  سـند نمـی الن هریکننده در خراسان و 

 .(555: 4574)مصطفی،  مار آوردشب هور مهدىنشانه ظ
کـه مرسـل اروایات طبرستان نیـز  و فقـط در بحـار ذکـر سـنت  اهل و منقـول ازبـوده ز ایـن جهـت 

کتب سابق نیست  .است ر مشکلدچا آناعتماد به  ؛شده و اثری از آن در 
 بررسی روایات اصفهان

ـــابع ـــط از من کـــه یالبـــا  اســـت آن هـــم بـــا ســـنت  اهل روایـــات اصـــفهان نیـــز فق  بـــه  ســـندهایی 
ـــال را از سیســـتان کدتتتال التتتدینبـــا نقـــل صـــدوق در کـــه  این عـــالوه بـــر ؛رســـد نمـــی معصـــوم   کـــه دجَّ
گـــر در مـــورد دجـــال قائـــل بـــه یـــا شـــد  واحـــد شـــویم ایـــن دانـــد متعـــار  اســـت مـــی  . البتـــه ا

گـــر بگـــو مـــی تعـــار  شـــکل  ســـمبل و یم دجـــال یـــا فرهنـــگ اســـت و بـــه اصـــطالح ئگیـــرد ولـــی ا
دارد زیرا ممکن است این تهاجم فرهنگی از چنـد منطقـه باشـد و نتعارضی وجود  یگراست د نماد

 در چند زمان. 
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ژپو
هش مهدیاه

وی

 بررسی روایات سیستان
کــرده  کــه مرحــوم نعمــانی ذکــر  در ســند ایــن روایــت ضــع  ســند دارد، زیــرااوال  روایــت سیســتان 

کـه واقفـی اسـت و برخـی بـه عـدم قبـول قـول او رای دابن  زیاد و بعیـد  انـد هدمـروان القنـدی اسـت 
کــه مــذهب او در جعــل دخالــت داشــ ، شــیخ طوســی؛ 550: 4044، ه باشــد )عالمــه حلــیتنیســت 

ــز می062 :4507، کشــی ؛552: 4507 ــا  باشــد،  ( و مرفوعــه نی ــرا ثانی ضــع  داللــت هــم دارد، زی
ابومســلم  و مربــوع بــه داشــته باشــد صــادقامــام توانــد مربــوع بــه وقــایع زمــان امــام بــاقر و  می

ییـد أت بعـد از امـام بـاقر نباشد و این احتمال را عدم نقل این دسته از روایات از اماما خراسانی
هـای  تـر اسـت تـا زمان نزدیـامسـئله  الوقـو  بـودن ریبقه ظاهر روایت بکه  این کند؛ عالوه بر می

کـه نزدیـا ظهـور ح ـرت باشـد. بـه علـت یـا نقـل بـودن و ضــع  نیـز نقـل مرحـوم صــدوق  دور 
 شـود زیرا در سلسله روایت راوی مهمل و مدتل  و ییر ثقـه یافـت میش نیست، قابل پذیرسند، 

   1کاهد. ها از اعتماد به این نقل می که تمام این
 نتیجه

که این طایفه از اخبار هـم ماننـد روایـات سـابق  می از مطالب ذکر شده به وضوح توان دریافت 
 و، سـازد نمی ی برای ظهور برای ماساز هزمین تصویر روشنی از ح ور و دخالت ایران و ایرانیان در

که ایرانیان در حـوادن ظهـور و قبـل از نمی گفت  کامل  ، نـه خـا  دارنـد نقـشآن  توان با اعتماد 
که در روایات دجال به آن اشار هماننقش م بت و نه منفی،   د.ه شطور 

: ات ماننــدبــه ایــن روایــ در نهایــت نویســنده ایــن ســطور بــه رقــم نقــل و اعتمــاد برخــی از بزرگــان
 داند.  تمام نمیاین دسته از روایات را سندا  و داللتا  ، شیخ صدوق و طوسی و نعمانی

 یات ابتدایی سوره روم و ایرانیانآ: گفتار سوم
کـه ایـن آیـات بـا خبـر شکسـت  روم اینه برخی از ف ال از آیات ابتدایی سور کـرده  طـور اسـتفاده 

ــا وعــده  مــی نتیجــه پیــروزی ایرانیــان آیــازروم بــه دســت ایرانیــان در ســرزمین شــام و در  شــود و ب
ــاره ایرانیــان و شکســت دگربــاره رومیــان ادامــه پیــدا  طعیقالبتــه ایــن وعــد کنــد. مــی پیــروزی دوب

کسـوت ایمـان  مـی )شکست رومیان( یا همان پیـروزی ایرانیـان زمـانی محقـق کـه ایشـان در  شـود 
                                                        

ُبـو َسـِعی .1
َ
َثَنا أ ِبـ  َقـاَل َحـدََّ

َ
َثَنا أ ْدِریَ  َرِضـَي اهلُل َعْنـُه َقـاَل َحـدََّ ْحَمَد ْبِن ِِ

َ
َثَنا اْلُحَسْیُن ْبُن أ اِز َُّ َحدََّ د  َسـْهُل ْبـُن ِزَیـاد  اْ َدِمـيَُّ الـرََّ

ُد ْبُن آَدَم ال َثَنا ُمَحمََّ ـه  َر َقاَل َحدََّ َثَنا اْلُمَباَرُو ْبـُن َفَ ـاَلَة َعـْن َوْهـِب ْبـِن ُمَنبَِّ
َیاس  َقاَل َحدََّ ِب  ِِ

َ
ِبیِه آَدَم ْبِن أ

َ
ْیَباِنُي َعْن أ َفَعـُه شََّ
ــاَل َقــاَل َرُســوُل اهلِل  ــاس  َق ــِن َعبََّ کمــا فــي   َعــِن اْب َج ِبــ  آدم بــن أبــ  أیــاس ثقــة و هــو العســقالنی ال الشــیباني  ــا ُعــِر َلمََّ

د ابن آدم ابنه عامی مهملال  .  و مبارو بن ف الة أی ا عامی مدتل  فیه. تقریب و محمَّ
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که همان پیروان اهل که در قرآن بـه آن  و د.باشن البیت راستین در آمده باشند  نکته دیگری 
کمتــر از نــه ســال بــه طــول مــی اشــاره کــه ایــن نبــرد دوم   شــود و در خــور توجــه اســت ایــن اســت 
کلمه  می : 4040، ابـن منهـور ؛28: 4040، )فیـومی بـه معنـای سـه تـا نـه اسـت« ب ـع»انجامد زیرا 
اهــد شــد. در ایــن منین خوؤادی مــشــ( و ایــن پیــروزی مای522، 4: ج4080، ابــن فــارس؛ 42، 47

کـه در حـال ، )یرب و اسرائیل یاصب( تفسیر شـده اسـت به« روم»تفسیر  کشـور روم  نـه خصـو  
کــه بــین ایــن آیــات بــا آیــات مســئله  ایشــان بــه ایــن حــاظر بــه عنــوان یــا قــدرت مطــرک نیســت.
مـه در ادا کنـد. می د( ارتباع وجود دارد نیز اشارهه شابتدایی سوره اسراء )که در صفحات قبل اشار

که از این قرار است می را بر این مطلب اقامهای  ایشان ادله  : کند 
ده نـه بـه شـبـه ایرانیـان یالـب برگردانید« هـم» ضـمیر در روایت ح ـرت امـام صـادق( ال 

 ؛رومیان مغلوب
کـه ضـمیر « من بعد یلبهم» عبارت( ب  بـه ایرانیـان یالـب بـر« هـم»گویـای ایـن مطلـب اسـت 
گـر منهـور ، گردد می کـه خداونـد« هـم سـیغلبون»رومیـان بودنـد عبـارت زیـرا ا  کـافی بـود. در حـالی 
 ؛«و هم من بعد یلبهم سیغلبون»: فرماید می
گــر آیــه را بــه یلبــ( ج کنــیم الزمه ا کــه مصــدر  مــی رومیــان معنــا  را بــه معنــای اســم « یلــبهم»آیــد 

کنیم و این خال  ظاهر است« مغلوبیتهم»مفعول   ؛معنا 
گر مال رو( د کمتر از نه سال محقق بشوداین پیروزی ا نشـان ، میان باشد و به ن  قرآن باید 

 ؛و در تاریخ به آن اشاره نشده است، تاریدی ندارد
گر پیروز را ییر ایرانیان بـدانیمـ ( ه منـان نیسـت؛ در ؤدیگـر ارتبـاطی بـین پیـروزی و شـادی م، ا

ــات خداونــد شــادی مــ کــه در ایــن آی ــوع بــه پیــروزیؤحــالی  یومئــذ یفــرک » ددانــ مــی منین را مرب
 (.54-44: )پورسیدآقایی «منین به نصراهللؤالم

کـه البتـه پـیش از ایشـان سـابقه نـدارد.  این تفسیر از سوره روم یا طرک نو از ایـن آیـات اسـت 
ْغِلُبوَن یَ َو ُهْم ِمْن َبْعِد َیَلِبِهْم َسـ: در آیه دوم از ضمایر جمع مذکر« یلبهم»ضمیر دوم  مفسرین در

 گرداننـد مـی م ـل دو ضـمیر دیگـر بـه رومیـان بـر اختال  نهر دارند برخی او را نیـز نینِ ِبْ ِع ِس  یِف 
 ؛78، 52: ج4058، فدـــــــر رازی ؛556، 0: ج4046، البرهـــــــان ؛555، 46: ج4044، )طباطبـــــــایی
ن اسـت یـش ایو معنـا، گـردد بـه فـرس برمـی _ انـد گفتـه  ولی بع ی (062، 5: ج4082، زمدشری

کــرد، شــانیان برایفارســ ان بعــد از یلبــهیــروم: کــه ، 7: ج4525، طبرســی) بــه زودى یلبــه خواهنــد 
 برخــی هــر دو ضــمیر را بــه رومیــان بــر .(42، 54: آلوســی؛ 428، 0: ج4042، زىیعروســی حــو ؛068
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ژپو
هش مهدیاه

وی

و احـدی از ، گرداننـد مـی گردانند و برخی فقط یا ضمیر را به ایشان و بعدی را بـه ایرانیـان بـر می
که هر سه ضمیر به ایرانیان برمفسرین به این تفسیر اشاره   .گردد می نکرده است 

 زمان ظهور و بعد از آن: فصل دوم
 شود می که بعد از ظهور به دست ایرانیان انجامهایی  و جنگها  درگیری: گفتار اّول
کــه سـدن از عصــر ظهــور ح ـرت در البـه  اســت. بـه مطــالبی برخــورد عصــر ولی الی روایــاتی 

که سدن از آمدن سس می له با لشکری به نام لشکر باه ایرانیان به سمت عراق و سوریه و مقاکنیم 
 المقدس و فتر آن بـه دسـت ایـن سـساه. سفیانی و رفتن سساهی از ایرانیان از عراق به سمت بیت

کـه هـای  از این روایات بدشی را در بحـ  قبلـی ذیـل عنـوان خراسـان و پرچم کـردیم  سـیاه بیـان 
کـه دیگر تکرار آن الزم نیست. اما  در برخی از روایات سدن از شدصـی بـه عنـوان خراسـانی اسـت 
کـه در جنـوب ایـران اسـت بـا سـساه « اصـطدر»آید و یـا در سـرزمین  می با لشگر خود به سمت عراق

که از سمت ایـراناشود و یا در  می رو سفیانی روبه گاهی سدن از سساه حسنی است  کوفه و   طرا  
کوفــهصــالر ابن  رود و فرمانــده او شــعیب مــی کــه بــا ســفیانی در  جنگــد؛ البتــه در برخــی از  مــی ســت 

کــه بــه احتمــال قــوی از روایــات خراســانی  روایــات ســدن از هاشــمی و فــردی از بنــی هاشــم اســت 
، 56، 55هـای  باب: 4055، )ابن حمـاد استسنت  اهل این مطالب در منابع شود. می محسوب

دن از خـــروج ســـفیانی و خراســـانی و در منـــابع مـــا ســـ و (588 :4047، ابـــن منـــادی ؛54 و 57، 52
فـالن  یمانی در یـا روز اسـت و سـدن از هـم دسـت شـدن سـفیانی و خراسـانی بـرای نـابودی بنـی

کـه پـرچم خراسـانی هـدایت است )به احتمال قوی بنی گـر نیسـت و  عباس( و سدن در این است 
گاهی سدن در آمـدن سـ552 :4542، )نعمانی نیست در مسیر ح رت مهدی ساهی ( و البته 

کــه در ایــن هســتند و ایــن ســساه در مســیر  یــاران مهــدی ســساه از خراســان و جنــگ بــا ســفیانی 
( البته در برخـی از منـابع سـدن 578همو: ) و البته در زمان ظهور ایشان نیز هست. ح رت است

صـالر و سـساه او بن  از سفیانی و حتمی بودن آن هست و لی سدن از خراسانی یا حسنی و شـعیب
در برخــــی از منــــابع  ( و625 و 628، 5ج؛ 246، 505، 554، 557، 4: ج4055، وق)صــــد نیســــت

در  و .(524، 5: ج4046، )مفیـد فقط سدن از خروج سفیانی و خراسانی و یمانی در یا روز است
خالصـه سـدن از  .(002: 4042، طوسـی) برخی فقط سدن از خروج یمانی قبل از سـفیانی اسـت

کــه البتــه  یســت بلکــه آنخراســانی در منــابع مــا فــراوان ن چــه فــراوان اســت ســفیانی و یمــانی اســت 
بدـــش دیگـــر ســـدن مربـــوع بـــه لشگرکشـــی ایرانیـــان بـــه ســـمت  مربـــوع بـــه بحـــ  مـــا نیســـت.
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کـه ظـاهرا در ادامـه لشگرکشـی بـه عـراق محقـق بیت کـه البتـه تمـام ایـن  مـی المقـدس اسـت  شـود 
پیـــروزی بـــر قـــوم یهـــود  گیـــرد و در نهایـــت مـــی مســـائل در دولـــت و بعـــد از ظهـــور ح ـــرت شـــکل

کـه از عـدد انگشـتان یــا  شـود مـی سـساه ایـران واقـع درفلسـطین بـه دسـت کـه تمـام ایـن روایـات 
؛ 556، 0: ج4044، یترمــذ) و در منــابع ایشــان اســتســنت  اهل کنــد منقــول از نمــی دســت تجــاوز
 .(454: 4046، ابن طاووس

 سیر روایات بحث

گذشـته معلـوم شـد اولـی همان کـه از مباحـ   های  ن منبـع در ایـن دسـته از روایـات )نشـانهطـور 
کـه ایشـان فـراوان روایـاتی را در ایـن رابطـه فتتن انتن ادتادو سـنت  اهل ظهور( از گفتـار(  اسـت  )ایـن 

کرده است و بعد از ایشان رد پای این روایات در مالحم ابن منادی یافت کـه او هـم  می نقل  شـود 
کتاب .استسنت  اهل از منابع کلینی برخورد اف الكت در ادامه به  کـه یـا روایـت  می مرحوم  کنیم 

کتــاب   نعمــانی برخــورد الغیبتتهخ ــیبی و بعــد بــه  الهدایتته الكبتت یدر مــورد حســنی دارد و همچنــین 
که بع ی از روایات او در مورد بح  ما است می کتاب  .کنیم  شیخ صـدوق ایـن  الدین کدالبعد در 

کتاب شود می دسته از روایات یافت کتاب  ارشاد شیخ م ید و در ادامه در  شیخ  الغیبهو همچنین در 
 طبرسـی و... اعتالع التیریطـاووس و بن  سـید التش یف بتالدننمرحوم طبری و  دالئل االمامهطوسی و 

کــه البتــه منــابع متــاخر مرهــون منــابع مــذکور  بــه ترتیــب از اوائــل قــرن ســوم تــا قــرن هفــتم بــه بعــد 
کتاب  اشکاالت فراوان قابل قبـول  به خاطر مالا  انن منادیو  فتن انن ادادهستند. از این روایات 

نیز از ایـن دسـته از روایـات اسـتقبال نکـرده و بـه تعـدیل مولـ  آن سنت  اهل نیستند حتی بزرگان
که در ایـن رابطـه چنـد روایـت را مطـرک  می لذا بح  ما از مرحوم نعمانی شرو ، پرداخته اند شود 

که بعاند  هکرد کتب دیگران است را مطرکو در ادامه روایاتی را   کنیم. می  ا  در 
 بررسی روایات بحث
کـه در رابطـه بـا شدصـی بـه عنـوان  الغیبتهمرحوم نعمـانی در  کـرده اسـت  چنـد روایـت را مطـرک 

ک د و شـه در همین مقاله به این روایـات اشـار بال  قه خراسانی است و برخی به عنوان حسنی است 
گردیــد ه بحــ  خراســان و طبرســتان( قبــل از ایشــان مرحــوم همــین مقالــ :ک .)ر ضــع  آنهــا بیــان 

کــه البتــه در کــرده اســت.  کــه البتــه نعمــانی نیــز آن را نقــل   کلینــی روایتــی در رابطــه بــا حســنی دارد 
ــی در ایــن رابطــه هســت الهدایتته الكبتت ی ــات فقــط در نقــل  خ ــیبی هــم روایت ــین ایــن روای ــا از ب ام

 : روایات اشاره خواهد شد که در ادامه به آن یبی ردپای ایران مشهود استصخ
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ژپو
هش مهدیاه

وی

 :روایت یعقوب سراج .4
کـه از امـام  ت مـییعقوب سراج روایی از احمدبن محمد از ابن محبوب از یحیمحمدبن  کنـد 
وقتـی فرزنـدان عبـاس بـاهم اخـتال  : فرج شما چه زمانی است  فرمود: دمیپرس صادق

کننــد و حســنی بــهیشــامی و ، کننــد و ســلطنت آنــان سســت شــود د و یــحرکــت درآ مــانی ظهــور 
گاه برخـی از مـوالی او  طلبد. آن د... از خداوند اجازه ظهور میینه به مکه آیاالمر از مد صاحب

کشـند  اما اهل مکه او را می، کند دستی می شیبرد و او بر خروج پ ن خبر را براى حسنی مییا
دم بــا او شــود و مــر االمــر آشــکار مـی ن زمــان صـاحبیــفرســتند. در ا و سـرش را بــراى شــامی مـی

 1(.552: 4082، نیی)کل کنند عت مییب

 کنـد  مـی نقـل را آن تیـروا دو ضـمن نعمـانی و آورده کتاف  روضته در نـییکل را تیـروا نیـا
  بـه نعمـانی قیـطر امـا، اسـت ریصـح سـراج عقـوبی بـه نـییکل قیـطر، اوال   کـه تفـاوت نیـبـا ا
، )نعمـانی اسـت آمـده انییسـف، شـامی جـاى بـه نعمـانی هیبـالغ در، ا  یـثان. دارد ضـع  عقـوبی

کلینی خوب است اما این چند روایت بر فر  تسلیم هم مربـوع بـه بحـ  . (528 :4542 طریق 
 شود. نمی ما

 :ن آمده استی  مف ل چنیل حدیت دیگر درباره حسنی در ذیروا: عمربن  روایت مف ل .5
 ی حســن: شــود  امــام فرمــود ســس  چــه مــی: دیپرســ عمــر از امــام صــادقبن  .. مف ــل.

اى آل احمـد  : زنـد اد مییرسا فر  کند و با صداى لم خروج مییصورت از سوى د جوان خوش
گــنجیــر را پاســخ دهیمنــادى جانــب ضــر کــه مردانــی آهنــ د. پــ    ن هســتند یهــاى طالقــان 

رود  می است. حسنی سـوى آنـان مـییصالر تمبن  بیشان شع فرمانده، ندیگو   مییاو را لب
کوچــ  و بــزرگ و شــ درخشــد. آن یب چهــارده مــشــو صــورتش چــون ما ر یرخوار شمشــیگــاه بــر 

کوف کشد تا آن می جا را پناهگـاه خـود قـرار دهـد. سـس  خبـر او بـه مهـدى  ود و آنشه که وارد 
کیا: ندیگو اران حسنی مییرسد.  می که بین  به : دیگو لمرو ما آمده است  حسنی میقه ست 

کـه بـه آنـان زان خـویم رفت. سس  بـا چهـار هـزار لشـکریسراغ او خواه نـد نـزد یگو ه مـییـدید 
دهـد و  امبر را نشـان مـییـطلبـد. مهـدى عصـا و انگشـتر... پ د و از او معجـزه مـییـآ مهدى می

کــه بــارور شــود. حســنی تســل درختــی بــر ســنگ مــی ــا او ب م مهــدى مــیینشــاند  عــت یشــود و ب
 کشـد را مـی جنگـد و همـه کنند. مهدى با آنان می عت نمییدى بیاما چهار هزار نفر ز، کند می

                                                        
 . . . اذا اختلـ  ولـد العبـاس و هـی سـلطانهم : متـی فـرج شـیعتکم  فقـال عن یعقوب السراج قال قلت البی عبداهلل. 1

و الحسـنی و خـرج صـاحب هـذا االمـر مـن المدینـه  الـی مکـة بتـران رسـول اهلل و ظهر الشامی و اقبل الیمانی و تحرَّ
لــع علــی ذلـــ  بعــض موالیــه فیـــأتی الحســنی فیدبــره الدبـــر فیبتــدر الحســنی الـــی ...   و یســتأذن اهلل فــی ظهـــوره فیطَّ

مـر فیبایعـه النـاس و الدروج فی ب علیه اهل مکة فیقتلونه و یبع ون برأسه الی الشامی فیههر عند ذل  صاحب هـذا اال
 یتبعونه ... . 
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 1(.085: 4044، بییص)خ

کتابش ی  حمدانبن  نیگرچه به ایران اشاره دارد لکن به خاطر حسااین روایت  ر معتبـر و یکه 
گــر یســان و دینو  ان رجــالیــگــاهی میجا او نیــزمشــتمل بــر مطــالبی نادرســت و جعلــی اســت و خــود 

و از   (62 :4087، )نجاشـی هنجاشی او را فاسد المذهب خواند ؛ معتبر نیست.عه نداردیعالمان ش
کهیافندى حر  آخر را درباره او چن، ان متأخرانیم گفته است   :ن 

گـر یی و انحـرا  و دین صـورت ممکـن بـر او طعـن زده و بـه درویگـویون به بـدتریهمه رجال
کردهیع  .(24، 5: ج4048، افندی) اند وب او اشاره 

دو نفر حسنی هستند. ،   طبقه آنیکه در اى در سند وجود دارند  افراد ناشناخته، عالوه بر او
فاسـد المـذهب و م ـطرب : دیگو نجاشی می عمر هم اختال  نهر فراوان است؛بن  درباره مف ل

گفتهیی نیه است و به او اعتنایالروا کشـی و  ست و  ـابی اسـت و همچنـین ابـن ی ـائری و  انـد خطَّ
که در همـین  ( البته نقلی را نیز مرحوم545، 47: ج4048، خویی) عالمه حلی عالمه مجلسی دارد 

کـه شه مقاله به آن اشار و بـدون ذکـر منبـع و  بحتاراال  ارت تنهـا در یـن روایـاد و ضع  آن بیان شـد 
 کــه این ن اعتبـارى نــدارد. ضـمنیشــود؛ بنـابرا افــت نمـییگـر یسـند آمـده و م ــمون آن در جـاى د

کـه از نسـل امـام حسـن مجیـاحتمال جعـل آن از سـوى علو جـا  بـوده و در آن تبـیان طبرسـتان 
گرا حکومت می   ( بههمین مقاله بح  طبرستان :ک. ر) ستید نیدى داشتند، بعیش زیکردند و 

کــه در روا هــر ا هاشـمییــهرحـال، خراسـانی  گـاه مــردود و در یات ضــعیـکـه باشـد بــدان جهـت    و 
 _ اد شـدهیاو  اه و لشکر خراسان ازیهاى س رمعتبر و معار  با روایات دیگر همراه پرچمیمنابعی ی
گفت نـدارد بلکـه بـه احتمـال قریـب بـه یقـین  چ ارتباطی به ظهور امام عصـریات سود هیم رایو 

و روایات حسنی نیز به دلیل ضع  روایـت یـا  ست.یقابل اعتماد ن _ ان استیمقصود ظهور عباس
  کند. عدم ارتباع با ایران، ما را به مطلب علمی در رابطه با ایران راهنمایی نمی

 دس به دست ایرانیانالمق فتح بیت: فتار دومگ

کـه بـه سـمت در برخی از روایات عصر ظهـور سـدن از لشـگری از شـرق  1)ایلیـاء( )ایـران( اسـت 
                                                        

یـا آل : ثم یدـرج الحسـنی الفتـی الصـبیر مـن نحـو الـدیلم یصـیر بصـوت فصـیر: ثم ماذا یا سیدى  قال: ف لقال الم. 1
کنـوز لیسـت مـن ف ـة و ال . احمد  اجیبوا الملهو  و المنادى من حول ال ریر کنـوزا و اىَّ  کنـوز اهلل بالطالقـان  فتجیبـه 

ی انهـر الـیهم علـی البـراذین  کانَّ کزبر الحدید  ـهب فـی ایـدیهم الحـرابذهب بل هی رجال  امیـرهم رجـل مـن تمـیم ، الشَّ
ک. یقال له شعیب بن صالر  ... .دارع البدر یربع الناس جماالفیقبل الحسنی الیهم وجهه 
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ژپو
هش مهدیاه

وی

کلمــات  کنــد مــی جــا را فــتر رود و آن مــی کــه نمــاد فلســطین اســت المقــدس بیت کــه البتــه در برخــی 
کـه د« سیاه(و خراسانهای  رایات سود )پرچم»: م ل باشـد و در  سـنت مـی اهل ر منـابعآمده است 

کـه در اصـل از قبیلـه بنـیبن  )شـعیب برخی سدن از جـوانی اسـت تمـیم اسـت امـا بـا سـساه  صـالر( 
جــا را  رود و آن مــی )فلســطین(المقــدس  بیتباشــد و بــه فرمــان امــام بــه ســمت  مــی خراسـان همــراه

کتـاب ایـن ریشـه  .کند می فتر کـه فـار فتتن انتن ادتادروایـات  کـه در ؤم از ضـع  غاسـت  کتـاب  لـ  
کتـاب هـم ضـعی ه شهمین مقاله به آن اشار ک ـرا  ، باشـد مـی د؛ راویان و سـند صـاحب  روایـات  و ا

کـرد می موقو آن  کـه ابـن حمـاد نقـل  بن  نیرشـد» دصـی بـه نـامشه باشد. در سند تمام روایـاتی 
و  (527 ،2: ج4047، زهــری)   یابــن ســعد او را ضــع کــه اســت «نیابــی رشــدبن  نیا رشــدیــســعد 

که حدیمعبن  ییحیاز و  است  دانسته   ینسائی متروو الحد    او اعتبـار نـداردین هم نقل شده 
بقیــه مــولفین نیــز بــه  .و...(527، 505، 40: 4055، )ابــن حمــاد، (442 ،4: ج4042، عســقالنی)

کرد  و( 455، 455: 4572) ســـیوطی (؛454: 4046) ابـــن طـــاووس: ماننـــدانـــد  هســـند ایشـــان نقـــل 
کــه  (.060، 54: ج4084) شوشــتری البتــه یــا روایــت در ایــن زمینــه در صــحاح ســته وجــود دارد 

ــا وجــود نقــل ایــن روایــت در  ستتننی در ذترمــ ــه ب کــه البت کــرده اســت  ــرایــن منبــع خــود نقــل   معتب
 عـالوه بـر، برد می سعد( رنجبن  )رشدینسنت  اهل ؛ از وجود راویان سنی ییر ثقه از نهرسنت اهل
 (.566، 5: ج4044، یذ)ترم ی استذنفردات ترماین روایت از مکه  این

که در همین مقاله  با توجه به روایت امام صادقالبته  آمـد و در ذیل آیات اولی سوره اسراء 
کـردن بـل از قیـام ح ـرت قـائمقبه تحقق قیـامی علیـه یهـود  آن بـه  اشـاره داشـت و ضـمیمه 

که ب گذشـتداللـت داشـت و در همـین یام مردمی از مشرق ه قروایتی  ؛ شـاید بتـوان نتیجـه مقالـه 
که خالی از قـوت نیسـت با پذیرشگرفت این دو جریان یا واقعه هستند.  ، مسـئله این احتمال 

 و آستانه آن مربوع شده و دیگر مرتبط با وقایع بعد از ظهور ندواهد بود. بل از قیام ح رت به ق

 در زمان ظهور  مله یاران امام عصرایرانیان از ج: گفتار سوم

گاهی به عنـوان عـام اشـاره کـه ایرانیـان از یـاران ح ـرت مـی در میان روایت  باشـند و  مـی شـود 
کـه در بـاب روایـات قـم بـه آنها  سدن از تعداد و نام آن هـا  تـوان بـه آن مـی و ده شـاشـارهـا  نیست 

کـ کرد و برای ایرانیان در میان یاران ح ـرت جایگـاهی را قائـل شـد. امـا در بـین روایـاتی  ه اعتماد 
                                                                                                                                  

که ایلیاء را فلسطین و بیت. 1 کـرده، دانند المقدس می برخی برخال  بقیه  کوفه تفسیر  انـد و بـرای مـدعای خـود  ایلیا را به 
کردهدو دلیل و شاهد هم ذک  .  (545، 5 ج، تاریخ الغیبة الصغرى، محمد، )صدر اند ر 
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کـه سـدن از یـاران ح ـرت بقیـ مـی مربوع به عصر ظهور است به اخباری بر خـورد  اهلل ةکنـیم 
 کـه مـا از آن روایـات بـه روایـات خـا  تعبیـر، کند می آنها اشارههای  و شهرها  نام، دارد و به تعداد

، طــوس، مــرو: خــورد ماننــد مــی ایــران بــه چشــمهای  در ایــن میــان نــام برخــی از شــهر .کنــیم مــی
کـه، همـدان، طبرسـتان، قم، ری، سیستان، قانطال تـوان از ایـن دسـته از روایـات  مـی اهـواز و... 

ک یــری از اصــحاب ح ــرت در زمــان ظهــور ایرانــی هســتند. کــه برخــی و شــاید جمــع  کــرد   اســتفاده 
کتـاب  نمـی تـر البته عمر این روایات از قرن پنجم به عقب دالئتل رود و اولـین اثـر از ایـن روایـات در 

ــی اســت هاالمامتت بعــد از ایشــان در قــرن هفــتم مرحــوم  .(220: 4045طبــری، ) مرحــوم طبــری آمل
کتاب   نقـل، اسـت الصالح سـلیلیکه منسوب به ابو مالا سیدبن طاووس در این زمینه روایتی از 

کتاب در حال حاظر در دست ما نیست و هرچه هست نقـل سـید اسـت می ایشـان  .کند. البته این 
کتاب خود را به نق کتـاب اختصـا  داده اسـتثل   بعـد از  (.577: 4046، )ابـن طـاووس ل ایـن 

کتـاب ؤاین دو م کالمـی منسـوب بـه التااع النابت ل  صاحب   امیرالمـؤمنین نیـز در ضـمن نقـل 
(. در 407، 5: ج4565، )حــائری البیــان اســت بــه ایــن موضــو  اشــاره دارد کــه معــرو  بــه خطبــة
، جزایـری ؛24: 4570، )بحرانـی گـردد مـی قـل بـردیگـر بـه همـین سـه نهـای  واقع ریشه تمـام نقل

در )دارد  «طالقــان»(. دســته دیگــری از روایــات ســدن از شــهری در ایــران بــا نــام 584، 5: ج4052
کــه وســعت آن بــیش از منطقــه و  کتــب قــدیمی، طالقــان بــه طــور اعــم بــه منطقــه ای اطــالق شــده 

گسترش بیشتری داشته است. به ای که از طر  مغـرب بـه محدوده فعلی طالقان بوده و  ن معنی 
منطقه الموت و همچنین قسمتی از رودبار تا حدود شـمالی قـزوین و از طـر  مشـرق بـه رودخانـه 

ــورا و شهرســتانا محــدود می در منــابع جغرافیــایی و تــاریدی از پــنج منطقــه  شــده اســت کــرج و ل
طالقــان شــام،  ،طالقــان خراســان»ده اســت: شــموســوم بــه طالقــان در ایــران و خــارج از آن نــام برد

طالقان ساوجبالغ )معرو  بـه طالقـان قـزوین، دیلـم یـا  ،طالقان اصفهان )معرو  به طالقانچه(
ــــا طالقــــان خراســــان یکــــی دانســــته کــــه برخــــی آن را ب  .انــــد طبرســــتان( و طالقــــان افغانســــتان 

 (.5تا:  )میرابوالقاسمی، بی
ـهاین روایت در مدح مردم این  کـل ایـران اسـت نـه قصـود ماسـت. البتـه بـه اعتقـاد برخـی  خطَّ

کتـــاب  (.672: 4540، )کـــورانی خصـــو  منطقـــه طالقـــان  البیتتتانایـــن روایـــات از قـــرن هفـــتم در 
کتاب ( و044: 4565، )گنجی  هـرآمـده اسـت.  (460: 4057، )مقدسـی عقد الدرر بعد از ایشان در 
کتــاب منســوب بــه او بــا نــام ؤدو م کــوفی در   فــو  نقــلبــه نحــو مرســل و مر ال تتت  لــ  از ابــن اعــ م 
کتـــاب  کننـــد مـــی کـــه در  کـــوفی   نقـــل امیرالمـــؤمنین از ال تتتتنو ســـیوطی و شوشـــتری از ابـــوینم 
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ژپو
هش مهدیاه

وی

لفین نیز همـین نقـل را ؤدیگر م (022: 54، ج4084، شوشتری؛ 462: 4572، )سیوطینمایند  می
کرد ــــــیانــــــد  هتکــــــرار  ــــــدین؛ 027: 4574، )اربل ؛ 545، 5: ج4055، قنــــــدوزی؛ 70، 405، بهاءال
 (.72، 24ج :4085، مجلسی

 بررسی روایات بحث

کتــاب اســت وکــه  و این دالئتتل االمامتته کتــابروایــت از نقــل  گذشــتگان  تنهــا در همــین  کتــب  در 
ــوعی ضــع  قلــم داد ضــع  ســند آن نیــز آشــکار اســت زیــرا . شــود مــی اثــری از آن نیســت خــود ن

( و 548، کشـــی ؛406: 4507، )طوســـی ده اســـته شـــعـــامی و بتـــری دانســـت ،صـــدقهبن  مســـعده
حسـن زهـری بن  و عبـداهلل (520: 4044، )حلـی حمدبن هـارون بـه ضـعی  توصـی  شـده اسـتم

کتـاب  باشـد. مـی در نتیجه فاقد اعتبـار علمـی توثیقی ندارد. نقـل مرحـوم سـیدبن طـاووس هـم از 
کتــب شــیعه  ســنت بــود اهل زیــرا ایــن نقــل از روایــات، باشــد مــی ابوالصــالح ســلیلی فاقــد اعتبــار و از 

کتاب سلیلی آمده استکه  این عالوه برنیست.  کتـاب ةاما خطب. تنها در  کـه صـاحب  التااع  البیـان 
کـرده اسـت الناب  چـه  آن زیـرا رو اسـت. نهـران بـا مشـکالت فراوانـی روبـه بـین صـاحب آن را نقل 

ود وجـ شـیعه قـدیمی منـابع سایر نیز و نهج البالیهامروزه به عنوان خطبة البیان معرو  است در 
گفتـــه ب رخـــی هـــیچ یـــا از عبـــارات اختصاصـــی ایـــن خطبـــه در منـــابع قبلـــی نیســـت و نـــدارد. بـــه 

کرده کــار خــود اســتفاده   انـــد ســازندگان ایــن خطبــه در واقــع از عبــارات پیشــینیان بــرای تکمیــل 
 .(22: 4575، )صادقی
کتــاب ترین نقــل خطبــة مفصــل  ســه النابتت  التتااع نویســنده. اســت آمــده التتااع النابتت البیان در 
)یزدی  ه و برای دو نسده ندست آن هیچ منبعی معرفی نکرده استکرد قلن را خطبه از نسده
که از منابع دارالدنتتم و نسده سوم را به  (407، 5ج: 4565حائری،   استسنت  اهل نسبت داده 
کـه مقالـه .(444، 5ج :)همان البیـان نوشـته بـا  ةای دربـاره منـابع خطبـ برخـی از محققـین معاصـر 

که نویسنده بررسی نسده خطی مربوع، مدع ده اسـت. او شـه دچار دو اشـتبا الااع الناب ی است 
که نام صـحیر  گرفتـه نتیجـه نیـز و االعمت  الستر فت  الدتنم  التدر از اسـت عبـارت کتـاب معتقد است 

بـه  و نـدارد الدتنم  التدر بـه ارتبـاطی کـه شـده درج خطی نسده از صفحاتی در خطبه این که است
 (.همو) مشد  نیست بدش این نویسنده خطی، نسده صفحات در افتادگی دلیل
 خطبـه ایـن ام ـال اسـت معتقـد مجلسـیه عالم و است نشده نقل نیز بحاراالنوار در خطبه این

 را آن مکـارم شـیرازی اهلل آیـت (507 ،52ج :4085)مجلسـی، شود  می یافت یالیان های کتاب در
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 نیـــز یـــرزا جـــواد تبریـــزیاهلل م و آیـــت (254، 4ج :4570)مکـــارم شـــیرازی،  اســـت دانســـته مجعـــول
گفته28، 4ج ق:4055)تبریزی،  داند نمی ثابت را علی امام به آن انتساب صحت برخـی  (به 

کـه در زمـان 55)م مسـعودبن  عبـداهلل ترین راوی ایـن خطبـه مهم از نویسندگان معاصر ق( اسـت 
ان بــا (. در پایــ4574)طبســی،  اســت نبــوده زنــده بصــرهبــه  ایــراد خطبــه یعنــی ورود امــام علــی

توان ایـن خطبـه  وجود ضع  سند و مرسل و مرفوعه بودن روایت و اشکاالت متنی و داللتی نمی
روایـــات  (575-574، 5 : ج4045، )صـــدر ن برداشـــت علمـــی و معرفتـــی داشـــتآرا پـــذیرفت و از 
فاقـد اعتبـار اسـت زیـرا ، شـود مـی خرین و معاصـرین زیـاد نقـلأبـین متـکه  این با مربوع به طالقان

کتـب: ابتـدا ثانیـا   .)قبـل از قـرن هفـتم( نیسـت اثری از این دو نقل در قرون ابتـدایی: اوال    در بـین 
مرسـل و ، سـند آن بـه تصـریر خـود نـاقلین: ثال ـا   .و بعد وارد روایات ما شـده اسـت سنت بوده اهل

 مرفو  است.

 گیری نتیجه
که ایـن طایفـه از اخبـار  می از مطالب ذکر شده به وضوح  تصـویر روشـنی از ح ـور توان دریافت 

ــرای مــا ــان در آســتانه ظهــور و بعــد از ظهــور ب ــران و ایرانی ــت ای ــوان بــا  نمــی و، ســازد نمــی و دخال  ت
که ایرانیـان در حـوادن نزدیـا بـه ظهـور و بعـد از ظهـور دخالـت گفت  کامل   خـا  دارنـد  اعتماد 

کیــ  آن بــه طــور مشــد  معلــوم باشــد لکــن طبــق ادلــ کــم و  کــه در صــدر ه کــه  ایــن مقالــه عــامی 
که ایشـان نقـش می مطرک شد آفـرین خواهنـد بـود هـم پـیش از ظهـور و  توان به این نتیجه رسید 

 هم پ  از آن.
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ژپو
هش مهدیاه

وی

 منابع
 قرآن حکیم _

 . هیدارالکتب العلم، بیروت،   یر القرآن العمیرو  الدعا   ف  ت سق، 4042، د محمودیآلوسی س _
  .یدار الحد، قم، اللین الجیمحمد رضا الحس، الرجالش، 4578، ابن الغ ائرى _
ــابــن بابو _ ه یــمدرســه امــام مهــدى عل، ر یتتاإلمامتتة و التبصتتر  متتن الحق، 4080،  نیحســبن  علــی، هی

 مدرسه امام مهدی.، قم،  السالم
اد  _  ه.یالعلم، دارالکتب روتیب، ال تنق، 4055، مینع، ابن حمَّ
جامعـه ، قـم،  نبتلانن  من مستند أادتد یث الدهدیأااد،  ق4084، محمدبن  احمد، ابن حنبل _

 مدرسین قم.
 مؤسسة الرسالة.، بیروت،  انبلنن  مسند اإلماع أاددق، 4046، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  _

 انتشارات دانشگاه تهران.، تهران، رجالق، 4575، ابن داوود حلی _
، ف بتال تن )معت وب بته مالات (یتبتالدنن فت  التع  فیالتش ق، 4046، نیالد د رضییس، ابن طاووس _

 گلبهار.، اصفهان، االمر مؤسسة صاحب
 مکتب االعالم االسالمی، قم، معج  مقاییس اللغهق، 4080، احمد، ابن فارس _
دار ، نجــ ،  نیعبــد الحســ، نــییام،  اراتیتتکامتتل الا،  ش 4526، محمــدبن  جعفــر، هیــابــن قولو _

 ة.یالمرت و
 دارالجیل.، بیروت، بشار عواد، معرو ،  سنن انن ماجه،  ق4047، دیزبن ی محمد، ابن ماجه _
 ره.یدار الس، قم، لییالعق، الدالا ق، 4047، جعفربن  احمد، ابن منادى _
 دارصادر.، بیروت، لسان العربق، 4040، محمدبن مکرم، ابن منهور _
 نا. بی، تهران، ال هرست، تا بی، اسحاقبن  محمد، میابن ند _
 عه.یدار الطل، روتیب، ز الدورى و عبد الجبار المطلبییعبد العزق، 4544، ةیالعباساخبار الدولة  _
تتة فتت  معرفتتة االئدتته،  ق4574ســی، یعبن  اربلــی، علــی _ قــم، ، نی اشــکورى، احمــدی، حســکشتتف الغد 

 الشری  الرضی.
 ة اهلل نجفی.یکتابدانه آ، قم، اض العلداءیرق، 4048عبداهلل،  رزایم، افندى _
حـائرى ،  ه الستالع( در قترآنیتاضرت مهتد)) عل یدایس،  ه. ش 4570،  مانیسلبن  هاشم، بحرانی _

 . نشر آفاق، تهران،  مهدى، نییقزو
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 . اد بع تیبن، تهران،  ر القرآنیالبرهان ف  ت س،  ق4046،  مانیسلبن  هاشم، بحرانی _
ـــار و ریســـه، ا ستتتاب االشتتترابق، 4042، ییـــحبن ی احمـــد، بـــالذرى _  ، ترویـــب، ا  زرکلـــییـــل زکَّ

 دار الفکر.
تة  ئة فتیمنتخت  ان ت ار الدضت،  ق4058،  میعبـدالکربن  علـی، لـیین نیبهاءالد _ ، ذکتر القتائ  الحج 

 .یمؤسسة اإمام الهاد، قم،  موسسه االمام الهادى
 . اء التران العربییدار اح، بیروت،  لیل و أسرار التأویأ  ار التناق، 4047، عمربن  عبداهلل،  اوىیب _
 ، قم، دارالصدیقة الشهیدع؟س؟.براط النجا ق،  4055میرزا جواد، تبریزی،  _
 موسسه آینده روشن.، قم، تامل  در سیره روعش، 4542، مسعودسید، پورسیدآقایی _
کر،  یح و هتت  ستتنن الترمتتذیالجتتامع الصتتح،  ق4044،  ســییمحمــدبن ع، ترمــذى _ ، احمــد محمــد، شــا

 دارالحدی .،  قاهره -مصر
، روتیب، معو ، عبد الموجود، الكامل ف  ضع اء الرجال، م 4442، ىعدبن  ، عبداهللجرجانی _

 ه.یدارالکتب االسالم
، بیــروت، مناقتت  انئدتتة ان هتتار  اض اننتترار فتتیتتر،  ق4052،  عبــد اهللبــن  اهلل نعمــت، رىیــجزا _

 . یخ العربیمؤسسة التار
 ، دار المعرفه، وتریب، نیحیالدستدرك عل  الصحبن عبداهلل،  محمدق، 4086، شابورىیحاکم ن _
 دار الذخائر.، قم، خالبة االق ال ف  معرفة الرجالق، 4044، وس بن ی حسن، حلی _
 اء التران العربی.یدار اح، روتیب، معج  البلدان، بی تابن عبداهلل،  اقوت، یحموى _
 مؤسسة البالغ.، روتیب، ة الكبر)یالهداق، 4044، حمدانبن  نیحس، بییصخ _
 مرکز نشر آثار شیعه.، قم، معج  رجال الحدیثق، 4048، ابوالقاسم، خوئی _
 مؤسسة الرساله.، روتیب، ر اعالع النبالءیسق، 4055، شم  الدین محمد، ذهبی _
 . یدار الکتاب العرب، بیروت،  لیالكشاب عن اقائق غ امض التنا،  ق4082، زمدشرى محمود _
 ، روتیـــــب، امحمــــد عبــــد القــــادر عطــــ، الطبقتتتتات الكبتتتتر)ق، 4047، ســــعدبن  محمــــد، زهــــرى _

 ه.یالعلمدارالکتب 
، موسـوى، یأخبتار الدهتد  فت یالعترب التیرد،  ه. ش 4572، ابی بکربن  عبد الرحمن، وطییس _

کاظم  ة.ین المذاهب اإسالمیب بیللتقر یالمجمع العالم، تهران،  محمد 
عمومی کتابدانه ، قم،  إاقاق الحق و إیهاق البا ل،  ق4084،  نی  الدیشربن  نور اهلل، شوشترى _

 .اهلل العهمی مرعشی نجفی تیح رت آ
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ژپو
هش مهدیاه

وی

 پرهیزگار.، قم، ا قالب جها   اضرت مهدی سایان یمینهش، 4575، اسداهلل، شهیدی _
پژوهشــگاه علــوم وفرهنــگ ، قــم، های ظهتتیر تحلیتتل تتتاریخ   شتتا ه، 4574، مصــطفی، صــادقی _

 اسالمی.

، مجلــه علــوم حــدی  های منستت ب بتته امیرمنمنتتان؟ ان و خطبتتهخطبتتةالبی، 4575ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،  _
 ، دارالحدی .55قم، شماره 

 دار التعار .، روتیب، بة الكبر)یخ الغیتارق، 4542، دمحمدیس، صدر _
 . دار التعار  للمطبوعات، بیروت،  بة الصغر)یخ الغیتار،  ق4045، محمد، صدر _
ــی، صــدوق _ ــر  ، علیلنعدتتهن و تدتتاع ایکدتتال التتدق، 4055، محمــدبن عل کب جامعــه ، قــم، یفــارىا

 ن.یمدرس

 مؤسسة االعلمی.، روتیب، ر القرآنیاان ف  ت سیالدق، 4044، نید محمدحسیس، طباطبائی _
) باعالع الهد)ق، 4042، حسنبن  ف ل، طبرسی _  ت.یمؤسسه آل الب، قم، اعالع الیر
 انتشارات ناصر خسرو.، تهران،  ر القرآنیان ف  ت سیمجدع البش، 4525،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  _
 ق و نشر مؤسسة البع ه.یتحق، قم، دالئل االمامهق، 4045، ریجربن  ابو جعفر محمد، طبرى _

، مجله انتهار موعود، شماره سید اسن  در خطبةالبیان ای سند تا متتن، 4574الدین،  طبسی، نجم _
 یت.، قم، مرکز تدصصی مهدو55

، قــم، عبــاد اهلل طهرانــی و علــی احمــد ناصــر، بتتةیکتتتاب الغق، 4042، محمــدبن حســن، طوســی _
 ه.یمؤسسة المعار  االسالم

 ات.یدانشکده اله، مشهد، ار معرفة الرجالیاختق، 4507،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  _
 المکتبه المرت ویه.، نج ، ال هرستق، 4042،  ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ _
 ن.یجامعه مدرس، قم، ومییجواد ق، الرجالق، 4058،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  _
 . انیلیاسماع انتشارات، قم،  نیر نور ال قلیتفس،  ق4042،  جمعهبن  زى عبد علییعروسی حو _
، دارالکتــب روتیـب، مصـطفی عبـد القـادر عطـا،  ی  التهتذیتتق ق، 4042، ابـن حجـر، عسـقالنی _

 ه.یالعلم
مدرسـه ، قـم،  یر الدنس ب إل  اإلمتاع الحستن العستك یالت سق، 4084، علیبن  حسن، عسکری _

 االمام المهدی.

 چاپ خانه علمیه. ، تهران، ریالت س، 4578 ،مسعودبن  محمد، اشییع _
 . یاء التران العربیدار اح، بیروت،   یح الغیم ات،  ق4058، عمربن  محمد، فدر رازى _
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کاشانی _  کتابدانه امام امیر المومنیین.، اصفهان، ال اف ، 4086، محمدمحسن، فیض 
 مکتبه الصدر.، رانته، ت سیرالصاف ، 4042 ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  _
 موسسه دار الهجره.، قمق، 4040، محمدبن  احمد، فیومی _
جمــال بن  علــی، نییحســ،  الق نتت  یع الدتت د  لتتذوینتتانی،  ق4055،  میابــراهبن  مانیســل، قنــدوزى _

 دار اْلسوع للطباعة و النشر.، ةیریمنهمة االوقا  و الشؤون الد، قم،  اشر 
 انتشارات دانشگاه مشهد.، جا بی، رجالش، 4507، عمروبن  محمد، کشی _
 باقری، قم، حسین نائینی، الدعج  الد ض ع  الاادیث االماع الدهدی، ق4056، علی، کورانی _
 غات اسالمی.یدفتر تبل، قم، عصر المهیرق، 4087، ـــــــــــــــــــــــــــــــ  _
کبـــر  علی یفـــارى،  الكتتتاف ق، 4082،  عقـــوببن ی محمـــد، نـــییکل _ ، تهـــران، محمـــد، و آخونـــدىا

 ة.یاإسالمدارالکتب 

کبر  ، علیالكاف ، ق4082، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  _ ارىا  ة.یاإسالم، دارالکتب تهران، یفَّ
 دار االضواء.، روتیب، رىیعلی ش، ال ت  ق، 4044، اع مبن  احمد، کوفی _
اء یــدار ِح، تهــران، أخبتتار بتتاا  الامتتان  ان فتتیتتالب،  ه. ش 4565،  وســ بن ی محمــد، گنجــی _

 .تیالب تران أهل
 اء التران العربی.یدار اح، روتیب، بحار اال  ارق، 4085، محمد باقر، مجلسی _
د محمــد یســ، شتتر  االخبتتار فتت  فضتتائل االئدتتة اال هتتارق، 4084، محمــدبن  قاضــی نعمــان، مغربــی _

 ن.یجامعه مدرس، قم، ن الجاللییحس

، بیــروت، االرشتتاد فتت  معرفتتة اجتتج اهلل علتت  العبتتادق، 4046، نعمــانبن  محمــد بن محمــد، دیــمف _
 .تیالب ق و نشر مؤسسه آلیتحق

خ یة الشـــیـــالمـــوتمر العـــالمی اللف، قـــم، االختصتتتا ق، 4045ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،  _
 .دیالمف

مسـجد ، قـم، أخبار الدنتمتر  عقد الدرر ف،  ق4057،  ییحبن ی وس ، یشافعی سلمی مقدسی _
 . مقدس جمکران

عبــدالفتاح محمــد ، عقتتد التتدرر فتت  اخبتتار الدنتمتترق، 4544 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، _
 مکتبة عالم الفکر.، رهقاه، الحلو

 طالب؟ع؟. ، قم، مدرسة االمام علی بن ابیاست تائات جدید، 4570مکارم شیرازی، ناصر،  _

 تا. جا، بی نا، بی ، بیتاریخ و جغرافیای  القانمیرابوالقاسمی، سید محمدتقی،  _
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ژپو
هش مهدیاه

وی

دار ، روتیــب، نییق محمــد جــواد نــائیــتحق، رجتتال النجاشتت ق، 4087، علــیبن  احمــد، نجاشــی _
 اء.االضو

، احمــدبن  ماجــد، هیــعط،  الستتر انعمتت   التتدر الدنتتتم  فتت،  ق4052،  طلحــهبن  محمــد، بیینصــ _
 . یدار الهاد، بیروت

کبـر، تهـران، مکتبـه  ، یفـارى، علـیبتةیالغ،  ق4542م، یبن ابراه نب محمدینعمانی، ابن ابی ز _ ا
 الصدوق.

 . ی، دمشق، دار التقومرالقیل الدختصر ف  عالمات الدهد) الدنت،  ق4057 می، ابن حجر، یه _
 ، قم، مکتبة الرضی.الااع الناب  ف  اثبات الحجة الغائ ش، 4565زدى حائرى، علی، ی _


