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 آنظهور و در آستانه  عصرهای  مقاله فتنه
 1رسول نادری
 2مهدی سلطان احمدی

 چکیده
هایی در عصر نزدید به ظهور و در آستانه ظهـور وجـود دارد  طبق روایات فتنه

گرفتــه ــان ظهــور  کــه یــا از مــدتی قبــل شــکل  امتــداد دارنــد یــا آغــاز انــد و تــا زم
ها، فتنـه اعتقـادی،  ترین این فتنه گیری آنها در آستانه ظهور است. مهم شکل

فتنــه دجــال، فتنــه اخــتال  در شــیعه، فتنــه ســفیانی و فتنــه صــیحه شــیطانی 
کمد می است. دانستن این فتنه گزند آنها  ها  گاهی از آنها بتوان از  نماید تا با آ

های  ها و ویژگی ه با استفاده از روایات به این فتنهکمتر آسیب دید. در این مقال
 شود. هر ید پرداخته می

کلیدی  واژگان 
 .فتنه، ظهور، اعتقاد، دجال، اختال ، صیحه شیطانی، سفیانی

                                                        
 (.rslnaderi@gmail.comقم )نویسنده مسئول( ) . محقق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی1

 .. مدرس دانشگاه2
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ژپو
هش مهدیاه

وی

 مقدمه
گرفته فتنه که برخی از  ها و ابتالئات آخرالزمانی متعدد و متنوعی در روایات مورد اشاره قرار  اند 

هـا باعــث  انه ظهــور و برخـی عصــر ظهـور هســتند. بررسـی و شــناخت ایـن فتنــهآنهـا مربـو  بــه آسـت
گاهانـه از ایـن وقـای  مواجــه شـویم و در دام ایـن فتنـه مـی کـه بـا نگــاهی روشـن و آ گرفتــار  شـود  هـا 

کلـی جامعـه شـیعی بـا آمـادگی توان دیگران را نیز  که می نشویم، عالوه بر این گاه نمود تا به طور  آ
کمتــرین آســیب فتــهدر مقابلـه بــا ایــن  گیــری برخــی از ایــن  هـا را متحمــل شــود. البتــه در شــکل هــا، 

گــاهی  فتنــه هــا؛ ماننــد فتنــه ســفیانی اختیــار شــیعیان نقشــی نــدارد امــا در همــه مــوارد در صــورت آ
گونـه می کننـد. توان، بـه  کمتـرین آسـیب را وارد  کـه  روش پـژوهش در ایـن  ای بـا آنهـا مواجـه شـد 

کتابخانــه ات و بــهمقالــه براســاس بررســی روایــ ای اســت. الزم بــه ذکــر اســت در ایــن مــورد  صــورت 
ــه مســتقلی نوشــته نشــده اســت و تنهــا در البــه الی برخــی از مقــاالت بــه ایــن مســئله  کنون مقال تــا

 پرداخته شده است.

کلی بر اساس فتنه به هـای عـام  شوند. منظور از فتنـه ها به دسته عام و خا  تقسیم می طور 
کـه طبـق روایـات در دوران غیبـت شـکل مـیه آن دسته از فتنه گیـرد و تـا زمـان ظهـور ادامـه  اسـت 

کـه در آسـتانه ظهـور شـکل مـی هـای خـا  آن دسـته از فتنه یابد و فتنـه ادامه می گیرنـد و  هاسـت 
 بعد از ظهور ادامه دارند.

 های عام فتنه

ــه ســه دســته فتنــه عــام اشــاره شــده اســت؛ فتنــه اعتقــادی، فتنــه دجــال و ــه  در روایــات ب فتن
 شود؛  که در ادامه این روایات بررسی می اختال  شیعیان

 فتنه اعتقادی. 1

کــه بــه نــوعی باعــث تضــعی   مــراد از فتنــه اعتقــادی آن دســته از فتنــه ــات اســت   هــا و ابتالئ
کفــر و بـــالعکس مــی  شــود و تــا زمـــان  ایمــان مــؤمنین و حتــی تغییــرات مکـــرر از حالــت ایمــان بــه 

ها، نامگـذاری بـر  ابـد. پـس مبنـای نامگـذاری ایـن قسـم از فتنـهی ظهور حضرت حجـت ادامـه مـی
 اساس نتیجه است. 

کــه مـی را از آن برداشــت   تـوان همــین نوعفتنـه روایـاتی از طریـق منــاب  شـیعی نقـل شــده اسـت 
کــه باعــث پــاک شــدن و جداشــدن  نمــود. ایــن روایــات بیشــتر بــه فتنــه هــا و ابتالئــاتی اشــاره دارد 

کتـاب شـری   آنها می داران واقعی از غیر دین کـه در  در  کیاف شود. این روایات آنقدر اهمیت دارد 
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به خود اختصا  داده است « باب التمحیص و االمتحان»بابی با عنوان « کتاب الحجه»ضمن 
کلینــی شــش روایـت در ایــن بــاره بیـان نمــوده اســت. نعمـانی نیــز بــاب مسـتقلی بــه ایــن   و مرحـوم 

وایت در این باره بیـان نمـوده اسـت. شـیخ طوسـی نیـز حـدود امر اختصا  داده و در آن بیست ر
ده روایت در این باره بیان نموده است. این اهتمام نشان از توجه ویژه ائمه به این مطلـب دارد 

ــا بیــان روایــات متعــدد و ســفارش بــه اصــحاب بــرای نشــر ایــن روایــات قصــد  و این ــه ایشــان ب ک
گریبان ل  اعتقادی مطل  نمایند، فتنههای مخت اند شیعیان را از ظهور فتنه داشته که  گیر  هایی 

کس چه ایمـان قـوی داشـته باشـد و چـه ضـعی  از آنهـا در امـان نخواهـد  شود و هی  همه آنها می
گاهی با این فتنه ها برخورد نمایند. در ادامه چند مورد از این روایـات  بود تا شیعیان با آمادگی و آ

 شود: بیان می
َّ ىِل   اَّع  ن  ر  ْخب 

 
اَّأ ن  ث  د   َّح  ال  َّق  ْم د 

 
َّأ ب ََّّْبن  اَّلِلَّیَّْع  َّْبِنََّّد  ْم د 

 
ْنَّأ َّع  ویس  َّم  َّْبن  د  م   اَُّم   ن  ث  د   َّح  ال  َّق  ویس  َّم  ْبن 

ِبَّ
 
اِهََّّأ ْنَِّإْبر  َّع  ْم د 
 
َِّْل ِبَّی َّأ    ْ :َّق  ال  َّق  ل 

ِنَََّّّْبِنَِّهة  س  اَّاْل  َِّفد  ِعْ    َّج  ِبََّّک 
 
َّأ دا   اََّّم  دذ  َّه  دىل  ع 

ْدَّ َّق  نَِّاْْل ْمِرَّو  ِ َّالس  َِّمن  ْغ   َّب    ِنَّْی  ِبر  ْْ َّحت  َّال  َّو  و   م 
 
ىَّأ ر  ْدَّت  اَّق  َََّّّم  ْ ََِّّب   ال  ق  َّف  َّی َّء  ْند  

 
َّأ اق  داَِّإْسدم  ب 

 
اَّأ

َّإَِّ    ْ ق  َّف  ل  ْعج  اََِّلََّّ ت  َّم  َّو  ل  ْعج 
 
َّاَّلِلَّأ ْدََّّو  َّق  َّو  ل  ْعج 

 
َّأ َّال  َّک  َِّس  ِ دْدََِّّبر  داَّق  َّم  دن ِ ِ َّالس  داَِّمدن  ن 

 
َّأ ْغد   َّب    و 

َّ
 
َّأ ال  ق  ىَّف  ر  َّاَّلِلَّت  اَّو  داَّی َّم  َّم  اق  داَِّإْسدم  ب 

 
دی َّاَّأ ِلدک  َّذ  ََّن  ََّت  ََّّک  دت   دح  َّی   َّال  دت   َّح  دواَّو  ص  م   ََّت   واَّو  دز  َّی  ْبیق 

َِّمنَّْ َّاک  َّْمَِّإال   ر  ع   َّص     ّ َّ ل   ق  َّْْل  َّ)نعمان،َّک  َّ(؛1397َّ:208ف    
گفت: به امام رضایابراه ر اکـن یـت شـوم پـدرم بـه انتظـار ایردم: فداکعرو  م بن هالل 

زه خبـرم نـدهی  فرمـود: اه ابـا یـرم و از چیـنـی، بمیب ه میکام  دهیز بسّنی رسیمرد، و من ن
ردم: آره به خدا قسم شتابزده هستم و چـرا نباشـم کنی  عرو ک یز شتاب میاسحاق، تو ن

ار کــن یــده اســت. فرمـود: بــه خــدا قســم اه ابــو اســحاق ایجــا رســکه ســّنم بــه کــنــی یب و مـی
  کـی سـپس کنمانـد از شـما مگـر انـد هکـ آن د و تـایشـو کد و پـایـابیز یـتم هکـ آن شـود تـا ینم

 (245: 1362دست خود را )به عالمت زیر و رو شدن( برگرداند. )فهری، 

ب  »تعبیر 
َ
... یَماَت أ ْمر 

َ
ْنَت َتْعَجُل ». سؤال امام اشاره به امر ظهور دارد« َعَلی َهَذا اأْل

َ
هم قرینه « أ

که ابـراهیم بـن هـال کـه عمـرش بر این است  ل منتظـر ظهـور بـوده اسـت و نگـران ایـن بـوده اسـت 
که باعث پاک شدن و جـدا شـدن  تمام شود و ظهور را درک نکند. امام در جواب او به فتنه هایی 

ی اَل »کند و با تعبیر  شود، اشاره می شیعیان می نْ َی َحّتَ َقّلُ ُک ْبَقی م 
َ
اّلَ اأْل بـه غایـت ایـن امـر اشـاره « ْم إ 

گو می که به ابا اسحاق بفهماند هرگاه این فتنهکند و  گرفت و در  یا نظر ایشان این است  ها شکل 
کمی ایمان شود. پـس تحقـق ظهـور متوقـ  بـر بـروز  شان حفظ شد، ظهور محقق می نهایت عده 

که در زمان غیبت شـکل مـی هاست. بنابراین این روایت فتنه این فتنه گیـرد و تـا زمـان  های عام 
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ژپو
هش مهدیاه

وی

 کند. د، بیان مییاب ظهور ادامه می
وَِّ َّر    ََّّ ْعِف ِ َّاْلج  اِبر  ْنَّج 

َِّْل ِبََّّع     ْ :َّق  ال  ر ََّّق 
ْعف  ََّّج  ت  َّی َّم  َّک  ج  در  َّف  ََّن  َّک  َّه  دال  ق  دْمَّف  َّْْی  َّه  دا   َّْْی  َّال  ا  

َّی َّ واَّک  ب    ْر غ  َّت     ّ واَّ ب    ْر غ  َّت     ّ واَّ ب    ْر غ  َّت  ت   اَّح  ن  ج  ر  َّف  َّی ََّن  ت   َّح  ثا  ة  اَّث  وَل   َّی َّق  َّ اَّلل  َّْذِه   اَل  ع  َّ[الَََّّّْت  َّک  َّو  ِدر 
َّی َّ ْفو)طویس،ََّّْبیِق  َّ(؛1425َّ:339الص  

گفته است: به محضر مبار  تیـب ردم: فرج شما اهـلکعرو  امام باقر کجابر جعفی 
هات! فرج واق  نخواهد شد؛ مگر بعـد یهات، هیچه زمانی خواهد بود  حضرت فرمودند: ه

ن جمله یا _ دی، غربال شو د، بعد ببار سومیو، غربال ش د، بعد بدوبارهیشما غربال شو هک آن از
ی بـاقی کن بـرده، صـفا و پـایهـا را از بـ دورتکـخداونـد  هکـ نیـا تـا _ ردنـدکرار کـرا سه مرتبه ت

 (591: 1387)عزیزی،  بماند.

کـه فـرج محقـق نمـی کـه غربـال انجـام شـود و  شـود مگـر این در این روایت تصـریح شـده اسـت 
ــین بــرود. از ا ناخالصــی ــز ایــن نکتــه بــه دســت مــیهــا از ب کــه در زمــان غیبــت  یــن روایــت نی ــد  آی

که باعث غربـال شـدن آنهـا مـی هایی بر شیعیان وارد می فتنه کـه مؤمنـان  شـود و پـس از این شود 
هـا و بـاقی  شود؛ یعنـی تحقـق فـرج متوقـ  بـر بـروز ایـن فتنـه واقعی باقی ماندند، فرج محقق می

کان واقعی است.   ماندن پا
ن َّ ر  ْخب 
 
َّأ َّو  ىِل   اَّاَّع  ن  ث  دد   َّح  دال  َّق  دد  ْم 

 
َّأ ب ََّّْبدن  اَّلِلَّْیدع  دَّد  س  َّاْل  َّْبدن  دد  م   اَُّم   ن  ث  دد   َّح  دال  َّق  دویس  َّم  َّْبدن  ِ دْنَّْیْ َّع 
َّْبِنَّ ان  ْفو  َّْمَّی َّص  ای  ض  ِ ِنَّالر  س  وَّاْل  ب 

 
َّأ ال  َّق  ال  ََََّّّّق  َّاَّلِلَّال  َّی َّو  َِّإل َّک  ون  د   اََّت   َّم  ْعَّیََّْن 

 
َّن َّی َِّ َّأ َّک  دت   ْمَّح 

َّ ص  م   ََّت  ََّت   َّی  َّواَّو  َّال  ت   َّح  واَّو  َِّمنَّْی َّز  َّْبیق  َّ)نعمان،َّْمَّإَِّک  ر  ْند  اْْل  َّف  ر  ْند  َّاْْل  َّ(؛1397َّ:208ال  
 کپا هک آن رد تاید انجام نپذیه چشم به راه آن دارک چه آن فرمود: به خدا قسم امام رضا

 (.245: 1362)فهری،  مترکو باز  مترکنماند از شما مگر  هک آن د و تایابیز ید و تمیشو

لَ ُک یَ اَل »تعبیر  وَن إ 
ْع یْ وُن َما َتُمّدُ

َ
اشاره به ظهور دارد و همان توضـیحات مربـو  بـه دو « ْم ُک نَ یُ ه  أ

 روایت قبلی از این روایت نیز قابل برداشت است.
کــه در آنهـا نــامی از ظهـور نیامــده، امـا بــه تمحـیص و تغییــرات  روایـات دیگـری نیــز وجـود دارد 

گفتـه  ره نموده است. با توجه به وحـدت مضـمونی ایـن روایـات بـا روایـات پـیشمکرر در دین اشا
گرفـت. در ادامـه یـد مـورد از ایـن روایـات  می توان آنها را نیز در زمـره روایـات ایـن بخـش در نظـر 

 شود. بیان می
َّ ددىِل   دداَّع  ن  ر  ْخب 

 
َّأ ب ََّّو  دداَّع  ن  ر  ْخب 

 
َّأ ددال  َّق  ددد  ْم 

 
َّأ ددْیددْبددن  َّاْلع    ددویس  َّم  اَّلِلَّْبددن  َََِّّد     ََّّ ددىِل ِ ددْنَّع  اِعََّّع  َّیددْبددِنَِّإمْس  ل 

رَِّ َّاْْل ْشع  اِدَّْبِنَِّعََّّ  ِ ْنَّم    اِهَّیع  ْنَِّإْبدر  َّع  َّالَّْی َّیس  در  م  َّی ََّّْبدِنَّع  داِن ِ ِبََّّم 
 
دْنَّأ َّع  دل  ج  دْنَّر  در ََّّع 

ْعف  ََّّج  د   ن  
 
أ

َّ دن   ص  م   م  ت  :َّل  ال  دق  ِمدیاَِّشدی  ْ ََّت  دد  م   َّآِلَُّم   ة  َّالَّْیع  دَّْمدِلَِّفَّک َّص  َّاْلع  ِ دْیْ َّص  َِّإن   دَّو  َّاْلع  َّاِح   ِ دَّْیْ َّ ْدرَِّی 
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َّ ت  َّالَّْی َّم  ع  َّق  َِّفَّک  ََّّْمل  َّیَّْع  َّال  َّی َِّنِ َّو  ت  َّم  م  َّی َّْع    َ ر  َََّّّْمْ اَّو   ُْ َِّم لَِّک  َّذ  درَِّی ََّّک  َّش  دىل  َّع  دل  ج  َّالر   َّیْصدِبح  ة  ع 
َّ دداَّو  ْمِرن 
 
َِّْمددْنَّأ ََّّیِسددی  دداَّو   ُْ َِّم  َ ددر  ددْدَّخ  َّق  َّْو  ددرََِّّیِسددی  َّش  ددىل  َّیع  دداَّو  ْمِرن 

 
َِّمددْنَّأ ة  ددی َّع  َّق  َّو  َّْصددِبح   َ ددر  ْدَّخ 

ا)نعمان،َّ  ُْ َّ(؛207و1397َّ:206ََِّّم
ه در چشـم کـد همچـون سـرمه یشـو کد پـایعه آل محّمد حتما بایفرمود: اه ش امام باقر

ی از چشـم کـفهمـد  یفهمد ولی نم یه آدمی داخل شدن سرمه را بچشمش مکشود  می کپا
ر جاّده امامت مـا ه بکند در حالی که مرده صبح کن خواهد شد ین چنیرود و ا یرون میاو ب

ه بـر جـاّده امـر کند در حالی ک یه از راه بدر شده است و شب مکند در حالی ک یاست و شب م
 (243: 1362ه از راه بدر شده است. )فهری، کند در حالی ک یما است و صبح م

که از چشم بیرون می انسان نمی که این از مثال سرمه و کـه ایـن  آیـد، بـه دسـت مـی فهمد  آیـد 
گونهه فتنه گمراه ا ویژگی خاصی دارند به  که  کنندگی آنها روشن نیست حتی برای اهل ایمان  ای 

گونه کـه بسـیاری از شـیعیان بـدون ها را می ای این فتنه و شیطان به  متوجـه شـوند  کـه این آرایـد 
 دهند. ایمان خود را از دست می

کـه تـا قبـل از ظهـور حضـرت حجـت، فتنـه مجموا این روایات نشان مـی هـای اعتقـادی  دهـد 
ـــه شـــیعه مـــی ـــه باعـــث مـــی فراوانـــی ب ک ـــه  رســـد  ـــد، البت ـــادات خـــود برگردن  شـــود بســـیاری از اعتق

 ماننـــد تـــا  یابنـــد، امـــا بســـیاری بـــر همـــان حالـــت مـــی برخـــی مجـــددا حالـــت ایمـــانی خـــود را بـــازمی
هــا مربــو  بــه عصــر غیبــت هســتند امــا تــا عصــر ظهــور ادامــه  ظهــور محقــق شــود. پــس ایــن فتنــه

و   ه  بیـان نمـود بزرگانی همچون نعمانی همه ایـن روایـات را ذیـل بـاب تمحـیص شـیعهیابند.  می
که نشـان مـی کلینی نیز این روایات را در بابی بعد از باب عدم جواز توقیت آورده دهـد، آنهـا  است 

نیز همه این روایات را هرچند در برخی تصریح به ظر  زمانی آنها نشده مربو  به دوران غیبـت 
 اند. دانسته میتا ظهور 

 فتنه دجال. 2

که این بحث  مناب  اولیه روایات شیعی به صورت مختصر به دجال اشاره نموده اند، در حالی 
را بــه خــود اختصــا  داده اســت. در  ســنت اهل ای از روایــات آخرالزمــانی در منــاب  بخــش عمــده

کنـار نـام د که نگارنده جستجو نمود، واژه فتنـه در  جـال بیـان نشـده اسـت. روایات شیعی تا آنجا 
کتاب  بـه خداونـد متعـال از شـر فتنـه دجـال  در ضمن دعایی از امام بـاقر ثواب االعمالفق  در 

 پناه برده شده است. متن دعا چنین است:
ِبَّ
 
ددْنَّأ َّع  اِبدد   وَّْبددِنَّث  ْمددِر ددْنَّع  ددر ََّّع 

ْعف  ََّّج 
 
َّأ َّو 
 
أ ددر  ددْنَّق  :َّم  ددال  َّْکَّق  َّاَّلل  دد   ن  ددِةَّآم  اِرع  َّاْلق  ٌِ اء  َِّمددْنَِّقددر  ددر  َّث 
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ژپو
هش مهدیاه

وی

اِلَّ ج   ِةَّالد   َِّمْنَِّفْتن  ل   ج  و  ز   ْنَََّّّع 
 
َِّمْنَّف َّی َّأ َِّبِ َّو  )صدوق،َّیَّْْؤِمن  َّاَّلل  اء  َِّإْنَّش  ّن    ه  َّ(؛1406َّ:125ِحَّج 

که زیاد سوره قارعه را بخواند، خداوند عزوجل از فتنه دجال؛ بـه امام باقر کسی   فرمود: 
 ز چرک و خون دوزخ مصون بدارد.بنیز، ا کند و به او ایمان بیاورد، حفظ می که این

کتب خود تعبیربا این وجود کار برده« فتنه دجال» ، علمای شیعی در  البتـه در  1انـد. را زیاد به 
 وجود دارد.« فتنه دجال» تعبیر سنت اهل روایات

 برخی روایات موجود در مناب  شیعی بدین قرار است:
َّمُددا:َّالسددف:َّعشدرَّقبددلَّاقددال:َّقددالَّرسددَلَّاَّللَّْیَّراْلددؤمنیعدنَّام ،َّوَّانیلسدداعةَّالبددد 

هبا،َّوَّنزولَّع ة،َّوَّخروجَّالقائ،َّوَّط َ َّالشمسَّمنَّمغر َّالدخان،َّوَّالداب  ال،َّو یسد،َّیالدج 
ز َّحْتدرََّمدنَّقعدرَّعددنَّتسدَقَّالنددافَّإَلَّیدوَّخسدفَّباْلشدرق،َّوَّخسدفَّحج رٌَّالعدر ،َّوَّنددار

َّ(؛1425َّ:436اْلمشر)طویس،َّ
د یـد پدیـامـت بایش از قیه پـکت فرمود: ده عالمت اس غمبریفرمود: پ نیرالمؤمنیام
ام قـائم، طلـوا آفتـاب از مغـرب، فـرود آمـدن یـانی، دجـال، دخـان، دابـ  االرو، قید: سفیآ
ه در کـر  العـرب و آتشـی یـن در جزین در شـرق؛ فـرو رفـتن زمـیسی از آسمان، فرو رفتن زمـیع

 (984: 1378دهد. )دوانی،  ید و مردم را به محشر سوق میآ رون مییقلب شهر عدن ب

ِبَّ
 
ْنَّأ ْبِداَّلِلََّّع  َّاَّلِلََّّع  َل  س  َّر  ال  َّق  ال  َََّّّق  ْهل 

 
اَّأ ن  ض  ْبغ 

 
ْنَّأ َّیَّْاْلب ََّّم  َّاَّلل  د   ث  ع  دوِدَّی  َِّ َّب  َّقَِّی  َّیدا  دل  اَّی 

ت َّ اد  ه  َّالش   ِهد  َِّإْنَّش  َّاَّلِلَّو  َل  س  َّر  ِ ات َّْیْ َّهِب  ج    اَّاْحت     َ ْمَِّإ ع  َّن  ال  ََّّق  ِ ََّّالَّْْیْ ت َّک  َِّ م  ِ ْفَّْیْ ْنَّس  ِمدَِّکََّّع  َّد  ْو
 
ِ َّأ

َّی َّ د ِ َّؤ  زََّّْ   دْنَّی َّاْلجِ َّم  ال  َّق     ّ َّ اِغر  َّص  و  َّه  َّو  َََّّّة  ْهدل 
 
اَّأ دن  ض  ْبغ 

 
َََِّّّ َّْیداْلب َََّّّأ د   ث  ع  َََّّّب  دوِدَّی  َََّّّاَّلل  َّقَِّی  َّیدا  َََّّّل  َّو  َّْیدک  دََّّف  اَّی 

َّ َل  س  ْدر َََّّّاَّلِلَََّّّر 
 
َِّإْنَّأ ال  َّق  َِّب َّک  ن  َّآم  ال  ج   ی،َّبَّالد   َّ(؛90تا:ََّّ)البر

هـوده محشـور یامـت او را یندان را دشمن دارد خدا روز قه ما خاکفرمود هر  رسول خدا
گر چـه شـهادتیند عرو شد ک گویا رسول اهلل و ا لمـه خـونش را کن دو ید  فرمـود آره بـایـن 

ه مـا خانـدان را دشـمن کـه بخـواره معـا  شـده سـپس فرمـود هـر یرده و از اداه جزکحفظ 
گر دجال را درا رسول یند عرو شد چگونه کهوده محشور یدارد خدا او را  ابد یاهلل  فرمود ا

 (585: 1376ای،  )کمره مان آرد.یبه او ا

که فتنه دجال فتنه پیامبر طرفدارانش را در  ای اعتقادی است؛ زیرا اوال   این روایت ظهور دارد 
که از نظر اسالم پیروانش دچار انحرا  عقیدتی شده زمره ید دین برمی انـد یعنـی  شمارد، دینی 

ر قـرآن هـم در آیـات مختلـ  بـه انحرافـات عقیـدتی پیـروان ایـن دیـن اشـاره شـده دیـن یهـود و د
که مسئله اصلی در مورد دجال بحـث ایمـان اسـت و او  نشان می« آَمَن ب ه» تعبیر است. ثانیا   دهد 

                                                        
 .369، 2طبسی، ج ؛110 ،3نهاوندی، ج ؛808، 2و ج 241 ،1. به عنوان نمونه ر. ک نوری، ج1
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 دهد. ایمان مسلمانان را هد  قرار می

د ىَّالش   و  َِّفَّیَّْر  ْهدد  َّف  َّْبددن  دد  ْم 
 
َّأ َّکََِّّخ  ِ َّو  دذ   ه  دداِ َّاْْل  َّت  ََِّّرِهَِّفَّْیدغ  دانَِّْیددغ  س 

 
َّْبددِنَّیِرِهَِّبأ

دىل   ع  ددِنَّاْْل  ِدِهْمَّع 
ن َّ ِبَّیَّْخ 

 
ْنَّأ َّع  ْبِداَّلِلََّّس  ََّّع  ال  َّالن  َّی َََّّّق  َّالَّْیَّْْوم  دو  َّه  وِز در  دِذَّی 

َّال   َّفَِّی ََّّ ْوم  در  اِِئ َّیدْره  َِّ َّق  ْهدل 
 
داَّأ َّْیداْلب ََّّن  ِ َّو 

ٌَّ ال  َّو  اِلَّی َّاْْل ْمِرَّو  ج   َِّبالد   اَل  ع  َّت  َّاَّلل  ه  َّْص َِّی َّف َََّّّْرِفر  ىل  َّع  َّب    ِةَّالَّْک  اس  َّن  ِةَّ)ُمج یس،َّبک  َّ(؛276تا:ََّّوف 
س یر آن به سندهاه خود از معلی بن خنیو غ« المهذب»تاب کخ احمد بن فهد حلی در یش

ت و یــب ه قــائم مــا اهــلکــه فرمــود: نــوروز روزه اســت کــرده کــت یــروا از حضــرت صــادق
گردانـد، و او را  یروز میاو را بر دجال پشود و خداوند  ت، در آن روز ظاهر مییصاحبان امر وال

 (1062: 1378)دوانی،  زد.یآو یوفه به دار مکدر مزبله 

ُبُه یَ َف » در ایــن روایــت از طرفــی بــه روز ظهــور اشــاره شــده و از طــر  دیگــر در ادامــه تعبیــر  ْصـــل 
ــی  ــ   الْ ُک َعَل ــ   ُک َناَس ــت بــه دســت « وَف ــرائن از ایــن روای ــه ایــن ق ــا توجــه ب ــه  مــیآمــده اســت. ب ک ــد   آی

رود، پـس فتنـه دجـال تـا زمـان ظهـور ادامـه دارد و بعـد از ظهـور  دجال توس  امام زمان از بین می
کن می  شود. ریشه 

که از طرق کـه فتنـه دجـال  سنت اهل این روایت و روایاتی  نقل شده بیشتر ظهـور در ایـن دارد 
کنــار ایــن نــوا فتنــه، بــ کــه در  ا ظهــور دجــال ابتالئــات یــد فتنــه اعتقــادی اســت، امــا از آنجــایی 

کلمات علمـا بـه صـورت مسـتقل  مختلفی به مردم می رسد و از طر  دیگر هم در روایات و هم در 
بــه دجــال پرداختــه شــده و بــه خــاطر اهمیــت موضــوا، ایــن فتنــه بــه صــورت مســتقل بیــان شــده 

کالم مرحوم محد  نوری در تبیین بحث دجال هم مؤید همین معناست:  است. 
ــالمــت بقــاه دکو ح ــ  ّج ــهک ــو فســاد چ  ه در وجــودش جــز فتن ــتال و امتحــان یزه نی ســت، اب

ء و  یشــان از عاصــی و محســن از مســی  ایــق را، تــا ظــاهر شــود مطیــخداونــده اســت مــر خال
 (809: 1384)نوری،  مصلح از مفسد.

 یانفتنه اختالف در شیع. 3

از ظـاهر  .دهـد خبـر مـی برخی روایات از وجود اختال  میان شیعه تا ظهور حضـرت حجـت
که این اختال  شدید و نوعی آزمایش برای مؤمنین است. در ادامـه  این روایات به دست می آید 

 شود:  برخی روایات مربو  به این فتنه بیان می
ددِعَّ ددِدَّْبدِنَّس  م   َُّم   َّْبدن  ددد  ْم 

 
داَّأ ن  ر  ْخب 

 
داِزم َّیأ دِنَّْبددِنَّح  س  دِدَّْبددِنَّاْل 

م   َُّم   َّْبددن  اِسدم  اَّاْلق  ن  ث  ددد   َّح  دال  َّق  ََّّد  ددال  ق 
ب َّ اَّع  ن  ث  د   ْنَّیَّْح  َّع  ام 

َِّهش  َّْبن  ْبِداَّلِلََّّس  ْنَِّمْسََّّع  َّع  ة  ب    َِّکَّْبِنَّج  َّْی  ىِل ِ ْنَّع  اِلَّع 
ح   ِ ِبَََّّّالر 

 
ِغََّّْبِنَّأ َّیاْْل  ٌِ ر 

ِمَّ ددْنَّع  َّیددع  ف  َِّبْنددِ َّن   ٌ ددْ َّْیددر  ال  َّق  ددََّّل  س  َّاْل  ْعدد   ِ َّمس  َّْیْ  ددىِل   َّع  َّی ََََّّّّْبددن  َّال  ددَل  ددی َّق  ددِذَّک 
َّال   َّاْْل ْمددر  َّ َن 
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ژپو
هش مهدیاه

وی

نَّْ َّت  ت   َّح  ون    ِرر  َّی َّت  ْعض  َّب 
 
أ َّْبر  َّک  َّو  ْعض  دی َّْمَِّمْنَّب  ْعض  َّب  ل  َّْتف  ََّّْمَِّفَّک  َّو  ْعدض  دوِهَّب  ج  دی َّو  ْعض  َّب  د  َّْشده  ْمَّک 
َِّبددالَّْ ْعددض  َّب 

دىل  َّع  َّک  ددی َّْفِرَّو  ْعض  َّب  ددن  َّْ ع  دداَِّفَّک  َّم  د   َّل  ْ دد   ق  َّف  ْعضددا  ِلددَّْمَّب  َّذ  ََّّک  دداِنَِّمددْنَّخ  م  َّْیددالز   ددال  ق  َّف  ر 
د س  َّاْل  َّْیداْلْ ََّّْیْ  َّر  َِّفَّک  دد   ِلدَّ    َّذ  دداِنََّّک  م  َّی َّالز   دداَّو  ن  اِِئ  َّق  دوم  دق  ِلددی  َّذ  ع  َّْدف  َّک ََّّک  د   :1397َّ)نعمددان،ََّّ   
َّ؛(1425َّ:438؛َّطویس،206َّو205ََّّ
گفت:یره دختر نفیعم ه شـما بـه انتظـارش کاره کفرمود:  یم ن بن علّی یدم حسیشن ل 
گـره آب دهـن یخ دی بـر ریکـد و یزاره جوئیگر بید یدشما از  هک آن د نخواهد شد تایهست

گواهی بـر یب ردم: در کـنـد. عـرو کگـر را لعـن یی آن دیکـگـره دهـد و یفـر دکندازد و بعضی 
ه قائم مـا کر در آن روزگار است یفرمود: همه خ نیره وجود ندارد  حسین دوران خیچن
 (242و  241: 1362)فهری،  دارد. یان برمینها را از میند و همه اک یام میق

ذ   وُن ُک یَ اَل » تعبیر
ْمُر اّلَ

َ
ی  یاأْل ُروَنُه َحّتَ  َبْعُض َی َتْنَتظ 

َ
... ُک ْبَرأ ْن َبْعـ . ـ یفـ»... و« ْم م  َمـان   َد َذل  الّزَ

ُمَنا َو یَ  ُه ُک  َد ْدَفُ  َذل  یَ ُقوُم َقائ  که این فتنه در زمان غیبـت شـکل مـی« ّلَ گیـرد و تـا  ظهور در این دارد 
 رود. مام زمان از میان مییابد و پس از ظهور توس  ا زمان ظهور ادامه می

کـه چنـین دوران پرآشـوبی همــه خیـر دانسـته شـده اســت.  نکتـه جالـب ایـن روایـت ایــن اسـت 
 ای بیان نشده است.  البته در این روایت و نظایر آن در مورد چرایی این اختالفات شدید نکته

َّ ددىِل   دداَّع  ن  ر  ْخب 
 
دداَّأ ن  ر  ْخب 

 
َّأ ددال  َّق  ددد  ْم 

 
َّأ ب ََّّْبددن  اَّلِلَّْیددع  َّد  َََِّّْبددن  دد َّاْلع    ددویس  َّم     ََّّ ددىِل  ددِنَّْبددِنَّع  س  ددِنَّاْل  ددْنَََّّّع  َّع 

ْبِداَّلِلَّ ِبَّع 
 
ْنَّأ اِلِ َّع  ْعِضَِّرج  ْنَّب  َّع  ة  ب    ْبِداَّلِلََّّْبِنَّج  ََّّع  :َّال  ال  َّق  ن    

 
دی َّأ ِلدک  َّذ  ََّن  ََّّک  دت   َّح  اْْل ْمدر 

َّی َّ ْعض  َّب  ل  َّْتف  ََّّْمَِّفَّک  ت   َّح  َّو  ْعض  وِهَّب  ج  دی َّو  ْعض  َّب  دن  َّْ ع  ْعضدک  َّْمَّب  دت   َّح  َّو  َّی َّا  دم ِ َّس  دَّى  ْعض  َّب  َّک  ْعضدا  ْمَّب 
َّ ابَِّک  َّذ   َّ(؛1397َّ:206َّ)نعمان،َّْی 

گر ت  یه بعضی از شما بر رخ بعضی دکگاه  ار نخواهد شد تا آنکن یفرمود: ا امام صادق
ه بعضی از شما بعضی کگاه  ند، و تا آنکگر را لعن یه بعضی از شما بعضی دکگاه  ند، و تا آنک
 (242: 1362)فهری،  ان و درو  پردازان بنامند.یگر را دروغگوید

ِعَّ ِدَّْبِنَّس  م   َُّم   َّْبن  ْم د 
 
اَّأ ن  ر  ْخب 

 
َّأ َّیو  دىِل   اَّع  ن  ث  دد   َّح  دال  َّق  دَّد  دِنَّالت   س  َّاْل  َّیَّْْبدن  ىِل   ََّّم  َّو  دد  م   اَُّم   ن  ث  دد   َّح  دال  ق 

بَِّ
 
ْنَّأ ِنَّع  س  اَّاْل  َّاْبن  ْم د 

 
َّْبِنَّم َِّْیَّأ ة  ب  ْع   ْنَّث  اَّع  َّیَّْم  َّع  َن  ِبَّم 

 
ََّّْنَّأ َّْبدِنَّمَِّک  ان  ْنَِّعْمر  َّع  س  َّیدْهم  دْنَََّّّث   ع 

الَِّ ََِّّکَّم  دال  َّق  دال  َّق   ٌ دْمر  دََّّْیَّراْلدؤمنیامَّْبِنَّض  اِلدی  َّاَّم  ََّّک   ٌ دْمر  َّض  َّْبدن  دِ َّْیدک  ف  اَّاْخت    َِّإذ  ْند  
 
َّأ ف 

َّ ِ َّیالش  َّه  ة  َّع  دب  َّک  َّش  اَّو  َّذ  اَِّفََّّک  ده  ْعض  َّب  دل  ْدخ 
 
َّأ َّو  داِبع    ص 

 
ََّّأ ْ د   ق  َّف  ْعدض  دب  ََّّْیَّنراْلدؤمیامَّای  داَِّعْندد  م 

لَِّ َّذ  ََّّک  َّاْلْ َّیَِّْمْنَّخ  ال  َّق  َّیَّْر  َّر  لَِّک  َّذ  َِّعْند       َّ الَِّی ََّّک  َّاَّم  لََِّّک  َّذ  َِّعْند  داَّف َّی ََّّک  ن  اِِئ  َّق  دوم  دْبِعَّی َّق  َّس  م  ِ دد  َّق  َّْی 
َّ ة  ج  وِلِ َّْکَّی َّر  س  َّر  ىل  َّع  َّاَّلِلَّو  ىل  َّع  َن  َّی َّف ََِّّذب     ّ ْمَّ ه  َّی َّْقت    ه  ع  م  َّمجْ اِحدد  َّو  ْمر 

 
َّأ ىل  َّع  َّاَّلل  )نعمدان،َّم 

َّ(؛1397َّ:206
گفـت:کـت شـده یـبن ضـمره روا داز مال ابـن ضـمره  داه مالـ»فرمـود:  نیرالمـؤمنیام ه 

ش را در هم یو انگشتان خو _ نندکن اختال  ین چنیان ایعیه شکچگونه خواهی بود وقتی 
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در چنـان  نیرالمؤمنیام ردم: اهکپس عرو  _ گر فرو بردیان بعضی دینموده بعضی را در م
 در در آن هنگام است. اه مالیر نخواهد بود، آن حضرت فرمود: تمامی خیثره از خحال ا

ه بـر خـدا و رسـول او کـبن ضمره! بدان هنگام قائم ما بـه پـا خواهـد خاسـت و هفتـاد مـرد را 
شـد سـپس ک خوانـد( و آنـان را مـی شد )فرا مـیک ش مییبندند پ ه و آله درو  مییصّلی اهلل عل
گرد میشان را جملیخداوند ا  سازد(. آورد )مّتفق می گی بر امره واحد 

کتاب   نویسد: درباره این روایت می عصر الظهورصاحب 
واکوَّتذ بددوَّیعة،َّوَّیَّرجةَّهمَّأصلَّالفتنةَّوَّاْلختةفَّداخلَّالشْیَّقتلَّسبعیةَّ...َّأن َّیرَّالر

َّ؛ْیََّّوَّالزعماءَّاْلنافقْیَّأهنمَّمنَّع ماءَّالسوءَّاْلض 
که... هفتـاد  روایت بیان می کشـته کند  کـه ریشـه فتنـه و اخـتال  داخـل شـیعه هسـتند  نفـر 

گمراه شوند و از آن روشن می می که آنها علمای سوء  کمان منافق هستند. شود   کننده و حا

کسی می تواند بدعت وارد در  درو  بستن به خدا و پیامبرش مربو  به بدعت در دین است و 
که خود عالم به دین باشد یا قدرت داشته ب گیـرد، دین نماید  کـار  کـه علمـای منحـر  را بـه  اشد 

ه  ْکــیَ » پــس از عبــارت ُبوَن َعَلــی اهلل  َو َعَلــی َرُســول  ایــن نویســنده برداشــت نمــوده قابــل  چــه آن «ذ 
 استفاده است.

در روایتــی اخــتال  مربــو  بــه همــه مــردم و نــه فقــ  شــیعیان دانســته شــده اســت. مــتن ایــن 
 روایت چنین است:

ِدَّ م   َُّم   َّْبن  ْم د 
 
ِعََّّأ ْنَّیْبِنَّس  َّع  َّْمَّی َّد  ََّّْبِنَّز َّی  ْنَّی  َّرَِّک  َّْبدِنَّی َّاَّع  ف  َّوس  َّْید  َّک  داِئِ  ِ ط  دِنَّاْبدِنَّاْلب  َّع  دِنََّّ   ع 

َّیَّْاْبِنَّم  َّ اَِل ِ م 
ِنَّالث   َّع  ََّّد  ىِل   َّع  َّْبن 

د  م   َُّم   ر 
ْعف  اَّج  ب 
 
َّأ ْع   ِ َّمس  ال  َلی ََّّق  َّ...َّق  َّی َّال  اِئ  َّاْلق  وم  ََّّق  دىل  َّع  ِإال  

ِدَّ َّش  ْوف  َّز َّیخ  َّو  َّد  ء  ة  َّب  َّو  ة  َِّفْتن  َّو  ِزل  لَِّیِصَّی َّال  َّذ  ْبل  َّق  َن  اع  َّط  َّو  اف 
َّالن     َّ دَّک  َّس  دیَّْو  َّب  داِطع 

َّق  َّف  َّْیْ 
َّ ِ َّو  ر  ِدَّاختَِّاْلع  َّش  ف  َّب َّیة  َّد  اِفَّْیْ  َّ(؛1397َّ:235)نعمان،َََّّّالن  

که امـام بـاقر که شنیدم  گفت  نـد مگـر در ک ام نمـییـفرمـود: ... قـائم ق مـی ابوحمزه ثمالی 
گرفتاره و بالئی  لرزه نیو وحشت، و زم دوره ترس گرکها و  ش یگردد و پـ ر مردم مییبانگیه 

ن مردم یره بّران و بیان عرب شمشیه در مکاه  ابد و دورهی وا میی ، طاعون شین وقایاز ا
 ده آمده باشد.ینشان پدیندگی و چنددستگی در دکاختالفی سخت و پرا

وایـت دانسـت؛ یعنـی مـراد از ایـن روایـت هـم همـان توان روایات قبلی را مقید اطالق این ر می
اختال  میان شیعه است و با حمل مطلق با مقید میان مدلول این روایـت بـا روایـات قبلـی جمـ  

که از منظر  نمود. همچنین می گفت دو نوا اختال  وجود دارد یکی اختال  میان شیعیان  توان 
گرفتـه و دیگـر اخـتال  روایات دارای اهمیت بیشتری است و در روایات بیشتر ی مورد اشاره قـرار 
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ژپو
هش مهدیاه

وی

که در این روایت اشاره شده است.   میان همه مردم 
ــات  ــا زمــان ظهــور دانســته شــده اســت و حتــی در ایــن روای ــات ت ــه صــراحت بــروز ایــن اختالف  ب

کــه ایــن اختالفــات بــه دســت حضــرت و پــس از ظهــور ایشــان حــل و   در برخــی روایــات آمــده بــود 
 فصل خواهد شد.

 های خاص فتنه

که ابتدای مقاله بیان شد، فتنه همان که در آستانه ظهور آغـاز مـی گونه  شـود  هایی وجود دارد 
 رود. یابد و در نهایت به دست حضرت حجت از بین می و بعد از ظهور ادامه می

 . فتنه سفیانی1
که در روایات متعـدد بیـان شـده اسـت، بحـث جنـگ یکی از فتنه هـایی  هـا و خرابـی های مهم 

که توسـ  لشـکر سـفیانی انجـام مـیا شـود. البتـه در مـورد سـفیانی تحقیقـات مفصـلی انجـام  ست 
 یافته و بنای این تحقیق ورود به مباحث مختل  آن نیست.

آیـد  حتمـی بـه شـمار مـی عالئمقیام سفیانی از  که این اما چند نکته در مورد او وجود دارد؛ اول
تـوان بـه  انـد. از جملـه مـی دی به این امر اذعان نمودهپیوندد. روایات متعد به وقوا می که حتما  

 روایت زیر اشاره نمود:
دِعَّ دِدَّْبدِنَّس  م   َُّم   َّْبدن  دد  ْم 

 
اَّأ ن  ر  ْخب 

 
ِ َّیأ ث  دد   َّح  دال  َّق   ٌ ْقدد  َّْبدِنَّع  دِلَّْبدنَّد  ض   ف  َّاْْل  َّْبدن  دد  م   اِهََُّّم   َّْبدِنَّی َِّإْبدر 
َِّمْنَّیَّْق َّ ة  ان  م   اِبِ َِّفَّکَِِّسَّْبِنَّر  ََّّت  ة  ن  َّس  ج    َِّست ََِّّر  َّو  ْس 

ََّخ  ت َّْی  َِّمائ  ََّّو  ِ َّْیْ ىِل ِ َّع  َّْبن  ن  س  اَّاْل  ن 
ث  د   َّح  ال  ََّّق 

َّم َّ َّْبن  ة  ب  ْع   اَّث  ن  ث  د   َّح  ال  َّق  ال 
ض   ْنَِّعَّیَّْْبِنَّف  َّع  اق  وَِّإْسم  ب 

 
َّأ َن  ْعَّیم 

 
َّْبِنَّأ َّیس   ْ ِبَّی 

 
ْنَّأ ْبدِداَّلِلَََّّّع  َّع 

ْفَّ :َّالس   ال  َّق  ن    
 
َّی َّأ ر ََّّاِن   َّخ  وِمَّو  ْمت  َّاْْل  َِّفَِّمن  ...َّوج    ج    1َّ(.1397َّ:300)نعمان،ََّّر 

 سفیانی از امور قطعی است و خروجش در ماه رجب است. :فرمود امام صادق

که قیام سفیانی بسیار نزدید به ظهور است و فتنه که او به وجـود  نکته دوم این است  هایی 
به عنوان نمونـه بـه یـد  یابد. گیرد و پس از ظهور هم ادامه می آورد در آستانه ظهور شکل می می

 شود: روایت در این باره اشاره می
که فرمودند: از امام باقر  نقل شده است 

َّ َّی َّال  َّک  ََََّّّن  َن  ْرج  اَّت  َََّّّم  ت   َّی َََّّّح  ط    ْفَََّّّْمْ َّی َّالس   اَََّّّاِن  ذ  ِِ
اَّف  اِده  ْعو 

 
َّأ ىل  َّع  لَِّک  َّذ  َّان  َّع   ََّّک  ر  د  َّیَّْاْن  َّک  داِئ  ْمَّق 

                                                        
 ات دیگری نیز به این مضمون بیان نموده است.. نعمانی در همین قسمت روای1
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َّ ج  ِلَّاْلِ َِّمْنَِّقب  د  م   1َّ(؛1384َّ:267)مسعود ،ََّّازآِلَُّم  
انی بر منبر خطبه بخواند. وقتی یسف هک نیا د، رخ نخواهد داد تایشک انتظارش را می چه آن
 د.یآ از سمت حجاز با شتاب به سوه شما می ن شد قائم آل محمدیچن

که به خاطر قیـام وی شـکل مـی نکته سوم در مورد سفیانی همان فتنه گیـرد. ایـن  هایی است 
های وی است. در اینجا تنها به ذکر دو روایت از منـاب   ها و جنگ بیشتر مربو  به خرابیها  فتنه

 شود: شیعی در این مورد بیان می
ِعَّ ِدَّْبِنَّس  م   َُّم   َّْبن  ْم د 

 
اَّأ ن  ر  ْخب 

 
َّیأ دد  م   داَُّم   ن  ر  ْخب 

 
َّأ َّو  دو   ب  ْ

دِنَّاْبدِنَُّم  دِةَّع  ع  ب  ْر داِلَّاْْل  ج  ِ ِءَّالر 
ال  ؤ  ْنَّه  َّع  د 

َّ َّی َّْبن  َّالَّْْعق  َّیَّْ  َّک َّو      ََِّّ ِ ث  د   َّح  ال  َّق  ر 
ْعف  وَّج  ب 
 
ََّّأ ىِل   اِهََّّع  َِّإْبر  بَِّی َّْبن 

 
ْنَّأ َّع  اِشم  ِ َّیدَّْبِنَّه  ث  دد   َّح  َّو  دال  َِّ َّق 

ِدَّْبِنَِّعَّ م   َُّم   َّْبن  ْم د 
 
اَّأ ن  ث  د   َّح  ال  َّق  ان  َِّعْمر  َّْبن  د  م   ِ َّیُم   ث  دد   َّح  َّو  دال  دَّق  ََّّیس  دىِل   ََّّع  َّغ  َّو  دد  م   َُّم   َّْیدْبدن  ه  َّر 

ددْهِلَّْبددِنَّزَِّ ددْنَّس  ددع  َّی  ِ َّْج  َّیاد  اِحددِدَّْبددن  اْلو  ْبد  اَّع  ن  ث  ددد   َّح  َّو  ددال  َّق  ددو   ب  ْ
ددِنَّْبددِنَُّم  س  ددِنَّاْل  َّع  ْبددِداَّلِلََّّعددا  َّع 

َّ ْوِصددىِل   ِبََّّاْْل 
 
ددْنَّأ ََّّع  ددىِل   ِبََّّع 

 
ددِدَّْبددِنَّأ م   َّْبددِنَُّم   ددد  ْم 

 
ددِنَّْبددِنََّّأ س  ددِنَّاْل  َّع  ل 

َّْبددِنَِّهددة  ددد  ْم 
 
ددْنَّأ َّع  اِشددر  ن 

َّ َّع  و   ب  ْ
ِبَُّم 

 
َّْبِنَّأ و ْمِر اِبِرَّْبِنََّّْنَّع  ْنَّج  اِمَّع  ْقد  َّیزَِّی َّاْْلِ ْعِف ِ َّاْلج 

ََّّد  دىِل   َّع  َّْبدن 
د  م   َُّم   ر 
ْعف  وَّج  ب 
 
َّأ ال  َّق  ال  َّق 

َّ اِقر  ر َِّی َََّّّاْلب  َّحت   َّال  َّو  ِمَّاْْل ْرض  َّاْلز  اِبر  ْذَّی ََّّْکَّاَّج 
 
َّأ ا   م  ة  ىَّع  ر  َّت  ت   َّح  َِّرْجة  َّال  َّو  َّدا  دک  داَّل  ه  َّر  ِإْنََّّک 

ْدَّ
 
دِ َّْکَّر َّأ َّب  ف  اَّاْخِتة  َل   و  

 
اَّأ اَِّت   ر 

 
داَّأ َّم  داِفَّو  ب   َّاْلع  دْدرََِّّک  َّت  ِلدَّک  َّذ  َّل ََّّک  ْعدِدَِّکدو  دْنَّب  ْ َِّبدِ َّم  ِ دد  َّ ْنَّح 

َّ ددد  ِ ََّّع  دددداد  ن  َّم  دددداِدَّی َّو  ََّّ ن  اِءَّو  ددددم  َّالس   َّی َِّمددددن  َّئ َّیددددمجِ
اِحَّک  َِّمددددْنَّن  ددددْو   َّالص   ددددم  َّی  ْتِحَّو  َِّبدددداْلف  ْشدددد   ِةَِّدم 

ف س  ْْ رََّّْحت  دی َّق  ىَّالش   در  َِّمْنَّق  ابَِّة  ىَّاْلج  دم   س  داِمَّت  َّاْْل َّی  ْشد   ْسدِجِدَِّدم  َِّمدْنَّم  دة  اِئف  َّط  ط  ْسدق  َّت  و  دة  َّْی  ِنَّو 
اِحَّ َِّمددْنَّن  ق  ددر  ْ ََّت  ددة  اِرق  ددم  ددرَّْی  ََِّّکَِّةَّالت   ددی َّو  َّس  وِمَّو  َّالددر    َ ددْر دداَّه  هب   ددرَّْی َّْعق  َّالت   ان  َِّإْخددو  ََِّّکَّْقِبل  ددت   ددواَّی َّح  ْنِزل 

زَِّ َّیاْلج  َّس  َّو   ٌ َّالر  َّی َّر  ة  اِرق  َّم  َّْقِبل  ت   ِت َّْی َّوِمَّح  َّف  ة  ْم   واَّالر   َّْنِزل  ََّّک  ة  دن  دالس   َّفَِّی  داِبر  داَّج  َّْی  ف  َّاَّاْخدِتة  َّیدثَِّک  ر 
ددَِّفَّ اِحَّک  َِّمددْنَّن  ْرض 

 
َّأ ِ
ددل  دداِمَّی  َّالش   ْرض 

 
َّأ ددر    ْْ َّحت  ْرض 

 
َّأ ل  و  
 
ددأ ْغددِرِ َّف  ََِّّةَّاْْل  ِلددی َّّ    َّذ  َِّعْنددد  ددَن  ِ ف  ت  َّْمْ َّک 

ا ِ َّر  دة  َّث  دىل  ددع  ای  َّر  دا   َّی  ِ َّو  اَِّةَّاْْل ْصدده  در  ای  َّر  دِعَّو  ْبق  ددِةَّاْْل  دْفَّی  َّی َِّةَّالس   ََّّاِن ِ
یِقَّی َّف  دْفََّّْ ددت  َّی َّالس   ِعََّّاِن   ْبق  ِبدداْْل 

َّف َّی َّف َّ َن  ِت   دْفَّی َّْقت  َّالس   د   َّی َّْقت    ََّّاِن      ّ َّ د   ِبع  دْنَّت  َّم  َّی َّو  َّال     ّ َّ َّاْْل ْصده    دل  دی َّْقت  َّک  دال  ْقب  َّاْْلِ
َِّإال   دة  َّمِه   د   َّل  َن 

اِقَّ َّاْلِعر  و  ْ َّی  َّن  َّر   َِّبِقْرقَِّیَّْج  ف َّی َِّسَّیش    اَّف َّی َّاء  َّهِب  َن  ِت   دارَِّی َّْقت  ب   َّاْلج  اَِّمن  َّهِب  ل  َّیْقت  َّو  ْلدف 
 
َّأ دة  َِّمائ  َّی َّن  دث  ْبع 

ْفَّ َّی َّالس   ََّّاِن   َّالَّْیَّْج  َِّإَل  َّف َّک َّشا  ْلفا 
 
َّأ َن  ْبع  ْمَّس  ِت   َِّعد   ِةَّو  ْهِلَّالَّْیِصَّی َّوف 

 
َِّمْنَّأ َن  َّب  َّک  َّو  دْ با  َّص  َّو  ْتة  ِةَّق  وف 

بَّْ ب َّیس  َّف  دْمَّیَّْا  داَّه  دن  لَِّک  َّذ  اَّک  دْ َّر  ْقب   
 
دِإْذَّأ َّی  دان  اس  ر  دِلَّخ  َِّمدْنَِّقب  َََِّّا   ْطد َّت  ََّّ و  َّط  داِزل  ن  داْْل  ثَِّی  َّح  َّیا  َّو  ثدا 

َّ    ّ َّ اِئِ اِ َّاْلق  ْصم 
 
َِّمْنَّأ ر  ف  ْمَّن  ه  ع  اَِلَّی َّم  و  َِّمْنَّم  ل  ج  َّر   َ ر  ْهِلَّالََّّْْمْ

 
َّأ ِةَِّفَّک  َّف ََّّوف  اء  ف  ع  مَِّی َّض 

 
َّأ َّیدْقت      ر 

د دْفَّیَّْج  َّی َِّشَّالس   دَّاِن ِ َّب  َّْیْ  َّالَّْیددَّاْلِ َّو  ٌِ َّر  َّک  دِةَّو  دْفَّی َّوف  َّالس   دث  َّی َّْبع  ِدََّّاِن   َّاْْل  َِّإَل  ْعثددا  دِةَّف َّیب  ْهددِدَّی َّن  َّاْْل  در  َّْنف     َّ
َّم َّ اَِّإَل   ُْ دِم َّف َّک   مَِّی َّة 

 
َّأ  ُ د دیدْب   َّج  دْفَّیَّْر  َّی َِّشَّالس   ْهدِدََّّاِن ِ َّاْْل  ن  

 
َّأ َّم ََّّ    َِّإَل   َ در  دْدَّخ  دق  َّف َّک   َّی َّة  َّج  دث  َّیَّْْبع  شدا 

ث َّ
 
َّأ ىل  َّع  دة  دْدرَِّی َِّرِهَّف  َّک  دت   َّح  د   َّم َّی  ل  دْدخ  َّک   َّخاِئفدا  َّی َّة  د   ق   ر  َََّّّت  ان  َّْبدِنَِّعْمدر  دویس  ِةَّم  دن   َّس  دىل  ََّّع  دال  ق 

                                                        
 69 - 66. برای بررسی روایات در این باره ر.ک آیتی، نصرت اهلل، سفیانی از ظهور تا افول،   1
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ژپو
هش مهدیاه

وی

مَِّی َّف َّ
 
َّأ دددیدددْندددِزل  َّج  ددددْفَّیَّْر  َّی َِّشَّالس   َّف َّْیددداْلب ََّّاِن ِ اء  ددداِدَّی َّد  اِءََّّ ن  دددم  َّالس   َِّمددددن  ددداد  ن  دددم  بَِّْیددداَّب َّی 

 
َّأ اء  َّ ِدَّیددددد 

َّ ْوم  َّی َّف ََّّاْلق  ة  ْمَّف  َّهِبِ
َّی ََّّْخِسف  ر 

ف  َّن  ة  ث  ة  َّث  ْمَِّإال    ُْ َِّم َّی َّْفِ    ْمَِّإَل  ه  دوه  ج  َّو  َّاَّلل  ل  ِ  َ ْقفََِّّم 
 
دأ دْمَِّمدْنَّی  َّه  ْمَّو  ِِتِ

َّ َّ(؛280و1397َّ:279ََّّْ  ...َّ)نعمان،َّک 
گویزیجابربن  ن بـاش( ینشـ )خانـه نین بنشیفرمود: اه جابر، بر زم د: امام باقرید جعفّی 

ــال ــائی نجنبــان )فّع ــه براکــهــائی را  ن( تــا نشــانهکــتی نیو دســت و پ ــت ی ــ اد مــیی نــی ینم ببک
ه آن را کـنم یـب عّباس است و من در تو نمـی ین آنها اختال  بنیچنانچه بدان برسی:نخست

نـد و شـما را کاه از آسـمان نـدا  ن، و آوازدهنـدهکـت یـابی ولی پس از مـن آن را از مـن روایدر
ه فـرورود، یـهـاه شـام بـه نـام جاب یاداه از آبـ هیـآوازه از جانب دمشق به فـتح برسـد، و قر

گروهـی مارقـه )یـبخشی از قسمت راست مسـجد دمشـق فـرو ر گمـراه و یه شورشـکـزد، و  انی 
گول خورده( از ناح قـانونی روم بـه دنبـال  ننـد، و اغتشـاش و بـیکخروج  که تریبدعتگزار و 

ان از روم روه یز شورشـیـنـد، و نیره فـرود آیدر جز هک آن روه آورند تا کفه تریآن باشد، و طا
ه مغـرب اخـتال  ینی از ناحیند، پس در آن سال اه جابر در هر سرزمیآورند تا در رمله فرود آ

ن شـام باشـد، سـپس در یشود سـرزم ران مییه وکنی ین سرزمید، پس نخستید آیفراوانی پد
انی، پس یآن هنگام اختال  آنان بر سه پرچم باشد: پرچم أصهب و پرچم أبق  و پرچم سف

روه یـاز او پ هکـس را کـانی او و هـر ینـد و بـه جنـگ پردازنـد، و سـفکانی با ابقـ  برخـورد یسف
ار نخواهد بست مگر کگر هّمتی به یشد، و بعد دک شت، سپس أصهب را میکند خواهد ک می

گذر یسیانش به قرقیروه آوردن به سوه عراق، و سپاه نند و در آنجا به جنگ پردازند و کا 
گسـکانی سـپاهی بـه یشته شـوند، و سـفکران در آنجا اکصد هزار تن از ستم ه کـل دارد یوفـه 

ر یزنـد و اسـیشـند و بـه دار آوکوفـه را بکشـان مـردم یشـان باشـد پـس ایهفتاد هزار نفر شـمار ا
گـاه پـرچمیه بر اکن ین چنیشی اکشاکنند، در ک هـائی از جانـب خراسـان  شان واقـ  شـده، نا
نـد و بـا آنـان چنـد تـن از اصـحاب یمایار بپیسرعت بسها را با  دار شود و پرچمداران منزلیپد

ند، کوفه با جمعی ناتوان خروج کر بومی( اهل یقائم همراه باشند سپس مرده از موالی )غ
گروهـی را بـه مدیوفـه او را بـه قتـل رسـاند و سـفکره و یان حیان میفرمانده سپاه سف نـه یانی 

ه کـانی رسـد یر بـه فرمانـده سـپاه سـفه رهسـپار شـود و خبـّکـند و مهـده از آنجـا بـه مکروانه 
 ابد تایند ولی او را نکره از پی او روانه کرون شده است، پس او لشیه بّک مهده به جانب م

ه ّکـه موسی بـن عمـران داشـت داخـل مکمهده با حالت ترس و نگرانی بدان سّنت  هک نیا
اه از  ازدهنـدهد، پـس آویآ انی در صحرا فرود مییشود. آن حضرت فرمود: فرمانده سپاه سف

شـان را بـه درون یز ایـپـس دشـت ن« اه دشـت، آن قـوم را نـابود سـاز» هکند ک آسمان ندا می
  شـان را بـه پشـتیه خداونـد روکابد مگر سه نفر ی از آنان نجات نمی ید  یبرد و ه خود می

 (392: 1376)غفاری،  لب هستند...کله یشان از قبیگرداند و ا آنان بر می

ْم َّ
 
اَّأ ن  ث  د   َّزَِّح  َّْبن  َّی َّد  اِن   د  م  َّاَْل  ر 

ْعف  ََّّاِدَّْبِنَّج  َِض  ََّّر  ىِل   اَّع  ن  ث  د   َّح  ال  َّق  ْن   َّع  اِهََّّاَّلل  َِّإْبر  َّی َّْبن  اِشدم  َّْبدِنَّه 
بَِّ
 
ْنَّأ اِهَّیع  ِبَّی َِّ َِّإْبر 

 
ِدَّْبِنَّأ م   ْنَُّم   َّع  اِشم  َََّّّْبِنَّه  م  َّْبدِنَّْیدع  در  م  دْنَّع  َّع  دان  ْثم  داِدَّْبدِنَّع  دْنَّم    َّع  َّیدزَِّی َّر  د 
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ا ََِّلَّق  ال  :َّق  وَّل  ب 
 
ْبِداَّلِلَّأ ََّّع  داِدق  دَّالص   َِّإن   ََّّک 

 
أ دْوَّر  دْفَّْیدل  َّالس   َّی َّ   َََّّّاِن 

 
أ ر  َّْیدل  دث  ْخب 

 
َّأ   َََّّّ ر  ْشدق 

 
داِفَّأ الن  

َّ ق  ْزر 
 
َّأ ر  ْم 
 
َّی َّأ َل  رَِّی َّق 

ْ
أ َّث  رََِّّ اَّر   ِ

ْ
أ ََّّ ث  د   ن  

 
ْبِثدِ َّأ َِّمدْنَّخ   ُ ْدَّب    َّق  َّو  ار  َّالن   دّ    َّی  َّو  د   َّل  دد  ل  َّو  م  

 
َّأ َِّهدْدِفن  َّى 

َّ َّع   َّی  َّح  ل   د  ْنَّت 
 
َّأ ة  اف   ْ َُّم  َّ؛(1359َّ:651)صدوق،َِّ َّیَّْة 

گویزیعمر بن  گـر سـفیانی را ببینـی،  د: امـام صـادقیـد  بـه مـن فرمـود: ببـه درسـتیکه تـو ا
ا ید: خـدایـگو بود و سرخ و ارزق اسـت، مـیکن مردم و یتر ثیانی خبیهمانا خواهی دید:، سف

ه از او کــزه را یـنکه کـاز خبـاثتش آن اســت آتـش! و  د:یــگو خـون مـن، خـون مــن سـپس مـی
گـور مـی  انش را نشـان بدهـد.کـمبـادا م هکـ آن نـد از تـرسک صاحب فرزند است زنده زنـده در 

 (557: 1380)پهلوان، 

که باعث جنگ از مجموا روایات مربو  به سفیانی به دست می که فتنه او  ها  ها و خرابی آید 
کـه پـس از  شود، از فتنه های فراوان می و خونریزی های نزدید به ظهور و در آستانه ظهور است 

 رود. ظهور حضرت حجت به دست خود ایشان از بین می
 فتنه صیحه شیطانی. 2

کـه قبـل از ظهـور حضـرت صـیحه گـوش مـردم  در برخی روایات آمده است  هـایی از آسـمان بـه 
که یکی از آن صداها مربو  به شیطان است تا مردم را دچار شد و  می  فتنه نماید.رسد، 

 یکی از این روایات را نعمانی نقل نموده است. متن روایت وی چنین است:
دِعَّ دِدَّْبدِنَّس  م   َُّم   َّْبدن  دد  ْم 

 
اَّأ ن  ر  ْخب 

 
ِ َّیأ ث  دد   َّح  دال  َّق   ٌ ْقدد  َّع  َّاْبدن  ََّّد  َّْبدن  دد  ْم 

 
َّْبدِنَّی َّأ دف  دوَّی َّوس  ب 

 
َّأ دو   ْعق 

َّ ْعِف   ِنَّاْلج  س  اکَِِّمْنََّّاْل  ن  ث  د   َّح  ال  اِبِ َّق  اِعََّّت  َّیِإمْس  دىِل ِ َّع  َّْبدن  دن  س  اَّاْل  ن 
ث  د   َّح  ال  َّق  ان  َِّمْهر  َّْبن  ِبََّّل 

 
َّْبدِنَّأ

بَِّ
 
ْنَّأ َّع   ٌ ز  ْ َّیم  ه  َّو  ِبَّیَِّْ َّو 

 
ْنَّأ َّع  ْفص  ِصََِّّ َّْبِنَّح  ِبَّیب 

 
دْنَّأ َّع  ََّّر  دىِل   دِدَّْبدِنَّع  م    

َُّم  در 
ْعف  :ََّّج  دال  َّق  د   ن  

 
أ

َّ
 
أ اَّر  ِقَِّشبَّْیَِّْإذ  ْشِر ِلَّاْْل  َِّمْنَِّقب  ارا  َّن  ْ ْرِدَُّت  َّاَْل    َّ ِرََّّ  ِ َََِّّّیَّاْلع 

 
َّأ ة  ث  ة  َّث  ع  ْط   دت  َّی    َ در  دواَّف  ع  ق   و  ت  َّف  ة  دْبع  َّس  ْو

 
َّأ ام 

َّ د  م   َّاَّللََّّآِلَُّم   اء  َََِّّّإْنَّش  ل   َّج  َّو  ز   زََِّّ-ع  َّع  َّاَّلل  َّیِإن   َّح  َََّّّی َِّکَّز  َّالص   ال  َّق  َّت َّیَّّْ    َّال  ة  َّم  َِّفَّک  َِّإال   دْهِرَََّّن  ش 
م َّ َّر  ْهر  َّش  َِّْل ن   ان  ض  م  َّر  َّالص   َّاَّلِلَّو  ْهر  َّش  ان  َّفَِّیَّْض  ة  َِّ َِّهَّیم  ََّّى  ئَِّیَّْص  ْبر  َّج  ة  َّیدم  ََّّل     ّ ْ دِ َّ اَّاْلْ  دذ  َّه  ِإَل 

َّ ال  اِدَّی َّق  ََّّ ن  اِئِ اِءَِّباْسِمَّاْلق  م  َّالس   َِّمن  اد  ن  َّی َّف ََّّم  ْغِرِ َّال  دْنَِّبداْْل  َّم  ِقَّو  ْشدِر دْنَِّباْْل  َّم  ع  دْسم  َّی  ْبیق 
َّاْست َّ َِّإال   اِقد  َّق َّیَّْر  َّال  َّو  ظ  َِّرْج  َّق  دىل  َّع  دام  َّق  َِّإال   اِعدد  َّق  َّال  َّو  د  ع  َّق  َِّإال   ِلدْیداِئ  َِّمدْنَّذ  ِزعدا  َِّ َّف  دْوِ ََّّک  الص  

لَِّ َِّبدذ  ر  ب  ِنَّاْعت  َّم  َّاَّلل  ِحم  ر  َّف  ئََِّّک  ْبر  َّج  دْو   َّص  دو  َّه  ل  َّاْْل و   دْو   َّالص   ن   ِِ د
َّف  دا   ج 
 
أ دْوِ َّف  وِحَّیدالص   َّالدر   ل 

َّاْْل مَِّ ََّّْیِ ال  َّق  دی ََّّّ    دک  َّالص   َِّفََّن  َِّفََّّْو   دان  ض  م  دْهِرَّر  َّل َّیَّْل ََّّش  دة  ع  دِةَّْج   َِّعْشدرَِّیَّْ   َّو  دة    دِةَّث  َّی   ن 
َّ ش  َّت  ة  َّف  لََِّّواَِّفَّک   َّذ  ِطََّّک 

 
َّأ واَّو  ع  َّامْس  َِّفَّیو  واَّو  َِنَِّإْبِ دَّع  ْ ع  َّاْْل  ْو   َّص  اِر    ُ َّیآِخِرَّال داِدَّی َّس  ََّّ ن  َِّإن   ال 

 
أ

َّلَِّ ومدا  ْر   َّم  ِتل  َّق  نا  ة  دی َّف  َّش  َّک ِ َّو ََّّک  داف  ْمَّف َّی ََّّالن     ُ دْفِتد ِلدَّْمَِّفَّک  َّذ  دالََّّْک  دای  َّْوِمَِّمدْنَّش  ََّّک   م  ت  دم  دْدَّی ِ َّق  ر 
ىَِّفَّ ددو  َِّفََّّه  ددْو   َّالص   ْعددُت   ِ اَّمس  ذ  ِِ دد

َّف  دداِر ددَّالن   ش  َّت  ددة  َّف  ددان  ض  م  ددْهِرَّر  َّش  ئَِّیددواَّفَِّک   ْبر  َّج  ددْو   َّص  دد   ن  
 
َّیددِ َّأ َّو  ل 

لَِّ َّذ  ة  م  ة  َّع  ََّّک  ن    
 
اِدَّی َّأ ََّّ ن 

 
َّاْسِمَّأ َّو  اِئِ َِّفَّیبَِِّباْسِمَّاْلق  اء  دْذر  َّاْلع  ع    ْسدم  َّت  دت   ََِّّ َّح  در ِض  م  ت 

اَّف  ِخدْدِره 
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ژپو
هش مهدیاه

وی

َّ ذ  َِّمْنَّه  د   َّب  َّال  ال  َّق  وِجَّو  ر  َّاْلْ  ىل  اَّع  اه  خ 
 
َّأ اَّو  اه  ب 

 
ْوت َّیَّْأ َِّنَّالص   ِ َّْیْ اِئِ وِجَّاْلق  ر  َّخ  ْبل  َََّّّق  َِّمدن  ْو   ص 

ئَِّ ْبر  َّج  ددْو   َّص  ددو  َّه  اِءَّو  ددم  اَّاْْل ْمددرَِّیددالس   ددذ  دداِحِ َّه  َِّباْسددِمَّص  بََِّّل 
 
َّاْسددِمَّأ دداِنَّیددو  ددْوِ َّالث   َّالص   ََِّّ َّو  ِمددن 

َِّإْب َََِّّّاْْل ْرِضَّ ْو   َّص  و  َّه  ِعَّیو  َّال    َّس  اِدَّی ََّّْیِ ََّّ ن  ومدا  ْر   َّم  ِتل  َّق  ن    
 
َّأ ن 
ة  لَِّیدرَِّی َِّباْسِمَّف  َِّبدذ  َّد  ََّّک  دة  اْلِفْتن 

َّإَِّ َّو  ل  َّاْْل و   ددْو   واَّالص   ِبع  دات   ددف  َّای   َّاْْل ِخَّک  ددواَِّبددِ َّیددْمَّو  ن  ْفت  ْنَّت 
 
َّأ َّر  ددال  َّق  ََّّو  َّی َّال  دداِئ  َّاْلق  ددوم  ََّّق  ددىل  َّع  ِإال  

ِدَّ َّس  ْوف  ِدَّیخ  َّ ش  َّید  ء  ة  َّب  َّو  ة  َِّفْتن  َّو  ِزل  ال  َّز  اِفَّو  َّالن   [َِّمن  ِلدیِصَّی َّد  َّذ  ْبدل  َّق  َن  اع  َّط  َّو  اف 
َّالن     َّ َّک 

َّ َّس  َّب َّیَّْو  اِطع 
َّق  َّف  ِدَّْیْ  َّش  ف  َّاْخِتة  ِ َّو  ر  َِّفَّیَّاْلع  َِّفََّّد  دت     ش  َّت  اِفَّو  َّیدِدََّّالن   ِ َُِّ غ  َّت  دْمَّو  ْمَّی   داهِلِ َِّمدْنَّح  ر 
َّ دت   َّی َّح  د  ِ م  ت  َّاْْل 

د    م  داََّّت  دِمَّم  َِّمدْنَِّعر  داء  س  َّم  َّو  احا  ددب  َّص  دْو   دداْْل  ىَِّمدْنَّی  َّر  داِفَّک  دِ َّالن     َََّّّ
 
َّأ ِلَّْکددو 

دد  وج  ر  خ  َّف  ْعضدا  ْعِضدِهْمَّب  َّالََّّْب  َِّعْندد   َ در  اَّخ  ددِإذ  ْنَّی 
 
َِّمددْنَّأ ِِ دو ن  َّاْلق  ِفَّو 

ْ
دأ َّف َّی  جدا  ر  ْواَّف  ددر  ددْنَّاَّی  َِّْل  دَب  ط 

ْدر َّ
 
َّأ َّک  َّو    َّ َّک   َ َّاْل داِرِهَّو  ْنص 

 
َِّمدْنَّأ َّْیدان  دل  َّک   َ َّاْل َّْیدل   َّو  ه  ْمدر 

 
َّأ ف  دال  َّخ  َّو  د   ف  ال  َّخ  َّو  اه  داو  دْنَّن  دِلَِّْل  َِّمدْنَّک  ان 

اِئِ ...َّ)نعمان،َّ ْعد 
 
َّ(؛257-1397َّ:253أ

 ه هردهیه آتشی را شبکه آن حضرت فرمود: هنگامی کرده کت یروا ر از امام باقریابو بص
اه سـر  ا هفتـهی، مشرق سه روز  ه از بجانبکد یردکار بزر  مشاهده یبس _ رنگ زرد و سرخ _

ه خداوند کشاءاهلل عّزوجّل  د انیداشته باش زده است، پس چشم به راه فرج آل محّمد
را مـاه یحه جز در ماه رمضان بر نخواهد خاست بزیم است، سپس فرمود: آن صکیز و حیعز

 لیــ، همـان آواه بـس بلنـد جبرئ ه در آن اسـتکــحه یه خـدا اسـت، بو آن صـ، مـا رمضـان
نــدا ســر  اه از آســمان بــه نــام حضــرت قــائم ننــدهکن مردمــان اســت، بعــد فرمود:ندایبــد
دار یب هک نیا ماند مگر اه نمی   خفتهیشنود، ه ه در مشرق و مغرب است میکدهد و هر  می
مانـد  اه نمـی   نشسـتهیند، و هـینشـ مـی هکـ نیـا ماند مگـر اه نمی ستادهی  ایگردد، و ه می
ه را بـدان آوا کـزد، پس خداونـد هریخ ش بر مییاز وحشت آن صدا بر دو پاه خو هک نیا مگر

گویعبـرت پــذ ل یــن آواه جبرئیه آن صـداه نخســتکــد مـورد رحمــت قــرار دهـد یــرد و پاسـخ 
ست و سوم یسپس فرمود: آن صدا در ماه رمضان در شب جمعه شب ب است. نیاألم روح

س ملعــون یان روز آواز ابلـیـد، و در پایـنکد و اطاعـت ید، بشــنویـنکد نیـاسـت، پـس درآن ترد
مـردم را دچـار  هکـ نیـا شـته شـد، بـراهکه فالنی مظلومانه کد یدهد: بدان ه ندا در میکاست 

گرفتاره سـازد. پـس بسـی افـراد شـ ّد ش ه در کـنـد( ید آیـننـده سـرگردان در آن روز )پدک ّد و 
گــر در مــاه رمضــان آوائــی شــنیزآتــش ســرا ه کــد یــنکد نیــد در آن تردیدیر خواهنــد شــد، پــس ا

دهد  ه او به نام قائم و اسم پدرش ندا سر میکن است یل است، و نشانه آن ایصداه جبرئ
زد.و یش آن را بشنود و پدر و برادر خود را بر خروج برانگیزه در پس پرده خویه دوشکتا آنجا 

گز ن دو صدا برخواهد خاست: یا قبل از خروج قائم ّد و بدون شر یآن حضرت فرمود: نا
،، و صـداه  ن امر و نام پـدرشیل است، ببه نام صاحب ایصدائی از آسمان و آن آواه جبرئ

ه او کـند به نـام فالنـی ک ه ندا میکن است یس لعیزد، و آن آواه ابلیخ ن بر میین از زمیدوم
روه یــن را پیتنــه اسـت، پــس صـداه نخســتجـاد فیشــته شـد، و مــرادش از آن اکمظلومانـه 

ــنک ــاره شــوکــد از صــداه دوم یــزید و بپرهی گرفت ــائم د.یه بــدان دچــار  ام یــق و فرمــود: ق
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گرفتاره و بالئی  ند مگر در حال ترس سخت مردم و زلزلهک نمی رد یـگ ه مردم را فرا مـیکها و 
دم، و ن مــریان عــرب و اخــتال  ســخت بــیــره برنــده در میش از آن طــاعون و شمشــیو پــ
 ننـده از شـّدتکه آرزوکـی یشـان تـا جـا وضـ  ش دگرگـونی دریدایشان، و پ نیندگی در دکپرا
روز آرزوه  نـد، شـبانهک ه مشـاهده مـیکـگـر را یاه پـاره د دن پـارهیـاز هـاره مـردم و در چه آن

ــه هنگــامی یــنما مــوت مــی ــا ک ه خــروج مــیکــد، و خــروج آن حضــرت ب ــنــد همزمــان ب أس و ی
ابــد و از ی ه او را در مــیکــس کــفــرج اســت، پــس خوشــا بــه حــال آن  دنیــده مــردم از دیــناام
نـد و از که بـا او دشـمنی ورزد و مخالفـت کـس کـاوران اوست، واه و واه به تمامی بـر آن ی

گرداند و از دشمنان او باشد.  (358: 1376)غفاری،  فرمان او روه 

 در مورد روایت فوق چند مطلب قابل اشاره است:
کــه در مــت همــان ســپس فرمــود: آن صــدا در مــاه »: ن روایــت هــم بــه آن اشــاره شــده اســتگونــه 

خداوند متعال با بیان روشن « زد.یست و سوم است... خروج برانگیرمضان در شب جمعه شب ب
انـد  و نیکو، قبل وقوا این فتنه موجبات پیشگیری و عدم مفتون شدن مؤمنـان را فـراهم نموده

گرفتار می کسانی در این فتنه  یـا ایمـان ندارنـد و یـا  البیـت که نسبت به سـخنان اهلشوند  و 
 کننده و سرگردان هستند. شد

های عدم مفتون شدن به فتنـه از  شاید با وجود رحمت و حکمت الهی، این امر )تمهید زمینه
گرفت: جانب خداوند( را بتوان به همه فتنه  های آخرالزمان تسری داد و نتیجه 

 جود دارد:ها دو عامل و ال ( در همه فتنه
که خود فتنه و وجود خارجی آن است؛1  . عامل بیرونی 

که در حقیقت نقا  ضع  و منافذ روحی، اخالقـی، ایمـانی، تربیتـی و... فـرد 2 . عامل درونی 
 باشد. یا جامعه مفتون و فتنه زده می

ــات و  (ب ــان از آی ــه درســتی انجــام شــده؛ عاقبــت رویگردان ــان ب ــال  و بی ــه اب چــون قبــل از فتن
کوبنده خواهد بود.  نگریروش د ینکروه ین را پیپس صداه نخست»ها و ابتالئات آنان، سخت و 

گرفتـاره شـوکـد از صـداه دوم یزیو بپره حـال یـا توسـ  بـدخواهان و یـا توسـ  « دیه بـدان دچـار 
ر قــرار ین... تحــت تــأثینــد بــا أمــره نــوکه آن حضــرت خــروج کــهنگــامی »ســپاهیان خیــر و صــالح 

ده مـردم یـأس و ناامیـند همزمان بـا ک ه خروج میکآن حضرت به هنگامی و خروج » «دهد. نمی
 « دن فرج است.یاز د

کــریم« فــرج در هنگــام اوج نــا امیــدی» نیــز بــه آن پرداختــه شــده اســت؛ ظــاهرا از  1کــه در قــرآن 
                                                        

1.  
ْ
ــْتُهُم اْلَبأ ُکْم َمّسَ ــْن َقــْبل  ــذیَن َخَلــْوا م 

ُکْم َمَثــُل اّلَ ت 
ْ
ــا َیــأ ــَ  َو َلّمَ ْن َتــْدُخُلوا اْلَجّنَ

َ
ــْبُتْم أ ْم َحس 

َ
ــی َیُقــوَل أ ُلــوا َحّتَ اُء َو ُزْلز  ــّرَ

ســاُء َو الّضَ
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ژپو
هش مهدیاه

وی

ــا آن مواجــه هســتیم. از ایــن حقیقــت شــاید بتــوان ایــن  کــه در برخــی از ابتالئــات ب حقــایقی اســت 
کر که در زمان وقوا سختاستفاده را  هـا نبایـد  ها، ابتالئـات و نامالیمـت ترین مراحل انواا فتنـه د 

 گران غیر الهی شد. ناامید و تسلیم اراده فتنه
 :روایت دیگری در این باب آمده است
َّ ىِل   َّع  َّْبن 

د  م   اَُّم   ن  ث  د   اِجََّّح  َّیم   َ َّیَّْ   َِض  ِبََِّّ َّر 
 
ِدَّْبِنَّأ م   ِ َُّم   م ِ ْنَّع  َّع  ْن   َّع  دِدَّْبدِنََّّاَّلل  م   ْنَُّم   اِسِمَّع  اْلق 

َّ ددىِل   ددالََّّْع 
َّک  ِف ِ بََِّّو

 
ددْنَّأ ِبَّیددع 

 
ددْنَّأ ددَِّ َّع  ن  َّْبددِنَّخ 

ددىل   ع  ددِنَّاْْل  اِءَّع  ْغددر  ِبَّیَّْاْْل 
 
ددْنَّأ َّع  ْبددِداَّلِلََّّس  :ََّّع  ددال  ق 

َّ دْو   ئَََِّّّص  ْبر  َّیددج  َََّّّل  ددْو   َّص  اِءَّو  ددم  َّالس   َّیِإْبِ دََِّّمددن  َّاْْل َََّّّس  ددْو   واَّالص   ِبع  ددات   َّاْْل ْرِضَّف  َّإَِِّمددن  َّو  ل  ددو   َّای   َّک  ْمَّو 
ْنَّیاْْل ِخَّ
 
َّأ واَِّب )صدوق،ََّّر  ِتن  ْفت  َّ(؛1359َّ:652ت 

ل از آسـمان و نـداه یـه فرمـود: نـداه جبرئکـنـد کت یروا س از امام صادقیمعّلی بن خن
ه بـه فتنـه کـر یـد و نـه نـداه اخیـنکروه یـه از نـداه اّول پکـن، و بـر شماسـت یس از زمـیابلـ

 ( 558: 1380)پهلوان،  د.یدرافت

 گیری نتیجه
 ها دو عامل وجود دارد: در همه فتنه

که خود فتنه و وجود خارجی آن است.  ال ( عامل بیرونی 

که در حقیقت نقا  ضع  و منافذ روحی، اخالقی، ایمانی، تربیتی و... فرد   ب( عامل درونی 
 باشد. یا جامعه مفتون و فتنه زده می

کـه  بـه فتنـه با توجه به این امر باید هرچه بیشتر نسـبت  گـاه بـود  هـای عصـر ظهـور هوشـیار و آ
کسینه نمود.  کم بتوان نسبت به عامل دوم خود و جامعه را وا  دست 

کـار شـده اسـت و بررسـی زوایـای  کمتـر  با توجه به اهمیـت موضـوا ولـی متأسـفانه در ایـن بـاره 
کتـرت کـه بـا توجـ هـای فـراوان دارد. عـالوه بـر این مختل  این بحث نیـاز بـه انجـام تحقیـق ه بـه 

روایات باید ابتـدا همـه آنهـا استقصـاء و سـپس دسـته بنـدی شـوند تـا بتـوان نگـاه جـامعی بـه ایـن 
گام چه در این مقاله انجام شد به مسئله داشت. آن های اولیه در این راه تعـدادی  عنوان یکی از 

هـای در  تعداد فتنـهاز روایات را مورد بررسی قرار داد و به انواعی از فتنه دست یافت، اما به یقین 
که در تحقیقات بعدی باید بدان  ها پرداخته شود. آستانه ظهور بیش از این است 

                                                                                                                                  
ذیَن آَمُنوا َمَعُه َمتی ُسوُل َو اّلَ ّنَ َنْصَر اهلل  َقریب    الّرَ ال إ 

َ
 .(214 :)بقره َنْصُر اهلل  أ
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تبــ  کبــر، چــاپ اول، مکا ، تحقیــق: غفــاره، علــیالغیبیی  للنعمییان ،  مینعمــانی، محمــدبن ابــراه _
 . قه. 1397 ، تهران، الصدوق

، ترجمــه: فهــره زنجــانی، احمــد، چــاپ چهــارم، دار  اللغیبیی  للنعمییان ،  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ _
 . ه. ش 1362 ، تهران، یتب اإلسالمکال
دوم، نشـــر  ، ترجمـــه: غفـــاره، محمـــدجواد، چـــاپ اللغیبییی  للنعمیییان  ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  _

 . شه. 1376ران، ، ته صدوق
و برزگـــر،   نی، تحقیــق و تصــحیح: احمـــده قمــی، حســالحسییان یالعبقیییربــر، کا نهاونــده، علــی _

 ه. ش 1386ران(، ی)ا ، قم رانک، چاپ اول، مسجد مقدس جم صادق
 


