
 

 

 اندیشه نمادگرایی در سفیانی
 1محمود امیریان

 2نژاد حسین الهی

 3فاطمه برمر
 27/11/11تاریخ پذیرش:    11/11/11تاریخ دریافت: 

 چکیده
کنگد و  یمردی از نسل ابوسفیان، در منطقگه شگام، خگروج م به روایات، پیش از قیام حضرت مهدی باتوجه

گروه زیادی از مسلمانان را می گرد خود، می با تظاهر به دینداری،  کگه سگفیانی انسگانی  آورد. در این فریبد و به 
معین و مشخص بوده یا نمادی برای ی  جریان و حرکتی باطل باشد، بین اندیشمندان اختال  وجود دارد. 

او داللگت دارد.  وارگی شگخص ادلگه فراوانگی بگه که در دیدگاه نمادین سفیانی شخصیت انسانی ندارد، حال آن
وارگی در  های متعگدد شگخص امکگان پگریرش ظهگور روایگات در معنگای حقیقگی و طیگر نمگادین، وجگود شاخصگه

کگه معنگای حقیقگی و واقعگی و  وارگی شگخص سفیانی و تعگار  بگا ظگاهر روایگات متعگدد، از جملگه دالئلگی اسگت 
به وجود روایتی معتبر قابل رد نیستز اما قگدر متگیقن از  ی نوعی باتوجهکند. دیدگاه سفیان سفیانی را ا بات می

کگگه در آخرالزمگگان بگگا  کگگه مقصگگود از سگگفیانی در انبگگوه روایگگات همگگان سگگفیانی اسگگت  روایگگات سگگفیانی ایگگن اسگگت 
 .های معّین و مشخص خواهد آمد و ی  شخص بیش نیست ویژگی

کلیدی:   .نسفیانی، نمادگرایی، سمبلی ، نمادیواژگان 

                                                        
 )نویسگگگگگنده مسگگگگگئول(قگگگگگم، ایران صگگگگگادق امگگگگگام سسگگگگگهؤم اسگگگگگالمی کگگگگگالم تخصصگگگگگی چهگگگگگار سگگگگگطح پگگگگگژوه دانش. 1

(mafkalam@gmail.com). 

 (.Hosainelahi1212@gmail.com)، ایرانعلمی پژوهشگاه علوم و فرهن  اسالمی قم دانشیار و عضو هیئت. 2

کارشناسگگگگگگگگی دانش. 3  قگگگگگگگگم، ایگگگگگگگگران گگگگگگگگگرا دانشگگگگگگگکده هگگگگگگگگدی شناسگگگگگگگی اسگگگگگگگگالمی مثبگگگگگگگگت ارشگگگگگگگگد رشگگگگگگگگته روان پگگگگگگگژوه 
(fbarmar1362@gmail.com.) 
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 مقدمه
مردی از نسل ابوسفیان، در منطقه شام،  به روایات، پیش از قیام حضرت مهدی توجه با

گگگروه زیگگادی از مسگگلمانان را مگگی خگگروج می گگگرد خگگود،  کنگگد و بگگا تظگگاهر بگگه دینگگداری،  فریبگگد و بگگه 
گسگگترده مگگی آورد و بگگر منگگاطق  هگگای اسگگالم را بگگه تصگگر  خگگویش درمگگی ای از سگگرزمین آورد و بخگگش 
کوفگه و  و منطقگه عگراق، سگیطره مگی گانه: شام، حمگص، فلسگطین، اردن، قنسگرین پنج یابگد و در 

کشگگتن و یگگافتن آنهگگا جگگایزه تعیگگین می نجگگم، بگگه قتگگل عگگام شگگیعیان مگگی  ابگگن)کنگگد پگگردازد. بگگرای 
تگگگرین و  کگگگه از خبیگگگن . سگگگفیانی، بگگگا ایگگگن(542 ،25ج :4478 مجلسگگگی، ز624 ،5 ج :4824 بابویگگه،

کگه از  سگت، ولگی همگواره ذکگر یگارب یگارب بگر زبگانش جگاری اسگت. وی، آنپلیدترین مردمگان ا گگاه 
رود و در منطقگگه  شگگود و بگگا سگگپاهی عظگگیم بگگه جنگگ  وی مگگی بگگاخبر مگگی ظهگگور حضگگرت مهگگدی

کند و به امر خدا، همه لشگکریان وی، بگه  برخورد می بین مکه و مدینه، با سپاه امام « بیداء»
 صگگدر، ز525 ،44ج :4474 هنگگدی، متقگگی)شگگوند و هگگالک مگی رونگگد جگز چنگگد نفگگر، در زمگگین فگرو مگگی

4835: 243- 257). 
و گیگگرد  بگگه روایگگات در یگگ  محگگدوده زمگگانی در آسگگتانه ظهگگور صگگورت مگگی خگگروج سگگفیانی باتوجه

در (. 877: 4842 زینگو، ابگی ابگن)فاصله خروج تا هالکت وی، از پانزده مگاه، بیشگتر نخواهگد بگود
گفتگه شگده  ،(625 ،5 ج :4824 بابویگه، ابن)ت ماهروایات دیگر فاصله شش ماه، هش نگه مگاه نیگز 

 (. 624 :همان)است

 که آمده است:  به روایتی از امام صادق باتوجه 
های حتمی است. مدت خروج وی، از ابتگدای خگروج تگا آخگر، پگانزده  خروج سفیانی از نشانه

گگردد و نگه  ججنگد تگا بگه شگهرهای پگن کشد. شش ماه از آن را می ماه به درازا می گانگه مسگلط 
  .(877: 4842کند)ابن ابی زینو،  ماه بدون ی  روز اضافه حکومت می

کگه بگگو کگه در روایگات آمگده بگه ایگن اسگت  یم فاصگله ئجما بین پانزده ماه، نه ماه و شش مگاه 
کگگه شگگش مگگاه آن را صگگر   پگگانزده مگگاه اسگگت، ولگگی باتوجگگه بگگه ایگگنخگگروج سگگفیانی تگگا سگگرانجامش، 

 ه ماه خواهد بود.رسد، مدت حکومت و تسلط وی ن   د تا به حکومت میکن مبارزه می
که در اصل وجود سفیانی تردیدی وجود نداردز امگا در وجگود نمگادین یگا انسگانی معگین و  با این

نمادی بگرای یگ  جریگان مشخص بودن وی بین اندیشمندان اختال  وجود دارد. برخی وی را 
_  توصگیفی صگورت بگه پگژوهش اند. از این رو ایگن خ دانستهو حرکت انحرافی و باطل در بستر تاری

 بگه پاسگخ درصگدد و اسگت در سفیانی پراختگه نمادگرایی تبیین به ای کتابخانه روش به و تحلیلی
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اسگگت؟  توجیگگه و تبیگگین قابگگل پدیگگده سگگفیانی بگگا نگگگاه نمادگرایانگگه آیگگا کگگه اسگگت اصگگلی سگگؤال ایگگن
بگاره سگفیانی بگه تبیگین دیگدگاه نمگادین و ادلگه های مختلم در ضمن بیان دیدگاه حاضر پژوهش

 پردازد. آن پرداخته و در نهایت به تحلیل و بررسی آن می

وج سفیانی از نشانه  های حتمی خر
 روایات بسیاری بر حتمی بودن خروج سفیانی داللت دارد. 

 فرماید: می امام صادق 
ااُس  اْلَقاااِئِ  ِق اااِم  َقْبااَل  وَماااْت  َعًَلَماااْت  ََخْ َُ اااِن  مَحْ َْ ااْف اِن  َو  اْل  ُُ  َو  الساُ اا َح ااُل  َو  الصاَ َْ ْفِس  َق  الااناَ
 ُِ ك  َاَ ْسُف  َو  ال  ؛(211، 7 ج  4311ِباْلَب َداء)ابن بابوُِ،  اْخَ
 و یمگگانی: اسگگت محتگگوم عالمگگات از همگگگی کگگه بگگود خواهگگد نشگگانه پگگنج قگگائم قیگگام از پگگیش
 .بیداء در زمین رفتن فرو و زکیه نفس کشتن و صیحه و سفیانی

 فرماید: می امام صادق
ْمرَ  ِ ناَ 
َ
ْف اِن  أ ْمرِ  ِمَن  الساُ وِم  اْبَ َُ ْح َ ْْ  (؛)مهان...ا
 از امور محتوم است. سفیانی خروج

 ابگی ابگن)به حتمی بودن اشاره شگده اسگت «منه بّد  ال الّسفیانی»در برخی روایات نیز با عبارت 
 (. 432 ،2 ج :4453 همکاران، و کورانی ز875: 4842 زینو،

 نویسد:  نعمانی در این زمینه می
که بزر  1گانه های پنج سپس نشانه ترین دلیل و نشانه بر آشکار شگدن حگق اسگت،  ابگت  را 

کرده اند همان کرده کردن زمان معین را برای ظهور، باطل  که مسئله مشخص   2.اند گونه 

آنهگگگا را ورزد،  کیگگگد مگگگیأگانگگگه ت کگگگه بگگگر مسگگگلم بگگگودن عالئگگگم پگگگنج وی در ایگگگن سگگگخن، ضگگگمن آن
 داند. های ظهور نیز می ترین نشانه ترین و مهم بزر 

وایات سفیانی  اعتبارسنجی ر
گسگگترده روایگگات مربگگوط بگگه خگگروج سگگفیانی هرچنگگد در منگگابا روایگگی شگگیعه به ای آمگگده  صگگورت 

                                                        
 .منظور خروج سفیانی، خروج یمانی، صیحه آسمانی، قتل نفس زکیه و خسم در بیداء است. 1

 امگگگر بطلگگگوا کمگگگا بعگگگدها، الحگگگق ظهگگگور علگگگی البگگگراهین و الگگگدالئل اعظگگگم التگگگی الخمگگگس العالمگگگات کگگگون حققگگگوا  گگگم»... . 2
 (.535 :4842)ابن ابی زینو، « التوقیت
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که در منابا اهل رو برداشگت برخگی  سنت ا ری از آن نباشد. ازایگن استز اما این بدان معنا نیست 
کتگگگو اهل در عرصگگگه مهگگگدویتاز محققگگگان  کگگگه در  سگگگنت هگگگی  ا گگگری از روایگگگات سگگگفیانی  پژوهگگگی 

کتاب خویش (644: 4835صدر،)نیست  فلی الدرر عقد، سخن دقیقی نیست. مقدسی شافعی در 
 83الّسگگفیانی، قریگگو  حگگدین و بالبیگگداء الخسگگم الرابا، الفصگگل الثگگانی فگگی ، بگگاب المنتظللر اخیللار

کتگگگاب دیگگگگر صگگگفحه و بگگگا ذکگگگر چنگگگدین روایگگگت سگگگخن   ال لللتناز سگگگفیانی بگگگه میگگگان آورده اسگگگت. 
کتاب شاهد عناوینی هم ون  بن نعیم که با مروری بر فهرست این  السگفیانی و  صفة»حماد است 

الخسگم بجگیش »و « دخول السفیانی و َصحابه الکوفگة» ،«بدو خروج السفیانی»، «اسمه و نسبه
 و سگفیانی بگه را بگاب ده از کتگاب بگیش هسگتیم. وی در ایگن« السفیانی الری یبعثگه الگی المهگدی

 .کند می نقل خبر 457 حدود آن در و داده اختصاص او های جن 
که برخی از پژوهشگران آنهگا را متگواتر  گستردگی برخوردار است  روایات خروج سفیانی از چنان 

کافی دانسته  اند. و برای ا بات سفیانی، 
 نویسد: سیدمحمد صدر در این زمینه می

یبُ أو متواترة السف ان أخبار تكون أن عدیب ّل و  (؛231، 4 ج  4147التواتر)صدر،  من ق 
 بعید نیست اخبار سفیانی متواتر یا قریو به تواتر باشد.

 نویسد:  اهلل امینی نیز می آیت
: 4837باشگد)امینی،  متگواتر نیسگت بعیگد و انگد کگرده روایت خاصه و عامه را سفیانی احادین
555). 

گلپایگگگانی نیگگز در اهلل صگگ آیگگت کیگگد  منتخللب االرللرافی  بگگه متگگواتر بگگودن روایگگات خگگروج سگگفیانی تأ
 (. 33 ،8 ج :4837 صافی،)دارد

کورانی نیز در این زمینه می  نویسد:  آقای 
اسگت)کورانی،  لفظگی متگواتر آنهگا از ای پگاره و اسگت اجمگالی متگواتر سفیانی به مربوط روایات
4487 :442). 

هگگا و قضگگایای جزئگگی امگگری مسگگلم اسگگت.  نظگگر از ویژگگگی فیانی، صگگر بنگگابراین، اصگگل خگگروج سگگ
کگگگه اخبگگگار سگگگفیانی را مجعگگگول دانسگگگته و طبیعتگگگا  اصگگگل سگگگفیانی را جعلگگگی  کسگگگانی  بنگگگابراین قگگگول 

 ،8ج :تگا بی امگین،)سگنت اند، مسمو  نیست. این نظریه برخی از نویسندگان متأخر اهل انگاشته
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گگگزارش اسگگت و در میگگان شگگ 1و مستشگگرقان (583-584 یعه طرفگگداری نگگدارد. منشگگأ ایگگن نظریگگه 
کتگگاب ق586م) زبیگگری عبداهلل بن مصگگعو کگگه در   ذیگگل شگگر  حگگال خالگگدبن اسللب نللویا( اسگگت 

 نویسد:  معاویه می  یزیدبن 
کرده گمان  کرد و آن  او اهل دانش و شعر بود و  که موضو  سفیانی را جعل  کسی است  اند او 

بگه ) حکم بگر حکومگت، مگردم را امیگدوار بن ه مگروانخواست پس از طلبگ را رواج دادز چون می
 2.سفیان( نگاه دارد بازگشت آل ابی

 اصگگفهانی، ابگگوالفر )پگگس از مصگگعو بسگگیاری از مورخگگان و محگگد ان ماننگگد ابگگوالفر  اصگگفهانی
کر (543 ،42ج :4444 کر، ابگگن)، ابگگن عسگگا  ،6ج :4447 ذهبگگی،)و ذهبگگی (878 ،46ج :4442 عسگگا
کتو خود آورده این مطلو را به نقل (23  اند. از او در 

 را آن محگد ان یگا مورخگان دیگگر و است زبیری مصعو سفیانی، موضو  در جعل گزارشگر تنها
 نشگان که کرده بیان را مطلو این «زعموا» عبارت با هم مصعو خود که این ضمن اندز نکرده ذکر

 بگرای مگانعی سگفیانی، بگه مربگوط روایگات کگه فراوانگی عالوه بر این .است آن درباره تردید و ضعم
 :گوید می مصعو گزارش نقل از پس اصفهانی ابوالفر . است سخن این پریرش

 عامگه و خاصگه روایگت بلکه نکرده، روایت نفر ی  را سفیانی موضو  چون است اشتباه این
 (. 543 ،42ج :4444 اصفهانی، ابوالفر )است فراوان آن درباره

 را ای گسگگترده اقگگدام چنگگین توانگگد نمگگی وی کگگه دهگگد مگگی نشگگان یزیگگد خالگگدبن زنگگدگی مطالعگگه
 و عالقگه از چنگدانی ا گر تگاریخی هگای گگزارش در گفته، زبیری آن ه برخال  و باشد کرده ریزی پایه
 او همراهی از مورخان و خورد نمی چشم به خاندانش به حکومت برگشت و خالفت به خالد طما
 موضگگو  کگه ایگن امگا .انگد کگگرده نقگل هگایی گگزارش او، بگا خلیفگگه مشگورت و مگروان بگن عبگدالمل  بگا

 و متعگدد منگابا در آن کاگرت هگم بگاز بگدانیم یزیگد خالگدبن از طیگر دیگگران دست ساخته را سفیانی
 مربگگگوط دوره یگگگ  بگگگه سگگگفیانی روایگگگات کگگگه ایگگگن ضگگگمن. اسگگگت آن پگگگریرش از مگگگانا معتبگگگر، حتگگگی

                                                        
گردان از و هلندى خاورشناسان از( 4366 -4478) مانند فان فلوتن. 1  دخویگه خگویش، همگوطن شناسان اسالم از یکی شا

 در تگوازن تگا باشگد ساخته را سفیانی به مربوط پیشگویی خالد نیست بعید»گوید:  در این زمینه می که (4386 -4474)
کمگان طگرور و تکبگر از و کنگد حفگ  را امیگه آل  همگین فرزنگدان از و ابوسگفیان خانگدان از یکگی کگه چنگان. بکاهگد مروانگی حا

 مکگرر هگم او از پگس. شگدند همگراه او بگا بسیارى و ستا منتظر سفیانی کرد ادعا و کرد ظهور امیه بنی خالفت آخر در خالد
کام هاى تالش به   (.454: 4462فلوتن، «)کنیم می برخورد تاریخ در سفیان بنی نا

 طمگا فیگه للنگاس یکگون ان اراد و کّاگره و السگفیانی ذکگر وضگا الگرى اّنگه زعمگوا و الشگعر یقول و بالعلم یوصم خالد کان». 2
 (.54: تا )زبیری، بی «الحکم علی مروان طلبه حین
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ژپو
هش مهدیاه

وی

 معصگومین همه بیان در و شده گفته سخن آن از طیبت زمان تا اسالم صدر از بلکه شود، نمی
 (. 444 :4832 صادقی،)است آمده زمان امام تا رسول خدا از

آنهگگا بگگه نگگوعی تفصگگیل در « مصگگادر»سگگفیانی و « نگگو  روایگگات»بگگه  برخگگی از پژوهشگگگران باتوجه
دربگگاره خگگروج سگگفیانی  روایگگات سگگفیانی قائگگل شگگدند. دسگگته اول احادیگگن صگگادر شگگده از ائمگگه

کگگه بگگه اجمگگا گویه مطالگگو دربگگاره حتمگگی بگگودن خگگروج او سگگخن  ل و بگگدون ارائگگه داسگگتاناسگگت 
اند، این احادین طالبا در مصادر روایی شیعی آمده و از نظر تعداد نیز قابل توجه هسگتند. در  گفته

اندز امگا اوال  تعگگدادی از آنهگگا از نظگگر  کگگه مگگتن یگا سگگند بخشگگی از ایگگن روایگات محگگل تشگگکی  عگین آن
شگگوند و از نظگگر متنگگی نیگگز اشگگکال خاصگگی ندارنگگد و  انیگگا  تکگگرار چنگگد  می سگگندی، صگگحیح محسگگوب

نشگگانه از جملگگه نگگداء، سگگفیانی، خسگگم در بیگگداء و قتگگل نفگگس زکیگگه در همگگه آنهگگا موجگگو تقویگگت 
کگه عنگوان اخبگار   تواننگد بگه می _ بگا اطمگا  از وضگعیت سگند _ آنهاست. دسگته دوم روایگاتی اسگت 
هگگم آن دوران تلقگگی شگگوند. ایگگن دسگگته روایگگات ارتبگگاطی بگگا پیشگگگویی معصگگومان از رخگگدادهای م

مهدویت ندارند و طالبا  در ایجگاد پیونگد بگین آنهگا و مهگدویت سگوءفهم و اشگتباه از سگوی راویگان و 
کگه بگه تفاصگیل داسگتان گونه از سگفیانی  مؤلفان مصادر رخ داده است. دسگته سگوم روایگاتی اسگت 

که افزون بر اشک پرداخته االت داللی، از نظر سگندی نیگز ضگعیم بگوده و طالبگا  در و ضعیم هستند 
گروه سنت نقگل شگده مصادر روایی اهل هگای سیاسگی ماننگدز  اند. جعگل ایگن اخبگار برآمگد تحرکگات 

ای مانند درگیری دو قبیلگه  های قبیله عباسیان و امویان و زبیریان و نبردهای بین آنها و درگیری
که عباسیان  بهگره بگرده  از خویشاوندی خود با پیگامبر اسگالمکلو و قیس است. به خصوص 

کگگره و حکومگگت خگگود را خالفگگت موعگگود منجگگی آخرالزمگگان  و بگگا عنگگوان هاشگگمی و اهل بیگگت قیگگام 
 (. 424-483 :4848 زاده، فقیهی)کردند معرفی می

کگه دربگاره روایگات نگاظر بگه سگفیانی وارد شگده اسگت نمی جگدای از نقگض و ابرام تگگوان در  هگایی 
کگردز چگرا  و خروج آن در آستانه ظهور انقالب جهانی حضرت مهدی موعود اصل وجود تردیگد 

 م حتمی به شمار آمده است.ئکه در مصادر روایی اولیه خروج سفیانی از عال

 سنت های سفیانی در نزد شیعه و اهل تفاوت
ز هگایی نیگ سنت دارای وجوه مشگترکی اسگتز امگا تفگاوت هرچند سفیانی در روایات شیعه و اهل

 در انگگد از: در بگگین آنهگگا وجگگود دارد. از جملگگه وجگگوه مشگگترک سگگفیانی در بگگین ایگگن دو مگگرهو عبارت
 و قتگگل از چنگگین هگگم. خگگورد مگگی چشگگم بگگه مهگگدی و سگگفیانی دشگگمنی موضگگو  گگگروه دو هگگر روایگگات
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 و عبگاس بنگی و امیگه بنگی دوران بگا سگفیانی ظهگور ارتبگاط و شگده گفته سخن سفیانی توسط طارت
هگگگایی سگگفیانی در نگگزد شگگگیعه و  یاه در هگگر دو دسگگته منگگگابا وجگگود دارد. امگگا تفاوتسگگگ هگگای پگگرچم
 اند از: سنت عبارت اهل
که چنین نباشد،  سند بیشتر روایات شیعه به معصوم می .4 رسد و به ندرت روایتی وجود دارد 

کمگی از روایگات مربگوط بگه سگفیانی از معصگوم صگادر شگ اما در منابا اهل ده سنت بر عکگس، تعگداد 
 زاست
کیگد سگفیانی ظهور بودن حتمی بر شیعه از فراوانی روایات در. 5  در کگه درحگالی 1اسگت، شگده تأ
 زنیست سفیانی بودن حتمی از سخنی عامه منابا
 رفگگتن فگگرو زکیگگه، نفگگس نگگداء،: مشگگهور عالمگگت چنگگد همگگراه طالبگگا   سگگفیانی شگگیعه، روایگگات در .8

 سگخن هگم هگا نشگانه آن از گرچگه سگنت اهل منگابا امگا اسگتز شگده یگاد یمگانی گگاه و بیگداء سرزمین
 زنیست ظهور حتمی نشانه عنوان به و سفیانی کنار در لیکن گویند، می
 ،5ج :4824 بابویه، ابن)است شده اشاره رجو ماه در سفیانی ظهور به شیعه از روایاتی در .4
 زدندار وجود سنت اهل منابا در مطلو این ولی ز(877: 4444 طوسی، ز625 و 627
 بیگگت اهل و شگگیعه بگگا او دشگگمنی و حضگگرت مهگگدی بگگا سگگفیانی مقابلگگه شگگیعه، روایگگات در .2

 و کوفگگه مگگردم بگگا او دشگگمنی از بیشگگتر سگگنت اهل منگگابا در امگگا اسگگت، تگگر محسگگوس رسگگول خگگدا
 زشود می گفته سخن عباس بنی گاه و شمها بنی عموم و مدینه
 زاست شده تواتر ادعای نتس اهل برخال  سفیانی احادین به نسبت شیعه در .6
گیگگر صگگورت به شگگیعه در .2  جگگای بگگه سگگنت اهل در ولگگی شگگده اسگگتز پرداختگگه سگگفیانی بگگه فرا

گیر صورت به سفیانی  زاست شده پرداخت دجال به فرا
 و شگده اسگت مطگر  پیوسگته داستانی صورت به سفیانی بیشتر سنت موضو  اهل در منابا .3
گگر که ای گونه به اند، گفته سخن مختلم مناطق مردم با او های جن  درباره تفصیل به  روایگات ا
 در کگه خصگوص بگه بردز نخواهد پی سفیانی با آنها ارتباط به کسی شود گزارش مستقل صورت به

 ماننگگد زیگگادی تگگاریخی هگگای مکان بگگه مآخگگر ایگگن در .نگگدارد وجگگود سگگفیانی نگگام آنهگگا از بسگگیاری
 از چنگگگین هگگم و شگگده اشگگگاره... و دمشگگق روم، بیگگهجا ،(بغگگگداد) زوراء خراسگگان، حگگّران، قرقیسگگاء،

 بگگرده نگگام داده، رخ تگگاریخ در کگگه رویگگدادهایی دیگگگر و سگگیاه هگگای پگگرچم عبگگاس، بنگگی امیگگه، بنی

                                                        
 در ابتدای مقاله به برخی از آنها اشاره شد.. 1



اره 
شم

م ، 
ل نه

سا
31

ان 
مست

، ز
131

1
 

اره 
شم

ل، 
ل او

ا
1

ت 
، ب

131
1

 

 

 

81 
 
 

ژپو
هش مهدیاه

وی

 سگفیانی لشگکر رفگتن فگرو بگه کمتگر ولی آورده مکرر را بیداء نام که_  شیعه روایات برخال . شود می
 منطقگه در مدینگه بگه سفیانی اعزامی لشکر که ینا بیان سنت اهل احادین در_  دارد تصریح آن در

 (. 468-467: 4832 صادقی،)است بیشتر بسیار رود می فرو بیداء

 های مختلف درباره سفیانی دیدگاه
که بیان شد در اصل وجود سفیانی و خروج آن در آخرالزمان جای تردیدی نیسگت،  همان طور 

کگه ر که آیا سگفیانی  وایگات داللگت بگر آن دارد اشگاره بگر شخصگیت منتها سؤال اساسی در این است 
ای نمگگگادین و رمگگگزی اسگگگت؟ در ذیگگگل بگگگه تبیگگگین ایگگگن دو دیگگگدگاه پرداختگگگه  انسگگگانی دارد؟ یگگگا واهه

 شود: می
 دیدگاه اول: سفیانی انسانی معّین و مشخص

که سفیانی شخصیتی انسگانی و دارای ویژگی وارگی  هگای شگخص این دیدگاه بر این باور است 
شگگود. برخگگی سگگفیانی را شخصگگیتی انسگگانی  دگاه خگگود بگگه دو قسگگمت تقسگگیم میاسگگت. ایگگن دیگگ

کگه بگر شخصگی خگاص و معگّین اشگاره دارد. در ایگن دیگدگاه سگفیانی یگ  مصگداق بیشگگتر  می داننگد 
کگه در آخرالزمگان در مقابگل جریگان حضگرت مهگدی ایسگتد.  بگه مقابلگه می ندارد و همان اسگت 

که سفیانی  خصوصگیات و صفات دارای که است انسانی شخصیت اراید برخی نیز بر این باورند 
 از سگگخن دیگر عبارت بگگه. دارد وجگگود تگگاریخ بسگگتر در زمگگانی هگگر در و اسگگت ابوسگگفیان هگگای ویژگی و

 ایگگن در سگگفیانی .دارد وجگگود تگگاریخ طگگول در متعگگددی های سگگفیانی بلکگگه نیسگگت سگگفیانی یگگ 
 .است مراد سفیانی نو  بلکه نیست شخص ی  دیدگاه
 نویسد:  باره می اهلل مکارم شیرازی نیز در این آیت

کگگه سگگفیانی شگگخص معینگگی از آل ابوسگگفیان و فرزنگگدان او  گرچگگه از بعضگگی روایگگات بگگر مگگی آیگگد 
کگگه سگگفیانی منحصگگر بگه یگگ  فگگرد نبگگوده بلکگگه  ای دیگگگر اسگگتفاده مگی اسگتز ولگگی از پگگاره شگگود 

کگگه در طگگول تگگاریخ افگگ اشگگاره بگگه صگگفات و برنامگگه راد زیگگادی مظهگگر آن هگگای مشّخصگگی اسگگت 
 (.437: 4836 ،شیرازی مکارم)اند بوده

چنگگین  تمّسگگ  بگگه ظگگاهر روایگگات و عگگدم وجگگود مگگانعی بگگرای نپگگریرفتن ایگگن ظهگگورات و هگگم
کگه در روایگات متعگدد بگه نگام و نسگو و وضگعیت ظگاهری سگفیانی شگده اسگت، دالیلگی  تصریحاتی 

که توضیح آن  که داللت بر انسانی خاص و معّین دارد   خواهد آمد.است 
که بدین قرار است.   برای ا بات سفیانی نوعی نیز به روایاتی تمّس  شده است 
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ْسَباْط  اْبِن  َعِن  ِع یَس  اْبُن  .1
َ
َسِن  ِبَِی  ُقْلُت  َقاَل  أ ک ُجِعْلُت  اْ َ َُ  ِ ناَ  ِجَدا اوْن  ْبَن  َمْعَلَب ُْ  َم 

َمیِن  ِغ َرة   ْبِن  َعِى  َعْن  َحداَ ُ ْْ ُْد  َعْن  ا ْاِ  َز َسِ   ْبِن  َعِى  َعْن  یاْلَع اف ان    »... َقال اْ ُ امر السا
 ؛185 ،25ج  1141 جملیسا، ؛171  1111 ْح ا  ،)حمت من اهلل و ّل ُكون قائ اّلا بسف ان

 ؛ (595 ،1 ج  1158 مهكاران، و كوران
 ای ی  سگفیانی وجگود کننده ظهور سفیانی از مسائل حتمی و مسّلم است و در برابر هر قیام 

 دارد.

کگگه سگگفیانی جنبگگه  خگگوبی روشگگن مگگیه از ایگگن حگگدین بگگ و « شخصگگی»دارد نگگه « توصگگیفی»شگگود 
که در برابر هگر مگرد انقالبگی  های او است و نیز استفاده می ها و ویژگی اوصا  او همان برنامه شود 

کرد  (. 434: 4836 ،شیرازی مکارم)و مصلح راستین ی  )یا چند( سفیانی قد علم خواهد 
ُاد عان هل عاُ ابن عن نعمی، حدثنا رشدین حدثنا .7  اهلل رساول قاال  قاال حب اب أی بان یإ
 ؛(413  4173 ْحاد، ابن)«ثًلث  و تسع بعد السف ان خ وج»  
 .بود خواهد سال 84 از پس سفیانی قیام

 یادشگده روایگت بنگابراین، کنگد، می قیگام سگفیانی ی  نیز آخرالزمان در تردید بدون که جا آن از
 .کند می داللت سفیانی عددت به

  :فرمودند آینده های فتنه ذکر از پس حضرت علی .8
هلااا  السااف ان  جقااال السااف ان؟ و السااف ان مااا و  لااِ جق اال السااف ان  خرهااا و السااف ان اوا
 ؛(571  1111 طاوو ، ابن)الكام صاحب السف ان و هجر صاحب

 کیسگگتند؟ سگگفیانی دو ایگگن :شگگد سگگیدهپر. سگگفیانی آن آخگگر و اسگگت سگگفیانی هگگا فتنگگه آن آطگگاز
ری یکی: فرمود حضرت ج   .شامی دیگری و است 1ه 

فقگگط روایگگت نخسگگت دارای اعتبگگار سگگندی اسگگت و دو روایگگت دیگگگر  روایگگت، ایگگن سگگه میگگان از
 باشند. ضعیم می

کگه  استز امگا آن راوی چند بین مشترک «عیسی محمدبن احمدبن»در روایت نخست هرچند 
کنیگه اسگت «قمگی اشگعری عیسگی محمگدبن احمگدبن»کند  می نقل یتروا «اسباط ابن» از  اش کگه 

گفته نجاشگی و عالمگه حلگی شگیخ القمیگین و فقیگه آنهگا اسگت ابوجعفر  ز35: 4862 ،ینجاشگ)و به 
 کگگه اسگگت «اسگگباط بگگن علگگی» همگگان «اسگگباط ابگگن» .اسگگت بنگگابراین وی  قگگه (.44: 4475 ،یحلگگ

                                                        
( 522، 2 ج :4444دانگد)ابن منظگگور،  بحگگرین می در معروفگی آن را شگگهر العگرب هجگر نگام چنگگد جگا اسگگت. نویسگنده لسگگان. 1

 (.684، 5ج :4444داند)فیومی،  صاحو مصباح المنیر آن را شهری نزدی  مدینه می
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ژپو
هش مهدیاه

وی

  :نویسند دانند و می یترین مردم م حلی وی را  قه عالمه و نجاشی
کگگه در زمگگان امگگام رضگگا کگگوفی و  قگگه اسگگت  فطحگگی مگگرهو بگگود ولگگی در زمگگان امگگام  وی 

 . (44: 4475 ،یحل ز528: 4862 ،ینجاش)از این باور برگشت جواد

کگدام  نفگر چنگد بگین ، مشگترک«نعگیم»روایت دوم ضعیم استز زیگرا  اسگت و مشگخص نیسگت 
 مشگترک سگنت اهل رجگالی کتگو در و اسگت نیامگده عهشگی رجگالی کتگو در نگامش «رشگدین»است. 
 دیگگدگاه شگگیعه رجگگالیون از مظفگگر محمدحسگگن و هسگگتند ضگگعیم دو هگگر کگگه باشگگد مگگی نفگگر دو بگگین

 کند: می نقل را چنین دونفر این درباره سنت اهل علمای
کگه علمگای  المهری مفلح سعدبن بن رشدین اول نفر» کریگو اسگت  نفر و نفر دوم رشیدین بن 
کایره، متروک، الیکتو حدیثگه»با عباراتی مانند  سنت اهل کیر  ، «لیس بشیء، ضعیم، عنده منا

 (. 45 ،5 ج :4456 مظفر،)«اند آنها را تضعیم نموده
کگگه وی نیگگز مشگگترک بگگین دو نفگگر اسگگت، یکگگی « ابگگن لهیعگگه»نفگگر سگگوم   لهیعگگه بگگن ربیعگگه»اسگگت 
کگه که مرحوم مامقانی وی را طیرمعلوم« الحضرمی علمگای رجگال و حگدین چیگزی  الحال دانسگته 

کگه « عبگداهلل بگن لهیعگه»نفگر دوم  (.546 ،52ج :4484 مامقانی،)اند درباره وی بیان نکرده اسگت 
 استز نشده ذکر رجالی های کتاب در ایشان یعنی اسم« لم یرکروه»نویسد:  نمازی درباره وی می

 .است مهمل بنابراین
کتگاب روایت سوم نیگز سلسگله سگند نگدارد و ابگن طگاووس آ ابوصگالح سگلیلی متوفگای  فلتنن را از 

که مت ق نقل می572 کتاب امروزه در دسترس نیسگت. ایگن روایگت از خطبگهأکند  ای از  سفانه این 
کگه در منگگابا معتبگر روایگگی نیگز نیامگگده اسگت. بگگا ایگن حسگگاب بگه ایگگن  امیرالمگؤمنین علگی اسگگت 

کرد. روایت نیز نمی  توان اعتماد 
 یندیدگاه دوم: سفیانی نماد

در دیدگاه نمادین، سفیانی اشاره به شخصیت خگاص، معگّین و مشگخص نگداردز بلکگه نمگاد و 
های دیگر است. سفیانی در این دیدگاه نه ی  انسان بلکه نمگادی بگرای یگ   رمزی برای پدیده

 جریان و حرکت انحرافی و باطل در بستر تاریخ است. 
کگگرد. ازالبتگگه روشگگن اسگگت هگگر جریگگانی را یگگ  یگگا چنگگد نفگگر رهبگگر رو سگگفیانی در   ایگگن ی خواهنگگد 

کگگه توسگگط افگگرادی بگگا  روایگگات می توانگگد نمگگادی از حرکگگت و جریگگانی انحرافگگی در طگگول تگگاریخ باشگگد 
کگه در مقابگل حرکگت  شود و یکی از ایگن جریان های ابوسفیان رهبری می ویژگی هگا سگفیانی اسگت 
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 خواهد ایستاد.  امام مهدی
رسلسگگگگله سگگگگفیانیان، سگگگگمبل و نمگگگگاد پلیگگگگدی اسگگگگت. او عنوان س در حقیقگگگگت، ابوسگگگگفیان، بگگگگه

کگگه بگگا ربگگاخواری، زورگگگویی و چپگگاول امگگوال مگگردم،  گگروت هگگای هنگفتگگی بگگه چنگگ   طگگارتگری بگگود 
کشگیده و تگرویج خرافگات و دامگن زدن بگه نظگام   هگای سگتم آورده بود و از راه فریو و استامار توده

پرسگگتی و  عنگگوان سگگردمدار شگگرک و بگگت طبقگگاتی جگگاهلی، قگگدرت فراوانگگی داشگگت. ابوسگگفیان، بگگه
کگگگه دم از عگگگدالت، بگگگرادری و آزادی مگگگی سگگگرمایه زد،  داری طگگگاطوتی، هرنگگگو  حرکگگگت و جنبشگگگی را 

 از جمعگی)خاسگت دانست و با قدرت تمام در برابر آن بگه مبگارزه بگر مگی دشمن شماره ی  خود می
 (. 524: 4823 حوزه، مجله سندگانینو

 نویسد:  میمرحوم شهید صدر در این زمینه 
 صدر،)باشد می مسلمین جامعه میان در فراوان نفوذ گستره با انحرافی حرکتی نماد سفیانی
 (. 467 ،8ج: 4453

 افزاید:  وی در جای دیگری می
 هگگای دیگگدگاه و هگگا جنگگبش همگگه کگگه اسگگت اسگگالم جهگگان در منحگگر  تفکگگری نمگگاد سگگفیانی

 زمگگان از آن تگگاریخی گسگگتره و کننگگد می منتسگگو اسگگالم بگگه را خگگود دروغ بگگه کگگه طیرصگگحیحی
 (. 424 :همان)گنجند می آن ذیل در است، ظهور زمان تا عباسیان سقوط

رسی  تحلیل و بر
که در پیشتر نیز اشاره شده بود برداشگت نمگادین و رمگزی برداشگتی بگرخال  ظگواهر  همان طور 

مگزی و ر تگوان چنگین برداشگتی داشگت. برداشگت نصوص استز لگرا تگا ضگرورتی ایجگاب نکنگد نمی
 :نماییم لحاظ را اساسی شرطسه  که است پریر امکان گاه نمادین از سفیانی آن

 زداشت روشنی و مستقیم برداشت آن از نتوان و باشد ناممکن اخبار ظاهر به عمل .4
 زشود روایت شدن خرافی و وهن موجو روایت ظاهر به عمل .5
 بتگگوان تگگا باشگگد نزدیگگ  اخبگگار رظگگواه بگگه تگگأویلی و رمگگزی هگگای برداشگگت ایگگن امکگگان حگگد تگگا .8

گیر، تصویری  بگه دادز دست به اخبار در موجود مفاهیم و ظواهر مجمو  از را اتکا قابل و کامل فرا
 همگان:)نباشگد تگاریخی ا بگات قابگل اصگوال   و باشگد شگاّذ  که آن مگر نشود فروگرار خبری که نحوی
428 .) 

هگگا و خصوصگگیات  نگگداردز زیگگرا ویژگی از ایگگن سگگه شگگرط، شگگرط اول و دوم دربگگاره سگگفیانی تحقگگق
ترسیم شده برای او در روایات، قابل تحقق در خار  است و مانعی برای تحقق بیرونی آن وجود 
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شگود. توضگیح بیشگتر در ایگن بگاره در قسگمت ادلگه  نمی روایگت شگدن خرافی و وهن موجو ندارد و
 عدم نمادگرایی در سفیانی خواهد آمد.

هگگگا و خصوصگگگیات سگگگفیانی را بگگگه دو قسگگگمت تقسگگگیم قگگگان ویژگگگگیامگگا شگگگرط سگگگوم، برخگگگی از محق
که برای سفیانی در روایات آمگده اسگت و می نموده تگوان همگه آنهگا را قابگل  اندز خصوصیات مشترکی 

کگگه می تحقگگق دانسگگت و از ایگگن  گراشگگته شگگود و خصوصگگیاتی  کنگگار  کنگگار نهگگاد،  رو نبایگگد  تگگوان آنهگگا را 
 خصوصگگیات یگگابس، وادی از خگگروجش عنبسگگه، بگگن نعثمگگا بگگه نامیگگدنش چگگون هگگم هگگای ویژگگگی

 بگا هگا را بایگد وی. ایگن ویژگی نظامی مواضا درباره جزئیاتی و فلسطین و اردن بر او سلطه جسمانی،
گگر آن ویژگی .سپرد اهلش به را آن به البته علم و نگریست تأویلی و رمزی های برداشت هگای  حال ا
کنگگار نهگگیم، سگگفی کگگه می کنگگار نهگگاد را  اسگگالم خواهگگد شگگد.  جهگگان در منحگگر  تفکگگری نمگگاد انیتگگوان 

 کگگه را سگگفیانی هگگای ویژگگگی از شگگماری هرگگگاه هرچنگگد ایگگن نمگگاد مفهگگومی پردامنگگه خواهگگد داشگگتز امگگا
 تر تنگ  داریگم ذهگن در سگفیانی از کگه ای پردامنگه مفهوم آوریم، نظر در دارند نظر اتفاق آن بر روایات
که. شدخواهد  منطبق معنا ی  بر تنها و شده  منطقگه در منحگر  حکومگت آخگرین با برابر مفهومی 
 عگراق، و سگوریه گگرفتن قگرار هگا ماننگد حکگومتی بگا برخگی از ویژگی .ظهور، خواهگد بگود از قبل زمان در
 سگپاهی حگق، اعگزام پیگروان به نسبت حکومت این کینه همسو، دولت دو یا و دولت ی  سلطه زیر

 بگا هگم حضگرت آن کگه حگق مخلگص پیگروان از گروهگی ضگد بگر یا و مهدی حضرت با مقابله برای
 (.  424همان: )زمین  در سپاه این رفتن فرو آنهاست و میان در مستعار عنوانی و نام

گگگر مگگا چگگاره گفگگت ا ای از نگگگاه نمگگادین بگگه روایگگات سگگفیانی نداشگگته  دربگگاره شگگرط سگگوم نیگگز بایگگد 
اهر اخبگار نزدیگ  باشگدز امگا تمگام های نمادی و رمگزی تگا حگد امکگان بگه ظگو باشیم، باید برداشت

کگه چگه نیگازی بگه عگدول از ظگواهر روایگات وجگود دارد. چگرا بایگد خصوصگیاتی  سخن در این اسگت 
 او سگلطه جسمانی، خصوصیات یابس، وادی از خروجش عنبسه، بن عثمان به مانند نامیدنش

کگه میجگزو خصوصگیاتی قگرا وی را نظامی مواضا درباره جزئیاتی و فلسطین و اردن بر تگوان  ر داد 
کنار نهاد و در نتیجه نگاهی رمزی به آنها داشت.   آنها را 

 شود: عدم نمادگرایی در سفیانی اشاره می در ذیل به برخی از ادله

 ادله عدم نمادگرایی در سفیانی 
گرشگت مقصگود از نمگادین بگودن سگفیانی بگه  همان کگه در تبیگین نمگادین بگودن سگفیانی  طگور 

که  سفیانی نمادی برای ی  فکر و حرکت ضد اسالمی اسگت و مقصگود شگخص معنای این است 
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کگگه بگگه  خگگاص و معّینگگی نیسگگت. ادلگگه متعگگددی ایگگن دیگگدگاه دربگگاره سگگفیانی را مخگگدوش می کنگگد 
 شود: برخی از آنها اشاره می

 . امکان پذیرش ظهور روایات1
کگه نتگوان بگه نگاه نمادین و سمبولی  بر روایات سفیانی آن ظگاهر اخبگار عمگل  گاه جایز اسگت 

ارای دیگر عمگگل بگگه ظگگاهر روایگگات د عبارت نمگگود و برداشگگت مسگگتقیم و روشگگنی از آنهگگا داشگگت. بگگه
که باعن نمادانگاری در منعی عقلی یا شرعی باشد. ی انجگام  ،سگتبحن دجگال اکی از شواهدی 

که این امور با لطم و حکمت الهی در تنگا اموری خارق قض اسگت العاده و اعجازگونه در او است، 
گگگاه  کگگه خداونگگد متعگگال هی  و ایگگن امگگر باعگگن انحگگرا  عگگده زیگگادی از مگگردم خواهگگد شگگد. در حگگالی

کسگی نمی دهگد.  جهت انحرا  بندگان و برای پیشبرد باطل انجگام امگور اعجازگونگه را بگه دسگت 
ر شود. بنابراین دیدگاه نمادین و رمگزی د اما درباره سفیانی چنین اموری در روایات مشاهده نمی

 روایات سفیانی توجیهی ندارد.
 وارگی در سفیانی شخص های شاخصه . وجود2

وارگی در سگفیانی  های شگخص یکی دیگر از دالئگل عگدم نمگادگرایی در سگفیانی وجگود شاخصگه
 شود: ها اشاره می است. در ذیل به برخی از این شاخصه

 بیان نام و نسب در روایات (الف
کگه ذکگر نگام و نسگو  در برخی از روایات، به نام و نسو سفیانی اشاره شده است. روشگن اسگت 

 سازد. او دارد و با نماد و سمبل بودن نمی وارگی شخص داللت صریحی بر
 او بگگگه هگگگم دلیگگگل همگگگین بگگگه و اسگگگت «ابوسگگگفیان» نسگگگل از و نوادگگگگان از بگگگه روایگگگات او باتوجه

 ابگن)«عثمگان»د. اسامی نام وی و پدرش اختال  نظر وجود دار مورد در شودز می گفته «سفیانی»
: 4443 منگگادى، ابگگن)«عنبسگگه» ،(444 :4458 حمگگاد، ابگگن)«عبگگداهلل»، (624 ،5 ج :4824 بابویگگه،

 و ،(454ح ،422 ،88ج :4478 مجلسگگگگگگگگی، ز446: 4844 شگگگگگگگگافعی، مقدسگگگگگگگگی)«معاویگگگگگگگگه» ،(22
 :4824 بابویگه، ابگن)«عنبسگه» هگای نگام و سگفیانی برای ،(453: 4844 شافعی، مقدسی)«حرب»
 ابگن)«یزیگد خالدبن» ،(22: 4443 منادى، ابن)«هند» ،(453: 4844 شافعی، مقدسی ز624 ،5 ج

 ،422 ،88ج :4478 مجلسگگگی،)«معاویگگگه» ،(472: 4844 شگگگافعی، مقدسگگگی ز434: 4458 حمگگگاد،
بگگرای پگگدرش ذکگگر شگگده  (446: 4844 شگگافعی، مقدسگگی ز444: 4444 طوسگگی،)«عتبگگه» و ،(454ح

   شود. ده میاست. برای نمونه به روایتی بسن
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َمَنا ُد  َحداَ ْاَ ِِ  َعِى  ْبُن  مُحَ ُ ُِ  اهلُل  َرِ   َماِج َلَو َمَنا َقاَل  َعْن ای َحاداَ ْاِ اُد  َع ْاَ ِی  ْباُن  مُحَ
َ
 َعاْن  اْلَقاِساِم  أ

ِد  ْاَ ِف   َعِى  ْبِن  مُحَ ِد  َعْن  اْلكو ْاَ ِی  ْبِن  مُحَ
َ
َْ رْ  أ رَ  َعْن  ُع َْ َُ  ْبِن  ُع َذَُن

ُ
ُبوَعْبِداهلل َقاَل  َقاَل  أ

َ
 َقااَل  أ

ِی 
َ
ِنَ   َقاَل  أ ْؤم  ُ ْْ ِم ُرا

َ
ُ   أ ُُ ُِ  اْبُن  ْی كَل كَباِد    ٌُ  َرُجٌل  ُهَو  َو  اْل اِبِس  اْلَواِد  ِمَن  اْبَ ْبَع  َوْحاُ   َق
 ِِ ُِ  َمْخُم  اْلَوْج اَم ِِ  اْْلَ َمرُ  ِبَوْجِه

َ
ُِ  ِ َذا ُجَدِ   أ ََ ُ

َ
ُِ  َرأ ََ ْعَورَ  َحِسْب

َ
ُِ  أ ا ااُن  اَْسُ َْ ُباوُ   َو  ُعْث

َ
ُُ َع  أ  َو  ْنَبَسا

ِی  ُوْلِد  ِمْن  ُهَو 
َ
یِت  َحىتاَ  ُسْف اَن  أ

ْ
ْرماا  َُ
َ
ِو  َمِعاْ   َو  َقَرارْ  َذاَت  أ ََ  بابوُاِ، ابان)ِمْنَبِرَهاا َعاَى  َج ْسا

 ؛(121 ،5 ج  1129
 و رو زشگت و شگانه چهگار اسگت مگردی او و کنگد می خگروج خش  بیابانی از هندجگرخوار پسر
 نگام و عثمگان نگامش اسگت. چشگم یگ  کگه پنگداری مگی ببینگی را او چون و رو آبله و گنده کّله

 اسگت خّرمگی و قرارگگاه دارای کگه سگرزمینی بگه تگا اسگت ابوسفیان فرزندان از و عنبسه پدرش
 .نشیند می سلطنت تخت بر جا آن در و رسد می

کگه دربگگاره نگام و نسگگو سگفیانی آمگگده اسگت دچگگار ضگعم سگگندی هسگتند، هرچنگگد  کاگر روایگگاتی  ا
عنوان  محققگان بگا شگواهدی از روایگات دیگگر در صگدد جبگران ضگعم سگندی برآمدنگد. بگهبرخی از 

که ذکر شد بگه علگت وجگود  کگه همگان ابوسگمینه اسگت بگه « الکگوفی  علگی  محمگدبن»نمونه روایتی 
کتگگاب شگگریم  پگگردازی و اتهگگام بگگه طلگگو ضگگعیم اسگگت. امگگا به جهگگت دروغ  الکللافیوسگگیله روایگگاتی در 

که دربگاره محتگوای فریگاد  (482: 4444 طوسی،)طوسی الغییةو  (434 ،42ج :4472 کلینی،)کلینی
توان ضعم سگند روایگت یادشگده را جبگران نمگود. در  آسمانی و شیطانی در آستانه ظهور است، می

کگگگه بگگگر حقانیگگگت  کگگگه روایگگگاتی صگگگحیح یگگگا مو گگگق هسگگگتند، در مقابگگگل نگگگدای آسگگگمانی  ایگگگن روایگگگت 
کید می امیرالمؤمنین علی کند، ندای دیگری برای ایجگاد شگبهه و انحگرا  فریگاد  و شیعیان تأ

که حق با عثمان و شیعیان او است می که احتمال دارد مراد از عثمان، در این روایات معتبگر،  زند 
کگگه شگگیخ  یعنگگی همگگان سگگفیانی باشگگد. ایگگن احتمگگال زمگگانی قگگوت می« عثمگگان بگگه عنبسگگه» گیگگرد 

آورده « سگگفیانی»، تعبیگگر «عثمگگان»بیگگر از ، بگگه جگگای تعکللافیدر روایتگگی مشگگابه روایگگت   صگگدوق
کگه عثمگان در روایگگات  (.625 ،5ج :4824 بابویگه، ابگن)اسگت کگه ایگن نشگان از ایگن مطلگو اسگت 

که همان سفیانی است، می  بن  همان عثمان  (. 484-482: 4842 هاشمی،)باشد عنبسه 
یگن جگا مهگم اسگت و هرحال چه در جبران سند روایگات راه بگه جگایی بگریم یگا نگه، آن گه در ا  به

کگه برداشگت و فهگم راویگان از نقگل انبگوه احادیگن نگام و نسگو  طر  ما را ایفا می کنگد، ایگن اسگت 
کگه وی شخصگیتی انسگانی و متعگّین در یگ  شگخص اسگت، نگه سگمبل و  سفیانی این بگوده اسگت 

 نمادی برای ی  حرکت ضد دینی.
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گی (ب  های فردی  بیان اوصاف و ویژ
برخگگی از خصوصگگیات و اوصگگا  فگگردی و شخصگگی سگگفیانی مواجگگه  بگگا مراجعگگه بگگه روایگگات بگگه

کگگه درصگگدد توصگگیم چهگگره و قیافگگه وی آمگگده اسگگت. ویژگی شگگویم. ویژگی می هگگایی ماننگگد:  هگگای 
میانگه بگاال، چهارشگانه(، ) بگزر  سگر(، ربعگة) الهامة زا(، ضگخم دارای صورت وحشت)الوجه وحش
کگه سگرخی بگر سگفیدیش طالگو  صگورت سگرخ) آبلگه رو(، اشگقر) سرخ روی(، جدری) احمر و سگفید 

 .کبود چشم() ی  چشم( و ازرق) است(، اعور
 فرماید: می امام صادق

َُت  َلْو  ِ ناَک
َ
ْف اِن  َرأ َُت  الساُ

َ
ْخَبَث  َلَرأ

َ
اِ   أ ْشَقرَ  الناَ

َ
رَ  أ ْْحَ

َ
ْزقَ  أ

َ
  ؛أ

گگگر  ودکبگگ و سگگفیدی بگگه مایگگل روی سگگرخ او. ای دیگگده را مگگردم پلیگگدترین ببینگگی، را سگگفیانی ا
 است. چشم

 و بگگگزر  سگگگری و زا وحشگگگت ای چهگگگره بگگگا چهارشگگگانه، مگگگردی او احادیگگگن، دیگگگگر از شگگگماری در
  1.دارد چشم ی  که پندارد می ببیند، را او انسان وقتی که معرفی شده است روی آبله

 بگه سگنت اهل روایگات در چنگدان و آمگده اسگت شگیعه روایگات در فگردی بیشگتر این خصوصیات
 (. 446: 4844 شافعی، مقدسی: ک .ر)است نشده اختهپرد خصوصیات این

کگه نمایگانگر  های فردی مانند چهره و قیافه زمانی معنا پیدا می ذکر خصوصیات و ویژگی کنگد 
انسانی معین و مشخص باشد. ذکر این خصوصگیات شگاید بگدین جهگت در روایگات آمگده اسگت تگا 

رو سمبلی  و نماد دانستن ایگن روایگات  ن راهی برای شناسایی و معرفی او برای مردم باشد. از ای
تگوان  که مخالم با ظگاهر روایگات اسگت، توجیگه مقبگولی بگرای ذکگر آن در روایگات نمی عالوه بر این

 یافت. 
 . تعارض با ظاهر روایات متعدد 3

کگه داللگت بگر دیگن  نمادین دانستن سفیانی با ظگاهر روایگات متعگددی مخالفگت دارد. روایگاتی 
کشته شدن وی یا حمله وی به شهرهای متعددی و نیگز از مکگان و سفیانی دارد، ی که از  ا روایاتی 

گفته  اند.  زمان قیام وی سخن 
کگه  گونه روایگات وجگود دارد. از برخگی از آنهگا چنگین برداشگته می دربگاره دیگن سگفیانی سگه شگود 

(. از برخگگگی دیگگگگر نصگگگرانی بگگگودن وی)حلگگگی، 452: 4844وی مسگگگلمان است)مقدسگگگی شگگگافعی، 
                                                        

و  »... . 1 ج   ه  گٌة  ٌل ر  ِبع  ِحگش   ر  ِجگِه  و  گِخم   اِلو  گِة  ض  ام  ِجِهگِه  اِله  گر   ِبو    
 
ِرّع   َ

گد  ا ج  گه   ِ ذ  ِیت 
 
َ ه   ر  ِسگِبت  ر   ح  ِعگو 

 
، 5ج :4824ابگن بابویگه، ...«) َ

624.) 
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که وی ابتدا مسلمان بگوده، سگپس بگه دیگن  ( و از برخی دیگر چنین فهمیده می464: 4454 شود 
گرویده است)خاتون (. شگاید بتگوان ایگن سگه روایگت را بگدین 444-448: 4456آبادی،  نصرانیت 

گگرایش  که سفیانی ابتدا به دین اسالم استز اما در نهایت به دیگن مسگیحیت  صورت جما نمود 
 کند. پیدا می
کگگه درصگگدد  اره بگگه دیگگن سگگفیانی در روایگگات بگگا دیگگدگاه نمگگادین سگگازگاری نگگدارد، مگگگر ایناشگگ

کار نیز وجه قابل دفاعی وجود ندارد.  که برای این   مخالفت با ظاهر روایات برآییم 
کشته شدن سفیانی دو دسته روایات وجود دارد. دسته کشته شدن وی را بگه  در زمینه  که  ای 

ز 427: 4843 طگاووس، ابگن ز546: 4446 طگاووس، ابگن)سگتهدان دست خگود حضگرت مهگدی
و دسته دیگر به دسگت سگپاه  (45 ،2 ج :4453 همکاران، و کورانی ز844 ،25 ج :4478 مجلسی،
 شگافعی، ز مقدسگی842 ،5 ج :4453 همکگاران، و کورانی ز488: 4832 سیوطی،)داند می حضرت
4844 :455). 

باشد و چه به دستور حضرت و  رت مهدیبه دست حض کشته شدن سفیانی چه مستقیما  
شود و تعارضی در روایات وجود ندارد. آن گه  نسبت داده می توسط سپاه وی، به امام مهدی

کشگته شگدن سگگفیانی به کگه ظهگور روایگگات در  صگورت متعگگار   مهگم و مطلگوب مگگا اسگت ایگن اسگگت 
 باطل و انحرافی.که مقصود نمادی باشد برای از بین رفتن جریانی یا حرکتی  است نه این

 گیری نتیجه
که بیان شد نمادین دانستن سفیانی به معنای جریگان و حرکتگی باطگل در   توجه با به مطالبی 

کنگگد. در ایگگن دیگگدگاه سگگفیانی شخصگگیت  طگگول تگگاریخ وجهگگی نگگدارد و ادلگگه متعگگددی آن را رد می
ان پگگریرش ظهگگور او داللگگت دارد. امکگگ وارگی شگگخص کگگه ادلگگه فراوانگگی بگگه انسگگانی نگگدارد، حگگال آن

وارگی در سگگفیانی  های متعگگدد شگگخص روایگگات در معنگگای حقیقگگی و طیرنمگگادین، وجگگود شاخصگگه
های فردی و نیز تعار  بگا ظگاهر روایگات متعگدد، از جملگه دالئلگی  مانند بیان نام و نسو و ویژگی

که معنای حقیقی و واقعی و دیشگه سفیانی را ا بات نموده و مهر بطالنی بگر ان وارگی شخص است 
که اشگاره بگه وجگود اشگخاص متعگدد در طگول  نمادین بودن آن است. دیدگاه سفیانی نوعی را نیز 

که بیان شد، نمی  توجه تاریخ است، با کگرد. امگا قگدر متگیقن از روایگات  به روایت معتبری  تگوان رد 
کگه در آخرالزمگا که مقصود از سفیانی در انبوه روایات همگان سگفیانی اسگت  ن بگا سفیانی این است 

 های معّین و مشخص خواهد آمد و ی  شخص بیش نیست. ویژگی
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