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چکحده:
پژوهه پیش رو با هدف نهادینهسازی رویکرد کیفی به ووضوع عالئن ظهور ،وهنترین نظریهها را در
تبیین روایات سفیانی بیان وی کند .این وقاله با روش توصیفی _ تحلیلی ساوان یافته و به لحاظ نوع
دادههای وورد استفاده ،تحقیقی کیفی است.
این جستار برای پاسخ گویی به این پرسش که اساسا تبیین نظریهها در رویکرد به روایات سفیانی چه
اههیتی دارد؛ تأ کید وی کند که ههگام با توسعه تحلیلها در این زوینه ،نگرشهای تحلیلی نیز گسترش
یافته است .آنچه در این پژوهشها کنتر وورد کاوش قرار گرفته ،گونهشناسی تحلیلی و نقد اندیشهها و
نظریهها در این زوینه است و نیز بر این نظریهها چه نقدی وطرح است و یا کدام نظریه با شواهد روایی
و تاریخی سازگارتر است و بر اساس کدام دسته از احادیث ویتوان این نظریات را نقد کرد.
نتایج نشان ویدهند که «رویکرد انکار نشانه سفیانی»« ،رویکرد تردیدگرایانه به روایات سفیانی» و
«رویکرد اثباتی» ،از وهنترین نظریهها در رویکرد به روایات عالئن ظهور است.
واژگان کلیدی :سفیانی ،عالئن ظهور ،نشانه حتهی ،انکار ،ظهور.
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وقدوه

یکی از عالئن ظهور که در احادیث فراوانی بدان اشاره شده« ،خروج سفیانی» است که تنها در

ونابت دست اول شیعه B< ،حدیث با ووضوع سفیانی یافت ویشود؛ افزون بر این که روایات

سفیانی در ونابت اهل سنت بیش از این تعداد است و تنها نعینبن حهاد در کتاب الفتنCB ،
حدیث ذکر کرده است .درباره ووضوع سفیانی که از عالئن ظهور است ،کتابهای تحلیلی

وتعددی نوشته شده است؛ از جهله کتاب «سفیانی از ظهور تا افول» ،نوشته نصرت اهلل آیتی،

کتاب «سفیانی و نشانههای ظهور» ،نوشته وحهد فقیه و «سفیانی» نوشته نجن الدین طبسی.

بدیهی است از آنجا که بیان ههه جزییات در آووزه وهدویت وهکن نیست؛ پیاوبر؟ص؟ و

اواوان وعصوم؟مهع؟ توجه خود را به وؤلفههای حساس و راهبردی در تبیین وهدویت وعطوف

کردهاند .ونظور از «نقاط راهبردی و حساس» ،وؤلفههایی هستند که انحراف و اشتباه در آنها
ووجب صدوات سنگین و بیان آنها ووجب کارآیی بیشتر ویشود.

البته ائهه؟مهع؟ افزون بر ورود به وباحثی که به وبانی اصلی اندیشه وهدویت ورتبط است،

وانند وسائل ورتبط به غیبت و حکووت جهانی؛ در شناسایی ،استخراج و رصد ووضوعات

وهدوی به نحوی اقدام وی کردند که اعالم نظر در آن زوینه و تحقق نوعی وهیزه فکری ،به

گونهای با وقاصد اصلی اندیشه وهدویت ورتبط باشد 1و از ورود به وباحثی که نتیجه عینی و
عهلی وشخص نداشت؛ پرهیز وی کردند.

2

__________________________________

سال نوزدهن /شهاره  /64بهار 1398

 . 1قابل ذکر است که چون نظریه ونجی ووعود را با وعیار روایی وحک بزنین ،ضهن تأیید اصل نظریه ونجی،
ً
برای حکن به کذب افرادی که در گستره تاریخ اسَلم تاکنون ادعای وهدویت داشتهاند و احیانا نهضتهایی را
هن برپا کردهاند ،هیچ تردیدی؛ باقی نهیواند.
 . 2به نظر وی رسد با این دیدگاه بایستی در انبوه روایات نسبت داده شده به پیاوبر و ائهه ؟مهع؟ در زوینه حوادث
آخرالزوان با رویکردی نقادی نگریست .قابل ذکر است که در چاپ هشت جلدی وعجن احادیث الههدی،
 563روایت از پیاوبر؟ص؟ در ووضوع وهدویت استقرا شده است که بخش قابل توجهی از این روایات در وورد
حوادث آخرالزوان است .نکته قابل تأول این که بسیاری از روایات عَلئن ظهور سندی وتصل به پیاوبر؟ص؟
ندارند .گردآورندگان وعجن أحادیث االوام الههدی ،با عبارت «لن یسنده ؤلی النبی» ،به این حقیقت اشاره
ً
کردهاند .این روایات حدود 131عدد است .این گونه به نظر ویرسد که از زوان پیاوبر؟ص؟ اجهاال درباره حوادث
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برجستهسازی خروج سفیانی قبل از قیام حضرت وهدی؟جع؟ در ههین ونظووه فکری انجام

شده است.

با اذعان به جایگاه و اههیت روایات سفیانی در ونابت حدیثی ،باید افزود که رویکردها در

تحلیل این روایات یکسان نیست .برخی ،روایات سفیانی را از اساس جعلی ویدانند (اوین،

بیتا :ج= ،ص )<=Bو برخی نیز با تردید به این روایات نگریستهاند (صادقی :;=B? ،ص>.);C
با بررسی و نقد این دو دیدگاه ،نظریه اعتبار احادیث سفیانی و حتهی بودن خروج او به دست

ویآید .از این رو ،نو آوری این وقاله ووارد ذیل است:
; .چه نقدی بر این نظریهها وطرح است؟

< .کدام نظریه با شواهد روایی و تاریخی سازگارتر است؟

= .با کهک کدام دسته از احادیث ویتوان این نظریهها را نقد کرد؟

الف) ضرورت بازشناسی تنوعات نظری در رویکرد به روایات عالئن ظهور

نگرش و رویکرد به روایات عالئن ظهور ،وانند هر نظریهای ،در چارچوب زوانه نظریه و شرایط

فرهنگی و اجتهاعی صاحب نظریه وعنا پیدا وی کند .به ههین سبب است که نظریهها و

نگرشها به روایات عالئن ظهور در هر زوان ،دارای ویژگیهای خاصی است .گذشته از این ،هر
نظریه و رویکردی ،ویتواند دارای خاستگاه و بستر وتفاوتی باشد .عدم لحاظ این زوینههای

تهایز و رویآوردن به شباهتهای ظاهری ،ویتواند دور شدن وطالعات وا را از واقعیتهای وهن
ووجود در این ووضوع ووجب گردد.

بازتاب آن یکسان نیست .بهرغن واقعیت پیش گفته ،نباید به این واقعیت بیتوجه بود که تکیه

صرف بر روایتهای رسیده از عالئن ظهور و عدم توجه به اعتبار صدوری روایات ،ویتواند رهزن

و گهراه کننده باشد.


آینده و ظهور وهدی؟جع؟ پیشگویی هایی شده است؛ ولی این روایات در چند صد سال دچار تحریف شده و
با انگیزههای فراوانی وطالبی بر آنها افزوده شده است.

گونهشناسی تحلیلی و نقد رویکردها در تبیین...

از سویی دیگر ،بازخورد نظریه در فضای علهی ودعی ،در بردارنده حقایق وههی است که
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از ههه وهنتر این که «روشهند کردن» وطالعات در زوینه روایات عالئن ظهور ،از جهله

کارکردهای گونهشناسی نظریهها در رویکرد به روایات عالئن ظهور است .با توجه به این که

روشهندی ،شرط هر تحقیق عالهانهای است؛ فقدان این شرط در آثار وربوط به عالئن ظهور،

بسیاری از این آثار را کنفایده ساخته است .در وطالعهای روشهند در باب عالئن ظهور ،بایستی

آ گاهانه تهایزات و تنوعات نظری را برشهرد.

نهودار ضرورت شناسی تبیین تنوعات نظری در رویکرد به روایات عالئن ظهور

روشمند کردن
مطالعات در موضوع
نشانههای ظهور

نقش متغیرهای زمانی

ضرورتها

در رویکرد به
نشانههای ظهور

سنجش میزان تأثیر و
بازخورد نظریهها بر
نشانههای ظهور
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بسترشناسی پیدایی
نظریهها در عرصه
نشانههای ظهور

ب) بازترسین تنوعات نظری در رویکرد به روایات سفیانی
یک .رویکرد انکار (جعلی بودن روایات سفیانی)

برخی از نویسندگان اهل سنت ،وانند «احهد اوین وصری» و برخی از وستشرقان وانند «فان

فلوتن» فرضیه وجعول بودن احادیث سفیانی را با نگرش صرف به گزارشهای تاریخی وطرح
30

کردهاند .وستند آنها کالم وصعب بن عبداهلل زبیری است؛ آنجا که در شرح حال خالد بن یزید
بن وعاویه وینویسد:

کان خالد یوص بالعلن و یقول الشعر و زعهوا انه الذی وضت ذکر السفیانی و کثره و اراد
ان یکون للناس فیه طهت حین غلبه وروان علی الحکن؛ او اهل دانش و شعر بود و گهان

کردهاند او کسی است که یاد کردن از سفیانی را ایجاد کرد و رواج داد و ویخواست بعد از
رسیدن وروان به حکووت باز وردم ]بازگشت قدرت به آل ابوسفیان را[ طهت داشته
باشند (زبیری ،بیتا :ص.);<C

«فان فلوتن» نیز درپی این نظریه چنین وینویسد:

و لیس بعیدا ان یکون خالد بن یزید قد ابتدع نبوءة السفیانی هذه لیحفظ التوازن بین
بطون البیت االووی و لیلین ون شکیهه االسره الحاکهه ،اسره بنی وروان؛ بعید نیست
خالد بلند ورتبگی وربوط به سفیانی را جعل کرده باشد تا توازن در آل اویه را حفظ و

سرکشی و تندخویی خاندان حاکن یعنی آل وروان را به نروخویی تبدیل کند (فلوتن،

?@ :;Cص;<;).

از وتأخران اهل سنت که به وجعول بودن احادیث سفیانی قائل است «احهد اوین وصری»

است .او نیز وتاثر از کالم وصعببن عبد اهلل وینویسد:

خالد انسان بلند پروازی بود که به شیهی روی آورد تا وقتی پیروز شد ،یارانش را با طال

ثروتهند کند .آن گاه احادیث وهدی را جعل کرد؛ اوا ناوی اووی بر آن نهاد و آن نام

«سفیانی» بود و آن گاه که شیعه دید بنی اویه به سفیانی قائل شدند ،احادیثی جعل

کردند که وی گوید :وقتی وهدی ظهور کند به وقابله با سفیانی خواهد رفت (اوین ،بیتا:
گونهشناسی تحلیلی و نقد رویکردها در تبیین...

ج= ،ص.)<=B
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نهودار ارکان و وولفههای رویکرد جعلی بودن روایات سفیانی

وجود انگیزههای شیعی
در جعل روایات

مستند مصعب بن
عبداهلل زبیری مبنی بر
جعلی بودن روایات
سفیانی

تطبیق روایات بر سفیانیهای
تاریخی

نقد و بررسی نظریه
 .1عدم اعتبار سند و داللت وستند عبداهلل زبیری

اولین وطلبی که بسیار جلب توجه وی کند ،این است که تنها گزارشگر این ووضوع ،وصعب

زبیری است و دیگر وورخان و یا وحدثان آن را ذکر نکردهاند؛ ضهن این که خود وصعب با عبارت

«زعهوا» این وطلب را بیان کرده که گویای ضع

و تردید درباره آن است (صادقی:;=B? ،
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ص> .);Cعالوه بر وطلب وذکور ،برخالف آنچه زبیری گفته است ،در گزارشهای تاریخی ،از
عالقه و طهت خالد به خالفت و برگشت حکووت به خاندانش ،اثر چندانی به چشن نهیخورد و
وورخان از ههراهی او با عبد الهلک وروان و وشورت خلیفه با او ،گزارشهایی نقل کردهاند

(ههان)؛ اوا گذشته از ضع سند و تردید در کالم پیش گفته ،باید دید آیا اصال وتن وذکور حاکی

از جعل احادیث سفیانی توسط خالد بن یزید ویباشد یا نه.

ابوالفرج اصفهانی ،ظاهرا اولین کسی است که از کالم وصعب بن عبداهلل ،جعل احادیث درباره
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سفیانی را توسط خالد برداشت کرده است و بقیه از او پیروی کردهاند؛ آنجا که وینویسد:

وصعب اشتباه کرده است؛ چون ووضوع سفیانی را یک نفر روایت نکرده است ،بلکه

روایات خاصه و عاوه درباره آن زیاد است (اصفهانی :;CC> ،ج ،;Aص.)<;B

ابوالفرج از وتن وذکور ،جعل احادیث سفیانی را برداشت کرده است (ههان)؛ ولی با کهی دقت

در آن وتن دروییابین که کالم وصعببن عبداهلل ،به جعل احادیث درباره سفیانی توسط خالد

تصریح ندارد و یاد کردن از سفیانی با جعل حدیث درباره سفیانی وتفاوت است و ویتواند ونظور
این باشد که خالد اولین کسی است که عنوان «سفیانی» را بهجای «اووی» قرار داده است که

عنوان کند از آل ابوسفیان بعد از آلوروان ،کسی به حکووت خواهد رسید؛ زیرا تا آن زوان از

عبارات اووی و بنی اویه یاد ویشد و کسی به وعاویه و یزید «حاکهان سفیانی» خطاب نهیکرد،

بلکه به آنان «حاکهان اووی» گفته ویشد .لذا او کسی است که اولین بار به جای «اووی» لفظ

«سفیانی» را در وقابله با خلیفه وروانی ایجاد کرد؛ و گرنه اولین خلیفه سفیانی ،یعنی از نسل

ابوسفیان ،وعاویه ،دووی یزید ،سووی وعاویة بن یزید و چهاروی خالد بن یزید است.
 .2فقدان وجود انگیزههای شیعی در جعل روایات سفیانی

احهد اوین وصری قائل است« :آن گاه که شیعه دید بنی اویه به سفیانی قائل شدند ،احادیثی

جعل کردند که وی گوید :وقتی وهدی ظهور کند به وقابله با سفیانی خواهد رفت» (اوین ،بیتا:

ج= ،ص .)<=Bدر رد این نظریه به چند وطلب اشاره وی کنین:

طوسی :;>;> ،ص>:B؛ سجستانی :;><: ،ج> ،ص>?; و نیشابوری :;CC: ،ج> ،ص )??A؛
الزوه این سخن آن است که نه تنها سفیانی ،بلکه صدها سفیانی و هر کس دیگر با دشهنی با

عدل وهدوی برخیزد ،هالک خواهد شد .در غیر این صورت ،وعده خداوند (نور )?? :وحقق
نگشته است .پس با وجود این احادیث وتقن که نزد فریقین وعتبر است ،شیعه به جعل احادیثی

وبنی بر کشته شدن سفیانی به دست حضرت وهدی؟جع؟ نیازی نداشته است.

آنچه «احهد اوین وصری» به آن دقت نداشته ،این است که در بین احادیث شیعه در ووضوع

گونهشناسی تحلیلی و نقد رویکردها در تبیین...

آنچه درباره جعل حدیث از ههه فاکتورها و عواول وههتر است؛ وجود «انگیزه» جعل حدیث
ّ
ویباشد .بنابراین ،وقتی نزد شیعه و اهل سنت وسلن است که خداوند ،بهوسیله وهدی؟جع؟
زوین را از عدل و داد ُپر وی کند (صدوق :;=C? ،ج; ،ص<BB؛ وفید :;>;= ،ج< ،ص=AC؛
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سفیانی ،آنچه پررنگ ویواند ،کشته شدن او به دست حضرت وهدی؟جع؟ نیست ،بلکه در

بین بیشتر از هشتاد حدیث در وورد سفیانی ،فقط سه حدیث به کشته شدن سفیانی توسط

حضرت وهدی؟جع؟ داللت دارد (عیاشی :;=B: ،ج < ،ص@?؛ نیلی نجفی :;><@ ،ص?@ و

وجلسی :;>:= ،ج<? ،ص)=BB؛ که هر سه ورسل و ضعی هستند و اصال از ونظر اهلبیت؟مهع؟
کشته شدن سفیانی ،وثل بقیه وخالفان حضرت وهدی؟جع؟ ،اوری وسلن بوده است و لزووی

به طرح آن نهیدیده و به آن نیز نپرداختهاند ،بلکه آنچه طبق احادیث ،دارای بیشترین
اههیت در ووضوع سفیانی است ،حتهی بودن خروج او قبل از ظهور حضرت وهدی؟جع؟ است

1

(ر.ک :نعهانی :;=CA ،ص>@<) .و این در حالی است که خروج سفیانی برای اهلبیت؟مهع؟ و

شیعیان آنها واقعهای خوشایند نبوده است و اینکه سفیانی قاتل شیعیان قبل از ظهور است،

خود ووجی از بین و دلهره را در دل شیعیان ایجاد وی کند و حتی گاهی اوقات اصحاب ،از

اهلبیت؟مهع؟ سوال وی کردند وهکن است سفیانی خروج نکند؟ اهلبیت؟مهع؟ ویفروودهاند که
خروج سفیانی حتهی است .برای نهونه ویتوان به روایت حهران بن اعین اشاره کرد (نعهانی،

 :;=CAص; =:و بحرانی :;=A> ،ج< ،ص .)>::از اینکه حهران وی گوید :اویدوارم سفیانی غیر
حتهی باشد؛ ویتوان احتهال داد که او از فتنه سفیانی ترس داشته است؛ زیرا خروج سفیانی از
ووانت ظهور حضرت نبوده است که حهران آرزو کند که این وانت اتفاق نیفتد تا ظهور زودتر از آن

زوان صورت گیرد .بنابراین؛ با این که احتهاال شیعیان از سفیانی و ظلن او دلهره داشتهاند،

اهلبیت؟مهع؟ قاطعانه ویفروودهاند که وهدی؟جع؟ ظهور نهی کند ،وگر بعد از خروج سفیانی؛
چنان که صحیحه علیبن اسباط به این وهن اشاره دارد.
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بنابر این ،ا گر شیعیان اهل جعل حدیث به نفت خود بودند ،الزم بود وحدثان شیعه برای ایجاد

اوید در دل شیعه این احادیث را وحو و یا احادیثی وبنی بر شکست سفیانی بهدست شیعه قبل از
ظهور جعل کنند که از کشته شدن سفیانی به دست حضرت وهدی؟جع؟ پس از ظلنهای

__________________________________
 . 1به عنوان نهونه در ووثقه حهران بن اعین آوده است :اوام صادق؟ع؟ فروود« :از حتهیاتی که به ناچار باید
پیش از قیام قائن واقع شود ،خروج سفیانی و فرو رفتن زوین در بیدا و کشته شدن نفس زکیه و ندا دهندهاى از
آسهان است».
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فراوان و کن نظیر سفیانی بسیار اوید بخشتر است؛ چون در احادیث وعتبر ،از قتل شدید شیعیان

توسط سفیانی سخن به ویان آوده است (نعهانی :;=CA ،ص=.)=:

احادیث وعتبر شیعه حاکی از آن است که نه تنها احادیث سفیانی را بنی اویه جعل نکردهاند،

بلکه اهلبیت؟ع؟ حتی بعد از نابودی بنی اویه ،خروج سفیانی را از عالئن حتهی دانستهاند وبه

خروج او قبل از ظهور خبر دادهاند؛ ههانند حدیثی که از اوام رضا؟ع؟ در این زوینه وارد شده است

(حهیری :;>;= ،ص <.)=A

خروج سفیانی از ونظر اهلبیت؟مهع؟ تا آنجا حتهی است که ا گر کسی قبل از خروج سفیانی ادعا

کرد ون وهدی هستن و ویخواهن قیام کنن؛ ورا ههراهی کنید؛ اهلبیت ،افراد را از این ههراهی

ونت کردهاند .به عنوان ووید به ههین حدیث صحیح ویتوان اشاره کرد؛ آنجا که حضرت
َالسفيايََو ِ
وهدی به آخرین نائب نوشتند« :أل ََفَن َِادعىَاْلشاهدةَقبلَخر وح ِ
َالصيح ِةَفهوَ ک ِاذبََ
ِ
ِِ
ِ
وفترَ» (صدوق :;=C? ،ج< ،ص@;? و طوسی :;>;C ،ص=.)@:
ههچنین احادیثی که از اوام رضا و اوام جواد؟امهع؟ آوده است (حهیری :;>;= ،ص < =Aو حر

عاولی :;><? ،ج? ،ص);@A؛ حاکی از آن است که نه تنها احادیث سفیانی جعلی نیست ،بلکه

اهلبیت؟مهع؟ بعد از نابودی سفیانیهای تاریخ نیز از حتهی بودن او خبر دادهاند.

بر هیچ ونصفی پوشیده نیست که جعل حدیث در بستر تاریخ وهکن است؛ ولی این که درباره

ووضوعی وثل سفیانی که یکی از عالئن ظهور است و حدود دویست حدیث در کتابهای فریقین

درباره آن وجود دارد ،ههه آنها جعل شده باشد ،اوری ناوعقول وینهاید و این ،بدان وعناست

که ا گر ووضوعی با حدود دویست حدیث جعلی باشد؛ پس احتهال جعل در احادیثی با کنتر از

شده است و چندین حدیث را بنی اویه به نفت خود جعل کردهاند؛ وعقولتر بهنظر ویرسد تا

این که کل احادیث سفیانی ،جعلی عنوان شود بنابراین:

اوال :ا گر فقط احادیثی را که از نظر سند وعتبر است لحاظ کنین (که وجهوعا حدود بیست

حدیث در بین احادیث شیعه ویباشد) و سراغ احادیث ضعی

السند در این زوینه هن نروین،

ذهن وورخ وشوش نهیشود و در نتیجه به جعلی دانستن ههه احادیث در این زوینه ونجر

نهی گردد.

گونهشناسی تحلیلی و نقد رویکردها در تبیین...

این تعداد بسیار بیشتر است .اوا ا گر گفته شود :درباره سفیانی چند حدیث از پیاوبر؟ص؟ صادر
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ثانیا :این که برخی افراد ،سفیانی را «نهاد» دانسته یا به تعدد سفیانی قائل شدهاند یا ایجاد

«بدا» درباره آن احتهال دادهاند؛ به سبب آن است که ابتدا به تفکیک احادیث وعتبر از غیر وعتبر
نپرداخته و به ههه احادیث نگاه یکسان داشته و لذا دچار این اشتباهات شدهاند؛ در حالی که

طبق احادیث وعتبر هر سه وورد وذکور وردود است که در نظریه سوم به نقد آن خواهین

پرداخت .ثالثا :در بین احادیث وعتبر درباره سفیانی تعارضی وجود ندارد ،بلکه تعارض بین
احادیثی است که از نظر سند ضعی هستند که در نظریه سوم به آن اشاره خواهین کرد.

 .3عدم انطباق روایات سفیانی بر وصادیق تاریخی

در تاریخ به پنج نفر اشاره شده که عنوان «سفیانی» داشتهاند؛ هر چند اکثر آنها سفیانی بودن

ووعود را ادعا نکرده این پنج نفر عبارتند از :زیاد بن عبد اهلل بن یزید بن وعاویه بن ابی سفیان،1

علیبن عبد اهلل بن خالد بن یزید بن وعاویه بن ابی سفیان ،2ابوحرب یهانی وعروف به وبرقت،1
__________________________________
 . 1بَلذری وی گوید :بین وروان بن عبد اهَّلل بن عبد الهلک ،عاول ولید بر شهر «حهص» و ابووحهد سفیانی
(زیاد بن عبد اهَّلل) اختَلف شد و ابووحهد وطالبی گفت که به قتل وروان ونجر شد و وردم حهص با ابووحهد
سفیانی بیعت کردند (بَلذری :1417 ،ج ،9ص.)157
وی در جای دیگری وینویسد :هنگاوی که عبد اهَّلل بن علی عباسی برای تصفیه شام از اوویان به این ونطقه
رفت ،ابووحهد زیاد به عبد اهَّلل به طهع حکووت و ادعای این که او سفیانی ووعود است و دولت اووی را
بروی گرداند ،از وردم بیعت گرفت .عبداهَّلل و عبدالصهد و حهید بن قحطبه به نبرد سفیانی رفتند و او را
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شکست دادند .سفیانی گریخت به ودینه رفت و عاول عباسی ودینه با او جنگید و او را کشت (ههان ،ج،4
ص.)223
 .2ابن عساکر وینویسد :او در سال  195ق ،در دوشق ادعای خَلفت کرد .سفیانی که هشتاد سال داشت،
عاول اوین را از دوشق بیرون کرد و بر آنجا وسلط شد (ابن عساکر :1415 ،ج :43ص .)24درباره سرانجام او
گزارشی در دست نیست .ذهبی نوشته است :برای او حوادثی رخ داد و سپس فرار و خود را از خَلفت خلع کرد و
پنهان شد و ورد (ذهبی :1422 ،ج ،9ص . )284ههان گونه که وشخص است ،خود این شخص ادعا نکرده
است که سفیانی ووعود است و این نام را وورخان بر او گذاشتهاند؛ چون از آل ابوسفیان بوده است ،نه این که
سفیانی ووعود باشد.
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وردی در شام 2و عباس بن وحهد بن عبد اهلل بن یزید بن وعاویه.

3

در نقد تطبیق احادیث سفیانی ووعود بر سفیانیهای تاریخی ،ههین بس که گزارههای

حدیثی که در احادیث وعتبر درباره سفیانی آوده است ،بر هیچ کدام از ودعیان سفیانی ،تطبیق

نهی کند و این عهدهترین و وهنترین اشکالی است که برخی وحققان تاریخ دارند؛ چه این که

ا کثر وولفههای تاریخی فاقد سند است و آنان حدیث را با گزارههای تاریخی یکسان پنداشته و به
نقد کلی یک وحتوا نظر ویدهند .این ،در حالی است که حتی در احادیث وهدویت حدیث جعلی

وجود دارد و لذا با وجود حدیث جعلی در این ووضوع ،نهیتوان به جعلی بودن کل احادیث حکن
کرد .بدیهی است بسیاری از احادیث جعل نبوده ،بلکه ودعیان ،خود را با آن احادیث وعتبر

تطبیق دادهاند .وثال وقتی پیاوبر؟ص؟ درباره وهدی احادیثی دیده ویشد ،افرادی پیدا شدهاند

که خود را «وهدی» ناویدهاند و تطبیق ودعیان به وعنای جعل حدیث نیست .درباره سفیانی نیز

چنین است .این که عدهای از بنی اویه خود را سفیانی وعرفی کردهاند؛ به وعنای جعلی بودن
احادیث سفیانی نیست .عالوه بر آن که تهام آنچه در احادیث وعتبر آوده است؛ بر ودعیان

سفیانی در طول تاریخ قابل تطبیق نیست .تبیین این وطلب ،وختصرا چنین است:


 . 1طبری وی گوید :او ادعا وی کرد اووی است و کسانی که دعوتش را اجابت کردند ،وعتقد بودند او سفیانی
است .او در اوخر حکووت وعتصن ( 227ق) شورش کرد و گروهی از کشاورزان و برخی بزرگان دوشق و یهن
دعوتش را پذیر فتند و سپس ههراه صد هزار نفر قیام کرد .رجاء بن ایوب ،از طرف وعتصن به جنگ او رفت و
ابوحرب را دستگیر کرد (طبری ،بیتا :ج ،9ص .)116بنابراین ،درباره سفیانی سوم هن گزارش نشده که او خود را
 . 2طبری درباره حوادث سال  294ق وینویسد :در این سال وردی را در شام دستگیر کردند که ادعا وی کرد
سفیانی است .پس ،او و ههراهانش را از شام نزد خلیفه آوردند .گفتهاند او دیوانه بوده است (ههان ،ج،11
ص .)135وورخان درباره او توضیح بیشتری نداده اند .بنابراین ،سفیانی چهارم نیز به گفته طبری وجنونی بیش
نبوده است.
 . 3برخی وحققان نوشتهاند که وجود این شخص قطعی نیست (صادقی :1385 ،ص .)177و بَلذری نیز
تصریح کرده است که او ههان سفیانی اول زیاد بن عبد اهَّلل است (بَلذری :1417 ،ج ،4ص .)223پس این
سفیانی نیز اصَل وشخص نیست چه کسی است و از احوال او کسی گزارشی نداده است.

گونهشناسی تحلیلی و نقد رویکردها در تبیین...

سفیانی ووعود ناویده باشد.
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; .نام هیچ کدام از سفیانیهای تاریخ «عثهان» نبوده است؛ درحالی که نام سفیانی در احادیث

شیعه عثهان است و احادیثی که نامهای دیگر ذکر کردهاند ،ههه ضع

سند دارند و از عاوه

هستند .به عنوان نهونه احادیثی که درباره ندای شیطان در آستانه ظهور آوده است ،وبنی براین

که شیطان ندا ویدهد حق با سفیانی و شیعیان اوست؛ یا این که نقل شده است که ندا ویدهد
حق با عثهان و شیعیان اوست و بر این اساس که در یک حدیث نام سفیانی آوده و در حدیث

دیگر نام عثهان آوده است (و ظاهر احادیث وقوع یک ندا است)؛ وشخص ویشود ونظور از

عثهان ،ههان سفیانی است.

1

< .در حدیثی با سند صحیح از جابر بن یزید جعفی از اوام باقر؟ع؟ آوده است که قبل از خروج،

سفیانی ،ونطقه جبایه (نام ونطقهای در شام) در زوین فرو ویرود (وانند خس

بیدا که زوین

فرو ویرود) و قبل از خروج سفیانی ،وردم شام حول وحور سه پرچن ،یعنی سه جریان نظاوی
جهت ویشوند و ههچنین در این حدیث وعتبر آوده است سفیانی در ونطقه قرقیسیاء نبرد
خونین خواهد داشت و او دو لشکر به کوفه و ودینه اعزام خواهد کرد که کشتار شدید خواهند

داشت؛ در حالیکه سفیانیهای تاریخ هیچکدام از ووارد فوق را قبل و بعد از خروج خود

نداشتهاند و این ووارد ،به صراحت در روایت صحیحه جابربن یزید درباره سفیانی و ویژگیهای
او آوده است (نعهانی :;=CA ،ص.)<B:

= .هیچ کدام از سفیانیهای وذکور در تاریخ با لشکر کشی خروج نکرده است؛ در حالیکه
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__________________________________
َ َ َ َََ َ َ ََ َ ْ َ َ
َ
َ
ُ
 11به عنوان نهونه در صحیحه ابوحهزه ثهالی آوده است « ینادی ون ٍاد ون السهاء أول النهار أ ال ؤن الحق فی
َ َ
َ
الن َهار َأ َال ؤ َن ْال َح َق فی ُ
َعلی َو شی َعته ُث َن ی َنادی ؤ ْبلی ُس َل َع َن ُه ُ
الس ْفیانی َو شی َعته َفی ْر َت ُ
اهَّلل فی آخر
اب ع ْند ذلک
ْال ُه ْبط ُل َ
ون» (کلینی :1417 ،ج ،8ص )311و در صحیحه وحهد بن علی حلبی آوده است « ی َنادی ُو َن ٍاد فی آخر
َْ
َ
الن َهار َأ َال ؤ َن ُع ْث َه َ
ان َو شی َع َت ُه ُه ُن الفائ ُزون» (صدوق :1395 ،ج ،2ص )652که در حدیث دیگری نام او عثهان
َ َ
بن عنبسه آوده و از نسل یزید بن وعاویه وعرفی شده است و هنگام غروب ،به اسن او ندا داده خواهد شد« :فإذا
َ
ْ
ْ
َ
َ
ْ َ َ
ََ ْ َ
ُ
َ
ُْ
َزالت الش ْه ُس للغ ُروب َص َر َخ َصار ٌخ و ْن َوغار ب َها یا َو َعاش َر الخَل ئق لقد ظ َه َر َر بک ْن و َن ال َوادی الیابس و ْن أ ْرض
ُ
ف َل ْسطی َن َو ُه َو ُع ْث َه ُ
ان ْب ُن َع ْن َب َس َة ْال َووی و ْن ُو ْلد یز ی َد ْبن ُو َعاو ی َة َل َع َن ُه ُن ُ
اهَّلل» (خصیبی :1419 ،ص )392و در
َ َ
الن َهار َأ َال ؤ َن ُع ْث َه َ
ان َو
احادیث دیگر نیز نام کسی که آخر روز ندا داده ویشود ،عثهان آوده است« :ی َنادی آخر
َْ
شی َع َت ُه ُه ُن الفائ ُزون» (کلینی :1417 ،ج ،8ص.)219

تحرکات نظاوی از شاخصههای اصلی سفیانی است (ههان ،ص.)<CC

> .ههزوان که هیچ ،حتی با کهی اختالف زوانی با سفیانیهای وذکور ،درتاریخ کسی از یهن

خروج نکرده است و این خروج یهانی که از عالئن حتهی دانسته شده است ،به عنوان نهونه در

صحیحه عهر بن حنظله آوده است (کلینی :;>:A ،ج ،Bص.)=;:

نیز ههزوانی خروج یهانی با سفیانی در احادیث وعتبر شیعه به چشن ویخورد؛ وثال در صحیحه

بکربن وحهد ازدی (طوسی :;>;; ،ص=>>).

? .هیچ کدام از سفیانیهای تاریخ بر پنج ونطقه شام وسلط نشده است و در حدیث ،فقط

درباره سفیانی اول ،فروانداری او بر شهر حهص عنوان شده است؛ آن هن به عنوان زیر دست

«وروان حهار» (صادقی :;=B? ،ص? );Aو خود در حکووت وستقل نبوده است؛ ولی سفیانی
ووعود (طبق احادیث) زیر دست کسی نیست ،بلکه طبق روایات وعتبر ،سفیانی ووعود بر پنج

ونطقه وسلط ویشود (نعهانی :;=CA ،ص .)<CC

@ .هیچ کدام از سفیانیهای تاریخ اصال به سهت ودینه و وکه لشکر اعزام نکرده است؛ چه رسد

به این که لشکر آنها در سرزوین بیدا فرو رفته باشد؛ در حالی که در احادیث وعتبر این وسئله

بیان شده است .به عنوان نهونه در صحیحه ابوخالد کابلی ویخوانین :هنگاوی که حضرت (از

وکه) به سهت بیداء ویآید ،لشکر سفیانی نیز به سهت حضرت (از ودینه به سهت وکه) خار ج

ویشوند .آن گاه خداوند به زوین دستور ویدهد و زوین آنها را ویبلعد (قهی :;>:> ،ج<،

ص?.)<:

ووارد وذکور نهونهای از احادیث وعتبر بود برای اثبات عدم انطباق سفیانی ووعود با

ههچون زنده به گور شدن ههسر سفیانی توسط او که در صحیحه عهر بن یزید این وطلب آوده
ِ
است« :خد ِفن َأ ِم َولد َله َو َِهي َح ِية ََمافة َأن َتدل َعلي ِ َه» (صدوق :;=C? ،ج< ،ص;?@)؛ در
حالی که سفیانیهای تاریخ به چنین اقداوی دست نزدهاند.

در نهایت این که برخی افراد احادیث سفیانی را که بر خود تطبیق دادهاند؛ به وعنای جعلی

بودن احادیث سفیانی نیست؛ ههان گونه که ا گر کسی ادعا کرد وهدی ووعود است ،دلیل بر

جعلی بودن ههه احادیث وهدویت نیست؛ بلکه کاوال بر عکس است و در واقت هر ووضوعی که

گونهشناسی تحلیلی و نقد رویکردها در تبیین...

سفیانیهای تاریخ؛ و گرنه در احادیث وعتبر ،وسائل دیگری درباره خباثت سفیانی آوده است،
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اصیل است ،ودعی دروغین نیز پیدا وی کند.
دو .رویکرد تردیدگرایانه

برخی از وحققان وعاصر پس از نقل دیدگاه وشهور ،وبنی بر این که ظهور سفیانی نشانهای

حتهی برای ظهور حضرت وهدی؟جع؟ است ،وینویسد :در اخبار سفیانی وطالبی به چشن

ویخورد که اعتهاد بر سخن وشهور را سست وی کند .این وطالب عبارتند از:
; .ارتباط ظهور سفیانی با دولتهای عباسی و اووی و وروانی؛
< .شباهت با سفیانیهای تاریخ

عاول دیگر تردید در روایات سفیانی و برداشت وشهور ،آن است که ویان برخی از این روایات و

بعضی از آنچه برای سفیانیهای تاریخ رخ داده است ،شباهتهایی وجود دارد .در روایتی آوده

است که سفیانی بر پنج ونطقه وسلط ویشود و این ،در حالی است که سفیانیهای ودعی هن

در برخی از این وناطق ظهور و حکووت کردهاند (صادقی :;=B? ،ص=.);B

بنابراین ،در این دیدگاه ،وجود روایاتی وبنی بر ارتباط ظهور سفیانی با دولتهای عباسی و

اووی و وروانی و شباهت سفیانی وذکور در احادیث با سفیانیهای تاریخ ،به وثابه شاهدی بر
تردید در صحت روایات سفیانی بیان شده است که اجهاال به نقد این نظریه ویپردازین:

بررسی و نقد نظریه
 .1گزینش روایات خاص و عدم توجه به روایات وعتبر (فقدان رویکرد وجهوعه نگری)
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اولین اشکال اساسی ،این است که ایشان بدون تفکیک احادیث وعتبر از غیر وعتبر در زوینه

سفیانی؛ صرفا با ذکر سند (به گونهای که وخاطب احساس وی کند آنچه وورد استناد وول قرار
گرفته ،یک حدیث وعتبر است) به نقد دیدگاه وشهور ،یعنی نشانه حتهی بودن خروج سفیانی

پرداخته است .در شانزده روایتی که در این دیدگاه وورد استناد است ،فقط یک روایت صحیح

السند وجود دارد و بقیه یا ضع

سند دارند یا اصال حدیث نیستند و کالم غیر وعصوم است .هر

چند ا کثر استدالالت نویسنده و استنادات او از نظر داللت احادیث نیز قابل خدشه است؛ در وورد

تنها حدیث وعتبر وورد استناد این دیدگاه نیز تحلیل درستی ارائه نشده است:
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طبق نقل عهروبن ابی الهقدام ،از جابر جعفی و او از اوام باقر؟ع؟ ،قریهای از شام به نام

جابیه در زوین فرو ویرود  ...لشکر او از قرقیساء وی گذرد و صد هزار نفر از ستهگران را

وی کشد.

در روایات عالئن ،سخن از فرو رفتن زوین بیداء فراوان است؛ اوا این خبر به فرو رفتن
جابیه اشاره دارد .در تاریخ نیز ویخوانین بیعت وروان بن حکن در جابیه رخ داد و خالد

بن یزید برای نبرد با زفر بن حارث در قرقیسیاء به سر برده است (ههان ،ص;.);C

در این زوینه باید افزود:

اوال :نویسنده دقت نکرده است که فرو رفتن روستای جابیه در شام قبل از خروج سفیانی است

و به نابوی لشکر او ارتباطی ندارد و فرو رفتن زوین بیداء ،بعد از خروج سفیانی و استقرار او و به

نابودی لشکر او وربوط است.

ثانیا :این که با وروان در جابیه بیعت شده است؛ به فرو رفتن جابیه قبل از خروج سفیانی چه

ارتباطی دارد؟ وگر در حدیث آوده است در جابیه با سفیانی بیعت ویشود که بگویین سفیانی
ههان وروان بن حکن است و دقت نشده که اصال وروان از نسل ابوسفیان نیست و بحث درباره

سفیانی است.

ثالثا :نه خالد بن یزید ادعا کرده است سفیانی ووعود است و نه در قرقیساء با زفر بن حارث

جنگید و نه صدهزار نفر کشته شدهاند .بنابراین ،صرف حضور یک نفر از نسل ابوسفیان در
قرقیسا ،دلیل بر جعلی بودن حدیث وبنی بر نبرد سنگین سفیانی در قرقیسیاء نیست.

قابل ذکر است که ایشان برای اولین عاول تردید ،یعنی ارتباط ظهور سفیانی با دولتهای

عباسی و اووی و وروانی ،شش حدیث نقل کرده که ههه ضع سند دارند.

1

وورد اول :ایشان وینویسد :در روایت آوده است که سفیانی بر پنج ونطقه وسلط ویشود و بر

اساس روایت دیگری نام این پنج ونطقه چنین است :دوشق ،حهص ،فلسطین ،اردن و
__________________________________
 . 1بر اساس این دیدگاه ،برخی روایات سفیانی رد شدهاند؛ به دلیل احهد بن هوذه باهلی ،ابراهین بن اسحاق
(نجاشی :1418 ،ص)19؛ علی بن احهد بند نیجی و عبید اهَّلل بن ووسی علوی ،علی بن عاصن (خویی:1413 ،
ج ،12ص )67یوسف بن کلیب و حسن بن علی (نجاشی :1418 ،ص )37که هیچکدام توثیق نشده است.

گونهشناسی تحلیلی و نقد رویکردها در تبیین...

 .2فقدان شواهد کافی بر انطباق روایات سفیانی بر حوادث تاریخی
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قنسرین .این ،در حالی است که سفیانیهای ودعی هن در برخی از این وناطق ظهور و حکووت

کردهاند (ههان ،ص=.);B
ظاهرا وول

اصال توجه نداشته که هیچ کدام از سفیانیهای تاریخ بر پنج ونطقه شام وسلط

نشده است و در تاریخ فقط درباره سفیانی اول ،آن هن فروانداری او فقط بر شهر حهص آوده
است؛ در حالی که سفیانی ووعود بر پنج ونطقه شام وسلط ویشود.

وورد دوم ،بدون توجه به سند حدیث که در الفتن ابن حهاد این حدیث آوده است ،وینویسد:

«در روایات عالئن گفته شده است که سفیانی ،از فرزندان خالد بن یزید بن وعاویه است و
وورخان وی گویند نام سفیانی دوم علی بن عبد اهلل بن خالد بن یزید بن وعاویه است» (ههان)؛
درحالی که طبق احادیث وعتبر نام سفیانی عثهان است و نام هیچ کدام از سفیانیهای تاریخ
عثهان نبوده است و احادیثی که نامهای دیگر ذکر کردهاند ،ههه ضع

علی در بین آنها حتی در احادیث ضعی دیده نهیشود.

سند دارند و اصال نام

وورد سوم ،نوشته است« :شباهت سوم این که در روایات عالئن ظهور ،سخن از خروج سفیانی

در زوان اختالف بنی عباس است که به این احادیث اشاره شد و در ونابت اهل سنت هن آوده

است» (ههان)؛ که باز ههه وستندات ایشان ضع سند دارد.
وورد چهارم ،این که بدون توجه به ضع

سند ،از الفتن ابن حهاد چنین نقل وی کند:

ابوبکربن ابی ورین از وشایخ خود نقل وی کند« :در خواب به سفیانی وی گویند :برخیز و قیام کن

( »...ابن حهاد :;><= ،ص<.);C

در نقد این وطلب روایت نبودن وطلب وذکور کافی است و واضح است که عبارت وذکور اصال از
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وعصوم نقل نشده و لذا به بررسی سند نیاز نیست.
نتیجه این که عهدهترین اشکال بر وول

در نقد نظریه وشهور ،این است که اصال به سراغ

احادیث وعتبر نرفته است و در نقد حتهی بودن عالوت ظهور و تردید در آن به احادیث ضعی

استناد کرده که فاقد اعتبار است و وا وعتقدین آن گونه که در ووضوع وهدویت ،احادیث جعلی
وجود دارند ،در ووضوع سفیانی هن چنین احادیثی وجود دارند؛ ولی این ،به آن وعنا نیست که

چون احادیث جعلی در این زوینه وجود دارند نظریه وشهور ،وبنی بر حتهی بودن سفیانی وورد
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تردید است .این وانند آن است که بگویین چون در احادیث وهدویت جعل صورت گرفته؛ پس

وقوله وهدویت وورد تردید است.
سه .رویکرد اثباتی

دالیل و قراین اعتبار احادیث سفیانی در چند وحور قابل بحث است:
شواهد و دالیل:
 .1فراوانی روایات

یکی از وستنداتی که برای این نظریه ارائه شده است ،کثرت احادیث در این زوینه است .با

جستوجو در ونابت شیعه ،به < Bحدیث در ونابت اولیه دست یافتین؛ لکن باید عنوان کرد که
<:حدیث از بین این تعداد ،با سند صحیح نقل شده که البته احادیث دیگر ،در صورت عدم

تعارض وتن ویتواند ووید آن ذکر شود و لذا این وهن ووضوعی نیست که به راحتی بتوان از کنار

آن رد شد.

 .2اعتبار صدوری

برای اعتبار صدوری اصل احادیث سفیانی ،چنانچه به کثرت احادیث سفیانی و اسناد وتعدد

آن آ گاه باشین ،اصل آن از «وتواترات» خواهد بود .از وهدی پژوهان وعاصر که احادیث سفیانی را

وتواتر ویدانند ،به آیتاهلل صافی در کتاب ونتخب االثر (صافی :;><< ،ج= ،ص )BBو آیتاهلل

طبسی ویتوان اشاره کرد .ایشان وینویسد:

روایات سفیانی از وتواترات است و عجیبتر این که روایات سفیانی را دشهنان سفیانی قبل از

سفیانی دارین ،وتعدد و صراحت در سفیانی است که وفاد آن نیز گویای حتهیت سفیانی است.
پس ،اسناد روایات در این وورد وشکلی ندارند ،بلکه ا گر اسناد وشکل هن داشته باشند ،چون

بحث سفیانی وتواتر است ،به بررسی سندی نسبت به اصل سفیانی نیاز نهیباشد (طبسی،

> :;=Cص>;).

 .3اهتهام وحدثان بزرگ به نقل روایات سفیانی

در  <Aکتاب که ونابت دست اول احادیث سفیانی است ،احادیث وربوط به سفیانی ذکر شده و

گونهشناسی تحلیلی و نقد رویکردها در تبیین...

نقل روایات از سوی طرفداران او نقل کردهاند .بنابراین ،روایاتی که وا از اهل بیت؟مهع؟ در وورد
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این گویای توجه وافر وحدثان به این وطلب است .در حوزه وهدویت کنتر ووضوعی اینچنین

وورد توجه علها و وحدثان قرار دارد .کتابهایی ههچون اصل جعفر بن وحهد حضروی از اصول

سته عشر ،قرب االسناد حهیری ،تفسیر قهی ،رجال کشی ،تفسیر عیاشی ،کافی ،االواوه و
التبصره ،غیبت نعهانی ،وعانی االخبار ،کهال الدین ،اوالی و غیبت شیخ طوسی و ارشاد و

اختصاص شیخ وفید نهونه آن است که از توجه وافر علهای قدین شیعه به این وسئله داللت

دارد .عالوه بر این ،کتابهای وستقل دیگری در بحث عالئن ظهور و سفیانی نوشته شده که از
ونابت دست دوم به حساب ویآیند.

 .4عدم تعارض بنیادین در روایات وعتبر

براساس آنچه گفته شد ،بزرگترین دلیلی که باعث تردید در احادیث سفیانی شده است ،عدم

توجه به اسناد احادیث و تفکیک احادیث وعتبر از غیر وعتبر است و این ،در حالی است که با
بررسی تک تک اسناد احادیث سفیانی به این نتیجه ویرسین که بیست حدیث از این احادیث،

از نظر سند وعتبرند و وهنتر این که بین این احادیث وعتبر هیچ گونه تعارضی یافت نهیشود و

نکته قابل توجه این که اصل بحث تعادل و تراجیح ،جایی وطرح ویشود که بین وتن دو
حدیث وعتبر تعارض دیده شود ،نه هنگام تعارض بین حدیث فاقد اعتبار و حدیثی که وعتبر

است و اصطالحا بین حجت و غیر حجت تعارض نیست (انصاری :;><< ،ج> ،ص<=;)؛ اوا از

آنجا که در این نوشتار وجال ذکر ههه احادیث وعتبر نیست ،به عنوان نهونه وسئله حتهی
بودن خروج سفیانی با اوکان بدا در وورد آن ،از ونظر برخی افراد طبق احادیث ،وتعارض دانسته
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شده است؛ در حالی که وشکل اصلی ،عدم توجه به اسناد این دو دسته از احادیث است:
 .5جایگاه نشانهشناختی سفیانی به وثابه عالئن حتهی

به عنوان نهونه در صحیحه علی بن اسباط آوده است که اوام رضا؟ع؟ با تعجب فروودند:
ِ
َاَّللَ،و َأور ِ
ِ
َاَّللَ،و َل َخَکون َق ِاج َِإل َ
َالسفي ِ ِ َ
!َإ ِن َأور َالق ِ ِ
اي َحْت َِون ِ
اج َحْت َِون ِ
«خقوم َالق ِاج َِحَل َسفي ِاي ِ
اي؛ قائن قیام کند بدون خروج سفیانی» (حهیری :;>;= ،ص< .)=Aونظور حضرت از
ِحسفي ِ ِ َ
بیان این جهله آن است که خروج سفیانی حتهی است ،آن گونه که ظهور حضرت حتهی است و

هرگز قائن ،بدون خروج سفیانی قیام نهی کند.
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حتهی بودن سفیانی آنقدر وورد تاکید است که در صحیحه عهر بن حنظله آوده است:

ِ
مخسَعَلواتَقبل َِقيامَالق ِ ِ ِ
ِ
َالزک ِي ِةَو َاليم ِ ِ
ِ
ايَ
س َِ
اجَالصيحةَو َالسفي ِايَو َاْلسفَو َقتلَالنف ِ
ِ
ات َأ َنَرح َوعه َقال َلَ
فقلت َج ِعلت َِفدا ک َ ِإن َخرح َأحد َِون َأه ِل َحي َِتک َقبل َه ِذ ِه َالعَلو ِ

(کلینی :;>:A ،ج ،Bص.)=;:

یعنی هر کس قبل از خروج سفیانی از خاندان اهلبیت؟مهع؟ خروج کرد ،او وهدی دروغین است

و نباید او را ههراهی کرد .و این حدیث ،بدا را نفی وی کند؛ چون حضرت نفروودند وهکن است

این عالئن اتفاق نیفتند و قائن خروج کند و این عالئن را والک قرار ندهید؛ بلکه بر عکس،
فروودند تا این عالئن اتفاق نیفتاده است ،ههراه هیچ کس خروج نکنید؛ او قائن دروغین است.

1

در حدیث دیگری دو نوع اجل وعرفی شده است:

إ ِّنماَأجَلن َأجل َُمتوم َو َأجلَووقوفَفقالَلهََحران َواَاْلحتومَقال َِال ِذ ِ ِ
يََّلل َِف ِحهَاْل ِشحجةَ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َاَّلل َِإنه َِملنَ
وف َفقال َأحوَجعفر ََل َو ِ
ايَ َ ِون َاْلوق ِ
قال ََحران َِإ ِي َْلرجوَأن َخَکون َأجل َالسفي ِ ِ
ومَ(نعهاینَ:7931َ،صَ .)907
اْلحت ِ

لذا درباره وفهوم ووقوف یا وحتوم بودن خروج سفیانی باید گفت:

; .خروج سفیانی اوری حتهی است و حضرت تاکید وی کند که ووقوف و وعلق بودن آن اصال
وهکن نیست .عالوه طباطبایی وینویسد :اجل دو نوع است «اجل وبهن» و «اجل ّ
وسها و وعین

نزد خدا» (طباطبایی :;=A> ،ج ،Aص.);:

قسن اخیر اجلی است که تغییر نهیپذیرد ،زیرا به «عنده» ّ
وقید است و خدواند فرووده است:

<ًواَعترَاهللَثاق> و این ههان اجل وحتوم است که تغییر و دگرگونی در آن راه ندارد بنابراین؛

__________________________________
 . 1عَلوه بر این که در حدیث دیگری از وعلی بن خنیس آوده است :زوانی که ناوه نوشتند به اوام صادق؟ع؟
که وا وی توانین حکووت را از بنی العباس بگیرین و به شها بدهین؛ نظر شها چیست؛ حضرت ناوهها را زوین
زدند و فروودند« :آیا اینها نهیدانند اواوی که واوور تشکیل حکووت است ،قاتل سفیانی است؟!» کنایه از
این که قاتل سفیانی تشکیل دهنده حکووت عدل االهی است ،نه بنده که اوام ششن هستن .این فروایش اوام
وی تواند به حتهی بودن سفیانی اشاره داشته باشد؛ چون وفهوم ندارد چیزی را که حتهی نیست اوام به عنوان
شاخصه شناخت حاکن االهی وعرفی کند (کلینی :1417 ،ج ،8ص.)331

گونهشناسی تحلیلی و نقد رویکردها در تبیین...

وقوع بداء در وورد سفیانی ونتفی است.
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ظاهرا روایتی که با روایات حتهی بودن سفیانی در تعارض است؛ روایتی است از اوام جواد؟ع؟

که در آن ،خروج سفیانی حتهی عنوان شده؛ ولی بداء در آن نیز وهکن دانسته شده است

(نعهانی :;=CA ،ص<.)=:

باید افزود که در سند این حدیث ،وحهدخالنجی آوده است که فقط ههین یک روایت از او

یافت شده و در دیگر کتابهای رجال ناوی از او نیست .ا گر وی ،ههان وحهد بن احهد العلوی
باشد نیز وجهول است .از سوی دیگر ،این روایت عالوه بر ضع

سند وخال

است که ظهور وهدی؟جع؟ را قبل از خروج سفیانی غیر وهکن دانستهاند.

روایات وعتبری

در ضهن عالوه وجلسی بین دو دسته حدیث جهت کرده است و وینویسد :احتهاال ونظور

روایت احتهال وقو ع بدا در جزئیات خروج سفیانی باشد ،نه اصل وقوعش (وجلسی:;>:= ،

ج<? ،ص;?<).

نکته قابل ذکر ،این که وهکن است کسی بگوید حتهیبودن سفیانی و سایر نشانههای
ْ ُُ
ْ ُ
حتهیظهور با آیه  =Cسوره رعد وخالفت دارد؛ به این بیان< :ث ْه ُخٌاَالل ُهَواَيش ُاءًَ َُثث ِبةًَ َِعتر ٍُ ََامَ
ْ
َالکتاب>؛ خداوند آنچه را بخواهد ،وحو وی کند یا ثابت نگه ویدارد ».پس حتهیدانستن خروج
سفیانی وخال آیه است؛ یعنی خداوند نهیتواند خروج او را لغو کند و حتها باید آن را واقت سازد.
در پاسخ ویتوان گفت:

اول :پاسخ نقضی :طبق این استدالل ،خیلی از ووارد ،وثل حتهی بودن وسئله رجعت یا

حتهی بودن قیاوت نیز وستلزم اعتقاد به بسته بودن دست خداوند در تغییر آن است! پس این
وطلب به عالئن ظهور ونحصر نیست.
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دوم :تأ کید بر این وهن است که وقتی خود خداوند از ابتدا واقعهای را اراده کرده است که حتها

واقت شود ،بسته بودن دست خدا وعنا ندارد؛ بلکه ا گر خالف قول خود عهل کند ،الزوهاش عدم

حکهت و لغویت سخن اوست .پس این که خداوند قیاوت را حتهی وعرفی کرده است ،عقال و

طبیعتا باید طبق قولش عهل کند و آن را در آینده واقت سازد؛ زیرا عقال و طبیعتا و نقال وحال است
خداوند خالف سخن خود عهل کند .بنابراین ،ا گر انسان این عالوت را به عنوان اوری وحتوم

قرار داده و حتهی بودن وقوع آن را بر خدا تحهیل کرده بود ،الزوهاش بسته بودن دست خدا
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است؛ ولی وقتی خود خداوند بر اساس وصلحتی ،اوری را وحتوم اعالم وی کند ،نه تنها بسته

بودن دست خداوند وعنا نهیدهد ،بلکه ا گر خالف آن عهل کند ،الزوهاش لغو بودن سخنش و

زیر سوال رفتن حکهتش ویباشد.

< .بر اساس روایات هر لحظه احتهال ظهور وجود دارد؛ به عنوان نهونه:

ِ
ِ
ال؟ص؟ َوثله َوثل ِ
َالساع ِة َال ِتَ َل َُي ِلْياَ
َاَّلل َوَت ََيرح َالق ِاج َِون َذ ِ ِر ِخ َِتک َفق َ
ِقحل ََخاَرسول ِ
ِ
ِ
ِ
ض َل َتأ ِتحکن َِإل َحغته (صدوق :;=C? ،ج<،
ِلوق ِهتا َِإل َهو َثقلت َِف َالس ِ
هاوات َو َاْلر ِ

ص=.)=A

در حالی که تحقق عالئن به زوان نیاز دارد .وثال خروج سفیانی پانزده واه قبل از ظهور اتفاق

خواهد افتاد؛ در این صورت ،هر لحظه انتظار ظهور وعنا نهیدهد.
در پاسخ وی گویین:

اوال :طبق احادیث وعتبر ،فقط اصل خروج سفیانی از عالئن حتهیاست؛ نه این که پانزده واه

قبل از ظهور حضرت واقت شود؛ یا خروجش در واه رجب یا وقدار حکووتش حتهی باشد .پس

ههین که وهکن است در یک روز سفیانی خروج کند و با فاصله کهی ظهور حضرت واقت شود؛
سخن وذکور نقض ویشود.

ثانیا :با خروج سفیانی که عالوت ظهور است ،بدون تردید ،بعد از ودت کهی ظهور واقت خواهد

شد و طبعا انتظار وعنا نهیدهد ،بلکه باید وهیای خدوت به حضرت شد .پس انتظار ،تا لحظه
وقوع عالئن است و بعد از آن ،ظهور در آینده نزدیک یقینی است.

ثالثا :ویتوان این گونه بین احادیث جهت کرد که ونظور احادیث این است :در زوانی که وردم

احتهال ظهور را نهیدهند ،ناگهان برناوه ظهور که طبیعتا وقدواتی دارد (و یکی از آنها خروج

بنابراین ،ا گر هنگام تعارض فقط به سراغ احادیث وعتبر بروین ،هیچ تعارضی بین احادیث

سفیانی نخواهین یافت که چند نهونه دیگر ،در نقد نظریه دوم ارائه کردین و به ههین وقدار

بسنده وی کنین.

بنابراین ،ا گر وحققان برای تحلیل و بررسی ووضوع حدیثی قبل از وراجعه به گزارشهای

تاریخی ،احادیث وعتبر در آن ووضوع را تفکیک کنند و پس از آن به تحلیل بپردازند؛ تحلیل

صحیحتر و به واقت نزدیکتر ارائه خواهند کرد و در این صورت ،فکر کسانی که به وتخصصان

گونهشناسی تحلیلی و نقد رویکردها در تبیین...

سفیانی است) رخ ویدهد .پس کل برناوه ظهور با وقدواتش ناگهانی اتفاق ویافتد.
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اعتهاد کردهاند ،از انحراف وصون خواهد واند.
نهودار گونهشناسی تحلیلی رویکردها در تبیین روایات سفیانی

عذم داللت ي اعتبار
مستىذ
ريیکرد اوکار

وقذ

عذم اوگیزٌ َای
ضیعی در جعل
عذم اوطباق ريایات
سفیاوی بر مصادیك
تاریخی

گًوٍ ضىاسی
ريیکردَا در تبییه
ريایات سفیاوی

ريیکرد تردیذ

وقذ

گزیىص ريایات ي عذم
تًجٍ بٍ مجمًعٍ
ريایات
عذم بسىذگی ضًاَذ
تاریخی دال بر جعل

اعتبار صذيری

اَتمام محذثان بٍ وقل
ريایات
ضًاَذ
ريیکرد اثبات
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جایگاٌ وطاوٍ ضىاختی

عذم تعارض بىیادیه
در ريایات معتبر

نتحجه گحری

براساس جهتبندی وطالب پیشین ،یکی از نیازهای دارای اولویت در رویکرد به وقوله عالئن

ظهور ،بازترسین جریانهای فکری در این عرصه است و طبیعی است تا در این زوینه احساس

نیاز نشود ،برای تعالی وطالعاتی در عرصه عالئن ظهور گاوی برداشته نهیشود.

در این زوینه باید افزود که ضرورت شناخت رویکردهای فکری در تحلیل روایات سفیانی،

واجد پرسشهایی است از قبیل :در تحلیل روایات سفیانی با چه رویکردهایی وواجه هستین؟
دالیل اصلی انکار چیست؟ چه بسترهایی سبب شده است عدهای با رویکرد تردید به روایات

سفیانی بنگرند؟ وهنترین دالیل رویکرد اثباتی در تبیین روایات سفیانی چیست؟

نکته درخور یادکرد :برون داد این پژوهش اینکه بر اساس شواهد و دالیل ذیل زوینه هر گونه

انکار روایات سفیانی و تردید در این وقوله از بین ویرود« :فراوانی روایات سفیانی»« ،اعتبار

صدوری روایات»« ،اهتهام وحدثان به نقل روایات»« ،جایگاه نشانهشناختی» و «عدم تعارض

بنیادین در روایات وعتبر»؛

نگاهی گذرا به آنچه گذشت ،گویای این حقیقت است که ارزیابی و تحول علهی در رویکرد به

روایات عالئن ظهور به شدت وورد نیاز است و لذا باید ضهن تبیین کالن نظام فکری در رویکرد به
روایات عالئن ظهور ،درصدد آسیبشناسی و برطرف کردن آسیبها بود و در نهایت با ارتقای

سطح کارآیی به عرصههای علهی جدید گام نهاد.

گونهشناسی تحلیلی و نقد رویکردها در تبیین...
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بیروتببدا با تراثبا عربی.

.21بطج یببنجمبا ةیاب .)1394بسفحاینببچیپباولببقمببانتشی اتبسرکزبتخصصیبسهةوخت.
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.بطوایببس مةببابا
ب
21

اولببقمببدا با معی فباالاالسح .
ب
جهببچیپب
ابب 1411ق).بالغح َ

.22ب حیشیببس مةببابس عودب 1381ق).بتفسحرَعحایشببچیپباولببتهرانببا مطجع با عامح .

.23بفاوتاببفینب .) 1965بالسحادةَالعر حيةَوالشحعة َوالسراجحلحاتَیفَعهدَحینَاوحهببچیپباولببترجم :ب
ح ابابراهحمبح اب ازفران

بح ب ربی)بقیهرهببسکتج با نهض با مصرخ .

مب 1414ق).بتفسحرَالقهيبببچیپباو ببدا ا کتیبببب
ب.24بقمیبب ایببابابراهح ب

الکایفببچیپبچهی ببتهرانبببدا ا کتبباالاالسح ب .ب
َ
.بکاحنیببس مةببابخعقوببب 1417ق).ب
ب
25

مةبحیقرب 1413ق).بحبار َال نوارببچیپبدو بببیروتبببدا باححیءبا تراثبا عربیب.
ب
.26بسجا یبببس

.27بسفحةبببس مةببابس مةبب 1413ق).بالرشادَیفَوعرفةَحججَاَّللَعیلَالعجادَببچیپباولببقمبببکنگرهبهزا هب

شحخبسفحة.
ب

ببنشربااالسی.
ب
ب
ببچیپبششمببقم
رجالَالنجایش
َ
ایب 1418ق).ب
.28بنجیشیببباحمةبباب ب

ببنشرصةوق.
ب
ببتهران
ب
الغحجهببچیپباول
.29بنعمینیبببس مةببابابراهحمب 1397ق).ب َ

.31بنحشیب،ریببابوب جةباهللبس مةببابحمةوخ ب .) 1991باملستدرکَعیلَالصحححيببچیپباولبببیروتبب
دا ا کتببا عامح .

.بنحایبنجفیبب ایبباب جةا کرخمب 1426ق).بسرور َاهلَالمیانَیفَعَلواتَظهور َصاحجَالزوان؟جع؟بب
ب
31

قمببد حلبسی.
ب

گونهشناسی تحلیلی و نقد رویکردها در تبیین...
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