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چکیده
«تحقق حکومت اهل بیت؟مهع؟» و زندگی کردن در سایهسار آن ،از مهمترین آرزوهای شیعیان بوده
است .از اینرو ،از ائمه؟مهع؟ در مورد زمان آن سوال می کردند .غالب روایاتی که در این زمینه وارد شدهاند،
از عدم تعیین زمان مشخص خبر میدهند؛ ولی برخی روایات ،دو زمان سال  70و  140هجری را برای این
مهم ،عنوان کردهاند که مهمترین آنها روایت مندرج در «کافی» به شمار میآید .پژوهه حاضر ،این
روایات را مورد بررسی و تحلیل قرار داده و ضمن بیان اعتبار سندی روایت مورد نظر ،و احصای روایات هم
خانواده آن ،روشن میسازد که سالهای تعیین شده ،نه به عنوان بیان صرف گشایش در امور زندگی
است و نه برای بیان زمان حکومت مهدی موعود؟جع؟؛ بلکه مراد ،زمان تحقق حکومت اهل بیت؟مهع؟
توسط امامی از ائمه؟مهع؟ است که قرار بود در این دو سال محقق شود؛ ولی به دلیل موانعی که پیش آمد،
زمانش به تاخیر افتاد؛ به گونهای که بعد آن ،زمانی برای این مهم معین نشده است.
واژگان کلیدی :فرج امام زمان؟جع؟ ،زمان فرج در روایات ،سال 70هجری ،سال  140هجری،
بررسی سندی.
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مقدمه

امید رسیدن به شرایط ایدهآل و مطلوب از آرمانهای انسانی است .این امید و چشمانداز

تحقق آن ،پویایی و فعال بودن جریان زندگی را ،حتی در شرایط سخت و مرارت بار ،به ارمغان

میآورد .ا گر رسیدن به آن آرمان ،در گرو تحقق امری باشد ،آن امر در نقطه عطم آن نگاهها قرار
خواهد داشت .شیعیان و مریدان مکتب اهل بیت؟مهع؟ که هماره تحت سیطره حکومت

جریانهای مخالم بودند؛ در این جهت سختیها و مرارتهای فراوان را تحمل می کردند و
برون رفت از این شرایط را به تحقق حکومت مشروع اسالمی ،تحت والیت امام معصوم؟مهع؟

منوط میدیدند و هماره منتظر تحقق این آرمان بزرگ بودند .از اینرو ،در بسیاری از موارد زمان

تحقق آن را جویا میشدند .غالب روایاتی که در این زمینه وجود دارند ،از نهی کردن و برحذر

داشتن شیعیان از این گونه سواالت ،حکایت میکند؛ ولی در متون روایی به روایاتی بر میخوریم
که برخالف دسته اول ،از زمان مشخصی برای تحقق آرمان شیعیان ،خبر میدهند .معروفترین

آنها روایاتی است که سالهای  70و 140ق را برای این مهم ،تعیین کردهاند.

در مورد این روایات و تحلیل آنها ،پژوهش مستقلی انجام نگرفته است و غالب نگارندگان

جوامت حدیثی و غیر آنها ،تنها به بیان روایت بسنده کردهاند؛ بهویژه روایت ابوحمزه ثمالی را که
در متن بدان پرداخته خواهد شد؛ و عیاشی ،کلینی ،نعمانی و طوسی آن را نقل کردهاند .در این

میان ،برخی تالش کردهاند درصدد توضیح و شرح روایت مورد اشاره برآیند؛ هرچند غالب آنها،
همان محتوای روایت را به صورت مبسوط ارائه کردهاند (مازندرانی :1382 ،ج ،6ص314؛ صدر،

 :1384ص 190و فقیه ایمانی :1388 ،ص .)140-139در این میان تالش برخی آن بوده است
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که ضمن توضیح آن ،روایت چالشی را هم پاسخ دهند .عالمه مجلسی در بحار االنوار و مرآة
العقول ،درصدد تبیین و تعیین مراد از سال  70و 140ق برآمده است (مجلسی :1403 ،ج،52

ص 106 – 105و همان :1404 ،ج ،4ص .)172-170آیتاهلل صافی گلپایگانی در جواب سوالی در

مورد روایت ابیحمزه ،در سند آن اشکال وارد کرده ،بحث خود را به طور مفصل در مورد «بداء»

پیگیری میکند (صافی گلپایگانی :1377 ،ص .)240 -223محمد جواد خراسانی بین فرج

جزئی و کلی ،تفکیک کرده ،رخاء و فرج اشاره شده در روایت را به فرج جزئی اختصاص داده
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است؛ نه فرج کلی که زمان ظهور مهدی؟جع؟ ،حاصل میشود (خراسانی :1388 ،ص- 90

 .)91مؤلفان کتاب «از فرات تا فرات» ،تالش کردند به این شبهه پاسخ دهند که قاتالن امام

حسین؟ع؟ عده محدودی بودند؛ چرا خداوند به خاطر کار آن عده فر ج را از سال 70ق به تأخیر

انداخت (جمعی از نویسندگان :1388 ،ص .)145در کتاب «راز پنهانی و رمز پیدایی» ،ذیل این
روایت ،به چرایی عدم قیام امام صادق؟ع؟ پرداخته که با زمان دوم هماهنگ است (بنی

هاشمی :1384 ،ص .)306در اثر دیگری هم با نگاه انتقادی به روایت مذکور به تنافی این
روایت با روایات ناهی از تعیین وقت ،پرداخته و مدعی جعلی بودن این روایت شده است (امینی

گلستانی :1385 ،ص.)366 -365

گونه شناسی روایات ناظر به فرج در سالهای  70و 140ق

گونه اول :روایاتی که به هر دو سال اشاره می کنند :در این دسته روایات ،تنها یک حدیث

وجود دارد که از ابوحمزه ثمالی نقل شده است .وی از امام باقر و امام صادق؟امهع؟ از علت عدم

تحقق وعدهای که امیرالمومنین؟ع؟ در مورد تحقق «رخاء» در سال هفتاد داده بودند ،سوال
کرد؛ و وعدهای که بنابر برخی از منابت ،هنگام شهادت ایشان صادر شده بود (عیاشی:1380 ،

ج ،2ص 218و راوندی :1409 ،ج ،1ص .)179-178امام؟ع؟ در جواب فرمود:

ای ثابت! همانا خداوند این امر را در [سال] هفتاد تعیین فرمود .پس چون [امام]
1

حسین؟ع؟ کشته شد ،غضب خداوند بر اهل زمین شدید شد و لذا آن [امر] را تا [سال]
صد و چهل به تاخیر انداخت .به شما خبر دادیم؛ پس شما حدیث [و کالم ما را] فاش

کردید و پرده پوش آن را برداشتید .خداوند برای این امر بعد از آن ،نزد ما وقتی را قرار
داشت (عیاشی :1380 ،ج ،2ص218؛ شیخ کلینی :1407 ،ج ،1ص368؛ نعمانی،

 :1397ص293؛ شیخ طوسی :1411 ،ص  428و راوندی :1409 ،ج ،1ص.)179-178

به غیر از تفسیر عیاشی ،ابوحمزه در دیگر منابت ذکر شده ،از عرضه این حدیث توسط ابوحمزه بر

امام صادق؟ع؟ ،و تایید ایشان هم ،سخن گفته شده است.

2

__________________________________
 . 1ثابت بن دینار نام ابوحمزه ثمالی است (رجال نجاشی ،ص.)115
َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ
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نداده است .خداوند هر آنچه بخواهد ،محو میکند و [آنچه را بخواهد] برپا خواهد
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حدیث مذکور ،در کتاب تفسیر عیاشی و کتاب خرائج و جرائح راوندی به صورت مرسل ذکر

شده است؛ اما در دیگر منابت ،از سندهای متعدد و قابل توجهی برخوردار است .شیخ کلینی و

نعمانی 1سند این روایت را اینگونه ذکر میکنند« :علی بن محمد و محمد بن الحسن ،عن سهل

بن زیاد و محمد بن یحیی ،عن احمد بن محمد بن عیسی جمیعا ،عن الحسن بن محبوب ،عن

ابیحمزة الثمالی [عن الباقر و الصادق؟امهع؟]» (شیخ کلینی :1407 ،ج ،1ص 368و نعمانی،

 :1397ص .)293سندهای حدیث عبارتند از:

 .1علی بن محمد(2عالن کلینی) ،عن سهل بن زیاد ،عن الحسن بن محبوب ،عن ابیحمزة،

عن ابی جعفر؟ع؟؛

 .2علی بن محمد(عالن کلینی) ،عن سهل بن زیاد ،عن الحسن بن محبوب ،عن ابیحمزة،

عن ابیعبداهلل؟ع؟؛

__________________________________
 . 1با این تفاوت که نعمانی در ابتدای سند ،محمد بن یعقوب کلینی را هم ذکر می کند.

 . 2اکثر کسانی که در صدد تعیین علی بن محمد برآمدهاند ،وی را عالن کلینی معرفی کردهاند ،مانند میرداماد (میرداماد،
 :1403ص)19؛ مالصدرا (صدرالدین شیرازی :1383 ،ج ،1ص)219؛ مازندرانی (مازندرانی :1382 ،ج ،1ص)78؛ تفرشی
(تفرشی :1418 ،ج ،5ص)327؛ آیتاهلل بروجردی (تبریزی :1429 ،ج ،1ص)38؛ آیتاهلل تبریزی (همان) و شبیری زنجانی

(شبیری زنجانی :1429 ،ج ،1ص .)98اما عالمه مجلسی ،وی را علی بن محمد بن عبداهلل بن اذینه (مجلسی :1404 ،ج،1

ص )34و آیتاهلل خویی ،وی را علی بن محمد بن عبداهلل بن بندار (موسوی خویی :1409 ،ج ،12ص )127معرفی کردهاند.
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برخی هم مانند صاحب تکلمة الرجال به دلیل اختالف در تعیین شخص ،راه توقف را در پیش گرفتند (کاظمی:1425 ،

ج ،2ص .)211به نظر میرسد همانطور که به عنوان یکی از استداللهای گروه اول ،مورد استفاده قرار گرفته است
(مازندرانی ،ص :1416ج ،7ص472؛ اعرجی کاظمی :1415 ،ج ،1ص212؛ تبریزی :1429 ،ج ،1ص)38؛ کالم عالمه حلی

به نقل از شیخ کلینی میتواند راهگشا باشد .وی در بیان «عدة من اصحابنا» که شیخ کلینی به واسطه آنها از سهل بن زیاد

روایت نقل میکند؛ مینویسد« :شیخ کلینی فرمود :هرجا که توسط عدهای از سهل بن زیاد نقل میکنم ،آنان عبارتند از :
علی بن محمد بن عالن ،محمد بن أبي عبداهلل ،محمد بن الحسن و محمد بن عقیل الکلیني» (حلی :1411 ،ص.)272

بررسی در اسناد کافی این نکته را به وضوح میرساند که علی بن محمد مورد بحث ،مانند روایت مذکور ،بسیار از سهل بن

زیاد روایت نقل میکند.
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 .3محمد بن الحسن( 1الصفار) ،عن سهل بن زیاد ،عن الحسن بن محبوب ،عن ابیحمزة،

عن ابیجعفر؟ع؟؛

 .4محمد بن الحسن(الصفار) ،عن سهل بن زیاد ،عن الحسن بن محبوب ،عن ابیحمزة ،عن

ابیعبداهلل؟ع؟؛

 .5محمد بن یحیی(العطار) ،عن احمد بن محمد بن عیسی(اشعری) ،عن الحسن بن

محبوب ،عن ابیحمزة ،عن ابیجعفر؟ع؟؛

 .6محمد بن یحیی(العطار) ،عن احمد بن محمد بن عیسی(اشعری) ،عن الحسن بن

محبوب ،عن ابیحمزة ،عن ابیعبداهلل؟ع؟.

در سندهای یاد شده ،دو سند پایانی صحیح به شمار میآیند و تمام افراد ذکر شده در آن از اجال

و بزرگان شیعه هستند :محمد بن یحیی (العطار) ،شیخ أصحابنا فی زمانه ،ثقة ،عین (نجاشی،

 :1365ص)353؛ عن احمد بن محمد بن عیسی (اشعری) ،شیخ القمیین ،و وجههم ،و فقیههم
(همان ،ص)82؛ عن الحسن بن محبوب _ کوفی ،ثقة ... ،و کان جلیل القدر ،ی ّ
عد فی اْلرکان
اْلربعة فی عصره (طوسی :1420 ،ص ،)122عن ابیحمزة الثمالی _ کوفی ،ثقة ... ،و کان من

__________________________________
 . 1در مورد تعیین این شخصیت اختالف دیدگاه وجود دارد ،و به دلیل همین اختتالف استت کته صتاحب بحتوع فتی علتم
الرجال ،این شخص را مجهول معرفی می کند (بحوع فی علم الرجال ،ص .)277آیتاهلل بروجردی ایتن شتخص را محمتد
بن حسن طائی رازی ذکتر می کنتد (تبریتزی :1429 ،ج ،1ص .)38آقتای شتبیری زنجتانی نیتز بتر ایتن عقیدهانتد (ر.ک :شتبیری
زنجتتانی :1429 ،ج ،1ص .)71محتتدع نتتوری وی را بتتین  5نفتتر متتردد ذکتتر می کنتتد کتته عبارتنتتد از :محمتتد بتتن حستتن بتتن علتتي
حسن بن ولید که همتراز اوست) و محمد بن الحسن البرناني (نوری :1408 ،الخاتمة ،ج ،3ص .)528فاضل تستری وی را
محمتتد بتتن حستتن بتتن ولیتتد ،استتتاد شتتیخ صتتدوق معرفتتی کتترده استتت (کلباستتی :1422 ،ج ،3ص)480؛ امتتا اکثتتر کستتانی کتته
درصدد تمییز این شخص برآمدهاند ،وی را محمد بن حسن صتفار معرفتی کتردهانتد؛ ماننتد مالصتدرا (صتدرالدین شتیرازی،
 :1383ج ،1ص)573؛ متتولی صتتالح مازنتتدرانی (طبتتی احتمتتالی) (مازنتتدرانی :1382 ،ج ،1ص)413؛ میردامتتاد (کلباستتی،
 :1422ج ،3ص)480؛ فاضل استرآبادی(همان) و آقتای کلباستی (همتان ،ص)483؛ آیتتاهلل تبریتزی (تبریتزی :1429 ،ج،1
ص .)46آیتاهلل تبریزی بحث مبسوط و مستدلی در این زمینه ارائه کردهاند (رک :الموسوعة الرجالیة ،ج ،1ص.)47-42
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محمد بن حسن بن بندار قميّ ،
محمد بن حسن بن علي أبا مثنی کوفيّ ،
محاربيّ ،
محمد بن حسن قمي (غیر از محمد بتن
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خیار أصحابنا و ثقاتهم و معتمدیهم فی الروایة و الحدیث (نجاشی :1365 ،ص.)115

در چهار سند اول ،به غیر از سهل بن زیاد ،بقیه افراد از ثقات و اجال به شمار میآیند؛ اما سهل

بن زیاد در کتابهای رجالی ضعیم (همان ،ص 185و طوسی :1420 ،ص )228و غیر قابل

اعتماد (نجاشی :1365 ،ص )185معرفی شده است .مشهور نیز طبق همین دیدگاه نظر دادهاند؛
ولی برخی مانند آیتاهلل طبسی ،به جهت اکثار روایت در کتب اربعه از ایشان ،معتبر بودن و

ضعیم نبودن سهل را قائل شدهاند (طبسی :1388 ،ج ،1ص .)256کالم ایشان آنگاه مورد

توجه قرار میگیرد که با بررسی اسناد کافی به بیش از  1500مورد بر میخوریم که سهل بن زیاد در
سلسله سند روایات قرار دارد .از اینرو ،ایشان معتقدند این ا کثار روایت نشان دهنده آن است که

سهل در نزد مولم (شیخ کلینی) ضعیم شمرده نمیشده ،بلکه او را معتبر میدانسته است

(همان).

شیخ طوسی ،طریقی که به این حدیث برای خود ذکر میکند ،این گونه است« :عنه [الفضل

بن شاذان] ،عن الحسن بن محبوب ،عن ابیحمزة الثمالی (طوسی :1411 ،ص .)428به دلیل
تعلیقات فراوانی که شیخ طوسی (م )460در کتاب الغیبة بر فضل (از اصحاب امام رضا و امام

جواد؟ع؟) (نجاشی :1365 ،ص)306؛ دارد؛ با این که به صورت مستقیم نمیتواند از او حدیث

اخذ کرده باشد؛ به احتمال فراوان از کتاب فضل اخذ کرده است و با توجه به دو طریقی که شیخ
در فهرست به کتابها و روایات فضل ذکر میکند (طوسی :1420 ،ص)363؛ شیخ طوسی هم دو
طریق به این روایت خواهد داشت و به دلیل آن که در نقل شیخ طوسی ،عرضه بر امام
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صادق؟ع؟ هم وجود دارد؛ جمت طرق شیخ به روایت مذکور عبارتند از:
محمد بن علی بن الحسین ،عن ّ
[ .1أبو عبد اهلل ،عن ّ
محمد بن الحسن ،عن أحمد بن إدریس،
عن علی بن ّ
محمد بن قتیبة ،عن الفضل] ،عن الحسن بن محبوب ،عن ابی حمزة الثمالی ،عن

ابی جعفر؟ع؟؛
[محمد بن علی بن الحسین ،عن حمزة بن ّ
ّ
محمد العلوی ،عن أبی نصر قنبر بن علی بن
.2

شاذان ،عن أبیه ،عن الفضل] ،عن الحسن بن محبوب ،عن ابی حمزة الثمالی ،عن ابی جعفر؟ع؟؛
محمد بن علی بن الحسین ،عن ّ
[ .3أبو عبد اهلل ،عن ّ
محمد بن الحسن ،عن أحمد بن إدریس،
عن علی بن ّ
محمد بن قتیبة ،عن الفضل] ،عن الحسن بن محبوب ،عن ابی حمزة الثمالی ،عن

ابی عبداهلل؟ع؟؛
[محمد بن علی بن الحسین ،عن حمزة بن ّ
ّ
محمد العلوی ،عن أبی نصر قنبر بن علی بن
.4
شاذان ،عن أبیه ،عن الفضل] ،عن الحسن بن محبوب ،عن ابی حمزة الثمالی ،عن ابی
عبداهلل؟ع؟.

از این طرق ،طریق  1و  3حسن به شمار میآیند؛ زیرا از دو طریق شیخ به فضل بن شاذان،

طریقی که در آن علی بن قتیبه وجود دارد؛ به جز علی بن قتیبه بقیه از اجال و ثقات مشهور
هستند و علی بن قتیبه همراه و مصاحب فضل بن شاذان (نجاشی :1365 ،ص)259؛ اگر چه

توثیقی در مورد ایشان وارد نشده است؛ از حسان شمرده میشود (رک :براری :1395 ،ص.)150

ا گرچه برخی از سندهای روایت مذکور به ظاهر قابل اعتبارند؛ اما همه سندهای این روایت با

اشکالی قابل توجه مواجه هستند و آن ادعای «مرسل» بودن این روایت است که آیت اهلل

بروجردی به مرسل بودن آن معتقد است .ایشان روایاتی را که حسن بن محبوب بال واسطه از

ابیحمزه ثمالی نقل میکند؛ بدون شک «مرسله» میداند (بروجردی :1385 ،ج ،8ص-110
 .)111لذا آیت اهلل صافی گلپایگانی روایت مذکور را مجهول معرفی میکند (صافی گلپایگانی،
 :1377ص .)224دلیل بر مدعا ،عدم امکان نقل بال واسطه حسن بن محبوب ،از ابیحمزه
ثمالی است؛ زیرا وفات ابوحمزه را سال 150ق (نجاشی :1365 ،ص  )116و وفات حسن بن

محبوب را سال  224ثبت کردهاند؛ در حالیکه کشی عمر وی را در هنگام وفات  75سال ذکر
میکند .با این حساب ،حسن بن محبوب هنگام وفات ابیحمزه 1 ،سال بیشتر نداشته و امکان
اخذ حدیث برای او وجود نداشته است.

 .1حسن بن محبوب ،از اصحاب اجماع شمرده شده است (همان ،ص .)556با توجه به

کثرت روایت بالواسطه وی از ابی حمزه ثمالی ،نسبت دادن ارسال به سند وی با جاللت قدرش

نمیسازد؛ زیرا این کار ،نوعی تدلیس به شمار میآید که با مقام وی نمیسازد.

 .2اشکال مذکور ،از همان دوران ائمه؟مهع؟ بر حسن بن محبوب وارد بود؛ به گونهای که

اصحاب ،وی را در مورد این روایات متهم میکردند (همان) و حتی احمد بن محمد بن عیسی

بررسی و نقد روایات مدعی فرج امام مهدی؟جع؟ ...

اشکال مذکور را ،این گونه میتوان پاسخ داد:
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اشعری ،به همین دلیل از حسن بن محبوب روایت نقل نمیکرد؛ 1اما در آخر متوجه صدق حسن

بن محبوب شد (بروجردی :1385 ،ج ،8ص ،110تعلیقه دریاب نجفی) و از کار خود توبه کرد

(کشی :1409 ،ص 512و نجاشی :1365 ،ص)82؛ همانگونه که احمد بن محمدبن عیسی

اشعری ،روایت مورد بحث را با توجه به نقل بال واسطه حسن بن محبوب از ابیحمزه ثمالی ،از
وی نقل میکند.

 .3نجاشی هنگامی که برای کتاب نوادر ابیحمزه ثمالی طریق نقل میکند؛ مینویسد« :و له

کتاب النوادر روایة الحسن بن محبوب أخبرنا الحسین بن عبید اهلل  ...عن الحسن بن محبوب،

عن أبیحمزة به» (نجاشی :1365 ،ص .)116شیخ طوسی نیز در طریقش به کتابی از کتابهای

ابی حمزه ،راوی کتاب را حسن بن محبوب معرفی میکند (طوسی :1420 ،ص .)105بنابراین،
حسن بن محبوب خود راوی کتاب ابیحمزه است و احدی هم متعرض این نکته نشده است که

وی نمیتواند از ابیحمزه یا از کتابش بالواسطه اخذ کند.

 .4بسیاری از علما در مباحث فقهی به روایاتی که قبل از حسن بن محبوب مانعی نداشته

باشد ،به صحت حکم کردهاند؛ مانند روایتی که حسن بن محبوب ،بالواسطه از ابی حمزه ثمالی
در باب طالق نقل میکند (کلینی :1407 ،ج ،6ص 64و طوسی :1407 ،ج ،8ص .)38که

بسیاری از علما آنرا صحیح معرفی کردند؛ مانند عالمه حلی (حلی :1413 ،ج ،7ص)348؛

فخرالمحققین (حلی :1387 ،ج ،3ص)310؛ سیوری حلی (سیوری حلی :1404 ،ج ،3ص)305؛
شهید ثانی (عاملی :1413 ،ج ،9ص)71؛ مجلسی اول (مجلسی :1406 ،ج ،6ص)374؛ فاضل

هندی (فاضل هندی :1416 ،ج ،8ص)37؛ صاحب جواهر (نجفی :1404 ،ج ،32ص )62و
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سبزواری (سبزواری :1413 ،ج ،26ص.)30

 .5امکان تصحیم در عدد  75که کشی به عنوان سن حسن بن محبوب ذکر میکند ،وجود

دارد .دریاب نجفی در تعلیقهای که بر متن ترتیب اسانید الکافی دارد ،استدالل خود را بر کالم

__________________________________

 . 1در مورد عدم نقل احمد بن محمتد بتن عیستی اشتعری از حستن بتن محبتوب ،بته ختاطر نقلتش از ابیحمتزه؛ دو وجته دیگتر
مطرح شده است :الف) عدم نقل به دلیل ضعیف یا غالی بودن ابی حمتزه ثمتالی ،نتزد ابتن عیستی؛ ب) تصتحیفی رخ داده

است :مراد از ابیحمزه ،علی بن ابیحمزه بطائنی معروف از سران واقفیه است (نقد الرجتال ،ج ،1ص)169؛ امتا هتر دو وجته
مورد خدشه است (ر.ک :قاموس الرجال ،ج ،3ص.)350-349
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ً
کشی (و کان من ابناء) استوار میسازد و مینویسد« :کشی عادتا برای عمر شخصی از اینگونه

عبارت استفاده نمیکند؛ مگر آنکه بیشتر از حد طبیعی عمر کرده باشد»؛ در حالی که طبق نقل
کشی وی  75سال عمر کرده است که از حد طبیعی بیشتر نیست .از اینرو ،وی معتقد است
کلمه «خمس و سبعین» تصحیم از «خمس و تسعین» است و عمر حسن بن محبوب  95سال

بوده و لذا وی در سال  129تولد یافته است (بروجردی :1385 ،ج ،8ص ،111-110تعلیقه دریاب

نجفی) .در این صورت ،اخذ از ابیحمزه ثمالی برای وی ممکن خواهد بود .مرحوم تستری هم
به نوعی این تصحیم را محتمل دانسته است (تستری :1420 ،ج ،3ص .)350آنچه کشی در

قدیمیتر و مسنتر بودن حسن بن محبوب از حسن بن علی بن فضال متوفای 224ق (نجاشی،

 :1365ص )36مطرح میکند (کشی :1409 ،ص)585؛ میتواند مویدی برای این ادعا بوده
باشد.

 .6اشکال در مرگ حسن بن محبوب در سال 224ق :صاحب تهذیب المقال با توجه به

عباراتی از نجاشی ،مبنی بر مرگ حسن بن علی بن فضال 8 ،ماه قبل از مرگ احمد بن محمد بن

ابی نصر بزنطی ،متوفای 221ق (نجاشی :1365 ،ص )75و تلفیق آن با کالم کشی ،مبنی بر
قدیمیتر بودن ابن محبوب نسبت به ابن فضال؛ مرگ ابن محبوب را قبل از سال  220اعالم
میکند (ابطحی :1417 ،ج ،2ص)343؛ هر چند صرف قدیمیتر دانستن سال وفات ،ا گر به حد

امکان تحمل حدیث نرسد؛ اشکال برطرف نخواهد شد.

 .7امکان وجود اجازه برای حسن بن محبوب ،نسبت به نقل کتاب ابیحمزه ثمالی :ا گرچه

متنی دال بر این نکته وجود ندارد؛ اما با توجه به اینکه پدر وی از راویان حدیث بوده و نیز طبق

کشی ،ص .)585این که اجازه نقل از کتاب ابیحمزه یا احادیثی را که از ابیحمزه نگاشته است؛
به پسرش داده باشد؛ محتمل خواهد بود .طریقهایی که از نجاشی و شیخ طوسی به کتاب ابی
حمزه ذکر شد ،شاید بتواند تا حدی این ادعا را تقویت کند.

در نتیجه از مجموع سندهای دهگانه حدیث 2 ،سند صحیح 2 ،سند حسن 4 ،سند طبق

مبنای مشهور ضعیم و طبق مبنای دیگر قابل اعتبار و  2سند ضعیم شمرده میشوند و

ادعاهایی نظیر مرسل بودن (بروجردی :1385 ،ج ،8ص 111 -110و صافی گلپایگانی:1377 ،

بررسی و نقد روایات مدعی فرج امام مهدی؟جع؟ ...

نقل کشی ،اجازه نقل تمام احادیثی را که از علی بن رئاب نگاشته ،به پسرش داده است (رجال
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ص .)224مجهول بودن (همان ،ص 224و سلیمیان :1388 ،ص )89و یا مجعول بودن روایت
(امینی گلستانی :1385 ،ص)365-364؛ قابل قبول نخواهد بود.
گونه دوم :روایاتی که تنها به یکی از این دو سال اشاره می کنند:

 .1از عا ِلم (امام کاظم)؟ع؟ در مورد معنای قول معصوم« :تا سال هفتاد بالست»؛ روایت شده

که همانا خداوند برای فرج ،سال هفتاد را تعیین فرمود .چون امام حسین؟ع؟ به شهادت رسید،

خداوند بر اهل آن زمان غضب کرد و آن را تا زمان دیگری به تأخیر انداخت (مسعودی:1426 ،

ص.)155

سند این روایت به دلیل ارسالی که در آن وجود دارد ،ضعیم است.
 .2ابی بصیر از امام صادق؟ع؟ چنین نقل کرد:

همانا به اصحاب پیامبر؟لص؟ ،این امر در سال هفتاد وعده داده شده بود .چون امام

حسین؟ع؟ به شهادت رسید ،خداوند بر اهل زمین غضب کرد و بر عذابشان افزود .همانا امر ما

نزدیک شده بود؛ ولی شما آن را فاش ساختید و خداوند آن را به تأخیر انداخت( »...حلی:1421 ،

ص.)287

حسن بن سلیمان حلی برای این روایت این گونه سند میآورد:

«احمد بن محمد بن عیسی ،عن الحسین بن سعید ،عن صفوان بن یحیی و حدثنی علی بن

اسماعیل بن عیسی و محمد بن الحسین بن ابی الخطاب ،عن صفوان بن یحیی ،عن ابی ایوب

الخزاز ،عن ابی بصیر» اسناد روایت مذکور عبارتند از:

سند اول :احمد بن محمد بن عیسی ،عن الحسین بن سعید [االهوازی] ،عن صفوان بن
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یحیی ،عن ابی ایوب الخزاز ،عن ابی بصیر؛

سند دوم :علی بن اسماعیل بن عیسی ،عن صفوان بن یحیی ،عن ابی ایوب الخزاز ،عن ابی

بصیر؛

سند سوم :محمد بن الحسین بن ابی الخطاب ،عن صفوان بن یحیی ،عن ابی ایوب الخزاز،

عن ابی بصیر.

هر سه سندی که در این روایت وجود دارند ،صحیح به شمار میآیند و همه رجال سند از اجال و
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ثقات به شمار میآیند .احمد بن محمد بن عیسی –ترجمهاش گذشت ،-حسین بن سعید

[اهوازی] –ثقة (طوسی :1420 ،ص)149؛ علی بن اسماعیل بن عیسی ،ثقة (خویی:1409 ،

ج ،11ص)276؛ محمد بن الحسین بن ابیالخطاب ،جلیل من أصحابنا ،عظیم القدر  ...ثقة،

عین ...مسکون إلی روایته (نجاشی :1365 ،ص)334؛ صفوان بن یحیی ،ثقة ،ثقة ،عین

(همان ،ص)197؛ ابیایوب الخزاز ،ثقة ،کبیر المنزلة (همان ،ص)20؛ و ابیبصیر ،ثقة ،وجیه

(همان ،ص.)441

بنابراین ،اگر کتاب مختصر البصائر ،مختصر کتاب بصائر الدرجات سعد بن عبداهلل اشعری

است؛ همان گونه که صاحب کتاب بدان اشاره کرده است (حلی :1421 ،ص )45و علمای

بسیاری بدان شهادت دادهاند (همان ،مقدمه محقق ،ص)28-26؛ در مورد سند این روایات
جای تشکیک وجود ندارد؛ اما ا گر در نگاشته مذکور تردید و تشکیک شود ،به دلیل مجهول

بودن ،واسطههای بین حسن بن سلیمان حلی (متوفای قرن هشتم) تا رجال اول سند ،امثال
احمد بن محمد بن عیسی که امام رضا؟ع؟ را مالقات کرده است (نجاشی :1365 ،ص)82؛ تمام

سندها به ضعم مبتال خواهند شد.

 .3عمرو بن حمق چنین نقل می کند:
هنگامی که امیرالمومنین علی؟ع؟ در کوفه ضربت خورد ،بر ایشان وارد شدم و عرض

کردم :باکی بر شما نیست؛ همانا خدشهای بیش نیست .امام فرمود« :به جانم قسم من

از شما جدا میشوم» و سپس سه بار فرمود« :تا هفتاد بالست ».عرض کردم :آیا بعد از بال،

رخاء هم هست؟ جوابم را نداد و بیهوش شد .چون به هوش آمد ...عرضه داشتم:
فرمودید تا هفتاد بال است؛ آیا بعد بال رخاء هم هست؟ فرمود« :بله .خداوند هر آنچه

ص.)217

این روایت مرسل است و طریق عیاشی تا عمرو بن حمق مشخص نیست .از اینرو سند آن

ضعیم است .راوندی نیز این روایت را به واسطه ابیحمزه از عمرو بن حمق نقل می کند

(راوندی :1409 ،ج ،1ص .)178که آن هم به دلیل مجهول بودن واسطههای از راوندی تا

ابیحمزه ،به ارسال و ضعم مبتال است.

 .4اسحاق بن عمار می گوید :از امام صادق؟ع؟ چنین شنیدم« :برای این امر ،وقتی در سال

بررسی و نقد روایات مدعی فرج امام مهدی؟جع؟ ...

بخواهد را محو می کند و هر آنچه را بخواهد ثابت خواهد داشت» (عیاشی :1418 ،ج،2
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 140بود ،به شما خبر دادیم؛ ولی آن را فاش ساختید ،در نتیجه خداوند آن را به تأخیر انداخت»
(نعمانی :1397 ،ص.)292

سند این روایت متصل و متشکل از  4سند است که عبارتند از:

 احمد بن محمد بن سعید ابن عقدة ،عن محمد بن مفضل بن ابراهیم بن قیس بن
رمانة االشعری ،عن الحسن بن محبوب الزراد ،عن اسحاق بن عمار الصیرفی؛

 ابن عقدة ،عن سعدان بن اسحاق بن سعید ،عن الحسن بن محبوب ،عن اسحاق
بن عمار؛

 ابن عقدة ،عن احمد بن الحسین بن عبد الملک ،عن الحسن بن محبوب ،عن
اسحاق بن عمار؛

 ابن عقدة ،عن محمد بن احمد بن الحسن القطوانی ،عن الحسن بن محبوب ،عن
اسحاق بن عمار.

سه سند اول و دوم و چهارم به دلیل مجهول بودن محمد بن مفضل بن ابراهیم و سعدان بن

اسحاق و محمد بن احمد بن الحسن ضعیم شمرده میشوند؛ اما سند سوم سند صحیح به شمار

میآید :احمد بن محمد بن سعید ابن عقدة ،رجل جلیل فی أصحاب الحدیث ... ،و ذکره

أصحابنا الختالطه بهم و مداخلته إیاهم و عظم محله و ثقته و أمانته (نجاشی :1365 ،ص)94؛

احمد بن الحسین بن عبد الملک ،ثقة ،مرجوع إلیه (همان ،ص)80؛ عن الحسن بن محبوب -

قبال ذکر شد -عن اسحاق بن عمار ،شیخ من أصحابنا ،ثقة (همان ،ص.)71

در نتیجه از مجموع روایاتی که در دو دسته ذکر شد؛  3روایت صحیح بودند که هر سه ،طرق و
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سندهای متعددی را دارا بودند و روایات این دو دسته از استفاضه برخوردارند.

عالوه بر روایات مورد اشاره ،در متون روایی ،به روایاتی برمیخوریم که ا گر چه از تاریخ و زمان،

سخنی نمیگویند؛ به صورت مبهم از تاخیر افتادن زمان فرج سخن میگویند و میتوانند به
عنوان روایات موید و همسو مورد توجه قرار گیرند:

 .1شیخ طوسی از ابی بصیر نقل می کند که وی از امام صادق؟ع؟ چنین سوال کرد:
آیا برای این امر (فرج و تحقق حکومت اهل بیت) زمانی وجود دارد که بدنهای ما بدان

آرام گیرد؟ امام؟ع؟ فرمود« :بله؛ ولی شما آن را افشا کردید و خداوند آنرا به تأخیر
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انداخت( ».در نسخه طوسی« :و خداوند بر آن افزود») (نعمانی :1397 ،ص 288و
طوسی :1411 ،ص.)427

 .2اسحاق بن عمار از امام صادق؟ع؟ چنین نقل می کند« :این امر دو بار به تأخیر افتاد»

(نعمانی :1397 ،ص.)293

 .3عثمان النواء می گوید :از امام صادق؟ع؟ چنین شنیدم« :این امر در مورد من بود .خدا آنرا

به تأخیر انداخت و در مورد ذریه من آنچه را بخواهد ،انجام میدهد» (طوسی :1411 ،ص.)429

 .4امام صادق؟ع؟ در وصیتی که به محمد بن نعمان احول داشتند ،فرمودند« :عجله روا

مدارید .به تحقیق این امر سه بار نزدیک شده بود ،آنرا افشا کردید؛ پس خداوند آن را به تاخیر

انداخت» (ابنشعبه حرانی :1404 ،ص.)310
تحلیل معنا شناسانه از واژه رخاء

در ابتدای امر برای «رخاء» سه وجه میتوان متصور شد:

 .1تحقق حکومت پایانی اهلبیت؟مهع؟ توسط مهدی موعود؟جع؟؛
 .2صرف گشایش در امور زندگی مؤمنان؛

 .3رهایی از حکومتهای ظلم با تشکیل حکومت اهلبیت؟مهع؟.

به دالیلی حکومت پایانی اهلبیت؟مهع؟ توسط مهدی موعود؟جع؟ ،نمیتواند مراد بوده باشد؛

زیرا:

اول :هم در روایات خاصه و هم در روایات عامه ،روایاتی که از جانشینان پیامبر؟لص؟ و

جانشینان  12نفر باشند ،نه یک عدد کمتر و نه یک عدد بیشتر .شیخ طوسی در رد «واقفیه» به
بخشی از این احادیث از عامه و خاصه اشاره کرده است (طوسی :1411 ،ص )157 -127و مدعی

است که تنها به بخشی از آن که اثبات کننده مدعایش است؛ اشاره کرده است؛ و اال احادیث در

این باب از طریق خاصه ،به مراتب خیلی بیشتر از آن است (همان ،ص.)156

دوم :روایات به صورت متواتر بر این نکته تصریح دارند که حکومت امام مهدی؟جع؟ یگانه

حکومتی است که عدالت را به صورت کامل در گستره زمین ،برپا میکند (قمی :1404 ،ج،1

بررسی و نقد روایات مدعی فرج امام مهدی؟جع؟ ...

تعدادشان خبر میدهند؛ این نکته را روشن می کنند که از ابتدا قرار بر این است که تعداد
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ص289؛ کلینی :1407 ،ج ،1ص 432و ابنبابویه :1395 ،ج ،2ص)670؛ و عدالت را جایگزین

فساد و تباهی و ظلم میسازد ،و ظلم و تباهی را از ریشه بر میکند (قمی :1404 ،ج ،2ص 45و

365؛ کلینی :1407 ،ج ،1ص 338و 341؛ نعمانی :1397 ،ص  81و  215و ابنبابویه:1395 ،

ج ،1ص)257؛ و در دوره اوست که به اذن االهی ،عقول ،کامل میشوند (کلینی :1407 ،ج،1

ص 25و ابن بابویه :1395 ،ج ،2ص.)675

سوم :ا گر چه ائمه؟مهع؟ همگی مقام والیت و دارای شأن حکومت بودند؛ این مقامات را برای

خود اثبات می کردند و در صورت قرار گرفتن حکومت در دست ایشان ،در اجرای احکام االهی

لحظهای کوتاهی نمی کردند؛ در عین حال ،تالش می کردند این قضیه را از حرکت و حکومت امام
مهدی؟جع؟ جدا کنند و از خلط آن دو جلوگیری می کردند .برای نمونه به دو مورد اشاره

میشود:

 .1حکم بن نعیم می گوید:
در مدینه به محضر امام باقر؟ع؟ شرفیاب شدم و عرض کردم :من بین رکن و مقام نذری

کردم که اگر شما را مالقات کردم ،از مدینه خارج نشوم تا برایم روشن شود شما قائم آل
محمد؟لص؟ هستید یا خیر .امام چیزی نفرمود .سی روز در مدینه ماندم .سپس امام؟ع؟

در راه مرا دید و به استقبال من آمد و فرمود« :ای حکم! هنوز اینجا هستی؟» عرض

کردم :بله؛ من نذرم را به شما خبر داده بودم؛ شما نه مرا به چیزی امر و نه مرا از چیزی

نهی کردید و جوابم را ندادید .امام؟ع؟ فرمود« :صبحگاهان به منزل من بیا ».من صبح

به منزل ایشان رفتم .امام؟ع؟ فرمود« :از حاجت خود سوال کن ».من مطلب خود را
ارائه کردم و گفتم :اگر قائم آل محمد؟لص؟ هستید ،مالزم شما باشم و از شما دور نشوم؛
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و اال در زمین سیر کنم و روزی خود را بجویم .امام؟ع؟ فرمود« :ای حکم! همه ما قائم

به امر خدا هستیم ».عرض کردم :آیا شما مهدی هستید؟ فرمود« :همه ما به سمت

خداوند هدایت می کنیم ».گفتم :آیا شما صاحب شمشیر هستید؟ فرمود« :همه ما
صاحب شمشیر و وارث شمشیر هستیم ».عرضه داشتم :آیا شما همان کسی هستید که

دشمنان خدا را می کشد و به وسیله شما اولیای خدا عزیز میشوند و به واسطه شما دین

خدا بر همه ادیان غلبه می کند؟ امام؟ع؟ فرمود« :ای حکم! چگونه من آن شخص

باشم و حال آن که عمر به  45رسیده است .همانا صاحب این امر از من به شیرخوارگی
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نزدیکتر [جوانتر] و برای سوارکاری ،چاال کتر است» (کلینی :1407 ،ج ،1ص.)536

 .2از ابیخدیجه چنین نقل شده است :از امام صادق؟ع؟ در مورد قائم سوال شد؟ امام؟ع؟

فرمود« :همه ما یکی پس از دیگری ،قائم به امر خدا هستیم تا صاحب شمشیر بیاید .پس زمانی

که صاحب شمشیر بیاید ،1با امری غیر از آنچه که بوده است ،خواهد آمد» (همان ،ج،1

ص.)536

چهارم :در صورت وجود شرایط و بر طرف شدن موانت ،ائمه؟مهع؟ بر ایجاد حکومت و تشکیل

جامعهای تحت فرمان حجت خدا و بر طبق موازین و دستورهای االهی ،راغب بودند .این گونه

نبود که هیچ گاه به دنبال ایجاد حکومت یا تغییر وضت موجود نباشند ،بلکه در صورت فراهم
شدن شرایط ،کار خود را انجام میدادند؛ اما دلیل عدم حرکت خویش را نبود شرایط ،بهویژه نبود

یار ،اعالم می کردند؛ مانند آنچه امام صادق؟ع؟ در مورد نبود یار ،به سهل بن حسن خراسانی

فرمودند و وجود حداقل  5نفر را برای حرکت الزم دانستند (ابن شهرآشوب :1379 ،ج ،4ص237

و مجلسی :1403 ،ج ،47ص)123؛ و یا سدیر صیرفی را از نبود یاور و کمکیار ،حتی به اندازه

یک گله کوچک بز که تعدادشان  17عدد بود؛ خبر دادند (کلینی :1407 ،ج ،2ص.)242

پنجم :ا گرچه در لسان برخی از روایات ،از راه و رسم حکومت اهلبیت؟مهع؟ به طور کلی سخن

رانده شده است؛ مانند کالم امام صادق؟ع؟ خطاب به مفضل بن عمر ،که فرمود« :ا گر این امر

[=حکومت] بهدست ما بود ،غیر از زندگانی رسول خدا؟لص؟ و سیره امیرالمومنین نخواهد بود»

(ابن حیون :1409 ،ج 564 ،3و راوندی :1407 ،ص  .)296روشن است که این ویژگی مختص
دوران امام مهدی؟جع؟ نیست ،بلکه روایت از مسلک حکومتی امامان؟مهع؟ خبر میدهد که بر

همه ایشان ،از جمله امام مهدی؟جع؟ صادق است .اما حکومت مهدی؟جع؟ به عنوان یک
جعفری میگوید:

نزد امام جواد؟ع؟ از سفیانی و از محتوم بودن آن در روایات سخن به میان آمد .از
__________________________________
 . 1نکتتته :بتتین ایتتن روایتتت بتتا روایتتت قبتتل تناقضتتی در کتتار نیستتت .روایتتت قبتتل کتته همتته ائمتته؟مهع؟ را صتتاحب شمشتتیر معرفتتی

می کند ،سخن از جایگاه و شأن همه ائمه؟مهع؟ دارد ،ولی این روایت از امتامی ستخن می گویتد کته صتاحب شمشتیر در متورد
ایشان متعین میشود؛ یعنی قیام نهایی به دست او محقی می گردد.

بررسی و نقد روایات مدعی فرج امام مهدی؟جع؟ ...

حکومت مسجل و الزم الوقوع از لحاظ دینی ،در لسان روایات ما مورد توجه بوده است .ابوهاشم
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امام؟ع؟ سوال کردم که آیا در محتوم هم بداء ایجاد میشود؟ امام؟ع؟ فرمود« :بله».

گفتم که میترسیم در مورد قائم؟جع؟ هم بداء حاصل شود .امام فرمود« :همانا

قائم؟جع؟ از میعاد است و خداوند در مورد میعاد تخلم نخواهد کرد» (نعمانی:1397 ،

ص.)303

ششم :ا گر مراد تعیین وقت ظهور مهدی؟جع؟ باشد ،با روایات بسیاری که از عدم تعیین وقت

ظهور و تکذیب تعیین کنندگان وقت خبر میدهند (ر.ک :جعفری :1384 ،ص)62-60؛ در

تعارض است؛ به ویژه آن که در کالم پیامبر؟لص؟ از دروغگویی تعیینکنندگان وقت سخن رانده

شده است .نعمانی به سند خود از ابی بصیر نقل میکند که از امام صادق؟ع؟ پرسید :خروج قائم
آل محمد؟لص؟ کی اتفاق خواهد افتاد؟ امام در جواب فرمود« :ما اهلبیت؟مهع؟ تعیین وقت

نمیکنیم .به تحقیق محمد؟لص؟ فرمود :تعیینکنندگان وقت دروغگو هستند» (همان،

ص .)289مگر اینکه مراد از کلمه «محمد» در کالم امام صادق؟ع؟ ،پدر بزرگوارشان ،امام
باقر؟ع؟ بوده باشد که در این صورت ا گر مراد از رخاء ظهور مهدی؟جع؟ باشد ،با روایات تکذیب
وقت نگاران تعارضی نخواهد داشت؛ زیرا میتوان گفت تکذیب وقتگذاران بعد از این دو حادثه

بوده است .کالمی از امام باقر؟ع؟ میتواند مویدی برای این ادعا باشد .ایشان در جواب سوال

فضیل بن یسار از وقت فرج سه بار فرمود« :تعیین کنندگان وقت دروغگویانند ».در ادامه ،به

داستان حضرت موسی؟ع؟ و وعده  30روزه وی برای اخذ الواح تورات (اعراف)142 :؛ استشهاد

کرده ،فرمود« :موسی؟ع؟ زمانی که به وعدهگاه خدایش میرفت ،به بنی اسرائیل وعده  30روز

داده بود ،آنگاه که خداوند ده روز بر آن اضافه کرد؛ قومش گفتند :موسی؟ع؟ نسبت به ما خلم
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وعده کرده است .پس کاری را که در نظر داشتنند [گوساله پرستی] را محقق ساختند» (کلینی،

 :1407ج ،1ص .)368استشهاد امام؟ع؟ به داستان قوم بنیاسرائیل ،میتواند به دلیل تاخیر
وعده االهیای بوده باشد که توسط ائمه؟مهع؟ به شیعیانشان رسیده است.

از سویی دیگر نمیتواند مراد ،صرف گشایش امور زندگی و معیشت ،بدون تحقق حکومت

اهلبیت؟مهع؟ بوده باشد؛ زیرا:

 .1ا گرچه غالب دوران زندگی ائمه؟مهع؟ ،دوران خفقان بوده است؛ در برهههایی از آن گشایش

در امور زندگی برای امامان؟مهع؟ و شیعیانشان ،فراهم شده است؛ مانند دوران درگیری بنی امیه با
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بنی عباس که شرایط برای زندگی روزمره ائمه؟مهع؟ و شیعیانشان فراهم بود و در همین زمان

است که امام صادق؟ع؟ ،آزادانه به تعلیم و نشر معارف دین و مکتب اهل بیت؟مهع؟ میپردازد و

به پرورش 4هزار شاگرد موفق میگردد (ابن شهر آشوب :1379 ،ج ،4ص.)247

 .2مشهورترین شأن و منزلت امام نزد متکلمان ،اعم از شیعی و سنی ،حکومت و زعامت امور

دنیوی و سیاسی مردم است (قدردان قراملکی :1388 ،ص)40؛ و از منظر مکتب اهلبیت؟مهع؟،

امام منصوب ِمن عنداهلل است و امرش به دست مردم نیست (سیدمرتضی :1410 ،ج ،2ص 5و
نصیرالدین طوسی :1407 ،ص)221؛ و ا گر کسی غیر وی و یا غیر از مسیر ایشان ،حاکمیت را به
دست گیرد ،طاغوت به شمار میآید؛ بهگونهای که پیرو این مکتب ،در مقام حکمیت و قضاوت

و رفت دعاوی هم نباید به آنها مراجعه کند و ا گر مراجعه کرد ،ناقض دستور االهی و مصداق آیه
َ ُ
َ َ ُ
َ ُْ
َ
شریفه ُ ُ َ َ ْ َ
وت َو ق ْد أ ِم ُر وْ أ ْن َيكف ُر وْ ِبه> (نساء )60 :خواهد شد
<ي ِريدون أن َيتحاك ُموْ ِجلى ْلطاغ ِ
(کلینی :1407 ،ج ،1ص .)67با وجود امام معصوم؟مهع؟ در نگاه امام و طرفدارانش ،حکومت
کردن غیر از ایشان ،کسی دیگر را نسزد .این اندیشه خنثا و بی تأثیر نیست ،بلکه پویاست و

امکان سازش با حکومت جور را بر نمیتابد؛ حتی ا گر امام حرکتی و قیامی را طراحی نکند .از

سویی امام به دلیل دارا بودن ویژگیهای منحصر به فرد از لحاظ علمی و معنوی (همان،

ص)203-198؛ هماره در دوران خود در کانون توجه مردم جامعه خود بوده که بالقوه خطر
مهمی برای حکومتها به شمار میرفت .از اینروست که ائمه؟مهع؟ بعد از امام حسین؟ع؟ با این
که هیچ حرکت نظامی و برخوردی با حکومتهای وقت خود ندارند؛ با سختترین خفقان و

بدترین برخوردها از سوی حاکمان وقت ،مواجه شدند؛ حتی امام هادی؟ع؟ و امام عسکری؟ع؟

ص 577و  .)622بنابراین ،حتی گشایش در امور زندگی و معیشت مطلوب زمانی برای مریدان
مکتب اهل بیت؟مهع؟ اتفاق خواهد افتاد که حکومت مسیر خود را در پیش گیرد و امورش به

دست ائمه؟مهع؟ قرار بگیرد.

گشایش تحت حکومت ائمه؟مهع؟

از اینرو به نظر میرسد مراد از این روایات ،خروج از سختی و گشایشی است که در ضمن

بررسی و نقد روایات مدعی فرج امام مهدی؟جع؟ ...

که در محاصره نظامی و زیر نظر حکومت وقت در سامرا روزگار میگذرانند (پیشوایی:1378 ،
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برپایی حکومت اهلبیت؟مهع؟ ،محقق میشود؛ همان گونه که عالمه مجلسی در شرح عبارت

«وقت هذا االمر» در روایت مورد بحث بدان اشاره فرمود که مراد از آن ،ظهور و غلبه حق بر باطل
توسط امامی از ائمه؟مهع؟ است؛ نه ظهور امام دوازدهم (مجلسی :1404 ،ج ،4ص .)170اما دلیل

بر این ادعا:

 .1مراد واژه مذکور در روایت مورد بحث ،هرچند میتواند به قرینه صدر آن ،طبق نقل شیخ

طوسی و عیاشی و راوندی (عیاشی :1380 ،ج ،2ص218؛ شیخ طوسی :1411 ،ص  428و

راوندی :1409 ،ج ،1ص)179-178؛ رخاء و گشایش باشد (همان گونه که تبیین کننده این
روایات در کتاب «دانشنامه امام مهدی؟جع؟» بدان تصریح کرده است) (محمدی ریشهری،

 :1393ج ،8ص)188-186؛ در عین حال ،با توجه به روایات همخانواده که ارائه شده است،

میتوان نتیجه گرفت در روایت مورد بحث هم مراد ،والیت اهلبیت؟مهع؟ است؛ اما نه به معنای
اعتقاد به امامت و والیت و نه اصل دارا بودن این مقام .در روایت نعمانی و طوسی از ابابصیر آمده

است که از امام صادق؟ع؟ سوال کرد« :آیا برای این امر زمانی است که بدنهایمان بدان آرامش

یابند و ما بدان چشم بدوزیم» (نعمانی :1397 ،ص 288و طوسی :1411 ،ص)427؛ و یا

براساس روایت دیگر ،امام صادق؟ع؟ فرمود« :این امر در مورد من بود؛ ولی خداوند آن را به تأخیر

انداخت» (طوسی :1411 ،ص .)429در این روایات ،یقینا تنها مقام و جایگاه والیت مراد نیست؛
زیرا همه ائمه؟مهع؟ در دوران خود ،این مقام را دارا بودند؛ همانطور که سوال از زمان آن ،بی

مورد بوده است؛ جوابهای داده شده از سوی ائمه؟مهع؟ هم معنایی نخواهد داشت .این مهم از

دید شیعیان و به ویژه اصحاب ایشان مانند ابی بصیر دور نبود.
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 .2سواالت آنان از زمان تحقق امر ،باید سوال از چیزی بوده باشد که ذهن ایشان را درگیر کرده

است؛ چیزی که اطالع از زمان آن ،اندکی از عطش آنان را تسکین بخشد؛ گمشدهای که در مسیر
یافتنش عنان از کم داده و راه تعجیل پیمودند تا حدی که ائمه؟مهع؟ آنان را از آن برحذر داشته؛

از هالکت عجله کنندگان خبر دادند (کلینی :1407 ،ج ،1ص 368و نعمانی :1397 ،ص)198؛ و

بهخاطر آن ،امام رضا؟ع؟ ایشان را مورد عتاب قرار داده ،فرمود« :شما را چه شده که مالک نفس
خویش نیستید و صبر پیشه نمی کنید تا آنچه را میخواهید خداوند برایتان فراهم سازد؟ همانا
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این امر طبق اراده مردم نخواهد آمد ،بلکه امر و حکم خداست  ...همانا کسی که از فوت شدن

[امری] میترسد ،عجله می کند (حمیری :1413 ،ص .)380آن امر غیر از بحث حکومت

اهلبیت؟مهع؟ و ظهور و بروز والیت ایشان نیست؛ حکومتی که شیعیان منتظر تحقق آن بودند و
امام سجاد؟ع؟ در دعای  47صحیفه سجادیه از این ویژگی پرده برمیدارد؛ آن گاه که در ضمن

اوصاف دوستداران اهلبیت؟مهع؟ ،آنان را کسانی معرفی می کند که منتظر فرا رسیدن روزگار

اهلبیت؟مهع؟ هستند (امام سجاد؟ع؟ .)220 :1376 ،مراد از روزگار اهلبیت؟مهع؟ دوران قدرت
یافتن اهل بیت؟مهع؟ و حکومت ایشان است که موانت اعمال والیت برداشته شود و بسط ید برای

امام اتفاق افتد.

 .3بر فرض اگر گشایش و رهایی از خفقان ،برای شیعیان امر مهم و خطیری بوده باشد؛ باز هم

این امر به شکل عادی تحقق نمییافت؛ زیرا از لحاظ ایدئولوژیک هیچ گاه جریان اهل بیت؟مهع؟
با جریان غاصب با هم از در مسالمت در نخواهند آمد .در نگاه مکتب اهل بیت؟مهع؟ _همان گونه

که قبال ارائه شد_ حاکمیت ،حق امامان اهل بیت؟مهع؟ است و غیر ایشان غاصب و طاغوت.

حضور امام ،حتی ا گر قیامی نداشته باشد ،خطر بالقوه و جدیای برای حکومت وقت است و
علت فشارها و آزار ائمه؟مهع؟ در دوران حیاتشان ،حتی در صورت عدم قیام را باید در این نکته

جستوجو کرد .از اینرو ،به نظر میرسد تصور گشایش در امور و رهایی از خفقان بدون تحقق

حکومت حق ،تصوری ساده انگارانه است.
تحلیل تاریخی سالهای  70و 140ق

با توجه به اتقان سندی این روایات و استفاضهای که در کار است؛ این روایات از واقعیتی پرده

 70و 140ق بوده است؛ ولی به دالیل مطرح شده در روایات ،این مهم به تاخیر افتاده و بعد از
تاخیر مجدد آن ،دیگر تعیین وقتی از سوی اهلبیت؟مهع؟ برای فرج ،ارائه نشده است .تأمل در
فضای ارائه شده در این روایات ،برداشتهایی از قبیل پاسخ گویی برای دور ساختن مخاطب از

جواب حقیقی را منتفی می کند؛ زیرا توجه در متن روایات مطرح شده ،بهویژه روایت ابو حمزه
ثمالی که عمده دلیل در این روایات است و از دو امام نقل شده است؛ حکایت از آن دارد که

امام؟ع؟ در مقام بیان و تحلیل یک حقیقت و واقعیت است؛ به خصوص که امام صادق؟ع؟
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برمیدارند و آن ،این است که قرار بر فرج و گشایش در ضمن حکومت اهلبیت؟مهع؟ در سالهای
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سخن امام قبل را تایید میکند؛ عالوه بر این که اصل در هر کالمی این است که متکلم در مقام

بیان مراد است ،نه امور دیگر و اگر کسی مدعی خالف ظاهر باشد ،باید دلیل بیاورد.

اما این که مراد از سالهای  70و 140ق کدام دوره و کدام واقعه بوده است؛ اقوالی در این

زمینه مطرح هستند .عالمه مجلسی در تفسیر این دو عدد ،سه احتمال ذکر میکند:

 .1گفته شده است سال هفتاد به خروج امام حسین؟ع؟ و سال  140به خروج امام رضا؟ع؟ به

خراسان اشاره دارند .عالمه این دیدگاه را به دلیل ناسازگاری با تواریخ مشهوره ،مردود میداند.

 .2ابتدای تاریخ از بعثت پیامبر؟لص؟ محاسبه شود و ابتدای اراده امام حسین؟ع؟ برای قیام

هم ،دو سال قبل از مرگ معاویه بوده است؛ زیرا اهل کوفه در آن زمان ،برای امام حسین؟ع؟
نامه مینگاشتند .از اینرو ،سال 70به قیام امام حسین؟ع؟ و سال  140هم به خروج زید اشاره
دارد؛ زیرا وی در سال  122خروج کرده است .وقتی زمان بعد از بعثت تا قبل از هجرت را بدان

اضافه کنیم ،نزدیک  140خواهد شد؛ یا مراد انقراض دولت بنیامیه یا ضعیم شدن آنان و چیره
شدن ابومسلم بر خراسان است که برای امام صادق؟ع؟ نامه نگاشته و او را به خروج دعوت

کرده است .خروج ابو مسلم در سال  128بوده و ا گر آن گونه که گفته شد ،از بعثت محاسبه شود؛

با تاریخ در روایت موافق خواهد بود.

 .3ا گر ابتدای تاریخ را از هجرت محاسبه کنیم ،سال 70ممکن است که به استیال و چیره شدن

مختار اشاره بکند؛ زیرا وی در سال  67کشته شده است و سال  140هم به ظهور امام صادق؟ع؟

و منتشر شدن شیعیان در گستره زمین ،اشاره دارد (مجلسی :1403 ،ج ،52ص 106 –105و

همان :1404 ،ج ،4ص.)172-170
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هر چند ایشان در انتها میفرماید« :ما که به بداء قائل هستیم ،با وجود آن ،به این تکلفات

نیازی نخواهیم داشت (همان :1403 ،ج ،52ص.)106 –105

به نظر میرسد ،این احتماالت همان گونه که عالمه مجلسی فرمود ،تکلمهایی بیش نیستند

و تطبیق روایت با وقایت پیش آمده از اشکال خالی نیست؛ بهویژه که هر دو دلیل مطرح شده در
روایات ،سالها قبل از فرا رسیدن زمان مذکور در روایات ،به وقوع پیوستند .شهادت امام

حسین؟ع؟ در سال 61ق اتفاق افتاد ،یعنی  9سال قبل از زمان اول و گزارش و جریانی که امام
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باقر؟ع؟ خبر میدهد ،در دوران ایشان صورت پذیرفت؛ در حالی که شهادت ایشان به سال 114

بوده است (کلینی :1407 ،ج 469 ،1و مفید :1413 ،ج ،2ص)158؛ یعنی حداقل  26سال قبل از

زمان دوم.

آنچه بر اساس این روایات میتوان گفت ،آن است که اراده االهی بر تحقق فرج و حکومت

اهلبیت؟مهع؟ در این دو بازه زمانی بوده است و البته همان گونه عالمه مجلسی فرمود ،به دست
یکی از ائمه؟مهع؟ (مجلسی :1404 ،ج ،4ص)172-170؛ ولی به عللی که در سالهای قبل از آن
اتفاق افتاده است؛ این اراده االهی به تاخیر افتاد .بنابراین ،به تطبیق این دو سال با وقایت ثبت
شده در این دو تاریخ و یا نزدیک به این دو زمان نیازی نخواهد بود .چه بسا حتی واقعهای که

به تحقق اراده االهی در این دو سال منجر بوده؛ اصال اتفاق نیفتاده است .شاهد بر این ادعا،

کالم امام صادق؟ع؟ است که گذشت ،مبنی بر این که این امر قرار بود در مورد ایشان اتفاق

بیفتد؛ ولی به تأخیر افتاد (طوسی :1411 ،ص .)429این کالم با زمان دوم ،یعنی  140همخوانی
دارد و حال آن که هیچ حرکت نظامی یا جمت آوری ِع ّده و ع ّده از جانب ایشان صورت نپذیرفت.

علی بن یقطین ،در روایتی از امام کاظم؟ع؟ ،از پرورش شیعیان با آرزوها ،در طول  200سال
ُ َّ
خبر داده است و این گونه نقل می کند « :ي َّ ُ ُ َّ ْ َّ َّ
اين ُم ْنذ يمائ َّ ْت َّس َّنة» (کلینی:1407 ،
الشيعة ت َّر ب يباألم يي
ج ،1ص369؛ نعمانی :1397 ،ص 295و طوسی :1411 ،ص .)341ا گر چه در نگاه اول ،بین این
روایت و روایتهای مطرح شده تضاد و ناسازگاری به چشم میخورد؛ تامل در محتوای دو دسته
روایات ،تضاد و تنافی بین آن دو را بر طرف می کند؛ زیرا روایت امام کاظم؟ع؟ از نظام کلی

اندیشه اهل بیت؟مهع؟ در عدم ارائه زمان حقیقی و واقعی به شیعیان ،خبر میدهد و این منافاتی
ندارد که برای تحقق حکومت اهل بیت؟مهع؟ زمان خاصی مقدر شده باشد و در برههای از زمان

روایاتی که از تعیین زمان خاصی خبر میدهند ،این نکته را روشن می کنند که از بین دو تاریخ ذکر

شده ،تنها از تاریخ اول؛ یعنی سال  ،70توسط امیرالمومنین؟ع؟ پرده برداری شده است؛ اما تاریخ
دوم؛ یعنی سال 140ق ،این گونه نبود که به شیعیان خبر داده شده باشد و آنان منتظر رسیدن

زمان آن بوده باشند ،بلکه این تاریخ مقدر شده – همان گونه که گذشت -در سالهای قبل از

آمدنش ،دلیل آنچه مطرح شد ،تغییر یافته است و امام باقر و امام صادق؟امهع؟ تنها از تغییر یافتن

آن خبر دادهاند.

بررسی و نقد روایات مدعی فرج امام مهدی؟جع؟ ...

به شیعیان خبر داده شده است و آن هم به دلیل عوامل مطرح شده ،تغییر یافته باشد .بررسی
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نتیجهگیری

از بررسی روایاتی که به رخاء در سالهای  70و 140ق ناظر بودهاند ،دو نتیجه مهم را شاهد

هستیم:

 .1این دسته از روایات ،روایات مجهول یا مجعول نیستند و همچنین با برچسب ضعیم

بودن ،نمیتوان از کنار آنها گذشت؛ زیرا عالوه بر وجود روایات صحیح السند در بین آنها،

دارای استفاضه هستند و لذا قوت و اعتبار آنها قابل خدشه نیست.

 .2ا گرچه مهمترین روایت مورد بحث ،از گشایش و رخاء در سالهای  70و 140ق ،خبر

میدهد؛ مراد از آن نه حکومت پایانی اهلبیت؟مهع؟ توسط حضرت مهدی؟جع؟ ،است و نه

صرف گشایش در امور زندگی و معاش ،بلکه مراد ،بیان زمانی برای تحقق حکومت حقه االهی،

تحت تدبیر ولی معصوم یا همان حکومت اهل بیت؟مهع؟ است؛ ا گر چه به دالیلی که در روایات

اشاره شده است ،این دو فرصت از بین رفت و بعد از آن زمانی مشخص نشده است .البته این،

بدان معنا نیست که ا گر حکومت اهل بیت؟مهع؟ تحقق مییافت ،امر حکومت جهانی امام

مهدی؟جع؟ کنار گذاشته میشد.

سال بیستم /شماره  /70پاییز 1399
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 .10بروجردی ،سید حسین ( .)1385ترتیب اسانید الکافى ،محقق :محمود دریاب نجفى ،قم ،موسسه
آیتاهلل بروجردی.
 .11بنى هاشمى ،محمد ( .)1384راز پنهانى و رمز پیدایى ،تهران ،نیک معارف.
انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمى.
 .13پیشوایى ،مهدی ( .)1378سیره پیشوایان اسالم ،قم ،موسسه تحقیقاتى و تعلیماتى امام صادق؟ع؟.
 .14تبر یزى ،جواد (1429ق) .الموسوعة الرجالیة ،قم ،دارالصدیقة الشهیدة؟اهع؟.
 .145تستری ،محمدتقى (1420ق) .قاموس الرجال ،قم ،انتشارات جامعه مدرسین.
 .16تفرشى ،سید مصطفى (1418ق) .نقد الرجال ،قم ،مؤسسه آل البیت؟مهع؟.
 .17جعفری ،محمد صابر (بهار « .)1384مهدویت و آسیبها» ،مجله انتظار موعود ،شماره .15

بررسی و نقد روایات مدعی فرج امام مهدی؟جع؟ ...

 .12قدردان قراملکى ،محمدحسن ( .)1388پاسخ به شبهات کالمى ،دفتر چهارم :امامت ،تهران ،سازمان
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 .18جمعى از نویسندگان ( .)1388از فرات تا فرات ،قم ،بنیاد فرهنگى حضرت مهدی موعود؟جع؟.
 .19حلى ،حسن بن سلیمان (1421ق) .مختصر البصائر ،قم ،مؤسسة النشر اإلسالمى.
ّ
 .20حلى ،حسن بن یوسف (1413ق) .مختلف الشیعة فى أحکام الشر یعة ،قم ،انتشارات جامعه مدرسین.
1411( ____________________ .21ق) .رجال العالمة الحلى ،دارالذخائر ،نجف اشرف.
ّ
 .22حلى ،فخرالمحققین ،محمدبن حسن (1387ق) .إیضاح الفوائد فى شرح مشکالت القواعد ،قم،
مؤسسه اسماعیلیان.
 .23حمیرى ،عبداهلل بن جعفر (1413ق) .قرب اإلسناد ،قم ،مؤسسة آلالبیت؟مهع؟.
 .24خراسانى ،محمدجواد ( .)1388مهدی منتظر ،مشهد ،نورالکتاب و ضامن آهو.
 .25خویى ،سیدابوالقاسم (1409ق) .معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة ،بیروت ،مدینة العلم–
آیتاهلل الخویى.
 .26راوندى ،قطب الدین ،سعید بن هبة اهلل (1409ق) .الخرائج و الجرائح ،قم ،مؤسسه امام مهدى؟جع؟.
1407( _______________________________________ .27ق) .الدعوات /سلوة الحز ین ،قم ،انتشارات مدرسه امام
مهدى؟جع؟.
ّ
 .28سبزوارى ،سید عبداألعلى (1413ق) .مهذب األحکام ،قم ،مؤسسه المنار.
 .29سید مرتضى ،حسین بن على (1410ق) .الشافى فى اإلمامة ،محقق :سید عبدالزهراء حسینى ،تهران،
مؤسسة الصادق؟ع؟.
ّ
 .30سیوری حلى ،مقداد بن عبداهلل (1404ق) .التنقیح الرائع لمختصر الشرائع ،قم ،انتشارات کتابخانه
آیتاهلل مرعشى نجفى.
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 .31شبیرى زنجانى ،محمد جواد (1429ق) .توضیح األسناد المشکلة فى الکتب األربعة (أسناد الکافى) ،قم،
دارالحدیث للطباعة و النشر.
 .32شهید ثانى ،ز ینالدین بن على (1413ق) .مسالك األفهام إلى تنقیح شرائع اإلسالم ،قم ،مؤسسة
المعارف اإلسالمیة.
 .33صافى گلپایگانى ،لطفاهلل ( .)1377گفتمان مهدویت ،قم ،انتشارات مسجد مقدس جمکران.
 .34صدر ،سید محمد ( .)1384تاریخ پس از ظهور ،مترجم :حسن سجادی پور ،تهران ،موعود عصر.

112

 .35صدرالدین شیرازى ،محمدبن ابراهیم ( .)1383شرح أصول الکافى ،تهران ،مؤسسه مطالعات و

تحقیقات فرهنگى.
 .36طبسى ،نجم الدین ( ،)1388تاظهور ،قم ،بنیاد فرهنگى حضرت مهدی موعود؟جع؟.
 .37طوسى ،محمد بن الحسن (1411ق) .کتاب الغیبة للحجة ،قم ،دارالمعارف اإلسالمیة.
1407( __________________________ .38ق) .تهذیب األحکام ،محقق :حسن موسوی خرسان ،تهران،
دارالکتب اإلسالمیة.

ّ
المصنفین و أصحاب
1420( ___________________________ .39ق) .فهرست کتب الشیعة و أصولهم و أسماء

األصول ،قم ،مکتبة المحقق الطباطبایى.
 .40عیاشى ،محمد بن مسعود (1380ق) .تفسیر العیاشى ،تهران ،المطبعة العلمیة.
 .41فاضل هندى ،محمد بن حسن (1416ق) .کشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحکام ،قم ،انتشارات جامعه
مدرسین.
 .42فقیه ایمانى ،محمد باقر ( .)1388شیوههای یاری قائم آلمحمد؟جع؟ ،قم ،عطر عترت.
 .43قمى ،على بن ابراهیم (1404ق) .تفسیر القمى ،قم ،دارالکتاب.
 .44کاظمى ،عبدالنبى (1425ق) .تکملة الرجال ،محقق :محمد صادق بحرالعلوم ،قم ،انوار الهدی.
 .45کشى ،محمد بن عمر (1409ق) .رجال الکشى(إختیار معرفة الرجال) ،مشهد ،مؤسسه نشر دانشگاه
مشهد.
 .46کلباسى ،محمد بن محمدابراهیم (1422ق) .الرسائل الرجالیة ،قم ،موسسه علمى فرهنگى دارالحدیث.
 .47کلینى ،محمد بن یعقوب (1407ق) .الکافى ،تهران ،دارالکتب اإلسالمیة.
 .48مازندرانى ،محمد بن اسماعیل (1416ق) .منتهى المقال فى أحوال الرجال ،قم ،مؤسسه آلالبیت؟مهع؟.
 .50مجلسى ،محمد باقر (1403ق) .بحار االنوار ،محقق :جمعى از محققان ،بیروت ،داراحیاء التراث العربى.
1404( ___________________ .51ق) .مرآة العقول فى شرح أخبار آل الرسول؟مهع؟ ،محقق :هاشم رسولى محالتى،
تهران ،دارالکتب االسالمیة.
 .52مجلسى ،محمدتقى (1406ق) .روضة المتقین فى شرح من ال یحضره الفقیه ،قم ،مؤسسه فرهنگى
اسالمى کوشانبور.
 .53محمدی ریشهری ،محمد و دیگران ( .)1393دانشنامه امام مهدی؟جع؟ بر پایه قرآن ،حدیث و تاریخ،

بررسی و نقد روایات مدعی فرج امام مهدی؟جع؟ ...

 .49مازندرانى ،مولىمحمد صالح (1382ق) .شرح الکافى-األصول و الروضة ،تهران ،المکتبة اإلسالمیة.
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قم ،موسسه علمى فرهنگى دارالحدیث.
 .54مفید ،محمد بن نعمان (1413ق) .اإلرشاد فى معرفة حجج اهلل على العباد ،کنگره شیخ مفید ،قم.
 .55میرداماد ،محمدباقر (1403ق) .التعلیقة على أصول الکافى ،قم ،الخیام.
 .56نجاشى ،احمد بن على ( .)1365رجال النجاشى ،قم ،انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه
قم.
 .57نجفى ،محمدحسن (1404ق) .جواهر الکالم فى شرح شرائع اإلسالم ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربى.
 .58نصیرالدین طوسى (1407ق) .تجرید االعتقاد ،قم ،بوستان کتاب.
 .59نعمانى ،محمد بن ابراهیم (1397ق) .الغیبة ،تهران ،نشر صدوق.
 .60نوری ،حسین (1408ق) .مستدرک الوسائل و مستنبط الوسائل ،قم ،موسسة آلالبیت؟مهع؟.
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