
  
 

  مركز تخصصي مهدويت
  حوزه علميه قم

  

  
   تخصصي-فصلنامه علمي

 1388بستان ، تا29 شماره ،9سال 

   4ي مهدارانياصحاب و 

�قنبرعلي صمدي
1

  

  25/4/1388: تاريخ تأييد   10/3/1388: تاريخ دريافت

  چكيده

، ، ، ، 4وشتار، با استفاده از منـابع روائـي شـيعه موضـوع يـاران حـضرت مهـدي                 وشتار، با استفاده از منـابع روائـي شـيعه موضـوع يـاران حـضرت مهـدي                 وشتار، با استفاده از منـابع روائـي شـيعه موضـوع يـاران حـضرت مهـدي                 وشتار، با استفاده از منـابع روائـي شـيعه موضـوع يـاران حـضرت مهـدي                 در اين ن  در اين ن  در اين ن  در اين ن  

تعداد مرد تعداد مرد تعداد مرد تعداد مرد ( ( ( ( ها و خصوصيات اسمي و مليتي آنان، تعداد اصحاب، جنسيت اصحاب ها و خصوصيات اسمي و مليتي آنان، تعداد اصحاب، جنسيت اصحاب ها و خصوصيات اسمي و مليتي آنان، تعداد اصحاب، جنسيت اصحاب ها و خصوصيات اسمي و مليتي آنان، تعداد اصحاب، جنسيت اصحاب     ويژگيويژگيويژگيويژگي

، نحوه حضور و ياري رساني آنان و نيز وضعيت نيروهايي كه در هنگامة ظهـور،                ، نحوه حضور و ياري رساني آنان و نيز وضعيت نيروهايي كه در هنگامة ظهـور،                ، نحوه حضور و ياري رساني آنان و نيز وضعيت نيروهايي كه در هنگامة ظهـور،                ، نحوه حضور و ياري رساني آنان و نيز وضعيت نيروهايي كه در هنگامة ظهـور،                ))))و زن و زن و زن و زن 

گـروه اصـحاب ويـژه امـام        گـروه اصـحاب ويـژه امـام        گـروه اصـحاب ويـژه امـام        گـروه اصـحاب ويـژه امـام        : : : :  در دو محـور     در دو محـور     در دو محـور     در دو محـور    …كننـد و  كننـد و  كننـد و  كننـد و          براي حمايت از حضرت قيام مـي      براي حمايت از حضرت قيام مـي      براي حمايت از حضرت قيام مـي      براي حمايت از حضرت قيام مـي      

 و گروه انصار و ياوران آن حضرت در هنگام ظهور، مورد بررسي قرار گرفته  و گروه انصار و ياوران آن حضرت در هنگام ظهور، مورد بررسي قرار گرفته  و گروه انصار و ياوران آن حضرت در هنگام ظهور، مورد بررسي قرار گرفته  و گروه انصار و ياوران آن حضرت در هنگام ظهور، مورد بررسي قرار گرفته 4مهديمهديمهديمهدي

        ....استاستاستاست

        ....4يييياران خاص مهداران خاص مهداران خاص مهداران خاص مهديييي، ، ، ، 4يييياران حضرت مهداران حضرت مهداران حضرت مهداران حضرت مهديييي عصر ظهور،  عصر ظهور،  عصر ظهور،  عصر ظهور، :ها واژه كليد

  مقدمه 

هاي الهي در جهان اين است كه هر پديده،  هاي ديني، يكي از سنت     براساس آموزه 

. اعده مند از راه فراهم آمدن شرايط و مقدمات آن به وجود آيد  بايد به صورت ق     مي

� A+8� k6 >8�]� /	�� �h��?+ ZH+)�        «: اين اصل، در روايات اين گونه بيان شده است        

�7�hh� ¡@  �  �k�كه امور را جز از راه اسباب آن فراهم   خداوند امتناع دارد از اين

  ). 210، ص8ج: 1421مازندراني، (» آورد

هـاي تكـويني، محكـوم ايـن          هاي اجتماعي نيز همانند پديده      حوالت و رخداد  ت
                                                 

�.  m�	 W��2��
 ´��( �� ���� � !" ,�+Re� ���n% �0.� .  
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هـا و     بر اين اساس، تحقق هر انقالب و رويداد اجتماعي، بـه زمينـه            . باشد  اصل مي 

 نيز پيرو همين اصل اسـت       4ظهور و قيام امام مهدي    . شرايط آن، وابستگي دارد   

  .يوستها و شرايط آن، به وقوع نخواهد پ و بدون تحقق زمينه

ترين شرايط و مقـدمات الزم بـراي تحقـق ظهـور، وجـود يـاوراني             يكي از مهم  

شايسته و اليق براي پشتيباني از قيام و انجام كارهاي حكومت جهاني است؛ زيـرا               

سنّت الهي بر اين قرار گرفته كه امور عالم از مجراي طبيعي و علل و اسباب عادي 

هاي اصـالحي     ش ياران در موفقيت حركت    انجام گيرد؛ بنابر اين همان گونه كه نق       

 نير نياز به يـاران، امـري   4پيامبران الهي تعيين كننده بوده، در قيام امام مهدي    

ضروري و اجتناب ناپذير است؛ زيرا بنا نيست اين قيام، بـا نيـروي اعجـاز بـه سـر                

وعوامـل عـادي بـه     هاي اصـالحي حـضرت از راه اسـباب     انجام برسد؛ بلكه حركت   

بديهي است چنين انقالب عظيمي، بدون نيروهاي مؤمن و فـوق           . رسد  پيروزي مي 

  .العاده توانمند و مؤثر، امكان تحقق نخواهند داشت

اساس، يكي از موضوعات الزم در حوزة مباحث مهدويت، بحث از يـاران       بر اين   

هـا، كاركردهـا و اقـدامات سياسـي نظـامي              و شـناخت ويژگـي     7حضرت مهدي 

پيوندنـد و تحـت        مـي  7ه هنگام ظهور به امام مهـدي      مجموعه نيروهايي است ك   

با توجه به اهميت مسأله و نقش . پردازند فرمان آن حضرت، به انجام مسؤوليت مي   

  .آموزندة آن، بخشي از روايات مهدويت به انعكاس اين موضوع پرداخته است

كساني را كـه در آغـاز        شود، مجموع ياوران و     طبق آنچه از روايات استفاده مي     

 7گوينـد و بـراي يـاري، بـه امـام             را لبيـك مـي     4ور، دعـوت امـام مهـدي      ظه

   :كردتقسيم ، توان به دو گروه پيوندند، مي مي

  گروه اصحاب . الف

  گروه انصار . ب

 به عنوان اصـحاب حـضرت    كه هستند ممتازي    ويژه و فوق العاده    افرادگروه اصحاب،   

هـاي اوليـة نهـضت     نان، هستهآ. پيوندند  مي7در نخستين ساعات ظهور، به امام مهدي    
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اند كه هم قيام حضرت با حـضور          آنان كساني . دهند   را تشكيل مي   7جهاني امام مهدي  

و  خواهند بـود   7مشاوران و وزراي امام عصر    شود و هم پس از پيروزي، از          آنان آغاز مي  

ا را   دنيـ  ، كمـك آنـان    اب 4امام مهدي . بخش مهمي از كارها را به دوش خواهند كشيد        

  . دسراسر جهان حاكم خواهند كر  موعود راعدالتده و فتح كر

آنـان، در   . انـد   يـاد شـده   » اصحاب المهدي «با عنوان    درمنابع روايي، اين گروه،   

نـد و در       برتـري برخـوردار    منزلت  جايگاه و  مقايسه با ديگر ياران حضرت، از مقام،      

  .رندتري بر عهده دا تر و حساس هاي مهم سيستم حكومتي حضرت نيز مسؤوليت

 كـه پـس از ظهـور بـه حمايـت از            ي يـاوران  اما گروه انصار، عبارتند از مجموعه     

ايـن عـده،   . شـوند  شتابند و به سپاه آن حضرت ملحـق مـي           مي 4 مهدي حضرت

ي ايـشان   ياررايبدسته دسته  حضرت، با آغاز قيامكه شود   شامل همة افرادي مي   

 گروه، شامل سه دسـته از  اين. گويند  را لبيك مي7دعوت امام و  ،خيزند ه پا مي  ب

  :پيوندند نيروهايي هستند كه به تدريج به سپاه حضرت مي

اند كه در آغاز ظهور و اعالم خبر قيام حضرت در مكه، خـود   اول، كسانيدستة  

حضرت، پس از حضور و اعـالم       . كنند  رسانند و با ايشان بيعت مي        مي 7را به امام  

 . كند ه سوي مدينه حركت ميپردازد و از مكه ب بيعت آنان، به قيام مي

با آغاز قيام حـضرت، در      كه  اند     و مشتاقاني  مؤمنانمي از   خيل عظي ،  ومددستة  

 پيوندنـد و در ركـاب او بـا دشـمنان خـدا        مـي 7سپاه امـام مهـدي  ميانة راه به 

  . دجنگن مي

، از جاهاي 4اند كه پس از قيام حضرت مهدي     دستة سوم، نيروها و سپاهياني    

 هدف مقابله با لشكريان سفياني و حمايت و پشتيباني از حـضرت             دور و نزديك با   

  .پيوندند شتابند و به سپاه حضرت مي ، به سوي او مي7مهدي

سعي شده است به منظور شناخت خصوصيات و اوصاف اصحاب  دراين نوشـتار،    

 و نقـش مـؤثر آنـان در شـرايط و تحـوالت نخـستين                4و ياران حضرت مهـدي    

  . تلف اين موضوع بررسي شودهاي ظهور، ابعاد مخ روز
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  گروه اصحاب 

 ،بـه معنـاي همـراه   » صـحب «ة ، جمع صاحب از مـاد     »صحابه« و »اصحاب«ة  كلم

، 3ج: 1385؛ زبيــدي، 519ص: تــا ابــن منظــور، بــي ( اســت و يــاورمعاشــرگـروه،  

 به معناي همراه، اهل، دسته وگـروه، بـه   هكلم اين  نيزو رواياتدر آيات   .)186ص

   .استرفته  كار

نكـات متعـددي     ، و وقايع مربوط به آن     4بارة اصحاب و ياران حضرت قائم     در

  : قابل طرح است كه اين جا الزم است با استناد به روايات، بدان اشاره شود

  7مهديحضرت اصحاب شمار 

ارقـام مختلفـي ذكرشـده       روايـات، آمـار و      در 7تعداد اصحاب امام مهدي   بارة  در

 بـه تعـداد     -سـيزده تـن    و سيـصد   را 4ديروايات، تعداد ياران مهـ     بيشتر. است

؛ 311ص: تـا   صـفار قمـي، بـي      (است كرده    ذكر -جنگ بدر   در 6اصحاب پيامبر 

  .)654، ص2ج: تا صدوق، بي

سـيزده نفـر      را بيش از سيـصد و      4روايات، تعداد اصحاب مهدي     ديگر ةدست

ماننـد   ؛ده اسـت   كـر  را ذكر نفر  اين روايات، رقم ده هزار      برخي از   . نقل كرده است  

  مگـر ،كنـد   نمـي  مهـدي ظهـور   « : نقل شده است كه فرمود     7امام صادق  آنچه از 

؟  اسـت  وقتي ازحضرت سؤال شد كه عدد آنان چند نفر   .»كه حلقه كامل گردد     اين

  . )307ص: تا نعماني، بي (»نفر ده هزار«: فرمود

  : كند نقل مي  همچنين ابوبصير
: پرسـيد وگفـت   ا ر7 تعداد ياران امـام مهـدي  7مردي كوفي از امام صادق   

  حضرت در  .»نفرند 313،  گويند اصحاب مهدي به تعداد اصحاب بدر        مردم مي «
 ،با نيروي قدرتمندي كه تعـداد آنـان         مگر ،كند نمي مهدي ظهور «: پاسخ فرمود 

  . )654، ص2ج: صدوق، همان (»رزمنده نخواهند بود ده هزار از كمتر

دوازده بين  هنگام ظهور را     4اين نوع روايات، تعداد اصحاب مهدي      از بعض ديگر 

حتـي در روايتـي،    . )65ص: تـا   ابن طاووس، بي   (استكرده  پانزده هزار نفر، ذكر     تا  
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  . )367 و307، ص52ج: تا مجلسي، بي (عدد يكصد هزار نفر نيز نقل شده است

كـرد  توان اين گونه جمع   اين چند دسته روايات را مي     ،باتوجه به قرائن موجود   

 در مرحلـة    4سيصد، ناظر به اصحاب ويژه امـام مهـدي        كه روايات متضمن عدد     

دهنـد    تشكيل مي  آغازين قيام است، همان كساني كه هسته اصلي قيام حضرت را          

 يـاد شـده     4عنوان پرچمداران و فرماندهان لـشكرمهدي     با   ،آنان  از ،و در روايات  

حـضرت   كـه  .)672، ص2ج: ؛ صـدوق، همـان  313، ص8ج: تـا   كلينـي، بـي    (است

را فرمانروايـان    هـا   كند وآن    شرق وغرب جهان را فتح مي      ،له آنان وسيه   ب 7مهدي

3/��/�= (.روي زمين قرارمي دهد�} : k���(   

 اسـت كـه بـه جمـع سيـصد           يبه مجموع نيروهـاي     ناظر ،اما روايات دسته دوم   

تعـداد يـاران    بـارة   بنابراين، با توجه به اختالف روايـات در        .پيوندند  مينفر  وسيزده  

بيـان    بلكه هـدف از    ؛شده، مقصود نبوده   ارقام ياد  و آمار: گفتتوان    مي 4مهدي

  .  بوده است7پيروان امام مهدي اين ارقام، فزوني ياوران و

  مليت اصحاب نام و

 از يـاران امـام      نفر 313در برخي روايات، خصوصيات اسمي و وطن و محل اقامت           

رات، حـران،  كوفه، بصره، مدائن، هـ مانند   يو از شهرهاي   ، ذكر شده است   7مهدي

قلزوم، خيبر، طرابلس، بيروت، طالقان، همدان، ري، اهواز، قـم، قـزوين، نيـشابور،              

  . نام برده شده است…وس وتكرمان، مرو، 

  :  نقل كرده آمده است7 از اميرالمؤمنين/�5%�در روايتي كه اصبغ ابن 
 و يـاران او  7اي ايراد فرمود كه در آن، از مهدي        خطبه 7روزي اميرالمؤمنين 
، درخواست كـرد    7در آن حال، ابوخالد از اميرالمؤمنين     . ذكري به ميان آورد   

.  را بيان فرمايـد    7تعداد و اوصاف و خصوصيات اسمي و محلي ياران مهدي         
 تن از يـاران     313هاي     تعداد و محل   6 به نقل از رسول خدا     7اميرالمؤمنين

ن را  كـه مـردم آ       هنگام ظهور را بـازگو كـرد؛ در حـالي          7و همراهان مهدي  
 نفر را كه به تعـداد اصـحاب         313 اين   6اهللا  رسول«: سپس فرمود . نوشتند  مي

  ). 104، ص3ج: 1411كوراني، (» بدرند، برايم چنين معرفي كرد
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 ،آنـان محل سكونت   و   7امام عصر  نفر اصحاب خاص     313 در اين روايت، اسامي   

  .به تفصيل بيان شده است

  : كند در روايت ديگر، ابو بصير نقل مي
 رسيدم؛ حضرت بـه كـسي كـه در مجلـس حـضور              7 حضور امام صادق   به

. » امـال فرمـود    7 براي امير المـؤمنين    6بنويس آنچه پيامبر  «: داشت، فرمود 
 را بـا ذكـر محـالت و     7هاي تك تك ياران ويژة حـضرت مهـدي          سپس نام 

: ؛ كـوراني، همـان  575-556ص: طبري، همان(مناطق زندگي شان، بيان فرمود      
  ).28، ص4ج

  :باره تذكر دو نكته الزم است ندر اي

كه مراد از اماكن و شهرهايي كه در اين روايـات، از آن نـام بـرده                   نكتة اول اين  

هايي است كه هنگام     ها ناظر به مكان     شده، مفهوم متعارف آن زمان است و اين نام        

اند؛ به همين سـبب در بـسياري از    شده ها ياد مي صدور روايت، با اين عناوين و نام   

ها بدين نام، نام گـذاري        هايي كه بعد     موارد، تطبيق اين اسامي با اماكن و شهر        اين

 در گـذر     شـده  برده  از شهرهاي نام   و مشهور شده، قدري دشوار است؛ زيرا بسياري       

هاي گوناگون شده  يا در اثر توسعه داراي چندين شعبه با نام  تغيير نام يافته    زمان،  

خطاي (ها و محالت، تصحيف       شهراين   نامدر ثبت و ضبط     نيز ممكن است    . باشند

همچنين در برخي موارد، شهرهاي جديدي احداث شده        . رخ داده باشد  ) نوشتاري

كـه در   افزون بر اين. است كه با آنچه در روايات آمده است، فقط تشابه اسمي دارد    

هـايي نيـز    هاي ياد شده در اين گونه روايـات، انـدك تفـاوت    ترتيب اسامي و مكان 

  .شود يديده م

كـه دانـستن نـام اصـحاب حـضرت            كه بايد توجـه داشـت بـا آن          نكتة دوم اين  

 و آگاهي از موطن و مليت آنان، مطلوب است، اين اطـالع و آگـاهي، از                 4مهدي

نظر معرفتي براي ما چندان اثري نخواهند داشت؛ بلكه آنچه در اين خصوص مهم              

 و تأسـي    4هـدي هاي شخـصيتي يـاران حـضرت م         و الزم است، توجه به ويژگي     

  .عملي به ايشان است؛ مطابق آنچه در روايات معرفي شده است
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   به آن حضرت7 حضرت مهدياصحاب يوستنچگونگي پ

 و هاي دور   آسا، ازمسافت  ناگهاني ومعجزه  طبق نقل روايات، اصحاب مهدي، به طور      

بـه حـضرت     آينـد و   مـي  يك شب يا صـبحگاه، درمكـه معظمـه، گـرد           نزديك، در 

، 7پيوستن ياران مهدي   فراخواني و باره چگونگي    در 7اميرالمؤمنين. پيوندند  مي

هم زدن،  ه  چشم ب  از كمتر  ياران مهدي را در    ،خداوند « :كند   نقل مي  6پيامبر از

   ).146ص: ابن طاووس، همان (»آورد  ميكعبه، گرد مغرب، كنار از مشرق و

يـاران  «  : فرمـود   نقـل شـده اسـت كـه        7روايت ديگري از امام باقر     همچنين در 

فتـال   (»كنند  بيعت مي  مكه با او   در شتابند و   مي رض به سوي او    با طي األ   ،مهدي

   ).263، ص2ج: تا نيشابوري، بي

  بيعت اصحابچگونگي 

پيمـان   اصحاب و   اولين اقدام حضرت، اخذ بيعت از      4پيوستن ياران امام مهدي   پس از   

حرام وكارهـاي    م، دوري از  ميدان رز  پايمردي در .  است 7اطاعت آنان از امام    وفاداري و 

باطل، نوشـيدن  شهوات زي، احتكار، رباخواري، تخريب مساجد،  واند مثل دزدي، زر   منكر

اشخاص مؤمن، تعقيب افراد فراري، خونريزي نـاحق، انفـاق           ي، تحقير يشراب، تجمل گرا  

اين ميثـاق بيعـت      موارد مطرح در    از …كافر، انجام عمل منافي عفت و      به افراد منافق و   

 هـا مقـاوم باشـند و        تحمل سـختي  در  گيرد    ياران خود پيمان مي    همچنين امام از  . است

 پذيرنـد و   ميهمگي اين پيمان را اصحاب نيز.  كنندمنكر نهي از به معروف و مردم را امر  

  .)96ص: تا شافعي، بي (ندكن بوسي مي  رو7تك تك با امام

  اوصاف اصحاب

كمي   مانند ؛تعداد اندكي  مگر همگي جوانند    4طبق نقل روايات، اصحاب مهدي    

برخـي روايـات،    در. )284 ص:تـا  طوسي، بي  (غذا نمك در  كمي   چشم يا  سرمه در 

هاشـان ماننـد     كـه دل   نيايشگران شـب زنـده دار      و  به شيران روز   4ياران مهدي 

، 52ج: مجلـسي، همـان    (، توصـيف شـده انـد       اسـت   محكم واستوار  ،هاي آهن   پاره
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 راه خدا، آرزوي ديگـري ندارنـد و        شهادت در  جزاند كه     رادمردانيآنان،   ).386ص

رعب اين جنگجويان  ابهت و. فرمانبردارند ، سخت مطيع و خود موالي و رهبر برابر

 در. )114، ص11ج: تـا  نوري، بـي  (كند مي گير فوالدين، دشمنان را زمين   مصمم و 

هراسـي بـه دل راه     هرگـز    وباكنـد      بـي  قـاطع و   ، بـسيار  دراه انجام مأموريـت خـو     

  ). 308، ص52ج: مجلسي، همان (دهند ينم

 اسـالم را در  وكـرده  ياراني، جهـان را فـتح      ، با چنين اصحاب و    7امام مهدي 

  :  كه فرمود نقل شده است7امام باقر از. سازد گيتي، حكم فرما مي سراسر
  و انـد   آسمان را احاطـه كـرده      زمين و  بينم كه سراسر     ياران مهدي را مي    يگوي

، در جامعه   ها  آن.  است قبضه قدرت آنان  در  كه    اين مگر ،جهان نيست  چيزي در 
 پـي جلـب خـشنودي و       در درندگان نيز  كه حتي پرندگان و   ند  حدي محبوب ه  ب

 4ياران مهـدي   كه يكي از    اين زمين، از   از اي   قطعه . هستند فرمان برداري آنان  
: صـدوق، همـان    (كنـد   مباهات مي  و فخر قطعه ديگر  آن گام نهاده است، بر     بر
   .)327، ص52ج: ؛ مجلسي، همان672، ص2ج

   در ميان اصحابزنان حضور

درمـان،   هـاي بهداشـت و      بخـش  در دارند و  حضور  زنان نيز  4ميان ياران مهدي  

 طبق روايـت    .شده است  روايات، تعداد آنان متفاوت ذكر     در. كنند انجام وظيفه مي  

د كه  دارن  حضور 4ميان اصحاب قائم    سيزده نفر  7امام صادق  از مفضل بن عمر  

ايـن   در. )259ص: طبري، همان  (ندكن بيماران را پرستاري مي    را مداوا و   ها زخمي

پنجاه  حضور  از،برخي روايات در .شده است اين زنان ذكر از نه نفرهاي  نامروايت، 

 آنان، در كارهاي بهداشتي .داده شده است ، خبر 4مهديحضرت  زن ميان ياران    

  در ).279: نعمـاني، همـان   (كنند    ساني مي و امدادي به رزمندگان اسالم خدمت ر      

  . )151ص: ابن طاووس، همان (شده است ذكر برخي ديگر، عدد بيشتري نيز

 قيام، حـضرت را همراهـي و       اند كه پس از     به زناني   اين نوع روايات، ناظر    ظاهراً

  .ندكن مشاركت مي 4ياردوي امام مهدبا سپاه و كارها  در



  

 

و 
ب 

حا
ص
ا

ي
ن
را
ا

د
مه

 
ي

4 
� 

ي
مد

ص
ي 

عل
بر
قن

  

143 

  گذشتگان رجعت

ز بازگشت گذشتگان، در زمان ظهور، براي ياري حضرت، سخن          در برخي روايات، ا   

اما اين  . گونه روايات، رجعت آنان در زمان ظهور است         مفاد اين . به ميان آمده است   

يعنـي همـان    ( تن از اصحاب خـاص حـضرت         313بدان معنا نيست كه آنان جزء       

  .قرار داشته باشند) ها است افرادي كه ظهور، منوط به آن

 جمـع اصـحاب و    در مله كـساني كـه زمـان ظهـور         ج ي، از يع روا اساس مناب  بر

 اسـت   برجستگاني و منان شايسته ؤم  از اي  گيرند، عده   مي  قرار 4سپاهيان مهدي 

ـ    ،كنـد    آنـان را دوبـاره زنـده مـي         ، خداوند .اند  دنيا رفته  از،  تر كه پيش   سـپاه   ه تـا ب

 ه شـده  نـام بـرد   از آنـان    روايات   درگاهي  اين اشخاص كه    .  ملحق شوند  4مهدي

 ،7مانند يوشع بـن نـون، وصـي موسـي      هستند؛   پيشينهاي    امتاز  ، برخي   است

 از نيـز    برخـي ديگـر    .)554ص: طبـري، همـان    (اصحاب كهف  مؤمن آل فرعون و   

 :معـصوم  امامـان    و 6پيـامبر  عـصر  اسـالم در   برجستگان صـدر   پيشگامان و 

 نيشابوري،  فتال (نخعي دجانه انصاري، مالك اشتر   ابونظير سلمان فارسي،    هستند؛  

، اسـماعيل   )185، ص 1ج: تـا   راونـدي، بـي   (ر  بن خـابو    جبير ،)266، ص 2ج: همان

  عبـداهللا بـن شـريك عـامري    ،)266ص: تـا  حـر عـاملي، بـي      (7فرزند امام صادق  

  .…، و)248ص: طبري، همان (مفضل بن عمر، )همان(

  7 حضرت مسيحپيوستن

امـام  آن   بـه  شـده و   ظـاهر  نيـز  7 عيسي مسيح  ، حضرت 4امام مهدي  ظهور با

 »فرمـانروا  و  نـه اميـر    ،ام فرسـتاده شـده     وزيـر  ،مـن « : گويـد   مي شود و   ملحق مي 

، فرمانـدهي عمليـات     4سوي امام مهـدي     وي از  ).527، ص 1ج: كوراني، همان (

، 1ج: 1385طبـسي،   (گيـرد  عهـده مـي  بـر  لـشكريان دجـال را   بـر ضـد    تهاجمي  

حضرت ، از   4م مهدي ميان كارگزاران اما  از   ،روايات دربه همين سبب     ؛)167ص

و منحصر به فرد او در تحكيم و گـسترش           به دليل نقش كليدي      7عيسي مسيح 
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كه حضرت    گو اين .  ياد شده است   »وزير «وانبا عن ،  7حكومت جهاني امام مهدي   

 را در ميـان     7 در دوران ظهور، نقش معاون اولـي امـام مهـدي           7عيسي مسيح 

: تـا  بحرانـي، بـي  (ده دارد  بـر عهـ   7 كارگزاران حكومتي امـام مهـدي      دستياران و 

حكومت جهاني  سرانجام،   با چنين اصحاب وكارگزاراني،      ،4امام مهدي ). 697ص

  .ندك مي داد پر عدل و جهان را از بخشند و اسالم را تحقق مي

  انصار گروه
اند كه در آستانه ظهـور يـا    كه اشاره شد ـ مجموعه نيروهايي  مراد از انصار ـ چنان 

كننـد و بـراي يـاري          از مناطق مختلف قيـام مـي       7هديهمزمان با ظهور امام م    

ايـن نيروهـا، بعـضاً داراي       . خيزنـد   حضرت و مقابله با دشمنان ايشان، بـه پـا مـي           

اي هستند كه با انـسجام خـاص و تحـت مـديريت افـراد خاصـي              سازماندهي ويژه 

  . كنيم ها اشاره مي ترين اين نيرو اكنون به مهم. شوند رهبري مي

 ن  خراسارزمندگان

براساس روايات، از نيروهايي كه هنگام ظهور، به حمايـت از قيـام حـضرت بـه پـا                   

سـپاه اهـالي    . شـوند   خيزند، سپاهيان خراسانند كـه از ايـران سـازماندهي مـي             مي

خراسان كه در روايات ناظر به ايران آن زمان است و تا مناطق ماوراءالنهر را شامل     

، بـه فرمانـدهي سـيد       سـياه هاي     با پرچم  7پس از ظهور حضرت مهدي    شود،    مي

  هنگـامي اسـت  ، اين.كنند  حركت مي7مهدي براي بيعت و ياري امام خراساني

 ميـان  سپاه خراسـاني، . تحركت كرده اس كوفه به سوي مدينه  از7كه امام عصر

تحت فرمان حضرت، براي جنگ با سفياني       پيوندند و      مي 7راه به حضرت مهدي   

  .دشون راهي كوفه مي

   : فرموده است6رسول خدا
آينـد، بـا هـر     مـي  هاي سياه از سوي خراسان      مشاهده كرديد پرچم  هنگامي كه   

روي   هر چند مجبور باشيد براي اين كـار        ؛ها بشتابيد   وسيله ممكن به سوي آن    
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هـا   پـرچم   ميـان آن 4 اهللا مهـدي i�)�r چرا كه ؛خيز برويد  برف و يخ سينه  
  ).82، ص51ج: مجلسي، همان(د حضور دار

  :  فرمودوايت كرده است كهر 7حضرت باقراز خالد كابلي و اب
 ؛كننـد    حق را مطالبه مـي      و اند  بينم قومي را كه در مشرق خروج كرده         گويا مي 

 ؛شـود   كنند و به ايشان داده نمي        باز مطالبه حق مي    .شود  پس به ايشان داده نمي    
گاه آنچـه      آن . شمشيرهاي خود را بر دوش خود گذارند       ،پس چون چنين ببينند   

كـه قيـام كننـد و          تا ايـن   ،اده شود و ايشان قبول نكنند     خواستند به ايشان د     مي
 آگاه باشـيد  . شهدايند،هاي ايشان  كشته. به صاحب شما،نخواهند دولت را مگر 

 نگـاه   ، خـود را بـراي صـاحب ايـن امـر           ،كـردم   اگر من آن زمان را درك مي      
  .)269، ص3ج: ؛ كوراني، همان182ص: نعماني، همان (داشتم مي

سـاز آن    و حقانيت نهضت مردمان مشرق زمين و نقش زمينه اين روايت، بر اصالت   

در ايـن روايـت نيـز نـاظر بـه منطقـة             » مـشرق «ظاهراً كلمة   . داللت روشني دارد  

  .خراسان است؛ همان چيزي كه در ديگر روايات بدان تصريح شده است

شـود كـه تـشكيل سـپاه و سـازماندهي رزمنـدگان               از اين روايت استفاده مـي     

كم با همـاهنگي و اشـراف آن       و دست  7ريت مستقيم امام مهدي   خراسان، با مدي  

آنان، در مقابله و شكست دشمنان حضرت در عـراق يعنـي جنـبش     . حضرت است 

  .سفياني، نقش مؤثري خواهند داشت

  :در رابطه با قيام خراساني، چند نكته قابل ذكر است

شامل ارا را تا آن طرف بلخ و بخگونه كه اشاره شد ـ   عنوان خراسان ـ همان . 1

كه خراسـاني از كـدام قـسمت خراسـان            شود؛ لذا دربارة محل خروج وي و اين         مي

 .كند، در روايات به محل خاصي اشاره نشده است خروج مي

ماهيت و چگونگي قيام خراساني نيز در روايات به صورت شفاف بيان نـشده   . 2

ام را بـر    است؛ به همين سبب در اين خصوص و نيز شخصيتي كه رهبري اين قيـ              

در برخي روايـات سـخن از خـروج سـيد          . عهده دارد، اطالعات دقيقي وجود ندارد     

از . خراساني و در برخي ديگر از روايات از سيد حسني، سخن به ميان آمده اسـت               



 

 

146 

م
نه
ل 

سا
/

ه 
ار
شم

29
 / 

ن 
تا
س

تاب
13

8
8

  

  

هاي سياهي كـه از خراسـان خـروج          بيرق«:  فرمود  نقل شده است كه    7باقرامام  

عـراق حركـت    بـه سـوي      7دي پس چون مه   ؛ به كوفه نازل خواهند شد     ،كند مي

بـه همـين    ؛)217، ص52ج: مجلسي، همـان (» با او بيعت خواهند نمود كند، آنان 

كه بيانگر دو قيـام از        سبب اين احتمال كه اين دو عنوان براي يك نفر باشد يا اين            

 . خراسان با رهبري دو نفر باشد، وجود دارد

 قابـل   7امام مهـدي  نقش قيام خراساني در زمينه سازي و حمايت از قيام           . 3

، حـضرت ،   نقل كرده اسـت    7باقرامام  خالد كابلي از     واب كه   در روايتي . توجه است 

   :نقش آنان را چنين توصيف كرده است
انـد و   بينم كـه از مـشرق قيـام كـرده          ي اكنون گروهي را با چشم خود مي       يگو

 ؛طلبنـد   سپس باز حقـشان را مـي  .دهند ها نمي  ولي آن را به آن     ؛خواستار حقند 
گيرنـد   هاي خود را برمي     اسلحه ،شود و چون چنان ديدند     ولي به آنان داده نمي    

هـا داده   خواستند به آن   آنچه را كه مي    ، اين وقت  .گذارند هايشان مي  و بر گردن  
كنند و كارشان رونق  كه قيام مي  تا اين،پذيرند  ولي آن طايفه ديگر نمي ؛شود مي
حـضرت  = [د داد مگر به صاحب شـما        گيرد، و آنان آن را به كسي نخواهن        مي

آگاه باش كه اگـر مـن آن روز را درك     . شدگانشان شهيدند    و كشته  ] 7مهدي
؛ 273ص: نعماني، همان  (داشتم نگه مي ،  خود را براي صاحب اين امر     كردم؛   مي

 .)243، ص52ج: مجلسي، همان

ــتدر  ــن رواي ــاقراي ــام ب ــن 7، ام ــدگان و كــه بر ضــمن اي حقانيــت انقــالب كنن

براي برپايي حكومت عدل   تأكيد فرموده، از نقش حمايتي آنان        ها  آنشدگان   كشته

  .خبرداده است مهدوي

 خراساني و ، خروجدر برخي روايات. همزماني قيام خراساني باخروج سفياني  . 4

اند كـه خراسـاني از مـشرق و سـفياني از              به دو اسب مسابقه تشبيه شده      ،سفياني

  : فرمايد ي، ممغرب به طرف كوفه در حركتند
كنند كه يكي از طرف شرق و ديگـري           خراساني و سفياني در حالي خروج مي      

كند كه از  از طرف غرب به سوي كوفه و عراق در حركتند و هر كدام سعي مي     
  ). 264ص: نعماني، همان(ديگري پيشي بگيرد 
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حركت سپاهيان خراساني، با حركت نيروهاي يمن به فرماندهي شخصي       همچنين  

زمـاني را در      روايات مربوط به اين همراهـي و هـم        . زمان است    يماني هم  موسوم به 

 .قسمت بعدي بيان خواهيم كرد

 شعيب بن صالحسپاه 

پيوندد، قيامي است كه بـا فرمانـدهي         هايي كه در آستانه ظهور به وقوع مي         از قيام 

 و 7براي مقابله بـا دشـمنان امـام مهـدي     شعيب بن صالح    چهرة شاخصي به نام     

كه قيام شـعيب بـن صـالح از كـدام          دربارة اين . گيرد  از حضرت صورت مي   حمايت  

منطقه است و پيروان او ساكن كدام سرزمين هستند، در برخي روايات، قيـام وي               

  نقـل شـده اسـت كـه        7 زين العابـدين   از امام . از منطقة سمرقند ذكر شده است     

الح است از ، خروج شعيب بن ص عراقكريتتبعد از خروج عوف سلمي در    « :فرمود

  .)213، ص52ج: ؛ مجلسي، همان444ص: طوسي، همان (»سمرقند

قيام شعيب بن صالح، همانند قيام خراساني با هـدف مقابلـه بـا جريـان سـتمگر        

پيوندد و به ظهـور       اين قيام، اندكي قبل از ظهور به وقوع مي        . گيرد  سفياني انجام مي  

ن صـالح بـا نيروهـاي        شعيب ب  7با ظهور حضرت مهدي   . انجامد   مي 7امام مهدي 

  . كنند  بيعت مي7پردازند و با امام مهدي تحت امرش به حمايت از حضرت مي

از خـود   ،  7بر اساس روايات، او پس از پيوستن به لـشكريان حـضرت مهـدي             

نام شعيب بـن  نقل كرده،  عمار ياسر   روايتي كه در  . شود  سپاه حضرت مي   انسردار

: كـوراني، همـان  (است  ياد كرده 7بصالح برده شده و او را علمدار حضرت صاح  

  : فرمود 6همچنين از حضرت رسول). 399، ص1ج
 بالد شعيب را بـه رحمـت خـود          ، خداوند .آورد  سپس شعيب بن صالح رو مي     

كنـد و   بيعـت مـي  با مهـدي  كه   تا اين  ،آيد  هاي سياه مي    با بيرق  !سيراب گرداند 
  ).401، ص1ج: كوراني، همان (دشو سپس علمدار او مي

است كه قيام شعيب و نبرد و جهاد وي با جبهة سفيانيان، نقش مهمـي در                مسلم  

، خواهنـد   7تقويت جبهة حق و فراهم سـازي مقـدمات ظهـور حـضرت مهـدي              
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سـياهي كـه شـعيب بـن        هـاي     پرچمهرگاه  «: دفرماي  مي 7امير المومنين . داشت

شكـست   سـفياني را     يان لـشكر  فرماندهي آن را بر عهده دارد، ظاهر شوند و        صالح  

، 3ج: كوراني، همان  (»او برآيند جوي    و  جست مهدي كنند و به      رزوي مردم آ  دهند،

شعيب بـن   « :  فرمود  نقل شده است كه    7از حضرت باقر   همچنين   .)621-76ص

 »د داد نـ  خواه شكـست  را   آنـان د كـرد و     نـ سفياني جنگ خواه  لشكريان   با   ،صالح

  .)270ص: كوراني، همان(

 سيد حسني سپاه 

ستانة ظهور، قيامي است كه با پرچمداري شخصي به نـام سـيد     هاي آ    ديگر قيام  از

در روايات، وي جواني هاشمي كـه جمعـي از سـادات            . پيوندد  حسني، به وقوع مي   

كنـد    در كوفه بيعـت مـي  7دور او را گرفته و پس از قيام از مشرق با امام مهدي          

  .معرفي شده است

 هاشـم از خراسـان    جواني از بني  « : فرمود  است كه  دهش نقل   7از حضرت باقر  

كـه وي     همين احتمـال ايـن    به   .)همان (»بيايد و در جلو او شعيب بن صالح باشد        

كـه شـعيب بـن      همان سيد خراساني باشد نيز وجود دارد؛ به ويژه با توجه به ايـن             

  .قراول قيام وي مطرح شده است صالح نيز پيش

 او در    حـسني و خـروج     به هرحال آنچه قطعي است، اين است كه مراد از سيد          

معروف به نفس زكيه است كه به عنوان پيـك امـام            حسني  سيد   آن    از  غير ،اخبار

ـ     كـشته مـي  7ظهور امـام  در هنگام   در مكه    7مهدي شـام  ه شـود و سـر او را ب

جنگـد   ان مي با اموي،است كه در شاماي  »حسني« آن    از  غير نيز مراد،  .فرستند  مي

اسـت كـه خـروج او از    كسي  ،نيحسسيد  شود؛ بلكه اين       غالب مي  اوو سفياني بر    

 مالقات  7امام مهدي در كوفه با    بعد از ورود به عراق،       و   گيرد  انجام مي بالد شرق   

  . كند و بيعت مي

 7 صادق امام. شده است  ذكر    ظهور عالماتاز   وي،خروج  اي از روايات،      ارهپدر
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گـاه     آن . و حركـت كنـد حـسني       .و ظاهر شود سـفياني و يمـاني        …«: فرمايد مي

   .)242، ص52ج: مجلسي، همان (» خروج كند،اين امرصاحب 

  نييممجاهد مردان 

نـام  » يمـاني «ها به فرماندهي شخصي كه در روايات از وي با عنـوان             نهضت يمني 

نهضت ـ كه  اين .  از رخدادهاي مهم و تأثيرگذار هنگام ظهور استيكيبرده شده، 

، بـيش از همـه مـورد     حتمي ظهـور يـاد شـده   عالئم ها و نشانهدر روايات، يكي از   

رهبـري   از جهـات مختلفـي نظيـر         ،اين موضوع . ستايش و تأكيد قرار گرفته است     

 ، اهـداف   يمـاني  ، خصوصيات شخـصي    يماني ، مليت  قيام  مكان  قيام، زماننهضت،  

 كوشـيده    نگارنـده  ، در ايـن نوشـتار     . است  قابل بررسي  … و ي قيام ها  ويژگي قيام،

منظـر روايـات،     مختلف ايـن موضـوع را از  ي به اين بحث، ابعاد   ياست با نگرش روا   

آسـتانة ظهـور حـضرت مهـدي      مـسألة قيـام يمـاني در    . مورد توجـه قـرار دهنـد      

و در  شـده   ي شـيعي مـنعكس      يدر منابع روا  فقط   از نظر منبع شناسي،      4موعود

روايات موجود در منابع شيعي، وي      . ي اهل سنت مطرح نگرديده است     يمجامع روا 

 اصل قيام يماني را در هنگامة ،اين روايات. ده استكر را از جهات مختلفي توصيف

داند و تعداد اين روايـات نيـز          ، يك امر قطعي و مسلم مي      4ظهور حضرت حجت  

  .در حد استفاضه نقل شده است

 روايـت در ايـن      45 بـيش از     هبر اساس تتبع نگارنده، در مجامع حديثي شـيع        

مـصادر اوليـه     بدون تكرار در     رابطه نقل شده كه از اين مجموع، تعداد رواياتي كه         

بنـدي كلـي،       از ايـن رو، در يـك تقـسيم        اسـت؛   روايـت   شـانزده    حدود   ،نقل شده 

  : توان مورد توجه قرارداد موضوعات مطرح شده در اين روايات را در چند محور، مي

 نـسبي ايـن     هويت فردي و خصوصيات اسمي و      ،ياتارو  در :مشخصات فردي . 1

 فقط دو روايـت وجـود دارد      باره،    اين در. ده است  بيان نش  شفافشخصيت، چندان   

  :كه وي را با نام حسن يا حسين از منطقة صنعا در يمن، معرفي كرده است
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 ،در اين روايت  .  نقل شده است    �O+{�� CW�Zكه در كتاب    است  روايتي  نخست،  

  :  آمده است، در اين روايت.شده استياد » حسن«يا  »حسين«با نام  ،از يماني
در پرتو قيام . كردحسن قيام خواهد    يمن به نام حسين يا     ايي از صنع  يوافرمانر

 ،پنهان شـدن   رود و حق پس از      ميان مي  ها از    فتنه ،او كه خجسته و طاهر است     
  ). 187ص: تا كاظمي، بي (دشو آشكار مي

در ايـن  .  نقل شـده اسـت  7 از امام صادق   ، ���O+{ CW�Z در كتاب    نيزروايت دوم   

از فرزنـدان  مـردي  خـروج  …« : آمـده اسـت  ،ب يماني اشاره داردروايت كه به نس 

  )همان (.»عمويم زيد در يمن

مشخصات اسمي يا نـسبي يمـاني ذكـر    بارة ن در اخرأمتهاي    آنچه كه در كتاب   

 بـا اشـاره بـه       ،�Y� �)�� كتاب  نويسنده  . استشده نيز مبتني بر همين دو روايت        

يـك  رد شده است كه او از يمـن و از   وا،از رواياتبخشي در  «: گويد  روايت اول مي  

است كه بعيد نيست اين شـخص       گفته   وي   .»كند  خروج مي » كرعه«آبادي به نام    

 ). 159ص:  كوراني، همان(كند  همان يماني باشد كه قبل از قيام حضرت خروج مي

 معتقـد اسـت وي از يمـن خـروج      	���lZ� ��j�    اهللا صافي گلپايگاني نيـز در        تآي

خواند و از يمن    فرا مي  7 است كه مردم را به سوي مهدي       يماني مردي « :كند  مي

  ).563، ص2ج: 1421صافي گلپايگاني،  (»كند خروج مي

زيـرا  اسـت؛   تأمـل   قابـل   روايت بر اثبات مطلب،      داللت اين دو   رسد  نظر مي ه  ب

جا همـان يمـاني مـورد        يماني در اين  ندارد كه   اين دو روايت داللت روشني       ظاهر

 صحبت از خروج ،از اين دو روايتيك  چون در هيچ ؛ورباشدم ظهير در باب عالظن

؛ لذا اين احتمال وجود دارد كه مراد        نيستهنگام ظهور يا نزديك به ظهور، مطرح        

بـارة  بنـابراين در  . عـصر راوي باشـد     اين دو روايت، يمـاني معهـود در        از يماني در  

ايـات،  عـدم شـفافيت مـسأله در رو       بـه سـبب     ،  »يماني«شناسنامة اسمي و نسبي     

  . كردتوان قضاوت قطعي  نمي

كـه اهـل كجـا اسـت و از چـه           مليـت يمـاني و ايـن      دربـاره   اما   :مليت يماني . 2
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 ايـن اسـت كـه وي از منطقـة           ، آنچه در روايات آمـده     ،دكرقيام خواهد   اي    همنطق

 كشور يمن فعلي است كه ،»يمن«كه آيا مراد از   اما اين.خروج خواهد كرد» يمن«

 ،شـود   تري را شـامل مـي      وسيع  و  كه منطقة گسترده    ست يا اين  ا» صنعا«مركز آن   

كـه در   ولـي باتوجـه بـه ايـن    ؛ نيز صـراحت نـدارد  باره  بايد گفت كه روايات در اين   

 از اهل يمن به دليل نقش با اهميت آنان در زمينه سـازي ظهـور و يـاري                   ،روايات

تقويـت    بيـشتر  ، ايـن احتمـال    ،، تجليل و سـتايش شـده اسـت        4حضرت حجت 

وجود ندارد   اي  هكه هيچ قرين    بر اين افزون  . باشدفعلي  كه وي از اهل يمن       شود يم

  .در گذشته داراي قلمرو بيشتر از يمن فعلي بوده باشد »يمني«اصطالح كه 

 خـروج   ، تـصريح شـده اسـت      ،بعـضي از روايـات     در : از عالئم ظهور   ،خروج يماني . 3

بن حنظلـه    كه عمر  روايتي   است؛ مانند  4م ظهور حضرت مهدي   ي يكي از عال   ،يماني

، پـنج چيـز بـه       7پيش از قيام حضرت مهدي     «:كند نقل مي چنين   7از امام صادق  

نداي آسماني، سـفياني، واقعـه خـسف بيـدا و           «: عنوان عالمت و نشانه رخ خواهد داد      

  .)304 ص:تا ؛ همو، بي649ص: تا صدوق، بي(» خروج يماني و كشته شدن نفس زكيه

   : فرمودكند كه  نقل مي7مسلم از امام باقردر حديث ديگر محمد بن 
هاي خروج وي، خروج سفياني از شام و يماني از يمن و شنيده شـدن            از نشانه 

صدا از آسمان در ماه رمضان است كه ايشان را با نام خـود و نـام پـدرش از                    
  ).100ص: كاظمي، همان(زند  آسمان فرياد مي

 يمـاني حتمـي بـودن قيـام وي در      رة  بادر مسألة ديگر  :حتمي بودن خروج يماني   . 4

  :استكرده  تصريح ، بر محتوم بودن خروج وي،در روايات. آستانة ظهور است

افتـد قبـل از    از اموري كه حتما اتفـاق مـي   «:فرمايد  مي7منينؤ امير الم  .الف

، خروج سفياني، خسف بيدا، كشته شدن نفس زكيـه، شـنيده شـدن              7قيام قائم 

  ).252ص: نعماني، همان(» استصداي آسماني و خروج يماني 

شنيده  «:دوكند كه حضرت فرم      نقل مي  7عبد اهللا بن سنان از امام صادق      . ب

مفيـد،  (»  امري حتمـي اسـت     …شدن صداي آسماني و خروج سفياني و يماني و        

  ).336ص: همان
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زمـان قيـام خراسـاني و خـروج           قيام يماني هـم    ،در روايات  :زمان قيام يماني  . 5

 در  )خراسـاني و يمـاني    ( خروج ايـن دو      . ظهور، بيان شده است    سفياني در آستانه  

 و سفياني در جهت مقابلـه بـا قيـام           4سوي امام زمان  ه  جهت دعوت به حق و ب     

بـه چنـد    اكنـون   اسـت كـه     شده  روز عنوان    ماه و يك   حضرت، در يك سال و يك     

  :يمكن اين روايات اشاره مي نمونه از

 :كند كه حضرت فرمـود  مفصل نقل ميحديثي   در7ابو بصير از امام باقر   . الف

خروج سفياني و يماني و خراسـاني در يـك سـال و يـك مـاه و يـك روز اتفـاق               «

3�4 /��4/�=   (.»دهـد   افتد؛ به صورت پي در پي يكي به دنبـال ديگـري رخ مـي                مي} :

k�� (  

 :فرمايـد   زماني و رقابت يماني بـا سـفياني مـي          همباره   نيز در  7 امام صادق  .ب

خص يكي در جبهه حـق و ديگـري در جبهـه باطـل در تقابـل و                  قيام اين دو ش   «

  .)253 ص:نعماني، همان(»  همانند رقابت دو اسب تيزرو؛رقابت با هم قرار دارد

پنج عالمت  «:فرمايد ، حضرت مي7 از امام صادقهبن حنظل  در روايت عمر   .ج

صـداي آسـماني، خـروج    :  رخ خواهند داد7و نشانه قبل از خروج حضرت مهدي     

اني، بلعيده شدن گروهي در سرزمين بيداء، خروج يماني و كشته شدن نفس              سفي

  ).436ص: طوسي، همان(» زكيه

پنج چيـز نـشانه      «:فرمايد   ديگر با اندك تفاوتي مي     روايت در   7 امام صادق  .د

خروج يماني و سفياني و صداي آسماني و واقعة خسف بيـدا و             :  است 7قيام قائم 

  ).244 ص:تا صدوق، بي(» قتل نفس زكيه

كـه خـروج يمـاني از       ضمن تأكيد بـر ايـن      ،بايد توجه داشت كه در اين روايات      

بيـان  » يمـن « خواهد بود، محل خروج يمـاني را نيـز           4عالئم قيام حضرت قائم   

 نيـز  قـبالً گونه كـه   همان ،باشد بودن وي مي» ييمن«است كه مويد احتمال   كرده  

ـ   (زيرا ظاهر كالم حضرت     شد؛  اشاره   در روايـت اخيـر و تعبيـر        ) يمناليماني من ال

خروج السفياني مـن    (در روايت نخست به قرينه جملة       ) خروج اليماني من اليمن   (



  

 

و 
ب 

حا
ص
ا

ي
ن
را
ا

د
مه

 
ي

4 
� 

ي
مد

ص
ي 

عل
بر
قن

  

153 

» يمن«ل خروج وي را     ح اين است كه حضرت م     ،كه قبل از آن مطرح شده     ) الشام

  .ده استكرمعرفي 

خراسـاني، سـفياني و     : سه شخص  «:فرمايد   مي 7 در جاي ديگر نيز امام صادق      .  ه

  ).446، ص2ج: مفيد، همان(» كنند ر يكسال و يكماه و يك روز خروج مييماني د

   :نيز آمده است 7 در روايت يعقوب سراج از امام صادق.و
چه وقت فرج و گشايش شيعيان شـما     :  عرض كردم  7خدمت حضرت صادق  

زماني كه بين فرزندان عباس اختالف و نـزاع رخ دهـد و             : رسد؟ فرمود   فرا مي 
رود بر آنان هجوم آورد و حكام         كساني كه گمان نمي   حكومتش سست شود و     

عرب از جايگاه خود به زير آورده شود و هر صاحب ادعايي تـالش خـود را                 
گـاه    آن. بنمايد و سفياني خارج شود و يماني قيام كند و حسني بـه پـا خيـزد                

 از مدينه به سمت مكه حركـت كنـد در حـالي كـه ميـراث                 7صاحب االمر 
  ).27ص: نعماني، همان(ارد  را با خود د6پيامبر

 همانند خروج سفياني و حركت سيد حـسني كـه           ،در اين روايت نيز خروج يماني     

باشـد، انـدكي قبـل از ظهـور     مـذكور در روايـات   شايد مراد همان سيد خراسـاني      

 در» واقبل اليماني « خود تعبير  . ذكر شده است   ، يا متصل به آن    7حضرت مهدي 

يدي و زمينه ساز جناب يماني در جهت استقبال از       بيانگر اقدامات تمه   ،اين روايت 

  .باشد ، مي4حضور حضرت قائم

ثر در زمينـه سـازي و       ؤهاي مـ    ميان شخصيت  :اهداف و ويژگيهاي قيام يماني    . 6

، هيچ شخـصيتي هماننـد يمـاني و         4قيام براي دفاع و حمايت از حضرت حجت       

 قيـام يمـاني از جهـت    .عنايت قرار نگرفته اسـت   قيام او در روايات، مورد تجليل و      

بـيش از    :قداست هدف و خلوص انگيزه و دعوت به سوي حـق از سـوي ائمـه               

  :ديگران، مورد تأييد و تكريم خاص قرار گرفته است

هيچ پرچمي و حركتـي  «: فرمايد  در توصيف قيام يماني مي 7امام صادق . الف

سـوي حـق    ه  بـ مردم را    او   .حركت يماني نيست   تر از  در هنگامه ظهور، رشد يافته    

  .)446ص: طوسي، همان(» كند  مييهدايت و راهنماي
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  : آمده است  نيز7 در روايت ابي بصير از امام صادق.ب
هاي برافراشته شده هيچ پرچمي مثل پرچم يماني هدايت بخـش             در ميان پرچم  

پرچم وي هدايت است، چون وي مردم را به سوي صاحب شما دعوت            . نيست
قيام كرد، فروش سالح بر مردم حـرام خواهـد          كند، پس هنگامي كه يماني        مي
. در آن هنگام بايد به سوي وي شتافته شود چون او پرچمدار هدايت است. بود

بر هيچ مسلماني روا نيست كه از وي روي بگرداند وگرنه اهل آتـش خواهـد                
  ).253 ص:نعماني، همان(خواند  بود چون او به سوي حق و راه مستقيم فرا مي

كار رفته در اين حديث شريف، گويـاي درخـشش شخـصيت            ه  اي ب تعابير و فرازه  

جالب اين است كه اين . استممتاز يماني هنگام ظهور و صحت قيام و انقالب وي 

 كـرده، ييد و الزم االتباع معرفي      أمورد ت شخصي  يماني كه وي را     درباره  توصيفات  

 يعني بعـد از  ؛بعد از قراردادن آن در كنار سيد خراساني در صدر روايت بوده است          

زمان ذكر نموده، فرازهاي ذيل روايـت در     كه قيام يماني را با قيام خراساني هم         اين

كيـد مكـرر    أ، با ت  اوفرد وي و تأييد كامل قيام       ه  مقام تجليل از شخصيت منحصر ب     

 نظر خلـوص انگيـزه و صـداقت در اهـداف، از            بيان شده است كه قيام يماني را از       

  .دكن ديگران متمايز مي

  : استضروري ،مهمنكتة  توجه به دو رابطه اين در

 كامـل جنـبش     يو امضا  حقانيت قيام يماني    محكم روايات، بر   ييدأ ت نكتة اول، 

2�6 8�:/ 	� ��6     « فقرات آنچه در     نظير  است؛ يماني��� A� a)i A��3)� «  ،» 6�� A�i 

/:�«  ،»  6�� D�6�� >^�i RQ� «  ،»      �)<�;	 R6�� AH � RQ� AH /:(6«  ،»] ��:6 D��   A�H 

��hN�V« كه مطلق ذكر شده    » هدي« كلمه   ، در اين فقرات   .شود   مشاهده مي  … و

 نيز تعـابيري كـه در       .گوياي مشروعيت كامل اين قيام است      ،»أهدي«و نيز تعبير    

ـ    هاي قيام يماني به كار رفته، وجه حقانيت وي را           جهت تعليل انگيزه   ه در دعوت ب

  .تاسكرده  بيان 7سوي حق و امام زمان

 امـام   كـه در روايـت قبـل،         است؛ چنان  قيام يماني   وجوب حمايت از   نكتة دوم، 

است و مخالفت و پـشت  مكلف كرده    مردم را به پيوستن و همراهي وي         7صادق
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شـدن   بلكه مستلزم كفر و شقاوت دانسته و اهل آتش           ،كردن با او را نه تنها حرام      

  .تر اشاره شد كه پيش چنان ؛استكرده اعالم 

ر حرمت مخالفت فكري با وي، مخالفت عملي و عـدم اطاعـت از وي را                عالوه ب 

ها بيانگر اهميـت     در ممنوع بودن فروش اسلحه نيز ياد آور شده است كه همه اين            

آسـتانة ظهـور     ديگـران در  در مقايـسه بـا      و نقش برجسته حركت انقالبي يمـاني        

  .ها در آن عصر و زمان است  و هجوم فتنه4حضرت

  توصيف شده  از ديگران تر     هدايت بخش  ، يماني در روايات نهضت  كه چرا     ايناما  

 ،تسهـا چيـ     هـا و قيـام     وجه برجستگي و استقامت پرچم وي ميان ديگر پـرچم         و  

  . دست آورده را بپاسخ آن توان   مي،مل در روايات قبلأپرسشي است كه با ت

وجـه  ت، چند وجه را ياد آور شده است كه     �Y��)��  كتاب ةنويسندباره،    در اين 

  : استبه آن، حائز اهميت

 از جهت سادگي و قاطعيـت،       ،كه سيستم رهبري سياسي در يمن       وجه اول اين  

تر به اسالم و دستورات مربوط به توسـعه و گـسترش اسـالم و الزامـات آن         نزديك

  .است

وجود نيروهاي مطيع، مخلص به سبب  ،ازيكه ممكن است اين امت وجه دوم اين

  .باشد يماني ناپذير در سپاه  و تسخير

كه ممكن است عدم پايبندي و عدم تعهـد بـه عنـاوين ثـانوي و                  وجه سوم اين  

 ؛ط باشد يمعاهدات بين المللي حركت يماني، موجب برتري نهضت وي در آن شرا           

برخالف نهضت خراساني از ايران كه با توجه به سابقة سياسي و تعهدات متقابل با             

   .قرار نداردهاي بين المللي، در چنين وضعيتي  نظام

 نائل  4مهديكه به ديدار حضرت       كه قيام يماني به دليل اين       وجه چهارم اين  

تـر از     نئتر و مطمـ      بر خوردار است، خالص    7امام از رهنمودهاي    و مستقيماً شده  

  ).159ص: كوراني، همان ( استرديگهاي  قيام

جـود   ولي دليلـي و ؛دهد در نهايت، وجه اخير را ترجيح مي   �Y� �)�� نويسنده  
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كه   يا اين بگيرد   دستور   4ندارد كه جناب يماني در خروجش مستقيما از حضرت        

توجيه و تحليل برتـري و هـدايت      بنابراين در  ؛ با حضرت ديدار داشته باشد     شخصاً

  . رسد به نظر ميتر  يماني، وجه اول و وجه سوم مناسب بخشي قيام

گـام ظهـور، بـراي      هاي ديگري نيز هستند كـه هن        غير از آنچه اشاره شد، گروه     

كنند و به لشكريان پيروز حضرت        ، از مناطق مختلف قيام مي     4ياري امام مهدي  

 بـه سـوي   …اين نيروها، از مناطق مختلفي مثل كوفه، شـام، مـصر و      . پيوندند  مي

در برخي روايات از اين نيروها و مجموعه ها، بـا عنـاويني             . خيزند  حضرت به پا مي   

، 51ج: مجلـسي، همـان   (يـاد شـده اسـت       » ئبعصا«و  » نجبا«،  »ابدال«: همچون

در برخي روايات، از اهالي طالقـان بـه عنـوان يـاران و اصـحاب حـضرت                   ).88ص

نقـل شـده      درباره اهـالي طالقـان،     7 صادق از امام . ، تجليل شده است   7مهدي

 »ست و نه نقره ا گنجي است در طالقان كه نه طال،7براي قائم «: فرموداست كه   

  :  فرمود نقل شده است كه7منينؤاز امير المهمچنين  .)308، ص52ج: همان(
است نـه   هايي     گنج آن براي خداوند عز و جل در         كه از  طالقان، حال   خوشا به 

از خـدا را     كـه    ست اهل ايمان  ا مرداني   آنطال و نه از نقره و لكن در       جنس  از  
  مهدي در آخر الزمان خواهند بود      و ياوران   انصار آناناند،    شناختهروي معرفت   

   .)82، ص3 ج:؛ كوراني، همان87، ص51ج: همان(

از ميـان مجموعـه     . و روايات مشابه ديگري نيـز در ايـن زمينـه نقـل شـده اسـت                

 بـه پـا   7نيروهايي كه از مناطق مختلف براي حمايت و ياري رساني امام مهـدي        

خيزند، در اين شرايط حساس و تاريخي، تنها رزمندگان خراساني و يمـاني بـه         مي

نيروي منظم و داراي آرايش نظامي، در صحنه ظاهر شده و به ايفـاي              صورت يك   

ظاهراً ميـان حركـت نيروهـاي تحـت امـر شـعيب بـن صـالح و                  . پردازند  نقش مي 

هـا بعـد از       ايـن نيـرو   . نيروهاي خراساني نيز ارتباط و هماهنگي كامل وجـود دارد         

 وارد عراق طغيانگري سفياني در آستانة ظهور، از مناطق مختلف به صورت ضربتي       

به همين سبب، آنان در حمايت از امام        . پردازند  شده و با سپاه سفياني به نبرد مي       
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 و مقابله با دشمنان آن حضرت، نقش مؤثر و برجسته تـري نـسبت بـه                 7مهدي

  .ديگران خواهند داشت

بود كـه بـر اسـاس       اي    هايي از قيام عدالت خواهانه      آنچه اشاره شد، صرفاً نمونه    

. دهنـد    رخ مـي   4امه ظهور براي حمايت از قيام حـضرت مهـدي         روايات در هنگ  

 در هنگام ظهور در موارد ذكـر شـده          7البته اين به معناي انحصار ياوران مهدي      

   .باشد نمي
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