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  چكيده

هـاي آخرالزمـاني، بـراي     بـه عنـوان پيشـگويي    4حضرت مهـدي  �هاي ظهور نشانه�سخن از 
ن موضـوع، در ميـان روايـات    برانگيز و جـذاب بـوده و روايـات مربـوط بـه ايـ       بسياري پرسش

  .اي برخوردار بوده است مهدويت همواره از برجستگي ويژه
بن حماد مـروزي از   هاي ظهور، كتاب الفتن نعيم نخستين گام را در نقل گستردة روايات نشانه

ويژه سه منبع  منابع اهل سنّت، برداشته؛ اما آنچه مسلّم است، شماري از منابع روايي شيعي و به
الغيبه ابن ابي زينب نعماني، كمال الـدين و تمـام النعمـه شـيخ صـدوق و      (روايي شيعه برجستة 

  .اند اين روايات پرداختهاز به نقل برخي  )كتاب الغيبه شيخ طوسي
  . ها، در برخي منابع روايي نقل شده است افزون بر سه منبع يادشده، روايات نشانه

اي  ر منابع روايي شيعه، گوياي آن است كه پـاره ها د درنگ در تاريخ و تطور نقل روايات نشانه
ها، در هر دوره نسبت بـه دورة پـيش پديـد آمـده اسـت؛ بـه        ها در روايات و شمار آن دگرگوني

شويم، بر شـمار ايـن روايـات افـزوده      دور مي :اي كه هرچه از زمان حضور معصومان گونه
هـاي بعـد نيسـت؛     وايـات در دوره شـدن ر  اين افزايش اگرچه لزوماً به معناي ساخته. شده است 

  .آورد كم ترديدهايي را در اعتبار روايات بدون پيشينه پديد مي دست
اي و اسـنادي تـالش    از آن انجـام نشـده، بـا روشـي كتابخانـه      اين پژوهش كه بدين صورت پيش

هاي ظهور، احتمال برساختگي و تحريـف   كند با بازنمايي گسترش روزافزون روايات نشانه مي
  .ها اثبات كند روايات نشانه را در

. ها هاي ظهور، مهدويت، روايات نشانه منابع روايي، نشانه: واژگان كليدي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   kh.Salimian@yahoo.com  استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي.  1
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  مقدمه

، بـه سـبب كاركردهـاي تأثيرگـذار بـر      4هـاي ظهـور حضـرت مهـدي     سخن از نشانه

  . اي برخوردار است اميدبخشي به جامعة منتظر، همواره از برجستگي ويژه

در بـاره   7كه از هر معصـوم  شناسي و تطور اين روايات و اينشايد در نگاه نخست، تبار

توان  است، چندان برجسته به نظر نرسد، اما از اين راه مي رسيدههاي ظهور چند روايت  نشانه

منـدي   ميزان اهتمام هر معصوم را در صدور روايت، انگيزش راويان در نقل و نيز نياز و عالقه

  .مخاطبان به اين روايات تحليل كرد

از فراواني نقـل ايـن روايـات در منـابع     ) اي تا اندازه(افزون بر آن، ميزان اعتبار روايات را 

  . توان به دست آورد معتبر مي

  ها در صدور روايات تبارشناسي نشانه

. هـا اسـت   نخستين گام در اين راه، بازشناسي شمار روايات هر معصـوم در بحـث نشـانه   

توان نشـان داد؛   ها نقل شده، شمار دقيق و روشني نمي انهرواياتي كه از هر معصوم در بارة نش

بـه   1انـد،  گستردة اين روايـات  ههاي برخي منابع معاصر كه گردآمد مندي از بررسي اما با بهره

  :گونه ترسيم كرد را اين :توان ميزان اهتمام هر يك از معصومان اجمال مي

  6پيامبر اسالم. 1

روايت در بخش  220ها، حدود  در بحث نشانه 4در كتاب معجم احاديث االمام المهدي

  :نكات قابل تأمل در اين روايات از اين قرارند. ، نقل شده است6روايات پيامبر

نقل شـده كـه    6و لم يسنده إلي النبيروايت از اين روايات با تعبير   85بيش از ) الف

  .نزد شيعه فاقد اعتبار الزم است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تـدوين  حوزه علميه قـم  بزرگاناز اين مجموعه با نام معجم احاديث االمام المهدي به قلم گروهي .  1
ـ  گوناگونديث در موضوعات احداراي ا كه. است شده بـا نگـاه بـه    ، 4حضـرت مهـدي  ه مربوط ب

مجمـوع  .شـده اسـت   يگـردآور  ي،و شيع يو سنّ خطيو چاپ شده چهارصد منبع قديم و جديد، 
روايت آن از منـابع اهـل سـنت و مـابقي      560روايت است كه نزديك  1440روايات اين اثر حدود 

روايـت   2000تـر از   روايت تفسيرگر كـم  400كه با ضميمه حدود . روايت شيعي است 880حدود 
.ترين اثر در نوع خود است گفتني است اين مجموعه گسترده. خواهد شد
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از منابع روايي اهل ) روايت 98بيش از (در اين بخش ها  ترين شمار روايات نشانه بيش) ب

ويژه كتاب الفتن نقل شده كه با توجه به ميزان اعتبار اين كتاب، اين روايـات محـل    سنت، به

  .دقّت است

دجـال   اي مستقيم و يا غير مستقيم بـه نشـانة    گونه در بيش از نيمي از اين روايات، به) ج

هاي اين نشانه و ارتباط آن با قيامت، ضرورت دقّـت در   يپرداخته شده كه با توجه به پيچيدگ

  .كند آن را دو چندان مي

حضـرت  گونـه پيونـد روشـني بـا پديـدة ظهـور        هاي يادشده، به هيچ تر نشانه در بيش) د

  .اشاره نشده است 4مهدي

  :هايي كه در اين روايات نقل شده؛ بدين قرار است اما نشانه

بـدون   1،)587، ح 214، ص 1ج: 1414مـروزي،  (بيـل  زوال ملك بني عباس، ابـو ق ) الف

  .، نسبت داده شود؛ نقل شده است6كه به پيامبر آن

، 333، ص1همـان، ج (خروج سفياني كه توقف ظهور مهدي بر آن دانسته شده است ) ب

و يا سخناني كـه  ) 4، ح 149 -148ص : 1397نعماني، (، مانند آنچه از كعب االحبار )955ح 

نقل و گفته شـده اسـت   ) 832، ح 284و ص  611، ح 220، ص1ج: 1414، روزيم( ارطاةاز 

اشـاره بـه برخـي جنايـات      ،)810، ح 279، ص 1همان، ج(ها مبارزه خواهد كرد  سفياني با آن

و همزمــاني ) 867، ح 296و ص  223، ح 94و ص  889، ح 306، ص 1همــان، ج(ســفياني 

  .مباحث مرتبط با اين نشانه است ؛)953، ح 332، ص 1همان، ج(خروج او با خروج مهدي 

هاي قيامت نقل شده؛ اما برخي روايات نيز آن را  تر در نشانه خروج دجال؛ كه اين، بيش) ج

. اند ارتباط ندانسته بي 4با ظهور مهدي

كه بـه چيسـتي و    اي همراه خورشيد قبل از ظهور، بدون آن اي در خورشيد؛ پديده نشانه) د

و يـا دو بـار   ) 20775، ح 373، ص 11ج : تـا  صـنعاني، بـي  (اشد اي شده ب چگونگي آن اشاره

) 642، ح 230ــ  229، ص 1ج: 1414مروزي، (كسوف خورشيد در ماه رمضان پيش از ظهور 

  .، نسبت داده نشده است6كه البته هيچ يك از اين روايات نيز به پيامبر

اما در روايات فراوانـي  هاي سياه؛ كه اين، جايگاه چنداني در روايات شيعي ندارد؛  پرچم) ه

نسـبت داده شـده    6در اين باره در ميان اهل سنت سخن به ميان آمده و برخي به پيامبر 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.، نقل شده است4ها بر اساس كتاب معجم احاديث االمام المهدي تمامي نشاني.  1
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و برخــي نســبت داده نشــده و ) 904، ح 313، ص1و ج 895، ح310، ص1همــان، ج(اســت 

ها را  و رواياتي نيز آن پرچم) 896، ح 311، ص 1همان، ج(مهدي را نيز در ميان آنان دانسته 

، 1و ج 910، ح 314، ص 1؛ ج894، ح 310، ص1همـان، ج (ز آن بني عباس دانسـته اسـت   ا

  ).596، ح 216ص 

قزوينـي،  (كننـد   ها را براي خروج مهدي فراهم مـي  خروج مردماني از مشرق كه زمينه) و

ها صاحب پرچم مهدي خواهد بـود   و گفته شده در ميان آن) 4088، ح 1368، ص 2ج : تا بي

  ).4142، ح 79، ص 5ج  :1417طبراني، (

هاي پيش از ظهور است كـه در برخـي سـخنان بـدان      خروج شعيب بن صالح از پديده) ز

داران مهدي معرفي شده اسـت   ؛ او از پرچم)897، ح 311، ص1ج: 1414مروزي، (اشاره شده 

  ).908، ح 314، ص 1همان، ج (

ابـن ابـي شـيبه،    ( 6خسف به بيداء يا خسف بيداء؛ كه در سخناني از پيـامبر اكـرم  ) ح

، ص 4ج : تـا  قشـيري، بـي  (به اين اتفاق اشاره شده است ) 19071، ح 46، ص 15ج : 1409

مـروزي،  (نسـبت داده شـده    6تر روايتي بـه پيـامبر   كه البته اين نكته در كم) 7، ح 2210

و در آن به گروهي ) 20769، ح 371، ص 11ج : تا ؛ صنعاني، بي893، ح 308ص  1، ج،1414

آنـان از مغـرب و   . روند به زمين فرو مي) 933، ح 327، ص 1همان، ج(ه كه در بيدا اشاره شد

  ). 936، ح 328، ص1ج: 1414مروزي، (بر اساس برخي روايات، از شام به آن جا خواهند آمد 

  ).882، ح 302، ص 1همان، ج (ها است  ط ـ خروج يماني؛ از ديگر نشانه

نيـز بـدان اشـاره     6ت كه در سخنان پيامبرهاي حتمي اس ي ـ نداي آسماني؛ از نشانه 

؛ مضــمون نــدا )899، ح 325، ص 17ج : 1404و طبرانــي،  980، ح 338همــان، ص (شــده 

  ).985، ح 340همان، ص (معرفي مهدي است 

مسـتند شـود، بـه     6كه اين سخن به پيامبر ك ـ قتل نفس زكيه؛ در رواياتي بدون آن 

  .)925، ح 324و ص  981، ح 339، ص 1همان، ج (اين نشانه اشاره شده است 

هاي حتمي اشاره شده است؛ بايد توجه داشت  به نشانه 6بنابراين، اگرچه در روايات پيامبر

  .اين روايات بسيار اندك و برخي نيز از كتابي با اعتبار قابل تأمل، مانند الفتن نقل شده است
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  :7امير مؤمنان. 2

ها سخنان ارزشمندي  در زمينه نشانهنيز  7امير مؤمنان 6پس از رسول گرامي اسالم

  .اند بيان فرموده

؛ مرگ سرخ و مرگ )456، ح 296، ص 8ج : 1365كليني، (موضوعاتي مانند خروج دجال 

، ح 334، ص 1ج : 1414مـروزي،  (؛ نـداي آسـماني   )61، ح 286ص: 1397نعمـاني،  (سفيد 

) 983، ح 339، ص همان(؛ خسف به بيداء )22898، ح 339همان، ص (؛ خروج سفياني )965

  ).996، ح 344همان، ص (هاي سياه  و پرچم

آورده شـده،   7روايت كه در بخش سخنان امـام علـي   40كه از حدود  نكته برجسته اين

بيش از نصف روايات از منابع اهل سنت و به طور خاص، حدود نوزده روايت از كتـاب الفـتن   

  .نقل شده است

هـاي حتمـي از امـام     الفتن، به روايـات نشـانه   بچنانچه بر اساس ديدگاه عدم اعتبار كتا

هاي حتمي فقط از ايـن كتـاب نقـل شـده اسـت،       كه نشانه اشاره كنيم، به دليل اين 7علي

  .يك از روايات قابل قبول نخواهد بود هيچ

:7امام مجتبي.3

هـا نقـل    جز يك روايت، آن هم در بحث دجال روايتي در بحث نشـانه  7از امام مجتبي

  ).272 -268، ص 2ج : 1404علي بن ابراهيم قمي، (نشده است 

تـوان گفـت در    هاي حتمي ظهور نيامده است، مي جا كه خروج دجال در شمار نشانه از آن

  .هاي حتمي اشاره نشده است يك از نشانه به هيچ 7روايات مربوط به امام مجتبي

  :7امام حسين. 4

   .ستها در دست ني روايتي در باره نشانه 7از امام حسين

  7امام سجاد. 5

روايتـي در بـارة خـروج سـفياني     . ها نقل شده اسـت  دو روايت در نشانه 7از امام سجاد

: 1411شيخ طوسي، (و خروج عوف سلمي و شعيب بن صالح ) 165 -164ص : تا حميري، بي(

  ).437، ح 444ـ443ص 
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مي بيان نشده هاي حت از اين شمار روايات، فقط به خروج سفياني اشاره شده و ديگر نشانه

  .است

7امامين صادقين. 6

از . روايات گسترده و فراواني نقل شـده اسـت    8ها، از امامين صادقين در زمينه نشانه

روايت  13روايت آن از كتاب الفتن نعيم بن حماد و  12روايت آمده كه  42حدود  7امام باقر

  .از الغيبه نعماني نقل شده است

: تـوان بـه مـوارد زيـر اشـاره كـرد       ها، مـي  در بحث نشانه 7از موضوعات روايات امام باقر

همـان،  (؛ خروج سفياني )همان(؛ نداي آسماني )22، ح270ص : 1397نعماني، (اميه  اختالف بني

: 1404مجلسي، (؛ خسف بيداء، )7، ح327، ص 1ج : 1395صدوق، (؛ خروج يماني )7، ح177ص

؛ خـروج الشيصـباني   )13، ح262ص :1397نعمـاني،  (؛ خروج خراسـاني  )78، ح 305، ص 52ج 

  ).909، ح 314، ص1ج: ق1414مروزي، (و رايات سود ) 8، ح313همان، ص (

حدود  4در بحث مذكور بر اساس كتاب معجم احاديث االمام المهدي 7از امام صادق

روايـت،   30روايت صادر شده است كه به طور عمده در منابع روايي مانند الغيبه نعماني با  76

  . شود روايت و ديگر منابع مالحظه مي 12وسي با الغيبه ط

آيـد، موضـوعاتي اسـت ماننـد خـروج       هايي كه در سخنان اين امام بـه چشـم مـي    نشانه

ــفياني ــي، (س ــاني381، ح 264، ص 8ج : 1365كلين ــي،  7، ح 177ص  ؛1397: ؛ نعم و كلين

شـيخ  ( 4؛ مرگ سرخ و مرگ سـفيد در آسـتانة قيـام قـائم    )509، ح 331، ص 8ج : 1365

 29، ح656 -655، ص2همان، ج(؛ مرگ و مير فراوان )27، ح655، ص 2ج :  1395صدوق، 

: 1411شيخ طوسي، (؛ مرگ عبد اهللا در آستانه ظهور )54، ح283 -282ص : 1397و نعماني، 

ص : 1397نعمـاني،  (؛ قتل نفس زكيه، خسف به بيـداء، دسـتي در آسـمان    )445، ح447ص 

؛ 29، ح 187 -186؛ ص 21، ح 269؛ ص 15، ح 265، ص همـان (؛ نـداء  )11، ح262ـ 261

هالكـت  ) 8، ح 650 ، ص2؛ ج 1395؛ شيخ صـدوق؛  64، ح 287؛ ص 25، ح 272 -271ص 

، ص 2ج :  1395شـيخ صـدوق،   (؛ خورشيدگرفتگي )21، ح 269؛ ص 1397نعماني، (عباسي 

؛ خـروج  )259ص : 1413طبـري،  (؛ ماه گرفتگي )47، ح280ص: 1397و نعماني،  28، ح655

؛ ص 1397همـان،  (؛ خروج خراساني، خـروج يمـاني   )6، ح301ص: 1397نعماني، (خراساني 

  ).285، ح 225 -224، ص 8ج : 1365كليني، (و اختالف بني عباس ) 15، ح 317
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تـوان بـه    را مي 7روايت در بيان امامين صادقين 120با توجه به آنچه اشاره شد، حدود 

هـا و   كه در روايات اين دو بزرگـوار، گونـه   ضمن اين. سير كرداهتمام ايشان در نقل روايات تف

  .شود ها، به نسبت در روايات معصومان ديگر ديده مي تري از نشانه گسترة بيش

7امام كاظم. 7

ها آن هم در زمينه خروج سـفياني نقـل    فقط يك روايت در بحث نشانه 7از امام كاظم

  .)9.9، ح 314؛ ص 1397نعماني، (شده است 

7امام رضا. 8

خـروج دجـال   : بدين شرح نقل شـده اسـت   7ها، پنج روايت از امام رضا در بحث نشانه

نعمـاني،  (خروج سفياني و اليماني و المروانـي و شـعيب بـن صـالح     ) 14؛ ص 1362صدوق، (

و ) 80، ح 56، ص 2بحرانـي، بـي تـا، ج    (؛ خروج حسني و سـفياني  )12، ح 262ص : 1397

  ). 227ص : 1417مسعودي، ( نداي آسماني

  .نقل نشده استحديثي ها  به طور اساسي در زمينه نشانه: امامين عسكريين. 9

4امام مهدي. 10

ها جر آنچه در آخرين توقيـع از   ، سخني در باره نشانه7رسد پس از امام رضا به نظر مي

  .صادر شده، بيان نشده است 4امام مهدي

بر اساس منابع موجود بـود كـه    :صوماناز مع  ها آنچه گزارش شد، شمار روايات نشانه

  .ها به بررسي منابع و اسناد اين روايات منوط خواهد بود البته اعتبار آن

  ها در تدوين روايات تبارشناسي نشانه

گونـه   بـدون هـيچ  (هاي ظهور  رسد نخستين گام در نقل گستردة روايات نشانه به نظر مي

، از )ق229متوفـاي (بن حمـاد مـروزي    فتن نعيمدر كتاب ال) توجهي به اعتبار روايات نقل شده

برداشته شده است در ميان منابع روايي شيعي، افزون بر منابع عمومي برخي  1منابع اهل سنّت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، به تفصـيل  »ترين كتاب در مهدويت ابن حماد، قديمي الفتن«عنوان ذيل يكي از پژوهشگران معاصر  .1
هاي فـتن بـه    وي نخست با بررسي پيشينه كتاب. سخن به ميان آورده استدرباره كتاب و مؤلف آن 

�
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الغيبه ابن ابي زينب نعماني، كمال الدين و تمام النعمـه  (هاي ويژة نقل روايات مهدويت  كتاب

  .اند پرداخته به اين روايات) شيخ صدوق و كتاب الغيبه شيخ طوسي

هـا در منـابع    بررسي منابع اين روايات در هر دوره، گوياي آن است كه نقل روايات نشانه

ها در روايات و احياناً افزايش، در هر دوره نسبت بـه   خوش برخي دگرگوني روايي شيعه، دست

  .دورة پيشين شده است

كـم ترديـدهايي را    ما دستها نيست؛ ا بودن همة افزوده اين افزايش، لزوماً به معناي جعلي

هـاي بعـدي    ها، از جعل برخي روايات در دوره و البته بررسي. آورده ها پديد  در زمينه اعتبار آن

  ).12ص: 1390آيتي، : ك.ر(حكايت دارد 

ها نقل شده است، اشاره  در ادامه به صورت گذرا به منابع و شمار رواياتي كه در بارة نشانه

  .شود مي

تـوان در دو گـروه كلّـي     ها امروزه در دسترس اسـت، مـي   در بحث نشانه آنچه را از منابع

پـردازد؛   مقاله پيش رو تنها به منابع روايـي مـي  . تقسيم كرد �منابع تحليلي�و  �منابع روايي�

  :منابع روايي نيز در چهار گروه قابل بررسي است. طلبد منابع تحليلي مجال ديگري مي

  .ثانويه و منابع معاصر اصول حديث؛ جوامع اوليه؛ جوامع

  منابع روايي. 1

  حديث اصول. 1ـ1

بر نگهداري و نگارش حديث، شيعه بـه رغـم اوضـاع     :با پافشاري پيامبر و معصومان

دهي به مكتوبات حديثي خود سعيِ وافري داشت  نابسامان در نقل نوشتاريِ حديث، در سامان

 �اصول�آمد كه بخشي از آن با عنوان  وقفه، آثار ارزشمندي پديد هاي بي و در پرتو اين تالش

؛ كالنتـري، پـاييز و   72ص: 1362چـي،   ؛ مديرشـانه 460ص: 1366سـبحاني،  ( شهرت يافت

  ).304، ص 26و25، ش 1379زمستان 

                                                                                                                    
�  

هاي گوناگون در بـاره وي و سـرانجام    گاه به معرفي نويسنده و ديدگاه ها اشاره كرده؛ آن برخي از آن
الفتن ابـن حمـاد قـديمي تـرين      مصطفي صادقي،. (در باره كتاب و اعتبار آن مطالبي را نگاشته است

).46ـ 55، ص 84؛ فصلنامه آينه پژوهش، شماره كتاب در مهدويت
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ها، به گردآوري  هاي گوناگوني نگارش يافت، متناسب با آن انگيزه اين اصول كه به انگيزه

خي روايـات اعتقـادي و از جملـه مربـوط بـه بحـث       در ميان اين روايات، بر. روايات پرداخت

  . شود مهدويت ديده مي

خـورد؛ بـا توجـه بـه      اي بـه چشـم مـي    هاي مهدويت، گوناگوني گسـترده  اگرچه در آموزه

  . ها نابجا است جانبه به همة آن ها، انتظار پرداختن همه محدودبودن آن

كه به دست ما رسيده، بسيار  هاي ظهور در اصولي ها، شمار روايات نشانه بر اساس بررسي

تـوان بـه صـورت     كه شمار اين روايات در مابقي اصول چه مقدار بوده، نمي اندك است و اين

كه در يك بررسي فراگير، رواياتي كه از اين اصول به منابع پس از  معتبر ادعايي كرد، مگر اين

  . آن وارد شده است؛ بررسي شود

أبـي سـعيد عبـاد عصـفري، كتـاب زيـد نرسـي،        (در ميان اصول يادشده، فقط پنج اصل 

در مهدويت روايـت نقـل   ) و زيد زراد درست بن أبي منصور واسطي حضرمي، يمحمدبن مثنّ

ها، در دو روايت، بـه دجـال و    اند و بين اين پنج اصل فقط اصل حضرمي در بحث نشانه كرده

  .سفياني اشاره كرده است

ر اصول در دست، به معناي تعمـيم آن بـه همـه    شود اشاره به فقط يك نشانه د تأكيد مي

ها نيست، بلكه اين احتمال وجود دارد كه در اصولي كه به دسـت مـا نرسـيده     اصول و نشانه

  .ها نقل شده باشد است، شمار قابل توجهي از نشانه

نيـز  ) شـانزده اصـل  (مانـده   ها در اين مقدار از اصول باقي به هر جهت، نبود روايات نشانه

  .ها در دوران تدوين اين آثار اشاره داشته باشد تا حدودي به ميزان جايگاه آن تواند مي

  جوامع اوليه . 2ـ1

طور عمده به پنج قرن نخست مربوط است، در نقل  جوامع اوليه و برخي منابع روايي كه به

 هـا  نخست آثاري كه به روايات نشـانه : شوند ها به دو دسته تقسيم مي روايات مربوط به نشانه

تواند داليل گوناگوني داشته باشـد؛ ماننـد انگيـزه و هـدف      اند كه مي اي نكرده گونه اشاره هيچ

ها در  كه نقل آن ها نيست و يا اين دار نقل روايات نشانه طور اساسي عهده نگارش كتاب كه به

  . دورة نگارش اثر بايستگي چنداني نداشته است

، با وجود نقل بـيش از ده  م بن قيس هالليسلي) منسوب به(در ميان آثار در دست، كتاب 
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 بصـائر الـدرجات  پـس از آن   1.ها نقل نكرده اسـت  روايت مهدوي، هيچ روايتي در باره نشانه

از اصـحاب امـام    )ق 290/متوفـاي (نوشته ابو جعفر، محمد بن حسن بن فروخ صـفار    ، است

، به عنـوان  بزرگ شيعه و از راويان بزرگ حديث يها و يكي از شخصيت 7يحسن عسكر

ها و آن هم  روايت مهدوي فقط دو روايات دربارة نشانه 29در بين  شيعه ياصول قدمايكي از 

  ).297و 141ص : 1404قمي،  صفار(به دجال اشاره كرده است 

تواند حاكي از نوع نگاه نگارندگان و نيـز ميـزان نيـاز     ها در اين آثار، مي نبود روايات نشانه

  .ين دوران باشدمخاطبان اين آثار در ا

ابـوجعفر،   اثـر اسـت،   كـافي هاي ظهور پرداختـه ال  از ديگر آثاري كه به نقل روايات نشانه

شده، در مجموعـة   هاي انجامكه بر پاية بررسي )ق 329متوفاي( رازي كليني محمدبن يعقوب

حدود يكصد و نود روايت در موضوعات گوناگون مهدويت )اصول، فروع و روضه(كتاب الكافي 

است كه با توجـه بـه جامعيـت     7هاي قيام حضرت مهدي ت كه نُه روايت در بارة نشانهاس

كه اين شمار روايات نيز فقط در روضه كافي نقـل   ويژه اين برانگيز است؛ به كتاب كافي، تأمل

  .تري برخوردارند شده، نه در اصول و فروع كه از برجستگي بيش

، ص 8ج: 1365كليني؛ (توان به نداي آسماني  هايي كه در اين كتاب يادشده، مي از نشانه

، ح 264؛ ص 254، ح 209، ص 8همــان، ج( ؛ خــروج ســفياني)483، ح310، ص252، ح209

، 8همـان، ج (هنگام  ؛ خسوف و كسوف نابه)509، ح 431؛ و ص412، ح277؛ ص 383و  381

ال ؛ خروج دج)285، ح 224، ص 8همان، ج( ؛ ظهور شامي، يماني و حسني)258، ح212ص 

، 310، ص 8همان، ج(در يك روايت، به پنج نشانة مشهور : اشاره كرد) 296، ص 8همان، ج(

همـان،  ( 4عباس و نداي آسماني در رديف قيـام قـائم   و در روايتي به اختالف بني) 483ح 

  ).310، ص 8ج

تـرين   ها در اين كتاب، به عنوان يكي از اساسي شمار بسيار اندك روايات مربوط به نشانه

بع روايي شيعه، اگرچه داراي اين پاسخ است كـه انگيـزه نگـارش ايـن اثـر مناسـب نقـل        منا

گونه روايات نبوده؛ در عين حال، شمار روايات مهدوي در اين مجموعه، اين مطالبه را كه  اين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كه دهد مي نشان آن محتواي دقيق بررسي ؛است گرفته قرار انتقاداتي موردسليم،  كتاب وثوق گرچه.  1
ـ  را آن الغيبـه  در نعمـاني  و ارشاد در مفيد و التنبيه در مسعودي ،كافي در كليني چون نويسندگاني ه ب

  .اند دهدا قرار توجه مورد مأخذي عنوان
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  .نمايد شد؛ جدي مي بايست نقل مي ها در دست بوده مي اگر روايات معتبري در بحث نشانه

اي بـه   ادشده، نخستين منبع روايي شيعه كه به صورت نسبتاً گسـترده هاي ي پس از كتاب

بـن جعفـر كاتـب نعمـاني،      ابوعبداهللا محمد بن ابراهيم ه، نوشتةالغيبنقل اين روايات پرداخته، 

اوايل قرن چهارم هجري  شيعه درو دانشمندان  ، از راويان)ابن زينب( زينب ابي مشهور به ابن

  . است

اين كتاب  گوناگوندقيق و بر اساس شماره گذاري غير مسلسل ابواب  كتاب الغيبه به طور

حـدود يـك   (روايـت   86هاي ظهور حـدود   از اين شمار، بحث نشانه .استروايت  478داراي 

مـا جـاء فـي    �بـا عنـوان    14هـا در بـاب    عدد از آن 68را به خود اختصاص داده كه ) پنجم

 �لي ان ظهوره يكون بعدها كما قالـت االئمـه  العالمات التي تكون قبل قيام القائم و يدل ع

ما جاء في ذكـر السـفياني و انّ امـره    �با عنوان  18آمده است و هيجده روايت ديگر در باب 

هاي ديگر نيز احاديـث انـدكي    در بخش. شود مالحظه مي �من المحتوم و انّه قبل قيام القائم

  ).28ص: 1385صادقي، (هاي ظهور وجود دارد  درباره نشانه

سابقه است  اين شمار روايات در يك كتاب و نسبت آن به روايات مندرج در آن، امري بي

توان اين كار را آغازي بر اهتمام آثار پـس از ايـن    كه نخستين بار در اين اثر آمده است و مي

  .ها دانست كتاب، بر نقل روايات نشانه

ابوجعفر محمد بن علـي  ، اثر ةنعمالكمال الدين و تمام ها،  از ديگر منابع نقل روايات نشانه

حديث كه در شمار اندكي از آن  658است با حدود ) ق 381متوفاي(بن حسين بن بابويه قمي 

  . است 4هاي ظهور مهديروايات نشانه

، ص 1ج: 1395صـدوق،  (هاي گوناگون ذكـر شـده    ها در باب اگر چه برخي روايات نشانه

بـاب مـا   �با نـام   57كز اين روايات در باب ؛ تمر)16، ح 330و ص  7، ح327؛ ص 1، ح250

، 2همـان، ج (شـود   روايت مالحظه مـي  29است و در آن  �4روي في عالمات خروج القائم

  . هاي ديگر بيش از بر پنجاه روايت خواهد شد كه با افزودن روايات در باب) 649ص 

هـا   ها نشانه شيخ صدوق در برخي ديگر از آثار خود به نقل روايات مهدويت و در ميان آن

اشاره كـرد كـه در آن افـزون بـر      7عيون أخبار الرضاتوان به  از اين آثار مي. پرداخته است

كـرده   يآور گـرد  ؛شدهنقل كه از آن حضرت را  تيروايانيز و سخنان 7امام رضانامه  زندگي

  .است
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 هـاي در اين كتاب از حدود سي و چهار روايت مهدوي، فقط در سه روايت به برخي نشانه

  .اشاره شده است) 47و  7، ص 2و ج 310، ص 1همان، ج(ظهور 

ابوعبداهللا محمد بن  اثر، حجج اهللا علي العباد ةمعرفاالرشاد في با سپري شدن اين دوران 

توان به عنوان  را مي) ق 413متوفاي(محمد بن نعمان عكبري بغدادي، معروف به شيخ مفيد 

  .دانستها  نقطة عطفي در نقل مضمون روايات نشانه

هاي ظهور دانسته شده كه  ها پديده و شخصيت و مانند آن در شمار نشانه در اين كتاب، ده

  .هاي قيامت و يا مالحم و فتن مربوط است هاي آخرالزمان، برخي نشانه برخي به نشانه

كتـاب  بخش پاياني ها را در  شيخ مفيد بدون اهتمام به ميزان اعتبار روايات، روايات نشانه

هـا شـخص و اتفـاق را از     وي نخست بدون اشاره به روايتي خاص ده 1ردآورده استمذكور گ

 20سـپس نزديـك   ) 368، ص 2ج: 1413شـيخ مفيـد،   (كرده اسـت   هاي ظهور معرفي نشانه

  . هاي آخرالزمان، قيامت و ظهور خلط شده است ها بين نشانه روايت نقل كرده كه در آن

ها در  ، شاهد نقل مضمون و محتواي روايات نشانهاز اين زمان، افزون بر نقل خود روايات

در جايگاه سومين كتاب  ةللحج ةالغيبكتاب به عنوان نمونه . ميان مردم و منابع روايي هستيم

الدين صدوق، از ميان نزديك به پانصد  ويژة نقل روايات مهدويت پس از الغيبه نعماني و كمال 

روايت در  60) مستقيم به مهدويت ارتباط دارد طور روايت به 266كه حدود (روايت اين كتاب 

ذكر طرف من العالمات الكائنة قبـل  �هاي ظهور در فصل هفتم كتاب با عنوان،  بخش نشانه

ها از غير معصـوم و نيـز شـماري از روايـات، از      نقل شده كه البته شماري از آن �4خروجه

  . منابع يا راويان اهل سنت نقل شده است

سي در كتاب امالي خود، بيست روايت مهـدوي نقـل كـرده كـه دو     گفتني است شيخ طو

).679ص : 1414طوسي، (طور مشخص در بارة سفياني است  ها و به روايات آن دربارة نشانه

ابو جعفر، محمدبن جريـربن   ةنوشت 2دالئل اإلمامةها به  از ديگر آثار در نقل روايات نشانه

  .توان اشاره كرد مي يرستم طبر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لنامه شـيعه شناسـي،   فص،:االرشاد و تاريخ نگاري زندگي ائمهنعمت اهللا صفري فروشاني، : ك.ر.  1
  .37ـ  77، ص 22سال ششم، شماره

نسـبت داده كـه   » الدالئل في االمامه«تم طبري با نام عالمه مجلسي كتابي را به محمدبن جرير بن رس .2
: 1404مجلسـي،  . (خواهد بـود » الدالئل«ممكن است همين كتاب باشد كه در اين صورت نام كتاب 

�
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افزون بر يكصد و سي روايت مهدوي را در خود جاي داده، كه دوازده روايت آن كتاب اين 

  . هاي ظهور استدر موضوع نشانه

ي، از ديگر آثاري است كه در ضمن نقل روايـات  قطب الدين راوند ، اثرالخرائج و الجرائح

.ها پرداخته است مهدويت به نقل برخي روايات نشانه

روايت كه شمار قابل  24مهدويت در كتاب مذكور، حدود  از نزديك يكصد و پنجاه روايت

  .ها اختصاص يافته است توجهي است، به نشانه

كشـف الغمـة فـي     1هايي كه شمار فراواني از روايات مهدويت را نقل كرده، يكي از كتاب

قـرن   ياز علمـا  ي،إربل يبن عيس ياثر عل، )28، ص 1ج: 1404مجلسي، ( :االئمهمعرفة 

و  6ل پيامبر اسالم ينامه و فضازندگياست كه در موضوع  )ق 692توفاي م(يهفتم هجر

  ).9مقدمه كتاب، به قلم جعفر سبحاني، ص(نگارش يافته است  :اهل بيت آن حضرت

در ايـن  ) 479و  462، 459ص : 1381اربلـي،  (هاي ظهور با بيست و پـنج روايـت   نشانه

  . ها دارد قل روايات نشانهكتاب، نسبت به منابع پيشين، نشان از اهتمام به ن

: 1416، مقدسـي ؛ 1368، ص 2ج: تا ، بيقزويني(رسد برخي روايات اهل سنّت  به نظر مي

؛ از طريق اين كتاب به منابع شيعه راه يافته است )321، ص 1ج: تا ، بيابن خلدونو  125ص

  ). 87، ص 51ج: 1404مجلسي، (

هـا فـراز و    ان گفت نقـل روايـات نشـانه   تو با توجه به بررسي منابع يادشده، به روشني مي

هايي به نقل اين روايات اقدام  برخي بر پاية انگيزه. اي را پشت سرنهاده است فرودهاي پردامنه

شـده   تفاوت در شمار روايات نقـل . اند ها و داليلي روايات را نقل نكرده كرده و برخي به انگيزه

  .در اين آثار، گوياي اين ادعاست

هـا   تواند به عواملي برجسته پيوند خورده باشد كـه تحليـل آن   هتمام ميگفتني است اين ا

هاي مذهبي و قومي مؤلـف و   كاري گسترده و اساسي است؛ مانند علميت، تخصص و گرايش

                                                                                                                    
�  

و مرحوم آيت اهللا خويي نيز نام دالئـل االئمـه را احتمـال دوم در كنـار نـام دالئـل       ) 355، ص 95ج
).158، ص 16ج : 1410خوئي، . (االمامه ذكر كرده است

در مجموع، روايات مهدويت اين اثر نزديك دويست روايت ـ شماري معادل روايات مهدويت كتاب . 1
  .الكافي كليني است كه خود در خور دقت و توجه است
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هاي نقل روايت، مانند ذهنيت جامعه نسبت به اين موضوع و نياز و عالقة مخاطبان  نيز انگيزه

  .به نقل اين روايات

ة عنوان نوشتار، تمركز بحث بر اصـول حـديث و جوامـع نخسـتين روايـي و      اگرچه بر پاي

هاي پيشين  تر برآمده از نقل تطبيق آثار روايي معاصر آن است؛ اشاره به جوامع ثانويه كه بيش

توانـد در كنـار    هاي پيش از خود است، مي هاي معاصر كه برآيند همة نقل است و نيز گردآمده

هايي را نيز در پيوند با برخـي روايـات سـاختگي     رخه، روشنگريتكميل بررسي اجمالي اين چ

  .قرار دهد

از اين رو به اجمال به اين دو عرصه نيز اشاره كرده؛ تبيـين گسـتردة آن را در پژوهشـي    

  .دهيم فراگير نويد مي

  جوامع ثانويه. 3ـ1

مـدن  ، با روي كار آدر تدوين منابع روايي) حدود شش قرن(پس از يك دورة ركود نسبي 

گرفتن حركـت اخبـاري در ميانـة ايـن دورة تـاريخي، مـوج        دولت صفويه در ايران و با شدت

رويكـرد  . نـام نهـاد   �جوامـع ثانويـه  �جديدي از نگارش حديث امامي آغاز شد كه بايد آن را 

  .است �حجم گسترده�و ويژگي مشتركشان  �نويسي جمع�مشترك اين آثار 

پديـد آمـد،     شـيعه  حـديثي  جوامـع  تنظـيم  و تكميـل  هطور عمده و در دور اين آثار كه به

  .ها از نابودي است گردآوري روايي از جوامع اوليه و برخي آثار ديگر با هدف نگهداري آن

  :توان به آثار زير اشاره كرد ترين اين جوامع مي از مهم

 عـاملي  حـر  حسـن  اثر محمدبن ،الشريعة مسائل تحصيل الي الشيعه وسائل تفصيل )الف

 از برگرفتـه  فقهـي  روايـات  آن، آثار اين دوره است كه اگرچه در مهتريناز  )ق1104وفايمت(

ها نيز اشـاره   به مناسبت، به برخي روايات مهدويت و نشانه آمده؛ ديگر كتاب 70 و اربعه كتب

  .شده است

 گرد سال 20 يا 18 طي را كتاب اين او. است روايت 35850 داراي مجموع در كتاب، اين

  . است بوده هجري 1082 سال آن نگارش پايان و آورده

  .هايي به نقل روايات مهدويت پرداخته است اين كتاب به مناسبت

 مجلســي بــاقر اثــر محمــد ،7األطهــار األئمــة أخبــار لــدرر الجامعــة بحــاراألنوار )ب

 كتـاب  تـرين  گسـترده  و ، فراگيرتـرين :معصـومان  در بر دارندة روايات )ق1111متوفاي(
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و اسـتفاده   اقبـال  مـورد  امـروز  نگـارش تـا   روز از و ديده خود به تشيع تاريخ كه است روايي

  .است گرفته قرار بزرگان از بسياري ستايش مورد و علمي محافل و دانشمندان

ويژه در جلدهاي مربوط به  هاي ظهور، به گمان كتاب بحار االنوار در نقل روايات نشانه بي

ها  ترين مجموعه در نقل روايات نشانه گسترده) 53ـ51ج 4:،1404 مجلسي،(روايات مهدويت 

شده، برخي روايات را از  اين كتاب در كنار نقل روايات از منابع پيشينِ شناخته. آيد به شمار مي

كند كه بخشي از اين منابع در  شماري منابع ناشناس نقل كرده و لذا اين احتمال را تقويت مي

  .از آن از بين رفته است دوران مرحوم مجلسي وجود داشته و پس

اسـت   )ق1320متوفـاي ( نوري حسين اثر ميرزا المسائل، مستنبط و الوسائل مستدرك ).3

كـرده   گـردآوري  نقل نشده، الشيعه وسائل در كه را روايات از فراواني شمار در آن نويسنده، كه

 الآن در سـ  كـه نگـارش   اسـت  روايت 23514 و باب 5421 دربرگيرنده مستدرك كتاب .است

  .رسيده است به پايان هجري 1319

ض يفاثر  اين كتاب. اشاره كرد ،لوافيا توان به آثاري مانند مي افزون بر جوامع يادشده،) د

  . شده است نگاشته زبان عربياست كه به  كاشاني

ن كتاب، مشتمل بر يا. ك خاتمه استيك مقدمه و چهارده كتاب و يكتاب الوافي، داراي 

)االستبصارو بيالتهذ، هيحضره الفقيمن ال، الكافي(عهيكتب اربعه شث موجود در يتمام احاد

  . است

يز مربوط به اين دوره در دست است كه به جهت نپرداختن بـه  گفتني است آثار ديگري ن

  .شود نظر مي ها صرف ها از بررسي آن روايات نشانه

  منابع معاصر . 4ـ1

ها در ايـن آثـار اسـت؛     تر به سبب نقل انبوه روايات نشانه برجستگي بررسي اين آثار بيش

شته در دسترس بوده؛ تأثير فراواني بر هاي گذ تر از آثار دوره كه اين آثار امروزه، بيش ويژه آن به

ناپذيري را  هاي فراوان و جبران هاي دوران معاصر داشته و دارد و ناگزير آسيب ها و گفته نوشته

  :برخي از آثار از اين قرارند). 65ص  :1385صادقي، : ك.ر(نيز به دنبال داشته است 

) ق1320متوفـاي ( ن نـوري ميرزا حسي ، نوشتة4نجم الثاقب در احوال امام غايبال) الف

حـال و   شـرح در  ؛)116، ص1ج: 1377 ،نوري طبرسي( كه به سفارش ميرزاي بزرگ شيرازي
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  1.است مدهه باب به نگارش درآوازدددر  ،4نامه امام مهدي زندگي

الكبـراي   هدايـة آور از آثـاري چـون    هاي اين كتاب نقل برخي روايـات شـگفت   از ويژگي

، 1همـان، ج ( حافظ برسـي ، رمشارق االنوا؛ )154همان، ص(خصيبي، اثبات الوصيه مسعودي 

  . بصائر الدرجات، و مانند آن استمختصر ؛ دالئل االمامه طبري، االحتجاج طبرسي، )149ص 

در  ق، 1302مـاه ذيقعـده    14 مندرج در پايان كتاب خبر اساس تاري ،كتاب نگارشتاريخ 

كـه نويسـنده در مقدمـه، زمـان      مل اينالبته نكته قابل تأ ).570، ص 2همان، ج(است  سامرا 

كـه بـه نظـر     ؛)116، ص 1همـان، ج (ذكر كـرده اسـت   . ق 1303پيشنهاد نگارش اين اثر را 

  .رسد سهوي صورت گرفته باشد مي

ها در اين كتاب فراتر از روال عادي است و اين خـود گويـاي اهتمـام     شمار روايات نشانه

.پژوهشي استوار و مسقل است ويژة نويسنده به اين موضوع است كه نيازمند

شيخ علي بن زين العابدين پارچيني  نوشتة، 4الغائب الحجةإثبات الزام الناصب في)  ب

و اثبـات وجـود آن حضـرت،     4شرح احوال امـام زمـان  در ) ق1333متوفاي(يزدي حايري 

 ، عاليـم شـان و نايبـان خاص آن امـام  و كبراي  اگانه و شرح غيبت صغر فضايل امامان دوازده

   2.ظهور او و رويدادهاي پس از ظهور

يك از منـابع   از نكات قابل تأمل اين كتاب برخي از سخناني است كه پيش از آن در هيچ

  : گونه نقل كرده است در دست نقل نشده است؛ مانند روايتي كه مضمون نداي آسماني را اين
ايـن اسـت   ! الماي اهل ع ، ، بايعوه تهتدوا6آل محمد أال يا أهل العالم هذا مهدي

  ).142، ص1ج: 1422، يزدي حايري. (مهدي با او بيعت كنيد تا هدايت شويد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) چه در متن كتاب و چه براي تحقيق آن(ها كتاب  اين كتاب در دوران معاصر به عنوان منبع براي ده.  1
نوشته محمد بن  4المهديمعرفة المهتدي في كفاية هايي مانند  كتاب. ار گرفته استمورد استفاده قر

نوشـته محمـود بـن جعفـر      4محمد ميرلوحي سبزواري؛ دار السالم در احواالت حضـرت مهـدي  
اصـفهانى؛ العبقـري     ، نوشته محمـد تقـي  4عراقي؛ مكيال المكارم در فوائد دعا براي حضرت قائم

  .، اثر مسعود پورسيد آقايى4هاي محبت امام زمان نهاوندي؛ و مير مهر جلوه، اثر علي اكبر  الحسان
هاي پس از خود نقش داشته و امـروزه   اي در كتاب گفتي است كه اين كتاب نيز به صورت گسترده.  2

مكيال : ها عبارتند از برخي از اين كتب. به عنوان منبع در بسياري از آثار مهدوي از آن نقل شده است

، اثـر علـي    العبقري الحسـان اصفهانى؛   ، نوشته محمد تقيرم في فوائد الدعاء للقائم عليه السالمالمكا
.عليه السالم، نوشته محمد جواد خراسانى مهدي منتظراكبر نهاوندي؛ و 
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ها، از جملـه آثـاري اسـت كـه      اين كتاب به دليل نقل شمار قابل توجهي از روايات نشانه

  .نيازمند كاوشي ژرف و گسترده است

ــدي   ) ج ــات المه ــي عالم ــالم ف ــارة اإلس ــيد   4بش ــم س ــه قل ــطفب ــاظميي مص  ك

  . منتشر شده است )ق1425(و با تحقيق نزار نعمت الحسن كه در سال  1)ق1336متوفاي(

نويسنده بر پاية آنچه در مقدمه بيان كرده انگيزه نگـارش را تـدوين كتـابي مفيـد بـراي      

فهو فـي  (هاي ظهور  وي در جزء نخست به مباحث مربوط به نشانه. مندان دانسته است عالقه

ر جزء دوم به موضوعات مربوط بـه پـرچم، شـمار يـاران و     پرداخته و د) اإلمام عالمات ظهور

).11همان، ص (اشاره كرده است ) وسيرته في رايته وعدد أصحابه(سيره عملي آن حضرت 

يك از منابع معتبر توصيف  كه وي در هيچ از نكات قابل تأمل در بارة نويسنده و كتاب اين

 خطبةو نيز  )91همان، ص (ة االفتخار و مطالبي از برخي آثار مانند خطب) 9همان، ص (نشده 

فيمـا  �، بدون ارزيابي سند و محتوا نقل كرده و در باب پانزدهم با نـام  )93همان، ص (البيان 

به نقل رواياتي از بزرگان يهـود و مسـيحيت ماننـد كعـب االحبـار       �و االحبار ةالکهنورد عن 

  2.پرداخته است ؛)223همان، ص (

دربارهترين آثار در دوران معاصر يكي از گسترده ؛ الظهورعالئميفالدهور نوائبكتاب) د

چـاپ بـه مجلـد دوو  جلد چهاردركهي است ميرجهانحسنسيدنوشتهو  ظهوريها نشانه

  .استرسيده

 عالمـت  چهـار  و هشتاد و صد چهار حدود با تاريخي ـ روايي است اي مجموعه كتاب اين

 هـايي  آشوب و ها فتنه و 4موعود مهدي حضرت قيام و هورظ آخرُالزّمان، هاي نشانه بيان در

  . پيوست خواهند وقوع به مرحله آن در كه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـا نقـل شـده اسـت، ماننـد كتـاب اإلمـام         در دوران معاصر در بسياري از كتـاب  كتابروايات اين .  1
في األحاديث المشتركة بين السـنة   4الموعود نوشته خليل رزق؛ اإلمام المهدي و اليوم 4المهدي

  ، نوشـته اسـداهللا  4و الشيعة، نوشته محمد امير ناصري؛ زمينه سازان انقالب جهانى حضرت مهدى
  ، نوشـته حسـين  4دراسة حـول ظهـور اإلمـام المهـدي    : هاشمي شهيدي، كتاب ذلك يوم الخروج

.، نوشته محمد امينى گلستانى4عصر امام زمانمدرسي، و سيماي جهان در 
اين كتاب به جهت برخي روايات ضعيف و ساختگي دستاويزي براي مدعيان دروغـين شـده و در   .  2

ــت    ــه اسـ ــي يافتـ ــازي رواج فراوانـ ــاي مجـ ــك. (فضـ  /http://vb.almahdyoon.org: نـ

showthread.php?t=9396.(  
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 فـي  النـور  لوامـع � هـاي  نام به اثر دو نوشتن از پس زبانان، فارسي آشنايي براي نويسنده

 در. اسـت  كرده گردآوري را جامع اثر اين ،�ظهور عالئم در سرور گنجينه« و ،�الظهور عالئم

 آخرُالزّمـان  هـاي  نشانه به اي گونه به كه ـ ها كتاب از اخبار و مطالب گونه همه جموعه،م اين

 مشـكل  مطالب و لغات مطلبي؛ يا و خطبه حديث، هر ادامه در و شده ـ گردآوري باشد مربوط

  .است شده داده توضيح آن

از . ا يك منبـع تر به يك معجم روايي شبيه ساخته ت ها، اين اثر را بيش انبوه روايات نشانه

  .توان بهره از آن را در انحصار كارشناسان فن دانست ونه مردم عادي اين رو مي

شدة معاصر  هاي شناخته ؛ يكي ديگر از كتاب4يوم الخالص في ظل القائم المهدي) هـ

اثـر   ،ايـن كتـاب   1.شـود  ها و مقاالت فراوان به آن استناد مـي  ها، كتاب است كه در سخنراني

به قلم  �روزگار رهايي�اين كتاب با نام و ترجمة فارسي  ،عاملي، كامل سليمانجبل  ةنويسند

  .است پور، علي اكبر مهدي

نزديـك ظهـور، قيـام و     اتفاقاتنيمة دوم كتاب، به  سامان يافته؛بخش  20اين كتاب در 

ديگر پرداختـه   مباحثهاي آخر الزمان، صفات ياران و مخالفان وي و  حكومت حضرت، نشانه

  .است

هـاي پـيش از آن    از نكات قابل تأمل در اين كتاب نقل روايات فراواني است كه در كتاب

: 1427 سـليمان، (االسالم نقل شده اسـت   رةنيامده است؛ مانند نخستين روايت از كتاب بشا

ص همـان،  . (يك از آثار معتبر، پيش از آن به اين صورت نقل نشده اسـت  كه در هيچ) 5ص

ق اين سخنان را فقط به برخي منابع معاصر، مانند كتاب منتخب االثر، از اين رو، محق). 224

  .مستند كرده است

، 4يا آنچه در بارة مردم بصره آورده است كه هيچ كس از اين ديار براي يـاري مهـدي  

  ).255ص همان، ( �ما من بلدة اال يخرج منها معه طائفة اال اهل البصرة�: خروج نخواهد كرد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آينده جهان نوشـته  : اند، از اين قرارند اين كتاب نقل كرده برخي از آثاري كه روايات پرشماري را از.  1
، نوشـته خيـر اهللا مردانـي، ذلـك يـوم       رحيم كارگر؛ پرتوي از سيماي مهدويت در قـرآن و حـديث  

، نوشته حسين مدرسي؛ زمينه سـازان انقـالب جهـانى    4دراسة حول ظهور اإلمام المهدي: الخروج
، نوشته محمـد  4؛ سيماي جهان در عصر امام زمانهاشمي شهيدي  ، اثر اسداهللا4حضرت مهدي

  .الظهور، مجتبي سادهسنة و أحداث  4امينى گلستانى؛ و الفجر المقدس المهدي
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اند؛ چراكه  گرفته شود گويا بر نقل روايات سست بر نويسنده خرده مي ميدر پايان يادآوري 

كه بسـياري خداونـد را    اند؛ با اشاره به اين وي در پاسخ به كساني كه سخنان وي را نقد كرده

فليس الراد علي بمسيء الي بعـد ان رد اكثـر   �: اند به اين ايرادات پاسخ داده است نيز رد كرده

  ).27ص همان، . (�الناس علي اهللا

نوشـتة محمـد مهـدي زيـن العابـدين از       ،بيان االئمة للوقايع الغريبة و االسرار العجيبة )و

هايي است كه در دوران معاصر برخي روايات مهدويت را نقل كرده و نقدهايي را در پي  كتاب

  1.داشته است

  : شود در پايان تأكيد مي

ساختن نگارندگان آن به جعل و وضع روايات  همگونه آثار، هرگز به معناي مت نقد اين. يك

اگرچه بررسي كارشناسانة آن نيز خالي از فائده نيست و نيز روايات در مظان اتهام بـه  . نيست

  .جعل در اين منابع چندان اندك نيست

هاي مباحث بنيادين مهدويت نخواهـد بـود،    كردن پايه نقد اين آثار هرگز سبب سست. دو

اسـاس شـدن برخـي     وايات سبب تقويت و استواري روايات معتبر و نيز بيبلكه پيرايش اين ر

  . اتهامات مخالفان در اين باره خواهد شد

گونه روايات سست براي مخالفان، در بين مردم عامي نيـز   افزون بر دستاويزشدن اين. سه

ده، هـا شـ   كه جايگزين معارف اساسي در ذهـن آن  آثار تخريبي فراواني خواهد داشت؛ چه اين

هاي انحرافي  ها را از كسب معارف مطلوب دور خواهد كرد و گاهي سبب پديدآمدن جريان آن

  .شود و ادعاهاي دروغين مي

كـه در   ها بسيار بهتر است تا اين گونه آثار و نقد آن كه رودررويي با اين سرانجام اين. چهار

  .بين مخاطبان رواج يافته، آثار تخريبي خود را وارد سازد

گونـه روايـات سـاختگي كمـك كـرده،       رسد يكي از داليلي كـه بـه رواج ايـن    مي به نظر

ها و نبود نقدهايي شايسته در بارة اين آثار بـوده؛   توجهي برخي از بزرگان در برابر اين جعل بي

گونه نبود و البته  شدند، شايد وضع روايات اين به طوري كه اگر مورد عتاب و سرزنش واقع مي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، للدراسـات  اإلسالمي المركز، الميزان في البيان وخطبة األئمة بيان،  1424، عاملي يمرتض جعفر سيد .1
.ق1424، بيروت
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ها را در حاشية امن قرار داده است، اعتبار برخي از نويسندگان  گونه نقل اينيكي از اموري كه 

  .آثار است كه سبب شده تا كساني به نقد اين آثار نپرداخته و يا ناقدان را سرزنش كنند

ــدان و دشــمنان    فرامــوش نشــود بخــش قابــل تــوجهي از آنچــه امــروزه دســتاويز معان

همين اخبار سست و ساختگي است كه بسياري  شود؛ و نيز مدعيان دروغين مي :بيت اهل

پاسخ خواهد ماند كـه شـيعه    ويژه اين كه اين تهمت بي با اصول شيعه نيز همخواني ندارد؛ به

  .زند براي ادعاهاي خود دست به جعل روايت مي

نتيجه گيري

هاي ظهور، به داليلي مانند آمادگي بـراي اتفـاق ظهـور، همـواره در      گمان بحث نشانه بي

ايـن اهتمـام البتـه حسـب     . خـورد  و علماي شيعه به چشم مي :ان پيشوايان معصومسخن

ويژه نياز جامعه، فراز و فرودهايي را پشت سرگذاشته كـه تحليـل آن بـه تـدوين      شرايط و به

  .ها كمكي اساسي خواهد كرد هندسة كلي نشانه

هـاي   يات نشـانه توان گفت تطور نقل روا ـ با توجه به بررسي منابع يادشده به روشني مي

برخـي بـر   . اي را پشت سرنهاده اسـت  ها، فراز و فرودهاي پردامنه ظهور همانند گاه صدور آن

تفـاوت در شـمار   . اند هايي به نقل رواياتي اقدام كرده و برخي روايات را نقل نكرده پاية انگيزه

  . شده در اين آثار گوياي اين ادعاست روايات نقل

الغيبـه نعمـاني، كمـال الـدين صـدوق، الغيبـه       (وايات مهدويت ـ غير از منابع ويژة نقل ر

تر منابع روايي در حد انگشتان دو دست  ها، در بيش شده دربارة نشانه شمار روايات نقل) طوسي

هـا را چندصـد    تر است و اين با ادعاهاي امروزين برخي كه شمار روايـات نشـانه   و گاهي كم

  . پندارند؛ همخواني ندارد روايت مي

طور ويژه فقط در يك منبع نقل شده و پيش و پـس از آن در   ها، به برخي روايات نشانهـ 

  . هيچ منبعي ذكر نشده است

هاي فردي مؤلفان و شرايط اجتماعي و برخي امـور ديگـر، در گـزينش روايـات      ـ گرايش

ـ    ها و درج آن مؤثر بوده؛ به گونه نشانه ه اي كه از ميان روايات و موضوعات مهـدوي گـاهي ب

ها توجه شده است؛ مانند  تر بدان طور اساسي توجه نشده و يا كم برخي موضوعات و روايات به

شـود و   تر در منابع يافت مي روايات طول عمر و غيبت طوالني حضرت كه تا زمان غيبت، كم

.اين گوياي نوع نگاه اين آثار به مهدويت دارد كه نگاه چندان فراگيري نيست
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طـور   آثار يادشده، مالك روشني بر گـزينش روايـت ارائـه شـده و بـه      تر اثري از ـ در كم

از اين رو برخي . ها در انگيزة نگارش اين آثار بروز پيدا كرده است اساسي، برخي از اين مالك

  .روايات در اين منابع داراي اعتبار الزم نيست

طور عام  ها به شانهها گفته شده، درنگ بر روايات ن با توجه به آنچه در بارة اين دست كتاب

. طور خاص امري بايسته خواهد بود ها به و روايات منفرد در نشانه
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