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پیدایش قم

در خصلص تاریخ پیدایش قم ،دو دیدگاه وجلد دارد:
 .1پیدایش قم ،پیش از اسالم؛
 .2پیدایش قم ،پس از اسالم.
در راستای دیدگاه دوم ،حَمَلی در معجمالرلدان بحث مفصلی در ارتباط با قم دارد.
وی مینلیسد :قم ،كلمهای فارسی است و نام شهری است كه پوس از ظهولر اسوالم،
بنیان نهاده شده است و در دوران نژادهای غیر عرب و آتشپرستها ،اثری از شهر قم
نبلده است .1وی سخن خلد را با روایتی از پیامبراكرم مطرح میكند كوه حواكی
است شهر قم ،در آن دوران بنا نهاده نشده بلده و طلحه اشعری نخستین كسی است
كه اساس این شهر را بنا نهاد .این منطقه دارای چاههایی بولده كوه نظیور آنهوا در
گلارایی و شیرینی وجلد ندارد.
كار حَمَلی و متلفای  626هو.ق و جهانگردی و نگوارس جغرافیوای شوهرها بولده
است .او در ادامه مینلیسد :در زمان خلیفه دوّم ،ابلملسی اشعری سرزمین قم را فتح
كرد كه این سخن خلد ،گفتوه قبلوی وی را نقوض مویكنود ،زیورا او در آغواز بحوث
میگلید :این شهر ،در دوران ظهلر اسالم ساخته شد و قبالً وجلد نداشته است؛ ولی
در ادامه میگلید :این شهر را ابلملسی اشوعری در دوران خالفوت عمور فوتح نمولد.
برخی گفتهاند :احمد بن قیس ،قم را در سا  23هوو.ق فوتح كورده اسوت و بعضوی
گفتهاند :قم ،بین اصفهان و ساوه واقع است و این شهر مركوز شویعه بولده؛ امّوا آغواز
مطرح شدن این دیار به عنلان شهر قم ،در سا  83هو.ق بلده است.
 .1البته در جای خود خواهیم گفت كه سخن َح َموی ،ححیح نیست.

فصل دوازدهم :تاریخ تأسیس قم 
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ّ
ّ
«و ذكر بعضدم ان قم بین اصفدان و ساوة و هی كریرة و حهلدا كلدم شایعة امامیاة ،و كاان بادء
ّ
الحجا بن یوسف و ذلُّ ان ابن االشعت خر علیه و كان فای عساكر … و كاان
تمصیرها فی ایام
ُ
فی جملته إخوة یقال لدم عردالله و األحوص و عردالرحمن و إسحاق و نعیم و هم بنو سعد بان مالاُّ
ُ
األشعری وقعوا إلی ناحیة قم و كان هناك سرع قراء ،اسم إحداها ك ُمندان ،فنزل هؤالء األخاوة علای
ه القری حتی افتتحوها و قتلوا حهلدا و إستولوا علیدا و انتقلوا إلیداا و اساتوطنوها و ّ
سامیت باسام
ُ ً
ّ
إحداها ُك ُمندان ،فأسقطوا بع حروفداُ ،
فسمیت بتعریردم ق ّما و كان متقدم هؤالء األخاوة عرداللاه
ً
ٌ
بن سعد األشعری و كان له ولد قد ُر ّبی بالكوفة فانتقل منداا إلای قام ،و كاان إمامیاا فداو الا ی نقال
التشیع إلی إهلدا ،فال یوجد بدا ُس ّنی ّقن؛ برخی گفتهاند :شهر قم حدّفاصل اصفهان و ساوه

قرار دارد و شهری بزرگ است و ساكنانش همه شیعه دوازده امامیانود .آغواز مطورح
شدن آن دیار به عنلان شهر ،در دوران حجّاج بلده كوه در آن منطقوه هفوت روسوتا
وجلد داشته یكی از آنها كُمُندان نامیده میشده .افراد یاد شده در آن سامان فورود
آمدند و مردم آنجا را قتلعام نملدند و بر آن منطقه تسلط یافته و بدان جا منتقول
شدند و در آن دیار ساكن گشتند و آنجا به نام یكی از هفت روستا یعنی «كُمُندان»
نام گرفت و سپس برخی از حرو آن را انداختند و به عربی ،قم نامیده شد .یكوی از
پیشگامان آن برادران ،عبدال بن سعد اشعری بلد كه فرزنودی تربیوت یافتوه كلفوه
داشت و شیعه بلد ،وی از كلفه به قم انتقا یافت و تشیع را بوه موردم ایون سوامان
1
منتقل ساخت و در این شهر حتی یك تن،سنّی مذهب یافت نمیشلد».
ّ ً
ً
ّ
َ .1ح َموی داستانی را با این عنوان راجع به قم نقل می كند كه« :إنه ُولی علیهم وال و كان ُس ّنیا متشددا ،فجمعهدم و قدال:
ُ
ّ
الوسمون أطفالكم و أوالدكم بأسمائهم و أنا اقسم لئن لم وجیئونی برجل اسمه
إنكم وبغضون الصحابة و إنكم ُلبغضكم إیاهم
ً
ً
ّ ً
ّ
ّ
ّ
ابوبكر او عمر ،فیثبت عندی أنه اسمه ،ألفعلن بكم ...و استمروا فی األیام و فتشوا و اجتهدوا فلم یروا إال رجال حعلوكا حافیا
ً
ً
ّ
عاری ًا أحول اقبح خلق الله منظرا .ألن أباه غریبا استوطنها ّ
فسماه بذلك ،فجاؤوا به فشتمهم و قال :جئتمونی َ
بأقبح خلق الله
َ
ّ
فإن هواء قم الیجئ منه َمن ُ
اسمه ابوبكر،
وتنادرون َعلی؟ و أمر بصفعهم و قال له بعض ظرفائهم :أیها األمیر ،إحنع ما شئت
َ
ً
حورة من هذا ،فغلبه الضحك و عفا عنهم؛ بر مردم قم حاكمی ّ
سنی مذهب و ّ
متعصب ،فرمانروایی یافت ...به حداكم
أحسن
خبر دادند در این شهر یك ون ابوبكر یا عمر نام یافت نمی شود .حاكم ،مدردم را گدرد آورد و بده آندان گفدت :شدما نسدبت بده
ححابه ُبغض و كینه میورزید و به همین دلیل فرزندان خود را به اسم آن ها نمی نامید .سوگند می خورم اگر فردی را به نام
ابوبكر یا عمر نیاورید و ن.د من ثابت نشود ،نام او ابوبكر یا عمر است ،شما را كیفر خواهم داد ...مردم مدوی در پی شخصی با
این نام و نشان گشتند و بسیار والش و جستجو كردند؛ ولی ج .فردی گدا و پابرهنه و لوچ كه زشت چهره ورین آفریدگان خدا
بود ،كس دیگری را نیافتند ،زیرا پدر وی مردی غری به بوده كه در شهر قم ساكن گشته بود و ندام فرزنددش را بده ندام آن هدا
نامیده بود .وقتی او را ن .د حاكم آوردند ،مردم را به باد فح و ناس.ا گرفت و گفت :زشدت ودرین آفریددگان خددا را ند.د مدن
آورده اید كه مرا به ومسخر بگیرید؟ لطیفه گویی از جمع آنان خطاب به حاكم گفت:ای حاكم! هر چه می خواهی انجام ده،
زیرا از آب و هوای قم بهتر از این ابوبكر نمی ووان سراغ داشدت .حداكم از ایدن سدخن خندیدد و از آندان درگذشدت .معجام
الرلدان ،ج  ،4ص . 397
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در مقابل دیدگاه دوم ،برخی شلاهد و اسناد تاریخی داللت بر پیدایش قم ،پویش
از اسالم دارد كه عبارتند از:
 .1با تلجه به منابع تاریخی به این نتیجه میرسیم كه مقارن ظهولر اسوالم و در
دوره ساسانیان ،شهری بنام قم وجلد داشته كه بعدها مسلمانان ،آن را فتح كردند.
 .2یعقلبی و ملرّ معرو قرن سولم هجوری و قوم را از جملوه شوهرهای عصور
ساسانی نام برده است.1
 .3در دو بیت زیر 2نام قم در زمره شهرهای عصر پیشدادیان و كیانیان آمده است:
بفرمود عهد قـم و اصـفهان

نهاد بزرگان و جای مَهان

نوشتن ز مشك و ز عنبر دبیر

یكی نامه از پادشاه بر حریر

 .4یكی از روستاهای قم به نام مزدكان ،آتشكده آذر گُشَسب قرار داشته است.

3

 .5در جنگ قادسیه ،سپاهی به اسوتعداد بیسوت و پون هوزار سولاره و پیواده از
شهرهای قم و كاشان به فرماندهی شیرزاد و حاكم این دو شهر و به كمك سپاه ایران
آمده بلد .در جنگ نهاوند نیز سپاهی به تعوداد بیسوت هوزار سولار از قوم و كاشوان
شركت داشت و پس از شكست سپاه ایران ،فرمانروای قم در اصوفهان ،نوزد یزدگورد
رفت.4
 .6شهر قم در زمان ساسانیان ،از جمله سرزمینهای پهللیان به شمار آمده است.5
 .7شهرستان قم مقارن حمله مسلمانان ،به اندازهای وسیع و پر جمعیت بولد كوه
تنها از یك روستا چهارهزار مرد بیرون آمدند ،كه هر یك با خلد خدمتكار و نانپوز و
آشپزی به همراه داشت.6

 .1تاریخ یعقوبی ،ج  ،1ص .142
 .2شاهنامه فردوسی ،ج  ،4ص .128
 .3تاریخ قم ،ص .89
 .4تاریخ اعثم كوفی ،ص  43و  94و .105
 .5ابن الفقیه ،ص .209
 .6همان ،ص .211
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 .8دینَلَری میگلید :انلشیروان ،كشلر را به چهوار بخوش تقسویم كورد و در هور
قسمت شخصی ملرد اعتماد از ناحیه خلد قرار داد و شهر قم از جمله شهرهای بخش
دوم بلد.1
 .9دینلَری جای دیگر میگلید :یزدگرد پس از شكست در مقابول مسولمانان ،در
قم و كاشان فرود آمد.
ً ّ َ َ ُ
َ َ َ
.دجرد هاربا حتی ن َ.ل قم َوقاشان».
«فخرج ی ِ

2

 .10در منظلمه «ویس و رامین» و كه اصل داستان آن مربلط به پیش از ظهولر
اسالم است و در چند ملرد نام قم آمده است؛ از جمله:
ز گرگان و ری و قمّ و صفاهان

ز خوزســتان و كوهســتان و اَرّان

3

ز گرگان و ری قم و صـفاهان

كه رامین را بدندی ،نیك ،خواهـان

4

علّت نامگذاری قم

در ملرد علّت نامگذاری قم مطالب متفاوتی در كتاب تاریخ قام و روایات بیان شده
است:
در كتاب تاریخ قم ،تألیف حسن بن محمّد بن حسن قمّی در بیان علّت نامگوذاری
قم چنین آمده است :شهر قم را بدین سبب قم نامیدند كه محلّ جمع شدن آبها و
آب تیمره و انار بلده است (تیمره را دیمره نیز میگفتهاند كه ظواهراً از رودهوای آن
زمان بلده است) از آنجا كه آب در آن جا جمع میشده و هیچگلنه رهگذری بور آن
نبلده است در اطرا آن جا علف و گیاهان و نباتات فراوانی میروییده كوه در لغوت
عرب ،مكان جمع شدن آب را «قم» مویگلینود و برخوی كلموه عربوی «قُمقُموه» را
ترجمه «كُمكُم» دانستهاند و گالب پاس را نیز نلعی قُمقُمه وصف كردهاند و جمع آن
را «قماقم» نامیدهاند؛ با ایون تفواوت كوه زموانی در آن نولاحی علوف و سوبزه زیواد
ّ

 .1اخرار الطوال ،ص  67و غرر ملوك الفرس ،ص .609
ّ
 .2اخرار الطوال ،ص .128
 .3منظومه «ویس و رامین» ،ص .333
 .4همان ،ص .522
د در مباحث بعدی دلیل نامگذاری قم مطالب بیشتری در این خصوص خواهد آمد.
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میرویید ،شبانها برای چرانیدن گلسفندان خلد ،گردِ علفزارها خیموه مویزدنود و
خانههایی بنا میكردند كه آنها را در فارسی« ،كُلموه» موینامیدنود ،بوا گوذرِ زموان
«كُلمه» تبدیل به «كُم» شد؛ سپس آن را معرّب گردانیده و «قم» نامیدند.
در ملرد كسانی كه نخستین بار قم را بنا كردند و در مولرد سوبب نامگوذاری آن
بدین نام را از كتاب «تاریخ قم» تألیف «حسن بن محمّد بن حسن قمّی» بوا انودكی
ویرایش یادآور میشلیم:
«میگلیند :قم را در قدیماالیام« ،صفرا» نام نهاده و به هموین نوام خلاندنود و از
دوران نژادهای غیر عرب تا زمانی كه خاندان سعد بن مالك در قم اقامت گزیدند ،آب
در این منطقه كمیاب بلده است و در كتاب سیرالملوك عجم آموده اسوت :زموانی كوه
بهرام گلر به سلی سرزمین ارمنیه میرفت ،به گلنهای اتفاقی در مسیر ساوه گذارس
به روستایی افتاد كه آن را «طَغَرود» میگفتند .در آن روستا آتشكدهای بنا نهاد و در
آن آتش برافروخت و بازاری در آن به وجلد آورد و قم و روستاهای آن را ایجاد نملد
و آن را «مَمّجان» نام نهاد و در مزدجان برج و بارو ساخت .ابلعبدال احمد بن محمّد
بن اسحق همدانیالفقیه در كتابی كه آن را كتواب بلودان نامیوده مویگلیود :قوم را
ُ
«قمسارة بن لهراسب» بنا كرده است.
ابلعبدال حمد.ة بن حسن اصفهانی در كتاب اصفهان آورده است :زمانی كه اعراب
اشعری وارد قم شدند در گلشه و كنار قم در خیمههایی ساخته شده ،از مول ،اقاموت
گزیدند و آنگاه كه در این ناحیه ساكن گشوتند در صوحرا و بیابوان،هفوت روسوتا و
منطقه و منز ساختند و سراها و بناها و قصرها و عمارتها بنیان گذاشتند و در آن
جا سكلنت نملدند و آن هفت روستا عبارت بلدند از :مَمِّجان ،قَوزدان ،مواللن ،جُمور،
سَكَن ،جُلَنبادان و كُمیدان .با نزدیك شدن این روستاها به یكدیگر از جمع آنهوا نوام
«كُمیدان» را اختیار كردند و مجملع آنها را «كُمیدان» نام نهادنود .پوس از مودّتی
برای اختصار ،چهار حور آن را حوذ و آن را «كُوم» نامیدنود كوه پوس از معورّب
ساختن ،قم نام گرفت.

1

 .1در مباحث مربوط به وأسیس قم ،مطلب بیشتری در این خصوص بیان شد.
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براساس بعضی روایات ،نام دیگر قم ،الزهراء است .ولی معرو  ،همین نام است كه
علّت نامگذاری آنها در روایات ،گاهی به پیوامبراكرم بوه هنگوام نوزو بوه ایون
سرزمین منتسب شده و گاهی به روایتی كه مفاد آن قیام این شهر ،همراه با حضرت
مهدی خلاهد بلد .و گاهی به ماجرای كشتی نولح نسوبت داده شوده كوه بوا
رسیدن به ای ن منطقه به تالطم افتاده و از جا كنده شد و سپس متلقوف گشوت .در
این بخش ،هر سه دسته روایات را یادآور میشلیم:
این مضملن ،در دو روایت آمده ،یكی مختصر و دیگری مفصّل به این مضملن كه
پیامبراكرم در شهر قم تشریف آورد و شخصاً شیطان را از قم بیرون راند.
 .1بیان مختصر این ماجرا در تاریخ قم تحت عنلان «فی روایوات الشویعه» آموده
است كه:

ً
َ ُ
ّ
«إن رسولالله ل ّما اسری به رحی ابلیس باركا بد الرقعاة فقاال :قام یاا ملعاون! فسامیت

قم».1
روایت دیگر نیز دارای همین مضملن است؛ ولی افزودنویهوایی مهوم و شونیدنی
دارد.
 .2روایت ملرد نظر را حسن بن علی بن حسین بن ملسی بون بابلَیوه ،از اسواتید
خلد ،از امام صادق نقل میكند كه :فردی بر آن حضرت وارد شد و عرض كورد:
ای فرزند رسل خدا! میخلاهم از شما پرسشی نمایم كه تا كنلن آن را كسی از شما
نپرسیده و از این پس نیز نخلاهد پرسید .امام فرملد:

َ
َ َ
سئلنی عن َ
الحشر و النشر؛
«عساك ت

انتظار میرود كه در ملرد رستاخیز و چگلنگی حضلر مردم به محشر پرسش نمایی».
آن مرد عرض كرد :به خدایی كه پیامبر را به حق ،بشیر و نذیر برانگیخت سلگند!
ّ
ّ
كه پرسشم همین بلد .آنگاه امام فرملد« :محشارالنا كلدام إلای بیات المقاد إال

ُ َ
ُ َ
ّ
ّ
فإندم ی َ
حاسرون فی حفرهم و یحشرون من حفارهم إلای الجناة .ثام
بقعة بأرض الجرل یقال لدا قم
َ
ََ
فوثب الرجل علی ِرجلیه و قال :یابن رسولالله ه ا خااص ألهال قام قاال:
قال :حهل قم مغفور لدم.
نعم و َمن یقول بمقاالتدم؛ مسیر حشر و رستاخیز همه مردم به سلی بیتالمقدّس اسوت

مگر ساكنان منطقهای از دیار جبل كه آن را قوم موینامنود .موردم ایون سوامان در
 .1بحاراالنوار ،ج  ،57ص .217
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مقبرههایشان ملرد حساب رسی قرار میگیرند و از مقبرههای خولد رهسوپار بهشوت
خلاهند شد .سپس فرملد :مردم قم ملرد بخشوش و طلوب غفوران قورار گرفتوهانود.
شخص پرسشكننده از فرط شگفتی ناگهان به پا خاست و عرضه داشوت :ای فرزنود
رسل خدا! آیا آن چه فرملدید .ویژه مردم قم است؟ امام فرملد :آری؛ و هر كس
دیگر كه با این مردم ،هماندیشه باشد».
جمله «یقول بمقاالتدم» جای بحث دارد كه آیا منظلر كسی اسوت كوه رسوتاخیز و
حشرِ او مقبره اوست و یا مربلط به دعایی است كوه در پایوان فرمولد« :بورای قوم و
كسانی كه با آنان هماندیشه باشند» یا هر دو ،یعنی حشر و دعوای پایوانی حضورت؟
یعنی محشلر شدن از مقبره خلد و ملرد آمرزس بلدن شامل حا اهل قم و كسوانی
كه هم اندیشه اهل قم هستند میشلد.
سپس امام به نقل این روایت پرداخت و فرملد :پدرم ،از پودرس ،از جودّم ،از

ً
ُ
پیامبراكرم روایت كرده كه فرملد« :نظرت إلی بقعة بأرض الجرل حمراء ححسان لوناا مان
ُ
الزعفران و إذا شیخ بارك ،علی رحسه ُبرنس .قلت :حریری جررا یل ما ه الرقعاة قاال :فیداا شایعة
ُ
قلتَ :
المرارك فیدا قال :ذلُّ ابلیس اللعین قال :فما یرید
فمن الشیخ
وصیُّ علی بن ابیطالب.
ِ
ُ
ّ
ّ
مندم قال :یرید حن ی ُصدهم عن والیة وصیُّ علی و یدعوهم إلای الفساق والفجاور .فقلات :یاا
ُ
فقلت :قم یا ملعاون! فشاارك ُ
المرجئاة
حهو بنا إلیه فأهوی بنا إلیه فی حسرع من برق خاطف.
جررا یل ِ
ّ
فی نسا دم و حموالدم ألن حهل قم شیعتی و شیعة وصیی علی بن ابیطالاب1؛ به منطقوهای سور

فام از سرزمین جبل نگریستم كه رنگی د انگیزتر از زعفران داشت و پیور موردی بوا
كالهی قیفی به زانل ،بر زمین نشسته بلد .به جبرئیل گفتم :حبیب من! ایونجوا چوه
سرزمینی است؟
پاسخ داد :پیروان جانشینت علی بن ابیطالب در آن بسر خلاهند بُرد.
پرسیدم :پیرمردی كه به زانل در آنجا نشسته كیست؟
پاسخ داد :او ،ابلیس ملعلن است.
 .1بحاراالنوار ،ج  ، 57ص 217؛ علل الشرایع ،ج  ،2ص  ،572باب  .374و طبدق نقدل حددوق« :قدم یدا ملعدون فشدارك
ُ
أعداءهم فی أموالهم و أوالدهم و نساءهم فإن شیعتی و شیعة علی لك علیهم سلطان ،فسمیت قم ».إشاره به آیه  64از سوره
اسراء است.
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پرسیدم :ابلیس از مردم چه میخلاهد؟
پاسخ داد :میخلاهد آنان را از پیروی والیتِ جانشین تل علی ،بوازدارد و بوه وادی
فسق و فجلر و تبهكاری بكشاند.
گفتم :ای جبرئیل! به سلی او برویم .جبرئیل با سورعتی فراتور از بورق ،موا را بوه
سلی او برد و من خطاب به ابلیس گفتم :ای ملعلن! بپا خیز و در ثروت و فرزندان و
نسل مُرجئه شوركت جول ،زیورا موردم قوم پیوروان مون و شویعیان جانشوینم علوی
بنابیطالباند».
جالب است كه حدیث مزبلر در عللالشارایع نیز با اندكی تفاوت آموده و معنوایش
این است كه نقل این روایت از انحصار بیرون میآید و اختصاص به تاریخ قوم نودارد.
كسی كه با دقت و بررسی به ملضلع بنگرد ،به این نتیجه میرسد كه قم ملرد تلجه
همه معصلمین از وجلد مقدّس خاتم پیامبران تا حضرت مهدی خاتم اوصیاء،
بلده است.
 .3ظاهراً كشتی نلح اینجا كه رسیده تكانی خلرده است .ابلمقاتل نقیوب الورأی
ّ
ّ
خلد ،از امام دهم شنیده كه فرملد« :إنما ُس ّمی قم بقم ألنه ّلما وصلت السفینة إلیه فی طوفان
ٌ
ّ
المقاد 1؛ شهر قم بدین سبب قم نامیده شود كوه زموانی
نوح ،قامت و هو قطعة من بیت
كشتی نلح بدین مكان رسید تلقف كرد و این سورزمین ،قطعوهای از بیوتالمقودّس
است».
ممكن است هر یك از این كلموات خولد ،اشوارهای خواص داشوته باشود .یعنوی
سرنلشت بیتالمقدّس ،در قم رقوم مویخولرد و آزادسوازی آن سورزمین مقودّس و
هالكت یهلد ،به دست قم و اندیشه قم است .گلاه ما بر این مطلوب و كوه سورانجام
آزادی آن سرزمین پاك به دست مردم این شهر مقدّس خلاهد بلد و این روایت است
كه فرملد:
ً
ُ
ْ ُ ُ َُ
َ َ َ
« َروی بع حصحابنا .قال :كنت عند حبیعردالله جالسا إذ قرح ه اآلیة( :ف ِإذا ج َاء َوعاد حواله َماا
ْ
َ َ َْ َ َ ُ َ ً ََ ُ
َ
َ َ ْ ً ْ ً
َ
َ َ ِّ
ُ
ْ
ولی َبأ ش ِدید ف َج ُاسوا ِخالل الدی ِار َوكان َوعدا َّمف ُعوال) .2فقلنا :جعلنا فداك َمن
بعثنا علیكم ِعرادا لنا ح ِ
 .1بحاراالنوار ،ج  ،60ص .213
 .2اسراء ،آیه .5
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هؤالء فقال :ثالث ّمرات هم والله اهل قم؛ یكی از بزرگوان موا روایوت كورده و مویگلیود:
حضلر امام صادق نشسته بلدیم .امام این آیوه شوریفه را توالوت فرمولد( :و
هنگامی كه نخستین وعده فرا رسد ،بندگانِ سختكلس و نیرومند خولد را بور ضودّ
شما برانگیزم .به گلنهای كه برای دستیابی به تبهكاران به جستجلی خانه بوه خانوه
بپردازند .و این وعده الهی قطعی است)عرض كردیم :فودایتان گوردیم ،ایون بنودگان
نیرومند و پرتلان كیانند؟ سه بار فرملد :به خدا سلگند! آنان اهالی قم هستند».
تفسیر این آیه از دیدگاه عالّمه طباطبایی به گلنهای دیگر است كه باید به تفسیر
وی رجلع شلد .1به هر حا  ،این روایت خلد ،تأییدی است كه شهر قوم ،قطعوهای از
بیت المقدّس است.
 .4آخرین روایت در ملرد سبب نامگذاری این شهر به قم ،عین مضوملن روایتوی
است كه میفرماید« :حهل قم یقومون مع إماام …؛ موردم قوم هموراه بوا پیشولایی قیوام
میكنند».2
در ملرد شخصیتی كه از قم دست به قیام میزند روایتی از امام كواظم نقول
ٌ
ٌ ُ
قاوم كزبرالحدیاد
شده كه فرملده است« :رجل من حهل قام یادعوالنا َ إلیالحاق یجتماع معاه
ّ
ّ
ُّ
ُ
َّ
ملون من الحرب و الی ُ
للمتقاین3؛
جرناون و علیاللاه یتوكلاون و العاقراة
التزلدم الریاح العواصف و الی
شخصیتی از قم دست به قیام میزند و مردم را به سلی حق فرا میخلاند .گروهی او
را همراهی میكنند كه در صالبت و استلاری چلنوان پوارههوای آهونانود .تُنودَرهای
سخت ،آنان را نمیلغزاند و از جنگ و پیكار خستگی ندارند ،بر خدا تلكل میكنند و
سرانجام ،پیروزی از آنِ پرواپیشگان خلاهد بلد».
دیدگاه مورد قبول

شاید در بین علل گلناگلنی كه برای نامگذاری قم بیان داشتهاند از همه صحیحتر
 .1المیزان ،ج  ،13ص .35
ّ
ُ
ّ
َ
 .2عفان البصری ،عن أبی عبدالله قال لی« :أودری ِلم سمی قم؟ قلت :الله و رسوله و أنت أعلم قدال :إنمدا سدمی قدم
ّ
ألن أهله یجتمعون مع قائم آل محمد حلی الله علیه وآله و یقومون معده و یسدتقیمون علیده و ینصدرونه» .بحااراالنوار ،ج
 ، 57ص.216
 .3بحاراالنوار ،ج  ، 57ص  ،216ح .37
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این دیدگاه باشد كه :كلمه «قم» مُعرَّب «كُلمه» است ،با این تلضیح كه سرزمین قم
پیش از مطرح شدن به عنولان شوهر ،دارای آبگیرهوای بزرگوی بولده كوه شوبانهوا
گلسفندان خلد را برای آشامیدن آب و چرانیدن در سبزهزارهای پیراملن آن آبگیرها
به آن منطقه میبردهاند ،به تدری عدّهای از این شبانها به دلیل تلقّوف طولالنی در
آن سرزمین ،برای خلد اقامتگاههایی ملقت و به نام كلمه و ساختهاند.
این كلمهها رفته رفته افزایش یافته و تلسعه پیدا كردند و پس از مدّتی به روستا،
تبدیل شدند و از آنجا كه سرزمین یاد شوده از لحواظ طبیعوی بورای ایجواد شوهر،
مناسب بلده با گذرِ زمان و افزایش یافتن ساكنان آن ،مبدّ به شوهر شود؛ ولوی بوه
مناسبت اقامتگاههای اوّلیه شبانان ،نام «كُلمه» همچنان باقی مانود و پوس از ظهولر
اسالم و راه یافتن زبان و ادبیات عرب در زبان فارسی ایرانیوان ،بسویاری از واژههوای
فارسی تغییر شكل داد و از جمله «كُلم» تبدیل به «قم» گشت.
منابع روایی

منابع روایی ملضلع ملرد بحث ،دو كتاب است:
« .1تاریخ قم» تألیف حسن بن محمد بن حسن قمّی؛
« .2البلدان» تألیف ابلعبدال ابنالفقیه همدانی؛ از ایون رو ،بحوث را پیرامولن دو
كتاب مزبلر و مؤلفان آنپی میگیریم:
 .1كتاب تاریخ قم

آشنایی با مولّف آن

حسن بن محمد بن حسن قمی كیست؟
آقای نمازی میگلید« :لم ی كرو ؛ یعنی كتابهای رجالی و جامع الرواة ،تنقیح المقال و
معجم رجال الحدیث و درباره او چیزی یادآور نشدهاند».
عالّمه در او بحار میگلید :كتاب تاریخ قم یكی از منابع ملرد استفاده من است
كه مللّف آن شیخ بزرگلار حسن بن محمد بن حسن قمی است.

314

 تا ظهور

بنابراین عالّمه مجلسی این كتاب و مؤلف آن را كه شخصیتی واالمقام بلده اسوت
میشناخته و استنادس به وی مسلّم است.1
ّ
عالّمه نلری (صاحب مستدرك) میگلید« :الشیخ الجلیل من حكابر العلماء المتقدمین و مان
معاصااری الصاادوق و ما ْ
ان حجااالء ّ
القمیااین؛ ایون شخصویت بووزرگ (صوواحب توواریخ قووم) از
ِ
دانشمندان بزرگ گذشته و از معاصران شیخ صدوق و از علمای بزرگ قم است».
بنابراین ،عالّمه نلری نیز اعتبار مؤلّف و اثر او و صحّت اعتماد بر ایون كتواب را
تثبیت میكند .وی در خاتمه مستدرك بوا نقول مطوالبی از ریااضالعلمااء( ،2دیباچوه
محمد بن الحسان ّ
ریاض العلماء) میگلید« :الشیخ الجلیل الحسن بن ّ
القمای مان حكاابر قادماء
األصحاب و من معاصری الصدوق و یروی عن الشیخ حسین بن بابویه ا حخای الصادوق ا بال عناه؛

حسن بن محمد بن حسن قمّی ،شخصیتی بزرگلار و از علموای بوزرگ گذشوته و از
معاصران شیخ صدوق است كه از شیخ حسین بن بابلَیه ،برادر شیخ صودوق؛ بلكوه از
شخصِ صدوق نیز نقل روایت میكند ».پوس از بیوان مراتوب تجلیول و احتورام از او
میگلید :وی ،از شیخ صدوق و برادرس روایت نقل میكند .سپس میافزایود :كتواب
تاریخ قم تألیف حسن بن محمّد است.
بنابراین ،در استناد كتاب به حسن بن محمد جای هیچ گلنه بحثی نیست .و اگور
سخنی هست در اعتبار شخص مؤلف است.
افندی میگلید :استاد ما عالّمه مجلسی در كتاب خلد (بحار) بر این كتاب اعتماد
كرده و آن را معتبر دانسته است؛ ولی اصل كتاب ،در دسترس نیست (منظلر ،زموان
عالّمه مجلسی یعنی حدود  300سا پیش است)
مطالبی كه عالّمه مجلسی از این كتاب نقل میكند از ترجمه این كتواب اسوت و
ترجمه آن ظاهراً  500سا پس از مؤلّف انجام پذیرفته و ما برخی از اخبار این كتاب
را استخراج كردهایم:
صاحب ریاض با حاشیهای بر این مطلب ،تردید دارد كه آیا ایون كتواب از هموین
ّ
بحث خود را آورده است .یعنی از كتابهدا ندام مدی بدرد و
 .1عالمه نوری در خاومه مساتدرك ،جلد  ،1ص  365منابع و
مدارك ِ
ً
شرح حال مؤلف و اعتبار كتاب را در آنجا بیان می كند كه انصافا دریایی از معارف است و یكی از منابع مستدرك .كتاب تار یخ
قم به شمار میآید.
ّ
 .2در واقع عمده مطالبی را كه ریاض العلما در مورد مؤلف واریخ قم نقل می كند از شاگرد مجلسی گرفته است.
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ْ
َ
احوال قم و
مؤلف است یا از دیگری؟ افندی میگلید« :و یظدر من رسالة األمیر المنشی ،فی
ِ
ُ
َّ
َ
االساتاذ اباوعلی حسان بان ّ
َ
محماد بان حساین
صاحب ه ا التااریخ :هاو
ِ
مفاخرها و مناقردا إن اسم ِ
ّ
شیرانی قمی؛ از نامه منشی فرمانروا در بیان وضعیت قم و افتخارات و فضایل آن چنین

بر میآید كه نام صاحب این تاریخ ،استاد ابلعلی حسن بن محمّد بن حسین شیبانی
قمّی است» یعنی در اینجا نام مؤلّف علض شد و صواحب ریواض بوا توأملی در ایون
ملضلع میگلید :سرانجام این شخص ،مؤلّف است یا حسن بن محمّد؟ زیرا افندی در
آغاز ،گفته :مؤلّف آن فالنی است و از استاد خلد نیز آن را به گلنهای قاطع نقل كرده
است.
آشنایی با كتاب تاریخ قم

عالّمه نلری به نقل از صاحب ریواض (شواگرد عالموه مجلسوی) مویگلیود :مون
نسخهای از این كتاب را كه كتابی قطلر و مناسب بولد در قوم دیودم .مؤلّوف ،كتواب
تاریخ قم را در زمان صاحب بن عَبّاد برای وی نگاشت و در آغاز این كتواب ،مطوالبی
در ملرد صاحب بن عَبّاد نقل كرده است.
در نتیجه ،مؤلّف این كتاب ،قطعاً حسن بن محمّد است و به اعتورا معاصوران و
پیش از آنان این كتاب در سا  378هجری ،پس از تدوین ،به صاحب بن عَبّاد ،وزیر
دانشمند آ بُلَیه اهداء گردیده سپس این كتاب را شخصی بنام حسن بن علوی بون
حسن قمّی در سا  865به دستلر خلاجه فخرالدین كبیر ،ترجمه كرده است.
برادر مؤلّف ،سلسله مباحثی را بر این كتاب افزوده ،از جمله مباحوث مربولط بوه
خراج قم و وضعیت این شهر از برادر او است؛ امّا محلرهای بحث ،مشخص است.
عالّمه نلری در ارتباط با محتلیات كتاب میگلید :این كتاب مشتمل بر  20بواب
است .و تنها  8باب ،حدود یك سلم از آن به ما رسیده است و از فهرست ابلاب ایون
كتاب استفاده میشلد كه در آن فلاید زیادی وجلد دارد .به ویوژه بواب یوازدهم كوه
زیباتر از سایر ابلاب است ،زیرا در آن  201روایت مربلط به شهر قم بیان شده است.1

 .1مجلسی  30روایت ،حدود یك هفتم روایات را آورده است .البته یا مجلسی همه روایات را نقل نكرده و یا مترجم واریخ قم
چنین كرده ،زیرا امكان دارد ورجمه ،گلچینی از كتاب واریخ قم باشد.
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عالّمه نلری میافزاید :در باب  12نام  266تن از علموای قوم ،تألیفوات و روایوات
آنها ،تا سا  378ه و یعنی تاریخ تألیف این كتاب و بیان گشته است.
فرزند وحید بهبهانی ،از اصل كتاب مطالبی نقل كرده كه این مولارد در كتواب حلاشوی
نقد الرجا نیز آمده است .بر این اساس ،چلن فرزند وحید بهبهانی در این حلاشی مطوالبی
از اصل كتاب نقل كرده ،مشخصّ میشلد كه اصلِ كتاب در اختیار وی نیز بلده است.
تا اینجا با مؤلّف كتاب و محتلای آن آشنا شودیم و ظواهراً در اصول اسوتناد ایون
كتاب به حسن بن محمّد ،اشكالی وجلد ندارد و مؤلّف ریااض العلمااء نیوز آنجوا كوه
تردید میكند ،با كلمه «تأمّل» گفته خلد را پس میگیرد .بوه هور حوا در جایگواه
واالی این بزرگلار بین متأخران و معاصران هیچگلنه بحثوی نیسوت .و تنهوا مشوكل،
عدم بیان شخصیت او بین قُدماست كه ظاهراً نامی از او به میان نیامده است.
قدیمیترین نلیسندهای كه از تاریخ قم و مؤلّوف آن نوام بورده ابون طباطبوا و از
ّ
علمای قرن پنجم و است كه در كتاب متنقلة الطالریة در چند ملرد از كتاب تاریخ قوم،
به عنلان كتاب قم نام برده است .بنا به نلشته حاجی نلری ،گلیی تنهوا نلیسوندهای
كه در دوره صفلیه متن تاریخ قم را در دست داشته ،امیر سید احمد حسینی ،مللّف
كتاب فضایل ّ
مسمی به مندا ّ
السادات ّ
الصفوی بلده است.
از جمله علمای متأخّر ،دانشمند بزرگ ،آقای محمّدعلی ،فرزند اسوتاد علویاكبور
بهبهانی است كه در حلاشی نقد ّالرجاال از اصل كتاب تاریخ قم نقل كورده و مشوخص
میشلد كه اصل كتاب ،در اختیار وی نیز بلده است.
متأسّفانه اصل عربی این كتاب در دسترس نیست ،تنها ترجمه یك چهارم كتاب،
(پن باب از بیست باب) ملجلد است.
ترجمه مزبلر در سالهای  805و  806هجری انجام یافته و مترجم ،شخصیت آگواهی
به نام «حسن بن علی بن عبدالملك قمّی» بلده كه ایون كتواب را بوه نوام «ابوراهیم بون
2
محملد علی صفی» 1و به دستلر خلاجه فخرالدین كبیر ،ترجمه كرده است.
 .1الزم به یادآوری است كه خاندان حفی در قرون هشتم و نهم ،در شهر قم از شهروی برخوردار بوده و افرادی از این خاندان
در این شهر دارای نفوذ و قدرت و مقامی بوده اند.
 .2قبل از وألیف كتاب تاریخ قم ،كتاب دیگری ،مشتمل بر مجمو اخبار قم ،وألیف شده بود كه آن را مردی عرب ،مقیم قم
به نام «علی بن حسین بن ّ
محمد بن عامر» در سال  328نوشته بود .كتاب م.بور به دسدت نویسدنده وداریخ قدم نرسدید ،زیدرا
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دیدگاه علما در مورد كتاب تاریخ قم

كتابِ مزبلر ،ملرد تأیید علمای بزرگی مانند :عالّمه مجلسی و عالّمه نولری بولده
است .برخی از این دیدگاهها در این خصلص بدین شرح است:
عالّمه نوری (صاحب مستدرك)

وی كه در خاتمه مساتدرك 1به بیان منابع و مدارك خلد میپردازد یكوی از منوابع
مساتدرك را كتاب تاریخ قم ،ذكر نملده و از مؤلّف كتاب تواریخ قوم بوه عنولان اسوتاد
ّ
بزرگلار یاد میكند و میگلید« :الشایخ الجلیال مان حكاابر العلمااء المتقادمین و مان معاصاری
ّ
الصدوق و من حجالء القمیین؛ این استاد بزرگلار ،از دانشلران بزرگ گذشته و از معاصران
شیخ صدوق و از شخصیتهای برجسته قمّیها به شمار میرود» .عالّمه نلری با ایون
عبارتِ خلد ،اعتبار مؤلف و اثر وی و صحت اعتماد بر این كتاب را ،تثبیت میكند.
عالّمه مجلسی

وی از مؤلّف كتاب تاریخ قم با تعبیر شخصیتی بزرگلار نام میبرد .ایون كتواب و
تاریخ قم و و مؤلّف آن نزد عالّمه مجلسی و استناد این كتواب بوه موؤلّفش قطعوی و
شناخته شده است و افندی نیز در كتاب خلد مینلیسود :كتواب تواریخ قوم ،توألیف
حسن بن محمد بن حسن قمی است و در ادامه میگلید… (تفصیل آن در صوفحه
قبل گذشت).
آقا بزرگ تهرانی نیز با نقل مطالبی از نلیسنده كتاب تاریخ قم میگلید :نسخهای
از ترجمه این كتاب در سا  865نزد سید حسلن براقی مؤلّوفِ تواریخِ كلفوه وجولد
داشته است ،زیرا وی بخش عمدهای از ترجمه این كتواب را در كتواب خولد «تااریخ
الكوفاة» آورده است .به هرحا  ،در استناد این كتاب ،به حسون بوه محمود ،مشوكلی
2
وجلد ندارد.


ّ
كتاب م.بور از بین رفت.
اواق،
آن
سقف
آمدن
فرود
ت
عل
به
و
نهاد
ی
اواق
در
را
آن
مؤلف،
ِ
 .1همان ،ج  ،1ص .365
ّ
 .2برخی از دیدگاهها پیرامون مؤلف و كتاب وی در مباحث پیشین همین فصل ،گذشت.
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كتاب البلدان تألیف ابن الفقیه

كتاب الرلدان تألیف ابنالفقیه ،یكی دیگر از كتبی اسوت كوه در ارتبواط بوا قوم در
آخرالزمان روایت ،نقل میكند .البته این كتاب ،تنها بوه نقول یوك حودیث پرداختوه
است .ابنالفقیه ،حدّفاصل سا های  365و  375وفات كرده یعنی معاصور بوا مؤلوفِ
كتاب تاریخ قم بلده است ملضلع كتاب الرلدان جغرافیای شهرهاست .هنگامی كوه بوه
مباحث مربلط به قم میرسد روایتی را نقل میكند كه حاكی از امنیت شهر قوم ]در
آخرالزمان[ است.
او مینلیسد :شخصی به نام قمسارة بن لهراسب ،این شهر را بنیان نهاد و روایت را
از ابلملسی اشعری نقل میكند و بوه روایوت اهول سونّت و ابلملسوی مویگلیود :از
امیرمؤمنان علی پرسیدم :هنگام به وجلد آمدن فتنه و آشلب ،به كدام سورزمین
باید پناه برد؟ حضرت در پاسخ فرملد :به سرزمین جبل .ایون روایوت ،در فصول دوّم
بیان خلاهد شد.
دسته بندی روایات

عالّمه مجلسی در بحار ،كتاب السماء و العالم  33روایت در باب و سورزمینهوای
ملرد ستایش و ملرد مذمّت و راجع به قم آورده كه  2روایت آنها از كَشّی اسوت و
قطعاً كتاب كشّی كه همان كتاب اختیار معرفة الرجاال تلخیص طلسی است در اختیوار
وی نبلده است .در كنار اشكاالتی كه برخی معاصرین نظیر شلشتری بور ایون كتواب
دارند .و یك روایت نیز به یقین از كتاب الرلدان و یا مختصر كتاب الرلدان از ابنالفقیوه
همدانی ]ابلعبدال فقیه[ نقل شده و بقیه روایات از كتاب تاریخ قم تألیف حسن بون
محمد بن حسن قمّی منقل است .این روایات و تنظیم آنها به شوكل ملضولعی در
یك نگاه به چند دسته تقسیم میشلند:
 .1حدود  14روایت در ارتباط بوا مصولنیت قوم در آخرالزموان؛ و قبول از ظهولر
حضرت قائم
 .2سابقه قم در آغاز آفرینش جهان و زمین؛
 .3دو یا سه حدیث در ملرد دلیل نامگذاری قم؛
 .4دو یا سه روایت مربلط به درگیری و خلنریزی و اسارت در قم ،در اثر دخالت و
تهاجم نیروی بیگانه ،یا هالكت جلانهای این شهر در اثر معصیت؛
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 .5یك روایت حاكی از آغاز نهضت و انقالب اسالمی ،از قم؛
 .6شش روایت در ارتباط با تعریف و تمجید از مردم قم؛
 .7یك روایت درباره جهاد و درگیری مردم قم با یهلدیان؛
 .8دو روایت ،در ارتباط با آغاز تلسعه فرهنگی از قم؛ در این روایات آمده هر كس
از اندیشه و اعتقاد ساكنان قم برخلردار باشد به او قمّی مویگلینود هور چنود قمّوی
نباشد.
بیان چهار نكته پیش از بررسی روایات
نخستین نكته:

روایات مزبلر را فقط تاریخ قم نقل كرده و تا كنلن با تحقیقاتی كه انجام پذیرفته
بعد از تاریخ قم تا زمان عالّمه مجلسی كتابی كه آن را نقل كرده باشد در اختیار موا
نیست ،تنها عالّمه مجلسی آن را در بحار آورده و مشخص نیست تا آن روز این كتاب
ناپدید بلده ،یا ملرد اعتماد نبلده است .و حُرّ عاملی كه خلد معاصر مجلّسی بلده بوه
جهت فروتنی و تلاضع ،روایاتی از بحاراالنلارِ مجلسی را در اثرات الداداة نقل میكنود؛
ولی این قبیل روایات را نیاورده است .دلیل نیاوردن ،یا عدم ارتباط آنها به ملضولع
بحث است و یا از اعتبار الزم نزد او برخلردار نبلدهاند و پس از عالّمه مجلسی نیز توا
آنجا كه آگاهی داریم كتابهائی كه در ارتباط با امام زمان نلشته شده به نقل این
روایات نپرداختهاند.
از معاصرین تنها صاحب منتخباألثار ،تعدادی از این روایات را آورده و موا نیوز در
معجم احادیثاالمامالمددی نیز كه هد آن جمعآوری روایات بولده ،ایون دسوته از
روایات را آوردهایم.
دوّمین نكته:

پیش از محمد بن حسن بن محمد قمّی و بعد از وی و معاصران او هویچ یوك از
محدّثان ،این گلنه روایات را نیاوردهاند .البته از آنجا كه ما همه كتابها را ندیدهایم و
یا همه آنها در دسترس و ملجلد نبلده این سخن نمیتلاند دلیل قاطعی بور ردّ ایون
قبیل روایات باشد ،زیرا تنها شیخ صدوق ،معاصر وی به اعترا فرد متعصّوبی ماننود
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ذهبی 300 ،تألیف و شیخ مفید دارای  200تألیف بلدهاند كه از ایون تعوداد كتواب،
فقط اندكی به دست ما رسیده .بنابراین و شاید این دسته روایات ،در كتبوی كوه بوه
دست ما نرسیده نقل شده باشد و از این رو ،نقل این احادیوث اثباتواً جنبوه تأییود و
شاهد دارد و نمیتلان به گلنهای قاطع آنها را مردود دانست .هر چند جای این بحث
و شبهه همچنان به قلّت خلد باقی است كه چرا تنها محمد بون حسون بون محمود
قمّی این قبیل روایات را در كتاب تاریخ قم آورده است؟!
سوّمین نكته:

آیا میتلان از طریق تلاتر وارد شد و گفت این تعداد و  16و  15روایوت متولاتر
است؟
پاسخ این است :از آن جا كه این روایات از طریق تلاتر لفظی یا تلاتر اجمالی كوه
قطعاً نیست و نیز تلاتر معنلی كه تنها به یك معنای «قم انشاءال امن و امان است».
اشاره دارد نمیتلان ادعای تلاتر لفظی كرد ،زیرا این روایات ،فقط از یك تن و از یك
كتاب نقل شده و اگر كتاب كَشّی و الرلادان را نیز به آن بیفزاییم سوه كتواب خلاهود
شد .بدین ترتیب ،یك روایت ،از كتاب ابنالفقیه ،دو روایت از كَشّی و بقیه روایات نیز
از تاریخ قم نقل شده است .آیا این روایات واقعاً به یك لفظ نقل شده؟ تولاتر لفظوی،
روس خاصی دارد .و گاهی پنجاه ملرد از پنجاه نفر نقل میشلد .تا بوه اموام منتهوی
گردد .بنابراین نمیتلان مدّعی تلاتر لفظی شد.
تلاتر معنلی روایات ،مربلط به محفلظ بلدن قم نیز فرع بر این اسوت كوه كتوب،
راویان و روایات ،متعدّد باشند؛ ولی با نقل یوك یوا دو كتواب ،تولاتر معنولی حاصول
نمیشلد .به هر حا  ،شاید ادعای تلاتر مشكل باشد و در این خصلص باید روایات از
راههای متعدّدی برسد مثالً هر كدام دارای یك مضملن؛ ولی با الفاظ گلنواگلنی وارد
شده باشد ،مانند روایتی كه میگلید :علی بنابیطالب دَر خیبور را از جوا بركَنود.
روایت دیگری میگلید :عمرو بن عبدود را با یك ضربت ،دو نیم كورد .روایتوی دیگور
حاكی است در جنگ اُحُد ،همه سپاهیان فرار كردند و تنها علی بن ابیطالوب در
میدان كارزار باقی ماند .هر یك از ایون روایوات بور مطلبوی داللوت دارد؛ ولوی قودر
مشترك آنها یك معنا میباشد كه حاكی از شجاعت امیرمؤمنان اسوت .آنچوه
یادآوری شد در كتب متعدد آمده است؛ ولی در ملضلع مولرد بحوث موا ،تنهوا یوك
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كتاب مطرح است .اكنلن آیا میتلان ادعای تلاتر اجمالی یا معنلی نملد یا خیر؟
چهارمین نكته:

آیا میتلان ادعا كرد این روایات ،ناظر به دوره خاصوی غیور از ایون برهوه غیبوت
است؟ مثالً بگلییم :ناظر به دوران عبّاسیان است .آیا در تاریخ ،جایی ثبت شوده كوه
قم ،ملرد تهاجم قرار گرفته و یا به عكس ،كسانی كه از شرّ عبّاسویان در جسوتجلی
پناهگاهی بلدند به قم و اطورا آن آموده باشوند؟ معورو اسوت كوه تنهوا در قوم،
چهارصد امامزاده مدفلن است و در كاشان نیز همین گلنه است و این افراد معملالً به
قم میآمدند و پناهنده میشدند .اكنلن آیا میتلان گفت :ایون روایوات نواظر بوه آن
دوران است و ارتباطی به آخرالزمان ندارد؟ 1این احتمالی است كه بایود در آن تأمول
كرد .امكان دارد به اعتبار این كه سخن یاد شده ،اجتهواد در برابور نوص اسوت آن را
نپذیریم ،زیرا برخی روایات به صراحت میگلید« :و ذلُّ فی زمن غیرة قا منا فی آخرالزمان؛
این رخدادها در دوران غیبت قائم ما در آخرالزمان به وقولع خلاهود پیلسوت» بلكوه
تصریح میكند «یأتی زمان علی امتی» یعنی غیر از امتهای دوران بنیعبّاس تا سوقلط
حكلمت آنها كه در سا  656منقرض گردید .و اگر دایره قم را وسویعتور از حودود
جغرافیایی قبلی بدانیم و بگلییم :روایاتِ مزبلر ،ناظر بوه آن زموان بولده بواز هوم بوا
واقعیت ،تطبیق نمیكند .چرا؟ زیرا درگیریهایی در منطقه كاشان و مشهد اردها و
ر داده و جریان شهادت فرزند امام باقر و آن درگیری مسولحانهای كوه داشوته
است ،ماجرای مهمّی تلقّی میشلد.
بنابراین ،احتما ناظر بلدن روایات بوه دوران عبّاسویان ،از دو جهوت یكوی موتن
بعضی روایات .دوّم :عدم انطباق آن با واقعیوت تواریخی ،هور چنود قائول بوه تلسوعه
جغرافیایی شلیم ،ضعیف خلاهد بلد.

 .1و یا وفصیل بدهیم و بگوئیم :برخی مربوط به آن دوران و برخی مربوط به آخرال.مان است.

322

 تا ظهور

بررسی متن و سند
روایت نخست:

از كَشّی منقل است و و بحاراالنلار نیز از او نقل می كند و :محمد بون مسوعلد و
علی بن محمد ،به دو طریق كَشّی نقل میكننود كوه« :عان الحساین بان عریداللاه ،عان

ُّ
ّ
عرداللااه باان عل ای ،عاان احمااد باان حماازة ،عاان عمااران قم ای ،عاان ّ
حماااد الناااب ،قااال :كنااا عنااد
ّ
ٌ
جماعة إذ دخل علیه عمران بن عردالله القمای فساأله و َب ّار ُ َوبش ُاهّ ،
فلماا حن
ابیعردالله و نحن
َ َ
ّ
قام ،قلت ألبیعردالله :من ه ا ال ی بررت به ه ا الرر .فقال :من حهل بیت النجرااء یعنای اهال

قم؛ حسین بن عبیدال ،از عبدال بن علی ،از احمود بون حموزه ،از عموران قمّوی ،از
حمّاد ناب روایت كرده كه گفت :جمعی حضلر امام صوادق شورفیاب بولدیم كوه
عمران فرزند عبدال قمّی وارد شد .حضرت او را به گرمی پذیرا شد و بوا او مهربوانی
كرد .هنگامی كه عمران بپاخاست و رفت ،به امام صادق عرض كردم :این شخص
كه این گلنه به وی مهربانی نملدید ،چه كسوی بولد؟ حضورت فرمولد :او از خانودان
نجیبزادگان شِهر قم است».
یك طریق نیز از ابنالفقیه است كه مجمولع ،چهوار طریوق خلاهود بولد .طریوق
دیگری نیز از خلدِ كتاب قمّی است و آیا میتلانیم به تلاتر اجمالی برسیم؟ چلن اگر
تلاتر اجمالی یا معنلی ،تحقّق یابد ،نیازی به بررسی سند نداریم.
روایتی كه از حمّاد ناب نقل شده و میگلید« :جمعوی خودمت اموام صوادق
شرفیاب بلدیم كه عمران فرزند عبدال قمی وارد شد» آیا منظولر از عموران ،هموان
كسی است كه در سندِ روایت آمده است؟ جمله «از او پرسید» یعنی امام از عموران
پرسش نملد «به او مهربانی كرد» یعنی امام با وی مالطفت و گفتگول نمولد و تلجوه
خاصی به او كرد« .آنگاه كه بپاخاست برود و یا رفت ،از امام پرسیدم شخصی كه به
او این گلنه مهربانی نملدی ،كیست؟» فرمولد« :از خانودان نجیوبزادگوان (یعنوی از
مردم قم) بلد ،این تفسیر از كیست؟
در اینجا چند احتما وجلد دارد كه این سخن از عالّمه مجلسی باشد یا از كشّی
و یا حمّاد ناب؟ و احتماالت زیاد دیگر .احتما بسیار بعید دیگری نیز هست كه امام
صادق این جمله را فرملده باشد ،زیرا با ظاهر عبارت سازگار نیست.
اگر این سخن از حمّاد ناب باشد ،قرینه مقامی بلده و برای او واضح بلده است .از
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این رو ،این تفسیر را بر آن افزوده .امّا آن قرینه ،هماكنولن بورای موا روشون نیسوت
ّ
ُ
إال َ
النجراااء ،مااا حرادهاام ّ
قصاامه اللااه؛ او از خانوودان
جرااار ماان الجرااابرة
جملووه «ماان حهاال بی ات
نجیبزادگان است و هر ستمگری قصد شلمی در ملرد آنوان داشوته باشود خداونود
قدرت او را درهم میشكند» ،متن صراحتی ندارد؛ امّا به قرینوه روایوات دیگوری كوه
متن یاد شده در آنها آمده ،مشكل برطر میشلد.1
دومین روایت:

كَشّی با همین إسناد ،یعنی محمد بن مسعلد ،از احمد بن حمزه ،از مرزبان فرزند
عمران ،از ابان بن عثمان روایت كرده كه گفت« :دخل عمران بن عردالله» این روایت نیز
راجع به عمران بن عبدال است؛ ولی طریق آن متفاوت است و طریق سلم را تشكیل
میدهد .در این روایت ،ابوان بون عثموان مویگلیود« :عموران بون عبودال بور اموام
صادق وارد شد و حضرت بدو فرملد« :كیف حنت و كیف ُولدك و كیف حهلُّ و كیف ّ
عمُّ و
كیف حهل بیتُّ؛ حا خلد و فرزندان و خانلاده و عمل و احلا خاندانت چگلنه اسوت؟»
این عنایت امام صادق است كه جزئیات را این گلنه پرسیده است.

ّ ّ
حدثه ملی ًا ّ
فلما خر قیل ألبی عردالله من ه ا قال :ه ا نجیب قوم النجراء ،ماا نصاب لدام
«ثم
ّ
ّ
جر ٌار إال قصمه الله2؛ سپس مدتی طلالنی با او سخن گفت و زمانی كوه از نوزد حضورت

بیرون رفت به حضرت عرض شد این شخص كیسوت؟ اموام فرمولد :وی انسوانی
نجیبزاده ،از نجیبزادگان است و هر ستمگری كوه بوا آنوان بوه دشومنی برخیوزد،
ً
 .1در بعضی روایات ،شخص راوی ،دخل و وصرف می كند و ایجاد مشكل می كند .مثال ونها روایتی كه به استناد ححیحین
ّ
ََ
ّ
می ووانیم به آن استناد كنیم همین روایت مسلم است كه می گوید« :إنی وارك فیكم الثقلین ،كتاب اللده ،اذكدركم اللده فدی
مورد زید بن ارقم ،كار را مشكل كرده است .از او پرسیدند« :و َمن أهل بیتده؟» زیدد در
سخن بی ِ
أهل بیتی» در این عبارتِ ،
پاسخ گفت« :آل جعفر ،آل عقیل« »...بدین سان» ،سه چهار مورد را بر آن اف.وده و هرگاه كسی بخواهد به روایتی كه مسلم
ُ ّ
در فضائل علی بن ابیطالب نقل كرده ،استناد جوید ،می گویند :پیامبر فرموده است« :اذكركم الله فی أهل بیتی» با این
چنین وفسیری نفرموده اسدت،
كه منظور از «اهل بیت» حضرت علی و خاندان اوست؛ ولی در پاسخ می گوئیم :پیامبر
وفسیر از شخص زید است و خود آن را اف.وده و مقداری مشكل ایجاد می كندّ .اما در روایت مورد بحث بسیار بعیدد بده نظدر
می رسد كه امام حادق فرموده باشدِ « :من أهل بیت النجباء» و بار دیگر فرموده باشد «یعنی اهل قم» اگر ما باشدیم و
این روایت ،آیا روایت حراحت دارد كه این شخصّ ،قمی بوده؟ «دخل علیه عمدران ّ
القمدی» بعدد امدام فرمدوده باشدد همدین
ّ
شخص قمی «من اهل بیتالنجبا»؟ یعنی در این حورت ،قرینه حالیه نیست؛ بلكه لفظی است «القمی» اگر این مقدار قرینه
ّ
را بپذیریم مشكل حل خواهد شد.
 .2إختیار معرفة الرجال ،ص  ،333ح  609؛ بحاراالنوار ،ج  ،47ص  ،336ح .7
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خداوند ،قدرت او را درهم خلاهد شكست» در روایت قبلی آمده كه :حمّواد نواب بوه
امام عرض كرد :این فرد كیست؟ ولی در اینجا آمده كه به حضرت عرض شودَ « :مان
ّ
ه ا » قال« :ه ا نجی ُب قوم النجراء» «ما َنصب لدم ّ
جرار إال قصمه الله» مشكل این روایت قابل
حلّ نیست ،زیرا در روایت قبلی قید قمّی آمده و در این جا چنین قیدی ذكر نشوده
است مگر به قرینه روایت قبلی بگلییم :وی همان قمّی است و روایت ،یكی است؛ امّا
چند طریق دارد و اگر از نظر متن ،مشكل آن را حل كنویم و بگولییم ظهولر در قوم
دارد؛ ولی مشكل سندی آن برای ما قابل حلّ نیست چرا؟ زیرا حسین بن عبیدال كه
نام وی در سند اوّلی آمده میگلید :این دو روایت را من بر احمد بون حموزه عرضوه
داشتم وی گفت« :حعرفدما؛ من با این دو روایت آشنا هستم»« .و ال ححف من رواهما لی؛
امّا یادم نیست چه كسی آنها را برایم نقل كرده است».
اینك باید دید ،روایتِ مزبلر با این سند ،عن احمد بن حمز  ،عن المرزباان بان عماران،
عن ابان بن عثمان ،با روایتِ قبلی كه میگلید :عن احمد بن حمز  ،عن ّ
حماد الناب ،چگلنوه
قابل جمع است؟ بر این اساس ،وی این قضیه را یا از عمران نقل حدیث میكند ،اگر
نگلییم عمران ،همان شخص ملرد ستایش است ،زیورا اگور چنوین باشود روایوت ،از
اعتبار ساقط خلاهد شد ،چلن راوی ،خلد را ستایش كرده است .بنابراین ،احمود بون
حمزه كه از حمّاد ناب و در سند دوم نیز از مرزبان بن عمران ،نقل میكند با عبوارتِ
بعدی چگلنه قابل جمع است؟
سومین روایت:

همان روایت ابن فقیه است كه میگلید:

ّ
ّ
«قال ابوعردالله الفقیه الدمدانی فی كتاب الرلدان :إن حبا موسی األشعری روی حنه سأل
امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب عن اسلم المدن و خیرالمواضع عند نزول الفتن و ظدورالسیف
فقال :حسلم المواضع یومئ حرض الجرل .فإذا اضطربت خراسان و وقعت الحرب بین اهل جرجان و
طررستان و خربت سجستان .فأسلم المواضع یومئ قصرة قم ،تلُّ الرلدة التی یخر مندا انصار
ً ًُّ َ
وج ّد ًا و َج ّد ًة و َع ّم ًا و َع ّم ًة ،تلُّ التی ّ
تسمی الزهراء ،بدا موضع قدم جرر یل و هو
خیرالنا حبا و حما
ُ
الموضع ال ی نرع منه الماء ال ی َمن شرب منه حمن من الداء و من ذلُّ الماء عجن الطیر ال ی عمل
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منه كدیئة الطیر ،و منه یغتسل الرضا و من ذلُّ الموضع یخر كرش ابراهیم و عصا موسی و
خاتم سلیمان؛

1

ابلعبدال فقیه همدانی میگلید :ابلملسی اشعری روایت كرده كه از امیرمؤمنوان
علی بن ابیطالب پرسید :به هنگام ناز شدن آشلب و فتنه و جنوگ و درگیوری
]در آخرالزمان[ ،مصلنترین شهر و برترین مكان كجاست؟ حضرت فرملد :در آن روز
سرزمین جبل مصلنترین مكان خلاهد بولد هرگواه خراسوان دسوتخلس درگیوری و
كشمكش شد و میان مردم گرگان و مازندران ،پیكار به وقلع پیلست و سیسوتان بوه
ویرانه تبدیل گشت ،مصلنترین مكان ،قصبه (شهر) قم خلاهد بلد همان شوهری كوه
یاران وفادارِ شخصیتی كه پدر و مادر و پودربزرگ و موادربزرگ و عمول و عمّوهاس از
همه مردم برترند ،از آن سامان قیام خلاهند كرد .آن دیار ،قودمگاه جبرئیول اسوت و
مكانی است كه از آن آبی جلشید و هر كس از آن آشامید از بیماری در اموان مانود.
گِلی كه از آن ،شكل پرندهای ]تلسط حضرت عیسی[ ساخته شده با همین آب خمیر
شد و ]امام[ رضا با همین آب خلد را شتسشل خلاهد داد ،آنجا جایگاه ظواهر شودن
قلچ ابراهیم و عصای ملسی و انگشتر سلیمان خلاهد بلد».
این روایت از طریق اهل سنّت نقل شده؛ ولی با مجملع روایاتی كه در تاریخ آمده
و حاكی از محفلظ بلدن شهر قم در آخرالزمان است ،مطابقت دارد.
روایت فلق ،تنها روایتی است كه در كتب اهل سنّت ،در آن از قم یاد شده است.
ما و شما برای نخستین بار میشنلیم كه یكی از نامهای شهر قم ،زهرا است.
چهارمین روایت:

در تاریخ قم آمده است :سعد بن عبدال بن ابی خلف ،از حسون بون محمود بون
سعد ،از حسن بن علی خزاعی ،از عبودال بون سونان روایوت مویكنود كوه از اموام
صادق سؤا شد« :حی َن بالد جرل؛ منطقه جبل كجاست؟» زیرا برای ما روایت شده
ّ
ّ
است كه« :حنه إذا ُرد إلیكم األمر؛ دورانی كه حاكمیت به شما بازگردانده شلد» «یخساف
برعضدا؛ بخشی از آن منطقه فرو خلاهد رفت» البته باید دیود آیوا منظولر از خسوف،
 .1الرلدان.242 :
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رانش زمین است یا چیز دیگر؟
در آن منطقوه جبول ،نقطوهای اسوت».
امام در پاسخ فرملد:
«یقال له الرحار؛ به آن ،دریا ،اطالق میشولد» (دریاچوه قوم) «و ی ّ
سامی بقام و هاو معادن
شیعتنا؛ آنجا ،قم نامیده میشلد و آن دیار ،مركز پیروان ما خلاهد بلد».
در روایات ،نامی از تهران به میان نیاموده ،در كتواب ذهبوی در مولرد أبلعبودال
ّ
ّ
حظنه؛ تصلر میكنم
تهرانی 1مطلبی آمده كه میگلید :نمیدانم تهران كجاست؟ «محلة
محلّهای باشد» .بنابراین ،تا زمان ذهبی ،كوه معاصور عالّموه حلّوی بولده و تقریبواً در
گذشتِ وی در سا  748هو.ق اتفاق افتاده ،هیچگاه خبری از تهران نبولده و بعودها
تلسعه یافته است.
َ
ّ
خالصه ،امام در ملرد ری فرملد« :اما الاری ،فویال لاه مان جناحیاه؛ وای بور ری از دو
جانب آن» «و ّإن األمن فیه من جدة قم و حهله؛ یعنی اگر پناهی برای ری باشد بوه بركوت
قم خلاهد بلد».
ُ
«قیل و ما جناحاها ؛ گفته شد آن دو جانب كدامند؟» فرملد« :ححدهما بغداد؛ یكوی از
آنها بغداد است» .آیا منظلر از بغداد ،حاكمیت جدید است یا خیر؟ 2امام اشواره
به وضع امروز دارد یا بعدها ،مشخص نیست.
ّ
دیگری منطقه خراسان (افغانستان) است« .فإنه یلتقی فیه سیوُ الخراسانیین و سایوُ
الرغدادیین فی ّ
عجل الله عقوبتدم» به هر حا  ،ری از دو جبهه ،ملرد تعورّض قورار خلاهود
گرفت؛ ولی خدای عزّوجل آنها را به سرعت ،كیفر داده و به هالكت میرساند .مردم،
در این لشكركشی به قم پناهنده میشلند و اهل قم به آنها پناه میدهند «ثم ینتقلون
إلی موضع یقال له اردستان؛ سپس به منطقهای به نام اردستان ،انتقا خلاهند یافت».
ً
ّ
«إن فیدا موضعا؛

پنجمین روایت:

این روایت در تاریخ قم و از كسی دیگر به نام محمد بن قتیبه همدانی 3و حسن بن
 .1سیر اعالم النرالء ،ج  ،12ص .628
 .2این بحث و وحقیقات پس از سقوط حدام سفاك و اشغال عراق ووسط امریكائیان بود.
ُ
 .3اگر َه ْمدان باشد نام قبیله و اگر َه َمدان باشد نام یكی از شهرهاست؛ ولی به نظر می رسد در ایدن جدا منظدور ابدن قتیبده
َه ْمدانی باشد.
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علی كشمارجانی ،از علوی بون نعموان ،از ابولاالكراد علوی بون میمولن صوائغ ،از اموام

ّ
ّ
صادق نقل شده كه فرملد« :إن الله احتج بالكوفة علی سا ر الرالد و بالمؤمنین من حهلدا علی
ّ
غیرهم من حهل الرالد ،واحتج برلدة قم علی سا ر الرالد و بأهلدا علی جمیع حهل المشرق و المغارب مان
ّ
َ
ً
َ
ّ
ّ
الجن و اإلنس ،و لم ید ِع الله قم و حهله مستضعفا ،بل وفقدم و حیدهم .ثام قاال :إن الادین و اهلاه بقام
ذلیل و ینسی ذكر قم و لوال ذلُّ ألسرع النا إلیه فخرب قم؛ خداوند به واسطه كلفه ،بور سوایر

شهرها و به وسیله اهالی باایمان آن بر مردم دیگر شهرها اتموام حجوت مویكنود و بوه
وسیله قم بر سایر شهرها اتمام حجت خلاهد نملد .و به وسیله موردم قوم بور سواكنان
شرق و غرب گیتی از إنس و جنّ ،اتمام حجت خلاهد كورد .خداونود ،موردم قوم را در
استضعا فكری رها نساخته است … قم را از یاد ]دشمنان[ میبرد .و اگر ایون گلنوه
نباشد ،مردم همه آهنگ قم میكنند و قم به ویرانه تبدیل میشلد».
یعنی اگر همه احساس میكردند قم چه دارد و از چه ویژگیهایی برخلردار است
قم را پُلی برای رسیدن به پُست و مقام و خلاستههای خلیش قرار مویدادنود و اگور
چنین میشد ،پیروان خالص دین ،در قم وجلد نداشوتند و هموه گلنوه افوراد ،دارای
همه گلنه افكار و اندیشه با هر اعتقاداتی وارد قم میشدند و مركز شیعه و خاسوتگاه
معنلیت ،از بین میرفت و مردم آن سامان رو به فساد و تباهی مویرفتنود« .فلام یكان
ّ
ّ
حجة علی سا ر الارالد؛ در این صلرت ،حجّت بر سایر شهرها نخلاهود بولد»« .لام تساتقر
َ
السماء واألرض و لم ینظروا طرفة عین؛ زمین و آسمان ،آرامش خلد را از دست میدادند و
ّ
ّ
الحجة لساخت األرض و حن الرالیا مدفوعة عن قم
چشم به هم زدنی ،امان نمییافتند»« .لوال
و حهله .سیأتی زمان تكون بلدة قم و حهلدا ّ
حجة علی الخال اق؛ اگور حجّوت خودا روی زموین

وجلد نداشت ،زمین ساكنان خلد را فرو میبرد و گرفتاریها و حلادث ناگلار ،از قم و
ساكنانش برداشته شده است .زمانی خلاهد آمد كه شوهر قوم و موردم آن ،بور هموه

آفریدگان الهی ،حجّت باشند»« .و إن المال كة لتدفع الرالیا عن قم و حهله و ماا قصادهم ّ
جراار
ّ
ّ
إال قصمه قاصم ّ
الجرارین و شغله عندم بداهیة حو مصیرة او عدو ،و ینسای اللاه الجراارین فای
بسوء

دولتدم ذكر قم كما نسوا ذكرالله1؛ اگر این گلنه نبلد ،زمین ساكنان خلد را فرو میبورد و
فرشتگان ،بال و گرفتاریها را از قم و ساكنانش دور میكنند و هر انسان ستمپیشهای
 .1بحاراالنوار ،ج  ،57ص  ،212ح .22
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كه در اندیشه آسیبرسانی به این شهر باشد ،خداوندِ درهم كلبنده ستمگران ،آنهوا
را درهم خلاهد شكست».
احتما دارد منظلر از كلمه «النا » در جمله «ألسرع الناا إلیاه» دشومنان اهول
بیت یعنی ناصبیها باشند كه اگر پی ببرند ،قم بوا امكانوات محودود خولد ،چوه
خدمات و گامهای بلندی در جهت اعتالی حق و گسترس مذهب اهل بیت برداشته،
به سرعت دست به تلطئه میزدند و به قم آسیب میرساندند.
مطلبی كه ذهبی در تاریخ خلد آورده شاهد بر مصلنیت قم اسوت و مضوملن آن
حمله تاتار به همدان است كه قم و كاشان در این اوضاع ،در امان ماندند.
او در صفحه  6كتاب تاریخ خلد ،سخن از حمله تاتار به میان آورده و مویگلیود:
«ثم صاروا إلی قم و قاسان و كانت عامرة فأخ وها ثم وصلوا إلی همدان1؛ پس از رفتن به بغداد
به كاشان برگشتند و سپس به همدان رسیدند» و در آنجا قتلعام به راه انداختنود.
همدان نیز از سرزمین جبل به شمار میآید؛ ولی قم در امان خلاهد ماند.
ششمین روایت:

در تاریخ قم نقل شده« :و ُروی بأسانید عن الصادق » هویچ گلنوه سوندی از ایون

روایت نیامده ،تنها حاكی از داشتن چند طریق است كه مویگلیود :ایون روایوت بوه

ّ
طُرقی از امام صادق به ما رسیده كه« :إنه ذكر كوفة و قال :ستخلو كوفة من المؤمنین و
ً
یأزر عندا العلم ،كما یأزر ّ
الحیة فی ُجحرها ّ
ثم یظدر العلم برلادة یقاال لداا قام و تصایر معادنا للعلام و

الفضل2؛ حضرت از كلفه سخن به میان آورد و فرملد :كلفه ،از مؤمنوان تهوی خلاهود
شد و علم و دانش از آن دیار همانند ماری كه در النهاس چنبره میزند ،جمع خلاهد
شد و سپس فرون علم و دانش از افق شهری كه قم نامیده میشلد تجلّی خلاهد كرد
و به مركز علم و فضیلت ،تبدیل خلاهد گشت».
به هرحا  ،اگر در سا  83هو.ق ،قم حالتی از شهر به خولد گرفتوه باشود .بایود
 .1تاریخ االسالم حوادث  630د  621ص .6
 .2بحاراالنوار ،ج  ،57ص .213
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ببینیم مفهلم این روایت چیست؟ « ّثم یظدر العلم برلدة یقال لدا قم» گلیی این شهر برای
مردم و یا مخاطبین حضرت ،در این روزها طبق این روایت مجهل و ناشناخته بولده
ً
است« .و تصیر معدنا للعلم و الفضل» نمیتلانیم بگلییم این پیشگلییها در روایات ،مربلط
به دوران امام صادق است ،زیرا عدّهای ،برخی روایوات را مربولط بوه دوران اموام
صادق میدانند و میگلیند« :لوال القمیون لضاع الدین؛ اگر ]علمای[ قم نبلدند ،دین
رو به تباهی میرفت ».و بعضی ،همه این روایات را حمل بر آن دوران میكنند با این
كه در آن دوران ،بیش از  2000محدّث در قم وجلد داشته و اگر این روایات مربولط
به آن زمان میشد ،شهر قم خلد ،شهر محدّثان و راویان به شمار میآمد و پیشگلیی
معنا نداشت و تعبیر «یظدر العلم برلدة یقال لدا قام» اشواره بوه قضوایای آینوده اسوت در
صلرتی كه در دورانِ شخص امام ،چنین وضعیتی وجلد داشته است.
از كلمه «ستخلو» به دست میآید كه كلفه دارای ملقعیت واالیی از علوم و دانوش
بلده و بنا به نقلی ،شخصی كه وارد مسجد كلفه میشد میگفت :نهصد تن دانشجل و
محدّث در مسجد كلفه نشستهاند كه هر یك میگلیند :جعفر بن محمّد صوادق
ّ
ّ
حدثنی جعفر بن محمد الصادق » از سلیی در حاالت
برایم 1روایت نقل كرد« .كل یقول:
ابلحمزه ثمالی گفتهاند :وی نخستین شخصیتی 2است كه حلزه علمیه نجف اشر را
در جلار ملالی متقیان تشكیل داد و خلد به تدریس اشتغا داشت .به هرحوا ،
از این روایت استفاده میشلد ملضلع یاد شده ،مربولط بوه دورانهوای پوس از اموام
صادق است نه دوران حضرت.
ّ
«حتی الیرقی فی األرض مستضعف فی الدین حتی المخدرات فی الحجاال؛ ]علوم و دانوش بوه
گلنهای فراگیر میشلد[ كه حتی در بین زنان پردهنشین نیز ،استضوعا فكوری وجولد
نخلاهد داشت» .آری؛ این زنان نیز ندای قم را خلاهند شنید و علم و دانش به آنها نیز
ّ
الحجاة ،لاوال
منتقل خلاهد گشت «و ذلُّ عند قرب ظدور قا منا یجعل الله قم و حهله قا مین مقاام
ذلُّ لساخت األرض بأهلداا؛ این رخداد عظیم فرهنگی در نزدیكوی ظهولر قوائم موا اتفواق
ّ
حددثنی جعفدر بدن ّ
محمدد».
 .1یقول الوشاء« :إنی ادركت فی هذا المسجد د یعنی مسجد الكوفه د وسعمائة شیخ كدل یقدول:
واریخ الكوفة 408 :موسوعة العتبات ،قسم النجف ،ص .18
 .2موسوعة العترات المقدسة ،قسم النجف االشرف ،ص.11
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خلاهد افتاد و خداوند ،شهر قم و ساكنانش را جانشینان حجّت خلد قرار خلاهود داد و
اگر غیر از این باشد ،زمین ساكنانش را در كام خلد فرو خلاهد برد».
این روایات ،اگر واقعاً از نظر صحت و سند ،مشكل نداشوته باشود تلقوع و انتظوار
جهان ،از شهر قم بیش از وضع ملجلد كنولنی اسوت .یعنوی ،انتظوار مویرود از در و
دیلار قم ،علم و دانش ببارد ،همه اقشار مردم این شهر ،فقیه باشند تا حجتِ خدا بور
آیندگان ،تمام گردد« .فی ّتم ّ
حجة الله علی الخلق».
این روایت ،هر چند مفصّل است؛ ولی بر محفلظ بلدن قم در آخرالزموان داللوت
مطابقی و صراحت ندارد .از البالی مباحث برمیآید كه شهر قم به مركز علم و دانش
تبدیل میگردد و علم ،از این شهر به دیگر مناطق گیتی انتقا خلاهد یافت« .فیفی
العلم منه إلی سا ر الرالد».

این شهر ،در جهت گسترس علم و دانش به سراسر جهان ،نقش محلری خلاهود
داشت .از این حدیث استفاده میشلد كه پشتلانه قم ،تشكیالت و سیسوتمی قولی و
منسجم و منظم خلاهد بلد كه به آسانی نمیتلان با آن تشكیالت به مقابله برخاست،
امّا از خلد روایت ،به صراحت استفاده نمیشلد.
هفتمین روایت:

در تاریخ قم ،از احمد بن محمد بن عیسی ،از حسون بون محبولب ،از ابلجمیلوه
(مفضّل بن صالح) از شخصی ،از امام صادق روایوت شوده كوه فرمولد« :إذا ّ
عمات
ّ
فإن الرالء مرفوع عنداا1؛ هرگاه فتنه و آشلب فراگیر شد،
الرلدان الفتن ،فعلیكم بقم و حوالیدا
به قم و اطرا آن پناه جلیید كه گرفتاری و بال ،از این شهر برداشوته شوده اسوت».
این روایت ،بر به وجلد آمدن فتنه و آشلب و مصلنیت این شهر مقدّس ،داللت دارد.
هشتمین روایت:

از احموود بوون خووزرج ،از بوورادرس ملسووی بوون خووزرج و میزبووان حضوورت
معصلمه

و2روایت شده كه گفت:

ً
«قال لای ابوالحسان الرضاا :حتعارُ موضاعا یقاال لاه

ّ
 .1در مورد ابوجمیله مفضل بن حالح جای سخن است.
 .2مستدركات علم الرجال ،ج  ، 8ص .11
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ّ

«وراردهار» قلت :نعم ،ولی فیه ضیعتان .قال :الزمه و تمسُّ به .ثم قال :ن َ
عام الموضاع وراردهاار1؛
ِ
ِ
امام رضا از من پرسید آیا منطقهای به نام «وراردهار» سران داری؟ عرض كوردم:
آری؛ و دو مزرعه در آنجا دارم .امام سفارس كورد آنهوا را نگواه دار و سوه بوار
فرملد« :وراردهار» سرزمینی مناسب است».
از این روایت استفاده میشلد كه اطرا قم ،در امان خلاهد بلد .اگر كسی بگلید:
چگلنه میتلان پی برد كه مقصلد از «وراردهار» همان شهر اردها است .پاسخ ایون
است كه :شخصِ راوی ،خلد ساكن قم بلده و در اطرا و نزدیكیهای قم یك منطقه
اردها بیشتر نداریم در نهایت ،از قرائن نیز همین معنا استفاده میشلد.

نهمین روایت:

بنا به نقل احمد بن محمد بن عیسی ،از محمد بن خالد برقوی ،از سوعد بون سوعد
اشعری ،از جمعی و آنان از امام صادق نقل مویكننود كوه فرمولد« :إذا ّ
عمات الرالیاا
فاألمن فی كوفة و نواحیدا من السواد و قم من الجرل و نعم الموضع قم للخا ف الطا ف2؛ آن گاه كوه
بال و مصیبتها فراگیر شلد ،امنیت و آرامش در كلفه و اطرا آن و قم در ناحیه جبل،
خلاهد بلد و بهترین مكان پناهجلیی برای فرد تحت تعقیب ،قم خلاهد بلد».
دهمین روایت:

محمد بن سهل بن یسع ،از پدرس ،از جدّس ،از معصلم روایت كرده كوه فرمولد:

«إذا فقد األمن من العراد و ركب النا علی الخیول و اعتزلوا النساء و الطیاب ،فاالدرب الدارب عان
ُ ُ
ّ
جوارها .فقلت :جعلت فداك ،إلی حین قال :إلی الكوفة و نواحیدا او إلای قام و حوالیداا ،فاإن الارالء

مدفوع عندماا3؛ هرگاه مردم ،امنیت را از دست دهند و بر اسبها سلار گردند و از زنان
و بلی خلس كنارهگیری كنند از این صحنهها دوری گزینید».
عرض كردم :فدایت گردم به كجا پناهنده شلیم؟
فرملد« :به كلفه یا قم و اطورا ایون دو ،زیورا رنو و گرفتواری از ایون دو شوهر
برداشته شده است».
 .1بحاراالنوار ،ج  ، 57ص  ،217ح .44
 .2همان ،ص  ،214ح .27
 .3همان ،ج  ، 57ص .214
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یازدهمین روایت:

ّ ّ
بقم فإنه مأوی
«إذا حصابتكم بلیة و عناء فعلیكم

از امام صادق روایت شده كه فرملد:
الفاطمیین1؛ آنگاه كه بال و گرفتاری به شما روی آورد به قم پناه ببرید كه قم پناهگاه
فرزندان فاطمه است».
دوازدهمین روایت:

ّ
كنا ذات یوم عند حبیعردالله ف كر فاتن بنی ّ
العراا
سلیمان بن صالح میگلید« :
ّ
َ
یصیب النا مندم .فقلنا :ج َعلنا الله فداك فأین المفزع و المفر فی ذلُّ الزمان .فقال :إلی الكوفة و
حوالیدا و إلی قم و نواحیدا .ثم قال :فی قم شیعتنا و موالینا و تكثار فیداا العماارة و یقصاد الناا و
و ماا

یجتمعون فیه حتی یكون الجمر بین بلدتدم2؛ روزی خدمت امام صادق شرفیاب بولدیم
كه حضرت از فتنه و آشلبِ بنیعبّاس و رن و گرفتاریهایی كه مردم از آنها دیدند،
سخن به میان آورد .عرض كردیم :خداوند ما را فدایتان سازد ،در آن زمان ،مكان پناه
جستن و راه فرار كجاست؟
فرملد :به سمت كلفه و یا قم و اطرا آنها باید پناه جست .سپس فرملد :پیروان
و دوستداران ما در قم بسر میبرند و در این شهر ،آبوادانی و سواخت و سواز فراوانوی
صلرت خلاهد گرفت و مردم راهی این شهر میشلند و در آن سواكن مویگردنود بوه
گلنهای كه رودخانه ،وسط شهر آنها واقع میشلد».
در روایت دیگری آمده است :آبادانی قم به جایی خلاهد رسید كه جای خلابیودن
ّ
یك اسب ،هزار درهم خریداری میشولد «إن قام یرلاغ مان العماارة إلای حن یشاتری موضاع
الفر بألف درهم».3
سیزدهمین روایت:

این روایت را كلینی به نحل مرفلع 4به سند خلد از امام رضا نقل میكند كوه
ّ
فرملد« :إذا ّ
فإن الرالء مرفوع عندا؛ آنگاه كه فتنه و
عمت الرلدان الفتن ،فعلیكم بقم و حوالیدا
 .1بحاراالنوار ،ج  ، 57ص .215
 .2همان.
 .3همان.
 .4از نظر اهل ّ
سنت ،حدیث مرفوعه ،از اقسام ححیحه است؛ ولی از دیدگاه شیعه د از اقسام مرسله است.
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آشلب ،همه جا فراگیر شد به قم پناه ببرید ،زیرا بال از قم برداشته شده است».
چهاردهمین روایت:

زكریا بن آدم به امام رضا عرضه داشت:

َ
ُ
ُ
«یا سیدی ارید الخرو باأهلی .فقاد كثارت

ّ
السفداء فی قم .فقال :ال تفعل ،فإن الرالء یدفع بُّ عن حهل قم كما یدفع الرالء عن حهل بغداد بأبی

الحسن الكااظم1؛ اماما! قصد دارم بوا خوانلادهام از ایون دیوار (قوم) بیورون روم ،چولن
نابخردان در قم فزونی یافته اند .حضرت فرملد :این كار را انجام مده ،زیرا خداوند بوه
واسطه وجلد تل ،بال و گرفتاری را از مردم قم برطر میسوازد هموان گلنوه كوه بوه
واسطه وجلد ]پدرم[ ابلالحسون كواظم ،بوال و گرفتواری را از موردم بغوداد ،برطور
میكند».
این روایت ،با آن دسته از روایاتی كه جایی میگلید« :الرالء یدفع عان قام» و جوای
دیگر میگلید« :الرالء یدفع بُّ عن قم» در تعارض نیست.
پانزدهمین روایت:

ّ َ
َ ٌ
سهل بن زیاد ،از امام صادق نقل مویكنود كوه« :إن ل َعلای قام َملاُّ رفارُ علیداا
ّ
إال َ
بجناحیه ،ال یریدها ّ
حذابه الله َك َ ْوب الملح فی الماءّ .
ثم حشار إلای عیسای بان عرداللاه
جر ٌار بسوء
ِ
ّ
فقال :سالم الله علی حهل قم یسقی الله بالدهم الغیث ینزل الله علیدم الرركات ،یردل الله سایئاتدم
حسنات ،هم حهل ركوع و سجود و قیام و قعود ،هم الفقداء العلماء الفدماء ،هم حهل الدرایة و الروایة

 .1عیسی بن عبدالله كه در چند روایت به نیكی از او یاد شدده ،پسدر سدعد بدن مالدك اشدعری اسدت و از امدام حدادق و امدام
به نقل روایت پرداخته و مسائلی را از امام ر ا نقل می كند و در ستای او چند روایت شگفت آور رسیده كه
كاظم
به گفته مامقانی« :داللت این دو روایت ،برور از عدالت و وثاقت است».
ّ
روایات م.بور عباروند از« :إنك ّمنا اهل البیت» و «عیسی بن عبدالله ّمناحی و هو ِم ّنا میت؛ زنده و مدرده اش بده حسداب
ّ
ماست» .در روایتی آمده است كه امام« قبل ما بین عینیه؛ بین دو چشم او را بوسید» امدام زمدانی كده در مدینده بدا
ّ
در خانه ما فردی از زمره اهل بیدت ،حضدور دارد» .یدونس
یونس روبرو شد فرمود« :یا یونس إن بالباب رجل من أهل البیت؛
ِ ُ
ُ
در خانده
می گوید« :فجئت بالباب فإذا عیسی بن عبدالله جالس علیالباب .فقلت :من أنت؟ قال :أنا رجل من أهل قم؛ بده ِ
آمدم ناگهان با عیسی بن عبدالله مواجه شدم كه در آستانه در نشسته بود .گفتم :وو كیستی؟ گفت :مردی از اهل قم هستم.
هنوز گفتگوی ما به پایان نرسیده بود كه امام رسید و رو به ما هر دو كرد و فرمود :داخل شوید :سپس فرمود« :یا یونس
ُ
أحسبك أنكرت قولی لك؛ به نظرم گفته من برایت شگفت آور بود كه گفتم :این فرد از ما اهدل بیدت اسدت؟» «قلدت ُجعلدت
ّ
فداك ألن عیسی رجل من أهل قم؛ عرض كردم :فدایت گردم ،عیسی از اهالی قم است ،او كجا و شما كجا؟»
ّ ً ّ ًّ
فرمود« :یا یونس! عیسی بن عبدالله منا حیا و منا میتا؛ عیسی بن عبدالله ،زنده باشد یا از دنیا برود ،از ماست» .تنقیح المقال
361 :2؛ معجم رجال الحدیث .195 :13

334

 تا ظهور

و حسن العراادة؛ فرشتهای بالهایش را بر آسمان قم برافراشته و هر ستمگری بخلاهد بر
این مردم ستمی روا دارد ،خداوند او را مانند ذوبِ نموك در آب ،ذوب خلاهود كورد.
سپس به عیسی بن عبدال قمی اشاره كرد و فرملد :سالم و درود خدا بر موردم قوم.
خداوند ،سرزمین آنها را از باران ،سیراب گرداند و بركاتش را بور آنوان فورود آوَرَد و
گناهان آنان را به كارهای نیك ،تبدیل سوازد آنهوا اهول ركولع و سوجلد و قیوام و
قعلدند .افرادی فقیه و آگاهاند ،اهل شناختِ حقایق و بیان آنها هستند و عباداتشان
نیكل و زیباست».
اگر این روایات را كنار یكدیگر قرار دهیم از مجملع آنها به این نتیجه میرسیم
كه حقیقت و واقعیتی ،در این شهر مقدّس نهفته است كه ائمّه تا این اندازه به آن
تلجه داشتهاند.
تهاجم ،یورش و ناامنی قم در آخرالزمان
روایت اول :خروج سید حسنی

در ارتباط با تهاجم و یلرس به قم و ایجاد ناامنی ،چند روایت در تاریخ قوم بیوان
شده از جمله روایتی كه تاریخ قم از مالحم امیرمؤمنوان نقول مویكنود كوه آن
حضرت پس از آزادسازی شهر بصره وارد شهر شد و خطبهای ایراد فرملد كه بخشوی
ُ
خر ُ َ
از آن خطبه مربلط به قم است آنجا كه فرملد« :ی ُ
صاحب طررستان مع ّ
جام
الح َسنی

َ
ثم یأتی اصردان ثم إلی ُق ْم َفی َق ُع بی ُ
فتحدا و ی ِّ
قسم حبوابدا ّ
نه
كثیر من خیله و رجله حتی یأتی نیسابور فی
ِ
َ
َ
َُ
َْ
ْ ُ
َ
َ
ُ
ْ
و بین حهل قم وقعة عظیمة یقتل فیدا خلق كثیر فیندزم حهل قام فین ِداب الحسانی اماوالدم و یساری
ِ
ُ
ذراریدم و نسا دم و ی َخ ِّر ُب َ
دورهم فیفزع حهل قم إلی جرل یقال لدا واردهار فیقی ُم الحسانی برلادهم
ً
ً
حربعین ی ْوما و یقتل مندم عشرین رجال و یصلب مندم رجلینّ ،ثم یرحل عاندم1؛ حَسَنی كوه زموام

املر طبرستان را به عهده دارد همراه با جمعیت انبلهی از هلادارانش خروج میكنود
و بعد از نیشابلر و تصر اصفهان برای حمله به قم میآید و میان او و مردم قم نبرد
شدیدی ر میدهد و پس از درگیری ،جمع زیادی كشته مویشولند و اهوالی شوهر
عقبنشینی و فرار میكنند و حسنی املالشان را تاراج میكند و زنان و فرزندانشان را
 .1بحاراالنوار ،ج  ،57ص  ،215ح .36
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به اسارت میگیرد و خانههایشان را ویران میسازد و آنها به سمت واردهار (اردهوا )
میگریزند حسنی  40روز در شهرشان میماند و  20تن از مردهای «شخصیتهای»
قم را به قتل میرساند و  2تن را به دار میآویزد و سپس از آنجا كلچ میكند».
این روایت در ملرد تهاجم و یلرس و ایجاد ناامنی در قم از مهمترین روایوات بوه
شمار میآید و روایات مربلط به مصلنیت قم در آخرالزمان را كوه حودود  17روایوت
است نقض میكند و به جز این روایت كه با این شدّت و حدّت قضایای قوم را بوازگل
میكند ،روایت دیگری در اختیار نداریم.
اشكاالت روایت حسنی

 1و روایت یاد شده ،مرسل است و هیچ گلنه سندی برای آن در كتاب تاریخ قوم
نقل نشده است.
 2و این روایت نخسوتین روایوت معوارض در مولرد سوید حسونی اسوت و از آن
اینگلنه استفاده میشلد كه حسنی فرد خلشنامی نیست؛ ولی در مقابل ،روایاتی كه
بعضی از آنها صحیحالسند نیز هست ،حسنی را دستیار حضرت مهدی مویدانود
كه در برابر نیروهای خلد ،از امام درخلاست معجزه میكند ،هر چند شوخصِ اموام را
میشناسد و اعتقاد به وی دارد .از این رو ،پس از دیدن معجزات امام و اتمام حجّوت
بر نیروهای خلد ،در برابر آنها تسلیم حضرت و مالزم ركاب او میگردد.1
اكنلن باید ببینیم حسنی كه در این روایت آمده كیست؟
با قطع نظر از سند ،احتماالً وی از فرزندان امام حسن (بنیالحسون) طایفوهای از
زیدیها باشد.
سه قرینه در تأیید این احتما وجلد دارد:
 )1به تناسب طبرستان كه مركز زیدیها بلده است.
 )2زیدیها نسبت به شیعه دوازده امامی دشمنی خاصی داشتند و به تعبیر شیخ
صدوق  :كینهتلزترین گروهها برضدّ ما هستند.2
 .1عقد الدرر ،حص  97و  138و 139؛ القول المختصر ،ص 19؛ الشیعة الرجعة ،ج  ،1ص 158؛ فی رحاب حكومة االمام
المددی ، ص .105
 .2كمالالدین ،ج  ،1ص .126
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 )3در روایتی مفصل از امام رسیده كه میفرماید :زیدیها درگیر خلاهند شود .از
این جمله استفاده میشلد كه این قضایا به حسنی كه در روایات ،از او ستایش شوده
و ملرد تلجه هست ارتباط ندارد؛ بلكه وی یكی از سوران زیدیوه اسوت و شواید ایون
قضیه در تاریخ اتفاق افتاده باشد .از مفاد روایات برمیآید كه حسنی چهرهای ستلده
است نه شخصیتی ملرد مذمّت .با این كه از این روایت چهره مذملم استفاده میشلد.
سه شاهد روایی در مدح سید حسنی
نخستین شاهد

در عقدالادرر ،روایتی مفصّل از امام علی نقل شده كه تنها به بیان چند سوطر
آن بسنده میشلد «تسیر الجیوش حتی تصیر بوادی 1القری فی هدوء و رفاق یلحقاه هنااك ابان
ّ
فار ؛ آنگاه كه سپاه حضرت مهدی به حركت درمیآید
عمه الحسنی فی إثنی عشر حلف ِ
و در مسیر خلد در كما آرامش و مهربانی به وادیالقری مویرسوند حسونی ،پسور
عملی آن حضرت به همراه  12هزار جنگجل به وی میپیلندد».
َ
ّ
«فیقول یابن ّ
عم حنا ححق بد ا لجیش منُّ ،حنا حبی ،الحسن و حنا المددی فیقول المدادی بال حناا
المددی فیقول الحسنی :هل لُّ من آیة فنرایعُّ ،فیومئ المددی إلیالطیر فتسقن إلی ید و یغر
ً
ّ
خضر و یا ّورق؛ حسنی به حضرت میگلید :سپاه تل باید تحوت
قضیرا فی بقعة من األرض فی

فرمان من باشد ،من مهدی هسوتم .اموام مویفرمایود :ولوی مون مهودیام .حسونی
میپرسد :آیا نشانهای داری تا ما با تل بیعت كنیم؟ حضرت به پرنوده در حوا پورواز
اشاره میكند ،در دست وی میافتد و چلبی خشك را در زمین فرو میبرد و بیدرنگ
سبز میشلد و شا و برگ برمیآورد».
ّ
ّ
«فیقول الحسنی یابن ّ
العم های لاُّ و یسالم الیاه جیشاه و یكاون علای مقدمتاه و إسامه علای اسامه؛

حسنی میگلید :عملزاده! امامت ،از آنِ تلست و بدین سان ،لشكریانش را بوه وی تسولیم
خلاهد كرد .او كه همنام حضرت است پیشاپیش سپاه امام به حركت درخلاهد آمد».

 .1وادی القری ّدرهای است بین مدینه و شام از ووابع مدینه و در آن روستاهای زیادی قرار دارد .معجم الرلادان ،ج  ، 5ص
.340
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دومین شاهد

در روایت دیگری به صراحت آمده كه رویارویی حسنی با اموام بوه اصوطالح،
جنگ ظاهری است .حسنی با این كار میخلاهد به نیروهای تحت أمر خلد بفهمانود
كه حضرت مهدی چه شخصیتی است نه این كه خلد به وی اعتقاد نداشته باشد.
او میخلاهد حضرت را به مردم معرفی كند تا از او پیروی نماینود ،البتوه سوند ایون
روایت ،تمام نیست.
در بحاراالنوار از مفضّل بن عمر نقل شده كه گفته استّ « :
ثام یخار الحسانی الفتای
الصریح ال ی نحو الدیلم یصیح بصوت له فصایح یاا آل احماد! اجیراوا الملداوُ .فتجیراه كناوز اللاه
ُ
ٌ ُ
ّ
بالطالقان و حی كنوز ،لیست من فضة و ال ذهب؛ بل هی رجال كزبرالحدیاد ،علای الراراذین الشادب
ّ
ّ
بأیدیدم الحراب و لم یزل یقتل الظلمة حتی یرد الكوفة و قد صفا حكثر األرض فیتصال باه و بأصاحابه

خرر المدادی؛ سپس حسنی جلانی خلس سویما در ناحیوه دیلوم ،دسوت بوه جنوبش
میزند و با صدایی دلنشین فریاد برمیآورد كه ای خاندان پیامبر (سادات) بوه نودای
این شخصیتِ رنجدیده خاطر ،پاسخ مثبت دهید …».
از ظاهر این روایت برمیآید كه سید حسنی ،پیش از ظهولر حضورت مهودی،
جنبش خلد را آغاز میكند و به دفاع از امام زمان برمیخیزد و ستمگران را به سزای
اعمالشان میرساند ،یعنی امام در حا پیشروی است كه سوید حسونی بوه حضورت
میرسد و به او میپیلندد.
«یقولون یابن رسول الله من ه ا ال ی قد نزل بساحتنا فیقول :حخرجوا بنا إلیه حتی ننظر من هو
ّ
ّ
ّ
إال لی ِّ
عارُ حصاحابه مان هاو.
و ما یرید و هو والله یعلم حنه المددی و حنه لیعرفه و لم یرد ب لُّ األمار
َ
ّ
فیخر الحسنی فیقول :إن كنت مددی آل محمد حین هراوة جدك و خاتمه و ُبردته و درعه الفاضل و
عمامته السحاب فیخر له ذلُّ َّ
ثم یأخ الدراوة فیغرسدا فی الحجر الصلد و تورق ،و لم یارد ذلاُّ
ّ
ّ
إال حن یری حصحابه فضل المددی حتی یرایعو فیقول الحسنی :الله اكرر مد یدك یابن رسول الله
ً
ّ
ّ
حتی نرایعُّ فیمد ید فیرایعه و یرایعه سا ر العسكر إال حربعین حلفا حصاحاب المصااحف ،المعروفاون

بالزیدیاة1؛ یاران حسنی ،خطاب به حسنی میگلیند :ای فرزند رسل خدا! این فوردی
كه در نزدیكی ما اردو زده ،كیست؟
 .1بحاراالنوار ،ج  ،53ص .16
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حسنی میگلید :اینك همگی به سلی او میرویوم توا ببینویم كیسوت .بوه خودا
سلگند! حسنی خلد به خلبی حضرت را میشناسود و مقصولدس از ایون كوار ،تنهوا
شناساندن شخصیت حضرت مهدی به یاران خلیش است .بدین سوان ،حسونی نوزد
امام رهسپار میشلد و خطاب به او میگلید :اگر شما ،مهدی خاندان پیامبری ،پوس
عصای ویژه و انگشتر و بُرد و زره و عمامه جدّت كجایند؟ پس از آن كه امام همه
نشانههای مزبلر را به وی ارائه میدهد حسنی میگلید :الاكبر! ای فرزند رسل خدا،
دستت را بده با تل بیعت كنیم و حضرت دست خلد را دراز میكند و سایر لشوكریان
به جز چهل هزار تن از صاحبان كتاب ،معرو به زیدیه ،با حضورت بیعوت خلاهنود
كرد ».مگر آنكه بگلئیم شهادت فرع بر صحت سند است.
سومین شاهد

این روایت در كافی شریف آمده و عالّمه مجلسی از این روایت تعبیر بوه صوحیح
میكند .1یعقلب سراج ،راوی حدیث میگلید :به امام عرض كردم فَرَج شما چه زمانی
خلاهد رسید؟ «قال إذ اختلف ولدالعرا ؛ آنگاه كه دودمان عباس دچار اختال گردند»
شاید حكلمت بنیعبّاس كنایه از حكلمت ستمگران باشد؛ هرچند شواهدی بور ایون
كنایه نداریم .زیرا در این زمینه به روایتی برخلردیم كه اگور دنیوا در برابور حكلموت
بنیعبّاس قیام كند ،زمین از خلنشان رنگین خلاهد شد و تا قیام امام زمام وجلد
دارند با این كه بنیعبّاس در سا  656در حمله مغل  ،منقرض گشتند .مگر اینكوه
بگلئیم :ممكن است بعدها و پیش از ظهلر حضورت مهودی دوبواره روی كوار آینود.
چنانچه از بعضی روایات چنین استفاده میشلد.

ّ
ّ
ظدرالشامی و حقرل الیمانی و ّ
تحرك الحسنی و خر صاحب األمر من المدینة إلی مكه بتراث
«و

رسول الله؛ فرد شامی ،آشكار میشلد و یمانی بدان سل رو میآورد و حسنی دست بوه
تحّرك میزند و صاحباممر با ودیعههای رسول اكورم از مدینوه رهسوپار مكوه
میگردد».
شاهد ما در این روایت ،این جمله است «وقتی كه از ناحیه امام به حسونی خبور
 .1مرآة العقول ،جلد  ،26ص .156

فصل دوازدهم :تاریخ تأسیس قم 

339

ظهلر حضرت داده میشلد آهنگ حمایت و پشتیبانی از امام میكند كوه اهول مكوه
فرصت را از او گرفتوه و وی را بوه قتول مویرسوانند و سور او را بوه شوام (سوفیانی)
ّ
میفرستند؛ یرتدر الحسنی و یصب علیه حهل مكه و یقتلو و یرعثون برحسه إلایالشاامی (سافیانی)
فیظدر عند ذلُّ صاحب ه ا األمر …».
از این روایت استفاده میشلد .حسنی نامی كه به مركز تشیع اثنیعشوری حملوه
میكند و خانهها را ویران و افراد را به قتل میرساند ،غیر از این حسنی اسوت ،زیورا
حسنی براساس سخن امام صادق كه فرملد« :به خدا سلگند! حسنی امام زموان
را كامالً میشناسد» انسانی شایسته و دستیار امام زمان خلاهد بلد .بنابراین این
دو دسته از روایات حسنی با یكدیگر قابل جمع نیستند.
گرفتاری جوانان قم …

در دو روایت دیگر گلشما دادن جلانهای قم بیان شده است .این دو روایت در
كتوواب «توواریخ قووم» آمووده و روایوت دوم ،بووه نقوول سووهل بوون زیواد 1از عبوودالعظیم
ّ
حسنی ،از اسحاق نافع ،از امام كاظم است كه فرملد« :قم عاش آل محماد
و مااأوی شایعتدم ولكاان سایدلُّ جماعااة ماان شاارابدم بمعصایة آبااا دم 2و اإلسااتخفاُ و ُ
السااخریة
َ
َّ
بكررا دم و مشایخدم و مع ذلُّ یدفع الله عندم شر حألعادی و كل ساوء3؛ قوم ،آشویانه خانودان

پیامبر و پناهگاه پیروان آنهاست؛ امّا خداوند گروهوی از جلانوان آنوان را بوه سوبب
نافرمانی از پدرانشان و اهانت و تمسوخر بزرگوان و اساتیدشوان ،بوه هالكوت خلاهود
رساند؛ ولی با این همه ،خدا آسیبِ دشومنان و هرگلنوه گزنودی را از آنوان برطور
میسازد».
 .1در مورد شخصیت سهل بن زیاد ،باید بحث و بررسی شود وا مشخص گردد جایگاه وی در بین علماء كجاست و اعتبدارش
چه اندازه است؟ ونها در كتب اربعه بی از  2000حدیث از او نقل شده است و از كنار چنین شخصی نمی ودوان بده راحتدی
گذشت .و او را وضعیف كرد و ما در درس فقه پس از وحقیق و بحث ،او را ووثیق كردیم.
 .2ا افه جمله بمعصیة آبائهم ،ا افه به فاعل است یا ا افه به مفعول؟ یعندی گناهدان پددران ،باعدث گرفتداری جدوان هدا
می شود یا جوان ها خود به جهت نافرمانی پدرانشان دچار گرفتاری خواهند شد؟
شاید مقصود همین احتمال دوم باشد ،زیرا امام در ادامه می فرماید :جوان ها نسدبت بده ب.رگترهدا و اسداوید خدود اهاندت و
خود آن هاست نه به خاطر
ومسخر روا می دارند و این مو و خود قرینه است كه عامل گرفتاری جوان های قم ،سرپیچی ِ
گناهان پدرانشان.
 .3بحاراالنوار ،ج  ،57ص .214
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گرفتاری قم در صورت خیانت …

ُ
ّ
ّ
از امام جعفر صادق روایت شده كه فرملد« :تربة قم مقدسة و حهلدا منا و نحن مندم
جرار بسوء ا ّال ُع ّجلت عقوبته ما لم یخونوا إخواندم و ما لم ی ّ
ال یریدهم ّ
حولوا ححوالدم فإذا فعلوا ذلاُّ
ِ
ّ
ّ
ً َ َّ
سوء اما ِاندم انصار (م ح م د) و ُدعاة َحقناا1؛ خاكِ قوم ،مقودّس اسوت
سلن الله علیدم جرابرة

مردم قم از ما و ما از آنها هستیم ،هر ستمگری در ملرد آنوان قصود آسویبرسوانی
داشته باشد به سرعت ،كیفر خلاهد دید مشروط به این كه موردم در مولرد یكودیگر
خیانت روا نداشته باشند و وضعیت خلد را تغییر نداده باشند؛ ولی هرگواه در چنوین
شرایطی قرار گرفتند خداوند ،فرمانروایان بد نهادی را بر آنان مسلّط خلاهود گردانود.
به هلس باشید! كه آنان یاران قائم ما هستند و مردم را برای بازپسگیری حق ما ،فرا
میخلانند».
آنچه تا كنلن یادآوری شد روایاتی است كه بر مصولن بولدن قوم در آخرالزموان
داللت داشت.
در ردّ این روایات نخست باید گفت :از نظور سوند ضوعیفانود .از سولیی ،روایوت
حسنی مربلط به زیدیه است كه بحث داللوی آن گذشوت .وانگهوی روایوتِ «سایدلُّ
جماعة» هیچگلنه داللتی بر تهاجم نظامی بوه ایون شوهر نودارد .شواید گرفتوار نولعی
بیماری و دیگر بالیای آسمانی گردند؛ ولی ذیل روایت به صراحت میفرماید« :و یادفع
الله عندم ّ
شر األعاادی» روایاتِ دچار شدن مردم قم به گرفتاریها ،با روایوات امنیوت و
مصلنیت قم ،در تعارضاند .از سلیی ،چولن روایواتِ گرفتواری موردم قوم افوزون بور
اشكاالت سندی و متنی و اندكند ،به همین دلیل روایات مربلط به امنیت قم ،مقودّم
هستند و به ویژه كه برخی از روایات مربلط به امنیت شهر قم دارای سند صحیحاند.
گرفتاری مردم قم به غم و اندوه

از جمله روایات معارض ،روایتی است كه از شیخ مفید نقل شده است .2روایوت را
امام هادی از امام جلاد نقل كرده و سند آن را به امام علی مویرسوانند كوه
 .1بحاراالنوار ،ج  ،57ص .218
ّ
 .2االختصاص ،ص  ،102عالمه مجلسی این روایت را در بحاراالنوار ،ج  ،18ص  318نقل كرده است.
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َ ُ
الساماء
امیرمؤمنان از رسل اكرم نقل میكند كوه فرمولد« :ل ّماا اساری بیإلای
ِ
ِ
ّ
ُ
ُ
الرابعة نظرت إلی ق ّرة من لؤلؤ ،لداا حربعاة حركاان و حربعاة حباواب كلداا مان اساتررق حخضار .قلات یاا
ُ
َ
ُ
َ
ححسن مندا قال حریری ّ
محمد :ه صورة مدینة
جرر یل :ما ه الق ّرة التی لم ا َر فی السماء الرابعة
ّ ً
محمادا و شافاعته للقیاماة و الحسااب یجاری
یقال لدا قم یجتمع فیدا عرادالله المؤمنون و ینتظرون
َ
َ
الغم و ّ
علیدم ّ
الدم و األحزان و المكار قلت :إلی متی ینتظرون الفر قال :إذا ظدر الماء علی وجه

االرض؛ 1زمانی كه مرا به آسمان چهارم سیر دادند به گنبودی از مرواریود كوه دارای
چهار پایه و چهار درب و هر یك از استبرق سبز بلد نگریسوتم از جبرئیول پرسویدم:
این گنبدی كه در آسمان چهارم زیباتر از آن را ندیدهام ،چیست؟
پاسخ داد :ای حبیب من محمد! آنچه میبینی نمای شهری است كه قم نامیوده
میشلد بندگانِ باایمان خودا در آن شوهر گِورد خلاهنود آمود و در انتظوار محمود و
شفاعت وی در قیامت و روز حساب به سر میبرند و غوم و انودوه و رنو و دشولاری،
برای آنان به وجلد خلاهد آمد .پرسیدم :تا كی این مردم در انتظار فَرَج و گشایش به
سر خلاهند برد ،پاسخ داد« :آنگاه كه آب بر سطح زمین این شهر ظاهر گردد».
شیخ عبّاس قمی میگلید2:؛ در دوران كلدكی من ،آب ،شهر قوم را فراگرفوت بوه
گلنهای كه از زیرزمینها و تنلرها آب بیرون میزد و بر اثر آن ،خانوههوای زیوادی از
جمله محلّهای به نام عربستان ،تخریب گشت».
بر این اساس ،با این روایت باید در انتظار فَرَج باشیم و چوه بسوا سوا هوا از ایون
واقعه بگذرد ،صبر خدا بسیار است .مضملن این چهار روایتِ معارض ،این اسوت كوه
گرفتاریهایی متلجه این شهر خلاهد شد؛ ولی در مقابل ،روایات متعددی به عكوس
این معنا داریم .البته برخی در انتساب كتاب اختصاص به شیخ مفید تردید دارند؛ امّا
اقا بزرگ طهرانی 3بیهیچ شك و شبههای ،این كتاب را به شیخ مفید نسبت میدهد.

 .بحاراالنوار ،ج ،18ص.311
« .2قد ظهر ُ
الماء بقم علی وجه األرض فی أیام حبای فكان یفور الماء من السرادیب و التنانیر و قد خربت لدذلك دور كثیدرة
ّ
بل محلة یقال لها عربستان خرب» سفینة الرحار ،ج  ،7ص .356
 .3ال ریعه الی تصانیف الشیعة ،ج  ،1ص .358
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جمع بین دو دسته اخبار

توجیه روایات معارض

تا اینجا با بررسی سابقه تاریخی قم پی بردیم كه این شهر ،معورو بوه والیوت و
دوستی اهل بیت است ،به همین دلیل ملرد كینه و بغض طر مقابل بلده است.
این شهر ،افرادی را كه مخالف معتقدات تشیع بلدند نمویپذیرفتوه و در قبوا آنوان
ملضع میگرفتند .عمده بحث روایات متعارض ،ارتباط به قم در آخرالزموان داشوت و
بیان گشت كه اكثر این روایات داللت دارد این شهر به خلاست خدا از گزند حلادث،
مصلن و محفلظ خلاهد ماند؛ ولی مفاد  4روایت ،با ایون روایوات ،در تعوارض بولد و
داللووت داشووت كووه در آخرالزمووان و پ ویش از ظهوولر ،شووهر قووم دچووار مشووكالت و
گرفتاریهایی خلاهد شد .در تلجیه این روایات گفتویم :روایوت نخسوت مورتبط بوه
حسنی ،صراحت داشت كه جنگهایی در قم صولرت خلاهود گرفوت و قوم ،اشوغا
میشلد ،این روایت افزون بر این كه از نظر سند اشكا داشت آن را بر قضایایی كوه
قبالً رُ داده بلد( .جنگ بین زیدیه و شیعیان) حمول كوردیم و ارتبواطی بوه دوران
آخرالزمان ندارد .متن روایت نیز به گلنهای است كه با دیگر روایات ناسازگار است.
شخصیت حسنی كه در روایات ،از او سخن به میان آمده چهرهای ملرد سوتایش
دارد؛ اما چهره حسنی یاد شده در این روایت ،شخصیتی خشن و ضدّ مردمی اسوت.
روایت دوم كه میگلیود« :سایدلُّ جماعاة مان شارابدم بمعصایة آباا دم» از نظور محتولا و
مضملن ،مانند روایت نخست نیست و امكوان دارد .هالكوت جولانهوای قوم در اثور
پیشامدهای ناگلار بیماری و یا املری از این قبیل باشد كوه در نهایوت ،ارتبواطی بوه
درگیری و تهاجم به قم ندارد .افزون بر این كه ذیل همین روایت ،در تأیید دسته او ِ
روایات ،داللت بر در امان بلدن قم دارد .از جمله فرشتهای كوه خداونود او در جهوت
حفظ و نگاهداری قم مأملریت داده است.
ّ
روایت سلم نیز كم رنگتر از این دو روایت است« :ما لم یخونوا إخواندم و لم یحولوا ححوالدم».
َ ُ
َ
َ
َّ َ َ
البته این سنّت الهی اسوت كوهِ :إ َّن الل َاه ال یغیا ُر َماا ِبق ْاوم َح َّتای یغیا ُروا َماا ِبأنف ِس ِاد ْم و
اختصاص به شهر قم ندارد.
روایت چهارم نیز كه داللت داشت شهر قم را آب فرا میگیرد و گرفتاریهایی برای
مردم این شهر به وجلد خلاهد آمد روشن است ،زیرا این گلنه گرفتاریها غیر از بالیا
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و سختیهای ناشی از جنگ است .افزون بر اینكه در آغاز همین روایت ،شوهر قوم و
مردم آن ملرد ستایش و تمجید قرار گرفتهاند.
گذشته از این ،اگر چهار روایتِ معارض ،هیچ گلنه مشكل سندی و محتلایی نیوز
نداشتند ،در برابر روایات در امان بلدن قم و … كوه بویش از  15روایوت را تشوكیل
میدهند ،تلان تعارض نداشتند؛ چرا كه برخی از این روایات ،دارای سندی صحیحاند.
از سلیی ،مقتضای قاعده باب تعارض ،مقودم داشوتن روایواتِ فوراوانِ مربولط بوه
امنیت ،بر این روایات است .امید است مضملن این روایات كه ادعیه خالصانه ائمّه
است در حق شهر مقدّس قم و كسانی كه با این مردم یكد و یك زبانند تحقق یابد
و خداوند كریم ،ظهلر حجّتش را نزدیك گرداند.
عنایات معصومین به قم و دعا در حق اهل قم

پیامبر و ائمّه عنایت ویژهای به شهر قم داشتهاند ،گرچه برخی در مقابول،
كینه و بغض این شهر را در سینه میپروراندهاند.
 1و ابن شهرآشلب در مناقاب آورده است كه :امام هادی طی نامهای ،جمعوی
از مردم اطرا قم را مخاطب قرار داد كه حاكی از ستایش قوم و عنایوت معصولمین
ّ
إن اللاه بجاود و رحفتاه قاد َّ
مان علای عرااد بنریاه
نسبت به این شهر است .حضرت فرملد« :
ّ
ً
ً
َ
ّ
محمد بشایرا و نا یرا و وفقكام لقراول دیناه و حكارمكم بددایتاه و غار فای قلاوب حساالفكم
ّ
ً
َّ ُ
ّ
عمارهم طاویال فای طاعتاه» حاب
الماضین« ،رحمة الله علیدم» و اصالبكم الراقین «تولی كفایتدم و
العترة الدادیة فمضی من مضی علی وتیرة الصواب و منداا الصادق و ساریل الرشااد فاوردوا ماوارد
ّ
الفا زین و اجتنوا ثمرات ما ّ
غب ما حسلفوا1؛ خداوند ،با لطف و مهربانی خولیش،
قدموا و وجدوا
ِ

به وجلد پیامبرس حضرت محمد كه او را مژده دهنده و بیم دهنده فرسوتاد ،بور
بندگان خلد منّت نهاد و شما مردم (قم) را در پوذیرس دیون و آیوین خولد ،تلفیوق
عنایت كرد و با هدایت خلیش ،شما را گرامی داشوت و در د گذشوتگان شوما بوذر
دوستی و محبّت عترت خلد را كاشت .و درود و رحموت خودا بور آنوان و و در د
نسلهای آینده شما كه و امیدوارم آنان را در كنوف عنایوت خولد حفوظ كورده و در
 .1به نقل از مناقب ابن شدر آشوب ،ج  ،4ص  ،425بحاراالنوار ،ج  ، 50ص .317
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مسیر اطاعتش به آنها عمری طلالنی ارزانی بودارد ،پوس دسوتهای كوه دنیوا را وداع
گفتند در مسیر صحیح و راستی و درستی گام نهادند و در زمره رستگاران به شومار
آمدند و نتیجه اعما نیكی را كه خلد و نیاكانشان انجام دادند ،به دست آوردند».
به هر حا گلیی محبّت اهلبیت در وجلد قمّیها ،اختیاری نیسوت و ذاتوی و
خمیرمایه سرشت آنهاست.
َ
 2و زراره ،از امام صادق روایت كرده كه فرملد« :حهل خراساان اعالمناا ،حهال قام
حنصارنا ،حهل كوفه حوتادنا و حهل ه ا السواد ّمنا و نحن مندم1؛ خراسانیان از نامداران ما ،موردم
قم یاران ما ،كلفیان پیروان برجسته ما و مردم عراق از ما و ما از آنان هستیم».
ّ
للجنة ثمانیة حبواب ،ألهال قام واحاد منداا ،فطاوبی لدام ّ
ثام
 3و امام رضا میفرماید« :
ِ
طوبی لدم ّثم طوبی لدام2؛ بهشت دارای هشت در است كه یكی از آنها ویوژه اهول قوم
است و سه بار فرملد :خلس به حا آنان».
 4و صفلان بن یحیی بیاع سابری و كه امام ملسی كاظم ،امام رضا و امام جلاد
ً
ُ
ُ
وما عند حبی الحسن َ
فجاری ذكار قام و حهال قام و مایلدم إلای
را درك كرده و میگلید« :كنت ی

ّ
َّ
َّ
المددی فترح َم علیدم و قال رضیالله عندم ثم قال إن للجنة ثمانیة حبواب واحد مندا ألهل قم و هام
خی ُار شیعتنا من بین ساا رالرالد َّ
خم َار اللاه والیتناا فای طیناتدم3؛ روزی محضور اموام رضوا

شرفیاب بلدم كه سخن از شهر قم و مردم آن سامان و عشق و محبّت آنها نسبت به
حضرت مهدی ما به میان آمد حضرت ،برای آنان طلب رحمت نملد و فرملد :خداوند
از آنان خرسند باشد .سپس فرملد :بهشت ،دارای هشت در است كوه یكوی از آنهوا
ویژه مردم قم است آنان پیروان برگزیده ما از میان سایر جاها هستند .خداوند ،والیتِ
ما را در سرشتِ آنان آمیخته است».
ّ
ّ
 5و «و روی عن عدة من حهل الری حندم دخلوا علی حبیعردالله و قالوا :نحن مان حهال الاری.

ً
ً
فقال :مرحرا بإخواننا من حهل قم! فقالوا :نحن من حهل الری فأعااد الكاالم ،قاالوا ذلاُّ مارارا و حجاابدم
ْ
َ ً ُ ْ
ً
ُ َّ
َّ ّ َ ً ُ َّ ُ َّ
بمثل ما حجاب به ّحوال ،فقال :إن ِلل ِه ح َرما َو ه َو َمكة َو ِان ِل َّلرسول ح َرما َو ه َو ال َمدیناة َو ِان ِالمی َرالماؤمنین
ُ
َ ْ
مةَ ،م ْ
َ َ ً َ َُ ْ ُ َ ُ َ ّ َ َ َ ً َ َُ ُ ّ َ َ ُْ ُ
ان َ
ْ ٌََ ْ ُْ ُ َ ّ
زارهاا َوج َرات
فاط
حرما و هو الكوفة و إن لنا حرما و هو قم و ستدفن فیدا ِامراة ِمن ولدی تسمی ِ
 .1بحاراالنوار ،ج  ، 57ص  ،214ح .30
 .2بحاراالنوار ،ج  ، 57ص  ،215ح .33
 .3همان ،ج  ،57ص  ،216ح  39به نقل از تاریخ قم.

فصل دوازدهم :تاریخ تأسیس قم 

َ

ْ

َ

َ

َ َ

ُ

345

ُ

ل ُه ال َج َّن ُه (قال ذلُّ َو ل ْم ت ْحمل بموسی ا ُ
مه)1؛ به نقل عدّهای از اهالی ری ،روایت شده كوه
ِ
ِ
گفتند محضر امام صادق شرفیاب شدند و عرضه داشتند :ما از اهالی ری هسوتیم.
امام فرملد :برادران من از اهالی قم خلس آمدند .عورض كردنود :موا از اهوالی ری
هستیم .امام سخن خلیش را تكرار كرد جمعیت ،چنود بوار گفتوه خولد را تكورار
كردند و امام نیز همانند بارِ نخست ،به آنها پاسوخ داد و سوپس فرمولد :خداونود
دارای حرمی است عبارت از كعبه ،رسل خدا حرمی دارد كه مدینه است و امیرمؤمنان
نیز دارای حرمی است عبارت از كلفه و ما نیز حرمی داریم كه عبارت از شهر قم است.
در آن دیار ،بانلیی از دودمان من به نام فاطمه مدفلن خلاهد گشت .هر كس به زیارت
وی نائل گردد بهشت بر او واجب خلاهد شد» .اموام صوادق ایون سوخن را زموانی
فرملدند كه هنلز مادر امام كاظم به آن حضرت باردار نبلد.
ُْ
َ َ
َ
َ ّ
الادی ُن2؛ اگور موردم ]علموای[ قوم
 6و از ائمه نقل شده كه« :ل ْوال القمیون لضااع
نبلدند ،دین ،رو به تباهی میرفت».
َ
َ
ُ
َ
ٌ
َّ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
 7و امام صادق فرملد« :اذا َاصابتك ْم بلیة و ع ٌ
الفااطمیین3؛
ناء فعلیكم ِبقام ،ف ِاناه ماأوی
ِ
ِ
ِ
زمانی كه رن و گرفتاری به شما رو آورد ،به قم روی آورید ،زیرا قم پناهگاه فرزنودان
فاطمه است».
َ َ ُ
ْ
ّ
َ
َ
الد كوفة و قم و
 8و از امام صادق روایت شده كه فرملد« :إن الله ِاختار ِمن جمی ِع ال ِر ِ
ِتفلیس4؛ خداوند از میان همه شهرها كلفه ،قم و تفلیس 5را برگزیده است».
ُ
ُ
َ ُ
ُ ُ ّ
ُ
قصاد ُ الناا ُ و
 9و امام صادق فرملد« :فی قم شی َعتنا و َموالینا و تكث ُر فیدا ِالعمارة ،و ی
ْ
ُ َ
َ
ّ
َ
ون ْال َ
جمر َبی َن َبل َد ِت ِدم6؛ در شهر قم شیعیان و دوستان ما بسر میبرند،
ی ْجت ِمعون فی ِه حتی یك
در آینده ،آبادانی و ساخت و ساز در آن شهر فزونی موییابود و موردم ،راهوی آنجوا
میشلند و در آن شهر اجتماع میكنند به گلنهای كه نهر جمر (رودخانه) وسط شهر
 .1بحاراالنوار ،ج  ،57ص  ،216ح .41
 .2همان ،ص  217و  ،216ح  43و .41
 .3سفینة الرحار ،ج  ،2ص .446
 .4بحاراالنوار ،ج  ، 57ص .214
ّ
 .5وفلیس ،شهری در شوروی سابق و پایتخت گرجستان و مدت ها جد.و قلمدرو ایدران بدوده اسدت .ولدی در اثدر بدی لیداقتی
حكومت وقت ،از كشور وج.یه شد.
 .6بحاراالنوار ،ج  ، 57ص  ،215ح .35
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آنان قرار میگیرد».
در ملرد عظمت شهر قم روایات فراوانی نقل شده است كه به جهت اختصار ،تنها
به نملنههایی از آن اشاره گردید.1
خالصه اینكه از مجملع روایات چنین برمیآید كه در دوران غیبت امام عصور
قم یك پایگاه فرهنگی قلی نشر تشیع و نقش زمینهسازی و فرهنوگسوازی جهوانی
برای پذیرس حكلمت جهانی امام زمان را ایفا میكند .امیدوارم این پایگاه عظویم
و مبارك ملرد عنایت اهلبیت عصمت قرار گرفته باشد.

 .1در مقدمه و فصل  2احادیث بیشتری در این خصوص بیان شد.
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در كتب عامّه بیش از  1500روایت در ملرد مهدویت وجلد دارد .ما از بین این روایات به
بررسی چند روایت میپردازیم و شما میتلانید با استفاده از این روس ،بقیه روایات آنها را به
همین سبك بررسی نمایید .نخست منابع و سپس به اسناد آنها میپردازیم.
در روایات ما بحث دجّا به گلنهای محدود مطرح شده؛ ولی روایات عامّه دربواره
دجّا دادِ سخن داده از جمله روایات مربلط به جسّاسه كوه مویگلینود :خبرچینوی
1
است كه برای دجّا جاسلسی میكند.
فرازهائی از حدیث جساسة
«قدم علی رسولالله تمیم الاداری فاأخرر

روایت ،مفصل است و با این عبارت آمده:
رسولالله»… 
ابن ابی شیبه متلفای ( 235هو) نخستین كسی است كه در مصنف ،به نقل ایون

داستان پرداخته است .بعد از او احمد حنبل متلّفای ( 240هو) در مسند ،بعد از آنان،
مسلم متلّفای ( 256هو) در كتاب صاحیح و كسانی كه این جریان را بیان كردهانود از
همین مدارك نقل نملدهاند.

2

آنچه ملجب شگفتی است ،ادعای استناد پیامبر به حدیث تمیم داری است و

ّ
ُ ّ
در پایان نیز میفرماید :حعجرنی حدیث تمیم ،حنه وافق ال ی احدثكم.
ّ
ّ
عالّمه شلشتری چنین مینلیسد« :من المضحُّ حن العامة قاالوا :إن النرایروی عان
ّ
ّ
3
الجساسة».
ه ا .لكونه من حهل الكتاب قصة الدجال و

 .1صحیح مسلم ،ج  ،4ص .337
 .2برای وو یح بیشتر به معجم احادیث االمام المددی ، ج  ،2ص  124رجو شود.
 .3قامو الرجال ،ج  ،2ص .422
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در ملرد سند روایت باید گفت كه :این حدیث را عامر شعبی از فاطمه بنت قیس
نقل كرده و هیچ صحابی دیگری غیر از فاطمة بنت قیس به نقل آن نپرداخته است.
فاطمه بنت قیس كیست؟

ذهبی مینلیسد :در جریان ترور عمر و تشكیل شلرای شش نفره ،شلرای موذكلر
در خانه این زن تشكیل شد.
مامقانی مینلیسد« :هی من المداجرات األولی ،لداا عقال و كماال ،و لام حقاف فیداا علای ماا

ّ ّ
العامة :حنه لما قتل عمر ،إجتمع اصاحاب الشاوری فای بیتداا ،و كفای
یدرجدا فی الحسان و قد روت
ب لُّ َو ْهنا لداا1؛ او یكی از نخستین زنان مهاجری است كه از عقول و كموا برخولردار

بلد؛ ولی مطلبی كه بر حَسَن بلدن او داللت كند نیافتیم .طبق نقول عامّوه :اصوحاب
شلری در خانهاین زن گردِ هم آمدند و همین مطلب بر وَهن او كفایت میكند».
خطیب بغدادی مینلیسد :شلهر فاطمة بنت قیس او را سه طالقه كرد 2.و برای او
حق سكلنت و نفقه قرار نداد و به او دستلر داد تا در خانه ابن اُمّ مكتلم و نابینا و عدّه
نگه دارد .چلن این جریان را و در دوران خالفت عمر و به او گفتند ،خلیفه این حكم
را مردود شمرده و گفت ما هرگز كتاب خدا را به گفته زنی رها نمیكنیم شاید او در
نقل ،فراملس كرده باشد.

3

«و لكن الرجل

محقق شلشتری مینلیسد :سخن این زن برخال كتاب خدا نیست.
ُ
لم یفدم الكتاب و ّرد السنة ،و المراة كانت حفقه من فاروقدم و من ا ّم المؤمنیندم».4
ابن عبد البر میگلید :او زن هلشمندی بلد .هنگامی كه ابل عمرو بن حفوص بون
مغیره او را طالق داد و معاویه و ابولجهم بوه خلاسوتگاری او آمدنود .بوا پیوامبر
مشلرت كرد ،حضرت اسامة بن زید را پیشنهاد كرد و با او ازدواج كرد.
ولی با تمام شلاهدِ یاد شده از نظر قلاعد و طبق مبنای شویعه او فوردی مجهول
 .1سیر اعالم النرال ،ج ،2ص.319
 .2تنقیح المقال ،ج ،3ص  82چاپ سنگی
 .3تاریخ بغداد ،ج ،3ص .71
 .4قامو الرجال ،ج ،12ص .336
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است .عالوه بر اینكه ،ابن ابیشیبه و احمدبن حنبل ،راویان این حدیث ،از نظر ما غیر
معتبرند.
عامر شعبی كیست؟

ذهبی در كتاب خلد مشروحاً به مدح و سوتایش او پرداختوه :و از او بوه «اإلمدام،
ّ
عالمة العصدر» تعبیر كرده و در سا  21یا  ،28شوش سوا پوس از خالفوت عثموان
متللد و در سا  96درگذشت.1
او از دیدگاه اهل سنّت جایگاه واالیی دارد نامبرده از حضورت علوی انحورا
ّ
ّ
داشته .تا آنجا كه میگفت« :حفار حناا فای حاب علای كماا حفار النصااری فای حاب
المسیح».

2

ّ
ّ 3
حردما و معرفتدما من السنة.

ولی در ملرد دوستی شیخین میگلید:
در دشمنی او با امام علی همین بس كه به دورن سلگند یاد میكورد كوه آن
حضرت حافظ قرآن نبلده است!! و میگلید :در جنگ جمل جز چهار صحابی كسوی
از یاران پیامبر ،ایشان را همراهی نكرد!! در صلرتی كه بالغ بر دو هزار و نهصد نفور از
صحابه رسول خودا بولیژه هشتصود نفور از اصوحاب بیعوت رضولان در ركواب امیور
مؤمنان حضلر داشتند و شصت و سه نفر از آنان و صدها تن از سایر صوحابه بوه
4
فیض شهادت نایل آمدند ،چنانچه مسعلدی و دیگران به این معنا تصریح دارد.
سید مرتضی درباره دشمنی او با امیرمؤمنان مینلیسد« :بلغ من نصب الشعری و ك به

ّ
ّ
حنه قال :لم یشدد الجمل من الصحابة إال حربعة فإن جاؤا بخامس فأنا ك اب»… :

5

البته از فردی دائم الخمر و قمارباز مانند شعبی غیر از این مطالب انتظاری نیست.
ّ ً ّ ً ُ ً ً
قامرا عیارا».
«كان سكیرا خمیرا م ِ

6

جالب تلجه است هنگامی كه ابلحنیفه از وضعیت او اطالع یافت تمام روایواتی را
 .1سیر اعالم النرال ،ج ،4ص.310
 .2همان.
 .3همان.
 .4مرو ال هب؛ شرح ابن ابی الحدید ،ج ،10ص ،104الدرجات الرفیعة ،ص.39
 .5الفصول المختار  ،ص 171؛ قامو الرجال ،ج  ، 5ص .612
 .6همان.
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كه از او شنیده بلد پاره و نابلد كرد.1
آقای خلئی میگلید« :هو الخریث الفاجر المعلن بعدا ه ألمیرالمؤمنین» 2او همان فورد
پلید و پست و فاجر و دروغگلیی است كه آشكارا با امیرالمؤمنین دشمنی میكرد.
تمیم داری كیست؟

ً
قص ،استأذن عمر فی ذلُّ ،فأذن لهّ ،
ّاول من ّ
فقص قا ما3؛

ابنأثیر میگلید:
وی نخستین كسی بلد كه داستانسرائی میكرد در این خصولص از عمور اجوازه
خلاست عمر به او اجازه داد و وی ایستاده به داستانسرایی میپرداخت.
پسر عبدالرحمن میگلید :تمیم داری به عمر اصرار كرد تا از او اجازه قصّه گفتن
بگیرد.4
عالّمه عسكری میگلید :خلیفه به او اجازه داد هفتهای یك سواعت قبول از نمواز
جمعه سخنرانی كند .در زمان عثمان به دو سواعت در دو روز افوزایش یافوت5؛ ولوی
ً
َ َ
حضرت علی او را از مسجد بیرون راند رحی قاصا فی المسجد فضربه و ط َرد ُ .6
با این كه ابلذر در زمان عمر به جرم خلاندن 7حدیث پیامبر دوازده سوا در
مدینه به اقامت اجباری محكلم شده بلد؛ ولی اینها مجلز سخنرانی داشتند.
نام تمیمداری ،ابل رقیوة تمویم ابون اوسالوداری و از نوژاد مسویحی و از علموای
فلسطین بلد كه در سا  9بعثت اسالم آورد .بعضی به دفاع از او پرداخته و گفتهانود
كه دزد ظر نقرهای ،وی نبلده است.
عسقالنی میگلید :ذهبی با جزم و یقین گفته كه دزد ظر و كسی كه آیه ]106
مائده[ درباره او ناز شده ،تمیمداری نیست .و زیرا وی ملرد تأیید خلیفه دوم بلد.
مقاتل ،او را دزد ندانسته است ولی نظر ذهبی صحیح نیست ،چلن ترمذی و غیور
 .1همان.
 .2معجم رجال الحدیث ،ج  ،9ص .193
 .3اسدالغابة ،ج  ،1ص 215؛ سیر اعالم النرالء ،ج  ،2ص .447
 .4سیر اعالم النرالء ،ج ،2ص .447
 .5معالمالمدرستین ،ج  ،2ص .49
 .6وسا ل الشیعه ،ج ،28ص367؛ أبواب بقیة الحدود ،ب ،4ح.1
 .7الردایه و الندایه ،ج .6
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او از ابن عباس نقل كردهاند كه :دزد جام ،شخص تمیمداری بلده است.1
ً
نقل میكنند« :ابو رقیه (تمیمداری) كان نصرانیا .من علماء اهل الكتاب و عابد فلسطین قدم
المدینة قرل تروك .حظدر االسالم بعد سرقة ثرتت علیه ،لیدفع باسالمه ما حدیان باه 2».او از علمواء
اهل كتاب و از عابدهای آنان بلد ،و قبل از جنگ تبلك به مدینه آمده و اظهار اسالم
كرد تا خلد را از محكلمیت سرقتی كه انجام داده نجات دهد.
َ َ
در كافی آمده است كه :ا ْسل َم؛ او اسالم آورد و از قطع دست معوا شود «اإلساالم
ّ
یجب ما قرله».

3

عمر ،درباره تمیم گفت« :خیر حهلالمدینه ».و و سهم او را در پرداخت بیتالما بوه
اندازه سهم رزمندگان بَدر قرار داد .وقتوی نمواز توراویح را بوه راه انوداخت او را اموام
جماعت كرد؛ ولی خلد عمر هیچ گاه نماز تراویح نخلاند .هماكنلن نیز علمای عامّه به
مردم میگلیند« :بخلانید»؛ ولی خلدشان غالباً تراویح نمیخلانند .تمیم ،بعد از مرگ
عثمان ،به معاویه پیلست.
ابن خلدون و ابن كثیر و شهرستانی ،از امثا تمیمداری شاكی بلده و میگلینود:
تفسیر و تاریخ و فرهنگ ما را این گلنه افراد به فساد كشیدهاند .ابن خلودون بوا نوام
بردن آنها میگلید :این افراد سخنانی نقل كردند كه تفسیر ما را تغییر دادند.
أحادیث اسرائیلیات از طریقِ این گلنه افراد وارد تفسیر قرآن شد.
باالخره در مقام بررسی سند روایت جَسّاسه ،به تمیمداری رسیدیم .در اینجا باید
به دو ملضلع اشاره كنیم.
 1و آشنایی با شخص تمیم؛
 2و در ارتباط با یلرس و شبیخلن فرهنگوی یهولد و نصواری بوا پلشوش اسوالم
آوردن؛
اهل سنّت خلد ،مینلیسند :ما گرفتار اسرائیلیات شدهایم.
مامقانی و شلشتری درباره تمیمداری مطالبی گفتهاند ،از جمله:

 .1االصابة ،ج  ،1ص 184؛ االستیعاب ،ج ،1ص.270
 .2المغنی ،ج ،2ص168؛ عمدة القاری ،ج ،11ص126؛ و معالم المدرستین ،ج ،2ص57؛ سننالكرری ،ج  ،10ص .178
 .3كافی ،ج  ،7ص .4
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مامقانی مینلیسد« :م هب ّ
العامه علی الك ب و الجعل و االفتاراء ».مذهبی كوه معاویوه
مروّج آن بلد و تا آخر عمرس شراب میخلرد ،1حریر میپلشید و آواز میخلاند.
وی جای دیگر میگلید :من چیزی درباره تمیم نیافتم ،جز این كه شیخ طلسوی
2
او را از اصحاب پیامبر دانسته «و نزل الشام بعد مقتل عثمان».
إبن اثیر نیز از ابن عمر نقل كرده كه تمیمداری قبالً در مدینه زندگی مویكورد و
3
مسیحی بلد و سا  9هجری اسالم آورد و بسیار نماز میگزارد و ….
ُ
مامقانی مینلیسد« :قلت ال یرعد احتسابه من الحسان؛ بعید نیست كه او را جزء افوراد
4
حسن و نیكل شمرد».
مرحلم شلشتری میگلید :همین كه میگلیند :تمویمداری بعود از كشوته شودن
عثمان به شام رفت و از یاران علی شمرده نشده برای ضعف او كافی است؛ ولوی
بسیار نماز خلاندن وی ،دلیل خلبی او نمیشولد؛ زیورا خولارج نیوز چنوین شویلهای
ّ
حن العامة قاالوا :ا ّن النرایَ روی عان ها اّ ،
قصاة
داشتند .سپس مینلیسد« :من المضحُّ،
ِ

ّ
ّ
ّ
الجساسة ،الدابة التی تجسس للدجال».
الدجال و
ّ
فرزند مامقانی میگلید« :إن دراسة كل ما قیل و ذكر عن المترجم من هجرته إلای فلساطین
َ َ َ ِّ
بعد قتل عثمانَ ،و عد َم عد ِ ِمن اصحاب امیرالمؤمنین و نكت اخری فی ترجمته یظدر عامیته و
انحرافه عن امیرالمؤمنین فدو عندی ضعیفّ .حما حدیث ّ
تدجد و قیامه باللیل فمع فقد اإلیمان
ّ
ال اعتداد بتلُّ العرادة ،فكم ّ
المتدجادین و اصاحاب الجراا
ممن حارب امیرالمؤمنین كانوا مان
5

السود ،كأصحاب الندروان فالروایة من جدته ساقطة عن اإلعترار؛

از بررسی و تحقیق مطالبی كه درباره وی و هجرت او به فلسطین ،پس از كشوته
شدن عثمان و به شمار نیامدن او از یاران امیر مؤمنان و دیگور مولاردی كوه در
شرح حا وی گفته شده برمیآید كه او عامی مذهب و از مخالفان امیر مؤمنوان
بلده است .بنابراین ،از دیدگاه من ،وی فردی ضعیف است .در مولرد روایتوی كوه در
ملرد عبادت و شب زندهداری او نقل شده باید گفت :با وجلد بیایمانی او ،عبادت وی
 .1مسند احمد ،ج  ،5ص 347؛ سنن ابی داود ،ج ،4ص ،68ح.4131
 .2تنقیحالمقال ،ج  13جدید ،ص .169
 .3اسد الغابة ،ج ،1ص.215
 .4تنقیحالمقال ،ج  13جدید ،ص .169
 .5قامو الرجال ،ج  ،2ص .422
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از هیچ گلنه ارزس و اعتباری برخلردار نیست ،زیرا بسویاری از كسوانی كوه بوا امیور
مؤمنان در ستیز بلدند ،مانند نهروانیان ،خلد اهل عبادت بلدند بوه گلنوهای كوه
پیشانی آنها را در اثر عبادت ،پینه بسته بلد.بدین ترتیب ،روایت ،از ناحیه وی فاقود
اعتبار است».
عالّمه مجلسی نقل كرده كه تمیمداری گفته است :شبی در بیابان بوه جون پنواه
ُ
بردم« .قال حدركنی اللیل فی بع طرقات الشامّ ،
فلما اخ ت مضجعی قلت :حنا اللیلة فی جاوار ها ا
ّ
ً
ّ
ُ
ّ
ححدا علیالله قد بعث نری ّ
االمیین ،و قاد صالینا
الجن التجیر
الوادی ،فإذا منادی یقول :ع بالله فإن

خلفه و ذهب كید الشیاطین و رمیت بالشدب فانطلق إلی رسول رب العالمین1؛ در بخشی از مسیر
راههای شام ،تاریكی شب مرا فرا گرفت هنگامی كه خلاستم بخلابم بوا خولد گفوتم:
امشب را در جلار این سرزمین بسر خلاهم برد .ناگهان ندا دهندهای بانگ برآورد كه:
به خدا پناه ببر ،زیرا جنیان هیچ كس را بدون اذن خدا پناه نمیدهند ،اینك پیوامبر
مردم درس نخلانده برگزیده شده است و ما پشت سور او نمواز گوزاردهایوم و نیرنوگ
شیاطین از میان رفته است و با تیر ،هد قرار گرفتهاند .از این رو به سلی فرسوتاده
پروردگار جهانیان ،رهسپار گرد».
این حدیث ،به فرض صحت نیز دلیل ایمان او نمیشلد ،هنگوامی كوه دزدی كورد،
پیامبر به او گفت :برای اینكه حدّ بر تل جاری نشلد ،مسلمان شل و او مسلمان شد.
از نظر ما تمیمداری فاقد اعتبار است؛ ولی از نظر عامّه به خاطر صوحابی بولدن و
تأیید خلیفه دوّم بسیار ملرد تلجه بلده است .اسالم آوردن این سنخ افراد از علموای
نصارا و یهلد سبب شد كه در سرزمینهای اسالمی نفولذ كننود و بوه واسوطه آنهوا
فرهنگ اسالم ملرد تهاجم قرار گیرد و ضربات شكنندهای به فرهنگ دینوی موا وارد
نمایند.
َ
شهرستانی میگلید« :وضع كثی ٌر من الیداود الا ین اعتنقاوا اإلساالم ،ححادیاث متعاددة فای
ّ
ّ
مستمدة من التورات» بر این اساس ،ریشه تفكر وهابیت
مسا ل التجسیم و التشریه و هی كلدا
2
(تجسیم و تشبیه) در یهلدیت است.
 .1بحاراالنوار ،ج  ،18ص .92
 .2ملل و نحل ،ج  ،1ص .117
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«عند ما

تكلم عن التفسیر النقلی و حنه كان یشتمل علی الغث و السمین و المقرول و المردود و السرب فی ذلُّ
ُ
ّ
ّ
تشاوقوا إلای معرفاة
حن العرب لم یكونوا حهل الكتاب و العلم و إنما غلرت علیدم الرداوة و االمیة و اذ
شییء مما تتوق إلیه النفو الرشریة … یسئلون حهل الكتاب قرلدم و یساتفیدونه ماندم و هام حهال
التورات من الیدود و من ترع دیندم من النصاری ،و حهل التوراة ال ین بین العرب یومئ بادیة مثلدم و
ّ
الیعرفون من ذلُّ إال ماا تعرفاه العاماة مان اهال الكتااب و معظمدام مان ِح ْمیار الا ین حخا وا بادین
الیدودیة … ،مثل كعب األحرار و وهب بن ّ
منره و عردالله بن سالم و حمثالدم ،فاامتألت التفاسایر مان
المنقوالت عندهم … و تساهل المفسرون فی مثل ذلُّ و مألوا كتب التفسیر بد المنقوالت و حصلدا
ّ
ّ
كلدا كما قلنا عن اهل التوارة ال ین یسكنون الرادیه و ال تحقیق عندهم بمعرفة ما ینقلونه من ذلُّ ،إال
ّ
ّ
ّ
َ ُ ْ َْ
َ
ُُ
حندم َب ُعد َصیتدم و عظ َمت قد ُرهم لما كانوا علیه من المقامات فی الدین و الملة ،فتلقیت باالقرول مان

یومئ …1؛ هنگامی كه از تفسیر نقلی به میان میآید یعنوی شوامل مطالوب صوحیح و
ناصحیح ،پذیرفته شده و مردود میشلد .دلیل آن ناآشنایی اعراب بوا كتوب آسومانی
بلد و از علم و دانش بیبهره بلدند و بادیه نشینی و بیسلادی بر آنان حكمفرما بلد و
اگر احیاناً در ملرد شناخت و آگاهی مطلبی كوه انسوانهوا در درون ،بوه آن اشوتیاق
میورزیدند ،ترغیب میگشتند ،آن مطالب را در درجه نخسوت از موردم اهول كتواب
قبل از خلد مانند :یهلدیان و مسیحیان و پیروان آنان میپرسویدند و از آنهوا بهوره
میگرفتند .یهلدیانی كه در آن روزگار میان عربها مویزیسوتند نیوز ماننود اعوراب،
انسانهایی علام و بادیه نشین بلدند و اطالعواتی جوز هموان اطالعوات طبقوه عولام
نداشته و بیشتر آنها از قبیله حِمیر بلدند كه به یهلدیان گرویده بلدند از آن جملوه:
كعب امحبار ،وهب بن منبّه ،و عبدال بن سالم و امثا آنان را میتلان نام برد .بدین
سان ،تفسیرها از مطالب نقل شده این دسته افراد ،پور شود و مفسوران نیوز در ایون
خصلص كلتاهی نملده و تفاسیر خلد را با این گلنه مطالب ،ممللّ سواختند و هموان
گلنه كه یاد آور شدیم اصل و ریشه این گلنه تفاسیر از یهلدیان بادیه نشوین گرفتوه
 .1مقدمه ابن خلادون ،ص  .439البته این شخص از نظر علماء شیعه مردود و متهم به نصب است .مرحوم والدد در پداورقی
كتاب گرانسنگ خود ،الشیعه و الرجعة ،ج ،1ص  ،98درباره او می فرماید:
ّ
مواقف كثیرة ،قال فی مقدمته المطبوعة ببیروت ،ص ،246ما لفظه :و شدذ أهدل
«فإن له د ابن خلدون د مع آل محمد
ّ
البیت بمذاهب إبتدعوها وفقه انفردوا به ...و شذ بمثلهم الخوارج و لم یحتفل الجمهور بمذاهبهم بل أو سعوها جانب اال نكار
و القدح!! و قال :انه د ابن خلدون د و امثاله علی الهدی و السنة و ان اهل البیت و شیعتهم أهل الضالل و بدعة!!.
و قد احتج علیه ایهالله شرف الدین بآیات من الذكر الحكیم و احادیث وارده عن الرسول االمین…».
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شده بلد و در ملرد آن چه نقل كرده بلدند ،تحقیق و بررسی صلرت نگرفته بلد؛ ولی
با این همه ،شهرت و آوازه یافتند .و نسبت به جایگاه دینی و مردمی كسب ملقعیوت
كرده بلدند ،لذا به آراء آنان ارج نهاده میشد .بدین ترتیب ،از همان روزگار آن چه را
نقل كرده بلدند ملرد پذیرس مفسران قرار گرفت».
این قبیل افراد به ما میگلیند تفاسیر شما ضعیف است! بوا ایون كوه بوه اعتورا
خلدشان ،ریشه تفاسیر عامّه ،اسرائیلیات است.
ّ
ّ
ابن كثیر در تفسیر سلره نمل میگلید« :و األقرب فی مثل ه السیاقات حندا متلقاة عن

َ
َ
ّ
األماة
حهل الكتاب مما ُو ِجد فی ُص ُحفدم ،كروایات كعب و َوهب ،سامحدما الله فیما نقاال إلای ها
ُ
ّ
من حخرار بنی اسرا یل من الغرا ب و العجا ب ّ
مما كان حو لم یكن مما ّ
حرُ و بدل و ن ِسخ ،و قد اغنانا
1
الله بما هو حصح منه و حنفع و حبلغ».

تا اینجا به بحث سندی و آشنایی با تمیمداری و به راوی حدیث دجا
میدهیم و وارد اصل روایت میشلیم.

و خاتموه

روایت دجّال در كتب شیعه

دجّا كیست؟ چه زمانی پدیدار میشلد؟ از كجا ظاهر میگوردد؟ ویژگویهوایش
چیست؟
این ملضلع در كتابهای ما به گلنه بسیار اجما و مختصر اشاره نقل شوده ،اموا
در كتب عامّه آن را به نحل مشروح بیان كردهاند .از مفصلتورین روایوات موا در ایون
زمینه ،روایت كمالالادین 2شیخ صدوق ،در رابطه با طل عمر حضورت اموام عصور

است كه در بررسی آن مالحظه میكنیم ،سندس به نزا بن سَبُره میرسد ،كوه وی
از نظر اهل سنّت شخصی معتبر است؛ ولی در كتب رجالی موا از او یوادی بوه میوان
نیامده و از نظر ما مهمل است؛ امّا شیخ صدوق در اماالی باب «فضل علم» یك روایت
از او نقل كرده و در كمالالادین نیز همین روایوت مولرد اشواره را آورده اسوت 3.سوند
 .1تفسیر ابن كثیر ،ج  ،3ص 379
 .2به مستدركات رجال الحدیث آقای نمازی ،ج  ،8ص  63رجو شود.
 .3كمالالدین و تمام النعمة ،ج  ،2ص  525وا ص  ،528باب  ،47چاپ انتشارات اسالمی ،حدیث الدجال ،و مدا یتصدل بده
من أمر القائم ،حدیث .1
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همین روایت نیز مهمل؛ ولی از نظر عامّه بسیار معتبر است .ظاهراً بعضی نیز گفتهاند:
نزا بن سَبُره صحابی بلده؛ ولی در صحابی بلدن او اختال است.

1

در ابتدای حدیث ،نزا بن سَبُره میگلید :امیرمؤمنان به ایراد سخن پرداخت
و سووپس نخسووتین پرسووش را حعصددعة بوون صوولحان پرس وید و عرضووه داشووت:

«ی اا

ّ
امیرالمؤمنین متی یخر الدجال فقال له علی :اقعد قد سمع الله كالمُّ و علم ما حردت و
ً
َ
بعضا َ
كح و النعل
الله ما المسئول عنه بأعلم من السا ل ،و لكن ل لُّ عالمات و هیئات و یترع بعضدا
َ
بالنعل ،و إن شئت حنرأتُّ بدا قال :نعم یا امیرالمؤمنین.
ّ
ّ
فقال :احف فإن عالمة ذلُّ :إذا حمات النا الصالة و حضاعوا األمانة و حستحلوا الكا ب و

اكلوا الربا ،و حخ وا الرشا ،و شیدوا الرنیاان ،و بااعوا الادین بالادنیا ،و اساتعملوا السافداء ،و شااوروا
ّ
ّ
َ
ان الادجال فقاال :حال إن
النساء و … و بعد اصبغ ابن نباته پرسید :كه :یاا امیرالماؤمنین
م ِ
ّ
ّ
ّ
الدجال صا د بن الصید (ابن صیاد) ،فالشقی من صدقه و السعید من ك به ،یخر من بلدة یقاال لداا

اصفدان .من قریة تعرُ بالیدودیة» چشم راست ندارد و چشم دیگرس در پیشانی اوسوت
و چشم وی در شب میدرخشد ،درون آن چشوم قطعوهای خولن اسوت و داخول آن
كلمه كافر نلشته شده است :كه افراد باسلاد و بیسلاد قادر بور خلانودن آن هسوتند.
دریاها را زیر پا مینهد و خلرشید با او حركت میكند و همه دنیا را در تسوخیر دارد.
و در اختیار او كلهی از دود است ،پشت سرس كولهی سوفید قورار دارد و بوه موردم
چنین وانملد میكند كه همه ملاد غذائی و خلراكی در اختیار اوست .زمانی كه مردم
در قحطی به سر میبرند ظاهر میشلد ،زیر پای او مركبوی سوفید اسوت كوه فاصوله
میان هر گام او یك میل ]چهار هزار دزاع[ راه است و این جمله شاید كنایوه از ایون
باشد كه مزدوران و دستنشاندههای او دستلراتش را به سرعت اجورا مویكننود .وی
فریاد برمیآورد به گلنهای كه جنیان و انسانها و شویطان صودایش را مویشونلند و
میگلید :بیایید به سلی من؛ منم خدای شما .و میگلید مرا اطاعت و عبادت كنید تا
لقمه نانی به شما برسود ،وی درون مویگلیود ،او هموان انسوان یوك چشوم اسوت و
نمیتلاند خدا باشد و خدای شما یك چشمی نیست ،بیشوتر پیوروان او زنازادگوان و
 .1تد یب الكمال ،ج  ،19ص .54
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لباسهای سبزرنگ یهلدیان را به تن دارند و خداوند او را در شام و در «عقره افیق» در
روز جمعه ،سه ساعت از روز گذشته ،به دست كسی كه حضرت مسیح پشت سورس
نماز میخلاند .و یعنی حضرت مهدی و به قتل خلاهد رساند.
عبارت آخر این روایت ،یعنی فرجام او در شام ،با روایت مُعلّی بن خُنَیس از اموام
صادق ،كه دجّا  1در كلفه ،در كِناسه ،به دست حضرت به دار آویختوه و كشوته
میشلد ،منافات دارد.
أصبغ بن نُباته از یاران خالص حضرت علی و رئیس گوارد  6000یوا شصوت
هزار نفری آن حضرت و نخستین نلیسنده تاریخ كربال بلد؛ ولی در عاشلرای  61هوو،
2
در زندان به سر میبرده است.
محور دوم :سند حدیث
كتاب هایی كه این روایت را نقل كرده اند

كما الدین شیخ صدوق (م و  .)381الخرا ج و الجرا ح ،راوندی ،ج  ،3ص 1133بوا
سند از صدوق؛ مختصر بصاا رالدرجات ،ص  30با سند از صدوق؛ منتخاباالنوار المضایئه،
ص 164؛ اثراتالداااداة ،ج  ،3ص ( 523حرّعووواملی ،م  )1107بوووه نقووول از مختصااار
بصا رالدرجات؛ االیقا من الدجعه ،ص ( 322حرّعواملی)؛ بحااراالنوار ،ج  ،1ص  781بوه
نقل از كما الدین و ج  ،4ص  98و ج  ،5ص 506؛ مكیالالمكارم ،سید اصفهانی ،ج 1؛
مستدرك محدث نلری ،ج  ،12ص  326به نقل از مختصر بصائر؛ بشارةاالسالم ،ص 41؛
منتخبامثر ،ص 427؛ ولی كما الدین و بحار ،تمام حدیث را نقل كردهاند.
كتب اهل سنّت كه به نقل این حدیث پرداختهاند :مالحم ابون منوادی بغودادی (م
 .)336وی قبل از صدوق میزیسته؛ ولی مرحلم صدوق ،آن را از ابن منادی نقل نكرده
ّ
عقدالدرر ،ص  ،291به نقول
است .دانی در سنن (م404ه ( در ص  135به نقل از نزّا ؛
از دانی و میگلید :ابن منادی آن را در مالحم نقل كرده است.
 .1بحاراالنوار ،ج  :56ص .92
 .2االیام المكیة ،ص172؛ تنقیح المقال ،ج  ،3ص .206
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محور سوم :سند روایت از دیدگاه شیعه

راوی این حدیث ،نزّا بن سَبُره و شخصیتی مهمل اسوت و در كتوب رجوالی موا
نامی از او به میان نیامده است؛ ولی در كتب حدیثی ،شیخ طلسی در امالی 1راجع به
فضیلت آملختن دانش از او حدیث نقل میكنند ،در توحیاد صدوق ،2گفتگلی حضرت
علی با فردی یهلدی در سند آن حدیث آمده است.
آقای نمازی ،3او را از اصحاب حضرت علی نامیده است .و میافزاید لام یا كرو
البته هرگاه نمازی میگلید« :لم ی كرو » ،منظلر او در سه كتاب :تنقیحالمقاال مامقوانی،
معجمالرجال خلیی و جامعالرواة اردبیلی است ،نه اینكه در هیچ كتب رجوالی از او نوام
برده نشده است.
از نظر عامه

مزّی در تد یب الكماال :چند رمز و عالمت اختصاری در مقابل نام او قرار میدهد،
د … بعد میگلید :در صحابی بلدن وی اختال است( .ولی به نظور موا او توابعی
است).
ٌ
عجلی در ملرد او گفته است :تابعی ثقة من كرار التابعین؛
ابن حبّان ،در الثقات ،نام او را آورده است؛
ترمذی و دیگران از او روایت نقل میكنند .تنهوا مسولم سوه روایوت از او آورده و
4

 .1ج  ،2ص .231
 .2حدیث .33
 .3مستدركات علم رجال ،ج  ،8ص .63
 .4بعضی از عالئم اختصاری در كتاب تد یب الكمال.
خ :بخاری.
د :ابوداود
س :نسائی.
ت :ورمذی.
ق :ابن ماجه.
عو :چهار وا غیر از مسلم و بخاری.
م عو :چهاروا با مسلم غیر از بخاری.
 :هر ش كتاب ححاح سته
درباره ومیم بن اوس داری و حدیث ّ
جساسه ،كتاب تفسیر و مفسران ،ج  2ص  85وا ص  91اثر مرحوم شیخ محمددهادی
معرفت قابل مطالعه است.
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میگلید :تمامی روایات او همین است .از جمله میگلیود :بعود از نمواز ،بوا حضورت
علی بلدم كه در رحبه 1نشست به مراجعات مردم پاسخ گلید ،تا عصر شد بورای
او آب آوردم و حضرت وضل گرفت و پا را مسح كشید و … سپس باقی مانوده آب را
میل كرد و فرملد :بعضی مردم ایستاده آب خلردن را كراهت دارند؛ ولی پیوامبر
همین گلنه آب مینلشید.2
نتیجه

اهل سنّتّ ،ن.ال بن َس ُدبرة را شخصیت بزرگی میدانند .عسقالنی میگلید :ثقةٌ ،ابن

عبدالبرّ میگلید :وی پیامبر را دیده و از علی روایت نقل كرده است.3
مجلسی او میگلید :صِر صحابی بلدن مهم نیست ،زیرا موا جوایگزین داریوم.
یعنی ائمه اطهار روایت پیامبر و حضرت علی را نقل میكنند.

4

شخص مزبلر (نزّا ) از نظر ما دارای مشكل است و اعتبار او ثابت نشده گرچوه از
نظر اهل سنّت ثقه است.
دجال كیست؟

از دیدگاه بعضی عامه دجّا  ،همان صائد بن صید است.
عالّمه مجلسی درباره دجّا میگلید :اهل سنّت اختال كردهاند كوه آیوا دجّوا
همان صائد بن صید است یا غیر او؟ عدّهای گفتهاند :صائد بن صوید تلبوه كورد و در
مدینه از دنیا رفت .و از حضرت علی نقل كردهاند كه این شخص ،دجّا نیسوت؛
5
ولی بنا به نقل عدهای دیگر ،صائد بن صید همان دجّا است.
آیا دجّا نام فرد و یا شخصی است یا تفكّر و عقیده و فرهنگ خاصی است؟ محل
ظاهر شدن او كجاست؟ روایاتی كه اصفهان را مطرح میكند چقدر ریشوهدار اسوت؟
 .1روستائی است در چهار فرسخی كوفه؛ مراصد الطالع ،ص 608؛ معجم الرلدان ،ج ،3ص .33
 .2تد یبالكمال ،ج  ،19ص .54
 .3تد یب التد یب ،ج  ،10ص .378
 .4روضهالمتقین ،ج  ،14ص .384
 .5بحاراالنوار ،ج  ،52ص .193
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آیا فقط اصفهان مطرح است یا جاهای دیگری نیز مطرح شده است و چورا؟ روایواتی
كه در این رابطه آمده ،چه اندازه اعتبار دارند؟
دجّال در لغت

َ
در قاملس 1آمده استَ :د َج َلالرعیر :طال به .حو ّ
جسمه بالدناء :او را روغان ماالی كارد .و
عم
ً
َ َ َ
ّ
ََ َ
الدجال المسیح :ألنه ی ّ
عم األرض .او دجل ،ای ك ب و ححرق و جامع و قطع نواحی األرض سیرا.
منه
ّ
در مجمعالبحرین طریحی 2آمده است« :لم یصل الادجال مكاة و ال المدیناة ».و فای آخار
ّ
ّ
ّ
ّ
زرعن الازرع بعاد خارو
«الدجال الیرقی سادال مان األرض إال وطئاه إال مكاة و المدیناة» و فیاه «لیا
ّ
الدجال ».و خروجه عقیب ظدورالمددی كما جا ت باه الروایاة .یقاال ُس ِامی دجااال لتمویداه مان
ّ
ّ
ّ
َ َ
َ َ
الدجل و التغطیة» یقال دجل الحق .ای غطا بالراطل .و دجل :اذا ِّلرس و ُم ّو و فی الخرر («ان ابابكر
ّ
ّ
خطب فاطمة إلی النری فقال :وعادتدا لعلای و لسات بادجال»؛ (ای خاداع و ال ملارس علیاُّ

حمارك 3).در روایت آمده است كه ابلبكر نوزد پیوامبر از فاطموه

خلاسوتگاری كورد.

حضرت فرملد :من فاطمه را به علی وعده دادهام و مون فوردی حیلوهگور و دغولبواز
نیستم كه به گفتهام عمل نكنم».
سید محمّد صدر ،در تاریخ غیبت كبری ،دو ملرد درباره دجّا بحث كرده است:4
بعد از آنكه دوازده مطلب را در جلد 2كتاب خلد ،از كتب اهل سونّت دربواره دجّوا
مطرح كرده ،چند مطلب مهم را بیان میكند و در آخر مویگلیود :روایوات دجّوا را
خلاه بپذیریم و حمل بر صحت كنیم یا اصالً نپذیریم ،وجلد دجّا واقعیت دارد؛ ولی
او یك شخص نیست .وی ،دجّا را یوك پدیوده اجتمواعی و فرهنگوی مویدانود و از
فرهنگ غربی و فرهنگ كفر ،به دجّا یاد میكند.

ّ
دجال هی الحضاارة؛ دجّا یك فرهنگ و تمدّن مادّی و غربی
جایی دیگر 5میگلید:

است».
 .1همان ،ج  ،3ص .385
 .2همان ،ج  ،5ص .365
 .3همان ،ص .369
 .4ج  ،2ص  ،17و ج  ،3ص .144
 .5ج  ،3ص .144
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برداشت سنّتی آن است كه بگلییم :دجّا یك شخص است .البته روایاتی نیز بور
ّ
این ملضلع داللت دارد .برداشت دیگری نیز میگلید« :دجال عراارة عان مساتوی حضااری
اید ولوجیة معادیة لالسالم ».بعد میافزاید :ما با برهان و استدال  ،برداشت نخست را رد
كردیم .عمده روایات آن ،از اهل سنّت است.
روایات ما گرچه در این زمینه فراوان نیست؛ ولی برداشت دوم را تأیید مویكنود.
كه دجّا یك فرهنگ الحادی است.
اكثر پیروان دجّا  :طیالسه( 1مترفین) و زنازادگان هسوتند .یعنوی كسوانی كوه از
پدران خلد بریدهاند( .احتماال غرب زدگان) نتیجه فرهنگ مادی بیاعتقادی به حدود
شرع ،محرمات و احكام و …است و یا بر ظاهر حمل كنیم و بگلئیم :منظولر هموان
فرزندان نامشروع هستند.
ّ
به هر حا  ،دجّالی كه منظلر ماست :مجموعالحضارة المادیاة( ،فرهنوگ فرویود كوه
غرب را پلك و پلشالی كرده است).
ظاهراً نظر حضرت آیتال مكارم شیرازی نیز همین است كه دجّا  ،فرهنگ غرب
و فرهنگ كفر است ،چنانچه از خلدشان نیز شنیدم.
مكان ظاهر شدن دجّال

بعضی روایات ظاهر شدن دجّا را از خراسان میدانند .در بعضی از روایات آموده
كه« :یخر من بلدة یقال لدا اصردان فی قریة تعرُ بالیدودیاه 2».روایتوی دیگور دارد كوه :از
3
سیستان است .در روایتی دیگر وارد شوده كوه« :یخار مان خلاة باین الشاام و العاراق».
ّ
الدجال من العراق 4».و در روایتی آموده اسوت كوه:
روایتی دیگر حاكی است كه« :یخر
«من المشرق 5».این گلنه روایات اگر یقینآور نباشوند ،گموانآورنود كوه دجّوا  ،یوك
شخص است.
 .1نوعی لباس به نام ویلشان كه روی شانه می اندازند .لباس سفید زروشت.
 .2المعجم الكریر ،ج  ،18ص .155
 .3فتن ابن حماد ،ص.149
 .4مصنف عبدالرزاق ،ج ،11ص .396
 .5معجم الصغیر طررانی ،ج ،1ص.260
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در معجمالبلدان یاقلت حَمَولی (م  )666ج  1دربواره اصوفهان مطوالبی آموده از
جمله 1 :و فتح اصفهان  2و انتقوا اسوكان یهلدیوان از فلسوطین بوه اصوفهان .وی
میگلید« :كانت مدینة اصافدان فای منطقاة یقاال لداا جای و هاواآلن یعارُ بشدرساتان و یعارُ
بالمدینة».

همچنین میگلید :وقتی بختالنصر بیتالمقودّس را بوه تصور درآورد سواكنان
آنجا را به اصفهان تبعید كرد و برای آنها در كنار محلّه جی ،اردوگاه زد ،بعدها پوس
از ویرانی محلّه جی ،اهل اصفهان به اردوگاه یهلدیوان منتقول شودند .و آنجوا آبواد
گشت و شهر كنلنی اصفهان گردید و اگر به اصل و تبار آنها برگردیم ریشه اكثر آنها
1
به یهلدیان برمیگردد ،خساست طبع ،مخصلص یهلدیان است.
البته امروز مطلب كامالً بورعكس اسوت و دوسوتی و والیوت اهولبیوت پیوامبر از
ویژگیهای بارز این شهر مذهبی است.
ظاهر شدن دجّا یكی از نشانههای ظهلر حضرت مهدی است و هر چند بوه
نظر طریحی ،دجا پس از ظهلر امام زمان است و و این ملضولع دارای چنود نكتوه
است:
 1و حجم وسویعی از روایوات دجّوا  ،در كتوب عامّوه وجولد دارد و از منقولالت
آنهاست و شاید آن روایات در منابع روایی ما وجلد نداشته باشد .اصل دجّا تقریباً از
مسلّمات است؛ و ولی از نشانههای حتمی نیسوت و چنوان كوه اصول یموانی نیوز از
مسلّمات است؛ ولی صفات و حقانیت او دلیل مقبللی ندارد.
اگر خلاسته باشیم در این خصلص بحث سوندی داشوته باشویم غالبواً بوه جوایی
نخلاهیم رسید .از این رو ،به استفاضه یا تلاتر اجمالی یا معنلی استناد میكنیم.
 2و كتب عامّه برای دجّا صفاتی را نقل میكند؛ ولی ما نمیدانیم ایون صوفات،
كنایات است یا باید آنها را حمل بر ظاهر كرد.
مثال:

ّ ُ

 1و « ّان النری ح ر امته منه» بخاری نقل كرده كه:

 .1معجم الرلدان ،ج  ،1ص.208

ّ ّ ُ
«ما بعث نرای إال حا ر امتاه مان األعاور
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ّ
ّ
(الدجال) الك اب».

2و

«النری استعاذ من فتنته» بخاری میگلید« :سمعت رسولالله یستعی فی صالته من فتنة

ّ
الدجال».

 3و در صفات دجّا آمده است كه:

ّ
ّ
« ِان بین عینیه مكتوب كافر .یقرح كل ماؤمن كاتاب و

غیر كاتب».

 4و ادعای او چیست؟
دجّا ادعای ربلبیت و خدایی دارد .شیخ صدوق در كما الدین نقل كورده اسوت

كه« :یقول حنا ّ
ربكم .ینادی بأعلی صوته یسمع ما بین الخافقین (جن و انس و شیاطین) إلی عرادی،
انا ال ی خلق ّ
فسوی و ّقدر فددی .حنا ّربكم األعلی» .در پیشانی او نلشته شده :كافر.1

در روایات آمده است:

ّ
«دجال یمشی فی األسواق و یطعم الطعام».

 5و در منابع عامه ،عُمر دجّا ذكر شوده ،از حودیث جسّاسوه و صوائد بون صوید
استفاده میشلد كه دجّا هم اكنلن وجلد دارد .او میگلید:

ّ
«انا الدجال حوشُّ حن یاؤذن

لی بالخرو فأسیر فی األرض» .بنابراین ،نسبت به ابن صیاد نیز مسلم ،در كتاب خولد از

ّ
عبدال نقل میكند (احتماال عبدال بن عمروعاص)« :كنا مع رسولالله فمررنا بصریان فیدم
ّ
ّ
ففر الصریان و جلس ابن صیاد .فقال له النریَ :ت َ
ربت یداك حتشادد حنای رساولاللاه
ابن صیاد؛
فقال«ال :بل تشدد انی رسولالله ،فقال عمر بن خطاب ذرنی یا رسولالله حتی حقتله .فقال رسولالله:

ان یكن ال یتری فلن تستطع قتله علیه» ،و ان لم یكنه؛ یعنی اگر او دجا باشد نمیتلانی بر
او تسلط یابی و اگر نباشد میتلانی» .از این روایت استفاده میشلد كوه عمور دجّوا
طلالنی خلاهد بلد .چنانچه بعضی گفتهاند.
 6و زنده كردن مردگان :مسلم در صحیح 2خلد نقل كرده است:

ً
ّ
ٌ
«إنه خار خلة باین

َ
ْ ُ
الشام و العراق قلنا یا رسولالله .و ما لرث ُه فی األرض قال :حربعون یوما ،یوم ك َسنة ،و یاوم كشادر و
ّ
یوم كجمعة و سایر حیامه كایامكم .ی ّ
بالخربه فیقول لدا حخرجی كنوزك (شاید نفت و گاز و معادن)،
مر
فتترعه كنوزها» كیعاسیب النحل

شاهد در این جمله این است كه:
 .1كمالالدین ،ج ،2ص .526
 .2ج  ،4ص .324

«ثم یدعو رجال فیضربه بالسیف ،فیقطعه جازلتین … ّ
ثام
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یدعو فیقرل ».یعنی یك نفر را با ضربه شمشیر دو نویم مویكنود و سوپس او را زنوده
میگرداند.
ً
ّ
ٌ
ناار باارد و ما اه ٌ
 7و ا ّن معه نارا و مااء :آب و آتش همراه داردُ « .
ناار .یجیای معاه الجناة و
ِ
ِ
النار 1».همه اهرمهای فریب در دست اوست.
 8و اختال زمان :بعضی روزهایش یك سا بعضی یك مواه ،بعضوی یوك هفتوه
خلاهد بلد.
 9و اشاره به زمین میكند سرسبز میشلد ،اشاره به آسمان میكند باران میبارد.
«إن من فتنته حن یاأمر الساماء فتمطار و یا أمر األرض حن تنرات فتنرات و مان فتنتاه حن یاأمر باالحی
ّ
فیك بونه … الترقی لدم سا مه إال هلكت و یأمر بالحی فیصدقونه ،فیأمر الساماء حن تمطار علایدم و
ّ
یأمر األرض حن تنرت … و انه الیرقی شییء فی األرض إال وطئاه و …» بوه نظور موا ایون بیانوات

كنایات و لطائف است و امكان دارد به اوضاع كنلنی جهوان اشواره داشوته باشود .بوه
شهری میرود و دستلر اطاعت از خلد را میدهد؛ ولی مردم او را تكذیب مویكننود.
سپس تمامی اغنام و احشام آنان میمیرد .و در جای دیگر در اثر اطاعت از او باران بر
آنان میبارد .ولی بحث در اعتبار و حجیت این روایات است!
 10و عظیمترین فتنه ،مربلط به دجّا است.
 11و دجّا تلسط حضرت عیسی كشته میشلد .روایات عامه و خصلص این
حدیث ،ارتباط دجّا با زمان ظهلر و حضرت مهدی را مطرح نكردهاند.
دجّال ،در روایات شیعه

آیا دجّال شخص است یا جریان؟

در محلر نخست گفتیم كتابهای ما نسبت به كتب عامّه چندان به بحث دجّوا
نپرداختهاند .دلیل آن این است كه حكلمت مدینه ،به تازه مسلمانها خیلوی میودان
داد و یاوران واقعی پیامبر مانند ابلذر و سلمان را خیلی تحلیل نمیگرفتنود .بوه
همین جهت آن اسرائیلیات از امثا كعب امحبار و … وارد احادیث و منوابع دینوی
شد .در تفسیر ابن كثیر ذیل آیه« :حیكم یأتینی بعرشدا …» مویگلیود :مطوالبی كوه در
 .1صحیح مسلم ،ج  ،4ص .329
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ذیل این آیه از ابن أبی شیبه و … آمده است ،به اندازهی سخیف است كه میگلید:
همه این مطالب از اسرائیلیات است 1.یعنی خلد اهل سنّت نیز مانند ابن كثیر ،از این
خرافات به ستله آمدهاند.
حضوورت عل وی هرگووز ابوولهریره را بووه حضوولر نم ویپووذیرفت و ابوولهریره از
امیرمؤمنان حتی یك روایت نقل نكرده است.2
بحاراألنوار و كوه خولد ،بوه تنهوایی یوك كتابخانوه اسوت ،از  600منبوع و مصودر
گردآوری شده است و دارای حدود  15دسته روایت درباره دجّا است:
1و در ملرد امام حسین كه هنگام رجعت ،تلسط اموام زموان بوه موردم
َ َْ َ ُ ْ َ َ ََ
ُ
معرفی میشلد :در تفسویر آیوه شوریفه  6از سولره إسورا( :ثا َّم َرددناا لك ُام الك َّارة علای ِد ْم
َ َ َْ ُ َ
َ َْ ُ َ َْ َ ً
ّ
الكارة فای
َوح ْمددناكم ِبأ ْموال َو َب ِنی َن َوج َعلناك ْم حكث َر ن ِفیرا) آمده اسوت« :خارو الحساین فای
ّ
سرعین رجال من حصحابه ال ین قتلوا معه علیدم الری الما هب لكال بیضاة َوجداان ،الماؤدی إلای
ّ
النا حن الحسین قد خر فی اصاحابه حتای الیشاُّ فیاه المؤمناون و حناه لایس بادجال و ال
ّ
ّ
شیطان ،االمام ال ی بین ح ُ
استقر عند الماؤمن حناه الحساین الیشاكون
ظدر النا یومئ  ،فإذا

فیه …»
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 2و درباره دجّا روایاتی وجلد دارد كه میگلید :نسبت درون به اهلبیت ،مساوی
با ایمان به دجّا است« .عن ابی عردالله عن آبا ه قال :قال رسولالله :من ك ب

ً
ّ
علینا حهلالریت حشر الله یوم القیامة حعمی یدودیا ،و إن حدركالدجال آمن به و ِان لم یدركه آمان باه
5
فی قرر ».

ولی در كتاب اختیار معرفه ّالرجاال به نقل از كشّی ،متن حدیث این گلنه است كوه:
ّ
پیامبر فرملد« :من ك ب علینا حهلالریت حشر الله یوم القیامة حعمی ،و إن حدرك الدجال آمن
به ،و إن لم یدركه آمن به فی قرر ».

 .1تفسیر ابن كثیر ،ج ،3ص .379
 .2سیر اعالم النرال ،ج  ،2ص .579
 .3این حدیث را مجلسی از تفسیر عیاشی نقل كرد.
عیاشی خود ،از اهل ّ
سنت بود د و پدری بسیار ثروومند داشت دّ ،اما شیعه شد و ومام اموال پدرش را حرف وبلیدغ وشدیع كدرد.
من.ل او به سان حوزه علمیه درآمده بود .وی این حدیث را از امام حادق نقل كرده است تفسیر عیاشی ،ج ،1المقدمدة،
عالمه طباطبایی.
 .4تفسیر عیاشی ،ج ،2ص ،281بحاراالنوار ،ج  ،51ص  ،65ح .46
ّ
 .5همان ،2 ،ص  ،160حدیث  ،7به نقل از كشی.
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3و روایاتی كه تأكید دارد قبل از پیش آمدن  6رخداد ،كارهوای خولد را اصوالًح
كرده و سامان بدهید.
ّ
ّ
ّ
ّ
الدابة و الدجال و الدخان و خریصة ححدكم
«بادروا باالعمال ستا :طلوع الشمس من مغربدا و
(مرگ) و حمر العامة (قیامت »
ّ
4و ده اتفاق قبل از قیامت ر خلاهد داد« :ال تقوم الساعة حتی تكون عشار آیاات :الادجال و
ٌ
ّ
الدخان و طلوع الشمس من مغربدا و ّ
دابة األرض و یاأجو و ماأجو و ثالثاة خساوُ ،خساف بالمشارق،
ٌ
ٌ
خسف بجزیرة العرب و ٌ
2
نار تخر من قعر عدن ،تسوق النا إلی المحشر».
خسف بالمغرب،
ً
ُ
ّ
«حدثنا … عن حبیالطفیل عامر بن واثلة ،عان ح یفاة بان اساید الغفااری ،قاال :كناا جلوساا فای
ّ
ّ
المدینه فی ظل حا ن قال :و كان رسولالله فی غرفة فاطلع علینا ،فقال فیم إنتم فقلنا نتحدث،
ّ
قالّ :
عما ذا قلنا عن الساعة .فقال :إنكم الترون الساعة حتی ترون قرلدا عشر آیات :طلوع الشمس
ٌ
ٌ
ّ
الدجال ،و ّ
دابة األرض ،و ثالثة خسوُ فی األرض :خسف بالمشرق و خسف بالمغرب و
من مغربدا و
ٌ
خسف بجزیرة العرب ،و خارو عیسای بان ماریم و خارو یاأجوح و ماأجو  ،و … تكاون فای
ّ
ً
آخرالزمان ٌ
نار تخر من الیمن من قعر األرض التدع خلفدا ححدا ،تسوق النا إلای المحشار ،كلماا
1

قاموا قامت لدم ،تسوقدم إلی المحشر3؛ ابل طفیل عامر بن واثله به نقل از حذیفه بن اُسید
غفاری میگلید .در سایه درختی در شهر مدینه نشسته بلدیم و رسل خدا كوه
در اتاقی حضلر داشت به ما نگاهی افكند و فرملد :چه میكنیود؟ عورض كوردیم :بوا
یكدیگر گفتگل میكنیم .فرملد :در چه مولرد؟ عرضوه داشوتیم :در مولرد «قیاموت»
(دوران ظهلر) فرملد :تا شما ده نشانه را قبل از آن مشاهده نكنید ،آن دوران را درك
نخلاهید كرد كه عبارتند از :طللع خلرشوید از مغورب ،جنوبش دجّوا  ،حضولر دابدة
األرض ،سه بار فرو رفتن زمین ،یك بار در مشرق ،دیگری در مغرب و یكی در ج.یدرة
العرب و ظاهر شدن عیسی بن مریم و پدیدار گشوتن یوأجلج و موأجلج … در آخور
الزمان از سلی یمن ،آتشی از دورترین نقطه گیتی پدیدار مویگوردد كوه آتوش نیوز
شعلهور خلاهد گشت و مردم را به سلی محشر میراند».
 .1همان ،ج  ،6ص .296
 .2همان ،ج  ،6ص  ،296به نقل از مجمع الریان.
 .3خصال ،ج  ،2ص  ،449باب  ،10ح .52
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ابلالطفیل ،صحابی پیامبر به شمار میآمد و در قیام مختار پرچمدار وی بولد.
اهل سنّت او را از غُالتِ روافض دانستهاند ،البته باید دید این سخن چگلنه با عودالت
1
صحابه ،قابل جمع است؟!
5و كسی كه با اهلبیت درگیر شلد ،با دجّا محشلر خلاهد شد :مجلسی به
نقل از مجاالس طلسوی (طریوق روایوت عوامی اسوت) مویگلیود« :قاال اباوذر :سامعت
رسولالله یقول« :من قاتلنی فی األولی و قاتل حهلبیتی فی الثانیة ،حشر الله تعالی فای الثالثاة
ّ
الدجال …2؛ ابلذر میگلید :از رسل خدا شنیدم فرملد :هور كوس در مرحلوه
مع
آغازی ن اسالم با من به مبارزه برخاست و در مرحلوه دوم بوا خانودان مون بوه سوتیز
پرداخت ،در مرحله سلم خداوند او را با دجّا محشلر گرداند».
همچنین به نقل از عیلن اخبارالرضا میگلیود« :قاال رساولاللاه :مان قاتلناا
ّ
ّ
الدجال»3؛ رسل خدا فرملد :هر كس در آخر الزمان با موا
آخرالزمان ،فكأنما قاتلنا مع
بستیزد ،گلیی همراه با دجّا با ما جنگیده است.
6و بحار به نقل از مهذّب ابن فهد حلّی آورده است« :حقول :روی الشیخ احمد بان فداد
ّ
ُ
فی كتاب المد ب و غیر فی غیر بأسانیدهم ،عن المعلی بن خنیس ،عان حبای عرداللاه قاال:
ّ
«یوم النیروز هو الیوم ال ی یظدر فیه قا منا حهلالریت و والة األمر و یظفر الله تعالی بالدجال فیصلره

علی كناسة الكوفة4؛ مُعلّی بن خَنیس از امام صادق روایت كرده كه فرمولد :نولروز،
همان روزی است كه قائم ما با اهل بیت و فرمانروایان وی ،ظاهر میگردند و خداوند،
حضرت قائم را بر دجّا پیروز میگرداند و آن حضرت ،دجّا را در كناسوه كلفوه
به دار خلاهد آویخت».
قاتل دجّال حضرت مهدی است یا حضرت عیسی؟

ً
ّ
ّ
«عن المفضل عن الصادق :إن الله ترارك و تعالی خلاق حربعاة عشار ناورا قرال خلاق الخلاق
بأربعة عشر حلف عام ،فدی حرواحنا فقیل له یابن رسولالله :و َمن األربعة عشر فقالّ :
محماد و
علی و فاطمه و الحسن و الحسین و األ مه من ولد الحسین آخرهم القا م ال ی یقوم بعد غیرته،

 .1المعارُ ابن قتیره ،ص  362و .341
 .2بحاراالنوار ،ج  ،23ص .102
 .3همان ،ج  ،27ص .205
 .4بحاراالنوار ،ج  ،52ص  ،276حدیث  171و ج  ،56ص .92
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ّ
ّ
طدر األرض من كل جور و ظلام1؛ مفضّل بن عمر از امام صوادق روایوت
فیقتل الدجال و ی
كرده است :خدای تبارك و تعالی ،چهارده هوزار سوا پویش از آفورینش انسوانهوا،
چهارده نلر را آفرید كه همان ارواح ما بلدند .عرض شد :ای فرزند رسل خدا آن
چهارده نلر كدامند؟ فرملد :محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و پیشلایانی كه
از دودمان حسیناند و آخرین فرد آنان ،همان قائمی است كه پوس از نهوان زیسوتی
خلد دست به قیام خلاهد زد و دجّا را به هالكت میرساند و زموین را از لولث هور
گلنه جلر و ستم ،پاك و پیراسته میگرداند».
در بحاراالنلار به نقل از تفسیر علی بون ابوراهیم مویگلیود« :عان الصاادق عان
ً
صنما فقالّ … :
ثم عیسای بان ماریم روحاللاه و
المجتری فی لقا ه مع ملُّ الروم … :حخر إلینا
كلمته ،كان عمر فی الدنیا ثالث و ثالثین سنةّ ،
ثم رفعه إلی السماء و یدرن إلی األرض بدمشق و هو
ّ
2
ال ی یقتل الدجال».

7و پناه بردن از فتنه دجا  :عالّمه مجلسی به نقل از كشاف ّ
الغماه إربلوی ،نیوز از
كفایةالطالب گنجی شافعی ،از ابلامامه نقل میكند كه« :قال :خطرنا رسولاللاه ،و ذكار
ّ
ّ
الدجال و قال فیه :إن المدینة لتنفی خرثداا كماا ینفایالكیار خراث الحدیاد و یادعی ذلاُّ الیاوم یاوم

الخالص …» 3البته اكثر مطالب كشف الغمّة از كتب عامّه است تا ملرد قبل آنها قرار
گیرد .چنانچه مؤلف خلد ،در مقدمه كتاب گفته است :إعتمدت فی الغالب النقل من كتاب
ّ
الجمدور لیكون حدعی إلی تلقیه بالقرول.

4

8و محل خروج دجّا  :بحار به نقل از كمالالادین روایت مفصلی را درباره دجّوا از
حضرت علی روایت میكند كه یاد آوری شد .در این روایت ،محل خروج دجّوا
5
را اصفهان میداند« ،من بلدة یقال لدا اصردان من قریة تعرُ بالیدودیه».
براساس این روایت ،حضرت علی طی خطبهای  3بار فرمولد« :سالونی قرال حن
تفقدونی» سپس حعصة بن صلحان برخاست و عرضه داشت:
ّ
«یا امیرالمؤمنین ،متی یخر الدجال » حضرت فرملد …« :و قطعوا األرحام ،و اترعوا األهاواء
 .1همان ،ج  ،51ص  145و ج  ،25ص  16به نقل از كمال الدین.
 .2همان ،ج  ،33ص .235
 .3همان ،ج  ،51ص  ،6باب .22
 .4كشف الغمة ،ج  ،1ص ،5چ جدید.
 .5كمال الدین ،ج ،2ص .526
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ّ
ً
ً
و استخفوا بالدماء .و كان الحلم ضعفا و الظلم فخرا ،و كانت األمراء فجرة ،و الوزراء ظلمة و العرفاء
ُ
خونة ،و القراء فسقة ،و ظدرت شدادات الزور ،و استعلن الفجور ،و قول الردتان ،و اإلثم و الطغیان
ّ
و …» تا این كه میگلید :فقام إلیه اصبغ بن نباته فقوا « :یاا امیرالماؤمنین َمان الادجال »
ّ
ّ
ّ
ّ
فقال« :حال ان الدجال صا د بن صید ،فالشقی َمن صدقه و السعید من ك به ،یخر من بلدة یقال لدا

اصردان من قریة تعرُ بالیدودیة 1».سپس به بیان ویژگیها و حركت نظامی و تكنلللژی و
قدرت او و تبلیغات و پس از آن ،افل و زمان و مكان نوابلدی وی و قواتلش را ذكور
میكند كه در ابتدای بحث اشاره شد.
از جمله روایات مربولط بوه محول خوروج دجّوا روایتوی اسوت كوه پوس از آن:
مرحلممجلسی از بصا ر الدرجات ابن فرو نقل كرده كه میگلید:
جعفر قال :دخل علیه رجل من حهل بلخ فقال له :یا خراسانی تعرُ وادی كا ا و كا ا قاال نعام،
«عان رجال عان ابای

ً
ّ
قال له :تعرُ فیه صدعا فی الوادی من صفته ك ا و ك ا قال نعم ،قال :من ذلُّ یخر الدجال».

2

حضرت به آن شخص خراسانی فرملد :آیا آن درّه ،در فالن نقطه را مویشناسوی؟
آیا شكافی را كه در نقطهای از آن و با فالن مشخصات قرار دارد میشناسوی؟ عورض
كرد :آری ،حضرت فرملد :دجّا از آن نقطه ظاهر میشلد.

ّ
الدجال و التعوذ منه :مرحلم مجلسی ،روایتی را از رساله شهید ثانی بوه ایون
9و فتنة

ّ
مضملن نقل كرده است« :روی عان النرای :إن َمان قارح ساورة الكداف یاوم الجمعاة فداو
ّ
3
معصوم إلی ثالثة حیام و إن خر الدجال عصم منه».

همچنین در اعما روز جمعه از مصراحالمتدجد شیخ طلسی و بلداألمین كفعمی ،از
امام صادق نقل شده كه فرملد:

ّ
فتنة الدجال».

شر المحیای و ّ
«حعوذ بُّ من ّ
شار المماات و اعوذباُّ مان

4

در فضائل ماه رجب آمده است كه:

ّ
الجنون و الج ام و الررص و فتنة الدجال».

ّ
ُ
«من صام رجب حربعة حیام عوفی من الرالیا كلداا :مان

5

 .1بحاراالنوار ،ج  ،52ص .194
 .2همان ،ج  ،26ص  189و ج  ،52ص  ،190حدیث .19
 .3بحاراالنوار ،ج  ،86ص .358
 .4همان ،ج  ،87ص .40
 .5همان ،ج  ،94ص .27
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10و در ملرد رشد كشاورزی پس از دجّا  ،راوی 1از امام صادق ،نقول كورده
ً
ّ
كه« :سئله رجل و حنا عند فقال جعلت فداك حسمع قوما یقولاون إن الزراعاة مكروهاة» فقاال:
«إزرعوا و اغرسوا ،والله ما عمل النا
ّ
بعد خرو الدجال».

َ ّ
ّ
ّ
غرسن الغر
زرعن الزرع و ی
عمال اجل و ال حزكی منه ،والله لی

11و دجّا یكی از نشانههای خداسوت 2:در تفسویر قموی از أبویالجواورد از اموام
َّ َ َ
َ َ َ َ ِّ َ ً
الله ق ِاد ٌر علی حن ینزل آیة) فرملدَ « :سیریُّ
باقر در ذیل آیه شریفه  37سلره انعامِ ( :إن

ّ
فی آخرالزماان آیاات منداا ّ
داباة األرض و الادجال و نازول عیسای ابان ماریم و طلاوع الشامس مان
مغربدا».
َ
ُ ْ ُ َ َْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ً
ْ ُ ْ 3
«و عنه عن ابی جعفر فی قوله( :قل هو الق ِادر علی حن یرعث علیكم ع ابا ِمن فو ِقكم) قال:
َ
ً
َ ْ ُ
َ ُ ُ
َ
ّ
«هو الدجال و الصیحة (ح ْو ِمن ت ْح ِت ح ْرج ِلك ْم) و الخسف( .ح ْو یل ِر َسك ْم ِشیعا) و هو اختالُ فی الدین ،و
ً
ّ
لعن بعضكم علی بع « .و ی یق بعضكم بأ بع » و هو حن یقتل بعضكم بعضا و كل ه ا فی حهل
القرلة».

4

 12و كینهتلزان به اهلبیت در زمره یاران دجّا اند

«عان ابیعرداللاه قاال:

ّ ً
قال رسولالله :من حبغضنا اهلالریت بعثه الله یدودیا ،قیل :یا رسولالله و إن شدد الشدادتین قاال:
ّ
ّ
نعم إنما احتجب بداتین الكلمتین عند سفُّ دمه حو یؤدی الجزیة و هاو صااغر ثام قاال :مان حبغضانا
ً
ّ
5
اهلالریت بعثه الله یدودیا »،قیل :و كیف یا رسولالله قال« :إن ادرك الدجال آمن به!»

در روایت دیگری از امام رضا نقل شده كه فرمولد :كسوانی كوه بوا دشومنان
اهلبیت طرح دوستی میریزنود از دجّوا خطرنواكترنود« 6.و بإساناد عان الوشااء عان
َّ ّ ّ
ّ
ممن یتخ مودتنا حهلالریت لمن هو حشد فتنة علی شایعتنا مان الادجال» فقلات:
الرضا قال :إن
ّ
یابن رسولالله بماذا قال« :بمواالة حعدا نا و معاداة اولیاءنا إنه إذا كان ك لُّ اختلن الحق بالراطال و
7
اشتره األمر ،فلم یعرُ مؤمن من منافق».

 .1همان ،ج  ،100ص  68باب استحباب ال.ر و الغرس ،عن كتاب الغایات ،قمی...
 .2همان ،ج  ،52ص .181
 .3سوره انعام ،آیه .65
 .4بحاراالنوار ،ج  ،52ص .181
 .5همان ،ج  ،52ص  192به نقل از محاسن برقی.
 .6همان ،ج  ،72ص  391به نقل از صفاتالشیعه.
 .7همان ،ج  ،72ص  391به نقل از صفاتالشیعه الرقم .14
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دجّال شخص است یا جریانی فكری؟

در نلشتار قدماء ،در این رابطه چیزی نیافتیم ،شاید عدم تعرض به ایون ملضولع،
حاكی از احراز فرد بلدن دجّا است ،از این رو ،آن را مسالهای ثابت شده دانستهاند.
اما بعضی از معاصرین مانند آیتال مكارم (البته میفرمایود :عنولانی اسوت كلوی
برای افراد پر تزویر و حیلهگر و پر مكر و فریب) 1و شهید سیدمحمّد صودر2معتقدانود
كه دجّا جریانی فكری است نه یك شخص خاص .اما در مقابل بعضی دیگر ،دجوا
را فرد میدانند یا الاقل احتما او را بعید و فاقد دلیل میشمرند.
البته تعابیری كه درباره دجّا در روایات آمده با جریان بلدن او سوازگار نیسوت،
مثالً در روایات آمده است كه امام زمان یا عیسی ابن مریم دجّا امیرالموؤمنین
را به قتل میرساند ،در همین روایتِ كمالالدین (گرچه اشكا سندی دارد) حضورت،
از دجّا نام برده و فرملده است« :صا د بن صید یخر مان بلادة یقاال لداا اصاردان» ،یوا در
حدیث دیگری فرملده است :از بلخ ظاهر میشلد و تعابیر دیگری كه با نهاد بولدن و
جریان فرهنگی بلدن دجّا  ،مناسبت ندارد؛ بلكه با شخص خاص بلدن وی سازگاری
دارد.
ّ
ّ
الدجال و نزول عیسای
دابة األرض و
قرینه سیاق ،در حدیثی كه میفرماید« :خرو
و طلوع الشمس من مغربداا ».بر فرد بلدنِ دجّا داللت دارد ،زیرا عیسی فرد است و
« ّ
دابةاألرض» نیز فرد خاص است .بر این اساس ،قرینه سیاق اقتضا دارد كه دجّا نیوز
فرد باشد.
از دیدگاه ما نیز دجّا شخص خاصی است ،البته جریان سیاسی و فرهنگی بلدن
او را نفی نمیكنیم؛ ولی معتقدیم دجّا فردی است كه جریانی را نیز به همراه دارد.
آیتال مكارم شیرازی در آن كتاب 3یادآور میشلد :هنگامی كه سخن از دجّا به
میان میآید معملالً طبق یك سابقه ذهنی عامیانه .فقط ذهنها متلجه شخص معین
یك چشمی میشلد كه با جثه افسانهای و با مركب افسانهایتر ،با برنامهای مخصلص
 .1حكومت جدانی حضرت مددی ،ص .171
 .2الغیرةالكرری ،ص  ،532ج  ،3ص .14
 .3چاپ هشتم ،ص .192
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به خلد ،پیش از انقالب بزرگ حضرت مهدی ،ظاهر خلاهد شد؛ ولی همان گلنه كوه
از ریشه لغت دجّا از یك سل و از منابع حودیث از سولی دیگور اسوتفاده مویشولد
دجّا  ،منحصر به یك فرد نیست؛ بلكه عنلانی است كلی برای افراد پرتزویر و حیلهگر
و پر مكر و فریب و حقّه باز كه برای كشیدن تلدههای موردم بوه دنبوا خولد از هور
وسیلهای استفاده میكنند و بر سر راه هر انقوالب سوازندهای كوه در ابعواد مختلوف
صلرت میگیرد ،ظاهر میشلند.
َّ
ّ
سید محمّد صدر میگلید« :إن الدجال عرارة عن مستوی حضاری ایاد ولوجی معاین ،معااد
ُ
ُ
لالسالم ،قد سرق هناك قد ناقشنا االطروحة االولی و دفعنا بالررهان … .

1

مهمترین نشانهای كه باید ملرد تلجه قرار گیرد همان مفهولم دجّوا اسوت كوه
سمبلی از حركتهای ضداسوالمی در غیبوت كبوری اسوت ،یعنوی دوران فتنوههوا و
انحرافات .كه عبارت از تمدن جدید اروپایی است ،چهرهای فریبنده و چشومگیر دارد
و افكار و اندیشه عملمی دنیا را متلجه خلد كرده است .از این رو ،میتولان گفوت از
آغاز آفرینش آدم تاكنلن ،آفریدهای بزرگتر و از نظر انحرا و از دجّا وجلد نداشوته
است …
در مقابل این نظریه ،آقای علی دوانی … 2میگلید :آنچوه مسولّم اسوت ملضولع
دجّا و مبارزه او با دولت حَقّه در پایان جهان ،در ادبیات ایران و عرب و خارج آمده،
بااین تفاوت كه بعضی ،رهبرِ جبهه مخالف او را حضرت عیسی و برخی حضورت
مهدی میدانند.
به هر حا تطبیق دجّا و ویژگیها و نشانههای او و االغش با بعضی از اختراعات
كنلنی و آینده ،یا رئیس دولتی مادی صِر و دارای دستگاه تبلیغاتی بسیار نیرومنود
و غیره ،چیزی نیست كه بتلان بر آن اعتماد كرد.
ما نیز با دیدگاه آقای دوانی ملافقیم .و اگر دیدگاه آقوای دوانوی را تأییود نكنویم،
سخن آیتال صدر و آیتال مكارم را نیز به یقین نخلاهیم پذیرفت .چرا؟ زیرا شلاهد
زیادی داریم كه دجّا فردی خاص است ،از جمله:
 .1الغیرةالكرری ،ج  ،3ص .141
 .2مهدی موعود د ورجمه بحاراالنوار د ص .969
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 1و اشاره به محل ظاهر شدن دجّا در روایات :الف و خراسان .روایتی از عامّه ،از
ّ
الدجال من خراسان» و در روایتی از امام باقر
ابن أبی شیبه منقل است كه« :یخر
آمده است كه« :یخر من بلدة یقال له بلخ»1.
ّ
ب و مرو :ابن حماد از ابن ابیشیبه ،نقل كورده اسوت كوه« :یخار الادجال مان مارو
یدودیتدا».

ج و اصفهان :عمران بن حصین میگلید« :یخر من قرل اصفدان »2.در كمالالادین از
نزّا بن سَبُره آمده است كه« :یخر من بلدة یقال لدا اصردان ،من قریة تعرُ بالیدودیة».
د و عراق :كعباالخبار ،ظاهر شدن دجّا را از عراق میداند.3
هو و بین شام و عراق .ابلامامه باهلی و به نقل از نسخه خطی متن ابنحمّاد و نقل
ّ
كرده است كه« :یخر الدجال من خلة بین الشام و العراق».
و و سیستان« :از وهب بن منبّه ،به نحل مرفلع از ابن عباس نقل شده كه« :و ظدور
ّ
الدجال ،یخر من المشرق من سجستان ».بحث این جاست كه بلوخ و سیسوتان و مورو و
خراسان چه نسبتی میتلاند با فرهنوگ غورب داشوته باشود؟ 4و ایون خولد یكوی از
شلاهدی است كه دجّا فرد است نه طرز فكر و فرهنگ و الأقل اگور هوم اشواره بوه
فرهنگ باشد باز فردی مبتكر و مبتدع است كه جللدار آن فرهنگ فاسد خلاهد بلد.
 2و قاتل دجّا  :روایات فراوان و متعددی اشواره دارد كوه :قاتول دجّوا حضورت
مهدی یا حضرت عیسی است.
 3و كیفیت قتل :مسئله به دار آویختن دجّا یا ذوب شدن او به وسیله سوالحی
است كه بر او میزنند.
ولی شاید قرائن زیر مانند روایواتی كوه پیوروان او را از نظور عودد و ملیوت بیوان
میكند ،دیدگاه نخست را تأیید كند:
 1و «ستمأة الف من العرب یلرسون سیجان (اونیفرم)»
ّ
ّ
ّ
المطرقاة یلرساون
حرطن الدجال ،خوز و كرمان فی ثمانین الف ،كأن وجوهدم المجاان
 2و «لی
 .1بحاراالنوار ،ج  ،26ص  189و ج  ،52ص .190
 .2المعجمالكریر ،ج  ،18ص .155
 .3مصنف عردالرزاق ،ج ،11ص.396
 .4همان.
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الطیالسه (لباس سبز رنگ یهلدیان)
ً
 3د «یخرج ّ
الدجال و معه سبعون الفا من الحاكه سفله علی مقدمته اسعر اسعر من فیهم یقول :بدو بدو ،ای
ً
اكثرهم وسعیرا للفتنه».

از این عبارات ،كثرت استفاده میشلد نه تعداد و حصر در این عدد.
ّ
ّ ّ
ّ
نترعه لألكل من طعامه و …1
 4و «یخر الدجال و یترعه نا  ،یقولون نحن شدداء حنه كافر ،إنا

ّ
لو خر الدجال ال َم َن به قوم فی قرورهم».

در مجملع ،شاید از این عبارات چنین استفاده شلد كه دجّا اشاره به فرهنوگ و
تفكّری انحرافی است كه سرزمینهای اسالمی گرفتار آن خلاهند شد.
دجّال در ادیان دیگر

ّ
مقاد

مینلیسد :این عبوارت (دجّوا ) در جوایی
10و «هاكس» در كتاب قامو
دیگر جز در رساله یلحنّا یافت نمیشلد .و مقصولد از آن كسوی اسوت كوه در برابور
مسیح مقاومت و با او ضدیت كند و مدّعی است كه خلد در جوای مسویح قورار
دارد.
در رساله او یلحنّا باب  2آیه  22آمده است كه :دروغگل كیست؟ جز آن كسوی
كه مسیح بلدن عیسی را انكار كنود و او دجّوا اسوت كوه پودر و پسور را انكوار
میكند .در همان رساله ،آیه  18باب  2آمده است كه :شنیدهایوم دجّوا مویآیود و
هماكنلن نیز دجّاالنِ بسیاری آمدهاند.
همچنین در باب  4آیه  3آمده :هر روحی كه عیسای مجسّم شده را انكار كند از
خدا نیست و این همان روح دجّا است كه شنیدهایم میآیود و هوم اكنولن نیوز در
جهان است.
در رساله دوم یلحنّا آیه  7آمده است :زیرا گمراه كنندگان بسیاری به دنیا بیرون
شدند كه عیسی مسیح ظاهر شده در جسم او را ،اقرار نمیكنند.
آیا دجّال همان سفیانی است؟

تنها آقای سید محمّد صدر به عنلان احتما  ،ایون ملضولع را مطورح كورده كوه
 .1بحاراالنوار ،ج  ،51ص  ،68به نقل از كمال الدین.
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گاهی به ذهن خطلر میكند :ممكن است دجّا و سفیانی یكی باشند :بوه خصولص
اگر ویژگیها و شرایط سندی را نادیده بگیریم .البته ایشان خلد نیز ایون احتموا را
1
تضعیف كرده و میگلید :این احتما با ظاهر روایات نمیسازد.
از دیدگاه ما نیز این احتما صحیح نیست ،زیرا این دو با یكدیگر تفاوتی اساسوی
و ماهلی دارند ،زیرا:
 1و سفیانی ناصبی است (لعنهال)؛ ولی در ملرد دجّا چنین مطلبی نداریم؛
 2و دجّا دارای عمری طلالنی است؛ ولی درباره سفیانی چنین چیزی نیست؛
 3و سفیانی دارای نسب و قبیله مشخص و معینوی اسوت ،و و از نسول خالودبن
یزیدبن معاویه است و امّا دجّا از این جهت مبهم است؛
 4و دجّا ادعای ربلبیت دارد؛ ولی سفیانی چنین ادعایی ندارد؛
 5و دجّا قبل از اسالم نیز در كتب أدیان مطرح بلده؛ ولی سفیانی مطرح نبولده
است .بنابراین دجّا و سفیانی نمیتلانند یك نفر باشند؛
این بلد خالصه تحقیقات پیراملن دجا  ،و ال العالم بحقائق االملر.

 .1الغیرةالكرری ،ص .524
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آیا یمانی ممدوح است یا مذملم؟ جامعه اسالمی در قبا او چه وظیفوهای دارد؟
آیا او سید است یا نه؟ آیوا از سورزمین یمون خوروج مویكنود؟ آیوا ایون ملضولع از
اختصاصات كتابهای شیعه است یا در كتب عامّه نیز آمده است؟
آیا اخبار یمانی متلاتر است یا مستفیض و یا از اخبار آحاد است؟
آیا یمانی از حضرت مهدی پیروی میكند؟ و …
ارتباط قم با یمانی

یاقلت حَمَلی در معجمالرلدان در ملرد قم مطالبی ی اد آور شده است .وی پس
از معرفی قم از نظر جغرافیایی و آب و هلا و خصلصیات ساختمان هوا و راه هوای
ای ن شهر مطالبی درباره فتح قم آورده است ،از آن جمله بوه نقول از بوالذری در
ّ
فاستقر بدا ثام
فتوح الرلدان میگلی د« :ل ما إنصرُ ابوموسی األشعری من نداوند إلی األهواز

ّ
حتی إلی قم فأقام علیدا حی ام فافتتحدا ،و قیل :وج ه األحنف بن قی س فافتتحدا عنوة ،و ذلُّ فی
ّ
سنه  23للدجرة ،و ذكر بعضدم حن قم بی ن اصردان و ساوة و های كریا رة حسانة طی راة و حهلداا
ّ
كل دم شیعة امامیة .و كان بدء تمصیرها فی حی ام الحجا بن یوسف سنة  ».83البته موا ایون

مطلب را در فصل قم در دوران غیبت به تفصیل نقل كردیم و در اینجوا نیوز بوه
لحاظ نی از به آن اشاره كردیم.
وی در ادامه مینلیسد :عبدالرحمن بن اشعث بن قیس از سلی حجّاج ،اسوتاندار
سیستان بلد و برضدّ حجّاج قیام كرد ،در لشوكر او  18تون از علموای توابعی وجولد
داشتند او از حَجّاج شكست خلرد و « َر َجع إلی كابل مندزماأ» در لشكر او پون بورادر بوه
نامهای ،عبدال و أخلص ،عبدالرحمن ،اسحاق و نعیم همه فرزندان سعد بن مالك بن
عامر اشعری بلدند ،كه بعد از متالشی شدن لشكر ،به قم آمدند .در ناحیه قوم هفوت
روستا وجلد داشت ،كه این پن برادر وارد این روستاها شدند و آنجا را فتح كردند و
آن منطقه را وطن خلد قرار دادند و اقلام و عملزادههای خلد را به آن دیوار بردنود و
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این هفت روستا به هفت محله نامگذاری شدند و شهر را به نام یكی از روستاها یعنی
كُمُندان ،نامگذاری كردند ،سوپس بوه واسوطه تعریوب و تخفیوف ،كُمُنودان بوه قوم
نامگذاری شد .از همه این برادران پرتالستر و جللتر ،عبدال بن سعد بولد پسور وی
َ
كه در كلفه بزرگ شده بلد .از كلفه به قم آمد« ،و كاان إمامیاا فدوالا ی نقال التشایع إلای
حهلدا فال یوجد بدا سنی قن( ».و اشعریها در اصل یمنی هستند 1).البتوه حَمَولی خولد،
فردی ناصبی و دارای ریشههای خارجی 2است و شاید در تعبیر ،مبالغه كورده باشود.
بنابراین بعید نیست كه یمانی از قم باشد چلن ریشه قمیها اشعری و اهل یمن است.
آیا ملضلع یمانی اختصاص به شیعه دارد؟
ً
ّا
سی د محمّد صدر میگلید « :اختصت باه ایضاا المصاادر اإلمامیاه و وصافت بأن ه حاق.
ً
باعترار كونه داعیا إلی المددی و هی مستفی ضة ،و صاالحة لألثراات التاار یخی باالرغم مان
ّ ّ
ّ
التشت ت السندی ،إذ لی س فی مقابلدا قر ی نة نافیة .إال حن ماا ی ثرات بداا هاو حركاة الیماانی فای
ّ
الجملة ،و اما سا ر الصفات بما فیدا كونه علی حق فدو ممّا ا الیكااد یثرات بالتشاد د الساندی».
(تتّبع سندی حقّانی ت او را ثابت نمیكند) فإذا ّتم ذلاُّ .می تلان آن را به حركواتی

كه در یمن اتفاق افتاده حمل كرد« .فیكو ن من العالمات التی حدثت فی التار ی خ ،لكن لو
ً
افترضنا اإلعتراُ بكونه علی حق ،و احتملنا حن ی كون قا د الحركة یمانیا و إن لم تكان الحركاة
فی الی من ،او كان منطلق الحركة الی من ،و لم تقتصر علی دا فتكون من األمور الموعودة التای ال

دلیل علی سرق حدوثدا ».اما اگر بخلاهیم باب رمز و كنایه را باز كنیم ،یمانی حركتی
حق در برابر باطل و كفر 3تلقّی میشلد.
در مباحث بعدی روشن خلاهیم ساخت كه این ملضلع در منابع اهل سونّت نیوز
مطرح شده است و اختصاص به شیعه ندارد .و در فِتَن سلیلی یا فِتَن ابن حمّاد نامی
از یمانی به میان آمده است.
وظیفه مسلمانان در قبال یمانی چیست؟

در این خصلص روایات ،چند دستهاند :شواید گلیواترین آنهوا روایتوی اسوت كوه

 .1معجمالرلدان ،ج  ،4ص .297
ً
 .2ذهبی می گوید« :كان منحرفا عن اإلمام علی »سیر اعالم النرالء ،ج  ،22ص 312؛ وفیات األعیان ،ج  ،6ص .127
 .3تاریخ الغیرةالكرری ،ج ،2ص .525
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ّ
نعمانی نقل كرده است« :حخررنا احمد بن ّ
محم د بن سعید ابن عقد  .قال :حاد ثنی احماد بان
ّ
ّ
یوسف بن ی عقوب ابوالحسن الجعفی من كتابه ،قال :حد ثنا اسماعیل بان مداران .قاال :حاد ثنا
حسن بن علی ابن ابی حمز  ،عن ابی ه و وهی ب بن حفص ،عن حبی بصیر ،عن ابی جعفر… 
ثم قال :خرو السفیانی و الیمانی و الخراسانی فی سنة واحدة و فی شدر واحد فای یاوم
ً
واحد ،نظام كنظام الخرز یترع بعضه بعضا فی كون الرأ من كل وجه ،وی ل لمن ناواهم .و لیس
ّ
فی الرایات رایة حهدی من رایة الیمانی هی رایة هدی ألن ه یدعو إلی صاحركم ،فإذا خر الیمان ی
ُ
ّ
َّ
حرم بیع السالح علی النا و كل مسلم و إذا خر الیمانی فاند إلیه ،فإن رای ته رایة هد ی،
ّ
ّا
و الیحل لمسلم حن ی لتوی علیه ،فمن فعل ذلُّ فدو من حهل النار ،الن ه یادعو إلای ال حاق و إلای
1
طر یق مستقیم …»

بررسی سند حدیث

در ملرد نعمانی كه شخصیتی ثقة و جلیل القدر است جای هیچ گلنه سوخن نیسوت.
او از ابن عقده زیدی (ثقه) .احمد بن محمّد بن سوعید ابلالعبواس كولفی نقول مویكنود،
(شاید از مهمترین مشایخ نعمانی باشد) نعموانی خولد ،دربواره او مویگلیود :در وثاقوت و
اطالع او بر حدیث جای هیچ گلنه بحثی نیست ،كسی از ما او را تضعیف نكرده است.
شیخ طلسی میگلید :احمد بن محمد ،شخصیتی ،جلیولالقودر ،عظویمالمنزلوه،
كتابهای حدیثی دارد و ما در الفهرسوت آنورا آوردهایوم ،موا رأیوت أحفوظ لحودیث
الكلفیین منه.
ّ
ذهبی از علموای اهولسونّت گفتوه اسوت :احماد بان محماد بان ساعید ،ححاد األعاالم،
نادرةالزمان صاحب التصانیف علی ضعف فیه (البته ضعف او را به خاطر شیعه بلدنش دانسته
است).
2
ابن عقده دویست و پنجاه هزار حدیث را با سند حفظ كرده بلد.
احمد بن یوسف:

در تنقیح المقا  ،شرح حا احمد بن یلسف بن یعقلب ابلالحسون جعفوی آموده

 .1غیرت نعمانی ،ص  ،255ب 14؛ بحاراالنوار ،ج  ،52ص .232
 .2تنقیح المقال ،ج ،7ص328؛ الغیرة نعمانی ،ص25؛ معجم الرجال الحادیث ،ج ،2ص276؛ سایر اعاالم النارالء ،ج،15
ص.347
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است« :لم اقف فی ترجمة الرجل إال علی روایة احمد (ابن عقد ) و ّ
محمد بن عردالله الداشمی عنه و
روایته من ّ
1
محمد بن زید النخعی».

 2و بهبهانی میگلید :احمد بن یلسف ،از زعفرانی (محمّد بن اسماعیل زعفرانی)،
روایت نقل كرده و همین معنا حاكی از وثاقت اوست كه صغرای دلیل است .و كبرای
دلیل این است كه هر كس از او روایت كرده ملرد وثلق است.
ٌ
نجاشی ،در ملرد زعفرانی میگلید« :ثقة عی ٌن روی عن الثقات و رووا عنه 2».تلثیق عوام
دارد با این مقدمات ،باز هم از دیدگاه ما تلثیوق نشود و تصوریح بور وثاقوت ،حاصول
نگشت .چلن به صلرت قضیه مهمله :میگلید :ثقات از او روایت كردهاند و نمیگلیود:
هر كه از او نقل كرده ،ثقه است.
ٌ
ٌ
3و و در شرح حا جمیل بن درّاج گفته شده :له كتاب و حصل ،یعنی او دارای كتاب
واصلی بلده است ،این ملرد نیز ،تصریح بر وثاقت ندارد.
4و گفتهاند :او جزء مشایخ حدیث است ،این گفته نیز تصریح بر وثاقت نیست.
ّ
فرزند مامقانی با جمع بندی این ملضلع ،گفته است« :اإلنصاُ حن المعنون (احمد بن

ّ
ّ
یوسف) ّلما كان ذا كتاب و ذا حصل ،و شیخ الروایة ،و روایة الثقات األجالء عنه ،إن لم یفاد ذلاُّ كلاه
ّ
حقل من استفادة ُ
حس ِنه و جاللته» ولی ما نتیجهای بر وثاقت او نگرفتیم.
فی وثاقتة ،فال

5و مامقانی اسماعیل بن مهران را ثقه و ملرد اعتماد دانسوته اسوت 3.و در شورح
حا حسن بن علی بن ابی حمزه بطائنی میگلید« :واقفی ابن واقفی ،ضعیف فی نفساه و
حبو حوثق منه »4.ابن غضائری میگلید :من از خدا شرم میكنم ،از این شوخص حودیث
نقل كنم با این كه تعریض امام رضا درباره او معورو اسوت كوه فرمولد« :حنات و
اصحابُّ كاالحمیر» نظر ما نسبت به كتاب غضائری ،منفی است ،از این رو ،به سوخن او
اكتفا نمیكنیم .صاحب تنقیحالمقال به گفته او استناد كرده؛ ولی مطالب دیگوری نیوز
دارد ،از جمله:

 .1تنقیح المقال ،ج  ،8ص .266
 .2همان.
 .3همان ،ج  ،10ص .396
 .4همان ،ج  ،20ص  40د .46
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ً
ً
َّ
ََ ّ
َّ
«تلخص من ذلُّ كله :إن الرجل غیر معدل و ال موثق و ال ممدوح بل مطعون فیه طعنا قادحا فیه،
ّ
و قد ورد مثل ه ا الطعون فی حبیه فالالزم ترك روایات الرجل ،إذ الحقل من كونه واقفی غیر موثق
فیكون من الضعاُ …»

1

خروج یمانی

اصل وجلد یمانی و جزء عالمات حتمیه ظهلر اموام زموان بولدن وی ،مولرد
تردید نیست ،زیرا روایات مربلط به وی الاقل به حدّ استفاضه میرسد و ظواهراً اهول
سنّت نیز آن را نقل كردهاند .در فَتِن سلیلی و فَتِن ابن حمّواد و … نوامی از یموانی
بردهاند .اما آیا ما نسبت به یمانی مسئللیتی داریم؟ آیا پرچم او پرچم هدایت اسوت؟
آیا باید از او پیروی و حمایت كرد؟ ظاهر و معرو در بین ما این است كه بایود از او
تبعیت كرد ،امّا به چه دلیل؟
این ادعا و اعتقاد ،ظاهراً مُثبِت قلی ندارد ،زیرا به چند روایت در این رابطه استناد
شده كه نمیتلانیم به آنها اعتماد كنیم از جمله:
روایت او  :روایت نعمانی ،كه نتلانستیم سند آن را تصحیح كنیم.
روایت دوم :روایت شیخ طلسی در غیرت 2كه مجلسی نیز آن را نقل كرده است:
«عنه (الفضل) ،عن سیف بن عمیرة ،عن بكر بن ّ
محمد األزدی ،عن حبی عردالله قال:
خرو الثالثة .الخراسانی و السفیانی و الیمانی فی سنة واحدة فی شدر واحد فی یوم واحد ،و لیس
فیدا رایة بأهدی من رایة الیمانی یددی إلی الحق».

3

این روایت نیز مشكل سندی دارد اما بكر بن محمّد أزدی:

«ثقة ،و ٌ
جه فی ه الطا فة

من بیت جلیل بالكوفه».

و اما سیف ابن عمیره :را نجاشی تلثیوق كورده (ولوی در كتواب ملجولد و فعلوی
نجاشی نیست) بلكه به نقل از نجاشی در بعضی از نسخههای ابن داوود و مجمعالرجال
قهپانی و خالصه عالّمه و نسخهای كه میرزا در رجال كریار دارد ،وی تلثیق شده اسوت.
 .1همان.
 .2ص  ،446چاپ جدید.
 .3غیب شیخ طوسی ،ص  ،446ح 443؛ بحاراالنوار ،ج  ،52ص .210
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كشّی نیز ایشان را در كتاب اختیار معرفةالرجال تلثیق كرده؛ ولی در رجاال شیخ طلسی
تلثیق نشده است .ابن شهرآشلب گفته او از یاران امام كواظم و ثقوه امّوا واقفوی
مذهب بلده است.
سه نكته درباره سیف بن عمیره

1و وی امام رضا را درك نكرده ،بنابراین نمیتلاند واقفی مذهب باشد.
2و شهید ثانی ،سیف را تضعیف كرده و شاید تضعیف او ناشی از اتهام واقفی بلدن
سیف باشد ،البته ما واقفی بلدن وی را منتفی دانستیم.
3و نام سیف بن عمیره در بیش از  297سند روایت كتوب اربعوه آموده و چنوین
شخصی نمیتلاند ضعیف باشد .بر این اساس او از نظر ما ثقه است.
اما در كلمه «عنه» كه در ابتدای سند آمده مرجع ضمیر كیست؟ آیوا فضول بون
شاذان است یا شخص دیگر؟
بعضی گفتهاند :مرجع ضمیر ابن أبیعمیر است .زیرا:
اوالً :فضل از جمله كسانی نیست كه از سیف بن عمیره روایت كرده باشد.
ثانیاً :به گفته آقای خلیی طریق شیخ طلسی به فضل بن شاذان ،اشوكا سوندی
ّ
محمد بن قتیره .و الثانی بحمزة بن ّ
حن كال طریق الشیخ ضعیف ،األول بعلی بن ّ
محماد و
دارد« :كما
من بعد » اگر گفته شلد :شیخ در تهذیب ،به فضل ،طریقوی صوحیح دارد ،چنوان كوه
آقای خلیی میگلید« :طریق الشیخ إلیالفضل فی المشیخه صاحیح( ».مشویخه را در آخور
تهذیب ذكر كرده است ).در پاسخ دو جلاب میدهیم:
 1و این روایت در تهذیب نیامده؛ بلكوه در كتواب غیرات اسوت و طریوق مشویخه
مربلط به روایات تد یب است .مگر بنحل تحلیل سند.
 2و تمام روایات شیخ طلسی از فضل ،از طریق مشیخه نیست؛ بلكه تنهوا بعضوی
روایاتش از این طریق است شیخ طلسی گفته است« :و من جملة ما ذكرته عان الفضال بان
محمد بن یعقوب ،عن علی بن ابراهیم ،عن حبیه و ّ
شاذان ما رویته بد ا اإلسنادّ :
محمد بن اسماعیل

عن الفضل بن شاذان ».این طریق صحیح است؛ ولی روایت الغیبة از این طریق نیسوت.
ظاهراً حدیث دیگری از منابع شیعی به این تفصیل نداریم و روایات مربلطه ،مشوكل
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دارند ،دقت شلد.
روایت سلم :امّا عبارت روایتی كه در بحار 1آموده اسوت« :روی ُ
الررسای فای مشاارق
األنوار ،عن كعب بن الحارث قال … :ثم ی خر ملاُّ مان صانعاء الایمن ،حبای كاالقطن ،اسامه
ً
ً
ً
ً
ً ً
حسین او حسن فی هب بخروجه غمر الفتن ،فدناك یظدر مراركا زكیا ،و هادیا مددیا ،و سیدا علویا،
فر النا إذا حتاهم ّ
فی ّ
بمن الله ال ی هداهم ،فیكشف بنور الظلماء ،و ی ظدر به الحق بعد الخفاء
و …»

بررسی سند:

این روایت را كعب بن حارث نقل كرده كه در تمام كتب رجالی نامی از او نیست
و (مهمل است) افزون بر این كه از معصلم نقل نكرده؛ بلكوه از خولدس بیوان كورده
است.
عالّمه مجلسی درباره آقای بُرسی نلیسنده كتواب مشاارق األناوار گفتوه اسوت« :ال
اعتمد علی ما ینفرد به» ،2یعنی مجلسی خلد ،نیز به حافظ برسی اعتماد ندارد.
البته عالّمه امینوی حوافظ بُرسوی را تأییود كورده؛ ولوی سوید محسون اموین در
3
اعیانالشیعه او را رد میكند.
روایاتی از كتاب نهج الخالص

در كتاب ندجالخالص ،نلشته آقای فتالوی؛ روایواتی از امیرالموؤمنین دربواره
حضرت مهدی وارد شده است .در ص  496این كتاب پن روایت از علوی در
ملرد یمانی نقل كرده است ،كه بعضی صراحت و بعضی در این ملضلع ،ظهلر دارند؛
ولی از دیدگاه ما این روایات نیز از نظر سند صحیح نیستند .و همه بر اصل ظهولر و
وجلد یمانی داللت دارند؛ ولی دربواره خصلصویات او و وجولب پیوروی از وی ظهولر
ندارند .در واقع ممكن است بگلییم اصل یمانی متلاتر است.
ً
ّ
روایت چهارم :از ابنالحنفیه نقل شده كه گفت« :إن علی ابان ابیطالاب قاال یوماا فای
مجلسه … و یسیر الجیش القحطانی (یمانی) حتی یستخر الخلیفة و هاو كاار خاا ف فیسایر معاه
 .1بحاراالنوار ،ج  ،51ص .163
 .2همان ،ج  ،1ص .10
 .3الغدیر ،ج ،7ص ،50چاپ جدید.
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تسعة آالُ من المال كة معه رایة النصر ».این روایوت از مالحام ابون منوادی 1كوه از مصاادر

مالحم ابن طاووس است و كنزالعمال ،2نقل شده است.
البته باید ببینیم مالحم ابن منادی چه اندازه دارای اعتبار است؟
ّ
روایت پنجم« :مقاتل عن علی عن رسولالله :رجال مناا اهلالریات یراایع لاه باین زمازم و

ّ
المقام یركب إلیه اهل العراق و حبدال الشام و نجراء اهل مصر و نصیر حهل الایمن عادتدم عاد حهال بادر».

این روایت ،از دالئلاالمامه طبری نقل شده است .مقاتل و طریق به او ،ضعیفاند.
روایت ششم« :عن ابیعردالله عن امیرالمؤمنین :ثم یند الیمانی لمحاربة السفیانی و
یقتل النصرانی ثم یظدر حمیراألمرة ،قاتل الكفرة ،السلطان المأمول ،ال ی تحیر فای غیرتاه العقاول و

هو التاسع من ولدك یا حسین3؛
آن گاه یمانی به نبرد با سفیانی برمیخیزد و نصرانی را به قتل میرسواند سوپس
سردار سرداران ،كشونده كوافران ،فرموانروای مولرد انتظواری كوه عقولهوا در نهوان
زیستیاس مات و مبهلت گشته ،ظهلر خلاهد نملد .ای حسین! وی نهمین فرزنود از
دودمان تلست».
ُ
روایت هفتم« :حصرغ بن نراتة قال خطاب علای خطراة و ذكار المدادی ،قاال ابوخالاد
ُ ً
ّ
ُ
َ
الكلری (الكابلی) ص ُ
فه لنا یا امیرالمؤمینن .فقال :إنه حشره النا خلقا و خلقا و حسنا برسولالله،
ِ

ّ
ِّ
حال حدلكم علی رجاله و عددهم ،ثم حخ یعدد و یعین مناطقدم و بلاداندم … یفاتح اللاه لاه خراساان و
ُ
یطیعه حهل الیمن و ت ِقرل الجیوش حمامه من الیمن ،فرسان همدان و خوالن4؛
اصبغ بن نباته میگلید :امام علی طی خطبهای از ]حضرت[ مهدی یاد كورد.

ابل خالد كابلی عرضه داشت :ای امیور مؤمنوان! او را برایموان تلصویف نموا .حضورت
فرملد :وی از جنبه آفرینش و اخالق و زیبایی ،شبیهترین فورد بوه رسول خودا
است .آیا میخلاهید شما را از وضعیت یاران او و تعداد آنها آگاه سوازم؟ سوپس بوه
شمارس پرداخت و در ادامه فرملد :و خداوند ،خراسان را برای او میگشواید و موردم
یمن از او فرمانبرداری میكنند و لشكریان آنهوا رو مویآورنود و پیشواپیش آنهوا،
 .1همان ،ص .308
 .2همان ،ج  ،14ص .595
 .3الزام الناصب ،حائری ،ج  ،2ص  ،160كشف األستار ،ص.221
َ
 .4التشریفبالمنن ،ص  288به نقل از ِفتن سهیلی.
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شهسلارانی از قبایل هَمدان و خلالن ،در حركتند ».اصبغ بن نُباته از نظر ما مقبول
1
است؛ ولی سند این روایت عامی است.
ُ
روایووت هشووتم« :و باسااناد  ،عاان اسااحاق یرفعااه إلاای األصاارغ باان نراتااه قااال :ساامعت
امیرالمؤمنین یقول للنا  :سلونی قرل حن تفقدونی … فرینا هم علی ذلُّ إذ حقرلت خیل الیمانی

ُ
ّ
ُ ُ
كأندما َ
فر َسا رهان شعث غرر جارد ،اصاالب نواصای و حقاداح اذا نظار إلایدم
و الخراسانی یسترقان
ّ
احدكم ضرب االرض براطن رجله … فیقول ححدهم؛ الخیار فای مجلسانا بعاد یومناا ها ا .اللدام فإناا
ّ
ّ
التااا رون ،و هاام األباادال ال ا ین وصاافدم اللااه ف ای كتابااه العزی از :ان اللااه یحااب التااوابین و یحااب
ّ
المتطدرین 2و نظراؤهم من آل ّ
3
محمد و …؛

اصبغ بن نباته اظهار میدارد :از امیر مؤمنان شنیدم به مردم میفرملد :پیش
از آن كه مرا نیابید آن چه را میخلاهید از من بپرسید و در ادامه آمده است و آنوان
در همان حا بسر میبرند كوه ناگهوان سوپاهیان یموانی و خراسوانی بودان سول رو
میآورند و چلنان دو اسب در حا مسابقه ،بر یكودیگر پویش مویگیرنود :ژولیوده و
غبارآللد و سلاره از راه میرسند جمجمههایی ستبر و نیزههایی استلار با خلد دارنود.
فردی از آنان اظهار میدارد :از امروز به بعد ،از پای نشستن به صالح ما نیست .خدایا!
به درگاهت تلبه مینماییم .این افراد همان شخصیتهای نیك سرشتیاند كه خداوند
در كتاب عزیزس آنان را چنین تلصویف فرمولده اسوت( :خداونود ،تلبوه كننودگان و
پیراستگان را دوست دارد) مصداق این افراد ،در آیه از خاندان پیامبر میباشند».
بحث ما در بررسی روایاتی است كه حركت و شخص یمانی را تأیید میكند.
روایت نهم :شیخ طلسی در امالی آورده اسوت« :عان ابیعرداللاه قاالّ :لماا خار
ً
طالب الحق ،قیل ألبیعردالله :ترجو حن یكون ه ا الیمانی فقال :ال ،الیمانی یاوالی علیاا و ها ا
یررح منه 4».این روایت میتلاند دلیل بر این باشد كه یمانی چهرهای مثبت است.
همین روایت در بحار 5از مجالس طلسی آمده؛ ولی در آن آمده است كوه« :یتاوالی

 .1طبق نقل ابن طاوس ،در مالحم سؤال كننده ،ابوخالد حلبی بوده ،ص ،295نگاه :فی رحاب حكومة االمام المددی،
ص.120
 .2بقره.222 :
 .3مختصر بصا رالدرجات ،حفار ،ص  200و بحاراالنوار ،ج  ،52ص .274
 .4امالی طوسی ،35 ،حدیث 19؛ ترتیباالمالی ،ج  ،5ص .367
 .5بحاراالنوار ،ج  ،52ص .275
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علیا» یعنی تظاهر به پیروی علی میكند.
اما سند این حدیث «حخررنا الحسین بان اباراهیم القزوینای ،قاال حخررناا ّ
محماد بان وهراان

ّ
حدثنی احمد بن ابراهیم بن احمد ،قال حخررنی ابو ّ
محمد الحسن بن علی بان
الدنا ی الرصری ،قال
ّ
ّ
ّ
ّ
عردالكریم الزعفرانی ،قال حدثنی احمد بن محمد بن خالد الررقای قاال :حادثنی حبای ،قاال حادثنی
ّ
محمد بن حبی عمیر ،عن هشام بن سالم ،قال ابو عردالله»… :

بررسی سند

 1و حسین بن ابراهیم قزوینی :شیخ طلسی در شرح حا أبیغندر نسوبت بوه او
1
گفته كه« :او دارای اصلی است كه حسین بن ابراهیم قزوینی از او نقل كرده است.
 2و در امالی شیخ طلسی بیش از پنجاه  50ملرد از او روایت نقل شده است.
 3و وی از جمله مشایخ شیخ طلسی است .آیا این جایگاه بورای وثاقوت او كوافی
است؟ فرزند مامقانی تالس كرده وی را تلثیق كند :2و چنوین مویگلیود« :یظدار مان
شیخوخته للشیخ الطوسی و إعتماد علیه ،و من مضمون روایته ،كون المعنون مان علما ناا األبارار،
ّ
فدو من علما نا األبرار .و روی احادیث األ مة فدو عند من یری وثاقة المشایخ البد من عد ثقة،
ّ
ّ
تعد من الحساان 3».آری ،بعضی گفتهاند «حَسَون»
و إال فدو فی حعلی مراتب الحسن و روایاته

است و ما نیز مخالفتی نداریم.
 2و محمّد بن وهبان :نجاشی وی را ثقه میداند .عالّمه او را تلثیق كورده و آن را
به كشّی نسبت داده است .عالّمه مجلسی نیز وی را تلثیق كرده و تلثیقات متأخرین
علیالمبنی است یعنی،چلن :حدسی است نه حسّی.
 3و احمد بن ابراهیم بن احمد :وی مشترك بین ابون معلّوی (ثقوه) و ابلالعبواس
حسینی است كه این فرد نیز ثقه است .و در اینجا منظلر همان ابن معلّی اسوت كوه
شیخ طلسی او را تلثیق كرده است .فرزند مامقانی نیز شرح حا و تلثیق او را بیوان
4
كرده است.
 4و حسن بن علی زعفرانی :این شخص گاهی بوه نوام حسون بون علوی و گواهی
 .1الفدرست ،ص  114د شماره .235
 .تنقیح المقال ،ج ،5ص.238
 .3تنقیحالمقال ،ج  ،21ص .204
 .4بحاراالنوار ،ج  ،5ص .211
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حسین بن علی در كتب ذكر شده و منظلر یك نفر اسوت؛ ولوی در هویچ مولردی از
كتب رجا مطرح نشده است.
ّ
مامقانی درباره او چنین نلشته اسوت« :لایس للمعناون ذكار فای الكتاب الرجالیاه ،إال حن
ّ
ً ّ
روایاته سدیدة ،و قلنا سابقا بأنه إمامی حسن ».سپس میگلید« :یظدر من روایاته حنه من الشایعه
ً
ّ
ّ
اإلمامیة و ِانی حعد حسنا لمضمون روایاته و كثرتدا و كوندا سدیدة و عمل بدا فینرغی الجزم بحسنه
1
و إن كان قد حهمل ذكر علماء الرجال».

از دیدگاه ما وی ،فردی مهمل است ،زیرا مجملع روایاتی كوه شویخ طلسوی از او
نقل كرده پن روایت و مجملع روایاتی كه شیخ مفید از او آورده  16روایت است ،این
تعداد روایت ،زیاد نیست .گرچه زعفرانی مهمل است؛ ولی بقیه سوند مشوكل نودارد.
بنابراین ،ما در ملرد یمانی نمیتلانیم به این روایات اعتماد كنیم ،زیورا هویچ یوك از
آنها خالی از اشكا سندی نبلدند .و اكثراً نیز صراحت بلكوه ظهولر در تأییود یموانی
ندارند.
روایاتی كه به اصل جنبش یمانی اشاره دارد

 1و كلینی « ّ
محمد بان یحیای ،عان احماد بان محراوب ،عان یعقاوب السارا  ،قاال :قلات
ألبیعردالله :متی فر الشیعة قال :إذا اختلف ولد العرا و َوهی سلطاندم و طمع فایدم مان
ّ
لم یكن یطمع فیدم و خلعت العرب حعنتدا و رفع كل ذی صیصایة صیصایته و ظدار الشاامی ،و حقرال
الیمانی و ّ
2
تحرك الحسنی ،و خر صاحب ه ا األمر من المدینة إلای مكاه بتاراث رساولالله».

مجلسی 3میگلید این حدیث صحیح است.

محمد بن مسلم الثقفی ّ
الطحان قال :دخلت علی حبی جعفر ّ
 2و صدوق … «عن ّ
محمد بن
ً
علی الراقر و حنا ارید حن حسئله عن القاا م مان آل محماد ،فقاال لای مرتاد ا »… :توا آخور
ّ
حدیث كه فرملد« :و إن من عالمات خروجه خرو السافیانی مان الشاام و خارو الیماانی (مان
الیمن) و صیحة من السماء فی شدر رمضان ،و مناد ینادی من السماء باسمه و اسم حبیه».
 3و نعمانی آورده استّ « :
محمد بن همام ،عن الفزاری ،عن علی بن عاصام ،عان الرزنطای،
4

 .1همان ،ج  ،20ص  142و .186
 .2كافی ،ج  ،8ص  5د  ،224حدیث .285
 .3مرآةالعقول ،ج  ،8ص .154
 .4كمال الدین ،ص 328؛ باب ما أخبرالباقر من وقو الغیبه ،ح .7
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عن حبیالحسن الرضا إنه قال :قرل ه ا األمرالسفیانی و الیمانی و المروانی و شعیب بان صاالح
1
فكیف یقول ه ا ه ا».

 4و شیخ طلسی در كتاب غیرات ،از محمّد بن مسلم ،از اموام صوادق روایوت
2
كرده كه فرملد« :یخر قرل خرو القا م .المصری و الیمانی».
 5و شیخ طلسی از امام صادق روایت كرده كه فرمولد اسوت« :خارو الثالثاة:
الخراسانی و السفیانی و الیمانی فی سنة واحدة ،فی شدر واحد و فی یوم واحاد ،و لایس فیداا رایاة
3
حهدی من رایة الیمانی یددی إلیالحق».

 6و شیخ صدوق از میملن البان از امام صادق نقل كورده كوه فرمولد:
خمس قرل قیام القا م :الیمانی و السفیانی و المنادی ینادی من السماء و خساف بالریاداء و قتال
«قاال:

نفس الزكیه».

4

در منابع عامّه

روایتی را سلمی مقدّسی 5به نقل از سنن دانی در تأیید یموانی آورده كوه حودیثی
مفصل است و در ملرد ِ َفتن و مالحام بیان شده كوه تنهوا بوه نكتوه مولرد نیواز اشواره
میكنیم:
هنگامی كه تركها (چین) بر شما یلرس ببرند و لشكرها علیه شما بسی شولد و
خلیفه شما و همان كه ثروت جمع میكرد و بمیورد ،و فوردی نواتلان جانشوین وی
گردد و پس از دو سا او بر كنار شلد و روم و اروپا و با ترك و چین و مخالفت كنند
و جنگها سرزمین را فرا گیرد.
و منادی درب دروازه دمشق ندا دهد :وای از شری كه به عرب نزدیك میشولد و
در قسمت غربی مسجد آن زمین فرو میرود و دیلار مسجد فرو ریزد و سه نفر ادعای
حكلمت میكنند و یكی از خاندان ابلسفیان كه طائفه كلب با او همراهی میكننود و
مردم دمشق را محاصره میكند و اهل مغرب به مصر مهاجرت میكنند و این عالمت
 .1بحاراالنوار ،ج  ،52ص  ،233به نقل از نعمانی ،ص .133
 .2غیرت شیخ طوسی ،ص  ،271چاپ مكتبه نینوی طهران.
 .3همان ،ص  ،445ح.444 :
 .4بحاراالنوار ،ج  ،25ص .203
 .5عقد الدرر ،ص .46
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روی كار آمدن حكلمت سفیانی است و قبل از آن شخصی قیام كرده و موردم را بوه
والیت آ محمد فرا میخلاند و تركهوا شوما عوراق را اشوغا و روم فلسوطین را
تصر میكنند.
ّ
از جمله عمار بن یاسر فرملد …« :إذ إنسابت علیكم الترك و جدزت الجیا وش علایكم و
ً
مات خلیفتكم ال ی ی جمع األموال و ی ستخلف من بعد رجال ضعیفا فی خلع بعد سنتین و یخالف
ُ
الرو م الترك و تظدر الحروب فی األرض و ینادی مناد علی سور دمشق :ویل للعرب من شار قاد
ّ
ّ
اقترب ،یخسف ّ
بغرب ی مسجدها حتی یخ ر حا طدا ،ی خر ثالث نفر بالشام كل دم یطلب الملُّ،
رجل حبقع و رجل حصدب و رجل من حهل بیا ت حبای سافیان ،ی خار و معاه كلاب ( طا فاة كلاب)،
ی حصر النا بدمشق و ی خر حهل المغرب ی نحدرون إلی مصر ،فإذا دخلوا فتلُّ حمارة السفیان ی
ی خر قرل ذلُّ من یادعو آلل محمّا د ی نازل التارك الجر یاز (شامال عاراق) و ی نازل الاروم

فلسطین».

1

این روایت در كتب شیعه نیامده و شخص عثمان بن سعید امولی دانوی صواحب
سنن ،متللد  371متلفّای  444هو.ق مجهل یا مهمل است و در منوابع رجوالی موا
سخنی از ایشان به میان نیامده؛ ولی عامّه از او تجلیل كردهاند .ذهبی میگلید :االمام
الحافظ … عالم امندلس.
َ
ّ
ُ
كثر
مغامی میگلید« :كان مجاب الدعوة مالكی الم هب» حمیدی گفته است« :محدث م ِ
ً
ً
ً
…» ابن بشكلا گفته« :ححد األ ّمة فی علوم القرآن … كان دینا فاضال ورعا ُسنیا ».ابون عبیود
2
حجری از بعضی نقل میكند« :لم یكن فی عصر و البعد عصر ححد یضاهیه».
دانی ،مشكلی نیز با این ابن حزم داشته ،چلن معاصر بلدهاند و با یكدیگر منوافره
شدیدی داشتهاند.
ٌ
ُ
صاحب رومیة رجل من بنی هاشم إسامه حصارغ بان زیاد»،3
در فتن ابن حمّاد آمده است« :
بعضی گفتهاند« :إسمه حصارغ بان یزیاد» ابون حمّواد نَسَوبش را گفتوه اسوت« :قریشوی،
4
هاشمی ،قحطانی».

 .1همان ،ص .46
 .2سیراعالم النرالء ،ج  ،18ص.77
 .3ص .313
 .4ص .356

فصل چهاردهم :یمانی كیست؟ 391 
ُ
«یخر من قریة یقال لدا … خلف صنعاء ،حباو قرشای و ا ّم ُاه یمانیاة».

نُعَیم در ِ َفتن گفته:
بعضی گفتهاند :وی قحطانی است چلن یمنیها همه قحطوانیانود .و وطون او هموان
2
یمن است .فتح روم و قتل قریش به دست اوست« ،علی ید الیمانی یقتل قریش».
1

دو نكته:

1و نلاصب ،بخصلص املیان ،نسبت به یمانیها دیدگاه صددرصد منفی دارند؛
2و روایات ما اصل خروج یمانی را تأیید میكنند؛
ولی ما نسبت به این گلنه روایات تردید داریم .بنابراین دیدگاه ما ایون اسوت كوه
اصل خروج یمانی مُسلّم؛ ولی بر حقانیت او و تكلیف موا در برابور وی و تبعیوت از او
دلیلی قطعی نداریم.

 .1ص .299
 .2فتن ،ص .301
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در بحث حودیثشناسوی ،روس موا بررسوی ملضولعی احادیوث مهودویت اسوت نوه
تجزیهای .در روس تجزیهای؛ متلن احادیث شیعه یا سنّی به ترتیب ،یك به یوك بررسوی
میشلد؛ البته آشنایی با متلن احادیث ،فقهالحدیث و مداركِ حدیث ضروری اسوت؛ ولوی
به دلیل حجم و تعداد زیاد احادیث؛ 1روس تجزیهای و رسیدگی به هر یك از این متولن،
به این نحل است كه ملضلعاتی مانند حكلمتهای بعد از حضرت مهودی یوا داسوتان
حضرت نرجس خاتلن مادرِ امام زمان یا قیامهای دوران غیبت یا جزیره خضوراء را در
روایات و متلن و … ملرد بحث و بررسی قرار میدهیم .شیله بحث به گلنهای است كوه
در گام نخست؛ متن را در حد امكان ،از قدیمترین منبع نقول مویكنویم .و در گوام دوم،
منابع و مصادرِ نقلِ آن روایت از گذشته تاكنلن ملرد بحث قرار میگیرد؛ زیرا كثرت نقول
یا عدم آن ،میتلاند دلیل و یا مؤیدی بر اعتنا یا عدم اعتنا باشد .گام سلم؛ بررسی سندی
صلرت میپذیرد؛ یعنی مشخص میشلد كه حدیثی از چند طریق رسویده و در آخور بوه
چند تن میرسد و میزان اعتبار راویان تا چه پایه اسوت؟ و در گوام چهوارم؛ اگور در ایون
رابطه از بزرگان مطالبی در ردّ یا پذیرس متن یا مضملن آن آمده باشد مطرح و در آخور،
نتیجهگیری و جمعبندی انجام خلاهد پذیرفت.
در این بخش ،ملضلع بحث ما بررسی سندی زیارت ناحیه است كوه بوه گلنوهای
مختصر به آن میپردازیم و قبل از ورود به بحث ،الزم است بدانیم كه ما دو زیارت ،با
عنلان «ناحیه» داریم:
 1و زیارت الشهداء یلم عاشلرا؛
 2و زیارت الناحیة (مشهلر)؛

 .1ما در معجماحادیث االمامالمددی با وجود فشردگی زیاد و حذف مكررات و ادغام احادیث متشابه ،حدود دو ه.ار حددیث
آوردهایم .البته مستدركاوی نی .دارد كه ممكن است به ه.ار حدیث برسد؛ یعنی احادیث مهدویت بالغ بر سه ه.ار حدیث خواهد
بود.
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الف .زیارت الشهداء یوم عاشورا

ابن طاووس در دو كتاب خلد االقرال و مصراحالزا ر ایون زیوارات را نقول و زیوارت
نخست را این گلنه روایت میكند:1

ّ
جد ی حبی جعفر ّ
محم د بان الحسان
«روی نا بإسنادنا إلی

ّ
ّ
حد ثنا الشیخ ابوعردالله ّ
محم د بن احمد بن عیاش ،قال حد ثنی الشی خ الصالح
الطوسی  ،قال:

ابو منصور بن عرد المنعم بن النعمان الرغدادی  ،قال :خر من الناحی ة سنة اثنین و خمساین و
مأتین علی ید الشیخ ّ
محم د بن غالب االصفدانی حین وفات حبی و كنات حادی ث السان و كترات
حستأذن فی ز ی ارة موالی حبی عردالله و ز ی ارة الشددا ا رضوان الله علی دم ا فخر إلی مناه؛

ابل منصلر میگلید زمانی كه پدرم وفات كرد و در ایام جلانی بلدم طوی ناموهای بوه
ناحیه مقدّسه از حضرتش اجازه رفتن به زیارت امام حسین را خلاسوتم پاسوخ ناموه
تلسط محمد بن غالب بدین مضملن رسید كه به هنگام زیارت ،پایین پوای مقودّس
كه محل دفن علی بن الحسین (حضرت علی اكبر) است رو بوه قبلوه قورار گرفتوه و
چنین میخلانی:

َ
َ
بسم الله الرحمن الرحیم :إذا حردت ز ی ارة الشددا ا رضوان الله علیدم ا فقف عند ِرجلی
فاستقرل القرلة بوجدُّ فإن
الحسین و هو قرر علی بن الحسین ا صلوات الله علیدما ا
ِ
هناك حومة الشددا 2.و حوم و حشر إلی علی بن الحسی ن و قل :السالم علیُّ یا ّحول قتیل من
ً
نسل خیر سلیل من ساللة ابراهیم الخلیل صلی الله علیُّ و علی حبیُّ إذ قال فیُّ :قتل الله قوما
ّ
قتلوك ی ُابنی ما حجرحهم علی الرحمن و علی انتداك حرمة الرسول .علی الدنیا بعدك العفا! كأنی
بُّ بین یدی ه ماثال و للكافر ین قا ال:
حنا علی بن الحسین بن علی***نحن و بیت الله حولی بالنری
حطعنكم بالرمح حتی ینثنی ***حضربكم بالسیف ححمی عن حبی
ضرب غالم هاشمی عربی***والله الیحكم فینا ابن الدعی

 .1االقرال باألعمال الحسنه ،ج  ،3و بحاراالنوار ،ج  ،9ص .269
 .2هشتاد شهید را نام می برد كه نخستین آن ها حضرت علی اكبر است كه حضرت به آن ها سالم می كند .از نكات جالب
این زیارت نامه این است كه فرازهایی از رج.های اححاب را در میدان مبارزه نقل می كند و پس از آن ،معموال بده قاودل آن
شهید نی .اشاره دارد.
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ّ
ّ
حتی قضیت نحرُّ و لقیت ّ
رب ُّ .حشدد حن ُّ حولی بالله و برسوله و حن ُّ ابن رسوله و ابن
َ َ
ّ
حج ته و حمینه ح كم الله لُّ علی قاتلُّ مرة بن منق بن النعمان العردی لعنه الله و حخزا و من
َ
شركه فی قتلُّ».

سند زیارت

این زیارت را شیخ مفید و سید مرتضی با حذ سند در بخش زیارات عاشلرا نقل
كردهاند .همچنین ابن طاووس در اقراال از ابلمنصلر بغدادی روایت كرده كوه نقول او
گذشت .و اكنلن به بحثهای سندی و بررسی اشكا های وارده میپردازیم.
ب .تاریخ صدور توقیع

تاریخ صدور تلقیع ،سه سا قبل از والدت امام زمان است.
پاسخ

1و ممكن است در نلشتن تاریخ ،یا در خلاندن و قرائت ،اشوتباهی ر داده باشود و
عدد شش را به اشتباه پن خلانده باشند؛ یعنی تاریخ صدور آن ،سا  262هو.ق باشد.
باشود؛ زیورا در سوند ،تصوریح
2و امكان دارد این زیارت ،از امامین عسوكریین
ّ
المقدسة» آمده است.
نشده این زیارت ،از ناحیه امام عصر است و تنها ،تعبیر «عن الناحیة
ب ـ وجود افراد مجهول در سند

در سلسله سند این تلقیع ،افرادی مجهل الحا وجلد دارند كه عبارتند از:
 1و محمد بن احمد بن عیاس؛
 2و ابل منصلر بغدادی؛
 3و محمد بن غالب اصفهانی؛
پاسخ این است كه :برخال اشكا سندی ،در تأیید این نقل چنود قرینوه وجولد
دارد از جمله:
 1و این متن ،در بردارنده برخی معار و اخالقیات و نكات تاریخی اسوت كوه بوا
مضامین دیگر ادعیه و زیارات و نصلص معتبر مطابقت دارد و نمیتلان تنها به دلیول
ضعف سندی ،به آسانی از آن دست برداشت .شاید این روایت ،نظیور زیوارت جامعوه
باشد كه سند آن از نظر فنی دارای اشكا است و محمد بن ملسی نخعی ،راوی آن،
مجهل است؛ ولی بزرگان ما همانند امام خمینی فرملدهاند :قطعاً ایون موتن زیوارت
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جامعه ،از امام معصلم است و از استادم آیتال وحید خراسانی شنیدم :این لفوظ ،از
غیر معصلم نمیتلاند باشد و قطعاً از امام اسوت .موا بعضوی جاهوا بایود از چوارچلب
تضعیف و تلثیقات نجاشی و كشّی خارج شلیم.
دعای افتتاح و دعای ندبه نیز همین گلنه است (تلقیع است)؛ ولی موتن دعوا بوه
گلنهای است كه از غیر معصلم صادر نمیشلد .و میتولان گفوت زیوارت ناحیوه نیوز
چنین است.البته اگر آنرا به قصد رجاء بخلاند جای هیچ تأملی نیست.
 2و این بحث ،فقهی و كالمی نیست تا نیاز به بررسوی سوندی داشوته باشود؛ در
نتیجه ،قاعده تسامح در ادله سنن و علیالمبنا و مشكل ضعف سند را حل میكنود و
ما در این گلنه بحثها احتما تقیه نمیدهیم.
 3و این متن ،تقریباً با نصلص تاریخی شویعه و سونّی مطابقوت دارد .امّوا دربواره
تعداد شهدا كه تقریبا  80نفر را نام برده نیز باید گفت :آری ،بعضی از تواریخ نگواران
تعداد شهدای كربال را تا  103و  113تن نیز یادآور شدهاند؛ ولی به سبب آن اختال
نظر و گفتههای گلناگلن ،نمیتلان این تلقیع را كنار گذاشت؛ بلكه باید آن را محولر
قرار بدهیم یا حداقّل بگلییم تعداد شهدای یاد شده ،تنها یكی از گفتههاست.
 4و كتب علمای رجا  ،در مقام تلثیق برخی راویان ،به فرازهوایی از ایون زیوارت
استناد میكنند كه خلد نشانگر آن است كه آن را تلقّی به قبل كردهاند.
زیارت ناحیه معروف

ابن مشهدی در المزار الكریر و ابن طاووس نیز در مصراحالزا ر آن را روایت كردهاند.
ّ
عالّمه مجلسی در بحاراالنلار ،1آن را یادآور شده و میفرماید« :الظااهر حنداا مان تألیفاات

ّ
ّ
السید و المفید و لعله وصل إلیدما خرر فی كیفیة الصالة فإن اإلختراع فیدا غیر جا ز».

2

ابن طاووس تصریح كرده كه سید مرتضی ،اموام حسوین را بوا ایون عبوارات،
زیارت میكورده اسوت« :زیاارة بالفاا شاافیة یا كر فیداا بعا مصاا ب یاوم الطاف یازار بداا
الحسین».

 .1بحاراالنوار ،ج  ،98ص .317
 .2همان ،ج  ،98ص .251
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البته معنای این عبارت ،این نیست كه الفاظ و عبارات از خلدس باشود؛ زیورا بورای
مثا  :اگر در كتاب روضةالمتقین 1مالحظه میكنیم مجلسی اوّ (مللی محمدتقی) گفته
است :من در مدتی كه در عتبات عالیات بسر میبردم تنها با این الفاظ و زیارت جامعوه
و زیارت میكردم ،آیا معنای سخن وی این است كه عباراتِ زیارت از خلد او است؟
ابن طاووس میگلیدّ « :إن المرتضی كان یزور بد األلفا  ».عالّمه مجلسی نیز تعبیور
ّ
ّ
به «الظاهر» دارد؛ ولی در مقابل ،ابن مشهدی میگلید« :إندا صدرت من الناحیة المقدسة».
بحثی درباره كتاب «المزارالكبیر»

محدّث نلری در خاتمه مستدرك الوسا ل 2میگلی د:

« كتاب المزار  :قال ف ی الرحار:

« كتاب ك ر ی ر ف ی الز ی ارات تأل ی ف محمد بن المشدد ی كما ی ظدر من تأل ی فات الس ی د بن طاوو
و اعتمد عل ی ه و مدحه و ّ
سم ی نا بالمزار الكر ی ر» و قال ف ی الفصل اآلخر « :و المزار الكر ی ر ی علم
ً
ّ
من ك یف ی ة إسناد حن ه كتاب معترر و قد حخا مناه السا ی دان ابناا طااو كث یا را مان األخراار و
الز یا ارات 3و قااال الشا ی خ منتجااب الاد ی ن فا ی الفدرسات « :ابوالرركااات محمّا د باان اسااماع ی ل
ّ
ّ
ّ
المشددی فق ی ه محد ث ثقة ».و منه یظدر حن ه معدود ف ی زمرة الفقداء كما حن ه ی ظدر من صدر
ّ
ّ
كتابه االعتماد عل ی كل ما حودعه ف ی ه و حن ما ف ی ه مان الز یا ارات كل داا ماأثورة و إن لام ی ساتند
ّ
بعضدا ال ی دم  ف ی محله  .قال بعاد خطرتاه« :فاإن ی قاد جمعات فا ی كتااب ی ها ا مان فناون
الز ی ارات للمشاهد و ما ورد ف ی الترغ ی ب ف ی المسااجد المراركاات و األدع یا ه المختاارات و ماا
یدع ی به عق ی ب الصلوات و ما ی ناج ی به القد ی م تعال ی من ل ی الدعوات ف ی الخلوات و ما ی لجأ
المدم ات ّ
ّ
مم ا ا تصلت به من ثقات الروات إل ی السادات و حثن ی إل ی ذلُّ
ال ی ه من األدع ی ة عند

ایضا …؛
عالمة مجلسی درباره این كتاب در بحاراالنلار میگلید :كتاب بزرگی است درباره،
زیارات و چنان كه از نلشتههای سید بن طاووس بوه دسوت مویآیود ،ایون كتواب از
تألیفات محمد بن مشهدی است و ابن طاووس بر این كتاب ،اعتمواد نمولده و از آن
تمجید كرده است .و ما «مجلسی» آن را «المزارالكریر» نامیدیم.
مجلسی در فصل دیگری از بحااراالنوار گفته اسوت :از وضوعیت إسوناد آن چنوین
 .روضة المتقین ،ج ،5ص.452
 .2خاتمة مستدرك الوسا ل ،ج  ،1ص  358د .364
ّ
استاد عالمه حلی ،رجالی ب.رگ و متبحر است و بر این كتاب «المزار» اعتماد كرده است.
 .3ابن طاووس ِ
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استفاده میشلد كه كتاب معتبری است و دو سید ]رضویالودین و عبودالكریم[ ابون
طاووس ،زیارات و روایات بسیاری از این كتاب نقل كردهاند و شیخ منتجبالودین در
فهرست خلد ،درباره ابون مشوهدی گفتوه اسوت :ابلالبركوات محمود بون اسوماعیل
مشهدی ،فقیه ،محدث و ملرد وثاقوت اسوت ».و از عبوارات ریااض العلمااء و دیگوران
استفاده میشلد كه ابن مشهدی در زمره فقها بلده و از مقدمه كتواب المزارالكریار بور
میآی د تمام آن چه در كتاب خلد آورده ،ملرد اعتماد او اسوت .و تموام زیوارات ایون
كتاب ،از معصلمین رسیده است؛ هر چند بعضی از آنها را در جوای خولد ،بوه اموام
معصلم ،نسبت نداده است.
مؤلف پس از خطبه كتاب خلد چنین نلشته است :در ایون كتواب ،زیوارات مختلفوی را
درباره مشاهد مشرّفه و نیز درباره تشلیق و ترغیوب بوه مسواجد ،ادعیوه برگزیوده ،تعقیوب
نمازها ،مناجات با خداوند ،نملنهای از دعاهای روحبخش و دعاهایی برای املر مهم و عظویم
آوردهام .این ادعیه را به سند خلد از راویان شیعه كه به ائمه اطهار میرسند ،نقل كردهام.
ّ
محدّث نلری در پایان نیز تكرار میكند« :و یظدر منه حن ه من حعااظم العلمااء واساع

ّ
الروای ة ،كثی ر الفضل معتمد علی ه ،كما ّحن ه یظدر ّ
مم ا ذكرنا مان خطراة كتاباه حن كال ماا فیا ه مان
الدعوات و الز ی ارات ،مأثورة عندم و مندا حعمال مساجد الكوفاه و الز یا ارات مختصاة باأبی

عردالله فی األی ام المخصوصاة؛ از سوخنان مجلسوی چنوین برمویآیو د كوه ابون
مشهدی از علمای بزرگ و آگاه به روایت و صاح ب فضل و ملرد اعتماد اسوت .از
مقدمه خطبه مؤلف نیز چنین برمیآی د كه تمام آنچه در ای ن كتاب ،از مجملعوه
زی ارات و دعاها آمده ،ا ز جمله اعما مسوجد كلفوه و زیوارتهوایی كوه بوه اموام
حسین در روزهای وی ژه اختصاص دارد از ائمه اطهار رسیده است».
بنابرای ن ،محمد بن مشهدی فردی مولرد اعتمواد اسوت و بحثوی پیرامولن او
نیست و ایشان گفته است هر چه می آورم به سند و راه های ملثق از امامان است.
از جمله زیارتهایی كه وی نقل كرده ،همین زیارت ناحی ه مقدّسه است.
محورهای بحث و تحقیق

در ادامه ،چهار محلر را ملرد بحث قرار میدهیم:
 1و آشنایی با مؤلف؛

400

 تا ظهور

 2و آشنایی با كتاب؛
 3و بررسی شبهات؛
4و ذكر منابع.
 1ـ آشنایی با مؤلف

وی محمد بن جعفر بن علی مشهدی حائری ،معرو بوه ابون المشوهدی اسوت.
والدت او در سا  510هو.ق بلده و در سا  573هو.ق كتاب مازار را به پایان رسانده
1
و تا  594هو.ق نیز در قید حیات بلده است.
استادان ابن مشهدی

او از محضر بیست و هفت استاد ،كسب فویض كورده كوه هموه از علموای مولرد
اعتمادند .ابن شهرآشلب ،شاذان بن جبرئیل ،عبدال جعفر دوریستی ،ابن زهره و ورّام
ابن ابی فراس نخعی ،از جمله اساتید وی میباشند.
شاگردان

سید فخار بن معد ملسلی (راوی صحیفه سجّادیه) و ابن نما (استاد محقق حلّی)،
از جمله شاگردان وی هستند.
از امتیازات ابن مشهدی این است كه طریق وی به شیخ مفید ،بسیار كلتاه است.
او با سه واسطه و گاهی با دو واسطه و بعضاً با یك واسطه به شویخ مفیود مویرسود.
عمده طریق وی ،ابن منصلر نقّاس ملصلی ،از ]الشریفالنقیب[ محمّدی است .گاهی
نیز از شاذان بن جبرئیل ،از محمد بن ملسی بن جعفر دوریستی ،از جعفر بن محمد
دوریستی نقلِ روایت میكند .و گاهی به جای شاذان ،عد بن دوریستی ،آمده است.
او طریق دیگری نیز از :محمّد طبری ،حسن بن محمد و ابلجعفر دارد.
ابن مشهدی ،از همان آغاز به تحصیل پرداخت و در كمتور از  20سوالگی دروس
عالیه را آغاز كرد .كتاب ُمقنعه را نزد استاد خلد ،ابن منصلر نقّاس خلاند.
از مطالب فلق نتیجه میگیریم كه وی شخصیتی معمللی نیست؛ به ویژه با تلجه
 .1طرقات اعالم الشیعة ،ج  ،3ص .252
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به اظهارنظر بزرگان ما درباره شخصیت وی.
اینك نملنهای از سخنان بزرگان:
2
شهید اوّ (متلفای  786هو.ق)« :الشیخ اإلمام السعید».
ً
ّ ً
3
شیخ حُرّ عاملی« :كان فاضال محدثا صدوقا».
ّ
المترحار مؤلاف المازار المشادور … الا ی اعتماد علیاه
محدّث نلری« :الشیخ الجلیل السعید
ّ
5
حصحابنا األبرار»4؛ «یظدر منه حنه من حعاظم العلماء واسع الروایة كثیر الفضل ،معتمد علیه».
شیخ عبّاس قمی« :الشیخ الجلیل السعید المت ّ
6
رحر عظیم المنزلة و المقدار».
ّ
7
سید محسن امین ( 1371هو)« :شیخ جلیل مترحر متحدث صدوق».
8
مدّرس« :از كبار محدثین امامیه است؛ بسیار جلیلالقدر و عظیمالمنزلت است».
9
آقا بزرگ تهرانی« :عالم جلیل واسع الروایة».
آیتال وحید خراسانی میگلید« :اعتمادنا علای المازار المشاددی نتیجاة العتمااد الساید
عردالكریم (ابن طاوو ) و ولد علیه؛ 10یعنی اعتماد ما بر كتاب مزار مشوهدی بوه لحواظ
اعتماد سید بن طاووس و فرزند او بر این كتاب است».
ّ
عالّمه مجلسی« :المزار الكریر ،یعلم من كیفیة اسناد حنه كتاب معترر و قد حخ مناه السایدان
ً
ابنا طاوو كثیرا من األخرار و الروایات؛ 11از چگلنگی سندهای آن چنین استفاده میشلد
كه كتابی معتبر است و دو فرزند طاووس ]سید رضیالدین و سید عبدالكریم[ روایات
زیادی از این كتاب نقل كردهاند».
1

 .1بحار االنوار ،ج  ،107ص  21د  45و خاتمة مستدرك الوسا ل ،ج ،19ص .364
 .2اجازات بحار االنوار ،ج  ،104ص .196
 .3امل اآلمل ،ج  ،2ص  252و خاتمة مستدرك الوسا ل ،ج  ،19ص .364
 .4خاتمة مستدرك الوسا ل ،ج  ،21ص .19
 .5همان ،ج  ،19ص .363
 .6الكنی و االلقاب ،ج  ،1ص .409
 .7اعیان الشیعه ،ج  ،9ص .202
 .8ریحانة االدب ،ج  ،8ص .308
 .9طرقات اعالم الشیعة ،ج  ،3ص .202
 .10صوم عاشورا ،ص .48
 .11بحار االنوار ،ج  ،1ص .35
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 2ـ آشنایی با كتاب

كتاب مزار ،ظاهراً تلقّی به قبل شده است؛ زیرا تا پیش از آیتال خلیی كسی در
اعتبار این كتاب تشكیك نكرده بلد .سید رضیالدین ابنطاووس (متلفّای  581هو.ق)
و سید عبدالكریم بن طاووس (متلفّای  648هو.ق) بر این كتاب اعتماد كردهاند.
عالّمه مجلسی در مقدمه تحفةالزا ر 1میگلید :به نظر قاصر رسویده كوه بوا وجولد
زیارات منقلله از ائمّه به زیارات مؤلَّف علموا ]یعنوی زیوارات غیور موأثلره[ احتیواجی
نیست .این مؤلف ]ابن مشهدی[ خلاست رسالهای تّألیف كند كه مأثلره باشد بر ذكر
زیارات و ادعیه و آدابی كه به اسانید معتبره از ائمّه دین منقل گردیده است .یعنوی
سخن این است كه عالّمه مجلسی قبل دارد این كتاب مأثلر است.
ّ
در بحاراالنوار 2گفته است« :المزار الكریر یعلم من كیفیة إسناد حنه كتاب معترر و قد حخ منه
السیدان ابنا طاوو

ً
كثیرا من األخرار و الرویات».

3

محدّث نلری میگلید« :اعتمد علیه حصحابنا األبرار … یظدر من صدر كتابه اإلعتماد علی كل
ّ
ما حودعه فیه ّحن ما فیه من الزیارات كلدا مأثور و إن لم یستند بعضدا إلیدم فی محله 4.اصحاب ما

بر این كتاب اعتماد كرده … و از مقدمه و ابتدای كتاب برمیآید تمام زیاراتی را كه
وی در كتاب خلد آورده ،از معصلمین رسویده اسوت ،هور چنود بعضوی از آن را بوه
معصلمین نسبت نداده است».
5
سید محسن امین« :اعتمد علیه األصحاب».
شیخ عبّاس قموی« :اعتماد علیاه ]المزارالكریار[ علما ناا األبارار ،الملقاب باالمزارالكریر فای
بحاراالنوار».

6

مدّرس :كتاب مزار محل اعتماد أكابر است.
آیتال میالنی میگلید:

7

ً
ً
ّ
«و نجد فی زیارة االمام المددی وصفا دقیقاا لماا جاری علای جاد

 .1تحفه الزایر ،ص .3
 .2بحار االنوار ،ج  ،1ص .35
 .3همان.
 .4مستدركات الوسا ل ،ج  ،19ص  359د  360و ج  ،21ص .19
 .5اعیان الشیعه ،ج  ،9ص .202
 .6الكنی و االلقاب ،ج  ،1ص .409
 .7ریحانة االدب ،ج  ،8ص .208
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الحساین؛ 1در زیارت حضرت مهدی تلصیف دقیقی از وقایعی را كه بر جدّس ،امام
حسین گذشته است مییابیم ».گولیی وی صودور زیوارت از اموام را مسولّم
دانسته است.
دیدگاه عالّمه مجلسی درباره زیارت ناحیه

ّ
ّ
وی 2میگلید« :و الظاهر حن ه الزیارة من مؤلفات السید والمفید ا ا و لعله وصل إلیدما خرر
ّ
فی كیفیة الصالة فإن االختراع فیدا غیر جا ز».

از دیدگاه ما اگر مقصلد عالّمه مجلسی این باشد كه این زیارت ،انشا و ابداع ایون
دو بزرگلار است ،صحیح نیست؛ چلن مؤلف خولد ،مویگلیود :ایون زیوارات مأثلرنود.
مؤلف ،در سا  574هو.ق این كتاب را نلشته و خلد مویگلیود« :زیاارة اخاری یخاتص
بالحسین و هی مرویة باسانید و هی ّحول زیارة زار بدا المرتضی علم الددی».
شاید منشأ اشتباه ،همین عبارت باشد كه گمان كرده از تألیفوات سوید مرتضوی
است؛ ولی این جمله ،همانند عبارت مجلسی اوّ است كه گفته :من در مدتی كه در
عراق بسر میبردم ،تنها زیارت جامعه میخلاندم 3.و این سخن نمیتلاند دلیل باشود
كه زیارت جامعه ،تألیف مجلسی اوّ است.
سید بن طاووس میگلید« :فی زیارات حبیعردالله الحسین زیارة بألفا شاافیة یا كر
فیدا بع

مصا ب یوم الطف یزار بدا الحسین .زار بدا المرتضی علم الددی .مشاتمل علای آداب و

كیفیات و الصلوة؛ در زیارات امام حسوین ،زیوارتی اسوت كوه بوا عبوارات روشون،
مصیبتهای روز عاشلرا را بازگل میكند و امام حسین را با این متن ،زیارت میكنند.
سید مرتضی علمالهدی نیز امام حسین را با این زیارتنامه زیارت كرد .و در برگیرنده
آداب و روس زیارت و نماز زیارت است».
معنای عبارت ابن طاووس این نیست كه متن زیارت نیز از سید مرتضی است؛ از
این رو ،اگر عالّمه مجلسی چنین برداشتی را كرده باشد ،جای تأمل؛ بلكه غیرمقبول
4

 .1قادتنا ،ج  ،6ص .115
 .2بحاراالنوار ،ج  ،98ص .251
 .روضة المتقین ،ج ،5ص.452
 .4مصراح الزا ر ،ص .164
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به نظر میرسد.
قابل دقت است كه محدّث قمی در كتاب گرانسنگ خلد نفسالمدموم عباراتی از
این زیارت را بدون هیچ تردیدی ،به حضرت مهدی نسبت داده و میگلید« :فكان
ً
ً
ً
ُ
َ
وصفه اإلمام المددی :كنت للقرآن سندا و لال ّمة عضدا و للرسول ولادا؛ امام مهدی در تلصویف
امام حسین فرملده است :تل پشتلانه قرآن و بازوی امت و فرزند رسل خدا بلدی».
 3ـ بررسی شبهات
الف .اگر این زیارت از ائمّه منقول است ،چرا شیخ عباس قمی ،آن را در مفاتیحالجنها

نیاورده است؟
پاسخ:

 1و محدّث قمی ،آن را در كتاب نفسالمدموم آورده است.
2و این زیارت ،براساس نقل ابن مشهدی ،از زیارتهای روز عاشلرا است و محدّث
قمی ،در باب زیارت عاشلرا ،در مقام جستجلی كامل تمام زیارات عاشلرا نبلده؛ بلكه
تنها دو زیارت را آورده و به همان دو اكتفا كرده است.
3و آیا محدّث قمی متعّهد شده تمام زیارات صحیحه را در كتاب خلد جمعآوری
و غیرصحیح را رها كند و اصلالً آیا كتب اربعه ما چنین تعهدی دادهاند؟
4و شاید محدّث قمی ،برای تألیف مفاتیحالجنان مبنای خاصی داشته است كه این
زیارت در این چهوارچلب نمویآموده اسوت؛ ماننود شوریف رضوی ،كوه خطبوههوای
امیرالمؤمنین را جمعآوری كرده است .آیا میتلان گفت همه خطبههای حضرت
امیر ،همین مقدار است؟ خیر؛ بلكه روس وی این بلده است كه نداجالرالغاه بنلیسود؛
یعنی خطبههایی را كه جبنه بالغی داشته بیاورد .شاید شیخ عباس قمی نیز چنوین
مبنایی داشته است؛ یعنی زاویه و بُعد خاصی را در نظر گرفته و براساس آن ،زیوارت
عاشلرا را آورده است؛ ولی زیارت ناحیه را یادآور نشده؛ هر چنود بوه آن مبنوا اشواره
نكرده است.
 5و مفاتیحالجنان ،كتاب جامع و كاملی نیست .محدّث قمی ،از  54دعای صوحیفه
سجّادیه ،تنها یك دعا را آورده است .ابن طاووس در اقراال اعما شب قدر را مفصول
آورده است؛ ولی محدّث قمی به گلنوهای مختصور بیوان كورده اسوت .در بحااراالنوار
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چندین زیارت نقل شده كه وی آنها را نیاورده است .به طلر كلی شیخ عبّاس قمی،
بنا نداشته كتاب كامل و جامعی بنلیسد و شاید چنین ادعوایی را نیوز نكورده باشود؛
بلكه بنا بر نقلی معرو  ،وی مفاتیحالجنان را به صلرت یادداشت برای خلدس نلشته،
تا به همراه داشته باشد.
 6و شاید وی از به درازا كشیدن سخن پرهیز داشته و به دنبا اختصار بلده است
و زیارت ناحیه ،با اعما خاص آن ،بسیار طلالنی میشلد .اگر دعاها و زیارات طلالنی
و مفصل دیگری را آورده ،به این دلیل است كه بود و جوایگزین نداشوته؛ اموا اگور
زیارت ناحیه را ذكر نكرده؛ چلن بد و جایگزینی برای آن داشته كه همان دو زیارتِ
عاشلرا است.
ب .عبارت «ناشراتالشعور» را چگونه میتوان پذیرفت؟

آیا میتلان ادّعا كرد زینب كبری و سایر مخدّرات ،پوس از شوهادت جانگوداز
امام حسین با گیسلان پریشان و بدون روسری و حجاب ،سراسیمه از خیموههوا
بیرون آمدند .آیا این صحنه ،با مقام زنان اهلبیت ،سازگار است؟
پاسخ:

گیسلی پریشان ،با مكشل بلدن سر و بدون حجاب بلدن ،هیچ تالزموی نودارد؛
زیرا ممكن است و و قطعاً نیز چنین است و آنان گیسلان خلد را بوه جهوت حوزن و
مصیبت و عزا ،زیر چادر و عبا و حجاب كامل پریشان كرده باشند .البتوه ایون شویله
بین عرب ،رسم بلده است.
ج .دیدگاه و اشكال آیت اهلل خویی

از معاصران ،تنها آیتال خلیی به كتاب مزار و مؤلف آن ،دیودگاهی منفوی دارد.
روس وی در معجمالرجال این است كه افراد ملجلد در اسناد كتب اربعه را و بوه هور
عنلان و لفظ و عبارتی كه آمدهاند و میآورد؛ برای مثوا  ،برقوی را گواهی بوا عنولان
محمد برقی و گاهی محمد بن خالد و … میآورد؛ ولوی شورح حوا و اظهوارنظر را
فقط یك جا نقل میكند و این كار ،برای تمیز مشتركات بسویار مفیود اسوت .آقوای
خلیی ،ابن مشهدی را به همین علت در چند جا یادآور میشلد.
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الف و در مقدمه جلد او  ،به اعتبار این كه میخلاهد مبانی رجالی خولد را نقول
كند ،در زمینه تلثیقات عام ،از ابن مشهدی و كتواب او نیوز نوام مویبورد ،زیورا ابون
ّ
ُ
مشهدی در مقدمه كتاب خلد میگلید« :فأنی قد جمعت فی كتابی ه ا مان فناون الزیاارات

ّ
المشرفات ا إلی حن قال ا مما اتصلت به من ثقات الروات إلی السادات».
للمشاهد

به این مناسبت ،آقای خلیی در مقدمه كتاب رجالی خلد ،میگلید:

«ه ا الكالم منه

ّ
صریح فی توثیق جمیع من وقع فی إسناد روایات كتابه؛ لكنه الیمكن اإلعتماد علی ذلُّ من وجدین:
ّ
ّ
فاإن ّ
محماد بان المشاددی لام یظدار حالاه بال لام یعلام
1ا إنه لم یظدر اعترار ه ا الكتاب فی نفسه
ّ
المحدث النوری علی ّحنه ّ
شخصه و إن ّ
محمد بن جعفر بن علی بان جعفار المشاددی الحاا ری
حصر
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
فإن ما ذكر فی وجه ذلُّ ال یورث إال الظن2 .ا إن ّ
محمد بن المشددی من المتأخرین و قد مر حناه ال
ّ
ّ
عررة بتوثیقاتدم لغیر من یقرب عصرهم من عصر فإنا قد ذكرنا حن ه التوثیقات مرنیة علی النظر و
ّ
الحد فال یترتب علیدا حثر؛ این سخن ابن مشهدی صراحت دارد در این كه تمام راویان

در سلسله سند این كتاب ]المزار[ ملثق میباشند؛ ولی به دو دلیل نمیتلان بوه ایون
سخن اعتماد كرد؛  1و اعتبار كتاب روشن نیست؛ چلن شخصیت محمد بن مشهدی
نامشخص است؛ یعنی مجهل اللصف است؛ بلكه شخص او برای ما مجهل است .هر
چند محدّث نلری اصرار دارد ثابت كند مؤلف كتاب ،همان محمد بن جعفر بن علوی
بن جعفر مشهدی حائری است؛ ولی این سخن ،تنهوا ملجوب ظون و گموان اسوت و
اطمینانآور نیست».
 2و تلثیقات متأخران ،برای ما معتبر نیست؛ چلن با حدس و اجتهاد است آن چه
از نظر ما معتبر است ،حس میباشد.
ب و شخصی را به نام محمد بن جعفر بن علی بن جعفر المشهدی الحائری ذكور
ّ
ّ
بمحماد بان
میكند و درباره او میگلید« :الشیخ الجلیل السعید المترحار ابوعرداللاه المعاروُ

ّ
ّ
المشددی و ابن المشددی مؤلف المزار المشدور ال ی اعتمد علیه حصحابنا األبارار الملقاب باالمزار
ّ
الكریر فی بحاراألنوار ذكر المحدث النوری 1فی عداد مشایخ محمد بن جعفر بن نما ،ای الثالث مان
2
مشایخه».
ً
ّ ً
ّ
ج و در ج  ،15ص  176میگلید« :محمد بن جعفر المشددی كان فاضال محدثا صدوقا له
ّ
 .1مستدرك وسا ل الشیعه ،ج 21؛ ص  .19آن چه بیان شده سخن محدث نوری است كه آقدای خدویی آن را نقدل كدرده
است ،نه سخن خودش؛ در غیر این حورت ،در گفته آقای خویی وناقض ایجاد می شود.
 .2معجم رجال الحدیث ،ج  ،16ص .170
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كتب یروی عن شاذان بن جرر یل القمی».

1

د و در ج  ،17ص  ،56میگلیدّ « :
محمد بن علی المشددی ذكر صاحب الوسا ل فی مقدمة
ّ
الوسا ل حن له كتاب المزار».
ّ
هو و در ج  ،17ص  259میگلیدّ « :
محم د بن المشددی له كتاب یعرُ بالمزار و تقاد م
ّ
َّ
المحد ث النوری قد ّ
حصر فی الفا دة الثانی ة من خاتمة مستدركه التی شرح فیدا
فی المدخل حن
ّ
حال الكتب المأخوذة عندا روایات المستدرك و حال مؤلفیدا عند بی ان حال كتاب المزار حن ه محمد
ّ
َّ
بن جعفر بن علی بن جعفر المشددی الحا ری و ذكرنا حن ما ذكر فی وجه ذلُّ الیورث إال الظن
ّ
ّ
فإن ه لم ی كر دلی ال علی ذلُّ بل ینافی ه كالم صاحب الوس ا ل فی مقدماة الوساا ل مان حن والاد
َ ّ
َّ
الج د یرعد حن علی ا المشددی لم ی كن من المعار ی ف بل لام
علی  ،و احتمال كونه من النسرة الی
ّ
یعلم حن ه كان من العلماء حتی ینسب حفید الیاه؛ ابن مشهدی كتابی به نام مزار دارد و در

مقدمه كتاب اشاره كردیم كه محدّث نلری در خاتموه مسوتدرك و در شورح حوا
مؤلفان منابع كتاب مستدرك و اصرار دارد كه نلیسنده كتاب مزار ،محمد بن جعفور
بن علی بن جعفر مشهدی حائری است .در پاسخ گفتویم :گفتوه وی ظونآور بولده و
یقینآور نیست ،زیرا او در این زمینه دلیلی ارائه نكورده؛ بلكوه بوا گفتوه حُورّ عوامِلی
صاحب وسائل ،منافات دارد كه پدر ابن مشهدی را «علی» ذكر كرده است؛ با این كه
محدّث نلری« ،جعفر» را پدر ابن مشهدی آورده است.
ممكن است گفته شلد« :علی» نام جدّ او است و در اثور شوهرت ،شخصوی را بوه
جدس منسلب میكنند؛ همانند و علی بن بابلیه و پاسخ این است كه :اوالً جودّ او از
معاریف نبلده .ثانیاً معللم نیست از علما به شومار آیود ،توا نولادهاس را بوه او نسوبت
دهند».
ولی از دیدگاه ما ،اعتماد امثا ابن طاووس ،شهید اوّ  ،مجلسوی ،حُرّعوامِلی ،محودّث
نلری ،سید محسن امین و شیخ عبّاس قمی ،ملجب علم یا الاقل اطمینان به وثاقت ابون
مشهدی میشلد و ما نیز بر ابن مشهدی اعتماد كرده و او را معتبر میدانیم.
منابع زیارت ناحیه

بسیاری از قُدما و متأخران ،به زیارت و كتاب المزار نظر مثبوت داشوتهانود .البتوه
 .1این عبارت را نی .از ُح ّر عاملی نقل كرده و سخن آیت الله خویی نیست.
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ملضلع ملرد بحث ،در این جا ،زیارت ناحیه است و عمده مدرك آن ،كتاب «المازار»
ابن مشهدی است؛ ولی تنها منبعِ زیارت ،المزار نیست و در منابع دیگری نیوز آموده
كه به بررسی منابع متقدم و متأخر آن میپردازیم:
الف ـ متقدمان

 1ـ «مزار» شیخ مفید؛

عالّمه مجلسی ،در بحاراالنلار 1زیوارت ناحیوه را بوه «موزار» مفیود نسوبت داده و
میگلید« :قال الشیخ المفید فی كتاب المزار بعد ایراد الزیارة التی نقلناها مان المصاراح قاال ماا

ُ
ه ا لفظه :زیارة اخری فی یوم عاشورا بروایة اخری إذا اردت زیارته بدا فی ها ا الیاوم فقاف علیاه و
قل :السالم علی آدم صفوةالله …»

(البته كتاب «مزار» شیخ مفید در دسترس ما نیست).
 2و مصباح سید مرتضی؛
عالمه مجلسی از سید مرتضی در مصباحالزائر نقل میكند كه گفته اسوت« :زیاارة
بالفا شافیه ی كر فیدا بع مصا ب یوم الطف یزار بدا الحسین زار بدا المرتضی علمالددی و

ّ
اللدم إلیُّ توجدات
سأذكرها علی الوصف ال ی حشار هو إلیه قال :فإذا حردت الخرو من بیتُّ فقل:

…» ]سپس همین زیارت ناحیه را نقل میكند[.

به فرض كه اعتبارِ كتاب «مزار» ابن مشهدی ثابت نشلد؛ ولی سید مرتضی و شیخ
مفید آن را نقل كردهاند.
ب ـ متأخران

 1و ابن طاووس در مصراحالزا ر آن را از سید مرتضی نقل كورده؛ ولوی نوام وی را
نیاورده است.
 2و عالّمه مجلسی در چهار ملرد از كتاب خلد به كتاب سید مرتضی اشواره دارد
ّ
و در جایی میگلید« :والظاهر حنه سقن من النسا  ،الزیارة التی حلحقناها من روایة السید».
2
 3و عالّمه مجلسی در تحفةالزا ر نیز این زیارت را آورده است.
 .1بحار االنوار ،ج  ،98ص .317
 .2تحفه الزا ر ،ص .3
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 4و فیض كاشانی نیز آن را در كتاب صحیفه مددیه 1نقل كرده است؛ (البته جای تأمل دارد).
 5و در جامع احادیث الشیعه 2نیز آمده است.
 6و ابراهیم بون محسون فویض كاشوانی در الصاحیفةالدادیاة و التحفاةالمددویاة كوه
نخستین چاپ آن ،در سا  1318صلرت گرفته و درباره دعاها و زیارات و تلقیعوات
رسیده از امام مهدی تدوین گشته ،این زیارت را آورده اسوت 3.در صوفحه  3ایون
كتاب چنین آمده است :چلن به واسطه غایب بلدن نلر ،سینهام تنگ شوده بولد ،بوه
تألیف كتابی همت گماشتم كه مطالب آن ،از امام زمان صادر شده باشد.
در صفحه  202میگلید :زیارتی كه از ناحیه امام زمان به یكی از چهار نایوب وی
صادر شده است .سپس این زیارت را نقل میكند.
البته زیارت یاد شده ،شرحهای متعوددی نیوز دارد ،ماننود كشاف داحیاة فای شارح
5
زیارةالناحیة و كتاب الشمسالضاحیة 4و شرح زیارت ناحیه به زبان اردو.
نتیجه

 1و این زیارت ،از ناحیه امام زمان برای برخی از نمایندگان آن حضرت صادر
شده كه به دست برخی از علما ،مانند شیخ مفید و ابن مشهدی رسیده است.
 2و این زیارت ،دارای اسانید متعدد و معتبری است؛ چنان كه ابن مشهدی به آن
تصریح كرده است.
 3و سید مرتضی ،در نخستین مرحله تشرّ به كربال ،این زیارت را خلانده است.
 4و بسیاری از عبارات این زیارت ،با زیارات دیگر مطابق است.
 5و در این زیارت ،معنلیت خاصی مشهلد است و مضامینی بلند دارد.
 6و سید مرتضی ،زیارت و آداب آن را این گلنه آورده است:
َ
ّ
اللدم إلیُّ توجدت … فأذا بلغت المنزل تقول :رب حنزلنی
«فإذا حردت الخرو من بیتُّ فقل:

ً
مراركا … فاذا رحی ّ
القرة فیقول :الحمدلله و السالم علی عراد … فإذا قرب من المشدد
ُمنزال
 .1صحیفه مددیه ،ص  3و ص .202
 .2جامع احادیث الشیعه زیر نظر آیت الله بروجردی  ،ج  ،15ص  ،405ح .16
 .3ال ریعه ،ج  ،15ص .25
 .4ال ریعه ،ج  ،18ص .34
 .5همان ،ج  ،13ص 308
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ُ
ُ
ّ
َ
ّ
اللدم إلیُّ قصد القاصدون … فإذا بلغ موضع القتل یقول :اذن لل ین یقاتلون بأندم ظلموا
یقول:
ّ
ثم ّ
… ثم تدخل القرة و تقف علی القرر و تقول :السالم علی آدم صفوة اللهّ ،
تحول إلی عند الرح و
قل :السالم علیُّ یا حبا عردالله … ّ
ثم انكب علی الضریح و ّقرل التربة و قل :السالم علیُّ یا ّحول
ّ ّ
مظلوم انتدُّ دمه … ثم ّ
اللدم إن
تحول إلی جانب القرر و تستقرل القرلة و ترفع یدیُّ و تقول:

استغفاری إیاك …»

بعد با این عبارت ،نلبت تلسل میشلد كه:

ّ
ّ
«اللدم إنا نتوسل بد ا الصدیق اإلماام … ثام

ّ
تحول إلی عند الرجلین و قل :السالم علیُّ یا حبا عردالله …
ثم تحول إلی عند رجلی الحسین و قل :السالم علیُّ حیدا
ذكر زیارة علی بن الحسین

الصدیق … ثم تقول :صلوات الله علیكم … ثم انكب علی القرر و قل :زاد الله فی شرفكم …
َ

زیارة الشدداء ا رضوان الله علیدم ا .ثم تتوجه إلی الریت ال ی عند رجلی علی بن الحسین
و تقول :السالم علیُّ یا ابا عردالله … ثم تسلم علی الشدداء من حصحاب الحسین و تستقرل
ُ
و تقول :السالم علیكم یا حنصارالله … ثم عد إلی موضع رح الحسین ا صلوات الله علیه ا و
استقرل القرلة وصل ركعتین صالة الزیارة تقرح فی األولی الحمد و سورة األنریاء و فی الثانیة الحمد و
سورة الحشر حوما تدیأ لُّ من القرآن ،فإذا فرغت من الصلوة فقل :سرحان ذی القدرة و الجرروت
ّ
… ثم ِّقرل الضریح و قل :السالم علیُّ حیدا اإلمام الكریم … فإذا حردت الوداع فصل ركعتین و قل:
السالم علیُّ یا خیر األنام … ثم انكب علی القرر و قل :یا موالی التروی النفس من مناجاتُّ
…».

1

به هرحا از تأكید سید مرتضی بر این آداب ،به ویوژه دسوتلر بوه جوا آوردن دو
ركعت نماز چنین استفاده میشلد كه ایون زیوارت ،موأثلر و از بعضوی اماموانِ پواك
رسیده است .اگر به این مطلب قطع و یقین حاصل نشلد ،حداقل ،اطمینوان و وثولق
پدید میآید و همین مقدار ،ما را بسنده است .بنابراین ،میتلان با تأكید و اطمینوان
كامل ،این زیارت را به حضرت صاحبالزمان منسلب كرد .سند آن نیز از دیودگاه
ما به ویژه با تلجه به تصریح ابن مشهدی در مقدمه كتاب ،بیاشكا است.

 .1بحار االنوار ،ج  ،98ص  231د .249
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جزیره خضراء در ترازوی نقد

در این بخش هر دو نقل جزیره خضراء و منابع این داستان آموده و بوا دقوت بوه
بررسی سندی آن پرداخته شده است؛ هر چند محلر بحث ،جزیوره خضوراء در نقول
فضل بن یحیی طیبی و علی بن فاضل خلاهد بلد .ضعف سند و عدم تلثیق طیبی و
علی بن فاضل نیز به اثبات رسیده و سپس به اشكاالت داللی و محتلایی این ملضلع
پرداخته شده است؛ از جمله ،اشكا تناقض بین متنها ،به گلنهای كه نقل بحاراالنوار
با نقل مرحلم بحرانی در كتاب ترصرة الولی تفاوت بسیار دارد و اشكا تحریوف قورآن
كه هرگز با معتقدات و باورهای ما مطابقت ندارد و ادعای رؤیت اختیاری اموام در
زمان غیبت كبری كه از سلی بزرگانی مانند شیخ جعفر كاشف الغطاء ،رد شده است
و اشكا ادعای فرزند داشتن امام كه هرگز ثابت نیست و اشوكا ادعوای اسورارآمیز
بلدن جزیره خضراء و عدم امكان دسترسی به آن؛ بیپایه و اساس اسوت؛ بلكوه ایون
جزیره ،منطقهای معرو بلده كه از سا  407ق تا  621ق و بعد از آن ،به گلنوهای
عادی محل رفت و آمد مسلمانان و از قلمرو سرزمینهای اسالمی به شمار مویآموده
به نحلی كوه حكلموتهوای مركوزی ،بورای ایون جزیوره ،بوه نصوب و عوز حواكم
میپرداختهاند.
افزون بر این ،كتابهای جغرافیای شهرها نام این جزیره و حدود آن را بوه دقوت
بیان میكند و این ملضلع ،خلد افسانه بلدن داستان این جزیوره ،را تأییود و ادعوای
اسرارآمیز بلدن آن را مردود میسازد.
جزیره خضراء

چنانچه در او فصل اشاره كردیم ،عالمه مجلسی در كتواب شوریف و گرانسونگ
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بحاراالنوار جریانی معرو به داستان جزیره خضراء نقل شده است .عالّمه مجلسی در
ً
جلد  52از كتاب خلد ،بابی به نام « ٌ
نادر فی ذكار مان رآ  فای الغیراة الكراری قریراا مان
زماننا» آورده است .او در آغاز این باب ،به نقل ماجرای جزیره خضراء مویپوردازد كوه
همان داستان مشهلر جزیره خضراء است و از «فضل بن یحیی بن علی طیبی كلفی»
نقل شده است.
عالمه مجلسی میفرماید :رساله ای یافتم مشتمل بر داستان مشهلر جزیرة خضرا
در آبهای سفید ،كه خلاستم آن را در این كتاب نقل كنم ،زیرا مشتمل بر داسوتان
كسی بلد كه به خدمت آن حضرت ]حضرت ولی عصر [رسیده است .و چلن ایون
داستان در كتابهای معتبر نبلد ،آن را در بخش جداگانهای آوردم .من این داسوتان
را آن چنان كه یافتم نقل میكنم:
بسمالالرحمنالرحیم ،سپاس و ستایش خداوندی را كوه نعموت معرفوت بوه موا
ارزانی داشت ،و تلفیق پیروی از اشر مخللقات و برگزیده كاینات حضرت محمد بن
عبدال را به ما عنایت فرملد .و ما را به محبت و ملدت امیرمؤمنان و دیگور
پیشلایان معصلم از اهل بیت پیامبر مخصلص و مفتخر گردانید ،كه درود فراوان
و تحیات بیكران بر همه آنان باد.
پس از حمد و ثنا ،در خزانة امیرمؤمنوان ،پیشولای پرهیزگواران ،سورور اوصویا و
حجت پروردگار جهانیان ،حضرت علی بن ابی طالب ،رسالهای یافتم به خط شیخ
فاضل ،عالم عامل «فضل بن یحیی بن علی طیبی كلفی » كه متن آن چنین است:
پس از حمد پروردگار و درود بر پیامبر و اهل بیوت بزرگولار آن حضورت ،چنوین
گلید ،این بنده محتاج به عفل پروردگار «فضول بون یحیوی بون علوی طیبوی كولفی
امامی» :روز نیمه شعبان  699هجوری در مشوهد سورور شوهیدان خوامس آ عبوا،
حضرت ابا عبد ال الحسین از دو استاد فاضل و دانشمند عامل ،اسوتاد «شومس
الدین بن نجیح حلی» و استاد «جال الدین عبد ال بن حرام حلی» شنیدم كه آنان
در مشهد امامین همامین ،حضورت عسوكریین در «سوامرا» داسوتانی را از شویخ
صالح ،پرهیزگار ،متقی و بزرگلار «زین الدین علی بن فاضل مازندرانی» و مجاور نجف
اشر و شنیده اند ،كه مشتمل بر عجایبی بلده كه او در دریای سفید و جزیرة خضرا
دیده است ،با شنیدن داستان هیجانانگیز تشر شیخ زینالودین بوه جزیوره خضورا
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شلق عجیبی در من ایجاد شد كه به خدمت شیخ زینالدین بروم و داستان را از زبان
خلدس بشنلم و واسطهای در بین نباشد .از خدا خلاسوتم كوه ایون دیودار را آسوان
گرداند .تصمیم گرفتم كه راهی سامرا شلم ،ولی ایشان سامرا را به قصد «حله» ترك
گفته بلد تا مثل روس دیرینهاس از حله رهسپار نجف اشر گردد.
در اوایل شلا همان سا ( )699در حله انتظار مقدم زینالدین را میكشیدم كه
ناگاه از ورودس آگاه شدم و برای زیارتش بیرون رفتم .مورد بزرگولاری را دیودم كوه
سلار بر اسب است و عازم منز شخصیت بزرگ و معرو حله ،سید فخرالدین حسن
بن علی ملسلی مازندرانی و كه عمرس طلالنی باد و میباشد.
من تا آن روز ،شیخ زینالدین را ندیده بلدم ولی به خاطرم گذشت كه این سولار،
همان شیخ بزرگلار است .به دنبا او را افتادم و راهی منز سید فخرالدین شدم.
وقتی به در خانة سوید فخرالودین رسویدم ،او را نزدیوك در خانوه یوافتم كوه بوا
خلسرویی از من استقبا كرد ،و قدوم شیخ زین الدین را موژده داد .دلوم از شودت
سرور و خلسحالی میتپید نتلانستم خلدم را نگوه بودارم و در فرصوت دیگوری بوه
خدمتش برسم .همراه سید فخرالدین وارد منز شدم و دسوتهوای مبوارك «شویخ
زین الدین» را بلسیدم.
شیخ زین الدین از سید فخر الدین خلاست كه مرا معرفی كند .سید فخر الودین
گفت :او «فضل بن یحیی طیبی» است كه مشتاق دیدار شماست.
شیخ زینالدین به پا خاست و مرا در كنار خلد نشواند و چولن بوا پودرم آشونایی
داشت ،از حا پدرم و برادرم شیخ صوالحالودین جلیوا شود .در روزهوایی كوه شویخ
زین الدین با پدر و برادرم رفت و آمد داشت من در شهر «واسط» بلدم و در خودمت
دانشمند فقید «ابلاسحاق ابراهیم بن محمد واسطی» ،كه از علمای شیعه بلد مشغل
تحصیل بلدم .مدتی با شیخ زینالدین به گفت و گل پورداختم و از البوهالی گفوت و
گلها دریافتم كه شیخ زینالدین مرد دانشمندی اسوت و در علولم فقوه و حودیث و
ادبیات عرب ،پرمایه است.
آن گاه از شیخ زین الدین خلاستم كه حكایتی را كه شیخ شمس الودین و شویخ
جال الدین حلی برایم تعریف كرده بلدند شخصاً برایم تعریف كند.
شیخ زینالدین ،حكایت تشر خلد را از آغاز تا انجام در منز سید فخرالودین و
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در حضلر او ،و گروهی دیگر از علمای حله ،كه برای زیارت شیخ آموده بلدنود ،بورای
من تعریف كرد.
متن حكایتی كه در روز یوازدهم شولا  699هجوری در حلوه و در منوز سوید
فخرالدین ،از زبان خلد علی بن فاضل مازندرانی شنیدم ،چنین است:
بسمالالرحمنالرحیم
سالیان درازی در دمشق مشغل تحصیل عللم دینی بلدم .استادی داشتم به نوام
«شیخ عبدالرحیم حنفی» و خدایش او را به راه راست هدایت كند و كه در خدمت او
اصل و ادبیات عرب مویخلانودم .و اسوتاد دیگوری در علوم قرائوت داشوتم بوه نوام
«زینالدین علی مغربی اندلسی مالكی» كه مرد دانشمند و فاضلی بلد و بر قرائتهای
سبعه آگاهی كامل داشت و در اغلب عللم چلن صر  ،نحول ،منطوق ،معوانی ،بیوان،
اصل فقه و اصل دین مهارت داشت .او مردی خلس اخالق و به دور از جدا و عناد
بلد و با مذهب تشیع دشمنی نداشت .وقتی میخلاست نظور شویعه را مطورح كنود
میگفت« :علمای امامیه چنین میفرماینود» ،در صولرتی كوه دیگور علموای سونی،
«رافضی» تعبیر میكردند .ویژگیهای اخالقی او باعث شد كه از دیگر اساتیدم بریدم
و همه درسهایم را در خدمت ایشان تحصیل كردم.
مدتها گذشت و من در حلقة درس او مینشستم و از خورمن علوم او خلشوههوا
میچیدم ،تا این كه برای او مسافرتی پیش آمد و تصمیم گرفت دمشوق را بوه قصود
مصر ترك كند .به دلیل محبت فراوانی كه در میان ما بلد ،مفارقت او بر مون سوخت
گران آمد .او نیز اظهار نملد كه نمیتلاند دوری مرا تحمل كند .و پیشنهاد كورد كوه
در این سفر او را همراهی كنم.
استاد مدت نه ماه در قاهره اقامت كرد و فضالی مصور از شوهرهوای مختلوف بوه
قاهره آمدند تا از محضر او استفاده كنند .وی در این مدت در مسجد ازهور مشوغل
تدریس بلد و فضالی مصر از خدمتشان استفاده میكردند .ما هم در بهترین وضع در
آنجا اقامت داشتیم.
یك روز كاروانی از اندلس آمد و نامهای از پدر استاد آورد كه نلشته بلد:
«حا پدرت به شدت وخیم است ،و میخلاهد پیش از مرگ ،شما را ببیند ،حتماً
تأخیر نكنید و پدرتان را دریابید».
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استاد وقتی نامه را خلاند بسیار متأثر شد و برای بیماری پدرس اشوك ریخوت ،و
تصمیم گرفت كه رهسپار اندلس شلد.
برخی از شاگردان تصمیم گرفتند كه در این مسافرت ،اسوتاد را همراهوی كننود.
من هم و كه بسیار به او عالقهمند بلدم و نمیتلانستم از وی جدا شلم ،استاد نیز بوه
من محبت فراوان داشت.
به راه افتادیم و پس از طی منازلی به شبه جزیرة اندلس (اسپانیای امروزی) رسیدیم.
در اولین آبادی اندلس من شدیداً تب كردم و از حركت بازماندم .استادم بسیار متأثر شود
و با دیدههای اشكآللد به من گفت :جدایی تل برای من بسیار سخت است.
استاد كه ناگزیر بلد به راه خلد ادامه دهد ،مرا به واعظ آن آبادی سپرد و دهدرهم
به او داد تا وضع من مشخص شلد .به او گفت اگر خدا به من شفا عنایت كند ،مرا تا
شهر او ببرد .با من نیز پیمان بست و خلد به راه افتاد .فاصلة شهر استاد تا آن آبادی
از كرانه دریا پن روز راه بلد.
من سه روز در آن آبادی ماندم ،چلن قدرت حركت نداشتم .روز سلم نزدیكیهای
غروب ،تب من قطع شد ،بیرون آمدم و در كلچههای ده به گردس پرداختم.
با قافلهای روبهرو شدم كه از كلههای نزدیك كرانة «بحر غربی» بارگشته بلدنود و
پشم و روغن و دیگر للازم زندگی میخریدند .از وضع شوهرهوای آنهوا جلیوا شودم،
گفتند :از نزدیگی سرزمین بربر مویآیویم و سورزمین خلدموان در كرانوه دریوا و در
نزدیكی «جزیرههای شیعیان» است.
هنگامی كه اسم «جزیرههای شیعیان» را شونیدم ،دلوم بورای دیودن آن سوامان
بیتاب گردید.
گفتند كه از اینجا تا سرزمین آنها  25روز فاصله است و دو روز از راه بویآب و
علف باید برویم .ولی بعد از آن خلبی هست و آبادیهوا بوه یكودیگر پیلسوته اسوت.
مركبی را به سه درهم كرایه كردم و منطقه بیآب و علوف را بوا آن پیمولدم پوس از
گذشتن از آن دشت ،هنگامی كه به اولین آبادی رسیدم .مركوب را بوه صواحبش رد
كردم و پس از آن با پای پیاده از یك آبادی به آبادی دیگر میرفتم ،تا بوه سورزمین
آنها رسیدم .آنجا به من گفتند :شما سوه روز دیگور راه داریود توا بوه جزیورههوای
شیعیان برسید.
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بدون درنگ ،راه را ادامه دادم تا سرانجام به جزایر شویعیان رسویدم .بوه شوهری
رسیدم كه دارای چهار قلعه و برجهوای بلنود و محكموی بولد .دیولارهوای جزیوره از
كرانههای دریا برافراشته شده بلد .از دروازه بزرگ شهر كه دروازة بربر نام داشت ،وارد
شدم و در كلچههای شهر به گردس پرداختم .از مسوجد شوهر پرسویدم ،راهنموایی
كردند و به مسجد رفتم ،مسجد شهر ،بسیار بزرگ و با شوكله بولد ،در كرانوه غربوی
جزیره و مشر به دریا بلد.
در گلشهای از مسجد نشستم توا دموی اسوتراحت كونم ،ناگهوان صودای موؤذن
برخاست و اذان ظهر را گفت .در اذان «حی علی خیر العمال» گفوت .چولن از اذان فوارن
شد ،برای تعجیل ظهلر ولی عصر دعا كرد .مون دیگور نتلانسوتم جلول گریوهام را
بگیرم و به شدت اشك شلق ریختم.
مردم گروه گروه وارد مسجد شدند و از چشمهای كه در زیور درختوی در سومت
شرقی مسجد روان بلد وضلء ساختند .هنگامی كه دیدم بر طبق تعالیم اهل بیت
وضل میگیرند بسیار خلشحا شدم .سپس یك مرد خلس سیما از میان آنهوا وارد
محراب شد و صف ها آراسته گشت و نماز ظهر را با جماعت ادا كردند .آنان نماز را با
آداب و سنن واجب و مسوتحبی از مقودمات و تعقیبوات و تسوبیحات ،مطوابق روس
منقل از پیشلایان معصلم انجام دادند.
از رن راه دور و دراز به قدری خسته بلدم كه نتلانستم با آنها به نمواز برخیوزم.
چلن از نماز فارن شدند به من نگاه كردند و از این كه من در جماعت آنهوا شوركت
نكردم ،انتقاد كردند و پرسیدند :اهل كجا هستی و چه مذهبی داری؟
گفتم :از مردم عراق هستم و به یكتایی خدا و رسوالت پیوامبر اكورم گولاهی
میدهم.
گفتند :این شهادت كه تل گفتی ،برای تل هیچ سلدی ندارد جز ایون كوه در دنیوا
خلنت بر مسلمانان حرام است .چرا شهادت سلم را نمیگلیی تا اهل بهشت شلی؟
گفتم :آن چیست؟ مرا ارشاد فرمایید ،خداوند شما را بیامرزد.
امام جماعت گفت :شهادت سلم این است كه شهادت بدهی« :امیرمؤمنوان .علوی
بن ابی طالب ،سرور پرهیزگاران و پیشلای روسوفیدان و خولد و یوازده فرزنودس
جانیشینان و خلفای بالفصل پیامبر اكرم میباشند ،كوه خداونود طاعوتشوان را
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واجب كرده ،امر و نهی خلد را تلسط آنها به مردم رسانیده و آنها را حجت خلد در
روی زمین قرار داده و به بركت آنان به مردم امان داده است .پیامبر صادق امین
َ َ َ
َ َ َ
ااب ق ْو َسای ِن ح ْو ح ْدنای» 1بودون هویچ واسوطه از
در شب معوراج و در آن مقوام تقورب «ق
پروردگار عالم شنیده است كه آنها را یكی پس از دیگری نام برده و اطاعتشان را بر
خالیق واجب گردانیده است.
چلن به سخنانشان گولس دادم خودای را سوپاس گفوتم و بوینهایوت مسورور و
خلشحا شدم و همة رن سفر از بین رفت و آنان را آگاه ساختم از این كه من هوم
در مذهب آنها هستم و به گفتار آنان معتقدم .با عنایت خاصی به من تلجه كردند و
محلی را در گلشه مسجد به من اختصواص دادنود .در مودت اقوامتم در آن شوهر بوا
محبت و احترام با من رفتار كردند .امام مسجد هملاره با من بلد و من از مصاحبت او
بسیار خلس وقت بلدم.
یك روز از امام مسجد پرسیدم :من در این شهر زراعتی نمیبینم ،پس آذوقة شما
از كجا میآید؟
گفت :از جزیرة خضرا .در آبهای سفید؛ یعنی هموان جزیورههوای اوالد حضورت
صاحب الزمان.
گفتم :سالی چند بار آذوقه برای شما میآید.
گفت :دو بار میآید ،بار او آمده و بار دوم هم خلاهد آمد.
گفتم :چه ملقع خلاهد آمد؟
گفت :چهار ماه دیگر.
از طلالنی بلدن مدت اندوهگین شدم ،هر روز از خدا میخلاستم كه این بار زودتر
بیاید و با چشم خلد آن را ببینم .من مدت چهل روز آنجوا اقاموت كوردم و در ایون
مدت در نهایت تكریم و احترام بلدم.
عصر روز چهلم احساس كردم كه دلم گرفته است ،به كنار دریا رفتم و در آنجوا
به سیاحت پرداختم .به طر مغرب مینگریستم كه گفته بلدنود آذوقوة آنهوا از آن
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سمت میآید ،از دور چیزی را در حا حركت دیدم ،پرسیدم كه آیا در دریا مرنهای
سفیدی هست؟ گفتند :نه ،مگر چیزی دیدی؟ گفوتم :آری ،گفتنود :پوس آذوقوة موا
میآید .اینها كشتیهایی است كه هر سا از شهرهای فرزنودان اموام زموان بوه
سلی ما میآیند.
چیزی نگذشت كه كشتیها رسیدند .ولی اهل شهر میگفتند :این بوار كشوتیهوا
زودتر از وقت معین آمده است.
نخست یك كشتی بزرگ لنگر انداخت ،سپس شش كشتی دیگر پهلول گرفوت توا
هفت كشتی كامل گشت.
از كشتی بزرگ پیرمردی بلند قامت ،چارشانه ،خلسسیما ،با جوامعهوای آراسوته،
پیاده شد و وارد مسوجد گردیود ،وضولی كواملی سواخت ،آنچنوان كوه از پیشولایان
معصلم رسیده است ،و نماز ظهر و عصر را خلاند .چلن از نماز فارن شد روی به من
كرد و سالم گفت و من جلاب دادم ،گفت :نام تل چیست؟ به نظرم نامت «علی» باشد.
گفتم :آری ،آنگاه مانند كسی كه با من سابقة آشنایی چندین ساله داشته باشد،
به گفتوگل پرداخت .سپس گفت :نام پدرت چیست؟ خیا میكنم «فاضل» باشود؟
من مطمئن شدم كه این شخص در این مسافرت با ما بلده است كه این چنین از نام
و نسب من آگاه است.
پرسیدم :از كجا مرا میشناسی؟ آیا از دمشق تا مصر با ما هم سفر بلدی؟
گفت :نه .گفتم :از مصر تا اندلس با ما بلدی؟ گفت :نه؛ به جان ملالی ما حضورت
صاحب الزمان من هرگز با شما نبلدم.
گفتم :پس نام من و پدرم را از كجا میدانی؟
گفت :نام و نشانی و خصلصیات تل و مرحلم پدرت ،به من گفته شده است و مون
تل را با خلدم به جزیرة خضرا خلاهم برد .من بسیار خلشحا شدم و از خلشحالی در
پلست خلد نمیگنجیدم.
به طلری كه اهل شهر میگفتند :او هر بار كه میآمد سه روز آنجا میماند ،ولی
اینبار یك هفته آنجا اقامت كرد .آذوقه را به صاحبانش رسانید و از آنها دست خط
گرفت كه آذوقهشان رسید .آنگاه عازم حركت شد و مرا با خلدس برد.
شانزده روز در خدمت آن پیرمرد .كه نامش «محمد» بلد ،با كشتی طی مسوافت
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كردیم .روز شانزدهم به منطقهای رسیدیم كه آب دریا سفید بلد! من از روی تعجوب
خیره خیره به آب نگاه میكردم.
پیرمرد پرسید :چه شده كه به دریا اینقدر خیره شدهای؟ گفتم :مون دریوا را بوه
رنگ دیگر میبینم ،این شباهتی به آب دریا ندارد.
گفت :آری آبهای این جا سفید است ،اینجا دریای سفید است و آنجا «جزیره
خضرا» است.
این آبهای سفید از هر طر  ،جزیره را احاطه كرده است ،از هر طر به سولی
جزیرة خضرا بیایی .به این آبها برخلرد میكنی .از حكمت خدا و به بركوت مولال و
پیشلای ما حضرت صاحبالزمان كشتیهای دشمنان ما و هر چقدر هم كه محكم
باشند و در این آبها غرق میشلند.
از آب دریا خلردم ،همانند آب فرات شیرین بلد.
آبهای سفید را پیملدیم تا به جزیرة خضرا و كه هملاره آباد و ساكنانش د شاد
باد و رسیدیم .كشتی در كنار جزیره پهلل گرفت و ما پیاده شده وارد شهر شدیم.
آن شهر در میان هفت قلعة استلار با دیلارهوای محكوم و بورجهوای بوه آسومان
كشیده شده ،قرار گرفته بلد و آبشارها و چشمه سارها و اقسوام میولههوا را در خولد
داشت و زیباترین شهری بلد كه تاكنلن دیدهام.
در ای ون شووهر بازارهووای وس ویع و حمووامهووای فووراوان وجوولد داشووت و بیشووتر
ساختمانهای آن از مرمر شفا ساخته شده بلد .و مردمان شهر با قوامتی راسوت و
استلار و جامههایی آراسته و قیافههایی جذاب ،در هالهای از شكله و وقار دیدههوا را
خیره میساختند.
از دیدن شهر و شكله آن ،آنچنان مسرور شدم كوه روحوم از ایون منواظر پورواز
میكرد .مدتی در منز «شیخ محمد» استراحت كرده به مسجد رفتم.
در مسجد ،جماعت انبلهی بلد و در میان آنها مردی نشسته بلد كه من از وصف
او ناتلانم .بسیار باوقار ،متین و با هیبت بلد .او را «سید شمسالودین محمود عوالم»
میخلاندند.
جماعتی كه دور جناب سید شمس الدین حلقوه زده بلدنود در محضور او قورآن،
اصل دین ،فقه و اقسوام علولم عربوی را فورا مویگرفتنود .فقهوی كوه جنواب سوید
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شمسالودین تودریس مویكورد مسوئلهمسوئله بولد ،و هور مسوئلهای را از حضورت
صاحبالزمان نقل میكرد.
هنگامی كه به محضر سید بزرگلار شرفیاب شدم ،به من خلس آمد گفوت ،و مورا
در كنار خلد جای داد و از رن راه و مشقت سوفر پرسوید .و بیوان داشوت كوه تموام
احلا من به محضرشان رسیده است و شیخ محمد كه مرا به جزیرة خضورا هودایت
نملده به امر جناب سید شمسالدین و كه خداوند سایهاس را مستدام بدارد و بولده
است.
وی دستلر داد اتاقی در گلشهای از مسجد به من اختصاص دهنود كوه در آنجوا
راحت باشم .سپس خطاب به من كرده فرملد :این جوا از آن تلسوت ،هور وقوت كوه
خلاستی تنها باس و استراحت كن .از محضر سید مرخص شدم و به غرفه خلد رفتم
به استراحت پرداختم.
طر عصر ،كسی كه مسئل من بلد برایم پیغام آورد كه در اتاقم باشم كه جناب
سید شمس الدین با گروهی از یاران برای صر شام به غرفة مون خلاهنود آمود .بوا
كما خلس وقتی پذیرا شدم .طللی نكشید كه جناب سوید بوا جمعوی از اصوحابش
تشریف آوردند و سفرهها پهن شد و غذا چیوده شود .در محضور جنواب سوید ،شوام
خلردیم و برای نماز مغرب و عشا رهسپار مسجد شدیم .پوس از ادای نمواز مغورب و
عشا ،جناب سید به منزلش تشریف بردند و من به غرفهام بازگشتم.
هیجده روز بدین منلا گذشت و هر روز از محضر جناب سید شمس الدین و كه
خداوند وی را به سالمت بدارد و استفاده میبردم .در نخسوتین نمواز جمعوه كوه در
محضر جناب سید برگزار شد ،دیدم كه سید ،جمعه را به عنلان دو ركعت واجوب ادا
كردند و من از ایشان پیروی نملده ،نماز جمعه را با ایشوان ادا كوردم .چولن از نمواز
فارن شد ،عرضه داشتم :نماز جمعه را به عنلان واجب ادا كردید؟! فرملد :آری ،چولن
تمام شرایط وجلب جمعه فراهم است .با خلد گفتم :شاید حضرت ولوی عصور در
نماز حاضر بلدند؟ فرملد :نه ،ولی من نایب خاص آن حضرت هستم و به امری كوه از
ناحیه مقدسه صادر شده ،جمعه را اقامه میكنم.
از جناب شمس الدین پرسیدم :آیوا اموام را دیودهای؟ فرمولد :نوه ،ولوی پودرم
میگفت كه صدای آن حضرت را شنیده ولی شخص آن حضرت را ندیده اسوت .اموا
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پدرس هم شخص آن حضرت را دیده بلد و هم صدایش را شنیده بلد.
پرسیدم :چگلنه است كه این افتخار نصیب یكی میشلد نصیب دیگری نمیشلد؟
فرملد :برادر ،خداوند تبارك و تعوالی هور كوه را بخلاهود مشومل الطوا خولد
میگرداند؛ همه اینها بر اساس حكمت الهی است .خداوند برخی از بنودگانش را بوه
اعطای مقام رسالت ،نبلت و امامت گرامی داشته است و آنهوا را حجوت خولد قورار
داده است تا هر كه هالك شلد حجت بر او تمام باشد و هر كه هدایت شلد بر اساس
برهان و حجت به راه راست هدایت شلد.
خداوند از روی لطف ،لحظهای روی زمین را خالی از حجوت قورار نوداده اسوت و
برای هر حجتی ،سفیری قرار داده كه فرمانهای او را ابالن نماید.
آنگاه جناب سید شمسالدین دست مرا گرفت و به خارج شهر بورد و بوه سولی
بستانها رفتیم .در آنجا رودها و باغهای بسیار میدیدم كه انلاع و اقسام میولههوا از
انگلر و انار و گالبی و غیره در آنجا ملجلد بلد كه در ایران و عراق و شوامات نظیور
آنها را ندیده بلدم و در بزرگی و زیبایی و شویرینی بوا ملیوههوای مشوابهاس قابول
مقایسه نبلد .در بستانها قدم میزدیم كه مرد خلس صلرتی بوا دو قطعوه جاموه از
پشم سفید از نزدیكی ما گذشت .از سید پرسیدم :این مرد كیست كه هیبتاس مورا
به شگفت واداشت؟
فرملد :این كله را میبینی؟
گفتم :آری.
فرملد :در وسط آن ،محل با شكلهی است كه در آنجا چشمهای زیر درخت پرشا
و برگی هست و در آنجا قبهای از آجر هست و این مرد با یك نفر دیگر ،خادم آن قبه
هستند .من هر صبح جمعه به آنجا میروم و از آنجا امام را زیارت میكنم.
من در آنجا دو ركعت نماز میخلانم و در آنجا ورقهای مییابم كه هر چوه نیواز
دارم در آن نلشته شده است .هور حادثوهای پویش آیود و هور محاكموهای در میوان
مؤمنین انجام دهم ،حكمش را در آن ورقه مییابم و به آن عمول مویكونم .تول نیوز
شایسته است كه به آنجا بروی و امام را از آنجا زیارت كنی.
به دستلر جناب سید ،بر فراز كله رفتم و آن قبه را بوه طولری كوه جنواب سوید
تلصیف كرده بلد ،یافتم .آنجا دو نفر خادم بلد .یكی مرا میشناخت و به من خولس
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آمد گفت و دیگری مرا نشناخت و به من اعتراض كرد .خادمی كه مرا در حضلر سید
دیده بلد به او گفت :من او را میشناسوم ،مون او را در خودمت سوید شومسالودین
دیدهام .پس او نیز به من عنایت فرملد و با من به گفتوگل پرداختند .آنگواه نوان و
انگلر آوردند و خلردم ،سپس از آب آن چشمه خلردم و وضل گرفتم و دو ركعت نماز
خلاندم.
از خادمها پرسیدم :رؤیت امام چگلنه میسر است؟ گفتند :هرگز ممكن نیست
و ما اجازه نداریم كه به كسی خبر بدهیم .از آنها درخلاست كردم كه در حوق مون
دعا كنند ،پس در حق من دعا كردند و از خدمتشان مرخص شودم و از كوله پوایین
آمدم.
وقتی به شهر رسیدم به منز سید شمسالدین رفتم ،در خانوه نبولد .بوه منوز
شیخ محمد رفتم كه راهنمای من بلد ،و درباره كله و آنچه در آن دیده بولدم بوا او
صحبت كردم و گفتم كه یكی از خادمها به من اعتراض كرد .او گفت :بوه جوز سوید
شمسالدین و امثا او ،كسی حق ندارد به این كله بورود و بوه هموین جهوت مولرد
اعتراض واقع شدهای.
از او در موولرد جنوواب س وید شوومسالوودین پرس ویدم ،گفووت :او از اوالد حضوورت
صاحبالزمان است و میان او و حضرت ولی عصر پن واسطه هست.
به جناب سید شمس الدین و اطا ال بقائه و گفتم :آیا اجوازه مویفرماییود كوه
مسائل ملرد نیاز را از محضر شما فرا گرفته بورای شویعیان نقول كونم و قورآن را در
محضر شما بخلانم و مطالبی كه بر من مشكل شده از محضرتان استفاده نمایم؟
فرملد :اگر چنین ضرورتی هست ،از قورآن شوروع كون .در محضور جنواب سوید
شمسالدین شروع به قرائت قرآن كردم .در هر آیهای كه در میان قاریان اختالفی بلد
به ملارد اختال اشاره میكردم و میگفتم« :حمزه چنین خلانده»« ،كسائی چنوین
خلانده»« ،عاصم چنین خلانده» ،و «ابن كثیر چنین خلانده است».
جناب سید شمس الدین فرملد :ما اینها را نمینشاسیم ،قورآن بور هفوت حور
ناز شده است ،مجملع قرآن پیش از هجرت و بعد از هجرت بوه تودری بور پیوامبر
اكرم ناز شد .بعد از «حجة الودا » جبرئیل امین بر آن حضرت ناز شد و گفت:
یا محمد قرآن را بخلان تا آغاز و انجام هر سلرهای را برای شما بازگلیم ،و شوأن
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نزو آنها را بیان كنم.
آنگاه امیر مؤمنان ،امام حسن ،امام حسین ،ابی بن كعب ،عبود ال
بن مسعلد ،حذیفة بن یمان ،جابربن عبد ال انصاری ،ابل سعید خودری ،حسوان بون
ثابت و گروهی از برگزیدگان اصحاب جمع شدند و پیامبر اكرم قرآن را از او تا
آخر قرائت فرملد .در هر آیوهای كوه اختالفوی بولد جبرئیول آن را بیوان مویكورد و
امیرمؤمنان آن را بر روی ورقهای از پلست مینلشت .همه قرآن قرائوت حضورت
امیر است.
پس به سید شمس الدین گفتم :ای سرور من ،ما بعضی از آیات قرآن را با آیوات
قبل و بعد آن ،غیر مرتبط میبینیم ،شاید عقل ما از فهم چنین ارتباطی ،قاصر است.
سید شمس الدین گفت :آری ،بعضی آیات قرآن با آیات قبل و بعدشان ارتبواطی
ندارد و علت آن هم این است كه:
هنگامی كه پیامبر دار فانی را وداع گفت و خالفت ظاهری ،غصب شد ،علوی
تمامی قرآن را جمع كرد و آن را در پارچهای گذاشت و به مسجد آمد و گفوت :ایون
كتاب خداست كه پیامبر به من دستلر داده است كه آن را به شما عرضوه كونم
برای آنكه حجتی باشد برای شما در روز قیامت.
ولی عمر و ابلبكر گفتند :ما بوه قورآن تول نیوازی نوداریم .علوی هوم فرمولد:
پیامبر از قبل مرا به همین سخنان شما آگاه كرده بلد ولی این كار من به خاطر
این بلد كه حجت را بر شما تمام كنم .آنگاه علی قرآن را به خانه بازگردانید در
حالی كه میگفت :ای خدا ،معبلدی جز تل نیست ،تل یكتوایی و شوریكی نوداری ،رد
كنندهای بر علم تل نیست و بر آنچه حكمت تل اقتضا میكند موانعی نیسوت ،تول در
روز قیامت بر آنچه كه من به ایشان گفتم گلاه باس.
پس آنگاه ابلبكر در میان مسلمانان اعالم كرد كه :هر كوس آیوه یوا سولرهای از
قرآن در نزدس هست نزد من بیاورد ،سپس ابلعبیده جراح ،عثموان ،سوعد بون ابوی
وقاص ،معاویة بن ابی سفیان ،عبدالرحمان بن عل  ،طلحة بون عبیودال ،ابول سوعید
خدری ،حسان بن ثابت و جماعتی دیگر از مسلمانان گرد هم آمدنود و ایون قورآن را
جمع آوری كردند و در هنگام جمع آوری ،آیاتی را از قرآن حذ كردند! ]این آیات،
حذ شده[ آیاتی بلد كه خطاهایشان را كه پس از وفات پیوامبر مرتكوب شوده
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بلدند ،بر مال میساخت 1.از این رو آیات قرآن را غیر مرتبط میبینیم قرآنی كه علوی
جمع كرده به خط خلد آن حضرت نزد امام زمان محفلظ است و در آن هموه چیوز
حتی دیه خراس هم آمده است ولی همین قرآنی كه اكنلن در دست مردم است ]هر
چند كه آیاتی را از آن ساقط كرده اند ،اما آن چه كه مانده اسوت[ تموامی آن كوالم
خداست و هیچ شك و شبههای در آن نیست .این سوخنی اسوت كوه از طور اموام
2
زمان صادر شده است.
از جناب سید شمس الدین مسائل بسیاری پرسیدم و فرا گرفتم كه بویش از نولد
مسئله است و آنها را در یك مجلد گرد آوردم و آن فلائد الشمسیه نوام نهوادم ،كوه
فقط به شیعیان خالص آن را ارائه میدهم .ان شاء ال تل نیز آن را خلاهی دید.
 .ساختگی بودن این داستان از همین وهمت ب.رگ ،به خوبی آشكار است ،زیرا شیعه معتقد است كه ساحت عظیم قرآن از
َ ْ ُ َ ْ َ ِّ ْ َ َ َ ُ َ َ ُ َ
دافظون ؛ مدا قدرآن را
هرگونه وحریف ،مصون مانده و میماند ،چرا كه خداوند فرموده استِ :إنا نحن ن.لنا الذكر و ِإنا لده لح ِ
خودنازل كردهایم و خود نگهبان هستیم حجر  15آیه  . 9بر طبق عقیده عالمان و مفسران شیعی ،قرآنی كده اكندون در
ً
نازل فرموده است و حتی یك كلمه هم
سراسر جهان اسالمی در دست مردم است ،عینا قرآنی است كه خداوند بر پیامبر
از آن ،حذف و یا بر آن ،ا افه نشده است .این كج فكری ها و اینگونه به هم بافتن اباطیل ،كار خام فكرانی است كه در علم
قرآنی ،پخته و سنجیده نبوده اند و نه ونها روابط بین آیات بلكه خود آیات را هم نفهمیدهاند .این حرفهای سست و بی پایه از
جانب هر كس كه باشد مردود است .مفسران ب.رگوار شیعه از آغاز وا كنون ،كتابهای استداللی بسیاری در خصدوص عددم
وحریف قرآن نوشتهاند؛ برای نمونه رجو كنید به :صیانة القرآن من التحر یف ،مرحوم محمد هادی معرفدت؛ حقاایق هاماه
حول القرآن الكریم ،عالمه جعفر مروضی عاملی همان انتشارات ؛ مدخل التفسیر ،آیة الله محمد فا دل لنكراندی؛ هشدت
رسالة عربی؛ رسالة فصل الخطاب فی عدم تحریف كتاب رب الرباب ،آقای حسن زاده آملی و الریان فای علاوم القارآن آیدة
الله خوئی و كتابهای بسیار دیگری.
 .فقلت له :ال سیدی اری بعض اآلیات غیر مروبطة بما قلبها ،و بما بعدها كأن فهمی القاحر ،لم یصر إلی غوریة ذلك.
فیال :نعم ،األمر كما رأیته و ذلك «انه» ّلما انتقل سید البشر محمد بن عبد الله من دار الفنداء إلدی دار البقداء ...،جمدع امیدر
المؤمنین القرآن كله ،و و عه فی إزار و أوی به الیهم و هم فی المسجد.
أن أعر ه الیكم لقیام الحجة علیكم ،یدوم العدرض بدین یددی اللده
فقال لهم :هذا كتاب الله سبحانه أمرنی رسول الله
بقولك هدذا ،و انمدا أردت بدذلك إلقداء
وعالی ،فقال له ...لسنا محتاجین إلی قرآنك ،فقال :قلد أخبرنی حبیبی محد
الحجة علیكم.
فرجع امیر المؤمنین به الی من.له .و هو یقول :ال اله اال أنت ،وحدك ال شریك لك ،ال ّ
راد لما سیق فی علمك ،و ال مانع
لما اقتضته حكمتك فكن أنت الشاهد لی علیهم یوم العرض علیك.
فنادی إبن أبی قحافة بالمسلیمن ،و قال لهم :كل من عنده قرآن من آیة او سورة ،فلیأت بها ،فجاءه أبو عبیدة بن الجدراح و
عثمان ،و سعد بن أبی وقاص ،و معاویة بن أبی سفیان ،و عبد الحرمان بن عوف ،و سلحة بن عبیدالله ،و ابو سعید الخدری،
و حسان بن ثابت .و جماعات المسلیمن و جمعوا هذاالقرآن ،و أسقطوا ما كان فیه من المثالب حدرت منهم ،بعد وفداة سدید
المرسلین .
فلهذا وری اآلیات غیر مروبطة ،و القرآن الذی جمعه امیر المؤمنین بخطه محفوظ عند حاحب األمر ،و فیه كدل شدیء
أرش الخدش ،و اما هذا القرآن .فالشك و ال شبهة فی ححته ،و إنما كالم الله سبحانه ،هكذا حدر عن حاحب األمر.
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جمعه دوم كه جمعة وسطی از جمعههای ماه بلد ،نماز جمعه را بوا جنواب سوید
شمسالدین خلاندم .پس از نماز ،جناب سید برای بیان مسائل ،ارشاد و افادة مؤمنان
مجلس نشست و من به سخنان او گلس میدادم كه ناگواه متلجوه شودم در بیورون
مسجد سر و صدایی به پاست .از جناب سید پرسیدم .این چه صدایی است؟ فرمولد:
در هر روز جمعه ،در وسط هر ماه لشكریان ما سلار میشلند و انتظار فَرَج میكشند.
از سید بزرگلار اجازه گرفتم و برای تماشای آنها بیرون رفتم .جمعیت انبلهی را
دیدم كه تسبیح ،تحمید و تهلیل میگفتند و برای تعجیل فرج امام قائم به امر خدا،
و ناصح به دین خدا ،حضرت محمد بن حسن مهدی ،حضرت صاحب الزمان دعوا
میكردند.
وقتی به مسجد بازگشتم جناب سید شمس الدین فرملد :آیا لشكر ما را دیودی؟
گفتم :آری .فرملد :آیا امرای آنها را شمردی؟ گفتم ،نه .فرملد :آنها سیصود نفرنود،
فقط سیزده نفر مانده است كه تعداد یاران حضرت ولی عصر كامل شلد.
پرسیدم :سرور من ،فَرَج كی خلاهد بلد؟ فرملد :برادر من! آگاهی از آن ،مخصلص
حضرت پروردگار است و ملكل به مشیت حضورت احودیت اسوت .ای بسوا شوخص
امام نیز از آن آگاه نباشد .برای فرج نشانههایی هسوت كوه یكوی از آنهوا سوخن
گفتن ذوالفقار است كه از غال خلد خارج شلد و بگلید :ای ولی خدا به پا خیز .و به
وسیلة من و به نام خدا دشمنان خلد را نابلد كن.
و یكی دیگر از نشانههای فرج ،سه صداست كه همه ،آنها را میشنلند:
َ َ
َُ
االزفة» (وقت ظهلر فرا رسیده).
ت
ف
 .1ای گروه مؤمنان «ا ِز
ِ
ِ
 .2لعنت خدا بر كسانی باد كه بر محمد و آ محمد ستم روا داشتند.
 .3سیمایی بر خلرشید ظاهر شده ندا میدهد :خداوند ،ولی عصر حضرت محمود
بن حسن مهدی را برانگیخته است .به سخنان او گلس فرا دهیود و فرموانهوایش را
اطاعت كنید.
گفتم :ملالی من ،از اساتید ما روایتی به ما رسیده است كه حضرت ولی عصر
در ملرد غیبت كبری فرملده است :پس از غیبت من ،هر كس ادعا كند كه مرا دیده
است او را تكذیب كنید .پس چگلنه است كه برخی از شما او را دیدهاید؟
فرملد :این روایت صحیح است ولی مربلط به زمانی است كه دشمنان اهل بیت از
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فرعلنهای بنی عباس فراوان بلدند و شیعیان ناچار بلدند حتی از آوردن نام مبوارك
آقا ،پرهیز كنند .اما اكنلن ،زمان طلالنی شده و دشمنان .نلمید گشته اند و سرزمین
ما به دور از تیررس دشمنان است و آنها از بركت حضرت صواحبالزموان راهوی
ندارند كه به ما برسند و برای ما ناراحتی ایجاد كنند.
گفتم :علمای شیعه نقل میكنند كه حضرت ،خمس را به شویعیان خولد از اوالد
حضرت علی مباح ساخته است.
فرملد :بلی چنین است.
گفتم :آیا شیعیان میتلانند بردههایی را كه اهل سنت اسویر گرفتوهانود بخرنود؟
فرملد :آری و از غیر آنها .زیرا امام میفرماید :با آنها آنچنان رفتار كنیود كوه
آنها با خلد انجام میدهند .البته این دو مسئله ،غیر از مسائلی اسوت كوه در كتواب
فلائد الشمسیه گرد آوردم.
جناب سید شمس الدین فرملد :حضرت ولی عصر در یك سا فورد .از مكوه
معظمه در میان ركن و مقام ظاهر میشلد .مؤمنوان بایود در انتظوار آن روز باشوند.
گفتم :سرور من ،بسیار عالقهمندم هنگامی كه خداوند اجوازة فورج و امور بوه ظهولر
فرماید در خدمت شما بمانم.
فرملد :برادرجان .به من دستلر رسیده كه شما به وطن خلد بازگردید كوه هرگوز
برای من و برای شما امكان مخالفت نیست ،زیرا شما اهل و عیا داریود و مودتی از
آنها دور شدهاید و بیش از این جایز نیست از آنها دور باشید.
بسیار اندوهگین شدم و اشك ریختم و عرضه داشتم آیا میتلانم در اینباره بورای
بار دوم كسب تكلیف كنم؟ فرملد :نه.
گفتم :آیا به من اجازه میفرمایید همه آنچه دیدهام بازگل كنم؟ فرملد :آری برای
آرامش د مؤمنان میتلانی .به جز فالن و فالن را .آنگاه مطالبی را كوه نبایود نقول
كنم برای من معین فرملد.
گفتم :سرور من ،آیا نمیتلان به جما عالمآرای حضرت ولی عصر نگاه كورد؟
فرملد :نه .ولی بدان كه هر مؤمن مخلص او را میبیند ولی نمیشناسد.
گفتم :من از بندگان مخلص آقا هستم ولی آن حضرت را ندیدهام.
فرملد :نخیر ،شما دوبار جما آقا را دیدهای :یكی هنگامی كه برای اولین بوار بوه
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سامرا میرفتی ،كه یارانت جللتر از شما رفتند و شما تنها ماندی ،توا بوه رودخانوهای
رسیدی كه آب نداشت .آنجا كسی را دیدی كه بر اسب سفید سلار است و نیوزهای
بلند در دست دارد و سر نیزهاس دمشقی است .آنجا بر جامههایت ترسیدی ،فرملد:
نترس با شتاب برو كه دوستانت در زیر درخت در انتظار تل نشستهاند .آن واقعه دقیقاً
یادم آمد و گفتم :آری چنین اتفاقی بر من افتاده است ملالی من.
و بار دوم ،هنگامی بلد كه با استاد اندلسوی خولد از دمشوق بوه سولی مصور راه
افتادی و در راه از قافله جدا ماندی و به شدت ترس و وحشت بر تل غلبه كرد .آنجوا
نیز سلاری را دیدی كه بر اسب پیشانی سفیدی سلار است و نیزهای به دست دارد و
به تل فرملد :نترس كه در دست راست تل آبادی هست ،برو به آن آبادی و شب را در
آنجا بمان .مذهب و آیین خلد را در آنجا بازگلی كه آنها و چند آبوادی دیگور در
جنلب دمشق بر آیین علی بن ابی طالب و پیشلایان معصلم از فرزندان او هستند .آیا
چنین بلد ،ای پسر فاضل؟ گفوتم :آری چنوین بولد و مون رفوتم شوب را در آنجوا
خلابیدم ،و از آنها پرسیدم :این مذهب چگلنه به دست شوما رسویده اسوت؟ آنهوا
گفتند :هنگامی كه عثمان ،جناب ابلذر غفاری را به شام تبعید كرد ،معاویه نیوز او را
به سرزمین ما تبعید كرد ،از بركت مقدم جناب ابلذر چندین آبادی در این منطقه با
مذهب اهل بیت عصمت و طهارت آشنا شدند كه یكی از آنها آبادی ماست.
به جناب سید شمس الدین گفتم :سرور من ،آیا امام در هور فاصولهای خانوه
خدا را زیارت میكند؟ فرملد :ای پسر فاضل ،دنیا زیر پای «مؤمن» یوك قودم بویش
نیست ،كجا رسد به كسی كه جهان به بركت او و پدران او برپاست ،آری امام هر
سا در ملسم ح شركت میفرمایند و پدران بزرگلارس را در مدینه ،عراق و تولس
زیارت میكنند و به سرزمین ما باز میگردد.
سپس جناب سید شمس الدین به من دستلر دادند كه در مراجعت درنگ نكنم و
در بالد مغرب تلقف نكنم.
جناب سید فرملدند :بر درهمهایی كه در جزیرة خضراء است ،نلشته شده« :ال الاه
اال الله ،محمد رسول الله علی ولی الله ،م ح م د ابن الحسن القا م بامراللاه» و پن درهم از
آنها به من عنایت فرملد كه برای بركت ،آنها را حفاظت میكنم.
آنگاه جناب سید مقرر فرملد كه مرا با همان كشتی كه آمده بلدم بوه نخسوتین
آبادی كه در سرزمین بربر رسیده بلدم ،باز گردانیدند.
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جناب سید به من مقداری گندم و جل دادند كه در سرزمین بربر ،آنها را به 140
دینار طال از دینارهای مغرب فروختم ،و با آن پل به ح رفتم.
برای امتثا امر جناب سید شمسالدین به اندلس نورفتم و از سورزمین بربور بوه
طرابلس غرب رفتم و از آنجا با حجاج مغربی به مكه معظمه مشر شدم .و پوس از
ادای مراسم ح به عراق بازگشتم و تصمیم دارم تا آخر عمر در نجف اشور اقاموت
كنم و مجاور حرم مطهر امیر مؤمنان باشم.
شیخ زینالدین علی بن فاضل گفت :در جزیره خضرا فقط نام پن نفور از علموای
شیعه مطرح بلد سید مرتضی ،شیخ طلسی ،محمد بن یعقلب كلینوی ،ابون بابلیوه و
شیخ ابلالقاسم جعفربن سعید حلی و قدس ال ارواحهم و.
این آخرین مطلبی است كه از شیخ صالح و پرهیزگار .دانشمند متقوی ،علوی بون
فاضل شنیدم كوه خداونود فیلضوات او را مسوتدام بودارد و در میوان دانشومندان و
1
پرهیزگاران زمان .امثا او را فراوان گرداند.
افزون بر این ،داستان دیگری نیز درباره جزیوره خضوراء وجولد دارد كوه محودّث
نلری آن را در ّجنة المأوی 2بیان كرده است .این داستان كه از كمالالدین انبواری نقول
شده ،در مقایسه با داستان نخست ،از شهرت كمتری برخلردار است .زمان نقول ایون
دو داستان ،حدود صد سا با یكدیگر فاصله دارد و زموان داسوتان جزیوره خضورای
معرو  ،قریب یك قرن پس از داستان ابن انبواری اسوتوو .البتوه در نقول داسوتان
نخست نیز تفواوتهوایی وجولد دارد .و موا در ایون بحوث ،بوه دو موتن بحااراالنوار و
ترصرةالولی نظر داریم؛ هر چند روح و جلهره آنها یكی است.
ملضلع یاد شده را ،در سه محلر ملرد بحث قرار میدهیم:
 .1منابعی كه داستان معرو جزیره خضراء را نقل كردهاند؛
 .2بررسی سندی داستان نقل شده؛
 .3بررسی داللی و متن نقلهای رسیده؛

 .بحاراالنوار ،ج ،52ص  159د .174
ّ
 .2جنة المأوی ،باب  ،24در ادامه ج  53بحار چاپ شده و برخی به اشتباه ،این نقل را نی .به عالمه مجلسی نسبت داده اند.
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نخستین محور :منابع نقل این داستان

از آنجا كه كثرت نقل ،دلیل یا مؤید قلی بر اعتبار آن گفته است .بنوابراین ،اگور
ملضلعی ،زیاد نقل شده و یا در بحثهای رجالی یا فقهی به آن استناد شوده باشود،
دلیل بر اعتماد و تلجّه به آن تلقّی میشلد .یكی از راههای بررسی صحت و سُقم این
داستان میتلاند كنكاس در منابعی كه آن را نقل كردهاند ،باشود .اگور تعوداد منوابع
معتبری كه آن را نقل كردهاند زیاد باشد ،خلد میتلاند دلیل و یا حداقل ،مؤیدی و بر
صحت آن داستان باشد و اگر خال ایون ثابوت شولد ،یعنوی منوابع كمتوری بوه آن
پرداخته باشند ،نتیجه نیز برعكس خلاهد شد و ثابت میشلد ایون داسوتان ،از نظور
علمای گذشته دارای اعتبار نبلده كه به آن ،اعتنایی نكردهاند.
اكنلن به بیان و بررسی منابع نقل هر دو داستان میپردازیم:
أ .منابع نقل داستان نخست (طیبی)

برخی ادعا كردهاند 1این داستان در منابع ذیل آمده و ملرد تلجّه بعضی از علمای
بزرگ بلده است:
1و شهید اوّ  ،این داستان را با خط خلد نگاشته و دستخط او در خزانه حضورت
علی بن ابیطالب یافت شده است؛
2و محقق كَرَكی آن را به فارسی ترجمه كرده است؛
3و عالّمه مجلسی در بحاراالنوار؛
4و مقدس اردبیلی در حدیقة الشیعة؛
5و حُرّ عامِلی در اثرات الدداة؛
6و وحید بهبهانی طبق مضملن آن ،فتلا داده است؛
7و بحرالعللم در كتاب رجا خلد به این قضیه استناد جسته است؛
8و قاضی نلرال شلشتری گفته است :محافظت از ایون داسوتان ،بور هور موؤمنی
واجب است و در كتاب مجالس الماؤمنین نیز مینلیسد« :محمّد بن مكّوی ،معورو بوه

 .1ناجی النجار ،جزیر خضراء ،ورجمه و وحقیق حجة االسالم علی اكبر مهدی پور ،ص  ،185چ  ، 8قم ،رسالت.1376 ،
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شهید اوّ  ،داستان جزیره خضرا را با سند خلد از علی بن فاضل نقل كرده است».
9و میرزا عبدال افندی اصفهانی در ریاضالعلماء؛
 10و میرزای نلری در جنة المأوی و نجم الثاقب؛
11و میرللحی صاحب كفایة المدتدی فی معرفة المددی ،داستان را معتبر دانسته و از
آن ،به صحیح تعبیر كرده و میگلید :من این حدیث معتبر را در كتاب ریاض المؤمنین
نقل كردهام2؛
12و سید شُبّر بن محمد بن ثنلان در كتاب الجزیرة الخضراء؛
13و شیخ اسدال شلشتری در مقابیساألنوار ،3ضومن بیوان مناقوب محقوق حلّوی
(صاحب شرایع) و در كتاب كشف القناع در مقام اثبات امكان رؤیت امام در زموان
غیبت ،به این داستان استدال كرده است؛
14و سید عبدال شُبّر در جالءالعیون در بخش مربلط به حضرت ولیعصر؛
15و روضات الجنات در ضمن بیان مناقب سید مرتضی4؛
16و نهاوندی در العرقری الحسان؛
17و محمدرضا نصیری طلسی در كتواب تفسایراال مة األطداار بوه مناسوبت بحوث
گردآوری قرآن تلسط امیرالمؤمنین؛
18و سید هاشم بحرانی در ترصرة الولی (در مقایسه با نقل بحاراالنوار اضافاتی دارد)؛
19و سید اسماعیل طبرسی صاحب كفایة الموحادین علی بن فاضل را بسیار ستلده
و گفته است :او از بزرگان و ابرار و علما و نیكان و از خولاص طائفوه امامیوه و یگانوه
5
زمان خلد در زهد و تقلا بلده است.
1

بررسی منابع و نقل ها

 1و آقا بزرگ تهرانی در ال ریعة ،6كتاب ترجمه جزیره خضراء را به محقوق كَرَكوی
 .1ال ریعه الی تصانیف الشیعه ،ج  ،5ص  ،106چ  ،3بیروت ،داراال واء 1403 ،ق.
ّ
 .2محدث نوری ،نجم الثاقب ،ص  ،296ج  ،2قم ،جمكران ،بی وا.
 .3مقابیس األنوار ،ص  11و .16
ّ
 .4روضات الجنات ،ج  ،4ص  217و .298
ّ
الموحدین ،ج  ،3ص .390
 .5كفایة
 .6ال ریعه ،ج  ،4ص .93
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نسبت داده است؛ امّا در كتبی كه شرح حا محقق كَرَكوی را نگاشوتهانود ،نوام ایون
كتاب نیامده ،از سلیی ،آقا بزرگ گفته است :آن گلنه كه از صواحب ریواض حكایوت
1
شده ترجمه جزیره خضراء مربلط به محقق كَرَكی است.
بنابراین ،مشخص میشلد این نسبت را صاحب ریاض به محقق كركی داده ،نه آقا
بزرگ .او در ادامه میگلید:
]ترجمه جزیره خضراء محقق كَرَكی[ در هند چاپ شده و در آغاز آن نام سولطان
شاه طهماسب صفلی آمده است … این كتاب (جزیره) تألیف فضل بن یحیی طیبی
است كه مشاهدات شیخ زینالدین علی بن فاضل مازندرانی در آن جزیوره را كوه در
سا  699از او شنیده ،تدوین و به ثبت رسانده است و سید میر شمسالدین محمود
بن میر اسدال شلشتری در نلشته خلد پیراملن اثبات وجلد صاحب الزمان و ترجمه
2
به فارسی را و آورده است.
تا اینجا استفاده میشلد ترجمهای كه محقوق شلشوتری در كتواب خولد آورده،
همان ترجمه كركی است؛ اما آقابزرگ تهرانی در جای دیگر میگلیود :و شواید ایون
ترجمه (ترجمه كَرَكی) همان است كه طی رساله شمسالدین محمد بن اسدال درج
شده است و یا ترجمه شخص سید شمسالدین اسوت كوه آن را در رسوالهاس آورده
3
است.
یعنی آقا بزرگ تهرانی خلد نیز مردّد بلده كه آیا آنچه در كتاب شلشوتری آموده
ترجمه كركی است یا ترجمه شخص شلشتری .از سلیی عالّمه تهرانی میگلید :ایون
مطلب ،از صاحب ریاض نقل شده است؛ بنابراین ،دیدگاه صاحب ال ریعاة این نیست و
نمیتلان این سخن را به او نسبت داد.
 2و درباره نقل عالّمه مجلسی نیز باید گفت :خلد او قبول از نقول داسوتان گفتوه
 .1ورجمة الج.یره الخضراء للمحقق الكركی كما حكی عن حاحب الریاض.
ّ
 .2مطبو بالهند و مصدر باسم السلطان شاه طهماسب الصفوی ...و الج.یرة هو وألیف فضل بن یحیی الطیبدی كتدب فیده مدارواه لده
الشیخ زین الدین علی بن فا ل المازندرانی فی سنة  699مما شاهد فی ولك الج.یرة و أورد ورجمته السید میرشمس الدین محمد بدن
میر اسدالله التستری فیما كتبه بالفارسیة فی اثبات وجود حاحب ال.مان ال ریعه ،ج  ،4ص .93
 .3و لعل هذه الترجمة ورجمه كركی هی التی ادرجت فی طی رسالة شمس الدین محمد بن اسدالله أو أنهدا ورجمدة للسدید
شمس الدین محمد نفسه أدرجها فی رسالته .همان ،ج  ،5ص .106
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است :رسالهای مشهلر به جزیره خضراء در دریای سفید ،یافتم كه دوست داشوتم آن
را بیان كنم ،زیرا مشتمل بر نام كسانی كه اموام را دیودهانود و نیوز امولر شوگفتآور
دیگری میباشد و آن را در بابی جداگانه آوردم و چلن آن را در كتب معتبر نیوافتم.
1
همان گلنه كه یافتم نقل میكنم.
عالّمه مجلسی در مقدمه بحاراالنوار گفته :با خلد عهد بستم نیوز مطوالبی كوه در
بحاراالنوار میآورم ،از كتب معتبر و معرو و مشهلر 2باشد و دربواره جزیوره خضوراء
گفته است :علت این كه آن را در باب جداگانهای بیان كردهام ،این است كه آن را در
كتاب معتبری پیدا نكردهام و تنها به این سبب كه شامل نام دیداركنندگان حضورت
مهدی است و املر شگفتآوری در این بیان شده است ،آن را آوردهام.
از این سخن استفاده میشلد كه عالّمه مجلسی هر چند داستان جزیره خضراء را
نقل كرده ،اما صحت آن را نپذیرفته است اگر غیر این بلد ،باید آن را در باب هجدهم
و ذكر من رآه صللاتال و سالمه علیه و علی آبائه الطاهرین و بیان میكرد.
اشكال:
ُ

ً
ُ
« ِذكر من رح  فای الغیراة الكراری قریراا

عنلان باب ِ « 18ذكر من رح » و عنلان باب 24
من زماننا» است .یعنی :عنلان این بواب در مولرد كسوانی اسوت كوه در زموان عالّموه
مجلسی یا نزدیك به زمان او ،حضرت را دیدهاند .بوا ایون كوه عنولان بواب  18ویوژه
مالقاتهای زمان عالّمه مجلسی نیست و شواید علوت بیوان آن در بواب  ،24هموین
ملضلع باشد.
پاسخ:

اگر عالّمه ،این داستان را پذیرفته بلد ،الزم نبلد باب جداگانهای برای آن بگشاید
یا حداقل باید به علت بیان آن اشاره میكرد؛ با این كه علت یوادآوری آن را در بواب

 .1وجدت رسالة مشتهرة بقصة الج.یرة الخضراء فی البحراألبیض أحببت ایرادها الشتمالها علی ذكر من رآه و لمدا فیده مدن
ً
الغرائب و إنما أفردت لها بابا ألنی لم أظفر به فی األحول المعتبرة و لندذكرها بعینهدا كمدا وجددوها ،بحااراالنوار ،ج  ،52ص
 ،159چ  ،2بیروت ،مؤسسه الوفاء 1403 ،ق.
 .2بحاراالنوار ،ج ،1ص10د .24
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 ،24عدم اعتبار داستان ،بیان كرده است.
 3و در ملرد وجلد این داستان در كتاب حدیقة الشیعة ،تذكر این مطلب الزم است
كه انتساب كتاب حدیقة الشیعه به مقدّس اردبیلی ملرد تردید است ،از اینرو ،نمیتلان
با قاطعیت ،نقل داستان را به او نسبت داد.
 4و حُرّ عامِلی نیز ،تمام داسوتان را نقول نكورده؛ بلكوه بخشوی از آن را آورده .از
سلیی آن را به بحااراالنوار نسبت داده و مسؤولیت آن را به عهده آن قرار داده و گفته
1
است« :بتمامدا مؤلف بحاراألنوار و قال اقتصرت مندا علی محل الحاجة».
 5و وحید بهبهانی و در بحث نماز جمعه كه آیا از املر مربولط بوه اموام معصولم
است یا كسی كه امام معصلم وی را نصب كرده و گفتوه اسوت :افوزون بور اجماعوات
منقل و فراوان كه با آثار ]= غیر روایت[ و اعتباراتی ]= نكواتی[ كوه در رسواله بودان
اشاره كردم ،تأیید میشلد … از جمله آن آثار ،داستان آن مرد مازندرانی اسوت كوه
به جزیره حضرت صاحب رسیده است .البتوه ایون روایوت بوا صودای رسوا اعوالم
2
میدارد كه اقامه نماز جمعه به امام و جانشین خاص او اختصاص دارد.
آری؛ او پس از آوردن اجماعات و روایات ،این حكایوت را مؤیود آنهوا قورار داده
است؛ بدین ترتیب ،مشخص میشلد به این داستان اعتمواد نداشوته وگرنوه آن را در
جایگاهِ دلیل ،یادآور میشد ،نه مؤیدِ.
 6و سید بحرالعللم نیز به این داستان اعتماد نكرده ،زیرا در مقام بیوان ملقعیوت
سید مرتضی گفته است :داستان جزیره خضراء و دریای سفید داللوت بور فضویلت و
مقام واالی سید دارد … و این مرتبه واالیی است كه و اگور نقول صوحیح باشود و
3
چیزی با آن برابری نمیكند.
جمله« :اگر این جریان صحیح باشد» نشانه عدم اعتماد و استناد به این داسوتان
 .1شیخ ُح ّر عاملی ،اثرات الدداة ،ج  ،3ص .707
ً
ً
 .2هذا مضافا إلی اإلجماعات المنقولة الكثیرة جدا المتأیدة باآلثار و اإلعتبار التی أشرت إلیها فدی الرسدالة مدع أن المنقدول
بخبرالواحد یشمله ما دل علی حجیة خبر الواحد و من اآلثار حكایة المازندرانی الذی وحل إلی ج.یدرة الصداحب و هدی
ونادی باالختصاص باإلمام و منصوبه .الحاشیه علی مدارك االحكام ،ج  ،3ص  ،187چ اول ،آل البیت.
 .3و فی قصة ج.یرة الخضراء و البحراألبیض ...ما یدل علی فضل عظیم للسید ...و هذه مروبة جلیلة الیعادلها شدئ لدو حدح
النقل ،وحید بهبهانی ،الفوا د الرجالیة ،ج  ،3ص  ،136بی جا ،بی نا ،بی وا.
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است؛ یعنی شخص وی این نقل را نپذیرفته و گفته است :اگر چنوین نقلوی صوحیح
باشد ،داللت بر عظمت جایگاه سید مرتضی دارد.
 7و جمله قاضی نلرال شلشتری كه گفته است :محافظت آن بر هر موؤمنی الزم
است ،آیا در ملرد داستان جزیره خضراء است یا درباره كتابی كه داستان در آن نقول
شده است؟ با مراجعه به سخن او مشخص میشلد جمله فلق ،دربواره كتواب اثبوات
وجلد حضرت صاحب الزمان عنلان شده است .این كتواب را محمود بون اسودال
شلشتری به دستلر سلطان صاحب قرآن ،نلشته و ترجمه رساله جزیره خضوراء را در
ذیل این كتاب یادآور شده است.
قاضی نلرال درباره این كتاب گفته است :و آن رساله ،كتاب ارزشمندی است كه
1
محافظت و نگهداری از آن بر مؤمنین واجب است.
وانگهی آن گلنه كه از كتواب ال ریعاه 2اسوتفاده مویشولد ،ظواهراً ایون سوخن از
شمسالدین محمد بن اسدال شلشتری است ،نه قاضی نلرال شلشتری.
 8و كتاب سید شُبّر به دست ما نرسیده و یكی از معاصران او ضمن شرح حوا و
آثار وی ،كتاب جزیره خضراء را نام برده است .و این گفته نمیتلاند ،دلیل بور قبول
آن داستان باشد ،زیرا مشخص نیست شُبّر در مقابل پذیرس و تأیید داستان بلده یوا
در مقام مذمّت و رد آن قرار داشته است .از سلیی ،مشخّص نیست كودام داسوتان را
نقل كرده ،شاید ماجرای انباری را آورده است كه اشكاالت كمتری در پی دارد.
 9و كتاب جالءالعیون ُ ّ
شرر ،در اصل ،ترجمه و شرح كتاب جالءالعیون مجلسی است
ِ
3
و كتاب مستقلی به شمار نمیآید؛ هر چند این داستان در متن فارسوی جالءالعیاون
نیامده و از افزودهها و شروح شُبّر تلقّی میشلد.
بنابراین ،از مطالبی كه یادآوری شد به این نتیجه میرسیم كه تا اندازهای به ایون
داستان تلجه شده و نمیتلان گفت مهملِ به تمام معنا است؛ اما ملرد قبل نیز قرار
نگرفته است .آقابزرگ تهرانی در این باره میگلید:
 .1و هی رسالة جلیلة یجب علی المؤمنین محافظتها ،ال ریعة ،ج  ،5ص .106
 .2همان.
 .3همان ،ص .125
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نخستین اشكا ِ این داستان این است كه آن را از طریق « ِوجاد » یعنی یوافتن در
كتابی و بدون نقل مستقیم از شخصی به دست آوردیم و از نقل كننوده ایون جریوان
بیاطالعیم؛ جز این كه در آن مجلس ،شخص محترمی حضلر داشته است.
دوّمین اشكا  :سند این داستان است كه در برگیرنده تاریخهای متناقض با موتن
است.
سلّمین اشكا این متن :مشتمل بلدن آن بر املر شگفتی اسوت كوه قابول انكوار
است .و ملضلعی كه این گلنه باشد ،انگیزه علما از نقل آن در كتابهای ملرد اعتماد
خلد ،این نیست كه به آن اعتماد دارند یا حكم به صحت آن كرده باشوند و یوا بایود
اعتقاد به صحت و صدق آن داشته باشیم … هرگز چنین نیست و مقام آنان ،از بیان
این گلنه مطالب دور است؛ بلكه هد آنان از آوردن این داسوتانهوا ،تنهوا یوادی از
محبلب و نامی از دیار و مكان او و گلس فرا دادن به آثار و سوخنان اوسوت توا از راز
طل عمر و ادامه حیات و زندگی آن حضرت در منتهوای نعموت و بهتورین حواالت
زندگی پرده بردارند و در ملرد وضعیت سلطنت و حكلمت وی برای خلد و فرزندانش
و استقرار آنان در پارهای از بالد پهناور ،رفع شبهه نمایند .گفتنی است :این اقتودار و
حاكمیت را خدای عزّوجل فراهم آورده و كسی را كه خدا نخلاهد ،نمیتلانود بوه آن
حدود و حریم دست یابد.
علما ،در برابر كسوانی كوه دیون و اعتقوادات را مولرد اسوتهزا قورار مویدهنود و
میگلیند :چرا آن ساكنِ سرداب ،پس از هزار سا بیرون نمیآید و از نعمتهای دنیا
چگلنه بهره میبرد؟ و خلراك و پلشاك او و دیگر املر الزمه زندگی و حیات بشوری
وی چگلنه است؟ به این حكایات اشاره میكنند.
علمای ما با بیان این قضایا بر ضعف عقل و خِرَد این گروه ،استدال میكنند ،زیرا
كسی كه دارای عقل و خرد و معتقد به خدا و رسل و قرآن باشد همین آیه مربولط
به حضرت یلنس ،برای اثبات قدرت خدا ،در جهت تهیه تمام وسایل اداموه حیوات و
زندگی حضرت مهدی كافی است .آنجا كه میفرماید( :اگر او از تسبیح كنندگان
1
نبلد ،تا روز قیامت در شكم ماهی میماند).
ْ َ
ْ
ََ َ
ُ َ
ََ َ َ َ َ
 .1فل ْوال أن ُه كان ِم َن ال ُم َس ِّب ِحی َن لل ِبث ِفی َبط ِن ِه ِإلی ی ْو ِم ی ْب َعثون  ،حافات  142 : 37و .144
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بدین ترتیب ،خدای عزّوجل ،از قدرت خلد بر زنده نگاه داشتن نهنگی كه یولنس
را بلعیده بلد و زنده نگاهداشتن شخص حضرت یلنس تا روز قیامت ،خبر داده است.
اگر كسی احتما دهد منظلر از آیه شریفه ،نگاهداشوتن جسود یولنس در شوكم
نهنگ است و در روز قیامت او را زنده میكند ،این احتموا از جهوات مختلفوی كوه
1
روشن نیز میباشد ،بعید به نظر میرسد.
مطالب یاد شده را آقا بزرگ تهرانی ،در ملرد سرگذشت جزیره خضرای ابن انباری
بیان كرده است.
ب .منابع نقل داستان انباری

 1و محقق نلری در جنة المأوی 2و نجم الثاقب3؛
 2و شیخ زینالدین بیاضی عامِلی در صرا المستقیم 4آن را به نحل فشرده آورده است؛
 3و ابن طاوس در جمالاألسروع؛
 4و سید نیلی در كتاب السلطان المفرّج عن اهلاالیمان؛
 5و محقق جزایری در انوارالنعمانیة؛
ً
ً
ّ
 .1و بالجملة لم وصل هذه الحكایة إلینا إال بالوجادة و لم نعرف من احوال الحاكی لها إال أنده كدان رجدال محترمدا فدی ذلدك
المجلس و قد اشتمل سندها علی عدة وواریخ وناقض ما فی متنها و اشتمل متنها علی امور عجیبدة قابلدة لالنكدار و مدا هدذا
ً
شأنه الیمكن أن یكون داعی العلماء من إدراجه فی كتبهم المعتمدة بیان ل.وم االعتمداد علیهدا أو الحكدم بصدحتها مدثال أو
ً
جعل االعتقاد بصدقها واجبا حاشاهم عن ذلك بل إنما غر هم من نقل هذه الحكایات مجرداالستیناس بذكرالحبیب و ذكر
ً
دیاره و االستما آلثاره مع ما فیها من رفع االستبعاد عن حیاوه فی دارالدنیا و بقائه متنعما فیها فی أحسن عی و أفره حال،
بل مع السلطنة والملك له و ألوالده و استقرارهم فی ممالك واسعة هیأ الله لهم الیصل الیها مدن لدم یدرد اللده وحدوله و قدد
احتفظ العلماء بتلك الحكایات فی قبال المسته.ئین بالدین بقولهم « ِل َم ال یخرج جلیس السرداب بعد ألف سنة و كیف ومتعه
ً
بالدنیا و ما أكله و شربه و لبسه و غیرها من لوازم حیاوه؟» و هم بذلك القول یبرهنون علی عف عقولهم ،فمدن كدان عداقال
ً
مؤمنا بالله و رسوله و كتابه یكفیه فی اثبات قدرة الله وعالی علی وهیئة جمیع األسباب المعیشة فی حیاة الدنیا له ، قولده
ّ
ّ
ّ
المسبحین للبث فی بطنه إلی یوم یبعثدون الصدریح فدی أن یدونس لدو لدم یكدن مدن
وعالی فی الصافات و لوال أنه كان من
المسبحین لكان یلبث فی بطن الحوت علی حاله إلی یوم یبعث سائر البشر .فأخبرالله وعالی بقدروه علی إبقداء الحدوت الدذی
التقم یونس و علی ابقاء یونس علی حاله فی بطنه و لبثه فیه كذلك إلی یوم بعث الناس و احتمال اراده مدوت یدونس بإزهداق
روحه و لبث جسده فی بطن الحوت إلی یوم بعثه و إحیائه مخالف للظاهر من جهات كمال الیخفی .ال ریعه ،ج  ،5ص ،108
پاورقی.
 .2بحاراالنوار ،ج  ،53ص .213
 .3نجم الثاقب ،ص  300د .380
 .4ج  ،2ص .264
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بررسی منابع و نقلها

سید بنطاوس ،خلد به نقل داستان نپرداخته؛ بلكه عبارتی را نقول مویكنود كوه
برخی از آن برداشت كردهاند وی به این داسوتان تلجوه داشوته اسوت .او مویگلیود:
روایتی با سند متصل یافتم كه در آن آمده بلد امام مهدی و صللاتال علیه و دارای
فرزندانی است كه فرمانروایان املر كشلرها و مناطقی از دنیا میباشند و این فرزندان،
1
در اخالق و كما باالترین مقام را دارا هستند.
محدّث نلری با استفاده از این عبارت كه منظلر ابن طاووس ،جزیره خضراء است،
2
میگلید :ظاهراً؛ بلكه به یقین ،اشاره به این روایت دارد و خدا عالم است.
اشكا این است كه زمان حیوات سوید بونطواووس بعود از سرگذشوت نخسوت
(طیبی) بلده و در هر دو ماجرا ،ملضلع فرزندان حضرت مهودی آموده اسوت .و اگور
گفته شلد :منظلر سید ،سرگذشت دوم بلده ،ادعایی بدون دلیل است؛ بلكه بورخال
آن دلیل داریم .بنابراین ،نمیتلان گفت سید ،این داستان را پذیرفته است.
محور دوم :بررسی سندی داستان ها
أ .داستان طیبی (جزیره خضرای معروف)

در این داستان ،شناخت دو تن ،یكی علی بن فاضول ،دیگوری فضول بون یحیوی
طیبی برای ما دارای اهمیت است و باید شرح حا آن دو بررسی شلد.
 .1علی بن فاضل
توثیقات:

بعضی معاصران یا قریب به معاصران ،وی را تلثیق كردهاند از جمله:
 .1نهاوندی؛
وی میگلید :او دانشمندی بزرگلار ،مردی پرهیزكار و در زهد و تقلا ،یگانه روزگار است.
ّ
 .1و وجدت روایة متصلة اإلسناد بأن للمهدی د حلوات الله علیه د أوالد جماعة والة فی أطراف بالد البحر علی غایة عظیمدة
من حفات األبرار ،و جنة المأوی من بحاراالنوار ،ج  ،53ص .220
 .2و الظاهر بل المقطو أنه إشارة إلی هذه الروایة و الله العالم ،نجم الثاقب ،ص .296
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 .2مترجم كتاب جزیره خضراء در فضیلت و وثاقت علوی بون فاضول موینلیسود:
همین بس كه فقیهی چلن وحید بهبهانی ،طبق نقل او فتلا داده و دانشمندی چولن
حُرّ عامِلی ،داستان او را در كتاب اعتقادی اثبات الهداة آورده و علمای رجا و تراجم،
نظیر بحرالعللم و اسدال شلشتری و سید عبدال شُبّر و صاحب روضات ،به داستان او
استناد كردهاند و فقیهی چلن شهید اوّ  ،داستان او را نگاشته و فقیه دیگوری ماننود
محقق كَركَی ،آن را ترجمه كرده است و محدّث مجلسوی و میورزا عبودال افنودی و
نلری ،داستان مزبلر را در كتاب خلد آورده و تقلا و پرهیزكواری علوی بون فاضول را
1
ستلدهاند.
تضعیفات:

برخی نیز او را تضعیف كردهاند .ظاهراً هیچ یك از معاصرانِ علی بن فاضل ،وی را
تلثیق نكردهاند .آری؛ كسانی كه صد سا پس از او آمدهاند ،وی را تلثیق كوردهانود.
ظاهراً مدرك تلثیق نیز خلد داستان است و این مطلب خلد ،مستلزم دَورِ باطل است.
سید جعفر مرتضی مینلیسد :هیچ یك از معاصران وی ،او را تلثیوق نكوردهانود و
تنها بعضی از كسانی كه صد سا پس از او آمدهاند ،وی را تلثیق نمولدهانود .ظواهراً
دلیل آنها نیز خلدِ روایت جزیره خضرا است.
علی بن فاضل در متن داستان ،خلد را چنین ستلده است« :ای آقای من! آیا من
از جمله بندگان مخلص او هستم با این كه او را ندیدهام؟! 2و این خلد ،در اعتبوار او،
ایجاد شبهه میكند؛ چنان كه امام خمینی به این مبنا اشاره كرده است.
از سلیی ،معاصرانِ علی بن فاضل مانند عالمه حلّی و ابن داوود ،بوه او و داسوتان
4
وی با این كه مسأله مهمی بلده ،اشارهای نكردهاند.
3

 .1نجم الثاقب ،ص 296؛ ریاض العلما ،ص .175
 .2یا سیدی انا من جمله عبیده المخلصین و ال رأیته ،شوشتری این وعریف ها را بر ساده لوحی حمدل كدرده و گفتده اسدت:
«شاید او در اوج بیماری و وب بوده است؛ چون خود به بیماری اقرار كرده و شاید در خواب دیده باشدد» بحااراالنوار ،ج ،52
ص . 172
 .3جعفرسبحانی ،كلیات فی علم الرجال ،چ  ،3قم ،مؤسسه نشر اسالمی 1414 ،ق ،ص .152
 .4این دو ب.رگوار ،از رجالیان ب.رگ و هر دو ،در علم رجال حاحب وألیف هستند؛ اما هیچ كدام به علی بن فا ل و داستان او
اشارهای نكرده اند.

440

 تا ظهور

وانگهی علی بن فاضل این ماجرا را در حضلر طیبی و جموع بسویاری كوه بورای
شنیدن داستان و دیدن شیخ آمده بلدند ،بازگل كرده؛ ولی هیچ كس غیر از طیبی آن
را نقل نكرده است.
تنها ،طیبی این سرگذشت را از شیخ شمسالدین بن نجیح حلّوی و جوال الودین
عبدال بن حرام نقل كرده و هیچ كس دیگر از این دو تن ،مطلبوی در مولرد جزیوره
خضراء روایت نكرده است.
بررسی توثیقات و تضعیفات

 1و صاحبِ العرقریالحساان (نهاوندی) كه علی بن فاضل را تلثیق كورده ،خولد از
معاصران است .وی چنین ویژگیهایی را برای علی بن فاضل كه در قرن پن و شش
میزیسته ،چگلنه احراز كرده است؟ اگر از طریقِ خولدِ داسوتان باشود كوه دَور الزم
میآید و اگر از طریق دیگری است ،آن طریق كودام اسوت؟ آیوا گفتوه گذشوتگان و
دیدگاه آنان است؟ كه این ملضلع نیز نمیتلاند صحیح باشد ،زیرا چنین مطلبوی در
كتب رجالی وجلد ندارد و كسی متعرض شخصیت وی نشده است.
 2و همان گلنه كه قبالً اشاره شد ،وحید بهبهانی ،براساس این داستان و نقل علی
بن فاضل فتلا نداده؛ بلكه آن را به عنلان مؤید بیان كرده است.
 3و نقل شیخ حُرّ عامِلی در اثرات الدداة و به گلنهای فشرده و دلیل بر پذیرس این
ملضلع نیست .در این كتاب ،حدود بیست هزار روایت آمده ،آیا میتلان مودّعی شود
وی همه را پذیرفته است؟
 4و سید بحرالعللم گفته است :اگر چنین نقلی صحیح باشد ،قابل اسوتناد اسوت؛
بنابراین ،وی نیز سخن علی بن فاضل را نپذیرفته است.
 5و محقّق شلشتری نیز به صراحت ،سند هر دو داستان را غیر معتبر میدانود و
عالّمه مجلسی به بیاعتباری داستان نخست اعترا كرده است.
 6و نگارس داستان ،اعم از پذیرس آن است .از این رو ،نگارس این داستان تلسط
شهید او نیز داللت بر پذیرس سخن علی بن فاضل ندارد.
 7و در ترجمه كَركَی نیز دو اشكا وجلد دارد 1 :و انتساب آن به محقّوق كَركَوی
مشخص نیست 2 .و ترجمه كردن مطلبی ،نشانگر پذیرس آن مطلب نخلاهد بلد.
 8و نقل افرادی مانند عالّمه مجلسی و دیگران نیز نمیتلاند دلیل بر پذیرس آن باشد
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و نقل داستان تلسط عالّمه مجلسی در بابی مستقل ،خلد مؤید این ملضلع است.
 9و در كتب مجلسی ،افندی و نلری ،سخنی ،دلیل بر ستایش علی بن فاضل نیافتیم.
 .2فضل بن یحیی طیبی
توثیقات:

 1و شیخ حُرّ عامِلی میگلید :فضل بن یحیی كاتوب ،از شوهر واسوط ،شخصویتی
است با فضیلت و عالمی است بزرگولار و كتواب كشاف ّ
الغماة را از مؤلوف آن (إربِلوی)
شنیده و نقل كرده و به خط خلد آن را نلشته است و مقابله و تصحیح نملده و اجازه
1
نقل آن را نیز از مؤلف ،دریافت كرده است.
 2و آقا بزرگ تهرانی میگلیود :ابولالفتح إربلوی بوه او اجوازه داده اسوت و وی از
كسانی است كه كتاب كشف ّ
الغمة را استنسا نملده و اربلی ،كتاب را برایش خلانده و
او شنیده است.
 3و دیدگاه آیتال خلیی :به آقای خلیی نسبت دادهاند بعد از آن كه فضول بون
یحیی را به عنلان دانشمندی بزرگ ستلده میگلید :فضل بون یحیوی در واسوط بوه
نگارس اشتغا داشته و كشف ّ
الغمه را از مؤلفش علی بنعیسوی إربلوی روایوت كورده
است .او كتاب یاد شده را به خط خلد نلشته و با نسخه مؤلف تطبیق كورده اسوت و
در سا  691هو.ق از صاحب كشف ّ
الغمة اجازه ،دریافت كرده است.
نقد و بررسی توثیقات و تضعیفات

 1و سخن حُرّ عاملی ،تلثیقی برای طیبی محسلب نمیشلد ،زیرا كلمه جلیل ،بر وثاقتِ
شخص داللت ندارد و داشتن اجازه روایت از اربلی نیز نمیتلاند دلیل بر وثاقت او باشد.
 2و از سخن عالّمه آقا بزرگ تهرانی استفاده میشلد ،طیبوی از شواگردان إربلوی
بلده و این معنا نیز نمیتلاند وثاقت او را ثابت كند.
 3و آنچه به آقای خلیی نسبت داده شده ،در واقع سخن او نیست؛ بلكه بوا دقوت
 .1شیخ مجدالدین الفضل بن یحیی علی بن المظفر بن الطیبی الكاوب بواسط فا ل عالم جلیل یروی كتداب كشدف ّ
الغمدة
عن مؤلفه علی بن عیسی اإلربلی كتبه بخطه و قابله و سمعه عن مؤلفه و له منه اجازة سنة  ، ...691شیخ ّحدر عداملی ،امدل
اآلمال ،وحقیق سید احمد حسینی ،ص  ،218بغداد ،مكتبة االندلس 1404 ،ق.
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در سخن وی مشخص میشلد كه او سخن حُرّ عاملی را بدون هیچ گلنه اظهار نظری
نقل میكند1؛ بنابراین ،آنچه بیان شده دیدگاه آقای خلیی نمیتلاند باشود؛ بلكوه او
اصل روایت و داستان را غیر معتبر میداند .طی استفتائی از او سؤا شده است« :در
بحاراالنلار داستانی است در ملرد جزیره خضراء كه آن را علی بن فاضل بوه تفصویل
بیان میكند .در این داستان ،به مسأله اباحه خمس اشاره شده است .برخی شویعیان
به استناد این روایت میگلیند :پرداختن خمس در زمان غیبت واجوب نیسوت .نظور
جنابعالی در این باره چیست؟» آیتال خلیی در پاسخ مویگلیود« :روایوت موذكلر،
اعتباری ندارد».2
بنابراین ،برداشتها و اظهارات برخی معاصران 3در مقام تقلیت و تأیید سرگذشت
جزیره خضراء ،ملرد مناقشه و ایرادهای جدّی است و مطالبی كه به بزرگان ما نسبت
داده شده ،كامالً دور از واقعیت است.
نكاتی درباره سند

افزون بر این ،نكات دیگری در ملرد سند این داستان قابل یادآوری است:
 1و فردی كه میگلید :در خزانه امیرمؤمنان … رسالهای به خط شیخ فاضل
عامل فضل بن یحیی طیبی یافتم كیسوت؟ مطمئنواً ایون شوخص ،عالّموه مجلسوی
نیست ،زیرا وی به صراحت میگلید :این داستان را از رساله دیگوری نقول مویكونم.
بحرانی نیز میگلید :برخی بزرگان فرملدهاند :این حدیث را به خط شویخ فاضول …
یافتهایم.
 1و باید گفت :سخن بحرانی نیز داللت نودارد مسوتقیماً ایون ملضولع را از راوی
شنیده باشد .وانگهی به فرض كه بپذیریم مسوتقیماً آن را از راوی نقول كورده ،ایون
پرسش مطرح میشلد كه چگلنه ممكون اسوت محقّوق بحرانوی او را دیوده و بودون
واسطه داستان را از او شنیده؛ ولی عالّمه مجلسی و كه معاصر وی بلده و او را ندیده
 .1سید ابوالقاسم خویی ،معجم رجال الحدیث ،ج  ،13ص  ،316چ  ،5بی جا ،بی نا 1413 ،ق.
« .2الروایة المذكوره لیست معتبرة و قد وردت الروایات المعتبرة ایضا لكن لم یكن مفادها الحلیة للمكلف بأداء الخمدس،»...
مسا ل و ردود ،ص  ،125مسأله .351
 .3مترجم كتاب ج.یره خضراء.
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است؟! این امر بعید به نظر میرسد!
از سلیی ،عالّمه مجلسی چرا به نقل از یك رساله متداو  ،بسنده كورده و دربواره
نلیسنده و صاحب آن تحقیق نكرده تا حقیقت را از او بپرسد.؟!
 2و شخص مجهللی كه میگلید :رسالهای به خط طیبی یافتهام ،چگلنه تلانسوته
خط طیبی را شناسایی كند؟ آیا خط طیبی كه صدها سا قبل از این راوی مجهل ،
از دنیا رفته است ،بین مردم ،چنان مشهلر و معرو بلده كه حتی این فرد مجهول
الحا نیز آن را شناخته است؟ شاید حقیقت امر بر این شخص مشوتبه شوده باشود،
زیرا وقتی دیده طیبی این داستان را روایت كرده ،تصلّر نملده حتمواً كاتوب آن نیوز
طیبی است؛ با این كه بین این دو ،مالزمهای نیست.
 3و در روایت ،مطلبی از سخنان علی بن فاضل است كه ملجب سلءظن میشلد.
وی میگلید :من تردی د ندارم كه او از دمشق ،همراه ما بلد .و در كتواب ترصارة الاولی
افزون بر آن ،گفته است :و تا جزیره اندلس با ما همراه بلد .سوپس مویگلیود :بوه او
گفتم :آیا هنگام سفر از دمشق به مصر .با ما بلدی؟ گفت :خیر .گفوتم :و از مصور بوه
اندلس ،با ما نبلدی؟ گفت :به خدا سلگند! با شما نبلدم .و علی بن فاضل به گفته آن
شخص ،اكتفا كرده است.
4و محقّق شلشتری میگلید :شاید ناقل این دو داستان ،از دشمنان شیعه بلده كوه
چنین داستانی را ساخته و پرداخته است تا حقایق را وارونه جلله دهد .از كجا مشخص
است ناقل این داستان مانند مَعقِل و غالم عبیدال بن زیاد و نبلده كه نوزد مسولم بون
علسجه راه یافت و به او گفت :من مردی از اهالی شام هستم كه خدا بر من منّت نهاده
تا دوستدار اهل بیت باشم با این كه این مرد خبیث ،جاسلسِ عبیدال بلد.
آقا بزرگ تهرانی نیز گفته است … :طیبی كلفی نیز این داسوتان را از دو شویخ
فاضل شمسالدین حلّی و جال الدین عبدال بن حرام نقل میكند .این دو نفور نیوز
داستان را در سامرا از علی بن فاضل شنیدهاند .بدین ترتیب ،طیبوی ایون داسوتان را
شفاهی از بازگلكننده آن در سامرا شنیده است .در ایون صولرت ،اگور ایون داسوتان
1
تلسط ،طیبی ساخته و پرداخته شده باشد ،نقل كننده و راویان ،همه خیالی هستند.
 .1طرقات اعالم الشیعه ،ج  ،5ص .145
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یعنی آقا بزرگ تهرانی نیز احتما ساختگی بلدن داستان را داده است.
نتیجه

این داستان از نظر سند ملرد خدشه است و هویچ گلنوه راهوی بورای تصوحیح و
جبران آن به نظر نمیرسد.
ب .داستان انباری

كما الدین احمد بن محمد بن یحیی انباری در سا  543ق (حدوداً نهصد سا
پیش) میگلید :روزی در ماه رمضان ،نزد علن الدین یحیی بن هبیره وزیور بولدیم و
گروه دیگری نیز حضلر داشتند .بعد از افطوار ،بیشوتر حاضوران ،رخصوت طلبیوده و
رفتند و تنها عدهای حاجی ماندند .در آن شب ،كنار وزیر ،مردی نشسته بلد كه وزیر،
او را بسیار احترام میكرد و عزیز میداشت؛ ولی من او را نمیشناختم .مجلس تموام
شد و حاضران برخاستند تا به مناز خلد بروند .خدمتكاران وزیر ،خبر دادنود كوه:
باران ،به شدّت میبارد و راه عبلر بر مردم بسته شده است .وزیر ،مانع رفتن ما شد و
دوباره همگی نشستیم .از هر دری ،سخنی به میان آمد تا رشته سخن بوه موذاهب و
ادیان كشیده شد .وزیر ،در مذمّت شیعه بسیار تندروی مویكورد و بوه پیوروان ایون
مذهب ،ناسزا میگفت .در این اثنا ،شخص ملرد احترام وزیر كه كنار وی نشسته بلد
گفت :جناب وزیر! اگر اجازه دهید ،ماجرایی را از شیعیان كه خلد با چشمانم دیودم،
نقل كنم .وزیر ،لحظهای اندیشید و آنگاه اجازه داد .آن مرد گفت :من در شهر باهیه،
یكی از شهرهای بسیار بزرگ و با عظمت ،رشد كردهام .ایون شوهر ،هوزار و دویسوت
روستا دارد و عقل ،از كثرت جمعیت آن ،حیران است .تمام مردم آن شهر و روستاها
و جزایر اطرا آن مسیحیاند.
من با پدرم به قصد تجارت از باهیه ،بیرون آمدیم و سفر پرخطور دریوا را اختیوار
كردیم .به هنگام حركت بر روی دریا ،دست تقدیر الهی ،كشتی ما را به سلی جزایور
سرسبز و خرّمی برد .در آن جزایر ،بلستانهای زیبا و جلیبارها و چشمهسوار پور آب
زیادی دیده میشد .با شگفتی از ناخدای كشوتی ،نوام آن جزایور را پرسویدم؛ گفوت:
نمیدانم ،زیرا تا كنلن به این جزایر نیامدهام .بوه نخسوتین جزیوره كوه رسویدیم ،از
كشتی پیاده و وارد آن جزیره شدیم .شهری دیدیم بسیار تمیز و خولس آب و هولا و
در نهایت لطافت و پاكیزگی .از مردم آنجا نام آن شهر را پرسیدیم .گفتند :نوام ایون
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شهر مباركه و نام حكمرانش نیز طاهر است.
گفتم :كارگزاران و گماشتگان سلطان كجایند كه املا ما را ببینند و مالیات خلد
را بردارند و ما معامله و خرید و فروس را آغاز كنیم؟
گفتند :حاكم این شهر ،گماشته و یار و یاوری ندارد؛ بلكوه بازرگانوان خولد ،بایود
خراجشان را به خانه حاكم ببرند و به او بدهند.
ما را راهنمایی كردند تا به منز او رسویدیم .چولن وارد شودیم ،موردی صولفی
مسلك و صافی ضمیر دیدیم كه لباسوی از پشوم پلشویده و عبوایی زیور پوای خولد
انداخته و دوات و قلمی پیش روی خلد نهاده بلد .با دیدن ما ،قلم به دست گرفوت و
شروع به نلشتن كرد .شگفتزده شدم سالم كردم و او پاسخ داد و ما را احترام نملد.
پرسید :از كجا آمدهاید؟ وضعیت خلد را برای او شرح دادیم.
او گفت :اهل ذمّه؛ جزیه خلد را بدهند و بروند و تنهوا مسولمانان بماننود .پودرم،
جزیه خلد و من و سه نفر دیگر را داد و نُه نفر دیگر نیز كه یهلدی بلدند ،جزیه خلد
را پرداختند.
سپس به شهر دیگری به نام زاهره رفتیم .شهری بسیار زیبا و دلگشا و مشر بوه
دریا بلد .طل و عرض این شهرِ پر سرور ،به اندازهای بلد كه یك اسب تندرو ،كمتور
از دو ماه نمیتلانست آن را بپیماید .كلهی مانند نقره سفید آن شهر را احاطه كورده
بلد .صمیمیت و مهربانی در این شهر ملج میزد به گلنهای كه گرگ و میش بوا هوم
انس و الفتی داشتند .اگر كسی حیلانی را به زراعت كسی میفرستاد ،آن جانلر حتی
یك برگ از آن بان و مزرعه نمیخولرد و بوه جوایی آسویبی نمویرسواند .موردم آن،
بهترین آداب و رسلم اجتماعی را داشتند و در راسوتی و امانوت و دیانوت ،بویهمتوا
بلدند .هیچ سوخن لغول و بیهولدهای بور زبوان نمویراندنود و غیبوت و سوخنچینوی
نمیكردند .وقت نماز ،كه فرا میرسید و مؤذن بانگ نماز برمیداشت ،همگی از مرد و
زن به نماز حاضر میشدند.
آنگاه ،خدمت حاكم آن شهر رسیدیم .موا را بوه بواغی آراسوته كوه در میوان آن
گنبدی عظیم و زیبا وجلد داشت درآوردند .حاكم ،در آن مكان بر تختی نشسته بلد
و جمعی در خدمت او كمر اخالص بسته بلدند .حدود هشت روز در خدمت آن حاكم
بلدیم .پس از آن به سمت شهری حركت كردیم كه آن را رابقه مویگفتنود و حواكم
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آن ،قاسم بن صاحباالمر نام داشت .این شهر نیز همانند شهر پیشین بلد.
خالصه ،پس از این سه شهر ،دو شهر دیگر در ایون منطقوه وجولد داشوت :یكوی
صافیه ،كه سلطان آن ،ابراهیم بن صاحباالمر و دیگری عناطیس و سلطان آن ،هاشم
بن صاحباالمر نام داشت .این دو شهر نیز در زیبایی و د گشوایی ،هماننود آن سوه
شهر بلدند .آن مرد مسیحی ،سپس به وزیر گفت :طل و عرض ایون پون شوهر ،بوه
اندازه یك سا راه اسوت و جمعیوت آن ،نامحودود اسوت و همگوی شویعه هسوتند.
حاكمان این شهرها ،فرزندان امام زماناند.
در آن سا كه ما آنجوا بولدیم ،قورار بولد حضورت ولویعصور ،بوه شوهر زاهوره
تشریففرما شلد .مدتی در انتظار آن حضرت ماندیم؛ ولی سرانجام ملفق به دیدارس
نگشتیم و روانه شهر و دیار خلد شدیم؛ اما دو نفر از ما به نامهای روزبهان و حسوان،
برای دیدار آن حضرت ،آنجا باقی ماندند.
این داستان شگفت كه به پایان رسید ،وزیر از جا برخاست و به اتواق ویوژه خولد
رفت و سپس یكایك ما را به حضلر طلبید و از ما قل گرفت این ماجرا را برای كسی
1
نقل نكنیم.
مدرك این داستان:

تمام ناقالن ،این داستان را از كتاب التعازی عن آل محمد و وفات النری تألیف
ابلعبدال محمد بن علی عللی حسینی ،به این شرح نقل كردهاند:
آقا بزرگ تهرانی درباره این كتاب میگلید :كتاب تعازی در ملرد تعزیت و تسلیت
است و با ذكر وفات پیامبرآغاز شده و در ادامه درباره وفات فرزنودان پیوامبر
بحث كرده است و در پایان نیز درباره شهرهای فرزندان حضرت حجّت پیلستهوایی
دارد .این كتاب تألیف ابلعبدال محمد بن علی بن حسون بون عبود الورحمن علولی
حسینی است .یك نسخه از آن در كتابخانه حضرت علی بن ملسی الرضوا بولده
است كه محقّق نلری از آن نسخهبرداری كرده و در كتاب خلد مستدرك الوساا ل از آن

 .1بحاراالنوار ،ج  ،53ص  213د 221؛ نجم الثاقب ،ص  300د .380
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نقل حدیث میكند
آقا بزرگ تهرانی ،طریق به مؤلف را با عبارت :شیخ جلیول ابلالعبواس احمود بون
2
حسین در سا  571به من خبر داد ،نقل میكند.
سپس به نقل سند پرداخته و آن را به محمد بن علی بن حسن بون عبودالرحمن
صاحب تعازی ،متلفّای سوا  443هوو.ق مویرسواند؛ یعنوی مؤلوف در قورن پونجم
میزیسته و معاصر شیخ طلسی بلده است .با این كه این داسوتان ،مربولط بوه سوا
 543هو.ق است .و از جمله «و در پایان نیز … پیلستهایی دارد» استفاده میشولد
كه این جمله ،از مؤلف نمیباشد و مشخص نیست چه كسی آن را افزوده است ،زیورا
بعید است وی از سا  443هو.ق كه كتابش را نقل كرده است تا  543هو.ق و مدت
یك قرن و یا بیشتر عمر كرده باشد.
ْ
قرینه دوم ،عبارت ال ریعه است كه میگلید« :و حل ِحق باآخر » یعنوی ایون داسوتان،
جزء كتابِ التعاازی نبلده و بعدها به آن ضمیمه شده است .بر ایون اسواس ،مشوخص
نیست این جریان مربلط به چه كسی است و چه كسی آن را به آخور كتواب التعاازی
افزوده است.
از سلیی ،در سند این داستان باید درباره دو نفر بحث و بررسی شلد .1 :كسی كه
این داستان برای او اتفاق افتاده و خلد ،جزیره را دیده است .2 .كما الودین انبواری،
كسی كه داستان را شنیده و نخستین نقل كننده آن است.
1ـ كسی كه داستان برای او اتفاق افتاده است :بزرگترین اشكا در سوند داسوتان
انباری ،از همین جا آغاز میشلد ،زیرا هیچ كس نام او را نمیداند و فقوط گفتوه شوده:
وی میهمان علنالدین ،هبیره وزیر 3بلده و نزد او از احترام ویژهای برخلردار بلده است.
وانگهی شخص نامبرده فردی نصرانی بلده و همین ملضلع ملجب اعتمواد انودك
1

 .1التعازی فی ذكر ما یتعلق بالتع.یة و التسلیة مبتدئا فیه بذكر وفات النبی و ما ناله عند موت أوالده و ألحق بآخره ذكر بدالد
أوالد ّ
الحجة و هو للشریف ال.اهد ابی عبدالله محمد بن علی بن الحسن بن عبدالرحمن العلوی الحسینی ،ال ریعة ،ج،4
ص .205
 .2اخبرنی الشیخ الجلیل ابوالعباس احمد بن الحسین فی سنة احدی و سبعین و خمسأة سنة؛ همان ،ج  ،5ص  ،107پاورقی.
 .3نام او یحیی بدن هبیدره و از اهدالی ُد َجیدل اسدت .در سدن كدودكی وارد بغدداد شدد و بده درس پرداخدت و پدس از پدذیرش
مسؤولیت های متعدد سرانجام از سوی سلطان مسعود سلجوقی به ِس َمت وزارت وعیین شد .وی ،آثار و كتاب های متعددی
دارد .در سال  555هد.ق در بغداد درگذشت و همان جا به خاك سپرده شد؛ وفیات االعیان ،ج  ،6ص .243
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ما به نقل او و یا سلب اعتماد میشلد ،زیورا امكوان سواختگی بولدن داسوتان ،قولّت
میگیرد.
 2ـ كمالالدین انباری :ظاهراً وی فردی مجهل اسوت و در كتوب شویعه و سونّی
نامی از او به میان نیامده است .امكان دارد وی همان ابلالبركات ادیب ،متللود سوا
 513هو.ق باشد كه در  577هو.ق وفات یافت؛ ولی نه تلثیقی از عامه و خاصه دارد و
1
نه كسی این جریان را به او نسبت داده است.
بررسی متن

برای بررسی موتن داسوتان جزیوره خضورای معورو  ،بحوث را از دو جهوت پوی
میگیریم :نخست ،تناقضاتی كه بین نقلهای گلناگلن داستان وجلد دارد.
دوم ،اشكاالتی كه به متن وارد است.
أ .تناقضات بین نقلها

 .1در نقل شلشتری آمده است :مسافت روستایی كه علی بن فاضل در آن ،بیمار
شد ،با جزیره ،پانزده روز بلد كه مسافت دو روز آن صحرا و بقیه ،آبادیهای بوه هوم
2
پیلسته بلد؛ امّا در نقل مجلسی و بحرانی ،فاصله بیست و پن روز ،بیان شده است.
 .2در بحاراالنلار تعداد اُمرا و نیروها و یاران حضورت مهودی 300 ،تون بیوان
3
گشته؛ ولی محقّق بحرانی تعداد آنها را  311نفر ذكر كرده است.
 .3براساس نقل عالّمه مجلسی ،در داستان جزیوره ،هویچ گلنوه یوادی از علموای
شیعه ،جز پن تن در آن جزیره نبلد و طبق نقل بحرانی ،علموایی كوه در جزیوره ،از
آنها سخن گفته میشد ،سه تن بلدند.
 .4در روایت عالّمه مجلسی ،یكی از علمایی كه در جزیره از آنها نوام بورده مویشود،
جعفر بن سعید حلّی است؛ ولی بحرانی نام او را جعفر بناسماعیل حلّی بیان كرده است.
 .5راهِ پیملده شده در دریا را عالّمه مجلسی شانزده روز و بحرانی شش روز بیوان
كرده است.
 .1ذهبی ،سیر اعالم النرالء ،ج  ،21ص  ،113ج 9؛ بیروت ،مؤسسة الرساله 1413 ،ق؛ وفیات األعیان ،ج  ،3ص .139
 .2ترصرة الولی ،ص .245
 .3همان ،ص .249
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 .6طبق نقل عالّمه مجلسی ،شمسالدین ،به علی بن فاضل گندم و جل هدیه كرد
و او آنها را به  140دینار فروخت؛ امّا طبق نقل بحرانی قیمت آنها را  25دینار طال
و  25درهم نقره .ذكر كرده است.
 .7در متنی كه عالّمه مجلسی بیان كرده ،چنین آمده است :شومسالودین ،پون
درهم از پل آن جزیره را به علی بن فاضل داد و او گفت :این پن درهم ،برای بركت
محفلظ است؛ اما در روایت بحرانی آمده است :به هیچ وجوه پوللی از جزیوره خوارج
نمیشلد و پللی نیز به جزیره وارد نمیگردد.
 .8مدت اقامت علی بن فاضل در روستایی كه اهالی آن شیعه بلدنود و هور سوا
برای آنها ارزاق فرستاده میشد ،در داستان عالّمه مجلسی چهول روز و در داسوتان
بحرانی ،یك هفته بیان شده است.
اشكاالت فلق زمانی تقلیت میشلد كوه تلجوه داشوته باشویم در تموام نقولهوا،
ُ
داستان به صلرت وِجاده ذكر شده است؛ یعنی همه گفتوهانود« :فقاد وجادت فای خزاناة
امیرالماؤمنین ،»… یعنی آن را یافتم و این ملضلع ،غیر از شنیدن و سماع اسوت.
اكنلن این پرسش مطرح است كه آیا همه این ملارد یك نسخه « ِوجاد » است یا سوه
نسخه و به خط طیبی وجلد داشته است؟
از سلیی ،برای حل این تعارضات میتلان گفت :اگر تعارضی بین موتن بحرانوی و
مجلسی وجلد داشته باشد و به ویژه متلنی كه مجلسی به خط خلد نگاشته اسوت و
متن مجلسی ،مقدم است؛ زیرا عالّمه مجلسی گروهوی محقوقّ از مجملعوه علموا در
اختیار داشت و به شكلِ گروهی فعالیت میكرد؛ اما بحرانی به تنهایی كار میكورد و
شخص پر كار و فعّالی بلد و مطالب زیاد مینلشوت از ایون رو ،ممكون اسوت هنگوام
نلشتن ،اشتباهاتی صلرت گرفته باشد.
قابل تلجه است كه این تعارض ها گر قابل جمع باشد نمیتلاند به اصول داسوتان
خدشهای وارد كند؛ یعنی اگر چه نقلهای مختلوف در برخوی بخوشهوا بوا یكودیگر
متفاوتاند؛ ولی شاید بتلاند تلاتر معنلی را ثابت كند؛ نظیر ایون كوه كسوی بگلیود:
تصاد شده و شخص دیگری میگلید :مشاجرهای صلرت گرفته و نفر سلم میگلید:
دیلار تخریب شده است كه از مجملع سخنان آنها میتلان نتیجه گرفت ،بوه یقوین
حادثهای ر داده است .آنچه میتلاند در ملرد این داستان ،شواخصِ قضواوت باشود
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بررسی جمالتی است كه در نقلهای گلناگلن بیان شده و موا در بخوش بعود بوه آن
خلاهیم پرداخت.
ب :دیگر اشكاالت وارد بر داستان

در بررسی اشكاالت وارده بر متن داستان ،تلجه ما ،بیشتر بوه داسوتان علوی بون
فاضل است ،زیرا ضعف داستان انباری بر همگان آشكار بلده و چندان مولرد تلجوه و
استناد قرار نگرفته است .افزون بر آن ،اشكاالت نقل علی بن فاضول را نیوز نودارد ،از
این رو ،به برخی اشكاالت آن نیز اشاره خلاهیم كرد:
نخستین اشكال:

بزرگترین و اساسیترین اشكا وارده بر متن داستان جزیره خضراء ،این است كه
این داستان ،در بردارنده مطالبی ناسازگار با معتقدات ماست؛ ماننود مسوأله تحریوف
قرآن ،اكنلن ،بخشی از داستان را كه ارتباط به این مسوأله دارد یوادآور و سوپس بوه
بررسی آن میپردازیم .در بخشی از داستان مزبلر آمده است.
گفتم :چرا قبل و بعد برخی آیات قرآن ،با یكدیگر مورتبط نیسوتند؟ شواید درك و
فهم محدود من نمیتلاند به ژرفوای آن پوی ببورد؟ .گفوت :آری؛ آیوات ،دارای هموین
مشكلی است كه شما میگلیید و علت آن ،این است كه با رحلوت پیوامبراكرم ،دو
بت قریش ،خالفت ظاهری امیرمؤمنان را غصب كردند .حضرت تمام قورآن را
جمعآوری كرد و به مسجد آورده و به مردم عرضه كرد و گفت :این كتاب خدا اسوت و
پیامبراكرم به من دستلر داده آن را بر شما عرضه كنم و بدین وسویله ،حجّوت بور
شما تمام گردد؛ ولی فرعلن و نمرود این امت گفتند :ما نیازی به قرآن شما نداریم.
حضرت فرملد :حبیب من ،پیامبراكرم ،چنین برخلردی را از شما به من خبر
داده بلد؛ ولی میخلاستم بر شما اتمام حجّت كنم .سپس حضرت با دعایی كه زمزمه
میكرد و عرضه میداشت :خداوندا! روز قیامت ،تل بر اینان گلاه باس! سپس قورآن را
به خانه بازگرداند.
آنگاه ابلبكر اعالم كرد :هر كس قرآن یا بخشوی از آن را در اختیوار دارد حاضور
كند .ابلعبیده جرّاح و عثموان و سوعد بون ابوی وقواص و معاویوة بون ابویسوفیان و
عبدالرحمن بن عل و طلحة بنعبیدال و ابلسعید خُدری وحسّان بن ثابت و جموع
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دیگری از مسلمانان حضلر یافتند و قرآن را جمعآوری كردند؛ ولوی آیواتی را كوه در
مذمّت بعضی افراد بلد ،حذ كردند .از اینرو ،میبینید كه آیات قورآن ،بوه یكودیگر
مرتبط نیستند .قرآنی كه امیرمؤمنان آن را با خط خولد جموع كورده بولد ،نوزد
حضرت صاحباممر محفلظ است و همه چیز در آن وجلد دارد ،حتی حكم دیه وارد
كردن خراس .البته تردیدی در صحت قرآن فعلی نیست و كالم خدا است.1
آری آنچه یادآوری شد براساس ادّعای نقل كننده این داستان ،از ناحیه مقدّسوه
حضرت ولی عصر اظهارنظر شده است.
نقد و نظر

آقای بهبلدی ،در ملرد این داستان گفته اسوت :داسوتان جزیوره خضوراء تخیلوی
است كه نلیسنده آن ،به رسم داستانسرایان آن را تنظیم كرده و این شیله در زمان
كنلنی ما نیز معمل است 2.این داستان از ساختههای حشلیه (اخباریها) است3،زیرا
4
معتقدند قرآن ،از نظر لفظی تحریف شده است.
ّ
 .1فقلت له« :یا سیدی أری بعض اآلیات غیر مروبطة بما قبلها و بما بعدها كأن فهمی القاحر لم یصر الی غوریة ذلك .فقال :نعم
األمر كما رأیته و ذلك ]انه[ لما انتقل سید البشر محمد بن عبدالله من دارالفناء الی دارالبقاء و فعدل حدنما قدری مدا فعداله مدن
غصب الخالفة الظاهریة ،جمع امیرالمؤمنین القرآن كله و و عه فی إزار و أوی به الیهم و هم فی المسجد ،فقال لهم :هدذا
أن أعر ه إلیكم لقیام ّ
الحجة علیكم یوم العرض بین یدی الله وعدالی فقدال لده فرعدون
كتاب الله سبحانه أمرنی رسول الله
ّ
بقولك هذا و انما اردت بدذلك إلقداء
هذه االمة و نمرودها :لسنا محتاجین الی قرآنك ،فقال : لقد اخبرنی حبیبی محمد
ّ
الحجة علیكم .فرجع امیرالمؤمنین به الی من.له و هو یقول :الاله اال أنت وحدك ال شریك لك الراد لماسبق فی علمك و ال
مانع لما اقتضته حكمتك فكن انت الشاهد لی علیهم یوم العرض علیك.
فنادی ابن ابی قحافه بالمسلمین و قال لهم :كل من عنده قرآن من آیة أو سورة فلیأت بها فجاءه ابوعبیدة بدن الجدراح و
عثمان و سعد بن أبی وقاص و معاویة بن ابی سفیان و عبدالرحمن بن عوف و طلحة بن عبیدالله و ابوسعید الخدری و ّ
حسان
بن ثابت و جماعات المسلمین و جمعوا هذا القرآن و اسقطوا مدا كدان فیده مدن المثالدب التدی حددرت مدنهم بعدد وفداة سدید
فلهذا وری اآلیات غیر مروبطة و القرآن الذی جمعه امیرالمؤمنین بخطه محفوظ عند حاحب االمر فیده
المرسلین
ّ
ّ
كل شئ حتی أرش الخدش و اما هذا القرآن فالشك و ال شبهة فی ححته و إنما كالم الله سبحانه هكذا حدر عن حداحب
االمر » بحاراالنوار ،ج  ،52ص .170
 .2همان ،ص  ،159پاورقی.
 .3هم جماعة یستندون فی كل شئ من األحول و الفرو إلی روایة رویت من دون رعایة شرائط الحجیة .و اختلف فی بطها
ّ
ّ
المجسمة محشو .و المشهور أنه بفتحها نسبة إلی الحشاء ألنهم كانوا یجلسون أمام الحسن
فقیل باسكان الشین ألن منهم
ّ
ّ
ّ
ّ
البصری فی حلقته فتكلموا بالسقط عنده فقال« :ردوا هوالء الی الحشاء الحلقه دای جانبها د» فسموا حشویة .محقدق حلدی،
المسلُّ فی اصول الدین ،ص  ،65پاورقی.
 .4بحاراالنوار ،ج  ،52ص  ،170پاورقی.
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در روایات ما ،به صراحت آمده كه علت عدم ارتباط بین آیات قرآن این است كوه
ابلبكر قرآنی را كه امیرمؤمنان آورد ،رّد كرد؛ اما در این خصلص كه ابلبكر ،ملفق
شده باشد بخشهایی از قرآن را حذ كند ،مطلبی در روایات ما وارد نشده است .اگر
این داستان را بپذیریم ،باید قائل به تحریف قرآن شلیم كه به چند دلیل مردود است:
 .1با تلجه به آیات مباركات قرآن ،سوالمت ایون كتواب الهوی از تحریوف ،ثابوت
َّ َ ْ ُ َ َّ ْ َ ِّ ْ َ َ َّ َ ُ َ َ ُ َ
ون).1
میشلد مانندِ ( :إنا نحن نزلنا ال كر و ِإنا له لح ِافظ
 .2شدت عنای ت مسلمانان به قورآن ،بوا نلشوتن و حفوظ كوردن و قرائوت آن بوه
اندازهای بلده كه اجازه هیچگلنه تحریفی در آن ،داده نمیشد .گاهی حافظان قورآن،
2
به سیهزار تن میرسیدند .در جنگ صفین ،سیهزار قاری قرآن حضلر داشت.
 .3از سلیی ،عالّمه مجلسوی 3و عالموه طباطبوایی 4در ذیول تفسویر آیوه تطهیور
گفتهاند :ترتیب فعلی قرآن ،ترتیب نوزو نیسوت؛ بلكوه شوخص پیوامبر دسوتلر
میداد هر آیهای را در كجا قرار دهند .بنابراین ،عدم تناسب بین آیات ،دلیل بر حذ
نیست و به نظر عالمه مجلسی این ترتیب فعلی ،از معصلم نیست.
 .4ما نیز پذیرفتهایم قرآنوی را كوه امیرمؤمنوان جموعآوری كورد ،نوزد اموام
زمان است؛ ولی به گفته آیتال خلیی ،آن قرآن ،همراه با تفسیر ،تأویل و بیانات
5
و تلضیحات است ،نه اینكه قرآن دیگری غیر از این قرآن باشد.
 .5بین صدر و ذیل داستان ،تناقض وجلد دارد ،زیرا در پایان این بخش میگلید:
هیچگلنه شبههای در صحت و سالمت قرآن فعلی از تحریف نیسوت .در صولرتی كوه
پیش از این گفته بلد :آنچه از نقاط ضعف و ناسزاگلیی دشمنان در قرآن بلده ،حذ
شده است .و این خلد تناقضی آشكار است.
 .6در روایات آمده است :زید بن ثابت ،از جانب حكلمت مأملر جموعآوری قورآن
شد .پس از او ،ابن مسعلد و اُبّی بن كعب و معاذ بن جبل كه خلد از قُرّاء نیز به شمار
 .1حجر .9 : 15
 .2نصر بن م.احم ،وقعة صفین ،ص  ،188چ  ،2بی جا ،المؤسسة العربیة الحدیثه 1382 ،ق.
 .بحاراالنوار ،ج ،35ص236؛ «إن ورویب القران الذی بیننا لیس من فعل المعصوم».
 .4تفسیر المیزان ،ج  ،16ص .312
 .5سید ابوالقاسم خویی ،الریان ،ص  ،223چ  ،4بیروت ،دارال.هراء 1395 ،ق.
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میرفتند؛ ولی در این داستان ،هیچ گلنه سخنی از این افراد به میان نیامده؛ بلكه نام
كسانی برده شده است كه قطعاً از گردآورندگان قرآن و از قُرّاء نبلدهاند.
اشكال دوم:

در این داستان آمده است :هرگاه مقداری از قرآن را كه ملرد اختال قاریان بولد
قرائت میكردم ،میگفتم :حمزه چنین خلانده است؛ كسائی چنان خلانده و عاصم یا
ابن كثیر چنین خلاندهاند.
سید ]شمسالدین[ گفت :ما این افراد را نمویشناسویم .قورآن ،پویش از هجورت
پیامبراكرم به مدینه ،بر هفت حر ناز شد .پوس از هجورت ،در حجّوةالولداع،
جبرئیل ناز شد و عرضه داشت :ای محمد! قرآن را بر من بخلان ،تا بوه تول اوائول و
اواخر سلرهها و شأن نزو آنها را به تل بیاملزم ،از اینرو ،امیرمؤمنان و حسونین
و اُبَّی بن كعب و عبدال بن مسعلد و حُذیفة بن یمان و جابر بون عبودال انصواری و
ابلسعید خُدری و حسّان بن ثابت و جمعی از اصحاب ،محضر پیامبر شرفیاب شدند و
پیامبر شروع به تالوت قرآن و از او تا آخر و كرد .بدین سان هر كجا اختالفی بولد،
جبرئیل آن را بیان میكرد و امیرمؤمنان آن را یادداشت كرده و بر روی پلسوت
1
مینلشت .بنابراین ،تمام قرآن ،قرائت امیرمؤمنان است.
نقد و نظر

 .1چرا این قرائت را قرائت علی میدانند و چرا آن را قرائت نبّیاكورمنوام
ننهادند؛ با این كه رسل خدا آن را تالوت میكرد و چرا قرائت جبرئیول نباشود
كه قرآن را تصحیح میكرد؟ و چرا قرائت صحابی دیگر نباشد؟
ّ
ً
 .1در بخشی از داستان می خوانیم« :فكان كلما قرأت شیئا فیه خالف بین القراء أقول له :قرأ حم.ة كذا و قرأ الكسائی كذا و
ّ
ّ
قرأ عاحم كذا و ابوعمرو بن كثیر كذا .فقال السید ]شمس الدین[سلمه الله :نحن ال نعرف هوالء و أنما القرآن ن.ل علی سبعة
ّ
أحرف قبل الهجرة من مكة إلی المدینة و بعدها لما ّ
حجة الودا ن.ل علیده الدروح األمدین جبرئیدل
حج رسول الله
فقال :یا محمد ُاول علی القرآن حتی ِّ
أعرفك اوائل السور و أواخرها و شأن ن.ولها.
فاجتمع الیه علی بن ابیطالب و ولداه الحسن و الحسین و ّأبی بن كعب و عبدالله بن مسعود و ُحذیفة بن الیمان و جدابر
ُ
الخدری و ّ
حسان بن ثابت و جماعة مدن الصدحابة ر دی اللده عدن المنتجبدین مدنهم فقدرأ
بن عبدالله االنصاری و ابوسعید
ّ
القرآن من أوله الی آخره فكان كلما ّمر بمو ع فیه اختالف ،بینه له جبرئیل و امیرالمؤمنین یكتب ذاك
النبی
فی درج من أدم فالجمیع قراءة امیرالمؤمنین و وحی رسول رب العالمین» .بحاراالنوار ،53 ،ص .169
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 .2سخنی كه گ فته :قرآن ،بر هفت حر ناز شد ،مردود اسوت و در مقابول آن،
ّ
ٌ
روایات دیگری وجلد دارد كه میگلید« :القرآن واحد نازل مان عناد الواحاد و إنماا اإلخاتالُ

یج ُئ من قرل الرواة».

1

 .3در این داستان آمده است كه :قرائات ،هفتگلنه است؛ با این كه قرائوت ،یكوی
بیشتر نیست .اگر بخلاهیم با این ملضلع كنار بیاییم باید بگلییم دهتا است؛ چنانكه
آقای خلیی همه ملارد را مطرح و سپس به آنها اشكا میكند.
 .4براساس این داستان ،اختالفی را كه جبرئیل حلّ میكرد ،مربولط بوه اوائول و
اواخر سلرهها و شأن نزو آیات ،بلده است ،بنابراین ،ارتباطی به قرائت ندارد كه سید
شمسالدین در پاسخ ،اختال قرائات آن را بیان میكند .اگر مقصلد اخوتال ِ آیوات
باشد ،معنای آن تحریفِ قرآن است و آن هم در زمان شخص پیامبر و كوه ایون
عرفُّ حوا ل َ
برداشت ،مخالف خلد داستان است ،زیرا گفته« :حتی ُا ّ
السور و حواخرهاا و شاأن
نزولدا» و نگفته است :آیات را به تل بیاملزم.
 .5این معنا ،نظیر افسانه غرانیق است و تلهین به پیامبر محسلب میشلد كه
2
قائل به خطای پیامبر است و بطالن این افسانه ،در جای خلد ثابت شده است.
 .6آیا در شأن نزو و اوائل و اواخر سلرهها ،اختالفی وجلد داشته تا جبرئیول بوه
حلّ آن بپردازد؟ هیچگلنه دلیل و شاهدی بر وجلد چنین اختالفی وجلد ندارد.
اشكال سوم:

محقّق شلشتری ،صاحب قاملس ،یكی از نشانههای ساختگی بلدن این داستان را
نام بردن از حسّان بن ثابت در بین قُرّاء دانسته و میگلید :دو ملرد در این داستان ،از
حسّان بن ثابت و افراد دیگر در زمره قرّاء نام برده شده است با این كه چنین نیست؛
بلكه وی تنها یك شاعر است و تنها عبدال بن مسعلد و اُبَّی بن كعب از قُرّاء بلدهاند.

 .1كلیندی ،كاافی ،ج  ،2ص  ،630ح  ،12چ  ،3قدم ،دارالكتدب االسدالمیه 1388 ،ق؛ شدیخ مفیدد ،االعتقاادات ،ص ، 86
بی جا ،بی وا ،بی نا؛ بحاراالنوار ،ج  ،31ص  ،210پاورقی.
 .2ر.ك :سید جعفر مروضی العاملی ،الصحیح من السیرة ،ج  ،3ص  ،263چ  ،4بیروت ،دارالهادی 1415 ،ق.
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اشكال چهارم:

از دیگر اشكاالت جدّی وارد بر این داستان ،مسأله رؤیت امام زمان در زموان
غیبت كبری است .در این داستان ،چند بار به مسأله رؤیت اشاره شده است:
الف) در این داستان آمده است كه :علی بن فاضل ،از سید شمسالودین پرسوید:
]امام زمان خلد فرملده است[ :كسی كه مدّعی شلد در دوران غیبت مورا دیوده،
درون میگلیود .بنوابراین ،چگلنوه در ایونجوا كسوانی وجولد دارنود كوه حضورت را
1
میبینند؟
سید در پاسخ میگلید :راست میگلیی .حضرت ،این سوخن را در آن زموان ،بوه
دلیل كثرت دشمنان خلد فرملد و اعم از نزدیكان حضرت و فرعلنهای بنیعبّاس و
به گلنهای كه بعضی از شیعیان ،برخی دیگر را از بردن نام آن حضرت منع میكردند؛
ولی امروز ،مدتها از غیبت سپری شده و دشمن از او مأیلس گشته و سورزمین موا
نیز از ظلم و ستم آنان دور است و هیچ ی ك از آنان و بوه بركوت حضورت و بوه موا
2
دسترسی ندارند.
نقد و نظر

 .1در این بخش ،علّت عدم رؤیت امام زمان را بیم حضرت از دشومنان بیوان
كرده است و سپس سبب امكان رؤیت حضورت در جزیوره را ،طولالنی شودن مودتِ
غیبت و مأیلس شدن دشمنان از دستیابی به حضورت و دوری جزیوره از دسترسوی
دشمنان و ظلم و ستم آنها بیان داشته است.
پاسخ این است كه :آری ،یكی از حكمتهای غیبتِ حضورت ،بویم از دشومنان و
ترس از جان ،بیان شده است؛ ولی این گلنه نیست كه دشمن ،كوامالً موأیلس شوده
باشد؛ بلكه همچنان ،خطر باقی است.
 .1یا سیدی قد روینا عن مشایخنا احادیث رویت عن حاحب االمر انه قال د ّلما امر بالغیبة الكبری :من رآنی بعد غیبتی
فقد كذب فكیف فیكم من یراه؟
« .2حدقت انهّ انما قال ذلك ال.مان لكثرة اعدائه من اهل بیته و غیرهم من فرعنة بنی ّ
العباس حتی أن الشدیعة یمندع
ً
بعضها بعضا عن التحدث بذكره و فی هذا ال.مان وطاولت المدة و آیس منه األعداء و بالدنا نائیة عنهم و عن ظلمم و عنائهم
و ببركته ال یقدر أحد من االعداء علی الوحول إلینا» بحاراالنوار ،ج  ،52ص .172
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 .2این داستان ،مخالف روایاتی است كه مسأله رؤیت را در زمان غیبت كبری نفی
میكند.
شویخ جعفوور كاشووف الغطوواء در كتاااب الحااقالمراین فاای تصااویب المجتداادین و تخطئااة
جدالاألخراریین كه آن را برای فرزند خلد تألیف كورده ،مویگلیود :یكوی از مشوكالت
اخباریها ،اعتماد بر همه روایات است ،به گلنهای كه بعضی از فضالی آنان ،در كتابی
مهجلر و ساختگی ،ماجرایی را از فردی داستانسورا دیودهانود .بودین مضوملن كوه:
جزیرهای به نام جزیره خضوراء وجولد دارد و اموام زموان و فرزنودان او در آن جوا از
خانههایی برخلردارند ،فردِ داستانسرا برای یافتن آن جزیره رهسپار آن دیار شود ،توا
در مسیر خلد به شوهری رسوید .سوپس مشوخص شود در ایون جزیوره ،طولایفی از
مسیحیان نیز زندگی میكنند .آری؛ گلیی این شخص ،اخبار و روایاتی را كه بر عدم
وقلع رؤیت امام زمان در دوران غیبت كبری داللوت دارد ،ندیوده و بوه آنهوا بور
نخلرده است و گلیی سخنان بزرگان و علماء را در مولرد عودم امكوان وقولع دیودار،
1
مشاهده نكرده است.
پرسش:

اگر در تلجیه آن روایات گفته شلد :كه این گلنه ملارد برای زمانی خاص (زموان
ترس از دشمنان) وارد شده است.
پاسخ :این است كه ،این داستان نیز برای مكانی خاص وارد شده و تنها میتلانود
رؤیت در جزیره را شامل گردد در صولرتی كوه تعلیول ،در ایون داسوتان عوام اسوت
ّ
المدة و آیس منه األعاداء) .از سلیی ،به عقیده ما منظلر از روایوات نفوی كننوده
(تطاولت
رؤیت ،نفی مطلق دیدار با امام نیست ،زیرا دیدارهای غیر اختیاری و بدون برنامه
از پیش تعیین شده (ناگهانی) بارها برای برخی از علما و بزرگان و حتی افراد عوادی
ّ
« .1و منها اعتمادهم علی كل روایة حتی أن بعدض فضدالئهم رأی فدی بعدض الكتدب المهجدورة المو دوعة لدذكر مایرویده
ّ
ُ
القصاص من أن الج.یرة فی البحر ودعی الج.یرة الخضراء فیها دور لصاحب ال.مان فیها عیاله و اوالده فی طلبها حتی وحل
إلی مصر فبلغه أنها ج.یرة فیها طوائف من النصاری و كانه لم یراالخبار الدالة علدی عددم وقدو الرؤیدة مدن احدد بعدد الغیبدة
الكبری و ال وتبع كلمات العلماء الدالة علیها .ج.یرة خضراء  ،قم ،بوستان كتاب ،1380 ،به نقل از حق المبین ،سنگی.87 ،
البته كالم او ناظر به داستان انباری است؛ ولی همین اشكال به داستان علی بن فا ل نی .وارد است.
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اتفاق افتاده است كه نمیتلان منكر آن شد ،ملرد انكار در ایونجوا ،دیودار اختیواری
1
است.
ب) در داستان انباری آمده است :در انتظار صاحباممر یك سا نزد آنان ماندیم.
چلن معتقد بلدند آن سا سا ورود امام است؛ ولی دو تن از آنان به نوامهوای ابون
2
دربهان و حسّان ،به امید دیدار حضرت ،در شهر زاهره باقی ماندند.
نقد و نظر

در بخش دیگری از داستان ،سید شمسالدین كه نایب خاص اموام زموان در
آن جزیره بلده ،در پاسخ این پرسش كه آیا امام را دیدهای یا نه؟ گفته است :نه؛ من
او را ندیدهام؛ ولی پدرم برایم نقل كرده كوه صودای حضورت مهودی را شونیده؛ امّوا
شخص او را ندیده است؛ ولی پدر بزرگم شخص حضورت مهودی را نیوز دیوده بولد.3
چگلنه ممكن است نایب خاص حضرت ،او را نبیند؛ امّا دیگران بتلانند و با اختیوار و
4
امام را ببینند؟!
ج) در روایت بحرانی آمده است :علی بن فاضل ،به شمسالدین گفت :آیوا اموام را
دیدهای؟ در پاسخ گفت :نوه؛ امّوا پودرم او را دیوده اسوت .دو سوطر بعود مویگلیود:
شمسالدین گفت :امام زمان ،سالی یك بار به آن بقعه میآید و تنها افراد مخلص در
آنجا جمع میشلند و آقا را میبینند .گفتم :شاید تل نیز از همان افراد مخلص باشی.
5
گریه كرد و گفت« :إن شاءالله».

 .1برای اطال بیشتر درباره بحث مالقات ر.ك :فصلنامه انتظار ،ش  ،18سفارت و نیابت خاحه ،نجم الدین طبسی.
 « .2و لقد اقمنا عندهم سنة كاملة نترقب ورود حاحب االمر إلیهم ألنهم زعموا أنها سنة وروده .فلم یوفقنا اللده وعدالی للنظدر
ّ
إلیه فأما ابن دربهان و حسان فإنهما أقاما بال.اهرة یرقبان رؤیته» ،بحاراالنوار ،ج  ،53ص .219
ّ
ّ
 .3بحاراالنوار ،ج  ،52ص 167؛ «ال ولكن حدثنی أبی رحمه الله سمع حدیثه و لم یر شخصه و أن جددی رحمده اللده سدمع
حدیثه و رأی شخصه».
ً
 .4همان ،مرحوم شوشتری در االخبار الدخیله این اشكال را آورده است؛ ولی ظاهرا ححیح نیست؛ زیرا بخ نخست اشكال
مربوط به داستان انباری است و بخ دوم ،مربوط به داستان علی بن فا ل و این دو داستان ،اروباطی به یكددیگر ندارندد؛
هر چند از نظر جوهر و حقیقت یكی هستند.
 .5ترصرة الولی ،ص .247
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نقد و نظر

گفتنِ جمله «إن شاءال» دو احتما دارد؛ ممكن است برای تردید باشد و امكان
دارد برای تیمّن و تبرّك عنلان شده باشد و مشخص نیست در اینجا مقصلد ،كودام
یك است .و در صلرت احتما دوم ،معنا همین میشلد :آری من آقا را میبینم!
د) در این داستان چنین آمده است :همان گلنه كه ما از باغی به بان دیگر حركت
میكردیم ،ناگهان شخصی با چهره نلرانی كه دو پارچه (بُرد) پشمین سفید بور خولد
پلشانده بلد ،از كنار ما گذشت و سالم كرد .چهره این شخص ،مرا جوذب كورد و بوه
سید گفتم :این شخص كیست؟ پاسخ داد :این كله سر به فلك كشیده را مویبینوی؟
گفتم :آری؛ گفت :میان این كله ،جای بسیار باصفایی است و چشمه آبی نیوز از زیور
درختی پرشاخه جاری است .آنجا بارگاهی با آجر ساخته شده اسوت .ایون شوخص،
همراه دوستش ،خدمتگزار آن بارگاه میباشند .من نیوز هور صوبح جمعوه بوه آنجوا
میروم و امام را از آنجا زیارت میكونم و پوس از خلانودن دو ركعوت نمواز ،در
1
آنجا نلشتهای را میبینیم… .
نقد و نظر

سید شمسالدین ،پیشتر گفته بولد اموام را ندیوده اسوت؛ ولوی در ایون بخوش
میگلید هر جمعه به آن بارگاه میروم و امام را زیارت میكنم و ایون دو ملضولع بوا
هم منافات دارند.
البته این اشكا قابل رفع است ،زیرا ممكن است گفتوه شولد :زیوارت ،موالزم بوا
رؤیت نیست و شاید مقصلد سید ،زیارت از راه دور و به صلرت غیابی باشد كوه ایون
تلجیه ،مؤیداتی نیز دارد؛ از جمله:
 .1سید شمسالدین میگلید« :حزور اإلمام منداا» و نگفوت« :حزور اإلماام فیداا» و ایون
ّ
« .1فبینما نحن نسیر من بستان إلی آخر إذ ّمر بنا رجل ّبهی الصورة مشتمل ببردوین من حوف أبدیض فلمدا قدرب مندا سدلم
ّ
علینا و انصرف عنا فأعجبتنی هیئته فقلت للسید سلمه الله :من هذا الرجل؟ قال لی :أونظر إلی هذا الجبل الشاهق؟ قلدت:
ً
ً
ّ
ّ
نعم قال :إن فی وسطه لمكانا حسنا و فیه عین جاریة وحت شجرة ذات أغصان كثیرة و عندها ّقبدة مبنیدة بداآلجر و إن هدذا
ُ ّ
الرجل مع رفیق له خادمان لتلك القبة و أنا أمضی إلی هناك فی كل حباح جمعة و أزور االمام منهدا و احدلی ركعتدین و
أجد هناك ورقة مكتوب »...بحاراالنوار ،ج  ،52ص .168
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جمله حاكی از آن است كه از راه دور و بدون رؤیت ،زیارت كرده است.
 .2وی در ادامه میگلید :نلشتاری را در آنجا مییوابم .اگور او اموام را مویدیود،
نلشتار را نیز از آن حضرت میگرفت و تعبیر « ِحج ُد» معنا نداشت.
 .3علی بن فاضل در ادامه میگلید :من به پیشنهاد سید ،برای زیارت امام به آن بارگواه
رفتم و پس از استقبا خادمهای آنجا ،از آب چشمه وضل گرفتم و دو ركعت نماز گزاردم.
از سلیی ،ممكن است گفته شلد :مقصلد از زیارت ،همان رؤیت است ،زیورا علوی
بن فاضل از زیارت و راه دور و سخنی به میان نمویآورد و پوس از بجوا آوردن نمواز
میگلید :از خادمان ،درباره رؤیت پرسیدم؛ با این كه او برای زیارت رفتوه بولد؛ ولوی
نامی از زیارت به میان نمیآورد .حتی پس از آن كه به او میگلید :رؤیت امكانپوذیر
نیست ،میگلید :التماس دعا گفتم و از آن كله ،پوایین آمودم .بنوابراین ،او بوه قصود
زیارت (رؤیت) رفته بلد و زمانی كه به او گفتند :رؤیت ممكن نیست ،بازگشت.
بر این اساس ،اشكا و شبهه وارد است.
اشكال پنجم:

شمسالدین میگلید :هر صبح جمعه به آن بارگاه میروم و امام را زیارت میكنم
و سپس میگلید :آنجا به نلشتاری برمیخلرم كه تموام آنچوه را در قضواوت میوان
مؤمنان ،ملرد نیازم میباشد .در آن مییابم.
نقد و نظر

شمسالدین چگلنه احراز میكرده این نلشتار از جانب اموام زموان اسوت؟ از
كجا مشخص است كه خادمهوای آن بارگواه ،آن را نموینلشوتند و بوه اموام نسوبت
نمیدادند؟
اشكال ششم:

عودّهای بورای اثبوات زن و فرزنود داشووتن اموام زموان در زموان غیبوت ،بووه
بخشهایی از این داستان استناد كردهاند .مثالً در این داستان آموده اسوت :آذوقوه و
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ملاد غذایی آنان از آن جزیره و از سلی فرزندان امام میرسد.

1

همچنین علی بن فاضل میگلید :پس از چهل روز كه میان مردم روستا بلدم ،در
پایان روز چهلم ،به دلیل طلالنی شدن انتظار ،دلم گرفت و بوه سومت سواحل دریوا
حركت كردم .و به طر مغرب و كه مردم گفته بلدند آذوقه آنها از آن سل میآید و
مینگریستم كه شَبَح متحّركی دیدم .در ملرد آن شَبَح پرسیدم و گفتم :آیا در دریوا،
پرنده سفیدی وجلد دارد؟ گفتند :نه؛ مگر چیزی دیدی؟ گفتم :آری؛ آنهوا بوا دادن
مژده گفتند :اینها كشتیهایی است كه در هر سا از شهرهای فرزندان امام به سلی
ما میآیند.

2

در ملرد سید شمسالدین گفتهاند :وی از نلادهگان امام است كوه بوین او و اموام
پن نسل فاصله است.

3

نقد و نظر

ما هیچگلنه روایتی نداریم كه حضرت در زمان غیبت ،زن و فرزند داشته باشود و
در زمان ظهلر نیز ملرد اختال است.
محقق شلشتری میگلید :هیچ خبری راجع به فرزند داشتن امام زمان پیش
از ظهلر و حتی بعد از ظهلر نداریم افزون بر ایون روایتوی را مرحولم كشوی از اموام
ّ
رضا درباره فرزند نداشتن امام زمان نقل میكند آنجا كه میفرماید« :لقد رویتم إال
القا م و انتم ال تدرون ما معنا  4».هیچ امامی رحلت نمیكند مگور اینكوه فرزنود خولد را
ببیند ،مگر حضرت قائم.
آری :در غیبت شیخ طلسی روایتی آمده كه :هیچ یك از فرزندان و غیر فرزندانش
5
از او اطالعی ندارند .الیطلع علی موضعه احد من ولد و الغیر .
« .1وأوی إلیهم میروهم من الج.یرة الخضراء من البحراألبیض من ج.ائر اوالد االمدام حداحب االمدر » بحااراالنوار ،ج
 ،52ص .164
 .2هذه المراكب التی وأوی إلینا فی كل سنة من بالد اوالد االمام ، همان ،ص .165
ّ
 .3انه من أوالد االمام و أن بینه و بین االمام خمسة آباء ،همان ،ص .168
 .4معجم رجال الحدیث .1 :11
 .غیرت طوسی ،ص.
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در ملرد این روایت باید گفت :حدیث مزبلر با همین سند در غیبت نعموانی نیوز
آمده؛ 1ولی در آن نامی از فرزندان حضرت وجلد ندارد و این خلد نشانگرِ تحریف ،در
روایت غیبت طلسی است .وانگهی در برخی نسخههای كتاب غیبت طلسی نیز لفوظ
2
فرزندان حضرت ،وجلد ندارد.
ّ
ُ
در جما االُسبلع نیز آمده است« :اللدم صل علی والة عدد و اال ّمة من ولاد »3كه ایون
ُ
مطلب ،نیز سندی ضعیف دارد .از سلیی ،با روایت دیگری كه میگلیود« :و اال ّماة مان
بعاد » مخالف است ،زیرا پس از حضرت مهدی امامی وجلد نخلاهد داشوت؛ مگور
امامانی كه در رجعت به دنیا بازمیگردند .از اینرو ،نمیتلان به آن استدال كرد.
ّ
در دعای جما االُسبلع نیز آمده است« :اللدم حعطه فی نفساه و حهلاه و ولاد و ذریتاه و
ُ ّ
مته و جمیع رعیته ما ّ
تقر به عیناه …» 4كه افزون بر اشكا ضعف سند ،شاید بتلان گفوت
ا
این عبارات ،بر فرزنددار شدن حضرت بعد از ظهلر ،داللت میكند5؛ ولی ارتباطی بوه
بحث ما ندارد.
اشكال هفتم:

علی بن فاضل میگلید :نزد آنها یادی از علمای شیعه جز پن نفر :سوید مرتضوی
ملسلی و شیخ ابلجعفر طلسی و محمود بون یعقولب كلینوی و ابون بابلیوه و شویخ
ابلالقاسم جعفر بن سعید حلّی ،ندیدم.6
نقد و نظر

نظر به این كه در روس فقهی پن دانشمندی كه در این داستان از آنان یاد شده
اختال است و شمسالدین نیز هر صبح جمعه به آن بارگاه میرفت و نلشتاری كوه
 .1غیرت نعمانی ،ص .172
 .2همان ،ص  ،61ج  ،60چ  ،1قم ،مؤسسه المعارف االسالمیة 1411 ،ق.
ُ
 .3سید بن طاووس ،جمال االسبو  ،ص  ،309چ  ،1بی جا ،بی نا 1371 ،ش.
 .4سیدبن طاووس ،جما األسروع ،ص  ،309ج  ،1بی جا ،بی نا 1371 ،ش.
ّ
 .5این ووجیه ،می وواند درباره عبارت نخست نی .بیاید؛ در حوروی كه بپذیریم عبارت «و االئمة من ولده» حدحیح اسدت كده
البته نمی ووان آن را پذیرفت.
ً
 .6لم أر لعلماء االمامیة عندهم ذكرا سوی خمسة :السیدالمروضی الموسوی و الشیخ ابوجعفرالطوسدی و محمدد بدن یعقدوب
ّ
الكلینی و ابن بابویه و الشیخ ابوالقاسم جعفر بن سعید الحلی.
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تمام نیازهای یك هفتهای او را اعم از قضاوت و غیره در آن نلشته بلد ،مییافت ،این
پرسش مطرح میشلد كه چرا تنها نام این پن نفر آمده و نامی از شیخ مفید وجولد
ندارد با این كه وی در اعتالی تشیع نقش بسزایی داشوته اسوت و از سولی حضورت
1
مهدی چند پیام به دست او رسیده بلد.
اشكال هشتم:

علی بن فاضل ،در ملرد یاران امام زمان گفته است :جمعه دوم كه فرا رسید و
از فریضه جمعه فارن شدم و و سید برای پاسخ به پرسشها در جمع مؤمنان نشسوته
بلد و ناگهان از بیرون مسجد سروصدا و هرج و مرجی شونیدم .سوبب آن را از سوید
پرسیدم؛ در پاسخ گفت :فرماندهان ارتش ما ،نیمه هر ماه سلار بر مركبها میشولند
و در انتظار ظهلر حضرتاند .از سید اجازه گرفتم كه صحنه را نظارهگر باشم .او اجازه
داد و من نیز برای دیدن آنان بیرون رفتم .دیدم جمع بسیاریاند كه مشغل تسبیح
و تحمید و تهلیلاند و برای ظه لر اموام زموان ،اموام قوائم بوه امور خودا و خیرخولاه
دینداران ،دعا میكنند .پس از دیدن این منظره ،به مسجد باز گشتم.
سید از من پرسید :نیروها را دیدی؟
گفتم :آری؛ دیدم.
گفت :فرماندهان آنان را شمردی؟
گفتم :خیر؛
گفت :سیصد نفرند و سیزده تن دیگر مانده است .و پس از گرد آمدن سیزده تون
2
دیگر ،خداوند ،در ظهلر حضرت تعجیل خلاهد كرد ….

 .1فصل «سفارت و نیابت خاحه» ،ص .135
« .2فلما كانت الجمعة الثانیة و هی الوسطی من جمع الشهر و فرغنا من الصلوة و جلس السید د سدلمه اللده د فدی مجلدس
ّ ُ
ً
اإلفادة للمؤمنین و اذا أنا أسمع هرجا و مرجا و ج.لة عظمیة خارج المسجد فسألت من السید عما سمعته ،فقال لی :إن امراء
عسكرنا یركبون فی كل جمعة من وسط كل شهر و ینتظرون الفرج .فأستأذنته فی النظر إلیهم فأذن لی فخرجدت لدرؤیتهم و
ّ
جل و ّ
ع.د و یدعون بالفرج لإلمام القائم بأمرالله و الناحح لدین الله م ح
إذا هم جمع كثیر یسبحون الله و یحمدونه و یهللونه د
م د ابن الحسن ،المهدی الخلف الصالح حاحب ال.مان ثم عدت إلی مسجد السید سلمه الله فقال لی :رأیت العسدكر؟
ً
ّ
فقلت :نعم .قال :فهل عددت امرائهم؟ قلت :ال ،قال :عدوهم ثالث مائة ناحر و بقی ثالثه عشر ناحدرا و یعجدل اللده لولیده
َ
ّ
الف َرج بمشیته إنه جواد كریم» بحاراالنوار ،ج  ،52ص .171
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نقد و نظر

 1و براساس این داستان ،تا سا  699هو.ق ،سیصد نفر از یاران حضرت ،آماده و
منتظر تكمیل شدن سیزده تن دیگر بلدهاند .پرسش ایونجوا اسوت كوه آیوا پوس از
گذشت بیش از هفتصد سا از آن تاریخ ،این سیزده تن ،آماده نشدهاند؟ دقت شلد
 2و مطابق آنچه در این داستان میخلانیم ،یاران حضرت در آن جزیره جمعاند و
این ملضلع ،با روایاتی كه میگلید :به هنگام ظهلر ،یاران حضرت متفرقاند ،سوازگار
نیست؛ مگر این كه گفته شلد :طبق این داستان ،فرماندهان ارتش ،در جمعوه وسوط
هر ماه ،سلار بر مركبها شده و در انتظار ظهلر حضرتند؛ ولوی ایون ملضولع داللوت
ندارد این افراد همیشه در جزیره حضلر داشته باشند (هر چنود ایون سوخن خوال
ظاهر است و دلیلی بر آن نداریم).
اشكال نهم:

علی بن فاضل میگلید :از مردم روستا پرسیدم :این مذهب و عقیوده را از كجوا و
چه كسی برای شما آورده است؟
گفتند :از حضرت ابلذر آملختهایم؛ هنگامی كه عثمان او را به شام تبعید نمولد و
1
معاویه نیز وی را به این جزیره تبعید كرد.
نقد و نظر

آیا این مطلب با واقعیات تاریخی مطابقت دارد؟ و آیا ابلذر و رضلانال علیه و بوه
جزیره خضراء تبعید شد؟
جزیره خضراء در تاریخ

از البهالی تاریخ و كتب رجا چنین به دست میآید كه نامی از جزیره خضوراء بورده
شده و مكانی معرو و دارای سكنه و فرهنگ و تمدن بلده و دسترسی به آن نیز مشكل
نبلده است .به ملاردی از این قبیل ،به نقل از كتاب سیر اعالمالنرالء اشاره میكنیم:
« .1من أین لكم هذا المذهب؟ و من أوحله الیكم؟ قالوا ابوذرالغفاری ر ی الله عنه حین نفاه عثمان إلی الشام و نفاه معاویة
إلی ار نا هذه» .همان ،ص .173
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 1و ذهبی ،در بیان شرح حا ابلعبدال قرشوی هاشومی اندلسوی متلفّوای 595
1
هو.ق میگلید :او از اهالی جزیره خضراء بلده و كراماتی دارد.
 2و در شرح حا قاضی ابلسلیمان بن حلط ال ،متلفّای  621هو.ق میگلید :وی
2
مسؤولیت قضاوت را در جزیره خضراء به عهده داشته است.
 3و در بیان سرگذشت عبدالمؤمن عللی متللد  487هو.ق میگلید :او لشكری به
فرماندهی شخصی به نام عمر اینتی را رهسپار اندلس كرد .و جزیوره خضوراء را فوتح
3
نملد.
 4و در بیان شرح حا المستعین بال ،متلفّوای  407هوو.ق مویگلیود :از جملوه
لشكریان او ،قاسم و علی و پسران حمّلد بن میملن و بلدند كه آنهوا را حواكم بَربَور
4
كرد … و قاسم را امیر جزیره خضراء نملد.
 5و در بیان حاالت ادریس بن علی ،متلفّای  544هو.ق مویگلیود :معتلوی بوال،
عملزادهگان خلد را به نام محمد و حسن در جزیره خضراء زندانی كرد؛ ولی ساكنان
جزیره ،با او به عنلان امام مهدی ،بیعت كردند .دیری نپایید كه از اطرا او پراكنوده
شدند و او نیز درگذشت .سپس مسؤولیت جزیره را قاسم بن محمد به عهوده گرفوت
5
….
 .1القدوة الربانی ابوعبدالله محمد بن احمد بن ابراهیم القرشی الهاشمی االندلسی من الج.یرة الخضراء لده كرامدات فیمدا
یقال و احوال .سیر اعالم النبالء ،ج  ،21ص .400
ً
 .2در احوال ابن حوط الله قا ی ابوسلیمان داوود بن سدلیمان  ...:و كدان ابوسدلیمان ورعدا منقبضدا .ولدی قضداء الج.یدرة
الخضراء .همان ،ج  ،22ص .184
 .3در شرح حال عبدالمؤمن بن علی بن علوی ...:فجه .عبدالمؤمن عمر اینتی فدخل إلی االندلس فأخذ الج.یرة الخضراء.
همان ،ج  ،20ص .372
 .4در بیان شرح حال سلیمان المستعین بالله  407ق  :فكان من جملة جنده القاسم و علی ابنا ّ
حمود بدن میمدون العلدوی
االدریسی فجعلهما قائدین علی البربر ...و ّامر القاسم علی الج.یرة الخضراء .همان ،ج  ،17ص  133و .284
ً
ً
حسدنا َإبندی ّ
عمده القاسدم بدن
 .5در شرح حال ادریس بن علی بن حمود حسنی ...:و كان المعتلی بالله قد اعتقل محمددا و
ً
ّ
ّ
حمود بالج.یرة الخضراء .و وكل بهما رجال من المغاربة فحین بلغه خبر مقتل المعتلی جمع من كان فی الج.یرة من البربر و
ً
ً
السودان و أخرج محمدا و حسنا و قال هذان سیداكم فسارعوا إلی الطاعة لهمدا فبویدع محمدد و وملدك الج.یدرة ...و اجمعدوا
]البربر[ علی محمد بن القاسم بن ّ
حمود االدریسی الكائن بالج.یرة الخضراء فبایعوه و لقبوه بالمهدی ...ثم افترقوا عن محمد
ّ ً
ً
غمدا بعددد ایدام و خلددف ثمانیدة اوالد .فتددولی امرالج.یدرة الخضددراء بعدد ولددده القاسددم بددن محمددد
بعدد ایدام ورد خاسددئا فمددات
بن القاسم االدریسی .و ولی مالقة محمد بن ادریس بن المعتلی فبقی علیها إلی ان مات سنه خمس و اربعین و اربع مائدة و
ع.ل ابوه هذه ّ
المدة ثم ردوه بعد ولده الی امرة مالقة فهو آخر من ملكها من االدریسین فلما مات اجتمع رأی البربر علی نفی
اإلدریسیه عن األندلس إلی العدوة و االستبداد بضبط ما بأیدیهم من الممالك ففعلوا ذلك فكاندت الج.یدرة و مدا واالهدا إلدی
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 6و در شرح حا قاسم بن حمّلد ادریسی میگلیود :پوس از درگذشوت ادریوس،
قاسم بن حمّلدِ ادریسی را خفه كرده و كشتند و در آن زموان هشوتاد سوا داشوت
1
جنازه او را به جزیره خضراء انتقا داده و به خاك سپردند.
 7و در بیان حاالت یحیی بن علی بن حمّلد ،متلفّای  427هو.ق میگلیود :او بور
2
جزیره خضراء تسلط یافت و بر آن حاكمیت داشت.
 8و در بیان شرح حا ابن حمدین ،متلفّای  548هو.ق میگلید :دولت ملحدان،
3
از شهر سبته تا جزیره خضراء را زیر سلطه خلد درآوردند.
 9و درباره محمد بن عیاض ،متللد  584هو.ق میگلید :در جزیره خضراء ،كتواب
4
سیبلیه را نزد استادس عبدالرحمن بن علی فرا گرفت.
 10و درباره طارق میگلیود :دوسوت ملسوی بون نصویر و امیور شوهر طنجوه (از
شهرهای مجاور جزیره) بلد كه از اختال و كشتار فرنگ باخبر شد و حواكم جزیوره
5
خضراء برای او نامهای نلشت و درخلاست پشتیبانی كرد.
 11و در شرح حا ابلالقاسم بن حمّلد بن میملن میگلید … :دو منطقه مالقه و
6
جزیره خضراء را فتح كرد.
 12و در شرح حا ابن عَبّاد میگلید … :افتضاح و مسخره است كه چهار حاكم
را در یك زمان در مناطقی كه فاصله آنها از یكدیگر سه روز راه است ،امیرالمؤمنین



واك.ونة ،و مالقة و غرناطة إلی قبیلدة اخدری و لدم ی.الدوا كدذلك إلدی أن قدوی المعتضدد باللده عبداد بدن القا دی بدن عبداد،
علی األندلس فأجالهم عنها .همان ،ص  142د .144
حمود ّ ...:
 .1در شرح حال ادریسی قاسم بن ّ
فلما مات ادریس خنقوا القاسم هذا و له ثمانون سنة ،سنة احددی و ثالثدین و
اربع مأة ثم حمل وابووة الی الج.یرة الخضراء فدفن بها و بها یومئذ ولده محمد .همان ،ص .518
ّ
ّ
 .2در شرح حال معتلی ابو زكریا یحیی بن علی بن ّ
حمود  ...:ففرالمعتلی إلی مالقة ثم ا طرب أمرالقاسم بعد یسیر و وغلدب
المعتلی علی الج.یرة الخضراء و كانت ّأم ُه علویة ایضا .همان ،ص .541
 .3در احوال ابن حمدین ...:فدخل قرطبة ابوالغمر نائبا عن عبد المؤمن ...ثم اوفق رأی الجمیع علی وجوی .المصامدة الدذین
ّ
ولقبوا بالموحدین من سبتة إلی الج.یرة الخضراء و جرت فتن كبار و زالت دولة المرابطین و اقبلت دولة الموحدین .همان ،ج
 ،20ص .244
ً
 .4در احوال محمد بن عیاض ...:و اخذ بالج.یرة الخضراء كتاب سیبویه وفقها عن ابن القاسم عبدالرحمن بن علی النحوی.
همان ،ص .219
ً
 .5طارق :مولی موسی بن نصیر و كان امیرا علی طنجة بأقصی المغرب فبلغده اخدتالف الفدرنج و اقتتدالهم و كاوبده حداحب
الج.یرة الخضراء لیمده علی عدوه فبادر طارق ...همان ،ج  ،4ص .500
 ....6و وملك مالقة یحیی المعتلی و الج.یرة الخضراء .همان ،ج  ،17ص  137و معجم الرلادان ،یداقوت حمدوی ،ج  ،5ص
 ،42بیروت ،داراحیاء التراث العربی ،بی وا.
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بخلانند … دومین حاكم جزیره خضراء ،محمد بن قاسم ادریسی نام داشت.
 13و در بیان احلا العالی بال (ادریس بن یحیی) میگلید … :فردی بیتودبیر
بلد .بَربَرها ،به وی تمایل نیافتند و محمدبن قاسم را حاكم جزیره خضراء مقرّر داشته
2
و به او لقب مهدی دادند.
1

موقعیت جغرافیایی جزیره خضراء

حَمَلی در معجمالرلدان با بیان نام پارهای مناطق ،آنها را از تلابوع جزیوره خضورا
َ
َ
میداند؛ همانند :حاضرة و حصن محسن و جزاء الشرین و َصفه و قصر كتامة و َلرطین.
او نام برخی از مناطق مجاور جزیره خضوراء را نیوز ماننود :ریاه و زقااق و طنجاه و
قصرعردالكریم و مالقه ،یادآور میشلد.
 1و در ارتباط با ملقعیت اندلس گفته شده :جزیرهای است كه از سه ضلع ،مانند
مثلث تشكیل شده است .و دو دریای آرام و مدیترانه پیراملن آن قرار گرفتوهانود …
نخستین ضلع آن ،از دریای مدیترانه شامی توا جزیوره خضوراء ،راه خشوكی انودلس
3
میباشد و از آنجا به شهر مالقه منتهی میگردد.
 2و در ملرد مالقه میگلید :یكی از تلابع جزیره خضراء است كوه در آن ،سلسوله
4
كلههای سر به فلك كشیدهای وجلد دارد.
 3و حَمَلی درباره جزیره خضراء مویگلیود :شوهری اسوت معورو در انودلس و
خشكی مقابل آن ،سرزمین بَربَر «سبته» قرار دارد و دارای مناطق و تلابوع متعوددی
 .1فضیحة! اربعة رجال فی مسافة ثالثه أیام ی ّ
سمون امیرالمؤمنین فی وقت ...و الثانی محمد بن القاسم االدریسی بالج.یرة
الخضراء .همان ،ص .529
ّ
 ....2و كان سیئ التدبیر فمالت البربر إلی محمد بن القاسم االدریسی فملكوه بالج.یرة الخضراء و لقبدوه بالمهددی .همدان،
ص .657
 .3هی ج.یدرة ذات ثالثدة أركدان مثدل شدكل المثلدث قدد أحداط بهدا البحدران المحدیط و المتوسدط و هدو خلدیج خدارج مدن
البحرالمحیط قرب سال من ّبر البربر فالركن االول ...فالضلع االول منها اوله حیث مخرج البحر المتوسط الشامی من البحدر
المحیط و هو اول ال.قاق فی مو ع یعرف بج.یرة طریف من ّبراألندلس یقابل قصر مصمودة بإزاء سال فی الغرب االقصی من
ً
ّ
البر المتصل بأفریقیه و دیار مصر و عرض ال.قاق ههنا اثنی عشر میال ثم ومر فی القبله إلی الج.یرة الخضراء من ّبراالندلسی
ً
المقابلة لمدینة سبتة و عرض ال.قاق ههنا ثمانیة عشر میال و طوله فی هذه المسدافة التدی مدا بدین الج.یدرة طریدف و قصدر
ً
مصمودة الی المسافة التی ما بین الج.یرة الخضراء و سبتة نحو العشدرین مدیال و مدن ههندا یتسدع البحرالشدامی الدی جهدة
المشرق ثم یمر من الج.یرة الخضراء الی مدینة مالقة ...معجم البلدان ،ج  ،1ص .263
ً
 .4البارة ...:و البارة ایضا :اقلیم من اعمال الج.یرة الخضراء باالندلس فیه جبال شامخه .همان ،ص .320
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است .شهر آن ،از بهترین شهرها و خاك آن ،از پاكترین خاكها اسوت .شواید بودین
سبب به آن جزیره میگلیند كه آب دریا از آنجا فاصله مویگیورد و خشوكی ظواهر
میشلد و گاهی آب بر اثر باال آمدن ،آنجا را فرا میگیرد.
در سرزمین زنگیان ،از دریای هند نیز جزیرهای به نام خضراء وجلد دارد كه از دو
منطقه به نامهای منتری و مكنرلوا تشكیل شده است و تلابع و روستاهای زیادی دارد و
1
حاكم آن ،در اصل از اهالی كلفه است.
2
 4و حاضرة :نیز یكی از شهرهای جزیره خضراء است.
3
 5و حصن محسن ،از تلابع جزیره خضرای اندلس است.
4
 6و ریه :ناحیه وسیعی در اندلس و متصل به جزیره خضراء است.
 7و الزقااق ،شهری در مغرب است كه بور روی خشوكی ،متصول بوه اسوكندریه و
5
جزیره خضراء واقع شده است.
6
 8و جزاء الشرین :روستایی است از تلابع جزیره خضرای اندلس.
َ
7
 9و َصفت :صفح بنی هزهاز ،ناحیهای از نلاحی جزیره خضرا در اندلس است.
 10و طنجاه :از ناحیه جنلب ،شهری است واقع در ساحل دریای مغورب و مقابول
8
جزیره خضراء كه بخشی از خشكی بزرگ و شهرهای بربر را تشكیل میدهد.
 .1الج.یرة الخضراء :مدینة مشهورة باالندلس و قبالتها من ّالبر بالد البربر سدبتة و اعمالهدا متصدلة بأعمدال شدذونه و هدی
ً
شرقی شذونة و قبلی قرطبة و مدینتها من اشرف المدن و أطیبها أر ا و سورها یضرب به ماء البحر و الیحیط بها البحر كمدا
ممن شاهدها مدن أهلهدا و لعلهدا ّ
وكون الج.ائر لكنها متصله ّببراالندلس الحائل من الماء دونها كذا أخبرنی جماعة ّ
سدمیت
ّ
بالج.یرة لمعنی آخر علی انه قد قال االزهری :إن الج.یرة فی كالم العرب أرض فی البحر یفدرج عنهدا مداء البحدر فتبددو ،و
كذلك االرض التی یعلوها السیل و یحدق بها و مرساها من أجور المراسی للجوز و اقربها من البحراالعظم بینهما ثمانیة عشر
ً
ً
میال و بین الج.یرة الخضراء و قرطبه خمسة و خمسون فرسخا و هی علی نهر برباط و نهر لجاء إلیه اهل األندلس فدی عدام
محل ...و الج.یرة الخضراء ایضا ج.یرة عظیمة بأرض ال.نج من بحر الهند و هی كبیرة عریضة یحیط بها البحر الملح من كل
جانب و فیها مدینتان :اسم احداهما منتبی و اسم االخری مكنبلوا فی كل واحدة منهما سلطان الطاعة له علی االخر و فیها
عدة قری و رساویق و ی.عم سلطانهم انه عربی و انه من ناقلة الكوفة الیها حدثنی بذلك الشیخ الصدالح عبددالملك الحدالوی
البصری و كان قد شاهد ذلك و عرفه و هو ثقه .معجم البلدان ،ج  ،2ص .20
ً
 ....2و الحا رة ایضا بلدة من اعمال الج.یرة الخضراء باالندلس .همان ،ص .207
 .3من اعمال الج.یرة الخضراء االندلس .همان ،ص .2659
 .4كورة واسعة باالندلس متصله بالج.یرة الخضراء .همان ،ج  ،3ص .116
 ....5مجاز البحر بین طنجه و هی مدینة بالمغرب علی ّالبر المتصل باالسكندریه و الج.یرة الخضراء .همان ،ص .144
 .6قریة من اعمال الج.یرة الخضراء باالندلس .همان ،ص .340
 ....7حفح بنی اله.هاز :ناحیه من نواحی الج.یرة الخضراء باالندلس .همان ،ص .412
 ....8من جهة الجنوب بلد علی ساحل بحرالمغرب مقابل الج.یرة الخضراء و هو من ّالبراالعظم و بالد.
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 11و قصرعردالكریم :شهری بر ساحل دریای مغرب در نزدیكی شهر سبته ،مقابول
1
جزیره خضرای اندلس قرار دارد.
2
 12و قصركتامه :یكی از شهرهای جزیره خضراء در سرزمین اندلس است.
َ
3
 13و َلرطین :از تلابع جزیره خضراء است.
ََ
 14و مالقاة :شهری بسیار آباد در اندلس و از تلابع ریه است .دیلارهای آن بر كنار
4
دریا ،بین جزیره خضرا و مریه واقع شده است.
بنابراین ،جزیره خضرا سرزمینی سحرآمیز و مجهل نبلده كوه دسترسوی بوه آن
مشكل و شبیه به محا باشد؛ بلكه منطقهای مسكلنی بلده و در ملارد زیادی ،میدان
درگیری و جنگ و گریز بلده و تلابع و حدود و همسایگان آن نیز كوامالً مشوخص و
معروفند.
از اینرو ،میتلان چنین پنداشت كه این جریان ،داستانی ساختگی است كه آن را
علی بن فاضل و یا طیبی و یا شخص ثالثی نلشته و شاید به خیا خولد در راسوتای
ُ
تقلیت مبانی مذهب و تروی آن بلده؛ ولی «ما قصد لم یقع و ما َوقع لم یقصاد» واللاه العاالم
بحقیقة الحال.

اما در این خصلص كه جزیره خضراء همان مثلث برِملدا است و بحث از ملقعیت
جغرافیائی این مثلث و ادعای نیروی غیبوی در ایون مثلوث ،چوه انودازه بوا واقعیوت
مطابقت دارد ،مناسب است به كتاب جزیره خضراء ،افسانه یا واقعیت ،ص  108و 21
مراجعه شلد.

 .1قصرعبدالكریم :مدینة علی ساحل بحرالمغرب قرب سبتة مقابل الج.یرة الخضراء من االندلس قدد نسدب إلیده بعضدهم.
همان ،ج  ،4ص .360
 .2قصركتامة :مدینة بالج.یرة الخضراء من أرض األندلس .همان ،ج  ،4ص .362
 ....3باألندلس من أعمال الج.یرة الخضراء .همان ج  ،5ص .10
 ....4مدینة باالندلس عامرة من اعمال ریة سورها علی شاطی البحر بین الج.یرة الخضراء و المریه .همان ،ج  ،5ص .43
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تردیدی نیست كه گسترس عد و عدالت و محل ظلم و بیودادگری در سورللحه
برنامههای حكلمت جهانی حضرت مهدی و عجلال تعالی فرجه الشریف و قرار دارد.
ً
ً
«یمأل األرض عدال كما ملئت ظلما و جورا».

سیره و روس حضرت مهدی وو همان روس جدّ بزرگلارس نبی اكرم اسوت؛
ّ
جد » ،پرواضح است كه روس پیامبراسالم كلشوش در جهوت برقوراری
«یسیر بسیرة
عد و داد بلد .امیرمؤمنان علی فرملد« :سیرته بالعدل و حكمه الحق1؛ راه و روس او به
عدالت و حكم و فرمانش ،حق است».
آری ،عدالت ،حقیقتی است كه بشر (وجدانهای آگاه بشریت) همیشه خلاهان آن
بلده و در راه رسیدن به آن ،بهای سنگینی پرداخته و مویپوردازد ،زیورا آن را از آب
گلاراتر و از عسل شیرینتر میداند .از امام صادق نقل شوده كوه فرمولد« :العادل
ححلی من الماء یصیره الظمآن …2؛ عدالت ،شیرینتر از آب زاللی است كه فردی تشنهكام
به آن دست یابد».
در روایتی دیگر فرملد« :العدل ححلی من الشدد …3؛ عدالت شیرینتر از عسل است».
رهبری امام عاد  ،به اندازهای در شرع دارای اهمیت است كه دیانت و دیونداری
مردم بدون پیروی از امام عاد  ،دیانت شمرده نشده است« :ال دین لمن دان الله بغیر امام
عادل».

4

در مقابل ،هر امت و ملتی كه از امام عاد پیروی كند ،هر چند لغزسهایی نیز از
آنان سرزند ،ملرد عفل و غفران خداوند قرار میگیرند.
 .1بحاراالنوار ،ج  ،4ص .223
 .2همان ،ج  ،72ص  36به نقل از كافی ،ج  ،2ص .146
 .3بحاراالنوار ،ج  ،72ص  39به نقل از كافی ،ج  ،2ص .147
 .4همان ،ج  ،69ص .402
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از امام باقر نقل شده كه خداوند در حدیث قدسی فرملده است:
ّ

ّ

ّ
ألعفون عن كل رعیة اطاعت كل إمام عادل من الله و إن كانت الرعیة ظالماة مسایئة1؛ از هور
«
مردمی كه پیروی از پیشلای عاد نملدهاند درخلاهم گذشوت هور چنود آن موردم،
ستمپیشه و تبهكار باشند».
َّ
ُ
در روایت دیگری میفرمایدِ « :ان اإلیمان بنی علی … العادل2؛ ایمان ،بر عدالت و …
بنا شده است».
از این رو ،در سرللحه ادعیه برای امام زمان و عجلال تعالی فرجه الشریف و ،دعا
َْ
ّ
3
جهت برپایی عدالت است« :اظ ِد ْر به العدل و حید ُ بالنصر».
در روایات دیگری ،به هنگام بیان ویژگیهوای حضورت ،وی بوه عنولان گسوترس
دهنده عدالت ،تلصیف میشلد .امیرمؤمنان میفرماید« :القاا م باالحق … ،الراسان
للعدل4؛ قیام كننده به حق و گسترس دهنده عدالت است».
َّ
در خطبهای دیگر فرملده است …« :لی ّ
َ
حمراء الجور و لیطدرن من كال غااش ،و
عزلن عنكم
الكارة ّ
َّ
عماا قلیال
المساتقیم و لیتمنای ّن ححیااؤكم رجعاة

َّ
لی َّ
قاومن فایكم بالقساطا
عملن بالعدل ،و لی
ّ
فإن ذلاُّ كاا ن …5؛ بوه یقوین
فتعیشوا إذن،

(مهودی) فرمانروایوان ظوالم و سوتمگر را از
حاكمیتِ بر شما بركنار میسوازد و زموین را از گموراهكننودگان و فریبكواران ،پواك
میگرداند و به عدالت رفتار میكند و ترازوی عد را میان شما برقرار خلاهد ساخت
و زندگان ،آرزوی بازگشتِ مردگان خلد را دارند …».
در حدیث دیگری ،پیامبراكرم در مقام تلصیف حضرت مهدی میفرمایود:
«فدو امام تقی ،نقیٌّ ،
ساار مرضای هااد مدادی یحكام بالعادل و یأمرباه6؛ او (مهودی) پیشولایی
پاكسرشت و پیراسته و ملرد سرور و خلشرویی و رضایت موردم و هودایتكننوده و
هدایت یافته است .به عدالت حكم میكند و بدان فرمان میدهد».
حكمتِ به تأخیر افتادن حكلمت و و شاید یكی از علل تاخیر حكلمتِ و حضورت
 .1همان ،ج  ،65ص  142به نقل از اختصاص ،ص .259
 .2همان ،ج  ،68ص .276
 .3همان ،ج  ،53ص .173
 .4همان ،ج  ،51ص .110
 .5همان ،ج ،51ص .120
 .6همان ،ج  ،52ص .310
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مهدی ،روی كار آمودن مودّعی ان گسوترس عودالت باشود كوه هور كوس مودّعی
برخلرداری از تلان اجرا و گسترس دامنه عدالت در جهان است تا پیش گوام شولد و
اگر عدالت واقعی ظهلر كرد ،كسی مدّعی گسترس عدالت نباشد و بگلید ،ما نیز اگور
زمام حكلمت را به دست میگرفتیم ،همین گلنه به عدالت رفتار میكردیم.
ّ
امام صادق میفرماید« :ما یكون ه ا األمر حتی الیرقی صنف مان الناا إال ]قاد ]ولاوا
ّ
علی النا حتی ال یقول ]قا ل[ّ :انا لو ولینا لعدلناّ ،
بالحق و العدل1؛ توا زموانی كوه
ثم یقوم القا م
همه اقشار مردم بر سر كار نیایند و به حاكمیت نرسند ،ظهلر تحقق نخلاهد یافت ،تا
كسی مدّعی نشلد و بگلید :اگر ما نیز بر سر كار میآمدیم به عدالت رفتار میكوردیم
سپس ]حضرت[ قائم برای برپایی حق و عدالت ،دست به قیام خلاهد زد».
امووام صووادق ،در مقووام تلصویف حضوورت امووام مهوودی در روایتوی دیگوور
ّ
میفرماید …« :والله إنی ألعرفه باسمه و اسم حبیه … ،القا د العادل ،الحاف لماا اساتودع ،یمألهاا
ً
ً
ً
عدال و قسطا كما مألها الفجار جورا و ظلما؛ به خدا سلگند! من او را به نوام و نوام پودر …
میشناسم .او رهبری عاد  ،حافظ و امانتدارِ املری است كه به او سپرده شوده ،وی
زمین را پر از عد و داد میگرداند ،همان گلنه كه فاجران آن را لبریز از ظلم و بیداد
2
كردهاند».
امام رضا در بیان ویژگیهای حكلمت حضرت مهدی میفرماید …« :فاإذا
ً
ٌ
خر حشرقت األرض بنور ّ
حد ححادا …3؛ هنگوامی
ربدا و وضع میزان العدل بین النا فال یظلم ح
كه ]حضرت مهدی [ظهلر میكند ،زمین به نلر خدا نلرانی و روشن مویگوردد و
میزان عدالت را برقرار میسازد و هویچ كوس بوه دیگوری ظلوم و سوتم روا نخلاهود
داشت».

 .1همان ،ج  ،52ص .244
 .2بحاراالنوار ،ج  ،52ص .269
 .3كمالالدین ،ص 372؛ بحاراالنوار ،ج  ،52ص .322
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جلوه هایی از عدالت مهدوی
 1ـ بازستانی حقوق پایمال شده

َ
«و یخر المددی … فال یترك … و ال مظلمة ألحد من

الف و امام باقر فرملده است:
النا اال ّردها1؛ مهدی دست به قیام خلاهد زد و( ،هیچ حقی را از كسی بور عهوده
دیگووری نم وینهوود ،مگوور آن كووه حضوورت آن را بووازمیسووتاند و بووه صوواحب حووق
بازمیگرداند».
بررسی سند

این روایت در تفسیر محمّد بن مسعلد عیاشی نقل شده ،هر چند مؤلف این كتاب
در زمره اسواتید كشّوی و در معاصور كلینوی اسوت و در وثاقوت او تردیودی نیسوت،
متأسفانه سلسله سند روایات این تفسیر ،بوه وسویله نسوخهبورداران و بورای رعایوت
اختصار ،حذ شده است .از این رو ،از نظر سند مولرد تأمول اسوت 2.بوا ایون هموه،
مضملن آن به قدری مسلّم و قطعی است كه ما را از مبحث سندی بینیاز میكند.
ّ
ّ
ب و عن جعفر بن یسار الشامی ،قال« :یرلغ من رد المددی المظالم حتی لو كان تحات ضار
انسان شییء انتزعه حتی ی ُر ّد …3؛ ]حضرت[ مهدی حق از دست رفته مردم را چنان
بازمیگرداند كه اگر حقی از كسی در زیر دندان دیگری باشد ،حضرت آن را میستاند
4
و به صاحبش باز میگرداند».
البته این گلنه رفتار و برخلرد با متجاوز در بازپسگیری حقولق موردم ،شایسوته
دادگاه حكلمتی است كه در رأس آن ،پیشلایی ،چلن حضرت مهودی و قاضویان
آن ،همانند سلمان و مالك اشتر … باشند .در چنین شرایطی ،هویچ نگرانوی وجولد
نخلاهد داشت و كسی ترسِ از میان رفتن و پایما شدن حقلق خلد را ندارد.

 .1تفسیر عیاشی ،ج  ،1ص 66؛ بحاراالنوار ،ج  ،52ص .224
 .2ال ریعة الی تصانیف الشیعه ،ج  ،4ص .294
 .3فتن ،ابن حماد ،ص 98؛ عقدالدرر ،ص 36؛ مالحم سید بن طاوو  ،ص .68
 .4القولالمختصر ،ص .52
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بررسی سند

البته این متن ،حدیث و نصِ روایتی نیست؛ بلكه برداشت جعفر بن یسوار شوامی
است .نام چنین فردی در كتابهای رجالی فریقین نیامده و به اصطالح ،مهمل است.
ُ

این متن نیز از كتاب فتن نعیم ابن ّحماد (متلفّای  228هو.ق) نقل شده است .هر چنود
این شخص نزد اهل سنّت معتبر و ملثق است؛ ولوی موتهم بوه روایوت ،از غیرثقوات
میباشد 1و به گفته ذهبی ،اعتمادی به روایات او نیست.

2

در كتابهای رجالی ما نیز نامی از او به میان نیامده است؛ امّا برخی از علمای موا
كثرت نقل ابن طاووس از او را در كتاب مالحم ،دلیل اعتماد و قبل او به وسیله ابن
طاووس دانستهاند.

3

َ َ
ج و روی علی بن عقبه ،عن ابیه ،قا « :إذا قام القا م ا ا حكم بالعدل و ارتفع فی حیامه
ّ
ّ
الجور و آمنت به ُ
رد كل حق إلای حهلاه … ّ
ثام قاال :إن دولتناا آخار
السرل و حخرجت األرض بركاتدا و
ّ
ّ
الدول ،و لم یرق اهلبیت لدم دولة إال ملكوا قرلنا لئال یقولوا إذا رحوا سیرتنا إذا ملكنا سرنا بمثل سایرة

هؤالء …4؛ آن گاه كه ]حضرت[ قائم و  و دست به قیام زند ،به عدالت رفتار میكند
و در ایام حكلمت وی ،ظلم و جلر برداشته میشلد و راهها امنیت موییابود و زموین
بركات خلد را از درون ،بیرون میآورد .و حقلق ]پایما شده[ مردم را به صاحبان آن
بازمیگرداند و هر خاندان و (حزب و گروه و تشكّلی) پیش از حكلموت موا روی كوار
میآیند و زمام املر را به دست میگیرند ]یعنوی در معورض امتحوان و محوك قورار
خلاهند گرفت[ تا هنگامی كه روس و عملكرد حكلمت ما را دیدند ،مدّعی نشلند كه
اگر ما نیز زمامدار میشدیم ،به همین روس رفتار میكردیم».
بررسی سند

ظاهراً و با نگاه نخست ،مطالب فلق ،سخن عقبه است و روایت نیست؛ اما از ذیول

 .1سیر اعالمالنرالء  :10ص  600د .597
 .2همان.
 .3مستدركات ،علمالرجال ،ج  ،8ص .85
 .4ارشاد شیخ مفید ،چاپ بصیروی  7ص 365؛ بحاراالنوار ،ج  ،52ص .338
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آن برمیآید كه مفاد و سخن معصلم باشدَّ « :إن دولتنا آخر الدول ».ولی مشخّص نیسوت
آن را از كدام معصلم نقل كرده است؛ اما با تلجه به وثاقت علی بون عقبوه و كثورت
روایات او در كتب أربعه كه خلد ،از یاران سه یا چهار معصلم و امام باقر و امام صادق
و امام كاظم 1 و بلده و دارای كتابی است كه روایات معصلمین در آن ثبت شوده
است ،از سلیی با تلجه به این كه متنِ این روایت را از پدرس عقبوة بون خالود نقول
میكند و او نیز در زمره یاران امام صادق است و كتابی حواوی روایوات ائموه
دارد ،2میتلان استظهار كرد كه متن یاد شده ،سخن امام صادق است؛ ولی بحث
در اعتبار و وثاقت عقبة بن خالد است كه تلثیقی ندارد.
آری ،روایاتی از امام صادق در مدح و ستایش او وارد شده است؛ نظیر:
 1و «رحمكم الله من اهل الریت؛ خدا شما و خاندان و را رحمت كند».
ً
ً
 2و «مرحرا مرحرا بكم؛ به شما خلسآمد میگلیم».
 3و «یا عقرة ،ال یقرلالله من العراد یوم القیامة إال ه ا األمرال ی حناتم علیاه …3؛ ای عقبوه!
خداوند در روز قیامت از بندگان خلد هیچ راهی جز آنچه را كه شما بور آن هسوتید
نخلاهد پذیرفت».
ولی این روایت یا از نظر سند ملرد اشكا است ،همانند دوم و سلم و یا داللت بر
وثاقت ندارد؛ بلكه حوداكثر ،داللوت بور مودح دارد .از ایون رو ،بعضوی او را مجهول
دانستهاند.
برخووی دیگوور ماننوود مامقووانی ،وی را در زمووره روایووان حسووان؛ بلكووه ثقووات
شمرده اند4.البته كثرت روایات او در كتب اربعه و بیش از پنجاه 5روایت و شواهد بور
نیكنامی اوست .با این همه ،اشكا مرسل بلدن روایت به حا خلد باقی است ،زیورا
طریق شیخ مفید به علی بنعقبة ،روشن نیست.
با تمام این اشكاالت ،قلت متن و مضملن بوه حودّی اسوت كوه بوه صودور آن از
 .1معجم رجالالحدیث خویی ،ج  ،12ص .97
 .2همان.
 .3همان.
 .4تنقیحالمقال ،ج  ،2ص .254
 .5معجم رجالالحدیث خویی ،ج  ،11ص .154

476

 تا ظهور

معصلم ،قطع و یقین داریم و همین امر ما را از بررسی سند بینیاز میكند.
 2ـ واگذاری محل طواف كعبه

كلینی ،به نقل از محمّد بن یحیی و غیر او ،از احمد بن محمّد بن هال  ،از احمد
بن محمد ،از فردی ،از امام صادق روایت كرده كه فرملدّ « :اول ماا یظدار القاا م مان
ِّ
العدل حن ینادی منادیه :حن یسلم صاحب النافلاة لصااحب الفریضاة الحجراألساود و الطاواُ1.؛ در
نخستین گام برقراری عدالتی كه حضرت مهدی آن را آشكار مویسوازد ،منوادی وی
اعالن میدارد :كسانی كه طلا مستحبی انجام میدهند ،مسیر حجراالسلد و محول
طلا را برای آنان كه ح واجب به جا میآورند ،واگذار نمایند».
بررسی سند

این حدیث از دو نظر ملرد اشكا سندی است:
 1و مرسل است« :عن رجل».
 2و در طریق آن احمد بن هال عبرتائی وجلد دارد كه ملرد تأمول اسوت ،زیورا
طبق نقل نجاشی ،روایاتی در مذمّت احمد بن هال از امام حسن عسوكری وارد
ً ّ ً
شده و به نقل شیخ طلسی در كتاب اختیار معرفةالرجال آمده است كه« :كان غالیا متدماا
فی دینه؛ وی در زمره غالت است و دین و مذهب او ملرد سؤا است».
در كتاب تد یب ،باب «الوصیة ألهل الضاالل» گفتوه اسوت« :مشادور باالغلو واللعناة و ماا
یختص بروایته النعمل علیه2؛ یعنی (احمد بن هال ) مشهلر به غللّ و لعن است و روایاتی
را كه منحصراً او نقل میكند بدان عمل نمیكنیم».
ٌ
در استرصار نیز در باب «ما یجوز شدادة النساء فیه» آورده است« :ضعیف فاساد الما هب
الیلتفت إلی حدیثه فیما یختص بنقلاه3؛ (احمد بن هال ) فوردی ضوعیف و از نظور موذهب
فاسد است و به روایاتی كه منحصراً او نقل میكند اعتنا نمیشلد».
 .1كافی ،ج  ،4ص 427؛ من ال یحضر الفقیه ،ج  ،2ص  ،310ح 25؛ وسا لالشیعة ،ج  ،13ص 328؛ معجم احادیاث االماام
المددی ،ج  ،4ص 64؛ چشماندازی به حكومت جدانی حضرت مددی ،ص ،168چ3؛ بحاراالنوار ،ج  ،52ص .374
 .2تد یب ،ج  ،9ص  ،204ذیل ح .812
 .3استرصار ،ج  ،3ص  ،28ذیل ح .90
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نجاشی میگلید :احمد بن هال  ،در زمره كسانی است كه محمّد بن حسون بون
ولید او را از مرویات محمّد بن احمد بن یحیی ،استثنا كرده است.
به پیروی از ابنالللید ،شیخ صدوق نیز احمد بن هال را استثنا كرده؛ یعنوی بوه
روایات او عمل نكرده است.
عالّمه حلّی ،پس از این كه نام او را در بخش دوم كتاب رجالی خلد آورده و و این بوه
معنای ضعیف شمردن اوست و میگلید« :روایات او از دیدگاه من ملرد پذیرس نیست».
شیخ صدوق در كما الدین ،در بحث پاسخ به شبهات زیدیه ،به نقل از سوعد بون
ّ
عبدال (اشعری) گفته است« :ما رحینا و السمعنا بمتشیع رجع عن تشیعه إلای النصاب إال احماد
ّ
ّ
ماتفرد بروایته احمد بن هاالل ،فالیجاوز اساتعماله1.؛ موا ندیودیم و
بن هالل ،و كانوا یقولون :إن
نشنیدم شخصی از پیروان مذهب شیعه غیر از احمد بن هوال  ،از موذهب خولد بوه
دشمنی با اهلبیت برگردد ،محدّثان میگفتند :عمل به روایاتی كه احمد بون هوال
منحصراً آنها را نقل میكند ،جایز نیست».
قول به تفصیل:

البته در مقابل ،گفته دیگری است كه در آن ،بین روایاتی كه پیش از انحرا نقل
كرده و روایات پس از انحرا  ،تفاوت قائل شده ،دسته نخست را ملرد عمل و اعتبوار
و دسته دوم را مردود دانسته است.
این تفصیل ،مبنای شیخ طلسی در كتاب عدةاالصول است كه در بحث خبر واحد،
2
آن را مطرح كرده و گفته است« :بین ما یرویه حال استقامته و ما یرویه حال خطاء ».
آقای خلیی این تفصیل را التزام شیخ طلسی به وثاقت او میداند ،زیرا اگر او ثقه
نباشد ،روایات وی در دوران عدم انحرا نیز ،مردود است.
تفصیل دیگر:

ابن غضائری بین روایات او از حسن بن محبلب و ابن ابیعمیور و دیگور روایوات،
تفصیل داده و آن دو دسته از روایات را پذیرفته است ،زیرا كتاب مشیخه ابن محبلب
 .1كمالالدین ،ص .76
 .العدة فی اصول الفقه ،ج ،1ص ،151چاپخانه ستاره.
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و نلادر ابن ابیعمیر را بسیاری از محدثان شنیده و بر آنها اعتمواد كوردهانود .آقوای
خلیی ،سخن ابن غضائری را تفصیل جدیدی نمیداند و آن را به تفصیل شیخ طلسی
بازمیگرداند .چلن در غیر این صلرت ،احمد بن هال  ،ثقه باشود یوا نباشود ،تفواوت
قائل شدن بین روایات او از كتاب ابن محبلب و ابن ابیعمیر و دیگوران چوه دلیلوی
1
خلاهد داشت؟
دیدگاه آقای خویی:

ایشان با پذیرفتن این كه احمد بن هال  ،اعتقادی فاسد دارد او را ثقه میدانود و
فساد عقیده او را در صحت روایات ،مؤثر نمیداند و میگلید« :ال ینرغی اإلشكال فی فساد
ّ
الغلاو ّ
الرجل من جدة عقیدته بل الیرعد إستفادة ّحنه لم یكن یتدین بشیء ،و من َّ
مارة و
ثم كان یظدار
ُ
النصب ُاخری و مع ذلُّ الی ّ
دمنا إثرات ذلُّ إذ ال حثر لفساد العقیدة او العمال فای ساقو الروایاة عان
ّ
الحجیة بعد وثاقة الراوی ،وال ی یظدر من كالم النجاشی« :صالحالروایة» حنه فی نفسه ثقة …
ٌ
ّ
ّ
ّ
ّ
فالمتحصل :حن الظاهر حن احمد بن هالل ثقة ،غایة األمر حنه كان فاسد العقیدة و فسااد العقیادة
ً

ضر بصحة روایاته ،علی ما نرا من ّ
الی ّ
حجیة خررالثقة مطلقا؛ سوزاوار نیسوت در فسواد عقیوده

احمد بن هال  ،اشكا شلد؛ بلكه بعید نیست از روایات استفاده شلد كه او بوه هویچ
چیز پایبند نبلده اسوت .از ایون رو ،گواهی اظهوار غلولّ و گواهی اظهوار دشومنی بوا
اهلبیت میكرده .با این همه ،برای ما اثبات این معنی مهم نیست ،زیرا از دیدگاه
ما ،پس از اثبات وثاقت او ،فساد عقیدتیاس ،تأثیری در سقلط روایت وی از حجّیت،
ندارد و از سخن نجاشی نیز وثاقت او استفاده میشلد.
خالصه میتلان گفت :او به ظاهر ثقه است .هر چند از نظر عقیوده فاسود اسوت؛
ولی (فساد عقیده او) به صحت روایات وی زیان نمیرساند».
قابل دقت است كه :سخن ایشان خالی از مناقشه و اشكا نیست ،زیرا روایتی كه
فساد عقیده او را ثابت میكند ،اگر از نظر آقای خلیی صحیح و معتبر باشد ،مضملن
آن منتهای بیاعتباری احمد بن هال است و هرگز نمیتلان با تلجه به این روایوت،
میان فساد عقیده و عدم اعتبار گفته و روایات او ،تفكیك قائل شد .در روایت چنوین
 .1معجم رجالالحدیث خویی ،ج  ،2ص .356
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ُ ّ
تصنع؛ از ]معاشرت[ با این صلفی ظاهرساز بپرهیزید ».تأمل.
آمده« :اح روا الصوفی الم
همچنین امام فرملده است« :الغفرالله له ذنره و ال حقاله عثرته یاداخل فای حمرناا ،باال

ّ
ّ
إذن منا و الرضی یستند برحیه … الیمضی من حمرنا ایا  ،إال بما یدوا و یرید  ،حردا الله ب لُّ فای ناار

جدنم؛ خداوند گناهش را نبخشد و از لغزسهایش درنگذرد .او بدون اجازه و رضوایت
ما در كارهای ما دخالت و خلدسرانه عمل میكند … كارهای ما را تا آنجا كه با هلا
و هلس خلد سازگار است انجام میدهد و به دلخلاه خلد عمول مویكنود .امیودوارم
خداوند او را به سبب این كارها به آتش دوز بیفكند».
جایی دیگر میفرماید« :الرحمه ال…؛ خدا او را مشمل رحموت خولد نگردانود
1
نفرین كردیم .خداوند او را نابلد كرد .ما از او بیزاریم».
خالصه سخن ،با این همه لعن و نفرین و مذمّت و تقبیح ،جوایی بورای تلثیوق و
پذیرس روایات او نمیماند … بنابراین ،این طریق مردود است.
طریق دوم :این روایت را صدوق در من الیحضر الفقیاه به گلنهای مرسول و بودون
2
ذكر سند آورده و گفته است :قا الصادق»…« :
به گفته علمای ما ،از جمله :فاضل تفرشی و شیخ بهایی و شیخ سلیمان ماحلزی
در بلغة المحدثین 3و عالّمه حلّی در مختلفالشیعة و شهید اوّ در شارح ارشااد و محقوق
داماد ،ارزس و اعتبار مراسیل صدوق در من ال یحضر الفقیه كه بیش از ثلوث كتواب را
4
تشكیل میدهند ،كمتر از مسانید یا مراسیل ابن ابیعمیر ،نیست».
طبق این مبنا ،روایتِ مزبلر هیچ اشكا سندی ندارد و ملرد اعتبوار اسوت ،زیورا
شیخ صدوق بدون هیچ تردیدی ،روایت را به معصلم نسبت داده است .دقت شلد.
برداشت فقهی

از این روایت برداشتهایی فقهی شده و در پارهای از مولارد ،از قبیول اسوتحباب
عدم مزاحمت انجام دهنده طلا مسوتحب ،بورای كسوی كوه طولا واجوب انجوام
 .1اختیار معرفةالرجال ،ص .413
 .2من ال یحضر الفقیه ،ج  ،2ص .310
 .3ال ریعة الی تصانیفالشیعة ،ج  ،3ص .148
 .4مستدركالوسا ل (الخاتمة) ،ج  ،22ص .6
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میدهد ،به این روایت استناد شده است.

ًّ
ّ
مساتحرا لمان
الف) مجلسی اوّ میگلید« :ویدل علی استحراب عادم مزاحماة مان یطاوُ
ً
ً
یطوُ واجرا فی استالم الحجر و فی حصل الطواُ اذا كاان الطاا ف كثیارا.؛1ایون روایوت داللوت

دارد ،مستحب است برای كسی كه طلا مستحبی انجام میدهود بورای كسوی كوه
طلا واجب بجا میآورد ،ایجاد مزاحمت نكند .در اصلِ طلا و استالم حجراالسولد
نیز اگر طلا كنندگان بسیار باشند ،مستحب است همین گلنه عمل نماید».
ب) مجلسی دوّم گفته است« :والطواُ :ای سا ر آداب الطاواُ او المطااُ :إذا ضااق عان
الطاا فین2؛ مقصلد از طلا در این روایوت ،سوایر آداب طولا و یوا مطوا اسوت در
صلرتی كه طلا كنندگان ،در تنگنا قرار داشته باشند ».یعنی مستحب است محول
طلا را برای كسانی كه طلا واجب انجام میدهند واگذارند .البته در صولرتی كوه
جمعیت انبله باشد.
 3ـ چشم پوشی از سوابق برخی مجرمان

ّ
الصفار ،عن ّ
شیخ طلسی میگلیدّ « :
محمد بن الحساین بان ابای الخطااب،
محمد بن الحسن
محمد بن عردالله بن هالل ،عن العالء بن رزین القأل ،عن ّ
عن جعفر بن بشیر و ّ
محماد بان مسالم قاال:
سألت ابا جعفر عن القا م ا  ا إذا قام بأی سایرة یسایر فای الناا

فقاال :بسایرة ماا ساار باه

رسولالله حتی یظدر اإلسالم ،قلت :و ما كانت سیرة رسولالله قال :حبطل ما كان فای الجاهلیاة،
واستقرل النا بالعدل و ك لُّ القا م ا  ا إذا قام ،یرطل ما كان فی الددنة ّ
مما كان فی حیادی الناا

و یستقرل بدم العدل.؛ 3محمّد بن مسلم مویگلیود :از اموام بواقر جلیوا شودم هرگواه
قائم دست به قیام بزند چگلنه با مردم رفتار میكند؟ حضرت فرملد :به همان روس
پیامبراكرم ،تا زمانی كه حاكمیت اسالم را ظاهر گرداند.
عرض كردم :روس پیامبراكرم چگلنه بولده؟ فرمولد :رسول خودا بور آداب و
رسلم جاهلی خط بطالن كشید و با عد و داد با مردم روبرو شد .همچنوین آن گواه
كه حضرت قائم و  و دست به قیام زند هر چه را در دوران صولح و شواید دوران
 .1روضةالمتقین ،ج  ،5ص .222
 .2مرآةالعقول ،ج  ،18ص .67
 .3تد یب ،ج  ،6حص  154و .270
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غیبت امام زمان و انجام گرفته ،ابطا میگرداند و با مردم ،به عد و دادگری روبورو
خلاهد شد».
بررسی سند

این روایت را شیخ طلسی ،به دو طریق از محمّد بن حسن صفّار نقل میكند.
أ و «شیخ ابلعبدال و حسین بن عبیدال و احمد بن عبدون ،از احمد بن محمّود
بن حسن بن ولید از پدر او».
1
ب و «ابلالحسین بن ابی جید ،از محمّد بن حسن بن ولید».
طریق شیخ طلسی به این دو صحیح است؛ چنان كه آقای خلیی نیز بدان اشواره
كرده است2؛ ولی بحث در رجا و روات بعد از صفّار میباشد.
فقه الحدیث

عالّمه مجلسی نكاتی را به این شرح از این روایت استفاده كرده است:
ّ
الف) همان گلنه كه اسالم و پذیرس آن ،براساس قاعوده فقهوی «اإلساالم یجاب ماا
قرله؛ اسالم ،گذشته انسان را نادیده میگیرد» ایمان نیز چنین است.
ب) اگر مؤمن پیش از قیام حضرت مهدی معصیتی را مرتكب شده كه ملجب
حدّ یا تعزیر باشد ،حضرت پس از قیام ،بر او اجرای حدّ یا تعزیور نمویكنود .آن چوه
گفته شد در صلرتی است كه حق خدا باشد ،اما اگر حق مردم باشد ،عدالت حضورت
اقتضا میكند آن حق را بازستانده و مسترد گرداند ،مگر گفته شلد حضرت مهدی
3
آن را از املا خلد میپردازد.
ج) «هدنه» ،یعنی دوران آرامش و صلح و آتش بس میان مسلمانان و كفوار و یوا
میان دو دسته از جنگجلیان ،هر چند كفار نباشند.

 .1استرصار ،ج  ،4ص .325
 .2معجم رجالالحدیث خویی ،ج  ،15ص .250
 .3مالذاألخیار ،ج  ،9ص .41
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 4ـ تخریب سقف مساجد

كلینی در كافی آورده است« :علی بن ابراهیم ،عن حبیه ،عن إبن حبی عمیر ،عان ّ
حمااد بان
ّ
عثمان ،عن الحلری ،قال :سئل ابوعردالله عن المسااجد المظللاه ،حتكار الصاالة فیداا فقاال:
نعم ،و لكن ال ی ّ
ضركم الیوم ،و لاو قاد كاان العادل ،لارحیتم كیاف یصانع فای ذلاُّ….؛ … 1حلبوی

میگلید :از امام صادق سؤا شد :آیوا نمواز خلانودن در مسواجد سرپلشویده و
مسقّف و كراهت دارد؟ فرملد :آری؛ ولی امروز و یعنی پیش از قیوام حضورت مهودی
 و اشكا ندارد؛ امّا آن روز كه حكلمت عد بپا شلد ،خلاهید دید بوا ایون گلنوه
مساجد چه خلاهد كرد»...
بررسی سند

در این روایت هیچ گلنه اشكا سندی وجلد ندارد ،مگر ابوراهیم بون هاشوم كوه
گفته شده :تلثیق خاصی ندارد ،هر چند ملرد مدح و ستایش است .از این رو ،روایت
را «حَسَن» مینامند ،چنان كه عالّمه مجلسی نیز همین گلنه تعبیر كرده است2؛ ولی
از دیدگاه ما ،ابراهیم بن هاشم هیچ گلنه مشكلی ندارد ،زیرا اوالً :او فلق وثاقت است
و اگر تلثیق خاصی ندارد ،بدین جهت است كه مقام و جایگاه برخی ،باالتر از اطوالق
كلمه «ثقه» در حق آنان است.
ثانیاً :وی تلثیق عام دارد ،زیرا علی بن ابراهیم در مقدمه تفسیر ،مشایخ خلد را تلثیق
كرده و گفته است« :نحن ذاكرون و مخررون بما ینتدی إلینا و روا مشایخنا و ثقاتناا ….؛ 3ما در این
جا روایاتی را كه مشایخ و افراد ملرد وثلق ما روایت كردهاند بیان میكنیم».
این تلثیق عام ،به تلثیقات خاص میانجامد یعنی :یكایك راویان و اساتید ،در این
كتاب ثقهاند از جمله :ابراهیم بن هاشم كه یكی از آنان شومرده مویشولد .بنوابراین،
روایت فلق از نظر سند هیچ گلنه اشكالی ندارد.

 .1كافی ،ج  ،3ص 368؛ بحاراالنوار ،ج  ،52ص .374
 .2مرآةالعقول ،ج  ،15ص .245
 .3تفسیر قمی(مقدمه) ،ص .4
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داللت

از ظاهر روایت برمیآید كه مسقّف كردن مسجد ،خال دیدگاه شرع و نلعی سنّت
شكنی تلقّی شده و ملرد كراهت شرع است؛ ولی هم اكنلن مبارزه با این سنّت شوكنی
زمینه ندارد و نماز مؤمنان در این گلنه مساجد ،بدون اشكا است؛ ولی به هنگام ظهلر
و برقراری عد و مبارزه با سنّتشكنی ،درباره آن تصمیم دیگری اتخاذ میشلد.
نملنه آن ،روایت صحیح دیگری است كه از امام باقر به همین مضوملن وارد
شده است:

ً
« ّاول ما یردح به قا منا سقوُ المساجد فیكسرها ،و یأمر بداا فیجعال عریشاا كعاریش موسای.؛

1

نخستین عملی كه حضرت قائم و  و به آن ،آغاز به كار مویكنود ،سوقف مسواجد
است كه آنها را ویران میسازد و سقفهایی مانند سایبان ملسی بر آنهوا قورار
خلاهد داد».
«عریش» سایبانی است كه برای محافظت از سرما و گرما میسازند.
به نقل از طریحی :عریش را از لیف خرما میسازند و تا پایان فصل خرما در آن به
سر میبرند.

2

شاید تخریب سقفهای مساجد بدین دلیول باشود كوه مسواجد ،پویش از ظهولر
امام از حالت سادگی بیرون آمده و جنبه تشریفاتی به خلد میگیرد.
برداشت فقهی

این روایت و مانند آن ،حمل بر استحباب شدهاند ،زیرا عدم وجولد موانع و حایول
بین نمازگزار و بین آسمان ،مستحب است و نبلدن حایل ،یكی از اسباب قبللی نمواز
و استجابت دعا به شمار میآید.
 5ـ مساجد و تزیینات و تصاویر

كلینی روایت كرده است:

«الحسن بن علی العلوی ،عن سدل بن جمداور ،عان عرادالعظیم

 .1من ال یحضر الفقیه ،ج  ،1ص 153؛ وسا لالشیعه ،ج  ،3ص 488؛ اثراتالدداة ،ج  ،3ص .425
 .2مجمعالرحرین ،ج  ،3ص  ،453ماده َع َرش.
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بن عردالله العلوی ،عن الحسین العرنی ،عن عمرو بن جمیع ،قال :سألت ابا جعفر عن الصاالة
ّ
المصورة .فقال :حكر ذلُّ و لكن ال ی ّ
ضركم الیوم و لو قد قام العدل لارحیتم كیاف یصانع
فی المساجد

فی ذلاُّ.؛ … 1عمرو بن جمیع میگلید :از امام بواقر در مولرد نمواز خلانودن در
مسجدهایی كه با عكس ،تزیین شده پرسیدم ،فرملد :مون آن را نمویپسوندم؛ ولوی
امروز به شما زیانی نمیرساند و اگر حكلمت عد و داد به پا گردد ،خلاهید دید كوه
با این قبیل املر چگلنه برخلرد خلاهد شد».
بررسی سند

عالّمه مجلسی در شرح كافی و تدا یب ،این روایت را تضعیف كورده 2.شواید علوت
ضعف سند ،وجلد افرادی باشد كه از تلثیق برخلردار نیسوتند و هویچ گلنوه سوخنی
پیراملن آنان در كتب رجا نیامده و به اصطالح ،مهمل هستند.
بعضی دیگر ،مانند عمرو بن جمیع اَزدی ،تضعیف شده و اگر وی همان عمرو بون
جمیع عبدی باشد ،نیز مجهل است3؛ ولی در این ملرد كوه فقهوا 4بوه اسوتناد ایون
روایت و دیگر روایات ،فتلا به كراهت نقش و نگار در مساجد دادهاند ،میتلان پیبورد
كه روایتِ مزبلر ،ملرد اعتماد و عمل آنان بلده است .البته امكان دارد گفته شلد :این
عمل فقهای شیعه ،بر مبنای تسامح در ادله سنن است و بگلئیم شامل مكروهات نیز
میشلد.
 6ـ به زانو درآوردن حكومتِ ستم پیشگان

ّ
المتفرقة حتی یجتمع الیاه ثلثما اة و
«قال رسولالله …« فیجتمع النا إلیه كالطیر الواردة
ّ
جرار و ابن ّ
حربعة عشر رجال .فیدم نسوة ،فیظدر علی كل ّ
جرار و یظدر من العدل ما یتمنی له األحیااء

حمااواتدم ….؛ … 5مووردم هماننوود كبوولتران پراكنووده و از راه رس ویده ،گِوورد ]حضوورت
مهدی [جمع میشلند ،تا این كه سیصد و چهارده تن مرد و تعداد اندكی از زنان
 .1كاااافی ،ج  ،3ص 369؛ تدااا یباألخراااار ،ج  ،3ص  ،259ح 726؛ استرصاااار ،ج  ،1ص 441؛ وساااا لالشااایعة ،ج ،5
ص215؛ بحاراالنوار ،ج  ،52ص .374
 .2مرآةالعقول ،ج  ،15ص 245؛ مالذااألخیار ،ج  ،5ص .490
 .3معجم رجالالحدیث خویی ،ج  ،13ص .82
 .4وسا لالشیعة ،ج  ،5ص .215
 .5مجمعالزوا د ،ج  ،7ص 315؛ العرُالوردی ،ج  ،2ص 61؛ الررهان ،ص 117؛ اإلذاعة ،ص .119
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نیز در جمع آنان حضلر به هم میرسانند .سوپس بور هور سوتمگر و سوتمگر زادهای
چیره میگردد و چنان عودالتی را گسوترس مویدهود كوه زنودگان .آرزو مویكننود
مردگانشان زنده شلند و این عدالت را ببینند»...
بررسی سند

هر چند روایات بسیاری از فریقین به این مضملن رسیده و نیازی به بررسی سند
ندارد؛ ولی از نظر فنّی ،لیث بن ابیسلیم در طریق این روایت است كه از دیدگاه اهل
1
سنّت ،روایات را به هم میآمیزد و بعضی ،او را تضعیف كردهاند.
اما دیگر افراد ملجولد در سوند ،همگوی براسواس دیودگاه آنوان ثقوهانود و البتوه
«تدلیس» در نظر اهل سنّت ،چندان نقطه ضعفی شمرده نشده است .چنان كه ابون
عماد حنبلی در بیان شرح حا سلیمان بن مهران اعمش به گلنهای مشروح به ایون
بحث پرداخته است .2از سلیی او ،در زمره رجا بخاری اسوت كوه ایون خولد ،نقطوه
قلّتی برای راوی و از نظر بعضی اهل سنّت و شمرده میشلد .بنوابراین ،بعیود نیسوت
اشكا ضعف سند نیز برطر شلد؛ ولی عدد سیصد و چهارده تن ،با روایواتِ دیگور،
چندان سازشی ندارد و از نظر ما او مجهل است چنانچه شیخ طلسی بوه آن اشواره
كرده ولی مرحلم وحید بهبهانی او را تقلیت و تأیید میكند.
نتیجه

در خاتمه بحث مجدداً سخن خلد را تكرار میكنیم كه :هیچ گلنه شك و تردیدی
نیست حكلمت حضرت بقیةاللدهاألعظم ،تجسّم عد و داد و نابلدی ظلم و بیودادگری
است و روایاتِ بسیار غیرقابل شمارشی به این ملضلع اشاره و بلكه تصریح و دارد.
ما در این جا تنها به چند نملنه روایت از جللههای عدالتِ این دولت كریمه اشاره
كردیم و با نقد و بررسی سندی به تمام آنچه گفته شده و یا میشلد ،از آن روایات به
 .1تد یبالتد یب ،ج  ،8ص .418
 .2شذرات الذهب  221 :1دارالفكر
 .معجم رجال الحدیث ،ج ،14ص139؛ قامو

 .تنقیح المقال ،ج ،2ص ،44چاپ سنگی.

الرجال ،ج ،8ص.621
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دفاع پرداختیم تا برای مدّعیان تخصص ،كه متأسفانه با نداشوتن هور گلنوه تعهود و
تخصص ،بر این گلنه روایات اشكا وارد میكنند ،سخنی باقی نماند .انشاءال
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انبیاء و اوصیای الهی همگوی بوه القواب و اوصوا شایسوته و بایسوتهای متصوف
بلدهاند .و از هر كدام در روایات ،به تعابیری یاد مویشولد ماننود ،صوفیال ،نبویال،
خلی ولال ،كل ویمال ،روحال ،رسوول ال ،خی ور خلووقال ،ول ویال ،ثووارال ،حجّووةال
امیرالمؤمنین ،وصی ،مجتبی ،شهید ،سجّاد ،زینالعابدین ،باقرالعللم ،صوادق و … ،از
جمله ،آخرین وصی و حجّت خدا ،مهدی ملعلد كه ملرد اتفاق فریقین است و از
آن حضرت در روایات به تعابیر و اوصافی یاد میشلد.
ما در این مختصر قصد داریم ضمن اشاره اجمالی به برخی القاب و ویژگیهای آن
حضرت در منابع شیعه به پارهای از آنها كه در منابع اهل سنّت ملجلد بلده و محلر
اصلی بحث ما نیز همین ملضلع است ،اشارهای داشته باشیم.
القاب و ویژگیهای حضرت مهدی
در روایات و كتب ادعیه و زیارات ما ،از حضرت حجّت ،با القاب و ویژگیهایی
یاد كردهاند ،به ویژه در دعای شریف ندبه كه با بیش از شصت لقب از آن حضرت یاد
شده و او را تلصیف نملدهاند هر چند لقب بارز و ویژگوی شوایع ،در روایوات ،هموان
ُ
كلمه «قائم» است؛ ولی تعابیر و عناوین دیگری نیز ذكر شوده ماننود 1 :د بقیةاللده  2د
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ترجمه این اوصاف

 .1بازماندگان عترت هدایتگر
 .2ملعلد و منتظری كه آماده راست گردانیدن گژی و ناراستی است؟
 .3آنكه آماده ریشه كن كردن ستمگران است.
 .4آن مایه امیدواری كه جلر و تعدی را زایل خلاهد كرد.
 .5آن ذخیره الهی كه فرایض و سنتها را دوباره إحیاء خلاهد كرد؟
 .6آن برگزیدهای كه دین و آیین را دوباره بازسازی میكند.
 .7مایه امیدواری بر حیات دوباره كتاب ال و حدود خدا.
 .8زنده ساز نشانههای دین و اهل اعتقاد.
 .9در هم شكننده اعتبار تجاوزكاران.
 .10ویرانگر بناهای شرك و نفاق.
 .11براندازنده تبهكاران و فاسقان و طاغیان.
 .12درو كننده شاخسارهای گمراهی و پراكنده سازی.
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 .13محل كننده آثار انحرا و هلس بازی.
 .14در گلسنده رشتههای درون و افتراء.
 .15نابلد كننده سركشان و عصیانگران.
 .16بركننده ریشه مردم لجلج و گمراهگر و الحاد بیشه.
 .17گرامی دارنده دوستان و خلار كننده دشمنان.
 .18فراهم آورنده سخنی كه به تقلا برمیانگیزد و كنایه از وحدت مردم در سایه تلحید.
 .19درب ورودی كه از آن در به خدا راه یابند.
 .20چهره خندانی كه اولیاء روی به سلی آن كشند.
 .21رشته مایه پیلند میان زمین و آسمان.
 .22مالك روز پیروزی و افرازنده درفش هدایت.
 .23اصالًح دهنده پریشانیها و خشنلد كننده د ها.
 .24خلن خلاه پیامبران و پیامبر زادگان.
 .25خلن خلاه كشته كربال.
 .26منصلر بر هر متجاوز و درون پرداز.
 .27درمانده مستجاب الدعله.
 .28صدرنشین مردم نیكلكار و خلد دار.
 .29فرزند نبی مصطفی و علی مرتضی و فرزند خدیجه و پسر فاطمه.
 .30فرزند سروران مقرب.
 .31فرزند نجبای گرامی.
 .32فرزند رهبران راه یافته.
 .33فرزند نیكان پاكیزه سیرت.
 .34فرزند بزرگان ،سراپا نجات.
 .35فرزند پاكان پاكیزه.
 .36فرزند بزرگلاران برگزیده.
 .37فرزند دریاهای عطا و بخشش.
 .38فرزند ماههای تابنده.
 .39فرزند چرانهای فروزنده.
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 .40فرزند شهابهای ظلمت شكا .
 .41فرزند اختران فروزنده.
 .42فرزند راههای آشكار.
 .43فرزند نشانههای نملدار.
 .44فرزند دانشهای كامل.
 .45فرزند سنتهای مشهلر.
 .46فرزند آثار روایت شده.
 .47فرزند معجزات ملجلد.
 .48فرزند براهین آشكار.
 .49فرزند راه راست.
 .50فرزند خبر بزرگ.
 .51فرزند كسی كه مندرج در ام الكتاب ،و نزد خدای متعا فرزانهای.
 .52فرزند آیات و بینات.
 .53فرزند دالیل ظاهر.
 .54فرزند براهین روشن و آشكار.
 .55فرزند حجتهای رسا.
 .56فرزند نعمتهای كامل و فرو ریخته و دربرگیرنده و فراگیر.
 .57فرزند طه و محكمات قرآنی.
 .58فرزند یاسین و ذاریات.
 .59فرزند طلر و عادیات.
 .60فرزند آن كه به خدا نزدیك شد ،و باز هم به اندازه فاصوله دو سور كموان یوا
كمتر به خدای علی اعلی نزدیكتر.
 .61غایبی كه از ما جدا نیستی نیست.
 .62برون رفتهای كه از ما برون نیست.
 .63عزیزی كه هر مرد با ایمان و هر زن مؤمن ،آرزومند دیدار اویند.
 .64بلند پایهای كه برابر ندارد.
 .65زاده نعمتهائی كه نظیر ندارد.
 .66همسنگ شرافتی كه كسی با او برابر نیست.
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آنچه یادآوری شد اوصا و القابی است كوه در دعوای شوریف ندبوه آموده و در
روایات ما اوصا دیگری به شرح ذیل آمده است:1
6
 .1صاحب اممر .2 2صاحب الدار .3 3صاحب السیف .4 4صاحب الغیبة .5 5الطریود
 .6الغووریم .7 7الغووالم .8 8الفری ود .9 9المضووطر .10 10المنتظوور .11 11المنصوولر.12 12
17
المحدِّث .13 13المنتقِم .14 14الملتلر .15 15المهدی .16 16القائم
پارهای از این ویژگیها با احادیث اهل سنّت اشتراك تعبیر دارند و هر یك از این
عبارات ،نیاز به تلضیح و فقهالحدیث دارد كه در بحوثهوای مفصولتور بودان اشواره
خلاهد شد .انشاءال
القاب حضرت در روایات اهل سنّت

روایات اهل سنّت بیشتر ،حضرت را با عنلان «مهدی» یاد میكننود و از القواب و
ویژگیهای دیگرِ حضرت ،كمتر یاد میشلد و لقب «قائم» ظاهراً در منوابع آنوان بوه
ندرت دیده میشلد .ما در این بحث ،به بررسی القاب آن حضرت كوه در كتوابهوا و
منابع اهل سنّتِ آمده میپردازیم و پارهای از آن ویژگیها به قرار زیر است:
ُ
َْ
ّ
المهددی فدی ّ
اال ّمة  2د المهدی فی األرض و َ
السدماء  3د مهددی الخیدر  4د
هذه
 1د مهدی ِ
ِ
 .1غیرت نعمانی ،ص .270
 .2همان ،ص .270
 .3همان ،ص 290؛ بحاراالنوار ،ج  ،51ص .349
 .4الكافی ،ج  ،1ص .536
 .5حدوق ،كمالالدین ،ج  ،2ص  ،42و ج  ،1ص .317
 .6كمالالدین ،ج  ،1ص 38؛ الغیرة طوسی ،ص .436
 .7ارشاد مفید ،ص 354؛ كمالالدین ،ج  ،2ب  45و كافی ،ج  ،1ص .521
 .8كمالالدین ،ج  ،2ب  ،45ح .6
 .9همان ج  ،1ب  ،26ح .13
 .10غیرت نعمانی ،ص 314؛ تفسیر قمی ،ج  ،2ص .129
 .11كمالالدین ،ج  ،2ص .378
 .12غیرت نعمانی ،ص  198و ص 243؛ كمالالدین ،ج  ،1ص 330؛ بحاراالنوار ،ج  ،53ص .139
ّ
 .13كافی ،باب أن األئمة محدثون ،ح .4
 .14كافی ،ج  ،1ص 465؛ امالی طوسی ،ج  ،2ص .32
 .15غیرت نعمانی ،ص 179؛ كافی ،ج  ،1ص .322
 .16نعمانی ،ص  237و 26؛ علل الشرا ع ،ج  ،1ص  161و .3
 .17دال ل االمامة طرری.239 :
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َ
َ َ ُ
َ َُ
الله  5د َاإلمام  6د ُ
آخراأل ئمة  7د خلیفة الله  8د خلیفدة بندی هاشدم  9د خلیفدة  10د
مهدی عباد
ِ ِ َ
َْ
َ ُ ُ
َ
ّ
َ
اللده فدی خل ِق ِده  15د خیدر ام ِدة
ولی الله  11د األمیر  12د أمیرالطائفة  13د امیرالناس  14د ِخیدرة ِ
ُ
ُ
ُ
ُم َحمد  16د َخی ُر ّ
اس  17د خی ُر ْأه ِل األرض  19د ذخی َرة األنبیآء  20د یعسوب االمة  21د الر ُجل
الن
ِ
ُ
ُ
الصالح  22د َح ِال ُح َمن مضی  23د العدل المبارك ال.كی  24د المنصور  25د الهاشمی  26د العائدذ
ِ
بالبیت  27د السفاح.
آن چه یادآوری شد نملنههایی از عناوین و القابی است كه در كتب اهل سنّت ،از
حضرت مهدی یاد شده است؛ اینك به متلن روایات ،اشاره میشلد.
بررسی متون روایات
ُ
 1ـ مددی ه ِ ِ األ ّمة
«إن

الووف و مناقووب ابوون المعووازلی بووه نقوول از ابوی ایولب انصوواری آورده اسووت:
َْ َ ً ََ
ّ
ُ َ ُ
عود َ ،و ُه َو ناقه م ْ
َ
ان َم َر ِض ِاه … ،و مناا مدادی ها
فاطمة ت
ِ
رسولالله م ِرض مرضة فدخلت علیه ِ
َّ
االمة.؛ 1ابل ایلب انصاری میگلید :حضرت ،سخت بیموار بولد و دختورس فاطموه بوه
عیادت آن حضرت آمد و رسل خدا در نقاهت و ضعف به سر میبرد .پیامبر
با بیان مطالبی برای فاطمه ]س[ فرملد« :مهدی این امت از ماست».
ب و علی بن مكّی هاللی به نقل از پدرس میگلید« :قال رسولالله … یا فاطماه
ّ
ِّ
الحق ِا ّن ِمندما َمددی ه ِ األمة؛ 2رسل خدا فرملد :سولگند بوه آن كوه
َوال ی َب َعثنی ِب
مرا به پیامبری برانگیخت ،مهدی این امت از نسل حَسَنَین است».
ُ َ
این حدیث در كتابهای ما نیز از سلمان فارسی وارد شده از جمله :كتواب سالیم
بن قیس ،ص 69؛ تفسیر فرات ،ص 179؛ كمالالدین ،ج  ،1ص 262؛ امالی طوسی ،ج ،2
ص  219و البته به نقل حذیفه :هل من ولدی هذا و الحسین».

 .1المناقب ،ص  ،101مناقب خوارزمی ،ص 62؛ ینابیع المود  ،ص  ،81معجم ححادیث اإلمام المددی ،ج  ،1ص .146
 .2معجم الكریر ،ج  ،3ص 52؛ بیان شافعی ،ص 478؛ ذخا ر العقرای ،ص 42؛ عقاد الادرر ،ص 151؛ فرا اد السامطین،
ج ،2ص 84؛ مجمع الزوا د ،ج  ،9ص 165؛ برهان هندی ،ص .94
 .معجم احادیث االمام المهدی ،ج ،1ص ،138چاپ جدید.
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 2ـ المهدی فی األرض والمهدی فی السَّماء

َّ
َ َ ُ
كت ُ
األرض
مو فرایعو  ،فإن ُاه المدادی فای
«… فإذا ادر
ِ

از عبدال بن عمر منقل است كه:
َ
السامآء.؛ 1هر گاه حضرتش را درك كردید ،با او بیعت كنید ،زیرا او مهدی
والمددی فی
ِ
زمین و آسمانهاست».
 3ـ مهدی الخیر

از كعب نقل شده كه گفت« :مددی الخیر یخر بعد السفیانی؛ 2آن هودایت شوده بوه
خیر و یعنی مهدی و  ،پس از سفیانی ،ظاهر خلاهد گشت».
 4ـ اَإلمام

الف و ابلسعید خُدری میگلید:

ُ
ُ
تظاهر العمار و
آخرالزمان ا علی
«قال رسولالله :یكون فی ِ

انقطاع من الزمان ا إمام یكون حعطای الناا ؛ 3در آخرالزموان و در دوران اوج گرفتواری و
فشار روزگار و پیشلایی خلاهد آمد كه سخاوتمندترین انسانها است».
َّ
ُ
ٌ
إمام ال یعد لدم الادراهم،
ب و از جابر بن عبدال روایت شده كه گفت« :یكون علی النا ِ
َولكن یحثو؛ 4در آخرالزمان پیشلایی بر مردم حكلمت خلاهد كرد ،كه در تقسویم امولا ،
شمارس نمیكند؛ بلكه آن را بیحساب و بدون شمارس تقسیم میكند».
 5ـ خلیفة اهلل
الف و عبدال بن عمر،

«قال رسولالله :یخر المددی علی رحسه غماماة فیداا منااد یناادی:

ه ا المددی خلیفةالله فاترعو ؛ 5هنگامی كه حضرت مهدی قیام میكنود ،پواره ابوری
 .1مستدرك حاكم ،ج  ،4ص 503؛ عقد الدرر ،ص 109؛ العرُ الوردی ،ج  ،2ص 76؛ القاول المختصار ،ص 18؛ برهاان
هندی ،ص 143؛ فرا د فوا د الكفر ،ص .8
 .2فتن ابن حماد ،ص .99
 .3مسند ابی یعلی ،ج  ،2ص 356؛ العرُ الوردی ،ج  ،2ص 63؛ جمع الجوامع ،ج  ،1ص 1012؛ كنز ّ
العمال ،ج  ،14ص
274؛ برهان متقی ،ص 83؛ معجم احادیث االمام المددی ،ج  ،1ص .96
ً َ
 .4مصنف عرد الرزاق ،ج  ،11ص 372؛ و در ص  400كیف بكم إذا ن.ل فیكم ابن مریم حكما ،فإمدامكم مدنكم  ،معجام
احادیث االمام المددی ،ج  ،1ص .519
 .5بی اان ش اافعی ،ص 511؛ عقااد الاادرر ،ص 135؛ فرا ااد الساامطین ،ج  ،2ص 316؛ فصااول المدمااة ،ص 298؛ تااار یخ
الخمیس ،ج  ،2ص 288؛ الفتاویالحدیثیة ،ص 27؛ ینابیع المودة ،ص 477؛ معجم احادیاث االماام المدادی ،ج  ،1ص

 208و .210
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برفراز سر او قرار دارد كه ندا دهندهای در آن نودا مویدهود! ایون مهودی :جانشوین
خداست .بنابراین ،از او پیروی كنید».
َ َ
ب و از ثلبان منقل است كه گفت« :قال رسولالله … :فإذا رحیتمو فراایعو  ،و لاو
ً َ َّ ْ
ّ
َحروا َعلی الثلج ،فإنه خلیفةالله المدادی؛ 1هرگاه وی را مشاهده كردید ،با او بیعت كنید هر
چند با خزیدن بر روی یخ و بر باشد ،زیرا او جانشین خدا] ،حضرت[ مهدی است».
روایتی به همین مضملن از پیامبراكرم نیز در كتبی مانند :عیون اخرارالرضا ،ج
2
 ،2ص 59؛ كفایةاالثر ،ص 106؛ الصرا المستقیم ،ج  ،2ص 116؛ وارد شده است.
 6ـ خلیفه

ُ َ َ ٌ
ُ ُ
ُ
ون فی ه ِ ِ األ َّم ِة خلیفاة …؛3میوان
الف و ابوهر یرة ،به نقل از پیامبر میگلید« :یك
این امت خلیفهای وجلد خلاهد داشت كه … هرگز شیخین بر او برتری ندارند».
ْ َ
ٌ
َ
َّ
ُ ُ
ماان خلیفاة یعطای الماال بغیا ِر عادد؛ 4در
ب و از أبل سَعید منقل است كه« :یخر فی آخر الز ِ
آخرالزمان ،خلیفهای ظهلر میكند كه ما را بدون شمارس ،بذ و بخشش میكند».

 7ـ خلیفة بَنی هاشم
محمّد بن َح َنفیة میگلید:

ُ َ َ ٌ
ّ
هاشام بیتالمقاد
«ی
نزل خلیفة ِمان بنای ِ
ِ

…؛ 5خلیفوهای از

بنیهاشم ،در بیتالمقدّس اجال نزو میفرماید».
 8ـ اَألمیر

َ َ
َ َ َ ْ َ
َ ّ
ال ،اال إن حمیاركم
«… ناادی منااد بعاد ان تحاارب القرا ِ

از ارطاة نقل شده كه گفته است:
فاالن؛ 6پس از درگیری قبائل با یكدیگر ،ندا دهندهای فریاد سر میدهد كه فرمانده و
 .1سنن ابن ماجة ،ج  ،2ص 1367؛ مستدرك حاكم ،ج  ،4ص 463؛ عقاد الادرر ،ص 57؛ كناز العماال ،ج  ،14ص 263؛
معجم احادیث االمام المددی ،ج  ،1ص .225
 .2معجم احادیث االمام المددی ،ج  ،1ص .403
 .3مصنف ابن ابی شایرة ،ج  ،15ص 198؛ كامال ابان عادی ،ج  ،6ص 2433؛ تاار یخ الخمایس ،ج  ،2ص 288؛ برهاان
متقی ،ص 172؛ معجم احادیث االمام المددی ،ج  ،1ص .206
 .4فتن ابن حماد ،ص 98؛ مسند ححمد ،ج  ،3ص 695؛ معجم احادیث االمام المددی ،ج  ،1ص 331؛ عقدالدرر ،ص .167
 .5فتن ابن حماد ،ص 110؛ عقدالدرر ،ص 241؛ معجم احادیث االمام المددی ،ج  ،1ص .347
 .6همان.
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رهبر شما فالنی است».
 9ـ خیرةاهلل مِن خلقه

ً
ُ
َّ
َ َّ
رة اللاه م ْ
ُ
ان
ماء حال إن فالنا ِخیا
نادی مناد ِمن الس ِ
«… ی ِ
ِ ِ

از سمیر منقل است كه میگلید:
َ
خ ِلق ِه؛ … 1ندا دهندهای از آسمان ندا سر مویدهود :هوانوو ای موردم! ایون شوخص،
برگزیده الهی از میان آفریدگان است».
 10ـ خیر اُمّة محمّد

َ َ َ
ذلُّ ینادی ِم َن
از حذیفة بن یمان نقل شده كه گفته است« :قال رسولالله … :ف ِعند ِ
َ ّ
َ َ
َّ
عز َو َج َّال َقاد َق َط َاع َع ْان ُك ْم ُم ّادة َ
ّ
الج ّراارین َو ْال ُمناافقین َو حشایاعدم وَ
ماء مناد؛ حیدا النا ُ إن اللاه
الس ِ
ِ
َ
َا ْتراعدم و َو ّال ُكم َخی َر ح َّمة ُم َّ
حماد… ؛ 2در آن هنگام ،ندا دهنودهای از آسومان نودا سور
ِ
ِ ِ

میدهد كه ای مردم! خدای عزوجلّ ،دوران حاكمیت ستمگران و منافقان و یاوران و
پیروانشان را از سر شما كلتاه ساخت و اینك ،خداوند ،برجستهترین شخصویت امّوت
محمّد را بر شما حاكمیت بخشید».
 11ـ خَیرُالنّاسِ

َ
ُ َ َ
ُ
«… ث َّم ت ْجت ِمع النا ُ علای خیار ِهم َرجاال …؛

الف و از ابلالجلد منقل است كه گفت:
… سپس مردم بر فردی كه برجستهترین آنان به شمار میآید اتفواق نظور خلاهنود
داشت».
ً
َ ُ َ
َ
َ َْ َ
ون ُاه وَ
رهم ،فیأت
ب و عبدال بن عمرو میگلید …« :یحج النا معا … فیفزعون إلی خی ِ
َ
َ
ُ َ ُْ ُ َ
عرة یركای …؛ 4مردم در كنار یكدیگر ح به جوا مویآورنود و بوه
جد ِه إلی الك ِ
هو مل ِصق و ِ
برجستهترین فرد خلد پنواه مویآورنود .در حوالی كوه او صولرت خولد را بوه كعبوه
چسبانیده و گریه میكند…»
3

 .1ابن طاوو  ،ص  ،45به نقل از فتن سلیلی؛ معجم احادیث االمام المددی ،ج  ،1ص .439
 .2جامع الریان ،ج  ،15ص 17؛ سنن دانی ،ص 104؛ معجم احادیث االمام المددی ،ج  ،1ص .363
 .3مصنف عرد الرزاق ،ج  ،11ص 372؛ مصنف ابن ابی شیره ،ج  ،15ص 246؛ عقد الدرر ،ص 61؛ در المنثور ،ج  ،6ص
59؛ معجم احادیث االمام المددی ،ج  ،1ص .86
 .4فتن ابن حماد ،ص 94؛ مستدرك حاكم ،ج  ،4ص 503؛ عقد الدرر ،ص 109؛ معجم احادیث االمام المددی ،ج  ،1ص .450
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 12ـ خَیرُ أهل األرض

َ
َ
ُّ َ
الخالف ُة َخیا َ
1
حهال االرض …؛
ر
ی
أت
ت
«… ثم
ِ

از ابلالجلد نقل شده كه میگلید:
خالفت ،به سران بهترین فرد اهل زمین روی خلاهد آورد».
یعنی درستكارترین فرد گذشتگان و بهترین شخص باقیماندگان و و بازماندگان و
ظهلر خلاهد كرد.
 13ـ المنصور

ّ

ُ

سوپس

َ

اور َمدادی ،یصالی علیاه حهال َّ
الم ُ
نص ُ
از كعب روایت شده كهَ « :
الساماء واال ْر ِض؛2حضورت
مهدی پیروز است ،اهل آسمان و زمین بر او درود میفرستند».

 14ـ الهاشمی

ّ
َُْ َ ُ
ُّ َ
ظد ُر ْالداشمیَ ،فیا ُرد ُ
اللاه إلای الناا ِ الفاتدم َو
علی« :ثم ی
ِ

عبدال بن زریر غافقی ،از
ِن َعم َات ُدم؛ 3سپس آن شخص هاشمی تبار ،ظهلر میكند و خداوند بوه بركوت او مهور و
الفت و نعمت را به مردم بازمیگرداند».
 15ـ العائذ بالبیت

ُ
ٌ ْ ْ
«قال رسولاللهَ :و ی ُعوذ عا ا ِبال َریات …؛4سوپس

از اُمّسلمه منقل است كه گفت:
پناهندهای به خانه خدا و كعبه و پناه میآورد».
 16ـ ذخیرة األنبیاء

ُ
َ ُ ُ َ
ً َ ً َ
َ َ
ددی ِم ْن ولدی ،تكون ل ُه غیرة َو حی َرة ،تضل فیدا األمم ،یأتی ِب خی َر ِة
«قال رسولالله … :الم ِ
َ
االنری ِاء… ؛ 5مهدی از فرزندان من است ،او غیبتی دارد كه باعث حیرت میشلد
َ

 .1مصنف عردالرزاق ،ج  ،11ص 372؛ مصنف ابن ابی شایره ،ج  ،15ص 246؛ عقدالادرر ،ص 61؛ درالمنثاور ،ج  ،6ص
59؛ معجم احادیث االمام المددی ،ج  ،1ص .86
 .2فتن ابن حماد ،ص 127؛ عقد الدرر ،ص .149
 .3مستدرك حاكم نیشابوری ،ج  ،4ص 553؛ معجم احادیث االمام المددی ،ج  ،1ص .408
 .4مسند احمد ،ج  ،6ص 290؛ مسلم ،ج  ،4ص 2208؛ مصنف ابن ابی شیرة ،ج  ،15ص 43؛ جامع االصول ،ج  ،10ص
178؛ معجم احادیث االمام المددی ،ج  ،1ص .486
 .5فرا د السمطین ،ج  ،2ص 335؛ ینابیع المودة ،ص 488؛ معجم احادیث االمام المددی ،ج  ،1ص .257
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و امتها در این دوران دچار گمراهی میشلند .سوپس خداونود ذخیوره پیوامبران را
میآورد»...
 17ـ یعسوب االُمّة

َ
ُ َ َ
َ
«تأوی إلی ِه ّحمت ُه كما تاأوی

از ابلسعید خُدری از پیامبراكرم روایت شده كه فرملد:
عسوبدا …؛ 1مردم به سلی او پناه میآورند همان گلنه كه زنبلر عسول بوه
النحلة إلی ی
ِ
سلی ملكه خلد روی میآورد».
 18ـ الرّجل الصالح

ٌ
ُ ّ
ماام الناا ِ ی ْو َم ِئا رجال
«قال رسولاللاه … :و ِإ

از أبل أَمامَةِ باهِلی منقل است كه؛
ٌ
صالح …؛ 2امام و پیشلای مردم در آن روز ،مردی صالح و درستكار خلاهد بلد …»
 19ـ صالح مَن مضی و خیرُ مَن بقی

«… فیخار كالصاالح

أنس بن مالك ،از رسل خدا روایوت كورده كوه فرمولد:
َ
(صالح) َمن َمضی َو خیر َمن بقی؛]3مهودی[ ظهولر مویكنود صوالح گذشوتگان و بهتورین
باقیماندگان است».
 20ـ السفاح

ُ َ ُ َّ ُ
ُ ُ َ ُ ٌ ْ
السافاح؛
اهال َبیتای … یقاال لاه
پیوامبراكرم« :یخار رجال ِمان ِ

ابلسعید خُدری از
شخصی از اهلبیت من ظهلر میكند … او را سفاح مینامند».
ّ
5
«رجل سفاح» در لغت به معنی تلانا بر سخن گفتن و انسان سخنلر آمده است».

4

 .1ابن حماد ،ص 99؛ العرُ الوردی ،ج  ،2ص 77؛ معجم احادیث االمام المددی ،ج  ،1ص .220
 .2فتن ابان حمااد ،ص 159؛ سانن ابان ماجاه ،ج  ،2ص 1359؛ مساند احماد ،ج  ،6ص 462؛ مسالم ،ج  ،2ص 2266؛
معجم احادیث االمام المددی ،ج  ،1ص .315
 .3المعجم الكریر ،ج  ،8ص .178
َ
 .4مصنف ابن ابی شیرة ،ج  ،15ص 196؛ دال ل النروة ،ج  ،6ص 514؛ نور األبصار ،ص 188؛ مجماع الزوایاد ،ج  ،7ص
314؛ معجم احادیث االمام المددی ،ج  ،1ص .98
 .5مجمع الرحرین ،ج  ،2ص .372
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 21ـ القائم

این لقب را «خلارزمی» در «مناقب» و «قندوزی» و «حَمَلینی» در كتابهایشان
آوردهاند.
ُ
الف و عبدالرحمن بن أبی لیلی به نقل از پدرس میگلید« :ث َّام بكای النرایَ … و
ُ
َ َّ َ َ َّ َّ
َ
زو ُل إذا َ
حن ذل َُّ الظ ْلم ی ُ
قام قا مدم …؛ 1سپس پیوامبر گریسوت
الله عزوجل
ِ
حخررنی جرر یل ِعن ِ
… و فرملد :جبرئیل به من خبر داد كه آن ظلم ،به هنگام قیام قوائم آنوان ،برطور
خلاهد گشت».
َ
َُّ
ُ
ب و از علی روایت شده كه فرملد« :قال رسولالله :األ َّماة بعادی إثناعشار ،اولدام،
ّ
َ َ
َ
َ َ
َ
ُ ُ َ َ َ َّ َ
نت یا َعلی َ
مشارق اال ْر ِض َو مغ ِار َبدا؛ 2امامان پس
ه
ی
د
ی
ی
ل
ع
ل
ج
و
عز
الله
فتح
ی
ی
ال
م
القا
رهم
آخ
و
ح
ِ
ِ
ِ
از من دوازده تنانده :ای علی! نخستین فرد آنان تلیی و آخرین فورد آنهوا حضورت
قائم است كه خداوند به دست او ،شرق و غرب گیتی را میگشاید».
 22ـ القائم المنتظر

َّ َ
ُ ّ
از ابن عباس روایت شده كه گفت« :قال رسولالله :إن علی بن حبیطالب إمام حمتی َو
ان بعادی َو م ْ
َخلی َفتی َع َلیداا م ْ
ان ُو َلاد القاا ُم ُ
الم ْن َت ُ
ظار …؛ 3پیوامبراكرم فرمولد :علوی بون
ِِ
ِ
ِ

ابیطالب ،پیشلای امت من و جانشین پس از من بر اُمَّتَم خلاهد بلد ]حضورت[ قوائم
منتظر از فرزندان و نسل او است».
 23ـ عدل ،مبارك ،زكّی
«إذا

ابن طاووس به نقل از فتن سلیلی؛ از حذیفة بن الیمان نقل كرده اسوت كوه:
َ َ َ
ََ َ
ً ً
ُ
برار ذریتی عدال ،مراركا َزكیاا …؛ آن گاه كه خدای عزوجولّ
بعث الله رجال ِمن حطا ِب ِعترتی و ح ِ
مردی را از پاكان عترتم و از نیكان دودمان من كه مظهر عد و بركت و پاكی است،
برمیانگیزاند».
اوصا دیگری نیز در احادیث اهل سنّت آمده؛ ولی با رعایت اختصار ،بوه هموین
 .1مناقب خوارزمی ،ص .23
 .2ینابیع المودة ،ص .492
 .3فرا د السمطین ،ج  ،2ص 335؛ ینابیع المودة ،ص 488؛ معجم احادیث االمام المددی ،ج  ،1ص .174
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مقدار بسنده میكنیم و در فرصت مناسب به شرح و تفسیر و بیان این القاب شوریف
ََ
میپردازیم و انشاءاله و «حشرنا الله مع المددی و رزقنا رحفت ُه و رضا ».
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كتاب گران سنگ االمامة و الترصرة از جمله منابع مهدویت و تألیف علی بن حسین
بن ملسی بن بابلیه است كه امام عسكری او را «شیخ» معتمد خلد خلانده است
و بزرگان علم رجا  ،او را فقیهتورین و مولرد اعتموادترین شخصویت زموان خولیش
دانستهاند ،از نظر علمی در چنان ملقعیتی قرار داشت كه اگر اصوحاب ،در مسوألهای
روایتی نمییافتند ،به آن چه در شرایع او بولد تمسوك مویجسوتند و بوه فتولای او
همانند روایت ،استناد میكردند .دویست اثر ،به وی نسبت داده شده كه بیشتر آنهوا
در فقه ،تفسیر و كالم است .او از محضر اساتید بزرگی ،چلن سعد بن عبدال اشعری،
علی بن ابراهیم هاشم قمی و محمّد بن علی شلمغانی بهره بورده اسوت .و از بركوات
حیات علمی او ،تربیت شاگردان فراوانی است كه از دو فرزندس حسین و محمد ،بوه
عنلان نملنه بارز میتلان یاد كرد.
ابن بابلیه ،در تألیف كتواب االماماة و الترصارة از وجولد دانشومندانی ماننود :سوعد
بنعبدال بن خلف اشعری ،محمّد بن یحیی عطار ،احمد بن ادریس ،عبدال بن جعفر
حمیدی ،حمزة بن قاسم ،حسن بن احمد مالكی ،علی بن ابراهیم و علی بون ملسوی
بن جعفر كمیذانی بهره برده است.
در این ملرد كه كتاب یاد شده از تألیفات ابن بابلیه باشد ،تردید شده است ،زیورا
برخی مشایخ این كتاب ،از نظر طبقه ،متأخر از پدر بزرگلار وی هستند و امكان ندارد
متقدم از متأخر ،به نقل روایت بپردازد .از سلیی ،در روایاتی كه صدوقِ پسر از پدرس
نقل كرده از مشایخ كتاب اإلمامة و الترصرة اثری نیست؛ اموا ایون تردیود بوه دو دلیول
بیملرد است؛
الف و در روایت متقدم از متأخر اشكالی وجلد نودارد در صولرتی چنوین امكوانی
وجلد دارد كه استاد از معمّرین (دارای عمر طلالنی) باشد.
ب و شاید علت این كه شویخ صودوق نوام مشوایخِ اإلماماة و الترصارة را در روایوات
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منقل از پدر ارجمند خلیش نیاورده ،معاصر بلدن با آنان باشد .در این صلرت ،نیازی
به ذكر آنها نبلده و بدون واسطه ،از پدرس نقل كرده اسوت .وانگهوی بوا مراجعوه بوه
كتاب ملجلد ،درمییابیم هیچ یك از راویانی كه باعث این تردید شدهانود ،در طریوق
كتاب نیستند و شاید دلیل آن ،وجلد دو نسخه متفاوت از این كتاب باشود كوه یوك
نسخه ،مركب از دو جزء است؛ جزء نخست ،كتاب اإلمامة و الترصرة و جزء دوم ،كتواب
جامعاالحادیث را تشكیل میدهد و از آنجا كه بخشی از آغاز كتابِ دوم مفقلد شده ،با
كتاب نخست ،بهم آمیخته است؛ از این رو ،عالّمه مجلسی همه این روایات را به ابون
بابلیه ،نسبت داده است.
از مجملع  23باب این كتاب 11 ،باب ،دربواره مهودویت اسوت كوه در هور بواب،
تعدادی روایت متناسب با این ملضلع ،بیان شده است.
از قدیمیترین كتابهایی كه درباره اماموت و اموام زموان ،بوه رشوته تحریور
درآمده كتاب ارزشمند اإلمامة و الترصرة من الحیارة معرو بوه اإلماماة و الترصارة ،نلشوته
عالم فرزانه ،علی بن حسین بن ملسی بن بابلیه است.
خاندان بابلیه ،همگی از بزرگان علم و دانش بلدهاند؛ اموا در جموع ایون خانودان،
علی بن الحسین و فرزندس محمّد بن علوی (شویخ صودوق) مویدرخشوند .ایون دو
بزرگلار ،خدمات فراوانی به اسالم و تشیع انجام دادهاند و در این راستا ،كتب فراوان و
ارزشمندی از جمله ،كتاب اإلمامة و الترصرة را از خلد به یادگار نهاده است .از آنجا كه
در بخشهایی از این كتاب ،سخن از مهدویت به میان آموده ،از منوابع مهودویت بوه
شمار میآید و شناخت آن برای پژوهشگرانِ مباحوث مربولط بوه اموام زموان ،الزم و
ضروری است.
برای شناخت این كتاب ،در چهار محلر به بیان مباحث مربلط به آن میپردازیم:
نخست :آشنایی با مؤلف؛
دوّم :طرق كتاب؛
سلّم :میزان اعتبار كتاب؛
چهارم :آشنایی اجمالی با محتلیات كتاب.
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نخستین محور :آشنایی با مؤلف
 1ـ تولد

كتابهایی تراجم ،درباره سا تللد وی چیزی بیان نداشتهاند و تنها به بیان محل
تللد او پرداخته و آن را شهر مقدّس قم میدانند.
 2ـ خاندان بابَویه

همان گلنه كه در مقدمه یادآوری شد ،ایون خانودان ،از بزرگوان فضول و دانوش
بلدهاند .در سخنان دانشمندان بزرگ دینی ،عباراتی به چشم میخلرد كوه حواكی از
این معناست .از جمله :مامقانی گفته است:
1
فرزندان بابَلیه بسیارند و بیشتر آنها علمای واالمقامی هستند.
صاحب ریاضالعلماء نیز در این باره گفته است :او (حسین بن علی بون حسوین بون
ملسی بن بابلیه) و برادرس صدوق ،فرزند این دانشمند بزرگ (حسین بن علی حسین)
2
و نلهاس و نلادگانش ،تا زمان شیخ منتجبالدین ،همه از علمای بزرگ بلدهاند.
 3ـ ابن بابَویه از دیدگاه امام عسكری

 ،مكاتبه داشته و هور

علی بن حسین بن بابلیه ،با امام عسكری و امام مهدی
دو امام ،در حق او دعا میكنند تا صاحب فرزندانی صالح گردد.
هر چند اصل این مكاتبات برای او افتخار به شمار میآید؛ ولی آنچه بر این افتخار
میافزاید و در بیان بزرگی و عظمت جایگاه او كافی است ،پاسخ امام عسكری ،به
وی و عباراتی است كه حضرت ،برای او به كار برده است .از آنجا كوه در ایون ناموه
تلصیههای گرانبهایی صلرت پذیرفته ،متن كامل آن را یادآور میشلیم:
ّ
«بسم الله الرحمن الرحیم ،الحمدلله ّ
للموحدین ،و النار ل ُلملحددین ،و
رب العالمین ،و العاقبة
ّ
ّ
اال الله أحسن الخالقین ،و الصلوة علی خیدر خلقده ّ
محمدد و
العدوان إال علی الظالمین ،و ال إله
عتروه الطاهرین.
 .1عبدالله مامقانی ،تنقیح المقال؛ نجف ،چاپخانه مروضویه ،بی وا ،ج  ،3فصل الكنی ،باب الهم.ة و الباء ،ص .42
 .2عبدالله افندی احفهانی ،ریاض العلماء ،وحقیق سید احمد حسینی ،قم چاپخانه خیام 1401 ،ق ،ج  ،2ص .148
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ُ
ّأما بعد ،اوحیك یا شیخی و معتمدی و فقیهی ابا الحسن علی بن الحسین بن بابویه القمی د
ً
ّ
وفقك الله لمر اوه و جعل من ولدك أوالدا حالحین برحمته د بتقوی اللده ،و إقدام الصدلوة و إیتداء
ّ ُ
ال.كوة ،فإنه ال و َقبل الصلوة من مانعی ال.كوة ،و أوحیك بمغفرة الذنب و كظم الغیظ و حلة الرحم
ّ
و مواساة اإلخوان و السعی فی حوائجهم فی العسر و الیسر و الحلم عند الجهل و التفقه فیالدین
ّ
ّ
و التثبت فی األمور و التعهد للقرآن و ُحسن الخلق و األمر بالمعروف و النهی عن المنكر .قال الله
َ
َ
َ
ّ
ً
احدالح َبدی َ
ع.وجلَ :ال َخی َر فی َكثیر من َن ْج َو ُاه ْم إال َم ْن أ َم َر ب َص َدد َقة أ ْو َم ْع ُدروف أ ْ
داس  1و
الن
ن
و
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
ّ
اجتناب الفواح كلها .و علیك بصلوة اللیل ،علیك بصلوة اللیل ،فإن ّالنبی أوحی علیا
ّ
فقال :یا علی! علیك بصلوة اللیل ،علیك بصلوة اللیل ،علیك بصلوة اللیل .و من استخف بصدلوة
ْ
اللیل فلیس ّمنا .فاعمل بوحیتی و ا ُمر جمیع شیعتی بها ،أمروك بده حتدی یعملدوا علیده ،و علیدك
ّ
بالصبر و انتظار الفرج ،فإن ّالنبی قال« :أفضل أعمال أمتی انتظار الفرج» و الو.ال شدیعتنا
ً
ّ
فی ح.ن حتی یظهر ولدی الذی ّبشر به ّ
النبی حیث قال« :إنه یمأل االرض قسطا و عدال كما
ْ
ً
ً
ّ
ُملئت ظلما و جورا» فاحبر یا شیخی و معتمددی أبدا الحسدن و ا ُمدر جمیدع شدیعتی بالصدبر ،فدإن
االرض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبة للمتقین .و السدالم علیدك و علدی جمیدع شدیعتنا و
رحمةالله و بركاوه ،و حسبنا الله و نعم الوكیل ،نعم المولی و نعم النصیر2؛
ای شخصیت بزرگ و مورد اعتماد و فقیه من ،ای ابوالحسـن علـی بـن
حسین قمی ـ كه خداوند تو را در انجام كارهای پسندیده توفیـق و از
فضل و رحمتش به تو فرزندانی شایسته روزی گرداند ـ تو را به تقوای
الهی و اقامه نماز و پرداخت زكات؛ سفارش میكنم .نماز كسـانی كـه
زكات نمی پردازند پذیرفته نخواهد شد .و تو را سـفارش مـیكـنم بـه
استغفار از گناهان و فروخوردن خشم و انجام صله رحم و همدردی بـا
برادران و تالش در جهت ]برآوردن[ خواستههـای آنهـا در خوشـی و
ناخوشی و بردباری ،در برابر نادانی و تفّقه در دین و استواری در كارها

و قرآن و اخالق نكو و امر به معروف و نهی از منكر.
خدای عزّوجل میفرماید( :هیچ خیری در سخنان پنهـانی آنـان وجـود
 .1سوره نساء ،آیه .114
ّ
 .2محدث نوری ،خاتمة مستدرك الوسا ل ،وحقیق مؤسسة آل البیت ألحیاءالتراث ،قم :چ  1409 ،2ق؛ ج  ،3ص .277
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ندارد ،مگر كسی كه در دادن صدقه و انجام كار نیك و اصـالاح میـان

مردم چنین سخن گوید) .تو را سـفارش مـیكـنم بـه پرهیـز از همـه
زشتیها .بر تو باد به نماز شب ،بر تو باد به نماز شب ،كـه پیـامبر،

به علی سفارش كرد و فرمود :بر تو باد به نماز شب ،بر تو بـاد بـه
نماز شب ،بر تو باد به نماز شب .كسی كه نماز شب را سبك بشـمارد،
از ما نیست( .ای علی بن حسین!) سفارشهایم را به كاربند و بـه همـه
شیعیانم دستور ده تا به آنها عمل كنند .بر تو باد به صبر و شـكیبایی و
انتظار فَرَج ،كه پیامبر ،فرمود :با فضیلتترین اعمال امت من ،انتظار
فرج است .شیعیان ما همواره در حزن و اندوه خواهند بود ،تـا فرزنـدم

كه پیامبر ،آمدن وی را مژده داد و فرمود« :زمین را پـر از عـدل و
داد خواهد ساخت ،همان گونه كه آكنده از جور و سـتم شـده باشـد».
ظهور نماید.
بنابراین ،ای بزرگ مرد! و ای شخصیت مورد اعتماد من! صبر پیشهسـاز
و تمام شیعیان مرا به شكیبایی سفارش كن كه زمین از آنِ خدا اسـت و
به هر كس از بندگانش كه بخواهد ،آن را به میراث مـیدهـد و فرجـام

نیك ،از آنِ پرواپیشهگان خواهد بود…».

در این جا نكته مهمّی به نظر میرسد ،كه علی بن الحسوین بون بابَلیوه در 329
هو.ق .دنیا را وداع گفته و امام عسكری ،در سا  260هو.ق .به شوهادت رسویده
است .اگر وی ،در زمان شهادت حضرت  60یا  70ساله بلده ،باید تقریباً  120یا 130
سا از عمر شریف او گذشته باشد و از معمّرین به شمار آید در صولرتی كوه كسوی
چنین چیزی را نگفته است؛ بدین سان ،این نامه ،در دوران جلانی و سا های آغازین
آن ،برای او نلشته شده است .شگفتآور ایون اسوت كوه اموام ،او را بوا عنواوینی
همانند «شیخی 1و معتمدی» مخاطب مویسوازد كوه خولد ،بیوانگر مقوام واالی آن
بزرگلار است.
 .1بر عالم و استاد و شخصیت ب.رگی اطالق می شود كه از دیدگاه مردم در علم و فضیلت و مقام و سن و مال و غیره دارای
مقامی برجسته باشد( .فرهنگ نوین)
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 4ـ دعای امام زمان در حق علی بن حسین بن بابَویه

علی بن حسین ،تلسط علی بن جعفر بن أسلد ،طی نامهای بوه حسوین بون روح
(نایب سلم امام زمان ،)از او خلاست با نلشتن نامهای به امام زموان بورایش
طلب فرزند كند .امام ،در پاسخ مرقولم فرمولد« :بورای خلاسوتهات دعوا كوردم؛
خداوند دو پسر نیكسرشت به تل عنایت خلاهد كرد 1».حاصل ایون دعوای حضورت،
تللد ابلعبدال و ابلجعفر (شیخ صدوق) بلد كوه هور دو ،از علموای بوزرگ بوه شومار
میآیند.
ابن سلره میگلید :هر گاه ابلجعفر و ابلعبدال (دو فرزند علی بن حسین) مطلبی
روایت میكردند مردم ،از قدرت حفظ آنها شگفت زده میشدند و میگفتند :این مقام
و جایگاه ،مخصلص شما است ،زیرا امام زمان ،در حق شما دعا كرده است و این
2
سخن ،میان مردم قم رای بلد.
 5ـ ابن بابَویه از دیدگاه علماء

نجاشی ،از دانشمندان بزرگ علم رجا  ،دربواره او گفتوه اسوت« :ابون بابلیوه» از
بزرگان و دانشمندان قم به شمار میآید كه در عصر خلیش بر دیگوران پیشوتاز و در
3
مسائل دینی از همه آگاهتر و ملرد اعتمادتر بلده است.
4
ابن ندیم گفته است :وی از ثقات فقهای شیعه محسلب میشد.
شیخ طلسی ،از علمای بزرگ شیعه ،درباره او چنین گفته است :علی بن حسوین
بن ملسی بن بابَلیه قمی ،فقیهی برجسته و از ثقات محسلب میشود و دارای كتوب
5
بسیاری است.
شهید اوّ در اجازه روایتی زینالدین علی بن خازن میگلید :و یكی از اجازات ما
 .1احمد بن علی النجاشی ،رجال النجاشی ،وحقیق سید موسی شبیری زنجانی ،قم ،مؤسسه نشدر اسدالمی ،پدنجم1416 ،
ق؛ ص  261با ولخیص.
ّ .2
محمد بن الحسن الطوسی ،الغیرة ،وحقیق عبدالله وهرانی و علی احمد ناحح ،قم ،مؤسسه معارف اسالمی ،چ ،1411 ،1
ص .309
 .3رجال نجاشی ،باب العین ،باب علی ،ص .261
ّ .4
محمد بن اسحاق الندیم ،فدرست ،وحقیق ر ا وجدد ،بی جا ،بی نا ،بی وا ،ص .246
ّ
 .5محمد بن حسن طوسی ،فدرست ،وحقیق مؤسسه نشر فقاهت ،جواد قیومی ،بی جا ،مؤسسه نشر الفقاهده ،اول1417 ،
ق ،باب العین ،ص .273
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منتهی میشلد به اامام بنإالمام (یعنی صدوق و پدر بزرگلارس).
خلانساری در روضات ،گفته :ابون بابلیوه یكوی از برجسوتهتورین فقهوای شویعه و
هدایتگر به راه خاندان پیامبر اكرمبلد ،در امر دین بسیار غیرتمند و بیدینان را
از ریشه نابلد میساخت؛ شخصیتی بزرگ از مشایخ شیعه و پایهای اسوتلار از اركوان
2
شریعت و صاحب كرامات و مقامات تلقّی میشد.
محدّث نلری ،صاحب مستدرك میگلید :ابلالحسن علی بون حسوین بابلیوه قموی،
شخصیتی بزرگ و پیشتاز و كلهی سر برافراشته ،دانشمند ،فقیه و محدّثی برجسوته
3
كه از مقامات بلند و درجات واالیی برخلردار بلد.
1

 6ـ موقعیت علمی

این بزرگلار ،از نظر علمی دارای چنان مقامی بلد كه دیگر دانشمندان به او اعتماد
كامل داشتند و فتلایش را روایت ،تلّقی میگردند.
شهید اوّ در ِذكری میگلید :زمانی كه اصحاب در مسألهای روایتی نمییافتند ،به
مطالبی كه از شرایع ابن بابلیه مییافتند ،تمسّك میكردند ،زیرا دانشمندان ،نسوبت
4
به او خلس گمان بلدند و فتلای وی را همانند روایت میدانستند.
اهمیت این ملضلع آنگاه بیشتر روشن میشلد كه مالحظه میكنیم درباره ابون
أبیعمیر با آن مقام و جایگاه و ارج و منزلتش و كه خلد از اصحاب اجماع بوه شومار
میآید و گفتهاند :مراسیل او همانند مسانیدس میباشد؛ یعنی به روایتی كوه وی بوه
صلرت مرسل نقل كرده ،به چشم روایت مسند ،موینگوریم .اكنولن مالحظوه كنیود
جایگاه ابن بابلیو ه توا چوه انودازه برجسوته بولده كوه فتولایش را بوه عنولان روایوت
میپذیرفتهاند.
عالّمه مجلسی نیز در این باره چنین میگلید :بسیاری از فقهای ما ،سوخن شویخ

 .1محمدباقر مجلسی ،بحاراالنوار ،بیروت ،مؤسسه الوفاء ،دوم 1403 ،ق ،ج  ،104ص .190
 .2محمدباقر موسوی خوانساری ،روضات الجنات ،وحقیق اسدالله اسماعیلیان ،قم ،بی وا ،ج  ،4باب ما اوله العین ،ص .273
 .3خاتمه مستدرك الوسا ل ،ج  ،3ص .276
ّ .4
محمد بن جمال الدین مكی ،شهید ّاول  ،ذكریالشیعه ،بی جا ،1272 ،ص .4
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صدوق و پدر بزرگلارس (علی بن حسین) را به منزله روایتِ منقل  ،قرار میدهند.
در كتاب ریاض العلماء از قل ابلعلی ،فرزند شیخ طلسی چنین آورده اسوت :علوی
بن حسین نخستین كسی بلد كه در حذ سوند احادیوث و جموع احادیوث مشوابه
(خلاه از یك امام یا چند امام) ابتكار به خرج داد و اخبار را با قرینه ذكر كرد و طوی
رسالهای كه به فرزندس نلشت ،چنین كرد و همه كسانی كه بعد از او آمدند ،این كار
را ستلدند و در مسائلی كه روایتی در آن نمییافتند ،به وی اعتماد میكردند .و ایون
خلد ،حاكی از وثاقت ،امانت و جایگاه علمی و دینی او بلده است.
1

 7ـ تألیفات علی بن حسین بن بابَویه

این دانشمند بزرگ شیعی ،طی زندگی پربركت خلیش ،تألیفات فراوانوی از خولد
به یادگار نهاده است ،به گلنهای كه برخوی ،تعوداد تألیفوات او را توا دویسوت كتواب
دانستهاند .ابن ندیم میگلید :به خط محمّد بن علی بن حسین (شیخ صودوق) موتن
اجازهای را خلاندم كه نلشته بلد :اجازه نقل كتب پودرم را كوه تعوداد آنهوا دویسوت
كتاب است به فالنی دادم.
برخی كتب وی عبارتند از:
كتاب التوحید؛ كتاب الوضوء؛ كتاب الصالوة؛ كتواب الجناا ز؛ كتواب اإلخاوان؛ كتواب
النسااء و الولاادان؛ كتوواب التفسایر؛ كتوواب النكاااح؛ كتوواب مناسااُّالحااج؛ رسااالة الكا ّار والفا ّار
(مناظرهای با محمّد بن مقاتل رازی ،در اثبات امامت امیرالمؤمنین؛ كه به هدایت
و گرایش او به مذهب شیعه ،انجامید.
كتاب اإلمامة و الترصرة من الحیرة؛ كتاب اإلمالء؛ كتاب نوادر؛ كتاب المنطق؛ كتاب اإلساناد؛
2
كتاب التسلیم؛ كتاب الطب؛ كتاب المواریث؛ كتاب المعرا ؛ كتاب الجحج (ناتمام).
 8ـ اساتید ابن بابویه

بسیاری از بزرگان را از اساتید او دانستهاند از جمله ،افرادی كه نوام آنهوا ذیوال از
ّ
 .1بحار االنوار ،ج  ،10ص « 405إنما أوردناها لكونه من عظماء القدماء التابعین آلثار االئمة النجباء الذین ال یتبعون اآلراء و
األهواء و لذا ین.ل اكثر اححابنا كالمه و كالم أبیه «رض» من.لة النص المنقول و الخبر المأثور»
 .2ابن ندیم ،فدرست ،ص .246
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نظرتان میگذرد:
ابراهیم بن عبدوس همدانی؛
 .1احمد بن ادریس؛
 .2احمد بن علی تفلیسی؛
 .3حبیب بن حسین كلفی تغلبی؛
 .4حسن بن احمد قمی اسكیف؛
 .5حسن (حسین) بن احمد مالكی؛
 .6حسن بن علی عاقللی (قاقللی)1؛
 .7حسن بن علی بن حسن (حسین) دینلری عللی؛
 .8حسن بن محمّد بن عبدال بن عیسی2؛
 .9حسن بن محمّد بن عامر؛
 .10حسین بن ملسی؛
 .11سعد بن عبدال بن أبیخلف أشعری قمی (ابلالقاسم)؛
 .12عبدال بن جعفر ابلالعباس ،حمیری (صاحب قربااسناد)؛
 .13عبدال بن حسن مؤدب؛
 .14علی بن ابراهیم بن هاشم ابلالحسن القمی؛
 .15علی بن حسین بن علی كلفی؛
 .16علی بن حسین سعدآبادی؛
 .17علی بن سلیمان رازی3؛
 .18علی بن محمّد بن قتیبه؛
 .19علی بن ملسی بن جعفر ابن أبیجعفر كمیدانی؛
 .20قاسم بن محمّد بن علی بن ابراهیم نهاوندی (وكیل ناحیه مقدسه)؛
 .21محمّد بن أبیعبدال؛
 .1حسن بن قالولی بحار االنوار ،مقدمه مرحوم ربانی ،ص . 76
 .2حسن بن عبدالله بن ّ
محمد بن عیسی بحار االنوار ،مقدمه مرحوم ربانی ،ص . 76
ً
« .3ظاهرا آن چه ححیح به نظر می رسد «زراری ،است چنان كه در رجال نجاشی آمده كه وی علی بن سلیمان بدن حسدن
بن جهم بن بكیر بن اعین زراری است بحار االنوار ،مقدمه مرحوم ربانی ،ص . 77

فصل نوزدهم :كتاب االمامه و التبصره من الحیره 511 

 .22محمّد بن أبیالقاسم ماجیللَیه؛
 .23محمّد بن احمد اسدی؛
 .24محمّد بن احمد بن علی بن صلت؛
 .25محمّد بن اسحاق بن خزیمه نیشابلری؛
 .26محمّد بن حسن صفار
 .27ابل جعفر بن علی شلمغانی معرو به ابن أبی عزاقر؛
 .28محمّد بن معقل قرمیسینی؛
 .29محمّد بن یحیی عطار؛
 .30محمّد بن احمد بن هشام؛
 .31زید بن محمّد بن جعفر معرو به ابن أبیالیاس كلفی1؛
 .32ایلب بن نلح؛
 .33سعد بن محمّد بن صالح؛
 .34سلید بن عبدال؛
 .35علی بن الحسن بن علی الكلفی؛ شاید وی همان علی بن حسن بن علوی بون
عبدال بن مغیره كلفی باشد؛
 .36محمّد بن علی بن أبی عمر همدانی؛
 .37احمد بن مطهّر ابلعلی مطهّر؛
 .38ابلالحسن عباس بن عمر بن عباس بن محمّد بن عبدالملك بون ابوی موروان
كللذانی؛
از آنجا كه تعداد مشایخ وی زیاد است ،این مقا گنجایش بررسی هموه آنهوا را
ندارد؛ ولی در محلر دوم ،به بررسی اساتیدی كه در طریق كتاب اإلمامة و الترصرة قورار
دارند ،خلاهیم پرداخت.
 9ـ شاگردان ابن بابَویه

برخی بزرگان كه از ایشان روایت نقل كردهاند ،عبارتند از:
 .1مقدمه االمامة و الترصرة ،ص .25
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 .1احمد بن داوود بن علی قمّی؛
 .2ابلالقاسم جعفر بن محمّد بن قلللَیه قمّی؛
 .3حسین بن حسن بن محمّد بن ملسی بن بابَلیه؛
 .4حسین بن علی بن حسین (فرزند وی)؛
 .5سالمة بن محمّد بن اسماعیل بن عبدال بن ملسی ابون أبویامكورم ابلالحسون
ارزنی (دایی ابلالحسن بن داوود)؛
 .6عباس بن عمر بن عباس بن محمّد بن عبدالملك بن أبی مروان كللذانی؛
 .7محمّد بن علی بن حسین (شیخ صدوق)؛
1
 .8هارون بن ملسی تَلّعُكْبُری.
 10ـ درگذشت ابن بابَویه

شیخ طلسی در الغیراة درباره رحلت وی به نقل جمعی از مردم قم مویگلیود كوه
اظهار داشتند :در سالی كه علی بن حسین بن ملسی بن بابلیه درگذشوت ،در بغوداد
بلدیم .ابلالحسن علی بن محمّد سَمُری (نایب چهارم امام زمان )پیلسته سؤاالتی
درباره علی بن حسین میپرسید و ما در پاسخ میگفتیم :خبر سالمتی او را داریم .تا
این كه روزی همان پرسش همیشگی را مطرح كرد و ما همان پاسخ را گفتیم .فرملد:
خداوند در مصیبت وی به شما پاداس خیر عنایت كند كه در این لحظه از دنیا رفت.
ما تاریخ را دقیقاً (ساعت و روز و ماه) یادداشت كردیم پس از هفده یا هجده روز خبر
رسید كه علی بن حسین در همان تاریخی كه علوی بون محمّود سومُری گفتوه بولد
2
درگذشته است.
مشابه این خبر را نجاشی نیز نقل كرده و در ادامه گفته اسوت :درگذشوت وی در
سا  329ق ،یعنی سا تناثرالنجلم 3اتفاق افتاده است.
 .1مقدمه اإلمامة و الترصرة ،ص .28
 .2غیرت شیخ طوسی ،ص .395
 .3ذكر بعض اححابنا فی علة ولك السنة سنة وناثرالنجوم هو أنه رأی الناس فیها وساقط شهب كثیرة من السماء و فسر ذلك
بموت العلماء و قد كان ذلك فإنه مات من ولك السنة جملة من العلماء منهم الشیخ المذكور و منهم الشیخ الكلینی ...و علی
بن ّ
محمد السمری لؤلؤ الرحرین ،ص . 384
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برابر نظر مشهلر ،نظر دیگری وجلد دارد كه تنها طریحی به آن عقیدهمند اسوت.
او از شیخ بهایی نقل كرده كه درگذشت ابن بابلیه در سا  310هو.ق ر داده است.
آن سا  ،قرامطه (گروهی از خلارج) 1و لعنهمال و در ملسم ح وارد مكوه شودند .و
حجراالسلد را برگرفته و بیست سا نزد خولد نگواه داشوتند و بسویاری از موردم ،از
جمله علی بن حسین بن بابلیه را به قتل رسواندند .او در حوا طولا مولرد حملوه
قرامطه قرار گرفت؛ ولی طلا را قطع نكرد و با ضربه شمشیری به زمین افتواد و در
همان حا این شعر را زمزمه میكرد.
كفتیة الكهف الیدرون كم لبثوا2
وری المحبین حرعی فی دیارهم
یعنی :عاشقان را چنین خلاهی یافت كه نقش بر زمین شدهاند همانند جلانمردان
كهف كه نمیدانستند چه اندازه درنگ كردهاند.
ظاهراً این سخن ،از كتاب اإلعالم بأعالم بیتالله الحرام ،تألیف قطب حنفی (متلفّای
 985هو.ق) گرفته شده است .در این كتاب ،شرح ورود قرامطه به مكه و كشته شدن
حجاج بیت ال الحرام و از جمله ابن بابلیه آمده است؛ 3ولی این گفته خال مشوهلر
است و با محل دفن وی نیز سازگار نیست؛ زیرا محل قبور شوریف وی در قوم مولرد
اتفاق همه است.
منشأ اشتباه

مردی صلفی مسلك ،به نام علی بن بابلیه بلده كوه ابون جولزی بوا شودّت بوا او
4
برخلرد میكند و در حمله قرامطه كشته میشلد.
تشابه اسمی ،سبب این اشتباه شده است .شاید بتلان شعری را كه هنگام كشوته
شدن میخلانده قرینهای بر تصل او دانست .مضملن این شعر ،از صلفی بلدن شاعر
ّ
 .1إن رئیس ذلك القوم الكفرة كما فی بعض الموا ع المعتبرة هو أبوطاهر سلیمان القرمطی حاكم البحرین و قد دخل مكدة
ً
فی یوم الترویة و نهب اموال الحاج و قتل قتال عظیما فی مكة و شعابها و نواحیها حتی فی المسجد بل فدی جدوف الكعبدة و
دفن القتلی فی المسجد و فی بئر زم.م و أمر بقطع باب الكعبة و خلع قمیصهاو ّ
قسمها فی اححابه و هدم قبة زم.م و حمدل
ّ
الحجر إلی الهجر و كان فی بالدهم مدة اثنی عشر سنة و لم یردوه إلی سنة وسع و ثالثین و ثالثمأة روضات الجنات ،ج ،4
ص . 79
 .2مجمع الرحرین ،وحقیق سید احمد حسینی ،بی جا ،مكتب نشرالثقافة االسالمیة ،ج  ،3ماده قرمط ،ص .493
 .3خاتمه مستدرك الوسایل ،ج  ،3ص  ،281حاشیه.
 .4الكنی و االلقاب ،ج  ،1ص .223
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و خلاننده آن حكایت میكند .افزون بر این ،مرحلم طریحی گفته است :ابن بابلیه در
سا حمله قرامطه ،یعنی  310هو.ق كشته شده است؛ با این كوه حملوه قرامطوه در
سا  329ق ،یعنی همان سالی كه مشهلر ،آن را سا وفات ابون بابلیوه مویداننود،
اتفاق افتاده است.
دلیل دیگری كه برای كشته نشدن ابن بابلیه در مكه میتلاند اقامه كرد ،مطلبوی
است كه شیخ طلسی از عدّهای و آنان از شیخ صدوق و او نیز از حسین بن علی بون
حسین بابلیه نقل كرده و میگلید :عدهای از مردم قوم در سوا حملوه قرامطوه بوه
حاجیان (سا ناپدید شدن ستارگان) در بغداد حضلر داشتند ،آنها برایم نقل كردنود
كه پدرم طی نامهای به شیخ ابلالقاسوم ،حسوین بون روح اجوازه تشورّ بوه مكوه
خلاست .حسین بن روح در پاسخ وی نلشت :امسا به ح نرو.
پدرم در نامهای دیگر به وی نلشت :نذر واجب دارم .آیا ترك آن جوایز اسوت؟ آن
بزرگلار در پاسخ مرقلم داشت :اگر ناچاری ،با آخرین كاروان برو .او نیز چنین كورد و
1
سالم ماند؛ ولی كسانی كه در كاروانهای قبلی رفته بلدند ،كشته شدند.
این نقل با گفته طریحی ،متفاوت و ظاهراً از نظر سند نیز صحیح است.
محور دوم :طرق كتاب (مشایخ او)

برخی از بزرگان ،به عنلان اساتید وی در خصلص كتاب اإلمامة و الترصارة نام بورده
شدهاند كه ما در این بخش به ذكر نام آنها پرداخته و تلضیحاتی در این درباره بیان
خلاهیم داشت:
 1ـ سعد بن عبداهلل بن خلف اشعری

وی از علمای بزرگ عصر خلیش و دارای كنیه ابلالقاسم است .نجاشی دربوارهاس
گفته :او فقیه ،دانشمند و بزرگ خاندان اشعری بلد .از احادیث عامّه بسیار شنیده بلد
و برای یافتن حدیث ،مسافرت میكرد .با دانشمندان عامه از جمله حسن بون عرفوه،
محمّوود بوون عبوودالملك دقیق وی ،ابلح واتم رازی و عبوواس ترقف وی و بووا امووام حسوون
 .1غیرت شیخ طوسی ،ص .322
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عسكری نیز دیداری داشته كه البته بعضی ،آن را ضعیف دانستهاند1.شیخ طلسی
وی را این گلنه تلصیف میكند :او شخصیتی واالمقام و دارای تصوانیف فراوانوی نیوز
بلده است.
شیخ طلسی ،وی را از اصحاب امام عسكری میداند و میگلید :جایی ندیودم
از امام عسكری نقل روایت كرده باشد؛ به همین دلیول نوام وی را در زموره نوام
2
كسانی كه از ائمه ،نقل روایت نكردهاند ،آورده است.
همان گلنه كه در عبارات فلق بدان اشاره شد ،علموای رجوا  ،وی را صواحب تصوانیف
بسیار میدانند از جمله تألیفات او و در ملضلعات مختلف و میتلان به كتب زیر اشاره كرد:
كتبالرحمة شامل كتاب الوضوء ،كتاب الصالة ،كتواب الزكاوة ،كتواب الصاوم ،كتواب
الحاج( ،این پن كتاب) را براساس گفته شویعه نلشوته اسوت) ،كتواب بصاا رالدرجات،
كتاب الضیاء فی الرد علی المحمدیة و الجعفریة ،كتاب فرق الشایعه ،كتواب الارد علای الغاالة،
كتاب ناسخ القرآن و منسوخه و محكمه و متشابده ،كتاب فضل الادعاء و الا كر ،كتواب جواماع
الحج ،كتاب مناقب رواة الحدیث ،كتاب مثالب رواة الحدیث ،كتاب المتعة ،كتاب الرد علی علی
بن ابراهیم بن هاشم فی معنی هشام و یونس ،كتاب قیام اللیل ،كتاب الرد علی المجررة ،كتاب
فضل قم و الكوفة ،كتاب فضل حبیطالاب و عرادالمطلب و حبایالنرای ،كتواب فضالالعارب،
كتاب اإلمامة ،كتاب فضلالنری ،كتاب الدعاء ،كتاب اإلستطاعة ،كتاب احتجا الشیعه
علی زید بن ثابت فی الفرا  ،كتاب النوادر ،كتاب المنتخرات ،این كتاب را تنها حمد.ة بدن
القاسددم ،از او نقوول كوورده اسووت ،كتوواب الماازار ،كتوواب مثالااب هشااام و یاونس ،و كتوواب
3
مناقبالشیعة.
دو نكته قابل توجّه

ابن داوود ،وی را در هر دو بخش ،یعنی كسوانی كوه در مولرد آنوان كولچكترین
ستایشی شده و كسانی كه در ملرد آنان كلچكترین نكلهشوی صولرت گرفتوه آورده
است .سبب این كار مشخّص نیست ،زیرا سعد بن عبدال از جمله كسانی اسوت كوه
 .1رجال نجاشی ،ص  ،177ش .467
 .2رجال طوسی ،ص  ،399ش  5852و ص  ،427ش .6141
 .3رجال نجاشی ،ص .177
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جای هیچ گلنه تأمل و بحثی در وثاقت او نیست و شگفتآور است كه عدهای ،دلیول
این كار را تضعیف بعضی از اصحاب درباره مالقات او با امام عسكری ،میدانند .و
چنان كه نجاشی آن را یادآور شده است و البته اگر این نقول تضوعیف ،صوحیح نیوز
باشد و كه هست و باز هم سبب تضعیف سعد نخلاهد بلد ،زیرا او خلد ،چنین ادعایی
نداشته است؛ بلكه تكذیب كسی بوه شومار مویآیود كوه ادعوا كورده سوعد بوا اموام
عسكری ،دیدار داشته است.
نجاشی به نقل برخی از بزرگان ما ،ماجرای دیدار سوعد بوا اموام عسوكری ،را
جعلی و ساختگی میداند و آیتال خلیی نیز میگلید :این سرگذشت در كمالالادین،
باب  477حدیث  ،22آمده است؛ ولی سند آن ضعیف است و مطوالبی در آن وجولد
دارد كه قابل پذیرس نیست؛
1
(از نظر متن نیز دارای اشكا است).
آیتال خلیی پن اشكا به این روایت دارد كه چهار اشكا بوه سوند آن و یوك
2
اشكا به متن روایت مربلط میشلد.
درباره اشكاالت سندی و پس از تلثیق برخی رجا این سند 3و بیان داشتیم كوه
قلّت متنِ روایت ،شاید ما را از بررسی سندی بینیاز كند.
آیتال خلیی ،در ملرد موتن روایوت ،مبحوث جلولگیری حضورت حجّوت از
نگارس امام عسكری كه حضرت با پرتاب (انار طالیی) نزد حضرت حّجوت بورای
سرگرم شدنِ وی را ،مناسب مقوام و منزلوت حضورت حجّوت و جایگواه اماموت
نمیداند.
در پاسخ به این اشكا  ،وجلهی میتلان بیان داشت كه به اختصوار بوه برخوی از
آنها اشاره میكنیم:4
مقصلد از لهل و لعب ،انجام كواری بویهود اسوت كوه نتیجوه آن ،شوخص را از
كارهای مهم باز دارد؛ ولی اگر در پی سرگرمی ،هد و انگیزه صحیحی باشد ،منعوی
 .1سید ابوالقاسم خویی ،معجم رجال الحدیث ،قم ،مرك .نشر آثار شیعه ،چ  ،1410 ،4ج  ،8ص .76
 .2معجم رجال الحدیث ،ج  ،8ص .76
 .3ر.ك :فصلنامه انتظار ،ش .247
 .4برای وو یح بیشتر رجو كنید به فصلنامه انتظار ،ش  ،11ص .474
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نخلاهد داشت؛ چنان كه برخی دانشمندان ،عدم بازی و سرگرمی كلدكوان را نشوانه
عدم سالمتی جسم و بلكه روح آنان میدانند .به گفته برخی مراجع معظم ،اگر نفوی
1
این گلنه رفتار از او نقص نباشد ،كما نیز نخلاهد بلد.
در روایات فریقین نملنههای عینی داریم كه ائمه طاهرین ،در سنین كلدكی،
بازی و سرگرمی داشتند:
الف و رسل اكرم ،فرزندان خلد حسنین
ب و حضرت زهرا

را بازی میداد؛

 ،دو فرزندس ،حسن و حسین

را بازی میداد؛

با یكدیگر كشتی میگرفتند و پیامبراكرم ،یكوی از آنهوا را

ج و حسنین
تشلیق میكرد؛
د و برادران حضرت یلسف از پدر خلاسوتند اجوازه دهود او را بورای بوازی و
سرگرمی به صحرا ببرند2؛
شاید این گلنه رفتار از حضرت حجّت در سنین كلدكی ،برای حفظ شیعه از
تهمت اعتقاد به غللّ درباره امامان معصلم باشد .بدین معنا كه براساس مقتضویات
سرشت بشر عمل میكردند تا اثبات كنند كه ما بشر هستیم3؛
سعد بن عبدال در سا  301هو.ق درگذشت .بعضی نیوز سوا وفوات او را 299
هو.ق دانستهاند4؛
 2ـ محمّد بن یحیی عطّار

محمّد بن یحیی ابلجعفر عطّار قمی ،در عصر خلیش از بزرگان اصحاب به شومار
میآمد .او فردی ملرد اطمینان و ملثّق بلد كه روایوات بسویاری نقول كورده و دارای
5
آثاری نیز میباشد .كتاب مقتلالحسین و كتاب النوادر از آن جمله است.

 .1منتخب االثر ،ج  ،3ص .359
 .2سوره یوسف ،آیه .12
 .3علی نمازی شاهرودی ،مستدركات علم رجال الحدیث؛ نشراألدب ،قم ،اول 1414 ،ق ،ج  ،4ص .38
 .4رجال نجاشی ،ص  ،178ش .467
 .5همان ،باب میم ،ص  ،353ش .946
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 3ـ احمد بن ادریس

در اسانید روایات ،او را با عناوین مختلفی مییابیم .احمد بن ادریس قمی ،احمود
1
بن ادریس بن احمد و أبلعلی اشعری ،از دیگر عناوین او است.
احمد بن ادریس ،از یاران امام عسكری ،2 ثقه ،فقیه و روایوات بسویاری نقول
كرده و كتاب ناوادر از تصوانیف وی مویباشود 3.او در سوا  306قموری در «قرعواء»
4
(محلی بین مكّه و در مسیر كلفه) وفات نملد.
 4ـ عبداهلل بن جعفر حِمْیری

عبدال بن جعفر بن حسین بن مالك بن جامع حمیری ،ابلعبّواس قموی ،بوزرگ
اهل قم به شمار میآمد كه بعد از سا  290وارد كلفوه شود و اهول كلفوه احادیوث
بسیاری از او شنیدند.
وی دارای آثار بسیاری است كه از جمله كتب شناخته شوده او مویتولان :كتواب
اإلمامة ،كتاب الدالئل ،كتاب العظمة و التوحید ،كتاب الغیبة و الحیرة ،كتاب فضلالعورب،
كتاب التلحید و البداء و اإلرادة و اإلستطاعة و المعرفة ،كتاب قربااسناد إلی الرضا،
كتاب قرباالسناد إلی أبی جعفر ابن الرضا ،كتاب مابین هشام بن الحكم و هشام
بن سالم و القیاس (العباس) و االرواح و الجنّة و النار و الحدیثین المختلفین ،مسوائل
الرجا و مكاتباتهم ابالحسن الثالث مسائل مبی محمدالحسن بن علی علوی
ید محمّد بن عثمان العمری ،كتاب قربااسناد إلی صاحب االمور ،مسوائل أبوی
محمّد و تلقیعات و كتاب الطب 5را نام برد.
شیخ طلسی ضمن ملثق دانستن او ،گاهی وی را از یاران امام رضا 6 و گاهی از
یاران امام هادی 7 و گاهی نیز از یاران امام عسوكری 8 مویشومارد( .البتوه در
 .1معجم رجال الحدیث ،ج  ،8ص .76
 .2رجال طوسی ،باب اححاب أبی ّ
محمد حسن بن علی ،...ص  ،397ش .5831
 .3فدرست طوسی ،باب الهم.ه ،باب احمد ،ص  ،71ش ].19 [81
 .4رجال نجاشی ،باب الف ،ص  ،92ش .228
 .5همان ،باب عین ،ص  ،219ش .573
 .6رجال طوسی ،ص  ،370ش .5507
 .7همان ،ص  ،389ش .5727
 .8همان ،ص  ،400ش .5857
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بعضی نسخهها علی بن عبدال بن جعفر حمیری را از اصحاب امام هادی ،دانسوته
1
است).
برقی نیز گاهی او را از یاران امام هادی و گاهی از یاران اموام عسوكری،
2
دانسته است.
وی به دو دلیل نمیتلاند از اصحاب امام رضا ،باشد:
 1و عبدال بن جعفر بعد از سوا  290وارد كلفوه شود و موردم كلفوه احادیوث
بسیاری از او شنیدند ،با این كه امام رضا در سا  203به شهادت رسید .اگور او
از یاران امام رضا باشد بایود و هنگوام ورود بوه كلفوه و پوس از آن و از یواران
سالخلرده ،به شمار آید؛ در حالی كه كسی چنین سخنی نگفته است.
 2و بزرگان ،روایات زیادی از او نقل كردهاند و هیچ یك از آنهوا بودون واسوطه از
3
امام رضا ،نقل نشده است.
 5ـ حمزة بن القاسم

وی از نلادگان قمربنیهاشم ،حضرت ابلالفضول العبواس بوه شومار مویآیود.
كنیهاس ابل عمرو و ابلیعلی است و به او لقب هاشومی و عبّاسوی نیوز دادهانود .لقوب
عبّاسی از آن رواست كه از فرزندان حضرت ابلالفضل العباس محسلب میشلد و لقب
4
عللی و هاشمی نیز از همین باب است.
از دیدگاه نجاشی ،او شخصیتی ملرد اعتماد و برجسته بولده و احادیوث بسویاری
روایت كرده است .او كتابهای زیادی را تألیف از جمله :كتواب مان روی عان جعفار بان
محمد من الرجال ،كتاب التوحید ،كتاب الزیارت و المناسُّ ،كتواب الارد علای ّ
محماد بان
جعفر االسادی به او نسبت داده شده است 5تاریخ درگذشت وی معللم نیسوت ولوی توا
سا  339هو.ق زنده بلده و قبرس تقریباً در چهار فرسخی شهر حلّه عراق قرار دارد.6

 .1همان.
 .2رجال برقی ،دانشگاه وهران 1383 ،ق ،ص  59و .60
 .3معجم رجال الحدیث ،ج  ،10ص .141
 .4همان ،ج  ،6ص 276؛ رجال نجاشی ،ص  ،140ش .364
 .5رجال نجاشی ،ص  ،140ش .364
 .6مستدركات علم رجال الحدیث ،ج  ،3ص .280
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 6ـ حسن بن احمد مالكی

او از یاران امام عسكری ،و در طریق صودوق ،بوه ابوراهیم بون أبوی محمولد،
1
میباشد.
 7ـ علی بن ابراهیم

علی بن ابراهیم بن هاشم ابلالحسن قمی ،از یاران امام هوادی 2 و شخصویتی
ملرد اعتماد است.
نجاشی ،او را صحیحالمذهب دانسوته و كتوب او را از ایون قورار مویدانود :كتواب
التفسیر ،كتاب الناسخ و المنسو  ،كتاب المغازی ،كتاب الشرایع ،كتاب قرباإلسناد ،كتاب
الحی  ،كتاب التوحید و الشرك ،كتاب فضا ل امیرالمؤمنین ،كتاب األنریاء ،رسدالة فوی
معنی هشام و یلنس ،جلابات مسائل سوأله عنهوا محمّود بون بوال (ایون كتواب بوه
3
«المشذّر» معرو است).
در كتاب فدرست ابن ندیم دو كتاب المناقب و اختیار القرآن (و روایاته) نیز از كتب او
4
شمرده شده است.
 8ـ علی بن موسی بن جعفر كمیذانی (كمیدانی ،كمندانی ،كمنذانی)

صاحب طرا فالمقاال معتقد است ،وی از جمله كسانی است كه محمّد بن یعقولب
از او روایت نقل كرده؛ ولی فردی مجهل است و نقل روایت تلسط محمّد بن یعقلب
5
(كلینی) از او دلیل پذیرس وی نیست.
آیتال خلیی در شرح حا جعفر بن عثمانموی گلیود :و طریوق صودوق بوه او،
پدرس از علی بن ملسی كمندانی … میباشد و طریق او ،به سبب وجولد علوی بون
ملسی كمندانی و ابل جعفر شامی ضعیف است .وی دربواره طریوق مالوك بون أعوین
 .1معجم رجالالحدیث ،ج  ،4ص  ،285ش .2717
 .2رجال طوسی ،ص .389
 .3رجال نجاشی ،باب عین ،باب علی ،ص .260
 .4ص  ،277البته در فهرست طوسی ،این كتاب را اختیار القرا ات ،گفته است.
 .5سید علی احغر جابلقی ،طرا ف المقال ،وحقیق سید مهدی رجایی ،قم ،كتابخانه آیت الله مرعشی نجفی ،اول 1410 ،ق،
ج  ،1ص .210
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جهنی نیز همین سخن را میگلید 1.یعنی او نیز وثاقت كمندانی را نپذیرفته است.
محور سوم :میزان اعتبار كتاب

برخی از دانشمندان ،نظیر مرحلم بحرانی و محدّث نلری ،استناد این كتاب به ابن
بابلیه را نفی كردهاند و معتقدند این كتاب ،از تألیفات او نیسوت .در مقابول ،عودهای
دیگر كتاب اإلمامة و الترصرة را از كتب صدوق پدر دانسته و آن را در كنار سایر كتوب
او ذكر كردهاند .اكنلن به بیان گفتهها و بررسی دالیل دو طر میپردازیم:
الف ـ سخن مخالفان

میرزا عبداهلل افندی

«جای تأمل است كه كتاب اإلمامة و الترصارة از مؤلفات صدوقِ پدر باشد و هر چند
ابن شهرآشلب در معالمالعلماء ،به استناد این كتاب به صدوقِ پدر ،تصریح كرده است،
زیرا آن گلنه كه از كتاب ظاهر میشلد ،مؤلف این كتاب ،از هارون بن ملسی ،هموان
تَلّعُكْبُری روایت نقل كرده است .در این صلرت ،چگلنه ممكن است صدوقِ پدر ،از او
روایت نقل كند ،با این كه تلعكبری از جمله كسانی است كه شیخ مفید و امثا او از
وی نقل روایت كردهاند (یعنی هم طبقه نیستند ).همچنین مؤلف كتاب ،از حسن بن
حمزه عللی نقل روایت كرده است كه طبقه وی متأخر از علی بون بابلیوه اسوت و از
مشایخ شیخ مفید به شمار میآید (كه صدوقِ پسر ،از او روایات زیادی نقل كرده)؛ بر
این اساس ،چگلنه ممكن است پدر از پسرس روایت نقل كند؟ 2دقت شلد.
محدّث نوری

«آری ،عالّمه مجلسی در او بحاار از جمله كتبی كه نزد وی ملجلد بلده ،كتواب
اإلمامة و الترصر را از شخصیت برجسته أبیالحسن علی بون حسوین بون بابلیوه پودر
بزرگلار شیخ صدوق و طیبال تربتهما و برمیشمرد 3و در فصل دیگوری مویگلیود:
 .1معجم رجالالحدیث ،ج  ،5ص  49و ج  ،15ص .164
 .2ریاض العلماء ،ج  ،4ص  ،5پاورقی.
 .3بحار االنوار ،ج  ،1ص  ،7مقدمه.
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مؤلف كتاب اإلمامة و الترصرة ،از محدثان و فقهای بزرگ است كه علمای ما ،فتولای او
را از جمله اخبار به شمار میآوردند و نسخه قدیمی تصوحیح شودهای از آن ،بوه موا
رسیده است1؛ ولی ما این كتاب را بوه دسوت نیواوردیم و اخبواری را كوه از آن نقول
كردیم ،به واسطه بحاار بلده و آن را به ابلالحسن علی نسوبت دادیوم .و ایون كوار بوه
2
پیروی از عالّمه مجلسی انجام پذیرفت ،اما در د  ،به این مطلب اشكالی داریم.
محدّث نلری برخال نقل خلد كه میگلید :نجاشی و طلسی و ابون شهرآشولب
این كتاب را از تألیفات ابن بابلیه دانستهاند؛ ولی در ملرد كتابی كه عالّمه مجلسی در
اختیار داشته ،آیا همان كتابی بلده كه نجاشی و دیگران گفتهاند ،میگلید :اگور چوه
ممكن است درباره برخی از راویانی كه گفتیم طبقه آنها با طبقه صدوق پدر ،منافات
دارد ،بتلان با تكلّف ،تلجیهاتی ذكر كرد؛ ولی از مطالعوه مجمولع آنهوا ،گموان قولی
3
حاصل میشلد كه این كتاب ،از صدوقِ پدر نباشد.
آقابزرگ تهرانی

وی در یك جا میگلید :اإلمامة و الترصرة من الحیرة؛ از صدوق اوّ است … و كتاب
اإلمامة را نیافتیم و این كتاب اإلماماة غیر از آن كتابی اسوت كوه در بحاار ،از آن نقول
روایت میكند.
در جای دیگر چنین میگلید :كتاب اإلمامة و الترصرة از برخوی دانشومندان قودیم
است كه معاصر با شیخ صدوق بلدهاند .نسخهای از آن ،نوزد عالّموه مجلسوی بولده و
یكی از مصادر بحار به شمار میآید كه در بحار از آن نقل شده است؛ ولی این كتواب
نزد استاد ما محدّث نلری نبلده است.
به همین جهت ،در ابتدای خاتمه مستدرك اشاره میكند كه به واسوطه بحوار از
كتاب اإلمامة نقل روایت میكند؛ اما با رجلع به سند روایات این كتاب ،یقین حاصول
میشلد كه این كتاب ،از پدر شیخ صدوق نیست ،زیرا مؤلف آن ،در این كتاب از ابول
محمّد هارون بن ملسی تلّكعُبری متلفای  385هو.ق ،و ابل الفضل محمّد بن عبودال
 .1همان ،ص  ،26مقدمه.
 .2خاتمه مستدرك الوسا ل ،ج  ،3ص  ،283چ جدید.
 .3همان.
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الشیبانی متلفای  387هو.ق و حسن بن حموزه علولی و سوهل بون احمود دیبواجی
متلفای  370هو.ق و احمد بن علی روایت میكند و او هموان شخصوی اسوت كوه از
محمّد بن حسن بن ولید متلفای  243هو.ق روایت نقل كرده .بنابراین ،ممكن نیست
كسی كه از این علمای متأخر روایت میكند ،همان صدوق پدر باشد كه سا وفات او
 329هو.ق است.
ناگفته نماند ،روایت كردن كسی كه از نظر زمانی متقدم باشد از كسی كه متأخر
از وی است ،در سند احادیث وارد شده است؛ ولی این مولرد نمویتلانود از آن قبیول
باشد؛ زیرا ،شیخ صدوق و با این كه در همه تصانیف خلد از پدرس ،بسیار نقل روایت
كرده؛ بلكه بیشتر روایاتش در تصانیف خلد ،از پدرس میباشد و حتی یك روایت نیز
از بزرگانی كه نامشان گذشت و مؤلف اإلمامة و الترصارة كه غالباً در این كتواب از آنهوا
1
نقل روایت كرده ،نیاورده است.
عالمه كمرهای

فقیه محقق ،آیتال كلهكمرهای ،ضومن مقالوهای در پاسوخ پرسشوی از زنودگی
مجلسی پدر و پسر و كتاب بحاراالنوار گفته است:
شگفتآورتر است كه كتاب اإلمامة و الترصرة ،در این كتاب (بحاار) به پودر بزرگولار
شیخ صدوق نسبت داده شده است ،با این كه سند كتاب ،این معنا را یاری نمیكند؛
2
بلكه كتاب جامعاالحادیث از مؤلف كتاب العرو میباشد.
ب ـ سخن موافقان

نجاشی :علی بن حسین بن ملسی بن بابلیه قموی ،دارای كتوابهوایی از جملوه،
3
كتاب اإلمامة و الترصرة من الحیرة میباشد.
شیخ طوسی :علی بن حسین بن ملسی بن بابلیه قمی ،دارای كتابهای زیادی از

 .1آقاب.رگ وهرانی ،ال ریعه الی تصانیف الشیعة ،بیروت ،داراال واء ،سوم 1403 ،ق ،ج  ،2ص .341
 .2مقدمه االمامة و الترصرة ،ص  ،15به نقل از مقاالت الحنفاء ،ص .405
 .3رجال نجاشی ،ص .261
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جمله ،اإلمامة و الترصرة من الحیرة است.
ابن شهرآشوب :از جمله كتب علی بن حسین بن ملسی بن بابلیوه قموی ،كتواب
2
اإلمامة و الترصرة است.
عالّمه مجلسی :كتاب اإلمامة و الترصرة من الحیرة ،از دانشمند بزرگلار ،أبوی الحسون
3
علی بن حسین ملسی بن بابلیه ،پدرِ شیخ صدوق و طیبال تربتهما و میباشد.
1

تحقیق و بررسی

همان گلنه كه یادآوری شود ،بیشوتر اشوكاالت مخالفوان در دو اشوكا  ،خالصوه
میشلد؛ یكی این كه برخی مشایخ این كتاب از نظور طبقوه ،متوأخر از صودوقِ پودر
هستند و امكان ندارد متقدم از متأخر نقل روایت كند از سولیی ،در روایوات صودوقِ
پسر و روایاتی كه از پدر نقل كرده و به هویچ وجوه اثوری از مشوایخ كتواب اإلماماة و
الترصرة وجلد ندارد.
پاسخ به دو اشكال فوق:

1و امكان دارد شاگرد ،پیش از استاد از دنیا برود و استاد ،در زموره سوالخلردگان
باشد؛ چنان كه آقابزرگ تهرانی بدان اشاره كرده است.
اشكال:

اگر ابن بابلیه را هنگام شهادت امام عسكری ،حوداقل سویسواله بودانیم ،بوه
هنگام رحلت ،در سا ( 329هو.ق) صدساله بلده و اگر اساتیدس را نیز هوم سون او
بدانیم ،هارون بن ملسی ،به هنگام رحلت در سا ( 385هو.ق)  155ساله و محمّود
بن عبدال شیبانی به هنگام رحلت در سا ( 387هو.ق) 157 ،ساله بلده اسوت .كوه
پذیرس این عمر طلالنی برای شخصیتهای یاد شده ،بسیار مشكل است.

 .1فدرست طوسی ،ص  ،157ش ].19 [392
 .2ابن شهرآشوب ،معالم العلماء ،قم ،بی نا ،بی وا ،ص .100
 .3بحاراالنوار ،ج  ،1ص  ،7مقدمه.
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پاسخ:

التزام به چنین سِنّی هیچ گلنه منع عقلوی و شورعی نودارد ،هور چنود از مُثبوتِ
تاریخی نیز برخلردار نیست؛ اما بوا تلجوه بوه داشوتن نظوائر آن (عمرهوای طولالنی
محدّثان و شیل اجازه) در اسناد شیعه و سنّی و به ویژه ثالثیات بخاری كوه مودّعی
است با سه واسطه ،از پیامبراكرم ،حدیث نقل میكند و و با عنایت به این مطلب
كه در كتب ما به ویژه در كافی شریف نیز ملاردی یافت میشلد كوه شواگرد (راوی)
سا ها پیش از استاد (شیخ اجازه) رحلت كرده و استاد  40سا یوا بیشوتر ،پوس از
شاگرد وفات كرده است ،میتلان ادعا كرد این ملرد نیز از هموین قبیول بولده و بوه
اصطالح« ،روایتِ دانشمند متقدم از متأخر» هیچ گلنه اشكالی ندارد.
2و شاید صدوقِ پسر ،چولن معاصور و هومطبقوه ایون مشوایخ بولده و روایوات را
مستقیماً و بدون واسطه از آنان شنیده ،نیازی نمیدیده همین روایات را بوه واسوطه
پدر بزرگلارس از همین مشایخ و كه معاصر با آنان بلده و نقل كند.
پاسخ اشكال دوم:

با مراجعه به كتاب اإلمامة و الترصرة هیچ یك از افراد نامبرده ملرد اشكا  ،در سند
این كتاب وجلد ندارند و تنها نام همان هشت نفری كه پیشتر در محلر دوم از آنهوا
یاد كردیم ،به عنلان مشایخ كتاب آمده است .با قطع نظر از ایون كوه كتوابی كوه در
اختیار مجلسی بلده چگلنه كتابی بلده است .بنابراین ،اشكا دوم ،ملرد تأمل است و
شاید كتاب دیگری غیر از این كتاب ملجلد را ملرد نظر و بحث قرار داده است ،زیورا
كتاب اإلمامة و الترصرة دارای دو نسخه است كه یكوی از ایون دو ،از دو جوزء تشوكیل
شده است؛ جزء نخست ،كتاب اإلمامة و الترصارة و جزء دوم كتاب جاامعاالحادیاث اسوت.
ظاهراً نسخهای را كه عالّمه مجلسی در اختیار داشته ،همین نسخه بلده و چلن ابتدا،
كتاب جامعاالحادیث ،مفقلد شده ،با كتاب اإلمامة و الترصرة ،به هم آمیخته است.
عالّمه مجلسی تمام احادیثی را كه از كتاب (جاامعاالحادیاث) نقول كورده ،بوه ابون
بابلیه نسبت داده است؛ اما با تأمل در مضملن روایات جامعاالحادیث ،مشخص میشلد
كه این كتاب ،از اإلمامة و الترصرة نیست ،زیرا دارای مضامین اخالقوی و فقهوی اسوت؛
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ولی كتاب اإلمامة و الترصرة ،به ملضلع امامت اختصاص دارد.

1

محور چهارم :آشنایی اجمالی بامحتویات كتاب

این كتاب ارزشمند ،دارای یك مقدمه و بیست و سه باب است و در آخور كتواب
نیز استدراكاتی وجلد دارد كه مربلط به این كتاب و مؤلف آن نیست؛ بلكه به محقق
كتاب و كه روایات صدوق از پدرس را در ملرد امامت امام زموان ،نقول كورده و
مربلط میشلد ما در مباحث بعدی ابلابی را كه به امام زمان ،ارتباط دارد یادآور
خلاهیم شد.
بیان محتویات

مقدمه این كتاب ،تقریباً مفصل بلده و در مباحث آن ،امامت ،از اصل و احكام از
فروع شمرده شده است و پس از آن نیز بحثهایی را درباره غیبت ،راز غیبوت ،بوداء،
نسخ و تفسیر عنلان كرده است.
این كتاب ،شوامل بیسوت و سوه بواب اسوت كوه برخوی ابولاب آن ،دربواره اموام
مهدی ،است كه در این جا به نحول اجموا بوا ایون ابولاب و محتلیوات آن آشونا
میشلیم:
باب  1ـ جانشینی از جانب آدم

در این باب یك روایت نسبتاً طلالنی وجلد دارد كه امام صادق ،مویفرمایود:
«پیامبر ،نیوز حضورت علوی را جانشوین خولد قورار داده و بعود از حضورت
علی ،فرزندان او را جانشینان وی معین كرده است».
باب  2ـ زمین از حجّت ،تهی نمیماند

در این باب ،روایواتی بوا ایون مضوامین آموده كوه پیوامبران و جانشوینان آنهوا،
حجتهای الهی هستند و امام ،آخرین كسی است كه از دنیا میرود .از زمان آدم توا
برپایی قیامت ،هیچ گاه زمین خالی از حجّت نیست ،ظاهر باشد یوا غایوب ،زیورا اگور
 .1مقدمه االمامة و الترصرة من الحیرة ،مدرسة االمام المهدی ،ص .15
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حجّت الهی نباشد ،حق و باطل شناخته نمیشلد؛ خودا پرسوتش نمویگوردد ،موردم
اصالًح نخلاهند شد و زمین ،اهلش را فرو خلاهد برد.
از امام باقر ،نقل شده كه فرملد« :زمین ،بدون امام بواقی نمویمانود ،چوه آن
امام ،ظاهر باشد چه غایب».
باب  3ـ امامت ،میثاقی الهی است

در این باب ،چهار روایت آمده ،امامت را میثاقی الهی میداند كه به دستلر خودا،
به دیگری سپرده میشلد .امام صادق در روایتی میفرماید« :گلیی شما در ایون
اندیشهاید كه امر (امامت) به دست ما است و هر جا بخلاهیم ،آن را قرار میدهیم .به
خدا سلگند! امامت ،میثاقی از رسل خدا است كه یكوی پوس از دیگوری را نوام
برده ،تا این امر سرانجام به صاحباالمر منتهی میشلد».
باب  4ـ اختصاص امامت به خاندان پیامبراكرم از ناحیه خدا

این باب ،دارای هشت روایت است كه در آن ،به این نكات اشاره شده است :امامت
در حضرت علی و فرزندان او قرار دارد؛ سرشت آنان از سرشت پیامبر ،است،
دوستی با آنان ،سبب هدایت و خشنلدی خودا و رسول و دشومنی بوا آنوان ،سوبب
محروم شدن از شفاعت پیامبر ،خلاهد گشت.
باب  5ـ امامت در فرزندان حسین است

روایاتِ نهگانه این باب ،بیانگر آن است كه اماموت ،پوس از اموام حسوین ،در
فرزندان او قرار دارد و پس از او ،امامت از برادر به برادرِ دیگر یا از برادرزاده بوه عمول
نخلاهد رسید .همچنین در این باب روایاتی آمده كه امامت بعضوی از كسوانی را كوه
مردم معتقد به امامت آنان بلدند ،مردود میداند.
باب  18ـ هر كس بدون امام بمیرد ،به مرگ جاهلی مرده است

در این باب ،روایات «من مات و لیس له امام ،مات میتة جاهلیة» را آورده و سه روایت در
آن بیان شده است.
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باب  19ـ آگاهی امام از امامت خویش ،پس از وفات امام پیشین

سه روایت در این باب آمده كه در آن ،از زمان و چگلنگی اطالع امام از اموامتش
گفتگل شده است.
باب  20ـ وظیفه واجب مردم بعد از وفات یك امام

در این باب سه روایت وجلد دارد .و سخن در این است كه وقتوی اموامی از دنیوا
رفت ،بر هر گروهی واجب است بورای شوناخت اموام بعودی اقودام كننود و پوس از
شناخت ،او را به دیگران نیز بشناسانند.
باب  21ـ كسی كه یكی از امامان را انكار كند

در یكی از دو روایت این باب ،ابن مسكان از امام صادق نقل كرده اسوت كوه:
«هر كس به انكار امام زندهای بپردازد ،مردگان آنها را نیز انكار كرده است».
باب  22ـ هر كس امام غیرالهی را با امام الهی شریك كند

نقل میكند« :هر كس امامی را
در این باب ،آمده است امام صادق از امام باقر
كه امامتش الهی است با امامی كه امامتش از جانب خدا نیست ،شریك گردانود ،بوه
خدا ،شرك ورزیده است ».در این باب ،تنها همین روایت ،ذكر شده است.
باب  23ـ نوادر

به سبب اهمیت روایات این باب ،همه آنها را یاد آور میشلیم:

«عردالله بن جعفر الحمیری ،عن ّ
محمد بن عردالحمید ،عن منصور بن یونس ،عن عرادالرحمن
ِ

بن سلیمان ،عن حبیه ،عن حبی جعفر ،عن الحارث بان نوفال ،قاال :قاال علای لرساولالله
ّ
ّ
( :)یا رسولالله! ِحمنا الدداة حو من غیرنا قال :بل ِمنا الدداة إلی یوم القیامة .بنا استنق هم اللاه
ً
من ضاللة الشرك و بنا استنق هم الله من ضاللة الفتنة و بنا یصرحون إخوانا بعاد ضااللة الفتناة كماا
ً
حصرحوا إخوانا بعد ضاللة الشرك و بنا یخاتم اللاه كمابناا فاتح اللاه!؛ اموام علوی ،از رسول

خدا ،پرسید :آیا ائمّه هدایتگر از خاندان ما هستند یا از غیر موا؟ فرمولد :توا روز
قیامت از ما خلاهند بلد .خداوند به وسیله ما مردم را از گمراهی شرك و فتنه رهانید
و به وسیله ما پس از گمراهی فتنه ،با یكدیگر برادر و متحد شدند هموان گلنوه كوه
خداوند با ما آغاز كرد ،با ما نیز پایان خلاهد داد.
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محمد بن عیسی ،عن ّ
«و عنه ،عن ّ
محمد بن اسماعیل بان بزیاع ،عان منصاور بان یاونس ،عان
َ ٌ َّ
ُ َ
جلیس له ،عن حبی حمزة ،عن حبی جعفر ،قاال :قلات :لاه قولاللاه تعاالی (كال شایء ه ِالاُّ ِإال
َو ْج َد ُه) 1قال یا فالن فیدلُّ كل شیء و یرقی الوجه الله حعظام مان حن یوصاف و ّ
لكان معناهاا كال
ّ
شیء هالُّ إال دینه و نحن الوجه ال ی یؤتی الله منه .لن یزال فی عراد الله ما كانت له فیدم رویة فإذا
ّ
ححاب؛ ابلحمزه از امام باقر ،پرسید :معنای این كالم
لم تكن فیدم رویة رفعنا ،فصنع ما

الهی كه میفرماید( :هر چیزی نابلد میشلد ،مگر وجوه خداونود) چیسوت؟ حضورت
فرملد :فالنی! آیا (تصلّر میكنی) هر چیزی هالك میشلد و فقوط وجوه خودا بواقی
میماند؟ خداوند ،با عظمتتر از آن است كه تلصیف شلد .معنای آیه این اسوت كوه
همه چیز هالك میشلد ،مگر دین خدا و ما وجهی «چهرهای» هستیم كوه از آن بوه
پیشگاه خداوند وارد میشلند هملاره در میان بندگان امولری وجولد دارد كوه مولرد
غرض خداوند است و هنگامی كه ملرد غرض او نباشد ،خداوند آن را برمیدارد و هر
چه خلد دوست داشته باشد ،انجام خلاهد داد».

محمد بن عمرو الكاتب ،عن علی بن ّ
«و عنه ،عن ّ
محمد الصایمری ،عان علای بان مدزیاار قاال:

كترت إلی حبیالحسن( :صاحب العسكری) ، حسأله عن الفر
ّ
دارالظالمین فتوقعوا الفار ؛ علی بن مهزیار در نامهای از امام

فكتاب إذا غااب صااحركم عان

عسكری ،درباره ظهولر
پرسید؟ حضرت در پاسخ مرقلم فرملد :زمانی كه پیشلای شما از دیار سوتمپیشوگان
غایب گشت ،در انتظار ظهلر باشید».
«و عنه ،عن ّ
محمد بن عیسی ،عن سلیمان بن داوود ،عن حبی بصیر قال :سمعت حبا جعفار

ّ
ّ
ّ
یقول :فی صاحب ه ا االمر ،حربعة سنن من حربعة حنریاء :سنة من موسی و سنة من عیسی و سنة من
ّ
محمدّ ،
سنة من ّ
فأما من موسی فخاا ف یترقاب و ّحماا مان یوساف فالساجن و ّحماا مان
یوسف و
ّ
عیسی فقیل :إنه مات و لم یمات و ّحماا مان محماد ،فالسایف؛ ابلبصویر مویگلیود از اموام

صادق ،شنیدم كه فرملد :صاحباممر ،دارای چهار سنّت از چهوار پیوامبر اسوت،
سنّتی از ملسی ،سنّتی از عیسی ،سنتّی از یلسف و سنّتی از محمود سونّت او از
ملسی این است كه ترسان و در انتظار است و از یلسف ،زندان و سنّت او از عیسوی،
این است كه دربارهاس گفته شده :وی مرده است ،با این كه نمورده و اموا سونّتش از
محمد] ،قیام وی با[ شمشیر (جنگ) خلاهد بلد».
 .1سوره قصص ،آیه .88
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محمد بن ححمدّ ،
محمد بن یحیی .عن ّ
« ّ
عمن ذكر  ،عن صفوان بن یحیی ،عن معاویة بن عماار،
ّ
عن حبی عریدة الح اء قال :سألت حبا جعفر عن ه ا األمر ،متی یكون قال إن كنتم ّ
تؤملون حن

یجیئكم من وجه ثم جاءكم من وجه فال تنكرونه؛ أبلعبیده حوذّاء ،از اموام بواقر ،دربواره
زمان ظهلر پرسید ،حضرت پاسخ داد :اگر شوما انتظوار داشوته باشوید وی از سولیی
بیاید؛ ولی او از جانب دیگری بیاید او را انكار نكنید».

عمن ذكر  ،عن ّ
محمد بن ححمدّ ،
محمد بن یحیی و ححمد بن إدریس ،عن ّ
« ّ
محماد بان الفضایل،

عن اسحاق بن عمار ،عن حبی عردالله ،قال :كان فی بنیاسرا یل نری وعد الله حن ینصر إلای
فعلن و لی ّ
خمس عشرة لیلة .فأخرر ب لُّ قومه ،فقالوا :والله إذا كان لی ّ
ّ
فاأخر اللاه إلای خماس
فعلن،
عشرة سنة و كان فیدم من وعد الله النصرة إلی خمس عشرة سنة ،فأخرر ب لُّ النری و قوماه

فقالوا :ماشاءالله فجعل الله لدم فی خمس عشارة لیلاة؛ در بنویاسورائیل پیوامبری بولد كوه
خداوند به او وعده داد تا پانزده شب دیگر او را یاری میكند ،وی ایون مطلوب را بوه
قلمش خبر داد .آنها گفتند :اگر خدا چنین كند ،موا چنوین و چنوان خولاهیم كورد.
خداوند نیز یاری آنان را تا پانزده سا تأخیر انداخت .و گروهی در بنیاسرائیل بلدند
كه خداوند به آنان وعده داد تا پانزده سا دیگر آنان را یاری خلاهد كرد .پیامبر ایون
خبر را به قلمش داد .آنها گفتند :هر چه خدا بخلاهد .خداوند نیز یاری پوانزده سواله
آنان را پانزده شبه پیش انداخت».
ّ
الخزاز ،عن ّ
محمد بن یحیی ،عن ّ
« ّ
محمد
محمد بن ححمد ،عن صفوان بن یحیی ،عن حبی حیوب

بن مسلم ،عن حبی عردالله قال :كنت عند إذ دخل علیه مدزم فقال لاه :جعلات فاداك حخررنای
ّ
عن ه ا األمر الا ی ننتظار متای هاو قاال یاا مدازم! كا ب الوقااتون و هلاُّ المساتعجلون و نجاا
ّ
المسلمون و إلینا یصیرون؛ مهزم از امام صادق پرسید :فدایت شلم! به ما خبور ده از

امر ]ظهلر[ كه منتظر آن هستیم؛ چه زمانی ر خلاهد داد؟ فرملد :ای مهزم! كسانی
كه ]برای ظهلر[ وقت ،تعیین میكنند ،دروغگل هستند و كسانی كه شتاب میورزنود
هالك میشلند و آنان كه تسلیم باشند ،نجات خلاهند یافت و به سلی ما بازخلاهند
گشت».
آن چه یادآوری شد خالصهای بولد از كتواب اإلماماة و الترصارة كوه بورای رعایوت
اختصار به بعضی از ابلاب اشاره و از بیان برخی دیگر صر نظر كردیم .دیدگاه ما در
ملرد انتساب كتاب ،همان نظر ملافق است و تورجیح مویدهویم كوه ایون كتواب ،از
تألیفات علی بن حسین بن بابلیه قمی است .والله العالم بحقیقة الحال

فصل بیستم:
سیری در كتاب كمال الدین
و تمام النعمه ()1
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از جمله منابع غنی و بسیار قدیم ما و با سابقه دیرین روایی در مباحث مهدویت،
كتاب گران سنگ و ارزشمند كمالالدین و تمامالنعماه است كه در اثبات وجلد مقودّس
امام زمان و غیبت آن حضرت مباحثی نگاشته شده است.
در دو بخش تنظیم یافته است:
بخش نخست :در معرفی شخصیت شیخ صدوق است كه به دعای امام زموان،
متللّد شده و به امر آن حضرت ،ملظّف به تألیف این كتاب گردیده است .و جایگاه با
عظمت وی ،در میان علمای شیعه ،از روز روشنتر است حتّی میان علمای اهل سنّت
نیز جللهگری كرده است.
بخش دوم :در چهار محلر به بررسی سبب و انگیزه تألیف ،صحت و سُوقم كتواب،
محتلیات آن و مشایخ شیخ صدوق و درجه اعتبار و وثاقت آنان پرداخته است.
بنا به استظهار آقابزرگ تهرانی ظاهراً ،نام اصلی این كتاب ،اكمالالدین و اتمامالنعمه
است 1.و محلر آن ،كه به تفصیل بیان خلاهد شد ،اثبات غیبت حضرت مهودی و
بحثهایی در ارتباط با این ملضلع است.
شیخ صدوق ،در این زمینه ،سه رساله دیگر به شرح زیر دارد:
 .1رسالة فی الغیبة كه ظاهراً ،در پاسخ به پرسشهای اهالی شهر ری تدوین شده است؛
 .2رسالة ثانیة فی الغیبة؛
2
 .3رسالة ثالثة فی الغیبة؛
پس از كتاب كمالالدین ،دهها كتاب دیگر در این زمینه به رشوته تحریور درآموده

 .1ال ریعة الی تصانیفالشیعه ،ج  ،2ص  ،283ج  ،18ص .138
 .2همان ،ج  ،16ص .82
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است .آقابزرگ تهرانی ،بیش از چهل ملرد را نام میبرد 1.این كتاب در نیمه دوم قرن
چهارم هجری ،اواخر عمر شریف شیخ صدوق به نگارس درآمده و در جامعه ،از اعتبار
خاصی برخلردار است و ملرد تلجّه خاصّ دانشومندان شویعه قورار دارد .و از جملوه
منابع و مآخذ اوّلیه تدوین و تألیف نلیسندگان بعدی به شمار میآید.
عالّمه مجلسی ،در صدر منابع بحااراالنوار ،كتابهای شیخ صدوق به ویژه اكماال را نوام
2
میبرد.
در ملرد جایگاه با عظمت وی و پدر بزرگلارس ،همین مقدار كافی است كه بیشتر
اصحاب و علما ،سخنان این دو بزرگلار را همانند نصلص روایات ،ملرد پوذیرس قورار
میدهند .عالّمه مجلسی گفته است:

ّ
ّ
«إنما حوردناها لكونه من عظماء القدماء التاابعین آلثاار اال ّماة النجرااء الا ین ال یترعاون اآلراء و
كالم ُه و َ
األهواء و ل ا ینزل حكثر اصحابنا َ
كالم ابیه (رضای اللاه عناه) منزلاة الانص المنقاول و الخرار

الماأثور3؛ ما ،تمام آن چه را به عنلان عقاید مذهب ،دیكته كرده بولد آوردیوم ،زیورا وی از
بزرگان قدما و از پیروان آثار ائمّه طواهرینانود و هرگوز پیورو هولا و آرای شخصوی خولد
نیستند .از این رو ،بسیاری از علمای ما سخن وی و پدر بزرگولارس را بوه منزلوه روایوت
تلقّی میكنند».
آن چه در این مختصر ،در پی آن هستیم ،معرّفی و شناسایی كتاب مذكلر اسوت
كه در ،دو بخش تقدیم میشلد:
 1و شخصیت شیخ صدوق؛
 2و معرّفی كتاب كما الدین؛
بخش نخست :شخصیت شیخ صدوق

الف ـ حدیث والدت

ّ
حدثنا ابوجعفر ّ
محماد بان علای األساود (رضای اللاه عناه) قاال:
شیخ صدوق نقل میكند« :
َ
ّ
ماوت محماد بان عثماان العماری
سألنی علی بن الحسین بن موسی بن بابویه (رضی اللاه عنه)بعاد
ِ
 .1همان ،ص  84د .85
 .2بحار االنوار ،ج  ،1ص .6
 .3همان ،ج  ،10ص.
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َ
ُ
ّ ّ
(رضی الله عنه) حن حسأل ابا القاسم الروحی ،یسأل موالنا صاحبالزمان حن یدع َو اللاه عزوجال
ّ َ
ََ
ً
ً
َ
َ َ ُ
ألت ُه ،فأندی ذالُُّ ،ث ّم َ
حخررنی بعد ذلُّ بثالثة ایاام اناه قاد دعاا لعلای بان
حن یرزق ُه َولدا ذكرا قال :فس
ّ
َ
ٌ
َُ
ٌ
ُ
الد؛ 1ابل جعفر ،محمّد بن علی اسولد
الحسین ،و انه َسی ُولد له ولد مرارك ینفع ]الله[ به ،بعاد ُ او

میگلید :علی بن حسین بن ملسی بن بابلیوه (پودر بزرگولار شویخ صودوق) پوس از
درگذشت محمّد بن عثمان عمری از من تقاضا كرد تا از ابلالقاسوم حسوین بون روح
درخلاست كنم از ملالیمان صاحبالزمان بخلاهد در پیشگاه خدا دعا نماید كه به وی
فرزند پسری عنایت كند».
میگلید :از حسین بن روح درخلاست كردم و او نیز آن درخلاست را به حضورت
رساند .سه روز بعد ،به من خبر داد كه حضرت ،در حق علی بن حسین دعوا فرمولده
است و به زودی فرزندی مبارك برای ایشان متلّلد خلاهد شد كه خداوند به سبب او،
نفع و فایده میرساند .و پس از او نیز فرزندان دیگری برای او متللد خلاهد شد».
شیخ طلسی نیز مانند این حدیث را از جمواعتی كوه از صودوق و بورادرس نقول
كردهاند ،روایت میكند و در ادامه میگلید:
ابلجعفر محمّد بن علی اسلد میگلیود …« :در هموان سوا  ،محمّود بون علوی
(صدوق) ،برای علی بن حسین بابلیه متللّد شد و پس از او ،صاحب فرزندان دیگوری
2
نیز شده است».
شیخ صدوق ،در ادامه سخنش میگلید :ابلجعفر محمّد بن علوی اسولد ،بسویاری
اوقات ،مرا میدید كه به درس استادمان محمّد بن حسن بن احمد بن ولید میرفتم
و اشتیاق فراوانی به كتابهای علمی و حفظ آن داشتم .به من میگفت :این رغبت و
اشتیاق وافر در تحصیل علم ،از تل شگفتآور نیست ،زیرا تل به دعای امام زموان
3
متللد شدهای!
شیخ طلسی ،در حدیث دیگری ،از ابن نلح و او از ابلعبدال حسین بن محمّود بون
سلره قمی كه از سفر ح بازگشته بلد نقل میكند كوه گفوت :علوی بون حسوین بون
یلسف صائغ قمّی و محمّد بن احمد بن محمّد صیرفی (معورو بوه دال ) .و شخصوی
 .1كمالالدین ،ج  ،2ص  ،503ب  ،45ح .32
 .2ر.ك :غیرت شیخ طوسی ،ج  ،320فصل  4بعض ما ظهر من جهته من التوقیعات  ،ح .266
 .3ر.ك :كمالالدین ،ج  ،2ص  ،502ب  ،45ح .32
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دیگری غیر از این افراد از مشایخ اهل قم به من گفتند :همسور علوی بون حسوین بون
ملسی بن بابلَیه قمی دخترِ عملیش (محمّد بن ملسی بن بابلیه قمی) بلد ،كه خداوند
از این همسر ،به وی فرزندی نداد .از این رو ،نامهای به شیخ ابلالقاسم حسین بون روح
نلشت كه از حضرت تقاضا كند تا از خداوند بخلاهد فرزندانی فقیه به او عطا كند.
َ َ ُ
ُ َ
ملُّ
پس از مدتی ،پاسخ حضرت به این مضوملن رسوید« :حن ال تارزق ِمان ها ِ و سات ِ
َ
دی ّلمیة و تر َزق مندا َولدی ِن فقیدین؛ از این و همسر و بچهدار نخلاهی شد .به زودی ،صاحب
كنیز دیلمی میشلی و از وی صاحب دو فرزند فقیه خلاهی شد».
ابن سلره میگلید :برای ابلالحسن علی بون حسوین بابلیوه (پودر بزرگولار شویخ
صدوق) سه پسر متللد شد؛ محمّد و حسین كه هر دو فقیه ماهر و در حفظ و ضبط
عللم ،سرآمد شدند آنها مطالبی را حفظ میكردند كه به غیر از آنان ،هویچ یوك از
مردم قم قادر بر حفظ آنها نبلدند پسر سلم ،حسن نام داشت كه در عبادت و زهد و
پارسایی ،در حد اعتدا بلد.
نیز ابن سلره میگلید :هرگاه ابل جعفر و شیخ صدوق و و بورادرس ابلعبودال و
حسین و حدیثی نقل میكردند ،مردم از حافظه آن دو ،در نقل حودیث شوگفت زده
میشدند و به این دو بزرگلار میگفتند :این مقام و منزلت ،خصلصیتی اسوت كوه در
اثر دعای امام زمان و  و به شما داده شده است.
شیخ طلسی میگلید« :ه ا ٌ
امر مستفی فی اهل قم؛ یعنی این ملضلع نوزد قمیوان،
1
معرو و مشهلر بلده است».
ب ـ دیدگاه علمای شیعه

 1ـ نظر آقای خویی

وی ،بعد از نقل قضیه والدت ،میگلید :از روایت اخیر ،چنین برمیآید كه محمّود
بن علی (شیخ صدوق) به دعای امام و  و متللّد شده است و ایون امور ،معورو و
مسلّماست و برای شناخت عظمت مقام وی كافی است.
 .1ر.ك :غیرت شیخ طوسی ،ص .308
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سپس میافزاید :چگلنه میتلاند چنین نباشد ،با این كه امام و  و پدر بزرگلار
شیخ صدوق را با خبر ساخت كه دارای دو فرزند پسرِ نیكسرشت خلاهد شد.
نجاشی نیز در بیان شرح حا پدر بزرگلار شیخ صدوق ،همین مطلوب را متوذكّر
شده است.
همچنین امام در روایت نخست (در تلقیع شریف) میفرماید« :والد صودوق»
دارای فرزند مباركی میشلد كه خداوند مردم را از فیض وجلد وی بهرهمنود خلاهود
ساخت.
اشتهار محمّد بن علی بن حسین ،به لقب «صدوق» به سبب همین فضیلتی است
كه وی از آن برخلردار بلده و او را از دیگران متمایز ساخته است.
شیله تعبیر نجاشی و شیخ طلسی در مدح و ستایش صدوق ،ما را از تصوریح بوه
تلثیق وی بینیاز میكند ،زیرا آن چه را آنان تعبیر كردهاند ،به مراتب فراتر از تصریح
به تلثیق است.
به هر حا مقام و منزلت شیخ صدوق ،به اندازهای معورو و مشوهلر اسوت كوه
1
جای هیچ گلنه شكّ و تردیدی در آن وجلد ندارد.
 2ـ نجاشی

احمد بن علی بن عبّاس نجاشی (متلفّای  450و هو.ق) پوس از بیوان نوام او ،در
تجلیل از مقام وی ،تعبیراتی مانند« :شیخنا؛ فقیدنا؛ وجه الطا فه بخراسان» ،بیان میدارد
و میگلید :وی در سا سیصد و پنجاه و پن وارد بغداد شد و به تدریس پرداخت .در
مجلس درس او ،اساتید و بزرگوان شویعه ،حاضور مویشودند و از وی تلقّوی حودیث
2
میكردند ،با این كه وی كمسن و سا و جلان بلد.
نجاشی ،قریب به دویست كتاب را برای وی نام میبَرَد و در ادامه میگلید :شویخ
صدوق ،نقل و روایت تمام كتابهایش را برای ما اجازه داد .من نیز برخی از آنهوا را
برای والد خلد علی بن احمد خلاندم و گفت :شیخ صدوق اجازه نقل همه كتابهوای
 .1معجم رجال الحدیث ،خویی ،ج  ،16ص .322
رجال نجاشی.278 ،
.2
ِ
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خلد را كه در بغداد از وی شنیده بلدم ،به من داده است.

1

 3ـ شیخ طوسی

شیخ الطائفه ابلجعفر ،محمد بن حسن طلسی ( 385و  460هوو.ق) بوا عبوارات و
بیان ویژگیهای واالیی ،از او تجلیل میكند و میگلید :ابلجعفر (صدوق) شخصویتی
جلیلالقدر ،حافظِ احادیث ،آگاه به رجا  ،ناقد اخبار بولد .و در بوین علموای قوم ،در
حفظ و كثرت علم ،همانندی نداشت و یكهتاز فنّ حدیث و رجا بلد .تقریباً سیصود
عنلان كتاب تألیف كرده و نام كتابهای وی معرو و مشهلر است .و من ،مقداری را
كه به ذهنم خطلر میكند ،نام میبرم.
شیخ طلسی ،نام چهل و هفت كتاب او را یواد آور مویشولد و طریوقاس را ایون
چنین بیان میدارد :تمام كتابها و روایاتاس را جمعی از اصحاب ما از جمله شویخ
مفید ،حسین بن عبیدال ،ابلالحسن ،جعفر بن حسن بن حسونكه قمّوی ،ابول زكریوا
2
محمّد بن سلیمان حمرانی ،برای ما روایت كردهاند.
شیخ طلسی ،در كتاب رجوا خولد مویگلیود :وی( ،شویخ صودوق) كتوابهوای
بیشتری دارد و ما ،آنها را در كتاب فهرسوت یوادآور شودهایوم و تَلّعُكبوری از آنهوا
3
روایت ،نقل كرده است.
 4ـ ابن ادریس

محمّد بن ادریس حلّی عجلی (متلفّای  598هو.ق) در باب نكواح ،در ذیول بحوث
«تحریم ممللكه» بعد از نقل قل و فتلای شیخ صدوق مبنی بر عدم حرمت ممللكه
پدر ،میگلید … :ابن بابلیه در پاسخ نهایی خلد چه نیكل فرملده است :زیرا وی ثقه،
جلیلالقدر ،آشنای به اخبار ،ناقد آثار ،آگاه به رجا  ،حافظ و به خاطر سپارنده علولم
4
و احادیث … بلده است .وی ،استادِ شیخ مفید است.
 .1رجال نجاشی ،ص .278
 .2الفدرست ،ص  ،156ش .695
 .3رجال طوسی ،ص  ،495ش .25
 .4السرا ر ،ج  ،2ص .529
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در اصطالح اهل حدیث ،حافظ ،معانی گلناگلنی دارد ،از جمله :كسی كه صد هزار
حدیث را با سند حفظ و با سیصد هزار حدیث استثنائی داشته باشد .بعضی گفتهاند:
1
مراد ،كسی است كه حافظ قرآن و سنّت باشد.
 5ـ ابن طاووس

رضیالدین ،ابلالقاسم ،علی بن ملسی بن جعفر بن محمّود بون طواووس حسونی
حسینی (متلفّای  664هو.ق) در كتاب فالحالسا ل و نجاحالمساا ل مویگلیود :بوه نقول
جمعی از اهل صدق و اعتبار در نقل حدیث ،روایت میكنم ،این عدّه با سند خولد از
شیخ صدوق كه عدالت او ملرد اجماع و اتّفاق است ،نقلِ روایت میكنند.
در فصل نلزدهم همان كتاب ،در نقل حدیثی میفرماید :این حدیث را بوه طُورق
خلدم ،از ابن بابلیه نقل میكونم … راویوان حودیث ،همگوی و بودون اسوتثنا ،ثقوه
2
هستند.
 6ـ شوشتری

شیخ محمّد تقی شلشتری ،صاحب كتاب قامو الرجال ،از محققان نامی و نقّوادان
معاصر ،پس از نقل قضیه والدت وی (شیخ صدوق) به دعوای اموام زموان 3و نیوز
تألیف كتاب كمالالدین با اشاره آن حضرت ،4این دو قضیه را میپذیرد و هر دو خبر را
تلقّی به قبل میكند و به عنلان تجلیل از مقام شامخ شیخ صدوق میگلید …« :كما
ّ
ّ
الحجهَ ،
الحجة علیه فی ّالنوم بتألیف كتاب فی غی ِرت ِاه» 5سوپس مویافزایود :وی
حشار
ولد بدعاء
(شیخ صدوق) در فقه ،فتواوای شواذ و نوادری دارد .و چنود فتولا از آنهوا را متوذكر
میشلد .او در ادامه ،ماجرایی را درباره جسد شریف وی از آقای مامقانی نقل نملده و
گلیی آن را تلقّی به قبل میكند.

 .1سفینة الرحار ،ج  ،2ص  281د تدر یب الراوی ،ج ،1ص49؛ مقرا
 .2ر.ك :معجم رجال الحدیث ،ج  ،16ص .322
 .3كمالالدین ،ص  3د .4

 .4همان ،ص  3د .5
 .5قامو الرجال ،ج  ،9ص 435؛ لؤلؤة الرحرین ،ص .375

الددایة ،ج ،6ص.54
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ماجرای بدن شریف

آقای مامقانی ،به نقل از للاسانی میگلید :در اواخر سا هزار و سیصد ،قبر شریف
شیخ صدوق در اثر سیل ویران شد و پیكر وی آشكار گشت .آقای للاسانی ،از جملوه
كسانی بلده كه وارد قبر وی شده و جسد شریف او را صحیح و سالم وتر و تازه دیده
اسوت .وی ،هویچ گلنوه تغییوری را در آن مشواهده نكورده ،گولیی روح آن بزرگولار،
هماكنلن از بدن وی خارج شده است .رنگ حنا در محاسن وی ملجولد بولده ،ولوی
1
كفناس پلسیده بلده است.
در ضمن ،شلشتری به نقل از وحیود بهبهوانی و مشوایخ و اسواتید وی و از شویخ
بهایی در ملرد شخصیت و فضیلت شیخ صدوق ،مطالبی را بیان میكند كه به جهت
پرهیز از طلالنی شدن سخن ،از بیان آنها صر نظر میكنیم.
 7ـ مرحوم طبسی

وی و والد بزرگلارم و در ملرد شیخ صدوق میگلید:
َ

«هو الشیخ الجلیل و الفقیه النریاه

… الشدیر بالصدوق جاللة قدر و عظم شأنه حوضح من ان یخفای؛ 2وی استاد گرانقدر و فقیه
نامدار معرو به صدوق است كه جایگاه برجسته و مقام و منزلت واالی او روشنتر از
آن است كه بر كسی پلشیده بماند».
 . 8نمازی

آقای نمازی

میگلید« :شیخ مشایخ الشیعه ٌ
ركن من حركان الشاریعة .جاللتاه و عظام شاأنه و

منزلته حوضح من الشمس3؛ او ،پیشلا و بزرگ بزرگان شیعه و پایهای از پایههای شوریعت
است .عظمت و بزرگی منزلت او از خلرشید روشنتر است».
در نتیجه ،علما و فقیهان شیعه بر عدالت و عظمت و منزلت واالی شیخ صودوق،
اتفاق نظر دارند و از وی تجلیل بسیار كردهاند كه پارهای از آنها ،همچلن قطورهای از
دریا ،بیان شد .ارج نهادن به مقام و شخصیت وی ،محدود به علموای شویعه نیسوت؛
 .1تنقیح المقال ،ج  ،3ص  155و  ،154چ سنگی؛ قامو
 .2ذرایع الریان فی عوارض اللسان ،ج  ،2ص .81
 .3مستدركات علم الرجال ،ج  ،7ص .224

الرجال ،ج  ،9ص .435
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بلكه علمای اهل سنّت نیز به آن اعترا كردهاند.
ج ـ دیدگاه علمای اهل سنّت

با این كه علما و ملرّخان اهل سنّت ،سعی میكنند تا آنجا كه بتلانند ،در مولرد
شخصیتهای شیعی ،سخنی به میوان نیاورنود؛ ولوی شخصویت و جایگواه و مقوام و
منزلت و عظمت و درخشوندگی وجاهوت شویخ صودوق ،بوه قودری زیواد بولده كوه
نتلانستهاند وی را مخفی كنند .ما ،در این جا ،به عنلان نملنه ،دیدگاه سه تن از آنان
را مطرح میكنیم.
 1و ابلبكر احمد بن علی ،خطیب بغدادی (متلفّای  463هو.ق) صاحب كتاب تاریخ
بغداد؛
 2و عبدالكریم محمّد بن سمعانی (متلفّای  562هو.ق) صاحب كتاب األنساب؛
 3و شمسالدین ذهبی ( 673و  )748صاحب كتاب سیر حعالمالنرالء و كتاب تاریخ
اسالم؛
 1ـ خطیب بغدادی؛ وی میگلید :ابلجعفر … بن بابلیه قمی (شیخ صودوق) وارد
بغداد شد و در آنجا به سند پدرس ،احادیث را نقل میكرد .او از بزرگان شویعه و از
مشاهیر روایی رافضیان (شیعه) به شمار میآمد .و محمّود بون طلحوه نعوالی ،از وی
حدیث نقل كرده است.
ّ
آن گاه با نقل حدیثی میگلید« :حخررنا ّ
محمد بن طلحه ،حدثنا ابوجعفر ابن بابویه … عان
ً
ّ
َ
َ
ّ
َ
اسااء ُصاحرة
لاه فقاد
جعفر بن محمد؛ عن حبیه ،عن آبا ه ،قال رسول الله :من عاد غادا ِمان حج ِ
الموت؛ كسی كه فردا را از عمورس (بوه طولر قطعوی) بشومارد بوا همسوایگی مورگ
1
بدرفتاری نملده (یعنی مؤمن باید مرگ را پا به پا و همسایه خلد بداند).
وی ،همین یك روایت را نقل و سلسله سندس را تضعیف میكند و میگلید :همه
روایان آن مجهل اند !.با این كه خلد به عظمت وی و بزرگ شیعه بلدن وی اعتورا
میكند و او را از مشاهیر روایی شیخ صدوق میداند .خطیب ،پدر صدوق و (علی بون
بابلیه) را كه همه بوه بزرگوی و فقاهوت و عظموت مقوام ایشوان اعتورا داشوتند و
 .1تاریخ بغداد ،ج  ،3ص .88

فصل بیستم :سیری در كتاب كمال الدین و تمام النعمه (541  )1

شخصیت مشهلری بلده است ،مجهل معرّفی میكند! از اَمثا خطیب بغدادی ،غیور
از این انتظار نمیرود دقت شلد.
 2ـ سمعانی؛ او نیز 1شیخ صدوق را با همان سخنان خطیب بغدادی معرّفی و تنها
یكی از شاگردان او را به نام محمّد بن طلحه نعالی ،نام مویبورد و مویگلیود :وی ،از
2
ابلجعفر بابلیه قمّی روایت نقل كرده است.
شیخ صدوق ،شاگردان زیادی داشته كه نام بیست تن از آنان در مقدمه كتاب من
ال یحضر الفقیاه بیان شده است :و اگر تنها نام محمّد بن طلحوه را بوه عنولان شواگرد
3
شیخ صدوق یاد میكند شاید ،برای كلچك شمردن مقام وی میباشد.
 3ـ ذهبی؛ او با این كه فردی متعصّب است ،در كتاب سیرحعالمالنرالء درباره شیخ
ّ
صدوق میگلید« :ابن بابویه ،رح االمامیة ،ابوجعفرّ ،
محمد بن العالمة ،علای بان الحساین بان
موسی بن بابویه ّ
القمی ،صاحب التصانیف السا رة بین الرافضه ،یضرب بحفظه المثل …».
وی ،شیخ صدوق را رئیس شیعه ،صاحب تصانیف رواج یافته و جا افتاده در میان
شیعه دانسته ،پدر وی را نیز عالّمه و بزرگ شیعه معرّفی كرده اسوت و گفتوه :شویخ
صدوق ،در حفظ و حافظه ،ضربالمثل بلده و گفته میشولد ،سیصود كتواب توألیف
كرده است از جمله كتاب دعا ماالسالم ،كتاب الخواتیم ،كتواب المالهای ،كتواب غریاب
حدیثاأل ّمة ،كتاب دیناإلمامیه را میتلان نام برد .در ادامه میگلید:
از ابلجعفر ،عدّه زیادی نقل حدیث كردهاند كه شیخ مفید ،حسین بن عبدال بون
4
فحام ،جعفر بن حسنكه قمی از آن جملهاند.
بنابراین ،با عنایت به ویژگیهای ممتاز فردی و شخصی شیخ صدوق كه با دعوای
امام زمان با ارشاد و راهنمایی آن حضرت ،پدر صدوق بوا جاریوه دیلمیوه (والوده
شیخ صدوق) ازدواج میكند و صدوق از او متللد میشلد .او از هلس و ذكاوت و نبلن
ّ
ً
 .1حنساب األشراُ نام دو كتاب اسدت كده یكدی چداپ جدیدد آن سدی.ده جلدد اسدت و مؤلدف آن ،بدالذری وقریبدا ،معاحدر امدام
ّ
ّ
هادی بوده است األنساب ،وألیف عبدالكریم ّ
محمد بن سمعانی متوفای  562هد.ق كه چاپ جدید آن پنج مجلد است.
 .2األنساب ،ج  ،4ص .544
 .3مقدمه كتاب من ال یحضر الفقیه ،ص «او»؛ به مقدمه بحاراالنوار ،جلد حفر ،ص  73نی .رجو شود.
 .4سیر حعالمالنرالء ،ج  ،16ص 303؛ در مقدمه كتاب من الیحضر الفقیه ،ص «او» آمده 6 :د الشیخ الجلیل ،ابوالحسن،
جعفر بن الحسین د الحسن خ  5د حسنكة القمی ،شیخ الطوسی و ولمیذ الصدوق ،رحمهم الله».
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و حافظه قلی برخلردار و انسانی ملرد احتورام و دارای ملقعیوت بولده .ویژگویهوای
اجتماعی وی نیز مانند خیرخلاهی مردم ،ملرد احتورام هموه بولدن و رئویس طایفوه
بلدن ،زبانزد است .و از نظر علمی ،ضربالمثل عام و خاص بلده و قریوب بوه سیصود
عنلان كتاب را تألیف و تصنیف كرده اسوت .شواگردان زبردسوتی را تربیوت كورده و
شبهات مختلفی را پاسخ دادهاند و یكّهتاز عرصه فن رجا و علم حودیث و تفسویر و
فقه و كالم و … بلده است .به وی لقب شیخ فقیهان ،رئیس محدّثان ،فقیوه خیور و
مبارك و … داده اند .از نظر مقامات روحانی و معنلی نیز ،وی را ستلدهاند و صاحب
كرامت دانستهاند ،به گلنهای كه او را آیتال فی العالمین ،1شیخ اعظمّ ،
2
حجةاالسدالم
صادق ،خیر ،مبارك ،عامل ناصح و … معرفی كردهاند ،بعد از رحلتاس ،كرامتها از
مزار منلّر آن بزرگلار دیده شده و جسد وی قرنها صحیح و سالم مانده است.
د ـ با این همه تعریف و تمجیود از سولی شویعه و سونّی و ویژگویهوای ممتواز،
شخصیت وی و جایگاهش از روز روشنتر است و مقام شامخ او ،واالتر از تصوریح بوه
الفاظی مانند :ثقه بلده است .از این رو ،آقای خلیی با ابراز نگرانی برخی محدّثانی كه
درباره وی تلّقف و تأمّل كردهاند ،آنها را ملرد عتاب و مالمت قرار میدهود .و آن را
نلعی ك اندیشی میداند.
گالیه آقای خویی

ًّ
«فمن الغریب جدا ،ماا عان بعا

ّ
ّ
مشاایخ الرحرآنای ِمان حناه توقاف فای وثاقاة

وی میگلید:
الصادوق3؛ واقعاً از برخی مشایخ بحرانی بعید است كه در وثاقت شیخ صودوق ،تلّقوف
كردهاند ».من ،این تلقف را نلعی ك اندیشی میدانم .اگر در امثا صودوق تشوكیك
شلد ،باید با فقه ،خداحافظی كرد و فاتحه آن را خلاند ،زیرا به واسطه امثا صودوق،
فقه به ما رسیده است.
 1و نخستین اشكالی كه بر صدوق شده و از همه مهمتر است ،اشكالی اسوت كوه
 .1مقدمه من ال یحضر الفقیاه ،ص «نا» بندد  15رئدیس المحددثین و حددوق المسدلمین ،آیدت اللده فدی العدالمین ،الشدیخ
األعظم ،ابوجعفر.
 .2مقدمه من ال یحضر الفقیه ،ص «نا» بند  17قال البهایی فی خاومة الوجی ،.رئیس المحدثین حجةاالسالم ،ابی جعفر.
 .3معجم رجالالحدیث ،ج  ،16ص 322؛ بحار االنوار ،ج ،5ص.156
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گفتهاند :وی در نقل احادیث ،حذ و تقطیع دارد؛
 2و نلجلان بلدن وی در زمان ورود به بغداد ،نمیتلاند صحیح باشد؛ بلكوه مولرد
تشكیك است؛
 3و در نام واسطه رساندن نامه شیخ صدوق به حسین بن روح (نائوب سولم اموام
زمان) تردید شده است؛
اشكال نخست:

محدّث نلری ،صاحب مستدرك الوساا ل میگلید :شیخ صدوق ،در بعضی ملارد خبر
طلالنی را كلتاه كرده و عباراتی را كه با معتقدات وی ناسازگار بلده ،انداخته و حذ
كرده است .وی ،برای مدعای خلد ،چهار شاهد ذكر میكند.
شاهد نخست:

 1و رساله حقلق امام زینالعابدین؛ او میگلید :این رساله را حسن بون علوی
بن شعبه حرّانی ،در تحفالعقول و نیز سید علی بن طاووس ،در فالح الساا ل بوه سوند
خلد از كتاب رساا ل محمّد بن یعقلب كلینی ،كوه آن را بوه اموام زیونالعابودین
منتهی میسازد و نقل كردهاند (برای این رساله دو طریق داریم).
سپس میافزاید :روایت فالح السا ل ،همان روایت تحف العقاول است؛ ولوی صودوق،
حدیث و رساله حقلق را به نحل اختصار نقل میكند و جمالتی را كه در آن دو كتاب
وجلد دارد ،بیان نكرده است.
آقای خلیی به این شاهد ،چنین پاسخ مویدهود :آقوای نولری ،ایون روایوت را از
تحفالعقول و از رسا ل كلینی نقل نكرده است و فاالح الساا ل ،نیوز سوا هوا پوس از او
تألیف شده است؛ بلكه خلد ،به ابلحمزه ثمالی طریوق دارد .در بواب پنجواه از كتواب
خصا  ،به سند خلد از محمّد بن فضیل ،از ابلحمزه ثمالی نقل حدیث كرده و كتاب
من الیحضر الفقیاه ،باب ح ّ نیز همین حدیث را به طریق خلد از اسماعیل بن فضول،
1
از ثابت بن دینار (ابلحمزه ثمالی) ،بیان داشته است.
 .1معجم رجالالحدیث ،ج  ،16ص .326
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در نتیجه ،آقای خلیی در مقام دفاع از شیخ صدوق و ردّ شبهه و اشكا  ،میگلید:
روایت حقلق خلد ،سه طریق دارد:
 1و تحفالعقل ؛
 2و رسائل كلینی؛
 3و طریق صدوق در كتاب خصا به محمد بن فضویل ،از ابولحمزه ثموالی و در
كتاب فقیه ،باب ح به طریق خلد ،از اسماعیل بن فضل ،از ثابت بن دینار آن را نقل
میكند.
شاهد دوّم:

 2و عالّمه مجلسی ،حدیثی را از كتاب تلحید شیخ صدوق ،از دقّاق ،از كلینی ،از
امام جعفرصادق نقل كرده است 1.محدّث نلری 2هنگامی این حدیث را از عالّموه
مجلسی ،نقل میكند ،بیدرنگ سخن اسدال كاظمی را در كشف القنااع 3بیان میكند
و میگلید :این خبر (خبری را كه مجلسی از صدوق نقل كرده) از كتاب كافی گرفتوه
شده و شیخ صدوق به جهت ملافقت با مذهب اهل عود  ،تغییورات شوگفتی در آن
4
داده (و جمالتی را حذ كرده است) كه ملجب سلءظن به وی میشلد.
كشف القنااع ،با به كار بردن عبارتی تند میگلید :كار شیخ صدوق ،بسیار مضطرب
و آشفته است .از این رو ،محدّث نلری ،مطالب مذكلر را شاهدی بر ادعای خلیش كه
صدوق ،روایت را تقطیع میكند ،آورده است.
آقای خلیی ،به این شاهد ،سه پاسخ میدهد:
 1و جایگاه با عظمت شیخ صدوق ،مانع از سلءظّن به وی میشلد.
 2و بر این كه شیخ صدوق خبری را كه در كتاب تلحید خلد نقول كورده هموان
خبری است كه كلینی در كافی آورده اسوت ،شواهدی نوداریم؛ بلكوه شویخ صودوق،
تصریح دارد كه خبر را از دقّاق ،از كلینی نقل كرده است؛ یعنی ،كلینی ،غیر از كافی،
 .1بحار ،ج  ،5ص .156
 .2مستدرك الوسا ل ،ج  ،11ص .169
 .3كشف القناع ،ص .213
 .4بعضی گفته اند« :شیخ حدوق  ،ا بط است ،بنابراین ،جملهای از كتاب او ساقط نشده است.
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كتابهای دیگری نیز دارد .بر این اساس ،نقل از كلینی ،اعم از نقل كافی است و غیر
كافی است و كافی ،اخص خلاهد بلد .و شاید طریق مستقلی به كلینی داشته باشد.
 3و شاید شیخ صدوق غفلت داشوته و یوا بوه جهوت دیگوری ،بعضوی عبوارات را
انداخته باشد .بدین سان ،چگلنه مشخص میشلد كوه وی قصود اختصوار خبور و یوا
انداختن بخشی از آن را داشته است؟ 1بنابراین ،با این دلیل نمیتلان شیخ صودوق را
متّهم ساخت.
شاهد سوم

زیارت جامعه را كفعمی در كتاب بلداالمین نقل كرده ،شیخ صدوق ،همان زیارت
را در كتاب من الیحضر الفقیاه 2آورده و جمالتی از آن را كه با معتقدات وی ناسوازگار
بلده تقطیع كرده است.
آقای خلیی ،به این شاهد چنین پاسخ داده است كه :شیخ صدوق ،زیارت جامعوه
را از كفعمی نقل نكرده است ،زیرا كفعمی ،صدها سا بعد از صودوق وجولد داشوته
است( ».صدوق ،متلفّای  381هو.ق و كفعمی ،متلفّای  900هو.ق است)
سپس میافزاید :روایت كفعمی ،به طلر مرسول ،از اموام هوادی اسوت؛ ولوی
روایت صدوق مسند ،به سند خلد او ،از محمّد بون اسوماعیل برمكوی از ملسوی بون
عبدال نخعی ،از امام هادی نقل شده است .بنابراین ،چگلنه ثابت مویشولد كوه
شیخ صدوق آن را تقطیع كرده و بخشی از آن را كه با نظر و اعتقادس ملافق نبولده،
3
انداخته است؟!
شاهد چهارم

شوویخ صوودوق ،در كتوواب تلحیوود از جنوودی نیشووابلری ،روایووت مفصّوولی از
امیرمؤمنان نقل كرده 4و شیخ احمد بن علی ابن ابیطالب طبرسی (متلفّای 588
 .1معجم رجال الحدیث ،ج  ،16ص .323
 .2من ال یحضر الفقیه ،ج  ،2ص  ،370ب  ،225ح .2
 .3معجم رجال الحدیث ،ج  ،16ص .325
 .4توحید ،حدوق ،ص  ،254ح 5؛ عیون اخرار الرضا ، ج  ،2ص .272
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هو.ق) نیز همان روایت را در كتاب احتجا  ،1از آن حضرت ،بوا اضوافاتی آورده اسوت.
بنابراین ،صدوق در كتاب توحید خلد بخشی را انداخته است.
آقای خلیی میگلید ،پاسخ همان است كه گذشت؛ یعنی صدوق ،از احتجاا نقول
نكرده؛ بلكه خلد او طریق مستقلی دارد .طبرسی ،دو قرن با صدوق فاصله دارد.
سپس با پاسخی كلّی میگلید :اگر ثابت شد كه شویخ صودوق ،آن چوه را مولرد
رضایت خلدس نیست ،حذ میكند ،این حذ  ،نمیتلاند سبب سولء ظون بوه وی
باشد؛ بلكه این گلنه عمل ،همان تقطیع متوداو و شوایع در میوان محودّثان اسوت.
بنابراین ،اگر بخشِ انداخته شده ،ضرر و زیانی به داللوت بواقی مانوده از بخوش ،وارد
نسازد ،حذ آن بحش مانعی ندارد .این كار ،شایع و متداو است و ملجب سلء ظن
به محدّث نمیشلد .اگر كسی چنان تقطیعی بكند ،آیا ملجب میشلد راجوع بوه آن
شخص به ویژه شخصیتی مانند شیخ صدوق گفته شلد :امر صدوق واقعاً ،مضوطرب و
2
آشفته است؟!
اشكال دوم

نجاشی میگلید :صدوق ،در سا  355هو.ق ،وارد بغداد گردید و با این كوه كوم
سن و سا بلد بزرگان شیعه ،از وی تلقّی حدیث میكردند.
این عبارت ،از دو جهت دارای اشكا است:
 1و شیخ صدوق ،در زمان ورود به بغداد ،بیش از پنجاه سا داشته است ،بنابراین
چگلنه میتلاند كم سنّ و سا باشد؟
آقای خلیی ،در پاسخ میگلید :این اشكا این گلنه قابول دفوع اسوت كوه شویخ
صدوق ،نسبت به بزرگان شیعه كه از وی حدیث تلقّی حدیث میكردهاند ،كم سونّ و
سا تر بلده است.
 2و محدود كردن ورود شیخ صدوق به بغداد در سا  355هو.ق ،با گفته شخص
صدوق در كتاب عیون اخرارالرضاا كه گفته است :ابلالحسن علی بن ثابت دوالینوی
 .1االحتجا  ،ص .240
 .2معجم رجال الحدیث ،ج  ،16ص .326
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در مدینه السالم (بغداد) در سا  352هو.ق ،این حدیث را برای ما نقل كرد 1و نیز با
سخن دیگری كه گفته است :در سا  354هو.ق ،نقّاس ،آن را در كلفه برای ما نقول
كرده است ،2.منافات دارد .این دو روایت ،بر ورود شیخ صدوق به بغداد قبول از سوا
 355هو.ق ،تصریح دارد .البته ،تاریخ این دو روایت ،بر نقل نجاشی مقدّم است.
اشكال سوم

قبال گفته شد كه واسطه رساندن نامه علی بن حسوین (پودر شویخ صودوق) بوه
حسین بن روح در بعضی روایات ،علی بن جعفر اسلد اسوت؛ ولوی شویخ طلسوی در
كتاب الغیره و شیخ صدوق خلد ،در كتاب كمالالدین ،واسوطه را ابولجعفر محمود بون
علی اسلد ،گفتهاند ،بدین ترتیب ،این دو گفته با یكدیگر تناقض دارند.
آقای خلیی ،پاسخ میدهد كه :از ظاهر امر پیداست سخن شویخ صودوق و شویخ
طلسی ،صحیح است و ما گفته شیخ صدوق را میگیوریم ،كوه بوه مسوئله و جریوان
3
آگاهتر بلده است.
بخش دوم :معرّفی كتاب

كتاب كمالالدین و تمامالنعمه ،را شیخ صدوق در اواخر عمور شوریف خولد در شوهر
نیشابلر تألیف كرده است .ما ،در این مرحله ،بر چهار محلر تأكید داریم:
 .1سبب و انگیزه نگارس؛
 .2صحت و سُقم كتاب؛
 .3روس بحث مؤلف؛
 .4اساتید وی و درجه اعتبار و وثاقت آنان؛
محور نخست

ظاهراً چهار دلیل سبب نگارس این كتاب شده است:

 .1عیون اخرار الرضا ، ج  ،1ب .6
 .2همان ،ب 11؛ توحید ،ح .26
 .3معجم رجال الحدیث ،ج  ،16ص .326

548

 تا ظهور

 .1انحرا عدّهای از شیعیان در باب مهدویت ،اعتقاد به امر غیبت و عدو بعضی
از آنان از تسلیم و پذیرس روایات ،به آراء و قیاس.
 .2مالقات با نجمالدین ابلسعید محمّد بن حسن بن محمّد بن احمد بن علی بون
صلت قمّی و درخلاست و تشلیق او بر تألیف كتابی این چنین.
 .3رؤیای صادقه و اشاره امام عصر به تألیف كتابی درباره غیبت.
 .4دیدار با مردم نیشابلر.
شیخ صدوق میگلید :هنگامی كه از زیارت امام رضوا بازگشوتم .بوه نیشوابلر
آمدم و در آنجا اقامت گزیدم .كسانی كه به دیدارم میآمدند ،پرسشهوا و شوبهاتی
در ملرد غیبت (امام زمان )داشتند .آنان را در این امر ،متحیر دیدم .تمام سعی و
1
تالس خلد را در ارشاد آنان به سلی حق ،مصرو داشتم.
دیدار با ابو سعید قمّی

او ،از جمله كسانی بلد كه دچار حیورت شوده بولد .شویخ صودوق ،در مولرد وی
میگلید :شخصیتی بزرگ ،شیعه دوازده امامی ،عاشق والیت و اهلبیت و از خانودان
واالیی است .پدر و جدّس ،از بزرگان بلدهاند .و پودرم از جودّ او روایوات زیوادی نقول
كرده است .من ،از دیر زمان ،در آرزوی مالقات و مشتاق دیدار او بلدم ….
سپس میافزاید :در دیداری كه با او داشتم ،مطلبی را فرملد كه سبب تألیف این
كتاب شد .برای من نقل كرد در بخارا ،با بعضی از فالسفه و علمای منطوق ،مالقوات
داشته یكی از بزرگان فالسفه ،با طرح مسأله طل غیبوت (اموام زموان )او را بوه
شك میاندازد.
شیخ صدوق ،به آن شبهه اشاره نمیكند؛ ولی میگلید :در اثبات وجلد امام و
غیبت او ،مباحث و فصللی را یادآور شدم و اخباری را از پیامبراكرم نقل كردم و
اشكا  ،از بین رفت و خاطرس آرام گرفوت و شوك و تردیود از د وی بیورون رفوت
سپس از من خلاست تا كتابی در این زمینه بنلیسم .من نیز پذیرفتم و قل مسواعد

 .1كمال الدین ،ج  ،1ص .2
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دادم و گفتم :به خلاست خدا سر فرصت ،این كار را انجام خلاهم داد.

1

رؤیای صادقه و مالقات با امام زمان

شیخ صدوق میگلید :در نیشابلر ،شبی در مولرد آن چوه در شوهر ری بوه جوای
نهاده بلدم ،به خانلاده و فرزندان و نعمتها ،میاندیشیدم كه ناگاه ،خلاب بر من غلبه
كرد .در خلاب دیدم گلیی در مكّه هستم و گِرد بیتال الحرام طلا میكنم .در دور
هفتم ،به حجراالسلد رسیدم ،به آن دست میكشیدم و میبلسیدم و میگفتم :ایون،
امانت من است كه آن را ادا میكنم و پیمان من است كه آن را تجدید میكنم ،ادای
آن را به من گلاهی دهی و شهادت بده كه من آن را به جا آوردهام .در ایون هنگوام،
ملالیمان حضرت قائم وو را مشاهده كردم كه بر در خانه كعبه ایستاده است.
با د مشغللی و پریشان حالی به آن حضرت نزدیك شدم .امام به چهره من
نگریست راز درونم را دانست بر وی سالم كردم .او سالمم را پاسخ داد .سپس فرملد:
َ
ً
ُ ِّ ُ
َ
ّ ُ
حتی تكفی ما قد َه ِّمُّ ؛ چرا درباره غیبت ،كتابی نمینلیسی توا
« ِل َم التصنف كتابا فی الغیرة
غم و اندوهات ،برطر گردد؟» عرض كردم :ای فرزند رسل خدا! درباره غیبت ،قوبالً
ً
ُ
َ
ُ ِّ َ
مطالبی را نلشتهام .فرملدَ « :لی َس َعلی ذلُّ ّ
السریل! ُآم ُرك حن تصنف كتابا فی الغیرة َو اذكر فیا ِه
َ
رات األنریا؛ منظلرم روس قبلی نیست .به تل فرمان میدهم كه اكنلن كتابی دربواره
غی ِ
غیبت تألیف كنی و در آن ،غیبتهای پیامبران را یادآور شلی ».این فرموان را داد و
2
گذشت :درود خدا بر او باد.
شیخ صدوق در ادامه میافزاید :از خلاب بیدار شدم و تا طللع فجر به دعا و گریه
و زاری و شِكلِه پرداختم .صبح كه شد ،تألیف این كتاب را آغاز كردم تا فرموان ولوی
خدا و حجّت او را امتثا كورده باشوم و از خداونود یواری مویجولیم و بور او تلكّول
3
میكنم.
بنابراین ،شیخ صدوق ،با دیدن این رؤیای صادقه ،با تضومین قواطع و بوا نگرشوی

 .1كمال الدین ،ج  ،1ص .3
 .2همان ،ص  3د .4
 .3كمال الدین ،ج  ،1ص  3د .4
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وسیع و نل و شیلهای خاص به تألیف این كتاب پرداخته و از مباحثی سخن به میوان
آورده كه ملرد تأیید همگان است.
محور دوم

فاضل و محقّق معاصر ،آقای غفّاری میگلیود :شویخ صودوق ،در ایون كتواب ،در
ارتباط با ملضلع غیبت ،روایاتی را كه در میان مردم ،مشهلر بلده ،جمعآوری كورده،
این روایات صحیح و حسن و … باشند یا نباشند .البته ،شیخ صدوق ،جز به روایواتِ
1
صحیح یا ملرد اتفاق و یا متلاتر ،استناد نمیكند.
آقای غفّاری به گفته ،خلدِ شیخ صدوق استناد كرده كه در ادله حدیث مُعمّورین
میگلید :این حدیث و نظایر آن ،ملرد اعتماد من در امر غیبوت و وقولع آن نیسوت؛
یعنی در وقلع غیبت ،به اینها استدال نمیكنم ،زیرا غیبت امام زمان ووو بورای
من امری صحیح است ،چلن پیامبر و ائمّه به امر غیبت و وقلع آن ،در اخبار قلی
و صحیح زیادی كه نظایرس درباره اسالم و شریعت و احكام آن به ما رسویده ،اشواره
كردهاند 2.یعنی ،همان روایاتی كه اسالم و احكام را برای ما اثبوات مویكننود ،نظیور
همان روایات ،امر غیبت امام زمان وو را نیز اثبات میكنند.
از دیدگاه آقای غفّاری ،این كتاب ،مجملعهای از روایوات صوحیح و غیور صوحیح
است و شیخ صدوق خلد نیز در ملاردی از این كتاب ،به این نكته اشاره كرده است.
البته جای تأمل است كه این استدال ( ،از آقوای غفواری) چوه انودازه مویتلانود
صحیح باشد .در این استدال  ،باید جمله بعدی شیخ صدوق را نیز در نظر گرفت كه
فرملده است :امر غیبت و مسائل مربلط به آن را از دالیلی میگیورم كوه اسوالم را از
آنها گرفتهام .شاید نظر شیخ صدوق ،بر اعتقادی و ضروری بلدن ملضلعِ یواد شوده
است كه در این صلرت ،نیازی به بحث و بررسی سند ندارد.
علما و بزرگان دین ،در اصل مسلّمِ دین و مذهب ،مناقشات سوندی نمویكننود؛
بلكه این گلنه بحثها ،در غیر ضروریات مذهب و دین ،صلرت میگیرد.
 .1مقدمه كمال الدین ،ص .19
 .2كمال الدین ،ص  529د .638
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از سلیی ،اگر كسی بعضی از این اخبار را زیر سوؤا بورده باشود ،الزموهاس ایون
نیست كه اعتقادات ما را نیز زیر سؤا ببرد؛ زیرا ،مستند این عقیده ،همانند مسوتند
اعتقاد به اسالم و احكام آن اسوت كوه از دالیول قولی و صوحیحی برخولردار اسوت.
بنابراین ،تنها به این بعض روایات ،اكتفا نشده است.
ّ
المعمارین و …»،
آنجا كه شیخ صدوق فرملده« :لیس ه ا الحدیث و ما شاكله من حخرار
مشخص میشلد كه قصد وی نقد همین ملارد است ،نه تمام روایات این كتاب.
بعضی ،گفته آقای غفّاری را از باب ملجبه جزئیه میپذیرند و مویگلینود :كتواب
كمالالادین ،شامل روایات صحیح و سقیم است .هر چند این سخن ،بعید نیست؛ ولوی
ممكن است سند و یا طریق روایتی ،به نظر بعضی ،مشكل داشته باشد؛ امّا از دیدگاه
عدّهای دیگر ،مشكل نداشته باشد؛ ولی حتماً صدق خبری و قرائنِ دا ِ بر صدق ،دارد.
همان گلنه كه قبالً یادآور شدیم ،علمای شیعه ،گفته شیخ صدوق و پدر بزرگولار
وی و و را مانند نصّ منقل و خبر مأثلر مویداننود 1و وثاقوت او را اموری ضوروری
مانند وثاقت سلمان و ابلذر و و میشمارند.

2

محور سوم

كتاب یاد شده ،شامل یك مقدمه و چندین باب درباره مباحث غیبت است.
مقدمه كتاب

در مقدمه ،مباحث مهم كالمی مطرح شده است .كه مهمترین مطالب آن ،به قرار
زیر است:
 1و «خلیفه» پیش از آفرینش؛
 2و وجلبِ اطاعت از خلیفه؛
3
 3و خلیفه را خدا انتخاب میكند؛
 .1مقدمه كمال الدین ،ص .19
 .2بحار االنوار ،ج  ،5ص 405؛ مستدركات الوسا ل ،ج  ،19ص 189د .191
ّ
در مكه كه هندوز
 .3ابن هشام در كتاب السیرةالنرویه از كتاب های قدیمی ،نقل می كند :در دوران حضور پیامبراكرم
برای وبلیغ در ایام حج به ِمنی می رود و در آن جا وارد خیمه قبیلهای می شود.
حكومتی وشكیل نشده بود .رسول خدا
او را مبهوت می سازد .به زیردستان اش می گوید« :اگر
رئیس قبیله كه به حضرت نگاهی می افكند ابهت و نور پیامبر
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 4و وجلب وحدت و یكی بلدن خلیفه ،در هر زمان؛
 5و لزوم وجلد خلیفه؛
 6و وجلبِ عصمت امام؛
 7و اثبات غیبت و حكمت آن؛
 8و تشابه میان ائمّه و انبیاء؛
 9و مذهب كیسانیه؛
 10و خطبطالن برگفته ناووسیه و واقفیه درباره امام كاظم؛
 11و خطبطالن برگفته واقفیه در غیبت امام عسكری؛
 12و اعتراض و مناقشات ابن بشّار و پاسخ ابن قبه؛
 13و شبهات زیدیه و بحث درباره «بَداء»؛
 14و مناقشات و شبهات مخالفان درباره غیبت و پاسخ به آنها؛
 15و بحثهای نلبختی و ابن قبه با ابی زید عللی؛
در پایان مقدمه ،سبب و انگیزه تقدیم مقدّمات را چنین بیوان مویدارد :موا ،ایون
فصل را در آغاز كتاب خلد یادآور شدیم تا نهایت ادّله زیدیه را كه شدیدترین فرقوه
بر ضدّ شیعیاناند ،پاسخ داده باشیم.
بحثهای اصلی كتاب

مهمترین عناوین متن اصلی كتاب ،تقریباً ،پن ملضلع است:
 1و غیبت پیامبران و حجّتهای الهی؛
 2و سالخلردگانِ تاریخ .با این بحث ،امكوان وقولع غیبوت و طول عمور را ثابوت
میكند و آن را از محا بلدن ،خارج میسازد؛
 3و تصریح به وجلد امام دوازدهم و غیبت آن حضرت كه از گفته خدای متعا و



به آنان می فرماید« :من به پیامبری مبعوث شده ام و آمده ام
از وی پیروی كنیم ،دنیا را وصاحب میكنیم ».پیامبراكرم
شما را به اسالم دعوت كنم ».رئیس قبیله از جا برمی خی.د و عرض مدی كندد« :مدن مسدلمان مدی شدوم و از شدما پیدروی
فرمود« :خیر؛ این كار به دست خدا است و او ،هر كه
می كنم مشروط به این كه مرا جانشین خود قرار دهی ».حضرت
را بخواهد ،جانشین می كند ».السیرةالنرویه ،ج  ،2ص 66
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رسل او آغاز میكند و پس از بیان تمام روایات مربلط بوه ائمّوه طواهرین ،بوا گفتوه
صریح امام یازدهم و اخبار آنان بر وقلع غیبت ،به بحث پایان میبخشد؛
 4و والدت حضرت قائم و شلاهد و دالئل بر آن؛
 5و پیامها و نامههای امام عصر كه این پیامها یكی از بهترین دالیول بور ضودّ
منكرانِ دوازدهمین ولی خداست؛

فصل بیست و یكم:
سیری در كتاب كمال الدین
و تمام النعمه ()2
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نگرشی گذرا بر مهمترین موضوعات كتاب

الف و نخستین ملضلع؛ در غیبت انبیا است ،كه در آن هفت ملرد را بیان میكند:
1و غیبت حضرت ادریس :در این بخش ،داستان آن حضرت و غیبت بیسوت
ساله وی را یادآور میشلد و مژده آن حضرت به قیام قائمی از فرزندان خولد ،یعنوی
حضرت نلح را نیز مطرح میسازد.
 2و غیبت چندین ساله حضرت صالح؛
 3و غیبت حضرت ابراهیم؛ در این باب ،شباهت غیبت حضرت ابراهیم با
غیبت امام زمان را از هنگوام بوارداری موادرس و قبول از آن توا والدت و مخفوی
ساختن آن حضرت تا زمان إعالن مأملریت وی برای تبلیغ ،بیان داشته و سوپس دو
غیبت برای آن حضرت یادآور میشلد.
 4و غیبت حضرت یلسف؛ كه بیست سا به طل انجامید و او میوان موردم
زندگی میكرد ،وی را میدیدند؛ ولی نمیشناختند.
 5و غیبت حضرت ملسی؛ در این باب ،موژده حضورت یلسوف بوه قیوام
قائمی از فرزندان الوی بن یعقلب را همراه با نشانههوای ظهولرس بوازگل مویكنود و
سرگذشت نهان بلدن والدت و مخفی ساختن وی بعد از آن را عنولان نمولده اسوت.
سووپس ،موواجرای غیبووت آن حضوورت را بی وان كوورده و در پای وان ،شووباهت حضوورت
مهدی]ع [ ،با حضرت ملسی را در والدت و غیبت و سامان یوافتن زمینوه قیوام
وی را در یك شب ،یادآور میشلد.
 6و غیبتِ جانشینان حضرت ملسی؛ در این باب ،به سرگذشت و مواجرای یلشوع
بن نلن (وصی حضرت ملسی )و صبر وی در برابر سه طاغلت و درگیریهوای او
و داستان یازده وصی ،از زمان یلشع بن نلن تا زموان حضورت داود (بوه مودت 400
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سا ) و ماجرای جانشینی حضرت سلیمان و غیبت وی و داستان «آصف بن برخیا» و
ماجرای دانیا و گشایش كار او و قضیه حضرت یحیی و مژده به قیام حضرت مسیح
و … اشاره میكند.
 7و غیبت حضرت عیسی؛ در این باب ،پس از نقل مژده و اخبوار مربولط بوه
حضرت عیسی در انجیل بوه قیوام پیوامبر اكورم و سوتایش او ،مویفرمایود:
حضرت عیسی ،غیبتهای متعدّدی داشت كه در زمین سیاحت و گردس میكرد ،به
گلنهای كه قلم و پیوروانش او را نمویشوناختند و اطّالعوی از وی نداشوتند .سوپس
حضرت ظهلر كرد و شمعلن بون حمولن را وصوی خولد سواخت .هنگوامی شومعلن
درگذشت ،حجّتهای پس از او غایب شدند.
در نتیجه ،گرفتاریها بیشتر شد .و دیون متوروك و حقولق ضوایع و واجبوات و
سنّتهای الهی ،از میان رفت و سرانجام ،مردم متحیر گشته و به ایون سول و آن سول
كشیده شدند و با هیچ چیز آشنایی نداشتند .این غیبت ،دویست و پنجواه سوا بوه
طل انجامید.
آن گاه شیخ صدوق با بیان این حدیث از امام صادق ،متذكر میشلد كوه آن
ًَ
َ
َ
َ
كان بین عیسی و ّ
محمد خمسمئة عام ،مندا مئتان َو خمسون عاما لیس فیدا
حضرت فرملد« :
ُ َ
ُ ُ
ُ َُ
ِّ
َ
َ
ُ
َ
نری و ال عالم ظاهر .قلت :فما كانوا قال :كانوا متمسكین ِبدین عیسی قلات :فماا كاانوا قاال:
ّ
َ ُ
َ ُ ُ َْ ُ
عاال ٌم1؛ فاصوله میوان حضورت عیسوی و
مؤمنین .ثام قاال :و ال تكاون االرض ِاال و فیداا ِ
كانوا ِ
حضرت محمّد پانصد سا بلده و حدّ فاصل دویست و پنجواه سوا از آن ،هویچ
پیامبر و عالمی ،به طلر آشكار وجلد نداشته است .راوی میگلید عرض كردم :موردم
در این مدت ،پیرو چه دینی بلدند؟ فرملد :دین حضرت عیسی .عرض كردم :چگلنوه
بلدند؟ فرملد :مؤمن بلدند و هیچ زمانی زمین ،از عالم و حجّت و خالی نخلاهد بلد».
شیخ صدوق ،بحث حاشیهای بسیاری جالبی را در مولرد عالموان زموین در ایون
دوران مطرح میكند و دوازده تَن را نام میبرد.
عالمانی كه در جستجلی حجّت الهی پیامبراكرم در زمین سفر میكردند:

 .1كمال الدین ،ج  ،1ص  ،161ب .8
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 1و سلمان فارسی (روزبه فرزند خشبلذان)1؛
َ
ساعدة األیادی؛
 2و قسّ بن ِ
 3و تُبّع (پادشاه یمن)؛
 4و عبوودالمطّلب و ابلطالووب؛ ای ون دو بزرگوولار ،از همووه دانشوومندان ،بووه مقووام
پیامبر داناتر بلدند؛ امّا آن را از نابخردان و اهل كفر و گمراهان پنهان میداشتند.
 5و سیف بن ذی یزَن؛
 6و بَحیری راهب؛
 7و راهب بزرگ در راه شام كه پیامبراكرم را شناخت( .داستان خالد بناسید
و طلیق بنسفیان از بزرگ راهبان)؛
 8و اَبل الْمُلَیهِب راهب؛
 9و سطیح كاهن؛
 10و یلسف یهلدی؛
 11و دواس بن حلّاس كه از شام میآمد؛
 12و زید بن عَمرو بن نُفَیل؛
ُ
افراد یاد شده نملنه عالمانی بلدند كه براساس فرملده امام صادق« :و ال تكاون
ّ
ُ
األرض ِاال َو فیدا عالم 2».هیچ گاه زمین از وجلد آنان تهی نبلده است».
شیخ صدوق ،در باب بیست و یكم ،علّت نیازمندی به امام را با بیست و یوك
روایت از پیامبراكرم و امام باقر ،امام صادق امام كاظم و امام رضوا بوا شورح و
تلضیح مطرح و بعد از آن ،در باب بیست و دوم ،اتصا جانشینی از حضورت آدم توا
قیامت را با شصت و پن روایت ذكر كرده و در پایوان ایون بواب ،در مولرد «معنوای
عترت و آ و اهل و ذریه و سالله» به تحقیق و بحث پرداخته است.
وی در باب بیست و سلم ،به بیان روایات میپردازد و ابتدا ،سخن خدای سوبحان
در ملرد قائم را متذكر میشلد و پس از آن ،گفتوه پیوامبراكرم دربواره اموام
دوازدهم و سخنان همه ائمه اطهار و حضرت فاطموه را مطورح و نیوز خبور لولح
 .1همان ،ص .165
 .2كمالالدین ،ج  ،1ص .165
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حضرت فاطمه زهرا را كه در آن نام جانشینان پیامبر از امام علی تا قوائم آ
محمّد مكتلب است ،یادآور میشلد.
شیخ صدوق در جلد دوم ،روایت مربلط به حضرت خضر و بعد از آن روایوات
امام عسكری در ارتباط با فرزنودس حضورت قوائم را متوذكر مویشولد و بوه
مناسبتی ،سرگذشت حضرت نرجس را بیان میدارد.
در باب چهل و دوم ،به روایات مویالد حضورت قوائم و كسوانی كوه والدت آن
حضرت را به امام عسكری تهنیت گفتند ،اشاره میكند.
در باب چهل و سلم ،كسانی كه به دیدار حضورت قوائم نایول گشوته و بوا وی
سخن گفتهاند ،نام برده شدهاند.
علّت غیبت ،با یازده حدیث در باب چهل و چهارم آمده است.
پیامها و نامههای امام زمان را در باب چهل و پنجم میآورد و در باب چهل و
ششم وارد مباحث مربلط به سالخلردگان تاریخ میشلد .در این باب ،نام یازده تن را
به عنلان نملنه بدین ترتیب ،ذكر میكند:
الف ـ آدم ابلالبشور 930( سوا ) ،نولح ( 2450سوا ) ،ابوراهیم ( 175سوا )،
اسماعیل بن ابراهیم ( 120سا ) ،اسحاق بن ابراهیم ( 180سا ) ،یعقلب بون اسوحاق
( 120سا ) ،یلسف بن یعقلب ( 120سا ) ،ملسوی بون عموران ( 126سوا ) ،هوارون
1
( 133سا ) ،داوود ( 100سا ) ،و سلیمان بن داوود ( 712سا ) در دنیا زندگی كرد.
ب ـ شیخ صدوق در ملرد عمر دجّا میگلید :از دیدگاه اهول سونّت دجّوا  ،در
دوران غیبت ،عمری بیشتر از عمر اهل زمانه دارد و آن را میپذیرند؛ ولی طل عمور
امام زمان و غیبت او را تصدیق نمیكنند!
ج ـ شیخ صدوق در سند داللت و انگیوزه نقول حودیث آهلهوای سورزمین نینولا
2
مطالبی را یادآور میشلد.
د ـ سرگذشت حُبابه والبیه كه با امیرمؤمنان دیدار كرده و در یكصد و سیزده
سالگی با دعای امام زینالعابدین جولان مویشولد توا اموام رضوا را مالقوات
 .1همان ،ج  ،2ص .525
 .2كمال الدین ،ج  ،2ص .525
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میكند و به اشاره حضرت ،دوباره جلان میشلد و بعد از آن نیز نُوه مواه زنوده بولده
است.
ُ
ه ـ مُعَمّر مَغربی؛ نام او ،علی بن عثمان بن خطاب بن مرة بون مزیود و كُینوهاس،
ابلالدنیا است .میگلیند :در زمان رحلت پیامبراكرم ،نزدیوك سیصود سوا عمور
داشت .در خدمت امیرمؤمنان ،نیز حضلر داشت .در واقعه كربال ،در كنار حضرت
سیدالشهدا ،شركت كرد و تا روزگار مقتدر عبّاسی ،در قیود حیوات بولد .برخوی
میگلیند :مرگ وی ،تا امروز به اثبات نرسیده است.
و ـ عبید بن شریه جُرهمی؛ پیامبر را درك نملد و سیصد و پنجاه سا عمر كرد.
ز ـ ربیع بن ضبع فزاری؛ عبدالملك مروان را دیده است .و خلد میگلید :دویست
 ،صد و بیست سا در

سا در دوران فترت میان حضرت عیسی و حضرت محمّد
زمان جاهلیت و شصت سا در مسلمانی زیستهام.
ح ـ شَقّ كاهن؛ سیصد سا عمر داشته است.
ط ـ شدّاد بن عاد بن ارم؛ نهصد سا زیسته اسوت 1.سرگذشوت یلذاسوف دربواره
غیبت را در باب پنجاه و چهارم متذكر گردیده است.
شیخ صدوق ،بعد از مباحث مربلط به سوالخلردگان ،در بواب پنجواه و پونجم ،در
ملرد انتظار فرج ،در باب پنجاه و ششم درباره نهی از ذكر نام شریف امام زموان و
در باب پنجاه و هفتم ،نشانهها و عالمتهای ظهلر حضورت قوائم را آورده و در بواب
پنجاه و هشتم ،نلادر كتاب را بازگل میكند و جلد دوم را به پایان میرساند.
محور چهارم :مشایخ شیخ صدوق

اساتید و مشایخ شیخ صدوق كه در این كتاب از آنان ،بدون واسطه ،حودیث و یوا
مطلبی را نقل كرده به شرح زیراند:
 .1محمّد بن ملسی بن متلكّل؛
 .2علی بن احمد بن دقاق؛
 .3عبداللاحد بن محمّد عطّار نیشابلری؛
 .1همان ،ص  ،554ب .54
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.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
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محمّد بن عصام؛
محمّد بن ابراهیم بن اسحاق؛
احمد بن زیاد همدانی؛
جعفر بن محمّد بن مسرور؛
محمّد بن حسن بن احمد بن ولید؛
احمد بن محمّد بن یحیی عطّار؛
حسن بن احمد بن ادریس؛
محمّد بن علی ماجیللَیه؛
حسین بن احمد بن ادریس؛
احمد بن حسن قطّان؛
محمّد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی؛
حسن بن عبدال بن سعید؛
علی بن احمد بن ملسی؛
احمد بن محمّد بن حسین بزّار؛
احمد بن محمّد صائغ؛
احمد بن محمّد بن رزمه قزوینی؛
جعفر بن علی بن حسن بن علی؛
محمّد بن عمر حافظ بغدادی؛

 .22محمّد بن عمر بغدادی؛
 .23محمّد بن احمد شیبانی؛
 .24محمّد بن ابراهیم بن احمد بن یلسف؛
 .25علی بن فضل بغدادی؛
 .26حسن بن علی بن شعیب ابلمحمّد جلهری؛
 .27حسن بن عبدال بن سعید؛
 .28ابل محمّد جعفر بن نعیم بن شاذان نیشابلری؛
 .29محمّد بن احمد بن محمّد بن زیارة بن عبدال بن حسن بون حسوین بون علوی
شریف الدین صدوق؛
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 .30محمّد بن زیاد بن جعفر همدانی؛
 .31علی بن احمد بن عبدال بن احمد بن برقی؛
 .32حسین بن احمد بن ادریس؛
 .33احمد بن زیاد بن جعفر؛
 .34حمزة بن محمّد بن احمد بن جعفر بن محمّد بن زید بن علی؛
 .35ابل علی احمد بن حسن بن علی بن عبدال؛
 .36احمد بن حسین بن علی بن عبدال؛
 .37ابلالقاسم عتاب بن محمّد حافظ؛
 .38احمد بن محمّد بن اسحاق دینلَری؛
 .39عبدال بن محمّد صایغ؛
 .40علی بن عبدال ورّاق؛
 .41عبداللاحد بن محمّدبن عبدوس عطّار؛
 .42ابلالحسن محمّد بن علی بن شاه فقیه مَروَزی؛
 .43عبدال بن محمّد بن عبداللهاب؛
 .44ابلسعید محمّد بن فضل؛
 .45حسین بن احمد بن ادریس؛
 .46علی بن احمد بن محمّد بن ملسی بن عمران؛
 .47محمّد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی؛
 .48علی بن حسین بن شاذوَیه مؤدّب؛
 .49مظفّر بن جعفر بن مظفّر عللی؛
 .50احمد بن محمّد بن اسحاق معاذی؛
 .51علی بن محمّد حسن قزوینی؛
 .52شریف ابلالحسن علی بن ملسی بن احمد بن ابراهیم؛
 .53احمد بن زیاد بن جعفر همدانی؛
 .54محمّد بن محمّد بن عصام كلینی؛
 .55احمد بن هارون غایی؛
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 .56علی بن احمد بن محمّد بن عمران؛
 .57محمّد بن علی بن حاتم نلفلی؛
 .58حسین بن ابراهیم بن ناتامه؛
 .59محمّد بن علی بن حاتم نلفلی؛
 .60ابلالعباس احمد بن حسین بن عبدال بن مهران آبی؛
 .61علی بن حسن بن فرج مؤذن؛
 .62علی بن ملسی بن احمد بن ابراهیم؛
 .63محمّد بن حسین عباد؛
 .64ابلمحمّد وجبایی؛
 .65ابلسعید عبدال بن محمّد بن عبداللهاب سجزی؛
 .66احمد بن یحیی مُكتَّب؛
 .67محمّد بن هارون زنجانی؛
شمارس دقیق مشایخ صدوق ،نیاز به بررسی اسناد روایات و متلن اجازات و شرح
حا آنها دارد .و از حلصله این بحث مختصر ،خارج است.
درجه اعتبار مشایخ و وثاقت آنان

 1ـ پدر بزرگوار شیخ صدوق (ابوالحسن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی )؛

این بزرگلار را شیخ طلسی  ،فقیه ،ثقه ،جلیلالقدر … ،1معرّفی كرده است.
ذهبی متعصّب ،وی را «عالّمه» میداند .او ملرد اعتماد تمام علمای شویعه بولده
است و هیچ شكّی در عدالت و وثاقت وی نیست .دعای امام زمان]ع [ ،در حوقّ وی،
پیشتر بیان گردید.
 2ـ محمّد بن موسی بن متوكّل

محقّق شلشتری میگلید« :عالّمه ،در كتاب خالصه و ابن داوود در كتواب رجوا
 .1رجال طوسی ،ص  ،483ش 33؛ الفدرست ،ص  ،93ش .382
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خلد وی را تلثیق كردهاند .امّا ما نمیدانیم مستند عالّمه چه چیز بولده اسوت شویله
ابن داوود نیز این است كه معملالً از عالّمه پیروی میكند .از این رو ،ظاهراً از خالصه
عالّمه نقل كرده و در پی مستند آن نبلده است .از سولیی ،متولن و اخبواری از ابون
متلكل در دست داریم كه مضملن آنها نه تنها قلی نیسوت؛ بلكوه بعضوی از آنهوا
ساختگی است .به عنلان مثا  :شیخ صدوق ،در باب « َم ْن شاهد القا م]عج[» از او روایت
كرده كه امام زمان ،برادری به نام ملسی دارد و همراه با آن حضرت غایب است.
1
در صلرتی كه این گفته ،برخال اجماع است.
در روایت دیگری نیز از وی نقل میكند كه :ابراهیم بن مهزیار توا هنگوام ظهولر،
باقی (زنده) خلاهد ماند.
در جای دیگر میگلید :امام زمان]عو [ ،بوه ابوراهیم بون مهزیوار دسوتلر داد بوا
2
برادرانش به سرعت پیش وی بیایند .كه بطالن این گفته ،واضح و روشن است.
ابن متلكل جایی دیگر نقل میكند كه :هنگام ظهلر امام زموان]عو [ جمعوی بوا
پرچمهای زرد و سفید ،خدمت آن حضرت میان حطیم و زمزم حضلر مییابنود و بوا
وی بیعت میكنند.
آقای شلشتری میگلید :اخبار متلاتری در اختیار داریم كه كیفیوت ظهولر را بوه
گلنهای دیگر مطرح میكنند .سپس میافزاید :اخباری كه با اجماعات و متلاترات موا
سازگار نیست ،شاید از مطالب وارداتی باشد و كسانی این گلنوه اخبوار را وارد كتواب
مذكلر كرده باشند ،زیرا در زمانهای قدیم ،دشمن ،چنین دسیسوههوایی را بوه كوار
میبرده است .از این رو ،یلنس بن عبدالرحمان ،به هر خبری عمل نمویكورد ،چولن
اصحاب مغیرة بنسعید در كتابهای اصوحاب اموام بواقر و اموام صوادق
3
ساختگی وارد كرده بلدند.
این مطالب از محقّق شلشتری ،قابل پذیرس نیست ،زیرا ،شخصیت كوم نظیور شویخ
صدوق و آگاهی فلقالعاده او به رجا و بررسی و نقد اخبار ،هرگوز بوا احتمواالتِ مطورح
روایواتی

 .1قامو الرجال ،ج  ،1ص .316
 .2معلوم نیست وجه بطالن این مو و و غیرححیح بودن مطلب قبلی چیست؟
 .3قامو الرجال ،ج  ،9ص .613
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شده ،سازگار نیست .اگر مقصلد او ،این باشد كه این گلنه ملارد پس از مؤلّف وارد كتواب
كمالالادین شده ،بر این احتما هیچ گلنه دلیلی وجلد ندارد و كسی نیز بدان اشاره نكرده
است؛ بلكه غیر او نیز زیر سؤا خلاهد رفت در نتیجه ،سنگ روی سنگ نمیماند.
پارهای از مناقشات وی ،در كتاب األخرارالدخیله ،شاید به همین روس باشد .از ایون
رو ،عدّهای بر او ایراد وارد ساخته و بسیاری از مناقشات را مردود دانستهاند.
 3ـ محمّد بن حسن بن ولید

وی یكی از مشایخ شیخ صدوق است كه در فقه و رجا  ،مرجع و معتمد وی بلد،
به گلنهای كه در ملرد ابن ولید در ذیل روایت مربلط به نماز روز عید غدیر مبنی بر
این كه :آیا نماز مستحبی ،در این روز وجولد دارد یوا نوه؟ شویخ صودوق ،روایواتی را
متذكّر میشلد و بعد میگلید :چلن ابن ولید ،این روایت را به سبب وجلد محمّد بن
ملسی همدانی ،در طریقاس تصدیق نمیكند ،ما نیز تصدیق نمیكنویم .پوس از آن،
قاعده كلّی میدهد و میگلید :هر چیزی را كه وی (ابن ولید) تصحیح نكند ،موا نیوز
تصحیح نمیكنیم و از دیدگاه ما متروك و غیرصحیح است .شویخالطایفوه در رجوا
خلد ،از او ،چنین تجلیل كرده است:
1
وی (ابن ولید) جلیلالقدر و بصیر و آشنا به فقه ،و ثقه است.
در فهرست خلد نیز آورده است :جلیلالقدر و عار به رجا و ملرد وثلق است و
2
كتابهایی دارد كه از جمله آنها ،الجامع و … است.
نجاشی درباره او میگلید :ابون ولیود ،شویخ قمویهوا و فقیوه و متقودّم و چهوره
سرشناس آنان بلد و گفته میشلد كه (ابن ولید) در قم زندگی میكورد؛ ولوی قمّوی
ٌ
ٌ
3
نبلد .آن گاه میافزاید« :ثقة ،ثقة عین مسكون إلیه».
عالّمه حلّی نیز در ملرد او میگلید :جلیلالقدر ،عظیمالمنزلة ،عار بوه رجوا و
ملرد وثلق است.
جزایری نیز در كتاب الحااوی ،در فصل الثّقات مویگلیود :هویچ گلنوه خالفوی در
 .1رجال طوسی ،ج ،495ش .33
 .2الفدرست ،ص  ،156ش .694
 .3رجال نجاشی ،ص 371؛ قامو الرجال ،ج  ،9ص .190
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وثاقت این مرد (ابن ولید) نیست.
محقّق شلشتری میگلید :شیخ صودوق ،نوه تنهوا در نمواز عیود غودیر؛ بلكوه در
2
مستثنیات نوادرالحكمة نیز از استادس (ابن ولید) تبعیت و پیروی میكرد.
دورنمایی از كتاب شریف كما الدین و نظری سریع و گذار به محتلیات و مطالب
مندرج در آن ،از نظرتان گذشت و اعترا داریم كه با این بررسی سوریع نمویتولان
ُّ
َ ّ
درك كله ال ی َترك كله.
حق مطلب را اداء كرد؛ ولی ما ال ی
1

 .1خالصة االقوال ،ص  ،247ش 842؛ تنقیح المقال ،ج  ،3ص 100؛ ال ریعة.237 ،
 .2قامو الرجال ،ج  ،9ص .191
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آگاهی از معار ناب ائمّه معصلمین تنها با دستیابی به روایتهای صوحیح و
معتبر امكانپذیر است كه آن نیز به شناسایی منابع معتبور و ملثوق بسوتگی دارد .از
این رو ،شایسته است ،پیش از پرداختن به مباحث مهودویت و بررسوی حودیثهوای
ملجلد در این باره ،منابع ملجلد در این زمینوه را بشناسویم .در نخسوتین گوام ،بوه
كتاب غیرت نعمانی كه یكی از منابع كهن و بسیار معتبر در زمینوه مهودویت و اموام
زمان است ،میپردازیم.
در آغاز این بحث ،درباره شخصیت نگارنده كتاب ،سخن میگلییم .سپس انگیوزه
وی از نگارس كتاب و سرفصلهای آن را میآوریم .در ادامه ،ثقوه بولدن سوه تون از
مشایخ او را از نظر علم رجا بررسی میكنیم.
در پایان نیز به بررسی شخصیتِ رشته پیلند ما با كتاب؛ یعنی «ابلالحسین محمّد
بن علی شجاعی» و دالیل معتبر بلدن كتاب و صحت انتساب آن به نعمانی خولاهیم
پرداخت.
 .1شخصیت نگارنده

وی محمّد بن ابراهیم بن جعفر الكاتب معرو به ابن ابی زینوب 1اسوت .در علوم
رجا  ،چند تن به «كاتب» شهرت یافتهاند ،كه وی ،یكی از آنهاست .او ،كاتبِ محدّث
بزرگ؛ شیخ كلینی بلده و بخش عمدهای از كافی را به نگارس درآورده اسوت .وی
اهل منطقه نعمانیه عراق بین واسط و بغداد و عراقی اصل بلده و در سا  360هو.ق
بدرود حیات گفته است.

 .1گاهی به ایشان «ابن زینب» نی .گفته اند.
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شیخ من اصحابنا ،عظیمالقدر ،شریفالمنزلة ،صحیحالعقیدة

نجاشی درباره او مینلیسد:
یعنی هیچ گلنه انحرافی در عقیدهاس نیست و شیعه دوازده امامی است.
آقابزرگ تهرانی در كتاب ال ریعة ،2پس از سوتلدن نعموانی موینگوارد :كتابالغیراه
1

ّ
للحجة ،للشیخ ابی عردلله الكاتب النعمانی المعروُ باابن ابای زیناب تلمیا ثقةاالساالم «الكلینای»
ً
ً
َ
ّ
یظدر من بع المواضع حن الكتاب كان موسوما «او معروفا» با«مالء َ
العیرة فی طول الغیرة».
ِ

از گفته آقابزرگ تهرانی چنین برمیآید كه نعمانی دسوتپوروده كلینوی اسوت و
شهرت این كتاب به نام غیبت و وضع آن نیز تعینّی است نه تعیینی؛ زیرا نام تعیینی
آن «مالء العیرة فی طولالغیرة» است.
نعمانی ،نگاشتههای دیگری نیز مانند الفرا  ،كتاب الرد علی االسماعیلیه ،التفسیر و
التسلی دارد كه همه آنها جز همین كتاب غیبت از بین رفتهاند.
عالّمه حُرّ عامِلی میگلید :بخشی از تفسیر نعمانی را دیده است .شاید بخش ملرد
نظر حرّ عاملی ،همان روایتهایی است كه از اموام صوادق نقول كورده و مقدموه
تفسیر خلیش را به نام «محكم و متشابه» قرار داده است .البته باید دانست كه برخی از
نلیسندگان« ،تفسیر محكم و متشابه» را به سید مرتضی نسبت میدهند.
نعمانی برای دستیابی به منابع ناب حدیث ،سفرهای فراوانی به مناطق گلنواگلن
داشته از جمله ،به شیراز ،بغداد ،اردن و حلب سفر كرده است .سفر او به حلب ،پربوار
بلد ،زیرا در آنجا تلانست كتاب «غیرت» خلد را منتشر سازد.
 .2دلیل نگارش

نگارنده گفته است :با دیدن پراكندگی فكری شیعیان و تردید برخوی از آنوان در
مسأله غیبت امام زمان ،به گردآوری روایتهای ائمه معصلمین دربواره غیبوت
همّت گماشته است .او با استناد به سخن امام صادق كه فرملد« :من دخل فای ها ا

ُ ّ
السنة ،زالات الجراال قرال حن
الدین بالرجال حخرجه الرجال كما حدخلو فیه و من دخل فیه بالكتاب و

یازول» ناآگاهی از روایت را دلیل پراكندگی فكری مردم میداند .البتوه او اذعوان دارد
 .1قامو الرجال ،شوشتری جامعه مدرسین ،قم ،ج  ،9ص .442
 .2ال ریعة الی تصانیف الشیعه ،آقاب.رگ وهرانی ،موسسه اسماعیلیان ،قم ،ج  ،16ص .79
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كه گردآوری همه سخنان ائمه معصلمین درباره غیبت به مجملعهای فراتر از این
كتاب نیاز دارد.
 .3محتویات كتاب

كتاب غیرت نعمانی از  26باب به شرح زیر تشكیل شده است:
 .1در نگهداری راز و اسرار خاندان محمد از نااهالن .2 .اخبار تمسّك به حبلال.
 .3بحث امامت .4 .ائمه دوازدهگانه ،از دیدگاه قرآن و تلرات و انجیول و روایواتی كوه از
طریق سنّی و شیعه رسیده است .5 .در ملرد كسانی كه مدّعی امامت شلند و برداشتن
پرچم قیام و امامت ،قبل از قیام قائم .6 .احادیثی پیراملن امامت از طریق اهول سونّت.
 .7در ملرد كسانی كه درباره ائمه تردید كنند .8 .لزوم حجّت ،در زمین .9 .اگر دو تون
روی زمین باشند ،یكی از آنان امام است .10 .آنچه در ملرد غیبوت ،از تموام ائموه
رسیده است .11 .تحمّل دشلاریها و انتظار فرج .12 .سختیها و نامالیمات شویعه در
دوران غیبت .13 .ویژگیهوای حضورت .14 .نشوانههوای پویش از ظهولر .15 .اوضواع
نابسامان جامعه ،قبل از ظهلر .16 .نهی از تعیینِ وقتِ ظهلر .17 .سختیها و مشكالت
حضرت از جانب نابخردان ،به هنگام قیوام .18 .جُنوبش سوفیانی .19 .پورچم حضورت
حجّت ،پرچم رسل خداست .20 .سپاهیان غیب .21 .اوضاع شویعیان بوه هنگوام
ظهلر حضرت قائم .22 .رسالت جدید  .23سن حضرت بوه هنگوام اماموت و مودت
امامت وی .24 .روایاتی درباره اسماعیل ،فرزند امام صادق .25 .هر كس ،امام خلد
را شناخت ،تقدیم و تأخیر ظهلر ،به او زیانی نخلاهد داشت .26 .مدت حكلمتِ حضرت
قائم پس از قیام.
 4ـ اساتید نعمانی

نعمانی در این كتاب ،از هفده تن از اساتید خلد ،نقلِ روایت كرده كه عبارتنود از:
ابن عقدة ،ابن هوذة ،ابلعلی كلفی ،باوری ،ارزنی ،عبدالعزیز ملصلی ،ابلالحارث طبرانی،
عبداللاحد ملصلی ،بندنیجی ،علی بن الحسین ،1ابن جمهلر قمی ،حِمیری ،محمّد بن
 .1پرس

این است كه آیا وی ،همان حدوق است یا مسعودی؟ پژوه

گر این كتاب ،آقای غفاری باور دارد كه وی حدوق
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عبدال طبرانی ،1ابن عالّن دهنی ،اسكافی ،2كلینی و ملسی بن محمّد قمی.
از میان این هفده نفر به جز چند تن مانند كلینی و ابن عقدة ،دیگوران بورای موا
ناشناختهاند و از آنجا كه پرداختن به پیشینه هر یك از این هفده نفر و جایگاه آنان
در كتابهای رجالی شیعه و سنّی در این مجا اندك ممكن نیست ،تنها به چند تن
از آنان اشاره خلاهیم كرد.
نكته

به فرض ،اگر تلثیقی برای این هفده نفر ،یافت نشلد ،آیوا اصولی وجولد دارد كوه
براساس آن ،اساتید ثقات را ثقه بدانیم؟ یعنی اكنلن كه در ثقه بلدن نعمانی ،بحثوی
نیست ،بنابراین ،افرادی كه وی از آنها حدیث ،نقل كرده نیوز بایود ثقوه باشوند .در
پاسخ باید گفت :چنین اصلی وجلد ندارد .به عبارت دیگور ،شدیخوخة و اسوتاد اجوازه
ثقات بلدن ،دلیل بر ثقه بلدنِ فرد نیست و به وسویله وثاقوت مسوتجیز( ،كسوی كوه
اجازه روایت گرفته) نمیتلانیم وثاقت مجیز را احراز كنیم .البتوه از دیودگاه مرحولم
مامقانی ،دلیل بر حَسَن بلدن آن شخص میشولد .امّوا از دیودگاه برخوی معاصوران،
فراوانی روایت ثقه از شخصی ،دلیل بر وثاقت آن شخص است .برای مثا  ،كلینوی از
سهل بن زیاد ،روایات بسیاری نقل میكند ،برخی تا دو هزار ملرد گفتهانود و امكوان
ندارد كلینی در دو هزار ملرد ،از فردی ضعیف ،حدیث نقل كند .اكنلن اگر نتلانسوته
باشیم تلثیقی برای آنان بیابیم ،میتلانیم این اصل را با ایون هفوده تون ،هومآهنوگ
سازیم.
 .1ابن هوذة
«احمد بن نصار بان هاوذة ابوسالیمان

نخستین فرد ملرد بحث از شمار اساتید نعمانی،
باهلی» است كه ایشان را احمد بن نصر و یا ابن نصیر نامیدهاند.



است؛ زیرا این روایات در قم برای نعمانی نقل شده و مسعودی نی .به قم نیامده است.
 .1وی با طبرانی معروف ،یعنی سلیمان بن احمد ،حاحب كتاب معروف معجم حغیر اوسط و كبیر ،وفاوت دارد.
ّ
 .2وی غیر ابوجعفر اسكافی معروف است كه ابتدا ّ
سنی مذهب بود و بعدها شیعه شد و ج.ء قذمای فقهای ما است .دقت
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آیتال خلیی میگلید :احمد بن نصر ،همان احمد بن هلذة است 1.ایون نكتوه
برای ما سلدمند است ،زیرا امكان دارد «احمد بن نصر» تلثیوق نداشوته باشود؛ ولوی
«احمد بن هلذة» تلثیق شده باشد ،كه در این صلرت مشكل ما حل خلاهد شد.
آیتال خلیی در ادامه میگلید :نام برده ،هشتاد و هفت ملرد در سند احادیث،
(كتب اربعه) واقع شده است؛ امّا از وثاقت وی سخنی نمیگلید.
مامقانی نیز درباره او از شیخ طلسی نقل میكند كوه وی در سوا  331هوو.ق از
تَلِّعُكْبُری حدیث نقل كرده و تلعكبری ،اسوتاد اجوازه اوسوت و در  8ذی حجوه 332
هو.ق نزدیك پل نهروان درگذشته و نام او در كتاب رجوا شویخ طلسوی نیوز آموده
است.
روس رجا شیخ طلسی ،این گلنه است كه نام هموه اصوحاب و معاصوران ائموه
معصلمین را به لحاظ معاصر بلدن بیان میكند؛ ولی در این ملرد كوه ایون افوراد
ثقهاند یا خیر ،هیچ گلنه تضمینی نمیدهد.
مامقانی میگلید :من بیش از این ،چیزی نیافتم؛ ولی از همین مطلب برمویآیود
كه وی از علمای امامیه است ،زیرا شیخ طلسی در رجا خلیش ،نام او را آورده؛ امّوا
از مذهب وی ،سخنی به میان نیاورده است و اگر انحرافی داشت و برای نملنوه ،اگور
زیدی بلد و شیخ طلسی این مشكل را مطرح میكرد .از سلیی ،چولن ایون شوخص،
2
استاد اجازه شماری از ملثّقان است ،همین ویژگی سبب حسَن بلدن وی میشلد.
همان گلنه كه میدانید روایت حَسَن ،روایتی است كوه راوی آن ،اموامی موذهب
است؛ ولی تلثیق نشده است .برای مثا میگلینود« :حسانه علای بان اباراهیم عان ابیاه»
یعنی این روایت از ابراهیم بن هاشم است .چلن پدر ،امامی بلده و تلثیقی نودارد ،در
اینجا میگلیند :روایت حَسَن است ،البته باید گفت :بعضی افراد ،فراتر از تلثیقاند و
اگر و برای مثا و تلثیق نشدهاند ،به دلیل بزرگی مقامشان بلده است مانند :حضرت
زینب

 ،ابلالفضل العباس ،حضرت معصلمه

 ،حضرت عبدالعظیم .3 هور

 .1معجم رجال الحدیث ،ابوالقاسم خویی ،دارالزهرا ،بیروت ،ج ،10ص  348و .360
 .2تنقیحالمقال ،ج ،8ص182؛ مستدركات علمالرجال ،شیخ علی نمازی ،حیدریان ،وهران ،ج  ،1ص .498
 .3البته ممكن است این ب.رگواران دارای ووثیق نی .باشند.
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چند تلثیق نیز دارند.
استادمان ،آیتال اشتهاردی به نقل از آیتال سید احمد خلانساری میگلید :وی
در درس خلد گفتوه بولد :اگور بعضویهوا تلثیوق نشودهانود ،بورای ایون نیسوت كوه
مجهل الحا اند ،بلكه فراتر از تلثیقاند و ابراهیم بن هاشم از این قبیل است.
میرداماد در «الرواشح» (راشحه  )33درباره استاد اجازه ،چنود حالوت اجوازه را نقول
میكند كه ما به دو صلرت آن اشاره میكنیم .برای مثا  ،گاهی آقای زید كوه بوه مون
اجازه روایت داده ،اجازه روایت كتاب خلدس را داده است .در این صلرت ،نقل شخصی
حتی مثل نعمانی از او ،سبب وثاقتش نمیشلد و باید وثاقت او برای ما محرز گردد؛
ولی گاهی این شخص ،اجازه روایت از كتاب معروفی مانند كافی را مویدهود .در
این صلرت نیز ،وثاقتش احراز نمیشلد یعنی استجاره شخصوی ثقوه از او ،دلیول بور
وثاقت اجازه دهنده نمیشلد چلن انتساب كتاب معللم است و میتلانیم آن او روایت
نقل كنیم 1.و هد از استجازه اتصا سند تا معصلم ،و صحت تعبیر به «حدثنا» است.
در سلسوله سوند قوورار گورفتن راوی ،بوورای تشوریفات اسووت .و آقوای نمووازی در
«مستدركات رجالالحدیث» به این مطلب اشاره كرده است .وی ،هموه افورادی را كوه در
سلسله احادیث وجلد داشتهاند و دیگران آنها را نیاوردهاند ،گردآوری كرده است .اگر
دیگران نیز بیان كردهاند ،ایشان مطالب بیشتری درباره آن شخص عنولان مویكنود.
َ
كسانی را كه دیگران از « ِم ّمن لم ی َرو عندم» شمردهاند ،ایشان با دلیل و برهان ،در شمار
« ِم ّمن ُروی عاندم» میآورد و یا معاصر بلدن آنان را ثابت میكند .بنابراین ،اگر بخلاهیم
درباره راویان تحقیق كنیم ،پیش از این كه خلد را به زحمت انودازیم و كتوابهوای
متعددی را ببینیم ،ابتدا باید این كتاب را ببینیم .در بیشتر ملارد این كتاب اگر گفته
شده است« :لم یا كرو » یعنی به خلد زحمت ندهید ،زیرا در كتابهای دیگور ،دربواره
آن فرد چیزی نیامده است .البته منظلر وی سه كتاب معجم رجا الحدیث و تنقیح
المقا و جامع الرواة اردبیلی است.2

 .1كلیات فی علم الرجال.335 :
 .2مستدركات علم الرجال .67 :1
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 .2ابوعلی كوفی

نام وی «احمد بن محمّد بن یعقلب بن عمّار ابلعلی كولفی» اسوت .او بوه قرینوه
نزدیك بلدن سا وفاتش با نعمانی و رواج داشتن نسبت دادن نام شخص به جودّس،
ظاهراً همان احمد بن محمّد بن عمّار است 1كوه نوامش در كتواب «الفدرسات» شویخ
2
طلسی نیز آمده و ثقه و جلیلالقدر است.
نجاشی درباره او میگلید« :ثقه جلیل من اصحابنا» و شیخ طلسی در فهرسوت گفتوه
است« :شیخ من اصحابنا ،ثقة جلیل ،كثیرالحدیث االصل  ،صونّف كتبواً منهوا كتواب
3
اخبار آ النبی و فضائله و تلفّی سنة ».346
آقای نمازی نیز مینلیسد« :ثقة باالتفااق» 4وی ،كلفی است .مناسب است بدانید كه و
ظاهراً ابن عدی در الكامال میگلید :هر جا من گفتم فالنی كلفی اسوت؛ یعنوی ضوعیف
است .این مسأله به این دلیل بلده كه بیشتر مردم كلفه ،شیعه بلدهاند ،چه به معنوای
شیعه دوازدهامامی و چه به معنای دوستدار علی بن ابیطالب .به هور حوا  ،ایون
رویكرد و و اعتقادو ضد ارزس شمرده میشده است .همین گلنه یكی از معاصران به نام
«محمّد ابل زهل» در كتابش مینلیسد :دو چیز ،از نشانههوای سواختگی بولدن حودیث
است :یكی :راوی آن ،شیعه باشد .دوم :در فضیلت اهلبیت وارد شده باشد.
 .3ابن عقدة

احمد بن محمّد بن سعید ابلالعباس كلفی معورو بوه ابنعقادة از اسواتید مهوم
نعمانی است كه حدیث فراوانی از او نقل كرده است .درباره او به كتابهای اهل سنّت
و شیعه ،نظری خلاهیم افكند.
نعمانی در مقدّمهاس میگلید :در وثاقت و اطالع وی از حدیث ،جای هیچ بحث و
5
گفتگل وجلد ندارد.

 .1معجم رجال الحدیث خویی ،ج  ،1ص .294
 .2رجال نجاشی ،95 :شماره .236
 .3الفدرست شیخ طوسی ،چ جدید ،ص ،75ش88؛ رجال شیخ طوسی ،ص .454
 .4قامو الرجال ،ج  ،1ص .626
 .5مستدركات علم الرجال ،ج .462 ،1
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افرادی مانند آیتال خلیی در ملضلعات ،شهادت یك نفر را كافی میداند ،مگر
این كه معارض داشته باشد ،چنان كه خلاهیم دید ،تلثیق ابن عقده هویچ معارضوی
ندارد .بنابراین ،اگر او تلثیق دیگری غیر از تلثیق نعمانی را نداشوته باشود ،بورای موا
كفایت میكند .با این همه ،مالحظه خلاهید كرد كوه افوزون بور تلثیوقهوای وارده،
تعریف و تمجید فراوانی نیز از وی شده است .البته منظلر از نداشتن معوارض ،اهول
سنّت نیستند؛ چلن بیشتر كسانی را كه اهل سنّت ضعیف میدانند ،به دلیول عقایود
1
آنها است.
اساس این مسأله را جلزجانی بنا نهاده است .وی در كتاب احوالالرجال هر كس را
كه به علی بن ابیطالب گرایشی دارد ،منحر مینامد ،بورای نملنوه« ،حریاز بان
عثمان» پس از نماز صبح و نماز عشاء ،هفتاد مرتبه حضرت علی را لعن میكرد .2یكی
از همراهانش نقل میكند :از مصر تا مكه با وی همراه بولدم .هرگواه سولار بور شوتر
میشد و پیاده میگشت علی را لعن میكرد 3و مون هفوت سوا پشوت سور او نمواز
خلاندم و این كارس ترك نشد.4
ّ
عجلی درباره چنین فردی میگلید« :ثقة إال انه كان یحمل علی علای؛ یعنی حضورتش
ّ ّ
را دشنام میداد ».همچنین درباره عمرسعد میگلیود« :ثقاة اال إناه قتال الحساین» 5بوه
شهادت رساندن امام حسین و اهل بیت بورای آنوان ،هویچ اهمیتوی نودارد؛ ولوی
هنگامی به بعضی صحابه میرسند ،اگر كسی در ملرد آنها سخنی بگلیود ،از اعتبوار
ساقط میشلد .برای مثا  :ذهبی هنگامی بوه ابونعقوده مویرسود ،وی را بوه عورس
میبرد ،اما میگلید :من از این شخص ،روایت نقل نمیكنم؛ چلن زمانی بوه مسوجد
بُراثا میرفت و در مذمّت شیخین نقل حدیث مویكورد .مالحظوه كنیود ،كوه برخوی
صحابه در اینجا ،مالك مدح یا مذمّت قرار میگیرند .او میگلید :ابنعقدة ،ثقة است؛
یعنی نه دروغگلست و نه بیدقت است؛ بلكه تنها مشكل وی مذمّت شویخین اسوت.
 .1چنانچه ابن حجر عسقالنی وصریح كرده د تد یب التد یب ،ج  ،5ص 41؛ حضواء علی السنة المحمدیة ،ص.249
 .2المقدمه ،نعمانی ،ص .25
 .3تد یب التد یب 209 :2؛ نگا :فتح الملُّ العلی ،ص ،260احمد غماری ،چاپ دلیل ما.
 .4تد یب الكمال .237 :4
 .5تد یب التد یب  :7ص .396
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امّا هنگامی به «حریز بن عثمان» میرسد ،سه بار او را ثقه میخلاند.
«بشار علّاد» با این كه در شمار افراد ك فهم و متعصبان است ،در حاشیهای كوه
بر كتاب تد یب الكمال دارد ،از تلثیق بعضی از جمله ذهبی ،تعجب میكند و میگلید:
«كیف یكون ثقة من كان ی ّسب علی ابن ابیطالاب! ،1كسی كه علی را دشنام میدهد چگلنه
میتلاند راوی ملرد اعتمادی باشد».
ّ ً
همین ذهبی درباره شیخ طلسی نیز میگلیود« :كاان ذكیاا و لایس بزكای وی فوردی
هلشمند است؛ ولی انسان شایستهای نیست» .مشخص نیست آیا ذهبی ،فحش ناموه
مینلیسد یا سیر اعالم النبالء؟ او هنگامی كه بوه شویخ مفیود مویرسود ،مویگلیود:
2
«ر یسالرواف » است و دویست كتاب دارد كه من و الحمدل و هیچ كدام را ندیدهام.
از این گذشته ،در بررسی منابع شیعه ،به دیدگاه شیخ طلسوی دربواره ابونعقوده
میرسیم كه میگلید« :جلیلالقدر ،عظیمالمنزلة ،له تصانیف و ذكرناهاا فای الفدرسات 3».اموا
ً
ّ
مشكل او این است كه «كان جارودیا» ،او زیدی جارودی بولده اسوت« .صانف لدام و ذكار
اصاولدم» شیخ طلسی همه كتابهایی را كه بزرگان ما نلشته بلدند ،فهرست كورده و
گردآورده است .وی در ادامه میگلید :از ابن عقدة ،نقل شده كه گفته است :من 120
هزار حدیث را با سند آنها از حفظ هستم و سیصد هزار حدیث دیگور در دسوترس
دارم كه آنها را نقل خلاهم كرد .تَلِّعُكْبُری از او نقل كرده است كه «اجاز لنا ابن الصلت
عنه بجمیع روایاته» یعنی من به هر چه وی روایت كرده است دسترسی دارم.
دیدگاه اهل سنت

ُ
«ابنعقد »

میپردازیم.

اكنلن به بیان دیدگاه اهل سنّت درباره
ذهبی در «سیر اعالمالنرالء» میگلید« :ابوالعرا الكوفی الحااف » .حوافظ نوزد اهول
سنّت ،رتبهای است كه اگر به كسی اطالق شلد حداقل ،متن و سند صدهزار حدیث
را از حفظ دارد 4.بعد میگلید« :احداعالم الحدیث ،نادرةالزمان و صاحبالتصانیف» .امّوا در
 .1تد یب الكمال ،ج  ،5ص  ،574چاپ مؤسسة الرسالة؛ رجال الشیعة فی حسانید السنة ،ص.20
 .2سیر اعالم النرالء .334 :18
 .3معجم رجال الحدیث خویی ،ج  ،2ص .276
 .4رجال مقارن ،نجم الدین طبسی ،ص 64؛ تدریب الراوی ،ج  ،1ص 49؛ سفینة الرحار ،ج ،2ص.281
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پایان ،این گلنه طعنهآمیز سخن میگلید« :علی ضعف فیاه» وی در سا  249هو.ق بوه
دنیا آمد و پس از سا  260در پی اخوذ حودیث برآمود .و در كلفوه ،بغوداد و مكوه،
احادیث بیشماری از او نلشته شده است.
ُ
َ
ذهبی نیز میگلید« :جمع التراجم و االبواب و المشیخه و انتشر حدیثه و بعد صیته ».هموه
جا سخن از ابنعقده و احادیث وی بلد و شهرت و آوازهاس به جاهای دوردسوت نیوز
رسیده بلد .سپس میگلید:
ّ

ّ
«و كتب ّ
عمن دب و در مان الكراار و الصاغار و المجاهیال و جماع

الغث إلی السمین و الخرز إلی الدر الثمین ».یعنی در كتابهایش ،همه چیز وجلد دارد .دُرّ
گرانبها و مُهره بیارزس نیز هست ،از روایان ناشناس نیز ،حودیث نقول كورده اسوت.
سپس نام چند تن از اهل سنّت را میآورد كه از وی ،حدیث نقل كردهاند .از جمله ،و
سلیمان بن احمد طبرانی صاحب معجم كبی ر ،معجوم اوسوط و معجوم اصوغر و كوه
دویست كتاب نلشته است .دیگری ،ابن عدی ،و صاحب كتاب هشت جلودی الكامول
فی الضعفا ،و شاگرد ابن عقدة است .نفور سولم ،ابون شواهین ،صواحب كتواب

«تااریخ

اسماءالثقات» از منابع رجالی قدیمی است .افراد بعودی ،ابون جعوابی و ابون المقورّی،
هستند كه همه ،در درس ابن عقدة شركت میكردند و از ایشان ،حدیث میگرفتند.
ذهبی ،درباره ابنعقده نكته سلمی بیان میكند و میگلید :از ابنعقودة احوادیثی
به من رسیده كه از سنخ احادیث صحیحِ 1اعال است« .وقع لی حدیثاه ّ
بعلاو» .سوپس بوه

بیان یكی از آن احادیث كه سندس به «شعبی» میرسد ،پرداخته است؛ یعنی كسی
كه دائمالخمر و معرو به قماربازی و خمّاری بلده و سلگند یاد میكند كه علویبون
ابیطالب رحلت كرده و قرآن را از حفوظ نبولده اسوت 2وی ،بوا نقول حودیثی از
ابنعقده كه سند آن به شعبی میرسد ،میگلید :من این روایت را از علوی نقول
میكنم كه فرملد :من نزد رسل خدا بلدم كه عمر و ابلبكر از مقابل ما عبلر كردنود.

 .1ما كان اوصاف الجمیع بالصحة بالعلم او بشهادة عدلین او فی البعض ّ
باألول و فی البعض بالثانی .مقراا

ص.155
 .2قامو

الرجال  612 :5؛ الفصول المختارة.171 ،

الددایاة ،ج،1
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در این لحظه ،پیامبر رو به من كرد و گفت:

ّ
و اآلخرین إال النریین والمرسلین».

ُ
ّ
«یاعلی ه ان سیدا كدول حهل الجنة من األولین

جالب است بدانید درباره همین روایت ،بحثی میان امام جلاد و یحیویبون اكوثم
كلفی واقع شده است .یحیی طی مناظرهای ،از امام پرسوشهوایی مویكنود از جملوه در
ّ
ملرد همین مسأله میپرسد مگر پیامبر نفرملده است« :عمر و ابوبكر سیدا كدول حهال الجناة »
امام در پاسخ میفرماید« :اصالً پیر ،وارد بهشت نمیشولد و هموه بهشوتیان ،جولانانود».
سپس امام میفرماید« :این از ساختههای املیان است كه آن را در مقابل حدیث «الحسن
ّ
الجنة» جعل كردهاند1».سپس ذهبوی ،بوا نقول حودیث دیگوری از
و الحسین سیدا شراب حهل
ّ
ابنعقده كه سند آن به سفیان میرسد میگلید :پیامبر فرملد« :ال یجتمع حب علای و عثماان
ّ
إال فی قلوب نرالء الرجال ».آن گاه ذهبی میگلید« :قد ُرمی ابن عقدة بالتشیع ».یعنی :ابونعقودة
متهم به تشیع است؛ ولی این گلنه نیست ،زیرا روایاتی كه از او آوردیم نشان مویدهود او
اهل غُللّ نیست .امّا میافزاید :كسی كه به رتبه ابنعقده برسد و در د  ،نسبت به خلیفه و
سابقین ،كینهای داشته باشد ،یا معاند است یا زندیق.
ذهبی جایی دیگر میگلید :مردی از بنیهاشم نزد ابنعقده بلد كوه میوان آنهوا
بحث و گفتگل درگرفت .ابنعقده خطاب به او گفت :ساكت شول! مون دربواره فضوایل
خاندان شما  300هزار حدیث از حفظ دارم .مالحظه كنید ،یعنی چه انودازه؟ كتواب
وسا ل الشایعه كه  30جلد است 35 ،هزار حدیث دارد .ببینید  300هزار حدیث ،چند
جلد كتاب میشلد.
ذهبی ،سخنی نیز از حاكم كه خلد كارشناس فنّ است نقل میكند ،كه« :سامعت
ً
حبا علیالحاف یقول« :ما رحیت احدا ححف لحدیث الكوفیین مان حبایالعراا بان عقادة ».سوپس
گفته «دارقطنی» را میآورد ،كه در رجا و سنن و دارای كتاب است و میگلید :اهل
كلفه معتقدند از زمان ابن مسعلد تا زمان ابونعقودة ،شخصویتی ماننود ابونعقودة و
حافظتر از وی ،وجلد نداشته است .ذهبی پس از نقل این دو سخن مویگلیود :آری؛
شاید در كلفه این گلنه بلده است و حافظتر از وی نیامده ،اما این گلنه نیست كه در
جاهای دیگر نیز نظیر نداشته است .و این سخن ،صوحیح نیسوت؛ زیورا پوس از ابون
 .1كتاب االحتجا 247 :2؛ تلخیص الشافی ،ج ،3ص219؛ بحاراالنوار ،ج ،50ص.80
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مسعلد و حضرت علی ،افراد دیگری باالتر از او بلدند و ذهبی در این جوا نیوز حاضور
نیست حضرت علی را مقدم بدارد! و آنگاه از افورادی ماننود :علقماه ،مساروق ،عریاد ،
ّ
سپس از سران حفا مانند ابراهیم نخعی ،منصور ،اعمش ،مسعر ،ثاوری نام میبورد و سوپس
ّ
میافزاید« :ثم هوالء یمتازون علیه باالتقان و العدالة ّ
التامه و لكنه حوسع دا رة فی الحدیث مندم».
در ستلدن او با احتیاط!! رفتار كرده و در عدالت و دقت نظور ،آنهوا را بور ابون عقوده
مقدّم داشته است .تنها اطالعات حدیثی او را بور آنهوا مقودم مویدارد .توا آنجوا كوه
میگلید :عدالت و اتقان آنان بیشتر است.
درباره آگاهی زیاد وی از حدیث ،شخصی به نوام برقوانی نقول مویكنود كوه :موا
چهاربرادر بلدیم و سا ها در دروس ابنعقدة شركت میكردیم و در كلفه ،كتابها و
دفترها پر كرده بلدیم .هنگامی خلاستیم از نزد او بازگردیم ،به ما گفت :آیا آن چه از
من شنیدید ،برای شما كفایت میكند؟ گفتیم :آری ،ما هر كدام ،صدهزار حودیث از
شما نقل كردهایم .ابنعقدة گفت :این مقدار ،كمترین احادیثی است كه من از یكی از
اساتید خلد فراگرفتهام .به همین دلیل دارقطنی میگلید« :یعلم ماا عناد الناا و الیعلام
النا ما عند  ».آن چه یادآوری شد درباره حافظه ابنعقده بلد .و در ملرد دقوت نظور
ایشان نیز ابن جعابی میگلید :ابنعقدة سه بار برای نقل حدیث بوه بغوداد آمود .بوار
دوم ،به من گفت :برو احادیث ابن صاعد را بیاور ببینم .من نزد ابن صاعد رفتم .او نیز
مسندی را درباره حضرت علیبن ابیطالب ،به من داد و من نیز آن را به ابنعقدة
دادم .وی آن را مطالعه كرد و به من برگرداند .به او گفتم :نظرتان چیست؟
گفت :در آن ،یك غلط وجلد دارد.
گفتم چیست؟
پاسخ داد :تا زمانی كه از بغداد خارج نشلم آن را نمیگلیم .من منتظور شودم توا
روز ملعلد فرارسید .هنگامی از شهر دور شدیم ،گفتم :اكنلن به وعدهات ،وفا كن.
وی گفت :ابنصاعد ،حدیثی را نقل كرده كه سندس این گلنه است «عن ابیساعید
األشج عن یحیی بن زكریابن حبی زا د » در صلرتی كه «ابلسعید اش » در شبی به دنیا آمد
كه در آن شب ،یحیی ،درگذشته است چگلنه از او حدیث شنیده؟ پوس ایون سوند،
اشتباه است .ابن جعابی میگلید :هنگامی به بغداد بازگشتم و قضیه را به ابونصواعد
گفتم ،چنان خشمگین شد كه گفت :هر قطعه از گلشت بدنش را به شاخهای از ایون
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درخت آویزان خلاهم كرد .او مرا رسلا كرده است؛ ولی هنگامی به دفترهایش مراجعه
كرد ،دید در سند روایت ،اشتباه كرده است و سند صحیح این گلنه بولده« :عان شایخ
غیراألشج عن ابی زا اد  ».عنایت كنید كه چنین شخصی تنها  300هزار حدیث دربواره
اهوولبیوت از حفووظ اسووت و ایون گلنووه نیوز دقووت نظوور دارد؛ امّووا بعضوی از وی،
ناخرسندند .برای مثا  ،عبدال بن احمد بن حنبل میگلید :از زمانی كوه ابونعقودة
رشد كرد ،احادیث كلفه فاسد شد .ذهبی خلد نیز میگلید :ابنعقده مشوكلی نودارد
جز این كه در مذمّت شیخین سخن میگلید و در مجملع ،مشكل وی تشیع اوست.1
 5ـ ناقل كتاب نعمانی

نقل كننده این كتاب از نعمانی ،ابلالحسین محمّد بن علی شجاعی است .وی تنها
رشته پیلند ما با كتاب غیبت نعمانی است .بااین كه او در شمار معاریف نبلده و هیچ
گلنه تلثیقی دربارهاس وارد نشده است.
ما در سلسله روات ،افرادی مجهل داریم و مهمل .مجهل كسی است كه نام او در
كتب رجالی آمده؛ امّا مدح و ذمّ نشده است .مهمل ،كسوی اسوت كوه اصوالً نوامش در
كتاب رجالی نیامده است .بنای آقای نمازی در المساتدركات این است كه بسیاری از این
روات را گردآورده و در این زمینه ،بسیار كلشیده است .از این رو ،براساس این تفسویر،
شجاعی ،فردی مجهل است ،چلن نامش در رجا آمده است .ولی تلثیق نشده.
نجاشی میگلید« :مون ابلالحسوین را دیودم كوه كتواب غیبوت را بورای نعموانی
میخلاند .شلشتری نیز سخن نجاشی را بیكم و كاست آورده است و چیوزی اضوافه
ندارد 2.نمازی با صراحت میگلید« :هیچ ذكری از وی به میان نیاموده اسوت 3».و در
ادامه ،سخن نجاشی را میآورد.
اكنلن محل بحث این جاست كه اگر نتلانستیم شخص نامبرده را تلثیق كنیم ،آیا
اصل كتاب نیز ،زیر سؤا خلاهد رفت یا خیر؟
 .1سیراعالم النرالء ،ج ،15ص.340
 .2قامو الرجال ،ج  ،9ص .442
 .3مستدركات علمالرجال ،ج  ،7ص  .232البته منظور ایشدان در سده كتداب جاامع الارواة و تنقایح المقاال و معجام رجاال
الحدیث است.
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درباره اصل كتاب مشكل نداریم ،زیرا نجاشوی مویگلیود :شوجاعی بوه فرزنودس
وصیت كرده بلد كتاب را به من بدهند .اكنلن این كتاب نزد من است .یعنی نجاشی
اقرار میكند كه كتاب نعمانی پیش او است .و خلد كارشناس فنّ است و شوهادت او
بر این كه كتابِ یاد شده همان كتاب نعمانی است ،انتساب كتاب را به نعمانی ،برای
ما قطعی میسازد .شلشتری نیز سخنی نقل كرده كه شاید به وسیله آن ،بسویاری از
قضایا برای ما حل شلد .وی میگلید :ما اگر به اصول مشوهلره و مصونفات معروفوه
1
پیشینیان دسترسی داشتیم ،میتلانستیم به صحت بسیاری از روایات ،حكم كنیم.
تلجه كنید .مگر كلینی و دیگران ،روایاتشان را از كجا آوردهاند؟ همه برگرفتوه از
اصل اربعه مأئه است كه اصل شویعه بوه شومار مویآیود .وی در اداموه مویگلیود:
پیشینیان درباره روایت صحیح ،اصطالحی دارند و معاصران ،اصطالحی دیگر.
هنگامی پیشینیان میگلیند :روایت صحیح اسوت ،بودان معناسوت كوه آن خبور
معتبر است و از اعتبار خبری برخلردار است و ارتباطی به مخبر آن ندارند .هر چنود
امكان دارد اعتبار مخبری نیز داشته باشد .این گلنه تقسیمبنودی روایوتهوا از نظور
سند ،به صحیح ،ملثّق ،حَسَن و ضعیف را عالّمه حلّی انجام داده است .2البته قبول از
او نیز املری از این قبیل سابقه داشته؛ ولی به نام ایشان ثبت شده است .سپس ایون
تقسیم بندیها گسترس یافت ،به گلنهای كه میورزای قموی در جلود دوم «قاوانین»،
ظاهراً آن را به  45صلرت تقسیم میكند.
صحیح ،در اصطالح معاصران به معنای اعتبار مخبری اسوت .یعنوی هموه رجوا
سند ،امامی عاد باشند .وی در ادامه میگلید :اكثر واسطهها ،مشایخ اجازه هسوتند.
همان گلنه كه امروز از بزرگان ،اجازه روایت میگیرند .این اجوازه روایوت ،تشوریفاتی
است و تنها برای پیلند سلسله سند است .پس از آن میگلید :فالنوی بوه مون اجوازه
داده است و خلد نیز از فالنی اجازه گرفته است تا به كتاب كافی مویرسوند .اكنولن
فرض كنید در سلسله راویان ،واسطه چهارم را نشناختهایم .آیا این ملضلع ،كوافی را
 .1قامو الرجال ،ج  ،1ص .60
 .2بعضی این وقسیم را به جمال الدین ابن طاوس نسبت دادهاند .منتقی الجمان ،ج ،1ص 13د حسن بن زین الدین.
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از اعتبار میاندازد؟ در واقع ،اگر مشایخ اجازه ،مشكلی داشته باشند ،به خولد كتواب
لطمه نمیخلرد ،چلن اوالَ ،انتساب كافی به كلینی قطعی است و ثانیاً ،بسیاری از این
روایات ،از تألیفات و اصل اصحاب ائمه گرفته شده است .با پذیرس این سوخن،
مشكلی به وجلد نخلاهد آمد .به یقین ،پیلند نعمانی به بعضی از مشایخ و بوه ویوژه
ابنعقدة و كه روایات زیادی از وی نقل میكند ،اعتبار زیادی به كتاب میدهد .پوس
از مجملع سخنان نجاشی و شلشتری به دست میآید كه هر چنود شوجاعی تلثیوق
نشده ،امّا در اعتبار و صحت انتساب كتواب ،بوه نعموانی ،جوای هویچ گلنوه شوك و
شبههای وجلد ندارد.
خالصه

 .1نعمانی ،فردی ثقه ،واال مقام و بلند مرتبه و در شومار علموا و فقهوای بزرگولار
شیعه دوازده امامی است.
 .2دو تن از اساتید وی كه از آنها احادیث بسیار نقل كورده اسوت ،نوزد علموای
شیعه ،ثقه و معتبر هستند و این خلد ،اعتبار بیشتری به كتاب میبخشد.
 .3در انتساب این كتاب به نعمانی ،جای هیچ گلنه تردیدی نیست و كسی منكور
آن نشده است .در مجملع ،كتاب غیبوت نعموانی یكوی از معتبرتورین منوابع موا در
مباحث مهدویت به ویژه در مسأله غیبت ،به شمار میرود.
به امید اینكه بتلانم مجملعه دیگری از مباحث مهدویت را كه در مركز تخصصی
مهدویت قم تدریس كردهام تنظیم و به دوستداران والیت تقدیم كنم .انشاءال

والحمد هلل رب العالمین
قم ـ نجمالدین طبسی
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 .1قرآن كریم.
 .2نهج البالغه.
 .3ارشاد ،مفی د ،محمدبن محمدبن النعمان ،ت ،413بصیرتی ،قم.
 .4احتجاج ،طبرسی ،احمدبن أبی طالب ،قرن ششم نشر اسوة ،قم .
 .5اثبات الهداة ،حر عاملی محمدبن الحسن ،ت 1104ه ،چاپخانه علمیة ،قم .
 .6ابقاظ الهجعة ،حر عاملی  ،محمدبن الحسن ،ت  1104ه ،دارالكتب العلمیة ،قم .
 .7اعالم الوری ،طبرسی ،ابوعلی الفضلبن الحسن ،ت ،548دارالمعرفة ،بیروت.
 .8االمامة و التبصرة ،قمی ابن بابویه ،ت329ه ،مدرسة امام مهدی ،قم.
 .9اثبات الوصیة ،مسعودی،علیبن الحسین ،ت  ،346نشر رضی ،قم.
 .10اختی ار معرفة الرجال «رجال كشی» ابو عمرو محمدبن عمر كشی ،ت 385ه ،دانشگاه مشهد.
 .11استبصار ،طوسی ،محمدبن حسن 46 ،ه ،كتابفروشی مرتضوی ،تهران .
 .12احسن التقاسیم ،بشاری ،محمدبن احمد بناء مقدسی ،ت 380ه ،دار احیاء التراث العربی ،بیروت .
 .13اضواء علی السنة المحمدیة ،شیخ محمد ابوریة ،دارالمعارف مصر.
 .14االنساب ،سمعانی ،عبدالكریم ،تیمی ،ت 563ه ،دارالكتب العمیة ،بیروت .
 .15أنساب االشراف بالذری ،احمدبن یحیی 279 ،ه ،دارالفكر ،بیروت .
 .16االیام المكیة ،طبسی ،نجم الدین ،دارالوالء ،بیروت.
 .17الزام الناصب ،یزدی ،شیخ علی حائری ،المكتبة المرتضویة ،تهران.
 .18امالی ،طوسی محمدبن حسن ،ت 460ه ،مؤسسه بعثت قم .
 .19االقبال باالعمال الحسنة ،ابن طاووس ،سید رضی الدین ،ت ،640بوستان كتاب ،قم.
 .20االمام المهدی ،شیرازی ،سید محمد.
 .21امال األمل ،حر عاملی ،محمدبن حسن ،ت 1104ه ،كتابفروشی ا ندلس بغداد.
 .22االصابة ،عسقالنی ،ابن حجر،ت  852ه ،دارالكتاب ،بیروت .
 .23ارشاد القلوب ،دیلمی  ،ابومحمد ،ت قرن هشتم ،مؤسسه اعلمی ،بیروت.
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 .24اعیان الشیعة ،عاملی ،سید محسن أمین ،ت 1370ه ،دارالتعارف ،بیروت .
 .25األخبار الدخیلة ،شوشتری ،محمد تقی ،ت 1412ه ،انتشارات صدوق .
 .26االنتصار ،علم الهدی ،علی بن الحسین ،ت 436ه ،نشر رضی ،قم .
 .27امام حسین در مكه ،طبسی ،نجم الدین ،پژوهشكده تحقیقات اسالمی سپاه ،قم.
 .28االذاعة ،لما كان و ما یكون بین یدی الساعة ،قنوجی ،بخاری ،محمدصدیق ،ت 1307ه ،دارالكتب
العلمیة ،بیروت.
 .29اسد الغابة ،جزری ،ابن االثیرت 630 ،ه ،چاپخانه اسالمیه ،تهران .
 .30االختصاص ،مفی د ،محمدبن محمدبن نعمان ،ت 413ه ،جامعة مدرسین ،قم .
 .31االخبار الطوال ،دینوری ،احمدبن داود ،ت 282ه ،چاپ اول ،قاهره .
 .32بحاراالنوار ،مجلسی ،محمدباقر ،ت  1111ه ،مؤسسة وفاء ،بیروت .
 .33بهجة االمال ،علیاری ،مالعلی ،ت  1327ه ،چاپخانه علمیه ،قم .
 .34بصائر الدرجات ،قمی ،محمدبن حسن ،ت 290ه ،كتابخانه مرعشی ،قم .
 .35البلدان ،یعقوبی ،احمدبن یعقوب ،ت ،284دار إحیاء التراث ،العربی ،بیروت.
 .36البدایة و النهایة .دمشقی ،ابن كثیر ،ت 774ه ،دارالفكر ،بیروت .
 .37البیان فی اخبار صاحب الزمان ،گنجی شافعی ،ت  ،658دار إحیاء تراث اهلالبیت ،تهران.
 .38البیان فی تفسیر القران ،خوئی ،سید ابوالقاسم ،ت  1413ه ،المكتبةالعلمیة ،قم.
 .39تهذیب االحكام ،طوسی ،محمدبن الحسن ،ت 460ه ،دارالكتب االسالمیة ،تهران .
 .40تهذیب التهذیب ،عسقالنی ،ابن حجر ،ت  ،852دار الفكر ،بیروت.
 .41تهذیب الكمال ،مزی ،ابوالحجاج یوسف ،ت 742ه ،دارالفكر بیروت .
 .42ترتیب االمالی ،محمودی  ،محمد جواد ،مؤسسه المعارف االسالمیه ،قم.

 .43تبصرة الولی فیمن رای القائم المهدی ،بحرانی ،سید هاشم ،ت ، 1107موسسه معارف اسالمی،
قم.
 .44تاری خ ابن خلدون ،عبدالرحمن بن محمد إشبیلی ،ت 808ه.

 .45تاریخ سیاسی غیبت امام مهدی ،جاسم حسینی ،ترجمه سید محمدآیت اللهی ،انتشارات امیر كبیر.
 .46التهمید ،معرفت ،محمد هادی ،ت  1427ه ،چاپخانه مهر ،قم .
 .47تحفة الزائر ،مجلسی ،محمدباقر ،ت 1111ه.
 .48تاری خ االمم و الملوك ،طبری ،ابوجعفر ،محمدبن جریر ،ت 310ه ،دارالكتب العلمیة ،بیروت .
 .49تاریخ الغیبهالصغری ،صدر ،سی د محمد صادق ،دارالتعارف ،بیروت.
 .50تاریخ الغیبة الكبری ،صدر ،سید محمد صادق ،دارالتعارف ،بیروت.
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 .51تاریح حلب،عظیمی ،محمد بن علی التنوخی ،ت بعد از 532ه.
 .52تذكرة الفقهاء ،حلی ،حسن بن یوسف ،ت  726ه  ،المكتبة المرتضویة ،و چاپ جدید ،مؤسسه آل
البیت ،قم.
 .53تدریب الراوی ،سیوطی ،جالل الدین ،ت  ، 911المكتبة العلمیة ،مدینه منورة.
 .54تاریخ الخلفا ،سیوطی ،جالل الدین ،ت  911ه ،چاپخانه السعاده ،مصر.
 .55تأویل االیات الظاهره ،استرآبادی ،سیدشرفالدین ـ ت قرن دهمـ مدرسه امام مهدی ،قم.
 .56تلخیص الشافی ،طوسی  ،محمدبن الحسن ،ت  ،460مكتبة العلمین ،النجف االشرف.
 .57تقریب المعارف ،حلبی ،ابوالصالح ،ت  447ه ،جامعه مدرسین ،قم .
 .58توحید ،صدوق ،محمدبن علی بن الحسین ،ت  381ه ،كتابخانه صدوق ،تهران .
 .59تنقیح المقال ما مقانی ،عبداهلل ،ت  1315ه ،چاپ مرتضوی ،نجف اشرف ،و چاپ الالبیت ،قم.
 .60تفسیر عیاشی  ،محمدبن مسعود ،قرن سوم و چهارم ،المكتبة العلمیة ،تهران.
 .61تفسیر قمی ،علی بن ابراهیم  ،قرن سوم ،كتابفروشی،عالمه،قم.
 .62تفسیر مجمع البیان ،طبرسی ،فضل بن حسن ،ت  548ه ،إحیا التراث العربی ،بیروت .
 .63تفسیر الدر المنثور ،سیوطی،جالل الدین ،ت 911ه ،نشر محمدامین دمج ،بیروت.
 .64تفسیر البرهان ،بحرانی ،سیدهاشم ،ت  ،1107اسماعیلیان ،قم.
 .65تفسیر نور الثقلین ،حویزی ،عبدعلی بنجمعة ،ت  1112ه ،چاپخانه علمیة ،قم .
 .66تفسیرجامعالبیان ،طبری ،محمدبن جریر،ت  310ه ،دار المعرفه ،بیروت .
 .67تفسیر القرآن العظیم ابن كثیر ،ابو الفداء دمشقی ،ت  774ه ،دارالمعرفة ،بیروت .
 .68تفسیر المیزان ،طباطبائی ،سید محمد حسین ،ت  1402ه ،دارالكتب االسالمیة ،تهران .
 .69تفسیر الكشف و البیان ،ثعلبی  ،ابواسحاق احمد ،ت  427ه،دار إحیاء التراث ،العربی ،بیروت.
 .70تحف العقول ،حرانی ،حسن بن علی بنشعبة ،ت قرن چهارم ،جامعه مدرسین،قم .
 .71تاریخ بغداد،بغدادی ،ابوبكر خطیب ،ت  463ه ،دارالكتب العلمیة ،بیروت.
 .72تاریخ دمشق ،ابن عساكر ،علیبن الحسن ،ت  571ه ،دارالفكر ،بیروت .
 .73تاریخ الخمیس ،دیار بكری ،حسین بن محمد المالكی ،ت  966ه ،مؤسسه شعبان ،بیروت.
 .74تاج الموالید ،طبرسی ،ابوعلی ،فضل بن حسن 548 ،ه،كتابخانه مرعشی ،قم.
 .75تذكره الخواص ،سبطبن الجوزی ،یوسفبن فرغلی ،ت  654ه ،مجمع جهانی اهل بیت ،تهران .
 .76تنزیه االنبیا ،علم الهدی ،سید مرتضی ،ت  436ه ،كتابفروشی بصیرتی ،قم .
 .77تاریخ یعقوبی  ،ابن واضح اخباری ،ت  284ه ،دار صادر ،بیرت.
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 .78تاریخ قم ،قمی ،حسنبن محمدبن حسن قمی ،ت  378ه ،ترجمه حسن بن علیبن حسن قمی ،ت
 ،806نشر طوسی ،تهران.
 .79تاریخ االسالم ،ذهبی ،شمس الدین ،ت  748ه ،دارالكتاب االسالمی ،بیروت .
 .80الثاقب فی المناقب ،طوسی ،ابن حمزة،ت  585ه ،مؤسسه انصاریان ،قم.
 .81ثواب االعمال ،صدوق محمدبن علیبن الحسین،ت  381ه ،الرضی ،قم .
 .82جنة المأوی ،نوری ،میرزا حسین ،ت  1320ه ،ذیل بحاراالنوار ،ج .53
 .83جامع األصول ،ابن األثیر ،مباركبن محمد شیبانی ،ت  606ه ،دار احیاء التراب العربی .
 .84جمع الجوامع «الجامع الكبیر» ،سیوطی ،جاللالـدین ،ت  911ه ،تصـویر از خطـی دارالكتـب
المصریة.
 .85جزیرة خضراء ،طری قه دار ،بوستان كتاب.
 .86جمال االسبوع ،ابن طاوس علیبن موسیبن جعفر ،ت  664ه ،موسسه اعلمی بیروت .
 .87جلوههای پنهان امام عصر ،علیپور ،حسین ،فرهنگ شیعه ،قم.
 .88جامع احادیث الشیعه ،زیر نظر آیهاهلل بروجردی ،ت  1380ه ،مدینة العلم ،قم.
 .89جواهر الكالم نجفی ،شیخ محمدحسن ،ت  ،1266دارالكتب االسالمیة تهران.
 .90الحاشیة علی مدارك االحكام ،وحید بهبهانی ،ت  1205ه ،موسسه آل البیت ،قم .
 .91حلیة االبرار ،بحرانی ،سیدهاشم  ،ت  ، 1107موسسه معارف اسالمی ،قم.
 .92حكومت جهانی حضرت مهدی ،ناصر مكارم.
 .93حاوی االقوال و معرفة الرجال ،عبدالنبی جزائری.
 .94حق المبین فی تصویب المجتهدین.
 .95خالصة االقوال فی معرفة الرجال ،حلی،ت  ، 726موسسه نشر الفقاهة.
 .96خاتمه مستدرك نوری ،میرزا حسین ،ت  1320ه ،مؤسسه آل البیت ،قم .
 .97خصال ،صدوق ،محمدبن علی بن الحسین ،ت  381ه ،جامعه مدرسین قم .
 .98الخرائج الجرائج راوندی ،قطبالدین ،ت  573ه ،مؤسسه االمام المهدی قم .

 .99چشم اندازی به حكومت جهانی حضرت مهدی ،طبسی ،نجمالدین ،بوستان كتاب قم.
 .100دالئل النبوة ،بیهقی ،احمدبن حسین ،ت  458ه ،دارالكتب العلمیة ،بیروت .
 .101دالئل االمامة طبری ،محمدبن جری ربن رستم ،ت قرن چهارم ،مكتبة الرضی ،قم.
 .102ذكری الشیعة فی احكام الشریعه ،شیهد اول محمدبن جمال الـدین عـاملی ،ت 786ه ،موسسـه
آلالبیت قم.
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 .103الدرجات الرفیعه فی طبقات الشیعة سید علی خـان بـن السـید احمـد الحسـینی ،ت  1130ه،
كتابفروشی بصیرتی ،قم.
 .104دادگستر جهان
 .105دراسات فقهیة فی المسائل الخالفیة ،طبسی ،نجمالدین ،بوستان كتاب ،قم.
 .106ذرایع البیان فی عوارض اللسان ،طبسی شیح محمدرضا ،ت  1406ه.
 .107الذریعه الی تصانیف الشیعه ،طهرانی ،آقا بزرگ ،ت  1389ه ،اسماعیلیان قم .
 .108رجال برقی (طبقات الرجال) شی خ احمدبن محمدبن خالد البرقی ،ت  274ه ،دانشگاه تهران .
 .109رجال طوسی  ،محمدبن الحسن طوسی ،ت  ،460انتشارات رضی قم.
 .110الرحله ،ابن بطوطه،محمدبن ابراهیم لواتی ،ت  ،779دارالكتب العلمیه،بیروت.
 .111رجال ابن داود ،حلی ،علیبن داود ،ت بعد  707ه ،دانشگاه تهران .
 .112رجال نجاشی (فهرست أسماء و مصنفی الشی عه) جمع احمدبن علی بن العباس نجاشی كوفی ت
جامعه مدرسین ،قم.
 .113رجال مجلسی ،محمدباقر ،ت1111ه ،انتشارات اعلمی ،بیروت .
 .114روضات الجنات خونساری محمدباقر ،ت 1313ه.
 .115روضة المتقین ،مجلسی ،محمد تقی1070 .ه ،كوشانپور.
 .116ریاض العلماء ،أفندی اصبهانی ،عبداهلل ،ت قرن دوازدهم ،چاپخانه خیام ،قم.
 .117روضة الواعظین ،نیشابوری ،ابن فتال شهید ،ت  508ه ،منشورات الرضی قم .
 .118روضة كافی،كلینی ،محمدبن یعقوب ،ت  329ه ،دارالكتب االسالمیة ،تهران .
 .119رسائل رجالیه كلباسی ،محمدبن ابراهیم ،ت  ،1315دارالحدیث.
 .120رأس الحسین ،ابن تیمیه ،ت  ،728تحقیق السید الجمیلی ،دارالكتاب العربی ،بیروت.
 .121رجال مقارن ،طبسی ،نجمالدین ،گلستان معرفت ،قم.
 .122ری حانه االدب ،مدرس خیابانی ،محمد علیتبریزی ،ت  1327ه.
 .123سنن ابن ماجه قزوینی ،ابن ماجه ،ت  275ه ،داراحیاء التراث العربی ،بیروت .
 .124سنن ابی داود ،سجستانی ،سلیمان بناشعث ،ت  ،275داراحیاء السنة النبویة ،بیروت.
 .125سنن نسائی  ،ابو عبد الرحمن ،سلیمان بن شعیب ،ت 303ه ،داراحیاء التراث العربی ،بیروت.
 .126السنن الكبری ،بیهقی احمدبن حسین ،ت  ،458دارالمعرفة ،بیروت.
 .127سفینة البحار ،قمی شیخ عباس ،ت  1359ه ،داراالسوة ،قم .
 .128سیراعالم النبالء ،ذهبی شمس الدین ،ت  748ه ،موسسه الرسالة ،بیروت .
 .129السرائر ،عجلی ،ابن ادریس حلی ،ت  598ه ،جامعه مدرسین قم .
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 .130السیرة النبوی ة ابن هشام .ابو محمد عبدالملك ،ت  213ه ،دار احیاء التراث العربی ،بیروت .
 .131شرح اصول كافی مازندرانی ،مالصالح ،ت  1080ه ،داراحیاء التراث العربی ،بیروت .
 .132شرح نهج البالغة ،ابن ابیالحدید معتزلی ،ت  ، 656دارالكتب العلمیة ،قم.
 .133الشیعة و الرجعة ،طبسی ،شیح محمدرضا .ت  1406ه ،انتشارات عالمه ،قم .
 .134شاهنامه فردوسی.
 .135شذرات الذهب ،ابن عماد حنبلی ،ت  1089ه ،دارالفكر ،بیروت .
 .136الصراط المستقیم الی مستحقی التقدیم ،نباطی ،زین الدین ،ت  ،877المكتبة ،المرتضویة .النجف االشرف.
 .137صوم عاشورا ،طبسی ،نجمالدین ،انتشارات دلیل ،قم.
 .138صحیح ،بخاری ،محمدبن اسماعیل ،ت ،256دار المعرفة ،بیروت.
 .139صحیح مسلم ،ابو حسین مسلم بنحجاج قشیری ،ت  261ه ،مصطفی البابی الحلبی .
 .140الصحیح من سیرة النبی ،العاملی ،سید جعفر ،دارالحدیث ،قم.
 .141صحیفه مهدیة ،أبطحی  ،محمد باقر ،مؤسسه امام مهدی،قم.

 .142صحیفه سجادیه ،تحقیق محمد باقر موحدی ،موسسه امام مهدی،قم.
 .143صفات الشیعة ،ابن بابویه ،محمدبن علیبن الحسین صدوق 381 ،ه،كانون انتشارات ،عابدی تهران.
 .144طرائف المقال بروجردی ،سیدعلی اصغر جابلقی ،ت  1313ه ،كتابخانه مرعشی ،قم .
 .145طبقات اعالم الشیعة ،طهرانی آقابزرگ ،ت  ،1389اسماعیلیان قم.
 .146العقد النضید و الدرر الفرید،محمدبن حسن قمی،ت  ،دارالحدیث 1423ه.
 .147عقدالدرر فی اخبار المنتظر،مقدسی ،یوسفبن یحیی  ،قرن هفتم ،كتابفروشی عالم الفكر قاهره.
 .148العدة فی اصول الفقه ،طوسی  ،محمدبن الحسن ،ت  440ه ،چاپ ستاره قم .
 .149عیون اخبار الرضا صدوق ابو جعفر محمدبن علی بن بابویه ،ت  381ه ،كتابخانه طوس ،قم .
 .150العلل المتناهیة فی االحادیث الواهیة ،ا بن الجوزی  ،ابوالفرج عبدالرحمن ،ت  597ه ،دارالكتـب
العلمیة ،بیروت.
 .151العرف الوردی فی اخبار المهدی ،سیوطی ،جاللالدین ،ت  911ه ،دارالكتب العلمیة ،بیروت .
 .152عمدة القاری عینی ،بدرالدین ،ت  ،855داراحیاء التراث العربی.
 .153غرر ملوك الفرس.
 .154الغیبه طوسی محمدبن الحسن ،ت  ،460بنیاد معارف اسالمی ،قم.
 .155الغیبة نعمانی ،محمدبن ابراهیم ،ت  360ـ كتابخانه صدوق ،تهران.
 .156الغدیر امینی ،شیخ عبدالحسین ،ت  1390ه ،دارالكتاب العربی ،بیروت .
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 .157فرائد فوائد الفكر فی االمام المهدی المنتظر ،المقدسی ،مرعیبن یوسف ،ت القرن الحادی عشر،
موسسة المعارف ،قم.
 .158الفتن ا بن حماد ،ابوعبداهلل نعیمبن حماد ،مروزی ت  ، 228درالفكر للطباعة ،بیروت.
 .159فرائد السمطین فی فضائل المرتضی و البتول و السبطین ،جوینی ،ابراهیم بن محمـد ،ت  730ه،
موسسة المحمودی  ،للطباعة و النشر ،بیروت.
 .160الفتاوی الحدیثیه ،هیثمی ،احمدبن حجر ،ت  ، 974چاپخانه التقدم ،مصر.
 .161الفصول المهمة فی معرفة احوال االئمة ،ابن الصباغ ،علی بنمحمد مالكی ،ت  855ه ،دارالكتب،
النجف ،و نشر اعلمی ،تهران.
 .162الفصول المختارة من العیون و المحاسن ،للشیخ المفید .للشریف علی بن طاهر دارالمفید ،بیروت.
 .163فالح السائل ،بن طاوس ،علیبن موسیبن جعفر،ت  664ه ،دفتر تبلیغات اسالمی قم .
 .164فرهنگ عمید.
 .165فرهنگ معین ،محمدمعین ،نشر امیر كبیر ،تهران.
 .166الفتوح ،ابن اعثم الكوفی  ،ابو محمد ،احمد ،ت314 ،ه ،دارالكتب العلمیة ،بیروت.
 .167فهرست ابن ندیم  .ابوالفرج محمدبن اسحاق ،ت 380ه ،دارالكتب العلمیة.
 .168فهرست طوسی  ،محمدبن الحسن ،ت .461جامعه مدرسین ،قم.
 .169فصل نامه انتظار ،مركز تخصصی مهدویت ،قم.
 .170الفوائد الرجالیة ،رجال السیدبحرالعلوم ،طباطبائی ،سید مهدی ،ت  1212ه ،مكتبة الصادق ،تهران.
 .171قاموس الرجال ،تستری ،شیخ محمد تقی ،ت  1412ه ،جامعه مدرسین قم .
 .172القاموس المحیط .فیروز آبادی،محمدبن یعقوب ،ت817 .ه ،موسسه الحبلی ،قاهره.
 .173قادتنا میالنی سیدهادی .ت1395ه.
 .174قصص االنبیاء راوندی ،سعیدبن هبة اهلل ،ت 573ه ،مؤسسه هادی.
 .175القول المختصر فی عالمات المهدی المنتظر هیثمی  ،احمدبن حجرت ،ت 974ه.
 .176الكافی كلینی ،محمدبن یعقوب ،ت  329ـ دارالكتاب االسالمیة ،تهران.

 .177الكافی الفقه ـ حلبی ،ابوالصالح ،ت  ،447كتابخانه امیرالمومنین ،اصفهان.
 .178الكامل فی الضعفا ،ابن عدی ،احمدبن عبداهلل ،ت 365ه ،دارالفكر ،بیروت.
 .179الكامل فیالتاریخ ابن اثیر ،محمدبن عبدالكریم ،ت 630ه ،دارصادر بیروت.
 .180كلیات فی علم الرجال ،سبحانی ،شیخ جعفر ،نشر جامعه مدرسین قم.
 .181كنزالفوائد ،كراجكی ،محمدبن علوی ،ت  ،449داراالضواء ،و كتابخانه مصطفوی ،قم.
 .182كشف األستار ،نوری ،میرزا حسین ،ت 1320ه ،كتابفروشی نینوی ،تهران .
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 .183كشف الغمة ،اربلی ،علیبن عیسی ،ت  692ه ،مجمع جهانی اهل بیت ،تهران .
 .184كفایة الموحدین ،سبزواری.
 .185كنزالعمال ،متقی هندی ،عالء الدین بن حسام ،ت ، 975موسسه الرسالة ،بیروت.
 .186كشف الحجة لثمرة المهجة ،ابن طاوس ،رضیالدین علیبن موسی ،ت 664ه ،چاپخانه حیدریه،
نجفاشرف1370 ،ه.
 .187الكنی و األلقاب ،قمی ،شیخ عباس ،ت 1359ه ،كتابخانه صدر ،تهران .
188ا لؤلؤة البحرین فی االجازات و تراجم رجال الحدیث ،بحرانی ،شیخ یوسف ،ت  ،1186موسسه الالبیت.
 .189معالم العلماء  ،ابن شهر آشوب محمدبن علی ،ت  588ه ،چاپخانه حیدریة نجف اشرف.
 .190منتخب االنوار المضیئة ،نیلی نجفی ،سیدبهاالدین ،ت موسسه امام هادی ،قم.
 .191مستطرفات السرائر ،حلی ،ابن ادریس ،ت  598ه ،انتشارات جامعه مدرسین ،قم.
 .192المزار الكبیر ،ابن المشهدی ،محمدبن جفعر ،ت 573ه ،موسسه النشر االسالمی قم.
 .193معجم البلدان ،یاقوت حموی ،ابوعبداهلل ،ت  666ه ،دار احیاء ،التراث العربی ،بیروت .
 .194المالحم والفتن (التشریف بالمتن فی التعری ف بالفتن) ابن طاووس ابوالقاسم علیبـن موسـیبـن
جعفرص( ، 664نشر موسسه صاحب االمر)
 .195موسوعة العتبات .خلیلی  ،جعفر ،موسسة االعلمی ،بیروت.
 .196مراصد االطالع علی اسماء األمكنة و البقاع ،بغدادی  ،عبدالمؤمن من عبدالحق ،ت739ه ،إحیاء
الكتب العربیة.
 .197معجم رجال الحدیث ،خوئی ،سید ابوالقاسم ،ت 1412و ،دارالزهرا در بیروت.
 .198منتهی المقال ،معروف برجال أبی علی ،حائری ،ت 1216ه ،شیخ محمدبن اسماعیل ،موسسـة
آلالبیت قم.
 .199المغنی ،مقدسی ،ابومحمد ،عبدالدین احمد ،ت  541ه ،عالم الكتب بیروت .
 .200المعجم الكبیر ،طبرانی ،سلیمانبن احمد ،ت 360ه ،دار احیاء التراث العربی ،بیروت .
 .201المعجم الصغیر ،طبرانی ،سلیمانبن احمد ،ت ، 360دارالكتب العلمیة بیروت.
 .202المعارف ،دینوری ،عبداهللبن مسلم،ت  276ه ،دارالكتب ،مصر 1960 ،ه.
 .203مختصر بصائر الدرجات حلی ،شیخحسنبن سلیمان ،چاپخانه حیدریه ،نجفاشرف.
 .204مهدی موعود .دوانی ،شیخ علی ،چاپخانه اسالمیة تهران.
 .205مسائل و ردود ،خوئی ،سیدابوالقاسم ،ت  1412ه ،موسسه العروة الوثقی .
 .206المستدرك علی الصحیحین ،حاكم نیشابوری ،ابوعبداهلل ،ت  405ه ،دارالمعارف النظامیة حیدرآباد.
 .207مستدرك الوسائل ،نوری ،میرزا حسین ،ت ،1320مؤسسه آلالبیت قم.
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 .208المصنف ،صنعانی ،عبدالرزاقبن همام ،ت  211ه ،دار إحیاءالتراث العربی.
 .209المصنف ،ابنابی شیبة ،ت  235ه ،دار الفكر ،بیروت .
 .210منتخباالثر ،صافی ،شیخ لطف اهلل.
 .211مستدركات علم رجال الحدیث ،نمازی ،شیخ علی ،ت  1405ه ،چاپخانه حیدری ،تهران .
 .212مقباس الهدایة ،مامقانی ،شیخ عبداهلل ،ت  1361ه ،مؤسسه آل البیت قم .
 .213المختصر فی احوال البشر (تاریخ ابی الفداء) ،اسماعیل أبی الفدا ،ت دارالمعرفة ،بیروت.
 .214ال مسند ،احمدبن محمدبن حنبل ،ت240ه ،دارالفكر ،بیروت.
 .215المحلی ،ابن حزم ،علیبن احمد .ت  ،456داراالفاق الجدید ،بیروت.
 .216معجم االدبا ،یاقوت حموی ،ابوعبداهلل رومی بغدادی ،ت  626ه ،دارالفكر ،بیروت .
 .217المعجم الموحد ،دریاب ،شی خ محمود ،مجمع الفكر االسالمی ،قم.
 .218مجمع البحرین ،طریحی ،ت 1085ه  ،المكتبة المرتضویة ،تهران.
 .219معجم احادیث االمام المهدی،طبسی و جمعی از محققین .مؤسسه المعارف االسالمیة ،قم.
 .220ملحق منهاج الصالحین ،خوئی ،سید ابوالقاسم ،ت  ،1412دارالزهراء ،بیروت.
 .221المهذب ،طرابلسی  ،ابن البراج ،ت  481ه ،جامعة مدرسین قم .
 .222مختلف الشیعة ،عالمه حلی ،الحسنبن یوسف ،ت  726ه ،دفتر تبلیغات اسالمی .
 .223المختصر النافع محقق حلی ،ابوالقاسم نجمالدین،ت  ،676مصطفوی ،قم.
 .224مشرعة البحار ،محسنی ،محمد آصف افغانی.
 .225مقا بس االنوار ،دزفولی ،شیخ اسداهلل تستری.
 .226مصباح الزائر ،ابن طاووس ،سیدعلیبن موسی ،ت  664ه ،موسسه آل البیت قم .
 .227المسلك فی اصول الدین .محقق حلی ،ابوالقاسم جعفربن حسن ،ت  676ه ،استان قدس رضوی .
 .228مسند أبی یعلی ،احمدبن علی التمیمی ،ت  307ه ،دارالمأمون للتراث .
 .229المناقب آل ابیطالب ،ابن شهرآشوب ،ت 588ه ،كتابفروشی عالمه قم .
 .230مدخل التفسیر لنكرانی ،شیخ محمد فاضل 1429 ،ه ،دفتر تبلیغات اسالمی قم .
 .231مقدمة ابن خلدون ،عبدالرحمنبن محمد االشبیلی 808 ،ه ،دارالقلم ،بیروت .
 .232مدی نة المعاجز ،البحرانی ،سیدهاشم ،ت 1107ه ،مؤسسه معارف االسالمیة ،قم .
 .233مجموعة فتاوی الغزالی ،ابوحامد ،ت  505ه ،المكتبة التوفیقیة ،مصر.
 .234الملل و النحل ،شهرستانی ،محمدبن عبدالكریم ،ت 548ه ،منشورات ،الرضی ،قم .
 .235مروج الذهب ،مسعودی ،علیبن الحسین ،ت  346ه ،دارالكتب العلمیة بیروت .
 .236مجمع الزوائد ،هیثمی ،علیبن ابیبكر ،ت  807ه،دارالكتاب االسالمی ،بیروت.
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 .237مالذاالخیار ،مجلسی ،محمدتقی ،ت  ،1070كتابخانه مرعشی ،قم.
 .238مستطرفات المعالی من علم الرجال ،نمازی ،شیخ علی ،ت  ، 1405موسسه نبأ ،تهران.
 .239مجمع المسائل ،گلپایگانی ،سی دمحمدرضا ،ت ،دارالقران الكریم ،قم.
 .240مجله خُلَق ،مؤسسه فرهنگی الهدی ،قم.
 .241مشاهیر دانشمندان اسالمی ،رازی ،شیخ محمد  1420كتابفروشی اسالمیة تهران.
 .242منظومة ویس و رامین
 .243معجم المولفی ن ـ عمر رضا كحالة دار احیاء التراث العربی ،بیروت.
 .244مختصر كتاب البلدان ،ابن الفقیه ،احمدبن محمد همدانی ،ت  365ه ،دار احیاء التراث العربی ،بیروت.
 .245معالم المدر ستین ،عسكری ،سیدمرتضی  ، 1428مؤسسه البعثة ،تهران.
 .246مشیخة الفقیه ،الصدوق ،محمدبنعلی بن الحسین ،ت  381ه ،دارالكتب االسالمیة تهران .
 .247منتخب االنوار المضیئة ،نیلی سید علیبن عبدالكریم نجفی بعد از  830موسسه امام هادی قم.
 .248نهایة االرب فی فنون االدب ،نویری  ،احمدبن عبدالوهاب ،ت  732ه ،الهیئة المصریة للكتاب .
 .249النجوم الزاهرة ،األتابكی ،یوسفبن تغری ،ت  874ه ،دارالكتب العلمیة ،بیروت.
 .250النجم الثاقب ،انوری ،میرزا حسین ،ت 1320ه.
 .251نشانههائی از دولت موعود ،طبسی ،نجمالدین ،بوستان كتاب ،قم.
 .252نهجالخالص ،فتالوی ،مهدی حمد .دارالمحجة البیضاء ،بیروت.
 .253نوراألبصار ،شبلنجی ،مؤمنبن حسن ،ت  1290ه .ق ،دارالفكر ،بیروت.

 .254نقدالرجال .تفرشی ،سید مصطفی حسینی ،قرن یازدهم ،مؤسسه آلالبیت ،قم.
 .255النهایة ،فی مجرد الفقه و الفتوی ،طوسی  ،محمدبن الحسن ،ت  460ه .ق ،انتشارات قدس ،قم.
 .256النهایة ،فی غریب الحدیث ،جزری ،مباركبن محمد ،ت  ،606اسماعیلیان ،قم.

 .257الوافی ،فیض كاشانی ،محمد محسن ،ت  1090ه .ق ،كتابخانه امیر المؤمنین ،اصفهان.
 .258وفیات االعی ان ،ابن خلكان ،احمدبن محمد ،ت  681ه .ق ،دارالثقافه ،بیروت.
 .259وقعة صفین ،منقری ،نصربن مزاحم ،ت  212ه .ق ،كتابخانه مرعشی ،قم.
 .260وسائل الشیعة ،عاملی  ،محمدبن الحسن ،ت  1104ه .ق ،مؤسسه آلالبیت ،قم.
 .261الوسیلة الی نیل القضیلة ،طوسی علی بن حمزة ،ت  566ه .ق ،كتابخانه مرعشی .قـم ،مؤسسـه
آلالبیت ،قم.
 .262ینابی ع المودة ،القندوزی ،سلیمانبن ابراهیم ،حنفی ،ت  1294ه ق ،كتابفروشی محمدی ،قم.
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-284 -283 -275 -271 -240
374 -287 -286
عرفات285 -281 ،
عسفان284 ،
فلســـــطین-138 -114 -112 ،
353
قرقیســـــیا-114 -113 -112 ،
-124 -123 -122 -117 -115
138 -134 -133 -132 -128
قزدان308 ،
قسطنطنیه104 -103 ،
قصر عبدالكریم468 ،
قصر كتامه468 ،
قفقاز112 ،
قـــــم-305 -304 -163 -24 ،
-310 -309 -308 -307 -306

-319 -318 -315 -313 -312
-331 -330 -329 -328 -325
-340 -339 -335 -334 -333
-345 -344 -343 -342 -341
504 -379 -378 -346
كاشان307 -306 ،
كربال190 ،
كَش24 ،
كُمكُم307 ،
كُمُندان379 -305 ،
كمیدان308 ،
كوفــه-242 -241 -104 -103 ،
-331 -328 -305 -283 -244
345
لبطیط468 ،
لیبی112 ،
مالقه468 -466 ،
مالون308 ،
مدینه منـوره-125 -107 -106 ،
-275 -264 -238 -237 -217
253 -345 -287 -284
مرو374 ،
مزدكان306 ،
مسجد براثا575 ،
مسجد سهله242 ،
مسجد كلفه399 ،
مكّـــه-161 -105 -104 -103 ،
429 -287 -282 -280 -275
ممجان308 ،
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وراردهار335 -331 ،
هَمْدان386 ،
یمن379 -125 ،

منی285 -281 ،
نجف429 ،283 ،238 ،
نیشابور334 ،
«اعالم»

آخوند خراسانی267 -65 ،

ابـــا اســـح

آی ـتاهلل العظم ـی وحی ـد خراســانی،
401 -397
آیتاهلل اشتهاردی573 ،
آیتاهلل العظمی بروجردی188 ،
آیت اهلل العظمـی خـوئی-22 -21 ،
-29 -28 -27 -26 -24 -23
-75 -75 -70 -32 -31 -30
-134 -101 -99 -98 -81 -77
-180 -176 -151 -146 -145
-265 -240 -204 -196 -195
-291 -290 -270 -269 -268
-383 -359 -351 -300 -292
-442 -441 -406 -405 -402
-520 -516 -478 -477 -452
-546 -544 -543 -542 -535
575 -572 -547
آیتاهلل العظمی گلپایگانی267 ،
آیتاهلل العظمی میالنی402 ،
آیتاهلل جعفر سبحانی188 -146 ،
آیت اهلل صافی-208 -188 -175 ،
295 -294
آیت اهلل مكـارم شـیرازی-66 -63 ،
373 -372 -362

290 -279

-278 -277 -276 ،

ابــراهیم بــن مهزیــار-297-275 ،
290-291-292-293-294295-298
ابن ابی شیبه348 ،
ابن اثیر353 -351 -230 -90 ،
ابن ادریس537 -70 ،
ابـــن الفضـــائری-77 -71 -50 ،
477 -150
ابـــن المشـــهدی-99 -98 -97 ،
-399 -398 -397 -102 -101
407 -406 -402 -400
ابــن بابویــه-504 -503 -502 ،
-509 -508 -507 -506 -505
-524 -514 -513 -512 -511
563 -534
ابن تیمیه91 ،
ابن جوزی513 ،
ابن حبان116 ،
ابن حبّان359 ،
ابن خلدون91 ،
ابن خلكان91 ،
ابن داود269 -154 -22 ،
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ابن سعد121 ،

ابوعمرو عثمان بن سعید253 ،

ابن شهر آشوب-144 -129 -28 ،
-524 -521 -270
ابــن طــاووس-124 -119 -58 ،
-398 -397 -395 -295 -266
-438 -408 -404 -403 -399
538
ابن عباس293 ،
ابن عقده574 -74 ،
ابن فتال نیشابوری144 ،
ابن قولویه293 -260 -32 ،
ابن كثیر-352 -221 -125 -91 ،
356
ابن ولید565 ،293 ،
ابن هوذه571 ،
ابن یونس117 ،
ابو ربیع شامی231 ،
ابوالطفیل368 ،
ابوالقاســم حســین بــن روم-254 ،
535 -534 -514
ابوبكر168 -160 -159 ،
ابوخالد كابلی385 -64 -45 -32 ،
ابوداود116 ،
ابوذر351 ،
ابوسعید قمی548 ،
ابوعلی النیشابوری116 ،
ابوووولعلی حووووائری-150 -148 .
191 -177 -151
ابوعلی كوفی574 ،

ابومحمد الحسن بن احمـد المكتـب،
257 -256
ابومحمد حسـن بـن محمـد دیلمـی،
173
ابوموسی اشعری304 ،
ابوهریره366 ،
احمد بن ابراهیم بن احمد387 ،
احمد بن ادریس518 ،
احمــد بــن اســحاق-163 -162 ،
171 -170
احمد بن اسماعیل سمكه290 ،
احمد بن حنبل121 -115 ،
احمد بن طاهر قمی181 ،
احمد بن عیسی وشا181 ،
احمد بن قیس304 ،
احمد بن محمد بن یحیی العطار185 ،
احمــد بــن هــالل عبرتــائی-476 ،
478 -477
احمد بن یوسف380 ،
استرآبادی291 ،
اسماعیل بن مرار229 ،
اشحط244 ،
اصبغ بن نباته386 -385 -358 ،
امام خمینی(ره)396 -145 -29 ،
انباری457 -444 -437 ،
بخاری149 ،
بخــت النصــر-212 -169 -41 ،
363
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بُرسی384 ،
بشار عواد576 ،
بشر بن سلیمان نخّاس148 -145 ،
بنی شیصبان282 ،
بهبودی541 ،
تمـــیم داری-353 -352 -351 ،
356 -354
ثعلبی193 ،
جابر بن عبداهلل انصاری143 ،
جبرئیل بن احمد فاریابی24 ،
جعفر بن حمدان حصینی275 ،
جعفر بن مسعود22 -21 ،
جعفر كذاب260 ،
حبابه والبیه143 ،
حسن بن احمد مالكی520 ،
حسن بن علی زعفرانی387 ،
حسن بـن محمـد بـن حسـن قمـی،
317 -313 -308 -307
حسن بن محمد بن سـماعه صـیرفی،
26
حسین بن ابراهیم قزوینی387 ،
حضرت آدم526 ،
حضرت ابراهیم556 -40 ،
حضرت ادریس556 -39 ،
حضرت اسماعیل صـادق الوعـد،
41
حضرت الیاس41 ،
حضرت دانیال41 ،
حضرت سلیمان41 ،

حضرت شعیب40 ،
حضرت صـال -40 -34 -33 ،
556
حضــرت عبــدالعظیم حســنی-44 ،
64 -48
حضرت عزیر41 ،
حضرت عیسی557 -41 ،
حضرت لوط41 ،
حضــرت موســی-165 -40 ،
556 -249 -204 -203 -202
حضرت نوح39 ،
حضــرت یوســف-208 -40 ،
556
حمزه بن القاسم519 ،
حنان بن سدیر27 ،
حویزی197 -175 ،
حیدر بن محمد سمرقندی22 ،
خراسانی386 -73 -72 ،
خصیب287 -284 ،
خطیب بغدادی540 ،
خواجه نصیرالدین طوسی57 ،
دجال-358 -357 -356 -348 ،
-364 -363 -362 -361 -360
-371 -368 -367 -366 -365
376 -375 -373 -372
دوالبی117 ،
دینوری307 ،
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ذهبــی-120 -116 -115 -91 ،
-380 -350 -349 -125 -121
578 -577 -576 -541
رشی حاجب المـادرانی-94 -93 ،
95
رفید240 ،
رمیله231 ،
زبیدی112 ،
زكریا166 -165 ،
سدیر بن حكیم بن صـهیب صـیرفی،
27
سعد بن عبداهلل اشعری قمـی-158 ،
-177 -176 -171 -160 -159
517 -515 -514 -199
سعد بن هبة اهلل راوندی173 ،
ســـــفیانی-122 -118 -117 ،
376 -375 -237 -124 -123
سمعانی541 -102 -99 -90 ،
سهل بن زیاد137 ،
سید ابوالحسن اصفهانی271 ،
سید بحرالعلوم434 ،
سید حسـنی-335 -334 -243 ،
342 -338 -337 -336
س ـید شــرا الــدین عل ـی حس ـینی

استرآبادی173 ،
سـید شــمس الــدین-421 -420 ،
-426 -425 -424 -423 -422
-455 -453 -429 -428 -427
461 -460 -459 -458 -457

سید علی نیلی نجفی173 ،
سید فخرالدین414 ،
سید محسن امین402 -401 -92 ،
ســید محمــد صــدر-372 -361 ،
379 -375 -373
سید مرتضی266 ،
سید مرتضـی-409 -408 -403 ،
410
سید هاشم بحرانی174 -144 ،
سیدعلی بن عبدالحمید241 ،
سیف بن عمیره383 -382 ،
سیوطی193 ،
شاه طهماسب صفوی432 ،
شریف رضی404 ،
شمعون152 -142 ،
شهرستانی354 ،
شهید اول508 -507 -401 ،
شهید ثانی383 -175 ،
شیخ آقا بزرگ تهرانـی-100 -99 ،
-401 -341 -317 -128 -101
-447 -446 -441 -435 -431
569 -533 -522
شـیخ جعفــر كاشــف الغطــاء-261 ،
456 -412
شیخ حر عـاملی-58 -57 -55 - ،
-173 -102 -68 -61 -60
-442 -441 -434 -401 -319
569
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شــیخ زیــن الــدین-414 -413 ،
432 -429
شیخ صـدوق-23 -21 -18 -17 ،
-142 -140 -63 -46 -40
-180 -178 -172 -158 -155
274- -257 -256 -255 -253
-293 -292 -290 -275-280
-356 -314 -299 -296 -295
-503 -502 -477 -364 -358
-533 -532 -514 -507 -504
-545 -541 -539 -536 -534
-557 -550 -549 -548 -546
560
شــیخ طبرســی-172 -62 -61 ،
270 -253 -194
شیخ طوسـی-23 -22 -21 -16 ،
-130 -129 -95 -74 -26 -24
-262 -199 -149 -144 -133
-359 -283 -274 -269 -266
-477 -386 -383 -382 -380
-515 -514 -512 -507 -480
-563 -537 -534 -523 -518
572
شــیخ عبــاس قمــی-341 -210 ،
405 -440 -402 -401
شیخ عبدالرحیم حنفی415 ،
شیخ محمد كوفی271 ،

شیخ مفیـد-261 -62 -61 -58 ،
-341 -270 -269 -268 -262
408
صائد بن صید364 -360 ،
صاحب بن عباد315 ،
صخر بن حرب123 ،
صعصعة بن صوحان357 ،
طریحی-513 -361 -363 -30 ،
514
عامر بن واثله143 ،
عامر شعبی350 ،
عایشه164 ،
عبدالباقی بن یزداد بن عبـداهلل بـزاز،
184
عبدالجلیل قزوینی92 ،
عبداهلل بن جعفر حمیری518 ،
عبــداهلل بــن لهیعــه-121 -120 ،
122
عبداهلل بن محمد ثعالبی184 ،
عجلی359 ،
عسقالنی360 -351 ،
عقبة بن خالد475 ،
عالمه امینی384 -92 ،
عالمه بحرالعلوم262 -261 ،
عالمــه حلـی-77 -75 -74 -29 ،
477 -290 -195 -78
عالمه طباطبایی452 -312 -261 ،
عالمه عسكری351 -93 ،
عالمه كمرهای523 ،

  602تا ظهور

عالمـــه مجلســی-46 -24 -15 ،
-61 -51 -50 -49 -48 -47
-80 -74 -69 -66 -65 -63
-102 -101 -86 -85 -84 -83
-132 -131 -109 -108 -107
-242 -174 -172 -145 -133
-290 -265 -264 -260 -259
-319 -318 -317 -314 -299
-384 -370 -360 -354 -338
-408 -403 -402 -401 -397
-442 -433 -432 -413 -412
-480 -452 -449 -448 -443
-525 -524 -521 -508 -484
544
علی بن ابراهیم520 -265 -32 ،
علی بن ابی حمزه بطائنی76 ،
علی بن احمد بندنیجی78 ،
علی بن حمزه طوسی199 -173 ،
علی بن فاضل-442 -440 -438 ،
-459 -457 -455 -449 -443
463 -462 -461 -460
علی بن محمد سمری254 ،
علی بن موسی بـن جعفـر كمیـذانی،
520
علــی بــن مهزیــار-274 -263 ،
-284 -282 -281 -280 -275
298 -295 -294 -290 -287
علی دوانی373 ،

عمر بن خطاب-168 -160 -127 ،
352 -351 -349
عمر بن قیس231 ،
عیسی بن خشاب231 ،
غفاری-550 -180 -179 -176 ،
551
فاطمه بنت قیس349 ،
فضل ابن یحیی طیبی-414 -413 ،
-449 -442 -441 -438 -432
فــیض كاشــانی-108 -106 -62 ،
409 -253
قاضی نوراهلل شوشتری435 ،
قطب الدین راوندی93 ،
قمسارة بن لهراسب318 ،
قندوزی175 ،
كشـــی-154 -150 -149 -25 ،
383 -323 -291
كعب االحبار-355 ،
كفعمی545 ،
كلینی256 -153 -129 ،
كمال الدین انباری448 ،
گریس هادس114 ،
مامقانی-27 -25 -24 -22 -21 ،
-150 -149 -127 -86 -76
-190 -180 -175 -155 -154
-359 -353 -352 -349 -290
572 -539 -388
مأمون رقی72 ،
محدث جزایری56 ،
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محدث نـوری-56 -55 -53 -52 ،
-102 -101 -100 -92 -58
-314 -266 -262 -261 -259
-399 -398 -317 -316 -315
-446 -438 -429 -402 -401
543 -522 -521 -508
محق اربلی92 -61 -57 ،
محق بحرانی-449 -448 -442 ،
457
محق داماد57 -56 ،
محقــ شوشــتری-70 -25 -21 ،
-146 -128 -127 -126 -76
-196 -179 -178 -176 -147
-352 -300 -293 -268 -204
-538 -454 -448 -443 -353
566 -564 -563
محق كركی432 ،
محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقـانی،
195
محمد بن ابی عبـداهلل كـوفی-297 ،
298
محمد بن بحر شیبانی-141 -140 ،
-154 -150 -148 -144 -143
182 -180 -155
محمد بن جریر طبری145 -142 ،
محمد بن حسان رازی77 ،
محمد بن سنان 136 -135
محمد بن عبداهلل ظهری147 ،
محمد بن عثمان534 -253 ،

محمد بن علی بـن محمـد بـن حـاتم

نوفلی180 ،
محمد بن مسعود23 ،
محمد بن موسی بن متوكل563 ،
محمد بن وهبان387 ،
محمد بن یحیی العطار517 ،
محمد تقی موسوی اصفهانی63 ،
محمد حنفیه80 ،
مرحوم آیتاهلل طبسی539 ،
مزی359 ،
مظفر بن جعفر علوی21 ،
معاویة بن ابی سفیان126 ،
معلی بن خنیس358 -30 ،
مقدس اردبیلی434 ،
مقدسی شافعی220 ،
مال خلیل قزوینی130 ،
موسی بن جعفر بغدادی25 ،
مومن الطاق32 ،
میرداماد573 ،
میرزا عبداهلل افندی521 ،
نائینی267 ،
نجاش ـی-154 -130 -129 -26 ،
-512 -507 -477 -178 -176
-536 -523 -520 -519 -516
580 -569 -546
نرجس خاتون-147 -141 -140 ،
155 -152 -151
نزال بن سبره-359 -357 -356 ،
360
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نسائی121 -116 ،
نعمانی-570 -569 -568 -380 ،
-582 -580 -574
نعیم بن حماد-117 -116 -115 ،
124 -122 -120 -119 -118
نفس زكیه234 ،
نمازی شـاهرودی-147 -95 -52 ،
-359 -313 -180 -175 -148
574 -539
نهاوندی440 -438 ،
«اشعار»
بفرمود عهد قم و اصفهان306 ،

تری المحبـین صـرعی فـی دیـارهم،
513
زگرگان و ری و قم و صفاهان307 ،

وحیــد بهبهــانی-147 -26 -24 ،
434 -175 -148
هارون مكی73 ،
هشام بن حكم32 -31 ،
ی ـاقوت حمــوی-363 -304 -90 ،
466 -378
یشوعا142 ،
یمـــانی-385 -382 -378 -79 ،
386
یونس بن كلیب236 ،

«فهرست آیات»
آلم غُلِبَت الرّوُم191 ،

لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّی نَرَی اهللَ جَهْرَةً167 ،

أَخَافُ أَن یأْكُلَهُ الذِّئْبُ209 ،

و من یتوكّل علیاهلل فهو حسبه278 ،

أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدَاً یرْتَعْ وَیلْعَبْ208 ،

واخْتَارَ مُوسَی قَوْمَهُ سَبْعِینَ رَجُالً لِمِیقَاتِنَا167 ،

اقتربت الساعة و انشقّ القمر283 ،

والشمس وَ ضُحاها192 ،

إِالَّ أَن تَأْتِیهُمْ سُنَّةُ االَْوَّلِینَ37 ،

وَالفجر وَلَیال عَشر191 ،

إِنَّ اللَّهَ الَ یغَیرُ مَا بِقَوْم342 ،

وَالنجم و الشجَرُ یسجُدان191 ،

اِن أوهن البیوت192 ،

وَقَدْ أُمِرُوا أَن یكْفُروا بِهِ74 ،

إِنَّ مَعَ العُسرِ یسراً222 ،

وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ یسْتَفْتِحُونَ212 ،

إن نشأ ننزّل علیهم من السماء86 ،

یعْمَلُونَ لَهُ مَا یشَاءُ مِن مَّحَارِیبَ210 ،

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ452 ،
أَوْلِیاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ74 ،
أیكم یأتینی بعرشها365 ،
ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَیهِمْ 289 ،ـ 366
حم ،عسق191 ،
سُنَّةَ اهللِ الَّتِی قَدْ خَلَتْ فِی عِبَادِهِ38 ،
سُنَّةَ اهللِ فِی الَّذِینَ خَلَوْا مِن قَبْلُ 37 ،ـ 38
سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا37 ،
طه191 ،
فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ167 ،
فَاخْلَعْ نَعْلَیكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوی 165 ،ـ 201
فإذا جاء أجلهم ال یستاخرون ساعة84 ،
فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاهللِ160 ،
فَهَلْ ینظُرُونَ إِالَّ سُنَّتَ االَوَّلِینَ37 ،
قَابَ قَوْسَینِ أَوْ أَدْنَى418 ،
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللّهِ210 ،
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الَ یؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ االَوَّلِینَ37 ،

«فهرست روایات»
إنَّ لِلقائِمِ مِنّا غَیبةً یطولُ أمَدُها20 -13 ،

إن دللتَهم علی اإلسم أذاعوه47 ،

إنَّ اهللَ إذا كَرِهَ لَنا جِوارَ قوم14 ،

ال یحلّ ذكره باسمه48 ،

إذا غَضِبَ اهللُ (عزوجل) عَلی خَلقِهِ14 ،

ال تحلّ لكم تسمیته48 ،

إنَّ للقائمِ غَیبَةٌ16 -15 ،

فسأل عمر ،امیرالمؤمنین عن المهدی،

البُدَّ لِلْغَالمِ مِنْ غیبة16 ،

49

و أمّا عِلَّةُ ما وَقَعَ مِنَ الغَیبَةِ17 ،

ال یری جسمُه و ال یسمّی اسمُه50 ،

یقُومُ القائمُ وَ لَیسَ الَحَد فی عُنَقِهِ عَهْدٌ17 ،

ملعونٌ ،ملعونٌ ،مَن سمّانی فی محفل من الناس52 ،

ما بال أمیرالمؤمنینَ لَمْ یقاتِل مُخالِفیهِ18 ،

یا جندل! اوصیائی من بعدی53 ،

إِنّ لِصاحِبِ هذا األَمْرِ غَیبَةً البُدَّ مِنها18 ،

و لكن ابنه الحجّة یغیب عنهم53 ،

إن اهلل إذا أحبَّ عبداً غَتَّهُ بالبالء28 ،

ال یسمّی حتّی یظهرهاهلل تعالی54 ،

إنّی ألطوف حول الكعبة ،ص28

إسمُه إسمی او سمیی54 ،

سدیر عصیدةٌ بكلّ لون30 ،

من مات و لم یعرف امام زمانه56 ،

فضرب بالكتب األرض ،ص31

إذا وضعت المیت فی لحده59 -58 ،

یا سدیر! ألزمِ بیتك و كن حلساً31 ،

وجّه إلی موالی ابو محمّد ،بكبش60 ،

إنّ سُنَنَ األنبیاء بِما وَقعَ بهم مِن الغَیبات،

سئل عن إتیان قبر الحسین60 ،

ص33

اللهّم إنّی اُشهدك و أشهد مالئكتك المقرّبین،

إنّ صالحاً غابَ عنْ قومِه زماناً33 ،

60

فیالقائم سنّة مِن موسی بن عمران ،ص34

واهلل! ال یخرج واحد منّا قبل خروج القائم،

إنّ فی صاحب هذا األمرِ سنناً مِن سُنن األنبیاء،

68

34

مَثَلُ خروج القائم منّا أهلالبیت69 ،

فی القائم منّا سننٌ من األنبیاءِ35 ،

من خرج من آل محمّد70 ،

فی صاحب هذا األمرِ سُنَنٌ مِن أربَعَةِ أنبیاء35 ،

یابن رسول اهلل لكم الرأفة والرحمة ،ص72

إنَّ ابنی هذا فیه شَبهٌ مِن خمسة أنبیاء36 ،

كلُّ رایة تُرْفَعُ قبل قیامِ82 -73 ،

ال یحلّ لكم ذكره باسمه64 -48 -44 ،

كلُّ رایة تُرفَعُ قبلَ رایة القائم76 ،

ال یسمّیه باسمه إالّ كافر64 -61 -50 -44 ،

النّه یدعو إلی الحق79 ،

قد عرفتَ إنقطاعی إلی ابیك و أُنسی به45 ،

لیس فی الرایات رایة أهدی من رایة الیمانی،

إنّ أبا محمّد بعث إلی بعض59 -46 ،

79

الخَلَف من بعدی الحسن47 ،

كأنّی بقوم قد خرجوا بالمشرق79 ،

فهرست اعالم و…607 
لو أنّ عبداً زنجیاً تعصّب لنا أهلالبیت80 ،

اشبَه أباكَ یا حَسَن207 ،

ال تقولوا« :خَرَجَ زید»80 ،

اَنتَ شَبیهٌ بِأبی ،لَستَ شبیهاً بِعَلی207 ،

كلّنا قائم بأمراهلل82 ،

و استالنواما استوعره المُترفون210 ،

الناس صاروا بعد رسولاهلل82 ،

فشارَكَوا اَهَل الدُنیا فی دنیاهُم211 ،

ذكرنا عنده ملوك آل فالن83 ،

لَمّا قَدِمْتُ المدینة217 ،

ما خرج و ال یخرج مِنّا أهل البیت84 ،

إنّی ألَرجُو أن یكونَ أمرُهُ فی سُهُولَة219 ،

خمس عالمات قبل قیام القائم85 ،

فَیكَبِّرُ الْمُسْلِمُونَ ثَالثَ تَكبیرات220 ،

ثم یظهرالمهدی بمكّة103 ،

فیقتل من الروم حتی یتغیر ماءُ الفرات بالدم،

ألی علّة وضع اهلل الحجَر فی الركن104 ،

221

البّد لصاحب هذا األمر من غیبة264 -106 ،

ال یكونُ هذا األمرُ حتَی یذهَبَ ثُلثُ النّاسِ،

جاللتك تمنعنی من مسألتك107 ،

221

للقائم غیبتان263 -108 ،

قلت ألبی عبداهلل :النِّداءُ حقّ؟222 ،

بعث إلینا المعتضد رسوالً93 ،

قُدَّامُ القائِمِ مَوْتَتانِ؛ مَوْتٌ أَحْمَر وَ مَوْتٌ أبْیضُ،

یدخل السفیانی الكوفه فیسبیها118 ،

222

أنّ المهدی و السفیانی و كلب یقتتلون122 ،

اِنَّ أهل الحقِّ لَمْ یزالوا مُنْذُ كانُوا فی شِدَّة222 ،

یجیءِ البربر حتی ینزلوا123 ،

لهم سیوف من حدید غیر هذا الحدید225 ،

تكون فتن ثالث124 ،

ال یقیمُ أَمْرَ اهللِ سُبحانَهُ إالَّ مَنْ الیصانِعُ226 ،

یا میسر! كم بینكم و بین قرقیسیا ،ص128

إذا تَمَنَّی أَحَدُكُمْ للْقائِمَ فَلْیتَمَنَّهُ فِی عافِیة226 ،

إنّ لولد العباس و المروانی لوقعة بقرقیسیا133 ،

فَتتّمُ حُجَّةُ اهللِ عَلَیالْخَلْقِ حتَّی الیبقی أحدٌ

إنّ لِلّه مائدة134 ،

عَلَیاألرْضِ227 ،

یا جابر الزم األرض137 ،

أمَّا شَبَهُهُ مِنْ جَدِّهِ المُصْطَفی227 ،

إن دولة أهل بیت137 ،

فقال :إسمُهُ إسْمی227 ،

أنتم ثقاتنا أهلالبیت146 ،

لَسیرَةُ علی بن أبیطالِب ،فِی أهلِ الْبَصْرَةِ،

یابن رسولاهلل :ما معنی كهیعص194 ،

228

سَأله عن كهیعص195 ،

ینتج اهلل تعالی فی هذه األمّة رجال منّی و أنا مِنهُ،

و أمّا قوله ،كهیعص196 ،

229

انّه ال یلهو و ال یلعب205 ،

یفَرِّجُ اهللُ الفِتَنَ بِرَجُل مِنّا229 ،

طهارة الوالدة وَ حسن المنشأِ205 ،

وَلِكن صاحِبُ األمْرِ الطرید الشرید230 ،

نِعمَ المَطّیةُ مَطیتكُما و نِعم الرَاكبان اَنتُما206 ،

یضعُ السیف علی عاتقه230 ،

حَزَقّة ،حَزَقّة ،تَرَقّ عَین بَقّة206 ،

اإلمام ،األنیس الرَّفیقُ231 ،
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إنّا لَنَفرح لِفَرحِكُم231 ،

محشرالناس كلّهم إلی بیت المقدس309 ،

إنّا غَیرُ مُهملینَ لِمُراعاتِكُم231 ،

نظرتُ إلی بقعة بأرض الجبل حمراء310 ،

یقولُ القائم ،الِصحابِهِ234 ،

إنّما سُمّی قم بقم311 ،

إذا خَرَجَ یقُومُ بِأمر جَدید235 ،

هم واهلل اهل قم312 ،

یجَرِّدُ السَیفَ علی عاتِقِهِ235 ،

أهل قم یقومون مع إمام312 ،

یبایعُ القائمُ بِمَكَّةَ237 ،

رجلٌ من أهل قم یدعوالناسَ إلیالحق312 ،

یخْرِجُ إلَی المَدینةِ237 ،

یأتی زمان علی امتی321 ،

لَوْ یعْلَمُ النَاسُ ما یصنَعُ القائمُ238 ،

رجلٌ من أهل قم یدعوالناسَ إلیالحق312 ،

إذا قامَ القائِمُ مِنْ آلِ مُحَمّد ،أقامَ خمسمئة،

یأتی زمان علی امتی321 ،

238

من أهل بیت النجباء یعنی اهل قم322 ،

فَیقْتُل ألْفاً و خمسمئة قریشی239 ،

كیف أنت و كیف وُلدك و كیف أهلك323 ،

یسُومُهُم خَسفاً239 ،

هذا نجیب قوم النجباء324 -323 ،

یسیر القائمُ بسیرَةِ عَلی ابن أبی طالِب240 ،

سأل امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب عن

إذا قام القائم و أتی رَحبةَ الكوفةِ240 ،

اسلم المدن324 ،

وَ إنَّ القائمَ یخْرُجُونَ عَلَیهِ243 ،

و یسمّی بقم و هو معدن شیعتنا؛326 ،

یسیر الی الكوفه244 ،

امّا الری ،فویل له من جناحَیه326 ،

ویحَ هذه المُرجئة245 ،

إنّ اهلل احتجّ بالكوفة علی سائر البالد327 ،

القائم یلقی فی حَربِهِ245 ،

لوال الحجّة لساخت األرض327 ،

یا أبا محمّد! ما لِمَنْ خالَفَنا فی دَوْلَتِنا246 ،

و إن المالئكة لتدفع البالیا عن قم و أهله327 ،

و لوْ قد قامَ القائم مَا احْتاجَ إلی مسائِلَتِكُمْ،

ستخلو كوفة من المؤمنین328 ،

247

إذا عمّت البلدان الفتن ،فعلیكم بقم332 -330 ،

بَینا الرَّجُلُ عَلی رأسِ القائِمِ یأمُرُهُ و ینهاهُ248 ،

أتعرف موضعاً یقال له «وراردهار»؟331 ،

و یسیر الصدیق األكبر برایة الهدی248 ،

إذا عمّت البالیا فاألمن فی كوفة331 ،

فیجتمع الناس إلیه كالطیر249 ،

إذا فقد األمن من العباد و ركب الناس331 ،

ثم ان االمام الحجة یظهر علی أخالق جده249 ،

إذا أصابتكم بلیة345 -332 ،

و ما بثالثین من وحشة264 ،

إلی الكوفة و حوالیها و إلی قم و نواحیها332 ،

إنّ لصاحب هذا األمر غیبتین265 ،

إنّ قم یبلغ من العمارة إلی أن یشتری332 ،

إذا بدَت لك أمارات الظهور و التمكن297 ،

إذا عمّت البلدان الفتن ،فعلیكم بقم332 ،

إنّ رسولاهلل لَمّا اُسری به309 ،

یخرُجُ الحَسَنی صاحبُ طبرستان334 ،

عساك تَسئَلنی عن الحَشر و النَشر309 ،

تسیر الجیوش حتی تصیر بوادی القری336 ،

فهرست اعالم و…609 
ثمّ یخرج الحسنی الفتی الصبیح337 ،

كنّا جلوساً فی المدینه فی ظلّ حائط367 ،

و ظهرالشّامی و أقبل الیمانی338 ،

من قاتلنی فی األولی368 ،

قم عشّ آل محمد339 ،

من قاتلنا آخرالزمان368 ،

تُربة قم مقدّسة340 ،

یوم النیروز هو الیوم الذی368 ،

لَمّا اُسرِی بیإلی السماءِ الرابعة341 ،

إنّ اهلل تبارك و تعالی خلق أربعة عشر نوراً،

إنّ اهلل بجوده و رأفته قد منَّ علی عباده343 ،

368

أهل خراسان اَعالمنا ،أهل قم أنصارنا344 ،

أخرج إلینا صنماً369 ،

للجنّة ثمانیة أبواب344 ،

إنّ المدینة لتنفی خبثها386 -369 ،

فجَری ذكُر قم و أهل قم344 ،

سلونی قبل أن تفقدونی369 ،

مرحباً بإخواننا من أهل قم344 ،

یا خراسانی تعرف وادی كذا و كذا370 ،

لَوْال الْقُمیونَ لَضاعَ الدّینُ345 ،

إنّ مَن قرأ سورة الكهف370 ،

إنّ اهلل اِختارَ مِن جَمیعِ الْبِالدِ كوفَة وَ قُم و

أعوذ بك من شرّ المحیی370 ،

تِفلیس345 ،

من صام رجب أربعة أیام370 ،

فی قُم شیعَتُنا و مَوالینا345 ،

إزرعوا و اغرسوا371 ،

قدم علی رسولاهلل تمیم الداری348 ،

سَیریك فی آخرالزمان آیات منها371 ،

اإلسالم یجبّ ما قبله352 ،

هو الدجّال و الصیحة و الخسف371 ،

یا امیرالمؤمنین متی یخرج الدّجال؟،

من أبغضنا اهلالبیت بعثه اهلل یهودّیاً371 ،

369 -357

إنَّ ممّن یتّخذ مودتنا أهلالبیت371 ،

یخرج من بلدة یقال لها اصفهان-372 -362 ،

یخرج الدجّال من خراسان374 ،

374

یخرج من بلدة یقال له بلخ374 ،

یخرج من خلة بین الشام و العراق362 ،

یخرج الدجّال من مرو374 ،

یخرج الدجّال من العراق362 ،

یخرج الدجّال من خلة بین الشام و العراق374 ،

دجّال یمشی فی األسواق364 ،

یخرج من المشرق من سجستان374 ،

فمررنا بصبیان فیهم ابن صیاد364 ،

خروج السفیانی و الیمانی و الخراسانی380 ،

إن من فتنته أن یأمر السماء فتمطر365 ،

خروج الثالثة .الخراسانی و السفیانی و الیمانی،

خروج الحسین فی الكرّة فی سبعین رجال،

389 -382

366

ثم یخرج ملك من صنعاء الیمن384 ،

من كذب علینا أهلالبیت366 ،

و یسیر الجیش القحطانی384 ،

بادروا باالعمال ستّا367 ،

رجل منّا اهلالبیت385 ،

ال تقوم الساعة حتی تكون عشر آیات367 ،

ثم ینهض الیمانی385 ،
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إنّه أشبه الناس خَلقا و خُلقا و حُسناً385 ،

سألت ابا جعفر عن الصالة فی المساجد

متی فرج الشیعة388 ،

المصوّرة484 ،

و إنّ من عالمات خروجه388 ،
قبل هذا األمرالسفیانی و الیمانی و المروانی،
389
یخرج قبل خروج القائم389 ،
خمس قبل قیام القائم389 ،
خرج من الناحیة395 ،
القرآن واحدٌ نزل من عند الواحد454 ،

فیجتمع الناس إلیه كالطیر الواردة484 ،
إن رسولاهلل مَرِض مَرْضَةً493 ،
یا فاطمه وَالّذی بَعَثنی بِالحقِّ493 ،
فإذا اَدرَكتُموُه فبایعوه494 ،
مهدی الخیر یخرج بعد السفیانی494 ،
إمام یكون أعطی الناس494 ،

یمأل األرض عدال كما ملئت ظلماً و جوراً470 ،

یكونُ علی الناسِ إمامٌ494 ،

سیرته بالعدل و حكمه الحق470 ،

یخرج المهدی علی رأسه غمامة494 ،

العدل أحلی من الماء یصیبه الظمآن470 ،

فإذا رأیتموه فبایعوه495 ،

العدل أحلی من الشهد470 ،

یكُونُ فی هذِهِ األُمَّةِ خَلیفَةٌ495 ،

ال دین لمن دان اهلل بغیر امام عادل470 ،

یخرُجُ فی آخر الزَّمانِ خَلیفةٌ495 ،

ألعفونّ عن كّل رعیة471 ،

ینزِلُ خَلیفَةٌ مِن بنیهاشِم495 ،

اِنَّ اإلیمان بُنی علی471 ،
اَظْهِرْ به العدل و أیدهُ بالنّصر471 ،
لیعزلنّ عنكم أمراءَ الجور471 ،

نادی مناد بعَدَ اَنْ تَحاربَ القَبائلِ495 ،
ینادِی مُناد مِنَ السَّماءِ496 ،
وَالّكُم خَیرَ أَمَّةِ مُحمَّد496 ،

فهو امام تقی ،نقی471 ،

ثُمَّ تَجْتَمِع الناسُ علی خَیرهِم رَجُال496 ،

ما یكون هذا األمر حتی الیبقی صنف من الناس،

یحج الناس معاً496 ،

472

ثُمّ تَأتی الخالفَةُ خَیرَ أهلِ االَرض497 ،

واهلل إنّی ألعرفه باسمه و اسم أبیه472 ،

المَنصُورُ مَهدی497 ،

فإذا خرج أشرقت األرض بنور ربّها472 ،

ثُمّ یظهَرُ الْهاشِمی497 ،

یبلغ من ردّ المهدی المظالم473 ،

وَ یعُوذُ عائذٌ بِالْبَیتْ497 ،

إذا قام القائم - -حَكَم بالعدل474 ،

یأتی بِذَخیرَةِ االَنبیاءِ497 ،

ما یظهر القائم من العدل476 ،

تَأوی إلَیهِ أمّتُهُ498 ،

سئل ابوعبداهلل عن المساجد المظلّله482 ،

و إِمامُ النّاسِ یوْمَئِذ رجلٌ صالحٌ498 ،

اوّل ما یبدأ به قائمنا483 ،

فیخرج كالصالح مَن مَضی498 ،

فهرست اعالم و…611 
یخرُجُ رَجُلٌ مِنْ اهلِبَیتی498 ،

فی صاحب هذا االمر ،أربعة سنن529 ،

أخبرنی جَبرئیلُ عِن اهللِ عَزَّوَجَلَّ499 ،

سألت أبا جعفر عن هذا األمر530 ،

األَئمَّةُ بعدی إثناعشر499 ،

كان فی بنیاسرائیل نبی وعده اهلل530 ،

إنَّ عَلی بن أبیطالب إمام أُمتّی499 ،

جعلت فداك أخبرنی عن هذا األمر530 ،

إذا بَعَثَ اهللُ رجال مِن أطائبِ عِترَتی499 ،

مَن عدّ غداً مِن أجَلهِ540 ،

من مات و لیس له امام527 ،

كانَ بین عیسی و محمّد

یا رسولاهلل! أمِنّا الهداة؟528 ،

557

قال یا فالن فیهلك كل شیء؟529 ،

من دخل فی هذا الدین569 ،

أسأله عن الفرج؟529 ،

خمسمئة عام،
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