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این سؤال است که یمانی در روایات چگونه تصویر شده و موارد مشترك و مفترقات روایات فریقین 
اي، اهـم مباحـث روایـات را بـه صـورت       یمانی کدام است؟ این مقال به شیوۀ کتابخانه درخصوص
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  مقدمه
در صدد پاسخ ایـن   »بررسی تطبیقی روایات یمانی در فریقین«با عنوان  حاضرنوشتار 

سؤال است که یمانی در روایات شیعه و اهل سنت، چگونـه تصـویر شـده و مـوارد     
یمانی کدام است؟ این مقال به شـیوۀ   درخصوصات فریقین مشترك و مفترقات روای

و مقایسـۀ مـوارد مشـترك و    اي، اهم مباحث روایات را به صـورت تطبیقـی    کتابخانه
از  اوپـژوهش در یمـانی و شـناخت     کنـد، زیـرا   مـی بررسی متمایز در منابع فریقین، 
ر یمـانی در دوازده حـدیث شـیعی و بیسـت و چهـا     . است راهمیت خاصی برخوردا

ذکـر   هاي پیش از خروج حضرت قـائم  روایت اهل سنت، به عنوان یکی از نشانه
انگیـزۀ تحقیـق   ی بـوده،  نقل این تعداد حدیث در یک موضوع، عامل مهم. شده است

، مخصوصـاً کـه قیـام یمـانی،     کنـد  مـی براي پژوهشگران عرصۀ مهـدویت را فـراهم   
ح ایـن حرکـت ارزشـی و     داري از گمـان، جانـب   گر و در مسیر حق است و بـی  اص

پذیر خواهد بود کـه ایـن شخصـیت و جزئیـات مربـوط بـه        تقویت آن، زمانی امکان
طلبـان   و فرصـت دروغـین   هاي مـدعیان   انگیزهمانع تحقق  تا جنبش او شناسایی شود

خـود را  ، افراد متعددي در طول تاریخ باشد، زیرا براي جلب احساسات مذهبی مردم
/ 271تـا، ص  مسـعودي، بـی  (ننـد عبـدالرحمن ابـن اشـعث،    ما ؛اند یمانی معرفی کرده

ــی ــا، ج مقدســی، ب ــب )187، ص2م، ج1899بلخــی، / 185، ص2ت ــن مهل ــد ب و  یزی
الـدین  عبـدالرحمان، احمـد حسـن یمـانی، بدر    الرحمن بن محمد، عبدالرحیم بن عبد

، ق1420صـفدي،  (ابن فرس، مهرنامور به عبدالرحیم ) 48ش، ص1390آیتی، (حوثی،
، 4جهمـان،  (أبى المظفر عبـد الـرحمن بـن المنصـور بـن أبـی عـامر        )242، ص18ج

الدین محمد بن أحمد الفریانی کـه در   و شمس )386صم، 1981قلقشندي،  /149ص
در ... )261، ص7تا، ج العکري، بی(ادعا کرد؛ مهدي یا قحطانی موعود است 848سال 

براي شناخت مـدعیان  از این روي . ها افزوده شود آینده نیز ممکن است بر تعداد این
  . یمانی واقعی روشن گردد قیامدروغین از راستین، باید جزئیات 

، توجه دانشمندان حدیث در منابع نخستین با توجه به ورود روایات معصومان
، )381(صـدوق  الـدین  کمـال ، )329(نعمـانی  الغیبـه ، )329م(کلینی کافیمانند ـ  شیعی
ـ  ماننــد و اهـل ســنت  -)460(طوســی الغیبـه  حــم، )229(ابــن حمـاد  تنالف ابــن  الم
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به جمع و نقـل   شوند که صرفاً عام مبحث یمانی محسوب می ۀپیشین... و )336(منادي
هـاي اختصاصـی بـا     کتـاب  در، اما پیشینۀ خـاص ایـن بحـث   ؛ روایات اهتمام داشتند

 شـش اهللا آیتـی،   نصرت از ظهورحتمی هاي  تأملی در نشانهم ظهور مانند ئعناوین ع
 نوشتۀ مصـطفی صـادقی   هاي ظهور تحلیل تاریخی نشانهمجتبی الساده،  اثر انیماه پای 

 إلالیمانی رای نامکتابی به . اند هاي حتمی بوده ها یا نشانه که در صدد بررسی همۀ نشانه
لکـن اثـري   ، یمانی اسـت  ،از السید محمد علی الحلو که موضوع اصلی بحثش الهدي

، یقی از نگاه فریقین بررسی و پژوهش نمایدجامع که روایات یمانی را به صورت تطب
  . دشیافت ن

زم  به شـمار مـی   امام زمان قیامهاي  از آنجا که قیام یمانی یکی از نشانه رود، 
ـ ها مانند ظهور، ع است نگاهی دقیق و اجمالی به برخی از واژه م، خـروج، قیـام و   ئ

  . ر پی خواهیم داشتحتمی داشته باشیم و سپس نقل و تجزیه و تحلیل روایات را د
ئم واژه مـإل اسـت   )»ع«حرف ش، 1373دهخدا، (اي فارسی ع چنـین  . و جمع ع

ئم شده  منابع لغوي به کار نرفته و روایاتی که در آن و قرآناي در  واژه ها تعبیر به ع
 ،ابـن الشـرقیه ایرانـی    عیون الحکماولین بار در . در منابع نخستین وجود ندارداست، 

ً شود دیده می سطمتولد شهر وا ارد، بلکـه در صـدد جمـع    سند ند که روایات او اص
ئم تعبیر کرده آمیز امام علی کلمات حکمت به بحث  ،بوده و مواردي هم که با ع

  مـنْ علَـائمِ  «ایشـان تنهـا در دو روایـت؛    . ربطی نـدارد  ظهور و خروج امام زمان
را نقـل   )همـان (»النَّجـاحِ   بِشْرِ منْ علَـائمِ حسنُ الْ«و  )228ش، ص1376لیثی، (»الْإِقْبالِ

ئم نشده، ولی نویسـنده در عنـوان   ، در مواردي نیز در متن روایت کرده و تعبیر به ع
ئم کرده تعبیر ،باب که تنها یک روایت ابن الشرقیه را بـدون سـند    يمانند آمد ؛به ع

 )9936ح، 434صش، 1366آمـدي،  (»جاحِالنَّ  حسنُ الْبِشْرِ منْ علَائمِ« :است نقل کرده
ئم تعبیر کرده، درحالی ، چنـین  متن حـدیث که در  و در بقیۀ موارد عنوان باب را با ع

ئم مانند ؛ي نیستتعبیر ئم، الحکیم  ع ئـم ، الجاهـل   ع ئـم   ، الحمـق و السـفه    ع   ع
ئم المروة، ئم، المتقی و الورع  ع ئم الشره،  ع ئـم   جملـإل ، الحسـود   ع خیـر    مـن ع

ئـم دارد    ۀبن طاووس نیز در مقدم سید )59همان، ص(.خوانا  ،تحقیق تعبیـر بـه ع
ئـم الغلـب    . ولی روایتی نـدارد  )9صق، 1416بن طاووس، ا( ئـم   و تعبیـر بـه ع ع
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م اربلی است خود مرحونیز، از  کشف الغمهدر  )253ص، 1جق، 1381اربلی، (الشفاء
مه مج. یستو متن روایت ن ئـم المـومن   ،ها عناوین باب لسی نیز در فهرست وع  ع
ئم المنافق ئم الظهـور  )262ص، 12جق، 1406مجلسی، (و ع ئم آخرالزمان و ع  ع

  . به کار برده استرا  )160ص، 25جق، 1404مجلسی، (
ئم عربی  ابتـدا در   ، بلکه از ایرانیان وارد عربـی شـده و ظـاهراً   نبودهدر نتیجه واژۀ ع

ئـم الظهـور در    هایی سپس با تدوین کتاب، ها آغاز باب و صـفویه   عصـر  با عنـوان ع
ئم الظهور« تعبیر ،ز فریقیناهیچ روایتی . شهرت یافته استقاجاریه  ، بلکـه  نـدارد  »ع

ــائم مــات خــروج الق ــی،  /،652، ص2 جق، 1395صــدوق، (ع / 244ش، ص1376لیث
/ 158ق، ص1416س، ابـن طـاوو  (یا خروج المهدي، )613، ص1 جش، 1374بحرانی، 

مات قیام القـائم  )171، ص5 ق، ج1425عاملى،  حر / 368، ص2 جق، 1413مفیـد،  (ع
ى، حائر یزدى/ 191، ص25 جق، 1404مجلسی، / 67، ص2 جق، 1429قاریاغدى،  ابن

مـات ظهـور تنهـا در عنـوان       . به کار رفته اسـت  )124، ص2 جق، 1422 تعبیـر بـه ع
ابـن طـاووس،   / 208، ص2 ، جق1382کلینـی،  .(هاي احادیث یـا شـرح آن اسـت    باب

ــی، / 22، ح149، ص25 جق، 1404مجلســی، / 539ق، ص1416 ، 22 جق، 1403مجلس
حتی حـدیثی کـه شـیخ طوسـی در آن      )93، ص2 جق، 1422ي، حائریزدي  /454ص

مات ظهور  )440ق، ص1411طوسی، (تعبیر خاصی ندارد، مه مجلسی در آن به ع ع
مــات    )91ص، 53جق، 1403لسـی،  مج.(کنــد القـائم تعبیـر مـی    و در اهـل سـنت، ع

مات خروج المهدي تعبیـر مـی   یمـانی یکـی از   ، بـر ایـن اسـاس   . شـود  المهدي یا ع
مات خروج حضرت قائم   . است ع

ابـن منظـور،    /343، ص4جق، 1409فراهیـدي،  (خـروج در لغـت، نقـیض دخـول،     
الی بیـرون  از جـایی یـا حـ    )249، ص2جش، 1375طریحی،  /249، ص2جق، 1414

 موضـع خـروج،   ؛مخـرج  )ماده خـرج ، ش1362راغب اصفهانی، (آمدن و ظاهر شدن
و منظـور از یــوم   )339، ص3جق، 1414زبیـدي،  / 309، ص1جق، 1407جـوهري،  (

 ابن.(یوم العید و گاهی یوم الزینه است »دخَلت علی یوم الخروج«الخروج در حدیث 
بـه معنـاي خـارج شـدن از هـر      بر ایـن اسـاس، خـروج     )20، ص2ش، ج1376اثیر، 

ح به معناي ظهور یا قیام است؛ در روایـات و   موقعیت، امر یا کاري بوده و در اصط
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رسـاند، شـیخ صـدوق در     بیشتر همان قیـام را مـی  ، »خروج«واژۀ ، سخنان دانشمندان
مـات خـروج القـائم    «: براي روایـات قیـام   خصال ، 1جش، 1362صـدوق،  (»بـاب ع

مـات خـروج القـائم    « نالدی کمالو در  )303ص ق، 1395صـدوق،  (»ما روي فـی ع
تر است نـه   این واژه در منابع اهل سنت به معناي قیام نزدیک. کند تعبیر می )649ص

، 14تـا، ج  متقـی هنـدي، بـی   / 236، ص15ق، ج1414بسـتی،  (خروج امام مهـدي 
 هرگونه اعتراض بـر حـاکم را   زیرا )، باب خروج المهدي2جتا،  قزوینی، بی/ 261ص

  . دانند خروج می
ق، 1409فراهیدي، .(به معناي إیجاب القضاء، و حاتم یعنی قاضی است ؛حتم واژۀ

ابن فارس حـتَم، از ریشـه و    از نظر )1892، ص5، جق1407جوهري، / 159، ص3ج
ن و بـه معنـاي قضـاي مقـدر و معـی      )134، ص2جق، 1404ابن فارس، (حکممعناي 

اي از  زم واجبی کـه چـاره   یالحتْم، یعن )حتمماده ش، 1362راغب اصفهانی، .(است
 1)71: مـریم (حتم در آیه. ، ماده حتم338، ص2جش، 1367، ابن اثیر.(انجام آن نیست

طریحـی،  (از آن اسـت  به معناي واجب مـورد عـزم و جـزم اسـت و األمـر المحتـوم      
 .شـود  پس جزم و قطـع در حکـم و عمـل، حـتم نامیـده مـی       )32، ص6، جش1375

متعلق حکم یا عملی است که گریـزي از  » حتم« )120، ص2جش، 1368مصطفوي، (
ناپـذیر بـراي امـوري     گویا قطعیت جزو ملزومات اساسـی و جـدایی  . انجام آن نیست

  . گیرد ها تعلق می است که حتم به آن
ح، نشانه مات حتمی در اصط ها، بـدون هـیچ    هایی هستند که پدیدار شدن آن ع

ها پیدا نشوند، ظهـور تحقـق    اي که تا آن است؛ به گونه قید و شرطی، قطعی و الزامی
ئمبراي یافتن مصداق . نخواهد یافت  حتمی نیـز راهـی جـز بیـان معصـومان      ع

مات حتمی. نداریم ، صـدوق (اند از این رو برخی از روایات در صدد بیان مصادیق ع
 در صـدد بیـان مفهـوم حـتم و    ، تعـداد پـنج روایـت   ، اقلکه حـد  )650ص ،ق1395

مت ، ق1411، طوسـی (»الَّـذي لَـا بـد منْـه      منَ الْـأَمرِ الْمحتُـومِ  «هاي حتمی با تعبیر  ع
و  214ص، 52ج، ق1403، مجلســی/ 349ص، 5ج، ق1425، حــر عــاملی  /450ص
، ق1417، طبرســـی/ 461ص، 2ج، ق1381، اربلـــی/ 360ص، ق1413، مفیـــد /249
واژه محتـوم را تفسـیر    »بد«بیر تع. دارند) 301و  264ص، ق1397، نعمانی /429ص
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بـه کـار رفتـه     »حـتم « و یـک روایـت   »محتوم« ۀدر شانزده روایت شیعی واژ. کند می
مت ،بر این اساس 2.است هاي خروج امام، به معناي امري  واژۀ محتوم در روایات ع

  . قطعی الوقوع است

  حتمیت قیام یمانی در منابع فریقین
متآیا یمانی از  حتمی؟ اصل قیام یمـانی در میـان فـریقین    است یا غیرحتمی  هاي ع

، تنهـا دو روایـت   یمانی درخصوصروایت شیعی دوازده از . تلقی به قبول شده است
ف نسخه دو روایـت  . انـد  حتمی شـمرده هاي  نشانههایی که دارند، یمانی را از  با اخت

ـ  بر آن توان را ندارد، ولی می »حتم یا محتوم«ۀ دیگر نیز واژ ل نمـود  ها نی از . ز اسـتد
که تنها از دو روایت، مفهوم حتمیـت  است روایت نقل شده  24اهل سنت نیز حدود 

ـ    . شود استشمام می تصـریح  ت خـروج یمـانی   اینک متن روایت شـیعی کـه بـه حتمی
  . اند کرده

؛ طریـق میمـون   اسـت  نقل شده به دو طریق روایی از امام صادق روایت اول
ود راویان از عمـر ابـن حنظلـه بـه شـش شـاخه منتهـی        البان و عمر بن حنظله که خ

منـادي  ، خروج سفیانی، خروج یمانی: دهد پنج چیز قبل از قیام قائم رخ می: شوند می
، 8، جق1407کلینـی،  .(نفـس زکیـه   قتـل  ودر بیابـان  ) خسـف (فرو رفـتن از آسمان، 

مجلسـی،  / 166، ص4 جش، 1374و  289، ص6 جق، 1411بحرانی، / 483، ح310ص
ــویزي، / 304، ص52 ، جق1403 و 406، ص26 جق، 1404 ــی ح ، 4 جق، 1412عروس

  )35، ح128صق، 1404قمی،  /64، ص15جق، 1409حر عاملی، / 46ص
ش، 1362(الخصـال در دو کتـاب   صدوق )252صق، 1397(نعمانیاین روایت را 

طوسی به طریق دیگر و تقـدم و   )649، ص2 ، جق1395(،الدین کمالو  )303، ص1 ج
ئمبیان خر در أت به طریق دیگـر و  ) 5قرن(طبرى آملى )436صق، 1411طوسی، (،ع

ئـم با اضافات و تغییراتی در بیـان    )548م(طبرسـی ) 441صق، 1413آملـى،   طبـرى (،ع
بـه همـین    )209ص، 52؛ ج203، ص52 جق، 1403(مجلسی) 279، ص2 جق، 1417(

) 113، ص2 جق، 1422( )1323م(پدر شیخ صدوق، یزدي حـائري  طریق و همان متن
ــاملی ــین صــدوق در ، )64، ص15ق، ج1409()ق1104م(حــر ع ــالهمچن ــدین کم  ال

 .انـد  نقـل کـرده   »محتومـات « به طریق دیگر و با قید اضـافی  )649، ص2 جق، 1395(
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 ،این روایت را به همین طریق از نعمـانی  )111صق، 1399(یوسف بن یحیی مقدسی
   .است اشت کردهبرد را امام حسین»أَبِی عبداهللا« تعبیر به اخذ و

ئمتواند از  از این روي، قیام یمانی نمی ف  بـا   حتمی شمرده شود، زیـرا  ع اخـت
ایـن  براسـاس  تـوان   هـا، نمـی   هاي این روایت، و نبود قید محتوم در اکثر نسخه نسخه

مات حدیث، یمانی را از  وه، . حتمی شمردع که بـدون قیـد    کافیسند روایت به ع
، حسین الدین کمالمعتبرتر است، زیرا در سند  الدین کمالت محتوم است از سند روای

صـدوق،  (هاي رجـالی قـدما   بن حسن بن ابان وجود دارد که این شخصیت در کتابا
مه وي را توثیق کـرده اسـت  توثیق نشده،  )460و  422، ص6 جش، 1367 ؛ گرچه ع
و در  اتکامـل الزیـار  جا که حسین بن حسن بن ابان در شانزده مـورد در سـند   از آن

اینکـه   سـبب خویی به  اهللا آیتسند روایت شیعی واقع شده، مرحوم  226 مجموع، در
موسـوي خـویی،   .(داند ، او را نیز ثقه میاست ابن قولویه همۀ اسنادش را توثیق کرده

. روایت دیگر شیخ صدوق نیز قید محتوم را نـدارد مخصوصاً  )213، ص5، جق1413
هاي ظهور بـه محتـوم، در فرهنـگ     ی از نشانهوصف بخش: توان گفت از این روي می

ارتکـاز  براسـاس  ، روایات، شایع بوده و بعید نیست که یکی از راویـان ایـن حـدیث   
 کـافی کتـاب  نیـز  . ذهنی خود یا از روي سهو، واژۀ محتوم را به روایت افزوده باشـد 

 دتـرجیح دار  و تر است ضابط الدین کمالهاي حدیثی و از جمله  نسبت به تمام کتاب
کـه در دیگـر    آمده درحـالی  الدین کمالقید محتوم تنها در یک طریق این حدیث از  و

  . ، قید محتوم وجود نداردالدین کمالها و طرق دیگر و حتی در روایت دیگر  نقل
نـداء از حتمیـات   : نقل شده است تنها از یک طریق از امام صادقروایت دوم 

ق، 1397نعمـانی،  ...(میـات اسـت و  است، سفیانی از حتمیـات اسـت و یمـانی از حت   
  )252ص

 )364، ص5 جق، 1425(این روایت را اولین بار نعمانی و از همو شیخ حر عـاملی 
و  اثبـاه الهـداة  (اخیـر  نقل کرده، ولی در دو منبـع  )233، ص52 ، جق1403(و مجلسی

  . ذکر نشده است» والیمانی من المحتوم«عبارت  )بحار
به حتمی و  قیام امامهاي  تقسیم نشانه ،دیثدر میان مجموع احا ،بر این اساس

غیر حتمی، در یک روایت از نعمانی به حتمی بودن قیام یمانی تصریح شده کـه قیـد   
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  . نیامده است مجلسی و عاملیمحتوم در نسخۀ 
یمـانی و سـفیانی ماننـد دو اسـب     : کـه فرمودنـد   امام صـادق از  روایت سوم

، 52ج ؛253، ص52 ، جق1403ســی، مجل/ 305صق، 1397نعمــانی، .(انــد مســابقه
 )661صق، 1414، طوسی/ 276ص

از  مجلسـی محمـدباقر   سـپس  )305، صق1397(این روایت را اولین بار نعمـانی 
 )253، ص52 جق، 1403مجلسـی،  .(آورده است با طریق دیگر شیخ طوسی و نعمانی

نی یمـا  ،گونه که سفیانی متصف به حتمیت اسـت  شود همان از این روایت استنباط می
  . نیز چنین است

در یک  است؛ ابن حماد در شش حدیث، یمانی و سفیانی را در کنار هم ذکر کرده
) 181صق، 1414مـروزي،  (زمـانی ضـمنی یمـانی و سـفیانی،     حدیث ضعیف از هـم 

و در  )231صهمـان،  (حدیث دیگري با سـند جیـد از در گیـري یمـانی و سـفیانی،     
اهی شعیب ابن صـالح بـا سـفیانی و    حدیثی با سند ضعیف از جنگ خراسانی به همر

 حـدیث دیگـر از جنـگ جـوان     )246، صهمـان (،است شکست سفیانی سخن گفته
چپ با همراهی شـعیب ابـن صـالح تمیمـی و شکسـت       ۀداراي خال در شان هاشمی 

و حـدیث ضـعیفی از تعقیـب یمـانی توسـط      ) 248، صهمان(سفیانی حکایت دارد،
هاي سـیاه خراسـان    حدیث از پرچم و یک) 240صهمان، .(سفیانی سخن گفته است

راسـت و همـراه شـعیب بـن صـالح       ۀهاشمی داراي خال در شان  به فرماندهی جوان
مهـدي   ،و در حـدیثی  )249، صهمان.(که این حدیث نیز ضعیف است حکایت دارد

  )260ص، همان.(داند و سفیانی را مانند دو اسب مسابقه می
کنـد،   و چگونه سـفیانی قیـام مـی   کی «: نقل شده از امام صادقروایت چهارم 

آورد، هنـوز از صـنعا خـروج نکـرده      که کسی که چشم او را از کاسـه درمـی   درحالی
زمانی قیام یمانی و خروج  هم حاکی ازحدیث  این )277صق، 1397نعمانی، (».است

  . استسفیانی 
 اخـذ ) 245، ص52 جق، 1403(این روایت را اولین بار نعمانی و از همو مجلسـی 

  . ذکر شده است» کاسر عینه«عبارت  »کاسر عینیه« عبارتولی به جاي ، کرده
براي نفی قیام سفیانی در  قدر مسلم بوده که امام صادق انی، آنگویا خروج یم
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ل فرموده کنون کسی براي حتمیت قیام لکن تا، اند زمان خود بر عدم قیام یمانی استد
   .بر این دو حدیث اخیر استناد نکرده است ،یمانی

روایات شیعی، به حتمی بـودن جنـبش   براساس توان  با توجه به این مباحث، نمی
  . یمانی یقین کرد

  حتمیت یمانی در منابع اهل سنت
توان بر حتمی بودن  یمانی، تنها از یک روایت می /بارروایت اهل سنت در 24 از میان

ل تام باشد روایـت، در اغلـب   ایـن  . قیام یمانی استفاده کرد، اگر مقدمات دیگر استد
 تذهب اللیـالی واألیـام   «: هاي اهل سنت نقل شده است مصادر اصلی و دیگر کتاب

حتى یغزو العادي رومیإل، فیفعل إلى القسطنطینیإل، فیرى أن قد فعل، و تقـوم السـاعإل   
  ».]بعصاه[ حتى یسوق الناس رجل من قحطان

 )ق241م(احمدسپس ) 388ص، 11جتا،  بی()ق211م(صنعانی، اولین باررا این روایت 
، 2ج، تا بی، ابن حنبل(،اي متفاوت از ابوهریره با اضافاتی بیشتر به همین طریق با شاخه

 ؛160ص، 4ج، ق1407، بخاري(مورددو  به همین طریق در )ق256م(بخاري )417ص
دو بـار  ، )229م(ن حماداب )183ص، 8ج، تا بیقشیري، ()ق261م(مسلم )100ص، 8ج

مطهـر بـن   ، مقدسـی ()507م (مقدسی )237و  67 ،66ص، ق1414، مروزي(،در الفتن
در روایت . تا آخر آورده است» إلو تقوم الساع«صنعانی از  )183ص، 2 ج، تا بی، طاهر

 عبارت» و  تقوم الساعه«بجاي عبارت  پیامبربدون اتصال سند به (اول از ابوهریره
ابـن  و  )410ص، 3ج ق،1386()597م(ابـن جـوزي  . اسـت »  تذهب األیام واللیالی«

 ،)ق733م(و نـویري ، سـند روایت احمد را بدون ) 423ص، 2جش، 1367()606م(اثیر
ابن  )242ص، 18ج، ق1420(،)ق764م(صفدي )409ص، 23؛ ج 340ص، 18ج، تا بی(

، 1ج، ق1396(النبویه ةالسیرو ) 191ص، 2ج، ق1407(البدایإل والنهایهدر  )ق774م(کثیر
اي  از ابوهریره با شـاخه  )238ص، 5ج، ق1408(،عمراز ابن ) ق807م(و هیثمی )7ص

همین مضمون به طریق  ابروایتی  )207ص، 14ج، تا بی، متقی هندي.(آورده است دیگر
ــیرا دیگــر  ــی) 147ص، 4ج، ق1415(،)ق360م(طبران ــرن (ذهب ، 16 ج، ق1413(،)8ق

  . آورده است » تنقضی الدنیا حتّى یملکها رجل من قحطان« )429ص
کید بر قطعیت نیز با تعبیر حتمی نیست؛ بلکـه  أتبا ی در منابع اهل سنت، قیام یمان
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 »... تقـوم السـاعإل حتـی   «ماننـد  . باشـد  مـی  »حتی«و » ا«بیشتر با ادات حصر مانند 
  )425و  64، 63، صق1414مروزي، (

» السـاعه « منظـور بیـان نبـوي از لفـظ    : روشـن شـود   سؤال چند اکنون باید پاسخ
قیامـت   ،»الساعإل«دهد منظور از  میدیگري در روایات موجود نشان اي  چیست؟ قرینه

چه در برخی روایات شـیعی،  اگر. قیامت آمده است ۀهمین لفظ دربار، قرآندر . است
 /880، ص8جش، 1374بحرانـی،  .(تأویـل شـده اسـت    الساعه به ظهور امام زمان

قمـی،   /10، ص2 جق، 1412عروسی حـویزي،  / 260، ص5 جق، 1407قمی مشهدي، 
  )340، ص2 جق، 1404علی بن ابراهیم، 

  یا لَا یظْهرُ الْقَـائم .. .یقوم القائم حتی«مانند  »حتی«با  این تعبیر در منابع شیعی نیز
   :اند از هاي دیگر عبارت مثال .نقل شده است ».. . حتَّى

ـ   حتَّى  لَا یظْهرُ الْقَائم«ـ  حـر  / 279ص، ق1397، نعمـانی (».إلٌیشْملَ النَّاس بِالشَّامِ فتْنَ
ــاملی ــی/ 368ص، 5 ؛ ج211ص، 5 ج، ق1425، عـ و  271ص، 52 ج، ق1403، مجلسـ

298(  
هاشـمٍ کُلُّهـم یـدعو إِلَـى      یخْرُج قَبلَـه اثْنَـا عشَـرَ مـنْ بنـی       حتَّى  لَا یخْرُج الْقَائم« ـ

ــهطوســی / 280ص، 2 ج، ق1417، طبرســی / 372ص، 2 ج، ق1413، مفیــد (» .نَفْس ،
ــدي/ 437ص، ق1411 ــی/ 1162ص، 3 ج، ق1409، راون / 459ص، 2 ج، ق1381، اربل

، مجلسـی / 249ص، 2 ج، ق1384، نبـاطى  عـاملى / 354ص، 5 ج، ق1425، حر عـاملی 
، ق1422، يحــائریــزدي / 168ص، 3 ج، ق1427، جزائــري / 209، ص52، جق1403

  )122ص، 2 ج
 ».هاشـمٍ کُلُّهـم یـدعی الْإِمامـإلَ     یخْرُج قَبلَه اثْنَا عشَرَ منْ بنی  حتَّى  لَا یخْرُج الْقَائم« ـ

   )456ص، ق1417، طبرسی(
مـع علـى قـول أنـه قـد رآه      یقوم اثنا عشر رج کلهـم یج   حتى  لن یقوم القائم«ـ 

   )277ص، ق1397، نعمانی /367ص، 5 ج، ق1425، حر عاملی(».فیکذبونهم
، ق1413، صـغیر  آملـى  طبـرى (»...یکُـونَ أُمـور الصـبیانِ     حتَّـى   قَـائم لَا یظْهرُ الْ«ـ 

/ 37ص، 4 ج، ق1404، مجلسـی  /76ص، ق1408، علـی بـن یوسـف   ، حلی/ 473ص
   )104ص، 2 ج، ق1422، يحائریزدي  /275ص، 52 ج، ق1403، همو
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ـ       حتَّـى   لَا یخْرُج الْقَـائم « ـ  الس فـوـنْ جم هـمى بِاسینَـاداءق1397، نعمـانی (».م ،
   )226ص، 52ج ؛119ص، 52 ج، ق1403، مجلسی/ 290ص

اللَّـه  [لَا یکُونُ فَرَجنَا حتَّى تُغَرْبلُوا ثُم تُغَرْبلُوا ثُم تُغَرْبلُوا یقُولُها ثَلَاثاً حتَّى یذْهب «ـ 
، حر عاملی/  339ص، ق1419، طوسی، محمد بن علی(».ةالْکَدر و یبقی الصفْو]  تَعالَى
  )113ص، 52 ج، ق1403، مجلسی/ 129ص، 5 ج، ق1425
ایـن  براسـاس  حتمی بودن قیـام یمـانی   که  گیریم شده نتیجه می از مباحث مطرح 

وه. روایات، بسیار مشکل است لی ع ت سندي و د مـات  تقسـیم  ، بر مشک بـه  ع
) قحطـانی (بلکـه یمـانی   نه تنها مرسوم نیست ،حتمی در عرف اهل سنتحتمی و غیر

مت برخـی از منـابع   براسـاس  هاي پیش از قیامت مطرح شده که  به عنوان یکی از ع
هـا، خـروج یمـانی پـس از      آنان، خروج یمانی پیش از مهدي، و در بیشتر روایات آن

بـه هـیچ وجـه    از ایـن روي،  . یمـانی همـان مهـدي اسـت     ،مهدي و در دیدگاه سوم
  . ي اثبات حتمیت یمانی استفاده کردتوان از منابع عامه برا نمی

 نام یمانی
 نام واقعی یمانی چیسـت؟ : گیرد سخن از نام یمانی به دو صورت مورد بحث قرار می

 ها یا القابی معرفی شده است؟ یمانی در منابع فریقین با چه نام
امـا برخـی از   ، سخنی از نام یمانی به دست مـا نرسـیده اسـت    ،در احادیث شیعه

فرزند امـام   یا )171صق، 1406ابن طاووس، (نی را فرزند زید بن علی،احادیث، یما
حـر عــاملی،   /254صق، 1371فـیض،  / 251، ص1 جق، 1395صـدوق،  (حسـین 

/ 70، ص51 جق، 1403مجلسـی،   /440صش، 1378بحرانی،  /346، ص5 جق، 1425
قمــی / 33، ص3 ، جق1427جزائــري،  /124، ص3 جق، 1412عروســی حــویزي،  

ــهدي،  ــزدي / 340، ص7 ج، ق1407مش ــائری ــی ) 191، ص1 جق، 1422ي، ح معرف
  . کند می

از سـطیح   نام این شخصیت شده اسـت، از جملـه   اي به اشاره ،سنتدر منابع اهل 
از صنعاي یمن مردي سفید، بسان پنبه به نـام حسـین یـا    : کند کاهن چنین روایت می

ـ  .یابـد  ها پایان می کند و با قیام او سختی فتنه حسن قیام می ن هنگـام شخصـیت   در ای
، 51جق، 1403مجلسـی،  .(کنـد  شـده ظهـور مـی    کننده و هـدایت  مبارك، پاك، هدایت
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ي، حـائر یـزدي  / 200صش، 1389برسـی،  / 52، ص3جق، 1427جزائري،  /163ص
اند نـام   نصرت الهی و گفته سبباند به  برخی او را نصر نامیده) 141، ص2 جق، 1422

هـاي   لکن در برخی مـتن  )285، ص 11جتا،  ، بیمتقی هندي.(باشد اصلی او سعید می
 )85، ص18جتـا،   بـی (،طبرانـی » تقوم الساعإل حتی یخرج رجل من قحطـان «حدیث 
نقـل   )248و  207، ص14، جتـا  بـی (و متقی هنـدي  )100، ص3جق، 1411(،ضحاك

ایـن حـدیث را   ) 196، ص]الـف [ق 1420(بسـتوي  .نام او جهجـاه اسـت   که اند کرده
   . تضعیف کرده است

نام این شخصیت را پیدا نکـردم، لکـن   «: نویسد ابن حجر در شرح این حدیث می
قرطبی احتمال داده که نام وي جهجاه باشد، زیرا مسلم پس از نقل روایـت فـوق بـا    

رسـند   ها به پایان نمی روزها و شب: سند دیگري از ابوهریره از پیامبر نقل کرده است
نی، بـی  (».ت رسـد تا مردي که به او جهجاه گویند به حکوم  )397، ص6جتـا،   عسـق

 .برخی روایـات در صـدد بیـان اسـم امـام مهـدي اسـت       براساس اگرچه این عبارت 
  )9صق، 1399مقدسی، (

 التیجـان در کتاب : نویسد می) یمانی(ابن حجر در جاي دیگر در مورد نام قحطانی
م او مشـخص  دهد نام و سیرة قحطانی و زمان قیـا  ابن هشام مطالبی یافتم که نشان می

نی، بی.(بوده است رسـتاخیز نخواهـد   ... «: مقدسی نقل کـرده ) 67، ص13جتا،  عسق
ف     ۀدربار» .بود مگر آنگاه که مردى از قحطان رهبر مردمان شود ایـن قحطـانى اخـت

قحطـانى مـردى اسـت    : اند کـه گفـت   اند که کیست؟ از ابن سیرین روایت کرده کرده
مهـدى   گـزارد و او  در پشت سـرش نمـاز مـى    بسامان و نیک و هم اوست که عیسى

قحطانى مردى اسـت از فرزنـدان عبـاس کـه     : ست و از عبداهللا بن عمر روایت شدها
 )271صتــا،  بــی(،مســعودي )185، ص2جتــا،  مقدســی، بــی.(خــروج خواهــد کــرد

هنگـامى  : انـد  نقل کـرده  )187، ص2جم، 1899(و بلخی )185، ص 2جتا،  بی(مقدسی
و بـه  . شـد  بـر حجـاج خـروج کـرد، قحطـانى نامیـده مـى        که عبدالرحمن بن اشعث

و مـردم   »المـؤمنین الرحمن ناصـر امیر از سوى عبد«کارگزاران خویش نامه نوشت که 
اسـت  » عبد«نام من : او در پاسخ ایشان گفت. نام قحطانى سه حرفی است: بدو گفتند

  . نام من نیست» الرحمن«و 
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توان به ایـن   و نمی یمانی یافت نشد نام ۀبارخشی درب سخن اطمینان، بر این اساس
  . اي کرد سند اعتماد نمود و اظهارنظر قاطعانه مطالب بی

  القاب یمانی 
پردازیم که اگر نام این شخصیت در روایات نیامده، بـا   اکنون به بررسی سؤال دوم می

هایی به او اشاره شده و دربارۀ او سخن به میان است؟ در پاسخ باید  چه القاب و واژه
  : اند از اند، عبارت هایی که براي اشاره به این شخصیت به کار رفته گفت واژه

تعبیـر بـه یمـانی شـده     ، در نه حـدیث ، از مجموع دوازده روایت شیعی :یمانی. 1
، که قائم شما چه زمانی ظهـور خواهـد کـرد    راوي از امام باقر سؤالمانند ، است

، 1ج، ق1395، صـدوق (»...امِ والیمانی مـنَ الـیمنِ  و خُرُوج السفیانی منَ الشّ«: فرمودند
، ق1381، اربلـی / 244ص، ش1376، لیثـی / 292ص، 2 ج، ق1417، طبرسی/ 331ص
ــی/ 534ص، 2 ج ــی نجف حــر / 465ص، 2 ج، ق1406، فــیض/ 176ص، ش1360، نیل

   )192ص، 52 ج، ق1403، مجلسی/ 346ص، 5 ج، ق1425، عاملی
بـر ایـن   . انـد  اهل سـنت آن را نقـل نکـرده    عی بوده واین روایت تنها در منابع شی

اساس، تنها در سه روایت شیعی، عبارت دیگري به جاي واژۀ یمانی آمده که در یکی 
 »بِصنْعاء  کَاسرُ عینَیه«و دومی با تعبیر  »خُرُوج رجلٍ منْ ولْد الْحسینِ بنِ علی«با تعبیر 

  . است » زید بِالْیمنِ  ولْد عمی  نْم  رجلٍ«و در سومی با تعبیر 
 ماننـد : پنج روایت، صراحت دارددر تعبیر به یمانی در روایات اهل سنت حداقل  

، »علی یدي الیمانی الـذي یقتـل قریشـا   « )300ق، ص1414مروزي، (،»فیظهر الیمانی«
همـان،  (،»علی یـدي ذلـک الیمـانی تکـون ملحمـإل عکـا الصـغري       « )377صهمان، (

فیتبـع  «و  )306، صهمـان (»انه یمانی قرشـی و هـو أمیـر العصـب    « )377و  300ص
  )240صهمان، (».الیمانی فیقتل قیسا بأریحا

تنها در یک روایت شیعی بـه خـروج مـردي از     ظاهراً :یمانی منصور یا منصور. 2
 پیـامبر . شـود  است، با عنوان منصور یاد مـی  دهندۀ جانشین پیامبر یمن که یاري

منهم المنصور یخرُج فی سـبعین الفـاً   «: اند در وصف اهل یمن فرموده ،یتدر این روا
، 1 جق، 1374بحرانـی،  / 60و  39صق، 1397نعمـانی،  (»ینصرُ خَلَفی و خلف وصیی
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  )112، ص36 جق، 1403مجلسی، / 718 و 125، ص4 ؛ ج669ص
در برخـی روایـات   در همۀ روایات به معنـاي یمـانی نیسـت، بلکـه     واژۀ منصور 

و در برخـی، وصـف خـود امـام     ) 311صق، 1397نعمانی، (صف یکی از فرشتگانو
مجلسـی،  / 246صق، 1397نعمـانی،  / 291، ص2جتـا،   بـی عیاشی، .(است مهدي
   )194، ص5جق، 1425حر عاملی، / 31، ص51جق، 1403

حـداقل در   ؛تعبیر به منصور یا منصور یمانی در روایات اهل سنت بیشتر نقل شده
یا معشر الیمن تقولون إن المنصـور مـنکم   «نند روایت عبداهللا بن عمرو پنج روایت؛ ما

متقـی هنـدي،   / 67؛ ص66صق، 1414مـروزي،  (»ف والذي نفسی بیده إنـه لقرشـی  
یملک أرض الیمن رجل من ولد قحطان یسـمی  «و روایت  )15، ح168ص، .ق1424

لمهـدي، ثـم   بعد الجبابرة الجـابر، ثـم ا  «و روایت  )616صق، 1414مروزي، (»منصور
م، ثم أمیر العصـب  ثـم یسـیر الـیهم    «و ) 116صم، 1987هیتمـی،  (»المنصور، ثم الس

اذا ظهـر السـفیانی   «و  )231صق، 1414مـروزي،  (»منصور الیمانی من صنعاء بجنوده
  )181صهمان، (».علی األبقع، و المنصور الیمانی خرج الترك و الروم

ــر   ــت اخی ــن دو روای ــی گرچــه برخــی از نویســندگان ای را، حــدیث شــیعی تلق
نگارنـده نتوانسـت ایـن دو حـدیث را در منـابع       )73ش، ص1390آیتـی،  (،انـد  کرده

  . هستند) 229م (نخستین شیعی پیدا کند که هر دو از ابن حماد
ز تنها در منابع اهل سنت ا. این تعبیر در منابع شیعی یافت نشد :الخلیفة الیمانی. 3

اقل چهار روایت بـا ایـن تعبیـر وجـود     شود که حد الیمانی تعبیر می إلیمانی به الخلیف
علـی یـدي   « )340صق، 1414مروزي، (،»فیقبل خلیفتهم القرشی الیمانی«مانند  ؛دارد

نـا   «) 318صهمان، (،»ذلک الخلیفإل الیمانی الذي یفتح القسطنطینیإل و رومیإل بـایعوا ف
خلیفتهم یومئذ «و ) 389صهمان، ( »باسمه، لیس من ذي و  ذو، و لکنه خلیفإل یمانی

  )344صهمان، (».الیمانی
ت آمـده و بـه همـین    نیـز تنهـا در روایـات اهـل سـن     » قحطانی« ۀواژ :قَحطانی. 4

صحیح تلقـی شـده    ،و حکومت قحطانی در احادیث اهل سنت کردهشخصیت اشاره 
و قحطــان همــان یمــن یــا بخشــی از یمــن  )26، ص1جق، 1415شــنقیطی، .(اســت
م، 1980زرکلــی، / 6صش، 1368دینــوري، / 133، ص1جق، 1411مقدســی، .(اســت
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ــزي، / 159، ص2؛ ج307، ص1ج ــر، / 354، ص12جق، 1420مقری ــن کثی ق، 1407اب
لـت  ) 201، ص1، جتا ، بییعقوبی/ 156، ص2ج روایات متعددي نیز بر این مطلب د

بعد از مهـدي، حکمرانـی از اهـل یمـن از     : کند ابن حماد از کعب روایت می. کند می
او . داري شبیه مهدي است و مانند او رفتارخواهد کـرد  ود که در دینقحطان خواهد ب

قحطـانی از  ) 245صق، 1414مروزي، .(همان کسی است که روم را فتح خواهد کرد
ابن حماد در روایت دیگـري   )80صق، 1399مقدسی، .(زدیخ هاي یمن برمی سرزمین

انی، بـه حکومـت   بعد از آن ملعون، شخصی مضريِ عمانیِ قحط: کند از کعب نقل می
. گـردد  کند و شهر روم به دست او فتح مـی  رسیده و به سیرۀ برادرش مهدي رفتار می

پدرش  ؛کند او از روستایی به نام یکلی در پشت صنعاء خروج می: گوید ابن حماد می
سـپس  اسـت،  نقـل شـده   ) 299صق، 1414مـروزي،  .(قرشی و مادرش یمانی است

   )168، ص4جق، 1356مناوي، .(کند خروج می مردي به نام قحطانی در سرزمین یمن
قیـام از یمـن، هـم    مانند  پس قحطانی همان یمانی است؛ چون خصوصیات یمانی

زمانی با سفیانی، جنگ و درگیري با سفیانی و برخورداري از شخصیتی مثبت کـه در  
از خصوصیات یمانی شمرده شده، در این روایات بـه قحطـانی    اهل بیتروایات 

  . شود مینسبت داده 
نقل شـده   امام صادق از مختصر اثبات الرجعهها از  روایتی که در برخی نوشته

ت درون )77ش، ص1390: ك.ر(آقاي آیتیو  ر صـدد  دمتنی روایـت،   به سبب مشک
آمده، روایت شیعی نیست، حتی در منـابع اهـل سـنت    رفع شبهات و تعارضات آن بر

ح ونشده  آننیز توجه چندانی به  د     : استبار از کعب ا و یخـرج القحطـانی مـن بـ
یتهم ء شوکإلٌ عظیمإلٌ فی و و  )80ق، ص1399مقدسـی،  .(الیمن و لکل واحد من هؤ

حباراست که پس از مهدي، خلیفه اي یمنـی قحطـانی    روایتی مشابه آن نیز از کعب ا
  )115م، ص1987هیتمی، .(کند است مانند مهدي عمل می

رسد  سرزمین یمن به مردي از فرزندان قحطان میحکومت : کند ابن حماد نقل می
وه بر اثبات یمنی  )614صق، 1414مروزي، .(شود که منصور نامیده می این حدیث ع

رساند این فرد همان منصور است که گـاهی بـه منصـور     بودن همان مرد قحطانی، می
مـن  تقـوم السـاعإلُ حتـی یخـرُج رجـلٌ      «حـدیث   ،از این روي. شود یمانی تعبیر می
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تـا،   مسلم، بی/ 417، ص2جتا،  ابن حنبل، بی/ 159، ص4جق، 1407بخاري،، (»قحطانَ
که در اکثـر منـابع   ) 237و  67، 66صق، 1414مروزي، / 100، ص8؛ ج183، ص8ج

تعبیر دیگري از یمانی است ،قحطانی بوده واشاره به همین فرد  ،شده نقل اهل سنت .  

 پرچم یمانی 
یات یمانی، پرچم یمـانی اسـت و پـرچم هـر لشـکري،      یکی از مباحث مطرح در روا
هـاي   برخـی از جریـان  با توجه به امکان سوء اسـتفادۀ  . نشانۀ هدف و مسیر آن است

مسیر و هدف و پـرچم یمـانی بـه صـورت مسـتقل       که نماید آخرالزمانی ضروري می
سخن صریحی در روایـات فـریقین بـه     ،رنگ پرچم یمانی خصوصدر. دشوبررسی 

با استناد به روایت سـطیح   )108ش، ص1388یاسري، (برخی اگرچهرد خو چشم نمی
و حدیثی که در آن سخن از فرار مهدي و مبیض به سوي مدینه است، پـرچم   کاهین

ابتدا روایات  اینک )253صق، 1414مروزي، .(اند یمانی را به رنگ سفید معرفی کرده
  . کنیم شیعی، سپس روایات اهل سنت را بررسی می

  : با تعبیرهاي متفاوتی نقل شده است از امام باقر ،اول روایت
که هر سه در یـک  : خروج سفیانی و یمانی و خراسانی را ذکر فرمود امام باقر

ها، تنهـا پـرچم    پرچمدر میان : سپس فرمود. شوند سال و یک ماه و یک روز واقع می
چون یمـانی  . کند می تر است، زیرا او دعوت به حضرت قائم کننده یمانی، هدایت

وقتی که یمانی خروج . خرید و فروش اسلحه بر هر مسلمانی حرام گردد ،خروج کند
مسلمانان جایز نیست از بر . کند، به سوي او بشتابید که پرچم او، پرچم هدایت است

از اهل آتش خواهد بود، زیرا او به سوي  ،چنین کند هرکسگردان شوند و  یمانی روي
ق، 1411طوســی، / 255صق، 1397نعمــانی، .(کنــد حــق و راه راســت، دعــوت مــی

ق، 1409راونـدي،  / 458صق، 1417طبرسی، / 375، ص2 جق، 1413مفید، / 447ص
یــزدي / 48صق، 1426نیلــی نجفـی،  / 460، ص2 جق، 1381اربلـی،  / 1163، ص3 ج

  )210، ص52 ، جق1403مجلسی، / 362و  356، ص5 جق، 1422ي، حائر
  . کی از مسیر و خط و مشی پرچم یمانی استنکات این روایت در هشت فراز، حا

ایـن   کـه  دهـد  این بیان نشـان مـی  » الیمانی إلِیلَیس فی الرّایات اَهدي من را« .الف
ــرچم  ــان پ ــرچم، در می ــود پ ــاي موج ــانی (ه ــانی و یم ــفیانی، خراس ــرین و )س ، بهت



 بررسی تطبیقی روایات یمانی در فریقین 41

، هاست؛ سفیانی با مرکزیـت شـام و حمایـت غـرب و یهـود      ترین پرچم کننده هدایت
از جمله سفیانی ، براي از بین بردن ظلم دار ظلم و ستم است که امام مهدي پرچم

لکن در برابر سفیانی دو گروه پیشگام حرکت مهدي به مقابله با سـفیانی  ، کند قیام می
تـر   بخـش  پرچم یمـانی هـدایت  ، اند؛ اما در مقایسه باهم خیزند که متمایل به حق برمی

 کنـد و مـردم را بـه سـوي مهـدي      ه قیام مـی مداران باور حقبراساس تنها  واست 
  . خواند می

پرچم او، پرچم هدایت اسـت؛ چـون    »هدي لاَنَّه یدعو الی صاحبِکُم إلهی رای« .ب
مر دعوت می رسـاند؛   پس این پرچم، هدف نهایی را نمـی . کند به حضرت صاحب ا

مورد  ،ندک هدایت می به این دلیل که به حضرت مهدي. بلکه هدف متوسط است
  . خودش سببتأیید است نه به 

حِ علی کُلِّ النّـاسِ « .ج الس یعب رَّمی حالیمان ذا خَرَجچـون ایـن پـرچم، پـرچم      »ا
ح حرام  بـه یـاري ایـن    ... و باید به دور از منـافع مـالی و   بودههدایت است، بیع س

شـود،   کفار هـم مـی  که در فرهنگ قرآنی شامل  »ناس«با توجه به واژۀ . پرچم شتافت
 هـا  گیري از تقویت دیگر گـرایش تواند براي جلو ح به دیگران، میحرمت فروش س

  . باشد
  . استصورت آمرانه  به یاري یمانی، به دستور »اذا خَرَج الیمانی فَانهض الَیه« .د

 گري این پرچم رانـده و حکمـت  باز هم سخن از هدایت »هدي إلفَانَّ رایتَه رای« .ه 
  . کید دیگري بر هدایتگري پرچم یمانی استأتورِ جملۀ قبلی را بیان کرده و تدس

گردانی از آن، بر مسـلمانان جـایز    ؛ یعنی روي»و یحلُّ لمسلمٍ اَن یلتَوِي علَیه« .و
گردانی از آن گناه بزرگی اسـت کـه در فـراز     روي کهاست  ياین امر، دستور. نیست

  . می تهدید کرده استئا به آتش جهنم داناه ربعدي، مرتکب این گ
اهـل آتـش    ،؛ هرکس از این پـرچم روي گردانـد  »فَمن فَعلَ فَهو من اَهلِ النّارِ« .ز
  . است
زیرا یمـانی دعـوت بـه حـق و راه      »لاَنَّه یدعو الَی الحقِّ و الی صراط مستَقیمٍ« .ح

  . نماید راست می
لَیس فیها رایإلٌ بِأَهدى منْ رایـإلِ الْیمـانی   «: آمده هاي همین حدیث در برخی از متن
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تـر   یافته ها، پرچمی هدایت در میان پرچم  )447صق، 1411طوسی، (»یهدي إِلَى الْحق
هـاي   در برخـی نسـخه  . کند او شما را به سوي حق هدایت می. از پرچم یمانی نیست

ـ    «این روایت، تعبیـر   و إِلَـى الْحعیـد أَنَّـهمفیـد،  / 256صق، 1397نعمـانی،  .(دارد »قِّل
ــی، / 375، ص2 جق، 1413 ــی، / 284، ص2 جق، 1417طبرســـ ، 2 جق، 1381اربلـــ

/ 362، ص5 جق، 1425حـر عـاملی،   / 250، ص2 جق، 1384عاملی نبـاطی،  / 461ص
  )122، ص2 جق، 1422ي، حائریزدي  /232، ص52 جق، 1403مجلسی، 

از  ،باشـد  خط و مشی درست یمانی میکه گویاي وصف هدایتگري و  روایت دوم
  : است امام صادق

واریم ایـن  امیـد : عـرض کردنـد   به امام صـادق  ،وقتی که طالب حق قیام کرد
یت علی: امام فرمود. شخص، یمانی باشد  خیر، یمانی از محبان و باورمندان به و

/ 661صق، 1414طوسـی،  .(جویـد  بیـزاري مـی   است، ولی این شخص از علـی 
   )394، ص20 جق، 1413بحرانی اصفهانی، / 297، ص47 ، جق1403 مجلسی،

یـت علـی  براساس  ، بـاور دارد و پیـرو آن حضـرت    این روایت، یمانی به و
  . است

  . زمانی یمانی و خراسانی است ، سخن از همروایت سوم
در ایـن هنگـام سـپاه یمـانی و     : ... کنـد  روایت مـی  اصبغ بن نباته از امام علی

کـه   ي محکم به دسـت، درحـالی  ها سوار بر اسب، تیرها آن. شوند ایان میخراسانی نم
. گیرند اند، مانند دو اسب مسابقه، بر یکدیگر پیشی می دل موي، غبارآلود و قوي ژولیده

. مروز خیري در نشسـتن مـا نیسـت   بعد از ا: گویند چون به پاهاي خود نگاه کنند، می
ها، همان ابـدالی هسـتند کـه خداونـد در      و اینکنیم  خدایا ما به درگاه تو، توبه میبار

کـاران و پاکیزگـان را    خداونـد توبـه  «: کنـد  ها را چنین توصیف می آن ،کتاب عزیزش
ــی ــزدي (».دارد دوســت م ــائری ، 52 ، جق1403مجلســی، / 99، ص2 جق، 1422ي، ح

  )53، صق1426نیلی نجفی،  /274ص
  : اند ودهکه در وصف اهل یمن فرم از پیامبر اکرم روایت چهارم

منصور که با هفتاد . هایی استوار دارند هایی رقیق و ایمان مردم سرزمین یمن، قلب
دهـد، از   ام را یـاري مـی   کنـد و جانشـین مـن و جانشـین وصـی      هزار نفـر قیـام مـی   
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ــی، / 60ص ؛39صق، 1397نعمــانی، .(هاســت آن ، 4 ؛ ج669، ص1 جش، 1374بحران
  )112، ص36 جق، 1403مجلسی، / 718و  125ص

  : نقل شده است اثبات الرجعهدر کتاب مختصر  از امام صادق روایت پنجم
د یمن خروج خواهد کرد...  در روزي که سفیانی در شام خـروج  ... قحطانی از ب

اول کسـی کـه بـا سـفیانی     . هاي سفید خروج کند ه باشد، یمانی در یمن با پرچمدکر
و گریختـه و بـه    ت خـورده آنگاه قحطانی شکسـ . قحطانی خواهد بود ،کند جنگ می

هاي بسـیار   بعد از آن پس از جنگ .دست یمانی کشته شود بهو  یمن مراجعت نماید
 که در میان اصهب و جرهمی و سـفیانی نابکـار واقـع گـردد، اصـهب و جرهمـی از      

کـه بـا    هـرکس . سفیانی بگریزند و سفیانی از پی ایشان رفته، ایشان را مقهـور سـازد  
جز یمانی که بـا او برنیایـد،    ،انی او را مغلوب و مقهور گرداندسفیانی نزاع نماید سفی

و شهرهاي بسیار را مسخر سـازد   رهاي بسیار به اطراف عالم بفرستدپس سفیانی لشک
یعنـی   ،خراسـانی  و در قتل و فساد مبالغه نماید و از براي آنکه ملک و پادشاهی را از

بگیـرد، ایـن سـفیانی     ،کـرده  هاي سیاه خروج سمرقندي که از طرف خراسان با پرچم
انی شـده و  سفیانی از جانب روم در حالتی کـه نصـر  . شوم به جانب روم حرکت کند

دفع شـر او   به منظورکند و یمانی  گردد و قصد یمانی می میصلیب در گردن دارد، بر
ـ     از جا درآید سـفیانی بعـد از    .او نهضـت فرمایـد   ۀو به نیـت فرونشـانیدن آتـش فتن

ها و گریختن سـفیانی بسـیار    و جنگ بگریزد و یمانی از پی او برودفراوان  هاي جنگ
در نهایت، یمـانی  . دنکقرار اختیار  فرار بر ،سفیانی شکست یافته ،شود و در هر مرتبه

ایشـان را بنـد از   که  دهد در میان اسیران لشکرش، سفیانی و پسرش را بیابد و دستور
ل سی سال زنـدگانی  آمالبال، از دشمنان بدارغ در پادشاهی ف ،بعد از آن. بند جدا کنند

 ۀبعد از آن ملک و پادشاهی را به فرزند سـعید خـود تفـویض نمایـد و در مکـ     . کند
تا از ایـن جهـان فـانی     دما کش وي گیرد، و انتظار ظهور قائمأمسکن و م ،معظمه

و ایشـان   در نزدیک به چهـل سـال پادشـاهی کنـد    و پسرش بعد از وفات پ درگذرد
، 261ق، ، ص1413ازدي نیشـابوري،  (.هند نمود به دنیا به دعاي قائمرجعت خوا

یـل مختلـف       )153صش، 1361خاتون آبادي،  /39حدیث  لکـن ایـن روایـت بـه د
از جمله دشمنی و جنـگ یمـانی و    ،سندي و محتوایی و ناسازگاري با روایات متعدد
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ی یمـانی و  قحطانی، طول مدت حکومت سفیانی، نحوۀ کشته شدن سـفیانی، پادشـاه  
امـا در  ، نیسـت  درخـور توجـه  چندان ... امام زمان و فرزندش، زنده شدن او با دعاي

 . مجموع حاکی از شخصیت برجسته و مثبت یمانی است

 یمانی در روایات اهل سنت
گران مردي از خاندان من خواهد بود کـه زمـین   پس از ستم: اند نقل کرده از پیامبر

که مرا به حق  سوگند به آن. از او قحطانی خواهد بودکند و پس  را از عدل سرشار می
  )100ق، ص1414مروزي، (3.مقام و منزلت از مهدي کمتر نیستاو در برانگیخت، 

روایی از اهـل یمـن از   پس از مهـدي فرمـان  : روایت شده استاز کعب نیز چنین 
، همـان .(کنـد  چون او رفتار میاو برادر مهدي در دین است و هم. قحطان خواهد بود

هایش سوراخ است و بـه   گوش ،کند پس از مهدي، مردي از قحطان قیام می )245ص
روایتی حاکی از همراهی نه هزار فرشته با  )248همان، ص.(کند روش مهدي عمل می

  )598ق، ص1399مقدسی، یوسف بن یحیی، .(لشکر قحطانی است
 هـا  پرچم یمـانی همگـون اسـت، لکـن عبـارت      دیدگاه فریقین در خط و مشی و

او  ، زیراکند تر معرفی می بخش البته روایات شیعی، پرچم یمانی را هدایت. اند متفاوت
گاهی یمانی را عامل  ،که در روایات اهل سنت کند، درحالی به سوي مهدي دعوت می

  . اند به سیرۀ مهدي و گاهی همسان مهدي در مقام و منزلت معرفی کرده

 زمان قیام یمانی 
ي ما ممکن هاي آن، برا یمانی نیز مانند زمان ظهور و سایر نشانهتعیین زمان دقیق قیام 

قیام یمانی . 1: دکرتوان بررسی  دو سؤال میکردن عنوان  را بانیست، لکن این مطلب 
 قیام یمانی در چه زمانی است؟ .2 زمان است؟ با کدام وقایع هم

بـراي   توانـد  مـی  ،رسد اگر سؤال اول خوب و دقیـق پاسـخ داده شـود    به نظر می
 . رسیدن به سؤال دوم رهگشا باشد

  : توان مطرح کرد روایات حاکی از رابطۀ زمانیِ قیامِ یمانی را در دو عنوان می
  رابطۀ زمانی قیامِ یمانی و سفیانی .1

 : اند روایات حاکی از رابطۀ زمانی قیام یمانی و سفیانی بر پنج دسته
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  زمانی سفیانی و یمانی هم .الف
ق، 1397نعمـانی،  (»الیمـانی والسـفیانی، کفرسـی رهـان    « عیروایـت شـی  براساس 

یـزدي  / 661صق، 1414طوسی، / 276و  253، ص52 جق، 1403مجلسی، / 305ص
و سه حدیث اهل سـنت از ابـن حمـاد کـه یکـی از       )109، ص2جق، 1422ي، حائر
یمانی  گیريدومی از در )181صق، 1414مروزي، (،زمانی ضمنی یمانی و سفیانی هم

 ،و سومی از تعقیب یمانی توسط سفیانی سخن گفتـه بـود   )231همان، ص(و سفیانی
  . ندا زمان هم یمانی و سفیانیمنابع فریقین براساس  شد کهاثبات  )240صهمان، (

  سفیانی قیام یمانی پس از  .ب
از سـفیانى یـاد شـد، حضـرت      در محضر امـام صـادق  «: عبید بن زراره گوید

آن کسـى  (شکنندۀ چشم سفیانی ؟ در صورتى کهکند ونه خروج مىکجا و چگ« :فرمود
ق، 1397نعمانی، (»در صنعاء هنوز خرج نکرده است) که چشم او را از کاسه در آورد

  . همان یمانی منظور است که ظاهراً )277ص
  مصري و یمانی قبل از سفیانی .ج

 محمد بن مسلم بدون نسبت دادن سخن به امـام بـاقر  که  یک روایتدر تنها 
ـ : گوید ق، 1411طوسـی،  ( .ل از سـفیانى، مصـرى و یمـانى خـروج خواهنـد کـرد      قب
  )210، ص52 جق، 1403مجلسی، / 353، ص5 جق، 1425حر عاملی، / 433ص

  زمانی سفیانی، یمانی، مروانی و شعیب ابن صالح هم .د
مت این روایت شیعی تنها از یک طریق از امام رضا هاي  نقل شده و دربارۀ ع

  . کند را بیان می ها قبل از امام زمان و به نوعی تحقق این استمنتهی به ظهور 
مروانـى و   ،یمـانى  ،، سـفیانى )ظهـور (این امر قبل از: دهشروایت  از امام رضا

این چگونه کسـى کـه خـروج کـرده اسـت      بن صالح، ظاهر خواهند شد، بنابر شعیب
، 5 جق، 1425حر عـاملی،   /253صق، 1397نعمانی، (من همان قائم هستم؟: گوید مى
  )233، ص52 ، جق1403مجلسی،  /36ص

  زمانی یمانی، سفیانی و خراسانی در یک سال و یک ماه و یک روز هم . ه
نقـل   این روایت به دو طریق روایی نعمانی و شیخ طوسی از دو امام معصـوم 
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تر از شیخ طوسی بوده، ولی اهم مطالب هر دو روایت  که روایت نعمانی، مفصل شده
. باشـد  مان یمانی، سفیانی و خراسانی و هـدایتگري پـرچم یمـانی مـی    ز بر خروج هم

ــی  ــیخ طوس ــت ش ــد، / 447صق، 1411(،روای ــی، / 375، ص2 ، جق1413مفی طبرس
ــدي، / 458صق، 1417 ــی، / 1163، ص3 جق، 1409راون / 460، ص2 جق، 1381اربل

مجلسـی،  / 362و  356، ص5 جق، 1425حـر عـاملی،   / 48صق، 1426نیلی نجفـی،  
بوده و بیشـتر   )255صق، 1397(مشهورتر از روایت نعمانی )210، ص52 ، جق1403

و  اند که خروجِ یمانی، سفیانی و خراسانی در یک سال و یک ماه منابع از او نقل کرده
/ 375، ص2 جق، 1413مفید، / 447صق، 1411طوسی، / همان.(شود یک روز واقع می

ــی،  ــی، / 458صق، 1417طبرس ــی،  نی/ 460، ص2 جق، 1381اربل ــی نجف ق، 1426ل
  )210، ص52 ، جق1403مجلسی، / 362و  356، ص5 جق، 1425حر عاملی، / 48ص

پس یک یا دو روایت است که خروج هر سه سفیانی، یمانی و خراسانی را بـاهم  
رسد تنها یک روایت است که از دو طریق و گاهی بـا تفـاوت    به نظر می. کند ذکر می

  . شود مضمون نقل می
ام یمانی و سفیانی در یک سال و یک ماه و یک روز، کنایه از شدت وقوع قی ظاهراً

پیوستگی این دو رخداد است و این امر منافاتی با وجـود فاصـلۀ انـدك میـان آن دو     
اي است که در ذیـل حـدیث امـام     کند، جمله اي که نکته فوق را تأیید می قرینه. ندارد
یمانی و سفیانی و خراسانی در که قیام آن حضرت پس از بیان این. ه استآمد باقر

چون نظـام یـک   با نظام و ترتیبی هم: اند فرمودهیک سال و یک ماه و یک روز است، 
/ 447صق، 1411طوسـی،  (است رشته که به بند کشیده شده و هریک از پی دیگري

، 3 جق، 1409راونــدي، / 458صق، 1417طبرســی،  /375، ص2 جق، 1413مفیــد، 
حـر عـاملی،   / 48صق، 1426نیلی نجفـی،  / 460، ص2 جق، 1381اربلی، / 1163ص

تصـریح بــه   )210، ص52 ، جق1403مجلسـی،  / 362ص، 5ج ؛356، ص5 جق، 1425
اي منظم، پی در پی رخ خواهند داد، نشان از آن  این مطلب که این حوادث چون رشته

  . اي هرچند اندك وجود دارد فاصله، دارد که میان این سه حادثه
  انی و خراسانیرابطۀ زمانیِ یم .2

امـا  . زمانی یمانی، سـفیانی و خراسـانی بـود گذشـت     بخشی از این مطلب که هم
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است که یمانی  خرأانی فقط در یک روایت از منابع متزمانی خاص یمانی و خراس هم
، 2 جق، 1422ي، حـائر یـزدي  .(انـد  و خراسانی مانند دو اسـب مسـابقه معرفـی شـده    

ق، 1403مجلسـی،  / 53صق، 1426جفـی،  نیلی ن/ 76، ص2جق، 1403امین، / 99ص
 )274، ص52 ج

  : رسیم در اینجا از کنار هم نهادن مقدمات زیر به نتایجی می
  . و در ماه رجب است پیش از ظهور امام زمانخروج سفیانی : اول ۀمقدم
  . دشنی قیام یمانی و سفیانی مشخص زما هم: دوم ۀمقدم
زمانی خراسـانی   رخی روایات و همزمانی خراسانی و سفیانی در ب هم: سوم ۀمقدم

  . دشبرخی روایات روشن براساس و یمانی نیز 
ً ،در نتیجه یـا  (زمان با سـفیانی  هم ،در ماه رجب قیام یمانی پیش از ظهور و احتما

دهـد کـه خراسـانی نیـز در برابـر سـفیانی و تقریبـاً         رخ می) مدتی پیش و پس از آن
 .هاي نزدیک بـه ظهـور خواهـد بـود     ز از نشانهزمان با یمانی است و قیام یمانی نی هم

: ماننـد  ؛اسـت  برخی از روایات حاکی از پیوستگی قیام یمانی با ظهور امام مهدي
برخی این روایـت را چنـین    )299صق، 1414مروزي، (».ما القحطانی بدون المهدي«

امـا   )76صش، 1390آیتـی،  .(اند که قحطانی بدون مهدي نخواهـد بـود   ترجمه کرده
 )168صق، 1399(و مقدسی )46صم، 1987هیتمی، (مندان اهل سنت ابن حجردانش

اند؛ یعنی قحطانی در مقـام و منزلـت کمتـر از     این حدیث را طور دیگري معنی کرده
 را» قحطانی بـدون مهـدي نخواهـد بـود    « متن حدیثی به معنايبستوي . مهدي نیست

به معنایی که مقام و اما  )290ص، ]الف[ق 1420بستوي، .(شمارد میضعیف و جعلی 
در اکثر منابع اهـل سـنت نقـل شـده، بسـتوي       ،منزلت قحطانی کمتر از مهدي نیست

  )337ص ،]ب[ق 1420بستوي، .(در صحت این حدیث شکی نیست: گوید می
نیشابوري،  ازدي(در یک روز و یک ماه و یک سال خروج سفیانی و یمانیروایت 

  . یستن برانگیز، اعتمادجدي با توجه به ایرادات )39حدیث ،261ق، ص1413
پس از اشاره به قتل و غارت کوفیان توسط سـپاه   امام باقر ،در روایت معتبري

که سـپاه سـفیانی مشـغول تـاراج کوفـه اسـت، بـه ناگـاه          درحالی: اند سفیانی فرموده
مجلسـی،  / 280صق، 1397نعمـانی،  .(آورنـد  هایی از سوي خراسـان روي مـی   پرچم
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  )229صق، 1414روزي، م/ 208، ص52 ، جق1403
از فرورفتن سپاه سـفیانی در سـرزمین بیـداء و ظهـور امـام       ،آن حضرت در ادامه

بنـابراین، بـه تصـریح ایـن     . انـد  در همان روز گزارش داده ،مکرمه ۀدر مک مهدي
از حـوادث   ،روایت، قیام پرچمی از خراسان که به احتمال زیاد همان خراسانی اسـت 

تـوان   بات پیوستگی قیام یمانی بـا جنـبش خراسـانی مـی    متصل به ظهور است و با اث
  . را نتیجه گرفت پیوستگی قیام یمانی با ظهور امام مهدي

  زمان قیام یمانی در منابع اهل سنت
ف  کـد به شدت با ی) یمانی(زمان قیام قحطانی ۀباراما روایات اهل سنت در یگر اخـت

  : اند در پنج دسته کهدارند 
ابن حماد نقـل  : دانند می ت، قیام یمانی را پس از مهدياي از روایا دسته .الف

برادر دینی مهدي است که بـه   ،اي از اهل یمن از قحطان خلیفه ،بعد از مهدي: کند می
قیـام  « ابن حجـر بـابی را بـا عنـوان     )245صق، 1414مروزي، .(کند سیرۀ او عمل می

 ،اي یمنـی  ز مهدي، خلیفهبعد ا: کند گشوده و از کعب نقل می »دولتهم الی یوم القیامإل
در روایـت   )114صم، 1987هیتمـی،  .(کند آید و به سیرۀ مهدي عمل می قحطانی می

 .کنـد  عمـل مـی   آید به سیرۀ برادرش مهدي سپس قحطانی می: دوم ابن حجرآمده
بعد از مهـدي، بـا مخزومـی بیعـت     : گوید روایت سوم ابن حجر می )115صهمان، (

) که نه از جنیان است و نه انسـان  (سپس منادي. ماند شود و مخزومی تا زمانی می می
نی ب ندا می مـردم او را  . تـان برنگردیـد  یعت کنید و بعد از هجـرت بـه اعقاب  کند؛ با ف

م، 1987هیتمـی،  .(شـود  کند سپس با منصور بیعت می پس سه بار ندا می. شناسند نمی
  )290ص، ]الف[ق 1420بستوي، / 116ص

جابر است و سپس مهـدي   ،بعد از جبابره: کند ر نقل میابن حجر از عبداهللا بن عم
مهدي چهـل  : ابن حجر از ارطاه نقل کرده )117صم، 1987هیتمی، .(و سپس منصور
از رسـول   )همـان .(نمایـد  میرد سپس قحطـانی خـروج مـی    کند و می سال زندگی می

  )290ص، ]الف[ق 1420بستوي، .(قحطانی پس از مهدي است که نقل شده خدا
ته از روایات، مخالف صریح دیدگاه شیعه در تقدم خروج یمانی بر ظهـور  این دس

  . است حضرت مهدي
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  . اند دانسته را پیش از مهدي دستۀ دیگري از روایات، قیام یمانی .ب
سیرت  اي نیک شده که هدایت سپس مهدي از نسل پیامبر: کند ابن حجر نقل می

هیتمـی،  ( .اسـت  واي امـت محمـد  گیرد، او آخرین فرمانر است، شهر قیصر را می
  )117صم، 1987

بن عمرو بن عاص چنین نقل شده؛ سفاح سپس منصور،  ترتیب حاکمان از عبداهللا
  )158صق، 1399مقدسی، یوسف بن یحیی، .(آید می... پس از آن مهدي

 .داننـد  مـی  زمان با مهدي سوم روایات اهل سنت، قیام قحطانی را هم ۀدست .ج
. شوند مهدي و منصور از کوفه در حال فرار خارج می: ده استروایت ش از پیامبر

برسند، لشکر سفیانی در بیداء وقتی مهدي و منصور به مکه  .سفیانی در پی آنان است
ق 1420بسـتوي،  / 187صق، 1414مروزي، .(کند سپس مهدي خروج می ،رود میفرو

. هد بودحدیث دیگري است که قحطانی بدون مهدي نخوا )195صموسوعه، ] الف[
ًکه  لت  قب   . تشکیک شد نآدر د

شود و  قسطنطنیه و رومیه به دست این خلیفۀ یمانی فتح می: است از ارطاة نقل شده
مـروزي،  .(شـود  در زمـان او نـازل مـی    عیسـی  کند و دجال در برابر او خروج می

این روایـت بـه دلیـل روایـات متعـدد حـاکی از نـزول حضـرت          )318صق، 1414
زمـانی خـروج قحطـانی و امـام      از هـم  توانـد  مـی  ان امام مهديدر زم عیسی
  . حکایت کند مهدي
از خروج هر  ،خر یمانی و قحطانیأز روایات، بدون توجه به تقدم و تاي ا دسته .د

  . اند دو خبر داده
نقـل   از امـام علـی  ) ق365م(محمد بن اسحاق الهمذانی معروف به ابـن فقیـه  

گاه که مشـرقی خـروج کنـد و مغربـی حرکـت نمایـد       چگونه خواهید بود آن: کند می
خواهی کند و حسنی غضـبناك   د و هجري حرکت نماید و حسینی خونسجزي بجنگ

صـدا  دیلمـی سرو  ،شود و علوي قیام کند و با اموي بیعت شود و ارمنی خروج نماید
هاشمی بیاید و مصري کار را به تمـام بـه جـا آورد و خراسـانی       کند و طبري بنالد و

وز شود و کلبی کافر شود و با زنجی بیعت شود و ترکـی پیمـان شـکند و رومـی     پیر
  )545صق، 1416همذانی، (4چیره گردد و قحطانی خروج کند؟



 1393پاییز و زمستان م، ، سال ششم، شماره دوازده پژوهی لنامه حدیثصفدو    50

خـروج سـفیانی، خـروج    : گویـد  روایتی در مقام شمارش وقـایع آخرالزمـان مـی   
  )13، ص1، جم1899بلخی، .(است... قحطانی، خروج مهدي، فتح قسطنطنیه و

 نیز بـر اتحـاد قحطـانی و امـام مهـدي      یگري از روایات اهل سنتدستۀ د. ه 
لت    . ندک مید

» و تقـوم السـاعإل حتـى یسـوق النـاس رجـل مـن قحطـان        «در حدیث معروف 
ف است؛ از ابن سیرین نقـل شـده  : گوید می قحطـانی مـرد    :در مراد از قحطانی اخت

، همان.(ن مهدي استهما ،خواند و او صالحی است و عیسی در پشت سر او نماز می
 )187، ص2ج

نقل نشده و نیز در پنج  از آنجا که بسیاري از روایات اهل سنت از رسول خدا
ند، تنها آن دسته از ا ندگی غیر قابل جمع و تأویلو داراي تشتت و پراکاست دسته بوده 

  . دوش روایات شیعی سازگار است، تأیید می ناپذیرِروایات که با دیدگاه تردید

  قیام یمانیمکان 
نـام و القـاب او ماننـد    گونه که  همان دانند مکان قیام یمانی را یمن می فریقینروایات 

همگـی  ) اي از یمـن اسـت   کـه قبیلـه  (یمانی، منصور یمانی، الخلیفه الیمانی و قحطانی
 :اینک متن روایات. مکان قیام اوست حاکی از یمنی بودن او و

از صنعاي یمن مردي سفید، بسـان  : ستشده ااز سطیح کاهن روایت : روایت اول
در ایـن  . یابد ها پایان می کند و با قیام او سختی فتنه پنبه به نام حسین یا حسن قیام می

برسـی،  .(کنـد  شـده ظهـور مـی    کننـده و هـدایت   هنگام شخصیت مبارك، پاك، هدایت
  )141، ص2 جق، 1422ي، حائریزدي / 200صش، 1389

ق، 1395صـدوق،  (»...یانی منَ الشّامِ والیمانی منَ الیمنِو خُرُوج السف«: روایت دوم
حــر  /176صش، 1360نیلــی نجفــی، / 292، ص2 جق، 1417طبرســی/ 331، ص1ج

ق، 1427جزائـري،  / 192، ص52 جق، 1403مجلسـی،  / 346، ص5 جق، 1425عاملی، 
  )158، ص3 ج

  )277صق، 1397نعمانی، (».بِصنْعاء  کَاسرُ عینَیه« حدیث با تعبیر: روایت سوم
/ 171صق، 1406بن طـاووس،  ا(».زید بِالْیمنِ  ولْد عمی  منْ  رجلٍ«: روایت چهارم

  )63، ص83جق، 1403مجلسی، 
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ق، 1414مـروزي،  (»انه یمانی قرشـی و هـو أمیـر العصـب    «حدیث : روایت پنجم
  )77صق، 1416ابن طاووس، / 306ص

  : پیامبر اکرم وصف اهل یمن در بیان: روایت ششم
؛ 39صق، 1397نعمـانی،  (».راسـخٌ ایمـانُهم و مـنهم المنصـور     قوم رقیقإلُ قلوبهم«
ــی، / 60ص ــی، / 718و  125، ص4 ؛ ج669، ص1 جش، 1374بحرانـ ق، 1403مجلسـ
  )112، ص36 ج

یا معشر الیمن تقولـون إن المنصـور مـنکم    «روایت عبداهللا بن عمرو : روایت هفتم
م، 1991سـیوطی،  / 67؛ 66صق، 1414مـروزي،  (».نه لقرشـی ف والذي نفسی بیده إ

  )15، ح168صق، 1424متقی هندي، / 79، ص2ج
مـروزي،  (».یملک أرض الیمن رجل من ولد قحطان یسمی منصور«: روایت هشتم

  )616صق، 1414
  )231صهمان، (».ن صنعاء بجنودهثم یسیر الیهم منصور الیمانی م« :روایت نهم
  )168ق، ص1416ابن طاووس، (».یمانی لکنه خلیفإل«: روایت دهم

  )344صق، 1414مروزي، (».خلیفتهم یومئذ الیمانی«: روایت یازدهم
، همـان (».یکون بعد المهدي خلیفإلٌ من اهل الـیمنِ مـن قحطـانَ   «: روایت دوازدهم

  )245ص
د الیمن«: روایت سیزدهم   )80ق، ص1399مقدسی، (».ویخرج القحطانی من ب

یسیر بسـیرة أخیـه   ، من بعده المضري العمانی القحطانی ثم یلی«: ردهمروایت چها
یخرج من قریإل یقـال لهـا   : قال أبو عبداهللا نعیم. و علی یدیه تفتح مدینإل الروم، المهدي

  )299ص، ق1414، مروزي(».أبوه قرشی و أمه یمانیإل، یکلی خلف صنعاء بمرحلإل
، 4ج، ق1356، منـاوي (».یخرج القحطـانی رجـل بـأرض الـیمن    «: روایت پانزدهم

  )168ص
د الیمن«: روایت شانزدهم  ».ثم یخرج الجرهمی من الشامِ و یخرج القحطانی من ب

  )80ص، ق1399، مقدسی(
 ».یعمل بعمله -قحطانی  یمنی -بعد المهدي خلیفإل : و عن کعب«: وایت هفدهمر

  )115ص، م1987، هیتمی(
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 5».منصـور و یملک أرض الیمن رجل من ولـد قحطـان یسـمی    «: جدهمروایت ه

  )614ص، ق1414، مروزي(
. وت چندانی نـدارد اروایات فریقین در مکان قیام یمانی تف، محتواي این اساس بر

نهایت اینکه برخی به صورت عام تعبیر به یمن کرده و برخی نام شهر صنعا و برخـی  
موقعیـت   درخصوص. استند که از باب مطلق و مقید ا نام روستایی در صنعا را برده

عدن، کنـده و منطقـإل ابـین اشـاره     صنعا،  ایی قیام یمانی، به شهرهایی همچونفیجغرا
ه است؛ البته روایات صـنعا مسـتفیض بـوده، از طریـق شـیعه و سـنّی نقـل شـده         شد

  )108ش ش،1388 یاسري،.(است

 اقدامات یمانی
به صورت دقیق منعکس نشده است، بلکه  ،یمانی در روایاتي ها سیر حرکت و اقدام

هـایی از سـیر حرکـت و     محدودي که چندان قابل اعتنا نیستند، به بخـش  در روایات
  اشاره شده است،  اوهاي  اقدام

  اهل بیت مکتبدعوت و فراخوان یمانی به سوي  .الف
هنگامی که یمانی قیام کرد، «: نقل شده است از امام صادق یدر روایت صحیح

او به مقابله برخیزد، زیـرا هـر   به سوي او برخیز و بر هیچ مسلمانی جایز نیست که با 
 ».خوانـد  حق و راهی مسـتقیم فـرا مـی    زیرا او به ،کس چنان کند، از اهل دوزخ باشد

/ 375، ص2 جق، 1413مفیـد،  / 447صق، 1411طوسی، / 255صق، 1397نعمانی، (
، 2 جق، 1381اربلــی، / 1163، ص3 جق، 1409راونــدي، / 458صق، 1417طبرســی، 

/ 362و  356، ص5 جق، 1425حــر عــاملی، / 48ص، ق1426نیلــی نجفــی، / 460ص
و منظور از دعوت به حق بوده این روایت قابل اعتنا  )210، ص52 ، جق1403مجلسی، 

قیام یمانی از این  ،روایتی که در چنان. ، دعوت به امامت استاهل بیتدر سخنان 
آن . آن را وصـف نمـوده، مشـترك اسـت     نظر با نهضت خراسانی که امـام علـی  

در طالقـان   به حقیقت، براي آل محمـد «: فرمایند خراسانی می ۀدربار رتحض
راهیانی به سوي ] آنان: [نماید گنجی است که خدا آن را هر وقت که بخواهد آشکار می

ق، 1415ابن عساکر، / 122صق، 1399مقدسی، (».خوانند میااند که به دین خدا فر حق
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  )59، ص2جق، 1386ابن جوزي، / 257، ص1ج
  پیمانی با خراسانی هم .ب

برابر دشـمنانش   وي با خراسانی و یاري او در یپیمان در روایات قیام یمانی، به هم
ـ    ؛اشاراتی رفتـه اسـت   یعنـی امـام    ،عزّوجـلّ بـراي او   يو خـدا «: تماننـد ایـن روای

ق، 1399مقدسی، (».کنند و اهل یمن از او اطاعت می گشاید خراسان را می مهدي
  )90ص

  ري با سفیانیجنگ و درگی .ج
منابع اهل سنت قائل به برافروخته شدن جنـگ میـان یمنـی و     اند برخی ادعا کرده

فقیـه،  .(انـد  اما منابع صـحیح و درسـتی در ایـن زمینـه سـخن نگفتـه      ، سفیانی هستند
هنگـامی کـه در محضـر امـام     : گویـد  که عبید بن زراره می درحالی )72صش، 1390
کی و چگونه سـفیانی قیـام   : آمد، فرمودندسخن از خروج سفیانی به میان  صادق

آورد، هنـوز از صـنعا خـروج     مـی که کسی که چشم او را از کاسه در کند، درحالی می
عبیـد بـن    )245، ص52 جق، 1403مجلسی، / 277صق، 1397نعمانی، .(نکرده است

خـویی،   موسـوي / 234صش، 1365نجاشـی،  (ثقـه اسـت،   ،زرارة بن أعین الشـیبانی 
محمد بن سنان از اصحاب امـام  ولی  )219صق، 1392حلی،  /48، ص11جق، 1413
ق، 1409کشـی،  .(ضعیف اسـت و  )5587، شماره377صش، 1373طوسی، (رضا

  )316صق، 1392حلی، / 389، ص1ج
تر از روایات دیگر است، زیرا از نظر سـندي اتصـال بـه    برانگیزاین روایت اعتماد

ی و طوسی نقل شده و از نظر متنی نعمان إلغیبالمعصوم دارد و در منابع نخستین مانند 
  . است و تناقض درونی و ناسازگاري با دیگر روایات ندارد پذیرفتنی

اولین کسـی کـه بـا سـفیانی     : گفته از امام صادق اثبات الرجعه مختصر روایت
لکـن ایـن    )39حدیث، 261ق، ص1413نیشابوري،  ازدي(...جنگد، قحطانی است می

و قابل پذیرش نیست، مگر اینکه کسی، تنها بخشی از  حدیث داراي ایراد فراوان بوده
  . حدیث را که عاري از تعارض است، بپذیرد

کننـد و   چون سفیانی بر ابقع و منصور یمانی پیروز شد، تـرك و روم خـروج مـی   
  )181صق، 1414مروزي، .(شود سفیانی بر آنان نیز پیروز می
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منصـور یمـانی بـا     حدیث دیگري است که سفیانی بر همگان پیروز شود، سـپس 
رود او بـا برخـورد شـدید، مـردم را بـه شـیوۀ        ها می لشکر خود از صنعا به سوي آن

 ،هـاي رنگـین دارنـد    هـاي زرد و لبـاس   یمانی و اخوص که پـرچم . کشد جاهلیت می
  )231، صهمان...(شود ها واقع می و جنگ شدیدي بین آن شدهدرگیر 

ایات دیگر بـوده و از نظـر اهـل    بسیار مشوش و داراي تعارض با رو ،این روایت
. کـه سـرخ اسـت    درحـالی  ،پرچم سفیانی را زرد معرفی کرده. سنت نیز ضعیف است

سـیرۀ مهـدي    هکه او ب درحالی ،جاهلیت معرفی کرده ۀیمانی را انسان نادرست بر سیر
  ... کند و عمل می

ـ   مختصر اثبات الرجعـه با توجه به اینکه غیر از روایت مشوشِ  ت ، تنهـا یـک روای
. هـا از منـابع اهـل سـنت اسـت      از منابع شیعی و بقیۀ روایت »لما یخرج کاسر عینیه«

انـد و برخـی دیگـر، سـفیانی را      روایات، یمانی را پیروز میدان معرفی کـرده  برخی از
تـوان   بینانه در صدد توجیه ایـن روایـات باشـیم، مـی     اگر خوش. ددانن پیروز جنگ می

اند به ایـن دلیـل باشـد کـه هـر کـدام از ایـن        تو این تفاوت در قضاوت می که گفت
یا زمانی خـاص   اي خاص سفیانی و یمانی در منطقهروایات، بخشی از درگیري میان 

  . کنند را گزارش می
مختصـر  به هر تقدیر، به دلیل مناقشات سندي و محتوایی متعددي که در حـدیث  

ـ      هاثبات الرجع ات بـراي مـا   وجود دارد و نیز ضعف سـند سـایر روایـات، ایـن روای
اعتمادپذیر نیستند، اما با توجه به تقابل شدیدي که میان این دو شخصیت به صـورت  

اهـل  قلـع و قمـع    ،که هدف سـفیانی  ن معارض علوي و سفیانی وجود دارددو جریا
. اسـت  و شیعیان بوده و انگیزۀ یمانی دعوت و هدایت مردم به سوي مهدي بیت

بودنـد، درگیـري یمـانی و سـفیانی از مجمـوع      از این روي اگر این چند روایت هم ن
/ 305صق، 1397نعمـانی،  (»الیمانی و السفیانی کفرسـی رهـان  «روایات فریقین مانند 

ي، حـائر یـزدي  / 661صق، 1414طوسی، / 276و  253، ص52 جق، 1403مجلسی، 
هـا درصـدد    اي کـه هریـک از آن   شـد، بـه انـدازه    استفاده می )109، ص2جق، 1422

از . نی است که دیگري بـراي حمایـت از آن شـکل گرفتـه اسـت     شکست دادن جریا
ها، وجود درگیري میان ایـن دو   سوي دیگر، با توجه به نزدیکی مناطق تحت نفوذ آن
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  . پذیر نیست طبیعی است، گرچه جزئیات آن اثبات
  فتوحات یمانی .د

ها، کشورها و قبایـل مـورد هجـوم او مطـرح      در فتوحات یمانی نام برخی از شهر
  . ه استشد

علی یدي الیمانی الذي یقتل « :است دست یمانیه ب روایتی حاکی از کشتار قریش
روایت دوم از کشـتار قـریش در بیـت المقـدس      )377، صق1414مروزي، (».قریشا

روایت سوم، سخن از کشتار قیس در منطقـۀ اریحـا    )300همان، ص.(گوید سخن می
ــان(دارد، ــدس اســت  )240، صهم ــت المق ــک بی ــه نزدی ــوي، (.ک ، 1جق، 1399حم
مـروزي،  (کند روایت چهارم از ملحمه و کشتار کوچکی در عکا گزارش می )165ص

از فـتح روم  روایت پنجم . که عکا نیز در همان منطقه است )377و  300صق، 1414
یت اویم ۀدست خلیفه ب روایت دیگري  )301صهمان، .(گوید  سخن می انی و در و

ادامۀ این حـدیث، از فـتح هنـد     )318صهمان، .(دسخن از فتح قسطنطنیه و روم دار
حدیث هفـتم تنهـا از فـتح روم گـزارش      )318صهمان، .(دهد توسط یمانی خبر می

  )299، صهمان.(کرده است
همگی از منابع اهل سنت و از غیرمعصوم نقل  ،شدهنظر از اینکه روایات یاد صرف

این روایات بر فـرض صـحت،   رسد  به نظر می. ها اعتماد کرد توان به آن اند، نمی شده
هستند، زیـرا فـتح منـاطق یادشـده در روایـات       مربوط به عصر ظهور امام مهدي

نسبت داده شده است و یمانی به عنوان لشکر پیشگام مهـدي   دیگر به امام مهدي
کنـد و   منان موظف به یاري آن هستند و زمینۀ ظهور حضرت را فراهم میؤماست که 

ـ    هـاي آغـازین امـام مهـدي نقـش       راي ظهـور و فعالیـت  در ایجاد فضـاي مناسـبی ب
روایات موجود شیعی، بیشتر بـه خـروج و قیـام یمـانی     . اي خواهد داشت کننده تعیین

  . ها و فتوحات او نیستند توجه دارند و چندان در صدد بیان جزئیات اقدام

  فرجام جنبش یمانی
خواهد بود؟ آیا قیـام  کجا و چگونه  پایان کارزار یمانی چگونه است؟ مرگ یمانی در

یابـد و آیـا    د یا تا زمان ظهور ادامـه مـی  شو پیش از ظهور به شکست منتهی مییمانی 
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ها به دلیـل   کند یا خیر؟ بسیاري از این سؤال را درك می یمانی محضر امام مهدي
. توان قاطعانه قضاوت کرد برخی نیز نمی ۀباردرو پاسخ بوده  فقدان روایات معتبر، بی

مکان مـرگ و شکسـت یمـانی نقـل     ، ت، سخن صریح و قاطعی از چگونگیدر روایا
هایی به اتصال نهضت یمانی به زمان ظهور و رسیدن یمانی بـه درك   نشده، ولی اشاره

  : روایت شده است وجود دارد، از جمله از امام علی محضر امام مهدي
انـد و نـه از    نبهشوند که نه از جنس پ زمین نمودار می نشان از مشرق هایی بی پرچم

کتان و نه از حریر و بر آن مهر سرور بزرگ حـک شـده اسـت و مـردي از خانـدان      
شـوند و عطـرِ مشـک     ها در مشرق نمایان می این پرچم. کند ، آن را حمل میپیامبر

خواهی پـدران خـویش در    براي خون اینکهرسد تا  بوي آن، در مغرب نیز به مشام می
مـردي از  .. شـوند  سپاه یمانی و خراسانی هویدا مـی  ،حال در این. آیند کوفه فرود می

او اولـین فـرد   . کنـد  شود و دعوت امـام را اجابـت مـی    اهل نجران از شهر خارج می
، 2 جق، 1422ى، حـائر  یـزدى .(دهـد  مسیحی است که به دعوت امام پاسخ مثبت مـی 

ق، 1403مجلسـی،  / 53صق، 1426نیلی نجفـی،  / 76، ص2جق، 1403امین، / 99ص
  )274، ص52 ج

اسـت و یمـانی در ایـن     ، پرچم امـام مهـدي  فوقاین پرچم، به قرینۀ اوصاف 
  . زمان حضور دارد

هـایی   مـردم سـرزمین یمـن، دل   : در روایتی در وصف اهل یمن فرموده پیامبر
کنـد و جانشـین    منصور که با هفتاد هزار نفر قیام می. هایی استوار دارند رقیق و ایمان

بحرانـی،  / 60و  39صق، 1397نعمانی، .(هاست نماید، از آن میمن و وصی مرا یاري 
  )112، ص36 جق، 1403مجلسی، / 718و  125ص، 4 ج؛ 669، ص1 جش، 1374

 یمانی، امام مهدي که شود استفاده می »ینصر خلفی و خلف وصیی«از عبارت 
  . کند را درك می

ـ : گوید حذیفه می هفتـاد  . کنـد  یپیشواي مسلمانان از اهل یمن درخواست کمک م
کـه بنـد شمشیرشـان از لیـف      هزار نفر از جانب یمن از سوي رودهاي عدن درحالی

مـا حقیقتـا   : که این زمزمه را بر لب دارنـد  درحالی ،کنند به سمت او حرکت می ،است
ها در ژرفاي انطاکیه به مهـدي   این. کنیم بندگان خداییم و از او مزد و رزقی طلب نمی
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  ) 409صق، 1408یم، العد ابن.(پیوندند می
شدۀ شیعی، تنها یک روایـت وجـود دارد کـه یمـانی فـارغ از      در برابر روایات یاد

حکومـت را بـه فرزنـدش    ، کند و پـس از آن  به مدت سی سال حکومت می ،دشمنان
از  اینکهماند تا  و منتظر ظهور قائم ما می گزیدهنماید و در مکه سکنا  سعید واگذار می

به دعاي قائم ما به دنیا بـاز خواهنـد   ) یمانی و فرزندش(و آن دو... کند دنیا رحلت می
ًایرادات این حدیث  )39حدیث، 261ق، ص1413نیشابوري،  ازدي.(گشت مطرح  قب

  . شد
حبـار نقـل   . تقریباً همسان با روایات شیعی است روایات اهل سنت نیز از کعب ا

ند کـه حمایـل شمشـیرهاي    روز ملحمۀ عظمی، هفتاد هزار نفر گنج دیگر در: ... شده
مقدسـی، یوسـف بـن یحیـی،     / 332صق، 1414مـروزي،  .(آنان از لیـف خرماسـت  

امیر مردم در آن روز، مردي از  )144، ص2جق، 1415ابن عساکر، / 251صق، 1399
یـاري اهـل یمـن بــر او بـا هفتـاد هـزار نفـر اسـت کـه حمایــل          . اسـت  هاشـم  بنـی 

نگارنده نتوانست به این  )694ص، ق1427کورانی، .(شمشیرهایشان از لیف خرماست
  . حدیث در منابع نخستین فریقین دست یابد

نی که از بیعت گرفتن امام مهدي از مردم و فتح خراسـان سـخن    روایتی طو
ق، 1399مقدسی، .(کنند اهل یمن از آن حضرت اطاعت می که گوید، تصریح کرده می
  )96ص

و نیـز روایـات    ر امـام مهـدي  زمانی قیام قحطانی با ظهو روایاتی حاکی از هم
توسـط   یـد یـاري مهـدي   ؤم ،رسد فتوحات یمانی که به قدس و عکا و اریحا می

ماننـد   ؛برخی از این روایات، صراحت بیشتري دارنـد . زمانی آن دو است یمانی و هم
گردد و  کند و در برابر او دجال خارج می خلیفۀ یمانی که قسطنطنیه و روم را فتح می

با توجه بـه روایـات    )318صق، 1414مروزي، (.شود نازل می یسیدر زمان او ع
تـوان   می ،و یمانی زمانی مهدي و هم پس از ظهور امام زمان نزول عیسی

قات آن دو بزرگوار پی برد برخی از روایات که فرار مهدي و براساس به ویژه . به م
کنند و هـم بـاهم بـه مکـه      که هم از کوفه باهم فرار می. اند منصور، را باهم ذکر کرده

  )195ص] الف[ق، 1420بستوي،  /187، صق1414مروزي، .(رسند می
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سـخن محکمـی از مـرگ و     ،در روایـات فـریقین   کـه  توان گفـت  در مجموع می
اما روایـات فـریقین   ، خورد به چشم نمی شکست یمانی پیش از ظهور امام مهدي

ایـن  . انـد  وري کـرده توسـط اهـل یمـن را یـادآ     به طور همسان یاري امام مهدي
جهی از روایات اهل سـنت اسـت کـه    تو درخورل سنت نیز در برابر دستۀ روایات اه

  . اند خروج قحطانی را پس از ظهور مهدي نقل کرده

  گیري نتیجه
حاضر که در صدد بررسی تطبیقی روایات یمانی در منابع فریقین بـود، پـس از    ۀمقال

  :یمانی بدین نتیجه رسید که بررسی موضوعی اهم مباحث مطرح در روایات
ئم عربی نبوده  .1 ئم ظهور از قرن هفتم به بعـد وارد متـون   واژۀ ع و تعبیر به ع

 مـات خـروج القـائم    عربی و حدیثی شده و تعبیر روایـات ، یـا خـروج المهـدي   ، ع
مات قیام القائم  . تعبیر منابع اهل سنت است ،در شیعه و کلمه مهدي به جاي قائم ع

 . این روایات، بسیار مشکل استبراساس قیام یمانی  حتمی بودن .2
ـ . نام یمـانی یافـت نشـد    ۀباربخشی در سخن اطمینان .3 ب یمـانی در روایـات   لق

 و شیعی و پنج روایت اهل سنت بودهیمانی در یک روایت  منصور یا منصورفریقین، 
 . استقَحطانی تنها در منابع اهل سنت و  لخلیفإل الیمانیا

او بـه سـوي    ، زیراکند تر معرفی می بخش یمانی را هدایتپرچم روایات شیعی  .4
گاهی یمانی را عامل به سیرۀ  ،که در روایات اهل سنت کند، درحالی مهدي دعوت می

 . اند مهدي و گاهی همسان مهدي در مقام و منزلت معرفی کرده
 زمان با سفیانی و خراسانی و پـیش از خـروج امـام    زمان خروج یمانی هم .5
 . است
 . قیام یمانی از یمن در روایات فریقین استمکان  .6
پیمانی  هم، اهل بیتدعوت و فراخوان یمانی به سوي مکتب  ،هدف قیام او .7

در روایات اهل سـنت   فتوحات یمانی بوده و جنگ و درگیري با سفیانی، با خراسانی
روایات شیعی، بیشتر به خروج و قیام یمانی توجه دارند و چنـدان در صـدد   است و 

 . ها و فتوحات او نیستند جزئیات اقدام بیان
سـخن محکمـی از مـرگ و     ،در روایـات فـریقین  ، فرجـام یمـانی   درخصوص .8
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توسـط   اما روایات فریقین یاري امـام مهـدي  ، خورد شکست یمانی به چشم نمی
این روایات اهل سنت نیز در برابر دستۀ قابل تـوجهی  . اند اهل یمن را یادآوري کرده

  . اند است که خروج قحطانی را پس از ظهور مهدي نقل کرده از روایات اهل سنت
  

  :ها نوشت پی
َّ وارِدها کانَ علی ربک حتماٌ مقضیِاً«. 1    »و إنَّ منکُم إ
راد مراجعه  محمدعلی مهدوي براي تفصیل به رساله دکتري سیدضیاءالدین علیانسب با راهنمایی. 2

  .شود
  .منابع فراوان دارد. 3
   »خرج القحطانی ...ف بهم إذا خرج المشرقیکی«. 4
 .شود رسد که منصور نامیده می حکومت سرزمین یمن به مردي از فرزندان قحطان می. 5
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