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و از طریـق آن    سیاه در سه روایت دیگر، مورد توجه قرار نگرفته هاي هاي آن و پرچم خراسانی، ویژگی

  .کرد برطرف خاص اشخاص خصوص خراسانی را با تطبیق برتوان ابهامات مطرح در  روایات، نمی
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  . مقدمه1

 در زیـادي  روایات که است حاضر عصر در ک�می مباحث ینتر مهم از مهدویت بحث

 از فـراوان   اي همجموعـ  مهـدي  حضـرت  قیـام  هـاي  ع�مت. دارد وجود زمینه این

 نقـل  ،سـنت  اهل هم و شیعه روایی کتب در هم که شود می شامل را مهدویت روایات

 از سـیاه  هـاي  پرچم و خراسانی بحث روایات، در مطرح هاي نشانه از یکی. است  شده

سیاه  يها  پرچم روایات و خراسانی روایات دارد نظر در نوشتار این. است مشرق طرف

محتـوایی ارزیـابی   سـندي و   لحاظ بهرا ها  آن داده، قرار بررسی مورد در منابع شیعی را

 د�لـت  و اعتبار نظر از شیعه، منابع در روایات این که دهد پاسخ پرسش این بهده و کر

 شـیعی  رجال ءجز ،آن راوي اولین که است روایاتی شیعه، روایات از منظور اند. چگونه

 . ذکر این نکتـه نیـز �زم اسـت کـه    باشد  نقل شدهنیز اهل سنت  در منابع گرچه ؛باشد

از  کـه  اسـت  عبـاس  بنـی  سـیاه  هاي پرچم به مربوط سیاه، يها  پرچم روایات از قسمتی

  .خارج است نوشتار اینهدف 

خراســانی و  حـوري در منــابع حـدیثی شــیعه دربـارۀ   چهـار روایــت م  ،مجمـوع در

ر روایت، از حیث سند چهااین  کدام از، هرکه در این پژوهش ي سیاه نقل شدهها  پرچم

  . ه استبندي شد جمع ،و در نهایت محتوا بررسی و ارزیابی و

   آن امتیاز و پژوهش . پیشینۀ1ـ1

 لیفأتـ  خراسـانی  مـورد  در مستقل اي نوشته و کتاب آمده، عمل به تحقیقات به توجه با

کـه روایـات    هاي ظهور حضـرت مهـدي   نشانه است، اما منابع زیادي دربارۀ  شدهن

 حمـاد  بـن   از نعیم الفتن کتاب است؛ مانند  دهنوشته ش، ستها آن ۀخراسانی هم از جمل

 و )ق329 متوفـاي (نعمـانی  ابـراهیم  بـن   از محمد الغیبه  کتاب ،)ق228 متوفاي(مروزي

نویسـندگان  ). ق460 متوفـاي (طوسی شیخ به معروف طوسی حسن بن  از محمد الغیبه

 ع�مـات  فقـه انـد کـه کتـاب     هـایی را تـألیف کـرده    نیز در این خصوص کتاب معاصر

تحلیل تـاریخی  ، ق)1405، عاملی کورانی(للمهدي الممهدون ،ش)1383، سند(الالظهور 

الهـدي و   رایات ش)،1385 رضوانی،، ع�ئم ظهور(ش)1385، صادقی(هاي ظهور نشان

هاي قیام امـام مهـدي    تطبیقی نشانهبررسی ، ق)1420، فت�وي(الظهور الض�ل فی عصر

 صـورت  بـه  این منـابع ست. ها ۀ آنو... از جمل ش)1398، علیانسب(در روایات فریقین
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بنـدي   آوري و دسـته  که در جمع در عین حال واند  دهکر توجه ظهور هاي نشانه به ،کلی

است، ت�ش زیـادي انجـام   ه آن از جملههم روایات ع�ئم ظهور که روایات خراسانی 

 لـى یتحلکـار   و  کـرده  تکرار را گذشته منابع هاى تیروا سندگان،ینواین  شتریباند،  داده

در هرکـدام   و در این منابع صورت نگرفتهخراسانی،  تاویژه روای به، آن روایات دربارۀ

راویان و یا توجه بـه   لیتعد و جرح به و است  شدهبحث، به روایاتی استناد  فراخور به

 میـان  در ،طرفـی  از. اسـت   دهنشـ  تـوجهى  ،یا غیرمعتبر معتبر هاي کتاب در تیروا نقل

 .دنشـ  یافـت  خراسانی دربارۀ جامع و مستقل اثري دانشگاهی، و حوزوي هاي نامه پایان

، پـرداختن بـه روایـات    سـازد  متمـایز مـی   هاي مشـابه  آنچه این پژوهش را از پژوهش

و ارزیـابی  صورت تحقیقی و تحلیل علمی این روایـات   بههاي سیاه،  و پرچمخراسانی 

منظـور مشـخص کـردن     بهاند،  ن روایات واقع شدهای سند سلسلهتک راویانی که در  تک

 روایاتبین  و تفکیکها  آن ارزیابی و تک این روایات اعتبار سندي تکمیزان وثاقت و 

و این روایات  يمحتوا ،است. همچنین در این مقاله در این خصوصمعتبر  غیر و معتبر

  . است  گرفته مورد ارزیابی قرار هاي ظهور امام مهدي نشانهبر ها  آن میزان د�لت

  شناسی . مفهوم2

هایی کـه دخیـل در مباحـث     بررسی مفهومی واژهبه پیش از پرداختن به اصل موضوع، 

  .شود میاین پژوهش است، پرداخته 

  و حدیث مفهوم روایت .1ـ2

ـ رو« .اسـت   شـده از انتقال آب گرفتـه  که  است» انتقال«معناي  به لغت، در »تیروا« ت ی

؛ 453، ص2ج ق،1404ابن فارس، (.مبرد  آبام  براي خانوادهیعنی » علی أهلی و ألهلی

 8 روزو اسـت   یرسـان  آبمعناي  بهنیز  هیترو کلمۀ )207، ص2، جق1417زمخشري، 

کننـد،   یمـ  حمل عرفات يصحرا به مکه از را آب حجاج، که بدین سبب را الحجه يذ

گـر  یبـر د ترویـه   زمـان،  مـرور به  )40، صش1364چی،  مدیر شانه(.ندیگو هیترو روز

ـ نهادر و  )311، ص8، جق1409فراهیـدي،  (رفتـه   کـار   ز بـه یـ ها ن تقالان ت در انتقـال  ی

 ،بنـابراین  )2364، ص1، جق1407جـوهري،  (.اسـت   دهظهور و بروز پیدا کـر  ،گزارش

متـرادف بـا    ،روایـت  .اسـت  آن گـزارش کـردن   ویا خبر  نقل حادثه، واقعه و »روایت«

که البتـه مصـادیق   هر چیز نو است معناي  به ،»حدث« ۀاز ماد که باشد معناي حدیث می
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 را نیـز یکی از آن مصادیق اسـت و سـخن    ،گفتار و ک�م ؛تواند داشته باشد مختلفی می

 .انـد  حدیث گفته ،دشو و یکی پس از دیگري حادث می یتدریج صورت به که رو ازاین

از  زیم نیقرآن کر) 133، ص2، جق1414؛ ابن منظور، 177، ص3، جق1409فراهیدي، (

، »ثیاحسـن الحـد  « ،قـرآن  يها از نام یکی) و 2 انبیاء:(اد کردهیر محدث یبا تعب ،اتشیآ

  )23 زمر:(بهترین سخن است.معناي  به

ک�م معصوم اطـ�ق   یعنی ،از ک�م یث به نوع خاصیعلم الحداصط�ح ت در یروا

گونـه کـه آب،     را همانین آب و ک�م معصوم مشابهت وجود دارد؛ زیا بیو گو شود می

 .اسـت  يمعنو یرفع تشنگ موجبز یک�م معصوم ن ،است يظاهر یرفع تشنگ موجب

 خاصـی بـراي   تعریـف اهل سنت، شیعه و  شناسان حدیث )28، صش1395معارف، (

فعل یـا تقریـر    ،قول یا حکایت از قول ،در اصط�ح محدثان شیعهاند؛  کردهبیان  حدیث

هـر ک�مـی   از نظر شیعه،  بنابراین )2، صق1398عاملی، (.گویند می حدیث معصوم را

 هرگـاه  ث،یالحـد  علـم  در تیروا شود. ، حدیث شمرده نمیمنتهی نشودکه به معصوم 

 مضـاف  صـورت  به هرگاه اما است، ثیحد يمعنا همان به رود، کار به مطلق صورت به

  .است کردن نقلمعناي  به و کرده دایپ يمصدر مفهوم به کار رود، »ثیالحد إلیروا«

  روایات شیعیمفهوم  .2ـ2

توان گفت هر  می وجود ندارد،خاصی براي روایات شیعی در منابع، تعریف از آنجا که 

  شود:  روایت شیعی تلقی می یقین به ،هاي زیر را داشته باشد روایتی که تمام شاخص

 بصـائر کتـاب  نخستین منبع نقل این روایت، منابع اصیل شـیعی باشـد ماننـد     .الف

  ؛کافیالو  الدرجات

   ؛رواي حدیث، از روات خاص شیعه باشد .ب

  . هاي شیعی باشد مضمون حدیث، مطابق و همسو با آموزه .ج

احتمـال شـیعی بـودنش بیشـتر      ،ها را داشته باشد اگر حدیثی برخی از این شاخص

  است.

  خراسانمفهوم  .3ـ2

 ش،1377 دهخـدا، (.اسـت  آفتـاب  برآمدن جاي یعنی ،مشرقمعناي  به لغت در خراسان

 مـورد  خـاورزمین  معنـی  بـه  خراسـان  فارسی، زبان قدیمی منابع در) خراسان ۀماد ذیل
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 و خـود  مملکـت  شـرقی  نقـاط  ایرانیان«: نویسد می مسعودي. است  تهگرف قرار استفاده

 ایـن  ،مـردم  و اسـت  خورشـید  همـان  »خُـر « که اند نامیده خراسان را آن مجاور مناطق

 یـاقوت ) 30، صش1365 مسـعودي، (».دانسـتند  مـی  خورشـید  طلـوع  محل را نواحی

 محل و اصلمعناي  به را آسان و خورشیدمعناي  به دري، فارسی در را »خُر« نیز حموي

 در خراسان ۀمحدود وي، ظرن از )350، ص2، جق1383 حموي، یاقوت(.داند می شیء

 کهرا  مرو هرات، نیشابور، مانند مهم شهرهاي که بود گسترده سرزمینى اس�می، دوران

 میـان  در کـه  دیگـري  شـهرهاى  و سرخس ،2ابیورد ،1نسا طالقان، بلخ، بوده،ها  آن مرکز

، مون گیـت  )275ـ274، ص2، جهمان(.داشت بر در هستند، جیحون رود زیر درها  آن

  معتقد است خراسان، همان کشور پارت است کـه پـس از پیـروزي   دان غربی،  جغرافی

 جـوان، (.       ه اسـت  د   شـ        پـارت  نـام خراسـان جانشـین     ،اردشیر بابکان بر پادشاه اشـکانی 

 )22، صش1386

ـ  ،رفته شهر به شمار می نای از ایرئخراسان در عهد ساسانی جز«  ۀیکی از چهار ناحی

و چهـار مرزبـان اداره    "پادوسـپان "تحت فرمان اسپهبدي ملقب به و ه اصلی کشور بود

کـدام فرمـانروا   و هر بـوده  مرزبانان مزبور هریک در بخشی از خراسـان . است  شده می

 .3؛ 3بلخ و طخارستان .2 ؛شاهجانو  مرو .1این چهار قسمت عبارت بودند از: ، داشتند

، ش1380 مصـاحب،  (».مـاوراءالنهر  .4 ؛سیستان)(و سجستان 5بادغیس، 4بوشنج، هرات

 )887، ص1ج

رافیاي تـاریخی خراسـان منـاطق زیـر را شـامل      غج ،حافظ ابرو تاریخکتاب  مطابق

و  7امـامرو  ن،نیشابور و توابع آ ،و توابع آن 6و�یت قهستان، هرات و توابع آن« :شود می

و�یت بیهق و توابـع  ، ..و 9، طالقان، فاریاب8جز و�یات دره ،بلخ و نواحی آن ،توابع آن

و�یـت   ،و�یت ابیـورد ، و�یت طوس و مشهد مقدس، 11و جوربد 10و�یت شقان ،آن

  فهرست مطالب) ش،1370خوافی، (». ...و�یت جوین و، نسا

 همواره تاریخ، مختلف ادوار در خراسانکه  آید میرب هاي مذکور از مجموع گزارش

 زمـان  از و شـده  مـی  شـناخته  زمـین  ایـران  تمدن هاي حوزه ترین بزرگ از یکی عنوان به

 امـروزي  ایـران  شـرقی  نـواحی  به اشاره براي کلی و سنتی نامی طرف،  این به ساسانیان

 هایی بخش و ترکمنستان ازبکستان، تاجیکستان، افغانستان، از عمده بخش شامل بوده و
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 مـرز  داراي گـاه  هیچ تاریخ، طول در خراسان سرزمین. است  دهبو امروزي قرقیزستان از

 یـا  کـاهش  همـواره  اش، محـدوده  مختلـف،  عوامل تأثیر تحت و نبوده جغرافیایی ثابت

   .است  تهیاف گسترش

  مشرقمفهوم  .4ـ2

، اسـم  مسـجِد مشرق بـر وزن  خاور در زبان فارسی است.  و معادلاي عربی  شرق واژه

مـادۀ   ق، ذیـل 1412راغب اصفهانی، (.شود گفته می محل طلوع آفتاببه مکان است و 

یکی معناي  بهدر جغرافیاي امروزي، مشرق  شرق) مادۀ ذیل ق،1414شرق؛ ابن منظور، 

  .قرار دارد از چهار جهت اصلی، در کنار شمال و جنوب و مغرب

  دینی روایاتالح طاصمشرق و خراسان در  .5ـ2

در   مشرق و خراسان)(عبارتاین دو  از منظور شود می روشن ،روایات در تأمل اندك با

هم نام مشـرق و هـم نـام خراسـان، در      .1 زیرااست؛ ران یسرزمین اروایات، اصط�ح 

تردیـد،   بـی  روایات خراسانی آمده و هر دو قسم روایات، به یک موضوع اشاره دارد و

ـ تعب دو بـا  اسـ�م  گرامـى  رسـول  واقع . درندنک ر مییگر را تفسیکدی اتیروا نیا  ری

 جهـانى  انق�ب از شیپ آخرالزمان در گروهى اس�مى امیق از ن،یسرزم کی از مختلف،

سازان حکومت جهـانى حضـرت    نهیات مربوط به زمیروا .2 ؛است  دهدا خبر مهدى

 ،عجـم  ،فـرس  کلمۀ مانندداتى یمؤبلکه  ،ستیمنحصر به مشرق و خراسان ن مهدي

 حمـاد،  ؛ ابـن 126ـ125ص ق،1428، یشافع یمقدس(.شود ده مییدها  آن در و...موالى 

 )261، ص14، جق1401متقی هندي، ؛ 53، صق1416س، و؛ ابن طاو84، صق1423

 اند. لی براي اثبات آن آوردهد�ی گران نیز بر این مطلب اذعان دارند وسیاري از پژوهشب

  )234ص ،ق1408کورانی، (

شود که اصط�ح خراسان به سـرزمین ایـران    در برخی روایات دیگر نیز مشاهده می

 در مورد احرام اهل ایران وارد شده مانند روایتی که از امام کاظم؛ است  دهشاط�ق 

  أَهـلِ   إِحـرَامِ   عـنْ   سـأَلْتُه « :تعبیر شده» هِمیلی ما و  خُرَاسانَ  أَهلِ«و از اهل ایران با عنوان 

ـ یقَالَ أَما أَهلُ الْکُوفَـإلِ و خُرَاسـانَ و مـا     ...  خُرَاسانَ  الْکُوفَإلِ و أَهلِ یل قـنَ الْعفَم ـ هِم  »قِ...ی

 )55، ص5، جق1407؛ طوسـی،  267ص ق،1409؛ عریضی، 235ص ق،1413حمیري، (

عنوان یکی از  نقل شده و از بخارا به یا روایتی که در مورد زکات ط� از امام صادق
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 یلـأَبِ  قُلْـت « :اسـت   دهایران بو آن زمان بخارا جزء عبیر شده که درروستاهاي خراسان ت

دبع یإِنِّ ع اللَّه کُنْت نْ إلٍیقَرْ یفانَ قُرَى ما قَالُی  خُرَاسى... لَهخَار3، جق1429کلینی، (»ب ،

تعبیر » اهل خراسان«عنوان  که از اهل ایران بهن حضرت آ) یا روایت دیگري از 517ص

  )353، ص5، جهمان(». النَّهرِ... وراء منْ  خُرَاسانَ أَهلِ منْ قَوم أَتَاه« :است  شده

  خراسانیدر مورد  روایات شیعهبررسی سندي  .3

و ارزیابی راویانی کـه در   خراسانی تک روایات شیعه دربارۀ در ابتدا به بررسی سند تک

 روایات و میزان د�لـت ، و پس از آن، به محتواي این سند آن روایات قرار دارند سلسله

پرداختـه  باشد،  هاي ظهور حضرت مهدي بر مطلب مورد نظر که همان نشانهها  آن

   .شود می

  بصیر روایت ابو .1ـ3

حدثنا محمد بن حسـان   العطار قال: ییحین قال: حدثنا محمد بن یبن الحس یأخبرنا عل

ـ  یقال: حدثنا عبداهللا بن جبلإل، عن عل یالکوف یبن عل  محمد حدثنا قال: يالراز  یبن أب

قُلْـت لَـه جعلْـت فـداك متَـى      « ه الس�م قـال: یعبداهللا عل یر، عن أبیبص یحمزة، عن أب

إِنَّ قُدام هذَا الْأَمرِ خَمس علَامـات أُولَـاهنَّ    ... أَبامحمد ایخُرُوج الْقَائمِ علیه الس�م فَقَالَ 

ف اءفْ یالنِّدالس خُرُوج ضَانَ ومرِ ریشَهیان  ـانالْخُرَاس خُرُوج یو   قَتْـلُ الـنَّفْسِ الزَّک ـ و إلِ و ی

بِالْب فیخَساء289ص ،ق1397نعمانی، (12». ...د(  

، متکلم، مفسـر و  ق360متوفاي محمد بن ابراهیم نُعمانی این روایت، اولین بار توسط 

    13اند. ه نقل کرد وي زااین روایت را  دیگر محدثان، ،وياز  پسنقل شده و  محدث شیعی

  بصیر ابو ررسی سند روایتب. 1ـ1ـ3

 ریأبوبصـ 

ـ ل ریبصـ   ابـو  .1: هسـتند  معروف ریابوبص عنوان با راویان، از نفر چهار  يبختـر  بـن  ثی

 ابـو  .4 الحارث؛ بن یوسف ریبص  ابو .3 ؛ياسد القاسم یاب بن ییحی ریبص  ابو .2 ؛يمراد

 عبـداهللا  بـن  حماد نام خویی حتی) 393ص ،ق1383 داود، ابن(.محمد بن عبداهللا ریبص 

 در) 45، ص21ج ق،1410 خویی،(.است  دهآور پنجم نفر عنوان به نیز را هروي اسد بن

 را او حلـی  ع�مه که است ياسد القاسم یاب بن ییحی ریبص ابو مطلق، ریابوبص میان این

 ،»وجیـه  و ثقإل« تعبیر با را او نجاشی ولی) 264، صق1417 حلی،(است  دهکر فیتضع
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 شــعیب از ،از او ســتایش ضــمن کشــی، و) 441ص ق،1407 نجاشــی،(کــرده توثیــق

 مـا  براي سؤا�تی ها وقت بعضی: کردم عرض صادق امام به که کرده نقل عقرقوفی

 آن کنـیم؟  مراجعـه  کسـی  چـه  به مواقع این در نداریم، دسترسی شما به و آید می پیش

 که) 171ص ،1348 کشی،(»اسدي به رجوع باد تو بر با�سدي؛ علیک« :فرمود حضرت

 دهنـدۀ  نشـان  روایت این و است ياسد القاسم یاب بن ییحی ریبص  ابو اسدي، از منظور

  .است صادق امام نزد او رفیع جایگاه

  بطائنى حمزة یأب بن یعلـ 

 ابـن (.داند می خدا لعن مورد و هیواقف بزرگان ازوي، او را  تضعیفضمن  غضائري ابن

 کـاظم  امـام  اعتماد مورد و مشهور وک�ى از وي) 83، ص1ج ،ش1364 غضائري،

 وک� گرید و او دست به عهیش از ادىیز اموال حضرت، آن شدن زندانى از پس که بود

 و خـدا  حجـت  نیآخـر  را حضـرت  آن حضـرت،  آن شهادت از پس آنان ولى د،یرس

 تصـاحب  را امـوال  تـا  کردند انکار را رضا امام امامت و کرده معرفى موعود مهدى

 توقـف  لیدل به نیز هیواقف ای واقفه به آنان شهرت) 461ـ460ص ق،1404 طوسی،(.کنند

 داده نسـبت  آنـان  بـه  14»ممطـوره « عنوان با نیز گرىید لقب اما. است هفتم امام بر آنان

 فاصـله  و آنـان  انحـراف  شـدت  ۀدهند نشان که) 93، ص1ق، ج1395ابن بابویه، (شده

 را آنـان  بـا  وآمد رفت و خوانده ناصبى را آنان رضا امام. است آنان از هیامام گرفتن

 عۀیشـ  دانشمندان در عین حال، )460 و 457ص ،ق1404 طوسی،(.است  هدفرمو ممنوع

 اتىیروا که است نیا مسلّم امر. دارند نظر اخت�ف واقفیه، فراوان اتیروا دربارۀ ه،یامام

 مـواردي  در همچنین و باشد  شده انیب و دهیشن آنان، فکري انحراف از شیپ آنان، از که

 شـود؛  مـى  رفتـه یپذ باشـد،  راوي انحرافـی  عقیـدۀ  بـا  ارتبـاط  بـی  روایـت،  موضوع که

 بزنطى و محبوب بن حسن ر،یعم ابى ابن چون بزرگانى از آنان، انیراو اگر خصوص به

ـ  مینـدان  کـه  است ىیجا اصلی مشکل اما .باشند کرده روایت نقل  چـه  در تیـ روا کی

  .است  شده نقل مسلکانش هم گرید ای حمزه بن على از زمانى

  ةعبداهللا بن جبلـ 

او چنـدین   )120ص ق،1407 نجاشـی، (دانـد.  مـی  مذهب واقفی ، امارا ثقه وينجاشی 

 . ...و الواقفـإل   على مـذهب بإل یالصفإل الغو کتاب  الرجالاز جمله کتاب ؛ تألیف کرده کتاب
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  ) 132، ص10ج ق،1410 خویی،(

  یکوف یعل بن محمد ـ

 و جـرح  گونـه   هـیچ  بـدون طوسـی نـام وي را آورده،    شیخ ،رجالی دانشمندان میان در

  ده، ولـی خـویی وي را تضـعیف کـر    )251ص ،ق1381 طوسی،(.وي مورد در تعدیلی

  )180، ص2ج، ق1403خویی، (.است

  يراز حسان بن محمدـ 

 غیـر  و ضـعیف  را او غضـائري  ابن دارند؛ مختلفی نظراتوي  بارۀدر رجال دانشمندان

 با آوردن عبارت نجاشیولی  ،)95، ص1ج ،ش1364 غضائري، ابن(داند می اعتماد قابل

 روایـت  نقـل  بیشـتر  ضـعفا  ازوي  کـه  است باور این بر در مورد وي، »ینکر و یعرف«

 وي مورد در بهبهانی وحید نقل سخن ضمن خویی) 338ص ق،1407 نجاشی،(.کند می

 ى،یـ حی بن حمدا بن محمد و کرده معرفی الرضا خادم را او صدوق شیخ« گفته که

 اوسـت  عـدالت  بر دلیل خود، این و دانسته صحیح را روایتش و کرده نقل روایت او از

 نقـد  بـه  ،)191، ص15ج ق،1410 خـویی، (»بزرگان از او است روایت آن، نقل و مؤید

 و دانسته دلیل بدون را او بودن الرضا خادم به صدوق توصیف و پرداختهوي  ک�م

   )جا همان(.کند نمی ثابت را او وثاقت و حسن بزرگان، روایتبر این باور است 

  العطار ییحی بن محمدـ 

 کلینـی  اسـتاد  و خـویش  زمـان  در قم بزرگان از قمی، العطار یحیی بن محمد جعفر ابو

 بزرگـی  بـه  او از یرجال انشمنداند. است  دهکر نقل روایت او از کافی در کلینی و بوده

 اسـتاد  را وي نجاشـی . انـد  سـتوده  را او تقـواي  و علـم  و صـداقت  وثاقت، و کرده یاد

. دانـد  می الحدیث کثیر و امتیاز صاحب اعتماد، مورد شخصیتی و خود زمان دانشمندان

 ق،1407 نجاشـی، (.النّـوادر  و الحسـین  مقتـل  جملـه  از زیـادي  هـاي  کتـاب  و صاحب

 طوسـی، (.انـد  نکـرده  نقـل  روایتـی  واسـطه  بدون ،معصومین ائمۀ از وي) 250ص

 روایـاتی  تمـام «: گوید می صدوق شیخ) 340ص ،ق1383 داود، ابن ؛495ص ،ق1381

 بـن  محمـد  از پدرم، از ام، کرده نقل جعفر بن علی از ،الفقیه یحضره � من کتاب در که

، از علـی بـن جعفـر، از بـرادرش موسـی بـن       بـوفکی  علی بن عمرکی از عطّار، یحیی

  )422، ص4ج ق،1413 بابویه، ابن(».ام کرده روایت جعفر
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 توثیق ،سه هر واست  مشترك نفر سه بین ،یحیی بن محمد نام که نماند ناگفته البته

از راوي، تشخیص یکـی از ایـن سـه راوي را     سه هر ، ضمن توثیقثانی شهید .اند شده

 هـر «: گویـد  مـی  ويداند.  می شده، نقل وي از که روایاتی و حیات زمان و طبقه طریق

 عطّـار  یحیی بن محمد، مقصود کند، ذکر را یحیی بن محمد نام سند لاو در کلینی کجا

  )129ص ،ش1367 عاملی،(».است کلینی استادان طبقه در وي چون است؛ قمی

  نیبن الحس یعلـ 

، معروف به ابن بابویـه، پـدر   ق329متوفاي ،  بابویه قمیحسین بن موسی بن العلی بن 

مورد فقیهی  وي شود. با عنوان صدوقین یاد می ،شیخ صدوق است و از این پدر و پسر

نجاشـی،  (بـود. ها  و پیشرو قمی بزرگ و )241ص ق،1411حلی، (القدر جلیل اعتماد و

در  بـود کـه   برخـوردار  در فقه و حـدیث  ا�ییچنان از مقام ووي آن )184ص ق،1407

رسـید،   اي بـه نظـر مـی    یـا در مـتن حـدیث شـبهه     مواردي که حدیث در دست نبـود 

واهـا را  فت ایـن  و کردنـد  مـی  هجعـ ارم الشـرایع  او در کتاب واهايشیعه به فت دانشمندان

روایتـی در   ،به حسب قاعـده وي  که و معتقد بودند کردند می یتلقمتن روایت  منزلۀ به

از  وي راابن ندیم ) 5ـ4ص ،ش1377،  عاملی(. است  دهاختیار داشته که مأخذ فتوایش بو

ابن بابویه ع�وه بـر داشـتن    )227ص ،ق1398ابن ندیم، (.داند می فقیهان و ثقات شیعه

   )248ـ247ص ق،1417طوسی، (. است  دهبو ، مردي بازرگان و صاحب مکنت مقام علمی

  بصیر سند روایت ابو  نهایی ارزیابی. 2ـ1ـ3

، راویانی قرار دارند که مورد تأیید و توثیـق بزرگـان رجـالی    این روایتگرچه در سند 

داراي  روایانبرخی  و یکوف یمحمد بن عل مانندوجود راویان مجهولی  دلیل بههستند، 

خـاطر مسـائل مـالی، امامـت امـام       که بـه  بطائنى حمزة یبن أب یعلمانند  ،فساد مذهب

بـه  ضـعیف  روایتـی  و  نبـوده قابل احتجاج  ،مذهب شد واقفی و هرا انکار کرد رضا

  .آید شمار می

ـ  بن یعل مانند ،ت کسی بگوید روایات افراد موثق داراي فساد مذهبممکن اس  یأب

 انروایتی نقل کنند کـه بـه موضـوع فسـاد مذهبشـ      مگرشود،  پذیرفته می بطائنى حمزة

امثال برفرض اگر روایت  این نکته مورد توجه واقع شود که اما باید باشد.  داشته ارتباط

، در باب خراسانی که از یـاران  قابل پذیرش باشددر فروعات فقهی  بن ابی حمزهی لع
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معتقد  آن حضرتواقفیه به امامت  زیرا ؛قابل پذیرش نخواهد بود است، امام مهدي

  نیست. پذیرفته ،نبودند و روایاتشان در باب مهدویت

  روایت بکر بن محمد ازدي .2ـ3

ـ  يرة، عن بکـر بـن محمـد ا�زد   یف بن عمیر) عن سیعم یمحمد بن أب(عنه  ی، عـن أب

ـ  یمـان یو الْ یو الْخُرَاسـان  یانیخُـرُوج الثَّلَاثَـإلِ السـفْ   « ه السـ�م قـال:  یعبداهللا عل ـنَإلٍ   یفس

ة ٍفداحیو ف داحرٍ ومٍی  یشَهلَ  و و داحیوف ایسا رایهنْ رى مدیإلِ الْیإلٌ بِأَهانیم   أَنَّـهـ ل دعو ی

   15)216ص ق،1409 موسوي،(».إِلَى الْحقِّ

 الرجعإل إثباتبراي اولین بار توسط فضل بن شاذان نیشابوري، در کتاب  روایتاین 

بـه کوشـش باسـم     منتخبـی از آن ولـی   ،کتاب در دسترس نیسـت این است؛ نقل شده 

 )360ص ق،1413(رشـاد ا�شیخ مفید در  .است  دهبه چاپ رسی تراثنا موسوي در مجلۀ

 إثبات الرجعإلاین روایت را به نقل از  )271ص ق،1417(الغیبإلو شیخ طوسی در کتاب 

    اند. نقل کرده ها ن به نقل از آنثامحد و بقیۀ  نقل کرده

را نقل کرده، در سلسـله اسـناد بسـیاري از احادیـث      روایتفضل بن شاذان که این 

 ق،1407 نجاشـی، (امامیه نیز قرار گرفتـه اسـت؛ نجاشـی بـه توثیـق او تصـریح کـرده       

بـه   مـوارد زیـادي  در  16خود، رجالکتاب کشّی در «گوید:  می شیخ طوسیو  )307ص

 ق،1404، طوسـی (»محدثان استناد کـرده اسـت.   بارۀدر هاي او ات و جرح و تعدیلنظر

  )446ص

  بکر بن محمد ازدي بررسی سند روایت. 1ـ2ـ3

  يبکر بن محمد ازدـ 

اسـت   جلیل القدر آل نعیم اند. وي از طایفۀ را ثقه توصیف کردهدانشمندان رجالی، وي 

ي از اصـحاب  و) 180ص ق،1407 نجاشـی، (اند. که اکثرشان جزء راویان احادیث بوده

؛ 434ص ،ق1420 طوسـی، (.اسـت   شـده بوده و کتابی نیز براي او ذکر  امام صادق

  ) 170ص ،ق1381همو، 

  رةیف بن عمیسـ 

 مشهوري از کتاب وي ۀداراي تصنیف است و افراد ثق دانشمندانو  یکی از راویان وي

وي ، آشـوب برخی مانند ابن شهر) ولی 189ق، ص1407 نجاشی،(.اند نقل کرده روایت
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 دانشـمندانی ، اما )366، ص8ج ق،1410ویی، خ(اند تضعیف کرده دانسته،مذهب  را واقفی

) 189ق، ص1407 نجاشـی، (نجاشـی  و )224ص ق،1420طوسـی،  (مانند شیخ طوسی

 ويهـاي دانشـمندان رجـالی در مـورد      اند. خویی پس از نقل دیدگاه وي را ثقه دانسته

را درك نکرده که واقفی باشد و صاحب  امام رضا سیف بن عمیره، اص�ً«گوید:  می

 ».است  شده  ها اشتباه نوشته نویسی [شهرستانی] اشتباه کرده و یا در نسخه المعالمکتاب 

  )367، ص8ج ق،1410خویی، (

 سـیف  مـورد  در خویی قبول قابل توجیه همچنین و شده مطرح توثیقات به توجه با

  .دانست اعتمادي قابل راوي را وي توان می عمیره، بن

  ریعم یمد بن أبمحـ 

  دهن مردم بـو ین و عابدتریتر ن، موثقیتقواترعه، اصحاب اجماع و از بایاز بزرگان ش وي

از  ی شیعه و اهـل سـنت،  رجالدانشمندان  تمام تقریباً )142ص ق،1420طوسی، (.است

وقت، به زندان افتـاد و   فۀیمخالفت با خل خاطر اند. وي به اد کردهی کى و عظمتیبه ناو 

، 2جق، 1407 ؛ نجاشی،590ص ق،1404 طوسی،(.شدتحمل محوادث تلخ و سختى را 

  )205ص

  بکر بن محمد ازدي سند روایتنهایی  ارزیابی. 2ـ2ـ3

 بـن  سند روایت بکـر  سلسله راویاندانشمندان رجالی در مورد با در نظر گرفتن نظرات 

وجـود راویـان ثقـه و قابـل     خـاطر   که این روایت به توان نتیجه گرفت می ،ازدي محمد

  .شود تلقی میصحیح ی اعتماد، روایت

  روایت ابو خالد کابلی .3ـ3

ـ بن الحسـن، عـن أخ   یعل ید قال: حدثنیحمد بن محمد بن سعاحدثنا  ه محمـد بـن   ی

، عـن معمـر بـن    ین بـن موسـ  ی، عن الحسیحمد بن عمر الحلباه، عن یالحسن، عن أب

قَـد    بِقَومٍ  یکَأَنِّ« أنه قال: الس�م علیه جعفر ی، عن أبیخالد الکابل یبن سام، عن أب ییحی

عطَونَه فَإِذَا رأَوا ذَلـک وضَـعوا   یطْلُبونَه فَلَا یثُم   عطَونَهیفَلَا الْحقَ  طْلُبونَ ی خَرَجوا بِالْمشْرِقِ 

فَیس هِمقاتولَى عع مفَلَا یوفَه أَلُوها سنَ مطَوتَّى یعح لُونَهلَـا  یقْب وا وـ قُوم دفَعونَها إِلَّـا إِلَـى   ی

 17.»لصاحبِ هـذَا الْـأَمر   یت نَفْسیلَو أَدرکْت ذَلک لَاستَبقَ یصاحبِکُم قَتْلَاهم شُهداء أَما إِنِّ

  )273ص ،ق1397نعمانی، (
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 بحـار مجلسـی در  نقل شـده و   الغیبإلدر کتاب  توسط نعمانی این روایت، اولین بار

) 243، ص52ج ق،1403مجلسـی،  (هنقل کرد این روایت را ،آن کتاببه نقل از  ا�نوار

  .ا�نوار بحاریا از  اند نقل کرده الغیبإل کتاب یا از این روایت رامحدثان بعدي، 

از مشرق در این روایـت،  شناسی در آغاز مقال، منظور  مفهوم در نظر گرفتن بحثبا 

 خراسان، نام هم و مشرق نام در آنجا بیان شد که هم زیرا؛ همان ایران یا خراسان است

 تردیـد،  بـی  و دارد اشاره موضوع یک به روایات، قسم دو هر و آمده خراسانی روایات در

 اذعـان  مطلـب  این بر نیز گرانپژوهش از بسیاري .کند می ریتفس را گریکدی اتیروا نیا

   )234ص ،ق1408 کورانی،(.اند آورده آن اثبات براي د�یلی و دارند

  ابو خالد کابلی بررسی سند روایت. 1ـ3ـ3

  یکابل خالد بواـ 

 و قمـري  هجـري  اول سدۀ شیعی رجال از و  بوده کنکر به ملقب و وردان ،او اصلی نام

 امـام  را حنفیه بن محمد مدینه، در اقامت آغاز در وي. است سجاد امام اصحاب از

 )436، ص1ج ق،1416 عسـق�نی،  حجر ابن ؛254، ص1ج ،ق1399 طبرسی،(دانست می

، 1ج ق،1416 عسـق�نی،  حجـر  ابـن (کرد می خدمت او به الطاعإل واجب امامی مانند و

 ام بن یحیی اصرار و راهنمایی با ولی ،)261، ص1ج ق،1409 راوندي، قطب ؛436ص

 اش کـودکی  دوران نـام  بـا  را او حضـرت  آن شـد،  نائل سجاد امام دیدار به طویل،

  .آورد یقـین  حضـرت  آن امامـت  بـه  اعجـاز،  ایـن  دیـدن  با وي و کرد خطاب »کنکر«

 ق،1419 خصیبی، ؛261، ص1ج ق،1409 راوندي، قطب ؛91ـ90ص ق،1413 طبري،(

   نـزد  در بلنـدي  جایگـاه  بـه  درآمد، حضرت آن م�زمت به آنکه از پس) 223ـ222ص

 و اعتمـاد  مـورد  افـراد  از یکـی  و »بـاب « را وي کـه  اي گونـه  به شد؛ لنائ حضرت آن

، 1ج ،ش1348 کشـی،  ؛529، ص2ج ق،1429 کلینـی، (.اند دانسته حضرت آن حواریون

  )10ـ9ص

  سام بن ییحی بن معمرـ 

 و کـرده  نقـل  روایت امام، دو آن از ،بوده صادق امام و باقر امام اصحاب جزء وي

 ع�مـه  و نجاشـی  توسـط  وي. است شیعه در تصنیف داراي که است راویانی جمله از

  )169ص ق،1411 حلی، ؛425ق، ص1407 نجاشی،(.است  شده توثیق حلی
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  ین بن موسیالحسـ 

مـورد  مـذهب بـودن او    و واقفـی توسط اکثر دانشمندان رجالی شیعه تضعیف شده  وي

 ،ق1383؛ ابـن داود،  26، صق1383برقی،  ؛336ص ،ق1381 طوسی،(.ستها آن تأکید

  )530ص

  یحمد بن عمر حلباـ 

 ،)127ص ،ق1381 طوسـی، (نام برده، بدون هیچ جـرح و تعـدیلی   ويخ طوسی از شی

نقل کرده مبنی بر تعریف و تمجیـد   کشی نیز حدیثی را از صحبت وي با امام رضا

اسـت   دهاظهار نظـر خاصـی نکـر    کشی دربارۀ وي وي از سوي آن حضرت، اما خود. 

ــا مشخصــات اینچنینــی  ) 597ص ،ق1348کشــی، ( ــه راوي ب در اصــط�ح رجــالی، ب

  شود.  گفته می 18مجهول

  الحسن بن علی بن فضال)(هیأبـ 

از بزرگـان و  الحسـن، بـزرگ خانـدان فضـال و       بن  الحسن و علی  بن  پدر محمدوي 

ق یـ ها را توث آن  ،مذهب بودن این خاندان با وجود فطحى بوده و شیعه یرجال دانشمندان

در برخــی روایــات،  )354ص ،ق1381 ؛ طوســی،129ص ،ق1348 کشــی،(انــد. کــرده

دانسـته نشـده و بـا اذعـان بـه      هـا   آن فضال، مجوز رد روایـات  بنی مذهب بودن فطحی

کـه در   انحراف فکري و مذهبی آنان، سفارش شده که روایات آنـان اخـذ شـود؛ چنـان    

: اسـت   دهچنـین آمـ   ۀ بنـى فضـال  ، دربـار ت مرسلى از امام حسـن عسـکرى  یروا

  )390ص ق،1417طوسی، (»د.ید و نظراتشان را رها کنیریاتشان را بگیروا«

  محمد بن الحسنـ 

کـى از افـراد خانـدان    ی والحسن بن علی بن فضال، برادر علی بـن الحسـن    بن محمد

عه، فقـط کشـی، از او نـام    یش یرجال بوده و از دانشمندان  مذهب  فضال است که فطحى

  )345ص ،ق1348 کشی،(.است  دهکر قیمذهب بودن، او را توث عین فطحیو در  برده

  بن الحسن یعلـ 

  مـذهب  19کى از خاندان فضال است که فطحـى ی نیزعلی بن الحسن بن علی بن فضال 

نجاشـی،  (اسـت.   ق شـده یـ عه توثیشـ  ین حال از سوى دانشمندان رجالیهستند و در ع

) کشی از طریق ابوعمر، از محمد بن 354ص ،ق1381 ؛ طوسی،83، ص2ق، ص1407
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تر از علی بن الحسـن   تر و فاضل در عراق و خراسان، فقیه«کند که گفته:  مسعود نقل می

مـذهب بـودن، از ثقـات     تـرین مـردم بـود و در عـین فطحـی      در کوفه ندیدم. او حافظ

فـه  ، بزرگان و عارفان به حدیث کو) نجاشی او را از فقها530ص ق،1348کشی، (»بود.

شیخ طوسی نیز او را  )،257ق، ص1407نجاشی، (کند. نقل می داند که کمتر از ضعفا می

طوسی، (کند. غیر معاند توصیف می و هاي خوب تصنیفداراي ، الروایإل ، کثیرالعلم کثیر

از نجاشی و شـیخ طوسـی، او را    تبع به ) ع�مه حلی و ابن داود حلی نیز273ص تا، بی

  ) 483ص ،ق1383؛ ابن داود حلی، 93ق، ص1411ی، حل(اند. توثیق کرده

  دیسع بن محمد بن حمداـ 

) ق333 متوفاي(عى معروف به ابن عقدهید کوفى سبیابو العباس احمد بن محمد بن سع

دانشمندان  .استعه و اهل سنت یان شیخ نعمانى و از مشهورترین راوین مشایتر مهماز 

 را . نجاشـى او انـد  کـرده توثیـق   ،کرده ادیکى و عظمت یاز او به ن فریقین اغلبی رجال

، 1جق، 1407نجاشی، (داند. میمشهور به حفظ  و ثیان اصحاب حدیمردى بزرگ در م

، به »م المنزلهیعظ«و  »ل القدریجل«ن یبا عناو ويخ طوسى ضمن توصیف یش) 240ص

بـود و  کـرده  ث، با سـند حفـظ   یوبیست هزار حد صدوي « سد:ینو  مى وينقل از خود 

وي  )409ص ،ق1381طوسـی،  (».اسـت   تهار داشـ یـ گـر در اخت یث دیهزار حدصد یس

از بـه  یـ که ن داند می مشهورتر از آن را ثین وثاقت و بزرگوارى او در حفظ حدیچنهم

   )73ص ق،1404، همو(ان داشته باشد.یب

بـر  و  20داننـد  مذهب مـى  او را جارودى ،عهیش یدر این میان برخی دانشمندان رجال

ه یـ ان امامینکه نامش، در میاعلت ا رفته و یده نیز از دنیآن عق هستند که وي بااین باور 

عه و اعتماد شیعه، یهاى ش ت از کتابینزدیکی او با آنان و نقل روا سبب به ،شود ذکر مى

 رسـد  به نظر مـی  )73ص ق،1420؛ طوسی، 240، ص1جق، 1407نجاشی، (به اوست.

آورده خود  الرجال، ع�مه حلى نام او را در قسم دوم کتاب ويانحراف مذهب  لیدل به

 حلی،(.است  دهفزویخ طوسی و نجاشى بسنده کرده و مطلبى بر آن نیش سخنو به نقل 

ـ ، راهـى بـراى ترد  ويه به یامام دانشمنداناعتماد اکثر ) اما 321ص ق،1417  ۀد دربـار ی

  گذارد.  باقى نمى ويوثاقت 

نـادر  «، »ع�مه«، »حافظ«ر یاهل سنت نیز، ذهبى از او با تعبرجال دانشمندان ان یاز م
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ضعف در او اشـاره   ن حال به وجودیکند و در ع اد مىیث یکى از بزرگان حدیو  »زمان

 )342، ص15ج ق،1414ذهبی، (.است  دهخوب و بد را جمع کروي کرده، معتقد است 

از زمان ابن مسعود تا زمان ابـن عقـده،    اتفاق نظر دارند کهاهل کوفه  دارقطنى، به گفتۀ

 مانند برخى ،همه نیبا ا )219، ص5ج ق،1422، يبغداد بیخط(اند. دهیتر از او ند حافظ

د این امر، یالبته شا) جا همان(اند. اد کردهیاحمد بن حنبل و خود دارقطنى، از او به بدى 

  )225ـ224، ص5ج ،همان(ى او از برخى صحابه باشد.یعه و بدگویات شینقل روا دلیل به

در عـین   زیرارسد؛  این راوي، کمی دشوار به نظر می ، داوري دربارۀدر هر صورت

 فریقینها در مورد وي از سوي دانشمندان رجالی  و توصیف ها تعریفحال که بهترین 

  تـه صـورت گرف  فریقیناو از سوي رجالیون  ها نیز دربارۀ صورت گرفته، برخی بدگویی

  .است

  نهایی سند روایت ابو خالد کابلی ارزیابی. 2ـ3ـ3

وجـود راویـان    سـبب  بـه ثقه وجـود دارنـد،   این روایت، راویان  سند سلسلههرچند در 

ن بن یالحس مانند، و همچنین راویان فاسد المذهب، یحمد بن عمر حلبا مانند مجهول،

  .قابل احتجاج نیست آید و می ضعیف به شمارروایت ، یموس

  ابراهیم بن عبیداهللاروایت  .4ـ3

حـدثنا عبـداهللا بـن     :قـال  ،يد اهللا بن موسى العلویحدثنا عب :قال ،بن أحمد یأخبرنا عل

عبـد   یأَبِ عنْ یأَبِ یحدثَن :قال ،داهللا بن الع�ءیم بن عبیحدثنا إبراه :قال ،يحماد األنصار

 دمحنِ مفَرِ بعج الس�م ما علیهاللَّهرَ یأَنَّ أَمنؤْمنْ أَشْ  الس�م علیه نَیالْمثَ عدتَکُـونُ  یح اء

إِلَى ق هدعمِیبقَالَ  ...امِ الْقَائ ثُم بِخُرَاسان و غَلَب مالْقَائ لْتَانَإِذَا قَامم ضِ کُوفَانَ ولَى أَر21ع 

لَمانُ و ظَهـرَت  یو أَجابتْـه الْـآبرُ و الـد   لَـانَ  یو قَام منَّا قَـائم بِجِ  22 کَاوانَ بنی رَةَیو جاز جزِ

لَدوا يلیرف تَفَرِّقَاتم التُّرْك یات   ـاتنَبالْج ـ    الْأَقْطَـارِ و کَـانُوا ب یو  نَـاته و نَـاتإِذَا   نَ ه

أَم قَام رَةُ وصالْب ترَیخَرِبصرَةِ بِمرُ الْإِم... ی ثُمقُوم  الْقَـائولُ  مـأْمالْم و  ـامـولُ  الْإِمهج23».الْم 

  )283ص ،ق1397نعمانی، (

از را  آن ،بعـدي  ناو محدثنقل کرده  الغیبإلاولین بار، نعمانی در کتاب  این روایت را

، 52ج ق،1403 مجلسـی، (بحـار ا�نـوار  ؛ ماننـد مجلسـی در   انـد  نقـل کـرده   ويکتاب 

) و علی 172، ص3ج ق،1427جزایري، (ا�برار  ریاضاهللا جزایري در  ؛ نعمت)235ص
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 ق،1422یـزدي حـائري،   (.الزام الناصب فی اثبات الحجـإل الغائـب  یزدي حائري در 

  )107، ص2ج

، »بِخُرَاسان الْقَائم قَام إِذَا«تعبیر  تصریح نشده، اگرچه در این روایت، به نام خراسانی

 ؛سـت ا »فـی «معنـاي   بـه  این روایتدر » باء«اشاره به مکان قیام خراسانی دارد و حرف 

سـازي وي   که به زمینـه و با توجه به این اي در خراسان قیام کند کننده یعنی وقتی که قیام

  اشاره دارد، با روایات خراسانی منطبق است. براي قیام امام مهدي

  ابراهیم بن عبیداهللابررسی سند روایت . 1ـ4ـ3

  داهللا بن العإلءیعبـ 

هـاي   ست، حتی نام او در کتابحسب ظاهر، پدر او بن عبیداهللا که بهخ�ف ابراهیم بروي 

طـور کـه ع�مـه      است. شاید همـان  24مهمل ،رجالی ذکر نشده و به اصط�ح علم رجال

  ، این اسم هم ساختگی باشد.)315ص ق،1417 حلی،(گفته پدرشحلی در خصوص 

  داهللا بن العإلءیم بن عبیبراهاـ 

او را ساختگی بـودن ایـن اسـم،     دربارۀ ،از ابن غضائري مطلبی نقلبعد از  ع�مه حلی

 دانـد.  مـی اعتماد قابل غیر از سوي دیگران، و نیز عدم تعدیل غضائري ابن خاطر طعنۀ به

 دانـد.  رجـال حـدیثی مجهـول مـی     نیـز او را جـزء   مامقانی )315ص ق،1417حلی، (

  )231، ص4ج ،ق1431مامقانی، (

  يأنصار عبداهللا بن حمادـ 

کرده که حاکی از وثاقـت او در نـزد نجاشـی    توصیف » وخ أصحابنایش«را وي نجاشی 

ـ    وياست و طبق نقـل نجاشـی، دو کتـاب از     ق، 1407نجاشـی،  (.اسـت   دهبـه جـا مان

 )202ص ،ق1383ابن داود حلـی،  () و ابن داود50ص ،ق1383برقی، (، برقی)218ص

بـه نقـل از ابـن     ع�مـه حلـی   ؛ ولـی اند، بدون هیچ جرح و تعـدیلی  فقط از او نام برده

روایـت نقـل    اهی از افـراد ثقـه و گـاهی از ضـعفا    که گـ  داند فردي میغضائري، او را 

بـا ایـن    .ضعف راوي است دهندۀ این عبارت نشانو  )110ص ق،1417 حلی،(کند. می

  توان با قاطعیت نظر به وثاقت این راوي داد. بیان نمی

  يداهللا بن موسى العلویعبـ 

هـاي   در کتاباما ات کتاب نعمانى آمده، یارى از روایدر سند بسبا وجود اینکه نام وي 
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علـی بـن    فهرسـت بروجردي به نقل از کتـاب   .رجالی مشهور، نامی از او وجود ندارد

ن شیعه و فاضلی با ورع و ثقـه بـوده و کتـاب    که او جزء مصنفا آورده عبداهللا بن بابویه

 ق،1410بروجـردي،  (ست.از جمله تصانیف او او�ده البتولص) و (انساب آل الرسول

  )158، ص1ج

  حمدابن  یعلـ 

بـا توجـه بـه ایـن     ، ولی است  شدهراوي در کتب رجالی ذکر  25 نام علی بن احمد،با 

 جى اسـت. ی، منظور از آن، على بـن احمـد بنـدن   نعمانی از او روایت نقل کرده نکته که

 ضـمن ، ويبه نقل از  ع�مه حلی و نیز ابن غضائرى )256، ص11ج ق،1410 خویی،(

 ،ش1364 غضـائري،  ابـن (.انـد  دانسـته  اعتنـا  و غیر قابـل  گو شانیپر وي، او راف یتضع

ارى یم، بایـد بسـ  یریفات ابن غضائرى را بپذیاگر تضع )235ص ق،1417 ؛ حلی،82ص

 تضـعیف کنـیم، ولـی    ن شخص آغاز شـده، ید آن با اکه سنرا ات کتاب نعمانى یاز روا

 . با این تفاسیر، علی بـن احمـد تضـعیف   دمشایخ نعمانی ثقه هستن که همۀگفته کسی ن

   شود. می

  سند روایت ابراهیم بن عبیداهللا نهایی ارزیابی. 2ـ4ـ3

 راویان مهمل مانند و عبیداهللا بن مانند ابراهیم ،وجود راویان مجهول سبب این روایت به

 عبـداهللا بـن حمـاد   علی بن احمد و  راویان ضعیف، مانند همچنین، و الع�ء بن داهللایعب

 ضـعف  آیـد و  می به شمارضعیف روایتی و  نبوده، به هیچ وجه قابل احتجاج يألنصار

  بیشتر است.  پیشینهاي  از روایت آن،

و برخی روایات دیگر هم در منـابع حـدیثی شـیعه وجـود دارد کـه بـه خراسـانی        

که مربـوط   جا)، اما از آن259 و 256ـ253 ،ق1397 نعمانی،(اشاره کردههاي سیاه  پرچم

و خـارج از   بودهعباس  بنی در موردنبوده بلکه  به حوادث قبل از ظهور امام مهدي

 روایـت  . براي نمونه به یـک نشد  موضوع بحث این پژوهش است، در این مقاله آورده

 أنهـم  و األعـاجم  هـم   خراسان من  تقبل یالت السود اتیالرا أصحاب أن« شود: اشاره می

ـ این روایت  )744، ص2ج ق،1405ه�لی، (» ملکهم على إلیأم بنی غلبونی نیالذ دلیـل   هب

 .مهدویت و خراسانی آخرالزمان ندارددر آن، ربطی به  امیه بنی ذکر

که ایـن   جااز آن،  گرچه در منابع حدیثی شیعه آورده شده برخی دیگر از روایات نیز
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 آن . از همین رو بـه ، خارج از موضوع بحث ما بودشدهاز منابع اهل سنت نقل  روایات

ـ  التشریف بالمننکتاب در س وطاومانند روایات سید بن نشد؛   پرداخته روایات نیز  یف

هاي آخرالزمان اسـت و   که تلخیص سه کتاب اهل سنت در موضع فتنه بالفتن فیالتعر

موضـوع بحـث ایـن مقالـه، آن دسـته از روایـات        زیرا؛ شوند دیث شیعی تلقی نمیاحا

 بـراي نمونـه بـه یـک     .اسـت   تـه خراسانی است که منابع شیعی، اولین بار به آن پرداخ

ـ  عـن  خالـد  عـن  الخفّـاف  نصر أبو حدثنا م،ینع حدثنا: قال« شود: اشاره می حدیث  یأب

 لـو  و فأتوهـا  خراسـان،  قبـل  من خرجت السود اتیالرا تمیرأ إذا: قال ثوبان، عن ق�بإل

   )119ص ق،1416 ابن طاووس،(» .يالمهد اللّه فإلیخل هایف فإنّ الثلج، على حبوا

 یـا   خراسـانی  بـارۀ در شـیعی  روایـان  توسـط  کـه  روایتـی  چهار میان از ،درمجموع

 ، شـده  نقـل هسـتند،   مهـدي  حضرت قیام ساز زمینه که آخرالزمانی ي سیاهها  پرچم

 داراي روایـات  بقیۀ ،باشد می صحیحی روایت که ازدي، محمد بن بکر تیروا از غیر به

    .کرد احتجاجها  آن بهتوان  نمی و است زیاديسندي  هاي ضعف

  خراسانی بررسی محتوایی روایات شیعه دربارۀ .4

 هـاي سـیاه   روایـات خراسـانی و پـرچم    که در بحث بررسی سندي گذشت، اکثر  چنان

و فقط یک روایـت بـا سـند معتبـر       شده ، تضعیفدر منابع شیعی مربوط به آخرالزمان

 هـم  آن در کـه  اسـت  صـادق  امام از ازدي محمد بن بکر روایت ،و آن وجود دارد

 دربـارۀ  یلیصـ تف هـیچ  بـدون  ،خراسانی ظهور به اصل فقط و نشده نقل زیادي مطالب

 و یمـانی  ظهـور زمـانی آن، بـا    به هـم  فقط و دارد اشاره آن مشخصات و قیام جزئیات

از اعتبـار اسـناد    بـا قطـع نظـر    مطالب ایـن قسـمت،  این، وجود با  .اشاره دارد سفیانی

  .گیرد میقرار و ارزیابی روایات، مورد بررسی 

ایـن  اد نبدون در نظر گرفتن اعتبـار اسـت  خراسانی،  مربوط بهدر میان روایات شیعی 

هاي سیاهی که مربـوط بـه آخرالزمـان     خراسانی و پرچم ، مطالب زیادي دربارۀروایات

بـه بحـث    ،در ایـن مجـال  . است  شدهاست، وجود ندارد و به اجمال از او سخن گفته 

 هـاي شخصـی،   شود و موضوعاتی مانند ویژگی محتوایی روایات خراسانی پرداخته می

خـروج   خراسانی، زمان و مکـان  اخ�قیهاي اعتقادي و  ویژگی ،یتیشخص يها یژگیو

 شد. خراسانی بررسی خواهد قیام قیام و فرجام زمان مدت ،خراسانی
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 خراسانی یشخص يها یژگیو .1ـ4

او منسـوب بـه    و یـا مخصوص کسی  شود که به مواردي گفته می شخصیهاي  ویژگی

و ظاهر) و نام و نسب خانوادگی هر شخصی که بـا   باشد، مثل خصوصیات بدنی(قیافه

 ۀروایـات شـیعی، اشـار   ») شخصی« اژۀول یذ ش،1377دهخدا، (دیگران متفاوت است

ها  آن ازتوان  هاي شخصی خراسانی دارد و حداکثر مطالبی که می خیلی کمی به ویژگی

  موارد ذیل است:  ،استخراج کرد

یکی از  ؛هاي سیاه، در دو روایت با نام خراسانی یاد شده است از صاحب پرچم

إِنَّ «که از آن حضـرت نقـل کـرده:     است صادقروایت ابو بصیر از امام آن دو، 

ف اءنَّ النِّدأُولَاه اتلَامع سرِ خَمذَا الْأَمه امـفْ    یقُدالس خُـرُوج ضَـانَ ومرِ ریشَهیان  و

انالْخُرَاس یخُرُوج   قَتْـلُ الـنَّفْسِ الزَّک ـ و و دیگـري   )289ص ،ق1397، نعمـانی (»...إلِی

  خُـرُوج «محمد ازدي از آن حضرت است کـه در آن روایـت آمـده:    روایت بکر بن 

 ».ومٍ واحدی یشَهرٍ واحد ف یسنَإلٍ واحدةٍ ف یف یمانیو الْ یو الْخُرَاسان یانیالثَّلَاثَإلِ السفْ

دلیـل نسـبت او بـه     البته ممکن اسـت ایـن اسـم بـه     )375، ص2ج ق،1413مفید، (

اي بـه   که نامش خراسانی باشد. در روایات شیعی، هـیچ اشـاره  خراسان باشد، نه این

  سن و دیگر مشخصات و خصوصیات شخصی خراسانی نشده است.

  خراسانی یتیشخص يها یژگیو .2ـ4

شخص در جامعـه   است و به جایگاه و مرتبۀ منش و سجیهمترادف لغت در  شخصیت

 ایـن واژه کـه در زبـان �تـین    ) »شخصـیت « ۀل واژیـ ذ ش،1377دهخـدا،  (اشاره دارد.

)Personality( تین پرسونا ۀکلم شود و ریشه در می گفته�)persona( به نقاب که  دارد

بنابراین   زدند. خود می ۀشد که در یونان قدیم، بازیگران تئاتر بر چهر یا ماسکی گفته می

شخصیت، تصویري ظاهري و اجتماعی است که بر اساس نقشـی   و اولیۀ مفهوم اصلی

  )15ص ش،1382 شاملو،(کند، قرار دارد. که فرد در جامعه بازي می

هـاي   ویژگـی  بـه ، یـک روایـت   در فقطخراسانی،  مربوط بهروایات شیعی میان در 

از امـام  در روایت ابراهیم بن عبیداهللا بن عـ�ء  . است  شده هپرداخت شخصیتی خراسانی

 کـه  هنگـامى «فرمایـد:   نقل می آمده که آن حضرت از امیرالمؤمنین علی صادق

 رۀیـ جز از و شـود  طمسـل  ملتـان  و کوفان نیسرزم بر و کند امیق  خراسان در کننده امیق
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 ...کننـد  اجابت را او  لمانید و آبر و زدیخ پابه  �نیگ در ما از قائمى و بگذرد کاوان بنی

ـ ق هستند شیآرزو در که قائمى سپس ، نعمـانی (25».اسـت  ناشـناخته   امـام  کـه  کنـد  امی

فـراز    شـیعه اسـت.   توان استنباط کرد که خراسانی میاز این روایت  )283ص ق،1397

حـاکی از   ؛ اگرچـه عبـارات بعـدي   آغازین این روایت، به قیـام خراسـانی اشـاره دارد   

  هاي دیگر است. قیام

  اخالقی خراسانیویژگی اعتقادي و  .3ـ4

؛ بـرد   اخ�قی خراسـانی پـی   هاي اعتقادي و به بعضی ویژگیتوان  می از برخی روایات

کننـد و   عمیق و راسخ او و یارانش، به هدفی که براي آن مبارزه و قیام مـی ایمان مانند 

و مادامی که بـه هـدف خـود     نیز صبر و استقامتی که براي رسیدن به هدف خود دارند

: اسـت   دهآمـ  از امـام بـاقر  در روایت ابو خالد کـابلی   گیرند. آرام نمی نایل نشوند،

 داده شانیا به ولى اند، حق خواستار و اند کرده خروج مشرق در قومى که نمیب مى ىگوی«

 بـر  را خود  رهاىیشمش پس ؛شود نمى داده آنان به و شوند مى آن خواستار باز شود، نمى

 بدهنـد،  شـان یا بـه  طلبند، مى آنچه پس ،)شوند مى کارزار آمادۀ(افکنند مى شیخو  گردن

ـ ق کهنیا تا کنند مى خوددارى آن رفتنیپذ از شانیا ولى  جـز  کسـى  بـه  را آن و نـد ینما امی

را  پرچم قیام«که در روایت آمده این )273ص ق،1397 نعمانی،(26».بازندهندشما  صاحب

  .است ، دلیل بر اعتقاد راسخ آنان بر امامت امام مهدي»جز به صاحب شما بازندهند

  خروج خراسانیقیام و زمان  .4ـ4

همـراه نـدا در مـاه رمضـان،      بـه  ، خروج خراسانیاز امام صادقروایت ابوبصیر در 

یکی از پـنج نشـانه و    عنوان بهداء، یه و فرو رفتن بی، کشته شدن نفس زکیانیخروج سف

 27)289ص ق،1397 نعمـانی، (.است  شدهبیان  ع�ئم نزدیک ظهور حضرت مهدي

هم مؤید روایت ابو بصیر است و اشـاره بـه ایـن     از امام باقرروایت ابوخالد کابلی 

حقیقت دارد که زمانی کـه خراسـانی و یـاران او حـق خـود را گرفتنـد، آن را دسـت        

این دو روایت بیـانگر آن اسـت کـه خـروج      28)273 همان،(.دهند می صاحب ا�مر

روایت بکـر   ،بود. در این میانخواهد  خراسانی نزدیک زمان ظهور حضرت مهدي

 سفیانی و یمانیبا خروج زمان  را همسفیانی خروج ، از امام صادق بن محمد ازدي

  )216ص ق،1409 ،موسوي(.داند را یکی میها  آن و حتی سال و ماه و روز خروج
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 دانـد  مـی  در مـاه رجـب  را برخی روایات که زمان خروج سفیانی با در نظر گرفتن 

انى و یسـف   خـروج و برخی دیگر از روایـات کـه وقـوع     29)283ص ق،1397 نعمانی،(

توان دریافت که این  آشکارا می ،30)267 همان،(داند می یک سالدر  را ظهور مهدى

  دهد.  رخ می حادثۀ بزرگ در ماه رجب سال پیش از قیام امام مهدي

  خراسانی مکان خروج .5ـ4

 خالد کابلی مانند روایت ابو ،روایاتبرخی هاي سیاه در  ان خروج خراسانی و پرچممک

روایـت ابـراهیم بـن     مانندبرخی دیگر در ، مشرق و 31)273ص همان،(از امام باقر

 همـان، (اسـت   دهنقـل کـر   که آن حضرت از امـام علـی   از امام صادق عبیداهللا

، مـراد از  گذشـت شناسی  که در بحث مفهوم چنان. بیان شده است، خراسان 32)283ص

؛ چـه  استک مکان یمنظور از هر دو، بلکه  نیستدو جاى مختلف  ،خراسانمشرق و 

 قسـم  دو هـر  و آمـده  خراسـانی  روایـات  در خراسـان،  نـام  هم و مشرق نام هم کهاین

 .دنـ کن می ریتفس را گریکدی اتیروا نیا تردید، بی و دارد اشاره موضوع یک به روایات،

 .اند آورده آن اثبات براي لید�ی و دارند اذعان مطلب این بر نیز گرانپژوهش از بسیاري

و قسـمتی از  ران یخاك ا ءجزیا وسته ین خراسان، پیسرزم) 234ص ق،1408 کورانی،(

. از سـوي  اسـت   شـده  اي فراتر از آن اط�ق مـی  یا به کل ایران و بلکه منطقهو آن بوده 

  قرار گرفتـه ران هم نسبت به عربستان و شامات و عراق، در جانب شرقى یخود ا دیگر،

شـخص حضـرت   با توجه با اینکه ها  نیا  ع�وه بر همۀ .آید و از ب�د شرق به شمار می

ـ ن و حضـرات ائمـه معصـومین    رسول اکـرم  ز در عربسـتان و حجـاز زنـدگى    ی

خراسـان، سـرزمین   از هم از مشرق و هـم   ،اتیرسد مقصود روا اند، به نظر می کرده مى

خـروج خراسـانی و   نتیجـه گرفـت کـه محـل      توان می از روایات ،بنابراین .ران باشدیا

دیگـر  . برخی روایات استقدیم معاصر زمان صدور این روایات ایران ، هاي سیاه پرچم

   33است.مطلب این مؤید  که در منابع حدیثی اهل سنت آمده، نیز

  فرمانده سپاه و محل جنگ خراسانی   .6ـ4

هاي اصحاب خراسـانی و دیگـر    فرماندهی سپاه و محل جنگ دربارۀ ،وایات شیعهدر ر

 از امـام بـاقر   خالد کابلی       جزئیات آن، هیچ مطلبی وجود ندارد و فقط در روایت ابو

 همـان، (از امـام صـادق   ابراهیم بن عبیداهللا روایت و 34)273ص ق،1397 نعمانی،(
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  است  شدههاي او اشاره  ، بدون مشخص کردن جزئیات، به جنگ35)283ص

  خراسانی زمان قیام مدت .7ـ4

آغـاز و پایـان قیـام خراسـانی      ،زمان اي در خصوص مدت هیچ اشاره ،روایات شیعهدر 

بـر بیعـت آنـان بـا امـام       ،بدون مشـخص کـردن زمـان    ها از آنبرخی در و فقط  نشده

  .است  شدهاشاره  مهدي

  خراسانی قیام سرانجام .8ـ4

 در کـه  مطلبـی  سـیاه،  هـاي  پـرچم  و خراسانی قیام سرانجام مورد در شیعه، روایات در

 اصـحاب  بیعت دارد، وجود نظر اتفاق آن بارۀدر و شده پرداخته آن به رویات آن اغلب

 خالـد  ابـو  روایـت  روایـات،  این میان از. است مکه در مهدي حضرت با خراسانی

 روایـت  در و )273ص همـان، (دارد اذعـان  امـر  این بر قیام، پرچم تسلیم تعبیر با کابلی

 بـر  تسـلط  از بعـد  خراسـانی  شـمی ها  که آمده هم ،)283ص همان،(عبیداهللا بن ابراهیم

 عـازم  مهدي حضرت یاري براي گذشت، کاوان بنی جزیرۀ از وقتی ،ملتان و کوفان

  .دارداشاره  حضرت آن با بیعت بر که شود می

 در خراسـان،  یا مشرق از خراسانی خروج به اشاره جز شیعه، روایات در درمجموع

 خراسانی رساندن یاري و بیعت طور  همین و مهدي حضرت ظهور به نزدیک سال

  .است نشده اشاره دیگري مطلب هیچ بر حضرت، آن به

  گیري نتیجه. 5

 از یکـی فقـط   کـه  دارد وجود خراسانی خصوص در روایت چهار فقط شیعه، منابع در

 تلقـی  صـحیح  سـندي  نظـر  از) صـادق  امـام  از ازدي محمـد  بن بکر روایتها( آن

جزئیـات ایـن قیـام     خروج خراسانی اشاره شده و دربارۀبه  که در آن هم فقط شود می

تـوان بـراي اثبـات مطلبـی      است و نمی  ضعیف ،سند سایر روایات .است  دهمطلبی نیام

  استناد کرد.ها  آن به هاي پیش از ظهور امام مهدي نشانه دربارۀ

روایات، مطالـب زیـادي در مـورد    این ضعف سندي روایات، در اما با قطع نظر از 

اخ�قـی،  اعتقـادي و  ي هـا   هاي شخصی، شخصیتی، ویژگـی  راسانی، ویژگیخشخص 

خـورد و   خراسـانی و یـاران او بـه چشـم نمـی      جنگ خراسانی و محل قیام زمان مدت

رداختـه شـده و   پاجمالی، بدون اشاره به جزئیات قیام، به خـروج خراسـانی    صورت به



 1400، پاییز و زمستان موشش، سال سیزدهم، شماره بیستپژوهیحدیثعلمی لنامه صفدو   362

هاي شخصی و شخصیتی،  برخی ویژگی مانند خراسانی، دربارۀ اموربرخی به  صرفاً

مکـان خـروج خراسـانی کـه از مشـرق و      هاي اعتقـادي و اخ�قـی،    برخی ویژگی

 بـراي  راهـی  هـا  نشـانه  ایـن  تنها ، نهدر نتیجه .است  شدهبود، اشاره  خراسان خواهد

ـ هـا   آن تطبیق بلکه ،باشد دتوان نمی حق مدعیان تشخیص ماننـد   نمعـی  شـخص  رب

 کـه  معتبري  روایت تنها و رسد می نظر به بعید امري نیز، مدعیان امروزین خراسانی

 اشـاره  دیگري مطلب هیچ بر خراسانی، وجود موضوع اصل به جز نیز، شده مطرح

 موجـود،  ابهامـات  دفع وخاص  فرد یا افراد برخراسانی  تطبیق ،تفاسیر این با .ندارد

 پـذیر  امکـان  روایـات  ایـن  طریق ازهاي آن،  قبل از ظهور و نشانهحوادث  در زمینۀ

  .نیست

  

  ها نوشت پی

شـد، امـروزه    بوده و پایگاه خاندان پارت محسوب مـی  یکی از شهرهاي مهم زمان اشکانیانکه نسا،  .1

 خراسـان شـمالی ایـران   در استان  و قوچان ترکمنستان آباد بین عشق در محدودۀ ترکمنستان، در فاصلۀ

  »)نسا«، ذیل کلمۀ دانشنامه جهان اس�م(قرار دارد.

 هـزار  هاي کوه شمالی دامنۀ بر کنونی، درگز شمال در ایران کهن شهرهاي از یا باورد، اَبیورد، اباورد، .2

  )»اَبیورد«کلمۀ  ذیل ،همان(.است مسجد

هاي وسیعی از مناطق شرقی ایران باسـتان را   که قسمت است طُخارستان نام سرزمین باستانی وسیعی .3

 »)طُخارستان«ۀ ، ذیل کلمهمان(.گرفت بر می در

ـ ن» فسانج«که در منابع عربی  فوشنج یا بوشنگ یا بوشنج .4 جـان   زنـده  ۀیز خوانده شده، با نام تغییریافت

شـهر   غـرب این شـهر در   .است در افغانستان جان  زنده شهر اکنون مرکز  نام شهري باستانی است که هم

  »)وشنجب« ، ذیل کلمۀهمان(.داردقرار  هرات

و�یـت   اب غرباز  که است نو قلعهشهر به مرکزیت  کشور افغانستان غربیشمال و�یتی در بادغیس  .5

همسـایه   و از جنـوب بـا و�یـت غـور     کشور ترکمنستان او�یت فاریاب، از شمال ب اب شرق، از هرات

 »)بادغیس« ۀ، ذیل کلمهمان(باشد. می

 واقع شده و منطقـۀ  کهستان) نام سرزمینی است که در مرکز ف�ت ایران، در جنوب خراسان(قُهِستان .6

اي است که شهرهاي فردوس، قاین، طبس، بیرجند، کاشمر، تربت حیدریه، خـواف،   کوهستانی گسترده

 دلیل کوهسـتانی بـودنش بـه نـام قهسـتان یعنـی       رزمین به. این ساست  تهگرف را در بر می و تایباد گناباد

 »)قُهِستان«، ذیل کلمۀ همان(.است  شدهکوهستان) خوانده (کهستان

 در خصوص امامرو مطلبی یافت نشد. .7
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دره جز، با نام امروزي درگز یا درِگز، از شهرهاي استان خراسان رضوي، مرکز شهرسـتان درگـز، در    .8

 »)دره جز«، ذیل کلمۀ همان(.قرار دارد در نزدیکی مرز ترکمنستان شرق ایران  شمال

، همـان (است که در شمال این کشور قـرار دارد.  استان) افغانستان(و�یت 34و�یت فاریاب یکی از  .9

 »)فاریاب«ۀ ذیل کلم

 »)شقان«، ذیل کلمۀ همان(شهري است که در شمال شرقی بجنورد قرار دارد.  شقان یا شوقان .10

 ایـران  در استان خراسان شـمالی  ان جاجرمبا نام امروزي جربت، روستایی از توابع شهرست جوربد .11

 »)جوربد«، ذیل کلمۀ همان(.است

 خـروج  کـی  قـائم  شـوم  فـدایت : کـردم  عـرض  ،صادق امام به که کند می روایت ابوبصیر .12

 رمضـان،  مـاه  در نـدا  هسـت:  ع�مت پنج امر، این از پیش ،محمد  ابا اي«...: آن حضرت فرمود کند؟ می

 »...بیداء فرورفتن و زکیه نفس شدن کشته خراسانی، خروج سفیانی، خروج

 و 52ص ق،1403مجلسـی،   ؛ ماننـد اسـت   شـده این روایت در چندین منابع از کتاب نعمانی نقـل   .13

 )  453ـ452ش، 1377 گلپایگانی، ؛ صافی150ص ق،1428اظمی، ؛ ک119ص

  به او سبب آلودگى است.خورده است که حتى نزدیک شدن  در اینجا سگ باران »ممطوره«مراد از  .14

 میـان  در و بود خواهد روز یک ماه و یک سال، یک در یمانی، و خراسانی سفیانی، تن، سه خروج .15

 کند. حق می به دعوت یمانی زیرا نیست؛ یمانی پرچم هدایتگري به پرچمی نفر، سه این هاي پرچم

شـده  کشی در زمان ما، نسخۀ کامل کتاب نیست و در حقیقـت نسـخۀ ام�   رجالموجود از  ۀنسخ .16

 باشد.  کامل، امکان دارد دست شیخ طوسی بوده ۀو نسخ  توسط شیخ طوسی به شاگردش بوده

زمین بـه پـا    نگرم که از طرف مشرق  به قومی مىمن « : فرمود خطاب به ابوخالد کابلی امام باقر .17

ا بـا  ، امـ کننـد  می مطالبه حق را پیاده شدنبارها از متولیان،  .روند، می طلب حق آنان به دنبال ؛خیزند  مى

نهنـد و بـا     هاي خود را بـه دوش مـى   که وضع را چنین ببینند، اسلحه زمانی .دشون  اعتنایى مواجه مى  بى

پذیرنـد و آن    نمىداران حکومت سردم ، اماورزند  شان اصرار مى  انجام خواسته بر ،اقتدار و قاطعیت تمام

 ،جویان  این حق مانع آنان شود.تواند   گردند و کسى نمى  قدم، ناگزیر به قیام و انق�ب مى طلبانِ ثابت حق

 ،سـپارند   به کس دیگرى نمـى  ،تند، آن را به غیر از صاحب ا�مرکه حکومت را به دست گرف زمانی

 .دشون  همه از شهیدان راه حق محسوب مىها  هاى این  کشته

او  آمده باشد، اما مدح و ذمـی دربـارۀ   گویند که نامش در کتب رجالی به کسی می »راوي مجهول« .18

 ذکر نشده باشد.

 معروف به افطـح  ندش عبداهللافرز ،گویند که پس از امام صادق اى مى فطحیه یا افطحیه به فرقه .19

و طرفـداران او بـه امـام     نمانـد  زنـده شش ماه بیشـتر   پس از امام صادق عبداهللا د.دانستن میرا امام 

  رجوع کردند. کاظم

اما بعدها بـه   ،بود  نام این فرقه از ابو جارود زیاد بن منذر گرفته شده که ابتدا صحابى امام باقر. 20
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این، نام شیطانى اسـت کـه در دریـا     :او را سرحوب لقب داد و فرمودآن حضرت نیز  زیدیه پیوست و

 )159، ص1ج ،تا ، بیشهرستانى(.گویند و جارودیه را سرحوبیه نیز مىر ازاین ؛کند مى زندگی

  )  342و  160، ص4ج ق،1383حموي، یاقوت (.کوفان روستایی در هرات و ملتان در هند است .21

  )75، ص2ج همان،(.اي در خلیج فارس است که تا قرن چهارم آباد بوده است کاوان جزیره بنی .22

آن حضـرت از   کـه  کـرده  نقـل  علی امیرالمؤمنین حضرت از حضرت آن و صادق امام از .23

 قیـام  خراسان در ما از شخصی زمانی که افتد، خبر داد... بعد فرمود: امور زیادي که تا قیام قائم اتفاق می

 مـا،  از دیگري شخص نیز گذشت و کاوان بنی ۀجزیر از و نموده غلبه ملتان و کوفان سرزمین بر و کرده

 هـاي  پـرچم ) مهـدي (مـن  فرزنـد  یاري براي و پیوستند او به دیلمان، و آبر قبائل و کرده قیام جی�ن در

 کـه  زمـانی  درآمـد و  اهتـزاز  بـه  وبیش، مشک�ت کم میان در جهان، کنار گوشه در پراکنده طور به ترك،

 کنـد  قیـام  هستند آرزویش در که قائمى کند... سپس قیام مصر در حکومت رئیس و گشته خراب بصره

 است.   ناشناخته  امام که

روایات آمـده، امـا اسـم او     سند سلسلهکه نام او در گویند که با وجود این به کسی می »رواي مهمل« .24

 باشد.  در کتب رجالی ذکر نشده

و قَـام منَّـا قَـائم      کَـاوانَ  بنـی  إِذَا قَام الْقَائم بِخُرَاسانَ و غَلَب علَى أَرضِ کُوفَانَ و ملْتَانَ و جاز جزِیرَةَ .25

رُ والْآب تْهابأَج انُ بِجِیلَانَ ویلَمالدثُم ... یقُوم مولُ الْقَائأْمالْم ولُ.   وهجالْم امالْإِم 

لُبونَـه فَلَـا یعطَونَـه فَـإِذَا رأَوا ذَلـک      ثُـم یطْ   فَلَا یعطَونَه الْحقَ  یطْلُبونَ  قَد خَرَجوا بِالْمشْرِقِ   بِقَومٍ کَأَنِّی  .26

   .لَّا إِلَى صاحبِکُمو َضَعوا سیوفَهم علَى عواتقهِم فَیعطَونَ ما سأَلُوه فَلَا یقْبلُونَه حتَّى یقُوموا و لَا یدفَعونَها إِ

ولَاهنَّ النِّـداء فـی شَـهرِ رمضَـانَ و خُـرُوج السـفْیانی و خُـرُوج        إِنَّ قُدام هذَا الْأَمرِ خَمس علَامات أُ .27

 الْخُرَاسانی و قَتْلُ النَّفْسِ الزَّکیإلِ

ـ       فَلَا یعطَونَه الْحقَ  یطْلُبونَ  قَد خَرَجوا بِالْمشْرِقِ   بِقَومٍ کَأَنِّی  .28 إِذَا رأَوا ذَلـک  ثُـم یطْلُبونَـه فَلَـا یعطَونَـه فَ

 .لَّا إِلَى صاحبِکُمو َضَعوا سیوفَهم علَى عواتقهِم فَیعطَونَ ما سأَلُوه فَلَا یقْبلُونَه حتَّى یقُوموا و لَا یدفَعونَها إِ

29. اللَّهدبقال ابو ع» : ٍتُومحبِم ا لَیسم نْهم و تُومحرِ منَ الْأَمم   تُـومِ خُـرُوجحـنَ الْمم ـی     وی فـفْیانالس

  »رجبٍ.

  »  ألسفیانى و القائم فى سنإل واحدة.«: قال ابو جعفر .30

ا ذَلـک  ثُـم یطْلُبونَـه فَلَـا یعطَونَـه فَـإِذَا رأَو       فَلَا یعطَونَه الْحقَ  یطْلُبونَ  قَد خَرَجوا بِالْمشْرِقِ   بِقَومٍ کَأَنِّی  .31

لَّـا إِلَـى   و َضَعوا سیوفَهم علَى عواتقهِم فَیعطَـونَ مـا سـأَلُوه فَلَـا یقْبلُونَـه حتَّـى یقُومـوا و لَـا یـدفَعونَها إِ         

...بِکُماحص 

و قَـام منَّـا قَـائم      کَـاوانَ  بنـی  إِذَا قَام الْقَائم بِخُرَاسانَ و غَلَب علَى أَرضِ کُوفَانَ و ملْتَانَ و جاز جزِیرَةَ .32

 ...  یلَانَ و أَجابتْه الْآبرُبِجِ

قـد جـاءت مـن قبـلِ خُرَاسـانَ      إذا رأَیتُم الرَّایات السود « :که در آن روایت آمدهثوبان مانند روایت  .33
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؛ سـیوطی،  84ص ق،1423، بـن حمـاد  (ا.»فـإن فیهـا خَلیفَـإلَ اللَّـه المهـدي     ، فائْتُوها ولَو حبواً علَی الثَّلْجِ

 متقـی ؛ 126ــ 125ص ق،1428؛ مقدسی شـافعی،  53ص ق،1416، سوطاو ؛ ابن63، ص2ج ش،1385

  نَـاس   یخْـرُج «که در آن آمـده:   از رسول اکرمعبداهللا ) و نیز روایت 261، ص14ج ق،1401، هندي

، قزوینـی  هماجـ  بـن ؛ ا125ص ق،1428مقدسـی شـافعی،   (»فَیوطِّئُونَ للْمهدي یعنی سلْطَانَه.  الْمشْرِقِ منَ 

 )  78، ص51ج ق،1403؛ مجلسی، 4088 ، حدیث2ج ،تا بی

ثُـم یطْلُبونَـه فَلَـا یعطَونَـه فَـإِذَا رأَوا ذَلـک         فَلَا یعطَونَه الْحقَ  یطْلُبونَ  قَد خَرَجوا بِالْمشْرِقِ   بِقَومٍ کَأَنِّی  .34

ـ         ونَها إِلَّـا إِلَـى   ا یـدفَع و َضَعوا سیوفَهم علَى عواتقهِم فَیعطَـونَ مـا سـأَلُوه فَلَـا یقْبلُونَـه حتَّـى یقُومـوا و لَ

بِکُماحص... 

و قَـام منَّـا قَـائم      کَـاوانَ  بنـی  إِذَا قَام الْقَائم بِخُرَاسانَ و غَلَب علَى أَرضِ کُوفَانَ و ملْتَانَ و جاز جزِیرَةَ .35

 بِجِیلَانَ و أَجابتْه الْآبرُ...  
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