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دفاع از احادیث نشانههاى ظهور
محمدرضا سجادیطلب
چکیده
برخللی از محققللان معاصللر بللا اسللتناد بلله پرا کنللدهگللویی در نشللانههللای ظهللور،
امکللان تطبی لق نشللانه هللا بللر حللوادث رخ داده در زمللان صللدور احادیللث ،وقللوع
برخللی از نشللانههللا ،احتمللال انطبللاق نشللانههللا بللر وقللایع متعللدد و نشللانههللای
عجیب که باور به آن دشوار است ،ادعا کردهاند ،احادیث پرشمار نشلانههلای
ظهللور دچللار آسللیب َجعلل شللده اسللت؛ امللا گللردآوری کام ل و جللامع احادیللث
نشلللانه هلللای ظهلللور و در کنلللار هلللم قلللرار دادن آن از یکپلللارچگی و هلللمپوشلللانی
احادیللث نسللبت بلله یکللدیگر خبللر مللیدهللد و تحلی ل منصللفانه روایللات آشللکار
مللیسللازد ،نشللانه هللای ظهللور بللا هللیا یللک از حللوادث زمللان صللدور احادیللث،
شلباهتی نلدارد و نشلانههللای وقلوع یافتله ،نشلانه نزدیکللی ظهورنلد و نله اص ل
ظهللور و احتمللال انطبللاق بللا روشللی هوشللمندانه از سللوی ائملله بلله قطعیللت
انطباق تبدی میشود و نشانههای عجیب را میبایست تنهلا در بوتله امکلان
قرار داد و باور به آن ضرورتی ندارد.
واژگان کلیدی

نشللانههللای ظهللور ،نشللانه هللای حتمللی ،رایللات سللود ،نفللس زکیلله ،انطبللاق

نشانههای ظهور.

 .1استادیار پژوهشگاه قرآن و حدیث (پژوهشکده علوم و معارف حدیث) قم (.)vahab344@gmail.com
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مقدمه
در میل لان احادیل لث مه للدویت ،احادیل لث نش للانهه للاى ظه للور از پ للر ش للمارترین روایل لات آن ب لله

ش للمار م للیرود .احادیل لث یادش للده در من للابع ح للدیثی شل لیعه و اه سنل للت گ ل لردآورى ش للده اس للت؛

ام لا احادیل لث ش لیعه هللم از جهللت تعللداد و هللم از جهللت گسللتردگی نشللانههللا بلله مراتللب بیشللتر از

روایات اه سنت است.

احادیلث نشلانههلاى ظهلو شلام صلدها روایلت اسلت کله در میلان آنهلا بلیش از  40روایلت بللا

سللند معتبللر ،گللزارش شللده اسللت( .بللرای نمونلله ر.ک :کلینللی :1363 ،ج ،209 ،8ح254؛ ،224

ح285؛  ،264ح381؛  ،310ح483؛ نعمللانی1422 ،ق17 ،266 :؛  ،264ح26؛  ،301ح 4و ح5؛

طوس ل ل ل لی1411 ،ق ،447 :ح444؛  ،449ح452؛ حمیل ل ل للری1413 ،ق ،123 :ح432؛ صل ل ل للدوق،
1363ش ،650 :ح )7از ای لن روای لات دههللا نشللانه اسللتخراج مللیشللود ک له پللنج نشللانه بللا صللفت

محتوم توصیف شدهاند (ر .ک :صدوق ،650 :1405 ،ح )7و روایاتی با اسناد معتبر تمام آنهلا را
گزارش کرده است.
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با این حال در نگاه اولیه اشکاالتی در عالئم ،به چشم میخورد که ایلن گملان را در برخلی بله

وجود آورده که ممکن است ،احادیث یاد شده گرفتار آفت جع شده باشد.

ا گرچلله اش لکاالتی کلله در پللی مللیآیللد ،دسللتاویز کسللانی شللده تللا هملله ی لا بخشللی از احادیللث

نشلانههللاى ظهلور را مجعللول بداننللد و در پلی آن اعتقللاد شلیعه بلله مهللدویت را بله چللالش بکشللند
سال یازدهم ،شمههاره  ،43پایی) 1396
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(بللرای نمونلله ر.ک :موسللوی1380 ،ش :ص )282 _ 274؛ املا بررسللی کام ل و دقیلقتللر احادی لث

عالئللم ،نادرسللتی اش لکاالت مللذکور را نشللان مللیدهللد .نگارنللده در ایللن مقاللله کوشللیده ،بللا تبیللین
صحیح روایات نشانههای ظهور پرده از نادرستی اشکاالت آن بردارد.

پراکندهگویی
در مطالعلله ابتللدائی شللماری از احادی لث نشللانههللاى ظهللور ،پرا کنللده گویی در آن جلللب توجلله

میکند به گونهاى که خواننلده ممکلن اسلت ،گملان کنلد ،امکلان جملع احادیلث و ارائله گزارشلی
گویلا از آن وجلود نلدارد .پرا کنلده گویی ادعلایی مربلوس بله نشلانههلاى متصل بله ظهلور اسلت کله

 .1پنج نشانه حتمی عبارتند از یک :سفیانی (ر.ک :کلینی :1363 :ج ،264 ،8ح381؛ نعمانی ،312 :1422 ،ح )4دو :خسف
در بیداء (ر.ک :نعمانی ،272 :1422 ،ح26؛ حمیری ،123 :1413 ،ح )432سه :قت نفس زکیه (کلینی :1363 ،ج،310 ،8
ح483؛ طوسی ،435 :1411 ،ح )425چهار :خروج یمانی (صدوق ،650 :1405 ،ح7؛ طوسی ،436 :1411 ،ح ) 427پنج:
ندای آسمانی (ر.ک :صدوق ،650 :1405 ،ح8؛ نعمانی ،266 :1422 ،ح.)17

گزارشهای روایی آن ،واقعهاى داستانگونه را نق میکند 1که هر یک از احادیلث آن ،روایلتگلر

بخشی از داستان آن نشانه است؛ از ایلن رو طبیعلی اسلت بلا اسلتناد بله یلک یلا چنلد روایلت کله از

یک یا چند بخش یک داستان پر ماجرا سخن میگویند ،نتلوان دربلاره تملام داسلتان بله درسلتی
داوری کرد و برای خواننده این گمان به وجود آید که روایات نشانههای ظهور از حوادث به هم

پیوستهای سخن نمیگویند.

بهعبارت دیگر هر یک از احادیث نشانههاى یاد شده ،همانند قطعهاى از یک پازل میمانند

که وقتی کنار هم قرار گیرند ،داستان گویایی را روایت میکنند .همانگونه که یک یا چند قطعه

از یک پازل نمیتواند تصویر کام پازل را نشان دهد ،یک یا چنلد روایلت نیلز نملیتوانلد ،پلرده از

داسلتان کامل نشلانه بلردارد .بللراى اثبلات پیوسلتگی گلزارشهلای روایللی نشلانههلای متصل بلله

ظهور 2،چکیدهاى از گزارشهای روایی آن را میآوریم.
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چکیده گزارش نیانههاى حتمی و رایات سود
پیش از ظهور امام مهدى

همزمان سه نشانه از نشلانههلاى حتملی یعنلی خلروج سلفیانی،

یمللانی و قی لام سیدخراسللانی رخ مللیدهللد (ر.ک :مفیللد ،ب :1414 ،ج375 ،2؛ نعمللانی:1422 ،

 ،317ح15؛ طوس لی ،446 :1411 ،ح443؛ طوس لی ،661 :1414 ،ح .)376یمللانی از یمللن خللروج

میکند (ر.ک :صدوق ،330 :1405 ،ح .)16از چندین گزارش روایی استفاده میشود که یمن در
دوران قیام امام زمان

یکی از پایگاههاى یاوران مهلدى

طبری ،65 :1413 ،ح.)450

است (ر.ک :طوسلی ،661 :1414 ،ح ،)1375از

ای لن خطلله خللروج مللیکنللد (ر.ک :صللدوق ،330 :1405 ،ح .)16خللروج یمللانی همزمللان بللا خللروج

سفیانی و خراسانی است (ر .ک :مفید ،ب :1414 ،ج375 ،2؛ طوسلی ،446 :1411 ،ح .)443بلا
توجه به متص بودن خروج سفیانی و خراسانی با قیام امام زمان

میتوان نتیجه گرفلت کله

یمانی نیز توفیق درک یاورى امام و در رکاب ایشان بودن را پیدا میکند.

سللفیانی پللس از خللروج ،درگی لر جنللگهللاى بسلیارى شللده و در تمللام آنهللا بلله پی لروزى رس لیده

(ر.ک :نعمللانی ،279 :1422 ،ح67؛ مفیللد ،الللف256 :1414 ،؛ عیاش لی ،بیتللا :ج ،64 ،1ح117؛
 .1مانند داس تان پنج نشانه حتمی (سفیانی ،یمانی ،قت نفس زکیه ،خسف در بیداء ،ندای آسمانی) و رایات سود.
 .2پنج نشانه حتمی (سفیانی ،یمانی ،قت نفس زکیله ،خسلف در بیلداء ،نلدای آسلمانی) بله هملراه رایلات سلود ،نشلانههلای
متص به ظهورند.
 .3نشانههای یاد شده ،تنها نشانههای دارای داستان هستند.

دفاع از احادی نشانههاى ظهور

یمانی که از دوستداران خاندان اه بیت

اسلت (ر.ک :حللی198 :1370 ،؛

219

 ،244ح ،)147بر شام ،فلسطین ،اردن ،حلب و حمص تسل مییابد و شامیان به اطاعت او در
مللیآین للد (ر.ک :ص للدوق ،651 :1405 ،ح11؛ طبرس للی .)282 :1417 ،پللس از تس للل س للفیانی ب للر
منطقلله شللام و اطللراف آن دو سللپاه تش لکی داده ،یک لی را بلله سللمت عللراق و دیگللرى را بلله سللوى

مدینه روانه میسازد (ر.ک :طبرسی :1415 ،ج228 ،8؛ طبرى :1413 ،ج ،129 ،22ح.)22082

سفیانی در علراق بله دو شلهر مهلم کوفله و بغلداد حملله ملیکنلد (ر.ک :نعملانی،288 :1422 ،

ح67؛ مفی للد ،ال للف256 :1414 ،؛ عیاشل لی ،بیت للا :ج 244 ،1و  )147و فج للایع هولن للا کی را رق للم

میزند (ر.ک :طوسی ،450 :1411 ،ح453؛ طبرسی :1415 ،ج .)228 ،8خبر کشتارهاى سفیانی
در شللام و عللراق باعللث مللیشللود بس لیارى ،خللود را از سللپاهیان سللفیانی دور نگلله دارنللد .از ای لن رو

بسیارى از سا کنین مدینه پس از اطالع از حرکت لشگریان سلفیانی بله سلمت مدینله ،از ایلن شلهر
فلرار ملیکننلد (ر.ک :ملروزی )199 :1414 ،کله در ایلن میلان املام زملان

کله در آن زمللان در آن

شهر حضور داشته ،به مکه پناه ملیبلرد (ر.ک :نعملانی ،288 :1422 ،ح67؛ مفیلد ،اللف:1414 ،

256؛ عیاشی ،بیتا :ج ،244 ،1ح.)147

در مدینلله افللراد بسلیارى توس ل سللپاه سللفیانی کشللته مللیشللوند (ر.ک :مللروزی.)199 :1414 ،

حادثلله خللونین مدینلله سلله روز و سلله شللب اداملله پیلدا مللیکنللد (ر.ک :طبرسللی :1415 ،ج228 ،8؛

طب للرى :1415 ،ج ،129 ،22ح .)22082فرمان للده س للپاهیان س للفیانی وقت للی از پن للاه ب للردن ام للام
مهدى

به مکه خبر دار میشلود ،لشلگرى را بله سلمت مکله روانله ملیکنلد و زملین ،آنهلا را در

منطقلهاى بلین مکله ومدینلله بله نللام بیلداء ،بللهصلورت معجللزهآسلایی در خللود فلرو مللیبللرد (ر.ک:

سال یازدهم ،شمههاره  ،43پایی) 1396

طبرسی :1415 ،ج228 ،8؛ طبرى :1415 ،ج 129 ،22ح .)22082این حادثه نقطه شروع پایلان

صدوق ،330 :1405 ،ح ،)16یکلی دیگلر از نشلانههلاى ظهلور یعنلی قتل نفلس زکیله رخ ملیدهلد

220

ح .)7این اتفاق در زمان تسل سفیانی بر شام واقع میشود و مکیان پس از کشلتن او ،سلرش را

یافتن آشوبگرى سفیانی است.
امام مهدى

که به مکه پناه بلرده بلود ،انلدکی پلیش از قیلام ،یکلی از یلاران نزدیلک خلود را

ک له از ذرارى امللام حسللن

اسللت (ر.ک :صللدوق ،330 :1405 ،ح ،)16بللراى امتحللان و دعللوت

أه مکه به آنجا میفرستد؛ اما اه مکه بر او هجوم آورده و او را بین رکن و مقلام کشلته (ر.ک:
(ر.ک :کلین للی :1363 ،ج ،310 ،8ح483؛ طوسل لی ،435 :1411 ،ح425؛ صلللدوق،650 :1405 ،

به شام میفرسلتند .پلس از ایلن حادثله املام مهلدى

بیعت کرده ،هسته اولیه سپاه امام مهدى
ح285؛ نعمانی ،279 :1422 ،ح.)43

ظهلور ملینماینلد و گروهلی از ملردم بلا او

شلک ملیگیلرد (ر.ک :کلینلی :1363 ،ج،224 ،8

همزملان بلا خلروج سلفیانی ،انقالبلی در شلرق علراق (ایلران کنلونی) رخ ملیدهلد (ر.ک :مفیلد،

ب :1414 ،ج375 ،2؛ نعم ل ل للانی ،317 :1422 ،ح15؛ طوسل ل ل لی ،446 :1411 ،ح .)443ظل ل ل للم و

بیعدالتی در آن سامان ،مردم را به ستوه میآورد .آنان که از رسیدن بله حقلوقشلان از حکوملت
ناامی لد مللیشللوند ،تنهللا چللاره را در مب لارزه و قی لام مللیبیننللد (ر.ک :نعمللانی ،281 :1422 ،ح50؛

طبری ،446 :1413 ،ح )420و از اینجا انقالب شرقی شروع میشود .عدالتطلبی و در پی حلق
بودن پشتوانه محکمی بلراى اسلتوارى ایشلان در راه مبلارزه بلا ظللم ملیشلود و یلارى خداونلد نیلز
همللراه آنللان شللده ،مس لیر پی لروزى را بلله سللرعت مللیپیمانللد (ر.ک :طبللری ،446 :1413 ،ح420؛

حلی ،91 :1408 ،ح157؛ ابنماجه ،بیتا :ج ،1366 ،2ح .)4082از رهبر این انقالب با نلامهلاى

سیدحسلنی (ر.ک :کلینلی :1363 ،ج ،224 ،8ح ،)285سیدهاشلمی (ر.ک :مللروزی :1414 ،ج،1

 316ح 912و ح )913و سیدخراس للانی (ر.ک :نعم للانی ،301 :1414 ،ح6؛  ،259ح18؛ مفی للد ،ب،

 :1414ج375 ،2؛ طوسی ،446 :1411 ،ح )443سلخن رفتله اسلت .از آنجلا انقالبیلون یلاد شلده
رنگ سیاه را برای پرچم خود برگزیده بودند ،این قیلام ،بله قیلام رایلات سلود (پلرچمهلای سلیاه)

نیز نام گرفته است.

سللپاهیان سللفیانی در عللراق ،پللس از کشللتار مللردم کوفلله و بغللداد ،بللا لشللگریان سیدخراسللانی

مواجه شده ،جنگهاى متعددى میان آنان به وجود میآید .در تمام این جنلگهلاى پرا کنلده،

سپاهیان خراسانی پیروز جنگند.

سفیانی وقتی از شکسلت لشلگریانش در برابلر سیدحسلنی مطللع ملیشلود ،سلپاه بزرگلی فلراهم

کرده و آن را روانه جنگ با خراسلانیون ملینمایلد .اهل خراسلان نیلز لشلگرى آملاده سلاخته روانله
پیدا میکند (ر.ک :مروزی .)190 _ 189 :1414 ،فرمانده ارشد این سپاه جوانی به نام شعیب بلن

صالح است (ر.ک :طوسی1411 ،ق :ص 464ح.)479

سیدخراس للانی و سلللپاهیانش در میان لله راه بلللا سلللپاهیان ام للام زملللان

برخ للورد ملللیکننلللد،

سیدخراسل للانی حسل للنی ک ل له از حقانی ل لت امامل للت مهل للدى بل للاخبر بل للوده (ر.ک :مجلسل للی:1403 ،
ج 53ص )15براى اینکه لشگریانش نیز امامت امام زمان

را باور کننلد ،از آن حضلرت طللب

نشللانه امامللت مللینمای لد .ا کثللر س لپاهیان سیدخراسللانی وقتللی نشللانه امامللت امللام زمللان

را

ملیبیننلد ،بله اطاعللت او در ملیآینلد؛ املا بخشللی از سلپاه کله معجلزههللا را نپذیرفتله ،بلا سللپاهیان

مهللدى و سیدخراسللانی بلله نبللرد مللیپردازنللد و در ای لن نبللرد تللار و مللار مللیشللوند (ر.ک :مجلسللی،
 :1403ج.)16 ،53

دفاع از احادی نشانههاى ظهور

میدان نبرد میکنند .سپاه خراسانی در مسیر جنلگ بلا سلفیانی در گیلریهلاى پرا کنلدهاى بلا وی
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پس از این واقعه سلپاهیان متحلد املام مهلدى

و سیدحسلنی بله میلدان نبلرد بلا لشلگریان

سللفیانی رهسللپار مللیگردنللد .در ای لن جنللگ لشللگر یللان سللفیانی شکسللت خللورده بلله سللمت کوفلله
عقبنشینی میکند (ر.ک :مروزی 192 :1414 ،و .)197

سلفیانی کله تلا پلیش از ایلن ،در نبردهلاى خلارج از شلام حضلور نداشلته اسلت ،سلپاهی فللراهم

مینماید و با باقیمانده از سپاهیان به جنگ با امام زمان

و سیدخراسانی میرود .این جنلگ

در اطراف کوفه اتفاق میافتد .در این جنگ نیلز سلفیانی شکسلت سلختی ملیخلورد و خلود او بله
دست امام مهدی

کشته میشود (ر.ک :عیاشی ،بیتا :ج 56 ،2ح.)49

سلپاهیان مهللدى پللس از ایلن پیلروزى ،هللدف خللود را فلتح بیلتالمقللدس قللرار مللیدهنللد و بلله

سمت آن سلامان روانله ملیشلوند .گزارشلی از چگلونگی جنلگ آنلان بلا حلا کم یلا حا کملان جلائر در

بیتالمقدس وجود ندارد؛ املا نتیجله ایلن جنلگ یلا جنلگهلا ،آزادى بیلتالمقلدس اسلت (ر.ک:
مروزی :1414 ،ج ،349 ،1ح.)1009

امکان تطبیق برخی از عالئم بر پارهاى از وقایع زمان حضور امام
در زمللان حض للور ائملله ،برخ للی ،ادعللاى مه للدویت کردنللد .گ للزارشهللای تع للدادى از احادیل لث

نشانههاى ظهلور بلا ایلن وقلایع ،شلباهتهلایی دارد .ایلن شلباهتهلا باعلث شلده علدهاى گملان

کنند ،گزارشهای این دسته از نشانهها ،توس مدعیان مهدویت و یاران آنان جع شده است.

براى اثبات این ادعا به دو واقعه استناد شده است.
سال یازدهم ،شمههاره  ،43پایی) 1396

الف) یکی از نشانههاى ظهور ،پرچمهاى سیاهی اسلت کله از سلوى خراسلان آشلکار ملیشلود

(برای نمونه ر.ک :کلینلی :1363 ،ج ،310 ،8ح483؛ صلدوق ،650 :1405 ،ح7؛ طوسلی:1411 ،
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عبداهلل که به نفس زکیه شلهرت پیلدا کلرده ،وجلود دارد؛ زیلرا او نیلز قیلام کلرد و ادعلاى مهلدویت

(ر.ک :مفی ل ل ل للد ،ب :1414 ،ج368 ،2؛ نعم ل ل ل للانی ،260 :1422 ،ح8؛ طوسل ل ل ل لی :1411 ،ص452

ح .)457احتمللال انطبللاق ای لن نشللانه بللر قی لام سللادات حسللنی و بنللیعبللاس بللر ضللد حکومللت

بنیامیه وجود دارد؛ زیرا آنان نیز در جنگهایشان از پرچم سیاه استفاده میکردند.

ب) بر اساس گزارشهلای روایلی ،یکلی از نشلانه حتملی ظهلور کشلته شلدن نفلس زکیله اسلت

 ،436ح .)427احتملال انطبللاق ایلن نشللانه بللر یکلی از خانلدان اهل بیلت

بلله نللام محمللدبن

نمود و در جنگ با حکومت بنیعباس کشته شد.

برخی پژوهشگران معاصر گمان میکنند دو نشانه مذکور ساخته دست جلاعالن حلدیث اسلت

(ر.ک :صللادقی 117 :1385 ،و  .)157بللرای نشللان دادن نادرسللتی اش لکال فللوق ،مللیبایسللت دو

مصداق ادعایی ،جدا گانه مورد بررسی قرار گیرد.
 .1ارتباط احادیث رایات سود با قیام بنیعباس

براس للاس گ للزارشه للای معتب للر روایل لی ،پل لیش از ظه للور ،انقالب للی گس للترده ر خ داده ب للا قیل لام

امام مهدى

پیوند میخورد .این انقلالب را مردملانی در شلرق رقلم ملیزننلد .نشلانه لشلگریان

ای لن قللوم ،پللرچمهللایی بلله رنللگ س لیاه اسللت (ر.ک :ص« 3چکی لده گللزارش نشللانههللاى حتمللی
و رایات سود»).

مقایسه داستان جنبش رایات سود و قیام بنیعباس بر ضد بنیامیه ،نشان ملیدهلد ایلن دو

واقعلله تنهللا در رنللگ پللرچم شللبیه یکدیگرنللد؛ ام لا وجللوه افتللراق فراوانللی دارنللد ،بللهگونللهاى ک له

نمیتوان ،قیام بنیعباس را بر واقعه انقالب شلرقی منطبلق کلرد .پلارهاى از تفلاوتهلاى ایلن دو
واقعه به شر ذی است:

یلک :قیلام رای لات سللود در نهای لت بللا قیلام امللام مهللدى

بنیعباس چنین سرنوشتی پیدا نمیکند.

همللراه مللیشللود ،حللال آنکله قی لام

دو :بللر اسللاس گللزارشهللای روای لی ،ائم له ،ش لیعیان را بلله همراهللی بللا انقللالب شللرقی ترغی لب

کردهانل ل للد (ر.ک :طبل ل للری ،446 :1413 ،ح420؛ حلل ل للی ،91 :1408 ،ح157؛ اربل ل ل لی :1405 ،ج،3

)273؛ وللی آنلان پیلروانشلان را از همراهللی بلا قیلام بنیعبللاس منلع مللینمودنلد (ر.ک :نعمللانی،
 ،203 :1422ح.)6

سه :جنگهایی پلی در پلی میلان انقالبیلون شلرق و سلفیانی گلزارش شلده اسلت (ر.ک :ص3

نداشتهاند .در آن زمان ائمه

به صراحت اعالم نمودند که سفیانی خروج نکرده اسلت و آن را

نشانهاى قرار دادند تا شیعیان به گمان قیام امام مهدى

طوسی ،412 :1414 ،ح.)926

بلا بنیعبلاس هملراه نشلوند (ر.ک:

تفاوتهاى فوق ،بیانگر آن است که قیام بنیعباس نمیتواند بلر قیلام صلاحبان رایلات سلود

انطباق پیدا کند.

ب) بررسی اتحاد نفس زکیه با محمدبن عبداهّلل

بر اساس گلزارشهلای معتبلر و متعلدد روایلی ،یکلی از نشلانههلاى حتملی ظهلور ،کشلته شلدن

نفللس زکی له اسللت (بللرای نمونلله ر.ک :کلینللی :1363 ،ج ،310 ،8ح483؛ صللدوق،650 :1405 ،
ح7؛ طوسلی ،436 :1411 ،ح .)427نفللس زکی له در احادی لث نشللانههللاى ظهللور بللر دو نفللر اطللالق

دفاع از احادی نشانههاى ظهور

«چکیده گزارش نشانههاى حتمی و رایات سود») .حال آنکه عباسیون هلیا جنگلی بلا سلفیانی
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شده است که نفر اول در نزدیکی کوفله بله هملراه هفتلاد تلن از یلارانش کشلته ملیشلود و نفلر دوم
کسللی اسللت ک له مللا ب لین رک لن و مقللام بلله شللهادت مللیرسللد (ر.ک :حل لی .)199 :1370 ،بررسللی
گزارشهای نشانههلا بیلانگر آن اسلت کله نفلس زکیلهاى کله از نشلانههلاى حتملی بله شلمارآمده،

نفس زکیه ،مقتول در مابین رکن و مقام است.

وى از سلسل لله جلیلل له سل لادات حسنل لی و از ی لاران امل لام مهل لدى

اسللت .امللام مهللدى

در

فاصل لله کوتللاهی از قی لام او را بللراى امتحللان و دعللوت اه ل مک له بلله همراهللی بللا قی لام بلله آنجللا

میفرستد؛ اما اه مکه او را دستگیر کرده و به شهادت میرسانند (ر.ک :ص« 3چکیده گلزارش

نشانههاى حتمی و رایات سود»).

ادعاى اتحاد نفس زکیه با محمدبن عبداهلل _ که به نفس زکیه شهرت داشت _ به دالیللی کله

در پی میآید ،صحیح نیست:

یک :بر اساس گزارشهای عالئم ظهور ،مح شهادت نفس زکیه ،شهر مکه و ملا بلین رکلن و

مقام است؛ اما محمدبن عبلداهلل در سلال  145ه ل در احجلار زیلت کشلته شلده اسلت (ر.ک :مفیلد،

ب :1414 ،ج192 ،2؛ قطل للبالل للدین راونل للدی :1409 ،ج ،766 ،2ح85؛ ابل للوالفرج االصل للفهانی،
157 :1385؛ ابن عنبة.)103 :1380 ،

دو :فاصله شهادت نفس زکیه تا زمان ظهور ،بسیار کوتاه اسلت .برخلی گلزارشهلای روایلی از

 15روز س ل لخن گفتل للهانل للد (ر.ک :مفیل للد ،ب :1414 ،ج374 ،2؛ اربل ل لی :1405 ،ج .)259 ،3ولل للی

محمدبن عبداهلل در سال  145هجرى کشته شده است؛ بنابراین فاصلله کشلته شلدن او بلا قیلام
سال یازدهم ،شمههاره  ،43پایی) 1396
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امام مهدى

به دهها قرن میرسد.

سه :طرفداران محمدبن عبداهلل ،وى را مهدى موعود میدانستند .سادات حسنی و خانلدان

بنیعباس نیز با او به عنوان «مهلدى» بیعلت کردنلد (ر.ک :مفیلد ،ب :1414 ،ج )193 _190 ،2و

پس از کشته شدن محمدبن عبداهلل نیلز طرفلدارانش ملرگ او را بلاور نکلرده ،ادعلا کردنلد ،وى در
پللس پللرده غیبللت قللرار گرفتلله و بلله زودى ظهللور مللیکنللد (ر.ک :نللوبختی)62 :1355 ،؛ املا نف لس

زکیهاى که از نشانههاى ظهور شمرده شده از یاران امام مهدى

است نه خود آن حضرت.

وجوه افتراق میلان نفلس زکیله و محملدبن عبلداهلل حکایلت از تعلدد ایلن دو شلخص ملیکنلد؛

بنابراین ادعاى اتحاد قاب پذیرش نیست.
نیانههاى وقوعیافته

براساس گزارشهای روایی در میلان عالئم ظهور ،نشانههایی وجلود دارد که قلرنها از وق لوع

آن ملیگلذرد براى نمونه یکلی از نشانههاى ظهلور ،اخلتالف بنیعبلاس بلا یکلدیگر و پایلان یلافتن

حکوم للت آنلللان اس للت (ر.ک :کلینلللی :1363 ،ج ،224 ،8ح285؛ نعملللانی ،278 :1414 ،ح42؛
 ،279ح43؛  ،289ح67؛  ،314ح .)9ایلن واقعلله در قللرن پللنجم هجللرى وقللوع یافتلله اسللت؛ املا

ا کنللون پللس از گذشللت قللرنهللا از آن حادثلله ،دوران غیبللت همچنللان اداملله دارد و ظهللور امللام

مهللدى

مهدى

تحقللق نیافتلله اسللت .چنللین وقللایعی در نگللاه عللرف نمللیتوانللد نشللانه ظهللور امللام

به شمار آید.

دربللاره نشللانههللاى وقللوع یافتلله ،پرسللش ایلن اسللت کله ا گللر فاصللله زم لانی میلان وقللوع نشللانه

بللا ظهللور امللام مهللدى

بلله سللالهللا بلک له قللرنهللا برسللد ،آی لا اطللالق لفللظ نشللانه بللر آن صللحیح

اسلت؟ بلراى روشلنتلر شللدن پرسلش و پاسلخ ملیبایسلت ابتللدا گلزارشهلای روایلی وا کلاوى شللود

تلا معللوم شلود در احادیلث و روایلات ،نشلانههلاى ظهلور ،بلا چله الفلاظی بلا ظهلور املام مهلدى
پیوند خورده است.

نشانههاى ظهور در احادیث اه بیت

به صورتهاى ذی گزارش شده است.

الف) با الفاظ «عالمت» (بلرای نمونله ر.ک :کلینلی :1363 ،ج ،274 ،8ح412؛  ،310ح483؛

ص ل للدوق ،650 :1405 ،ح7؛ مفی ل للد ،ب :1414 ،ج372 ،2؛ نعم ل للانی ،311 :1414 ،ح« ،)3آیل ل له»

(بللرای نمونلله ر.ک :حل لی199 :1370 ،؛ نعمللانی ،317 :1414 ،ح16؛ حلللی ،76 :1408 ،ح،)127
«امارت» (برای نمونه ر.ک :طوسی ،463 :1411 ،ح )479و مشتقات آن با قیام امام مهلدى

ارتبللاس داده شللدهانللد .کتللب لغللت ،واژههللای «آی له» و «امللارت» را هللم معنللای «عالمللت» دانسللته

(ر.ک :ابللن فللارس ،1404 ،ج139 ،1؛ ابللن اثیللر :1364 ،ج67 ،1؛ ابللن منظللور :1405 ،ج )33 ،4و
عالمللت را نشللانهای مللیداننللد ک له بللراى راهنمللایی نصللب مللیشللود (ر.ک :بسللتانی و فللواد افللرام،

ج427 ،2؛ طبرسی :1415 ،ج)145 ،6؛ بنابراین معناى نشلانههلایی کله بلا ایلن الفلاظ مشلخص

شدهاند ،حوادث و رویدادهایی است که بتواند راهنماى ظهور امام مهدى

باشد.

ب) از نشللانههللا بللا عنللوان حللوادثی ک له پ لیش از قی لام وقللوع مللییابنللد ،ی لاد شللده اسللت .بللراى

آشنایی با دسته دوم نمونههایی از گزارشهای را میآوریم.
اولُ :م َح َمد بن ُمسل حم عن ا مام الباقر :
َ َ ُ ُ ُ ُ
قاَّکم؟
مىت یحرج

محمد بن مسلم از امام باقر پرسش کرد :در چه زمان قائم شما قیام میکند؟
ُ
َ
ُ َ ُ
ُ
َ
جدال بالس،داِه َو الس ُ
َبد َی
،داِ بالرجدال ...و ق دف قد یم مدن آل َم َ دد
قدالا منأا َتش َدب َه الر
ََ ََ
َ ُ َ
جاُِ َصی َح ی م َن َ
القامه ا ُمس ُه ُ َم َ ُد ُبن َ
ُ
الز َک َی ُ ه و َ
الرکن َو َ
احلدق
ال،ماِ بأن
احل َ،ن السفس

دفاع از احادی نشانههاى ظهور

622 :1375؛ أبللو هللالل عس لکری234 :1412 ،؛ ابللن منظللور :1405 ،ج419 ،12؛ فی لومی:1414 ،
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ک ُف ُ
لیه ویف شی َع هه َلع َسد أل َ
روج قامئسا (صدوقه 1405ا 330ه ح)16؛

آن حضلرت پاسللخ داد :زمللانی کلله ملردان خللود را شللبیه زنللان کننلد و زنللان خللود را شللبیه

مردان ....وجوانی از آل محمد به نام محمدبن حسن ما بین رکن و مقام کشلته شلود و

ندایی آسمانی زده شود به این که حلق بلا املام مهلدی و شلیعیان اوسلت؛ در آن هنگلام،
قائم خروج مینماید.

:

دوم :ا مام الصادق

َ
ُ َ َ
الص دی َح ُ ه َو ُ
ََخد یدس َقبد َدف قی دام القدداِئ مد َدن َ
احل،د ُدف ب َ
البی دداِه و
ال،ددفیاینه و
الع مدداُا
َ ُ َ
َ
ُف ُ
روج ال َیماینه و ق ف السفس الز َک َی (ط ه 1411ا 436ه ح)427؛
پلیش از قیللام قلائم

پللنج عالمللت اسلت :صللیحه آسللمانی ،سلفیانی ،خسللف در بیللداء،

خروج یمانی ،و کشته شدن نفس زکیه.

:

سوم :ا مام الصادق

ُ
َ ُ
َ
القاِئ ال َیق ُم َحىت ُیساد َی ُمساد م َن َ
َ
ال،ماِه َت ُ َ ،الف اة یف فد لاه 1و َی ُ َ ،ألدف
منن
الشر ق َو َ
َ
الغرب (ط ه 1411ا 177ه ح)134؛
قلائم

قیلام نملی کنلد تلا زملانی کله منلادی از آسلمان نلدایی ملیدهلد کله زنلان از پللس

سراپرده خانههایشان آن را میشنوند و نیز اه مشرق و مغرب شنونده آنند.

چهارمَ :یعقوب َ
السراج:

سال یازدهم ،شمههاره  ،43پایی) 1396
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َ
َ ُ َ َ
َ
ُ
قالا َمنأا َ
افت َلد َددف ُولد ُددد َ
العبدددا ( ...کلیدددیه
قلددد ُ ألب َعبدددداَ ا َمدددىت لد َددر ُج شدددیع کم؟ل
1363ا ج8ه 224ه ح285؛ نعماینه 1422ا 279ه ح)43؛
یعقوب سراج میگوید :به امام صلادق علرد کلردم :فلرج شلیعیان در چله زملانی فلرا
میرسد؟ پس آن حضرت فرمود :زمانی که بنیعباس دچار اختالف شوند. ...

پنجم :ا مام الرضا

:

ششم :ا مام الرضا

:

َ َ َ َ
األمدددر ُ
اینه َو ال َیمد ُ
ال،ددفی ُ
دداین (نعمددداینه 1422ا 262ه ح12؛ جملیسددده 1403ا ج52ه
قبددف لدددذا
233ه ح)99؛
پیش از قیام امام مهدی سفیانی و یمانی خروج میکنند.
أمر َلی َس بکا ن منال َب َ
عد ُفروج ُ
َمنن لذا ی
ال،فیاین (طبر یه 1413ا 349ه ح)304؛

 .1الخ ْد ُر :ناحیة فی البیت یترک علیها ستر فتکون فیه الجاریة البکر (ابن اثیر :1364 ،ج« 13 ،2خدر»).

امر قیام امام مهدی

وقوع نمییابد مگر پس از خروج سفیانی.

ا گرچلله نشللانههللاى ظهللور در دسللته دوم بللا واژه عالمللت ،آیلله و امللاره همللراه نشللدهانللد؛ امل لا

ظاهر پیونلد خلوردن آنهلا باقیلام املام مهلدى
هم بودن میکند.

ج) میان واقعه و قیام امام مهدى

میان قت نفلس زکیله و قیلام املام مهلدى

بلهگونلهاى اسلت کله دال للت بلر نشلانه و قلرین

زمان مشخصی تعیین شده است .بلراى نمونله فاصلله

ح2؛ طوسی ،445 :1411 ،ح.)440

 15شلب اعلالم شلده اسلت (صلدوق،649 :1405 ،

بنابر آنچه گذشت این نتیجه به دست میآید که نباید میان نشانههلاى ظهلور و ظهلور املام

مهللدى

فاصلللهای چنللدین سللاله بلله وجللود آیلد؛ پللس اشلکال تللا ایلنجللا وارد اسللت؛ املا آنچلله

مللیتوانللد اش لکال را تللا انللدازهاى ک لمرنللگ کنللد ،آن اسللت ک له تعللداد نشللانههللایی ک له بلله وقللوع
پیوستهاند بسیار انلدک اسلت و ایلن تعلداد انلدک نملیتوانلد ،خدشلهاى در بحلث گسلترده نشلانه

ظهور به وجود آورد.

بللا ای لن حللال نشللانههللاى وقللوع یافتلله و بلله تعبی لر دقی لقتللر نشللانههللای غیرمتص ل بللا ظهللور را

میتلوان نشلانههلاى نزدیکلی ظهلور دانسلت نله نشلانههلاى اصل ظهلور .توضلیح ایلن اجملال بله
شر ذی است:

رخلدادهایی کله در گلزارشهلای روایلی ،بلا ظهلور املام مهلدى

پیونلد خلوردهانلد ،بله واقللع

حوادثی هستند که پیش از ظهور به وجلود ملیآینلد و نشلانگر نزدیکلی ظهورنلد نله اصل ظهلور؛ از
هزاران سال فاصله در سالهاى پایانی غیبت رقم خورد.

بللراى روشللن شللدن ایللن توجیلله بلله ای لن مثللال توجلله کنی لد :شخصللی را در نظللر بگیری لد کلله

مللیخواهللد از شللهرى بلله شللهر دیگللرى مسللافرت کنللد .وى پللس از خللارج شللدن از شللهر مبللدأ بللا

نشانههایی مواجه میشود که هر یک ،نزدیک شدن او را با شهر مقصد نوید میدهد .در نگلاه او
هملانگونلله کله اوللین نشللانه ،عالمللت نزدیلک شلدن بلله مقصللد اسللت .آخلرین نشللانه نیلز عالمللت

نزدیک شدن به مقصد شمرده میشود .هلر چنلد در اصلطالح تنهلا آخلرین نشلانه ،عالملت مقصلد
شمرده میشود.

نشانههاى غیرمتص به ظهور امام مهلدى

نیلز نویددهنلده نزدیلک شلدن زملان ظهلور آن

حضرت به شمارمیآیند .از این رو کسی که در زمان حاضر قرار دارد نباید نشانههاى وقوع یافتله

را از دایره عالئم ظهور خارج کند؛ زیرا این کار او مانند آن مسافرى است که پس از طی بخشی از

دفاع از احادی نشانههاى ظهور

ایلن رو ممکلن اسللت یلک نشللانه در سللالهللاى ابتللدایی غیبللت بلله وجللود آی لد؛ املا نشللانه دیگللر بللا
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مسیر ،ادعا کند عالمتهاى پشت سر گذاشته نشانه نیستند.

همانگونله کله بله ایلن شلخص پاسلخ داده ملیشلود کله نشلانه بلودن منزلگلاههلاى پشلت سلر

گذاشلته از ابتلداى سلفر محاسلبه ملیشلود .در ایلنجلا نیلز جلواب ملیدهلیم کله نشلانههلاى وقلوع

یافته نیز در آن زمان و براى مردمان آن دوران نشانه نزدیکلی ظهلور بله شلمار رفتله ،آنلان را آ گلاه
میکند که فاصله تا ظهور کمتر شده است.
احتمال انطباق بر وقایع متعدد
برخلی از نشلانههلاى ظهللور ماننلد خلروج سللفیانی ،خسلف در بیلداء ،خللروج یملانی ،قتل نفللس

زکیه و قیلام سیدخراسلانی ،قابلیلت انطبلاق بلر بلیش از یلک مصلداق را دارنلد .نشلانههلاى ملذکور

داستان عالئم ظهور را بهگونهاى روایت کردهاند که میتوان وقلایع مختلفلی را بلا فلرد احتملال

بللر آن منطبللق ک لرد .احتمللال انطبللاق ،خاص لیت نشللانه بللودن آنهللا را از می لان بللرده ،نمللیتواننللد
داللت بر ظهور یا نزدیکی آن نمایند.

از جمله مسائ مهم در بحث نشانههاى ظهور ،امکلان انطبلاق نشلانههلا بلر مصلادیق واقعلی

آن است .ملا در پاسلخ بله اشلکال چهلارم ملیپلذیریم کله هلر یلک از نشلانههلاى ظهلور بله تنهلایی

ملیتوانلد بلیش از یلک مصلداق داشللته باشلد .نیلز ملیپلذیریم کله احتملال انطبلاق نشلانه بلر یلک
ا
واقعه نمیتواند داللت بر ظهور یا نزدیکی آن نماید؛ اما اوال باید دید که آیا پیشوایان معصلوم
ا
تنها به دنبال انطباق قطعی بودند و احتمال انطباق هیا کلارکردى نلدارد؟ ثانیلا آیلا امکلان دارد
سال یازدهم ،شمههاره  ،43پایی) 1396
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انطباق احتمالی با روشی به انطباق قطعی تبدی شود؟

براى روشن ساختن بحث میبایست ابتدا در باره کارکردهاى نشلانههلاى ظهلور سلخن گفلت

تا معلوم گردد که آیا هر یک از کارکردهلاى آن ،تنهلا بلا انطبلاق قطعلی سلازگار اسلت؟ و یلا ایلنکله

احتمال انطباق نیز میتواند برخی از اهداف بیان نشانههاى ظهور را محقق کند؛ پس از آن باید

راههایی را پیجویی کنیم که بتواند احتمال انطباق را به رتبه قطع ارتقاء دهد.
 .1کارکردهاى نشانههاى ظهور

اهللدافی ک له ائملله

ذی است:

در معرفللی نشللانههللاى ظهللور ممک لن اسللت بللهدنبللال آن باشللند بلله قللرار

الف) شناسایی ظهور امام مهدى

یکی از اهلدافی کله ائمله

مهدى

از طلر نشلانههلاى بله دنبلال آن بودنلد .شناسلاندن ظهلور املام

است .این هدف از معناى «نشانه» گرفته شده که اولین و روشلنتلرین کلارکرد نشلانه

به شمارمیآید .دستیابی به این هدف در صورتی است که انطباق نشانه بر واقعه همراه بلا قطلع
و یقین باشد.

ا گرچه برخی از نشانههاى ظهور چون نشلانههلاى وقلوع یافتله ،و نلداى آسلمانی ،مصلادیق
1

2

یقینللی دارنللد؛ ام لا داسللتان گللروه دیگللرى از نشللانههللا ماننللد خللروج سللفیانی ،خسللف در بیللداء،
قت ل نفللس زکی له ،خللروج یمللانی و قی لام سیدخراسللانی بلله گونللهاى بی لان شللده ک له مللیتواننللد بللر

وقللایع متعللددى انطبللاق یابنللد؛ از ای لن رو نشللانههللاى ی لاد شللده ک لار ک لرد اول نشللانههللاى ظهللور

را ندارند.

ب) یادآورى ظهور و به وجود آوردن امید وانتظار

پیامبر

و جانشینان آن حضرت کله پلیشبینلی ملیکردنلد ،دوران غیبلت املام مهلدى

طوالنی خواهد شد و ممکن است شیعیان و منتظران آن حضرت دچلار یلأس و ناامیلدى شلوند بلا

طر نشانههاى ظهور کوشیدند نور امید را در قلوب شلیعیان بتاباننلد .حکملت معرفلی نشلانههلا

در دورههاى مختلف را در این راستا میتوان ارزیابی نمود .نشانههاى مذکور هم میتواند ظهلور
امللام مهللدى

را در زمللانهللاى مختلللف ی لادآورى نمای لد و هللم فض لیلت انتظللار را در ش لیعیان و

منتظران آن حضرت تقویت کند.

روشن است کارکرد دوم همانگونه که با انطبلاق قطعلی سلازگار اسلت بلا انطبلاق احتملالی نیلز

هلمخلوانی دارد؛ بلکله در انطبلاق احتملالی بلا توجله بلله ایلنکله مصلادیق متعلدد ملیتوانلد داشللته
باشد ،اثرگذارى این هدف بهتر و بیشتر است.
پس از پیشگویی پیامبر

و ائمه

در باره قیام املام مهلدى

مهللدویت کردنللد .ای لن حادثلله تلللخ در زمللان حضللور ائملله
عبداهلل در زمان امام صادق

یکی از دالیلی که ائمه

کسلان بسلیارى ادعلاى

نی لز بلله وقللوع پیوسللت و محمللدبن

ادعای مهدویت کرد (ر.ک :مفیلد1414 ،ق :ج 2ص 190ل .)193

از آن کمک گرفتند تا شیعیان را از همراهی با چنین قیلامهلاى بلاطلی

منع کنند ،طر بحث نشانههاى ظهور بود.

آنان با این استدالل که هنلوز بسلیارى از نشلانههلاى ظهلور بلهویلژه نشلانههلاى حتملی ماننلد

 .1مانند اختالف بنی عباس و پایان دولت آنان (ر.ک :نعمانی ،314 :1422 ،ح9؛  ،289ح67؛ مفید ،ب :1414 ،ج)372 ،2
و حکومت تاتارها بر بغداد (ر.ک :سید بن طاوس ،369 :1416 ،ح ) 541و دچار شدن اه عراق به ترسی که آرامش با آن
جمع نمیشود (ر.ک :مفید ،ب :1414 ،ج378 ،2؛ طبرسی :1417 ،ج284 ،2؛ اربلی :1405 ،ج.)261 ،3
 .2توضیح چرایی قطعیت آن در ص 13آمده است.

دفاع از احادی نشانههاى ظهور

ج) رسوا شدن مدعیان مهدویت
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خللروج س لفیانی واقللع نشللده اسللت (ر.ک :طوس لی ،412 :1414 ،ح )926کوشللیدند ،بلله ش لیعیان
فلرا نرسلیده و قیلامهلایی کله بلا ادعلاى مهلدویت هملراه

بفهمانند که وقت ظهور امام مهدى

شده ،باط است .در دوران غیبت نیز شیعیان میتوانند این آموزه را آویزه گوش خلود کننلد و از
همراهی با متمهدیانی که هر از چند گاه ظهور میکنند ،خوددارى کنند.

با توجه به اینکه این کارکرد ،کارکردى سلبی اسلت نله ایجلابی یعنلی نبلود نشلانههلاى ظهلور

چنین هدفی را محقق میسازد؛ بنلابراین ممکلن اسلت همزملان بلا ادعلاى مهلدویت متمهلدیان،
هیا واقعلهای رخ نلداده باشلد کله احتملال انطبلاق آن بلر نشلانههلاى ظهلور وجلود داشلته باشلد.

بهعبلارت دیگلر احتملال انطبلاق نشلانههلای ظهلور یلا قطعیلت آن ،نقشلی در دسلتیلابی بله ایلن
هدف ندارد.

از آنچه گذشت روشن شد که کارکرد اول تنها با قطعیت سلازگار اسلت؛ املا کلارکرد دوم را هلم

قطعیت انطباق و هم احتمال آن میتوانلد بلهوجلود آورد .از ایلن رو در پاسلخ بله پرسلش اول کله
ائمه

در طر نشانههاى ظهور بهدنبال انطباق قطعی بودند یلا احتملالی ،بایلد گفلت کله هلر

دو نوع انطباق میتواند تمام یا برخی از اهداف ائمه

را محقق سازد.

 .2راهکار ارتقاء احتمال انطباق به رتبه قطع

پیش از ورود به بحث ،یادآورى نکاتی ضرورى است:

الللف) برخللی از نشللانههللاى ظهللور چللون خللروج سللفیانی ،یمللانی ،خسللف در بیلداء ،قت ل نفللس

زکیلله و قیللام سیدخراس للانی ،مصللادیق یقینللی را ندارن للد؛ امللا احتمللال دارد ب للر حللوادث مختلف للی
سال یازدهم ،شمههاره  ،43پایی) 1396
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انطباق یابند.

ب) بر اساس گلزارشهلای روایلی ،در میلان نشلانههلاى ظهلور ،نلداى آسلمانی تنهلا نشلانهاى

است که اندکی پیش از قیام امام مهدى
صادق

در باره نداى آسمانی میفرماید:

وقوع مییابد و همه انسانها آن را میشنوند .امام

ی،م کف ق م بل،اّنم (صدوقه 1405ا 650ه ح.)8

هرچند نداى آسمانی از نشانههاى حتمی ظهلور اسلت و از طریلق آن ،همله انسلانهلا از ظهلور

امام عصر

آ گاهی ملییابنلد؛ املا بلر اسلاس گلزارشهلای روایلی ،پلس از نلداى آسلمانی ،نلداى

دیگلرى زده مللیشلود کله نلداى اول را تکلذیب کلرده ،برخللی انسلانها را بلله شلک مللیافکنللد (ر.ک:

نعمل للانی ،262 :1422 ،ح13؛  ،273ح29؛ صل للدوق ،650 :1405 ،ح4؛  ،652ح 1.)13براسل للاس
 .1البته بسیاری از یاوران با ایمان امام مهدی

دچار شک نمیشوند.

گزارشهای روایی خداوند برای زدودن این تردید نشانههلای دیگلری قلرار داده اسلت؛ بنلابراین

باید راهی براى انطباق قطعی نشانههاى دیگر بیابیم.

ج) پیجویی راهی که انطباق احتمالی را به انطباق قطعی تبدی کند ،تنها در نشانه متص

به ظهور کارکرد دارد؛ زیرا شناخت قطعی نشلانههلایی کله بلا ظهلور املام مهلدى

فاصلله دارد،

تنها نویددهنده نزدیکی زمان ظهور است نه اص ظهور؛ بنابراین در این بحلث بله دنبلال روشلی

هستیم که احتمال انطباق در نشانههاى متص را به رتبه قطع افزایش دهد.

پس از بیان نکات به اص بحث باز میگردیم .آیا راهلی وجلود دارد کله احتملال انطبلاق را در

برخی نشانهها مانند چهار نشانه حتمی (غیر از نداء) و قیام سیدخراسانی به درجه قطلع رسلاند؟
پاسللخ ای لن پرسللش در گللرو دق لت و تام ل در گللزارشهللای روای لی نشللانههللاى ظهللور و قی لام امللام

مهدى

است.

بر اساس گزارشهای روایی ،ظهور امام مهلدى

و نشلانههلاى متصل بله آن مجموعلهاى

واحد و به هم پیوستهاند که با یکدیگر وقوع مییابند .گزارشهای روایی قیام امام مهدى
1

و نشانههاى ظهور ،از داستان بلند و جامعی سخن میگوید که قیام امام عصر

ظهور عناصر تشکی دهنده آن به شمار میروند.

و نشلانههلاى

بنلابراین امکلان نللدارد ،سلفیانی خللروج کنلد؛ املا سیدخراسلانی قیلام نکنلد .نفللس زکیله کشللته

شود؛ املا پلیش از آن واقعله خسلف رخ نلداده باشلد .ا گلر چله ممکلن اسلت نتلوان بلراى هلر یلک از
عناصر تشکی دهنده این مجموعه یا داستان واحد ،مصلداق قطعلی پیلدا کلرد؛ املا بلدون تردیلد

تمام عناصر این مجموعه بیش از یک مصداق ندارد.
آن بللهوجللود مللیآیللد .از یکسللو قیللام امللام مهللدى

سللبب ارتقللاء احتمللال انطبللاق در نش للانه

ظهللور شللده ،مطللادیق قطعللی آن آش لکار مللیشللود و از سللوى دیگللر نشللانههللاى قطعیللت یافتلله

ظهلور سلبب شناسلایی قیلام امللام مهلدى

ظهور چنین است:

ملیشلوند .تصللویر روشلن از حلوادث پلیش و پللس از

پس از آنکه نداى آسمانی مردم را به همراهی با امام مهدى

دعوت میکند نداى دیگرى

آن را تکذیب کلرده ،برخلی از انسلانهلا را در وادى حیلرت فلرو ملیبلرد .ایلن شلک بله اصل ظهلور
َ َ
َ
 .1در شماری از روایات نشانههای حتمی و متص با تعابیری ماننلد «خم ٌلس قبل قیلام القلائم م َلن َالعالملات» بله صلورت
مجموعللهای معرفللی شللدهانللد (بللرای نمونلله ر.ک :کلینللی :1363 ،ج ،310 ،8ح483؛ صللدوق ،650 :1405 ،ح7؛ طوس لی،
 ،436 :1411ح427؛ نعمانی ،261 :1422 ،ح.)9
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سرایت میکند.

در اینجا خداوند برای از بین بردن تردید راه دیگری را بلرای آ گلاهی از قیلام املام مهلدى

بلله یللاوران امللام مهللدى

نشللان داده اسللت .آن راه مجموعلله نشللانههللای متص ل بلله ظهللور

بلله همللراه ظهللور امللام مهللدى

اسللت .منتظللر ظهللور بای لد ببینللد کلله پ لیش از نللداء ،وقللایعی رخ

داده کل له قابلیل لت انطب للاق ب للر نش للانهه للاى متصل ل را داش للته باش للد؟ آیل لا پ للس از ن للداى آس للمانی
کسللی ادعللاى مهللدویت کلرده اسللت؟ آیلا ایلن مجموعلله بلله هللم پیوسللته شلک گرفتلله اسللت؟ ا گللر

چنین بود آنگاه یقین به ظهور امام مهلدى
دیگر سرایت میکند.

پیلدا ملیشلود .و ایلن یقلین بله تملام نشلانههلاى

1

به عبارت گویاتر نشانههاى ظهور امام مهدى

دو گونهاند:

یک :نشانهاى که پیش از ظهور ،مصداق قطعی پیدا میکند ،مانند نداى آسمانی.

دو :نشانههایی که هر یک بله تنهلایی ،پلیش از ظهلور مصلداق قطعلی نداشلتند؛ املا مجملوع

آنها به کمک ظهور از رتبه احتمال به درجه قطع ارتقاء مییابند.
پس از یک سو قیام امام مهدى

2

و نشلانههلاى دیگلر احتملال انطبلاق را از نشلانهاى ماننلد

خللروج سللفیانی بلله قطعی لت انطبللاق تبللدی مللیکنللد .واز سللوى دیگللر خللروج سللفیانی بلله همللراه

نشانههاى دیگر ،سبب شناختن قیام امام عصر

شد.

3

از آنچه گذشت این نتیجله بله دسلت ملیآیلد کله ائمله

نشلانههلاى ظهلور را بلا هنرمنلدى

ویژهاى معرفی کردهاند .آنان از یک سو داستان هر یک از نشلانههلا را بلهگونلهاى طلر کلردهانلد
سال یازدهم ،شمههاره  ،43پایی) 1396
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که میتواند بلیش از یلک مصلداق داشلته و در زملانهلاى مختللف بلر وقلایع متعلدد قابل انطبلاق

باشد؛ بنابراین کارکرد دوم یعنی یادآوری ظهور و ایجاد امید و انتظار در همه زمانها بهوجود آید

و از سوى دیگر مجموعه عالئلم بله هملراه قیلام تنهلا یلک مصلداق داشلته باشلد کله حلقله آخلر آن

قیام امام عصر

است.

بنابراین با این روش هم تمام نشانهها پس از تجمیع با قیام امام عصر

کارکرد اول را پیدا

 .1هر چند ممکن است شماری از انسانها از دو راه رسیدن به یقین بله ظهلور املام مهلدی بلاز ماننلد و از راههلای دیگلری
مانند اعجلاز ،بله ظهلور املام مهلدی پلی ببرنلد .گلو اینکله ممکلن اسلت در میلان کسلانی کله بله ظهلور املام مهلدی
اطمینلان پیلدا مللیکننلد ،گروهلی از همراهللی بلا آن حضلرت سللر بلاز زننللد .الزم بله ذکلر اسللت کله نگارنلده تللالش کلرده شللبهه
«احتمال انطباق نشانههای متص به ظهور بر وقایع متعدد» را پاسخ دهد و امکان آ گاهی یافتن از ظهور امام مهدی از
طرق دیگر مانند اعجاز را نفی نمیکند.
 .2مقصللود نگارن للده آن اسللت ک لله مجموع لله نشللانهه للای متصل ل بلله ظه للور و قیلللام املللام مهلللدى یلللک مصلللداق روشلللن
و قطعی دارند.
 .3در اصطالح علم اصول ،قیام امام مهدى شرس متاخر شناخت قطعی نشانههای متص به شمار میرود.

میکند و هم پیش از به وجلود آملدن حلقله آخلر یعنلی ظهلور املام مهلدى
وقایع متعدد اثربخشی بیشترى در کارکرد دوم دارند.

احتملال انطبلاق بلر

نیانههاى عجیب
برخی گزارشهای روایی از وقایع بسلیار عجیبلی سلخن ملیگویلد کله نپلذیرفتن آن آسلانتلر از

بللاور بلله آن اسللت .بللراى نمونلله در ی لک گللزارش روای لی ،کشللته شللدن دو سللوم جعی لت جهللان از

نشانههاى ظهلور شلمرده شلده اسلت .شلیخ طوسلی روایلت یلاد شلده را بلا سلند معتبلر از محملدبن
مسلم و ابوبصیر از امام صادق

چنین نق کرده است:

َ
َ َ
َ
َُ
َُُ
َ ُ َ َ ُ َ َ َ َُُ
ذل َس رلثا السدا ه لقلسداا منأا أ َل َدس رلثدا السدا ََفدن َیدبی؟ لقدالا
ال یکهن لذا األمر حىت ی
ُُ
َ َ
رضد َ
ددهن أن َتک نددد ا یف الثلددد البدددایق (طد د ه 1411ا 339ه ح286؛ صددددوقه 1405ا
أمدددا ت
655ه ح)29؛
امللر قیللام امللام مهللدى محقللق نمللیشللود مگللر آن کلله دو سللوم مللردم جهللان از میللان
برونلد .پللس بلله آن حضللرت عللرد کللردیم :ا گلر دو سللوم مللردم از میللان برونللد چلله کسللی
بلللاقی ملللیمانلللد؟ آن حضلللرت فرملللود :آیلللا راضلللی نملللیشلللوید کللله در میلللان ی للک سلللوم

باقیمانده باشید؟

الزمله ایلن نشلانه آن اسلت کله ا گلر املام مهلدى

ا کنلون ظهللور نماینلد بلا توجله بله جمعیلت

هفت میلیاردى جهان بیش از چهار میلیارد کشته شوند.
پاسخ اشکال فوق را در دو مرحله ارائه میکنیم:

آن را پذیرفت .بنابراین سه احتمال پیش روی قرار میگیرد.

یک :ظاهر روایت را بپذیریم و معتقد شلویم ،پلیش از ظهلور ،حلوادث خلونبلاری رخ ملیدهلد

که در آن دو سوم جمعیت جهان کشته میشوند .این حوادث انتظار مردم را بلرای ظهلور منجلی

به باالترین درجه برده ،زمینه ظهور امام مهدى

را فراهم میکند.

دو :بللا توجلله بلله آنکلله ظللاهر حللدیث از حادثللهای عجیللب و بللاور نکردنللی سللخن مللیگویللد،

نمیتوان آن را پلذیرفت ،از ایلن رو بایلد آن را بلهصلورت شایسلتهای توجیله کلرد .توجیهلات ذیل
مناسب به نظر میرسد:

توجیلله اول :مقصللود از کشللته شللدن دو سللوم جمعیللت جهللان ،در طللول دوران غیبللت اسللت،

ب لله ای للن معن للا ک لله دو س للوم جمعی للت جه للان از زم للان غیب للت ام للام مه للدى

ت للا زم للان ظه للور
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محاسبه میشود.

1

توجیلله دوم :مللراد از «یللذهب» در روایللت ،کشللته شللدن نیسللت ،بلکلله مقصللود خللارج شللدن از
است .شاهد این توجیه ذی روایت اسلت کله املام صلادق

دایره یاران امام زمان

خطلاب

بلله راوی مللیفرمایللد« :آیللا راضللی نمللیشللوید کلله در میللان یللک سللوم باقیمانللده باشللید؟» معنللای
این جمله آن است که قرار گرفتن در میان یک سوم باقیمانلده ،املری مملدوح و رضلایت بخلش

است ،حال آنکه ا گر مراد از «یذهب» کشته شدن باشد ،قرار گرفتن در میان یک سوم باقیمانده

در صللورتی س لبب رضللایت مللیشللود کلله انسللان یقللین کنللد از یللاران امللام زمللان
دشمنان آن حضرت.

اسللت و نلله از

مرحللله دوم :گمللان نگارنللده رسللاله آن اسللت کلله پللذیرش روایللاتی کلله از امللوری عجیللب خبللر

میدهند که از باور عمومی انسلانهلا بسلیار فاصلله دارد بلا یلک یلا چنلد روایلت معتبلر امکلانپلذیر
نیست؛ زیرا دلی حجیت خبلر واحلد اطمینلان یلافتن بله صلدور آن اسلت و بله خبلر واحلدی کله از

حوادث عجیب سخن میگوید ،نمیتوان اطمینان پیلدا کلرد .اطمینلان بله صلدور چنلین روایتلی

نیاز به روایات و قرائن بیشتری دارد .بنابراین اینگونه نشانههای عجیب را نله ملیتلوانیم انکلار
کنیم و نه به آن باور پیدا نمائیم.

نتیجهگیری
 .1احادیللث نشللانههللای ظهللور از داسللتان کام ل  ،جللامع و روشللنی سللخن مللیگوینللد؛ از ایللن رو
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ادعای پرا کندگی درباره آن پذیرفتنی نیست.

 .2احادیللث رایللات سللود و نفللس زکیلله هللیا شللباهتی بللا قیللام بنیعبللاس و خللروج محمللدبن

عبداهللبن الحسن ندارد.

 .3نشانههای وقوع یافته از نزدیک شدن زملان ظهلور خبلر ملیدهنلد ،از ایلن رو ممکلن اسلت

ظهور امام مهدى

قرنها پس از آن رخ دهد.

 .4هرچند رایات سلود و هلر یلک از نشلانههلای حتملی ممکلن اسلت بلر وقلایع متعلدد ،انطبلاق

یابند؛ اما مجموع آنها به همراه قیام امام مهدى

بیش از یک مصداق ندارد.

 .5به اندک روایاتی که از حوادثی عجیب خبر میدهند ،نه میتلوان اطمینلان پیلدا کلرد و آن

را پذیرفت و نه آن را انکار نمود.

 .1به عبارت دیگر به تعداد دو سوم جمعیت جهان در زمان ظهور ،در دهها قرن پیش از آن کشته شدهاند.

منابع
_ ابللن اثیلر ،محمللد بللن مبللارک ،النیایاة فاای ریاب الحاادیث ،تحقیللق :طللاهر أحمللد زاوی و محمللود
محمد طناحی ،چا چهارم :قم ،انتشارت ممسسة إسماعیلیان 1364 ،ش.

_ ابللن بابویل له ،علللی ب للن حسللین ،اإلماماااة والتبصااارة ،تحقیللق :مدرس للة ا مللام المه للدی
انتشارات مدرسة ا مام المهدی

 ،چا اول1363 ،ش ل 1404ق.

 ،ق للم،

_ ابن عنبة ،احمد بن علی ،همدة الطالب ،تحقیق :محمد حسن آل طالقانی ،النجف ،انتشارات
المطبعة الحیدریة ،چا دوم 1380 ،ق 1961 -م.

_ ابن فارس ،احمد بن فارس ،معجم مقاییس اللغاة ،تحقیلق :عبلد السلالم محملد هلارون ،بیجلا،
انتشارات مکتبة ا عالم ا سالمی1404 ،ق.

_ ابن ماجة ،محمد بن یزید قزوینی ،سانن ابان ماجاة ،تحقیلق :محملد فلماد عبلد البلاقی ،بیلروت،
انتشارات دار الفکر ،بیتا.

_ ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لنان العرب ،قم ،انتشارات نشر ادب الحوز 1405 ،ق.

_ ابلللو الفلللرج االصلللفهانی ،عللللی بلللن الحسلللین ،مقاتااااا الطااااالبین ،النجلللف ،المکتبلللة الحیدریل للة،
1385ق1965/م.

_ أبو هالل عسکری ،حسن بن عبلد اهلل ،الفاروق اللغویاة ،قلم ،انتشلارات ممسسلة النشلر ا سلالمی،
چا اول1412 ،ق.

_ اربل لی ،علللی بللن عیسللی ،ک ااف الغمااة ،بی لروت ،انتشللارات دار األضللواء ،چللا دوم1985 ،م /
_ بستانی و فواد افرام ،فرهنگ ابجدى ،تهران ،انتشارات اسالمی ،چا دوم 1375 ،ش.

_ حلی ،حسن بن سلیمان ،مختصر بصا ر الدرجات ،النجف ،انتشلارات المطبعلة الحیدریلة ،چلا
اول1950 ،م 1370 /ق.

_ حلی ،علی بن یوسف ،العدد القویة ،تحقیق :سید مهلدی رجلائی ،قلم ،انتشلارات کتابخانله آیلة
اهلل المرعشی ،چا اول1408 ،ق.

_ حموی ،یاقوت بن عبد اهلل ،معجم البلدان ،بیروت ،انتشارات دار إحیاء التراث العربی1399 ،ق
1979 /م.

_ حمیللری ،عبللداهلل بللن جعفللر ،قااارب االساااناد ،تحقیللق :ممسسللة آلالبیللت
ممسسة آلالبیت

 ،چا اول1413 ،ق.

 ،قللم ،انتشللارات

_ سلیدبن طللاوس ،علللی بللن موسللی ،الت ااریف بااالمنن فای التعریاف بااالفتن ،قللم ،انتشللارات ممسسللة
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1405ق.
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صاحب األمر

 ،چا اول1416 ،ق.

_ صادقی ،مصطفی ،تحلیاا تااریخی ا اااههاای ظیاور ،قلم ،انتشلارات پژوهشلگاه عللوم و فرهنلگ
اسالمی ،چا اول1385 ،ش.

_ صدوق ،تحقیق :علی ا کبر غفاری ،کمال الدین وتمام النعمة ،انتشارات ممسسة النشلر ا سلالمی،
قم1363 ،ش1405 /ق.

_ طبرسی ،احمدبن علی ،اهالم الور ى باأهالم الیادى ،قلم ،انتشلارات ممسسلة آلالبیلت
التراث ،چا اول1417 ،ق.

حیلاء

_ طبرسی ،فضل بلن حسلن ،مجماع البیاان ،تحقیلق :لجنلة ملن العلملاء والمحققلین األخصلائیین،
بیروت ،انتشارات ممسسة األعلمی ،چا اول 1995 ،م 1415ق.

_ طبلری ،محمللد بلن جریللر ،تفنایر الطبااری ،تحقیللق :صلدقی جمیل عطلار ،بیلروت ،انتشللارات دار
الفکر1415 ،ق1995 /م.

_ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل  ،دال ااا االمامااة ،تحقیللق :ممسسللة البعثللة و قسللم الدراسللات ا سللالمیة،
قم ،انتشارات ممسسة البعثة1413 ،ق.

_ طوسلی ،محمللدبن حسللن ،انمااالی ،تحقیللق :ممسسللة البعثللة و قسللم الدراسللات ا سللالمیة ،قللم،
انتشارات دارالثقافة ،چا اول1414 ،ق.

_ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل  ،الغیبة ،تحقیلق :عبلاداهلل طهرانلی و عللیاحملد ناصلح ،قلم ،انتشلارات
ممسسة المعارف ا سالمیة ،چا اول1411 ،ق.

_ عیاش لی ،محمللد بللن مسللعود ،تفنااایر العیاشااای ،تحقیللق :سیدهاشللم رسللولی محالتللی ،تهللران،
سال یازدهم ،شمههاره  ،43پایی) 1396
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انتشارات المکتبة العلمیة ا سالمیة ،بیتا.

_ فیص نور ،االمامة و النص ،انتشارات دار الصدیق ،صنعاء یمن1425 ،ق.

_ فیلومی ،أحمللدبن محمللد ،المصااباِ المنیار فای ریاب ال اارِ الربیار للرافعای ،انتشللارات ممسسللة دار
الهجر  ،قم ،چا دوم1414 ،ق.

_ قطبالدین راوندی ،سعیدبن هبة اهلل ،الخرا ب والجرا ح ،تحقیق :ممسسة ا مام المهدی
قم ،انتشارات ممسسة ا مام المهدی

 ،چا اول1409 ،ق.

،

_ کلین لی ،محمللدبن یعقللوب ،الرااافی ،تحقیللق :عل لیا کبللر غفللاری ،تهللران ،انتشللارات دارالکتللب
ا سالمیة ،چا پنجم1363 ،ش.

_ مجلسللی ،محمللدباقر ،بحاااار انااااَار ،بیللروت ،انتشللارات دار احیللاء التللراث العربللی ،چللا دوم،
1983م 1403 /ق.

_ مروزی ،نعیم بن حماد ،الفتن ،تحقیق :سهی زکار ،بیروت ،انتشارات دار الفکر1414 ،ق.

_ مفی لد ،محمللدبن محمللد بللن نعمللان ،االختصااا  ،تحقیللق :علللیا کبللر غفللاری و س لید محمللود
زرندی ،بیروت ،انتشارات دارالمفید ،چا دوم1993 ،م 1414 /ق.

_ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل  ،اإلرشااااد ،تحقیللق :ممسسللة آلالبیللت
بیروت ،انتشارات دارالمفید ،چا دوم1993 ،م 1414 /ق.

_ موسوی ،سیدعبدالرحیم ،االمامة والنص ،مجمع جهانی اه بیت

لتحقیللق التللراث،

 ،قم ،اول1380 ،ش.

_ نعمانی ،محمدبن ابراهیم ،الغیبة ،تحقیق :فلارس حسلون کلریم ،قلم ،انتشلارات انلوار الهلدى،
چا اول1422 ،ق.

_ نلوبختی ،حسللن بلن موسللی ،فاارق ال ایعة ،تحقیللق :سلی د محمدصلادق آل بحرالعلللوم ،النجللف،
انتشارات المکتبة المرتضویة1355 ،ق.
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