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 بررسی منابع شیخ مفید در باب دوازدهم ارشاد
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 چکیده
که شیعیان امامیه نوشته کالمی و نق  روایات بیشتر آثار مهدوی  اند، به اثبات 

کتههاب دربههاره امههام دوازدهههم مههی کههه  االرشااادپههردازد. در ایههن میههان  شههیخ مفیههد 
کالمی بهه ایهن موضهو  _درباره زندگانی دوازده امام است، با رویکردی تاریخی 

پرداخته و بخش آخر آن بهه تهاریخ امهام دوازدههم اختصهاق دارد. بها توجهه بهه 
کهه در  کتاب و جایگاه نویسهنده آن شهیخ مفیهد، الزم اسهت منهابعی  اهمیت این 

کتاب بهره برده شده است شناسایی شود تا اتقان یا ضعف اخبار و روایات  این 
کتههاب در  گههردد. مقالههه حاضههر بهها بررسههی اخبههار و روایههات ایههن  کتههاب روشههن  آن 

کنههد. ، تههالش مههیبخههش زنههدگانی امههام عصههر کنههد بههه مصههادر آن دسههت پیههدا 
کههه پههیش از آن نوشههته شههده و  االرشااادبههدین منظههور برخههی از روایههات  بهها آثههاری 

کنون در دست است، مقایسه شد. که مقاله بدان دسهت یافتهه، آن نتیجه ا ای 
کههه بههه رغههم مشههخا بههودن دسههته گروهههی از اسههت  کتههاب،  ای از مصههادر ایههن 

 اند.منابع آن ناشناخته
کلیدی  واژگان 

کتاب   ، شیخ مفید.ارشادامام دوازدهم، منابع شیخ مفید، 

                                                        
 .(Sadeqi48@isca.ac.ir) قم )نویسنده مسلول( . استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی1

 قهههههههههههههم . دکتهههههههههههههری تهههههههههههههاریخ تشهههههههههههههیع اثناعشهههههههههههههری و پژوهشهههههههههههههگر پژوهشهههههههههههههگاه علهههههههههههههوم و فرهنهههههههههههههگ اسهههههههههههههالمی2
(M.noormohammadi1351@gmail.com). 
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 مقدمه
کههه بههه تههاریخ امامههان  االرشااادکتههاب  کهههن و دسههت اول شههیعه اسههت  شههیخ مفیههد جههز  معههدود آثههار 

کتاب معصوم می اختصاق دارد. به جهت اهمیت و  به امام عصرپردازد. باب دوازدهم این 
کتاب، شایسته است منابع و مصهدر اصهلی روایهات آن بررسهی و مشهخا شهود تها  تأثیرگذاری این 

گردد. این نوشتار به بخشی از این منبعهای دتأثیر و تأثر آن در پژوهش کهه در یگر آشکار  شناسی 
 پردازد.است، می خصوق تاریخ امام عصر

مسهلله و پرسهش مقالهه دربهاره چیسهتی مصهادر شهیخ مفیهد در تهدوین زنهدگانی امهام دوازدهههم از 
که شهیخ مصهادر متنهواست. در پاسخ این سؤال این فرضیه را می ارشادکتاب  کرد  عی توان مطر  

کههه بخشههی از مطالههب خههود در بخههشدارد و همههان کتههب  هههای زنههدگانی دیگههر ائمهههگونههه  را از 
گویهها از نقه  مههی کاافیای همچهون شهدهشهناخته کتهاب،  کنهد، بها توجهه بهه مضههمون برخهی روایهات 

کهرده باشهد. ایهن فرضهیه را در تحقیهق  محاف  دیگر مهذاهب ماننهد زیدیهه و اسهماعیله ههم روایهت 
گذاشههت تهها صههحت و سههقم آن روشههن شههود. طبیعههی اسههت پههیش از پههیش رو بههه بررسههی خههواهم 

کتاب  گفته شود.  ارشادپرداختن به سؤال اصلی، از   و مؤلف آن سخن 
هد  از این نوشتار، آشنایی با منابع اصلی مهدویت است. رصد و بررسی مصادر هر یک از آثهار 

کند.تواند به استحکام مستندات این موضو  مهدوی می  کمک 
کتهاب برای این مقاله پیشینه ههایی ، نوشهتهاالرشاادای یافت نشد. درباره شیخ مفید و آثار او و 

کتههاب  کنگههره هههزار شههیخ مفیههد،  نگههاری اثههر قاسههم شههیخ مفیههد و تههاریخوجههود دارد. ماننههد مقههاالت 
کتاب شیخ مفید و تاریخخانجانی، مقاله  ا هیچاهلل صفری، اثر نعمت االرشادنگاری او در  یک از ام 

کتاب ارشاد نیست.   این آثار مربوط به منابع زندگی امام دوازدهم در 

 ارشاد و مؤلف آن
نوشته ابوعبداهلل محمدبن محمدبن نعمان الُعکَبهری  حجج اهلل علی العباداالرشاد فی معرف کتاب 

ر او غلبهه معلهم بهود ولهی بهه تهدری  لقهب مفیهد بهمشهور به شهیخ مفیهد اسهت. شههرت اصهلی او ابهن
گفتگهههویی بههها علهههی بهههن عیسهههی یههها قاضهههی عبهههدالجبار مهههی   داننهههدکهههرد. برخهههی ایهههن لقهههب را در پهههی 

که ههر دو از بزرگهان معتزلهه بودنهد و برخهی 030، 4ه شوشتری، ج307، 5ج :4048ادریس، )ابن  )
و  082، 5ج :4085طبرسههی، ه 445 :4578شهههر آشههوب، )ابههن دیگههر آن را از سههوی امههام زمههان

(. 2 :4585ه خانجهانی، 44 :4573ه صهفری، 50 :4045اره ایهن انتسهاب ر. ک: دوانهی، به در087
کههرده و وثاقههت و فضهه  او در  045و  553هههای تولههد و وفههات ایههن اسههتادش را نجاشههی سههال ثبههت 
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کهالم و حهدی  را بهه انهدازه کهه نیهازی بهه وصهف نهداردای مهیعلوم فقه و   :4043. )نجاشهی، دانهد 
سههنت بههه رغههم تجلیهه  و یههادکرد عظمههت دانههش و اخههالق شههیخ مفیههد ( رجههالیون اههه 085و  588

ه توحیهدی، 537، 2ج :4083حجهر، ابهن ه550، 57ج :4885همو،  ه500، 42ج :4045ذهبی، )
سهو و خوشهحالی از مهرگ ( عصبانیت خود از تأثیرگذاری وی در میان مسلمانان از یهک482 :5885

ه 47، 45 ج :4082کثیهر، ه ابهن555، 57ج :4885. )ذهبهی، انهدههان نکهردهوی را از سهوی دیگهر پن
 (554، 5ج :4042خطیب، 

کالم و تاریخ از جملهه ایهن دانهش که  هاسهت و ایهن دو را شیخ مفید در علوم مختلفی سرآمد بود 
کتاب  به منصه ظهور رسانید. این دو اثر هرچند به تهاریخ زنهدگانی ائمهه جملو  ارشادهای در 

کالمهی دارد. در  ،پهردازدمی بهه دنبهال اثبهات امامهت و برتهری دوازده امهام اسهت و  ارشاادرویکهردی 
نوشهته اسهت. او از دانشهوران پرتهألیف امامیهه اسهت  را نیهز در حقانیهت امیرمؤمنهان جملکتاب 

گردانش نجاشهی و شهیخ طوسهی بهه ترتیهب  کهه از آن تهألیف بهرایش برشهمرده 588و  428که شا انهد 
کته ( بنهابراین از نظههر 002 :4058ه طوسهی، 085و  588 :4043. )نجاشههی، اسهت االرشااداب جملهه 

کتهاب بهه شهیخ مفیهد تر ههای یهدی نیسهت. بخشهی از آثهار وی را رسهالهدفهرستی، در انتساب این 
کالمی تشکی  مهیکوچک یا جوابیه دههده امها تأثیرگهذاری و بسهامد فهراوان ایهن آثهار، های فقهی و 
و  بیهتدهد. بیشترین این آثار دربار  اه و توفیقات این عالم را نشان میجایگاه با عظمت 

الفصااول ههها عبارتنههد از: امامههت ایشههان و تعههدادی بههه موضههو  مهههدی اختصههاق دارد. ایههن نوشههته
 . و... الرسال  الثانیه، الرسال  االولی فی الغیبهو چهار رساله در غیبت با عناوین  العشره

کتههاب بخشههی از اهمیههت و جای وابسههته بههه شخصههیت مؤلههف آن یعنههی دانشههمندی  االرشااادگههاه 
کتههابی  کهه  مهتکلم، محهدث و مهور  از بزرگهان مههذهب امامیهه اسهت. بخشهی دیگههر از آن سهو اسهت 
کتهب تهاریخی  که تا آن زمان نبوده یا به دست مها نرسهیده اسهت.  جامع درباره دوازده امام نوشت 

کههه غالبهها  در حلقههه مخالفههان شههیعه بههو کامهه  بههه زنههدگانی ده، هههیچدیگههر  گههاه بههه تفصههی  و بههه طههور 
گهرایشامامان نپرداخته انهد. از ایهن رو ههای شهیعی داشهتهاند، هرچند ماننهد یعقهوبی و مسهعودی 

 کتاب شیخ مفید اهمیت بسیاری دارد.
 سههاختار مشخصههی نههدارد زیههرا در بیههان زنههدگانی یههک امههام  ؟مهع؟در ارائههه تههاریخ ائمههه ارشااادکتههاب 
گهههاه در شهههر  زنهههدگی امهههاِم دیگهههر بهههه آن نمهههیبهههه موضهههو کهههه   پهههردازد. واژه بهههاب را عاتی پرداختهههه 

گاه برای فص  کار برده و دوازدهمین باب اصهلی اغلب برای شرو  تاریخ هر امام و  های فرعی به 
بههاب ذکههر االمههام القههائم »اختصههاق دارد. هههر بههاب را بهها عبههارت  کتههاب بههه مباحهه  امههام عصههر

گهاه مبهاحثی چهون به امر امامت بعد از امهام پیشهین. آن کند یعنی امام قائمشرو  می« بعد...
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احههوال شخصههی، نهها بههر امامههت، رویههدادهای زنههدگی، چگههونگی درگذشههت و فرزنههدان هههر امههام را 
 کند. بیان می

 باب دوازدهم ارشاد
کتاب  شیخ مفید در قسمت تاریخ امام عصر به مطالب زیهر پرداختهه اسهت: احهوال  االرشاداز 

کههه او را دیههده کسههانی  کلیههات، نصههوق امامههت،  هههای امامههت و معجههزات، انههد، نشههانهشخصههی و 
عالئم ظهور و حهوادث دوران او، سهیره عملهی او پهس از ظههور. شهیوه نقه  مطالهب، حهدیثی اسهت 

کام  اسناد را نیاورده است. گاهی سلسله   هرچند 
کتهاب  انمطالب مربوط به امام زمه ، بیشهتر از زبهان ائمهه اسهت و بهه جهای مباحه  ارشااددر 

کالمی  ، نصهوق امامهت و چهون اسهتدالل بهر وجهوب امهام قهائمهمتاریخی، بیشتر به مباح  
 .های ظهور پرداخته استروایاتی دربار  نشانه

ای بههه وکههالی چهارگانههه نکههرده و در عههوض بههابی را بههه ، اشههارهمفیههد در بحهه  از امههام عصههر
که آن حضرت را دیهده ههای ظههور بهر روایهات انهد اختصهاق داده اسهت. در قسهمت نشهانهکسانی 

گهاه مطهالبی غیهر مههم را از اقهدامات  کهه متناسهب بها فضهای آن دوره بهوده و  ضعیفی اعتمهاد شهده 
که احتمال میمهدی پس از ظهور می انهد. رود برای افهرادی اهمیهت داشهته و آنهها را سهاختهداند 

کهردن دسهت بنهیتال  بنیمانند اخ کوتهاه  کشتن بسیاری از قریش و موالی آنهها،  شهبیه از عباس، 
کعبهه و فههتح قسهطنطنیهپهرده کههه بها ظهههور ( یها ایهن572، 575، 525، 5ج :4043. )مفیههد، داری 

قهدر عمهر شود و نیازی بهه نهور خورشهید نیسهت. مهرد آن، زمین به نور الهی روشن میامام عصر
که هزار می ( دیهدگاه سهازندگان ایهن اخبهار و 574 :آورد! )همهوآورد و دختهر نمهیفرزند پسر میکنند 

 مخالفت با معار  دینی مانند نفی فرزند دختر از محتوای آن آشکار است.
 ارشاادکه شیخ مفید در جاهای دیگر چندان با خبر واحد موافهق نیسهت، در بهاب دوازدههم با آن

که شواهد و م کرده  گرایهی شهیخ شود. بلکهه بها عقه ؤیداتی برای آن یافت نمیبه روایاتی تمسک 
کههه بههه نقهه  از  مفیههد و حتههی در مههواردی بهها معههار  اسههالمی و شههیعی سههازگار نیسههت. ماننههد روایتههی 

گوید در دولهت مههدوی دیگهر نیهازی بهه خورشهید نخواههد بهود و تهاریکی رخهت مفض  بن عمر می
کهه قهدر عمهر مهیبرخواههد بسهت. ههر مهرد آن شهود و ههیچ دختههری در ههزار پسهر از او متولهد مهیکنههد 
که قرآن تفکهر نفهی دختهر را 574، 5ج :4043)مفید،  میان فرزندانش نیست! ( این در حالی است 

گر در دولت مهدوی آن همه فرزنهد پسهر بهه دنیها آیهد، مهادران و مسهلله جاهلی می داند. به عالوه ا
 ازدواج چگونه ح   خواهد شد؟ 
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کتههاب شکههه بخههبههه رغههم آن هها متههأثر از اندیشههه عقهه  ارشااادهههایی از  گرایههی شههیخ مفیههد اسههت، ام 
که متأثر از حدی  کهم نیسهت. آهسهته حرکهت مواردی  کتاب  گرایی و نق  اخبار آحاد است در این 

( و نقهه  572، 5ج :4043)مفیههد،  کههردن خورشههید و طههوالنی شههدن روزههها بعههد از ظهههور مهههدی
 ت ضعیف از آن جمله است.های ظهور با روایاگسترد  نشانه

کتب دوره کتهاِب شهیخ مفیهد نقه  در موضو  مهدی و روایات آن، بسیاری از  ههای بعهد، از ایهن 
روضا  در  و فتال نیشابوری کشف الغمه، اربلی در اعالم الوریاند. از شیعیانی مانند طبرسی در کرده

و  87)بهرای نمونهه: ق ررعقاد الادسهنت ماننهد سهلمی شهافعی در که بگذریم، برخی اهه  الاواعظین
و مقایسهه شهود بها ارشههاد:  4455، ق5)ماننهد ج فصاول المممااه( و 528مقایسهه شهود بها ارشهاد: ق

کرده ارشاد( هم از 528ق  اند.تبعیت 

 منابع شیخ در ارشاد
کتاب  گهاهی های خود به شیوهبرای نق  ارشادشیخ مفید در  گونی بههره بهرده اسهت.  گونها های 
گههاه برخههی از آنههان را ذکههر مههیسلسههله راویههان را بههه  کامهه  و  گههاه نیههز بههدون نقهه  سههند، بههه طههور  کنههد. 

کهرده و مههی گفتههاجمها  و اتفههاق نظهر بههر یهک خبههر اسههتناد  انههد یهها گویهد نههاقالن و عالمههان آثهار چنههین 
( از ایههن رو مههی475و  455، 5ج ه550و  548، 4ج :4043. )مفیههد، مشهههور یهها اجمهها  چنههین اسههت

گفت دسته کتهاب و  ای ازتوان  روایات به واسطه مشایخ خود اوسهت و بخشهی بهه وجهاده )یهافتن 
ای دیگر نیهاز بهه ای از منابع وی آشکار و هویداست و دستهنق  از روی آن( است. بنابراین دسته

 بررسی و دقت نظر دارد.
 دسته اول؛ آشکار 

کتههاب  کتهها ارشاااددر بههاب امههام دوازدهههم از  کههه در  هههم آمههده  کااافیب روایههات بسههیاری وجههود دارد 
کتاب به دست میاست. از تفاوت عبارت روایت کهه شهیخ مفیهد بهه صهورت وجهاده از ها در دو  آید 

کلینی را به واسطه شیخ خهود نق  نکرده بلکه همان کافی که از اسناد وی پیداست، روایات  گونه 
کتههاب قولویههه روایههت مههیابههن کههه در  یامههده ولههی ن کااافینههامی از  ارشااادکنههد. بههه همههین جهههت اسههت 

عبهارت اخبرنهی ابوالقاسههم جعفهربن محمهد )ابههن قولویهه( عهن محمههدبن یعقهوب الکلینهی مکههرر در 
کتهاب  که شیخ مفید مسهتقیما  از  سلسله اسناد وجود دارد. دو نمونه زیر شاهد بر این مطلب است 

 نق  نکرده است. کافی
کرامت امام عصر  نسبت به مردی از آوه:  نخست روایتی از 

 :(532، 5 )ج االرشاد
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  ْ لم م  ع 
د   ْب م  ع  م   ها    حُم  ه   : ق  ُجه     َح   هْ    ر  ْهه م   مم

 
هة    أ هْی اً  ،ب  هُلُه  ش  ه و   ُیوصم سم  هْیفاً  ن  هان   س  اد   ک  ر 

 
هُه  أ ل  ْ  َح 

ا م   ل  ص     ف  ْ  و  ْیهم  ُکتم    ُ   الش   ل  ُوُصوِلهم  إم ی    و   بم ا م  فم  قم ت  ا اْلکم رُ  م  ب  ْی م  خ  ي الس    م
ه ال   یت  ْنسم

ُ
 1؟ أ

 (:255، 4 ج) الکافی
لم ُ  د   ْبُ   ع  م   ا    حُم  ُجه     َح     : ق  هْ    ر  ْهه م   مم

 
هة    أ هْی اً  ،ب  هُلُه  ش  ه و   ُیوصم سم  هْیفاً  ن  هة   س  آب  ه    بم ْنف 

 
ها ف   هان   م   ک 

ُه  ع  ت     م  ک  ْیهم  ف  ل  ا إم رُ  م  ب  ْی م  خ  ي الس    م
ُه  ال   یت  سم  . ن 

که نمیهای جزئی دیگری در تفاوت کلمات هست  توان آن را به حساب دوگانگی منبهع برخی 
گذاشت زیرا این مقدار تفاوت  کتابت است که ناشی از نسخه _یا راوی  عهادی  _ها یا تصحیف در 

کلمهمی که نماید. در نمونه دوم، زیر  کشهیده شهده و نشهان مهی ارشاادای  دههد از اضهافه دارد خهط 
 روایت نکرده است. کافیکتاب 

 (:247 ،4 ج) الکافی
  ْ دم  ع  م   ي   ْب م  حُم  اهم ْبر  ار   ْب م  إم ی  ْهزم ا    م  ْکُ  : ق  ک  ْنهد   ش  ه عم بم  ُمضم 

 
هد   أ م   ه    و   حُم  م  ْنهد   اْجت  بم  عم

 
 أ

ا    ی    م  لم ُه  ج  ل  م   َ ِک    و   ف  ة   ر  ین  فم ْجُ   و   الس   ر  ُه  خ  ع  عاً  م  ی م ُوعم    ُمش  ْعکاً   ف  یداً  و  دم ا    ش  ق  ا ف   ُبن     ی 
نم 
ُهو   ُرد   ْوُ   ف  ا    و   اْْل  ي   ق   م  لم

ا فم  اَّلل   ات   ا م  ه    ْوىص   و   اْْل 
 
ل     أ ا    إم ُقْلُ   َف   ْفسم  فم  ف   ... ن 

 :(522، 5)ج االرشاد
  ْ دم  ع  م   ي   ْب م  حُم  اهم ْبر  ار   ْب م  إم ی  ْهزم ا    م  ْکُ  : ق  ک  ْنهد   ش  ه عم بم  ُمضم م

 
هد   أ م   ه م  حُم  س  هلم    ْبه م  احْل 

 و   ع 
م     ْند   اْجت  بم  عم

 
ا    أ ی    م  لم ُه  ج  ل  م   َ ِکْبُ   و   ف  ة   ر  ین  فم ُه  الس   ع  عاً  م  هی م هُه  ُمش  ه    ل  ُوعم ْعکهاً  ف  یداً  و  هدم  ش 

ا    ق  ا ف  نم  ُبن     ی 
ُهو   ُرد   ْوُ   ف  ا    و   اْْل  ي ق   م  لم

ا فم  اَّلل   ات   ها م  ه    ْوىص   و   اْْل 
 
ل     أ ها    و   إم ْعهد   م  هةم  ب  ث  ال   ث 

ام  
ی  
 
ُقْلُ   أ ْفسم  فم  ف  2... ن 

 

کلینی را با تغییراتی هم گاه حدی   کهه البتهه مضهمون حهدی  را مفید  کهرده  چهون اختصهار نقه  
 دهد. مانند:تغییر نمی
 (:558 ،4 ج) الکافی

لم ُ  هد   ْبُ   ع  م   هْ   حُم  ان   ع  هد  ْ ه َح  سم م نم ال  ها    اْلق  ي م  ُقْلهُ  : ق  ْمهرم ْلع  هْد  لم ه ق  ض  هد   م  م   ُبوحُم 
 
ها    أ ق  هي ف  هْد  لم  ق 

                                                        
کهه قصهد ارسهال آن را داشهت، فرا1 کهرد. در پاسهخ بهرای او . مردی از آوه چیزههایی بهرای ناحیهه فرسهتاد ولهی شمشهیری را  مهوش 

که وسای  رسیده اما داستان آن شمشیر فراموش شده چیست؟!  نوشته شد 

کشهتی نشسهتیم و  . پس از امام عسکری2 کهردم و امهوالی از حهق امهام نهزد پهدرم مانهده بهود. بها او بهه  درباره جانشین او شک 
گفت او را بر کهرد و پهس از سهه اموال را بردیم. پدر بیمار شد و از خو  مرگ به من  گردانم. دربهاره امهوال ههم بهه مهن سهفارش 

 روز از دنیا رفت.
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ض   ْ   و   م  کم ْد  ل  ل      ق  یُکْم  خ  ْ   فم ُتُه  م  ب  ق  ْثُ   ر  هم  مم ار   و   ه  م ش 
 
ه أ دم ی   1. بم

 :(507، 5)ج االرشاد
لم م 
د   ْب م  ع  م   ْ   حُم  ان   ع  د  ْ سم م  َح  نم ال  ي م  ع  م  اْلق  ْمرم ا    اْلع  ض  : ق  د م  م   ُبوحُم 

 
ل      و   أ داً  خ  ل  ُه  و   .ل 

شیخ مفید تمامی سیزده روایت باب نها بهر امهام دوازدههم و تمهامی ده روایهت بهاب بیننهدگان 
کلینههی نقهه  مههی کههرده آن حضههرت )مههن رآه( را از  گههزینش  کلینههی را   کنههد. البتههه شههیخ مفیههد روایههات 

کهه معجهزاتو هم  آنها را ذکر نمی اسهت، روش  )دالئه ( امهام عصهر کند. شیخ در بهاب بعهدی 
کلینههی، فقههط بهههخههود را تغییههر داده و بههه جههز حههدی  نخسههت، بههدون نههام بههردن از ابههن  قولویههه و 

گفههت هسههت  اصههلی روایههات شههیخ مفیههد در بههاب کنههد. بنههابراین مههیراویههان آخههر اشههاره مههی  تههوان 
کههه او را دیههده کسههانی   ، کههه شههام  نهها  مههت )معجههزات( را انههد و دالیهه  امازنههدگی امههام دوازدهههم 

که ظهور و عالمهات آن و زنهدگی پهس از ظههور  کافیغیرمستقیم از  کرده است. اما بخش دوم  نق  
 است چنین نیست.

صهدوق هسهت ولهی  الادینکماالنعمهانی و  غیبا در منابع پیشین مانند  ارشادای از روایات دسته
کرده یا طریق دیگری به آن نمی اخبار داشهته اسهت باشهد. ماننهد دانیم آیا شیخ مفید از آنان نق  

 )صدوق، .شب بین قت  نفس زکیه و ظهور 42خبری با سندی مشابه و متن واحد درباره فاصله 
کههه از مههرگ سههر  و سههفید و حملههه ملههخ308  ههها بههه عنههوان نشههانه ظهههور سههخن ( یهها ماننههد روایتههی 
در پایههان بحهه  ( بههه همههان عبههارت وجههود دارد. البتههه وی 527نعمههانی )ق غیباا گویههد و در مههی

کتاب  نا بر امام عصر کلینی، برای اطال  بیشتر به  نعمانی ارجا   الغیبهو پس از نق  روایات 
که میداده و از آن و نویسنده کتهاب باشهد. اش نام برده است  تواند شاهدی بر استفاده وی از آن 

گونههه کتههاب بههه  کههه نمههیدر عههین حههال تفههاوت روایههات دو  ره بهها اطمینههان بههاتههوان در ایههنای اسههت 
کههه شههیخ مفیههد نمههی گفههت. دو نمونههه زیههر شههاهدی بههر ایههن مطلههب اسههت   توانههد ایههن انههدازه سههخن 

کرده باشد:هجاب  جایی در هنگام نق  روایت اعمال 
 :(528نعمانی ) الغیبه

س  م  ُبو    ْب م  احْل  ْ
هْ   حم  و ع  ْمهرم بم  ْبه م  ع 

 
امم  أ

ْقهد  هْ   امْلم رم  ع  هابم یهد   ْبه م  ج  زم ْعه م م  ی 
ها    اْْلُ ها    ق  ُبهو ق 

 
هر   أ

ْعف   ج 
ُد  م   هلم    ْبُ   حُم 

رُ  ع  هاقم ها  اْلب  رُ  ی  هابم مم  ج   َ ْ   ال   و   اأْل ْرض   اْله م هر  هداً  حُت  ْجهاًل  ال   و   ی  هیت     م هر   ح  ها    ت  م  ال   ع 
ا ُکُره  ْذ

 
ْن  ل     أ ا إم ْکَت   ْدر 

 
ا أ ُُل  و  

 
ُ   أ ال  نم  اْختم اسم  ب  ب   ها و   اْلع  ا م  ر 

 
ُ      أ ه    ُتهْد م لم هْ   و   ذ  کم ْ   ل  م هد   ح 

هم  ْ   بم ي م  ْعدم ن م  ب  اد   و   ع  ي ُمن  ادم ا م  مم    ُین  م  یُئُکُم  و   الس   م
ْوُ   َي  ْ   الص   ةم  مم ی  احم ْش    ن  م  ْت م  دم

هاْلف   و   بم
                                                        

گفتم امام عسکری1 گذاشته است. . به عمری  گفت آری اما جانشینی در میان شما   از دنیا رفت. او 
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س   ة    ُُتْ ی  ْر ْ   ق  امم  ُقر   مم
ی الش   م   ة   ُتس  ی  ابم ْسُقُط  و   اْْل  هة   ت  ف  ائم هْ   ط  دم  مم ْسهجم ْشه    م  م  ه م  دم ْْي 

 و   اأْل 
ههة   ق  ا م ُق  م  ههُر ْ ههْ   َت  ههةم  مم ی  احم ههْر م  ن  هها و   الت ُ ْعُقُُب  ههْرُ   ی  ومم  ه  ُ   و   الههر ُ ههُیْقبم اُن  س  ْخههو  ههْر م  إم ههیت    الت ُ ُلههوا ح  ْنتم  ی 
یر     زم ُ   و   اْْل  ُیْقبم ُة  س  ق  ا م ومم  م  یت    الر ُ ُلوا ح  ْنتم ة   ی  ْمل  ْل    الر   تم ُة  ف  ن  ا الس   رُ  ی  ابم ا ج  هی  ال     فم یر   اْختم ثم  فم  ک 
م 
ْرض   ُک  

 
ْ   أ ةم  مم ی  احم ْغرم م  ن  ُ   اْْل  و  

 
ه  ْرض   ف 

 
ُ   أ هر  ْ ْرُض  ُت 

 
هامم  أ

ُفه،ن   مُث     الش   لم ت  ْ ْنهد   خی  ه    عم لم هىل   ذ   ع 
ال  م  ا    ث  ای  ةم  ر  ای  ةم  و    اأْل ْصه  م  ر  ای   م  ر 

ْبق  ةم  و   اأْل  ای  انم  ر  ْفی   1. الس ُ

 :(525، 5 )ج اإلرشاد
  ُ س  ُبو    ْبُ   احْل  ْ

هْ   حم  و ع  ْمهرم بم  ْبه م  ع 
 
امم  أ

ْقهد  هْ   امْلم ر   ع  هابم ْعه م م  ج 
هْ   اْْلُ بم  ع 

 
هر   أ

ْعف  ها    ج  مم : ق   َ  اْله
ْ   ال   و   اأْل ْرض   م ر  داً  حُت  ْجهاًل  ال   و   ی  هیت     م هر   ح  ها    ت  م  ال  ها ع  ُکُره  ْذ

 
ه    أ ها و   ل  ا    م  ر 

 
ُ   أ ه    ُتهْد م لم  ذ 

  ُ ال  هنم  اْخهتم هاسم  ب  ب   ههاد   و   اْلع  ي ُمن  هادم ه    ُین  ا م  مم ههم  ْسهُ   و   الس   هة   خ  ی  ْر ههْ   ق  هامم  ُقهر   مم
ی الش   ههم    ُتس 

ة ی  ابم وُ   و   اْْل  ْر م  ُنُز یر     الت ُ زم وُ   و   اْْل  ومم  ُنُز ة   الر ُ ْمل  ال     و   الر   یر   اْختم ثم ْند   ک  ه    عم لم م  فم  ذ 
ْرض   ُکه  

 
 أ

یت    ُر    ح  ْ اُم  ُت  ُک،ن   و   الش   ُ   ی  هب  ها س  اهبم  ر  ها    خ  م  هال  م  اْجتم ها    ث  ای  ها ر  هی  هةم  فم ای  هةم  و    اأْل ْصهه  م  ر  ای   ر 
 م 
ْبق  ةم  و   اأْل  ای  انم  ر  ْفی   . الس ُ

 :(522نعمانی ) الغیبه
ُد  م   ان   ْبُ   حم  ن  نْیم  ع  م  سم س  ا م  ْب م  احْلُ ْخت  ْ   اْْلُ د   ع  الم ه خ  سم م نم ال  هْ   اْلق  بم  ع 

 
اَّللم  أ ْبهدم هُه  ع  ن  

 
ها    أ : ق 

ا ذ  م   إم ُط  ُهدم ائم دم  ح  ْسجم ةم  م  ْ   اْلُکوف  ِه  مم رم
خ   ا ُمؤ  هلم  مم   ار   ی  ْسهُعود   اْبه م  د  ْنهد   م  عم ه    ف  لم اُ   ذ  و   ُمْله م  ز 

نم  ن   ب 
ا ُفال  م 

 
ن    أ ُه  إم م  ادم یهم  ال   ه  ْبنم  2.ی 

 :(522، 5 )ج اإلرشاد
ُد  م   ان   ْبُ   حم  ن  نْیم  ع  م  سم س  ها م  ْبه م  احْلُ ْخت  هْ   اْْلُ بم  ع 

 
اَّللم  أ ْبهدم ها    ع  ا: ق  ذ  م   إم ُط  ُههدم هائم دم  ح  ْسهجم  م 

ةم  ا اْلُکوف  لم  مم   ار   ی  اَّللم  د  ْبهدم ْسهُعود   ْبه م  ع  ْنهد   م  عم ه    ف  لم اُ   ذ  و  هْومم  ُمْله م  ز 
ْنهد   و   اْلق  ههم  عم الم و  وُج  ز   ُخهُر

ائم   . اْلق 

کتههاب ایههن نمونههه کههه در  کتههاب نعمههانی را کههم نیسههت، نشههان مههی ارشااادههها   دهههد شههیخ مفیههد 
کرده و به طریق و کافیهمانند  جهاده نبهوده اسهته زیهرا ایهن انهدازه  به واسطه مشایخ خود روایت 

گونهه دقتی ناسخان یا مشکالت نسهخهتواند حاص  بیتغییر نمی نویسهی باشهد بلکهه ناشهی از دو 
 است.نق  

                                                        
گمهان نکهنم هایی را ببینی. اولش اختال  بنی. ای جابر مالزم زمین باش و حرکتی نکن تا عالمت1 که  آن را درک عباس است 

کنی ولی آن را برای دیگران بگو. نشانه دیگر منهادی از آسهمان و صهدای پیهروزی از سهوی دمشهق اسهت و فهرو رفهتن جابیهه و 
 خرابی بخشی از مسجد دمشق و ...

کنار خانه ابن2 که  کوفه  اش کنندهمسعود است خراب شود، پایان فالن حکومت است و خراب. وقتی قسمت آخر دیوار مسجد 
کرد.هم   آن را بنا نخواهد 
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کهه از روایت دوم این استفاده هم می که روایت نعمهانی ارتبهاطی بهه ظههور نهدارد در حهالی  شود 
 .انتهای روایت مفید به ظهور اشاره دارد

 دسته دوم؛ ناشناخته
کتههاب  کههه شههیخ مفیههد در  آورده اسههت، در منههابع پههیش از وی بههه چشههم  ارشااادبخشههی از روایههاتی 

کههردهخههورد و دیگههران هههم بههه نقهه  از نمههی کشههف مصههدر اصههلی آن بههه وی آن را ذکههر  انههد. بنههابراین 
جها بهه منظهور بررسهی منهابع احتمهالی پذیر بوده یا در مواردی ممکن نیست. در اینسختی امکان

کتهاب ارشاادوی به مقایسه روایات  کهه پهیش از وی نوشهته شهده و روایهات مههدی را ذکهر بها  ههایی 
 پردازم.اند، میکرده

( 523-520کند )مانند قعالئم ظهور روایاتی از فض  بن شاذان نق  میشیخ مفید در باب 
کتاب که می  فض  باشد.  الرجعهتواند شاهدی بر دسترسی وی به 
کههه حسههین بههن حمههدان خصههیبی )ماز آن ( 045( چنههدین دهههه پههیش از شههیخ مفیههد )م550جهها 
گفته شد در م درباره زندگانی ائمه المدای  الکبریکتاب  کتابی به را نوشته و  کمتر  یان شیعیان 

کتهاب یها نویسهند  آن نقه  دوازده امام اختصاق داشته اسهت، احتمهال مهی رود شهیخ مفیهد از آن 
: 4055کنهد. خصهیبی )کرده باشد. اما دقت و مقایسه روایات آن دو چنین موضوعی را تأیید نمهی

کهه نسهبت مهی ( روایتی بسیار طوالنی به سند مفض  بن عمر به امام صادق027-028 دههد 
کهرده 573و  575پهردازد. شهیخ مفیهد )به مطالبی دربهاره مههدی مهی ( نیهز روایهاتی از مفضه  نقه  

کتاب نشان می گهویی آنچهه خصهیبی است اما مقایسه دو  دهد تناسبی بهین ایهن روایهات نیسهت. 
 تر است.آورده داستانی بیش نیست ولی مطالب مفید، منطقی

کتاب( ا535قاضی نعمان مغربی )م که اخبار مهدی را در  های خهود ز عالمان اسماعیلی است 
بههه وفههور آورده و بههر مهههدی فههاطمی تطبیههق داده اسههت  تأویاال الاادعائمو دعااائم االسااالم ، شاارا االابااار

کتهاب530-535، 5)برای نمونه: مغربی، ج هها بها آنچهه در بهاب دوازدههم ارشهاد ( اما اخبار ایهن 
کههرده باشههد. البتههه در انههدک ن نمههیخههوانی نههدارد. بنههابرایآمههده، هههم گفههت شههیخ از وی نقهه   تههوان 

گذاشهته اسهت. ههای پنههان اسهماعیلیه، بهر نقه شود فعالیهتجاهایی تصور می کتهاب تهأثیر  ههای 
کهه مههدت حکومههت قهائم کنههد و ههر سههاِل آن معههادل ده را هفههت سههال ذکهر مههی ماننهد دو روایتههی 

تههر از بقیههه روایههات در مههدت حکومههت درسههت ( و آن را572، 574، 5ج :4043سههال اسههت )مفیههد، 
 (572 :)همو .داندمهدی می

اد مروزی )م کتهاب گرایهان اهه ( نماینهد  طیهف حهدی 558نعیم بن حم  کهه   الفاتنسهنت اسهت 
خود را به روایاتی درباره آخرالزمان و مههدی و ظههور او اختصهاق داده و عالمهانی از امامیهه ماننهد 
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و ابهواب دیگهر،  28-32 :4043طهاووس، اند )برای نمونه: ابهنکردهابن طاووس از او فراوان نق  
کتهاب 58 ،4055حمهاد، با ابن 33 ،0مقایسه شود ح کتهاب و منهابع  ارشااد( امها در  پهایی از ایهن  رد 
کتههاب شههاهدی بههر ایههن مطلههب اسههت. البتههه گرایههان دیههده نمههیمشههابه حههدی  شههود و مقایسهه  دو 

کتاب کلماتی همانند در دو  گهردد. یافت شهود امها نمهی ممکن است  توانهد نشهانگر اخهذ از آن منبهع 
که در دولت مهدوی هر مرد آن574)ق ارشادمثال  این نق   که ههزار فرزنهد پسهر قدر عمر می(  کند 

کتاب می  ( به مناسبت یأجوج و مأجوج آمده است.085)ق الفتنآورد در 
گهههزارش مهههی روایهههات بهههه فراوانهههِی آنچهههه کنهههد. ایهههن شهههیخ مفیهههد در مهههوارد انهههدکی از غیرمعصهههوم 

کتههاب  )بههرای نمونههه: طوسههی، کنههد نیسههت سههنت نقهه  مههیاز اههه  الغیباهشههاگردش شههیخ طوسههی در 
کهه بایهد در نقه  اخبهار مههدوی از ایهن ( ولی همین اندازه توجه را جلب می005-020 :4044 کند 

کرده است. مانند خ کرد زیرا مؤلف آنها به منابع مختلفی اعتماد  که از سهعید بهن آثار احتیاط  بری 
  (525، 5ج :4043 )مفیهههد، .کنهههدمرتبهههه بهههاران پهههیش از ظههههور نقههه  مهههی 50جبیهههر دربهههاره ریهههزش 

کهه اصهطالحا  بهه آن  سهنتاهه  دانیم بخش قاب  توجهی از روایهاتمی از صهحابه و تهابعین بهوده 
گفتههه مههی رات خههود ک: شههاخت، سراسههر مقالههه( ایههن روایههات در واقههع نظهه )دربههاره اثههر ر. .شههودآثههار 

کالمی و فقهی ندارد.  صحابه یا تابعان است و نزد شیعه حجیت 
کههه قبهه  از مهههدی،  خههداخبههری از عبههداهلل بههن عمههر از رسههول ارشاااددر  مههدعی  38نقهه  شههده 

شهیخ طوسهی ههم آمهده  الغیباهاین روایت به همین سهند در  (524، 5بوت خروج خواهند آمد. )جن
که شهیخ طوسهی چنهین مهواردی را از اسهتادش شهیخ ه اینکه پیداست منبع هر دو یکی است. البت

کامه  اسهت ولهی مفیهد همه  سلسهله سهند را ذکهر  کرده باشد، بعیهد اسهت زیهرا سهند شهیخ  مفید نق  
کهه سههه تفهاوت بها روایههت 058، 5نکهرده اسهت. احمهدبن حنبهه  )ج کهرده  ( شهبیه ایهن خبههر را نقه  

دجال مهدعی نبهوت اسهت، ثالثها  بهه جهای  58از ارشاد دارد: اوال  سلسله سند فرق دارد، ثانیا  سخن 
که ماهیت روایت عوض شده و مربوط به نشانه های قیامت خواههد مهدی، آستانه قیامت آمده 

بههود. بعیههد نیسههت همههین خبههر بهها تغییراتههی بههه محافهه  شههیعه راه یافتههه باشههد زیههرا شههواهد دیگههری 
که برخی راویان یا محدثان، روایات عالئم ظهور  اند.را با اشراط الساعه آمیخته داللت دارد 

واره ههای ظههور بهه تعهداد بسهیاری از آنهها بهه صهورت فهرسهتشیخ مفید در ابتدای بهاب نشهانه
کتابش آورده است. اما بخشی از این نشهانه کرده و برخی روایات دال  بر آنها را در همین  هها اشاره 

کجها نقه  هم روایتی ندارد و نمی کلهی روایهات مربهوط بهه دانیم وی آنها را از  کهرده اسهت. بهه طهور 
کهه از  ظهور در ارشاد، با فضای دوره زندگی شیخ مفید و محدثان پیش از او تناسب دارد. روایاتی 

کشهد، از قبهایلی چهون قهریش و ای را بهه تصهویر مهیگوید، زندگی قبیلهخالفت عباسیان سخن می
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کهه آن زمهان برشیبه و جهینه نام میامیه و بنیهاشم و بنیبنی کوفهه و شهام  د، شههرهایی چهون 
های شیعه و سنی در آن مشههود مرکزیت داشتند مح  ظهور یا مح  هجوم مخالفان است، نزا 

 (572-537، 5ج :4043)ر.ک: مفید،  است.

 گی ینتیجه
کتاب  به شر  زندگانی و ظههور امهام دوازدههم اختصهاق دارد. شهیخ مفیهد  ارشادباب دوازدهم 

کمتههر بههه نههام آنههها اشههاره مههیاز منههابع متعهه کههرده و   ههها نشههان کنههد. بررسههیددی در ایههن قسههمت نقهه  
کتهاب می کهه شهیخ  کاافیدهد حدود نیمی از روایات این بهاب همهان روایهات  اسهت بها ایهن تفهاوت 

کلینهی آورده اسهت. بقیهه روایهات مههدوی ایهن اش ابهنمفید آن اخبار را از استاد حهدیثی قولویهه از 
گمهان دربهاره مصهادر وی راه بهه جهایی نمهیکتاب، منبع مشخ بهرد. فرضهیه صهی نهدارد و حهدس و 

که ممکن است وی از برخی مصادر اه  سنت یا آثار غالیهانی چهون حسهین این نوشتار بر این بود 
کهرده باشهد، امها مقایسهه روایهات ارشهاد بها آثهار ایهن بن حمدان یا فرقه هایی مانند اسماعیلیه نقه  

ههای موجهود ارشهاد بها آن آثهار د شیخ مفید از آنها نق  نکرده اسهت. شهباهتگونه محاف  نشان دا
که بتوان آنها را منبع اصلی شیخ مفید دانست.به اندازه  ای نیست 
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