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 چکیده
 از یکوووی ،اسوووت آموووده ظهوووور هووای نشوووانه ی دربووواره روایووواتی ،روایوووی منوواب  در

 ایون کوه جا آن از ،است واقفه ی فرقه طری  از روایات این ورود های سرچشمه
 تقطیو  ،معنوا بوه نق  را روایات از برخی ،خویش مذهب نصرت جهت در فرقه
 از یکووی طلبود. موی را بیشوتری دقووت آنهوا روایوات بررسوی ،کردنوود موی تحریوف یوا

کیوود آن بوور امامیووه، روایووات در کووه ظهووور هووای نشووانه  اخووتالف اسووت شووده تأ
 و جووودی های آسووویب محمووو  نشوووانه، ایووون آنهاسوووت. انقوووراض و عبووواس بنی

 است. مهدویت مبح  در نادرست تطبیقات
 روایات متن و سند بررسی طری  از و تاریخی روش با است درصدد نوشتار این

 معرفووی ظهووور  نشووانه عنوووان بووه عبوواس بنووی اخووتالف کووه روایوواتی دهوود نشووان
 ،العبواس بنوی حکومت از زدایی مشروعیت برای واقفی راویان سوی از ،کند می
 است. نادرست ظهور برای آن بودن تعالم و شده جع 
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 درآمد
 عالیمووی بیووان بووه درآنهووا کووه گووردد می اطووالق روایووات از ای هدسووت بوور ظهووور های نشووانه روایووات

 از مهودویت موضوو  کوه جوا آن از .داد خواهود ر  موعوود مهودی ظهور آستانه در که پردازد می
 اموا انود؛ پرداختوه بودان اسوالمی مختلوف موذاهب کوه اسوت تردیودی غیرقابو  و قطعوی هوای آمووزه

 و طلبان قودرت سوءاسوتفاده موورد هموواره کوه اسوت شوده سوبب تواریخ طوول در آن بوودن مشکک
 منظوور بوه و موذهبی یا سیاسی های انگیزه با روایاتی گاه رو این از گیرد. قرار انحرافی های جریان

 ظهوور عالئوم اسوت. شوده وضو  و جع  وی ظهور های نشانه و مذاهب ادعایی مورد مهدی ییدأت
 اسوت؛ شوده هایی رهزنی موجب و گرفته قرار معتبر های نشانه دیگر کنار در زمان مرور به ای فرقه
 تحلیو  و روایوت صودور مکوانی و زموانی شورایط بوه توجوه با ظهور های نشانه که است ضروری لذا

 شود. گذارده نقد ترازوی به تاریخی
 اندیشه ی سایه در ظهور های نشانه از تر واقعی درک و بهتر فهم برای کوششی حاضر پژوهش
 زمینوه و ها کژی زدودن و باورها اصالح و ایمانی های پایه تحکیم به آن پرتو در تا است مهدویت
 مهودویت اصو  ظهوور هوای نشانه روایات در جع  امکان که است نکر قاب  بکوشد. آنها پیدایش

  دهد. نمی قرار الشعا  تحت است اجماعی و متواتر موضوعی که را
 ایون اسوت. شده بیان عباس بنی انقراض و اختالف ظهور های نشانه از یکی امامی روایات در
 حضووورت ظهوووور ی دربووواره کوووه اسوووت نادرسوووتی توهموووات و نادرسوووت تطبیقوووات محمووو  ،نشوووانه
 دسوووت بوووه عباسوویان دولوووت کووه ق(656) سوووال در رو ایوون از اسوووت. شووده گوووزارش ؟جع؟مهوودی

 کوه چنوان ،رفوت موی انتظار پیش از بیشتر ؟جع؟مهدی ظهور انتظار ،پاشید فرو هم از هالکوخان
 ،بودنود آموده کوار روی العبواس بنی از بعد که را صفوی دولت ،روایات گونه این به استناد با برخی

 را ظهوور صوورت بودین و اسوت مهودی ظهوور بوه متصو  کوه دانسوتند موی ای کریموه دولوت مصداق
  (160 :1391 ،جعفریان :نک بیشتر مطالعه )برای دادند. می جلوه نزدیک
 دربواره امامیوه طریو  از کوه اسونادی تموامی ارزیوابی و بررسوی بوا کوه است آن پی در نوشتار این
 انود، شوده بیان واقفه سوی از انحصارا که هایی مؤلفه بیان و است، شده نق  عباس بنی اختالف
 بردارد. مهدویت پیرامون شبهات و ها پیرایه زدودن در نو گامی

  فتن و مالحم نگارش پیشینه بر مروری
 بوودان سوونت اه  و شوویعه کووه اسووت مسووائلی از «فووتن» و «مالحووم» عنوووان تحووت آینووده از اخبووار
کید این بر شیعه اند، پرداخته  ر  مهودی؟جع؟ حضورت ظهوور هنگام در حوادث این که دارد تأ
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  داند. می قیامت پیدایش با مصادف را آن سنت اه  که درحالی دهد، می
 إبووون ؛800 ،2ج :1357 ،مشووکور) اسووت کشووتار و جنووگ معنوووای بووه «ملحووم» جموو  «مالحووم»

کید این بر شناسان تلغ از برخی (319 ،13 ج :1414 ،منظور  مطلو  طوور بوه جنگوی هور اند کرده تأ
 (2027 ،5ج :1410 ،)جووهری .باشود کشوتار به مقید بایست می بلکه ،شود نمی نامیده «ملحمه»

 دهد می ر  فتنه در که کشتاری یا (246 ،3 ج :1410 أحمد، بن خلی ) عظیم ی ا واقعه نیز برخی
 و «فوتن» بوین رابطوه نووعی بوه و کننود موی یواد «ملحموه» عنووان بوه را (240 ،4ج :توا بی ،اثیر )ابن
 بوووه عمومووا   خووواص معنووای در فتنوووه نتیجووه در داننووود. مووی مطلووو  خصوووص و عمووووم را «مالحووم»

 )خلیو  داد خواهود ر  آینوده در که مسلمین فرق بین که شود می اطالق هایی درگیری  پیشگویی
 خواهود واقو  هوا فتنه این در که دارد اشاره کشتارهایی به «مالحم» و (127 ،8 ج :1410 أحمد، بن
 شد.

 مختلووف فوورق و مسوویحیت یهووودو ادیووان در طوووالنی بووس قوودمتی آینووده حوووادث گووویی پیش
 خلوودون، ابوون ) فصوولی در یووا مسووتق  روایووی کتووب در نیووز سوونت اه  و شوویعه مؤلفووان دارد. اسووالمی
 سوونت اه  هووای کتوواف در انوود. پرداختووه موضووو  بوودین «فووتن» عنوووان تحووت (416 ،1 ج :1408
 اشووراط بووا کنوود مووی داد و عوودل از پوور را زمووین کووه مهوودی عنوووان تحووت فووردی ظهووور های نشووانه

 بحوو  بووه زمینووه ایوون در کووه موجووود کتوواف توورین قوودیمی و اسووت خووورده پیونوود السوواعه)قیامت(
 دیگور از اسوت. ق.(228)م مروزی حماد بن نعیم عبداهلل ابو حاف  اثر الفتن کتاف است پرداخته
 نگاشته ) «حسانی شیخ بن عیسی بن احمد بن سلیلی ابوصالح» اثر الفتن کتاف به توان می کتب
 و ق.(391 در )نگاشوته «بوزاز حوارث بون یحیوی بون زکریوا یحیوی ابوو» اثور الفاتن کتاف ق.(،307 در

 گووواه و الزموووانآخر های فتنوووه زمینوووه از آنهوووا در کوووه بووورد نوووام ق.(336) «منوووادی ابووون» اثووور مالحااام
 ق( 664)م طوواووس بوون سووید کووه اسووت گفتنووی اسووت. رفتووه میووان بووه سووخن مهوودی های نشووانه
 گوردآوری المنتظار الغائاب ظهاور یفا الفاتن و المالحام عنووان تحوت کتابی در را کتاف سه این روایات
 ق(182 )م «نیقطووی بوون یعلوو» از مالحاام عنوووان تحووت هووایی کتوواف نیووز شوویعه در اسووت. نموووده
 بوون الحسوون محموودبن» و (396 همووو:) «یاشوویالع مسووعود بوون محموود» و (270 تووا: بی ،)طوسووی
 و (525 همووو:) «ونیووح أبووو» و (460 همووو:) «یالبصوور محموود بوون معلووی» (و413 و:)هموو «جمهووور

 بوه و... )هموو(«مینعو یأبو بون ثمیوم أحمدبن» و (408 :1381 ،)طوسی «جناح بن بکر بنأحمد»
 ابوی بون علوی بون حسون» از الفاتن و المالحام عنووان بوا نیوز دیگر اثر دو است. پرداخته موضو  این
 «سوابور بون سییع بن مال  بن محمد بن جعفر» و (36 : 1407 ،نجاشی) واقفی شیوخ از «حمزه
 محضور از ولوی اسوت، شوده توصیف امامی هرچند وی است. درآمده تحریر رشته به (313 )همو:
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 ،طوسوووی ؛40 :1407 ،)نجاشوووی ق.(263 )م یرفیصووو یکنووود أبومحمووود همچوووون واقفوووی اسووواتید
 اخبووار و نیسووت موجووود امووروزه کتووب ایوون از یووک هوویچ سووفانهأمت اسووت. بوورده بهووره (133 تووا: بی

 های نشوانه بوه کوه کتبوی کورد.اهم وجوو جسوت الغیبه کتب ابواف در بایست می را ظهور های نشانه
 برد. نام طوسی شیخ الغیبه و صدوق شیخ الدین کمال نعمانی، الغیبه از توان می اند پرداخته ظهور
 عنووان از واقفوه_ از غیور بوه شویعی_ نویسوندگان و «فوتن» تعبیر از بیشتر سنت اه  که است گفتنی

 طلبد. می را مستقلی پژوهش موضو  این سبب بررسی اند، برده بهره «مالحم»

 ظهور های نشانه تاریخی بررسی لزوم
 از برخوی توجیوه در کوه اسوت هوایی نقو  شوود می نقو  ظهوور عالئوم عنووان بوه چوه آن از شماری
کثری جذف تا است گرفته شک  سیاسی اتفاقات  یکوی .آورد دسوت بوه را عموومی مقبولیت و حدا

 اسوت کسوانی دعووی درسوتی اثبوات بورای زمینوه کردن فراهم اخبار گونه این جع  اصلی دالی  از
 را موذهب ییدتأ منظور به ناروا تطبیقات ی نمونه اند. شده مهدویت مدعی خاص ای فرقه در که
 مغوورف و یمون در کوه بوود تحووالتی توجیوه جهوت در کووه نعموان قاضوی اثور االخباار شار  در تووان موی
  (32 :1391 )جعفریان، .نمود مشاهده افتاد اتفاق فاطمیان کارآمدن روی برای

 اولوی امکون مهما الجم » قاعده از پیروی با ظهور های نشانه احادی  در نویسندگان از برخی
 تزلووزل و سووردرگمی دچووار را خواننووده کووه انوود آمیختووه هووم بووه را سوومین و غوو  چنووان «الطوور  موون
غ نماید. می  دقوت بوا بایست می اعتقادات در و است فقهی ابواف به ناظر جم  قاعده اینکه از فار

 آشووکار جوا آن جمعوی چنوین آسویب .شوود شووناخته حودی  احادیو  موتن و رجوال بررسوی و فزاینوده
 بووا و کننوود مووی نقوو  را یکوودیگر برخووی و گرفتووه قوورار آشووکار تعارضووی در ظهووور های نشووانه شووود مووی

 و فوراهم مهودویت مودعیان بورای زمینوه و عباسویان حکومت زوال مانند ها نشانه از برخی تحق 
 حودی  اصوالت از تووان موی کوه جوا آن توا اسوت بایسته لذا گردد. می تزلزل دچار مهدویت به اعتقاد

 هوای زمینوه تواریخی نگواه بوا و برداشوت پورده تواریخی مختلوف های سرچشمه از و یافت اطمینان
 بررسید. را آنها پردازش و تدوین و جع 

 ظهور های نشانه و غیبت آموزه واقفه؛
 موعووود مهودی همووان را ؟ع؟کواظم موسووی اموام کوه بوووده شویعیان از ای فرقووه نوام «واقفوه»
 :1411 ،)طوسوی اسوت رفتوه غیبوت بوه و نکورده وفوات ایشوان کوه بودنود بواور ایون بور و دانستند می
 کند. می مسّخر را عالم و شود می زنده گفتند می و داشتند اعتراف وی مر  به دیگر برخی و (43

 نووامور نیووز «موسووویه» و (169 :1360 ،)اشووعری ممطوووره بووه فرقووه ایوون (362 :1395 ،)نوووبختی
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 و ؟ع؟ کواظم موسوی اموام شوهادت بوا و ق.(183) سوال از فرقوه این (69 :1408 ،)بغدادی است.
گیری  نیوز شویعی دیگور فورق در غیبوت و مهودویت ادعوای پیشوتر .آغازیود را خوود فعالیت ،واقفه پا
 نوامور عالموان کوه بوود ایون کورد موی متموایز فورق دیگور از را واقفه فرقه چه آن ولی بود؛ شده مطر 
 در نیووز و بودنود گراییوده فرقووه بودین بودنود، حوودی  برجسوته راویوان و ائمووه اصوحاف از کوه شویعی
  آوردند. روی توجهی قاب  های کتاف تألیف به غیبت اندیشه اثبات راستای
 ،الصاغیر القائم ،الغیب  :عناوین با کتاف سه که است «حمزه یبأ بن علی بن حسن» جمله آن از
 کووه داشووت فااتن عنوووان بووا کتووابی وی چنووین هم (37 :1407 ،نجاشووی) اسووت نگاشووته الکبیاار القاائم

 عبوداهلل» دیگوری (37 المالحم)هموو: کتواف هوو و نویسود: می کتواف ایون معرفی ادامه در نجاشی
 سووم (.216 هموو:) .دارد الواقفاه ماذاهب علای الغیبا  فای الصافه نوام بوه یکتواب کوه اسوت «جبلو  بن
 سووم نسو  راویوان از (254 هموو:) اسوت الغیبا  کتواف صواحب کوه اسوت «یطاطر حسن بن یعل»

 همو:) .یادکرد «سماعه بن محمد بن حسن» از توان می ،نگاشت کتاف غیبت زمینه در که واقفه
 دیگوور از وی (92 همووو:) .اسووت «ربوواح بوون عموور بوون یعلوو بوون محموود بوون یعلوو» دیگوور راوی (41

 روایوات کوه واقفوی راوی آخورین درآورد. کتابت به الغیب  نام هب کتابی که است سوم نس  واقفیان
 هرچنوود وی اسوت. «زیوواد حمیودبن» اسوت شووده روایوت وی طریو  از غیبووت موضوو  در پرشوماری

 و شواهد که أهله و الحق خالف من ذم نام به دارد کتابی ولی است نبوده الغیب  نام به کتابی دارای
 بورده بهره آن از کتابش لیفتأ در نعمانی که است منابعی از وی کتاف که دارد داللت آن بر قراین
  (132 همو:) .است

 از اموامی دیگور کتوب کنوار در ظهوور، های نشانه و غیبت اندیشه اثبات منظور به امامی علمای
 روایوات از معتنوابهی حجوم دهود موی نشوان اسوانید بررسوی انود. برده بهره نیز واقفه روایات و کتب
 روایوات از گیوری بهوره بیشوترین است. گردیده نق  واقفی راویان توسط ظهور های نشانه و غیبت
 کوووه دارد وجوووود قراینوووی و شوووواهد کتووواف ایووون در .اسوووت گرفتوووه صوووورت نعموووانی کتووواف در واقفوووه
 ،« جبلوو بوون عبووداهلل» ،« سووماع بون محموود بوون حسوون» ،«حمووزه بون علووی بوون حسوون» هوای کتاف

 :1419 ،زنجوانی )شوبیری اسوت. نعموانی کتواف منواب  از«زیواد بون حمید» و «خثعمی عبدالکریم»
 ،غیبوت شورایط ،قوائم حضرت غیبت اص  اثبات به واقفه کتب از برگرفته روایات مضمون (209
 غیبوت اندیشوه بور موروری از پوس اداموه در اسوت. مربووط فتن و مالحم ،قائم صفات ،فرج انتظار
 شود. می پرداخته ظهور های نشانه روایات در واقفی های انگاره از برخی به واقفی
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 تغیب پیرامون واقفه های آموزه
کیود ؟ع؟ کوواظم موسوی امووام بوودن قووائم بور کووه احادیو  از شووماری بوه واقفوه  اسووتناد کورد مووی تا

 به کاظم؟ع؟، امام فرزندش، تولد هنگام در صادق؟ع؟ امام که بودند باور این بر آنان کردند. می
 فرمود: _ کاظم؟ع؟ امام مادر _ حومیده

 (؛1414 :313 مفکی، )شک  بیتکم  یف لمللُک  حل بّ   بّ   محکیُ   یا
 درآمد. تو خانه به ملک که را تو باد مبارک را، توو بواد مبارک

 آن و شوود سووؤال قووائم اسووم موووورد در صوووادق؟ع؟ امووام از کووه انوود کرده روایووت واقفووه چنووین هم
 فورمود: حوضرت

 (؛ 56 :1411 ،ممس ی )ةل ی لاز ق حییی  لس  لسزمه
 .تراشند می آن با را سور که است آهنی تی  معنای به او نام

 )إبووون اسوووت. سرتراشوووان تیووو  معنوووای بوووه عووورف، لغوووت در کوووه اسوووت موسوووی قوووائم نوووام یعنوووی
 از کووه بووود روایتووی کردنوود، مووی اسووتناد بوودان واقفووه کووه دیوووگری روایوووت ( 223 ،6 ج :1414،منظووور
 :53 )طوسوی، «الفورجم  منوا الساب  رأس علی» فورموده: صوادق؟ع؟ اموام که کردند می نق  ابوبصیر
َنا» روایت گزارشی پایه (.بر1411 َنا َساِبعم  بوه ائموه اصوحاف کوه بوود برخووردار شوهرتی چنان از «َقاِئمم
 :1348 ،)کشوی .کردنود موی مطور  را هایی پرسوش؟ع؟رضا اموام از روایوت آن صحت درباره کرات
 _ «حموزه ابوی بون علوی» که اند شده اشتباهی تأویالت گرفتار واقفه ؟ع؟ رضا امام دیدگاه از (373
 نفوو  بووه را روایووات کووه این یووا (153 تووا: بی ،)حمیووری اسووت. کوورده قووائم روایووات از الواقفووه_ ریوویس
 برداشوت آن از کواظم؟ع؟ موسی امام بودن قائم که کردند می بازگو ای گونه به و داده تغییر واقفه
 (477 :1348 ،)کشی شود.

 حودی  چهو  حودود الواقفاه نصارة کتواف در واقفوه علمای از یکی علوی موسوی احمد بن علی
 از تصوریح بوه حودی  دو و سوی تعوداد کوه اسوت کورده ؟ع؟روایتکاظم موسی امام غیبت اثبات در

 تصوریح کوه را موواردی طوسوی شویخ اسوت. شوده بورده نوام قوائم عنووان به ؟ع؟ کاظم موسی امام
 بور نیوز دیگور مووارد در و دانود موی جعلوی و واحود خبور ،اسوت ؟ع؟ کاظم موسی امام غیبت در واقفه
 .اند رفته خطا به روایت تأوی  در واقفه که است باور این

 بون عبودالکریم سوند سلسوله نیهمو از گورید یتویروا در دانسوتند می نزدیک را قائم ظهور واقفه
 ابتودای و (12 ،2 ج :1404 ،)صودوق بگیورد. روزه قائم قیام تا که کند می نذر واقفه وجوه از عمرو
 بعودها (406 :1348 ،بودند)کشوی کورده تعیین ماه هجده را حضرت آن غیبت مدت خود دعوی
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 طووول روایووات لووذا کردنوود. تثبیووت و توجیووه را ؟ع؟ کوواظم موسووی امووام غیبووت موودت شوودن طوووالنی
 کوه انود کورده گزارش واقفه است. شده نق  _واقفه دوم نس  راویان از _سماعه ابن از بیشتر غیبت
 خواهنود دسوت خوود عقیوده از ای هعد که انجامد می طول به قدر آن ؟ع؟کاظم موسی امام غیبت
 صوورت بور برخوی کوه شد خواهد سخت قدری به انتظار امر و (668 ،2ج :1305 نعمانی،) کشید.
 برخوی و (20 :1397 ،)نعموانی کورد. خواهنود لعون را یکدیگر و انداخت خواهند دهان آف دیگری
 (206 :1397 ،)نعمانی خواند. خواهند کذاف را دیگر برخی
 از ق.(203رضووا؟ع؟) امووام حیووات اواخور تووا ق.(183کوواظم؟ع؟) موسوی امووام شووهادت زموان از 

 بوور همچنوان واقفوه حوال ایون بووا گذشوت، موی سوال بیسوت کوواظم؟ع؟ موسوی اموام ادعوایی غیبوت
 بوه انتقواد در ؟ع؟ رضوا اموام ،کردند می پافشاری ؟ع؟ کاظم موسی ظهورامام بر مبنی خود ادعای
 :فرمودند غیبت دوره شدن طوالنی به توجه با واقفه اعتقاد

َجزززلم  یفم  ّیُ مُیززز لهلُل  َکزززاَ   َلزززمم 
َ
َحزززی   أ

َ
ززز م  أ اَجززز م  آَدَ   َبزززیم  مم َ زززقم  ام

لم خَ لَ  لام زززّیَ  هم کزززإم َجزززلم  یفم  لهلُل  َْلَ
َ
 َرُسززز  م  أ

 ؛(457 : 1348 ،)کش؟ص؟لهللم 
گوور  او بووه خلوو  احتیوواج خوواطر بووه را آدم بنووی از کسووی زنوودگی موودت خواسووت مووی خداونوود ا

 گرداند. می طوالنی را اهلل رسول عمر کرد می طوالنی

 ظهوور یدومو در کوه اسوت غیبوت دو دارای کواظم؟ع؟ موسوی اموام کوه بودنود بواور ایون بر واقفه
 انتظوار در گاهوان شوام و گاهوان صوبح کوه اسوت شایسوته و (45 :1411 موسووی، )علوی کرد خواهد
 روایوت؟ع؟ کواظم موسوی اموام زا «بطوائنی حموزه ابوی بون علی» (158 :1397 ،)نعمانی بود. فرج
 بوه کوه مووقعی تا است امیق منتظر 1طوى نى در ارانشی از مرد زدهیس و صدیس با قائم که کند می

 را نیوا :اسوت آورده اداموه در وی ،آورد درخواهد اهتزاز به را ختهیآو پرچم و زند هیتک حجراالسود
 دارد. دسوت در هوم اى سرگشواده فرموان و آری :فرمود کردم. نق  ؟ع؟ جعفر بن موسی امام براى

 بور قوائم های نشوانه از یکوی و تغیب عنوان به را قائم شدن زندانی واقفه (315 :1397 ،)نعمانی
 است. برده ارث به ؟ع؟ یوسف حضرت از که شمرند می

 واقفه روایات در ظهور های نشانه
 از کوه اسونادی متوون بررسوی از ولوی است؛ نرسیده ما دست به مستقلی آثار فرقه این از هرچند

 و عقایود تواریخ تحلیو  در ارزشومند منابعی عنوان به توان می است شده نق  واقفی راویان طری 
 برد. بهره واقفه فرقه شناخت

                                                        
  دارد. قرار حرم محدوده در که است مکه در مکانی .1
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 ایون اسوت. گردیوده نکور ظهوور بورای هایی نشوانه اسوت شوده نق  واقفه طری  از که روایاتی در
 باورهوای عمووم تأییود جهوت در و روایوات بقیوه با راستا هم مضامین از برخی اند: دوگونه ها نشانه
 نکور واقفوه طورق از اختصاصوا   هوا نشوانه از برخوی و اسوت امامیوه طرق از شده نکر ظهور های نشانه
 اسوت شوده نکور واقفوه و امامیوه طریو  دو هور از کوه ظهوور های نشوانه در عوام است.باورهای شده

 :1411 ،)طوسوی .کورد خواهود قیوام رشوید جووانی صوورت بوه و عاشوورا در قوائم حضرت از: عبارتند
 از آتشووی هرگوواه (453 :1411 ،)طوسووی اسووت. فوورد کووه کنوود مووی ظهووور سووالی در قووائم (432-467
 زموان در ،باشوید قوائم فورج انتظوار بوه ،کشوید یمو زبانه روز هفت ای روز سه که گشت پدیدار مشرق
 خواهوود گوووش بوه رمضووان مواه سووّوم و سوتیب شووب جمعووه شوب در آسوومانی ای صویحه قووائم ظهوور
  ی در خراسانّی  و مانّی ی و انّی یسف خروج ظهور های نشانه دیگر از (254 :1397 ی،)نعمان د.رسی
 خورشووید کسوووف ظهووور هووای نشووانه دیگوور از (256 همووو:) بووود. خواهوود روز  یوو و کموواهی و سووال

 کوه هستند تن سیزده و سیصد مهدی یاران است. رمضان ماه چهارم و بیست یا سوم و دربیست
 خواهووود جمووو  طووورف هووور از را آنهوووا خداونووود کنووود ظهوووور ائمقووو کوووه وقتوووی و اسوووت معوووین آنهوووا نوووام
 (467 :1411 ،.)طوسیکرد

 ایون بعضوا   کوه اسوت شوده نقو  واقفوه طریو  از عموموا   یا منحصرا   ظهور های نشانه از برخی اما
 جمله: آن از است گشته نیز مهدویت دروغین مدعیان از برخی مستمسک روایات

 کشوته مظلووم عثموان کوه پیچود موی آسومان تموام در صوتی کند، ظهور قائم که هنگامی
 (26 :1397 ی،)نعمان است. شده

 اسووت خوارج منجمووین حسواف از کوه دهوود می ر  آسومان در عجیوب امووری ظهوور هنگوام
 هموو:) رمضوان. مواه پوانزدهم در کسووف و رمضوان مواه پونچم و بیسوت در خسووف یکی
271) 

 محمووو  خوووود ی نوبوووه بوووه کوووه عباسووویان حکوموووت زوال و اخوووتالف بوووه نوشوووتار ایووون دنبالوووه در
 نقو  موذهبی هوای انگیزه و پیودایش زمینوه و اشواره ،اسوت مهدویت مبح  در جدی های آسیب
 کرد. خواهیم بررسی را روایات گونه این

 عباسیان انقراض روایات
 دولوت انقوراض و خالفوت رفتن بین از و عباسیان اختالف» ظهور های نشانه از یکی روایات در
 قووم ؟ع؟ موسی حضرت توسط به خداوند که گونه همان بودند باور این بر واقفه  است. «عباسی
 موسوی اموام توسوط بوه نیوز را شویعیان تعوالی خودای داد، نجوات فرعون ی سلطه از را اسرائی  بنی
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 داد. خواهووود نجوووات عباسووویان ی سوولطه از _ اسوووت محمووود آل قووائم هموووان کوووه _ ؟ع؟کوواظم
 خلیفوه مور  در محمود آل فورج واقفوی طریو  بوا روایوت چنودین در (.45 :1411 ،موسووی )علووی
 :1397 ،)نعمووانی کنوود. موی ظهووور زمووان آن در قوائم حضوورت کووه اسوت شووده گووزارش و دانسوته
267)  

 آیود موی بور روایات از که چنان و دانستند می عباسی جور حکومت براندازی را قائم کارکرد واقفه
 بوورادرزاده موسووی بوون عیسووی (406 :1348 ،)کشووی دانسووتند. مووی «موسووی بوون عیسووی» را سووفیانی
 اثیور، )ابون داشوت کشومکش عباسوی مهودی بوا عهودی والیت جریوان سور بر که بود عباسی منصور
 بود. حکومت امر در عباس بنی اختالف از ای نشانه امر این و ( 44 ،6 ج :1385
 انقوراض صوریح، و مسوند طوور بوه مکوررات حوذف بوا روایوت، هشوت در امامیوه روایوی مناب  در 

 تعوداد، ایون از کوه اسوت آن بیانگر اسناد بررسی کند. می معرفی ظهور مقدمه را عباس بنی خالفت
 در اسوت. شوده گوزارش امامیوه طریو  از مکوررات حوذف با روایت دو و واقفه طری  از روایت شش
 است: آمده روایت دو این

 نخست: روایت
ُی  ّمَ ُ   حُمَ یی بم َی  َة م  یم َ محم

َ
ی   بم م  أ ّمَ ُبمب   لبم م  َة م  حُمَ ُقزمَب ی َة م  حَمم لجم  عم

َّّ ز زُ   َقزاَ   للّسَ یبم  ُقلم
َ
زیم  ألم  َةبم

زز َفززَرُج  َمززَ   لهللم  ُک م کشم َذل َفَقززاَ   َقززاَ   َعتم َتَلززَف  إم ززُی  لخم ززا م  ُولم َعّبَ
 ،8 ج :1363 )کلکززی،    للم

224 ) 
 از بخووش ایوون بوور کوه هووایی انتقاد از نظر صوورف اسوت، شووده گووزارش کوافی روضووه در روایووت ایون
 آموده نعموانی الغیباه در نیوز دیگور سوند دو با روایت این که است توجه قاب  است، وارد کافی کتاف
 وی اسوت. «سوراج بون یعقووف» روایوات، اسوناد مشوترک حلقوه ولی (270 :1397 )نعمانی، است؛
 دانوود مووی ثقووه را وی نجاشووی (508 تووا: بی )طوسووی، اسووت، شووده شوومرده کتوواف صوواحب و کوووفی

 (102 :1364 غضوائری، )ابون کنود. موی تضوعیف را وی غضوائری ابون اموا (451 : 1407 )نجاشوی،
 یافتوه دسوت جر  بر دلیلی به جار  شاید که مبنا این بر ولی است، نشده گزارش وی جر  دلی 
 ضوعیف سوندی نظور از روایوت لوذا و مقدم تعدی  بر جر  اند، نیافته دست بدان دیگران که است
 است: شده گزارش چنین نیز دوم روایت در است.

َنا َّ َب خم
َ
ُی  أ َ محم

َ
ُ   أ یم  بم ّمَ اَل م  َة م  ی  کَسعم  بم م  حُمَ ُُ َجزا م  َهز م ّّ َبَعز م  لل رم

َ ز م  َةز م  لألم ُبزمب   لبم َنزا َو  حَمم َّ َب خم
َ
زُی  أ ّمَ  حُمَ

  ُ ُقمَب ی بم ُکلَ  عم ُبم یم کللم
َ
َف    أ َثیم  َقاَ   َجعم

ُ   َة م  َحّیَ لهم  بم َّ بم ز    بم م  مَی إم بم  َةز م  َهاشم
َ
َثیم  َو  َقزاَ   هم یزأ

 َحزّیَ
ُی  ّمَ ُ   حُمَ لَ   بم َّ مم َثَنا َقاَ   ةم ُی  َحّیَ َ محم

َ
ُ   أ زیم  بم ّمَ ز م  حُمَ َثیم  َو  َقزاَ   َسزکةم  بم

زُ   َةز م  َحزّیَ زی   بم ّمَ ُه کزَغ  َو  حُمَ ُّ 
لم  َةزز م  زز م  َسززهم  کمَجم  اد  یزززم  بم

َسزز م  َةزز م  عززا  َ
زز م  لام ُبززمب   بم َثَنا َو  َقززاَ   حَمم ززیم  َحززّیَ َملحم ُیللم ززُ   َةبم لهللم  بم ززیم  َةبم
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زز م  صم مم َ
یبم  َةزز م  لْلم

َ
ززَی  َةزز م  أ َ محم

َ
زز م  أ ززیم  بم ّمَ زز م  حُمَ یبم  بم

َ
زز    أ ززَی  َةزز م  َناشم َ محم

َ
زز م  أ ززَ     بم َسزز م  َةزز م  هم َ

زز م  لام  بم
ُبمب   و َة م  حَمم شم یبم  بم م  َةمم

َ
َیل م  أ

قم م یفم  َی یزم ی بم م  َجابم م  َة م  لملم عم ُ ج
ُبم َقاَ   َقاَ   لام

َ
َف    أ زُی  َجعم ّمَ زُ   حُمَ  َةز م  بم

 ُّ َبزاقم ُّ  ایزز للم ززَز م  َجززابم
َض  للم َرم كم  اَل  َو  لألم م ّّ ز زز    اَل  َو  یا  یزز ُُتَ جم َّ  َحززّ َ  رم َهززا َةَ َمززا    َتز ُّ ُک ذم

َ
 إم م  َلززَك  أ

ا َِتَ َرکم دم
َ
ا أ َُلَ ّوَ

َ
َ ُ   أ تم  (279 :1397 )نعمای،   للعبا     بی لخم

 «المقودام ابوی بون عمورو»راوی در همگوی اسوت شوده نکور 1تحوویلی سند پنج با که روایات این
 غضووائری، )ابوون اسووت؛ شووده توصوویف ضووعیف بسوویار غضووائری ابوون گفتووه بوور بنووا اسووت، مشووترک
 است. ضعیف نیز روایت این سند لذا (73 :1364
 ولوی اسوت، آموده اموامی طریو  بوه دیگور روایوت دو در عبواس بنی اخوتالف که است نکر به الزم
 )کلینوی، است. شده گزارش حتمی آن وقو  تنها و نگردیده مطر  ظهور نشانه عنوان به صریحا  
 (65 ،2 ج :1305 صدوق، ؛310 ،8ج :1363

 است: نی  شر  به واقفی طری  به روایات در ایشان حکوت زوال و عباس بنی اختالف
  ُ َیَ   لبم َقاسم م  َة م  ُةقم َشا    بم م   م کُةبَ  َة م  للم بم  َة م  َجَبَلَ   لبم م  َة م  هم

َ
یم  َة م  هم یأ ّمَ زامم م  بم م  حُمَ  للّصَ

یبم  َة م 
َ
یم  أ ُ   َقاَ   ع لهللم  َةبم ز م  َهزَهل یَی یز یخَ بَ  َةَ َم    مم م  َما َلُه  ُقلم مم

َ زُ   َبزَ   َفَقزاَ   لألم ز َمزا ُقلم  ی هم
ُك  َقاَ   زایسم  َهَ  َعّبَ وُج  َو  للم زفم  ُخزُر زُل  َو  ایم کللّسُ  م  َقتم

فم ک   للزّنَ زُف  َو   م کزللّزَ سم خَ بَ  لام الم ُ   َو  َیل م کزبم زمم  للّصَ
  َ َما م  مم ُ   للّسَ ُ   َفُقلم لم َیلَك  ُجعم َخاُ   فم

َ
 م  أ

َ
ُّ  َهَهل ُط َ  ی أ َمم ا اَل  َفَقاَ   لألم َ ّّنَ َظا م  ُهَم  إم زم  َکنم زَر خَ

َبزُع ی لام  تم
ُضُه  ضا َبعم  (262 :1397 )نعمای،  َبعم
 عورض صادق؟ع؟ حضرت هب کند: یم تیروا صادق؟ع؟ جعفر امام از صامت بن محمد
 :فرمووود سووت؟یچ آن :گفووتم آرى :فرمووود هسووت؟ عالمتووی قووائم ظهووور از شیپوو ایووآ :کوردم

 صوداى و «داءیوب» ابوانیب رفوتن فورو و هیوزک نفوس قت  و انییسف آمدن و عباسی نابودى
 نوه! :فرموود ،انجامودیب طوول هبو اموور نیوا ترسم می گردم قربانت :کردم عرض آسمانی.

 د.یآ می بیترت به گرىید از پس کیی ها مهره مانند امور نیا

 بون َجَبَلوَ   بون اهلل عبود» نوام بوه واقفوی راویوان از یکوی طریو  از هویداسوت که چنان روایت این
 بوه کوفوه مشوهور وتیوب از جبله خاندان است. کوفه یواقف رجال از وی است. شده روایت «انیح

 :1407 ،)نجاشوی شود. یمو محسووف نیمخضورم از کوه بوود یکنوان ابجور یو پدر نام آمد. یم شمار
 های کتاف وی (216 همو:) کند. یم یمعرف ثقه و مشهور هیفق و 2بیصل یعرب اورا ینجاش (216

 الغیبا  فای الصاف  عنووان با ؟ع؟کاظم موسی امام غیبت اندیشه اثبات در کتابی جمله از متعددی
                                                        

 آورده «و» یا «أو» با مشترک بخش و شود ادغام سند یک در مشترکند، هم با هایی بخش در که سند چند یا یک هرگاه .1
 شود. می گفته حیلوله آن به اصطالح در شود،

: َعَرِبی» .2 َسب َخاِلصم  َصِلیب   (152 ،2 :1414 زبیدی، ) «الّنَ
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 وی طریو  از کورات بوه ؟ع؟کواظم یموسو اموام نکردن وفات تیاروا و نگاشت الواقف  مذاهب علی
 بوودانیم کووه اسووت جالووب (24 ،17 ،18 ،25 ،24ش :1411 ،موسوووی علوووی) اسووت. شووده تیووروا

 شوتریب کنود. می بسنده «اتیروا له» نکر فقط و آورد نمی میان به سخنی وی های کتاف از یطوس
گردان توسوط بوه «جبلوه بون عبوداهلل» اتیوروا  و یواقفو «سوماعه بون محمود بون حسون» چوون یشوا
 یواقفو اسوتاد تنهوا و بودنود یاموام شوتریب یو سوتادانا است. شده منتق  یامام مبارك بن ییحی
 اموا دارد شوهرت «حموزه ابوی بون علوی» نوام بوا واقفوه فرقوه هرچنود بوود. «حموزه یابو بن یعل» یو

 «جبلوه بون عبوداهلل» توسوط واقفوه فکوری نظوام بعود طبقات در که رساند می واقفه روایات تحلی 
 پویش که شده قلمداد هایی نشانه از یکی عباسیان هالکت روایت این در .یافت گسترش و بسط

کید نیز و شود می واق  ظهور از  هوم سور پشوت زموانی فاصوله بدون ترتیب به اینها که است شده تأ
 زموان آن از و پاشوید هوم از کامو  طوور بوه هفوتم قورن در عباسویان خالفوت که حالی در ،آمد خواهد
کنون  کوه گفوت تووان موی لوذا اسوت. نیافتواده اتفواق ظهوور و است شده فاصله قرن هشت حدود تا
 روایوت در اسوت. بوده آنان ادعایی مهدی ظهور برای واقفه مایه دست عباسی حکومت زوال
  :است آمده دوم

َنا َّ َب خم
َ
ُی  أ َ محم

َ
ُ   أ یم  بم ّمَ َثَنا َقاَ   ی  کَسعم  بم م  حُمَ لهللم  َحّیَ یم ُبمَةبم

َ
ُ   یییم  أ َثَنا َقزاَ   َباَ  کَش  بم م  ایَزَکشم  بم  َحزّیَ

ُبم
َ
ُ   مُسُف ی َماَ  کُسلَ  أ َثَنا َقاَ      کُکلَ  بم َسُ   َحّیَ َ ُ   لام یبم  بم م  َة م  بم

َ
َزَ   أ ز م  فم کَسز َةز م  مَحم َ  کزَةمم  بم َّ 

یبم  َة م 
َ
    أ

م   َبکم َّ ضم َ یبم  َة م  یلام
َ
َف    أ َباقم م  َجعم

زُه   للم ّنَ
َ
َعزُه  أ  م  ُبزّیَ  اَل  ُقز ُ  ی مَسم

َ
زَك میم  أ زا م  َبُنزم لم َعّبَ

 للم
َذل َتَلُفمل َو  َمَلُکمل َفإم َ   َو  لخم ُه م  َتَشّتَ ُّ مم

َ
لَسایم  ُ  هیم َةلَ  َخَرَج  أ َّ خُ

زفم  َو  لام زَ   َهزَهل ایم کللّسُ قم  مم زشم شم َ
 َو  لْلم

زَ   َهَهل ز مبم  مم غم َ
َقا م ی لْلم زَتبم یَل  سم ُکمَفز م  إم یَس  للم َّ َهزا    َکَفز ز م  َهزَهل رم ز م  َهزَهل َو  َهاُهَنزا مم  َحزّ َ  َهاُهَنزا مم

ُکُه م  ُک َ  ی   َةَ   َهَ 
َ
َما َمایم یم یأ

َ
َما أ ُ هّنَ ُق َ  ی اَل  إم ُ م  بم هنم َحیا   مم

َ
َبیل أ

َ
 (؛260 :1397 )نعمای، أ

 ،رسوند حکوموت بوه دیوبا عبواس بنی ریگزنوا کنود: موی روایوت محمودباقر؟ع؟ امام از راوی
 دگییپاشوو هوم از دچوار کارشوان و شودند اخوتالف دچووار و دندیرسو حکوموت بوه چوون پوس
 و مغوورف از گوورید آن و مشوورق از نیووا ،کننوود خووروج شووانیا بوور انییسووف و یخراسووان ،شوود

 آن و سووى نیا از نیا ،ندیجو شییپ گریدیک از کوفه سوى به مسابقه اسب دو همچون
 نیوا کوه دیوبدان ،ردیپوذ انجوام شوانیا دست به عباسیان نابودى که نیا تا سوى گرید از
 . گذاشت نخواهند باقی هرگز را شانیا از  ی چیه دو

 چشووم بووه «بطووائنی حمووزه یابوو بوون یعلوو بوون حسوون» نووام بووه واقفووی راوی روایووت ایوون سووند در
 را رضا؟ع؟ امام و ؟ع؟کاظم امام عهد او آیند. می شمار به واقفه بزرگان از پدرش و وی خورد. می
 رشووته بووه الکبیاار القااائم و الصااغیر القااائم ،الغیبااه هووای نووام بووه بووتیغ نووهیزم در کتوواف سووه و کوورده درك
 یرجوال _ یخیتوار  یحود  یو  یون در یکشو ابووعمرو (36 :1407 ،)نجاشوی است. درآورده تحریر
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 بون یعلو» (443 :1348 ،)کشوی اسوت غالی و پرداز دروغ حمزه یاب بن یعل بن حسن :سدینو می
کووذاف یو «فضووال بوون الحسون  :1364 ،غضووائری إبوون ؛552 :1348 ،)کشووی دانوود. مووی ملعووون را

 افزاید: می وی معرفی در چنین هم (51
 اسووت. توور موثوو  یو از پوودرش و اسووت ضووعیف نفسووه فووی حمووزه ابووی بوون علووی بوون حسوون
 (443 :1348 ،)کشی کند. می ادی «سوء رج » ریتعب با یو از نیز رینص بن هیحمدو

 بون زرعوه» ،«یمکوار دیابوسوع» ،«ریسود بون حنوان» و پودرش چوون هم واقفی عالمان نزد وی
 ادی «صندل» از توان می یو یامام نامدار دیاسات از است. نموده تلمذ «محمد بن ایزکر» ،«محمد
 شومار بوه تووان موی واقفوه دوم طبقوه زموره در را یو اسوت. معوروف زیون «الحسون خیشو» بوه که کرد
 امام از واسطه سه اب و باشد می ریابوبص از پدرش اتیروا یراو اتیروا نیا درصد 90 در یو آورد.

 کتوواف کووه اسووت بوووده ای واسووطه شوویخ امووامی مهووران بوون اسووماعی  کنوود. مووی تیووروا ؟ع؟ صووادق
 توسوط او اتیوروا درصود 63 اسوت. کورده منتقو  روایوی مجام  به را حمزه ابی بن علی بن حسن

 از را القوران  یفضا «یجاشن» همچنین 1است. افتهی راه ییروا مجام  به «مهران بن  یاسماع»
 کووه اسوت کتوابی هموان ایون (36 :1407 ،)نجاشوی ،کنوود موی بیوان «مهوران بون  یاسوماع»  یوطر
 :1364 ،صوودوق) اسووت. کوورده ثبووت االعمااال ثااواب در را آن از تیووروا صوود حوودود «صوودوق خیشوو»

128-104) 
 است: آمده ای شونده تکرار اسناد با نعمانی الغیبه کتاف در ظهور های نشانه احادی 

 الحسون أبوو یعقووف بون یوسوف بون أحمود حودثنی قوال سعید بن محمد بن أحمد حدثنا
 عون حموز، أبوی بن علی بن الحسن حدثنا قال مهران بن إسماعی  حدثنی قال الجعفی
 ،264 ،263 ،262 ،257 )نعمووانی، ؟ع؟. جعفوور أبووی عوون بصوویر أبووی عوون وهیووب و أبیوه
267، 269، 307، 320، 322) 

 از بطوائنی حموزه ابوی بون علوی بون حسون کتواف از را احادیو  ایون نعموانی که است بدیهی لذا
 (209 :1419 ،زنجانی شبیری) است. کرده نق  واقفه وجوه

 عباسویان هالکت باع  «خراسانی» و «سفیانی» است، آمده بح  مورد روایت در که که چنان
 سووال در هالکوخووان دسووت بووه عباسووی دولووت انقووراض متووواتر اخبووار طبوو  کووه حووالی در شوووند. مووی
 (614 ،5ج :1408 خلدون، )ابن است. داده ر  ق.(656)

 بن علی بن حسن کتاف از نق  به نعمانی کتاف از _دیگر روایتی در عباس بنی زوال و اختالف 
                                                        

 است. آمده دست به النور درای  افزار نرم از استفاده با آمارها .1



 

 

 95 
 
 

شانه
ی ن
ررس
ب

 
قفه
ه وا
ر فرق
ید ب
 تأک
ور با
 ظه
ای
ه

 
 

            

 بون علوی بون حسون» یکوی واقفوی طریو  دو بوه ،اسوت تحوویلی سند دارای که بطائنی_ حمزه ابی
  خوانیم: می روایت این در است. آمده «حفص بن وهیب» دیگری و «بطائنی حمزه ابی

  ُ َیَ   لبم َی  َة م  ُةقم َ محم
َ
اةم  َة م  مُسَف ی بم م  أ َ مسم لَ   بم م  َل کإم َّ ز هم ز م  َةز م  مم َبَطزا میم  لبم

یبم  َةز م     کزُوَه  َو  للم
َ
 أ

یبم  َة م     کَبصم 
َ
َف    أ ُ  ُقمُ  ی َقاَ    َجعم َقامئم زَ   َوتم    یفم  للم زنم  مم زع   یخَ للّسم زَی    تمسم ز    َثزَ     َولحم  َو  ََخم

َذل َقزاَ   َتَلَفز م  إم مَ  َبُنزم لخم
ُ
ُکُهز م  َذَهززَ   َ  کزأ زُك میم  ُثَّ  ُملم ززا م  َبُنزم لم َعّبَ

ُفزَمل    یفم  َزلُلز َ  ی َفزَ   للم ززَ   ُةنم  مم
كم  لم ُ َ   َغَضاَر    َو  لْلم َع  مم ُفملیخم  َحّ َ   م کللم َذل هَنُ م یبَ  َماکفم  َتلم َتَلُفزمل َفزإم ُکُهز م  َذَهزَ   لخم َتَلزَف  َو  ُملم  لخم
ززُل  هم
َ
قم  أ ززرم

ززُل  َو  للّشَ هم
َ
بم  أ ّم َغزز

ززُل  َو  َنَعزز م  للم هم
َ
َلزز م  أ بم قم ززَی ی َو  للم ززاَ   لم ززی   للّنَ ززا ی  یَشززیم  َجهم َّ زز م  ُّّ مُیزز مم م ززَ   ِبم  مم

مم م  خَ َك  َزلُل َ  ی َفَ   لام لم تم ا م  بم َ
زَ   ُمَنزاد   یَنزادم ی َحّ َ  لام زَما م  مم َذل للّسَ َّ  َنزاَد  َفزإم فم َّ  َفزالّنَ ز فم  لهللم  َفزَم  للّنَ

ّیم 
َ
ُّ  َلَکأ ُظ نم

َ
لَ  أ  م  یخَ بَ  هم کإم

کم ُّّ َقا م  َو  لل َ
اَ   ُع یَبای لْلم مم    للّنَ

َ
أ َتاب   َو  ی  یَجیم  بم َطا    َو  ی  یَجیم  کم

 ی  یزَجیم  ُسلم
  َ َما م  مم َما للّسَ

َ
ُه  أ ّنَ  ی اَل  إم

ّدُ َبیا      یَرل َلُه  َّ
َ
 (؛263 :1397 ،)نعمای م میُ  َحّ َ  أ

 در قوائم حضورت :فرموود کوه نمووده تیوروا ؟ع؟ محمودباقر اموام حضورت از ریبصو ابو
 بر گرید  ی با هیام بنی وقتی کرد. خواهد قیام پنجم و سوم ،کمی ،نهم مانند طاق سال
 هبو عباس بنی آنها از پس و ،گشت منقرض شان دولت و کردند دایپ اختالف سلطنت سر

 بوا کوه گواه آن توا بوود. خواهنود سولطنت و ملو  شوادى در غرق وستهیپ ،دندیرس سلطنت
 غورف و شورق اه  سپس رود. یم انیم از زین آنها دولت وقت آن در ،ندینما اختالف هم
 آنهوا بور کوه ترسوی واسوطه هبو موردم و ،داشوت خواهند کشمکش )مسلمانان( قبله اه  و
 کووه گوواه آن تووا بووود خواهنوود حووال نیبوود وسووتهیپ کننوود. یموو سووختی کوشووش ،گووذرد یموو
 زموان( )اموام او طورف بوه دسوته دسوته ،زد صودا او وقتوی زنود. صودا آسومان از اى ندهیگو
 و دیوجد اموری بوراى موردم با مقام و رکن نیب در که نمیب می را او ایگو قسم خدا به دیبرو

گواه ،ردیوگ موی عتیب آمده آسمان از که دیجد سلطنتی و دیجد کتابی  زنوده توا او د!یباشو آ
 .خورد ینم شکست هرگز لشکرش است

 آموده بطوائنی_ حموزه ابی بن علی بن حسن فکتا از نق  به نعمانی کتاف از _ دیگر روایتی در 
 :است

َنا َّ َب خم
َ
ُی  أ َ محم

َ
ُ   أ یم  بم ّمَ َثَنا َقاَ   ی  کَسعم  بم م  حُمَ ُی  َحّیَ َ محم

َ
ُ   أ ز م  مُسَف ی بم ُقزمَب ی بم زیفم  عم عم ُ ج

َثَنا َقزاَ   لام  َحزّیَ
اةم  َ مسم ُ   ُل کإم لَ   بم َّ هم َثَنا َقاَ   مم َسُ   َحّیَ َ ُ   لام یبم  بم م  َة م  بم

َ
َزَ   أ بم  َة م  مَحم

َ
یبم  َةز م  هم یزأ

َ
ز أ یبم  َةز م     کَبصم

َ
 أ

لهللم  یم ُه  َةبم ّنَ
َ
َذل َقاَ   أ َی  إم ایسم  َصعم َعّبَ زَملَد  للم ةم

َ
َبز م  أ نم َولَ   مم َج  َمزرم رم دم

ُ
زُك  أ  َقزاَ   َو  للعبزا  بی ُملم

یبم  یلم  َقاَ  
َ
یم ی أ َّ  عم َباقم َنار   ُبّیَ  اَل   للم بم  مم م  لم زا ُقزمُ  ی اَل  َجزاَ  یآَذرم َذل     َش  ََلَ زَك  َکزاَ   َفزإم  َفُکمُنزمل َذلم
  َ َ حم

َ
ُک م یبُ  أ ُیول َو  مت  بم

لم
َ
َنا َما أ َبزیم لم

َ
َذل أ َك  َفزإم َّّ ز ُکَنزا َُتَ م ّّ ل ُمَتَح زَعمم لَ  َفاسم زما   َلزمم  َو  هم کزإم ّیم  لهللم  َو  َحبم

َ
 َلَکزأ

 ُّ ُظ نم
َ
لَ  أ  م  یخَ بَ  هم کإم

کم ُّّ َقا م  َو  لل َ
اَ   ُع یَبای لْلم َتاب   َةَ   للّنَ بم  َةَ   ی  یَجیم  کم َّ َعز

 ل  یزَو  َو  َقزاَ   ی  یَشزیم  للم
بم  َّ َع

لم ّّ   مم م  لم ب َقیم  َش َّ َت  (263 :1397 ،)نعمای  لقم
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 عباسوی کوه هنگوامی :فرموود کوه کرده تیروا ؟ع؟صادق جعفر امام حضرت از ریبص ابو از
 شوود. موی دهیوچیپ هوم در عباس بنی سلطنت طومار ،رفت باال مروان منبر هاى چوف بر

 کنود. برابورى آن بوا توانود نمی زىیچ چیه که خیزد برمی جانیآنربا از آتشی :فرمود پدرم
 نشوین خانوه ]یعنوی ،دیباشو خوود هاى خانه هاى پاره میگل همچون شد؛ نیچن که وقتی
 و دسوت چهار کودکان مانند چند هر دیبشتاب او سوى به برخاست ما قائم وقتی و شوید[

 بوه موردم از ،مقوام و رکون نیبو در کوه کونم یمو نگواه او بوه ایوگو قسوم خودا بوه د.یوبرو راه پا
 شرى از عرف بر واى :فرمود سپس رد.یگ یم عتیب ،است دشوار عرف بر که دیجد کتاف
 . است  ینزد که

ُی  ّمَ ُ   حُمَ ا    بم
َفَزلرم  َة م  مَهَّ

َس م  َة م  یللم َ
لم  َة م  َسار  ی بم م  َة م  بم م  لام خَ

ی   بم م  لم کلام َبَطزا میم  َةز م  َرلشم
 للم

ُ   َقاَ   َبا َرلَفقم
َ
َس م  أ َ

َ   ُممیَس  لام َفز    بم ز م   َجعم زَ   مم یَل  َمّکَ یم  إم َ مزا  ی َفَقزاَ   َنز م یلْلم ّ َ  َلزمم  یلم  مم
َ
زَل  أ هم

َ
 أ

َماَول م  ضم  َو  للّسَ َرم ُجمل لألم َّ ُض   م کَلُسزقم  للعبا  بی َةَ   َخ َرم َمزاَ ُه م  لألم ز َحزّ َ  دم زفم  ُرَج یخم  ایم کللّسُ
  ُ ُه  ییم کَس  ای َلُه  ُقلم ُّ ز مم

َ
زَ   أ ُتزم م  مم حم َ

زَ   َقزاَ   لْلم ُتزم م  مم حم َ
َق  ُثَّ  لْلم زَر طم

َ
َسزُه  َرَفزَع  ُثَّ  أ

م
زُك  َقزاَ   َو  َرأ  ُملم

ّ   للعبا  بی ع   َو  َمکم َهُ  یز َخیم زَق ی مَلم  َحزّ َ  هم زُه  بم نم ُد ی َو      َش  مم َّّ  َمزا َقزاَ  ی َحزّ َ  َتَجزّیَ زهم  َمز      َش  بم
 ؛(303 :1397 ،)نعمای
 بوه روزى ،بوودم ؟ع؟ جعفور بون موسوی هموراه نوهیمد توا مّکوه از :دیوگو حمزه یأب بن علّی 
گوور علووّی  اى :فرمووود مون  از نیزموو کننوود خووروج عبوواس بنی بوور نیزموو و آسومانها اهوو  همووه ا
 ،کنود خوروج انییسوف کوه آنگواه توا د(یواین کار روى حّ   )و شود می رافیس آنان همه خون
 سوپس ،آرى :فرموود اسوت؟ اتیوحتم از او امور ،من سرور اى :کردم عرض حضرت آن به

  رنوگین و لوهیح عبواس بنی حکوموت :فرموود و برداشوت سور بعد و افکند ریز به سر اندکی
 ،اسوت نمانوده جواى بوه آن از زىیوچ گورید :شوود گفتوه کوه ییجوا توا رود می نیب از ،است
 آن سوور بوور زىیووچ :شووود گفتووه کوه ییجووا تووا کنوود مووی رىیوگ شووک  بووه شوورو  دوبوواره سوپس
 است. نگذشته

 یو هیوووکن ،اسووت کوفووه یواقفوو رجوووال از «یبطووائن حمووزه یابوو بووون یعلوو» روایووت ایوون سووند در
 :1407 ی،)نجاشو اسوت. شده ثبت سالم او نام و بوده یو پدر هیکن «ابوحمزه» بود. «ابوالحسن»

کش و یموووال از را او (249  همووو:) ،داننوود یموو _ بووود محووروم یینووایب از کووه _ یاسوود ریابوبصوو عصووا
 و245 :1381 ،طوسووی و249 :1407 ی،)نجاشو شوود. مووی یواد او از واقفوه ریوویس عنووان بوه (249
-114 :)اماموت صوادق اموام صحبت در یچند حمزه یاب بن یعل(83 :1364 ،غضائری إبن
 درآموود. ق.( 183-148 )امامووت؟ع؟کاظم یموسوو امووام اصووحاف جرگووه در آن از پووس و ق.(148
 بون یعلو  یوطر از رسویده ثبوت بوه هیوامام  یحود کتوب در کوه یفقهو و یاعتقاد اتیروا از یانبوه

 و کورد توقف شانیا امامت در کاظم یموس امام وفات از پس یاست.و شده تیروا حمزه یاب
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 آموود. یموو شوومار بووه وقووف هیوونظر پوورداز دهیووا یو یطوسوو نقوو  بووه کوورد. یزیوور هیووپا را وقووف شووهیاند
 (245 :1381 ،)طوسی
 بون اسوحاق و یاسود ریابوبصو چوون انیوراو یبرخو از اماموان محضور جوز بوه حمزه یاب بن یعل
 بون اسوحاق ی،بطائن ابوحمزه سالم پدرش ،نیاع بن زراره ی،دهن عمار بن هیمعاو ی،رفیص عمار
 53 )حودود حموزه یابو بون یعلو اتیوروا از یمین از شیب است یگفتن است. کرده تیروا زین غالب
 باشد. می یاسد ریابوبص  یطر از درصد(
گرفتنود  یحوود او از کوه  آنووان انیوم در  نصوور یابوو محمودبن احموودبن چوون یامووام رجوال نووام فرا
 رجوال و عبودالرحمن بون ونسیو ،ریوعم یاب محمدبن ،محبوف بن حسن ،حکم بن یعل ی،بزنط
 منصوور یأب بن درست و محمد بن قاسم و حمزه)پسرش( یاب بن یعل بن حسن همچون یواقف

  است: آمده نیز روایت آخرین در خورد. می چشم به جبل  بن عبداهلل و واسطی
  ُ َیَ   لبم َسز بم م  َة م  َة م  ُةقم ُ م لام ز م  َةز م  َةز م  یخ زم  بم زادم  َةز م  ارَ یزَمهم ز م  مَحَّ َسز َةز م  َسزکةم  بم ُ م لام ز م  یخ  بم
َتار   یبم  لبم م  َة م  حُمخم

َ
ُفز ر  ی أ ُبزم یلم  َقزاَ   َقزاَ   عم

َ
لهللم  أ زیم زكم  َةبم سم مم

َ
َك یزبم  أ َك  یم ُفزَ یم  َهزَ 

وَج  َو  للم  ُخزُر
فم  َل  َو  ایم کللّسُ  م  َقتم

فم فم  َ  کَج  َو  للّنَ سم خَ َ   َو  لام مم ُ   للّصَ ُ   َما َو  ُقلم مم َنزادم  ُهَم  للّصَ ُ  َنَعز م  َقزاَ   یلْلم
هم  َو  ُ  ی بم َّ ُ   عم مم م  َهَهل َصاحم

َ َفَرُج  َقاَ   ُثَّ  لألم ُه  للم ُك  ُکّلُ ُفَ یم  َهَ 
 للعبا   بی مم م  للم

 یبنو از موردى نوام ] فالنوی هوالك» :فرموود مون بوه ؟ع؟ صوادق اموام :دیوگو عفووری أبی ابن
 را سوپاهی و ،را هیوزک نفوس شودن کشته و ،را انییسف خروج و ،بشمار دستت با را عّباس[

کننوده هموان ایآ ستیچ آواز :کردم عرض ،را آواز آن و ،روند می فرو نیزم در که  اسوت ندا
 کامو  فورج :فرموود سپس ،شود می شناخته لهیوس بدان امر نیا صاحب و آرى :فرمود ؟
 .است [ عّباس یبن ]از فالنی نابودى در

 نام واقفه رجال از یکی عنوان به وی از که است آمده مختار بن حسین نیز روایت این سند در
 ابون (334 :1381 )طوسوی، کنود، موی معرفوی کتواف صواحب واقفوی را وی طوسوی شیخ 1اند. برده
 از نقو  بوه واقفوی را وی حلوی عالموه (530 :1383 داود، )ابن داند. می ضعیف واقفی را وی داود
 (215 : 1411 حلی، )عالمه کند. می معرفی ثقه را او عقده ابن

 ظهوور قطعوی نشوانه را عباسویان حکوموت زوال آنوان بوود آموده واقفه روایات در که گونه همان
                                                        

 اثبوات در کواظم؟ع؟ موسوی اموام نوص در وی از نیوز روایواتی و اسوت نشوده متعورض وی موذهب به نجاشی که جا آن از .1
 اسوت. اشوکال محو  وی بوودن واقفوی کوه گیورد می نتیجه قرائن این از خوئی مرحوم است، آمده رضا؟ع؟ امام امامت
 چرا نیست راوی وقف عدم بر دلیلی رضا؟ع؟ امام جانشینی روایات نکر که گشت متذکر باید البته (86 :1410 )خوئی،

 موسووی امووام ظهووور هنگووام تووا رضووا؟ع؟ امووام کووه بودنوود بوواور ایوون بوور واقفووه از برخووی واقفووه شناسووی گونه بووه توجووه بووا کووه
 باشد. می حضرت آن جانشین کاظم؟ع؟
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 ق.(656) سووال در هالکوخووان دسووت بووه عباسوویان حکومووت کووه اسووت حووالی در ایوون انوود. دانسووته
 بسوویار ای آینووده در امیوودبخش معموووال   انوودازی چشووم ارائووه درصوودد واقفووی راویووان شوود. منقوورض
کوونش در ظهووور  نشووانه عنوووان بووه عبوواس بنی اخووتالف روایووات حقیقووت در بودنوود. نزدیووک  بووه وا
 باورمنودان ایموان تحکویم بورای العبواس بنی حکوموت از زدایی مشروعیت برای تاریخی واقعیات

 طوسی شیخ که است نکر به الزم اند. شده پرداخته و ساخته واقفه پیروان امید تقویت و وقف به
 ایون آوردن از و بورد نموی نوام ظهوور نشوانه عنووان بوه عبواس بنی انقوراض و اخوتالف از الغیبه در نیز
 که تاس بدیهی روایات سندی و محتوایی دقی  بررسی نتیجه در ورزد. می اجتناف روایات گونه
  است. نادرست آنها بودن عالمت حقیقت در و است شده جع  ای فرقه اهداف با روایات این

 گیری نتیجه
 مهودی ییودأت منظوور بوه و موذهبی هوای انگیزه بوه را ظهوور های نشانه روایات از شماری واقفه
 کووه ظهووور عالئووم ایوون انوود. هکوورد وضوو  و جعوو  کوواظم؟ع؟ موسووی امووام یعنووی خووود ادعووایی مووورد

 و گمراهووی موجووب و گرفتووه قوورار معتبوور هووای نشووانه دیگوور کنووار در توودریج بووه دارد واقفووی خاسووتگاه
 را آنهوا پوردازش و تورویج و جعو  هوای زمینوه تووان موی تاریخی نگاه با لذا است. شده هایی رهزنی
 برداشت. پرده ها آن تاریخی مختلف های خاستگاه از و بررسید

 کوه اسوت هوایی نشانه جمله از آنها دولت انقراض و خالفت رفتن بین از و العباس بنی اختالف
 کوه گونوه همان کوه بودنود بواور این بر آنان شمردند. برمی کاظم؟ع؟ موسی امام ظهور برای واقفه

 تعوالی خودای داد، نجوات فرعوون سلطه از را اسرائی  بنی قوم ؟ع؟ موسی حضرت توسط خداوند
 عباسویان سولطه از _ اسوت محمود آل قائم همان که _ کاظم؟ع؟ موسی امام توسط نیز را شیعیان
 معمووال   انودازی چشوم ارائوه درصدد واقفی راویان (43 :1411 ،موسوی علوی) داد. خواهد نجات
 عنووان بوه عبواس بنی اخوتالف روایوات حقیقوت در بودنود. نزدیوک بسویار ای آینوده در بخش امید
کنش در ظهور  نشانه  بورای العبواس بنی حکوموت از زدایی مشوروعیت برای تاریخی واقعیات به وا

 در انوود. شوده پرداختوه و سوواخته واقفوه پیوروان امیوود تقویوت و وقوف بووه باورمنودان ایموان تحکویم
 نادرسوت ظهور برای آنها بودن عالمت است، شده جع  ای فرقه اهداف با که روایات این نتیجه
  است.

 منوواب  در و آمیختووه هووم در امامیووه روایووات بووا واقفووه روایووات کووه جووا آن از ،کووه آن سووخن نتیجووه
 این گری غربال و پاالیش و نقد به که است فرض پژوهندگان بر ،است نشسته هم کنار در حدیثی
 آن بووه اسووتناد و توورویج و نقوو  از ،آن صوودور از نسووبی اطمینووان از قبوو  و نماینوود همووت هووا گووزارش
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 ورزند. خودداری

  منابع
 مطبوعواتی مؤسسوه ،قوم ،األثار و الحادیث غریاب فای النهایا  ،محمود بون مبوارك جوزری، ریواث إبون _

 ش.1367 ،چهارم ،انیلیاسماع
 ق.1404 اول، ،المهدی االمام مدرسه ،قم ،التبصرة و االمام  ،علی ،قمی بابویه إبن _
 عاصارهم مان و البربار و العارب تااریخ فای الخبار و المبتادأ دیاوان محمد، بن عبدالرحمن خلدون، ابن _

کبر الشأن ذوى من  ق.1408 دوم، دارالفکر، بیروت، ،األ
 ق.1383 ،اول ،تهران دانشگاه انتشارات ،تهران ،رجال ،علی بن حسن ،حلی داود إبن _
 ش.1364 ،اول ،اسماعیلیان موسسه ،قم ،رجال ،حسین احمدبن ،غضائری إبن _

 ،اول ،دارالفکوووور ،روتیووووب ،البدای والنهایااا  ،(774 )م عموووور بوووون  یاسوووماع ،دمشووووقی ریووووکث إبووون _
 ق.1407

 ،سووم ، یوالتوز و النشور و للطباعو  دارالفکور ،روتیوب ،العارب لساان ،مکورم محمدبن ،منظور إبن _
 ق. 1414

 شوورکت ،تهووران ،مشووکور جووواد محموود تصووحیح ،الفاار  و المقاااالت ،عبووداهلل سووعدبن ،اشووعری _
 ش.1360 ،اول ،فرهنگی و علمی انتشارات

 ق.1408 ،اول ،دارالجی  ،بیروت ،الفر  بین الفر  ،عبدالقاهر ،بغدادی _
 .1392 علم، انتشارات تهران، ،دروغین مهدیان رسول، جعفریان، _
 للمالیوین، العلم دار ،بیروت ،العربی  صحا  و اللغ  تاج _ الصحا  حماد، بن اسماعی  جوهرى، _

 ق.1410 اول،

 ق.1410 ،دوم ،هجرت نشر ،قم ،العین ،احمد بن خلی  _
 .ق 1410 ،قم ،عهیش آثار نشر مرکز ،الحدیث رجال معجم ،ابوالقاسمسید ، ییخو _
 ق.1420 ،اول ،دارالعلم ،لبنان ،القرآن الفاظ فی مفردات ،احمد بن حسین ،اصفهانی راغب _
 و النشوور و للطباعوو  دارالفکوور ،روتیووب ،القااامو  جااواهر ماان العاارو  تاااج ،نیالوود محووب ،دىیووزب _

 .ق1414 ،اول ، یالتوز
 ،تهوووران (،الحووودی  علووووم) الغیبااا  کتاباااه و النعماااانی الکاتاااب ،محمووودجواد ،زنجوووانی شوووبیری  _

 ق.1419 ،3العدد ،دارالحدی 
 مفیود، شویخ کنگوره  قوم، ،العبااد علای اهلل حجاج معرفا  فای اإلرشااد محمود، محمودبن مفید، شیخ _

 . ق1413
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 ش.1364 ،رضی فیشر انتشارات قم، ،األعمال ثواب علی، محمدبن ،صدوق _
 ق.1305 ،اول ،االسالمیه دارالکتب ،قم ،النعم  تمام و الدین کمال ، ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _
 .ق1404 ،نیمدرس جامعه قم، ،الفقیه یحضره ال من ، ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _
 ق.1381 ،اول ،حیدریه انتشارات ،نجف ،رجال ،حسن محمدبن ،طوسی _
 ق.1411 ،اول ،اسالمی معارف سسهؤم ،قم ،الغیب  ، ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _
 تا. بی ،اول ،المرتضویه  المکتب ،نجف ،الفهرس  ، ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _
 ق.1411 دارالذخائر، ، قم ، الرجال أحوال معرف  فی األقوال خالص  یوسف، بن حسن حلی، عالمه _
 طوسووی(، حسون محمودبن  الغیبو کتوواف ضومن) الواقفا  نصارة ،احموود بون علوی ،موسووی علووی _

 ق.1411 ،اول ،اسالمی معارف سسهؤم ،قم
 محمووود کوشووش بووه طوسووی(، حسوون محموودبن )اختیووار الرجااال معرفااه ،عموور محموودبن ،کشووی _

 ش.1348 ،اول ،مشهد دانشگاه انتشارات ،مشهد رامیار،

کبوور علووی تصووحیح ،الکااافی ،یعقوووف محموودبن ،کلینووی _  ،االسووالمیه دارالکتووب تهووران، ،غفوواری ا
 ش.1363 پنجم،

 بنیواد انتشوارات ،تهوران ،ایرانای و ساامی هاای زباان باا عربا  تطبیقای فرهنا  محمودجواد، مشوکور، _
 ش.1357 ،اول ،ایران فرهنگ

 جامعووه انتشووارات ،قووم زنجووانی، شووبیری موسووی کوشووش بووه ،رجااال ،علووی احموودبن ،نجاشووی _
 ق.1407 ،اول ،مدرسین

 ق.1397 ،اول ،الصدوق  مکتب ،تهران ،الغیبه ،ابراهیم محمدبن ،نعمانی _
 و ادیووان دانشوگاه ،قوم ،ملکیوان محمودباقر تصوحیح ،الشایعه فار  ،موسوی بون حسون ،نووبختی _

 ش.1395 ،اول ،مذاهب
 


