
 

 

 
 
 
 
 

 مشووورق موعودنامه علمی _ پژوهشی  فصو   10/4/1397تاریخ دریافت: 
 1397 زمستان، 48ازدهم، شماره دوسال   26/7/1397تاریخ پذیرش: 

 

 در منابع متأخران ؟جع؟مصدریابی داستان شهادت امام عصر
 1مجید معارف

 2اسانیوسید محمدرضا ل
 چکیده

کوه بووا پرتواف جسومی سوونگین  داسوتان زنوی ریوش دار بووه نوام سوعیده یووا ملیحوه 
کوه در  اهد شد یکی از داستانخو ؟جع؟موجب شهادت امام زمان هایی است 

گیری منوابع نشور ایون  گذشته شهرت زیادی یافته است. نگارندگان با پی  هسد
کرده مربوط به دهو دهند قدیمی داستان نشان می که آن را نق     هترین منبعی 

از قرن سیزدهم هجری اسوت و راوی انحصواری آن شویخ احمود احسوائی  سوم
کوه در چنود انور خوویش بوه آن پرداختوه اسوت. علمای مشهور عصر قاجار  است 

کرده و به ویژه یک سده بعد و با  این ایده از آنار احسائی به دیگر منابع سرایت 
کتوواف  الللزام الناصللب  للت اثبللات ال اللة نقوو  شوویخ علووی یووزدی حووائری در 

کتوب معاصور بوا موضووع  الغائب گستردگی انتشار و شهرت یافتوه در بعضوی  به 
، مقالوه بوا دقوت در احووال علموی  هچنوین در ادامو است. هممهدویت نق  شده 

کوشیده می احتمالی او از شود منبع  آنار به جای مانده و روش حدیهی احسائی 
کوه احتموااًل  مانوده بازشناسوی شوود و نشوان داده می  خالل شواهد به جای شوود 

خراسوان در قورن هفوتم هجوری   ههای رایوج در خطو این داستان به قصه  هریش
کنش  گردد. دست می ازب  _های اتیاحشده در برابر این داسوتان  آخر طیفی از وا

                                                        
 نشگاه تهران.استاد دانشکده الهیات دا .1
الووووووووووودین تهوووووووووووران )نویسووووووووووونده مسوووووووووووئول(  دانشوووووووووووکده اصوووووووووووول دانشوووووووووووجوی دکتوووووووووووری قووووووووووورآن و حووووووووووودین .2

(reza_lavasani@yahoo.com.) 
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کوووردن آن گرفتوووه توووا معتبووور دانسوووتن و تأویووو   میوووان منوووابع  _از انکوووار و انتقووواد 
گردیده و نشان داده شده است این داسوتان بوا سونج گون احصاء و ارائه    هگونا

 شناسانه فاقد اعتباری است. های حدین مالک
کل  یدی:واژگان 

، شوویخ احموود احسووائی، دار زن ریووش، سووعیده تمیمووی، ؟جع؟شووهادت مهوودی
 .االخبار جامع، الزام الناصب

 1مقدمه
کوه قودمتی طووالنی در آنوار محودنان   از دنیا رفتن ائمه  هبحن شیو از جمله مباحهی اسوت 

کووه هوویر یووک از امامووان بووه موو شوویعه دارد. از برخووی عبووارات حوودیهی چنووین برداشووت می رگ شووود 
( 585، 2ق: ج1413، بابویووه )ابن اند. بووه نوووعی بووه قتوو  رسوویدهطبیعووی از دنیووا نرفتووه و هوور یووک 

  هدر ضوومن بحوون نفووی غلووو بووه شوویو، همووین قبیوو  منقوووالت  هشوویخ صوودوق بوور پایوومحوودنی چووون 
گانه را شهادت در انر سم یوا جراحوت دانسوته  درگذشت امامان پرداخته مرگ تمامی امامان یازده

( در مقابوو  ابعووادی از ایوون سووین مووورد انتقوواد شوویخ مفیوود قوورار 99-97: 1414، ابویهب اسووت.)ابن
: ق1414، تردیوود نگریسووته اسووت.)مفید  هداشووته و او انبووات شووهادت برخووی از امامووان را بووه دیوود

گرفته شده است. برای نمونه  مسئله ( بحن از این131-132 کمابیش پی  کتب متأخرین نیز  در 
کوه در تو مجلسی را می  هعالم شودب محونهم و ینهوم یعظوم »بوابی بوا عنووان  ب لاراالنواروان نوام بورد 

( 217-207، 27: ج1403، گشووده )مجلسوی« ال یموتون إال بالشوهادب  الناس مصیبة و ینهم
گفتووار  د رّد مفیووشوویخ احتموال داده اسووت منظوور ، صوودوقشویخ و ضومن نقوو  شوواهد روایووی موّیود 

کی از شوهادت ائمووه  در مووورد نبوووده و او تنهوا عوودم قطعیوت و عوودم تووواتر ایون اخبووار  اخبوار حووا
که در خالل 216، 27ج :1403، )مجلسییکایک امامان را در نظر داشته است.  ( یکی از اخباری 

کتوب متواخر نیوز مکوررًا نقو   ب لاراالنواراین بحون شوبیه بوه یوک قاعوده شوهرت یافتوه و در  و دیگور 
کتاف ، شده است کوه در دو جوا بوه نقو  از  ر  ت النص ع لت االئللة االثنلت عشلرثکاایة األعبارت  اسوت 
ُتوول  »آورده است:  ؟ع؟امام حسن اّلَ َمقک ا إ 

ّنَ وُموم  َما م  وک َمسک
َ
ایون  (.227و  162: 1401، )خوزاز قموی « ی

کوورده ؟جع؟درگذشووت اموام عصوور  هبحوون شویو بوه تلقوی بووه مورور زمووان طورز و در  نیوز سوورایت پیودا 
کتب حوز  .راه یافته استهدویت نیز م  هبرخی 

                                                        
ها با تکیه  مبانی و خاستگاه، تفسیر شیییه»ی دکتری نگارنده با عنوان نامه هایی از این مقاله برگرفته از پایان بیش .1

که در دانشکده اصولاس« بر آنار تفسیری شیخ احمد احسائی الدین با راهنمایی دکتر مجید معارف و مشواوره دکتور  ت 
 نسب پژوهش شده است. شادی نفیسی و دکتر غالمحسین تاجری



 

 

 89 
 
 

صر
  ع
ت اما

هاد
ن ش
ستا
ی دا
دریاب

مص
 ؟جع؟

ران
تأخ
ع م
مناب
در 

 
 

            

 مسئله بیان
کووه به بووه نظوور می صووورت خوواظ از بووه شووهادت رسوویدن  رسوود در منووابع روایووی موجووود حوودیهی 

_  اسوتنباط حودیهی  هخبر داده باشود نقو  نشوده اسوت. برخوی نویسوندگان بوا توسوع ؟جع؟مهدی
  نتیجووه ثللراأل کاایللةعبوواراتی نظیوور روایووت   هتووارییی محوودنینی چووون صوودوق و مجلسووی و بوور پایوو

کووه شوویو گرفته نیووز بایوود چونووان امامووان پیشووین و بووه شووک   ؟جع؟درگذشووت آخوورین امووام  هانوود 
کّلی  ه)نک: ادامه( اما در حاشی شهادت باشد. شوهادت   هداستانی نیز در مورد شیو، این استنباط 

کوه  ؟جع؟مهدی کرده اسوت  گستردگی رواج پیدا  اصو  ضومن تاییود به ویژه در آنار قرن اخیر به 
کنود.  را نیوز بوازگو می ؟جع؟بوه شوهادت رسویدن مهودی  هجزئیاتی از شیو، شهادت امام دوازدهم
بوه « تمیم بنوی»  هبرآمده از قبیلو« سعیده»یا « ملیحه»به نام « دار زنی ریش»، مطابق این داستان

کیفیت ارتکاف قت  بدین صورت ترسیم شده اسوت  ؟جع؟عنوان قات  امام زمان معرفی شده و 
 ؟جع؟در هنگام تردد اموام، و استقرار حکومت عدل جهانی ؟جع؟او روزی پس از ظهور امامکه 

کوفه انودازد  می ؟جع؟هاونی سنگی را از باالی بام بر سر امواممناسب در موقعیتی ، در معابر شهر 
گسوتردگی  ؟جع؟که سبب شهادت اموام ادبیوات عموومی قورن  واردخواهود شود. ایون داسوتان بوه 

کاخیور شوده و  کوه در زمینوو هوایی را برانگییتووه اسوت. نشوا کتوب معاصور    هتعوداد قابو  توووجهی از 
کنون رسد  به نظر میاما اند  به این ماجرا پرداختهاند  تحریر درآمده  همهدویت به رشت پژوهشی تا

کودام منبوع اسوت و این ماجرا صورت نگرفته مصدر در مورد  است. منبع اصلی نقو  ایون داسوتان 
کوشویده می  شناسانه آیا از حین حدین مصودر ، شوود بوا دقوت در منوابع معتبر استر در این مقاله 

کنش در ، هوای اتیاحشوده در مواجهوه بوا آن اصلی این داستان بازشناسائی شود و با موروری بور وا
 باف اعتبارش نیز قضاوت شود.

 ناقل داستان شهادت امام زمان؟جع؟ منابع
که به حواد  پس از  کتب معاصر   ازاند بوه نحووی  پرداخته زمان؟جع؟ظهور امام بسیاری از 

کرده« دار زن ریش»داستان  کتاف  اصلی عموماً اند و  یاد  الزام الناصب ترین منبع پیش داستان را 
کرده1333شوویخ علووی یووزدی حووائری )م تووألیف  للت اثبللات ال اللة الغائللب انوود. یووزدی  ق( معرفووی 

کتاف خویش حی  عنوان  الغیبة و الظهور و رجعة األئموة لوبع  ملّید االعتقاد فی »حائری در 
، )یزدی حوائری کند نق  می _او را نام بَرد که آن بدون_ متنی پیوسته را از یکی از علماء « العلماء
که با این عبارت آغاز می140-138، 2ق: ج1422  شود:  ( 

کانووت اواوونف اووویت فظ وور فهیووا ًوواال آ  و مووا فنبغوون ا  وووار رجعووف   وون و اهوو   بی وود: اذا 
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 )(138ل:  مه وً  ًحال شنفن)))    ن
کوه در دامنو دهود  ر  می ؟جع؟ظهوور قوائم  هیزدی حائری سپس در این متن وقوایع مهموی را 

کوووه از مووواه جمووادی االولوووی پووویش از ظهوووور  در چینشووی بووور اسووواس ترتیووب زموووانی مطووورح می کنوود 
. مطابق این نق  ظهور یابد شود و تا ظهور امام و وقایع پس از آن ادامه می شروع می ؟جع؟امام

در محوورم و از مسووجدالحرام ر  خواهوود داد. وقووایع پوویش از آن شووام  بووارانی طوووالنی موودت بووین 
که باعن رجعت برخی مردگان به دنیا می خوروج ، خروج دجال از اصوفهان، شود جمادی و رجب 

اه در خورشووید در موو ؟ع؟منین ظهووور جسوود امیرالموو، سووفیانی عهمووان بوون عنبسووه از وادی یووابس
کسوف در ماه رمضان، رجب صیحه آسمانی در روز بیسوت و سووم مواه رمضوان و قتو  ، خسوف و 

  هدر روز جمعو ؟جع؟الحجوة اسوت. پوس از آن خوروج اموام نفس زکیوه در بیسوت و پونجم مواه حی
بیعووت جبرئیوو  در هیئووت  :مقووارن عاشووورا ر  خواهوود داد و در پووی آن وقووایع پووس از ظهووور شووام 

هوای سوفیانی در شوهرهای  وقووع غارت، گردآمدن ده هزار نفر سوربازان او، مامای سپید با ا پرنده
کوفه قت  دجال و قتو  ، حرکت امام به سوی مدینه و وقایع مرتبت با آن، خسف بیداء، مدینه و 

 نویسد: سفیانی به ترتیب ر  خواهد داد. او سپس می
ائد ماومن او لفوف و و فا وّ  ب او لفف و ف ونن ماو   اه ود ماومن اواو  ف و  وّ  ًضو

منج م  ود سوب  سون خ فلون  ا ّیوام و او یوایل  ویت ت ونن اواونف بوونر  شور سون خ  ّن اهلل 
سبحاند فأمر اا ک باو بلث ف  نن منج م  د سوبع خ سونف مو  هوذی اواون خ فواذا م و 

ثن خ و اوابع خ اوذی  اس ش نوا  ؟ع؟مهنا تا  و سانن سنف جری الا خ  ب انصاری ا 
کربال و مالئ ف اونصر و اوشعث اوغبور اووذی   نون ًبوری فواذا ّلوت اواوبعنن اواونف  معد ب

ک حیووف اورجو   ووا ن  ایت الّموف ااوولت ف و  ود امووراج مو  بووین عوی اع ووا سوعینج و هلووا لیوف 
یّل ت  یزی الاو خ  یق فاذا مات تل ل:  مهو )))؟ع؟صخر م  فنق سلح و هل م ما ز ب اولر

 ؛(139
او در مسووجد سووهله و   هشووود و محوو  سووکونت خووانواد کوفووه مسووتقّر می]امووام سووپسگ در 

کوه  کوفوه خواهود بوود و موّدت حکوموت او هفوت سوال اسوت  محّ  قضاوت او در مسوجد 
که هر سال بوه انوداز روزها و شب ده سوال خواهود بوود. چوون   هها چندان دراز خواهد شد 

کند پوس مودت حکو خداوند به ملک امر می که آهسته درنگ  موت او هفتواد سوال از کند 
کوه از ایون برهوه پنجواه و نوه سوال   هوا]ی متعوارفگ خواهود بوود. پوس هنگوامی سوال  ایون

کووربال همووراه او بووه شووهادت   هبووا یوواران هفتوواد و دوگانوو ؟ع؟حسووین، گذشووت کووه در  خووود 
کوه نوزد قبورش هسوتند خوارج  رسیدند و مالئکه نصر و ]فرشوتگانگ پریشوان و غبوارآلودی 

رسوود و زنووی از  ه هفتوواد سووال بووه پایووان رسووید موورگ بووه حجووت میکوو شووود. هنگامی می
کووه نووامش سووعیده اسووت و ریشووی چووون ریووش مووردان دارد او را بووه  ]قبیلوه یگ بنووی تموویم 
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که از باالی بام می  هوسیل کشت هاونی سنگی  که ]امامگ در حوال ، اندازد خواهد  در حالی 
متووولی تجهیووز او خواهوود  ؟ع؟عبووور از راه اسووت. پووس چووون ]امووامگ از دنیووا رفووت حسووین

 شد... .

کووه بووه  برخوی از محققووان در مواجهوه بووا ایون داسووتان بوور ناشوناخته بووودن منبوع یووزدی حوائری
کرده از آن یواد شوده «بع  العلمواء»صورت  کیود  ( در چواپ اخیور 639ق: 1427، انود. )قزوینوی تأ

کتاف کار تصحیح آن را بر عهده داشته_ سیدعلی عاشور ، این  ابهوام از ایون منبوع  بورای رفوع _که 
کورده  اللزام منظوور صواحب  الذریعلهو بوا ارجواع بوه توضویحاتی از آقوابزرگ طهرانوی در اسوت. اتالش 

کاظمی)م»را « بع  العلماء»از  الناصب دانسته و این « ق(1085تقریبًا  سید محمود بن فتح اهلل 
کتاف  کورده اسوت. )یوزدی  تاریج الکربلة  لإ بثبلات الرجعلةکاظمی به نام متن را برگرفته از  معرفوی 

که باعن ایون انتسواف شوده138، 2ج ق:1422، حائری بوه شورح زیور ، ( عبارت آقابزرگ طهرانی 
 است:

کوواظمی  سووید محمووودبن فووتح  هنوشووت _الوودین کتوواف اصووول تفووریج الکربووة فووی  م لووفاهلل 
کووه آن را بووه اسووم شوویخ علووی خووان اعتمادالدولووه در عصوور شوواه سوولیمان  انبووات الرجعووة 

ق از دنیا رفته و معاصر شیخ حر ]عاملیگ بوده است.  1105کرده و در سال  ألیفتصفوی 
شوود. چوون او  اشگ مشوید می آن ]نویسونده  هتصریح نکرده اما از خاتم م لفبه اسم 

کووه عنوواوینش  کوورده و در هوور بوواف چنوود فصوو  قوورار داده اسووت  آن را در پوونج بوواف مرّتووب 
کوّ  مکّلووف ان ی»چنوین اسوت:  ان » و در برخووی هوم از عبووارت ، «عتقودفصوو  یجوب علووی 

کرده است و بعد از پنجمین باف در معواد خاتموه« یعرف کوه در آن  استفاده  ای را نوشوته 
بیتوه یجمعوین علوی نحوو موا حکرنواه فوي  و مما ینبغي اعتقاده رجعة محمود و یهو »گفته: 

کانوووت السووونة التوووي یظهووور فیهوووا قوووائ م آل کتابنوووا الموضووووع للرجعوووة و میتصووورب ینوووه إحا 
کوووه شایسووته اسوووت معتقوود باشووود رجعووت تموووامی « »]؟جع؟محموود یعنووویگ از چیزهووایی 
کتاف و اه  محمد که در  که در موضوع رجعت است حکر  بیت اوست به شکلی  مان 
کووووه ظهووووور قووووائم آل  کوووورده کووووه وقتووووی سووووالی فرارسوووود  ایم و میتصوووور آن چنووووین اسووووت 
که در خاتمو« در آن است... ؟جع؟محمد ]انورگ خوود آورده غرائوب   هو در این میتصری 

کتوواف خووود ]بووه  کووه شوویخ حوور بووه آنهووا در اول  کوورده  نووامگ ایقوواط مووورد اسووتبعادی را حکوور 
کووه:  کووالم  کوورده اسووت بووا ایوون  ای در انبووات  برخووی سووادات معاصوور رسوواله»الهجعوة اشوواره 

کرده کوه می انود... توا آن رجعت جموع  گویود: و در آن اشویاء غریبوه و موورد اسوتبعادی  جوا 
کووه  کجووا نقوو هسووت  کرده معلوووم نیسووت از  و مووراد او از سووید معاصوور همووان « انوود شووان 

کووه بووه کتوواف ارجوواع شووده اسووت...  سوویدمحمود صوواحب تفووریج الکربووة اسووت  او در ایوون 
یکوی پوس از دیگوری را بوه   رجعوت سوائر ائموه« خاتموه»در  که آن بعد از م لفسپس 
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گفتووه اسووت: کوورده و  کووردیم برگرفتووه از روایووات جووا  چووه در ایوون آن» نحووو ارسووال حکوور  حکوور 
شوان واجوب اسوت و موا تنهوا بوه  است و اعتقاد رجعت آنان بوه دنیوا در احادیون  ائمه

گفتوویم  کووه از میالفووت بووا بعضووی « شایسووته اسووت»ایوون دلیوو   ]و نگفتوویم واجووب اسووتگ 
گموان برده کوه  کرده باشیم  انود موراد از رجعوت قیوام قوائم اسوت ]نوه رجعوت  علماء پرهیز 

که رجعت ایشان به ند اخبار حق است و دعووی   . در حالیاشیاظگ که حق آن است 
که می ظواهر قورآن و  کوه آن گویندگ اینها اخبار آحاد است شنیدنی نیسوت. بعود از ]کسانی 

کافی بود)نّد حدود پانصد حدین بر آن است  گر تنها انکار میالفین بود  سوپس  .«(و ا
کوورده کتوواف را بووه پایووان رسووانیده اسووت او فصوولی در مووورد آجووال و اسووعار حکوور   1«و بووه آن 

 .(194-193، 2: ج1403، )طهرانی

که مشید است بیش همان کردههایی از متن طور  که آقابزرگ طهرانی نق   کاماًل با موتن  ی 
به خوبی توانسته است سورنیی بورای  الزام الناصبشباهت دارد و مصحح  الزام الناصبمنقول در 

کوه ومورد نظر ی« بع  العلماء» مرتکوب شوده اسوت آن اسوت  یزدی حائری بجوید. اما خطوائی 
کتاف  کوه بوا  نسبت داده است در حالی تاریج الکربة  إ بثبات الرجعةکه به شک  نادرستی آن را به 

که آقا بزرگ اندکی دقت روشن می  الدین اصولبا عنوان  کتابی  نسیه بههرانی این متن را ط شود 
کوه برخوی پوژوهشنسبت  تاریج الکربةاز صاحب  گوران در  داده است. این خطا باعون شوده اسوت 

کتاف  کوه جسوت تاریج الکربة  إ بثبلات الرجعلةپی یافتن منبع این داستان به سرا   جو در و برونود 
حوووائز   ه( اموووا نکتووو119: 1393، ای در برنداشوووته است.)شوووهبازیان و صوووفری فروشوووانی آن نتیجوووه
کوه در واقووع اهمیوت ایون آقوابزرگ طهرانووی از اسواس احتمووالی شوده توسووت  حاحتموال مطر جاسووت 

                                                        
للسید محمود بن فتح اهلل الکاظمي. م لف تفریج الکربة في إنبات الرجعة الذي یلفه باسم الشویخ علوي  _ یصول الدین .1

کوان معاصور الشویخ الحور. لوم یصورح فیوه  1105ه سولیمان الصوفوي الوذي موات سونة خان اعتماد الدولة فوي عصور شوا و 
ک  باف عدب فصول. عناوینهوا. فصو  یجوب  باسم الم لف. لکنه یظهر من خاتمته. فإنه رتبه علی خمسة یبواف. في 

ک  مکلف ین یعتقد. و في بعضها ین یعرف. و بعد الباف الیامس في المعاد عقد خاتمة قال فیهو ا )و مموا ینبغوي علی 
کانوت  اعتقاده رجعوة محمود و یهو  کتابنوا الموضووع للرجعوة و میتصورب ینوه إحا  بیتوه یجمعوین علوی نحوو موا حکرنواه فوي 

کثیوورا موون الغرائووب   ( و حکوور فووي؟ص؟السوونة التووي یظهوور فیهووا قووائم آل محموود هووذا المیتصوور الووذي یورده فووي الیاتمووة 
کتابه إیقاظ الهجعة بقوله )قود جموع بعو  السوادات المعاصورین رسوالة المستبعدب التي یشار الشیخ الحر إلیها في ی ول 

و فیها یشیاء غریبة مستبعدب لم یعلم من یین نقلها( و مراده من السید المعاصر هو السوید  _إلی قوله _في إنبات الرجعة
لیاتموة رجعوة سوائر محموود صواحب تفوریج الکربوة الوذي یحوال إلیوه فوي هوذا الکتواف... نوم إن الم لوف بعود حکوره فوي ا

و اعتقواد رجعوتهم إلوی   واحدا بعد واحد علی نحو اإلرسال قال )ما حکرناه هنا ملتقت من روایوات األئموة  األئمة
و  ؟جع؟الدنیا في یحادیههم واجب. و انما قلنا ینبغي اتقاء من خالف بع  العلماء بظن ین المراد بالرجعة قیام القائم

د االخبار و ال یسمع دعوى إنها آحاد بعد ظاهر القرآن و ند نحوو خموس مائوة حودین )و لوو الحق ین رجعتهم حق بن
 . لم یکن اال إنکار المیالفین لکفی( نم إنه حکر فصال في اآلجال و األسعار و به ختم الکتاف
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کوووه نوووام نویسووونده  ناصوووواف اسوووت. چنوووان در « کتلللاب اصلللول اللللدین»چوووه دیووودیم او تصوووریح دارد 
کورده مشوید نبووده اسوت و بوه دلیو  آن نسیه که مشاهده  کتواف دیگور اش  نویسوندهکوه  ای   از 
کرده، در موضوع رجعت  خود کاظمی صاحب»او را همان یاد  تاریج الکربلة  لإ بثبلات  سیدمحمود 

  نوشوته حیلوة اللناس  ای از رسواله که آقابزرگ طهرانی در واقع نسیه حال آن است.  دانسته« الرجعة
کووه او نیووز ق( 1241 -1166یکووی از عالمووان دوران قاجووار بووه نووام شوویخ احموود احسووائی) را دیووده 

ده اسوت. مراجعوه بوه سواز اشوتباه طهرانوی شو ای در موضوع رجعت دارد و این موضوع سبب رساله
کورده بوه  احسائی و مقایسه ساختار و عبارات آن با آن حیوة الناس  رساله چه آقابزرگ طهرانی نقو  

شوود  بنابراین روشن می (51-48ق: 1430، )احسائیصدق این مدعاست.   دهنده روشنی نشان
دی حوائری بوه یزاست. « شیخ احمد احسائی»نیز  الزام الناصبمّدنظر صاحب « العلماء بع »که 

کتوابش از  وآنار احسائی توجه داشته   نقو  مطلبوی رابوا حکور نوام  احسوائیخود در جوای دیگوری از 
کوه بور موا پوشویده _ بوه دلیلوی  بیوش موورد نظور( اما در 59، 1: ج1422، کرده است)یزدی حائری

 اللزام الناصلبدر  «بع  العلماء»منبع را با  اش و تنها متن نسبتًا طوالنی را حکر نکردهو نام ا _است
کرده است.   احسوائی درجملوه حیلوة اللناس  هبوا رسوال اللزام الناصلبتنها تفاوت جّدی بین متن  نق  

کووه احسووائی در موضوووع رجعووت حووذف شووده دیگوور متنووی آن بووه انوور  ارجوواع درون نیسووت آن اسووت 
 :است

  نول موا بی د امجعو خ صو لات اهلل   وهیم  و جاعف و ما فنبغن ا  واری رجعف   ن و اه 
کانوت اواونف اوویت فظ ور فهیوا ًواال آ   ذکرنای ب جلابنوا اال)ونع و رجعوف و  خ صوری انود اذا 

 )(48: 1430    ن ص  اهلل   ید و آود  م  اهلل فرجد وً  ًحال شنفن)))  ا اایئ
که  رسالة  ت الع لة و الرجعة رجاعکتاف مورد ا ت یکی از س االآن را در پاسخ به احسائی است 

 (206ق: 1430، )احسائی. شاهگ نوشته است هزادگان قاجار به نام محمد علی میرزا ]دولتشا
کم در چهوار جوا از  دار با نام سعیده به عنوان قاتو  اموام دوازدهوم دسوت معرفی زنی ریش  هاید

کوه متنو حیوة الناسچه اشاره شد در رساله  آنار احسائی تکرار شده است. بار نیست چنان ی است 
است و تاریخ نگارش  ؟جع؟مورد چینش وقایع مربوط به قب  و بعد از ظهور امام زمان در منظم
ق باشووود. ایووون رسووواله در واقوووع 1231بایووود بعووود از سوووال  (متنوووی آن بوووا توجوووه بوووه ارجووواع درون)آن 

کووه بووه صووورتی سوواده و روان بووه  فشوورده ای از باورهووای اعتقووادی او در اّمهووات عقائوود دینووی اسووت 
کورده  اصلول اللدینهرانوی آن را بوا عنووان طاز هموین رو آقوابزرگ  احتماالً  ده وتحریر درآم  هرشت یواد 

 است.
که ظاهرًا در سال الع لة و الرجعة ةرسالمورد دوم  جا  ق نوشته شده است. او در آن1231است 
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 نیز بدین شک  به داستان شهادت پرداخته است:
وری هول موو  و ًون رووت اجبوارهم بوان ا    هوول ا   مو  فون م او ورا   وو  و  ؟ع؟الاو خ  یخ

ری بي اجر رووف اوواال اذا م ي مهنا نل تا  و سا خ سنف  ؟ع؟رأسد و هل   ید اواالم یخ
ک ا تشیر اوید بعم ا جبوار و یوبیقي صوام ا  ویتي ف حووق  نون الخ وق انود الاو خ بو  بنوت 

هنوا اهلل ااولت ف و  ود سوعینج او  ی یوف وع ؟ع؟فاذا توق و   م جواء الموف  رسن  اهلل
وا ن  ک وا ر ا و هوذی ااورأج ام مو  ترمید ب  یوق  صوخر مو  فونق سولح و هول م موا ز بي اولر

و ًوام  ؟ع؟لیف هلا لیف مر  لیف اورج  فاذا ً   د تلیلي تغای د و ت  یند و رفند الا خ 
 ؛(288ق: 1430   ا اایئ )))با مر بعنی مثان سن خ 

که اولیو اخبار آنان ]ائمه» که خارج میگ داللت دارد  کسی  است و  شود حسین ن 
کووه خوواک را از سوور خووویش می کووه بعوو  اخبووار  آن _تکانوود و  او اولووین فووردی اسووت  گونووه 

گذشووت  _ کنوود اشووارت می او در آخوور حکومووت قووائم وقتووی از آن حوودود پنجوواه و نووه سووال 
کوه او حسوین پسور دختور  شود و صوامت بواقی می خارج می مانود توا نوزد خلوق روشون شوود 
که این ]موضوعگ تحقق یافت و دانسته شود، است ؟ص؟هللا رسول مورگ بوه سورا  ، وقتی 
که روایت شده سوعید آید پس او را آن می ؟ع؟حجت کوه لعنوت خودا بور او   هگونه  تمیمیوه 
که از بام  هکشد به وسیل باد می  _وقتی او ]اموامگ در حوال عبوور از راه اسوت _هاونی سنگی 

]یعنوی صواحب ریوشگ اسوت بورای او ماننود « لحیة ام»کند و این زن  به سویش پرت می
کشوت تغسوی  و تکفوین و دفون او را ، ریش مردان ریش هست پس وقتوی ]ایون زنگ او را 

و بووورای هشوووت سوووال قیوووام شوووود و بوووه امووور ]حکوموووتگ پوووس از ا متوووولی می ؟ع؟حسوووین
 کند... . می

کتوواف  کبیللرهمووورد سوووم  کووه در سووال  شللرح ایللارت جامعلله  اسووت و ق نوشووته شووده 1229اسووت 
ایون در  موورد نظور را گوران نقو  داسوتان رود. برخوی پوژوهش مشهورترین انر احسوائی بوه شومار موی

گردیده ( 119 :ش1393، شهبازیان و صفری فروشانی ؛273ش: 1386، )طبسی اند کتاف متذکر 
موفووق بووه  حیللوة الللناس  هبووا مووتن رسووال شللرح الةیللارةبنوودی  امووا علووی الظوواهر بووه دلیوو  تفوواوت جمله

نیوز در مقوام جموع اخبوار  شلرح الةیلارةاند. احسائی در  نشده الزام الناصبمنبع اصلی نق   تشیید
کوه در برخوی روایوات مطورح  دهود منظوور از هفت ناظر بوه رجعوت احتموال می سوال حکوموت قوائم 

 ؟جع؟)بوورای مالحظووه اخبووار و نظوورات میتلووف در مووورد طووول موودت حکومووت قووائم شووده اسووت
 نویسد: هفتاد سال باشد و بر این مبنا می، (133-119 ش:1393، هادی، ن.ک: صادقی

و مهنووا ًونر تاوو   و ساو خ سوونفع جوری الاوو خ  ))) وو  ؟ع؟اذا م ي و هول صووامت ایلي ان ع ي
ک حیووف   شورج سوونف عووام مووّنج م ووك  المووف ا نا وود اموورأج موو  عووی هلووا لیووف  و وو  تو  ک فیک
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یق و ه    ي سلح ا و تضربد اورج  فوا  هلا سعینج وعهنا اهلل و ذوك اّند ف ما ز بي   اولر
ّم رأسوود ووا ن صووخر   وو ي  ک یّلي اْموو ل ت  یووزی الاوو خ  ؟ع؟ب  و فووولم بووا مر  ؟ع؟ف و  وود و ف وول

 ؛(42  3ج :ق1424  )))  ا اایئبعنی
که از آن ]حکومتگ به انداز آن شوود  خوارج می ؟ع؟حسوین، پنجاه و نه سال بگذرد  هگاه 

کووه یووازده سووال بوواقی بگووذرد صووامت  ؟ع؟مووّدت حکومووت حجووت  همانوود و او تووا هنگووامی 
کووه ؟ع؟خواهود بووود پوس او ]حجووت کشوت  کشوته خواهوود شود زنووی از تمویم او را خواهوود  گ 

گفتووه می کنوواد و ایوون  ریشووی ماننوود ریووش مووردان دارد و بووه او سووعیده  شووود خوودا لعنووتش 
کووه او از راهووی عبووور می آن  کووه آن زن بوور بووامش اسووت و او را بووا کنوود در حووالی گونووه اسووت 

کوه بور سور او می  ؟ع؟کشود و امور تجهیوز او را حسوین زنود و او را می کوبود می هاونی سنگی 
 کند. او به امر ]حکومتگ قیام میشود و پس از  متوّلی می

که ظاهرًا قدیمی عبارت احسائی ، ترین نق  موجود از این داستان است و باالخره مورد چهارم 
کووه در پاسووخ بوه  رسلاله قطیایللهدر  ت شوویخ احموود بوون صوالح بوون طوووق قطیفووی در اننوواء سوو االاسووت 

 ق نوشته شده است:1223زیارت مشهد و احتمااًل در حدود سال 
کنووت اف ووم موو    اورجعوف تل ووق  وو ي رجعووف آ    وون و  خ صوور اوووون  بي بیارووا  وو ي ما

وافات ان ا   ًاال مهنم کو   ؟ع؟بالق هل اووواال الموف ؟مهع؟اور و مونج م  ود سوب  سون خ 
سن خ فاذا م ي مو   َود تاو  و ساونن سونف و بویقي ا ونا  شورج سونف جوری  سنف  شر
و بي آجور اواو اح و  ؟ع؟و بي النفث ا   م  فن م او را     رأسد الا خ  ؟ع؟الا خ 
 ؟ع؟و یبیقي ایلي آجر   م اوواال ا ونا  شورج سونف صوام اع فواذا ً و  اووواال ؟ع؟هل الا خ 

یوق و هو   ؟ع؟و اع ا سعینج وعهنوا اهلل ف موا زعی هلا لیف  ًی  تو  د امرأج م  بیني  بي اولر
ا ن مو  صوخر  و ي ام رأسود ف و  ود فواذا موات بّاو د الاو خ  و  ؟ع؟فنق سلح ف رمید ب 

  اورسواود اوولی یوف :ق1430   ا اوایئ )))   ید و رفند و ًام با مر مو  بعونیکّ ند و صّ ي 
 ؛(657

گفتو اطالق می ؟ص؟رجعت بر رجعت آل محمد گونوهشوود و  ای  ار میتصور در بیوان آن بوه 
کنود  که من از روایات می که از آنان به حوق قیوام موی  که اولین فردی  فهمم چنین است 

کوه هور یوک سوال معوادل ده  ؟ع؟قائم حجت است و مدت حکومت او هفت سال اسوت 
گذشوت و یووازده  سوال ]متعوارفگ خواهود بوود. پوس وقتوی از حکوومتش پنجواه و نوه سوال 

کسوی  خارج می ن؟ع؟حسی، بود سال باقی مانده کوه اولوین  شود و در حدین آمده است 
کووه  ؟ع؟تکانوود حسووین کووه خوواک را از سوورش می « سووفاح»اسووت و در حوودین دیگوور اسووت 

است و تا آخور حکوموت قوائم یوازده سوال صوامت بواقی  ؟ع؟]اولین فردگ است و او حسین
که قائم می کوه او ر _ کشته شد ؟ع؟ماند. پس وقتی  تمیم  ا زنوی از بنویگفتوه شوده اسوت 

کناد می گوذرد و  از راهوی می ؟ع؟کشود او که ریش دارد و نامش سعیده است خدا لعنتش 
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که او  آن زن باالی بامی است و به سوی او هاونی سنگی را بر فرق سرش پرتاف می کند 
که درگذشوت حسوین او را غسو  می را می کنود و بور او  دهود و تکفوین می کشد. پس وقتی 

 کند... . پس از او قیام میکند و بر امر ]حکومتگ  د و دفنش میخوان نماز می

که در فاصل کتواف  سده زمانی تقریبًا یک  هباید توجه داشت  ای بوین ایون آنوار توا زموان نگوارش 
کم پونج منبوع دیگور نیوز بوین  ( دست8ق: 1422، ق )یزدی حائری1326یعنی سال  الزام الناصب

که ا ی شدهیمنابع امامیه شناسا  اند. کرده مطرحین ایده را اند 
کبر بروجردی از عالمان قرن سیزدهم هجری) _ 1231مورد اول و دوم آنار علی اصغر بن علی ا

، )طووارمی مووردم اشووتغال داشووته  هکتووب فارسووی بوورای عاموو تووألیفق( اسووت. او عموودتًا بووه 1300ح
کتاف1393 کتواف  ( و در دو  کورده اسوت. موورد نیسوت  ئلد الشلیعة عقاخود به این موضووع اشواره 

که  ت  وائد الشریعة ق و در عهود محمدشواه قاجوار نوشوته و در آن آورده 1263در سال  آن را است 
 است:

کشوید و و بعود از هفتواد سوال زنوی  و از زمان ظهور تا زمان شهادت او هفتواد سوال خواهود 
 .حضوورت را شووهید خواهوود نمووود حضوورت خواهوود زد و آن فوورق آنه ملیحوه نووام چیووزی بوو

 (82 ق:1294، )بروجردی

کتوواف  ادوارد بووراونگفتنووی اسووت  از محتویووات  منتیبووی تللاری  ادبیللات ایللراندر مجلوود چهووارم 
کورده )بووراون« عقائود عوووام شویعه»را بوه عنوووان  کتواف بروجووردی ( و 277-270، ش1316، نقوو  

کورده اسوت. )« ملیحوه»توسوت زنوی بوه نوام  ؟ع؟ضمن آن به داستان قتو  اموام  هموو:نیوز اشوارتی 
بوه انتشوار  نیوز کوه نقو  او حدس زدتوان  میاطبین آنار براون میگستره و تنوع ا توجه به ( ب275

کرده « ملیحه»خصوظ نام  هیافتن اص  داستان شهادت و ب  .استکمک زیادی 
کوه آن را  نور االنوار  ت آثار ظهلور و رجعلت ائلله ا هلارچنین انر دیگری به نام  بروجردی هم دارد 

و  پرداختوهجا نیز به ایون داسوتان  آورده و در آن تحریر در  هق به رشت1269چند سال بعد در سال 
کنار نام  کرده است« سعیده»از نام « ملیحه»در   :نیز یاد 

کوچووهه و چوون دوره زمووان سولطنت او بوو کووه  در ای آخوور رسود روزی از  کوفووه عبوور فرمایوود 
گاه زنی ملیحه نام یا سعیده شقیه چیزی از باالی بام بر فرق م حضرت زنود و  بارک آننا

 الف( 197 تا: ، بی)بروجردی .درجه رفیعه شهادت برسانده او را ب

کووه بروجووردی بوودان پای ه دلیوو  الگوووی نگووارش سووادهبوو خووود   منبووع علمووی بنوود بوووده، او از ای 
سویار بعیود بوه باحسوائی نگواهی بوه شوهرت و تقوّدم زموانی  با نیم اماحکری به میان نیاورده است، 

ک نظر می آنوار بوه هور حوال،  ز آنوار احسوائی داشوته باشود.ا یمستقل بروجردی منبعهای  ه نق رسد 
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که نام  الظاهر قدیمی فارسی بروجردی علی کرده و به احتمال « ملیحه»ترین منابعی است  را حکر 
کلم این نام مطرح شدنعّلت  زیاد نسوخ عربوی یوا خووانش اشوتباه  یکوی از در« لحیوه»  هتصحیف 
ین متون فارسوی به ا متن احسائی  هدر فرآیند ترجم «زن صاحب ریش»به معنای « لحیة ام»  هوا 

 ای داشته باشد. گونه ریشه نباید هیر« ملیحه»است و با این حساف نام 
  «یسوترآبادي الودین سویف جعفوربن محّمود»مورد سوم عالم دیگری از معاصران احسائی با نام 

که «مدار شریعت»ق( مشهور به 1195-1263)   هخواجو تاریلد االعتقلاداو نیز در شرح خود بر  است 
متن احسائی را بدون اشاره به نوامش  السا عة العقائد تارید شرح  إ القا عة البراهینطوسی با نام 

کرده است:  نق  
 آ  ًوواال فهیووا فظ وور اووویتي  اواوونف کانووت إذا أّنوود _أفیوون ک ووا _إمجووا  اورجعووف کی ّیووف أّن  ا  ووم ّّم 
 شوونفن ملور وًو  األویل مجووارَ مو  اوعشور ن کووان فوذذا  شونفن حووالً فهیوا وًو    ّ ون
 ؛(445  3ش: ج1382   اس رآباری مل وا))) مر د  یلجن

کیفیت رجعوت اجمواالً  کوه افواده شوده اسوت آن _پس بدان  کوه  _گونوه  بودین شوک  اسوت 
که در آن قائم که سالی  رسد در آن ]سالگ قحطی  شود فرا ظاهر می ؟ص؟آل محمد وقتی 

که مهو  بارد  االولی رسید باران شدیدی می شود. وقتی بیستم جمادی واقع میشدیدی 
 آن مطلقًا وجود ندارد... .

کتاف خود بارها معتقدات احسوائی را بودون نوام بوردن صوریح او و بوا اسوتفاده از  استرآبادی در 
و: )هم« بع  افاض  من عاصرناه»( یا 313، 3ج ؛124، 2جو: )هم «شیخ معاصر»عناوینی چون 

کرده اسوت85، 1ج کرده و البته آنها را شدیدًا نقد  جوا  ( اموا در ایون447-445، 3جهموو: ) 1.( یاد 
  های به نویسند احسائی را بدون هیر اشاره حیوة الناسالظاهر عینًا همان متن عبارات رساله  علی
کورده اصلی کتاف خود جای داده و نقو   کور، اش مانند یک پیوست در  ده آن را حمو  بوه صوحت 
 است.

کورده، جز اینها کوه ایون داسوتان را مسوتقیمًا از احسوائی نقو   شویخ احمود بون ، شید دیگری 
کوه مطوابق شوواهد بوه نظور می1245صالح بن طوق قطیفی )م.بعد  رسود هموان فوردی  ق( است 

که نیستین بار این داستان در پاسخ به او در  حکر شده است. او از مرتبطان بوا  قطیایه  هرسالباشد 
ق: الرسووالة القطیفیووة 1430، ئی بوووده و مووورد توجووه خوواظ وی قوورار داشووته اسووت )احسووائیاحسووا

                                                        
کوه ی او با شویخ احسوائی نقو   ماجرایی پیرامون مواجهه« شیخ محمدحسن استرآبادی»فرزند وی به نام  .1 کورده اسوت 

مطابق آن استرآبادی در پی ماجرای تکفیر احسائی ابتدا جانب حزم را نگاه داشت و تسریع نکرد اما پس از مالقوات بوا 
کرد.، او در یک حمام کافرانه ارزیابی   (103-102م: 2007، )آل طالقانی معتقدات احسائی را 
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کووه احسووائی پاسووخ ده24-4، 8ج   همتنووّوع وی را در چنوودین رسوواله بووه رشووت سوو الهووا  ( تووا جووائی 
( از شیخ احمود قطیفوی 732-595و  24-4، 8ج ؛685-678، 6جهمو: تحریر درآورده است. )

که د منتشر شده و در آن به بحن شهادت  رسائف آل  وق القطیاتر ضمن مکتوبی به جای مانده 
 نویسد: است. او در این رساله می شده پرداخته ؟جع؟امام زمان

ی  اونی  اورجعف تل ق    رجعف آ    ن و  خ صر   و ًا  اورئیع اوشی  امحن ب  او 
وافوات ان ا   ًواال موهنم کنوت اف وم مو  اور بوالق هول اووواال  ؟مهع؟اوون  ب بیاروا  و  موا 

کووّ  سوونف  شوور سوون خ فوواذا م وو موو   َوود تاوو  و  ؟ع؟المووف و موونج م  وود سووب  سوون خ 
))) فاذا ً   اووواال ًیو  تو  ود اموراج ؟ع؟سانن سنف و بیق ا نی  شرج سنف جری الا خ 

یووق و هوون فوونق  ؟ع؟موو  بووین عووی هلووا لیووف و اع ووا سووعینج وعهنووا اهلل تعووایل ف مووا ز ب اولر
ا ن م  صخر    اّم رأسد ف و  دسلح ف ر کّ ند و  ؟ع؟فاذا مات بّا د الا خ   مید ب  و 

 (153  1ق: ج1422   اوولییف ) صّ    ید و رفند و ًام باألمر م  بعنی)))
گفت:  پیشوا شیخ احمدبن زین شوود و  اطالق می ؟ص؟رجعت بر رجعت آل محمد»الدین 

گونه که من از گفتار میتصر در بیان آن به  کوه اولوین  روایات موی ای  فهمم چنوین اسوت 
کند قائم حجوت که از آنان به حق قیام می  اسوت و مودت حکوموت او هفوت  ؟ع؟فردی 

کووه هوور یووک سووال معووادل ده سووال ]متعووارفگ خواهوود بووود. پووس وقتوووی از  سووال اسووت 
گذشوت و یووازده سووال بوواقی مانوده بووود خووارج  ؟ع؟حسووین، حکوومتش پنجوواه و نووه سووال 

که می که او را زنوی از بنوی، کشته شد ؟ع؟قائم شود... پس وقتی  تمیم  گفته شده است 
کناد می گوذرد و  از راهوی می ؟ع؟کشود او که ریش دارد و نامش سعیده است خدا لعنتش 

که او  آن زن باالی بامی است و به سوی او هاونی سنگی را بر فرق سرش پرتاف می کند 
که درگذشت را می کنود و  دهود و تکفوین می میاو را غسو   ؟ع؟حسین، کشد. پس وقتی 

 «.کند... حکومتگ پس از او قیام میکند و بر امر ] خواند و دفنش می بر او نماز می

 است. رساله قطیایهدر  یویقًا برگرفته از پاسخ احسائی به دقمزبور  عبارات
کوه او نیوز در 1259آخر از سیدکاظم رشتی )م  دست کرد  گرد و جانشین احسائی باید یاد  ق( شا

را  حیللوة الللناس  هدر زمووان حیووات احسووائی رسووالکووه مووورد ایوون داسووتان را نشوور داده اسووت. او  چنوود
کرد  عینوًا ( در برخی آنوارش موتن آن را 64، ترجمه رساله حیوب النفسق: 1430، )احسائیترجمه 

کوورد )رشووتی کووه در سووال  ( و در رسوواله147، گانووه ق: رسوواله در عقایوود پوونج1432، نقوو   ای دیگوور 
کیفیووت رجعووت بووه ایوون  هووای مقووارن سووال ق یعنووی1236 آخوور عموور احسووائی نوشووت، در توضوویح 

 موضوع پرداخت:
و  ؟مهع؟و ب خ ن   اوصنر ن خف اوصعق و فهیوا فظ ور ا مئوف ؟ع؟اوواال جر جاورجعف رار ب خ 
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اا منووونن اا  حنووونن و  ؟مهع؟یرجعووونن ایلي اووووننیا بعووون مووول م اوظووواهرا و یبعرووونن مع وووم
ف ل  فا   رجعوف و ا وا هول ب ونر بعون الخ واء و  ؟ع؟اما ًیام اوواالاو افر ن ااا ضنن و 

ایلي جوورا  اووننیا وو وو  اورجعوف ًوون تل ووق  ؟ع؟ا وا اورجعووف مو  بوونو ب ونر ملوینووا الاو خ 
  وو ي ا   ب وونر ملوینووا اوووواال

کالموواع وافیوواع شووامالع فنووذ ؟ع؟افضوواع کی یووف ال  یوو  وی وونن  کر 
وافوات بي هوذا اوبوا   خ   وف م نافعوف م عار)وف کانوت ا جبوار و  ل  ی  ما  بوت و اوا اور

فذکر ال  ی  و بیان وجد ال    فلن  بد او الم فنو صر   ي  ص  مافاو  ار مو  ا جبوار 
یو ف  د مهنا شیخنا و مل  ملابواع اا اوونی   نا و ثو نا و اس ارنا اوشوی  امحون بو  اوشوی   

کو   وذ ر فونای فن وتیفي    و ي مواذکری سو  د اهلل تعوایلي بي هوذا ا ا  اهلل بوای و جع ویني  و  
( کانوت اواونف اوویتي  اوبا   ن او والم  و  واوان ااحبول  ا و ي : اذا  ًوا  سو  د اهلل تعوایلي

   رشویت )))ًحوال شونفن  مو  اهلل فرجود وًو  ص ي اهلل   یود و آوود   ن  آفظ ر فهیا ًاال 
 ؛(436و  435  اورساوف اوعام یف :1432

صوور و در آن ]رجعوتگ   هصوعق نفیو  هو بین نفیو ؟ع؟قائم امرجعت منزلی است بین قی
گردند و همراه آنان  شان بازمی شوند و به دنیا پس از مرگ ظاهری ظاهر می  امامان

کووافران موواح  نیووز مبعووو  می رجعووت  ؟ع؟شوووند. امووا قیووام قووائم مومنووان ممووتحن و 
بوین زموانگ   هرجعوت ]بواز شود و آن ظهور بعد از پنهان بودن است و ]دورانگ نامیده نمی

لکون رجعوت ]گواهیگ ، توا ]فرارسویدنگ خرابوی دنیاسوت ؟ع؟از آغاز ظهور موالی ما حسین
کامو  و  ؟ع؟به اول ظهور قائم کالموی  کیفیوت جمیوع آن را در  نیز اطوالق شوده اسوت. موا 

کردی حکر می آن  هشام  هم که اخبار و روایات در ایون بواف بوا  کنیم و از آن چه طلب  جا 
آنهوا و بیوان وجوه جموع بوین آنهوا موجوب طووالنی   هخوتالف و تعوارض دارنود حکور هموهم ا

کووالم می کووه از اخبووار مسووتفاد  لووذا سووین را بووه چیووزی میتصوور مووی، گووردد شوودن  کنیم 
کوه شویخ و مووال و نقوه و اسوتاد موا شویخ احمود بون شویخ زیون  می شود و مطابق آنی است 

گردانواد و _الودین  کنوواد کووه خوودا بقووای او را طوووالنی  از آن  _ موورا در هوور محووذوری فوودایش 
کوورده  _ خوودا سووالمش داراد _چووه او  ]اخبووارگ فهمیووده اسووت. پووس بووه آن در ایوون بوواف حکوور 

کتفاء می کالم از زبان محبوف شویرین ا خودای متعوال سوالمش _ تر اسوت. او  کنیم چون 
که در آن قائم آل محمد»گفته:  _ داراد که سالی  د در آن شوود فرارسو ظاهر می ؟ص؟وقتی 
 «.شود... الگ قحطی شدیدی واقع می]س

 است.احسائی  حیوة الناسعبارات رساله جا نیز عینًا  متن رشتی در این  ادامه
کوه ظواهرًا منبوع انحصواری تموام آنوار  جا بیان شد مشید موی چه تا بدین بنابراین از آن شوود 

فوراد یادشوده ایون مطلوب را تموام ا، یادشده در قرن سیزدهم به بعد آنار شیخ احمد احسائی است
کردهمسووتقیمًا یووا غیرمسووتقیم  گسووتردهانوود و موجووب  از او اخووذ  . امووا اند شوودهسووین ایوون   انتشووار 

قضوواوت در مووورد اعتبووار ایوون نقوو  منوووط بووه شناسووائی منبووع احسووائی و میووزان وناقووت او در نقوو  
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دازه از حین حدیهی است. آیا او برای سینش منبعی معتبر داشته استر اساسًا احسائی تا چه ان
که او این داستان را از خود بر ساخته باشودر بورای پاسوخ بوه  قاب  اعتماد استر آیا محتم  است 

 ابتدا باید جایگاه حدیهی احسائی را یادآور شد. س الاین 
گسووترده بوا دقووت در آنوار و احوووال احسووائی جوای تردیوودی بواقی نمی کووه او آشونایی  ای بووا  مانوود 

گویای تسوّلت زیواد و حافظو است. جدا از آنار پرمتون حدیهی داشته  که خود به تنهایی    هشمار او 
او از دانشوومندانی ، ( در استشووهاد بووه احادیوون اسووت23ش: 1351قوووی او )مدرسووی چهوواردهی: 

کاشوف الغطواء، شویخ احمود دمسوتانی بحرانویچون  شویخ حسوین آل ، شویخ جعفوربن شویخ خضور 
، سوید محمدمهودی طباطبوائی بحرالعلووم، ریواضسویدعلی طباطبوائی صواحب ، عصفور بحرانوی

، )البوعلی حدیهی داشته  هاجازاز بزرگان روزگار خود  و برخی دیگرسید]محمدگ مهدی شهرستانی 
حودیهی برخووی مشواهیر محوودنان   ه( و از دیگور سوو خووود نیوز در طریووق اجواز37-36، 1ج، ق1438

هوا آشونا  او با میورا  حودیهی بحرانی( به ویژه 121، 2ق: ج1408، )نوری. بعدی قرار داشته است
اسووناد ( 13، 1ق: ج1438، )البوووعلی .ای نزدیووک بووه آن جغرافیووا برآمووده بووود از خطووهبووود و خووود 

کووه او  متعووددی نشووان می محوویت ارتبوواطی جووّدی بووا ، در ایووران شووهرت یابوود کووه آن پوویش ازدهوود 
االبرار  ت احلوال م للد و  ةح یمانند  ق(1107. به آنار سیدهاشم بحرانی)متها داش علمی بحرانی

 ؛416و  367، العصووومة و الرجعوووة: هموووو ؛254، ق: الرسوووالة التوبلیوووة1430، )احسوووائی آلللله األ هلللار
گرد و  عللوالم الع للومو  (404و  308-305، 6ج: ق1411، سوونج: بحرانووی شوویخ عبووداهلل بحرانووی )شووا

ق: 1430، حسووائی)ا. اشوورافی در خووور داشووتناقوو  بیووش قابوو  توووجهی از بحوواراالنوار مجلسووی( 
گرچه_ علمی داشت   هنیز مراودبحرانی معاصر بزرگان  با (308-311، 280 -276 گاهی آنان را  و 
کورده بوود _کرد اما  میهم نقد  . )بورای نمونوه نقو  او از شویخ یوسوف در فضای علمی آنان زیست 

 مهوودی ق: جووواف المووال1430، بحرانووی و شوویخ سوولیمان موواحوزی بحرانووی را بنگریوود در: احسووائی
گرد بورادرزاد (420، میتصور الرسوالة الحیدریوة، همو ؛581و  792، 9ج ،االسترآبادی شویخ   هاو شوا

 البحراني معوروف بوه شویخ حسوین عصوفور  محمد الدرازي  بن  یعنی شیخ حسین، یوسف بحرانی
بسیاری از اه  قطیوف و  ورفت  که فقیه بزرگ اخباریان در عهد خود به شمار می ق( بود1216)م

و نیوز در اواخوور عمور وی موفوق بووه  (140، 6ج ق:1403، اموین) رفتنود درسووش می  هاحسواء بوه حووز
که احسائی در آنارش نقو  می حدیهی  هکسب اجاز کورد نیوز از  از او شده بود. بعضًا احادین شاحی 

ای نزدیووک  نیووز رابطووه اوو بووا خانوودان  (240، 1ق: ج1424، )احسووائیطریووق شوویخ حسووین بووود 
عصوفور مورتبت و  شویخ محمود آل شبوا فرزنود (842، ق: وسائ  الهمم العلیا1430، )همو، داشت
 ؛465، م لوفالدین بقلوم ال الشیخ احمدبن زین شرح احوالق: 1430، احسائی)مباحهه بود.  هم
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کوه اشوراف حودیهی احسوائی را می52، شرح المشاعر: همو نمایانود. از  ( اینها همه شواهدی است 
وصوف « العوارف المحوّد »با صوفت او را محدنی چون میرزا حسین نوری  ،این رو در ادوار پسین

 شت:نو می یافت، شده توست احسائی را نمی دین نق وقتی منبع یکی از احاو د کر می
  و ی أ رر   ید فی ا وص  ایّل م  او تو  ااع بورج اّ  اّنود ف ویف إرسواود ب اْل   وار  نونری

 ؛(319ش: 1369
کتاف کوه بوه مون رسویده اسوت بوه آن ]حودینگ دسوت نیوافتمهای معت در بین  اموا ، بری 

کافی است.نق  مرس  او ]احس  ائیگ برای ]جلبگ اعتماد 

گفته شد نشان می آن گسوترده دهد احسائی بی چه  ای برخووردار بوود.  تردیود از دانوش حودیهی 
که او در مواجهه بوا حودین روش خواظ خوویش را نیوز د اشوت. اما در عین حال باید توجه داشت 

ای فکوری دسوت یافتوه  های دینی داشت و مّدعی بود بوه منظوموه ای به آموزه او نگاهی منظومه
شوورح ق: 1430: همووو ؛181، 3ج ق:1424، احسووائی) بیووت اسووت کووه تمامووًا برگرفتووه از تعووالیم اهوو 

گون بووورای طووورح ایووون منظوموووه بهوووره می282-281، الفوائووود گونوووا گرفوووت )ن.ک:  (؛ او از علووووم 
کووه بووا ، 1397، لواسووانی سراسوور فصوو  سوووم( و در همووین راسووتا بعضووًا بووا نوووعی تسوواه  اخبوواری را 
که  یافت حکر می فکریش سازگار می  همنظوم من قطع به احادین دارم و از نفس »کرد. این جمله 

کوالم اموام اسوت و حاجوت بوه رجوال و نحوو آن نودارم حدین برای من قطع می که  گرچوه در « شود 
( اما به عنوان روش او در برخی موارد مربوط 63ش: 1389، ه )تنکابنیمنبع میالف او نق  شد

کالم و عقائد  کوار  از این رو در میان آنار او مکررًا می 1.رسد درست به نظر میکمابیش به  تووان بوه 
کرد  بردن بعضی اخبار  .ندا هه مواجه بودن امامیّ محدنابا تردید به صورت متعارف که را مالحظه 

 (135-109ش: 1395، وکیلی )سید
گفتوووه شوووود بووویش از  براسووواس آن  کوووه ایوووون  حوووودس زدتووووان  می 2،دیگووووری هوووور احتموووالچووووه 

 سووواز و در  داسوووتان در آنوووار پیشوووینیان احسوووائی سووورنیی داشوووته اسوووت و او بوووا ابوووزار حهووون منظومه
که در نق   دیوده  کوه منبعوی ازآن را اسوت دیون داشوته احایون قبیو  اعین حال رویکرد متساهلی 

کووه او در آنووارش از تعووابیر  کوورده اسووت. بووه ویووژه آن و نقوو برگزیووده  کنوویم  و « کمووا روی»کووه دقووت 
                                                        

نزدیووک بووه روش مرسوووم فقهووا داشووته و اسووتناد او بووه  ی مواجهووه بووا مباحوون فقهووی روشووی رسوود او در نحوووه بووه نظوور می .1
گرفته است. کالم و عقائد صورت   احادین غیرمعتبر بیشتر در حوزه مباحن مربوط به 

کوه ، گرفتن از علم جفر برای به دسوت آوردن جزئیوات داسوتان شوهادت اموام اسوت یکی از این احتماالت بهره .2 چنودان 
فوی  شویخ علوی بون فوارسال بشورح عبوار :1430، ه احسائی بوده است. )احسائیدانیم این دانش مورد تایید و توج می

 سراسر انر(، علم الحروف
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کرده و در انتهای متن مبسوط  1«قی »  نویسد: می حیوة الناسبرای حکر این ماجرا استفاده 
وافات ا مئف ا   ار  ا اایئ  ؛(51  ق:  یلج اون ع1430  و ماذکرنای هنا م  وال م  ر

کردیم برگرفجا  چه ما در این آن  اطهار است.  ته از روایات ائمهبیان 

کوه بوا ایون داسوتان قرابوت دارد و آن هوم تنهوا برخوی  در حّد فحد ایون پوژوهش تنهوا حودیهی 
کتوواف مشووهور بووه ، دهوود های آن را پوشووش می م لفووه کووه در  در بیووان  جللامع االخبللارحوودیهی اسووت 

 حواد  آخرالزمان نق  شده است:
  ّ ي یب 
ال  ل   اوّنل وْنر ع    ول وک   ْ  واع ول جل ُک اأْللْرضک بک وتل   ْ

ْت ل ول لل ْرحل ول اْوول ل ف  اْل  ائل ّت    ْعنل س  ْشر  بل ي اْوعل ّنل ب 
ل
أ

وْنوک  و خل یل ث  الل ُّل ي او و   ول ب  جک ْعونل اوّ ل  بل
و ک جک ْبیقل اوّ ل اء  ول  ل یل ْلتک اْوعک ل ل ول ک مل ا یل هل ْعنل ی ل بل ْشر  ي اْوع  صک ول ب 

ی ک ول اوْ  وا   اوّن  ُل ْم
ل
أ کل و ل  مل اءک اْلل و ل و ک اوّال ل  ْ ا لک هل ْعنل ع  خل بل بل ْو

ي اأْلل ا ول ب  هک ل
ّلل احک شل عل اوّنل ْلول یّتل تل اتک  ل  ک ل

ووّت  خل  ي اوّا  ايک ول ب  ووبل مک اوّا  ووهْی 
الک  ل ل ووّ ل ال ا یک هل ْعوونل وو خل بل ْ ا  ي اْلخل ک ول ب  وواال  ل ووا اْوغل هیل ووكک ف    ْ هیل

وویم  فل اْوب 
ْن ل  ا یل هل ْعوونل وونک بل لول ا  ل یک هل ْعوونل ووْبع  خل بل ي اوّال ْنووع  ول ب  ووّ   ول اْْل   اْل  

وولتک ن ْصوو ک یل ک ووْ عک فل وو ک اوّشل ا 
و خْ ا تل هل ْعونل ْاوع  خل بل ي اوّت  م  ول ب  ْ واْوغک

کل واءک  ال وی ک اوّن  ص  ا تل هل ْعونل ان  خل بل ُّل ل ي او ْ م    ول ب  ْ م  ک م  ل اْْلک یک اْْلک رک
وووا  هل عل ْرض  ول مل

وووفک اأْلل اّبل اءل رل وووْلرل وووْ عک سل ووو ک اوّشل ْل ک ف  تل ائل وووْبع    ي اوّال انل ول ب  ْی ل
ووو ل ک سک وووالل مل ول جل وووا آرل صل  ل

و ول جا یک
ل
أ و ک اْمو ل ْظهل ف  تل ائل وّت    وان  خل ول س  ل فل مل ونل ر  آجل ل سل بل ي جل ا ول ب  هل اءل رل ا  ل ّ ل ننل  ل

وک
ل
ْاأ فع ول  ل تک ْظ   ل وا مک ل ا ک َلل
و ل  جک مل ینل وع  ا  سل وبل وف  ول س  یل ْ یلل ل  ووی ک إ  ا  وان  ول تل نل ْوو     

ل
ْ أ ي یتل
وائل ي م  ین  ب  ووع 

و ل اوّصل ي م  یت 
ْ
وأ وا   تل جل  اوّ  

وو ل ُْ    م 
ْظهل  ف  یل ائل ّت    ان  خل ول س  ل ْب   ول مل ف  سل

نل ي سل ا ول ب  ل ْ  ک
کل ا ذل فا مل ی ل ظ  فا  ل ف ل ن    ل

فک ّصل ی  اْوو  ذ  اق  ول هل و ل اْوع  ل  ک م 
وودک اْْلک  ووا ک ول ول وو ا یک جک وم  رل ووّ   اوووّرک

کک ووتل  ْ ی ا تل وو   ووف  صل ّیل ار  ْنلل  ً ووّ   
کک وو ل  ووف   ل ّیل ار  ْنلل  ً ف   ائل ووْبع    ي سل فوونک ب  ر 

وهْی  
ول یک إ  ورک حخْ ود  یل ان  مل ي زل  ول ب 

وفا ف ل ن    ل
فا ی ل ظ  فا  ل ّصل  ً ی   ذ  ّ  ول هل ي این  ْص ل

ّ   ول نل ْن   ْف ل ح  إ  ار 
ْو ک فل
ل
ی   أ ْم صل  

ْ یل  دک سک ا ک ول ول فل یک ّ ل ْ  مل جک ا م  ْ    رل واال   آ     انک ْب ک  ل ًل ونر   هک  بک
یلل ود  إ  وج  رک

وت  جک ًْ وْ  ول ر  آجل ل م  بل ي جل ول ب 
ن   ّ ل ل ان    ک ْوصل ْلم  ول  ل نک  یل

جک ارل یل ننک   
ر   ل یل ک ْشهک

ل
انک أ ل  )(142تا:  یب  شعیری یمنال  بدکمل

از ظهوور  ؟ع؟ل محموددر ضمن اشاره به وقایع آخرالزمانی و قریب به ظهور قائم آ، در این خبر
به  رساله الع لة و الرجعةدار به نام سعیده یاد شده است. احسائی این حدین را ضمن  زنی ریش

کوورده « مرسوو »و  «مقطوووع»عنوووان حوودیهی  در مووورد تووواریخ حکوور شووده در مووتن حوودین نیووز و نقوو  
کرده اسوت. کوه در موتن هموین خبور نیوز هویر   هنکتو 2توجیهاتی ارائه  ای در  اشوارهحوائز توجوه ایون 

                                                        
که او خود نیز چندان به صحت قول منبعش مطمئن نبوده است. .1 کرد   شاید از این الفاظ بتوان برداشت 
و یحم  علي نحو ما حکرنا  ؟ص؟یوحيو علي تقدیر صحتها فقائله اعلم بما قال النه الینطق عن الهوي ان هو اال وحي  .2

کموا نبوت ان ملوي بني امیوة و  او علي انه بدا فیه هلل سبحانه بمحو او بتأخیر او علي انها وقعت فیما سبق و ال ضرر فیوه 
کوذلي بعهتوه بني کوذلي انشوقاق القمور و  کهواتین و اشوار  ؟ص؟العباس من اشوراط السواعة و  کموا قوال بعهوت انوا و السواعة 

کما قد یشویر الیوه ، في العشر بعد ستمائة الخ ؟ص؟لوسطي و یحتم  ان یراد بقولهبسبابته و ا ما یکون بعد االلف السابع 
 .(289، : العصمة و الرجعة1430، )احسائی ...لبید المیزومي فانه قد یبني علي ما دل علیه هذا الیبر حدین ابي
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کیفیت آن»یعنی ، مورد عناصر مهم داستان شهادت اموا در عوین ، موده اسوتابه میان نی« قت  و 
آفرینووی در وقووایع ظهووور  نقش»و « نووام سووعیده»، «دار زن ریووش»مهووم   هحووال جمووع شوودن سووه م لفوو

گذشت« قائم کنار آن بتوان به اغماض  که اتفاقی به نظر آید و از   خصووظ هبو، نیز چیزی نیست 
ُتَهووا»کتوواف چنووین اسووت:   هعبووارت پسووین نویسووند کووه آن یَمووة  َمووا َحَکرک یَلووة  َعظ  ووُة َطو  ّصَ ق  ه  الک «. َهووذ 

کووه  القاعووده بایوود داسووتانی طوووالنی علووی از ایوون تعبیوور بهووره بوورده تر در اختیووار نویسوونده بوووده باشوود 
کم  اید دسوتب ؟جع؟دار مسّبب شهادت مهدی توان احتمال داد داستان زن ریش لذا می است.

کیسووتر  کتواف متعلووق بوه  کتوواف بوازگردد. امووا ایون  بوه منبعوی در حوووالی زموان زیسووت م لوف ایون 
چه مشهور است در بین محدنین در شناخت م لف این انر توافق وجود ندارد و انتساف آن  چنان

احسوائی در   هحوائز توجوه نظریو  هبه محمدبن محمد شعیری نیز انتسوابی قابو  دفواع نیسوت. نکتو
کوورده و نوشووته  ایوون بووه ابهامووات موجووود در مووورد انتسووافخووود و . ایوون زمینووه اسووتا کتوواف اشوواره 

 است:
ا جبار اوذا نو ت مند هذی ا جبار ًن اسو ُنای اوشوی    ون بو  الاو  الور  کتا  جام 

کتو  بیرمع  ون   هیوا  رمحد اهلل م  ما اس ُنای م  او ت  ف م فنو  مهنا شی ا و ًا  هذی 
کالمود وعنم ثبلت و ) اسانینها و  نم اوع م بربلت م و هیا و فنا  ایلي اوصن ق ایلي اجر 

ی  و  ًا  اوشی    نباًر اام یسي و فنا  ایلي اوصن ق و بویني انود توأوی  بعوم اا وأجر
اب ر مب و د   ي او عی خ و نو   ند اند اح ن بو    ون اوشوعیرا و ًوا  بعوم ااشواف   ی

و ًوا  بعوم ااشواف  وً وت ا جبار م  مصن ات ا ان جام  و وید جع ر ب    ون اون فیسي
 وو ي ناووخف صووحیحف   یوووف جوونا بي رار اواوو لنف اصوو  ان و فهیووا ل او تووا   وو ي فوون 

وارا   5ج  اوعصو ف و اورجعوف فق: رسواو1430   ا اوایئ مصن د الا  بو    ون اواوب 
 ؛(288-289

کتاف جامع االخبار را  کوردم ار را از آنکه من این اخب_ شیخ محمدبن حسن حر   _جا نقو  
کرده که استثنا  کتبی  گفتوه اسوت: ، با ]دیگرگ  کورده و از آن چیوزی نقو  نکورده و  استثناء 

کتاف شوان  ینمو لفشوان و عودم علوم بوه نبووت  ها به خاطر عدم نبوت سوندهای به این 
کووالم  اعتموواد نمی شووود و ]کتوواف جووامع االخبووارگ بووه صوودوق نسووبت داده شووده تووا انتهووای 

کتوافگ بوه صودوق نسوبت داده ]شیخ ح گفتوه اسوت ]ایون  رگ. و شیخ محمدباقر مجلسی 
که  گمانم چنان است  ش به تعیین م لفبرخی متاخرین باشد و من به  تألیفمی شود و 

کتاف به محمدبن محمود شوعیری منسووف  که این  دست نیافتم و از او نق  شده است 
گفته که جامع االخبار از مصنفات جعفو است و برخی  ربن محمود دویسوی اسوت. یکوی اند 

گفته است: من بر نسویه اصوفهان   های صوحیح و جودًا قودیمی را در دارالسولطن از مشایخ 
که در آن آموده بوود:  دست کتواف بوه اتموام رسوید بوه دسوت مصونف آن »]یافتم  نوشوتنگ 
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 .«حسن بن محمد سبزواری

کوه احسووائی در  االخبلار جامعانتسوواف   هایود جووا آن را از قووول  ایونبووه حسون بوون محمود سووبزواری 
کرده است« بعضی مشایخ» ظاهرًا تنهوا توسوت او حکور شوده و محوّدنی چوون میورزا حسوین ، مطرح 

گفتیم _نوری   مستدرک الوسلائفآن را به نق  از او در خاتمه  _ که پیشتر از توجه او به آنار احسائی 
کوووه ایووون احتموووال بووو ( جالوووب ایووون351، 1ق: ج1408، آورده اسوووت. )نووووری یش از تموووام جاسوووت 

تحقیقات برخی اندیشمندان معاصور تطبیوق دارد. ایون اندیشومندان بوا   هاحتماالت دیگر با نتیج
کتواف متنی و با تکیه بوه نسوخ میتلوف باقی بررسی قرائن درون کتواف را   هنویسوند، مانوده از ایون 

-13: ق1413، جعفور انود. )آل خراسوان حودس زده  هفردی متعلق به قرن هفوتم و متعلوق بوه خّطو
کت، 16 توان احتمال داد این داستان در قصد رایج در حووالی  ( لذا می146ش: 1391، چی و پا

که احسائی به چوه ترتیبوی بوه آن دسوت یافتوه و  داشته باشد. اما این ریشه قرن هفتم در خراسان
کوورده اسووت قطیایلله  هرسللالاولووین بووار آن را در  کووه تووا پیوودا شوودن منووابع تکمیلووی، سوو الحکوور   ی اسووت 

 توان به ضرس قاطع بدان پاسخ داد. نمی

 های اتخاذ شده به داستان شهادت واکنش
کنش مواجههدر  نگواه ، کورد. در یوک سووی طیوف یوادتوان  ها را می به این داستان طیفی از وا

. شاید اولین نقد تفصویلی بور ایون بحون متعّلوق بوه سوّیدمحمد گیرد قرار میبه این نق   منتقدانه
ک که در   به شک  مشابهی افرادی پس از اوده و کرمطرح آن را  تاری  ما بعد الظهورتاف صدر باشد 

( او در ایون انور اواًل بحون امکوان شوهادت اموام را بوا 41ش: 1386، . )رضووانیاند کرده تکرار آن را
کنود و دسوت آخور در موورد تموام قرائنوی  شوده بررسوی می حدیهی و غیرحودیهی مطرح  هتوجه به ادل
 نویسد: دی برای امام مطرح شده میر مرگ عاکه برای انکا

گمان را در انسان تقویت می که این  که آن حضرت بدون وجود توطئوه  ... ]قرائنی  کند 
توان آنهوا را رد نموود ولوی بوه هور  ها وجود دارد و نمی خارجی نباید از دنیا برودگ این قرینه

گمان فراتور نموی رسود... بایود احتموال  نمی رود و بوه درجوه انبوات توارییی روی از مرحله 
مرگ طبیعی آن حضرت را پذیرفت و آن را قاب  انبات تارییی دانست. زیرا ایون رویوداد 

کّلی در میان انسان  (532ش: 1384، )صدر. هاست اصلی 

 :نویسد می الزام الناصباو به صورت خاظ در مورد نق  
ه از معصوووم بلکووه از نقوو  الووزام الناصووب اساسووًا شایسووتگی انبووات تووارییی نوودارد زیوورا نوو

گور ایون سوین بوه مضوامین روایوات نیوز اشواره  شید ناشناسی نق  شوده اسوت. حتوی ا
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گوینود، داشته باشد کوه  فرضوًا   هباز در این صورت روایتوی مرسو  و بودون سوند موی باشود 
السوند و  گونوه روایوات معموواًل ضوعیف ایون کوه آن معصوم آن شناخته شده نیست. عالوه

 .گردند باشند و بالطبع از قابلیت انبات تارییی نیز ساقت می می دارای مضامینی غریب
 (531و: )هم

دادن ایووون نقووو  از  او چنووود دلیووو  نیوووز در نقووود ایووون نقووو  آورده اسوووت. دلیووو  نیسوووت او خبووور
 چینی علیه امام است: توطئه

که امام مهدی شوده  ریزی ای برنامه ای عمدی یا توطئوه در حادنه ؟ع؟بسیار بعید است 
کنوود و افکووار عمووومی بوه شووهاد ت رسوود زیوورا آن حضوورت توانسووته اسوت بشووریت را تربیووت 

گوواه و  هووا و توانمنوودی جهووان را نسووبت بووه حکومووت و بزرگووی شیصوویت و ویژگی هایش آ
که بهترین تأنیر را در دل مردم داشته و بیشترین احترام کاری  ها  خوشبین سازد؛ همان 

کسوی از آن موردم بور ضود او توطئوه  انگیزد. در این صوورت بعیود بوه نظور موی را برمی رسود 
کووه روایووت از آن خبوور می نمایوود... وجووود توطئووه و: باشوود. )هموو دهوود بسوویار بعیوود می ای 

532) 

کووه وی اقامووه می نویسوود اسووتفاده از چنووین  اسووت. او می« هوواون»کنوود در مووورد  دلیوو  دومووی 
کوه عصوری پیشورفته اسوت غیرمحتمو  اسوت و در نهایوت وسیله دلیو  سوومی  ،ای در عصر ظهور 

گون در مووورد  کنوود در مووورد ریووش کووه مطوورح می گونووا دار بووودن آن زن اسووت او بووا حکوور احتموواالت 
 نویسد: آن میتحقق کیفیت 

کوه  زن قات  همچون مردان ریوش دارد. بورای توجیوه ایون سوین چنود احتموال موی رود 
د باشوود؛ در نتیجووه اصوو  مطلووب نیووز نادرسووت و غیرقابوو  اسووتنا همگووی آنهووا نادرسووت می

 .(533و: باشد... )هم می
که این داستان را با نگاهی خوش، طیف  هدر میان کرد  کرده از منابعی باید یاد   انود. بینانوه حکور 
انود  بوده داسوتان( برخی از این منوابع هرچنود متوذکر اشوکاالت اسونادی 189ش: 1384، )رضوی

یوک احتموال در راسوتای بینانوه حوداق  بوه عنووان  تمیموی را بوا نگواهی خوش  هسوعید ماجرایاما 
کلی  کرده« به شهادت رسیدن تمامی امامان»باور  کتاف  حکر  االمام اند. به عنوان مهال جا دارد از 

که با مبنا قرار دادن تاریخ امامان و روایات  اللهدی من اللهد الت الظهور کرد  ما مّنا اال مسموم »یاد 
و نووعی « قائق نابته و قضوایای واقعوهتشکیک در ح»را   تشکیک در شهادت ائمه« او مقتول

کتاف بر همین مبنا بوه شوهادت رسویدن اموام مهودی را  ؟جع؟بیماری العالج خوانده است. این 
آن را ، اللزام الناصلبنیز محرز دانسته و ضمن تصریح به عدم شناسائی منبعی دیگر برای عبارات 
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کوورده و در عووین حووال بووه وجووود  ، ذکر داده اسووت. )قزوینوویدر آن نیووز توو« غموووض و اجمووال»نقوو  
کوه در پاسوخ بوه  چنوین آراء برخوی دیگور از عالموان را می ( هم638-637ق: 1427 تووان مهوال زد 

کلووی جامعوووه و نووه اصوووالح یکایوووک  تللاری  پلللس از ظهللورانتقووادات صووواحب  رسوووالت امووام را اصوووالح 
کرده اشیاظ دانسته  ش:1390، )روحوانی انود. اند و به نووعی از احتموال صوحت ایون نقو  دفواع 

کوه از فورط خووش36 بینی نقو  الوزام  ( در این میان البته برخی آنار دیگر نیز قابو  مالحظوه اسوت 
کورده ؟ع؟الناصب را در خطایی فاحش مستقیمًا به عنوان روایتی از امام صادق ، )سولیمان نقو  

کوه  یوافتن آن بوه عنووان یوک حودین شوده  ( و موجب شوهرت662، 2ش: ج1386 اند. اشوتباهی 
گلستانی انه در برخی مکتوبات بعدی نیز با بیمتأسف  ش:1385، دقتی تکرار شده است. )امینی 
 (106-87: ش1393، رحمان ستایش و قضاوی ؛380

کوه جایگواهی خواظها قورار دار ، آنوار شویییاما در انتهوای ایون طیوف ش: 1397، )لواسوانی د 
کرمووانی )پیشووای سوووم العابوودین خوا هوای احسووائی باورمندنود. زین فصو  چهوارم( بوورای آموزه ن 
کرموان( در رسواله کوه در پاسوخ حواج شیییه  بوه شورح ایون داسوتان ، محمود نراقوی نوشوته علی ای 

کوه روشوی معموول در آنوار  پرداخته است. او متکی بوه روش بیوان بوواطن در عوین پوذیرش ظوواهر 
قو  ( ضومن تأییود ظواهر ایون ن863، شورح العرشویة ق:1430، )احسوائی رود شیییه بوه شومار موی

ای معووانی بوواطنی نیووز برشوومرد. از نگوواه آنووان ایوون معووانی در حقیقووت  کوشوویده اسووت بوورای آن پوواره
« دنیوا»را نموادی از « زن»، نوعی اسرار پنهانی است. بر این مبنا او با ارجاع به برخی تعوابیر روائوی

که چوون 101تا:  بی، )کرمانی دانسته است بنوی »از  اسوت« موتمم عووالم عالیوه و جوزء اخیور آنهوا»( 
  هاو را بوه مهابو، چنین با اشاره به صفت مکار بودن دنیا هم (102همو: خوانده شده است )« تمیم

که صورت اصلی خود را می که بوه رغوم شوقاوت بواطنی پوشاند قلم شیصی  کرده  اش خوود را  داد 
گرفته است. ) «صورت مردان»خواند و از همین رو  می« هسعید»  تیال( این توأو103همو: به خود 

که جهان مطالبی در بستر کرموانی مطرح شده است  اش(  بینی خواظ شویییه )خاّصوًة در قرائوت 
و معاد انسان را نیز بازگشوت او بوه کند  را شرح میمراتب عوالم  در مورد آفرینش انسان در سلسله

در  «مقام جمادیت بودن»نیز نمادی از « هاون سنگی»بر همین مبنا ، کند عوالم باالتر قلمداد می
گرفتووه شوود کووه 105همووو: )ه نظوور  همووو: )انوودازد  کوبوود و از صووورت خووود می میرا « حّبووات نفوووس»( 

بینی خاظ شییی در مورد جایگاه دنیا به نسبت  با جهان «انداختن سنگ هاون»لذا بین ( 106
 شده است:آخر نوشته  عوالم باالتر پیوندی برقرار شده و دست

و روحووی  ؟ع؟در وجووود مقوودس حضوورت حجووت اصوو  موووت و حقیقووتش در ایوون دنیووا ...
که به فداه ب که همین موت طبیعی باشد  کرده است و شاید  این لفظ ه همین قسم بروز 



 

 

 107 
 
 

صر
  ع
ت اما

هاد
ن ش
ستا
ی دا
دریاب

مص
 ؟جع؟

ران
تأخ
ع م
مناب
در 

 
 

            

 (106همو: ). اند تعبیر آورده

کوورده کرمووانیدر عوین حووال  کیوود  کووه بووا برخووی تنهووا طوورح کووه ایوون  اسووت تأ یووک احتمووال اسووت 
کوتواه بوه قاعود اشواره سازگار است و البته بوا« موت امام»دال بر روایات  موا مّنوا اال مقتوول او »  های 
کرده از احتمال شهادت امام نیز « مسموم کنار آن یاد   (107همو: ) است.در 

 گیری نتیجه
گفتوه شود مشوید می از آن کوه قاتو  اموام  قودیمی: شوود چه  را زنوی  زموان؟جع؟ترین منبعوی 
کرده است ریش ق 1223یخ احمود احسوائی در سوال شو  هنوشت، دار و تمیمی به نام سعیده معرفی 
 است.

کتواف  شویخ  حیلوة اللناس  هاز موتن رسوال اللزام الناصلباین داستان از طریق نق  قول بدون نوام 
کواظمی در قرن چهاردهم به شهرت رسیده، احمد احسائی  انتساف این داستان بوه سویدمحمود 

کتاف  شناسانه پدیدار شده است. تنها در انر اشتباهی 
  نسویهر منبع اصلی انتشار این داستان وجود نودارد و احتموااًل در انور تصوحیف د« ملیحه»نام 
پدید آمده و نق  ادوارد براون نیز در  1رجمه از عربی به فارسییا خوانش اشتباه در هنگام ت عربی

 انتشار آن به عنوان یکی از باورهای عوام شیعه مونر بوده است.
کنش کنش به این داستان طیفی از وا ها پدید آمده اسوت. در یوک سووی طیوف عالموانی  در وا

کرده و در سند و محتوای آن اشکاالتی را متذکر شوده پایه قلم این داستان را بی اند. در سووی  داد 
کوه بورای عناصور ایون داسوتان بعضوًا اسوراری توأویلی  دیگر طیف نیز باورمندان احسائی قرار دارند 

 اند. شمرده نیز بر
کوه ایون داسوتان فاقود ، ّید معتبر در منابع متقدم شیعیبه دلی  فقدان حدین مو مسّلم اسوت 

 حدیهی است.  اعتبار الزمه با دیدگاه
بووه ظووّن قوووی او ایوون داسووتان را در ، بووا توجووه بووه احوووال علمووی احسووائی و دقووت در عبووارات او

کرده است. با مقایس که برای ما ناشناخته است دیده و از آن جا نق   توست متن منقول   همنبعی 
کتوواف مشووهور بووه  کووه در    هتوووان حوودس زد ریشوو می، آمووده اسووت االخبللار جامعاحسووائی بووا خبووری 

 گردد. خراسان بازمی  هاحتمالی این داستان به قصد قرن هفتم و خط

                                                        
کموابیش هموین وضوعیت را دارد و  _ عموومی مطورح شودهکه در افوواه _ و صفات دیگر این زن « یهودی بودن»ی  ایده .1

کتواف عقائود الشویعه بروجوردی بوا داسوتان زن ریوش بعید نیست از خلت برخی دار نشوأت  عبوارات مربووط بوه دجوال در 
 (74-73، ق1294، گرفته باشد. )بروجردی
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 منابع
، البیووت قووم: موسسووة آل،  للت اصللول الللدین معللارج الیقللین« مقدمللة الت قیللن»، عووالء، آل جعفوور _

 ق.1413

 م.2007، داراألمیرب :بیروت .نشأتها و تطورها و م ادر دراستها ةلشیخیا، حسن، طالقانی آل _

کنگرب شیخ مفید، اعتقادات االمامیة، محمدبن علی، ابن بابویه _  ق.1414، قم: 

 ق.1413، قم: دفتر انتشارات اسالمی، کتاب من الی ضره الاقیه، ابن بابویه _

، الغوودیر :بصوره، رشوتی سوویدکاظم جوامووع الکلوم، ترجموه: ،ترجللله حیلوة اللناس، احمود، احسوائی _
 ق.1430

 .ق1430، الغدیر :بصرهجوامع الکلم،  ،جواب اللالم لد مهدی االسترآبادی_____________،  _

 ق. 1430، الغدیر :بصره، الکلم جوامع، حیوة الناس_____________،  _

 ق.1430، الغدیر :الکلم، بصره جوامع، )لوامع الوسائف( الرسالة التوب یة_____________،  _

 ق.1430، بصره: الغدیر، جوامع الکلم، الرسالة القطیایة_____________،  _

 .ق1430، بصره: الغدیر، الکلم جوامع، الرساله القطیایة_____________،  _

، بصره: الغودیر، الکلم جوامع، احلد بن این الدین بق م اللؤلفشرح احوال الشی  _____________،  _
 ق.1430

 ق.1424، دارالمفید :بیروت، الةیارة الاامة الکبیرةشرح _____________،  _

 ق.1430، الغدیر :بصره، الکلم جوامع، شرح العرشیة_____________،  _

 ق.1430، بصره: الغدیر، الکلم جوامع، شرح اللشاعر_____________،  _

، بصوره: الغودیر، الکلم جواموع،  لت ع لم ال لروه شلی  ع لت بلن  لار ال ةشرح عبار_____________،  _
 ق.1430

 ق.1430، الغدیر :بصره، الکلم جوامع، شرح الاوائد_____________،  _

 ق.1430، بصره: الغدیر، الکلم جوامع، مخت ر الرساله ال یدریه_____________،  _

 ق.1430، الغدیر :بصره، الکلم جوامع، الع لة و الرجعة_____________،  _

 ق.1430، الغدیر :بصره، الکلم جوامع، وسائف الهلم الع یا_____________،  _

قووم: ، السللا عة العقائللد تاریللد شللرح البللراهین القا علله  للإ، محموودجعفر، )شووریعتمدار( اسووترآبادی _
 ش.1382، مکتب االعالم االسالمی

 .ق1403، بیروت: دارالتعارف، اعیان الشیعه، محسن، امین _
گلستانی _  ش.1385 ،رانکقم: مسجد جم، سیلای جهان در ع ر امام زمان، محمد، امینی 
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 م.2007، داراألمیرب :بیروت .نشأتها و تطورها و م ادر دراستها ةالشیخی، حسن، طالقانی آل _

 ق.1411، قم: موسسة المعارف االسالمیة،  ت احوال م لد و آله اال هار ح یة االبرار، بحرانی _

، یاسوومی رشووید :ترجمووه ،تللاری  ادبیللات ایللران از آغللاز عهللد صللاویه تللا زمللان حاضللر، ادوارد، بووراون _
 ش.1316نا،  : بیجا بی

تهوران: نسویه خطوی نلور االنلوار  لت آثلار ظهلور و رجعلت ائلله ا هلار، ، اصوغر علوی]نّیورگ،  بروجوردی _
 تا. ، بیکتابیانه مجلس شورای اسالمی 9305شماره 

سوونگی میوورزا عبوودالکریم  ، چاپعقائللد الشللیعة  للت  وائللد الشللریعة__________________________،  _
ک  ق.1294خان،  نقی ارخانه علیخوانساری، 

موسسوووة : بیوووروت، تلللرال الشلللی  االوحلللد، )و مجموعوووة مووون الفضوووالء( توفیوووق ناصووور، البووووعلی _
 .ق1438 ،االمیرب، االحقاقی

 ش.1391، ؟ع؟تهران: دانشگاه امام صادق، نقد متن، احمد، چی پاکت _

 ش.1389، انتشارات علمی و فرهنگی :تهران، ق ص الع لاا، محمد، تنکابنی _

 ق.1401، قم: بیدار، کاایة االثر  ت النص ع ت االئلة االثنت عشر، علی بن محمد، از قمیخز _

از دیووودگاه  رحموووان سوووتایش، محمووودکاظم؛ قضووواوی، منیوووره، جهوووان پوووس از اموووام مهووودی _
 .ش1393، 32، شماره نامه مشرق موعود   فروایات، 

 ق.1432، لغدیربصره: ا جواهر الحکم،، رساله در عقاید پناگانه، سیدکاظم، رشتی _

 ق. 1432، بصره: الغدیر، جواهر الحکم، الرسالة العام یة__________________،  _

 .ش1384، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه،  امام مهدی، رسول، رضوی _

، قم: انتشارات مسجد جمکوران، در ع ر ظهور حکومت حضرت مهدی، اصغر علی، رضوانی _
 ش.1386

کلالم حضلرت آیلت امام، سید محمدصادق، روحانی _ اهلل العظللت م للد  زملان از والدت تلا ظهلور در 
 ش.1390، منین قم: مهر امیرالم، صادق روحانت

کبر مهدی علی :ترجمه، روزگار رهائت، کام ، سلیمان _  ش.1386، تهران: آفاق، پور ا

ها و  مکتلللب حلللدیثت شلللی  احللللد احسلللائت مؤلاللله» ناموووه دکتوووری پایان، سووویدهادی، سووویدوکیلی _
 ش.1395خرداد ، قم: دانشگاه قرآن و حدین رشته مدرسی معارف اسالمی، «ها آسیب

 تا. بی، نجف: مطبعه حیدریة، جامع االخبار، محمدبن محمد، الشعیری _
کتواف نوراالنوووار علوی اصووغر بروجوردی،  شوهبازیان و نعموت _ انتظللار اهلل صووفری فروشوانی، بررسووی 

 .ش1393، بهار 44، شماره موعود
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خ، نامه امام مهدی  بلر پایله قلرآن حلدیث و تلاری سش، دانشه چند پرپاس  ب ،هادی، صادقی _
 ش.1393قم: دارالحدین، 

، پوووور تهوووران: موعوووود عصووور حسووون سوووجادی :ترجموووه، تلللاری  پلللس از ظهلللور، سووویدمحمد، صووودر _
 ش.1384

کبر بروجردی، ع ت اصغر بن ع ت، حسن، راد طارمی _  بتهوران: بنیواد دائورنامله جهلان اسلالم،  دانلش ،ا
 ش.1393، رف اسالمیالمعا

کتاف، هایی از دولت موعود نشانه، الدین نجم، طبسی _  ش.1386، قم: بوستان 

 ق.1403، بیروت: داراالضواء، الذریعه، )آقابزرگ( محمدمحسن، طهرانی _

 ق. 1427، قم: ناجی الجزائری، االمام اللهدی من اللهد الت الظهور، سید محمدکاظم، قزوینی _

 ق.1422، بیروت: دارالمصطفی، ائف آل  وق القطیاترس، احمدبن صالح، القطیفی _

انتشووارات مدرسووه  :کرمووان، مشلتلف بللر شللش رسلاله 7الرسللائف  مالع، خان العابوودین زین، کرموانی _
 تا.  بی، ابراهیمیه

، تهوران: دانشوکده اصوول الودین، «تاسلیر شلیخیه» دکتوری  هنام پایان، سید محمدرضا، لواسانی _
 ش.1397

بیووروت: دار احیوواء التوورا  ، راالنوار الاامعللة لللدرر اخبللار االئلللة اال هللارب للا، محموودباقر، مجلسووی _
 ق.1403، العربی

، فروغوی تهوران:، گری از نظر   سلاه تلاری  و اجتللاع گری بابی شیخت، مرتضی، مدرسی چهاردهی _
 ش.1351

کنگرت  یح اعتقادات االمامیة، ، محمدبن محمد، مفید _  ق.1414، شیخ مفید هقم: 

، البیوووت سسوووة آل قوووم: م، خاتلللله مسلللتدرک الوسلللائف و مسلللتنبط اللسلللائف، حسوووین، نووووری _
 ق.1408

 ش.1369، تهران: آفاق، ، ناس الرحلان  ت  ضائف س لانحسین، نوری _
 ق.1422، بیروت: اعلمی، الزام الناصب  ت اثبات ال اة الغائب، شیخ علی، یزدی حائری _

 


