دوفصلنامه علمیپژوهشی حدیثپژوهی
سال دهم ،شمارۀ نوزدهم ،بهار و تابستان 139۷
صفحه 1۵1ـ1۷۲

از میان احادیث مشترک فریقین دربارۀ دجّال
نصرت نیلساز

*
**

کاوس روحی برندق
***

سحر صدری
چکیده:

در جوامع روایی اهل تسنن و شیعه ،روایات فراوانی دربارۀ دجّال وجود دارد .باا ایان لاال هاار ای از
روایات بهویژ روایات سنی ،به جوامع روایی شیعه را یافتاه اسا  .ایان مهاباه باا روآ رارد وری
کتابخانهای و با مراجعه به منابع شیعه و اهل تسنن و با شیوۀ توصیفی تحلیلی(تحلیل محتوایی) بارای
اوبین رام در تبارشناسی روایات مربوط به دجّال ،به بازشناسی روایات شیعی و سنی در جوامع روایای
فریهین در موضوعات وقایع زمان خروج دجّال ،مکان خروج دجّال ،زمان خروج دجّال ،مکان های ایمن
از فتنۀ دجّال و محل کشته شدن هرداخته و به این نتیجه دس

یافته اس

که درخصوص موضوع فتنۀ

دجّال و ریزعنوان های ن ،از میان روایات فراوان موجود در جوامع روایی شیعه ،فها تعاداد چهاارد
روای  ،روای
سنّ

شیعی به شمار می ید و بهیه روایات عامی هستند .نیز تعداد روایات جوامع روایای اهال

بیشتر از روایات جوامع روایی شیعه اس .
کلیدواژهها :دجّال ،الادیث ،شیعه ،اهل تسنّن ،تبارشناسی.

* استادیار دانشگاه تربیت مدرس ،نویسنده مسئولnilsaz@modares.ac.ir /
** دانشیار دانشگاه تربیت مدرس گروه علوم قرآن و حدیثk.roohi@modares.ac.ir /
*** دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرسsahar.sadri@modares.ac.ir /

Downloaded from s-hadith.kashanu.ac.ir at 17:24 +0430 on Monday April 29th 2019

بازشناسی احادیث مختص شیعه

1۵۲

دو فصلنامه لدیثهژوهی ،سال دهم ،شمار نوزدهم ،بهار و تابستان 139۷

 .1طرح مسئله
در موضوع دجّال بهعنوان یکی از جنجالیترین عالئم آخرالزمان و نشاانههاای هواور،
روایات فراوانی از شیعه و اهل تسنن نقل شاده اسات کاه مایتاوان آنهاا را از نرار
خصوصیات چشم دجّال ،نوشتۀ میان دو چشم دجّال ،خصوصیات مرباوط باه انادام و
جثّۀ دجّال ،خصوصیات مختص موی دجّال ،خصوصیات مخاتص سار دجّاال و سانّ
دجّال؛  .2روایات راجع به فتنۀ دجّال شامل انذار همۀ پیامبران نسابت باه فتناۀ دجّاال،
اهوار نگرانی و ترس پیامبر بر امت نسبت به دجّال ،استعاذۀ پیاامبر از شارّ فتناۀ
دجّال ،فتنۀ دجّال بزرگترین فتنه ،دین والدین دجّال ،ابزارهای فتنهانگیزی و گماراهگار
دجّال ،پیروان دجّال ،دشمن دجّال ،محشورشوندگان با دجّال ،مکانهای ایمان از فتناۀ
دجّال و راههای در امان ماندن از فتنۀ دجّال؛  .3احادیث مربوط به ویژگیهای پیرامونی
دجّال مانند زمان خروج دجّال ،مکان خروج دجّال ،وقایع زمان خاروج دجّاال ،برخای
وقایع زمان دجّال ،مدت عمر دجّال ،محل کشته شدن دجّال ،ناتوانی از تسلط بر دجّال
و کشندۀ دجّال .همچنین از نرر دیگر این احادیاث باه ساه دساته کلای تقسایمبنادی
میشوند .1 :روایات مشترک میان فریقین؛  .2روایات مختص شیعه؛  .3روایات مختص
اهل تسنن.
از آنجا که بسیاری از روایات نقلشده از طریق اهل تسنن دارای اشکاالت جدی از
ناحیۀ سند و متن هستند ،بازشناسی روایات مختص روایتشده از سوی اهل بیات
در جوامع روایی شیعه دارای اهمیت خاصی است؛ بهویژه آنکه بسیاری از احادیث اهل
تسنن به جوامع روایی شیعه نیز راه یافته است .بنابراین ضروری اسات بارای هرگوناه
پژوهش دربارۀ روایات دجّال ،در گام نخست به تمییز و بازشناسای روایاات شایعی و
غیرشیعی پرداخته شود .ازاینرو این مقاله درصدد اسات روایاات سانی را هرچناد در
جوامع روایی شیعه آمده باشد و روایات شیعی را هرچند در جوامع روایی اهل تسانن
ذکر شده باشد ،جداسازی و بازشناسی نموده و آماری دقیق از دستهبندیهای روایاات
فریقین در هریک از عناوین ریز مربوط به دجّال ارائه دهد .شایان ذکر اسات باهعلات
بسیاری تعداد روایات مربوط به دجّال در جواماع روایای فاریقین و باهعلات رعایات
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گنجایش مقاله روایات مربوط به عناوین مومتری چون وقایع زمان خروج دجّال ،مکان
خروج دجّال ،زمان خروج دجّال ،مکانهای ایمن از فتنۀ دجّاال و محال کشاته شادن
دجّال بررسی میشود.

فااارس1191 ،ق ،ج ،2ص ،)320دروغگااویی ،وارونااه جلااوه دادن(اباان اریاار جاازری،
1361ش ،ج ،29ص192؛ فیروزآبادی ،بیتا ،ج ،3ص ،)311پوشاندن پوسات شاتر باا
ماده قطران 1و آب طال کردن شمشیر(ابن منرور1111 ،ق ،ج ،11ص236؛ فیروزآبادی،
بیتا ،ج ،3ص311؛ حسینی زبیدی1111 ،ق ،ج ،11ص )220دجّال بر وزن فعّال(صیغۀ
مبالغه) بهمعنای کذّاب(بسیار دروغگو) است .جمع دجّال را دجاجله و دجّالون گیتهاند
(ابن منرور1111 ،ق ،ج ،11ص )231و وجه تمایز «دجل» کاه باهمعناای دروغ گیاتن
است با سایر واژههایی که به همین معناست(مانند کذب و )...با توجاه باه کاربردهاای
لغوی این ریشه ،این است که دجل بهمعنای پوشااندن حقیقات و ناوعی دروغ گیاتن
است؛ اما پوشاندن و دروغ گیتن همراه با جلوه دادن و آرایش و تزیین بهصاورتی کاه
آن دروغ مزیَّن ،حقیقت را پوشانده و اصل مطلب را بهگونهای دیگر نمایان کند.
علمای لغت در وجه تسمیۀ دجّال مطالب مختلیی گیتهاند :از جمله اینکه دجّال:
 .1یا از «دَجَلَ» بهمعنی «دروغ» است و بهسبب دورغگوییهایش به این نام خواناده
میشود.
 .2یا از «دَجَلَ» بهمعنی «پوشاندن» است برای اینکه بهوسیلۀ مخیی کردن رفتارهاای
ناشایست خود ،مردم را به گمراهی میاندازد.
 .3یا از «دجّال» بهمعنی «طال»ست و بهدلیل اینکاه هماراه دجّاال ،دارایای فراوانای
وجود دارد به این نام خوانده میشود.
 .1یا از «دجّال» بهمعنی «سرگین» است و بهعلت اینکه با کارهایش زمین را به فساد
میکشاند به این نام خوانده میشود(.فیروزآبادی ،بیتا ،ج ،3ص311؛ حساینی زبیادی،
1111ق ،ج ،11ص)220
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 .2دجّال در لغت و اصطالح
دجّال از ریشۀ «دجل» است که معاانی مختلیای بارای آن ذکار شاده اسات؛ از جملاه
اختالط حاق و باطل(فراهیاد1190 ،،ق ،ج ،6ص ،)09پوشااندن و پنواان کاردن(ابن
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 .5یا از «دَجْل» بهمعنی «در نوردیدن» است و ازایانرو ایان ناام باه دجّاال اطاالق
میشود که او بیشتر مناطق جوان را درمینوردد و تحت سلطۀ خود درمیآورد.
 .6یا از «دَجَلَ دَجالً» بهمعنی «دروغ» و «فریب» مشتق شده و دلیل نامگذاری دجّاال

اما واژۀ دجّال در اصطالح روایات ،موجودی است که در آخرالزمان و یا در آساتانۀ
هوور حضرت مودی در زمین فتنههای بسیاری برپا میکند و بسایاری از ماردم را
گمراه کرده و وسعت فتنههای او همۀ جوان را در بر میگیرد؛ او موجودی است که باا
پوشاندن و مخیی کردن عیوب خود ،دیگران را اغیال میکند و شیرازۀ وجودش تمامااً
دروغ است ،با دروغهایش به جنگ با خدا برخاسته و حکم الوی را قبول ندارد؛ چاون
خود را برتر از خدا میپندارد و سایۀ شاوم او از مرزهاای جغرافیاایی فراتار رفتاه باا
وارونه کردن حقایق آنها را باطل جلوه میدهد ،در پوشانیدن لباس حق باه تان باطال
استاد است ،دروغ را راست جلوه میدهد و زمانی که هوور میکند ،سراسر دنیا را باه
فساد میکشد.
 .3روایات موجود در جوامع روایی شیعه و اهل تسنن و بازشناسی روایات
مختص شیعه
3ـ .1وقایع زمان خروج دجّال
دسته ای از روایات مربوط به دجّال که در جوامع روایی اهل تسنن وجود دارد ،درباارۀ
وقایعی سخن میگویند که در زمان خروج دجّال در دنیا اتیاق میافتد؛ وقاایعی چاون
آبادی بیتالمقدس ،ویرانی یثرب ،فتح قسطنطنیه و هاهر شدن همۀ فتنهها که راوی آن
معاذ بن جبل از پیامبر است(.ابن حنبل ،بیتا ،ج ،5ص )215انس بن مالک ساه باار
لرزش شور مدیناه را نقال مایکناد(.همان ،ج ،3ص230؛ طبرانای1112 ،ق ،ص126؛
هیثمی1190 ،ق ،ج ،3ص )391دروغگو شمرده شدن انساان راساتگاو و راساتگاو
شمرده شدن انسان دروغگو که راوی آن انس بن مالک است(.ابن حنبال ،بایتاا ،ج،3
ص229؛ مروزی1111 ،ق ،ج ،2ص )522همچنین ،حذییة بن یمان از رسول خادا
نقل میکند که جوان پر از هرجومرج و فتنه میشاود(.مروزی1111 ،ق ،ج ،1ص)310
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به این نام این است که او ادعای ربوبیت میکند و این کار از بزرگترین دروغهاسات.
(حسینی زبیدی1111 ،ق ،ج ،11ص)220
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و ابی مجلز نقل میکند که در آن زمان مردم به سه دساته تقسایم مایشاوند :گروهای
دشمن وی هستند و او را به قتل میرسانند ،دستهای از او فرار میکنناد و دساتۀ ساوم
یاوران وی هستند که همراهیاش میکنند(.الدانی1116 ،ق ،ص )1116و...

آسمان میبارد؛ به زمین میگوید :برویان ،زماین مایرویاناد کاه راوی آن ،ناواس بان
سمعان از رسول خدا است(.ابن ماجه ،بیتا ،ج ،2ص1356؛ مروزی1111 ،ق ،ج،2
ص522؛ سیوطی ،بیتا ،ج ،2ص )212همچنین در احادیث اهل سنّت برای دجّال یک
قدرت افسانهای ذکر شده اسات و باه نرار مایرساد ایان احادیاث خاالی از غلاو و
بزرگنمایی نیست.
در جوامع روایی شیعه نیز دو روایت در این موضوع میتوان یافت که باه کارهاای
دجّال و وقایعی که در زمان او در دنیا اتیاق میافتد اشاره میکنند که این وقاایع بسایار
شبیه به وقایع مطرحشده در روایات اهل تسنن است مانند فتح قسطنطنیه(ابن طاووس،
1116ق ،ص112؛ یزد ،حائر1122 ،،ق ،ج ،2ص )211و وارد شدن دجّال به دریاهاا
و حرکت کردن او بر روی آبها و قحطی شدید(.حلى1121 ،ق ،ص )120
فراوانی روایات اهل تسنن دربارۀ این موضوع بسیار بیشاتر از روایاات موجاود در
جوامع روایی شیعه است .همچنین در جوامع شیعه فقط دو روایت یافت میشاود کاه
یکی از آنها راوی آن عبداهلل بن مسعود است و از جوامع اهل تسنن وارد جوامع شیعه
شده است و دیگری روایتی شیعی است که آن را اصبغ بان نباتاه از امیرالماومنین
نقل میکند« :همانا دجّال وارد دریاها میشود و به روی آبها حرکت میکند ،دو کاوه
از دود در برابرش حرکت میکند و کوه سییدی در پشت سرش کاه ماردم آن را غاذا
تصور میکنند .همانا دجّال در قحطی شدید خارج مایشاود(».قطابالادین راوناد،،
1190ق ،ج ،3ص1133؛ حلى1121 ،ق ،ص120؛ جزائر1121 ،،ق ،ج ،3ص)169
3ـ .2مکان خروج دجّال

در دستهای دیگر از جوامع روایی اهل تسنن ،مطالبی دربارۀ مکان خاروج دجّاال ذکار
شده است .موضوعات روایات اهل تسنن به این قرار است .1 :مشرقزمین کاه راویاان
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دستهای دیگر از این روایات بهخصوص به کارهای خاارقالعاادهای کاه دجّاال در
زمان خروج انجام میدهد اشاره میکنند؛ کارهایی چون دجّال به آسمان میگوید بباار،
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آن عبارتاند از :عبداهلل بن معتم(مروزی1111 ،ق ،ج ،1ص123؛ هیثمی1190 ،ق ،ج،1
ص ،)319ابوهریره(ابن حنبال ،بایتاا ،ج ،2ص301؛ حااکم النیشاابوری ،بایتاا ،ج،1
ص ،)520ابوبکر(ابن حنبل ،بیتا ،ج ،1ص1؛ ابن ماجه ،بیتا ،ج ،2ص1353؛ ترماذی،

ص291؛ مقریزی1129 ،ق ،ج ،6ص )366آن را نقل میکند .3 .جور و کرمان که راوی
آن ابوهریره(ابن حنبل ،بایتاا ،ج ،2ص331؛ ماروزی1111 ،ق ،ج ،2ص )663اسات.
 .1قسطنطنیه کاه ابوهریره(حااکم النیشاابوری ،بایتاا ،ج ،1ص )116ناقال آن اسات.
 .5بصره که عبداهلل بن عمر(الدانی1116 ،ق ،ص )1116آن را روایت میکند .6 .مکانی
بین شام و عراق که نوّاس بن سمعان(ابن ماجه ،بیتا ،ج ،2ص )1356ناقل آن اسات و
همۀ روایات اهل تسنن ،منقول از رسول خدا است.
روایات شیعه نیز مانند روایات اهل سنّت در بیان مکان خروج دجّال همنوا نبوده و
مکانهای متیاوتی را بهعناوان مکاان خاروج دجّاال معرفای مایکنناد؛ مانناد قازوین
(قطبالدین راوند1190 ،،ق ،ج ،3ص ،)1110جور و کرماان(ابن طااووس1116 ،ق،
ص102؛ طوسى1111 ،ق ،ص 265؛ مجلسى1193 ،ق ،ج ،10ص ،)122مشرق سیساتان
(ابنبابویه1305 ،ق ،ج ،1ص252؛ عروسى حاویز1115 ،،ق ،ج ،3ص ،)121یوودیاه
اصیوان(ابنبابویه1305 ،ق ،ج ،2ص526؛ جزائر1121 ،،ق ،ج ،3ص ،)161منطقاهای
در بصره که برخی آن را میسان مینامند ،برخی سایوان و برخای سانام(ابن طااووس،
1116ق ،ص  ،)266خراسان(ابن أبی زینب1301 ،ق ،ص16؛ ابان طااووس1116 ،ق،
ص)399
مکانهای مشترک ذکرشده در جوامع روایای فاریقین عباارت اسات از :خراساان،
بصره ،اصیوان و جور و کرمان؛ و مکانهایی که فقط در جوامع روایی شیعه ذکر شاده
عبارت است از :مشرق سیستان و قزوین ،و مکانی که تنوا در روایات اهل سانّت ذکار
شده ،قسطنطنیه است .در میان روایات موجود در جوامع روایی شیعه ،فقط دو روایات
شیعی است با این مضمون که :امام صادق از امیرالمؤمنین نقل میکناد« :هماناا
دجّال از منطقهای در بصره که برخی آن را میسان مینامند ،برخی سیوان و برخی سنام،
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1193ق ،ج ،3ص )315و عثمااان(.حاااکم النیشااابوری ،باایتااا ،ج ،1ص110؛ هیثم ای،
1190ق ،ج ،1ص .2 )316اصیوان که انس ابن مالک(مسلم بان الحجااج ،بایتاا ،ج،0
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خارج میشود(».ابن طاووس1116 ،ق ،ص )266و در روایتی دیگر اصبغ بان نباتاه از
امیرالمؤمنین نقل میکند« :همانا دجّال از اصیوان از روساتایی کاه یوودیاه نامیاده
میشود خارج میشاود(».ابان بابویاه1305 ،ق ،ج ،2ص526؛ جزائار1121 ،،ق ،ج،3

مجلسى1193 ،ق ،ج ،10ص ،)122ابن عباس(ابن بابویه1305 ،ق ،ج ،1ص252؛ فیض
کاشانى1311 ،ش ،ص251؛ قمای مشاودی1360 ،ش ،ج ،1ص )319و أبای سالیمان
العلوی(ابن طاووس1116 ،ق ،ص )399از رسول خدا هستند و روایت ابوهریره که
دربارۀ جور و کرمان است ،عیناً در جوامع روایی شیعه نیز تکرار شده است.
3ـ .3زمان خروج دجّال
در دستهای دیگر از روایات جوامع روایی شیعه و اهل تسانن از زماان خاروج دجّاال

سخن به میان آمده است .روایات زمان خروج دجّال در جوامع روایی اهل سنّت خاود
به دستههای جزئیتری تقسیم میشوند:
 .1پس از فتح قسطنطنیه که راویان آن عباارتاناد از :نازّال بان سابره از علای(ع)
(الدانی1116 ،ق ،ص )1239و معاذ بن جبل از رسول خدا(أبی داود1119 ،ق ،ج،2
ص312؛ ابن ماجه ،بیتا ،ج ،2ص1319؛ حاکم النیشابوری ،بیتا ،ج ،1ص)126
 .2پس از فتح روم که ناقل این روایات جاابر بان سامره(ابن حنبال ،بایتاا ،ج،1
ص )110است.
 .3پس از فتح شور کیر که راوی آن ،کعب(حاکم النیشابوری ،بیتاا ،ج ،1ص)162
است.
 .1پس از فراموش شدن دجّال که راوی آن ،عقبة بن عامر اسات(.هیثمی1190 ،ق،
ج ،1ص335؛ مقریزی1129 ،ق ،ج ،1ص)311
 .5پس از هوور سی کذاب که ناقل آن ،ابابکره(ابن حنبل ،بیتا ،ج ،5ص16؛ حااکم
النیشابوری ،بیتا ،ج ،1ص )511است.
 .6پس از هوور برخی از خصوصیات و صیات در مردم و جامعه .مانند الف .هوور
حالتی شبیه زکام در مؤمنان و مستی در کاافران و منافقاان کاه معااذ بان جبل(حااکم
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ص )161و دیگر روایات موجود در جوامع روایی شیعه ،منقول از راویان عامه همچون
ابوهریره(ابن طااووس1116 ،ق ،ص102؛ شای حار عااملى1125 ،ق ،ج ،1ص306؛
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النیشابوری ،بیتا ،ج ،1ص )105آن را روایت میکناد .ب .تقسایم شادن ماردم باه دو
گروه مؤمن و منافق که راوی آن ،عبداهلل بن عمر از پیامبر(ابان حنبال ،بایتاا ،ج،2
ص133؛ مروزی1111 ،ق ،ج ،2ص522؛ حاکم النیشابوری ،بیتا ،ج ،1ص )161است.

 .1قبل از هوور عیسی که ناقل این روایت حذییة بن یمان از رساول خادا
(مروزی1111 ،ق ،ج ،2ص )361است.
 .0پس از هوور حضرت مودی که راوی آن ،نزّال بن سبره از علی(ع)(الادانی،
1116ق ،ص )030است.
روایات شیعه نیز مانند روایات اهل سنّت در بیان زمان خروج دجّاال یاک داساتان
نبوده و در این زمینه مطالب گوناگونی را بیان میکنند.
 .1نزدیک بودن خروج دجّال که راوی آن ،مجاهد از اماام صااد اسات(.فیض
کاشااانى1115 ،ق ،ج ،2ص 113و ج ،1ص150؛ بحرانااى1311 ،ش ،ج ،1ص.2 )191
پس از فتح قسطنطنیه که از معاذ بن جبل(ابن طاووس1116 ،ق ،ص )200نقال شاده
است .3 .غلبه برخی از کشورها و شهرها بر برخی دیگر کاه در کتااب مناقاب ابان
شورآشوب(ابن شورآشوب مازندرانى1310 ،ق ،ج ،2ص211؛ مجلسى1193 ،ق ،ج،11
ص )310آمده است و راوی آن معلوم نیست .1 .پس از ظهور حضرت مهدی که
راوی آن ،عباس بن عبدالمطلب از پیامبر(طبرساى 1112 ،ق ،ج ،2ص 165و 306؛
فاایض کاشااانى1311 ،ش ،ص253؛ شاای حاار عاااملی1125 ،ق ،ج ،2ص 105و ج،5
ص )221است .5 .آمیخته شدن حق با باطل که آن را علی خزاز از امام رضاا(ابان
بابویه1362 ،ش [ب] ،ص )0نقل میکند .6 .پس از ظهور برخیی از خوویییات و
یفات در مردم و جامعه مانند اینکه وقتی نماز ترک شود ،امانتها ضایع شوند ،دروغ
گیااتن حااالل شاامرده شااود ،ربااا خااوردن یکاای از کارهااای معمااولی جامعااه باشااد،
رشوهخواری در میان مردم رایج شود ،مردم ساختمانها را محکم بساازند ،دیان را باه
دنیا فروشند ،مردم کمخرد بر کارها گمارده شوند و ...که راوی آن ،نازّال بان سابره از
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ج .رویگردانی مردم از دین و علم که جابر بن عبداهلل انصاری آن را روایات مایکناد.
(ابن حنبل ،بیتا ،ج ،3ص361؛ سیوطی ،بیتا ،ج ،2ص)212
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علاای(اباان بابویااه1305 ،ق ،ج ،1ص 10و  251و ج ،2ص526؛ حلااى1121 ،ق،
ص125؛ دیلمى1112 ،ق ،ج ،1ص )61است.
از جمله مطالب مشترک ذکرشده در روایات فریقین موارد زیر را میتوان برشامرد:

در میان روایات موجود در جوامع روایی شیعه ،سه روایت شیعی وجود دارد :یکای
از آنها روایت طوالنی نزّال بن سبره به نقل از علی است که زمان خروج دجّال را
توصیف میکند و در قسمت قبل به آن اشاره شاد(.ابن بابویاه1305 ،ق ،ج ،1ص 10و
 251و ج ،2ص526؛ قطبالدین راوند1190 ،،ق ،ج ،3ص1133؛ مجلساى1193 ،ق،
ج ،51ص 19و ج ،52ص )211در روایت دیگر ،حسن بن علی خزاز از امام رضاا
نقل میکند« :دجّال زمانی هوور میکند که حق با باطل آمیخته گشاته ،در قضااوتهاا
اشتباه صورت گیرد و مؤمن از منافق قابل تشخیص نباشد»(ابن بابویاه1362 ،ش [ب]،
ص )0و مجاهد از امام صادق نقال مایکناد« :هماناا فتناه داباه و دجّاال نزدیاک
است(».فیض کاشانى1115 ،ق ،ج ،2ص 113و ج ،1ص)150
همچنین ،روایت معاذ بن جبل که از رسول خدا نقل میکند« :همانا دجّال هیت
ماه پس از فتح قسطنطنیه خارج میشاود(».ابان طااووس1116 ،ق ،ص )200عینااً باا
مضمون و راوی مش ترک در جواماع روایای شایعه تکارار شاده اسات و ایان مطلاب
نشاندهندۀ ورود این روایت از جوامع روایی اهل تسنن به جوامع روایی شیعه است.
3ـ .4مکانهای ایمن از فتنۀ دجّال

دستهای دیگر از روایاتی که دربارۀ دجّال در جوامع حدیثی اهل تسنن آماده اسات ،در
مورد مکانهایی سخن میگویند که از شر فتنۀ دجّال ایمن هستند .این دسته از روایات
در بیان این مطلب همنوا نبوده بلکه موارد متیاوتی را بهعناوان مکاانهاای در اماان از
دجّال ذکر میکنند .طبق این روایات فقط مکانهایی که از شر دجّال مصاون مایماناد،
موارد زیر است .1 :مکه و مدینه که ناقل این روایت ،ابوسعید خدری از پیامبر(ابان
حنبل ،بایتاا ،ج ،3ص 01 ،13و ج ،6ص116 ،211؛ بخااری1191 ،ق ،ج ،2ص223؛
نسائی1310 ،ق ،ج ،2ص )105است .2 .مکه که فاطمه بنت قیس(ابن حنبل ،بیتا ،ج،6
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پس از فتح قسطنطنیه و پس از هوور حضرت مودی ،هوور برخی از خصوصایات
و صیات در مردم و جامعه.
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ص 311و  )110آن را نقل کرده است .3 .مدینیه کاه ایان روایات را راویاانی چاون
ابوسعید خادری(ابان حنبال ،بایتاا ،ج ،3ص 10 ،36و 296؛ بخااری1191 ،ق ،ج،0
ص191 ،192؛ مسلم بن الحجاج ،بیتا ،ج ،0ص100؛ حاکم النیشاابوری ،بایتاا ،ج،1
بیتا ،ج ،1ص ،)513فاطمه بنت قیس(مسلم بن الحجاج ،بایتاا ،ج ،0ص )293و ابای
بکره(حاکم النیشابوری ،بیتا ،ج ،1ص512؛ سایوطی ،بایتاا ،ج ،2ص )212از رساول
خدا نقل میکنند .1 .بیتالمقدس که راوی آن ،حسن بان جاابر از کعاب االحباار
(حاکم النیشابوری ،بیتا ،ج ،1ص162؛ هیثمی1190 ،ق ،ج ،1ص )319است .5 .چهار
مسجد که جنادة بن ابی امیه الدوسی نقل میکند که این روایات را از یکای از صاحابه
رسول خدا شنیده است(.ابان حنبال ،بایتاا ،ج ،5ص135؛ ماروزی1111 ،ق ،ج،2
ص)569
در جوامع روایی شیعه نیز به موضوع مکانهای در امان از فتنۀ دجّاال اشااره شاده
است .1 :مکه و مدینه که راویان آن ،انس بان مالاک از رساول خادا(ابان بابویاه،
1305ق ،ج ،2ص520؛ طوسى1111 ،ق ،ص302؛ قطب الدین راوناد1190 ،،ق ،ج،3
ص )1112و ابن بکیر از امام صادق(ابان بابویاه1305 ،ق ،ج ،2ص520؛ طوساى،
1111ق ،ص )302هستند .2 .مکه ،مدینه و بیتالمقدس که مشخص نیست چه کسی
از رسول خدا(یزد ،حایر1122 ،،ق ،ج ،2ص )112آن را روایت کارده اسات.3 .
مدینه که راوی آن ،ابی امامه از رسول خدا(عدهای از علماء1123 ،ق ،ص361؛ ابن
طاووس1116 ،ق ،ص )311است.
فراوانی روایات موجود در جوامع روایی اهل تسنن بسیار بیشاتر از جواماع روایای
شیعه است .در میان این روایات ،فقط یک روایت شیعی وجود دارد و آن هام روایات
ابن بکیر از امام صادق است که نقل میکند« :همانا دجّال هار دشات و پوناهای را
زیر پا مینود مگر مکه و مدینه ،زیرا که بر هریک از گذرگاههای مکه و مدینه فرشتهای
حضور دارد که آنجا را از طاعون و دجّال حیا مایکناد(».ابان بابویاه1113 ،ق ،ج،2
ص561؛ طوسى1191 ،ق ،ج ،6ص12؛ فتال نیشابور1315 ،،ش ،ج ،2ص )191بقیاۀ
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ص ،)511انس بن مالک(مسلم بن الحجاج ،بایتاا ،ج ،0ص296؛ حااکم النیشاابوری،
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روایتهای موجود در جوامع روایی شیعه ،روایاتی هستند کاه از جواماع روایای اهال
تسنن وارد منابع شیعی شدهاند .همچنین ،مکانهاای مشاترکی کاه در جواماع روایای
فریقین ذکر شده عبارت است از :مکه و مدینه و بیتالمقدس؛ و مکانهایی که تنواا در

مساجد در آنجا قرار دارد.
3ـ .۵محل کشته شدن دجّال

در دستهای دیگر از روایات جوامع روایی فریقین از محل کشته شدن دجّال ساخن باه
میان آمده است.
روایات اهل سنّت دربارۀ این موضوع ،دارای اختالف هستند و مکانهاای مختلیای
را ذکر کردهاند .از جمله:
 .1شام و یا دمشق که راوی آن ،معااذ بان جبال(ترماذی1193 ،ق ،ج ،3ص)316
است .2 .منطقۀ شام در گردنه افیاق کاه نازّال بان سابره از امیرالماؤمنین(الادانی،
1116ق ،ص )1101آن را روایت میکند .3 .باب لُدّ(2ابن حنبل ،بایتاا ،ج ،3ص129؛
ابن ماجه ،بیتا ،ج ،2ص .1 )1356کنار کوه دخان که عبداهلل بن یزیاد(عینای ،بایتاا،
ج ،0ص )111آن را نقل میکند .5 .کنیار رود اردن کاه راوی آن ،نویاک بان صاریم
سکونی از رسول خدا(ابن سعد ،بیتا ،ج ،1ص )122است.
جوامع روایی شیعه نیاز در بیاان محال کشاته شادن دجّاال دارای اخاتالفاناد و
عبارتاند از .1 :شام(شی حر عااملى1125 ،ق ،ج ،5ص .2 )113بیاب لید(طوساى،
1111ق ،ص 265؛ مجلسى1193 ،ق ،ج ،51ص .3 )03کوفه(شی حر عاملى1190 ،ق،
ج ،0ص113؛ همو1125 ،ق ،ج ،5ص100؛ مجلسى1193 ،ق ،ج ،52ص)216
در این بخش نیز روایات موجود در جوامع روایی شیعه و اهل تسنن در بیان محال
قتل دجّال دارای اختالف هستند .مکانهای مشترک ذکرشده در روایات فریقین عبارت
است از :شام و فلسطین(باب لد) ،و مکانی که فقط در روایات شیعه ذکار شاده ،کوفاه
است و مکانهایی که فقط در روایات اهل سنّت ذکر شده عبارت است از :کوه دخاان
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روایات اهل سنّت ذکر شده است عباارت اسات از چواار مساجد کاه عباارتاناد از:
مسجدالحرام ،مسجد مدینه ،مسجداالقصی و مسجد طور سیناء و یا شورهایی کاه ایان

11۲

دو فصلنامه لدیثهژوهی ،سال دهم ،شمار نوزدهم ،بهار و تابستان 139۷

و کنار رود اردن.
در میان جوامع روایی شیعه ،چندین روایت دربارۀ این موضوع به چشم مایخاورد
که از آن میان فقط سه روایت شیعی میباشد و مضمون آنها به ایان قارار اسات کاه:

(قطبالدین راوند1190 ،،ق ،ج ،3ص )1136همچنین در روایت دیگری که نزّال بان
سبره از امیرالمؤمنین نقل میکند محل کشته شدن دجّال شام ذکر شده است(.شای
حر عاملى1125 ،ق ،ج ،5ص )113و در روایت دیگر عبادالملک بان هاارون از اماام
صادق و ایشان از پدر بزرگوارشان نقل میکنند« :همانا عیسای سیصاد و سای
سال عمر میکند و پس از این مدت از آسمان به زمین دمشق نازل میشود و دجّال باه
دست ایشان کشته میشود(».مجلسى1193 ،ژق)
در این موضوع فقط یک روایت از منابع روایی اهل تسنن وارد جوامع روایی شیعه
شده است که ناقل آن حارث بن ابی اسامه است که از راویان عامه است.
 .4روایات مختص جوامع حدیثی شیعه یا اهل تسنن
4ـ .1روایات مختص جوامع حدیثی شیعه
1ا1ا .1خروج دجّال ،آیت پروردگار :در میان جوامع روایی شایعه فقاط یاک روایات
وجود دارد که آن هم روایت ابوالجارود از امام صادق است که نقل می کند« :روزی
خواهد آمد که برخی از نشانه های پروردگار همچون طلوع خورشید از مغرب ،خاروج
دجّال و خروج دودی از آسامان هااهر خواهناد شاد(».شای حار عااملى1362 ،ش،
ص 331و 356؛ مجلسى1193 ،ق ،ج ،6ص ،201ج ،0ص 291و ج ،61ص )32و این
هم روایتی شیعی است.
1ا1ا .2دجّال در تابوتی از آتش :دربارۀ این موضوع فقط دو روایت یافت می شاود
که هر دوی آن ها شیعی و منقول از معصوم اند .در روایتی سالمان از امیرالماؤمنین
نقل می کند که در قعر دوزخ تابوتی از آتاش وجاود دارد کاه دوازده نیار در آن قارار
دارند .آنگاه به توصیف موقعیت آن تابوت در دوزخ پرداخته سپس افرادی را که در آن
قرار دارند ،به دو گروه اولین و آخرین تقسیم می کند و دجّال را جزء گروه آخرین قرار
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اصبغ بن نباته از امیرالمؤمنین نقل میکند« :همانا دجّال و پیروانش ساه سااعت از
روز جمعه گذشته به دسات عیسای در گردناه أفیاق در شاام کشاته مایشاوند».
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می دهد(.هاللى1195 ،ق ،ج ،2ص501؛ طبرساى1112 ،ق ،ج ،1ص )06و در روایات
دیگر ،ابوذر از امیرالمؤمنین نقل می کند« :همانا دوازده نیار در تاابوتی از آتاش در
اسیل دوزخ قرار دارند؛ شش نیر از اولین و شش نیر از آخارین در آن هساتند .از ناام

می شود ،هامان و قارون؛ شش تای دیگر نیز نعثل ،معاویه ،عمرو بان عااص ،ابوموسای
اشاعری هساتند(».ابان بابویاه1362 ،ش [الاف] ،ج ،2ص 151و 105؛ ابان طااووس،
1113ق ،ص361؛ مجلسى1193 ،ق ،ج ،39ص 291و 190؛ عروسى حویز1115 ،،ق،
ج ،3ص 301و ج ،1ص)150
1ا1ا .3زراعت و کشاورزی در زمان دجّال :در میان جواماع روایای شایعه روایتای
وجود دارد که شیعی است و در آن سیابة از امام صاادق درباارۀ مکاروه باودن یاا
نبودن کشاورزی سؤال می کند و حضرت در جاواب او فرصات را غنیمات شامرده و
پاس او را این گونه بیان می کنند که کشاورزی حتی در زمان خروج دجّال نیاز مکاروه
نیساات(.کلینااى1120 ،ق ،ج ،5ص 269و ج ،19ص319؛ اباان بابویااه1113 ،ق ،ج،3
ص259؛ طوسى1191 ،ق ،ج ،6ص 305و ج ،1ص)236
4ـ .2روایات مختص جوامع حدیثی اهل سنت

این روایات به دوازده موضوع تقسیم میشوند:
1ا2ا .1فتنۀ دجّال ،بزرگترین فتناه :در میاان روایاات اهال سانّت ماواردی دیاده
میشود که تعابیری چون «اشدّ الیتن» و «شرّ غائب» را برای فتنۀ دجّال به کار باردهاناد.
(ابن حنبل ،بیتا ،ج ،3ص)315
1ا2ا .2توصیف خصوصیات هاهری والدین دجّال :در میان روایات اهل سنّت تنوا
یک روایت به توصیف خصوصیات هاهری و جسمانی والدین دجّال پرداختاه اسات.
(طیالسی ،بیتا ،ص116؛ ابن حنبال ،بایتاا ،ج ،5ص 19و 59؛ ترماذی1193 ،ق ،ج،3
ص)353
1ا2اا .3دیان والادین دجّاال :برخای روایاات اهال سانّت ،ماادر دجّاال را زنای
یوودی مذهب معرفی می کنند(.ابن حنبل ،بایتاا ،ج ،3ص360؛ هیثمای1190 ،ق ،ج،0
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آن ها سؤال شد؟ حضرت فرمودند :شش تاای اول ،هماناا فرزناد آدم کاه بارادرش را
کشت ،فرعون الیراعنه ،سامری ،دجّال که اولین نیر اسات ولای در آخار هماه خاارج
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ص)1
1ا2ا .1جنس والدین دجّال :در میان روایات اهل سنّت روایتی به چشم مای خاورد
که جنس والدین دجّال را معرفی میکند(.مسعودی1305 ،ق ،ص)11

مو و  ...دجّال میپردازند که در زیر به نمونههایی از آنها اشاره میکنیم:
الف .خصوصیات مربوط به اندام و جثّه دجّال :برخی از روایات اهل سنت تنوا باه
معرفی جثّه و اندام دجّال پرداخته اند مانند روایتی که رسول خدا دربارۀ عریم الجثاه
بودن دجّال سخن می گویند(.أبویعلى الموصلی1195 ،ق ،ص )60تعدادی دیگر از ایان
روایات عالوه بر توصیف اندام ،قدّ دجّال را نیز توصایف کاردهاناد(.شایبانی1113 ،ق،
ج ،1ص106؛ مروزی1111 ،ق ،ج ،2ص )510برخی دیگر از این روایاات عاالوه بار
توصیف قدّ دجّال ،پا و موی او را نیز وصف می کنند(.ابن حنبل ،بایتاا ،ج ،5ص321؛
مروزی1111 ،ق ،ج ،2ص )510در میان تعدادی از این روایات نیز توصاییاتی درباارۀ
پوست و حالت موی دجّال به چشم می خورد(.ابن حنبل ،بایتاا ،ج ،1ص 116و ج،2
ص 03و 122؛ بخاری1191 ،ق ،ج ،0ص)192
ب .خصوصیات مختص موی دجّاال :پااره ای از روایاات ،حالات ماوی دجّاال را
توصیف میکنند(.بخاری1191 ،ق ،ج ،1ص 51و ج ،0ص12؛ مسلم بن الحجاج ،بیتا،
ج ،1ص)191
ج .خصوصیات مختص سر دجّال :در میان روایات اهل سانت روایااتی باه چشام
می خورد که به توصیف سر دجّال می پردازند(.ابن حنبل ،بایتاا ،ج ،1ص219؛ حااکم
النیشابوری ،بیتا ،ج ،1ص320؛ بیوقی ،بیتا ،ج ،3ص)330
1ا2ا .6سنّ دجّال :در میان احادیث اهل تسنن فقط یک روایت دربارۀ سنّ و ساال
دجّال یافت میشود(.مروزی1111 ،ق ،ج ،2ص)522
1ا2ا .1همراه داشتن کوهی از نان :برخی از روایات اهل سنّت بیاان مای کنناد کاه
همراه دجّال کوهی از نان و نوری از آب وجود دارد(.مسلم بان الحجااج ،بایتاا ،ج،6
ص111؛ عینی ،بیتا ،ج ،21ص)215
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1ا2ا .5ذکر برخی خصوصیات هااهری مرباوط باه دجّاال :از میاان روایااتی کاه
خصوصیات جسمانی و هاهری دجّال را معرفی میکنند تعدادی به معرفی قاد ،انادازه،
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1ا2ا .0مدت اقامت دجّال :روایات مربوط به این موضوع خود به سه دسته تقسایم
میشوند:
الف .وابسته به مصلحت الوی :برخی از روایات اهل سنّت زمان معیّنی را باه عناوان

ص292؛ ابن حجر ،بیتا ،ج ،13ص)02
ب .چول سال(أبی داود1119 ،ق ،ج ،2ص )310ج) چول روز(ابن حنبال ،بایتاا،
ج ،3ص 361و ج ،6ص 151و 150؛ اباان ماجااه ،باایتااا ،ج ،2ص1356؛ أباای داود،
1119ق ،ج ،2ص)310
1ا2ا .0ناتوانی از تسلّط بر دجّال
الف .عدم تسلّط بر دجّال :در برخی از روایات مانند روایات جاابر ،صاراحتاً آماده
است که هیچ قدرتی را یارای تسلط بر دجّال نیست(.ابن حنبل ،بیتا ،ج ،3ص)361
ب .تصریح رسول خدا بر عدم تسلّط نیرویی بر دجّاال :در میاان روایاات اهال
سنت روایتی از عبداهلل بن عمر به چشم میخورد کاه در آن رساول خادا باه عادم
تسلط قدرتی بار دجّاال تصاریح مای کنناد(.ترماذی1193 ،ق ،ج ،3ص352؛ هیثمای،
1190ق ،ج ،0ص)1
ج .تسلّط بر دجّال توسط برخی افراد خاص :در میان تعدادی از روایات اهل سنّت،
تنوا شخصی خاص ،یارای تسالّط بار دجّاال را دارد(.نساائی1111 ،ق ،ج ،2ص105؛،
عینی ،بیتا ،ج ،19ص)211
1ا2ا .19دشمن دجّال :بعضی از روایات اهل تسنن قبیلاۀ بنای تمایم را باه عناوان
بزرگ ترین دشمن دجّال معرفی کرده اند و در این احادیث به مدح و ستایش این قبیلاه
پرداخته شده است(.ابن حنبل ،بیتاا ،ج ،2ص309؛ بخااری1191 ،ق ،ج ،3ص 122و
ج ،5ص115؛ مسلم بن الحجاج ،بیتا ،ج ،1ص)101
1ا2ا .11محشورشوندگان با دجّال
الف) کافران و منافقان :عده ای از روایات اهل سنّت کاافران و منافقاان را در زمارۀ
محشورشوندگان با دجّال معرفی میکنند(.حاکم النیشابوری ،بیتا ،ج ،1ص)160
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مدت اقامت دجّال ذکر نکردهاند و بهصورت مبوم آوردهاناد کاه هار چقادر کاه خادا
بخواهد و آن را وابسته به مصلحت الوی دانستهاناد(.مسالم بان الحجااج ،بایتاا ،ج،0
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ب .محاربااان علیااه رسااول خاادا و اهاال بیاات ایشااان :روایااات اهاال س انّت
جنگکنندگان بر علیه خاندان عصمت و طوارت را همطراز با دجّال و آنها را در گروه
محشورشوندگان با دجّال معرفی میکنند(.طبر ،آملى1303 ،ق ،ص)01

هریک بهنوعی موجب فریب و گمراهی مردم میشوند.
الف .خروج هیتاد دجّال پیش از خروج دجّال آخرالزماان(.ماروزی1111 ،ق ،ج،2
ص510؛ هیثمی1190 ،ق ،ج ،1ص 333و )312
ب .خروج سی کذّاب پیش از خروج دجّال(.ابن حنبل ،بیتا ،ج ،2ص 05و  191و
ج ،5ص16؛ حاکم النیشابوری ،بیتا ،ج ،1ص)511
ج .دجّال های سه گانه :در میان روایات اهل تسنن روایتی از ابن مساعود باه چشام
میخورد که به دجّالهای سهگانه اشاره کارده اسات(.حااکم النیشاابوری ،بایتاا ،ج،1
ص512؛ هیثمی1190 ،ق ،ج ،1ص)335
د .دجّالهای دروغگو(.مسلم بن الحجاج ،بیتا ،ج ،1ص)12
و .دجّال در معنای دروغگو(.نووی1191 ،ق ،ج ،1ص10؛ عینی ،بیتا ،ج ،2ص)01
نتیجهگیری
 .1دربارۀ موضوع وقایع زمان خروج دجّال ،در جوامع روایی شیعه دو روایت میتاوان
یافت که یکی از آنها روایت عامی و راوی آن ،عبداهلل بن مسعود از پیامبر اسات و
از جوامع اهل تسنن وارد جوامع شیعه شده است و دیگری روایتی شیعی است کاه آن
را اصبغ بن نباته از امیرالمؤمنین نقل میکند .دربارۀ مکان خاروج دجّاال ،فقاط دو
روایت شیعی است که یکی را امام صادق از امیرالمؤمنین و دیگاری را اصابغ
بن نباته از امیرالمؤمنین نقل کرده است .در موضوع زمان خروج دجّال ،در جواماع
روایی شیعه سه روایت وجود دارد که دو مورد از آنها روایت شایعی اسات :یکای از
آنها روایت طوالنی نزّال بن سبره به نقل از علی و روایت دیگر ،روایت حسن بن
علی خزاز از امام رضا است .روایت سوم ،روایت معاذ بن جبل از رسول خادا
است که روایت عامی است و از جوامع روایی اهل تسنن به جواماع روایای شایعه راه
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1ا2ا .12دجّالها :از بررسی روایات اهل سنت دربارۀ دجّال این مطلاب باه دسات
میآید که پیش از خروج دجّال اصلی ،دجّالها یا کذّابهای فراوانی خروج میکنند که
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یافته است .درخصوص مکانهای ایمن از فتنۀ دجّال فقط یاک روایات شایعی وجاود
دارد که آن هم روایت ابن بکیر از امام صادق است .بقیۀ روایاتهاای موجاود در
جوامع روایی شیعه ،از جوامع روایای اهال تسانن وارد مناابع شایعی شاده اسات .در

 .2مجموع روایات شیعی در موضوعات مشاترک میاان فاریقین ،دَه روایات اسات
(جدول  )1که اگر تعداد روایات مختص شیعه را هم به آن اضافه کنیم ،جمعاً چواارده
روایت میشود .بنابراین دربارۀ موضوع فتنۀ دجّال و ریزعنوانهای آن ،که ماورد بحاث
در این مقاله بوده است ،از میان روایات فراوان موجود در جواماع روایای شایعه فقاط
تعداد چوارده روایت روایت شیعی به شمار میآیاد و بقیاه روایاات عاامی هساتند و
معموالً تعداد روایات جوامع روایی اهل سنّت بیشتر از روایاات جواماع روایای شایعه
است.
جدول مقایسۀ فراوانی روایات مختص شیعه و روایات مشترک میان فریقین
موضوع

تعداد روایات مختص شیعه

تعداد روایات مشترک میان
فریقین

وقایع زمان خروج دجّال

1

12

مکان خروج دجّال

2

15

زمان خروج دجّال

3

29

مکانهای ایمن از فتنۀ دجّال

1

11

محل کشته شدن دجّال

3

19

مجموع

19

11
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موضوع مکان کشته شدن دجّال فقط یک روایت در جوامع روایی شیعه وجود دارد که
آن هم روایتی عامی و ناقل آن حارث بن ابی اسامه است.
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نمودار مقایسۀ فراوانی روایات مختص شیعه و روایات مشترک میان فریقین
25
20
20
14

12
10
10

3

3

1

5
2

1
0

محل کشته شدن دجّال

مکانهای ایمن از فتنه دجّال

زمان خروج دجّال

مکان خروج دجّال

وقایع زمان خروج دجّال

روایات مختص شیعه

روایات مشترک فریقین

پینوشتها:
 .1مادهای که از جوشاندن چوب درخت کاج به دست میآید و از آن برای رفع بیماریهای پوساتی
شتر استیاده میشده است(.نک :فراهید1190 ،،ق ،ج ،5ص)06
 .2روستایی اسات در نزدیکای بیاتالمقادس در سارزمین فلساطین(.نک :حماوی1300 ،ش ،ج،5
ص)15
منابع
 .1قرآن کریم.
 .2ابن أبی زینب ،محمد بن ابراهیم ،الغیبة ،چ ،1توران :نشر صدوق1301 ،ق.
 .3ابن اریر جزری ،مبارک بن محمد ،النوایة فی غریب الحدیث و األرار ،چ ،1قام :مؤسساه مطبوعااتی
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اسماعیلیان1361 ،ش.
 .1ابن بابویه ،محمد بن على ،الخصال ،قم :جامعه مدرسین ،چ1362 ،1ش [الف].
 .5اااااااا  ،صیات الشیعة ،چ ،1توران :أعلمى1362 ،ش [ب].
 .1اااااااا  ،من ال یحضره الیقیه ،چ ،2قم :دفتر انتشارات اسالمى وابسته باه جامعاه مدرساین حاوزه
علمیه قم1113 ،ق.
 .0ابن حجر ،شوابالدین ،فتح الباری ،چ ،2بیروت :دار المعرفة للطباعة والنشر ،بیتا.
 .0ابن حنبل ،احمد ،مسند ،بیروت :دار صادر ،بیتا.
 .19ابن سعد ،محمد ،الطبقات الکبر ،،بیروت :دار صادر ،بیتا.
 .11ابن شور آشوب مازندرانى ،محمد بن على ،مناقب آل أبیطالب ،چ ،1قم :عالمه1310 ،ق.
 .12ابن طاووس ،على بن موسى ،التشریف باالمنن فای التعریاف باالیتن ،چ ،1قام :مؤسساة صااحب
األمر1116 ،ق.
 .13اااااااا  ،الیقین باختصاص موالنا علی علیه السالم بإمرة المؤمنین ،چ ،1قم :دار الکتاب1113 ،ق.
 .11ابن فارس ،أحمد بن فارس ،معجم مقاییس اللغة ،چ ،1قم :مکتب االعالم االسالمی1191 ،ق.
 .15ابن ماجه ،محمد ،سنن ،تحقیق و ترقیم و تعلیق محمد فؤاد عبدالباقی ،بیاروت :دار الیکار للطباعاة
والنشر والتوزیع ،بیتا.
 .16ابن منرور ،محمد ،لسان العرب ،چ ،3بیروت :دار الیکر للطباعة و النشر و التوزیع1111 ،ق.
 .11أبو یعلى الموصلی ،أحمد بن علی ،المیارید عن رسول اهلل ،تحقیق عبداهلل بن یوساف الجادیع،
چ ،1کویت :مکتبة دار األقصى.1195 ،
 .10أبی داود ،سلیمان ،سنن ،تحقیق و تعلیق سعید محمد اللحام ،چ ،1بیروت :دار الیکر للطباعة والنشار
والتوزیع1119 ،ق.
 .10بحرانى ،سیدهاشم بن سلیمان ،البرهان فی تیسیر القرآن ،چ ،1قم :مؤسسه بعثه1311 ،ش.
 .29بخاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح ،بیروت :دار الیکر للطباعة و النشر و التوزیع1191 ،ق.
 .21بیوقی ،احمد ،السنن الکبر ،،بیروت :دار الیکر ،بیتا.
 .22ترمذی ،محمد ،سنن ،تحقیق و تصحیح عبدالرحمن محمد عثمان ،چ ،2بیروت :دار الیکار للطباعاة
والنشر والتوزیع1193 ،ق.
 .23جزائر ،،نعمتاهلل ،ریاض األبرار فی مناقب األئمة األطوار ،چ ،1بیروت :مؤسساة التااری العربای،
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1121ق.
 .21حاکم النیشابوری ،محمد ،المستدرک على الصحیحین ،إشراف :یوسف عباد الارحمن المرعشالی،
بیجا :بینا ،بیتا.
 .26حلى ،حسن بن سلیمان بن محمد ،مختصر البصائر ،چ ،1قم :مؤسسة النشر االسالمی1121 ،ق.
 .21حموی ،یاقوت بن عبداهلل ،معجم البلدان ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی1300 ،ق.
 .20الدانی ،عثمان بن سعید ،السانن الاواردة فای الیاتن و غوائلواا و السااعة و أشاراطوا ،چ ،1ریااض:
دارالعاصمة1116 ،ق.
 .20دیلمى ،حسن بن محمد ،إرشاد القلوب إلى الصواب ،چ ،1قم :الشریف الرضی1112 ،ق.
 .39سیوطی ،جاللالدین ،الدر المنثور فی التیسایر بالماورور ،بیاروت :دار المعرفاة للطباعاة والنشار،
بیتا.
 .31شیبانی ،ابن ابی عاصم ،السنة ،بیروت :المکتب االسالمی1113 ،ق.
 .32شی حر عاملى ،محمد بن حسن ،إرباات الواداة بالنصاوص و المعجازات ،چ ،1بیاروت :اعلماى،
1125ق.
 .33اااااااا  ،االیقاظ من الوجعة بالبرهان على الرجعة ،چ ،1توران :نوید1362 ،ش.
 .31اااااااا  ،تیصیل وسائل الشیعة إلى تحصایل مساائل الشاریعة ،چ ،1قام :مؤسساة آل البیات،
1190ق.
 .35طبرانی ،سلیمان ،األحادیث الطوال ،تحقیق مصطیى عبدالقادر عطا ،چ ،1بیروت :دار الکتب العلمیاه،
1112ق.
 .36طبرسى ،حسن بن فضل ،مکارم األخالق ،چ ،1قم :الشریف الرضى1112 ،ق.
 .31طبر ،آملى ،عماد الدین أبی جعیر محمد بن أبی القاسم ،بشارة المصاطیى لشایعة المرتضاى ،چ،2
نجف :المکتبة الحیدریة1303 ،ق.
 .30طوسى ،محمد بن الحسن ،األمالی ،چ ،1قم :دار الثقافة1111 ،ق.
 .30اااااااا  ،توذیب األحکام(تحقیق خرسان) ،چ ،1توران :دار الکتب االسالمیه1191 ،ق.
 .19طیالسی ،سلیمان بن داوود ،مسند ،بیروت :دار المعرفة ،بیتا.
 .11عدها ،از علماء ،األصول الستة عشر ،چ ،1قم :مؤسسة دار الحدیث الثقافیة1123 ،ق.
 .12عروسى حویز ،،عبد على بن جمعة ،تیسیر نور الثقلین ،چ ،1قم :اسماعیلیان1115 ،ق.
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 .13عینی ،محمود ،عمدة القاری ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی ،بیتا.
 .11فتال نیشابور ،،محمد بن احمد ،روضة الواعرین و بصیرة المتعراین ،چ ،1قام :انتشاارات رضاى،
1315ش.
 .16فیروزآبادی ،محمد بن یعقوب ،القاموسالمحیط ،بیروت :المؤسسة العربیه ،بیتا.
 .11فیض کاشانى ،محمد محسن ،محمد بن شاه مرتضى ،تیسیر الصاافی ،چ ،2تواران :مکتباه الصادر،
1115ق.
 .10فیض کاشانى ،محمد محسن ،نوادر األخبار فیما یتعلق بوصول الدین ،چ ،1توران :مؤسسه مطالعاات
و تحقیقات فرهنگى1311 ،ش.
 .10قطبالدین راوند ،،سعید بن هباة اهلل ،الخارائج و الجارائح ،چ ،1قام :مؤسساه اماام مواد،،
1190ق.
 .59قمی مشودی ،محمد ،تیسیر کنز الادقائق و بحار الغرائاب ،چ ،1تواران :وزارت فرهناگ و ارشااد
اسالمى ،سازمان چاپ و انتشارات1360 ،ش.
 .51کلینى ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،چ ،1قم :دار الحدیث1120 ،ق.
 .52مجلسى ،محمدباقر ،بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطوار ،چ ،2بیروت :دار إحیااء التاراث
العربی1193 ،ق.
 .53مروزی ،نعیم بن حماد ،الیتن ،تحقیق و تقدیم الادکتور ساویل زکاار ،بیاروت :دار الیکار للطباعاة
والنشر والتوزیع1111 ،ق.
 .51مسعودی ،علی بن حسین ،أخبار الزمان ،چ ،2بیروت :دار األندلس للطباعة والنشر1305 ،ق.
 .55مسلم بن الحجاج ،صحیح ،بیروت :دار الیکر ،بیتا.
 .56مقریزی ،احمد بن علی ،إمتاع األسماع ،تحقیق و تعلیق محمد عبدالحمیاد النمیسای ،چ ،1بیاروت:
دار الکتب العلمیة1129 ،ق.
 .51نسائی ،أحمد بن شعیب ،السنن الکبر ،،تحقیق عبد الغیار سلیمان البنداری ،سید کساروی حسان،
چ ،1بیروت :دار الکتب العلمیة1111 ،ق.
 .50نسائی ،أحمد بن شعیب ،سنن ،چ ،1بیروت :دار الیکر للطباعة والنشر والتوزیع1310 ،ق.
 .50نووی ،یحیى بن شرف ،شرح صحیح مسلم ،بیروت :دار الکتاب العربی1191 ،ق.
 .69هیثمی ،علی ،مجمع الزوائد ،بیروت :دار الکتب العلمیة1190 ،ق.
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 .15فراهید ،،خلیل بن احمد ،کتاب العین ،چ ،2قم :نشر هجرت1190 ،ق.
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 .61یزد ،حائر ،،على ،إلزام الناصب فی إربات الحجاة الغائاب ،چ ،1بیاروت :مؤسساة األعلماى،
1122ق.
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