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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 دوم و شماره هفتاد، هجدهمسال 

  6931 زمستان

 

 اعتبارسنجی آموزه بابیّت امامان در عصر حضور تا پایان غیبت صغری؛ 

 شناختیبررسی منبع

 

 3/1/3137: ییدتأ یختار  31/8/3131 :یافتدر یختار

 1یفروشانیاهللصفرنعمت 

 یوااداای  : در عصر حضورر  ا  ملهوه ر   یعهامامان ش یبرا «یّتباب»منصب 

 یو    ا انوا یسوهه با رمناانه بوه نن نرر  یربا ا  د یعها  مؤلفان ش  است که برخ

است. سنجش اعهبوار   یع ا  پژ اشرران ش  گر ا یرشبا ر  الچنان مررد پذ

 یاوا  ا  ر ش گیریبا ر بر اساس اطالعاتِ برگرفهه ا  منابع مخههف   بهره ی ا

پژ اش نشان  ی ا ااییافههمقاله است.  ی مرضرع ا یث    حا  رمال یخ  تار

ا   یاریبسو  یوا :   یعهترسط اماموان شو    منصب ی چن ییاا  تأ  که نشان داا م

ا مهو  باشوا  در دسوت    ننهو  یبرا ترانستم  اا«باب»که بحث ا   یعهمؤلفان ش

 ینن به تعااد یاب راا  با ر   چررنر ی ا یرامام منشأ غ ی  بر ا. افز ن یستن

   قرار گرفهه است.  در نرشهار حاضر مررد بررس یه ا  منابع امام

 .عصر حضور یع،تش یخ، تاریتب اهل یخ، تارابواب ائمه یه،امام: کلیدواژگان

                                              

همین موضوع با رویکرد بررسی محتوایی مورد پژوهش قرار گرفته است.  ،ای دیگر در مقاله *
منصب بابیّت امامان در ترازوی نقد، بررسی محتواشناسانه با »، اهلل صفری فروشانی نعمت ن.ک:

 .9۲۱ـ  19 ، ص۶پژوهی، ش  فصلنامه شیعه ،«بیت توجه به کتاب رازداران حریم اهل
 .nsafari8@gmail.com: یةالعالم یجامعة المصطف یخاستاد گروه تار . 9



 ...یصغر یبتغ یانامامان در عصر حضور تا پا یّتآموزه باب یاعتبارسنج 8 

 مقدمه

های دور و به طور خاص از زمان غیبت  منصبی است که از زمان بیت بابیّت، برای اهل

صغری تا کنون در تألیفات شمااری از شمیایان بمه بن باورمندانمه نتریشمهه شمد  اسمت         

، فرد یما افمرادی را کمه در    و هریک از امامان ماهقدان به این اندیشه، برای پیامبر

کنند  در منابع موجود، مدعیان  فی میزیشهه، به عنوان بابِ ایشان مار دور  هاان امام می

هما   یابیم؛ اما این مشئله بمه بن  مرحله، در بین غُالت شیاه می منصب بابیّت را در نخشهین

مذهب نیز از زمان غیبت صغری تما بمه    منحصر نبود  است؛ بلکه تادادی از مؤلفان امامی

شمیاری از مؤلفمان شمیاه    اند؛ در مقابمل، تامداد ب   امروز، باورمندانه به این منصب نتریشهه

اند  مطلب قابل توجمه ایمن اسمت کمه تننما منبمع        یادکردی از وجود چنین منصبی نداشهه

ها  به تشریح جایتا  و نوع فاالیت باب بیت های اهل موجودی که عالو  بر ذکر نام باب

است که اهایت شناخت ایمن   2هدایة الکبریو مشهند با عنوان  3پرداخهه، یک منبع نصیری

 بیت های اهل های بن را تا شناخت خود امام باال برد  و نشناخهن باب یتا  و مصداقجا

گذشمهه از   1دانمد   نشدن اعاال می را هاچون عدم شناخت امام، موجب گاراهی و پذیرفهه

ها، باید گفت با وجود بنکه مؤلفان امامی بحثی در مورد  نوع دیدگا  این منبع نشبت به باب

اند، اما چندین تحقیق منهشرشد  در عصر حاضر بن را ممورد   ها نناود  جایتا  و نقش باب

رساند که از دیدگا  این مؤلفان شیاه، منصب بابیّمت   و شواهد چنین می 4اند بحث قرار داد 

                                              

، بیروت: الفرقة الهامشیة فی االسالمعبد الجلیل،  برای مطالعه در مورد نصیریه، ن.ک: المنصف بن .9
 م. ۲۰۰۲دار المهدی االسالمی، اوّل، 

ق( است که خود نصیری بود. برای  ۱۱۲حمدان خصیبی )م  بن تألیف حسین هدایة الکبری. کتاب ۲
حمدان خصیبی و هدایة  بن حسین»اهلل فروشانی،  مطالعه در مورد این کتاب و مؤلف آن، ن.ک: نعمت

 . ۲۶ـ  91، ص 9۶، فصلنامه طلوع، ش «الکبری
 . ۱۸1، ص الهدایة الکبریحمدان خصیبی،  بن حسین .۱
، اول، قم: مؤسسه آموزشی سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمهی، محمدرضا جبار. ۲

، تاریخ در «بیت های اهل پژوهشی پیرامون باب»؛ جواد سلیمانی، 9۱۸۲پژوهشی امام خمینی، 
 .91۰ـ  9۲1، ص 9شماره  ، پیش9۱۸9آینه پژوهش، پاییز 
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توان عنموان   طورکلی، می و به 3، منصبی جدا و فراتر از وکالت بود  استبیت برای اهل

ها دارای درجات واال بود  و از جانب امامان  منصب، باب داشت که از نظر باورمندان به این

شدند  البهه این مشئله که منشأ و خاسهتا  این منصمب از جانمب اماممان شمیاه      تایین می

گیری نخشهینِ این بمموز ، در حمال    باشد، نیاز به بررسی دارد  ناگفهه نااند که نقطه شکل

بار در دورانمی   ای برای اوّلین نین اندیشهحاضر دانشهه نیشت؛ اما بر حشب منابع موجود، چ

دارانی یافت و از  گیرد، در میان غالیان، طرف را نیز در بر می که دوران امامت امام رضا

های مخهلف غالیمان در تصماحب چنمین منصمبی      هایی در بین طیف هاان دوران، منازعه

ن اممامی نیمز بن را   بار مؤلفما  شکل گرفت؛ تا اینکه در دوران غیبت صغری، برای نخشهین

مورد توجه قرار دادند  درهرحال، اهایت پرداخهن به این مشئله، در بن است که منصبی را 

بودند و در صورتی کمه   شود خاسهتا  بن، امامان دهد که گفهه می مورد بحث قرار می

تواند چتونتی تأثیرپذیری غیرمااول برخمی از مؤلفمان    نباشد، می خاسهتا  بن امامان

از میراث غالیانه را در قالب این بحث به ناایش گذارد  بنابراین، در تحقیق پیش رو،  شیاه

شود که بموز  بابیّت به عنوان یک منصب اممامی، بمه مانمای     به این سؤال پاسخ داد  می

شد  از جانب امامان شیاه، بر اساس منمابع از چمه میمزان اعهبماری برخموردار       شکل گرفهه

ن پرسش، ابهدا الزم اسمت منمابای کمه مفنمومی از بماب را ارا مه       است؟ برای پاسخ به ای

های منابای را که بماور بمه    ها و گزارش دهند، مورد بررسی قرار گیرد و پس از بن، داد  می

 های مؤیدان پرداخت  اند، مرور ناود و در ننایت، به نقد دیدگا  وجود چنین منصبی داشهه

 . پیشینه تحقیق۱

های امامان صورت گرفهمه اسمت  هرچنمد در     هایی در موضوع باب در عصر حاضر، تحقیق

ها رویکردی اثباتی به بحمث   های مخهلفی به دست بمد ، اما غالب بن ها نهیجه این تحقیق

                                              

؛ سلیمانی، ۱۸، ص 9، ج سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمهجباری، محمدرضا، . 9
 . ۲1ـ  ۲۲، ص 9شماره  ، تاریخ در آینه پژوهش، پیش«بیت های اهل پژوهشی پیرامون باب»
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مدخلی به موضوع  2دائرة المعارف تشیعو  3دانشنامه جهان اسالماند  در  های امامان داشهه باب

با این نهیجه به پایمان رسمید     نشنامه جهان اسالمدااخهصاص داد  شد  است  مقاله « باب»

انمد؛   را برای برخی افراد اسهااال کرد « باب»که برخی کهب تراجم و مناقب و سیر ، لفظ 

در جنمت  « بماب »و عبارات محدثان و رجالیان، از اسهفاد  از تابیر  اما در کلاات ا اه

ق( و شملاغانی )م   27۲حمدود   مثبت، پرهیز شد  است و در مقابل، کشانی چون نایری )م

، «باب»از لفظ  دائرة المعارف تشیعاند  هاچنین، در مقاله  ق( را مدعیان بابیّت نام برد 122

 مفنومی شبیه به وکالت، خواص و ثقات اسهظنار شد  است 

دکهمر   سازماز  کازتا   پژوهش دیتری که در این زمینه شایشهه ذکر اسمت، کهماب   

دانمد کمه دربمار      هایی می را از واژ « باب»این کهاب، واژ  وی در  محادرضا جباری است 

کار رفهه است و در عصر غیبت صغری، به نواب ارباه  به گروهی از وکالی خاص ا اه

ای واال داشهند و واسطه صدور توقیاات بودنمد، اطمالق    و برخی دیتر از وکالیی که مرتبه

قامی عظیم بود  که به اصمحاب سرمرو و   گوید: مقام بابیّت، م او هاچنین می 1شد  است  می

دهمد   شد  است  وی ادامه ممی  و وسایط اتصال بنان با دیتران اطالق می خواص ا اه

، که مؤید وجود چنین منصب و جایتاهی برای برخی از وکال و ناایندگان خاص ا امه 

گفت  توان کلی، می صورت اما به 4بودند؛ دروغ مدعی بابیّت ا اه بن است که گروهی به

ها وکالی ارشد و یا سروکیل که سایر وکال زیر نظر و اشراف بنان به کمار   در این اثر، باب

فمرات و یما    بمن  راشمد یما عامر    بمن  به عنوان مثمال، محامد   1اند؛ مشغول بودند، مارفی شد 

دانشهه شد  اسمت؛   فرات م بنا بر اخهالفی که در منابع هشت م باب امام رضا   بن محاد

                                              

 . 9۲ـ  9۰، ص 9، ج دانشنامه جهان اسالم ،«باب». ن.ک: عباس زریاب خویی و حسن طارمی، 9

 . 1ـ  ۲، ص 9، ج دائرة المعارف تشیع، «باب». ن.ک: عبدالحسین مشایخ فریدنی، ۲
 . ۱۸، ص 9، ج سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمه. جباری، ۱
 . ۱1. همان، ص ۲
 . ۲۲۱. همان، ص 1
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 3ه این باب، واسطه ارتباط و اتصال سایر وکال و شیایان با امام بمود  اسمت   به این مانا ک

 ها از نظر مؤلف است: های باب درهرصورت، موارد ذیل از صفات و ویژگی

م قرب به ماصوم و علم به اسرار او: در واقع، از هاین ویژگی است که دکهمر جبماری   

هما   در بن یث نبوی که اممام علمی  شد  از احاد در فرهنگ تشیع را برگرفهه« باب»واژ  

أنـا  »داند؛ از جاله این روایات، حدیث ماروف نبوی:  مارفی شد  است، می باب پیامبر
ها  بودن برخی از باب است  مؤلف در تشریح این ویژگی، به واقف« مدینةُ العلم وعلیٌّ بابُها

 2کند  بر علم منایا و بالیا اشار  می

 هی؛م جایتا  رفیع مانوی و مارف

 م اوج کهاان و تقیه؛

 1م خرق عادت به وقت الزم 

ها پرداخهه است  های بن و شخصیت و فاالیت بیت های اهل سپس، مؤلف به مارفی باب

 4 کند را مارفی می تا وکالی ارباه امام دوازدهم به عنوان باب پیامبر و از امام علی

اما بنکه بیش از هاه بر مشئله وجود منصب بابیّت در میان اصحاب امامان تأکید دارد، 

ناممه   کمه پایمان   1بی  رامدارا  حریم اهلدکهر جواد سلیاانی است  سلیاانی در کهاب 

 6،«بیت های اهل پژوهشی پیرامون باب»کارشناسی ارشد ایشان بود  است و نیز مقاله 

                                              

 .۲۲۲. همان، ص 9
 . ۱1۰. همان، ص ۲
 . ۱1۲ـ  ۱1۲. ن.ک: همان، ص ۱
 . ۲۸۲ـ  ۲۱9و  ۲۲۶ـ  ۲۲9، ص ۲. ن.ک: همان، ج ۲
آموزشی و پژوهشی امام ، قم: انتشارات مؤسسه بیت رازداران حریم اهل. جواد سلیمانی، 1

 ش.9۱۸۶خمینی، اوّل، 
، 9شماره  ، تاریخ در آینه پژوهش، پیش«بیت های اهل پژوهشی پیرامون باب». سلیمانی، ۶

  .91۰ـ  9۲1ص 
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هما و   و مفنموم بماب و ویژگمی    های امامان یّت و مارفی بابدر زمینه اثبات منصب باب

بمودن اممام    اهلل ها تالش کرد  است  وی در تاریف مفنموم بماب، بمه بماب     های بن فاالیت

مامقمانی )م   تنقیح اتمقزلق( و  3۲1کفاای )م اتمصبزح و اینکه برخی منابع چون  علی

بودن سایر افراد را برای  با باب لیبودن امام ع ق(، ایجاد ارتباطی بین مفنوم باب 3113

بودن برخی  سپس، در صدد ایجاد پیوند بین باب 3کند  اند، اشار  می مطرح کرد  امامان

اهلل بودن بن حضرت،  و باب برای پیامبر بودن امام علی با باب افراد برای امامان

، «اهلل باب»مفنوم:  بربمد  است  وی پس از بررسی تاابیر، به وجود نوعی ارتباط میان سه

سازد که  سلیاانی چنین مطرح می 2کند  اشار  می« علم النبی مدینة باب»و « النبی باب »

عنصر اساسی و مقوم مفنوم باب، برخورداری از اسرار و علوم خماصّ النمی اسمت کمه در     

شمود   اهلل خواند  ممی  از بن جنت باب ها احهیاج است  پس، امام علی هدایت بشر به بن

توانند به جوار حضرت حق بار  های او می از علوم النی برخوردار است و مردم با رهناود که

بدین ترتیب، وی باب را شامل اصحابِ خماصّ الخماص    1تر شوند  یافهه، به خداوند نزدیک

داند که از اسرار و علوم خاصّ امام زمان خمویش در قلامرو مشما ل سیاسمی،      می امام

ها به ساحت قدس ماارف النمی و غیبمی    داشهند  هاچنین، بن اجهااعی و مارفهی بگاهی

 4را  یافهه بودند  بیت اهل
 اند از:  او در شرح تفاوت بین باب و وکیل، بر مسائلی تأکید دارد که عبارت

که از طریق عمادی   1ها از علومی چون منایا و بالیا و فصل الخطاب م برخورداری باب

 قابل تحصیل نیشهند؛ 

                                              

 .۲۱، ص بیت رازداران حریم اهلهمو،  9.

 همان. ۲.
 . همان.۱
 ۲۲، ص 9شماره  ، تاریخ در آینه پژوهش، پیش«بیت های اهل پژوهشی پیرامون باب». همو، ۲
 . ۲1ـ 
 ها و داوری به حق.  ها و مصیبت . یعنی علم به مرگ1
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 ؛ بیت مندی از علوم اهل انجام خرق عادت و ماجزات به دلیل بنر  م قدرت بر

 ؛ بیت ها از رموز مارفهی اهل م بگاهی باب

 ؛ بیت مراتب باالتر از وکال نشبت به اهل ها از درجه وفاداری به م برخورداری باب

مدنمد  ب ها بخرین دریچه ارتباطی شیایان با امامان به شاار می م و در ننایت اینکه باب

کمه در غیبمت صمغری،     ماندند؛ هاچنان که پس از قطع ارتباط وکال با بن حضرات، باز می

ذکر این مطلمب،   3های امام دوازدهم بودند، حفظ شد  این ارتباط توسط نواب ارباه که باب

هما   همای بماب   ای دارد که از دیدگا  سلیاانی، این مموارد از ویژگمی   از این رو اهایت ویژ 

بودن شخصی تردید وجود داشهه باشد، بما تطبیمق    هایی که در باب در زمانهشهند و حهی 

بودن یا نبودن بن شخص پی برد  وی در واقع، با هاین  توان به باب ها بر او می این ویژگی

جای کهاب خویش بررسی کرد   شد  در مورد بابیّت، افراد را در جای سنجه ادعاهای مطرح

 2است 

 . مروری بر منابع۲

 شناسانه منابع مفهوم. ۲ـ۱

دهند، مورد بررسمی   های منابای که مفنومی از باب ارا ه می در ابهدا ضروری است که داد 

قرار گیرد  شایان ذکر است، در این بررسی هرگونه روایمت و مهنمی کمه توضمیحی بمرای      

ها مطرح گردید ، مورد بررسی قرار گرفت  در بررسی این منمابع، تقمدم    مفنوم باب در بن

، قای   با   اتاز  سامیم  انی منابع مدّ نظر بود  اسمت  در احادیمث کهماب مامروف بمه      زم

اهلل مارفی شد  کمه تننما از    باب و امام علی 1اسراییل، مانند باب حطه بنی بیت اهل

                                              

 . 9۱۲ـ  999، ص بیت رازداران حریم اهل. ن.ک: سلیمانی، 9

 و ... . 1۲، 1۲، ۸1، ۸۸، ۸1، ۸۶، ۸1، ۸۲، ۸9، 11، 1۱، 1۲، 19، 1۰. ن.ک: همان، ص ۲
 . 1۱۲و  1۶۰، ص ۲، ج قیس بن کتاب سلیم قیس، بن . منسوب به سلیم۱
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نیمز روایماتی در    در تفشیر منشوب به امام عشمکری  3شود به خدا روی بورد  را  او می

و مانند بن اسمت، نقمل    حکات و باب علوم پیامبر باب مدینه مورد اینکه امام علی

 روایاتی در مورد اینکه امام علمی  اتمحزس ق( نیز در  28۲یا  274برقی )م  2شد  است 

که  هاچنان 1باب هدایت است و هرکه از بن تخلف کند، کافر خواهد بود، نقل کرد  است؛

باب ناطق هر علای  روایاتی در مورد اینکه امامان بصائر الددرجا  ق( در  23۲صفار )م 

و  1ق( 1۲7فمرات کموفی )م    4باشند، نقل کرد  است  اهلل می هشهند و نیز بن حضرات، باب

های خود، روایاتی با مضاون مشابه احادیث سابق مبنمی   نیز در تفشیر 6ق( 12۲عیاشی )م 

انمد  جالمب توجمه اینکمه هامین        نقمل نامود   بیت پیامبر بودن امامان و اهل اهلل بر باب

کلینمی )م   8الکدایا ق(،  126طبمری )م   7المسترشدد یدا اامامدة   مضامین، در منابای چون: 

 3۲یضدائ  امیدر المدیمنین   ق( و  123بابویمه )م   بمن  علمی  3اامامة والتبصرة من الحیدرة ق(،  123

صراحت مطلبی در  هها، نه تننا ب یک از بن ق(، تکرار شد  است؛ اما در هیچ 112عقد  )م  ابن

توانند دارای چنمین   مورد منصب بابیّت ذکر نشد ، بلکه روایات نیز به اینکه چه افرادی می

 ای ندارند   ترین اشار  هایی باشند، کوچک ویژگی

                                              

 . ۸۶۰ـ  ۸1۸. همان، ص 9
 . ۲11و  ۲۲۸، 9۶1، 9۱، ص تفسیر منسوب به امام حسن عسکری. ۲
 . ۸1، ص 9، ج المحاسنخالد برقی،  بن محمد بن . احمد۱
 و... .  911، ۶۲، ۶9، ۶، ص 9، ج بصائر الدرجاتحسن صفار،  . محمدبن۲
 . ۱۶1و  ۱۱۸ـ  ۱۱1، ۲1۸، 91۰، 9۲۱ـ  9۲۲، ص الفرات الکوفیتفسیر . فرات کوفی، 1
 . 91، ص ۲؛ همان، ج ۲1۰و  9۸۲، 9۰۱ـ  9۰۲، ۲1، ص 9، ج تفسیر العیاشی. عیاشی، ۶

 .۲9۸و  ۲۰۶، ص ابی طالب بن المسترشد فی امامة علی جریر طبری، بن . محمد1
 ... . و 911، 91۶، 9۸۱، 9۲1، 9۲۲، ۲، ص 9، ج الکافی. کلینی، ۸
 . 1۸، ص المامة والتبصرة من الحیرةحسین(، ا بابویه )علی بن . ابن1

 . 9۲۱و  ۲۲، ۲۱، ص فضائل امیر المؤمنینمحمد(،  بن عقده )احمد . ابن9۰
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سازد  ایمن ادعما در بحمث از والدت     ای را مطرح می ادعای تاز اثبا  الیصیة اما کهاب 

احهامال   اسمت کمه بمه   اثبا  الیصیة شاهی از کهاب مطرح گردید  و مربوط به ق پیامبر

نقمل شمد  و   « رُوِی»مهن مورد نظر بما لفمظ    3باشد  شلاغانی می ااوصیاءبخشی از کهاب 

کنند که مراد وی، این اسمت کمه اممام     ناقل بن مالوم نیشت؛ اما قراین چنین حکایت می

الزممان   حبصما  ای که هنتام والدت رسول خدا چنین فرمود  است که وصی علی

بود، پدر من بود و پس از والدت پیامبر، باب بن حضرت گشت و این وصمی، حجمت بمود    

دیتر اینکه در این کهماب   2در ظاهر، و باب بود برای بن حضرت در باطن  برای پیامبر

شود که فرزند پشری به دنیا  از قول یکی از احبار به فاطاه بنت اسد چنین بشارتی داد  می

در  ه باب پیامبر خواهد بود  این پیشمتویی، در زممانی اسمت کمه پیمامبر     خواهد بورد ک

نکهه قابل توجه در مورد ادعای این کهاب، بن است که هیچ  1برد  سنین کودکی به سر می

که گفهه شد، این مطالب به احهاال فراوان از  منبع دیتری به بن اشار  نکرد  است و چنان

  4است  تا امامان باط بین سنوت وصایت از بدمشلاغانی و در راسهای برقراری ارت

ق( است   183صدوق )م  األازتی منبع بادی که در این مشئله حایز اهایت است، کهاب

برخالف روایات  ها امام علی بار روایاتی نقل شد  که در بن در این کهاب، برای نخشهین

و مانند بن خطماب شمد  بمود، بمه      اهلل یا باب مدینه علم پیامبر پیشین که هاوار  باب

 مورد خطاب قرار گرفهه است  در یکی از این روایات، اممام علمی   عنوان باب پیامبر

و در روایهی دیتر، در بیانی از  1«أنا    باب النوبی الاصطفی »    گوید:  ضان مارفی خود می

                                              

 . 191ـ  ۸11، ص از کتاب االوصیاء شلمغانی تا اثبات الوصیة مسعودی. ن.ک: حسن انصاری، 9
 . 99۱، ص اثبات الوصیةحسین مسعودی،  بن . منسوب به علی۲
 . 9۲۰. همان، ص ۱

اثبات الوصیة و مسعودی صاحب مروج ». برای مطالعه در این مورد، ن.ک: محمدجواد شبیری، ۲
 .۲۲۱ نشریه انتظار، سال دوم، شماره چهارم، ص  ،«الذهب

 . ۱1ـ  ۱۸، ص االمالی. شیخ صدوق، 1
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نیز روایهمی   ألخبزراعزنی اصدوق در  3«اهلل وبابی  علی    باب»چنین بمد  است:  پیامبر

علی    باب من است که از طریمق  »نقل شد  که فرمود:  نقل کرد  که در بن از پیامبر

در مورد این روایات، گفهنی اسمت در سمند اوّلمی افمرادی      2«شود  او به من روی بورد  می

ق( او را ضمایف و غیرقابمل    41۲ق( که نجاشمی )م   211زیاد بدمی )م حدود  بن نظیر سنل

بمودن و   ق( نیمز بمه غمالی    274عیشی )زند  در  بن محاد بن د در حدیث خواند  و احاداعهاا

قمرار دارنمد  و    4دهقان که تضایف شمد ،  بن و عبیداهلل 1دهد کذب در حدیث او شنادت می

نقل کرد  که البهه خمود فمردی کمذاب و     فرات از امام باقر بن سند دومی را فقط محاد

بنابراین، این دو روایت محلو تردید است؛ اما باید افزود که  1د خوار و مدعی بابیّت بو شراب

این سه روایت، توانایی اثبات منصبی به عنوان بابیّت برای افراد دیتر را ندارد  در این سه 

دانشهه شد ، اما مالموم نیشمت ممراد از بماب، هامان       باب پیامبر روایت، امام علی

کنند؛ بلکه در مقابل انبوهی از روایات که امام  ر میمفنومی باشد که ماهقدان به بابیّت ذک

دانند، احهاال فراوان است که منظمور از بمابِ    می را باب علم و حکات پیامبر علی

، مفنومی نظیر هاین مشا ل، یانی باب علم و حکامت و ماننمد   پیامبر بودنِ امام علی

فنوم مبنای به عنوان بابِ پیامبر ها م بن را داشهه باشد  افزون بر این، حهی اگر این روایت

ای از افمراد را   تواند منصب بابیّت سلشمله  بهواند ایجاد کند، نای بودن را برای امام علی

 برای امامان دیتر اثبات نااید 

شمود    به هاین جا خهم نای در هر حال، سخن از صدوق در بحث از ابواب امامان

ق(  133های ابوسنل نوبخهی )م  کرد ، پاسخ یکی از مهونی را که ثبت امزل اتدی وی در 

                                              

 . ۲۰۱. همان، ص 9
 . ۲۰۲، ص معانی االخبار. شیخ صدوق، ۲

 . 9۸1، ص رجال النجاشی. نجاشی، ۱

 . ۲۱۲. همان، ص ۲
 . 111ـ  11۲، ص ، اختیار معرفة الرجال. شیخ طوسی1
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به شبنات مخالفان است  نوبخهی در این مهن، در مقام پاسخ به این شبنه که وقهی غیبت 

دهد و  هایی می سی ساله امام مجاز باشد، چه مانای از نبودن امام است )ارتفاع امام(، پاسخ

حال حاضر، ]موجود[ و ماروف  کند که باب و سبب امام در ها، اشار  می در ضان بن پاسخ

 گوید:  های او می وی در ادامه پاسخ خود، به عنوان دلیل بر وجود امام و فاالیت 3هشهند 
کنند باب  تا این زمان، کسانی از شیعیان ثقه به صورت مستور وجود دارند که ادعا می»
ان به شیعیان امام هستند و اسبابی هستند که امر و نهی امام را از جانب ایش« به سوی»

 2«رسانند. می

ق(  431شخصیت دیتری که عبارات قابل تأملی در ایمن زمینمه دارد، شمیخ مفیمد )م     

عبارات کوتاهی در مورد ظنور ماجزات به دست افراد خاصی  اکائل اتمقزالتاست  وی در 

 که منصوب هشهند، ]از طرف امامان[ و سفرا و ابواب گوید: 

مانای از جنت عقل و سنوت و کهاب نمدارد  و ایمن ممذهب    این مشئله، جایز است و »

اخشید ماهزلی و اصحاب حدیث از صالحان و ابرار است که  جااعهی از مشایخ امامیه و ابن

  1«دانند  نوبخت از امامیه و    بن را مانوع می بنی

 شناسانه . منابع مصداق۲-۲

 . منابع مؤید2-2-1

را در خصمموص منصممب بابیّممت مطممرح کممرد ، از دیمر بمماز، منممابع مخهلممف ادعاهممایی  

انمد و بمه ایمن مناسمبت،      مارفمی نامود    بیت های اهل هایی را به عنوان باب شخصیت

صمراحت از وجمود چنمین منصمب و      اند  برخمی از ایمن منمابع، بمه     مباحثی را مطرح ساخهه

هما و   فها از طی اند  در نتا  کلی به این منابع، باید گفت که بن هایی سخن راند  شخصیت

های مخهلفی برخوردارند  از طرفی نیز اطالعات و در واقع ادعاهای این منابع، یکشان  گونه

                                              

 . 1۰، ص 9، ج کمال الدین و تمام النعمة. شیخ صدوق، 9
 . 1۱. همان، ص ۲
 . ۶1، ص اوائل المقاالت. شیخ مفید، ۱
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های جدی و منای وجود دارد  این  خصوص در بحث از مصادیقِ ابواب، اخهالف نیشت و به

در مصادیق، در الیه دیتر، خود به وجود منازعات در تایین مصادیقِ ابواب در نزد   اخهالف

 این منابع اشار  دارند  مؤلفانِ

باشد  ناگفهه نااند، اوّلین  های این منابع ضروری می به این ترتیب، مرور اجاالی بر داد 

اند، از میان منابع موجود، بمه دور  زممانی مشخصمی     منابای که این بحث را مطرح ساخهه

ست کمه  ق( ا 123م   26۲های  هایی از غیبت صغری )فاصله سال مربوط هشهند و بن، سال

ها تألیف یافهه و این بحمث را مطمرح    شود  منابای که در این زمان به پایان بن منهنی می

 3ق(، 121الثلج بغدادی )م  ابی منشوب به ابن البیت تاریخ اه اند از کهاب:  اند، عبارت کرد 

 األندیار یدا تداریخ اائمدة األ هدار     ق(،  114حادان خصمیبی )م   بن حشین هدایة الکبری

های  ق( که اصل بن موجود نیشت و منهخبی از بن در سال 116هاام اسکافی )م  بن محاد

بمد  که  اثبا  الیصیةهایی نیز در کهاب  و البهه به صورت مخهصر، داد  2اخیر منهشر گشهه

، اثبا  الیصدیة دهد  قابل توجه اینکه جز کهاب  ق را نشان می112تاریخ اتاام کهاب، سال 

همای جمدی در    اند کمه البهمه اخمهالف    فنرست کاملی از ابواب را ارا ه داد سه منبع دیتر، 

ایمن مشمئله، خمود نشمان از نکهمه       1خصوص در مورد مصادیق ابواب، وجود دارد  ها، به بن

ها بحث از ابواب امامان، یکی از مباحث منم و چالشی  منای دارد و بن اینکه در این زمان

 هایی از شیایان بود  است  گرو 

                                              

اب، مراجعه شود به مقدمه کتاب آقای سید . برای اطالع بیشتر از نویسنده و چگونگی این کت9
 محمدرضا حسینی جاللی. 

اکنون  . اصل این کتاب، از بین رفته است؛ اما منتخبی از آن در اختیار مرحوم مجلسی بوده و هم۲
منتخب رضا هزار و با عنوان  ای که از آن باقی مانده، با تحقیق علی نسخه این منتخب بر اساس تک

 است منتشر شده  األنوار
  ها( مطالعه کنید. فهرست کامل اسامی ابواب در منابع مختلف را در ادامه مقاله )مصداق باب .۱
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الثلج بغدادی، ابهدا باید توجه داشت  ابی منشوب به ابن البیت تاریخ اه ر مورد کهاب د

های اخیر منهشر گردید ، در واقع، مهنی مشهرک بین چندین نشمخه   این کهاب که در سال

ها ذکر شد  بود و سرانجام بما   خطی است که عناوین و اسامی مؤلفان مخهلفی بر روی بن

ینی جاللی انهشار یافت  محقق این اثر، ماهقد است که احهااالً تحقیق سید محادرضا حش

حال امام قبمل از خمود را بیمان داشمهه      اصل کهاب از امامان روایت شد  و هر امامی، شرح

صرف نظمر از   3است و بنچه به باد از امامان مربوط است، توسط راویان اضافه شد  است 

الثلج، از راویانی است که نام او  ابی ابن صحت و سقم این مطلب، گفهنی است در هر حال،

رو، کهاب به او نشبت داد  شد  است   به عنوان یکی از مؤلفان این اثر مطرح است و ازاین

اخهصاص داد  شمد  و در عبماراتی    و ا اه های پیامبر در این کهاب، فصلی به باب

باب  بع، امام علیکوتا ، برای هریک از بن حضرات، بابی مارفی شد  است  در این من

مارفمی   ، و سلاان و پس از درگذشت او، سفینه ذوالیامین بماب اممام علمی    پیامبر

، و رشمید هجمری بماب اممام     عبمدالرحان بماب اممام حشمن     بن اند  سفینه و قیس شد 

انمد    مارفمی شمد    ام الطویل هم باب امام سجاد بن ، و ابوخالد کابلی و یحییحشین

فمرات نیمز بمه     بن فرات و عار بن مفضل، محاد بن عار، محاد بن ضلیزید جافی، مف بن جابر

از اینجا به باد، این منبع به اخهالف  2اند  بود  تا امام جواد های امام باقر ترتیب، باب

ها در تایین مصداق باب اشار  کرد  است  مؤلف چنین مطرح ساخهه  بین نصیریه با غیر بن

بود  است؛  و امام قا م ، امام عشکریهادی  ساید عاری باب امام بن که عثاان

بود  است هادی و امام عشکری نصیر باب امام  بن قا ل بودند که محاد« نصیریه»اما 

نصمیر بمرای    بمن  دانشهند؛ امما محامد   ساید را باب می بن دهد که نصیریه، عثاان و ادامه می

                                              

 . 1۸ـ  ۱۸، مقدمه کتاب، ص البیت تاریخ اهلالثلج،  ابی . ن.ک: منسوب به ابن9

 . 9۲۸ـ  9۲1. همان، ص ۲



 ...یصغر یبتغ یانامامان در عصر حضور تا پا یّتآموزه باب یاعتبارسنج 11 

راد از رتبمه علمم بمرای    البهه در این منبمع، توضمیحی در ایمن ممورد کمه مم       3بود « علم»

توان دریافمت کمه در ایمن     نصیر چیشت، بیان نشد  است؛ اما به صورت کلی، می بن محاد

بمه   نصمیر از علمم ا امه    بمن  گزارش تأکید شد  است که نصیریه به برخورداری محامد 

عثاان و  بن بودن محاد صورت ویژ  نظر داشهند  دیتر اینکه در این منبع، به ترتیب به باب

کنمد   اشار  شد  و سپس بیان می روح و ابوالحشن ساری برای امام دوازدهم بن حشین

  2که باب، مخفی و مشههر شد  است )بطن الباب( 

به باد، در ایمن منبمع گمزارش     هادی  تا به حال، اخهالف در مصادیق ابواب از امام

تمر   های مهفاوتی با هاه منابع دیتر دارد، این اخهالف را روشن شد؛ اما منبع بادی که داد 

که  1حادان خصیبی در واقع، یک منبع نصیری است بن حشین هدایة الکبریسازد  کهاب  می

همم در بمر   های بن عالو  بر اخهالف در تایین مصادیق ابواب، مطالب منم دیتمری   داد 

، بخمش  هدایة الکبریهای کهاب  دارد  در ابهدا اشار  به این مطلب اهایت دارد که در چاپ

همای خطمی    پانزدهم مااوالً حذف گردید  و منهشر نشد  است؛ اما عالو  بر اینکه نشخه

همای   کهاب، این بخش را داراست، در دو چاپ این کهاب که هر دو در بیمروت و در سمال  

هه، این بخش نیز به هارا  کهاب منهشر شد  است  یکی از این دو چاپ، به اخیر انجام یاف

تالق دارد که با تحقیق و مقدمه اشخاصی « سلسلة التراث العلوی»ای با عنوان  مجاوعه

م منهشر گردید  و دیتری با 2۲۲7های ابوموسی و شیخ موسی هارا  بود  و در سال  با نام

م انهشار یافهه است  در همر  2۲33صی در سال تحقیق شیخ مصطفی صبحی الخضر الحا

ورقمه )سمفینه(، رشمید هجمری، ابوخالمد کمابلی،        بمن  حال، این منبع، سلاان فارسی، قیس

                                              

 . 9۲1. همان، ص 9
 . 919ـ  91۰. همان، ص ۲
، فصلنامه طلوع، «حمدان خصیبی و هدایة الکبری بن حسین»اهلل صفری فروشانی،  . ن.ک: نعمت۱

 . ۲۶ـ  91، ص 9۶ش 
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عار جافی،  بن زینب، مفضل ابی بن یزید جافی، ابوالخطاب محاد بن ام الطویل، جابر بن یحیی

کند و  مارفی می رضاتا امام  فرات را باب امام علی بن مفضل جافی و عار بن محاد

گفهنی است، هرچند در این منبع  3برد  نام می نصیر را باب امام یازدهم بن سپس محاد

هاچمون خمود بن حضمرت،     عنوان شد  که هر امامی بابی دارد و باب امام دوازدهمم 

چه کشمی اسمت؛   هادی  اما مالوم نشاخهه که باب امام جواد و امام 2غایب خواهد بود؛

ها مطمرح   شود که مدعیان بابیّت بشیاری در این زمان خی حکایات بن تأکید میبلکه در بر

حمق بماب اممام بمود  اسمت، بامد از        های بابیّت را دارا بمود  و بمه   اند؛ اما بنکه ویژگی بود 

از  1باشمد   نصمیر ممی   بن داند م محاد  می فرات م که این منبع او را باب امام رضا  بن عار

های این منبع، بن است کمه رویکمردی مثبمت و ویمژ  بمه       د داد نکات قابل توجه در مور

هما در منمابع،    نصیر دارد کمه همر دوی بن   بن های غالی چون ابوالخطاب و محاد شخصیت

فمردی در   همای منحصمربه   اما این منبع، ویژگی 4اند؛ های غالی دانشهه شد  گذار فرقه بنیان

ست که صفحاتی را برای مارفی هرکدام از بحث از ابواب دارد؛ از جاله اینکه تننا منبای ا

ابواب به عنوان باب امام اخهصاص داد  است و هر بابی را تا چند صفحه مارفمی کمرد  و   

برای جایتا  واال، کرامات، ماجزات، داشهن علم امامان و حامل اسرار بن حضرات بمودن،  

ین در حالی است که همیچ  ا 1داند، ذکر کرد  است  روایاتی را که غالباً صادر  از امامان می

کشی )م نیامه  رجال کند و تننا در  منبع دیتری، حهی یک روایت در مورد ابواب ذکر نای
                                              

 . ۱۱1ـ  ۱19، ص الهدایة الکبری . ن.ک: خصیبی،9

 . ۱۸1. همان، ص ۲
 . ۱۸۸. همان، ص ۱
. برای مطالعه بیشتر در مورد این 1۲ـ  1۱و  ۲۲، ص فرق الشیعةموسی،  بن . ن.ک: نوبختی حسن۲

ـ  9۱۱و  9۰1ـ  9۰۲ص ها،  ها و برآیند غالیان؛ کاوشی در جریاندو، ن.ک: صفری فروشانی 
9۱۶. 

 . ۱19ـ  ۱۱1، ص الهدایة الکبری. ن.ک: خصیبی، 1
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اوّل قرن چنارم( است که در یک روایت ضایف الشند، بابیّت سملاان فارسمی در عبمارتی    

یر نص بن ها، محاد ترین باب دیتر اینکه در این منبع، یکی از منم 3کوتا  گزارش شد  است 

ها در مورد او، بشیار شد  و باعث جمدایی حشمودان از    مارفی شد  و ادعا شد  که حشادت

  2وی شد  است 

های امامان، به ذکر وکال  مطلب منم دیتر، بن است که در این منبع، پس از بیان باب

روح و سپس  بن عثاان، حشین بن ساید، محاد بن و سفیران چنارگانه پرداخهه شد  و عثاان

اما این مشئله مورد توجه قرار گرفهه که ایمن چنمار    1اند؛ محاد ساری مارفی شد  بن علی

در اخذ اموال بودند که البهه مقامی نازل از بابیّت بود  است   تن، وکالی امام عشکری

شممود کمه گروهممی از شممیایان بمما شممنیدن وکالممت   در ایمن صممفحات، چنممین عنمموان مممی 

نصیر به تردید افهادند و گاان کردنمد کمه ماکمن     بن دساید، در مورد بابیّت محا بن عثاان

که در ممورد ابوالخطماب حاصمل     نصیر بدا ی حاصل شد  باشد؛ هاچنان است در مورد ابن

در مجلمس بننما    شود و امام عشمکری  شد  بود و این نترانی، باعث تجاع شیایان می

ر هاچون سلاان، باب نصی بن نااید که محاد گونه حل می حاضر شد  و این اخهالف را این

است و او نیز چون سلاان، مقام وکالت ندارد و تا زمانی که زند  است، بماب خواهمد بمود؛    

بایمد   4که در مورد ابوالخطاب نیز بدا ی حاصل نشد  بود و او تا زمان مرگ، باب بود  چنان

بن توجه داشت که تفاوت میان منصب بابیّت و وکالت، مطلبی بود که نصمیریه بشمیار بمر    

توان چنمین عنموان داشمت کمه نصمیریه از طرفمی، بمه بابیّمت          تأکید داشهند  در واقع، می

نصیر ماهقد بودند و از طرف دیتر، با این مشئله مواجه بودنمد کمه وکالمت چنمار      بن محاد

                                              

  .91ـ  9۲، ص اختیار معرفة الرجالشیخ طوسی، . 9
 . ۱۸1. همان، ص ۲
 . ۱1۶ـ  ۱1۲. همان، ص ۱
 . ۱11ـ  ۱1۲. همان، ص ۲



 19   6931زمستان ، هفتادودومسال هجدهم، شماره              

کردند، بمه صمورت    وکیل عصر غیبت صغری که در واقع سازمانی از وکال را سرپرسهی می

فهه شد  بود  بنابراین، به منظور اینکه خود را در تقابل با بشیاری کلی، در بین شیایان پذیر

از شیایان قرار ندهند و بهوانند به جذب افراد بیشمهری از شمیایان امیمدوار باشمند، چنمین      

اندیشیدند که بر تفاوت بین منصب وکالت و بابیّت اصرار ورزند  به هر ترتیمب، ذکمر ایمن    

تونتی اخهالف بین وجود منصمب بابیّمت و وکالمت را    امور از این جنت اهایت دارد که چ

که مؤلف بن، شخصمیهی   األنوارهای کهاب  سازد  دقیقاً از هاین جاست که داد  مطرح می

ق( م   116هاام اسکافی )م  بن یابد  محاد ای می پایبند به وکالی امامان است، اهایت ویژ 

ای در تکذیب ممدعیان   رد که شخصیهی نزدیک به وکالی عصر غیبت بود و فاالیت گشه

دروغین در این دوران داشت و از جاله در مقابل شلاغانی به عنوان مدعی و طرف منازعه 

 م مؤلف این کهاب است   3روح بشیار تالش کرد بن با حشین

ای از این جنت که منازعمات در ممورد    ، ذکر مشئلهاألنوارهای کهاب  قبل از مرور داد 

هما   سازد و در واقع، فضایی را که این کهاب بابیّت در این دوران را بیش از پیش بشکار می

سازد، حایز اهایت است  جریان از این قرار اسمت کمه در    تر می در بن نتاشهه شد ، روشن

مقام وکالت وکالی اربامه نیمز صمحیح    نصیر،  ، ضان تأکید بر مقام بابیّت ابنهدایة الکبری

از طرفمی، در   2تر از بابیّمت بمود  اسمت     شود که بن، مقامی نازل دانشهه شد ؛ اما تأکید می

ق(  122علمی شملاغانی )م    بن ساز، محاد های جریان عصر غیبت صغری، یکی از شخصیت

شد و از او فاصمله   روح بود که باداً دچار انحراف بن بود  وی ابهدا از افراد نزدیک به حشین

گرفت و خود ادعاهایی را مطرح ساخت و پیروانی به دست بورد که منابع، بننا را گمزارش  

اما بنچه در منابع، کاهر مورد توجه قرار گرفهه، این است کمه شملاغانی پمس از     1اند؛ کرد 

                                              

 . ۲9۲ـ  ۲9۰، ص الغیبة . ن.ک: شیخ طوسی،9

 . ۱1۱ـ  ۱1۲، ص الهدایة الکبری. ن.ک: خصیبی، ۲
 . ۲۰1ـ  ۲۰۱، ص الغیبة . ن.ک: شیخ طوسی،۱
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روح و باد از منازعات فمراوان، هاموار  خمود را شخصمیهی      یک دور  اخهالف جدی با ابن

دانشت که دارای قرب و منزلهی نزد امام دوازدهم است  وی مدعی شد  بود که  یای میش

روح سمخن دروغ گویمد و    روح به او بد کرد ، اما شایشهه نیشمت در ممورد ابمن    هرچند ابن

اما شخصیهی که  3روح از جانب امام دوازدهم به کاری از کارها منصوب شد ؛ گفت ابن می

شد  علم خود را ظاهر سازد و وی علاش را در ظاهر و باطن هانشین امام است و مأمور 

اند؛ امما بما    صراحت بیان نداشهه هرچند منابع موجود به 2بشکار ساخهه، خود شلاغانی است 

رسمد کمه شملاغانی تمالش داشمهه اسمت تما         توجه به مشا لی که گذشمت، بمه نظمر ممی    

چیزی شمبیه بن و بماب اممام     نصیر و یا بن روح را وکیل، و خود را جانشین محاد بن حشین

دوازدهم مارفی نااید؛ چه اینکه اوّالً، شلاغانی بر علم خود و مصماحبهش بما اممام تأکیمد     

شود  ثانیاً، در جریان پاسخِ  ها ادعا می ای است که در مورد باب و این، هاان مشئله 1داشت

ی ممدعی شمد  بمود    ق( که اندکی به تأخیر افهاد  بود، شملاغان  168نامه ابوغالب زراری )م 

ای که به دست وی به زراری داد  خواهمد شمد، از    علت این تأخیر، بن است که پاسخِ نامه

 4دهد  ها را پاسخ می روح از جانب خود، نامه بن که حشین جانب خود امام خواهد بود؛ درحالی

تکذیب ثبت کرد ، سای در  الغیبهق( در  46۲هاام اسکافی در نقلی که طوسی )م  ثالثاً، ابن

ها، هاتی بر ادعای بابیّت شلاغانی داللمت دارنمد     این گزار  1ادعای بابیّت شلاغانی دارد 

کمه از هموارداران شملاغانی    « عبدوس ابن»افزون بر این، ادعای بابیّت شلاغانی به نقل از 

  6بود  و به هارا  او محاکاه شد، ثبت شد  است 

                                              

 . ۱19. همان، ص 9
 . ۱۰1. همان، ص ۲

 . همان. ۱
 . ۱۰۶ـ  ۱۰1. همان، ص ۲

 . ۲۰۸. همان، ص 1
  .۲۲۲، ص ۲، ج الموصلتاریخ . ازدی، ۶
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توان چنمین    نصیر را داشت، می جانشینی ابن اما در مورد اینکه شلاغانی احهااالً ادعای

نصمیر بمود     شلاغانی از مؤیدان بابیّت ابن هدایة الکبریعنوان کرد که از طرفی، طبق نقل 

که  1قرار داشت 2فرات از طرف دیتر، او مورد حاایت خاندان سیاسی و حکومهتر بل 3است 

در نقمل طوسمی کمه    « بابیّت»شاید عدم ذکر لفظ  4نصیر، ماروف است  حاایت بننا از ابن

ادعای شلاغانی را م مبنی بر اینکه او یار و هانشین امام است و مأمور شد  علمم خمود را    

طوسمی )م   الغیبمه بشکار سازد م گزارش کرد ، از این رو باشد که گزارشمتر بن در کهماب    

سکافی، جالب توجه اینکه ا 1بود  است  األنوارهاام اسکافی، مؤلف کهاب  بن ق(، محاد 46۲

هاان کشی است که فاالیت بشمیاری در مقابلمه بما شملاغانی داشمت  حهمی زممانی کمه         

و حامیان سیاسی شلاغانی زمینه مناسمبی بمرای    6روح به حبس خانتی دچار شد بن حشین

هاام در مقام مقابله بما او برخاسمت  او چنمدی بامد،      فاالیت او در بغداد فراهم بوردند، ابن

باید  7روح دریافت کرد و در میان شیاه منهشر ساخت  انی را از ابنتوقیع ماروف لان شلاغ

هاام از طرفمی، مؤیمد منصمب     ، ابنمنهخب األنوارهای کهاب  توجه داشت که بر پایه داد 

بابیّت بود )البهه احهااالً با مفنومی خاص که مورد تأیید افراد نزدیک به وکال بود  است( و 

همای   شلاغانی به مقابله برخاسهه بود  در هر حمال، تمالش  از طرف دیتر، با ادعای بابیّت 

                                              

 . ۱۸1ـ  ۱۸۸، ص الهدایة الکبری. خصیبی، 9

، دائرة المعارف بزرگ «فرات ابن ». برای مطالعه در مورد آل فرات، ن.ک: سجادی صادق، ۲
  .۱1۲ـ  ۱۸۲، ص ۲اسالمی، ج 

 ، ۸، ج الکامل فی التاریخاثیر،  ؛ ابن9۸1، ص 1ج  تجارب األمم،. ن.ک: مسکویه رازی، ۱
 .۲1۰ص 

 . 1۱ـ  1۲، ص فرق الشیعة. ن.ک: نوبختی، ۲

 . ۱۰1، ص الغیبة. شیخ طوسی، 1
 . 19، ص ۲۲، ج تاریخ االسالم ووفیات المشاهیر واألعالم. ن.ک: ذهبی، ۶
 . ۲9۲ـ  ۲9۰، ص الغیبة. شیخ طوسی، 1
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که  3را بنتارد همام رسالة إلا ابنهاام در مقابله با شلاغانی، باعث شد تا شلاغانی کهاب  ابن

 البهه جز عنوان، چیزی از بن باقی نااند  است  

توجه خواهمد  هاام از ابواب امامان ارا ه داد  قابل  با توجه به این امور، فنرسهی که ابن

منهشر شد ، وی در بحمث از پیمامبر و    منهخب األنوارهایی که در کهاب  بود  بر اساس داد 

کند  بمر فمرص صمحت     امامان و در عبارات کوتاهی، شخصی را به عنوان باب مارفی می

بماب   هاام، باید گفمت در فنرسمت او، اممام علمی     به ابن منهخب األنوارانهشاب کهاب 

ام طویل و بنا بر قولی ابوخالمد کمابلی،    بن و سلاان، سفینه، رشید هجری، یحیی پیامبر

تما   فرات، ابواب اممام علمی   بن و عار 2فضل بن عار، محاد بن یزید جافی، مفضل بن جابر

، و امممام عشممکری هممادی ، امممامو بمماب امممام جممواد 1هشممهند امممام رضمما

در هاین جا به پایان رسید   ب األنوارمنهخساید عاری مارفی شد  است  کهاب  بن عثاان

و مباحث مربوط به امام دوازدهم، از این کهاب باقی نااند  است  قابل توجه اسمت کمه در   

که در فنرست تاریخ منشموب   4فرات بن این فنرست، نه از شخصیهی طردشد  چون محاد

چمون ابمو    های ممورد عالقمه نصمیریه    الثلج بود ، خبری هشت و نه از شخصیت ابی به ابن

نصیر؛ بلکه فنرسهی ارا مه شمد  کمه هرچنمد شخصمیهی غمالی چمون         بن الخطاب و محاد

ساید به عنوان اوّلین شخص از وکالی  بن فرات را دربردارد، اما در ننایت، به عثاان بن عار

شود  ناگفهه نااند یکی از مشکالت پذیرش این فنرست، بن است که بابیّت  ارباه خهم می

سمالتی وی بمدانیم و بپمذیریم او در     33را باید قبمل از   برای امام جواد ساید بن عثاان

                                              

 .۱1۸، ص التفسیر. ن.ک: نجاشی، 9

صحیح « مفضل محمدبن»که  درحالی ذکر شده است؛« فضل محمدبن»تصحیف،  . در منبع مذکور، به۲
 است.

، 1۱، 1۰، ۶1، ۶۲، ۶۲، 1۸، ۲۲، ص منتخب األنوار فی تاریخ االئمة االطهارهمام اسکافی،  . ابن۱
 .۸۶و  ۸۱، ۸۰، 1۶
 . 1۰1ـ  1۰۶، ص 1، ج قاموس الرجال. در مورد او، ن.ک: محمدتقی شوشتری، ۲
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بود، به احهاال فراوان، ارتباطی با بن حضمرت نداشمت؛    هاان حالی که باب امام جواد

در همر   3شد  است  هادی سالتی به عنوان خدمهکار وارد منزل امام  33زیرا او در سنو 

 ها ذکر نشد  است  نیز سندی برای باب خب األنوارمنهحال، قابل توجه است که در کهاب 

اند، اطالعمات   های باد، ابواب امامان را فقط نام برد  های دیتری که در دور  اما کهاب

کند، این است که  دهند  در این منابع، تننا چیزی که تفاوت می جدیدی در اخهیار قرار نای

شوند   های جدیدی اضافه می شوند و گا  شخصیت ها از فنرست حذف می برخی شخصیت

هاه این منابع نیز در این مشئله مشهرک هشهند که هیچ سمند و ممدرکی بمرای منصمب     

منشوب  دالیل اإلمامهدهند   کدام از افراد مورد نظرشان ارا ه نای بودن هیچ بابیّت و یا باب

و نیز  1داند می فرات را باب امام رضا بن )قرن پنجم( در فنرست خود، محاد 2به طبری

 در مورد باب امام عشمکری  4داند  ساید می بن را عثاان هادی ضان بنکه باب امام 

نصیر برای بن حضرت اشار  کرد   بن ساید و محاد بن بودن عثاان به وجود اخهالف در باب

ق( بمه   188شنربشموب )م   ابمن  الاناقمب  1دانمد   تر می ساید را صحیح بن بودن عثاان و باب

سنان را در فنرست خمود جمای داد  و وی را    بن بار محاد دی برای نخشهینعنوان منبع با

 راشمد را بماب اممام رضما     بمن  و دیتر اینکه محامد  6کند مارفی می باب امام صادق

، روح را باب امام جواد بن عثاان و حشین بن ساید، محاد بن وی سپس، عثاان 7داند  می

                                              

 . ۱۸1، ص رجال. شیخ طوسی، 9

جریر طبری آملی و  بن محمد»بودن این منبع به طبری، ن.ک: صفری فروشانی،  . در مورد منسوب۲
 . ۲۲۰ـ  ۲۲۱فصلنامه علوم حدیث، سال دهم، شماره سوم و چهارم، ص  ، «دالئل اإلمامة

 . ۱11، ص دالئل اإلمامة. منسوب به طبری، ۱
 . ۲99. همان، ص ۲
 . ۲۲1. همان، ص 1

 . ۲۸۰، ص ۲، ج طالب مناقب آل ابیدرانی، شهرآشوب مازن . ابن۶
 . ۱۶۸، ص ۲. همان، ج 1
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مشئله قابل تأمل، این است که عمالو    3کند  مارفی می و امام عشکری هادی  امام

 هادی  سالتی وارد منزل امام 33ساید که در سنو  بن سازد عثاان بر بنکه مشخص نای

سازد کمه   باشد  این مشئله را نیز مشخص نای توانشهه باب امام جواد چتونه می 2شد ،

کمه مشمخص نشماخهه اسمت،      بود؛ چنمان  هادی عثاان در چه سنوی باب امام  بن محاد

ق( باشمد؟ اگمر از    26۲)م  توانشهه باب اممام عشمکری   ق( بیا می 126روح )م  بن حشین

روح که در عصر غیبت  بن لحاظ سنوی نیز مشکلی وجود نداشهه باشد، در مورد اینکه حشین

الل )م علمی بم   بمن  اش بر وکال در بغداد از افرادی نظیر محاد صغری و پیش از سرپرسهی

نیاه دوم قرن سوم( م که البهه او را نیز از مذمومین و مدعیان دروغین این دور  به شماار   

خصوص با توجمه بمه اینکمه گفهمه      توان گفت؟ به چه می 4کرد ، بموزی می م علم  1اند بورد 

 برخوردار بودند  بیت ها از علوم خاص اهل شود باب می

الفصمول  ق( به عنوان تننا منبع غیرشیای در  811صباغ مالکی )م  ناگفهه نااند که ابن

و دیتر بنکمه   1چونان منابع شیای فنرسهی از ابواب را برای امامان ارا ه داد  است الاناه

جدولی ارا ه داد  که ضان بن، اطالعاتی در مورد امامان از  6مصباحق( در  3۲1کفاای )م 

و در ننایت، بمابی را بمرای هریمک از    جاله )پدر، مادر، کنیه، محل والدت و   ( ارا ه داد  

ق( از کفاای گرفهه و  3113برد  گفهنی است، نااند این جدول را مامقانی )م  امامان نام می

ذکر کرد  است؛ اما مهذکر گردید  که هامه مطالمب بن را صمحیح     تنقیح الاقالدر کهاب 

                                              

 . ۲۲۱و  ۲۰۲، ۱۸۰. ن.ک: همان، ص 9
 .۱۸1، ص رجال. شیخ طوسی، ۲
 . ۲۰۰، ص الغیبة. ن.ک: شیخ طوسی، ۱

 . ۱۸1. ن.ک: همان، ص ۲

، 11۶، ۶1۶، ص ۲؛ ج ۶۰1، ص 9، ج الفصول المهمة فی معرفة االئمة)ع(صباغ،  . ن.ک: ابن1
 . 99۰۶و  9۰۸9، 9۰۶۲، 9۰۱1ـ  9۰۱۸، 11۲ـ  119، 1۱۶ـ  1۱1، 19۲ـ  199، ۸۸۱، ۸1۶

 . 1۲۱ـ  1۲۲)جنة األمان الواقیة(، ص  المصباح. ن.ک: کفعمی، ۶
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نیمز  « قنبمر »بمار،   ینمشئله قابل توجه، این است که در این دو منبع برای نخشه 3داند  نای

باب « فضه»بار،  که برای اوّلین هاچنان 2دانشهه شد  است؛ چون سلاان، باب امام علی

 بحمار األنموار  تموان از   اما به عنوان منبع دیتمر، ممی   1دانشهه شد  است؛ حضرت زهرا

 الاناقمب همای   همایی از کهماب   ق( نام برد که در مواضمع مخهلمف، نقمل    3333مجلشی )م 

شایان ذکر است، خمویی   4کفاای در مورد ابواب ذکر کرد  است  الاصباحوب و شنربش ابن

شمود کمه    در یادکرد از سلاان، روایهی نقل کرد  که در ضان بن، اشمار  ممی    ق( 3431)م 

 7ام طویمل،  بمن  یحیمی  6وی هاچنمین، در بحمث از سمفینه،    1اهلل بمود  اسمت    سلاان، باب

 الاناقمب ، دال مل االماممه  هایی از منابای چمون:   ولنقل ق 3ساید، بن و عثاان 8فرات بن عار

کفاای در مورد بابیّت این افراد بیان داشهه است  با وجمود ایمن،    الاصباحشنربشوب و  ابن

دانشمهن   فرات، ضان ضمایف  بن در مقام نقد این مطالب دربمد  و در بحث از سفینه و عار

کند که اگر این مطالب  اشار  می 3۲گردد، حادان بازمی بن مشهندات این اقوال که به حشین

ها هم داللت ندارد؛ چه رسمد بمه اینکمه     این شخصیت« حَشَن بودن»ثابت باشد، حهی به 

                                              

 . 91۰، ص 9، ج تنقیح المقال فی علم الرجال. ن.ک: عبداهلل مامقانی، 9
 . 91۰، ص 9، ج تنقیح المقال فی علم الرجال؛ مامقانی، 1۲۲، ص المصباح. کفعمی، ۲

 . همان دو. ۱
، ص ۲۶؛ ج ۱۱9، ص ۲1؛ ج 9۱۲، 99۱، ص ۲۲، ج بحار األنوار. ن.ک: محمدباقر مجلسی، ۲

 . ۱9۰و  ۲۱۸، ۲9۶، 991، 9۰۶، ص 1۰؛ ج ۱1۰، ص ۲1؛ ج ۱۲1و  9۱۱، 9۶
 . 91۲ـ  91۱ص  ،۸، ج معجم رجال الحدیثسید ابوالقاسم خویی،   . ن.ک:1
 . 9۶1ـ  9۶۲. ن.ک: همان، ص ۶
 . ۱۶ـ  ۱1، ص ۲۰. همان، ج 1

 .1۰، ص 9۱. همان، ج ۸
 . 99۱، ص 99. همان، ج 1

 . 9۶۲، ص ۸. همان، ج 9۰
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 قماموس الرجمال  جالب توجه اینکه چنین رویکمردی، در کهماب    3وثاقت بننا را اثبات کند 

ق( نیز قابل مشاهد  است  شوشهری در این اثر، بابیّت سلاان را ضان  3431شوشهری )م 

بدون اینکه از خود نظری ارا مه دهمد     2روایهی که از کشی نقل کرد ، مطرح ساخهه است؛

کفاامی و   مصمباح بمودن او را از  « بموّاب »فرات، قمول بمه    بن با این حال، در بحث از عار

شود که بوّاب، یک مانای عام اسمت و   کرد  و سپس، مهذکر می صباغ گزارش ابن الفصول

ظاهراً شوشمهری   1فرات را غالی مارفی کرد ، تاارص ندارد  بن با قول شیخ طوسی که عار

عثامان   بمن  مانای لفظی بوّاب را مد نظر داشهه است  در هر حال، شوشهری بابیّمت محامد  

  4ق( نقل کرد  است  61۲اثیر )م  ابن الکاملبرای امام منهَظَر را از 

 . منابع ساکت2-2-2

در بررسی منابع ذکر این امر، بشیار حایز اهایت است که در مقابل منابای که عقیمد   

اند، منمابع بشمیاری بمه وجمود چنمین منصمبی همیچ تموجنی          به ابواب را مؤیدانه نتریشهه

الاشهرشمد  ق(،  23۲صفار )م  بصا ر الدرجاتق(،  274یا  28۲برقی )م  الاحاسناند   نکرد 

اعمالم  ق(،  431مفیمد )م   االرشادق(،  123کلینی )م  الکافیق(،  126طبری )م  فی االمامه

ق(، منابای از این دست هشهند؛ اما  632اربلی )م  کشف الغاهق( و  148طبرسی )م  الوری

رجال توان از  رفت بحث از ابواب را مطرح کنند، می جز ایننا، از منابع منای که انهظار می

کشی )مهوفای نیاه اوّل قرن چنارم( نام برد که در سرتاسر این کهاب، فقط یک روایت در 

و  1شود که بن هم در عبارتی کوتا  بن را بیان داشمهه  تأیید بابیّت سلاان فارسی یافت می

                                              

 . 1۰، ص 9۱؛ ج 9۶1. ن.ک: همان، ص 9
 . 9۸۶، ص 1، ج قاموس الرجال  . ن.ک: شوشتری،۲
 . ۲91، ص ۸. همان، ج ۱
 . ۲9۰، ص 1. همان، ج ۲
 . 91ـ  9۲، ص اختیار معرفة الرجال ، . ن.ک: شیخ طوسی1
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ق(  183صدوق )م  کاال الدیندیتر اینکه در کهاب  3البهه از سندی ضایف برخوردار است 

کننمد  نظمر مؤلمف باشمد،      ها را به عنوان یک روایت یا مطلبی که بیان ز بابهرگز بحث ا

ق( را نقمل   133توان یافت؛ بلکه او تننا در یک موضع، مهنی از ابوسمنل نموبخهی )م    نای

  2کرد  که در بن به صورت مجال و مبنم، به بابیّت وکالی عصر غیبت اشار  کرد  است 

شود، باید انهظار داشت این دو منبمع، در   ها ادعا می ببا توجه به اهایهی که در مورد با

صورت اعهقاد به وجود چنین منصبی، با تفصیل بیشهری از بن یاد کنند؛ اما در این میمان،  

داشمهن   ق(، بماب  46۲طوسمی )م   الغیبمه تر این باشد که در منبای چمون   شاید از هاه منم

ای به این مشمئله   هاب که اههاام ویژ ای دیتر است؛ زیرا طوسی در این ک امامان، به گونه

دارد م تا با توجه به فاالیت افراد نزدیک به امامان و خصوصاً وکالی بننا، بمه بشمیاری از    

شیای در مورد امامت و امامان و به صورت ویژ ، مباحث مربوط بمه   منازعات کالمی درون

توانشت ممورد توجمه    یها را نیز م پاسخ گوید م بحث از باب  دوران غیبت امام دوازدهم

خصوص، با توجه به اینکه منصب بابیّت در نتا  ماهقدانِ نصیری و نظایر بننا  قرار دهد؛ به

مانند شلاغانی و پیروان بشیارش، منصبی بود  که اهایت و جایتما  وکمال را بمه حاشمیه     

ه طوسی در اند و این امور، از مشا ل مورد توج ها و منازعاتی داشهه راند و با بنان چالش می

  1بود  است  الغیبهکهاب 

را بمه ذکمر اخبمار سمفرای      الغیبمه این هاه، در حالی است که طوسی فصولی از کهاب 

وی در ایمن بمین، از افمرادی     4امامان قبل از غیبت و در زمان غیبت اخهصاص داد  است 

مفضمل  که در تاام منابعِ ماهقد بمه بابیمت،    عار یاد کرد  است؛ درحالی بن هاچون مفضل

                                              

 در همین مقاله مراجعه شود. « بررسی استنادی منابع». به بحث 9
 . 1۰، ص 9، ج کمال الدین وتمام النعمة. شیخ صدوق، ۲

 . ۲9۲ـ  ۲۰۲و  ۱11ـ  ۱1۸، ص الغیبة. ن.ک: شیخ طوسی، ۱
 . ۱1۱و  ۱۲۶. ن.ک: همان، ص ۲
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بابِ امام دانشهه شد  است؛ اما طوسی که روایاتی نیز در تأیید و قرب مفضمل بمه اماممان    

و او را در جایتماهی ماننمد دیتمر     3بمودن او نکمرد  اسمت    ای به باب نقل کرد ، هیچ اشار 

با این هاه، شمیخ طوسمی در دو موضمع در     2اعین قرار داد  است  بن وکالیی چون حاران

صر غیبت که سرپرسهی وکال در این دوران را بر عند  داشهند، از لفمظ  مورد چنار وکیل ع

محاد سماری بمه عنموان چنمارمین      بن اسهفاد  کرد  است  وی در یادکرد از علی« باب»

که در موضای  هاچنان 1اند  بود « ابواب»وکیل این دور ، مهذکر گردید  که این چنار تن، 

اند و اگر ما صفحاتی را به ذکمر اخبمار    ب امام بود شود که بننا سفرا و ابوا دیتر مهذکر می

مربوط به ایشان اخهصاص دادیم، به ایمن دلیمل بمود  کمه اثبمات سمفارت و بابیّمت ایمن         

اشخاص، بر اثبات امامت صاحب الزمان داللت دارد و وکالت این چنار شخصیت و ظنمور  

  4ماجزات به دست بننا، دلیل واضحی بر امامت بن حضرت است 

  ،«وکیمل »توجه داشت که شیخ طوسی برای این چنمار شخصمیت، از سمه لفمظ      باید

داند   اسهفاد  کرد  است و بننا را برخوردار از منصب سفارت و بابیّت می« باب»و « سفیر»

البهه این منصب، ماادل هاان منصب وکالت است که ظنور ماجزات به دست این افراد را 

ی در یادکرد از وکالی قبل از عصمر غیبمت ماننمد    شود  از طرف دیتر، طوس نیز شامل می

دیتمر اینکمه وی در    1اسهفاد  نکرد  اسمت  « سفیر»و « باب»عار، هرگز از لفظ  بن مفضل

های ممذمومی   اسهفاد  کرد  است و بن، یادکرد شخصیت« باب»موضای دیتر نیز از لفظ 

با این اوصماف، بمه نظمر     6اند  است که در عصر غیبت صغری، ادعای دروغین بابیّت داشهه

                                              

 . ۱۲1ـ  ۱۲۶همان، ص  .9
 . ۱۲۶همان، ص  .۲
  .۱1۱همان، ص  .۱
  .۲91ـ  ۲9۲. همان، ص ۲
  .۱۲۶همان،  .1
  .۱11همان، ص . ۶
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ای را قایمل بمود  کمه     رسد شیخ طوسی برای این چنار شخصیت عصر غیبت، ویژگمی  می

اند  وی ایمن ویژگمی مخصموص را     دیتر وکالی قبل از عصر غیبت از بن برخوردار نبود 

توضیح نداد  است؛ اما با توجه به عباراتی که از او در مورد علت یادکرد اخبار این سفرا در 

رسد مراد وی این باشد که از این چنار تن در عصر غیبت  به نظر می 3اب خود نقل شد،که

تموان از   یافت؛ تا دلیلی باشد بر امامت امامی کمه غایمب اسمت و نامی     ماجزاتی ظنور می

طریق دیتر در بن عصر بر صحت ادعای بننا و امامت صاحب االمر دلیل اقاممه کمرد  در   

شمود   د مورد توجه قرار گیرد که این ویژگی م که باعمث ممی   هر صورت، این مشئله نیز بای

شیخ طوسی این چنار شخصیت را سفیر و باب نیز بنامد م تننا مخصوص هاین افراد بود  

است و قبل از دوران غیبت، چنین عنوانی برای کشی قابل طرح نیشت  با این توضیحات، 

توان وی را  ها نبود ، اما نای اگرچه شیخ طوسی منکر وجود منصب بابیّت برای هاه زمان

 قایل به نظام بابیّت برای هر امام دانشت 

 . نقد استنادی منابع۳

به عنوان بحث از روایاتی که منصب بابیّت را مطرح ساخهه باشند و یا اینکه در مورد بابیّت 

از فردی مطلبی را بیان کرد  باشند، در ابهدا باید از تک روایهی نام برد که کشی در بحمث  

سلاان فارسی نقل کرد  است  در این منبع، در مارفی سلاان چندین روایت ذکر شد  که 

بمه ابموذر    در یکی از بننا که از امور عجیبی نیز سخن راند  شد ، بمد  است: امام علی

در مورد سند این روایمت، گفهنمی اسمت کمه در بمین بننما،        2اهلل است  فرمود: سلاان، باب

 بمودن و کمذب    ق( ضمایف  41۲که نجاشمی )م  « زیاد بدمی بن لسن»هایی چون  شخصیت

 کمه وی نیمز ضمایف و فاسمدالروایه توصمیف     « منخومل »و  1در حدیث او را گزارش کمرد  

                                              

  .۲91ـ  ۲9۲همان،  .9

  .91ـ  9۲، ص اختیار معرفة الرجال ، . شیخ طوسی۲
 . 9۸1، ص رجال. نجاشی، ۱
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قرار دارند  پس، این روایت، ضایف است؛ اما جز این روایت، در تاام منابع موجمود،   3شد ،

بیّمت افمرادی خماص و یما منصمب      خصیبی، روایاتی مبنی بر با هدایة الکبریتننا در کهاب 

شود و منابع دیتر، فاقد هرگونه روایت در این زمینه هشهند؛ متر اینکمه از   بابیّت یافت می

در صدد نقل روایت بود  باشمند  بما ایمن حشماب، ممروری بمر اسمناد         هدایة الکبدری کهاب 

اص دارد، که به ابواب امامان اخهص هدایة الکبریشد  در بخش پانزدهم کهاب  خبرهای نقل

شمود کمه در    ضروری است  شایشهه توجه اینکه در این بخمش، گما  راویمانی یافمت ممی     

های دیتر هیچ روایهی از بنان نقل نشد  است؛ به عنوان مثال، در بخمش پمانزدهم    بخش

کمه در تامام    درحمالی  2ق( نقمل شمد ؛   286محامد )م   بمن  روایت از اسحاق 33این کهاب، 

رود کمه   شود  با وجود این، گاان نامی  یهی از او یافت نایهای دیتر کهاب، هیچ روا بخش

این مشئله بهواند بسیبی به هویت و شناسنامه این بخش از کهاب و تالق بن به نویشمند ،  

توان یافت که حضمور پُررنتمی در میمان     یانی خصیبی وارد سازد؛ زیرا راویان دیتری می

 1مالک فمزاری  بن محاد بن توان جافر میهای کهاب دارند که از جاله بننا  اسناد تاام بخش

ها به صورت تفصیلی در بخش پانزدهم کهاب  را نام برد  دیتر اینکه مباحث مربوط به باب

هما و   توان مطمالبی در ممورد بماب    های دیتر این کهاب نیز می صورت گرفهه؛ اما در بخش

 4نصیر یافت  بن خصوصاً بابیّت محاد

د  است که غالب بننا منشوب به ا اه بود  و برخی روایت ذکر گردی 71در این بخش، 

مورد از ایننا  1توان گفت  شود  در نتاهی کلی به این روایات، می نیز از افراد دیتر نقل می

در بخش مربوط به وکالی چنارگانه عصر غیبت ذکر گردید  که سه روایت از این تامداد،  

                                              

 . ۲۲9. همان، ص 9
؛ ص 1و  ۲، خ ۱۲1؛ ص 1، خ ۱۲۲؛ ص ۱، خبر ۱۲۰، ص الهدایة الکبری. ن.ک: خصیبی، ۲

، ۱۶1؛ ص ۲و  9، خ ۱۶۲؛ ص ۲و  ۱، خ ۱1۲؛ ص 9، خ ۱1۱؛ ص ۱، خ ۱1۰؛ ص 9، خ ۱۲1
 . 9، خ ۱۸1؛ ص 9، خ ۱۸9؛ ص 9، خ ۱11؛ ص 9، خ ۱11؛ ص ۱ـ  9، خ ۱1۰؛ ص 9خ 

 . ۲۶۸و  91۲، 91۸. ن.ک: همان، ص ۱
 .۲1۲ـ  ۲1۲و  ۲۲9ـ  ۲۲۰. ن.ک: همان، ص ۲
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دیتر، به تفاوت بمین وکیمل و بماب و     و دو روایت 3اند به وکالت وکالی چنارگانه پرداخهه

مورد از این اخبمار نیمز تننما بمه تماریخ       1۲ 2اند  نصیر در کنار وکال پرداخهه بن بابیّت محاد

یکمی دیتمر از ایمن     1انمد   ها و یا مشا ل دیتر مربوط به بننا پرداخهه زندگی باضی از باب

از اماممان، نبایمد مطمرح     روایات نیز در واقع سخنان مؤلف کهاب است و به عنوان روایهی

ممورد بن در ارتبماط بما     14روایت ممذکور،   71بنابراین، گفهنی است که از مجاوع  4شود 

روایت اسمت  مشمئله دیتمر اینکمه اسمهااال لفمظ        13ماند،  بابیّت نیشت و بنچه باقی می

« بمابی »در این روایات، یکشان نیشت و اگرچه در برخی موارد، از سوی امام واژ  « باب»

بماب  » 7،«باب علم» 6،«حیاةباب »اما در موارد دیتر، از تاابیری چون:  1کار رفهه است؛ به

اسهفاد  شد  است  در هر حال، بررسی محهموایی   3۲«باب الرشاد»و  3«اهلل باب» 8،«الندی

 این اخبار، در این مقاله مد نظر نیشت 

شایشهه توجه است که حجم قابل توجنی از این اخبار، از طریق راویانی نقل گردیمد   

که در منابع امامیه به غلو، انحراف یا جال حدیث شناخهه شد  و ماروف هشمهند  در بمین   

                                              

 . ۱و  ۲، 9، خبر ۱1۲ـ  ۱1۲. همان، ص 9
 . 1و  ۲، خبر ۱11ـ  ۱1۲. همان، ص ۲
؛ 9، خ ۱۲1؛ ص 9۰و  1، خ ۱۲۲؛ ص ۶و  1، خ ۱۲9؛ ص ۲و  ۱، خبر ۱۲۰. ن.ک: همان، ص ۱

، ۱11؛ ص 1، خ ۱19؛ ص ۲، خ ۱1۰؛ ص ۲و  9، خ ۱۲1؛ ص ۶، خ ۱۲1؛ ص ۱، خ ۱۲۶ص 
؛ ص 1ـ  1، خ ۱۶1؛ ص ۲، خ ۱۶۶؛ ص 9، خ ۱۶۲؛ ص ۶خ  ۱۶9؛ ص 1، خ ۱۶۰؛ ص ۲خ 

 . 1، خ ۱1۸؛ ص ۶، خ ۱11؛ ص ۲و  ۱، خ ۱1۶؛ ص ۸، خ ۱1۱؛ ص 1و  ۶، خ ۱1۲

 . 1، خبر ۱1۰. همان، ص ۲
 . 1و  ۲، خ ۱۲1؛ ص ۲، خ ۱۲۶؛ ص 1، خ ۱۲۲. همان، ص 1
 . 9، خ ۱۱۸. همان، ص ۶

 . ۲، خ ۱۱1. همان، ص 1

 . ۱، خ ۱1۰. همان، ص ۸
 . همان. 1

 . ۲، خ ۱1۲. همان، ص 9۰



 ...یصغر یبتغ یانامامان در عصر حضور تا پا یّتآموزه باب یاعتبارسنج 91 

محامد   بن یوسف )مهوفی نامالوم( از اسحاق بن روایت از طریق احاد 33روایات این بخش، 

یوسف که خصیبی روایت را مشهقیااً از او گرفهه،  بن احاد 3است؛ )مهوفی نامالوم( نقل شد 

محاد، اسای مشهرک میمان یمک    بن ای نیشت و اسحاق شد  در منابع امامیه راویِ شناخهه

امما   1و یک روای غالی دروغتوی فاسدالاذهب است؛ 2راوی ثقه از اصحاب امام کاظم

غمالی و فاسمدالاذهب، یانمی     توان مطامئن بمود کمه راوی ممورد نظمر، هامان راوی       می

ابان نخای بصری است؛ چه اینکه او، هاان کشی اسمت کمه در زممان     بن محاد بن اسحاق

و روایت خصیبی با یک واسطه از وی، امر قابمل   4غیبت صغری در بغداد ساکن بود  است

همای دیتمر    و البهه در بخمش  هدایة الکبریپذیرشی است  از طرف دیتر، در یک موضع از 

نصمیر ذکمر شمد  و بمه صمورت       بمن  نام او به عنوان حلقه افراد نزدیمک بمه محامد    کهاب،

از طمرف دیتمر، وی    1بمد  است « احار»ابان نخای بصری ماروف به  بن محاد بن اسحاق

کمه همر دو از    7عامر  بمن  و مفضمل  6هاان راوی غالی است که کشی در یادکرد از سلاان

بودن وی را یمادبور شمد  و    نظر ماست، غالیهای بابیّت و مورد عالقه راوی مورد  مصداق

ق( در بغداد نزد او رفمت و از وی کهمابی    12۲مشاود عیاشی )م  بن حکایت کرد  که محاد

عار در تفویض به  بن ای از بن را یادداشت نااید و وی احادیثی از مفضل خواست تا نشخه

                                              

، ۱1۰؛ ص 9، خ ۱۲1؛ ص 1و  ۲، خ ۱۲1؛ ص 1، خ ۱۲۲؛ ص ۱، خ ۱۲۰. ن.ک: همان، ص 9
ـ  9، خ ۱1۰؛ ص 9، خ ۱۶1؛ ص ۲و  9، خ ۱۶۲؛ ص ۲و  ۱، خ ۱1۲؛ ص 9، خ ۱1۱؛ ص ۱خ 
 . 9، خ ۱۸1؛ ص 9، خ ۱۸9؛ ص 9، خ ۱11؛ ص 9، خ ۱11؛ ص ۱
 . ۱۱9، ص رجال. شیخ طوسی، ۲

 . 1۲ـ  1۱، ص رجالنجاشی،  ؛۲۲ـ  ۲9، ص رجالغضائری،  . ابن۱
 . 1۱9ـ  1۱۰، ص ، اختیار معرفة الرجال. ن.ک: شیخ طوسی۲
 .۲1۲، ص الهدایة الکبری. ن.ک: خصیبی، 1

 . 9۸ص  اختیار معرفة الرجال،. ن.ک: شیخ طوسی، ۶
 . ۱۲۲. همان، ص 1
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ست که او در زممان غیبمت   در هر حال، در مورد این راوی، این مشئله قابل توجه ا 3او داد 

و هامان کشمی اسمت کمه      2نصیر، ادعای بابیّمت داشمت   بن صغری و احهااالً باد از محاد

ق( در مارفمممی  461خطیمممب بغمممدادی )م   1اسمممحاقیه بمممه او منشممموب هشمممهند    

 4یحیمی  بمن  ابومحاد حشمن  الرد علا الغالةابان، قشاهی از کهاب  بن احاد بن محاد بن اسحاق

ا نقل کرد  است  نوبخهی، اسحاق احار را از کشانی دانشهه کمه در  نوبخهی در مورد وی ر

یافهتان در غلو هشهند  هاچنین، خطیب بغدادی از قول نوبخهی  عصر وی، از جاله جنون

ها، بن است  اسحاق احار را نقل کرد  است؛ از جاله این نقل الهوحیدهایی از کهاب  قشات

 1ع و سجود و     ، باطن نااز ظنر است؛ نه رکوکه: پیامبر

روایمت   3۲نیز در این بخش،  6صدقه که طوسی وی را غالی توصیف کرد  بن از محاد

امما راوی دیتمری کمه روایمات او در ایمن بخمش قابمل توجمه اسمت،           7ذکر شمد  اسمت؛  

روایت از او در ایمن بخمش از کهماب نقمل شمد        3مالک فزاری است که  بن محاد بن جافر

انشهه و دیدگا  مشایخ خود را در مورد او چنین ذکمر کمرد    نجاشی وی را ضایف د 8است 

                                              

 . 1۱9ـ  1۱۰. همان، ص 9
 . 1۲9ـ  191، ص دالئل االمامة. ن.ک: منسوب به طبری، ۲
 . ۱11ـ  ۱11، ص ۶، ج تاریخ البغداد. ن.ک: خطیب بغدادی، ۱

موسی نوبختی است و به طور کلی، ظاهراً  بن که کتابی در ردّ غالت دارد، ابومحمد حسن . آن۲
یحیی آمده  بن شده نیست؛ اما در منبع مذکور، حسن یحیی نوبختی شناخته بن شخصی به نام حسن

 است. 

 . ۱11، ص ۶، ج ادتاریخ البغد. خطیب بغدادی، 1
 . ۱۶۶، ص رجال. شیخ طوسی، ۶
، ۱۶۲؛ ص 9، خ ۱1۶؛ ص 1و  ۲، خ ۱1۲؛ ص 9، خ ۱۲1، ص الهدایة الکبری  . ن.ک: خصیبی،1

 .۱، خ ۱۸۰؛ ص ۱، خ ۱1۶؛ ص ۲، خ ۱11؛ ص ۶، خ ۱1۲؛ ص ۱، خ ۱۶1؛ ص 9خ 
، ۱۶1ص   ؛۱، خ ۱11؛ ص ۱و  ۲، خ ۱۲۶؛ ص 1، خ ۱۲۱؛ ص ۸، خ ۱۲۲. ن.ک: همان، ص ۸

 . 1، خ ۱1۲؛ ص ۱، خ ۱۸9؛ ص ۲، خ ۱1۶؛ ص ۶خ 
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ناود  و دارای مذهب و  کرد  و از افراد ناشناخهه، روایت نقل می جال حدیث می که فزاری،

  3روایات فاسد بود  است 

منران نام برد که در  بن اهلل عبد بن توان از محاد به عنوان چنارمین راوی از این نوع، می

نجاشمی وی را   2روایت از طریق او نقمل شمد  اسمت     8، هدایة الکبریهاب این بخش از ک

  1غالی، کذاب، فاسدالاذهب و الحدیث که در این امور مشنور بود ، مارفی کرد  است 

ق( که کشمی حکایماتی از غمالی، فاسمدالاذهب و      318هاچنین، ابوالخطاب )م حدود 

، بشمار شمایری   4و    را در چندین صمفحه حکایمت کمرد     بشهنش به امام صادق دروغ

ابوساینه  1)مهوفی نامالوم( که حکایات فاسدبودن مذهب وی نیز در منابع ثبت شد  است،

و نیز شلاغانی  6پرداز است علی )مهوفی نامالوم( که جزء مشنورترین غالیان دروغ بن محاد

راویانی از این دست هشهند که جزء  7ساز عصر غیبت صغری است، که از منحرفان جریان

 8از هرکدام روایهی نقل شد  است  هدایة الکبریدر این بخش از کهاب 

افزون بر این موارد، باید گفمت بمه صمورت کلمی، اسمناد روایمات ایمن بخمش، دارای         

 هایی است  یکی از مشکالت این اسناد، عناوین نامأنوس و غیرماروف بشمیاری  پیچیدگی

 سممازد  در ایممن اسممناد، از  امکممان شممناخت بننمما را میشممر ناممی  از راویممان بن اسممت کممه

                                              

 . 9۲۲، ص رجال . نجاشی،9
؛ 9، خ ۱1۶؛ ص 1، خ ۱1۲؛ ص۲، خ ۱1۰؛ ص ۲، خ ۱۱1، ص الهدایة الکبری. ن.ک: خصیبی، ۲

 . ۱، خ ۱۸۰؛ ص ۶، خ ۱1۲؛ ص ۱، خ ۱۶1ص 
 . ۱1۰، ص رجالنجاشی،  .۱
 . ۱۰۸ـ  ۲1۰، ص اختیار معرفة الرجال. ن.ک: شیخ طوسی، ۲

 . ۲۰9ـ  ۱1۸. همان، ص 1
 . 1۲۶ـ  1۲1. همان، ۶
 . ۲9۲ ـ ۲۰۱، ص الغیبة؛ شیخ طوسی، ۱11ـ  ۱1۸، ص رجال. ن.ک: نجاشی، 1

؛ 9۰، خ ۱۲۱؛ ص ۲، خ ۱1۲؛ ص ۱، خ ۱۲۶، ص الهدایة الکبری  . به ترتیب، ن.ک: خصیبی،۸
 . ۲، خ ۱۸۸ص 
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  1اسمرا یل،  2الانمذر الخورانشمی،   3غیماث،  بمن  ها چنین یاد شد  است: زید برخی شخصیت

 3رزام، بمن  حایر 8سکینه، ابی 7الشفایح، ابی 6نرشید، بن عثاان 1الاونی، عطیة 4قیس الابرانی،

 32محامد،  بمن  النظیمر  33مبشمر الهرکمی،   بمن  بشمیر  بمن  احاد بن اسحاق 3۲الصحاف، بن محارم

ــة   31ابمممراهیم، بمممن الاحامممول 34ماهمممان، بمممن النیمممثم 31عبمممدالرحان، بمممن حنتمـ

 2۲وادع، بمن  کثیمر  33الفضمل المدهکهی،   38ابمراهیم،  بمن  میامون  37الزهیمر،  بن عار 36رشدی،

                                              

 . ۲، خ ۱۱1. همان، ص 9
 . ۱، خ ۱۲۰. همان، ص ۲

 . ۲. همان، خ ۱
 .۶، خ ۱۲9. همان، ص ۲

 . همان. 1
 . 1، خ ۱۲۲. همان، ص ۶
 . همان. 1

 . 9، خ ۱۲1. همان، ص ۸
 . ۱، خ ۱1۰. همان، ص 1

 . 9، خ ۱1۱. همان، ص 9۰
 . ۲، خ ۱1۲. همان، ص 99
 . 9، خ ۱1۶. همان، ص 9۲

 . ۲، خ ۱11. همان، 9۱

 . همان.9۲
 .1، خ ۱۶۰. همان، ص 91

 . همان.9۶

 .۲، خ ۱۶۲. همان، ص 91
 .۶، خ ۱۶1. همان، ص 9۸
 . ۱، خ ۱1۰. همان، ص 91
 . ۲. همان، خ ۲۰
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 4خالمد الیامانی،   بمن  محامد  1داوود الطوسمی،  ابمی  2المدیلای،  یونس بن عنان 3اُبی، بن محاد

احامد   بمن  و در موضمای دیتمر جافمر    6جافر الفقیر البصری بن احاد 1زید الخزاعی، بن جافر

 3یوسمف الشاشمی،   بمن  و در موضای دیتمر احامد   8یوسف الشامی بن احاد 7القصیر البصری،

سلیاان  بن محاد 32خالد الجننی، بن مالک 33احاد الشیثی، بن صالح 3۲رجاء الفراتی، بن عبداهلل

 36کثیمر الخمراز،   بمن  محامد  31الحشین القای، بن علی 34الانبری، صدقة بن محاد 31الشوسی،

محامد   بمن  احامد  33زیمد الهایامی،   ابمی  38عبداهلل الطحان، بن محاد 37عبداهلل الخراز، بن علی

                                              

 . 9، خ ۱11. همان، ص 9

 . ۲، خ ۱1۲. همان، ص ۲
 . همان. ۱

 . 9، خ ۱۱۸. همان، ص ۲

 . همان. 1
 . ۲، خ ۱۱1ص   . همان،۶

 . 9، خ ۱1۶. همان، ص 1

 . ۱، خ ۱۲۰ص  . همان، ۸

 .9، خ ۱1۱؛ ص 1، خ ۱۲۲. همان، ص 1

 .۱، خ ۱۲۰. همان، ص 9۰

 .1، خ ۱۲9. همان، ص 99

 . ۶. همان، خ 9۲
 . 1، خ ۱۲۲. همان، ص 9۱

 . 9، خ ۱۲1. همان، ص 9۲
 . ۲، خ ۱۲1. همان، ص 91

 . 1. همان، خ 9۶
 . 9، خ ۱۲1. همان، ص 91

 . ۲، خ ۱1۰. همان، ص 9۸

 . ۲، خ ۱11. همان، ص 91
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 1یحیممی الاابرانممی، بممن جممابر 2محاممد الاممالف، بممن حمــزة 3الحجممال الصممیرفی الکمموفی،

 6یحیمی الصمابونی،   بمن  علمی  1عبمدالرحان القریظمی،   بمن  یمونس  4ابراهیم الهبمان،  بن میاون

 3صالح البثی  بن و محاد 8میاون الخراسانی بن محاد 7الاالی النیشابوری الکاتب، بن محاد

های نامأنوس و ناشناخهه در میان این اسناد، بمه صمورت کلمی بننما را      وجود چنین نام

ناپمذیر اسمناد    های جدایی اسناد، از ویژگیرو، باید گفت ابنام در  مبنم ساخهه است و ازاین

 3۲است  هدایة الکبریکهاب 

به این مشا ل، باید این نکهه را نیز افزود که در ثبت اسناد این روایات، گا  اشمهباهاتی  

صورت گرفهه که منشأ بن عدم کهابت صحیح در نشخه خطی و یا حذف و ادغام برخی از 

   برخی از این امور، چنین است:اسامی در یکدیتر و اموری مانند بن است

کمه   درحمالی  33الجمارود؛  بمن  اهلل اسااعیل القای عن ربای )ربیای( عن عبمد  بن   محاد3

 الجارود است؛ بن عبداهلل بن صحیح بن، ربای

 32مبشر الهرکی عن بشار الشایری؛ بن بشیر بن احاد بن یوسف عن اسحاق بن   احاد2

                                              

 . ۲، خ ۱1۸. همان، ص 9

 . 1، خ ۱۶۰. همان، ص ۲
 . ۶، خ ۱۶9. همان، ص ۱

 . ۶، خ ۱۶1. همان، ص ۲
 . 1، خ ۱1۲. همان، ص 1

 . 1، خ ۱11. همان، ص ۶
 . ۲، خ ۱11. همان، ص 1
 . ۲، خ ۱۸1. همان، ص ۸

 . ۱، خ ۱۸۸. همان، ص 1
حمدان خصیبی و هدایة  بن حسین». برای مطالعه در این مورد، ن.ک: صفری فروشانی، 9۰

 . ۱1ـ  ۲1، ص 9۱۸۲، زمستان 9۶فصلنامه طلوع، ش ، «الکبری
 . ۲، خ ۱۲1، ص الهدایة الکبری. خصیبی، 99

 . ۲، خ ۱1۲. همان، ص 9۲
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 3ه؛سکین محاد عن ابی بن یوسف بن   احاد1

ایمن در حمالی اسمت کمه بمه       2االشرم؛ سوادة بن محاد بن یوسف عن اسحاق بن   احاد4

محاد روایت کرد  است و جمز   بن یوسف، از اسحاق بن قرینه روایات دیتر این بخش، احاد

 او، در این بخش، روایت دیتری از وی در دست نیشت؛

جه به اسناد دیتر این بخش، که با تو درحالی 1منران؛ بن محاد عن عبداهلل بن   الحشن1

 منران مد نظر بود  است؛ بن عبداهلل بن جانور عن محاد بن محاد بن به احهاال فراوان حشن

 4علی القای؛ بن عامر بن   محاد6

عمامر عمن    بمن  که روایمات دیتمر، محامد    درحالی 1اسااعیل القای؛ بن عامر بن   محاد7

 علی القای است  بن اسااعیل

 7ابموحاز  ثامالی،   6ای چون: مؤمن طماق،  شد  و ثقه راویان شناخههدر هر حال، وجود 

 33حجماج،  بمن  عبمد المرحان   3۲محبموب،  بمن  حشمن  3یاسمر،  بمن  عاار 8حاق خزاعی، بن عارو

گشا نیشت؛ زیرا حهی  در اسناد این روایات نیز گر  31عبد الرحان بن و یونس 32حکم بن هشام

                                              

 . ۲، خ ۱۶۲. همان، ص 9
 . 9، خ ۱۶1. همان، ص ۲
 . ۱، خ ۱1۶. همان، ص ۱
 . ۲، خ ۱11. همان، ص ۲
 . ۲، خ ۱11. همان، ص 1

 . 9، خ ۱۱۸. همان، ص ۶
 . همان. 1
 .9، خ ۱۲1. همان، ص ۸

 . همان.1
 . ۲، خ ۱۲۶. همان، ص 9۰

 . همان. 99
 .۲، خ ۱1۸. همان، ص 9۲
 . 1، خ ۱1۲همان، ص  9۱
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ر شمد ، خمالی از ارشمکاالتر نمامبرد  فموق      گونه راویان در بننا ذک های این اسنادی که نام

خبمر یافمت شمد کمه      4نیشت  با این اوصاف، باید گفت در مجاوع اسناد این بخش، تننا 

اسناد بننا با ارشکال کاهری مواجه است  دو روایت از این تاداد، در قشات مربوط به رشید 

اگرچه اسمناد بننما    2و دو خبر دیتر نیز در قشات مربوط به ابوالخطاب  3هجری ذکر شد 

یمک در ممورد بابیّمت مطلبمی را بیمان       نیز قابل مناقشه است؛ اما با توجه بمه اینکمه همیچ   

 شود   اند، از ارا ه این بحث صرف نظر می نکرد 

 نتیجه

داشمهن منصمب    توان اثر و نشانی قابل اعهاادی از خاسهتا  اممامی  رسد که نای به نظر می

بابیّت در منابع موجود یافت و هیچ روایت منشوب به ماصومی که منصب بابیّمت افمراد را   

های کالمی مهقدم شیاه مانند کهمب شمیخ    مشخص کند، در دست نیشت و حهی در کهاب

شمود؛ بلکمه در ننایمت، تامدادی از      اثری از بابیّت یافت نامی  مفید و نیز بثار مهأخر شیای،

مؤلفان شیاه به این باور ماهقد شدند که بننا نیز هرگز در مقام ارا ه دلیل بر ادعمای خمود   

بار در محافل نصیریه شکل گرفمت و از هامان    اند  اعهقاد به این منصب، نخشهین برنیامد 

هاام اسمکافی، در صمورت    بن ب پدید بمد  محادهای ابوا زمان، منازعاتی در مورد مصداق

مذهب که جدای  بار به عنوان مؤلفی امامی به او، اوّلین منهخب األنوارصحت انهشاب کهاب 

نتریشهند،  از خط غالیان بود و تحت تأثیر مشایخ روایی خود که به این منصب مؤیدانه می

ساخت و بین منصب بابیّت و این اندیشه را در کهاب خود بدون هیچ سند و مدرکی مطرح 

های باد  مذهب در دوران وکالت، پیوندی ایجاد کرد  هاین رویه، توسط دیتر مؤلفان امامی

ها باقی ماند؛ بدون بنکمه بمه    گیری شد و در ننایت، در این منابع، تننا فنرسهی از باب پی

، ایمن  ترین توجنی شود  در هر حمال  مشا ل دیتر بن و خصوصاً سند و مدرک بن کوچک

ای شیای  با وجمود ایمن، در میمان     اید ، تننا باور تادادی از مؤلفان شیاه است و نه عقید 

                                              

 . 1، خ ۱19؛ ص ۲، خ ۱۲1. همان، ص 9

 . ۸، خ ۲1۱؛ ص 1، خ ۲1۲. همان، ص ۲
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ای امامی تلقی شد  و به منصب  خصوص در دور  مااصر، به عنوان بموز  مؤلفان شیاه و به

 های ماورایی داد  شد   بابیّت رنگ سیاسی، مانوی، علای و ویژگی
 

 ها باب  ورد مصداقجدول آرای مؤلفان شیعه در م

 
تاریخ 

 بیت اه 
 المناقب دای  اإلمامة منتخب األنیار هدایة الکبری

الفصیل 

 المهمة
 المصباح کفعما

 امام علی ـــ ـــ ـــ امام علی ـــ امام علی پیامبر
فاطمه 

 زهرا
 فضه ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

امام 
 علی

 سلمان ـ سفینه
سلمان ـ سفینه 

 ورقه( بن )قیس
 قنبر ـ سلمان سلمان ـــ ـــ سلمان

امام 
 حسن

 سفینه ـ قیس
سفینه 

 ورقه( بن )قیس
 سفینه سفینه

ورقاء  بن قیس
)سفینه( ـ رشید 
ـ و گویند میثم 

 تمار

 سفینه سفینه

امام 
 حسین

 رشید هجری رشید هجری رشید هجری رشید هجری رشید هجری
اسعدالهجری 

 )کذا(
 رشید هجری

 امام
 سجاد

ابوخالد کابلی ـ 
 ام طویل بن یحیی

ابوخالد کابلی ـ 
ام  بن یحیی

 طویل

ام  بن یحیی
طویل ـ بنا بر 
 قولی، ابوخالد

ام  بن یحیی
طویل ـ بنا بر 
 قولی، ابوخالد

ام  بن یحیی
 طویل

ابوجیله 
 )کذا(

 ابو خالد

امام 
 باقر

 جابر جعفی
ام  بن یحیی
 جابر  طویل ـ

 جابر جعفی جابر جعفی جابر جعفی جابر جعفی جابر جعفی

امام 
 صادق

 عمر بن مفضل
ابوالخطاب ـ 

 عمر بن مفضل
 عمر بن مفضل عمر بن مفضل سنان بن محمد عمر بن مفضل عمر بن مفضل

امام 
 کاظم

 مفضل بن محمد
عمر ـ  بن مفضل
 مفضل بن محمد

فضل  بن محمد
 )کذا(

 عمر بن مفضل مفضل بن محمد
فضل  بن محمد

 )کذا(
فضل  بن محمد

 )کذا(

امام 
 رضا

 فرات بن عمر فرات بن محمد راشد بن محمد فرات بن محمد فرات بن عمر فرات بن عمر فرات بن محمد

امام 
 جواد

 سعید بن عثمان فرات بن عمر سعید بن عثمان ـــ فرات بن عمر
فرات  بن عمرو

 )کذا(
 فرات بن عمر

امام 
 هادی 

سعید )قال  بن عثمان
 نصیر( بن اقوم: 

 عثمان بن محمد سعید بن عثمان سعید بن عثمان نصیر بن محمد
 بن عثمان
 سعید

 سعید بن عثمان

امام 
عسکری
 

 سعید بن عثمان نصیر بن محمد سعید بن عثمان

ـ سعید  بن عثمان
قومی گویند: 

/ نصیر بن محمد
 األوّل اصح

 روح بن حسین
 بن عثمان
 سعید

 سعید بن عثمان

امام 
دوازدهم
 

سعید و سه  بن عثمان
 وکیل عصر غیبت

 عثمان بن محمد ـــ ـــ ـــ غایب
سعید  بن عثمان

 و غیره
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 ق.9۲۲۲ما، 

 .9۱۶۲، تحقیق: محمدرضا حسینی، قم: دار الحدیث، رجالحسین،  بن غضائری، احمد ابن .9۰

ـ منتخـب األنـوار فـی تـاریخ االئمـة األطهـار      همام اسکافی،  بن همام، محمد ابن .99 ق: ، تحقی

 ق. 9۲۲۲رضا هزار، قم: دلیل ما،  علی

 ق. 9۲۲1اهلل، بیروت: دار الکتب العلمیة،  ، تحقیق: محمد احمد عبدتاریخ الموصلازدی،  .9۲

های تاریخی،  ، بررسی«ة مسعودیشلمغانی تا اثبات الوصی ءاز کتاب األوصیا»انصاری، حسن،  .9۱

 ش. 9۱1۰تهران: کتابخانه مجلس شورای اسالمی، 

الدین، قم: دار الکتـب االسـالمیة،    خالد، المحاسن، تحقیق: محدث جالل محمدبن احمدبنبرقی،  .9۲

 ق. 9۱19

، قـم: مدرسـه امـام    ، تحقیـق: مدرسـه امـام مهـدی    تفسیر منسوب به امام عسکری .91

 ق.9۲۰1، مهدی
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، قـم: موسسـه آموزشـی    سازمان وکالت و نقـش آن در عصـر ائمـه   جباری، محمدرضا،  .9۶

 ش. 9۱۸۲پژوهشی امام خمینی، 

)شماره هفتم از سلسلة التراث العلوی(، تحقیـق: ابـو    الهدایة الکبریحمدان،  بن خصیبی، حسین .91

 م.۲۰۰1موسی و شیخ موسی، لبنان: دار ألجل المعرفه، 

، تحقیق: مصـطفی عبـدالقادر عطـا، بیـروت: دار الکتـب العلمیـة،       تاریخ بغدادخطیب بغدادی،  .9۸

 ق.9۲91

 ق. 9۲9۱جا: مرکز نشر الثقافة االسالمیة،  ، بیجال الحدیثمعجم رخویی، سید ابوالقاسم،  .91

، بیروت: دار الکتب العربی، تاریخ االسالم ووفیات المشاهیر واألعالمالدین محمد،  ذهبی، شمس .۲۰

 ق. 9۲9۱

، تهـران: بنیـاد دائـرة    دانشـنامه جهـان اسـالم   ، «باب»زریاب خویی، عباس و حسن طارمی،  .۲9

 ش. 9۱11المعارف بزرگ اسالمی، اوّل، 

، تهران: مرکز دائرة المعارف بـزرگ  دائرة المعارف بزرگ اسالمی، «فرات ابن»سجادی، صادق،  .۲۲

 ش. 9۱1۲اسالمی، 

، تـاریخ در آینـه پـژوهش، پـاییز     «بیت های اهل پژوهشی پیرامون باب»سلیمانی، جواد،  .۲۱

 .9شماره  ، پیش9۱۸9

شی و پژوهشی امام خمینی، ، قم: انتشارات مؤسسه آموزبیت رازداران حریم اهلـــــ ،  .۲۲

 ش. 9۱۸۶

، نشـریه انتظـار سـال    «اثبات الوصیة و مسعودی، صاحب مروج الذهب»شبیری، محمدجواد،  .۲1

 دوم، شماره چهارم.

، تحقیق: مؤسسه نشر اسالمی وابسته به جامعـه مدرسـین   قاموس الرجالشوشتری، محمدتقی،  .۲۶

 ق.9۲9۰حوزه علمیه قم، قم: جامعه مدرسی حوزه علمیه قم، 

باغی، قم: مکتبة آیة اهلل المرعشـی   حسن، بصائر الدرجات، تحقیق: محمد کوچه صفار، محمدبن .۲1

 ق. 9۲۰۲النجفی، 

 ، فصـلنامه طلـوع،   «حمدان خصـیبی و الهدایـة الکبـری    بن حسین»اهلل،  صفری فروشانی، نعمت .۲۸
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 ش. 9۱1۸، ، مشهد: آستان قدس رضویها و برآیندها غالیان؛ کاوشی در جریانـــــ ،  .۲1

فصلنامه علوم حدیث، سال دهم، شماره  ، «جریر طبری آملی و دالئل اإلمامة بن محمد»ـــــ ،  .۱۰

 سوم و چهارم.

، تحقیـق: احمـد محمـودی، قـم:     طالـب  ابـی  بن المسترشد فی امامة علیجریر،  بن طبری، محمد .۱9

 ق.9۲91کوشانپور، 

 ق.9۲9۱، قم: بعثت، دالئل االمامةـــــ )منسوب به طبری(،  .۱۲

، تحقیق: حسن مصـطفوی، مشـهد: مؤسسـه نشـر     اختیار معرفة الرجالحسن،  طوسی، محمدبن .۱۱

 ق. 9۲۰1دانشگاه مشهد، 

، تحقیق: جواد قیومی اصفهانی، قـم: مؤسسـة النشـر االسـالمی التابعـة لجامعـة       رجالـــــ ،  .۱۲

 ش. 9۱1۱،  المدرسین بقم المشرفة

 ق. 9۲99المیة، ، قم: دار المعارف االسکتاب الغیبةـــــ ،  .۱1

، تحقیق: سید هاشم رسولی محالتـی، تهـران: مطبعـه علمیـه،     التفسیر مسعود، بن عیاشی، محمد .۱۶

9۱۸۰. 

، تحقیق: محمد کاظم، تهران: مؤسسه چاپ و تفسیر الفرات الکوفیمحمد،  بن فرات کوفی، فرات .۱1

 ق.9۲9۰نشر وزارت ارشاد، 

 ق.9۲۰1: الهادی، ، تحقیق: محمد انصاری زنجانی، قمقیس بن کتاب سلیم .۱۸

 ق.9۲۰1)جنة األمان الواقیة(، قم: دارالرضی،  المصباح علی، بن کفعمی، ابراهیم .۱1

اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهـران: دار الکتـب    ، تحقیق: علیالکافییعقوب،  کلینی، محمدبن .۲۰

 ق.9۲۰1االسالمیة، 

 ا.ت نا، بی جا: بی ، بیتنقیح المقال فی علم الرجالمامقانی، عبداهلل،  .۲9

 ق.9۲۰۱، جمعی از محققان، بیروت: دار احیاء التراث العربی، بحار األنوارمجلسی، محمدباقر،  .۲۲

 ش.9۱۸۲، قم: انصاریان، اثبات الوصیةحسین )منسوب به مسعودی(،  بن مسعودی، علی .۲۱

 ش.9۱1۶نقی منزوی، تهران: توس،  ، ترجمه: علیتجارب األمممسکویه رازی، ابوعلی،  .۲۲
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 .9۱11، تهران: سعید محبی، دائرة المعارف تشیع، «باب»لحسین، مشایخ فریدنی، عبدا .۲1

 ق.9۲9۲، تحقیق: ابراهیم انصاری، بیروت: دار المفید، اوائل المقاالتمحمد،  بن مفید، محمد .۲۶

، قم: مؤسسة النشر االسالمی التابعة لجامعة المدرسین بقم رجال النجاشیعلی،  نجاشی، احمدبن .۲1

 ش.9۱۶1،  المشرفة

 ق.9۲۰۲: دار االضواء، یروتب یعة،فرق الش ی،موس بن حسن ی،نوبخت .۲۸


