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گر  ههایآمهوز، از ایپهار، اصهالت   و سهابقه متقهد ، مههدوی   ههاینگهاریتهک فقهدان   با چه ا
 از ههایىبخهش تواندمی آثار، آن بازسازی   اما شد، روبرو انتقادهایى با غیبت، چون امامی
 از  (2۵۶-1۵۴،مهههور)بهنمحمههد دههد. رارقه دردسههترس را حضهور عصههر حهدیثی   میهراث
 در را اعتنهایى قابهل سههم الممحهم، عنهوان بها سترگ کتابى نگارش   با هشتم اما  ممزمان  

 اثهر این است. داشته بعدی هاینسل به غیبت و مهدویت حدیثی   میراث انتقال و ثبت
گرچههه گردان از تههن دو توسههط امهها اسههت، مفقههود همینههک ا  و قههم دیثی  حهه مههدارس   بههه او، شهها
 آثهار در پهژوهش دارد. پى در را اثر این بازسازی   امکان   فرضیه نکته همین یافت. را، بغداد
 قهرار دسهترس در را سهترگ اثهر   ایهن از حدیث۴2 چهار ، سد، در بغداد و قم مدرسه مو،ود  

 مهرتبط فرعهی هایآموز، و غیبت اندیشه که دهدمی نشان احادیث اینه مطالع دهد.می
 بهر افهزون زیرا است. بود، تو،ه مورد امامان حضور زمان   در ایممحظه قابل بسامد با آن با
 دیگهری اعتنهای قابهل احادیهث   آن، فرعیهات از ایپهار، و غیبهت باب   در صری  حدیث   ۵
کیهد   آنهان مجمهوع کهه شهد، گه ارش امامت باب در نی   االمهر صهاحب غیبهت بهر دیگهری تأ

 مفقهههود، حهههدیثی اثهههر   یهههک بازسهههازی   بهههر افهههزون اضهههرح مهههتن دسهههتاورد تهههرینمههههم اسهههت.
 است. حضور عصر در غیبت آموز، مستندات   فقدانه شبه به گویىپاسخ

 مههدوی، ههاینگهاریتهک ،کتاب المالحم الکبیر العمی، ،مهور بن محمد ها:کلید واژه
 .حدیثی آثار بازسازی غیبت،
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 مقدمه. 1
 از مختله  نحهل   اندیشهمندان   کهه اسهت آن گویای اسم  ،هان مکتوب میراث در پژوهش

 1انهد.داشهته همت مهدوی هایگ ار، کتبی و شفاهی گری  گ ارش به نخستین هایسد، همان
گر کنهد، نحهو   بهه نخسهت، سهد در هها،گهریگه ارش ایهن چه ا  گیهر  چشهم رشهد   بها امها داد،، روی پرا

 تههدوین و تبویههب بههه یقین،فههر محههّدثان   از ایپههار، دو ،، سههد در «مهههدویت» و «َمهههدی»مسههئله 
 فراوانی   2یافتند. رغبت موضوع این در اختصاصی آثار   تألی    و ماند،، ،ای بر حدیثی   میراث  
 کنهار   در 3اختصاصهی( نگاشهتهسی  به )قریب سو ،، سد در مهدوی هاینگاریتک گیر  چشم

گونی  از تنههایىاع قابهل حجهم تهها شهد سهبب آن، ذیههل مباحهث   گسهتردگی و مؤلفههان مهذهب   گونها
 بهه قریهب کنونی   فقدان   اما؛ ،وید را، بعدی هاینسل هاینگاشته به مهدویت حدیثی میراث
 معضهمتی بها را مههدویت بها مترتهب کممهی ههایآمهوز، از برخهیه سهابق و اصهالت آثار، آن اتفا 

 بههودن   غیبههت دو دارای  » چههون آن فرعههی مباحههث   و «َغیبههت» ماننههد   هههایىآمههوز، و کههرد روهروبهه
 حصههر» چههون دیگههری کههمن مباحههث   کنههار در ،«او غیبههت کیفیههت» و «مخفیانههه تولههد  » ،«مهههدی
 اوصههاف از برخههی نیهه  و ،«موعههود مهههدی   بههودن   خلیفههه واپسههین» و «تههن دوازد، بههه امامههان تعههداد

 انتقادهههایى بها ،«قیامهت آسههتانه تها آنهان بقههای» و «ایشهان بهودن پیههاپى» چهون پیهامبر ،انشهینان
،  (۱9۷۶ه )نگاشههت« از امامیههه تهها اثنههی عشههریه» مقالههه در ُکلبههرگ ایتههان نمونههه رایبهه شههد. روبههرو

 بههه را، مهههدی حضههرت غیبههت بههه امامیههه اسههمف   اعتقههاد از مانههد، بر،ههای مسههتند   نخسههتین
 تحهوالت حاصهل را آن رو، همهین از و دانسهت مربهوط سهو ، سهد اواخهر بهه مربهوط ههایىنگاشته
 کههه اسههت حههالی در امههر ایههن 4نمههود. قلمههداد عسههکری ا امهه شهههادت از پههس کممههی و فکههری

 عصهههر در مهههذهب امهههامی عالمهههان   توسهههطالغیبتتتة  عنهههوان   بههها نیههه  مههههدوی نگهههاری  تهههک چنهههدین
شهها  بههن ُعَبههیسه نگاشههت الغیبتتة ماننههد  ؛ اسههت یافتههه تههألی  حضههور ههری ه   5 (.۲۲۰)  الّناش 

 سههو (، سههد نیمههه) السههیاری محمههد بههن احمههد تههألی    کتتتاب القرائتتات کشهه  بهها چنههد هههر
                                                           

 .۱۲۷-33، صطبقات راویان احادیث مهدویت. ر.ک: 1
کتههابى بهها عنههوان  مهها سههئل عههن الصههاد  فههی الممحههم داشههته اسههت )۱۸۲ . بههرای نمونههه علههی بههن یقطههین )2 فهرستتت  (، 

  .(۲۷۱، صالطوسی
اشهته مههدوی در سهد، دهنهد، تهألی   قریهب بهه سهی نگگانه نجاشی، شیخ طوسی، و ابن ندیم، نشهان. مطالعه فهارس سه3

 ر آن است.یسو  با عناوین  الممحم، الفتن، الغیبة، القائم، أخبار المهدی و نظا
4. “From Imāmiyya to Ithnā-’ashariyya،” p. 521. 

 .۱۲۰، صفهرست النجاشی. 5
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 قهرآن آیهات تأویهل بهاب در روایهاتی( کلبهرگ تصهحی  و تحقیه  بهه)  ۲۰۰9 سهال به آن انتشار و
 در اوسهههههت. پیشهههههین ادعهههههای نهههههاقض   صهههههریحا   کهههههه 1گرفهههههت قهههههرار دسهههههترس در غیبهههههت، بهههههه

 اسهههمف، مههههدوی ههههاینگهههاریتهههک بهههه ویههه ، بهههه، حضهههور عصهههر آثهههار بهههه دسترسهههی، نتیجهههه
یههابى ،هههت مناسههبی طریهه    گههر اسههت. مههذکور عههاوی  د ارز  نسههخ کشههفیات   بهها دسترسههی ایههن ا
 ههاینگاشهته ایهن بازسهازی   زیهرا؛ اسهت آثهار ایهن بازسهازی   بعهدی، را،   شهود،نمی حاصل خطی

 انبههوهی حجههم بههازآفرینی   بههر افههزون تههاریخی، هههایداد، بههر مبتنههی روش   یههک عنههوان بههه مفقههود،
 معتَقهدات   از ایپهار، تحهول بهر مبتنهی ههایانگهار، علمی   اتقان رفته، دست از حدیثی   میراث از

 سنجد.می را امامی
 هههاینگههاریتههک تههرینمهههم از یکههی بازسههازی بههه هههدف، ایههن داشههتن   نظههر در بهها حاضههر مههتن  
 بهن محمهد توسهط کهه - اثهر ایهن اسهت. پرداختهه المالحم الکبیر عنهوان   با حضور عصر مهدوی
 مشهههههورترین از تههههن دو طریهههه  از - شههههد، نگاشههههته  (۲۶۶بههههه زنههههد،- ۱۵۶) العمههههی ،مهههههور

گردان  مهههههذهبی   وابسهههههتگی عهههههد  اسهههههت. یافتهههههه را، بعهههههدی ههههههاینسهههههل بهههههه او حهههههدیثی شههههها
یهدی، ،هارودی، کیسهانی، مکاتهب   بهه او مباشهر   مشایخ   و مؤّل   واقفهی و سهلیمانی، ناووسهی، ز

 آن یبهتغ روایهات َاصهالت   از - 2دادنهدمهی رواج را غیبهت بهه بهاور نخستین، هایسد، در که -
  دارد! حکایت
 دو در کههه اسههت فهرسههتی تحلیههل  ، شههد شههناخته روش بههر مبتنههی اثههر، ایههن بازسههازی طریهه   

القواعد المنهجیه فی التنقیب عن المفقود من الکتب  وبازسازی متون کهن حدیث شیعه  کتاب  
 یههک و،ههود بههر اطمینههان از پههس، روش ایههن در اسههت. شههد، معرفههی تفصههیم  و األجتتزاء الحدیثیتته 

 و تهههاریخی ر،ههالی، هههایداد، از برخههی و فهرسههتی اطمعههات اسههاس بههر مهههدوی، نگههاری  تههک
 سهپس و شناسهایى ردیهابى، واپسهین مو،هود آثهار در نظهر مهورد اثهر از ههایىبخش سندشناختی،

 و بازسههازی بههه مؤلهه  شههناخت بههاب در گفتههاری از پههس، حاضههر مههتن شههد. خواهههد بازسههازی
 دازد.پرمی مذکور اثر   روایات تحلیل

  جمهور بن محمد شناخت. 2
 عنهوان بها او از کهه - ( ۲۶۶ بهه زنهد، -  ۱۵۶) البصری العمی ،مهور بن محمد ابوعبداَّلل

                                                           
 .۱۶3، صکتاب القرائات. 1
الفترق ؛ ۶۸، صمقتاالت االستالمیین ؛۵۷ص، فرق الشیعه؛ ۱3۷، ص۴، جلالفص ؛9۱۔9۰، ص۱. المقاالت و الفهر ، ج2

 .۲3، صبین الفرق
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 از و بصهر،، مشههور   محهّدثان   از و 1هشتم، اما  خادمان و ممزمان از - کنیممی یاد «،مهور ابن»
گههر اسههت. غلههو ،ریههان   بههه متهمههان  داخههل ۷کههاظم امهها  اباصههح شههمار در را او برقههی چههه ا

 فقهههی آثههار تههألی    بههر افههزون وی نیسههت. دسههت در مطلههب ایههن صههحت بههر شههاهدی امهها 2کههرد،،
 نیه  را آثهاری (،الرستالة الذهبیته )= رسالة المذهّبه و ادب العلم ،نوادر الحج عنهوان   بها اخمقی و

 3.الزمتان صاحب ووقت خروج القائم  ،المالحم الکبیر اسهت: کهرد، تألی  مهدوّیت حوز، در
 ،دربهههار تهههواننمهههی چنهههدان اخیهههر، کتهههاب دو یهههادکرد   در شهههیخ انفهههراد   بهههه تو،هههه بههها کههههههههر چنهههد 

 شهیخ ههایداد، آمهد، خواههد ادامهه در کهه گونه آن زیرا؛ بود مطمئن او توسط   اثر، دو این تألی   
 ،مههور ابهن آثهار   فهرسهت در نیه  الواحده عنوان   با دیگر اثر یک از همو است. مضطرب او، دربار
 ههاینگاشهته از را آن نی  کتاب این، دارند پسین   امامیان   نجاشی، تصری  بر افزون که کرد، یاد

 4اند.دانسته او فرزند
 سهال بهه ،مههور ابهن توّلهد   آورد،، الرستالة الذهبّیته ابتهدای در او فرزنهد   کهه آنچهه بهه استناد با
 5اسهههت. نمهههود، مکههان نقهههل مهههرو بههه ۷رضههها امههها  همههرا، بهههه سههالگی ۴۶ در و داد، رخ،  ۱۵۶

 آن کههه حّجههی مناسههک در کههه دارد آن از حکایههت سههفر، ایههن در ۷هشههتم امهها  بهها وی ممزمههت  
 ح  احکا  و معارف از برخی احیانا   و بود، ایشان همرا، 6اند،آورد، ،ا به،  ۲۰۰ سال به اما 

 ههایآموختهه از احتمهاال   نیه  حتجنوادر ال او، فقههی اثر   تنها است. آموخته اما  آن از ن دیک از را
کنههد، سههفر ایههن گههر اسههت. بههود، آ  تهها یعنههی ،۷رضهها امهها  شهههادت از پههس هههامههدت تهها وی چههه ا

 یک هیچ دیدار به موف  اما بود،، زند،  (3۰۵-۲۶۵) عثمان بن محّمد سفارت دوران ابتدای
 روایهت ههیچ امامهان، سهایر از هشهتم، اما  از ،  ،از این رو است. نشد، بعدی :معصومان از

،  ۲۱۰ سهال بهه را او وفهات محققهان، برخهی تها شهد، سهبب امهر همهین شهاید ندارد! مستقیمی
 از پهس وقهایع از ایپهار، صهریحا   وی زیهرا؛ اسهت ناصهحی  گمهانبى، مطلب این 7نمایند. توّهم

                                                           
که با سند  صحی  از فرزند او در دسهترس اسهت، وی مهمز  و خهاد  امها  هشهتم . بنا بر1 بهود، و از هنگها  خهروج  ۷گ ارشی 

 .(۵، صالرسالة الذهبیةمدینه به سوی خراسان تا زمان شهادت آن حضرت همرا، ایشان بود، است )
 .۵۱، صرقیبالرجال . 2
 . ۴۱3، صفهرست الطوسی؛ 33۷، صنجاشیالفهرست  . 3
 . ۴۵، صاالیقاظ؛ ۲۰۱، صکتاب رجعت؛ 3۶3، صاعال  الوری. 4
 .۵ص، الرسالة الذهبیه. ر.ک: 5
 . 3۶۵، ص۲، جکشف الغمة؛ 3۷۲، ص۱، جالخرائج و الجرائح؛ ۵۲۵و ۲۰۰، صالثاقب فی المناقب؛ ۲۱۰، صاثبات الوصیة. 6
 .۱۰، ص۲، جهدیة العارفین؛ 3۴۸، ص۲، جنونایضاح المک. 7
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 گههه ارش او فرزنهههد  ه تر،مههه در نجاشهههی کهههه گونههههآن و 1نمهههود، روایهههت را عسهههکری امههها  شههههادت  
 فرزنهههدش بهههرای را روایهههاتی داشهههته، سهههن سهههال۱۱۰ کهههه حهههالی در  [ ۲۶۶ سهههال ]در یو کهههرد،،

 کههه اسههت معّمههری محههّدث   ،مهههور بههن محمههد لههذا 2اسههت! کههرد، گهه ارش محمههد بههن حسههن

 مصهههاحبت بهههه تنهههها کهههه چنهههد ههههر؛ کهههرد، درک را دوازدههههم امههها  تههها هفهههتم امههها  زنهههدگانی   دوران  

 نقههل   بههه عنایههت بهها نیهه  او تههر  کوچههک پسههر   ،محّمههد بههن حسههن اسههت. یافتههه توفیهه  هشههتم امهها 

 و  (3۲۶)  4روح بن حسین از وی مستقیم گری  روایت و 3 ۲9۶ سال دادهایرخ از حکایتی
 در را اعتنهههایى قابهههل مهههّدت او، از  (3۵۶)  اِلنبهههاری ابوطالهههب گهههریروایهههت بهههه تو،هههه بههها نیههه 

 است. زیسته کوتا، غیبت دوران
 بهه اعتمهاد و ضهعفا از نقهل ،ه  و اسهت ثقهه «نفسهه فهی» جاشهین تعبیهر به که - پسر خمف   بر

 از یکههی عنههوان بههه او از بعههدی هههایسههد، عالمههان و 5نیسههت، او متو،ههه دیگههری عیههب مراسههیل،
 مهتهم مهذهب در فسهاد و غلهو بهه پهدر - انهدکهرد، یهاد 7القهدر ،لیهل وصه    بها و 6امامیهه، اعاظم
  :نویسدمی پسره تر،م در نجاشیاز این رو،  است.

 8.اوس  از اصلح و پدر ، از اوثق او

 منتسهب ایسهرود، سهبب بهه پهدر، کهه اسهت ،ههت ایهن بهه شهاید پسهر، بهرای «اصل » تعبیر
 9اسههت. بهود، مهتهم محّرمههات از برخهی اباحهه و لههو بههه بغهداد، ن دیکهی در ُقّنههی َدیهر دربهار، او بهه

  نویسد:می نجاشی
گاه آن ]گناِه  گِی بزر از خدا که شده گفته چیزهایی اوه دربار    10.اس  ترآ

 مضهههامین از کهههه گویهههدمهههی سهههخن او از ایسهههرود، از و شهههمردمهههی غهههالی را او نیههه  ریغضهههای
                                                           

 . ۴33، صتقریب المعارف؛ 3۶۷، صالهدایة الکبری. 1
 .۶۲، صنجاشیالفهرست . 2
 . 33، ص9۱، جبحار األنوار. 3
 .۴۱، صالمزار الکبیر؛ 93، ص۶، جتهذیب االحکا ؛ ۲۰۲، صالمزار. 4
 ۶۲. فهرست  النجاشی، ص5
 .۴۵. ر.ک: االیقاظ، ص6
 .۱9۴، صین شیعهطبقات مفسز. 7
 .۶۲، صفهرست النجاشی. 8
 .۵۲۸، ص۲، جمعجم البلدان. 9

 .33۷، صفهرست النجاشی. 10
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 2اسهت. تردیهد محهّل  شهدت بهه او، بهه ایسهرود، چنین انتساب کههر چند  1؛است سرشار گرایانهاباحه
                                                           

 .9۲، صکتاب الضعفاء. 1
گشاید و صریحًا وی را از خواّص اصحاب ابن ندیم مدخل او را با عنواِن محّمد بن الحسین )= الحسن( بن جمهور می. 2

نیز در فهرس ، میدخلی را بیا  ( شیخ۳1۲، صفهرست ابن ندیمکند. )معرفی میالواحده کتاب  امام هشتم و نویسنده
بیه  الواحدهرا به وی نسب  داده اس ! افزون بر انتساب ناصحیح  الواحدهعنواِن محّمد بن الحسن بن جمهور گشوده و 

او، باید به عنواِن مداخل یاد شده نیز دّق  نمود. از میان قریب به دویس  روای  بر جای مانده از ابن جمهیور العّمیی 
، هرگز از وی با عنواِن محّمد بن الحسین یا محّمد بن الحسن، یاد نشیده اسی . هیم چنیین شییخ صحابی امام هشتم

اگرچه در عنوان مدخل او را محمد بن الحسن بن جمهور معرفی کرده اما در ضمن ارائه طریق کتیب او، وی را محمید 
ی ابین جمهیوِر ان یاد شده، ناِم نیوهبن جمهور خوانده اس . نکته حائز اهمی  آن اس  که به طور کاماًل تصادفی عنو

د بین محّمی» یکی، یبا در نظیر گیرفتِن دو عنیوان الّرجالبه هنگام تألیِف  یطوس خیشصحابی اس ! شاید گمان شود 
از امامان   ی چیکه از ه یکسان بابدر  «د بن الحسن بن جمهورمحّم » یگریدر زمره اصحاب امام رضا، و د «جمهور

حقیق  آن اس  که عنواِن دّوم نیز با آنکه در بیاب ا رق گذاشته اس ، امّ نوه و پدر بزر  ف انیم یندارند، به خوب یثیحد
ق(  ۶۶۲زنیده بیه  - ۶۵1آمده، باز هم متوّجه همان محّمد بین جمهیوِر صیحابی )« من لم یرو عن واحد من األئمه»

سازد. البّتیه چنیین اتفیاقی در رجیال یاس ، زیرا طریقی که شیخ برای روایات او آورده، جز با ابن جمهور صحابی نم
بنیدی طبقه« لیم»شیخ چندان غریب نیس  و صحابیان قابل اعتنایی هم در بیاب یکیی از معصیومان و هیم در بیاب 

( اّما با این همه و با عنای  به رساله ذهبیبه از امام هشیتم، ۹1و  ۹۰، صصآشنایی با منابع رجالی شیعهاند، )نگر: شده
های رجالی شیخ درباره محّمید بین جمهیور خیالی از اند، دادهن چنان که دیگر محّققان نیز تذّکر دادهرسد آبه نظر می

  ّییچندان حیائز اهّم تشویشی ابتدائًا  نیچن دیشا( ۳1۶، ص1، جالعلماء اضیر سهو و تشویش نیس . )نگر: افندی،
ی او، معضالتی را پدید آورده اس . چیرا کیه ابین نوه دهی اّتفاقی به محّمد بن جمهور به ناِم اّما احتمااًل عنواننباشد، 

، «رأی  له شعرًا یحّلل فیه حرمیات اهّٰلل»با تعبیِر «  العّمیأبو عبد اهّٰلل الحسن بن جمهور بن دمحّم »غضائری در مدخِل 
م ( به طور قطعیی معلیو۹۲، صکتاب الضعفاء)گری را به صاحِب مدخل نسب  داده اس . ای سرشار از اباحهسروده

شناخته یا خیر. زیرا هیچ اّطالعاتی از مشیایخ، شیاگردان و کتیب او نیس  که ابن غضائری واقعًا صاحب مدخل را می
چنین معلوم نیس  که وی در این مدخل، ابن جمهوِر صحابی )یعنی پدر بزر ( را قصد کیرده ییا ارائه نداده اس . هم

ابین »ن معلوم نیس  که آیا ابن غضائری به تعّدد این دو محّمید کیه بیه )یعنی نوه او( را. افزون بر ای ابن جمهوِر ِاباحی
گاه بوده یا خیر. تنها وجه تمایز در کالم ابن« جمهور العّمی ای اس  که برای صاحب مدخل غضائری، کنیهمشهورند، آ

دهی ا قصد کرده و البّته در عنوانجمهوِر صحابی ر رسد که او نیز ابن. با این کنیه به نظر میبه کار برده اس : أبو عبد اهّٰلل
مرتکب همان سهو پیشینی توسط ابن ندیم شده اس . پس از او نجاشی در اقدامی شیگف ، بیا آنکیه از عنیوان دقییق 

گری را بیه او محّمد بن جمهور برای او بهره گرفته، و وی را از روات امام  هشتم دانسته اس ، اّما رسمًا و صریحًا اباحه
دهید کیه های تیاریخی و ادبیی بیه نیکیویی نشیان میحال آنکه داده (۳۳۷ص ،یشنجاال)فهرس   . نسب  داده اس

ق(، ضیمن ۳۸۸برای نمونیه، شابشیتی )م گرایانه، به نوه انتساب دارد نه به پدر بزر !ی مذکور و احواالت اباحهسروده
به أبو علی محّمد بن الحسیین )= الحسین( بین ی مذکور ذیل باِب دیر ُقّنی )نزدی  بغداد( صریحًا آن را ی سرودهارائه

ی ابن جمهوِر صحابی نسب  داده و تأکید کرده که پدر او از روایان اهیل بیی ، و حامیل کتیابی از جمهور العّمی نواده
ق( ادییب سرشینا  نیمیه دوم سیده  ۳۸۴ابو علیی تنیوخی )م( ۳۰۳- ۳۰۰صص، الدیاراتایشان بوده اس ! )نگر: 

هایی را شاگرِد ابو علی محمد بن الحسن بن جمهور در شعر و ادب و کتاب  و خط بوده، چنین سیرودهچهارم که خود 
   ( و او را با اوصافی چون کاتب، شاعر، ادییب،۹۰1، ص۴، جنشوار المحاضرة و اخبار المذاکرةبه وی نسب  داده )
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 از تصههفیه از پههس را او روایههات کههه کنههدمههی تصههری  و 1خوانههدمههی «غههال» را او صههریحا   نیهه  شههیخ
 فسههاد   از واحههد رویکههردی بهها امههامی ر،الیههان لههذا 2اسههت. داشههته اختیههار در غالیانههه مضههامین  
 شهدن   فیلتهر دلیهل   بهه، او از شهد، گ ارش روایات همینک که چند هر؛ اندراند، سخن او مذهب

 ضهعی » را او کهه نجاشهی ،ه ، حال این با است. شد، یاد معانی   از خالی 3،غالیانه مضامین  
 مههّتهم مطلهه ( نحههو )بههه ضههع  بههه را او متقههّد  ر،الیههان از یههکهههیچ خوانههد،، 4«الحههدیث فههی

 أوثهَ   کهان» بهر مبنهی پسهر، حال   شرح   در نجاشی تعبیر   محققان از برخیاز این رو،  است. نکرد،
ن  تو،هه بها کهه انهدکهرد، اسهتظهار پهدر در وثاقهت مراتهب از ایمرتبهه تحقه  معنهای   بهه را ،«أبیه م 

 5نیست. اعتنا مورد چندان دیگر، نقض   هاینمونه

 الکبیر المالحم بازسازی  . 3

گر  بهن احمهد ]ابهوعلی[ از ،مهور، ابن کتب به دسترسی طری  بیان   در شیخ و نجاشی چه ا
 نا    به نامعلو  شخصیه واسط به الفقیه در صدو  و7اندبرد، نا  6اِلهوازی سعید بن الحسین
 را ،مهور بن محمد از منقول روایت دو هر (الحسین بن احمد همان )شاید االهوازی ابویحیى

                                                                                                                                        
( ۷۳۳، ص۴، جفترج بعتد الشتدةالجّید الخط، حسن الّترسل، و کثیر المصّنفات لکتب االدب خوانیده اسی . ) 

( هم تصریح دارد که شاعر این ق۶۲۶ماوصافی که هرگز درباره ابن جمهوِر پدربزر  به کار نرفته اس ! یاقوت حموی )
ق( نیز ۴۲1مسعد آبی )أبو (۵۲۸، ص۲، جمعجم البلدانحموی، )شعر، ابو علی محّمد بن الحسن بن جمهور اس . 

گری اس ، به تفصیل گیزار  کیرده اسی . ا که سرشار از اّتهامات مستهجن و اباحیهای زادمهر جاریه ابو علی رنامه
 - ۷۰، صیصالقاسم البغتدادیحکایة ابیهای بیشتر: ؛ نمونه1۹۸- 1۹۴، صص ۴، جنثر الدر فی المحاضرات)آبی، 

القاستم ة ابتیحکایت( در این حکایات صریحًا از کنیه ابوعلی برای ابن جمهور سخن به میان آمیده اسی ، )نگیر: ۷۵
کنییه نیوه( خطیاب کیرده « )= یا ابا علیی»ها، ابن جمهور را با لفِ  ( زادمهر نیز در متن نامه۷۲و  ۷1، صصالبغدادی

، بیه ( در نتیجه شکی نیس  که اّتهام اباحه و شاعری و حیالل شیمردن حرمیات اهّٰلل1۹۶اس . )نگر: آبی، همان، ص
ابین »و شیهرت « محمید»ارد نه به پدر بزر ! ظیاهرًا تشیابه در اسیم ابوعلی محمد یعنی ابن جمهوِر نوه اختصاص د

میان پدر بزر  و نوه، )و احیانًا عدم شناخِ  دقیق هر دو ابن جمهور( سبب شده تا « العّمی»و وصف مشترِک « جمهور
 دهند. محمد بن جمهور صحابی نسب  گری را به ابو عبد اهّٰللابن غضائری و احتمااًل به تبع او نجاشی اباحه

 .3۶۴، صرجال الطوسی. 1
 .۴۱3، صفهرست الطوسی. 2
 همانجا.. ر.ک: 3
 .33۷النجاشی، صفهرست . 4
 .9۸، ص۱، جطبقات أعال  الشیعة. 5
 .۴۱3؛ فهرست الطوسی، ص33۷ص، فهرست النجاشی. 6
 .۴۱3؛ فهرست الطوسی، ص33۷ص، فهرست النجاشی. 7
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 نشههان 2چهههار ، سههد پایههان تهها متقههّد  حههدیثی اثههر   جههد،یه در ،سههتجو امهها 1اسههت، کههرد، گهه ارش
 را سههم بیشهترین او، فرزند   ،مهور، بن محّمد بن حسن و البصری محّمد بن ُمعّلی که دهدمی
 در ،مهههور ابههن حههدیث  ۱۴3 از انههد.داشههته عهههد، بههر بعههدی هههاینسههل بههه وا احادیههث انتقههال در
 شهد، گه ارش البصهری محمهد بهن معّلهی از (،%۴۰)یعنهی آن، حهدیث ۵۷ شهد،، یهاد اثهر   جد،یه

   .حدیث۱۴3 از حدیث 39 یعنی؛ دارد %۲۷ از بیش سهمی شد،، یاد آثار در نی  پسر است.
گرد   دو هههر آثههار فهرسههت در  و امامههت بهها مههرتبط هههایىنگاشههته و،ههود د،،شهه یههاد حههدیثی   شهها

 و 3داشهته سیرة القائم عنهوان   بها کتابى البصری محّمد بن ُمعّلی کند.می تو،ه ،لب مهدویت
 عالمهان مسهتقیم ههایگه ارش 4اسهت. نگاشهته راالواحتده  کتهاب ،مهور بن محمد بن حسن
 در کتههاب ایههن کههه دههدمههی نشههان آن محتهوای بازسههازی   کنههار   در 5الواحتتده از بعههدی هههایسهد،
 اسههت. شههد، نگاشههته ایشههان دشههمنان   مثالههب   و ۷معصههو  امامههان معجهه ات وفضههایل  بههاب  

 شههد، اخههذ آن ذیههل ۷بههاقر امهها  تأویههل و سههبأ، سههور ۴۶ه آیهه از احتمههال بههه نیهه  الواحتتده عنههوان  
 7اسههت. کههرد، همههرا، «الواحههد،» وصهه    بهها را والیههت نیهه  صههاد  امهها  از دیگههر حههدیثی 6اسههت.

 است. یافته را، امامی مصادر در ،مهور ابن طری    از اخیر ث  حدی
المالحتم  بازسهازی   در نکتهه تهرینمههم رسهدمهی نظهر بهه شهد، ارائهه کنهون تها که آنچه بر افزون

 آنجهها؛ نمههود ،سههتجو محمههد بههن معلههی حههال شههرح در شههیخ عبههارت   واپسههین در بایههد را الکبیتتر
 ایهههن 8اسهههت شهههد، روایهههت محمهههد بهههن علهههیم از ،مههههورابهههن المالحتتتم   نویسهههدمهههی شهههیخ کهههه

 بازسهازی در محمهد بهن معلهی ههایگ ارش دیگری راوی   هر از بیش که است آن گویای عبارت
 است. کارگر مذکور اثر

                                                           
 .۴9۲، ص۴ج، من ال یحضره الفقیه. 1
کتهاب از شهیخ صهدو  بهه نها ا. این آثار عبهارت2 کتهب چهارگانهه، ُنهه  علتل ، االمتالی، التوحیتد، کمتال التدینههای  نهد از: 

تفستیر ، ثواب االعمال و عقتاب االعمتال، االخبار معانی، عیون اخبار الرضا، فضائل االشهر الثالثه، الخصال، الشرایع
کفایة االثر.الغیبه، المسترشد، االمامة و التبصرهالکبری،  لهدایةا، بصائر الدرجات، المحاسن، القمی  ، 

 .۴۶۰، صفهرست الطوسی. 3
 ۶۲، صفهرست النجاشی. 4
، کتتاب رجعتت؛ ۲۵3و ۶۵، صمشتارق انتوار الیقتین؛ 3۶3، صإعال  الوری بالعال  الهتدی؛ 9۶و۲، صفرج المهمو . 5

 .۲۰۱ص
 .۲۴۰، ص۱. الکافی، ج6
 . ۲۲، ص۲، جهمان. 7
 .۴۶۰، صهرست الطوسیف. 8
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 محمهد بهن حسهین ابوعبهداَّلل طریه    از  (3۲9 یها 3۲۸)  کلینهی کهه دههدمهی نشهان الکافی مطالعه
 زمهانی نکتهه ایهن اسهت. داشهته دسترسهی محمهد بهن یمعله آثهار   بهه خهود، مباشهر   شهیخ   اشهعری عامر بن

 آثهار نجاشهی و شهیخ گه ارش بهر بنها کهه اسهت کسهی عهامر بهن محمهد بهن حسین بدانیم که دارد اهمیت
 بههن معلههی از کههه حههدیثی سههند  ۶3۲ از 1اسههت. کههرد، منتقههل بعههدی هههاینسههل بههه را محمههد بههن معلههی
 دیگهر سهند   سهه و شهد، اخهذ عهامر بن مدمح بن حسین از آن سند ۶۲9 است، مو،ود الکافی در محمد

 بههه کلینههی کههه دهههدمههی نشههان وضههوح بههه امههر ایههن اسههت. گردیههد، ذکههر «حّدثههه مههن» قیههد   بهها مههبهم طههور بههه
 مو،هود سهند  ۶۲9 از اسهت. کهرد، حهدیث نقهل آن از و داشهته اختیار در را محمد بن معلی آثار   او واسطه

 شهد، روایهت ،مههور بهن محمهد از حهدیث( 3۲ بهر )مشهتمل آن سهند   3۷ ،الکافی در محمهد بن معلی از
، ،مهههور بههن محمههد عهن، محمههد بههن معلههی عهن، عههامر بههن محمههد بهن الحسههین» ترکیههب   در همگههی کهه

 کنههار   در ،مهههور، ابههن از پههس شههد، یههاد اسههانید   سلسههله تمههامی   تفههاوت هسههتند. مشههترک «عههن... عههن...
 حاصههل را اطمینههان ایههن محمههد، بههن یمعلهه توسههط   المالحتتم گهه ارش بههر مبنههی شههیخ از مههذکور عبههارت  

 شهد،، یهاد حهدیث  3۲ از حهدیث۲۸ اسهت. نمهود، اخهذ المالحم الکبیر از را روایهات ایهن وی که کندمی
  است. مهدویت و امامت باب در

 آن حهدیث شهش کهه کهرد، نقل ،مهورابن از حدیث ُنه نی   (۲9۰) صّفار کلینی، از پیش
، ،مههور بهن محمهد عهن، محمهد بهن معلهی عهن، محمهد بن الحسین» یعنی، شد، یاد طری    از

الکتتافی  در عینهها   مههذکور حههدیث   شههش از حههدیث چهههار 2اسههت. شههد، گهه ارش« عههن... عههن...
  (3۲ یهها3۲۸)  کلینهی ههم و  (۲9۰)  صهفار ههم کهه دههدمهی نشهان امهر ایهن 3اسهت. مو،هود
المالحتم  از ههایىبخهش بهه محمهد، بهن معلهی واسهطه به یکسان، طری    از یکدیگر، از مستقل

 انهد.پرداختهه حهدیث نقل به شد، یاد طری    از نی   (3۶۸)  4قولویهابن اند.یافته دست الکبیر
 شههیخ و 6،قولویهههابههن واسههطه بههه  (۴۱3)  مفیههد شههیخ   5،کلینههیه واسههط بههه ( 3۶۰)  نعمههانی
 حّمهدم روایهات   گه ارش به طری  همین از 7قولویهابن از مفید شیخ واسطه به  (۴۶۰)  طوسی

                                                           
 .۴۱۸، صفهرست النجاشی؛ همانجا. 1
 .۴9۷و  ۴9۴، ۴۸9، ۴۷۷، 3۱، ص۱، جبصائر الدرجات. 2
 .3۲9، صالغیبة. 3
 .۱۷۴، صکامل الزیارات. 4
 .3۲9، صالغیبة. 5
 .۲9، صامالی المفید؛ ۲، صاالختصاص. 6
 .۶۷. امالی الطوسی، ص7



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
فتم

 و ه
ست

بی
ماره

، ش
 

 دوم

150 

 طریهه    از  (۵۵3)  طبههری عمادالههدین بعههد، هههایسههد، در انههد.گماشههته هّمههت ،مهههور، بههن
 محمهد از مهذکور بغهدادی عالمهان روایهات از ههایىبخش، طوسی شیخ فرزند  ، الطوسی   ابوعلی

 عبههداَّلل بههن سههعده واسههط بههه نیهه   (3۲9)  اول بابویههة ابههن 1اسههت. کههرد، گهه ارش را ،مهههور بههن
 :اسهت گماشهته هّمهت ،مههور بهن محمهد از مههم مهدوی حدیث   دو نقل به  (3۰۱ یا۲99) 

 2]االههوازی[. سهعید بهن الحسهین بن احمد طری    از، دیگری و محمد بن معلی طری    از، یکی
 محمهد از محمد بن معلی از عبداَّلل بن سعد از  (3۴3)  الولیدابن و پدر طری  از نی  صدو 
 ابهن آثهار بهه دسترسهی ههایرا، از یکهی نتیجهه در 3رد.دا مههدویت بهاب در هایىگ ارش ،مهور
گرد   ترینمهم البصری محمد بن معلی روایات   به تو،ه ،مهور، آن  ویه ، بهه؛ اوسهت حهدیثی شا

 است. کرد، گ ارش را المالحم الکبیر وی دانیممیکه 
 دسهترس در ،مههور بهن محمهد از روایهاتی  (3۰۷)ز. ابهراهیم بهن علهی بهه منسهوب تفسیر در

یان   طری    از شد، روایت و اثر، این دو  مجلد به متعل  همگی که ستا یهان یها طبقههههم راو  راو
 ههها،گهه ارش از دسههت ایههن 4پیشههینی، هههایپههژوهش بههر بنهها لههذا. اسههت ابههراهیم بههن علههی از متهأخر

ینهههی حهههاتم بهههن علهههی بهههه متعلههه   اسهههت.  (3۶۸)  قولویهههه ابهههن اسهههتاد    (،3۵۰بهههه )زنهههد، القزو
 یههاد طریه  از گها، ابههراهیم، بهن علهی بهه منسههوب تفسهیر در ،مههور ابهن از حههاتم نابه ههایگه ارش

گرچه که پذیرفته صورت محمد( بن معلی از عامر بن محمد بن الحسین )یعنی شد،  همگی ا
 ممحههم و مهههدویت مباحههث بهها روشههنی نسههبت یههکهههیچ امهها اسههت، والیههت و امامههت بههاب در

گر که است دیگری طر  از گا، و ندارد؛  ،ههت   بهه-امها است، ممحم و مهدویت با مرتبط چه ا
 او ههاینگاشهته در روایهات ایهن و،هود، دربهار تهواننمهی ،مههور، بهن محمهد تا آن اسانید تشتت

بههرای  اعتنههایى قابههل، ثمههر ابههراهیم، بههن علههی بههه منسههوب تفسههیره مطالعهه لههذا 5کههرد. قضههاوت
 ندارد. المالحم الکبیر بازسازی
 شهد، منتقهل بعهد ههاینسهل بهه ،مههور ابهن آثهار   نیه  پسهر طریه    از محمهد، بهن معلی بر افزون
 کتهاب در ُعَبیهد بهن عیسهی بهن محّمهد  (،3۸۵)  النهدیمابن گ ارش   بر بنا و نمونه برای است.

                                                           
 .3، صبشارة المصطفی. 1
 .۱3۱و۱۰9، صةاالمامة و التبصر. 2
 .۱۵۲، ص۱، جکمال الدین. برای نمونه ر.ک: 3
کتهاب  مشههور بهه ههای صهورت. بنا بر پهژوهش4 حهاتم بهننگاشهته ابوالحسهن علهیتفستیر القّمتّی، یافتهه، نسهخه در دسهترس  

 .۵۰، ص«در حاشیه دو مقاله»؛ ۸9-۷۵، ص«تفسیر القّمّی بحث حول الّنسخة المتداولة»القزوینی است. ر.ک: 
 .۱۵۴،۲۰۶،۲۵۶،۲۶۸،3۷9، ص۲، جتفسیر القمی. 5
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 ،اسههت نابههى، را ،مهههور ابههن روایههات   تمههامی - اسههت مفقههود همینههک کههه - ،األمتتل و الرجتتاء

 ههایگه ارش بهه کهه آنجها تها اّما 1است. کرد، گ ارش هور،م بن محمد بن حسن او پسر طری    از

 دو واسهطه به ،الغیبه در  (3۶۰)  نعمانی شود،می مربوط المالحم الکبیر بازسازی و مهدوی،

  (33۶-۲۵۸) الکاتههب االسههکافی سهههیل بههن هّمهها  بههن محّمههد علههی ابههو خههود، مشههایخ   از تههن

 حههدیث هفههت ان،توأمهه نحههو بههه ور،،مهههابههن، نههو ،مهههور، بههن محمههد بههن الحسههن بههن محمههد و

 اخهذ العمی ،مهور بن محمد از آن حدیث پن  که کرد، روایت ،مهور بن محمد بن حسن از

 تفهاوت و ممحهم، و مههدویت مباحهث   بها مهذکور روایهت   پهن  ههر محتهوای تناسهب   اسهت. شد،

 روایهات، ایهن کهه کنهدمی حاصل را اطمینان این ،مهور بن محمد از بعد از آن اسانید   سلسله

یهاد احتمهال به، خود آثار در او فرزند   که اندبود، المالحم الکبیر از هایىبخش  ،کتاب الواحده ز

 یها 33۴) 2خصهیبی است. گرفته قرار نعمانی اختیار در شد، یاد طری    از و داد، انعکاس را آن

 مباشر مشایخ زا تن چند واسطه به نی   (۴۰۰) 3قمی َخّ از و مستقیم، نحو به  (3۵۸ یا 3۴۶

 ،مهههور بههن محمههد از، ،مهههور بههن محمههد بههن حسههن از  (33۶)  اإلسههکافی أبههوعلی از، خههود

 محهّدث الهُدَبیلی، وهبهان بهن محمد است. ارتباط در مهدوی مباحث با که دارد یىهاگ ارش

  ایهن از ایپهار، کهه دارد ،مههور ابهن از متعهددی ههایگه ارش نیه  چههار  سهد، امهامی   وثهو    مهورد

 پههدرش از، ،مهههور( ابههن )نههو، ،مهههور بههن محمههد بههن الحسههن بههن محمههد طریهه    از ههها، ارشگهه

گرچههه اسههت. یافتههه صههورت ،مهههور( ابههن )فرزنههد محمههد بههن الحسههن  ُدَبیلههی آثههار از یههکهههیچ ا

 بهه وی، بها سهاله سیصده فاصل رغم به  (۶۶۴)  طاووس بن سید اّما نیست، مو،ود همینک

 از شهد، یهاد طریه  بهه را مههدوی روایهت   چنهدین او، مصهنفات   از برخی داشتن   اختیار در برکت  

 4است. کرد، گ ارش ،مهور بن محمد
 محمهد از مو،هود ههایگه ارش خهمل در بایهد را المالحم الکبیر روایات   به دسترسی دیگر   را،

 مفّسهر فقیهه، الَجّحا  ابن به معروف  (3۲۸ به )زند، الماهیار بن مروان بن علی بن العباس بن

گر 5نمود. ،ستجو کلینی با معاصر امامی   وثو  مورد محّدث   و  ماهیهار ابن آثار از یکهیچ چه ا

 ههاینسهل عالمهان توسهط   او تفسهیری آثهار از اعتنهایى قابهل حجهم امها نیسهت، مو،هود همینک

                                                           
 .3۱۲، صالندیمفهرست ابن. 1
 .3۷۵، صالهدایة الکبری. 2
  .3۰9و۸۱، صکفایة االثر. 3
 .۲۰۰، ص۱، جاقبال األعمال؛ ۱۷۰، صفالح السائل. 4
 .3۷9، صفهرست النجاشی. 5
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 ابهههن از  (9۴۰)  اسهههترآبادی متعهههدد و مسهههتقیم هههایگههه ارش از 1اسهههت. شهههد، گههه ارش بعههدی

 بهود، مو،هود دههم، سهد اواخهر تها وی تفسهیری ههاینگاشته ترینمهم که آیدمی بر چنین ماهیار

 همگهی کهه دارد ،مهور بن محمد از روایاتی ،مهور، بن محمد بن حسن واسطه به وی است.

 ههایگه ارشاز ایهن رو،  اسهت. ممحهم و مههدوی مباحهث   بهه مربوط و قرآن آیاتتأویل  باب در

 المالحتم الکبیتر یسهازباز ،ههت چهار ، سد، امامی   مصادر گردی کنار در باید نی  ماهیار ابن

 شود. گرفته کار به
، سهد نیمهه .)  الّسهّیاری محمهد بهن أحمده نگاشت القرائات کتاب شد، گفته آنچه بر افزون

گرد   سو (، گردان   طبقه از ماند،بر،ای اثر تنها، ،مهور ابن مباشر شا  بیسهت بر مشتمل، وی شا
  2است. مهدویت و ممحم با مرتبط آن از هایىبخش که اوست از طهواسبى حدیث پن    و

کنهد روایهات   خهمل در بایهد را ،مههور ابن روایات به یابىدست طری    واپسین  اصهحاب، پرا
کند،، هایگ ارش این البته نمود. ،ستجو امامیه ینهی حهاتم بهن علی هایگ ارش مانند   پرا  قزو
 محمهد ههاینگاشهته از کهه نهدارد تر،یحهی ههیچ  (،۶۱۰)  المشههدی ابن و  (3۵۰به )زند،

 ایههن اسههانید سلسههله در وی حضههور بههه تو،ههه بهها، حههال ایههن بهها امهها باشههد، شههد، اخههذ ،مهههور بههن
 است. شد، تو،ه نی  هاگ ارش این به ممحم، و مهدوی مباحث با روایات آن ارتباط و روایات

کنون که آنچه به عنایت با المالحتم  از ههایىبخهش بهه تهوانمهی طریه  سهه بهه شهد، گفتهه تا
 : یافت را، الکبیر

 ؛ المالحم الکبیرترین شاگرد حدیثی او و راوی  یکم. از طری   ابوعلی معلی بن محمد البصری مهم
 شههد، گهه ارش او توسههط ،مهههور بههن محمههد روایههات از بسههیاری کههه وی فرزنههد   طریهه    از. دو 
گ السیاری محمد بن احمد طری    از. سو ؛ است   .کتاب القرائات در او مباشر ردشا

 طریههه ، دو ههههر از نعمهههانی ودو   را، از خهههّ از وماهیهههار ابهههن ،نخسهههت را، از کلینهههی و صهههّفار
 سهعید بهن الحسهین بهن احمهد روایهات   البته اند.نمود، گ ارش را المالحم الکبیر از هایىبخش
که  به تو،ه با نی  اهوازی  در 3انهد،دانسهته ،مههور بهن مهدمح آثهار راوی   را او شهیخ و نجاشهیآن 

 خبهر   ههیچ ،االمامتة و التبصتره در مههدوی حهدیث یک ،  که ،ایىآن از اما؛ است تو،ه خور
 نمهودار در وی نا  ذکر از، بنابرایناست.  نشد، گ ارش ،مهورابن از او طری  از دیگری مهدوی  

                                                           
 ، سراسر اثر.«تفسیر ابن ماهیار، اصالت، مصادر و محتوا»ک: ر.. 1
 .۱۵۲، ۱۰۷، صقرائاتال. 2
 .۴۶۰ص، فهرست الطوسی؛ 3۷9، صفهرست النجاشی. 3



ساز
باز

 ی
الکب

حم  
مال

ُب ال
کتا

 ری
تحل

و 
یروا لی

َّ  ات یغ
 آن بت  

 

 

153 

تهوان کهه نمهی - اب امامیههنظر شد، است. همچنین، در ایهن نمهودار روایهات پراکنهد، اصهحذیل صرف
، ۱انهد. نمهودار شهمار،نادید، گرفتهه شهد، - ،مهور اطمینان حاصل کردهای ابنبه و،ود آن در نگاشته

کهههرد، اسهههت. در ایهههن نمهههودار، المالحتتتم الکبیتتترخمصهههه طهههر  بازسهههازی   بهههرای آثهههار مو،هههود از  را ارائهههه 
تههر، معههرف آثههار کههادر  درشههت ، بههاهههای غیههر تیههرهههای تیههر، بهههر، گرفتههه شههد، اسههت. مسههتطیلمسههتطیل

 رنگ با کادر نازک نی  حاوی نا  راویان است. های بىغیرمو،ودند. مستطیل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 معلهی ا،هازات   یها ههانگاشهتهه واسهط به قم، متقدمان   که است آن گویای آشکارا نمودار این
  (3۲9 کلینههههی)  (،۲9۰ صههههفار) انههههد.یافتههههه دسترسههههی ،مهههههورابههههن آثههههار بههههه محمههههد بههههن
 سهعد طریه    از الولیهدابن و بابویهابن و عامر، بن محمد بن حسین طری    از  (3۶۸ قولویه)ابن
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  (،3۲۸ماهیهههار)ز.ابههن چههون، چههههار ، سههد نخسههت  ه نیمهه بغهههدادیان   سههو، آن در عبههداَّلل. بههن
 بهه ،مههور،ابهن فرزند   هاینگاشته طری    از نی   (3۴۶ خصیبی) و  (33۶) اسکافی ابوعلی
 و بغهداد در کلینهی حضهور برکهت   بهه اّمها  (3۶۰ نعمهانی) انهد.،سهته را، او آثهار از هایىبخش
، نههو و اسههکافی ابههوعلی طریهه    از ،مهههورابههن آثههار بههه دسترسههی بههر افههزون او، محضههر در تتلمههذ

یافههت را المالحتتم الکبیتتر از هههایىبخههش نیهه  کلینههی طریهه    از ،مهههور،ابههن  لههذا اسههت. کههرد، در
 دو از را المالحتم الکبیتر بهه دسترسهی امکان انتوأم نحو   به که است محدثی نخستین نعمانی
، پسههین بغههدادیان   اسههت. آورد، فههراهم ،مهههور بههن محمههد بههن حسههن و محمههد بههن معلههی طریهه   
گردان و  (۴۱3 مفیههههد) شههههیخ چههههون  بغههههداد، در قولویههههه ابههههن حضههههور واسههههطه بههههه نیهههه  او شهههها
 ،هدول انهد.داشهته اختیهار در قهم محهدثان   طری    از را ر،مهوابن حدیثی میراث از هایىبخش
 در آن از مهأخوذ احادیهث تعهداد همرا، به را الکبیر الممحم بازسازی در آفریننقش مصادر ذیل
 است. داد، ،ای خود

 آن از مأخوذ احادیث تعداد و المالحم الکبیر شد، بازسازی روایاتشناسی مصدر .۱ ،دول
 2 (400َخّزاز)م 4 ( 328)ز. *ماهیارابن 3 سّیاری)م. سده سوم(

 2 **(664طاوو )مابن 2 (346خصیبی)م 2 (290صّفار)م

 *4+1 (940استرآبادی)م 6 (360نعمانی)م 13 (329کلینی)م

 2 ***های پراکنده مرتبطگزار  3 (381صدوق)م 2 (329بابویه)مابن

کتاب ابن * گ ارشبا تو،ه به مفقود بودن   با واسطه استرآبادی دردسترس قرار دارد. های اوماهیار، 
کتاب محمد بن وهبان الدبیلی است.گ ارش **  های ابن طاووس، مأخوذ از 

گ ارش  علی *** گ ارش ابنبنشامل    المشهدیحاتم قروینی در تفسیر منسوب به القمی و 

وایات موضوعیشناسی طیف. 3-1  المالحم الکبیر  شده بازسازی ر
 در آن حهدیث  هفد،  اند،یافته بازسازی امکان گفته پیش روش به که یثیحد ۴۲ مجموع از
، آمهوزدربهار،  اختصاصها   حهدیثپهن   و ممحم، و مهدویت باب در حدیثنوزد،  امامت، باب  

 چهون موضهوعاتی کهه دههدمهی نشهان امامتمسئله  در گانههفد، روایاته مطالع است. غیبت
 بهههه قههرآن آیههات تأویههل و امهها  شههناخت   اهمیههت ان،امامهه اسههتمرار و تههوالی امهها ، الهههی نصههب

 تکهرار بیشهتری بسهامد   بها و بهود، توّ،هه مورد مباحث، سایر از بیش امامت، با مرتبط موضوعات
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 و اخهتمف مهورد کممهی   مباحهث   ،المالحتم الکبیتر در احتمهاال   که فرضیه این لذا است. شد،
 مهههورد :معصهههومان حضهههرات اتکرامههه و سهههیر،، ،فضهههایل مباحهههث   از بهههیش المهههذاهبی، بهههین

 برخهی )،ه  امامهان، سیر و تاریخ باب   در روایتی هیچ نبود شود.می تقویت بود،، مؤّل  عنایت
که  بر افزون نی  حجت( حضرت دربار، ممحظات ه صهبغ اسهت، فرضهیه همهین گهرحکایتآن 

  کند.می تأیید را اثر این کممی
 حضهرت اوصهاف نیه  المالحم الکبیتر هدوی  م مباحث   با مرتبط و ممحم احادیث   میان   در

 مباحهث بهه آیهات تأویهل کنهار   در حضهرت( کمهال اوصهاف بلکهه ظهاهری، اوصهاف )نه حجت
 عمئم و ممحم چون مباحثی دو، این از پس دارد. را تکرار بسامد بیشترین مهدویت، با مرتبط
 مباحث سایر از بیش بازسازی، فرایند در حضرت( آن بودن   حسینی )یعنی قائم َنَسب و ظهور
  است. یافته بروز

 یهاد طیه  دو ههر در کهه اسهت آن مههدویت و امامهت روایهات موضوعی   بسامد در مهم نکته
آن  بهر افهزون، نکتهه ایهن اسهت. قرآنهی آیهات بهاطنی تأویل به مربوط تکرار بسامد بیشترین شد،،

 شهرایط بهه معّلهل دارد، یهمخهوان غلهو بهه ،ریهان بهه مهّتهم محّدثانه قریح و حدیثی مشی   باکه 
 یههک ،المالحتتم الکبیتر بازسهازی در واسههطه آثهار   از ایپهار، اّوال   زیهرا؛ هسههت نیه  کتهاب بازسهازی

 بههه کلینههی ثانیهها   و اْلیههات(تأویههل و ماهیههارابههن تفسههیر القرائههات، )ماننههد   هسههتند تفسههیری منبههع  
 بهن محّمهد تهأویلی روایهات   بهه ایویه ، توّ،هه کتهاب، ایهن بازسهازی واسهط   منبع ترینمهم عنوان
 است. داشته ،مهور
 دو، شهههمار، ،هههدول اسهههت. شهههد، بحهههث بعهههدی گفتهههار در غیبهههت،، آمهههوز روایهههات   بهههاب در
 موضهوع تفکیهک بهه را الکبیتر المالحتم شهد، بازسهازی روایهات موضهوعی مختله    ههایطی 
 که آنجایى از .است داد، نشان را آن بسامد و کرد، ارائه غیبت( مهدویت، )امامت، آن اصلی
 تکهرار بسهامد طبیعتا   باشد، شد، پرداخته مختل  موضوعات به حدیث یک در است ممکن

 است. بیشتر احادیث تعداد مجموع از مختل ، موضوعات
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 آن بسامد و المالحم الکبیر، شد بازسازی روایات موضوعیشناسی طی  .۲،دول

 امامت
 حدیث[17]

 4 نصب الهی امام
 6 ماهمیت شناخت اما

 4 اسامی تعدادی از امامان

 1 اسامی همه امامان
 5 توالی و استمرار امامان

 1 گستره حجیت امام
 3 اوصاف امام

 2 ضرورت شناخت امام
 7 تأویل آیات به امامت

 17 امامتمجموع ا حادیث 

 مهدویت

 حدیث[19]

 6 اوصاف حضرت

 4 مالحم

 3 عالئم ظهور

 7 ضرت مهدوی و مباحث مهدویتأویل آیات به ح

 2 یاران حضرت

 2 تصریح به نام پدر حضرت
 1 تصریح به نام حضرت

 1 توصیه به صبر و عدم خروج
 1 وصف مادر حضرت

 2 محل خروج قائم
 3 نَسب )حسینی بودنِ( قائم
 19 مجموع احادیث مهدویت

 غیبت

 حدیث[5]

 5 غیبت صاحب االمر
 2 تولد مخفیانه
 1 کیفیت غیبت
 2 )شباهت به انبیای سلف( سابقه غیبت

 1 ائتمام به امام در زمان غیبت
 1 صفات رستگاران در عصر غیبت

 1 تأویل آیات به غیبت
 1 علت غیبت

 1 ضرورت وجود حجت و خالی نماندن زمین از حجت
 5 مجموع احادیث باب غیبت
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وایاته مطالع. 3-2   الکبیر المالحم بازسازی نتایج از برآمده بت،غی باب اختصاصِی  ر
 قهرار مطالعهه مهورد روایهات ایهن اسهت الز  ،المالحتم الکبیتر غیبهت   روایهات تحلیهل   از پیش

 بهه کهه کارگرنهد مهذکور اثهر در غیبهت مسهئله تحلیهل  برای  نی  امامت روایات از برخی البته گیرد.
 است. شد، سند،ب روایت آن منبع   ذکر به واژگان، محدودیت دلیل  

 بابویه[ ]ابن اول: روایت. 3-2-1
َ ِی ْع ََس  ََْبنی  ِ ْب ،َع  :َاهلل  ا   اَق  ن   َ ِم  ََح 

ع  م  ََاْلی ََْبنی ِی ْص َ َدی  م  َاْلب  ْنَ،َ می ََع   ِ ََدی  م  ِ َیَْبن  هی ْ ََجی ََو  َْیلغ  ِِ لْنََر  َ]ع 
َ ِی ََدی  م  ََْبن   ْ

 
ََأ [ْیلعی   ،ری

لْن1ََ ََع   ِ ْبل ََع  َاهلل  ،َْبلن  انی لن  لْنََس  ََع   ْ
 
ََأ  ِ ْبل ََع  :۷َاهلل  لا   ََق  لهی ْعتی :یَ َْس   لِ ی ََقی َف 

َ ا    ۷ََاْلق   ، نم  ْنََسی ََم  و   ََمی ََْبن  ان  ْ ل   :َ.۷ع  ْللتی قی ََف  لاَو  ََم  هی تی لنم  لْنََسی ََم  لو   ََمی ؟َْبلن  ان  ْ ل   :َع  لا   َق 
َ اءی ف    َ،  ِ  ِ ْوِل ََم  ََو  َیَْغ  هی تی ْنََب  .َع  ْوِمه  :َق  ْلتی قی ََف  ََو  ََْ َک  ا   ََغ  و   ْنََمی ََع  ه  ْهل 

 
ََأ ؟َو  ْوِمله  :َق  لا   ق  ََف  لان    

ََث 
َ ْش َ َو  َیع  ،.َن  ن  2َس 

 3است. کرد، گ ارش کمال الدین در پدر از نقل به نی  صدو  را فو  روایت
  ]النعمانی[ دوم: روایت. 3-2-2

ا ن   َ ِم  ََح  ِی ََدی  م  انییََْبنی
م  ََمه  ََو  ِی ََدی  م  ََْبنی ن  س  ََاْْل  ََْبن   ِ ََدی  م  لِ َیَْبلن  هی ْ ََجی َ،َعلاَ یج   لن  ََع  لن  س  ََاْْل  ََْبلن   ِ ل َدی  م 

َ للِ َیَْبللن  هی ْ للْنَ،َجی بَ َع 
 
َیللأ للْنَ،َه  ََع  لل،  اع  ََْس   ََْبللن  ان  ْهلل   للْنَ،َم  ََع   ْ

 
وِدََأ للاری َ،َاْْل  للن  ََع  لل   اس  ََاْلق  لََِْبللن  َیللاْلو   َِ

َ م  ان   ِ ْ لل َ،َاَْل  للن  ََع  ث  للا   ِ  َ َاْْل  ْعلل
ََاْْل  م  ان   ِ ْ لل ََاَْل  للا   َ:َق  للا   مَ َق 

 
للمْْؤِمنَ َ َییللأ َاْلی ََو  لل   للرَ َع  ْنب  ا:َاِْم  ذ  للَإ 

ل  َه  َک 
َ ِی للل اط  ََاْْل  ََو  اغ  ََز  ِی لللاح  ْصلللرَ َص  ََاْلع  ق ََو  لللب  ََْتَی  لللو   لی ََقی ِی للل لم  ق  ت  لللْنََت  لللَِمف   ص  ْ ََُمی ََو  ِ  ی للل ْ لللَُمی ل  َه  َک 
َ ِن  نمی ت    ََاْلی ََو  ح  م  ََاْض   ِن  لمی ح  ْض   ََاْلی ََو  ق   ََب  لِن  مْْؤِمنی ََاْلی لَ َو  َیلق  لاَ   َیَ َم  َکی لِن  ََونی ل،ی ائ  ُثی  ّل  ْوَََ 

 
َیلزَ یَ َأ ون  َِی

ا َُتی  ِی ْ ََه  هی ع  ََم   ، اب  ص  ََع  َْ  ِ اه  ََج  ََم      ِ سی ََا  َیَ اهلل  ِْ َیَْونی  ََْب 
ْ ََل  ْقت  ََتی ََْو  ْت.َل  ی 4ََت 

  ]الصدوق[ سوم: روایت. 3-2-3
ا ن   َ ِم  ََح  ِی ََدی  م  ََْبنی ن  س  ۲َََاْْل  ا   ا:َق  ن   َ ِم  ََح  ِی ََدی  م  ََْبلنی لن  س  ااَیَاْْل  لفم  لْنَ،َالصم  ََع   ِ ل ْْح 

 
ََأ لَْبلن  س  َاْْلی َْو 

َ ََْبلن  للع  َیس  لْنَ،َِی ََع   ِ لل ََدی  م  لِ َیَْبللن  هی ْ للْنَ،َجی ََع   ، لال  ض  ََف  ََْبللن 
 
للأ َیمی لْنَ،َو   اوَ َع  ع  للمی َی   ،ََ ََْبلن  ِی ْهلل للْنَ،َو  ََع   ْ

 
َأ

َ ة  ز  ْ ْنَ،َْح  ََع   ْ
 
رَیَأ

ْعف  ۷ََج  ا   َ:َق  ا   ََق  ِ ی سی ََا  َ:۹َاهلل   ْ ِ ْنََطی ْداَ َل  
 
َأ ََک  ا    ََق  ْه  

 
َْیلبَ َأ ََیت  ََو  لو  لَهی َی 

می   
ْ
َأ

                                                           
 است.  کمال الدینعبارت اضافه شد، از  .1
 .۱۰9، صاالمامة و التبصره .2
 .۱۵۲، ص۱، جکمال الدین. 3
 .۱9۶، صالغیبة. 4
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َ لله  ََب  ََف 
َیَْغ  لله  ت  ََب  ْبلل   َیَ قَ َق  لله  َ،َام  َیَ َو  لم  للو  ْولََِت 

 
للأ َی  ِی َ،َاء  َیَیَو  للاد  َ َع  ِی اء   ِ ْعلل

 
للَأ ل  َذ  للْنََک  ََم  للا   ق  ف  ََای وَ َو 

 َذ 
َ ىت 
دم  و  ََم  ََو 

 
َْکَأ نیی   ََ یت  مم 

ی
ََأ م  َیَ َع    .یَ اْلق ََْونی   ، 1َام 

  القزوینی[ حاتم بن ]علی چهارم: روایت. 3-2-3
ا ن   َ ِم  لل ََح  ِی لل ََدی  م  للرَیَْبللنی

ْعف  ََج  للا   َ:َق  ِم  لل اح  ن   َََ ِی لل ََدی  م  ََْبللنی  ِ لل ْْح 
 
َ،َأ للن  ََع  لل   اس  ََاْلق  ََْبللن  ِی لل [َدی  م  للّل  َ،َ]ع  للا   :َق 

ا ن   َ ِم  ََح  اع  ْْس  َیإ  ََ ی ََْبنی می ارَ َع    ز  َاْلف  ْنَ،َ می ََع   ِ ََدی  م  لِ َیَْبن  هی ْ لْنَ،َجی ََع   ، لال  ض  ََف  ََْبلن 
 
لأ َیمی َ،َو   لا   ََ:ق  ل     َسی

لا ض  لْن۷ََال م  ََع    ِْ لل ََق  لزمَ اهلل  ََع  :َو  لل م  اْوَ)َج  َِبمااسٍ ََل  ُْ ِتام 
ْ
اأ  َ ااْنَ م   ِ َ را  ِْ ا َا  ُْ ک   ْ َمااس ْصاب   

 
َِإْنَأ ُْ اات  َْ

 
أ َر 

 
أ

ِعنٍآَ :َ،(م  ا   ق  ََف  ا ی ابَیَْ َکیَم  ْبو 
 
َأ ََْ َکی

 
َأ   ََ ،ی م  ئ 

ََاْْل  ََو  ،ی م  ئ 
ََاْْل  ا ی ْبو 

 
ََأ َیَْبَ اهلل  لهی ََن  لَو  َب  ََْو  له  ْلق  لْنََ   لََف   تَ ی 

ْ
َأ َْ َیکی

َ اءی ََِب  ع  َم  َیَ َ،وی ََْعین  ْل ی ع  َ َب 
ِْ انی َا .م 

2َ

 ]النعمانی[ پنجم: روایت. 3-2-۴
َ َْبللن   ِ لل   م 

َدی َْبللن  للن  س  َاْْل  َْبللنی ِی لل   م 
َدی َو  للانیی

م  َمه  َْبللنی ِی لل للاَدی  م  ن  ْ ب   
 
ََأ َْبللن   ِ لل   م 

َدی َْبللن  للن  س  َاْْل  للن  ،َع 
یعللا  َج   لِل ی ْهی َجی

َ   
ضم  ف  َاْلی ن  ،َع  ه  ال  َ  ج  ْعض  َب  ْن ،َع   ْ

 
اَأ ن   َ ِم  :َح  ا   ،َق  ِ ی ْهی ََجی َاهلل   ِ ْبل لوَع  بی

 
َأ لا   ،َق  َعی     ۷َْبن  یله  ر  ِْ َت  ل   ب    :َ

َ لاَو  نم  إ  :َ
لا   َق  م  ،َثی  َ  ِ َنی ا ی و  َص   

کی م َل  ،َو   ، یق  ق  َح  ی ئم َح   
کی م َل  نم  ،َإ  یه  ْوو  َت  ْشری ْنَع  َم  ْی     َ لْنَاهلل  َم  ل   جی َال م  ِمی ل عی َن  َل 
َ لهی َل  لن  ْلح  َیی یتم  َح  هیا  ق  اَف  ن  ت  یع  ََش  ْعلر ف  ی 
ََف  ل   َع  لا   َق  و  لمْْؤِمن  َاْلی یل   م 

 
َأ نم  ،َإ  ْحلن 

لْن۷ََاللم  َم  نم  إ  :َ ل، 
وف  َاْلکی لر  ْنب  م 

َ و  للمْْؤِمن  َاْلی یلل   م 
 
للاَأ ی  :َ یلل   .َق  لل،ی م  و  َالنمی

َلم  للاَإ  ْْن  للوَم  ِی ْن َی 
ََل   ، للف  س  ْنک  َمی للاء  ْ ی  َع  لل،  ْظل    َمی نللا  ت  للْ َف  کی ائ  ا  للاَو  َم  !َو 

ْعرَ  ذ  َی 
َالم  : ا   ؟َق  ،ی م  و  َالنمی َل  ل،ی ِم  لْنَحی لوَم  لی ْ َخت  ََل  َاْْل ْاض  نم 

 
أ لوَا َاْعل  ی ،َو  لهی ون  فی ْعر  َی 

ََل  َو  اس  َالنم  ََفی لنم  ک  َل  و 
َ ِهْ َاهلل    ِْ لل َج  للْ َو  د  ْلم  ظی َب  للا ْْن  َع  للهی ْلق  ىَ   ْعم  للیی ََس   ، للاع  َس  َاْْل ْاضی للت  ل  للْوَ   َل  ْ ،َو  للد  س 

ْنفی
 
َأ لل   ْ َع  د  اف  ْسلل   َإ  و 

ل ِم  لْنَحی َم  ة   ِ اح  لهو  ون  فی ْعر  َی 
ََل  َو  لاس  َالنم  ْعلر فی َی 

ل،  ِم  َاْْلی لنم  ک  َل  لا،َو  ه  ْهل 
 
أ َب  ْت لا   س  َل  م   َهلل  ََ،ی لفی وسی َیی لان  ک  لاَ ک   

َ اس  َالنم  ْعر فی ،َی  ون  لوی ْنک  َمی لهی َل  لْ  َهی َ:َو  لّل  َت  م  َ)ثی له  َب  وا کلانی َ
َلم  َإ  ِل ی سی لْنَا  ْ َم  هی  ت 

ْ
لأ َملاَی  بلاد  َاْلع  ل   َع  ة  ْسل   یلاَح 

َ ْ ْسهت  نی  نی .(ز 
3َ

  غیبت باب در المالحم الکبیر شده بازسازی روایات تحلیل. ۴
گر  آموز، به مستقیما   آن حدیثپن   تنها ،المالحم الکبیر از شد، بازسازی روایت ۴۲ از چه ا
 بها وثیقهی ارتبهاط   نیه  روایهات سهایر در شهد، مطهرح مباحهث   از بسهیاری امها است، مرتبط غیبت
 و حه  حجهت و،هود ضهرورت امامهان، اسهتمرار و تهوالی چون ضوعاتیمو دارند. غیبت مبحث

                                                           
 .۲۸۶، ص۱، جکمال الدین. 1
 . ۴۴9، ص۵، جالبرهان؛ 3۷9، ص۲، جتفسیر القمی. 2
 .۱۴۱، صالغیبة. 3
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گر حجت، از زمین نماندن خالی ر ههم امها گنجنهد،نمهی غیبت باب در مستقیما   چه ا  بهه مشهع 
ههت هههم و انههدغیبههت  ایههنبنههدی طبقههه بههه ذیههل گفتههار سههه ذیههل تههوانمههی رسههدمههی نظههر بههه آن. مثب 
 یازید. دست روایات

یح. ۴-1   آن فرعیات خیبر و غیبت به تصر
 کهه «العصهر صهاحب زاغ» و «قومهه عهن غیبتهه» ،«غیبته فی» چون صریحی عبارات بر افزون
َ) آیهه تأویهل ذیهل زمهین در امها  علهم شهدن   پنههان چهون عبهاراتی انهد،غیبهت در صهری  ْصااب   

 
ِإْنَأ

راَ  ِْ َا  ُْ ک   ْ  صهری ، اتعبهار این خمل در دارد. داللت االمرصاحب غیبت بر روشنی به نی  1(مس
 بهه ایشهان شهباهت و حضهرت آن غیبهت کیفیهت   چهون، غیبهت آمهوز، مهم فرعیات از برخی به

  که: معنا این به؛ است شد، پرداخته نی  ۷یوس  حضرت
 نییز آنیان چیه اگیر و بیند،می را آنان و شناسدمی را مردم غیب ، زمان در االمرصاحب

 شناسند.نمی را او اما بینند،می را ایشان
 گه ارش دفعهات بهه امامیهه حهدیثی میهراث در حجهت حضهرت غیبهت کیفیهت از بیهان ایهن
 و ،ههورهم و بظلمهههم الحجههة( )=عههن عنههها خلقههه سههیعمی» عبههارات همچنههین 2اسههت. شههد،

که  بر افزون «انفسهم علی اسرافهم  )یها علهل از یکهی گهرحکایت است، غیبت اصل به مشعرآن 
 حضهرت مخفیانهه تولهد بهر نیه  «مولهد، خفها » تعبیهر   مهوارد، ایهن بهر افهزون هست. نی  غیبت آثار(

 پهن  ایهن خهمل در، نتیجه در است. تولد هنگا  از ایشان غیبت به مشعر خود که دارد داللت
 بها مهرتبط آیهات تأویهل» ،«غیبهت کیفیت» از غیبت،، آموز به صری  پرداخت   بر افزون حدیث،
 بهه سخن نی  «غیبت عصر در شیعیان وظای » و «غیبت آغاز» ،«غیبت آثار یا علل» ،«غیبت
 نشهان روشهنی بهه المالحم الکبیر از شهد، بازسازی روایاته مطالع، نتیجه در است. آمد، میان
گفتهه یها ناشهناخته امهر یهک و،هه ههیچ بهه غیبهت،مسهئله  که دهدمی  عصهر عالمهان   میهان   در نا

  است. بود، سرشار غیبت، أموز به پرداخت از روزگاران آن حدیثی متون   و نبود، حضور
  امامان تعداد و استمرار، توالی،. ۴-2

 کتهاب ایهن در اعتنهایى قابل هایگ ارش که دهدمی نشان المالحم الکبیر بازسازی   نتیجه
 بههود، امامههان اسههتمرار و تههوالی چههون، آن فرعیههات تههرینمهههم از برخههی و امامههت مباحههث   متو،ههه  

                                                           
 .3۰ملک، آیهسور، . 1
، علتل الشترایع؛ ۴۴۰و 3۵۱، ص۲، جکمال الدین؛ ۵۲۰، ص۲، جمن الیحضره الفقیه؛ ۱۲۱ و 9۴، صاالمامة و التبصرة. 2

 .3۶۴، صالغیبة للحجة؛ ۵۴، ص۱ج
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 در )پهى متهوالی امامهان، ثانیا   و دارد، ادامه قیامت انهآست تا امامت، اوال   که: معنا این به؛ است
 تخلو ال االر  أّن » عبارات   شد. نخواهد خالی الهی حجت و،ود از هرگ  زمین و هستند پى(
 حهی لکنهه و» 2،«باهلهها سهاخت اَّلل حجهة مهن واحهد  سهاعة االر  خلت لو» 1،«اَّلل حجة من

 3،«واحهد بعهد واحهدا   الهدی االئمه یجری کذلک» و ،«مضی فیمن ،ری کما بقی فیمن یجری
ِنَا) آیه مأثور   تأویل   ذیل 4،«واحد بعد واحدا  ة االئم علی استقاموا» عبارات   کنار   در

اسَااََّّ  ن  بَّ  ِاَر  َلاسل  ن 
َ ِااهلل  قسم  َاْست   َُّ َالَْ) آیهه مأثور   تأویل ذیل 6،«اما    بعَد  اما   » عبارت   و 5،(ث   ُ ا ر  نسَل  ِْ ا صََّ اْ َو  ق  َل  َو   َ ِْ ا ََق  ُْ ا ر 

 َِّ ع  ل 
ون ر  کََّ اذ  ت  کیههد وهها تصههری  ایههن از ههایىنمونههه 7(َ   در کههه اسههت امامهان اسههتمرار و تههوالی بهر هاتأ

  آید.می چشم به المالحم الکبیر شد، بازسازی نتای   
 )همینهک المالحم الکبیتر از شد، بازسازی روایت   دو در که داشت تو،ه باید این، بر افزون
کیهد و تصری  نی  امامان بودن تن دوازد، بر (یة االثرکفا در مو،ود  ایهن ،مهع از 8اسهت. شهد، تأ

 کممی   نتای  قیامت( آستانه تا ایشان استمرار و ایشان، محدود تعداد امامان، )توالی نکته سه
 است. استنتاج قابل درخوری

 األمر صاحب عمر طول و غیبت بر استدالل. ۴-3
کیهد ترپیش که طور همان  آن بهه مشهعر و غیبهت بهر دال صهریحا   کهه روایهاتی بهر افهزون ،شهد تأ
گر نی  المالحم الکبیر دیگر روایات از تعدادی هستند،  اما نیستند، غیبت آموز، در صری    چه ا
 روایهات   مجمهوع از د.نهدار داللهت ایشهان غیبت و طوالنی، عمر   حضرت، بودن   زند، بر مجموعا  
 بها را اسهتداللی چنهین تهوانمهی غیبهت( از غیهر ابهواب   بهه وط)مرب المالحم الکبیر شد، بازسازی
 نمود: ارائه ذیل مقدمات

 قیامهت آسهتانه تها و رسهندمی امامت به تراخی( )بدون پى در پى و متوالی طور به امامان. ۱
 ،المالحتتم الکبیتتر از شههد، بازسههازی روایههات در نکتههه ایههن بههه تصههری  بههر افههزون دارنههد. اسههتمرار

                                                           
 .۴۸۷و ۴۸۶، 33۱، ص۱، جبصائر الدرجات. 1
 .۱۵۴، ص۵، جاثبات الهداة ؛۱۴۱، صالغیبة. 2
 . ۱9۶، ۱، جالکافی. 3
 .33۰، ص۴، جطالبمناقب آل ابی؛ ۲۲۰، ص۱، جهمان. 4
 .3۰فصلت، آیهسور، . 5
 .۴۱۵، ص۱، جالکافی. 6
 ۵۱قصص، آیهسور، . 7
 .3۰9و ۸۱، صکفایة االثر. 8
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 همهین بهر صهریحا   نیه  آن بها مشهابه روایهات و «اَّلل حجهة مهن تخلو ال االر  اّن » حدیثی   خانواد،
 1دارد. داللت معنا
. تعداد امامان به دوازد، تن محدود است. افزون بر تصری  بهه ایهن نکتهه در روایهات بازسهازی شهد، ۲

2الممحم الکبیر، روایات متعددی در میراث حدیثی فریقین بر این نکته داللت دارد.
 

 است. شد، سپری ۹گرامی رسول رحلت از سال ۱۴3۰ از بیش همینک. 3
گانههه طههور بههه یههک هههر، فههو  مقدمههه سههه  طههور بههه نخسههت مقدمههه دو اسههت. مسههلمات از ،دا
 - شهیعه مخالفهان متقهد  مصادر در هاگ ارش این است. شد، گ ارش شیعی مصادر در متواتر

 و شهد، گه ارش اعتنهایى قابهل بسهامد بها و عهاتدف بهه - دارنهد تعله  نی  حضور عصر به اتفاقا   که
کهه نتیجهه اسهت. توضهی  از نیهازبهى و واضه  نی  سو  مقدمه مو،ودند. همینک  حکهم بهه، آن 
 کهمدسهت یها و ایشهان از بخشهی یهاباشهند  داشهته طوالنی عمر امامان تمامی باید یا عقل صری 
کهه  چهه؛ باشهد داشهته طهوالنی بسیار عمر باید آنان از یکی  از بعهد قهرن چههارد، فاصهله، اوال  ایهن 
 بهدیهی یابهد. اسهتمرار قیامت آستانه تا امامت امر، ثانیا   و شود داد، پوشش اسم  گرامی رسول
گر که است  و قهرنچههارد،  از بهیش دههیپوشهش امکهان امامهان، محهدود تعهداد نباشد، چنین ا

که ای به تو،ه با حال داشت. نخواهد را قیامت آستانه تا آن استمرار  متقهد  و پیشین امامانن 
. انهدنداشهته طوالنی بسیار عمر یکهیچ (مختل  مذاهب باور در ایشان مصادی  از مستقل)

 حجهة مهن تخلو ال االر  أّن  استناد   )به هست حاضری و حی و زند، اما  همینک، نتیجه در
 عمهر ایهن ابه، شخصهی چنهین آنجهایى از و. اسهت طهوالنی بسهیار او عمهر سهالیان شهمار که اَّلل(

 حهّی  امها    ایهن پهس نهدارد، و،هود اسهممی امهت میان در شد، شناخته و آشکار طور به، طوالنی
 غیبهت پهرد، پهس در و ناشهناخته طهور بهه - گذردمی ایشان عمر از متمادی سالیان که - رحاض

  دهد.می ادامه خود حیات به

 نتیجه. ۵
گرچهه  طوسهی، شهیخ و صهدو  مهانی،نع چهون هجهری پهنجم و چههار  سهد، نگهاران  غیبهت ا

                                                           
 «.گیری باور شیعه به پیوستگی امامتنقش احادیث مشهور در شکل»مضمون با این روایت ر.ک: . برای آشنایى با احادیث هم1
، ۶ج، صتحیح البختاریدر میراث حدیثی  متقدمان عامه ثبت شد، است: « یکون اثنی عشر خلیفة»نه حدیث  . برای نمو2

، ۵جحنبهل(، )ابهنالمستند؛ ۵۱، ص۴، جستنن الترمتذی؛ ۱۷۲، ص۴، جداودسنن ابتی؛ ۱۴۵3، ص3، جصحیح مسلم؛ ۲۶۴۰ص
المعجتم ؛ 3۷۱، ص۴، جمستتخرجال؛ 9، صالمثتانی األحتاد و؛ 3۶3، ص۶، جالمصنف؛ 9۵، ص۱؛ الفهتن، ج۸۷ص

، 9، جاإلبانتة الکبتری؛ ۱۲۸، صالفوائتد ؛۱۷۰۶، صالشتریعة؛ ۲۶۸، ص۶، جالمعجتم األوستط؛ ۵۴، ص۱، جالکبیر
 «.حدیث بشارت رسول خدا به دوازد، اما  در متون اهل سنت»؛ نی  ر.ک: 333، ص۴، جحلیة األولیاء؛ ۵9۸ص
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 اختیههار در مسههتقیم طههور بههه را العمههی ،مهههور بههن محمههده نگاشههت ،المالحتتم الکبیتتر کتههاُب 
 از سترگ، حدیثی   اثر   این که داد نشان نی  حاضر پژوهش شیخ، گ ارش   بر افزون اما اند،نداشته
گرد   ترینمهم، البصری محمد بن معلی طری     را، قهم حدیثی   همدرس به ،مهور،ابن حدیثی شا
 سهعد یعنهی دیهار، آن سهو  سهد، پایهانی ههایسهال مشایخ   مشهورترین از تن دوه واسط به و یافته

 صهفار، چهون بهو ، آن محهدثان   تهرینمههم دسهترس   در عهامر، بهن محمهد بن حسین و عبداَّلل بن
 قابهل حجهم   ر،دیگه سهوی   از اسهت. گرفتهه قهرار قولویهه ابهن و الولیهد، ابهن بابویهه، بن علی کلینی،
 بهه مؤله  فرزنهد   اعتنهای مهورد کتهاب  ه واسهط بهه ،المالحم الکبیر در منهدرج احادیث   از تو،هی

 ابهوعلی مؤله ،، نهو بهر افهزون طریه ، همهین از و یافهت را، بغهداد حهدیثی، حهوز بهه ،الواحده نها 
 نعمهانی یافتنهد. دسهت المالحم الکبیر از ههایىبخهش به ماهیار، ابن و سهیل هما  بن محمد

گردی توأم برکت   به اما  منهدیبهر، با که است محدثی نخستین ابوعلی، و کلینی محضر   انشا
 بهبهود را ،مههور ابهنه نگاشهت بهه خهود دسترسی وضعیت   شد،، یاد حدیثی بو    دو هر میراث   از

 شهد، بازسهازی حهدیث  ۴۲ از نمهود. اخهراج الغیبه در را آن از اعتنایى قابل هایبخش و بخشید
 پرداخت   و غیبت به تصری  است. غیبت باب در صریحا   آن حدیث پن  ،المالحم الکبیر زا

 آمهوز، ایهنه سابق و اصالت بر افزون، ،مهورابنه نگاشت در آن فرعیات و ، ئیات از بسیاری به
 همچنهههین دارد. حکایههت امامیههه اسههمف نهه د نیهه  آن بههودن اهتمهها  مههورد از امامیههان، میههان   در

 اوصهاف و امامهت بهاب در مهمهی روایهات بهر مشهتمل ،المالحم الکبیر از شد، سازیباز روایات  
  دارد. داللت غیبت، آموز بر مجموعا   که است ایشان

 کتابنامه
   .۱۴۲9، دارالرایة :الریا ، التویجری حمد :تحقی ، بطة ابن، اإلبانة الکبری
یان :قم ،مسعودی، اثبات الوصیة  ش.۱3۸۴ ، ،چا  سوانصار
  .۱۴۲۵ ،چا  اول اعلمی، بیروت: .محّمد العاملی، الحّر  ،إثبات الهداة

  .۱۴۱۱، دارالرایة :الریا ، فیصل باسم :تحقی ، عاصمابى ابن، األحاد و المثانی
 . ۱۴۱3 ،چا  اول :قم غفارى، برکا علی تحقی : د،یالمف محمد بن محمد ،اإلختصاص
  .۱39۰ اإلسممیة، تهران: الطبرسی، الحسن بن فضلال ،إعال  الوری

  .۱۴۰9 ،چا  دو  ،هیاإلسمم تهران: طاووس، ابن علی ،إقبال األعمال
  .۱۴۱۴، دارالّثقافة :قم، الطوسی الحسن بن محمد، األمالی
  .۱۴۱3 کنگر،، :قم، المفید محمد بن محمد، األمالی
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   .۱۴۰۴ ،چا  اول المهدى، اإلما  قم: ه،یبابو ابن علی ،اإلمامة و التبصرة
 .چا  اول العربى، التراث إحیا دار  بیروت: بغدادی، پاشا اسماعیل ،ایضاح المکنون

 ،چها  اول نویهد، تههران: محمتهی، رسهولی دهاشهمیس تحقیه : عهاملی، الحهر محمهد ،اإلیقاظ
 ش.۱3۶۲

 ش. 1392قم: دار الحدیث، رحمان ستایش، ، آشنایی با منابع رجالی شیعه
  .۱۴۰3، العربى التراث إحیا دار  :بیروت، المجلسی باقر محمد ،بحار األنوار

 ش.۱3۷۴ ،چا  اول البعثة، قم: البحرانی، مانیسل بن هاشم ،البرهان
یة، نج : الطبری، محّمد الّدین عماد ،بشارة المصطفی   .۱3۸3 الحیدر
چها   المرعشهی، تبهةکم :قهم، باغیوچهک محسن :تصحی ، الصّفار محمد، بصائر الدرجات

  .۱۴۰۴ ،دو 
  .۱۴39، احمد سلمان، بیروت: دارالوال ، چا  اول، تفسیر القّمی بحث حول النّسخة المتداولة

  .۱۴۰۴، ، چا  سو : دارالکتب، قم: موسوى ، ایرىابراهیم القّمی، تحقی بن ، علی الّتفسیر
  .۱۴۰۴ ،چا  اول الهادی، قم: الحلبی، محابو الص ،تقریب المعارف

  .۱۴۰۷ ،، چا  چهار اإلسممیه :تهران، الطوسی الحسن بن محمد، ألحکا تهذیب ا
یان، قهم: علهوان، رضهالینب تحقی : طوسی، حم ،ابن محمد ،الثاقب فی المناقب چها   انصهار

  .۱۴۱9 ،سو 
 دیهب مصهطفی :تحقی ، البخاری اسماعیل بن محّمد، (البخاری صحی ) الجامع الصحیح

  .۱۴۰۷،  یرکابن دار :بیروت، البغا
 فههواد محمههد :تحقیهه ، النیسههابوری حجههاج بههن مسههلم(، مسههلم صههحی ) الجتتامع الصتتحیح

 .العربى التراث احیا  دار بیروت:، عبدالباقی
کرل ونتر، حکایة ابی القاسم البغدادی  .  م1۹۰۲، ابو مطهر االزدی )منسوب به(، هایدلبرگ: 

  .۱۴۰۵ ،، چا  چهار العربى دارالکتاب :بیروت، عبداَّلل بن احمد ابونعیم ،حلیة االولیاء
  .۱۴۰9 ،چا  اول ،مهدى اما  مؤسسه قم: الراوندى، اَّلل هبة بن دیسع ،الخرائج و الجرائح

کورکیس عواد، دمش : امدی، ، دیاراتلا   .  200۸علی بن محمد الشابشتی، تحقی : 
 ش.۱3۴۲ ،چا  اول ،تهران دانشگا، تهران: البرقی، أحمد ،الّرجال



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
فتم

 و ه
ست

بی
ماره

، ش
 

 دوم

164 

، ، چها  سهو االسهممی النشهر :قهم، قیهومی ،واد :تحقی ، الطوسی الحسن بن محمد، الّر،ال
 ش.۱3۷3

 .العربى دارالکتاب :بیروت، نیالسجستا سلیمان ابوداود، الّسنن
 العربى. الّتراث إحیا دار  :بیروت ر،کشا محّمد :تحقی ، الّترمذیمحّمد ،الّسنن

   .۱۴۲۰ ،چا  سو  دارالوطن، :الریا ، الدمیجی عبداَّلل :تحقی ، اْل،ری ابوبکر، الشریعة
چها   دارالخیها ، قهم: نجه ، مههدى مهدمح تحقیه : ة(،یهالذهب )الرسهالة طّب اإلما  الرضتا

  .۱۴۰۲ ،اول
  .۱۴3۰ ،چا  اول العربى، التراث احیا  دار بیروت: تهرانی، آقابزرگ ،طبقات أعال  الشیعة

چها   رضهوی، قهدس آسهتان مشههد: عبهدالهی، عبهدالکریم ،طبقات راویان احادیث مهدویت
 ش.۱39۰ ،سو 

 ،چهها  چهههار  اسههم ، نویههد قههم: ،بخشایشههی عقیقههی الههرحیم عبههد ،طبقتتات مفستترین شتتیعه
 ش.۱3۸۷

 ش.۱3۸۵، داوری :قم، هیبابو ابن علی بن محمد، علل الشرائع
   .۱۴۱۱، اإلسممیة دارالمعارف :قم، الطوسی الحسن بن محمد ،للحجة الغیبة

  .۱39۷، صدو  :تهران، غفارى برکا علی :تحقی ، النعمانی ابراهیم بن محمد، بةیالغ
  .۱۴۱۴، رکدارالف :بیروت، ارکز لیسه :تحقی ، حماد ابن مینع، الفتن

 ،چها  اول دارالذخائر، :قم طاووس، ابن موسی بن علی ،فرج المهمو  فی تاریخ علماء النجو 
۱3۶۸.  

، بیهرون: دارصهادر، تحقیه : عبهود الشهالجی، المحسهن بهن علهل التنهوخل، الفرج بعتد الشتدة
197۸.  

یه :نج ، النوبختی موسی بن حسن، فرق الشیعه   .۱3۵۵، الحیدر
 دارآفها  :بیهروت، البغهدادی طهاهر القهاهر عبد، الّتمیمی، الفرقه الناجیه الفرق بین الفرق و بیان

  .۱9۷۷ ،، چا  دو الجدید،
 مکتبههة قههاهر :، االندلسههی حهه   بههن احمههد بههن علههی، الفصتتل فتتی الملتتل و األهتتواء و النحتتل

 الخانجی.
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 ،چها  اول ،تهابک بوسهتان :قهم طهاووس، ابهن موسهی بهن علهی ،فالح السائل و نجاح المسائل
۱۴۰۶.  

   .۱۴۲۰، الس  داراضوا  :الریا ، ،رار نبیل :تحقی ، أخی ابن محمد، الفوائد
 .چا  اول دارالمعرفة، بیروت: الندیم، ابن ،الفهرست
 ش.۱3۶۵، المدرسین الجامعة :قم، الّنجاشی علی بن أحمد، الفهرست
  .۱۴۲۰، الطباطبایى المحق  تبةکم :قم، الطوسی الحسن بن محمد، الفهرست

  .۱۴۰۷ ،، چا  چهار اإلسممیة :تهران، الکلینی یعقوب بن محّمد ،الکافی
، المرتضهویة :نجه ، امینهی عبدالحسهین :تحقیه ، قولویه ابن محمد،عفربن، کامل الّزیارات

 ش.۱3۵۶
 قهههم: حسهههینی، محّمدرضههها :تحقیههه  الغضهههائری، ابهههن أحمهههد )الّر،هههال(، کتتتتاب الّضتتتعفاء

 ش.۱3۶۴ ،چا  اول دارالحدیث،
 امیرمعه ی، علهی محمهد کلبهرگ، ایتهان تحقیه : السهیاری، محمهد بهن احمهد ،کتاب القرائتات

   .۲۰۰9 بریل، بوستن: و لیدن
 ،ا  پهنجمچه مها، دلیهل قهم: موسهوی، حسن سید تحقی : مجلسی، باقر محمد ،کتاب رجعت

 ش.۱39۰
 ،هاشهمیبنهی تبری : محمتی، رسولی دهاشمیس تحقی : االربلی، یسیعبنعلی ،کشف الغمة
  .۱3۸۱ ،چا  اول

  .۱۴۰۱ :قم، بیدار، مرىکو،ک عبداللطی  :تحقی ، الخّ از علی، کفایة األثر
کبهرعلهی :تحقیه ، هیهبابو ابهن محمهد، کمال الّدین و تمتا  الّنعمتة ، اإلسهممیه :تههران غفهاری، ا

  .۱39۵ ،چا  دو 
 الّنشههر :قههم اصههفهانی، ومییههق ،ههواد تحقیهه : المشهههدی، ابههن ،عفههر بههن محّمههد ،المتتزار الکبیتتر
 . ۱۴۱9 ،چا  اول اإلسممی،

  .۱۴۱3 ،چا  اول :قم ابطحی، باقر محمد تحقی : د،یالمف محمد بن محمد ،المزار
  .۱۴۰9، ةدارالمعرف :بیروت، ابوعوانه اسحا  بن یعقوب، المستخرج

 .قرطبة مؤسسة :القاهر،، حنبل ابن احمد، المسند
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 عاشهور، علهی تحقیه : البرسهی، محمهد بهن ر،هب ،مشارق أنوار الیقین فی أسرار أمیر المؤمنین
  .۱۴۲۲ ،چا  اول أعلمی، بیروت:
  .۱۴۰9، الرشد :الریا ، الحوت یوس  کمال :تحقی ، شیبةابى ابن ابوبکر، المصنف

، دارالحرمین :القاهر،، الحسینی طار  :تحقی ، الطبرانی احمد بن سلیمان، المعجم االوسط
۱۴۱۵.   

 دارالفکر. بیروت: الحموی، عبداَّلل بن یاقوت ،معجم البلدان
 مکتبهة :القهاهر،، حمهدی عبدالمجیهد :تحقیه ، الطبرانهی احمهد بهن سهلیمان، المعجم الکبیر

   .۱۴۰۴ ،، چا  دو حکمال و العلو 
یتهر هلمهوت :تحقیه ، االشهعری علهی ابوالحسهن، مقاالت االسالمیین و اختتالف المصتلین ، ر

 .العربى التراث داراحیا  :بیروت
، عطهایى :تههران، مشهکور محمهد،واد :تر،مهه، االشهعری عبهداَّلل بهن سهعد، المقاالت و الفرق

 ش.۱3۷۱
کبههر علههی تصههحی : بابویههه، ابههن علههی بههن حمههدم ،متتن الیحضتتره الفقیتته  دفتههر قههم: غفههاری، ا

  .۱۴۱3 ،، چا  دو اسممی انتشارات
 . ۱3۷9 ،چا  اول عّممه، :قم ،آشوب شهر ابن علی بن محّمد ،مناقب آل أبی طالب

، خالهد عبهد الغنهل محفهوط، تحقیه : منصهور بهن الحسهین الهراز ، نثر الدر فت  المحاضترات
  .  ۲۰۰۴، 1بیروت: دار الکتب العلمیه، ط

  .  1391، بیروت: لمحسن بن علل التنوخلا، نشوار المحاضرة وأخبار المذاکرة
 . ۱۴۱9 البمغ، :روتیب بی،یالخص حمدان بن نیحس ،الهدایة الکبری
إحیا  بیروت: بغدادی، اشاپ اسماعیل ،هدیة العارفین   .۱9۵۱ ،چا  اول العربى، التراث دار

دوفصتلنامه  غممشهاهیان، راد، فاطمهه علهی ،«محتهوا و مصهادر اصالت، ،تفسیر ابن ماهیار»
 ش.۱39۶ تابستان و بهار ،۱ش ،۴9 دور، فردوسی، دانشگا، علو  قرآن وحدیث

فصتتلنامه ، کههورانی علههی، «سههنت اهههل متههون در امهها  دوازد، بههه خههدا رسههول بشههارت حههدیث»
  ش.۱39۲، ۱۲ش، پژوهیامامت

 ش.۱3۷۶ ،۴۸ش ،آینه پژوهش زنجانی، ُشبیری ،واد محّمد سید ،«مقاله دوه حاشی در»
“From Imāmiyya to Ithnā-’ashariyya،” Kohlberg ،Etan. Bulletin of the School of 

Oriental and African Studies ،University of London 39 ،no. 3 (1976): 521–534. 


