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وا منابع در تی  مهدو تطور  (نخست قرن پنج )در عهیش ییر
 *انیمیسل خدامراد

 چکیده
 ،گـــرید مباحـــ  از ارییبســـ نســـبت بـــه تی  مهـــدو بـــه مربـــو   یـــاحاد یفراوانـــ
 پـنج از موجـود یـیروا منـابع در وتـاهک یگـذر بـا اسـت. نگرش درخور و ریگ چشم
 ییبرپــا و یمهــد امــام بــه مربــو  موضــوعات هکــ میابیــ یمدر نخســت، قــرن
 از شیپـ کـه اسـت یضـوعاتمو جملـه از شـان،یا دست به یجهان عدل ومتکح
کـرم امبریـپ سخنان از یمند بهره با حضرت آن آمدن  ایدن به  انیشـوایپ و ا

 ست. ا شده پرداخته آن به معصوم
 یها هزیانگ مانند عوامل یبرخ سب  به مختل  یها دوره در اتیروا نقل نیا

ـــــپد و یطـــــیمح عوامـــــل شخصـــــی، ـــــی، های فرقـــــه ۀدی  خوش دســـــت انحراف
ــا و شــده ییهــا دگرگونی ــه هــا دگرگونی نی ــه عمــده طــور ب   ،یتصــح صــورت ب

 افزوده آنها شمار بر مواردی در رسد می نظر به که داده رخ جعل یحت و  یتحر
 .دارد برجسته یگاهیجا آن بررسی و است شده
 نیـا بهتـر فهـم بـه کـه رو آن از ،اتیـروا نیا نقل تطور ریس زین و منابع با ییآشنا
 تیــفعال نیــا اســت. اریبســ یتــی  اهم دارای ،کنــد یم انیشــا یکمکــ واال ۀشــیاند

 است. نشده انجام نیا از شیپ صورت نیا به پژوهشی
 پنج در آنها تی  مهدو تیاروا شمار و منابع نیا از گذرا، صورت به نوشتار نیا در

 شد. خواهد لیتحل و گزارش ،نخست قرن

 کلیدی واژگان
 یی.روا منابع ، یاحاد ،تطور ،تی  مهدو ،عهیش اهل

                                                        
 .kh.Salimian@yahoo.com)) یاسالم فرهنگ و علوم پژوهشگاه و عضو هیئت علمی اریاستاد *
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هشژپو مهدیاه وی

 مقدمه
  و یمهـــد امـــام بـــه مربـــو  موضـــوعات هکـــ میابیـــ یمدر ،یـــیروا منـــابع در وتـــاهک یگـــذر بـــا
 آمــدن ایدن بــه از شیپــ کــه اســت یموضــوعات از شــان،یا دســت بــه یجهــان عــدل ومــتکح ییپــا بــر

کرم امبریپ سخنان از یمند بهره با ،موعود یمهد  پرداختـه آن بـه ،معصوم انیشوایپ و ا
  ست. ا شده
 شخصــی، یهــا هزیانگ: ماننــد عوامــل یبرخــ ســب  بــه مختلــ  یهــا دوره در اتیــروا نقــل نیــا

 بـر رسـد می نظر به شده، ییها دگرگونی خوش دست انحرافی، های فرقه ۀدیپد و یطیمح عوامل
 است. برخوردار یا برجسته گاهیجا از آن بررسی که است شده افزوده آنها شمار
کاو و یریگیپ با تا شود می تالش پژوهش نیا در  آغـاز از یـیروا منـابع در تی  مهـدو اتیروا یوا

 سـر پشت ها نقل نیا که مختلفی مراحل و پرداخته اتیروا نیا تطور ریس و روند به ششم، قرن تا
 شود. لیتحل و  یتوص نهاده
 و مطـر  منـابع یبرخـ _ کـم دسـت _ شـناخت مسـتلزم تی  مهـدو اتیروا مفهوم آوردن دست به
 را آنهـا اتیـروا شـمار و یـیروا منابع نیا از یبرخ گذرا صورت به جا این در ستا باره نیا در اتیروا
 :میکن یم مرور

رس وا و منابع یآمار یبر  عهیش اتیر
  نخست قرن

گرچه  آثـار امـا داشـته رواج نخسـت سـده دو در تیـروا نشـر عهیش انیم در سنت، اهل برخالف ا
 تـأمالتی زیـن دهیرسـ آثـار در کـه این ضـمن اسـت؛ دهینرسـ مـا دسـت بـه دوران نیا از چندانی ییروا

 است. شده
 رس دسـت در امـروزه و شـده نقـل یمهـدو اتیـروا برخـی آن در که یکتاب گانهی سده دو نیا در
 نـــام بـــه یشخصـــ بـــه کتـــاب نیـــا .(1405 ،یهاللـــ) اســـت یهاللـــ  یقـــ بـــن میســـل تـــابک اســـت،

 لحــاظ از و اســت دهشــ داده نســبت ق( 80 )م «یوفکــ یعــامر یهاللــ  یقــ بــن میســل ابوصــادق»
 و برجسـته یها تیشخصـ از سـندهینو شـده گفته است. دست در یثیحد تابک نینخست یخیتار
اد امـام و نیحسـ امـام حسـن، امـام رمؤمنان،یام ۀژیو ارانی از  زیـن را بـاقر امـام و اسـت سـج 
 .(401: 1385 ،یمامقان) است ردهک کدر

 و اند داشـته نـانیاطم  ،یقـ بن میسل به ،نیمعصوم دست، در یها تیروا یبرخ ۀیپا بر
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 یســو از همــواره میســل ها، گفتــه یبرخــ ۀیــپا بــر و اســت. شــده منــد بهره آنــان سرشــار دانــش از یو
 :1363 ،کشــی )نــک: اســت بــوده برخــوردار یا ژهیــو گــاهیجا از آنــان نــزد شــده، دییــتأ امامــان
 .(194: 1411 ،یطوس؛ 104

 و گونـاگون یها  یحـد و حـرف آن، اتیـروا یرسـتد و سیقو بون میسول کتواب هدربـار است یگفتن
 یها یبررسـ ازمنـدین همچنان خود محل در که (220 ،8ج: 1410 ،ییخو نک:) شده زده یفراوان

 شود. یم یپوش چشم جا این در آنها نقل از رو نیا از 1ستین نوشتار نیا ۀحوصل در و است شتریب
ــروا زدهیســ تــابک نیــا در  ســب  بــه هکــ شــده نقــل تی  ومهــد و یمهــد حضــرت دربــاره تی
 دربـارۀ تیـروا کیـ .(145 - 115: 1393 ،یروضات نک:) است نگرش درخور کتاب، بودن یمیقد

 نسـل از یمهـد کـه این دربـارۀ تیـروا پنج 2،( 561: 1405 ،یهالل) االر  داب  خروج و رجعت
 آن بـا عـتیب دربـارۀ تیـروا کیـ .(958 ،909 ،877 624،4 565،3و: همـ) اسـت نیحسـ امام

و: همـ) قسـ  و عـدل ییبرپـا و یمهـد حضـرت ظهور دربارۀ تیروا دو 5،(620و: هم) حضرت
 6،(705و: همـ) نمـاز در یمهـد امـام بـه یسـیع حضـرت یاقتـدا دربارۀ تیروا کی ،(635

 از اهیسـ یهـا پرچم دربـارۀ تیـروا کیـ 7،(763و: همـ) یمهـد حضـرت پدر دربارۀ تیروا کی
 دابـ » تیـروا جـز نیبنـابرا 9.یمهـد حضـرت لتیفضـ در تیـارو کی و 8،(774و: هم) مشرق

                                                        
 دربـاره را خـود بـاورو  دانسـتهی سـاختگ اسـاس از را آن کتـاب، دربـارهی اجمـالی بررس از پ ، معاصر گران شپژوه ازی کی .1

 الکتــاب ان   کلمــ ، کلمــ  ونقــدها الا یــذ و صــدراا  الکتــاب َســبر بعــد اعتقــدهی الــذ ولکــن» اســت: کــرده انیــب گونــه نیا کتــاب
ـع یابـ بـن ابـان عـن نـ ی ذ ابن  یوار وی الهالل  یق بن میُسل لسانی عل الغالة  حد وضعه موضوع  ،یبهبـود« )... اشی 
1362 :361). 

 آن( _ 68ص ،53ج) بحوار االنو ار مگـریـی روا منـابع از کیـ  یهـ در آن از پـ  و اسـت آمـده کتاب نیا در فق  تیروا نیا .2
 است._ نقل نشده  منتخب البصائر از نقل به هم

 است. شده نقل( 420ص ،2جی )لمید ارشاد القل ب در کتاب نیا از پ  تیروا نیا .3

 (.75: 1397 ،)نعمانی است کرده نقل میسل از نقل به تفاوتی اندک و سند ذکر بای نعمان را تیروا نیا. 4

ی آثـار در تیـروا نیـا هیشـب و اسـت شـده نقـل فراوان سنت اهل و عهیش منابع در یمهد امام با عتیبدرباره  اتیروا .5
 است. آمده( 284ص ،1ج) صدوق کمال الدین( و 80صی )نعمان الغیبة(، 14ص ،1ج) تفسیر عیاشی چونهم

 (.74: 1397)نعمانی،  است آورده سند ذکر بای و از نقل بهی نعمان فق ، میسل از پ  را تیروا نیا .6

 (.73)همو:  است هکرد نقلی بسیار تفاوت بارا  تیروا نیا مضموننعمانی  .7

ــروا نیــا .8  : 1404 ،یمجلســ) اســت نکــرده نقــلی گــرید کــ ســلیم،  کتــاب ازی مجلســ مرحــوم جــز م،یســل از پــ  را تی
 (.141 ،33ج

 ...یالمهــد و فاطمــ  و نیالحســ و الحســن و حمــزة و جعفــر وی علــ و  نــا الجنــ   هــل ســادة المطلــ  عبــد بنــو نحــن ... .9
 شـده نقـل سنت اهل و عهیش منابع در متن، در فراوان تفاوت و گوناگونی سندها با تیروا نیا(. 856: 1405)هاللی، 
 .(52 ،1ج: 1381 ،یاربل؛ 183: 1411 ،یطوس) است
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هشژپو مهدیاه وی

 و شـده نقـل گـرید اتیـروا و منـابع در آن مضـمون ایـ و اتیـروا هیبق ،«اهیس یها پرچم» و «االر 
 کـه آن اثـر، نیـا در درنـگ قابـل نکـات زد.از نخواهد یبیآس م،یسل کتاب دربارۀ مطر  یدهایترد
 و ظهـور، یها نشـانه عمر، طول انتظار، بت،یغ انندم تی  مهدو ۀبرجست موضوعات از یاریبس به

 است. نشده یا اشاره حکومت، به مربو  مباح 
  سوم قرن

 تــا شــد ســب  هجــری ســوم ســده دوم مــهین نینخســت یها ســال در موعــود یمهــد والدت
   شود. واقع توجه مورد گذشته از شیب و افتهی سامان تی  مهدو اتیروا رفته رفته
 در بـود جیـرا مـردم انیـم در یشـفاه صـورت بـه عمـده طـور بـه کـه یاتیـروا واقـع در سده نیا در
 بــه شیافــزا نیــا لــزوم طور بــه البتــه کــه شــد افــزوده آنهــا ۀدامنــ بــر روز روزبــه و افــتی اســتقرار منــابع
کنده اتیروا گردآمدن سب  به بلکه ،نبود اتیروا شدن اضافه یمعنا  افت.ی یشتریب نمود پرا
 :کرد اشاره ریز آثار به نتوا می سده نیا آثار از
ث ق(280 ای 274 )م یبرق خالد بن محمد بن احمد ابوجعفر نوشته ،المحاسن _ خ ،محـد   مـور 
 ۀدور از یبخشـــ شـــده گفتـــه و دیـــآ یم شـــمار بـــه عهیشـــ بزرگـــان از یو اســـت. ســـوم ســـده مؤلـــ  و
 امـام و یهـاد امـام ،(276: تـا بی ،)بغـدادی جـواد امـام امامت دوران زین و رضا امام ییشوایپ

  است.  کرده یزندگ صغرا  بتیغ ۀدور در زین یمدت و ردهک کدر را یرکعس
 .(10، 1ج: 1330)برقـی،  اند دانسـته اربعوه توبک  یـرد در را تـابک نیـا گـاهیجا و تیاهم یبرخ
 خیشـ .(26 ،1ج :1404 ،یمجلسـ ک:)نـ اند دانسـته ینیلک یکاف ۀبرجست منابع از یکی را آن برخی
 اسـت داده قـرار هیوالفق حضورهیال مون مرجـع یهـا تابک جمله از را آن و ردهک اعتماد آن به زین صدوق

 .(5 ،1ج :1413 صدوق، ک:)ن
ة» توس  ینیکل  یعلـ ؛میابـراه بـن یعل: از اند عبارت که کند یم تیروا یو از «اصحابنا من عد 
ـ) حسـن بـن یعلـ و او؛ یپسـر ۀنـو عبـداهلل، احمـدبن او؛ یدختـر ۀنو عبداهلل، محمدبن بن  ،یحل 

1411: 272). 
  هیووووالفق حضوووورهی ال موووون تــــابک بــــر یفارســــ شــــر  در یمجلســــ یمحمــــدتق ســــخن بــــه توجــــه بــــا

 مـا دسـت بـه کتـاب نیـا از ینگرشـ درخـور بخـش گفت یروشن به توان یم( 11، 1ج: 1330 ،یبرق)
 است. دهینرس

 بـاب در یول نشده؛ گشوده یمهد حضرت عنوان به یا ژهیو باب و فصل محاسن تابک در
 تـهکن اسـت. شـده رکـذ اتیـروا نیـا شـتریب ،«المحاسـن مـن الرحمـ  و النـور و الصفوة کتاب» از 38

http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81
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 حضـرت آن از و نشـده «یمهد» ۀلمک به اشاره تاب،ک نیا در یتیروا  یه در که این نگرش درخور
 است. شده ادی آن مشتقات ای و قائم عنوان با

  دربــــارۀ تیــــروا دو اســــت. شــــده نقــــل کتــــاب نیــــا در تی  هــــدوم اتیــــروا زدهیســــ مجمــــوع در
 عمـل دربـارۀ تیـروا دو ،(155و  61 ،1ج)همـو:  یجهـان حکومـت در عدل گسترش و حضرت امیق

)برقــی،  امامــان تیــوال بــر ثبــات و فــر  انتظــار دربــارۀ تیــروا هفــت 1ژه،یــو احکــام یبرخــ بــه
 تفـاوت و یمهـد حضـرت یحکـومت ۀریسـ دربارۀ تیروا کی ،(291و  174 - 173 ،1ج: 1330
 بـــه البتــه و( 339 ،2جو: همــ) دشــمنان از انتقــام و رجعـــت در تیــروا کیــ 2،یعلــو ۀریســ بــا آن
 حکومــت بــه مربــو  یهــا بح  و ظهــور بــت،یغ والدت، ماننــد یمهــدو یهــا بح  بــه یاریبســ

 است. نشده یا اشاره
 و فقهــا از ق(290)م یقمــ صــفار فــرو  بــن حســن بــن محمــد ابــوجعفر اثــر ،الوودرجات بصووائر _

ثان  ،50ج: 1404 ،یمجلسـ) یرکعسـ حسـن امـام سرشـناس ارانیـ از یکی ه،یامام بزر  محد 
: 1407 ،ینجاشـ) اسـت بـوده نـانیاطم مـورد یتیشخصـ و قـم، شـهر در عهیشـ یهـا چهره از (309
 ادیــ فــراوان فــاتیتأل بــا یفــرد عنــوان بــه یو از الفهرسووت تــابک در یطوســ خیشــ .(948ش ،354

 موجـود آنهـا جـواب و هـا نامـه آن هکـ اسـت فرسـتاده یرکعسـ امـام بـه زیـن ییهـا نامه هک رده،ک
 .(220تا:  بی ،یطوس) است

 سـندگانینو .(1: ج1388)کلینـی،  بود  یحد ۀنیزم در ینیکل خیش استادان از یکی یقم صفار
 نقـل یو از فـراوان یمجلس عالمه و یطوس خیش صدوق، خیش ،ینعمان ،ینیکل خیش چون یبزرگ
 است. تیب اهل اتیروا نقل در او گاهیجا گر نشان امر نیا که اند کرده قول

  یکــــی عنــــوان بــــه الوووودرجات بصووووائر تــــابک از بحوووواراالن ارکتــــاب  مقدمــــه در یمجلســــ عالمــــه
  تیـــروا آن از علمـــا گـــرید و ینـــیلک ماننـــد ییهـــا تیشخصـــ کـــه  3کـــرده ادیـــ یمعتبـــر یها اصـــل از

                                                        
ــ َدَمــان  » فرمــود: صــادق امــام .1 ْســاَلم  ی ف  ــیَ  اَل  َحــاَلل   اْْل  َمــایف  ی ْقض  َحــد   ه 

َ
ُح    ــ اهلل   م  ْکــب  َمَنــا ُقــوَم یَ   یَحت َ ــ َقائ  ان   اْلُمْحَصــُن ی الز َ

ُع  َو  ْرُجُمــــُه َی  ــــالز َ  َمــــان    پــــ  آثــــار در انــــدکی تفــــاوت بــــا تیــــروا نیــــا(. 88 - 87 ،1ج: 1330)برقــــی،      َرَقَبَتــــُه  ُب ْضــــر  یَ  اة  َک
 نقـل تغلـ  بـن ابـان از( 11 ،2ج: 1413)صـدوق،  من ال یحضره الفقیه( و 503 ،3ج: 1388)کلینی،  الکافی چونهم آن از

 است. شده

ــا .2 ــگو مــی یحضــرم رکبوب ــآ: دمیپرســ صــادق امــام از د:ی ــائم ای ــه ق ــ رهیســ ب ــار یعل ــرد؟ خواهــد رفت ــود: ک   إن ،ال» فرم
)برقــی،  «لهــم دولــ  ال ألنــه رةیالســک تلــ بخــالف همیفــ ریســی القــائم  ن دولــتهم مــن علــم لمــا بــالمن همیفــ ســار اا یــعل

؛ 33 ،5: ج1388یی دیگـــر نیـــز نقـــل شـــده اســـت )کلینـــی، هـــا کتاب در محاسووون از پـــ  تیـــروا نیـــا(. 320 ،2ج: 1330
 (.149 ،1جتا:  بی ،صدوق

 نقـل کتـاب نیـا از  (یرنـویز در آن بـه اشـاره ایـ می)مسـتق تیـروا هـزار سـه حـدود از شیب بحار االن ار در وی است گفتنی .3
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هشژپو مهدیاه وی

  2است. دانسته القدر لیجل و ثقه یفرد را آن سندهینو 1، ردهک
 ۀنکتـ اسـت. بـاب سـتیب کیـنزد ۀدربردارنـد بخـش هـر که است بخش ده یدارا 3تابک نیا

 اسـت. شـده نقـل صـادق و بـاقر امام از کتاب نیا تی  مهدو اتیروا شتریب که نیا توجه درخور
 یوعاتموضــ بــه و اســت یمهــد یجهــان حکومــت و ظهــور دربــارۀ اتیــروا شــتریب کــه نیــا گــرید

 انجـام یهـا یبررسـ ۀیـپا بـر اسـت. نشـده یا اشـاره  یهـ ظهـور یهـا نشـانه بت،یغ والدت،: چون
کنـده صـورت به و است یمهد حضرت به مربو  که یاتیروا شمار شده  نیـا یجـا یجا در پرا

 است. تیاهم یدارا که رسد یم تیروا یس به است شده نقل نوشته
 یژگـیو در تیـروا کیـ ،(24 و 21تـا:  بی ،یقمـ ارصـف) یمهـد امـام ۀریس دربارۀ تیروا پنج

 یاریـ در تیـروا کیـ ،(70)همـو:  دشـمنان از انتقـام در تیـروا کیـ ،(24)همو:  یمهد ارانی
 ،174)همــو:  امیــق هنگــام یمهــد لبــاس دربــارۀ تیــروا ســه ،(106)همــو:  یمهــد دســت بــه نیــد

 شـش ،(188 ،184 ،183و: )همـ حضـرت آن نـزد امبرانیـپ راثیم دربارۀ تیروا سه ،(188 ،175
 مالحظــه کــه گونــه همان .(510 ،386 ،311 ،259 ،258)همـو:  حضــرت آن یداور دربــارۀ تیـروا
 است. نشده نقل مباح  از یاریبس اتیروا شود یم

کـرم رسول از که یتیروا مانند است. شده نقل اثر نیا در بار نینخست اتیروا یبرخ البته  ا
ُهـم َ »: فرمود بار دو که شده نقل بودند، شانیا نزد ارانی از یبرخ که گاه آن ـ الل َ ن  ْخـَوان    یَلق    پـ  !« یإ 

 حضــرت م؟یســتین شــما بــرادران مــا ایــآ خــدا! رســول یا: گفتنــد بودنــد حضــرت آن نــزد کــه یکســان
 بـدون کـه هسـتند آخرالزمـان مـردم از یگروهـ مـن بـرادران و دیهسـت مـن اصـحاب شـما نه!: فرمود
 شـده نقـل االنو ار بحار در فق  بصائر از پ  تیروا نیا 4آورند.... یم مانیا من به نندیبب مرا که آن

 .(124 ،52ج: 1404 ،یمجلس) است
 (ییشکوفا )قرن چهارم قرن

گرچــــه ــــروا ورود در یا برجســــته نقشــــی ســــوم ســــده در یمهــــد حضــــرت والدت ا   در اتی
 بـتیغ ژهیو بـه حضـرت آن بـتیغ بـا نقـش نیـا گفـت تـوان یم یروشـن به اما داشت یایروا منابع

                                                                                                                                  
 است. کرده

 .(26 ،1ج: 1404 ،یمجلس« )رهیغ وی نیلکال عنهای روی الت المعتبرة األصول من بصائر الدرجات تابکو» .1
 .(6و: هم« )الصفار الحسن بن محمد الشأن میالعظ الثق  خیللش بصائر الدرجات تابک و» .2

 ترجمـه وی رمعـزیامی محمـدعل قلـم بـه« بصـائرالدرجات وی قمـ صـفار»نـام  بای ا مقاله، آن سندهینو و کتاب نیادرباره  .3
 است. شده منتشر پژوهی امامت نامه فصل شماره نیچهارم دری نیقزوی ریحق ابوالفضل

ن َ  اَل » .4 ْصَحاب   ْم ُک إ 
َ
ْخَوان   َو ی   ْن  َقْوم  ی إ  ر   م  َمان   آخ 

 (.84تا:  )صفار قمی، بی« ...یَرْون  َی  َلْم  َو ی ب   آَمُنوا الز َ
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 سـده و سـده نیـا در ژهیـو یـیروا منـابع و اتیـروا شمار که یا گونه به گرفت. یشتریب شتاب 1کبرا
 است. شتریب ها دوره ۀهم از آن از پ 
 :کرد اشاره ریز آثار به توان می دوره نیا آثار از
 بـه سـنده،ینو نـام بـاراعت بـه بعـدها کـه اسـت التفسویر کتواب آن، نام مشهور، بنابر :عیاشی تفسیر _
ــ افــتی شــهرت عیاشووی تفسوویر ــا .(8 ،1ج: 1404 ،یمجلســ ک:)ن ــر تــابک نی ــن محمــد ابونضــر اث  ب
 گفتـه هکـ اسـت یا وارسـته عـالم ق(،320)م «یاشـیع» بـه معـروف ،یسـمرقند اشیع بن مسعود
 نیتر برجســته از او اســت. داشــته فــراوان تبحــر ریتفســ و  یحــد ادب، فقــه، یهــا رشــته در شــده
 ،440 ،1ج: 1415 ،یطوســ ک:)نــ اســت بــوده ینــیلک اســتاد و صــغرا بــتیغ دوران در مندان،دانشــ
 .(667ش ،134: 1379مازندرانی،  ؛6282ش
 نانکسا شتریب و بوده بخارا و سمرقند کینزد هک _ خود یزندگ  یمح به توجه با نخست یو
ت اهـــل از آن   امـــا ؛(944ش ،350: 1407 ،ینجاشـــ) بـــود آنـــان یفقهـــ تـــ کم رویـــپ _ بودنـــد ســـن 
  راثیــم ۀهمــ و رفتیپــذ را یجعفــر ضیپــرف تــ کم عه،یشــ یهــا تــابک در یبررســ و مطالعــه اثـر در
 :1342، حلـی) کـرد نـهیهز  ،یحـد نشـر و علـم راه در _ بـود نـارید هـزار صـدیس بـر افزون که_  را پدر

  سـجد،م سـانه بـ او ۀخانـ و اسـت. بـاب نیـا در اثـر نیبهتـر او کتـاب شده گفته .(1471ش ،335
  ۀمـــــدمق، 4 ،1ج: 1417 ،یاشـــــیع) بـــــود مفســـــر و پـــــژوه دانـــــش عـــــالم، محـــــدث، ،یقـــــار از پـــــر

 .(ییطباطباعالمه 
 اسـت شـده دانسـته یاسـالم علـوم گونـاگون یها نهیزم در تابک جلد ستیدو بر افزون یو آثار

 و معـروف رجال صاح  ،یشک دیاسات و خیمشا از یو ،(440ش ،440 ،1ج: 1415 ،یطوس ک:)ن
 ،2ج ؛121 ،1ج :1403 ،یتهرانـ) اسـت شـده ذکـر ق(329 )م ینـیلک عقـوبی بن محمد معاصران از

 .(112 ،3ج ؛478
 حضــرت و «تی  مهــدو» موضــوع بــه م،یکــر قــرآن اتیــآ از یشــمار لیــذ در یــیروا ریتفســ نیــا
 شــده انجـام یهــا یبررسـ از پـ  اســت. ردهکـ نقــل نـهیزم نیـا در را یاتیــروا و پرداختـه یمهـد
  ،یـاحاد نیـا نـوع کـه کـرد ادیـ کتـاب نیـا در تی  مهـدو بـه مربـو  تیـروا هفتـاد حدود از توان یم

 است. حضرت آن یجهان ومتکح و یمهد حضرت بر اتیآ لیتأو و  یتطب
 تیـــروا دو ،(13 ،1ج: 1417 ،یاشــیع) ظهــور عصــر در یمهـــد و قــرآن دربــارۀ تیــروا کیــ

                                                        
 بــ یالغ وی القصـر بـ یالغ ریـتعب بـا بلکــه، اسـت نشـده وارد کبـرا و صـغرا بــتیغ ریـتعب، اتیـروا از کیـ  یه در اسـتی گفتنـ .1

 .(340 ،2ج: 1413 د،یمف ک:)ن است شده ادی ،یالطول
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هشژپو مهدیاه وی

 یمهـد حضـرت ارانیـ در تیروا شش ،(253و  14 ،1ج)همو:  یمهد حضرت با عتیب دربارۀ
  یبــــــیغ یامــــــدادها دربــــــارۀ تیــــــروا ســــــه ،(156 ،141 ،140 ،2ج ؛134 ،67 - 66 ،1ج)همــــــو: 
  ،2ج؛ 138 ،30 ،2ج)همـــــو:  فـــــر  انتظـــــار در تیـــــروا ســـــه ،(254 ،2ج؛ 197 ،103 ،1ج)همـــــو: 

 مایـق و ظهـور یچگـونگ در تیـروا کیـ ،(244 ،1ج)همـو:  ظهـور یها نشانه در تیروا کی ،(159
 56 ،2ج؛ 183 ،1ج)همـو:  ظهور عصر در نید در تیروا سه ،(64 ،1ج)همو:  یمهد حضرت

ـــــ ،(87و  ـــــروا کی ـــــ ســـــرانجام در تی ـــــروا زدهیســـــ و( 242 ،2ج)همـــــو:   یابل  و رجعـــــت در تی
 و (و... 259 ،235 ،202 ،113 ،112 ،32 ،2ج ؛202 ،181، 130 ،1ج)همـــــــــو:  کننـــــــــدگان رجعت
 گر.ید یها موضوع یبرخ

 آن از کـه شـده آورده تی  مهـدو اتیـروا شـمار در ریتفسـ نیـا در یتیروا که نیا درنگ بلقا ۀنکت
 داده نسـبت ،بـاقر امـام بـه کـه تیـروا نیـا در 1د.یـآ یمـ دسـت بـه قـرآن  یـتحر روشـن طور به

 قــرآن  یــتحر عــدم دربــارۀ معتبــر منــابع در کــه یا گســترده یهــا بحــ  بــه توجــه بــا کــه آمــده شــده
 .پذیرفتنی نیست تیوار نیا افته،ی نگارش
 دربـــارۀ چـــه آن ماننـــد اســـت. شـــده اشــاره آور شـــگفت یموضـــوعات بـــه زیـــن اتیـــروا از یا پــاره در

 باعــ  نیــا 2دارد. قــرار نــور از ییهــا قبــه در کوفــه بــه ورود هنگــام شــانیا کــه آورده یمهــد حضــرت
 کـورانی، ؛356 :1384طبسی،  نک:) شود ذکر ادشدهی تیروا  یتوض در یفراوان یها گمانه شده
1382 :107). 

 مرجــع عنــوان بــه رجعــت، بــه مربــو  اتیــروا وفــور لیــدل بــه ریتفســ نیــا بــه کــه نیــا ســرانجام
  است. شده نقل تیروا آن از که است رجعت مباح  یبرا یا برجسته

 بعد )م یقم هاشم بن میابراه بن یعل الحسن، ابو اثر ریتفس نیا : القمی إبراهیم بن علی تفسیر _
 حســـن امـــام ارانیـــ از و یهجـــر چهـــارم و ســـوم یهـــا قـــرن در عهیشـــ بـــزر  انیـــراو از (ق 307 از

 است ینیلک االسالم ثقه یآشنا نام و برجسته خیمشا از و (302 ،4ج: 1403 ،یتهران) یرکعس
 است. کرده نقل او از را یاتیروا ینیکل که
 کم دسـت د.یـآ یم شـمار بـه هیامام یریتفس مصادر نیتر معروف از یکی شک بدون ریتفس نیا
 البتـه _ از آن اعظـم قسـمت ایـ همه که میدار سراغ ریتفس در یکتاب کمتر ر،یاخ سده شش _ پنج در

                                                        
)عیاشـی،  القـرآن صـدقه فنطـ  قائمنـا قـام قـد لـو وی حجـی ذی علـ حقنـای خف ما منه نق  و اهلل کتابی ف دیز انه لوال .1

 .(6ح ،13 ،1ج: 1417

 .(103)همو:  وف کال بظهر نزلی نیح نور من قبابی ف نازل إنه .2
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 .(332 ،1ج: 1393 ،یمدد نک:) باشد نداده یجا خود در _ موجود کتاب نیهم از
 یهــا بحــ  تــاب،ک شناســنامه بــه مربــو  مباحــ  یا پــاره و نگــارش وهیشــ و ســندهینو ۀدربــار
 (،303 ،4ج: 1403 ،یتهرانــ نــک:) کــرده دیــترد یو بــه آن انتســاب در یبرخــ و شــده یا گســترده

 از یکـی عنـوان بـه تـابک اصل اما .(332 ،1ج: 1393 ،یمدد) اند دانسته مردود را انتساب یبرخ
 1هست. و بوده توجه مورد مرجع، یثیحد یها تابک

 مورد که دانسته استوار یمانیا یدارا و اتیروا نقل در نانیاطم مورد یتیشخص را یو ینجاش
 خیمشـا از را یفراوانـ اتیـروا او کـه نیـا زیـن و اسـت. بـوده  یصح یمذهب و دهیعق یدارا و اعتماد

 در ادشده،ی ریتفس بر افزون یو .(680ش ،260: 1407 ،ینجاش) است ردهک نقل و دهیشن عهیش
  .)همو( است بوده زین یگرید فاتیتأل یدارا گرید موضوعات

 از یو ریتفســـ کـــه نیـــا کـــرده، برجســـته را میابـــراه بـــن یعلـــ ریتفســـ کـــه ییهـــا یژگـــیو از یکـــی
ــ اســت یریتفاســ نیتر یمیقــد ــآ یرو از هک ــازل ائمــه شــأن در هکــ یاتی ــر پــرده اســت، شــده ن  ب
 است. برخوردار یا ژهیو گاهیجا و ارزش از عه،یش مفسران انیم در رو نیا از دارد. یم

 نیــا از ییهـا بخــش کم دسـت کـه نیــا شـده، وارد کتــاب نیـا بـر کــه ییهـا اشــکال از یکـی البتـه
 مقدمـه نمونـه عنـوان بـه مدعاسـت. نیـا بـر یشـواهد و لیـدال سـت.ین میابراه بن یعل از کتاب،

 ،یگـاه و دیـگو یمـ سـخن 2گـرید یشخصـ ییگـو که کند یم طر  را مباح  یا گونه به کتاب، نیا
 آن، بـر افـزون .(5 ،1ج: 1404ی بـن ابـراهیم، عل ،یقم) کند یم قول نقل میابراه بن یعل از یحت
 3است. قرآن(  یتحر )مانند ینادرست دیعقا و ها انحراف یبرخ ۀدربردارند مقدمه، نیا که این
 چنـد از اسـت یا مجموعـه کتاب، نیا راستی به که است باور نیا بر معاصر سندگانینو از یکی
 قاســم محمــدبن بــن عبــاس ابوالفضــل ســخنان و اب الجووارود تفسوویر ،ابووراهیم بوون علووی تفسوویر: ریتفســ
 است. کرده ارائه شواهدی ادعا نیا بر و (98: 1378 ،یازیا)

  و اســــت یمهــــد حضــــرت بــــا رابطــــه در تیــــروا 47 کیــــنزد ۀدربردارنــــد ادشــــدهی تــــابک
 حضــرت بــر اتیــآ  یــتطب ایــ و لیــتأو صــورت بــه عمــده طــور بــه هکــ اســت آن گونــاگون نیمضــام

                                                        
دربــاره  کـه دارد بسـزای ریتــأث کتـاب نیـا اتیــروا اعتبـار زانیـم در ســنده،ینو بـه کتـاب نســبت در اضـطراب نیـاگمـان  بی .1

 رد.یگ قرار توجه موردباید  آن تیمهدو اتیروا
گردان از که است کردهی گردآورآن را  «یعلو ابوالفضل» نام بهی شخص .2  بـنی علـ از کـه رای مطـالب ازی برخـ و بـوده او شا

 از را تصـرف و دخـل نیا» سد:ینو یمی هرانت بزر  آقا است. افزوده آن بری اریبس نکات و کرده یگردآور دهیشن میابراه
 (.303 ،4ج: 1403 ،یتهران) «است داده انجام قرآن آخر تا عمران آل سوره لیاوا

 .(10، 1: ج1404)قمی، علی بن ابراهیم،  ...قوله فهو منه محرف هو ما واما .3
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هشژپو مهدیاه وی

 است. یمهد
 خــود بــه را تیــروا نیشــتریب ت،یــروا کیــ و ســتیب حــدود بــا کننــدگان جعتر و رجعــت بحــ 

 ،171 ،147 ،132 ،131 ،130 ،75 ،74 ،65 ،36 ،2ج؛ 19 ،1ج)همــــــو:  اســــــت داده اختصــــــاص
)همو:  ظهور یها نشانه در تیروا دو 1.(427 ،405 ،391، 339 ،327 ،290 ،261 ،258 ،256
ــروا دو ،(204 ،118 ،2ج ــ در تی  ســه ،(278، 2ج ؛335 ،1ج)همــو:  ظهــور گــامهن حضــرت ارانی
)همو:  یمهد حکومت در تیروا دو ،(416 ،87 ،84 ،2ج)همو:  دشمنان از انتقام در تیروا
 است. اثر نیا موضوعات از یا پاره ،(129 ،87
 کـه چـرا ؛اسـت «السـاع  اشـرا » موضـوع بـه فـراوان پـرداختن کتـاب نیا ۀبرجست یها نکته از

 مغـرب از دیخورشـ طلـوع و یسـیع حضـرت نـزول دجـال، االر ، داب  خروج چون یموضوعات
 والدت، نسـ ،: ماننـد یموضـوعات بـه برابـر، در و اسـت شـده نقـل کتاب نیا اتیروا در یفراوان به
 است. شده اشاره ندرت به ای و نشده اشاره  یه ای آن مانند و بتیغ

: 1404 ،یمجلسـ ک:نـ زیـن و ؛135تـا:  بی ،یطوسـ) اسـت یفرعـ کتـاب یسـ یدارا که 2الکافی _
 نیتر برجســــــته از ق(، 329)م یراز  ینــــــیلک  عقــــــوبی محمــــــدبن ابــــــوجعفر، اثــــــر ،(146 ،104ج

 شـناس  یحد انینیشیپ از و یهجر چهارم سده آغاز و سوم سده دوم ۀمین در عهیش دانشمندان
 است. هیامام ۀعیش سانینو  اخبار و

 از یبرخـ سـخنان نقـل بـه ینـیکل عقـوبی بن محمد گاهیجا دربارۀ معاصر انگر پژوهش از یکی
 و صــدوق خیشــ ،یطوسـ خیشــ ،ینجاشــ ابوالعبـاس عهیشــ بــزر  یرجـال: ماننــد عهیشــ دانشـمندان

ت اهـل یرجـال دانشـمندان یبرخـ سـخنان بـه سـس  یو است. کرده اشاره دیمف خیش : چـون سـن 
کوال ابــن حــاف  (،407 )م یالمصـر یاالزد دیســع بــن یعبـدالغن  احمــد بوعبــداهللا ق(،475 )م مـا

کر ابـن ،یمریصـ میابـراه بـن  ق(،606)م ریــاث بـن محمـد بـن مبـارک ابوالسـعادات (،571)م عسـا
 بـن لیـخل نیالـد صـالح ق(،748 )م یذهب نیالد شم  ق(،630)م ریاث بن ابوالحسن نیعزالد

 اسـت کـرده اشاره ق(1205)م یدیزب و ق( 852)م یعسقالن حجر ابن ق(،764)م یصفد بکیا
 .(17: 1382 اخوان،)

 بـا ونـدیپ و یاسـالم یهـا نیسـرزم بـه سـفر بـا یو کـه این اسـت برجسـته ینیکل یزندگ در چه آن
                                                        

 اتیـروا نیـا ازی برخـ کـه حـالی در ،اسـت کتـاب نیـا اتیـروا ازی مینبه  کینزد که تیمهدو به مربو  تیروا حجم نیا .1
 د.ینما یم ستهیبای امر را آن در تأمل است، نشده نقلی کتاب در آن از شیپ

 .ش1365 ، چهارم چاپ ،جلد 8 ه،یاْلسالم ت کال دار ، تهران .2
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 چهارصـد )= عهیشـ چهارصـدگانه اصـول بـه آن از پـ  کـه یاصـول به یابی دست و  یاحاد انیراو
 .(377: 1407 ،ینجاش ؛1507 رقم، 341: 1342، حلی) افتی شهرت اصل(
 تنــــاثر» ســــال هکــــ (1026ش ،377: 1407 ،ینجاشــــ) 1یجــــره 329 ســــال در ســــرانجام یو
کنده )= 2«نجــوم  بغــداد ینــام دانشــمند درگذشــت. شــعبان، مــاه در گرفــت نــام ها( ســتاره شــدن پرا

 ســـسردند کخـــا بـــه بغـــداد «وفـــهک بـــاب» در را او انیعیشـــ و خوانـــد نمـــاز رشیکـــپ بـــر «را یابـــوق»
 .(378: 1407 ،ینجاش)

 بــتیغ «یســمر محمــد بــن یعلــ» ،زمــان امــام ریســف نیواپســ درگذشــت بــا ســال نیهمــ در
 شد. آغاز زین حضرت آن یبراک

 تـابک ،ینـیکل از مانـده یباق کتـاب گانـهی و دینرسـ دسـت به یو آثار از یفروان شمار زمان گذر با
 (47 ،105 ج: 1404 ،یمجلســــ) نیتــــر جــــامع و نیمعتبرتــــر و نیتــــر یمیقــــد از هکــــ اســــت یافکووووال
 مـدت آن نگـارش کـه دیـآ یمـ شـمار به صغرا بتیغ عصر در شده اشتهنگ و عهیش ییروا یها تابک
 ســال، هـزار از شیبــ طـول در تــابک نیـا .(377: 1407 ،ینجاشـ) دیــانجام طـول بــه سـال سـتیب
 منـابع در آنـان و اسـت کـرده جلـ  خـود بـه را عهیشـ هـانیفق و دانشمندان تیعنا و توجه وستهیپ
  اند. کرده استناد آن به خود، فاتیتأل و ییروا

 کتــاب نیــا یبزرگــ گر بیــان خــود کــه انــد نمــوده ادیــ یکــین بــه فــاخر اثــر نیــا از یاریبســ بزرگــان
ــ  :1404 ،یمجلســ نــک:) کــیم محمــد اول، دیشــه 3د،یــمف خیشــ چــون افــرادی ؛اســت ماننــد یب
 .(188 ،104ج

 بــــه تــــوان یمــــ آنهــــا نیتر برجســــته از کــــه اســــت یفراوانــــ یهــــا یژگــــیو یدارا یالکوووواف کتــــاب
  کرد. اشاره یمهد حضرت چهارگانه رانیسف با آن، ۀسندینو دنبو عصر هم
 اسـت معصوم تا اتیروا سند رکذ به دیمق سنده،ینو که است آن کتاب، یها یژگیو گرید از
 تیـروا هـزار شانزده از شیب که تابک نیا است. دهیبخش آن به یا ژهیو اعتبار و ارزش خود نیا و
 یمهـد حضـرت دربـارۀ را یفراوانـ اتیـروا منـابع، گـرید بـه نسـبت اسـت. داده یجا خود در را

                                                        
 اند. دانستهی هجر 328 رای و وفات سال( 591ش ،135ص) فهرست دری طوس خیش چونی همبرخ .1
 چــون بزرگــانی درگذشـت لیــدل بـهی کخــا یایــدن نیـا علــم   آسـمان هکــ یسـال و «هــا ســتاره خـتنیر فــرو» بـه معــروف سـال .2

 مانـد سـتاره یبـ دانشـمندان، گـرید ازی برخـ و صـدوق خیشـ پـدر ،زمـان امـام ریسـف نیواپس ،ینیکل عقوبی بن محمد
؛ نهاونـدی، 199: 1384 عراقی، ؛293 ،51ج: 1404 ،یمجلس ؛322: 1411 ،یطوس؛ مقدمه ،39: 1388 ،ینیکل نک:)

1386: 149.) 

 (.70: 1414 د،یمف) فائدة ثرهاکا و ع یالش ت ک اجل   من هو الکافی .3
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هشژپو مهدیاه وی

 و اسـت؛ نـدهکپرا ینـوع بـه تـاب،ک نیـا مجموعـه در اتیـروا نیـا از یبخشـ البتـه است. کرده نقل
 است. شده نقل ،یا ژهیو یها باب در زین یبخش

ــابک» در و اصــول قســمت در ســندهینو نمونــه، بــرای  یفــ» بخــش در را یثیاحــاد ،«الحجــ  ت
 داده حضـرت آن والدت بـه دیـنو آنهـا در کـه ردهکـ رکـذ را یاتیروا «الدار صاح  یال الن  و االشارة
 ادامــه در اســت. کــرده اشــاره شــده نقــل حضــرت آن والدت دربــارۀ کــه ییهــا تیحکا بــه زیــن و شــده
 کـه شـده اشـاره یاتیـروا و اتیـحکا بـه آن در کـه داده سـامان «رآه مـن  یتسـم یفـ» عنـوان بـا یباب

 بـاب» دارد. داللـت صغرا بتیغ دوران زین و یعسکر امام دوران در حضرت آن شدن دهید دربارۀ
 بــه مربــو  اتیــروا کــه اســت یگــرید قســمت (332 ،1ج: 1388 ،ینــیکل) «االســم عــن یالنهــ یفــ

 بـاب» آن دنبـال بـه و «بـ یالغ یفـ نـادر بـاب» اسـت. شده آورده حضرت آن بردن نام بودن ممنوع
 حضــرت آن بــتیغ بــه مربــو  اتیــروا بــه آن در کــه هســتند یبــاب دو ،(335)همــو:  « بــیالغ یفــ

 در کـه اسـت اسـت یاتیـروا مجموعه ،(368)همو:  «تیالتوق  یراهک باب» و است. شده پرداخته
 یباب در سرانجام است. آمده گرد گذاران وقت و یگذار وقت مذمت در معصومان سخنان آن
 نیتر یاساســ بــه ،(371)همـو:  «تــأخر و  االمـر هــذا تقـدم ضــرهی لـم امامــه عـرف مــن انـه» عنــوان بـا

 اسـت. پرداختـه اسـت، یاله حجت شناخت و معرفت همانا که انتظار عصر در انیعیش تیمسئول
 مولـد بـاب» در نیهمچنـ اسـت.  یحـد شصـت بـه کیـنزد بخـش، نیـا در  یـاحاد نیا مجموع
 وجــود آن هبــ مربــو  مباحــ  و یمهــد حضــرت والدت دربــارۀ تیــروا یســ از شیبــ «الصــاح 

 است. شده ذکر یاتیروا زین گرید های بخش یبرخ در مناسبت به  البته دارد.
 بـه یـکنزد روضـه(، فـروع، )اصـول، یافکوال تـابک ۀمجموعـ در شـده انجام یها یبررس ۀیپا بر

 موضـوعات نیپرشـمارتر از 1اسـت. شده نقل تی  مهدو گوناگون موضوعات در تیروا نود و کصدی
 ،522 ،521 ،520 ،519 ،333 ،1جو: همـ) تیـروا سـتیب حـدود شمارگان با عاتیتوق به توان یم

 ،333 ،328 ،1جو: همـ) تیـروا شانزده حدود با ،یمهد حضرت بتیغ ،(525 ،524 ،523
 بتیغ و یعسکر امام دوران در یمهد حضرت با دارید (340 ،339 ،338 ،337 ،336
)همـو:  تیـروا نـه بـا منتظران و انتظار ،(332 ،331 ،329 ،1جو: هم) تیروا ازدهی حدود با صغرا
 و  رجعـت ،(332 ،331 ،329 ،1ج)همـو:  تیـروا هفـت با یمهد حضرت امامت ،(222 ،2ج

 ،(274 ،264 ،224 ،212 ،209 ،208 ،166 ،124 ،8ج)همــو:  تیــروا هفــت بــا کننــدگان رجعت
                                                        

 ابد.ی دگرگونیی اندک اتیروا شمار نیا تیمهدو ازی گرید  یتعر با است ممکن البته . 1
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 ،50 ،8ج ،444 ،6ج ،369 ،3ج ،416 ،411 ،1ج)همـو:  تیـروا هفـت بـا حضرت یحکومت ۀریس
 از و ،(167 ،8ج ،432 ،333 ،1ج)همو:  تیروا سه ظهور هنگام حضرت آن ارانی ،(396 ،245
)همـو:  حضـرت یهـا لق  و ها نام ،(342 ،1ج)همو:  یمهد حضرت والدت موضوعات گرید

 ،(411)همــو:  قــرآن در یمهــد حضــرت ،(432)همــو:  حضــرت بــه شــده لیــتأو اتیــآ ،(333
 است. (340و: )هم شانیا یزندگ محل
 موضـوعات یبرخـ در تیـروا انـدک اریبسـ نقـل ایـ و نقـل عـدم ،یکاف کتاب تی  جامع به توجه با
 است. زیبرانگ تأمل ،یمهد حضرت امیق یها نشانه مانند ،یمهدو
 ،یرضـو نـک:، دوره نیـا آثـار از گـریدی برخـ بـایی آشـنا بـرای) تی  مهـدو ییروا منابع گرید از _

 ق(329)م یقمـ هیـبابو بـن یموس بن نیالحس بن یعل اثر رةیالح من التبصرة و االمامة کتاب (1386
ث و هیــــفق  و نیتر هیــــفق را یو کــــرده، ادیــــ او از یبزرگــــ بــــه رجــــال علــــم بزرگــــان کــــه اســــت محــــد 

 یعسـکر امـام بـه زین یعیتوق یو دربارۀ اند. دانسته شیخو زمان تیشخص نیمورداعتمادتر
 ها انـدوه کـه داده خبـر و اند شـده سـفارش یامـور بـه انیعیشـ ۀهمـ و او آن در که شده داده نسبت

 1کند. آشکار را فرزندش خداوند تا افتی خواهد ادامه همچنان
 عصـر در هک دانسته قم دانشمندان و بزرگان از را وی رجال، علم بزر  دانشمندان از ،ینجاش

گاه همه از ینید مسائل در و شتازیپ گرانید بر شیخو  مینـد ابـن 2است. بوده ادتراعتم مورد و تر آ
 کـه شـمرده ثقـات از و برجسـته یهـیفق را او ،یطوسـ خیشـ و 3دانسـته عهیشـ یفقهـا ثقات از را یو

 4است. یاریبس یها تابک یدارا

 بـرده بهـره ،یقم هاشم بن میابراه بن یعل ،یاشعر عبداهلل بن سعد چون ،یبزرگ دیاسات از او
گردان تیـترب بــه او فـراوان یعلمــ آثــار بـر افــزون اسـت.  و نیحســ فرزنــدش دو جملـه از یفراوانــ شــا
 .(1385 ،طبسی نک:) ردک اشاره توان یم بارز نمونه عنوان به محمد،
 بـهنیـز  یبرخـ 5انـد. گفته یسـخنان داشـته، نام نیا به یکتاب یو که این دربارۀ بزرگان از یبرخ
ــ ــروا آن از یفراوان گرچــه ،(1404 ،یمجلســ) کــرده نقــل تی ــبابو ابــن بــه آن یقطعــ انتســاب در ا  هی

                                                        
 .(425 ،4ج: 1379 ،)مازندرانی یالنب به بشری الذی ولد ظهری یحت حزنی ف عتنایش زالی ال و .1

 .(684ش ،261 :1407 ،نجاشی) ثقتهم و ههم،یفق و متقدمهم، و عصره،ی ف نییالقم خیش  بوالحسن، .2

 .(246 :تا یب)بغدادی،  وثقاتهم ع یالش فقهاء من .3

 .، باب العین(273 تا: بی ،یطوس) رةیثک ت ک له و ثق ، الا یجل هاا یفق انک .4

 (.198 :1407 ،ینجاش) صرةوالتب اْلمام  تابک ...منها تابک له .5
 (.93 تا: بی ،یطوس) رةیالح من رةیوالبص اْلمام  تابک منها رة،یثک ت ک له ...نیالحس بن یعل
 .(65 :1379)مازندرانی،  والتبصرة اْلمام  تبهک من ...نیالحس بن یعل



ار  
شم

و ، 
ل س

سا
12

هار 
،ب

139
4

 
ار  

شم
ل، 

ل او
ا

1
ت 

، ب
139

0
 

 

 

38 
 
 

هشژپو مهدیاه وی

گرچه که اند کرده اشاره یبرخ 1. اند کرده ییدهایترد  را آن شهرآشـوب ابـن و یطوس خیش ،ینجاش ا
 بـوده هیـبابو ابـن اثـر همـان اند داشـته اریاخت در آنها چه آن که این در اما ،اند دانسته یو مؤلفات از

 صـدوق پـدر بـا آنهـا طبقـه کـه اسـت یسـانک از اتیروا نقل ادعا نیا بر عمده لیدل البته است. نظر
 بــن حســن و ق(387 )م یبانیالشــ اهلل عبــد بــن محمــد المفضــل ی بــ از جملــه از 2؛نــدارد یســازگار
 است. ق(370)م یباجید  حمد بن سهل و یعلو ۀحمز

 ةاالمامو کتاب که اند دانسته نیا در را خطا نیا منشأ سخن، نیا رد   با انگر پژوهش یبرخ البته
 ۀعالمــ طــرف از اشــتباه نیــا ســب  کــه بــوده همــراه ثیوواالحاد جووامع نــام بــه گــرید یاثــر بــا ةالتبصوور و

 است. شده یمجلس
گرچـــه اســـت. بـــاب ســــه و ســـتیب و مقدمـــه یـــک یدارا تـــابک نیـــا  حضــــرت خصـــوص در ا
 صـورت بـه اتیـروا یبرخـ امـا (14: 1404بابویـه،  ابن ،یقمـ) کـرده نقـل یانـدک اتیـروا یمهد
 یاتکاسـتدرا زیـن تـابک آخـر در و .(3 - 1ی هـا بابو: همـ نک:) شود یم تحضر آن بر منطب  یکل
 آن مؤل  و تابک نیا به مربو  هک شده افزوده «رةیالح من والتبصرة لإلمام  المستدرک» نام ریز
 امـــام امامـــت مـــورد در را پـــدرش از صـــدوق اتیـــروا هکـــ _ 3تـــابک انگـــر پژوهش بـــه هکـــبل ســـت؛ین

 4.است _ ردهک نقل ،زمان
 نگــــار خیتار ق(346)م یمســــعود نیحســــ بــــن یعلــــ بــــه را آن ینجاشــــ کــــه ،ال صوووویة اثبووووات _

ــد و شــده شناخته ــار کتــاب ۀنگارن : 1407 ،ینجاشــ) اســت  داده نســبت الووذهب مووروج یعمــوم خیت
ــد. کرده نقــل یو از گــرانید و (59 ،102ج: 1404 ،یمجلســ ؛665ش ،254  یبرخــ امــروزه، امــا ان

 اند دانســـته الوووذهب موووروج صـــاح  یمســـعود جـــز یســـک رفتـــهینسذ را انتســـاب نیـــا انگـــر پژوهش
ــــجعفر) ــــد. یم دوره نیهمــــ در مــــذه  یامام یشخصــــ را آن ســــندهینو و (20: 1423 ان،ی  از دانن

                                                        
 الصـدوق والـد هیـبابو بـنی موسـ بـن نیالحسـ بـنی علـ الحسـنی  بـ األجـل خیللشـ رةیـالح من التبصرة و اْلمام  تابک و .1

 خیالشـ  یتـأل  نـه القـرائن بعـض مـن ظهـری و لـه نیالمعاصـر القـدماء مـن رهیـغ مـن  و منـه آخـر  صـل و تربتهما اهلل  یط
 .(6 ،1جو: هم) یبرکالتلع یموس بن هارون لیالجل الثق 

  ن،یدیوالســ دیــالمف خیامشــ مــن هــو یالــذ یبــرکالتلع یموســ بــن هــارون محمــد ی بــ عــن تــابکال هــذا یفــ یرویــ فإنــه .2
 :1403 ،یهرانـت نـک:) ...و عبـدون، ابـن و یالغضائر و دیالمف خیمشا من ضاا ی  هو یالذ یالعلو حمزة بن الحسن وعن
 .(341 ،2ج

 کتاب. مقدمه ،یالمهد اْلمام مدرس  ،المقدس  قم: نشر و  یتحق .3

 هـذا تمـامی فـ ()المؤلـ  والـده عـن الصـدوق رواه امـی فـ رةیـالح مـن والتبصـرة لإلمامـ  کالمسـتدر» نـام بـا بخش نیا .4
 یمهــد حضــرتی دربـاره فراوانــ اتیــروا بخـش نیــا در اســت. افتـهی ســامان کتــاب آخـر تــا 97فحه صــاز  ،«الموضـوع

 است. شده نقل
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 از مانـده یبرجـا آثـار گـرید بـا کتـاب نیـا نگـارش ۀویشـ و مـتن کـه اسـت نیـا مـدعا نیـا یها لیدل
 یو یامــام عیتشــ کتــاب، دو نیــا در دارد.نــ یهمخــوان (االشوورا  و هیووالتنب الووذهب  مووروج) یمســعود
 ابهـام وجـود بـا اسـت. شـده نوشـته هیـامام عهیشـ یباورهـا ۀیـپا بـر هیال صو اثبوات اما ست،ین آشکار
 یزنـدگ اتیـروا گـرید با آن مطال  از یاریبس و است عهیش منابع شمار در اثر نیا سنده،ینو ۀدربار
 1دارد. یهمخوان ائمه
 بـه تـوان یم شـده اشـاره بـدان کتـاب نیـا اتیـروا در که وعودم یمهد به مربو  مباح  از

 3امبریـپ نسـل از یمهـد 2طان،یش مهلت انیپا یمهد حضرت ظهور: کرد اشاره موارد نیا
 (168: 1417 ،یمســــعود) امیـــق هنگـــام یبـــیغ یامـــدادها 4،یمهـــد حضـــرت ارانیـــ شـــمار
 بردن نــــام رمــــتح ،(178)همــــو:  یمهــــد بــــودن جوان ،)همــــو( بــــتیغ دوران یها یســــخت
 حضرت مادر سرگذشت ،(253)همو:  ها بدعت بردن انیم از ،(245)همو:  محمد به یمهد
ــا در و ،یمهــد حضــرت والدت 5،یمهــد  255 ســال حضــرت آن والدت دربــارۀ کتــاب نی
 )همـو( حضـرت یجسمان رشد به یعسکر امام اهتمام دربارۀ یتیروا و 6؛است شده ادی یقمر

ــ یمهــد والدت اعــالم ــرا قــهیعق اب )همــو:  یکــودک در حضــرت آن شــدن دهید و)همــو(  یو یب
ــب اهــل تیــوال امــر بودن روشــن و (261 )همــو:  حضــرت بــتیغ دوران آغــاز (،264)همــو:  تی
 است. شده نقل یاتیروا( 268)همو:  ظهور یها نشانه یبرخ و( 260

                                                        
 زیـن آن اتیـروا اعتبـار زانیـم در کـه باشـد آن سسـتی نقـا  ازی کـی توانـد می سـندهینو بـه کتاب نسبت در دیتردگمان  بی .1

 است. ستهیبای امر تی  مهدو اتیروا دراین نکته  به توجه. داردی اساسی نقش

  ،یمســـعود) المعلـــوم الوقـــت ومیـــ هـــو و االمـــر صـــاح  امیـــقی الـــ للنظـــرة  لالجابـــ ســـبباا  ةالســـجدک تلـــ اهلل فجعـــل .2
1417 :19). 

ــَذ  َو  .3 َم  َر َک ــائ  ــْن  اْلَق ه   م  ــد  ــ ُوْل ــر  ی ف  ــان آخ  َم ــ .(61)همــو:  الز َ ــا اســتی گفتن ــروا نی ــا از پــ  تی ــاب نی ــری  یهــ در کت   نقــل اث
 است. نشده

اَئ    َو  .4 ْصَحاُب  َعَشَر  َثاَلَثَ   َو  َثاَلُثم 
َ
ب   َمَع  َبْدر    ْوم  َی     ه   َو  ه  یْ َعلَ  اهلُل ی َصل َ  ی   الن َ  از کیـ  یهـ در زیـن تیـروا نیـا البتـه .(166)همو:  آل 

 ست.ا امدهین گونه نیا کتاب نیا از پ  آثار

 یرکعسـ امـام عمـه تیـبۀ افتـی تیـترب را نـرج کـه  این بـر افـزون مشـهور، دگاهیـد خـالف بر کتاب نیا دری مسعود .5
ن َ  خنایمشا من الثقات لنای رو است: نوشته دانسته، جا همان در زین رای و زادگاه دانسته،

َ
َخَوات   َبْعَض   

َ
ـ   ب 

َ
 اْلَحَسـن  ی  

 یَجار   َلَها اَنْت َک  محمد بنی عل
ْتَها و تهایبی ف ولدت    َ  ی ُتَسم َ  َرب َ  .(257)همو:  َنْرج 

 نیـا زیـن انیـپا در و اسـت دهکـر رکـذ ،ردهکـن نقـل «تهـایبی فـ ولـدت» جملـه هکـ تفـاوت نیـا بـا را تیـروا نیای طوس خیش
َرا َلُه : است شده اضافه قسمت

َ
لَ  َتْنُظُر ی د  ی   َس  ایَ  َک   ـ َفَقـاَل  َهایْ إ  ن     َهـایْ لَ إ   َنَظـْرُت  َمـای إ 

ال َ بـاا  إ  َمـا ُمَتَعج  
َ
ن َ     َعَلـی َم یر  َکـالْ  اْلَمْوُلـوَد  إ 

ْنَها وُن ُک یَ  َتَعاَلی اهلل   َمَرَها ُثم َ  م 
َ
ْن   

َ
َن    ذ 

ْ
َبا َتْسَتأ

َ
َهـای ف   اْلَحَسن     لَ  َدْفع  َمَرَهـا َفَفَعَلـْت  ه  ْیـإ 

َ
ـَذل   َفأ  .(244: 1411 ،یطوسـ) َک ب 

 .(217 ،6ج ؛46 ،2ج: 1403 ن،یام) است شده نقل اثبات ال صیة از تیروا جا ود در ةاعیان الشیع در ضمن در

 نیســنت بنحــو الحســنی ابــی مضــ بعــد نیمــائت و نیخمســ و خمــ  ســنه ولــد دیالســ ان باســناده عــالن [یرو و] .6
 .(260)همو: 
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هشژپو مهدیاه وی

 نـ یز یاب ابن به هورمش ،ینعمان ات ک جعفر بن میابراه بن محمد ابوعبداهلل ۀنوشت ،الغیبة _
 نــزد یو اســت. یهجــر چهــارم ســده لیــاوا در عهیشــ بــزر  دانشــمندان و انیــراو از نــ (،یز )ابــن
 بـه دیشـا و شـد اسـتادش ات (ک )= ۀسندینو و گرفت فرا را  یحد دانش ینیلک عقوبی بن محمد
 و دانشـمندان دنـز یا ژهیـو اعتبـار و احتـرام شهرت، از او رد.ک دایپ «ات ک» عنوان زین سب   نیهم
ــابک شــهرت و( 1043ش ،383: 1407 ،ینجاشــ) اســت منــد بهــره عهیشــ هــانیفق  نــام بــه یو ت
 بـه )احتمـاالا  الغیبوة طو ل فوی العیبوة موأ آن نـام نخسـت کـه چـرا گرفـت؛ صـورت ،یو از پـ  «بتیغ»

؛ 398ش ،79 ،16 ج :1403 ،یتهرانـ) اسـت بـوده «(بـتیغ طـول در هـا یگرفتار پرشـدن» یمعنا
 .(6596ش ،183 ،22ج

 بـتیغ ،یمهـد حضرت به مربو  اتیروا نهیزم در ها تابک نیبهتر از نیقی به بةیالغ تابک
 هم، اسناد نوع و بوده سند از برخوردار  ،یاحاد ۀهم است. دوران آن یها یژگیو و ظهور عصر و
 است. دهیپسند و خوب اسناد موارد، از یاریبس در و وتاهک

 و امبریـپ بـه منـدان عالقه و یعیشـ جامعـه میتقسـ را  یتـأل ۀزیانگ تاب،ک آغاز در سندهینو
 از اسـت. دانسـته زمـان امـام بـه نسـبت آنهـا یسـرگردان و گوناگون یها گروه به ،تیب اهل
 کـرده اقـدام اثـر نیـا ۀیـته بـه دانسـته درد نیـا یبرا یعالج را، باره نیا در اتیروا یگردآور رو نیا

 .(50 - 30: 1397 ،ینعمان) است
 کـه کتـاب نیـا مختلـ  ابـواب رمسلسـلیغ یگـذار شـماره اساس بر و  یدق طور به ةالغیب کتاب
کبر یعل استاد  اسـت. تیـروا 478 یدارا اسـت، دهیـورز مبادرت آن  یتحق و  یتصح به یغفار ا

کنـده صـورت بـه کـه است یاتیروا شمار جز به رقم نیا  ضـمن در ایـ کتـابش بـر مؤلـ  مقدمـه در پرا
 خورد. یم چشم به کتاب مباح  یال البه در  مختل یها شر 

 امــام و یرکعســ حســن امــام از زیــن و یمجتبــ حســن امــام از کــه این درنــگ قابــل ۀنکتــ
 .(75)همو:  ندارد وجود ینعمان ةالغیب کتاب در یتیروا  یه زمان
گ یبنـد میتقسـ کیـ در کـه اسـت شده انیب باب 26 در تابک نیا اتیروا  گفـت تـوان یمـ ریـفرا
 و بــتیغ بـت(،یغ یمبـان بـه )مربـو  یمقـدمات ابـواب: انــد گونـه سـه یبـیتقر طور بـه تـاب،ک ابابـو

 آن. یها نشانه و ظهور عصر بت،یغ دوران
ــه ــه تــاب،ک نینخســت بــاب ُن ــد بــت،یغ یدتیــعق یمبــان ب ــودن یاله و یرازدار یســتگیبا مانن  ب
ــن و امامــت گــاهیجا ــر امــام وجــود یســتگیبا زی ــروا و نیزمــ یرو ب ــو اتی ــه  مرب   امــام دوازده ب
 دارد. اختصـاص بـتیغ دوران گـزارش و بـتیغ بـه (12 تـا 10 )بـاب آن از پـ  باب سه پردازد. یم
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 و ظهـور یها نشـانه بـه تـاب،ک یهـا بـاب  ۀیـبق گـردد. یم مربو  دوران نیهم به زین 16 و 15 باب
 پردازد. یم ظهور دوران
 بودن باطــل بــاب، نیــا رد.یــگ یم یپــ را یا ژهیــو موضــوع (24 )بــاب بــاب یــک ان،یــم نیــا در
  فـهیخل تی  مهـدو یادعـا بـا ارتبـا  در هک ندک یم اثبات را (صادق امام )فرزند لیاسماع امامت
 .(24 باب، 324)همو:  است بوده، مذه  یلیاسماع هک یفاطم

گرچه  ۀهمـ بایـد هیـپا نیـا بـر و افتـهی نگـارش یمهـدو نـاب فرهنـگ گسترش یبرا کتاب نیا ا
 یتنگاتنگ وندیپ آن تیروا صدیس کینزد شده انجام یها یبررس با اما باشد، یهدوم آن اتیروا
 است. شده ذکر مناسبت به هیبق و دارد تی  مهدو موضوع با

 آن از پـ  و 1اسـت شـده نقـل کتاب نیا در فق  یمهدو اتیروا از برخی است گفتنی انیپا در
گرچــه انــد. کرده نقــل کتــاب نیــا از برخــی زیــن  امــا ،گذاشــت نخواهــد تیــروا در یچنــدان ریتــأث نیــا ا

 اند. نکرده یا اشاره اتیروا نیا به گرانید چرا که آورد خواهد ذهن به را پرسش نیا همواره
 305) یقمـ هیـبابو بـن نیحسـ بـن یعل بن محمد ابوجعفر، صدوق، خیش نوشته الشرائع علل _
 بـه آن در هک است یهجر مچهار سده در عهیش انیراو و هانیفق برجسته یها چهره از ق(381 -

 زیــن نیمعصــوم ائمــه و اســالم امبریــپ ایــ و امبرانیــپ یارهــاک از یبرخــ علــت و یگــذار نــام علــت
 است. شده اشاره

گرچـــه ـــاه یو والدت  یـــدق زمـــان از ا گ ـــا امـــا ،ســـتین دســـت در یچنـــدان یآ  یبرخـــ یبررســـ ب
 د.یآ یم دست به آن حدود ها تیحکا

 خـاص بـانینا بـا و مقدسـه ۀیـناح بـا قـم اهـل رابطـان از یکـی که اسود یعل  بن محمد ابوجعفر
 صـــدوق یبــرا .(32 ،31 ،30 ،29ح ،45بــاب ،2ج: 1395 صــدوق، ) اســت بــوده زمــان امــام
 :کند یم نقلچنین 

 تـا خواست من از یعمر عثمان  بن  محمد مر  از پ  هیبابو  بن  یموس  بن  نیحس  بن  یعل
 و زیــعز یخــدا نــزد بخواهـد الزمــان   صــاح  مــانیموال از کـه بخــواهم یروحــ  ابوالقاسـم از
 و کردم درخواست او از: دیگو اسود  یعل  بن  محمد کند. عطا پسر فرزند او به تا کند دعا لیجل
گاهم آن از پ  روز سه گاه آن د.یرسان [حضرت ]به را آن او  بـن  یعلـ یبـرا امـام کـه کرد آ
 بـه خداونـد کـه شـد خواهد زاده مبارک یزندفر او یبرا یزود به و است  فرموده دعا نیحس 

                                                        
 کتـاب نیـا از هـم آن کـه ر االنو اربحوا در جـز_  آن از پـ  و شیپ و شده نقل کتاب نیا در منحصراا  که تیاروا نیا از برخی .1

: 1404؛ مجلسـی، 238؛ 18، ح233؛ 14، ح231؛ 13، ح230؛ 5ح ،147 ،ینعمـان) اسـت نشـده نقـلیی جـا_  کرده نقل
 .(351، 354، 353، 352، 226 ،52ج
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هشژپو مهدیاه وی

 (32، ح269، 2ج و:هم) .بود خواهد یفرزندان او از پ  و رساند یم سود او سب 

  بـن  محمـد ،زمـان امـام یدعـا دنبـال بـه کـه شـود یمـ ادآوریـ اسـود یعلـ  بن  محمد  ابوجعفر
 .)همو( شد  زاده ن،یحس  بن  یعل یبرا صدوق خیش یعنی  یعل

 کــه چــرا ؛اســت  آمــده ایــدن بــه مــریق  306 ایــ 305 ســال در صــدوق گفــت تــوان یمــ نیبنــابرا
 در زمــان امـام خـاص ابـتین یدار عهـده سـال چهـل کیـنزد از پـ  یعمـر عثمـان  محمـدبن

 ینـوبخت  روح  بـن نیحس و (34ح ،366)همو:  است رفته ایدن از 304 ای 305 سال یاالول یجماد
 است.  شده او نیجانش
 بــه چشــم قــم شــهر در یارکــزیپره و دانــش خانــدان در حجــت حضــرت یدعــا بــه کــه یو
 بـه یا ارزنده خدمات ارزشمند یها کتاب  یتأل و تیب اهل اتیروا یگردآور با گشود، جهان
 .(710ش ،237تا:  بی ،یطوس؛ 1049ش ،389: 1407 ،ینجاش ک:)ن کرد عیتش و اسالم

گـاه یگسـتردگ یخوب به قصدو یها کتاب از یطوس  خیش و ینجاش فهرست به ینگاه  و هـا یآ
گر دهد. یم قرار ما نگاه در را بزر  دانشور نیا یها دانش  اسـت  مانده یباق آثار نیا از چه آن چه ا

 امـا ؛رود یمـ شـمار به عهیش سنگ گران و ینوشتار راثیم از و است ارزشمند و دهیپرفا خود نوع در
 است.  مانده برجا آنها از ینام فق  و رفته انیم از خیتار طول در صدوق خیش یها نوشته شتریب

 و ارزنـده خـدمات ارزش، بـا و  ینفـ یهـا تابک  یتال و تیب اهل اتیروا یآور گرد با یو
 صـدیس بـه کینزد را یو آثار شمار بزرگان از یبرخ که یا گونه به ؛ردک عیتش و اسالم به یرینظ مک

 ،یحلــ ؛695ش ،156تــا:  بی ،یطوســ) ســتین دســترس در امــروزه آنهــا شــتریب کــه انــد دانســته اثــر
 .(44ش ،147: 1417

 برجسـته چهـره و هیـفق ،یر نکسـا صـدوق( خی)شـ ابـوجعفر بود معتقد ،ینجاش بزر ، یرجال
 .(1049ش ،389: 1407 ،ینجاش) است خراسان در عهیش

ــد عیالشوورا علوول تــابک  و دانشــمندان توجــه مــورد وســتهیپ صــدوق خیشــ یهــا تــابک گــرید مانن
 وسوائل و األنو ار بحوار ماننـد عهیشـ بـزر  یتـیروا یهـا مجموعـه در هک است گرفته قرار هعیش یفقها
 اند. دهکر استناد آن به و شده نقل آن از عةیالش

 دو در تی  مهــدو بــه شـده لیــتأو اتیـآ: چــون یموضــوعات در تیـروا 26 بــر افـزون کتــاب نیـا در
 ،195 ،1ج)همــو:  تیــروا ده یمهــد حضــرت بــتیغ ،(122، 89 ،1جتــا:  بی صــدوق،) تیــروا

 شانیا عاتیتوق ،(243)همو:  حضرت آن بتیغ علل و فلسفه ،(246 ،245 ،244 ،243 ،197
 یامــدادها ،(149 ،96)همــو:  یگســتر عــدالت ،(147)همــو:  ظهــور تحقــ   یشــرا ،(241)همــو: 
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 بــا حضـرت برخــورد ،(89)همـو:  یمهـد حضــرت ارانیـ ،(160 و 5)همـو:  ظهــور هنگـام یبـیغ
 بـودن یجهـان ،(579 ،410 ،389 ،2ج ؛229 ،147)همـو:  تیـروا هفت در ظهور هنگام دشمنان
 ،210 ،161 ،149)همـــو:  تیـــروا چهـــار در شـــانیا یحکـــومت ۀریســـ ،(5)همـــو:  حضـــرت حکومـــت

 است. استفاده قابل (579 ،2ج)همو:  کنندگان رجعت و ،(229
 رضـا امـام نامـه یزنـدگ ربـ افـزون آن در کـه اسـت صـدوق خیشـ ۀنوشـت ،الرضا أخبار عی ن _

 است. ردهک یآور گرد را شده نقل حضرت آن از هک یاتیروا زین و شانیا به مربو  سخنان
 خیشــ اســت. ســودمند و ارزشــمند یتــابک عهیشــ یباورهــا از یاریبســ  یتوضــ و شــر  در اثــر نیــا

 از یاریبسـ دوران، آن دانشـمندان گـرید بـا رضـا امـام یها بح  و سخنان یگردآور با صدوق
ــاب فــراوان تیــاهم اســت. ردهکــ مطــر  را یاســالم ۀبرجســت مباحــ   طــول در تــا شــده ســب  کت
 یهــا ترجمــه و (277 ،2ج: 1362 ،یعــامل حــر ک:)نــ هــا شــر  تــابک نیــا بــر گذشــته یهــا زمــان
 .(بعد به 575ش ،120 ،4ج: 1403 ،یتهران) است رفتهیپذ صورت یفروان

 سرگذشـت: چـون یموضـوعات در کـه شـده نقـل راثـ نیـا در یمهـدو تیروا چهار و یس بر افزون
و  65 ،1ج)همـو:  حضرت امامت ،(40 ،1ج: 1378 صدوق،) تیروا کی یمهد حضرت مادر
ــ ،(131 ،2ج ،69 ــا حضــرت آن شــباهت ،(59، 1ج)همــو:  حضــرت انکــار یآمــدها یپ ــپ ب  امبرانی

ــــروا چهــــار حضــــرت آن بــــتیغ ،(41)همــــو:    نشــــایا ظهــــور ،(265 ،2ج ،273و  41)همــــو:  تی
 ، 59 ،1ج)همــــــو:  ظهــــــور هنگــــــام یبــــــیغ یامــــــدادها ،(263 ،2ج ،68 ،65 ،58 ،1ج)همــــــو: 
 ،36 ،2ج)همــو:  منتظــران و انتظــار ،(59 ،1ج)همــو:  ظهــور هنگــام حضــرت ارانیــ ،(299، 262
 ،1ج)همــو:  رجعــت امکــان ،(47 ،7 ،2ج ،310 ،1ج)همــو:  تیــروا ســه ظهــور یهــا نشــانه ،(122
 ،262 ،1ج)همــو:  تیــروا دو یمهــد حضــرت حکومــت بودن ینجهــا و (272 ،200 ،2ج ،200
 است. (66 ،2ج

 یقمـــ هیـــبابو بـــن نیحســـ بـــن یعلـــ بـــن محمـــد ابـــوجعفر ۀنوشـــت 1،النعموووة تموووام و الووودین کموووال _
 یهـا چهـره از و اسـالم جهـان یها تیشخص نیتر بزر  از ،«صدوق خیش» به مشهور ق(،381)م
  است. لتیفض و علم
 از یکـــی واقـــع در و شـــده رکـــذ یمهـــد حضـــرت بـــتیغ بـــه ربـــو م  یـــاحاد  کتـــاب نیـــا در

                                                        
 3411ش ،203 ،3ج: 1414 ،یعـامل )حـر ةاکموال الودین و اتموام النعموی برخـ و ةکمال الدین و تمام النعموی برخرا  کتاب نام .1

مون الیحضوره  در صـدوق خیشـ خـود کـه نیـا نگـرش درخـور نکتـه اسـت. امـوری برخـ بـه مسـتند کیـ هـر کهاند  گفته و...(
َحْیَرِة نام  با آن از الفقیه ْشِف الْ کَ َغْیَبِة وَ  َباِت الْ ْعَمِة ِفی ِإثْ ِ َماِم الن  یِن وَ تَ ِ َماِل الد   .(180 ،4ج: 1413 صدوق،) است ردهک ادی کَ
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هشژپو مهدیاه وی

 پـ  یهـا دوره در یاثـر و نوشـته مترک است. تی  مهدو مباح  حوزه در عمده و مرجع یها تابک
  باشد. نبرده بهره مجموعه، نیا از ینوع به هک شود یم افتی آن از

 بـر رامتک ینوع به را آن و ردهک انیب لیتفص به را  یتأل ۀزیانگ تاب،ک مقدمه در صدوق خیش
 .، مقدمه(6 - 4 :1395 صدوق،) است دانسته زمان امام تیعنا اثر
 : است شده میتقس مقدمه کی و یاصل بخش دو به تابک نیا

 شکل به و رونیب ییروا بح  شکل از دارد، بر در را کتاب کل پنجم کی از شیب کتاب ۀمقدم
 گــاهیجا و تیــاهم آن دنبــال بــه و کتــاب شنگــار زهیــانگ بــه گــاه آن اســت. آمــده در یکالمــ بحــ 
 حضـــرت بـــه مـــانیا لـــزوم بـــه مطالـــ  نیـــا یپـــ در شـــانیا پـــردازد. یم نشیآفـــر نظـــام در خالفـــت

 بـتیغ تیـاهم جهـت به و سازد. یم مطر  را حضرت آن شناخت ستگییبا پرداخته،  یمهد
 ادآوریــ ابتــدا در و دیــنما یمــ متمرکــز آن حکمــت و اثبــات بــر را خــود ســخن ،یمهــد حضــرت

 و اســت قــائم حضــرت زمــان تــا آدم وفــات عصــر از یالهــ یهــا حجــت بــتیغ کــه شــود یمــ
 نیـا بـر اتیـروا و میکـر قـرآن و اسـت سـاب  امبرانیپ بتیغ حکمت همان امام آن بتیغ حکمت
 دارد. داللت مطل 
ــاحاد ــاب نیــا مســتقل و کامــل  ی    یحــد 84 یدارا خــود مــتن در کــه اســت  یحــد658 کت
 بـه مربـو  تیـروا هفتـاد و صـدیس کیـنزد شـده انجـام یها یبررس طب  .هست زین یضمن کامل

 در البتـه گرید موضوعات در اتیروا هیبق و است شانیا با مرتب  موضوعات و یمهد حضرت
 ت.ی  مهدو با وندیپ

 :است شده انیب لیذ نیعناو با ییها باب در یکل نگاه کی در کتاب یاصل مطال  اما
 و امبرانیــــپ بــــتیغ ســــابقه دربــــارۀ هشــــتم( بــــاب تــــا اول بــــاب )از بــــاب هشــــت در نخســــت

 به ستم(یب تا نهم باب )از باب 12 در آن از پ  است. کرده نقل یاتیروا نیشیپ یاله یها حجت
 بعثــت منتظــران داســتان بــا یمهــد امــام بــتیغ دوران در منتظــر انیعیشــ تیوضــع شــباهت

 )از بـاب 20 در گـاه آن اسـت. رداختهپ  یحد نقل به حضرت آن بعثت و تولد از شیپ امبریپ
 وجـود لـزوم ماننـد یمهـد حضـرت امامـت به مربو  مسائل چهلم( باب تا کمی و ستیب باب
 بتیغ و امامت بر معصوم امامان و امبر،یپ خدا،  یتصر ،ها زمان همه در یاله حجت و امام
 را شـود ینمـ جمـع بـرادر دو در زمـان کیـ در امامـت کـه این و امـام نیواپس منکران دوازدهم، امام
 است. آورده

 والدت حضـرت، آن مـادر سرگذشت مانند یمهد حضرت والدت به مربو  مباح  سس 
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 ســوم(، و چهــل تـا کــمی و چهـل بــاب )از بــاب سـه در را حضــرت آن بـا دارکننــدگانید و حضـرت آن
 )بـاب بـاب یـک یمهـد حضـرت عـاتیتوق چهـارم(، و چهـل )بـاب باب یک در را بتیغ علت
 چهـارم(، و پنجـاه بـاب تـا ششـم و چهـل بـاب )از بـاب نـه عمـران دراز و عمـر طول پنجم( و لچه

 )بـاب بـاب یـک یمهـد بردن نـام از ینهـ پـنجم(، و پنجـاه )بـاب بابیک  فر ، انتظار ثواب
 بـاب، کیـ متفرقـات هفتم( و پنجاه )باب باب کی یمهد ظهور یها نشانه ششم( و پنجاه
 است. داده سامان را ل مطا هشتم(، و پنجاه )باب
 پنجم قرن

ــر ،العبوواد علووی اهلل حجووج معرفووة فووی االرشوواد ــن محمــد ابوعبــداهلل اث ــرکع نعمــان بــن محمــد ب  یب
 دو ،یعنـی ؛یهجـر 411 سـال در را تابک نیا او است. ق( 413)م دیمف خیش به معروف ،یبغداد
 د.یافزا یم تابک ارزش بر خود نیا هک ردهک نیتدو ،یعلم شهرت اوج در و درگذشت از شیپ سال

 در برجسـته منـابع عنـوان بـه دیـمف خیش یبرا که یاثر ستیدو بر افزون انیم در االرشاد کتاب
 ینگـار نامـه یزنـدگ موضـوع در ،(696ش ،157تـا:  بی ،یطوسـ) شـده شـمار گونـاگون موضـوعات

 کـه یا گونـه بـه اسـت؛ آورده دسـت بـه خـود یبـرا یبلنـد گاهیجا ه،یامام انیم در اطهار ائمه
 ،یمجلســ) باشــد نکــرده اســتناد کتــاب نیــا بــه کــه شــود یم دهیــد موضــوع نیــا در یا نوشــته کمتــر
 .(26 ،1ج: 1404
 کنـد ارائـه نیمعصوم شناساندن برای را یاتیروا کرده یفراوان تالش تابک نیا در سندهینو

 بـاب، شـش در را ت(یروا نود )حدود یمهد حضرت به مربو  اتیروا آن بخش نیواپس در و
 یهـا یژگیو: از اسـت گـزاره آن موضـوعات و (35 فصـل ،474 ،2ج :1413 د،یـمف) است ردهک رکذ

 .یمهد حضرت ومتکح مدت و حکومت روش ظهور، آغاز یچگونگ ظهور، وقت ،یجسمان
 حضـــرت بـــه مربــو   یـــاحاد و موضـــوعات کــه اســـت آن کتـــاب نیــا ۀبرجســـت یهـــا یژگــیو از
 اتیــروا بــه اشــاره ضــمن کـه آن گــرید و اســت شــده یبررســ و بحـ  یخیتــار ریســ طبــ  یمهـد

 است. شده ذکر اتیروا نییتب و  یتوض در کالمی یمطالب الزم، موارد در ،نیمعصوم
 از متفـاوت او طـرف از اتیـروا نشیگـز داشـت توجـه دیـبا دیـمف خیشـ کالمـی ۀصـبغ بـه توجـه با
 اثـر نیـا یمهـدو اتیـروا نیبنـابرا است.  یحد تخصصشان که است صدوق خیش مانند یافراد

 است. برخوردار کمتری اعتبار از صدوق خیش یها کتاب به نسبت
 شـده گفتـه کـه یتـیروا ماننـد است یاساس یبررس دنازمین اثر نیا در اتیروا یبرخ نقل رو نیا از
 از مـردم و شـود  روشـن پروردگارش نور به نیزم کند، امیق ما قائم که گاه آن: فرمود صادق امام
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هشژپو مهدیاه وی

 کنـد  یزنـدگ سـال هـزار او زمـان در مـرد و رود  انیـم از یکیتـار و شـوند یم ازیـن یب دیخورش ییروشنا
حـائری یـزدی،  نـک:؛ همچنین 381)همو:  د!یاین ایدن به یدختر و دیآ ایدن به پسر هزار او یبرا

 .(83 ،2ج: 1403امین،  ؛231 ،2ج ،423 ،85 ،1ج: 1422
  کـــه اســـت آن یانیـــپا بخـــش نقـــد، یبـــرا کتـــاب نیـــا بخـــش نیازمنـــدترین گفـــت بتـــوان دیشـــا

ــروا یبرخــ ســندهینو و اســت شــده مطــر  ظهــور یها نشــانه بحــ  آن، در ــا در را  یضــع اتی   نی
 یتــیروا بــه اشــاره بــدون نخســت وی .(1388 ،یفروشــانی صــفر نــک:) اســت کــرده نقــل بحــ 
 .(368 ،2ج: 1413 ،)مفیـد اسـت کـرده یمعرف ظهور یها نشانه از را اتفاق و شخ  ها ده خاص
 خل  ظهور و امتیق آخرالزمان، یها نشانه انیم آن در که کرده نقل تیروا بیست کینزد گاه آن
 است. شده

 کتواب مون المستجاد نام و کرده  یتلخ را االرشاد کتاب ق( 726)م یحل مطهر  بن حسن عالمه
 قلـم بـه هیفوص دوره در ،ارشاد کتاب یبرجستگ جهت به .(1406 ،یحل) است نهاده آن بر اإلرشاد
 چـاپ صـورت به امروزه و دارد نام هیمانیسل تحفه که شد برگردانده یفارس به یکاشان  یمس محمد
 است. موجود یسنگ

 عهیشـ یعلما از یمازندران یآمل یطبر رستم بن ریجر بن محمد ابوجعفر، ۀنوشت ،اإلمامة دالئل
.است (225: 1384 ،ی فروشانیصفر) پنجم سده نخست ۀمین و یهجر چهارم سده در

1 
 ،یمازنـدران یآملـ یطبـر رسـتم بـن ریـجر بـن محمد جعفر، ابو»: دیگو یم یتهران بزر  آقا خیش
 یطبـر ریـجر بـن محمد از ریغ او اما ؛امدهین یرجال ت ک در یو از ینام است. یطوس خیش معاصر

 کتـــاب ،2ج: 1403 ،یتهرانـــ) اســـت «المسترشووود» تـــابک صـــاح  و عهیشـــ یعلمـــا گـــرید از ریـــبک
 و (215: 1409کنتـوری،  :همچنـین نـک ؛40 ،1ج: 1404؛ مجلسـی، االمامـ  لئـدالی ف لمسترشدا

 .(489 ،2ج: 1403 ،یتهران) «ستاو از متأخر
 اإلمامووة  یفوو المسترشوود ضووا  یاال: ماننــد یارزشــمند فــاتیتأل یدارا ،اإلمامووة دالئوول بــر افــزون یو
 الوودالئل  موون أخصوور هوو  و عشوور یاالثنوو االئمووة بمناقوو یفوو المعجووتات نوو ر تووابک وولوودها  فاطمووة مناقووب تووابک
 .(199 ،9ج: 1403 ،نیم)ا االعتدال تانیم یف ماک تیالب أهل عن الرواة تابک

 دالئـــل و یآملـــ یطبــر ریـــجر بــن محمـــد» عنـــوان بــا یا مقالـــه در معاصــر انور اندیشـــه از یکــی
                                                        

 اسـت ممکـن کـه اسـت داده نسـبت ةالودالئل فوی االمامو نام بای طبر رستم بن ریجر محمدبن به رای کتابی مجلس عالمه .1
 اهلل تیــآ مرحــوم(. 355 ،95ج: 1404)مجلســی،  بــود خواهــد الوودالئل کتــاب نــام صــورت نیــا در کــه باشــد کتــاب نیهمــ
 .(158 ،16: ج1410)خویی،  است کرده ذکر االمامة دالئل نام کنار در دوم احتمال را ةدالئل االئم نام زینیی خو
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  یشــواهد ،(1384 ،ی فروشــانیصــفر) پرداختــه کتــاب نیــا دربــارۀ ارزشــمند یمبــاحث بــه «االمامــ 
 انــدک اریبســ را مســلم یطبــر ریــجر بــن محمــد بــه را کتــاب انتســاب احتمــال کــه داده دســت بــه را

   است. دانسته

 مرحـوم عوةیالذر در ،یتهرانـ بـزر  آقـا چـون یبزرگـان یهـا تالش وجـود بـا اسـت بـاور نیـا بر یو
 و اســـناد در یمبهمـــ نکـــات همچنـــان ،المقوووال حیتنقووو در یمامقـــان و لوووهیالدخ االخبوووار در ،یشوشـــتر
 یگمــان آن انتســاب و ناشــناس کتــاب مؤلــ  کــه این جملــه از د.یــآ یم چشــم بــه اتیــروا یمحتــوا

کهستین شیب  انیـم کـه اند سـتهیز یم ریـجر بن محمد چهار پنجم، تا سوم سده فاصل حد ؛ چرا 
ــروا از یاریبســ ســند، بــر افــزون 1شــود. یم ییهــا خل  آنهــا ــا کتــاب نیــا اتی  بــاراعت یها ســنجه ب
ــروا ــه ات،ی ــار گــاهیجا ب ــروا از یکــی رســند. ینم اعتب ــه کــه یاتی  شــده وارد یینقــدها آن یمحتــوا ب
 بــه گســترده، صــورت بــه ریابوبصــ اصــرار برابــر در صــاق امــام شــده گفتــه آن در کــه اســت یتــیروا

کنــدگ ــ یپرا ــا:  بی ی،طبــر) اســت کــرده اشــاره گونــاگون منــاط  در یمهــد حضــرت ارانی  .(556ت
 تیــجمع کــه هــم یمنــاطق از یبرخــ بــه ســتین مطــر  چنــدان منــاط  نیــا از یبرخــ کــه این ضــمن
کنـدگ رسـد یم نظـر بـه کـه نشده یا اشاره دارد دربر را عهیش از یفراوان  جعـل عصـر در تیـجمع یپرا
 دارد. یفراوان یها تفاوت امروزه با که گرفته قرار نظر مد تیروا

 منـابع از کتـاب نیـا یولـ ،شـده یطبـر بـه آن انتسـاب و اإلماموة دالئول در کـه ییدهایـترد ۀهم با
ــورد و اســت عهیشــ یــیروا ــرار عهیشــ یفقهــا و علمــا توجــه م ــه گرفتــه ق ــ یطــور ب  از یاریبســ در هک

 .(38 ،1ج: 1404 ،یمجلس ک:)ن اند ردهک استناد آن به و شده نقل آن از ییروا یها مجموعه
گفته  کتـاب نیـا از کـه یاتیـروا اعتبار انزیم در نیادیبن ینقش تواند می شد گفته چه آن نماند نا

 باشد. داشته شود می نقل

: چـون یموضوعات است. داده یجا خود در را یمهدو تیروا یس و کصدی بر افزون کتاب نیا
 بـتیغ از ییگـو شیپ ،(274 ،240 ،231تا:  بی ی،طبر) تیروا چهار ،یمهد حضرت امامت

ــروا زدهیســ حضــرت، ــروا زدهیســ عــات،یتوق ،(293 ،292 ،291 ،290 ،289 ،250)همــو:  تی  تی
 تیـــروا ســـه ،یمهـــد حضـــرت والدت ،(300 ،288 ،287 ،286 ،285 ،282 ،272)همـــو: 
 ،251 ،248 ،245 ،235)همـــو:  تیـــروا دوازده ظهـــور، یهـــا نشـــانه ،(269 ،268 ،262)همـــو: 
 ،247 ،245 ،242)همـــو:  تیـــروا ده ظهـــور، هنگـــام حضـــرت ارانیـــ ،(292 ،259 ،258 ،253

                                                        
 محمـد چهـار تعـداد پـنجم سـده تـا سـوم سـده از هکـ دیرسـ ییابتـدا جهینت نیا به ها دگاهید نیا مجموعه از بتوان دیشا .1

 .(223: 1384)صفری فروشانی،  است گرفته صورت آنها انیم ییها خل  یگاه هک داشته وجود ریجر بن
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هشژپو مهدیاه وی

 ،239 ،23)همــو:  تیــروا پــنج دشــمنان، بــا حضــرت آن برخــورد ،(320 ،314 ،311 ،307 ،256
 ،235 ،233 ،182 ،78 ،71 ،68)همــــو:  تیــــروا ده حضــــرت امیــــق و ظهــــور ،(290 ،261 ،260
 ،246 ،243 ،241)همــــو:  تیـــروا نـــه ظهــــور عصـــر در ییها یشـــگفت ،(292 ،241 ،239 ،238
 حضــــرت ،(249)همــــو:  تیــــروا دو حضــــرت یحکــــومت ۀریســــ ،(260 ،257 ،252 ،248 ،247
 دو ظهـور هنگـام یبـیغ یامـدادها ،(243)همـو:  تیروا دو یسیع حضرت نزول و یمهد
 ،256 ،255 ،252 ،251 ،250 ،233)همـو:  حضرت یجهان حکومت ،(241 ،126)همو:  تیروا

 ،255 ،248 ،247 ،246 ،237 ،230 ،141)همــو:  تیــروا نــه کننــدگان رجعــت و رجعــت ،(258
 است. شده نقل اثر نیا در ،(259 ،257

 تـــا شـــده ســـب  اثـــر نیـــا در محتـــوا، و ســـند نظـــر از سســـت اتیـــروا یبرخـــ نقـــل اســـت یگفتنـــ
 رند.یگ بهره فراوان عهیش وهن در آن از و باشد مخالفان یبرا یزیآو دست
 :فرمود که شده داده نسبت صادق امام به

ِبرراُبنرر  ُاْل ضُأشرررقتُقررامُإذاُقامئنررا ُوُلیرراللُصررا ُوُالشررمسُضرر ءُعررنُالعرررا ُغیناسررتُوُر
کرفُ لردیُسرنةُألر ُزمانرهُفُالرجرلُعاشُوُالظلمةُذهرتُوُواحداُ ُالْنا  ُالُغرَلمُسرنةُلُ

)طبـری، ؛ُشراءُلر  یُأُهیرعلُتلر  یُوُطرالُلماکُهیعلُط لیفُالث بُس هیکُةیجارُلهُ لدی
ُ(241تا:  بی
 دیخورش ییروشنا از مردم و شود  روشن شپروردگار نور به نیزم کند، امیق ما قائم که گاه آن
ــار و شــود  یکــی روز شــبانه و شــوند یم ازیــن یب  ســال هــزار او زمــان در مــرد و رود  انیــم از یکیت

 پوشد لباس چون و دیاین ایدن به یدختر و دیآ ایدن به یپسر سال هر در او یبرا کند  یزندگ
 د!یدرآ بخواهد، که یرنگ هر به و دشو  بزر  او تن بر زین لباس شود بزر  و کند رشد هرچه

 نیـا نقـل بـه محتـوا یبررس و سند اعتبار به اشاره بدون زین آن از پ  یها کتاب از یبرخ البته
؛ امینـی 267، 1: ج1379اصفهانی، موسوی ؛ 85 ،1ج: 1422 ،یزدی یحائر) اند پرداخته تیروا

 .(194 ،2ج :1385گلستانی، 

 :فرمود که شده هداد نسبت رضا امام به که این ای
 مجـال  در کننـد سـالم مؤمنـان بر که دهد یم دستور فرشتگان به زدیخ پا به قائم که گاه آن
 تـا آورد یو نـزد را او تا بفرستد یا فرشته قائم دارد یحاجت آنها از یکس هرگاه نندیبنش آنها با

 ابرهـا در کـه ودبـ خواهنـد یکسـان مؤمنـان از و برگردانـد. را او سـس  سـازد بـرآورده را حاجتش
 یرو ادهیپ فرشتگان با یکسان و کنند پرواز ها فرشته با که اند یکسان آنها از و کرد خواهند ریس

 (241تا:  )طبری، بی گذارند! مسابقه فرشتگان با یکسان آنها از و کنند
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 :فرمود که شده داده نسبت صادق امام به که این ای
ُهرذهُمرا!ُاللُعرردُأباُا:ُیفقلتُأجنحةُِاُوُملجمةُةمسرجَُلُ یخُاِ اءُفیُفرأُ أسهُ ف ُمث
ُ(245)همو: ؛ُأصحابهُوُالقائُلیخُهذه:ُفقال؟ُلیالُ 
 کــه دیــد زده لجــام و شــده نیز ییها اســ  آســمان در پــ  کــرد بلنــد را خــود ســر ســس  ...
 قائم یها اس : فرمود ند؟ا انیک یها اس  نیا اهلل! اباعبد یا: گفتم پ  دارند. ییها بال
 . ارانش...ی و

 :فرمود که شده داده نسبت حضرت آن به و
ُسررریکُالُوُلمررهُلکررأیُوُهیشرر یفُذحبررهیفُاِرر اءُمررنُریررالطُاملررؤمنُاسررتن لُالقررائُقررامُإذا

ُ(246)همو: 1ُ؛الظراءکُذلکُوُریطیُوُایحیفُاللُب ذ یُاحُلهُق لیُمثُعظمه
 کبـاب و ذبـ  را آن پـ  خوانـد یم فـرا ریـز بـه آسـمان از را پرنـده مؤمن زدیخ پا به قائم چون

 بــه :دیــگو یم آن بــه ســس  ،شــکند ینم را آن اســتخوان امــا خــورد یم را آن گوشــت و کنــد یم
 .یوحش گوسفند نیهمچن و کند یم پرواز و شود یم زنده پ  شو! زنده خداوند اذن

 ات.یروا دست نیا از و
 آن در کـه مشـهور تیـروا اننـدم اسـت شـده نقـل اثـر نیـا در بار نینخست یبرا زین اتیروا یبرخ
کرم امبریپ شده گفته  :فرمود ا

یُلر  ُواللر  ُ،یالردرُ کر کالکُوجهرهُ،یولدُمنیُاملهد سرمُ،عرر ُ، یإسررا ُجسرمُوالج
َلفتررهُرضیررُجرر  ا،ُملئررتُمرراکُعرردالُاْل ضُلیرر رر ،ُفُریرروالطُالسررماءُأهررلُحب  کُلرریوُالج

ُ(441)همو: 2ُ؛سنةُنیعشر
ـــن نســـل از یمهـــد ـــد او صـــورت اســـت. م ـــگ اســـت درخشـــان یها ســـتاره مانن ـــگ او رن   رن
کنده را نیزم ،یلیاسرائ جسم او، جسم ،یعرب  شده ستم از پر که گونه آن کرد خواهد داد از آ

ــه باشــد. ــدگان و آســمان اهــل شــوند یم خشــنود او خالفــت ب  ســال ســتیب و آســمان، در پرن
 کند. یم یپادشاه

 زن همراهــان شــمار کــه اســت یتــیروا اســت شــده نقــل کتــاب نیــا در فقــ  کــه یاتیــروا گــرید از
                                                        

؛ بحرانـی، 201، 5: ج1425آمـده اسـت )حـر عـاملی،  آثـار برخـی در آن،ی بـرای پذیرفتنی نقد به اشاره نبدو تیروا نیا .1
 .(316: 1379،  ؛ اردنی206، 2: ج1384

ــ نعمــانی قاضــ البتــه .2 ــ و( 378 ،3ج) شوور  االخبووار دری مغرب ــرده نقــل را آن( نیــز 269 ،3ج) کشووف الغمووة دری اربل ــدا ک  .ن
 ســنت اهــل از نامعاصــری برخــ و اســت شــده نقــل (34: 1416 ،شــافعی مقدســی) ســنت اهــل منــابعی برخــ درهمچنــین 

 .(90: ب1420، بستوی) اند دانسته  یضع را تیروا
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هشژپو مهدیاه وی

 1.(260)همو:  بود خواهند مجروحان یمداوا یبرا که دانسته نفر زدهیس را یمهد حضرت
 محمـد بـن اهلل عبـد بـن اهلل دیـعب بن نیالد نجم بن نیالد یتق خیش ۀنوشت 2، المعار  تقریب

ــرا) ق( 447)میحلبــ گــاهی ب ــ ،یو حــال شــر  ازی آ کــ1392اســتادی،  ک:ن  ،1367چــی،  ت؛ پا
گـاهی بـرا) اسـت پـنجم و چهارم ۀسد در یامام هیفق و متکلم ،(611 - 608 ،5ج  ک:نـ شـتریبی آ

گــر .(1391 ،یحــائر  ق(748 )م یذهبــ امــا نشــده، انیــب یعیشــ منــابع در یو والدت زمــان چــه ا
 .(143 ،30ج: 1407 ،یذهب) است کرده ذکر ق 374 سال در را او والدت خیتار

 طائفـهال خیشـ و یالهـدعلـم  یمرتضـ دیسـ بزرگـوار، هیـفق نـزد را شیخو هیعال التیتحص یحلب
 بزرگــــوار، عــــالم محضــــر در زیــــن کیانــــد و (366 ،4ج: 1403 ،یتهرانــــ) داد انجــــام یطوســــ خیشــــ

گرد ق(463)م سـالر به معروف یلمید زیعبدالعز  علـم یمرتضـ دیسـ طـرف از او اسـت. ردهکـ یشـا
 یالمرتضـ فـ یخل را او جهـت نیـا بـه و شـد اعـزام حل  و شام به و... غیتبل و  یتدر یبرا یالهد
 3گفتند. یم (یمرتض دیس ندهی)نما
 خیالش ف یخل به و شد ابقا مقام آن در یطوس خیش یسو از ،یمرتض دیس درگذشت از پ  یو
 ادیـ یبزرگـ بـه یو از عهیش دانشوران تنها نه .(35 ،3ج: 1416 ،یطبرسی نور) گردید معروف هم
ت اهــل گــانبزر کــه انــد کـرده  عنــوان بــا یو از اسووالم خیتووار در یذهبــ انــد. ه سـتود را او دانــش زیــن ســن 

 عمــر یـک از پـ  او .(143 ،30ج: 1407 ،یذهبـ) اسـت کــرده ادیـ «الرافضـ  عـالم و ع یالشـ خیشـ»
 شد. سسرده خاک به جا همان در و درگذشت حل  شهر در یهجر 447 سال در یطوالن

 آن القــاب ،(191 ،188 ،185 ،184: 1404 ،یحلبــ) تیــروا پــنج بــا یمهــد حضــرت والدت
 ،176 ،174 ،173 ،125)همـو:  تیـروا هشـت با یمهد حضرت امامت ،(190)همو:  حضرت
 هفــت بــا عــاتیتوق ،(191)همــو:  منتظــران و انتظــار ،(184)همــو:  حضــرت نســ  ،(188 ،183
 شـــباهت ،(176 )همـــو: ظهـــور آســـتانه در جهـــان ،(197 ،195 ،194 ،193 ،192)همـــو:  تیـــروا

 ،184)همــو:  تیــروا چهــارده بــا یمهــد حضــرت بــتیغ ،(190)همــو:  امبرانیــپ بــا یمهــد
 جهان و (176)همو:  ظهور عصر در نید ،(187)همو:  ظهور یها نشانه ،(191 ،190 ،189 ،188
 است. اثر نیا اتیروا موضوعات از تیروا ،(175 ،174)همو:  یمهد از پ 

                                                        
 نـک:) انـد داده ارجـاع کتـاب نیـا بـه زیـن آن از پـ  منـابع و اسـت نشـده نقـل کتـاب نیـا در جز آن مضمون و تیروا نیا .1

 .(220: 1414 مان،یسل ؛210: 1382 ورانی،ک ؛251 ،7ج: 1416 بحرانی،
 ق.1404 ، قم هیعلم حوزه نیمدرس جامعه به وابستهی اسالم انتشارات مؤسسهقم،  .2

 .(635 ،3ج: 1403 ن،یام)  یالحلب البالدی ف یالمرتض ف یخل انکو .3
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 از تـــابک نیســـوم و عهیشـــ یـــیروا یها نگاشـــته نیمعتبرتـــر شـــمار در کـــه ،األحکوووام تهوووذیب _
 محمـد ابـوجعفر دسـت بـه اسـت، عهیشـ هـانیفق و دانشمندان اعتماد مورد و چهارگانه یها تابک

ــن ــزر  از یطوســ خیشــ و الطائفــه خیشــ بــه مشــهور یطوســ حســن ب  متکلمــان، هــان،یفق نیتــر ب
 شـده نگاشـته ق(460 _ 385) یهجـر پـنجم سـده در عهیش مفسران و محدثان نگاران، فهرست
 .(1068ش ،403: 1407 ،ینجاش ک:)ن است
گاه که یو  نیـا ،(46 ،148: 1417 ،یحلـ) بود ادب و کالم اصول، و فقه و رجال و اتیروا به آ
 شــامل کــه اســت نگاشــته خــود بــزر  اســتاد د،یــمف خیشــ المقنعووة تــابک  یتوضــ و شــر  در را تــابک
 اتیـروا ثرکا دینما اجتهاد بخواهد هک یمجتهد و هیفق یبرا و است یشرع امکاح و فروع اتیروا

 است. آورده فراهم را ازین مورد
ــا آن از ینجاشــ ــاب عنــوان ب ــزر  یکت ــ ب ــا .(403: 1407 ،ینجاشــ) اســت نمــوده ادی ــر نی ــه اث  ک
 و هـــا هیحاشــ و هــا شــر  یدارا بـــوده بزرگــان توجــه و نظــر مــورد کنـــون تــا زمــان طــول در همــواره
 .(51 ،6ج: 1403 ،یتهران ک:)ن دارد آن گاهیجا و تیاهم از نشان هک ییها ترجمه

ــاب 393 شــامل بیتهووذ ــه (144 ،1ج: 1403 ن،یامــ) اســت  یحــد 13590و ب ــم در ک  آنهــا انی
 است. حضرت آن به مربو  مطال  و یمهد حضرت به مربو  تیروا یس بر افزون
 مباحــ  از یا برجسـته عاتموضـو امــا بـوده، یفقهـ اتیــروا یگـردآور نگـارش، ســب  کـه آن بـا
 ،یطوســ) یمهــد حضــرت یبــرا دعــا: اســت قــرار نیبــد یبرخــ کــه شــده اشــاره آن در تی  مهــدو
 ،(34 ،31 ،6ج ،253 ،252 ،3ج)همــو:  یمهــد حضــرت عــاتیتوق ،(106 ،103 ،2ج: 1365
د   َفْضل   َباُب » باب در تیروا چهار با حضرت یزندگ محل ـاَلة   َو  اْلَمَساج   اْلَجَماَعـ    َفْضـل   َو  َهـایف   الص َ

ْح  َو 
َ
َهـــاَک    و ظهـــور ،(106 ،3ج)همـــو:  یمهـــد حضـــرت بـــتیغ ،(155 ح ،175 ،2ج)همـــو:  «ام 
 بـا دشـمنان و مخالفـان با حضرت برخورد ،(152 ،7ج ؛252 ،3ج)همو:  یمهد حضرت امیق

 ؛31 ،6ج ؛143 ،4ج)همــو:  یمهـد حضـرت حکومــت ،(19 ح ،213 ،9ج)همـو:  تیـروا چهـار
 بـــا احکـــام یبرخــ دگرگـــونی ،(314 ،10ج ؛154 ،4ج)همـــو:  حضــرت یحکـــومت ۀریســ ،(154 ،6ج

 ،152 ،7ج ،351 ،172 ،6ج؛ ،145 ،144 ،143ص ،4ج)همـو:  «اَداتَیـالز    َبـاُب » در تیـروا هفت
 و (136ص ،6ج)همـو:  مغـرب از دیخورشـ طلوع ،(384 ،12ص ،6ج)همو:  دجال خروج ،(178

 .(95 ،6ج)همو:  کنندگان رجعت و رجعت
 شیگـرا بـه توجـه بـا شـد ادیـ تی  مهـدو موضـوع در کـه یاتیروا شتریب که نیا مالحظه قابل نکته
 کـرد اشـاره  یشـر عیـتوق به توان یم جمله ازکه  هست زین یفقه مباح  با مرتب  ینوع به کتاب
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هشژپو مهدیاه وی

 صـادق امـام از کـه یتـیروا زیـن و (155ح ،175 ،2ج)همـو:  اسـت شـده وارد نماز زمان دربارۀ که
 ،143 ،4ج)همــو:  اســت شــده نقــل ظهــور عصـر در گــنج ۀریــذخ و یانــدوز مال بــودن ممنوع دربـارۀ

 .(149 ،7ج ک:ن زین و ؛24ح
 از ق(،460)م یطوســ حســن بــن محمــد ابــوجعفر الطائفــه خیشــ ۀنوشــت ،للحجووة الغیبووة تــابک _

ــورد تیشخصــ و عیتشــ جهــان یعلمــ یهــا چهــره نیتر برجســته  پــنجم ســده در عهیشــ اعتمــاد م
 .ی(تهران آقابزر  قلم به مقدمه، 3 - 2: 1409 ،یطوس)  است یرهج

 و امکووواالح بیتهوووذ _ عهیشـــ یـــیروا ۀچهارگانـــ یهـــا تـــابک از تـــابک دو ۀســـندینو یطوســـ خیشـــ
 از دارنــد. یمـکح و یفقهــ ۀجنبـ هکـ اســت یثیاحـاد و اتیــروا ۀنـیزم در دو هـر هکــ اسـت _ االستبصوار

 است. بةیالغ تابک بزر  دانشمند نیا ارزنده فاتیتأل گرید
 «بـتیغ» مـورد در عهیشـ منـابع نیتر امـلک و نیتر برجسـته ن،یبهتـر از بوةیالغ توابک دیترد بدون
 هکـ یالهـ متکح و زمان امام بتیغ زهیانگ و علت به تابک نیا در است. یمهد حضرت
 است. شده اشاره ده،یگرد آن موج 
 ظهـور هنگـام و بتیغ زمان در حضرت آن روش و عصر امام لیفضا ۀدربردارند تابک نیا
 تـا آن نگـارش زمـان از اسـت. ردهکـ رکـذ را یمهـد حضـرت ظهور یها نشانه از یاریبس و است
 خـود، یها نوشـته در آنـان و اسـت کـرده جلـ  خود به را عهیش یفقها و علما توجه وستهیپ کنون
 اند. کرده استناد آن به اریبس

 حـر   خیشـ: چـون یبزرگـان بـه توان یم ان کرده  یصرت کتاب نیا شهرت و اعتبار به که یکسان از
 .(154 ،30: ج1414 ،یعامل حر  ) کرد اشاره عةالذری صاح  و یمجلس عالمه ،یعامل
 ادیـ را یطوس خیش ةالغیب تابک اعتماد، مورد یها تابک نیا نام شمار در گاه آن یعامل حر   خیش

 .(159و: هم) ندک یم
 هکــ االنوو ار بحووار بــر اش مقدمــه از نخســت فصــل در زیــن ق(1111)میمجلســ بــاقر محمــد عالمــه
 بـرد یم نـام را یطوسـ خیازشـ تابک نیچند است، ارزشمند تابک نیا فراوان منابع یمعرف درصدد

 .(7 ،1: ج1404 ،یمجلس) است ةالغیب تابک آنها جمله از هک
 در شــده فهرســت یهــا تابک بــر اعتمــاد انیــب بــه هکــ مقدمــه همــان از دوم فصــل در گــاه آن یو
 یامال تابک جز است مشهور یها تابک از زین خیش یها تابک و»: سدینو یم پردازد، یم اول فصل

 .(27و: هم) «ست...ین شیها تابک ریسا همچون اشتهار در هک
 یطوس خیش بهیالغ تابک دو، آن هک است آن نشانگر بزر ، محق  دو نیا از شده ادی گزاره دو
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 .(78: 1392 ،یرستم نک:) اند دانسته یم یاعتماد قابل و مشهور تابک را
 یاریبسـ بـر هکـ دانسـته یمیقد یها تابک از را آن ،بوةیالغ کتاب بر یا مقدمه در یتهران بزر  آقا

ــر و دارد یبرتــر گــرید یهــا تابک از ــاور نیــا ب ــر دربردارنــده تــابک نیــا اســت ب  و هــا حجت نیبهت
 الحســـــن، بـــــن محمـــــد هـــــم،دوازد امـــــام وجـــــود بـــــر ینقلـــــ و یعقلـــــ یهـــــا برهان نیتـــــر مکمح

)طوســی،  اســت الزمــان آخــر در ظهورشــان و زمــان نیــا در حضــرت آن بــتیغ و الزمــان صــاح 
 .(یهرانت بزر قاآۀ مقدم، 24: 1411
 یها پرسـش و ازیـن بـه پاسـخ را تـابک نیـا نگـارش از خـود زهیانگ تابک ۀمقدم در یطوس خیش
 .)همو: مقدمۀ شیخ( است دانسته بزرگان از یبرخ
 505 یدارا  یاالســالم المعــارف مؤسســه چــاپ یگذار شــماره طبــ  یطوســ خیشــ ةلغیبووا تــابک
 464 یرضـو قـدس آسـتان یاسالم یها پژوهش ادیبن محاسبه طب  شماره نیا هک است  یحد
 .(1410 ،ی االسالم البحوث مجمع نک:) است مستقل امل  ک  یحد
 یگذار شــماره یمبنــا رد اخــتالف بلکــه ،ســتین هــا تیروا شــمار تفــاوت اخــتالف، نیــا لیــدل
 .(89: 1392 ،یرستم) ستها تیروا
: اســت افتــهی ســامان یهــا عنوان نیــا بــا فصــل هشــت در ادشــدهی اتیــروا شــمار بــا تــابک نیــا
 بــتیغ در یمهــد حضــرت کنندگان مشــاهده ؛حجــت حضــرت والدت بــ ؛یالغ یفــ المکــال

 اتیــروا ؛یمهــد حضــرت ظهــور موانــع از یبرخــ حضــرت؛ آن رامــاتک از یا پــاره انیــب صــغرا؛
 وقت به یا اشاره آن ضمن در و یمهد حضرت یطوالن عمر الت؛کو و ابتین بح  به مربو 
 حضرت. آن ۀریس و صفات و لیفضا یبرخ سرانجام و ظهور یها نشانه از یا پاره و ظهور

 بـا یتنگـاتنگ وندیپ آن تیروا هفتاد و ستیدو کینزد کتاب، نیا تیروا پانصد حدود انیم از
 کـه نیـا ایـ و نداشـته، تی  مهـدو بـا یکـینزد ونـدیپ کـه نیـا ای ات،یروا هیبق دارد. تی  مهدو  مباح
 عنـوان بـهکـه  اسـت شـانیا بـا مـرتب  موضوعات و یمهد حضرت با ارتبا  یب یاساس طور به

 است. شده ادی شاهد

 گیری نتیجه
  یمهـــدو اتیـــروا نقـــل تطـــور گفـــت تـــوان یم یروشـــن بـــه ادشـــدهی منـــابع یبررســـ بـــه توجـــه بـــا
 یاتیـروا نقـل بـه ییهـا زهیانگ ۀیـپا بـر یبرخـ اسـت. سـرنهاده پشـت را یا پردامنه ییفرودها و فراز
 یایـگو آثـار نیـا در شـده نقل اتیـروا شـمار در تفـاوت انـد. نکرده نقـل را اتیروا یبرخ و اقدام ژهیو
 مدعاست. نیا
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 که (طوسی ةبویالغ صدوق، نیالد لکما نعمانی، ةبیالغ ) تی  مهدو اتیروا نقل ۀژیو منابع از ریغ _
 شــمار کــرده، نقــل تیــروا نــود و کصــدی کیــنزد کــه ینــیکل مرحــوم یالکوواف و تیــروا صــدیس کیــنزد
 بــا نیـا و اسـت تیــروا پنجـاه از کمتـر یگـاه و صــد از کمتـر یـیروا منــابع شـتریب در شـده نقل اتیـروا

 ندارد. یهمخوان ،پندارند یم هزار نیچند را اتیروا شمار که یبرخ نیامروز یادعاها
 آن در که یمشهور تیروا مانند است؛ شده نقل منبع کی در فق  ژهیو طور به اتیروا یبرخ _
 یطبــر ةاالماموو دالئوول در فقــ  اســت، شــده دانســته زنــان از یمهــد حضــرت ارانیــ از نفــر زدهیســ

  است. نشده ذکر یمنبع  یه در آن از پ  و شیپ نه و (260تا:  بی ،یطبر) آمده

 یامـر منفـرد اتیـروا بـر درنـگ شـده، گفتـه هـا کتاب دسـت نیـا دربـارۀ چـه آن به توجه اب حال
 بود. خواهد ستهیبا

 آن در  و اتیـروا نشیگـز در گرید امور یبرخ و یاجتماع  یشرا و مؤلفان یفرد یها شیگرا _
 یبرخـ بـه یگـاه یمهـدو موضـوعات و اتیـروا انیـم از کـه یا گونـه بـه ،اسـت بـوده مـؤثر منابع در

 اتیـروا ماننـد اسـت. شـده توجه ها بدان کمتر ای و نشده توجه یاساس طور به اتیروا و موضوعات
 از تیـحکا نیا شود. یم افتی منابع در کمتر بتیغ زمان تا که حضرت یطوالن بتیغ و عمر طول
گ چندان نگاه که دارد تی  مهدو در آثار نیا نگاه نوع  است. نبوده رییفرا
 یاساسـ طور بـه و است شده ارائه تیروا نشیگز بر یروشن مالک ادشده،ی ارآث از اثری کمتر در _
 نیـا در اتیـروا یبرخـ رو نیـا از است، کرده دایپ بروز آثار نیا نگارش ۀزیانگ در ها مالک نیا یبرخ

 ست.ین الزم اعتبار یدارا منابع
 بـه بعمنـا نیـا فاتیتوصـ سـخن، نشـدن یطوالن و ضـرورت سـب  بـه کـه اسـت ینگفت انیپا در

  یشــرا و ســندهینو منبــع، خــود در گســترده و  یــعم یها بررســی گمــان بی شــد. مطــر  اختصــار
 رد.یپذ صورت ژرف و  یدق طور به باید که است ستهیبا امری نگارش،
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 منابع
، قــم، 81، شآینوه پوژوه ، «گرایی کلینـی و عقـل»ش(، 1382اخـوان، محمـد )مـرداد و شـهریور  _

 دفتر تبلیغات حوزه علمیه.

 هاشمی. ، تبریز، مکتب  بنیکشف الغمة فی معرفة االئمةق(، 1381بلی، علی بن عیسی )ار _
، قـــم، حقیقوووة اإلعتقووواد باإلموووام المهووودی المنتظووورش(، 1379، احمـــد حســـین یعقـــوب ) اردنـــی _

 دارالمالک.

کتاب.الکافی فی الفقه ش(، 1392استادی، رضا )  _ مه(، قم، بوستان   )مقد 

  ، تحقیـــ  و تخـــریج: حســـن امـــین، بیـــروت،أعیوووان الشووویعة(، ق1403امـــین، ســـید محســـن )  _
 دارالتعارف للمطبوعات.

گلستانی، محمد ) _ ، قـم، انتشـارات مسـجد سیمای جهان در عصر امام یمانش(، 1385امینی 
 جمکران.

کتاب مبین.نامه تفاسیر شناختش(، 1378ایازی، محمدعلی )  _  ، رشت، 
، ترجمــه: مهــدی حــائری در قوورآن سوویمای حضوورت مهوودیش(، 1384بحرانــی، ســید هاشــم ) _

 قزوینی، تهران، نشر آفاق.

 ، قم، مؤسس  المعارف اْلسالمی .مدینة المعاجتق(، 1416بحرانی، سید هاشم ) _
الــدین  ، تصــحی  و تعلیــ : ســید جاللالمحاسوونش(، 1330برقــی، احمــد بــن محمــد بــن خالــد ) _

 حسینی، تهران، دار الکت  اْلسالمی .
فوی ضو ا األحادیوث و ارثوار  المهودی المنتظور(، _ الـ  ق1420ظیم )بستوی، عبدالعلیم عبـدالع _

 حزم للطباع  و النشر و التوزیع. ، بیروت، دار ابنالصحیحة
الم سوووووو عة فووووووی أحادیووووووث المهوووووودی الضووووووعیفة (، _ ب ق1420) ______________________________ _

 حزم. ، بیروت، المکتب  المکی  دار ابنوالم ض عة

 تا. نا، بی جا، بی ، تحقی : رضا تجدد، بیفهرست، ندیم بغدادی، ابن  _
، معرفة الحدیث و تاریخ نشره و تدوینه و ثقافته عند الشیعة االمامیةش(، 1362بهبودی، محمدباقر ) _

 تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
 .5، جدائرة المعار  بزرگ اسالمی، «ابوالصالح حلبی»ش(، 1367چی، احمد ) پاکت _

 جلـــد، بیـــروت، داراالضـــواء،  26، الذریعوووة الوووی تصوووانیف الشووویعةق(، 1403  )تهرانـــی، آقـــابزر  _
 چاپ دوم.
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هشژپو مهدیاه وی

 ، قم، انصاریان.حیات فکری و سیاسی امامان شیعه (، ق1423جعفریان، رسول ) _
ـــ  المعـــارف»ش(، 1391حـــائری، ســـید حســـین )تابســـتان  _ ـــاب تقری کت نامه  فصـــل، «معرفـــی 

 .بیت ی اهلبنیاد فرهنگ  قم، ،6ش سال دوم، پژوهی امامت

، تحقی : سید علی عاشور، إلتام الناصب فی إثبات الحجة الغائبق(، 1422حائری یزدی، علی ) _
 بیروت، مؤسس  االعلمی للمطبوعات.

، دار  ، تحقیــ : ســید احمــد حســینی، قــماموول ارموولش(، 1362حــر عــاملی، محمــد بــن حســن ) _
 الکتاب االسالمی.

، چـــاپ ، قـــم، مؤسســـ  آل البیـــتوسوووائل الشووویعةق(، 1414) ____________________________ _
 دوم.

 ، بیروت، اعلمی.اثبات الهداة بالنص ص و المعجتاتق(، 1425) ____________________________ _

 ، قم، انتشارات جامعه مدرسین.تقریب المعار ق(، 1404حلبی، ابوالصالح )  _
 .  ن، تهران، دانشگاه تهرارجالش(، 1342حلی، حسن بن علی  بن داود ) _

، قم، مکت  آیـ  اهلل العظمـی المرعشـی المستجاد من اإلرشادق(، 1406حلی، حسن بن یوس  ) _
 النجفی.

 ، قم، دار الذخائر.رجالق(، 1411) ______________________ _
 ، قم، مؤسس  النشر االسالمی، چاپ اول.خالصة االق ال(، ق1417) ______________________ _

 ، قم، مرکز نشر آثار شیعه، چاپ اول.معجم رجال الحدیث(، ق1410خویی، سید ابوالقاسم ) _
، تحقی : عمر عبدالسالم تـدمری، تاریخ اإلسالمق(، 1407ذهبی، محمد بن احمد بن عثمان ) _

 بیروت، دارالکتاب العربی.
کتواب الغیبوة شویخ ط سوی(، ش1392رستمی، حیدرعلی ) _ ، قـم، مؤسسـه بررسی ت صیفی و تحلیلوی 

کتاب.  بوستان 
ت در حوزه علمیـه بغـداد»ش(، 1386رسول )زمستان رضوی،  _ ، «بررسی تألیفات درباره مهدوی 

 ، قم، مؤسسه آینده روشن.4، سال اول، شمشرق م ع دنامه  فصل

نکتــه در بــاب ســلیم بــن قــی  هاللــی و  31»ش(، 1393روضــاتی، ســید محمــدعلی )زمســتان  _
، تهران، 45دوازدهم، ش ، سالسفینه نامه تخصصی مطالعات قرآن و حدی  ، فصل«کتاب او

 مؤسسه فرهنگی نبأ مبین.
کامل ) _ ، بیروت، دار الکتـاب اللبنـانی، ی م الخالص فی ظل القائم المهدیق(، 1414سلیمان، 
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 چاپ دهم.
، قـم، مکتبـ  داوری، چـاپ علول الشورائعتـا(،  صدوق، محمد بن علی بن حسین بن بابویـه )بی _

 اول.
 ، تهران، جهان.عی ن اخبار الرضاق(، 1378) ___________________________________________ _

، تهـــران، کموووال الووودین و تموووام النعموووةق(، 1395) ___________________________________________ _
 انتشارات اسالمیه، چاپ دوم.

، قــم، انتشـــارات موون ال یحضووره الفقیووهق(، 1413) ___________________________________________ _
 درسین.جامعه م

کتابخانــه آیـــت اهلل بصووائر الووودرجاتتــا(،  صــفار قمــی، محمـــد بــن حســـن )بی _ ، قــم، انتشـــارات 
 مرعشی نجفی.

، «نگـــاری زنـــدگی ائمـــه االرشـــاد و تاریخ»ش(، 1388اهلل )بهـــار  صـــفری فروشـــانی، نعمـــت _
 شناسی. ، قم، مؤسسه شیعه22ش، سال ششم شناسی شیعهنامه  فصل

محمـــد بـــن جریـــر طبـــری آملـــی و »ش(، 1384)پـــاییز و زمســـتان  ___________________________ _
 ، قم، مؤسسه فرهنگی دارالحدی .38 - 37، سال دهم، شعل م حدیث، «دالئل االمام 

 ، قم، دارالذخائر للمطبوعات.مامةدالئل االتا(،  طبری، محمد بن جریر بن رستم )بی _
ولد، تهـران، انتشـارات  ، ترجمـه: محمـد میرشـاهشیعه و رجعوتش(، 1384طبسی، محمدرضا ) _

 دارالنشر اسالم.

، «شناسی االمام  و تبصرة من الحیـرة حدی »ش(، 1385الدین )بهار و تابستان  طبسی، نجم _
 م، مرکز تخصصی مهدویت.، ق18، شانتظار م ع دنامه  تدوین: محمدمهدی لطفی، فصل

 ، تهران، دار الکت  االسالمی .تهذیب االحکامش(، 1365طوسی، محمد بن حسن ) _
 ، بیروت، دار احیاء التراث العربی.التبیانق(، 1409) _______________________ _
 ، قم، موسسه معارف اسالمی، چاپ اول.کتاب الغیبةق(، 1411) _______________________ _

 ، قم، انتشارات اسالمی جامعه مدرسین.رجال الط سیق(، 1415) _______________________ _
 ، نج ، مکتب  مرتضوی .الفهرست(، تا بی) _______________________ _
، قــم، مســجد دار السوالم  در احوو االت حضورت مهودیش(، 1384عراقـی، محمــود بـن جعفــر ) _

  جمکران.

 ، بیروت، منشورات اعلمی.یتفسیر العیاشش(، 1417عیاشی، محمد بن مسعود ) _

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=4873&Number=22&Appendix=0&lanf=Fa
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هشژپو مهدیاه وی

 ، قم، مؤسسه دارالکتاب.تفسیر قمیق(، 1404قمی، علی بن ابراهیم بن هاشم ) _
 .، قم، مدرس  إمام مهدیاإلمامة و التبصرةق(، 1404قمی، علی بن حسین بن بابویه ) _
 .، قم، مؤسس  آل البیترجال کشیش(، 1363کشی، محمد بن عمر ) _

 ، تهران، دارالکت  االسالمی ، چاپ سوم.الکافی، ق(1388کلینی، محمد بن یعقوب ) _
کتابکشووف الحجووب و االسووتارق(، 1409کنتــوری، اعجــاز حســین ) _ اهلل مرعشــی  خانــه آیــت ، قــم، 

 نجفی.
، ترجمـــه: عبـــاس جاللـــی، تهـــران، مؤسســـه انتشـــارات عصووور ظهووو رش(، 1382کـــورانی، علـــی ) _

 ، چاپ ششم. الملل امیرکبیر، شرکت چاپ و نشر بین
، تهـران، مؤسســه انتشــارات مناقوب آل ابوط طالووبق(، 1379ی، محمــد بـن شهرآشــوب )مازنـدران _

 عالمه طباطبایی.
 ، قم، دلیل ما.مقباس الهدایة فی علم الدرایةش(، 1385مامقانی، عبداهلل ) _
 ، بیروت، موسس  الوفاء.بحاراالن ارق(، 1404مجلسی، محمدباقر ) _
، مشــهد، : االمووالی ا الغیبووةاهوول البیووت فهوورس احادیووثق(،  1410مجمــع البحــوث االســالمی  ) _

 نا، چاپ اول. بی

د احمد ) _ کتابش(، 1393مددی، سی  یوا )مقواالت و مبواحثی در توراجم   شناسوی  رجوال   نگواهی بوه در
کتابحدیث  تاریخ  فقه و اص ل(  شناسی شیعه. ، قم، مؤسسه 

 ، قم، مؤسسه انصاریان.اثبات ال صیةق(، 1417مسعودی، علی بن حسین ) _
شووور  االخبوووار فوووی فضوووائل االئموووه ق(، 1412بـــی، ابوحنیفـــه نعمـــان بـــن محمـــد بـــن منصـــور )مغر _

 مؤسسه النشر االسالمی. ، تحقی : سید محمد حسینی جاللی، قم، االطهار
کنگره شیخ مفید.االرشادق(، 1413مفید، محمد بن محمد بن نعمان ) _  ، قم، 
، تحقیــــ : حســــین عتقووووادات اإلمامیووووةتصووووحیح االق(، 1414) ________________________________ _

 درگاهی، بیروت، دار المفید للطباع  والنشر والتوزیع.
 ، قم، ناص .عقد الدرر فی اخبار المنتظرق(، 1416مقدسی شافعی، یوس  بن یحیی ) _

ـدتقی ) _ د محم  د مهـدی حـائری مکیوال المکوارمش(، 1379موسوی اصـفهانی، سـی  ، ترجمـه: سـی 
 تهران، دفتر تحقیقات و انتشارات بدر، چاپ پنجم.قزوینی، دو جلد در یک جلد، 

 ، قم، انتشارات جامعه مدرسین.النجاشی رجال ق(، 1407نجاشی، احمد بن علی ) _
 ، تهران، مکتب  الصدوق.الغیبةق(، 1397نعمانی، محمد بن ابراهیم ) _
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ْلحیـاء  ، قـم، مؤسسـ  آل البیـتخاتموة المسوتدر ق(، 1416نوری طبرسـی، میـرزا حسـین ) _
 راث.الت
کبر ) نهاوندی، علی _ ، قـم، انتشـارات العبقوری الحسوان فوی احو ال م النوا صواحب التموانش(، 1386ا

 مسجد جمکران.

 . ، انتشارات هادی ، قمکتاب سلیم بن قیس الهاللی(،  ق1405هاللی، سلیم بن قی  ) _
 




