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 منصب بابیت امامان در ترازوی نقد
 بیت )ع( سانه با توجه به کتاب رازداران حریم اهلشنا بررسی محتوا

*اهللصفریفروشانینعمت

 هچکید
( در عصور عدیدگاهی وجود دارد مبنی بر اینکه منصبی کلیدی با عنووا  بابیوا اه وه  

. هرچنود ا  شوددد یموجود داشته و افرادی به عنوا  ابواب معرفی  احضور و غیبا صغر
معصووما   یهوا بابا   فهرسوتیا  امامی و دصویری لفا تعدادی ا  مؤعصر غیبا صغر

در عصر را، ا  دیدگاه امامیه  ها بابترین تبیین دظریه  اما بهترین و جامع ،ادد همطرح کرد
 سوا. حوا به دسوا داده ا را دارا  حریم اهل بیا  ع(جواد سلی ادی در کتاب  ،حاضر

ر این تحقیق ت رکو  بور دقود که این دظریه دیا  به دقد استنادی و محتوایی دارد که دآد
 یهوا بابدظریوه  :کوه شوود یمپاسخ داده  پرسشمحتوایی اسا. به این ترتیب به این 
که سلی ادی تبیوین کورده ا  چوه میو ا   ای یهدظراماما  ا  لحاظ محتوایی با توجه به 

اسوا کوه دظریوه بابیوا  رو ا  آ اه یا پرداختن به این مسولله   اعتبار برخوردار اسا؟
با مقاله تحولی در آ  ایجاد کند. این  توادد یمو  رددهایی در دظام اعتقادی امامیه داپیام

کالمی، تاریخی و  یها روشو ا    دپردا میدو رویکرد کالمی و تاریخی به دظریه بابیا 
که بابیا جایگواهی در اعتقوادا  رسد  در ادتها به این دتیجه می. کند میرجالی استفاده 
 .کند ید تاریخی دی  آ  را تأیید  های یررسبامامیه ددارد و 

 
بررسی محتوایی، را دارا  حوریم   ابواب اه ه، منصب بابیا، شبکه وکالا، ها: کلیدواژه
 . ع( اهل بیا

                                                                    
 nsafari8@gmail.comدانشیار گروه تاریخ، جامعة المصطفی العالمیة  *
 [11/3/49تاریخ پذیرش:  01/10/49]تاریخ دریافت:   
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 طرح مسئله
تعواادی  تا کنون    ا( منصبی است که از آغاز غیبت کبرعاهل بیت ) یها بابمنصب 

بواور  . در ابتاای سخن بایا تنجه داشت که انا کردهلفا  شیعه از آ  باورمناانه یاد از مؤ
این منصوب در منواب    به یا گروه خاصی از شیعیا  نیست.  به این آمنزه مختص به فرقه

چنا  که نصیریه هم ،«(1باب »، ذیل 03-0/01: 03۳9)نک.: لنیس،  شاه استاسماعیلیه تنجه 
؛ برای مطالعه درباره نصیریه نک.: 340-33۳: 111۳)نک.: خصیبی،  انا بندهبه این آمنزه  قائلنیز 

ی ا برههگفته نمانا در نا .(0910؛ احما هاشم عباس، 0449؛ عثما ، 1119عباالجلیل،   المنصف بن
یی فرقوه نصویریه مربونس اسوت     ابتواا  یهوا  دورهگیوری و   از زما  که بوه دورا  شو ل  

بوه ایون آمونزه     آنها اعتقادبایا ترین وجه تمایز این فرقه را از شیعیا  امامی  شاه شناخته
(، شیعیا  را از پیوروی  عکه باعث شا اماما  ) یا مسئلهاولین  ،باانیم. بر حسب روایات

من  کننا ادعای دروغوین او مبنوی بور بابیوت      ،یعنی محما بن نصیر ،گذار این فرقه بنیا 
 (.44-49: 1119؛ المنصف بن عبا الجلیل، 911: 0914)نک.: طنسی،  ع( بنداماما  )
دیگوری از   هوای  یوف طکوه در هموا  دورا    شوند  این مسئله نیز تنجوه  بایا به ه البت

از شیعیا  امامی نیز به این منصوب   هایی یتشخصشیعیا  غالی و حتی اناکی بعا از آ  
از ی ایگر اعتقاد نصیریه به بابیوت محموا بون     ها یفطاما وجه تمایز این  ،انا بنده قائل

دیگر نیز  یها دورهاین آمنزه در آ  باور نااشتنا.  بهدیگر شیعی  یها گروهنصیر بند که 
-099: 0901)نک.: ابن ابی الثلج )منسونب(،   را جلب کردمذهب  فا  امامیلتنجه برخی از مؤ

، ۳3، ۳1، 2۳، 29، 21، 99، 91: 0911همام اسو افی )منسونب(،    ؛ ابن340-33۳: 111۳؛ خصیبی، 090
؛ 919، 900، 34۳، 394، 319  ،192، 10۳، 043، 090، 023: 0903؛ طبری )منسونب(،  92، 93، 91، ۳2
-911: 0919؛ کفعمی، 913 ، 911، 391، 329، 319  ،191، 100 ، 0۳2، ۳۳، 9/19: 03۳4شهرآشنب،  ابن
، 102، 00۳، 91/012؛ 9۳/391؛ 399، 02/033؛ 92، 99/330؛ 039، 99/003: 0913؛ مجلسوووووی،  913
ی متأخر ها دورهادعای منصب بابیت در  که طرح نقشی ینتر مهمتردیا  اما بی (301، 139
ف ری به وجند آورد که بعا از آ  به جریا  سیاسی و شنرشوی نیوز    یکرد و جریان ایفا

: 0390)برای مطالعه درباره بابیه نک.: سجادی، بابیه بند از سنی این ادعا  کرد  طرحمبال شا 
 «(.محما شیرازی باب، سیا علی»، ذیل 04-0/00: 03۳9؛ حسینی طباطبایی، «بابیه»، ذیل 00/33-3۳

بابیوه و واکنشوی کوه از     از سونی این ادعوا   شا  طرحمچنا بررسی چنا و چن  هر
جانب عالما  شیعه به دنبال داشت در این تحقیق ما نظر نیست اما این یادکرد مختصور  
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( عاگر آمنزه بابیوت منشوأی از جانوب اماموا  )     بگنییماز این جهت اهمیت داشت که 
را در خصنص ادعای بابیت در حوا نوزاع    آنهانزاع بابیه با مخالفا   تنا  یماشته باشا د

 یها سالدر ( .ق. ه 0122)متنفای محما باب  ادیق کاهش داد. زیرا ادعاهای علیبر سر مص
)نوک.: المنصوف بون     ع( اسوت این مسئله منحصر بند که وی بواب اموام عصور )    دراولیه 

  (.0/00: 03۳9حسینی طباطبایی،  ؛3۳۳-3۳2: 1119عباالجلیل، 
منصب بابیت و مفهنم و جایگاه آ  مباحثی  بارهدر عصر حاضر درن ته دیگر این ه، 

رو در ایون   مناکرد  آ  صنرت گرفتوه اسوت. از ایون    یی در نظامها تالشمطرح شاه و 
هویم کوه: محتونای    د موی پاسوخ   پرسوش شاه به این  های مطرح یهنظربه  تحقیق با تنجه

 ؟داردچه اعتباری  ها باب بارهشاه در ی مطرحادعاها

 نه تحقیقپیشی
صونرت گرفتوه    هوایی  یقتحقکنن  ع( در عصر حاضر تااماما  ) یها بابدر منضنع 

و برخی آثار دیگر که در تاوین این مقاله نیوز از   ها المعارف ةدائرعالوه بر ماخل است. 
ع( تا کنن  تألیف شاه اماما  ) یاه باباثری که در منضنع  ینتر جام ایم،  آ  بهره برده

ناموه مقطو     ناد سلیمانی است که در واق  پایا اثر جرازدارا  حریم اهل بیت )ع( کتاب 
لفا  شیعه در جهوت اثبوات   اقنال مؤ. سلیمانی با بررسی وی بنده استکارشناسی ارشا 

را  هوا  ابباین آمنزه تالش کرده و با کاوشی که در جنانب مختلف آ  انجام داده نظریه 
که منبعی نصیری و متعلق بوه قور     هاایة ال بری،تبیین کرده است. با استثناکرد  کتاب 

گفت سلیمانی در این اثر خنیش بایا ( 92-09الف:  0399)نک.: صفری فروشانی، پنجم است 
 1در بین امامیه کاری جام ، بای ، و منحصر به فرد انجام داده است.

و ارزیوابی   ،بررسی است: ارزیوابی منبو  شوناختی    در خنراین منضنع از دو جهت 
مطالعه با مجمنعه شوناها   در دستمحتنایی. مراد از ارزیابی محتنایی سنجش منضنع 

و قراینی است که در مناب  اموامی آمواه اسوت. نگارنواه ارزیوابی منبو  شوناختی را در        
از هیچ منبو  و   منضعی دیگر به انجام رساناه و به این نتیجه رسیاه است که این آمنزه

مأخذی که به ی ی از اماما  شیعه مربنس باشا به دسوت نیامواه اسوت. در تموام منواب       
حسین بون حمواا  خصویبی و یوک     اثر  هاایة ال بریبه روایاتی در کتاب  فقطمنجند 

بند  سلما  فارسی برای امام  ، که نه اصل منصب بابیت بل ه بابکشی رجالروایت در 
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های رجوالی نشوا  داد هویچ روایوت      یبررسدست یافتیم. اما  کنا، یم( را مطرح ععلی )
اصل منصب بابیت یا بابیوت یوک تون از افورادی کوه بوه عنونا          بارهالسنای در صحیح
اصل و اساس ایون آمونزه را    ،وجند ناارد. بنابراین شننا یم( مطرح عاماما  ) یها باب
 وه روی ورد ایون مقالوه نقوا      ینبوا تنجوه بوه ا    2( نسبت داد.عبه اماما  شیعه ) تنا  ینم

مطورح کورده   بر اساس تبیینی است که سلیمانی در کتاب مذکنر  ها بابمحتنایی نظریه 
 .ه باشیمابتاا الزم است نظری اجمالی به آ  داشت

 ها بابنظریه 
( از عکه تعاادی از اصوحاب اماموا  )   کنا یماماما  منصبی را مطرح  یها بابنظریه 

و برخونردارا  از   انا بنده( دارای باب عهمه اماما  ) شند یمگفته  .انا بندهآ  برخنردار 
( بندنا که وظایف مهمی نیز بر عممتازی از اصحاب اماما  ) های یتشخصاین منصب 

 شاهاین منصب ناشناخته ماناه و مسائل مربنس به آ  روشن ن حال، . با اینداشتناعهاه 
جاماناه از تألیفوات برخوی از    بر اساس آثار بهتنا   یماست. اما باورمناا  به آ  معتقانا 

را مطالعوه تواریخی    لفا  شیعه به این امنر دست یافت. سولیمانی نونع مطالعوه خوند    مؤ
در این اثر خنیش به کشف زوایای پنهوا  تواریخ اهول    گنیا  که خند می دانا و چنا  می

 . (02-09: 0392)سلیمانی،  ع( همت گمارده استبیت )
و جلونگیری از   هوا  بواب ( بورای حفوج جوا     عکاری اماما  ) فیوی معتقا است مخ

مانا  ابناب و منزلتشا  شاه است. اموا   طلب عامل ناشناخته ی عناصر جاهها استفاده سنء
 999)متنفوای  آشونب  شهر ، همچن  ابنبرخی از رجالیا ، منرخا  و محاثا  تاریخ اسالم

سولیمانی بوه   (. 04)هموا :   انوا  کورده ش را گوزار  آنهااین افراد را شناسایی و اسامی  (.ق. ه
ع( اشواره کورده و بوا    اموام علوی )   خصنصاً( و عدر روایات به ائمه ) «باب»اطالق لفج 
( بوه عنونا  بواب    عدر کنار معرفی اموام علوی )   (.ق. ه 419)متنفای  ه کفعمی تنجه به این

لفوج  اطوالق  گنیوا   می( اشخاصی را باب سایر معصنما  معرفی کرده است صپیامبر )
( برای عچن  بابیت امام علی )ع( مفهنمی همبر گروهی از اصحاب خاص ائمه ) «باب»

  (.91)هما :  ص( داردپیامبر )
ع( را منونس بوه   اهول بیوت )   یهوا  بواب تعریف اصوطالحی   تبیینبه این ترتیب وی 

بوا   (.90)هموا :   دانوا  یمو ( ص( بورای پیوامبر )  عبند  امام علوی )  شا  مفهنم باب روشن
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که عنصر اساسی و مقنم مفهنم بواب برخونرداری    رسا یمروایات به این نتیجه بررسی 
احتیاج اسوت. پوس اموام     آنهاهی است که در هاایت بشر به از اسرار و علنم خاص اال

هی برخنردار است و موردم  که از علنم اال شند یماهلل خناناه  ع( از آ  جهت بابعلی )
)هما :  و به خاا نزدیک شننا بنارت حق بار یادر جنار حض تناننا یمبا رهنمندهای او 

 ه آ  حضرت در حقیقت در سایه پیننوا بوا منبو  فویو علونم آسومانی،       . دیگر این(93
سرچشمه هاایت مخلنقات به سنی خااونا بنده و پیروی از او مایه مغفرت، سعادت، 

  (.99)هما :  رستگاری، نجات از گمراهی و در نهایت دخنل در جنت است
گیورد کوه بواب عبوارت اسوت از       یمو ین بیا  است کوه سولیمانی چنوین نتیجوه     با ا
الخناص اصحاب امام که از اسرار و علنم خاص اموام زموا  خونیش در قلمورو      خاص
بیش از دیگورا  بوه اماموا      آنهاسیاسی، اجتماعی و معرفتی آگاهی داشته است.  مسائل

. آمانوا  یمو ( بوه شومار   عبیوت )  یارا  اهول  یندارترنا و از راز( قرابت روحانی داشتع)
و  ناشناخت میسیاسی و اجتماعی حاکم بر عصر خند را  ها و روی ردهای جریا  ها باب

( برای نشر، گسترش و بقای م تب تشوی  در عصور و زموا     عی اهل بیت )هااز راهبرد
هی و غیبوی اهول بیوت    به ساحت قاس معارف اال ها باب ،چنینبندنا. هم خنیش آگاه

 (.99-99)هما :  افته بندن( راه یاع)
را در مقایسه  تنا  امتیازشا  یم ها باب های یژگیوآورد   دست ، با بهسلیمانیبه نظر 

با سایر اصحاب کشف کرد و به شرایط الزم برای احراز این مقام و منزلت پی برد. وی 
خ جوا کوه تواری   از آن»است اموا   آنهاصفات مشترک  ها بابمراد از ویژگی  شند یممتذکر 

به اهل  یا اجازهدرستی ضبط نشاه و یا شرایط ویژه زمانه چنین  به ها بابزناگی برخی 
نوا برخوی از ابعواد شخصویتی آنوا       که آنا  را به طنر کامل معرفی کن داد ینم( عبیت )

  (.003)هما : « درستی برای ما منع س نشاه است به
 : دانا یمرا چنین  ها باب های یژگیووی 
 (.011-003)هما :  ع(باس نزدیک با اهل بیت )پیننا و ارت .0
علوم اماموا     گنیا میوی در تنضیح این مسئله  ع(؛منای از علنم اهل بیت ) بهره .1

بوه حونزه    هوا  بابو  (011)هما :  گستردگی دارد« ی ن  و ما هن کائنما کا ، ما »( به ع)
-011)هموا :   منا بندنوا  افته و از برخی از این علنم بهره( راه یعمقاس علنم اهل بیت )

اما  (019)هما : ( فرا گرفته بندنا عبسیاری از این علنم را از اهل بیت ) ها بابالبته (. 011
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چن  سلما  محاَث بندنا. برخی نیز هم (.012)هما :  باز بند ها بابراه الهام قلبی هم بر 
 (.012)هما :  با آنا  سخن بگنیانی مل ی از جانب خاا مأمنر بند یع

( و در پرتون  ععلنم اهول بیوت )  برخی منای از  در پرتن بهره ها باب ؛خرق عادت .3
 (.01۳)هما :  العاده را داشتنا داد  برخی از امنر خارق تأییاات خااونا تنا  انجام

در معرفتی، سیاسی و اجتماعی  مسائلاز فراوانی اسرار  ها باب ؛داریوثاقت و راز .9
 (.014)هما :  سینه داشتنا

( ایمانی راسخ داشتنا و بور سور   عبه اهل بیت ) ها باب ؛نظیر استقامت و ایما  کم .9
 (.030)هما :  کردنا یمبسته بندنا تا پای جا  ایستادگی  آنهاپیمانی که با 

بند  شخصی تردیا وجند داشته باشا بوا تطبیوق    گاه در باب هر ،از دیاگاه سلیمانی
ق  با همین   یا نبند  آ  شخص پی برد. او در وابند تنا  به باب یمبر او  ها یژگیواین 

جای کتاب خنیش بررسی کرده  باره بابیت افراد را در جایشاه در سنجه ادعاهای مطرح
سولیمانی سو س    و ...(. 49، 41، 94، 99، 9۳، 92، 99، 99، 90، ۳9، ۳3، ۳1، ۳0، ۳1)هما :  است

 آنهوا اجتمواعی   یکارکردهوا نا  و امونری را بوه عنو    پوردازد  موی  ها باببه تبیین کارکرد 
 :برد یم نام

 -معرفتوی، سیاسوی   اسوت:  ( کوه ایون اسورار سوه دسوته     عحفج اسرار اهل بیت ) .0
 (.034-039)هما :  اقتصادی ، واجتماعی

االختیوار   وکیل تامکارکرد  ها بابرتق و فتق امنر مالی و اجتماعی که در این امنر  .1
 (.091-034)هما :  را داشتنا

کارکردهوای   هوا  بواب ی ی از کارکردهای مهوم   ؛ت و مبارزه علیه ح ام جنرفعالی .3
 (.090)هما :  آیا یممبارزاتی علیه مننیات نظام حاکم و غاصب زمانشا  به شمار 

بوا انحرافوات فرهنگوی،     هوا  بابمقابله با انحرافات دینی و عقیاتی با این بیا  که  .9
 (.09۳-099)هما :  کردنا یماخالقی و اعتقادی مقابله 

عالوه بر اماموا ،   ،این. بنابرانا بندههر یک از معصنما  دارای باب  ،سلیمانیبه نظر 
 الزامواً . البته در نگاه او هر امامی انا بنده( نیز دارای باب ع( و حضرت زهرا )صپیامبر )

وی پس  (.۳1-2۳)نک.: هما :  است بیش از یک باب داشتهبسا  چهبل ه  ااشته،یک باب ن
را نظر خونیش   انظام بابیت م های یتشخص ،در مناب  مختلف ها بابرزیابی اسامی از ا

 نا از:ا که عبارت کنا مطرح می
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 (؛091)هما : ( ص( باب پیامبر )عامام علی ) .0
 (؛09۳)هما : ( عسلما  فارسی باب امام علی ) .1
بور   ا( بنو عیا باب اموام حسوین )   ع(،رشیا هجری باب امام حسن و امام حسین ) .3

 ؛(090-091)هما : اختالف اقنال 
 (؛099-099)هما : ( عمیثم تمار باب امام حسن ) .9
 (؛040)هما : ( عطنیل باب امام سجاد ) بنامیحیی  .9
 (؛042)هما : ( عابنخالا کابلی باب امام سجاد ) .2
 (؛049-04۳)هما : ( عجابر جعفی باب امام باقر ) .۳
 (؛112)هما : ( عبر قنلی باب امام کاظم ) ( و بناع)مفضل بن عمر باب امام صادق  .9
یا باب امام هادی  ،(ععثما  بن سعیا باب امام هادی، امام عس ری و امام عصر ) .4

بر اخوتالف اقونال    ( بناعیا باب امام عصر ) ،(عیا باب امام هادی )ع(، و امام عس ری )
 (؛109)هما : 
 (؛111)هما :  (عمحما بن عثما  باب امام دوازدهم ) .01
  (؛119-11۳)هما : ( عحسین بن روح باب امام دوازدهم ) .00
  (.139-139)هما :  ع(بن محما سمری باب امام دوازدهم ) یعل .01

  (.۳4)هما :  دانا یم( عباب حضرت زهرا )نیز فضه را 
 (.010-43)نک.: هما :  است( بابی معرفی ن رده عوی برای امام رضا و امام جناد )

 زیابی محتواییار
و نقوا  زیم پوردا  موی در این مقاله فقط به نقا محتونایی   ،تر متذکر شایم که پیش چنا 

سنجی ی اعتبارها روش. نقا محتنایی ی ی از دهیم یمشاه ارجاع مقاله یاد استنادی را به
معنا که عالما  حایث است. به این  ،در علم حایث خصنصاً ،در علنم مختلف اسالمی

دینی ماننا قرآ ، سنت )به معنای اعوم(،   یها سنجهشاه در احادیث را با  محتنای عرضه
رزیوابی  اغیردینی ماننا عقل، علم، تاریخ و ...  یها سنجهو  ، کالم، ضرورت شیعی و ...

. دهنا یمیا بطال  محتنای روایات ح م صحت  درباره ،و با این ننع از بررسی کننا یم
ع( نیوز بور   نه در بین شیعیا  دارد و احادیثی از اماما  )دیری یا سابقهاین ننع از ارزیابی 

: 091۳)نوک.: کلینوی،   ماننا عرضه بر قرآ  و سنت  ها سنجهگیری بخشی از این کار لزوم به
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ارزیوابی بوه منظونر    ایون نونع   بور  عالموا  حوایث    ،داللوت دارد. در حقیقوت   (0/24-۳1
عمول  بوه آ   و داشته تأکیا ( عشا  روایات جعلی با احادیث اماما  ) جلنگیری از خلط

 (.90-1۳: 0343)نک.: حسینی و حمادی،  انا کرده می
 ذکر این ن ته ضروری است که تبیین ،ها بابقبل از ورود به ارزیابی محتنایی نظریه 

 یا مطالعوه وی مطالعه خوند را   ،از طرفی دارد.دوگانگی  ننعی ها بابسلیمانی از نظریه 
منواب  بوه نظوام     یهوا  دادهتاریخی و بر مبنای  یها ارشگزکه با بررسی  دانا یمتاریخی 

مطورح   هوا  بواب و کارکردهای  ها یژگیوکه از مفهنم،  یا گسترهبابیت ما نظر خنیش با 
اما از طرف دیگور امونری چنوا باعوث     (، 02-09: 0392)سلیمانی،  کرده، دست یافته است

 هم کالمی امامیه باانیم. م های آمنزه  اناازهنظام بابیت ما نظر وی را در حا و  شند یم
اعتقادی و کالموی   یها آمنزه ه هرچنا سلیمانی متذکر جایگاه این نظریه در اول این

به خندی خند در حا یک آمونزه کالموی مهوم     مطرح کردهکه  ای یهنظرما اشیعه نشاه 
د ( ایجاعرا در کنار اماما  ) ها یتشخصاز  یا سلسلهشیعی قرار دارد. این نظریه نظام و 

)از جملوه   انوا  بونده ( عو کارکردهوای مشوترکی بوا اماموا  )     ها یژگیوکه دارای  کنا یم
)نوک.: هموا :   و خورق عوادت   ( 012-011)نک.: هما : ( عمنای از علنم خاص اماما  ) بهره
بونده   هوا  انسا ماننا اماما  برای هاایت  ها یژگیواز این  آنهاکه برخنرداری ( (012-014
 آیوا  یمو مفاهیم از مجمنعه روایاتی به دست  ها یژگیوو این ( 99-91)نک.: هما :  است

 ،اینکورده اسوت. بنوابر   ( روشون  ص( را بورای پیوامبر )  عکه جایگاه بابیت اموام علوی )  
 . دکالمی شیعی را دار های آمنزه های یژگیو

ها و اوصواف،   یژگیوبا این  ها بابکه نظریه  شنداین مسئله نیز تنجه به الزم است 
خصویبی  اثور   هاایة ال بریمشابه در تاریخ دارد و آ  نظامی است که در کتاب  ای نمننه

و اوصواف را در   هوا  یژگیوگننه از  این (.340-33۳: 111۳)نک.: خصیبی،  ترسیم شاه است
ا این تفاوت که در آ  کتاب بر این مسئله تصریح شواه  دیا، ب تنا  یمنیز  هاایة ال بری

آ   یهوا  مصااقادی است و اهمیت شناخت این جایگاه و اعتق ای است که بابیت آمنزه
ن اموام  شوناخت ن( ماننوا  عاهول بیوت )   یهوا  بواب تا اناازه شناخت امام است و نشناختن 

 (.399)هما :  نشا  اعمال است منجب گمراهی و پذیرفته
اعتقادی مهم  های نظام بابیت را در حا و اناازه آمنزه شند یممسئله دومی که باعث 

در نظام اعتقوادی شویعه    ای یهنظرباانیم پیاماهایی است که چنین  شا  طرحمبل قاشیعه 
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بوا   هوا  بواب مشترکی که  های یژگیوچه گفته شا و ت. با تنجه به آنبه دنبال خناها داش
نیز  ها باببرخنردار بندنا  ها انسا ( برای هاایت عاماما  )ع( داشتنا و از آنچه اماما  )
)نوک.: سولیمانی،   ( برخونردار بندنوا   عباو  واسطه اماموا  )  اهطه اماما  و حتی گبه واس
تر و بوه بیوا  دیگور توالی تلون اماموا         را امامانی در ابعاد کنچک ها باب بایا (012: 0392

، هوا  بواب چنا  که در زما  حضنر اماما  و فعالیوت  لذا بایا انتظار داشت همو  دانست؛
و  ،مراجعوه  هوا  بواب به  تنانستنا یماشته شیعیا  در مناقعی که دسترسی به امام وجند نا

این وسیله از مراجعه نزد درخناست و دریافت کننا و به  آنهاامنر مربنس به اماما  را از 
با  ،متأخر نیز این مسئله جریا  داشته باشا. به هر ترتیب یها زما در  ،نیاز شننا امام بی

جایگواهی در اعتقوادات امامیوه    انتظار داشت این نظام  تنا  ینم ،تنضیحاتی که داده شا
 د.شنالزم است این نظریه با دو روی رد کالمی و تاریخی بررسی لذا نااشته باشا. 

 بررسی کالمی .۱
 بابیت ی. آموزه اعتقاد۱. ۱

ایون آمونزه    زیورا بحث بررسی محتنایی است.  ینتر مهمبررسی کالمی آمنزه بابیت 
که  کنا یمرا در کنار اماما  شیعه ایجاد  و جایگاهی کنا یمنظام کالمی امامت را متحنل 

تنسعه داد و پذیرفت که  ( راعبه اماما  ) راج دیاگاه شیعه بایا در صنرت پذیرش آ  
( محسونب  عماننا جانشوینا  اماموا  )   ها باب( عبه اماما  ) نااشتن دسترسیدر صنرت 
جایگواه   :سوت کوه  که بایا در این بررسی ما نظر قرار گیرد این ا یا مسئلهخناهنا شا. 

به منواب   بایا در مرحله اول  پرسشاین آمنزه در کالم شیعه چیست؟ برای پاسخ به این 
بایوا    که این مسئله بوا بحوث اماموت دارد    کالمی امامیه مراجعه کرد. با تنجه به پیننای

یوا بوه عنونا     نا  ی وی از فروعوات مسوئله اماموت     به عن ها بابانتظار داشت بحث از 
. نصویریه اولوین   بررسی شندرای مبحث امامت در مناب  کالمی شیعه بحث و ب یا دنباله

و جایگواه و   انوا  هستنا که برای آ  نظوامی را مشوخص کورده    ها بابباورمناا  به نظام 
( عاماموا  )  ابو  هوا  بواب . پیننوا و قرابوت نظوام    انوا  را نیز تبیین کرده ها باب های یژگیو
کوه بوه زنواگی اماموا       ،را هاایوة ال بوری   ا خصیبی کتواب شدیاگاه نصیریه باعث  در

)نوک.: خصویبی،    پایوا  برسوانا  بوه   هوا  بواب  بواره با فصلی اختصاصی در ،اختصاص دارد
111۳: 33۳-340.)  
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بوه عللوی    هاایوة ال بوری  کتواب   از هوا  بابتنجه است که فصل مربنس به  در خنر
اموامی ماننوا    یها آمنزههماهنگی این بخش )باب پانزدهم کتاب( با برخی از همچن  نا

در نظام بابیت به  آنهاچن  ابنالخطاب و گنجانا  همغالی  های یتشخصد  به دا اهمیت
در هور   3این کتاب محذوف بوند.  یها چاپابناب، در برخی از  ینتر مهمعننا  ی ی از 

سابقه تبیوین آمونزه بابیوت در نظوام اعتقوادی باورمنواا  بوه آ  بوه قور  چهوارم            ،حال
 . گردد یم باز

 به دستسنم، چهارم و پنجم  یها قر کالم امامیه در آن ه تنجه در خنر  گر ن تهدی
 (،.ق. ه 314)متنفوای  کلینوی   (،.ق. ه 30۳)متنفوای پویش از   قبه رازی  هایی چن  ابن یتشخص

 یخشو  (،.ق. ه 932)متنفوای  سیا مرتضی (، .ق. ه 903)متنفای مفیا  (،.ق. ه 390)متنفای صاوق 
)بورای مطالعوه در ایون بواره نوک.:       . تبیین و تشریح شاه است.. و (.ق. ه 921)متنفای طنسی 
که البته هر  (2۳و  22، 29، ش0340، نقا و نظر؛ مجله 0349؛ جمعی از پژوهشگرا ، 0394جبرئیلی، 
گرایوی و   )اعوم از نوص   با روی ردهوای خواص خوند بوه مباحوث کالموی       آنهاکاام از 

داد  بوه اعتقوادات    نقشوی در سواما    انوا  دادهجام و با تألیفات مختلفی که ان (گرایی عقل
 .انا کرده امامیه ایفا

 است؛آثاری را یافت که مختص بحث امامت  تنا  یم ها دورهدر تألیفات کالمی این 
سویا مرتضوی و    اثر الشافی فی االمامةاثر شیخ مفیا،  االفصاح فی االمامةکتاب از جمله 

مطورح   هوا  بواب  بواره بحثوی در  آنهاچ کاام از اما در هی .شیخ طنسی اثر تلخیص الشافی
نیوز وضوعیتی مشوابه دارنوا و      هوا  دورا چنا  که دیگر مناب  کالمی این نشاه است. هم

)متنفای شیخ مفیا  اوائل المقاالتدر کتاب  فقط. انا ن ردهبحثی در این خصنص مطرح 
که منصنب )از ظهنر معجزات به دست افراد خاصی  بارهدر عباراتی کنتاه در (.ق. ه 903

این مسئله جایز است و موانعی  »طرف اماما ( هستنا و سفرا و ابناب چنین آماه است: 
هب جمواعتی از مشوایخ امامیوه و    از جهت عقول و سونت و کتواب نواارد. و ایون موذ      

ننبخوت از امامیوه    شیا معتزلی و اصحاب حایث از صالحا  و ابرار است که بنوی اخ ابن
 (.24: 0909)مفیا، « ادانن یم... آ  را ممننع  و

 هوا  بواب  ه مراد از سوفرا و  باره اینبایا تنجه داشت که در این عبارات تنضیحی در
اما اگر هم شیخ مفیا را بتونا  بور اسواس ایون عبوارات از       ،چیست به میا  نیاماه است

آ  را تشوریح   قیداصو موی نیز منصوب بابیوت و   بایا گفت دانست  ها بابباورمناا  به 
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تنا  به وجند نظوامی   یمچگننه  :که مانا یمچنا  باقی پرسش هماین  ،ابراین. بنکنا نمی
کالموی از آ    یهوا  رسواله و  هوا  کتواب پایه در اعتقادات شیعی اعتقاد داشت اموا در  بلنا

 سخنی به میا  نیاورد؟
بایوا   شواه، که در قرو  سنم و چهوارم و پونجم توألیف     ،کالمی یها کتابافزو  بر 

در هیچ منب  کالمی از امامیه بحثی  اساساًنیی که صنرت گرفت جو گفت بر پایه جست
در چنا  تنا  یم روضة التسلیمباره آمنزه بابیت مطرح نشاه است، جز آن ه در کتاب در

 بواره در یمختصر .. یافت که تنضیحات. باب امام یا حجت اعظم و بارهسطر مطالبی در
که باب باطن هما  حجت اعظوم   گفته شاهه است. در این کتاب کرداین جایگاه مطرح 

 ه به تعلویم جسومانی محتواج    آن است و این افراد بیاست که از مردما  نزدیک به امام 
: 0323)طنسوی )منسونب(،    کننوا  یمو باشنا علم دارنا و این علم را از فیو اننار دریافت 

و  اداننو  یمو  (.ق. ه 2۳1)متنفوای  طنسوی   الاینبرخی این کتاب را ننشته نصیر(. 011-019
ا ایون اثور   چنا  کوه گروهوی معتقانو   داننا. هم یممردود وی برخی نیز انتساب آ  را به 

در هر  (.011-49: 0391م ا ،  )برای مطالعه در این باره نک.: ملک منسنب به حسن صباح است
« اسوماعیلیه »مشرب  بر پایه روضة التسلیمجه است که کتاب تن در خنراین مسئله  ،حال

گفت  تنا  یم ،در مجمنع .(099: 0340؛ معصنمی هماانی، 99: 0919مین، )ا ننشته شاه است
لفوا   آ  دارد کوه در نظور مؤ  در مناب  کالمی امامیه نشا  از  ها بابنشا  بحث از  مطرح

 حث اعتقادی امامی نیست.ابدر زمره م ها بابامامی، آمنزه 

 (ع)پیوند با بابیت امام علی  .1.2
( بوه عنونا  بواب یواد     عاز اموام علوی )   آنهوا که در روایات متعادی در دست است 

؛ امام حسون عسو ری )ع( )منسونب(،    921-1/999: 0919)نک.: سلیم بن قیس )منسنب(،  شند یم
برخوی کتوب    چون  سولیمانی معتقوا اسوت     (.0/94: 03۳0؛ برقی، 194، 119، 024، 03: 0914

 داننوا  یمو باب پیوامبر   ( راعچنا  که امام علی )ع( همتراجم، مناقب و تاریخ اهل بیت )
بابیوت   یها مصااقبند  سایر  ، بابانا کردهاشخاصی را نیز باب سایر معصنما  معرفی 

ص( دارد. از ( بورای پیوامبر )  عبوند  اموام علوی )    ع( مفهونمی ماننوا بواب   برای اماما  )
 یهوا  مصوااق ( آماه را به دیگور  عبند  امام علی ) باره بابچه در روایات دررو آن همین
  (.99-91: 0392)سلیمانی،  دها یمت تسری بابی
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ع( در واقو  بوه   استناد سلیمانی به برخی کتب تراجم، مناقوب و تواریخ اهول بیوت )    
)نوک.: کفعموی،   ه کورد  عرضه المصباحدر  (.ق. ه 419)متنفای که کفعمی  گردد یمجاولی بر

 اخذ کورده اسوت  هما  جاول را از او نیز ( .ق. ه 0390)متنفای  و مامقانی (911-913: 0919
ر اختصا ( بهعکفعمی در جاول مذکنر اطالعاتی از معصنما  ) .(0/041تا:  )نک.: مامقانی، بی

در نهایوت بواب آ    آورده و ... پوار، موادر، سوال والدت و      والدت،از جمله نام، محول  
گنیوا تموام محتونای ایون      میمعصنم را ذکر کرده است. مامقانی هنگام نقل این جاول 

دانسته نیست چگننه مم ن اسوت   ،در هر حال (.041)نک.: هما :  کنا نمیأییا تجاول را 
( نقول شواه بوا    عو مراتب عالی را که در روایات متعاد برای امام علوی )  ها یژگیواین 

 چنین استحساناتی به دیگرا  نسبت داد. 
پوذیر نیسوت.    ی ام ا ا مسئلهکه چنین  شند یمروشن کنیم اگر در این روایات دقت 
اموا   ،کوه دارنوا در ایون مقالوه موا نظور نیسوت        ییهوا  داللتالبته بررسی این روایات و 

؛ ( نیاز به تنضویح دارد عاین روایات با بابیت اشخاص دیگر برای اماما  ) نااشتن ارتباس
یاد « باب»مختلف با عننا   یها صنرت( به ع ه در روایات متعاد از امام علی )و آ  این

شوند و   یاد می (1/2: 03۳9)نک.: صاوق،  «اهلل  باب»ضرت با عننا  از آ  ح شاه است. گاه
عقواه،   )ابون « ماینوه ح موت پیوامبر   » (،0/29: 0919)نک.: قمی،  «باب ماینه علم پیامبر» گاه

البتووه  و ... . (0/94: 03۳0)برقووی، « بوواب هوواایت» (،012-019: 03۳2؛ صوواوق، 93-99: 0919  
انوا و   شاه( متذکر عرا برای سایر اماما  ) ها یژگیون روایات متعاد دیگری نیز ماننا ای

( نیز عبرخنردار بنده است اماما  ) ها یژگیو( از این عگننه که امام علی ) هما انا  گفته
 (.0/049: 091۳؛ کلینی، 044: 0919)صفار،  انا داشتهرا  ها یژگیوآ  

ع( را در اماموا  ) جالب تنجه است که سلیمانی به این دسته از روایات متعادی که 
بوند    اگور بواب  تنجه ن رده است.  داننا یم( همسا  آ  حضرت عبند  امام علی ) باب

، با وجند روایوات متعوادی کوه دیگور     شند یم( بر پایه این روایات مطرح عامام علی )
 وه  ا  دیگر را هم باب دانست؟ حوال آن نبایا امام ،انا کرده( را نیز باب معرفی عاماما  )
و در نظام  داننا ینم( را باب ع( هیچ یک از اماما  )ع  به بابیت، جز امام علی )باورمناا

 . شننا ینم آنهابابیت خند متذکر 
بوه  در آ  ( عدر مجمنع روایواتی کوه اموام علوی )     ه، ایندیگر تنجه در خنر مسئله 

( صدر سه روایت از آ  حضرت با عننا  باب پیوامبر )  ، فقطمعرفی شاه «باب»عننا  
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و ماننوا آ  یوا    «ماینه ح موت »و  «ماینه علم»قیا  عمنماًروایات دیگر  ؛د شاه استیا
دارد. اما دو روایت از سه روایت مذکنر نیز با تنجه به سلسوله سناشوا  بوه     «باب اهلل»

 (34-39: 03۳2)نوک.: صواوق،    آنهوا نا. در سنا ی وی از  ا غالی و جاعل منتسب های یا جر
او را ضوعیف و   (.ق. ه 991)متنفای دمی قرار دارنا که نجاشی افرادی نظیر سهل بن زیاد آ

بند  و کذب در  دت احما بن محما بن عیسی به غالیدر حایث خناناه و شها ثقهغیر
در سونا ایون   عبیوااهلل بون دهقوا     نیز (. 099: 0329)نجاشی،  کنا یمحایث او را گزارش 

فقوط   (113)نوک.: هموا :   و دیگوری را   ؛(131)هموا :   است که تضعیف شاهحایث است 
خونار و   ه که البته خند فردی کوذاب و شوراب  ( نقل کردعمحما بن فرات از امام باقر )

  (.999-999: 0914)طنسی، ماعی بابیت بند 
( را مطورح  عبوند  اموام علوی )    روایاتی کوه بواب   اساساً رسا یمبه نظر  ،در هر حال

کوه در ایون روایوات چنوین      خصنصواً  ؛نوا ا بیگانوه مذکنر  ییبا نظام بابیت ادعا کننا یم
هوی، علوم و   منوای از هواایت اال   ند دارد که اموت مسولما  بورای بهوره    تأکیای نیز وج
)نوک.: کلینوی،    ( ناارنوا عآورد  به خاا و ... راهی جز اماما  ) ص(، رویح مت پیامبر )

ا رو این نونع بابیوت را کوه در روایوات آمواه مورتبط بو        و از این( 024-04۳، 0/099: 091۳
 دانیم. ع( میجایگاه امامت اماما  )

 از علم خاص یمند بهره .1.3
. موراد از  انوا  بونده ( از علنم خاصی برخنردار ع، ابناب ائمه )ها باببر اساس نظریه 

 ه بوا الهوام قلبوی و    آوردنا یا این یم( به دست عاز طریق اماما  ) ها باباین علنمی که 
که دیگرا  نیز بتناننا بوه دسوت آورنوا.    نیست از سنخ علنمی  کردنا یمماننا آ  کسب 

: علوم  نا ازا از آ  برخنردار بندنا عبارت ها بابسلیمانی معتقا است عناوین علنمی که 
از علم خاص جزء  ها باببرخنرداری (؛ و 92: 0392)سلیمانی،  4الخطاب منایا، بالیا و فصل

به  ها یژگیواز این  ها بابی منا و بهره (003)هما :  است ها بابمشترک بین  های یژگیو
با تطبیوق ایون    تنا  یمبند  شخصی تردیا داشته باشیم  گاه در باب است که هر یا گننه

، 90، ۳9، ۳3، ۳1، ۳0، ۳1)هما :  بند  یا نبند  آ  شخص ح م کرد ها بر او بر باب یژگیو
توواریخ  چوون معتقووا اسووت   ایوون، ویبووا وجووند  .و ...( 49، 41، 94، 99، 9۳، 92، 99، 99

بوه   یا اجوازه ویژه زمانوه چنوین    وضعیتدرست ضبط نشاه یا  ها باببرخی از  زناگی
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نا برخی از ابعاد شخصیتی آنوا   که آنا  را به طنر کامل معرفی کن داد ینم( عبیت ) اهل
 (. 003)هما :  درستی برای ما منع س نشاه است به

هموه   بارهکه او در یابیم یمدر ا نظر سلیمانیبه این ترتیب با مراجعه به نظام بابیت م
بل وه از   ،این ویژگی را اثبوات کنوا  است ا نظر خنیش نتنانسته ی مها باب یها مصااق
اموام   بواره در کنوا  یمو معصونما  معرفوی    یهوا  بواب شخصیتی که به عننا   03مجمنع 

)هموا :   میثم (،093-091)هموا :   رشیا (،02۳-021)هما :  سلما  (،099-099)هما :  ع() علی
بواره  منای از چنین علونمی را متوذکر شواه و در    بهره (111-111)هما : و جابر  (09۳-094

دیگرا  از آ  سخنی به میا  نیاورده است. عالوه بر تناقضی کوه در ایون گفتوار هنیواا     
است مسئله مهمی که سلیمانی آ  را در نظر نااشته این است که بر پایوه ظوناهر آیوات    

منوای   خااونوا بهوره   (39)لقموا :  « نفوس بوأی ضرت تمونت    و ما تاری»قرآ  ماننا آیه: 
منوای از   ع( بهوره اماموا  )  بواره و اگور در  کرده اسوت؛ ان ار را از چنین علنمی  ها انسا 
خوالف ظواهر قورآ  اسوت کوه در       یا مسوئله در واقو    شوند  یممطرح  ای یژگیو چنین
مخصونص مرتبطوا     که هایی یژگیوکرد. انتساب  صادیق یقینی آ  اکتفابایا به م نهایت

کوه بور پایوه چنوا روایوت       طلبا یمزحمت فراوانی  ،مستقیم با خااونا است به دیگرا 
آ  را  تونا   ینمو  (019-011: 0392)نوک.: سولیمانی،   به آ  تنجه داشته ضعیفی که سلیمانی 

 د.کراثبات 
نقا بررسی و این است که  )ع( رازدارا  حریم اهل بیتاش ال دیگر ننیسناه کتاب 

البتوه بررسوی    پذیرفته اسوت. راحتی  را به آنهاروایات ضعیفی را ما نظر نااشته و  چنین
. اموا بوه عنونا     اسوت ه دور بو ز هاف این مقالوه  که اگسترده است این روایات مبحثی 

د که سولیمانی در مقوام ذکور    کربه این مسئله اشاره  تنا  یماز روایات ضعیف  یا نمننه
کوه در آ    کنا یم( به روایتی اشاره عاز علنم اهل بیت ) ها باباز برخنرداری  ییها مثال

)هموا :   کورد ( دریافوت  عچنین آماه که رشیا هجری علم منایا و بالیا را از امام علوی ) 
 (۳2-۳9: 0914)طنسی،  رجال کشیاین روایت در  ،هشاکه سلیمانی نیز متذکر  چنا  (.019

کتواب کشوی    بواره شاه اسوت. در  نقل( ۳9-۳۳: 0903)مفیا )منسنب(،  االختصاصو کتاب 
اهلل بن مهرا  قرار دارد کوه  ین روایت شخصیتی چن  محما بن عباگفت در سنا ابایا 

الحایث و مشهنر به این امنر تنصیف کورده  او را غالی، کذاب، فاساالمذهب ونجاشی 
علی بون محموا   چن   هایی یتشخصچنا  که در این سنا هم (؛391: 0329)نجاشی،  است
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جلوی قورار دارنوا کوه هویچ یوک        الحنواس، وهیوب بون حفوص و ابنحیوا  ب     اهللبن عبا
 شاه نیستنا. شناخته

ی نقل شاه کوه بوه جوای محموا بون      با سنا االختصاصاما همین روایت در کتاب 
و چنواین عبوارت نیوز     شاه استالقاسم ذکر   بن مهرا  در آ  نام محما بن ابی اهللعبا

حسوا   علی بن محما بون عبوااهلل الخیواس و ابن   نر به صنرت کمذ یها نامتغییر یافته و 
 دهوا  یمو نشوا    هوا  پژوهشگفت بایا بند  راویا   العجلی آماه است. عالوه بر مجهنل

ب:  03۳1؛ همن، 90-29الف:  03۳1)نک.: شبیری، انتساب این کتاب به شیخ مفیا منتفی است 
 (.0۳3ب:  03۳1ی، )شوبیر معلنم است ش ناکتاب ناشناخته بنده و وثاقت مؤلفو  (091-0۳3

 .دانیم ینمگننه روایات ضعیف را در مقام معارت با اصنلی چن  آیه فنق  ، اینبنابراین

 خرق عادت.1.4
نزد باورمناا  به آ  ما نظر قرار گرفته خرق عادت  ها باب بارهویژگی دیگری که در

از آ   هوا  بواب و به عننا  اوصاف مشوترک   رداست. سلیمانی نیز بر این ویژگی تأکیا دا
موا   یهوا  بابوی در وصف حال  ،با این حال (.014-012: 0392)نک.: سلیمانی،  کنا یمیاد 

برای سلما ، میثم، رشیا، جابر، محما بن عثما  و  فقط ،(عجز امام علی ) ،نظر خنیش
-119، 113-111، 099، 099-093، 0۳1-0۳1، 014-019)نوک.: هموا :   علی بن محما سومری  

 گاه ها بابکرد از خرق عادت سلیمانی در یادآور شاه است. ی را یادا مسئلهچنین  (11۳
-09۳، 019)نک.: هموا :  چن  خبر از زما  مرگ و میر را نیز متذکر شاه است هممسائلی 

 ،از نظور وی  هوا  بواب آ  را با ویژگی دیگر  چرانیست  مشخصکه  (112، 111-113، 094
بواره   ه سولیمانی در با تنجه به این ،حالمتفاوت ذکر کرده است. در هر  ،یعنی علم منایا

نیسوت   مشخصاه شاز خرق عادت را متذکر ن آنهاا نظرش برخنرداری ی مها باباکثر 
بوند  یوا    باب ،و حتی با این سنجه دانا یم ها باباین ویژگی را از اوصاف مشترک  چرا

 (.90، ۳9، ۳1، ۳0، ۳1)هما :  کنا را بررسی مینبند  افراد 
عادی است که انتساب آ  به اشخاص مختلف امری غیر ،خرق عادت ،گذشته از این

. اما سلیمانی بر پایه روایات طلبا یممؤونه فراوانی  ها بابچن   هایی یتشخصاز جمله 
ما نظر  های یتشخص ه برخی از بنا شاه و به صرف آن ای پای یژگیوضعیف به چنین 

را به عننا  ویژگی مشوترک هموه    آ  انا شاهتنصیف  ای یژگیواو در روایاتی به چنین 
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 یا گسوترده  ه بررسی روایات مبحث ، با تنجه به اینذکر کرده است. در هر حال ها باب
. وی در کنیم یمبه یک نمننه از استناد به روایات ضعیف در این زمینه اشاره  فقط ،است

کوه   اکنو  یمو ما نظرش به این مسئله اشاره  یها باب یها عادتمقام ذکر برخی از خرق 
او ایون روایوت را از    .(113، 019)هما :  کرد یمبینی  ابر گاهی مرگ و میر افراد را پیشج

 (049: 0914)نوک.: طنسوی،   . اگر در سنا این روایوت دقوت کنویم    کنا یمنقل  رجال کشی
 (19۳: 0329)نک.: نجاشوی،  که راوی آ  شخصیتی ضعیف به نام عمرو بن شمر  یابیم یمدر

 .شند ینمامامی منتهی  و این روایت به است

 بررسی تاریخی .۲
 در تاریخ مانده از نظام بابیت آثار برجای.2.1

جوای   بور  بایوا آثواری در تواریخ   واضح است که نظام بابیت ماننا هر پایاه تاریخی 
( در تواریخ و فرهنو    عگذاشته باشا. سلیمانی معتقا است بابیت از عصر اموام علوی )  

ادامه داشته و هر یک از معصنما  بوابی   پایا  غیبت صغراخنرد که تا  یمشیعه به چشم 
گفتوه  گشا باشوا. نا  تنانا در حل مسئله راه یم ها باب آثار تاریخی نقش. بررسی انا داشته

چه بتنانا است، یعنی هر آنمعنای اعم آ   «بررسی تاریخی»در « تاریخ»از نمانا که مراد 
 . شند یممذهبی شیعه را نیز شامل  درو  ، که روایات و مناب ما را به کشف نزدیک کنا

بورای   «بواب »ذکور عنونا     دانوا  یمو سلیمانی که ننع مطالعه خند را مطالعه تاریخی 
قلموااد  ( در مناب  شیعی را دلیل بر وجند منصب بابیت عبرخی افراد نزدیک به اماما  )

را ذکور   هوا  بواب منابعی که اسامی  ترین یمیقا ه حال آن (،11-04: 0392)سلیمانی،  کنا می
؛ خصویبی،  090-099: 0901)نک.: ابن ابی الثلج )منسنب(،  استمربنس به قر  چهارم  انا کرده
 (92، 93، 91، ۳2، ۳3، ۳1، 2۳، 29، 21، 99، 91: 0911همام اس افی )منسنب(،  ؛ ابن33۳-340: 111۳

. استلی بسیاری از مناب  شیعی از ذکر چنین امنری خانا و و به مناب  معاودی منحصر
 بایاگشا نیست و  خی مناب  معاود در این زمینه راهدر بر ها بابذکر اسامی  ،در هر حال

از  هوا  بواب اریخ، آثار برخنرداری شند، در ت یمترسیم  ها باببا تنجه به نظامی که برای 
وجن کرد؛ آثاری همچن  مراجعه شیعیا  و اصوحاب   هایی را جست یژگیوچنا  نظام و 

از جانب اماما  یوا   آنهای ادعاشاه برای حل مسائل مختلف، یا انتصاب ها باباماما  به 
 تنصیف شخصیتی به عننا  باب و ... .
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در نظوام بوابیتی کوه     یوابیم  یمبا مراجعه به تاریخ و روایات در این در حالی است که
گانه عصر غیبت چنین باره وکالی چهاردر فقط انا دهکرسلیمانی یا دیگرا  ثبت و ضبط 

متننع و متعادی از انتصاب  یها گزارش آنها بارهبه این معنا که در شند؛ یمیافت  اریآث
(، مراجعه اصوحاب اماموا  و شویعیا  بوه ایشوا  در      عاز جانب اماما  ) ها یتشخصاین 
؛ 342-393: 0900)طنسی،  و ... در مناب  ثبت شاه است آنهامختلف، اعالم جانشینی ق  منا

در  ،این چهار شخصیت خصنصو جز در  (109-090: 0399حسین،  برای مطالعه بیشتر نک.:
ایون   ،. بنوابراین شوند  ینمیافت  یا مسئلهبابیت چنین  یها مصااقهیچ یک از  خصنص
 وه  یوا این  انا بنده( عاماما  ) یها بابآیا این چهار شخصیت  :که شند یممطرح پرسش 

ین بو  ،اهشو سولیمانی متوذکر   کوه   ، چنوا  ؟ البته بایا تنجه داشتانا داشتهمنصب وکالت 
حتوی در   ،در هر حوال  (.20-93: 0392)نک.: سلیمانی،  منصب بابیت و وکالت تفاوت است

 آنهوا ماقبول   هوای  یتشخصو هم نسبت به  باز ،این چهار شخصیت صنرت اثبات بابیتِ
 چیزی ثابت نخناها شا.
. «باب»عننا  و گاهی با  انا کردهیاد  «وکیل»با عننا   ها یتشخصمناب  گاهی از این 

 921)متنفوای  ، طنسی (933-1/931: 0349)صاوق،  کمال الایندر ( .ق. ه 390)متنفای  صاوق
الخورائج  در  (.ق. ه 9۳3)متنفای راونای (، 349-343، 392-399: 0900)طنسی،  الغیبةدر  (.ق. ه

ر آنچوه  . البتوه د انوا  کورده اسوتفاده  « وکیل»و ... از لفج  (3/0019: 0914)راونای،  والجرائح
ذکور شواه   « وکیول »ها در قالب روایتی از اماما  )ع( نقل شاه لفج  یتشخصدرباره این 

ها  یتشخصاما در مقابل منابعی نیز وجند دارنا که از این  (392-399: 0900)طنسی، است 
 . انا کردهیاد « باب امام»با عننا  

مخالفوا  را   ی ابنسهل ننبختی بوه شوبهات  ها پاسخبخشی از  کمال الاینصاوق در 
ها به عننا  باب و سبب، که امر و نهی امام را بوه   یتشخصاز این  آنهاثبت کرده که در 

فضول بون حسون طبرسوی      (.43، 0/41: 0349)صواوق،   رساننا، یاد شاه اسوت  یمشیعیا  
 یهوا  بواب از افراد متعادی به عنونا  سوفراء و    اعالم النریدر کتاب  (.ق. ه 999)متنفای 

)طبرسوی،   چهار شخصویت موا نظور اسوت     آنهاکه از جمله  برد یمنام  اعصر غیبت صغر
ایون چهوار تون در دورا     گنیا  می تاج المنالیاچنین در کتاب وی هم (.999-999: 0341

معجزاتوی بوند کوه بوه      آنهاو سفیرانی بندنا که دلیل قاط  بر بابیت  ها باب اغیبت صغر
سوخنا  مشوابهی نیوز در کتواب      (.000: 0911)همون،   شوا  یمانجام  آنهادست هر کاام از 
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ینها هر کواام  اآماه و افزوده شاه که  (.ق. ه 999)متنفای احما بن علی طبرسی  االحتجاج
 .(1/9۳9: 0913)طبرسی، احما ابن علی،  شانا یماالمر به بابیت تعیین  با نص صاحب

« وکالتمنصب »و « منصب بابیت»این مناب  در واق  باو  در نظر داشتن تفاوت میا  
برای اماما  معرفی  ها بابی از ا سلسلهانا. این ه در این مناب   این عناوین را استفاده کرده

ی اموام در عصور غیبوت    هوا  بابافراد متعادی به عننا   آنهاشند و نیز در برخی از  ینم
شند از جمله امنری است که بر این مسئله داللت دارد. در مقابل، نصیریه، که  یممعرفی 

، مراد خند از این تفاوت را روشن کرده انا داشتهفاوت منصب وکالت و بابیت تنجه به ت
 که وکالت منصبی در حا رسیاگی به امنر مالی بنده است.  انا شاهو متذکر 

راجو    آنهوا که در ترسیم دیاگاه  کنا یمگزارش  ال بری ةهاایخصیبی روایتی را در 
اعالم وکالت عثما  بن سوعیا بورای اموام     باگنیا  میاست. وی مهم به بابیت و وکالت 

بابیت محما بن نصیر به تردیوا افتادنوا و گموا      بارهاز شیعیا  در یا عاه( ععس ری )
چنوا  کوه   ، همنصیر بواائی حاصول شواه باشوا     خصنص ابنکردنا که مم ن است در 

اموام  شوا.  این نگرانی باعث تجم  شویعیا    5الخطاب حاصل شاه بند.باره ابنتر در پیش
کوه   کورد و این اختالف را به ایون شو ل حول     شاحاضر  آنها( در مجلس ععس ری )
و توا   نیز همچون  او مقوام وکالوت نواارد    چن  سلما  باب است و نصیر هم محما بن

الخطاب باائی حاصل خصنص ابنچنا  که در ، همزمانی که زناه است باب خناها بند
 (.349-349: 111۳)خصیبی،  اه بند و او تا زما  مرگ باب بندنش

 ا، ه وکالت چهار وکیل عصر غیبت صوغر رسا با تنجه به این یمبه نظر  ،در هر حال
به صنرت کلی بین شیعیا  پذیرفته  کردنا، یمکه در واق  سازمانی از وکال را سرپرستی 

ه خند را در تقابل با شیعیا  قرار ناهنا و بتناننوا بوه جوذب    رای آن شاه بند نصیریه ب
از شیعیا  امیاوار باشنا چنین انایشیانا که بور تفواوت منصوب بابیوت و     افراد بیشتری 

 وکالت اصرار کننا.
زبنوای دقیوق آ  نیوز    بایا مر شنیم یم قائلوقتی بین منصب بابیت و وکالت تفاوت 

شوا  ایون مسوئله بوه بررسوی       آ  نیست که باو  روشن مطالعه روشمنامشخص شند. 
 آنهوا  بواره ب ردازیم و به معیوار مشوترکی در   ها یتشخصو کارکردها در  ها یژگیوبرخی 

بحوث موا    بواره دانیم تسری دهیم. در یم آ  را به همه کسانی که باب میبرسیم و بخناه
منصوب  و نیوز   هوا  باب یکارکردهاو  ها یژگیو باانیمنظر نیز این مسئله اهمیت دارد که 
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 تواریخی  تونا  دربواره آثوار    یمو شا  این منضنع اسوت کوه    چیست. با مشخصوکالت 
 کرد.منصبی که این چهار شخصیت از آ  برخنردار بندنا داوری 

نیز با  (99: 0392)سلیمانی، و سلیمانی  (1/944: 0391)جباری، چه مسلم است و جباری آن
و نیوز   انا بندهانا این است که این چهار شخصیت از منصب وکالت برخنردار  آ  منافق

انوا و وکوال را سواماناهی     وکوال فعالیوت داشوته   بوه عنونا  سرپرسوتا      آنهادانیم که  می
اموا   (.109-090: 0399؛ برای مطالعه بیشتر نک.: حسین، 342-393: 0900)نک.: طنسی، کردنا  یم

  )نک.: جباری، انا بندهزما  از مقام بابیت نیز برخنردار  هم آنهاجباری و سلیمانی معتقانا 
آنچه باعث شاه به چنین اعتقادی برسونا  . (20-93: 0392؛ سلیمانی، 991-991، 1/931: 0391

اثور طبرسوی،    اعالم النریاین است که اسامی این چهار شخصیت در منابعی چنا ماننا 
)نک.: جباری، کفعمی، و ... به عننا  باب مطرح شاه است  مصباحشهرآشنب،  ابن مناقب
  .(11-04: 0392؛ سلیمانی، 0/39-34: 0391

ابناب  های فهرستوجند اسامی این افراد در بین جالب است که سلیمانی به صرف 
به کارکردهوای ابوناب پوی     تنا  یم ها بابگرفته است که با مطالعه زناگی  یجهنتچنین 
چهار شخصیت را نیوز   این های یتفعالرو است که  ؛ و از همین(039: 0392)سلیمانی،  برد

بوا   (.09۳-092، 090-034 )هموا :  کنا یمکردهای نظام بابیت ما نظرش مطرح به عننا  کار
اه شو و وکال مشخص ن ها باب ه مرزبنای دقیق کارکردهای این اوصاف، با تنجه به این

سلیمانی ذکر اسامی ایون   از آنجایی کهی دیگر ادامه دهیم. ا گننهبحث را به  آیا یمالزم 
( را دلیول تواریخی بور منصوب     عاماموا  )  یها بابدر منابعی چنا به عننا   ها یتشخص

گفت بر این اساس نیز بابیوت ایون چهوار شخصویت را      بایاده کربیت این افراد تلقی با
 هوا  بواب را برای  آنهاکارکردهای  تنا  آثار تاریخی ینمآ  و به دنبال  کردثابت  تنا  ینم

منسونب بوه    تواریخ کتاب  ها باباثبات کرد. به این صنرت که ی ی از مناب  ذکر اسامی 
)ابون ابوی    ب ذکر کورده اسوت  ابنا جزءهار شخصیت ما نظر را الثلج است که چ ابی   ابن

ما بن فورات کوه   شخصیتی چن  محفهرست اما در این (، 090-094: 0901الثلج )منسنب(، 
به عنونا  بواب اموام     (999: 0914)نک.: طنسی، الخمر تنصیف شاه  غالی، کذاب و شارب

چنا  که عمر بون فورات   هم، (099: 0901)ابن ابی الثلج )منسنب(،  شاه است( ذکر عرضا )
)ابن ابوی الوثلج )منسونب(،     شند یم قلمااد( عنیز باب امام جناد ) (321: 03۳3)طنسی، غالی 
0901 :099.) 
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نیز که ( .ق. ه 332)متنفای  منسنب به محما بن همام اس افی ،منتخب االنناردر کتاب 
 تنهوا  نه 6بنده (.ق. ه 0000 )متنفایاصل آ  از بین رفته اما منتخبی از آ  در اختیار مجلسی 

: 0911همام اس افی )منسنب(،  )ابن اهش( ذکر ععمر بن فرات غالی به عننا  باب امام رضا )
ایون در حوالی    (.93)هما :  ( معرفی شاه استععثما  بن سعیا نیز باب امام جناد )( 91

( عهوادی ) سالگی به عننا  خامت ار وارد منوزل اموام    یازدهاست که عثما  بن سعیا در 
( باشا. عاو بتنانا باب امام جناد ) رسا یمرو بعیا به نظر  از این (.394: 03۳3)طنسی،  شا

( در این کتاب منجند نیسوت و لوذا   عبخش مربنس به زناگی امام عصر ) ،عالوه بر آ 
 گانه در این منب  مطلبی نیاماه است. باره سه شخصیت دیگر از وکالی چهاردر

 منسونب بوه طبوری اسوت     ةدالئل االمامظر سلیمانی بنده کتاب ا نمنب  دیگری که م
در ایون کتواب    (.191-113ب:  0399بند  این اثر به طبری نک.: صفری فروشانی،  )درباره منسنب

ع( و اموام جوناد )  )ع( امام رضا  یها بابنیز محما بن فرات و عمر بن فرات به عننا  
بند  محما بون   ، بابین منب عالوه، ا به (.34۳، 394: 0903)طبری )منسنب(،  ناا معرفی شاه

چنا بابیت عثما  بن سعیا برای اموام  دانا، هر ینم( را باطل عنصیر برای امام عس ری )
 .(919)هما :  دانا یم تر یحصح( را ععس ری )

از همین نونع   انا کردهدیگر منابعی که این چهار شخصیت را به عننا  باب معرفی  
شند که حتوی بور پایوه اعتقواد      یمبا این تنضیحات روشن  ،حال اش االت دارنا. در هر

به عننا  بواب در منوابعی   که به مجرد نقل اسم این چهار شخصیت  ،سلیمانیجباری و 
چهوار  ایون   تونا   ینمو نیوز   انا شاهبه بابیت این اشخاص  قائل ،چه ذکرش رفتماننا آن

الحالی کوه   یت افراد معلنمبایا ملتزم به بابدر آ  صنرت شخصیت را باب دانست. چن  
اش االت تاریخی آ  را نیز نادیاه بگیریم. زیرا دلیلی که بتنا  بوه  و  ذکرش رفت شنیم

از آ  را حوذف کورد در   بخشی دلخناه تغییر داد و  های این مناب  را به فهرستسبب آ  
دانستن چهار شخصیت ما نظور   زمانی که تمام دلیل ما برای باب خصنصاًدست نیست. 

بابیوت در   گننه آثواری از نظوام   هیچ، باشا. با این اوصاف ها فهرستدر این  آنهار نام ذک
 تاریخ و روایات به دست نیاما.

 ها مصداق. آثار تاریخی بابیِت 9. 9
از  یا سلسلهکه اثری از این نظام به معنای  دیایمبابیت  بررسی آثار تاریخی نظامدر 
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رای منصبی مشوخص بوه عنونا  بواب باشونا      ( که داعنزدیک به اماما  ) های یتشخص
آیوا   :د کوه کور بررسوی   تونا   یمو گننوه نیوز    شا. اما افزو  بور نظوام بابیوت، ایون    یافت ن
؟ یوا  انا داشتهکارکردی با عننا  باب  شند یمیاد  آنهاکه به عننا  باب از  هایی یتشخص

ت یافوت؟  از منصوب بابیو   هوا  یتشخصو منای این  از بهره آثاریتنا   یم این ه در تاریخ
به امونری بوه عنونا      (09۳-039: 0392)و بیش از او سلیمانی  (192-0/192: 0391)جباری 
برای این اشوخاص بوه    ییکارکردها تنا  یمآیا  اما. است کردهاشاره  ها باب یکارکردها

حفوج اسورار اهول     گنیوا  موی عننا  باب در تاریخ به معنای اعوم آ  یافوت؟ سولیمانی    
نشوا  دهوا سولما     کنشوا   می یو .بنده است ها باباجتماعی ( از کارکردهای ع) بیت

  رده)که مراد از آ  را روشن ن ةالنصی و میثم تمار علم( 03۳)هما :  دانست یماسم اعظم 
و جوابر جعفوی اسورار فراوانوی از اموام       (032)هموا :  ( آمنخت عاست( را از امام علی )

  (.03۳، 032)هما :  ع( آمنخته بند) باقر
کننواه ایون امنرنوا نیواز بوه بررسوی        وایاتی که ما نظور وی بونده و بیوا    ر، عالوه به

 هوا گفت بور فورت پوذیرش این   بایا  .محتنایی و سنای دارد اما او به آ  ن رداخته است
و در واق  این امنر در اثبات وجند منصبی بوه   ؛با منصب بابیت دانسته نیست شارتباط

ا نظور  ی مو هوا  بواب تن دیگر از  دَه بارهکه در چنا گشا نخناها بند. هم راهعننا  بابیت 
 مطرح نشاه است. یا مسئلهسلیمانی چنین 

که مفضل بن عمور و چهوار وکیول     شند یممتذکر  ها بابوی به عننا  دیگر کارکرد 
. اما خوند نیوز   انا داشتهعصر غیبت کارکردی با عننا  رتق و فتق امنر مالی و اجتماعی 

-034)هموا :   انوا  داشتهاالختیار را  وکیل تاممقام کارکرد در این  ها یتشخصاین  گنیا می
علیه ح ام جنر به عننا  ی ی دیگور از   ها بابسلیمانی س س به فعالیت و مبارزه  (.090

شوهادت میوثم   کنوا، از جملوه:    برخی از آنها اشاره میو به  زدپردا می ها بابکارکردهای 
حجواج بون    بوه دسوت  طنیل  بنامیی رشیا هجری و یح ؛بیااهلل بن زیادبه دست عتمار 

شا  جابر  الا کابلی از سنی حجاج، و نیز مح نمگرفتن ابنخینسف؛ تحت تعقیب قرار
مقابله بوا انحرافوات دینوی و    »چنا  که تحت عننا  هم (؛099-090)هما :  جعفی به اعاام

اف به مبارزه سلما  با تبعیو نژادی و انحور  ها باببه عننا  چهارمین کارکرد  «عقیاتی
عیا  بابیوت و غالیوا    گانوه عصور غیبوت بوا موا     ر خالفت و نیز مقابله وکالی چهارمسی

  (.09۳-099)هما :  پرداخته است
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و  نوا ک موی استناد  (31۳: 0914)نک.: طنسی، به روایت ضعیفی  بارهچنین در این او هم
میز های غلنآ یشهانا( مأمنر شا در برابر عمفضل بن عمر از سنی امام صادق ) گنیا می
دینوی و اح وام    یهوا  پرسوش گنی مسائل دینی شیعیا  کنفه باشوا و   الخطاب پاسخابن

بند   ضعیف (.092: 0392)نک.: سلیمانی،  را بر مبنای فقه جعفری پاسخ دها شرعی شیعیا 
بوند  او   )دربواره غوالی  که آ  را نصر بن صباح غوالی   شند یمجا مشخص این روایت از آن

عمیور خوتم    ابوی  که کشی آ  را حذف کورده و بوه ابون    سنای با (311: 0914نک.: طنسی، 
 نقل کرده است.  شند یم

 آ رازدارا  حریم اهل بیوت )ع(  بر این بخش از کتاب وارد در واق  اش ال اساسی 
و بوه   آنهاگاه با مطالعه زناگی مسلم دانسته و آناین افراد را  بابیتِ ،است که صاحب اثر

ابوناب  بورای   یکارکردهوای  کنوا  ینمو آ  را بررسوی  استناد روایاتی که ضوعف و قونت   
. را نواارد آ  کوارکرد   ا نظر ویم یها بابهمه  آنهاکه البته در هیچ کاام از شمرد  برمی
گشا نیست و داللتی بر  بابیت راه کارکردها درباره آثار تاریخی منصبذکر این ننع از لذا 

)بر فرت صوحت( برخوی از    ه ها از منصب بابیت ناارد. این یتشخصبرخنرداری این 
هوایی از شویعه    یتشخصیا که ذکر آ  رفت برخنردار باشنا  از علنمی ها یتشخصاین 

یا  ،حاکما  امنی به شهادت برسنا یا تحت تعقیب قرار گیرنا به دستامیه  در زما  بنی
از  آنهوا برخونرداری   انوا  بونده ( عوکیل اماما  ) ها یتشخصاین مسئله که برخی از این 

 .کنا ینمثابت را ابیت منصب ب

 ی بابیتها مصداقشناسی  گونه .۳
ی بابیت است. اهمیت آ  در این است ها مصااقشناسی  از مطالب مهم این بحث، گننه

هایی غالی که به ایجاد منصبی با عننا  بابیت  یا جرکنا بر حسب ظاهر،  یمکه مشخص 
ادعاهایی عجیب  آنهاو درباره هایی را به عننا  باب مطرح کرده  یتشخصمنا بندنا  عالقه

ی ها بابهایی که اشخاصی را به عننا   انا. در تمامی فهرست نایافتنی پیش کشیاه و دست
و  آنهاشند طیفی هستنا که درباره  یمیی که معرفی ها مصااقغالب  انا کردهاماما  معرفی 

ام از ایون  جایگاه و کراماتشا  شاها ننعی تناروی هستیم. ن ته مهم آن وه در هویچ کوا   
ها اسامی راویا  و اصحاب تأثیرگذار و پرروایت در معارف شیعی یا محل اعتنای  فهرست

خنرد. مثالً مشخص نیست چرا هیچ یک از اصحاب  ینمهای مهم شیعی به چشم  یا جر
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 «(اصحاب اجماع»ذیل  019-4/019: 03۳4)برای مطالعه درباره اصحاب اجماع نک.: انصاری، اجماع 
بن یحیی، محما بن ابی عمیر، حسن بن محبونب،   صفنا ه، محما بن مسلم، ماننا زرار

های تأثیرگذار شیعه ماننا  یتشخصها نیستنا. همچنا  که دیگر  بزنطی و ... در این فهرست
 ها جایی ناارنا.   هشام بن ح م و هشام بن سالم و ... نیز در این فهرست

در منواب    یا گننهبه  شننا یمرفی بابیت مع یها مصااقکه  هایی یتشخص ،در مقابل
و به صنرت خاصوی معرفوی    ونار میکه از جایگاه واقعی خند فراتر  شننا یمتنصیف 

منابند  از علنم خاص و غیرعادی باشونا.   ها و بهره یژگیوشننا که دارای کرامات،  می
خاصی که در مناب  نصویریه   های یا جرغالی و نیز  های یتشخص ه برخی از جالب این

مثالً از ی وی از  . انا داشتهاشتغال  ها یینما بزرگگننه  وایات بسیاری دارنا به اشاعه اینر
گنیا در آخر عمرش به غلن کشویاه   میحسن بن خرزاذ )کذا( که نجاشی  ه نامب راویا 
 (.03: 0914)طنسی،  دانست یمچنین نقل شاه که سلما  اسم اعظم ( 99: 0329)نجاشی،  شا

)هما :  آماه است که سلما  محاّث بنده از طرق همن روایت شاه در روایت دیگری ک
پرسونا:   موی ( عکه از اموام صوادق )   شند یم ه در روایت دیگری چنین ذکر حال آن (،01
 فرمایوا:  یمو آ  حضورت   «. ه در حایث آماه سلما  محاّث بند چیست؟منظنر از این»
. زیورا غیور از   کرد ینمجاوز منظنر این است که از جانب امامش محاّث بند و از آ  ت»

  .(09)هما :  «ت هیچ کس از جانب خاا محاّث نیستحج
نزدیوک بوه    جریوا  و در روایتوی کوه آ  را    شوند  ینمو البته مسئله به همین جا ختم 

)نوک.:  یعنی اسحاق بن محما بصری که از افراد نزدیک به محما بن نصیر بند ) نصیریه
( عوقتی از امام صوادق )  ،انا کردهنقل  (بن مهرا  اهللعباو محما بن  (193: 111۳خصیبی، 

یعنی مل وی بوا   » شند: یمبند  سلما  به چه معنا است در جناب گفته  پرسنا محاّث می
اسحاق بن محما بصری بایا تنجه داشت  بارهدر (.04: 0914)طنسوی،   «گفت یماو سخن 

بند  وی  ر به غالیاز سلما  و مفضل بن عم که کشی )نیمه اول قر  چهارم( در یادکرد
 یها بابچنا  که روایات متعادی از او در تأییا هم (،311، 09)هما :  تصریح کرده است

، 391، 391: 111۳)نوک.: خصویبی،   ثبت شاه اسوت   هاایة ال بریا نظر نصیریه در کتاب م
روایوت   9در همین کتواب  (. 399، 390، 3۳4، 3۳9، 3۳1، 324، 329، 399، 393، 391، 394، 39۳
ا نظور نصویریه نقول شواه     مو  یها باباهلل بن مهرا  در تأییا طریق محما بن عبایز از ن

 .(391، 3۳1، 329، 392، 399، 391، 334)نک.: هما :  است
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بند  سولما  بوه    محاّث»نیز افزود که این مضمن  که به این مسئله بایا این ن ته را 
نقول شواه کوه    نیوز  گری در روایت دی «خنانا یم ویاین معنا است که مل ی در گنش 

بوه   (،319: 0329، نجاشوی،  41: 0329غضوائری،   )نوک.: ابون  غیر از محما بن سنا   ،راویا  آ 
هموه جنانوب ایون روایوات      ،در هور حوال   (.02-09: 0914)طنسی،  غالیا  منتسب نیستنا

نواارد. از   یا بهرهصحیح باشا و معلنم است که یک طرف جریا  از واقعیت  تنانا ینم
یتی اسوت کوه در طریوق آ     روا انا داشتهسلما   بارهکه غالیا  در هایی یینما رگبزدیگر 

بر نقل نجاشی ضعیف و غیر قابل اعتماد در حایث  چن  سهل بن زیاد که بناافرادی هم
و منخّل بن جمیل که غالی و ضوعیف تنصویف شواه     (099: 0329)نجاشی، و غالی است 

که سلما  در حال  شند یمر آ  چنین ماجرایی نقل قرار دارنا و د( 94: 0329غضائری،  )ابن
بار دی  غذا بر زمین افتاد و واژگن  شا اما محتنیات آ  بر زمین  پخت غذا بند که دو

بواره سولما    فرمند این جریا  درباره پرسیانا ( در این عنریخت و وقتی از امام علی )
اسوت و   موؤمن بشناسوا  اهلل در زمین اسوت و هور کوه او را     عجیب نیست. زیرا او باب

 (.09-09: 0914)طنسی،  ان ارکنناه وی کافر
یش از ایون  انوا بو   دانسته شاه بابکه  ییها مصااق راج  بهاز این دست  ییها نمننه

داد  امام علی هرا  نقل شاه از خبراست. در روایاتی که از طریق محما بن عبااهلل بن م
ن جریوا  و ...  وقنع پینسوتن ایو   نحنه شهادتش و س س به باره( به رشیا هجری درع)

باره ابنخالوا  چنا  که از طریق همن روایتی درهم (،۳9-۳9)هما :  سخن راناه شاه است
( بوه او آمونزش داد   عبه نحنی که امام سجاد )در آ  آماه است وی نقل شاه که کابلی 

  (.013-010)هما : بیماری العالج دختری را درما  کرد 
نصیری، یعنی اسحاق بن محما، نیز درباره جابر جعفی با  جالب این ه از دیگر راوی

 (،19۳: 0329)نجاشوی،  سنای مختنم به عمرو بن شمر، که در حایث بسیار ضعیف است 
را در ساخت مسجا  آنهاجریانی نقل شاه مبنی بر این ه وقتی گروهی از جابر خناستنا 
تا و خناها مرد کموک  اف کمک کنا وی گفت در ساخت بنایی که مردی از باالی آ  می

)طنسی، کنم؛ و از قضا هما  روز بنّای ساختما  در حین کار سقنس کرد و جا  داد  ینم
همچنین، از طریق همن روایات دیگری درباره جابر نقل شاه است، از جمله  (.049: 0914

ی وقت«. خناهی امام باقر )ع( را ببینی؟ یم»این ه مردی پیش جابر آما و جابر به او گفت: 
 .(04۳)هما : پاسخ مثبت شنیا چشما  او را دست کشیا و وی خند را در ماینه یافت 
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بور   که البته از طریق دیگری کوه بنوا   ،مفضل بارهدر جریا همین  های یینما بزرگاز 
روایتی است که بور   ،(311)هموا :  تصریح کشی همه راویا  آ  غالی هستنا نیز نقل شاه 

د که همناره حق با مفضول  کر( تأییا عامام صادق ) شند یممبنای جریانی که در آ  نقل 
 انا بندهگنیا غالیا  متنجه نیز  (.311-310)هما :  حتی اگر در گرد  او صلیب باشا ،است

از شیعه ماننا زراره، محما بون مسولم و دیگورا      یا برجسته های یتشخصکه با وجند 
که اصحاب  خصنصاً ناها بند؛برای مفضل باو  مؤونه نخ ای یژهوادعای چنین جایگاه 

، بورای مطالعوه   319-319، 313، 310)نوک.: هموا :    انا کرده مین نهش را مفضل  ،(عاماما  )
رو در  از ایون  (.002-43: 0349بیشتر درباره مفضل و روی رد انتقادی به او نک.: هاشمی و دیگرا ، 

به صونرت مرفونع از    (311: 0914)نک.: طنسی، روایتی که از نصر بن صباح که غالی بند 
کوه   شند یمکه بر مبنای آ  چنین فهمیاه  شند یممحما بن سنا  نقل شاه داستانی ذکر 

اهلل بن ب یر، حجر بن زائاه و ماجرایی به زراره، محما بن مسلم، عبا در( عامام صادق )
کردنا فهمانا که این  یمها ش ایت خنار مفضل با کبنتربازها و شراب ... که از همنشینی

 یهوا  خناسوته اموام و توأمین    یهوا  فرموا  برای اجرای  آنهازیرا  .نشینی ایرادی نااردهم
جوا خوتم   دوستانش دارنوا. ایون جریوا  بوه آن     حضرت آمادگی بیشتری از امثال زراره و

زنا که خااونا بوه نمواز و روزه    به زراره و دوستانش چنین طعنه میکه مفضل  شند یم
 (.31۳-312)هما : زراره و دوستانش احتیاجی ناارد 

بابیوت در   یهوا  مصوااق  بارهکه در هایی یینما بزرگبند از  ییها نمننهچه بیا  شا آن
نیستیم که برخی از این امنر از طورق دیگوری    آ کشی نقل شاه است. البته من ر  رجال

ایون   در این زمینه، اما ن ته مهم غالیا  به این وضنح نیست نقل شاهبه  آنهاکه انتساب 
 ،که با نصیریه در ارتباس بندنا ییها گروه خصنصاً ،مختلفی از غالیا  یها گروه است که

همسون بوا    هوا،  یینموا  بوزرگ گننوه    اینحتماالًا. انا داشتهنمایی سهم مهمی  در این بزرگ
  ایون اشوخاص بوه    کورد  که در صاد مطرح ،نصیریه تر مهمغالیا  و از همه  های یاگاهد

این مطلب قنت بیشوتری   شند یمچه باعث آناست.  ذیرفتهپ یمانجام  ،عننا  باب بندنا
چهار وکیل عصور غیبوت کوه در     بارهدر ها یینما بزرگبگیرد این است که از این دست 
این چهوار   بارهچه در، و آنصنرت نگرفته است انا شاهبرخی مناب  به عننا  باب مطرح 

 ر تنثیق ایشا  اسوت مطالبی د غالباً شند یمعثما  بن سعیا مطرح  خصنصاًشخصیت و 
 (.342-393: 0900)نک.: طنسی، 
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انوا   دانسوته شواه   بواب کوه   ییها مصااقدیگر باره چه در، مطالبی ماننا آندر هر حال
جوا  رسا این مسئله از آن یماین چهار شخصیت منجند نیست. به نظر  بارهمطرح شا در

صویریه رقیبوا    ن خصنصاًکه چهار وکیل عصر غیبت در دیاگاه غالیا  و  گیرد یمت ئنش
بوا   ،که بر بابیت محما بن نصیر تأکیا داشوتنا  ،. بایا تنجه داشت نصیریهانا بابیت بنده

ع( دچار مشو ل  شا  عثما  بن سعیا به عننا  وکیل امام هادی و امام عس ری ) یمعرف
گفتنا منصب وکالت را مطرح کردنا و  ازبند  منصب بابیت رو مسئله جاا شانا. از این
حا رسویاگی بوه   که منصبی در  انا بندهخصیت از منصب وکالت برخنردار این چهار ش

 (.342-341: 111۳)نک.: خصیبی،  امنر مالی بنده است

 نتیجه 
لفا  امامیه باو  در نظر داشتن پیاماهایی که بابیوت موا نظرشوا  بوه     تنی چنا از مؤ

نوا. هموین   ا هخنیش ذکور کورد   یها کتابرا به عننا  باب در  هایی یتشخصدنبال دارد 
بابیت در دیاگاه امامیوه تلقوی شوا و چنوین      عصر حاضر آثار تاریخی منصبمسئله در 

آ  را  تونا   یمو به جایگاه خاصی در تاریخ امامیه اشاره دارد کوه   ها نامگما  شا که این 
کشف کرد. سلیمانی وجند منصب بابیت را اموری مسولّم پنااشوت و بوه تبیوین نظریوه       

حالی بند که بوه تحونلی کوه نظوام بابیوت در اعتقوادات امامیوه         پرداخت. این در ها باب
بور مطالعوه    هوا  بواب نشا  داد نظریوه   ها یبررسایجاد کنا تنجهی نشاه بند.  تنانست یم

و بررسی تاریخی وجوند چنوین منصوبی را در شویعیا       تاریخی استنار نیست،روشمنا 
تنها جایگواهی   میه منصب بابیت نهام اعتقادی امادر نظ ،. افزو  بر آ کنا ینمامامی تأییا 

در نظریوه بابیوت مطورح شواه بوا       هوا  بابکه برای  ییکارکردهاو  ها یژگیوبل ه  ،ناارد
 نیست. شانی رو نظریه بابیت اثبات ظناهر قرآ  در تضاد است. از این اصنلی چن 
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  ها نوشت پی
جلسه نقا این کتاب با حضنر جباری و سلیمانی و نقادی نگارناه در مجتم  آمنزش  0341. در سال 1

 .را مطرح کردناخند های  دیاگاهنی برگزار شا و طرفین عالی امام خمی

 منتشر خناها شا. تاریخ اسالمپژوهشی  -نامه علمی از فصل یا شماره این باره در در ای . مقاله2

نسخه اما  ،این بخش محذوف بندمنتشر کرد ( 0904بیروت ) البالغانتشارات ای که  نسخه. در 3
 د.( بیروت این بخش را دار1100ی )بیروت و انتشارات اعلم (111۳) ةانتشارات دار ألجل المعرف

و میر و کیفیت و م ا  مرگ هر شخص؛ علم بالیا یعنی داشتن از مرگ  . علم منایا یعنی آگاهی4
قارت و  الخطاب یعنی شننا و علم فصل یممبتال  آنهایا جنام  به  افرادداشتن از بالهایی که  آگاهی

 .(010 :0392سلیمانی،  )نک.:اد  بین حق و باطل د علم داوری به حق و فیصله

)طوسی،  که راه غلن در پیش گرفت (2۲: 1342)برقی، بنالخطاب از اصحاب امام صادق )ع( بند ا .5
 شکه ائموه )ع( لعون   (42: 14۲4)نوبختی،  داننا میگذار فرقه غالی خطابیه  او را بنیا  .(2۹۲: 13۳3
: 13۳2: انصاری، .کنابوالخطاب  بارهبرای مطالعه بیشتر در ؛2۹۲-3۲۳: 14۲۹)نک.: طوسی،  انا کرده

 .«(ابوالخطاب»ذیل  5/43۲-432
و به همت نشر دلیل رضا هزار  ه از آ  باقی ماناه با تحقیق علیی کا نسخه این منتخب بر اساس تک .۲

 .منتشر شاه استما در قم 
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 ها باب قیدامصضمیمه: دیدگاه مؤلفان شیعه درباره 

دارا  حریم اهل راز المصباح المناقب ةدالیل االمام منتخب االننار ال بری ةهاای ع() تاریخ اهل بیت 
 )ع(بیت 

 (ع)امام علی  امام علی )ع( وووووو وووووو امام علی )ع( وووووو امام علی )ع( پیامبر )ص(
 فضه فضه وووووو وووووو وووووو وووووو وووووو حضرت فاطمه )س(

سلما  و سفینه  هسلما  و سفین امام علی )ع(
 سلما  قنبر و سلما  وووووو وووووو سلما  )قیس بن ورقه(

سفینه )قیس بن  قیس ؛سفینه امام حسن )ع(
 سفینه سفینه ورقه(

قیس بن ورقاء 
و به ؛ رشیا ؛()سفینه

 قنلی میثم تمار
میثم  ؛رشیا هجری سفینه

 تمار

 رشیا هجری رشیا هجری رشیا هجری رشیا هجری رشیا هجری رشیا هجری رشیا هجری امام حسین )ع(

یحیی  ؛ابنخالا کابلی امام سجاد )ع(
 طنیل بنام

یحیی  ؛خالا کابلیابن
 طنیل بنام

 بنا ؛طنیل بنامیحیی 
 بر قنلی ابنخالا

 بنا ؛طنیل بنامیحیی 
 ؛طنیل بنامیحیی  ابنخالا طنیل بنامیحیی  بر قنلی ابنخالا

 ابنخالا

 ؛طنیل امبنیحیی  جابر جعفی امام باقر )ع(
 جابر جعفی جابر جعفی جابر جعفی جابر جعفی جابر جعفی جعفی جابر

مفضل  ؛ابنالخطاب مفضل بن عمر امام صادق )ع(
 مفضل بن عمر مفضل بن عمر محما بن سنا  مفضل بن عمر مفضل بن عمر بن عمر
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 ؛مفضل بن عمر محما بن مفضل امام کاظم )ع(
 محما بن مفضل

محما بن فضل 
محما بن فضل  مفضل بن عمر بن مفضل محما )کذا(

 )کذا(
بر قنلی مفضل  بنا

 بن عمر
 وووووو عمر بن فرات محما بن راشا محما بن فرات عمر بن فرات عمر بن فرات محما بن فرات امام رضا )ع(

 وووووو عمر بن فرات عثما  بن سعیا عمر بن فرات عثما  بن سعیا وووووو عمر بن فرات امام جناد )ع(

 م هادی )ع(اما
عثما  بن سعیا 

انا  برخی گفته)
 نصیر( بن

 عثما  بن سعیا عثما  بن سعیا محما بن عثما  عثما  بن سعیا عثما  بن سعیا محما بن نصیر

 عثما  بن سعیا محما بن نصیر عثما  بن سعیا امام عس ری )ع(

 ؛عثما  بن سعیا
محما  انا برخی گفته
ولی ا ؛بن نصیر
 تر است صحیح

 عثما  بن سعیا عثما  بن سعیا روح حسین بن

 امام دوازدهم )ع(
عثما  بن سعیا و 
سه وکیل عصر 

 غیبت
 وووووو وووووو ؟؟؟ غایب

عثما  بن سعیا و 
 غیره

 ؛عثما  بن سعیا
 ؛محما بن عثما 
علی  ؛حسین بن روح

 بن محما سمری
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 منابع
 قرآ  کریم.

سسه ؤم :رضا حسینی جاللی، قم: محماتحقیق ،تاریخ اهل البیت )ع( (.0901) ابن ابی الثلج )منسنب(
 .، چاپ اولآل البیت

 .، چاپ ششمکتابچی :، تهرا االمالی (.03۳2) محما بن علی (،صاوق)بن بابنیه ا

، زاده الجونردی تصحیح: مهوای  عین  اخبار الرضا )ع(،  (.03۳9) محما بن علی (،صاوق)بن بابنیه ا
 .، چاپ اولنشر جها  :تهرا 

 :اکبر غفاری، تهرا  : علیتحقیق کمال الاین و تمام النعمة، (.0349) محما بن علی (،صاوق)بن بابنیه ا
 اسالمیه.

 .، چاپ اولعالمه :قمطالب،   مناقب آل ابی (.03۳4محما بن علی ) ابن شهر آشنب مازنارانی،

زاق محموا  جمعه و رتبه و قام له: عبواالر  فضایل امیر المؤمنین، (.0919) ، احما بن محماابن عقاه
 .، چاپ اولدلیل ما :قمحسین، 

 .، چاپ اولدار الحایث :رضا حسینی، قم: محما، تحقیقرجال (.0329) احما بن حسین ،ابن غضایری

 منتخب االننار فی تاریخ االئمه االطهوار )ع(،  (.0911) ابی ب ر )منسنب(محما بن  ،اس افی ابن همام
 .، چاپ اولدلیل ما :مقرضا هزار،  : علیتحقیق

مارسوه اموام    :، قوم (ع)مارسه امام مهای  :، تحقیقتفسیر(. 0914) )منسنب( (ع)امام حسن عس ری 
 .چاپ اول، (ع)مهای 

 :قم ،مهای زنایه :ترجمه ،اسماعیلین  و مغنل و خناجه نصیرالاین طنسی(. 0919) سیا حسن ،امین
 .(، چاپ اولع)المعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل بیت  ةسسه دائرؤم

تهورا : انتشوارات مرکوز    ، المعوارف بوزرگ اسوالمی    دائورة  ، در:«ابنالخطاب» (.03۳1) حسن ،صاریان
 .932-931ص ،9جالمعارف بزرگ اسالمی،  دائرة

تهورا : انتشوارات مرکوز    ، دائرةالمعارف بزرگ اسالمیدر:  ،«اصحاب اجماع»(. 03۳4) حسن ،انصاری
 .019-019ص ،4جالمعارف بزرگ اسالمی،  دائرة

 :، تهورا  تحقیوق: حسون مصوطفنی   (، رجال برقوی ) الطبقات (.0391) احما بن محما بن خالا ،برقی
 .، چاپ اولدانشگاه تهرا 

دار ال توب   :الواین، قوم   اث جوالل محو  :، تحقیوق المحاسون  (.03۳0) خالا  محما بن  احما بن ،برقی
 .، چاپ دوماالسالمیة

سسه آمنزشی پژوهشی : مؤقم ائمه )ع(، سازما  وکالت و نقش آ  در عصر (.0391) رضا، محماجباری
 .، چاپ اولامام خمینی

 سیر تطنر کالم شیعه؛ دفتر دوم از عصر غیبت تا خناجه نصیر طنسوی،  (.0394) ، محماصفرجبرئیلی
 .، چاپ اولسازما  انتشارات پژوهشگاه فرهن  و انایشه اسالمی :تهرا 

 .، چاپ اولدارالحایث :قم قم، جستارهایی در مارسه کالمی (.0349) جمعی از پژوهشگرا 
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تقی سویا محموا   :ترجموه  تواریخ سیاسوی غیبوت اموام دوازدهوم )ع(،      (.0399)جاسم محما  ،حسین
 .، چاپ سنمکبیر: امیراللهی، تهرا  آیت

، زیور  نامه جها  اسالم دانش ، در:«محما شیرازی باب، سیا علی(. »03۳9مصطفی )حسینی طباطبایی، 
 .04-00، ص0المعارف بزرگ اسالمی، ج  : بنیاد دائرةنظر: مصطفی میرسلیم، تهرا

جایگاه نقا محتونایی در اعتبارسونجی احادیوث    (. »0343رضا؛ حمادی، عباالرضا ) حسینی، سیا علی
 .90-1۳، ص0، ش9۳س ی قرآ  و حایث،ها پژوهش، در: «شیعه

بنا : دار ألجول  تحقیق: ابن منسی و شیخ منسی، ل هاایة ال بری،(. 111۳خصیبی، حسین بن حماا  )
 المعرفة.

تحقیق: مارسه امام مهای، قم: مارسه اموام مهوای    الخرائج والجرائح،(. 0914راونای، قطب الاین )
 )ع(، چاپ اول.

، زیر نظور: مصوطفی   نامه جها  اسالم دانش، در: «باب(. »03۳9زریاب خنیی، عباس؛ طارمی، حسن )
 .01-01، ص0می، جالمعارف بزرگ اسال میرسلیم، تهرا : بنیاد دائرة

المعارف  ، تهرا : انتشارات مرکز دائرةدائرةالمعارف بزرگ اسالمی، در: «بابیه(. »0390سجادی، صادق )
 . 3۳-33، ص00بزرگ اسالمی، ج

قم: انتشارات مؤسسه آمنزشی و پژوهشی امام  رازدارا  حریم اهل بیت )ع(،(. 0392سلیمانی، جناد )
 خمینی، چاپ اول.

، 91، شنونر علوم  ، در: «شیخ مفیا و کتاب اختصاص»الف(.  03۳1سیا محماجناد )شبیری زنجانی، 
 .90-21ص

 ننر علم،، در: «شیخ مفیا و کتاب اختصاص؛ قسمت آخر»ب(.  03۳1شبیری زنجانی، سیا محماجناد )
 .0۳3-091، ص91ش

زیر نظر:  دائرةالمعارف تشی ،، در: «باب(. »03۳0شهیای، عباالحسین؛ مشایخ فریانی، محماحسین )
الاین خرمشاهی، تهرا : مؤسسه تحقیقات و نشر معارف  سیاجنادی، کامرا  فانی، بهاء احما حاج

 .9-1، ص0البیت )ع(، ج اهل

باغی، قم: م تبة آیة اهلل المرعشی  ، تحقیق: محما کنچهبصائر الارجات(. 0919حسن ) صفار، محما بن
 النجفی، چاپ دوم.

، 02، شطلونع ، در: «حسین بن حماا  خصویبی و الهاایوة  »الف(.  0399اهلل ) صفری فروشانی، نعمت
 .92-09ص

 علنم حایث،، در: «محما بن جریر طبری آملی و دالیل االمامة»ب(.  0399اهلل ) صفری فروشانی، نعمت
 .191-113، ص9-3، ش01س

نشور   تحقیق: محماباقر خرسا ، مشوها:  االحتجاج علی اهل اللجاج،(. 0913طبرسی، احما بن علی )
 مرتضی، چاپ اول.

 ، تهرا : اسالمیة.اعالم النری باعالم الهای(. 0341طبرسی، فضل بن حسن )
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 بیروت: دار القاری، الطبعة االولی. تاج المنالیا،(. 0911طبرسی، فضل بن حسن )

 قم: بعثت. دالئل االمامة،(. 0903رستم صغیر )منسنب( )  جریر بن  طبری، محما بن

تحقیق: جناد قینمی اصفهانی، قم: مؤسسة النشور االسوالمی    رجال،(. 03۳3) حسن  طنسی، محما بن
 التابعة لجامعة المارسین.

تحقیق: حسن مصطفنی، مشها: مؤسسه نشور   اختیار معرفة الرجال،(. 0914حسن )  طنسی، محما بن
 دانشگاه مشها.

 الطبعة االولی.قم: دار المعارف االسالمیة،  کتاب الغیبة،(. 0900حسن )  طنسی، محما بن

تصحیح: ایناننف والدیمیر آل سی ینیچ، تهورا : جوامی،    روضة التسلیم،(. 0323طنسی، نصیرالاین )
 چاپ اول.

 ، بیروت: دار المنتظر.اصنل الاین عنا الشیعة العلنیین(. 0910عباس، احما هاشم )

 ت.، بیروت: مؤسسة االعلمی للمطبنعاهل العلنین  الشیعة(. 0449عثما ، هاشم )

تحقیق: طیب منسنی جزائری، قوم: دار ال تواب، چواپ     تفسیر القمی،  (.0919قمی، علی بن ابراهیم )
 سنم.

 ، قم: دار الرضی، چاپ دوم.المصباح: جنة االما  الناقیة(. 0919کفعمی، ابراهیم بن علی )

ا : دار ال تب اکبر غفاری و محما آخننای، تهر ، تحقیق: علیال افی(. 091۳یعقنب )  کلینی، محما بن
 االسالمیة.

، زیر نظر: سیا مصطفی میرسلیم، تهرا : بنیاد نامه جها  اسالم دانش، در: «1باب (. »03۳9لنیس، برنارد )
 .03-01، ص0المعارف بزرگ اسالمی، ج دائرة

 نا. : بیجا ، بیتنقیح المقال فی علم الرجال (.تا )بی عبااهلل ،مامقانی

، دار احیاء التراث العربی :بیروتتصحیح: جمعی از محققا ،  ار االننار،بح (.0913) محما باقر ،مجلسی
 .الطبعة الثانیة

یی در زناگی، روزگار، فلسفه و علم خناجه ها پژوهشاستاد بشر:  (.0340) حسین ،معصنمی هماانی
 .، چاپ اولمرکز پژوهشی میراث م تنب  :، تهرا : محماجناد انناریآورناهگردالاین طنسی،  نصیر

، الطبعوة  المفیوا  دار بیوروت: ابراهیم انصاری،  :تحقیق اوایل المقاالت، (.0909) محما بن محما ،مفیا
 .الثانیة

 :قم ،محرمیمحمند اکبر غفاری و  علی :تحقیق  ،االختصاص (.0903) محما بن محما )منسنب( ،مفیا
 .، چاپ اولکنگره جهانی شیخ مفیا

 ،01و  4ش آسوما ،  هفوت در:  ،«این طنسی و اسوماعیلیا  ال نصیر خناجه» (.0391) حمیا ،م ا  ملک
 .011-49ص

 بیروت: دار المهای االسالمی، الطبعة االولی. الفرقة الهاشمیة فی االسالم،(. 1119عباالجلیل ) المنصف بن 

ن یلجامعة المارسو  ةالتابع یمؤسسة النشر االسالم :قم رجال النجاشی، (.0329) علی  احما بن ،نجاشی
 .ةرفالمشبقم 
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 .، الطبعة الثانیةدار االضناء :بیروت فرق الشیعة، (.0919) منسی  حسن بن ،ننبختی

شناسوا    بازخنانی دیاگاه رجوال » (.0349) مهای ،جاللی ؛سیا کاظم ،طباطبایی ؛سیاه زینب ،هاشمی
 .002-43، ص03، ش9س کتاب قیم،در: ، «متقام و متأخر درباره مفضل بن عمر جعفی

 :محما انصاری زنجوانی، قوم   :تحقیق کتاب سلیم بن قیس،(. 0919) قیس )منسنب(سلیم بن  ،هاللی
 .، چاپ اولالهادی

 
 




