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چکیده
یکی از گزارشها در بحث انحصار ائمه در عدد دوازده و غیبت امام دوازدهم؛ گزارشی است از «اصبغ
بن نباته» ،مبتنی بر دیدار وی با حضرت علی؟ع؟ و بیان وجود امام مهدی؟جع؟ و رخداد غیبت برای
امام دوازدهم.
دو عبارت از این روایت« :من ظهر الحادی عشر من ولدی» و «کم تکون الحیرة ،ستة ایام أو ستة أشهر
أو ست سنین»؛ خاستگاه این نوشتاراست .مطابق عبارت نخست ،برخی از مدعیان دروغین وجود
فرزندی برای حضرت مهدی؟جع؟ ،به عنوان امام سیزدهم را مطرح کردهاند که با آموزه دوازده نفر
بودن ائمه؟مهع؟ در تعارض است و بنابر عبارت دوم ،مدت زمان غیبت حضرت مهدی؟جع؟ در زمان
غیبت صغرا یا کبرا حدود شش روز ،یا شش ماه ،یا شش سال عنوان شده که این برداشت با دوره زمانی
غیبت  -اعم از غیبت صغرا و غیبت کبرا  -ناسازگاری دارد .روش این پژوهش ،توصیفی_تحلیلی و با
بهرهگیری از منابت کتابخانهای است که نگاه جامعی از نظر سند و خانواده حدیثی به این روایت دارد.
واژ گان کلیدی :اصبغ بن نباته ،تعداد ائمه؟مهع؟ ،من ظهر ،مدت غیبت.
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مقدمه

آموزه انحصار ائمه در عدد دوازده و غیبت امام دوازدهم ،از بنیادیترین مباحث مرتبط با

موعود باوری امامیه محسوب میشود .امامیه معتقد است که سخن از غیبت حضرت

مهدی؟جع؟ در زمان رسول خدا؟لص؟ مطرح بوده است و به رغم تقیه ،اهل بیت؟مهع؟ بدان

اشاره کردهاند.

گزارش اصبغ بن نباته از دیدار خود با حضرت علی؟ع؟ ،نمونهای از میراث امامیه در استدالل

به اصالت غیبت و رخداد آن برای آخرین امام و مدت زمان آن است .این گزارش در تمام ادوار
حدیثی و کالمی امامیه مورد اعتنای محدثان و متکلمان بوده و این گزارش در میان متقدمان

اصحاب و عالمان قرون میانی ،در اثبات غیبت حجت االهی مورد بهره برداری قرار گرفته است.

متاخران و عالمان معاصر نیز دو عبارت نقل شده از کتاب کافی«:منظهراحلادیعشرمنولدی»

و«کمتکوناحلیرة،ستةایامأوستةأشهرأوستسننی» ،را مورد تامل و تحلیل قرار دادهاند و این

رویکرد حجمی از آثار شرح احادیث کتاب الکافی را به خود اختصاص داده است .دو گونه

برداشت از این دو عبارت ،بدین شرح است که از جمله اول اثبات وجود فرزندی برای حضرت

مهدی؟جع؟ ،به عنوان امام سیزدهم بهنظر میرسد و از عبارت دوم ،مدت زمانی شش روزه ،یا
شش ماهه ،یا شش ساله برای دوران غیبت استنباط میشود .مشکل دو عبارت پیشگفته و

چنین برداشتهایی این است که سخن نخست ،با مبانی و آموزههای امامیه و انحصار ائمه در
عدد دوازده تنافی دارد و عبارت دیگر با هیچ یک از زمانهای گذشته از غیبت حضرت

مهدی؟جع؟ ،چه غیبت صغرا و چه غیبت کبرا ،همخوانی ندارد .از اینرو ،این دو مطلب مورد
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سوء استفاده مخالفان امامیه و مدعیان دروغین ،مانند احمد اسماعیل بصری قرار گرفته است.

پیشینه تحقیق

پیشینه نقل این گزارش را در قسمت منبت شناسی خواهیم آورد؛ اما پیشینه تحلیل این گزارش

در میان قدما به کتاب االمامة و التبصرة (این بابویه :1404،ص )9بازگشت می کند و پس از وی،

در منابت حدیثی امامیه ،مانند اثبات الهداة (حرعاملی :1425 ،ج ،5ص)204؛ الحاشیه علی

االصول الکافی (استرآبادی ،بیتا :ج ،1ص)160؛ شرح اصول کافی (مازندرانی :1382 ،ج،6
28

ص)236؛ مرآة العقول (مجلسی :1404 ،ج ،4ص 44و همان :1403 ،ج ،51ص )134و الوافی
(فیض کاشانی :1406 ،ج ،2ص)408؛ عنوان شده است .همچنین در کتاب بشارة االسالم

(الکاظمی ،بیتا :ص )61و عبقری الحسان (نهاوندی :1395 ،ج ،4ص ،)748مطالب بهصورت

تکرار آمده و منتخب االثر (صافی گلپایگانی :1380 ،ج ،2پاورقی ص)229-225؛ ذیل روایت

مطالب ارزشمندی را ذکر کرده است .محصول پاسخگویی به شبهات وهابیت را در مورد غیبت،

در کتاب پاسخ به شبهات غیبت امام دوازدهم (جعفری )1397 :و کتاب دلیل روشن (آیتی:

 )1393میتوان یافت و نیز در پاسخ به جریان انحرافی احمد اسماعیل بصری ،کتابهای دعوة
احمد الحسن بین الحق و الباطل ،اثر نویسندهای با نام مستعار طالب الحق (طالب الحق،

 :1432ص)100؛ دعوی السفارة فی الغیبة الکبری (سند ،بیتا :ج ،2ص )446و المهدویة
الخاتمة (الخباز :1435 ،ج ،2ص)222؛ به تحلیل آن پرداختهاند و در کتاب روایة من ظهری فی

المیزان (جواد)1437 :؛ به تفصیل و به صورت اختصاصی این روایت مورد نقد قرار گرفته است.
وجه تمایز این مقاله ،پرداختن جامت به خانواده حدیث در منابت مختلم و متنیابی خود حدیث

در منابت اولیه در خصوص خاتم االوصیا بودن و مدت غیبت حضرت مهدی؟جع؟ است.
متن روایت

مرحوم کلینی ،در کتاب الغیبة ،روایتی از اصبغ بن نباته آورده که متن آن چنین است:
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أصبغ بن نباته میگوید :خدمت امیر المؤمنین؟ع؟ آمدم؛ مالحظه کردم آن حضرت
متفکر است و روی زمین خط می کشد .عرض کردم :اى امیر مؤمنان! چرا شما را متفکر

میبینم و برزمین خط میکشی؟ مگر به آن [=خالفت در روى زمین] رغبت کردهاى؟
فرمود« :نه ،بهخدا؛ هرگز روزى نبوده که به خالفت یا بهدنیا رغبت کنم؛ ولی فکر

میکردم درباره مولودى که از نسل من و یازدهمین فرزند من است .او همان مهدى است

که زمین را از عدل و داد پر کند؛ چنان که از جور و ستم پر شده باشد .براى او غیبت و

سرگردانی است که مردمی در آن زمان گمراه گردند و دیگران هدایت شوند ».گفتم :یا

امیرالمومنین! مقدار آن سرگردانی و غیبت چه اندازه است؟ فرمود« :شش روز ،یا شش

ماه ،یا شش سال ».عرض کردم :این امر [=غیبت و سرگردانی] شدنی است؟! فرمود:

«آرى ،چنان که خود او خلق شدنی است [غیبتش هم قطعی و مسلم است]؛ ولی اى
اصبغ! علم بدین امر از کجا به تو رسیده است؟» [=کنایه از این که تو بدان علمی

نداری] .ای اصبغ! آنها [که زمان غیبت را درك میکنند] نیکان این امت با نیکان این

عترت [=خاندان پیغمبر] همراهند ».عرض کردم :پس از آن [=غیبت] چه میشود؟

فرمود« :پس از آن هر چه خدا خواهد میشود .همانا خدا را بداءها و ارادهها و غایات و

پایانهاست» (کلینی :1407 ،ج ،1ص.)328

 .1منبع شناسی
یکم :منابع اولیه تا قرن پنجم

فراوانی این گزارش در متون کهنی مانند اثبات الوصیة ،1الهدایة الکبری ،اثر حسین بن
__________________________________
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 . 1منسوب به مسعودی قرن :1426 ،4ص 265و .270این روایت در ص  265مختصرا ذکر شده و کامل آن در ص 270آمده
است .همچنین نگارنده در تطبیق کتاب مروج الذهب با کتاب اثبات الوصیة به این نتیجه رسید که نویسنده مروج
الذهب با نویسنده اثبات الوصیة در نقل تاریخی تفاوت مذهب و دیدگاه دارند .همچنین با تطبیق این قسمت از کتاب
اثبات الوصیة و متنهای نقل شده شیخ طوسی از کتاب االوصیاء شلمغانی ،به نتیجه رسیدیم که این کتاب به اشتباه
اثبات الوصیة و منسوب به مسعودی عنوان شده است .نگارنده در ادامه تحقیق ،به نگاشتهای از آقای حسن انصاری
رسید که سخن مذکور را تایید می کند (ر.ک :بررسیهای تاریخی در حوزه اسالم و تشیع ،مقاله  ،86ص 917-875و
همچنین ر.ک .مقاله ایشان در اینترنت به نشانی .)ansari.kateban.com/entry1196.html
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حمدان ( 346یا  =358آقابزر  :1403 ،ج ،1ص)112؛ (خصیبی :1419 ،ص)362؛ الغیبة

نعمانی (360ق = نعمانی :1397 ،ص)61؛ کمالالدین و تمامالنعمة شیخ صدوق(381ق =

صدوق :1395 ،ج ،1ص289؛ الرسالة الثانیة فی الغیبة شیخ مفید (413ق = مفید1413 ،الم:

ص)12؛ اختصاص منسوب به شیخ مفید (مفید1413 ،ب :ص)209؛ کفایة االثر خزاز قمی (قرن4

= خزازقمی :1401 ،ص)220؛ الغیبة شیخ طوسی (460ق = طوسی :1411 ،ص 164و )336؛

دالئل االمامة محمد بن جریر طبری (قرن  = 5طبری :1413 ،ص )529و تقریب المعارف ابی
صالح حلبی (446ق = حلبی :1404 ،ص)429؛ نشان از اهمیت این متن دارد و عالمان و

متکلمان ،آن را در پاسخگویی به مخالفان امامیه در آموزه غیبت به کار بردهاند (مفید،
1413الم :ص12و صدوق :1395 ،ج ،1ص.)139

دوم :منابع میانی و متاخر

افزون بر متون قدما ،عالمان امامیه بعد از قرن پنجم ،بدین روایت اعتنا و آن را نقل کردهاند.

از جمله میتوان به اعالم الوری ،اثر فضل بنحسن طبرسی(548ق = طبرسی :1417 ،ص)429؛
علیبن موسیبن طاووس (664ق = ابن طاووس :1416 ،ص ،)353العدد القویة؛ اثر علی بن
یوسم مطهر حلی ،برادر عالمه حلی ( 703ق = حلی :1408 ،ص)70؛ الصراط المستقیم ،اثر علی
بن یونس نباطی بیاضی (877ق = نباطی بیاضی :1384 ،ج ،2ص)126؛ الوافی ،اثر

محسنفیض کاشانی (1091ق = فیض کاشانی :1406 ،ج ،2ص408؛ اثبات الهداة ،اثر شیخ حر

عاملی (1104ق = حرعاملی :1425 ،ج ،5ص)56؛ بحاراالنوار ،اثر محمد باقر مجلسی (1111ق =

(صافی گلپایگانی :1380 ،ج ،2ص )224و معجم احادیث االمام المهدی؟جع؟ (جمعی از

نویسندگان :1428 ،ج ،4ص )85اشاره کرد .نکته قابل تامل این که در قرن یازدهم و دوازدهم
دو عبارت از این روایت «منظهریاحلادیعشرمنولدی» و «کمتکوناحلیرةستةایام» مورد

توجه شارحان حدیث قرارگرفته و آنان به تحلیل دو عبارت مذکور پرداختهاند.

بازکاوی روایت اصبغ بن نباته از «تعداد ائمه» و «مسئله غیبت»

مجلسی :1403 ،ج ،51ص 118و 135؛ منتخب االثر ،اثر آیتاهلل لطماهلل صافیگلپایگانی
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 .2اختالف نسخهها و منابع در دو عبارت پیش گفته
الف) «من ظهری الحادی عشر من ولدی»

یکم .اختالف در میان نسخههای کتاب الکافی ،بر اساس چاپ دارالحدیث در عبارت «من

ظهری»:

در نسخههای«بت ،جد» و حاشیه«بج ،جو »1و الکافی ،چاپ شده با تصحیح استاد غفاری و

کتاب الوافی ،کمال الدین ،الغیبة نعمانی و کفایة األثر ،به صورت «من ظهری»؛ اما در نسخههای
دیگر و کتاب االختصاص و الغیبة طوسی ،به صورت«من ظهر» ذکر شده است.

دوم .اختالف میان متن منابت غیر از کافی
ون ِم ْن َظ ْه ر ْ َ
یف َم ْو ُل ٍودی ُک ُ
ی َع َش َر ِم ْن ُو ْل ِ دی َو ُه َو ْ َ
ددی»(الهدایرة الکبرری،
اْل ْه ِ 
اد 
احل ِ 
 .1هدایة الکبری ِ « :
ِ

 :1419ص)362؛
ْ
ْ
ُ
ْ
ون ِم ْن َظ ْه ر َ
یف َم ْو ُل ٍودیک ُ
ی َع َش َر ِم ْن ُول ِ دی ُه َو َ
اْل ْه ِ دی»(طوسی :1411 ،ص ،165در
اد 
احل ِ 
 .2الغیبه ِ « :
ِ

نرم افزار نور)اما خرود شریخ طوسری در ایرن قسرمت نسرخه بردل دارد کره در آن «مرن ظهرری» درج

شده است؛
َ َ َ ْ ُْ
َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ْ َْ
یعشر ِمنول ِ دی» (مسعودی :1426 ،ص)266؛
اد 
یفمول ٍودیکون ِمنظه ِراحل ِ 
 .3اثبات الوصیه ِ « :
ولی در قسمتی دیگر «یف مولود یکون من ظهر ی احلادی عشر من ولدی» آمده است (همان،

ص)270؛

__________________________________
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 . 1به عنوان نمونه« ،بع» نسخهای است که نویسندهاش شاگرد عالمه مجلسی بوده و متن خود را با نسخه و متن عالمه
مجلسی مقابله و متن را نزد استاد خود قرائت و آن را تصحیح کرده و حواشی عالمان معاصر خود را بدان افزوده است
(ر.ک :الکافی :1429 ،دارالحدیث ،ج ،1ص )161و «جد» نسخهای است که با نسخه میرزامحمد استرآبادی و شهید ثانی
(که خود نسخههای تصحیح شده بودهاند) مقابله شده است (همان :ص« .)146بج» نسخه مخطوطة مکتبة الروضة
المقدسة فی مشهد ،المرقمة 2108؛ نسخها محمد باقربن محمدتقی ،و تاریخ النسخ عام 1097ق (الکافی ،دار الحدیث،
ج ،1ص« .)175جو» مخطوطة مکتبة مدرسة سلیمان خان فی مشهد ،المرقمة ( 2166الکافی ،دارالحدیث ،ج،1
ص.)153
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َ
یف  َم ْو ُل ٍود ی ُک ُ
ی  ُه َو ْ َ
اْل ْه ِ دی» (نعمانی :1397 ،ص .)61عبارت الحادی
ون ِم ْن ظ ْه ِر 
 .4الغیبه ِ « :

عشر «منولدی» ذکر نشده است؛
ْ
ی  َع َش َر ُ
ون  ِم ْن  َظ ْه ر  َ
یف  َم ْو ُل ٍود ی ُک ُ
،ه َو ْ َ
اْل ْه ِ دی» (طبری :1413 ،ص.)530
اد 
احل ِ 
 .5دالئل االمامه ِ « :
ِ

عبارت «منولدی» ذکر نشده است؛
ْ
ْ
َ
ون ِم ْن  َظ ْه ر  َ
یف  َم ْو ُل ٍود ی ُک ُ
ی  ُه َو ْ َ
اْل ْه ِ دی» (مفید1413 ،ب:
ادی  َعش َر ِم ْن ُول ِ د 
احل ِ 
 .6االختصاص ِ « :
ِ

ص)209؛
ْ
ُ
َ
ی َ
یف  َم ْول ٍود ی ُک ُ
ی  َع َش َر  ِمن  َب ْع ِ دی  َو ُه َو ْ َ
اْل ْه ِ دی» (حلبی،
اد 
احل ِ 
ون  ِم ْن ظ ْه ِر 
 .7تقریب المعارف ِ « :

 :1404ص .)429در این متن به جای عبارت «منولدی» ،عبارت «منبعدی» ذکر شده است.

 .8الرسائل الثانیه فی الغیبه« :یف التاسع من ولد احلسنی هو الذی میُأَل اْلرض قسًا و عدا»

(مفید1413 ،الم :ص.)13
ْ
ْ
ُ
،و ُه َو َ
یف  َم ْول ٍود ی ُک ُ
ون َ
ادی  َع َش َر  ِم ْن ُول ِ دی  ُه َو ْ َ
اْل ْه ِ دی» (ابن طاوس،
احل ِ 
 .9التشریم بالمنن ِ « :
 :1416ص .)354البته ابن طاوس از «کتاب المجموع» ،اثر محمدبن حسین مرزبانی نقل کرده

است.

ب) «کم تکون الحیرة ستة ایام»:

« .4ستةایام...ذلكاذافقدالباببینهوبنیشیعتناتکوناحلیرةفقلت:وانهذااْلمرلکائن؟»

(مسعودی :1426 ،ص .)270الهدایة الکبری نیز این عبارت را ذکر نکرده است.
تشکیل خانواده حدیثی

در مطالب پیش گفته ،به متنهای متفاوت روایت اصبغ بن نباته در منابت اشاره شد .در ادامه

بازکاوی روایت اصبغ بن نباته از «تعداد ائمه» و «مسئله غیبت»

ْ ُ َْ ُ َ َ ََ َ َ ََ َْ َ
َ
َ
نی َو َ
اْل ْؤ ِم ِن َ
ون َ
کمت ُک ُ
احلی َرة َو ال غی َ
« َف ُق ْل ُتیاأ ِمی َر ْ ُ
امأ ْو  ِستةأش ُه ٍرأ ْو ِست ِس ِن َ 
ی
ت
س
ال
ق
ة
ب
نی»:
أ

ة

ِ
ٍ
َُْ
َ َ َ َ
َ َ ُْْ
ن» (کمال الدین :1395 ،ج ،1ص288؛ مفید،
نی و ِن ن  َهذا لک ِان ٌ 
اْلؤ ِم ِن َ 
 .1فقل ُت« :یا أ ِمیر
1413ب :ص 209و حلبی :1404 ،ص)429؛
َ ْ َ ُ ُ ْ َ َْ َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ
،و  ِتلكال غی َبة؟» (طبری :1413 ،ص.)530
احلیر ة
« .2کمتکون ِتلك 
ْ
َ َ ُ ُ َْ ُ َ ُ
احلی َرة َو ال غی َب ةقالسبتمنالدهر» (نعمانی :1397 ،ص ،61ح.)4
« .3وکمتکون 
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روایتهای مشابه متن روایت اصبغ بن نباته را متذکر میشویم:
الف) روایت شیخ حر عاملی از کتاب علل االشیاء
ستبقونستةمن

قال 
قال:و حدثین أب عنجدی عنُممدبنالفضیلعنأب جعفر؟ع؟  

دهرکم ا تعرفونإمامکم،قلت:و کمالستةجعلتفداك؟قال:ستةأیامأو ستةأشهر،أو


ستسننی أو ستونسنة؛ محمد بن فضیل به نقل از امام باقر؟ع؟ چنین آورده است :به

زودی شش تا از روزگار بر شما میگذرد که امام خود را نمیشناسید [=او را نمیبینید].

گفتم :فدایت شوم ،ششتا چه قدر است؟ شش روز ،یا شش ماه ،یا شش سال ،یا شصت

سال؟ (حر عاملی :1425 ،ج ،5ص.)204

این روایت توسط شیخ حر عاملی از کتاب علل االشیاء ذکر شده و منبعی دیگری این سخن را

ذکر نکرده است .این گزارش با عبارت دوم از روایت اصبغ بن نباته و پرسش از مقدار زمان غیبت
شباهت دارد و در ظاهر گویای مدت زمان شش روزه ،یا شش ماهه ،یا شش ساله ،یا شصت ساله

برای غیبت است.

ارزیابی کتاب علل االشیاء

یکم .این کتاب را شیخ حر عاملی و عالمه مجلسی به محمد بن علی بن ابراهیم بن هاشم

نسبت دادهاند (همان ،ج ،1ص 51و مجلسی :1403 ،ج ،1ص 9و  .)28البته سیدبن طاوس
کتاب را به علی بن ابراهیم نسبت داده است که احتمال دارد پدر و پسر کتابهایی همنام و با

یک عنوان داشتهاند ،یا این که در بیان سید بن طاوس نام محمد حذف شده است (سیدبن
سال بیستم /شماره  /68بهار 1399

طاوس :1368 ،ص .)55برخی از نویسندگان (امین :1403 ،ج ،10ص 16و آقابزر

تهرانی،

 :1403ج ،15ص)312؛ گمان کردهاند که عالمه مجلسی کتاب عللاالشیاء را در جایی به محمد
بن علی بن ابراهیم بن هاشم نسبت داده (مجلسی :1403 ،ص )8و در جای دیگر به محمد بن

علی بن ابراهیم بن همدانی (همان ،ص .)28با مراجعه به متن بحار االنوار و مرآة العقول این

برداشت در مورد عدول عالمه مجلسی از نام مولم کتاب صحیح به نظر نمیرسد ،بلکه عبارتی از
عالمه مجلسی به این برداشت منجر شده است:

روایتی که شیخ کلینی در باب «من رای القائم» (کلینی :1407 ،ج ،1ص )331و در
34

قسمتی دیگر از همین باب (همان ،ص ،)332از محمد و حسن دو فرزند علی بن

ابراهیم به واسطه علی بن محمد ذکر کرده است؛ گویای اعتماد کلینی به این فرد است؛
اگر چه این سند از غرابت و تامل خالی نیست؛ زیرا کلینی که روایتهای خود از علی بن

ابراهیم را که پدر آنهاست ،بدون واسطه میآورد؛ چگونه از پسران علی بن محمد با
واسطه نقل میکند؟ از اینرو ،به تازگی برای من این امر مشخص شده و ظاهرا [در پاسخ

به سوال مذکور] باید گفت ،مراد از محمد بن ابراهیم ،در این روایت که شیخ کلینی با
واسطه از او نقل حدیث کرده است؛ محمد بن علی بن ابراهیم بن هاشم نیست ،بلکه

محمد بن علی بنابراهیم الهمدانی است که وی از وکالی امام عصر؟جع؟ بوده است و
این را در تعلیقات خود بر کتاب کافی (مرآة العقول) تذکر دادهام( 1مجلسی :1403 ،ج،1

ص.)28

عالمه مجلسی در مرآة العقول در دو جا به این مطلب اشاره کرده است.

2

بنابراین ،چه بسا سهو مذکور از آن جا رخ داده است که کالم عالمه مجلسی در مورد سند کافی

و (همدانی) دانستن محمد بن علی بن ابراهیم را به مباحث مولم کتاب علل مرتبط دانسته و

گمان کردهاند ،عالمه مجلسی از دیدگاهش عدول داشته است؛ در حالیکه عبارت «و روى

الکلینی فی باب من رأى القائم؟جع؟»؛ جملهای است مستقل از عبارت قبل از آن و تنها برای
دفت شبهه بوده که گمان نشود محمد بن علی بن ابراهیم در سند ،همان ابن هاشم قمی است.

__________________________________
« . 1و روى الکلینی فی باب من رأى القائم؟جع؟ عن محمد و الحسن ابنی علی بن إبراهیم بتوسط علی بن محمد و کذا
فی موضع آخر من الباب المذکور عنه فقط بتوسطه و هذا مما یؤ ید االعتماد و إن کان ال یخلو من غرابة لروایته عن علی بن
کما أوضحته فی تعلیقاتی علی الکافی».
« . 2و عندی کتاب العلل تألیف محمد بن علی بن إبراهیم القمی المشهور ،لکن الظاهر أن المذکور هنا هو محمد بن علی
بن إبراهیم بن محمد الهمدانی و کان من وکالء الناحیة المقدسة کما سیأتی» (مجلسی :1404 ،ج ،4ص)4؛ الحدیث
السابع :ضعیف علی المشهور و محمد بن علی بن إبراهیم هو إما أبو سمینة ،أو الهمدانی وکیل الناحیة ،و لیس ابن هاشم
المعروف کما توهم و إن کان موجودا عندنا منه کتاب العلل ألنه متأخر عن هذه المرتبة بمراتب کما ال یخفی (همان ،ج،5
ص.)193

بازکاوی روایت اصبغ بن نباته از «تعداد ائمه» و «مسئله غیبت»

إبراهیم کثیرا بال واسطة بل األظهر کما سنح لی أخیرا أنه محمد بن علی بن إبراهیم بن محمد الهمدانی و کان وکیل الناحیة
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دوم :مرحوم آقابزر  ،برای عدم انتساب این کتاب به محمد بن علی بن ابراهیم بن هاشم،

تذکر داده است که برای علی بن ابراهیم بن هاشم ،فرزندی به نام محمد ذکر نشده و از او روایتی
یافت نشده است (آقا بزر طهرانی :1403 ،ج ،15ص)313؛ 1در حالی که نعمانی براساس سه

سند ،فرزندی به نام محمد را به علی بن ابراهیم نسبت داده است (نعمانی :1397 ،ص.)43

ب) روایت شیخ صدوق در کتاب کمال الدین
َ ْ َُ
ُ َ ُْ َ َ َ َ ََ ََُ ُ ْ ُ ْ ُ َ ْ َُ
َ َّ َ َ ُ َ َ ُ ْ ُ ُ َ َ ْ
ام الک لی ِ 
وب الک لی ِین
ین  َر ِض اهَّلل عنه قال حدثناُممد بن یعق
حدثنا ُممد بن ُمم ِد ب ِن ِعص ٍ
َ َ َ َ ََ َْ ُ ْ ُ َْ َ َ َ َ َ ََ َْ ُ ْ ُ َ َْ
َ َ َ َ
یل  ْب ُن
ین  َع ِ 
یل الق ْز ِو ی ِین قال َح دث ِ 
اعیل بن ع ِ 
اسم بن العال ِء قال حدثنا ِنْس ِ
قال حدثنا الق ِ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ن ْ َْس  َ َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
اص ِم ب ِن 
س ع ْن ث ِاب ٍت الث َم ِ
اط ع ْن ُمم ِد ب ِن قی
یل ب ِن
الی ع ْن ع ِ 
اعیل ع ْن ع ِ
ِ ِ
حی ٍد احلن ِ
ٍ
َ
ْ َ َُ َْ َ ُ
ََُ َ َ
َ َ
ََ َْ
َ
َ
َ
ُْ
ْ
ْ
ل  ِمنَ
َ
نی ِنحداَماأطو 
اغیب ت ِ 
اِئ ِمن 
ب ط ِال ٍ 
یل ب ِن أ ِ 
نی ب ِن ع ِ 
س ِ
احل َ 
ب؟ع؟ أنه قال ...:أن ِللق ِ ِ
ََ ُْ َ َ َُ َ َ َُ َْ َ
َ َ ََ ُْ ْ َ َ ُ ُ ََ ُ َ َ َ
ُ
ُْ ْ
اْلخ َر ىأمااْلو َل ف ِستة أی ٍ
نی و أمااْلخر 
ام أ ْو ِستة أش ُه ٍر أ ْو ِست ِس ِن 
احیت
ىفیًول أمده
َ َ َ َْ َ
اْل ْمر أ ْک َث ُر َم ْن ی ُق ُول ب ِه ...؛ ثابت ثمالی از امام ّ
َ ْ
سجاد؟ع؟ چنین روایت
ِ
ی ْر ِج ع عن هذا ِ
میکند :این آیه درباره ما نازل شده است  ...و براى قائم ما دو غیبت است که یکی از
دیگرى طوالنیتر است؛ ّاما غیبت ّاول شش روز ،یا شش ماه ،یا شش سال به طول
میانجامد و ّاما غیبت دیگر طوالنی میشود تا به اندازهای که بیشتر معتقدان به آن
امام از این امر باز گردند ( ...صدوق :1395 ،ج ،1ص.)324

روایت از نظر سند ،به دلیل وجود محمد بن محمد بن عصام و اسماعیل بن علی القزوینی که

توثیقی در میان رجالیان نداشته و مجهول هستند؛ دچار ضعم است .از نظر داللت نیز ،به رغم

این که روایت اصبغ بن نباته زمان غیبت را به صورت مطلق ،مطرح کرده است؛ این روایت،
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مدت مذکور را به دوران غیبت صغرا متعلق دانسته است.

2

__________________________________

 . 1این سخن آقابزرگ طهرانی که فرمودهاند در مجلس  70امالی صدوق( ،محمد بن علی بن ابراهیم ذکر شده است؛ ظاهرا
بنابر نسخهای از امالی که در اختیار ایشان بوده ،بیان شده است؛ در حالیکه در نسخههای دیگر و در بحار االنوار از امالی،
احمد بن علی بن ابراهیم ،آمده که با توجه به نقلهای دیگر شیخ صدوق از احمد بن علی ،احتمال تصحیفی که خود
آقابزرگ مطرح کرده است ،معقول و صحیح به نظر میرسد.
. 2آیت اهلل صافی گلپایگانی بر خالف عالمه مجلسی که این روایت را تبیینی برای حدیث اصبغ بن نباته دانسته است؛
میان دو روایت به ارتباطی قائل نیستند (ر.ک :صافی گلپایگانی ،منتخب االثر ،ج 2پاورقی ،ص.)226
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ج) روایت ابن جریر طبری در کتاب دالئل االمامة
َ
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اح ِ 
ق 
الِ  :ل َص ِ
ُْ ْ
َُ َْ
اْلخ َر ى ِست ة أش ُه ٍر؛ امام صادق؟ع؟ فرمود :برای صاحب این امر دو غیبت است؛ یکی از
آنها از دیگری طوالنیتر است .اولین آنها  40روز و دیگری شش ماه است (طبری،

 :1413ص.)535

افزون بر شاذ بودن و عدم مشابهت این نقل با دیگر متون و گزارههای یقینی ،همانند تحقق

غیبت صغرا از سال 255ق تا سال 329؛ اشکال دیگر ،مجهول بودن نویسنده کتاب است .سید

بن طاوس (سیدبن طاوس :1368 ،ص )227و آقابزر طهرانی (طهرانی :1403 ،ج ،8ص)241
آن را به محمد بن جریر (معاصر شیخ طوسی) نسبت دادهاند؛ اما برخی از محققان این انتساب را

نپذیرفته و برخی از قسمتهای کتاب را ضعیم و عدم توافق با آموزههای امامیه میدانند
(صفری فروشانی :1384 ،ص.)240-223

بیان علما و محدثان

این روایت در متون حدیثی کهن ،مورد اعتنا بوده و محدثان امامیه در قرون مختلم از این

گزارش بهره بردهاند (خصیبی :1419 ،ص351؛ نعمانی :1397 ،ص57؛ صدوق :1395 ،ج،1

ص288؛ مفید1413 ،الم :ص12؛ حلبی :1404 ،ص428؛ طوسی :1411 ،ص 157و طبری،

 :1413ص .)529نکته مورد توجه این که اولین شرح بر این روایت ،هر چند کوتاه ،توسط علی

 :1404ص )12و عمده توجه شارحان حدیث ،در قرن یازدهم هجری بر این روایت تعلق گرفته

است.

یکم .مراد از «من ظهری الحادی عشر من ولدی»

عبارت «من ظهری الحادی عشر من ولدی» ،در برخی از نسخههای کتاب الکافی به صورت

«من ظهر الحادی عشر من و لدی» ذکر شده است و از این رهگذر ،برخی انگاره وجود امام
سیزدهم را از گزارش استنباط کردهاند .آنها گمان کردهاند که مراد حضرت علی؟ع؟ ،اندیشیدن

بازکاوی روایت اصبغ بن نباته از «تعداد ائمه» و «مسئله غیبت»

بن بابویه ،پدر شیخ صدوق و در بحث از غیبت حضرت مهدی؟جع؟ ارائه شده (ابن بابویه،
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فرزند
فرزند یازدهمین فرزندش» میباشد که معنای ظاهری آن ،اندیشیدن در مورد « ِ
در مورد « ِ

حضرت مهدی؟جع؟ است».

عالمه مجلسی برای دفت شبهه و اشتباه در برداشت از متن روایت ،به واسطه عبارت «فکرت

فی مولود یکون من ظهری الحادی عشر من ولدی»؛ چنین توجیه آورده است که عبارت به

صورت «من ظهر» یعنی با تنوین خوانده شود .در واقت جمله چنین است« :من ظهر ،الحادی
عشر من ولدی» که معنایش چنین میشود :فکر میکنم به کودکی که نسلهای بعد از من متولد

میشود و او همان مهدی است که یازدهمین امام پس از من است .در واقت «الحادی عشر» مبتدا
و «المهدی» خبر آن است و متذکر میشوند که در کتاب کمال الدین و غیر آن و برخی از

نسخههای کتاب الکافی ،عبارت به صورت «من ظهری» آمده که دیگر در ترجمه به تکلم و

سختی نیاز ندارد (مجلسی :1404 ،ج ،4ص .)43در عبقری الحسان هم آمده است :اشکال در
صورتی است که لفظ «من» در عبارت «من ولدى» ،براى حادى عشر «بیانیه» باشد؛ لکن ا گر
تبعیضیه» باشد ،اصال و ابدا این اشکال ،به خبر شریم ّ
ّ
توجه پیدا نمیکند و معنای کالم
«من»« ،

آن سرور ،به این صورت میشود« :امام حادى عشر ،بعض از اوالد من است» .به عبارت دیگر،
ّ
لفظ «من ولدى» ،براى مولود صفت است ،نه آنکه به حادى عشر متعلق باشد و معنای آن
چنین است« :مولود من ولدى من ظهر الحادى عشر من االئمه؟مهع؟ ».نیز خبر شریم دلیل بر نفی
ّ
بودن مهدى موعود از اوالد ّ
عباس بن عبد المطلب میشود؛ چنانکه سابقا یکی از اختالفات

نسبی آن سرور ،این بوده است (نهاوندی :1395 ،ج ،4ص.)748
سال بیستم /شماره  /68بهار 1399

دوم .مراد از «ستة ایام أو ستة اشهر أو ست سنین»

برخی شارحان ،این عبارت را گویای ابهام در مدت زمان غیبت دانستهاند (حرعاملی:1425 ،

ج ،5ص .)204برخی دیگر مانند محمد امین استرآبادی گمان کردهاند که این عبارت به زمان
ظهور در ایام فرد اشاره دارد و احتمال دیگر این که برای غیبت ،زمانی منظور بوده؛ اما مشمول

تغییر و بداء شده است (استرآبادی ،بیتا :ص .)160عالمه مجلسی در دو کتاب مرآة العقول و

بحار االنوار به تبیین این روایت پرداخته است .ایشان در کتاب مرآة العقول احتمال میدهد که

این میزان ،یا به امری بداء پذیر و قابل تغییر اشاره دارد و یا این که بر زمان غیبت و حیرت با
38

یکدیگر داللت داشته و مقصود امام این بوده که پس از این مدت ،حیرت برطرف می گردد؛ اما

غیبت استمرار دارد (مجلسی :1404 ،ج ،4ص .)44ایشان در کتاب بحار االنوار احتماالتی دیگر را

بررسی کرده و معتقد است که این مدت ،یا به اختالف در احواالت شخصی امام مهدی؟جع؟

اشاره دارد که مدت شش روز جز خاص الخواص کسی از والدت ایشان خبر نداشته و بعد از شش
ماه ،برخی از خواص اصحاب امام حسن عسکری؟ع؟ از والدت ایشان آ گاه شدهاند و بعد از شش

سال از تولد ایشان و زمان شهادت امام عسکری؟ع؟ امر برای تعداد بسیاری از مردم آشکار

گردیده است .احتمال دیگر این است که تا شش سال امر امامت حضرت نشر نیافته و این امر بعد
از این مدت ،توسط نایبان خاص برای مردم نشر داده شد و یا این که مراد از آن ،تغییر در زمان

غیبت بوده است .عالمه مجلسی این ایده را بر دیگر احتمالها ترجیح میدهد (مجلسی:1403 ،

ج ،51ص 119و 134؛ فیض کاشانی :1406 ،ج،2ص 408و جزائری ،بیتا :ج ،4ص.)46
مالصالح مازندرانی ،مشابه بیان عالمه مجلسی را مطرح کرده و مراد از زمان را اختالف در «زمان

حیرت» برای هر فردی به میزان اعتقادات وی دانسته است .چه بسا برای فردی شش روز
حیرت طول کشد و برای دیگری شش ماه و برای فرد دیگر شش سال ادامه یابد .از طرف دیگر،

احتمال دارد که مراد ،رخداد بداء در زمان غیبت و یا همان نکتهای باشد که فاضل استرآبادی در

زمینه وقوع ظهور در ماه فرد عنوان کرده است (مازندرانی :1382 ،ج ،6ص.)238

صاحب بشارة االسالم پس از اشکال به تحلیل فیض کاشانی ،در بیان زمان مذکور چهار

احتمال میدهد که یکی از آنها را احتمال تردید در ذکر این زمان از طرف راویان حدیث و نه از
طرف امام علی؟ع؟ دانسته و در دیگری به ذکر این زمانها برای دوران حیرت (نه غیبت) قائل

ص .)792در میان معاصران ،آیت اهلل صافی گلپایگانی احتمالهای داده شده را نپذیرفته و در
این میان ،بایسته است که تنها به متن شیخ صدوق که از هر گونه ابهام پیراستگی دارد ،رجوع
کنیم؛ افزون بر این که ایشان دیدگاه عموم شارحان حدیث را که توجیه بداء در مدت زمان غیبت
را بیان کردهاند ،غیر قابل اثبات دانسته و اعتقاد دارد که مدت زمان غیبت ،همانند اصل غیبت،

اصل ظهور و والدت حضرت مهدی؟جع؟ از قطعیات شیعه است و امر بداء در قطعیات ورودی

ندارد (ر.ک :صافی گلپایگانی :1380 ،ج ،2پاورقی ص .)229-225

بازکاوی روایت اصبغ بن نباته از «تعداد ائمه» و «مسئله غیبت»

شده و مراد از «أو» در روایت را «واو» میداند (کاظمی ،بیتا :ص 61و نهاوندی :1395 ،ج،4
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بررسی متن روایت ناظر بر پاسخگویی به شبهات

شناخت دین اسالم و مذهب امامیه اثنا عشریه ،مستلزم تحلیل سنتها و قواعد حاکم بر آن

است .باید توجه داشت که در تحلیل هر مؤلفه دینی الزم است که ،ارجاع متشابهات بر
محکمات ،ظاهر بر نص ،غیر قطعی بر قطعیات ،غیر ضروری دین و مذهب بر ضروریات و مبانی

دین و مذهب ،عام برخاص و مطلق بر مقید؛ صورت پذیرد (سبحانی :1386 ،ص.)692-591

از طرف دیگر ،قرآن و سنت (قول ،فعل و تقریر معصوم؟مهع؟) از مهمترین منابت آموزههای دینی

است .از اینرو ،اصحاب و بزرگان شیعه قواعدی را در فهم دین معرفی کرده که پارهای از آنها
عبارتند از :توجه به اعتبار متون ،اطمینان به صدور گزارش ،توجه به وجود یا عدم روایت

معارض و یا توضیحی ،فضای صدور روایت (بدین معنا که آیا تقیه در آن نقش دارد یا خیر) اعتبار

و تفاوت نسخههای کتاب.

1

الف) فهم عبارت «من ظهری الحادی عشر من ولدی»

روایت مذکور و مانند آن ،در گذشته و حال دستاویز مخالفان امامیه و بدخواهان منحرف بوده

و البته پاسخهایی برای تحلیل آنها تدوین شده است 2.در تحلیل این دسته از روایاتی که ظاهر

آن به وجود سیزده وصی برای پیامبر خدا؟لص؟ دارد ،به چند نکته باید توجه کرد:
یکم .انحصار عدد ائمه و اوصیای پیامبر خدا؟لص؟ در عدد دوازده

انحصار ائمه؟مهع؟ و اوصیای پیامبر؟لص؟ در عدد «دوازده» ،نزد شیعه و سنی امری متفقالقول

است (شهبازیان 1396 ،و آلبویه .)1395 ،از طرف دیگر ،روایت معتبر و قابل قبولی وجود ندارد
سال بیستم /شماره  /68بهار 1399

__________________________________
 . 1برای مطالعه بیشتر در اینباره (ر.ک :دلبری ،علی ،آسیب شناسی فهم حدیث :1396 ،ص  745 -689و طباطبایی،
سید کاظم :1393 ،منطق فهم حدیث).
 . 2شیخ حر عاملی در تبیینی مفصل وجوهی را در تحلیل این دسته روایات ذکر کرده است (ر.ک :الفوائد الطوسیة:1423 ،
ص 136و همچنین ر.ک :عسکری ،باز شناسی دو مکتب (معالم المدرستین) :1388 ،ج ،3ص327؛ حسینی قزوینی ،نقد کتاب

اصول مذهب الشیعه :1387 ،ج ،1ص ،377آیتی ،تبار دجال :1394 ،ص144 -122و شهبازیان ،رهنمای کور:1394 ،
ص.)98-63
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که تعداد ائمه و خلفای بعد از حضرت محمد؟لص؟ را از عدد مذکور بیشتر و یا کمتر ذکر کرده

باشد؛ بلکه قرائن قطعی و شواهد متعدد بر انحصار عدد اوصیای پیامبر خدا؟لص؟ در عدد دوازده

وجود دارند و در این نکته و تردیدی نیست که اولین این ائمه حضرت علی؟ع؟ و آخرین آنها

حضرت مهدی ؟جع؟ عنوان شده است (شهبازیان 1396 ،و آلبویه.)1395 ،
شیخ طوسی در زمینه انحصار عدد ائمه در دوازده نفر می گوید:

«دو طایفه از اهل ّ
سنت و امامیه روایت کردهاند ،که ائمه؟مهع؟ بعد از پیامبر؟لص؟ دوازده

نفرند؛ نه یك نفر کم و نه یك نفر زیاد ( »...طوسی :1411 ،ص 156 ،127و .)157
همچنین در رد شبهه امام سیزدهم میگویدّ :اما کسانی که گفته بودند حجت بن
الحسن اوالدى داشته و پس از ایشان ،فرزندشان به امامت [= به عنوان امام سیزدهم]

رسیده است ،قول بیاساس و باطلی است؛ زیرا استدالل کردیم که ائمه؟مهع؟ دوازده نفر
هستند .بنابراینّ ،رد این قول از بدیهیات است (همان ،ص.)228

باتوجه به مطلب مذکور ،اگر ظاهر یک یا چند روایت ،با قاعده و آموزه قطعی تعارض پیدا کرد،

بایسته است که آنها را با عرضه به آموزه قطعی تحلیل کنیم و ا گر آن روایتها قابل توجیه

نبودند ،مورد اعتنا واقت نمیشوند .روایتهای ظاهر در امر سیزده وصی نیز از این قاعده مستثنا

نیست و ا گر نتوانیم برای آنها توجیهی بیابیم (که البته توجیه آنها در ادامه خواهد آمد) کنار

گذاشته شده و به متن آن اعتنایی نمیشود.
دوم .اعتنا به نص در برابر ظاهر

مراد از «نص» ،سخنی است که در معنای الفاظ آن احتمالهای متعدد داده نشود و برای

احتمالهای دیگر را در معنای جمله لحاظ کرد.

میان محدثان و فقیهان قطعی است که در مقام تعارض «نص» با «ظاهر» ،ضروری است که

ظاهر را به نص ارجاع داد و بنا بر متن ثابت شده از طریق نص ،معنای متن ظاهر را توجیه و

تفسیر کرد (خویی :1400 ،ج ،3ص .)104به عبارت دیگر ،هیچ گاه ظاهر یک روایت ،نص و

معنای قطعی روایات دیگر را منتفی و آموزهای جدید وضت نمی کند.

در مورد روایت اصبغ بن نباته نیز این سخن و قاعده جاری است و عبارت «من ظهر الحادی

بازکاوی روایت اصبغ بن نباته از «تعداد ائمه» و «مسئله غیبت»

مخاطب کامال مفهوم باشد؛ اما گاهی شرایطی بر کلمات و جمله حاکم است که میتوان
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عشر من ولدی» به سه صورت قابل خواندن است:

الم) «منظهراحلادیعشر،منولدی؛ از نسل امام یازدهم ،از فرزندانم»؛
ب) «منظهراحلادیعشرمنولدی؛ از نسل یازدهمین فرزند من»؛

منظهر،احلادیعشرمنولدی؛ فرزندی از نسل من ،یازدهمین فرزندم».
ج) «
ٍ

بنا بر قرائت اول« ،من ولدی» ،صفت برای «من ظهر» است و مراد از آن( ،فرزند امام حسن

شخص حضرت مهدی؟جع؟ است؛
عسکری؟ع؟ است که از نسل علی؟ع؟ میباشد) و منظور،
ِ
نه فرزندی از ایشان .بنا بر قرائت دوم« ،من ولدی» به «الحادی عشر» متعلق بوده و مراد از آن،
فرزند یازدهمین امام-امام مهدی؟جع؟ -است که فرزند من است؛ و در نهایت ،مراد وجود وصی

سیزدهم است .بنا بر قرائت سوم ،مراد از آن( ،فرزندی از نسل من است که او یازدهمین امام از

فرزندان من میباشد) که در این جا نیز مراد شخص حضرت مهدی؟جع؟ است ،نه فرزندی از

ایشان.

از اینرو ،این روایت نص نبوده و ظاهری است که باید برای فهم معنای آن ،به نصوص آشکار

در امر امامت مراجعه کرد .نص حاکم در این آموزه نیز اثبات تنها دوازده وصی برای پیامبر

خدا؟لص؟ بوده و در این امر تردیدی نیست که عبارت را باید به قرائتی خواند که مراد از آن،
وجود مبارک حضرت مهدی؟جع؟ است ،نه فرزندی از ایشان.
سوم .تحلیل روایت با توجه به خانواده حدیثی

بر اساس اصل هماهنگی میان سخنان ائمه؟مهع؟ و نزدیک بودن گفتههای آنان با یکدیگر؛

سال بیستم /شماره  /68بهار 1399

میتوان چنین گفت که یافتن احادیث هم مضمون با حدیث مورد نظر ،چینش پازل گونه

قطعههایی از یک تصویر نامشخص است که بانشاندن هر قطعه در جایگاه واقعی و درست خود،
به سیما و نمای نهایی تصویر ،نزدیکتر میشویم (مسعودی :1396 ،ص 151و دلبری:1396 ،

ص .)617-549گاه این روایتهای مشابه به فهم قیدهای یک مسئله (تخصیص ،تقیید،
ناسخ) و یا تبیین ابهامهای آن (مجمل و ّ
مبین) منجر خواهد شد که حدیث پژوهان معاصر آن را
با عنوان «خانواده حدیث» نامگذاری کردهاند .در روایت مورد تامل این پژوهش نیز منطق فهم
حدیث ایجاب میکند که روایتهای مشابه را جستوجو کرد و از مجموع گزارشهای رسیده ،به
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معنا و مراد حقیقی امام؟ع؟ از عبارت «من ظهر الحادی عشر من ولدی» دست یافت .برخی 1از

نقلها و عبارات مشابه چنین است:

َ
َ
ْ
َ
ََُْ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ
ی ُه َو ْ َ ْ
یف َم ْو ُل ٍودی ُک ُ
ام ِلت ْت
اقسًاو عدا  کم
ون ِم ْنظ ْه ِر 
َ .1و ل ِک َن ِفک ِر ی ِ 
اْله ِ دیال ِ ذی یُأَله ِ
ُ ْ
ظلما َو َج ْورا؛ لکن در حال اندیشه در مورد کودکی هستم که از نسل من است و او همان
مهدی است که دنیا را از عدل و قسط پر می کند؛ همان گونه که از ظلم و جور پر شده

است (نعمانی :1397 ،ص.)61

با توجه به اینکه نقل نعمانی از طریق استادش ،شیخ کلینی است؛ این نقل از اهمیت

بیشتری برخوردار و البته معنای آن به گونهای است که در مصداق بودن حضرت مهدی؟جع؟
برای عبارت محل تامل تردیدی باقی نمیماند.

ْ
ُ ْ
َ َ
اْل ْه دی ْی َل ُؤ َه َ
.و َلک ْن َف َک ْر ُ
ون ِم ْن َظ ْه ر ی ْ َ
یف َم ْو ُل ٍودی ُک ُ
اع ْدا 
،احل ِ 

ت
ادیعش َر ِم ْن ُول ِ دیه َو َ ِ
ِ َ 2
ِ
ِ
ُ ْ
ََ ُ َ
ج ْور َو ظلما؛ در حال اندیشه در مورد کودکی هستم که از نسل من و یازدهمین
ام ِلت ْت َ 
کم
امام است و او همان مهدی است که جهان را از عدل ُپر خواهد کرد همانگونه که از جور
و ظلم ُپر شده است (صدوق :1395 ،ج ،1ص.)281

بدون نیاز به هیچ توضیح و توجیهی ،این عبارت با آموزه انحصار عدد ائمه؟مهع؟ در عدد

دوازده و آخرین وصی بودن حضرت منطبق بوده و از عبارت مجمل و مورد ابهام مرحوم کلینی

تبیین روشنی به همراه دارد.

التاسع منولداحلسنی هوالذی میُأَلاْلرضقسًاو عدا کماملئت

 .3و لکین أفکریف 

شیخ مفید ،نه از اصبغ بن نباته ،بلکه از کمیل بن زیاد نقل کرده و این نقل ،بیش از متنهای

دیگر ،در تبیین گزارش شیخ کلینی کارآیی دارد .به کار رفتن عبارت «نهمین از نسل حسین؟ع؟»
مصداقی جز حضرت مهدی؟جع؟ را نشان نمیدهد.

__________________________________

 .1در بحثهای پیشین به این روایت در منابع متعدد اشاره شد و همچنین در قسمت روایتهای مشابه به برخی دیگر
اشاره کردهایم .در اینجا به برخی دیگر از زوایای کار گشا در مورد حدیث اشاره میکنیم.

بازکاوی روایت اصبغ بن نباته از «تعداد ائمه» و «مسئله غیبت»

ظلماو جورا؛ و در حال اندیشیدن در مورد نهمین نسل از حسین؟ع؟ هستم که همان
مهدی ایجاد کننده قسط و عدل در زمین است؛ همانگونه که دنیا از ظلم و جور ُپر شده
ِ
است (مفید1413 ،الم :ص.)12
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َ
ُ ْ
َ َ
اْل ْه دی  َال ذی  ْی َل ُؤ َه َ
ون ِم ْن َظ ْه ر یَ ْ ،
یف َم ْو ُل ٍود ی ُک ُ
اع ْدا َو 
احل ِ 
ین  ِ 
َ .4و ل ِک ِ 
ِ
ادیعش َر َب ْع ِ دی َو ه َو َ ِ
ِ
ُ ْ
ََ ُ َ
ام ِلت ْت َج ْور َو ظلما؛ و در حال اندیشه در مورد کودکی هستم که از نسل من و
ِق ْسًا کم
یازدهمین بعد از من است .او همان مهدی است که جهان را از عدل و قسط ُپر می کند؛
همان گونه که از ظلم و جور ُپر شده است (حلبی :1404 ،ص.)428

در نقل ایشان ،افزون بر این که عبارت «من ظهری» ،همانند گزارش شیخ صدوق راهنمای

مخاطبان به وجود حضرت مهدی؟جع؟ است؛ عبارت «من بعدی» به جای «من ولدی»

قرینهای دیگری است بر مصداق بودن حضرت مهدی در مراد حضرت علی؟ع؟.

.5و لکنیف مولودیکون،و هواحلادی عشرمنولدی هواملهدی میلؤهاقسًاو عدا کما
ملئتجوراو ظلما؛ و در حال اندیشه در مورد کودکی هستم که در آینده خواهد آمد و او
همان یازدهیمن از نسل من ،یعنی مهدی است که دنیا را از قسط و عدل ُپر می کند؛
همان گونه که از جور و ظلم ُپر شده است (سیدبن طاوس :1416 ،ص.)354

این گزارش در کتاب التشریم بالمنن فی التعریم بالفتن ،اثر سید بن طاوس؛ معروف به

مالحم سید بن طاوس ،نقل شده است 1که عبارت آن با گزارشهای پیش گفته موافق است و

معنای آن ،تصریح در اشاره حضرت علی؟ع؟ به حضرت مهدی؟جع؟ است.
چهارم .توجه به نسخه بدلهای روایت

اختالف نسخههای حدیث بر دو گونه است :گاهی حدیث در یک کتاب روایی به دو یا چند

صورت نوشته شده است 2و گاهی یک روایت در دو منبت مختلم دارای تعدد نسخه است که در
__________________________________
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 .1با توجه به عبارت قبل از این روایت که سید بن طاوس گزارش خود را از کتاب المجموع ،اثر محمد بن الحسین
المرزبانی (متوفای حدود قرن ششم هجری) نقل کرده است؛ این گزارش نیز منقول از وی باشد (ر.ک :ابن طاوس:1416 ،
ص.)353
 . 2در گذشته ،با توجه به این که صنعت چاپ در اختیار نبوده است ،محققان علوم دینی ناچار بودند که خود از کتابها
نسخه بردار ی و کپی یا با پرداخت مبلغی به وراقان (نسخه نو یسان و انتشاراتیهای امروز ی) نسخهای از کتاب مورد نظر
خود را تهیه کنند .چگونگی نوشتن (شامل صحیح نو یسی و ز یبا نو یسی)؛ چگونگی خواندن (درست خوانی و ادای
صحیح الفاظ؛ مثال ُبر ید بن معاو یه را یزید بن معاو یه خواندن)؛ مناسب بودن محیط در زمان نوشتار نسخه (نور کافی،
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این قسم نیز گاهی همان روایت و با همان سند ،اما متفاوت در متن ذکر شده و گاهی روایتی از

نظر سند و متن متفاوت میباشد (ر.ک :دلبری :1396 ،ص.)367

در روایت اصبغ بن نباته ،افزون بر تعدد نسخه در کتاب الکافی؛ که برخی «من ظهر» گفتهاند و

برخی دیگر «من ظهری»1؛ گزارش منقول در کتاب الغیبة طوسی که سندی مشابه با کتاب

الکافی دارد؛ دارای نسخه بدل میباشد و به جای کلمه «من ظهر الحادی عشر»  -که عبارتی

ابهام انگیز است -عبارت «من ظهری الحادی عشر» ذکر شده که با عقاید امامیه و نقل شیخ

صدوق موافق است و بر محققان پوشیده نیست که عبارت «من ظهری» ،دور از شبهه بوده و به

توجیه روایت اصبغ بن نباته به نقل از الکافی نیازی وجود ندارد .یکی از محققان معاصر در

تالشی قابل قدردانی به گردآوری برخی از نسخههای کتاب الکافی و الغیبة طوسی اقدام کرده

است (جواد :1437 ،ص 37و  .)76با توجه به مطالب پیش گفته و برای توجیه چرایی تفاوت

میان برخی از نسخهها ،الزم است به نوع قرائت این روایت برای نسخه نویسان توجه کرد که در

این صورت درمییابیم اصل عبارت« ،من ظهری الحادی عشر» بوده است که در قرائت نسخه

نویسان و پیوسته خوانی کلمات با یکدیگر از قاعده التقای ساکنین و حذف حروف «یاء» و

جاگذاری کسره به جای آن ،تبعیت شده و عبارت «من ظهری الحادی عشر» ،با این قاعده به
ظهر الحادی عشر» قرائت شده و ناسخ نیز آن را به همین صورت (بدون یاء)
صورت عبارت «من ِ

نوشته است؛ در حالی که الزم بود حرف «یاء» را مکتوب می کرد.

نهایت سخن این که به فرض عدم پذیرش توجیه مذکور ،با توجه به اختالف نسخهها در

کتاب الکافی و الغیبة ،ترجیح با نسخههایی است که عبارت را به صورت «من ظهری الحادی

شلوغی محیط) و فهم نسخه نو یس از اصطالحات علوم ،قسمتی از عوامل حا کم بر نسخه نو یسی بوده که به تفاوت نسخه
ها با یکدیگر منجر شده است .از اینروست که جناب نجاشی با وجود راههای مختلف به کتابهای حسن بن سعید
اهواز ی و برادرش ،حسین بن سعید ،تنها به طر یق خود از احمد بن محمد بن عیسی اطمینان و اعتماد کرده که ظاهرا
دلیل آن ،اعتبار بیشتر این نسخه در نقل از دیگر نسخهها بوده است (نجاشی :1418 ،ص.)59
 .1هکذا فی «بع ،جد» و حاشیة «بج ،جو» و المطبوع (ر.ک .کلینی :1407 ،ج ،2ص.)151

بازکاوی روایت اصبغ بن نباته از «تعداد ائمه» و «مسئله غیبت»
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عشر من ولدی» ذکر کردهاند و علت آن ،هماهنگی با متون دیگر (صدوق :1395 ،ج281 ،1؛

حلبی :1404 ،ص429؛ سیدبن طاوس :1416 ،ص 354و مسعودی :1426 ،ص )270و

روایتهای هم خانواده و هماهنگی با عقیده قطعی شیعه در انحصار تعداد اوصیای االهی در
عدد دوازده است.

پنجم .فهم عالمان امامیه از حدیث

از جمله مواردی که بر روایت تأثیر بسزایی دارد؛ توجه به فهم عالمان ،محدثان و صاحب

کتابی است که روایت را ذکر کرده است .البته به این نکته باید دقت کرد که در اینجا ،مراد ،هم

نوا بودن فهم تمامی عالمان امامیه با یکدیگر و تمامی محدثان بر یک معنا است که در بخش
تحلیل روایت با توجه به خانواده حدیثی ،اشاره شد .با توجه به قرب زمانی آنان به عصر

امامان؟مهع؟ و در اختیار داشتن قرائن بیشتر در فهم حدیث ،این قرب زمانی قرینهای بر درستی
فهم و تحلیل آنان از روایت است.

در روایت اصبغ بن نباته ،تمامی منابت نقل روایت ،فهم مشترکی دارند و مراد از آن را امام

مهدی؟جع؟ و دوران غیبت ایشان دانستهاند .از اینرو شیخ صدوق در کتاب کمالالدین ،به
این روایت اشاره کرده و به مضمون آن پرداخته و از آن برای اثبات امامت و غیبت حضرت

مهدی؟جع؟ بهره گرفته است (صدوق :1395 ،ج ،1ص.)139
ب) مسئله زمان غیبت

برخی از محققان ،با توجه به عدم نقل عبارت «ستة ایام أو ستة اشهر أو ست سنین» در نقل
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شیخ صدوق و نعمانی از اصبغ بن نباته و ترجیح متن کمال الدین شیخ صدوق بر نقل کلینی در
کتاب الکافی؛ برای توجیه مدت زمان ذکر شده در کتاب الکافی وجهی نمیبینند (صافی

گلپایگانی :1380 ،ج ،2پاورقی ص  .)225در مقابل و در مقام توجیه این روایت و روایتهای
مشابه در دیگر متون ،باید بدین نکته توجه کرد که در هر زبان ،ترکیبهایی از چند واژه وجود

دارند که لزوما معنای ترکیب ،از حاصل جمت معانی مفردات آن به دست نمیآید (مثال واژه مرکب

«دست فروشی» ،به معنای فروش دست شخص نمیباشد) .آنچه کار را مشکل میکند ،اشاره

نکردن کتابهای لغت به همه معانی هر لغت است (مسعودی :1396 ،ص .)97از طرف دیگر،
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در کتابهای لغت ،اصطالحات به کار گرفته شده در احادیث نیز اشاره نشده و این تبحر شارح

حدیث و تبیین کننده آن است که بتواند با توجه به قرائن و شواهد مرتبط با روایت ،معنای

ترکیبی در میان عبارتها و یا اشاره به تمثیل را کشم و معنای روایت را آشکار کند .به یک نمونه

از نهج البالغه توجه کنید:

دفعکمقومکمعنهذااملقاموأنمتأحقبه؟؛ چگونه شما را از خالفت

امیرمؤمنان در پاسخ «کیم
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
منت کردند؛ در حالیکه شما برای این امر بهترین بودید»؛ فرمودند« :یاأخ َ
ین أ َس ٍد ِننك لق ِل ُق
اب ِ 
ْ
ُ ُ
َ
َ
َ
نگ مرکبت سست است و افسار را رها کردی»
ض ِ
ال َو ِ 
نی ت ْر ِسل ِیف  غیر َسدد؛ ای برادر اسدی! ت ِ

(سیدرضی :1414 ،ص ،231خ.)162

این پاسخ در قالب کنایه بیان شده و مراد حضرت آن است که سوال تو در زمان نامناسبی

مطرح شده است (مسعودی :1396 ،ص.)105-95
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ ْ َ ُ ُ َْ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ
ََ ْ
ام أ ْو ِستة أش ُه ٍر أ ْو ِست ِس ِننی»؛ به نظر
ی
احلیرة و ال غیبة قال ِست
أ

ة
در مورد عبارت «وکم تکون 
ٍ

میرسد که امیرالمومنین؟ع؟ در مقام بیان تعداد روزهای حقیقی نبودهاند و این عبارت ،کنایه از
مدت زمان طوالنی و غیر معلوم است .از باب نمونه ،برخی از آیات قرآن در باب خلقت عالم،
مدت زمان خلقت را «شش روز» میداند (اعراف 1.)54 :که گفته شده آغاز خلقت روز یکشنبه

بوده و روز جمعه به پایان رسیده است .از اینرو ،روز شنبه قطت خلقت بوده است و لذا با عنوان

«سبت» ،یعنی «قطت امر» ذکر شده است (مناوی :1410 ،ص .)395پس از وصم مذکور برای
عدد «شش» در آیات االهی ،آن را شاهدی برای تحلیل این عدد و نمونهای از صبر در امور به کار

بردهاند .همچنین وارد شده است که در زمان پیامبر خدا؟لص؟ اگر به کسی تهمت قتل زده
قرار نمیگرفت ،متهم آزاد میشد (کلینی :1407 ،ج ،7ص .)370امیر المومنین؟ع؟ در پاسخ به
یکی از منکران قرآن ،نزول ادیان و خلقت عالم را تدریجی دانستهاند؛ در حالیکه خدای متعال

میتوانست آن را در یک چشم به هم زدن خلق کند .در این گفتوگو با منکر قرآن حضرت قصد

دارند ،به تدریجی بودن امر و زمان بردار بودن آن اشاره کنند؛ همانگونه که امر غیبت تدریجی و
__________________________________

َ ََ ُ َُ َ
َ ََ
ْ َ َّ
َ َ َ َّ
ماوات َو الأ ْرض في ِستةِ أيام>.
ِ < .1إن ربک ُم الله الذي خلق الس ِ

بازکاوی روایت اصبغ بن نباته از «تعداد ائمه» و «مسئله غیبت»

میشد ،وی را تا شش روز نگه میداشتند تا مستنداتی از طرف شاکی برسد ا گر مستندی در اختیار
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زمان بردار است (مجلسی :1403 ،ج ،90ص.)122

همچنین در شعر عرب ،ابی الطیب سرودهای دارد که برای بیان ذکر زمان طوالنی از «شش روز

خلقت» بهره گرفته و چنین وصم کرده است که «آیا یک شب است ،یا شش شب1».ابن جنی
میگوید :ابو طیب از این عبارت ،طوالنی بودن زمان را اراده کرده و قصد دارد به آیه شریفه اشاره
کند که خلقت را در «شش روز» عنوان کرده و خدای متعال هر روز در آخرت را هزار سال دنیا

دانسته است (المعری :1399 ،ص ،27حرف دال).

در خصوص حدیث اصبغ بن نباته ،گفتنی است که نعمانی روایت مذکور را از مرحوم کلینی

نقل کرده و اسناد پس از کلینی با کتاب الکافی مطابق است؛ اما در بیان عبارت «ستة ایام »....

اختالف نقل وجود دارد و به صورت «سبت من الدهر» است .از یک سو احتمال دارد که نعمانی

این روایت را به صورت شفاهی از مرحوم کلینی شنیده باشد و با توجه به فهم خود از عبارت ،در

آن تصرف کرده و معنای مورد نظر از عبارت را ذکر کرده باشد .از طرف دیگر احتمال دارد که نقل

و عبارت پردازی دیگری از روایت وجود داشته و نعمانی ،به نقل شفاهی از استاد خود شیخ کلینی

اشاره کرده است؛ نه به نقل مکتوب ایشان در کتاب الکافی؛ کما این که این عبارت در نقلهای

شیخ صدوق اصال وجود ندارد و این ،گویای تفاوت روایت در نقل است .در هر صورت ،مشخص

میگردد که فهم نعمانی در تعیین عبارت «سبت من الدهر» (زمانی طوالنی) (ابن منظور:1414 ،

ج ،2ص)37؛ به جای «ستة ایام  ،»...همان معنا مورد نظر است که در مطالب باال ذکر کردیم و
در نتیجه مراد حضرت علی؟ع؟ بیان مدت شش روز ،یا شش ماه ،یا شش سال نبوده است ،بلکه
با توجه به ذهنیت مسلمانان آن زمان از خلقت شش روزه و زمان بردار بودن آن ،مرادشان بیان
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زمان طوالنی بوده است.

با مراجعه به مقدمه کتاب االمامة و التبصرة ،اثر علی بن بابویه ،این مطلب بیشتر خود را

نشان میدهد که مراد از عبارت «ستة ایام  »...بیان نامعلوم بودن زمان غیبت و زمان بردار بودن

آن است .ایشان در تبیین آموزه غیبت و سردرگمی برخی از شیعیان و تحیرشان از غیبت ،معتقد
است که خدای متعال زمان را مشخص نکرده است؛ اما روایتهای معتبر داللت کننده بر اصل

__________________________________
ُ
ُ َُ َ ُ َ ُ َ
ٌ «.1
أحاد أم ُس ٌ
ناد».
حاد  ...لییلتنا
المنوطة بالت ِ
داس فی أ ِ
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غیبت وجود دارند و همانگونه که خدای متعال زمان قیامت را مشخص نکرده؛ اما رسول

خدا؟لص؟ آن را نزدیک دانسته و به اصحاب خود میفرمودند :نزدیکی قیامت به من مانند

نزدیکی دو انگشت دستم است؛ بر همین مبنا زمان ظهور نیز مشخص نگریده است؛ اما آن را
وعده قطعی دانستهاند (ابن بابویه :1404 ،ص.)11-9
ابن بابویه در توضیح می گوید:

چگونه نمی دانی! آنچه در روایت عا ِلم وارد شده است که شش روز ،یا شش ماه ،یا شش

سال؛ بیان امری غیر مشخص است و بدون شک ،رواست امری که میتواند میان شش

روز ،یا شش ماه و یا شش سال مردد باشد ،به بیش از سالهای متمادی تبدیل شود .آیا

این فهم و تأمل شده است؟ اگر مراد امام؟ع؟ بیان زمان مشخص بود ،تردید در ذکر
سال معنا نداشت و ایشان بهتر میداند که زمان قابل فهمی را ذکر نکرده است .اگر مراد

حضرت؟ع؟ این بوده که زمان نامشخصی را به مخاطب بفهماند ،به درستی و با

قاطعیت مجهول بودن آن را به مخاطب فهمانده است؛ بدان دلیل که این سخن را

فردی بیان کرده که در علم او تردیدی نیست .پس مردد گفتن زمان بر مشکل بودن

فهم زمان داللت دارد و مقصودش نامعلوم دانستن آن است و اگر نبود پرسش از ایشان

در زمانهایی که مناسب جواب دهی نیست؛ هیچ گاه از ارائه پاسخ واقعی و مناسب
دوری نمیکردند (همان ،ص.)12

َ أَأ
موید دیگر این برداشت ،گزارش پیش گفته است که شیخ حر عاملی از کتاب ِعل ِل األشی ِاء ذکر

کرده است ،مبنی بر این که شش روز و شش ماه و شش سال ،عبارت شصت سال را افزوده است.
همچنین ا گر مراد از عدد شش واقعیت آن بود که راوی سوال از امام را ادامه نمیداد؛ اما چون

است؛ برای روشن شدن امر برای خودش -که شاید امام؟ع؟ زمان را دقیقتر به وی بفرماید -از
زمان دقیق سؤال کرده که مجدد با پاسخ نامعلوم امام مواجه شده است و درک میکند که بنای

امام بر ذکر زمان نیست( 1عاملی :1425 ،ج ،5ص.)204
__________________________________

 . 1قال« :و حدثنی أبی عن جدی عن محمد بن الفضیل عن أبی جعفر؟ع؟ قال ستبقون ستة من دهرکم ال تعرفون إمامکم،
قلت :و کم الستة جعلت فداك؟ قال :ستة أیام أو ستة أشهر ،أو ست سنین أو ستون سنة».

بازکاوی روایت اصبغ بن نباته از «تعداد ائمه» و «مسئله غیبت»

راوی نیز عبارت «شش روز از ایامتان» را به معنای اصطالحی آن و اشاره به زمانی نامعلوم دانسته
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نتیجه گیری

روایت اصبغ بن نباته ،از دیر باز مورد توجه شارحان حدیث و متکلمان امامیه بوده است و آنان

از روایت مذکور ،در محاجه با مخالفان امامیه بهره گرفتهاند .دو عبارت «من ظهری الحادی عشر
من ولدی» و «کم تکون الحیرة» محل بحث میان عالمان امامیه ،در زمان معاصر مورد سوء

استفاده مخالفان امامیه در نقد انحصار عدد ائمه و مقدار زمان غیبت واقت شده است .از این رو،

تالش بر پاسخ گویی در دو سده اخیر بیش از گذشته مشهود است .تحلیل این دو عبارت با توجه

به قواعد فقه الحدیث ،گویای ترجیح متن کتاب کمال الدین شیخ صدوق بوده که عبارت اول را

به صورت «من ظهری» و موافق عقاید امامیه نقل کرده و عبارت دوم نیز در هیچ یک از اسناد

شیخ صدوق وجود ندارد و لذا از محل بحث تخصصا خارج است .بررسی منابت مختلم و بیان
واحد بزرگان شیعه در تفسیر حدیث و انحصار عدد ائمه در دوازده ،بر توجیه پذیر بودن متن

حدیث داللت دارد و در صورت پذیرش متن کتاب الکافی نیز روایت قابلیت توجیه و تبیین

مطابق قواعد علمی داشته و با آموزههای اصیل امامیه تنافی ندارد.

سال بیستم /شماره  /68بهار 1399
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 .59فیض کاشانی ،محمد محسن (1406ق) .الوایف ،اصفهان ،امیرالمومنین؟ع؟.

 .60فراهیدی ،خلیل بن احمد (1409ق) .کتابالعنی ،قم ،هجرت.

 .61کنی ،علی (1421ق) .توضیحاملقالیفعلمالرجال ،قم ،دارالحدیث.

 .62کلینی ،محمدبن یعقوب (1407ق) .الکایف ،مصحح :علی اکبرغفار ی و محمد آخوندی ،تهران،
دارالكتب اإلسالمیه.

 .63مازندرانی ،مال محمد صالح (1382ق) .شرحالکایف ،تهران ،انتشارات اسالمیه.
 .64مجلسی ،محمد باقر (1403ق) .حباراا نوار ،بیروت ،داراحیاء التراث العربی.

1404( _______________ .65ق) .مرآةالعقولیفشرحاخبار آلالرسول ،تهران ،دارالكتب االسالمیة.

 .66مرعی ،حسین بن عبداهلل (1417ق) .منهتیاملقالیفالدرایةوالرجال ،بیروت ،العروة الوثقی.
 .67مرزبانی ،محمد بن عمران (1425ق) .معجمالشعراء ،بیروت ،دارالصادر.

 .69مصطفوی ،سیدحسن ( .)1368التحقیق یف  کلمات القرآن الکر می ،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی.

 .70المعری ،سلیمان بن علی (1399ق) .تفسیر ابیات املعاین من شعر اب الًیب املتنیب ،محقق:
محمدمحمود الصواف و محسن غیاض عجیل ،بیروت ،دارالمامون للتراث.

 .71مفید ،محمد بن نعمان (1413ق الف) .الرسالةالثانیه ،قم ،دارالمفید.

 .72منسوب به شیخ مفید (1413ق ب) .ااختصاص ،قم ،دارالمفید.

 .73منسوب به محمد بن جریر طبری (1413ق) .دا ئلاإلمامة ،قم ،بعثت.

بازکاوی روایت اصبغ بن نباته از «تعداد ائمه» و «مسئله غیبت»

 .68مسعودی ،عبدالهادی ( .)1396روشفهمحدیث ،تهران ،سمت.
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 .74منسوب به مسعودی (1426ق) .علی بن حسین ،اثباتالوصیة ،قم ،انصار یان.

 .75المناوی ،محمد عبد الرؤوف (1410ق) .التوقیف عیل مهمات التعار یف ،بیروت/دمشق ،دار الفكر
المعاصر.

 .76مهدی پور ،علی اکبر ( .)1388پژوههمهدوی ،قم ،رسالت.

 .77نوری ،حسین (1408ق) .مستدركالوسائلومستنبطاملسائل ،قم ،آل البیت؟مهع؟.

 .78نمازی شاهرودی ،علی (1414ق) .مستدرکاتعلمرجال ،تهران ،مؤلف.

 .79نعمانی ،محمد بن ابراهیم (1397ق) .الغیبة ،محقق :علی اکبر غفار ی ،تهران ،صدوق.

 .80نجاشی ،احمد بن علی (1418ق) .رجال ،قم ،نشر اسالمی.

 .81نباطی بیاضی ،علی بن محمد (1384ق) .الصراطاملستقمی ،نجف ،حیدریه.

 .82نهاوندی ،علی اکبر ( .)1395عبقریاحلسان ،قم ،مسجدمقدس جمكران.

83.http://ansari.kateban.com/entry1196.html

سال بیستم /شماره  /68بهار 1399
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