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 «حلیة االبرار»کاوشی در مهدویت نگاری سیدهاشم بحرانی با محوریت کتاب 
 1نعمت اهلل صفری فروشانی
ح اهلل صمدی  2رو

 چکیده
امامیه، سید هاشم بحرانی  12و 11به قلم محدث قرن ؟مهع؟سیره معصوماندر زمینه « االبرار حلیة»کتاب 

کتاب است کتاب به دلیل شباهت فراوان به  جایگاهی  ،، در بخش تاریخ زندگانی ائمه«بحاراالنوار». این 
کتاب در مجلد پنجم، حاوی روایات مهدویت است. با این کتاب را داراست. بخش پایانی  که  همانند آن 

کتاب مستقل نوشته کماالبرار  است؛ حلیة بحرانی در زمینه مهدویت سه  یری در موضوعات نظ جامعیت 
گاهی بیش بحرانی نگاری است. مطالعه مهدویتمختلم مهدویت داشته  تر از تفکرات مهدوی موجب آ

های  شناسایی ویژگی و همچنین شود گری میعصر احیای مجدد اخباری، اخباریان در دوره صفویه
وی در منابت عامه، . همچنین بحث از وجود روایات فراوان مهددارد ها را در پی گرایی بحرینی حدیث

که فعال مفقود می ها نام برده و چگونگی تاثیر شرایط سیاسی  ولی نویسنده از آن ،باشند آشنایی با منابعی 
ا توجه به سند و متن از دیگر جهات اهمیت است. بررسی همراه ب ،نگاری شیعه دوره صفویه بر مهدویت
گویای  کتاب،  کثری بحرا رویکرد اخباریروایات  کتابش است. روش گرِی حدا نی در انتقال مطالب 

 .حدیثی همراه استگیری از رویکردهای تاریخی، رجالی و  با بهره ،تحلیلی-تحقیق توصیفی
کلیدی  گری.، سید هاشم بحرانی، اخباریاالبرار حلیةنگاری،  : مهدویتواژگان 

  

__________________________________   

گروه تاریخ اسالم جامعة المصطفی العالمیة 1   nsafari8@gmail.com                                                                             . استاد 
   roohollahs05@gmail.com         . کارشناسی ارشد تاریخ اهل بیت؟مهع؟ جامعة المصطفی العالمیه )نویسنده مسئول( 2
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 مقدمه. 1

کی از عالقه و توجه ویژه و مداقه در این آثار، ق( 1107بررسی آثار سید هاشم توبالنی بحرانی) حا
های آن در نگاه این عالم بزرگوار است.  به مباحث مهدویت و پررنگ بودن وجوه مختلم آموزه

که  ع مهدویت  جایگاه تفسیری و تا حدودی جایگاه گویای تفسیر روایی آیات قرآن در موضو
ها و حکایات افراد  رؤیت به واسطه نقلاثبات وجود امام از طریق  ؛اخبارگرایی بحرانی است

کتاب  از جمله آموزه ،مختلم و اثبات اصل والدت امام که بحرانی را به نگارش سه  هایی است 
که   . نکته مهم آنکردتحریض  1مستقل مهدوی کتاب است  فی  االبرار حلیة»بخش مهدویت 

وضوعات یادشده، حاوی برداشتن م دربه رغم نوشته بحرانی،  ،«أحوال محمد و آله اْلطهار
از قبیل فلسفه غیبت، است؛ های دیگر ایشان در موضوع مهدویت  بسیاری از مواضت و دیدگاه

کنار این موارد، مجموعه .سیره امام و تشکیل دولت مهدوی، یاران امام، عالمات ظهور های  در 
که اساسا با اهداف دیگری نوشته شده، نیز از مباحث مختلم  مهدویت )ولو با دیگر بحرانی 

 اطالعات اندک( خالی نبوده است.
ح مباحث مهدوی البته در سایه حکومت صفویان دلیل ماهیت ه ق( ب1135-907) بستر طر

تر شده بود. برای نمونه مباحثی مثل  شیعی آن دولت و نفوذ عالمان و فقیهان در آن فراهم
گرفتن  بحث مهدویت شد. در این چگونگی اداره حکومت اسالمی در زمان غیبت، سبب رونق 

کتاب و رساله مستقل درباره  دوره متفکران بزرگ با تبیین اندیشه مهدویت، نزدیک به هفتاد 
گذاشته  برخی از موضوعات .(41-40ص: 1394چی،  شانه و زاده )حسین اند مهدویت به یادگار 

ه قریب الوقوع از: ارتباط پادشاهان صفوی با حضرت مهدی و پیشگویی دربارمورد بحث عبارتند 
شکالی مانند ترویج فرهنگ انتظار، بحث اتصال حکومت صفوی  ،بودن زمان ظهور که غالبا در اَّ

ح می  دگرد به حکومت مهدوی، ادعای رویت امام زمان و دعا برای ظهور در منابت این دوره مطر
 .(245: ص1397نجفی نژاد،  )مطهری و

راد متاثر از حیات فکری سیاسی جامعه خود به عنوان اف ،که محدثان و مورخان با فرض این
های موجود، به  گاه خود، به لحاظ زمانی و مکانی و مصلحت هستند و تحت شرایط خاص زیست

__________________________________   

 که مورد سوم مفقود است.« مولد القائم»و « تبصره الولی فیمن رأی القائم»، «فیما نزل فی القرآن المحجه» .1
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که از  مهدویتدر مورد نماید  ضروری می ؛پردازند نگارش آثار خود می نگاری سید هاشم بحرانی 
گاهی بیش تحقیقی انجام شود تا ؛ها بوده است بزرگان حدیثی بحرینی تر از باورهای ضمن آ

های مهدوی وی با سایر علمای دوره  عامیانه رایج در متن جامعه، وجوه تشابه و تمایز دیدگاه
گردد. بدین منظور کتاب  ،صفوی آشکار  دلیل جامت بودن ه ب« االبرار حلیة»بخش مهدویت 

گرفته است. نگارندگان، محور تحقیق را در  سه بخش موضوعی آن، محور بحث قرار 
کرده« شناسی منبت»و « سند پژوهی»، «مبناشناسی» که فتح بابی در این  به امید آن ؛اند رصد 

که حقیقتا  کتاب،  زمینه باشد و در آینده پژوهشی با نقد و بررسی محتوای روایات این بخش از 
گانه می  ارجمند محقق شود.استادان توسط پژوهشگران و  ،طلبد تحقیقی جدا

کتاب بحرانی صورت نپذیرفته  کنون تحقیق مستقلی در خصوص این  الی  هاما در الباست؛ تا
-75: ص1386، تبار فهیمی) «شناسی در تفسیر البرهان اجتهاد و روش»مباحِث مقاالتی نظیر 

: 1392، خوشدونی) «بررسی مبانی سید هاشم بحرانی در البرهان فی تفسیر القرآن» (؛102
کتاب ال روش»و  (193-159ص -89: ص1396، ابوترابی« )برهان فی تفسیر القرآنشناسی 
کرد. می (؛102  توان به برخی از مبانی رجالی و حدیثی بحرانی دست پیدا 

 نگاری شیعه خاستگاه مهدویت. 2

که در آثار محدثان و نویسندگان قرون اولیه هجری  گونه «نگاری مهدویت» ای پژوهش است 
کنونی به چشم می که به ابعاد مختلم زندگی، غیبت و خو تا عصر  رد. این فعالیت مهم نگارشی 

گاهی به صورت ضمنی ؛پردازد می ؟جع؟ظهور حضرت مهدی الی سایر  هالب، گاه مستقل و 
کتابموضوعات گفته رسالهها و  ؛  ترین  اند قدیمی هایی را به خود اختصاص داده است. برخی 

به ابراهیم بن صالح االنماطی الکوفی )نجاشی،  الغیبه با عنوان ،نگاری کتاب در باب مهدویت
که ( 15: ص1418 رود. البته این فعالیت  به شمار می ؟ع؟از اصحاب امام باقرمتعلق است 

 هرچند بعضی از آثار امروزه در دست ما نیست ؛نوشتاری در زمان سایر امامان نیز ادامه یافت
کشفی و و  319: ص1388)معارف،   .(26ص: 1396همامی،  صداقت 

همچون خورند؛  هایی به چشم می کتابجا مانده از دوران امامان شیعی، نام  هدر میان آثار ب
کتاب  ؛(26: ص1418)نجاشی، ؟ع؟ سکونی از اصحاب امام رضا ،اسماعیل بن مهران از المالحم
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المالحم ابراهیم بن حکم  ؛(36ق()همان، ص224حسن بن علی بن فضال)از المالحم 
حسن بن  ،( و دالئل خروج القائم4تا: ص طوسی، بی و 15)همان، ص(2فزاری)زنده در قرن

 .(237، ص5: ج1403امین،  و 48: ص1418)نجاشی، (3محمد صفار بصری)زنده در نیمه قرن
جعفر از عبداهلل بن  ،الغیبه و الحیرههای  کتابهای بعد نیز نباید نسبت به  البته در سال

از  ،انساب االئمه و موالیدهم الی صاحب االمر ؛(24: ص1377)حسین،  ق(293از )بعدحمیری
، 1: ج1401افندی اصفهانی،  و 58: ص1418)نجاشی، ق(304حسن بن علی االطروش)

: 1418)نجاشی، « ابن اخی طاهر»معروف به  ،از حسن بن محمد ،«الغیبه»( و 292-291ص
فضل بن شاذان  ، اثرهمچون اثبات الرجعه ،نگاری یت( و برخی از ملحقات مهدو64ص

از احمد بن علی بن عباس)زنده در  ،( و اخبار الوکال االربعه307ق()همان، ص260نیشابوری)
 ( غفلت ورزید.87ق()همان، ص408

کتاب غیر  نویسنده و ده 165کتاب مستقل به همت  254، در مجموع به حدود گفتنی است ها 
نگاری در قرون سوم و  . آمار، نشان دهنده روند رو به رشد مهدویتمستقل اشاره شده است

ع استچهارم هجری   52چیزی بالغ بر هجری، کتاب مهدوی، در قرن سوم  254. از مجمو
عالم شیعه و  60واسطه قریب ه مهدویت بدر زمینه %( اثر مستقل 19) 46%( و در قرن چهارم  21)

که م کتاب الغیبه نعمانی) عروفاهل سنت به زیور طبت آراسته شده  ق( و 360ترین این آثار دو 
نماید  باشد. همچنین نتیجه محاسبات چنین می ق( می381کمال الدین و تمام النعمه صدوق)

کتاب15) 36که قرن پنج هجری با  شیخ  شامل الفصول العشره فی الغیبه و رساالت ،%( 
کتاب همانند 14) 35ه هجری با ق( و قرن دوازد460طوسی)، اثر شیخ ق( و الغیبه413مفید)  )%

کتاب المحجه فی ما نزل فی القائم، تبصره الولی  ؛ق(1104شیخ حر عاملی)اثبات الهداة، از  سه 
عالمه  ، ازق( و بحاراالنوار1107سید هاشم بحرانی) ، اثرفیمن رای القائم و مولد القائم

ه که ب ضمن آن ؛دنگیر قرار می مهدویآثار ترین آمار  ق( در جایگاه دوم و سوم بیش1110مجلسی)
کم2) 3رسد قرن نهم هجری با ثبت فقط  نظر می کتاب، در این زمینه  آمار را به خود  ترین %( 

 .(225، ص10: ج1393شهری،  )محمدی ریاختصاص داده است 
که برخی از به عواملی چند بستگی دارد ،نوسان آمار نگارش علما به زعم نگارندگان،  ،

مثل شرایط  ،آزادی عمل یا اختناق فضای سیاسی جامعه عوامل عبارتند از:ترین این  مهم
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که در سایه حمایت -322یعنی آل بویه) ،های دو حکومت قدرتمند شیعه مساعدی 
کوب،  و  386: ص1974)سجستانی، ق(448 -907)( و صفویان478، ص2: ج1377زرین 
توجه و عدم توجه مردم به  ؛از علما ایجاد شد ؛(143: ص1394رمضانی،  )نوروزی وق(1135

و  انتقادهاکه بروز  ی مردم به نقل داستان جزیره خضرامسائل مهدوی، نظیر اقبال عموم
کنی و شیوع 70: ص1381)شیخی،  شدرا باعث برخی علما وگوی  گفت ( و میزان شبهه پرا

کتاب  ،انحراف در درون جامعه گفته شیخ صدوق، وی را به نگارش  که به  مانند شرایطی 
 .(32: ص1429)صدوق،  الدین برانگیخت مالک

کتاب . 3 له االطهار ةحلی»سید هاشم بحرانی و   «؟مهع؟االبرار فی احوال محمد و آ

را در میان والدت او ذکر نشده است. برخی تاریخ دقیقی « سید هاشم بحرانی»برای والدت 
 ،بحرانی پس از ترک زادگاهش .(22: ص1416)تبریزیان،  اند دانستهق 1040تا  1030های  سال

لی» سطی»در استان « توبَّ  ،های مهم علمی شیعه کشور بحرین، با حضور در یکی از پایگاه در« و 
همچون سید عبدالعظیم بن سید استادانی یعنی نجم اشرف به تحصیل علوم مختلم نزد 

وی  .(67تا: ص )بحرانی، بی ق( پرداخت1087و فخرالدین طریحی رماحی) عباس استرآبادی
کّم ککسب دانش دریغ نورزید، به دلیل پرهیززمینه گونه تالش در  که از هیچ در عین این اری و 

گرفت )حر عاملی، نفِس فوق العاده نیز مورد ستایش عل ، 2: ج1385ما و بزرگان پس از خود قرار 
ها تولیت امور  پس از سالق، 1107نهایتا در سال  .(1074، ص2: ج1385قمی،  و 341ص
گردان برجستهحس : 1385ای همانند شیخ حرعاملی)حر عاملی،  بیه، مرجعیت علمی و تربیت شا

( و شیخ حسن 80، ص7: ج1408شیخ علی مقابی بحرانی)طهرانی،  ؛(341، ص2ج
گفت. ؛(48: ص1416بحرانی)تبریزیان،   در بحرین دار فانی را وداع 

کثرت، با ان علمای بزرگ و رجالیان امامیه، بحرانی را بسیار ستوده د و اطالعات و تتبعات او را در 
کرده1110عالمه مجلسی) : 1422؛ سبحانی، 181، ص8: ج1390اند )موسوی خوانساری،  ق( قیاس 

که اطالعات سید 233، ص1: ج1369و مدرس تبریزی،  424، ص12ج (. برخی نیز معتقدند 
کتابهاشم در اخبار، از مجلسی هم بیش که در بحاراالنوار هایی روایت  تر است؛ زیرا از  کرده است 

ها نیست؛ مانند الثاقب فی المناقب، بستان الواعظین، ارشاد المسترشدین، الجنه و اسمی از آن
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 (.143: ص1390و بهشتی،  249، ص10: ج1403النار )اثر سید رضی در مناقب امام علی( )امین، 
کرد توان در آثار فراوانش به خوبی مالحظ جایگاه علمی بحرانی را می فراوانِی آثار واقت علما  دره 

 75از وی حدود  .(64-63تا: ص )بحرانی، بیدانند  میوسعت تتبت و اطالع او گویای بحرانی را 
که البرهان فی تفسیر القرآن، مدینه المعاجز، المحجه فیما نزل فی القائم،  اثر بر جای مانده است 
االنصاف فی النص علی االئمه االثنی عشر، غایه المرام فی فضائل امیرالمومنین و االئمه، تبصره 

فی احوال  االبرار حلیةشر و االثنی ع التهذیب، عمدة النظر فی بیان عصمة االئمةالولی، ترتیب 
 د.نرو ترین این آثار به شمار می از مهم ؛محمد و آله االطهار

که تعدادی از این نوشته ها، تفسیر قرآن و تعدادی نیز در اثبات امامت،  با عنایت به این نکته 
که سبک نوشتاری بحرانی بنا به ادعای  ؛استمعصوم حجیت و معجزات ائمه  کرد  باید اذعان 

ع روایی و نقلی همراه با ذکر سلسله راویان می که علما و  خودش در مجمو باشد. وی معتقد بود 
کم بی ؟مهع؟معاصرش در قبال روایات اهل بیت فسرانم لذا لطفی از خود نشان داده و  توجهی و 

 .(10، ص1: ج1427)بحرانی، دانست  میموظم کل خود را در تمام آثارش به جبران این مش
کتاب بحاراالنوار مجلسی در سال  البته با توجه به این ق، به اتمام رسیده است 1104که سوادنامه 

گردآوری مجموعه ؛(4510، ص11: ج1381نویسندگان، جمعی از) را  االبرارةحلی  اقدام بحرانی در 
کاری عبث و تکرار مکررات تلقی  نمی ق، 1099که این اثر بحرانی در سال  دلیل اینه بد؛ کرتوان 

 همزمان با روند تالیم بحاراالنوار تکمیل و انتشار یافته بود.
کتاب پنج جلدی، شامل سیزده بخش یا منهج  کرمدر مورد این   ؟لص؟احوال زندگانی پیامبر ا

کدام از این بخش می ؟جع؟تا امام مهدی که هر  ه والدت، زندگی ها ابواب مختلفی در زمین باشد 
و سیره، مناقب، صفات، زهد، تواضت، عبادت، شأن و جایگاه، نص و وصایت، امور روزمره 

کثر قریب اتفاِق این  استعمال عطر یا نوع پوشش را در بر میمعصومان، مثل  هزار و 2گیرد. در ا
که در  300 کلی ذکر شده است. منابت این اثر  حدود یکصد روایت، سلسله اسناد و مصادر اصلی به 

از ق(، الکافی 290صفار) ، اثرمتقدم همچون بصائر الدرجاتهای  کتاب ،دنشو کتاب می
کمال الدین و عیون أخبار الرضا، اثر ق(329کلینی) سید از  ،ق(، خصائص االئمه381صدوق)؛ 
را ق( 460طوسی)شیخ ق(، أمالی و تهذیب 413شیخ مفید) ،ق(، االرشاد و أمالی406رضی)

 .شود شامل می
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کتاب  از عدم توجه علما به  االبرار، حلیةسید هاشم بحرانی در بیان هدف اساسی از نگارش 
گفته  و پدیدار شدن خالء مغفول ؟مهع؟واحد از روایات اهل بیت ای آوری مجموعه جمت سخن 

کنار اهمیت  به نظر می .(15: ص1430)بحرانی، است  نص و مسئله رسد این عالم بزرگوار در 
کرامات و ؟مهع؟وصایت ائمه ، اهداف ریز و درشت دیگری همچون نقل تاریخ، رد شبهات و بیان 

کاویدن در  را میمسئله کرده است. این  میوجو  معصومان را جستمعجزات  توان پس از بررسی و 
کتاب  کرد. االبرار حلیةعناوین ابواب و مطالب   دریافت 

کتاب  کثری روایات در  التفات نویسنده به اجتهاد در مسائل  و عدم االبرار حلیةشاید پذیرش حدا
که الحدیث  ةرجال و درای جمعی  و 556، ص1: ج1415)انصاری،  در رویکرد اخباریون شایت بودرا 

کتاب معرفی های  مؤلفهبتوان یکی از معدود  ؛(330، ص1: ج1382از نویسندگان،  ضعم این 
که حفظ میراث مکتوب شیعی از نا که یکی از کرد. البته باید در نظر داشت  بودی و فراموشی 

)مجلسی،  همچون عالمه مجلسی در بحاراالنوار نیز بوده ،های اساسی علمای معاصر وی دغدغه
کند. ب می ؛(7-6، ص1: ج1430 عالوه پرهیز از تاویل و تالش برای  هتواند نقص یاد شده را توجیه 

که نشان از تدین و امانت جامت و منبعی ایجاد  داری بحرانی است و تحّفظ بر متن احادیث 
ها  توان بدان دالیل و توجیه می؛ باشد که از ابتکارات شخص وی میرا موضوعی برای احادیث 

کید بر جایگاه حدیث و منابت نقلی در علوم و معارف دینی و به عبارت دیگر  ،افزود. دلیل دیگر تا
که در عراق و بحریِن  التزام به رویکرد اخباری تا دوازدهم به شدت دهم های  قرنگری است 

 .(212-211: ص1388)طباطبایی یزدی،  رونق یافته بود
باب و  53مباحث مهدویت را در منهج سیزدهم )پایانی( قرار داده و طی  ،سید هاشم بحرانی

حدیث عامه( در موضوعات مختلم مربوط به حضرت 130حدیث شیعه و  256) حدیث 386
کتاب را پایان بخشید ؟جع؟مهدی ه است. اهّم مباحث وی در زمینه مهدویت مطالب این 

، مباحث مربوط به والدت امام، ظهور و غیبت امام، ؟جع؟عبارتند از: مادر امام مهدی
همچون خواندن نماز میت بر جنازه امام حسن عسکری و نص امام )های امامت امام  نشانه

کرامات اخالقی امام(مثل قائم و منتظر و مهدی)القاب ایشان  (عسکری های ظاهری،  ، ویژگی، 
مهدویت، عالئم ظهور امام، مسئله مباحث مربوط به یاران امام، علت غیبت، آیات قرآنی ناظر به 

، پاسخ به شبهات مربوط به سن امام و مهدی در روایات اهل ؟ع؟رجعت، نزول حضرت عیسی
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 سنت.
گردآوری ترین آمار احادهای انجام شده در احادیث این بخش، بیش با توجه به بررسی یث 

ه و أّن »با عنوان  ،45حدیث( به باب شماره  18شده ) باِیت  القائمَّ رسول  اهلِل و اْلِئّمَّ ن ی  أّن أّولَّ مَّ
ه ل  ّسِ غَّ أّنه وصّی  أبیه و »با عنوان  ،باب سیزدهم ،کند و پس از آن اختصاص پیدا می« الحسینَّ ی 

ه علیِه باإلمامِه  ّصَّ گونه مسائل  درجه اهمیت اینگویای ار . این آماستحدیث  16مشتمل بر « نَّ
باشد.  برای نویسنده و تالش وی و معاصرانش برای پاسخگویی به نیازهای عصر خویش می

کتاب مهدویت بحاراالنوار همان که عالمه مجلسی در بیش از یک سوم از ابواب  مسئله به  ،گونه 
نین اهتمام علما به پرداخته است. همچمعصومان توسط سایر  ؟جع؟نص و یادآوری از مهدی

کتابتوان  را می ؟جع؟نص بر امامت امام مهدیمسئله  شیخ حر  های اثبات الهداة، از در 
که بخش ویژه ، ازعاملی، عوالم العلوم اختصاص مسئله ای را به این  شیخ عبداهلل بحرانی و ... 

کرد. ؛اند داده  به خوبی مشاهده 
کتابخانه آستان قدس  نسخه کتاب در  کتابخانه میرزا های این  کربال،  کتابخانه  رضوی، 

کتاب حلیة کتابخانه مدرسه فیضیه قم موجود است.  االبرار در سال  عبدالرزاق محمدی در همدان و 
ق( توسط مؤسسه المعارف االسالمیه به 1437ق، همراه با تحقیق شیخ غالمرضا بروجردی)1411

که تحقیق پیش گ چاپ رسیده  ، 1: ج1411رفته است )بحرانی، رو بر اساس همان نسخه، صورت 
 (.23ص

کتاب  مهدویت. 4  االبرار حلیةنگاری در 

کتاب  ، ضروری است مطالب آن را در سه بخش «االبرار حلیة»به منظور بررسی بخش مهدویت از 
گفتنی است برای « شناسی منبت»و « سند پژوهی»، «مبناشناسی» کاوش قرار داد.  کاوی و  مورد وا

 پرداخته خواهد شد.« مبناشناسی»ه صورت دقیق پیش برود، ابتدا به مبحث که روند تحقیق ب این

 . مبناشناسی1-4
)طریحی، باشد  میمترادف اصل و قاعده با بنیاد، شالوده و اساس و معنای در لغت به  «مبنا»
که در قالب مجموعه باورهای بنیادینیاصطالحًا مبانی هر علم،  .(64، ص1تا: ج بی ای از  اند 
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اصول موضوعه آن علم شناخته و مسائل دهند و  میبخشی از مبادی آن علم را تشکیل  ،قضایا
در این نوشتار،  «مبنا»مراد از اصطالح  .(31: ص1406)العک، شوند  ها استوار می آن علم بر آن

که بحرانی بدان ملتزم بوده  ،ها، باورهای اعتقادی یا در برخی از موارد پیش فرض اهدافی است 
کتاب  و مهدویت عبارتند از:  را بر آن اصول و قواعد بنا نهاده است. این مبانی االبرار حلیةنگارِی 

 «.گری اخباری»و « ل نگاریدالی»، «ظهور نگاری»

 . ظهور نگاری1-1-4
های مرتبط با حوادث پس از  گرایش به نقل روایتمعنای به  ،در این مقاله« ظهور نگاری»

کمگرفته شده  ؟جع؟ظهور امام مهدی ترین اهتمامش را به مسائل واقت  است. بحرانی اصوال 
های  اختصاص داده است. با توجه به سرفصل ؟جع؟شده در دوران پیش از ظهور امام مهدی
کتاب  ، نویسنده دقت وافری به مباحث پس از «االبرار حلیة»عنوان شده در مباحث مهدویت 

های مختلفی  یات فراوانی در زمینهپیروزی امام و تشکیل دولت مهدوی مبذول داشته و روا
همچون قرائت قرآن توسط حضرت در آغاز قیام، برخی از عالمات ظهور، رجعت، نزول حضرت 

قاتالن ، حکومت و قضاوت حضرت، مدت حکومت، موضت و محل قیام، انتقام از ؟ع؟عیسی
کربال؟مهع؟ بیت اهل گ و نشر رایة در  کرده است. شاید بتوان  گردآوری  کیدها از رسول خدا  فت این تا

سازی علمای آن زمان برای ظهور امام و  سوی بحرانی نسبت به روایات ظهور با موج زمینه
)برای اطالع تفصیلی در  ارتباط نبوده است بی« اتصال دولت صفوی به دولت مهدوی»نظریه 

 .(1397زاده،  قلی و فر، جدیدی : ستودهر.کباره  این
که بحرانی به سایر ابعاد زندگانی امام نخواهد بومعنا البته این بدان  کما  ؛نداشتهتوجهی د 

که ابوابی را به والدت، برخی از معجزات، نصوص امامت، علم امام و ... اختصاص داده  این
از ظهور و به خصوص  دوره پیشدر مورد که مطالب مهدوی اطالعات مهمی  جا ؛ لکن از آناست

کبرای از مباحث غیب و پاره عصر غیبت صغرا سایر مهدویت نویسان،  ؛باشد میرا شامل  ات 
کافی داشته های  کتابهای  طور مثال، یکی از بخش هاند. ب برخالف بحرانی بدان مسائل توجه 

کودکی امام مهدی ،مهدوی که در  کرده یا با حضرت ؟جع؟،بحث از افرادی است   را مشاهده 
کلینی  هم سخن شده کتاب الحجه الکافی و « فی تسمیه من رآه»حدیث را در باب  15اند. شیخ 
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ح  25شیخ صدوق در حدود  کمال الدین درباره اسامی شیعیان و بعضا شر کتاب  حدیث در 
کرده اند. همچنین عالمه مجلسی یک بخش  مالقات آنان با امام پیش از دوران غیبت ذکر 

های شیعیان  به تشرف« ذکر من رآه فی الغیبه الکبری»عنوان  با را بحاراالنوار 52مفصل از جلد 
 محضر امام اختصاص داده است.

کمال الدین و شیخ طوسی در  هب ،یکی دیگر از مباحث مورد توجه علما خصوص شیخ صدوق در 
کمال الدین  الغیبه مبحث توقیعات شریم امام به شیعیان می  43توقیت و در الغیبه  49باشد. در 

که شماری از آن توقیت و است. قابل ذکر  ؟جع؟ها، دستخط مبارک امام زمان خبر نقل شده است 
کتاب دیگر نیز نقل شده است.  است، برخی از این توقیعات در بحاراالنوار، االحتجاج و چند 

از توجه بحرانی به دور مذکور، همانند مباحث  ،«و وکالی چهارگانه سفرا»مبحث پر اهمیت 
کمال الدین، شیخ طوسی در الغیبه و تبه رغم مانده و  الش علمای متقدم مانند شیخ صدوق در 

 ر دوره غیبت صغرااین چهار شخصیت برتمه مجلسی در بحاراالنوار در بحث از مانند عالمتاخران 
کتاب  ؛و عملکرد ایشان یا « ابواب»است. شاید بتوان مقوله نشده ای  اشاره االبرار حلیةدر 

کاذب» که در این باب نیز امام « مدعیان  را نیز یکی از مسائل مهم دوران غیبت به شمار آورد 
کرده است ،متاسفانه مرحوم بحرانی ج یک روایت دریغ  که  مسئله ؛حتی از در مثل سایر ای 

کرده است.آثار چنینی، بخش قابل توجهی از مطالب  مسائل این  مهم مهدوی را از آِن خود 
که بیش نکته که ک تر جلب توجه می ای  بحرانی در قسمت حوادث نزدیک به ظهور و  ند، این 

کلینی  ،«عالئم الظهور»به طور اختصاصی بحث  عالئم در مورد فقط یک روایت را به نقل از 
کرده و  و مشهوره )قیام یمانی، خروج سفیانی، خسم بیداء، صیحه آسمانی قتل نفس زکیه( ذکر 

کتاب بر روی عالئم کید اصلی وی در این  گسترش ستم و جور، فساد  ،غیر مشهور گویا تا از قبیل 
که در  که اصرار وی بر ذکر اینوجود دارد فقر بوده است. این احتمال  و اقتصادی گونه عالئم 

 ؛(1390ک: جعفریان، .)ر شد دیده میفراوان های علمای چهار دهه پایانی عصر صفوی  نوشته
وخامت اوضاع سیاسی اجتماعی موجود در جامعه مسلمانان آن دوران و در   تر بازتاب دهندهبیش

 مقام اعتراض بدین شرایط بوده باشد.
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 نگاری . دالیل2-1-4
گرایش ،«نگاری لدالی» که در آن اثبات پیامبری رسول خدا یکی از  و  ؟لص؟های خاصی است 

گیرد. نخستین  صورت میو بیان سیره ایشان در قالب بیان معجزاتشان  ؟مهع؟امامت امامان
گرفته  هبهجری ها در اوایل قرن سوم  نگاری لدالی دست مورخانی چون مدائنی و دینوری صورت 

کامل که دالئل  ها در این زمینه در قرن چهارم و پنجم ظهور یافته ترین نوشته است. البته  اند 
: 1381)خانجانی،  اند های این نگارش النبوه بیهقی، ابونعیم و ابوالقاسم اصفهانی از نمونه

 .(132ص
مطلبی  ، در یکایک وقایت زندگانی معصومان؟مهع؟های سید هاشم بحرانی نیز بر اساس نگاشته

کرد. در واقت، یگانه راه وجو  جستآمیز را باید  ای اعجاز فراتر از قدرت طبیعی بشری و واقعه
است. نکته  کرامت برای آن ذوات مقدس طریق اثبات معجزه و ؟مهع؟بیت شناخت حقیقی اهل

که بحرانی برای  کتابی مستقل در این باب با عنوان رسیدن قابل ذکر آن است  بدین هدف، 
کرده است گرایش وی به دالی لکن رگه ؛مدینه معاجز االئمه تالیم  نگاری در روایات  لهایی از 

کتاب  که به شود. هدف از بیان این  نیز یافت می االبرار حلیةمهدوی  بخش، خلط مباحثی است 
که بسیاری از علمای متقدم همچون شیخ  نظر می رسد، بحرانی بدان مرتکب شده و وقایعی را 

اند، در عداد معجزات قرار داده و بدون توجه به مفاهیم یا  صدوق از آن با عنوان معجزه یاد نکرده
کرامت و فضیلت امابرای ها وثاقت سندی و محتوایی از آن کرده است.اثبات   م استفاده 

کتاب الغیبه شیخ طوسی نقل شده و به حضور زن . مورد اول، روایتی 1-2-1-4 که از  است 
شود. مضمون  مربوط می ؟جع؟در حال والدت امام مهدی ؟ع؟همسایه امام حسن عسکری

که در همسایگی خانه امام حسن عسکری ح است: زنی  در سامرا زندگی  ؟ع؟روایت بدین شر
شده و  به خانه امام واردغیبی نیمه شبی با دعوت مردی موهوم از طریق الهامات  کرد، در می

بحرانی عنوان باِب متضمن این  .(179، ص5: ج1411)بحرانی، شاهد والدت امام بوده است 
ها»روایت را  کّفِ کرده است« فی فقد القابله له علیه السالم من  که آن زِن  ؛نامگذاری  زیرا زمانی 

گرفت و قصد بشارت دادن به امام عسکری همسایه، امام  ؟ع؟مهدی را پس از والدتش در آغوش 
گفت:  گهان زن همسایه  کف  »را داشت، نا کنُت فقدُتُه من  د  نقل واقعه والدت امام در همین « .قَّ

 رسد. جمله به پایان می
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که بحرانی به همین جمله آن زن، استناگویای اوال، عنوان باب و سیاق حدیث،  د آن است 
گویی ناپدید شدن امام  که آن زن درصدد فریاد زدن و بشارت دادن بودرا، کرده و   ؛آن هم زمانی 

کرده است. حتی بر این اساس ای را باالتر از الهاماتی  توان منزلت چنین معجزه می ،معجزه تلقی 
که در خواب و بیداری بر آن زن عارض شد و آن زن را به خانه امام رهنمون  زیرا در  کرد؛دانست 

که بیش توانست عنوان باب به همان الهام می ،غیر این صورت د، نتر به معجزه شباهت دار ها 
کنار ابوابی  کرده است؛ پیوند بخورد. ثانیا، از طرفی نیز بحرانی این روایت را در  قرائت »چون ذکر 

کردن امام در حال والدت»، «قرآن در زمان والدت که در زمان »و « سجده  والدت از آسمان نوری 
  .«بر امام ساطت شد

ل و معجزات امام بوده است. در تایید این ادعا باید رسد، هدف وی بیان فضای پس به نظر می
کتاب الغیبه ذکر شده، با عنوان  گویا اولین بار در  که  آورده « اثبات والدت امام»گفت، اصل روایت 

که بحرانی  این قرائن و شواهد میای خاص. بنابراین،  نه به قصد بیان معجزه ،شده است رساند 
که هم از نظر سندی و هم محتوایی قابل تردید است ج چنین روایتی  سازی و  قصد برجسته ؛با در

غ از اعتقادات قلبی علمای متقدم، از بیان و قلم  نسبت دادن معجزه که فار ای به امام را داشته 
 ست.ان پذیر اآنان، برداشت معجزه با این مفهوم خاص به سختی امک

که در این مجال قابل بحث است، روایت دوم از باب 2-2-1-4 فی ظهوِرِه و ». روایت دیگر 
رَّ متَّ حضوِره کمال  .(187)همان، صباشد  می« غیبِتِه فی الحال و لم یَّ کتاب  اصل روایت از 

کرده چنین الدین شیخ صدوق نقل شده و شیخ آن را با سند از یعقوب بن منقوش  ه کاست نقل 
کردم. از آن امام درباره امام بعدش سوال  م وشرفیاب شد ؟ع؟خدمت امام حسن عسکری

پسری بیرون آمد. سپس امام  ،وقتی پرده را باال زدم« پرده را باال بزن.»حضرت فرمودند: 
در  !ای یعقوب»امام دستور داد:  م؛وقتی به خانه برگشت «این صاحب امر شماست.»: ندفرمود

کسی را ندیدم .« کنمیان خانه نگاه   .(436-435: ص1429)صدوق، درون خانه رفتم؛ اّما 
زیرا با  ؛نکته اصلی آن، تردید در داللت مفهومی این حدیث است ،تردیدها در سند روایتجدا از 

خلت  فما رأیت  أحدًا( ندیدن  توجه به برداشت بحرانی از جمله انتهایی روایت )قال یعقوب: فدَّ
ل و معجزات امام ذکر ن یکی از فضایمنقوش دلیلی برای غیبت و به عنواامام توسط یعقوب بن 

که  ضمن این ؛مفهوِم معجزه به سختی قابل دریافت است ،که از متن روایت حال آن ؛شده است
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که در  کما این ؛باشند چنینی به لحاظ مسائل امنیتی دارای شرایط خاص و ویژه می روایات این
کمال  که دیدار وی با 260از احمد بن اسحاق اشعری) ،الدینروایتی مشابِه آن در  ق( اشاره شده 

کرامت و منزلت احمد بن اسحاق بوده استه امام فقط ب وگرنه چنین دیداری نصیب هر  ؛دلیل 
رده و کطلب از امام  ای نشانه ،شد. حتی احمد بن اسحاق در خالل این مالقات ای نمی صحابه

یعقوب بن »ولی در این روایت نه تنها  .(416-415، ص)همانهر ادعایی را نپذیرفته است 
فردی مجهول الهویه بوده و شایستگی چنین مالقات سّری را نداشته، بلکه « منقوش
خ نداده است ترین مکالمه کوچک چه رسد به طلب دلیل و نشانه.  ؛ای میان وی با امام مهدی ر

که امام را داخل خانه ند کرد  ع  ،بر این اساس ه است.یددر نهایت هم وی فقط اذعان  وقو
کرده  هب ؛معجزه، فرض بعیدی است و عنوان است عالوه، شیخ صدوق این روایت را در دو جا ذکر 

ویَّ عني »بار در باب کدام به عنوان ذکر شده توسط بحرانی شباهت ندارد. صدوق یک هیچ ما ُر
هي القاِئي  ص عىل إبني دَّ القاِئَّ و رآُه »بار دیگر در باب  این روایت را نقل و« احلسني العسكری بالن َّ ن شاهَّ مَّ

ُه  مَّ کل َّ کرد، اوال است. به عبارتی، نهایت آنچه میکرده آن را تکرار « و   ،توان از این روایت برداشت 
رسد در مسئله  مینظر ه ولی ب ؛است ؟جع؟اثبات نص و امامت امام مهدی ،اثبات والدت و ثانیا

قابلیت فراوانی نخواهد داشت  ،فضیلت حضور و غیبت اماممبنی بر  ،ادعایِی سید هاشم بحرانی
کید بر جنبه اعجازی این روایت بوده  کرد وی در این مقام نیز به دنبال تا و شاید بتوان ادعا 

 است.
کیفیت والدت امام 3-2-1-4 کتاب الخرائج و الجرائح نیز به  . روایت سوم برگرفته از 

، 5: ج1411)بحرانی، باشد  می ؟ع؟ ناظرعمه امام حسن عسکری ،از زبان حکیمه ؟جع؟مهدی
اوال، این روایت به صورت مرسل نقل شده  :این حدیث نیز دارای چند نکته مهم است .(173ص

و از نویسنده تا راوی اصلی چیزی حدود سه سده فاصله است. ثانیا، مضمونی مشابه با مضمون 
کامل و با متنی متفاوت را اولین بار کمال الدین  این روایت البته همراه با سلسله سند  صدوق در 

این حدیث را نه  ،به تبت آن بحرانی لکن راوندی و ؛(454-452: ص1429)صدوق، آورده است 
کامال متفاوت با حفظ محتوا  ،تنها به صورت مسند بیان نکرده بلکه روایت را با ادبیات و متنی 

کرده گفت روایت مزبور را اولین بار راوندی در قرن ششم هجری  اند. به هرحال، می ذکر  توان 
که در  کتابش آورده است. نکته مهم آن است  روایت الخرائج، تمرکز اصلی بر روی بدون سند در 
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که به ادعای راوندی و بحرانی جزء معجزات امام مهدی گردد و  محسوب می ؟جع؟عبارتی است 
کردن حضرت، بالفاصله بعد از والدت ایشان است زیرا اساسا سید هاشم بحرانی به  ؛آن سجده 

تر  ساس متن روایت قدیمیکه برا حال آن ؛داده است« سجوده عقیب الوالده»این روایت، عنوان 
بیان های خود  کتاب( در 237-234: ص1411طوسی)طوسی، شیخ که هم صدوق و هم 

کردن امام در حین والدت از متن روایت به راحتی برداشت  کرده اند، عملی به عنوان سجده 
کهن دیده میای  نکتهترین  بلکه فزون ،شود نمی  متلقیا االرض»عبارت  ؛شود که در این روایت 

یعنی هفت عضو سجده امام در حین والدت به حالت سجده بر روی زمین قرار  ؛است« بمساجده
که اولین  ،گرفته بود. همچنین، تالوت قرآن در بطن مادر بر اساس این روایت نیز از مسائلی است 

گانه، ایبه رغم  ،بار راوندی بدان دامن زده و بحرانی کمال الدین در بابی جدا ن ذکر روایت مسند 
، 8: ج1413مدینه المعاجز )بحرانی،  االبرار و آثارش، حلیةروایت را در بابی مستقل و مکررا در 

که به نظر ؛(18: ج1411( و تبصره الولی )بحرانی، 33-31ص از انگیزه وی  رسد می آورده است 
کید بیشنقل این موارد،   تر بر بیان معجزات بوده باشد. تا

 گری . اخباری3-1-4
که در اوائل قرن یازدهم  «یگر اخباری» کشم و  بر اساس شیوههجری مکتبی است  ای نو در 

با تکیه بر ادله نقلی و نفی دلیل عقلی و اجماع و نیز نفی اجتهاد به رأی و  ،استنباط احکام شرعی
وز یافت. بر اساس این تعریم، گری در استنباط احکام دینی بر اجتهاد ظنی و نیز نفی اصولی

گرایش  .(8: ص1394)جعفرزاده، فهم و استنباط احکام دین ندارند  جایگاهی در ،ل عقلیدالی
پاسخ به سواالت و به منظور تا وی حتی است سبب شده  ،سید هاشم بحرانی به این مکتب

کتاب  غ از دالی حلیةشبهات رایج در عقول و اذهان مردم جامعه در  ل عقلی، روایات االبرار، فار
گرد  لی را از سطح جامعه اسالمی مشک ،در بسیاری از مواردکه این روایات  آوردتامل برانگیزی را 

 .اند نزدوده
« فلسفه و ضرورت غیبت»مسئله به  ،مهدویتدر مورد به طور مثال، یکی از شبهات معروف 

ای، استناد به  های متداول علما برای پاسخ به چنین شبهه کند. یکی از روش ارتباط پیدا می
که بحرانی نیز از آن رغم وجود روایات این بهلکن  ؛است ؟مهع؟معصومانروایات  ها بهره چنینی 
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گشت نمیدلیل به دو  ؛برده است اوال، بسیاری از  :توان بابت پاسخ به این شبهات آسوده خاطر 
فلسفه در زمینه ور هستند و ثانیا،  مختلم سندی و محتوایی غوطهایرادهای این روایات در میان 

کالم  ،و ضرورت غیبت الت نقلی و  گذر تاریخ  ؛کردمعصومان بسنده نباید فقط به استدال که  چرا 
کرده است قناعت اذهان ب خصوصا در  ؛کاهش یافته استزمان به مرور  ،واسطه احادیثه ثابت 

پذیر است. به همین  یافتن براهین منطقی و عقلی به خوبی امکانکه  ،«فلسفه غیبت»بخش 
که شیخ صدوق در گران دلیل است  کتاب  کالمی و  سنگ بخش ابتدایی  کمال الدین، مسائل 

کرده است. ایشان در پاسخ به شبهه مذکور، به وجود حکمت اال کار  هی بر عقلی بحث مهدویت را 
کرده  ؟جع؟غیبت امام مهدی هی بر سبیل امکان و تدبیر نویسد: ظهور حجج اال و میاست اشاره 

گر شرایط غیر ممکن .اهل زمان است باشد، نهان شدن او برابر حکمت خواهد بود و تدبیر  حال ا
که  اقتضا می غ فرا رسد. شیخ صدوق، فلسفه غیبت را همان امام کند  در پرده باشد تا وقت بلو

که در غیبت پیام آوران و پیشوایان اال ای می فلسفه هی پیشین نیز وجود داشته است. این داند 
ح و ضی و شیخ طوسی نیز به شیوشیخ مفید، سید مرت پس از صدوق توسط شبهه ه عقلی مطر

که محدث اخباری و معاصر  .(372: ص1374)جاللی، پاسخ داده شده است  گفته نماند  نا
ضمن بیان است؛ دریغ نکرده مسئله این در مورد یعنی عالمه مجلسی نیز از بحث عقلی  ،بحرانی
کتاب بحاراالنوار«ةالغیب ةعل»روایات  ع را به مباحث ، صفحاتی از  در حد هرچند  ،عقلِی این موضو

 .(331-329، ص13: ج1430)مجلسی، کلمات شیخ طوسی اختصاص داده است  نقل قول
لدر زمینه صرف نظر از داوری  شود استفاده از  های منطقی علما، تصور می قوت و ضعم استدال

اهد تری در پی خو گونه مسائل در بحث مهدویت اقناع بیش حل اینبرای  ،های عقلی داده
 داشت.

که در  ح مسائل عقلی و استدالالت فلسفی نبوده  بحرانی در این بخش، نه تنها هیچ درصدد طر
کرده است. این روایات یا  گزینش روایات و داده های نقلی نیز، به روایات غیر قابل اعتماد تکیه 

که از توثیق مرسله هستند یا از راویانی ن ابی زیاد تری برخوردارند؛ مثل ابراهیم ب کم  اند 
(، 289، ص1تا: ج (؛ علی بن محمد فیروزان قمی)خویی، بی235، ص3تا: ج کرخی)مامقانی، بی

(؛ احمد بن عبداهلل بن جعفر مدائنی و 278، ص4محمد بن ابراهیم وراق سمرقندی)همان، ج
(؛ و یا هم در بهترین حالت، 202: ص1402و حلی،  36تا: ص احمد بن هالل عبرتایی)طوسی، بی
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که در تمام این روایات عنوان شده،  دارای مفاهیم بحث انگیز می ترس »باشند. مثال، مطلب غالبی 
کشته شدن ح شده توسط معصومان )مثل تنبیه و تنبه « امام از  که یکی از چندین دالیل مطر است 

ح  مردم، امتحان مردم و تحت بیعت ظالم نبودن( بوده است. در حقیقت، بحرانی به آسانی از طر
که در احادیث بدان پرداخته شده و تعدادی از آن ها روایات نسبتا سایر عوامل و علل غیبت 

کتاب است. که خود باعث نقصان در مطالب   صحیحه هستند؛ غفلت ورزیده 
دو شبهه دیگر مورد توجه بحرانی رسد  می، به نظر مذکورکه، عالوه بر شبهه  نکته پایانی این

است « اثبات امکان طول عمر حضرت»و « مت و نص بر امام مهدیکیفیت اثبات اما»بوده و آن 
که برخالف شبهه گفتنی است هایی به این دو شبهه اختصاص داده شده است. البته  که بخش

و تنها روایات و نیستند قابلیت باالیی برای پاسخ به این دو شبهه دارای  ،اول، دالیل عقلی
که بحرانی برخالف  آن ،دانست. نکته قابل توجه دیگر توان در این زمینه شایسته احادیث را می

یعنی  ،به شبهه معروف دیگر ؛(336، ص2: ج1413همچون شیخ مفید)مفید،  ییسایر علما
گر دلیل آن غفلت و یا بی« والدت امام یعلت اخفا» توجهی تعمدی بحرانی به  وقعی ننهاده و ا

و یا پذیرش آن در میان مردم آن دوران ، عدم شهرت آن در اذهان عمومی استاین مسئله نبوده 
 سازد. را به اذهان متبادر می

 . سند پژوهی2-4
تر آثارش، اقتضای دو نکته بسیار مهم  سبک و روش سید هاشم بحرانی با توجه به متن بیش

که از  ،نکته اول :را دارد قوت آثار وی محسوب وجوه دقت در ذکر مصادر و اسناد احادیث است 
کی از مهارت، تسلط و دسترسی بحرانی به منابت مختلم شیعه مسئله گردد. این  می همچنین حا

داری در نقل  نهایت عدالت و امانتگویای ( و 12، ص1: ج1411)بحرانی،  و اهل سنت بوده
که تمجید علما را برمی  باشد. می ؛(295، ص13: ج1432)نجفی،  انگیخت مطالب 

گزینش روایات شیعی در باب  حدیث نقل شده، غیر از چند  256مهدویت، از میان بحرانی در 
کرده است. موارد غیر مستند، روایت بدون سند کتاب مثل حدیث ، بقیه را مستندًا ذکر  مذکور در 

، 5: ج1411)بحرانی،  فی قرائته بعد سبعه ایام من الوالده ،ق(346خصیبی) ، ازالکبری الهدایة
فی قرائته القرآن فی بطن امه )همان،  ،ق(573راوندی)« الخرائج و الجرائح»حدیث  ؛(162ص
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ْن  ُنريُد  >َو دو حدیث در زمینه تفسیر آیه  ؛(173ص
َ
ذيَن  َعَلى َنُمن َ  أ

ْْسُتْضِعُفوْ...< ْل َ

کشم البیان محمد بن حسن شیبانی)قرن  ؛(280و279)همان، ص(5)قصص: کتاب  ( و 7از 
کتاب زهر الکمام نظر ه ب .(306ق()همان، ص751ی)محمد بن ابراهیم اوس ، اثریک حدیث از 

کم و  ،رسد روایت مذکور می در مصدر اصلی خود نیز از سندی برخوردار نبوده و بحرانی بدون 
 کاست و دخل و تصرف به ذکر آن پرداخته است.

به صالح دید خود، منابت دیگر حدیث نقل  ،در برخی از موارد ،همچنین سید هاشم بحرانی
کتابش را نیز بیان  هی در حین طور مثال، در بحث از معجزه تابش نور اال هاست. بکرده شده در 

کمال الدین کرده و در پایان شیخ والدت امام، حدیثی از  روایت را در الغیبه آن وجود  ،صدوق نقل 
کلینی  ،مثال دیگر .(185)همان، ص شود شیخ طوسی هم یادآور می روایت نقل شده در الکافی 

که بحرانی نسبت به وجود همین روایت در « من آیات اْلنبیاءما عند القائم  فی»درباره  است 
کمال های طریق راویان  بلکه تفاوت ،صدوق تذکر دادهشیخ الدین  کتاب بصائر الدرجات صفار و 

کرده است البته مبنای بحرانی در بیان  .(243)همان، ص این حدیث تا امام معصوم را نیز ذکر 
 ان آشکار نیست.چنین مواردی یا غفلت از آن چند

که از اهمیت باالیی برخوردار است، وجود احادیث مهدوی از طریق راویان  یدیگرمسئله 
کتاب  معتبر می %( حدیث )با احتساب موارد 38) 97االبرار  حلیةباشد. در بخش مهدویت 

که در میان   ؛(3592، ص9: ج1381)جمعی از نویسندگان،  تکراری( از اصحاب اجماع ذکر شده 
کممحاف گرفته ل شیعی  ح یا انتقاد قرار  تر به وثاقت مشهورند. تفکیک و بیشاست تر مورد جر

ای دیگر از احادیث نقل شده توسط سایر راویان  این احادیث در نمودار ذیل آمده است. البته پاره
 (3همچون احمد بن عائذ )صحابه امام باقر(، ابراهیم بن هاشم قمی)اوایل نیمه دوم قرن ،ثقه

 ق( نیز در این بخش قابل مشاهده است.306حمد بن ادریس)ا و
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که  کتاب، بحرانی خود را به رغم نکته دوم آن است  وجود راویان مورد اعتماد در طریق روایات 

که به نظر می گونه هب ؛نیاز انگاشته الحدیث بی ةاز بررسی رجالی و درای رسد صرف وجود یک  ای 
کتب اربعه، وثاقت حدیث را )حتی راوی ثقه در میان راویان و یا وج ود یک روایت در آثار صاحبان 

%( حدیث همراه با سلسله 18) 44 ،کند. در میان روایات شیعی در صورت سقط سند( ضمانت می
ج شده و خود حدیث مرسله ارزیابی می عمن »، «من اصحابنا عدة»عبارات  گردد. سند ناقص در

گزی« عن بعض اصحابنا»و « ذکره چندین  ،متاخرهای  کتابحتی از  ،نش شده بحرانیدر روایت 
مثل محمد بن بحر شیبانی  ،شود. همچنین راویان بحث برانگیز و جنجالی بار تکرار می

تا:  احمد بن علی رازی )طوسی، بی ؛(135: ص1427کشی،  و 98: ص1422غضائری،  )ابن
 ؛(37، ص6تا: ج حسن بن علی بن زکریا )خویی، بی ؛(54، ص1: ج1403اردبیلی،  و 30ص

نجاشی، ) محمد بن عبداهلل ابوالمفضل الشیبانی ؛(71، ص3)همان، ج احمد بن محمد السیاری
 و (113، ص1تا: ج )خویی، بی آدم بن محمد بلخی ؛(252: ص1402حلی،  و 396: ص1418

که محتوای روایت را  ؛(287: ص1418)نجاشی،  عمرو بن شمر جعفی در این اسناد بیان شده 
که بنا به رویکرد اخبارگرایان میرو  روبههایی  تردید و تشکیک حداقل با گفته نماند  از  ،گرداند. نا

که البته به عقیده  جمله  بحرانی، اعتماد به روایات قابل تامل و مرسله اجتناب ناپذیر است 
کامل بیان شو گروهی از آنان، ضرورتی ندارد اسناد روایات فی بلکه اهمیت ذکر سلسله  ،دننفسه 

گیرد  تر در تبرک و تیمن و برای دفت سرزنش اهل سنت شکل میسند در صدر روایت، بیش
بیان « سند»ای از احادیث آسیب پذیر به لحاظ  اینک نمونه .(53-52: ص1363)استرآبادی، 
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رعایت اختصار در مطالب این بخش و وجود ایرادهای به دلیل خواهد شد. ذکر این یک نمونه 
که برخالف چند مورد دیگر، این نمونه برای توجیه و دفاع «سند»فراوان در بخش  گزینش شده   ،

 گذارد. باقی نمیجایی 
که در مبحث هویت  با توجه به طول و تفصیل متن روایت، اجماال عنوان می شود، این روایت 

کمال الدین شیخ 141، ص5: ج1411مادر امام زمان؟جع؟ است )بحرانی،  کتاب  (؛ اولین بار در 
ذکر شده و منابت متعددی پس از آن، همچون دالئل االمامه، منسوب به طبری )طبری صدوق 

(؛ 51: ص1360ق( )نیلی، 803(؛ منتخب االنوار سید عبدالکریم نیلی )263-258: ص1408آملی، 
: 1430( و بحاراالنوار عالمه مجلسی)مجلسی، 521-512: ص1413مدینه المعاجز بحرانی)بحرانی، 

اند. بر اساس این روایت، مادر امام  روایت را با همان سند شیخ صدوق آورده (؛ این10-9، ص16ج
کسوت  که طی یک نبرد با  زمان؟جع؟ دختری با نام ملیکه بنت یشوعا بن قیصر، پادشاه روم بوده 
که  گردید. وی پس از این  کنیز وارد اسرا شد و توسط یکی از اصحاب امام هادی؟ع؟ خریداری  یک 

نکاح امام حسن عسکری؟ع؟ درآمد. ثمره این ازدواج، والدت حضرت مهدی؟جع؟  آورد، به اسالم 
 (.452-445: ص1429بود )صدوق، 

بررسی سندی روایت امام هادی در »ای مبسوط با عنوان  طبق بررسی انجام شده در مقاله
ن چند نکته حائز اهمیت است: درباره سند این روایت )محمد بن علی ب« معرفی مادر امام مهدی

اوال، این  ،از احمد بن طاهر قمی از محمد بن بحر شیبانی( ،از احمد بن عیسی وشاء ،حاتم نوفلی
شیخ صدوق بوده استادان توانند از مشایخ و  نمی ،دلیل اندک بودن نقل صدوق از آنانه راویان ب

گویای  نمیزیرا تنها سه نقل  ؛باشند مذکور  شناخت و اعتماد شیخ صدوق و وثاقت راویانتوانند 
کسی طبق این  حتی مبنای آرای فقهی قرار نگرفته ،. ثانیا، روایات دارای این سندباشند اند و 

طور خاص  هروایات فتوا نداده است تا الاقل سند مذکور از این طریق مورد وثوق قرار بگیرد. ثالثا، ب
)جعفری، ده است نامی نیامرجالی شیعه های  کتابها در از آن باشند و سه راوی اول مجهول می

همانند آیت اهلل خویی و امام رجالیان، رابعا، طبق مبنای بسیاری از  .(217-216: ص1398
جمالتی در مذکور که در روایت ، همچون بشر بن سلیمان نخاس توان وثاقت فردی خمینی، نمی

کردشده است، را تمجید از او توسط خودش نقل  صفری  و 224، ص4تا: ج )خویی، بی ثابت 
گرچه زیرا مستلزم دور  ؛(55: ص1397وشانی، فر های دیگری برای اثبات وثاقت وی  راهاست؛ ا
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توان به لحاظ رجالی صحیح دانست. نکته  ذکر شده است. بنابراین، سند شیخ صدوق را نمی
که  که بحرانی در این زمینه به حدیث شیخ طوسی در الغیبه  از سند قابل رسد  به نظر میدیگر آن 

 ای نکرده است! برخوردار بوده، اشارهاعتمادتری 

 . منبع شناسی3-4
کتاب  کاوی مصادر و منابت ذکر شده در صدر روایات  پرداخته االبرار  حلیةدر این بخش به وا

که از سدهمرتبط خواهد شد. قسمت اول با منابعی  ی دویست ساله های متقدم )دوره زمان است 
در است و  ( به یادگار ماندهق460شیخ طوسی تا عصر وفات ق، 260 میان آغاز غیبت صغرا،

گرفت و در پایان ،بخش بعدی  ،منابت متاخر )پس از شیخ طوسی( مورد بررسی قرار خواهد 
 سنت نام برده خواهد شد. تعدادی از منابت مورد استفاده بحرانی از اهل

 . منابع متقدم1-3-4
کتاب حلیة مهدویت، ما را به چند نکته  االبرار، خصوصا در بخش نگاهی به منابت روایات 

کتاب، در مجموع از  رهنمون می منبت روایی استفاده و در عمده  24سازد. بحرانی در این بخش از 
کرده است. یکی از وجوه قوت بحرانی در این  موارد به نام منبت مورد نظر و نام نویسنده آن اشاره 

کتاب، استناد وی به منابت متقدم می ق(، بصائر 274یل المحاسن برقی)باشد؛ از قب بخش از 
ق(، 320ق(، تفسیر عیاشی) 307ق(، تفسیر علی بن ابراهیم قمی)زنده در 290الدرجات صفار)

کلینی) ق(، الهدایة الکبری، اثر حسین بن 329ق(، تفسیر القرآن ابن ماهیار)زنده در 329الکافی 
کامل الزیارات ابن قولویه)360حمدان خصیبی، الغیبه نعمانی) کمال الدین، علل 369ق(،  ق(، 

کفایه االثر خزار قمی)381الشرایت، امالی و معانی االخبار همگی از صدوق) ق(، الغیبه، 400ق(، 
ق(. تفصیل اسامی منابت 460امالی و تهذیب از طوسی و دالئل االمامه، منسوب به طبری)زنده در 

 االبرار در نمودار ذیل بیان شده است: کتاب حلیة
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کردن الب توجه در بخش منابت متقدم، یکی از نکات ج به روایات یک منبت برای بسنده 

که به نظر می گونهه ب ،خاص بوده یموضوع رسد بحرانی لزومی ندیده است تا از سایر منابت  ای 
تمام روایات  ،«نوِر الّساطِت حالَّ والدِته». مثال، در باب کندمتقدم و معتبر در این موضوع استفاده 

کت کمال الدیننقل شده از  اه القاِئ »صدوق اقتباس شده و یا برای روایات باب  شیخ اب  ا يلق  أّن 
الي اْلاهلي ا لقيه رسول اَّلل من جه   مم 

کافی پنداشته و از بیان  ،«ةأشد ُ کتاب الغیبه نعمانی را  فقط 
کرده است. بیش گزینش شده توسط بحرانیروایات سایر منابت خودداری   ،ترین تنوع در منابت 

 شود. منبت مختلم دیده می 8با هجده روایت از « بیعت پیامبر با امام»در باب 
کتاب  که بحرانی در چهار مورد، از  نکته مثبت و حائز اهمیت دیگر در این بخش آن است 

کرده است. مفسر نامبرده ، اثرتفسیر القرآن از جمله محدثان  ،ابن ماهیار)قرن چهارم( استفاده 
گفته نج کلینی است. وی در  ،(379: ص1418)نجاشی،  «کثیرالحدیث»اشی پرکار و به  معاصر 

کتاب تفسیر القرآن وی ب ،است ، تفسیر و قرائت دارای آثاریفقه، حدیث دلیل داشتن امتیاز ه اما 
)همان؛ حلی،  تقدم و تایید رجالیان امامیه بر دانش، شخصیت علمی و جایگاه تالیفی نویسنده

از اهمیت به سزایی برخوردار است. همچنین این  ؛(266: ص1402حلی،  و 175تا: ص بی
کتاب تفسیر القرآن محفوظ ماندن بیشبه رغم که مسئله  ابن ماهیار و ورود آن به از تر روایات 

کتاب و مطالبی  ،اصل تفسیر ابن ماهیارعدم دسترسی به ولی  ؛جوامت حدیثی ما بر اهمیت این 
کتاب نقل می کتاب استناد و به این که بحرانی مستقیما  ید. با توجه به اینافزا می ؛شود که از این 

که  طور می در ابتدا این ؛استکرده حتی وی را توثیق  به اصل آن دسترسی داشته وی نماید 
کتاب  ؛است کتاب ذیل « تاویل اآلیات»ولی ذکر نام  سید شرف الدین استرآبادی توسط محقق 



 

 

80 

ال 
س

ستم
بی

ماره
/ ش

 70
ییز 

/ پا
139

9
 

که م می ،روایات ابن ماهیار وی از تاویل اآلیات بهره  بحرانی برای دستیابی به آرایرحوم رساند 
کتاب تفسیری برده است. مضافا این که  (البرهان)اش  که خود بحرانی در مقدمه  تصریح دارد 

کتاب ابن ماهیار را به واسطه نقل سید شرف الدین از آن آورده  : 1427)بحرانی، است مطالب 
کتاب ابن ماهیار اثبات نمی ،با توجه به این شواهد .(6، ص1ج گردد.  دسترسی بحرانی به اصل 

که در حال حاضر اثری از آن در این مورد  ،ها نیستالبته استفاده سید هاشم بحرانی از منابعی 
کتاب  بلکه وی در بخش ،نبودهمنحصر  کتاب مناقب االبرار حلیةهای دیگر از  سید  از به دو 

( نیز استناد 26، ص2)همان، ج ابی مخنم از ومنین( و مولد امیر الم7، ص3رضی)همان، ج
 کرده است.

که در هویت نویسنده تمامی یا برخی از مطالب  ،استناد بحرانی به چند منبت دیگر از آن جهت 
کتاب  ؛های فراوان وارد شده آن، تردید، اختالف و سخن از نکات قابل بحث در این بخش از 

حسین بن حمدان  ، اثرالکبری بن ابراهیم قمی، الهدایة یر علی. این منابت عبارتند از: تفساست
که در ادامه مختصرا مباحث اختالفی بیان  ،خصیبی و دالئل االمامه منسوب به طبری شیعی 

 خواهد شد.
کتاب تفسیر به علی بن ابراهیم قمی)زنده در گفته شده 307در زمینه انتساب  که ق(  این است 

که از مصادر چندی350)زنده درتفسیر ظاهرا از علی بن حاتم قزوینی به ویژه تفسیر  ،ق( بوده 
توان نقل  به این مطلب می .(50: ص1376)شبیری، علی بن ابراهیم جمت آوری شده است 

که قمی از آن عباراتی همچون اند، افزود؛ یا  ها روایتی نداشتهحدیث توسط نویسنده از راویانی 
که  ؛(299، ص1: ج1404)قمی، « فی الرقاب...رجت الی تفسیر علی بن ابراهیم فی قوله: و »

ع نویسنده   .رساند به تفسیر علی بن ابراهیم میرا رجو
کتاب  اما ؛الکبری حتما از خصیبی باشد کتاب الهدایة رسد اصل نظر میهب که این   ،گفته شده 

کتاب ه است. برا شامل های پسینی بسیاری  افزوده عالوه بسیاری از اسناد احادیث در متن 
کامل نقل نشدالهدایه با تحریم  کتاباند ه نقل شده و یا سندها   ،. مشایخ خصیبی در این 

های  توانند مشایخ مستقیم او بوده باشند. تعدادی نیز در واقت شخصیت تردید نمی بی
واسطه به خود خصیبی .(35-27ص: 1384ای هستند )صفری فروشانی،  ناشناخته

ضعیم و فاسد  ؛(67: ص1418)نجاشی،  ( و نجاشی54: ص1422غضائری،  )ابن غضائری ابن
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 المذهب خوانده شده است.

کنونی خود  کتاب در شکل  کتاب دالئل االمامه نیز مجهول و ناشناخته است. این  نویسنده 
کتابی یک مسوّده پارچه و اصیل نیست و در حقیقت حاصل ادغام نوشته اصلی با  اساسا 

کرده )چرک که فرد یا افراد دیگری فراهم  کتاب،  نویس(هایی است  اند. آشفتگی اسناد در این 
کتاب : 1396رنجبر،  )سلطانی فر و تردید بزرگانی چون ابن طاووس در تعیین هویت نویسنده 

کتاب و  ؛(88ص گسترده غالیان در سلسله اسناد  وجود تعدادی از راویان طبقات پیشین، حضور 
که توثیقی برایشان یافت نمی حجم که بر  ؛شود زیاد افراد مجهول و مهمل  از دیگر عواملی است 

کتاب صحه می کردن اعتبار و وجهه  -233: ص1384)صفری فروشانی، گذارد  آسیب پذیرتر 
237). 

 . منابع متاخر2-3-4
گزینش روایات بخش مهدویت کتاب متاخر ن، به رغم بحرانی برای  کهن، به چند  یز مصادر 

کرده و  عبارتند ها  کتاباست. این کرده %( حدیث از این مصادر اخذ 8) 21حدودًا دسترسی پیدا 
کشم البیان573قطب الدین راوندی) ، اثراز: الخرائج و الجرائح از محمد بن حسن  ق(، 

عمر بن  از ق(، زهر الکمام693سید عبدالکریم بن طاووس) از الغری (، فرحة7شیبانی)قرن
ق( و تاویل اآلیات سید 802حسن بن سلیمان حلی) ق(، مختصر البصائر751ی)ابراهیم اوس

 ق(.965شرف الدین استرآبادی)

 
کتاب تاویل اآلیات است. احادیث این  ،در میان منابت متاخر بیشترین استنادهای بحرانی به 

که به ادعای نویسنده کتاب در تفسیر آیاتی صادر شده ، 1: ج1431)نجفی استرآبادی،  اند 
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طور اخص مهدویت ارتباط تنگاتنگی دارند. از نکات  هو ب بیت؟مهع؟ اهلل فضای با بحث ؛(20ص
کلیدی در استفاده بحرانی از روایات این منبت، علم به نادرستی برخی از استنادات نویسنده و 

 21حدیث مربوط به تفسیر آیه  ،اه باشد. یکی از این نمونه عدم التزام به داوری در این زمینه می
که سید هاشم بحرانی با تأسی از صاحب تاویل اآلیاتسوره  کتاب الغیبه شیخ  ،شعراء است  به 
بحرانی شود  که تصور می با این .(274، ص5: ج1411)بحرانی، ارجاع داده است  ق(413مفید)

انه از عدم چنین روایتی بین وسعت اطالع نسبت به منابت روایی متقدم، در حالتی خوشبه دلیل 
به طور است؛ مهدوی شیخ مفید و خطای استنادی نویسنده تاویل اآلیات اطالع داشته آثار در 

کتاب شیخ را به عنوان منبت از قول استرآبادی بیان و نسبت  شگفت انگیزی در مأخِذ روایت، نام 
دیث دیگر در تفسیر که پیش از این روایت، سه ح حال آن ؛بدان هیچ اظهار نظری نکرده است

کید بحرانی به این روایِت  کرده است. دلیل تمسک و تا کتاب الغیبه نعمانی ذکر  این آیه از 
 چندان هویدا نیست. ،بخصوص

که می که سند تعدادی از این تفاسیر  از مواردی  کرد، آن است  توان در این بخش بدان توجه 
یا با توجه  ،مهممسئله بدون امعان بدین  رسد و بحرانی روایی ذکر شده در نهایت به معصوم نمی

گفته کتابش جای داده است. اساسا   ،ها های سایر شخصیت به آن، مطالبی را در میان روایات 
گیرد. یکی از این  تواند در تعریم حدیث و روایت جای  ولو اصحاب خاص پیامبر و ائمه نمی

که سید شرف الدین استرآبادی از زبان ابن عباس در تفسیر آن،  شعراء میسوره  4موارد، آیه  باشد 
امیه و تداوم آن تا دوره ظهور بیان و بحرانی عینا همان  هاشم و بنی دشمنی بنیدر مورد مطلبی 

کرده است  .(293)همان، ص نقل قول ابن عباس را به عنوان حدیث ذکر 

 سنت . منابع اهل3-3-4
کتاب حلیة بحرانی نه تنها ذیِل پاره کتاب االبرار از وجود آن ای از روایات  های علمای  ها در 

کتاب را به روایات مهدویت، برگرفته از منابت  اهل سنت خبر داده، بلکه مشخصًا بخش پایانی 
حدیث از منابت مختلم اهل  130سنت اختصاص داده است. نویسنده در این بخش حدود  اهل

ق(، 320ق(، الفتوح ابن اعثم)275سنن ابن ماجه) ق(،275سنت، همچون جامت از ترمذی)
ق(، 488ق(، الجمت بین الصحیحین از حمیدی)427الکشم و البیان عن تفسیر القرآن، از ثعلبی)
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ق(، 564ق(، فضائل الصحابه ابوسعید سمعانی)509الفردوس بمأثور الخطاب شیرویه دیلمی)
کنجی ةکفای ق(، عقد الدرر مقدسی 658شافعی)الطالب و البیان فی أخبار صاحب الزمان، از 

کرده است.870شافعی) کتاب دیگر ثبت و ضبط   ق( و چند 

 گیری نتیجه. 4

کتاب سیدشناسی  به روش ،در این پژوهش گزینش روایات مهدویِت  هاشم بحرانی در 
زندگانی و در زمینه  ؟مهع؟بیت ای حجیم از روایات اهل که مجموعهپرداخته شد « االبرار حلیة»

کتاب . باشد ن میسیره آنا گونهاالبرار  حلیةبحرانی در ابواب مهدویت از  گونی را در مسائل  روایات 
کامل راویان بوده و  ؟جع؟مختلم از زندگانی امام مهدی که عمدتا دارای سلسله  کرده  ذکر 

از ایرادهایی است، مصادر و منابت اقتباس شده در صدر روایت بیان شده است. این روایات دارای 
منابت و مصادر روایی بحرانی شامل  .های محتوایی ارسال، ضعم راویان و خدشهقبیل 

از قرون متقدم نزدیک به غیبت تر موارد، این منابت شیعه و اهل سنت بوده و در بیشهای  کتاب
و مورد تردید است  به مؤلم که انتساب آنآثاری گرفته شده است. البته استفاده بحرانی از  صغرا

گرفته شدهعالوه مطا هب که از منابت متاخر  که در این تحقیق بدان پرداخته  ؛لبی  از نکاتی است 
را  «گری اخباری»و « ل نگاریدالی»، «ظهور نگاری»سه مورد،  ،شده است. مبانی معرفتی بحرانی

کتاب  میشامل  گزینش و ذکر احادیث در  کدام از این موارد در  که هر  « االبرار حلیة»باشد 
 .است بودهآفرین  نقش
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 منابع
کریم.  قرآن 

کتاب البرهان فى تفسیر القرآن روش(. »1396. ابوترابى، محمود )پاییز و زمستان 1 ، مجله احسن «شناسى 
 .4الحدیث، شماره

 ، قم، دارالحدیث.غضائری رجال ابنق(. 1422غضائری، احمد بن حسین ) . ابن2
 قم، نشر شریف الرضى.، کتاب الرجالتا(.  . ابن داوودحلى، حسن بن على)بى3
 ، بیروت، داراألضواء.جامع الرواةق(. 1403. اردبیلى، محمد بن على )4
 ، قم، دارالنشر أهل بیت؟مهع؟.الفوائد المدنیه(. 1363. استرآبادی، محمد امین )5
یاض العلماء و حیاض الفضالءق(. 1401. افندی اصفهانى، عبداهلل بن عیسى )6 ، قم، چاپ احمد ر

 حسینى.
 ، بیروت، دارالنفائس.اصول التفسیر و قواعدهق(. 1406. العک، خالد عبدالرحمن )7
 ، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات.اعیان الشیعهق(. 1403. امین، سید محسن )8
 ، قم، نشر مجمع الفکر االسالمى.موسوعة الفقهیة المیسرهق(. 1415. انصاری، محمد على )9

 ، تهران، مؤسسه االعلمى للمطبوعات.البرهان فى تفسیر القرآن ق(.1427. بحرانى، سید هاشم )10
 ، مشهد، آستان قدس رضوی.بهجة النظر فى اثبات الوصایه و االمامهق(. 1430_ )_______. ________11
 نا. ، قم، بىتبصرة الولىق(. 1411__ )_____. ________12
ئمهق(. 1413__ )_____. ________13  مؤسسه المعارف االسالمیه.، قم، مدینة معاجز اال
 ، قم، مؤسسه المعارف االسالمیه.االبرار حلیةق(. 1411__ )_____. ________14
 ، قم، مؤسسه آل البیت الحیاء التراث.لؤلؤة البحرینتا(.  . بحرانى، یوسف )بى15
یخ و عقاید( اخباری(. 1390. بهشتى، ابراهیم )16  ، قم، موسسه دارالحدیث.گری )تار
 ، قم، دارالمعروف للطباعة و النشر.العالمة السید هاشم البحرانىق(. 1416زیان، فارس). تبری17
کید بر اندیشه شناختى اخباری بررسى روش(. »1394. جعفرزاده، قاسم )بهاروتابستان18 های امین  گری با تا

 .1، دو فصلنامه مطالعات اندیشه معاصر مسلمین، شماره«استرآبادی
، فصلنامه «امام مهدی مادر بررسى سندی روایت امام هادی در معرفى(. »1398ستان. جعفری، جواد )تاب19

 .50مشرق موعود، شماره
یه با دولت صاحب الزمان؟جع؟(. »1390. جعفریان، رسول )بهار20 ، پیام «نظریه اتصال دولت صفو

 .11بهارستان، شماره
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کالم شیعىفلسفه غیبت در (. »1374. جاللى، غالمرضا )مهر،آبان،آذر ودی21 ، مجله حوزه، «منابع 
 .71و 70شماره
یسندگان )22  رة المعارف بزرگ اسالمى.ئ، تهران، مرکز دادایرة المعارف بزرگ اسالمى(. 1381. جمعى از نو
یسندگان )23  رة المعارف الفقه االسالمى.ئ، قم، مؤسسه دافرهنگ فقه فارسى(. 1382. جمعى از نو
 ، بیروت، مؤسسه االعلمى للمطبوعات.اثبات الهداةق(. 1422. حر عاملى، محمد بن حسن )24
 ، بغداد، مکتبة األندلس.أمل اآلملق(. 1385)_________ _______. ________25
یخ سیاسى غیبت امام دوازدهم(. 1377. حسین، جاسم )26 ، مترجم: محمد تقى آیت اللهى، تهران، نشر تار

 امیرکبیر.
یخ ائمه از اربلى تا مجلسى(. 1394چى، غالمحسن ) زاده شانه . حسین27 ، قم، سیری در منابع شیعى تار

 گاه علوم و فرهنگ اسالمى. پژوهش
 ، قم، نشر شریف الرضى.رجالق(. 1402. حلى، حسن بن یوسف )28
ئل نگاری در سیره نبوی(. »1381. خانجانى، قاسم )آبان وآذر29 کتاب ماه«دال یخ و جغرافیا،  ، نشریه  تار

 .62و 61شماره
یخ تشیع(. 1384. خضری، احمدرضا )30  گاه حوزه و دانشگاه. ، قم، پژوهشتار
، مجله حسنا، ««تفسیر البرهان»بررسى مبانى سیدهاشم بحرانى در (. »1392. خوشدونى، مهدی )پاییز 31

 .18شماره
یى، سید ابوالقاسم )بى32 یى االسالمیه.، نجف امعجم رجال الحدیثتا(.  . خو  ألشرف، موسسه االمام خو
کوب، عبدالحسین )33 ین  یخ مردم ایران(. 1377. زر  ، تهران، نشر امیرکبیر.تار
 ، بیروت، داراألضواء.موسوعة طبقات الفقهاق(. 1422. سبحانى، جعفر )34
گرایى  خرافه شناختى بر تحلیل جامعه(. »1397زاده، آذر )پاییز فر، مهدی؛ جدیدی، ناصر و قلى . ستوده35

بردی، شماره ، جامعه«دینى در عصر مرشدشاهان صفوی کار  .3شناسى 
 ، تهران، بنیاد فرهنگ ایران.صوان الحکمة و ثالث رسائلم(. 1974. سجستانى، عبداهلل بن سلیمان )36
ئل (. »1396الدین و رنجبر، محسن )پاییزفر، محى. سلطانى37 کتاب دال بررسى اصالت اخبار غیر مسند 
 .12، نشریه شیعه پژوهى، شماره«االمامه
 .48، نشریه آینه پژوهش، شماره«در حاشیه دو مقاله(. »1376. شبیری، محمد جواد )بهمن واسفند38
زمستان39 ، نشریه حدیث و «نقد سندی و محتوایى روایت جزیره خضرا(. »1381. شیخى، فرشته )پاییز و

 .4و3اندیشه، شماره
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کشفى، سیدمحمد 40 یکرد (. »1396جواد و همامى، عباس )بهاروتابستان. صداقت  مقایسه رو
یت  .20نامه قرآن و حدیث، شماره ، پژوهش«نگاری شیخ صدوق و شیخ طوسى مهدو

یه قمى)41  ، قم، مؤسسه النشر االسالمى.کمال الدین و تمام النعمهق(. 1429. صدوق، ابن بابو
کتاب حسین ب(. »1384. صفری فروشانى، نعمت اهلل )زمستان42 ، «الهدایة الکبری»ن حمدان خصیبى و 

 .16فصلنامه طلوع، شماره
 .14، نشریه علوم حدیث، شماره«مبانى رجالى امام خمینى(. »1378____ )زمستان_____. _____________43
زمستان______. ____________44 ئل االمامه(. »1384_____ )پاییزو ، نشریه علوم «محمد بن جریر طبری آملى و دال

 .38و37حدیث، شماره
کاظم )45 یخ حدیث شیعه عصر غیبت(. 1388. طباطبایى یزدی، محمد  ، قم، موسسه علمى فرهنگى تار

 دارالحدیث.
کتابفروشى مرتضوی.مجمع البحرینتا(.  . طریحى، فخر الدین )بى46  ، تهران، نشر 
 ، قم، مؤسسه المعارف االسالمیه.الغیبهق(. 1411. طوسى، محمد بن حسن )47
یة.الفهرستتا(.  ________ )بى_______. ______48  ، نجف، مکتبة المرتضو
یعة إلى تصانیف الشیعهق(. 1408. طهرانى، آقابزرگ )49  ، قم، نشر اسماعیلیان.الذر
مجله  ،«اجتهاد و روش شناسى در تفسیر البرهان»(. 1386تبار، حمیدرضا )پاییز و زمستان . فهیمى50

 .28مطالعات قرآن و حدیث، شماره
یة(. 1385. قمى، عباس )51 کتاب.الفوائد الرضو  ، قم، بوستان 
 ، قم، دارالکتاب للطباعة و النشر.تفسیر القمىق(. 1404. قمى، على بن ابراهیم )52
کبیر، مفیز اهلل )53 یه در بغداد خالفت در سرپنجه قدرت ایرانیان(. 1381.  افشار،  ، مترجم: مهدیآل بو

 تهران، نشر رفعت.
کشى، محمد بن عمر )54 کشىق(. 1427.   ، قم، مؤسسه النشر االسالمى.رجال 
 ، قم، مؤسسه آل البیت؟مهع؟.تنقیح المقالتا(.  . مامقانى، شیخ عبداهلل )بى55
 ، قم، مؤسسه إحیاء الکتب اإلسالمیه.بحاراالنوارق(. 1430. مجلسى، محمد باقر )56
یخ(. 1393ی، محمد )شهر . محمدی ری57 ، قم، نشر دانشنامه امام مهدی برپایه قرآن حدیث و تار

 دارالحدیث.
یحانه االدب(. 1369. مدرس تبریزی، محمد على )58 کتابفروشى خیام.ر  ، تهران، نشر 
یخ(. »1397. مطهری، حمیدرضا و نجفى نژاد، سعید )59 یت در تار یه مهدو ، نشریه مشرق «نگاری عصر صفو
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 .46شمارهموعود، 
یخ حدیث(. 1388. معارف، مجید )60  ، تهران، موسسه فرهنگى نبأ.مباحثى در تار
کنگره شیخ مفید.االرشادق(. 1413. مفید، محمد بن نعمان )61  ، قم، 
ئل االمامهق(. 1408. منسوب به طبری آملى، محمد بن جریر )62  ، بیروت، مؤسسه االعلمى للمطبوعات.دال
 ، قم، نشر اسماعیلیان.روضات الجنات(. 1390حمد باقر ). موسوی خوانساری، م63
 ، قم، مؤسسه النشر االسالمى.رجال النجاشىق(. 1418. نجاشى، احمد بن على )64
 ، قم، مؤسسه النشر االسالمى.جواهر الکالمق(. 1432. نجفى، محمد حسن )65
یل اآلیاتق(. 1431. نجفى استرآبادی، سید شرف الدین )66  مؤسسه النشر االسالمى.، قم، تاو
 ، بیروت، دارالجوادین.الغیبهق(. 1432. نعمانى، محمد بن ابراهیم )67
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