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Abstract 
Abu Jaafar Muhammad bin Hassan Tusi, nicknamed "Sheikh of Al-Taifa", a 

famous Shia jurist, commentator, commentator and theologian in the fifth 

century of the lunar calendar, as a representative of the Baghdad school with 

the establishment of the Najaf branch, is the author of precious works of Shia 

in various religious areas. In Kalam and Hadith, his book "Al-Ghaibah", which 

is the subject of this article, is one of the most important Shia Mahdavi sources. 

Al-Ghaibah of Sheikh Tusi, as a comprehensive intellectual and narrative 

discussion on the subject of occultation, due to the theological arrangement of 

this book, as well as the Sheikh's different method of choosing religious 

traditions in the use of enlightening narrations, has added to the value and 

credibility of this book, as well as the extra-religious perspective. Sheikh 

compiled the book of Al-Ghaibah with regard to the typology of theological 

thought in the fifth century and the answer to the doubts of the deviant sects of 

Mahdism that branched off in the era of the Imams, the methods of bearing the 

hadith, his unified method of proving the occult, all of which are a distinguished 

work of his book as a representative. The school of Baghdad has been exhibited 

and therefore deserves a modernist re-reading. 

Keywords: Absence of Research Imamiya, Verbal Method, Sheikh Tusi 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Corresponding Author: mostafaamiri1361@gmail.com 

How to Cite: Amiri, Mostafa; Rostami,  Heydar Ali (2023). Investigating the 

Evolution of Imamiyya Occult Studies with an Emphasis on the Theological Method 

of Sheikh Tusi. Biannual Journal of Research in Shi’a Comparative Theology. 3 (5). 

139-171.  

https://doi.org/10.22054/jcst.2023.71890.1107
https://orcid.org/0000-0002-5192-7952
https://orcid.org/0000-0003-3431-2136


 --------- شیعه تطبیقي کالم پژوهشنامة --

 171-139، 1041 پاییز و زمستان، 5 ، شماره3دوره 
jcst.atu.ac.ir 

DOI: 10.22054/JCST.2023.71890.1107 

 

 

شی
وه

پژ
له 

مقا
 

ت:
یاف
در
خ 

اری
ت

 
12/

16/
10

61
 

  
ش: 

یر
پذ
خ 

اری
ت

61/
11/

10
61

 
 

11
61

-
92

12
 

IS
SN

:
 

 
11

10
-

92
12

eI
SS

N
: 

 

 وسیط شیخ کالمی روش بر تأکید با امامیه پژوهیغیبت تحول سیر

 

 رانیا، قرآن و ولیث داکشماف معارف، قم داکشج ی دکدری   مصطفی امیری
  

 اسدادیار داکشالف اص ل دین، قم، ایران   حیدرعلی رستمی

 چکیده
 به قمري، نجمپ قرن در شیعه  نامدار متکلم و رمفسّ  محدّث، فقیه، ،«الطائفه شیخ » به ملقب طوسی،  حسن  بن محمد ابوجعفر

سیس  با بغداد مکتب نماینده عنوان ش می دینی مختلف هايحوزه در شیعه  بهايگران آثار مولف نجف، حوزه تا  در د؛با

 شیخ لغیبها دارد. قرار شیعه مهدوي منابع ترینمهم شمار در است. نوشتار این موضوع که- او «الغیبه» کتاب حدیث، و کالم

 شیخ  تفاوتم روش نیز و کتاب. این کالمی چینش دلیل به غیبت، موضوع  در نقلی و عقلی مباحث جامع مثابه به طوسی، 

ستفاده  در اعتقادي روایات گزینش در ست.  افزوده کتاب این اعتبار و ارزش بر آورعلم راویات از ا   برون هنگا همچنین ا

 منحرف هايفرقه شبهات  به پاسخ  و پنجم قرن در کالمی اندیشه  شناسی  گونه به توجه با الغیبه کتاب تدوین در شیخ  دینی

  کتاب از ممتاز اثري همگی غیبت، اثبات در وي تلفیقی روش حدیث، تحمل طرق امامان، عصر  در یافته انشعاب  مهدویت

 است. گرایانهنو بازخوانش شایسته درخور رو این از و گذاشته نمایش به بغداد مکتب نماینده عنوان به را وي

  ط،سی. شیخ کیمی  روش نگاری غیبت امامیه  شیعه مهدویت  :هاهکلیدواژ
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 مقدمه .1

 رو آن زا نیز و شده  مطرح فراوانى به شیعه  امامان سپس  و پیامبر سخنان  در که رو آن از مهدویّت مسئلة 

شگى  و جدى هاىدغدغه از تاریخ فرجام که شر  همی ست  و بوده ب ستین ن قرون از و ه   هتوجّ کانون خ

سلمانان  سالم  تاریخ مختلف هاىدوره در و بوده م شته  باب این در فراوانى آثار ا ست. شده  نگا  ثارآ ا

  الغیبه المهدى، چون مسلللتقیمى و صلللریح عناوین داراى گاهى مهدویّت، موضلللوع در یافتهنگارش

 اشللراط الرجعه، المالحم، و الفتن مانند مرتبط، و ضللمنى عناوین ذیل هم گاهى و بوده الزمانصللاحب

 موضللوع هب مسللتقلًا هایىکتاب در نویسللندگان برخى همچنین اند.پرداخته مهدویّت مسللئله به السللاعه،

   دارد. اختصا  موضوع این به اثر از بخشى تنها بسیار هاىکتاب در امّا اندپرداخته مهدویّت

  غیبت وضوع م تبیین به بیت، اهل احادیث زا غنی امامیه، شیعیه  حدیثى منابع ویژهبه کهن، هاىنوشته 

  متفاوت ايهشیو  به عقلی، نقلی کتاب عنوان به طوسی.  شیخ  الغیبه میان این در اند.پرداخته دوازدهم امام

  داختهپر دوازدهم امام غیبت موضللوع به دینی، برون نگاه با خود، از پیش مهدوي معتبر آثار دیگر از

ست.  سی،  شیخ  الغیبه ارزش و اهمیت ا ست  جهت آن از طو سی،  شیخ  که ا   هدربار خود کتتب در طو

 در منجی ظهور و روشللن آینده به بشللارت که آسللمانی ادیان و الهی انبیا هايوعده از یکی تحقق

 است  شده  اشاره  مهم این به متعددي آیات در نیز کریم قرآن در است.  گفته سخن  باشد، می آخرالزمان

 (.۸آیه قصص، سوره .۱0۸آیه ،انبیاء سوره .۸۸آیه نور، سوره)

 پژوهش ضرورت .1-1

  روایات حوزة در مرجع و مهم هايکتاب از ق( ۹۸0) طوسی  حسن  بن محمد شیخ  تألیف الغیبه، کتاب

 آن زا ترپیش که موضوع  همین در دیگر روایی اثر دو کنار در کتاب این است.  مهدویت موضوع  در و

  کتاب و ق( 1۸0) نلعمانی به مشهور  کاتب جعفر بن ابراهیم نب محمد الغیبه کتاب یعنی اند؛شده  تدوین

  سه  ق( 1۶۱) صدوق  شیخ  به مشهور  بابویه بن حسین  بن علی بن محمد شیخ  النعمه تمام و الدینکمال

 روند.می شمار به شیعه در را مهدویت درباره برجسته و مهم روایی خا  منبع
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  که است  تدرس  دانست.  متفاوت دیگر کتاب دو با یجهات از توانمی را طوسی  شیخ  الغیبه کتاب اما

 به آن مؤلف نگاه لیکن رود.می شمار  به مهدویت در شیعه  روایات منبع کتاب، دو آن مانند کتاب این

شکار  تفاوتی روایات، به کتاب دو آن مؤلفان نگاه با روایات.   تا شود می سبب  تفاوت همین و دارد آ

 آید. حساب به "کالمی" کتاب زاویه، یک از و نگاه یک با طوسی شیخ الغیبه کتاب

  از حدیث و خیزدمی بر شلللیعه حدیث بطن از کند.می دفاع شلللیعی عقاید از که شلللیعی کالم

 و بسیار غناي و عمق از اسالمی مذاهب سایر حدیث خالف بر شیعه حدیث است. آن مهم هايخاستگاه

  گونه ود به شیعه  مذهب در حدیث و کالم این،بنابر است.  کالمی مباحث از لبریز و برخوردار سرشاري  

  آید شمار به دینی عقاید اثبات براي نقلی ابزارهاي از تواندمی حدیث کهیکی.این یابند:می ارتباط هم با

  کالمی هاي دیدگاه   دهنده  بازتاب   و کالمی مباحث   از بسلللیاري  خاسلللتگاه   حدیث،   که این دیگر و

 است. السالمعلیهم معصومان

سی،  یخش  الغیبه ضوع  در نقل و عقل جامع مثابه به طو   کتاب ینا کالمی چینش دلیل به غیبت، مو

  ینا اعتبار و ارزش بر آورعلم راویات از اسللتفاده و اعتقادي روایات گزینش در شللیخ متفاوت روش

 اندیشه  شناسی  نهگو به توجه با الغیبه کتاب تدوین در شیخ  دینی برون نگاه همچنین است.  افزوده کتاب

  ایسته ش  درخور رو، این از و گذاشته  نمایش به را وي کتاب از ممتاز اثري همگی پنجم، قرن در شیعیان 

 بود. خواهد موضوعات این دار عهده نوشتار، این است. نوگرایانه بازخوانش

 پژوهش پیشینة .1-2

سی   روش باب در مقاالتی تاکنون، هرچند سی  شیخ  شنا سی    نیز و طو شنا صادر  باز  وي، بکت برخی م

  آثار" بر تأکید با تريکامل و ترجامع نگاه اسللتشللده سللعی نوشللتار، این در لکن اسللت؛شللده تدوین

سی  شیخ  "مهدوي شتار،  این در گردد. تدوین و تنظیم طو سی   روش نو سی  شیخ  شنا ستنا  در طو  به دا

  زاريسللندگ هايویژگی کتاب، این در حدیث تحمل طرق الغیبه، تالیف زمانه و فضللا غیبت، احادیث

  کتاب دو از یمتفاوت مشی  که الغییه کتاب احادیث گزینش در طوسی  شیخ  فردبه منحصر  مبناي شیخ، 
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صار   و التهذیب یعنی خویش فقهی ست  برگزیده االستب   کتاب دیگر با یطوس  شبخ  الغیبه تفاوت نیز و ا

 است.شده بیان تفصیل به صدوق(، الدنی کمال و نعمانی الغیبه) مهدوي معتبر

 پژوهش وشر .1-3

 و طوسللی لغیبها ممتاز نقش نییتب به ،یلیتحل-یفیتوصلل کردیرو و ياکتابخانه روش با نوشللتار، نیا

 .پردازدیم امامیه تراث در وي شناسیروش

 امامیه در پژوهيغیبت پیشینة .2

  دیدهپ لیل،د هر به که عصرى میرود؛ شمار به امامى شیعیان تاریخ ادوار دشوارترین از یکى صغرا، غیبت

صل  غیبت سیارى  شد  سبب  و حا  با نیز هایىگروه و شوند  سرگشتگى    و تحیر دچار امامیه شیعیان  از ب

 .نبود ماجرا همه این اما گیرند؛ پى خود کیشللانهم دیگر از جدا را خویش راه غایب، امام نپذیرفتن

  موجب امامیه. اهدیدگ هعلی تردیدبرانگیز هاىپرسش  طرح با -زیدیه ویژهبه-شیعه  هاىفرقه دیگر پیروان

  هالشچا این مجموعه بسا چه و شدند مى مذهب این برجسته  صالحان  براى فکرى مشکالت  آمدن پدید

  سیارى ب که طورى به شود.  مطرح امامیه تاریخ در دشوار  مراحل از یکى عنوان به صغرا  غیبت شد  سبب 

  همین و (1۱ :۱1۴7 نعمانی، ر.ک؛) اندکرده یاد سللرگردانى و تحیر عصللر به آن از امامى عالمان از

 یند.برآ مشکالتى چنین رفع درصدد نیز امامى اندیشمندان شد باعث دوره آن در ناهمگون هاىانگاره

 مجامع از بخشى  عنوان به غالباً و محدود هاىنقل صورت  به ابتدا در امامیه نگارىغیبت تقدیر، هر به

ست؛ شده  مطرح روایى سش  و وناگونگ هاىبحث ورود با اما ا   افزایش به رو حجم این جدید هاىپر

هاد  هاى    نقلى هاى گزاره بر افزون و ن ته   این بازخوانش  شللللد. افزوده بدان  نیز عقلى باور  از دسللل

صر  از هانگارىغیبت سى  شیخ  تا نوبختى ع ساند مى باور این به را ما طو   هاىرتضرو  با چگونه که ر

سته  این در تحولى چنین زمانه  از سته د این حجم بر مباحثى چه و پذیرفت صورت  هاگارىنغیبت از د

 شد. افزوده مطالعات
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سط  نگارىغیبت در که آثارى به باید بخش این در شته  شیعیان  تو   رفته یانم از امروزه و شده  نگا

 از احادیثى قلن با آثار این از برخى نماییم. توجه زمینه این در موجود منابع بررسى  به سپس  کنیم. اشاره 

  فرجه عالىت اهلل عجل دوازدهم امام غیبت به السالم علیهم شیعى  امامان و وسلم  وآله علیه اهلل صلى  یامبرپ

  جودمو ابهام کند.نمى مشخص  را غیبت شروع  زمان روایات. این حال، عین در اند.داشته  توجه الشریف 

سته  تا شد  سبب  مذکور، احادیث در   ارک به مختلف امامان ارهدرب را روایات گونهاین شیعیان  از اىد

 امام یه،امام کهحالى در اند.دانسته  غایب امام را السالم  علیه کاظم موسى  امام واقفه، فرقه رو این از برند.

  انماطى همچون افرادى با واقفیه فرقه دانند.مى غایب امام را الشلللریففرجه تعالى اهللعجل دوازدهم

  نگاشت  بةالغی عنوان به کتابى بارهاین در انماطى زد.مى دامن هانهگما این به کوفى(. صالح  بن ابراهیم)

  شللیخ و نوح بن على بن احمد مانند علما سللایر حال، عین در کردمى تقویت را واقفیه باورهاى که

سى،    ائىط فرقه، این افراد از دیگر یکى اند.برده کار به امامیه دیدگاه از حمایت در را او اطالعات طو

 غایب امام را السالم علیه کاظم موسى  امام الغیبه نام به کتابى ضمن  در که بود حسن(  بن على) طاطارى

 به دسللت امامیه باورهاي با مخالفت در اىعده نیز زیدیه از (.1۸۸-1۸۹ :۱۹۱۶ نجاشللی، ر.ک؛) نامید

 فرقه که ىرعصللف رواجینى یعقوب بن عباد ابوسللعید کرد: اشللاره افراد این به توانمى که بردند تألیف

  ابوسللعید کتاب را آن و کرد گردآورى را احادیث از کتابى وى کرد.مى رهبرى را جارودیه زیدیه

صفرى  ست  نکته این به وى کتاب اهمیت نامید. ع سنده  که ا  ده کمست د را غیبت درباره احادیثى نوی

شاره  نیز دیگرى روایات به وى کند.مى ذکر آن رویداد از پیش سال    تمخ و امامان تعداد بر که دارد ا

  کندنمى ذکر را گانهدوازده امامان اسامى  اما داند.مى قائم را او و است  داده توجه دوازدهم امام به آنان

 (.۸7 :۱1۴1 کچایی، احمدي ر.ک؛)

 نقلي رویکرد .2-1

  لتفسیر ا تابک و القمی تفسیر  کتاب آنها، جمله از است  آمیخته روایات با نیز قرآنی: نقلی رویکرد الف.

 اند.کرده ذکر تفسیري، روایات گونه به آیات برخی ذیل را مهدویت مباحث عیاشی،



 105   |  رستمی امیری و 

 

  تبویب و گردآورى است.  نقلى رویکرد مهدویّت مسئله  به رویکرد ترینکهن روایی: نقلی رویکرد ب.

  شیعه  ثحدی اصلى  مصادر  در آنچه است.  موضوع  این به پرداختن براى فکرى تالش نخستین  احادیث،

ست.  رویکرد همین با آمده گرد مهدویّت باب در  دوره تا مهدویّت درباره نگارش آغاز از روش این ا

 امام تولد از لقب حتّى و نخستین  قرون در شده تألیف هاىکتاب است.  داشته  را دارطرف بیشترین  معاصر 

سالم علیه مهدى شتاد  از بیش آنها شمار  که اندجمله این از ال ست.  عنوان ه  و ىنعمان الغیبه ابکت دو ا

  ستقل م آثار ترینکهن اند.دسترس  در امروز تا و شده  تألیف چهارم قرن در که صدوق  شیخ  الدینکمال

 امام باره در شللیعه اعتقادات تبیین نویسللنده دو هر دغدغه روند.مى شللمار به زمینه این در برجامانده

 (.۸۹-۸1 :۱ج ،۱1۴1 ي،شهر ري ر.ک؛) استبوده هاشبهه و هاحیرت دفع و دوازدهم

 استداللي و عقلي رویکرد .2-2

  قلىع -نقلى رویکرد اند.گرفته پیش در مهدویّت با مواجهه در مسلللمان عالمان که رویکردى دومین

 کلمانمت آن پردازندگان نخستین است.شده آغاز بغداد علمى حوزه از و پنجم قرن از رویکرد این است.

  فی المقنع در مرتضى  سیّد  (،10 :۱۹۱1 مفید، شیخ  ر.ک؛) العشره  ولالفص  در مفید شیخ  چون بغدادى

ضی،  سید ) الغیبه   البته و اندبوده (1 :۱۹۱7 طوسی،  ر.ک؛) الغیبه در طوسى  شیخ  و (1۸-1۹ :۱۹۱۸ مرت

 لمرادا کشف  در طوسى  نصیرالدین  خواجه هفتم قرن در است.  یافته ادامه نیز بعد هاىدوره در رویه این

 ر.ک؛) الکافی اصللول شللرح در شللیرازى مالصللدرا یازدهم قرن در و (1۸1 :۱۹۱۴ طوسللی، ر.ک؛)

صر  دوران در اند.داده ادامه را روش این (،۸01 :1ج ،۱1۸۸ شیرازي،   سیّد  شهید  چون عالمانى نیز معا

  البته اند.نهاده گام راه این در (۱0۶-۱0۹ :۱۴77 صدر،  ر.ک؛) المهدي حول بحث در صدر  محمّدباقر

 گاه راه این در است؛ داشته  تطوراتى زمان گذر در زمینه این در شده گرفته کار به عقلى اصول  و قواعد

  هاىدانش به دو آن از فراتر هم گاهى و اندبرده بهره محض فلسفى  عقل از گاه و محض کالمى عقل از

 (.۸۴-۸۶ :۱ج ،۱1۴1 شهري، ري ر.ک؛) اندشده متوسل نیز عقالنى هاىتبیین و بشرى تجربى
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 مهدویت معتبر مهم کتاب سه .3

سی  حسن  بن محمد شیخ  تألیف الغیبه، کتاب میان، این در  در مرجع و مهم هايکتاب از ق( ۹۸0) طو

  هک موضوع  همین در دیگر روایی اثر دو کنار در کتاب این است.  مهدویت موضوع  در و روایات حوزه

  1۸0) نلعمانی هب مشهور  کاتب جعفر بن ابراهیم بن محمد الغیبه کتاب یعنی اند؛شده  تدوین آن از ترپیش

شهور  بابویه بن حسین  بن علی بن محمد شیخ  النعمه تمام و الدین کمال کتاب و ق(   صدوق  خشی  به م

 روند.می شمار به شیعه در را مهدویت درباره برجسته و مهم روایی خا  منبع سه ق( 1۶۱)

 صدوق شیخ و نعماني بکتا دو با طوسي شیخ الغیبه کتاب تفاوت .3-1

  برخی ،عقل پرتو در و باشللد.می کالمی صللبغه داراي پیشللین کتاب دو برخالف طوسللی شللیخ الغیبه

  صر منح و مهم ویژگی سه  از طوسی  شیخ  الغیبه میان، این در کند.می واکاوي را امامیه مهدوي باورهاي

 است: برخوردار فرد به

 است کالمي طوسي، شیخ الغیبه کتاب .3-1-1

ست.  کالمی بحث، ماهیتِ لحاظ از الغیبه تابک ست.  روایی بحث، ابزار لحاظ از اما ا ضیح  ا   ینکه:ا تو

سیدن  براي کالم دانش ابزارهاي نقلی، و عقلی دالیل صد  به ر ست  خود مقا  دالیل جمله از حدیث و ا

ست  نقلی ستا  این در که ا ستفاده  مورد تواندمی را سی  غیبهال بکتا در روایت بنابراین، گیرد. قرار ا   طو

 است. دلیل خودِ صدوق الدین کمال و نعمانی الغیبه کتاب در اما دلیل ابزار

  مورد رد که است  چیزي همانند دارد. وجود طوسی  شیخ  الغیبه کتاب در آنچه ذهن، به تقریب براي

 به اما ست.ا تفسیري آن. ماهیت و بحث مورد موضوع لحاظ به که هاییکتاب است؛ ثابت روایی تفاسیر 

 روند.می شمار به روایی استفاده، مورد مواد و ابزار لحاظ

  دیثح کهاین یکی، یابند:می ارتباط هم با گونه دو به شللیعه مذهب در حدیث و کالم بنابراین،

  بسیاري  اهخاستگ  حدیث کهاین دیگر، و آید شمار  به دینی عقاید اثبات براي نقلی ابزارهاي از تواندمی

 است. السالمعلیهم معصومان کالمی هايدیدگاه دهنده بازتاب و کالمی مباحث از
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 دیني برون نگاه با طوسي شیخ الغیبه تألیف .3-1-2

 یاد کتاب دو با دیگر جهتی از خود خا  کالمی ماهیت به توجه با کتاب این شده. یاد تفاوت بر عالوه

 نیز آنان غیر شیعیان  بر عالوه شیخ،  بهالغی کتاب مخاطبان کهاین آن و کندمی پیدا معناداري تفاوت شده 

  شللیعی هجامع و مخاطبان به فقط آن نویسللندگان نگاه که دیگر کتاب دو خالف بر باشللند. توانندمی

 موضللوع به دینی برون نگاه خود، کتاب گونه کالمی تنظیم با طوسللی شللیخ حقیقت، در اسللت.بوده

 است. انداخته مهدویت

 طوسي شیخ الغیبه در مهدویت روایات شپذیر شرط بودن، آورعلم .3-1-3

سی  شیخ  تفکر در   شرعی  فرعی احکام و عمل حوزه از خارج هايبحث از که مهدویت بحث در طو

 در اگر هثق منقول واحد خبر اینکه. اجمال به گیرد. قرار استناد  و اعتماد مورد تواندنمی خبري هر است. 

س  پذیرش قابل فقهی( احادیث) تکلیف و عمل حوزه سی.  شیخ  نگاه در اما تا  و ياعتقاد روایات طو

 در ات باشد  آور علم واحد. خبر باید و نیست  فقهی احادیث مثل مهدویت(. احادیث همچون) فقهی غیر

  این ساس ا بر را الغیبه کتاب طوسی.  شیخ  اینرو. از شود.  پذیرش و اخذ قابل مهدویت. اعتقادي مباحث

 شد. خواهد بیان بعدي هايبحث در ضوعمو این تفصیل است.نموده تدوین مبنا،

 طوسي شیخ الغیبه ویژۀ امتیازهای .0

 کالمي متن در روایات چینش .0-1

شاره  که گونههمان سی  شیخ  الغیبه کتاب شد  ا ست  کالمی مباحث، ماهیت حیث از طو شتر ب در که ا   ی

  نمت در روایات چینش يمعنا به امر این برد.می بهره اسللتدالل ابزار عنوان به روایات از خود، مباحث

  استدالل و دگیرمی کار به یکدیگر راستاي و تأیید در را نقل و عقل که دارد را امتیاز این و است کالمی

 دوم فصللل ابتداي در توانمی را اقدام این از اينمونه سللازد.می خدشللهبی و ترپذیرفتنی تر،محکم را

 از عقل بر عالوه 7مهدي امام والدت اثبات ايبر طوسللی شللیخ که جاآن کرد؛ مشللاهده الغیبه کتاب
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 گیردمی لشک  کالم استدالل  از خا  گونهاین از که کندمی استفاده  استدالل  ابزار عنوان به نیز روایت

 (.11۴ :۱۹۱7 طوسی، ر.ک؛)

 مهدویت در شیعیان اندیشه شناسيگونه نمایاندن .0-2

 رد خود، مذهبی حیات دوران آغاز همان از شیعیان که دهدمی نشان شیعی ل  اسالمی عقاید و آرا تاریخ

 موضوع نای به دیگري از متفاوت ايگونه به گروه هر و اندداشته مختلفی هاياندیشه مهدویت، موضوع

 مهدویت، رد شیعی  مختلف هاياندیشه  به انتقادي پرداختن با طوسی  شیخ  است. کرده پیدا باور اساسی  

  خود که است  داده ارائه الغیبه کتاب در را مهدویت در شیعیان  اندیشه  شناسی  گونه از نوعی حقیقت در

 گیرد. قرار پژوهش و توجه مورد کالمی ل تاریخی بحثی عنوان به تواندمی

 آورعلم روایات از استفاده .0-3

  است  نای -آمد خواهد خود مناسب  جاي در تفصیل  به و شد  اشاره  که گونههمان -طوسی  شیخ  متمایز مبناي

ضوع  در اعتماد قابل روایات که شند.  آورعلم مهدویت، مو   اب همراه واحد روایات و متواتر احادیث مانند با

  علم یویژگ داراي که برد بهره روایاتی از ضرورت  هنگام ایشان  تا است شده  موجب مبنا این آور، علم قرینه

 ندارد. وجود هدویتم منبع و دیگر مشابه هايکتاب در ویژگی چنین کهآن حال هستند. آوري

 منقول روایات به روایي طرق کثرت .0-0

سیاري  نقل براي بزرگ راویان و محدثان  اب امر این دارند. متعددي روایی هايراه و طرق روایات، از ب

ساس  بر که اجازاتی و محدثان آن حال شرح  و روایات سند  در تحقیق سیاري  ذکر به آن ا  طرق از ب

سا  به اندپرداخته روایی ست.  اثبات قابل نیآ سی   سند  و رجالی منابع لطف به ا   شیخ  از هک متعددي شنا

  تابک االستبصار،مشیخه االحکام،تهذیب مشیخه همچون ل  داریم دست در طوسی شیخ دربارة و طوسی

  المهع بحاراالنوار االجازات کتاب در هاآن تفصیلی  گزارش که فراوانی روایی اجازات نیز و الفهرست 

سی  س  و مجل شیعه ائلو سی  شیخ  روایی متعدد هايراه للللل دارد وجود عاملی حر شیخ  ال   روایات به طو

 است. شناسایی و کشف قابل پیشینیان.
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 طوسي شیخ الغیبه بازخواني .5

 کتاب اصلي نام .5-1

  در و است الغیبه مهدویت، در طوسی شیخ از معاصر عصر در موجود و مستقل اثر یگانه که نیست تردیدي

سی  شیخ  ندارد. وجود اختالفی باره این ست  در طو صلی  فهر  امن همین از دهدمی ارائه آثارش از که مف

 (.1۹1 :۱۹۱7 طوسی، ر.ک؛) است «الغیبه کتاب برایش و» نویسد:می خود به اشاره با و کندمی استفاده

 طوسي شیخ الغیبه کتاب تألیف مکان و زمان .5-2

 وي هک گمان این و است  کرده تالیف بغداد در اقامت هايسال  آخرین در را الغیبه کتاب طوسی،  شیخ 

  دلیل به ۱است. نموده تالیف مفید، شیخ  درخواست  به و بغداد به ورودش اوایل در را مهدوي کتاب این

شتباه  یقین به الغیبة. کتاب خود از 1شواهدي  و قرائن شان  روشنی  به و است.  ا   طوسی  شیخ  که دهدمی ن

 است. رسانده اتمام به و نوشته قمري. ۹۹7 سال در را الغیبه کتاب تالیف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اب مهدویت کند که ایشان را ترغیب به تدوین کتابی در ب. شیخ طوسی در ابتداي مقدمه خویش بر کتاب الغیبة از شیخ الفاضل یاد می ۱

اند که این شیخ فاضل، استاد شیخ طوسی، شیخ مفید میباشد )ن.ک: طوسی، ( برخی به اشتباه پنداشته۱: ۱۹۱7است. )طوسی، نموده

کند بلکه وي را ابوعبداهلل معرفی میکند. ضمن اینکه گاه شیخ طوسی از استاد خویش به این نام یاد نمیالیکه هیچ(. در ح7: ۱۹11

سال پیش از  1۸قمري نوشته است در حالیکه شیخ مفید  ۹10همانطور که بیان خواهد شد، شیخ طوسی کتاب الغیبة را یقینا بعد از سال 

ند که اصود از شیخ فاضل را پیشواي مذهبی منطقه شام، شاگرد شیخ طوسی، قاضی ابن براج نام بردهآن، از دنیا رفته است. محققان، مق

( و نماینده شیخ طوسی در منطقه 10۴: ۱، ج۱1۶0است )سید جوادي، همواره شیخ طوسی از وي به الشیخ الفاضل و الجلیل یاد کرده

 (.۱1۹: ۱، ج۱۹۱0است )بروجردي، شام بوده

 این امر استوار است که شیخ طوسی، کتاب الغیبة را در اواخر حضورش در بغداد، تالیف نموده است:  . شواهدي بر 1

 و الف. شیخ طوسی در بخشی از کتاب الغیبة و با اشاره به قبر عثمان بن سعید و مقبره قدیمی آن، می نویسد: کنا ندخل إلیه و نزوره مشاهرة

ثمان و أربعمائة إلى سنة نیف و ثالثین و أربعمائة؛ سپس شیخ طوسی می افزاید مقبره بازسازي  من وقت دخولی إلى بغداد و هی سنة کذلک

: ۱۹۱7قمري بر همین حالت باقی است: و هو إلى یومنا هذا و ذلک سنة سبع و أربعین و أربعمائة )طوسی،  ۹۹7شده و تا امروز یعنی سال 

 قمري، نوشته و به اتمام رسانده است. ۹۹7الیف کتاب الغیبة، را در سال (؛ این متن به روشنی نشان میدهد که شیخ طوسی ت1۸۶
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 طوسي شیخ الغیبه کتاب تالیف انگیزه .5-3

سی  شیخ  ايصفحه  یک و کوتاه مقدمه از ست  به الغیبه کتاب بر طو  براي او زهانگی تنها که آیدمی د

  تا است  هخواست  طوسی  شیخ  از که بوده بزرگواري و فاضل  شیخ  خواست  در اجابت کتاب. این تألیف

 بنویسید. را کتابی السالمعلیه زمان امام غیبت درباره

 نویسد:می چنین کتاب. مقدمه در طوسی شیخ

 و الزمان. صاحب  غیبة فی کالم إمالء من بقاءه اللّه أطال الجلیل الشیخ  رسمه  ما إلى مجیب فإنّی بعد أما»

ستتاره،  امتداد و غیبته طالت ألجلها التی العلّة و غیبته سبب  شار  و إلیه الحاجة ةشدّ  مع ا  وقوع و الحیل انت

 ما و منه المانع ما و یظهر: لم لم و البحر و البرّ فی ظهوره و األرض فی الفسللاد کثرة و المرج و الهرج

  طوسللی،) «المعاندین مطاعن و المخالفین شللبه من ذلک فی یسللأل ما کلّ عن الجواب و إلیه المحوج

۱۹۱7: ۱.) 

 ل دفرمای دراز را اشپایداري خداوند لللل بزرگوار شیخ فرمود فرمان نچهآ به گویممی پاسخ من همانا

  رازاد به غیبتش آن جهت به که دلیلی و ایشللان غیبت سللبب و زمان صللاحب غیبت در سللخن ایراد از

  گسترش  اهنیرنگ و شدت  حضرت  آن به نیاز کهآن با لللل است  یافته امتداد اشزیستی  پنهان و کشیده 

 ل تاس  شده  آشکار  دریا و خشکی  در و گردیده زیاد زمین در فساد  و شده  واقع جمر و هرج است.  یافته

 در آنچه تمام از پاسخ  و دارد وجود آن به نیازي چه و آن از مانعی چه شود. نمی ظاهر او چرا کهاین و

 دارد. وجود دشمنان هايطعنه و مخالفان هايشبهه از باره این

  که شود یم استفاده  مربوط هايپاورقی برخی و الغیبه کتاب خطی هاينسخه  برخی حاشیه  از گرچه

 مفید شیخ  شته، نو او درخواست  به را الغیبه کتاب طوسی  شیخ  که بزرگواري شیخ  اند:بوده معتقد بعضی 

  گونههمان ل ولیکن (1۸ :۱ج ،۱1۶۹ جاللی، نیز: و 1 :۱۹۱7 طوسی، ،7 :۱۹11 طوسی، ر.ک؛) استبوده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نویسد: الم میالسزمان علیهاي از مخالفان در مورد طول عمر امامب. شیخ طوسی در جایی دیگر از کتاب الغیبه، در تقریر و توضیح شبهه

خودتان ل بر کمال عقل و قدرت و جوانی، امري غیر عادي است،  ادعاي شما در مورد طول عمر صاحبتان با باقی بودن ایشان ل بنابر قول

است  1۸۸سال است چرا که هنگام والدتش بنابر قول خودتان سال  ۱۴۱است براي او  ۹۹7زیرا بنابر سخن شما در این وقت که سال 

 (.۱۱1: ۱۹۱7)طوسی، 
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شاره  ترپیش که ست  چیزي چنین للللل کردیم ا ست.  در  قمري هجري ۹۹7 سال  در الغیبه کتاب زیرا نی

 است. رفته دنیا از آن از پیش سال 1۸ نزدیک مفید شیخ کهآن حال است. شده تدوین

 وصف  فاضل ال الشیخ  تعبیر) کندنمی یاد فاضل  به خویش استاد  از طوسی  شیخ  گاههیچ کهحالی در

ستاد  گردشا  نه را ترازهم است  ترازهم کردن ستاد  شیخ  بلکه را( ا شیخ  به را خویش ا  معرفی اهللابوعبد ال

  طوسی  شیخ  شد.  خواهد بیان که همانطور اینکه ضمن  (.۱07 :۱1۴7 شیرازي،  حسینی  ر.ک؛) کندمی

 دنیا از آن. از پیش سال  1۸ مفید شیخ  حالیکه در است  نوشته  قمري ۹10 سال  از بعد یقینا را الغیبة کتاب

  ابن اضی ق طوسی.  شیخ  شاگرد  شام.  منطقه مذهبی پیشواي  را فاضل  شیخ  از مقصود  قان.محق است.  رفته

شیخ  به وي از طوسی  شیخ  همواره که اندبرده نام براج ست  کرده یاد الجلیل و الفاضل  ال   سید  ؛ر.ک) ا

سی  شیخ  نماینده و (10۴ :۱ج ،۱1۶0 جوادي، ست  بوده شام  منطقه در طو   ،۱۹۱0 بروجردي، ر.ک؛) ا

 (.۱1۹ :۱ج

  خواسته  به گویی اسخ پ الغیبه کتاب تدوین از طوسی  شیخ  اصلی  انگیزه که گفت بتوان شاید  بنابراین

شواي  سیعی  منطقه روزگاران آن در که بوده شام  منطقه مذهبی پی ست شده می شامل  را و ض  پر و ا  حوا

سته  که است    یبتغ مورد در شام  اهل است.  بوده شام  منطقه مردم نیاز بازتاب مذهبی، پیشواي  این خوا

سالم، علیه زمان امام سالم علیه امام ظهور عدم و شدنش  طوالنی آن سبب  ال سش  ال سخ  هايپر  داده پا

  طوسی  یخش  خود. استاد  را آن گويِ پاسخ  بهترین و یافته آگاهی هاآن از براج ابن که اندداشته  اينشده 

ست.  یافته سته  او از اینرو از ا سائل  این درباره تا خوا ست  کتابی دوینت به م  در تأمل اندکی اما یازد. د

ضعیت  سالمی  دیگر هايسرزمین  بر حاکم و ضعیت  و موقعیت در تأمل ویژه به و شام  از غیر ا   ودخ و

  نیاز وردم تردید بدون است.  بوده نیازمند آن به شام  منطقه آنچه که کندمی روشن  را حقیقت این بغداد

شین  شیعه  مناطق سایر  ست  بوده هم ن ست  در اجابت بر تأکیدي تواندمی امر نهمی و ا  از راجب ابن خوا

 گردد. قلمداد الغیبه کتاب تألیف انگیزه از دیگري بخش و طوسی شیخ سوي
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  تألیف مکان و زمان فضاشناسي .5-0

 از سرشار   فضایی  است.  کرده اقدام الغیبه کتاب تألیف به آن در طوسی  شیخ  که مکانی و زمان فضاي 

  امنیت از تهی و (۸17 و ۸7۸ و ۸۸۱ و ۹۱۴ و 10۹ :۴ج ،۱1۶۸ اثیر، ابن ر.ک؛) شیعیان علیه جنگ و ظلم

 را ویشخ روزگار وضعیت  اشاره  با کتابش مقدمه در طوسی  شیخ  است.  بوده شیعیان  براي مالی و جانی

ست.  یافته گسترش  هانیرنگ و شدت  حضرت  آن به نیاز ... کند:می توصیف  چنین  واقع رجم و هرج ا

ساد  و شده  شکار  دریا و خشکی  در و گردیده زیاد زمین در ف ست شده  آ   (.۱ :۱۹۱7 طوسی،  ر.ک؛) ا

  سبب  اياندازه تا طبیعی طور به طوسی  شیخ  زعامت دوران در بغداد موجود مشکالت  که پیداست  نیک

سل  و توجه شتر  تو سش  پیدایش و طرح و سویی  از موعود منجی به شیعیان  بی سخ  هايپر شده  ادهد پا   ن

  عتمادا مورد شخصیت   و دینی مرجع تا است  طلبیدهمی که امري است؛ شده می دیگر سوي  از آنان براي

شان  اعتناي و   کاري همان دهد؛ انجام عملی اقدامی آن درباره و داده قرار توجه مورد را آن نحوي به ای

 داد. انجام الغیبه کتاب تألیف با طوسی شیخ که

 معاصر زمان تا طوسي خشی الغیبه کتاب اعتبار و ارزش .5-5

  رستی د جهت از باید اند.رسیده  ما دست  به تا کرده سپري  را طوالنی زمانی که کهن روایی هايکتاب

ستناد  شان  به هاآن ا صون  جهت از نیز و مؤلفان شان  شدن  زیاد و کم و تحریف از ماندن م  جدوا محتوای

شند.  الزم اعتبار و ارزش ست.  مردود و جا نابه هاآن بر اعتماد صورت  این غیر در با   رطو به رو این از ا

 :شود یط باید راه دو از یکی کم دست کهن روایی مکتوب میراث به بخشی اعتبار منظور به معمول

شان  و تدوین نظرگاه از میراث آن شهرت  یا الف( ضر  زمان تا تألیف   ورتص  دراین که گردد. اثبات حا

ستناد  صحت  شده،  یاد شهرت  شان پدید به میراث آن ا ضمین  را آورندگان   تمالاح کهچنان نماید.می ت

 فزودنا و دستبرد و هاکتاب در تحریف چراکه کند؛می زایل را هاآن در نقصان و زیاده و تحریف وقوع

 .است عالج و کشف و شناخت قابل و نیست پذیر امکان شهرت. وجود با هاآن به

صل  سند  با یا و ب(   المتس  به از یابد.می امتداد مکتوب میراث آمدن پدید زمان تا که اعتماد مورد مت

 راثمی که صورتی  در و فرض این در شود.  حاصل  اطمینان طوالنی تاریخ از گذر در میراث آن رسیدن 
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 حاضر  مانز از اعتماد قابل متصل  سند  آوردن فراهم به ناچار باشد.  نیافته اشتهار  حاضر  زمان تا مکتوب

 از متأخر و رحاض  نسل  و عصر  به رسیدن  از پیش مکتوب میراث که رتیصو  در اما هستیم.  اثر تألیف تا

 اثر تألیف هنگام تا متأخر اشتهار  گاهِ از اعتماد قابل متّصلِ  سند  اثبات باشد.  یافته اشتهار  آن تألیف وقت

ست  کافی  پی رد را اثر آن بر اعتماد در عقالیی و عرفی خاطر اطمینان تواندمی سندي  چنین وجود و ا

 .باشد تهداش

سی،  شیخ  الغیبه کتبا درمورد   هعالم و عاملی حرّ شیخ  سخنان  از دارد؛ وجود فوق. مورد دو هر طو

 از را وسی ط شیخ  الغیبه کتاب شیعه،  بزرگ دانشمند  و محدث دو این که کرد استفاده  توانمی مجلسی 

سته  مشهوري  هايکتاب   اشکال بی متصل،  ندس  به نیاز بدون و آن قبول موجب ها،آن شهرت  که انددان

 .کندمی

 آوري یاد به که الشیعه  وسائل  پایان در مذکور گانهدوازده فواید از چهارم فایده در عاملی حرّ شیخ 

 نویسد:می پردازد،می کتابش مصادر

صحتها  شهد  و الکتاب. هذا أحادیث منها نقلت التی المعتمده الکتب ذکر فی»  و غیرهم و مؤلفوها ب

 ال و شکّ  فیها یبق لم بحیث إلیهم نسبتها  صحة  علمت أو مؤلفیها عن تواترت و ثبوتها على القرائن قامت

  کتاب اعتماد، مورد هايکتاب این نام شمار  در گاهآن) ... (۱۸1 :10ج ،۱۹۱۹ عاملی، حر ر.ک؛) ریب

 (.۱۸۴ :10ج ،۱۹۱۹ عاملی، حر ر.ک؛) «... للشیخ الغیبة کتاب و کند(می ذکر نیز را طوسی شیخ الغیبه

 منابع معرفی صللدد در که بحاراالنوار بر اشمقدمه از اول فصللل در نیز مجلسللی باقر محمد عالمه

ست.  مندارزش کتاب این فراوان سی  شیخ  از کتاب چندین ا   ابکت هاآن جمله از که بردمی نام را طو

ست  الغیبه   اعتماد بیان به که مقدمه همان از دوم فصل  در گاهآن وي (.7 :۱ج ،۱۹01 مجلسی،  ر.ک؛) ا

  مشهور هايکتاب از نیز شیخ هايکتاب و نویسد:می پردازد.می اول فصل در شده فهرست هايکتاب بر

 (.17 :۱ج ،۱۹01 مجلسی، ر.ک؛) نیست هایشکتاب سایر همچون اشتهار در که امالی کتاب جز است

شانِ  بزرگ. محقق دو این از شده  یاد عبارت دو ست  آن ن   را طوسی  شیخ  الغیبه تابک دو. آن که ا

 قابل و درسلتی  و صلحت  اثبات به نیازي وصلف.  این با و انددانسلته می اعتمادي قابل و مشلهور  کتاب

 اند.دیدهنمی دوم راه از کتاب این بودن اعتماد
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صیف.  این با اما سی  عالمه و عاملی حرّ شیخ  تو شان کتاب در مجل   تفااک شهرت  ادعاي به فقط های

 د.اننموده اثبات دوم، راه از نیز را آن اعتبار الغیبه، به معتبر سند اتصال اثبات راه از و نکرده

  در استفاده مورد هايکتاب تمامی به خود روایی طرق ذکر به تفصیل به پنجم فایده در عاملی حرّ شیخ

سائل  تدوین شیعه و سی  شیخ  الغیبه کتاب هاآن جمله از که ال ست،  طو   طریق دههف ابتدا وي .پردازدمی ا

  است  مجلسی  عالمه روایی طرق ها،آن از طریق هشت  که شود می یادآور را ثانی شهید  تا خود از روایی

  به زنی حرّ شیخ  و دهدمی وي به حرّ شیخ  با مالقات در را طرق آن به مربوط روایات گريِروایت اجازه که

 (.۱71 :10ج ،۱۹۱۹ ،یاملع حر ر.ک؛) دهدمی را خود روایی طرق از مندي بهره اجازه مجلسی،

  اشتفادهاس مورد هايکتاب به خود اتصال ثانی، شهید تا خویش گانههفده طرق نقل از پس حرّ شیخ

سی  شیخ  تا ثانی شهید  از طریق سه  با را  راوانف روایی طرق از منديبهره با گاهآن و کندمی کامل طو

سی  شیخ   زنی را صدوق  شیخ  و مفید شیخ  ونهمچ بزرگی محدثان روایی طرق خود. درون در که طو

 .یابدمی راه پیشینیان روایی کهن و نفیس هايکتاب تمام به دارد.

 باشد. ن صحیح  و اعتماد قابل حرّ، شیخ  سوي  از مذکور روایی هايطریق همه اگر که نیست  تردیدي

  شیخ  هايبکتا تمام صحیحی،  هايطریق چنین وجود با و است  اعتماد قابل و صحیح  هاآن از بسیاري 

 و ارزش در لحاظ این از و بود خواهد صحیح  طریق داراي است،  الغیبه کتاب هاآن جمله از که طوسی 

صر  براي کتاب این اعتبار سل  و ع شکال  ما. ن شت  نخواهد وجود ایرادي و ا شکال  اگر و دا  ایرادي و ا

 دارد. ايجداگانه بحث که بود خواهد کتاب در مذکور سندهاي در باشد

 طوسي شیخ الغیبه واشناسيمحت .6

  ورهايمح کند؛می یاد کتاب این در اجمال به خواهدمی راکه آنچه الغیبه کتاب مقدمه در طوسی،  شیخ 

  یبت؛غ سبب  ب. غیبت؛ از بحث الف. از: است  عبارت الغیبه. کتاب در شیخ  بحث مورد عمده و اصلی 

  ی،طوس  ر.ک؛) ظهور به نیاز دلیل و آن عمان ظهور. از دارنده باز سبب  د. غیبت؛ شدن  طوالنی دلیل ج.

 کند:می بیان را موضوعات این تفصیل به به فصل. هشت در سپس (.۱-1 :۱۹۱7
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 غیبت اثبات اول: فصل .6-1

 مهدویت منحرف هایفرقه ادعای رد .6-1-1

  لزوم و تماما وجوب اثبات از بعد و پردازد؛می زمان امام غیبت اثبات به الغیبه. کتاب اول فصل در شیخ

صمت،  سانی  گمان ع صوم  ولی دارد وجود یا و ندارد وجود امامی پندارندمی که را ک ست،  مع  باطل نی

 امام دفرزن جز دیگري افراد در را عصمت  و امامت که پردازدمی کسانی  سخن  ابطال به سپس  سازد. می

 دهد:یم توضیح دسته. چند در را آنان آنگاه دانند.می جمع السالمعلیه عسکري حسن

 السالم؛علیه علی امام فرزند حنفیه بن محمد غیبت و امامت به قائالن ها؛کیسانی الف.

  حضرت  آن کهاین و السالم علیه صادق  جعفر امام بودن غایب و زنده و امامت به قائالن ها؛ناووسی  ب.

 است؛ موعود مهدي

 حضرت؛ آن پنداشتن موعود مهدي و السالمعلیه کاظم امام امامت بر کنندگان توقف ها؛واقفی ج.

 السالم؛علیه هادي امام فرزند محمد امامت به قائالن ها؛محمدي د.

 السالم.علیه صادق امام فرزند عبداللّه. امامت به قائالن ها؛فطحی هل.

  ثباتا شده.  یاد افراد سخن  ابطال بر عالوه عسکري.  حسن  امام فرزند در امامت انحصار  اثبات در شیخ 

 داند:می الزم السالمعلیه زمان امام غیبت اثبات در مذکور راه دو رسیدن نتیجه به براي دیگر امر سه

 امامت؛ و ریاست وجوب اثبات الف(

 امام؛ و رئیس عصمت وجوب اثبات ب(

 نیست. بیرون گوید،می اسالم امت آنچه از شایسته پیشواي و امام نیز و حق سخن کهاین ج(

  حوريم سه زند؛می دور محور چهار همین بر گویدمی الغیبه کتاب اول فصل در طوسی شیخ آنچه تمام

 راداف در را عصمت و امامت که آنان سخن ابطال همراه به کردیم. اشاره آن به ج و ب الف. عنوان با که

 دانند.می جمع السالمعلیه عسکري حسن امام فرزند جز دیگري

  ابن مامهبإ القول إال یبق لم کلها األقاویل هذه بطالن تثب فإذا نویسللد:می چنین گاهآن طوسللی شللیخ

 (.۶۸ :۱۹۱7 طوسی، ر.ک؛) باطل ذلک و األمة عن الحق خروج إلى ألدى إال و الحسن
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  ري[]عسک  حسن  ]امام[ فرزند امامت از سخن  جز شد.  ثابت همگیلللل لللل هاگفته این نادرستی  بنابراین،

 ت.اس نادرست نیز این و انجامید خواهد امت از حق ]سخنِ[ جِخرو به گرنه و ماندنمی باقی السالمعلیه

 غیبت فلسفة .6-1-2

شاره  و السالم علیه عسکري  امام فرزند امامت اثبات از پس طوسی  شیخ    بحث هب حضرت  آن غیبت به ا

سفه  درباره سیاقة  بهذه إمامته ثبتت إذا و پردازد:می غیبت فل صار  عن غائبا وجدناه ثم ال  لم هأن علمنا األب

 یعلم لم إن و إلیه ألجأته ضرورة  و ذلک سوغه  لسبب  إال علیه و فیه اإلمامة فرض تعین و عصمته  مع یغب

 التفصیل. وجه على

  وجود با او که دانیممی یافتیم. هادیده از پنهان را او و گردید ثابت گونه این به امامتش که گاهآن

صمتش  ست،  نگردیده پنهان او بر و او در امامت وجوب تعیّن و ع س  پنهان که سببی  به مگر ا  را تیزی

 آن چه .است  کرده مجبور زیستی  پنهان به را حضرت  آن که ضرورتی  به مگر و است  کردهمی تجویز

 نشود. دانسته تفصیلی صورت به ضرورت و سبب

  زا امام تاراست  درباره بحث به السالم علیه زمان امام غیبت دربارة سخنش  دیگر بخش در طوسی  شیخ 

ستان  صلی  دلیل او اعتقاد به که شمارد می بر آن براي را علت سه  و پردازدمی خود دو   دخو امر این ا

 (.۴۴ :۱۹۱7 طوسی، ر.ک؛) هستند امام دوستان

 زمان امام والدت .6-1-3

 زمان صللاحب والدت بودن پنهان که کردیم یاد گذشللت آنچه در» گوید:می بخش، این در شللیخ

  وجود پادشللاهان اخبار از هاگذشللته در آن هاينمونه که چرا اسللت؛نبوده هاتعاد خالف السللالمعلیه

ستان  به مثال عنوان به گاهآن وي «دارد... سرو،  والدت دا سالم علیه ابراهیم کیخ سی  و ال سالم اعلیه مو   ل

  گونهچ سپ تفاوتی، بدون است السالمعلیه زمان صاحب داستان هااین مثل و» نویسد:می و کندمی اشاره

 (.۱0۸-۱0۸ :۱۹۱7 طوسی،) «هاستعادت از خارج والدت این شودمی گفته
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 معمّران .6-1-0

سائل  از سالم علیه زمان امام عمر طول بحث غیبت، بحث با مرتبط م ست.  ال سی  شیخ  ا ست:  معتقد طو  ا

 و حضللرت آن عمر همچون طوالنی عمرهاي و نیسللت عادت خالف السللالمعلیه زمان امام عمر طول

  هفک اصحاب  خضر،  عمر طول به نمونه عنوان به وي است.  داشته  سابقه  قبل هايزمان در آن از تربیش 

سالم، علیه نوح شاره  دیگران و لقمان ال سد می نتیجه این به پایان در و کندمی ا  عمر، ودنب طوالنی که ر

ست  محال غیر و ممکن سالم علیه زمان امام عمر طول و ا ست ن عادت و عرف خالف امري ال  ر.ک؛) ی

 (.۱1۸-۱۱1 :۱۹۱7 طوسی،

 مهدی حضرت امامت بر نقلي دلیل .6-1-5

 زمان امام غیبت و امامت بر الغیبه کتاب ابتداي در طوسللی شللیخ که کالمی و عقلی هايدلیل از پس

 آن غیبت درسللتی و السللالمعلیه زمان امام امامت بر نیز نقلی دلیل چند آنگاه نمود. اقامه السللالمعلیه

  کهاین بر مبنی سنی  و شیعه  از منقول هايروایت جمله: از شود می ذکر طوسی  شیخ  سوي  از حضرت 

 متر:ک نه و بیشتر نه هستند؛ نفر دوازده آلهوعلیهاهللصلی پیامبر از پس مردم پیشوایانِ و امامان

  وجود ىعل و إمامتهم إلى نذهب الذین عشر  االثنی األئمة على قطع بذلک قال من فکل ذلک ثبت إذا»

سن  ابن صر  ال ذلک من ءشی  فی خالفهم من ألن غیبته صحة  و ع الح   جوزی بل العدد هذا على اإلمامة یق

 (.۱17 :۱۹۱7 طوسی،) «أردناه ما ثبت المخصو  العدد هذا نذکرها التی باألخبار ثبت إذا و علیها الزیادة

 امامان بر باشلللد گانه ازدهدو امامان به قائل هرکس پس گردید ثابت روایات این که هنگامی و

 و السللالمعلیه عسللکري حسللن امام فرزند وجود بر نیز و داریم باور را امامتشللان ما که ايگانهدوازده

  این در ار امامت کنند.می مخالفت شیعه  با مورد این در که آنان زیرا کرد. خواهد یقین او غیبت درستی 

 رشلللانذک که روایاتی با که گاهآن و نمایندمی تجویز را آن از زیادتر بلکه کنند.نمی محدود تعداد

شد.  ثابت خا  عددِ این کنیممی  قلن به ادامه در وي بود. خواهد ثابت ایمکرده اراده ما که را آنچه با

  آلهوعلیهاهلللیص پیامبر از پس مردم دینی پیشوایان که پردازدمی عشر( اثنا احادیث) شیعه و سنی روایات

 کند.می معرفی تن دوازده را
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 ردازد:پمی هاآن جواب به و نقل است وارد شده یاد دلیل بر که را مهم اشکال دو شیخ این، دنبال به

  هابحث این در واحد خبرهاي و عملی نه و است  علمی موضوعی  بحث. مورد موضوع  اول: اشکال 

 گیرد.نمی قرار اعتماد مورد

  شللیعیان امام دوازده بر داللت ومحتوا مضللمون لحاظ از امام و خلیفه دوازده روایات دوم: اشللکال

 ندارد.

  این نقل ،آن بر عالوه است  متواتر بلکه نیست،  واحد اخبار خلیفه، دوازده روایات اول: اشکال  پاسخ 

 از هاآن لنق بر خدشه  عدم و هستند  متباینی و مختلف اعتقادات داراي که سنی  و شیعه  سوي  از روایات

 دارد. داللت اند،ورزیده مبادرت نقلش به ایشان آنچه یدرست بر آنان. سوي

سخ  شکال  پا شوایان  که شده  ثابت خلیفه دوازده روایات با وقتی دوم: ا   صر منح امام دوازده در پی

  اعتبارِ صورت  رد زیرا رسد می اثبات به هم شیعه  اعتقاد آن دنبال به نیستند.  بیشتر  و کمتر آن واز هستند 

  نهات نقصانی  و زیاده هیچ بدون عدد این که است  روشن  و شد  معتقد آن از بیش به تواننمی خا  عدد

 (.۱۸7-۱۸۸ :۱۹۱7 طوسی،) است منطبق شیعه باور بر

 عصر امام والدت دوم: فصل .6-2

  شیخ  ارد.د اختصا   السالم علیه زمان امام والدت درباره بحث به طوسی  شیخ  الغیبه کتاب از فصل  این

سالم علیه زمان امام والدت درباره سخن  که شود می آور دیا فصل  این ابتداي در  دو به آن درستی  و ال

 روایی. و اعتباري است: پذیر امکان گونه

 و متعدد هايدلیل با السللالمعلیه مهدي حضللرت امامت وقتی که اسللت این اعتباري از مقصللود

 آن مورد در یروایت هیچ اگر حتی رسید.  خواهد اثبات به نیز والدتش درستی  رسید.  اثبات به گوناگون

 الدتو صحت بر دارد داللت السالمعلیهم امامان بودن تن دوازده بر که هاییدلیل نیز و باشد نشده وارد

سالم علیه زمان امام   غیبت دو از آنچه نیز و رودنمی کار به موجود براي جز عدد زیرا دارد داللت هم ال

  غیبت ود زیرا کند.می تأکید هم حضرت  آن والدت بر کردیم گو و گفت السالم علیه زمان امام داشتن 

 فراوانی روایات روایی از مقصود  و (.11۴ :۱۹۱7 طوسی، ) دارد داللت والدت وقوع و درستی  بر داشتن 
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 هاآن از برخی نقل به طوسللی شللیخ که دارد صللریح داللت السللالمعلیه امام آن والدت بر که اسللت

 (.1۸۱-110 :۱۹۱7 طوسی، ر.ک؛) پردازدمی

 عصر امام با مالقات سوم: فصل .6-3

صل  این صا   اخباري گزارش به ف ستان  و نام بردارنده در که دارد اخت سانی  دا ست  ک  مانز امام که ا

  این اند.شللناخته دیدار از پس یا و اندشللناختهنمی را حضللرت آن که حالی در انددیده را السللالمعلیه

 گزارش هب فقط شیخ  کهاین جز آید. شماره  به که است  اندازه نآ از بیش طوسی  شیخ  گفته به روایات

 (.1۶0-1۸1 :۱۹۱7 طوسی، ر.ک؛) است بلند و کوتاه دیدار شانزده بر بالغ که پردازدمی هاآن از برخی

 عصر امام توقیعات و معجزات چهارم: فصل .6-0

 امامت حتص بر طوسی شیخ تهگف به که دارد اختصا  السالمعلیه زمان امام معجزات ذکر به فصل این

ضرت  آن  امام سوي  از شده  صادر  توقیعات معجزات ذکر بر عالوه کند.می داللت غیبت زمان در ح

سالم علیه زمان صل  همین در نیز ال ست.  گردیده گزارش و آوريجمع ف   توقیع 1۴ بر بالغ توقیعات این ا

 ر.ک؛) اسللت حضللرت آن فراوان تتوقیعا از بخشللی تنها شللیخ. تصللریح به که شللودمی بلند و کوتاه

 (.11۸-1۶۱ :۱۹۱7 طوسی،

 حضرت زیستي پنهان علت پنجم: فصل .6-5

  طوسی  شیخ  عقیده به است. شده  السالم علیه مهدي حضرت  ظهور مانع که است  سببی  درباره فصل  این

 از غیر راگ زیرا است،  خویش شدن  کشته  از حضرت  آن بیمناکی عصر،  امام زیستی  پنهان اصلی  علت

ستی  پنهان بود. این ضرت  و شد نمی روا گرامی آن بر زی شقت  تحمل به ح  ماقدا هااذیت و آزار و هام

  ستواال و برجسته جهت آن از ل علیهم اللّه صلوات ل پیامبران چنینهم و امامان جایگاه که چرا نمود؛می

 کنند.می تحمل تعالی خداي راه در را بزرگ هايمشقت که
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  از خداوند چرا که است  این دهدمی پاسخ  آن به شیخ  و است  مطرح جااین در که مهمی پرسش  اما

شته  سالم علیه مهدي حضرت  شدن  ک سانی  و حضرت  آن میان مانع ایجاد طریق از ال   دخواهنمی که ک

 که: است این شیخ پاسخ کند؟نمی جلوگیري بکشند، را ایشان

  هو التکلیف ییناف ال الذي المنع قلنا قتله، یرید نم بین و بینه یحول بما قتله من اهلل منع هال قیل فإن

  الحیلولة أما و تعالى فعله ذلک کل و له االنقیاد التزام و نصرته  و اتباعه بوجوب األمر و خالفه عن النهی

  الحیلولة و الثواب قاسللتحقا بالتکلیف الغرض ألن []به الغرض ینقض و التکلیف ینافی فإنه بینه و بینهم

 ر.ک؛) فعلها هللا من یحسن  فال للخلق مفسدة  بالقهر قتله من المنع و الحیلوله فی کان ربما و ذلک ینافی

 (.11۴ :۱۹۱7 طوسی،

سازگاري  تکلیف با که جلوگیري شته  نا شد.  ندا   وجوب هب امر و امام با مخالفت از نهی از عبارت با

 انجام تعالی خداي را هاینا تمام و اسللت ایشللان از اطاعت به بنديپاي و وي یاوري و او از پیروي

 به و تاس  ناسازگار  تکلیف با السالم علیه امام و امام قتل کنندگان اراده میان شدن  حایل اما و است داده

 با دنش  حایل و است  ثواب استحقاق  تکلیف از غرض زیرا شود؛ می نقض تکلیف از غرض آن، واسطه 

ست  سازگار  آن سا  چه و نی شته  از هرآمیزق جلوگیريِ و شدن  حایل در ب سالم علیه امام شدن  ک  رايب ال

 است: مطرح جااین در مهم پرسش دو است. ناپسند خداوند از انجامش بنابراین، باشد. مفسده مردم

 بودند اينهگو به نه و ترسیدندمی نه که حالی در نبودند؟ پیدا السالمعلیه مهدي حضرت پدران آیا الف.

 نرسد. هاآن به کس هیچ دست که

 نآ وضللعیت با السللالمعلیه مهدي حضللرت پدران وضللعیت که: میدهد پاسللخ چنین طوسللی یخشلل

 ود.ب معلوم هاآن غیر و وقت رانانحکم براي حضرت پدران وضعیت از آنچه زیرا دارد. تفاوت حضرت

 با امانام که نداشللتند باور هم حاکمان و نیسللتند حاکمیت علیه بر خروج پی در امامان آن که بود این

شیر ش  شان  و کنندمی قیام م ضعیت  این عکس که حالی در برند.می بین از را دولت  زمان ماما مورد در و

سالم علیه ست.  صادق  ال ضرت  پدران این. بر عالوه ا سالم علیه مهدي ح   هک بودند پیدا جهت آن از ال

 هعهد بر را امت هدایت آنان جاي به که دارند جانشللینی دهد. رخ آنان براي پیشللامدي اگر بود معلوم
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  که روسللت این از ندارد. وجود السللالمعلیه زمان امام مورد در وضللعیتی چنین که حالی در گیرد.می

 (.110 :۱۹۱7 طوسی، ر.ک؛) است الزم و واجب پدرانش خالف بر امام این غیبت و استتار

 صغرا غیبت در اربعه نواب و سفیران ششم: فصل .6-6

صل  این سمتی  آوري یاد به الغیبه کتاب از ف   نقل امام انهگ چهار نایبان و سفیران  به مربوط هايگزارش از ق

 (.1۴۸-1۸1 :۱۹۱7 طوسی، ر.ک؛) پردازدمی ایشان اوصاف و احوال درباره هاروایت نقل و کندمی

  از سفارت  و بابیّت ادعاي که شدگانی  نکوهش طوسی  شیخ  خا ، نایبان حال شرح  یافتن پایان با

 بن حمدا نمیري. نصیر  بن محمد شرّیعی،  محمد ابو کند:می یاد نیز را داشتند  السالم یهعل زمان امام جانب

  ابن هب معروف شلمغانی.  علی بن محمد حالّج، منصور  بن حسین  بالل، بن علی بن محمد کرخی، هالل

  لهجم زا کاتب، مظفر بن محمد ابودلف و عمري عثمان بن محمد زاده برادر بغدادي ابوبکر عزاقر، ابی

شان  مذمّت در هاییگزارش و هاروایت نقل به شیخ  که هستند  شدگان  مذمت این  ؛ر.ک) پردازدمی ای

 (.۹۱۹-1۴7 :۱۹۱7 طوسی،

 دو در را امامان سللایر سللفیران و خادمان مورد در هاروایت و هاگزارش برخی فصللل، این در البته

 کند:می نقل نیز را شدگان نکوهش و شدگان ستایش بخش

  دبجن بن اللّه عبد لخمی، قاموس بن نصللر خنیس، بن معلی عمر، بن مفضللل اعین، بن مرانح الف.

  اشعري،  میق مهتدي بن العزیز عبد سعد،  بن سعد  آدم، بن زکریا سنان،  بن محمد یحیی، بن صفوان  بجلی،

  که ندهست گروهی راشد، بن ابوعلی همّانی، جعفر بن علی درّاج، بن نوح بن ایوب اهوازي، مهزیار بن علی

 (.1۸۱-1۹۸ :۱۹۱7 طوسی، ر.ک؛) اندگرفته قرار ستایش مورد السالمعلیهم امامان سوي از

  نب عثمان قندي، مروان بن زیاد بطائنی، حمزه ابی بن علی همدانی، سللهل بن محمد بن صللالح ب.

سی  سی،  عی  از اللب بن علی بن محمد و عبرتایی هالل بن احمد قزوینی، ماهویه بن حاتم بن فارس روا

 (.1۸1-1۸۱ :۱۹۱7 طوسی، ر.ک؛) اندشده نکوهش و مذمت روایات، در که هستند کسانی جمله
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 ظهور هاینشانه معرفي و زمان امام عمر طول هفتم: فصل .6-7

  جوانی شللیخ، شللود.می بحث السللالمعلیه زمان امام عمر جمله از موضللوع چند درباره فصللل، این در

 است: چنین شیخ کالم جان و خالصه و داندنمی منافی امام، عمر ولط با را ظهور هنگام در حضرت

 أباه أن و نمائتی و خمسین  و ست  سنة  فی کان ع() الزمانصاحب  مولد بأن الصحیحة  باألخبار بینا قد»

 و الحساب  یهیقتض  ما خروجه حین إلى عمره فیکون سنین  أربع حینئذ له فکانت ستین  سنة  فی مات ع()

  لیس قال نهأ جعفر أبی عن روي ما نحو األلفاظ. مختلفة سنه  مقدار فی رویت التی ألخبارا ذلک ینافی ال

  التی األخبار من ذلک أشبه  ما و المشمر.  القوي األمر هذا صاحب  [أربعین من جاز ]من األمر هذا صاحب 

  أبناء من ابش  صورة  فی یظهر إنه نقول أن صحت  إن فیها فالوجه المعانی، متباینة األلفاظ مختلفة وردت

 (.۹۱۴ :۱۹۱7 طوسی، ر.ک؛) «األخبار لتسلم کذلک عمره یکون أنه ال جانسه ما أو سنة أربعین

 و است  بوده 1۸۸ سال  در السالم علیه زمان صاحب  والدت که کردیم روشن  صحیح  هايروایت با

 سال چهار هنگام. این در السالمعلیه امام براي این، بنابر است. رفته دنیا از 1۸0 درسال  السالم علیه پدرش

ست بوده ضرت  عمر و ا ست  اياندازه به خروجش زمان تا ح ساب،  که ا ضا  ح  با امر این و کند.می اقت

  نچهآ مانند ندارد؛ ناسازگاري  است  شده  روایت مختلف الفاظ با حضرت  سن  اندازه در که هاییروایت

 باشد؛  تهگذش  سالگی  چهل از که نیست  کسی  امر این صاحب  فرمود: که است  نقل السالم علیه باقر امام

 نقل متفاوت معانی و مختلف الفاظ با که هاییروایت از آن شبیه  و است  مصمم  و قوي امر این صاحب 

 در المالس علیه امام بگوییم: که است  این باشندلللل   صحیح  اگر لللل روایات این وجه بنابراین، است. شده 

 بود. خواهد مقدار این عمرش کهنای نه کرد، خواهد ظهور ساله چهل جوانی سیماي

  یروایات تأویل به ادامه در شللیخ کند.می تأیید معتبر روایت چند با را خود سللخن گاهآن شللیخ

شته  زمان صاحب  گوید:می یا شود. می زنده گاهآن میرد.می زمان صاحب  گوید:می که پردازدمی   ک

 زمان امام یاد و ذکر که اسللت آن وایاتر این تأویل شللیخ، اعتقاد به گردد.می زنده سللپس شللود.می

 را او داوندخ هنگام این در است. پوسیده  هایشاستخوان  کنندمی گمان مردم بیشتر  و میردمی السالم علیه

شکار  ضاي  که چرا شود.  انجام باید روایاتش صحت  صورت  در تأویل این و کندمی آ ضه  مقت  و معار

 (.۹11 :۱۹۱7 طوسی، ر.ک؛) است زيچی چنین هاآن با معتبر روایات ناهمخوانی



 113   |  رستمی امیری و 

 

  به مالسال علیه امام خروج از پیش که است  هاییعالمت درباره بحث فصل.  این در مهم بحث سومین 

 روایت تشص و پردازدمی موضوع این به مربوط روایات نقل به سخنی هیچ بدون شیخ پیوندد.می وقوع

شتر  سند  در که را ضل  هاآن بی شابوري  شاذان  بن ف سی،  ر.ک؛) کندمی نقل دارد ورحض  نی   :۱۹۱7 طو

۹11-۹۸۸.) 

صل  آخرین سی  شیخ  الغیبه کتاب ف صا   هاییروایت نقل به نیز طو   فاتص  درباره که دارد اخت

ضرت  سالم، علیه مهدي ح ضرت  آن سیره  و هامنزل ال سی،  ر.ک؛) کندمی گو و گفت ح   :۱۹۱7 طو

۹۸7-۹7۴.) 

 طوسي شیخ الغیبه در پژوهيحدیث .7

 طوسي شیخ الغیبه در سندگذاری هاییژگيو .7-1

 طوسي شیخ الغیبه در سند اتصال حلقه طوسي، شیخ مشیخه .7-1-1

 در هک است  این االستبصار   و االحکام تهذیب مانند: مشهورش  روایی هايکتاب در طوسی  شیخ  روش

 اوایل حذف به مواردي در کند.نمی عمل هم همانند و هماهنگ ها.آن در مذکور روایات سند  گزارش

 در و کندمی اقدام اسلت.  داشلته  اختیار در را تألیفش که روایی مؤلفان از یکی نام به آن آغاز و سلند 

 معصوم  ات گرفته خود واسطه  بدون مشایخ  و اساتید  از سند  تمام نقل به حذفی هیچ بدون دیگر مواردي

 شود.می شاهدهم وضوح به نیز الغیبه کتاب در گزاريسند گوناگونی این پردازد.می

  یخةمش همچون لللل داریم دست در طوسی شیخ از که متعددي شناسیسند و رجالی منابع لطف به اما

شیخة  االحکام. تهذیب   تفصیلی  گزارش که فراوانی روایی اجازات نیز و الفهرست  کتاب االستبصار.   م

  هايراه ل  دارد وجود املیع حر شیخ الشیعهوسائل و مجلسی عالمه بحاراالنوار االجازات کتاب در هاآن

 است. شناسایی و کشف قابل پیشینیان. روایات به طوسی شیخ روایی متعدد

  هايطریق روایی کتاب دو آن «مشیخه» در که بوده این استبصار و تهذیب در طوسی شیخ شیوه زیرا

 در ذکورم هايیقطر انضمام  کند. یاد است پرداخته روایاتشان  نقل به واسطه  با که آنان به را خود کامل

شیخه  دو آن شینیان  روایات و راویان به شیخ  هايطریق به م  نیز او الفهرست  کتاب جاي جاي در که پی
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  تبک سایر  در که دهدمی دست  به طوسی  شیخ  نقصان  بدون هايطریق از کاملی فهرست  دارد. وجود

 بود. خواهد سودمند نیز الغیبه کتاب روایات سندي بررسی جمله از وي

شاره  آنچه به توجه با سی  شیخ  سوي  از که روایاتی سند  تکمیل براي شد  ا   سند  صناق نحو به طو

  یشینیانپ روایی مصنفات و اصول به شیخ طریق شده، یاد هايکتاب به مراجعه با است الزم شده، گزاري

 .تیاف دست روایت هر کامل سند به مذکور، سندهاي به هاطریق این انضمام با و آورد دست به را

 حدیث تحمل طرق ذکر .7-1-2

ست  حدیث دریافت و یادگیري معناي به که حدیث تحمل   ینا که شود می انجام مختلف هايراه از ا

  یخشلل الغیبه کتاب روایات سللند در دقت از آنچه نیسللتند. برخوردار سللانییک اعتبار و ارزش از هاراه

 و ماعس  روش از غالباً کتاب این اتروای گزارش در طوسی  شیخ  که است  این آیدمی دست  به طوسی 

 است.نموده استفاده جاده و از مورد یک در فقط و ارسال روش از بندرت

 حدیث تحمل راه ترینعالي سماع، .7-1-3

ست  این آیدمی دست  به طوسی  شیخ  الغیبه کتاب روایات سند  در دقت از آنچه  در سی طو شیخ  که ا

  ،۱۹۱۱ مامقانی، ر.ک؛) حدیث سلماع  حدیث. تحمل هايهرا ترینعالی از کتاب این روایات گزارش

ست؛  برده بهره (.7۹ :1ج ضیح  ا سی  شیخ  که حدیث یک جز به اینکه: تو   لغیبةا در وجاده طریق از طو

  شیخ  دارد. وجود ارسال  هاآن سند  در که روایاتی جز به و (۱1۸ :۱۹۱7 طوسی،  ر.ک؛) است کرده نقل

  است؛ هکرد نقل گویند،می «سماع» آن به که خود اساتید از شنیدن راه از را دیگر روایات تمامی طوسی

  تحمل در آن از ترمطمئن (11۹ :۱۹۱۶ ثانی، شهید  ر.ک؛) حدیث علوم کتب مولفین نظر بنابر که راهی

 ندارد. وجود حدیث دریافت و

 سنت اهل احادیث به استناد و احتجاج .7-1-0

  شلکل  مذهب شلیعه  راویان از آن سلند  و شلده  گزارش الغیبه کتاب در که روایتی صلدها  میان در

 از و ردیدهگ نقل سنت اهل راویان از که شودمی دیده مطالب برخی اليالبه در نیز روایاتی است.گرفته



 115   |  رستمی امیری و 

 

  هک است  کرده گزارش جهت آن از شیخ  را روایات این یقین، به آید.می حساب  به سنت  اهل روایات

 نویسد:می جایی در جمله از دهد نشان مهدویت هايآموزه رخیب در را شیعیان با سنّیان هماهنگی

  ئفتانالطا رواه ما غیبتِهِ صحةِ  و الرِّضَا  بنِ محمدِ بنِ علیِّ بنِ الحسنِ  ابنِ الزمانِ صاحبِ  إمامة على یدل مما و»

شَ  اثنَا النبی بعد األئمة أن و اإلمامیةل و العامةل المتباینتان الفرقتان و المختلفتان صون  ال و یزیدون ال رعَ   إذا و ینق

  الحسن بنا وجود على و إمامتهم إلى نذهب الذین عشر االثنی األئمة على قطع بذلک قال من فکل ذلک ثبت

  إذا و هاعلی الزیادة یجوز بل العدد هذا على اإلمامة یقصر  ال ذلک من ءشی  فی خالفهم من ألن غیبته صحة  و

 (.۱17 :۱۹۱7 طوسی،) «أردناه ما ثبت المخصو  دالعد هذا نذکرها التی باألخبار ثبت

 کند.می نقل را فوق شده یاد موضوع در سنت اهل طریق به روایت چندین آن، پی در سپس و

 شود:می آور یاد دیگر جاي در نیز و

 یمأل مهدي األمة هذه فی سللیخرج أنه األمة بین خالف ال أنه الحسللن ابن إمامة على أیضللا یدل مما و

سدنا  و الحسین  ولد من المهدي ذلک أن بینا إذا و جورا و ظلما ملئت کما عدال و سطا ق األرض  لقو أف

 لکذ فی المرویة األخبار و هو به المراد أن ثبت الحسن  ابن سوى  الحسین  ولد من ذلک یدعی من کل

 (.۱7۹ :۱۹۱7 طوسی، ر.ک؛) ذلک من طرفا نذکر أنا غیر تحصى أن من أکثر

سی  شیخ  شتن  اختالف تا پردازدمی سنت  اهل متعددي روایات نقل به مهادا در سپس  طو  متا ندا

 دهد. نشان السالمعلیه زمان امام ظهور در را اسالم

 گیرینتیجه و بحث

سّر  محدّث، فقیه، ،«الطائفه شیخ » به ملقب طوسی،  حسن  بن محمد ابوجعفر  در شیعه  ارنامد متکلم و مف

سیس  با بغداد مکتب نماینده عنوان به قمري، پنجم قرن  در یعهش  بهايگران آثار مولف نجف، حوزه تأ

شد؛ می دینی مختلف هايحوزه ضوع  که- او «الغیبه» کتاب حدیث، و کالم در با شتار  این مو  ست. ا نو

  عقل رعنص  دو از استفاده  با کتاب، این در طوسی  شیخ  دارد. قرار شیعه  مهدوي منابع ترینمهم شمار  در

 زا که موضللوعاتی ترینمهم جمله از وي گشللود. امامیه شللیعه نگاري غیبت در جدیدي مسللیر نقل، و

  عقل، اهدیدگ از غیبت اثبات و امامت لزوم نگریسلللته، الغیبة کتاب در آن به عقلی باورهاي دیدگاه
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شد. می ستره  صدوق،  شیخ  و النعمانی یعنی خود از پیش مولفین خالف بر وي با شتري  گ   مباحث زا بی

 در نقل و عقل مباحق در جامع کتابی شیخ،  الغیبه کتاب نوعی به و افزود خویش تابک بر نیز را کالمی

  هترینب که گرفته فرا سماع،  طریق از را احادیث غالب شیخ  شود. می محسوب  زمان امام غیبت موضوع 

  غیبت سائل م اثبات به کالمی، حدیثی تلفیقی روش به کتاب نگارش در شیخ  است.  حدیث تحمل نوع

 اسللت.پرداخته مهدویت مدعی هايفرق شللبهات رد و مهدي امام عمر طول امامت، لزوم و عصللر امام

ضوع  به وي خا  نگرش همچنین ساس  بر غیبت مباحث تدوین و اعتقادات در آحاد خبر مو  یزن آن ا

شی  سبت  را متفاوت نگر سیم  خود. از پیش مهدوي معتبر کتب دیگر ن   کتاب، ینا مزایاي از کندمی تر

شد. می امامیه شیعه  مخالفین بر احتحاج روش به متواتر شیعی  غیر احادیث ذکر   شیخ  دینی نبرو نگاه با

  شللبهات به پاسللخ نیز و پنجم قرن در شللیعیان اندیشلله شللناسللیگونه به توجه با الغیبه کتاب تدوین در

 ت.اس گذاشته نمایش به را وي کتاب از ممتاز اثري همگی امامان. عصر در منشعب مهدویت هايفرقه
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  المرعشی. اللّهآیه مکتبه قم: االولی.الطبعه .المقال طرائف ق.(.۱۹۱0) علی. سید بروجردي،

  سبز. فرهنگ تهران: اول. چاپ .الشیعه احادیث جامع ش.(.۱1۶۸) محمدحسین. سید بروجردى،

 همؤسس تهران: اول. چاپ .طوسی شیخ الغیبه کتاب ترجمه نهانل در خورشید ش.(.۱1۶۹) م(.مترج) عباس جاللی،

  خمینی. امام تعاون

  للمطبوعات. االعلمی مؤسسة بیروت: .االولی الطبعة االعمال. اقبال ق.(.۱۹۱7) موسی. بن علی طاووس، ابن

  کتاب. بوستان قم: اول. چاپ .السائل فالح ق.(.۱۹0۸) ._______________

  الوفاء. مؤسسة بیروت: الثانیه.الطبعه .االنواربحار ق.(.۱۹01) محمدباقر. مجلسی،

  السالم.علیهم البیت آل مؤسسة قم: اول. چاپ المقال. منهج علی تعلیقة ق.(.۱۹11) محمدباقر. بهبهانی، وحید

  االسالمی. دارالکتاب قم: .اآلمل امل ق.(.۱۹0۹) حسن. بن محمد عاملی، حرّ

  السالم.علیهم البیت آل مؤسسة قم: الثانیه. الطبعة .الشیعه وسائل ق.(.۱۹۱۹) ._______________

  .البیت آل مؤسسة قم: استرآبادي. میرداماد تحقیق: .الرجال معرفه اختیار ق.(.۱۹0۹) حسن. بن محمد طوسی،

 العربی. اثرات احیاء دار بیروت: القرآن. تفسیر فی التبیان ق.(.۱۹0۹) ._____________

  الفقاهه. نشر مؤسسة قم، االولی.الطبعه الفهرست. ق.(.۱۹۱7) ._____________

  االسالمیه. دارالکتب تهران: الثالثه.الطبعه .االحکام تهذیب ش.(.۱1۸۹) ._____________

  االسالمی. النشر مؤسسة قم: .الطوسیرجال ق.(.۱۹۱۸) ._____________
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  ولی.اال الطبعة جعفري. بهزاد و غفاري اکبر علی تصلللحیح با .الغیبهکتاب ق.(.۱۹11) ._____________

  االسالمیه. الکتب دار تهران:

  قم: .الثانیه الطبعة ناصللح. احمد علی و طهرانی عباداللّه تحقیق: .الغیبه کتاب ق.(.۱۹۱7) .____________

  االسالمیه. المعارف مؤسسه

  مشهد. دانشگاه مشهد: الکشی(. برجال المعروف) الرجال معرفه اختیار ش.(.۱1۹۶) .____________

  االسالمیه. دارالکتب تهران: السادسه. الطبعة .الکافی ش.(.۱17۸) یعقوب. بن محمد کلینی،

 بصیرتی. مکتبة منشورات قم: .الشمسین مشرق .بهایی( شیخ) بهاءالدین محمد عاملی،

 النشر. و طباعهلل المحبین مؤسسة قم: .االولی الطبعة التطبیق. و النظریة بین الرجال علم اصول ق.(.۱۹1۸) مسلم. داوري،

  العربی. التراث داراحیاء بیروت: .البلدان معجم ق.(.۱1۴۴) عبداللّه. بن یاقوت حموي،

  سمت. تهران: اول. چاپ .شیعه احادیث اعتبارسنجی ش.(.۱1۴7) علیرضا. شیرازي، حسینی

  امیرکبیر. تهران: دوم. چاپ .طوسی شیخ ارههز ش.(.۱1۸1) علی. دوانی،

  الحدیث.دار قم: اول. چاپ .مهدي امام دانشنامه ش.(.۱1۴1) محمد. شهري، ري

  فید.م شیخ کنگره تهران: اول. چاپ .الغیبه فی العشرة الفصول ق.(. ۱۹۱1) نعمان. بن محمد بن محمد مفید، شیخ

   البیت. آل مؤسسة قم: اول. چاپ .الغیبه فی المقنع ق.(. ۱۹۱۸) ي.الموسو الحسین بن علی القاسم أبی مرتضی، سید

   االسالمی. النشر موسسة قم: اول. چاپ .االعتقاد تجرید شرح فی المراد کشف ق.(.۱۹۱۴) نصیرالدین. خواجه طوسی،

  فرهنگی. تحقیقات و مطالعات موسسه تهران: اول. چاپ .الکافی اصول شرح ش.(.۱1۸۸) مالصدرا. شیرازي،

  التعارف.دار بیروت: اول. چاپ .المهدي حول بحث م.(.۱۴77) محمدباقر. صدر،

  فرهنگ و علوم پژوهشللگاه قم: اول. چاپ .مهدویت روایات بررسللی و نقد روش ش.(.۱1۴۸) خدامراد. سلللیمیان،

   اسالمی.

 ی.العرب لتراثا احیاء دار بیروت: اول. چاپ .القرآن تفسیر فی التبیان تا(.بی) حسن. بن محمد طوسی،

 نجفی. مرعشی اهللآیه مکتبة قم: اول. چاپ الدرایه. علم فی الرعایة ق.(. ۱۹0۶) ثانی(. شهید) علی بن الدین زین عاملی،

  البیت. آل مؤسسة قم: اول. چاپ .الهدایه مقباس ق.(.۱۹۱۱) عبداهلل. مامقانی،

 مؤسسة النشر االسالمی. . الطبعة السادسه. قم:رجال النجاشیق.(. ۱۹۱۶نجاشی، نجاشی. )

 .صدوق تهران، صدوق. تهران: اول. چاپ ي.غفار اکبر یعل :قیتحق .بةیالغ (.ق.۱1۴7) .میابراه بن محمد نعمانی،
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