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منصب بابیت امامان در ترازوی نقد
بررسی محتواشناسانه با توجه به کتاب رازداران حریم اهل بیت (ع)
*
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چکیده

دیدگاهی وجود دارد مبنی بر اینکه منصبی کلیدی با عنووا بابیوا اه وه ع) در عصور
حضور و غیبا صغرا وجود داشته و افرادی به عنوا ابواب معرفی میشوددد .هرچنود ا
عصر غیبا صغرا تعدادی ا مؤلفا امامی و دصویری فهرسوتی ا بابهوای معصووما
مطرح کردهادد ،اما بهترین و جامع ترین تبیین دظریه بابها ا دیدگاه امامیه را ،در عصر
حاضر ،جواد سلی ادی در کتاب را دارا حریم اهل بیا ع) به دسوا داده اسوا .حوا
آدکه این دظریه دیا به دقد استنادی و محتوایی دارد که در این تحقیق ت رکو بور دقود
محتوایی اسا .به این ترتیب به این پرسش پاسخ داده میشوود کوه :دظریوه بابهوای
اماما ا لحاظ محتوایی با توجه به دظریهای که سلی ادی تبیوین کورده ا چوه میو ا
اعتبار برخوردار اسا؟ اه یا پرداختن به این مسولله ا آ رو اسوا کوه دظریوه بابیوا
پیام دهایی در دظام اعتقادی امامیه دارد و میتوادد تحولی در آ ایجاد کند .این مقاله با
دو رویکرد کالمی و تاریخی به دظریه بابیا میپردا د و ا روشهای کالمی ،تاریخی و
رجالی استفاده میکند .در ادتها به این دتیجه میرسد که بابیا جایگواهی در اعتقوادا
امامیه ددارد و بررسیهای تاریخی دی آ را تأیید د یکند.
کلیدواژهها :ابواب اه ه ،منصب بابیا ،شبکه وکالا ،بررسی محتوایی ،را دارا حوریم
اهل بیا ع).
العالمیة nsafari8@gmail.com

* دانشیار گروه تاریخ ،جامعة المصطفی
[تاریخ دریافت 49/10/01 :تاریخ پذیرش]49/3/11 :
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طرح مسئله
منصب بابهای اهل بیت (ع) منصبی است که از آغاز غیبت کبرا تا کنون تعواادی
از مؤلفا شیعه از آ باورمناانه یاد کردهانا .در ابتاای سخن بایا تنجه داشت که بواور
به این آمنزه مختص به فرقه یا گروه خاصی از شیعیا نیست .به این منصوب در منواب
اسماعیلیه تنجه شاه است (نک :.لنیس ،03- 01/0 :03۳9 ،ذیل «باب  ،)»1همچنا که نصیریه
نیز قائل به این آمنزه بنده انا (نک :.خصیبی 340- 33۳ :111۳ ،؛ برای مطالعه درباره نصیریه نک:.
المنصف بن عباالجلیل1119 ،؛ عثما 0449 ،؛ احما هاشم عباس .)0910 ،ناگفته نمانا در برههای
از زما که بوه دورا شو لگیوری و دورههوای ابتواایی فرقوه نصویریه مربونس اسوت
شناخته شاهترین وجه تمایز این فرقه را از شیعیا امامی بایا اعتقاد آنها بوه ایون آمونزه
باانیم .بر حسب روایات ،اولین مسئله ای که باعث شا اماما (ع) ،شیعیا را از پیوروی
بنیا گذار این فرقه ،یعنی محما بن نصیر ،من کننا ادعای دروغوین او مبنوی بور بابیوت
اماما (ع) بند (نک :.طنسی911 :0914 ،؛ المنصف بن عبا الجلیل.)44- 49 :1119 ،
البته بایا به این مسئله نیز تنجوه شوند کوه در هموا دورا طیوفهوای دیگوری از
شیعیا غالی و حتی اناکی بعا از آ شخصیتهایی از شیعیا امامی نیز به این منصوب
قائل بنده انا ،اما وجه تمایز این طیفها از ی ایگر اعتقاد نصیریه به بابیوت محموا بون
نصیر بند که گروههای دیگر شیعی به آ باور نااشتنا .این آمنزه در دورههای دیگر نیز
تنجه برخی از مؤلفا امامیمذهب را جلب کرد (نک :.ابن ابی الثلج (منسونب)- 099 :0901 ،

090؛ خصیبی340- 33۳ :111۳ ،؛ ابن همام اسو افی (منسونب)،۳3 ،۳1 ،2۳ ،29 ،21 ،99 ،91 :0911 ،
92 ،93 ،91 ،۳2؛ طبری (منسونب)919 ،900 ،34۳ ،394 ،319 ،192 ،10۳ ،043 ،090 ،023 :0903 ،؛

ابن شهرآشنب913 ،911 ،391 ،329 ،319 ،191 ،100 ،0۳2 ،۳۳ ،19/9 :03۳4 ،؛ کفعمی- 911 :0919 ،
913؛ مجلسوووووی039 ،003/99 :0913 ،؛ 92 ،330/99؛ 399 ،033/02؛ 391/9۳؛ ،102 ،00۳ ،012/91

 )301 ،139اما بیتردیا مهمترین نقشی که طرح ادعای منصب بابیت در دورههای متأخر
ایفا کرد و جریانی ف ری به وجند آورد که بعا از آ به جریا سیاسی و شنرشوی نیوز
بال شا مطرح کرد این ادعا از سنی بابیه بند (برای مطالعه درباره بابیه نک :.سجادی:0390 ،

 ،3۳- 33/00ذیل «بابیه»؛ حسینی طباطبایی ،04- 00/0 :03۳9 ،ذیل «باب ،سیا علیمحما شیرازی»).

هرچنا بررسی چنا و چن مطرح شا این ادعوا از سونی بابیوه و واکنشوی کوه از
جانب عالما شیعه به دنبال داشت در این تحقیق ما نظر نیست اما این یادکرد مختصور

منصب بابیت امامان در ترازوی نقد 29 /

از این جهت اهمیت داشت که بگنییم اگر آمنزه بابیوت منشوأی از جانوب اماموا (ع)
داشته باشا میتنا نزاع بابیه با مخالفا آنها را در خصنص ادعای بابیت در حوا نوزاع
بر سر مصادیق کاهش داد .زیرا ادعاهای علیمحما باب (متنفای  0122ه.ق ).در سالهای
اولیه در این مسئله منحصر بند که وی بواب اموام عصور (ع) اسوت (نوک :.المنصوف بون
عباالجلیل3۳۳- 3۳2 :1119 ،؛ حسینی طباطبایی.)00/0 :03۳9 ،

ن ته دیگر این ه ،در عصر حاضر درباره منصب بابیت و مفهنم و جایگاه آ مباحثی
مطرح شاه و تالشهایی در نظام مناکرد آ صنرت گرفتوه اسوت .از ایونرو در ایون
تحقیق با تنجه به نظریههای مطرحشاه به این پرسوش پاسوخ مویدهویم کوه :محتونای
ادعاهای مطرحشاه درباره بابها چه اعتباری دارد؟
پیشینه تحقیق
در منضنع بابهای اماما (ع) در عصر حاضر تاکنن تحقیقهوایی صونرت گرفتوه
است .عالوه بر ماخل دائرةالمعارفها و برخی آثار دیگر که در تاوین این مقاله نیوز از
آ بهره برده ایم ،جام ترین اثری که در منضنع بابهای اماما (ع) تا کنن تألیف شاه
کتاب رازدارا حریم اهل بیت (ع) اثر جناد سلیمانی است که در واق پایا ناموه مقطو
کارشناسی ارشا وی بنده است .سلیمانی با بررسی اقنال مؤلفا شیعه در جهوت اثبوات
این آمنزه تالش کرده و با کاوشی که در جنانب مختلف آ انجام داده نظریه بابهوا را
تبیین کرده است .با استثناکرد کتاب هاایة ال بری ،که منبعی نصیری و متعلق بوه قور
پنجم است (نک :.صفری فروشانی 0399 ،الف )92- 09 :بایا گفت سلیمانی در این اثر خنیش
1
در بین امامیه کاری جام  ،بای  ،و منحصر به فرد انجام داده است.
این منضنع از دو جهت در خنر بررسی است :ارزیوابی منبو شوناختی ،و ارزیوابی
محتنایی .مراد از ارزیابی محتنایی سنجش منضنع در دست مطالعه با مجمنعه شوناها
و قراینی است که در مناب اموامی آمواه اسوت .نگارنواه ارزیوابی منبو شوناختی را در
منضعی دیگر به انجام رساناه و به این نتیجه رسیاه است که این آمنزه از هیچ منبو و
مأخذی که به ی ی از اماما شیعه مربنس باشا به دسوت نیامواه اسوت .در تموام منواب
منجند فقط به روایاتی در کتاب هاایة ال بری اثر حسین بون حمواا خصویبی و یوک
روایت در رجال کشی ،که نه اصل منصب بابیت بل ه باببند سلما فارسی برای امام
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علی (ع) را مطرح میکنا ،دست یافتیم .اما بررسیهای رجوالی نشوا داد هویچ روایوت
صحیحالسنای درباره اصل منصب بابیت یا بابیوت یوک تون از افورادی کوه بوه عنونا
بابهای اماما (ع) مطرح می شننا وجند ناارد .بنابراین ،اصل و اساس ایون آمونزه را
نمیتنا به اماما شیعه (ع) نسبت داد 2.بوا تنجوه بوه این وه روی ورد ایون مقالوه نقوا
محتنایی نظریه بابها بر اساس تبیینی است که سلیمانی در کتاب مذکنر مطورح کورده
ابتاا الزم است نظری اجمالی به آ داشته باشیم.
نظریه بابها
نظریه بابهای اماما منصبی را مطرح میکنا که تعاادی از اصوحاب اماموا (ع) از
آ برخنردار بنده انا .گفته میشند همه اماما (ع) دارای باب بندهانا و برخونردارا از
این منصب شخصیتهای ممتازی از اصحاب اماما (ع) بندنا که وظایف مهمی نیز بر
عهاه داشتنا .با این حال ،این منصب ناشناخته ماناه و مسائل مربنس به آ روشن نشاه
است .اما باورمناا به آ معتقانا میتنا بر اساس آثار بهجاماناه از تألیفوات برخوی از
مؤ لفا شیعه به این امنر دست یافت .سولیمانی نونع مطالعوه خوند را مطالعوه تواریخی
می دانا و چنا که خند میگنیا در این اثر خنیش به کشف زوایای پنهوا تواریخ اهول
بیت (ع) همت گمارده است (سلیمانی.)02- 09 :0392 ،
وی معتقا است مخفیکاری اماما (ع) بورای حفوج جوا بوابهوا و جلونگیری از
سنءاستفادههای عناصر جاه طلب عامل ناشناختهمانا ابناب و منزلتشا شاه است .اموا
برخی از رجالیا  ،منرخا و محاثا تاریخ اسالم ،همچن ابنشهرآشونب (متنفوای 999
ه .ق ).این افراد را شناسایی و اسامی آنها را گوزارش کوردهانوا (هموا  .)04 :سولیمانی بوه
اطالق لفج «باب» در روایات به ائمه (ع) و خصنصاً اموام علوی (ع) اشواره کورده و بوا
تنجه به این ه کفعمی (متنفای  419ه .ق ).در کنار معرفی اموام علوی (ع) بوه عنونا بواب
پیامبر (ص ) اشخاصی را باب سایر معصنما معرفی کرده است میگنیوا اطوالق لفوج
«باب» بر گروهی از اصحاب خاص ائمه (ع) مفهنمی همچن بابیت امام علی (ع) برای
پیامبر (ص) دارد (هما .)91 :
به این ترتیب وی تبیین تعریف اصوطالحی بوابهوای اهول بیوت (ع) را منونس بوه
روشن شا مفهنم باببند امام علوی (ع) بورای پیوامبر (ص) مویدانوا (هموا  .)90 :بوا

منصب بابیت امامان در ترازوی نقد 29 /

بررسی روایات به این نتیجه میرسا که عنصر اساسی و مقنم مفهنم بواب برخونرداری
از اسرار و علنم خاص االهی است که در هاایت بشر به آنها احتیاج اسوت .پوس اموام
علی (ع) از آ جهت باباهلل خناناه میشند که از علنم االهی برخنردار است و موردم
با رهنمندهای او میتناننا در جنار حضرت حق بار یابنا و به خاا نزدیک شننا (هما :
 .)93دیگر این ه آ حضرت در حقیقت در سایه پیننوا بوا منبو فویو علونم آسومانی،
سرچشمه هاایت مخلنقات به سنی خااونا بنده و پیروی از او مایه مغفرت ،سعادت،
رستگاری ،نجات از گمراهی و در نهایت دخنل در جنت است (هما .)99 :
با ا ین بیا است کوه سولیمانی چنوین نتیجوه موی گیورد کوه بواب عبوارت اسوت از
خاص الخناص اصحاب امام که از اسرار و علنم خاص اموام زموا خونیش در قلمورو
مسائل سیاسی ،اجتماعی و معرفتی آگاهی داشته است .آنها بیش از دیگورا بوه اماموا
(ع) قرابت روحانی داشتنا و از رازدارترین یارا اهول بیوت (ع) بوه شومار مویآمانوا.
بابها جریا ها و روی ردهای سیاسی و اجتماعی حاکم بر عصر خند را میشناختنا و
از راهبردهای اهل بیت (ع) برای نشر ،گسترش و بقای م تب تشوی در عصور و زموا
خنیش آگاه بندنا .همچنین ،بابها به ساحت قاس معارف االهی و غیبوی اهول بیوت
(ع) راه یافته بندنا (هما .)99- 99 :
به نظر سلیمانی ،با به دستآورد ویژگیهای بابها میتنا امتیازشا را در مقایسه
با سایر اصحاب کشف کرد و به شرایط الزم برای احراز این مقام و منزلت پی برد .وی
متذکر می شند مراد از ویژگی بابها صفات مشترک آنها است اموا «از آنجوا کوه تواریخ
زناگی برخی بابها به درستی ضبط نشاه و یا شرایط ویژه زمانه چنین اجازهای به اهل
بیت (ع) نمی داد که آنا را به طنر کامل معرفی کننوا برخوی از ابعواد شخصویتی آنوا
به درستی برای ما منع س نشاه است» (هما .)003 :
وی ویژگیهای بابها را چنین میدانا:
 .0پیننا و ارتباس نزدیک با اهل بیت (ع) (هما .)011- 003 :
 .1بهرهمنای از علنم اهل بیت (ع)؛ وی در تنضیح این مسئله میگنیا علوم اماموا
(ع) به «ما کا  ،ما ی ن و ما هن کائن» گستردگی دارد (هما  )011 :و بابهوا بوه حونزه
مقاس علنم اهل بیت (ع) راه یافته و از برخی از این علنم بهرهمنا بندنوا (هموا - 011 :
 .)011البته بابها بسیاری از این علنم را از اهل بیت (ع) فرا گرفته بندنا (هما  )019 :اما
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راه الهام قلبی هم بر بابها باز بند (هما  .)012 :برخی نیز همچن سلما محاَث بندنا.
یعنی مل ی از جانب خاا مأمنر بند با آنا سخن بگنیا (هما .)012 :
 .3خرق عادت؛ بابها در پرتن بهرهمنای از برخی علنم اهول بیوت (ع) و در پرتون
تأییاات خااونا تنا انجام داد برخی از امنر خارقالعاده را داشتنا (هما .)01۳ :
 .9وثاقت و رازداری؛ بابها اسرار فراوانی از مسائل معرفتی ،سیاسی و اجتماعی در
سینه داشتنا (هما .)014 :
 .9استقامت و ایما کمنظیر؛ بابها به اهل بیت (ع) ایمانی راسخ داشتنا و بور سور
پیمانی که با آنها بسته بندنا تا پای جا ایستادگی میکردنا (هما .)030 :
از دیاگاه سلیمانی ،هر گاه در باببند شخصی تردیا وجند داشته باشا بوا تطبیوق
این ویژگیها بر او میتنا به باببند یا نبند آ شخص پی برد .او در واق با همین
سنجه ادعاهای مطرحشاه درباره بابیت افراد را در جایجای کتاب خنیش بررسی کرده
است (هما  49 ،41 ،94 ،99 ،9۳ ،92 ،99 ،99 ،90 ،۳9 ،۳3 ،۳1 ،۳0 ،۳1 :و  .)...سولیمانی سو س
به تبیین کارکرد بابها مویپوردازد و امونری را بوه عنونا کارکردهوای اجتمواعی آنهوا
نام میبرد:
 .0حفج اسرار اهل بیت (ع) کوه ایون اسورار سوه دسوته اسوت :معرفتوی ،سیاسوی-
اجتماعی ،و اقتصادی (هما .)034- 039 :
 .1رتق و فتق امنر مالی و اجتماعی که در این امنر بابها کارکرد وکیل تاماالختیوار
را داشتنا (هما .)091- 034 :
 .3فعالیت و مبارزه علیه ح ام جنر؛ ی ی از کارکردهای مهوم بوابهوا کارکردهوای
مبارزاتی علیه مننیات نظام حاکم و غاصب زمانشا به شمار میآیا (هما .)090 :
 .9مقابله با انحرافات دینی و عقیاتی با این بیا که بابهوا بوا انحرافوات فرهنگوی،
اخالقی و اعتقادی مقابله میکردنا (هما .)09۳- 099 :
به نظر سلیمانی ،هر یک از معصنما دارای باب بنده انا .بنابراین ،عالوه بر اماموا ،
پیامبر (ص) و حضرت زهرا (ع) نیز دارای باب بندهانا .البته در نگاه او هر امامی الزامواً
یک باب نااشته ،بل ه چه بسا بیش از یک باب داشته است (نک :.هما  .)۳1- 2۳ :وی پس
از ارزیابی اسامی بابها در مناب مختلف ،شخصیتهای نظام بابیت ما نظر خونیش را
مطرح میکنا که عبارتانا از:
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 .0امام علی (ع) باب پیامبر (ص) (هما )091 :؛

 .1سلما فارسی باب امام علی (ع) (هما )09۳ :؛

 .3رشیا هجری باب امام حسن و امام حسین (ع) ،یا باب اموام حسوین (ع) بنوا بور
اختالف اقنال (هما )090- 091 :؛
 .9میثم تمار باب امام حسن (ع) (هما )099- 099 :؛
 .9یحیی بنام طنیل باب امام سجاد (ع) (هما )040 :؛
 .2ابنخالا کابلی باب امام سجاد (ع) (هما )042 :؛
 .۳جابر جعفی باب امام باقر (ع) (هما )049- 04۳ :؛
 .9مفضل بن عمر باب امام صادق (ع) و بنا بر قنلی باب امام کاظم (ع) (هما )112 :؛
 .4عثما بن سعیا باب امام هادی ،امام عس ری و امام عصر (ع) ،یا باب امام هادی
و امام عس ری (ع) ،یا باب امام هادی (ع) ،یا باب امام عصر (ع) بنا بر اخوتالف اقونال

(هما )109 :؛

 .01محما بن عثما باب امام دوازدهم (ع) (هما )111 :؛

 .00حسین بن روح باب امام دوازدهم (ع) (هما )119- 11۳ :؛

 .01علی بن محما سمری باب امام دوازدهم (ع) (هما .)139- 139 :
نیز فضه را باب حضرت زهرا (ع) میدانا (هما .)۳4 :

وی برای امام رضا و امام جناد (ع) بابی معرفی ن رده است (نک :.هما .)010- 43 :

ارزیابی محتوایی
چنا که پیشتر متذکر شایم ،در این مقاله فقط به نقا محتونایی مویپوردازیم و نقوا
استنادی را به مقاله یادشاه ارجاع می دهیم .نقا محتنایی ی ی از روشهای اعتبارسنجی
در علنم مختلف اسالمی ،خصنصاً در علم حایث ،است .به این معنا که عالما حایث
محتنای عرضهشاه در احادیث را با سنجههای دینی ماننا قرآ  ،سنت (به معنای اعوم)،
کالم ،ضرورت شیعی و  ، ...و سنجههای غیردینی ماننا عقل ،علم ،تاریخ و  ...ارزیوابی
میکننا و با این ننع از بررسی ،درباره صحت یا بطال محتنای روایات ح م میدهنا.
این ننع از ارزیابی سابقه ای دیرینه در بین شیعیا دارد و احادیثی از اماما (ع) نیوز بور
لزوم بهکارگیری بخشی از این سنجهها ماننا عرضه بر قرآ و سنت (نوک :.کلینوی:091۳ ،
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 )۳1- 24/0داللوت دارد .در حقیقوت ،عالموا حوایث بور ایون نونع ارزیوابی بوه منظونر
جلنگیری از خلطشا روایات جعلی با احادیث اماما (ع) تأکیا داشته و بوه آ عمول
میکردهانا (نک :.حسینی و حمادی.)90- 1۳ :0343 ،
قبل از ورود به ارزیابی محتنایی نظریه بابها ،ذکر این ن ته ضروری است که تبیین
سلیمانی از نظریه بابها ننعی دوگانگی دارد .از طرفی ،وی مطالعه خوند را مطالعوهای
تاریخی می دانا که با بررسی گزارشهای تاریخی و بر مبنای دادههوای منواب بوه نظوام
بابیت ما نظر خنیش با گسترهای که از مفهنم ،ویژگیها و کارکردهای بوابهوا مطورح
کرده ،دست یافته است (سلیمانی ،)02- 09 :0392 ،اما از طرف دیگور امونری چنوا باعوث
میشند نظام بابیت ما نظر وی را در حا و اناازه آمنزههای مهم کالمی امامیه باانیم.
اول این ه هرچنا سلیمانی متذکر جایگاه این نظریه در آمنزههای اعتقادی و کالموی
شیعه نشاه اما نظریه ای که مطرح کرده به خندی خند در حا یک آمونزه کالموی مهوم
شیعی قرار دارد .این نظریه نظام و سلسله ای از شخصیتها را در کنار اماما (ع) ایجاد
میکنا که دارای ویژگیها و کارکردهوای مشوترکی بوا اماموا (ع) بوندهانوا (از جملوه
بهرهمنای از علنم خاص اماما (ع) (نک :.هما  )012- 011 :و خورق عوادت (نوک :.هموا :
 ))014- 012که برخنرداری آنها از این ویژگیها ماننا اماما برای هاایت انسا هوا بونده
است (نک :.هما  )99- 91 :و این ویژگیها و مفاهیم از مجمنعه روایاتی به دست میآیوا
که جایگاه بابیت اموام علوی (ع) را بورای پیوامبر (ص) روشون کورده اسوت .بنوابراین،
ویژگیهای آمنزههای کالمی شیعی را دارد.
الزم است به این مسئله نیز تنجه شند که نظریه بابها با این ویژگیها و اوصواف،
نمننهای مشابه در تاریخ دارد و آ نظامی است که در کتاب هاایة ال بری اثور خصویبی
ترسیم شاه است (نک :.خصیبی .)340- 33۳ :111۳ ،اینگننه از ویژگیهوا و اوصواف را در
هاایة ال بری نیز میتنا دیا ،با این تفاوت که در آ کتاب بر این مسئله تصریح شواه
است که بابیت آمنزه ای اعتقادی است و اهمیت شناخت این جایگاه و مصااقهوای آ
تا اناازه شناخت امام است و نشناختن بوابهوای اهول بیوت (ع) ماننوا نشوناختن اموام
منجب گمراهی و پذیرفتهنشا اعمال است (هما .)399 :
مسئله دومی که باعث می شند نظام بابیت را در حا و اناازه آمنزههای اعتقادی مهم
شیعه قابل مطرح شا باانیم پیاماهایی است که چنین نظریهای در نظام اعتقوادی شویعه
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به دنبال خناها داشت .با تنجه به آنچه گفته شا و ویژگیهای مشترکی که بوابهوا بوا
اماما (ع) داشتنا و از آنچه اماما (ع) برای هاایت انسا ها برخنردار بندنا بابها نیز
به واسطه اماما و حتی گاه باو واسطه اماموا (ع) برخونردار بندنوا (نوک :.سولیمانی،
 )012 :0392بایا بابها را امامانی در ابعاد کنچکتر و بوه بیوا دیگور توالی تلون اماموا
دانست؛ و لذا بایا انتظار داشت همچنا که در زما حضنر اماما و فعالیوت بوابهوا،
شیعیا در مناقعی که دسترسی به امام وجند نااشته میتنانستنا به بوابهوا مراجعوه ،و
امنر مربنس به اماما را از آنها درخناست و دریافت کننا و به این وسیله از مراجعه نزد
امام بینیاز شننا ،در زما های متأخر نیز این مسئله جریا داشته باشا .به هر ترتیب ،با
تنضیحاتی که داده شا ،نمیتنا انتظار داشت این نظام جایگواهی در اعتقوادات امامیوه
نااشته باشا .لذا الزم است این نظریه با دو روی رد کالمی و تاریخی بررسی شند.
 .۱بررسی کالمی
 .۱ .۱آموزه اعتقادی بابیت
بررسی کالمی آمنزه بابیت مهمترین بحث بررسی محتنایی است .زیورا ایون آمونزه
نظام کالمی امامت را متحنل میکنا و جایگاهی را در کنار اماما شیعه ایجاد میکنا که
در صنرت پذیرش آ بایا دیاگاه شیعه راج به اماما (ع) را تنسعه داد و پذیرفت که
در صنرت دسترسینااشتن به اماما (ع) بابها ماننا جانشوینا اماموا (ع) محسونب
خناهنا شا .مسئله ای که بایا در این بررسی ما نظر قرار گیرد این اسوت کوه :جایگواه
این آمنزه در کالم شیعه چیست؟ برای پاسخ به این پرسش در مرحله اول بایا به منواب
کالمی امامیه مراجعه کرد .با تنجه به پیننای که این مسئله بوا بحوث اماموت دارد بایوا
انتظار داشت بحث از بابها به عننا ی وی از فروعوات مسوئله اماموت یوا بوه عنونا
دنباله ای ب رای مبحث امامت در مناب کالمی شیعه بحث و بررسی شند .نصویریه اولوین
باورمناا به نظام بابها هستنا که برای آ نظوامی را مشوخص کوردهانوا و جایگواه و
ویژگیهای بابها را نیز تبیین کرده انوا .پیننوا و قرابوت نظوام بوابهوا بوا اماموا (ع)
در دیاگاه نصیریه باعث شا خصیبی کتواب هاایوة ال بوری را ،کوه بوه زنواگی اماموا
اختصاص دارد ،با فصلی اختصاصی دربواره بواب هوا بوه پایوا برسوانا (نوک :.خصویبی،
.)340- 33۳ :111۳
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در خنر تنجه است که فصل مربنس به بابهوا از کتواب هاایوة ال بوری بوه عللوی
همچن نا هماهنگی این بخش (باب پانزدهم کتاب) با برخی از آمنزههای اموامی ماننوا
اهمیت داد به شخصیتهای غالی همچن ابنالخطاب و گنجانا آنها در نظام بابیت به
عننا ی ی از مهمترین ابناب ،در برخی از چاپهای این کتاب محذوف بوند 3.در هور
حال ،سابقه تبیوین آمونزه بابیوت در نظوام اعتقوادی باورمنواا بوه آ بوه قور چهوارم
باز میگردد.
دیگر ن ته در خنر تنجه آن ه کالم امامیه در قر های سنم ،چهارم و پنجم به دست
شخصیت هایی چن ابنقبه رازی (متنفوای پویش از  30۳ه .ق ،).کلینوی (متنفوای  314ه.ق،).
صاوق (متنفای  390ه .ق ،).مفیا (متنفای  903ه.ق ،).سیا مرتضی (متنفوای  932ه.ق ،).شویخ
طنسی (متنفای  921ه .ق ).و  ...تبیین و تشریح شاه است (بورای مطالعوه در ایون بواره نوک:.
جبرئیلی0394 ،؛ جمعی از پژوهشگرا 0349 ،؛ مجله نقا و نظر ،0340 ،ش 22 ،29و  )2۳که البته هر
کاام از آنها با روی ردهوای خواص خوند بوه مباحوث کالموی (اعوم از نوصگرایوی و
عقلگرایی) و با تألیفات مختلفی که انجام دادهانوا نقشوی در سواما داد بوه اعتقوادات
امامیه ایفا کردهانا.
در تألیفات کالمی این دورهها میتنا آثاری را یافت که مختص بحث امامت است؛
از جمله کتاب االفصاح فی االمامة اثر شیخ مفیا ،الشافی فی االمامة اثر سویا مرتضوی و
تلخیص الشافی اثر شیخ طنسی .اما در هیچ کاام از آنها بحثوی دربواره بوابهوا مطورح
نشاه است .همچنا که دیگر مناب کالمی این دورا هوا نیوز وضوعیتی مشوابه دارنوا و
بحثی در این خصنص مطرح ن رده انا .فقط در کتاب اوائل المقاالت شیخ مفیا (متنفای
 903ه .ق ).در عباراتی کنتاه درباره ظهنر معجزات به دست افراد خاصی که منصنب (از
طرف اماما ) هستنا و سفرا و ابناب چنین آماه است« :این مسئله جایز است و موانعی
از جهت عقول و سونت و کتواب نواارد .و ایون موذهب جمواعتی از مشوایخ امامیوه و
ابناخشیا معتزلی و اصحاب حایث از صالحا و ابرار است که بنویننبخوت از امامیوه
و  ...آ را ممننع میداننا» (مفیا.)24 :0909 ،
بایا تنجه داشت که در این عبارات تنضیحی درباره این ه مراد از سوفرا و بوابهوا
چیست به میا نیاماه است ،اما اگر هم شیخ مفیا را بتونا بور اسواس ایون عبوارات از
باورمناا به بابها دانست بایا گفت وی نیز منصوب بابیوت و مصوادیق آ را تشوریح
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نمیکنا .بنابراین ،این پرسش همچنا باقی میمانا که :چگننه میتنا به وجند نظوامی
بلناپایه در اعتقادات شیعی اعتقاد داشت اموا در کتوابهوا و رسوالههوای کالموی از آ
سخنی به میا نیاورد؟
افزو بر کتابهای کالمی ،که در قرو سنم و چهوارم و پونجم توألیف شواه ،بایوا
گفت بر پایه جست وجنیی که صنرت گرفت اساساً در هیچ منب کالمی از امامیه بحثی
در باره آمنزه بابیت مطرح نشاه است ،جز آن ه در کتاب روضة التسلیم میتنا در چنا
سطر مطالبی درباره باب امام یا حجت اعظم و  ...یافت که تنضیحات مختصری دربواره
این جایگاه مطرح کرده است .در این کتاب گفته شاه که باب باطن هما حجت اعظوم
است که از مردما نزدیک به امام است و این افراد بیآن ه به تعلویم جسومانی محتواج
باشنا علم دارنا و این علم را از فیو اننار دریافت مویکننوا (طنسوی (منسونب):0323 ،
 .)019- 011برخی این کتاب را ننشته نصیرالاین طنسوی (متنفوای  2۳1ه.ق ).مویداننوا و
برخی نیز انتساب آ را به وی مردود میداننا .همچنا کوه گروهوی معتقانوا ایون اثور
منسنب به حسن صباح است (برای مطالعه در این باره نک :.ملکم ا  .)011- 49 :0391 ،در هر
حال ،این مسئله در خنر تنجه است که کتاب روضة التسلیم بر پایه مشرب «اسوماعیلیه»
ننشته شاه است (امین99 :0919 ،؛ معصنمی هماانی .)099 :0340 ،در مجمنع ،میتنا گفت
مطرحنشا بحث از بابها در مناب کالمی امامیه نشا از آ دارد کوه در نظور مؤلفوا
امامی ،آمنزه بابها در زمره مباحث اعتقادی امامی نیست.
 .2.1پیوند با بابیت امام علی (ع)
روایات متعادی در دست است که در آنهوا از اموام علوی (ع) بوه عنونا بواب یواد
می شند (نک :.سلیم بن قیس (منسنب) 921- 999/1 :0919 ،؛ امام حسون عسو ری (ع) (منسونب)،
194 ،119 ،024 ،03 :0914؛ برقی .)94/0 :03۳0 ،سولیمانی معتقوا اسوت چون برخوی کتوب
تراجم ،مناقب و تاریخ اهل بیت (ع) همچنا که امام علی (ع) را باب پیوامبر مویداننوا
اشخاصی را نیز باب سایر معصنما معرفی کرده انا ،باببند سایر مصااقهای بابیوت
برای اماما (ع) مفهونمی ماننوا بواببوند اموام علوی (ع) بورای پیوامبر (ص) دارد .از
همینرو آنچه در روایات درباره باببند امام علی (ع) آماه را به دیگور مصوااقهوای
بابیت تسری میدها (سلیمانی.)99- 91 :0392 ،
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استناد سلیمانی به برخی کتب تراجم ،مناقوب و تواریخ اهول بیوت (ع) در واقو بوه
جاولی برمی گردد که کفعمی (متنفای  419ه.ق ).در المصباح عرضه کورده (نوک :.کفعموی،
 )913- 911 :0919و مامقانی (متنفای  0390ه .ق ).نیز هما جاول را از او اخذ کورده اسوت
(نک :.مامقانی ،بیتا .)041/0 :کفعمی در جاول مذکنر اطالعاتی از معصنما (ع) بهاختصار
از جمله نام ،محول والدت ،پوار ،موادر ،سوال والدت و  ...آورده و در نهایوت بواب آ
معصنم را ذکر کرده است .مامقانی هنگام نقل این جاول میگنیوا تموام محتونای ایون
جاول را تأییا نمیکنا (نک :.هما  .)041 :در هر حال ،دانسته نیست چگننه مم ن اسوت
این ویژگیها و مراتب عالی را که در روایات متعاد برای امام علوی (ع) نقول شواه بوا
چنین استحساناتی به دیگرا نسبت داد.
اگر در این روایات دقت کنیم روشن میشند که چنین مسئلهای ام ا پوذیر نیسوت.
البته بررسی این روایات و داللتهوایی کوه دارنوا در ایون مقالوه موا نظور نیسوت ،اموا
ارتباس نااشتن این روایات با بابیت اشخاص دیگر برای اماما (ع) نیاز به تنضویح دارد؛
و آ این ه در روایات متعاد از امام علی (ع) به صنرتهای مختلف با عننا «باب» یاد
شاه است .گاه از آ حضرت با عننا «باب اهلل» (نک :.صاوق )2/1 :03۳9 ،یاد میشوند و
گاه «باب ماینه علم پیامبر» (نک :.قمی« ،)29/0 :0919 ،ماینوه ح موت پیوامبر» (ابونعقواه،
99- 93 :0919؛ صوواوق« ،)012- 019 :03۳2 ،بوواب هوواایت» (برقووی )94/0 :03۳0 ،و  . ...البتووه
روایات متعاد دیگری نیز ماننا این ویژگیها را برای سایر اماما (ع) متذکر شاهانوا و
گفته انا هما گننه که امام علی (ع) از این ویژگیها برخنردار بنده است اماما (ع) نیز
آ ویژگیها را داشتهانا (صفار044 :0919 ،؛ کلینی.)049/0 :091۳ ،
جالب تنجه است که سلیمانی به این دسته از روایات متعادی که اماموا (ع) را در
باببند امام علی (ع) همسا آ حضرت می داننا تنجه ن رده است .اگور بواببوند
امام علی (ع) بر پایه این روایات مطرح می شند ،با وجند روایوات متعوادی کوه دیگور
اماما (ع) را نیز باب معرفی کرده انا ،نبایا اماما دیگر را هم باب دانست؟ حوال آن وه
باورمناا به بابیت ،جز امام علی (ع) هیچ یک از اماما (ع) را باب نمیداننا و در نظام
بابیت خند متذکر آنها نمیشننا.
مسئله در خنر تنجه دیگر این ه ،در مجمنع روایواتی کوه اموام علوی (ع) در آ بوه
عننا «باب» معرفی شاه ،فقط در سه روایت از آ حضرت با عننا باب پیوامبر (ص)
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یاد شاه است؛ روایات دیگر عمنماً قیا «ماینه علم» و «ماینه ح موت» و ماننوا آ یوا
«باب اهلل» دارد .اما دو روایت از سه روایت مذکنر نیز با تنجه به سلسوله سناشوا بوه
جریا های غالی و جاعل منتسبانا .در سنا ی وی از آنهوا (نوک :.صواوق)34- 39 :03۳2 ،
افرادی نظیر سهل بن زیاد آدمی قرار دارنا که نجاشی (متنفای  991ه.ق ).او را ضوعیف و
غیرثقه در حایث خناناه و شها دت احما بن محما بن عیسی به غالیبند و کذب در
حایث او را گزارش میکنا (نجاشی .)099 :0329 ،نیز عبیوااهلل بون دهقوا در سونا ایون
حایث است که تضعیف شاه است (هموا )131 :؛ و دیگوری را (نوک :.هموا  )113 :فقوط
محما بن فرات از امام باقر (ع) نقل کرده که البته خند فردی کوذاب و شورابخونار و
ماعی بابیت بند (طنسی.)999- 999 :0914 ،
در هر حال ،به نظر میرسا اساساً روایاتی کوه بواببوند اموام علوی (ع) را مطورح
میکننا با نظام بابیت ادعایی مذکنر بیگانوه انوا؛ خصنصواً کوه در ایون روایوات چنوین
تأکیای نیز وجند دارد که اموت مسولما بورای بهورهمنوای از هواایت االهوی ،علوم و
ح مت پیامبر (ص) ،رویآورد به خاا و  ...راهی جز اماما (ع) ناارنوا (نوک :.کلینوی،
 )04۳- 024 ،099/0 :091۳و از این رو این نونع بابیوت را کوه در روایوات آمواه مورتبط بوا
جایگاه امامت اماما (ع) میدانیم.
 .3.1بهرهمندی از علم خاص
بر اساس نظریه بابها ،ابناب ائمه (ع) از علنم خاصی برخنردار بوندهانوا .موراد از
این علنمی که بابها از طریق اماما (ع) به دست میآوردنا یا این ه بوا الهوام قلبوی و
ماننا آ کسب میکردنا از سنخ علنمی نیست که دیگرا نیز بتناننا بوه دسوت آورنوا.
سلیمانی معتقا است عناوین علنمی که بابها از آ برخنردار بندنا عبارتانا از :علوم
منایا ،بالیا و فصلالخطاب( 4سلیمانی)92 :0392 ،؛ و برخنرداری بابها از علم خاص جزء
ویژگیهای مشترک بین بابها است (هما  )003 :و بهرهمنای بابها از این ویژگیها به
گننه ای است که هر گاه در باببند شخصی تردیا داشته باشیم میتنا با تطبیوق ایون
ویژگی ها بر او بر باب بند یا نبند آ شخص ح م کرد (هما ،90 ،۳9 ،۳3 ،۳1 ،۳0 ،۳1 :
 49 ،41 ،94 ،99 ،9۳ ،92 ،99 ،99و  .)...بووا وجووند ایوون ،وی معتقووا اسووت چوون توواریخ
زناگی برخی از بابها درست ضبط نشاه یا وضعیت ویژه زمانوه چنوین اجوازهای بوه
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اهل بیت (ع) نمی داد که آنا را به طنر کامل معرفی کننا برخی از ابعاد شخصیتی آنوا
به درستی برای ما منع س نشاه است (هما .)003 :
به این ترتیب با مراجعه به نظام بابیت ما نظر سلیمانی درمییابیم که او درباره هموه
مصااقهای بابهای ما نظر خنیش نتنانسته است این ویژگی را اثبوات کنوا ،بل وه از
مجمنع  03شخصیتی که به عننا بوابهوای معصونما معرفوی مویکنوا دربواره اموام
علی (ع) (هما  ،)099- 099 :سلما (هما  ،)02۳- 021 :رشیا (هموا  ،)093- 091 :میثم (هموا :
 )094- 09۳و جابر (هما  )111- 111 :بهرهمنای از چنین علونمی را متوذکر شواه و دربواره
دیگرا از آ سخنی به میا نیاورده است .عالوه بر تناقضی کوه در ایون گفتوار هنیواا
است مسئله مهمی که سلیمانی آ را در نظر نااشته این است که بر پایوه ظوناهر آیوات
قرآ ماننا آیه« :و ما تاری نفوس بوأی ضرت تمونت» (لقموا  )39 :خااونوا بهورهمنوای
انسا ها از چنین علنمی را ان ار کرده اسوت؛ و اگور دربواره اماموا (ع) بهورهمنوای از
چنین ویژگی ای مطرح می شوند در واقو مسوئلهای خوالف ظواهر قورآ اسوت کوه در
نهایت بایا به مصادیق یقینی آ اکتفا کرد .انتساب ویژگیهایی که مخصونص مرتبطوا
مستقیم با خااونا است به دیگرا  ،زحمت فراوانی میطلبا کوه بور پایوه چنوا روایوت
ضعیفی که سلیمانی به آ تنجه داشته (نوک :.سولیمانی )019- 011 :0392 ،نمویتونا آ را
اثبات کرد.
اش ال دیگر ننیسناه کتاب رازدارا حریم اهل بیت (ع) این است که بررسی و نقا
چنین روایات ضعیفی را ما نظر نااشته و آنها را بهراحتی پذیرفته اسوت .البتوه بررسوی
این روایات مبحثی است گسترده که از هاف این مقالوه بوه دور اسوت .اموا بوه عنونا
نمننه ای از روایات ضعیف میتنا به این مسئله اشاره کرد که سولیمانی در مقوام ذکور
مثالهایی از برخنرداری بابها از علنم اهل بیت (ع) به روایتی اشاره میکنا کوه در آ
چنین آماه که رشیا هجری علم منایا و بالیا را از امام علوی (ع) دریافوت کورد (هموا :
 .)019چنا که سلیمانی نیز متذکر شاه ،این روایت در رجال کشی (طنسی)۳2- ۳9 :0914 ،
و کتاب االختصاص (مفیا (منسنب) )۳9- ۳۳ :0903 ،نقل شاه اسوت .دربواره کتواب کشوی
بایا گفت در سنا ا ین روایت شخصیتی چن محما بن عبااهلل بن مهرا قرار دارد کوه
نجاشی او را غالی ،کذاب ،فاساالمذهب والحایث و مشهنر به این امنر تنصیف کورده
است (نجاشی)391 :0329 ،؛ همچنا که در این سنا شخصیتهایی چن علی بون محموا
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بن عبااهلل الحنواس ،وهیوب بون حفوص و ابنحیوا بجلوی قورار دارنوا کوه هویچ یوک
شناختهشاه نیستنا.
اما همین روایت در کتاب االختصاص با سنای نقل شاه کوه بوه جوای محموا بون
عبااهلل بن مهرا در آ نام محما بن ابی القاسم ذکر شاه است و چنواین عبوارت نیوز
تغییر یافته و نامهای مذکنر به صنرت علی بن محما بون عبوااهلل الخیواس و ابنحسوا
العجلی آماه است .عالوه بر مجهنلبند راویا بایا گفت پژوهشهوا نشوا مویدهوا
انتساب این کتاب به شیخ مفیا منتفی است (نک :.شبیری 03۳1 ،الف90- 29 :؛ همن 03۳1 ،ب:
 )0۳3- 091و مؤلف کتاب ناشناخته بنده و وثاقتش نامعلنم است (شوبیری 03۳1 ،ب.)0۳3 :
بنابراین ،این گننه روایات ضعیف را در مقام معارت با اصنلی چن آیه فنق نمیدانیم.
.4.1خرق عادت
ویژگی دیگری که درباره بابها نزد باورمناا به آ ما نظر قرار گرفته خرق عادت
است .سلیمانی نیز بر این ویژگی تأکیا دارد و به عننا اوصاف مشوترک بوابهوا از آ
یاد میکنا (نک :.سلیمانی .)014- 012 :0392 ،با این حال ،وی در وصف حال بابهوای موا
نظر خنیش ،جز امام علی (ع) ،فقط برای سلما  ،میثم ،رشیا ،جابر ،محما بن عثما و
علی بن محما سومری (نوک :.هموا - 119 ،113- 111 ،099 ،099- 093 ،0۳1- 0۳1 ،014- 019 :
 )11۳چنین مسئله ای را یادآور شاه است .سلیمانی در یادکرد از خرق عادت بابها گاه
مسائلی هم چن خبر از زما مرگ و میر را نیز متذکر شاه است (نک :.هموا - 09۳ ،019 :
 )112 ،113- 111 ،094که مشخص نیست چرا آ را با ویژگی دیگر بوابهوا از نظور وی،
یعنی علم منایا ،متفاوت ذکر کرده است .در هر حال ،با تنجه به این ه سولیمانی دربواره
اکثر بابهای ما نظرش برخنرداری آنها از خرق عادت را متذکر نشاه مشخص نیسوت
چرا این ویژگی را از اوصاف مشترک بابها میدانا و حتی با این سنجه ،باببوند یوا
نبند افراد را بررسی میکنا (هما .)90 ،۳9 ،۳1 ،۳0 ،۳1 :
گذشته از این ،خرق عادت ،امری غیرعادی است که انتساب آ به اشخاص مختلف
از جمله شخصیتهایی چن بابها مؤونه فراوانی میطلبا .اما سلیمانی بر پایه روایات
ضعیف به چنین ویژگی ای پای بنا شاه و به صرف آن ه برخی از شخصیتهای ما نظر
او در روایاتی به چنین ویژگی ای تنصیف شاهانا آ را به عننا ویژگی مشوترک هموه
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بابها ذکر کرده است .در هر حال ،با تنجه به این ه بررسی روایات مبحث گسوتردهای
است ،فقط به یک نمننه از استناد به روایات ضعیف در این زمینه اشاره میکنیم .وی در
مقام ذکر برخی از خرق عادتهای بابهای ما نظرش به این مسئله اشاره مویکنوا کوه
جابر گاهی مرگ و میر افراد را پیشبینی میکرد (هما  .)113 ،019 :او ایون روایوت را از
رجال کشی نقل می کنا  .اگر در سنا این روایوت دقوت کنویم (نوک :.طنسوی)049 :0914 ،
درمی یابیم که راوی آ شخصیتی ضعیف به نام عمرو بن شمر (نک :.نجاشوی)19۳ :0329 ،
است و این روایت به امامی منتهی نمیشند.
 .۲بررسی تاریخی
.1.2آثار برجایمانده از نظام بابیت در تاریخ
واضح است که نظام بابیت ماننا هر پایاه تاریخی بایوا آثواری در تواریخ بور جوای
گذاشته باشا .سلیمانی معتقا است بابیت از عصر اموام علوی (ع) در تواریخ و فرهنو
شیعه به چشم میخنرد که تا پایا غیبت صغرا ادامه داشته و هر یک از معصنما بوابی
داشته انا .بررسی آثار تاریخی نقش بابها میتنانا در حل مسئله راهگشا باشوا .ناگفتوه
نمانا که مراد از «تاریخ» در «بررسی تاریخی» معنای اعم آ است ،یعنی هر آنچه بتنانا
ما را به کشف نزدیک کنا ،که روایات و مناب درو مذهبی شیعه را نیز شامل میشند.
سلیمانی که ننع مطالعه خند را مطالعه تاریخی موی دانوا ذکور عنونا «بواب» بورای
برخی افراد نزدیک به اماما (ع) در مناب شیعی را دلیل بر وجند منصب بابیت قلموااد
میکنا (سلیمانی ،)11- 04 :0392 ،حال آن ه قایمیترین منابعی که اسامی بوابهوا را ذکور
کرده انا مربنس به قر چهارم است (نک :.ابن ابی الثلج (منسنب)090- 099 :0901 ،؛ خصویبی،
340- 33۳ :111۳؛ ابنهمام اس افی (منسنب))92 ،93 ،91 ،۳2 ،۳3 ،۳1 ،2۳ ،29 ،21 ،99 ،91 :0911 ،

و به مناب معاودی منحصرنا و بسیاری از مناب شیعی از ذکر چنین امنری خالی است.
در هر حال ،ذکر اسامی بابها در برخی مناب معاود در این زمینه راهگشا نیست و بایا
با تنجه به نظامی که برای بابها ترسیم میشند ،در تاریخ ،آثار برخنرداری بوابهوا از
چنا نظام و ویژگی هایی را جست وجن کرد؛ آثاری همچن مراجعه شیعیا و اصوحاب
اماما به بابهای ادعاشاه برای حل مسائل مختلف ،یا انتصاب آنها از جانب اماما یوا
تنصیف شخصیتی به عننا باب و . ...
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این در حالی است که با مراجعه به تاریخ و روایات درمییوابیم در نظوام بوابیتی کوه
سلیمانی یا دیگرا ثبت و ضبط کردهانا فقط درباره وکالی چهارگانه عصر غیبت چنین
آثاری یافت می شند؛ به این معنا که درباره آنها گزارشهای متننع و متعادی از انتصاب
این شخصیتها از جانب اماما (ع) ،مراجعه اصوحاب اماموا و شویعیا بوه ایشوا در
مناق مختلف ،اعالم جانشینی آنها و  ...در مناب ثبت شاه است (طنسی 342- 393 :0900 ،؛
برای مطالعه بیشتر نک :.حسین )109- 090 :0399 ،و جز در خصنص این چهار شخصیت ،در
خصنص هیچ یک از مصااقهای بابیت چنین مسئلهای یافت نمیشوند .بنوابراین ،ایون
پرسش مطرح می شند که :آیا این چهار شخصیت بابهای اماما (ع) بندهانا یوا این وه
منصب وکالت داشته انا؟ البته بایا تنجه داشت ،چنوا کوه سولیمانی متوذکر شواه ،بوین
منصب بابیت و وکالت تفاوت است (نک :.سلیمانی .)20- 93 :0392 ،در هر حوال ،حتوی در
صنرت اثبات بابیتِ این چهار شخصیت ،باز هم نسبت به شخصویتهوای ماقبول آنهوا
چیزی ثابت نخناها شا.
مناب گاهی از این شخصیتها با عننا «وکیل» یاد کردهانا و گاهی با عننا «باب».
صاوق (متنفای  390ه.ق ).در کمال الاین (صاوق ،)933- 931/1 :0349 ،طنسی (متنفوای 921
ه .ق ).در الغیبة (طنسی ،)349- 343 ،392- 399 :0900 ،راونای (متنفای  9۳3ه.ق ).در الخورائج
والجرائح (راونای )0019/3 :0914 ،و  ...از لفج «وکیل» اسوتفاده کوردهانوا .البتوه در آنچوه
درباره این شخصیت ها در قالب روایتی از اماما (ع) نقل شاه لفج «وکیول» ذکور شواه
است (طنسی )392- 399 :0900 ،اما در مقابل منابعی نیز وجند دارنا که از این شخصیتها
با عننا «باب امام» یاد کردهانا.
صاوق در کمال الاین بخشی از پاسخهای ابنسهل ننبختی بوه شوبهات مخالفوا را
ثبت کرده که در آنها از این شخصیتها به عننا باب و سبب ،که امر و نهی امام را بوه
شیعیا می رساننا ،یاد شاه اسوت (صواوق .)43 ،41/0 :0349 ،فضول بون حسون طبرسوی
(متنفای  999ه .ق ).در کتاب اعالم النری از افراد متعادی به عنونا سوفراء و بوابهوای
عصر غیبت صغرا نام میبرد که از جمله آنها چهار شخصویت موا نظور اسوت (طبرسوی،
 .)999- 999 :0341وی همچنین در کتاب تاج المنالیا می گنیا ایون چهوار تون در دورا
غیبت صغرا بابها و سفیرانی بندنا که دلیل قاط بر بابیت آنها معجزاتوی بوند کوه بوه
دست هر کاام از آنها انجام می شوا (همون .)000 :0911 ،سوخنا مشوابهی نیوز در کتواب
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االحتجاج احما بن علی طبرسی (متنفای  999ه.ق ).آماه و افزوده شاه که اینها هر کواام
با نص صاحباالمر به بابیت تعیین میشانا (طبرسی ،احما ابن علی.)9۳9/1 :0913 ،
این مناب در واق باو در نظر داشتن تفاوت میا «منصب بابیت» و «منصب وکالت»
این عناوین را استفاده کردهانا .این ه در این مناب سلسلهای از بابها برای اماما معرفی
نمی شند و نیز در برخی از آنها افراد متعادی به عننا بابهوای اموام در عصور غیبوت
معرفی می شند از جمله امنری است که بر این مسئله داللت دارد .در مقابل ،نصیریه ،که
به تفاوت منصب وکالت و بابیت تنجه داشتهانا ،مراد خند از این تفاوت را روشن کرده
و متذکر شاهانا که وکالت منصبی در حا رسیاگی به امنر مالی بنده است.
خصیبی روایتی را در هاایة ال بری گزارش میکنا که در ترسیم دیاگاه آنهوا راجو
به بابیت و وکالت مهم است .وی میگنیا با اعالم وکالت عثما بن سوعیا بورای اموام
عس ری (ع) عاه ای از شیعیا درباره بابیت محما بن نصیر به تردیوا افتادنوا و گموا
کردنا که مم ن است در خصنص ابننصیر بواائی حاصول شواه باشوا ،همچنوا کوه
پیشتر درباره ابنالخطاب حاصل شاه بند 5.این نگرانی باعث تجم شویعیا شوا .اموام
عس ری (ع) در مجلس آنها حاضر شا و این اختالف را به ایون شو ل حول کورد کوه
محما بن نصیر همچن سلما باب است و نیز همچون او مقوام وکالوت نواارد و توا
زمانی که زناه است باب خناها بند ،همچنا که در خصنص ابنالخطاب باائی حاصل
نشاه بند و او تا زما مرگ باب بند (خصیبی.)349- 349 :111۳ ،
در هر حال ،به نظر می رسا با تنجه به این ه وکالت چهار وکیل عصر غیبت صوغرا،
که در واق سازمانی از وکال را سرپرستی میکردنا ،به صنرت کلی بین شیعیا پذیرفته
شاه بند نصیریه برای آن ه خند را در تقابل با شیعیا قرار ناهنا و بتناننوا بوه جوذب
افراد بیشتری از شیعیا امیاوار باشنا چنین انایشیانا که بور تفواوت منصوب بابیوت و
وکالت اصرار کننا.
وقتی بین منصب بابیت و وکالت تفاوت قائل میشنیم بایا مرزبنوای دقیوق آ نیوز
مشخص شند .مطالعه روشمنا آ نیست که باو روشنشوا ایون مسوئله بوه بررسوی
برخی ویژگیها و کارکردها در شخصیتها ب ردازیم و به معیوار مشوترکی دربواره آنهوا
برسیم و بخناهیم آ را به همه کسانی که باب میدانیم تسری دهیم .دربواره بحوث موا
نظر نیز این مسئله اهمیت دارد که باانیم ویژگیها و کارکردهای بابهوا و نیوز منصوب
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وکالت چیست .با مشخصشا این منضنع اسوت کوه مویتونا دربواره آثوار تواریخی
منصبی که این چهار شخصیت از آ برخنردار بندنا داوری کرد.
آنچه مسلم است و جباری (جباری )944/1 :0391 ،و سلیمانی (سلیمانی )99 :0392 ،نیز با
آ منافق انا این است که این چهار شخصیت از منصب وکالت برخنردار بندهانا و نیوز
می دانیم که آنها بوه عنونا سرپرسوتا وکوال فعالیوت داشوتهانوا و وکوال را سواماناهی
می کردنا (نک :.طنسی342- 393 :0900 ،؛ برای مطالعه بیشتر نک :.حسین .)109- 090 :0399 ،اموا
جباری و سلیمانی معتقانا آنها هم زما از مقام بابیت نیز برخنردار بندهانا (نک :.جباری،
991- 991 ،931/1 :0391؛ سلیمانی .)20- 93 :0392 ،آنچه باعث شاه به چنین اعتقادی برسونا
این است که اسامی این چهار شخصیت در منابعی چنا ماننا اعالم النری اثور طبرسوی،
مناقب ابن شهرآشنب ،مصباح کفعمی ،و  ...به عننا باب مطرح شاه است (نک :.جباری،
34- 39/0 :0391؛ سلیمانی.)11- 04 :0392 ،
جالب است که سلیمانی به صرف وجند اسامی این افراد در بین فهرستهای ابناب
چنین نتیجه گرفته است که با مطالعه زناگی بابها میتنا به کارکردهوای ابوناب پوی
برد (سلیمانی)039 :0392 ،؛ و از همینرو است که فعالیتهای این چهار شخصیت را نیوز
به عننا کارکردهای نظام بابیت ما نظرش مطرح میکنا (هموا  .)09۳- 092 ،090- 034 :بوا
این اوصاف ،با تنجه به این ه مرزبنای دقیق کارکردهای بابها و وکال مشخص نشواه
الزم می آیا بحث را به گننهای دیگر ادامه دهیم .از آنجایی که سلیمانی ذکر اسامی ایون
شخصیتها در منابعی چنا به عننا بابهای اماموا (ع) را دلیول تواریخی بور منصوب
بابیت این افراد تلقی کرده بایا گفت بر این اساس نیز بابیوت ایون چهوار شخصویت را
نمیتنا ثابت کرد و به دنبال آ نمیتنا آثار تاریخی کارکردهای آنها را برای بوابهوا
اثبات کرد .به این صنرت که ی ی از مناب ذکر اسامی بابها کتاب تواریخ منسونب بوه
ابن ابی الثلج است که چهار شخصیت ما نظر را جزء ابناب ذکر کورده اسوت (ابون ابوی
الثلج (منسنب) ،)090- 094 :0901 ،اما در این فهرست شخصیتی چن محما بن فورات کوه
غالی ،کذاب و شاربالخمر تنصیف شاه (نک :.طنسی )999 :0914 ،به عنونا بواب اموام
رضا (ع) ذکر شاه است (ابن ابی الثلج (منسنب) ،)099 :0901 ،همچنا که عمر بون فورات
غالی (طنسی )321 :03۳3 ،نیز باب امام جناد (ع) قلمااد میشند (ابن ابوی الوثلج (منسونب)،
.)099 :0901
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در کتاب منتخب االننار ،منسنب به محما بن همام اس افی (متنفای  332ه.ق ).نیز که
اصل آ از بین رفته اما منتخبی از آ در اختیار مجلسی (متنفای  0000ه.ق ).بنده 6نهتنهوا
عمر بن فرات غالی به عننا باب امام رضا (ع) ذکر شاه (ابنهمام اس افی (منسنب):0911 ،
 )91عثما بن سعیا نیز باب امام جناد (ع) معرفی شاه است (هما  .)93 :ایون در حوالی
است که عثما بن سعیا در یازدهسالگی به عننا خامت ار وارد منوزل اموام هوادی (ع)
شا (طنسی .)394 :03۳3 ،از اینرو بعیا به نظر میرسا او بتنانا باب امام جناد (ع) باشا.
عالوه بر آ  ،بخش مربنس به زناگی امام عصر (ع) در این کتاب منجند نیسوت و لوذا
درباره سه شخصیت دیگر از وکالی چهارگانه در این منب مطلبی نیاماه است.
منب دیگری که ما نظر سلیمانی بنده کتاب دالئل االمامة منسونب بوه طبوری اسوت
(درباره منسنببند این اثر به طبری نک :.صفری فروشانی 0399 ،ب .)191- 113 :در ایون کتواب
نیز محما بن فرات و عمر بن فرات به عننا بابهای امام رضا (ع) و اموام جوناد (ع)
معرفی شاهانا (طبری (منسنب) .)34۳ ،394 :0903 ،به عالوه ،این منب  ،باببند محما بون
نصیر برای امام عس ری (ع) را باطل نمیدانا ،هرچنا بابیت عثما بن سعیا برای اموام
عس ری (ع) را صحیحتر میدانا (هما .)919 :
دیگر منابعی که این چهار شخصیت را به عننا باب معرفی کردهانا از همین نونع
اش االت دارنا .در هر حال ،با این تنضیحات روشن میشند که حتوی بور پایوه اعتقواد
جباری و سلیمانی ،که به مجرد نقل اسم این چهار شخصیت به عننا بواب در منوابعی
ماننا آنچه ذکرش رفت ،قائل به بابیت این اشخاص شاهانا نیوز نمویتونا ایون چهوار
شخصیت را باب دانست .چن در آ صنرت بایا ملتزم به بابیت افراد معلنمالحالی کوه
ذکرش رفت شنیم و اش االت تاریخی آ را نیز نادیاه بگیریم .زیرا دلیلی که بتنا بوه
سبب آ فهرست های این مناب را بهدلخناه تغییر داد و بخشی از آ را حوذف کورد در
دست نیست .خصنصاً زمانی که تمام دلیل ما برای بابدانستن چهار شخصیت ما نظور
ذکر نام آنها در این فهرستها باشا .با این اوصاف ،هیچگننه آثواری از نظوام بابیوت در
تاریخ و روایات به دست نیاما.
ِ
بابیت مصداقها
 .9 .9آثار تاریخی
در بررسی آثار تاریخی نظام بابیت دیایم که اثری از این نظام به معنای سلسلهای از
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شخصیتهای نزدیک به اماما (ع) که دارای منصبی مشوخص بوه عنونا بواب باشونا
یافت نشا .اما افزو بور نظوام بابیوت ،ایونگننوه نیوز مویتونا بررسوی کورد کوه :آیوا
شخصیتهایی که به عننا باب از آنها یاد میشند کارکردی با عننا باب داشتهانا؟ یوا
این ه در تاریخ میتنا آثاری از بهرهمنای این شخصویتهوا از منصوب بابیوت یافوت؟
جباری ( )192- 192/0 :0391و بیش از او سلیمانی ( )09۳- 039 :0392به امونری بوه عنونا
کارکردهای بابها اشاره کرده است .اما آیا میتنا کارکردهایی برای این اشوخاص بوه
عننا باب در تاریخ به معنای اعوم آ یافوت؟ سولیمانی مویگنیوا حفوج اسورار اهول
بیت (ع) از کارکردهای اجتماعی بابها بنده است .وی میکنشوا نشوا دهوا سولما
اسم اعظم می دانست (هما  )03۳ :و میثم تمار علمالنصیة (که مراد از آ را روشن ن رده
است) را از امام علی (ع) آمنخت (هموا  )032 :و جوابر جعفوی اسورار فراوانوی از اموام
باقر (ع) آمنخته بند (هما .)03۳ ،032 :
به عالوه ،روایاتی که ما نظور وی بونده و بیوا کننواه ایون امنرنوا نیواز بوه بررسوی
محتنایی و سنای دارد اما او به آ ن رداخته است .بایا گفت بور فورت پوذیرش اینهوا
ارتباطش با منصب بابیت دانسته نیست؛ و در واق این امنر در اثبات وجند منصبی بوه
عننا بابیت راه گشا نخناها بند .همچنا که درباره دَه تن دیگر از بوابهوای موا نظور
سلیمانی چنین مسئلهای مطرح نشاه است.
وی به عننا دیگر کارکرد بابها متذکر میشند که مفضل بن عمور و چهوار وکیول
عصر غیبت کارکردی با عننا رتق و فتق امنر مالی و اجتماعی داشتهانا .اما خوند نیوز
می گنیا این شخصیتها در این مقام کارکرد وکیل تاماالختیار را داشتهانوا (هموا - 034 :
 .)090سلیمانی س س به فعالیت و مبارزه بابها علیه ح ام جنر به عننا ی ی دیگور از
کارکردهای بابها میپردازد و به برخی از آنها اشاره میکنوا ،از جملوه :شوهادت میوثم
تمار به دست عبیااهلل بن زیاد؛ رشیا هجری و یحیی بنام طنیل بوه دسوت حجواج بون
ینسف؛ تحت تعقیب قرارگرفتن ابنخالا کابلی از سنی حجاج ،و نیز مح نمشا جابر
جعفی به اعاام (هما )099- 090 :؛ همچنا که تحت عننا «مقابله بوا انحرافوات دینوی و
عقیاتی» به عننا چهارمین کارکرد بابها به مبارزه سلما با تبعیو نژادی و انحوراف
مسیر خالفت و نیز مقابله وکالی چهارگانوه عصور غیبوت بوا مواعیا بابیوت و غالیوا
پرداخته است (هما .)09۳- 099 :
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او همچنین در این باره به روایت ضعیفی (نک :.طنسی )31۳ :0914 ،استناد مویکنوا و
می گنیا مفضل بن عمر از سنی امام صادق (ع) مأمنر شا در برابر انایشههای غلنآمیز
ابنالخطاب پاسخگنی مسائل دینی شیعیا کنفه باشوا و پرسوشهوای دینوی و اح وام
شرعی شیعیا را بر مبنای فقه جعفری پاسخ دها (نک :.سلیمانی .)092 :0392 ،ضعیفبند
این روایت از آنجا مشخص میشند که آ را نصر بن صباح غوالی (دربواره غوالیبوند او
نک :.طنسی )311 :0914 ،با سنای که کشی آ را حذف کورده و بوه ابونابویعمیور خوتم
میشند نقل کرده است.
در واق اش ال اساسی وارد بر این بخش از کتاب رازدارا حریم اهل بیوت (ع) آ
است که صاحب اثر ،بابیتِ این افراد را مسلم دانسته و آنگاه با مطالعه زناگی آنها و بوه
استناد روایاتی که ضوعف و قونت آ را بررسوی نمویکنوا کارکردهوایی بورای ابوناب
برمی شمرد که البته در هیچ کاام از آنها همه بابهای ما نظر وی آ کوارکرد را نواارد.
لذا ذکر این ننع از کارکردها درباره آثار تاریخی منصب بابیت راهگشا نیست و داللتی بر
برخنرداری این شخصیتها از منصب بابیت ناارد .این ه (بر فرت صوحت) برخوی از
این شخصیتها از علنمی که ذکر آ رفت برخنردار باشنا یا شخصیتهوایی از شویعه
در زما بنیامیه به دست حاکما امنی به شهادت برسنا یا تحت تعقیب قرار گیرنا ،یا
این مسئله که برخی از این شخصیتها وکیل اماما (ع) بوندهانوا برخونرداری آنهوا از
منصب بابیت را ثابت نمیکنا.
 .۳گونهشناسی مصداقهای بابیت
از مطالب مهم این بحث ،گننهشناسی مصااقهای بابیت است .اهمیت آ در این است
که مشخص میکنا بر حسب ظاهر ،جریا هایی غالی که به ایجاد منصبی با عننا بابیت
عالقهمنا بندنا شخصیتهایی را به عننا باب مطرح کرده و درباره آنها ادعاهایی عجیب
و دستنایافتنی پیش کشیاهانا .در تمامی فهرستهایی که اشخاصی را به عننا بابهای
اماما معرفی کردهانا غالب مصااقهایی که معرفی میشند طیفی هستنا که درباره آنها و
جایگاه و کراماتشا شاها ننعی تناروی هستیم .ن ته مهم آن وه در هویچ کواام از ایون
فهرست ها اسامی راویا و اصحاب تأثیرگذار و پرروایت در معارف شیعی یا محل اعتنای
جریا های مهم شیعی به چشم نمیخنرد .مثالً مشخص نیست چرا هیچ یک از اصحاب
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اجماع (برای مطالعه درباره اصحاب اجماع نک :.انصاری 019- 019/4 :03۳4 ،ذیل «اصحاب اجماع»)

ماننا زراره ،محما بن مسلم ،صفنا بن یحیی ،محما بن ابی عمیر ،حسن بن محبونب،
بزنطی و  ...در این فهرستها نیستنا .همچنا که دیگر شخصیتهای تأثیرگذار شیعه ماننا
هشام بن ح م و هشام بن سالم و  ...نیز در این فهرستها جایی ناارنا.
در مقابل ،شخصیتهایی که مصااقهای بابیت معرفی میشننا به گننهای در منواب
تنصیف می شننا که از جایگاه واقعی خند فراتر میرونا و به صنرت خاصوی معرفوی
میشننا که دارای کرامات ،ویژگی ها و بهرهمنابند از علنم خاص و غیرعادی باشونا.
جالب این ه برخی از شخصیتهای غالی و نیز جریا های خاصی که در مناب نصویریه
ر وایات بسیاری دارنا به اشاعه اینگننه بزرگنماییها اشتغال داشتهانا .مثالً از ی وی از
راویا به نام حسن بن خرزاذ (کذا) که نجاشی میگنیا در آخر عمرش به غلن کشویاه
شا (نجاشی )99 :0329 ،چنین نقل شاه که سلما اسم اعظم میدانست (طنسی.)03 :0914 ،
در روایت دیگری که از طرق همن روایت شاه آماه است که سلما محاّث بند (هما :
 ،)01حال آن ه در روایت دیگری چنین ذکر میشند که از اموام صوادق (ع) مویپرسونا:
«منظنر از این ه در حایث آماه سلما محاّث بند چیست؟» .آ حضورت مویفرمایوا:
« منظنر این است که از جانب امامش محاّث بند و از آ تجاوز نمیکرد .زیورا غیور از
حجت هیچ کس از جانب خاا محاّث نیست» (هما .)09 :
البته مسئله به همین جا ختم نمویشوند و در روایتوی کوه آ را جریوا نزدیوک بوه
نصیریه ( یعنی اسحاق بن محما بصری که از افراد نزدیک به محما بن نصیر بند (نوک:.
خصیبی )193 :111۳ ،و محما بن عبااهلل بن مهرا ) نقل کردهانا ،وقتی از امام صوادق (ع)
می پرسنا محاّثبند سلما به چه معنا است در جناب گفته میشند« :یعنی مل وی بوا
او سخن میگفت» (طنسوی .)04 :0914 ،درباره اسحاق بن محما بصری بایا تنجه داشت
که کشی (نیمه اول قر چهارم) در یادکرد از سلما و مفضل بن عمر به غالیبند وی
تصریح کرده است (هما  ،)311 ،09 :همچنا که روایات متعادی از او در تأییا بابهای
ما نظر نصیریه در کتاب هاایة ال بری ثبت شاه اسوت (نوک :.خصویبی،391 ،391 :111۳ ،
 .)399 ،390 ،3۳4 ،3۳9 ،3۳1 ،324 ،329 ،399 ،393 ،391 ،394 ،39۳در همین کتواب  9روایوت
نیز از طریق محما بن عبااهلل بن مهرا در تأییا بابهای موا نظور نصویریه نقول شواه
است (نک :.هما .)391 ،3۳1 ،329 ،392 ،399 ،391 ،334 :
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به این مسئله بایا این ن ته را نیز افزود که این مضمن که «محاّثبند سولما بوه
این معنا است که مل ی در گنش وی میخنانا» در روایت دیگری نیوز نقول شواه کوه
راویا آ  ،غیر از محما بن سنا (نوک :.ابونغضوائری ،41 :0329 ،نجاشوی ،)319 :0329 ،بوه
غالیا منتسب نیستنا (طنسی .)02- 09 :0914 ،در هور حوال ،هموه جنانوب ایون روایوات
نمیتنانا صحیح باشا و معلنم است که یک طرف جریا از واقعیت بهرهای نواارد .از
دیگر بزرگنماییهایی که غالیا درباره سلما داشتهانا روایتی اسوت کوه در طریوق آ
افرادی همچن سهل بن زیاد که بنا بر نقل نجاشی ضعیف و غیر قابل اعتماد در حایث
و غالی است (نجاشی )099 :0329 ،و منخّل بن جمیل که غالی و ضوعیف تنصویف شواه
(ابن غضائری )94 :0329 ،قرار دارنا و در آ چنین ماجرایی نقل میشند که سلما در حال
پخت غذا بند که دو بار دی غذا بر زمین افتاد و واژگن شا اما محتنیات آ بر زمین
نریخت و وقتی از امام علی (ع) در این باره پرسیانا فرمند این جریا دربواره سولما
عجیب نیست .زیرا او باباهلل در زمین اسوت و هور کوه او را بشناسوا موؤمن اسوت و
ان ارکنناه وی کافر (طنسی.)09- 09 :0914 ،
نمننههایی از این دست راج به مصااقهایی که باب دانسته شاهانوا بویش از ایون
است .در روایاتی که از طریق محما بن عبااهلل بن مهرا نقل شاه از خبرداد امام علی
(ع) به رشیا هجری درباره نحنه شهادتش و س س به وقنع پینسوتن ایون جریوا و ...
سخن راناه شاه است (هما  ،)۳9- ۳9 :همچنا که از طریق همن روایتی درباره ابنخالوا
کابلی نقل شاه که در آ آماه است وی به نحنی که امام سجاد (ع) بوه او آمونزش داد
بیماری العالج دختری را درما کرد (هما .)013- 010 :
جالب این ه از دیگر راوی نصیری ،یعنی اسحاق بن محما ،نیز درباره جابر جعفی با
سنای مختنم به عمرو بن شمر ،که در حایث بسیار ضعیف است (نجاشوی،)19۳ :0329 ،
جریانی نقل شاه مبنی بر این ه وقتی گروهی از جابر خناستنا آنها را در ساخت مسجا
کمک کنا وی گفت در ساخت بنایی که مردی از باالی آ میافتا و خناها مرد کموک
نمی کنم؛ و از قضا هما روز بنّای ساختما در حین کار سقنس کرد و جا داد (طنسی،
 .)049 :0914همچنین ،از طریق همن روایات دیگری درباره جابر نقل شاه است ،از جمله
این ه مردی پیش جابر آما و جابر به او گفت« :میخناهی امام باقر (ع) را ببینی؟» .وقتی
پاسخ مثبت شنیا چشما او را دست کشیا و وی خند را در ماینه یافت (هما .)04۳ :
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از بزرگنماییهای همین جریا درباره مفضل ،که البته از طریق دیگری کوه بنوا بور
تصریح کشی همه راویا آ غالی هستنا نیز نقل شاه (هموا  ،)311 :روایتی است که بور
مبنای جریانی که در آ نقل میشند امام صادق (ع) تأییا کرد که همناره حق با مفضول
است ،حتی اگر در گرد او صلیب باشا (هما  .)311- 310 :نیز گنیا غالیا متنجه بندهانا
که با وجند شخصیتهای برجستهای از شیعه ماننا زراره ،محما بون مسولم و دیگورا
ادعای چنین جایگاه ویژه ای برای مفضل باو مؤونه نخناها بند؛ خصنصاً که اصحاب
اماما (ع) ،مفضل را ن نهش می کرده انا (نوک :.هموا  ،319- 319 ،313 ،310 :بورای مطالعوه
بیشتر درباره مفضل و روی رد انتقادی به او نک :.هاشمی و دیگرا  .)002- 43 :0349 ،از ایونرو در
روایتی که از نصر بن صباح که غالی بند (نک :.طنسی )311 :0914 ،به صونرت مرفونع از
محما بن سنا نقل شاه داستانی ذکر میشند که بر مبنای آ چنین فهمیاه میشند کوه
امام صادق (ع) در ماجرایی به زراره ،محما بن مسلم ،عبااهلل بن ب یر ،حجر بن زائاه و
 ...که از همنشینی مفضل با کبنتربازها و شرابخنارها ش ایت میکردنا فهمانا که این
همنشینی ایرادی ناارد .زیرا آنها برای اجرای فرموا هوای اموام و توأمین خناسوتههوای
حضرت آمادگی بیشتری از امثال زراره و دوستانش دارنوا .ایون جریوا بوه آنجوا خوتم
می شند که مفضل به زراره و دوستانش چنین طعنه می زنا که خااونا بوه نمواز و روزه
زراره و دوستانش احتیاجی ناارد (هما .)31۳- 312 :
آنچه بیا شا نمننههایی بند از بزرگنماییهایی که درباره مصوااقهوای بابیوت در
رجال کشی نقل شاه است .البته من ر آ نیستیم که برخی از این امنر از طورق دیگوری
که انتساب آنها به غالیا به این وضنح نیست نقل شاه ،اما ن ته مهم در این زمینه ایون
است که گروههای مختلفی از غالیا  ،خصنصاً گروههایی که با نصیریه در ارتباس بندنا،
در این بزرگنمایی سهم مهمی داشتهانا .احتماالً اینگننوه بوزرگنمواییهوا ،همسون بوا
دیاگاههای غالیا و از همه مهمتر نصیریه ،که در صاد مطرحکورد ایون اشوخاص بوه
عننا باب بندنا ،انجام میپذیرفته است .آنچه باعث میشند این مطلب قنت بیشوتری
بگیرد این است که از این دست بزرگنماییها درباره چهار وکیل عصور غیبوت کوه در
برخی مناب به عننا باب مطرح شاهانا صنرت نگرفته است ،و آنچه درباره این چهوار
شخصیت و خصنصاً عثما بن سعیا مطرح میشند غالباً مطالبی در تنثیق ایشا اسوت
(نک :.طنسی.)342- 393 :0900 ،
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در هر حال ،مطالبی ماننا آنچه درباره دیگر مصااقهایی کوه بواب دانسوته شواهانوا
مطرح شا درباره این چهار شخصیت منجند نیست .به نظر میرسا این مسئله از آنجوا
نشئت می گیرد که چهار وکیل عصر غیبت در دیاگاه غالیا و خصنصاً نصویریه رقیبوا
بابیت بنده انا .بایا تنجه داشت نصیریه ،که بر بابیت محما بن نصیر تأکیا داشوتنا ،بوا
معرفی شا عثما بن سعیا به عننا وکیل امام هادی و امام عس ری (ع) دچار مشو ل
شانا .از اینرو مسئله جاابند منصب بابیت از منصب وکالت را مطرح کردنا و گفتنا
این چهار شخصیت از منصب وکالت برخنردار بندهانا که منصبی در حا رسویاگی بوه
امنر مالی بنده است (نک :.خصیبی.)342- 341 :111۳ ،
نتیجه
تنی چنا از مؤلفا امامیه باو در نظر داشتن پیاماهایی که بابیوت موا نظرشوا بوه
دنبال دارد شخصیتهایی را به عننا باب در کتابهای خنیش ذکور کوردهانوا .هموین
مسئله در عصر حاضر آثار تاریخی منصب بابیت در دیاگاه امامیوه تلقوی شوا و چنوین
گما شا که این نامها به جایگاه خاصی در تاریخ امامیه اشاره دارد کوه مویتونا آ را
کشف کرد .سلیمانی وجند منصب بابیت را اموری مسولّم پنااشوت و بوه تبیوین نظریوه
بابها پرداخت .این در حالی بند که بوه تحونلی کوه نظوام بابیوت در اعتقوادات امامیوه
میتنانست ایجاد کنا تنجهی نشاه بند .بررسیها نشا داد نظریوه بوابهوا بور مطالعوه
روشمنا تاریخی استنار نیست ،و بررسی تاریخی وجوند چنوین منصوبی را در شویعیا
امامی تأییا نمیکنا .افزو بر آ  ،در نظام اعتقادی امامیه منصب بابیت نهتنها جایگواهی
ناارد ،بل ه ویژگیها و کارکردهایی که برای بابهوا در نظریوه بابیوت مطورح شواه بوا
اصنلی چن ظناهر قرآ در تضاد است .از اینرو نظریه بابیت اثباتشانی نیست.
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پینوشتها

 .1در سال  0341جلسه نقا این کتاب با حضنر جباری و سلیمانی و نقادی نگارناه در مجتم آمنزش
عالی امام خمینی برگزار شا و طرفین دیاگاههای خند را مطرح کردنا.
 .2مقالهای در این باره در شمارهای از فصلنامه علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم منتشر خناها شا.
 .3در نسخهای که انتشارات البالغ بیروت ( )0904منتشر کرد این بخش محذوف بند ،اما نسخه
انتشارات دار ألجل المعرفة ( )111۳بیروت و انتشارات اعلمی ( )1100بیروت این بخش را دارد.
 .4علم منایا یعنی آگاهیداشتن از مرگ و میر و کیفیت و م ا مرگ هر شخص؛ علم بالیا یعنی
آگاهیداشتن از بالهایی که افراد یا جنام به آنها مبتال میشننا و علم فصلالخطاب یعنی قارت و
علم داوری به حق و فیصلهداد بین حق و باطل (نک :.سلیمانی.)010 :0392 ،
 .5ا بنالخطاب از اصحاب امام صادق (ع) بند (برقی )2۲ :1342 ،که راه غلن در پیش گرفت (طوسی،
 .)2۹۲ :13۳3او را بنیا گذار فرقه غالی خطابیه می داننا (نوبختی )42 :14۲4 ،که ائموه (ع) لعونش
کردهانا (نک :.طوسی2۹۲- 3۲۳ :14۲۹ ،؛ برای مطالعه بیشتر درباره ابوالخطاب نک :.انصاری:13۳2 ،
 432- 43۲/5ذیل «ابوالخطاب»).
 .۲این منتخب بر اساس تکنسخهای که از آ باقی ماناه با تحقیق علیرضا هزار و به همت نشر دلیل
ما در قم منتشر شاه است.
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ضمیمه :دیدگاه مؤلفان شیعه درباره مصادیق بابها

تاریخ اهل بیت (ع)

هاایة ال بری

منتخب االننار

دالیل االمامة

المناقب

المصباح

رازدارا حریم اهل
بیت (ع)

پیامبر (ص)

امام علی (ع)

وووووو

امام علی (ع)

وووووو

وووووو

امام علی (ع)

امام علی (ع)

حضرت فاطمه (س)

وووووو

وووووو

وووووو

امام علی (ع)

سلما و سفینه

سلما و سفینه
(قیس بن ورقه)

وووووو

وووووو

فضه

فضه

سلما

وووووو

وووووو

قنبر و سلما

سلما

امام حسن (ع)

سفینه؛ قیس

سفینه (قیس بن
ورقه)

سفینه

سفینه

قیس بن ورقاء
(سفینه)؛ رشیا؛ و به
قنلی میثم تمار

سفینه

رشیا هجری؛ میثم
تمار

امام حسین (ع)

رشیا هجری

رشیا هجری

رشیا هجری

رشیا هجری

رشیا هجری

رشیا هجری

رشیا هجری

یحیی بنام طنیل

ابنخالا

یحیی بنام طنیل؛
ابنخالا

جابر جعفی

جابر جعفی

جابر جعفی

محما بن سنا

مفضل بن عمر

مفضل بن عمر

امام سجاد (ع)
امام باقر (ع)
امام صادق (ع)

ابنخالا کابلی؛ یحیی ابنخالا کابلی؛ یحیی یحیی بنام طنیل؛ بنا یحیی بنام طنیل؛ بنا
بر قنلی ابنخالا
بر قنلی ابنخالا
بنام طنیل
بنام طنیل
یحیی بنام طنیل؛
جابر جعفی
جابر جعفی
جابر جعفی
جابر جعفی
ابنالخطاب؛ مفضل
مفضل بن عمر
مفضل بن عمر
مفضل بن عمر
بن عمر
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امام کاظم (ع)

محما بن مفضل

مفضل بن عمر؛
محما بن مفضل

محما بن فضل
(کذا)

محما بن مفضل

مفضل بن عمر

محما بن فضل
(کذا)

بنا بر قنلی مفضل
بن عمر

امام رضا (ع)

محما بن فرات

عمر بن فرات

عمر بن فرات

محما بن فرات

محما بن راشا

عمر بن فرات

وووووو

امام جناد (ع)

عمر بن فرات

وووووو

عثما بن سعیا

عمر بن فرات

عثما بن سعیا

عمر بن فرات

وووووو

امام هادی (ع)

عثما بن سعیا
(برخی گفتهانا
بننصیر)

محما بن نصیر

عثما بن سعیا

عثما بن سعیا

محما بن عثما

امام عس ری (ع)

عثما بن سعیا

محما بن نصیر

عثما بن سعیا

عثما بن سعیا؛
برخی گفتهانا محما
بن نصیر؛ اولی
صحیحتر است

حسین بن روح

امام دوازدهم (ع)

عثما بن سعیا و
سه وکیل عصر
غیبت

غایب

؟؟؟

وووووو

وووووو

عثما بن سعیا

عثما بن سعیا

عثما بن سعیا

عثما بن سعیا

عثما بن سعیا؛
عثما بن سعیا و محما بن عثما ؛
حسین بن روح؛ علی
غیره
بن محما سمری
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منابع

قرآ کریم.

ابن ابی الثلج (منسنب) ( .)0901تاریخ اهل البیت (ع) ،تحقیق :محمارضا حسینی جاللی ،قم :مؤسسه
آل البیت ،چاپ اول.
ابن بابنیه (صاوق) ،محما بن علی ( .)03۳2االمالی ،تهرا  :کتابچی ،چاپ ششم.
ابن بابنیه (صاوق) ،محما بن علی ( .)03۳9عین اخبار الرضا (ع) ،تصحیح :مهوای الجونردی زاده،
تهرا  :نشر جها  ،چاپ اول.
ابن بابنیه (صاوق) ،محما بن علی ( .)0349کمال الاین و تمام النعمة ،تحقیق :علیاکبر غفاری ،تهرا :
اسالمیه.
ابن شهر آشنب مازنارانی ،محما بن علی ( .)03۳4مناقب آل ابی طالب ،قم :عالمه ،چاپ اول.
ابن عقاه ،احما بن محما ( .)0919فضایل امیر المؤمنین ،جمعه و رتبه و قام له :عبواالر زاق محموا
حسین ،قم :دلیل ما ،چاپ اول.
ابن غضایری ،احما بن حسین ( .)0329رجال ،تحقیق :محمارضا حسینی ،قم :دار الحایث ،چاپ اول.
ابن همام اس افی ،محما بن ابی ب ر (منسنب) ( .)0911منتخب االننار فی تاریخ االئمه االطهوار (ع)،
تحقیق :علیرضا هزار ،قم :دلیل ما ،چاپ اول.
امام حسن عس ری (ع) (منسنب) ( .)0914تفسیر ،تحقیق :مارسه امام مهای (ع) ،قوم :مارسوه اموام
مهای (ع) ،چاپ اول.
امین ،سیا حسن ( .)0919اسماعیلین و مغنل و خناجه نصیرالاین طنسی ،ترجمه :مهای زنایه ،قم:
مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل بیت (ع) ،چاپ اول.
انصاری ،حسن (« .)03۳1ابنالخطاب» ،در :دائورةالمعوارف بوزرگ اسوالمی ،تهورا  :انتشوارات مرکوز
دائرةالمعارف بزرگ اسالمی ،ج ،9ص.932- 931
انصاری ،حسن (« .)03۳4اصحاب اجماع» ،در :دائرةالمعارف بزرگ اسالمی ،تهورا  :انتشوارات مرکوز
دائرةالمعارف بزرگ اسالمی ،ج ،4ص.019- 019
برقی ،احما بن محما بن خالا ( .)0391الطبقات (رجال برقوی) ،تحقیوق :حسون مصوطفنی ،تهورا :
دانشگاه تهرا  ،چاپ اول.
برقی ،احما بن محما بن خالا ( .)03۳0المحاسون ،تحقیوق :محواث جواللالواین ،قوم :دار ال توب
االسالمیة ،چاپ دوم.
جباری ،محمارضا ( .)0391سازما وکالت و نقش آ در عصر ائمه (ع) ،قم :مؤسسه آمنزشی پژوهشی
امام خمینی ،چاپ اول.
جبرئیلی ،محماصفر ( .)0394سیر تطنر کالم شیعه؛ دفتر دوم از عصر غیبت تا خناجه نصیر طنسوی،
تهرا  :سازما انتشارات پژوهشگاه فرهن و انایشه اسالمی ،چاپ اول.
جمعی از پژوهشگرا ( .)0349جستارهایی در مارسه کالمی قم ،قم :دارالحایث ،چاپ اول.
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حسین ،جاسم محما ( .)0399تواریخ سیاسوی غیبوت اموام دوازدهوم (ع) ،ترجموه :سویا محمواتقی
آیتاللهی ،تهرا  :امیرکبیر ،چاپ سنم.
حسینی طباطبایی ،مصطفی (« .)03۳9باب ،سیا علیمحما شیرازی» ،در :دانشنامه جها اسالم ،زیور
نظر :مصطفی میرسلیم ،تهرا  :بنیاد دائرةالمعارف بزرگ اسالمی ،ج ،0ص.04- 00
حسینی ،سیا علیرضا؛ حمادی ،عباالرضا ( « .)0343جایگاه نقا محتونایی در اعتبارسونجی احادیوث
شیعه» ،در :پژوهشهای قرآ و حایث ،س ،9۳ش ،0ص.90- 1۳
خصیبی ،حسین بن حماا ( .)111۳هاایة ال بری ،تحقیق :ابن منسی و شیخ منسی ،لبنا  :دار ألجول
المعرفة.
راونای ،قطب الاین ( .)0914الخرائج والجرائح ،تحقیق :مارسه امام مهای ،قم :مارسه اموام مهوای
(ع) ،چاپ اول.
زریاب خنیی ،عباس؛ طارمی ،حسن (« .)03۳9باب» ،در :دانشنامه جها اسالم ،زیر نظور :مصوطفی
میرسلیم ،تهرا  :بنیاد دائرةالمعارف بزرگ اسالمی ،ج ،0ص.01- 01
سجادی ،صادق (« .)0390بابیه» ،در :دائرةالمعارف بزرگ اسالمی ،تهرا  :انتشارات مرکز دائرةالمعارف
بزرگ اسالمی ،ج ،00ص.3۳- 33
سلیمانی ،جناد ( .)0392رازدارا حریم اهل بیت (ع) ،قم :انتشارات مؤسسه آمنزشی و پژوهشی امام
خمینی ،چاپ اول.
شبیری زنجانی ،سیا محماجناد ( 03۳1الف)« .شیخ مفیا و کتاب اختصاص» ،در :نونر علوم ،ش،91
ص.90- 21
شبیری زنجانی ،سیا محماجناد ( 03۳1ب)« .شیخ مفیا و کتاب اختصاص؛ قسمت آخر» ،در :ننر علم،
ش ،91ص.0۳3- 091
شهیای ،عباالحسین؛ مشایخ فریانی ،محماحسین (« .)03۳0باب» ،در :دائرةالمعارف تشی  ،زیر نظر:
احما حاجسیاجنادی ،کامرا فانی ،بهاء الاین خرمشاهی ،تهرا  :مؤسسه تحقیقات و نشر معارف
اهلالبیت (ع) ،ج ،0ص.9- 1
صفار ،محما بنحسن ( .)0919بصائر الارجات ،تحقیق :محما کنچهباغی ،قم :م تبة آیة اهلل المرعشی
النجفی ،چاپ دوم.
صفری فروشانی ،نعمتاهلل ( 0399الف) « .حسین بن حماا خصویبی و الهاایوة» ،در :طلونع ،ش،02
ص.92- 09
صفری فروشانی ،نعمتاهلل ( 0399ب) « .محما بن جریر طبری آملی و دالیل االمامة» ،در :علنم حایث،
س ،01ش ،9- 3ص.191- 113
طبرسی ،احما بن علی ( .)0913االحتجاج علی اهل اللجاج ،تحقیق :محماباقر خرسا  ،مشوها :نشور
مرتضی ،چاپ اول.
طبرسی ،فضل بن حسن ( .)0341اعالم النری باعالم الهای ،تهرا  :اسالمیة.
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طبرسی ،فضل بن حسن ( .)0911تاج المنالیا ،بیروت :دار القاری ،الطبعة االولی.
طبری ،محما بن جریر بن رستم صغیر (منسنب) ( .)0903دالئل االمامة ،قم :بعثت.
طنسی ،محما بن حسن ( .)03۳3رجال ،تحقیق :جناد قینمی اصفهانی ،قم :مؤسسة النشور االسوالمی
التابعة لجامعة المارسین.
طنسی ،محما بن حسن ( .)0914اختیار معرفة الرجال ،تحقیق :حسن مصطفنی ،مشها :مؤسسه نشور
دانشگاه مشها.
طنسی ،محما بن حسن ( .)0900کتاب الغیبة ،قم :دار المعارف االسالمیة ،الطبعة االولی.
طنسی ،نصیرالاین ( .)0323روضة التسلیم ،تصحیح :ایناننف والدیمیر آل سی ینیچ ،تهورا  :جوامی،
چاپ اول.
عباس ،احما هاشم ( .)0910اصنل الاین عنا الشیعة العلنیین ،بیروت :دار المنتظر.
عثما  ،هاشم ( .)0449هل العلنین الشیعة  ،بیروت :مؤسسة االعلمی للمطبنعات.
قمی ،علی بن ابراهیم ( .)0919تفسیر القمی ،تحقیق :طیب منسنی جزائری ،قوم :دار ال تواب ،چواپ
سنم.
کفعمی ،ابراهیم بن علی ( .)0919المصباح :جنة االما الناقیة ،قم :دار الرضی ،چاپ دوم.
کلینی ،محما بن یعقنب ( .)091۳ال افی ،تحقیق :علیاکبر غفاری و محما آخننای ،تهرا  :دار ال تب
االسالمیة.
لنیس ،برنارد (« .)03۳9باب  ،»1در :دانشنامه جها اسالم  ،زیر نظر :سیا مصطفی میرسلیم ،تهرا  :بنیاد
دائرةالمعارف بزرگ اسالمی ،ج ،0ص.03- 01
مامقانی ،عبااهلل (بیتا) .تنقیح المقال فی علم الرجال ،بیجا :بینا.
مجلسی ،محما باقر ( .)0913بحار االننار ،تصحیح :جمعی از محققا  ،بیروت :دار احیاء التراث العربی ،
الطبعة الثانیة.
معصنمی هماانی ،حسین ( .)0340استاد بشر :پژوهشها یی در زناگی ،روزگار ،فلسفه و علم خناجه
نصیرالاین طنسی ،گردآورناه :محماجناد انناری ،تهرا  :مرکز پژوهشی میراث م تنب ،چاپ اول.
مفیا ،محما بن محما ( .)0909اوایل المقاالت ،تحقیق :ابراهیم انصاری ،بیوروت :دار المفیوا ،الطبعوة
الثانیة.
مفیا ،محما بن محما (منسنب) ( .)0903االختصاص ،تحقیق :علیاکبر غفاری و محمند محرمی ،قم:
کنگره جهانی شیخ مفیا ،چاپ اول.
ملکم ا  ،حمیا (« .)0391خناجه نصیرالاین طنسی و اسوماعیلیا » ،در :هفوتآسوما  ،ش 4و ،01
ص.011- 49
المنصف بن عباالجلیل ( .)1119الفرقة الهاشمیة فی االسالم ،بیروت :دار المهای االسالمی ،الطبعة االولی.
نجاشی ،احما بن علی ( .)0329رجال النجاشی ،قم :مؤسسة النشر االسالمی التابعة لجامعة المارسوین
بقم المشرفة.
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ننبختی ،حسن بن منسی ( .)0919فرق الشیعة ،بیروت :دار االضناء ،الطبعة الثانیة.
هاشمی ،سیاه زینب؛ طباطبایی ،سیا کاظم؛ جاللی ،مهای (« .)0349بازخنانی دیاگاه رجوالشناسوا
متقام و متأخر درباره مفضل بن عمر جعفی» ،در :کتاب قیم ،س ،9ش ،03ص.002- 43
هاللی ،سلیم بن قیس (منسنب) ( .)0919کتاب سلیم بن قیس ،تحقیق :محما انصاری زنجوانی ،قوم:
الهادی ،چاپ اول.

