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  چکیده  

وجود دارند راویانی ، در سند احادیث مهدويمعارف اسالمی است. ترین  از اساسی مهدويباورداشت 
یکی از عواملی است که اعتبار احادیث در این عرصه را ، ایشانغلو  اثبات و اند دهکه غالی معرفی ش

غلو همچنین  ؛شود نمی غلو محسوب، ذکر فضایل طبق فرمایش حضرات معصوم اماکند.  می تهدید
غالی ، یانگروهی از راو، ي رجالیها و چه بسا که در کتاب آمدهدر ینسباي  همسئل صورت بهدر فضایل 

با بررسی روایات موجود آنان در کتـب و تفاسـیر روایـی     که درحالی، اند دهیا متهم به غلو معرفی ش
از از جمله این راویان است که  ابوسمینه .اند تهنداش، یابیم که هیچ باوري که نشانگر غلو باشد میدر

همچنین روایات مهدويِ  .اند دهبسیار از او نقل کر یاحادیث راویانی ثقهشمار احادیث بوده و راویان پر
 ياستثنا در این میان کالم شیخ طوسی مبنی بر .موجود وي در تفاسیر روایی شیعه عاري از غلو است

 تمام از شیعه در روي برنتافتن متقدم رجالیان ۀکنارِ سابق در، او توسط محدثان مشتمل بر غلوِ روایات
بـر   پذیرفتن اعتبار احادیث مهدويِ او بنـا یدي بر ؤم، احادیث یک راوي با وجود ضعیف انگاشتن او

  مستندات موجود در تفاسیر روایی شیعه است. 
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   مقدمه. 1
 دیـن ، عبـارتی  و بـه  اسـت  ياعتقـاد  اصـول ترین  اساسی از، یشانا معرفت و امام به اعتقاد
یت بر انسان می  در حوزۀ همچنین .است استوار امام معرفت و و احادیـث  ، معارف اسـ

شـوند. از آنجـا    مـی  معرفت و شناخت محسوب ، از منابع اولیۀدر کنار قرآن معصومان
و  شـده  وارد مهـدي  حضـرت  ۀدربـار  روایاتی نیز کریم قرآن آیات برخی ذیل درکه 

، دهیرسـ  مـا  دسـت  به معصومان احادیث قیطر از يمهدو معارف از بخش نیتر عمده
 ۀیپا بر، اخبار این . اماشود مراجعه حوزه این در موجود تفسیري روایات به که است زم

ارزیـابی و بررسـی    رو . ازایـن اسـت  نگرفته قرار يجد یبررس مورد یعلم یمبان و اصول
 يها پژوهش و قاتیتحق يهگشاار بتواند تا ضروري است حیصح صورت به احادیث این
 برگرفتـه  يمهـدو  معارف به نانیاطم رهگذر نیا از و شده يمهدو معارف ی در زمینۀعلم

کـی از مراحـل   ی، دقت و بررسی صحت روایـات از لحـاظ سـند    .شود دوچندانها  آن از
که مطالعه و درنگ در احوال راویان از نظـر جـرح و    است رزیابی این احادیثبررسی و ا

رود.  مـی  ه شماراین مرحله ب ز معیارهاي برجستۀا، از علم رجال تعدیل و ضبط با استفاده
اثبـات   و اند دهغالی یا متهم به غلو معرفی شکه وجود دارند راویانی ، در سند این احادیث

 مهـدویت را تهدیـد   ی در عرصـۀ که اعتبار احادیث شیع یکی از عواملی است، ایشان غلو
 )29ص، ش1391، يغنو د.(نک:کن می

، افـراط ، ارتفـاع  يمعنا به لغت در و یغلو یغل مصدر، فُعول وزن بر» غ ل و« ۀمادغلو از 
؛ 319ص، 1ج، ش1375، طریحـی (.اسـت  يانگار زیاده و یگوی زیاده، مقدار و حد از تجاوز

  )613ص، ق1412، ؛ راغب اصفهانی132ـ131ص، 15ج، ق1405، منظور ابن
دو مـورد   کـه مشتقات غلو چهار بار به کار رفته ، )77؛ مائده: 171(نساء: در قرآن کریم

تجـاوز از حـد و    مفسران مفهوم غلـو در ایـن دو آیـه را    .غلو در دین است ۀدربار، از آن
؛ 76ص، 6ج و 149ص، 5ج، ش1390، براي نمونه نـک: طباطبـایی  (.اند دهتفسیر کر افراط

ذیـل ایـن   روایـات   )607ص، 3ج تا، بی، ؛ طوسی356 و 222ص، 3ج، ش1372، طبرسی
، عـاملی حـر  براي نمونـه نـک:   (آیات و چندین روایت دیگر که در کتب روایی نقل شده

همگـی حـاکی از   نیز  و...) 735، 174ص، ق1410، ؛ تمیمی آمدي553ص، 20ج، ق1409
  از آن است. اطهار و ائمۀ اکرم مذموم بودن غلو و نهی پیامبر
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ا گروه یشـخص  در قسم اول. غلو در صفات و در ذات  غلواما غلو بر دو قسم است: 
ض یتــفو   ای  تناسخ، حلول  ای نبوت ائمه، معصومان و ربوبیت تیالوه  به  قائل، یغال

کـه  طوري  بودند به گریز و شریعت اباحیگريقائل به ، لعمدر بعد ، الیان در ذاتغهستند. 
ل و  63، 53، 32ص، ش1360، نک: اشعري قمـی (شمردند. می بسیاري از محرمات را ح

کـه  هـم بـا تعریفـی     آن، دانسـتند  می تبرّيو  تولّیواجب و حرام را منحصر در  آنان )100
هـا   آن دیو عقا یستادگیشدت ا به، قسم از غالیانن یدر برابر ا ائمه. دندکر خود ارائه می

  نیو نفــر   از لعـــن ، عه جدا دانستند و به طرق گـونـاگونیرا از شان آنه را محکـوم کرد
، يا کــمره ( کردنـد.  مبـارزه  آنـان بـا، شانیرؤسـا ۀتـه تـا صدور فرمان کـشتن دربـارگرف

 نیز موسوم شده ایـن اسـت   لیفـضـاما منظور از قسم دوم که به غلو ا )20ص، ش1351
 .انـد  دهنــبو هـا   آن يم کــه دارا ینســبت دهــ   را بـه معصـومان  ی لیکه صفات و فضا

ف ـ قائــل آن را تکف ، اتفــاق  عه بــه یشــ  يکـه متکلمـان و فقهــا  غلو در ذات  برخ   ـری
ف اسـت و در واقــع  یب، در صفات  غـلو  در مـبحث، اند دهکر ـ ا، ن آنان اخت ـن مســئله  ی
مـ یگاه متکلم با دن مـعنا که هریبـد ؛آمده استدر ینسباي  همسئل صورت به خـود   ید ک

ل یاز صــفات و فضــا   یحـــد خـاصــ   يدارا ده کـه مـعصــومان  یرس  جهین نتیبه ا
مـتهم بـه غلـو کــرده     ز ندانسته و معتقد به آن را یرا جا اعتقاد به تجاوز از آن حد، ندهست

 معصـومان  يل بـرا یصـفات و فضـا   يقائل به حـد بـا    یمتکلم  اگر، برعکس .اسـت
در  یر و کوتــاه یبلکه طرف مقابل خود را متهم بـه تقصـ ندانسته یخـود را غـال، بـاشـد

ف یاجتهـاد در تضـع  «نـجاســت کــه بحـث    یا  از . نامـد  مـی  معرفـت کرده و او را مقصر
 يهـا  یژگــ یل و ویرمعتقـد بـه فــضا   ین معنـا کـه شخص غیـد؛ بـدیآ می ـدیپد» رجـال

ـ نقـل ا  دلیـل  بـه   فقـط   ل رایگونه فضا نیا احادیثناقـل ، معصـومان يبـراخـاص  ن ی
ـ کند و روا می بـه غلـو مـحکوم، گریل دیا دلیات و نه از راه حس یروا  فیات او را ضـع ی
ع بیشتر نک: صـفري  (د.دان می در  نـابراین ) ب122ــ 116ص، ش1375، فروشـانی براي اط

ـ غلو در صفات باید گفت از آنجا که  زمینۀ  متکلمـان و فقهـاي شـیعه در ایـن زمینـه     ن یب
ف  و چـه بسـا کـه در     آمـده در ینسـب اي  همسـئل  صورت بهـن مسـئله یا ،وجود دارداخت

یـا مـتهم بـه غلـو شـناخته       غـالی  یا اصحاب ائمهگروهی از راویان ، ي رجالیها کتاب
روایـات موجـود در    ۀکه با بررسی بیشتر در شرح حال آنان و نیز مطالعـ  درحالی، اند دهش
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، یــابیم کــه هــیچ بــاوري کــه نشــانگر غلــوِ آنــان باشــد  درمــی، کتــب و تفاســیر روایــی
از  صـرفاً ، شـماري از متهمـان بـه غلـو    ) 60ص ،ش1390، (نک: دیاري بیدگلی.اند تهنداش

کرامـات و صـفات    ۀربارداي  هبه اینکه عقاید ویژ اند دهي متهم شغضائر ابنسوي قمیان و 
 معصـومان  برجسـتۀ  از اصحاب، برخی از آنان حتی 1)24، ش1388، همو.(دائمه داشتن

از  ي معصـومان هـا  را که در تبیین فضـایل و مقـام   اینکه احادیثی دلیل بهو فقط  اند دهبو
ظرفیت متفـاوت   دلیل بهو این روایات  اند دهنقل کر الهی بیان گشته ناحیۀ آن ذوات مقدسۀ

شـمرده   متهم بـه غلـو  غالی یا ، براي آنان قابل درك نبوده، مردم در فهم و دریافت فضایل
ي آن ذوات مقدسۀ ذکر فضایل و که درحالی. اند دهش ربطی به جریـان   الهی معارف وا

یقـی مقـام و فضـایل    درك حق، خـود آن بزرگـواران   ۀندارد؛ زیرا بـه فرمـود  غلو و غالیان 
در ما سکوت اسـت نـه رد روایـت.     ۀو وظیف گاه براي ما ممکن نیست هیچ، معصومان

 که فرمودنـد: نقل شده است ) 401ص، 1ج، ق1407، کلینینک: ( روایتی از رسول خدا
ـ غمبر مرسل یا پیمقرب  جز فرشتۀ، محمد صعب و مستصعب است  آل  ثیحد اى  ا بنـده ی

بـه   ثى که از آل محمدیپس هر حد اورد.یمان نیبه آن ا، مان آزمودهیکه خدا دلش را به ا
ثى را که یو هر حد دیریبپذ، دیدید د و آن را آشنایافتید و در برابر آن آرامش دل یشما رس

ـ رد کن محمـد  غمبر و عالم آلیا و پآن را به خد، دیدیش دید و ناآشنایدلتان از آن رم  د.ی
ك قطعاً ـ او بگو وش بازگو کنند یبرا، ه تحمل نداردثى را کیشده کسى است که حد ه د ی

همچنین روایـاتی از حضـرات   . مساوى با کفر است، و این انکار، ستین نیچن نیبه خدا ا
از غلو بیـان شـده اسـت. بـراي     ها  آن و تفکیک ل اهل بیتۀ بیان فضایمعصوم در زمین

 اى: نـد فرمود )217ص، 37 ج، ق1403، مجلسینک: غدیر( ۀدر خطاب اکرم سولنمونه ر
 قـرآن  در راهـا   آن و اسـت  خداونـد  نزد طالبابی بن على لکه فضای راستى به ،مردم گروه
 او سـاخت  آگاه و داد خبر ها بدان را شما هرکه پس، است خارج شمار از و، فرموده نازل

از غلو در مـورد   :نددفرمو حضرت علی که است نقلیا  .دیکن قیتصد و نموده باور را
ا بـه  گاه در فضـل و کمـال مـ   پروردگاریم و آن یافتۀ گان پرورشبگویید ما بند، ما بپرهیزید

مـا را  : ندفرمود روایت شده است که امام صادقاز و نیز خواهید معتقد باشید.  می آنچه
هرچنـد کـه بـه حقیقـت      ؛ما بگوییـد  خواهید دربارۀ می مخلوق قرار دهید و سپس هرچه

 )270، ص25 (نک: همان، جرسید. واقعی ما و کنه ما نخواهید
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غلـو  ، شـود ایـن اسـت کـه ذکـر فضـایل       مـی  آنچه از فرمایش این حضرات دریافت
فضایل را مردود شـمرد بلکـه بایـد بـه بیـان       ذکر، غلو شود و نباید به بهانۀ نمی محسوب

ل شدن به علم غیب مطلق براي اهـل بیـت   ئفضایل پرداخت. البته باید توجه داشت که قا
ت قرار وعی از غلو بوده و فرد را در زمرۀن عصمت و طهارت  دهد.   می غ

غالیـان و  ، آن یخچـۀ عللِ پیـدایش و تار ، اقسام غلو، معیارها، مفهوم، غلو ۀپدید ۀدربار
براینـد  ه نگاشته شده ک کنون آثاري متعددي غالیان تاها ز ابتداي پیدایش فرقها، راویان غالی

غلـو مـورد    مباحثی کلی دربارۀ، بیشترها  آن در که دهد نشان میمطالعه و بررسی این آثار 
 و بـه شده این راوي در ضمن راویان غالی معرفی ، ها و در برخی از آن بررسی قرار گرفته

استناد و بسـنده شـده اسـت. امـا     ، اند جال براي اثبات غلو او نگاشتهکتب ر مطالبی که در
وه بر مجزا به راوي مـذکور و بررسـی    طور به ها آن آثاري نیز نگاشته شده که در، ها آن ع

تـوان بـه مـوارد زیـر      مـی  از جمله این آثاراست که شده شخصیت و احوال وي پرداخته 
  اشاره کرد: 

در ایـن   )؛1391(ثامري ندافی،  ي کإلمی محمد بن علی ابوسمینهها و اندیشه آراءـ 
وي ي هـا  و دیدگاه ها  اندیشه، کافیدر کتاب  با بررسی روایات اعتقادي ابوسمینه ،نامه پایان

ـ   وشد  سنجیدهاعتقادي  در موضوعات مختلف و د کـه بـا اعتقـاد امامیـه     مشـخص گردی
همچنین بـا   ؛ها غلو وجود ندارد یک از آن است و در هیچسازگار القدر  راویان ثقه و جلیل

قی و فقهی این راوي  وع ایـن روایـات،   موضـ دقت در  نیز وتوجه به کثرت روایات اخ
به ایـن راوي، در حـد اتهـامی     نسبت دادن غلو، فساد عقیده و ضعف ثابت شده است که

  .بیش نیست
 ي باورپـذیري هـا  غلو و نشـانه  به متهم راويسه  امامتی يها آموزه در جستاري ـ

 امامتی میراث از بخشی بازخوانی بانویسنده ، این مقالهدر  )؛1395، حسینی شیرازي( ها آن

 علـی  بـن  محمـد  و زاهـري  سـنان  بـن  محمد، زیاد بن سهل( غلو به راویان متهم از تن سه

، ثقـه  راویـان  سـوي  از شـده  روایت و مضمون هم احادیث دیگر باها  آن و تطبیق )ابوسمینه
ـ  و مجموعه دو همسویی این ـ  هب  .اده اسـت د نشـان  را نخسـت  دسـتۀ  بـودن  باورپـذیر ، عتب

 .است یالکافکتاب  نیز نوشتار این جويو جست محدودۀ
، شـده در کتـب رجـال    در کنار توجه به مطالـب نگاشـته  ، بینیم در این آثار می هک چنان
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احادیـث  شمار ابوسمینه از راویان پر آنجا کهاز اما  نیز مدنظر قرار گرفته است؛ ندیگر قرای
قیگوناگون ي ها ی متعدد و فراوان در موضوعاحادیث، بوده از او در  اعتقادي، فقهی و اخ

 386تعـداد آن فقـط در کتـب اربعـه بـه       ،جوامع حدیثی شیعه نقل شده که بـراي نمونـه  
 یراویـان  همچنین )77ص، ش1397، کرمی؛ 398ص، ش1397، .(حسینیرسد میحدیث 

احمـد  ، عمـران  القاسم عبداهللا بن محمد بن ابی، شمها  و بزرگ مثل علی بن ابراهیم بنثقه 
نقـل  او  از بسـیار  یاحـادیث و علی بـن الحسـن بـن علـی بـن فضـال        بن محمد بن خالد

عـاي  بـا توجـه بـه اد    )20ص، ش1391، نـدافی ثامري  ؛77ص، ش1397، (کرمی.اند دهکر
او  توثیـق دلیل بر  نقل تعداد کثیري از روایات از طرف راوي،که برخی از علما مبنی بر این

 ــ 174ص، 1ج تـا،  بـی ، علیاري تبریـزي ؛ 86ص، 1ج، ق1416، مازندرانی حائري(اوست
نقل احادیـث   این بین، )211ص، 1ج، ق1430، یفضلال ؛31ص، 1ج، ق1426، بسام ؛175

یل و قرا نیز کثرت روایت راویان جلیل فراوان و نـی بـراي اعتمـاد    یالقدر و ثقه از او که د
ناسـازگاري بـه   ، غلـو  دلیـل  بهبا تضعیف وي  2روند می به شمار ويابوسمینه و وثاقت  بر

روایـات تفسـیري ایـن     بهاي  هتتاکنون در هیچ نوش با توجه به اینکهرو  ازاینرسد.  می نظر
وال به بازخوانی احـ ، در این مقاله، عه پرداخته نشدهمهدویت در تفاسیر شی ۀدر حوزراوي 

  .  پرداخته شده استشده یاد حوزه و محدودۀ و بررسی روایات این راوي در
 نامه و شرح حال ابوسمینه در کتب رجالی مـورد  در گام نخست زندگی، بر این اساس

تا مشخص شود که آیا رجالیان بـر غلـو ایـن     گرفته است بررسی مجدد قرار بازخوانی و
پـذیرش(مورد اعتمـاد و    یا خیر؟ آیا دیدگاه همۀ دانشمندان دربـارۀ  راوي اتفاق نظر دارند

مهـدويِ  خیر؟ در گام بعدي احادیث  فتن روایات وي یکسان است یایا نپذیر عمل بودن)
اتهـام غلـو   تا مشخص شود که آیـا  گیرد  می موجود او در تفاسیر روایی مورد مطالعه قرار

  سازگاري دارد یا خیر؟  ، در مورد مهدویتاین راوي با باورها و عقاید وي  به
  ابوسمینه دانشمندان رجال و حدیث دربارۀیدگاه د. 2

ـ     یمحمد بن علی بـن ابـراهیم بـن موسـ     اي ا اسـامی و پسـونده  معـروف بـه ابوسـمینه ب
هم  ، القرشـی ، ند از: الصـیرفی ا عبارت این اسامی گوناگونی معرفی شده که ، القرشـی مـو

مشهور به غلـو و  ، دهش از سوي رجالیان تضعیف که . این راويالکوفی، حیالطا، الهمدانی
در نقـل گزارشـی کـه از     رفىیمحمد بن علـى الصـ   نـةيمس اىبذیل عنوان  کشی .کذب است
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متهم به غلو  محمد بن علىورده است که آ، اش ذکر کرده نقل از برخی مشیخه حمدویه به
محمـد بـن علـی الطـاحی را همـان       نصر بن صباح اشاره کـرده کـه   گفتۀ سپس به ؛است

فضل بن شـاذان   نقل از به يابورشیالن بـةيقتبن محمد بن  یعل سمینه دانسته و در ادامه ازابو
پـس بـه او گفـتم:    ، نه شومنزدیک است مطیع و تسلیم اوامر ابوسمی که گفت: آورده است
 فضـل گفـت: از او چیـزي    دانـد؟  می خشوع و خضوعلش او را مستوجب امثاچرا از بین 

گویـان   یش آورده اسـت: دروغ ها فضل در برخی کتاب که درحالیدانی.  نمی دانم که تو می
ه هسـتند  نیبوسماد الصائغ و محمد بن سنان و یزیان و یونس بن ظبیو  ابوالخطاب مشهور،

  )823ص، 2ج تا، بی، کشی (نک:.که ابوسمینه مشهورترینِ آنان است
د مقـريء ـ پسر یرفیم الصیبراهابن  ید بن علمحم: يغضائر ابناز دیدگاه  ـ  خواهر خ

 کـه  درحـالی گو و غالی است. وارد قم شد  بسیار دروغ، کوفی، سمینه ابوجعفر ملقب به ابی
احمد بن محمـد بـن عیسـی اشـعري او را کـه بـه حـدیثش و         شده بود و مشهور به آن

  )94ص، ق1422، يابن الغضائر(نک: .از قم تبعید کرد، شد نمی و اعتنایی خودش اعتماد
هم   یجعفر القرشـ ابوم بن موسى یبراهبن ا یمحمد بن عل«او با عنوان  ازنجاشی  ، مـو

عتقاد وف یضع او جداً: استافزوده یاد کرده و » یرفیص ـ   .است فاسدا اي  هدر هـیچ زمین
مشهور بـود.   ییگو شد که در کوفه به دروغوارد قم  یحال در يوشود.  نمی به وي اعتماد

 احمـد و  دا کـرد یشهرت پ که به غلونیبود تا ا یسیبن ع بن محمد در محضر احمد یمدت
، یجاشـ ننـک:  (.او را از قـم اخـراج نمـود. او داراي کتبـی اسـت...       یسیبن ع بن محمد

  )333ـ332ص، ش1365
ـ « با عنوانو برقی در رجال خود او را شیخ طوسی  از یـاران   »یالقرشـ  یمحمد بن عل

    )54ص، ش1342، برقی؛ 364ص، ش1373، نک: طوسی.(اند دهبرشمر امام رضا
ـ  محمـ « يهـا  عنوان از او با خود فهرستدر شیخ این در صورتی است که   ید بـن عل

 ) و435ص ،همـان »(رفییالصـ  ید بن علـ محم«، )417ص تا، بی، طوسی(»یالقرش يالمقر
ـ  و ذیـل محمـ   یـاد کـرده   )412ص ،همـان (» یالکوف یرفیالص ید بن علمحم«  ید بـن عل

و در ، )406ص ،همـان (.»این همان ابوسمینه اسـت ، بطه گفتۀ ابن به« :الهمدانی نوشته است
کتبـی دارد  ، اباسمینه اسـت اش  توضیح داده که کنیه»  یالکوف یرفیالص یبن عل محمد«ذیل

ـ روا« د هستند و در ادامه افزوده است:ین بن سعیمانند کتب حسها  آن و گفته شده که ات ی
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ـ ، که مشتمل بر غلـو  یاتیروا ياستثنا ما نقل شده است به يبرا ابوسمینه س یط و تـدل یتخل
   3».نقل نشده باشد يگریق دیطر باشد و ازها  آن نه ناقلیسمکه فقط اباا آنیباشد 

مه حلی او را در قسم دوم از  و  کـه مخـتص بـه ضعفاسـت آورده     قوالا ةخالصـع
از  ـ  اختصـاص داده ها  آن وم رجال خود را بهکه جزء د ـ  شدگان داوود در شمار جرح ابن

 .رجالیان متقـدم را در مـورد وي بـازگو نمـوده اسـت      و هر دو سخنان ابوسمینه یاد کرده
مه ؛ 253ص، 2ج، ش1342، دوداو ابننک: (   )507ص، 2ج، ق1402، حلیع

شـک و تردیـد در ضـعف    ، ي رجالیـان هـا  خویی پس از نقل سخن و دیدگاه اهللا آیت
محمد بـن احمـد بـن    ولید از بین روایات  ابن«زاوار ندانسته و افزوده است: ابوسمینه را س
همچنـین ابوسـمینه در اسـناد    استثنا کرده است.  ،کنند می روایت از ابوسمینهیحیی آنچه را 

محمـد بـن علـی    "از او بـا عنـوان    کتاب که در آن؛ ، واقع شده استکامل الزیاراتکتاب 
محمـد بـن علـی القرشـی     «مغـایرت ابوسـمینه بـا     ،وي در ادامه »یاد شده است. "القرشی
یلی نتیجه گرفته اسـت.  تکارا با ا» الهمدانی یبن عل محمد«و » الکوفی ، (نک: خـویی به د
را در  یـن راوي انیـز   )215ش، ص1362(بهبـودي اسـتاد  ) 323ـ 318ص، 17ج، ق1413

 یح مـن الکـاف  یالصح، و روایات او را در کتاب خوده دقرار دابررسی مورد قسمت ضعفا 
 ثبت نکرده است.

   وجود دارد:خور توجه در نکاتیات رجالیان و نظر ها دیدگاهدر  
و » محمـد بـن علـی الهمـدانی    «ي هـا  دو راوي دیگر به نـام  ازابوسمینه در بررسی . 1

 و شـیخ  رجـال کشـی در   طبق اشـارۀ که  نیز سخن به میان آمده» الطاحیمحمد بن علی «
در مورد تفاوت الطـاحی بـا    که استهمان ابوسمینه ها  آن منظور از، الفهرستطوسی در 

الهمـدانی یـا    امـا در مـورد تفـاوت ابوسـمینه بـا      خـورد  نمی شمه دیدگاهی به چابوسمین
یلـی از جملـه:    این دو راوي یـک نفـر نبـوده بلکـه     ، اکثر رجالیاناز نظر  ؛الهمذانی بـه د

صـورت   تفاوت طبقۀ این دو راوي، یادکرد نجاشی و شـیخ طوسـی از ایـن دو راوي بـه    
شـیخ طوسـی،    اینکه رجالیـان از جملـه  شرح حال محمد بن احمد بن یحیی، جداگانه در 

مه حلی ابن صورت جداگانه مـورد   این دو شخص را بهداوود،  ابن و غضائري، نجاشی، ع
انـد،   بررسی قرار داده و در شرح حال هرکـدام مطـالبی متفـاوت از یکـدیگر ارائـه کـرده      

متعـدد و مجـزا از    ،تفاوت نام جـد ایـن دو راوي و همچنـین تفـاوت شـهر و دیارشـان      
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، 14ج، ق1406، ؛ مجلسـی 269ص، 4ج، ش1377، (تفرشـی د.رون مـی  یکدیگر بـه شـمار  
، 6ج، ق1416، مازنــدرانی حــائري ؛321ص تــا، بــی، یبهبهــاند یــوحنیــز نــک: ؛ 443ص
کـه بـا توجـه بـه      )322ص، 17 ج، ق1413، خویی؛ 152ص، 3ج تا، بی، ؛ مامقانی138ص

ئمی از توان می را اشتراك«اینکه گفته شده است   اجـداد  یـا  پـدر  لقب، کنیـه، نـام   مانند ع

 دیـار  و شهر یا شده روایت ایشان از که حدیث، شاگردان، امامی یا اعلی، شیخ ادنی، اوسط

؛ نیـز نـک: فـائق و دیگـران،     15ش، 1369مامقـانی،  »(داد تمییـز  زندگی وي زمان یا راوي
گـردد کـه ایـن     )، مغایرت همدانی از ابوسمینه اثبات شده و آشکار می129ش، ص1394
مه مامقانی که آورده است:  دو فرد متفاوت هستند. ،راویان با توجه به «و در مورد نظر ع

، 3تـا، ج  مامقـانی، بـی  »(رونـد، امـر سـهل اسـت     اینکه هر دو راوي ضعیف به شـمار مـی  
معرفی شده، ابوسـمینه  ) باید دقت داشت آن راوي که کاذب، غالی و متهم به غلو 152ص

  است نه محمد بن علی همدانی.
اهللا  آیـت ، »محمـد بـن علـی القرشـی الکـوفی     «در مورد ادعاي تغایر ابوسمینه با  و اما

خـود از محمـد    فقیهصدوق قدس سره در « ابراز داشته است: فرد بوده و منحصربهی خوی
ـ   ، القاسم یبااز محمد بن ، هیلویماج یبن عل ل بـن  یسـماع از ا، یالقرشـ  یاز محمـد بـن عل
از محمد بـن  ، یالکوف یالقرش یو از محمد بن عل، يد األزدیقش به عبدالحمیدر طر، بشار
ـ قش بـه ا یدر طر، سنان ـ   ، الجـارود  یب از عبـدالرحمن بـن   ، یالکـوف   یو از محمـد بـن عل

و از محمـد بـن سـنان در    ، سـالم بـن مکـرم الجمـال     ةجيـخد یبـاقش به یدر طر، شمها یبا
و محمد بن سـنان روایـت کـرده     ینیبن محمد الحض یو عل انیم بن سفیبراهقش به ایطر

وي قدس سره ملتزم شده است به اینکه در کتابش جز از کسی که بـه او   که درحالیاست 
، پس چگونه ممکن اسـت در آن ، کند نقل حدیث نکند می اعتماد دارد و حکم به صحتش

به کذب و جعل و وضع است. بنابراین محمـد بـن   کسی را ذکر کند که معروف  روایات
ـ فردي دیگر و غ یالکوف یالقرش یعل  .»مشـهور بـه کـذب و دروغ اسـت     ابوسـمینه ر از ی

    )322ـ321ص، 17 ج، ق1413، (خویی
بی غیر از آنچه در ذیل نـام ابوسـمینه   مطل، رشی کوفیق دربارۀ گرفته صورتبا بررسی 

ش داده گـزار ها  آن و همهو محمد بن علی قرشی کوفی در کتب رجالی نگاشته شده بود 
  یافت نشد.  ، شد
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غلو و فساد عقیده متهم شده اسـت؛  ، از سوي رجالیان تضعیف و به کذب ابوسمینه. 2
 دانشـیان  نگـاه  در« شیرازي نیز یادآور شـده اسـت  سید علیرضا حسینی ه استاد ک چنان اما

 وي احادیـث  تمـام  از روي برتـافتن  منزلۀ به راوي یک انگاشتنِ ضعیف، شیعه رجال متقدم

 نپـذیرفتن  جز چیزي، راویان ترین ضعیف دربارۀ حتی، ضعف یندبرا، ایشان نگاه در. نیست

 بودنشـان  اسـتوار  بـر  گـواه  یـا  دلیل گونه هیچ که احادیثی نیست؛ راوي یک منفرد احادیث

 ۀهمـ  ،آیـد  مـی برشیخ طوسی نیـز   از بیان هک بالطبع در مورد ابوسمینه چنان 4»د.ندار وجود
نه از دو ابوسـمی  بنابراین .او به غلو کنار گذاشته نشده است علت اتهامِ به احادیث این راوي

 نـامعتبر و  احادیـث  .2؛ احادیث معتبـر و پـذیرفتنی   .1: نوع احادیث برخوردار بوده است
ث غیرقابـل پـذیرش او را کنـار    شیخ طوسی محدثان احادی طبق گفتۀ قابل پذیرش کهغیر

او پـذیرفتنی  مانـده از   بـاقی روایـات  توان گفت  می . بر این اساساند دهنقل نکر گذاشته و
   .است

  احادیث ابوسمینه. 3
بـراي  مانده از ابوسمینه پذیرفتنی اسـت امـا    آنچه گذشت این شد که روایات باقیحاصل 
 نمایـد.  مـی  ضـروري ها  آن مطالعه و بررسی ،این راويیات ز صحت و سقم رواااطمینان 

حکایـت از صـحت    5کافی روایات اعتقادي او در گرفته در زمینۀ وجه به بررسی صورتت
دقت در مفـاد و موضـوعات روایـات     با باورهاي امامیه دارد وها  آن باورهاي او و تطابق

قی این راوي در کتب اربعه ا در نیز نشانگر اهمیت این مباحـث و دسـتوره   6فقهی و اخ
براي دسـتیابی بـه   ، با وجود این گري غالیان سازگاري ندارد. نزد اوست زیرا با منش اباحه

 عه نیـز روایات مهدوي او در تفاسـیر شـی   بررسی و مطالعۀدر این مجال به ، بیشتر اطمینانِ
 .شود پرداخته می

  مهدویت . احادیث ابوسمینه در زمینۀ1ـ3
مهـدویت   ۀروایـت در حـوز   پنجابوسمینه داراي ، بر اساس مستندات تفاسیرِ رواییِ شیعه

  .  شود پرداخته میها  آن و منابع ها موضوع طی جدولی به. در ادامه است
  منبع  موضوع روایت  معصوم  آیه  سوره  ردیف

امــــام   148  بقره  1
  رضا 

ــرت    ــروان حض ـام پی ــردن تمـ ــع ک جم
از تمام شهرها در هنگام ظهـور   مهدي

  به گرد آن حضرت توسط خداوند متعال

ــىیع ؛ 66ص، 1ج، ق1380، اش
  353ص، 1ج، ق1415، بحرانی
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امــــام  44  انعام   2
  باقر

عطـا شـده   هـا   آن چه بهآنگاه که به آن«
 ناگـاه  بـه ، بود شادمان و مغرور گشـتند 

فـر اعمالشـان) گرفتـار    یبـه ک ( راها  آن
د یـ چاره و ناامم که در آن هنگام بییکرد

ــور از آن ق ــشــدند) منظ ام حضــرت ی
طـورى کـه گـویى     اسـت؛ بـه   قائم

شـان  یلطه و حکـومتى بـر ا  گاه س چیه
  .استنبوده 

ــی ؛ 200ص، 1 ج، ش1363، قم
، 1 ج، ق1415، حــــــــویزي 

، 2 ج، ق1415، بحرانی؛ 718ص
  419ص

- 41  يرشو 3
42  

امــــام 
  باقر

ـ کـه پـس از سـتم [د   هر«  ، ] خــود دنِی
 و یـارانش  یعنی قـائم » دیارى جوی

  ست.یشان نی] بر ا راه [نکوهشى که

ــی  ؛278ص، 2ج، ش1363، قم
ــی ، 4 ج، ق1415، بحرانـــــــ

، ق1415، حــویزي؛ 830ـــ829
  585، 4 ج

امــــام   22  نحل  4
  باقر

آورنـد   نمـی  کسانی که به آخرت ایمان
ــان   ــت ایم ــه رجع ــه ب ــان ک ــی آن  یعن

  .آورند نمی

ــی ؛ 383ص، 1ج، ش1363، قم
 ؛47ص، 3ج ، ق1415، حویزي
  411ص، 3 ج، ق1415، بحرانی

 773ص، 2 ج، ق1415، بحرانی  نزد خداوند قیام قائم ما از امور حتمی    36  توبه  5

در این آیه خداونـد   ؛بقره نقل شده است سورۀ مبارکۀ 148نخستین روایت ذیل آیۀ  ـ
ـ نَ ما تَکُونُـوا  یرات أَیها فَاستَبِقُوا الْخَیهو مولِّ ِوْجَهـةٌ و لکُلٍّ «متعال فرموده است:  ه   ی أْت بِکُـم اللـَّ

اى اسـت کـه وى روى خـود را بـه آن      قبلـه کسـى  و براى هر ؛»رٌیء قَد یکُلِّ شَ  عاً إِنَّ اللَّه علىیجم
خداونـد همگـى   ، دید. هرکجا که باشیریشى گیگر پیکدیک بر یگرداند؛ پس در کارهاى ن ] مى [سوى

 ز تواناست.  یچ خدا بر همه، قتیآورد؛ در حق مىسوى خود باز] شما را [به
این آن حضرت در پاسخ شخصی که در مورد ، ر روایت ابوسمینه از امام رضاکه د

سـوى خـود    خداونـد همگـى شـما را [بـه    ، دیهرکجا که باش«فرماید  می عبارت از آیه که
قسـم ایـن    بـه خـدا  ، منظـور از آن  فرمایند: می قسم یاد کرده و، پرسیده است» آورد مىباز]

سـوي او جمـع    ۀ شهرها بـه هنگامی که قائم ما قیام کند خداوند شیعیان ما را از هم است:
  7آورد. می کرده و گرد او

خـوانیم:   مـی  در این آیـه  ؛نقل شده استانعام  ۀ مبارکۀسور 44 ذیل آیۀ حدیث دومـ 
ـةً بـَ ء حتَّى إِذا فَرِحوا بِما أُوتُوا أَخَـذْناهم   یهِم أَبواب کُلِّ شَیفَلَما نَسوا ما ذُکِّرُوا بِه فَتَحنا علَ« فَـإِذا   غْتَ

مونَ هسلبزى [از یـ چدرهـاى هر ، که بدان پند داده شده بودند فراموش کردنـد پس چون آنچه را ؛ »م
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]  بـان یدنـد؛ ناگهـان [گر  یتا هنگامى که به آنچه داده شده بودند شاد گرد، میها] را بر آنان گشود نعمت
    د شدند.یباره نوم کیو  میآنان را گرفت

پند داده شـده  پس چون آنچه را که بدان «مفهوم  در پاسخ به سؤال دربارۀ امام باقر
رمودند: منظـور  ف »میها] را بر آنان گشود زى [از نعمتیدرهاى هرچ، بودند فراموش کردند

یعنـی هنگـامی کـه    » فراموش کردنـد ، هنگامی که آنچه را که بدان پند داده شده بودند« از
یت امیرمؤ درهـاى  «؛ بـه آن امـر شـده بودنـد     کـه  درحـالی  ترك کردندرا  منان علیو

در آن خت و اقبالشـان در دنیـا و آنچـه    ب یعنی »میها] را بر آنان گشود نعمتزى [از یچهر
تـا  « کـه فرمـود:  سخن خـداي تعـالی   از  ]قسمت[براي آنان گسترده شده است. و اما این 

و  می] آنـان را گـرفت   بـان یدنـد؛ ناگهـان [گر  یهنگامى که به آنچه داده شده بودند شـاد گرد 
 کـه یـرد تـا این  گ مـی  این کار صـورت  آن قیام قائم ۀوسیل یعنی به» د شدندیباره نوم کی
دادن از  بـراي خبـر  ، »ناگهان« عبارتو  نداشتند. چیرگی و قدرتی آنان وییگ ]طوري که[

  8نازل شد. این آیه بر حضرت محمد ]ناگهانی بودن قیام[ آن

شوري نقـل شـده اسـت. خداونـد      ۀ مبارکۀاز سور 42و  41آیات سوم ذیل  روایت ـ
ـ  «فرماید:  می متعال در این آیات ب  یو لَمنِ انْتَصرَ بعد ظُلْمه فَأُولئک مـا علَ نْ سـ مـ ا   *لٍیهِم إِنَّمـ

ـ یالْأَرضِ بِغَ یبغُونَ فیظْلمونَ النَّاس و ینَ یلُ علَى الَّذیالسب و هـر  ؛ » میرِ الْحقِّ أُولئک لَهم عذاب أَل
ـ ، ] خود دنِیکه پس از ستم [د ـ ارى جوی سـت. راه  یشـان ن ی] بـر ا  رد] راه [نکوهشـى یـ د [و انتقـام گ ی

دارنـد.   نـاحق سـر برمـى    ن بهی] زم و در [روى کنند ] تنها بر کسانى است که به مردم ستم مى [نکوهش
  .] خواهند داشت شیآنان عذابى دردناك [در پ

کـه گفتـه اسـت شـنیدم امـام      از ابوحمزه ثمالی نقل شـده  بن علی با واسطه  از محمد
 و یارانش قائمیعنی  »دیارى جوی ] خود دنِیکه پس از ستم [دو هر« ید:فرما می باقر
یعنـی او و  ( هنگامی که قیام کند یـاري جویـد  و قائم  »ستیشان نی] بر ا راه [نکوهشى« که

و این همان سـخن خداونـد اسـت     )دنامیه و مکذبین و ناصبیان انتقام گیر اصحابش از بنی
ن ی] زمـ  و در [روى کنند ] تنها بر کسانى است که به مردم ستم مى راه [نکوهش« که فرمود:

  9»ت.] خواهند داش شیدارند. آنان عذابى دردناك [در پ ناحق سر برمى به

نحـل روایـت شـده اسـت. در ایـن آیـه        سورۀ مبارکۀ 22ـ چهارمین حدیث ذیل آیۀ 
ذ «فرماید:  می متعالخداوند  رَ   ةِ ؤْمنُـونَ بِالْـآخرَ  ینَ إل یإِلهکُم إِله واحد فَالـَّ نْکـم مهةٌ قُلُـوب   م هـ و
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شـان  یها دل، مـان ندارنـد  یگانه. پس کسانى که بـه آخـرت ا  یمعبود شما معبودى است  ؛»مستَکْبِرُونَ
   ] است و خودشان متکبرند. انکارکننده [حق

شـنیدم در مـورد ایـن     سطه از ابوحمزه ثمالی نقل شده: از امام باقربا وا ابوسمینهاز 
آنـان   فرمود: یعنـی قطعـاً  ، »مان ندارندیکسانى که به آخرت ا«فرماید  می سخن خداوند که

  10به رجعت ایمان ندارند.

ن نقل شده است. خداوند متعال در ایتوبه  ۀمبارک از سورۀ 36ۀ پنجم ذیل آی حدیث ـ
ماوات و  یکتابِ اللَّه   یَ الشُّهورِ عنْد اللَّه اثْنا عشَرَ شَهراً فةإِنَّ عد« فرموده است:آیه  خَلَقَ السـ مو

ـةٌ الْأَرض منْها  َ ع بـَ ـةً نَ یهِنَّ أَنْفُسکُم و قـاتلُوا الْمشْـرِک  یم فَإل تَظْلموا فینُ الْقَیحرُم ذلک الد أَرْ  کَمـا  َكافَّ
ـةً قاتلُونَکُم ی از روزى کـه  ، هـا نـزد خـدا    مـاه  شـمارۀ ، قـت یدر حق ؛»نَیو اعلَموا أَنَّ اللَّه مع الْمتَّق َكافَّ

ـ دوازده ماه است؛ از ا، ] خدا در کتاب [علم، دهین را آفریها و زم آسمان ، چهـار مـاه  ، ] ن [دوازده مـاه ی
ـ ] بر خـود سـتم مکن   ن [چهار ماهیپس در ا، ن استواریین است آی] حرام است. ا [ماه و همگـى بـا   ، دی

  زگاران است. ید که خدا با پرهیو بدان، جنگند که آنان همگى با شما مى چنان، دیمشرکان بجنگ
بـا واسـطه از    یم النعمانیبراهامحمد بن  ذیل این آیه نقل شده است: البرهانتفسیر در 

ده اسـت: روزي نـزد   نقل کرده کـه آور از ابوحمزه ثمالی با واسطه  یالکوف  یعل  محمد بن
آن حضرت بـه مـن فرمـود: اي    ، وقتی شخصی که نزد ایشان بود رفت، بودم امام باقر
در هرکـه   .قیام قائم ماست، نیستپذیر  ز امور حتمی که نزد خداوند تبدیلا یکی، اباحمزه

قـات خواهـد کـرد.    استکافر  که درحالیخداوند را ، کند گویم شک می آنچه سـپس   م
اسـت.   و هفتمین امـام بعـد از مـن    من کنیۀ و همنام  او هم، فرمود: پدر و مادرم به فدایش

طور که از ظلـم و جـور پـر     کند همان او که زمین را از قسط و عدل پر میپدرم به فداي 
بـه محمـد   م او نشود یولى تسل نموده را درك که اوهر اي اباحمزه . سپس فرمود:شده بود

گـاه و منـزل آخـرت او    یاده و جهـنم ج تسلیم نشده و بهشت بر او حـرام شـ   و علی
   11... .خواهد بود

ً، بینیم می هک چنان  تـوان گفـت   می بر این اساس .هستند عاري از غلو این روایات کام
عـاري از   مهـدويِ ابوسـمینه   احادیـث ، شیعهدر تفاسیر روایی موجود  مستنداتبه استناد 

 تنهـا  نهبنابراین  شود. نمیها  آن موجب نادیده انگاشتنغلو است و احوال رجالی این راوي 
در  کـه ابوسـمینه   در تفاسـیر روایـی شـیعه   مهدويِ موجود احادیث ایرادي در استفاده از 
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بلکه این احادیث پذیرفتنی و داراي اعتبار نیز بـه  ، وجود ندارد سلسله راویانش قرار گرفته
  د.  نرو می رشما

  گیري هیجنت. 4
می است وترین  مهدویت از اساسی راویـانی کـه   در سـند احادیـث مهـدوي     معارف اس

طبـق فرمـایش حضـرات    غلـو بـر دو نـوع اسـت و     وجود دارند اما  اند دهغالی معرفی ش
ذکر فضایل را مـردود  ، غلو شود و نباید به بهانۀ نمی غلو محسوب، ذکر فضایل معصوم
و چـه بسـا کـه در     آمـده در ینسـب اي  همسـئل  صـورت  بـه غلو در فضایل همچنین  شمرد.
یا مـتهم بـه غلـو معرفـی     غالی  گروهی از راویان و یا اصحاب ائمه، ي رجالیها کتاب

یابیم کـه   میبا بررسی روایات موجود آنان در کتب و تفاسیر روایی در که درحالی، اند دهش
 کـه  از جمله این راویـان اسـت   ابوسمینه .اند تهنداش، باشدهیچ باوري که نشانگر غلوِ آنان 
روایـات   . همچنـین انـد  دهالقدر و ثقه از او بسـیار نقـل کـر    کثیرالروایه بوده و راویان جلیل

م شـیخ      مهدويِ موجود وي در تفاسیر روایی شیعه عاري از غلو است. در ایـن میـان کـ
توسـط   ابوسـمینه مشـتمل بـر غلـو     قابـل پـذیرش و  غیر روایات ياستثنا طوسی مبنی بر

اوي بـا  احادیث یک ر تمام از شیعه در روي برنتافتن متقدم رجالیان کنارِ سابقۀ در، محدثان
بـر مسـتندات    اعتبار احادیث مهـدويِ او بنـا   پذیرش ي برییدوجود ضعیف انگاشتن او تأ

  موجود در تفاسیر روایی شیعه است.  
  

  ها نوشت پی
گوید: روایـات او   ها او را غالی دانستند ولی نجاشی می این راویان، محمد بن اورمه است که قمی نمونۀ .1

ردند ولی ها او را متهم به غلو ک قمی ،يغضائر ابن ۀ) و طبق گفت329ص، ش1365، نجاشی(صحیح است.
کنـد   نمـی ه به وي در نفس ایجاد اضـطراب  یک از احادیث نسبت داده شد حدیث وي سالم است و هیچ
ه را وضـع کـرده و بـه    گمان، این مجموع ه با ساختار وي سازگار نیست و بهمگر اوراقی در تفسیر باطن ک

  )93ص، ق1422ي، غضائر ابن(اند. وي نسبت داده
هـاي   واقـع شـدن او در طریـق کتـاب     ،عنوان اعتماد بر ابوسمینه یاد کـرد  توان به از دیگر قراینی که می .2

ع از آن کتـاب  ولیـد اسـت.(   أیید فردي چون ابـن مورد تراویان ثقه بوده که  هـا نـک: نجاشـی،     براي اطـ
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   )21ـ20ص، ش1391ندافی، ثامري  ؛429و  428ـ427، 136 ،72، 8ص، ش1365
، له کتب، و قیل إنّها مثل کتب الحسین بن سعید. أخبرنـا  مسينة، یکنّى أبا  بن علی الصیرفی الکوفی محمد .3

بـن علـی ماجیلویـه، عـن      محمـد بن الحسن و  محمدبن علی بن الحسین، عن أبیه و  محمد، عن عـةجما
بن علی الصیرفی، إلّا ما کان فیها من تخلیط أو غلو أو تدلیس أو ینفرد بـه   محمد، عن  بن أبی القاسم محمد

  )412ص تا، بی، طوسی(و  یعرف من غیر طریقه.
، محمد بـن   ، محمد بن سنان أبو جعفر الزاهري  الدیلمیشرح احوال سلیمان بن عبداهللا :کن نمونه براي .4

 محمـد و شرح احـوال   )329 و 328، 182صش، 1365نجاشی، (در رجال نجاشی  أبو جعفر القمی أورمـة
) و شـرح حـال   407 و 402ص تـا،  بـی طوسـی،  (شیخ طوسـی  فهرست] در اورمـة[بن  محمد]،  [بن عیسى

 تهـذیب ) و 54صق، 1422ي، غضائر ابنابن الغضائري( رجالبن یحیى بن الحسن در  محمدالحسن بن 
حکام ، ش1395نیـز نـک: حسـینی،     ؛101ص، 7جق، 1407(طوسـی،  .41شیخ طوسی ذیـل حـدیث    ا

  )86ص
  .104ـ32 و 26ـ23ص، ش1391 ثامري ندافی،ک: . ن5
قـی از احادیـث ابوسـمینه اسـت     31مرحوم کلینی حاوي  کافی. براي نمونه جلد دوم از 6  ؛موضوع اخ

شکر، دوستی و دشمنی براي هایی چون راضی بودن به قضاي الهی، تفویض امور و توکل برخدا،  موضوع
من، ترغیب به صبر با بیان صفت دنیـا، توبـه،   ها و صفات مؤ ه پدر و مادر، نشانهرحم، احسان ب خدا، صلۀ

در نماز، گروهی که نباید حقوقشان نادیده گرفته شود، مخفی کردن کردار نیک و بـد،   صلوات بر پیامبر
، 62ص، 2ج، ق1407کلینی،  کردن، حق همسایه و... .(نک: دعا در هنگام صبح و شب، اجتماع براي دعا

یحضره الفقیه، استبصار، تهذیب، کافیو...)  همچنین در  126، 106، 94، 65  و سـایر کتـب روایـی    من 
هـایی   هاي گوناگون از ابوسمینه نقل شده اسـت. بـاب   ، احادیث مختلف فقهی در بابل الشیعهوسائمانند 

کلینـی،   (نـک: ةو...)، کتـاب الزکـا   504، 442ص، 10جق، 1409عـاملی،   چون: کتـاب الصـیام(نک: حـر   
 ؛453ص، 21جق، 1409عـاملی،   ؛ حر332ص، 5ج، همانو...)، کتاب النکاح(نک:  54ص، 4جق، 1407

ق(نـک: طوسـی،     139ص، 8جق، 1407طوسی،  عـاملی،   ؛ حـر 139ص، 8جق، 1407و...)، کتـاب الط
طعمه(نک: حر 254ص، 13جق، 1409  و 102ص، 24ج؛ 320ص، 16جق، 1409عـاملی،   و...)، کتاب ا
و...)،  333ص، 2جق، 1409عـاملی،   (نـک: حـر  ةو...)، کتاب الطهار 356ص، 12جق، 1407؛ کلینی، 306

، 12جق، 1409عـاملی،   ؛ ؛ حـر 33ص، 5؛ ج54، ص4ج؛ 241ص، 4جق، 1407نک: کلینی، کتاب الحج(
و...)، کتـاب الجهاد(نـک: کلینـی،     318ص، 17جق، 1409عـاملی،   (نـک: حـر  ةو...)، کتاب التجار 24ص

ع بیشتر ) و...و  381ص، 15جق، 1409عاملی،  ؛ حر331، ص5جق، 1407 نـک: ثـامري   ... که براي اط
  .21ـ19ص، ش1391، ندافی

أین مـا تکونـوا یـأت بکـم اهللا     «سألت أبا الحسن ع عن قوله:   عن مولى ألبی الحسن قال مسينـة عن أبی « .7
  » إلیه شیعتنا من جمیع البلدان.قال: و ذلک و اهللا أن لو قد قام قائمنا یجمع اهللا» جمیعا
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بنِ الْفُضَیلِ  محمدبنِ علی عنْ  محمدحدثَنَا جعفَرُ بنُ أَحمد قَالَ حدثَنَا عبد الْکَرِیمِ بنُ عبد الرَّحیمِ عنْ « .8
واب     - بِهفَلَما نَسوا ما ذُکِّرُوا   قَالَ: سأَلْت أَبا جعفَرٍ ع عنْ قَولِ اللَّه عزَّ و جلَ ةَ عنْ أَبِی حمزَ أَبـ لَـیهِمنـا عفَتَح

َ یعنی فَلَما تَرَکُوا »  فَلَما نَسوا ما ذُکِّرُوا بِه«ء قَالَ أَما قَولُه  کُلِّ شَی َاليـة رُوا بِـه      وَ أُمـ قَـد ینَ ع ونؤْم یرِ الْمـی أَملع
وا بِمـا    «و أَما قَولُه  - فی الدنْیا و ما بسطَ لَهم فیهایعنی دولَتَهم » ء فَتَحنا علَیهِم أَبواب کُلِّ شَی« ى إِذا فَرِحـ حتـَّ

ً أَخَذْناهم  - أُوتُوا تَة غْ َ لْطَانٌ قَـطُّ، فَـذَلک    »  فَإِذا هم مبلسونَ بـ سـ میکُنْ لَه لَم متَّى کَأَنَّهمِ حالْقَائ یامق کی بِذَلنیع
لُهقَو   ْ غ َ ً بـ   .»محمدعلَى  اْآليةُ فَنَزَلَت بِخَبرِه هذه  تَة

9. دبثَنَا عدقَالَ: ح دمنُ أَحفَرُ بعثَنَا جدح دبنُ عنْ  الْکَرِیمِ بیمِ عنْ  محمدالرَّحی علنِ عنِ الْفُضَـیلِ   محمدبب
ه    «قَالَ سمعتُه یقُـولُ:  َ الثُّمالی عنْ أَبِی جعفَرٍ ع ةعنْ أَبِی حمزَ ظُلْمـ د عـرَ ب نِ انْتَصـ لَمـ و «   ع و می الْقَـائ نـیع

هابحبِیلٍ«  أَصنْ سم لَیهِمما ع کرَ» فَأُولئانْتَص إِذَا قَام مالْقَائ ی (وننْ بم) منهم اي انتَقَم َ يـة نَ الْمکَـذِّبِینَ و    أُمَ مـ و
لُ اللَّهقَو وه و هابحأَص و وابِ هضِ بِغَیـرِ      «  النُّصی الْـأَر غُـونَ فـیب و اس إِنَّما السبِیلُ علَى الَّذینَ یظْلمونَ النـَّ

یمأَل ذابع ملَه کقِّ أُولئالْح«.  
حدثَنی جعفَرُ بنُ أَحمد قَالَ حدثَنَا عبد الْکَرِیمِ بنُ «شده است:  یادشده روایت ذیل آیۀ تفسیر القمی. در 10

  الثُّمالی قَالَ سمعت أَبا جعفَرٍ ع یقُـولُ  ةَ بنِ الْفُضَیلِ عنْ أَبِی حمزَ محمدبنِ علی عنْ  محمدعبد الرَّحیمِ عنْ 
هلی قَوف  ینَ  یؤْمرَفَالَّذنُونَ ةنُونَ بِالْآخلَا یؤْم می أَنَّهنةِ ِ یع   ... .»بِالرَّْجعَ

محمد بن إبراهیم النعمانی، قال: أخبرنا علی بن الحسین، قال: حدثنا محمـد بـن یحیـى العطـار، قـال:       .11
 الکوفی، عن إبراهیم بن محمد بن یوسف، عن محمـد   علی  الرازي، عن محمد بن  حدثنا محمد بن حسان

الثمالی، قال: کنت عند أبی جعفر محمد  ة، عن محمد بن سنان، عن فضیل الرسان، عن أبی حمز ابن عیسى
، من المحتوم الذي  تبدیل لـه  ةیا أبا حمز«ذات یوم، فلما تفرق من کان عنده، قال لی:  بن علی الباقر

بـأبی أنـت و أمـی،    «ثـم قـال:   »جاحد ی اهللا و هو به کافر، و لهعند اهللا، قیام قائمنا، فمن شک فیما أقول لق
المسمى باسمی، و المکنى بکنیتی، السابع من بعدي، بأبی من یمأل األرض قسطا و عد کما ملئت ظلما و 

، اجلنـةو قد حرم اهللا علیـه   ، من أدرکه فلم یسلم له فما سلم لمحمد و علیةیا أبا حمز«ثم قال:  ».جورا
  ... .».أواه النار و بئس مثوى الظالمینو م
  

    منابع
دوند، تهرانترجمۀ محمدمهدي  ،قرآن کریم .1 م: فو  .ق1418ی، دفتر مطالعات تاریخ و معارف اس
لىیرضا حسمحمد قیحقت ،الرجال ، نیاحمد بن حس، ىغضائر ابن .2   ق.1422، قم: دار الحدیث، نى ج
 .ق1405، العربی دار احیاء التراث بیروت: ،العرب لسان ،مکرم بن محمد، منظور ابن .3
ت و ،سعد بن عبداهللا، یقم ياشعر .4  .1360، یو فرهنگ یانتشارات علم :تهران ،الفـرق المـقا
  .ق1415، ة البعثةمؤسس :قم ،ر القرآنیتفس یالبرهان ف ،مانیشم بن سلها ، بحرانى .5
  ش.1342، تهران: دانشگاه تهران ،لرجالکتاب ا ،احمد بن محمد، برقى .6



 و اعتباریابی اعتباري؛ از راویان احادیث مهدوي ابوسمینهتحلیل و بررسی غلوِ    217
 روایاتش

 ق.1426، البیضاء احملجةدار  :لبنان، المقال من معجم الرجال ةزبد، مرتضی، بسام .7
مامیـه  ةالشـيعالحدیث و تاریخ نشره و تدوینه و ثقافتـه عنـد    معرفة ،محمدباقر، بهبودي .8 مرکـز  تهـران:   ،ا

 .ش1362، یو فرهنگ یانتشارات علم
 ش.1377، التراث حیاء تیآل الب ةمؤسس :قم، نقد الرجال، مصطفی بن الحسین، تفرشی .9

قم: دار الکتـاب  ، رجائیمهدي  حیصحت ، غرر الحکم و درر الکلم ،عبدالواحد بن محمد، مى آمدىیتم .10
م س   ق.1410،  یا

می محمد بن علی ابوسمینهها ندیشهاآراء و ، مظاهر، ثامري ندافی .11 ، کارشناسـی ارشـد   نامـۀ  پایان، ي ک
 .1391، دانشگاه قرآن و حدیث، علوم حدیث رشتۀ، حسینی سید علیرضااستاد راهنما: 

آل  مؤسسـة :قـم  ،عةيالشـر  مسـائل  لیتحصـ  إلـى  عةيالشـ وسـائل  لیتفصـ  ،حسـن  بن محمد، عاملى حر .12
 ق. ،1409تیالب

 يهـا  نشـانه  و غلـو  بـه  ان مـتهم یـ راو از تن سه امامتی يها آموزه در جستاري«، سید علیرضا، حسینی .13
 .132ـ85، 1395، 20شمارۀ ، پژوهی امامت، »ها آن ريیباورپذ

 .1397، سمت :تهران ،پیامدها، فرایندها، ها اعتبارسنجی احادیث شیعه: زیرساخت، ـــــــ  .14
بن داوود ،داود بن یحسن بن عل، یحل .15  .1342، دانشگاه تهران :تهران ،الرجال 
  .ق1415، قم: اسماعیلیان، الثقلین تفسیر نورعبد علی بن جمعه، حویزي،  .16
 ق.1413، نا جا: بی بی ،الرواةل طبقات یث و تفصیالحد جالمعجم ر ،ابوالقاسم، ییخو .17
، 1390، 6شـمارۀ  ، مطالعـات تفسـیري   ،»شناسی روایات تفسـیري  آسیب« ،محمدتقی، دیاري بیدگلی .18
  .84ـ45
 .1388، 19شمارۀ ، پژوهش دینی، »رد پاي غالیان در روایات تفسیري«، ـــــــ  .19
 .ق1412، هیدار الشامبیروت:  ،القرآنلفاظ امفردات  ،ن بن محمدیحس، راغب اصفهانى .20
 .126ـ108، 1375، 1شمارۀ ، ثیحـد  علـوم ،»غلو یشناس انیجر« ،اهللا نعمت، یفروشان يصفر .21
 ق.1390، للمطبوعات یاألعلم مؤسسة بیروت: ،تفسیر القرآن المیزان فی ،محمدحسین، طباطبایی .22
تهـران:  ، ىیزدى طباطبـا یـ اهللا  فضـل  حیصحت ،ر القرآنیتفس یان فیمجمع الب ،فضل بن حسن، طبرسی .23

  ش.1372، خسروناصر
، تهـران: مرتضـوي  ، نى اشـکورى یاحمـد حسـ  تحقیق  ،مجمع البحرین ،ن بن محمدیالدفخر، یحیطر .24

1375. 
 ،ن و أصـحاب األصـول  یو أسـماء المصـنف  و أصولهم  عةيالشفهرست کتب  ،الحسن بن محمد، طوسی .25

 .تا بی،  یالمحقق الطباطبائ مكتبةقم: ، عبدالعزیز طباطبایی
حکام ،ـــــــ  .26 متهران: دار الکتب ، رسانخ  حسن الموسوىتحقیق  ،تهذیب ا س  ق.1407، هیا
مالنشر  مؤسسة قم:، ومى اصفهانىیجواد قیق حقت ،رجال الطوسی ،ـــــــ  .27 س  ش.1373،  یا



 1401، بهار و تابستان موهفتچهاردهم، شماره بیست، سال پژوهیحدیثعلمی لنامه صفدو   218

 تا. بی، یالعرباء التراث یدار إح بیروت:، احمد حبیب عاملیح یصحت ،التبیان فی تفسیر القرآن ،ـــــــ  .28
مه حلی .29 ، قـم: الشـریف الرضـی   ، بحرالعلـوم   صادقمحمد ،الحلی ةالعالمـرجال  ،وسفیحسن بن ، ع

 ق.1402
مال فی شرح زبد ةج، علی بن عبداهللا، علیاري تبریزي .30  .تا ، بینا بی :جا بی، المقال ةا
م ةالعلمي مکتبةتهران:  ،التفسیر ،بن مسعود محمد، عیاشی .31 س  ق.1380، یها
م رسول خداها آموزه« ،امیر، غنوي .32  .45ـ1391،24، 24شمارۀ، مشرق موعود، »ي مهدویت در ک
، کتـاب قـیم  ، »یـد مختلفـات  اد روایات در تمییـز مشـترکات و توح  نقش اسن« ،و دیگران طاهره، فائق .33

  .138ـ117 ،1394، 13شمارۀ 
 .ق1430، مرکز الغدیر للدراسات والنشر والتوزیع :لبنان، اصول علم الرجال، عبدالهادي، الفضلی .34
 ش.1363، الکتاب قم: دار، ق طیب موسوي جزائريیحقت ،تفسیر القمی ،علی بن ابراهیم، قمی .35
و  هـا  دانـش ، »بـن موسـی در تبعیـد برخـی از راویـان      نگاهی تحلیلی به رفتار احمد«، محسن، کرمی .36

 .1397، 1شمارۀ ، ي قرآن و حدیثها آموزه
 تا. بی، التراث حیاء تیآل الب ةمؤسسبیروت:  ،الرجال ةمعرفاختیار  ،محمد بن عمر، کشی .37
دار الکتـب   تهـران: ، آخونـدى محمـد  غفـارى و  اکبـر   علىتصحیح  ،الکافی ، عقوبیمحمد بن ، کلینی .38

م س  ق.1407، هیا
 .1351،  يدریح :تهران ،الغالة یعة فيائمة الشآراء  ،لیرزا خلیم، يا کـمره .39
 تیـ آل الب ةمؤسسـ :قـم ، منتهی المقال فی احـوال الرجـال  ، بن اسماعیل محمد، مازندرانی حائري  .40

 .ق1416،  التراث حیاء
 تیـ آل الب ةمؤسسـ قـم: ، ضـا مامقـانی  رمحمدتحقیق  ،علم الرجال یح المقال فیتنق ،عبداهللا، مامقانی .41

 تا. بی،  التراث حیاء
مام ةجامع :تهران، يغفار اکبر یعل صیتلخ ،ةياهلدا مقباس ،ــــــ  .42  .ش ،1369الصادق ا
، تحقیق حسـین موسـوى کرمـانی و    فی شرح من  یحضره الفقیه المتقین روضـة، مجلسى، محمدتقى .43

مى کوشانبور، ، اشتهاردى پناه على  ق1406قم: مؤسسۀ فرهنگى اس
ـ  یـ روت: دار إحیب ،األطهار األئمـةلدرر أخبار  اجلامعـة األنوار ربحا ،محمدباقر، مجلسی .44 ،  یاء التـراث العرب

 ق.1403
مالنشر  مؤسسةقم:  ،یرجال النجاش ،علی بن احمد، نجاشی .45 س  .ش1365، یا
ـ الب آل مؤسسـة :بیـروت  ،علـی مـنهج المقـال    قـةيتعل ،د اکمـل بن محم باقرمحمد، ید بهبهانیوح .46  تی

 تا. بی، التراث حیاء


