
 
 
 
 

 

وایت وهی اختصاص لقب المامول به امام مهدی ر  ؟جع؟پژ
 1سیدمهدی حسینی

یاف  12/11/1433تاریخ پذیرش:     8/13/1433ت: تاریخ در

 چکیده
که در روایات به امام مهدی کله  ملی نسبت داده شده است، لقب المامول ؟ع؟یکی از القابی  باشلد، ایلن لقلب 

کلار  ؟ع؟باشد، در مجمو  در شش روایت از پلن  معصلوم دربلاره املام زملان می به معنای شخد مورد آرزو بله 
کلله عبارتنللد از: کللرم رفتلله اسللت  و امللام  ؟ع؟، امللام عسللکری؟ع؟، امللام صللادق؟ع؟، امیرالمللؤمنین؟ص؟پی مبللر ا

دام از این شش روایت، ضعف سندی دارند وللی از یکسلو وجلود شلش روایلت، خلانواده ک. هرچند هر؟ع؟زمان
آورد و از سوی دیگر، روایت مفضل، با اندکی اغملاف، قابلل  حدیثی قابل توجهی را در این زمینه به وجود می

تللوان بلله عنللوان یکللی از القللاب اختصاصللی امللام  را می« المللأمول»آیللد. بنللابراین  عتنللا و اعتمللاد بلله شللمار میا
که ایشان مامول)مورد آرزو( نزد ادیان به شمار آورد.  ؟ع؟زمان علت اختصاص این لقب به حضرت این است 

گرفتلاران، ملامول باشلند. حضلرت ملامول می آسمانی گرفتلاری  کتلاب الهلی و انلد  انلد جهلت رفلع  جهلت احیلای 
 .سامان جهان هاند جهت تشکیل حکومت عدل جهانی و اصال، اوضا  ناب حدود آن و در نهایت مامول

کلیدی:  .، لقب المامول، اختصاص لقب المامول، مهدویت؟ع؟القاب، القاب امام مهدی واژگان 

 مقدمه
کردن وجود مبارک امام زمان گرفته است:به طرق مختلفی صروایات در  ؟ع؟معرفی   ورت 

کرد ، ها کنیله ، و برخی دیگر از طرق القلاب،اند هبرخی روایات ایشان را با ذکر اسم به ما معرفی 

                                                        
 (.hos97676@gmail.com)مرکز تخصصی مهدویت سهپژوه سطح  دانش. 1
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ژپو
هش مهدیاه

وی

کرد ها اوصلاف، نشللانه . معرفللی از طریللق القلاب و اوصللاف، ایللن انلد هو شلمایل، حضللرت را معرفللی 
که ما را با ابعاد وجودی شخصیت امام آشنا کله بلرای حضلرت بیلان کند. القلابی  می امتیاز را دارد 

دی، هلا  )مثل لقلب؟مهع؟اند و مشلترک میلان ایشلان و سلایر حضلرات معصلومین یا عمومی اند هشد
 دارند. ی؟ع؟اختصاص به امام مهد که این .( و یا.القائم، مهدی و.

که امام مهدی کلرده ؟ع؟یکی از القابی  انلد، لقلب الملامول اسلت.  را به وسیله آن به ما معرفلی 
کتلاب مرحوم م ؟ع؟و القاب حضرت مهدی ها کنیه اسامی،سی در زمینه برر ا بم حلد  نلوری در 

کلرده 435 مفصلل بله صلورت الثاق  کنیله و لقلب حضلرت را ذکلر و بررسلی  انلد و حلدود یلک  اسلم، 
کتلاب یاحمد سلع آقایاند.  لقب المامول توضیح دادهصفحه در مورد  دى از محققلین معاصلر، در 
کنان یکه در ب ؟جع؟اوصاف الجددى باشلد بله  ملی؟ع؟ هاى امام زملان هیاسامی، القاب، اوصاف و 

کللرده گلسللتانییامطللور آقللای محمللد  همللین (444ش: 4832اند)سللعیدی،  ایللن لقللب اشللاره  در  نللی 
پردازنلد.  ملی حلدود نلیم صلفحه بله بررسلی لقلب الملامول؟ع؟سیجاى جدان در عصر امبا  زمبان کتاب

گلستانی،  ی هلا ویژگی»ای سیدمجتبی معنوی در مقاله ( همچنین آق444، 4ش: ج4832)امینی 
)معنوی، کننلللد ملللی نیلللز بللله ایلللن لقلللب اشلللاره« در ادعیللله و زیلللارات ؟ع؟شخصلللی حضلللرت مهلللدی

کله لقلب الملامول در مقالله .(22ش: 4847 صلورت مسلتقل و ه ای بل اما پی از تتبع مشاهده نشد 
 مفصل بررسی شده باشد.

که گیرد آن است  که باید مدنظر قرار  ُموُل در برخی روایات لقب  نکته مهمی 
ْ
برای حضرت  اْلَمأ

ُل)با تشدید میم( برای حضرت بیان شده، از  ذکر شده است و در برخی دیگر از روایات لقب اْلُمَؤّمَ
که ریشه هر دو واهه، ماده  آن دو واهه از لحلا   بوده و در استعماالت علرب میلان ایلن« امل»جایی 

گیلریم نله دو لقلب  ملی دو واهه را لقب واحدی در نظر این معنایی تفاوت خاصی وجود ندارد، فلشا
 متمایز از هم.

کله آیلا ایلن لقلب اختصلاص بله  می نیازمند بررسیدر مورد لقب المامول آنچه  باشد، این است 
ایلن لقلب بلر حضلرت اطلالق  ، از چله جهلت و حیثیتلیکله دیگلر ایندارد یلا خیلر؟  ؟ع؟امام مهدی
 شده است؟
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رسی اختصاص لقب م  ول به حضرتمأبر
 «المأمول»روایات 

 ت اولروای

 متن حدیث  (الف
یْف  ُ الو َسالِن الئ َ ُن احلئ ُ بئ ّمَ َثَ ا حُمَ ِل، َقاَلق َحّ َ َفّضَ ُ ُبواائ

َ
َثَ ا أ َفالاِریِس َحّ َ الِ  اِك الئ ِن َكبئ الِ بئ ّمَ ، ، َكالنئ حُمَ
ِن مَ ىیحیئ َكنئ  َ اَساىِن ی بئ ُ ،ُمون  ا ئ ِن ِسَ ان  ِ اِك بئ ِخ  ، َكنئ َكبئ

َ
اِهالرِ یالَكنئ أ ِن ِسالَ ان  الّاَ الِ بئ ّمَ ، یِه حُمَ

ِق یَكنئ َس  ِِ ا ا الّصَ ََ ّمَ     ِ  ِن حُمَ بئ َفِر بِ ؟ع؟َجةئ
َ
َس ی، َكنئ أ ُ ِه احلئ َسالِن، نِی ِه، َكنئ َجّ ِ َ الِه احلئ ، َو َكالنئ َكّمِ

مِ 
َ
ْمنِ یَكنئ أ ؤئ ُ ُه َقالاَلق ِإَذا َتَواَلالائ ثَ  ؟ص؟، َكنئ َرُسوِل اِك ؟ع؟نَی ِراائ ََّ

َ
الِ  ِمالنئ أ ََِّّ َ الاء  ِمالَن األئ َ سئ

َ
َةَثالُ  أ

  ِ ُ  َو َكىِل یُولئ ّمَ ُموُل  ق حُمَ
ئ
الأ َ َقالاِ ُ اائ َ اِبُةَاالا ُهالَو الئ َِ َسُن،  َ َتَوالُ ُ  َو احلئ ُ ئ قق 1117)ط الری آمالىل، اائ

111) 
 ( ترجمهب

 :ندروایت فرمود ؟ص؟اهلل از پدرانش از رسول ؟ع؟امام صادق
اه سله اسللم محملد و عللی و حسللن، پشلت سللر هلم بیاینللد در میلان اماملان از نسللل ملن، هرگلل

 چهارمین آنها همان قائم، مامول و منتظر خواهد بود. 

 اختالف نسخ  (ج
خلللورد وللللی فاقلللد لقلللب محلللل بحلللم، یعنلللی  ایلللن روایلللت در منلللابع دیگلللری نیلللز بللله چشلللم می

 است: « المأمول»
ك ال اك كالن احلسالن بالن اك كُعا قالا ق حال ثنا سالة بن  حمع بن احلسن ریض ، وح ثنا أیب

 ، كالن أیب  بالن كالىلیالقتاِ ، كن أَ بن هةل، كن أم حمع بن أَ بن أیب ، وتوىنیالز كىل
،  ق حمعال ، وكالىلیقالق إذا اجتعةا ثةث  أساء متوال ؟ع؟ك  اك ح   كن أیب مث بن أیبیاهل

 (777 ،6قق ج1791)ص وق،  ُواحلسن، ِالرادع القا 
ق حمعال  ابالن مالام قالال حال ثنا أبالوكىلق اك كناله قالال إسحاق ریض بن میح ثنا حمع بن إبراه

، كالن سالیالق   ابالن كالىلیالأم حال ثینق أخ رنا أَ بن هةل قالق ح ثنا أَ بن مادن اذ قال
احلسن،  كىل، و حمع  وق إذا توالا ثةث  أساءق قال ؟ع؟ك  اك ، كن أیبیعیمث التعیاهل أیب

   1 ان رادةه  قامئه ُ
                                                        

کفایلةاالثر، 884، 5ق: ج4842ق، )صدو. 1 محملدبن هملام، قلال: حلدثنا أحملدبن ] 432؛ ال یبلة نعملانی، 532-534(؛ 
عبلداهلل  ی، علن أبلیثملیثم المیلاله ی، علن أبلیسلیالق یمابنداذ، قلال: حلدثنا أحملدبن هلالل، قلال: حلدثنا أحملدبن علل

کلاظم]بله صلو 48، 5ال یبلة، تلألیف شلیخ مفیلد، ج فی ..[؛ رسلالة.جعفلربن محملد  [؛ ال یبلة شلیخ؟ع؟رت مرسلل از املام 
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 ی اعتبارسنج (د
از راویلان ثقله و معتبلر شلیعه  «هاشلم ملولی بنی عبلداهلل بلن سلنان»در ابتدا باید توجه داشلت. 

که برادری به نام محمد داشته ولی ایلن خانلدان از موالیلان بنلی زاهلر باشلند، ثابلت  که این است 
 املام رضلا و املام جلوادطبقله از راویلان  روشن اسلت، محملدبن سلنان معلروف، نیست. آنچه

هللیچ ارتبلاطی بللا عبلداهلل بللن شللود وللی محمللدبن سلنان معلروف،  شلناخته می« زاهللری»بله  اسلت
کاملل او را سنان ندارد.  ذکلر « محملدبن سلنان بلن طریلف الهاشلمی»شیخ طوسی در رجالش، نام 

که برادری بنام عبداهلل دارد. کرده و می در این روایلت نلام او بله  (538ش: 4828)طوسی،  گوید 
ِد »صورت  اِهرِ ُمَحّمَ  رسد اشتباهی در ضبط نلام وی بنابراین به نظر مینقل شده،  «یْبِن ِسَناٍن الّزَ

، از لحلا  جلرآ و تعلدیل، دربلاره محملد، بلرادر عبلداهلل بلن سلنان رخ داده باشلد. در این روایلت،
گششته از آن، الاقلل دو راوی ناشلناخته دیگلر نیلز در ایلن سلند مطلبی  کتب رجالی یافت نشد.  در 
که محمدبن عبداهلل فارسی و یحیی بن میمون خراسانی هستند. وجود د  ارند 

در مجمو ، روایلت از نظلر سلند، مبتللی بله ناشلناختگی چنلد نفلر از راویلانش اسلت و معتبلر بله 
 آید.  شمار نمی

 روایت دوم 

 متن حدیث  (الف
ا َكىِل  ََ َبَ  خئ

َ
َثَ ا ُكبَ  أ َ  َقاَل َحّ َ َ َئ

َ
ُن أ الُن ُمالویَس یالبئ الوِ ُ اِك بئ َُ َة ِ   ی الئ الا َّ ََ الُن  الُ اِك بئ َثَ ا َكبئ َقالاَل َحالّ َ

َصارِ  َئ َ َ اِه  یاألئ َثَ ا ِإبئ ُن ُكبَ مُی َقاَل َحّ َ َثیِن ی بئ َةَةِء َقاَل َحّ َ ِن الئ یِب  ِ اِك بئ
َ
یِب  أ

َ
َفالِر  َكنئ أ الِ اِك َجةئ َكبئ

الال    ّمَ الالِن حُمَ مِ   ؟ع؟بئ
َ
ّنَ أ
َ
ْمنِ یأ الالؤئ ُ َ  َكالال  ؟ع؟نَی َ اائ الالَحالالّ َ شئ

َ
الالَ ُه ِإیَل قِ ینئ أ َقالالاَل یالالاَء َتُ الالوُن َبةئ َِ َقالالاِ ِ  اِم الئ

َس  ُ مِ ی نُی احلئ
َ
ْمنِ یا أ ؤئ ُ الاِاِ ی َمیَت نَی َ اائ ََ ِمالَن الّوَ رئ َ الُ  اُك األئ مِ نَی َاّاِ

َ
َقالاَل أ َِ ْمنِ ی  الؤئ ُ ُُُ مث  ؟ع؟نَی ُ اائ

ُفوُف َو َقَتَل ا ِا الّصُ ُلوُف َو ُصّفَ ُ َاِت األئ وَف َقاَل ِإَذا ُجّاِ الُر َ ُُ ا ئ َ البئ ِخالُ  َو یُهَ الاَ    لئ ُیالوُر یُقالوُم اآئ
اِةُ  َو  ُ  مُثَّ یئ الّیَ ِِ َ ا ُك الئ ُموُل یُِ

ئ
أ َ َقاِ ُ اائ ُل َو ُهَو ِمنئ   ُقوُم الئ َفضئ َ ُف َو الئ ُاوُل َلُه الّشَ جئ َ َماُم اائ ِ

َو اْلئ
  َ ِ الُه نُی ا ُحَس یُولئ ُُ َن ِمیئ َاالُ  َبالی   َ  ابئ رِ   یِف نِی  الالّ ُ ئ َ نَی وئ الی  ینِی  َبالالِ نِی َسالیَِ َُ َق َاالُ  َكالىَل الّیَ  َو َ  نِی وئ

الالالُ ُ  یِف ی َمالالال تئ َِ  َِ رئ
َ َرَ    نِی األئ ِئ

َ
الالالنئ أ   ُطالالالویَب ِاَ

َ
الالالُه َو َشالالالِهَ  أ ََ َوا

َ
الالالَق أ الالالُه َو حَلِ ََ  نةعالالالاىن،) اَمالالالُهُیَزَما

 (631 قق1793

                                                                                                                                  
، علن یسلیالق یة بلن عللیله، علن أحملدبن هلالل، علن أمیل، علن أبیریلمحمدبن عبد اهلل بن جعفر الحم] 588طوسی،  

 ...[.عبداهلل یة، عن أبیح یسالم بن أب
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 ( ترجمهب
ها،  ایللن حللواد  و نشللانه پللی از شللمارش برخللی از عالئللم فرمودنللد: بعللد از ؟ع؟منینؤامیرالملل

که شرافت و برتری از آن او است قیام می کنلد. او از نسلل حسلین  قائم و مامول و امام ناشناخته، 
 .. . .خواهد بود و هیچ فرزندی همانند او نخواهد بود

 اعتبارسنجی  (ج
 این سند، الاقل مبتلی به دو اشکال است: 

کلله ابللن غضللائری، روایللات او را فاسللد و حتللی  یداهلل بللن العللالء المللدنیللم بللن عبیحبللراهیکللی 
و عالملله حلللی نیللز بلله همللین اسللتناد، روایللات او را غیرقابللل  شخصلیت او را احتمللااًل جعلللی دانسللته

گفته کتب رجالی ندارد.  1.است اعتماد  که هیچ نشانی در   و دیگری پدرش عبیداهلل ]عبداهلل[ 

پسر، از درجه اعتبار ساقط بوده و نلامعتبر  بنابراین سند، الاقل به خاطر ناشناختگی این پدر و
 آید.  به شمار می
 روایت سوم 

 ( متن حدیثالف

والالال   یحمعالال  الةسالال ر ا  أیبیالالح املتالالویف یف یسالالابوریأخالالرأ أبوحمعالال  الفضالالل بالالن شالالاذان الن
 ا یحال  ؟ع؟ح ثنا احلسن بن ردالا  قالال حال ثنا أبالو ك ال اكق   یالغ  تاده یف یف ؟ع؟احلج 
 أمالالراء نی)و( ا خالالتةف بالالقالالع التالال ابر یفیمث ق آخالالره أنالاله قالالال یف ؟ع؟نیؤمنراملالالیة كالالن أمیطالالو

إیل أن  _ان یسالف ر ا مالر إیل رجالل مالن ولال  أیبیصالیتُفالون إیل أن خیزالون یالةر  والةج ، ِة 
وهالو ،  تاله الةقالولیغ ر یفیُت یالن، ر ا مر  وقاتل ال فر  السُاان املأمولیوهر أمیمث  _ قال

األرَ  تالالر  یفی و  نیوهالالر كالالىل ال قُالالی، نی الالالر ننیوهالالر بالالی، نیحسالالا یالالالتاسالالع مالالن ولالال   
قالالوا ، امالالهیوشالاله وا أ، ن أِر الالوا همانالاله وحلقالالوا أوانالالهی الالالننیطالالویب لُعالالؤمن، (نی)ِمالالنیا ِن و 
  (171، 6قق ج1166)یزِی حائری،  ُأقوامه

 ترجمه  (ب
 :ندبا اشاره به حواد  آخرالزمان فرمود امیرالمؤمنین؟ع؟
کافران و پادشلاه ملأمولسصی فرمان...   آشلکار خواهلد شلد؛ هملان ،ده فرماندهان و نابودگر 

 . ت...نهمین فرزند حسین اساو ها در غیبت او به حیرت افتاده و  که عقل
                                                        

داهلل بلن العلال عملارا بلن یله عبیلحللی أب  نسبیو  یه عبداهلل بن محمد البلوینسب حلی: ال نعرفه حال بما یقال ابن ال ضائر. 1
تله، یر واحلد. أقلول. و هلشا ال أعتملد عللی روایله حال الفاسد المتهافت. قلال و أظنله اسلما موضلوعا عللی غیسند حلید و ما یز

 (443ق: 4444، یره. )حلیل من غیلم أقف له علی تعد یه، مع أنیخ فیلوجود طعن هشا الش
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 اعتبارسنجی  (ج
 این سند با دو مشکل روبرو است: 

، راه با توجه به فاصله زمانی فراوان میان فضل بن شاذان و محلد  نلوری یکی در مستند آن:
کتاب  به فضل بن شاذان، معلوم نیست. به دیگر بیلان، محلد  نلوری بیلان  الغی هاثبات استناد 

که اعتبار نسخه موجود و کجلا بلرای  کله این نکرده  کتلاب فضلل بلن شلاذان اسلت، از  ایلن هملان 
 وی ثابت شده است. 

انی از وی در حسن بن رباب]رئاب[ در ایلن سلند، ناشلناخته اسلت و نلام و نشل دوم در راوی آن:
 منابع رجالی یافت نشد. 

 در مجمو ، سند از نظر اعتبار، نامعتبر است. 
   روایت چهارم

   متن حدیث (الف
َثَ ا َكالالىِل  اُق َریِض  َحالالّ َ ّقَ الال   الالالّ َ ّمَ ِن حُمَ الالَ بئ َ َئ

َ
الالُن أ یِب  بئ

َ
ُن أ الالُ بئ ّمَ َثَ ا حُمَ الالُه َقالالاَل َحالالّ َ الالِ اِك  اُك َك ئ َكبئ

یْف  ُ و َلِة َكنئ ُمویَس  الئ َ اَن الّ َ ِن ِكمئ َس  ی بئ ُ ِه احلئ الِن نِی َكنئ َكّمِ ىِل یالزِ ی بئ َِ الوئ الِن  َ  الّ َ الِل بئ َفّضَ ُ َكالِن اائ
الالُا َكالالىَل َسالال ُئ َخ َِ الال    یِ  یُكَمالالَ  َقالالاَلق  ّمَ ِن حُمَ بئ َفالالِر الالُا  ؟ع؟َجةئ ُئ ُق َت ِإلَ  یِ  یا َسالالیالالَِ  َ الالا یِف یَلالالوئ َكِهالال ئ
َقالالاَل ِلالال َِ الالِ َ   الالِف ِمالالنئ َبةئ َُ َ الالُل یالال یا ئ الالِ   ا ُمَفّضَ َمالالاُم ِمالالنئ َبةئ ِ

الالیِن  یاْلئ ُموُل  ابئ
ئ
الالأ َ الالُف اائ َُ َ   ُمالالویَس َو ا ئ

َتَوُ  م ُ ئ ِن َكىِل  م ح اائ َسِن بئ َ ُن احلئ ِن َكىِل  ِ بئ ِ  بئ ّمَ ِن حُمَ ِن ُمویَسُ بئ  بئ
 ترجمه  (ب

گو کلردم اى آقلاى  ؟ع؟د خلدمت آقلاى خلود جعفلربن محملدیمفضل بن عمر  رسلیدم و علرف 
یلد، فرملود اى مفضلل، پلی از ملن ئملا وصلیت بفرماه ن خلود بلیانشلمن،خواهش مندم دربلاره ج

فرزنللدم موسللی امللام اسللت و جانشللین مللورد آرزو ومللورد انتظللار، م ، م د پسللر حسللن بللن علللی بللن 
 باشد. می محمدبن علی بن موسی

 منابع اولیه و ثانویه (ج
کتللاب  کتللب متقللدم ایللن روایللت در آن ذکللر شللده اسللت،  کلله از میللان  کتللابی  لددایببة انخسللتین 

پللللی از او مرحللللوم  (822ق: 4444بی، ی)خصلللل باشللللد. مللللی ق(884)م لیف خصللللیبیأتلللل الک ببببرى
کتاب 834م(صدوق  (884 ،5ق: ج4842)صدوق، این روایت را آورده است. الدین کجالق( در 

کللرده اسللت،کتاب  کلله ایللن روایللت را ذکللر  کتللابی  کتللب متللاخر اولللین  ى بببرع   در بللین  إعبب   الببور
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پلللی از ایشلللان ( 454ق: 4847)طبرسلللی، باشد. ق( می243طبرسلللی)مألیف مرحلللوم ، تلللالدبببدى
کتاب 322عاملی نباطی )م ق: 4834)علاملی نبلاطی،  کنند. می را ذکر آن الصراب الجةتقیمق( در 

 ایلللللن روایلللللت را ذکلللللر بحببببباراالاوارق( در دو جلللللای 4447م(سلللللصی مرحلللللوم مجلسلللللی ( 553، 5ج
مرحلللوم شلللیخ حلللر علللاملی )م ( 448 ،24ج :)هملللان (، و42، 43ق: ج4478)مجلسلللی، کنند، ملللی
کتللاب 4474 ق: 4452)حر عللاملی،کننللد. مللی ایللن روایللت را ذکللر إث ببات الدببداةق(نیللز در دو بخللش از 

 ( 32، 2ج :)همان و (، 558، 4ج
 اختالف نسخ حدیث  (د

کتاب  کتلب دیگلر، تفلاوت ها با سایر نقل البدین کجالمتن اصلی این روایت از  ی مطرآ شده در 
 کنیم؛ می رد. در ادامه دو تفاوت جزیی را بررسیقابل توجهی ندا

کتللاب  کلله عبللارت روایللت در    اْلَخَلللُف صللورت ه بلل الببدین کجالاولللین اخللتالف در نسللخ ایللن اسللت 
ُموُل اْلُمْنَتَظُر م

ْ
کتلاب د نقل شده است، م ، اْلَمأ عبلارت  ق(884بی)میخصل الددایبة الک بریلکن در 

ُد الْ   اْلَخَلُف به صورت  با تفاوتی اندک ُل اْلُمْنَتَظُر ُمَحّمَ  آمده است. ُمَؤّمَ
جلای الملامول، ه ب هدایة الک ریکار رفته است لکن در نقل ه ب المامول، واهه الدین کجالدر نقل 

للُل واهه ا لللُل، کللار رفتللله اسلللت،واهه اه )تشلللدید ملللیم دوم( بللل ْلُمَؤّمَ  اسللم مفعلللول از بلللاب تفعیللللْلُمَؤّمَ
کثللرت و باشللد و معنللای تکثیللر از میللان م مللی کلله  کلملله اراده شللده اسللت  عللانی بللاب تفعیللل از ایللن 

 رساند، یعنی شخد بسیار مورد آرزو. می مبال ه در آرزو را
کتللاب  بلله صللورت تفللاوت دیگللر نسللخ، ذکللر واهه محمللد بلله  و نقللل الببدین کجالتقطیللع شللده در 

کتللاب  صللورت کلله مرحللوم صللدوق در  مللی هدایببة الک ببریپیوسللته در  ذیللل باشللد. الزم بلله ذکللر اسللت 
که  می حدیم لو، یعنلی، در  «؟ع؟جاء هشا الحدیم )حلدیم لو،(هکلشا بتسلمیة القلائم»فرمایند 

کلمله  فرمایلد:  ملی آملده اسلت، سلصی« القلائم »این حدیم)حدیم لو،(، اسم شریف حضلرت بلا 
کلله نهللی از تسللمیه کنللد)یعنی مللن قائللل بلله حرمللت تسللمیه  مللی نظللر مللن مطللابق روایللاتی اسللت 

بنابراین طبلق نظلر مرحلوم صلدوق نبایلد بله نلام حضلرت (. 872 ،4جق: 4842)صدوق، هستم(
  بله صلورت رمزگونله و جلدا جلدا نوشلته شلده البدین کجالتصریح شود، و از این روی نام حضرت در 

 است. 
کتاب  که در  َملاُم ِملْن ی یلِ   َقاَل آمده  الدین کجالمورد دوم از اختالف نسخ، این است  لُل اإْلِ ا ُمَفّضَ

کتللاب ،  ُموَسللی  یِنللابْ  یَبْعلِد  ایللن  32ص، 2ق( جلللد4474شللیخ حلر عللاملی )م  ةاث ببات الدبدالکلن در 
کمی ت ییر  آمده است.  موسی  یالخلف من بعد  فقالبه صورت  عبارت با 
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کتللاب کلله این بلا توجلله بلله بللا  (558، 4ج، اث ببات الدببداة)شلیخ حللر عللاملی ایللن روایللت را در خلود 
َماُم ِمْن َبْعِد ی یلِ   َقاَل همان رجال سند و با عبارت  ُل اإْلِ

کرده  ُموَسی  یاْبنِ  یا ُمَفّضَ اند، احتملال  ذکر 
  از ایشان بعید نیست.  موسی  یالخلف من بعد  فقالسهو قلم در نقل عبارت 

 اعتبارسنجی  ـ (ه
که حسین بن حملدان خصلیبی در  این روایت از دو طریق نقل شده است،  اول، طریقی است 

 نقل رده است. یالددایة الک رکتاب 

َثیِن  ُه َقالاَل َحالّ َ بِ  َو َك ئ
َ
ُاالور  َكالنئ أ ِن مُجئ الِ بئ ّمَ الُن حُمَ َسالُن بئ َ

َ یِ یالاحلئ ال   َكالنئ  ّمَ الِ اِك، َكالِن یالِه حُمَ ِن َكبئ بئ ِر
ِق  ِِ الا َفر  الّصَ ُا َكىَل َجةئ

ُئ َخ َِ ِن ُكَمَ  َقاَلق  ِل بئ َفّضَ ُ الُا  ؟ع؟اائ ُئ ُق َت ِإلَ  یِ  یا َسالیالَِ  َ الایمِلَ َ  َكِهال ئ
َقاَلق َِ   َ ِ ِف ِمنئ َبةئ َُ َ ِ  یِبا ئ َماُم َبةئ ِ

ُل اْلئ یِن  یا ُمَفّضَ الُ   ابئ ّمَ َتَوالُ  حُمَ ُ ئ الُل اائ َؤّمَ ُ ُف اائ َُ َ ُمویَس َو ا ئ
ِن َكىِل  َسِن بئ َ ُن احلئ  (731قق 1119یب، ی)خص ُبئ

کتلاب ؤدر صدر سند حلدیم، بله م« عنه»به سه دلیل ضمیر  ، یعنلی حسلین الددایبة الک بریللف 
 گردد: بن حمدان برمی

که در بسیاری از موارد نام حسین بن حمدان در ابتدای روایلت ذکلر (الف کتاب   سبک تدوین 
کله مرجلع ضلمیر قطعلاً  ملی شلرو « عنله» شود و صدر روایت بعدی با می  حسلین بلن حملدان شلود 
 باشد. می
کتاب بله نقلل مسلتقیم حسلین بلن حملدان از حسلن بلن مح (ب  ملدبن در دو جای دیگر این 

 1.جمهور تصریح شده است
 )ابلللللن باشلللللد. ملللللی 823یعنلللللی آغلللللاز غیبلللللت صللللل ری و متوفلللللای  567خصلللللیبی متوللللللد ( ج
حسن بلن محملدبن جمهلور از حسلین بلن رو،  که این باشد با توجه به می (484 ش:4845داود،

کلرده اسلت. (856نوبختی)متوفای بنلابراین هلر دو، از  (448 ،2ج ق:4847 ،)خلویی نقل روایت 
باشند و نقل خصیبی از حسلن بلن محملدبن جمهلور املری  می ن واقع در عصر غیبت ص ریراویا

 باشد. می معقول
 مرحوم نجاشی در ملورد او باشد. می بنابراین اولین راوی حدیم، حسین بن حمدان خصیبی

                                                        
َثِنی اْلَحَسُن  : َحْمَداَن   ْبُن   ُن یَقاَل اْلُحَس . 1 ِد ْبِن   ْبُن   َحّدَ ِد ْبِن َعلِ   ُمَحّمَ ِبل ی، َعْن َعلِ یُجْمُهوٍر َعْن ُمَحّمَ

َ
لٍد َعلْن أ اْلَمْعلِز  یْبِن ُمَحّمَ

بِ 
َ
بِ یَبِص  یَعْن أ

َ
اِدِق... یٍر َقاَل: َدَخْلُت َعَلی أ  َعْبِداهلِل الّصَ

َثنِ  َحْمَداَن   ْبُن   ُن یَقاَل اْلُحَس . 1 ِد ْبلِن   ْبُن   َحَسُن الْ  ی، َحّدَ لِد ْبلِن َعِلل  ُمَحّمَ لا َعلْن  ی، َعلِن اْلَحَسلِن ْبلِن َعِللیُجْمُهلوٍر َعلْن ُمَحّمَ اْلَوّشَ
ْسَباِط  َراَن یخزمان ]َخ 

َ
بِ  ی[ اأْل

َ
 اْلَحَسِن... یَقاَل: َقِدْمُت َعَلی أ
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و سللصی نللام « باشللد مللی فاسللدالمشهب اش ابوعبللداهلل بللوده و از لحللا  اعتقللادی کنیلله» گویللد: مللی
کتللابیهللا کتاب کتللاب تبباریخ االئجببه ش از جمللله  شللیخ  1کنللد. مللی ( را ذکللرالددایببة الک ببری)نللام دیگللر 

کتلللاب رجلللالش او را اسلللتاد تلعکبلللری ذکلللر ابلللن  (458ش: 4828)طوسلللی،  کنلللد. ملللی طوسلللی در 
کلشاب و فاسلدالمشهب کله از لحلا  اعتقلادی ملعلون  ملی دانلد و در ادامله ملی غضائری او را  افزایلد 

آقای نجفی یزدی از محققین معاصر در مقاله اعجاز ائمه و روایلات  2شود. میاست و به او اعتنا ن
کتاب »مربوط به آن )نقد مقاله  (( با تکیه بلر چنلد 4«)الددایة الک ریحسین بن حمدان خصیبی و 

 دلیل، وثاقت خصیبی را به اثبات رسانده است: 
کللرده کلله این دلیللل اول  گویللد: مللی ر مللورد خصللیبیانللد، شللیخ طوسللی د اجللالء از او نقللل روایللت 

کم« روی عنه تلعکبری» ، شلیخ طوسلی کله این نظیر امامیله اسلت. دلیلل دوم و تلعکبری از اجالء 
کنلد در صلورتی  نمی گونه مشمتی از وی کند، هیچ می وقتی او را در فهرست و رجال خویش مطرآ

کشاب و فاسدالعقیده گر مانند نجاشی و ابن غضائری، او را  الزم بود بله آن اشلاره  دانست، می که ا
فاضل، علالم، محلد  » گوید: می صاحب ریاف العلماء در مورد خصیبی که این کند. دلیل سوم،

االجلازه  خصلیبی شلیخ کله این گویلد: ملی و در پایلان وحیلد بهبهلانی در ملورد خصلیبی« من القلدماء
 (454ش: 4832)نجفی یزدی،  بوده به نوعی دال بر وثاقت اوست.

 دلیلی بر اعتبار عقیدتی و روایی خصیبی در دست نیست. بندی راوی: جمع
کنیله ی ملیالعم جمهور محمدبن بن راوی دوم، الحسن اش ابومحملد، اهلل بصلره و از  باشلد. 

باشللد و اسللتاد  مللی باشللد. مشللایخ او محمللدبن جمهللور، حسللین بللن رو، نللوبختی مللی قبیللله تمللیم
 تلر کند و از پدرش مورد اعتمادتر و صلالح می مرحوم نجاشی او را توثیق 3باشد. می محمدبن همام

 4داند. می
 بندی راوی: راوی از ثقات است. جمع

                                                        
) .طیتخلل الرسلالة کتلاب األئملة خیتلار کتلاب المسلائل کتلاب اإلخلوان کتلاب: منها کتب له. فاسدالمشهب کان أبوعبداهلل. 1

 (62ش: 4862نجاشی، 
 (24ش: 4864)ابن غضائری، .هیحل لتفتی ال ملعونه مقالة صاحب المشهب فاسد کشاب: یال ضائر ابن قال. 2
عم از قبیله تملیم، مشلایخ: محملدبن جمهلور،  ، منسوب به بنییبصر ،یالعم جمهور محمدبن بن الحسن أبومحمد،. ٣

 (444، 2ق: ج4847تالمیش: محمدبن همام.)خویی،  نوبختی. حسین بن رو،

ل. ذکللره یعتمللد علللی المراسللیعللن الضللعفاء و  یرویللم، یالعللم مللن تملل ینسللب حلللی بنللینفسلله،  یثقللة فلل یأبومحمللد بصللر. 1
کان أوثق من أب کتلاب الواحلدا أخبرنلا أحملدبن عبدالواحلد و غیأصحابنا بشلل و قالوا:   طاللب یره علن أبلیله و أصلح. له 

 (65ش: 4862، عن الحسن بالواحدا. )نجاشی، یاألنبار
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غضللائری او را غللالی و  ابوعبللداهلل بللوده، ابلن اش کنیله باشللد. مللی جمهلور راوی سلوم، محمللدبن
دانلد و  می مرحوم نجاشی او را در حدیم، ضعیف و از جهت اعتقاد فاسد 1داند، می فاسدالحدیم

کتاب رجالش او را غالی ذکر 2کند. می را برای او ذکریی ها کتاب ابلن  3کنلد. می شیخ طوسی نیز در 
کتاب رجالش سخن ابن غضائری را تکرار  4.کند می داود نیز در 

 فرمایند:  می بعد نقل اقوال رجالیون ؟هر؟اهلل خویی آیت
گرچلله فاسللدالمشهب کلله محمللدبن جمهللور ثقلله اسللت ا باشللد، دلیللل  مللی ظللاهر ایللن اسللت 

ه االملر او در حلدیم ضلعیف اسلت، بل وثاقتش، شهادت ابن قولویه به وثاقت اوست، نهایلت
 5در روایاتش تخلیط و غلو وجود دارد. که این خاطر

که منشا ضعف محمدبن جمهلور، عبلارت اسلت از تخللیط و غ گلر روایلت دانسته شد  للو، حلال ا
ا توجه بله مضلمون روایلت فلوق از خلط و غلو، خالی باشد، معتبر خواهد بود. ب منقول توسط وی

که این روایت از تخلیط مبرا است زیرا، با توجه بله اخلتالف نسلخ روشلن می روشن گلردد  ملی گردد 
همچنلین از غلللو، مبلرا اسللت زیلرا مفللاد  ی بلا مللتن سلایر نسلخ نللدارد،کله ملتن روایللت تفلاوت چنللدان

که مرتبط با مسنله غلو است،  باشد. نمی روایت در اموری 
کتاب توجه به ای که محمدبن جمهور جزو راویان موجود در اسناد  کامبل ن نکته ضروری است 

که طبق مبنای مشهور توثیقی عام برای او می تفةیر قجیو  الزیارات  باشد. می باشد، 
 راوی: ثقه علی المبنا.  بندی جمع

کثیربن عبداهلل که مرحوم خویی به نقل از شیخ حلر و او هلم بله ن می راوی چهارم:  قلل از باشد 
 6گوید: فقیه، صالح و ثقه است. می الدین فهرست شیخ منتجب

کشلی و نجاشلی او را تضلعیف می  یراوی آخر: راوی آخر المفضل بن عمر الجعف  باشلد. مرحلوم 
                                                        

. )ابللن  ه محّرمللات اهلل عّزوجللّل یللحّلللل فیت للله شللعرا یللرأ ثلله.یکتللب حدیم، ال ی.غللال، فاسللد الحللدیأبوعبللداهلل، العّم . 1
 (  45ش: 4864غضائری، 

کتللب: ؟ع؟الرضللا روى عللن« اء اهلل أعلللم بهللا مللن عظمهللا.یه أشللیللل فیللم، فاسللدالمشهب، و قیالحللد یف فللیضللع». 2 . و للله 
کتاب أدب العلم. ) نجاشی، یکتاب المالحم الکب کتاب نوادر الح ،   (882ش: 4862ر، 

 (864ش: 4828، غال. )طوسی، ی، بصریعرب. ٣

 ( 275ش: 4845ه حرمات اهلل تعالی. )ابن داود، یحلل فیت له شعرا یم، رأیغال فاسد الحد. 1

 لملا م،یالحلد یفل فیضلع أنله األملر ةیلغا بوثاقتله، هیلقولو ابلن لشلهادا المشهب، دفاس کان حن و ثقة الرجل أن الظاهر ». 5
 ملانع فلال هیلعل و طیالتخلل و ال للو ملن ةیلخال یفهل اته،یروا من هیروی ما أن خ،یالش ذکر قد و غلو و طیتخل من اتهیروا یف

 (424، 42ق: ج4847)خویی، « .اتهیروا من خیالش رواه بما العمل من

کثیلربن عبلداهلل بلن احملد العرنلی: حر فی تشکره المتبحرین عن الشیخ منتجب اللدین فلی فهرسلته: قال الشیخ. ٢  الشلیخ 
 (472، 44ق: ج4847ثقه. )خویی،  دین، صالح، فقیه،



یروا
 ت

ژوه
پ

 ی
هد

ا  م
ه ام

ول ب
مام

ب ال
ص لق

صا
اخت

ی
؟جع؟

 

               

 

 

89 
 
 

کتلاب 2همچنین مرحوم ابن غضائری قائل به ضعف اوست، 1کند، می مرحوم عالمه حللی نیلز در 
کرد خ صببة االقببوال کتللاب  3،انللد هاو را تضللعیف  ، مفضللل را از شللیوخ االرشببادمرحللوم شللیخ مفیللد در 

شیخ طوسلی  4و خواص و اصحاب سر و از فقهای صالح برشمرده است. ؟ع؟اصحاب امام صادق
جمعلی از بزرگلان متلاخر از  5ایشان را از سفرای مملدو، شلمرده و روایلاتی در ملد، وی آورده اسلت.

کتلاب  جمله آیت مرحلوم (872-547 ،43ق: ج4847خلویی، )م  بم الرجبال الحبدی اهلل خلویی در 
، و عالمللله شوشلللتری در (482-42، 4ج ش:4823)نلللوری، خاتجبببه الجةبببتدر محلللد  نلللوری در 

کرد قاموس الرجالکتاب  محسلن عرفلان از  (542، 47جق: 4447)شوشلتری،  .انلد همفضل را توثیلق 
وثاقلت « هدویکاوشی در بازشناسی مفضل بن عمر از راویان احادیم م»محققان معاصر در مقاله

 (485-472ش: 4833)عرفان،  رسانند. می او را به اثبات
 : راوی از ثقات است.بندی جمع
 روایت از حیم سندی موثق مبنایی است.: روایت بندی جمع

کتاب شریف   است: الدین کجالطریق دوم، طریق مرحوم صدوق در 
َثَ ا َكالالىِل  اُق َریِض  َحالالّ َ ّقَ الال   الالالّ َ ّمَ ِن حُمَ الالَ بئ َ َئ

َ
الالُن أ یِب  بئ

َ
ُن أ الالُ بئ ّمَ َثَ ا حُمَ الالُه َقالالاَل َحالالّ َ الالِ اِك  اُك َك ئ َكبئ

یْف  ُ و َلِة  الئ َ اَن الّ َ ِن ِكمئ َس  یَكنئ ُمویَس بئ ُ ِه احلئ الِن نِی َكنئ َكّمِ ىِل یالزِ ی بئ َِ الوئ الِن  َ  الّ َ الِل بئ َفّضَ ُ َكالِن اائ
الالُا َكالالىَل َسالال ُكَمالالَ  َقالالاَلق ُئ َخ الال    یِ  یَِ ّمَ ِن حُمَ بئ َفالالِر الال ؟ع؟َجةئ ُئ ُق َت ِإلَ  یِ  یا َسالالیالالُا َِ  َ الالا یِف یَلالالوئ َكِهالال ئ

َقالالاَل ِلالال َِ الالِ َ   الالِف ِمالالنئ َبةئ َُ َ الالِ  یالال یا ئ َمالالاُم ِمالالنئ َبةئ ِ
الالُل اْلئ الالیِن  یا ُمَفّضَ ُموُل  ابئ

ئ
الالأ َ الالُف اائ َُ َ   ُمالالویَس َو ا ئ

َتَوُ  م ُ ئ ِن َكىِل  م ح اائ َسِن بئ َ ُن احلئ ِن َكىِل  ِ بئ ِ بئ ّمَ ِن حُمَ ِن ُمویَس  بئ  ؛بئ

                                                        
کللافر یلل یقللول للمفضللل بللن عمللر الجعفللی ؟ع؟حمللادبن عثمللان قللال سللمعت أباعبللداهلل . 1  یعنللی یا مشللر  مللا لللل و البنللیللا 

 (854 : ق4474، ی)کشیة ثم رجع بعد.ه مع الخطابیقول فیه یکان منقطعا حل ل بن جعفر ویحسماع

کافر یت المفضل قل له یل بن جابر قال قال أبوعبداهلل ایحسماع  (858  :.)همان د أن تقتلهیتر ید حلی ابنیا مشر  ما تریا 
کللان خطابیللعبللأ بلله و قیة ال یللفاسللدالمشهب مضللطرب الروا ، ی)نجاشلل  هللا.یعللول علیت ال ا و قللد ذکللرت للله مصللنفایللل حنلله 

 (446 ش: 4862

کث یه شللیللد علیلو قللد ز یف متهافللت مرتفللع القلول خطللابیضلع. 2 جللوز أن یمللا و ال یثله حمللال عظیحد یر و حملل ال للالا فللیللء 
 (33ش: 4864)ابن غضائری،  ثه.یکتب حدی
کوفیضع. ٣ کث یه شلیلد علیلز و قلد یعبأ به متهافت مرتفع القول خطابیة ال یفاسدالمشهب مضطرب الروا یف  ر و حملل یلء 

 (523 ق: 4444، یثه.)حلیکتب حدیجوز أن یما و ال یثه حمال عظیحد یال الا ف

ْن َرَوى َصرِ ؟ع؟هیه باإلمامة من أبیالند عل ی)فصل ف. 1 بِ ی(: َفِمّمَ
َ
َماَمِة ِمْن أ ّدِ ِباإْلِ

لاِدِق  یَح الّنَ َعَللی اْبِنلِه  ؟ع؟َعْبِداهلِل الّصَ
ِبلل
َ
ِبللیِمللْن ُشلل ؟ع؟ُموَسللیاْلَحَسللِن  یأ

َ
ْصللَحاِب أ

َ
للاِلِح  یوِخ أ للِتِه َو ِبَطاَنِتللِه َو ِثَقاِتللِه اْلُفَقَهللاِء الّصَ َن ِرْضللَواُن اهلِل یَعْبللِداهلِل َو َخاّصَ

ُل یَعلَ   (546، 5 ق: ج4448.)مفید،  یُعَمَر اْلُجْعِف   ْبُن   ِهْم اْلُمَفّضَ
 (846ق: 4444، یعمر. )طوس  بن  نهم المفضل[...و م ؟ع؟ن من وکالء األئمةی]ذکر المحمود. 5
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گوی کلردم اى آقلاى  ؟ع؟د خدمت آقاى خود جعفربن محمدمفضل بن عمر  رسیدم و عرف 
ن خللود بلله مللا وصللیت بفرماییللد، حضللرت فرمودنللد: اى یمللنگ خواهشللمندم دربللاره جانشلل

مفضل، پی از من فرزندم موسی املام اسلت و جانشلین ملورد آرزو وملورد انتظلار، )م ، م د( 
 باشد. می پسر حسن بن علی بن محمدبن علی بن موسی

اُق  یَعِلل»راوی ایللن حللدیم،  اوللین ّقَ للٍد اللّدَ ْحَمللَدْبِن ُمَحّمَ
َ
باشللد. نظلر شللیخ صللدوق بللر  مللی «ْبللُن أ

کله از اسللاتیدش اسلت، تللرحم و ترضلی داشللته  وثاقلت ایلن راوی اسللت. ایشلان بللرای راوی ملشکور 
کثلرت نقلل ه ( ب822، 5ق: ج4842صدوق،  ؛485-484 ،445ش: 4826است. )صدوق،  علالوه 

باشللد. از لحللا  مشخصللات  مللی ز اعتمللاد شللیخ صللدوق بلله ایللن استادشللانشللیخ صللدوق حللاکی ا
بلن أحملدبن محملدبن عملران را محتملل  یاهلل خویی احتمال اتحاد ایلن راوی بلا علل راوی، آیت

 1داند.می
ِبللل»راوی دوم 

َ
لللُدْبُن أ کاملللل ایشلللان  ملللی« یَعْبلللِداهلِل اْلُکلللوِف  یُمَحّمَ کللله بنلللابر تحقیلللق نلللام  باشلللد 

 فرمایند: می مرحوم نجاشی در مورد او  باشد. می  یالکوف یسدمحمدبن جعفر األ
کنلد و قائلل بله جبلر و  ملی از ضعفاء روایلت نقلل که این باشد، اال می الحدیم او ثقه و صحیح

 2باشد. می تشبیه
َخِع »راوی سوم کتلاب  «یُموَسی ْبِن ِعْمَراَن الّنَ بلوده فللشا  کامبل الزیباراتکه جزو روایان در اسلناد 

 (64، 44ق: ج4847باشد. )خویی،  می المبنا ثقةعلی 

کلله مرحللوم مللی  «ید النللوفلیللزین بللن یالحسلل»راوی چهللارم  گویللد  نجاشللی در مللورد او می باشللد 
گفت ادیللب و سللاکن ری بللوده و در آن شللاعر، گروهللی از قمیللین  کلله در  انللد هجللا وفللات نمللوده اسللت. 

گردیده است لکن مرحوم نجاشی کله دال بلر ید: گو می اواخر عمرش اهل غلو  غللو باشلد را روایتلی 
یکلی از املارات دال بلر وثاقلت او  3دانلد، نملی فلشا نسبت غلو به او را صحیح از او مشاهده نکردیم
که تعداد  کلرده اسلت، یعنلی حلدود  4786این است  روایت از اسماعیل بن ابی زیاد السکونی نقل 

شللیعیان بلله  کلله این نللابرایندرصللد روایللات سللکونی توسللط توسللط نللوفلی نقللل شللده اسللت، ب 47
کرد کرد ، الزمهاند هروایات سکونی عمل  که نوفلی را قبول   .اند هاش این است 

                                                        
 (522، 44ق: ج4847)خویی، « بن أحمدبن محمدبن عمران المتقدم. یبعد اتحاده مع علیال ». 1

کلان ثقلة صلح یقال له محملدبن أبلی یساکن الر. 2 کلان یح الحلدیعبلداهلل  قلول بلالجبر و یم حال أنله روى علن الضلعفاء. و 
کان أبوه وجها روى عیالتشب  (  828ش:4862، ی)نجاش .   سیینه أحمدبن محمدبن عه و 

 آخلر یفل غلال حنله نیلیالقم من قوم قال و بها مات و یالر سکن و بایأد شاعرا کان. اهلل عبد أبو یکوف موالهم النخع نوفل .٣
 ییلحی بلن محملد بلن أحملد علن شلاذان ابلن أخبرنلا ةیلالتق کتلاب لله. هلشا عللی تلدل ةیروا له نایرأ ما و أعلم اهلل و عمره
 کتلاب لله و بله یالنلوفل دیلزی بلن نیالحسل علن هاشلم بلن میحبلراه حلدثنا: قلال یریلالحم جعفلر بلن اهلل عبلد حدثنا: قال

 (83ش: 4862، ی)نجاش .السنة
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گردیلد و قائلل بله  می  یالمفضل بن عمر الجعف راوی آخر که در سند روایت قبلی بررسلی  باشد. 
 وثاقت او شدیم.

 روایت از حیم سندی موثق مبنایی است. :بندی جمع
 روایت پنجم 

 متن حدیث  (الف
ُن  الالُ بئ ّمَ َوى حُمَ َُ یَو َر  ُ ُقالالوَ  الئ الال    یِن یالالةئ ّمَ ُبوحُمَ

َ
َةالالُه َقالالاَل َقالالاَل أ َِ الالُ  نَی ِحالال  ؟ع؟َر ّجَ ُ َزَكالالَ   ؟ع؟ ُوْلالالَ  احلئ

ال ئ  ُ ّنَ
َ
َمُ  أ َُ یِن یالّوَ ََ الو ُُ ُت َاُةالوایلِ  قئ َ   قئ َِ الَل  سئ الَل یالَهالَنا الّ َ َؤّمَ ُ الاُه اائ َرَ  اِك َو َسَّ ا ُقال ئ وئ

َ
 ،طالویس )ُ َف َرأ

]اه  (636 قق1111 ،؛ ابالالالن طالالالاوو66َ قق1166 ،؛ كالالال   مالالالن الةُعالالالاء671، 667 قق1737
  «[موالی ا مئ »جهضعی ِر  تا  

 ( ترجمهب
کشلت تلا پی از والدت فرزندش فرمود: ستمکاران ادعا داشتند مرا خو ؟ع؟امام عسکری اهنلد 

گردد،  نامید. « مؤّمل»را ولی قدرت خداوند را چگونه یافتند؟گ و فرزندش  این نسل نابود 
 اختالف نسخ  (ج

 این روایت در منابع دیگری نیز نقل شده ولی محل شاهد در آنها وجود ندارد: 
مالویس بالن جةفالر بالن  ح ثینق ح ثنا سة بن ك  اك قالق بن ك  اك الوراق قال ح ثنا كىل
ةالوا هالنا قایل  ون قالتىلیالری"هكعالوا أنال  ق عیتوق ؟ع؟حمع  أنه خرأ من أیب یوهب ال غ اِ

 ،؛ خالالالزاه143، 6ج قق1791 ،ُ)صالالال وقاك كالالالز وجالالالل قالالالوهل  واحلع ك"النسالالالل وقالالال   الالالن  
  ]اه ص وق[ (697 قق1141
کلینی نیز  کردهمرحوم  کتاب خود این روایت را نقل  که شلباهت فراوانلی بلا ملتن ملورد نظلر  در 

 دارد: 
 أ كالالن أیبخالالرق كالالن أَالال بن حمعالال  قالالال، كالالن مةالالىل بالالن حمعالال ی،  بالالن حمعالال  األشالالةرنیاحلسالال
بنیحالال ؟ع؟حمعالال   قتُالالینیهكالال  أنالاله ، ائالالهیأول هالالنا جالالزاء مالالن اِتالالرى كالالىل اك یفیق ریالال قتالالل الز
 نیولالال  لالاله ولالال  سالالاه "م ح م ِ" سالالن  سالالا و سالال ف رأى قالال ر  اكُ ویالالكقالالب ِ  س یلیولالال

   1ُنیومائت

                                                        
ن بللن محمللد ابللن عللامر ، عللن معلللی بللن محمللد یاهلل عنلله قللال : حللدثنا الحسلل یحللدثنا جعفللربن محمللدبن مسللرور رضلل]. 1

کلینی[ . بله قرینله 844، 5ق: ج4448مفید، ؛ 487، 5ق: ج4842صدوق، ؛ 854، 4: جق4472)کلینی،  [؛یالبصر ( ]از 
کلینی معلوم می  شود نام راوی آخر از سند مرحوم صدوق افتاده است.  سند 
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ژپو
هش مهدیاه

وی

 اعتبارسنجی  (د
 آید.  این روایت از نظر سند، مرسل است و به همین خاطر، ضعیف به شمار می

کلله، دشللمنان همللواره درصللدد بودنللد تللا امللام  مللی آنچلله از ایللن روایللت مسللتفاد گللردد ایللن اسللت 
قطللع بشللود و منجللی بشللریت متولللد نگللردد امللا دسللت  ؟مهع؟را بکشللند تللا نسللل ائملله ؟ع؟عسللکری

گزند دشمنان حفظ ؟ع؟ریکقدرت الهی، امام عس کله  می و فرزند ایشان را از  نماید تا شخصلیتی 
گردد و بساط ظلم و جور را از ریشه برکند.مورد امید و آرزو  ست متولد 

 روایت ششم

 متن حدیث  (الف
  املق سال  حرسالها یالع من الناحیأنه قالق خرأ التوق یریكن حمع بن ك  اك بن جةفر احلع

الننر كالن  حمك  دالغ  مفا تغین،    ألمره تةقُونمیدس  اك الرَن الرحق _  دة املسائل _ اك
الالَه ِبَ الالا ِإیَل اِك َو  ُ نینالالا وكالالىل ك الالاِ اك الصالالاحلیون ُ السالالةم كُؤمنالالیقالالوم    َوّجُ ُُتُ الّتَ ِئ َر

َ
ِإَذا أ

َ َما َقاَل اُك َتَةایَل َسَةم  َكىَل آِل یِإلَ  ُقوُلوا  َِ َُ یَ ا  َةُم َك اِكالیالَك یالس الّسَ َِ الاىِن  یا  ّبَ اِتالِه یآ اِك َو َر
 َُ َةُم َك َِ ا َباَ  اِك یَك یالّسَ ِِ ی َو  َُ یاَن  َةُم َك ُِ یالَك یالِنِه الّسَ َُ  َفالَ  اِك وُُُیا َخ الَةُم َك  یالالّسَ

َ
ا َیالَك أ

 َُ الالالَةُم َك ُموُن الّسَ
ئ
الالالأ َ َمالالالاُم اائ ِ

 یالالالاْلئ
َ
ُموُل َیالالالَك أ

ئ
الالالأ َ ُم اائ َقالالالّ َ ُ َُ   ا اائ الالالَةُم َك الالالَةِم یالالالالّسَ َواِمالالالِع الّسَ ُُ َُك ِِبَ

 ( 197، 6قق ج1147)ط ریس، ُ
 ترجمه  (ب

ن اللرحیم... هرگلاه خواسلتید بله ن؟ع؟ چنین آمده بلود: بسلم اهلل اللرحمای از امام زما مهدر نا
کنیلد هملان کله خداونلد فرملوده بگوییلد  وسیله ما خدا و ما را یاد  « سلالم بلر خانلدان یاسلین»گونله 

م بلر های او... سلالم بلر تلو از املام املین و سلال یافته نشانه کننده الهی و تربیت سالم بر تو از دعوت
 .. . .تو ای پیشگام مأمول

 اعتبارسنجی  (ج
کلله مشللاهده می ایللن روایللت همللان شللود بلله صللورت مرسللل از حمیللری نقللل شللده اسللت.  گونلله 

 آید.  بنابراین از نظر سند، مرسل و ضعیف به شمار می
یلاد شلده « الملأمول»با عنلوان  ؟ع؟در مجمو  در شش روایت از امام زمان: بندی روایات جمع

دام از ایللن شللش روایللت از لحللا  سللندی، خللالی از ایللراد و اشللکال نبودنللد، )البتلله کللهر هرچنللدکلله 
وللی یکلدیگر را تقویلت  (آیلد بله شلمار می ،روایت مفضل، بلا انلدکی اغملاف، قابلل اعتنلا و اعتملاد

که  بنابراین ثابت می دهند، ده حدیثی محکمی را تشکیل میخانوا ،کرده یکلی از « المأمول»شود 
کرد.  است و از آن حضرت می ؟ع؟امام زمانصی اختصاالقاب   توان با این لقب یاد 



یروا
 ت

ژوه
پ

 ی
هد

ا  م
ه ام

ول ب
مام

ب ال
ص لق

صا
اخت

ی
؟جع؟

 

               

 

 

91 
 
 

 رسی جهت اطالق لقب مامول بر حضرتبر
 شناسی المامول واژه

مل(المامول 
َ
کتاب باشد.  می از لحا  صرفی اسم مفعول از ماده)أ ، املل ال ینمرحوم خلیل در 

او در جلای دیگلری از  2دانلد، می معنلای املل را انتظلار مقبایللصاحب  1دانند. می را مترادف رجاء
کتاب  3،دانند می امل و رجاء را مترادفکتابش  میلان طملع، رجلاء و  4،مصب ال الجنیبرةاما فیومی در 

کله  ملی امل فرق قائل هستند و کثلرا در ملواردی اسلتعمال»گوینلد  کله حصلول  ملی املل، ا آن گلردد 
که حصولش نزدباشد، به خالف طمع  امر، بعید می رود و لکلن  ملی کلاره یک است بلکه در اموری 

کتلللاب « باشلللد. ملللی رجلللاء معنلللایش چیلللزی ملللابین طملللع و املللل  التحقیبببامرحلللوم مصلللطفوی در 
   5دانند و رجاء را به معنای امید. می شان موافق فیومی است و امل را به معنای آرزو دیدگاه

ر باشلد، تل شناسی ل لت الملامول صلحیح در واهه التحقیبارسد سخن فیومی و صاحب  می به نظر
زیلرا اصلل در وضللع واهگلان متعللدد و متبلاین، تفللاوت معنلایی ایللن واهگلان اسللت، بنلابراین دیللدگاه 

که واهه المامول به معنای مورد آرزو  باشد. می مختار نویسنده مقاله این است 
کله واهه املل، بله معنلای آرزو کله آرزو واهه باشلد. ملی دانسته شلد  فلی نفسله بلار منفلی  ای اسلت 

کلرمندارد و ح وللی  6عاملل حرکلت و تلالش انسلان بیلان شلده اسلت. ؟ص؟تلی در روایتلی از پی مبلر ا
گلللر از حلللد بگلللشرد و بللله صلللورت آرزوى دور و دراز در آیلللن عاملللل حیهمللل د موجلللب یلللات و حرکلللت ا

کله از  ن آرزوهلای دور و دراز چنلان انسلان را بله خلود مشل ول ملییلو ا 7فراموشی آخرت است، دارد 
کلی غافل میاش  یزندگی و هدف نهای   8شود. می شود و در نهایت هالک به 

                                                        
َمُل . 1

َ
 (  842، 3 ق: ج4474)فراهیدی، . : الرجاء اأْل

ت و االنتظار. )یالهمزا و الم. 2  (  447 ،4ق: ج4474ابن فارس، م و الالم أصالن: األول التثّبُ

 (  444، 5 ج :)همان. دّلُ أحُدهما علی األَملینان، یم و الحرف المعتّل أصالن متبایالراء و الج. ٣

ْکَثللُر مللا  أمْلُتللُه . 1 ْبُتلله و أ مللاًل ِمللْن بللاِب َطَلللب َتَرّقَ
َ
مللُل   ْسللَتْعَمُل ی: أ

َ
للَفرِ یمللا یِف   األ ٍد یللحَلللی َبَلللٍد َبع ْسللَتْبَعُد حصللوُله و َمللْن َعللزم َعَلللی الّسَ

َمْلُت ی
َ
َمَع ال ی( الوُصول و ال  قول)أ َملِل و یَما َقُرَب حُصلوُله و الرجلاُء بلیُکوُن ِحاّل ِف یُقوُل َطِمْعُت ِحاّلَ ِحذا َقُرَب ِمْنها فِإّنَ الّطَ

َ
ن األ

اِجَی َقْد  َمِع َفإّنَ الّرَ ْن اَل یالّطَ
َ
ُموُلُه و لهشا یَخاُف أ

ْ
ُل ِبَمْعَنی الَخلْوِف َفلِإَذا َقلِوَى الخلوُف اْسلُتْعِمَل اْسلِتْعَماَل ْسَتْعَم یْحُصَل َمأ

َمع َمِل و ِحاّلَ اْسُتْعِمَل ِبَمْعَنی الّطَ
َ
 ( 55، 5 ق: ج4444. )فیومی،  األ

و الرجللاء آرزو. _  ةیقلال لله بالفارسلید حصلوله و یللد و الترّقلب ألملر بعیلقلّی لهلشه المللاّدا: الرجلاء البعیفظهلر أّن المعنلی الحق. 5
 (468، 4 ش: ج4863د.)مصطفوی، یام _ قال لهی

 (848ش: 4835ما أرضعت أّم ولدا و ال غرس غارس شجرا. )پاینده،   ، لوال األملیحّنما األمل رحمة من اهلل الّمت. ٢
7 . 

َ
اُس ِحَن یأ ْخَوَف   َها الّنَ

َ
َخاُف َعلَ   أ

َ
َباُ  اْلَهَو  ُکُم ]اْثَنَتاِن یَما أ َمِل   ى َو ُطوُل [ اْثَناِن اّتِ

َ
َباُ  اْلَهَوى َف  اأْل ا اّتِ ّمَ

َ
لا ی. َفأ ّمَ

َ
ُصّدُ َعلِن اْلَحلّقِ َو أ

َمِل 
َ
 (38ق: 4444اْنِخَرا. )شریف الرضی،  یْنِس یَف  ُطوُل اأْل

ُکُلوا َو یَذْرُهْم . 8
ْ
ُعوا َو یأ َمُل یَتَمّتَ

َ
گحجر( ترجمه: بگشار آنها بخور8ْعَلُموَن )یَفَسْوَف   ْلِهِهُم اأْل رنلد، و آرزوهلا آنلان یند، و بهلره 
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گر ناشی از محبت قلب به دنیا باشد، در روایات امری مشموم دانسته شده است. گر  1آرزو ا اما ا
گر متعلق آرزو، خداوند متعال   و امور معنوی باشلد، چنلین آرزویلی، املری پسلندیده 3و یا خیرات2ا

   باشد. می
که ایشان مامول)مورد آرزو( نزد ادیان آسمانیعلت اختصاص این لقب به حضرت این ا  ست 

که اعتقاد به مهدى موعود می ان یر ادیاختصاص به مسلمانان ندارد، بلکه سا ؟جع؟باشند زیرا 
( و 57ش: 4832)رجللالی تهرانللی،  باشللند. ل مللیین شللریده بللا مسلللمیللن عقیللز در ایللو مللشاهب ن
گرفتللاری حضللرت مللامول(4ش: 4836)رضللوانی،  ق: 4478)مجلسللی،  گرفتللاران انللد جهللت رفللع 

انلد جهلت تشلکیل  و در نهایلت ملامول 4کتاب الهی و حلدود آن اند جهت احیای مامول( 42، 44ج
کملا سامان جهان. ایشانه حکومت عدل جهانی و اصال، اوضا  ناب  مقتدای آرزومندان هستند، 

شایسللته  و بلر هلر مسللمانی 5در تشلرف عللی بلن مهزیلار خلدمت حضللرت، بیلان شلده اسلت کله این
کریملله و عللدل جهللانی  کلله آرزوی درک محضللر مبللارک ایشلان و نیللز آرزوی وصللول بلله دوللت  اسلت 

 ایشان را پیوسته در سینه داشته باشد. 
ُموُل ه ، حضرت ب؟ع؟نکته پایانی: در روایت مفضل از امام صادق

ْ
و اْلُمْنَتَظلُر   وسیله القاب اْلَملأ

که در اینو  اند همعرفی شد به اجمال، تفاوت معنلایی لقلب المنتظلر بلا الملامول جا  شایسته است 
 بررسی شود:

 المنتظر
باشد. ابلن  می این واهه اسم مفعول از باب افتعال از ماده )نظر( بوده و به معنای مورد انتظار،

                                                                                                                                  
ْملَ   قوله یم فیبن حبراه یدگ و قال علیرا غافل سازد؛ ولی بزودى خواهند فهم

َ
ِش یَفأ َخلْشُتُهْم یُت ِلّلَ

َ
َکَفلُروا ُثلّمَ أ طوللت  یأ  َن 

 (866، 4 ق: ج4474،ی. )قم ثم أهلکتهم  لهم األمل

بِ یْبُن ِحْبَراِه  یَعلِ . 1
َ
ِبل یِز اْلَعْبلِد یلَمْحُبوٍب َعْن َعْبِد اْلَعزِ  ِه َعِن اْبِن یَم َعْن أ

َ
َبلا َعْبلِد اهلِل   ی یَعلِن اْبلِن أ

َ
  ُقلوُل یْعُفلوٍر َقلاَل َسلِمْعُت أ

نْ  َق َقْلُبُه ِبالّدُ َق َقْلُبُه ِبَثاَلِ  ِخَصاٍل َهّمٍ اَل یَمْن َتَعّلَ َمٍل یا َتَعّلَ
َ
 (857، 5ق: ج4472ینی، َناُل. )کلیْدَرُ  َو َرَجاٍء اَل یاَل   ْفَنی َو أ

َمِل 
َ
ْکِفَنا ُطوَل اأْل ٍد َو آِلِه، َو ا ُهّمَ َصّلِ َعَلی ُمَحّمَ لَل اْسلِتْتَماَم َسلاَعٍة َبْعلَد َسلاَعٍة، َو اَل  و الّلَ لی اَل ُنَؤّمِ ا ِبِصْدِق اْلَعَمِل َحّتَ ْرُه َعّنَ ، َو َقّصِ

 (425ش: 4826)علی بن الحسین، . ْوٍم یْوٍم َبْعَد یَفاَء یاْستِ 

ُمول  . ی2
ْ
کفلاه أملر د  ملن جعلل اهلل سلبحانه مؤّملل ... (44ق: 4443ُکّلِ ُعْسر. )کفعمی،  یِف   ا َمْن ُهَو َمأ اه. یلنله و دنیرجائله 

 (624ق: 4447)آمدی، 

ُمول  یاْلَخ . ٣
ْ
ُمون  ُر ِمْنُه َمأ

ْ
ّرُ ِمْنُه َمأ  ( 324، 5 ق: ج4472)هاللی،   .َو الّشَ

1 . 
َ
ُل یأ  (  224ق: 4444، یاِء اْلِکَتاِب َو ُحُدوِدِه. )ابن المشهدیْح إِلِ   َن اْلُمَؤّمَ

َمَل یاَر ِطْب َنْفسًا َو َقّرَ َع یا اْبَن َمْهزِ ی یَفَقاَل لِ  .... 5
َ
ل  نًا َفِإّنَ ُهَناَ  أ  (  463، 5ق: ج4842)صدوق،   الحدیم. ...ُکّلِ ُمَؤّمِ
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 1باشلد. می به معنای ترقب حضور چیزی« انتظرته»گوید  می الندایبةاثیر عالم ل وی قرن هفتم در 
کتاب  که ترقب به معنای توقع چیزی می اج ال روستزبیدی در  کلالم  2باشلد. ملی گوید  بلا ضلمیمه 

که انتظار به معنای توقع حصول چیزی می دو ل وی در مجمو  این گفت  کله آن  ملی توان  باشلد 
ملل در مترادفلات قرآنلی واهه انتظلار أچیز، حصولش محتمل است و بعید نیست. ایلن مفهلوم بلا ت

 3گردد. می روشن
املل بله  کله این گلردد بله ملی ه مطالب باال، فرق میان لقب المامول و المنتظلر روشلنبا توجه ب

که ه معنای توقع حصول امری بعید است، ب که توقع حصول یا حضور چیزی است  خالف انتظار 
 المامول یعنی شخد مورد آرزو، و المنتظر یعنی شخد مورد توقع و انتظار. باشد. نمی بعید

 گیری نتیجه
کله هرچنلد هلیچبا بررسی  گردیلد  کار رفته بود، روشن  که لقب المامول در آنها به   شش روایتی 

کلدام از ایللن روایللات، از نظللر اعتبللار سللند، خللالی از ایللراد نبودنللد ولللی وجللود شللش روایللت، خللانواده 
عالوه روایت مفضل، با اندکی اغملاف، ه آورد ب حدیثی قابل توجهی را در این زمینه به وجود می

آید، بنابراین طبق مفاد این روایلات لقلب الملامول اختصلاص بله  ا و اعتماد به شمار میقابل اعتن
دارد و بللر امللام دیگللری اطللالق نشللده اسللت. از جهللت ل للوی، المللامول بلله معنللای  ؟ع؟امللام عصللر

کله ایشلان ملامول می شخد مورد آرزو انلد  باشد. علت اختصاص این لقب به حضرت ایلن اسلت 
گرفتللار گرفتللاری  کتللاب الهللی و حللدود آن و در نهایللت  ان، مللامولجهللت رفللع  انللد جهللت احیللای 

سللامان جهللان. ایشللان ه انللد جهللت تشللکیل حکومللت عللدل جهللانی و اصللال، اوضللا  نابلل مللامول
که آرزوی درک محضر مبارک ایشلان و  مقتدای آرزومندان هستند و بر هر مسلمانی شایسته است 

کریمه و عدل جهانی ایشان  را پیوسته در سینه داشته باشد. نیز آرزوی وصول به دولت 

 منابع
کریم  قرآن 

 البالغه نه 
 صحیفه سجادیه

                                                        
 (23، 2 ش: ج4862)ابن اثیر،  ضوره.، حذا ارتقبت ح و اْنَتَظْرُتُه   قال: َنَظْرُتُه . ی1
ُب . 2 َرّقُ ُع شْی  الّتَ ُرُه. )زبیدی،  : َتَوّقُ  (84، 5 ق: ج4444ٍء و َتَنّظُ

ْصَبَح ِف . ٣
َ
ُب یَنِة خاِئفًا یاْلَمد یَفأ ِش   َتَرّقَ ْمِی  یَفِإَذا اّلَ

َ
لَل َلَ لِو   ْسَتْصلِرُخُه قلاَل َللُه ُموسلییاْسَتْنَصَرُه ِبلاأْل قصلد: ) ن  یُمبل یِحّنَ

َج ِمْنها خاِئفًا و  (43 ُب یَفَخَر ن  َتَرّقَ اِلم  یقاَل َرّبِ َنّجِ  ترقب به معنای انتظار است. ؛(54قصد: )َن یِمَن اْلَقْوِم الّظَ
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 ، تهران،نشر صدوق، اول.الغی ةق(، 4842ابن أبی زینب، محمدبن ابراهیم) .4

، قللللم، الندایببببة فببببی  ریبببب  الحببببدی  و األثبببرش(، 4862ابللللن اثیللللر جللللزری، مبللللار  بللللن محمللللد) .5
 اسماعیلیان، چهارم.

 ، تهران، اسالمیه.کجال الدین و تجا  الن جةق(، 4842ابن بابویه، محمدبن علی) .8
کتابچی، ششم.األمالیش(، 4826ابن بابویه، محمدبن علی) .4  ، تهران، 
 ، قم، دارالشخائر، اول.مدج الدعوات و مندج ال  اداتق(، 4444ابن طاووس، علی بن موسی) .2
 اول. ، قم، مکتب االعالم االسالمی،م  م مقایلل اللغةق(، 4474ابن فارس، أحمد) .6
 ، قم، دفتر انتشارات اسالمی، اول.الجاار الک یرق(، 4444ابن مشهدى، محمدبن جعفر) .2
گلستانی، محمد) .3 ، قم، مسجد مقلدس سیجاى جدان در عصر اما  زمبان؟جع؟ش(، 4832امینی 

 جمکران،  اول.
 ، تهران، دنیای دانش، چهارم.ادج الفصاتةش(، 4835پاینده، ابوالقاسم) .4
، قللللم، دارالکتللللاب  ببببررالحکم و دررالکلببببمق(، 4447حللللدبن محمللللد)تمیمللللی آمللللدى، عبدالوا .47

 االسالمی، دوم.
 ، اول.البیت ، قم، مؤسسة آلوسائل ال ی ةق(، 4474حر عاملی، محمدبن حسن) .44
، بیلروت، اعلملی، إث بات الدبداة بالنصبو  و الج  بااتق(، 4452حر عاملی، محمدبن حسلن) .45

 اول.
 ، تهران، حیدریه، اول.الرجال ش(،4845حلی، حسن بن علی بن داود) .48
 ، نجف اشرف، دارالشخائر، دوم.رجالق(، 4444حلی، حسن بن یوسف بن مطهر) .44
 ، بیروت، البالی. الددایة الک رىق(، 4444خصیبی، حسین بن حمدان) .42
جا، مرکز نشر الثقافة االسالمیة فی  ، بیم  م رجال الحبدی ق(، 4847خویی، سیدابوالقاسم) .46

 العالم.
، قلم، بللوی، یکصد پرسب و پاسخ پلرامبون امبا  زمبان؟جع؟ش(، 4832رضا)رجالی تهرانی، علی .42

 شانزدهم.
 ، قم، مسجد مقدس جمکران، سوم.من ی از دیدگاه ادیانش(، 4836اص ر) رضوانی، علی .43
 ش(، اوصاف المهدى؟جع؟، قم، مسجد مقدس جمکران، دوم.4832سعیدى، احمد) .44
 البیت؟مهع؟. ة آل، قم، مؤسسقاموس الرجالق(، 4455شوشتری، محمدتقی) .57
 ، مشهد، نشر مرتضی، اول.اإلتت اج علی صهل الل اجق(، 4478طبرسی، احمدبن علی) .54
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ى برع   الددىرب ق(، 4847طبرسی، فضل بن حسن) .55 ، تهران، اسالمیه، القدیجة( -إع   الور
 سوم.

، قللم، الحدیثببة( -دالئببل اإلمامببةرب ق(، 4448طبللرى آملللی صلل یر، محمللدبن جریللربن رسللتم) .58
 اول. ،بعثت

 ، قم، مؤسسة النشر االسالمی، سوم.رجالش(، 4828طوسی، محمدبن الحسن) .54
 ، قم، دارالمعارف االسالمیة، اول.الغی ةق(، 4444طوسی، محمدبن الحسن) .52
الصبراب الجةبتقیم إلبی ق(، 4834عاملی نباطی، علی من محمدبن علی بن محمدبن یونی) .56

 ، نجف، المکتبة الحیدریه، اول.مةتحقی التقدیم
 ، بیروت، دارالقاری، اول.م جوعة افیةة فی تاریخ األئجة؟مهع؟ق(، 4455اى از علماء) هعد .52
کاوشللی در بازشناسللی مفضللل بللن عمللر از راویللان احادیللم »ش(، 4833عرفللان، امیرمحسللن)  .53

 .53، شماره ااتظار موعودم له ، «مهدوی
 ، قم، هجرت، دوم.کتاب ال ینق(، 4474فراهیدى، خلیل بن أحمد) .54
کاشللان .87 اببوادر األخ ببار فیجببا یت لببا برصببول ش(، 4824ی، محمدمحسللن بللن شللاه مرتضللی)فللیه 

 ، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، اول.الدین
 ، قم، دارالکتاب، سوم.تفةیر القجیق(، 4474قمی، علی بن ابراهیم) .84
، قلللم، نشلللر دانشلللگاه رجبببال الک بببیراختیار م رفبببة الرجبببال(ش(، 4868کشلللی، محملللدبن عملللر) .85

 ول.مشهد، ا
، بیللروت، مؤسسللة ال لببد األمببین و الببدرع الحصببینق(، 4443کفعمللی، ابللراهیم بللن علللی عللاملی) .88

 االعلمی للمطبوعات، اول.
 ، بیروت، دار ححیاء الترا  العربی.بحاراألاوار(،  ق4478) مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی .84
کلجببات القببر ن الکببریمش(، 4863مصللطفوى، حسللن) .82 نللا و ، تهللران، وزارت فرهالتحقیببا فببی 

 ارشاد اسالمی، اول.
م لبه ، «های شخصی حضلرت مهلدی؟ع؟ در ادعیله و زیلارات ویژگی»معنوی، سیدمجتبی،  .86

 .84، شااتظار موعود
کنگللره شللیخ اإلرشبباد فببی م رفببة ت ببج اع علببی ال  ببادق(، 4448مفیللد، محمللدبن محمللد) .82 ، قللم، 

 مفید، اول.
 ، قم، نشر اسالمی، ششم.رجالش(، 4862نجاشی، احمدبن علی) .83
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حسلین »اعجاز ائمه و روایات مربوط به آن)نقد مقالهش(، 4832نجفی یزدی، سیدمحمد) .84
کتلاب الهدایلة الکبلری ، شلماره اامبه تکجبس و فلةبفه اسب می پژوهب، «(بن حمدان خصیبی و 

43. 
 البیت؟مهع؟. ، قم، مؤسسة آلخاتجة الجةتدر ق(، 4446نوری، میرزا حسین) .47
، تهللران، األسببتار عببن وجببه الغائبب  عببن األبصببارک ببف ق(، 4477نللورى، حسللین بللن محمللدتقی) .44

 مکتبة نینوى الحدیثة، دوم.
کبللر) نهاونللدى، علی .45 ، قللم، ال  قببری الحةببان فببی اتببوال موالاببا صببات  الامببان؟جع؟ش(، 4836ا

 مسجد مقدس جمکران، اول.
 ، قم، دارالحدیم، اول.الرجالش(، 4864واسطی ب دادی، احمدبن حسین) .48
 ، قم، نشر الهادی، اول.کتاب سلیم بن قیل الد لی ق(،4472هاللی، سلیم بن قیی) .44
 




