روایتپژوهی اختصاص لقب المامول به امام مهدی؟جع؟
سیدمهدی حسینی
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تاریخ پذیرش1433/11/12 :

چکیده

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

به معنای شخد مورد آرزو میباشد ،در مجمو در شش روایت از پلن معصلوم دربلاره املام زملان؟ع؟ بله کلار

رفتلله اسللت کلله عبارتنللد از :پی مبللر ا کللرم؟ص؟ ،امیرالمللؤمنین؟ع؟ ،امللام صللادق؟ع؟ ،امللام عسللکری؟ع؟ و امللام

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

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

آسمانی میباشلند .حضلرت ملامولانلد جهلت رفلع گرفتلاری گرفتلاران ،ملامولانلد جهلت احیلای کتلاب الهلی و
حدود آن و در نهایت مامولاند جهت تشکیل حکومت عدل جهانی و اصال ،اوضا نابهسامان جهان.

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

مقدمه

معرفی کردن وجود مبارک امام زمان؟ع؟ در روایات به طرق مختلفی صورت گرفته است:

برخی روایات ایشان را با ذکر اسم به ما معرفی کردهاند ،و برخی دیگر از طرق القلاب ،کنیلهها،

 .1دانشپژوه سطح سه مرکز تخصصی مهدویت(.)hos97676@gmail.com

اوصلاف ،نشللانهها و شلمایل ،حضللرت را معرفللی کردهانلد .معرفللی از طریللق القلاب و اوصللاف ،ایللن
امتیاز را دارد که ما را با ابعاد وجودی شخصیت امام آشنا میکند .القلابی کله بلرای حضلرت بیلان

شدهاند یا عمومیاند و مشلترک میلان ایشلان و سلایر حضلرات معصلومین؟مهع؟(مثل لقلب هلادی،
القائم ،مهدی و )...و یا این که اختصاص به امام مهدی؟ع؟ دارند.

یکی از القابی که امام مهدی؟ع؟ را به وسیله آن به ما معرفلی کلردهانلد ،لقلب الملامول اسلت.

در زمینه بررسی اسامی ،کنیهها و القاب حضرت مهدی؟ع؟ مرحوم محلد نلوری در کتلاب ا بم

الثاق بله صلورت مفصلل  435اسلم ،کنیله و لقلب حضلرت را ذکلر و بررسلی کلردهانلد و حلدود یلک
صفحه در مورد لقب المامول توضیح دادهاند .آقای احمد سلعیدى از محققلین معاصلر ،در کتلاب

اوصاف الجددى؟جع؟ که در بیان اسامی ،القاب ،اوصاف و کنیههاى امام زملان؟ع؟ ملیباشلد بله

ایللن لقللب اشللاره کللردهاند(سللعیدی4832 ،ش )444 :همللینطللور آقللای محمللد امینللی گلسللتانی در

کتاب سیجاى جدان در عصر امبا زمبان؟ع؟حلدود نلیم صلفحه بله بررسلی لقلب الملامول ملیپردازنلد.
(امینی گلستانی4832 ،ش :ج )444 ،4همچنین آقای سیدمجتبی معنوی در مقاله «ویژگیهلای

ژپوهشاهیمهدوی

4847ش .)22 :اما پی از تتبع مشاهده نشد کله لقلب الملامول در مقاللهای بله صلورت مسلتقل و
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شخصللی حضللرت مهللدی؟ع؟ در ادعیلله و زیللارات» نیللز بلله ایللن لقللب اشللاره مللیکننللد(معنوی،

آنجایی که ریشه هر دو واهه ،ماده «امل» بوده و در استعماالت علرب میلان ایلن دو واهه از لحلا
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مفصل بررسی شده باشد.
َُْْ ُ
نکته مهمی که باید مدنظر قرار گیرد آن است که در برخی روایات لقب المأمول برای حضرت
ْ ََُ
ذکر شده است و در برخی دیگر از روایات لقب ال ُمؤ ّمل(با تشدید میم) برای حضرت بیان شده ،از
معنایی تفاوت خاصی وجود ندارد ،فلشا این دو واهه را لقب واحدی در نظر ملیگیلریم نله دو لقلب

متمایز از هم.

در مورد لقب المامول آنچه نیازمند بررسی میباشد ،این است کله آیلا ایلن لقلب اختصلاص بله

امام مهدی؟ع؟ دارد یلا خیلر؟ دیگلر این کله ،از چله جهلت و حیثیتلی ایلن لقلب بلر حضلرت اطلالق
شده است؟

بررسی اختصاص لقب مأمول به حضرت
روایات «المأمول»
روایت اول
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ب) ترجمه

امام صادق؟ع؟ از پدرانش از رسولاهلل؟ص؟ روایت فرمودند:

چهارمین آنها همان قائم ،مامول و منتظر خواهد بود.

ج) اختالف نسخ

ایللن روایللت در منللابع دیگللری نیللز بلله چشللم میخللورد ولللی فاقللد لقللب محللل بحللم ،یعنللی

«المأمول» است:

ح ثنا أیب ،و حمع بن احلسن ریض اك كُعا قالا ق حال ثنا سالة بن ك ال اك كالن احلسالن بالن

كىل الز یتو ىن ،و حمع بن أَ بن أیب قتاِ  ،كن أَ بن هةل ،كن أمیال بالن كالىل ،كالن أیب
اهلیمث بن أیب ح كن أیب ك اك؟ع؟ قالق إذا اجتعةا ثةث أساء متوالی ق حمعال  ،وكالىل،
واحلسنِ ،الرادع القا ُ (ص وق1791 ،قق ج)777 ،6

ح ثنا حمع بن إبراهمی بن إسحاق ریض اك كناله قالالق حال ثنا أبالوكىل حمعال ابالن مالام قالالق
ح ثنا أَ بن مادن اذ قالق أخ رنا أَ بن هةل قالق حال ثین أمیال ابالن كالىل القیسال ،كالن

روایتپژوهی اختصاص لقب المامول به اما مهدی؟جع؟

در میلان اماملان از نسللل ملن ،هرگلاه سله اسللم محملد و عللی و حسللن ،پشلت سللر هلم بیاینللد

أیب اهلیمث التعیعی ،كن أیب ك اك؟ع؟ قالق إذا توالا ثةث أساءق حمع و كىل ،و احلسن،
ان رادةه قامئه ُ
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( .1صدوق4842 ،ق :ج)884 ،5؛ کفایلةاالثر532-534 ،؛ ال یبلة نعملانی[ 432 ،محملدبن هملام ،قلال :حلدثنا أحملدبن
مابنداذ ،قلال :حلدثنا أحملدبن هلالل ،قلال :حلدثنا أحملدبن عللی القیسلی ،علن أبلی الهیلثم المیثملی ،علن أبلی عبلداهلل
جعفلربن محملد]...؛ رسلالة فیال یبلة ،تلألیف شلیخ مفیلد ،ج[ 48 ،5بله صلورت مرسلل از املام کلاظم؟ع؟]؛ ال یبلة شلیخ



د) اعتبارسنجی

در ابتدا باید توجه داشلت« .عبلداهلل بلن سلنان ملولی بنیهاشلم» از راویلان ثقله و معتبلر شلیعه

است که برادری به نام محمد داشته ولی این که ایلن خانلدان از موالیلان بنلی زاهلر باشلند ،ثابلت

نیست .آنچه روشن اسلت ،محملدبن سلنان معلروف ،از راویلان طبقله املام رضلا و املام جلواد

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

کرده و می گوید که برادری بنام عبداهلل دارد( .طوسی4828 ،ش )538 :در این روایلت نلام او بله
َ
َ
ُ َ َّ ْ
ان ّالز ِاه ِری» نقل شده ،بنابراین به نظر میرسد اشتباهی در ضبط نلام وی
صورت «محم ِدب ِن ِسن ٍ
در این روایلت ،رخ داده باشلد .دربلاره محملد ،بلرادر عبلداهلل بلن سلنان ،از لحلا جلرآ و تعلدیل،

مطلبی در کتب رجالی یافت نشد .گششته از آن ،الاقلل دو راوی ناشلناخته دیگلر نیلز در ایلن سلند
وجود دارند که محمدبن عبداهلل فارسی و یحیی بن میمون خراسانی هستند.

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

شمار نمیآید.

ژپوهشاهیمهدوی

روایت دوم

سال دهم  ،شماره  ،31زمستان 1433
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طوسی[ 588 ،محمدبن عبد اهلل بن جعفر الحمیلری ،علن أبیله ،علن أحملدبن هلالل ،علن أمیلة بلن عللی القیسلی ،علن
سالم بن أبی حیة ،عن أبی عبداهلل.]...

ب) ترجمه

امیرالم لؤمنین؟ع؟ پللی از شللمارش برخللی از عالئللم فرمودنللد :بعللد از ایللن حللواد و نشللانهها،

قائم و مامول و امام ناشناخته ،که شرافت و برتری از آن او است قیام می کنلد .او از نسلل حسلین

خواهد بود و هیچ فرزندی همانند او نخواهد بود. ...
ج) اعتبارسنجی

این سند ،الاقل مبتلی به دو اشکال است:

یکللی حبللراهیم بللن عبی لداهلل بللن العللالء المللدنی کلله ابللن غضللائری ،روایللات او را فاسللد و حتللی
ً
شخصلیت او را احتمللاال جعلللی دانسللته و عالملله حلللی نیللز بلله همللین اسللتناد ،روایللات او را غیرقابللل
اعتماد گفته است 1.و دیگری پدرش عبیداهلل [عبداهلل] که هیچ نشانی در کتب رجالی ندارد.

بنابراین سند ،الاقل به خاطر ناشناختگی این پدر و پسر ،از درجه اعتبار ساقط بوده و نلامعتبر

به شمار میآید.
روایت سوم

أخالالرأ أبوحمعال الفضالالل بالالن شالالاذان النیسالالابور ی املتالالو یف یف حیالا أیب حمعال الةسال ر ی والال

احلج ؟ع؟ یف تاده یف الغی ق ح ثنا احلسن بن ر دالا قالال حال ثنا أبالو ك ال اك؟ع؟ حال ی ا
طالالو یة كالالن أمیرامل الؤمننی؟ع؟ أنالاله قالالال یف آخالالرهق مث یقالالع الت ال ابر یف(و) ا خالالتةف ب النی أمالالراء

الةر والةج ِ ،ة یزالون خیتُفالون إیل أن یصالیر ا مالر إیل رجالل مالن ولال أیبسالفیان _ إیل أن
قال _ مث یوهر أمیر ا مر وقاتل ال فر السُاان املأمول ،النی ُتیر یف غی تاله الةقالول ،وهالو
التاسالالع مالالن ول ال

ی الا حس النی ،یوهالالر ب النی الالالر ننی ،یوهالالر كالالىل ال قُ النی و یتالالر یف األرَ

ا ِننی(ِم النی) ،طالالویب لُعالالؤمننی الالالنین أِر الالوا همانالاله وحلقالالوا أوانالاله ،وشالاله وا أیامالاله ،و قالالوا

أقوامهُ (یزِی حائری1166 ،قق ج)171 ،6
ب) ترجمه

امیرالمؤمنین؟ع؟ با اشاره به حواد آخرالزمان فرمودند:

روایتپژوهی اختصاص لقب المامول به اما مهدی؟جع؟

الف) متن حدیث

 ...سصی فرمانده فرماندهان و نابودگر کافران و پادشلاه ملأمول ،آشلکار خواهلد شلد؛ هملان
که عقلها در غیبت او به حیرت افتاده و او نهمین فرزند حسین است. ...

 .1قال ابن ال ضائری :ال نعرفه حال بما ینسب حلیه عبداهلل بن محمد البلوی و ینسب حللی أبیله عبیلداهلل بلن العلال عملارا بلن
زید و ما یسند حلیه حال الفاسد المتهافت .قلال و أظنله اسلما موضلوعا عللی غیلر واحلد .أقلول .و هلشا ال أعتملد عللی روایتله،
لوجود طعن هشا الشیخ فیه ،مع أنی لم أقف له علی تعدیل من غیره( .حلی4444 ،ق)443 :
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ج) اعتبارسنجی

این سند با دو مشکل روبرو است:

یکی در مستند آن :با توجه به فاصله زمانی فراوان میان فضل بن شاذان و محلد نلوری ،راه

اثبات استناد کتاب الغی ه به فضل بن شاذان ،معلوم نیست .به دیگر بیلان ،محلد نلوری بیلان
نکرده که اعتبار نسخه موجود و این کله ایلن هملان کتلاب فضلل بلن شلاذان اسلت ،از کجلا بلرای

وی ثابت شده است.

دوم در راوی آن :حسن بن رباب[رئاب] در ایلن سلند ،ناشلناخته اسلت و نلام و نشلانی از وی در

منابع رجالی یافت نشد.

در مجمو  ،سند از نظر اعتبار ،نامعتبر است.

روایت چهارم

ژپوهشاهیمهدوی
سال دهم  ،شماره  ،31زمستان 1433
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الف) متن حدیث
ُ َ ئ ُ َ َ َ َّ َ َ ُ َ َ ُ َ
َ َّ َ َ َ ئ ُ َ ئ َ َ ئ ُ
َّ َّ ُ
َ
َ
َ
ئ
َ
ئ
ُ
ّ
ّ
اك
ح ال ث ا كال ِالىل بالالن أَ ال ب ِن حمم ال ال ال قاق ر ِیض اك ك الاله قالالال ح ال ث ا حمم ال بن أ ِیب كب ال ِ ِ
َ َّ ئ َ َ ئ ُ َ َّ
َّ َ
َ َ
ئُ
ئال ُ و یف َك ئن ُم َ ئ
اافض ِالل ئب ِالن
نی ئب ِالن ی ِز یال ال الوِ ِىل ك ِالن
ویس ب ِن ِك ئم َ َان ال ل ِةی ك ئن ك ِّم ِه احل َس ِ
ْ
َ
َ
َ
َُئ
َ َ َئ
ُ
َ
ُك َمال َ قالالالق َِخُال ُالا َكالالىل َس الی ِ ی َج ئةفال ِالر ئب ِن َحم َّم ال ؟ع؟ ِقُال ُالا ی الا َس الی ِ ی لال ئالو َك ِه ال ئ َت ِإلی َ الالا ِیف
ئ ُ َ َ ئَ َ ُ ئَ ئ ُ
ئَ َ
الف ِمال ئالن َب ئة ال ِ َ َِ َقال َالال ِل الی ی الا ُم َف َّضال ُالل ئاْل َمال ُ
ااالالأ ُمول
الام ِمال ئالن َب ئة ال ِ ی ابال ِالین مالالویس و ا ُالالف
ا ُال ِ
ِ
اا ئ َت َو ُ محمِ ئب ُن ئ َ
احل َسن ئبن َك ِىل ئبن ُ َحم َّم ِ ئبن َك ِىل ئبن ُم َ
ئُ
ویسُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ب) ترجمه

مفضل بن عمر گوید خلدمت آقلاى خلود جعفلربن محملد؟ع؟ رسلیدم و علرف کلردم اى آقلاى

من،خواهش مندم دربلاره جانشلین خلود بله ملا وصلیت بفرمائیلد ،فرملود اى مفضلل ،پلی از ملن
فرزنللدم موسللی امللام اسللت و جانشللین مللورد آرزو ومللورد انتظللار ،م  ،م د پسللر حسللن بللن علللی بللن

محمدبن علی بن موسی میباشد.
ج) منابع اولیه و ثانویه

نخسللتین کتللابی کلله از میللان کتللب متقللدم ایللن روایللت در آن ذکللر شللده اسللت ،کتللاب الددایببة

الک ب ببرى ت ل لألیف خصل للیبی (م884ق) مل للیباشل للد( .خص ل لیبی4444 ،ق )822 :پل للی از او مرحل للوم

صدوق)م834ق) در کتاب کجالالدین این روایت را آورده است(.صدوق4842 ،ق :ج)884 ،5
در بللین کتللب متللاخر اولللین کتللابی کلله ایللن روایللت را ذکللر کللرده اسللت،کتاب إعب

الببورى بببرع

الد ببدى ،تل لألیف مرح للوم طبرس للی(م243ق) میباشد(.طبرس للی4847 ،ق )454 :پ للی از ایش للان
عاملی نباطی (م322ق) در کتاب الصراب الجةتقیم آن را ذکر میکنند( .علاملی نبلاطی4834 ،ق:

ج )553 ،5س ل للصی مرح ل للوم مجلس ل للی )م4447ق) در دو ج ل للای بح ب بباراالاوار ای ل للن روای ل للت را ذک ل للر

م للیکنند(،مجلس للی4478 ،ق :ج ،)42 ،43و (هم للان :ج )448 ،24مرح للوم ش للیخ ح للر ع للاملی (م
4474ق)نیللز در دو بخللش از کتللاب إث ببات الدببداة ایللن روایللت را ذکللر مللیکننللد(.حر عللاملی4452،ق:

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

متن اصلی این روایت از کتاب کجالالبدین با سایر نقلهای مطرآ شده در کتلب دیگلر ،تفلاوت

قابل توجهی ندارد .در ادامه دو تفاوت جزیی را بررسی میکنیم؛
َْ َُ
اولللین اخللتالف در نسللخ ایللن اسللت کلله عبللارت روایللت در کتللاب کجالالببدین بله صللورت الخلللف
ْ ْ ُ ْ
ال َمأ ُمول ال ُم ْن َت َظ ُر م،مد نقل شده است،لکن در کتلاب الددایبة الک بری خصلیبی(م884ق) عبلارت
ْ َ َُ ْ َ َُ ْ
با تفاوتی اندک به صورت الخلف ال ُمؤ ّمل ال ُم ْن َت َظ ُر ُم َح َّم ُد آمده است.

مللیباشللد و معنللای تکثیللر از میللان معللانی بللاب تفعیللل از ایللن کلملله اراده شللده اسللت کلله کثللرت و
مبال ه در آرزو را میرساند ،یعنی شخد بسیار مورد آرزو.

تفللاوت دیگللر نسللخ ،ذکللر واهه محمللد بلله صللورت تقطیللع شللده در کتللاب کجالالببدین و نقللل بلله

صللورت پیوسللته در کتللاب هدایببة الک ببری مللیباشللد .الزم بلله ذکللر اسللت کلله مرحللوم صللدوق در ذیللل

حدیم لو ،میفرمایند که «جاء هشا الحدیم (حلدیم لو)،هکلشا بتسلمیة القلائم؟ع؟» یعنلی ،در
این حدیم(حدیم لو ،)،اسم شریف حضلرت بلا کلمله «القلائم » آملده اسلت ،سلصی ملیفرمایلد:
نظللر مللن مطللابق روایللاتی اسللت کلله نهللی از تسللمیه مللیکنللد(یعنی مللن قائللل بلله حرمللت تسللمیه

هستم)(صدوق4842 ،ق :ج .)872 ،4بنابراین طبلق نظلر مرحلوم صلدوق نبایلد بله نلام حضلرت

روایتپژوهی اختصاص لقب المامول به اما مهدی؟جع؟

در نقل کجالالدین ،واهه المامول به کار رفته است لکن در نقل هدایة الک ری به جلای الملامول،
ْ ََ ُ
ْ ََ ُ
واهه ال ُمؤ ّمللل (تشللدید مللیم دوم) بلله کللار رفتلله اسللت،واهه ال ُمؤ ّمللل ،اسللم مفعللول از بللاب تفعیللل

تصریح شود ،و از این روی نام حضرت در کجالالبدین بله صلورت رمزگونله و جلدا جلدا نوشلته شلده

است.
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
مورد دوم از اختالف نسخ ،این است که در کتاب کجالالدین آمده قال ِلی یا ُمف ّضلل اإل َم ُ
لام ِم ْلن
ِ
َب ْع ِلدی ْاب ِنلی ُم َ
وسللی ،لکلن در کتللاب اث ببات الدبداة شللیخ حلر عللاملی (م 4474ق) جلللد ،2ص 32ایللن
عبارت با کمی ت ییر به صورت فقال الخلف من بعدی موسی آمده است.
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بلا توجلله بلله این کلله شلیخ حللر عللاملی ایللن روایللت را در خلود کتللاب(اث ببات الدببداة ،ج )558 ،4بللا
همان رجال سند و با عبارت َق َال ِلی یا ُم َف َّض ُل ْاإل َم ُام ِم ْن َب ْع ِدی ْاب ِنی ُم َ
وسی ذکر کردهاند ،احتملال
ِ
سهو قلم در نقل عبارت فقال الخلف من بعدی موسی از ایشان بعید نیست.
هـ ) اعتبارسنجی

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

کتاب الددایة الک ری نقل رده است.
َ
ئ
َ
ُ
ُ
َ
َ َ
احل َس ُالن ئب ُالن َحم َّمال ئبن ُ ئ ُ َ
َو َك ئ ُه َق َالال َحال َّ َثین َ
اكَ ،ك ِالن
مجاالور ك ئالن أ ِبیال ِه َحم ّمال ك ئالن ِییال ِر ئب ِن ك ئبال ِ ِ
ِ ِ
ِ
ََ َ ئ َ َ
َُئ
ئ ُ َ َّ ئ ُ َ َ َ َ َ َ ئ ُ َ َ َ ئ َ َّ
َ
ُ
َ
الاِ ِق؟ع؟ ِقُالا یالا سالی ِ ی ِمل ك ِهال ت ِإلی الا
اافض ِل ب ِن كم قالق ِخُا كىل جةفر الص ِ
اا ئ َت َوال ُ ُ َحم َّمال ُ
اا َؤ َّم ُالل ئ ُ
ویس َو ا ئ َ َُ ُف ئ ُ
با ئ َ َُ ِف ِم ئن َب ئة ِ َ َِ َق َالقیا ُم َف َّض ُل ئاْل َم ُام َب ئة ِ ی ئابین ُم َ
ِ
ِ
ِ
ئُ ئ
َ
َ
ئ
َ
بن احلس ِن ب ِن ك ِىلُ (خصییب1119 ،قق )731
به سه دلیل ضمیر «عنه» در صدر سند حلدیم ،بله مؤللف کتلاب الددایبة الک بری ،یعنلی حسلین
بن حمدان برمیگردد:

ژپوهشاهیمهدوی
سال دهم  ،شماره  ،31زمستان 1433
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الف) سبک تدوین کتاب که در بسیاری از موارد نام حسین بن حمدان در ابتدای روایلت ذکلر
ً
میشود و صدر روایت بعدی با «عنله» شلرو ملیشلود کله مرجلع ضلمیر قطعلا حسلین بلن حملدان
میباشد.

ب) در دو جای دیگر این کتاب بله نقلل مسلتقیم حسلین بلن حملدان از حسلن بلن محملدبن

جمهور تصریح شده است.

1

ج) خصل للیبی متول ل للد  567یعن ل للی آغل للاز غیب ل للت صل ل ل ری و متوفل للای  823م ل للیباش ل للد( .اب ل للن

داود4845،ش )484 :میباشد با توجه به این که حسن بلن محملدبن جمهلور از حسلین بلن رو،

نوبختی(متوفای )856نقل روایت کلرده اسلت( .خلویی4847 ،ق :ج )448 ،2بنلابراین هلر دو ،از

راویان واقع در عصر غیبت ص ری میباشند و نقل خصیبی از حسلن بلن محملدبن جمهلور املری
معقول میباشد.

بنابراین اولین راوی حدیم ،حسین بن حمدان خصیبی میباشد .مرحوم نجاشی در ملورد او

َ ْ
َ .1ق َال ْال ُح َسی ُن ْب ُ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ َ ُ ْ ُ ُ َ َّ ْ ُ ْ ُ
ور َع ْن ُم َح َّم ِد ْب ِن َع ِلیَ ،ع ْن َع ِلی ْب ِن ُم َح َّم ٍلد َع ْلن أ ِبلی ال َم ْع ِلز
ن حمد ْان :ح َدث ِن َی الحسن بن محم ِد ب ِن جمه ٍ
َ َ
َّ
َ
َ َ َ َ ُ َ
الص ِاد ِق...
اهلل
ع ْن أ ِبی َب ِصی ٍر قال :دخلت علی أ ِبی ع ْب ِد ِ
َ
َ
ْ
ْ ّ
َ .1ق َال ْال ُح َسی ُن ْب ُن َح ْم َد َانَ ،ح ّد َثنی ْال َح َس ُن ْب ُن ُم َ َّ ْ ُ ْ ُ
لور َع ْلن ُم َح َّم ِلد ْب ِلن َع ِللیَ ،ع ِلن ال َح َس ِلن ْب ِلن َع ِللی ال َوشلا َع ْلن
ِ
حم ِد ب ِلن جمه ٍ
َْ
َ َ َ ْ ُ ََ َ ْ
َ
َ
َ
خزمان [خی َر َان] األ ْس َب ِاطی قال :ق ِدمت علی أ ِبی الحس ِن...

مللیگویللد« :کنیللهاش ابوعبللداهلل بللوده و از لحللا اعتقللادی فاسللدالمشهب مللیباشللد» و سللصی نللام
کتابهللایش از جمللله کتللاب تبباریخ االئجببه(نللام دیگللر کتللاب الددایببة الک ببری) را ذکللر مللیکنللد 1.شللیخ
طوس للی در کت للاب رج للالش او را اس للتاد تلعکب للری ذک للر م للیکن للد( .طوس للی4828 ،ش )458 :اب للن

غضائری او را کلشاب و فاسلدالمشهب ملیدانلد و در ادامله ملیافزایلد کله از لحلا اعتقلادی ملعلون

است و به او اعتنا نمیشود 2.آقای نجفی یزدی از محققین معاصر در مقاله اعجاز ائمه و روایلات
مربوط به آن (نقد مقاله «حسین بن حمدان خصیبی و کتاب الددایة الک ری»( ))4با تکیه بلر چنلد
دلیل ،وثاقت خصیبی را به اثبات رسانده است:

دلیللل اول این کلله اجللالء از او نقللل روایللت کللردهانللد ،شللیخ طوسللی در مللورد خصللیبی مللیگویللد:

«روی عنه تلعکبری» و تلعکبری از اجالء کمنظیر امامیله اسلت .دلیلل دوم این کله ،شلیخ طوسلی
وقتی او را در فهرست و رجال خویش مطرآ میکند ،هیچ گونه مشمتی از وی نمیکنلد در صلورتی
که اگر مانند نجاشی و ابن غضائری ،او را کشاب و فاسدالعقیده میدانست ،الزم بود بله آن اشلاره

کند .دلیل سوم ،این که صاحب ریاف العلماء در مورد خصیبی میگوید« :فاضل ،علالم ،محلد
بوده به نوعی دال بر وثاقت اوست( .نجفی یزدی4832 ،ش)454 :

جمعبندی راوی :دلیلی بر اعتبار عقیدتی و روایی خصیبی در دست نیست.

راوی دوم ،الحسن بن محمدبن جمهور العمی ملیباشلد .کنیلهاش ابومحملد ،اهلل بصلره و از

قبیللله تمللیم مللیباشللد .مشللایخ او محمللدبن جمهللور ،حسللین بللن رو ،نللوبختی مللیباشللد و اسللتاد

محمدبن همام میباشد 3.مرحوم نجاشی او را توثیق میکند و از پدرش مورد اعتمادتر و صلالحتلر

میداند.
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جمعبندی راوی :راوی از ثقات است.

 .1أبوعبداهلل کان فاسدالمشهب .له کتب منها :کتلاب اإلخلوان کتلاب المسلائل کتلاب تلاریخ األئملة کتلاب الرسلالة تخللیط(.
نجاشی4862 ،ش)62 :
 .2قال ابن ال ضائری :کشاب فاسد المشهب صاحب مقالة ملعونه ال یلتفت حلیه(.ابن غضائری4864 ،ش)24 :
 .٣أبومحمد ،الحسن بن محمدبن جمهور العمی ،بصری ،منسوب به بنیعم از قبیله تملیم ،مشلایخ :محملدبن جمهلور،
حسین بن رو ،نوبختی .تالمیش :محمدبن همام(.خویی4847 ،ق :ج)444، 2
 .1أبومحمللد بصللری ثقللة فلی نفسلله ،ینسللب حلللی بنلی العللم مللن تملیم ،ی لروی عللن الضللعفاء و یعتمللد علللی المراسلیل .ذکللره
أصحابنا بشلل و قالوا :کان أوثق من أبیه و أصلح .له کتلاب الواحلدا أخبرنلا أحملدبن عبدالواحلد و غیلره علن أبلیطاللب
األنباری ،عن الحسن بالواحدا( .نجاشی4862 ،ش)65 :

روایتپژوهی اختصاص لقب المامول به اما مهدی؟جع؟

من القلدماء» و در پایلان وحیلد بهبهلانی در ملورد خصلیبی ملیگویلد :این کله خصلیبی شلیخاالجلازه

81

راوی سلوم ،محمللدبن جمهلور مللیباشللد .کنیلهاش ابوعبللداهلل بللوده ،ابلنغضللائری او را غللالی و

فاسدالحدیم میداند 1،مرحوم نجاشی او را در حدیم ،ضعیف و از جهت اعتقاد فاسد میدانلد و

کتابهایی را برای او ذکر میکند 2.شیخ طوسی نیز در کتاب رجالش او را غالی ذکر میکنلد 3.ابلن
داود نیز در کتاب رجالش سخن ابن غضائری را تکرار میکند.

4

آیتاهلل خویی؟هر؟ بعد نقل اقوال رجالیون میفرمایند:

ظللاهر ایللن اسللت کلله محمللدبن جمهللور ثقلله اسللت اگرچلله فاسللدالمشهب مللیباشللد ،دلیللل

وثاقتش ،شهادت ابن قولویه به وثاقت اوست ،نهایلتاالملر او در حلدیم ضلعیف اسلت ،بله

خاطر این که در روایاتش تخلیط و غلو وجود دارد.

5

دانسته شد که منشا ضعف محمدبن جمهلور ،عبلارت اسلت از تخللیط و غللو ،حلال ا گلر روایلت

منقول توسط وی از خلط و غلو ،خالی باشد ،معتبر خواهد بود .با توجه بله مضلمون روایلت فلوق

روشن میگردد که این روایت از تخلیط مبرا است زیرا ،با توجه بله اخلتالف نسلخ روشلن ملیگلردد
کله ملتن روایللت تفلاوت چنللدانی بلا مللتن سلایر نسلخ نللدارد ،همچنلین از غلللو ،مبلرا اسللت زیلرا مفللاد
روایت در اموری که مرتبط با مسنله غلو است ،نمیباشد.

ژپوهشاهیمهدوی
سال دهم  ،شماره  ،31زمستان 1433
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توجه به این نکته ضروری است که محمدبن جمهور جزو راویان موجود در اسناد کتاب کامبل

الزیارات و تفةیر قجی میباشد ،که طبق مبنای مشهور توثیقی عام برای او میباشد.
جمعبندی راوی :ثقه علی المبنا.

راوی چهارم :کثیربن عبداهلل میباشد که مرحوم خویی به نقل از شیخ حلر و او هلم بله نقلل از

فهرست شیخ منتجبالدین میگوید :فقیه ،صالح و ثقه است.

6

راوی آخر :راوی آخر المفضل بن عمر الجعفی میباشلد .مرحلوم کشلی و نجاشلی او را تضلعیف

ّ ّ
ّ
 .1أبوعبللداهللّ ،
حلللل فی له ّ
عزوجللل( .ابللن
محرمللات اهلل
العمی.غللال ،فاسللد الحللدیم ،ال یکتللب حدیثلله .رأی لت للله شللعرا ی
غضائری4864 ،ش)45 :
« .2ضللعیف فلی الحللدیم ،فاسللدالمشهب ،و قیلل فیله أشلیاء اهلل أعلللم بهللا مللن عظمهللا ».روى عللن الرضللا؟ع؟ .و للله کتللب:
کتاب المالحم الکبیر ،کتاب نوادر الح  ،کتاب أدب العلم ( .نجاشی4862 ،ش)882 :
 .٣عربی ،بصری ،غال( .طوسی4828 ،ش)864 :
 .1غال فاسد الحدیم ،رأیت له شعرا یحلل فیه حرمات اهلل تعالی( .ابن داود4845 ،ش)275 :
 « .5الظاهر أن الرجل ثقة و حن کان فاسد المشهب ،لشلهادا ابلن قولویله بوثاقتله ،غایلة األملر أنله ضلعیف فلی الحلدیم ،لملا
فی روایاته من تخلیط و غلو و قد ذکر الشیخ ،أن ما یرویه من روایاته ،فهلی خالیلة ملن ال للو و التخللیط و علیله فلال ملانع
من العمل بما رواه الشیخ من روایاته( ».خویی4847 ،ق :ج)424 ،42
 .٢قال الشیخ حر فی تشکره المتبحرین عن الشیخ منتجب اللدین فلی فهرسلته :الشلیخ کثیلربن عبلداهلل بلن احملد العرنلی:
فقیه ،صالح ،دین ،ثقه( .خویی4847 ،ق :ج)472 ،44

میکند 1،همچنین مرحوم ابن غضائری قائل به ضعف اوست2،مرحوم عالمه حللی نیلز در کتلاب
خ صببة اال قببوال او را تضللعیف کردهانللد 3،مرحللوم شللیخ مفیللد در کتللاب االرشبباد ،مفضللل را از شللیوخ
اصحاب امام صادق؟ع؟ و خواص و اصحاب سر و از فقهای صالح برشمرده است 4.شیخ طوسلی

ایشان را از سفرای مملدو ،شلمرده و روایلاتی در ملد ،وی آورده اسلت 5.جمعلی از بزرگلان متلاخر از

جمله آیتاهلل خلویی در کتلاب م بم الرجبال الحبدی (خلویی4847 ،ق :ج)872-547 ،43مرحلوم

مح للد ن للوری در خاتج ببه الجة ببتدر (ن للوری4823 ،ش :ج ،)482-42 ،4و عالم لله شوش للتری در

کتاب قاموس الرجال مفضل را توثیلق کردهانلد( .شوشلتری4447 ،ق :ج )542 ،47محسلن عرفلان از
محققان معاصر در مقاله«کاوشی در بازشناسی مفضل بن عمر از راویان احادیم مهدوی» وثاقلت

او را به اثبات میرسانند( .عرفان4833 ،ش)485-472 :
جمعبندی :راوی از ثقات است.

جمعبندی روایت :روایت از حیم سندی موثق مبنایی است.

 .1حمللادبن عثمللان قللال سللمعت أباعبللداهلل؟ع؟ یقللول للمفضللل بللن عمللر الجعف لی ی لا کللافر ی لا مشللر مللا لللل و البن لی یعن لی
حسماعیل بن جعفر و کان منقطعا حلیه یقول فیه مع الخطابیة ثم رجع بعد(.کشی4474 ،ق)854 :
حسماعیل بن جابر قال قال أبوعبداهلل ایت المفضل قل له یا کافر یا مشر ما ترید حلی ابنی ترید أن تقتله(.همان)858 :
فاسللدالمشهب مضللطرب الروای لة ال یعبللأ بلله و قی لل حنلله کللان خطابی لا و قللد ذکللرت للله مصللنفات ال یعللول علیهللا( .نجاش لی،
4862ش)446 :
 .2ضلعیف متهافللت مرتفللع القلول خطللابی و قللد زیلد علیله شلیء کثیلر و حملل ال للالا فلی حدیثله حمللال عظیمللا و ال یجللوز أن
یکتب حدیثه( .ابن غضائری4864 ،ش)33 :
 .٣ضعیف کوفی فاسدالمشهب مضطرب الروایة ال یعبأ به متهافت مرتفع القول خطابی و قلد زیلد علیله شلیء کثیلر و حملل
ال الا فی حدیثه حمال عظیما و ال یجوز أن یکتب حدیثه(.حلی4444 ،ق)523 :
َ َّ ْ َ َ َ َ َّ ّ ْ
َ
َّ
َ َ
الص ِلاد ِق؟ع؟ َعللی ْاب ِن ِله
اهلل
.1
د ِب ِاإل َم َام ِة ِم ْن أ ِبی ع ْب ِد ِ
(فصل فی الند علیه باإلمامة من أب َیه؟ع؟)َ :ف ِممن روى ص ِریح الن ِ
ْ
َ ْ
َ
ُ
َ
َ
َ َ َّ
ْ ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
اهلل
أ ِب لی الحسل
اهلل و خاصل ِلت ِه و ِبطان ِتل ِله و ِثقا ِتل ِله الفقهل ِلاء الصللا ِل ِحین ِرضللوان ِ
اب أ ِب لی عبل ِلد ِ
وخ أصللح ِ
لن ُموسللی؟ع؟ ْ ِمللن ش لی ِ
ْ َ َِ
َ
َعلی ِه ْم ال ُمف ّضل ْب ُن ُع َم َر ال ُج ْع ِفی(.مفید4448 ،ق :ج)546 ،5
[ .5ذکر المحمودین من وکالء األئمة؟ع؟]...و منهم المفضل بن عمر( .طوسی4444 ،ق)846 :

روایتپژوهی اختصاص لقب المامول به اما مهدی؟جع؟

طریق دوم ،طریق مرحوم صدوق در کتاب شریف کجالالدین است:
ُ َ ئ ُ َ َ َ َّ َ َ ُ َ َ ُ َ
َّ َّ ُ
َح ال َّ َث َ ا َكالالىل ئبال ُالن َأ ئ َ َ ُ َ
َ
اك
َ ال ئب ِن َحم ّم ال ال ال قاق َر ِیض اك ك الاله قالالال ح ال ث ا حم ّم ال ئب ُن أ ِیبك ئب ال ِ ِ
ِ
َ َّ ئ َ َ ئ ُ َ َّ
َ ئ َ ّ ئ
ئ ُ
َ ئ ُ َ ئ ئ َ َ َّ َ
ُ
ئ
ئ
َ
نی ب ِالن ی ِز یال ال الوِ ِىل ك ِالن اافض ِالل ب ِالن
ال و ْیف كن مویس ب ِن ِكم ان ال ل ِةی كن ك ِم ِه احلس ِ
َ
َ
َ
َُئ
َ َ َئ
ُ
َ
ُك َمال َ قالالالق َِخُال ُالا َكالالىل َس الی ِ ی َج ئةفال ِالر ئب ِن َحم َّم ال ؟ع؟ ِقُال ُا ی الا َس الی ِ ی لال ئالو َك ِه ال ئ َت ِإلی َ الالا ِیف
ئ ُ َ َ ئَ َ ُ ئَ ئ ُ
ئَ َ
الف ِمال ئالن َب ئة ال ِ َ َِ َقال َالال ِل الی ی الا ُم َف َّضال ُالل ئاْل َمال ُ
ااالالأ ُمول
الام ِمال ئالن َب ئة ال ِ ی ابال ِالین مالالویس و ا ُالالف
ا ُال ِ
ِ
اا ئ َت َو ُ محمِ ئب ُن ئ َ
احل َسن ئبن َك ِىل ئبن ُ َحم َّم ِ ئبن َك ِىل ئبن ُم َ
ئُ
ویس؛
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
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مفضل بن عمر گوید خدمت آقاى خود جعفربن محمد؟ع؟ رسیدم و عرف کلردم اى آقلاى

مللنگ خواهشللمندم دربللاره جانش لین خللود بلله مللا وصللیت بفرماییللد ،حضللرت فرمودنللد :اى
مفضل ،پی از من فرزندم موسی املام اسلت و جانشلین ملورد آرزو وملورد انتظلار( ،م  ،م د)

پسر حسن بن علی بن محمدبن علی بن موسی میباشد.

َ
َ َّ ُ
اوللین راوی ایللن حللدیمَ « ،ع ِللی ْبل ُلن أ ْح َمل َلد ْب ِن ُم َح َّمل ٍلد ال ّلدقاق» مللیباشللد .نظلر شللیخ صللدوق بللر

وثاقلت ایلن راوی اسللت .ایشلان بللرای راوی ملشکور کله از اسللاتیدش اسلت ،تللرحم و ترضلی داشللته

است( .صدوق4826 ،ش485-484 ،445 :؛ صدوق4842 ،ق :ج )822 ،5به علالوه کثلرت نقلل
شللیخ صللدوق حللاکی از اعتمللاد شللیخ صللدوق بلله ایللن استادشللان مللیباشللد .از لحللا مشخصللات
راوی ،آیتاهلل خویی احتمال اتحاد ایلن راوی بلا عللی بلن أحملدبن محملدبن عملران را محتملل

میداند.
َ َ ُ َ
ُْ
َ
ْ
ُ
لوفی» مللیباش للد ک لله بنللابر تحقی للق نللام کام للل ایش للان
اهلل الک ل ِ
راوی دوم «مح ّمللدب ُن أ ِبل لیع ْبل ِلد ِ
1

محمدبن جعفر األسدی الکوفی میباشد .مرحوم نجاشی در مورد او میفرمایند:

او ثقه و صحیحالحدیم میباشد ،اال این که از ضعفاء روایلت نقلل ملیکنلد و قائلل بله جبلر و
تشبیه میباشد.

ژپوهشاهیمهدوی
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2

َ َ
راوی سوم« ُم َ
وسی ْب ِن ِع ْم َر َان ّالنخ ِعی» که جزو روایان در اسلناد کتلاب کامبل الز یبارات بلوده فللشا

علی المبنا ثقة میباشد( .خویی4847 ،ق :ج)64 ،44

راوی چهللارم «الحس لین بللن یزی لد النللوفلی» مللیباشللد کلله مرحللوم نجاشللی در مللورد او می گویللد

شللاعر ،ادیللب و سللاکن ری بللوده و در آنجللا وفللات نمللوده اسللت .گروهللی از قمیللین گفتهانللد کلله در
اواخر عمرش اهل غلو گردیده است لکن مرحوم نجاشی می گوید :روایتلی کله دال بلر غللو باشلد را

از او مشاهده نکردیم فلشا نسبت غلو به او را صحیح نملیدانلد 3،یکلی از املارات دال بلر وثاقلت او
این است که تعداد  4786روایت از اسماعیل بن ابی زیاد السکونی نقل کلرده اسلت ،یعنلی حلدود

 47درصللد روایللات سللکونی توسللط توسللط نللوفلی نقللل شللده اسللت ،بنللابراین این کلله شللیعیان بلله
روایات سکونی عمل کردهاند ،الزمهاش این است که نوفلی را قبول کردهاند.

« .1ال یبعد اتحاده مع علی بن أحمدبن محمدبن عمران المتقدم( ».خویی4847 ،ق :ج)522 ،44
 .2ساکن الری یقال له محملدبن أبلیعبلداهلل کلان ثقلة صلحیح الحلدیم حال أنله روى علن الضلعفاء .و کلان یقلول بلالجبر و
التشبیه و کان أبوه وجها روى عنه أحمدبن محمدبن عیسی ( .نجاشی4862 ،ش)828:
 .٣نوفل النخع موالهم کوفی أبو عبد اهلل .کان شاعرا أدیبا و سکن الری و مات بها و قال قوم من القمیلین حنله غلال فلی آخلر
عمره و اهلل أعلم و ما رأینا له روایة تلدل عللی هلشا .لله کتلاب التقیلة أخبرنلا ابلن شلاذان علن أحملد بلن محملد بلن یحیلی
قال :حدثنا عبلد اهلل بلن جعفلر الحمیلری قلال :حلدثنا حبلراهیم بلن هاشلم علن الحسلین بلن یزیلد النلوفلی بله و لله کتلاب
السنة( .نجاشی4862 ،ش)83 :

راوی آخر المفضل بن عمر الجعفی میباشد .که در سند روایت قبلی بررسلی گردیلد و قائلل بله

وثاقت او شدیم.

جمعبندی :روایت از حیم سندی موثق مبنایی است.

روایت پنجم
الف) متن حدیث
َو َر َو ى ُ َحم َّمال ُ ئب ُن ی ئة ُقالالو َ ئال ُ َُیالین َر َِ َةال ُاله َقال َالال َقال َالال َأ ُب ُ َ
وحم َّمال ؟ع؟ ِحال َنی ُو ْلال َ ئ ُ
احل َّجال ُ ؟ع؟ َز َكال َ
ِ
ئ َ ُ َ َ َّ ئ َ َ َ َ َ َ ئ ُ ئ َ َ َ َ َّ ُ ئ ُ َ َّ َ
َّ َ ُ َ َّ ئ ُ ُ َ
اك و سالاه ااؤماللُ(طالویس،
الوُ َم أ ُنال ئ یقتُالوَ ِین ِلیقاةالوا هالنا ال سالل ِ یالف رأوا قال ر ِ
1737قق 671 ،667؛ ك الال م الالن الةُع الالاء1166 ،قق 66؛ اب الالن ط الالاووَ1111 ،قق [ )636اه
جهضعی ِر تا «موالی ا مئ »]

ب) ترجمه

امام عسکری؟ع؟ پی از والدت فرزندش فرمود :ستمکاران ادعا داشتند مرا خواهنلد کشلت تلا
این نسل نابود گردد ،ولی قدرت خداوند را چگونه یافتند؟گ و فرزندش را « ّ
مؤمل» نامید.
این روایت در منابع دیگری نیز نقل شده ولی محل شاهد در آنها وجود ندارد:

ح ثنا كىل بن ك اك الوراق قالق ح ثنا سة بن ك اك قالق ح ثین مالویس بالن جةفالر بالن
وهب ال غ اِی أنه خرأ من أیب حمع ؟ع؟ توقیعق "هكعالوا أنال یر یال ون قالتىل لیقاةالوا هالنا
النسالالل وقالال

الالن اك كالالز وجالالل قالالوهل واحلع ك"ُ(صالال وق1791 ،قق ج143 ،6؛ خالالزاه،

1141قق [ )697اه ص وق]

مرحوم کلینی نیز در کتاب خود این روایت را نقل کرده که شلباهت فراوانلی بلا ملتن ملورد نظلر

دارد:

احلسالنی بالالن حمعال األشالالةر ی ،كالالن مةالالىل بالالن حمعال  ،كالالن أَال بن حمعال قالالالق خالالرأ كالالن أیب

حمعال ؟ع؟ حالنی قتالالل الز بیالر یق هالالنا جالالزاء مالالن اِتالالر ى كالالىل اك یف أولیائالاله ،هكال أنالاله یقتُالالین
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ج) اختالف نسخ

ول الیس یل كقالالب ِ ی الف رأى ق ال ر اكُ و ول ال لالاله ول ال سالالاه "م ح م ِ" سالالن سالالا و س النی

ومائتنیُ

1

[ .1حللدثنا جعفللربن محمللدبن مسللرور رض لی اهلل عنلله قللال  :حللدثنا الحس لین بللن محمللد ابللن عللامر  ،عللن معلللی بللن محمللد
البصری]؛ (کلینی4472 ،ق :ج854 ،4؛ صدوق4842 ،ق :ج487 ،5؛ مفید4448 ،ق :ج[ )844 ،5از کلینی]  .بله قرینله
سند کلینی معلوم میشود نام راوی آخر از سند مرحوم صدوق افتاده است.
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د) اعتبارسنجی

این روایت از نظر سند ،مرسل است و به همین خاطر ،ضعیف به شمار میآید.

آنچلله از ایللن روایللت مسللتفاد مللیگللردد ایللن اسللت کلله ،دشللمنان همللواره درصللدد بودنللد تللا امللام

عسللکری؟ع؟ را بکشللند تللا نسللل ائملله؟مهع؟ قطللع بشللود و منجللی بشللریت متولللد نگللردد امللا دسللت
قدرت الهی ،امام عسکری؟ع؟ و فرزند ایشان را از گزند دشمنان حفظ مینماید تا شخصلیتی کله

مورد امید و آرزوست متولد گردد و بساط ظلم و جور را از ریشه برکند.
روایت ششم
الف) متن حدیث

كن حمع بن ك اك بن جةفر احلعیر ی أنه قالق خرأ التوقیع من الناحیال املق سال حرسالها

ژپوهشاهیمهدوی
سال دهم  ،شماره  ،31زمستان 1433
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اك _ دة املسائل _ ق دس اك الرَن الرحمی ألمره تةقُون ،حمك دالغ مفا تغین الننر كالن
َ َ ئ ُ َّ ُ َ َ َ
اك َو
قالالوم یؤمن الون ُ السالالةم كُینالالا وكالالىل ك الالاِ اك الصالالاحلنی ُ ِإذا أ َرِ ُُت الت َو ّجالاله ِب الالا ِإیل ِ
َ
اك َت َة َایل َس َةم َك َىل آل یس َّ َ َ َ َ َ
إ َلی َ ا َِ ُق ُولوا َ َما َق َال ُ
اك َو َر ّب ِالاىن آی ِات ِاله
السة ُم كُیالك یالا ِ ِاكالی ِ
ِ
ِ
َ َ ََ َ َ
َّ َ ُ َ َ َ َ َ َ
َّ َ ُ َ َ َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ّ
َ
اك وُُُ السالةم كُیالك أیالا
اك و ِیان ِِی ِن ِه السةم كُیالك یالا خ ُِیفال ِ
السةم كُیك یا با ِ
َّ َ
ئ َ ُ ئ َ ئ ُ ُ َّ َ ُ َ َ َ َ َ ئ ُ َ َّ ُ ئ َ ئ ُ ُ َّ َ ُ َ َ َ
َ
َ
ِاْلمالالام ااالالأمون السالالةم كُیالالك أیالالا ااقالال م ااالالأمول السالالةم كُیالالك ِِبو ِامال ِالع السالالة ِمُُُ
ُ(ط ریس1147 ،قق ج)197 ،6
ب) ترجمه

در نامهای از امام زمان؟ع؟ چنین آمده بلود :بسلم اهلل اللرحمن اللرحیم ...هرگلاه خواسلتید بله

وسیله ما خدا و ما را یاد کنیلد هملانگونله کله خداونلد فرملوده بگوییلد «سلالم بلر خانلدان یاسلین»

سالم بر تو از دعوتکننده الهی و تربیتیافته نشانههای او ...سلالم بلر تلو از املام املین و سلالم بلر

تو ای پیشگام مأمول. ...
ج) اعتبارسنجی

ایللن روایللت همللانگونلله کلله مشللاهده میشللود بلله صللورت مرسللل از حمیللری نقللل شللده اسللت.

بنابراین از نظر سند ،مرسل و ضعیف به شمار میآید.

جمعبندی روایات :در مجمو در شش روایت از امام زمان؟ع؟ با عنلوان «الملأمول» یلاد شلده

کلله هرچنللد هرکل دام از ایللن شللش روایللت از لحللا سللندی ،خللالی از ایللراد و اشللکال نبودنللد( ،البتلله
روایت مفضل ،بلا انلدکی اغملاف ،قابلل اعتنلا و اعتملاد ،بله شلمار میآیلد) وللی یکلدیگر را تقویلت

کرده ،خانواده حدیثی محکمی را تشکیل میدهند ،بنابراین ثابت میشود که «المأمول» یکلی از

القاب اختصاصی امام زمان؟ع؟ است و از آن حضرت میتوان با این لقب یاد کرد.

بر رسی جهت اطالق لقب مامول بر حضرت
واژهشناسی المامول

َ
المامول از لحا صرفی اسم مفعول از ماده(أمل) میباشد .مرحوم خلیل در کتاب ال ین ،املل

را مترادف رجاء میدانند 1.صاحب مقبایلل معنلای املل را انتظلار میدانلد 2،او در جلای دیگلری از

کتابش امل و رجاء را مترادف میدانند 3،اما فیومی در کتاب مصب ال الجنیبرة 4،میلان طملع ،رجلاء و
امل فرق قائل هستند و ملیگوینلد کله «املل ،اکثلرا در ملواردی اسلتعمال ملیگلردد کله حصلول آن

امر ،بعید میباشد ،به خالف طمع که در اموری که حصولش نزدیک است بله کلار ملیرود و لکلن
رج للاء معن للایش چی للزی م للابین طم للع و ام للل م للیباش للد ».مرح للوم مص للطفوی در کت للاب التحقی ببا

دیدگاهشان موافق فیومی است و امل را به معنای آرزو میدانند و رجاء را به معنای امید.

5

به نظر میرسد سخن فیومی و صاحب التحقیبا در واههشناسی ل لت الملامول صلحیحتلر باشلد،

زیلرا اصلل در وضللع واهگلان متعللدد و متبلاین ،تفللاوت معنلایی ایللن واهگلان اسللت ،بنلابراین دیللدگاه

مختار نویسنده مقاله این است که واهه المامول به معنای مورد آرزو میباشد.

ندارد و حتلی در روایتلی از پی مبلر ا کلرم؟ص؟ عاملل حرکلت و تلالش انسلان بیلان شلده اسلت 6.وللی

همل لین عام للل حیل لات و حرک للت ا گ للر از ح للد بگ للشرد و ب لله ص للورت آرزوى دور و دراز در آیل لد موج للب

فراموشی آخرت است 7،و ایلن آرزوهلای دور و دراز چنلان انسلان را بله خلود مشل ول ملیدارد کله از

زندگی و هدف نهاییاش به کلی غافل میشود و در نهایت هالک میشود.

8

َْ ُ
 .1األ َمل :الرجاء( .فراهیدی4474 ،ق :ج)842 ،3
 .2الهمزا و المیم و الالم أصالن :األول ُّ
التثبت و االنتظار( .ابن فارس4474 ،ق :ج)447 ،4
ُ
ّ
ّ
المعتل أصالن متباینان ،یدل ُ
أحدهما علی َ
األمل( .همان :ج)444 ،5
 .٣الراء و الجیم و الحرف
َ
َ
ْ َ ً
َّ َ َ َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
ّ
َْ
السللف ِر حلللی َبلل ٍلد َبعیل ٍد
لاب َطلللب َت َرق ْب ُتلله و أ کثل ُلر مللا ی ْسل َلت ْع َمل األمللل ِفیمللا ی ْسل َلت ْب َع ُد حصللوله و َمل ْلن َعللزم َعلللی
 .1أمل ُتل ُله :أمللال ِمل ْلن بل
ِ
َ
َ
َّ
ُ ُ ّ َ َُ َ ُ ُ
ُ ُ
َ
َّ َّ
یقول(أ َم ْل ُت) ُ
حصلوله و الرج ُلاء بلین األ َم ِلل و
الط َم َع ال یکون ِحال ِفیما قرب
الوصول و ال یقول َط ِم ْع ُت ِحال ِحذا ق ُر َب ِم ْنها ِفإن
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
َ َ ُ
َ َ َ
َ
َ
َّ
الط َم ِع ف َّإن َّالر ِاج َی ق ْد یخاف أ ْن ال ی ْح ُصل َمأ ُمول ُه و لهشا ی ْس َت ْع َمل ِب َم ْع َنی الخ ْلو ِف ف ِلإذا ق ِلو َى الخلوف ْاس ُلت ْع ِمل ْاس ِلت ْع َمال
َ
ّ
َ
َ
َاأل َمل و حال ْاس ُت ْع ِمل ب َم ْع َنی ّ
الط َمع( .فیومی4444 ،ق :ج)55 ،5
ِ
ِ ِ
ّ
 .5فظهلر ّأن المعنلی الحقیق ّلی لهلشه المل ّلادا :الرجلاء البعیلد و الترقلب ألملر بعیلد حصلوله و یقلال لله بالفارسلیة _ آرزو .و الرجللاء
یقال له _ امید(.مصطفوی4863 ،ش :ج)468 ،4
ّ .٢حنما األمل رحمة من اهلل ّ
المتی ،لوال األمل ما أرضعت ّأم ولدا و ال غرس غارس شجرا( .پاینده4835 ،ش)848 :
َ
ُ
ُ
ْ
َ َ َّ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ
ْ َ ّ َ ُ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َّ ّ َ ُ ْ َ َ َ ُ ُّ َ ْ َ ّ َ َ َّ
َ ُ ََ
ان ِاتبا الهوى و طول األم ِل .فأما ِاتبا الهوى فیصد ع ِلن الح ِلق و أملا
ان] اثن ِ
 .7أی ُها ْالن َاس ِحن أخو ْف ما أخاف علیکم [اثنت ِ
َ
ُطول األ َم ِلفی ْن ِسی ان ِخ َرا( .شریف الرضی4444 ،ق)38 :
ْ
َْ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ .8ذ ْر ُه ْم یأ ُک ُلوا َو ی َت َم ّت ُعوا َو یلهه ُم األ َمل ف َس ْوف ی ْعل ُم َ
ون (8حجر) ترجمه :بگشار آنها بخورند ،و بهلره گیرنلد ،و آرزوهلا آنلان
ِِ
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دانسته شلد کله واهه املل ،بله معنلای آرزو ملیباشلد .آرزو واههای اسلت کله فلی نفسله بلار منفلی
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آرزو اگر ناشی از محبت قلب به دنیا باشد ،در روایات امری مشموم دانسته شده است 1.اما اگر

اگر متعلق آرزو ،خداوند متعال 2و یا خیرات 3و امور معنوی باشلد ،چنلین آرزویلی ،املری پسلندیده

میباشد.

علت اختصاص این لقب به حضرت این است که ایشان مامول(مورد آرزو) نزد ادیان آسمانی

میباشند زیرا که اعتقاد به مهدى موعود؟جع؟ اختصاص به مسلمانان ندارد ،بلکه سایر ادیان
و مللشاهب نی لز در ای لن عقی لده بللا مسلللمین شللریل مللیباشللند( .رجللالی تهرانللی4832 ،ش )57 :و
(رضللوانی4836 ،ش)4 :حضللرت مللامولانللد جهللت رفللع گرفتللاری گرفتللاران (مجلسللی4478 ،ق:

ج )42 ،44مامولاند جهت احیای کتاب الهی و حلدود آن 4و در نهایلت ملامولانلد جهلت تشلکیل
حکومت عدل جهانی و اصال ،اوضا نابه سامان جهان .ایشان مقتدای آرزومندان هستند ،کملا

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

ایشان را پیوسته در سینه داشته باشد.
ْ
ْ
ُ
ْ
َ
نکته پایانی :در روایت مفضل از امام صادق؟ع؟ ،حضرت به وسیله القاب ال َملأ ُمول و ال ُم ْن َتظ ُلر
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معرفی شدهاند و شایسته است که در اینجا به اجمال ،تفاوت معنلایی لقلب المنتظلر بلا الملامول
بررسی شود:

المنتظر

این واهه اسم مفعول از باب افتعال از ماده (نظر) بوده و به معنای مورد انتظار ،میباشد .ابلن
َّ
ََ ُ َ َ ْ
ََ َ
را غافل سازد؛ ولی بزودى خواهند فهمیدگ و قال علی بن حبراهیم فی قوله فأ ْملی ُت ِلل ِشی َن کف ُلروا ث َّلم أخلش ُت ُه ْم أی طوللت
لهم األمل ثم أهلکتهم( .قمی4474،ق :ج)866، 4
ُ َ
َ
َ َ
ُ ُ
ُْ َ َ
ْ
َ ْ َْ ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ ْ َ ْ ُ
َ ْ َْ َ
اهلل یقلول
وب عن عب ِد الع ِزیل ِز العب ِلد
لور قلال س ِلمعت أبلا عب ِلد ِ
 .1ع ِلی ب َُن ِحبر ِاهیم ُع ْن أ ِبی ِ َه ع ِن اب ِن محب ٍ
ی ع ِلن اب ِلن أ ِبلی یَعف ٍُ
َ
َ
َ
َ
ْ
ّ
َ
ْ
ُ
َ
ْ
ّ
ُ
َ
ْ
َ َََّ َُْ ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ال ه ٍ ّم ال یفنی و أم ٍل ال ید َر و َرج ٍاء ال ینال( .کلینی4472 ،ق :ج)857 ،5
َم ْن تعلق قلبه ِبالدنیا تعلق قلبه ِبثال ِ ِخص ٍ
ْ ْ َ َ َ َّ َ ُ َ ّ َ ْ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ
ّ َ
ّ
َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ّ ْ ُ َ َّ
و الل ُه َّم َص ِل َعلی ُم َح َّم ٍد َو آ ِل ِه ،و اک ِفنا طول األم ِل ،و ق ِصره عنا ِب ِصد ِق العم ِل حتلی ال نؤ ِملل اس ِلتتمام سلاع ٍة بعلد سلاع ٍة ،و ال
َ
ْاس ِتیف َاء ی ْو ٍم َب ْع َد ی ْو ٍم( .علی بن الحسین4826 ،ش)425 :
ْ
ّ
ُ
 .2یا َم ْن ُه َو َمأ ُمول ِفی کل ُع ْسر( .کفعمی4443 ،ق ... )44 :ملن جعلل اهلل سلبحانه ّ
مؤملل رجائله کفلاه أملر دینله و دنیلاه.
ِ
(آمدی4447 ،ق)624 :
ْ
ْ
َّ
َْ
 .٣الخی ُر ِم ْن ُه َمأ ُمول َو الش ُّر ِم ْن ُه َمأ ُمون( .هاللی4472 ،ق :ج) 324، 5
َ ْ ُ َ َّ ُ ْ ْ َ
اب َو ُح ُد ِود ِه( .ابن المشهدی4444 ،ق)224 :
 .1أی َن المؤمل ِ ِإلحی ِاء ال ِکت ِ
َ
ََ َ
ً َ
ْ ً َ
َ َ ُّ َ
 ... .5فقال ِلی یا ْاب َن َم ْه ِزی َار ِط ْب َنفسا َو ق َّر َعینا ف ِإ َّن ُه َنا أ َمل ک ِل ُمؤ ِ ّمل ...الحدیم( .صدوق4842 ،ق :ج)463 ،5

اثیر عالم ل وی قرن هفتم در الندایبة میگوید «انتظرته» به معنای ترقب حضور چیزی میباشلد.

1

زبیدی در کتاب تاج ال روس میگوید که ترقب به معنای توقع چیزی ملیباشلد 2.بلا ضلمیمه کلالم

این دو ل وی در مجمو میتوان گفت که انتظار به معنای توقع حصول چیزی ملیباشلد کله آن

چیز ،حصولش محتمل است و بعید نیست .ایلن مفهلوم بلا تأملل در مترادفلات قرآنلی واهه انتظلار

روشن میگردد.

3

با توجه به مطالب باال ،فرق میان لقب المامول و المنتظلر روشلن ملیگلردد بله این کله املل بله

معنای توقع حصول امری بعید است ،به خالف انتظار که توقع حصول یا حضور چیزی است که

بعید نمیباشد .المامول یعنی شخد مورد آرزو ،و المنتظر یعنی شخد مورد توقع و انتظار.
نتیجهگیری

با بررسی شش روایتی که لقب المامول در آنها به کار رفته بود ،روشن گردیلد کله هرچنلد هلیچ

کلدام از ایللن روایللات ،از نظللر اعتبللار سللند ،خللالی از ایللراد نبودنللد ولللی وجللود شللش روایللت ،خللانواده

حدیثی قابل توجهی را در این زمینه به وجود میآورد به عالوه روایت مفضل ،با اندکی اغملاف،

امللام عصللر؟ع؟ دارد و بللر امللام دیگللری اطللالق نشللده اسللت .از جهللت ل للوی ،المللامول بلله معنللای
شخد مورد آرزو میباشد .علت اختصاص این لقب به حضرت ایلن اسلت کله ایشلان ملامولانلد
جهللت رفللع گرفتللاری گرفتللاران ،مللامولانللد جهللت احیللای کتللاب الهللی و حللدود آن و در نهایللت

مللامولانللد جهللت تشللکیل حکومللت عللدل جهللانی و اصللال ،اوضللا ناب له سللامان جهللان .ایشللان
مقتدای آرزومندان هستند و بر هر مسلمانی شایسته است که آرزوی درک محضر مبارک ایشلان و
نیز آرزوی وصول به دولت کریمه و عدل جهانی ایشان را پیوسته در سینه داشته باشد.

منابع

قرآن کریم

نه البالغه

روایتپژوهی اختصاص لقب المامول به اما مهدی؟جع؟

قابل اعتنا و اعتماد به شمار میآید ،بنابراین طبق مفاد این روایلات لقلب الملامول اختصلاص بله

صحیفه سجادیه
 .1یقالَ :ن َظ ْر ُت ُه و ْان َت َظ ْر ُت ُه ،حذا ارتقبت حضوره( .ابن اثیر4862 ،ش :ج)23 ،2
ُ
ُ
ُ
َّ .2الت َر ّق ُبَ :ت َو ّق ُع ْ
شی ٍء و َت َن ّظ ُر ُه( .زبیدی4444 ،ق :ج)84 ،5
َ
َ
َ
َ َ َ
ُ َ َ
ً ََّ ُ َ َ ّ
َْ َ
ََ ْ َ َ
ْ َْ ََُ ْ ْ
ی ی ْس َت ْص ِلرخ ُه قلال ل ُله ُموسلی ِح ّنلل ل َ ِلوی ُمبلین (قصلد:
 .٣فأصب َح ِفی المدین ِة خا ِ ًئفا ی َّترقب َف ِإذا ال ِشی استنصر ْه ِبلاألم َ ِ
 )43و ف َخ َر َج م ْنها خائفا ی َت َرق ُب قال َر ّب َن ّجنی م َن ال َق ْوم ّ
الظا ِلمی َن (قصد)54 :؛ ترقب به معنای انتظار است.
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
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 .4ابن أبی زینب ،محمدبن ابراهیم(4842ق) ،الغی ة ،تهران،نشر صدوق ،اول.

 .5ابلللن اثیلللر جلللزری ،مبلللار بلللن محملللد(4862ش) ،الندایبببة فبببی ر یب ب الحبببدی و األ ث ببر ،قلللم،
اسماعیلیان ،چهارم.

 .8ابن بابویه ،محمدبن علی(4842ق) ،کجال الدین و تجا الن جة ،تهران ،اسالمیه.

 .4ابن بابویه ،محمدبن علی(4826ش) ،األمالی ،تهران ،کتابچی ،ششم.

 .2ابن طاووس ،علی بن موسی(4444ق) ،مدج الدعوات و مندج ال ادات ،قم ،دارالشخائر ،اول.
 .6ابن فارس ،أحمد(4474ق) ،م م مقایلل اللغة ،قم ،مکتب االعالم االسالمی ،اول.

 .2ابن مشهدى ،محمدبن جعفر(4444ق) ،الجاار الک یر ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،اول.

 .3امینی گلستانی ،محمد(4832ش) ،سیجاى جدان در عصر اما زمبان؟جع؟ ،قم ،مسجد مقلدس
جمکران ،اول.

 .4پاینده ،ابوالقاسم(4835ش) ،ادج الفصاتة ،تهران ،دنیای دانش ،چهارم.

 .47تمیمل للی آمل للدى ،عبدالواحل للدبن محمل للد(4447ق) ،ب ببررالحکم و دررالکلب ببم ،قل للم ،دارالکتل للاب
االسالمی ،دوم.
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 .44حر عاملی ،محمدبن حسن(4474ق) ،وسائل ال ی ة ،قم ،مؤسسة آلالبیت
 .45حر عاملی ،محمدبن حسلن(4452ق) ،إث بات الدبداة بالنصبو

اول.

 ،اول.

و الج باات ،بیلروت ،اعلملی،

 .48حلی ،حسن بن علی بن داود(4845ش) ،الرجال ،تهران ،حیدریه ،اول.

 .44حلی ،حسن بن یوسف بن مطهر(4444ق) ،رجال ،نجف اشرف ،دارالشخائر ،دوم.

 .42خصیبی ،حسین بن حمدان(4444ق) ،الددایة الک رى ،بیروت ،البالی.

 .46خویی ،سیدابوالقاسم(4847ق) ،م م رجال الحبدی  ،بیجا ،مرکز نشر الثقافة االسالمیة فی
العالم.

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

 .43رضوانی ،علیاص ر(4836ش) ،من ی از دیدگاه ادیان ،قم ،مسجد مقدس جمکران ،سوم.

 .44سعیدى ،احمد(4832ش) ،اوصاف المهدى؟جع؟ ،قم ،مسجد مقدس جمکران ،دوم.
 .57شوشتری ،محمدتقی(4455ق) ،قاموس الرجال ،قم ،مؤسسة آلالبیت؟مهع؟.

 .54طبرسی ،احمدبن علی(4478ق) ،اإلتت اج علی صهل الل اج ،مشهد ،نشر مرتضی ،اول.

 .55طبرسی ،فضل بن حسن(4847ق) ،إع الورى برع الددىرب  -القدیجة) ،تهران ،اسالمیه،
سوم.

 .58طبللرى آملللی ص ل یر ،محمللدبن جریللربن رسللتم(4448ق) ،دال ئببل اإلمامببةرب  -الحدیثببة) ،قللم،
بعثت ،اول.

 .54طوسی ،محمدبن الحسن(4828ش) ،رجال ،قم ،مؤسسة النشر االسالمی ،سوم.

 .52طوسی ،محمدبن الحسن(4444ق) ،الغی ة ،قم ،دارالمعارف االسالمیة ،اول.

 .56عاملی نباطی ،علی من محمدبن علی بن محمدبن یونی(4834ق) ،الصبراب الجةبتقیم إلبی

مةتحقی التقدیم ،نجف ،المکتبة الحیدریه ،اول.

 .52عدهاى از علماء(4455ق) ،م جوعة افیةة فی تاریخ األئجة؟مهع؟ ،بیروت ،دارالقاری ،اول.

 .53عرفللان ،امیرمحسللن( 4833ش)« ،کاوشللی در بازشناسللی مفضللل بللن عمللر از راویللان احادیللم
مهدوی» ،م له ااتظار موعود ،شماره .53

 .54فراهیدى ،خلیل بن أحمد(4474ق) ،کتاب ال ین ،قم ،هجرت ،دوم.
الدین ،تهران ،مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ،اول.

 .84قمی ،علی بن ابراهیم(4474ق) ،تفةیر القجی ،قم ،دارالکتاب ،سوم.

 .85کشللی ،محمللدبن عمللر(4868ش) ،رجببال الک ببیراختیار م رفببة الرجببال) ،قللم ،نشللر دانشللگاه
مشهد ،اول.

 .88کفعمللی ،ابللراهیم بللن علللی عللاملی(4443ق) ،ال لببد األمببین و الببدرع الحصببین ،بیللروت ،مؤسسللة
االعلمی للمطبوعات ،اول.

 .84مجلسی ،محمدباقر بن محمدتقی(4478ق) ،بحاراألاوار ،بیروت ،دار ححیاء الترا العربی.

 .82مصللطفوى ،حسللن(4863ش) ،التحقیببا فببی کلجببات القببر ن الکببریم ،تهللران ،وزارت فرهنللا و
ارشاد اسالمی ،اول.

روایتپژوهی اختصاص لقب المامول به اما مهدی؟جع؟

 .87فللیه کاشللانی ،محمدمحسللن بللن شللاه مرتضللی(4824ش) ،اببوادر األخ ببار فیجببا یت لببا برصببول

 .86معنوی ،سیدمجتبی« ،ویژگیهای شخصی حضلرت مهلدی؟ع؟ در ادعیله و زیلارات» ،م لبه

ااتظار موعود ،ش.84

 .82مفیللد ،محمللدبن محمللد(4448ق) ،اإلرشبباد فببی م رفببة ت ببج اع علببی ال بباد ،قللم ،کنگللره شللیخ
مفید ،اول.

 .83نجاشی ،احمدبن علی(4862ش) ،رجال ،قم ،نشر اسالمی ،ششم.

91

 .84نجفی یزدی ،سیدمحمد(4832ش) ،اعجاز ائمه و روایات مربوط به آن(نقد مقاله«حسلین
بن حمدان خصیبی و کتلاب الهدایلة الکبلری») ،پژوهباامبه تکجبس و فلةبفه اسب می ،شلماره

.43

 .47نوری ،میرزا حسین(4446ق) ،خاتجة الجةتدر  ،قم ،مؤسسة آلالبیت؟مهع؟.

 .44نللورى ،حسللین بللن محمللدتقی(4477ق) ،ک ببف األسببتار عببن وجببه الغائ ب عببن األبصببار ،تهللران،
مکتبة نینوى الحدیثة ،دوم.

 .45نهاونللدى ،علیاکبللر(4836ش) ،ال قببری الحةببان فببی اتببوال موالاببا صببات الامببان؟جع؟ ،قللم،
مسجد مقدس جمکران ،اول.

 .48واسطی ب دادی ،احمدبن حسین(4864ش) ،الرجال ،قم ،دارالحدیم ،اول.

 .44هاللی ،سلیم بن قیی(4472ق) ،کتاب سلیم بن قیل الد لی ،قم ،نشر الهادی ،اول.
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