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چکیده

شناخت چهره و شمای ذکر شده در مورد حضرت مهدی

میتواند از سویی

فرضیه مهدی نوعی را باط کند و از سوی دیگر راهی برای شلناخت ملدعیان

دروغللین قللرار گیللرد .بلله نظللر مللیرسللد در میللان مجموعلله روای لات ذکللر شللده در

توصیف چهرهی حضرت محمد

و ائمه اطهار

تعللارد دارنللد .در مللورد حضللرت مهللدی

 ،برخی از آنان با یکدیگر

نیللز بللا توجلله بلله خفللای والدت و

غیبت ایشان ،این مطلب صادق است و گزارشهلایی بله ظلاهر متنلاقک ذکلر
شده است .این مشک موجلب گردیلده تلا برخلی از جریانهلای ملدعی اماملت

چنین القا نمایند که تعدد در صفات ،دالللت بلر تعلدد قائمهلایی در آخرالزملان
دارد و از ایلللن رهگلللذر بلللا پلللذیرش مهلللدی نلللوعی خلللود را در علللرد حضلللرت

مهدی

بهعنوان قائمی دیگر معرفی نمودهاند .از این روی تبیین و تحلیل

صفات ظاهری حضرت مهدی

 ،توجه به روایتهای مختلف در این زمینه

و نقد دیدگاه جریانهای مدعی معاصر ،ضلرورت بیشلتری ملییابلد و پلژوهش

حاضر سعی کرده با روش توصیفی _ تحلیلی به این موضوع بپردازد و به نتایج
زیر دست یابد:

اللف) یکللی از راههلای شللناخت چهلرهی حضللرت مهلدی

شللناخت چهللرهی

 .1سل ل للطح چهل ل للار ح ل ل للوزه و عضل ل للو گ ل ل للروه مهل ل للدویت پژوهشل ل للگاه بینالملللللللللی المصلللللللطفی قلللللللم (نویسلللللللنده مسللللللل ول)
(.)tardid@chmail. ir
 .2دانشیار و عضو هیأت علمی جامعة المصطفی العالمیه قم.
 .3دانشجوی دکتری علوم قرآن دانشگاه اصول دین قم.

حضرت محمد

میباشد.

ب) روایتها دارای تعارد نیستند و به یک ویژگی اشاره دارند.

ج) برخی روایتها در منابع فارسی دچار اشتباه در ترجمه شدهاند.
د) با اثبات عدم تعدد صفات ،عدم تعدد قائم نیز ثابت میگردد.

هل) با تمسک به صفات میتوان گفت که دیدگاه (مهدویت نوعی) ،نظریهای

باط میباشد.
واژگان کلیدی

تحلی  ،چهرهشناسی ،حضرت مهدی

 ،تعدد قائم.

مقدمه
یکی از روشهایی که میتلوان برخلی ملدعیان دروغلین را شناسلایی نملود توجله بله صلفات و

ویژگیهای ظاهری آنان و میزان انطبلاق آن بلا چهلرهی گفتله شلده در ملورد حضلرت مهلدی

مللیباشللد و همچنللین بررسللی صللفات ظللاهری دلیلل آشللکار بللر مهللدویت شخصللی در مقاب ل بللا
مهدویت نوعی قرار میگیرد .با تمرکلز بلر روایلات اسلالمی و گزارشهلای تلاریخی چنلین بله دسلت

میآید که چهرهی حضرت مهدی

از دوطریق قاب بررسی میباشد:

الف) توجه به ویژگیهای چهره در حضرت محمد

؛

ب) توجلله بلله ویژگیهللای ذکللر شللده از حضللرت مهللدی

افرادی که با آن حضرت مالقات داشتهاند.
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از زبللان اجللداد طللاهرین ایشللان و

نسبت به پیشینهی پژوهش باید یادآور شد که ،حجم وسلیعی از روایلات توصلیفگلر از چهلره

در کتبللی ماننللد :الطبقااات الربااری ،محمللدبن سللعد (230ق) ،ساابا الیاادی و
حضللرت محمللد
َ
ْ
َ
َّ
الرشاد ،محمدبن یوسف صالحی (942ق)َ ،ج ْماع الََ َساا ا فای ش ْارِ ال َاما ا ،مالعللی قلاری حنفلی

(1014ق) و بحاااراالاَار عالملله محمللدباقر مجلسللی ذکللر گردیللده و در بیللان و گللردآوری ویژگیهللای

چهره حضرت مهدی

نیز نویسندگان شیعه از جمله محدث نوری در کتاب اجم ثاقب (نوری،

1384ش :ج ،)180 ،1مرحللوم نهاونللدی در العبقااری الحنااان (نهاونللدی1386 ،ش :ج،)233 ،2
سیدمحمد صلدر در کتلاب مَساَههی میادوی (صلدر :1412 ،ج ،)358 ،3داا انامه اماام میادی

(ریشهری :1393 ،ج )355 ،2و مقالله (جملال یلار) (جعفلری )44 :1381 ،ایلن بحلث را مطلر

نمودهاند و در میان اه سنت میتوان به کتاب بلا عنلوان لَاماع انااَار البییاة و ساَاعع انسارار انثریاة

(سفارینی حنبلی :1402،ج )73 ،2اشاره نمود .لکن عدم تحلی جلامع و گلاهی ترجمله اشلتباه و
اسلتناد برخللی جریانهلای مللدعی ماننلد گللروه احملد اسللماعی بصلری ،ضللرورت تبیلین و تحلیل

مجدد این صلفات را دو چنلدان ملیکنلد .از هملین رو ،بلا بهلرهگیلری از روش پلژوهش توصلیفی _

تحلیللی بلله تبیللین صلفات ظللاهری حضللرت محمللد

پس از آن چهرهشناسی حضرت مهدی

در منلابع شللیعه و اه سللنت پرداختلله ،و

را تحلی میکنلیم و در پایلان بلا نقلد دیلدگاه ملدعیان

تعدد قائم چالشهای مهدی نوعی را نیز به دست خواهیم داد.
الف) توجه به ویژگیهای چهره در حضرت محمد

حضللرت محمللد

در بیانللات خللود چنللین ذکللر کردهانللد کلله مهللدی موعللود در نللام ،کنیلله و

صللفات ظللاهری ماننللد ایشللان هسللتند( .ابللن بابویلله :1395 ،ج )411 ،2لللذا مللیتللوان بللا توجلله بلله

گزارشهای موجود در مورد چهره مبارک ایشان ،به ویژگیهلای چهلرهی حضلرت مهلدی

نیلز

دست یلابیم .کتلب متعلددی در ایلن ملورد سلخن گفتهانلد و بله جملعآوری روایلات پرداختهانلد و

پس از بیان گزارشها به تحلی لغوی و ح برخی از تعارضات نیز همت گماشتهاند( .مقریزی،

 :1420ج154 ،2؛ ابللنکثیللر :1407 ،ج13 ،6؛ مجلسللی :1403 ،ج )195-144 ،16امللا بللا دقللت در
گزارشهای متعدد و آنچه مورد قبول فریقین قلرار گرفتله حضلرت محملد

را عملوم قریلب بله

اتفل للاق چنل للین توصل للیف نمودهانل للد (ر .ک :ثقفل للی :1395 ،ج161 ،1؛ کلینل للی :1407 ،ج443 ،1؛

(ربعة ،معتدل القامة) ،سفیدی چهره با مقداری قرمزی همراه است و در نگلاه گنلدمگون نیلز بله

نظللر مللیآیللد (ابللیک مشللرب حمللر  ،اسللمر) ،ابروانللی کشللیده و قوسللی شللک (أزج الحللاجبین)،

چشللمانی درشللت و سللیاه (أدعللج العینللین ،األنج ل ) ،بینللی کشللیده (أقنللی األنللف) ،دنللدانهای

ثنایای ایشان از هم فاصله دارد (أفلج الثنایا) ،پیشانی بلند و وسیع (واسع الجبین) ،موهای سلر
ا
مبارک نه کامال صاف و نه فر میباشد (لم یکلن بالجعلد و ال بالسلب ) ،رانهلای سلتبر و عضلالنی
(عظیم الفخذین) ،مفاصلی بزرگ و شانههای پهن (عظیم المشاش و الکتف) دارند.

ب للا وج للود اش للتراک در تع للابیری ک لله کت للب اه س للنت و ش للیعه ذک للر نمودهان للد در چن للد م للورد

میللان صللفات بیللان شللده پیرامللون حضللرت محمللد
در مللورد صللفات حضللرت مهللدی
و تحلی میگردد.

 .1ابیض و اسمر

تفللاوت وجللود دارد کلله در مطالللب بعللدی

نیللز بلله چشللم مللیخللورد ،لللذا در ایللنجللا ایللن صللفات معرفللی

در تعدادی از روایات بیان شده است که حضرت محمد

تحلیل چهرهشناسی حضرت مهدی و نقد دیدگاه تعدد قائم

مجلسی :1384 ،ج )279 ،3که ایشان دارای قدی نه بسیار بلند و نه کوتاه بلکه قامتی معتلدل
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پوست سفیدی مای به قرملزی

دارن للد (کلین للی :1407 ،ج443 ،1؛ مقریلللزی :1420 ،ج )155 ،2ام للا در تعلللدادی دیگ للر ایشلللان را

گندمگون ذکلر نمودهانلد( .ذهبلی :1413 ،ج415 ،1؛ سللیم بلن قلیس :1405 ،ج )706 ،2ا گلر چله

برخللی از علمللای اه سللنت تا کیللد دارنللد کلله روایتهللای (ابللیک مشللرب حمللر ) بللر روایتهللای
(اسللمر) تللرجیح دارد (ابللنحجللر :1379 ،ج )569 ،6امللا دیگللر شللارحان حللدیث در میللان شللیعه و

اه سللنت نظللر دارنللد کلله مللی تللوان ایللن دو ویژگللی را بللا یکللدیگر جمللع نمللود و بللرای ایللن تعللارد
ابتدایی دو وجه جمع بیان شده است:

الللف) در بیللان عللرب بلله کسللی کلله سللفیدی زیللاد نللدارد و چهللرهاش بلله سللرخی تمایلل دارد

گندمگون نیز اطالق میشود و عبارت (ابیک مشرب حمر ) و (اسمر) تنافی با یکلدیگر نداشلته و

به نوعی مترادف هستند .ابن حجر در این مورد میگوید:

ألن املراد أنه لیس باألبیض الشدید البیاض وال باآلدم الشددید األدمد و منادا یدال بیاضده
احلمرة والعرب قد تطلق عىل من کان کذلک أمسر( .مهان)

م ل ل راد ایل للن اسل للت کل لله ایشل للان شل للدت سل للفیدی و شل للدت تیل للرهگل للی (نزدیل للک بل لله سل للیاهی)

نداشللته و سللفیدی چهللرهی مبارکشللان بللا قرمللزی مخلللوس بللوده اسللت .و عللرب چنللین فللردی را
گندمگون گوید.

قاضی نعمان مغربی نیز در شر لغات سخت و غریب میگوید:

سال یازدهم ،شمههاره  ،43پایی) 1396
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یشددهبه ةددرةه و ل د الددذی یقددهل لدده ألددف املعرل د بدداحلىل م دن العددربا الرلددق و ال،ددمرةه و ال
یق لددهنا أبدیض یف ألد ان السددا ه و لددذا ألاددف ألد ان السددا عسددد العددربه و لد ا کثددر ألد ان
أشرالهم؛ (حیهنه 1409ا ج3ه )379
چهلللره مبارکشلللان بلللا قرملللزی مخللللوس بلللوده و ایلللن رنگلللی اسلللت کللله قیافلللهشناسلللان و

چهلللرهشناسلللان علللرب از آن بللله گنلللدمگون یلللاد نمودهانلللد .و آن را سلللفید نملللیگوینلللد و

عرب این رنگ را برترین رنگ در چهره دانسته است .و این رنگ برای اشراف و بزرگلان

عرب است.

عالمه مجلسی نیز قولی را چنین آوردهاند:
(ملیسددده 1403ا
؛ ج

و قیدددف منن املشدددرب منأا أشدددب حکدددى مسدددرا لد د أا لدددیس بیهنم ددا افددد
ج16ه )164
و گفتله شللده قرملزی وقتل ی بله نهایللت خلود برسللد بله گنللدمگونی نامیلده شللده و در ایللن
حالت میان صفات ذکر شده تفاوتی نیست.

ب) تفاوت به دلیل تلابش نلور خورشلید :در برخلی توضلیحات نیلز بیلان شلده اسلت کله چهلره

مبللارک ایشللان سللفید اسللت کلله در اثللر تللابش نللور خورشللید بلله سللرخی و گنللدمگون بللودن متمای ل

گردیده است و برخی از روایات ناظر به اص چهره ایشان و برخلی دیگلر بیلانکننلده چهلره آفتلاب

خورده حضرت میباشد .بیهقی گوید:

و ل نه الذی ال یشک لیها األبیض األزلره و مناا احلمرة من قبف الشمس و الر یداح؛ (بدقیه
1405ا ج1ه )299
و اصللل رنلللگ چهللللره ایشلللان سللللفید نلللورانی اسللللت و قرملللزی و گنللللدمگونی بللله دلیلللل

آفتابخوردگی میباشد.
 .2ابروان پیوسته یا باز

ا
در تعدادی از گزارشها ذکر شده است که ابروان ایشان کامال به هم چسبیده نیستند و میلان

آنها فاصلهای قرار دارد و از این روی در تعابیر چنین گفتهاند:

أزج احل اجددس ا د ابغ یف قیددر قددرن بیهنمددا؛ (ابددن اریددره 1409ا ج1ه 31؛ ابددن بابهیددهه 1378ا
ج1ه )316
ابروان پرپشت که به هم پیوسته نمیباشند.

اما در برخی تعابیر دیگر بیان شده که ابروان مبارک ایشان بله هلم پیوسلته بودهانلد( .مقلرون

در تبیللین ایللن اخللتالف ،بایللد گفللت کلله گللزارش جللدایی ابللروان مبللارک حضللرت محمللد

معروفتر بوده و منابع شیعه و اه سنت آن را از فردی با عنوان هند بن أبی هالة نق کردهاند و

شیخ صدوق آن را با دو طریق و چهار سند ذکلر نملوده اسلت (ابلن بابویله )80 :1403،آنچله ایلن

گللزارش را تقویللت مللیکنللد ایللن اسللت کلله هنللد بللن اب لی هاللله ،خصوصللیت بللارزش تخصللص در

چهرهشناسی میباشد( .ابن عبدالبر :1412 ،ج 1)1545 ،4لذا عالوه بر شهرت آن 2،بیان یک فرد
فللرد متخصللص را بایللد توجلله نمللود .نکتلله دیگللر این کلله در میللان عللرب ابللروان پیوسللته مللذمت

مللیشللده و زیبللایی را در ابللروان ب للاز جسللتجو مللیکردهانللد .ای للن نکتلله را بلله صللراحت ش للارحان
اه سنت تذکر دادهاند و در میان دو دسته گزارش ،جدا بودن ابروان را توجه داشته و گفتهاند:

َ
والق َر نا أن یط ال حىت یل ی طرلامها واملراد أن حاجبیه قد ابغا حىت کاد یل قیان ومل یل قیا
َ
الب َ
والق َ
رن قیر مم د عسد العرب و ی ،حبهن َ
لج ول الصحی ُح یف صف ه؛ (زمشدریه 1417ا
ج2ه )227

فأحسن و أتقن.
 .1و کان هند بن أبی هالة فصیحا بلیغا وصافا ،وصف رسول اهلل
 .2حسن بن فض طبرسی در کتاب مرارم االخالق معتقد است که این روایت از محمد بن اسحاق و از طریق افراد مورد وثلوق
او ذکر شده است( .مرارم االخالق)11 ،
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الحاجبین ،أقرن) (کلینی :1407 ،ج443 ،1؛ مقریزی :1420 ،ج)177 ،2
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پیوستگی :این است که ابلرو از دو طلرف کشلیده گلردد بله گونلهای کله بله هلم پیوسلته

شللود .و در مللورد حضللرت محمللد

مللراد ایللن اسللت کلله کشللیدگی آن و قللوس ابللروان

مبارکشان این گمان را ایجلاد ملیکلرد کله بله هلم پیوسلتهاند در حلالی کله چنلین نبلوده

است .و پیوستگی ابرو نزد عرب پسندیده نیست .و عرب ابلروان کشلیده املا از هلم جلدا
را زیبایی محسوب میکند .و این صفت صحیح در مورد حضرت میباشد.

عالمه مجلسی نیز در جمع بین این دو گزارش به نظر اه سنت ا کتفا کلرده و سلخن ابلن اثیلر

و کازرونی را مطر میکنند( .مجلسی :1403 ،ج)163 ،16

و در جمعبندی اقوال ،وجه جمع میان آنها چنین به نظر میرسد.
ا
ابروانللی پرپشللت و کشللیده
اوال :در تمللام گزارشهللا ذکللر شللده اسللت کلله حضللرت محمللد

داشللتهاند و کشللیدگی و قللوس بلله گونلهای بللوده کلله نزدیکللی میللان ابللروان تلقللی شللده اسللت .لللذا
مناوی میگوید:

(یف قیدر قددرن) بال حر ی دک أی اج م داع یعددی أن طددر یف حاجبی ده اددبغا أی طدداال حددىت ک دادا
یل قلیان ومل یل قیا( .مساویه 1408ا ج2ه )451

مالعلی قاری حنفی نیز گوید :عبارت (فی غیر قرن) با فتحلهی راء؛ مصلدر قلول (رجل أقلرن)

یعنی مردی بلا ابلروان پیوسلته اسلت .و ملراد ایلن اسلت کله ابلروانش آنقلدر قلوس دارد و کملانی

اسللت کلله گمللان بلله پیوسللتگی مللیرود امللا بلله هللم پیوسللتگی کام ل نللدارد .و پیوسللتگی صللفتی
غیرپسندیده نزد عرب تلقی میشود و آنها جدا بودن ابروان را میپذیرند .و این مطلب در مورد

سال یازدهم ،شمههاره  ،43پایی) 1396
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صللفت ظللاهری ابللروان حضللرت محمللد

پللذیرفتنی اسللت ...و امکللان دارد بلله فللرد قبللول

روایات پیوستگی ،میان روایاتی که خبر از پیوستگی دادهاند و روایاتی که خبلر از جلدایی ابلروان

را نق کردهاند ،چنین جمع نمود که ،میان ابروان ایشان کشیدگی زیاد بوده به گونلهای کله ا گلر
فردی از دور میدیده گمان به پیوستگی داشته اما ا گر کسی از نزدیک میدیده و دقت ملیکلرده

متوجه باز بودن میان ابروان ایشان میگردید .و گویا این چنین هم میلان ابلروان ملورد عالقلهی
عرب جمع کرده و هم میلان ابلروان ملورد عالقله فارسلیزبانلان (کله پیوسلتگی را زیبلا ملیداننلد).

(الهروی القاری ،بیتا :ج)36 ،1
ا
ثانیا:بله دلیل کشلیدگی ابلروان و پرپشلت بلودن آنهلا از فاصلله دور بله صلورت پیوسلته دیلده

میشده و از نزدیک و پس از دقت فاصله بین آن آشکار بوده است .لذا صالحی شامی گوید:

کدان أوال بغیدر قدرن أو مدن جهد الدرای مدن قدرب ومدن بعدده وبأنده مل
احلم بأنده
و میکن ج
یکن باألقرن حقیق وال باألزج حقیق بف کان بی احلداجبی لرجد ی،دیرة ال تتبدی منال ملدن

دقق السظر منلقا؛ (صاحلى شامىه 1414ا ج2ه )21

و امکلان دارد جملع میلان روایلات را بله دلیل اشلتباه نلاقالن صلفت حضلرت محمللد

دانسللت .برخللی کلله از دور ایشللان را دیدهانللد گمللان نمللوده کلله ابللروان پیوسللته اسللت .و
برخللی دیگلللر کلله از نزدیللک دیدهانللد دقلللت در توصللیف داشلللته و آن را جللدا از هلللم ذکلللر

کردهاند.
 .3ساق پای کشیده

از دیگر توصیفهای ذکر شده در مورد جسم مبارک حضرت محمد

این اسلت کله ایشلان

را دارای رانهای عضالنی و ستبر (عظیم الفخذین) و ساق پای کشیده (و کان فی ساقی رسول
اهلل حموشة) (البسوی :1401 ،ج )288 ،3ذکلر نمودهانلد .برخلی نیلز گملان نمودهانلد کله ایلن دو
ویژگی با یکدیگر تفاوت داشته و نمیتوان کسی را چنین تصور نمود 1 .این در حالی اسلت کله بلا

اندکی تأم مشخص می گردد که دو صفت ذکر شده با یکدیگر تنافی نداشته و بیانگر ایلن نکتله
است که حضرت محمد

در عین این که دارای رانهایی عضالنی هستند ،دارای ساق پلایی

باریک میباشند؛ یعنی ایشان ساق پایی کوتاه و پهن ندارنلد .و ایلن هملان مطلبلی اسلت کله در
حضرت علی

نیز همین سلخن مطلر گردیلده کله در علین حلال کله بلدنی عضلالنی داشلتهاند

دارای ساق باریک بودهاند( .مجلسی :1403 ،ج2 ،35؛ مسعودی)141 :1426 ،
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ب) توجه به ویژگیهای ذکر شده در مورد حضرت مهدی

ویژگیهای چهره حضرت مهدی

در کتابهایی از شیعیان و اه سلنت آملده اسلت و ایلن

کتب با توجه به روایات موجود همان صفاتی را ذکر کردهاند که برای حضرت محمد

بله کلار

رفته است .و میتوان گفت که در ویژگیهای شخصی تفاوتی با جد بزرگوارشان دیده نمیشلود.
لکن برخی از مصادر مطالبی مطر نمودهاند که ممکن است خواننده را سردرگم نماید.
 .1گندمگون یا سفید بودن چهره

در برخی از گزارشها ذکر شده است که رنگ چهلره حضلرت مهلدی

سلفید دارای مقلداری

سرخی میباشد (ابن بابویه :1395 ،ج )653 ،2و در گلزارش دیگلر بیلان شلده کله ایشلان اسلمر و
گنللدمگون هسللتند( .ابللن بابویلله :1395 ،ج475 ،2؛ طوسللی274 ،258 ،255 :1411 ،؛ طبللری،

 .1در ادامه مطالب به اشکال جریان احمد اسماعی بصری در این مورد اشاره خواهیم کرد.
ْ َ
َ َ َ َ
َ
الساق ْین.
 .2غلی َظ ال َع ُضالت حمش

تحلیل چهرهشناسی حضرت مهدی و نقد دیدگاه تعدد قائم

افراد ورزشکار به راحتی دیده شده و از امتیازات یک بدن ورزیده محسوب میگلردد .للذا در ملورد
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441 :1413؛ عاملی نباطی1384 ،ق :ج ،)215 ،2آیا این دو روایت تنافی دارند؟
در قسلمت ویژگیهللای چهللره حضللرت رسلول

ذکللر گردیللد کلله تنلافی میللان ایللن دو روایللت

نیست .و در میان عرب عبارت «ابیک مشرب بحمر » را برای اسمر و گندمگون به کار میبرند.
 .2ساق پای کشیده

در مللورد حضللرت مهللدی

نیللز وارد شللده اسللت کلله ایشللان از طرفللی دارای ران پللای پهللن و

عضللالنی هسللتند (ابللن بابویلله :1395 ،ج )653 ،2امللا سللاق پللایی احمللش دارنللد( .ابللن طللاوس،

 )200 :1406اشللتباه در ترجملهی احمللش بلله صللورت (کوتللاه پللا) موجللب گردیللده اسللت تللا افللرادی
دچار توهم انتساب این ویژگی برای فردی غیر از حضرت مهدی

ویژگی و صفات چهره حضرت محمد

گردنلد در حلالیکله در بیلان

این مطلب را توضیح دادهایم.

در برخی از روایات نیز کلمهای وارد شده است که در برابر صفت (پهن بودن و عضالنی بودن

رانها) قرار میدهند و آن عبارت (أزی الفخذین) است .این کلمه به چهار صورت در نوشلتارها
و کتب ذکر شده است (اذی )( ،ازی )( ،ازب ) و (ارب ) .اما آنچه در کتب مختلف به کار رفته و

نگاشلتهاند (أزیل ) ملیباشللد و ملوارد دیگللر تصلحیف ایللن کلمله هسللتند (ابلن ابللی زینللب:1397 ،

215؛ ورام :1410 ،ج19 ،1؛ ابن ابی الحدید :1404 ،ج282 ،1؛ السفارینی :1402 ،ج .)74 ،2این
واژگللان نیللز بلله معنللای دوری رانهللا و عضللالنی بللودن آن اسللت( .مجلسللی :1403 ،ج )40 ،51و

تفللاوتی بللا عبللارت (عظللیم الفخللذین) نللدارد .و ا گللر بلله صللورت (اذی ل ) هللم بللدانیم قاب ل جمللع

میباشد و تنافی با (عظیم الفخذین) ندارد 1 .لذا سیدمحمد صدر پس از بیان این توهم در وجه
سال یازدهم ،شمههاره  ،43پایی) 1396
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وجه جمع میگوید:

«أذی الفخذین» یعنلی رانهلایش الغلر و باریلک اسلت .ایلن عبلارت بلا عبلارت «عظلیم
ا
الفخذین» که در روایتی دیگر آمده ،ظاهرا در تعارد است .ولی هرگاه توجه نماییم که

یکلللی از معلللانی «أذیللل » ،طلللوالنی و کشلللیده اسلللت ،در ایلللن صلللورت ملللراد آن اسلللت کللله
رانهاى کشیدهاى دارد که ملیتوانلد پهلن هلم باشلد .بلدینگونله تعلارد بلین ایلن دو

تعبیر نیز برطرف میگردد( .صدر :1412 ،ج)366 ،3
 .3ابروان پیوسته یا باز

در روایاتی عنلوان شلده اسلت کله ابلروان مبلارک حضلرت مهلدی

پیوسلته نملیباشلد (أبللج

الحاجللب ) (ابللن بابویلله :1395 ،ج )446 ،2در حللالیکلله در روایتللی دیگللر ابللروان را پیوسللته ذکللر
 .1الزم به ذکر است که محققی دیگر معنای این روایت را نقص در پا و پرانتزی بودن آن تلقی نموده و در نتیجه این عبارت را
از جعلیات اه سنت دانستهاند (المعجم المَضَهی)246 ،

نمودهاند( .ابن طاوس)200 :1406 ،

اینجا نیز همان مطالب ذکر شلده در ملورد حضلرت محملد

را دوبلاره بایلد تکلرار نملود کله

این احادیث قابلیت جمع با یکدیگر را دارد .افزون این که این گزارش را شیخ طوسلی در مصلباح

المتهجد ذکر نموده است اما عبارت (پیوستگی ابرو) در آن نیست( .طوسی :1411 ،ج)73 ،1
 .4چشمانی درشت یا ریز

در گزارشهللایی بیللان شللده اسللت کلله چشللمان حضللرت مهللدی

سللیاه و درشللت مللیباشللد

(أدعج العینین ،األنج ) (ابن بابویه :1395 ،ج ،)468 ،2اما برخی ایشان را دارای چشلمان ریلز

معرفللی نمودهانللد (الغللائر عینیلله) (ابللن ابللی زینللب .)215 :1397 ،ایللن سللخن صللحیح نبللوده و از

ترجمهای اشتباه نشأت گرفته است .چرا که (الغائر العینین) به معنای ریز بودن چشلم نیسلت و
مراد از آن فلرو رفتگلی در برابلر بیلرون زدن چشلم از حدقله ملیباشلد .للذا شلارحان حلدیث تصلریح

نمودهاند که در برابر آن واژه (جحوظ)( 1به معنای بیرون بلودن چشلم از حدقله) اسلتعمال شلده
است( .العینی ،بیتا :ج18 ،8؛ ابن حجر :1379 ،ج)164 ،1

همل للانگونل لله کل لله خل للدای متعل للال یکل للی از راههل للای اطمینل للان یهودیل للان و مسل للیحیان بل لله
را ویژگیهای چهرهی ایشلان قلرار داده اسلت (سللیم بلن قلیس :1405 ،ج،2

حضرت محمد

 )706مللیتللوان در مللدعی مهللدویت افللزون بللر ادللله و معیارهللای دیگللر ،خصوصللیات چهللره را نیللز
مدنظر قرار داد .از طرف دیگر اه بیت

در پاسخ به یاران خود از مهلدی موعلود ،ایلن عنلوان

را با ارائه صفات چهرهی ایشان از خود نفی کرده و بله اماملت یلازدهمین فرزنلد حضلرت عللی

اشاره نمودهاند.

بله حضلرت ابلیجعفلر (املام بلاقر ) عللرد کلردم :فلدایت شلوم ملن بله مدینله رسلیدم
کیسهای پول همراه داشلتم کله هلزار دینلار در آن بلود و ملن بلا خلدا عهلد کلردهام کله آن

هلزار دینللار را یلک دینلار یلک دینللار در خانله شللما انفللاق کلنم یلا آنکله پرسلش مللرا پاسللخ

گلوئی .فرمللود :اى حملران بپللرس کله پاسلخ خللواهی شللنید و دینارهایلت را انفللاق مکلن.

عرد کردم :شلما را بله حلق خویشلاوندى کله بلا رسلول خلدا

داریلد سلوگند کله شلما

صاحب این امر و قائم به امر هستید؟ فرمود :نه .علرد کلردم :پلدر و ملادرم بله فلدایت

 .1در عرف ایرانی عبارت (ور قلمبیده یا وزغی) را می توان به کار برد و بیرون بلودن چشلم از حدقله از صلفات مخلالف زیبلایی
است لذا تصریح شده است که حضرت مهدی این نقص را ندارند.

تحلیل چهرهشناسی حضرت مهدی و نقد دیدگاه تعدد قائم

بهرهگیری از صفات چهره در شناخت مدعیان
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پلس او کیسللت؟ فرمللود :او شخصللی اسللت سللرخ و سللفید چشللمانش فللرو رفتلله ،برجسللته

پیشانی و شانه پهن (ابن ابی زینب)215 :1397 ،

با این توصیف دو نکته دانسته میشود:
ا
اوال :بیان توصیفها داللت بر شخصی بودن مهدی موعود

برای فرزند امام حسن عسکری

دارد و این که این ویژگیهای

میباشد و نملیتلوان آن را بله معنلای فلرد هلدایتکننلدهای و

نوعی دانست.
ا
ثانیلا :ا گرچله دارا بللودن ویژگیهلای چهلره بللرای یلک مللدعی دال للت کامل بللر مهلدی بللودن او

ندارد اما شرس الزم می باشد و باید در کنار دیگر خصوصلیات و معیارهلا ماننلد عللم و عصلمت قلرار
گیرد .لذا به راحتی میتوان برخی از ملدعیان را شناسلایی نملود بلهعنوان نمونله احملد اسلماعی

بصری 1از جمله مدعیان معاصری است که با توجه به تفسیری اشتباه از تفاوت صفات ظلاهری
در برخی روایات تعدد قلائم را نتیجله گرفتله و ادعلا نملوده کله از روایلات صلفات مهلدی

بهعنوان مهدی اول اشاره دارد.

بله او

تحلیل و نقد مدعی یمانی در موضوع چهرهشناسی و تعدد قائم
این فرد و طرفدارانش دارای دیدگاه دیگری در مورد روایتهای بیانکننده چهلره ملیباشلد و

معتقدند که تفاوت بیان چهره در روایلات ،دال للت بلر وجلود دو قلائم در آخرالزملان دارد .و بلهطلور
کلی دو دلی برای ادعای خود مطر نمودهاند.

سال یازدهم ،شمههاره  ،43پایی) 1396
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استدالل اول

گروهک یملانی علراق ملدعی اسلت کله در تعلدادی از روایلات قلائم و مهلدی را بلا خصوصلیاتی

مانند سفیدی مای به قرملزی ،دارای چشلمان درشلت ،پیونلدی بلودن ابلروان ،دارای رانهلای
پهلن و عضللالنی معرفللی کللرده اسلت .امللا در روایللات دیگللر از یلک مهللدی و قللائمی بللا خصوصللیات

 .1احمدبن اسماعی  ،درسال 1970م (1349ش) ،در شهر بصره عراق متولد و زندگی کرده و تحصیالتش را تا لیسانس و اخذ
مدرک مهندسی معمارى ادامه داده است .ادعا دارد که در اواخر سال 1999م (1378ش) و در سن  29سالگی ،به امر املام
مهللدى  ،بلله نجللف هجللرت ک لرده و گمللان نمللود روش تللدریس در حللوزهی علمی له داراى خل ل علمللی اسللت .او در ط لی
سالهای حضورش در نجف ،با حوزه در تماس بوده ،اما در آن تحصی نمیکرد .و به زعم یلارانش در سلال 2002ملیالدی
(1381ش) ،و پس از دیدن حضرت مهدی در رویا و خوابهای متعدد ،به اصالح امور پرداخته است .او امروز ادعا دارد
که معصوم بوده و یمانی زمینهساز ظهور است و در آینده و پلس از وفلات حضلرت مهلدی بلهعنلوان املام بعلدی خواهلد
بود .جهت تحلی دیدگاهها و انحرافات او (ر .ک :ره افنااه ،محمد شهبازیان؛ رهنمای کور ،محملد شلهبازیان؛ از تباار دجاال،
نصرتاهلل آیتی)

متفاوت مانند گنلدمگون بلودن ،ابروانلی غیرپیوسلته ،دارای چشلمان ریلز و فلرو رفتله و ران پلای
الغللر نللام بللرده اسللت( .االنصللاری ،بللیتللا )201 :در نهایللت و بللا توجلله بلله ایللن اختالفهللا برداشللت

نمودهاند که این اختالفها داللت بلر دو قلائم در آخرالزملان دارد .کله قلائم سفیدپوسلت و دارای
چشمان درشت حضرت مهدی

میباشد و قائمی با رنگ پوسلت گنلدمگون و دارای چشلمان

ریز و فرو رفته احمد اسماعی بصری میباشد.
ا
اوال :با تبیین صفات در سطور گذشته باط بودن این سخن امری روشن است.
ا
ثانیل للا  :در ذک ل للر ص ل للفات می ل للان انص ل للار احمل للد بالتکلیف ل للی و اش ل للتباه و تن ل للاقک وج ل للود دارد.

بل للهعنوان نمونل لله در سل للایت رسل للمی فارسل للی احمل للد اسل للماعی عبل للارت (مقل للرون الحل للاجبین)
یعنل للی پیوسل للتگی ابل للرو را بل لله احمل للد اسل للماعی نسل للبت داده اسل للت و معتقدنل للد کل لله حضل للرت

مه للدی

ابروان للی ب للاز دارن للد .در ح للالی ک لله ع للالء الس للالم و عب للدالعالی منص للوری از مه للمت للرین

مبلغللین ایللن جریللان ویژگللی مقللرون الحللاجبین را بلله حضللرت مهللدی

متنهای ذی دقت کنید:
الف) عالء السالم

هذا نموذج لوصفهما الشریف:
عن أمیر المومنین

و شلبهه برسلول اهلل

و

:

َ
ت
َ تَ َ
ُ
َ
ون ت َ
َص تدل َ ت ج َ
احلبدی َم تق ُدر َ
احلداج َب تی د تد َع َدج ال َع تی َسد تی َا تدَف احلدد تین
َک َان َحبیدب َر ُادهل اَ
ت َ ت تَ
دقی األ نف( .ال،امله 2010ا )9

روایات بسیاری صفات حضرت مهدی

به جدش رسول خدا

فرزنلد حسلن عسلکری

را ذکلر کلرده اسلت و او را

تشبیه نموده است و این یکی از نمونهها در معرفی است:

دوسللت مللن پی لامبر خللدا

داراى پیشللانی بلنللد ،ابروانللی بلله هللم پیوسللته ،چشللمانی

سیاه ،گونههایی هموار و صاف ،بینی کشیده.
ب) عبدالعالی منصوری

این فلرد در هنگلام شلمارش صلفات حضلرت مهلدی

ایلن روایلت را ذکلر ملیکنلد کله ایشلان

(أدعللج العینللین مقللرون الحللاجبین) اسللت (منصللوری )182 :2011 ،و در تأییللد آن مللیگویللد کلله

حضللرت محمللد

نیللز مقللرون الحللاجبین بللوده اسللت و چللون حضللرت مهللدی

ایشان است باید ابروانی مقرون و پیوسته داشته باشد( .همان)183 :

نیللز شللبیه بلله

تحلیل چهرهشناسی حضرت مهدی و نقد دیدگاه تعدد قائم

روایات کثیر بینلت اوصلاف االملام المهلدی محملدبن الحسلن

نسللبت مللیدهللد .بلله
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ج) کالم سایت فارسی زبان ()almahdyoon. co/ir/showthread. php?t=9792

البته باید توجه نمود که عبدالعالی منصوری خود نیز دچار تحیر و اشتباه در نق گردیلده و در

یک کتاب (همان گونه که اشاره گردید) در قسمتی از آن پیوستگی ابرو را به حضلرت مهلدی

نسللبت مللیدهللد و در صللفحهای دیگللر از عبللارت (ابلللج الحللاجبین) بلله معنللی (عللدم پیوسللتگی
ابروان) (منصوری)182 :2011 ،برای حضرت مهدی

سال یازدهم ،شمههاره  ،43پایی) 1396

18

استفاده کرده است!

ا
ثالثللا :همیشلله راه ح ل در جمللع میللان روایللات متفللاوت ،قائ ل شللدن بلله تعللدد افللراد نیسللت .و

نمیتوان به صرف این که در روایاتی به دو ویژگلی متفلاوت بلرای یلک نلام مشلترک اشلاره نملوده
است قائ به دوئیت و تعدد افراد گردیم .مثال بارز آن در ویژگیهای بیان شده در مورد حضرت

محمد

است .پرسش مشخص این است که آیا با توجه به اختالف در برخی نق ها پیرامون

چهره حضرت محمد

میتوان قائ به وجود دو محمد در دوران گردید؟! آیا چون در روایتی

بیان کرده است که فردی با نلام محملد شخصلی سلفید روی مایل بله قرملزی اسلت و در روایتلی

دیگر محمدی را نام بردهاند که دارای چهرهای گندمگون است باید قائ به تعدد افراد شلویم و
به محمدی دیگر معتقد گردیم؟!
غیر از حضرت محمد
ا
پلر واضلح اسلت کلله چنلین جملعبنللدی قطعلا باطل اسللت و بایلد بله سللراش وجله مشلترکی دیگللر
باشیم که وجه جمع را در مباحث گذشته ذکر کردیم.

ا
رابعا :در کتب احمد اسماعی بصری و یارانش ،اشاره شده است که تمام روایات داللتکننده

بلر چهلره حضلرت مهلدی

فرزنلد املام یلازدهم اشلاره بله عبلارت (ابلیک مشلرب بحملر ) یعنللی

سللفیدی مخلللوس بلله قرمللزی دارد و قللائمی دیگللر را بللا ویژگللی (اسللمر)یعنی گنللدمگون بیللان کللرده

اسلت( .االنصلاری ،بلیتلا)www. almahdyoon. co/ir/archive/index. php/t-28174. ،201 :

در حالیکه این سخن خالف برخی گزارشهای ذکر شده در کتب شیخ صدوق و طوسی میباشد
و هر دو صفت را در روایات به حضرت مهدی

نسبت دادهاند .در برخی گزارشها به صراحت

بیللان گردیللده کلله مهللدی موعللود متولللد شللده در خانلله امللام حسللن عسللکری

دارای چهللرهای

گندمگون نیز میباشلد( .طوسلی274 ،258 :1411،؛ طبلری546 ،441 :1413 ،؛ علاملی نبلاطی،

 :1384ج )215 ،2بهعنوان نمونه:

 .2محمللد بللن احمللد بللن خلللف از فللردی قمللی بلله نللام محمللد بللن عبللداهلل در ایللام حللج چنللین

نق میکند:

َََ َ َ َ َ َ َ َ ت َ َ ََت َ َ تَت َُ َ َ َ َ
دار ِى َمق َددام ِ تبد َدرال َی
لل ددا کدان یف اددس ر د ث وَ ت،ددعی و مددا تی طددا بالبی د ث صد
َ
ََ
تُ ُ َ َ ََ َت ُ َ
َ َ
َ ت
ل َرک َ لیده َو قل َب َ تت ُده َع تی ُس َ ُده لأن َ َه ُده َصد ت ُُ ُد َعداِ تمل َی جتحدر یف َ تمسعده مثلده قدال لتأملد الدداع َى
َ َ
َُ َ َ َ
َل د َأا ُل د َ َشد ی
داب د ت َمسد ُدر َ تمل د َر َق د ُ یف ُح ت،ددن ُصد َ
دهر َته َو تاع دددال ق َام دده ث َصددىل لسد َدر َج َو َاد َدعى
َ َ َ ت ُ ُ َ َت َ َ ُ َ َ َت ََ
َ
اَ َعز َو َجف یف نفیس دن ُه َصاح ُس الز َمان ؛ (ط ه 1411ا )255
لاتبعته و دوق
در سال 293ق به طواف بیتاهلل رفته و بعد از طواف و در مقلام ابلراهیم نملاز خوانلده و

خواب چشمش را ربوده است[ ،ناگهان] صداى دلنشین دعایی که تلا آنوقلت نشلنیده

بود او را از خواب بیدار کرده است[ .و ادامه ماجرا را خودش] گفت :با دقت به دعاخوان

نگاه کردم ،دیدم جوانی گنلدمگلون اسلت کله در زیبلایی صلورت و اعتلدال قلد و قاملت،

تحلیل چهرهشناسی حضرت مهدی و نقد دیدگاه تعدد قائم

َ
َ َ َ َ َُ ت َ
ُ
األ تد َیان َق َالا ُک تسد ُ د تف ُدد ُم ت َ
 .1و حدث دب
احل ََ ،دن تب َدن َعدىل تبدن َم َ دد تبدن َعدىل تبدن ُمد َ تبدن
َ
َ َ ت ُ ُُ ُ َ تَ
َ تَ ت ََُ ت َ ت ت
َ
ت
َ
َ
ُ
ت
ت
ت
َ
َ
جعفر بن م د بن عىل بن احل،ی بن عىل بن دب طالس و دةف کتبده ِى األمصدا ...
ََ َ َ َ
َ
َ
ََ
َ َ
َ
احل َ،دن تبدن َعدىل َص َدل َ ُ
الدا ِ َأا َ تَن ُن ب ت َ
اُ اَ َعل تیده َعدىل ن تعشده ُمکفسدا ل َتقدد َم
لل َ ا ص ترنا یف
َ َ
َََ َ َ َ
َ
دب ب َ تجهده ُ تمس َدر یة ب َش تدعر َق َق َطد ی
دالت تکبیر َف َدر َج َص ی
َج تعف ُر تب ُن َعىل ل ُی َص َىل َعىل دفیده لل دا لدم ب
َ َ َ َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ
ُ
َ
َت
َ َ
َ َ َ
بأ تا َسانه تفلی یج ل َج َبذ بدرداِ َج تعفدر تبدن َعدىل َو قدال َتدأف تر َیدا َعدم لأندا د َحدق بالصد ة عدىل دب
َ َ َ
َ
ل َتأف َر َج تعفر؛ (ابن بابهیهه 1395ا ج2ه )475
ابلللو االدیلللان گویلللد :ملللن خلللدمتکار املللام حسلللن بلللودم و ناملللههلللاى او را بللله شلللهرها
میبردم ...چون به سرا درآمدیم حسن بن علی را کفن شده بر تابوت دیدم و جعفلر بلن
علی پیش رفت تا بر برادرش نماز گزارد و چون خواست تکبیر گوید کودکی گندمگون با
گیسوانی مجعد و دندانهاى پیوسته بیرون آمد و رداى جعفر بن علی را گرفت و گفت:
اى عمو! عقب برو که من به نماز گزاردن بر پدرم سزاوارترم.
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نظی لر او را ندی لده بللودم .بعللد [از اتمللام دعللا] اقاملله نمللاز ک لرده و از بی لتاهلل خللارج شللد و
مشغول سعی بین صفا و مروه گردید ،من هم پشت سرش رفتم ،به دلم افتاده بلود کله

او صاحب الزمان

است.

به صراحت در این گزارشها ذکر گردیده که اختالف بیان صفت در مورد یک فلرد ملیباشلد و

گزارشهللا در معرفللی یللک شللخص دارای تعللارد اولیلله هسللتند و بللرای ح ل آن یللا وجلله جمللع و

توجیهی وجود دارد یا این که یک روایت را بر روایت دیگر باید ترجیح داد .اما به یقلین نملیتلوان
ادعای دوئیت و متفاوت بودن اشخاص را مطر نمود.

استدالل دوم

احمد در بیانیه خود پیرامون شخصیت یمانی اشاره به صفات خاص برای یملانی دارد و ایلن

روایت را برای یمانی وخود میداند نه برای امام مهدی

؛ او میگوید:

و قدال البدداقر یف وصددف املهدددی األولا « ...أا ک املشدرب ةددرةه الغددا ر العیسدی املشددر
احلاجبی العر یض ما بی املسکبی برأاه حااز و ب جهه أردر حدماَ مد »؛ (بیانیده د 21
ربی الثاین 1426/قه )almahdyoon. org/bayanat-sayed/226-alyamani.
او شخصلی اسللت سللرخ و سلفید چشللمانش گللود و فللرو رفتله ،ابروانللی پرپشللت و کمللانی و
شانه پهن و بر سرش سبوسه و بر صورتش اثرى است ،خداوند رحمت کند موسی را.

این فرد و تابعانش ادعا دارند که با توجه به دو عبارت (بوجهه اثر ) و (رحم اهلل موسلی) ملراد

از قائم ،احملد بصلری یلا هملان مهلدی اول از مهلدیون ملیباشلد .وجله اسلتدالل نیلز در هلر ملورد

سال یازدهم ،شمههاره  ،43پایی) 1396

20

چنین ذکر شده است:

 .1استدالل به عبارت (بوجهه أثر) و نقد آن

این دسته معتقدند در روایتهای مربوس به حضرت مهدی موعود

اشلاره شلده کله ایشلان

دارای خالی در چهره هستند (علی خده االیمن خال) اما در اینجا بیان شده است که (اثر)ی در

چهللره ایشللان اسللت و مللراد از ایللن عبللارت زخللم مللیباشللد کلله بللا خللال و نشللانه سللیاه تفللاوت دارد.
(السالم10 :2010 ،؛ منصوری)182 :2011 ،

ابتدا روایت را ذکر می کنیم و سپس به نکاتی پیرامون آن اشاره خواهیم کرد.

َ َ ََ
َ َ َ َ َُ ُ َ ت َ َ َ تَ ُ ت ُ َ ت ََ َ َ َ َ َ َ ت َ ُ ت ُ ت َ َ َ َ ت
الهن َاو َندد ُی قدال َحددر َسا
حدرسا دبد ادلی ان دةدد بدن لد أة قدال حددرسا ِبدرالی بدن ِادحاق
ت ََ تَ
ة َدر َان تبدن د تعد َ َی َق َدالا ُق تلد ُ
األ تن َصار ُی َق َدال َح َدد َر َسا َع تب ُدد اَ تب ُدن ُب َک تیدر َع تدن ُ ت
َع تب ُد اَ ب ُن ةاد
َ
َ
َ ت
ت
ت
ت
ت
ُ
َ
َ
ت
الدی َس َو یف َحق َه َی ت
ُجعل ُ ل َدا َک ِین ق تد َد َفل ُ َ
ألب َج تعفر ال َباقر
مه َی یان لیه دلف دی َسا
َ
َ ُ
َ
َ َ
ََ َ
َو َق تد د تع َط تی ُ َ
ک دی َسا ا دی َسا ا د تو ُ جتی َبی لی َ ا د تاأ ُل َ
اَ َع تَدا د َنی د تنف ُق ََا ب َباب َ
ک َع تس ُه لقدال

َ
َد تند َ
َیا ُ ت
ک ب َق َر َاب د َ
ة َر ُان َا تف ُ جَت تس َو َال ُت تسف َق َن َد َنانی َر َک َل ُق تل ُ َاأ تل ُت َ
ک م تدن َر ُادهل اَ
ُ
َ
َ
َ
َ
ت
َصاح ُس َل َذا تاأل تمر َو ال َق ُ
ال تش َر ُب ُ ت
اِئ به َق َال َال ُق تل ُ ََف تن ُل َ بأب د تن َ َو دمى َل َق َال َأا َک ت ُ
ة َرة
ََ
ت
ال تشر ُ ت َ
احلاج َب تی تال َعر ی ُض َما َب ت َی ت َ
تال َغا ُر تال َع تی َس تی ت ُ
ال تسک َب تی ب َرداه َح َدز یاو َو ب َ تجهده در یدر َرح َدم
ُ
اَ ُم َ ؛ (ابن اب ز یسسه 1397ا )215

حمران بن اعین گفت :به حضرت ابی جعفلر (املام بلاقر ) علرد کلردم :فلدایت شلوم
من به مدینه رسیدم کیسهای همراه خود داشتم که هلزار دینلار در آن بلود و ملن بلا خلدا

عهد کردهام که آن هزار دینار را یلک دینلار یلک دینلار در خانله شلما انفلاق کلنم یلا آنکله

پرسش مرا پاسخ گوئی .فرمود :اى حمران بپرس کله پاسلخ خلواهی شلنید و دینارهایلت

را انفلاق مکلن .عللرد کلردم :شلما را بله حلق خویشللاوندى کله بلا رسللول خلدا

داریلد

سوگند که شما صاحب این املر و قلائم بله املر هسلتید؟ فرملود :نله .علرد کلردم :پلدر و

مادرم به فدایت پس او کیست؟ فرمود :او شخصی است سرخ و سفید چشمانش گلود و
فرو رفته ،ابروانی پرپشت و کملانی و شلانه پهلن و بلر سلرش سبوسله و بلر صلورتش اثلرى

است ،خداوند رحمت کند موسی را.

 .1حقیقت امر این است که بر فرد پذیرش تعدد صفات و تعارد آنهلا بلا یکلدیگر ،ادعلای

ادعای احمد را بپذیریم و بگوئیم روایات به دو قائم اشلاره دارد؛ املا از کجلا ایلن مطللب را اثبلات

ملی کنیلد کلله مصلداق خللارجی ایلن صلفات احمللد اسلماعی بصللری اسلت؟ و نملیتللوان بله صللرف
هماهنگی چهرهی یک فرد با روایات او را همان قائم دانست.

 .2ایللن عبللارت تنهللا در گللزارش ابللراهیم بللن اسللحاق وجللود دارد و در دیگللر منللابع ذکللری از آن

نرفته است .باید توجه داشت که این فرد متهم به ضعف در حدیث میباشد بله عبلارت دیگلر در
نق ل دقیللق نبللوده و احتمللال فراموشللی ،تصللحیف و اشللتباه در گزارشهللای او وجللود دارد .ابللن
غضائری در مورد او میگوید:

یکی أبا مناحاقه الهناوندی .یف حدیثده ضدعفه و یف مذلبده ا تفداع .و یدروی الصدحیح و
ال،قیه و أمرق م ل ؛ (قاا ریه 1364ا )39

تحلیل چهرهشناسی حضرت مهدی و نقد دیدگاه تعدد قائم

بیدلی گروهک احمد در تطبیق مصداق خارجی حل نملیشلود .بله عبلارت دیگلر بله فلرد کله

کنیلله او ابواسللحاق و نهاونللدی اسللت .در حللدیثش ضللعف وجللود دارد و مللذهبش دارای

انحراف است .او گاهی صحیح روایت میکند و گاهی روایات ضعیف را به کار میبرد .و
نق روایات او دارای اختالس میان صحیح و ضعیف است.

نجاشلی نیللز ایلن سللخن را تاییلد نمللوده (نجاشلی )19 :1418 ،و شللیخ طوسلی نیللز او را ضللعیف

دانسته است( .طوسی)16 :1420،
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 .3گروهک احمد اسماعی در همین ابتلدای فعالیلت خلود ،دچلار انشلعابهایی گردیلده و در

حلال حاضلر تقسلیم بله دو گلروه مکتلب نجللف و مکتلب مصلر (رایلات السلود) شلده اسلت .مکتللب
نجف ادعا دارد که کسی جز تعدادی از خواص ،چهره احمد بصری را ندیده است و املروزه حتلی

یک عکس از او وجود ندارد .که در این صورت نمیتوان تشخیص داد آیا چهلره احملد اسلماعی

با روایات سلازگاری دارد یلا خیلر؟ و بله صلرف این کله مکتلب نجلف ملیگویلد کله ملا او را دیلدهایلم

برای ما اطمینان حاص نمیگردد.

اما مکتب مصر (به رهبری علی الغریفی و عبداهلل هاشم) تصویری را از احمد اسماعی منتشر

کرده است که قرائنی بر صحت آن وجود دارد.

این عکس را اولین بار سایت خبلری براثلا نیلوز در علراق منشلر نملود و جریلان احملد نتوانسلت
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دلی ل مللتقن بللر رد ایللن تصللویر ارائلله دهللد .همچنللین سللایت براثللا نیللوز مللدعی گردیللد کلله ایللن
تصللویر را نیروهللای نظللامی عللراق پللس از سللرکوب آشللوب گروهللک احمللد بصللری 1در سللال 2008

میالدی ،از دفتلر آنلان پیلدا کلرده اسلت http://burathanews. com/arabic/news/202761( .و

)http://burathanews. com/arabic/news/35237
ا
با توجه به عکس به دست میآید که اوال :اثری در چهره احمد دیده نمیشود( .بوجهه اثلر) و
ا
ثانیا :ابروان پرپشت و کمانی ندارد (ازج الحواجب) ،لذا صلفات ادعلایی جریلان احملد اسلماعی
بر رهبر آنان داللت نمیکند.

 .4با توجه به این که در ابتدای روایت این فرد را با عبارت (المشرب حمر )که از ویژگیهای

حضرت مهدی

میباشد ذکر نموده ،مشخص میگردد که دیگلر صلفات نیلز بله ایشلان اطلالق

 .1جهت دیدن اعترافات مس ول نظامی احمد اسماعی در بصره ر .ک .فیلمی با عنوان (گروهک تروریستی احمد بصری) در
کانال آپارات.

میشود و دلیلی وجود ندارد که به فردی دیگر اطالق نماییم .و نهایت امر ایلن اسلت کله در ایلن
گزارش بیان شده که حضرت مهدی

عالوه بر خالی در چهره ،اثری نیز به همراه دارند.

 .5در روایات مشابه که عبارت (رحلم اهلل فالنلی) بله جلای (رحلم اهلل موسلی) ذکلر شلده اسلت

قللرائن صللریحه و قطعللی ماننللد عبللارت (ابللن خیللر ا مللاء) داریللم کلله مللراد در گزارشهللا حضللرت

مهدی

فرزند املام حسلن عسلکری

بصری یا هر قائمی دیگر وجود ندارد.

اسلت و هلیا ارتبلاطی میلان روایلات و احملد اسلماعی
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اَ
لاط د
َُ
ل نا؛ (ابن اب ز یسسه 1397ا )229
عبدالرحیم قصیر گفت :به ابی جعفر (امام باقر ) عرد کردم :مقصلود امیرالملممنین

از اینکه فرموده است( :پدرم به فداى کسی که فرزند برگزیده از کنیزان است) ،فاطمله
است؟ فرمود :فاطمله برگزیلده از زنلان آزاده اسلت مقصلود امیرالملممنین آن کسلی اسلت

در ایللن گللزارش مجللدد تا کیللد بللر عبللارت (المشللرب حمللر ) شللده کلله از خصوصللیات حضللرت

مهدی

میباشد .و همچنین در اینجلا اشلاره شلده اسلت کله ایلن فلردی کله از ملادری کنیلز و

اسیر جنگی متولد میگردد همان مهلدی موعلود اسلت .در حلالی کله احملد اسلماعی اذعلان دارد
که مادرش کنیز نیست و نمیتواند مصداق این روایت قرار گیرد.
پاسخ به یک اشکال

گروهللک احمللد اسللماعی مللدعی اسللت کلله در ایللن روایللت مللراد از (ابللن خیللر ا مللاء) معنللای

حقیق للی آن و کنی للز ب لله اس للارت گرفت لله ش للده نیس للت ،بلک لله م للراد ای للن اس للت ک لله ف للردی عب للد و

عبادتکننده زیاد خدا باشد که در عرف او را کنیز خدا میدانند .لذا تعارضی نلدارد کله ملراد ملادر
احمد اسماعی باشد( .منصوری)188 :2011 ،

در پاسخ باید یادآور شد که تصرف در یک لفظ قرینه و دلی میخواهد و نمیتوان هر معنایی

را بر الفاظ بار نمود و از معنای حقیقی آنها دست کشید .عالوه این که ملتن روایلت خلالف گفتله

این جریان میباشد .به عبارت به کار رفته در روایت دقت کنید:
َ َ َ َُ
د لى لاط

َل َق َال ِ َن َلاط َ َ ف َی َر ُة ت َ
احل َرا ر.
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که شکمش پهن و رنگش سرخ و سفید است خداوند فالنی را رحمت کند.
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پر واضح است که حضرت زهرا

بهترین عبلادت کننلدگان بلرای خداونلد اسلت و ا گلر ملراد از

(إماء) عبد خداوند بود ،هیا کسی مانند ایشان نمیتواند مصلداقش قلرار گیلرد .املا بله صلراحت
در روایت اشاره شده که آیا مراد از کنیز ،حضرت زهرا

است؛ و در پاسلخ املام ملیفرماینلد خیلر،

ایشلان زنلی آزاده و مسلللمان بلوده نله کنیللز اسلیر شلده و مهللدی

فرزنلد زن اسلیر شللده اسلت .بللا

صراحت در این پاسخ مشخص میگردد که کنیز در اینجا در برابلر زن آزاده قلرار دارد و در هملان

معنای حقیقی خود به کار رفته است و نمیتواند داللتی جز بر حضرت نرجس

پیدا کند.

 .2استدالل به معنای رحم اهلل موسی و نقد آن

جماعت طرفدار احمد اسماعی در معنلای حلدیث تصلرفی بلیدلیل نملوده و ملراد از موسلی را

شباهت چهره دانستهاند .سپس نتیجه میگیرند که چون در صفات حضرت مهلدی

معتلدل

القامة بودن آمده اما حضرت موسی

در روایلات طویل القاملة دانسلته شلده اسلت پلس روایلت

مللیتللوان مللراد را امللام موسللی کللاظم

از ایشللان نللام بردهانللد تللا

اشاره به احمد اسماعی بصری دارد نه حضرت مهدی
ا
اوال :این که مراد از موسی در اینجا حضرت موسی باشد دلیل قطعلی بلر آن وجلود نلدارد و

ردیهای بر واقفیه باشد.

( .همان)185 :

دانسللت .و گویللا اه ل بیللت

چن للانک لله عالم لله مجلس للی م للراد از موس للی را ام للام موس للی ک للاظم

دانس للته و آن را نق للد و

ردیلهای بللر واقفیلله تلقللی نمللوده اسللت (چللرا کلله عنللوان رحللم اهلل دال لللت بللر فللوت مللینمایللد) و در
تبیین آن میگوید:
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و ق له حم اَ م لعله منشا ة منى أنه ایظن بعض السا أنه القاِئ و لیس کذلک
(ملیسه 1403ا ج51ه )40
أو أنه قال ل نا کما ایأیت لعبر عسه ال اقفی مب ؛ ج
و ایلن عبللارت اشللاره دارد بلله این کله برخللی مللردم گمللان داشلتند امللام کللاظم مهللدی
موعللود اسللت در حللالی کلله چنللین نبللود .یللا این کلله حضللرت فرمودهانللد (فالنللا) و واقفیلله

برداشت کردهاند که لفظ (موسی) باشد.

شیخ حر نیز وجه را این دانسته که فرزنلد املام موسلی کلاظم

مهلدی موعلود اسلت نله خلود

ایشان و این عبارت را ردیهای بر واقفیه میدانند( .حر عاملی :1425 ،ج)160 ،5
ا
ثانیللا :منعللی وجللود نللدارد کلله مللراد در ایللن روایللت شللباهت حضللرت مهللدی بلله حضللرت

موسللی

موسی

باشللد چللرا کلله در روایللاتی بیللان شللده اسللت کلله حضللرت مهللدی

میباشد .چنانکه در روایت زیر آمده است:

شللبیه بلله حضللرت

َ
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ز یسسه 1397ا )180
حسلن بللن محبللوب زراد گویلد :امللام رضللا بلله مللن فرمللود« :اى حسللن در آینللدهاى نلله
چندان دور گرفتارى شدید و مصیبت بارى که گوش از شنیدن فریاد کر و تلیغش برنلده
اسللت واقللع خواهللد شللد ک له دوسللتیهللا از می لان خواهللد رفللت _ و در روای لت دیگللر «هملله
دوسلتیهلا و همللرازیهلا و همللدلیهلا فللرو خواهلد ریخللت» _ و آن زملانی اسللت کله شلیعه
سومین فرزند از فرزندم جواد را از دسلت بدهلد ،کله بلراى ناپدیلد شلدن او اهل آسلمان و
زمین جملگی اندوهگین شوند ،چه بسیار مرد و زن با ایمان که به خلاطر ناپدیدشلدنش
متأسف و غمنا ک و سرگردان و دلتنگ شوند ،سپس آن حضرت سر به زیلر افکنلد و بعلد
سر برداشت و فرمود :پدر و مادرم فداى آن همنام جدم که شبیه من و شبیه موسلی بلن
عمران است.

شللبیه حضللرت موسللی

دانسللته اسللت .لللذا دلیلللی بللر تصللرف در روایللت نعمللانی و اسللتنادش بلله

فردی غیر از حضرت مهدی

وجود ندارد.

همللان معجللزه حضللرت موسللی

وجلله شللباهت نیللز احتمللال دارد بنللابر سللخن امللام رضللا
َ َْ ُ ُ ُ ُ
وب النور) باشد که در سوره نم آیه  12چنین فرموده است:
(علیه جی

َ
َ
َ
َ
َ
َ ت َ َت
َت ت َ
ک ت ُر تج َب تیا َاِ م تن ق تیر ُا ِ یف ت ت ،آ َیاُ ِى ل تر َع تده َن َوق ت َمده ِ ُّن تدم
َوددفف َید َک یف جیب
َ ُ َ َ
کان ا ق ت ما لااق َی ؛
و دستت را در گریبانت کن تابدون هیا عیبی ،سفید و درخشان بیرون آید [ ،با ایلن دو
ا
معجزه که در ضمن ] معجزات ُنه گانه است به سوى فرعلون و قلومش [ بلرو ] کله قطعلا
آنان گروهیبدکار و نافرماناند.

و حضرت مهدی

نیز از این معجزات بهرهمند میباشند.
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در ایللن روایللت بلله صللراحت حضللرت مهللدی

را بللهعنوان سللومین فرزنللد از امللام جللواد

،

1

2

 .1برخی مترجمین مراد از ثالث من ولدی را امام عسلکری بله عنلوان سلومین فرزنلد حضلرت رضلا دانسلتهانلد کله ایلن
صدوق صحیح نبوده و آنچه گفتهایم صلحیح بله َنظلر ملیرسلد .شلیخ صلدوق روایتلی را از املام
ترجمه با توجه به روایت
َ
ْ
َ
َ
َ َْ
َ َْ
ُ
َ
رضا چنین نق کردهاندَ « :یا أ َبا القاسم إن القائ َم منا ُه َو ال َم ْهد ُی الذی َیج ُب أ ْن ُی ْن َتظ َر فی غ ْی َبته َو ُی َط َاع فی ظ ُهوره َو ُه َو
َ
ْ
الثال ُث م ْن ُولدی»( .کمالالدین ،ج ،2ص)377
 .2عالمه مجلسی توضیحاتی دیگر فرمودهاند( .ر .ک :بحاراالنوار ،ج ،51ص)153
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و یللا ویژگیهللای دیگللر حضللرت موسللی

در غیبللت و ماننللد آن مللیباشللد کلله در ایللن زمینلله

صاحب مریال المرارم خصوصیات متعددی را شمرده است( .اصفهانی :1428 ،ج)263 ،1
وقتی حضرت پیامبر

در شب معراج ،حضرت موسی

را مالقات ملیکنلد ،چنلین وصلف

میفرماید« :رج آدم طوی کانه من شبو »( .قمی :1404 ،ج )9 ،2عالمه مجلسی میفرماید:
شهه
پیللامبر

(ملیسه 1403ا ج13ه )6
باحدی تلک الط ا ف یف االدم و طهل القام ؛ ج
حضللرت موسللی را بلله یکللی از آن طائفللهها در گنللدمگون بللودن و بلنللدی

قامت تشبیه کرده است.

چون گذشت که حضرت ،بلندقد نیست (بلکه معتدل القامة است) ،پس وجه تشبیه ،همان

گندمگون بودن است.
ا
ثالثا :در روایاتی که با قید (رحم اهلل فالنلا) آملده اسلت قرینله (ابلن خیلر االملاء) بهتلرین دلیل
ا
است که روایت در مقام گفتگو از حضرت مهدی فرزند کنیزی اسیر شده میباشد که قطعا به
احمد اسماعی هیا ارتباطی ندارد.

نتیجهگیری
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بللا توجلله بلله روایتهللای ذکللر شللده در صللفات چهللرهای حضللرت مهللدی و دقللت در معنللای
ا
لغوی هریلک ،بله دسلت ملیآیلد کله اوال ایلن صلفات دال للت بلر شخصلی بلودن مهلدویت داشلته و
ا
نمیتوان مهدویت نوعی را پذیرفت ؛ ثانیا نمیتوان با توجه به اختالف ظاهری در صفات ،تعدد
قلائم را قائل گردیلد .از طللرف دیگللر وجله جمللع میلان روایتهللای بیللانکننلده گنللدمگون بللودن و
سلفیدی مخللوس بله قرملزی ایللن اسلت کله در میلان علربزبانللان ،بله صلورتی کله دارای سللفیدی
مای به سرخی است ،گندمگون اطالق میگلردد .و در ملورد روایلاتی کله بیلانگر عضلالنی بلودن و
کشیده بودن است نیز تعارضی وجود ندارد چرا که میتواند ران پایی عضلالنی املا بلنلد و کشلیده

باشد .و ح میان ابروان پیوسلته و بلاز نیلز ،علدم توجله نلاقالن در کشلیدگی زیلاد و قلوس ابلروان
بوده است و روایات عدم پیوستگی ترجیح دارد .همچنین احمد اسماعی بصلری دو راه را بلرای
اثبات تعدد قائم در پیش گرفته بود که در مورد اول تالش نموده تا با اختالف موجود در روایلات
ا
سلخن خلود را اثبلات نمایلد و در ایلن نوشلتار اثبلات کلردیم کله اختالفلات ابتلدایی بلوده و حقیقتللا
میان روایات تفاوتی وجود ندارد .در مورد دیگر نیز تالش نموده تلا بلا عبارتهلای ملبهم (بوجهله
اثر) و (رحم اهلل موسی) به نوعی صفات را مصادره نماید .و توضیح داده شلد کله ایلن دو عبلارت
در روایتی غیرمعتبر ذکر گردیده و افزون بر آن ،در ارتباس این عبارتها با حضلرت مهلدی نیلز
منعی وجود ندارد.

منابع
_ ابللن أب لی الحدی لد ،عبدالحمی لد ،شاارِ ایااب البال ااه ،قللم ،آی لت اهلل مرعش لی نجف لی ،چللا اول،
1404ق

_ ابن أبی زینب (نعمانی) ،محمدبن ابراهیم ،الغیبة ،محقلق عللیا کبلر غفلاری ،تهلران ،صلدوق،
چا اول1397 ،ق

_ ابن األثیر الجزرى ،علی بن محمد ،أسد الغابة فی معرفة الصحابة ،بیروت ،دارالفکر1409 ،ق
_ ابن بابویه ،محمدبن علی ،معاای االخبار ،قم ،دفتر نشر اسالمی ،چا اول1403 ،ق
_ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل ل لل ل ل ل لل ل لل ل لل ل لل ل لل ل ل  ،الخصال ،قم ،جامعه مدرسین ،چا اول1362 ،ش

_ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل ل لل ل ل ل لل ل لل ل لل ل لل ل لل ل ل  ،هیون اخبار الرضا  ،تهران ،نشر جهان ،چا اول1378 ،ق

_ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل  ،کمااال الاادین و تمااام النعمااة ،عل لیا کبللر غفللاری ،تهللران ،اسللالمیه ،چللا
دوم1395 ،ق

_ ابن حجر ،احمدبن علی ،فتح البار ی ،بیروت ،دارالمعرفة ،چا اول1379 ،

_ ابللن طللاوس ،عل لیبللن موس لی ،فااالِ النااا ا و اجاااِ المنااا ا ،قللم ،بوسللتان کتللاب ،چللا اول،
_ ابن عبدالبر ،یوسف بن عبد اهلل بن محمد ،االستیعاب فی معرفة انصحاب ،بیلروت ،دار الجیل ،
س األولی1412 ،ق

_ ابن قیس ،سلیم ،کتاب سلیم ،قم ،الهادی ،چا اول1405 ،ق

_ ابن کثیر الدمشقی ،اسماعی بن عمر ،البدایة و النیایة ،بیروت ،دارالفکر1407 ،ق
_ ابن منظور ،محمدبن مکرم ،لنان العرب ،بیروت ،دار صادر ،چا سوم ،بیتا
_ اصفهانی ،محمدتقی ،مریال المرارم ،قم ،ممسسة ا مام المهدی
_ االنصاری ،ابومحمد ،جامع االدلة ،انتشارات انصار االمام المهدی

 ،پنجم1428 ،ق

 ،بیتا

_ البسوى ،یعقوب بن سفیان ،کتاب المعرفة و التار یخ ،بیروت ،ممسسة الرسالة ،دوم1401 ،ق
_ بیهقی ،احمدبن الحسین ،دال ا النبَة ،بیروت ،دارالکتب العلمیة ،اول1405 ،ق
_ ثقفی ،ابراهیم بن محمد ،الغارات ،تهران ،انجمن آثار ملی ،اول1395 ،ق

_ جعفری ،جواد( ،جمال یار) ،فصااامه ااتظار مَهَد ،مرکز تخصصی مهدویت ،پاییز 1381ش
_ جمعی از نویسندگان ،درسنامه فرق ااحرافی ،قم ،مرکز تخصصی مهدویت ،اول1394 ،ش
_ حر عاملی ،محمدبن حسن ،اثبات الیداة ،بیروت ،اعلمی1425 ،ق
_ حیون ،نعمان بن محمد ،شرِ انخبار فی فضا ا ان مة انعیاار

 ،قلم ،جامعله مدرسلین ،اول،
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1409ق

_ ذهبی ،محمدبن احمد ،تار یخ االسالم ،بیروت ،دارالکتاب العربی ،دوم1413 ،ق
_ ریشهری ،محمد ،داا نامه امام میدی  ،قم ،دارالحدیث ،دوم1393 ،ش

_ زمخشرى ،محمودبن عمر ،الفا ق فی ریب الحدیث ،بیروت ،دارالکتب ،اول1417 ،ق
_ السالم ،عالء ،رسالة فی شخصیة المیدی االول و القا م ،انتشارات انصار2010 ،م

_ السللفارینی ،محمللدبن أحمللد بللن سللالم ،لَامااع اناااَار البییاة ،دمشللق ،موسسلله الخللافقتین ،دوم،
1402ق

_ الصالحی الشامی ،محمدبن یوسف ،سبا الیدى و الرشااد فای سایرة خیار العبااد ،بیلروت ،دارالکتلب
العلمیة ،اول1414 ،ق

_ صدر ،سیدمحمد ،تاریخ الغیبة الصغری ،بیروت ،دارالمعارف1412 ،ق

_ طبرسی ،حسن بن فض  ،مرارم االخالق ،قم ،شریف رضی ،چهارم1412 ،ق
_ طبری ،محمدبن جریر ،دال ا اإلمامة ،قم ،بعثت ،چا اول1413 ،ق

_ طوسی ،محمدبن حسن ،مصباِ المتیجد ،بیروت ،ممسسة فقه الشیعة ،اول1411 ،ق
_ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل ل لل ل ل ل لل ل لل ل لل ل لل ل ل  ،فیرس کتب ال یعة ،قم ،ستاره ،چا اول1420 ،ق

_ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل  ،کتاااب الغیبااة للحجااة ،محقللق :عبللاداهلل تهران لی و عللیاحمللد ناصللح ،قللم،
المعارف االسالمیة ،چا اول1411 ،ق

_ ع للاملی نب للاطی ،عل للی م للن محم للد ،الصااارال المناااتقیم إلااای مناااتحقی التقااادیم ،نج للف ،المکتب للة
الحیدریة ،چا اول1384 ،ق
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_ العقیلی ،ناظم ،دراسة فی شخصیة الیماای ،انتشارات انصار االمام المهدی

_ العینی ،بدرالدین ،همدة القاری ،بیروت ،داراالحیاء التراث ،بیتا
_ الغضائری ،احمدبن حسین ،الرجال ،قم ،دارالحدیث ،چا دوم1364 ،ش

2011 ،م

_ قمی ،علی بن ابراهیم ،تفنیر القمی ،قم ،دارالکتاب ،سوم 14040 ،ق

_ کلین لی ،محمللدبن یعقللوب ،الرااافی ،عل لیا کبللر غفللاری و محمللد آخونللدی ،تهللران ،دارالکتللب
ا سالمیة،چا چهارم1407 ،ق
_ کورانی ،علی ،المعجم المَضَهی نحادیث االمام المیدی  ،بیجا ،چا اول1426 ،ق
_ المبارکفوری ،محمدبن عبدالرحمن ،تحفة االحَذی ،بیروت ،دارالکتب العلمیة ،بیتا
_ مجلسی ،محمدباقر ،حیاة القلَب ،قم ،سرور ،ششم1384 ،ش

_ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل ل لل ل ل ل لل ل لل ل  ،بحاراالاَار ،بیروت ،داراحیاء التراث العربی ،چا دوم1403 ،ق
_ مسعودی ،علی بن حسین ،اثبات الَصیة ،قم ،انصاریان ،چا سوم1426 ،ق

_ المغامسی ،صالح بن عواد ،االیام النظرة و النیرة العطرة ،المکتبة الشاملة ،بیتا

_ المقریزى ،تقیالدین أحمدبن علی ،إمتاع انسماع بما للنبی من انحاَال و انماَال و الحفادة و المتااع،
بیروت ،دارالکتب العلمیة ،س األولی1420 ،ق

_ المناوی ،زینالدین عبدالرؤوف ،التینیر ب رِ الجامع الصغیر ،ریاد ،سوم1408 ،ق

_ المنص للوری ،عبلللدالعالی ،حاااَار قصصاااای مبناااط فاااای الااادهَة الیماایاااة ،انتش للارات انصلللار االملللام
المهدی

2011 ،م

_ نجاشی ،احمدبن علی ،رجال ،قم ،نشر اسالمی ،چا ششم1418 ،ق

_ نورى ،حسین بن محمد تقی ،اجم ثاقب ،قم ،مسجد جمکران ،دهم1384 ،ش
_ نهاوندى ،علیا کبر ،العبقری الحنان ،قم ،مسجد جمکران ،اول1386 ،ش

_ ورام بن أبی فراس ،مسعودبن عیسی ،تنبیه الخَاعر ،قم ،مکتبة فقیه1410 ،ق

_ الهروی القاری ،علیبن محمد ،جمع الَسا ا فی شرِ ال ما ا ،مصر ،مطبعة الشرقیة ،بیتا
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