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 چکیده
که درروایات مهدوی منعکس شده است.، «واژه قائم» در دوران  یکی از پربسامدترین واژگانی است 

گانه احمد اسماعیل بصری در صدد  جریان است. ؟جع؟تنها مصداق آن امام عصر ،پس از ائمه یازده 
متشابه و یات متشابه و غیر آنان با استناد به برخی از روا .دهدتطبیق این شخص است این واژه را بر 

حبا گرایی  تاویل  احمدبه منظور تعیین  را بستری ،«ظهور از قبل قائم» و  «قائم اول» مانند هایی  آموزه طر
را در  ؟جع؟حجم عظیمی از روایات اختصاصی امام مهدیو  کرده ایجاد امام مهدی جای اسماعیل به
 دانند.  شان وی می

ضمن  ؛ساس اطالعات داده محور تنظیم شده استتحلیلی و بر ا -نوشتار پیش رو با روش توصیفی 
برداشت این جریان از برخی روایات است. کشیده تبیین واژه قائم، استنادات این جریان را به نقد 

بر اساس منابت زیرا شیعه  ؛آشکار استتضاد از اساس با ضروریات مذهب در  ،مانند سیزده امام ،متشابه
آن بر احمد  دلیلی بر انطباق ،که صرف وجود برخی روایات  عالوه بر آنروایی به دوازده امام قائل است؛ 

 باشد. نمیاسماعیل 
کلیدی های انحرافی مهدویت، احمد   مهدی، جریان  : حدیث امامیه، واژه قائم، قائمیت امامواژگان 
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 . مقدمه 1
روان ادیان یملل مختلم و پ وام وان اقیاز دیرباز در م ،گستر در آخر الّزمان ظهور موعود عدالت

ح بوده است. در اسالم از موعواصلی مسّلم عنوان به یاد « مهدی»د نجات بخش با عنوان مطر
 :1389)فرمانیان،  وجود نداردتفاوتی های شیعی یا سنی   و در این زمینه میان فرقهشود   می
 (.448-409: ص1389جاودان، و  335-333ص
 صاحب الزمان موعود، صاحب االمر، ،مانند منتظر ،گاهی با القاب و اوصاف دیگری ،«مهدی»

 ،از ایشان ،اما با نگاهی اجمالی در بسیاری از اسناد و متون روایی شیعه؛ گردد  یخلیفه همراه م و
 را عدالت خود قیام با که موعودی منجی به در روایات این لقب یاد شده است. «قائم»به 

 ،1: ج1395)صدوق، آورد، انصراف دارد  خواهد پدید را جهانی حکومت وهد د می گسترش
 (.257ص

گره خورده است جا از آن گسترش عدالت  در طول  ؛که بار معنایی این لقب همواره با قیام و 
گسترش عدالت، خود را مصداق آن با  ،مدعیان دروغین ،تاریخ  نوبختی،دانند ) میادعای 
تر این  در بیش .(165، 153،158، 105: ص1382و اشعری،  82، 65 ،64، 35، 34ص: 1381

 ،معاصرهای  جریان یکی ازاما ؛ نظر استمورد سخن از یک قائم و تطبیق آن بر یک فرد ها  جریان
تفسیری  با ؛(175-174ص، 3-1ج: 1431بصری، ) «بصری اسماعیل احمد جریان» موسوم به

 قائل هستند:   به دو قائم ن با استناد به برخی روایاتآنا جدید به مسئله قائمیت اشاره دارد.
قبل از ظهور به  قائم عنوان به اسماعیل بصری احمد. ظهور از پس قائمی و ظهور از قبل قائمی

این قائم با قیام خود دست به موظم است. امام دستورهای  اجرای به ؟جع؟دستور امام عصر
ر دوران وی عدالت به طور مقابله خواهد پرداخت. دکشتار زده و با شیعیان مخالم خود به 

گسترش خواهد یافت و فزاینده گروهی به تشکیل حکومت دینی  ،خروج وی تا زمانای  هیچ 
کرد و  ؟ع؟حضرت عیسی، عالوه بر آن در دوران ظهور نیست.مجاز  در نماز به وی اقتدا خواهد 

 کند.  سال حکومت می 309این قائم، 
الجواب ؛ (304-299ص ،4ج الم:1431،   )بصری المتشابهات های  کتاب ربازتاب این ادعا د

؛ (17ص ،1: ج1431 ،همان) الحق  ؛ بیان(180-170، ص7ج ب: 1431 ،)همان المنیر
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)العقیلی،  الذریه و المهدیین فی حدیثا  االربعون ؛(226، 225صتا:   االدله )االنصاری، بی جامت
 شخصیة ةوحد فی (؛ رسالة16-7، ص3: ج1434)همان، پژوهشی درباره یمانی (؛ 50ص: 1432

 مبارک دعوت  داستانی  وگوی  گفت(؛ 7-5: ص1433و الیمانی )السالم،  و القائم   المهدی االول
ح64، ص1: ج1432یمانی )منصوری،  در این منابت، با ذکر . است شده ( و برخی منابت دیگر، مطر

قائم استفاده شده است. در برخی از آنان با عناوینی یک روایت یا چند روایت متوالی، ایده تعدد 
« المهدی االول هو القائم»( و 191-164تا: ص  )االنصاری، بی« الیمانی هو القائم آل محمد»مانند 

 (؛ این بدعت ذکر شده است.20-15ص :1433)السالم، 
 ،یمانیجریان دالیل ضمن بیان  ،روشن از واژه قائم ضمن ارائه تصویری رو پیش نوشتار

 دهد. میاستنادات این جریان را مورد بررسی و نقد قرار 
و  1393 نقد جریان احمد اسماعیل بصری آثار مختلفی نگارش شده است )آیتی،مورد در 

به  ،«دوازده خورشید» به اثری با نام توان  ؛ اما درباره ایده تعدد قائم، تنها می(1396شهبازیان 
کردنگارش سیدمهدی مجتهد سیستانی ا با که البته  (.187-135: ص1396)سیستانی،  شاره 

 رو است: به های زیر رو  کاستی
کافی ندارد الف( به عنوان نمونه  .در بررسی تمامی روایات مورد استناد این جریان، جامعیت 

که در ادامه ذکر میبه روایت تو حدیث »مواردی مانند ، یا ای نشده  گردد، اشاره  الی چهار اسم 
کامل مورد نقد قرار نگرفته  «لوح یا درباره  ها بسنده شده است؛ کر اختالف نسخهذو به به طور 

 اختصار در ذیل دیگر روایات به آن اشاره شده است.، بدون بررسی این اصل، به «اصل حضرمی»
گرفت؛  شبهات مورد استناد مدعی مورد پردازش الزم قرار میباید برای دریافت پاسخ، ابتدا  ب(

شده است. بسنده در این اثر، اصل شبهه تقریر نشده و به برخی روایات مورد استناد آنان اما 
که معلوم  اسماعیلهمچنین مؤلم به منابت جریان احمد  نیست استناد نداده است؛ به طوری 

کتاب یا  ح شده کدام این اشکال حدیثی از چه  به واژه بسندگی با  ،به جای آنو شخص مطر
کمه است همین امر موجب شدو شبهه پاسخ داده  به ،«اتباع احمد» کتاب  که  تر بتوان به این 

 . کرداستناد 
کتاب  ع،  ساختاری مناسب و روشمند به بحث تعدد قائم و نقد آن مذکور بدون در مجمو
 ،رو، در نوشتار حاضر به طور مبسوط و با ارائه مبانی پذیرفته شده در شیعهپرداخته است. از این
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. روشمندی شده استشی از روایات مورد استناد این جریان، پاسخی روشمند داده به تحلیل بخ
های  بررسی برخی منابت مورد استناد، تحلیل ،توان در بیان شبهات این جریان میاین پژوهش را 

کرد.  سندی و در برخی موارد تشکیل خانواده حدیث و مباحث نقد الحدیثی مشاهده 

 . واژه قائم 2
اولی به  است: ماده را دو اصل دانسته است. ابن فارس این «م -و -ق»مذکور واژه ریشه 
که جمت آن معنای  کردن و تصمیم  دومی به معنای قصد وو  است «أقوام»جماعت مردم  تکیه 

گروهی دور شدگان و برکنار شدگان ،شود قوم معازیل می گفتهکه  ؛ چنانگرفتن است  یعنی قوم و 
گروهی از مردان  قوم را تنها به برخی ،در مقابل (.43ص ،5 ج :1404، )ابن فارس معنای 

به  «قومه»نیز  (.520، ص2ج :1414 فیومی، و 232ص ،5 ج :1404)فراهیدی،  اند  دانسته
 ؛به معنای جای دو پا« مقام» ؛قامت وقد بلند به معنای« قامه» ؛معنای میان دو رکعت نماز

نقیض نشستن معنا  «قیام» ( و232ص ،5 ج :1409 )فراهیدی، به معنای اقامتگاه« المقامه»
 (.496ص ،12 ج :1414)ابن منظور،  شده است

کار رفته  است. ، اسم فاعل قام«قائم»واژه  ،ترکیب از همین این واژه در معانی مختلفی به 
که ،«قام قائم الظهیره» . به عنوان نمونهاست خورشید در وقت ظهر آرام حرکت  زمانی است 

 و (232ص ،5ج :1404فراهیدی، )یعنی دسته شمشیر  ،«قائم السیم»چنین همکند.   می
که در راه دین یعنی ،«القائم بالدین» ، 12 ج :1414ابث قدم است )ابن منظور، داری ثکسی 

  .(500ص
کننده بر امر است« قائم»معانی یکی از  القائم »: یط آمده استدر المحکه  ؛ چنانطالب و قیام 

که به امری  ؛االمرالطالب یقوم علی  کسی است   ،6 ج :1414 ،بن عبادا) «کرده استقیام قائم 
  (.520ص ،2ج :1414فیومی،  و 59ص

گفته شد با توجه به که یکی از  این واژه ،آنچه  کار رفته  آن و ریشه آن در معانی مختلفی به 
در روایات شیعی به امام مهدی  «القائم»واژه  ،است. از منظر مصداق شناسیپا خاستن  معانی، به

 :است گفته زمینهصاحب مجمت البحرین دراین  تعلق دارد.
: یکین به عن صاحب األمر م ح م د بن احلسن العسکري الذي میل األرض  اْلَقاِِئ 
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کما ملئت ظلما و جورا، فهو َیُقوُم  کنایه از؛ بأمر اهلل  قسطا و عدال  امام دوازدهم  قائم 
که زمین را ا کرداست  که از ظلم و جور پر شده است همان ؛ز قسط و عدل پر خواهد   .طور 

 (.149، ص6ج: 1375)طریحی، کند  پس او به امر خداوند قیام می
کالم وی است. در اخبار،  ؟جع؟امام دوازدهم این واژه در شیعه یکی از القاب مشهور ،عالوه بر 

 533، ص1: ج1407کلینی، )ها، امام مهدی؟جع؟ با این نام یاد شده است   نامه  زیارت و روایات
 (.372ص ،2: ج1413و صدوق،  171-169، 146: ص1397نعمانی،  ؛536-

امام مهدی بر را به و انحصار آن  به واژه شناسی این لقب پرداخته ،مستقل ای  پروژهارنده در نگ
کرده است.  مبنای روایات اثبات 

 در تعدد قائم جریان احمد اسماعیل ییادعاها و ادله روا یبررس .3

 . احادیث متشابه3-1
که ظاهر آن تعداد ائمه را از دوازده نفر بیش  ؛داند می تر این جریان به چند حدیث متشابه 

کرده  که در روایت با تعبیر قائم استاستناد  . آنان امام دوازدهم را امام مهدی و امام سیزدهم را 
 مستدات آنان از این قرار است: اند. است؛ احمد بن اسماعیل دانستهذکرشده 

ح3-1-1  . حدیث لو
که در ظاهر از  است.« حدیث لوح» ،شمار ائمه را به عدد سیزده رسانده، از جمله احادیثی 

 نقل شده است:چنین  جابربن عبداهلل انصاری
ا َلْوٌح ِفیِه   ْوِصَياِء ِمْن ُوْلِدَها َفَعَدْدُت  َدَخْلُت َعیَل َفاِطَمَة َو َبنْیَ َیَدّْيَ اُء اأْلَ مْسَ

َ
 َعَشرَ  اْثيَنْ  أ

؟جع؟ آِخُرُهُم  ْم  َثاَلَثٌة  اْلَقاِِئُ ٌد  ِمهْنُ ّمَ ْم  َثاَلَثٌة  وَ  ُُمَ ؛ ِمهْنُ وارد شدم  ؟اهع؟بر حضرت زهرا َعِلٌّ
 نفردوازده ؛ شمردم بر .بود فرزندانش از امامان نام آن در که بود لوحی ایشان شیپ و

: 1407 ،)کلینیبودند  علی وسه نفر نفر از آنان محمد سه و بود قائم آخر آنان که بودند
 (.532ص ،1ج

اسماعیل استناد قائمیت احمد دالیل این روایت به عنوان یکی از  به طرفداران احمد اسماعیل
مد است، مح که یمانی همان قائم آل  در اثبات این ،اند. یکی از نویسندگان این جریانکرده

کرده است ل   :چنین استدال
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گانه ذکر شده است.لوح، در این  که  آناز  اسامی دوازده   ،دارد« من ولدها»تعبیر  ، در روایتجا 
 فرزندان زهرا؟اهع؟ از امام حسن؟ع؟ است. ؟اهع؟دوازده نفر از فرزندان حضرت زهرا ،عشراثنامراد از 

دوازده امام از  ،با این حساب .زیرا علی زوج فاطمه است ؛نیست ؟ع؟شروع شده و شامل امام علی
گردید و یک امام هم حضرت علی است ع سیز؟ع؟ است و لذا حدیث استفاده  ده امام در مجمو

که اثبات  وجود دارد. از جمله ادله ادامه  ،جزء آن دوازده نفر نیست ؟ع؟کند امام علی می ای 
که می گر امام  «علی»ده نفر گوید سه نفر از این دواز روایت است  در این دوازده  «علی»نام دارند و ا

چرا  ؛(186: صتا  شد )انصاری، بی  ذکر می «اربعه منهم»باید چهار علی و با عبارت  ،نفر داخل بود
گانه با اسم علی عبارتند از علی بن موسی  علی بن ابی طالب، علی بن الحسین،: که ائمه چهار 

که امام مهدی فرزند یازدهم حضرت   کس در این هیچ ،ز طرفی دیگرا .؟مهع؟علی بن محمد الرضا،
جا با وصم قائم ذکر شده  یک نفر دیگر در این ،بنابراین .است شک و تردیدی ندارد ؟اهع؟زهرا

 احمد بن مهدی )احمد اسماعیل( استاین قائم غیر از قائمیت امام مهدی است و آن  است.
 (.306 و253ص، 4 تا 1ج: الم1431 ؛ بصری،187)همان، ص

 بررسی استنادات

 . بررسی سندی 1
که از جابربن عبداهلل انصاری نقل شده است در  ث یکهن و مشهور حدهای  کتابحدیث لوح 

 الغیبه نعمانی (؛532و  528ص ،1: ج1407عی تا قرن پنچم، همانند الکافی )کلینی، یش
 ون أخبار الرضایع (؛180ص ،4 ج :1413صدوق، ) هیحضره الفقیمن ال ؛(64: ص1397نعمانی، )
اإلرشاد  ؛(313و  311، 269، ص1: ج 1395 )صدوق، کمال الدین (؛47ص ،1 ج :1378 صدوق،)
 ( آمده است.143 و 139: ص1411طوسی طوسی ) بةیالغ(؛ 346ص ،2: جالم1413مفید، )

 اهل سنت به طور اجمال در محدثانبسیاری از  که داشته اظهار الوری اعالم در طبرسی
از ،  (. شیخ طوسی در امالی258ص :1390،طبرسیاند ) کرده اشاره لوح حدیث به خودهای  کتاب
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محمد بن سنان و او از  (تا )راویان حدیث از اهل سنت هستند1ابو محمد فحام ،استاد عامی خود
که می  نقل می حدیث لوح را ؟ع؟،امام صادق گیرد   قرینه تواند  کند  ای برسخن طبرسی قرار 

 .(291: ص1414 ،)طوسی

 . بررسی داللی 2
ل این جریان .2-1 گانه یا بیش ،قبل از بررسی استدال تر از آن با قاعده قطعی  وجود ائمه سیزده 

سخن به میان آمده است و در این از دوازده امام در منابت روایی ؛ زیرا آشکار استتضاد در  شیعه
جوهری بصری ، اثر االثنی عشر مانند مقتضب االثر فی نص علی االئمه ،آثار مستقلیزمینه 

در عدد دوازده نگارش یافته  با رسالت حصر ائمه (؛4قرنیة االثر ابن خزاز قمی )مکفا ( و401)م
کدام بهمحدثان و متکلمان بر همین اساس در طول تاریخ تشیت  است. ائمه سیزده  شیعه هیچ 

کردهراست و آنان در این زمینه    هتر قائل نبود گانه یا بیش به  .اند  وایاتی را در منابت خود نقل 
  :امام علی؟ع؟ فرمود پیامبر خدا خطاب به عنوان نمونه

َوَجّلَ  ِذي َیْفَتُح اهلُل َعّزَ ْنَت َیا َعِلُّ َو آِخُرُهُم اْلَقاِِئُ اّلَ
َ
ْم أ ُُلُ ّوَ

َ
ُة َبْعِدي اْثَنا َعَشَر أ ِئَّ َدْیِه  َعیَل یَ اأْلَ

ا هَبَ ْرِض َو َمَغاِر َق اأْلَ که اوائّمه پس از م ؛َمَشاِر اى  ،ییشان تویل ان، دوازده تن هستند 
که خداى تعالی بر دست ،ها  ! و آخر آنیعل ن را یهاى او مشارق و مغارب زم  قائمی است 

کند  (.282، ص1: ج1395)صدوق،  فتح 
که اولین  عنوان شدهدوازده نفر  ،در این روایت امامان و آخرین آنان  ؟ع؟امام علیها  آناند 

که با لقب  ؟جع؟امام مهدی  مانند تعابیری با ،دیگر روایات درشده است. وصم  «قائم»است 
ْم  اْثَناَعَشرَ  َبْعِدي» ُُلُ ّوَ

َ
ِخي أ

َ
ْن  َوَلِدي....  آِخُرُهْم  وَ  أ ْهِدّيُ  َقاَل  َوَلُدَك  ََفَ ِذي امْلَ َلُؤَها اّلَ « َعْدال   َو  ِقْسطا   ََيْ

 ،معرفی شده و پس از ایشان پایانی امام عنوانبه مهدی امام (؛280، ص1: ج1395، )صدوق
 :وجود نداردبه این معنا روایتی  یک از منابت شیعیدر هیچ ،امام دیگری وجود ندارد. عالوه بر آن

که آان االئمه ثالثه عشرآخرهم القائم» و آن احمد بن  «استها قائم   خرین آن؛ ائمه سیزده نفرند 
گر جریانی مانند نماید،  میآنچه مسلم  ،بنابراین اسماعیل است. گانه است و ا وجود ائمه دوازده 

__________________________________   

د » .1 امالحسن بن محم  کن بغداد بوده است )ر.ک: ذهبی، معرفة«سامرایی  بن یحیی الفح   ، از فقهایی شافعی سا
 (.208واألعصار، ص  الطبقات علی القراءوالکبار
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باید دلیل بیاورد. عمده دلیل آنان استناد به  ،احمد اسماعیل بخواهد این انحصار را از بین ببرد
که باید آن که صورت   س بررسیر اسابگیرند. ها مورد بررسی قرار   چند روایت متشابه است  هایی 

گرفت  کنند.  داللت میگانه  دوازده این روایات هم بر ائمه ،خواهد 
گفت .2-2 و او از ابی است حسن بن محبوب این روایت از  ،درباره روایت استنادی آنان باید 

که در کرده   ؛532ص ،1ج :1407 منابت متعدد بدان اشاره شده است )کلینی، الجارود نقل 
احمد اسماعیل، متنی را جریان  .(346ص ،2ج :1413و مفید،  47ص ،1: ج1378صدوق، 

کرده است  که در ظاهر « ثالثه مهنم عیل»و« من ولدها»که در آن گزینش  با ائمه سیزده وجود دارد 
  توان بیان داشت:  است. در این زمینه چند پاسخ می گانه سازگار

کلینی این روایت را  .2-2-1 ثناعشر و النص علهيم»باب  درمرحوم  کافی « ما جاء یف اال کتاب 
ک که ایشان در صدد بیان انحصار تعداد ائمه در   رده است. از عنوان باب برداشت مینقل  شود 

که از وی نقل شده است ،عدد دوازده است. برهمین اساس گانه را   ، ائمه دوازدهتمامی روایاتی 
روایت مورد استناد این  الوه بر آن، با اندکی دقت،. ع(525ص ،1ج :1407 رساند )کلینی،  می

 زیرا: ؛جریان قابل توجیه و اصالح است

یع»آن برای  ی«فا»رفته است و  کار به« فعددت»واژه حدیث در  الف( جابر  یعنی ؛است «تفر
ع و در کردم پدر ایشان را نیز اضافه  ،؟اهع؟به یازده نفر امام از فرزندان حضرت زهرا گوید  می مجمو

نه سه تن است،  ؟اهع؟سه تن از اوالد حضرت زهرا «ثالثة مهنم»و مراد از عبارت  دوازده امام بودند
 .(228ص ،6 ج :1404مجلسی، ) گانه  مه دوازدهئاز بین ا

بدین  1؛استگرفته های این روایت، نقل معنا صورت   واژه گمان بر این است در برخی ب(
که راوی بدون احتساب امیر المومنین واژه  کار برده است.  «ثالثه مهنم عیل»گونه  توضیح را به 

کشم نقل معناآن کردن تمام نسخهب ،که برای  این نسخه  ها و منابت مختلم با  هترین راه مقابله 
گزارش شده است: از روایت  است. این طریق در سه منبت 

همان نسخه  این نسخه .وجود دارد« ثالثه منهم علی»و« ولدهامن »عبارت در آن : منبع اول
کرده است. که جریان احمد اسماعیل از آن استفاده   کلینی است 

__________________________________   

گویند.« نقل معنا»ها و تعابیرآن   نقل محتوای یک خبر را بدون اصرار بر واژه .1  )نقل به معنا( 
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کار رفته است.« اربعه»کلمه  ،«ثالثه»اما به جای  ؛دارد« من ولدها»: عبارت منبع دوم شیخ  به 
کمال الدین و من الیحضره الفقیه  کرده ا اینصدوق در   ست: گونه نقل 

ا َبنْیَ  َو  َفاِطَمَة؟اهع؟ َعیَل  َدَخْلُت  اُء  ِفیِه  َلْوٌح  َیَدّْيَ مْسَ
َ
ْوِصَياِء  أ  َعَشرَ  اْثيَنْ  َفَعَدْدُت  ُوْلِدَها ِمْن  اأْلَ

َحُدُهم
َ
ْم  َثاَلَثٌة  اْلَقاِِئُ  ( آِخُرُهُم )أ ٌد  ِمهْنُ ّمَ َبَعٌة  وَ  ُُمَ ْر

َ
ْم  أ  269ص ،1: ج1395، )صدوق َعِل  ِمهْنُ

 . (180ص ،4 : ج1413، و همان
 سخن از چهار علی خواهد بود.  ،طبق این منبت

کار رفته است. « اربعه»کلمه  ،«ثالثه»جای است و به« ولدها»عبارت من  : بدونمنبع سوم به 
کمال الدین و عیون اخبار الرضا و شیخ مفید در االرشاد کلینی روایت  شیخ صدوق در  با همان سند 

کرده را گونه نقل   اند:  این 
ْوِصَياِء َفَعَدْدُت   اُء اأْلَ مْسَ

َ
ا َلْوٌح ِفیِه أ اْثيَنْ َعَشَر آِخُرُهُم اْلَقاِِئُ   َدَخْلُت َعیَل َفاِطَمَة ؟اهع؟ َو َبنْیَ َیَدّْيَ

ْم َعِلٌّ  َبَعٌة ِمهْنُ ْر
َ
ٌد َو أ ّمَ ْم ُُمَ  ،1ج: 1395؛ همان، 46ص ،1ج: 1378)صدوق،  َثاَلَثٌة ِمهْنُ

 (.346ص ،2: ج1413 ،مفید و 311ص
کمال ، )صدوق نقل شده استعبارت همین  ،با طریقی دیگر از حسن بن محبوب الدین  در 

 (. 313و  312ص ،1ج: 1395
که در دو منبت هیچمنبت ذکرشده از بین سه  ثالثه »و« من ولدها»گاه دو تعبیر ، مشخص است 

کلینی این تعبیر اند  با هم نیامده« مهنم عیل که بین این و تنها در نقل  وجود دارد. وجه جمعی 
گرفته است. در این روایات نقلکه  بل تصور است، اینقاها  نقل در که بدین معنا  معنا صورت 

گرفتن امام علی ،آمده است «ثالثه منهم علی»که  موردی که  است و؟ع؟ بدون در نظر  مواردی 
گرفته است. ؟ع؟امام علیآمده، « اربعه منهم علی»   در شمارش قرار 

کلینی وجود دارد که در روایت   «تصحیم»که این فقره از عبارت را  آن ،از دیگر احتماالتی 
 فرماید:  می رو عالمه مجلسی پس از توضیحاتی در توجیه حدیثاز همین دانست.

که نسخه برداران روایت جا  «ثالثة» ،«اربعة مهنم عیل»بر به جای نوشتن ظاهر این است 
ج  کردهزیرا اند؛  کردهرا در که با همین سند روایت را ذکر  اربعه مهنم »اند  در تمامی منابت 
  (.228 ص ،6 ج :1404آمده است )مجلسی،  «عیل

که به ذهن چگونه « اربعه»با عبارت  ،«من ولدها»در نسخه دوم که  رسد، این می تنها اشکالی 
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که از فرزندان زهرا؟ سازگار است  ،العابدین بن الحسین زینعلی ) سه علی ؟اهع؟،این در حالی است 
به عنوان  ؟ع؟امام علی ،در توجیه آن .دارندوجود ( علی بن محمد الهادیو  علی بن موسی الرضا

که چون 1؛به حساب آمده است «تغلیب»به عنوان مجاز لغوی از باب  ،چهارمین نفر گونه   بدین 
همه اهل  ،از باب غلبه ؛باشند می از فرزندان صدیقه طاهره (غالب ائمه)یازده نفر از اهل بیت

؛ مثاًل شود  به روایات این نوع تغلیب دیده میبا مراجعه  اند.  بیت جزء فرزندان ایشان معرفی شده
کرده است: ؟ع؟حمزة از امام سجاد أبی ،در روایتی  چنین نقل 

شان را ید و سپس ایظمت خود آفرازده فرزند او را از نور عیمحمد و علی و  وندهمانا خدا  
نش یش از آفریپ کردند، یاو را عبادت م .در پرتو نور خود به پاداشت صورت أشباحبه

ان رسول از فرزند ؟مهع؟شان ائمهیاکردند.  میس یح و تقدیخدا را تسب و مخلوق
 (.531ص ،1ج :1407کلینی، ) باشند  می خدا؟لص؟ 

که   در حال،این با ؛دان فرزندانش جدا ذکر شده و ؟ع؟امام علی، ابتدای روایتدر آشکار است 
، فرزندان رسول اهلل به که تمامی ائمه «اهلل رسول ولد من األئمة وهم: »فرماید می روایت آخر

 .کرد اطالقی چنین توان می تغلیب باب از ،پس اند.حساب آمده
 فرمود: ؟لص؟یا در روایتی دیگر پیامبر خدا

کننده به قسط و عدل ،بعد از من  که قیام   .باشند می امامانی از ذریه من خواهند بود 
 ،)خزاز قمی اول آنان علی بن ابی طالب استو بنی اسرائیل  ینقبا تعداد آنان به عدد

 (. 173: ص1401
جزء ذریه نیز دانند و امام علی  می دوازده امام را از ذریه خود ،در ابتدا پیامبر ،در این روایت

 ر به حساب آمده است.پیامب
__________________________________   

که آنچه متفاوت است،  لفظ به لفظ یک حکم اعطای معنای به و لغوی مجازهای از «تغلیب» .1 گونه  دیگر است. بدین 
گرفته می کار  شود. در قرآن به طور فراوان از این مجاز استفاده  یکی به حساب آورده و لفظ غالب برای هر دو مصداق به 

يَن< )شده است. به طور مثال درآیه  تِّ َن اْلقانِّ  جای به تغلیب حکم تفاده شده؛ یعنی بهاس «القانتات»از  ؛(12 تحریم:>كانَْت مِّ
در  .(480ص ،10 ج القرآن؛ ریتفس یف انیالب است )فضل بن حسن طبرسی؛ مجمع شده استفاده مذکر لفظ مؤنث، از لفظ

َتارَ »بین محدثان از این مجاز برای تبیین بهتر روایات استفاده شده است. عالمه مجلسی برای توجیه عبارت  َدَنا َفاخ   َبع 
َني   اً  َعَشرَ  اث  ی  ن   َوص  ل   م  ه 

َ
ي أ ت  )مجلسی، بحار « بایتغل عشر األحد مع نیالمؤمن ریأم بضم عشر االثنا یکون»گوید:   ، می«َبی 

  (.148، ص 22االنوار، ج



 

 

115 

 در 
ائم

دد ق
ه تع

 اید
دی

ستنا
قد ا

ی و ن
ررس

ب
... 

که تعداد ائمه را دوازده نفر ،بنابراین در تعارض  ،داند می این روایت با قاعده قطعی شیعه 
کرد. «تصحیم»یا پدیده  «نقل معنا»نیست و باید آن را از باب   توجیه 

به طور صریح به امامت ائمه دوازده  ،و منقول از راویات دیگر در احادیث هم خانواده. 2-2-2
که مراد جابر می گانه تصریح شده و روشن  بوده شاره به دوازده امام با حضرت علی؟ع؟ا، گردد 

گزارش جابر جعفی از امام باقر ،باره  است. در این  شود.  ؟ع؟ توجه میبه این 
 د: یگو یجابر بن عبد اهلل انصار

 آن، تینوران که داشت قرار لوحی ،حضرت مقابل در ؛شدم  خدمت حضرت فاطمه مشّرف
 لوح، روى در اسم سه :شد می دهید اسم دوازده لوح، آن در !کند کور را مچشم بود كینزد
 نام دوازده ؛شمردم را ها  آن .آن کنار در اسم سه و آن آخر در اسم سه و آن پشت اسم سه
 .است ایاوص اسمای ها  نیا»: فرمودند است؟ کسانی چه اسامی ها  نیا: دمیپرس. بود

 «قائم» ها  آن نیآخر که هستند من اوالد از دیگر، نفر ازدهی و میعمو پسر ها  آن نیاّول
 نام آن از موضت چهار در و ،«محّمد» نام لوح آن از موضت سه در: داد ادامه جابر .«است

 .(46ص :1378)صدوق،  شد می دهید «علّی »
کرده ؟اهع؟حضرت زهرا ،این حدیثبراساس  که اند  به صراحت فرزندان خود را یازده نفر معرفی 
شده شوند. همچنین در این روایت به چهار علی اشاره  امام محسوب میدوازده  ؟ع؟با امام علی

 است.

  1.حدیث ازدواج فاطمه؟اهع؟3-1-2
که این جریان در جهت اثبات تعدد قائم  کرده از دیگر احادیثی  حدیث است،   بدان استناد 

 است. این حدیث را نعمانی در الغیبه چنین ذکرکرده است:  ؟اهع؟ازدواج حضرت زهرا
ْخَبَرَنا 
َ
ُبو أ

َ
ُد  ُسَلْيَماَن  أ ْْحَ

َ
ِب  َهْوَذَة  ْبُن  أ

َ
َثَنا َقاَل  اْلَباِهِلُّ  َهَراَسَة  أ  ِإْسَحاَق  ْبُن  ِإْبَراِهمُی  َحّدَ

اَوْنِدّيُ  َ َثَنا َقاَل  َئَتنْی ِما َو  َسْبِعنَی  َو  َثاَلث   َسَنَة  الهّنَ ُبو َحّدَ
َ
د   أ ّمَ اد   ْبُن  اهلِل  َعْبُد  ُُمَ ّيُ  َْحَّ ْنَصاِر  اأْلَ

یَن  َو  ِتْسع   َسَنَة  َثَنا َقاَل  ِماَئَتنْیِ  َو  ِعْشِر و َحّدَ ر   ْبُن  َعْمُر َباَرِك  َعِن  ِِشْ َسِن  َعِن  َفَضاَلَة  ْبِن  امْلُ  ْبِن  احْلَ
ِب 
َ
َسِن  أ ّيِ  احْلَ ْن   َقال َیْرَفُعُه  اْلَبْصِر

َ
ُمُرَك أ

ْ
َوَجّلَ َیأ ُد ِإّنَ اهلَل َعّزَ ّمَ ِبَّ َفَقاَل َیا ُُمَ أََت َجْبَرِئیُل الّنَ

__________________________________   

که در این حدیث واژه  1. کار نرفته است؛ اما این جریان، در منابع خود و در مناظرات، فراوان از « قائم»بر این نکته واقفیم  به 
کرده است.   این حدیث استفاده 



 

 

116 

ال 
س

هم
وزد

ن
اره 

شم
 /

66 /
اییز

پ
 

139
8

 

؟ع؟ َفَقاَل َلُه َیا َعِلُّ ِإّّنِ  ْرَسَل َرُسوُل اهلِل ؟لص؟ ِإََل َعِلّ 
َ
ِخیَك َفأ

َ
َج َفاِطَمَة ِمْن َعِلّ  أ ّوِ ُتَز

ُجَك  ّوِ َدا َشَباِب َفاِطَمَة ا  ُمَز ا َسّيِ َکاِئٌن ِمْنُُكَ ّنَ ِإَلَّ َبْعَدَك َو  ُ َحهّبَ
َ
نَی َو أ َدَة ِنَساِء اْلَعامَلِ ْبَنيِت َسّيِ

ُجوَن  َضّرَ َهَداُء امْلُ ِة َو الّشُ ّنَ ْهِل اجْلَ
َ
ِذیَن ُیْطِِفُ   أ

ْهر اّلَ َجَباُء الّزُ ْرِض ِمْن َبْعِدي َو الّنُ وَن يِف اأْلَ ْقُهوُر امْلَ
َنِة آِخُرُهْم ُیَص  اهلُل  ْشُهِر الّسَ

َ
ُة أ ْم ِعّدَ ُُتُ ُم اْلَباِطَل ِعّدَ یُت هِبِ ّقَ َو مُیِ ُم احْلَ ِِي هِبِ ْلَم َو ُُيْ ُم الّظُ ّلِ هِبِ

مَیَ َخْلَفُه   دیرس امبریپ خدمت لیجبرئکه کند  می نقل خبرى در بصرى حسن؛ ِعییَس اْبُن َمْر
 برادر همسرى به را فاطمه که دهد می دستور تو به جلوعز خداى !دمحم اى :گفت و

 که داد غامیپ او به و فرستاد ؟ع؟علی نزد را کسی خدا رسول پس. آورى در علی ،خودت
 نیتر محبوب تو از پس و است انیجهان زنان بانوى که را فاطمه ،خود دختر من !علی اى

 دو آن که شد خواهند متوّلد فرزند دو شما از .آورم می در تو همسرى به ،است من نزد آنان
بر  مقهور و آغشته خون به شهداى ،من روزگار از پس .هستند بهشتی جوانان سروران

 ستمکارى آتش شانیا لهیوس به خداوند که هستند نورانی گرانقدر بزرگواران و ن،یزم روى
 شمار و کند می نابود آنان لهیوس به را باطل و زنده آنان دست به را حق و نشاند می فرو را

 به شانیا  نیآخر سر پشت ؟اهع؟میمر فرزند ،سییع. بود خواهد سال هاى ماه عدد به آنان
 (.58: ص1397 )نعمانی، ستادیا خواهد نماز

ل پیروان احمد بن اسماعیل در اثبات قائم بودن احمد در تبیین این ر  وایت، چنین استدال
 : اند  کرده

که حاصل ازدواج  ؟ع؟پیغام به امام علیاین پیامبر خدا در مقام ارسال  ،در این روایت است 
کنایه و ،این دو معصوم که به صورت  ذکر « عده اشهر السنه»تشبیه با عبارت  دوازده امام است 

پس تعداد ائمه سیزده نفر  .باشند ؟ع؟ میغیر از امام علی، که این دوازده نفرجا  آنشده است. از 
که مقتدای حضرت عیسی ها  آن است و آخرین کسی است  گرفته  ؟ع؟)امام سیزدهم( همان  قرار 

 (. 191ص :تا  بی )انصاری، بن اسماعیل است و آن قائم احمد 

 بررسی استنادات 
کرده ،جریان یمانی در این روایت ل  ها  برخی از پاسخ ،بنابراین .اند مانند حدیث لوح استدال

که این حدیث هم از احادیث متشابه محسوب؛ همان پاسخ به حدیث لوح است  بدین معنا 
که باید به قاعده قطعیه  می همچنین مسئله  .که انحصار در دوازده امام استارجاع داد شود 

گردید در این شبهه قابل سرایت است که در بیان حدیث لوح ذکر  که روایت  جا اما از آن؛ تغلیب 
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گردید   شود:  زمینه اشاره می   به نکاتی در این یضمن بررسی سندی و دالل ،مستقل ذکر 

 . بررسی سندی 1
کرده است ملی این روایت را در اثبات الهداةحر عا شیخ   با همین سند از پیامبر خدا نقل 

واسطه او تا پیامبر  ،که حسن بصری از تابعین استجا  آناز  .(200ص ،2: ج1425 )حرعاملی،
ابراهیم بن  ،است. عالوه بر آن «مرسل»ار شیعی خدا معلوم نیست و حدیث با توجه به معی

( و مبارک بن 287و  19: ص1407عمرو بن شمر ضعیم دانسته شده است )نجاشی،  اسحاق و
که در توثیق و تضعیم وی اختالف محدثان فضاله از  دارد وجود دیدگاه اهل سنت است 
  .(49ص ،25: ج 1420)صفدی،

سازگار اما محتوای آن با سایر روایات امامیه به هر رو، از نظر رجالی این سند دارای ضعم؛ 
 است.

 . بررسی داللی2
که امام علی .2-1 اما روایات هم خانواده این  ؛جزء دوازده امام نیست ؟ع؟ادعا این بود 

که به  گانه اشاره داردهای  ماهوصم حدیث  کرده است. ،دوازده  ؟لص؟ رسول خدا  آنان را معرفی 
 :فرماید می

ْم  ُُتُ ُة  ِعّدَ ُهورِ  ِعّدَ ْم  وَ  َشْهرا   اْثناَعَشرَ  ِهَي  َو  الّشُ ُُتُ ُة  ِعّدَ ْم  ... ِعْمَران ْبِن  ُمویَس  ُنَقَباِء  ِعّدَ ُُلُ ّوَ
َ
 أ

ْهِدّيُ  آِخُرُهْم  َو  َعِلٌّ  گانه، دوازده نفر است  ؛ تعداد آنان مانند ماهامْلَ اول آنان . های دوازده 
 (.224ب: ص1413، )مفید امام علی و آخر آنان مهدی است

  امام مهدی معرفی شده است. ،ها امام علی و دوازدهمین آنان  اولین از ماه ،در این روایت
چند نکته قابل بیان  ،به احمد اسماعیل ؟ع؟حضرت عیسی . در پاسخ به ادعای اقتدای2 -2

 است:
که یمانی  ،: احمد اسماعیلاول  و همین یمانی، قائم آل محمد است )بصری، استادعا دارد 
که آیا قیام یمانی تا دوران آید  پیش میاین پرسش  ،(. با این وصم367ص ،3-1ج ب:1431

گیرد؟  یا خیر ،کند می یابد و او از اساس امام را درک می ظهور ادامه تا بتواند مقتدای عیسی قرار 
که یمانی قبل از ظهور از دنیا خواهد گو ،هر چند از نظر ما غیر معتبر ،برخی روایات یای آن است 
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 فرماید:  می در این باره ؟ع؟امام صادق. رفت
غ از دشمنان... سپس حکومت را به  .کند می سی سال حکومت ،پس یمانی فار

گذار ،فرزندش تا  ماند می گزیند و منتظر ظهور قائم ما می کند و در مکه سکنا می سعید وا
که از دنیا  (.648ص : 1426 )میر لوحی، رود می این 

گر یمانی قبل از ظهور امام از دنیا برود که او در دوران ظهور حضور داشته و  ،ا دیگر معنا ندارد 
 .بخواندحضرت عیسی پشت سر او نماز 

کتاب جواب المنیر در دوم که چگونه : احمد اسماعیل در  امکان دارد پاسخ به این سؤال 
که پیامبر نیستدر آخر الزمان ظه ؟ع؟حضرت عیسی کند و محمد المهدی  مقتدای حضرت  ،ور 

گیرد ؟ع؟عیسی  گوید:  می 1؛قرار 
ج  )عیسی(ای خواهر! نماز خواندن پیامبر خدا پشت سر امام مهدی از دو احتمال خار

که من به این برتری برتر  ؟ع؟که امام مهدی از حضرت عیسی  اول این :نیست است 
که امام مهدی ؛اعتقاد دارم که   احتمال دوم این دارای مقام نبوت است! ؟جع؟چرا 

که پاسخ آن در برتر از امام مهدی  ؟ع؟حضرت عیسی  و عهدین آمده است...قرآن باشد 
 .(10، ص3-1ج :ب1431بصری، )
داند و ایشان را مقتدای  میبرتر احمد اسماعیل امام مهدی را از حضرت عیسی  ،در این پاسخ
 شود.  مشاهده میتناقض که بین ادله آنان کند  میمعرفی  ؟ع؟حضرت عیسی

از موارد اختصاصی عصر ظهور  ،حضرت مهدیبه و اقتدای او  ؟ع؟: نزول حضرت عیسیسوم
و ویژه امام مهدی است. در این زمینه روایات فروانی در بین منابت فریقین وجود دارد. نعمانی در 

 :گوید عشر می الغیبه در باب ائمه اثنا
 هارون، فرزند دو نام به آنان نیاّول [علی]= او فرزندان و محّمد فرزندان از تن ازدهی سپس

 و گرىید از پس کیی تر کوچك فرزند آن نسل از گرید تن هن   و شود می خوانده ریشب و شّبر
: 1397 )نعمانی، ستدیا می نماز به او سر پشت  میمر بن سییع که است کسی نشانیآخر
   (.75ص

__________________________________   

های اسداهلل آژیر، پژوهش«. جایگاه عیسی در آخر الزمان باوری ومنجی باوری مسلمانان»برای پاسخ به این سوال )ر.ک:  .1
 (.162-158: ص 1383کالمی، زمستان –لسفی ف
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که کند  میاشاره  ؟ع؟و حضرت علی؟لص؟ نفر از فرزندان پیامبر اسالمبه یازده  این حدیث
که نفر یازدهم است ؟ع؟اولین آنان شبر یا همان امام مجتبی که  ،است و آخرین آنان  کسی است 

گرچه سخن از امام مهدی نیامده است این. خواند می عیسی پشت سر او نماز که عدد  جا از آن ؛جا 
 است. ؟جع؟امام مهدی معرف ،یازده ذکر شده است

 :مانند ؛اشاره شده استمسئله همچنین در روایات دیگری با تعابیر مختلم به این 
ْم ُیَصّلِ » ِتَك ِمَن اْلِبْکِر اْلَبُتوِل َو آِخُر َرُجل  ِمهْنُ ّیَ ُهْم ِمْن ُذّرِ

ُکّلُ َحَد َعَشَر َمْهِدّیا  
َ
  ِعییَس   َخْلَفُه   أ

مَی  اِمُس ِمْن ُوْلِد اْبيِن ُمویَس »( و251، ص1: ج1395)صدوق، « اْبُن َمْر وُح .ُهَو اخْلَ ُل ُر ..َو َیْنِز
مَیَ ؟ع؟ َفُيَصّلِ   اهلِل ِعییَس   (.345ص، 2)همان: ج «َخْلَفه  اْبُن َمْر

کاظم  ،این روایاتبراساس  که والدت او  ؟ع؟نهمین فرزند امام حسین یا پنجمین فرزند امام 
امام مهدی است. ایشان در عصر ظهور مقتدای حضرت  ؛غایب استها  مخفی و از نظر

 گیرند. می قرار ؟ع؟عیسی

 . حدیث توالی چهار اسم3-1-3
که حسین بن حمدان خصیبی از  ،متشابه مورد تمسک این جریان از دیگر احادیث روایتی است 

کرده است: ؟لص؟پیامبر خدا  نقل 
ُد ْبُن ِسَنان   ّمَ َثيِن ُُمَ

، َعْن َو َعْنُه َقاَل: َحّدَ َسنْیِ ِه احْلُ ِبيِه َعْن َجّدِ
َ
اِدِق َعْن أ ّيُ َعِن الّصَ اِهِر الّزَ

ِننَی َعْن َرُسوِل اهلِل َقاَل: ِإَذا تواتت ]َتَواَلْت  ْؤم  ِمیِر امْلُ
َ
َسِن، َعْن أ ِه احْلَ اَء ِمَن  َعّمِ مْسَ

َ
َبَعُة أ ْر

َ
ِة   [ أ ِئَّ اأْلَ

ْنَتَظرُ اْلَقاِِئُ ا  َفَراِبُعُهْم   ُوْلِدي  ِمْن  ُل امْلُ َؤّمَ گاه چهار نام از امامان از فرزندان من پی در  ؛مْلُ هر 
گیرد  (.374: ص1377)خصیبی،  قائم منتظر استآنان چهارمین  ،پی قرار 

ل چنین برداشت ،جریان احمد اسماعیل   کرده است: درتثبیت قائمیت وی در تبیین استدال
که به معنای  «تواتت»واژه  ،در این روایت کار رفته  گر چهار ؛ است «موافقت»به  که ا بدین معنا 

 ،اند که پشت سر هم ذکر شدهاسمایی باشد چهارمین آنان قائم است.  ،اسم موافق نام پیامبر خدا
که هر نام دیگر ؛اهلل باشند باید از اسامی رسول  سبب خروج امام مهدی از دایره شمول حدیث ،چرا 

که سه اسم امام محمددان می شود و خوب می  وجود دارند. محمد المهدیو  جوادمحمد باقر،یم 
گوید نام امامان از  زیرا روایت می ؛گیرد نمی نام خود پیامبرخدا نیز در بین شمارش اسامی قرار

ین احمد، قائم آرزومند و منتظر است چهارمین آن احمد است و هم ،بنابراین .فرزندان من
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 (.191تا: ص  )انصاری، بی

 بررسی استنادات

 . بررسی سندی1
نجاشی است.  تالیم حسین بن حمدان الخصیبی ،الکبری کتاب الهدایة ،منبت مورد استناد 

کتاب .(67ص :1407 داند )نجاشی،  وی را فاسد المذهب می ، برخی از در اعتبار سنجی این 
که دانسته غالیان روایات از با ذکر شواهدی آن را برگرفته معاصران  تاریخ از مشوه های چهره اند 

صفری ) به همراه دارد  از این مکتبرا انزجار عمومی مسلمانان دهند و  نشان می را تشیت
کتاب ، نسبت به که جریان احمد اسماعیل  آنتوجه جالب  (.46-15ص  :1384، فروشانی اعتبار 

 ن حمدان،ضمن نصیری دانستن حسین ب ،. دیراوی از اعضای جریان احمد اسماعیلداردتامل 
 خود ،با این حال .(221: ص1398 )الدیراوی، داند می به نقل از زرکلی و نجاشی او را ضعیم

کرده چرا  ؛بررسی سند روایت ضرورتی ندارد ،با توجه به ضعم منبت اند.آنان از این منابت استفاده 
ع منابت وجود دارد.  که احتمال سند سازی در این نو

 . بررسی داللی2
ل بر روی واژه  این روایتدر . 2-1  است. توالت از ریشه  «تواتت»یا  «توالت»مناقشه و استدال

 .(413ص ،15: ج 1414 ابن منظور،ا شده است )به پشت سر یکدیگر آمدن و متابعت معن «ولی»
کاربرد آن در روایاتها  نامه در لغت« تواتت»واژه برای اما  تواند  می ریشه و معنایی یافت نشد و 

که بعد ازسه ؛ ذکرشده است «توالت»د. این روایت در منابت دیگری با واژه غلط باش بدین معنا 
کرده قائم است. نعمانی در الغیبه از امام صادق ،اسم پشت سر هم، چهارمین ؟ع؟ چنین نقل 

  :است
َکاَن  َسُن  ٌد َو َعِلٌّ َو احْلَ ّمَ اء  ُُمَ مْسَ

َ
ُهمَراِبُعُهْم قَ   ِإَذا َتَواَلْت َثاَلَثُة أ گاه سه نام: محّمد و اِئَ ؛ هر 

: 1397، )نعمانی ن آنان قائم آنان خواهد بودیچهارم ،و حسن به دنبال هم آمدند علی
 . (334ص ،2: ج1395و صدوق،  179ص

کفای ؛(268ص :1384)مسعودی،  مسعودی در اثبات الوصیه )خزاز قمی،  االثر ةخزاز قمی در 
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این روایت را شبیه  .(447: ص1413 )طبری، االمامهطبری در دالئل  ( و285-284: ص1401
کردهاختالفی البته با  ،نعمانی کمال الدین و شیخ طوسی واژه  اند. اندک نقل   «متوالیه»صدوق در 

: 1411و شیخ طوسی،  333ص ،2ج :1395، شیخ صدوق) اند  گزارش داده« توالت» به جای را
 (.233ص

گاه سه اروایاتبراساس  ،بنابراین  ،مذکور آمدهای  سر هم به نام سم متوالی و پشت، هر 
، به همین دلیل ها قائم خواهد بود و تنها بر ائمه نهم تا دوازده انطباق دارد. چهارمین آن

از جمله قرائن این  دانست.« َتواَلت»در هدایة الکبری را تصحیفی از« تواتت»توان واژه  می
 تا سنان بن محمد زیرا این دو سند از؛ است الکبری هدایة سند با طبری از منقول سند ،تصحیم

است  رفته کار به «تواَلت» واژه «تواتت» جای به سند طبری در .هستندمشترک  خدا پیامبر
 ،الکبری ، نسخ نویسان یا مصحح الهدایةاحتماال بر همین اساس (.447: ص1413)طبری، 

کرده است. «توالت»لفظ  کنار تواتت ذکر   را در 
مانند نعمانی و صدوق از این  ،متقدممحدثان فهم  ،دارد داللت« توالت» درستی بر آنچه

: 1397ی، )نعمان دانند  مهدی می  ایت، چهارمین نفر را امامروایت است. آنان با استناد به این رو
 (.55ص ،1: ج1395صدوق،   و شیخ 184-183ص
بر ادعای  «تواتت»باز واژه  ،نباشدقابل پذیرش این جریان « َتواَلت»که واژه بر فرض آن .2-2

که؛ نداردداللت آنان  بدین معنا هر چهار و اند  گرفته« موافقت»را به معنای  «تواتت»آنان  چرا 
هم نام پیامبر خدا  ،که هر چهار نام نه آن ،پس هر چهار اسم باید محمد باشد .یکی است، نام

باید چهارمین  ،دیگر پیامبر بدانند. بنابراینرا مشابه نام  تا این جریان نام احمد اسماعیل باشند
که این جریان در بیان کردبه احمد تغییر یا تاویل آن را توان  نمی نام نیز محمد باشد و . این 

آشکار آنان های  از تناقض ،کند می اسم آخر را احمد بیان هر سه اسم اول را محمد و ،اسامی
که ،است. عالوه بر آن کرد  احمد در این روایات همان احمد اسماعیل مراد از  باید بتوان اثبات 

 نیست. دلیل تطبیق بر یک مصداق خاص  ،است. صرف وجود یک واژه در یک روایت

 . احادیث مهدیین بعد از امام مهدی 3-2
که بعد از امام مهدی افرادی به نام مهدیون شده است در برخی منابت به این مطلب اشاره 
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کرده است: را با استناد به این احادیث تعدد قائمجریان احمد  وجود دارند.  استفاده 

 .حدیث یازده مهدی بعد از قائم 3-2-1
 فرماید: می بارهامام صادق در این

ّنَ »
َ
ا أ َسنْی  ُوْلِد  ِمْن  َمْهِدّیا   اْثَناَعَشرَ  اْلَقاِِئِ  َبْعَد  ِمّنَ ائم دوازده مهدی از نسل از ما بعد از ق؛ احْلُ

 .(201: ص1360 )نجفی، «حسین است
 روایتی دیگر آمده است:در 

ُد   ّمَ ّيُ  َجْعَفر   ْبِن  اهلِل  َعْبِد  ْبُن  ُُمَ ْمَيِر ِبيِه  َعْن  احْلِ
َ
ِد  َعْن  أ ّمَ ِمیِد  َعْبِد  ْبِن  ُُمَ ِد  َو  احْلَ ّمَ  َعْن  ِعییَس  ْبِن  ُُمَ

ِد  ّمَ ِب  َعْن  اْلُفَضْيِل  ْبِن  ُُمَ
َ
َزَة  أ ِب  َعْن  َْحْ

َ
ُه  َطِویل   َحِدیث   يِف  اهلِل؟ع؟ َعْبِد  أ ّنَ

َ
َزَة ِإَن   َقال أ َبا َْحْ

َ
  َیا أ

ا َبْعَد اْلَقاِِئِ  َسنْیِ   ِمّنَ َحَدَعَشَر َمْهِدّیا  ِمْن ُوْلِد احْلُ
َ
در حدیثی خطاب به  ؟ع؟امام صادق ؛أ

 خواهند آمد ؟ع؟نیازده مهدى ازنسل حسی ،حمزه! بعد از قائماى ابافرماید:  می ابوحمزه
 .(478ص :1411، )طوسی

ل به روایت  :گویند  می در استدال
که در  ؛«یازده مهدی وجود دارد ،بعد از قائم» :حمزه فرموددر حدیث دوم، امام به ابو در حالی 

امام  ،مراد از قائم در روایت دوم «آید.  دی میدوازده مه ،بعد از قائم» :فرماید می روایت اول
گر مراد امام مهدی بود ؛اسماعیل( استاول المهدیین )احمد  بلکه ،مهدی نیست مثل ، زیرا ا

کار «اثنا عشر مهدیا» روایت اول تعبیر که این تعبیر به جا  آناز  «احد عشر مهدیا.»نه  ،رفت می به 
امام مهدی است  ،قائم ،بر اساس روایت اولکه شود ما دو قائم داریم  معلوم می ،کار نرفته است

ضیاء  ؛143ص :الم1431 )بصری، قائم دیگر است ،اعیلاحمد اسم ،و بر اساس روایت دوم
که  ی(. این قائم از اوصیا36ص :1432ناظم العقیلی، و  32تا: ص  بی الزیدی، امام مهدی است 

گرفت )بصری،پس از وفات مهدی حکومت ایشان را به دست   (.143ص :الم1431 خواهد 

 بررسی استنادات

 . بررسی سندی1
 ،زیرا حدیث اول را نیلی نجفی با قطتاشکال هستند؛ دارای  این دو حدیث از منظر سندی

اسناد آن به احمد بن محمد ایادی رسانده است و از طریق او به ایادی اطالعی وجود ندارد. 
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که از دو طریق به محمد بن همچنین حدی  شود؛ بین صیرفی، عطا و می فضیل ختمث دوم 
که در بین  ؛غزوان مشترک است : 1381 طوسی،) اولی رمی به غلورجالیان، با این تفاوت 

( است. با توجه به نقل وی )همان ( و سومی ثقه292ص )همان، دومی عدم توثیق ؛(342ص
گفت ، میاز ابی حمزه ثمالی  ؛همان صیرفی است ،فضیل، مراد از محمد بن توان به طور احتمالی 

کرده است. گر محمد بن با این وصم  زیرا وی از ابی حمزه چندین روایت نقل  فضیل صیرفی ا
گذشت همان ،باشد که   اند  را رمی به غلوکرده و ضعیم دانستهبرخی مانند شیخ طوسی او  ،طور 

 (.365-343ص: 1381)طوسی، 

 . بررسی داللی2
که  نظر می به .2-1 کهاند؛ به تقطیت شده هر دو حدیثرسد  مرحوم شیخ  ویژه حدیث دوم 

کرده است. ، «ی حدیث طویلف»در سند خود با ذکر عبارت  طوسی، به طوالنی بودن آن اشاره 
بدون  ،به قرینه نیاز داریم. جریان احمد اسماعیل ،برای تشخیص قائم در دو روایت ،بنابراین

 است. کرده استفاده تعدد  هیچ دلیلی و تنها با مقایسه دو روایت،
که قائم ازجمله آنان  .2-2 کید دارد مهدیین  جریان مدعی یمانی در بیان مدعای خود تا

که این ؛ (143ص :الم1431 بصری،) باشند ؟جع؟باید از فرزندان امام مهدی ،است در حالی 
که از نسل امام حسین کس آشکار است هر  د.ندان  قائم را از فرزندان امام حسین می ،روایات

گزیر از نسل ،باشد که نسل آن؛ نیست ؟جع؟امام مهدی نا کسانی  ها به یکی از امامان  زیرا تمام 
گانه از نسل امام حسین برسد که مهدیان . از نسل امام هستند ،نه  پس این احتمال وجود دارد 

گانه از نسل امامان بعد از امام حسین گر چنین و امام  مانند امام باقر ،دوازده  که ا صادق باشند 
که مهدیان  میان این ،بنابراین اما از فرزندان مهدی نیستند.؛ م حسین هستندباشد از نسل اما

گانه از نسل امام حسین باشند و با وجود این هیچ  ،باشند ؟جع؟از نسل امام مهدی ،دوازده 
ج این روایت از مدعای آنان  ،(. بنابراین150: ص1396)آیتی،  تالزمی وجود ندارد  است.خار

ل .2-3 که در پایان استدال  «مهدیون»یا  «قائم» ،بعد از امام مهدی آنان آنان آمده است 
کرد. که عالمان شیعی و  حکومت خواهند  را به دیدگاه این محققان این سخن در حالی است 

: 1413 ،)مفید کنند نمی و آن را قبول  دانستهمستند ای غیر معتبر و شاذ و نادر ها و ادله روایت



 

 

124 

ال 
س

هم
وزد

ن
اره 

شم
 /

66 /
اییز

پ
 

139
8

 

و برخالف این نظریه، به رجعت ائمه و  (152ص ،2ج: 1385نباطی،  عاملیو  386ص ،2ج
دیدگاه بحث حکومت مهدیون از  ،بنابراین (.250: ص1411)طوسی،  حکومت آنان اعتقاد دارند

ع روایاتدر  ،عالوه بر آن دانشمندان شیعی قابل پذیرش نیست.  ،روایات هم خانواده این نو
گاه از آنان به عنوان امام یا قا باره از ابوبصیر چنین نقل شده ایندر  ئم یاد نشده است.هیچ 

 :است
ُه َقاَل َیُکوُن بَ  ّنَ

َ
ِبيَك ؟ع؟ أ

َ
ْعُت ِمْن أ د  َیا اْبَن َرُسوِل اهلِل ِإّّنِ مَسِ ّمَ اِدِق َجْعَفِر ْبِن ُُمَ ْعَد ُقْلُت ِللّصَ

ا َقاَل اْثَنا َع  َ ْم َقْوٌم اْلَقاِِئِ اْثَنا َعَشَر َمْهِدّیا  َفَقاَل ِإّّنَ ُ َشَر َمْهِدّیا  َو مَلْ َیُقْل اْثَنا َعَشَر ِإَماما  َو َلِکهّنَ
اَس   ِمْن ِشیَعِتَنا َیْدُعوَن  َنا  الّنَ  فرزند اى: گفتم ؟ع؟صادق امام به ؛ِإََل ُمَواالِتَنا َو َمْعِرَفِة َحّقِ

 بود، خواهد مهدى دوازده ،قائم از پس: فرمود می که دمیشن شما پدر از من! خدا رسول
 انیعیش از قومی ها آن .امام دوازده نه ،است گفته مهدى دوازده: فرمود ؟ع؟صادق امام

 ،2: ج1395، )صدوق خوانند می ما حّق  معرفت و مواالت به را مردم که هستند ما
 .(358ص

 بلکه تعدادی از شیعیان ،مهدیین امام نبودهکه در این روایت به صراحت بیان شده است 
که به یاری اهل می  آیند. می بیتباشند 

اول المهدیین  بلکه ؛امام مهدی نیست ،که ادعا شد مراد از قائم در روایت دوم این .2-4
ی بدون دلیل است. جهت اثبات مصداق در روایت به دلیل خاص یادعا ؛)احمد اسماعیل( است

کسی توان ادعا در این موارد را خواهد داشت؛ واستنیاز   .اال هر 

 . اصل حضرمی 3-2-2
 درباره ؟ع؟صادق امام از محاربی ذریح ،است معروف «حضرمی اصل» به که دیگری روایت در 

 کنند و در ادامه می پاسخ نسبتا طوالنی ائمه را معرفی در حضرت .کند می سوال پیامبر از بعد ائمه
 فرمایند: می

ا ِإّنَ   ُسوِل  َبْعَد  ِمّنَ ْوِصَياَء  َسْبَعَة  الّرَ
َ
ة   أ ِئَّ

َ
ْم، ُمْفَتَرَضة   أ  اهلَل  ِإّنَ  َشاَء؛ ِإْن  اْلَقاِِئُ   َساِبُعُهُم  َطاَعهُتُ

یزٌ  ُم  َحِکمٌی  َعِز رُ  َو  َیَشاُء  َما ُیَقّدِ یزُ  ُهَو  وَ  َیَشاُء  َما ُیَؤّخِ ِکمُی  اْلَعِز َحَد   اْلَقاِِئِ  َبْعَد   ُثَ * احْلَ
َ
 َمْهِدّیا   َعَشرَ  أ

، ُوْلِد  ِمْن  َسنْیِ اِبُع  َمِن : َفُقْلُت  احْلُ ْمُرَك  ِفَداَك، اهلُل  َجَعَليِنَ  الّسَ
َ
ِس  َعیَل  أ

ْ
أ ؟ وَ  الّرَ : َقاَل  اْلَعْيَننْیِ

ات   َثاَلَث  ُقْلُت » ُکْم  وَ  ِإَماُمُکْم  َبْعِدي ُثَّ : َقاَل  «َمّرَ  خدا رسول از بعد همانا ؛ اهلُل  َشاَء  ِإْن  َقاِئُ
؛ است قائم آنان نیهفتم و است واجب آنان از اطاعت که هستند امام اوصیا، از نفر هفت
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گر  مقدم بخواهد، را چه هر و است میحک و زیعز خداوند همانا .بخواهد شیبرا خدا ا
 یازده ،قائم از بعد سپس. است میحک و زیعز او و اندازد می ریتأخ به ای و دارد، می

 ست؟یک امام نیهفتم :کردم سوال امام از. باشند می حسین فرزندان از ؟جع؟مهدی
گفتم.  سه را سؤال  ؛بود خواهد شما قائم و شما امام ،من از بعد: فرمودند حضرتمرتبه 

گر  .(268: ص1363بخواهد )ذریح محاربی،  خدا ا
که  می حدیث این تبیین در ،برخی از انصار جریان یمانی بر دو  آشکار طور به روایت اینگویند 

 داللت دارد:مسئله 
َحَد   اْلَقاِِئِ  َبْعَد   ُثَ »که با عبارت  حسین امام فرزندان از مهدیین وجود .1 

َ
 ُوْلِد  ِمْن  َمْهِدّیا   َعَشرَ  أ

َسنْیِ   ذکر شده است. ،«احْلُ
و اطاعت از آنان واجب اند  هفت نفر از اوصیا امام ،اهلل همانا بعد از رسول :حضرت فرمود .2

جا هفت نفر بعد از  در این ؟ع؟ود امام صادقمقص هفتمین از آنان امام و قائم است. است.
امام برای  .آوردند می )بر امام( روی واقفیتمسئله زیرا در آینده مردم به  ؛خودشان است

کردند. ،آن جلوگیری از زیرا  ؛شود را شامل نمیاین هفت نفر خود امام  به ائمه بعد از خود اشاره 
ششمین از فرزندان امام  ،چون امام مهدی ،بنابراین نزد مردم شناخته شده بود. ؟ع؟امام صادق

احمد اسماعیل به عنوان قائم در این روایت معرفی  همان مهدی اول، نفر هفتم ،صادق است
مهدی از فرزندان حسین خواهد  یازده ،حضرت فرمودند بعد از قائم ،شده است. به همین دلیل

 مهدی پس از امام عصر شکل بگیرد.دوازده تا مجموعًا  ؛(34-33ص: 1432)العقیلی، بود 

 اداتنبررسی است

 . بررسی سندی1
-ن مثنی حضرمی نقل شده است. قدیمیکتاب اصول سته عشر از اصل محمد ب این روایت در 

دست آمده است. شیخ حر عاملی ضمن اعتماد به این  هترین نسخه آن توسط شیخ حر عاملی ب
کتاب ؛به احادیث آن اطمینان دارد، نسخه کافی موجود  زیرا احادیث آن در  های معتبر مانند 
کتاب است. که در اصول و  احادیث  ،در آن دارای موید است و یا ،های معتبر نیست مواردی هم 

 منکر نقل نشده است.
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 نیالحس  بن الحسن  ای قدیمی از منصوربن، اصل حضرمی را بنا بر نسخهمجلسی
کرده  (ق374القمی ) محمدبن الحسن ( ازق422)  یاآلب د هارون بن محم یأب ازنیز قمی و نقل 

 از ،البزاز یاألزد جعفر بن دیز بن أحمد از، ادیز بن دیحم عن همام محمدبن از ،یموسی التلعکبر
کرده است بن محمد بر  (.371ص: 1407نجاشی، و  44ص ،1: ج1403)مجلسی،  المثنی روایت 

کسی از این اصل اطالعی  ،منصور بن الحسن تا زمان مجلسیانجام شده از زمان های  پایه بررسی
آن را بزرگی همچون شیخ حر عاملی و مجلسی روایات محدثان که  نداشته است. با توجه به این

کتاب کدام از  .دانند می حدیثی سازگارهای  با  بخش مورد استناد جریان احمد اسماعیل در هیچ 
کتو های حدیثی نقل نشده  کتاب که به هایی  بخش ،کافی و االمالی مفید ابتنها در  از حدیث 

گزارش شده است ،معرفی ائمه اشاره دارد و  182ص ،1ج: 1407)کلینی،  توسط ذریح محاربی 
که شبهه اضافه و یا  (18ص :1413 مفید، و بخش مورد استنادی این مدعیان ذکر نشده است 

 نسخه حضرمی وجود دارد. محرف بودن

 . بررسی داللی2
که بر حدیث قبل وارد است)ت مذکور روای ( مانند عدم پذیرش حکومت ،عالوه بر اشکاالتی 

کرد ساخته واقفه است می امام  ،قائم بعد از پیامبربه صراحت زیرا در این روایت  ؛توان ادعا 
 از سخن استحکام بخشیدن به اعتقادات خود، برای واقفیان .موسی بن جعفرشناخته شده است

 امام غیبت از پس رهبری بحران برای پاسخی خویش، زعم به تا کشیدند پیش را «مهدیان»
منا بعد »که عبارت صریح است عجب از انصار احمد اسماعیل  .باشند داشته ؟جع؟کاظم

که بعد از امام  همچنین ادعای این اند. ؟ع؟ تاویل بردهرا به دوران بعد از امام صادق «الرسول
امامان پس از  ،که امامان پس از امام صادق ایندلیل ه بدارند، هفت امام وجود ؟ع؟ صادق

هفتمین نفر از که کند  می زیرا راوی سوال؛ تناقض آشکار با ذیل روایت است ؛پیامبر هم هستند
کیست کهشما  که صراحت دارد مقصود  ،دهد پس از من می امام پاسخ ؛  امام شما قائم خواهد بود 

هیچ داللتی بر قائمیت احمد روایت،  ،است. پس ؟ع؟امام موسی بن جعفر« سابعه القائم»از 
برای همان دوران امامت امام گانه،  بر فرض صحت حدیث مهدیان یازده اسماعیل ندارد و

 است. ؟ع؟موسی بن جعفر
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گیری   نتیجه 
ها، چشم  باور به مهدویت و قیام قائم، باوری عمیق و ریشه دار است. طبق این باور، بسیاری از انسان

ها رهایی یابد و  ها و تیره روزی ها، نا امنی ند تا جهان آفرینش با قیام قائم موعود از نابسامانیبه راه
کمال زندگی سعادت انسان که بر مبنای پاره ها به  ای از  مندانه برسند؛ اما سوگمندانه این باور و امید 

که خود را مصد گردیده  کنند. روایات اسالمی؛ به ایجاد انگیزه در مدعیانی منجر   احمداق آن قائم معرفی 
کردن  بصری اسماعیل که با سوء استفاده از متون روایی و ترکیب  یکی از مدعیانی است 

های متعدد، در تالش است خود را به عنوان قائم قبل از امام مهدی معرفی و به نوعی به  روایت
کند.  پیروان خود تعدد قائم را نهادینه 

حبا  ،گرایی یات متشابه و غیر متشابه و تاویلرخی از روابا استناد به ب، جریان یمانی   آموزه طر
کرده؛ به  ایجاد امام مهدی جای احمد اسماعیل بصری بهبرای تعیین  را بستری ،«تعدد قائم»

که گونه دانند.  می حجم عظیمی از روایات اختصاصی امام مهدی را در شان ویپیروانش  ای 
گویی  کرد، به این ایده انحرافینوشتار حاضر، با هدف پاسخ  شبهات  بخشی از ه استتالش 

 پاسخ دهد. موجود در آثار آنان را
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