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بررسی و نقد فرضیه تعدد قائم در جریان مدعی یمانی احمد اسماعیل بصری
روح اهَّلل شا کری زواردهی
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چکیده
واژه «قائم» یکی از پرکاربردترین واژگانی است که در روایات مهدوی منعکس شده که پس از ائمه یازده
گانه ،تنها مصداق آن بر امام عصر

قابل تطبیق است؛ اما در دوران معاصر ،جریان «احمد اسماعیل

بصری» با استناد به نصوص روایی ،با تفسیری خاص به دو قائم معتقد است :قائمی قبل از ظهور و
قائمی پس از ظهور .احمد اسماعیل بصری – به زعم خود  -به عنوان قائم قبل از ظهور ،به دستور امام
عصر

خود را مجری اوامر امام میپندارد!

نوشتار پیشرو که با روش توصیفی -تحلیلی به سامان رسیده است؛ ضمن پرداختن به استنادات
آنان ،عمدترین دالیل آنها را با محوریت نام ،ذریه و حیات امام به نقد کشیده است.
استناد به روایات ضعیم ،تقطیت برخی روایات ،تعارض دالیل آنان با اصول پذیرفته شده از جانب این
فرقه ،از جمله نقدهای «روشی» است .از منظر «محتوایی» میتوان به عدم پردازش به روایات مشابه
دیگر ،تاویل گرایی و ذوق گرایی بی ضابطه در برداشت از روایات ،اشاره کرد.
واژگان کلیدی :تعدد قائم ،احمد اسماعیل بصری ،نام قائم ،ذریه قائم ،موت قائم.
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 .1مقدمه

ظهور موعود عدالتگستر در آخر ّالزمان ،از دیرباز در میان اقوام و پیروان ادیان و مکاتب
ّ
گوناگون ،به عنوان اصلی مسلم و بنیادی مطرح بوده است .در اسالم از موعود نجات بخش با

عنوان «مهدی» یاد میشود و در این زمینه ،میان فرقههای شیعی و سنی تفاوتی وجود ندارد
(موحدیان عطار و همکاران :1388 ،ص 355-333وص.)448-409

برای امام دوازدهم ،القابی ذکر شده که لقب «قائم» از معروفترین آنها است .امروزه این

لقب در روایات ،به منجی موعودی انصراف دارد که با قیام خود حکومت جهانی عدالت گستر را

پدید خواهد آورد.

از آنجا که بار معنایی این لقب ،همواره با قیام و گسترش عدالت گره خورده است؛ در طول

تاریخ ،مدعیان دروغین تالش کردهاند خود را مصداق آن بدانند (نوبختی :1381 ،ص،35 ،34

 82، 65، 64و اشعری :1382 ،ص .)165 ،158 ،153 ،105در بیشتر این جریانها سخن از یک
قائم و تطبیق آن بر یک فرد مورد نظر است؛ اما برخی از جریانهای انحرافی مهدوی ،مانند
جریان احمد اسماعیل بصری با تفسیری خاص ،به مسئله قائمیت اشاره دارند .آنان با استناد به

نصوص روایی ،به دو قائم اعتقاد دارند :قائمی قبل از ظهور و قائمی پس از ظهور .احمد
اسماعیل بصری به عنوان قائم قبل از ظهور (البته به زعم خودش) به دستور امام عصر؟جع؟،

خود را مجری اوامر امام میپندارد که به دنبال آن ،رویکردهای متعددی ،مانند گسترش عدالت
و جنگ افروزی ،تحقق خواهد یافت.

بازتاب این ادعا در آثاری از قبیل آثار ذیل مالحظه میشود :جواب المنیر (بصری1431 ،الم:
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ج ،7ص)145؛ بیان الحق (بصری1431 ،ب :ج ،1ص)17؛ جامتاالدله (االنصاری ،بیتا:

ص)226 -225؛ االربعون حدیثا فی المهدیین و الذریه (العقیلی :1432 ،ص)50؛ پژوهشی
درباره یمانی(همان :1434 ،ج ،3ص)16-7؛ رسالة فی وحدة شخصیة المهدی االول و القائم و

الیمانی (السالم :1433 ،ص )7-5و گفتگویی داستانی دعوت مبارک یمانی (منصوری:1432 ،

ج ،1ص.)64

نوشتار پیشرو ،در مقام بررسی دالیل ،بر اساس بررسیهای سندی و محتوایی است .در
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بررسی روایات ،مبنا وثوق صدوری است و اگر راویان سند ،توثیق نداشتهاند؛ تالش بر این است

که با قرائن و شواهد دیگر به صدور آن اطمینان به دست آید .بنابراین ،مالک در بحث سندی،

ارزش گذاری روایت است.

در زمینه نقد جریان احمد اسماعیل بصری ،آثار مختلفی نگارش شده است (آیتی 1393 ،و

شهبازیان )1396؛ اما درباره فرضیه تعدد قائم ،به تنها اثری با نام «دوازده خورشید» ،اثر
سیدمهدی مجتهد سیستانی میتوان اشاره کرد (سیستانی :1396 ،ص .)187-135در این
نوشته ،ضمن ارائه روایات تعداد اوصیا ،خلفا ،ائمه؛ به روایات مهدیین و قائم پرداخته است؛ اما
بررسی تمامی روایات ،پردازش شبهات جریان بصری و ساختاری روشمند؛ از ویژگیهای این

مقاله است.

 .2بررسی واژه قائم
 .1-2واژه شناسی قائم

ریشه واژه «قائم» (ق-و-م) است .ابن فارس این ماده را دارای دو معنا دانسته است :اول ،به

معنای جماعت مردم که جمت آن اقوام است و دوم ،به معنای عزم و قصد .زمانی که گفته

میشود «قام بهذا االمر» ،بدان معناست که این امر را قصد کرد (ابن فارس :1404 ،ج ،5ص.)43
واژه قائم ،اسم فاعل قام از معنای دوم است .این واژه معانی مختلفی دارد که یکی از آن معانی،

طالب و قیام کننده بر امر است (ابن عباد :1414 ،ج ،6ص 59و فیومی :1414 ،ج ،2ص.)520
 .2-2قائم در روایات

رفته؛ قرب االسناد حمیری است (حمیری :1413 ،ص .)374 ،371 ،330 ،317 ،80 ،25پس از
آن منابت حدیثی دیگری همچون آثار ذیل ،این واژه را به کار بردهاند :تفسیر قمی(قمی:1404 ،

ج ،2ص)129 ،85؛ النوادر(منسوب به اشعری :1408 ،ص)173؛ محاسن (برقی :1371 ،ج،1

ص173 ،156 ،88 ،87 ،61؛ ج ،2ص)329 ،320؛ بصائر الدرجات (صفار :1404 ،ص،28 ،21

)356 ،176 ،175 ،162 ،153 ،152 ،78؛ تفسیر عیاشی (عیاشی :1380 ،ج ،2ص)32؛
الکافی(کلینی :1407 ،ج ،1ص،397 ،372 ،370 ،368 ،342 ،340 ،338 ،333 ،307 ،25

بررسی و نقد فرضیه تعدد قائم در جریان مدعی یمانی...

در منابت روایی ،اولین منبت معتبر و مکتوب که واژه قائم ،با کاربست مهدوی در آن به کار
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 .)408 ،407همچنین در سه کتاب اختصاصی ذیل این واژه مالحظه میشود :الغیبه نعمانی
(نعمانی :1397 ،ص)154 ،150 ،146 ،136،115 ،114 ،94 ،86 ،67 ،59 ،25؛ کمال الدین و

تمام النعمه (صدوق :1395 ،ج ،1ص )253 ،240 ،152 ،144 ،143 ،139 ،77 ،55، 51و الغیبه

طوسی (طوسی :1411 ،ص،447 ،445 ،444 ،438 ،437 ،436 ،435 ،423 ،422 ،420

 .)452 ،449با وجود این ،درباره برخی دیگر از افراد ،این واژه استفاده شده است که میتوان به
چهار مصداق اشاره کرد:

 .1-2-2قائمیت عام :گاهی به ندرت برای هر قیام کنندهای از واژه «قائم» استفاده شده
َ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ مَ َ ُ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ
اْلأ ُمول
ض کوفان و ملتان ...ث یقوم الق ِاِئ
است؛ مانند روایت « ِإذا قام الق ِاِئ ِِبراسان و غلب عیل أر ِ
ْ
َ ْ َ ُ َْ ُ
اْل ْج ُهول َ ...و ُه َو ِم ْن ُول ِد َك َیا ُح َس ْي؛ زمانی که قائم در خراسان قیام کرد و بر کوفه و
و ِاْلمام
ّ
ملتان مسلط شد ...سپس قائمی که در آرزویش هستند ،قیام می کند که امام ناشناخته است...
و او از فرزندان تو است ،اى حسین!» (نعمانی :1397 ،ص .)274با توجه به صدر و ذیل روایت،
مراد از قائم ،در ابتدای روایت ،هر قیام کنندهای است که به شهرها حملهور میشود و بعد از آن،

قیام امام مهدی؟جع؟ که از فرزندان امام حسین؟ع؟ است؛ رخ میدهد.

 .2-2-2قائمیت تمام اهل بیت :در برخی از روایات این واژه برای تمامی اهل بیت به کار
َ
رفته است؛ مانند آنجا که حضرت فرمودُ « :ک مُل َنا َق ِ ٌ
اَّلل» (کلینی :1407 ،ج ،1ص525و
اِئ ِبأ ْم ِر ِ
 .)536در این گونه روایات ،گرچه از وصم قائم استفاده شده است؛ در معنای قائم موعود با
کارکرد عدالت گستری به کار نرفته است ،بلکه مراد از قائم ،قیام کننده به امور عنوان شده است
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(مجلسی :1404 ،ج ،6ص.)240
َ
ْ
 .3-2-2قائمیت برخی اهل بیت :در روایتی درباره امام علی؟ع؟ آمده استَ « :و أ مَن ُه ال َق ِ ُ
اِئ
ْ
ِبال ِق ْس ِط ِِف َب ِر مَی ِتك؛ او قیام کننده به قسط است ،در بین خالیق و جنبندگانت» (مشهدی:1419 ،
ص .)287یا در کالمی از امام صادق؟ع؟ درباره امام موسی بن جعفر؟ع؟ آمده استِ « :م َن
َ
َُْ
اْل ْح ُتوم أ مَن ْابِن َه َذا َق ِ ُ
َْ
اِئ َه ِذ ِه اْل مم ِة؛ از محتومات است که این پسرم ،قائم این ّامت است»
ِ
ِ
(طوسی :1411،ص.)48
درباره امام علی

باید گفت ،بدیهی است که ا گر امامی زمام حکومت را به دست گیرد ،یکی

از اهدافش اقامه قسط در جامعه است .در دوران حکومت امام علی

این مسئله قابل صدق

است و میتوان امام را «به پا دارنده عدالت» نامید؛ اما اقامه عدالت در دوران ایشان ،در محدوده
زمانی و مکانی خاصی شکل گرفت (نه به شکل جهانی).

اما روایت قائمیت امام موسی بن جعفر؟ع؟ و شبیه آن ،توسط شیخ طوسی در کتاب الغیبه نقل

شده است .ایشان که برخی از روایات واقفیه را از کتاب «ِف نصرة الواقفة» نقل کرده است؛ 1در نقد

مستندات واقفیه بر «خبر واحد» بودن این روایات تاکید دارد .در آثار امامیه از این اخبار اثری

مالحظه نمیشود.

عالوه بر آن ،شائبه جعل و تحریم در این روایات وجود دارد؛ چرا که معرفی امام کاظم

به

عنوان مهدی موعود و قائم آل محمد ،اساسیترین مولفه فرقه واقفیه به شمار میرود .با القای

این اندیشه در میان شیعیان ،اعتقاد به بازگشت امام کاظم

و قیام او تثبیت میشد و وکالی

امام به عنوان نمایندگان مشروع قائم که اکنون در غیبت است؛ همچنان در مقام خود باقی

میماندند .برای ایجاد زمینه پذیرش این عقیده در میان شیعیان ،به نصوصی نیاز بود که

موجب وجاهت شرعی آنان گردد .از اینرو رهبران واقفه ،روایاتی را بیان میکردند که به نقل از
امامان پیشین بر قائم بودن امام کاظم

قائمیت امام کاظم

تاکید میکرد .بنابراین ،بخشی از روایاتی که بر

تاکید دارند ،ساخته واقفیه هستند .شاهد این مطلب ،وجود راویان

واقفیه ،مانند «جعفربن سماعه» (طوسی :1381 ،ص )334در روایت مذکور است .عالوه بر آن،

مجموعهای از روایات وجود دارند که به طور ویژه قائمیت امام کاظم

را نفی کردهاند .این

روایات را شیخ طوسی در ابتدای کتاب الغیبه خود گزارش کرده است (همان :1411 ،ص.)41

 .4-2-2قائمیت امام مهدی :در روایات متعددی به «قائمیت امام مهدی» اشاره شده

منحصر است .برای اثبات این نکته دو دسته روایت وجود دارند :روایاتی که مثبت قائمیت امام

میباشند و روایاتی که نافی قائمیت سایرین از اهل بیت هستند .در ادامه به این دو دسته
روایات اشاره میشود:

__________________________________
 .1این کاا

تالیف یکی از واقفیان به نام «ابو محمد علی بن احمد علوى موسوی» است.

بررسی و نقد فرضیه تعدد قائم در جریان مدعی یمانی...

است .آنچه در این پژوهه مورد ادعا است ،این که واژه مذکور در روایات به امام مهدی؟جع؟
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الف) روایات مثبت قائمیت امام مهدی؟جع؟

مراد از روایات مثبت ،گزارشهایی هستند که در آنها واژه «قائم» به طور مطلق به کار رفته و

در کنار آن قرائنی مالحظه میشوند که به امام مهدی؟جع؟ اختصاص دارند و اطالق آنها به

غیر ایشان به دلیل نیاز دارد .به عنوان نمونه ،در روایاتی که به تعداد اهل بیت اشاره دارند ،آمده

است:

ُ
َ َ
ون ت ْس َع ُة َأ مَِئة َب ْع َد ْ ُ ْ
اس ُع ُه ْم َق ِ ُ
اِئ ُه ْم؛ بعد از حسین بن علی؟امهع؟ نه امام
اْل َس ِي ْب ِن ع ِ ٍ مل ت ِ
ِ ٍ
َیك ُ ِ

میباشد که نهمین آنان قائم آنهاست (کلینی :1407 ،ج ،1ص.)533

ْ
ُ
مَ
القاِئ...ه َو
القاِئ...الر ِاب ُع ِم ْن ُول ِدي» (صدوق :1395 ،ج ،2ص)372؛ «
نمونههای دیگر« :
َْ
اْلام ُس م ْن ُو ْلد ْابِن ُم َوس» (همان :ج ،2ص )345و « َقاِئ َنا… مَ
الس ِاب ُع ِم ْن َب ْع ِدي» (نعمانی،
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
 :1397ص.)86
از دیگر مواردی که در آنها واژه قائم بر امام مهدی منحصر است :روایات خفای والدت

(کلینی :1407 ،ج ،1ص 337و  342و صدوق :1395 ،ج ،44 ،1ص )303و غیبت امام (کلینی،

 :1395ج ،1ص341 -339؛ طوسی :1411 ،ص163-109؛ نعمانی :1397 ،ص-171-170-146
 191-177-176-175-173و صدوق :1395 ،ج ،1ص )326-323-51است که وجود قرائن
درون متنی در این دسته از روایات ،تعدد قائم را نفی میکند.
ب) روایات نفی قائمیت اهل بیت از خود

در دوران امام باقر؟ع؟ ،این سوال به ذهن برخی از اطرافیان امام ،از جمله عبداهلل بن عطا
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وجود داشت که خروج قائم چه زمانی و مصداق آن چه فردی است .بر همین اساس ،وی به امام

گفت:

َ
َ مَ
َ ُ مُ َ َ َ َ ُ
ُ َ
َ
ََ
َ َْ
َْ
ون ِإل ْي ِه أ ْع َناقك ْم َو َل ُی ْع َرف ِوَل َد ُت ُه
اَّلل َما ُه َو أ َنا َو َل ال ِذي َتد
أخ ِب ْر ِِن ع ِن الق ِ ِ
اِئ فقال َو ِ
ُ
َ َ
ُْ ُ
اَّلل؟لص؟؛ از امام قائم مرا خبر بده! حضرت فرمود« :به
قلت ِ َِبا َی ِس ُير قال ِ َِبا َس َار ِب ِه َر ُسول ِ
خدا قسم او نه منم و نه آن کس که شما به سوى او گردنها میکشید؛ زادگاه او شناخته
نشود ».عرض کردم :رفتارش چگونه خواهد بود؟ فرمود« :همان رفتار که رسول خدا
داشت» (نعمانی :1397 ،ص.)169

در این روایت ،سوال از یک قائم خاص است وحضرت به سؤال کننده میگوید قائمی که

منتظر خروج او هستید ،فرد دیگری است و برای آن مشخصاتی را مانند عدم شناخت والدت او

ذکر می کند.

درباره نفی قائمیت امام موسی بن جعفر و امام جواد؟امهع؟ نیز ،روایاتی نقل شده است (حمیری،

 :1413ص 374و صدوق :1395 ،ج ،2ص.)377 ،361

از مجموع آنچه ذکر شد ،قائم در روایت دارای سه کاربرد است« :عام» (همان معنای لغوی)،

«خاص» (اهل بیت پیامبر یا برخی از آنان) و «اخص» (منحصر به امام مهدی؟جع؟).

به سبب کاربست فراوان قائم درباره امام مهدی؟جع؟ ،این واژه در روایات به ایشان انصراف

دارد؛ مگر آن که قرینهای برخالف آن مالحظه شود .از طرفی دیگر ،برای قائمیت فرد یا افراد

دیگری در این دوران ،روایتی صریح وجود ندارد و یا حداقل در روایات ،به دو قائم در دوران امام
عصر؟جع؟ اشاره نشده است .به عبارت دیگر ،در روایات ما واژههایی مانند «قائمان» وجود
ندارند که یکی را بر امام مهدی؟جع؟ و دیگری بر افراد دیگر بتوان تطبیق داد .حال ا گر کسی

ادعای قائمیت کرد ،باید دالیل خود در این زمینه ارائه کند .عمده دالیل جریان یمانی روایاتی

است که در آنها یا واژه قائم به کار رفته است یا واژه مذکور بر آن روایت تحمیل و تاویل شده

است.

 .3بررسی ادعاها و دالیل روایی جریان احمد اسماعیل در تعدد قائم

قبل از بیان دالیل آنان گفتنی است ،مبنای جریان مدعی یمانی در روایات ،عدم اعتبار علم

رجال است (بصری :1394 ،ص .)12-11آنان در استناد روایات ،به پذیرش حداکثری اعتقاد

قرائن و شواهد بدان اعتبار میبخشند (العقیلی ،بیتا :ص .)151-148گرچه وثوق به صدور

روایات مبنایی صحیح است؛ باید توجه داشت ،علم رجال یکی از آن مبانی است که راه رسیدن

به صدور روایات را هموار میکند.

از این گذشته ،این جریان ادعا دارد در مسئله اعتقادات ،باید به متونی استناد کرد که قطعی

الصدور و یقین آور باشند (بصری :1394 ،ص)12-11؛ اما در استناد دهی به روایات ،هیچ گاه

بدان ملتزم نبوده و از روایات شاذ ،غیر معتبر فراوان بهره بردهاند (در ادامه مقاله به نمونههایی از

بررسی و نقد فرضیه تعدد قائم در جریان مدعی یمانی...

دارند؛ به گونهای که ا گر روایاتی ضعم سندی داشت ،به بطالن آن حکم نمی کنند ،بلکه با
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آنها اشاره خواهد شد) .از اینرو ،میتوان مشرب این جریان را «اخباری گری» دانست؛ با این
تفاوت که در عمل و استناد به روایات ،هیچ ضابطهای برای آن تعریم نشده است .مهمترین

دالیل آنان عبارتند:

 .1-3روایت جهل به قائم
 .1-1-3بیان ادعای حدیث االمام المجهول

در باب عالمات قبل از قیام امام مهدی؟جع؟ ،از امام صادق آمده است:

َ ْ َ َ َ َ مُ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ َ مَ َ َ ُ َ ْ ُ ْ ُ ُ َ ْ َ َ مُ ُ مَ َ ُ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ
اَّلل بن موس العل ِوي ...ث یقوم الق ِاِئ
اْلأ ُمول َو ِاْل َم ُام
أخبرنا ع ِل بن أْحد قال حدثنا عبيد ِ
ْ
َْ ُ
اْل ْج ُهول َو ُه َو ِم ْن ُول ِد َك َیا ُح َس ْي؛ سپس قائمی که در آرزویش هستند ،قیام می کند که
امام ناشناخته است ،داراى شرف و فضیلت است و او از فرزندان تو است ،اى

حسین! (نعمانی :1397 ،ص.)275

برخی از انصار وی ،در استدالل به روایت معتقدند:
درباره امام مهدی جهالتی وجود ندارد؛ زیرا اصل و نسب ایشان معلوم است .اگر جهلی

باشد در معرفت به ایشان یا صفتهای شخصیتی ایشان است .بنابراین ،قائم در این
روایت که مجهول وصم شده؛ احمد اسماعیل بصری است؛ زیرا اصل و نسب وی

مجهول است (السالم :1433 ،ص.)6

در برخی آثار منتشر شده از آنان ،مراد از این جهالت به بیانی دیگر تبیین شده است .برخی از

انصار یمانی در پاسخ به شجرنامه احمد بن اسماعیل می گویند:
سال بیستم /شماره  /69تابستان 1399

شناخت شجرنامه ،برای شناخت حقانیت احمد الحسن هیچ نفعی ندارد؛ چون وی

مقطوع النسب است (بصری1431 ،الم :ج ،5ص .)14اثبات نسب تنها از طریق خداوند
و امام مهدی امکان پذیر است و مردم از این موضوع اطالع ندارند (...همان :ج،3-1

ص.)56-55

درباره علت خفا نیز میگویند:
 ...زیرا اگر مردم میدانستند که امام مهدی جد ایشان است؛ یعنی در واقت ،امام زمان را

از سالها قبل میشناختند؛ با این تعبیر ،به غیبت امام مهدی خدشه وارد میشد.
بنابراین ،باید مجهول االصل باشد؛ یعنی تا پیش از اعالن دعوتش ،مردم اصال نباید
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میدانستند که جد ایشان امام مهدی است .پس از اعالن دعوت ،اشکالی بر آن نیست
(انصار یمانی ،بیتا :ص.)21

جریان احمد بصری برای اثبات ادعای خود به روایت دیگری ،با ترجمهای سرتا سر ذوقی

استناد کرده است:

ً
َ ُ مَ ْ َ ً َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ
اَّلل َعل ْ َْيا َع ْبدا
َ....ل بد ِمن رحى تطحن ف ِإذا قامت عیل قط ِِبا و ثبتت عیل س ِاقها بعث
َ
َ ً َ ً َ ْ ُ ُ َ ُ ُ مَ ْ ُ َ َ ُ َ ْ َ ُ ُ مَ
الطو َیل ُة ُش ُع ُور ُه ْم أ ْص َح ُ
الس َبال؛ گریزی از
اب م ِ
ع ِنيفاخ ِامَل أصله یكون النصر معه أصحابه ِ
چرخش آسیاب نیست و اگر بر پایههای خود استوار و ثابت شد ،خداوند بندهای سنگدل
و سرکش(نسبت به کفار!) که نسب او نامشخص است ،بر آن مبعوث می کند ،پیروزی با
او خواهد بود .اصحاب او دارای موهای بلند (شعور باال!!) و سبیلهای پر پشت (در نطق

بسیار مستحکم) هستند .لباسهایشان سیاه است .آنها صاحبان پرچمهای سیاه

هستند .وای بر حال کسی که با آنها مخالفت کند! (نعمانی :1397 ،ص.)257

شاهد بحث ،عبارت «خامال اصله» میباشد که گویا قائم را دارای اصل و نسب مجهول معرفی

کرده است .از اینرو ،این صفت ،با حضرت مهدی؟جع؟ ارتباطی ندارد و باید قائمی دیگر را
اراده کند که نسب او مجهول باشد .از این رهگذر ،احمد بصری مدعی است که وی نسبی

مشخص ندارد و جد پنچم او مجهول است و لذا مصداق این قائم قرار میگیرد (االنصاری ،بیتا:

ص.)112

 .2-1-3نقد ادعا
الف) بررسی سندی

 :1364ج ،1ص 82و حلی :1411 ،ص .)235و عبیداهلل بن موسی العلوی ،مجهول است.

در مورد روایت دوم ،تنها منبت آن ،کتاب الغیبه نعمانی است .در اسناد آن ،احمد بن یوسم

بن یعقوب جعفی وجود دارد که توثیق نشده است ،مگر این که وی را همان احمد بن یوسم

التمیمی الکوفی بدانیم که توثیق دارد؛ اما نقل ابن عقده از وی ،به دلیل اختالف طبقه ،امری

غیر ممکن است (خویی :1410 ،ج ،2ص .)368-366همچنین حسن بن علی بن ابی حمزه

ضعیم دانسته شده است (کشی :1348 ،ص 522و نجاشی :1407 ،ص.)37

بررسی و نقد فرضیه تعدد قائم در جریان مدعی یمانی...

در مورد روایت اول ،علی بن أحمدبن نصر بندنیجی ،فردى ضعیم و تناقضگو (ابنغضائری،
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ب) بررسی داللی

گرچه روایت اول دارای ضعم سندی است؛ این که در روایت به قائمی از فرزندان امام

حسین؟ع؟ اشاره شده است ،با روایاتی که تبار امام مهدی را حسینی میدانند ،همخوانی دارد

(صدوق :1395 ،ج ،1ص .)256اما درباره نحوه استدالل این جریان باید گفت:

اول :حمل «االمام المجهول» ،بر نسب داللت ندارد ،بلکه در این مورد ،مراد جهل مردم در

شناخت ظاهری و کامل ایشان است؛ یعنی تا قبل از ظهور کسی وی را نمیشناخت؛ ا گر چه آشکار

بوده است .به عبارت دیگر ،استدالل آنان زمانی میتواند صحیح باشد که نتوان وجهی برای
مجهول بودن امام مهدی؟جع؟ یافت؛ در حالی که شخص امام مهدی؟جع؟ در دوران غیبت،

برای انسانها ،حتی مؤمنان مجهول است؛ زیرا گرچه شیعیان به تولد و امامت و ظهور ایشان
اعتقاد دارند؛ شخص ایشان به دلیل مسئله غیبت ،پنهان است (آیتی :1396 ،ص.)85

دوم :جریان احمد اسماعیل مدعی است که نسب احمد اسماعیل مجهول است؛ حال آن که در

آثار آنان به روشنی به مشخصات وی اشاره شده است .به عنوان نمونه احمد اسماعیل میگوید:

خداوند و ائمه نام و نسب من را ذکر کردهاند؛ حتی اشعیا ،ارمیا ،دانیال و یوحنای بربری

 ...با همه اینها ،شما مرا تنها میگذارید؟! (بصری1432 ،الم :ج ،3-1ص.)21

همچنین در آثار منتشر شده این مدعی ،شجره نامهای برای وی جعل شده که او به اهل بیت

منتسب گردیده است؛ در حالی که احمد اسماعیل در پاسخ به این سوال که آیا احمد از نسل

پنجم امام است؛ آن را انکار کرده است (همان :ص.)84

سوم :در بحث پرداخت خمس به سادات درباره اثبات سیادت ،ضوابطی ذکر شده است؛ از آن

سال بیستم /شماره  /69تابستان 1399

جمله« ،بینه» و «شیاع مفید علم» .درباره شیاع حداقل شهرت در بلد شرط است (یزدی:1409 ،

ج ،2ص)405؛ به طوری که اطمینان و وثوق حاصل گردد (فاضل لنکرانی ،بیتا :ج ،2ص.)201
ا گر کسی ادعای سیادت کرد و برای اثبات آن ،شهادت عالم به علم نسب شناسی موجود نبود و

یا در شهر خود شهرت نداشت؛ ادعای او ثابت شدنی نیست .فقهای امامیه برای برائت ذمه

مکلفان از مسئلهای شرعی مانند پرداخت خمس به سادات ،شروط خاصی را ذکر کردهاند؛ حال

چگونه امکان دارد برای مسئلهای اعتقادی ،مانند بحث ذریه و نسب امام مهدی؟جع؟ شرط
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قائل نشوند و آن را با واژههای ساختگی ،مانند «مقطوع النسب» یا «مجهول النسب» توجیه

کنند؟! همچنین در علم نسب شناسی راه دیگر برای اثبات سیادت ذکر کردهاند که آن وجود

«شجره نامه» معتبر است که به تأیید علمای نسب شناس رسیده باشد .در این زمینه نیز جریان

احمد ،تنها شجره نامهای که احمد بن اسماعیل را به اهل بیت منتسب میکند ،به یک خواب
ً
پیوند دادهاند که طبعا درستی آن قابل اثبات نیست .از طرفی دیگر ،بنا بر دیدگاه شیروان الوائل،

وزیر امنیت دولت عراق و گروهی از طوایم بصره ،احمد بن اسماعیل از طایفه «همبوش» (یکی از

طوایم البوسویلم) میباشد و این طایفه ،از سادات محسوب نمیشوند (شهبازیان:1396 ،

ص.)17

جهل نسب ،به کالمی از امیر المومنین؟ع؟ که با عبارت «خامال اصله» ذکر
چهارم :برای اثبات ِ

شده است ،استناد کردهاند؛ اما باید گفت:

الم) در لغت «خامل اصله» ،کسی است که اصل و نسبی گمنام دارد (فراهیدی :1409 ،ج،4

ص 273و فیومی :1414 ،ج ،2ص )182و گویای واقعیتی همیشگی بر این فرد است ،نه این که
تا مدتی اصل و نسب ندارد ،و بعدا نسب او آشکار شود.

ب) در این روایت به یمانی ،مهدی اول و قائم ،هیچ اشارهای نشده است ،بلکه سخن از

بندهای طغیانگر است که گویای شخصیتی منفی و گمراه است (فراهیدی :1409 ،ج ،1ص339؛
ابن منظور  :1414ج ،9ص 245و طریحی :1375 ،ج ،5ص .)100اما جالب توجه آن که این
جریان برای فرار از این اشکال ،روایت را اینگونه بیضابطه ،تفسیر کردهاند:

«عبدا عنيفا» را به بندهای سنگدل و سرکش نسبت به کفار؛ «الطویلة شعورهم» را کنایه از شعور

برخی معتقدند تعبیر «خامَل اصله» ،کنایه از ابو مسلم خراسانی است و این روایت در وصم

اوست؛ چون اصل و نسب او روشن نیست و قرائن درون متنی این روایت ،مانند «أصحاب رایات

سود» آن را تایید می کنند (صادقی :1385 ،ص105و بالذرى :1417 ،ج ،4ص.)163

بررسی و نقد فرضیه تعدد قائم در جریان مدعی یمانی...

باال و «أصحاب السبال» را کنایه از نطق مستحکم پنداشتهاند! در این تفسیر ،سرکشی نسبت به
َ
کفار تاویل و شعر (مو) به شعور و عقل و سبال (شارب) به نطق محکم تاویل شدهاند!
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 .2-3روایات ناظر به نام حضرت
 .1-2-3بیان ادعا با استناد به روایت دو اسم

1

آنان روایتی از امام علی؟ع؟ نقل کردهاند:

َ
َ َ
َ ْ َْ
َ ُ ُْْ
ِض ُ
َح مَد َث َنا َع مُل ْب ُن أ ْ َ
ْح َد ْب ِن ُم َوس َر ِ َ
اَّلل َع ْن ُه قال ...:قال :أ ِمير
اْلؤ ِم ِن َي َو ُه َو َعیل ِاْل ْن َبر َي ُر ُج
ِ
َ ُ ٌ ْ ُْ
مَ َ َ ْ َ ُ مَ ْ ُ ْ َ ٌ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ
ْ
رجل ِمن ول ِدي ِِف ِآخ ِر الزم ِان أبيض اللو ِن مشرب ِباْلمر ِة مبدح البط ِن ع ِر یض الف ِخذی ِن
َ ٌ َ َ
ْ َ َ َ ٌ َ َ ْ َ َ مَ
َ
َ
َع ِظ ٌي ُم َش ُاش ْ َ
الن ِ ِمب
اْل ْن ِك َب ْ ِي ِبظ ْه ِر ِه ش َام َت ِان ش َامة َعیل ل ْو ِن ِجل ِد ِه و شامة عیل ِشب ِه شام ِة
ُ َ َ َ مَ
َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ مَ
ُ َ
َْ
ص َل ُه ْ َ
اْس ِان ْاس ٌم َي َف َو ْاس ٌم َی ْعل ُن فأ مما ال ِذي َيف فأ
ْح ُد َو أ مما ال ِذي َی ْعل ُن َُف َح مَمد؛ امیر
المومنین؟ع؟ بر منبر فرمودند :از فرزندان من در آخر ّالزمان ،فرزندى ظهور می کند که

رنگش سفید متمایل به سرخی و سینهاش فراخ و رانهایش ستبر و شانههایش قوى
است و در پشتش دو خال است :یکی به رنگ پوستش و دیگرى مشابه خال

پیامبر؟لص؟ و دو نام دارد :یکی نهان و دیگرى آشکار؛ نام نهان او احمد و نام آشکارش
ّ
محمد است (صدوق :1395 ،ج ،2ص.)653

در تبیین استدالل می گویند:
این روایت دو نام بیان کرده است :نامی آشکار که امام مهدی است و نامی نهان که
همان احمد اسماعیل مراد است؛ چرا که در روایات ،فراوان اسم امام مهدی برده شده

است؛ در مقابل ،از نام احمد به دلیل اهمیت وی در عصر ظهور پنهان مانده است .لذا از

آنجا که در این روایت دو نام ذکر شده است :یکی مخفی و دیگری آشکار؛ بر تعدد افراد

داللت دارد (المنصوری :1432 ،ج ،1ص.)64

همچنین احمد اسماعیل در کتاب بیان الحق در تطبیق شرح حدیث میگوید:
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برای قائم دو اسم است :احمد که اسم مهدی اول از مهدیهای دوازدهگانه و دیگری محمد،

اسم امام مهدی است (بصری 1431 ،ب :ج ،1ص.)17

__________________________________
 .1مالحظه می شود که در این حدیث ،واژه قائم به کار نرفته است؛ اما این جریان در منابع خود و مناظرات ،به طور فراوان از
این حدیث با تغییر واژه قائمیت احمد استفاده کردهاند.
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 .2-2-3نقد ادعا
الف) بررسی سندی

اولین منبت حدیثی ،کتاب کمال الدین است که در آن ،زنجیره سند آن حدیث به امام

علی؟ع؟ ختم میشود .این روایت در منابت حدیث دیگری نیامده و در منابت متأخر ،تنها به نقل
از این کتاب آمده است .در سلسله سند ،اسماعیل بن مالک مالحظه میشود که در هیچ یک

ازکتابهای رجالی وصفی از او یافت نشده است .زیاد بن منذر ابوجارود الهمدانی ،موسس فرقه
جارودیه است (طوسی :1420 ،ص )203که همین امر باعث شده است رجالیان او را تضعیم

کنند (کشی :1348 ،ص .)230-229بنابراین ،در پذیرش روایات او باید روایات قبل از انحراف و

بعد از انحراف وی را تفکیک کرد که البته این تفکیک کاری دشوار است (خویی :1410 ،ج،7

ص .)328-321در مجموع حدیث مورد بحث ،به دلیل عدم توثیق برخی از راویان آن ،ضعیم
است.

ب) بررسی داللی

روایت از دو فقره «شمایل» و «اسم» امام تشکیل شده است .درباره شمایل حضرت ،روایات

دیگری وجود دارند که به نوعی با این روایات قابل جمت هستند (شهبازیان :1397 ،ص-176

 .)180معروفترین نامهای حضرت« ،محمد» است که در روایات فراوانی بدان اشاره شده است؛
اما درباره نام «احمد» ،روایات کمتری مالحظه میشوند (طوسی ،ص .)454بنابراین ،با توجه
به ضعم روایت ،میتوان به طور نسبی گفت برخی از فقرات آن با سایر روایات همخوانی دارد.

اساس ،استناد به روایت برای اثبات تعدد قائم جایگاهی ندارد .با این وصم ،درباره ادعای این

جریان باید گفت:

اول :امیرالمومنین مردی از فرزندان خود را با عبارت «رجل من ولدی» وصم میکند که در آخر

الزمان خروج میکند .با این وصم باید به آنان گفت چگونه در مقام تطبیق ،فرد واحد را میتوان

بر دو فرد اطالق کرد؛ به ویژه تمامی ضمایر حدیث ،مانند «بظهره»« ،جلده» و «له» به همان رجل

بررسی و نقد فرضیه تعدد قائم در جریان مدعی یمانی...

احمدبن اسماعیل در استناد خود ،مرجت ضمیر «له» را به قائم برگردانده است .این ،در حالی
ً
است که اساسا واژه «قائم» در روایت وجود ندارد .بنابراین ،دلیل آنها ،اعم از مدعا است و از
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برگشت دارد که صورت مفرد آمده است .بنابراین ،این که در روایت مالحظه میشود «له

اسمان»؛ همان رجل دارای دو اسم است :یکی پنهان و دیگری آشکار.

دوم :این که در روایت سخن از «خفای اسم» است و جریان مذکور ،اسم مخفی را به نام احمد

بیان میکند؛ باید دریافت کرد که مراد از «یخفی» مطلب دیگری است؛ زیرا معنا ندارد امام بگوید

این مرد دو اسم دارد که یکی مخفی است و بعد در ادامه ،نام او که احمد است ،ذکر شود .در

تفسیر آن باید گفت ،در روایت ترکیب «اسم خفی» نیست که بگوییم «احمد» ،نام مخفی است و
َْ
نباید گفته شود ،بلکه « ْاس ٌم َي َف» ،به صورت مضار ع آمده است؛ یعنی این اسم االن گفته

میشود؛ اما مخفی میگردد و شهرت آن به مرور از بین خواهد رفت؛ برخالف اسم محمد که
شهرت آن باقی خواهد ماند (سیستانی ،بیتا :ص .)123بنابراین ،بازگو کردن این اسم با مخفی
بودنش (که به معنای عدم شهرت و عدم رواج آن است) منافاتی ندارد.

ً
سوم :همچنین میتوان احتمال داد مراد از «اسم مخفی» ،این است که عموما مردم حضرت

مهدی؟جع؟ را با نام «محمد» میشناسند و کمتر از نام «احمد» استفاده می کنند و عبارت

«یخفی» به نام کم استعمال و غیرمعروف تعبیر میشود.
 .3-2-3بیان ادعا ،با استناد به روایت نهی از تسمیه

صدوق چنین روایتی آورده است:

سال بیستم /شماره  /69تابستان 1399
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َ
َ َ
َ
ْح ُد ْب ُن ز َیاد ْبن َج ْع َفر ْ َ
اَل َم َد مُ
ِض ُ
َح مَد َث َنا أ ْ َ
اِن َر ِ َ
اَّلل َع ْن ُه قال ... :عن موس بن جعفر قال... :
ِ ِ
ِ
ٍ
ِ
ً
َ ْ َ َ َ مَ
َ َ ُ ُ َ َ َ مُ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ُ َ مَ ُ ْ َ ُ ُ َ مَ َ َ َ ْ َ َ
اَّلل َع مز َو َجل ف َي ْمَل اْل ْرض ِق ْسطا َو
اس ِوَلدته و َل َِيل َلم تس ِميته حّت یظ ِهره
َتف عیل الن ِ
ً ُ ْ ً
ً َ
َ
َع ْدَل ک َما ُم ِلئ ْت َج ْورا َو ظلما؛ کسی که والدتش بر مردمان پوشیده است و ذکر نامش بر
آنها روا نیست تا آن گاه که خداى تعالی او را ظاهر و زمین را پر از عدل و داد کند؛ همان
گونه که پر از ظلم و جور شده باشد (صدوق :1395 ،ج ،2ص.)369

این روایت در صدد بیان ذکر قائم است و امام در این روایت ،نه تنها اسم قائم را نبرده ،بلکه

افشای آن را نیز ناروا دانسته است .از آنجا که پیامبر؟لص؟ و اهل بیت؟مهع؟ بارها از امام

مهدی؟جع؟ سخن گفته و به نام ایشان تصریح کردهاند؛ قائمی که در این روایت از او سخن

گفته شده ،فرد دیگری غیر از امام مهدی؟جع؟ است (منصوری :1432 :ج ،1ص .)67او همان

اسماعیل بصری است.

 .4-2-3نقد ادعا
الف) بررسی سندی

راویان این سند ،احمد بن زیاد (حلی :1411 ،ص)19؛ علی بن ابراهیم هاشم (نجاشی:1348 ،

ص)260؛ ابراهیم بن هاشم (همان ،ص )16و محمد بن ابی عمیر (کشی :1348 ،ص)590؛
همه ثقه هستند.

ب) بررسی داللی

همانطور که در حدیث قبل ذکر شد ،این جریان در صدد اثبات فرضیه تعدد قائم است .بر

آنها الزم است به روایاتی استدالل کنند که در آنها واژه قائم آمده است و صرف یافتن یک
روایت که از بردن اسم نهی شده باشد؛ لزوما تعدد قائم را نمیرساند؛ زیرا:

اول :مراجعه به اصل روایت ،نشان میدهد که روایت از جانب این جریان به صورت «تقطیت»

ذکر شده است .اصل روایت توسط محمد بن زیاد ،بدین گونه آمده است:

َ َ
از سرور خود ،موس بن جعفر پرسيدم ،آیا در ميان م
اِئه کىس هست که غایب شود؟ قال
َ
ُ
ْ
مَ
ْ
ُ
ُْ
الن َ ْ ُ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ
َن َع ْم َی ِغ ُ
اْلؤ ِم ِن َي ِذ ک ُر ُه َو ُه َو
وب
يب َع ْن أ ْب َص ِار
اس شخصه و َل ی ِغيب عن َل ی ِغيب عن قل ِ
ِ
مَ
َ
الثاِن َع َش َر ِم مَنا ُی َس مه ُل ُ
اَّلل َل ُه ُک مَل َع ِسير َو ُی َذ مِل ُل َل ُه ُک مَل َص ْع َ ُ ْ ُ َ ُ ُ ُ َ ْ َ ْ
ض َو ُیق م ِر ُب
ِ
ِ
ٍَ
ٍ
ب و یظ ِهر له کنوز اْلر ِ
ُ مَ
َ ُ مَ
ُ َ
ُم َ
َ َ
ل ُه کل َب ِع ٍيد َو ُی ِب ُير ِب ِه کل َج مَب ٍار َع ِن ٍيد َو ُ ُْي ِلك َعیل َی ِد ِه کل ش ْي َط ٍان َم ِر ٍید ذ ِلك ْاب ُن َس ِمي َد ِة
ْ َ مَ
َ َ مُ َ
َ
َ ْ َ َ َ مَ
اس ِوَل َد ُت ُه َو َل َِيل َُل ْم َت ْس ِم َي ُت ُه ؛ فرمود« :آرى؛ او از دیدگان مردم
ِاْلم ِاء ال ِذي َتف عیل الن ِ
غایب میشود؛ ّاما یاد او از قلوب مؤمنان غایب نمیشود و او دوازدهمین از امامان است.

نابود و هر شیطان ّ
متمردى را به دست وى هالك می کند .او فرزند سرور کنیزان است.
کسی که والدتش بر مردمان پوشیده است و ذکر نامش بر آنها روا نیست (صدوق،

 :1395ج ،2ص.)369-368

براساس متن روایت ،سخن از امام دوازدهم امام مهدی

این مطلب داللت دارند:

است .چند عبارت در روایت بر

الم) در متن ،عبارت «الثانی عشر منا» ،دوازدهمین از ما اهل بیت به کار رفته و معلوم است

بررسی و نقد فرضیه تعدد قائم در جریان مدعی یمانی...

خداوند براى او هر امر سختی را آسان و هر امر دشوارى را هموار می کند و گنجهاى زمین
توسط وى تمامی ّ
را برایش آشکار و هر بعیدى را براى وى قریب می کند و ّ
جباران عنود را
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دوازدهمین نفر طبق مبانی شیعه و حتی خود این جریان ،به امام مهدی؟جع؟ منحصر است.

ب) در وصم حضرت ،به «ابن سیدة االماء ،فرزند سرور کنیزان» اشاره شده است .طبق این

روایات و دیگر روایات ،مادر حضرت ،امه و کنیز شناخته شده است (کلینی :1407 ،ج ،1ص323

و نعمانی :1397 ،ص.)163
َ
َ
َ
مَ
َْ َ
اس ِوَل َد ُت ُه»؛ به «خفای والدت» اشاره دارد .والدت
ج) عبارتی دیگر از روایتَ« :تف عیل الن ِ
پنهانی از موارد اختصاصی امام دوازدهم است (صدوق :1395 ،ج ،2ص.)480

با توجه به ویژگیهایی ،مانند دوازدهمین امام شیعیان ،کنیز بودن مادر امام ،خفای والدت و

از طرفی دیگر عدم انطباق آن بر مدعی یمانی ،انحصار این روایت به امام عصر؟جع؟ اثبات

میگردد.

دوم :در استداالل بیان کردند که اسم امام مهدی؟جع؟ قابل ذکر است و اهل بیت؟مهع؟ ،نام

ایشان را در روایات بیان کردهاند و روایاتی که گویای امتناع از بیان نام ایشان است ،درباره احمد
اسماعیل است .بنابراین ،نباید روایاتی وجود داشته باشند که از بردن اسم امام مهدی؟جع؟

نهی کرده باشند؛ اما میتوان روایاتی را عنوان کرد که دقیقا از امام مهدی

از تسمیه نیز درباره ایشان است؛ مانند روایتی از امام صادق؟ع؟:

سخن گفته و نهی

ُ
َ
ْ َ َ َ َْ
اْلام ُس م ْن ُو ْلد مَ
...ف ُق ْل ُت َیا َس ميدي َو َمن ْ َ ْ ُ
السابع َی ِغ ُ
يب َع ْنك ْم
ِ
ِ
اْله ِد مي ِم ْن ُول ِدك قال ِ
ِِ
ِ
ِِ
َ َ مُ َ ُ
َ ْ
شخ ُص ُه َو َل َِيل لك ْم َت ْس ِم َي ُت ُه...؛ عرض کردم :اى آقاى من! فرزندت ،مهدى کیست؟
فرمود« :پنجمین پسر هفتمین امام که شخص وى از شما نهان گردد و نامش را نتوانید

برد» (همان ،ص.)338
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سوم :ا گر روایات نهی از تسمیه برای احمد اسماعیل است؛ پس در جایی نام او هم نباید ذکر

شده باشد؛ اما آنان طبق روایت وصیت پیامبر در شب رحلت (طوسی :1411 ،ص)151؛ ادعا دارند

که به نام احمد بصری تصریح شده است (بصری :1431 ،ج ،4-1ص)228؛ یا براساس روایتی

دیگر از امام باقر؟ع؟ که فرمود« :برای خداوند گنجی در طالقان است؛ نه طال و نه نقره ،بلکه
دوازده هزار نفرند که شعار آنها احمد ،احمد است» (نیلی :1360 ،ص)343؛ مدعی هستند که

احمد در این روایت ،مهدی اول ،احمد اسماعیل بصری است (همان ،ص .)229نمونههای

دیگری نیز از روایات و سخنان وی وجود دارند (بصری :1431 ،ج ،4-1ص.)232
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 .3-3روایات ناظر به ذریه قائم
 .1-3-3بیان ادعا

جریان یمانی ،ضمن اعتقاد وجود فرزند و ذریه برای حضرت ،ادعا دارد در روایات از قائمهای

دیگری پس از امام مهدی؟جع؟ سخن گفته شده است که خود بر تعدد قائم داللت دارد .به
عنوان نمونه از امام باقر؟ع؟ چنین نقل شده است:

َ
َ
َ
َ َ َ
َ
مَ َ َ َ
اَّلل؟ع؟ أ ْو َع ْن أ ِِب َج ْعف ٍر َ ِ ...ف َْيا َم ْس ِج ُد
اَّلل ...؛ ع ْن أ ِِب ع ْب ِد ِ
َحدث ِِن أ ِِب ع ْن َس ْع ِد ْب ِن ع ْب ِد ِ
مَ
ُ َ ً مَ َ ْ مَ
ْ ْ َ َْ ُ
َ
اَّلل َو ِف َْيا َی ُك ُ
ون َق ِ ُ
ُس َه ْي ٍل ال ِذي َْل َی ْب َع ِث
اِئ ُه َو
اَّلل ن ِب ميا ِإَل َو قد َصیل ِف ِيه َو ِم َْنا َیظه ُر عدل ِ
ُْ
الق َمو ُام ِم ْن َب ْع ِد ِه؛ در آن [کوفه] مسجد سهیل قرار دارد .از خصوصیات این مسجد آن است
که حق تعالی هیچ پیغمبرى را مبعوث نفرموده ،مگر آن که وى در آن نماز خوانده است
و نیز از آن ،عدل االهی ظاهر و آشکار میگردد و در آن ،قائم حق تعالی و قوام بعد از او
خواهند بود (ابن قولویه :1356 ،ص.)30

جریان یمانی در تبیین روایت ،معتقدند همانطور که در روایات دیگر ،فرزندان امام با عنوان

«مهدیین» ذکر شدهاند در این روایت ،با عنوان «قائم» بیان گردیدهاند .آنان قائمان بعد از امام

مهدی و دوازده خلیفه عادلی هستند و در مسجدی نماز می گزارند که امام مهدی؟جع؟ بعد از

قیام خود در کوفه بنا خواهد کرد؛ دلیل آن نیز روایتی دیگری است:

حیره بنا میشود که داراى پانصد درب است و نماینده قائم در آن نماز میگزارد؛ زیرا

مسجد کوفه براى آنها تنگ خواهد بود .دوازده پیشنماز عادل در آنجا نماز

میگزارند» (طوسی :1407 ،ج ،3ص.)253

بنابراین ،آنطور که امام مهدی ،قائم است ،طبق روایت ،قوام دیگری هم بعد از حضرت

وجود دارند که قائم و فرزندان امام میباشند و اولین آنها احمد اسماعیل بصری است (العقیلی،

 :1432ص.)50

بررسی و نقد فرضیه تعدد قائم در جریان مدعی یمانی...

َ ْ
َ ْ َ ْ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ مَ َ ْ ُ َ م َ َ َ َ َ َ ُ ْ ُ ْ
اْلؤ ِم ِن َي؟ع؟ ِإیل ِاْل َير ِة
عن عم ِر و ب ِن أ ِِب ِاْلقد ِام عن أ ِب ِيه عن حبة العر ِ ِِن قال :خرج أ ِمير
َ َ ْ َ مَ ْ َ َ ْ ً
ََ َ
َخ ُسم َائة َباب ُی َص مل فيه َخل َيف ُة ْال َق ِاِئ َْل مَن َم ْسجدَ
دا َل ُه َ ْ
اْلير ِة مس ِج
فقال ... :و ليب ِني ِب ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ٍ
ِ
ْ ُ َ َ
ً
َ
َ م َ
ْ
َ
الكوف ِة ل َي ِض ُيق َعل ْ ِْي ْم َو ل ُي َص ِل َ مي ِف ِيه اث َنا َعش َر ِإ َماما َع ْدَل؛ ابوالمقدام از حبه عرنی چنین
روایت کرده است :امیرالمؤمنین؟ع؟ به حیره تشریم برد و فرمود ...« :و مسجدى در
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 .2-3-3نقد ادعا
الف) بررسی سندی

سند روایت اول ،به دلیل وجود ابیعبداهلل محمد بن ابیعبداهلل رازی (نمازی؛ ج ،6ص386

و خویی :1410 ،ج ،15ص )52و حسین بن سیم بن عمیره (نجاشی :1407 ،ص)56؛ ضعیم

است.

اولین منبت حدیث دوم ،تهذیب شیخ طوسی است که زنجیره سند آن از طریق حبه عرنی ،به

امام علی؟ع؟ ختم میشود .این روایت در منبت حدیث دیگری نیامده است .در این روایت ،عمرو
بن ابی المقدام از پدر خود ،ثابت بن هرمز الحداد روایت را نقل کرده است .ثابت بن هرمز ،نه

تنها مدحی ندارد ،بلکه طبق روایت کشی از امام صادق؟ع؟ ،به خاطر گرایش به زیدیه ،مذمت

هم شده است (کشی :1348 ،ص.)241
ب) بررسی داللی حدیث اول

 .1در حدیث اول ،تنها سخن از قوام بعد از امام مهدی؟جع؟ است و داللتی ندارد که این قوام

چه کسانیاند .به عبارت دیگر ،روایت ،عبارت «قوام من ولده» ندارد که گفته شود مراد ذریه امام

مهدی؟جع؟ است .حمل «قوام من بعده» بر فرزندان امام ،صرف ادعا است.

 .2نهایت استفادهای که از واژه قوام میتوان کرد« ،قائمیت» است؛ اما به اهل بیت منحصر

نیست؛ چرا که در برخی روایات ،قوام در غیر اهل بیت نیز به کار رفته است؛ مانند روایت مندرج

در کافی که طبق آن امام به یکی از اصحاب خود فرمود:
سال بیستم /شماره  /69تابستان 1399
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ُ
َ
َ
إ مَن ُه َل ْو َق ْد َک َان َذ ِل َك أ ْع ِط َي مَ
الر ُج ُل ِم ْن ُك ْم ُق مَو َة أ ْر َب ِع َي َر ُج ًَل َو ُج ِع َل ْت ُق ُل ُوب ُك ْم َک ُز َبر ْ َ
اْل ِد ِید ل ْو
ِ
ِ
ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ ُ ْ ُ مَ َ ْ َ ْ َ ُ مَ
َ
َ
ض و خزاَنا؛ اگر دولت ما برپا شود ،هر فرد از شما
ق ِذف ِِبا ِاْلبال لقلعْتا و کنُت قوام اْلر ِ
نیروى چهل نفر را خواهد داشت ،و دلهاى شما مانند آهن چنان سخت و استوار گردد
که اگر به سوى کوه پرتاب شود ،کوه را سوراخ کند .آن روز شما فرمانرواى زمین میشوید

و پیشکار گنجینههاى آن (کلینی :1407 ،ج ،8ص.)294

....و ُک ُونوا َق مَو ِام َي ب ْ َ
یا براساس حدیث دیگری از امام علی؟ع؟َ « :
اْلق؛ و به پادارندگان حق
ِ
باشید» (صدوق :1413 ،ج ،1ص )521یاران حضرت قوامین بالحق خطاب شدهاند.

 .3ا گر جریان مدعی یمانی اصرار داشته باشد که از قائمیت ،انحصار در فرزندان امام استفاده

شود ،با توجه به عبارت «من بعده» دو احتمال وجود دارد« :من بعده» در این روایت یا «بعدیت
زمانی» است ،یا «بعدیت رتبی» .در صورت نخست و با توجه به روایات رجعت ائمه و به ویژه
روایاتی که تصریح دارند پیش از وفات امام زمان؟جع؟ ،سیدالشهدا؟ع؟ رجعت خواهند کرد؛

«القوام من بعده» به امامان رجعت کننده اشاره خواهد داشت .در صورت دوم و این که منظور،
بعدیت در رتبه و جایگاه باشد؛ این عده ،تنها کارگزاران و فرماندههان عالیرتبهای در اختیار امام

زمان؟جع؟ خواهند بود ،نه بیشتر .بنابراین و با توجه به مجمل بودن معنای روایت ،نمیتوان

به آن استدالل کرد (رضایی :1396 ،ص.)199
ج) بررسی داللت حدیث دوم

در این روایت ،حضرت امیر؟ع؟ از دوران ظهور مهدوی خبر میدهند و به نوعی عبادت مردم

آن دوران را وصم می کنند ،با این عبارت که مسجدى در حیره بنا میشود که داراى پانصد درب

است و نماینده امام مهدی؟جع؟ در آن ،دوازده پیش نماز عادل همزمان در آنجا نماز

میگزارند .این وصم امام با فرزندان امام و به عبارتی قائمان و قائمیت احمد چه ارتباطی دارد؟
خصوصا این که این دوازده امام عادل ،همزمان در آنجا نماز اقامه میکنند .تنها استفاده و

برداشت از این روایت ،آن است که امام زمان برای نماز نمایندهای دارد که در مسجد حیره نماز

میخواند و وسعت آن مسجد به قدری است که پانصد درب دارد و دوازده امام جماعت عادل در

آنجا نماز اقامه میکنند.

 .1-4-3بیان ادعا

براساس ادعای احمد بن اسماعیل ،برخی از روایات که در آن درباره موت قائم سخن گفتهاند،

درباره وی است؛ زیرا او درست در زمانی که میخواستند عیسی؟ع؟ را به صلیب کشند ،شبیه

حضرت عیسی؟ع؟ گردید و به جای ایشان به صلیب کشیده شد و حال ،پس از مدتها ظهور
کرده است .بنابراین ،او همان قائمی است که بعد از مرگ ،زنده شده است .این ادعا در چند

بررسی و نقد فرضیه تعدد قائم در جریان مدعی یمانی...

 .4-3روایات موت قائم
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مرحله قابل تبیین است:

الم) در روایات آمده است:

َْ ْ ُ
َ م َ ْ ُم ْ َ ُ َ َ ََ
َ
َ َ
َ َ َ
اَّلل؟ع؟ِْ :ل ِي ش ٍء ِْس َي الق ِ
اِئ قال ِْل من ُه
الفضل ْب ُن شاذ َان ع ْن ُم َوس ْب ِن َس ْعد َان ِْ ...ل ِِب ع ْب ِد ِ
َ
َ ُ َ مَ ُ ُ
ُ
ُ
َ
َ َ
اَّلل ُس ْب َح َان ُه؛ به چه دلیل حضرت
َیق ُوم َب ْعد َما َُيوت أنه َیق ُوم ِبأ ْم ٍر ع ِظ ٍي َیق ُوم ِبأ ْم ِر ِ

صاحب؟جع؟ «قائم» نامیده شده است؟ حضرت فرمودند« :براى اینکه ایشان پس از

آنکه میمیرد ،به امر خداوند متعال قیام و به کار بسیار بزرگی اقدام خواهد کرد»

(طوسی :1411 ،ص.)422

یا در روایتی دیگر آمده است:

ُ ُ َُ َ
َ
َ ْ
َ َ
َ
ُ َُ
َ
اَّلل ْب ِن َج ْعف ٍر ِاْل ْم َي ِر مُي  ...قالِْ َ :س ْع ُت أ َبا َج ْعف ٍر؟ع؟ َیقول َمثل أ ْم ِر َنا ِِف
َر َو ى َُم ممد ْب ُن ع ْب ِد ِ
َُ
ْ َ ََ َُ ُ ََ
َُ َ
َ
عام مث َب َعث ُه؛ ابی بصیر میگوید :از امام
اب ِ
اَّلل َمثل َص ِ
ِکت ِ
اح ِب ِاْلم ِار فأماته اَّلل ِمائة ٍ
باقر؟ع؟ چنین شنیدم« :مثل ما در کتاب خداوند -قرآن کریم -مثل صاحب حمار است
که خداوند او را یكصد سال میراند و سپس او را زنده کرد» (همان).

در این روایات سخن از موت قائم است؛ در حالی که تمام شیعیان معتقدند وی زنده است.

بیشک بین روایات تعارض وجود ندارد و کسانی مانند شیخ طوسی که این روایات را تاویل برده

و گفتهاند مراد از موت ،یعنی فراموشی یاد و ذکر او؛ به خطا رفتهاند؛ زیرا این قائم فرد دیگری

است.

ب) در متون مقدس ،از جمله انجیل یهودا ،فردی که به جای عیسی مصلوب گردیده،

یهودایی است غیر از یهودای اسخریوطی و چون در لغت« ،یهودا» به معنای حمد و احمد است،
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این ،همان احمد بن اسماعیل است (یهودا :سوم).

ج) روایات اسالمی نیز این مطلب را تایید می کنند که به جای عیسی؟ع؟ فرد دیگری که شبیه

عیسی بود ،به صلیب کشیده شد .در تفسیر قمی از امام باقر؟ع؟ آمده است:

َ
َ
َ
َ
َ َ َ
َ ََ
َ
َ
َ
...ف َق َال إ مَن َ
اَّلل أ ْو َحى ِإ مَل أ من ُه
َح مدث ِِن أ ِِب َع ِن ْاب ِن أ ِِب ُع َم ْي ٍر  ...أ ْع َ َي َع ْن أ ِِب َج ْعف ٍر؟ع؟ قال:
ِ
ْ
َ
ََ ُ ْ
َ ْ ُ
َ ْ مَ َ
َ َ
َر ِاف ِعي ِإلي ِه
الس َاعةَ -و ُم َط ِمه ِر ي ِم َن ال َ ُْي ِود فأ مُیك ْم ُیل ََق َعل ْي ِه ش َب ِحي -ف ُيق َتل َو ُی ْصل ُب ...؛
عیسی؟ع؟حواریون را دور خود جمت کرد و به آنان گفت« :خداوند در همین لحظه مرا به

آسمان میبرد و از آزار یهود بر کنار میدارد؛ کدام یک از شما میخواهد بهصورت من
ّ
ممثل و به دست آنها مصلوب شود تا به درجه من نایل گردد؟» جوانی از میان آن جمت

گفت« :ای روح خدا! من حاضرم» .عیسی؟ع؟ گفت« :پس تو بهصورت من در خواهی

آمد» .....سپس امام فرمود« :پس از آن ،یهود در طلب عیسی؟ع؟ بر آمدند آن جوانی را
ّ
که بهصورت عیسی؟ع؟ ،ممثل شد ،زندانی کردند و به صلیب کشیدند (قمی:1404 ،
ج ،1ص.)103

احمد اسماعیل درباره این روایت میگوید :فردی که به صلیب کشیده شد ،با حضرت عیسی؟ع؟

هم رتبه و دارای مقامات و فضایل است .بنابراین ،نمیتواند آن یهودای خائن باشد ،بلکه او یهودای
دیگری است؛ چرا که یهودای اسخریوطی ،نزد علمای یهود بود تا عیسی؟ع؟ را تسلیم آنان کند.

د) این شبیه عیسی ،مصلوب از نسل پیامبر است .در روایتی از امیرالمومنین؟ع؟ آمده است که

پیامبر برای امام علی؟ع؟ چنین دعا کرد:

َ
َ
مَ
َ َ
ُْْ
ُ َ م
َح مَد َث َنا َأ ْ َ ُ
الد َین َو ِر مُي قالَ ... :ع ْن أ ِم ِير
اْلؤ ِم ِن َي َع ِ ِ مل ْب ِن أ ِِب َط ِالب ... :الل ُه مَم
ْحد ْب ُن َُم مم ٍد ِ
َ
مَ
َ
َ
ْ
َ َ َ َ
َ َ
َ
أ ْع ِط ِه َجَل َدة ُم َوس َو ْاج َعل ِِف َن ْس ِل ِه ش ِب َيه ِع َيىس الل ُه مَم ِإ منك خ ِليف ِِت َعل ْي ِه َو َعیل ِع ْت َر ِت ِه َو
َ َ
ُ م مَ
الر ْج َس َو م
َم م َ ْ ُ َ َم م ْ َ ْ َ َ ْ َ
الن ْج َس؛ خدایا! قدرتمندى و صالبت و
ِ
ذ ِر ی ِت ِه الط ِيبة اْلطه َر ِة ال ِِت أذهبت عْنا م ِ

چابکی موسی را به او ببخش ،و در نسل او شبیه عیسی قرار ده! بار االها! تو جایگزین

من بر او و بر عترت و تبار و پاکیزهاش هستی که از آنان پلیدى را بردهاى و برخورد و

تماس شیطانها را از آنان برگرداندهاى (نعمانی :1397 ،ص.)142

احمد اسماعیل میگوید :در این روایت پیامبر خدا؟لص؟ از خداوند میخواهد که شبیه عیسی از

نسل ایشان باشد و این شبیه ،من میباشم (بصری1431 ،الم :ج ،7ص 270-247و همان،

 :1431ج ،4ص.)128

خالصه استدالل آنها این است که در روایات ،سخن از موت قائم آمده است؛ در حالی که همه

انجیل و روایات اسالمی ،این فرد «یهودا» است؛ اما نه آن یهودای خائن و بر اساس روایت دیگر،
او از نسل اهل بیت پیامبر ؟لص؟ است.

 .2-4-3نقد ادعا
الف) بررسی سندی روایات

روایت اول :مصدر اولیه کتاب الغیبه شیخ طوسی است .سند روایت ،ضعیم است ،به دلیل

بررسی و نقد فرضیه تعدد قائم در جریان مدعی یمانی...

میدانیم قائم امام مهدی در حیات است .پس این قائم ،باید فرد دیگری باشد .بر اساس متن
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وجود موسی بن سعدان که احادیث منقول از وی ضعیم شمرده شده (نجاشی :1407 ،ص)404
و به غلو متهم است (حلی :1411 ،ص .)257همچنین عبداهلل بن قاسم حضرمی کذاب و غالی

(نجاشی :1407 ،ص )226و واقفی (طوسی :1381 ،ص )342معرفی شده است.

روایت دوم :مصدر اولیه کتاب الغیبه شیخ طوسی و سند آن صحیح است .البته تنها در همین

کتاب ذکر شده و شیخ طوسی به منفرد بودن این خبر اشاره کرده است (همان :1411 ،ص.)423

روایت سوم :در تفسیر قمی ذکر شده و افراد مندرج در حدیث توثیق دارند :علی بن ابراهیم

(نجاشی ،ص)260؛ ابراهیم بن هاشم (خویی :1410 ،ج ،1ص)317؛ محمد بن ابی عمیر

(نجاشی ،ص)327؛ جمیل بن صالح (همان ،ص )128و حمران بن اعین (همان ،ص.)161

روایت چهارم :سند حدیث به دلیل وجود احمد بن محمدالدینوری ،علی بن الحسن کوفی و

عمیره بنت اوس (نمازی :1414 ،ج ،8ص )588ضعیم است.
ب) بررسی داللی

در داللت روایات ،برخی از علما مانند شیخ طوسی ،ضمن منفرد خواندن این روایات ،به تاویل

و تفسیر آنان پرداخته و مراد از موت قائم را موت حقیقی ندانستهاند ،بلکه ،مراد از بین رفتن ذکر

و یاد امام است .احمد اسماعیل با توجه به اطالق واژه قائم ،آن را بر خود حمل کرده است؛ اما

بنابر روایات و قاعده عقلی ،روایتهای هم خانواده میتوانند توضیح دهنده و مبین یکدیگر

باشند و پس از بررسی ،متوجه میشویم که تفسیر شیخ طوسی موافق روایتهای دیگر است و

شواهدی از بیانات ائمه در این باره وجود دارند:
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اول :شیخ صدوق چنین گزارش می کند:

َ َ ََ
راوی از امام جواد؟ع؟ پرسید :اى فرزند رسول خدا! چرا او را قائم میگویند؟ «قال ِْل من ُه
ْ
َ َْ َْ
ُ
َیق ُوم َب ْع َد َم ْو ِت ِذ ک ِر ِه َو ْار ِت َد ِاد أ کث ِر الق ِائ ِل َي ِب ِإ َم َام ِته؛ زیرا او پس از آن که یادش از بین برود
و اکثر معتقدان به امامتش مرتد شوند ،قیام میکند» (صدوق :1395 ،ج ،2ص.)378

در این روایت که با مشخصات معین بر امام مهدی اطالق میگردد ،درباره علت نام گذاری

امام مهدی؟جع؟ به قائم آمده است :پس از آن که یادش از بین برود ،قیام میکند .بنابراین،

شیخ طوسی به درستی قیام بعد از مرگ را ،ظهور بعد از فراموشی نام و یاد و به عبارت دیگر خفا و
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غیبت دانسته است.

دوم :برخی از فرقههای انحرافی با احتجاج به روایت «یقوم بعد ما یموت»؛ معتقدند امام

حسن عسکرى؟ع؟ از دنیا نرفته و همان مهدى است که زنده خواهد شد .شیخ با ذکر دالیل
آنان ،از جمله این روایت ،در صدد بررسی و نقد آنان برآمده است و ذکر ایشان دلیلی بر اعتبار آن

نیست .نوبختی هم در فرق الشیعه به این گروه اشاره میکند (نوبختی :1381 ،ص .)97سعد
بن عبداهلل نیز در گزارشی معتقد است این نوع روایات ساخته جریانهای انحرافی آن دوران

است (اشعری :1382 ،ص.)177

 .2وی با استناد به انجیل یهودا ،فرد مصلوب را «یهودا» معرفی میکند که غیر از ،یهودای

اسخریوطی خائن است و یهودا به معنای ستایش و ستایش مساوی «الحمد» و الحمد ،همان

«احمد» میباشد ،اما جای شگفتی است که جریان احمد ،اناجیل چهارگانه کنونی :متی ،لوقا،
مرقص و یوحنا را که همگی به مسئله مصلوب شدن و تدفین عیسی اشاره کردهاند (افسسیان،

باب اول ،آیه 7؛ متی ،باب ،27آیه 10-8؛ مرقس ،باب  ،16آیه  11 -9و یوحنا ،باب  ،20آیه -18

)20؛ رها کرده است و به انجیل یهودا که بعدها پدید آمده و در استناد به نسخه امروزی آن در
بین مسیحیان اختالف فراوان میباشد؛ استناد کرده است (ویلیامز :1385 ،ج ،19ص .)14اگر
اناجیل از منظر وی معتبر هستند؛ در اناجیل ،فرد مصلوب خود عیسی؟ع؟ است 1و ا گر انجیل

یهودا را معتبر میداند؛ این انجیل درباره همان یهودای اسخریوطی است که توسط مسیحیان

عرفانی ،مکالمات عیسی و یهودا را در این انجیل جمت آوری کردهاند .عالوه بر آن ،یهودا در

عبری به معنای «خداوند پرستش میشود» و در لغت عرب به معنای «حمد» است.

آنان دوازده نفر بودهاند که عیسی به آنان فرمود« :کدامیک از شما میخواهد به صورت
ّ
من ممثل و به دست آنها مصلوب شود تا به درجه من نایل گردد؟» جوانی از آن دوازده
نفر گفت« :ای روح خدا! من حاضرم» .عیسی گفت« :پس تو به صورت من در خواهی

آمد ».سپس فرمود« :بهزودی یکی از شما قبل از صبح و قبل از دیگران به من کافر
__________________________________
 .1البته در بین متون آنان تعارضاتی دیده میشود؛ مثال در انجیل متا مصلو را شمعون میداند (انجیل متی :با  ،27آیه .)32

بررسی و نقد فرضیه تعدد قائم در جریان مدعی یمانی...

 .3در استناد به روایت تفسیر قمی ،ابتدا متن کامل آن از نظر میگذرد:
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خواهد شد ».یکی از آنها گفت« :آیا من هم از کافران خواهم بود؟» عیسی گفت« :اگر در

نفست چیزی در اینباره وجود دارد ،چنین خواهی بود ».بعد امام فرمودند« :پس از آن،

یهود در طلب عیسی؟ع؟ بر آمدند و مردی را که عیسی؟ع؟ به او فرمود :تو بهزودی کافر
ّ
خواهی شد ،دستگیر کردند و آن جوانی را که به صورت عیسی؟ع؟ ممثل شد زندانی

کردند و او را به صلیب کشیدند و آن مرد دستگیر شده ،همان طور که عیسی؟ع؟ فرموده
بود ،به عیسی؟ع؟ کافر شد».

ً
اوال :این روایت بر خالف استناد احمد است .وی در المتشابهات میگوید« :خدا عیسی را باال برد

و شبیه او را از آسمان فرو فرستاد و او بر صلیب رفت» (بصری1431 ،ج :ج ،4ص)126؛ اما در این

روایت گفته شده است که فرد مصلوب از بین این دوازده نفر است.
ً
ثانیا :براساس این روایت ،مومن به عیسی و مشرک به وی از میان این دوازده حواری بوده

است و اسامی حواریون بدین ترتیب است .1 :شمعون معروف به پطرس؛  .2اندریاس برادر

پطرس؛  .3یعقوب؛  .4یوحنا؛  .5فیلیپ؛  .6برتولما؛  .7متی؛  .8توما؛ .9یعقوب ،پسر حلفا؛ .10
شمعون؛  .11تدی؛  .12یهوداى اسخریوطی (متی ،باب ،10آیه .)4-2اینها دوازده نفر بودهاند و

یهودای این جمت همان یهودای اسخریوطی است و این که احمد میگوید یهودای دیگری

بوده ،تنها ادعایی گمراه کننده است.

 .4در استدالل به روایت امیرالمومنین؟ع؟ ،احمد اسماعیل وجه شبه را رخداد مصلوب شدن

شبیه عیسی؟ع؟ دانست و به نوعی ادعا دارد که مصداق این روایت تاکنون مشخص نبود و با

آمدن وی معلوم گردید؛ اما براساس اندکی تامل در روایات ،شبیه عیسی همان امام
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مهدی؟جع؟ است؛ با این تفاوت که وجه شبه آن سرگردانی مردم نسبت به امام است .به
عنوان نمونه امام باقر؟ع؟ فرمود:

َ
َ َْ
ََ َ
َخ َس ٍة ِم َن مُ
اِئ ِم ْن أ ْهل َب ْي ِت ُ َُم مَم ٍد؟لص؟ َش َِب ًا ِم ْن َ ْ
الر ُس ِل َو أ مما ش َ ُِب ُه ِم ْن ِع َيىس؟ع؟
ِإ من ِِف الق ِ ِ
ِ
َ مَ َ َ ْ َ َ ٌ ْ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ٌ َ َ َ َ
َ ْ َ ُ
ْ ََ
ات َو قال ْت
فاخ ِتَل ف َم ِن اخ َتلف ِف ِيه حّت قالت ط ِائفة ِمْنم ما و ِلد و قالت ط ِائفة م
َط ِائ َف ٌة ُق ِت َل َو ُص ِلب؛ در قائم آل ّ
محمد ،شباهتی با پنج تن از انبیا وجود داردّ ... :اما
شباهت او با عیسی؟ع؟ اختالفی است که درباره وى صورت میبندد تا به جایی که
ّ
گروهی می گویند متولد نشده و گروهی می گویند فوت کرده است و گروهی می گویند

کشته شده و به صلیب آویخته شده است (صدوق :1395 ،ج ،1ص.)327
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یا در روایت دیگری از امام صادق؟ع؟ آمده است:

َ ُ َ َ َ َ
َ
َ َ َ
ُ
َ َ َ مَ
ات ق ِتل َهلك ِبأ ِ مي َو ٍاد َسلك؛ به خدا که امام شما
يب ِإ َم ُامك ْم َ ...ح مّت ُیقال َم
اَّلل لي ِغ
َو ِ

سالهاى سال از روزگار این جهان غایب ...تا آنجا که بگویند :امام مرد ،کشته شده و

در کدام وای سلوک میکند! (کلینی :1407 ،ج ،1ص.)336

در این دو روایت ،آشکارا وجه شبه به عیسی؟ع؟ اختالف درباره حیات و ممات امام است.

 .5در هیچ کدام از اخباری که نقل گردید ،مصداق مشخصی برای شبیه عیسی؟ع؟ نقل نشده

است؛ تنها ادعا گردیده که فرد شبیه عیسی؟ع؟ ،یهودا اسخریوطی نیست ،بلکه یهودای خیالی

دیگری است؛ اما در منابت اسالمی درباره شبیه عیسی؟ع؟ ،اقوال متعددی مالحظه میشود.

طبرسی در تفسیر خود با طرح سه قول ،از سه فرد نام برده است« :طیطانوس»« ،سرجس» و

«بودس زکریا بوطا» (طبرسی :1372 ،ج  ،3ص  .)209-208با توجه به این گزارش ،نه تنها
احمد اسماعیل بر ادعای خود دلیلی ندارد ،بلکه گزارشهای موجود خالف سخن او را مطرح

کردهاند.

نتیجهگیری

باور به مهدویت و قیام قائم ،باوری عمیق و ریشه دار است .طبق این باور ،بسیاری از

انسانها ،چشم به راه هستند تا جهان آفرینش ،با قیام قائم موعود از نابسامانیها ،ناامنیها و

تیره روزیها رهایی یابد .اما سوگمندانه این باور و امید که بر پارهای از روایات اسالمی مبتنی

است ،به ایجاد انگیزه در مدعیانی منجر گردیده که خود را مصداق آن قائم معرفی کردهاند.

ترکیب کردن روایتهای متعدد ،در تالش است احمد اسماعیل را به عنوان قائم قبل از امام

مهدی؟جع؟ معرفی و به نوعی به پیروان خود باور به «تعدد قائم» را نهادینه کند.

نوشتار حاضر ،با هدف پاسخ گویی به این فرضیه انحرافی تالش کرده است بخشی از شبهات

موجود آنان را که در آثار آنان منتشر شده است؛ پاسخ دهد .نتایج این پژوهش را میتوان چنین

خالصه کرد:

الم) برخی از آن مستندات داری ضعم استنادیاند ،مانند روایات االمام المجهول ،خامال

بررسی و نقد فرضیه تعدد قائم در جریان مدعی یمانی...

جریان احمد اسماعیل بصری یکی از آن جریانهایی است که با سوء استفاده از متون روایی و
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اصله و روایات دو اسم؛

ب) از منظر داللی ،برخی از روایات تقطیت شدهاند که این رویکرد ،بر فهم مخاطب تاثیر گزار

است؛ مانند روایت نهی تسمیه و روایت امام باقر؟ع؟ در تفسیر قمی؛

ج) برخی از دالیل آنان با تاویل غیر روشمند روبهرو هستند؛ به گونهای که یک ضمیر که

مصداق آن یک فرد بیشتر نیست بر دو فرد حمل شده است؛

د) استداللهای این جریان با مبانی خودشان در تعارض است .در برخی استنادها اسم قائم

مجهول شناخته میشود و در جایی دیگر از قدیم به نام او بشارت داده شده است.

صرف نظر از اشکاالت پیش گفته ،دالیل این جریان ،اعم از مدعاست و صرف وجود برخی

الفاظ یا روایات ،داللت و تطبیق آن بر احمد اسماعیل قابل پذیرش نیست.
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انصار امام مهدی.

بررسی و نقد فرضیه تعدد قائم در جریان مدعی یمانی...

( ________________________ .14بیتا) .وصی و وصیت احمد الحسن ،بیجا ،اصدارات انصار االمام مهدی.
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 .20سیستانی ،مهدی ( .)1396دوازده خورشید ،محقق :موسسه بروج ،قم ،دار التفسیر.

 .21شهبازیان ،محمد ( .)1397معیارهای شناسایی مهدی موعود و تمایز آن از مدعیان دروغین ،قم،
پژوهشگاه بینالمللی جامعةالمصطفی.

 .22صادقی ،مصطفی ( .)1385تحلیل تار یخی نشانههاى ظهور ،قم ،دفتر تبلیغات اسالمی.

 .23صدوق ،محمد بن علی (1413ق) .من ال یحضره الفقیه ،محقق :علی اکبر غفارى ،قم ،انتشارات
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

 .)1395( ________________________ .24کمال الدین و تمام النعمة ،محقق :علی اکبر غفارى ،تهران،

اسالمیه.

 .25صفار ،محمد بن حسن (1404ق) .بصائر الدرجات ،محقق :محسن کوچه باغی ،قم ،مکتبه آیت اهلل
مرعشی.

 .26طبرسی ،فضل بن حسن ( .)1372مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،تهران ،انتشارات ناصر خسرو.

 .27طر یحی ،فخر الدین ( .)1375مجمع البحر ین ،محقق :احمد حسینی اشکورى ،تهران ،مرتضوى.
 .28طوسی ،محمد بن الحسن (1381ق) .رجال ،نجف اشرف ،انتشارات حیدر یه.

1407( __________________________ .29ق) .تهذیب األحکام ،محقق :حسن خرسان الموسوى ،تهران ،دار
الکتب اإلسالمیه.

1411( _________________________ .30ق) .الغیبة ،محقق :عباداهلل تهرانی و علی احمدناصح ،قم،
دارالمعارف اإلسالمیة.

1420( ________________________ .31ق) .فهرست ،قم ،مکتبة المحقق الطباطبایی.

سال بیستم /شماره  /69تابستان 1399

( _______________________ .32بیتا) .لوح و قلم ،قم ،دار التفسیر.
ُ .33عقیلی ،ناظم (1432ق) .االربعون حدیثا فی المهدیین و ذریة القائم ،بیجا ،اصدارات انصار امام
مهدی.

 .34عالمه حلی ،حسن بن یوسف (ق .)1411خالصة اال قوال ،قم ،دار الذخائر.

 .35عیاشی ،محمد بن مسعود ( .)1380تفسیر العیاشی ،محقق :سید هاشم رسولی محالتی ،تهران،
المطبعة العلمیة.

 .36فاضل لنکرانی ،محمد (بیتا) .تعلیق العروه الوثقی ،قم ،مرکز فقهی ائمه اطهار؟مهع؟.

 .37فیومی ،أحمد بن محمد (1414ق) .المصباح المنیر فی غر یب الشرح الکبیر ،قم ،موسسه دار الهجرة.
 .38کشی ،محمد بن عمر ( .)1348الرجال ،انتشارات دانشگاه مشهد.
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 .39منصوری ،عبدالعالی (1432ق) .گفتگوی داستانی درباره دعوت مبارک یمانی ،بیجا ،اصدارات
انصار امام مهدی.

 .40موحدیان عطار و همکاران ( .)1388مجموعه مقاالت گونهشناسی اندیشه منجی موعود در ادیان ،قم،
انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.

 .41نجاشی ،احمد بن علی (1407ق) .رجال النجاشی ،قم ،انتشارات جامعه مدرسین.

 .42نعمانی ،محمد بن ابراهیم ( .)1397الغیبة ،محقق :علی اکبر غفارى ،تهران ،نشر صدوق.

 .43نوبختی ،حسن بن موسی ( .)1381فرق الشیعه ،مترجم :محمد جواد مشکور ،تهران ،انتشارات علمی
فرهنگی.

 .44نیلی نجفی ،علی بن عبدالکر یم ( .)1360منتخب األنوار المضیئة ،محقق :عبداللطیف حسینی
کوهکمرى ،قم ،مطبعة الخیام.

 .45یزدی ،سید محمد کاظم (1409ق) .العروة الوثقی ،بیروت ،موسسه االعلمی للمطبوعات.

بررسی و نقد فرضیه تعدد قائم در جریان مدعی یمانی...
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