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مقدمه.  

کـه در دوران غیبـت، دجال هایـی  در بسـیاری از روایـات اهل بیـت؟مهع؟ نقل شـده 

ظهـور و ادعـای مهدویـت و نیابـت می کننـد )نـک: طوسـی، ۱۴۲۵ ق، ص ۴۳۴ و 

۴۳۷(. بنابرایـن بایسـته اسـت بـا دقـت در روایـات و احادیـث صحیـح، ویژگی هـای 

مّدعیـان  آسـیب های  از  تـا  بشناسـیم  را  حضـرت؟ع؟  آن  قیـام  و  واقعـی  مهـدی 

دروغیـن مهدویـت در امـان باشـیم و آنـان نیـز نتواننـد از نادانـی مـردم بـه نفع خویش 

از  بعـد  کـه  می شـود  برداشـت  اشـتباه  بـه  روایـات،  بعضـی  از  کننـد.  اسـتفاده  سـوء 

امام زمـان؟ع؟ مهدیـان دیگـری نیـز وجـود دارنـد. برخـی افـراد از ایـن روایـات سـوء 

کـه یکـی از آن، دوازده مهـدی هسـتند. احمدالحسـن  کرده انـد  کـرده و ادعـا  اسـتفاده 

یکـی از ایـن مدعیـان اسـت. ایـن شـخص پـس از تربیـت چندیـن نفـر، قیـام خـود را 

بـا درگیـری نظامـی بـا دولـت رسـمی عـراق آغـاز می کنـد و پـس از شکسـت خـوردن، از 

کشـور فـرار می کنـد )کورانـی، ۲۰۱۱ م، صـص ۸-۷(. در ایـن مقالـه بـه بررسـی و نقـد 

یـاران او می پردازیـم. ارائه شـده توسـط احمدالحسـن و  ادلـه ی 

شرح حال احمدالحسن.  

احمدالحسـن در سـایت رسـمی او )www.almahdyoon.org(، این گونـه معرفـی 

شـده اسـت: او مهدی اول، وصی و فرسـتاده ی امام مهدی محمد ابن الحسـن؟ع؟ 

امـام  او،  اسـم  اسـت.  وفـات ذکرشـده  در شـب  رسـول اهلل؟ص؟  در وصیـت  کـه  اسـت 
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احمـد ابـن سـید اسـماعیل ابـن سـید صالـح ابـن سـید حسـین ابـن سـید سـلمان ابـن 

امـام محمـد ابـن امـام حسـن.

در مورد اینکه چرا به این شخص احمدالحسن می گویند، در یکی از سایت های 

کـه قبـل از قیامـش به دلیـل نیکوکار  منتسـب بـه او۱ گفته انـد: حسـن، یعنـی: نیکـوکار 

بـودن، ایـن لقـب توسـط مـردم بـه او داده شـده اسـت و هم چنیـن ادعـا کرده انـد ایـن 

لقب در اصل نام جد ایشـان یعنی امام حسـن عسـکری؟ع؟ اسـت.

مختصری از زندگی احمدالحسـن به نقل از سـایت رسـمی او این چنین اسـت: در 

بصـره زندگـی می کـرد و تحصیـالت خـود را ادامـه داد تـا اینکـه مـدرک مهندسـی خـود 

کـه در  گرفتـن علـوم دینـی بـه نجـف رفـت امـا متوجـه شـد  گرفـت. سـپس بـرای فرا را 

کالم و  حـوزه ی علمیـه نجـف اشـکال اساسـی وجـود دارد. در آنجـا عربـی و منطـق و 

فلسـفه و … تدریـس می شـود امـا بـه تدریـس قـرآن و حدیـث و اخـالق نمی پردازنـد. 

کرد بدون  بنابرایـن بـا وجـود مانـدن در حوزه، به تنهایی شـروع به خوانـدن کتاب ها 

کمـک بگیـرد. او دلیـل رفتـن بـه حـوزه ی علمیـه را  آنکـه از اسـاتید موجـود در حـوزه 

کـه امام زمـان؟ع؟ را در خـواب دیـد و حضـرت بـه ایشـان دسـتور  این گونـه می گویـد 

کـه در ایـن مسـیر برایـش می افتد  دادنـد بـه حـوزه ملحـق شـود و او را از تمـام اتفاقاتـی 

.)www.almahdyoon.org :بـا خبـر سـاخت )نـک

میـالدی،   ۱۹۹۹ سـال  از  قبـل  اسـت:  شـده  گفتـه  نیـز  دعوتـش  آغـاز  مـورد  در 

احمدالحسـن بـا امام زمـان؟ع؟، مالقـات می کـرد و از علـوم او بهـره می برد تـا اینکه در 

کشور فیلتر شده است، اقدام به راه اندازی سایت جدید فارسی با آدرس  که سایت رسمی این شخص در  ۱. از آنجا 

کرده است.  www.almahdyoon.com
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آخـر سـال ۱۹۹۹ بـه دسـتور امام زمـان؟ع؟، شـروع بـه انتقاد از حوزه ی علمیـه کرد و از 

کنند. سـپس در سـال  حوزویان خواسـت تا مسـیر علمی، عملی و مالی خود را اصالح 

گفـت خـود را بـه عنـوان رسـول امام زمـان؟ع؟ بـه مـردم  ۲۰۰۲ امام زمـان؟ع؟ بـه او 

کـه در وصیـت پیامبـر؟ص؟ در شـب  کنـد و بگویـد مـن همـان شـخصی هسـتم  معرفـی 

کتابـی بـا نـام »الوصیـة المقدسـه الکتـاب العاصـم  وفاتشـان ذکـر شـده اسـت. احمـد 

ل خـود را بیان  مـن الضـالل« نوشـته و ضمـن اثبـات صحـت ایـن روایت، وجه اسـتدال

کـرده اسـت. او در سـال ۲۰۰۲ مصـادف بـا ۲۳ جمـادی االول ۱۴۲۳ دعـوت خـود را در 

کرد. نجـف آغـاز 

احمدالحسـن خـود را بـا چهـار واسـطه بـه امام زمـان؟ع؟ نسـبت می دهـد و معتقـد 

کـه او به عنـوان فرزند امام،  اسـت بعـد از امام زمـان؟ع؟، دوازده مهـدی وجـود دارنـد 

اولیـن مهـدی از آن دوازده نفـر اسـت.

فرزندان امام زمان؟ع؟.  

اینکـه امـام زمـان؟ع؟ فرزنـد یـا فرزندانـی دارنـد یـا ندارنـد، از موضوعـات اختالفـی 

گانـه ای را می طلبد. در اینجا اشـاره مختصری به این مسـأله  علـم اسـت و مقالـه جدا

خواهیم داشـت.

َعـْن  َرِغـَب  َفَمـْن  ِتی  ُسـّنَ ـَکاُح  »الّنِ می فرمایـد:  ازدواج  مـورد  در  پیامبـر؟ص؟ 

ازدواج  اصـل  مـورد  در  بنابرایـن   .)۱۰۱ ص  بی تـا،  )شـعیری،  ـی«  ِمّنِ َفَلیـَس  ِتی  ُسـّنَ

امام زمـان؟ع؟، بـا توجـه به اسـتحباب شـدید این امر، می توان گفـت حضرت ازدواج 

کـرده اسـت )نـوری، ۱۳۸۴ ش، ج ۲، ص ۴۷۴( امـا الزمـه ی ازدواج، داشـتن فرزنـد 

گویـا حدیـث زیـر بـر نداشـتن فرزنـد بـرای آن حضـرت اشـاره دارد: »شـخصی  نیسـت. 



147 نقد دعوت و قیام احمدالحسن

بـه امـام رضـا؟ع؟ گفـت: شـما امـام هسـتی؟ امام در جـواب می گوید: بله. آن شـخص 

کـه هر امامی نسـل و  گفـت: همانـا مـن از پدربـزرگ شـما جعفـر بـن محمـد؟ع؟ شـنیدم 

کـردی یـا خـود را به فراموشـی  فرزنـد دارد. امام رضـا؟ع؟ گفـت: ای شـیخ آیـا فرامـوش 

زده ای؟ جعفـر بـن محمـد؟ع؟ این گونـه نگفـت، بلکـه گفـت: هر امامـی فرزندی دارد 

کـه حسـین؟ع؟ بعـد از او می آیـد« )حرعاملـی، ۱۳۶۲ ش، ص ۳۵۴(. کسـی  مگـر 

)نـک:  اسـت  امام زمـان؟ع؟  می آیـد،  او  از  بعـد  حسـین؟ع؟  امـام  کـه  کسـی 

مجلسـی، بی تـا، ج ۵۳، ص ۱۰۰(. بنابرایـن از حدیـث بـاال می تـوان نتیجه گرفت که 

نـدارد. فرزنـدی  امام زمـان؟ع؟ 

اما دو حدیث زیر بر وجود فرزند برای امام زمان؟ع؟ داللت دارند:

ْمـِر 
َ ْ
ِإّنَ ِلَصاِحـِب َهـَذا ال َبـا َعْبـِد اهلِل؟ع؟ یُقـوُل 

َ
أ گفـت: »َسـِمْعُت  ْبـِن ُعَمـَر  ـِل 

َ
ُمَفّض

 َغیِره « )طوسـی، 
َ

َحـٌد ِمـْن ُوْلِدِه َو ال
َ
ِلـُع َعَلـی َمْوِضِعـِه أ  یّطَ

َ
َغیَبَتیـِن َتُطـوُل ِإْحَداُهَمـا … ال

۱۴۲۵ ق، ص ۱۶۲(.

کـه صاحـب ایـن امـر دو غیبـت دارد  مفضـل می گویـد: از امـام صـادق؟ع؟ شـنیدم 

گاه  کـه یکـی از آنهـا طوالنـی اسـت … هیچ یـک از فرزنـدان او و دیگـران … از مـکان او آ

نمی شـود.

این روایت با دو لفظ دیگر نیز نقل شده است:

 َغیـِره « )نعمانـی، ۱۳۹۷ ق، ص ۱۷۲( 
َ

َحـٌد ِمـْن َوِلـی َو ال
َ
ِلـُع َعَلـی َمْوِضِعـِه أ  یّطَ

َ
»ال

یعنـی: هیچ کـس چـه دوسـت و چـه غیـر دوسـت از جـای او بـا خبـر نمی شـود.

 َغیِره« )طوسـی، ۱۴۲۵ ق، ص ۶۱( یعنی: 
َ

ْمـِرِه َو ال
َ
َحـٌد َعَلـی َمْوِضِعـِه َو أ

َ
ِلـُع أ  یّطَ

َ
»ال
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هیچ کـس از جـا و امـر او و امـوری ماننـد آن بـا خبر نمی شـود.

بـا توجـه بـه ایـن دو نقـل و بـه خصـوص نقل شـیخ نعمانی، نمی توان بـا قاطعیت 

گرفـت. چه بسـا »ولده« تصحیـف »ولی« یا به  فرزنـد داشـتن امام زمـان؟ع؟ را نتیجـه 

باشد. عکس 

کـه از طـرف امـام زمان؟ع؟ نقل شـده اسـت، می خوانیـم: »َو َصِل َعَلی  در دعایـی 

ـِة ِمـْن ُوْلـِده « )طوسـی، ۱۴۲۵ ق، ص ۲۸۰( یعنی: و درود  ِئّمَ
َ ْ
ِة َعْهـِدَك َو ال

َ
َوِلیـَك َو ُوال

بفرسـت بـر ولـی[ امـام زمـان ]و اوالی خود و ائمـه از فرزندان او.

ایـن روایـت بـه عنـوان صلـوات ضـراب اصفهانـی نیـز معـروف اسـت و ادعـا شـده 

اسـت ایـن صلـوات از حضـرت قائـم؟ع؟ بـه دسـت راوی رسـیده اسـت.

راوی ایـن صلـوات شـخصی بـه نـام »یعقوب بن یوسـف الضراب الغسـانی« اسـت 

کـه در کتـب رجالـی متقـدم ذکـری از او نیسـت و آیـت اهلل خویی نیـز او را در معجم ذکر 

نکرده اسـت.

ایـن شـخص می گویـد: در سـال ۲۸۱ قمـری بـه حـج رفتـه اسـت )یعنـی در زمـان 

کـه قبـاًل  کـرده  غیبـت صغـری و حضـور نائـب خـاص حضـرت( و در خانـه ای سـکونت 

کـه قبـاًل خـادم امـام عسـکری؟ع؟  خانـه ی امـام رضـا؟ع؟ بـوده اسـت ولـی پیرزنـی 

کـه اهل تسـنن بودنـد همـراه راوی  بـوده حـاال در آن سـکونت دارد. همراهـان راوی 

در ایـن خانـه سـکونت می کننـد و شـب ها شـخصی را می دیدنـد که از درب بسـته وارد 

کـه چراغـی در دسـت دارد و بـه اتـاق دختـر پیـرزن می رفـت. می شـد در حالـی 

کـه ایـن شـخص، خوِد امـام زمان؟ع؟  راوی )یعقـوب بـن یوسـف( گمـان می کنـد 

کـه آیـا امـام زمـان؟ع؟ را دیـده اسـت ولـی پیـرزن می گویـد:  اسـت. از پیـرزن می پرسـد 
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خیـر. راوی می گویـد: مردمـی از شـیعیان بـه خانـه ی پیـرزن می آمدنـد و نامه هایـی 

می دادنـد و آن پیـرزن جـواب نامه هـای آنهـا را مـی داد.

کـه پیـش می آیـد ایـن اسـت چـرا با وجـود نایب خـاص امـام؟ع؟ در دوران  سـوالی 

کـه  پیـرزن بدهنـد در حالـی  ایـن  بـه  را  نامه هـای خـود  بایـد  غیبـت صغـری، مـردم 

دلیلـی بـر نایـب بـودن ایـن پیـرزن وجـود نـدارد و خـود پیـرزن نیـز نگفتـه بـا امـام در 

ارتبـاط اسـت؟

پـس از مدتـی پیـرزن دفتـری مـی آورد و بـه یعقـوب بـن یوسـف می گویـد این گونـه 

صلـوات بفرسـت بـر پیامبـر و اهـل بیتـش؟مهع؟ و ایـن صلـوات این گونـه بـه دسـت مـا 

رسـیده اسـت.

کـه معلـوم  کـه دفتـر را بـه او داده و شـخصی  بنابرایـن شـخص راوی و پیرزنـی 

کـه بـه اتـاق دختـر پیـرزن می رفتـه، همگـی مجهـول هسـتند. پـس  کـه بـوده  نیسـت 

کـه از مجهـول بـه مـا رسـیده و  چگونـه می خواهیـم عقیـده ای را بـر اسـاس روایتـی 

کنیـم. صـدور آن از معصـوم ثابـت نشـده اسـت، بنـا 

کـه آن شـخص، طبـق گمـان راوی، امـام زمـان؟ع؟  هیـچ دلیلـی نیـز وجـود نـدارد 

کـه خود  کـرد. پـس نمی تـوان بـه گمـان راوی  باشـد، زیـرا پیـرزن نیـز دیـدن او را انـکار 

امـام زمـان؟ع؟ رسـیده  از  ایـن صلـوات  گفـت  کـرد و  اعتمـاد  مجهول الحـال اسـت، 

است.

سـید بـن طـاووس دعایـی شـبیه همیـن صلوات از امـام رضا؟ع؟ نقـل می کند ولی 

ـِة ِمـْن َبْعـِده« و می گویـد: ممکـن اسـت منظـور از ائمـه بعـد از حضـرت،  ِئّمَ
َ ْ
بـا لفـظ »ال

تعییـن می شـوند  نقـاط مختلـف  در  زمـان حضـرت،  در  کـه  باشـد  ائمـه ی جماعتـی 
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)ابن طـاووس، ۱۳۳۰ ق، صـص ۵۱۱-۵۱۲(.

کـه ایـن  سـیدبن طاووس بعـد از ایـن تأویـل نقـل دیگـری از ایـن دعـا را مـی آورد 

نـدارد  تأویـل وجـود  ایـن  بـه  نیـازی  ایـن نقـل، دیگـر  بـا  نـدارد و می گویـد  را  عبـارت 

.)۵۱۷ ص  ق،   ۱۳۳۰ )ابن طـاووس، 

بنابرایـن حتـی بـا قبـول عبـارت »مـن و لـده« نیز می تـوان گفت ممکن اسـت متن 

دعـا ناظـر بـه فرزنـدان حضـرت مهدی؟ع؟ پس از ظهور باشـد، نـه در دوره ی غیبت. 

حتـی بـا فـرض قبـول ازدواج امام زمـان؟ع؟ و اثبـات فرزنـد بـرای ایشـان، نمی تـوان 

از  همشـهریانش  شـهادت  بـه  زیـرا  دانسـت.  امام زمـان؟ع؟  فرزنـد  را  احمدالحسـن 

جملـه حـاج داخـل عبدالزهـرا السـلمی یکـی از بـزرگان بصـره، او از قبیلـه آلبوسـویلم 

بصـره اسـت و از نسـل سـادات نیسـت )کورانـی، ۲۰۱۱ م، صـص ۳-۵(.

شـیخ احمـد سـلمان پیشـنهاد جالبـی بـه احمدالحسـن می دهـد. او روایتـی نقـل 

کـه حضرت زینب؟اهع؟ اسـت.  کـرد  کـه در زمـان متـوکل عباسـی، خانمـی ادعـا  می کنـد 

گوشـت فرزنـدان حضـرت  کمـک خواسـتند و آن بزرگـوار فرمـود:  از امـام هـادی؟ع؟ 

کنـد فرزنـد فاطمـه؟اهع؟ اسـت بـه  زهـرا؟اهع؟ بـر شـیرها حـرام شـده اسـت. هرکسـی ادعـا 

میـان شـیرها بـرود. آن حضـرت بـرای اثبـات ایـن ادعـا، میـان شـیرها رفتنـد و شـیرها 

آسـیبی بـه او نرسـاندند.

شـیخ احمـد بـا اسـتناد بـه ایـن روایـت بـه احمدالحسـن پیشـنهاد می دهـد بـرای 

گـر شـیرها او  گرسـنه شـود. ا اثبـات سـیادت خـود در محضـر عـام وارد قفـس شـیرهای 

گر آسـیبی نرسـاندند پـس او در ادعای  کـه معلـوم می شـود دروغگـو بوده و ا را خوردنـد 

خـود راسـتگو اسـت )احمـد سـلمان، ۱۴۳۶ ق، صـص ۱۸-۱۶(.
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حدیث وصیت.  

وصیـت  حدیـث  را  آن  کـه  اسـت  روایـت  یـک  احمدالحسـن،  دعـوت  اسـاس 

اسـت: زیـر  ح  شـر بـه  روایـت  نامیده انـد. 

ِبـی َعْبـِد اهلِل اْلُحَسـیِن ْبـِن َعِلـی ْبـِن ُسـْفیاَن اْلَبَزْوَفـِری َعـْن 
َ
ْخَبَرَنـا َجَماَعـٌة َعـْن أ

َ
»أ

ـِد ْبـِن  ْحَمـَد ْبـِن ُمَحّمَ
َ
َعِلـی ْبـِن ِسـَناٍن اْلَمْوِصِلـی اْلَعـْدِل َعـْن َعِلـی ْبـِن اْلُحَسـیِن َعـْن أ

ِبی 
َ
ِبیـِه َعـْن أ

َ
ـِه اْلَحَسـِن ْبـِن َعِلـی َعـْن أ ْحَمـَد اْلِمْصـِری َعـْن َعّمِ

َ
اْلَخِلیـِل َعـْن َجْعَفـِر ْبـِن أ

ِفَنـاِت َسـیِد اْلَعاِبِدیـَن َعـْن 
َ
ِبیـِه ِذی الّث

َ
ِبیـِه اْلَباِقـِر َعـْن أ

َ
ـٍد َعـْن أ َعْبـِد اهلِل َجْعَفـِر ْبـِن ُمَحّمَ

ِمیـِر اْلُمْؤِمِنیـَن؟ع؟ َقـاَل: َقـاَل َرُسـوُل اهلِل ص 
َ
ِبیـِه أ

َ
ـِهیِد َعـْن أ

َ
ِکـی الّش ِبیـِه اْلُحَسـیِن الّزَ

َ
أ

ْحِضـْر َصِحیَفـًة َو َدَواًة 
َ
َبـا اْلَحَسـِن أ

َ
َکاَنـْت ِفیَهـا َوَفاُتـُه ِلَعِلـی؟ع؟: »یـا أ ِتـی 

َ
یَلـِة اّل

َ
ِفـی الّل

ُه َسـیُکوُن  ـی اْنَتَهـی ِإَلـی َهَذا اْلَمْوِضـِع َفَقاَل: یا َعِلی ِإّنَ  َرُسـوُل اهلِل؟ص؟ َوِصیَتـُه َحّتَ
َ َ
ْمـأ

َ
َفأ

ُل ااِلْثَنـی َعَشـَر  ّوَ
َ
ْنـَت یـا َعِلـی أ

َ
َبْعـِدی اْثَنـا َعَشـَر ِإَمامـًا َو ِمـْن َبْعِدِهـْم اْثَنـا َعَشـَر َمْهِدیـًا َفأ

ْکَبـَر 
َ ْ
یـَق ال ّدِ ِمیـَر اْلُمْؤِمِنیـَن َو الّصِ

َ
اَك اهلُل َتَعاَلـی ِفـی َسـَماِئِه َعِلیـًا اْلُمْرَتَضـی َو أ ِإَمامـًا َسـّمَ

َحـٍد َغیـِرَك. یـا َعِلـی 
َ
ْسـَماُء ِل

َ ْ
 َتِصـّحُ َهـِذِه ال

َ
ُمـوَن َو اْلَمْهـِدی َفـال

ْ
ْعَظـَم َو اْلَمأ

َ ْ
َو اْلَفـاُروَق ال

َهـا َلِقیْتِنـی َغـدًا  ّتَ ْهـِل َبیِتـی َحیِهـْم َو َمیِتِهـْم َو َعَلـی ِنَسـاِئی َفَمـْن َثّبَ
َ
ْنـَت َوِصیـی َعَلـی أ

َ
أ

ْنـَت َخِلیَفِتـی 
َ
َرَهـا ِفـی َعْرَصـِة اْلِقیاَمـِة َو أ

َ
َنـا َبـِری ٌء ِمْنَهـا َلـْم َتَرِنـی َو َلـْم أ

َ
ْقَتَهـا َفأ

َ
َو َمـْن َطّل

ْمَها ِإَلـی اْبِنـی اْلَحَسـِن اْلَبـّرِ اْلَوُصـوِل  ِتـی ِمـْن َبْعـِدی- َفـِإَذا َحَضَرْتـَك اْلَوَفـاُة َفَسـّلِ ّمَ
ُ
َعَلـی أ

ِکـی اْلَمْقُتوِل َفـِإَذا َحَضَرْتُه  ـِهیِد الّزَ
َ

ْمَها ِإَلـی اْبِنی اْلُحَسـیِن الّش َفـِإَذا َحَضَرْتـُه اْلَوَفـاُة َفْلیَسـّلِ

اْلَوَفـاُة  َحَضَرْتـُه  َفـِإَذا  َعِلـی  ِفَنـاِت 
َ
الّث ِذی  اْلَعاِبِدیـَن  َسـیِد  اْبِنـِه  ِإَلـی  ْمَها  َفْلیَسـّلِ اْلَوَفـاُة 

اِدِق  ْمَها ِإَلی اْبِنـِه َجْعَفٍر الّصَ ـٍد اْلَباِقـِر َفِإَذا َحَضَرْتُه اْلَوَفاُة َفْلیَسـّلِ ْمَها ِإَلـی اْبِنـِه ُمَحّمَ َفْلیَسـّلِ

ْمَها  ْمَها ِإَلـی اْبِنـِه ُموَسـی اْلَکاِظـِم َفـِإَذا َحَضَرْتـُه اْلَوَفـاُة َفْلیَسـّلِ َفـِإَذا َحَضَرْتـُه اْلَوَفـاُة َفْلیَسـّلِ
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ِقـی َفـِإَذا  َقـِة الّتَ ـٍد الّثِ ْمَها ِإَلـی اْبِنـِه ُمَحّمَ َضـا َفـِإَذا َحَضَرْتـُه اْلَوَفـاُة َفْلیَسـّلِ ِإَلـی اْبِنـِه َعِلـی الّرِ

ْمَها ِإَلی اْبِنِه  اِصـِح َفِإَذا َحَضَرْتُه اْلَوَفاُة َفْلیَسـّلِ ْمَها ِإَلـی اْبِنـِه َعِلی الّنَ َحَضَرْتـُه اْلَوَفـاُة َفْلیَسـّلِ

ـٍد اْلُمْسـَتْحَفِظ ِمـْن آِل  ْمَها ِإَلـی اْبِنـِه ُمَحّمَ اْلَحَسـِن اْلَفاِضـِل َفـِإَذا َحَضَرْتـُه اْلَوَفـاُة َفْلیَسـّلِ

ـٍد؟مهع؟ َفَذِلـَك اْثَنـا َعَشـَر ِإَمامـًا ُثـّمَ یُکـوُن ِمـْن َبْعـِدِه اْثَنا َعَشـَر َمْهِدیـًا )َفـِإَذا َحَضَرْتُه  ُمَحّمَ

ِبـی 
َ
َکاْسـِمی َو اْسـِم أ َسـاِمی اْسـٌم 

َ
َثـُة أ

َ
ِبیـَن َلـُه َثال ِل اْلُمَقّرَ ّوَ

َ
ْمَها ِإَلـی اْبِنـِه أ اْلَوَفـاُة( َفْلیَسـّلِ

ُل اْلُمْؤِمِنیـَن « )طوسـی، ۱۴۲۵  ّوَ
َ
اِلـُث اْلَمْهـِدی ُهـَو أ

َ
ْحَمـُد َو ااِلْسـُم الّث

َ
َو ُهـَو َعْبـُد اهلِل َو أ

ق، ص ۱۵۰(. ترجمـه ی روایـت بـر اسـاس برداشـت احمدالحسـن این گونـه اسـت که 

کـه از دنیـا رفتنـد بـه امـام علـی؟ع؟ فرمودنـد: بعـد از مـن دوازده  پیامبـر؟ص؟ در شـبی 

که تو اولین نفر از آن دوازده امام هسـتی  امام و بعد از آنها دوازده مهدی وجود دارد 

کـه نامیـدن غیـر از تـو بـه ایـن نام هـا صحیـح  کـه خداونـد تـو را بـه نام هایـی نامیـد 

کبـر، فاروق اعظـم،  نیسـت ایـن اسـم ها عبارتنـد از: مرتضـی، امیرالمؤمنیـن، صدیق ا

ایشـان  و  بـده  حسـن؟ع؟  فرزنـدت  بـه  را  امامـت  وفـات،  هنـگام  مهـدی.  و  مأمـون 

هنـگام وفـات بـه حسـین؟ع؟ و همین طـور تا امام حسـن عسـکری؟ع؟ هنـگام وفات 

امامـت را بـه فرزنـدش می دهـد. پـس از ایـن دوازده امـام، دوازده مهـدی هسـتند. 

امام زمـان؟ع؟ هنـگام وفـات، امامـت را بـه فرزندش می دهد که سـه نام دارد: اسـمی 

ماننـد اسـم پیامبـر )احمـد( و اسـمی ماننـد اسـم پـدر پیامبـر )عبـداهلل( و اسـم سـوم، 

مهدی.

از  بعـد  کـه  می کننـد  اسـتفاده  این گونـه  روایـت  ایـن  از  احمدالحسـن  یـاران 

که  امام زمـان؟ع؟ دوازده مهـدی وجـود دارنـد و اولیـن آنهـا پسـر امام زمـان؟ع؟ اسـت 

اسـت. فـرد  همـان  احمدالحسـن  و  اسـت  احمـد  او  اسـم 

ایـن روایـت اسـاس دعـوت آن ه اسـت و خیلـی تـالش کرده انـد آن را صحیـح جلوه 
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کتـاب الغیبة  گفـت بـه شـهادت ناظـم عقیلـی، ایـن روایت فقـط در  دهنـد. ابتـدا بایـد 

شـیخ طوسـی آمـده اسـت )عقیلـی، ۱۴۳۱ ق، ص ۷۰( بنابرایـن خبـر واحـد می باشـد. 

عـالوه بـر آن چنـد نفـر از را و یـا ن موجود در سـند مجهول الحال هسـتند و اثری از آنها 

کتـب رجالـی نیسـت. از جملـه »علـی بـن سـنان موصلـی«، »علـی بـن الحسـین«،  در 

»احمـد بـن محمـد بـن الخلیـل« و »جعفـر بـن احمـد المصـری«. بنابراین سـند روایت 

ضعیـف اسـت )آل محسـن، ۱۴۳۴ ق، صـص ۳۳-۲۸(.

هم چنیـن شـیخ طوسـی؟حر؟ از ایـن روایـت بـرای اثبـات امـام عصـر؟ع؟ بـر واقفـه 

کـرده اسـت،  کـردن آن دلیـل بـر اینکـه همـه ی آن را قبـول  احتجـاج می کنـد و نقـل 

 … و  بخـاری  صحیـح  در  موجـود  روایـات  بـه  نیـز  شـیعیان  کـه  همان گونـه  نیسـت. 

شـیخ  نباشـد.  شـیعه  نظـر  موافـق  کامـاًل  گـر  ا حتـی  می کننـد  احتجـاج  اهل تسـنن  بـر 

از پیامبـر؟ص؟  بعـد  ائمـه؟مهع؟  ایـن روایـت می گویـد: »همانـا  نقـل  از  طوسـی؟حر؟ قبـل 

کنـد در امـر[  کـه مخالفـت  کسـی  کـم …  دوازده نفـر هسـتند نـه زیـاد می شـوند و نـه 

گـر  ح می کنـد و ا کـم نمی کنـد بلکـه بیشـتر بـودن آنهـا را مطـر امامـت ]تعـداد آنهـا را 

کـرد ایـن عـدد[ دوازده ]ثابـت شـود، آنچـه را که  کـه نقـل خواهیـم  بوسـیله ی روایاتـی 

می خواهیـم[ اینکـه ائمـه دوازده نفـر هسـتند ]ثابت خواهد شـد« )طوسـی، ۱۴۲۵ ق، 

ص ۱۲۷( و تصریـح می کنـد مخالفـان قصـد دارنـد تعـداد ائمـه را بیشـتر از دوازده نفـر 

کـه ائمـه دوازده نفرنـد، نـه بیشـتر و نـه  کنـد  کننـد و ایشـان قصـد دارد ثابـت  معرفـی 

گروهـی  گـروه هسـتند:  کـه »امـت دو  کم تـر. شـیخ طوسـی در نهایـت نتیجـه می گیـرد 

ایـن عـدد را پذیرفته انـد و گروهـی مخالـف هسـتند. پـس بـا معتبـر بـودن عـدد[ یعنـی 

کـه قائـل بـه اینکـه افـراد دیگـری غیـر اینهـا وجـود دارنـد، از اجمـاع  دوازده نفـر ]کسـی 

ج شـده و فاسـد العقیده می شـود« )طوسـی، ۱۴۲۵ ق، ص ۱۵۷(. بنابراین  شـیعه خار
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ج از اجمـاع شـیعه و فاسـد العقیده انـد. احمدالحسـن و یـا رانـش خـار

پیـروان احمدالحسـن بـرای اثبـات ایـن روایـت، کل علـم رجـال را باطـل خواندند 

ابـو رغیـف، ۱۴۳۴، ص ۷۸(. بررسـی  کردنـد )نـک:  و شـبهاتی نسـبت بـه آن وارد 

گانـه ای را می طلبـد، بنابرایـن بـه آنهـا نمی پردازیـم ولـی  ایـن شـبهات مقالـه ی جدا

کـه عمل بـه آنچه نزد  حتـی بـا عـدم بررسـی سـند روایـت، طبـق حدیث امـام باقر؟ع؟ 

ْصَحاِبَك 
َ
امامیـه مشـهور اسـت را ترجیـح داده انـد و می فرماینـد: »ُخـْذ ِبَما اْشـَتَهَر َبیـَن أ

اِدَر« )ابن أبی جمهور، ۱۴۰۵ ق، ج ۴، ص ۱۳۳( حدیث وصیت سـاقط   الّنَ
َ

ـاّذ
َ

َو َدِع الّش

می شـود زیـرا بـا آنچـه نـزد شـیعه مشـهور اسـت، مخالـف اسـت. حدیث وصیـت عالوه 

بـه  آن  کـه نسـبت دادن  بـودن، خطاهایـی در متـن دارد  بـر ضعـف سـندی و شـاذ 

معصـوم را خدشـه دار می کنـد. 

خداونـد  می گویـد:  علـی؟ع؟  امـام  بـه  پیامبـر؟ص؟  حدیـث،  متـن  ابتـدای  در   -۱

کسـی غیـر از تـو صحیـح نیسـت. ایـن عبـارت  تـو را مهـدی نامیـد و ایـن نام هـا بـرای 

کـه مورد اسـتناد  عـالوه بـر مخالفـت بـا روایـات بسـیار زیـادی، بـا انتهـای متـن حدیث 

احمدالحسـن اسـت، نیـز مخالفـت می کنـد. زیرا در انتهـای حدیـث، پیامبر؟ص؟ برای 

کـه یکـی از آنهـا »مهـدی« اسـت. فرزنـد امام زمـان سـه اسـم ذکـر می کنـد 

۲- در روایت گفته شـده اسـت که شـخصی که بعد از امام زمان اسـت )به ادعای 

ِبـی َو ُهـَو َعْبـُد اهلِل 
َ
َکاْسـِمی َو اْسـِم أ َسـاِمی اْسـٌم 

َ
َثـُة أ

َ
ایـن فرقـه( سـه اسـم دارد: »َلـُه َثال

اِلـُث اْلَمْهـِدی«، احمـد الحسـن می گویـد: منظـور از اسـمش ماننـد 
َ
ْحَمـُد َو ااِلْسـُم الّث

َ
َو أ

مـن یعنـی احمـد و ماننـد پـدر مـن یعنی اسـماعیل اسـت، پـس بر من منطبق می شـود 

که عبارت  )احمدالحسـن، ۱۴۳۳ ق، ص ۲۵(. اما با دقت در متن روایت می بینیم 



155 نقد دعوت و قیام احمدالحسن

که  کاسـمی و اسـم ابی« بر هم عطف شـده اند یعنی هر دو یک اسـم می شـوند  »اسـم 

آن هـم عبـداهلل. سـپس اسـم های دیگـر احمد و مهدی هسـتند.

گفتـه شـود ایـن دو عطـف نیسـتند و اسـمی ماننـد اسـم پیامبـر منظـور همـان  گـر  ا

کـه ایـن  گفـت چـرا ابتـدا احمـد نیامـده  احمـد و اسـم پـدر پیامبـر عبـداهلل اسـت. بایـد 

اسـماعیل  احمـد  پـس  باشـد  عبـداهلل  بایـد  پـدر  اسـم  گـر  ا ثانیـًا:  باشـد؟  درسـت  ادعـا 

چگونـه ادعـا می کنـد منظـور اسـماعیل اسـت؟ بنابرایـن ایـن ادعـا باطـل اسـت.

فرزنـدش  بـه  را  امامـت  زمـان؟ع؟  امـام  کـه  آنهـا  اسـتناد  مـورد  قسـمت  در   -۳

می دهـد، شـیخ حـر عاملـی احتمـال تصحیف می دهـد و می گوید لفظ »ابنـه« در اصل 

کـه بـا توجـه بـه بحـث رجعـت، منظـور امـام حسـین؟ع؟ اسـت  »ابیـه« بـوده اسـت 

کتاب خانـه  )حرعاملـی، ۱۳۶۲ ش، ص ۴۰۴(. نسـخه ی خطـی الغیبـة موجـود در 

کـه در سـال ۱۰۹۲ توسـط سـرور بـن عبـداهلل نوشـته شـده  مجلـس شـورای اسـالمی 

کـه ایـن روایـت نقـل شـده اسـت، لفـظ »ابیـه« آمـده اسـت و  اسـت، در صفحـه ی ۱۱۷ 

کرده است که  گفته اسـت نسـخه ی خود را با نسـخه های متعددی مقابله  نویسـنده 

بـا پذیـرش آن، احتمـال شـیخ حـر عاملـی تقویـت می یابـد و بـا برداشـت شـیخ طوسـی 

مبنـی بـر اینکـه دوازده مهـدی همـان دوازده امـام هسـتند نیـز سـازگاری دارد.

کنیـم، پیامبر؟ص؟ فرموده انـد: امام زمان؟ع؟ هنگام  گـر هـم لفـظ »ابنه« را قبول  ا

کـه زنـده اسـت. بنابرایـن آیـا  وفاتـش، مسـئولیت را بـه پسـرش می دهـد نـه در حالـی 

کرده اسـت؟ کـه احمدالحسـن قیـام  کـرده  امام زمـان؟ع؟ فـوت 

اسـت  گرفتـه  قـرار  پرانتـز  در  چـون  عبـارت  ایـن  کننـد  ادعـا  اسـت  ممکـن 

کرده اسـت  که شـیخ طوسـی؟حر؟ طبق برداشـت خود اضافه  نشـان دهنده ی آن اسـت 
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کـه خودشـان شـهادت میـرزای نـوری بـه صحـت سـند ایـن روایـت را حجت  در حالـی 

می داننـد )احمدالحسـن، ۱۴۳۳ ق، ص ۷( و میـرزای نـوری ایـن روایـت را بـا ایـن 

کـه نسـخه ی  کـه نشـان دهنده ی آن اسـت  کـرده اسـت  عبـارت بـدون پرانتـز نقـل 

کـرده یا  کـه دسـت ایشـان بـوده اسـت، ایـن عبـارت را بـدون پرانتـز نقـل  کتـاب الغیبـة 

گـر  اینکـه میـرزای نـوری نیـز ایـن برداشـت شـیخ طوسـی؟حر؟ را پذیرفتـه اسـت. پـس ا

میـرزای نـوری؟حر؟ را در پذیرفتـن سـند، حجـت خـود قـرار داده انـد بایـد در پذیرفتـن 

ایـن عبـارت نیـز حجـت قـرار دهنـد.

کرده اسـت  طرفـداران احمدالحسـن بـرای اثبـات اینکـه پیامبـر؟ص؟ قطعا وصیت 

ِمیـَر 
َ
بـه روایاتـی اسـتناد می کننـد: »َعـْن َعْبـِد اهلِل ْبـِن اْلَحـاِرِث َقـاَل: ُقْلـُت ِلَعِلـی؟ع؟ یـا أ

ْحـَداِث َبْعـَد َقاِئِمُکـْم َقـاَل یـا اْبـَن اْلَحـاِرِث َذِلـَك 
َ ْ
ْخِبْرِنـی ِبَمـا یُکـوُن ِمـَن ال

َ
اْلُمْؤِمِنیـَن أ

 اْلَحَسـَن َو 
َّ

ْخِبـَر ِبـِه ِإال
ُ
 أ

َ
ْن ال

َ
َشـی ٌء ِذْکـُرُه َمْوُکـوٌل ِإَلیـِه َو ِإّنَ َرُسـوَل اهلِل؟ص؟ َعِهـَد ِإَلـی أ

اْلُحَسـیَن« )ابن بابویـه، ۱۳۵۹ ش، ج ۱، ص ۷۷(.

عبـداهلل بـن حـارث از امـام علـی؟ع؟ در مـورد اتفاقـات بعـد از قائـم؟ع؟ می پرسـد. 

کـه مربـوط بـه قائـم؟ع؟ می شـود و پیامبـر بـه  امـام؟ع؟ می گویـد: ایـن چیـزی اسـت 

کـه فقـط بـه حسـن؟ع؟ و حسـین؟ص؟ بگویـم. کـرد  مـن وصیـت 

گـر وصیـت پیامبـر؟ص؟ راز بـوده و قـرار بـوده اسـت امـام علـی؟ع؟ وقایـع بعـد از  ا

قیـام مهـدی؟ع؟ را نگویـد، چـرا در حدیـث وصیـت یکـی از اتفاقـات بعـد از قائـم؟ع؟ 

کـرده اسـت؟ یعنـی دادن عهـد پیامبـر؟ص؟ بـه مهـدی اول را نقـل 

هم چنیـن عبـارت »َذِلـَك َشـی ٌء ِذْکـُرُه َمْوُکـوٌل ِإَلیـه« نشـان دهنده ی ایـن اسـت که 

گـر امام زمـان؟ع؟ وصـی داشـته باشـد، پـس از ظهـور بـه مـا می گویـد او کیسـت. ا
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شـیخ محمـد السـند تحلیـل نـو و جالبـی از روایـت وصیـت ارائه می کنـد و می گوید: 

»اثناعشر مهدیًا« همان »اثناعشر امامًا« هستند و عبارت »إذا حضرته الوفاة فلیسلمها 

امام زمـان؟ع؟  را  »ابنـه«  و  امـام عسـکری؟ع؟  مـورد  در  را  المقربیـن«  اول  ابنـه  الـی 

می دانـد. ایشـان سـه اسـم ذکـر شـده در روایـت را از نام هـای امام زمـان؟ع؟ می دانـد 

کـه در  کـدام از ائمـه یـک مقـام امامـت دارنـد و یـک مقـام مهدویـت  و می گویـد هـر 

زمـان تشـکیل حکومـت بـه مقـام مهدویـت می رسـند و دلیـل تکـرار تسـلیم وصیـت 

بـه امام زمـان؟ع؟ توسـط امـام عسـکری؟ع؟ را یکـی بـرای امامـت و دیگـری را بـرای 

مهدویـت می دانـد )همـو، ۱۴۳۴ ق، صـص ۳۶-۳۱(.

احمدالحسـن هم چنیـن ادعـا می کنـد ایـن حدیـث، تنهـا متـن وصیـت پیامبر؟ص؟ 

کـه در شـب پنج شـنبه می خواسـت بنویسـد ولـی بـه دلیـل اعتـراض عمـر و چنـد  اسـت 

نفـر دیگـر، نوشـتن آن بـه شـب وفـات محـول شـد )همـو، ۱۴۳۳ ق، ص ۱۷(. ایـن 

کـه  کـه سـلیم بـن قیـس هاللـی دو روایـت نقـل می کنـد  ح می شـود  ادعـا در حالـی مطـر

که قرار بود در شـب پنج شـنبه نوشـته شـود،  که آن وصیتی  نشـان دهنده ی آن اسـت 

بعـد از اعتـراض عمـر و بیـرون رفتـن آنهـا، پیامبـر؟ص؟ آن را بر امام علـی؟ع؟ امال کرده 

گرفتـه بـود. در ایـن وصیـت بـه صراحـت دوازده  و سـلمان و مقـداد و ابـوذر را شـاهد 

امام بیان شده اند )نک: هاللی، ۱۴۰۵ ق، ج ۲، ص ۶۵۸ و ۸۷۷( و عالمه مجلسی 

چندیـن وصیـت از پیامبـر؟ص؟ نقـل می کنـد )نـک: همـو، ج ۲۲، صـص ۴۵۵-۵۰۳( 

کـه خـط بطالنـی بـر ادعای احمدالحسـن مبنـی بر تنها متن وصیت بـودن این روایت 

است.
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انحصار اوصیا به دوازده معصوم.  

کـه ثابـت می کنـد اوصیـا و خلفـای پیامبـر؟ص؟ تـا روز  روایـات بسـیاری وجـود دارد 

کم تـر می شـوند و نـه بیشـتر )نـک: آل محسـن،  کـه نـه  قیامـت، دوازده نفـر هسـتند 

۱۴۳۳ ق، صـص ۱۱۷-۳۱۰(. از جملـه:

ْتَمْمُت َعَلیُکْم ِنْعَمِتی 
َ
ْکَمْلُت َلُکْم ِدیَنُکْم َو أ

َ
ْنـَزَل اهلُل َتَبـاَرَك َو َتَعاَلـی > اْلیـْوَم أ

َ
»… َفأ

ْعَمـِة َو  ْکَبـُر ِبَتَمـاِم الّنِ
َ
ـَر َرُسـوُل اهلِل؟ص؟ َو َقـاَل: اهلُل أ ْسـالَم ِدینـا< َفَکّبَ ِ

ْ
َو َرِضیـُت َلُکـُم ال

ُبـو َبْکـٍر َو ُعَمـُر َفَقـاال: یـا َرُسـوَل 
َ
یـِة َعِلـی َبْعـِدی.  َفَقـاَم أ

َ
ِتـی َو ِدیـِن اهلِل؟زع؟ َو َوال َکَمـاِل ُنُبّوَ

ْوِصیاِئـی ِإَلـی یـْوِم اْلِقیاَمـِة. َقـاال: 
َ
ـٌة ِلَعِلـی؟ َقـاَل: َبَلـی ِفیـِه َو ِفـی أ یـاُت َخاّصَ

ْ
اهلِل َهـِذِه ال

ِخـی َو َوِزیـِری َو َواِرِثـی َو َوِصیـی َو َخِلیَفِتـی ِفـی 
َ
یـا َرُسـوَل اهلِل َبیْنُهـْم َلَنـا. َقـاَل: َعِلـی أ

ُکّلِ ُمْؤِمـٍن َبْعـِدی ُثـّمَ اْبِنـی اْلَحَسـُن ُثـّمَ اْبِنـی اْلُحَسـیُن ُثّمَ ِتْسـَعٌة ِمـْن ُوْلِد  ِتـی َو َوِلـی  ّمَ
ُ
أ

اْلُحَسـیِن َواِحـٌد َبْعـَد َواِحـد« )ابن بابویـه، ۱۳۵۹ ش، ج ۱، ص ۲۷۷( یعنـی: زمانـی که 

کمـال نـازل شـد، پیامبـر؟ص؟ تکبیر گفت و فرمود: خداونـد نعمت خود را تمام  آیـه ی ا

کـردن نبـوت مـن و دین خود و والیت علی؟ع؟ بعـد از من. ابوبکر و عمر  کـرد بـا کامـل 

ایسـتادند و پرسـیدند: آیـا ایـن آیـات مخصوص علی؟ع؟ هسـتند؟ پیامبر؟ص؟ فرمود: 

بلـه مخصـوص او و اوصیـای مـن تـا روز قیامـت. سـپس از پیامبـر؟ص؟ خواسـتند ایـن 

فرزنـدش حسـن؟ع؟  و سـپس  فرمـود: علـی؟ع؟  پیامبـر؟ص؟  کنـد.  را معرفـی  اوصیـا 

سـپس حسـین؟ع؟ و سـپس نـه نفـر از فرزنـدان حسـین؟مهع؟ یکـی پـس از دیگـری.

عبـارت »فیـه و فـی اوصیائـی الـی یوم القیامة« و بعد از آن ذکـر دوازده امام داللت 

کـه اوصیـا و خلفـای پیامبـر؟ص؟ تـا روز قیامـت همیـن دوازده نفـر هسـتند  بـر ایـن دارد 

کیـد دارد: و بیشـتر نمی شـوند. روایـت زیـر نیـز بر ایـن مضمون تا
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ُمـوَن َمْن َنَقَص  ـُة َبْعـَد َنِبیَنـا؟ص؟ اْثَنا َعَشـَر ُنَجَباُء ُمَفّهَ ِئّمَ
َ ْ
ُبـو َعْبـِد اهلِل؟ع؟ : ال

َ
»َقـاَل أ

یِتَنا َعَلی َشـی ء« 
َ

َج ِمـْن ِدیـِن اهلِل َو َلـْم یُکْن ِمْن َوال ْو َزاَد ِفیِهـْم َواِحـدًا َخـَر
َ
ِمْنُهـْم َواِحـدًا أ

)مفید ۱، ۱۴۱۳ ق، ص ۲۳۳(.

ک دامـن  امـام صـادق؟ع؟ می فرمایـد: ائمـه؟مهع؟ بعـد از پیامبـر؟ص؟ دوازده نفـر پا

ج می شـود. کـم یا زیاد کند از دین خدا خار هدایت شـده هسـتند هرکـس تعـداد آنهـا را 

گفتـه شـود منظـور از دوازده وصـی تـا روز قیامت کسـانی هسـتند که  ممکـن اسـت 

مقـام امامـت دارنـد، ولـی حجـج االهـی محـدود بـه ایـن دوازده نفـر نشـده اند. روایـت 

کـه امام زمـان؟ع؟ عـالوه بـر اینکـه خاتـم ائمـه هسـتند،  کیـد می کنـد  زیـر بـه خوبـی تأ

خاتـم حجـج الهـی نیـز می باشـند.

َثَنـا 
َ

ْجَعـِة َقـاَل: َحّد ِکَتـاِب ِإْثَبـاِت الّرَ ـُدوُق اْلَفْضـُل ْبـُن َشـاَذاَن ِفـی  َقـُة الّصَ »َرَوی الّثِ

ـاِر َقـاَل: ُقْلـُت ِلَسـیِدی اْلَحَسـِن ْبـِن َعِلـی؟ع؟: یـا اْبـَن َرُسـوِل اهلِل  ـُد ْبـُن َعْبـِد اْلَجّبَ ُمَحّمَ

َبْعـِدَك؟  ِمـْن  ِعَبـاِدِه  َعَلـی  ـُة اهلِل  َو ُحّجَ َمـاِم  ِ
ْ

ال َمـِن  ْعَلـَم 
َ
أ ْن 

َ
أ ِحـّبُ 

ُ
أ ِفـَداَك  َجَعَلِنـی اهلُل 

ـی اهلُل َعَلیِه َو 
َ
ـَة اهلِل ِمـْن َبْعِدی اْبِنی َسـِمی َرُسـوِل اهلِل َصّل َمـاَم َو ُحّجَ ِ

ْ
َفَقـاَل؟ع؟: »ِإّنَ ال

ـِذی ُهـَو َخاِتـُم ُحَجـِج اهلِل َو آِخـُر ُخَلَفاِئـه « )حـر عاملـی، ۱۴۲۵ ق، 
َ
َکِنیـُه اّل َم َو 

َ
آِلـِه َو َسـّل

ج ۵، ص ۱۹۶(.

از امـام حسـن عسـکری؟ع؟ پرسـیدند: امـام و حجـت خـدا پـس از شـما چـه کسـی 

کننـده ی  کـه ختـم  اسـت  پیامبـر؟ص؟  کنیـه  و هـم  نـام  فرزنـدم هـم  فرمـود:  اسـت؟ 

حجـج الهـی و آخریـن خلیفـه ی پیامبـر؟ص؟ اسـت.

دوازده مهدی، همان دوازده امام.  

از روایـات بسـیاری بـر می آیـد مهدیـون همـان دوازده امـام هسـتند و در جاهـای 
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مختلفـی از دوازده امـام، بـا تعبیـر مهـدی یـاد شـده اسـت.

یَك  ـُد ُقْلُت َلّبَ ـَداُء یا ُمَحّمَ َتاِنی الّنِ
َ
ی؟ج؟ أ َج ِبـی ِإَلـی َرّبِ ـا ُعـِر َقـاَل َرُسـوُل اهلِل؟ص؟ : »َلّمَ

َدِمییَن 
ْ

َخْذَت ِمَن ال  اّتَ
َّ

ُد َهال ْوَحـی اهلُل َتَعاَلـی ِإَلی … َفَقاَل: یا ُمَحّمَ
َ
یـَك َفأ َرّبَ اْلَعَظَمـِة َلّبَ

ْوَحی 
َ
ْنَت یا ِإَلِهـی َفأ

َ
ِخـُذ َتَخیـْر ِلی أ ّتَ

َ
خـًا َو َوِصیـًا ِمـْن َبْعـِدَك َفُقْلـُت: ِإَلِهـی َو َمـْن أ

َ
َوِزیـرًا َو أ

ِبی َطاِلب … َو َقـْد َجَعْلُت َلُه 
َ
َدِمییَن َعِلی ْبـَن أ

ْ
ـُد َقـِد اْخَتـْرُت َلـَك ِمـَن ال اهلُل ِإَلـی: یـا ُمَحّمَ

یِتَك ِمَن  ُهْم ِمـْن ُذّرِ
ُ
ُکّل َحَد َعَشـَر َمْهِدیـًا 

َ
َج ِمـْن ُصْلِبـِه أ ْخـِر

ُ
ْن أ

َ
ْعَطیُتـَك أ

َ
َهـِذِه اْلَفِضیَلـَة َو أ

َکَمـا   
ً

ْرَض َعـْدال
َ ْ
 ال

ُ َ
ـی َخْلَفـُه ِعیَسـی اْبـُن َمْریـَم یْمـأ اْلِبْکـِر اْلَبُتـوِل َو آِخـُر َرُجـٍل ِمْنُهـْم یَصّلِ

ُمِلَئـْت ِمْنُهـْم ُظْلما« )ابن بابویـه، ۱۳۵۹ ش، ج ۱، ص ۲۵۰(.

خداونـد بـرای پیامبـر؟ص؟، علی بن ابی طالب؟ع؟ را وزیر قرار داد و به پیامبر؟ص؟ 

که  کسـی اسـت  که آخرین آنها  ج می کند  که از صلب او یازده مهدی خار بشـارت داد 

حضرت عیسـی؟ع؟ پشـت سر او نماز می خواند.

امـام علـی؟ع؟  فرزنـدان  را  یـازده مهـدی  روایـت،  اسـت،  آشـکار  کـه  همان گونـه 

کـه حضـرت عیسـی؟ع؟ پشـت سـر او نمـاز می خوانـد  معرفـی می کنـد و آن شـخصی 

امـام  فرزنـدان  از  او  از  قبـل  مهـدی  ده  بنابرایـن  امام زمـان؟ع؟.  جـز  نیسـت  کسـی 

می باشـند. ائمـه  همـان  علـی؟ع؟ 

ْبـُن  ْحَمـُد 
َ
أ َثَنـا 

َ
َحّد َقـاَل  اَلَقاِنـی؟ضر؟  الّطَ ِإْسـَحاَق  ْبـِن  ِإْبَراِهیـَم  ْبـُن  ـُد  ُمَحّمَ َثَنـا 

َ
َحّد

ْبـِن  اْلَقاِسـِم  ْبـِن  اْلُحَسـیِن  اْلَعاِصِمـی َعـِن  َعْبـِد اهلِل  ُبـو 
َ
أ َثَنـا 

َ
َقـاَل َحّد اْلَهْمَداِنـی  ـٍد  ُمَحّمَ

ِبی 
َ
ِبـی َبِصیٍر َعـْن أ

َ
اِئـِغ َعْن أ ـِد ْبـِن َسـَماَعَة َعـْن َثاِبـٍت الّصَ یـوَب َعـِن اْلَحَسـِن ْبـِن ُمَحّمَ

َ
أ

ٌة یْصَنُع  ٌة َو َبِقی ِسـّتَ ـا اْثَنـا َعَشـَر َمْهِدیـًا َمَضـی ِسـّتَ َعْبـِد اهلِل؟ع؟ َقـاَل: »َسـِمْعُتُه یُقـوُل ِمّنَ

َحـَب « )ابن بابویـه، ۱۳۵۹ ش، ج ۲، ص ۳۳۸(.
َ
أ َمـا  ـاِدِس  ِبالّسَ اهلُل 
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در ایـن روایـت نیـز امـام صـادق؟ع؟ می فرماید: دوازده مهدی از مـا ]اهل بیت[ اند 

که با وجود ایشـان به عنوان ششـمین امام،  که شـش نفر از آن دوازده مهدی آمدند 

معلـوم می شـود آن شـش مهـدی، ائمـه قبـل از ایشـان و خودشـان هسـتند؛ و شـش 

مهـدی دیگـر، ائمـه بعد از ایشـان می باشـند.

مهدیون، از نسل امام حسین؟ع؟.  

کـه  در برخـی احادیـث، دوازده مهـدی از نسـل امـام حسـین؟ع؟ معرفـی شـده اند 

پیـروان احمدالحسـن از آنهـا بـرای اثبـات صحـت حدیـث وصیـت و متواتـر معنـوی 

کرده انـد از جملـه: جلـوه دادن آن اسـتفاده 

ـا َبْعـَد اْلَقاِئـِم؟ع؟ اْثَنـا َعَشـَر َمْهِدیًا ِمْن ُوْلِد اْلُحَسـیِن«  َعـْن ابی عبـداهلل؟ع؟: »ِإَن ِمّنَ

از  بعـد  مـا  از  همانـا  فرمـود:  صـادق؟ع؟  امـام  یعنـی:   )۱۶۶ ص  ش،   ۱۳۷۹ )حلـی، 

قائـم؟ع؟ دوازده مهـدی از فرزنـدان حسـین؟ع؟ وجـود دارنـد.

َبْعـَد  ـا  ِمّنَ ِإَن  َبـا َحْمـَزَة! 
َ
أ َقـاَل: »یـا  ـُه  ّنَ

َ
أ َعْبـِد اهلِل؟ع؟ ِفـی َحِدیـٍث َطِویـٍل  ِبـی 

َ
أ َعـْن 

َحـَد َعَشـَر َمْهِدیـًا ِمـْن ُوْلِد اْلُحَسـیِن« )مجلسـی، بی تـا، ج ۵۳، ص ۱۴۵( یعنی: 
َ
اْلَقاِئـِم أ

امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: ای ابـا حمـزه همانـا از مـا بعـد از قائـم؟ع؟ یـازده مهـدی از 

فرزنـدان حسـین؟ع؟ وجـود دارنـد.

کـه احادیـث فـوق  چگونـه می تـوان همـه ی ائمـه را مهدیـون دانسـت در حالـی 

تعـداد  اختـالف  مـورد  در  هسـتند؟  حسـین؟ع؟  امـام  نسـل  از  مهدیـون  می گوینـد: 

گـر احتمال تصحیف ندهیـم، می توان گفت که عبارت  مهدیـون در دو روایـت فـوق ا

کـه بـه رجعـت  »بعـد القائـم« در روایـت اولـی بـه معنـای بعـد از امام زمـان؟ع؟ اسـت 

یازده امام و خود امام زمان؟ع؟ اشـاره دارد و همین عبارت در روایت دوم به معنای 
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ُه اهلُل َعَلی 
َ
َضّل

َ
َخَذ ِإلَهُه َهـَواُه َو أ یـَت َمـِن اّتَ

َ
 َفَرأ

َ
غیـر از امام زمـان؟ع؟ اسـت ماننـد آیـه: >أ

 
َ
ِعْلـٍم َو َخَتـَم َعَلـی َسـْمِعِه َو َقْلِبـِه َو َجَعـَل َعَلـی َبَصـِرِه ِغَشـاَوًة َفَمـْن یْهِدیِه ِمـْن َبْعِد اهلِل أ

ـُروَن< )الجاثیـة، ۲۳( یعنـی: آیا دیدی کسـی را که معبـود خود را هوای نفس 
َ

َفـاَل َتَذّک

گاهـی )بـر اینکـه شایسـته هدایت نیسـت( گمراه  خویـش قـرار داده و خداونـد او را بـا آ

گـوش و قلبـش ُمهـر زده و بـر چشـمش پـرده ای افکنـده اسـت؟! بـا ایـن  سـاخته و بـر 

کنـد؟! آیـا متذّکـر نمی شـوید؟! کسـی می توانـد غیـر از خـدا او را هدایـت  حـال چـه 

که »بعد اهلل« به معنای غیر از خدا استعمال شده است.

از  امـام حسـین؟ع؟ می باشـند،  از فرزنـدان  گفته شـده دوازده مهـدی  اینکـه  امـا 

ایـن  امـام حسـین؟ع؟ هسـتند. ماننـد  آنهـا فرزنـدان  کثـر  ا بـاب تغلیـب اسـت یعنـی 

مسـئله در روایـات فراوانـی آمـده اسـت:

ْنَصـاِری َقاَل: »َدَخْلـُت َعَلی َفاِطَمَة؟اهع؟ َو َبیـَن یَدیَها َلْوٌح 
َ ْ
َعـْن َجاِبـِر ْبـِن َعْبـِد اهلِل ال

ْوِصیـاِء ِمـْن ُوْلِدَهـا َفَعـَدْدُت اْثَنـی َعَشـَر آِخُرُهـُم اْلَقاِئـُم« )کلینـی، ۱۳۸۷ 
َ ْ
ْسـَماُء ال

َ
ِفیـِه أ

ش، ج ۲، ص ۶۹۷( یعنـی: جابـر بـن عبـداهلل انصـاری می گویـد: بر حضرت زهرا؟اهع؟ 

کـه نـام اوصیـا از فرزندانـش در آن  کـه لوحـی در دسـت داشـت  وارد شـدم در حالـی 

کـه آخـر آنهـا قائـم؟ع؟ اسـت. کـردم دوازده نفـر بودنـد  نوشـته شـده بـود پـس حسـاب 

»عـن جنـادة قـال: دخلـت علـی الحسـن؟ع؟ فی مرضـه و بین یدیه طشـت یقذف 

علیـه الـدم … ثـّم قـال: لقد عهد إلینا رسـول اهلل؟ص؟ أّن هذا المر یملکه اثنا عشـر إماما 

مـن ولـد علـی و فاطمـة« )جزایـری، ۱۴۲۷ ق، ج ۱، ص ۱۴۳( یعنـی: جنـاده می گوید 

کرد که امر  بـر امـام حسـن مجتبـی؟ع؟ وارد شـدم، امام فرمود: پیامبر؟ص؟ به مـا عهد 

امامـت را دوازده نفـر از فرزنـدان علـی؟ع؟ و فاطمـه؟اهع؟ به عهده می گیرند.
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گفته شده دوازده امام، فرزندان امام علی؟ع؟ و حضرت زهرا؟اهع؟  در این روایات 

گفـت  کـه امـام علـی؟ع؟ امـام اول اسـت و در مـورد آن نمی تـوان  می باشـند در حالـی 

فرزنـد حضـرت زهـرا؟اهع؟ اسـت امـا ایشـان را از باب تغلیـب در این جمع بـه کار برده اند 

کـه مهدیـون بعـد  کثـر ائمـه فرزنـدان آن دو بزرگـوار هسـتند. بنابرایـن روایاتـی  یعنـی ا

از قائـم را فرزنـدان امـام حسـین؟ع؟ معرفـی می کنـد، از بـاب تغلیـب هسـتند و منظـور 

همـان دوازده امام؟مهع؟ هسـتند.

که مهدیون را غیر ائمه می داند: البته شیخ صدوق روایتی نقل می کند 

ـٍد؟ع؟: یا اْبـَن َرُسـوِل اهلِل ِإّنِی  ـاِدِق َجْعَفـِر ْبـِن ُمَحّمَ ِبـی َبِصیـٍر َقـاَل: ُقْلـُت ِللّصَ
َ
»َعـْن أ

َما َقـاَل اْثَنا  ـُه َقـاَل یُکـوُن َبْعـَد اْلَقاِئـِم اْثَنـا َعَشـَر مهدیًا َفَقـاَل ِإّنَ ّنَ
َ
ِبیـَك؟ع؟ أ

َ
َسـِمْعُت ِمـْن أ

ـاَس ِإَلـی  ُهـْم َقـْوٌم ِمـْن ِشـیَعِتَنا یْدُعـوَن الّنَ َعَشـَر َمْهِدیـًا َو َلـْم یُقـْل اْثَنـا َعَشـَر ِإَمامـًا َو َلِکّنَ

َنـا« )ابن بابویـه، ۱۳۵۹ ش، ج ۲، ص ۳۵۸(. ُمَواالِتَنـا َو َمْعِرَفـِة َحّقِ

بعـد  کـه  پـدرت؟ع؟ شـنیدم  از  گفتـم:  امـام صـادق؟ع؟  بـه  بصیـر می گویـد  ابـی 

گفـت دوازده  پـدرم؟ع؟  فرمـود:  امـام؟ع؟  دارنـد  قائـم؟ع؟ دوازده مهـدی وجـود  از 

مهـدی و نگفـت دوازده امـام؛ دوازده مهـدی قومـی از شـیعیان ما هسـتند که مردم را 

بـه مـواالت و دوسـتی مـا دعـوت می کننـد.

کـه آنهـا را افـرادی از  تفـاوت مهدیـون در ایـن روایـت بـا دیگـر روایـات ایـن اسـت 

شـیعه اهل بیـت می دانـد یعنـی از نسـل اهل بیـت و سـید نیسـتند. هم چنیـن از ایـن 

روایـت بـه طـور قطعـی نمی تـوان حکومـت مهدیـون بعـد از امام زمـان؟ع؟ را نتیجـه 

امام زمـان؟ع؟،  از  بعـد  ائمـه  بـا رجعـت و حکومـت  بـر مخالفـت  زیـرا عـالوه  گرفـت، 

می پرسـد  مهـدی  دوازده  مـورد  در  راوی  زیـرا  داد؛  را  تصحیـف  احتمـال  می تـوان 
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و امـام؟ع؟ در جـواب می گویـد: پـدرم نگفـت دوازده امـام. از ایـن عبـارت می تـوان 

احتمـال داد راوی در مـورد دوازده امـام بعـد از قائـم پرسـیده اسـت یـا اینکـه می تـوان 

گفـت: »بعـد غیبـه القائـم« یـا »بعـد ظهـور  گرفـت مثـاًل می تـوان  الفاظـی را در تقدیـر 

امام زمـان؟ع؟ دانسـت. را فرماندارهـای  آنـان  و  القائـم« 

کنیـم،  قبـول  افـراد  ایـن  بـرای  را  امام زمـان؟ع؟  از  بعـد  حکومـت  گـر  ا حتـی 

اهل بیـت  از  و  سـید  را  خـودش  او  زیـرا  کنـد  اسـتناد  آن  بـه  نمی توانـد  احمدالحسـن 

که این روایت مهدیون را از شیعیان معرفی می کند نه از اهل بیت. می داند در حالی 

ویژگی های مهدی اول.  

کـه دوازده مهـدی، همـان دوازده امـام هسـتند، امـا  کردیـم  بـا آنکـه قبـاًل ثابـت 

خـودش  بـودن  اول  مهـدی  بـر  مبنـی  احمدالحسـن  ادلـه ی  بررسـی  بـه  هم چنـان 

می پردازیـم: 

او فرزند بالفصل امام زمان؟ع؟ نیست.   .  

از  قبـل  بایـد  امام زمـان؟ع؟،  فرزنـد  اول  مهـدی  کـه  می پنـدارد  احمدالحسـن 

هـو  »و  عبـارت  بـه  توجـه  بـا  ناظـم عقیلـی  باشـد.  )امام زمـان( حاضـر  پـدرش  ظهـور 

کـه نیـاز اولیـن مؤمـن بـه حضـرت  اول المؤمنیـن« در حدیـث وصیـت، بیـان می کنـد 

امام زمـان؟ع؟، وجـود داشـتن مهـدی اول قبـل از امام زمـان؟ع؟ اسـت و بـا وجـود او، 

قطعـًا ایشـان حجـت بـر خلـق خواهـد بـود.

کـه می گوینـد: »اول المؤمنیـن« معنـای دیگـری ممکـن  کسـانی  عقیلـی در نقـد 

اسـت داشـته باشـد، می گویـد: معنـای دیگـر، بـا ظاهر کالم رسـول خدا )متـن وصیت( 
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مخالفـت دارد.

وفـات،  هنـگام  امام زمـان؟ع؟  اسـت،  گفتـه  کـه  آنجـا  وصیـت  متـن  مـورد  در  او 

والیـت را بـه »ابنـه« می دهـد، ادعـا می کنـد »ابـن« بـر فرزنـد بالفصل و بر فرزند از نسـل 

صـدق می کنـد و اینجـا مـراد از ابنـه یعنـی فرزنـد از نسـل او اسـت و احمدالحسـن نیـز 

از نسـل ایشـان هسـتند، بنابرایـن مهـدی اول اسـت )همـو، ۱۴۳۱ ق، صـص ۱۱۹-

.)۱۲۰

»اول  کـه  کسـانی  مـورد  در  چگونـه  گفـت:  می تـوان  عقیلـی  آقـای  بـه  پاسـخ  در 

المؤمنیـن« را بـه گونـه ای دیگـر معنـا می کننـد، می گویـی بـا ظاهـر کالم مخالف اسـت 

کالم »ابـن« را فرزنـد بالفصـل می دانـد )در مـورد ائمـه ی  کـه ظاهـر  امـا در ایـن مـورد 

گونـه ای دیگـر تعبیـر می کنیـد؟ قبلـی »ابنـه« منظـور فرزنـد بـال فصـل اسـت( شـما بـه 

ل منطقـی  در واقـع تعبیـر آنهـا از فرزنـد بالفصـل بـودن مهـدی اول هیـچ اسـتدال

بـه آن  بـر خـود منطبـق و  را  ایـن روایـت  گونـه شـده، می خواهنـد  نـدارد و فقـط هـر 

کننـد. اسـتناد 

عقیلی برای اثبات این مسأله، به روایت زیر استناد می کند: 

ْرِض 
َ ْ
ِمیـَر اْلُمْؤِمِنیَن؟ع؟ َفَوَجْدُتُه یْنُکـُت ِفی ال

َ
َتیُت أ

َ
ْصَبـِغ ْبـِن ُنَباَتـَة َقـاَل: أ

َ ْ
»َعـِن ال

 َرْغَبـًة ِمْنـَك ِفیَهـا؟ 
َ
ْرِض أ

َ ْ
ـرًا َتْنُکـُت ِفـی ال َراَك ُمَفّکِ

َ
ِمیـَر اْلُمْؤِمِنیـَن َمـا ِلـی أ

َ
َفُقْلـُت َلـُه: یـا أ

ـْرُت ِفـی َمْوُلـوٍد یُکـوُن ِمـْن 
َ

ـی َتَفّک ْنیـا َقـّطُ َو َلِکّنِ
ُ

 ِفـی الّد
َ

 َو اهلِل َمـا َرِغْبـُت ِفیَهـا َو ال
َ

َقـاَل ال

َکَمـا ُمِلَئـْت   َو ِقْسـطًا 
ً

َهـا َعـْدال
ُ َ
ـِذی یْمأ

َ
َظْهـِر اْلَحـاِدی َعَشـَر ِمـْن ُوْلـِدی ُهـَو اْلَمْهـِدی اّل

ْقـَواٌم َو یْهَتـِدی ِفیَهـا آَخـُروَن ُقْلـُت 
َ
 ِفیَهـا أ

ُ
ُظْلمـًا َو َجـْورًا یُکـوُن َلـُه َحیـَرٌة َو َغیَبـٌة َتِضـّل

ْو ِسـّتُ ِسـِنیَن 
َ
ْشـُهٍر أ

َ
ُة أ ْو ِسـّتَ

َ
یـاٍم أ

َ
ُة أ ی َفَکـْم َتُکـوُن اْلَحیـَرُة َو اْلَغیَبـُة؟ َقـاَل: ِسـّتَ

َ
یـا َمـْوال
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ْمـِر یـا 
َ ْ
ـی َلـَك ِبَهـَذا ال ّنَ

َ
ـُه َمْخُلـوٌق َو أ ّنَ

َ
َکَمـا أ ْمـَر َلَکاِئـٌن َفَقـاَل: َنَعـْم 

َ ْ
َفُقْلـُت: َو ِإّنَ َهـَذا ال

ْبـَراِر َهـِذِه اْلِعْتـَرِة َقاَل ُقْلُت: ُثـّمَ َما یُکوُن َبْعـَد َذِلَك؟ 
َ
ـِة َمـَع أ ّمَ

ُ ْ
وَلِئـَك ِخیـاُر َهـِذِه ال

ُ
ْصَبـُغ أ

َ
أ

َقـاَل: ُثـَم یْفَعـُل اهلُل مـا یشـاُء َفـِإّنَ َلـُه َبـَداَءاٍت َو ِإَراَداٍت َو َغایـاٍت َو ِنَهایـاٍت « )همـو، 

۱۴۳۳ ق، ص ۶۳( یعنـی: راوی می گویـد: نـزد امـام علـی؟ع؟ آمـدم و او را در حالـی 

کـه بـا تفکـر زمیـن را حفـر می کرد. گفتم: چه شـده اسـت؟ آیا مشـتاق این زمین  یافتـم 

شـده ای؟ فرمـود: نـه بخـدا قسـم رغبتـی نیسـت امـا در شـأن فرزنـدی فکـر می کنـم از 

نسـل یازدهمیـن فرزنـدم. او مهـدی؟ع؟ اسـت … .

ل آنهـا، عبـارت »مـن ظهـر« اسـت و می گوینـد: امـام علـی؟ع؟ بـه  شـاهد اسـتدال

می شـود  فرزنـد  یازدهمیـن  و  می کـرد  فکـر  فرزنـدش  یازدهمیـن  نسـل  از  فرزنـدی 

امام زمان؟ع؟. بنابراین فرزندی که از نسـل او می باشـد، همان احمدالحسـن اسـت.

در نقـد ایـن مطلـب می گوییـم: عبـارت »مـن ظهـر« در روایـت فـوق بـا چنـد لفـظ 

کتاب هـای شـیعه وارد شـده اسـت: مختلـف در 

لفظ»منظهر«

در مصادر زیر نقل شده است:

االختصاص )مفید ۱، ۱۴۱۳ ق، ص ۲۰۹(.

دالئل المامة )ابن رستم طبری، ۱۴۱۳ ق، ص ۵۳۰(.

الغیبة )طوسی، ۱۴۲۵ ق، ص ۱۶۵(.

الهدایة الکبری )خصیبی، ۱۴۱۹ ق، ص ۳۶۲(.

لفظ»منظهری«
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که در مصادر زیر آمده است:

الکافی )کلینی، ۱۳۸۷ ش، ج ۲، ص ۱۵۱(.

الغیبة )نعمانی، ۱۳۹۷ ق، ص ۶۱(.

تقریب المعارف )ابوصالح الحلبی، ۱۴۰۴ ق، ص ۴۲۹(.

کفایة الثر فی النص علی الئمة الثنی عشر )خزاز رازی، ۱۳۶۰ ش، ص ۲۲۰(.

که آقـای ابراهیم  کتـاب بـه خزاز اشـکاالتی وارد شـده اسـت  دربـاره ی نسـبت ایـن 

جـواد بـه صـورت مسـتند بـه ایـن اشـکاالت پاسـخ داده اسـت )نـک: ابراهیـم جـواد، 

۱۴۳۷ ق، صـص ۳۴-۲۳(.

کمال الدین و تمام النعمة )ابن بابویه، ۱۳۵۹ ش، ج ۱، ص ۲۸۹(.

بدونلفظ»منظهریامنظهری«

»… لکـن فـی مولـود یکـون و هـو الحـادی عشـر مـن ولـدی هـو المهـدی« )ابـن 

.)۱۸۵ ص  ق،   ۱۳۹۸ طـاووس، 

لفظ»التاسعمنولدالحسین«

»کمیـل بـن زیـاد قـال دخلـت علـی أمیر المؤمنیـن … لکنی أفکر فی التاسـع من ولد 

الحسـین هو الذی یمأ الرض قسـطا و عدال« )مفید ۲، ۱۴۱۳ ق، ص ۱۲(.

کـه واضح اسـت در هر سـه عبـارت اخیر، منظور امام زمان؟ع؟ اسـت،  همان گونـه 

ولـی عقیلـی بـرای اثبـات لفـظ مـورد نظـر خود، بـه کتاب هایـی که لفظ »مـن ظهری« 

کرده انـد، اشـکال وارد می کند. را نقـل 
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کتـاب الکافـی می گویـد: در بعضـی چاپ هـا بـا لفـظ »مـن ظهـر« آمـده و در  در مـورد 

کثـر نسـخه های  گفتـه ا بعضـی دیگـر بـا لفـظ »مـن ظهـری« و چـون عالمـه مجلسـی 

کتـاب بـا لفـظ »مـن ظهر« هسـتند، بنابراین لفـظ صحیح کتاب الکافـی، عبارت  ایـن 

»مـن ظهـر« می باشـد )همـو، ۱۴۳۲ ق، ص ۱۸(.

کـرده اسـت، لفـظ »مـن ظهری« آمده اسـت.  کـه نگارنـده از آن نقـل  در نسـخه ای 

محقـق آن آقـای محمدحسـین درایتـی در مقدمـه می گوید که از ۱۶۰۰ نسـخه موجود 

اسـت  داده  مطابقـت  و  کـرده  اسـتفاده  جهـان  سراسـر  و  ایـران  کتاب خانه هـای  در 

تعـداد  ایـن  بـه  مجلسـی؟حر؟  عالمـه  قطعـًا   .)۱۱۴ ص  مقدمـه،  ش،   ۱۳۸۷ )کلینـی، 

گفتـه بنـا بـر آن تعـداد از نسـخه هایی  کـه  نسـخه خطـی دسترسـی نداشـته و چیـزی 

کـه در دسـترس اش بـوده اسـت. بـوده 

کلینـی در الغیبـة روایـت  گرد شـیخ  کـه شـیخ نعمانـی شـا از همـه مهم تـر ایـن اسـت 

کلینـی وجـود دارد. ایـن خـود  را بـا لفـظ »مـن ظهـری« آورده و در ابتـدای سـند، شـیخ 

کـه لفـظ صحیـح موجـود در الکافـی، »مـن ظهـری« اسـت. دلیلـی بـر آن اسـت 

کمال الدیـن شـیخ صـدوق؟حر؟ وارد می کنـد و  کتـاب  عقیلـی اشـکال بعـدی را بـه 

که محقق آن آقای غفاری می باشد، لفظ »من ظهری«  می گوید: فقط در نسخه ای 

کتـاب  کـه آقـای غفـاری در تحقیـق  آمـده اسـت. هم چنیـن در مـورد هفـت نسـخه ای 

کـه این هفـت نسـخه، همگی بر  کـرده اسـت می گویـد: دلیلـی نداریـم  بـه آنهـا اعتمـاد 

لفـظ »مـن ظهـری« اتفـاق نظـر داشـته باشـند. زیـرا ممکـن اسـت در بعضـی نسـخه ها 

کـس منکـر ایـن احتمـال باشـد بایـد تمـام نسـخه های خطـی  »ی« افتـاده باشـد و هـر 

را بـه مـا نشـان دهـد )همـو، ۱۴۳۲ ق، ص ۱۹ و ص ۲۷(.
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از منکـران  امـا  اتفـاق نظـر نسـخه ها اسـت،  اینکـه خـود مدعـی عـدم  بـا  عقیلـی 

کـه  امـر، بینـه و شـاهد می خواهـد. دقیقـًا ماننـد اقـدام خلیفـه ی اول در مـورد فـدک 

کـه پیامبـر؟ص؟  خـود مدعـی بـود ولـی از حضـرت زهـرا؟اهع؟ شـاهد خواسـت. در حالـی 

ْنَکـَر« )حرعاملـی، ۱۴۱۴ ق، 
َ
َعـی، َو اْلیِمیـُن َعَلـی َمـْن أ

َ
می فرمایـد: »اْلَبیَنـُة َعَلـی َمـِن اّد

کـه  ج ۸، ص ۴۰۰( یعنـی شـاهد آوردن بـر مدعـی الزم اسـت و قسـم خـوردن بـر کسـی 

منکـر شـده اسـت.

بـا ایـن حـال، یکـی از علمـا و محققیـن تحـدی عقیلـی را پذیرفـت و ۱۵ نسـخه ی 

خطـی غیـر از آنچـه آقای غفاری اسـتفاده کرده بـود، را آورد و ثابت کرد لفظ صحیح، 

»مـن ظهـری« می باشـد )نـک: ابراهیم، ۱۴۳۷ ق، صـص ۷۷-۴۴(.

کتـاب الغیبـة شـیخ طوسـی نیـز دلیـل آمـدن لفـظ »مـن  ایـن پژوهش گـر در مـورد 

و  خطـی  نسـخه های  بـه  اسـتناد  بـا  و  می دانـد  انتشـارات  تایپـی  اشـتباه  را  ظهـر« 

ع را ثابـت می کنـد )نـک: همـو،  کتـاب، ایـن موضـو نسـخه ی مـورد اعتمـاد محقـق 

 .)۹۳-۸۲ صـص  ق،   ۱۴۳۷

شـیخ  روایـت  ویـژه  بـه  و  روایـت  ایـن  از  موجـود  نقل هـای  کثـر  ا طبـق  بنابرایـن 

مفیـد؟حر؟ در الرسـالة الثانیـة، می تـوان گفـت ایـن روایـت در مـورد امام زمان؟ع؟ اسـت 

نـه فرزنـدی از نسـل آن بزرگـوار.

اسم او احمد است.   .  

احمدالحسـن معتقـد اسـت مهـدی اول موجـود در حدیـث وصیـت دارای سـه نـام 

کـه یکـی از آنهـا احمـد اسـت و مـن نیـز احمد هسـتم. می باشـد 

ل بی ج اسـت ولی آیـا این اسـامی امام زمان؟ع؟ هسـتند  کـه ایـن اسـتدال هـر چنـد 
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یـا مهدی اول؟

کـه مهـدی دارای سـه اسـم اسـت و در بیـن رکـن و مقـام  در حدیـث دیگـری آمـده 

بـا او بیعـت می شـود:

ـُه یَبایـُع َبیـَن  »َعـْن ُحَذیَفـَة َقـاَل َسـِمْعُت َرُسـوَل اهلِل؟ص؟ َو َذَکـَر اْلَمْهـِدی َفَقـاَل: ِإّنَ

َثُتَهـا« )طوسـی، 
َ

ْسـَماُؤُه َثال
َ
ْحَمـُد َو َعْبـُد اهلِل َو اْلَمْهـِدی َفَهـِذِه أ

َ
ْکـِن َو اْلَمَقـاِم اْسـُمُه أ الّرُ

۱۴۲۵ ق، ص ۴۵۴(.

موافـق  چـون  می گوینـد  و  کـرده  اسـتناد  حدیـث  ایـن  بـه  احمدالحسـن  پیـروان 

حدیث وصیت اسـت بنابراین مهدی اول دارای سـه اسـم و در بین رکن و مقام با او 

بیعـت می شـود )عقیلـی، ۱۴۳۱ ق، ص ۱۲۲(.

کـه  عالمـه مجلسـی؟حر؟ روایتـی بـا همـان مضمـون نقـل می کنـد امـا بـا ایـن تفـاوت 

ج می شـود و سـیصد و انـدی نفـر همـراه او هسـتند.  ابتـدا می گویـد از مکـه خـار

ْکِن  ُثِماَئـٍة َو ِبْضَعـَة َعَشـَر یَبایُعوَنُه َبیـَن الّرُ
َ

ال
َ
ـَة ُهـَو َو َمـْن َمَعـُه الّث

َ
ُج ِمـْن َمّک »ُثـّمَ یْخـُر

ْشـَکَل َعَلیُکـْم َفَلـْم یْشـِکْل َعَلیُکْم َعْهـُد َنِبی اهلِل ص َو 
َ
َو اْلَمَقـاِم … اْسـُمُه اْسـُم َنِبـی َمـا أ

 یْشـِکُل 
َ

ْشـَکَل َعَلیُکـْم َهـَذا َفال
َ
ِکیـُة ِمـْن ُوْلـِد اْلُحَسـیِن َفـِإْن أ ْفـُس الّزَ ُحُه َو الّنَ

َ
َرایُتـُه َو ِسـال

ْمـِرِه« )مجلسـی، بی تـا، ج ۵۲، ص ۲۲۳(.
َ
ـَماِء ِباْسـِمِه َو أ ـْوت ِمـَن الّسَ َعَلیُکـُم الّصَ

اول  مهـدی  بـه  مربـوط  نام هـا،  ایـن  گفـت  می تـوان  چگونـه  حـال  ایـن  بـا 

بـر آن، در حدیـث  نـدارد؟ عـالوه  را  ایـن عالئـم  کـه  اسـت در حالـی  )احمدالحسـن( 

گـر نـام او متشـابه شـود می توانیـد بـا اسـتفاده از عهـد پیامبـر )وصیـت( او  ذکـر شـده ا

کـج  کـه وصیـت پیامبـر؟ص؟  را شـناخت. حـال سـوال مـا از احمدالحسـن ایـن اسـت 

کـه ایـن را مـا  گـر بخواهـد بگویـد عهـد پیامبـر؟ص؟ ایـن حدیـث وصیـت اسـت  اسـت؟ ا
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کنـد. بنابرایـن حدیـث  نیـز داریـم و احمـد دیگـری نیـز بـا داشـتن آن می توانـد ادعـا 

امـام  روایتـی،  در  ایـن  بـر  عـالوه  باشـد.  پیامبـر؟ص؟  عهـد  همـان  نمی توانـد  وصیـت 

اسـت:  قائـم  همـراه  پیامبـر؟ص؟  عهـد  می کنـد  کیـد  تأ نیـز  باقـر؟ع؟ 

َبـاِء َو اْلَقاِئـُم یا َجاِبـُر َرُجٌل 
ْ

ْبَنـاُء َعـِن ال
َ ْ
»َمَعـُه َعْهـٌد ِمـْن َرُسـوِل اهلِل؟ص؟ َقـْد َتَواَرَثْتـُه ال

ِمـْن ُوْلـِد اْلُحَسـین « )نعمانـی، ۱۳۹۷ ق، ص ۲۷۹(.

و عهـد  بیایـد  امام زمـان؟ع؟  از  قبـل  اول  مهـدی  کـه  بنابرایـن چگونـه می شـود 

پیامبـر؟ص؟ را بـه همـراه داشـته باشـد در حالـی که عهـد را باید از پدر خـود )امام زمان( 

گـر بخواهیـم ایـن  بـه ارث ببـرد؟ و بـا وجـود امام زمـان؟ع؟ قطعـًا ارث معنـا نـدارد. ا

عهـد  بـا  همـراه  اول  مهـدی  بگوییـم  و  بدانیـم  امام زمـان؟ع؟  مـورد  در  را  روایـت 

کـرد؟  پیامبـر؟ص؟ قیـام می کنـد، داشـتن عهـد پیامبـر؟ص؟ را چگونـه می تـوان توجیـه 

کنـد و عهـد نـزد او باشـد و  گـر قـرار اسـت امام زمـان؟ع؟ بعـد از مهـدی اول قیـام  زیـرا ا

طبـق روایـت امـام باقـر؟ع؟، عهـد را از پـدر خـود امـام عسـکری بـه ارث بـرده اسـت، 

کجـا  کـه قبـل از امام زمـان؟ع؟ قیـام می کنـد، عهـد را از  بنابرایـن مهـدی اول زمانـی 

بـه ارث بـرده اسـت؟

ح می کنـد: )عقیلـی، ۱۴۳۱ ق،  در جـواب بـه ایـن مسـئله، عقیلـی احتماالتـی مطـر

ص ۱۲۳(.

کـه امام زمـان؟ع؟ بعـد از قیـام بـرای وصـی خـود  اواًل: ادعـا می کننـد ممکـن اسـت 

)مهـدی اول( از مـردم بیعـت بگیـرد و در ایـن صـورت هـم بـا امـام و هم بـا وصی او در 

بیـن رکـن و مقـام بیعـت می شـود.

کرده بودند مهدی اول قبل از امام زمان؟ع؟  که آنها قباًل ادعا  این در حالی است 
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قیام می کند و در بین رکن و مقام با او بیعت می شود.

گرفتـن وصـی از  کـه ممکـن اسـت بیعـت  ح می کننـد  ثانیـًا: احتمـال دیگـری مطـر

مـردم بـه دسـتور امام زمـان؟ع؟ باشـد در ایـن حالـت بیعـت در رکـن و مقـام بـرای هـر 

دو صـدق می کنـد.

امـا بـا ایـن احتمـال نیـز مشـکل حـل نمی شـود، زیـرا تکلیـف ۳۱۳ نفـر همـراه او و 

خـروج از مکـه و … مشـخص نمی شـود.

گانه باشد. کدام در بین رکن و مقام جدا ثالثًا: می گویند ممکن است بیعت هر 

کـه مهـدی اول عهـد  ح می شـود  کـه بـا ایـن احتمـال نیـز همـان اشـکال قبلـی مطـر

کجـا بـه ارث می بـرد؟ پیامبـر؟ص؟ را از 

قبل از سفیانی می آید.   .  

کـه در مـورد اول المؤمنیـن مبنـی بـر لـزوم وجـود مهـدی اول  عـالوه بـر اسـتداللی 

قبـل از امام زمـان؟ع؟ داشـتند، دالیـل دیگـری نیـز ارائه می دهنـد از جمله حدیثی که 

شـیخ طوسـی؟حر؟ در الغیبـة نقـل می کنـد:

ُخـُروَج  ِلـی  ِصـْف  اْلُحَسـیِن؟ع؟  ْبـِن  ِلَعِلـی  ُقْلـُت  َقـاَل:  َبِشـیٍر  ْبـُن  َحْذَلـُم  َرَوی  »َو 

ـْفیاِنی اْلَمْلُعوُن ِمَن اْلَواِدی  ُج الّسُ َماِتـِه َفَقـاَل … ُثّمَ یْخُر
َ

ِئَلـُه َو َعال
َ

ْفِنـی َدال اْلَمْهـِدی َو َعّرِ

ـْفیاِنی اْخَتَفـی اْلَمْهـِدی ُثّمَ  ِبـی ُسـْفیاَن َفـِإَذا َظَهـَر الّسُ
َ
اْلیاِبـِس َو ُهـَو ِمـْن ُوْلـِد ُعْتَبـَة ْبـِن أ

ُج َبْعـَد َذِلـَك « )طوسـی، ۱۴۲۵ ق، ص ۴۴۳(. یْخـُر

کـه خـروج مهـدی؟ع؟ را برایش توصیف کند  راوی از امـام سـجاد؟ع؟ می خواهـد 

کنـد. امـام پـس از بیـان چنـد نشـانه، می فرمایـد: سـپس سـفیانی  و عالئـم آن را ذکـر 
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کـرد، مهـدی؟ع؟ مخفـی می شـود  گـر سـفیانی ظهـور  ا پـس  ج می شـود  ملعـون خـار

ج می شـود. سـپس خـار

کـه امام زمـان؟ع؟ بعد از سـفیانی می آید  ل آنهـا بـه حدیـث این گونه اسـت  اسـتدال

کـه بـا ظهـور سـفیانی، مخفـی می شـود،  بنابرایـن مهـدی ذکـر شـده در ایـن روایـت 

کـه قبـل از امام زمـان؟ع؟ حاضـر می باشـد. همـان مهـدی اول اسـت 

ایـن حدیـث  »از  ایـن حدیـث می فرمایـد:  مـورد  در  اصفهانـی  تقـی  آقـای محمـد 

کـه ظهـور قائـم؟ع؟ هم زمان یا نزدیک خروج سـفیانی اسـت و این  اسـتفاده می شـود 

مسـئله بـا روایـات وارده مبنـی بـر اینکـه سـفیانی هشـت مـاه حکومت می کنـد و اینکه 

قبـل از قائـم خـروج می کنـد، منافـات نـدارد زیـرا منظـور از قیـام قائـم خـروج علنـی او 

در بیـت اهلل الحـرام می باشـد و ظهـور ایشـان بـرای خـاص و عـام. هم چنیـن روایاتـی 

وجـود دارد مبنـی بـر اینکـه امـام ظهورهـای متعـددی قبـل از ظهـور تـام دارد« )همـو، 

۱۴۲۸ ق، ج ۲، ص ۱۸۶(.

که آیـا امام زمان؟ع؟  ممکـن اسـت از سـخن آقـای اصفهانـی این سـوال پیـش آید 

کـه از  ظهـور تـام و ناقـص دارد؟ در پاسـخ می گوییـم منظـور از ظهـور تـام، همان گونـه 

ابتـدای کالم آقـای اصفهانـی بـر می آیـد، ظهـور عـام و علنی حضرت در مسـجدالحرام 

کـه قبـل از آن ظهـور خاصـی بـرای یـاران خود خواهد داشـت. اسـت در حالـی 

امـا مهم تـر اینکـه راوی از عالئـم خـروج امام زمـان؟ع؟ سـؤال می کنـد و صحیـح 

نیسـت امام سـجاد؟ع؟ در پاسـخ، در مـورد مهـدی دیگـری سـخن بگویـد )ابراهیـم، 

۱۴۳۷ ق، ص ۱۰۴(.

بنابرایـن طبـق نظـر آقـای اصفهانـی، مخفـی شـدن حضـرت مهـدی؟ع؟ هنـگام 
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کـه ایشـان قبـل از قیـام، بـرای افـراد خـاص خـود  ظهـور سـفیانی، از ایـن جهـت اسـت 

ماننـد یمانـی و … ظهـور می کنـد و بـا ظهـور سـفیانی مخفـی می شـود.

با پرچم های سیاه می آید.   .  

در روایـات شـیعه و اهل تسـنن بـه خـروج خراسـانی یـا رایـات السـود از خراسـان و 

مشـرق اشـاره شـده اسـت )نـک: نعمانـی، ۱۳۹۷ ق، ص ۲۵۷(. ایـن مدعـی بـرای 

اثبـات خـودش بـه روایـات مختلفـی اسـتناد می کنـد و قصـد دارد روایـات مربـوط بـه 

کـه مهـدی اول  کنـد  اسـتفاده  از آن  کنـد و  بـر مهـدی اول تطبیـق  نیـز  را  خراسـانی 

ُه َقـاَل: َقاَل َرُسـوُل اهلِل؟ص؟ : ِإَذا  ّنَ
َ
بایـد قبـل از امام زمـان؟ع؟ حاضـر باشـد »َعـْن َثْوَباِن أ

ْلـِج َفـِإّنَ ِفیَهـا 
َ
ُتوَهـا َو َلـْو َحْبـوًا َعَلـی الّث

ْ
ْقَبَلـْت ِمـْن ُخَراَسـاَن َفأ

َ
ـوَد َقـْد أ ایـاِت الّسُ یُتـْم الّرَ

َ
َرأ

َخِلیَفـَة اهلِل اْلَمْهـِدی « )اربلـی، ۱۳۸۱ ش، ج ۲، ص ۴۷۲( یعنـی: ثوبـان از پیامبـر؟ص؟ 

از سـمت خراسـان  کـه  را دیدیـد  گـر پرچم هـای سـیاه  ا کـه می فرمایـد:  نقـل می کنـد 

گـر بـه صـورت چهـار دسـت و پـا رفتـن بـر یـخ  می آینـد، بـه سـمت آنهـا برویـد حتـی ا

باشـد،. زیـرا خلیفـه ی خداونـد، مهـدی در میـان آن اسـت. 

عقیلـی بـه ایـن روایـت اسـتناد می کنـد و می گویـد: دسـتور پیامبـر؟ص؟ بـا عبـارت 

»فاتوهـا و لـو حبـوا علـی الثلـج« دلیـل بـر وجوب بیعت اسـت و روایت دیگری از بشـارة 

گفته شـده: »ثـم ذکـر شـابا فقـال اذا رأیتمـوه فبایعـوه فانـه  کـه  االسـالم نقـل می کننـد 

خلیفـة المهـدی« )همـو، ۱۴۳۱ ق، ص ۱۲۸(.

اول  مهـدی  المهـدی، همـان  کـه خلیفـة  نتیجه گیـری می کننـد  روایـات  ایـن  از 

کـه بعـد از پـدرش حکومـت می کنـد و بیعـت بـا او واجـب اسـت. اسـت 

کـه از بشـارة االسـالم بـه آن اسـتناد می کننـد مـا پیدا نکردیم امـا از منابع  روایاتـی را 
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دیگـر می تـوان بـه حقیقـت ماجـرا پی بـرد. روایـت بشـارة االسـالم در منبـع دیگـری از 

کـه در آن آمـده: »ثم ذکر شـیئا ال احفظه«  همـان راوی از پیامبـر؟ص؟ نقـل شـده اسـت 

کـه یـا بـه دلیـل اشـتباه تایپـی و یـا عمـدًا، در نقـل عقیلـی بـه صـورت »ثـم ذکـر شـابا« 

تغییـر یافته اسـت:

»عن ثوبان قال قال رسـول اهلل؟ص؟: … ثم تطلع الرایات السـود من قبل المشـرق 

فـاذا  رسـول اهلل؟ص؟:  قـال  احفظـه  ال  ذکـر شـیئا  ثـم  قـوم  یقتلـه  لـم  قتـال  فیقتلونهـم 

رأیتمـوه فبایعـوه و لـو حبـوا علـی الثلج فانـه خلیفة اهلل المهـدی« )گنجی، ۱۳۶۲ ش، 

ص ۴۸۹( یعنـی: ثوبـان نقـل می کنـد پیامبـر؟ص؟ در بیـان اتفاقـات آسـتانه ی ظهـور 

آنهـا می جنگنـد  بـا  و  از طـرف مشـرق می آینـد  می فرمایـد: … سـپس پرچم هـا سـیاه 

گاه او را  کـه آن را حفـظ نکـردم سـپس پیامبـر فرمـود پـس هـر  گفـت  سـپس چیـزی 

گـر به صـورت چهار دسـت و پا رفتن بر یخ باشـد،  کنیـد حتـی ا دیدیـد پـس بـا او بیعـت 

همانـا او خلیفـه خداونـد، مهـدی اسـت.

کـرده در منابـع دیگـر این گونـه آمـده  کـه راوی در ایـن روایـت فرامـوش  آنچـه را 

اسـت: »پـس از آمـدن پرچم هـای سـیاه، خلیفـه ی خداونـد مهـدی می آیـد پـس هـر 

گاه او را دیدیـد …«.

کّلهـم  کنزکـم ثالثـة  »و عـن ثوبـان؟ضر؟، قـال: قـال رسـول اهلل؟ص؟: »یقتتـل عنـد 

ابـن خلیفـة، ال یصیـر إلـی واحـد منهـم، ثـّم تجـی ء الّرایـات الّسـود مـن قبـل المشـرق 

فیقتلونهـم قتـاال لـم یقتلـه قـوم، ثـّم یجی ء خلیفـة اهلل المهدی فإذا سـمعتم به فأتوه 

فبایعـوه؛ فإّنـه خلیفـة اهلل المهـدی« )مقدسـی شـافعی سـلمی، ۱۴۲۸ ق، ص ۹۰(.

کـه می گویـد: »فـان فیهـا خلیفـة  کمـک ایـن روایـت، مشـکل فهـم روایـت اولـی  بـا 
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اهلل المهـدی« یعنـی: خلیفـه ی خداونـد مهـدی در میـان آنهـا اسـت، نیز حل می شـود 

کـه امام زمـان؟ع؟ در آن موقـع می آیـد. و معلـوم می شـود منظـور روایـت ایـن اسـت 

کنیـم بایـد بپرسـیم بیعت کردن بـا مهدی  گـر بخواهیـم ادعـای آنهـا را قبـول  امـا ا

کـه بایـد همـراه پرچم های سـیاه از خراسـان بیایـد. بنابراین  اول زمانـی واجـب اسـت 

کرد  که در سایتشـان آمده از نجف دعوت خود را علنی  چرا احمدالحسـن همان گونه 

کـرد؟ چـرا بـا وجـود آنکـه از خراسـان نیامـده، هم چنـان ادعـا می کنیـد  و از عـراق قیـام 

کـردن با او واجب اسـت؟! بیعـت 

مهدی اول و یمانی موعود.   .  

ل  احمدالحسـن ادعا می کند او همان یمانی موعود اسـت و به روایات زیر اسـتدال

می کند:

َرایـات«  ِلَغیِرِهـْم  َو  َرایـًة  َعِلـی  َو  ـٍد  ُمَحّمَ ِل  ِل َفـِإّنَ  یُقـول : …  َجْعَفـٍر؟ع؟  ِبـی 
َ
أ »َعـْن 

بـرای  همانـا  می فرمایـد:  باقـر؟ع؟  امـام  یعنـی:   )۲۲۴ ص  ج ۵۲،  بی تـا،  )مجلسـی، 

آنهـا پرچم هـای مختلـف. از  بـرای غیـر  آل محمـد و علـی یـک پرچـم اسـت و 

بـرای  پرچـم  یـک  چـون  کـه  می کنـد  اسـتناد  این گونـه  روایـت  ایـن  بـه  عقیلـی 

کـه قبـل از او می آینـد،  اهل بیـت هسـت بنابرایـن بایـد یمانـی و وصـی امام زمـان؟ع؟ 

یـک نفـر باشـند زیـرا در غیـر ایـن صـورت دوگانگـی ایجـاد می شـود )همـو، ۱۴۳۱ ق، 

.)۱۴۰ ص 

ایـن ادعـا باطـل اسـت زیـرا مـا عـالوه بـر یمانـی، خراسـانی را هـم داریـم و هـر دو در 

یـک سـال یـک مـاه و یـک روز قیـام می کننـد:
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ـْفیاِنی َو اْلُخَراَسـاِنی َو اْلیَماِنـی ِفـی  َثـِة الّسُ
َ

ال
َ
ِبـی َعْبـِد اهلِل؟ع؟ َقـال : ُخـُروُج الّث

َ
»َعـْن أ

ْهـَدی ِمـْن َرایـِة اْلیَماِنی 
َ
َسـَنٍة َواِحـَدٍة ِفـی َشـْهٍر َواِحـٍد ِفـی یـْوٍم َواِحـٍد َو َلیـَس ِفیَهـا َرایـٌة أ

ـُه یْدُعـو ِإَلـی اْلَحـِق « )مفیـد، ۱۳۷۲ ش، ج ۲، ص ۳۷۵(.  ّنَ
َ
ِل

یمانـی دو شـخصیت  و  کـه خراسـانی  گفـت  فـوق می تـوان  روایـت  بـه  توجـه  بـا 

کـه می فرمایـد »اهـدی« اشـاره بـه اینکـه رایة  گانـه هسـتند و قسـمت آخـر حدیـث  جدا

کـه پرچـم یمانـی اهـدی اسـت۱.  الهـدای دیگـری نیـز هسـت 

هم چنین در روایت دیگری در مورد خراسانی، پیامبر؟ص؟ می فرماید:

ْهـَل َبیِتـی 
َ
ـُه َسـیِصیُب أ ِإّنَ ْنیـا، َو 

ُ
ِخـَرَة َعَلـی الّد

ْ
ْهـُل َبیـٍت َقـِد اْخَتـاَر اهلُل َلَنـا ال

َ
ـا أ »ِإّنَ

ـی یِتیـَح اهلُل َلَنـا َرایـًة َتِجـی ُء ِمـَن اْلَمْشـِرِق، َمـْن  ِد، َحّتَ
َ

َقْتـٌل َو َتْطِریـٌد َو َتْشـِریٌد ِفـی اْلِبـال

َها یَشـاق « )ابـن رسـتم طبـری، ۱۴۱۳ ق، ص ۴۴۵( یعنـی: 
َ

َنَصَرَهـا ُنِصـَر، َو َمـْن یَشـاّق

کـرد و همانـا نسـل مـن  کـه خداونـد آخـرت را بـرای مـا انتخـاب  مـا اهل بیتـی هسـتیم 

کشـتار و فـراری از شـهرها می شـوند تـا اینکـه خداونـد پرچمـی را بـرای مـا  دچـار قتـل و 

کنـد پیـروز می شـود و  کمـک  کـس او را  کـه از سـمت مشـرق می آیـد، هـر  قـرار می دهـد 

کنـد شکسـت می خـورد.  کـس خـودداری  هـر 

پیامبـر؟ص؟ بـا عبارت هـای »یتیـح اهلل لنـا« و »مـن نصرهـا نصـر« بـر تأییـد پرچـم 

کیـد می کنـد.  تا خراسـانی 

کـه  امـا روایتـی  اینجـا متوجـه شـدیم دو پرچـم هدایـت وجـود دارد  تـا  بنابرایـن 

کـه منظـور از یـک پرچـم، یعنـی یـک  گفـت  کـرده را می تـوان  عقیلـی بـه آن اسـتناد 

کتاب »رایات الهدی و الضالل في عصر الظهور،  ۱. برای اطالع از دلیل برتری پرچم یمانی بر خراسانی می توانید به 

کنید. ص ۱۰۴« مراجعه 
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هـدف واحـد. زیـرا هـر دو پرچـم هدفشـان زمینـه سـازی بـرای ظهـور هسـت و هـر دو 

هسـتند. امام زمـان؟ع؟  پیـروی 

کـه ارائـه دادیـم مبنـی بـر وجـود دو پرچـم هدایـت یعنـی  عقیلـی بـرای نقـد دلیلـی 

کـه یمانـی از مشـرق می آیـد و از یمـن نیسـت و دالیلـی  خراسـانی و یمانـی، می گویـد 

بـرای خـود ذکـر می کنـد )همـو، ۱۴۳۱ ق، ص ۱۴۵(.

ایشـان در واقع قصد دارد شـخصیت یمانی و خراسـانی را یک نفر بداند. هر چند 

کـه نقـل کردیـم، اصـاًل امـکان نـدارد یک نفر باشـند اما بـرای نقد  بـا توجـه بـه حدیثـی 

کـه یمانـی از یمن می آید نه از مشـرق. بهتـر ادلـه ی عقیلـی، ثابـت می کنیـم 

»عـن أبـی جعفـر؟ع؟ قـال: إذا ظهـر البقـع مـع قـوم ذوی أجسـام، فتکـون بینهـم 

ملحمـة عظیمـة، ثـم یظهـر الخـوص السـفیانی الملعـون، فیقاتل هـا جمیعـا، فیظهـر 

علیهمـا جمیعـا، ثـم یسـیر إلیهـم منصـور الیمانـی مـن صنعـاء بجنـوده « )ابـن حمـاد، 

۱۴۲۳ ق، ص ۱۹۹(. امـام باقـر؟ع؟ در ذکـر اتفاقـات آسـتانه ظهـور می گویـد: ابقـع[ 

یکـی از مخالفـان سـفیانی ]می آید سـپس سـفیانی بـا او می جنگـد و بـر او غلبـه می کند 

سـپس یمانـی از صنعـاء[ شـهری در یمـن ]قیـام می کنـد.

َکاِسـُر  ْج  ـا یْخـُر ُج َذِلـَك َو َلّمَ ـی یْخـُر ّنَ
َ
ـْفیاِنی َفَقـاَل أ ِبـی َعْبـِد اهلِل؟ع؟ الّسُ

َ
»ُذِکـَر ِعْنـَد أ

َعیَنیـِه ِبَصْنَعـاَء« )نعمانـی، ۱۳۹۷ ق، ص ۲۷۷( یعنـی: نـزد امـام صـادق؟ع؟ حـرف 

کـه شکسـت دهنـده ی او از صنعـاء قیـام  از سـفیانی شـد امـام فرمـود سـفیانی می آیـد 

می کنـد.

کـه  کـه یمانـی از یمـن قیـام می کنـد در حالـی  از ایـن روایـات بـه خوبـی بـر می آیـد 

کـرد. احمدالحسـن از بصـره اسـت و از نجـف قیـام 
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نتیجه گیری.  

که احمدالحسن نیز یکی از  گرفت  با توجه به آنچه بیان شد، می توان نتیجه 

که با زیرکی بسیار و بازی با روایات مهدویت قصد در اثبات  مدعیان دروغین است 

ع ازدواج و فرزند داشتن امام زمان؟ع؟ امری اختالفی است،  گرچه موضو خود دارد. 

نیست،  قابل قبول  اســت،  مهدی؟ع؟  حضرت  پسر  اینکه  بر  مبنی  او  ادعــای  ولی 

چون او اصاًل از سادات نیست. عالوه بر آن، استناد او به وجود دوازده امام مهدی 

هستند  امام  دوازده  همان  مهدی  دوازده  زیرا  شد  رد  نیز  قائم؟ع؟  حضرت  از  بعد 

از نسل امام  از شیعیان هستند نه  و بر اساس روایت شیخ صدوق، دوازده مهدی 

بپذیریم  گر  ا حتی  است،  مخالف  رجعت  احادیث  با  چون  روایت  این  و  زمان؟ع؟ 

که حتما بعد از وفات امام زمان؟ع؟ خواهند بود. هم چنین  نیز دلیلی وجود ندارد 

یمانی  اینکه  بر  عالوه  زیرا  است،  نادرست  یمانی  عنوان  به  احمدالحسن  ادعــای 

که بر اساس آنچه  فرزند امام زمان؟ع؟ نیست، این شخص از یمن می آید، در حالی 

کرد. گذشت، او اهل بصره و از نجف قیام  ح حال احمدالحسن  در شر
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