
 
 
 

 های مهدوی نامه علمی _ ترویجی پژوهش فصل 42/2/4547تاریخ دریافت: 
 4547  پـــاییز، 58، شماره هشتمال ـــــس   47/6/4547تاریخ پذیرش: 

 

وایات مهدیان پس از قائم؟جع؟  بازخوانی ر
 1اهلل آیتی نصرت

 چکیده
 از پـس کـه دارد وجـود مضمون این با روایاتی شیعه حدیثی مصادر از ای پاره در

 چنــد روایــات ایــن دربــاره داشــت خواهنــد وجــود مهــدی دوازده یــا و یــازده قــائم
 پـذیرش قابـل روایـات ایـنآیـا  اساسـاً  کـه این نخست دارد وجود اساسی پرسش
 .برخوردارند روایات سایر با هماهنگ و شفاآ داللتی و متقن اسناد از و هستند
 کنـد می محصور نفر دوازده در را ائمه تعداد که روایاتی باآن  نسبتکه  این دوم

 یمنزلتـ و جایگـاه چـه از روایـات ایـن نظـر مـورد مهـدیانکـه  این سـوم و چیست
 نظـر مـورد روایـات اوالً  که استآن  رو پیش نوشتار حاصل بود خواهند برخوردار

 پـذیرفت قاطعانـه راآن  محتـوای بتـوانآن  اعتمـاد بـه کـه نیسـتندای  انـدازه به
 دوازده در ائمـه تعـداد کننـده محصـور روایـات بـا تعارضـی هیچ روایات این ثانیاً 
 جانشـینی یا و وصایت ،امامت منزلت ازکه  این بدون مهدیان ثالثاً  و ندارند نفر
 ســوی بــه را مــردم کــه هســتندای  برجســته شــیعیان تنهــا باشــند برخــوردار ائمــه
 .خوانند می فرا بیت اهل

کلیدی  واژگان 
 مهـــدیانگانـــه،  یازده مهـــدیان، مهـــدی امـــام جانشـــینان، مهـــدی امـــام
 .وصیت حدیتگانه،  دوازده

                                                        
ســــــــطح چهــــــــار حــــــــوزه و عضــــــــو هیبــــــــت علمــــــــی مؤسســــــــه آینــــــــده روشــــــــن )پژوهشــــــــکده مهــــــــدویت( قــــــــم . 1

(ayati110@yahoo.com.) 
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ژپو
هش مهدیاه

وی

 مقدمه
 متـــواتری دربـــاره انحصـــار تعـــداد امامـــان در دوازده نفـــر ســـنت روایـــات  در مصـــادر شـــیعه و اهل

کیـــد دارد بـــه از ایـــن روایـــات  1وجـــود دارد کـــه بـــر خـــالی نبـــودن زمـــین از امـــام تا  ضـــمیمه روایـــاتی 
کـــه پـــس از پیـــامبر خـــاتم چنـــین اســـتفاده می  تـــا روز قیامـــت پیوســـته حـــداقل یکـــی از  شـــود 
کــره زمــین حضــور خو ایــن امامــان دوازده اهــد داشــت خواهنــد آمــد دوازده نفــر بیشــتر گانــه بــر روی 
ـــود و از  ـــد ب ـــان منحصـــر در نخواهن ـــواتر امام ـــان 45صـــریح و مت ـــد و سلســـله امام ـــه دوازدهنفرن   گان

ــا روز قیامــت پیوســته  ــامبران ت ــا روز قیامــت اســتمرار دارد و از همــین رو از زمــان رحلــت خــاتم پی  ت
کره خاکی حضور دا گانه دوازدهیکی از امامان  کنار روایات یاد شده  2ردبر روی  دیگـری  روایـاتدر 
گوید ایـن روایـات  می پس از قائم سخن گانه دوازدهو یا  گانه یازدهکه از وجود مهدیان وجود دارد 

ینـد امـا ایـن آ می به نظـر45گرچه در وهله اول به ظاهر در تعار  با روایات منحصرکننده ائمه در 
کـه وقتـی بـه حسـ  روایـات محکـمشـود  مـی ملی مرتفـسأتعار  بـدوی بـا انـدک تـ صـریح و ، چـرا 

گــر روایــات مهــدیان پــس از قــائم پذیرفتــه  45متــواتر تعــداد ائمــه تــا روز قیامــت منحصــر در  اســت ا
ــه هــیچ عنــوان از جایگــاه و  ــاد شــده ب کــه مهــدیان ی ــود   شــوند ایــن روایــات بــدین معنــا خواهنــد ب

 ظــــر و اشـــراآ یکــــی از همــــان مقـــام امامــــت برخـــوردار نخواهنــــد بــــود بلکـــه زیــــر چتـــر و تحــــت ن
کـرد بنـابراین روایـات یـاد شـده نفـیآ نقـش گانـه دوازدهامامـان  کننـده روایـات ائمـه  فرینـی خواهنـد 

هــای  ویــز برخــی از جریانآ ایــن روایــات دســت اخیــراً کــه  این اثناعشــر نیســت بــا ایــن وجــود نظــر بــه
گرفته و به اسـتناد سـت در ادامـه ایـن روایـات اساسـی مطـرح شـده ا ادعاهـای بـیآن  انحرافی قرار 

 شوند. می بررسی
وایات مهدیان  ر

ــائم را ــات مهــدیان پــس از ق کــه بــر  مــی روای کــرد نخســت روایــاتی  ــوان بــه دو دســته تقســیم   ت
کــه از وجــود  یــازده وجــود ــت دارد و دوم روایــاتی   مهــدی پــس از  دوازدهمهــدی پــس از قــائم دالل

                                                        
ــودن اصــل مشــترک مــ1 ــه دوازده امــامی ب ــی فصــل. بــرای مطالعــه بیشــتر ر.ک: مقال نامه  ذاه  اســالمی، غالمحســین زینل

 .04مشرق موعود، ش
ــه بــازخوانی امــوزه انحصــار امامــان در دوازده نفــر، نصــرت اهلل آیتــی  فصــل2 نامه مشــرق  . بــرای مطالعــه بیشــتر ر.ک: مقال

 .28موعود، ش
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 .گوید می قائم سخن
 گانه 11 مهدیان: دسته نخست

 وایت اولر

 عذ  نیراملذمم ی م كذان، نعذْ: قذال ال ذی بعذد اْلمئة )اباعبداهَّلل( عن سحلته: قال، حیذر
 كذان ث، اَسذن كذان ثَ_  تذهی  و  هذ  هیذعل اهَّلل صلوال_  ال ی بعد المام طالب  یب  ن
 كذان ذلذك  نُذر مذن. إمذامُْ ث، عذ   ذن ُممذد كذان ث، نیاَس  ن ع  كان ث، َنیاَس
 هیذعل فحعذدِتا فذداك؟ اهَّلل اعلذین ومیذال  نذت: قلذت ث: قذال، و رسذوله اهَّلل معرفذة  نُر كمن
و  تبذارك_  اهَّللِن  اْلرض ىف اهَّلل شذهداء مذن لتُذون مذ ا كذدنتك إ ذا إن: قذال. مذرال نالث
 لعذ   ذهدیِن   یابرئ هیإل بعث إنه ث، هیعل اهَّلل صلوال هینب علمه إَل ئایش د ی َل تعال
  دعذذوكْ إ ذذا: فقذذال، رهذذف تسذذعة اهَّلل نذذی فذذدعا نیراملذذمم ی م هیسذذمی اتذذهیك ىف ةیذذبالوَل
 عذذذذ  عذذذذ  فسذذذذلْ! بُذذذذر  بذذذذا ایذذذذ قذذذذْ: قذذذذال ث. كتمذذذذم  م  مقذذذذم اهَّلل شذذذذهداء مذذذذن لتُونذذذذوا
 فسذلْ فقذام، نعْ: فقال ؟نیراملمم ی م هیتسم رسوله و  مر اهَّلل  مر عن: قال، نیراملمم ی م
 تذذهیمس و رسذذوله اهَّلل  مذذر عذذن: فقذذال، نیراملذذمم ی م عذذ  لْفسذذ قذذْ! عمذذر ایذذ: قذذال ث. هیذذعل
، نیراملذذمم ی م عذذ  فسذذلْ، قذذْ: اْلسذذود  ذذن للمقذذداد قذذال ث. نعذذْ: فقذذال ؟نیراملذذمم ی م
 عذذذ  فسذذذلْ، قذذذْ: یالغفذذذار ذر ْلیب قذذذال ث. قذذذاَل كمذذذا قذذذ ی و َل عذذذ  عذذذ  فسذذذلْ ،فقذذذام
 قذال ث. فسلْ، فقام، نیراملمم ی م  ع فسلْ، قْ: فةیَ  قال ث. فسلْ فقام نیراملمم ی م

: اسذری  ذن لعمذار قذال ث. فسذلْ، فقذام، نیراملذمم ی م عذ  ع  فسلْ، قْ: الفار  لسلمان
 عذذ  فسذذلْ، قذذْ: مسذذعود  ذذن لعبذذداهَّلل قذذال ث. فسذذلْ، فقذذام، نیراملذذمم ی م عذذ  فسذذلْ، قذذْ
و  فقذام، نیراملذمم ی م عذ  فسذلْ، قذْ: یاْلسذلم دةیذلبر قذال ث. فسذلْ، فقام، نیراملمم ی م
كان، سلْ   م  مقذم، شذهداء لتُونذوا دعذوتُْ إ ذا: اهَّلل رسول قال ث القوم  صغر دةی ر و 
 ىف و هذو  بذابُر  ت دةیذ ر قذدم فلمذا بال ذام غائذب دةیذو  ر ال ذاس عذ  بُذر   ذو فحمر كتمم
 من واابا ما هینسم، نیاملمم   ِمرة ع  ع  م ایتسل تینس ه !  بابُر ای: فقال، جملسه
 و َل، اْلمذر بعذد اْلمذر دثیذ اهَّللِن  و، و شذهدنا غبذت إنذك! دةیذ ر ایذ: قال رسوله؟ و من اهَّلل
 شذهداء من لتُون ه ا ذكرل إ ا: ل فقال. و امللك ال بوة تیالب ه ا ْله  جم یل اهَّلل ُنی
ِن  القذائ سذابعهْ، طذاعُْ مفتر ذة  مئذة اءی وصذ سذبعة الرسذول بعد م اِن  اْلرض ىف اهَّلل
 القذائ بعذد ث یاَُذ زیذالعل و هذو  ذاءی مذا مخریذو   ذاءی مذا قذدمی یكُذ زیعل اهَّللِن  شاء؛
و  الذر س عذ   مذرك، فذداك اهَّلل اعلذین الساب  من: فقلت ،نیاَس ولد من ایمهد ع ر  كد
و  _  یبِن  .اهَّلل شذاءِن  و قذامئُْ إمامُْ یبعد ث: قال «مرال نالث قلت»: قال ؟نی یالع
و  العلذْ فحسذتودعهْ رهذف نالنذة واذدل لذو: قولی كان: هیعل اهَّلل رحة قال_  كان اْلا نعْ
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ژپو
هش مهدیاه

وی

ِن  امذة؛یالق ومیذ إل ُذونی و ما كرام و َل كالل ىف نظر إل تاجی َل ِبا كدنت ذلك  ه  هْ
 ْلذزان م اِن  و اهَّلل: قال ث، انمیلإل قلبه اهَّلل امتحن مممن عبد إَل به ممنی َل صعب ث ایكد
 َملذة م ذاِن  و، فضذة عذ  و َل ذهذب عذ  خبذزان لسذ ا، السذماء ىف و خزانه، اْلرض ىف اهَّلل
 اهَّلل شذاء مذن  خذر  ربعة اهَّلل شاء و من، نیو اَس و اَسن و ع  ُممد، امةیالق ومی العرش
 (94ق: 1145، )جعی از نویس دگان .ُونوایِن 

کـه ایـن  مـی با دقت در محتوای روایت یـاد شـده روشـن حـدیت از مجعـوالت واقفـه اسـت شـود 
کرده است که به صراحت امام هفتم را امام قائم معرفی  کـهآن آ در یکی از فقرات .چرا   مده اسـت 

کـهب از قـول امـام صـادقآن  و در جای دیگری از« سابعهم القائم» ثـم »چنـین نقـل شـده اسـت 
کـه امـام موسـی بـن«بعدی امامکم و قائمکم را همـان  جعفـر و این همـان اعتقـاد واقفـه اسـت 

کـه داللـت بـر دسـت بـردن واقفـه در بخـش  مـی امام غائـ  و قـائم دانسـتند.افزون بـر قرینـه شـده 
که موید این ادعاست که شـیخ مفیـد همـین آن  پایانی روایت یاد شده داشت قرینه دیگری  است 

کرده استآن  ماجرا را بدون فقرات پایانی  : روایت 
اهَّلل اذ  ِن : عذن اذده قذال، هیذعذن   ، ُممد ن ع  اعفر عن  یب، حزة الثمال عن  یب

 ة ىفیبالوَل طالب  ن  یب  هد لع یِن  ه السالم إل ُممدی  علیاالله بعث ابرئ
إ ذذا : فقذذال، تسذذعة رهذذف اهَّلل فذذدعا نذذی،  قبذذ  وفاتذذهنیه  ذذِمرة املذذمم یسذذمیو ، اتذذهیك

كتمم دعوتُْ لتُونوا شهداء اهَّلل ىف  ا  بذابُر قذْ فسذلْ عذ  عذ ی: لث قا .اْلرض  مقم  م 
ث  .نیه  ذِمرة املذمم یذفقام فسذلْ عل، نعْ:  عن  مر اهَّلل ورسوله ؟ قال: فقال، نی ِمرة املمم 
ه ی عذذن  مذذذر اهَّلل ورسذذوله نسذذذم: فقذذال، نی ذذِمرة املذذذمم  ا عمذذر فسذذلْ عذذذ  عذذ یذذذقذذْ : قذذال
قذْ فسذلْ : ید الُ ذدث قال للمقذداد  ذن اْلسذو .هیفقام فسلْ عل، نعْ: ؟ قالنیراملمم ی م

ذر  ث قذال ْلیب .ق  مث  ما قال الراالن من قبلذهیوَل ، فقام فسلْ، نی ِمرة املمم  ع  ع 
قذْ : مذانیفذة الیث قال َ  .هیفقام فسلْ عل، نی ِمرة املمم  قْ فسلْ ع  ع : یالغفار

عذذذ  قذذذْ فسذذذلْ : اسذذذریه. ث قذذذال لعمذذذار  ذذذن یذذذفقذذذام فسذذذلْ عل، نیراملذذذمم یفسذذذلْ عذذذ   م
 ذذِمرة  قذذْ فسذذلْ عذذ  عذذ : ث قذذال لعبذذداهَّلل  ذذن مسذذعود، هیذذفقذذام فسذذلْ عل، نیراملذذمم ی م
دة  صذغر یذ وكذان  رنیراملذمم یقذْ فسذلْ عذ   م: دةیذث قذال لبر .هیذ فقام فسذلْ علنیاملمم 

إ ا دعوتُْ هلذ ا اْلمذر لتُونذوا شذهداء اهَّلل  مقذم : فقال رسول اهَّلل، القوم س ا فقام فسلْ
 (19-11: ق1111، دیمف ای)ش . م تركم

 دومروایت 

یِب 
َ
یِب  َعْن أ

َ
َزَة َعْن أ ُه َقاَل یٍث َطوِ یَكِد  ىِف  َعْبِداهَّلِل  َحْ ّنَ

َ
َزَة َیذ: ٍ  أ َ ذاَحْ

َ
ذا َ ْعذَد اْلَقذاِئِ ِن  ا أ َكذَد   ِمّنَ

َ
أ
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َس   ًا ِمْن یّ َعَ َر َمْهِد  ُ َْ  (111ق: 1111، )طو  . ؟ع؟ نْیِ ُوْلِد ا

 : یت باید متذکر چند نکته شددر توضیح این روا
کـه  واژه القائم در این روایت ظهور در امام مهدی نکته اول: که این واژه هنگـامی  دارد چرا 

اسـت و  امـام مهـدیآن  شود مقصود از می در روایات به صورت مطلس و بدون قرینه بکار برده
کیرت اسـتعماالت روایـی قابـل فهـم اسـت بـه عنـوان نمونـه وقتـی  از تولـد مخفیانـه قـائم و این از 

گفتـه. اش و.. ظهورش و حکومت جهانیهای  غیبت او و نشانه کـه  مـی سخن  شـود روشـن اسـت 
کسی جز امـام مهـدی حضـرت بـه دلیـل آن  اطـالق ایـن واژه بـر نیسـت و اساسـاً  مقصود از قائم 

کـه در کـهآن  حضـرت وجـود داردآن  ویژگی خاصی اسـت  حضـرت آن  ویژگـی رسـالت بزرگـی اسـت 
کردن بیای بر کن  کـره خـاکی برعهـده دارد و ها  عـدالتی قیام به شمشیر و ریشه  گسـتره  در تمـامی 

کـه همـه چشـم انتظـارآن  وقتی کـه بـه آبودنـد آن  حضرت قیام نهایی خود را  کـرده و رسـالتی  غـاز 
شد را به سرانجام رساندند اطالق لفا قائم بـه صـورت  می گفته حضرت قائمآن  بهآن  خاطر

کـه زمینـه اطـالق ایـن آن  ون قرینه بر شخص دیگری غیر ازمطلس و بد حضـرت دشـوار اسـت چـرا 
کسـی غیـر از در ایـن روایـت کـه  این حضـرت از بـین رفتـه اسـت و ازآن  عنوان به شکل خاصش بـر 

کسـی جـز امـام  مـی کار بـرده شـده اسـت روشـنه لفا قائم بای  بدون هیچ قرینه کـه مقصـود  شـود 
گر مقصود شخ مهدی آن  بایسـت در روایـت قرینـه صـریحی بـر می صیت دیگری بودنیست و ا

ــه برخــی از أت شــد. مــی وردهآ ک ــه ایــن دلیــل اســت  ــ  یــاد شــده علیــرغم وضــوحش ب ــر مطل کیــد ب
کرده انحرافی واژه قائم در این روایت را بر شخصیتی غیر از امام مهدیهای  جریان انـد  حمل 

 س و غیرقابل پذیرش است.اسا بیآنان  و با توضیحات یاد شده روشن شد ادعای
ه هسـتند از ظـاهر تعبیـر بـ مهدی از نسل امام حسین44براساس روایت یاد شده  نکته دوم:

که مهدیان مورد نظر از نسل امـام مهـدیآ می کار رفته در این روایت چنین به نظر نیسـتند  ید 
گر که ا گفته شـود از نسل امام مهدیآنها  چرا  که  از نسـل امـام آنهـا  بودند دلیلی وجود نداشت 
جـای چنـین تعبیـری وجـود داشـت  در زمان امام علی و امام حسن و امام حسـین اند. حسین

که مهدیان از نسل امام حسین نیستند  تا روشن شود از نسل امام حسناند  که تذکر داده شود 
گـ رود اما وقتی جریان امر به امام مهـدی می پیش و این خط در نسل امام حسین ر رسـید ا
گفته شودآن  باشند شکل طبیعی مهدیان از نسل امام مهدی که  از نسـل امـام آنهـا  این است 
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ژپو
هش مهدیاه

وی

 وجــود نــدارد.اند  مهـدیان از نســل امــام حسـینکــه  این کیــد بـرأهســتند و دلیلـی بــرای ت مهـدی
گرچه فرزندان امـام مهـدی هـم هسـتند امـا از تعبیـر روایـت  فرزنـدان امـام حسـین بنابراین 

که انتساب می چنین به نظر  .نیست از مسیر امام مهدی به امام حسینآنان  رسد 
کـه از نکته سدوم: کـه  آن درباره محتوای حدیت یاد شده محتمـل اسـت مقصـود ایـن باشـد  جـا 
آنهــا  نفــر از 44یابنــد فرزنــدانی داشــته باشــند و  مــی بعــد از رجعــت حیــات مجــددی امــام حســین

 مهدی خواهند بود.
 نهگا 12دسته دوم مهدیان

که بر وجود  دارد روایـات یـاد شـده مهـدی پـس از قـائم داللـت 45دومین دسته روایاتی هستند 
 بدین قرارند:

 روایت سوم

ان ذا ع ذر   بعذده  ُذونی  ( ثیاملهذد عذینیقوم القذائ م ذا )ی:  نه قال، نی ن اَس عن ع 
 (144، 2 ج: ق1149، ا ن كیون. )ته(یمن اَلمئة من ذر عینیا )یمهد

کــه اوالً  دربــاره قاضــی  شاارح االخبااارمنبــس ایــن روایــت  ایــن روایــت ایــن نکــات قابــل توجــه اســت 
کـه معتقـد  کتابش را براساس اعتقادات مذه  اسماعیلیان نگاشته است  که  نعمان مدربی است 

 ایــن روایــت نســبت بــه بــه مهــدویت عبیــداهلل فــاطمی و مهــدویت فرزنــدان او بــوده اســت و ثانیــاً 
کــه فـراز )مهـدیان فرزنـداکـه  این مـن االئمـة مــن  یعنـین قـائم یـا غیــر او هسـتند سـاکت اسـت چـرا 
 کالم قاضی نعمان و توضیح اوست. ته(یذر

 روایت چهارم

ا َ ْعَد اْلَقاِئِ : ِن عن ایب عبداهَّلل َسذ  ًا ِمذْن یّ ان ا َعَ َر َمْهذِد   ِمّنَ ُ َْ : ق1214، )كذ . ؟ع؟ نْیِ ُوْلذِد ا
19) 

کـه در توضـیح روایـت دوم  چنـان اسـت و هـم م امـام مهـدیدر این روایت نیز مقصـود از قـائ
کـه مهـدیان از نسـل امـام حسـین می گذشت از ظاهر این روایت چنین برداشت هسـتند و  شود 

 .؟جع؟نه از نسل امام مهدی
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 روایت پنجم

یِب 
َ
ٍد : ٍر َقاَل یَ ِص  َعْن أ ّمَ اِدِق َاْعَفِر ْ ِن ُُمَ  ِ  ِإّنِ  ا اْ َن َرُسوِل اهَّلِل یَ  ُقْلُت ِللّصَ

َ
ْعُت ِمْن أ ذُه  َك یمَسِ ّنَ

َ
أ

وُن َ ْعَد اْلَقاِئِ اْثَنا َعَ َر َمْهِد یَ َقاَل  ا َقذاَل اْثَنذا َعَ ذَر َمْهذِد یّ ُُ َ ُقذْ  اْثَنذا َعَ ذَر یَ ًا َو ََلْ یّ ًا َفَقاَل ِإّّنَ
ْْ َقذذْومت ِمذذْن ِشذذ ُ ذذَّنَ ُِ ذذاَس   ْدُعوَن َیذذَعِتَنا یِإَمامذذًا َو َل َنذذا.ُمَواَلتِ   ِإَل   الّنَ ، )صذذدوق َنذذا َو َمْعِرَفذذِة َكّقِ

 (251: ش1222

 : در توضیح این روایت نکاتی قابل توجه است
کـالم ابوبصـیر داده فهمیـده بکه امام صادق از پاسخیکه  این نکته اول کـه او  مـی بـه  شـود 

کـــرده مهـــدیان  کـــرده وآن  بـــه همـــین دلیـــل امـــام صـــادقانـــد  امام گانـــه دوازدهگمـــان   را نفـــی 
کردی نیست پدرم نفرمود  آن ایدفرم می گمان  که تو  کـه  مهدی.45امام فرمود 45طور  این مطل  

توجـــه دادن ابوبصـــیر بـــه  و نـــه صـــرفاً انـــد  امـــام درصـــدد تصـــحیح برداشـــت اشـــتباه ابوبصـــیر بوده
ک امام نیز قابل استنباب است، داری و نقل درست روایت امانت  امام صادقکه  این از استدرا
ابوبصـیر تصــور تـو مبنــی بـر امــام بــودن ای  یعنــی اینـد لکــنهم قـوم مــن شـیعتنا...فرم مــی در ادامـه

گروهـی از شـیعیان آنـان  امـام بنـابراین45مهدی اشتباه اسـت پـدرم نفرمـود 45 امـام نیسـتند بلکـه 
که مردم را به مواالت و معرفت حس گـر مقصـود   خوانند می فرا بیت اهل هستند  کـه ا در حالی 

و »نیازی به اسـتدراک و جملـه ، داری و نقل درست روایت بود صیر به امانتامام توجه دادن ابوب
 نبود.« ...لکنهم قوم

که روایت یاد شده کـرده و  می دومین نکته این است  تواند بر سایر روایـات مشـابه پرتوافشـانی 
کــه احیانــاً  کنــد در ایــن روایــت تصــریحآنهــا  در مفهــوم ابهــامی  کــه  مــی وجــود دارد را برطــرآ  شــود 

که شـم گروهی از شیعیان هستند   اسـت بیـت اهل شـان دعـوتگری بـه نأهدیان امام نیستند بلکه 
از ای  کــه در پــاره چنــان هــمآن  ن از امامــت برخوردارنــد و نــه وصــایت و نــه امثــالأنــه شــ بنــابراین

گویــد از امــام  مــی روایــات از محمــدبن حنفیــه بــه عنــوان مهــدی یــاد شــده اســت حنــان بــن ســدیر
ــاقر ــا  پرســیدم ب ــدآی ــه امــام بــود حضــرت فرمودن کــان مهــدیا.: محمــدبن حنفی ــن  ال ولکنــه  )اب

  (68ش: 4565بابویه، 
گر در روایات مشـابه از وجـود مهـدیان  گفتـه  45گانـه و یـا  44بنابراین ا گانـه پـس از قـائم سـخن 

که مردم را به والیت گروهی از شیعیان برجسته است   خوانند. می فرا بیت اهل شده است مقصود 
که چـه بسـاسو  شـدگان از سـوی ائمـه هسـتند. مهـدی یـاد شـده هـدایت45مین نکته این است 
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ژپو
هش مهدیاه

وی

کـــه مصـــداق کـــه از ســـوی خـــدا هـــدایت شـــد معصـــوم خواهـــد بـــود  امامـــان آن  مهـــدی هنگـــامی 
ــ 1انــد گانــه دوازده کــه از ســوی امــام هــدایت شــد و ب ن و أدســت او تربیــت یافــت از شــه و هنگــامی 

کـه محمـد حنفیـه شخصـیت  چنـان آن اما معصوم نخواهد بـودمنزلت واالیی برخوردار خواهد بود 
که مردم را بـه سـوی خـود  بود اما امام معصوم نبود.ای  برجسته کسانی هستند  بنابراین مهدیان 

کلمــه دعــوتگر بــه ســوی امــام هســتند و شــیعه بــودن و  نمــی فــرا خواننــد بلکــه بــه معنــای حقیقــی 
کرده است. أشان را امام ت دعوت به مواالت  یید 

 روایت ششم

 ان ذا ع ذر انذین مُان جع یف انقضاهئْ ع د كان فِذا، ع ر ان ا هْ: قال، اْلكبار كعب عن
ك لك مثلهْ ع ر  الصذاَال و عملذوا مذ ُْ ام وا نیال  وعداهَّلل فقرا اْلمة ه ه وعداهَّلل و 
كذ لك قذبلهْ من نیال  استْلف كما اْلرض ىف ستْلفَنْیل  قولذه.  یإسذرائ  بذین فعذ  و 

 (6261 ،1ج تا: ، یبیكاإ الراا )ا ن  یب هلْ. ارتىض یال  َنْید هلْ مُِیول :تعال

کع  االحبار همان درو مآنچه در این روایت آ  یـاد شـده اسـت آیـه  پـرداز معـروآ از ده برداشت 
کـــه برداشـــت یـــه راوی غیرمعصـــوم  پـــرداز و بـــدنام شایســـته  هـــم راوی درو آن  و روشـــن اســـت 

  توجه نیست.
 روایت هفتم

یِب 
َ
 ِ  َعْن أ

َ
ٍد َعْن أ ّمَ  ِ یذَعْبِداهَّلِل َاْعَفِر ْ ِن ُُمَ

َ
ِفَنذاِل  یِه ِذ یذِه اْلَبذاِقِر َعذْن أ َن َعذْن یِد اْلَعاِ ذِد یِّ َسذ  الّثَ

 ِ 
َ
َس یأ ُ َْ ك  نْیِ ِه ا ِه  ّیِ  الّزَ

 ِ یالّ َ
َ
مِ یِد َعْن أ

َ
ذْمم  ِ یِه أ ذِت َلذِة ایْ اللَّ  ىِف  َقذاَل َرُسذوُل اهَّلِل : َقذاَل  نَی ِراْحُ

َ
 ّل

ْكِضذْر َصذِح َیذ ا َوَفاُتذذُه ِلَعذِ ٍّ َیذَكاَنذْت فِ 
َ
َسذذِن أ َ َْ َ اا

َ
ْمََلَ َرُسذوُل اهَّلِل یا أ

َ
َتُه یَّ َوِصذذ َفًة َو َدَواًة َفذذح

ْوِ ِ  َفَقاَل  ی ِإَل َهَ ا اْحَ َ َُ ُه َس  ا َعِ ُّ یَ َكّتَ اْن وُن َ ْعِد یَ ِإّنَ ْْ اْثَنا َعَ َر ِإَمامذًا َو ِمذْن َ ْعذِدِه  یُُ
ْنذذَت یّ اْثَنذذا َعَ ذذَر َمْهذذِد 

َ
ْثذذیَنْ  ا َعذذِ ُّ َیذذًا َفح ُل اَِل ّوَ

َ
ذذاَك اهَّلُل َتَعذذاَل ىِف  أ ذذِه  َعَ ذذَر ِإَمامذذًا مَسَّ ِِ ا ًا ّیذذَعلِ   مَسَ

مِ 
َ
ْرَتىَضذذ َو أ ذذْمم  ِ یذذاْحُ ذذّدِ نَی َر اْحُ ْهذذِد ی َو الّصِ ُموَن َو اْحَ

ْ
ذذح َْ َو اْحَ وَق اْْلَْعَظذذ ْكَبذذَر َو اْلَفذذاُر َفذذاَل  ّیَ َ  اْْلَ

اُء ِْلََكذٍد َغ  مْسَ ْنذَت َوِصذ ا َعذِ ُّ َیذِرَك ْیذَتِصّحُ َهِ ِه اْْلَ
َ
ْهذِ    َعذَ   ىّیِ أ

َ
ِ َكذ  ِت ْیذ َ   أ ذَو مَ   ْْ ّیِ ْْ ّیِ ِ َو َعذَ    ُِ

ذا َلِق  ِنَساِئ  َ َُّ ذْن َثّبَ َنذا َ ذرِ  ْتذیِن یَ ََفَ
َ
ذا َفح َ َُ ْق ِن  یَغذدًا َو َمذْن َطّلَ ذا ََلْ َتذَر َرَهذا ىِف  َو ََلْ   ءت ِمَْنَ

َ
َعْرَصذِة  أ

                                                        
الد اْلحن »شود:  گانه با عنوان مهدی یاد می و به همین دلیل از امامان دوزاده .1 الد قد ِبـ قد

د
ِ ْبـِن أ ِلـِّ 

ْینن ْبـنن عد اِلـ    سد ـا  طد ِمن د
ِبــ 
د
ِلــِّ ن ْبــنن أ ــْؤِمِنیند عد اْلمن ِمیرن

د
ــْم أ هن لن و د

د
ًا أ ْهــِدی  ــرد مد شد ــا عد اِلــ    اْثند من  طد هن اِســسن   ود آِخــرن ْلــِد   ِمــْن   الت د ِ   ون س  ــاِئمن ِبــاْلحد ــامن اْلقد مد ــود اْمِ  «.ود هن

 (542ش: 4565)صدوق، 
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ْنَت َخلِ یَ اْلِق 
َ
ِت  َفِت یاَمِة َو أ ّمَ

ُ
ْمَها ِإَل اْ یِنَ _  یِمْن َ ْعِد  َعَ  أ َذاَكَضَرْتَك اْلَوَفاُة َفَسّلِ ِِ َسذِن  َف َ َْ ا

َذا َكَضذَرْتُه اْلَوَفذاُة َفلْ   اْلَبّرِ اْلَوُصوِل  ِِ ْمَها ِإَل اْ ذیِنَ یُ َفذ َسذ َسذّلِ ُ َْ ذِه نْیِ ا ذ ِد ی الّ َ ك  َذا  ّیِ الّزَ ِِ ْقُتذوِل َفذ اْحَ
ْمَها ِإَل اْ ِ ذِه َسذذیُ َكَضذَرْتُه اْلَوَفذاُة َفلْ  ِفَنذذاِل َعذِ ٍّ  یَن ِذ یِد اْلَعاِ ذِد یِّ َسذذّلِ

َذا َكَضذَرْتُه اْلَوَفذذاُة  الّثَ ِِ َفذذ
َذا َكَضذَرْتُه اْلَوَفذاُة َفلْ یُ َفلْ  ِِ ٍد اْلَباِقِرَف ّمَ ْمَها ِإَل اْ ِ ِه ُُمَ ْم یُ َسّلِ َذا َسذّلِ ِِ ذاِدِق َفذ

َها ِإَل اْ ِ ذِه َاْعَفذٍر الّصَ
َذا َكَضذَرْتُه اْلَوَفذاُة َفلْ یُ َكَضَرْتُه اْلَوَفاُة َفلْ  ِِ ِْ َفذ ذاِ 

َُ ْمَها ِإَل اْ ِ ذِه ُمذوَ  اْل ْمَها ِإَل اْ ِ ذِه یُ َسذّلِ َسذّلِ
َذا َكَضذذَرْتُه اْلَوَفذذاُة َفلْ  َعذذِ ٍّ  ِِ َ ذذا َفذذ ْمَها ِإَل اْ ِ ذذِه یُ الّرِ َِقِّ  َسذذّلِ

َقذذِة الذذّتَ ذذٍد الّثِ ّمَ كذذه وفاتذذا ُُمَ َذا  ت  ِِ َفذذ
ْمَها ِإَل اْ ِ ذذِه َعذذِ ٍّ یُ َكَضذذَرْتُه اْلَوَفذذاُة َفلْ  َذا َكَضذذَرْتُه اْلَوَفذذاُة َفلْ  َسذذّلِ ِِ اِصذذِح َفذذ

ْمَها ِإَل اْ ِ ذذِه یُ الّنَ َسذذّلِ
َذا َكَضذذَرْتُه اْلَوَفذذاُة َفلْ  ِِ َسذذِن اْلَفاِ ذذِ  َفذذ َ

َْ ْمَها ِإَل یُ ا ذذٍد َسذذّلِ ّمَ ْسذذَتْحَفِ  ِمذذْن ِِل ُُمَ ذذٍد اْحُ ّمَ   اْ ِ ذذِه ُُمَ
وُن ِمْن َ ْعِدِه اْثَنا َعَ َر َمْهِد یَ َفَ ِلَك اْثَنا َعَ َر ِإَمامًا ُثَّ  َذا َكَضَرْتُه اْلَوَفاُة( َفلْ یّ ُُ ِِ ْمَها یُ ًا )َف َسذّلِ
 ِ َُّ َق ِل اْحُ ّوَ

َ
َسامِ   نَی ِإَل اْ ِ ِه أ

َ
َكامْسِ اْس  َی َلُه َثاَلَثُة أ یِب  یْت 

َ
ِْ أ ُْ  َو اْس ذُد َو اَِلْسذ ْحَ

َ
َو ُهَو َعْبُداهَّلِل َو أ

ْهِد  اِلُث اْحَ ْمم  ِ  ّیُ الّثَ ُل اْحُ ّوَ
َ
 (119ق: 1111)طو ،  . نَی ُهَو أ

 : درباره محتوای این روایت چند نکته قابل تذکر است
کـه پـس از پیـا نکته اول: امـام وجـود 45 همبردر دو موضـس از ایـن روایـت تصـریح شـده اسـت 

کـه بـین امـام و، مهدی45آنها  خواهند داشت و پس از  مهـدی ایجـاد شـده اسـت روشـن از تقـابلی 
که می مهدی جایگـاه و منزلـت امامـت را ندارنـد از ایـن رو مقصـود از مهـدی در ایـن روایـت 45شود 

گروهی از شـیعیان که در روایت پنجم بدان تصریح شده بود یعنی  کـه مـردم  همان معنایی است 
کســی بــه اســتناد ایــن روایــت  خواننــد. مــی فــرا بیــت اهل را بــه مــواالت و معرفــت حــس گــر  بنــابراین ا

کــه مهــدیان  کــه  این افــزون بــرانــد  حــایز مقــام امامتآنهــا  گانــه و یــا یکـی از45معتقـد بــه ایــن باشــد 
بـر الآ همـین روایـت اسـت سـخنی بـر خـ45سخن او در تعـار  بـا روایـات منحصـرکننده ائمـه در 

 زبان رانده است.
اســت بنــابراین « خلیفتــی»واژه « فســلمها»تــرین مرجــس ضــمیر  کــه نزدیــهجــا  آن از نکتدده دوم:

که از واژه خلیفتی برداشت کـرم شود بازمی می ضمیر یاد شده به خالفت  خطـاب  هگردد پیامبر ا
را به آن  رحلتفرمایند تو پس از من خلیفه من بر امتم هستی و در هنگام  ب میمنانؤبه امیرم

 : بسپار امام حسن
ِت  َفِت یاْنَت َخلِ  ّمَ

ُ
َذا َكَضَرْتَك اْلَوفَ  یِمْن َ ْعِد  َعَ  أ ِِ ْمَها ال ابین اَسن.َف  اُة َفَسّلِ

کــه مقصــود از ســپردن خالفــت توســط امــام وجــه قابــل ت ســومین نکتــه نکتدده سددوم: ایــن اســت 
بـه معنـای  فرزنـد امـام مهـدی سـپرده شـدن خالفـت بـهآیـا  به فرزندشان چیسـت و مهدی
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ژپو
هش مهدیاه

وی

تـوان در راسـتای همـان تفسـیر امـام  مـی راکـه آن  این برخوردار بودن او از جایگاه امامت است و یـا
کرد. 2حدیت شماره _  از مهدیان بصادق  _ فهم 

کـه اساسـاً  خالفـت در  به عنـوان مقدمـه بـرای پاسـخ بـه پرسـش یـاد شـده شایسـته توجـه اسـت 
: ق4080، )ابن فــارساســتآن  زی پــس از چیــزی و نشســتن بــه جــایمــدن چیــآلدــت بــه معنــای 

از این رو خالفت شخصی از شخص دیگر به خودی خـود بـه معنـای امامـت و وصـایت  (548، 5ج
ــراد عادی ــات از اف ــمف خی)شــاو نیســت از همــین رو در روای ــا: ، بیدی  و بلکــه از برخــی اجنــه (420 ت

استعماالت یـاد  .شوایان معصوم یاد شده استبه عنوان خلیفه پی (546، 4ج: ش4562، ینی)کل
که هر جا از منصوب شدن خلیفه برای امـام  که این چنین نیست  شده نشانگر این واقعیت است 

گفته شده باشد مقصود رسیدن او به جایگاه امامت و امثال گـر  بنـابراین استآن  معصوم سخن  ا
ر شـدن خلیفـه از مقـام امامـت باشـد در مواردی نص  خلیفه بـرای امـام معصـوم مـالزم بـا برخـوردا

کسی بـه جـای دیگـری و نشسـتن در آن خارجی است و واژه خلیفه بیش از ئاین به دلیل قرا مدن 
کنــد و بــه همــین دلیــل در روایــات از دانشــمندان بــه عنــوان خلفــای پیــامبر  نمــی جــای اورا اقتضــا
 :یاد شده است گرامی اسالم

مذذن    لذذه ویذذق .النذذالث مذذرّ ، اركذذْ خلفذذائ هذذْاللّ : قذذال رسذذول اهَّلل: قذذال، عذذن عذذ 
موَنذا ال ذاس مذذن علّ یكذادی  و سذ ت ف تون مذن بعذذدی و یذروون حن یذیالذ : خلفذا ك ؟ قذال

 (14، 1ج: ق1141، )صدوق. بعدی

که مقصود از سـپرده شـدن خالفـت توسـط  با توجه به مقدمه یاد شده در پاسخ به این پرسش 
گـزارش شـده : گفت توان می به فرزندشان چیست امام مهدی روایت مورد نظر بـه دو صـورت 

گزارش فراز  گزارش این فراز وجود ندارد در  «فاذا حضرته الوفاه»است در یه  وجود دارد و در یه 
کتاب های  نسخه  :مده استآپایانی چنین های   شیخ طوسی در فراز بیبتموجود 

َذا َكَضَرْتُه اْلَوَفاُة َفلْ  ِِ ْمَها ِإَل اْ  ِ یُ َف َُّ ِ َسّلِ َق ِل اْحُ ّوَ
َ
 .نَی ِه أ

کــه زمــان رحلــت امــام مهــدی ــه فرزنــدش بســپارد یعنــی هنگــامی  امــا در . شــد خالفــت را ب
ـاةن »جمله  بحااراالنوار فد ْتهن اْلود رد ضد ا حد ِإذد ایـن تفـاوت  (564، 56ج: ق4085، )مجلسـی. وجـود نـدارد «فد
کتـاب ای  دهد در نسخه می نقل نشان کـه نـزد عال بیباتاز  مـه مجلسـی بـوده جملـه شـیخ طوسـی 

کرده اسـت. روشـن اسـت  یاد شدهن وجود نداشته است و لذا ایشان حدیت را بدون این فراز روایت 
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گـر جملـه فـاذا حضـرته الوفـاه نباشـد از  کـه تسـلیم خالفـت بعـد از وفـات امـام مهـدیجـا  آن که ا
ــه ک ــود  ــت ایــن خواهــد ب زمــان  حضــرت درآن  نبــوده و در زمــان حیــات ایشــان اســت معنــای روای

که تحت اشراآ حیات دهـد و  می محوله را انجامهای  موریتأحضرت مآن  شان جانشینی دارند 
تواند خلفای متعـددی در  می داشتن خلیفه در زمان حیات هیچ مشکلی ندارد و امام حاضر اساساً 

گذشــت از عالمــان بــه عنــوان خلفــای  چنــان منــاطس مختلــی داشــته باشــد هــم کــه  کــه در روایــاتی 
کــرمپیــامبر   یــاد شــده بــود. و... و نیــز از عثمــان بــن حنیــی بــه عنــوان خلیفــه امــام علــی ا
کـه او در آن  بـه فرزندشـان بـه معنـای سپرده شدن خالفت توسـط امـام مهـدی بنابراین اسـت 

هــای  موریتأحضــرت خواهــد بــود و مآن  از جهــان جانشــینای  در نقطــه زمــان امــام مهــدی
اسـت ب این تفسیر هماهنگ با همـان فرمـایش امـام صـادقمحوله را به انجام خواهد رساند و 

که مردم را به موااللت مـا دعـوت کننـد و البتـه  مـی که فرمودن مهدیان قومی از شیعیان ما هستند 
کـه مهـدیان که  این طبس این فر  گانـه بعـد از  45در فراز پیشین حدیت چنین تعبیر شده اسـت 

ـا »گانه هستند  45امامان  ِل د اْثند ـذد ـم د فد امـًا ثن ـرد ِإمد شد ْهـِد ید عد ـرد مد شد ـا عد ْعـِدِه اْثند ـونن ِمـْن بد  ایـن بعـدیت «اً ی  کن
ــی چــون مــی ــاب تدلیــ  باشــد یعن ــاب تدلیــ  44مهــدی بعــد از 45آن  توانــد از ب  امــام هســتند از ب
 که بعدیت نسـبت بـه امـام مهـدی چنان امام نسبت داد هم45توان این بعدیت را به همه  می
 ی بعد از تشکیل حکومت باشد.تواند به معنا می

کتــاب  گــر مــا نســخه  ْتهن »شــیخ طوســی را مبنــا قــرار بــدهیم و بگــوییم فــراز  بیبااتامــا ا ــرد ضد ا حد ــِإذد فد
ــاةن  فد ــد امــام مهــدی «اْلود ــه فرزن ــاز ســپرده شــدن خالفــت ب ــه معنــای  در روایــت وجــود داشــته ب ب

ن روایـت بـه صـراحت میـان جـای همـی در دوکـه  این برخورداری او از مقام امامت نیست به دلیل
ْعـِد ید سد »امامت و مهدویت تقابل ایجاد شده است  ونن بد ـرد  یکن شد ـا عد ْعـِدِهْم اْثند امـًا ود ِمـْن بد ـرد ِإمد شد ـا عد اْثند

ْهِد  که  می از تعبیر یاد شده چنین استفاده «اً ی  مد افـزون  ز مقـام امامـت نیسـتند.ئنفـر دوم حـا45شود 
که بر انحصار ائمـه در عـددبر قرینه داخلی یاد شده با توجه ب داللـت داشـت  45ه روایات متواتری 

که از حضور پیوسته امامان  تا روز قیامت داللت داشت و پیش  گانه دوازدهو نیز روایات متعددی 
گفته شد روشنصیل از آنها از این به تف که حتی در فر  وجـود فـراز فـاذا حضـرته  می سخن  شود 

کـه او بـه شـکل جزئـی آن  حضـرت بـه معنـایآن  از یالوفاه باز خالفـت فرزنـد امـام مهـد اسـت 
که پس از امام مهدی  فرینی خواهد نمود.آ رجعت نموده است نقش تحت نظر امامی 

کســـی علیـــرغم گـــر  کـــه از یـــه ســـو بـــه دلیـــلآنچـــه  ا در کـــه  این گفتـــه شـــد بـــر ایـــن بـــاور باشـــد 
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کتاب های  نسخه وجـود دارد احتمـال وجـود  شیخ طوسی فـراز فـاذا حضـرته الوفـاه الغیباهموجود از 
کـه جـا  آن تر است و از سوی دیگر در فـر  وجـود فـراز یـاد شـده از در اصل حدیت قویآن  داشتن

جانشــین مطلــس امــام  فرزنــد امــام مهــدی اســتآن  ایــن جانشــینی مطلــس اســت بــه معنــای
کــه در فـر  یــاد هـای  و امـام و حجتــی از حجت مهـدی الهــی اسـت پاســخ مـا بـه او ایــن اسـت 
کــه بــر انحصــار ائمــه در عــدد  شــده و حضــور  45ایــن حــدیت در تعــار  بــا روایــات متــواتری اســت 

تا روز قیامت داللت داشت بـر ایـن اسـاس احتمـال نبـودن جملـه فـاذا حضـرت الوفـاه آنها  پیوسته
کــه در ایــن فــر  روایــت هماهنــگ بــا ســایر  آن گرچــه بــه خــودی خــود ضــعیی باشــد امــا بــه دلیــل

کــه هــم مــی ل بــر احتمــال دیگــر تــرجیحروایــات اســت ایــن احتمــا کــه پــیش از ایــن  چنــان یابــد چــرا 
کـه در روایـات وجـود دارد نسـبت وثیقـی بـا  محکـم و هـای  موزهآگذشت ضـعی و قـوت احتمـاالتی 

که در  گر در معنای روایتـی احتمـال قـویی وجـود آصریحی دارد  گردیده است ا یات یا روایات بیان 
که این احتمال قوی در   محکم دین باشد ایـن تعـار  موجـ های  موزهآتعار  با داشته باشد 

کنــار نهــاده شــود و از آن مــی کــه همــین احتمــال قــوی  گــر در معنــای روایتــی احتمــال آن  شــود  ســو ا
که با محکمـات هماهنـگ اسـت همـین همـاهنگی موجـ  تقویـت آن  ضعیفی وجود داشته باشد 

گر ضـعیی باشـد بـه دلیـلجا نیز احتمال نبودن فقره اذا حضره الوف گردد در این می کـه  آن اه حتی ا
کـه ، در فر  نبودن ان که با روایـات محکمـی  روایت دارای معنای سلیس و بدون ابهامی است 

تـا روز قیامـت اسـت هماهنـگ اسـت از ایـن رو آنـان  و اسـتمرار 45کننـده بـر انحصـار ائمـه در  داللت
شــود و از ســوی دیگــر  یمــ ضــروریآن  ایــن احتمــال حتــی در فــر  ضــعی تقویــت شــده و اخــذ بــه

گــر بــه خــودی خــود قــوی باشــد از کــه در ایــن  آن احتمــال وجــود جملــه اذا حضــره الوفــاه حتــی ا جــا 
که بر انحصار ائمه در تا روز آنان  نفر و استمرار وجود45فر  حدیت مورد نظر با روایات متعددی 

 قیامت داللت دارد ناهماهنگ است این احتمال غیرقابل پذیرش خواهد بود.
کـــه ایــن روایـــتز آنچــه ا د معنـــایی شــفاآ و هماهنـــگ بــا ســـایر توانــ مــی گذشــت روشـــن شــد 
که بر اساس این روایت امامان های  موزهآ نفر خواهند بود و ایـن 45محکم دینی داشته باشد چرا 

کـه مـردم را  45آنان  عدد قابل اضافه و نقصان نخواهد بود و پس از مهدی وجود خواهند داشـت 
کـه بـه عنـوان  فرزند امـام مهـدیآنان  کنند و یکی از می دعوت تبی اهل به مواالت اسـت 

ــر و تحــت اشــراآآن  جانشــین ایشــان در زمــان حیــات فرینــی آ حضــرت نقشآن  حضــرت زیــر چت
 خواهد نمود.
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 مهدیان: دسته سوم
گفته که از اصل مهدیان سـخن  آنهـا  بـه تعـدادکـه  این بـدونانـد  سومین دسته روایاتی هستند 

 .ده باشد این روایات بدین قرارندشای  اشاره
 روایت هشتم

و خذذا ، كیذذنب وویص، كیذذواخصذذص ول، سیذذه وعذذ  ِلذذه مذذن ِل طذذه ویذذاللهذذْ صذذ  عل ...
،  ُممذذدیذذنی ْلذذاإ ال بینیوخذذاإ الوصذذ، نیإمذذام املتقذذ، عهذذده وول، رهیذذووا، رسذذولك

ن یمئذة الراشذدوعذ  اْل، نی واآلخذرنیشباا  ه  ال ة من اْلول یدیوع  س، واب ته البتول
تق، نی املا نی السالفینیاملهد رة اْلمئذة الفا ذلیذوعذ  ال قبذاء اْل وعذ  ، نی البذاقنیاء البذر
 . اْلم ذاء اْلزنذةینی املهذدنیوعذ  الفا ذل، وم املوعذودیال القائ باَ  ىف،  ر ك تك ىفیبق

إسرافیُائی  ومیابرئ: وع  خواص مالئُتك رائی  و : ق1142، هیذ)ا ذن با و .... ی  وعل
142-141) 

کتاب در که از  اسـت نکـاتی قابـل توجـه  منسوب بـه امـام رضـا یقه الر اباره دعای یاد شده 
 است:

مـــه مجلســـی بـــوده  یقاااه الر ااااکتـــاب از ای  هدر نســـخکـــه  این نکتـــه اول بـــه جـــای کـــه نـــزد عال 
 :المهدیین المهذبین ثبت شده بوده بنگرید

ذذ ... و عذذ  ، عذذ  اْلمئذذة الراشذذدین املهذذدینیو  س...اللهذذْ صذذ  علیذذه و عذذ  ِل طذذه و ی 
رة الفا لنی امله  نی اَلم اء اْلزنة تقیاء البر و ع  خذواص مالئُتذك ابرئیذ  ، ال قباء اْل

 (616، 11جق: 1142)جملىس،  ....و میُائی 

قابــل اثبــات  بنــابراین اصــل داللــت دعــای یــاد شــده بــر وجــود مهــدیان پــس از امــام مهــدی
که اساساً  خصوصاً  مسبله این نیست. کتاب  از این نظر قابل توجه است   یقه الر اااولین نسخه از 

کـرده آن  در زمان حیات عالمـه مجلسـی و پدرشـان پیـدا شـده و از کتـاب یـاد شـده رواج پیـدا  پـس 
ای  نسـخه موجـود نـزد عالمـه مجلسـی از اعتبـار ویـژه ( بنابراین44، 4جق: 4085. )مجلسی، است

 برخوردار است.
کتــاب بــه امــام رضــا ثانیــًا در اصــل بــه عنــوان  وجــود دارد. های جــدیتردیــد انتســاب ایــن 

 :نویسد باره چنین می در این امام خمینینمونه 
کتــاب  کتــاب تصــنیی یکــی از  فقــه الرضــاو امثــال ایــن عبــارت از  کــه ایــن  گــواه بــر ایــن اســت 
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کتاب سرورمان ابالحسن علی بن موسی الرضا علماست نه این ، ینی)امام خم باشد. که 
 (588، 4ج تا: بی

گلپایگانی نیز چنین نوشته است آیت و  : اهلل 
که هم فقه الرضاروایت  اسـتناد ایـن ، بارهـا تـذکر داده شـد کـه چنان قابل اعتماد نیست  چرا 

 (445، 4جتا:  )گلپایگانی، بی معلوم نیست. کتاب به سرورمان امام رضا

را  توان وجود مهدیان پس از امام مهدی نمی بر این اساس به استناد این دعای مورد نظر
کرد.  اثبات 
 روایت نهم

وا ف:  نذذه قذذال، رفعذذه إل عبذذداهَّلل  ذذن عمذذری،   ذذن السذذالمىییذذ ِن  نیام البذذاریذذوشذذك  ی ب ذذر
ث ، ث امل صذذور، یاملهذذد، بذر اهَّلل بذذه  مذذة ُممذذدی یُذذون بعذذدهْ الذذا ر الذذ یث ، ت قطذ 

 (141-144 ،2: جق1111، مغریبقا  نعمان ). ینیعدد  مئة مهد

 ، فاقد ارزش حدیثی است. عبداهلل بن عمر استکه این سخن از  با توجه به این
 بندی جمع
که فاقد ارزش حدیثی هستند و نیـز  .4 کع  االحبار و عبداهلل بن عمر  با حذآ روایت منقول از 

کتــاب  ــه امــاآن  کــه بــه دلیــل تردیــد در انتســاب یقااه الر ااابــا حــذآ دعــای منقــول از   م رضــاب
که از مهدیان پـس از قـائم سـخنآن  توان به ماثور بودن نمی کرد روایاتی   به صورت قطعی حکم 
 روایت یه روایـت بـه یقـین از مجعـوالت واقفـه اسـت 6روایت بیشتر نیستند و از این  6 گویند می

که از مهدیان پس از قائم سخن بنابراین  کند. نمی عدد تجاوز2گوید از  می تعداد روایاتی 
روایـت مسـند  5روایـت مرسـل و بـدون سـند اسـت تنهـا 5روایـت 2از ایـن که  این با توجه به .5

 درباره مهدیان پس از قائم وجود دارد. 
 داند. می نفر45روایت تعداد مهدیان را0نفر و44روایت تعداد مهدیان را  4روایت 2از این  .5
کسی هستند تنهـا در  .0 که مهدیان از نسل چه  گفتـه شـده اسـت  5در این باره  روایـت سـخن 
هستند و طبس یه روایـت یکـی از مهـدیان از نسـل  روایت مهدیان از نسل امام حسین5طبس 

 است. امام مهدی
کــه تعـداد ائمـه را منحصــر در  .2 در دو کــه  این دانـد و نیــز بـه دلیـل مـی نفـر45بـه دلیـل روایـاتی 
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کـه مهـدیان از جایگـاه _  روایت سوم و پنجم_ گانه یاد شده  روایت از روایات پنج تصریح شده بود 
گر قابل اثبات باشند به هیچ عنوان از جایگـاه امامـت برخـوردار  امامت برخوردار نیستند مهدیان ا

 نیستند. 
روایــت هــیچ جایگــاه خاصــی بــرای مهــدیان برنشــمرده اســت و در  5روایــت یــاد شــده در 2از  .6

کـه ان هسـتند و در یـه روایـت نیـز از سـپرده گروهـی از شـیعیآنـان  یه روایت تصـریح شـده اسـت 
گفته شده است. که با وجـود شدن خالفت به اولین از مهدیان سخن  در یکـی  کـه آن روشن است 
گروهی از شـیعیان که مهدیان  کـه از سـپرده شـدن اند آن  از روایات تصریح شده است  تـه روایتـی 

که مهدیآن  گوید به معنای می خالفت به اولین مهدیان سخن ان جانشینان امام در نقطـه است 
 خاص یا مقطس خاص یا رسالت خاصی هستند و به عبارت دیگر مقصود از خالفـت معنـای لدـوی

 است.آن 
گر مقصود از خالفت معنای لدوی2 گذشـت باطـل آنچـه  که ایـن فـر  بـه دلیـل_  نباشدآن  .ا
ه شـدن خالفـت بـه در میـان روایـات یـاد شـده تنهـا یـه روایـت از سـپردکـه  این با توجه بـه_  است

 پذیر نیست. امکانآن  گوید اثبات یه امر اعتقادی به استناد می سخن فرزند امام مهدی
کـــه اوالً آنچــه  از کـــم بــرگ و بارنـــد و بـــه  اساســاً  گذشـــت روشــن شـــد  روایـــات مهــدیین انـــدک و 
که بتوان با قاطعیت به مفادای  اندازه گر اصل وجود مهدیان پ حکم داد ثانیاً آن  نیستند  ذیرفته ا

کـه 45شیعی درباب انحصـار ائمـه در هایی  موزهآشود این مطل  با سایر  نفـر هماهنـگ اسـت چـرا 
که از هدایت پیشوایان معصوم بهره مهدیان تعدادی از شیعیان وارسته و جلیل  منـد شـده القدرند 
 وانند.خ می فرا بیت اهل دیگران را به والیت گانه دوازدهو تحت زعامت و والیت یکی از امامان 

 بررسی حدیث موسوم به حدیث وصیت
کـه های  اخیر برخی از جریانهای  در سالکه  این نظر به انحرافی با تمسه بـه حـدیت هفـتم 

گمراهـی  کنند جریانی انحرافی را پـی می با عنوان حدیت وصیت یادآن  از کـرده و موجبـات  ریـزی 
کرده برخی از ساده کوتاه پیرامون حـدیت یـاد در انتهای نوشتار پیاند  دالن را فراهم  ش رو درنگی 

 .شده خواهیم داشت
کرد سند می درباره این حدیت در سه جهت  ، داللت و تطبیس.توان بحت 
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 سند
کـه غیـر از بزوفـری سـایر راویـان مـی حدیت یاد شـده بـه شـدت از مشـکل سـند رنـج آن  بـرد چـرا 

 : راویان یاد شده بدین قرارنداند  توثیس نشده
کتاب  صلی العدلعلی بن سنان المو های رجالی نامی از او برده نشـده نـه  او مهمل است و در 
ــه ذ ــه ب ــه مــدا و ن ــابراین او مجهولب ــه وی از یــتالحــال اســت. آ م بن ک  اهلل خــویی احتمــال داده 

  (04، 45ج: ق4045، )خویی باشد. سنت اهل
که با دقـت در راوی و مـروی های  این نام از نام  علی بن الحسین  عنـه بایسـتیمشترک است 

کــه از آن  کــه علــی بــن حســینی  گرفــت روشــن نشــد  کــه در روایــات صــورت  را شــناخت امــا بــا تتبعــی 
کنــد  مــی کنــد و علــی بــن ســنان الموصــلی العــدل از او روایــت مــی أحمــدبن محمــدبن خلیــل روایــت

 است. الحال مجهول او بنابراین کیست
کتاب  احمدبن محمدبن خلیل امی از او بـرده نشـده نـه بـه هـای رجـالی نـ او مهمـل اسـت و در 

 است. الحال مجهول او بنابراین مدا و نه به ذم
کتاب  جعفربن احمد المصری  است. های رجالی نامی از او برده نشده او نیز مهمل است و در 

 .او نیز مانند راوی سابس مهمل است  الحسن بن علی
 ذمی نرسیده است. است و درباره او مدا یا الحال مجهول او نیز  پدر حسن بن علی

کیر راویان حدیت وصیت مجهول روایـت  بنابراین شان مشخص نیست ند و هویتا بنابراین ا
 (55-57: ق4050، )آل محسن از اعتبار ساقط است و صالحیت استدالل ندارد.

گروهه احمد بصری بنیان انحرافی معاصـر بـرای رهـایی از اشـکال یـاد شـده های  گذار یکی از 
کردن دلیلی سند حدیت وصیت را صحیح جلـوه دهـد وی در ایـنکوشیده است با د بـاره  ست و پا 
کـه : چنین نوشته است گـواهی داده اسـت  که شیخ طوسی  سند حدیت وصیت صحیح است چرا 

کنیـد پـس  مـی یعنی شیعه هستند و شما در رجال بـه سـخن طوسـی اعتمـاداند  از خاصهآن  راویان
کـه .ارزش باشد جا بی را سخن او در اینافتاده است و چای  االن چه اتفاق تازه .. روایت هنگـامی 

بـرای اثبـات  بنـابراین السند است راویانش شیعه عادل یا راستگو باشند نزد عالمان شیعه صحیح
کنیم راویان شیعه هستند و راستگو که اثبات  کافی است  شـیعه که  این برای اثبات .صحت سند 

کـه طوسـی راویـا کـافی اسـت  کتـاب آن  نهستند همین قـدر  را از خاصـه یعنـی شـیعه شـمرده او در 
 :گوید می الغیبه
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که از سوی خاصه روایت شده بیش ازآن اما که به شمارش آ چه   ید ولی ما بخشی ازآن است 
 (56 تا: ، بیی)المدرب .کنیم می را ذکرآن 

کتاب  که شیخ طوسی در  گشـو الغیبهمقصود او این است  ده برای اثبـات ائمـه اثناعشـر دو بـاب 
کرده است و در بابی دیگـر روایـات مخـالفین شـیعه را و از  .است در یه باب روایات شیعه را بیان 

که شیخ در باب احادیت شیعه  ورده است همین حدیت موسوم به حدیت وصیت آجمله روایاتی 
کــه راویــان ایــن  اســت. گــواهی داده اســت  بنــابراین احمــد مــدعی اســت چــون از یــه طــرآ شــیخ 

که هر شیعهحدیت شیعه هست خالفـش اثبـات  کـه آن راستگوست مگرای  ند و از طرآ دیگر چون 
الســند  تمـامی راویـان حـدیت مـورد نظــر راسـتگو هسـتند و در نتیجـه روایـت صـحیح بنـابراین شـود
 است.

 و بررسی نقد
کـه بـه نظـر رسـد اصـل ایـن  مـی پیش از ارزیابی ادعای یاد شده این نکته شایسته توجه اسـت 

که چون ش کـرده اسـت پـس همـه راویـانادعا  آن  یخ روایت یاد شده را در بـاب روایـات شـیعه ذکـر 
کرده کـه مخـالفین شـیعه نقـل  که ایشان در باب روایاتی  انـد  شیعه هستند قابل مناقشه است چرا 

کـه در کرده است  القـدر محمـدبن  چـون شـیخ جلیـل کسـانی هـمآنهـا  سـند روایات متعددی را نقل 
)همــان:  و محمــدبن همــام (452، 4-7ق: 4044)طوســی، گ شیعهابــراهیم نعمــانی محــدث بــزر

نقــل روایتــی در بــاب روایــات مخــالفین  بنــابراین وجــود دارنــدآن  از بزرگــان امامیــه و امثــال (452
که همه راویانآن  شیعه به معنای روایت غیرشیعه هستند و در نتیجه نقل روایتـی در آن  نیست 

دن همه راویان نیست با این وجود فارق از مناقشه یـاد باب روایات شیعه هم به معنای شیعه بو
که گرفت  کـه هـر  واقعاً آیا  شده این پرسش اساسی را باید پی  نظر شیخ طوسی بر ایـن بـوده اسـت 

تـوان چنــین مبنــایی را بــه ایشــان  آیــا مــی خالفـش ثابــت شــود وکــه  این راستگوســت مگــرای  شـیعه
 نسبت داد؟

کت  شیخ این نتیجـه بد کـهآ می سـتبا تتبس در  کلمـات شـیخآنچـه  یـد  توانـد بـر مطلـ   مـی از 
 :مورد نظر داللت داشته باشد این عبارت است

کـه مسـلمان بـودن: 48له بمس کـه نـزد حـاکم دو شـاهد  شـان مشـخص اسـت شـهادت  هنگـامی 
شـود و نیـازی بـه  مـی شـان حکـم شناخته نشده باشد طبـس شـهادتآنها  دادند و جرحی نسبت به
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کـه آن  محکـوم علیـه جرحـی نسـبت بـهکه  نای تحقیس نیست مگر دو وارد نمایـد بـه ایـن صـورت 
گفتـهاند  فاسسآنها  بگوید گـر شـهات: در ایـن صـورت تحقیـس واجـ  اسـت ابوحنیفـه  دربـاره آنهـا  ا

گــر در قصــاص یــا حــد باشــد  امــوال و نکــاا و طــالق و نســ  باشــد همــان گذشــت و ا کــه  طــور اســت 
گفتـه شان تحقیس شود. تدرباره عدالکه  این شود تا نمی داوری : انـد ابویوسی و محمد و شافعی 

کند تا شـان محـرز  تحقیـس نمایـد و چـون عـدالتآنها  دربارهکه  این جایز نیست برای قاضی حکم 
کند و اال در همه موارد توقی نماید و در این دلیـل انـد.  باره مورد خاصی را اسـتینا نکرده شد حکم 

چنــین اصــل در اســالم عــدالت اســت و فســس  نهاســت و هــمآات مــا در ایــن بــاره اجمــا  فرقــه و روایــ
که نیازمند دلیل است.  (547-542، 6]الی[: جق4042، )طوسی امری عارضی است 
به نظر شیخ اصل در شـیعه عـدالت اسـت مگـر که  این استدالل به عبارت یاد شده برای اثبات

کــه از شــی اوالً . اثبــات شــد از جهــاتی ناتمــام اســتآن  خــالآ خ نقــل شــد مربــوب بــه مقــام عبــارتی 
ــواهی او پذیرفتــه گ ــواهی داد  گ گــر مســلمانی بــر مطلبــی   قضــاوت اســت یعنــی در مقــام قضــاوت ا

که موضو  بحت ما می کـه احادیـت مسبله شود در حالی   را نقـل بیـت اهل روایت و راویـانی اسـت 
گرفتـهشیخ در مورد نخست اصل را که  این نمایند و این دو با یکدیگر متفاوتند و از می  بـر عـدالت 
 .اند توان مدعی شد ایشان در مورد دوم هم همین عقیده را داشته نمی

کنیم بایـد بگـوییم بـه نظـر ایشـان اصـل در مسـلمان  ثانیاً  کالم شیخ را اخذ  گر بخواهیم ظاهر  ا
گــر راوی شــیعه آن  عــدالت اســت و هرگــاه راوی مســلمان بــود بایســتی روایــت او را پــذیرفت حتــی ا

کـالم شـیخ بـه ایـن  مـی طل  یاد شده را دو قرینه اثباتامامی نباشد م کنـد قرینـه نخسـت تصـریح 
کــه موضــو  بحــت شــهادت مســلمان اســت  عــرآ یإذا شــهد عنــد الحــاکم شــاهدان »مطلــ  اســت 

که شیخ در ادامه نظر شافعی و دیگران را در این «إسالمهما  باره نقـل و نقـد و قرینه دوم این است 
کــه مـی کســی  شــان مسـلمان اســت و نــه شـیعه. وضـو  بحــتمآنهــا  کنــد روشــن اسـت  گــر  بنــابراین ا

کــه از شــیخ نقــل شــد مــدعی شــود بــه نظــر شــیخ اصــل در راوی شــیعه  بخواهــد بــه اســتناد ســخنی 
که این سـخن  عدالت است باید بگوید به نظر شیخ اصل در راوی مسلمان عدالت است در حالی 

 باطل است و به یقین شیخ چنین نظری ندارد. یقیناً 
کتـاب خـالآآنچه  زا کـالم شـیخ در  که به استناد  تـوان مـدعی شـد وی  نمـی گذشت روشن شد 

کـه ةمعتقد به اصال  العداله در راویان شیعه بوده است با این وجـود ایـن پرسـش هنـوز وجـود دارد 
 شیخ چنین نظری داشته است؟ واقعاً آیا 
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کـه وی صـریحاً  مــی بـا تتبـس در سـایر بیانــات شـیخ طوسـی روشـن دگاه یـاد شـده را نفــی دیــ شـود 
به معنـای وثاقـت _  به صراحت از ضرورت وجود عدالت کرده است او در بحت حجیت خبر واحد

گفته است بنگرید_  در نقل خبر  :در راویان شیعه سخن 
که تعبد به عمل طبسآ به عقیده من خبر واحد علم صورت آن  ور نیست و عقال ممکن است 

ع نیــز عمــل طبــس پــذیرد. و آن  مشــروب بــهای  اجــازه داده اســت البتــه چنــین اجــازهرا آن  شــر
که خبر را راوی که از طایفه حقهای  است  کرده باشد آن  باشد و فقط او_  شیعه_  نقل  را نقل 

که بتوان خبرش را پذیرفت هم ، )طوسـی ن.آچون عدالت و غیر  و از صفاتی برخوردار باشد 
 (488 ،4: جق ب4042

 :یسدنو می شیخ در جایی دیگر چنین
کـه معتقـد بـه امامت گـر از طریـس اصـحاب مـا  که خبر واحـد ا انـد  دیدگاه مختار من این است 

نقل شده باشد و نسبت به راویت او طعنی  یا یکی از ائمه هوارد شده باشد و از پیامبر
که داللت بر صـحت مضـمون ای  دقت داشته باشد و قرینهآن  وجود نداشته باشد و در نقل

که در این صورت نقش اصلی برای_  ته باشدخبر وجود نداش آن  قرینه خواهد بـود وآن  چرا 
که عمل بر طبسآو ما در _  قرینه موج  حصول علم خواهد بود جـایز اسـت آن  ینده قراینی 

اجمـا  فرقـه آن  و دلیـل چنین صورتی عمل بـه خبـر واحـد جـایز اسـت( )در کنیم. می را بیان
کــه مــن دیــدم کــهاجمــآنهــا  حقــه اســت چــرا  را در آنهــا  ا  دارنــد بــر عمــل بــه چنــین اخبــاری 

کرده هــای کتــاب ــت  ــد  شــان روای ــرداوری نمودهآن  شــان و در اصــولان گ ــد  را   و ایــن را انکــاران
گـر یکـی از کنند نمی کـه ا کـه بـرایآنهـا  )تـا جـایی  شـان شـناخته شـده نیسـت فتـوا  بـه چیـزی 

کجــا چنــین فتــوا داده کــه از  گــرای  بدهــد و از او بپرســند  کتــاب معــروآ یــا اصــل(آنهــا  ا  را بــه 
 کننـد و تسـلیم مـی ثقه باشد و حدیثش منکر نباشد سکوتآن  مشهوری ارجا  بدهد و راوی

 پس از نهاست از دوره پیامبر و امامانآپذیرند و ین عادت و روش  می شوند و سخنش را می
بسیار روایت  که علم از او انتشار یافت و از او حضرت و از زمان صادق جعفربن محمدآن 

گـــر عمـــل بـــه چنـــین اخبـــاری جـــایز نبـــود بـــر  را انکـــارآن  کردنـــد و نمـــی اجمـــا آن  شـــد پـــس ا
که معصوم در میان مجمعین اس می ت و اشتباه و سهو بر او روا نیست. )همـان: نمودند چرا 
 (452-456، 4ج

کرده چنان هم گـر راوی شـیعانـد  که مالحظه شد شیخ در دو عبارت یاد شده تصـریح  ه بـود کـه ا
پذیرش خبر او مشروب به احراز عدالت اوست و بلکه به نظر ایشـان افـزون بـر شـرب عـدالت روای 
کـه بـه بـاور  بایستی صفات دیگـری هـم چـون دقـت در نقـل نیـز داشـته باشـد در نتیجـه ایـن ادعـا 

و  اســاس اثبــات شــود بــیآن  خــالآکــه  این شــیخ طوســی اصــل در راوی شــیعه وثاقــت اوســت مگــر



اره 
شم

م، 
هشت

ال 
س

33
ئی   

، پا
133

1
 

اره 
شم

ل، 
ل او

ا
1

ت 
، ب

133
3

 

 

 

071 
 

 

ژپو
هش مهدیاه

وی

 سخنان ایشان است. برخالآ صریح
که چرا با وجود محتوای حدیت مورد نظـر حـاوی که  این ممکن است این پرسش مطرح شود 

کرده اسـت شـیخ طوسـیهای  اشکال است و زمینه سوءاستفاده برخی از جریان  انحرافی را فراهم 
کرده است وآن   آن از سوی ایشان نیست. توسط شیخ دلیل پذیرشآن  نقلآیا  را نقل 

کــه  همــان اساســاً کــه  این بــه پرســش یــاد شــده نکــاتی قابــل تــذکر اســت نخســت در پاســخ طــور 
کــه مضــمونی شــفاآ و هماهنــگ بــا ســایر  مــی گذشــت ایــن روایــت را تــوان بــه صــورتی توضــیح داد 

در محتــوای ایــن روایــت هــیچ  اساســاً  بنــابراین مربــوب بــه اندیشــه امامــت داشــته باشــدهــای  موزهآ
 شیخ اشکالی را متوجه ایشان نماید.از سوی آن  اشکالی وجود ندارد تا نقل

کـه سوءاسـتفاده شـیادان توانـد دلیـل مـوجهی بـرای بیـان نکـردن  نمـی دومین نکته این است 
گر میزان در بیان حقایس سو که ا استفاده جبهه باطل باشـد ءاستفاده و عدم سوءحقایس باشد چرا 

کـه بایست مکتوم و سـربه مهـر بمانـد و پـرده از هـی می همه حقایس چ حقیقتـی برگرفتـه نشـود چـرا 
کــه ظرفیــت سو مــی کمتــر حقیقتــی را گرفــت  وجــود نداشــته آن  اســتفاده و بــدفهمی درءتــوان ســرا  

که به دنبال بهانه کسانی  تـرین  تـرین و صـریح جویی و انکار حقیقـت هسـتند حتـی شـفاآ باشد و 
میـل خـود تفسـیر را مطـابس  کـه فرعـون معجـزه موسـی چنان کنند. هم می حقایس را هم توجیه

کــرمای  کــرد و دســته ه را بــ هدیگــر از معانــدان جریــان شــفاآ غــدیر و فرمایشــات صــریح پیــامبر ا
کردند.  صورت مطلوب خودشان توجیه 

کـه بخشـی از حـدیت مـورد نظـر  گر ما فر  را بر این بگیریم  که حتی ا سومین نکته این است 
از سـوی ایشــان آن  لــت بـر پــذیرشتوســط شـیخ دالآن  مبتلـی بــه اشـکال محتــوایی اسـت بــاز نقـل

کرد می نیست مدعای یاد شده را با سه دلیل  .توان اثبات 
نفـر اسـت 45مقصود شیخ طوسی از نقل روایت مورد نظر اثبات انحصار ائمـه در  دلیل نخست:

کتــاب  گــذرا بــه  کــه بــا نگــاهی  قابــل دریافــت اســت ایشــان بــرای اثبــات  الغیبااهو ایــن مطلبــی اســت 
دالیل احادیت ائمه اثناعشر اسـت آن  کند یکی از می دالیل متعددی اقامه امامت امام مهدی

کـه معتقـد بـه امامـت امـام مهـدی45که جز بر عقیده شیعیان یابـد  نمـی هسـتند انطبـاق امامی 
کـه شـیعه و مـی ایشان پس از بیـان نکتـه یـاد شـده بحـت را چنـین ادامـه علیـرغم  سـنت اهل دهـد 

که با یکدیگر دارند که امامان پس از پیامبر  اختالفاتی  کمتر و نه بیشتر 45در این مطل   نفرند نه 
کـه شـیعه و بـر انحصـار ائمـه در  سـنت اهل اتفاق نظر دارند وی در ادامـه بـرای اثبـات ایـن مطلـ  
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 و یــه بــاب در روایــات شــیعه ســنت اهل گشــاید یــه بــاب در روایــات مــی دو بــابانــد  نفــر متفس45
که نقل این روایـت بـه منظـور اثبـات امامـان  یم وقتی خود شیخ تصریح بنابراین  گانـه دوازدهکند 
کـه اعتقـاد بـه مطالـ  فرعـی و حاشـیه (452ق: 4044)طوسی،  است کـه ای  روشـن اسـت  دیگـری 
 توان به شیخ نسبت داد. نمی در روایات وجود دارد را احیاناً 

کـه اساسـاً  دلیل دوم: گفتـه ایـن اسـت  در خصـوص  مبنـای شـیخ دومین دلیل بر مدعای پیش 
کـه چنـین اعتقـاداتی را تـوان براسـاس خبـر واحـد اثبـات  نمـی مباحت بنیادین عقیدتی ایـن اسـت 

در خصـوص منحصـر بـودن ائمـه  سـنت اهل کرد به عنوان نمونه شیخ پس از نقل روایات شیعه و
 :نویسد می نفر چنین45در 

گفته شود گر  ایـن احادیـت خبـر  نخست بر صحت این روایات دلیل اقامه نمایید زیـرا ایـن: ا
شـود و موضـو  ورد بحـت  نمـی واحدد و در شیوه مباحت علمی به این قبیل روایـات اسـتناد

کـه مقصـود از ایـن احادیـت همـان ای  مسبله نیز کنیـد  علمی است وانگهـی شـما بایـد اثبـات 
که از مخـالفین و  گر به فر  روایاتی  که ا که شما به امامت وی معتقدید چرا  شخصی است 

کردیـد را بپـذیریم درنیز بیشت که از طریس شـیعه نقـل  آنچـه  دلیلـی بـر صـحتآنهـا  ر احادیثی 
 بنابراین گویید وجود ندارد زیرا این روایات بیانگر تعداد ائمه است نه موضو  دیگر می شما

که مقصود این روایات تنها پیشوایان شما هستند نه دیگران؟ می چگونه کنید   توانید ثابت 
که شیعه امامیهآنچه  گوییم می در پاسخ را آنهـا  بر صحت این روایات داللت دارد این است 

کرده و شـیوه تشـخیص صـحت ایـن قبیـل روایـات در انـد  سینه بـه سـینه بـه نحـو تـواتر نقـل 
که در مورد امیرم کت  رسیده وجود دارد و ایـن شـیوه در همـه  منانؤشیعه و در احادیثی 

 (426)همان:  جا یکسان است.

یخ اشــکال مخــالفین دربــاره ضــرورت وجــود خبــر متــواتر در مســایل اعتقــادی را رد شــکــه  این از
که تواتر در موضو  مورد بحت وجود دارد چنین فهمیده کند  کوشیده اثبات  کـه  می نکرده و  شود 

کـه شـیخ ایـن مطلـ  را  وی ضابطه یاد شده را قبول داشته است ممکن است چنین اشکال شود 
کرده است و از ایـن  بنـابراین بـوده اسـتآنهـا  پاسخ او نیز براساس مبنای طبیعتاً  از مخالفین نقل 

کـرد. بـه اشـکال یـاد شـده چنـین نمی کالم شیخ  توان پذیرش ضابطه یـاد شـده توسـط وی اثبـات 
که در چنین مواردی عموما هم نقد مبنایی صورت می پذیرد و هم نقـد بنـایی  می توان پاسخ داد 

گر اصل ضابطه مورد پذیرش شـود و هـم در ادامـه  مـی نباشد هم اصل ضابطه یاد شده نقد یعنی ا
جا نقـد مبنـایی  شیخ در اینکه  این شود و از می ضابطه به اشکال پاسخ دادهآن  بر فر  پذیرش

کــه ایشــان مبنــا را پذیرفتــه اســت مــی نکــرده چنــین فهمیــده  ییــدأمطلــ  یــاد شــده را تآنچــه  شــود 
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که خود شیخ در مواضس مت می کتاب کند این است  روایات متعددی را با ذکـر جملـه  الغیبهعددی از 
کـرده اسـتآن  فهذا خبر واحد الیدفس المعلوم الجله و الیرجس الی مثلـه و امثـال . )همـان: نقـد و رد 

0-2 ،05) 
گذشت را در این جملهآ کـه بـا توجـه بـه مـی نچه  کـرد  مبنـای شـیخ عـدم کـه  این تـوان خالصـه 

از نقل حدیت وصیت توسط ایشان نـه تنهـا  بنابراین است حجیت خبر واحد در مسایل اعتقادی
قابل اثبات نیست بلکه عدم اعتقاد به بخش ناظر به وجود مهدیان نیز قابـل آن  اد شیخ بهقاعت
 ات است.اثب

 داللت
که ایـن روایـت را گذشت  گفته شد و  تـوان بـه  مـی درباره داللت این حدیت پیش از این سخن 

که بـا رای  گونه کرد  کـامالً 45وایـات انحصـار ائمـه در تفسیر  کـه مقصـود از  نفـر  هماهنـگ باشـد چـرا 
کــه فرزنــد ایشــان تحــت نظــرآن  ســپردن خالفــت بــه فرزنــد امــام مهــدی حضــرت و یــا آن  اســت 

ای  موریتی خاص بر عهده دارد اما با ایـن وجـود پـارهأخاص مای  کننده در محدوده امامان رجعت
کـه ایـن روایـت بـر امامـت فرزنـد  از نویسندگان جریان انحرافی یاد شده بر این مطل  اصرار دارنـد 

 :حضرت داللت دارد بنگریدآن  و استمرار سلسله امامت در فرزندان امام مهدی
و حجــت بــر جــن و انــس محمــدبن حســن العســکری رســید و و  و امامــت بــه امــام زمــان
که او می حدیت وصیت تصریح که پس از ایشان امامت به پسرشان احمد  لـین مهـدیان کند 
 (46: ق4055، یلی)العق است خواهد رسید.

کرد از جمله می در نقد ادعای یاد شده به موارد متعددی  : توان اشاره 
گذشـت  نیست و همـان در این روایت سخنی از امامت فرزند امام مهدی: نقد اول کـه  طـور 

 با امامت نیست. حضرت داللت دارد و خالفت مالزمآن  روایت بر سپرده شدن خالفت به فرزند
کـه داللــت ایــن حــدیت بـر امامــت فرزنــد امــام مهـدی: نقـد دوم پذیرفتــه شــود بــه  بــر فــر  

که بر انحصار ائمه در  کنار نهادآن  نفر داللت دارد باید45دلیل تعار  با احادیت متواتری   .را 
امـــام  ،از روایـــات در انتهـــای حیـــات شـــریی امـــام مهـــدیای  بـــه تصـــریح پـــاره نقدددد سدددوم:

جــایی بــرای امامــت شــخص  نماینــد و بــا رجعــت امــام حســین مــی بــه دنیــا رجعــت نحســی
کرد می دیگری نخواهد بود به عنوان نمونه  :توان به این حدیت اشاره 

 لذذةیبل قتذذ یِن  قبذذ  ْلصذذحابه طالذذب  یب  ذذن عذذ   ذذن نیاَسذذ قذذال: قذذال ،اعفذذر  یب
 مذین وهذو ،لذه  ذنت قد فِن لةیالل ه ه ىف  صر یفل اَلنصرا  م ُْ  كب مفن.. .:واكدة
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كذذد ،كذذ  ىف ك قالذذه مذذایف و   نذذرد كذذت  بذذدا نفارقذذك مذذا واهَّلل: وقذذالوا ر ذذوای فلذذْ غذذایبل دایذذتح
وا: قذذال ذلذذك ر ُ فلمذذا .مذذوردك  مذذا بعذذد تعذذال اهَّلل شذذاء مذذا  ُذذث إ ذذا فذذواهَّلل ،بال ذذة فحب ذذر
إ اهَّلل را ذذای ث ، ذذایعل یریذذ كْیذذو  و نذذم و نذذا ،نیالظذذامل مذذن  ذذتقْیف قامئ ذذا ظهذذری نیكذذ ا

 ایذ قذامئُْ مذن: لذه  یذفق .وال ُال الع اا و نوا  واْلغالل السالس ( ْیعل) و ن اهدهْ
 اَسذن  ذن اَجذة وهذو ،البذاقر عذ   ذن ُممذد ابین ولد من الساب : قال ؟اهَّلل رسول ا ن
 مذدة بیذغی یالذ  وهذو ،ابذین ع   ن ُممد  ن اعفر  ن مو   ن ع   ن ُممد  ن ع   ن
ق: 1149. )املوسذذوی، و لمذذا اذذورا ملئذذت كمذذا وعذذدَل قسذذطا اْلرض َلمیذذو ظهذذری ث ةلذذیطو
 (انبال الراعه فض   ن شاذان  تصربه نق  از  649- 641، 15ج

 تطبیق
سرکرده جریان انحرافی یاد شـده مـدعی تطبیـس حـدیت مـورد نظـر بـر خـودش شـده اسـت وی 

که به این حـجا  آن مدعی است از کسی است  کـرده و خـود را مصـداقکه او اولین  آن  دیت اسـتناد 
کــه در ایــن حــدیت از او نــام بــرده شــده هموســت ، )احمدالحســن. خوانــده پــس مقصــود از احمــد 

گفتـه شـده اسـت (47: ق4055 جـا بـه  بـا ایـن وجـود در ایـن 1در نقد ادعای یاد شده سـخن بسـیار 
 شود. می اشارهآنها  اختصار به برخی از

اسـت  سـو مـدعی اسـت بـا چهـار واسـطه فرزنـد امـام مهـدی مدعی یاد شـده از یـه نقد اول:
کــرده اســت احمــدبن اســماعیل بــن صــالح بــن حســین بــن : وی بــرای خــود چنــین نســبی درســت 

و از سـوی دیگـر مـدعی اسـت فرزنـد امـام ( 52تـا:  )احمدالحسـن، بی .سلمان بـن امـام مهـدی
ــی ابنــه اول المقــربین» کــه در فــراز مهــدی  ره شــده و امــام مهــدیبــه او اشــا «فیلســلمها ال

کـه در ایـن حـدیت  می خالفت را به او سپارد هموست اولین اشکال به ادعای یاد شـده ایـن اسـت 
واسـطه اسـت  تکرار شده است و در همه این موارد منظور فرزند بی« فلیسلمها الی ابنه»نه بار فراز 

کـه اشــاره بـه تســلیم خـرین مــورد یعنـی مــوردآدر « ابـن»امـا بـه بــاور مـدعی مــورد نظـر مقصــود از  ی 
 0بـه فرزنـدش اسـت نسـل سـوم نـواده اسـت یعنـی فرزنـد بـا  کردن خالفت توسـط امـام مهـدی

ــر واقعــاً  گ کــه ا  مقصــود پیــامبر واســطه و ایــن هــم خــالآ ظــاهر اســت و هــم خــالآ حکمــت چــرا 
کرم آن  بایسـت بـرای مـی بـود در مورد اخـر سـومین نسـل از نوادگـان امـام مهـدی« ابن»از ا
ــر نماینــد و ازی ا قرینــه ــه در روایــت چنــین قرینــهجــا  آن ذک ــداردای  ک ــابراین وجــود ن مقصــود از  بن

                                                        
کتاب وصیت در امامت. باره ر.ک: در این .1  کتاب الرد القاصم و 
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حضـرت ایـن مطلـ  آن  است و نه نـواده فرزند بدون واسطه امام مهدی« فلیسلمها الی ابنه»
که از روایات چنین برداشت می ییدأاز این جهت نیز ت کـه مقصـود بیـان  می شود  که هنگامی  شود 
ــا واســط ــد ب ــه صــورت دقیــسفرزن ــوده اســت ب ــا تعــابیری هــم ه ب ــد الحســین ب  چــون التاســس مــن ول

)همــان:  الرابــس مــن ولــدی (555: همــان) الخــامس مــن ولــد الســابس (22ش: 4565)صــدوق، 
 شده است. می به فرزند با واسطه اشاره (525

کـه زمـان وفـات امـامآدر فراز پایانی حدیت مـورد نظـر چنـین  نقد دوم: کـه هنگـامی   مـده اسـت 
بــر ایــن « فــاذا حضــرته الوفــاه فلیســلمها الــی ابنــه»شــد خالفــت را بــه فرزنــدش بســپارد  مهــدی

پــس از رحلـت امــام بــه جایگـاه مــورد نظــر  اسـاس بــه اقتضــای ظـاهر روایــت فرزنــد امـام مهــدی
کـــه مـــدعی یـــاد شـــده آن  خواهـــد رســـید و پـــیش از نقشـــی بـــرای او قابـــل اثبـــات نیســـت در حـــالی 

کــه امــام مهــدی هــم کنــون   در قیــد حیــات هســتند ادعــای وصــایت دارد و مــردم را بــه خــود ا
کـه مقصـود  گیرد و... می خواند و برای خود بیعت می او برای فرار از این اشکال مدعی شده است 
)ابوحســن،  غیبــت اســت« اذا حضــرته الوفــاه فلیســلمها الــی ابنــه اول المقــربین»در فــراز « الوفـاه»از 
نگام غیبت خالفت را بـه فرزنـدش بسـپارد بـه توجیـه یـاد شـده ه یعنی امام مهدی (04تا:  بی

گـر مقصـود غیبـت باشـد بـاز حـدیت بــر  کـه حتــی ا دو اشـکال وارد اسـت اشـکال نخسـت ایـن اسـت 
غـاز شـده آبیش از هـزار سـال پـیش  احمد بصری قابل انطباق نیست چون غیبت امام مهدی

که از عمر مدعی مورد نظر حدود تر نگذشـته اسـت و اشـکال دوم ایـن سـال بیشـ 28 است در حالی 
که در این حدیت  وفات به معنای رحلـت اسـت آنها  تکرار شده و در همه« الوفاه»بار واژه 45است 
کـه اسـتعمال شـده بـدون هـیچ آتوان پذیرفت از ایـن واژه در  می با این وجود چگونه خـرین بـاری 

کـردن چنـین مای  قرینه کـه اراده  عنـایی بـدون نصـ  قرینـه غیبت اراده شـده اسـت روشـن اسـت 
گـر بـا چنـین زمینـه  کـرد حتمـاً  مـی از وفـات رحلـت را ارادهای  خالآ حکمت است و مـتکلم حکـیم ا

 جــــا نیــــز مقصــــود از وفــــاه معنــــایی جــــز  نمــــود در نتیجــــه در ایــــن مــــی نصــــ ای  قرینــــهآن  بــــرای
 رحلت نیست.

که حدیت موسوم به وصیت عالوه بر اشـکاالت سـندیآنچه  از و محتـوایی  گذشت روشن شد 
طلـ  بولهوسـی بـیش  به لحـاظ تطبیـس نیـز قابلیـت انطبـاق بـر مـدعی مـورد نظـر را نـدارد و او جـاه

که هم کـردن ردای امامـت و  نیست  کـه در طـول تـاریخ هـوس بـه تـن  چون صدها نمونـه دیگـری 
کرده کوشـیدهای  به پـارهاند  مهدویت  را مطـابس بـا ادعـای باطـل خـود آنهـا  از روایـات چنـگ زده و 
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که برای فری  ساده دالن از زبـان  تفسیر و توجیه نماید و این شیوه تمامی مدعیان دروغین است 
 دهند. می خود قرارهای  را نردبانی برای رسیدن به هوسآن  گویند و می سخن دین

 گیری نتیجه
کــــم بــــرگ و بــــار و  کــــه اساســــًا روایــــات مهــــدیان پــــس از قــــائم  گذشــــت روشــــن شــــد  از آنچــــه 

ــرد آن مطلــ  چیــزی جــز وجــود شــمارند و  انگشــت ک ــه اســتناد آنهــا مطلبــی را اثبــات  ــر بتــوان ب گ ا
کـه تحــت نظـر یکـی از امامــان معصـوم عهـده شـیعیانی پـاک دار دعــوت  سرشـت و برجســته نیسـت 

هستند و از سـوی دیگـر حـدیت موسـوم بـه وصـیت نیـز مـدلولی جـز  بیت مردم به مواالت اهل
گفته شد ندارد.  آنچه 

 منابع

 تا. ، صیدا، المکتبة العصریه، بیحات  یر ابن أبیتتس، یالراز حاتم یابن أب _

مدرسـة االمـام المهـدی؟جع؟، اول،  االماماة و التبصاره،ابن بابویه، علی بن الحسین بن بابویه،  _
 ش.4565

 ق.4086البیت؟مهع؟، اول،  ، قم، مؤسسة آله الر ایق ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ _
، قـــم، مؤسســة النشـــر یضاااائ  األئمااة األا ااار  شااارح األخبااار یااون، نعمـــان بــن محمــد، یــابــن ح  _

 ق.4084، اول، یامسالم

جــا، مکتبــه االعــالم  ، بیس اللغااةییمعجاا  مقاااا، یــن أحمــدبن فــارس زکریابــن فــارس، أبوالحســ _
 ق.4080االسالمی، 

 ق.4050جا، انصار االمام المهدی،  ، بیعبد الصالحمع الابوحسن،  _
 تا. جا، انصار امام مهدی، بی بی ادله جامع دعوت یمان  ال محمد،احمدالحسن،  _
 ق.4055جا، انصار االمام المهدی، اول،  بی الوصیة المقدسه، ،ــــــــــــــــــــــــــــــــ _
نجــی اشــرآ، مرکــز الدراســات  ا القااائ ،الاارد القاصاا  لاادعوه متتااری علاا  االماااآل محســن، علــی،  _

 ق.4050التخصصیه لالمام المهدی، اول، 

ــی، نصــرت _ ، نامه مشاارق موعااود یصاا ، «بــازخوانی آمــوزه انحصــار امامــان در دوازده نفــر»اهلل،  آیت
 .47، سال سیزدهم، تابستان 28شماره 

یااه القااائ العقیلــی، نــاظم،  _ ر االمــام المهــدی، اول، جــا، انصــا ، بیاالربعااخن حاادی ا یاا  الم اادیین و ار
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 ق.4055

 تا. جا، انصار االمام المهدی، بی ، بیتوییق دالئ  الصدقالمدربی،  _
مجلااه ، «مــن ذخــائر التــراث مختصــر اثبــات الرجعــه للفضــل بــن شــاذان»الموســوی، سیدباســم،  _

 ق.4084، تیالب ، مؤسسة آلتراثنا
 ق.4082 ،دوم ،رالشبستریدا ،قم، عشر ةالست االصخل(، محدثین عدهجمعی از نویسندگان ) _
شـــرآ، مکتبـــة الحیدریـــه، اول، نجـــی ا، الااادرجات بصاااائر مختصااار، حســـن بـــن ســـلیمان ،حلـــی _

 ش.4528
 ق.4045نا،  جا، بی ، بیمعج  رجال الحدیثخویی، سیدابوالقاسم،  _

نامه مشاارق  یصاا ، «یبــودن، اصــل مشــترک مــذاه  اســالم یدوازده امــام»زینلــی، غالمحســین،  _
 .47ل سیزدهم، بهار ، سا04، شماره موعود

 .4542قم، جامعة المصطفی، اول،  ،وصیت در امامتشهبازیان، محمد،  _
 ق.4040، دوم ،دارالمفید ،بیروت ،االمال  ،محمدبن محمدبن نعمانشیخ مفید،  _
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 ق.4080
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 ق.4042، اول ،سسه النشر االسالمیؤم ،قم، الخ ف ،حسن محمدبن ،یطوس _
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 ق.4040، قم، مؤسسة النشر االسالمی، شرح األخبار، یالنعمان مدرب یقاض _
 ش.4562، سوم ،دارالکت  االسالمیه ،تهران ، الکای ،محمدبن یعقوب، ینیکل _
گلپایگــــانی( )تقریــــرات درس آیــــت تقریاااارات الحااااج، سیدمحمدرضــــا، گلپایگــــانی _ ، اهلل العظمــــی 

  تا. بی، نا بی، جا بی، سمحمدهادی مقد
 ق.4085، دوم ،الوفاء ةسسؤم، بیروت، بحاراالنوار، محمدباقر ،مجلسی _

 تا. بی، مطبعة مهر، قم، کتاب الط ار ، اهلل سید رواموسوی خمینی،  _

 


