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  1ونی  مهد موضوعدر  یبصر لیاسماع احمد یقرآن قد مستنداتنو  یبررس
 2فر مجید حیدری

3حسن رضایی مهر 
 

 دهیچک
 با وکرده  استناد دینی متون به خود، حقانیت اثبات برای، مهدویت مدعیان تاریخ، طول در 
 .اند جسته هبهر جامعه متدینان افکار  انحراف برای خود، نفت به روایات و آیات نادرست تطبیق
 بصری اسماعیل احمد یقرآن تطبیقات: »روست پیش پرسش به پاسخگویی ،پژوهش این هدف
 همین ،تحقیق ضرورت بیان در « آن کدام است؟وارد بر چیست و نقدهای  ونّی مهد موضوعدر 
 مراد و مدالیل فهم دغدغه هک این از  بیش ،یقرآن تطبیقات در  انحرافی هایجریان که بس
 به یتوجه یب .اند هداد قرار خود  هعقید تأیید برای ای وسیله را ها آن ؛باشند داشته را آیات جّدی
 شده سبب تفسیری روایات از  نادرست برداشت و استنباط یچگونگ در  نکردن دقت و آیات سیاق

. باشند داشته غلط فهم ،مهدّیون بارهدرآیات  یبرخ از  بصری، اسماعیل احمد جریاناست که 
 بر  قرآن آیات باطل تطبیق به مقبول،ی عقل و ینقل پشتوانه بدون و رأی به تفسیر  همچنین
 و یمتن تحلیل) یوحیان_  ینقل ،نوشتار  این در  تحقیق روش .است هانجامید خاص شخص
 و نوشتاری اسناد به استناد و ای تابخانهه کشیو با دادها گردآوری و (روایات و آیات یبینامتن
 وی یقرآن تطبیقات هک دهد یم نشان تحقیق جنتای .است انتقادی و یتحلیل پردازی ه داد روش
 .نیست سازگار  تطبیق درست معیارهای با ونّی مهدمورد  ر د

  .رضاأل بةدا ون،ّی مهد ،یحجج االه ،یقرآن قاتیتطب ،یبصر لیاسماع احمدی: دیکل واژگان

__________________________________   

 . است «االهی حجج درباره بصری اسماعیل احمد قرآنی تطبیقات نقد» عنوان با حوزه چهار  سطح رساله از  مستخرج مقاله . این1

 1370mhf@gmail.com    . استاد حوزه و دانشگاه. 2

  rezaei59@gmail.com . )نویسنده مسئول(حوزه علمیه قم ۴. دانش آموخته سطح3
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 مسئله  انیب
وسیله ای فراقومی و فرادینی است؛ زیرا بهاندیشه ،موجودموعود  یا منجیت یشه مهدویاند

و جهان پایان خواهد یافت  یخودمحور و ستمگر بر پهنه هست انساِن  یهایدیپلمنجی موعود، 
 .داد خواهد ادگر فرشته د هرا ب یشجاستم و یو د دخواهد ش روشن عدالتبا چراغ 
ان جهل گسترند که از شوق دلدادگان و یت، مدعیها در باب مهدوبین آسیتریاز اصل یکی

دوزند و چون ین میجاه، جامه دروغاصلی بت صاحب یافروزند و در غیم یبدل مشعلمنتظران، 
هر چند  ؛دارندیآب خواسته به گزاف عرضه م یکنند، سراب آراسته را جایبشر را حس م یتشنگ

نان ین است و ایخدا نگاهبان د ونچ ؛است نیآفر  فتنهن قوم یا ییخدا، رسوا یسنت قطع
کامدشمنان  ات ُ لِ  ُذون َ ت  رت ُ >: نا و ُ ورَ  ْطق ِ ِه  ت ُ واِهِهْم  اللََّ ق ْ

ا َ ُه  َو  ت ِ مَُّ  اللََّ وِرِة  ُمت ِ ُرون َ  َكِرَة  َلْو  َو  ت ُ  .(٨ :صم) <اْلكاق ِ
 از  یبخش که است ساز   انیجر و آوازه پر  انیمدع نیا زمره از  یبصر لیاسماع احمد ما، روزگار  در 
گو و  جو و گفتو  دانش قابل جست یان اهالیم تواند  یم آنچه .کنداداره می را انیمدع گرمِ  بازار 
 در  و نهاده بنا را شیادعاها آن، مدار  بر وی  که است یالتیتأو ینادرست ای یدرست از  پرسش ،باشد
در مورد  یبصر لیاحمد اسماع یالت قرآنیتأو در مقام نقد ،پژوهش نیا .است شیخو اثبات یپ

 . است گانهدوازده مهدّیون از  نخست یمهد
 در . است افتهیمتعدد انتشار  یمقاالت ها و، کتابیل بصریحمد اسماعا یان انحرافیجرنقد در 
 یل بصریاحمد اسماع یان انحرافیجر یقات قرآنیتطب جانبه،همه  یبا نگاه ،پژوهش نیا
ای که باید به آن نکتهاست.  نقد شده یو استدالل یمنطق یدر چارچوب ،ونّی مهد موضوعدر 

های احمد بصری در تطبیقات قرآنی در موضوع این است که یکی از روش ،توجه داشت
رو، روایات مورد استناد لذا در تحقیق پیش .مندی از روایات در این حوزه استبهره ،ونّی مهد

 اند. شدهجریان بصری بررسی 

 یشناسفهوم م
 :شودارائه می تحقیق واژگان اصطالحی و لغوی معانی از  کوتاهی گزارشدر ذیل 
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 تحج  . 1

 ر یابن اث) و برهان است لیدل یمعنابه « ج  ج  ح» شهیاز ر  «حّجت»وزن ُغَرف جمت  بر « حجج»
انجام  یآهنگ خانه خدا برا ،رو  نیاز ااست. قصد  یمعنابه  ،حّج  .(341ص ،1ج  :1367 ،یجزر
ت به حج ممکن واژه حّج  ارجاع و (29ص ،2ج: 1404 ،بن فارسا) ندیگو  می  مناسك را حجدادن 
 همان،) شود یمطلوب قصد م آن، حّقِ  لهیوسبه  ایحجت مقصود است  خوِد  رایز  ؛محتمل است و
 .ندیخدا هیناح از  منصوبدالیل ها و برهان همان« حجج اهلل» ن،یبنابرا .(30ص

را  ین حجتیچنمجید  قرآن. گیردمیو عنوان حّجت کند میتن  ر ب قحز جامه یباطل نگاه 
ذ  > :خواندیم« = شکست خورده داحض»

ُ ن َ ی  َوالََّ ون َ ف ِ ی  َُّ ج   یَحاح  ْعِذ ما اْست ُ َ ِه ِمن ْ ت  ُهْم ت  اللََّ ت ُ ث َ َلُه ُحج ََّ
ِهْم  ِ

َّ َذ َرن  ة   ِعت ْ گر چ ی؟ع؟عل امام انیب به .(16 :یشور) <داِحص َ ، حّجت منحرفانبه گمان  یزیا
َ»: گردد یآشکار م قتیحقنمایش شد، بطالن آن در صحنه  قلمداد ةث ََذاكَومیفكمَحج   ؛داحضة 
 (.223 خ البالغة:)نهج «گردند می باطل ،روز  آندر بسیاری  هاىلیدل
 یمّدعا اثبات یبرا ،دعوا طرف دو از  كیهر به معنای آن است  ،منطقاصطالح  در  «تحّج »
 .(10ص ،3ج :1409 دى،ی)فراه دکن  می احتجاجبراساس آن، بر خصمش  و آورددلیلی می شیخو
 .(158ص ،6ج: 2001 ازهرى،) شدابهمسو  برهانیعنی  ،یلغو یمعنا همان با تواندیم معنا نیا

 ای ارتکاب در  بیتعق و مؤاخذه از  یمنیا عاملهمان : حّجت گفت توانیمی آن نهای میدر تعر
 .(127ص ،2ج :1390 ،یآمل یجواد) ستا فعل ترك

 لیتأو. 2
. دارد یا ژهیو گاهیجاکاربرد و فلسفه و عرفان  ،فقه ،اصول ،کالم ،ر یتفس انشدر د «لیتأو» واژه
 الحکم لّو أ». (314ص ،15ج: 2001 ازهری،رجوع است ) یمعنا به ،«َاول» شهیر  از  لغت در  لیتأو
 یمعنا ل بهیتأو .(158ص ،1ج :1404  ،بن فارسا) برگرداند شهلا بهرا  حکم یعنی ؛«هلهأ یلإ

 تأویل از  مراد .(1627ص ،4ج :1410 جوهری،) استنیز آمده سرانجام و عاقبت شئ و  ر یتفس
 ،جزری اثیر  ابن) است قائم آن بر  دلیلی که ییمعنا به است، اصلی معنای از  لفظ ظاهر  برگرداندن
  .(80ص ،1ج :1367
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 قیتطب و یجر. 3
 و آب حرکت بیان برایاست وضت شده  اصل در  و است سریت عبور  معنای به ،لغت در  «یجر»
 یمعنا ،کریم قرآن در واژه مذکور  .(194ص:   1412 ،)راغب اصفهانی یابدمی جریان آب با چهآن

 با یجر واژه گاه نیهمچن .(46 :روم و 50 :الرحمن ؛12 :غاشیه) رساند  را می شدن جاری و روان
 کار  به( 16 :تکویر ) ستارهو  ،(32 :شوری و 3 :ذاریات ؛11 :حاّقه) کشتی درباره فاعل اسم اقیس
 ز یاست که چ یزیچ یمعنابه لغت در  «قیتطب» .(265ص ،2ج :1414ر، )ابن منظو است رفته
َ»را بپوشاند.  یگرید َالسحاب  قخ ب خ ََطخ و خ  .(120ص ،٨ج  ،نهما) دیابر، آسمان را پوشان یعنی ؛«اْلخ

شود که   گفته می یقیمصاد بر  قرآن اتیآ و الفاظ انطباقبه  ،ر یتفس اصطالح در  قیو تطب یجر
 .(67ص ،3ج: 1390 طباطبایی،) است شده نازل هاآنغیر از در مورد 

 ونی  مهد .4

 «هدایت شده»و  «گر هدایت»، به معنای «َهَدی»اسم مفعول ثالثی مجرد از ریشه  «مهدی»
 ،4ج :1367)ابن اثیر،  اه حق برده استاو را به ر ،است. مهدی یعنی کسی که خدا به راستی

  .(244ص
بعد از رحلت امام  یزده مهددوا وجود ،در روایات آخرالزمانیمطرح  یکی از موضوعات

 ونّی مهدات قرآن را بر یاز آ یا، پارهیروانش در موارد متعددیو پ یاست. احمد بصر ؟جع؟زمان
 ،ن امر یو در ا  معرفی کرده ونّی مهدیا یکی از  ،و احمد بصری را به عنوان اول مهدی  ق کردهیتطب
 اند.برده را بکار  یر به رأیو تفس ییر روایتفس یهاروش

ون روایاتدر مورد  یپژوهش   مهدی 

. ینه اعتقاد دارند، یکرد انتفاعیرو ،یمهد دوازده یاتروادر مورد روانش یو پ یاحمد بصر
و  یشیاندژ پرداخته شود تا ک مهدّیون یاتروا ینوشتار به بررس ینا ادامهسته است در یشاپس 

 وجود روایات دسته دو مهدّیوندر مورد  آشکار شود.جویان قت یحق یان براین جریانحراف ا
 دارند:
  :کنند  معرفی می معصوم ائمه همان را مهدّیون که روایاتی: یک
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َ الخ ام ََقخ مخ ََاِْإِ سخ َاْْل  اَ؟ع؟:نْی  اَِمن خ ََاْثنخ رخ شخ ْهِدََعخ ،یَ مخ ْمََاق ُل   وخ
خ
مََِأ

خ
َیأ ْؤِمنََِر  َاْْل  ََنیخ یِل   ََعخ یِبََْبن 

خ
ََأ اِلبث ََطخ َوخ

َ م  ه  ََآِخر  اِس   ْلِدََِمْنََالت خ ََ،یو  ََوخ وخ ام ََه  مخ اِِئَ َاِْإِ ِقََاْلقخ ْوهِتاََاهَّللَ َیحیََِْباْْلخ َمخ ْعدخ َبخ ما خاندان َ؛ِبِهَاْْلخْرضخ
ن ینهم ناشنیبن أبی طالب و آخر یعل رمؤمنانیام آنان نخستینکه دارد دوازده مهدى 
ن را به واسطه او پس یتعال زممو خداى باشد میاو امام قائم به حّق است که فرزند من 

 (.317ص ،1ج : 1395 صدوق،کند )  میزنده  زمین،موت از 
 از  غیر  مهدّیون که شودمی فهمیده ها  فحوای آن از  یا دندار صراحت که روایاتی: دو

  هستند: ائمه؟مهع؟
یِبََعن
خ
ْبِدََأ :ََ؟ع؟اهَّلِلََعخ الخ ْهِدََایقخ َمخ رخ شخ َعخ دخ حخ

خ
َأ اِِئِ َاْلقخ ْعدخ اَبخ َِمن خ َِإن خ زخ خ ْ اَمحخ بخ

خ
ََاَقیأ سخ ْلِدَاْْل   ؛؟ع؟نِیَِمْنَو 

 خواهند آمد ؟ع؟نیازده مهدى از ما و نسل حسی ؟جع؟،از قائم پس اى اباحمزه! 
 (.166ص: 1421حلی، و  478ص: 1411 طوسی،)

 مهدی دوازده که معتقد است مهدّیون، روایات از  دوم گروه به تمسک با بصری احمد جریان
 .گیرندمی عهده بر  را جامعه رهبری و حکومتبا وصم امام،  ؟جع؟زمان امام وفات از  پس

ون روایات میان جمع چگونگی   مهدی 

نبود منظومه موضوعی و خانواده حدیثی و استناد  یات،از عوامل برداشت نادرست از روا یکی
و  یاتروا یبندکالن و جمت یاز بررسپیش  .همگون است یاتو غفلت از روا روایات یبه برخ
 توجه کرد: یدبه چند نکته با یحصح گیرییجهبه نت یابیدست یبرا

 دوازده عدد در  امامان بودن محصور . 1
 نخستاز امام  یگرام امبر یپ یایدر دوازده نفر از اوص ائمه؟مهع؟ تعداد ،ت فراوانیادر روای

َ:َ؟ع؟نیاْلؤمنَرَیلهَأمَفقال: »استشده محصور  ؟جع؟تا امام زمان؟ع؟ یعل رمومنانیام َهلذهَإن 
ة ََمنَهدىَإماماَعشرَََاثنَاْلم  ََهمََوَاهینبَةیذر   (.29ص ،2ج  :1425 عاملی، حر ) «من 

 عام مهدّیون. 1-1
 ینبا ا اّما ؛است اشاره شده ؟جع؟از امام زمانپس  یبه وجود دوازده مهد ،یاتروا برخی در 

 اهل والیت و معرفت به را مردم که هستند شیعیانی بلکه نیستند؛ امام هاکه آن یتخصوص
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 کنند: یدعوت م بیت؟مهع؟
یِبََعن
خ
ِصََأ ََرَثیبخ الخ َ:َقخ ْلت  اِدِقََق  رََِِللص خ ْعفخ ََْبِنََجخ دث م خ خ ََایَ؟ع؟َم  وِلَاهَّلِلَِإین ِ س  َرخ بََِاْبنخ

خ
َِمْنَأ ْعت  ِ َیمسخ َكخ

َ الخ َقخ ه  ن خ
خ
َیأ ون  ْهِدََك  َمخ رخ شخ اَعخ َاْثنخ اِِئِ َاْلقخ ْعدخ ْهِدََاَقیبخ َمخ رخ شخ اَعخ َاْثنخ الخ اَقخ خ َِإّن خ الخ قخ ََاَقیفخ ْ َملخ ْلَیوخ ََق  رخ شخ اَعخ اْثنخ

َِمْنَِشَ ْوم  ْمَقخ ِكه خ  َلخ َوخ اماق ایِإمخ ِتنخ َیَعخ ونخ اَْدع  نخ ِ ق  ِةَحخ ْعرِفخ َمخ اَوخ الِتنخ وخ َم  َِإَلخ اسخ  دوازده قائم از  ؛ پسالن خ
 آنها امام دوازده نه است گفته مهدّى  دوازده: فرمود صادق؟ع؟ امام بود، خواهد مهدّى 
 صدوق،) خوانند می ما حّق  معرفت و مواالت به را مردم که هستند ما انیعیش از  قومی
 (.358ص ،2ج : 1395

 خاص مهدّیون. 1-2
گونی یاتروا در  همانند روایتی که ذکر  است؛ شده یاد مهدّیونبه  ؟مهع؟،امامان معصوم از  گونا
  :و روایتی از سلمان فارسی (317ص ،1ج  :همان)شد 

اَ ْلنخ لََِایَْوماَقیق  ِنَاْلخ َاهَّلِلَمخ ولخ س  َیرخ ة  یِلََفخ َعخ :َ...َِإن خ الخ َقخ ه  مخ ْعلخ َنخ ّت خ َحخ كخ ْعدخ یِبََبخ
خ
َأ ِصََْبنخ َوخ اِلبث ََیطخ وخ

ِثَ ارِ لََِوخ ج خ حخ َاْْل  ِ ر  َاْلغ  اِئد 
َقخ اْلخََِنیخ َاْلعخ ب ِ َرخ اءخ َِلوخ داق َغخ اِمل  َاْْلخ َوخ ْلِدََنیخ َِمْنَو  ْعِدِهَث  خ َِمْنَبخ اه  دخ لخ َوخ َوخ وخ َه  َوخ
َ سخ َََاْبِنََنِیَاْْل  ا   دخ َه  ة  َِتْسعخ ة  ِئ خ

خ
ََونیَ مهدأ ةیاْلِقَََْومَِیََِإَلخ ؛ روزی به پیامبر گفتیم یا رسول اهلل امخ

همانا علی ابن ابیطالب؟ع؟ وصی و وارث خلیفه بعد از شما کیست تا او را بشناسیم ... 
بعد از  فرزندش دومن و پیشوای شهرت یافتگان و حامل لوای پروردگار عالم است او و 

 ابن)حسین؟ع؟ نه امام بعنوان مهدی تا روز قیامت هستند فرزندم از نسل سپس  او،
 (.487ص: 1413 طاووس،

 حجت از  زمین نشدن خالی. 1-3
 یها  کتاب یبرخ در  .است حجت از  نیزم نشدن خالی ،هیامام شهیاند در  یدیکل مباحث از 
َ»با نام  ی، بابیثیحد َلخ َاْْلخْرضخ ن خ

خ
هأ ج خ َِمْنَح  و ل  ْ ََعن»: استگشوده شده  «َتخ سخ یِبََنِیَاْْل 

خ
:ََْبِنَأ الخ ِءَقخ َلخ اْلعخ

َِْلخیِبَ ْلت  َاهَّلِلََق  ْبِد َلَخَ:؟ع؟عخ َاْْلخْرض  ون  ك  َیتخ ام ََاهیخَفََِسخ ََ؟ِإمخ الخ ََ:قخ ََ،لخ ْلت  َیَ:ق  ون  اِنََك  امخ ََ؟ِإمخ الخ ََ:قخ َوخ َِإل خ لخ
َ اِمت  اَصخ خ مه  د  حخ

خ
ماند؟ فرمود: نه، گفتم: دو  امام صادق؟ع؟ گفتم: آیا زمین بدون امام باقی می به؛ أ

کت باشدکه یکی از آنامام در یک زمان وجود دارد؟ فرمود: نه، مگر این  کلینی،) «ها سا
 .(178ص ،1ج : 1407
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 امامان؟مهع؟ رجعت. 2
 پس از  است که آمده روایات برخی در . است «رجعت» الزمان، مباحث آخر  موضوعات از  یکی
 را جامعه رهبری و هدایت و گردندمی باز  دنیا به ائمه؟مهع؟ و پیامبر؟لص؟ زمان؟جع؟، امام شهادت
یِلََعن» گیرند:یم برعهده ََعخ سخ ْوِلِه:ََِفََ؟ع؟نِیَْبِنَاْْل  ِ >قخ ذ 

ن ََّ الََّ َرض َ َعلَ  یا ِ ل کت  ق َ ک ا ِ
ن َ َلرادَُّ ْرا  ؛َ<َمعاد   یاْلق ُ

َ الخ َیَ:قخ بََِكْمَیِإلَخَْرِج   مََِكْمَینخ
خ
َأ َیوخ ْؤِمنََِر  َاْْل  ََنیخ ة  ِئ خ َاْْلخ َوخ سوره قصص  85امام سجاد؟ع؟ ذیل آیه ؟مهع؟؛

 ،2ج : 1363 قمی،)« کنند فرمودند: پیامبر شما و امیرالمؤمنین و ائمه؟مهع؟ همگی رجعت می
 (.147ص

 یمهد دوازده اتیروا یبندجمع. 3
 شده اشاره آنان همه نام به اتیروا یبرخ در  و نفر  زدهیس نه ،است نفر  دوازده ائمه تعداد. 3-1
 زدهیس ائمه تعداد د،شماریم ائمه جزء رانخست  یکه مهد یاحمد بصر یادعا هیپااّما بر  ؛است
 شود.مالحظه نمی امامصفت  با نخست یاز مهد ینام ،یتیروا دیو در ه شود یم نفر 
 اتیشده است و با توجه به روایاد  «ونّی مهد»گانه به از امامان دوازده ،اتیروا یبرخ در . 3-2

 ؟مهع؟اطهار همان ائمه  ؟جع؟،از امام زمانپس  یتوان گفت منظور از دوازده مهدیرجعت، م
 .گردندیم باز  ایدن به که هستند
گر  .3-3 گانه ان دوازدهیشوایر از پیغ یکسان ؟جع؟،زمان امام از پس  یمهد دوازده از  مراد ا
 د، دو احتمال متصور است:نباش
عهده ر ب ؟جع؟زمان امام از  پسجامعه را  تیامام، حکومت و هداا وصم ب ونّی مهد .3-3-1
 :وجود دارددو اشکال  صورتنی. در ارندیگ یم

 و امامانبودن  دوازده نفر  کهبا آن  ؛بود خواهد نفر  چهار  و ستیب ائمه تعداد.3-3-1-1
 ست.ا اسالم ماتمسلّ  از  ؟لص؟امبر یپ نانیجانش
 ونّی مهد را از  امامت ؟ع؟را امام صادقیز  ؛متعارض است اتیروادیگر  با سخن نیا. 3-3-1-2
به مواالت و معرفت اهل دعوت کنندگان و  انیعیش»کند:   ا این صفت معرفی میرا بو آنان  ینف

 .«بیت؟مهع؟
امام  از  پسو  نندخوایم فرا تیفقط مردم را به مواالت و معرفت اهل ب ونّی مهد .3-3-2
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 امام از  نیزم نشدن یخال اتیروا با ،صورتنیا در  .ندندارحکومت ت و امام نقش ؟جع؟،زمان
 ناسازگار است. 

 امامان همان که خاصهستند: مهدیون   گروه دو گفته، مهدّیون پیش مباحث به توجه با
مهدیون  و کرد خواهند حکومت؟جع؟ زمان امام از  پس رجعت هنگام که هستند معصوم؟مهع؟

مردم را به مواالت و معرفت  امامان؟مهع؟و در دوران رجعت  آن حضرت تشهاد از  پس که عام
 .کنند یدعوت م بیت؟مهع؟اهل 

ونقرآن بر بصری در تطبیق آیات  اسماعیلاحمد  تفسیری اشتباهاتبررسی   مهدی 
بر مختلم، به تفسیر و تاویل و تطبیِق آیات قرآن آثار و پیروان او در  بصری اسماعیلاحمد 
و احمد را به عنوان اول  است «المتشابهات»ها، کتاب ترین آنکه مهم اندپرداخته مهدّیون

احمد  قرآنی هایاست که تطبیقاین نکته به دنبال اثبات  پژوهشاین  .اندمهدی معرفی کرده
آن هستند و لذا  ، با دالیل عقلی و نقلی در تعارضمهدّیوندر مورد و پیروان او  بصری اسماعیل
ها با دالیل عقلی هایی است که مخالفت آنشود، پنج مورد از تطبیقمی بررسیمقاله  چه در این

 :و نقلی آشکار است

 نخست یبه مهد «یُتون  َوالز َ » اشاره. 1
ن ِ َوالت َِّ > یهآ یر در تفس یبصر یلاسماع احمد ون ِ َوالر ََّ  ی  ی ُ ن َ َوُظوِر ِس *  ت  ی  ِ ی  ِم *  ب 

َلِذ اْلأ َ ا اْلت َ <َوَهذ َ ن ِ  به قسم ؛ی 
 نیا به قسم و «نینیس طور » به سوگند و[  المقّدس تیب و شام نیسرزم به قسم ای] تونیز  و ر یانج
 : گویدمی ؛(3-1 :تین)[  مّکه=] امن شهر 

یُتوِن » و فاطمه حضرت «ِن یَوالتِّ » السالم در  یواد «َن ینِ یِس  ُطورِ »و  علی؟ع؟ حضرت «الّزَ
 «ِن یاألم الَبَلِد  َهَذا»و  اندداده انتقال مکان ینرا به ا ینافرشتگان طور سون چ ؛نجم است
 دیگری مصادیق، مهدی؟جع؟ امام زمان در  زیتون و انجیر . است محمد؟لص؟ حضرت
 .است مهدی؟جع؟ امام امن، شهر  و دارند
 مهدّیوناست. او از زمره  ی؟جع؟همان امام مهدکه شخص اشاره دارد  یکبه  «زیتون»

 .(69 - 66ص ،4ج تا:البصری، بی) رودمی شمار   به ائمه؟مهع؟ جزءاست و گاه 
 روایات به استناد با ادامه در  .داندیم نیت سوره «تونیز » را وی خوداین؛ اساس  بر 
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 مهدی دانند؛یم ؟امهع؟فاطمهحضرت و  یعلحضرت که دوازده امام را از فرزندان  معصومان؟مهع؟
 :از این قرار است بصری احمد استناد مورد روایات یبرخ آورد.  به شمار می جزء ائمه یکم را
  .یک

ارخ َخ رخ ََز  الخ رَث»َ:قخ
ْعفخ اَجخ بخ

خ
َأ ْعت  ِ َیَ؟ع؟مسخ ول  َََق  دث م خ خ َِمْنَآِلََم  امخ مخ َاِْإِ رخ شخ اَعخ َِمْنََ؟لص؟اِلْثنخ ث  د خ خ ْمََم  ه 

ل   ك 
َاهَّلِلَ وِل س  َرخ ْلِد یِلََ؟لص؟و  َعخ ْلِد َو  َِمْن یِلََوخ َعخ َوخ َاهَّلِل ول  س  َرخ اِنََوخ اِلدخ َاْلوخ ا خ  جعفر؟ع؟ شنیدم ابو ؛ مه 

 سخن هاآن با هستند ]=فرشتگان ُمَحّدث همگی ؟لص؟محمد آل از  امام دوازده: فرمودمی
 هستند و رسول ؟ع؟علی فرزندان از  و ؟لص؟خدا رسول فرزندان از  ها همگیگویند[. آنمی
 .(531ص ،1ج :1407 کلینی،) «هایندآن پدران ؟ع؟علی و اهلل

  .دو
اِبرَِ ارََِجخ َاْْلخْنصخ َاهَّلِل ْبِد َعخ ََیْبِن : الخ َ»قخ ةخ اِطمخ َفخ یلخ َعخ ْلت  خخ َبَخَ؟اهع؟دخ َوخ َیَنیخ َفََِاهیخَدخ ْوح  ََِهَیلخ اء  مْسخ

خ
أ

ََاِءَیاْْلخْوِصَ َاْثنخ ْدت  دخ عخ اَفخ ْلِدهخ اِِئَ َِمْنَو  َاْلقخ م  ه  َآِخر  رخ شخ ْمََف ؟جعخ َِمْه  ة  ثخ َلخ َثخ َوخ د  م خ خ ْمََم  َِمْه  ة  ثخ َلخ ثخ
یِلَ  در حالی َمحضر : کنداز امام باقر؟ع؟ چنین نقل می انصاری عبداهلل بن جابر  ؛ عخ

. فرزندانش از  اوصیا هاینام آن، و در  بود لوحی در دستانش شدم که وارد ؟اهع؟فاطمه
 سه و محمد نفرشان و سه ؟جع؟قائم هاآن آخرین. بودند نفر  دوازده شمردم؛ را هاآن

  (.69 – 66ص ،4ج تا:و البصری، بی 532ص ،همان)نام داشتند  علی نفرشان

 یبررس و نقد. 1-1
 از  اواحتساب  و نخست یبر مهد یتونز  یقز است: تطبیدو چ یبصر یلاسماع احمد یادعا 
 .ائمه

 هیآ یاجمال انیب. 1-1-1
 کرده ادیها سوگند به آن تعالمکه خداى  است معروف وهیم دو «تونیز » و «نیت» کلمه از  مراد
  یبرخ (.775ص ،10ج:  1372 طبرسی،) دارند ریابسیاین دو میوه فواید  که نیا سبببه  است؛
 ،تونیکوهستانی است که دمشق بر بلندى آن واقت شده و منظور از ز  ،نیت از  منظور  اند گفته گر ید

 ر یانج وهیبنا شده و اطالق نام دو م شیها از کوه کییالمقدس بر باالى  تیکوهستانی است که ب
 به خوردن سوگند و دینرو می منطقه دو نیا در  که داشبدلیل  نیابه  دیشا ،دو کوه نیبر ا تونیو ز 
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)آلوسی،  اند شده مبعوثمنطقه  دو نیا در  ی بسیاریایانب که روستآن از  دیشانیز  منطقه دو نیا
 .(173ص ،30ج: 1415
طور  سخن گفت و ؟ع؟موسیحضرت  با واال  خداى ،آن در  که است کوهی ،نینِ یِس  ُطورِ  از  مراد
ا» از  مراد و شود می دهینام نیز  نایس ِدََهذخ لخ  (.319ص ،20ج  :1390 ،ییطباطبا) است مکه «نِیَاْْلخمََِاْلبخ

 اتیگانه در روادوازده ونّی مهد بر  تونیز  قی. عدم تطب1-1-2
 قیبر تطب یمبن یاحمد بصر یاثبات ادعا در  یتیرواهید  ،یریتفس اتیروابراساس بررسی 

 از  مراد»کند:   نقل میچنین  یقممحدث  ،نمونهرای گانه وجود ندارد. بدوازده ونّی مهدبر  تونیز 
 ،یقم)« ستا ؟امهع؟نیحسن ،نینیو مراد از طور س ؟ع؟یامام عل ،تونیز  از  مرادو  ؟لص؟امبر یپ ،نیت

 .(430ص ،2ج : 1363
امام  ر برا نا یو طور س ؟ع؟نیامام حسرا بر  تونیو ز  ؟ع؟امام حسنرا بر  نیت ز ین یکوف فرات
 (.578ص: 1410 ،کوفی) است کردهق یتطب ؟لص؟امبر یبه پرا ن یو بلد ام ؟ع؟یعل

 المقدس،تیب را تونیز  از  منظور  ،هنیمد را نیت از  مراد ؟ع؟کاظم امام از  نقل بهفیض کاشانی 
 آنچه مانند _نیز  گاه .است دانستهمنطبق  مکهبر  را نیام بلد و کوفه را نینیس طور  از  مقصود

 ،5ج: 1415 کاشانی، فیض) است کرده قیتطب شده ادیافراد  یاسام بر  را آن _ گذشت تر شیپ
 .(346ص

 ائمه؟مهع؟ از  نخست یاحتساب مهد ررسیب .1-2
  به ائمه؟مهع؟ جزءاست و گاه  مهدّیون: او از زمره گویدمی نخست یمهددر مورد  یبصر احمد
حضرت و  یعلامام دوازده امام را از فرزندان  ،روایات یبرخکه است  یمدع یو. رودیشمار م

 ،4ج :تالبصری، بی)ا اندآورده شمار به ائمه؟مهع؟ جزء نیز  را نخست یفاطمه خوانده و مهد
 :شود  میاشاره  یبه نکات ،یبصر یلاحمد اسماع ین ادعایو نقد ا یبررس در  .(110ص

 نفر  دوازدهحصر امامان در . 1-2-1 
منحصر  دوازدهرا در عدد  ؟مهع؟معصوم اماماند که نباب وجود دار نیدر ا یفراوان اتیروا
گزاف و ناسازگار با متون است  یسخن شان،یا به نخست یالحاق مهد یادعا ،نیبنابرا دانند.می
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کرمیاز پبه نقل خ صدوق یش .ییروا ن یتمام ااسم به  «االمر  اولی» آیه ر یدر تفس ؟لص؟امبر ا
 روز  در  دیخورش از مندی بهره به ،بیز حجت غاارا  مردم مندی  بهره ،انیح و در پایتصرتن دوازده 
 دوازدهاشاره به  ضمن اتیروا یبرخدر  .(253ص ،1ج : 1395 ،صدوق) است کرده هیتشب یابر
 (.254ص همان،شان اشاره شده است )یا نیآخر و نینخستبه نام  ،یهاالهای حجتبودن  تن

 امام سیزده اتیروا یبررس .1-3
و  یعلحضرت  فرزندان از  امام دوازده ات،یروا یبرخ در : دیگو یم ونّی مهددر مورد  یبصر احمد
 جزء ز ین یمهد دوازده از  نخست یمهد شود یپس معلوم م. اندخوانده شده ؟امهع؟فاطمهحضرت 
ک ایشان فرزندان از  امام دوازده اتیروا تا است ائمه وی  یمورد ادعا اتیروا نونروشن گردد. ا
 :شودیم یبررس

1-3-1  . 
اِبرَِ ارََِجخ ْبِدَاهَّلِلَاْْلخْنصخ ََیْبِنَعخ ةخ اِطمخ َفخ یلخ َعخ ْلت  خخ :َدخ الخ َبَخَ؟اهع؟قخ َوخ َیَنیخ َفََِاهیخَدخ ْوح  َاْْلخْوِصََِهَیلخ اء  مْسخ

خ
َاِءَیأ

َ َاْثنخ ْدت  دخ عخ اَفخ ْلِدهخ اِِئَ َِمْنَو  َاْلقخ م  ه  َآِخر  رخ شخ یِلََف ؟جعخ ْمَعخ َِمْه  ة  ثخ َلخ َثخ َوخ د  م خ خ ْمََم  َِمْه  ة  ثخ َلخ  جابر  ؛ ثخ
در  که شدم وارد ؟اهع؟فاطمه َمحضر در حالی  کرده است که روایت انصاری عبداهلل بن

 را هاآن شد.ایشان دیده می فرزندان از  اوصیا هاینام آن، و در  بود لوحی دستانش
 «بود علی نفر  سه و محمد ر نف و سه؟جع؟ قائم هاآن آخرین بودند؛ نفر  دوازده شمردم

 .(532ص ،1ج: 1407 کلینی،)
از فرزندان  ؟مهع؟دوازده امام شود گفته است ممکنپس  ؛آمده «ولدها من» ،تیروا نیا در 

 یپس مهد ست،ین شانیفرزند ا ؟ع؟یکه حضرت عل یدر حال ؛هستند ؟اهع؟حضرت فاطمه
 .است تیروا نیا در  دوازدهم نفر  عنوان  به ،نخست
 قیتطب نیااّما  است؛ دهیرس یقیتطب نیچن به «ولدها من» عبارت از  تنها ز ین یبصر احمد
 :وجود داردچند احتمال  «ولدها من» از  مقصوددر بیان  رایز  ؛ستین درست
 در  هستند، ؟اهع؟فاطمه حضرتاز اوالد  ناشنفر ازدهیچون  یعنیباشد؛  بیتغل باب از . 1-3-1-1
 است. حیصح و رسومم ،کاربرد نوع نیا و ندویا اوالد از  همه شودیم گفته عرف
 خیش را تیروا نیا رایز  ؛در عبارت وجود دارد «ولدها من» یادیز  و میتصح احتمال. 1-3-1-2
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اِبرَِ: »است کرده نقل« ولدها من»بدون عبارت  نیالد کمال کتاب در  صدوق َاهَّلِلََجخ ْبِد َعخ ْبِن
ارَِ ََیاْْلخْنصخ ةخ اِطمخ َفخ یلخ َعخ ْلت  خخ َدخ : الخ َبَخَ؟اهع؟قخ َوخ َیَنیخ َفََِاهیخَدخ وب  ْكت  َمخ ْوح  َاْْلخْوِصََِهَیلخ اء  مْسخ

خ
ََاِءَیأ َاْثنخ ْدت  دخ عخ َفخ

یِلَ َعخ ْم َِمْه  ة  عخ بخ ْر
خ
َأ َوخ د  م خ خ ََم  ْم َِمْه  ة  ثخ َلخ َثخ اِِئ  َاْلقخ م  ه  َآِخر  رخ شخ بر فاطمه؟اهع؟ وارد شدم و لوحی در بین  ؛عخ

نفر بود و آخرین ایشان  12دستان ایشان بود که در آن اسمای اوصیا نوشته بود که تعدادشان 
 .(311ص ،1ج : 1395 صدوق،) «قائم؟جع؟ سه نام محمد و چهار نام علی در بین ایشان بود

 هر راه  کههست  یگرید ثیحد بلکهعالوه بر حدیث مذکور،  ،موضوع نیا در مورد .1-3-2
 نینخست را ؟ع؟یحضرت علدر آن حدیث چون  ؛بندد  را می نادرستی گونه احتمال و برداشت

 .(527ص ،1ج : 1407 کلینی،) است کرده یمعرف ؟لص؟اعظم امبر یپ ّی وص
رَث
ْعفخ اَجخ بخ

خ
َأ ْعت  ِ َمسخ الخ َقخ ارخ خ رخ ْنَز  َیَ؟ع؟عخ ول  َََق  دث م خ خ َِمْنَآِلََم  امخ مخ َاِْإِ رخ شخ اَعخ َِمْنََ؟ع؟اِلْثنخ ث  د خ خ ْمََم  ه 

ل   ك 
وِلَاهَّلِلَ س  َرخ ْلِد یِلََ؟لص؟و  ْلِدَعخ َِمْنَو  یِلََوخ َعخ َاهَّلِلَوخ ول  س  َرخ یِلََ؟ع؟وخ َعخ الخ قخ اِنَفخ اِلدخ َاْلوخ ا خ ََمه  اِشدث َرخ ْبن 
یِلَ اَعخ خخ

خ
َأ انخ ََكخ سخ ََنِیَْبِنَاْْل  رخ ْنكخ

خ
َأ ِهَوخ ِ م 

رَثَِْل 
ْعفخ َجخ و ب 

خ
َأ رخ ر خ صخ َفخ ِلكخ ََ؟ع؟ذخ انخ كخ َ كخ ِ م 

 
َأ َاْبنخ اَِإن خ مخ

خ
َأ الخ َقخ وخ

ْمَ ه  دخ حخ
خ
؛ از امام باقر؟ع؟ شنیدم می فرمود: ما دوازده امام از آل محمد هستیم که همگی أ

ها هستند؛ اند از نسل و از فرزندان علی؟ع؟؛ و رسول خدا و علی؟اهع؟ پدران آنمحدث
 امام شد، کالم نیا منکر  و گفت زىید برادر مادری علی بن حسین چبعد: علی ابن راش

 مقصود) است آنها از  کیی هم خودت مادر  پسر  همانا: فرمود و زد سختی ادیفر ؟ع؟باقر 
 .(531ص ،همان) (است ؟ع؟سجاد امام

است؛  آمده «؟ع؟طالب یبن أب یو ولد عل ؟لص؟اهلل رسول ولد» من چون ،تیروا نیا در 
 :گفتد یدارد. در جواب با داللت نخست یبر امامت مهدتوان گفت که می
 است. بیاز باب تغل یراتیتعب نیچن .1-3-2-1
ْنَ» :است آورده نیچن را تیروا نیهم صدوق خیش. دارد وجوددر نقل تفاوت  .1-3-2-2 َعخ

ْعَ
خ
َأ َْبِن ارخ خ رخ َز  رَثَنیخ

ْعفخ َجخ ا بخ
خ
َأ ْعت  ِ َمسخ الخ َیَ؟ع؟قخ ول  َََق  ْعدخ َبخ ونخ ث  د خ خ ََم  ْم ه  ل   ك  َ دث م خ خ ََم  َآِل َِمْن اماق َِإمخ رخ شخ َعخ ا َاْثنخ ن  ْ َنخ

وِلَاهَّلِلَ س  یِلََ؟لص؟رخ َعخ یِبََوخ
خ
َأ ْمََْبن  َِمْه  اِلبث  (.56ص ،1ج : 1378 ،صدوق) «طخ

 .هستند فرزندش ازدهیو  یعل ،امامکه دوازده است  آمده یگریت دیروا در  .1-3-2-3
پس  ؛ستیفاطمه نحضرت فرزند  یعلامام ماند که چون ینم یشبهه باقن یا یجا ،نیبنابرا
  :بودخواهد  امام دوازده از  یکی( یبصر احمد مانند)گانه ون دوازدهیاز مهد یکی
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ْنَ ارخ َخَعخ رخ ََز  الخ ََقخ ْعت  ِ اَمسخ بخ
خ
رَثَأ

ْعفخ َیَ؟ع؟جخ ول  َََق  دث م خ خ َِمْنَآِلََم  ة  ِئ خ
َاْْلخ رخ شخ اَعخ یِلََ؟ع؟اِلْثنخ َعخ ث  د خ خ ْمََم  ه 

ل   َك 
یِبَ
خ
َأ ِن َاهَّلِلََب  ول  س  َرخ َوخ ْلِدِه َو  َِمْن رخ شخ َعخ دخ حخ

خ
َأ َوخ اِلبث دم امام یشن گوید:می زرارة ؛؟لص؟طخ

 شانیا با فرشتگان که هستندها کسانی   همه آن ،فرمود: دوازده امام از آل محمد ؟ع؟باقر 
]امام[ و  ؟لص؟ند و رسول خدایفرزندان اوازده یو آنان علی بن ابی طالب و  کنند ثیحد
 (.347ص ،2ج  :1413 مفید،) دو پدر هستند ،علی

  ونی  مهد بر فرشتگان در شب قدر  نزول. 2
وُح ق ِ >» هیآ ر یتفس در  یبصر احمد روانیپ َكة ُ َوالرَُّ ُل اْلَمَلات ِ ر ََّ ی َ ن ِ  َهات  ت َ د ْ ا ِ ِهم ت ِ ِ

َّ ن   َرن  ْمر   ُكلَِّ  مَِّ
فرشتگان  ؛<ا َ

 ؛(4: قدر ) «شوند می نازل کارى هر ر یتقد براى آفریدگار و پروردگارشان اذن به ،شب آن در  روح و
  اند:و آورده  استناد کرده ؟ع؟رمومنانیاز ام یتیبه روا

[َفننهَْلاَبعثَاهَّللََممد ة  ِئكخ َلخ َاْْلخ ل  ز خ نخ َأماَقولهَ]تخ َأبَ؟لص؟و ر َمعهَتابوتَمنَد  َاثناَلهَضیو
،َعشرَ قَأبَهیفَباباق ،َفعرضهَعیلَرسولَاهَّللَالثنَیأسامَهیفَضیر َأمرهَعنَربهََ؟لص؟عشر و

َمنَهم .َقال:َو َهمَأنوار َاْلسَیأولدََوَأنا:َقالَ؟نیاْلؤمنَرَیأمَایَأنَاْلقَهلمَو ََوَنیاْلسنَو
َبنََممدََوََممدَبنَعیلََوَنیبنَاْلسَعیل َجعفر َعیلَو َو ََممدََموىسَبنَجعفر بنَموىسَو

َعیلَبنَعیل َاْلسنَبنَعیلَو َو ََممدَبنَاْلسنَصاحبَبنََممد الزمانَصلواتَاهَّللََو
َشََوَ،نیأمجعَمهیعل َو َأتباعنا ونَعتنایبعدهم ونَتنایبولَاْلقر  امام؛ أعدائناَةیلولَاْلنكر
آنان روا  ز ج گر ید یبر افراد ،ل فرشتگان در شب قدر را، پس از امامان؟مهع؟ونز ؟ع؟یعل
 و خدا فهیقدر فقط بر خلفرشتگان در شب که  ستین دهیکس پوش دیو بر ه داند یم

ن معترفا و انیعینوان شا عافراد ب نیاز ا ؟ع؟انمؤمن ر ی. امشوند یم نازل مردم بر  حجت
 ،که افراد مورد نظر  گرددیم روشن کامال  گر ید یثیبرد. در حد ینام م تیب اهل تیبه وال
 .(www.almahdyoon.com) هستند ونّی مهد

  :دیپرس ؟ع؟امام صادق از  ر یبصابأ
ََای وِلََاْبنخ س  ََاهَّلِلََرخ ََِإین ِ ْعت  ِ بََِِمْنََمسخ

خ
َیأ ََكخ ه  ن خ

خ
ََأ الخ َیَقخ ون  ََك  ْعدخ ََبخ اِِئِ اَاْلقخ ََاْثنخ رخ شخ ْهِدََعخ ََاَقیمخ الخ قخ اَفخ خ ََِإّن خ الخ َقخ

ا ََاْثنخ رخ شخ ْهِدََعخ ََاَقیمخ ََْوخ ْلَیَملخ اَق  ََاْثنخ رخ شخ اماَقَعخ ََِإمخ ْمََوخ ِكه خ  ْوم ََلخ ایِشََِمْنََقخ ِتنخ َیَعخ ونخ ََْدع  اسخ ََالن خ اَِإَلخ الِتنخ وخ َم 
َ ِةََوخ ْعرِفخ اَمخ نخ ِ ق   خواهد یمهد دوازده حجت، حضرت از  پس که دمیشن ؟ع؟باقر  امام از ؛ حخ
 یآن دوازده مهد امام، دوازده نه ،یمهد دوازده»: فرمودحضرت در پاسخ وی  د؟آم

 کنند  می دعوت ما شناخت و یدوستداران ما هستند که مردم را به یعیاز ش یجمع
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 (. 385ص ،2ج: 1395 صدوق،)
نازل  یبر دوازده مهد ،هاو پس از آن ؟جع؟فرشتگان در شب قدر بر دوازده امامسان  نیبد
 (.www.almahdyoon.com) هستندبزرگ  یخدا یاز خلفا ونّی مهدپس  .شوندیم

 یبررس و نقد

  هیآ یاجمال انیب. 2-1
چون در آن  ؛داند ماه باالتر می از هزار را آن  است کهشب قدر  در قرآن  نزولبیانگرقدر  سوره

فرمود: در خواب به من نشان دادند که بنی  ؟لص؟رسول خدا شوند. شب مالئك و روح نازل می
 ،مناسبت نیا بهتعالی ممعنا بر من سخت گران آمد و خداى  نیروند و ا از منبرم باال می هیام

َا>  سوره ت َّ اُة  ا ِ ْلت  ر َ ت ْ
ْذرِ  َله ِ ت  لَ  یف ِ  ا َ شب قدر به  ،نیبنابرا .(371ص ،6ج: 1404 سیوطی،) کرد نازل را <اْلق َ
اشاره  در آن مالئك و روحو به نزول قرآن فقط ندارد و  ید ارتباطیگانه هون دوازدهیمسئله مهد

 کند.یم

 یبصر لیاسماع احمد روانیپ مدعای یبرا منبع نبود. 2-2
َ» یاد شده تیرواگزارشگر  تنها ل  ز خ نخ َ]تخ َقوله َأما َبعثَاهَّللََممدو َْلا َفننه ] ة  ِئكخ َلخ َمعهََ؟لص؟اْْلخ و

َأب ر َد  َمن است. وی  الزام الناصب ی در کتابرئحا یزدی ؛...« باباَقَعشرََاثناَلهَضیتابوت
 رى،ئحا زدىی) «یللجزائر ةیالنعمان األنوار  یف ال  و نایلد المتوّفرة المصادر  یف أجدهلم » :نویسد  می
 (.109ص ،1ج : 1422

 ناسازگاری دلیل با مدعا. 2-3
رشتگان در ف چون ؛هستندخدا  یخلفا ،ونّی مهد که است آن یبصر احمد روانیپ یادعا هالزم

 ،نخست تیکه در روابا آن  ؛شوندینازل م یها بر دوازده مهدو پس از آن شب قدر بر دوازده امام
: دیفرما یم ؟ع؟صادق ماماو است یاد شده  تیب اهل تیبه والو معترفان  انیعیش به هاآن از 
 .است ناسازگار  شانیمدعا با آنان لیدل پس .دوازده امام نه ،هستند یها دوازده مهدآن
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 امام زمان رحلتپس از  انیعیبر ش مالئک نزول. 2-4
 انیعیو ش روانیپ بر  مالئک نزولدر مورد  یبصر احمد روانیپ یادعا ت،یروا رشیپذ فرض بر 

از به بعد  ؛ایشان )که امام هم نیستند( دشمنان تینکران والمو  تیب اهل تیبه وال معترف
و در قید حیات  درحالی که امام زمان در حال حاضر، ظهور نکرده ؛مربوط است زمان امام رحلت
 است.

 امام از نسل او ازدهیو  ؟ع؟یدر شب قدر بر عل مالئک نزول. 2-5
کرم رسول رحلت از پس  ،اتیروابر پایه  و  رمومنانیام بر  فقط قدر، شب در  مالئک نزول ؟لص؟ا

  :دارد انیجر شانیفرزند ا ازدهی
َ ن خ
خ
مََِأ

خ
َیأ ْؤِمنََِرخ َاْْل  َلَخَ؟ع؟نیخ َِإن خ اسث ب خ َِلْبِنَعخ الخ َیقخ ةخ َِفََلخ ْدرِ ََاْلقخ ه  َِإن خ َوخ ةث نخ َسخ ِ

ل  َیك  ل  َالل خََِفََْنزخ ِةَیِتْلكخ ََلخ ْمر 
خ
أ

ِضَ اَق  َمخ ِةَوخ نخ وِلَاهَّلِلََاهیخَفََِیالس خ س  َرخ ْعدخ َبخ لخ   َو  ْمرِ
َاْْلخ ِلكخ َِلذخ ْمََ؟لص؟وخ ْنَه  َمخ اسث ب خ َعخ َاْبن  الخ قخ مََِایفخ

خ
َیأ َرخ

ْؤِمنَِ َاْْل  ْلیِبََنیخ َص  َِمْن رخ شخ َعخ دخ حخ
خ
َأ َوخ ا نخ

خ
َأ الخ قخ ََفخ ونخ ث  د خ خ ََم  ة  ِئ خ

خ
 عّباس ابن هب مؤمنان؟ع؟ریام ؛ أ

 نازل سال تقدیرات آن و سال كی کار  شب، آن در  و هست قدر  شب ساله همه فرمود:
ابن عّباس عرض  هست. فرماندارانی خدا؟لص؟ رسول از  پس کار، نیا براى و شود می
 که امامانی نسلم؛ از  نفر  ازدهی و من حضرت فرمود: کیانند؟آنان  مؤمنان!ریام ای کرد:

  (.60ص: 1397 نعمانی،)ند یگو می سخن آنان با فرشتگان
در روایات متعدد به اسامی یازده امام از صلب امیرالمومنین؟ع؟ نکته قابل توجه این که 

 تصریح شده است؛ درحالی که نامی از احمد بصری در آن روایات نیست.

 امامان؟مهع؟پس از  ونی  مهد. خالفت 3
 هیآاین  ،امام دوازده از پس  یمهد دوازده خالفتدر  یبصر احمد روانیپیکی از تطبیقات 

 است: 
ِ َوَعَد > ذ 

ُه الََّ اِلَحات ِ لَ  ن َ ی  اللََّ َ ُكْم َوَعِمُلوا الصَّ وا ِمت  َمت ُ ُهمب  ا  ت ََّ ِلق َ خ ْ َلف َ  یف ِ  ْشت َ خ ْ ْرض ِ َكَما اْست َ
اْلأ َ

 ِ ذ 
ِلِهْم َولَ  ن َ ی  الََّ ت ْ ن ََّ ت  ِمن  ق َ ی َ ُهُم ت  ِد  َلُهْم  َمكَِّ ِ  ت َ ذ 

ی یالََّ ض َ ُهمت  َولَ  َلُهْم  اْرت َ َلت ََّ ذَِّ ن   ی َ ْعِذ  مَِّ َ ِهْم  ت  ْوق ِ ا ح َ ً ْمت 
 ا َ

ی ِ ت  
ُذوت َ ِرُكون َ ی   َلأ یْعت ُ ْ َ  یب ِ  ش  اب  س  ً رَ  َوَمن   ی  ْعَذ  َكق َ َ ِلَك  ت  َك  د َ ْوَلت ِ

ا ُ َ ون َ  ُهُم  ق  اِسق ُ َ  مانیخدا به ا ؛<اْلق 
 فهیخل نیها را حتما  در زم  که آناست وعده داده  صالح عملدارندگان  و ندگانآور
 شانیرا که برا نشانیو د است کرده فهیخل را پیشینیان شما که گونه  همان ؛کند
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 ز یچ دیمرا بپرستند و هتا کند  لبد تیبخشد و ترس آنان را به امن نیتمک ،دهیپسند
: شک بی ،از آن کفر ورزدپس من قرار ندهند و هر کس  کیرا شر فاسق است )نور
55).  

: در سدینو یم تیاز کعب االحبار استشهاد کرده و قبل از نقل روا یتیبه روا ،قیتطب نیاوی در  
 ؛اش باشدیشخص ر یتواند از خود او و تفاسیکه با توجه به متن آن، نم از کعب األحبار  یتیروا
  :است آمده نیچن (باشد دهیرس یبه و ؟لص؟اهلل رسول از  ثیحد نیا دیبلکه با)

كانَعندَانقضاهئمَف َ َفاذا َهمَاثناَعشر َقال: َاثناَیعنَكعبَاْلحبار ، جعلَمكانَاثناَعشر
َ َكذلکَوعد َو َمثلهم، َفقرعشر َالمة َهذه ََأاهَّلل : ِ ذ 

ُه الََّ ُكْم َوَعِمُلوا ی  >َوَعَد اللََّ وا ِمت  َمت ُ ن َ ا 
اِلَحات ِ لَ  َ ِ ب  الصَّ ذ 

َلف َ الََّ خ ْ ْرض ِ َكَما اْست َ
ی اْلأ َ ُهم ف ِ ت ََّ ِلق َ خ ْ ِلِهْم< ن َ ِمن  ی  ْشت َ ت ْ ََ.ق َ

 است، دادهوعده ها را که خدا خالفت آن ییاند: خلفاآورده تیپس از نقل روا یبصر احمدیاران 
 امتیشوند و تا روز قیدوازده امام م نیگزیدر آخر الزمان جا کههستند  یمان دوازده مهده

 (.www.almahdyoon.com) انددهینام «یدولت عدل االه»ها را کنند و دولت آنیحکومت م

 و نقد یبررس

 هیآ یاجمال انیب. 3-1
 لیوعده جم اّما ؛استاعم از مؤمن و منافق و صالح و طالح  ،خطاب به همه مسلمانان هیآ نیا
 یزود به ،هیآ نیابراساس   .دهند یم انجامدارد که اعمال صالح اختصاص  یبه مؤمنان ،آن

ترس و وحشت  نیگزیرا جا تیبرقرار و امن نیدر زمنیکوکاران مخصوص  یجامعه صالحخداوند 
در مورد  یااله یکه سنت جار گونه  همان ؛دهد یرار مق نیها را وارث و مسلط بر زمو آن کندیم

 از  یخوف و مانت دیتوانند بدون ه یمشایستگان  ،سلطه و تیامن آن اثر  ر ب و بود نیچنگذشتگان 
 سبک را او امر  و ندهند قرار  او کیشر را یزیخدا را عبادت کنند و چ ؛منافقان و نارفاک جانب
 کس هر  و باشند نداشته او عبادت در  یخف ای یجل شرک گونه دیه و نورزند کفر  او به و نشمرده
 خواهد بودخارج  تیو عبود یفاسق و از روش بندگ قطعا   ،ورزد کفر  ،وعده نیا تحقق از پس 

 (.239ص ،7ج:  1372 )طبرسی،
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 یعیش اتیرواسنت به نام  اهلروایات  کارگیریبه. 3-2
 و سنت اهل نابت رواییم از  یریگبهره ،یبصر لیاسماع احمد انیجر نادرست یکردهایرو از 
 دو به را االحبار  کعب از  لونقم تیروا جریان بصری،. است یعیش اتیروادر قالب  دادنجلوه 
 یدر حال ؛اندارجاع داده ؛(51ص ،1ج : 1378 ،همانو  474ص ،2ج : 1362 ،صدوق) یعیش منبت
پس از  یدوازده مهد ینیجانش از ، آمده اخبار الرضا ونیدر کتاب خصال و ع ی کهتیروادر که 

  است: امدهین یمطلبدوازده امام 
ْنَ» َِفََعخ الخ َقخ ارِ ْحبخ

ْعِبَاْْلخ ََكخ ة  اِْلخ َصخ ة  قخ بخ َطخ تخ
خ
َأ ْمَوخ اهِئِ َاْنِقضخ َِعْندخ انخ

كخ اَ ِنذخ َفخ رخ شخ اعخ َاْثنخ م  اِءَه  فخ لخ اْل 
َِفَ ْم َُلخ  َاهَّلل  د خ ََمخ ِلكخ ذخ كخ َ رِ م  َاْلع  دخ عخ ِذهََِاهَّللَ َوخ ََهخ ةخ ََث  َخَاْْل م خ

خ
أ رخ ُه  َوَعَد >َ:قخ ِ  اللََّ ذ 

وا ن َ ی  الََّ َمت ُ ُكْم  ا   َعِمُلوا َو  ِمت ْ
اِلحات ِ  َ ُهْم ب  لَ  الصَّ ت ََّ ِلق َ خ ْ ْرض ِ  یف ِ  ْشت َ

َلف َ  َكَما اْلأ َ خ ْ ِ  اْست َ ذ 
ِلِهْم  ِمن ْ  ن َ ی  الََّ ت ْ َََ<ق َ الخ ََقخ ََوخ ِلكخ ذخ ََكخ لخ عخ َاهَّللَ َفخ

ِنَ ائََِِببخ َیِإْسرخ ََلخ ْتَیلَخَوخ زََِسخ ْنََزَثیِبعخ
خ
ََأ مخ خ ْ ِذهَََِتخ ََهخ ةخ ْوََْوماَقیَاْْل م خ

خ
ََأ َََْومَثیَِنْصفخ ََوخ

ََْوماَقیَِإن خ ََِعْندخ كخ ِ ب  َرخ
ْلِفَ

خ
أ ََكخ ةث نخ اَسخ ونَمِم خ د   ع  کند که در باره خلفا گفت: آنان  بکائی از کعب االحبار نقل می عمرو ؛تخ

ان را شخدا عمر ،اى سر کار آمدند ستهیدند و طبقه شایان رسیدوازده نفرند که وقتی به پا
ه را خواند: خدا به ین آیسپس ا .ن وعده داده استین امت چنیخدا به ا .کند طوالنی می
نان یاند، وعده داده که آنان را جانش سته انجام دادهیو کارهاى شا  مان آوردهیکسانی که ا

او گفت: خدا با بنی  .نان کرده بودیجانشآنان را ان ینشیگونه که پ همان ؛ن کندیزم
ك جا جمت یك نصم روز یا یك روز ین امت را یست که این کرد و دشوار نیچن نیز ل یاسرائ
  (.همان) «شمرند از آنچه می ،ك روز نزد پروردگارت مانند هزار سال استیو  کند

)ابی حاتم،  ابن ابی حاتم میر القرآن العظیتفس تنها کتابی که روایت کعب االحبار را آورده،
 فاسیر روایی اهل سنت است.(، از ت28-26، ص8  ج: 1419

 تعارض با مبانی شریعت. 3-3
گر تطب شرط  یعنیاست؛  یرفتنیعت مخالم باشد، ناپذیشر یل با اصول و مبانیق و تأویا
 کعب تیروا به اعتقاد هالزم کهدرحالی ؛عت استیشر یبا مبان یل، سازگاریق و تأویصحت تطب
،َاثناَهم» است: آمده تیروا در  چون ؛دنباشتن  24ائمه  تعداد که است نیا ،االحبار  َكانَفنذاَعشر
که  دیآ یدست مبه «مثلهم»از عبارت َ«.مثلهمَعشرََاثناَعشرََاثنَمكانَجعلیفَانقضاهئمَعند

مات با مسلّ  در تعارض است نیا و هستند نخستاز هر جهت مانند دوازده نفر  یبعدتن دوازده 
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 .داند یمتن که تعداد ائمه را دوازده  عهیش

َها» قیتطب. 4
َذا َجال َ َهار  إ   ؟جع؟یبر فرزندان امام مهد «َو الن َ

َخاَها >آیات  تطبیق در  یبصر لیاسماع احمد روانیپ ْمِس َو ض ُ ََّ َلاَها * َوالش  ا ت َ د َ َمِر ا ِ َهاِر * َو اْلق َ َو الت ََّ
ََّاَها ل ا ج َ د َ  اند: مدد جسته ؟ع؟امام صادق تیروااین  از  ؛(3_1 :شمس) <ا ِ

َخاَها<>َو  ْمِس َو ض ُ ََّ َاهَّلِل؟لص؟؛ََْعِنَیَخَ،الش  ولخ س  َلاَها>َرخ ا ت َ د َ َمِر ا ِ مََِْعِنَیَخَ،<َواْلق َ
خ
ْؤِمنَِیأ َاْْل  َرخ یِل خَنیخ ََعخ

یِبَ
خ
َأ ََْبنخ ؟ع؟؛ اِلبث ََّاَها>طخ ل ا ج َ د َ َهاِر ا ِ َاْلبَخَْعِنَیَخَ،<َو الت ََّ ْهلخ

خ
َأ ةخ ِئ خ َیَْاْْلخ َِْت َِفَیخ َاْْلخْرضخ ونخ ََِلك  آِخرِ

َ مخ ِعَیَخاِنَفَخالز خ َاْْل  َِقْسطاق َوخ ْدلق اَعخ خ َخ و ئ  َْملخ ِعَنی  م  كخ ْمَ ِعَنِیََُلخ  َاْْل  َوخ ْونخ َِفْرعخ یلخ َعخ وىسخ ََم  لَخنی  ََعخ ِعَهْیِ م  كخ َنِیَْمَ
َ وىسخ َم  یلخ َعخ ْونخ  رسول یعن، ی«اش یو تابندگ دیقسم به خورش»فرمود:  ؟ع؟صادقامام ؛ ِفْرعخ

و »؛ طالب یبن اب یعل انمؤمنریام یعنی ،«دیاز او در آپس و ماه در آن هنگام که »؛ اهلل
 مالک الزمان آخر  در  که تیب اهل ما از  امامان یعنی ،«روز در آن زمان که روشنش سازد

 که است یکس مانند ها  آن کننده یاری. کرد خواهندپر  داد از  را نیزم و شد خواهند نیزم
است  یآنان، مانند کسدشمنان کننده  یارکرده و ی یاری فرعون برابر  در  را یموسحضرت 

  .(563ص: 1410 کوفی،)کرده است  یاری یموسحضرت که فرعون را در برابر 
دارد که در آخر  یاشاره به افراد ،«کندو روز آن زمان که روشنش »: آورده استر ادامه دایشان 

 امام که است نیکنند. نکته قابل توجه ا یمپر  دادعدل و  از  را آن و شوند یم نیالزمان مالک زم
َاْلبَخ»جمت،  غهیافراد را با ص نیا ؟ع؟صادق ْهلخ

خ
َأ ةخ ِئ خ گر دیفرمایم یمعرف «ِتَیَْاْْلخ  :فرمودیمحضرت . ا

 :دیفرما یکه م یزمان اّما ؛بود ؟جع؟ مربوطقائم یعنیشخص یک به  ؛«تیاز ما اهل ب یامام»
 نفرند. نیها چندآن، بدان معناست که «تیاز ما اهل ب یامامان»

ها کنند که آنیرا از عدل پر م ایاست که در آخر الزمان دن مربوط یامامان به هیآ نیاساس، ا نیا بر 
 .(www.almahdyoon.com) «ندهست شانیون( از فرزندان ایو امامان )مهد ؟جع؟یامام مهد

 و نقد یبررس

 هیآ یاجمال انیب. 4-1
 گناهتقوا را از  ی،یخدا الهام با که یانسان کند،میوشن هفتگانه، ر یهاشمس پس از قسم سوره

گر بخواهد سعادتمند شود ؛دهد می صیتشخرا از کار زشت  كیکار ن و کند  هیرا تزک شباطن دیبا ،ا
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وگرنه از سعادت محروم  ؛ها پاك کند و از زشتی دیارایبا تقوا ب وبپروراند  صالحبا عمل و آن را 
رای گاه ب آن .شود تر میبیش تشیمحروم د،یارایتر ب  اش کند و کم تر آلودههر قدر بیش .ماند می
را اعجازی وی   ناقه ؟ع؟حضرت صالح تکذیبکه به جرم  کند می انیبد، داستان ثمود را اشهاست

کند  میسرزنش داستان اهل مکه را  نیا انیبشدند و با گرفتار  ینابود به عذاب و کشتند
 (.296ص ،20ج : 1390 ی،ی)طباطبا

گاه. 4-2  عرب اتیادب قواعد از  یناآ

ََّاَها> هیآ ر یدر تفس ؟ع؟صادق امام ل ا ج َ د َ َهاِر ا ِ َاْلبَخَْعِنَیَخ»: دیفرما یم<َو الت ََّ ْهلخ
خ
َأ ةخ ِئ خ َیَْاْْلخ َِْت َیخ ونخ ِلك 

َِفَ َفَخَاْْلخْرضخ اِن مخ َالز خ َِقْسطاَقیَخآِخرِ َوخ ْدلق اَعخ خ َخ و ئ  از  هیآ ر یامام در تفس :ندیگو یم یانصار احمد بصر «ْملخ
 بر  قیتطب قابل و ستین مربوطقائم( = ) شخصیک  به هیآپس  است. جمت استفاده کرده غهیص
 ؛آمدهجمت  غهیبه صورت صشود که آیه مالحظه می متعدد موارددر  در حالی که ؛است ونیمهد
 فرد است: کش فقط یمصداق اّما
ذ  >» .4-2-1

اَل  ن َ ی  الََّ اُس  َلُهُم  ق  ن ََّ  الت َّ اَس  ا ِ ْذ  الت َّ َمُعوا ق َ َ ْوُهْم  َلُكْم  ج  َ ش  اح ْ َ  که بودند کسانی ننایا؛ <ق 
 «دیبترس ها  آن از  اند، کرده اجتماع شما بهحمله  براى[  دشمنلشکر =] مردم: گفتند آنان بهی رخب

 از  که است «مسعود بن مینع» مفسران حیطبق تصر« الّناُس »منظور از  .(173)آل عمران: 
 ،5ج :  1420 رازى، فخر ) بترساند مشرکان قدرت از  را مسلمانان تا بود گرفته اموالی «انیبوسفأ»

  (.331ص
ذ  >» .4-2-2

ْوَل الََّ ُه ق َ ْذ َسِمَع اللَّ اُلوا ن َ ی  َلق َ ن ََّ  ق  َه  ا ِ ق   اللَّ ن ُ  َو  ر  ت  ق َ حْ
ت ِ  ی َ ع ْ

ها را که   سخن آنشنید خدا ؛ <اُء ی  ا َ
ِذ »از  رادم ،مفسران ه گفتهب .(181)آل عمران:  «میاز ین و ما بی ر استیگفتند خدا فق  ،هیآ در  «َن ْی اّلَ

 و ابن کثیر، 129ص ،4ج: 1412)طبرى،  است« بن عازوراء  فنحاص» ای« خطبأبن  ّی یُح »
 (.155ص ،2ج : 1419
راه>. »4-2-3 ْ ت   ا ِ

ن ََّ ة    كان َ  َم ت  ا ِ مََّ
ا   ا ُ ی  ات ِ ِه  ق  نحل: ) «خدا فرمان تیمط بود اّمتی تنهاییم به یابراه ؛<ِللَّ

ّمت»کلمه در این آیه نیز  .(120
ُ
 .فرد اطالق شده استیک بر « أ

  ؟جع؟محمد آل قائم و ائمه بر  هیآ قیتطب. 4-3
ر به یتبت از تفس ات قرآن و بهینادرست بر آ یده و رأیل عقیکه از تحمق صحیح یاز ضوابط تطب



 

 

160 

ال 
س

ست
بی


کم
وی

ماره
/ ش

 
75

ن  
ستا
/ زم

140
0

 

ق با سنت معتبر یتناقض تطبعدم  ؛کندیم یریم قرآن جلوگیات و مفاهیمذموم در فهم آ یرأ
ََّاَها> هیآ یروان احمد بصریپاست. ل ا ج َ د َ َهاِر ا ِ در حالی که این  ؛اندتطبیق کرده ونیمهدرا بر <َو الت ََّ
 شده است: قیتطب ؟جع؟و قائم آل محمد ائمه ات بر یروا در آیه 
4-3-1.  

ِنَ ََاْبِنََعخ اسث ب خ ْوِلََِفَََعخ ََاهَّلِلََقخ اَلخ عخ َتخ ْمِس  >َو : ََّ خاها< َو  الش  ََ،ض ُ الخ َقخ ] وخ َ:]ه  ول  س   َو >ََاهَّلِل؟لص؟َرخ
َمرِ  ا اْلق َ د  لاها< ا ِ ََ،ت َ الخ َقخ ] وخ َ]ه  :َ یِل   ََعخ یِبََْبن 

خ
؟ع؟َأ اِلبث هارِ  >َو َ؛َطخ ا الت ََّ د  ََّاها< ا ِ ل ََ،ج َ الخ َقخ :َ ن  سخ ََاْْلخ َوخ

َ سخ َاْْل    >َو َ؟اهع؟؛نَْی 
ا ِل ت ْ اللََّ د  اها<ت َ  ا ِ ش  ََ،ع ْ الخ َقخ َو: ن  ََبخ مخ

 
َی َخأ و  432ص ،2ج : 1411)حسکانی،  ةخ

433.) 
4-3-2.  

َ یِبَعن
خ
رَثَأ

ْعفخ َاهَّلِلََ؟ع؟جخ ْبِد َعخ َ]ْبن  ارِث  َاْْلخ الخ َقخ : الخ ََقخ سخ َِلْلح  ر  َاْْلخْعوخ َاهَّلِلََایَ؟ع؟نِیَ[ وِل س  َرخ اْبنخ
یِنَ ْخِبْر

خ
َأ اكخ َِفدخ ِعْلت  َِفََج  َاهَّلِل ْوِل َقخ ْن اِبِهََعخ خاها>ََ:ِكتخ ْمِس َو ض ُ ََّ ََ،<َو الش  َوخ الخ َحیَخقخ ََایَكخ ارِث  حخ

َاهَّلِلَ ول  س  َرخ د  م خ خ ََم  ِلكخ ه ََ؟لص؟ذخ ْول  َقخ اكخ َِفدخ ِعْلت  َج  ْلت  َق  الخ لاها>ََ:قخ ا ت َ د  َمِر ا ِ مََِ،<َو اْلق َ
خ
َأ ِلكخ َذخ الخ َیقخ َر 

ْؤِمنَِ َاْْل  یِلََنیخ یِبََعخ
خ
َأ ََْبن  اِلبث َویَ؟ع؟طخ داَقَْتل  م خ خ ََ؟لص؟َم  ْلت  َق  الخ ََّاها>َ:َقخ ل ا ج َ د  هاِر ا ِ ََ،<َو الت ََّ ِلكخ َذخ الخ قخ
َ دث م خ خ َِمْنَآِلََم  اِِئ  َیََْف ؟جاْلقخ

َِقْسطاَقَلخ  َوخ ْدلق َعخ   .563ص:1410ََكوف،/َاْْلخْرضخ
ََّاَها> هیآ تطبیق ،با عنایت به روایات تفسیری ل ا ج َ د َ َهاِر ا ِ را  ایکه در آخر الزمان دن یبه امامان <َو الت ََّ

بدون  ییادعا؛ ؟جع؟یاز فرزندان امام مهد یامامان بر آن سرایت  وکنند یمپر داد عدل و از 
 .است یأبه ر ر یو تفس لیدل

ة»ی مصداق بصر احمد. 5 َن  َداب َ رض   م  
َ
أل  «ا

 داّبةخروج » هاآن از  یککه ی شده اشاره ز یرستاخ از   شیپهای   نشانه از  یاپاره به اتیروا در 
ا َو >: است «األرض د  َع  ا ِ ْوُل  َوق َ ا ِهْم ت  َعلَ  اْلق َ ت  ْ َرح  ح ْ

ة    َلُهْم  ا َ ْرض ِ  ِمن َ  َدات ََّ
ُمُهْم  اْلأ َ َكلَِّ ن ََّ  ت ُ

اَس  ا َ َ وا الت َّ ا   كات ُ ات  ت ِ ی   لأ ات ِ
ون َ ت   ت ُ اى را از  رند، جنبندهیز قرار گیها رسد و در آستانه رستاخ  و هنگامی که فرمان عذاب آن ؛<وق ِ
ج می  ن براى آنیزم مان یات ما ایمردم به آچرا د که یگو میسخن م که با آنان یکن ها خار
: فرمود آیه تفسیر  در  ؟ع؟صادق امام گوید،می یبصر لیاسماع احمد .(82 :نمل)« آورند نمی

 .(130ص ،2ج: 1363 قمی،) است ؟ع؟علی حضرت ،األرض داّبة از  مقصود
 بن علی راآن  که دندار وجود روایاتی و است انسان آیه این در  جنبنده: افزایدمی یو
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 که دارد وجود نیز  زمینی جنبنده ولی گیرد؛می صورت رجعت در  امر  این و خواندیم ؟ع؟طالبابی
 ونکوهش  االهی آیات تکذیب بر  را ها  آن و گویدمی سخن مردم با شود ومی خارج آخرالزمان در 
کردن  برای  ظهور  هنگام ،رخداد این که است بسی روشن. کندمی دارشاننشان کافر  از  مؤمنجدا

 از  پیش که است نخست مهدی و یمانی جا این در  و جنبنده ؛رجعت نه است قائم؟جع؟
 آیات به هاآن کفر  و کندمی توبیخ را هاآن و گویدمی سخن مردم با کند ومی قیام ؟جع؟قائم

 برایشان هاآسمان ملکوت از را  هاآن گردانیروی و شهوات و ماده به تمایلشان و خدا ملکوتی
 (.51ص ،4ج: تاالبصری، بی)کند می آشکار 

 بررسی و نقد

 هیآ یاجمال انیب. 5-1
 به فقط «ةداب» ،یبرخپندار است و بر خالف  نیى زمابه معن« ارض»عنی جنبنده و ی ،«ةداب»

 بر  در  ز ین را ها  انسان که دارد ىا  گسترده مفهوم بلکه ؛شود نمی گفته یانسان ر یغ جنبندگان
ة    ِمن ْ  ما َو >: ردیگ می ْرض ِ  یف ِ  َدات ََّ

ََّأ اْلأ َ ل ِه  َعَلی ا ِ ها اللََّ ق ُ که  نیمگر ا ،ستین نیاى در زم د جنبندهیه ؛<ِرر ْ
از آن گذشته،  بستهرس ،مجیدکلمه، قرآن  نیا قمصدادر مورد  .(6 :هود) «روزى او بر خداست

 بهرا  مانیو افراد بی ا بسندهبا مردم به سخن گفتن آن تنها و  بوده ابهام و اجمال بر  بنا یاگو
  نیا در  یفراوان هاى  بحث ان،اسالمی و سخنان مفسر اتیولی در روا ؛کند اجمال مشخص می

 (.551ص ،15ج : 1371 ،یرازیش مکارم) شود می دهید نهیزم

ألرض داّبة قیتطب. 5-2  ؟ع؟علیحضرت  بر  ا
 ده است:چنین آم ،اتیروا در 
َاْْلخْرِضَ»امام علی؟ع؟:  .5-2-1 ة  اب خ اَدخ نخ

خ
 (.483ص: 1421 حلی،) «داّبة االرض  منم ؛أ

5-2-2.  
مَِ
خ
َأ یلخ َعخ ْلت  خخ َدخ : الخ َقخ ةخ اتخ بخ َن  َْبِن ِغ َاْْلخْصبخ ِن ْؤِمنََِرَِیعخ َاْْل  ََ؟ع؟نیخ وخ َه  َیوخ ل  ك 

ْ
ََأ َزخ َوخ َل ق َخخ َوخ ْبزاق َتاَقیخ 

َ ْلت  ق  مََِایفخ
خ
َیأ ْؤِمنََِرخ َاْْل  ََنیخ : ل خ َجخ َوخ ز خ َعخ َاهَّلل  الخ ْوُل َعلَ >قخ َع اْلق َ ا َوق َ د  ة   ِمن َ  ِهْم ت  َو ا ِ ا َلُهْم َدات ََّ ت  ْ َرح  ح ْ

ا َ
ُمُهْم  َكلَِّ ْرض ِ ت ُ

َِهَََ<اْلأ َ الخ َقخ ة  اب خ َالد خ ِذِه اَهخ خ ََیَفخ َوخ َل ق َخخ َوخ ْبزاق َخ  ل  ك 
ْ
أ َتخ ة  اب خ ََدخ  محضر  بهدر حالی  ؛تاَقیزخ
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مراد از ! مؤمنانریگفتم: اى ام. خورد تون مییکه نان و سرکه و ز  م رسید رمؤمنان؟ع؟یام
ا >َو : بزرگ در این سخن خداى «داّبة» د  َع  ا ِ ْوُل  َوق َ  که آن»: حضرت فرمود ست؟یچ <...اْلق َ
 (.486ص همان،) «خورد! می تونیز  و سرکه و نان

ألرض داّبة قیمصاد در  یبصر احمد سخن تناقض. 5-3  ا
بن  یاألرض بر عل  انطباق دابةگویای  ،اتیروا یبرخ»آورده است:  خود نوشتار  در  یبصر احمد

 رخداد نیاشک  یب» :دیگو یادامه م در  «.ردیگ یدر رجعت صورت مکه است  ؟ع؟طالب یاب
 یو مهد یمانی ،مراد از جنبندهاست و  ؟جع؟ظهور قائم زمان؛ بلکه ستیرجعت ن هنگام
 .وجود داردآشکار  یتناقض بدیهی است که در این دو گفته «است. نخست

ألرض داّبة خروج زمان در  یبصر احمد سخن تناقض. 5-4  ا

با  کند ویم یامق ؟جع؟قائم از  پیش که است نخست یمهد جنبنده،»: دیگو یم یاحمد بصر 
از  پس ونّی مهد، اتیبا توجه به روالیکن  ؛«کندیمسرزنش ها را و آن گویدیمردم سخن م
 از  شیپ و نیآغاز  یجنبنده، مهد کهسخن  نیاپس  .دآمخواهند  ؟جع؟یحضرت مهد

 ندارد.  یسازگار یادشده اتیبا روا ،است ؟جع؟قائم

الرض بودن مهد ةبه داب اشاره نبود. 5-5  نخست یا
 که شمارند  می بر روی زمینجنبنده را  ؟ع؟یعلحضرت  ،  اتیروای، بصر احمد اذعان بنابر 
دلیلی اشتراک،  یادعا یبرا. البته احمد بصری است کیلقب با او شر نیا در  نخست یمهد

 نیاورده است.

 یریگجهینت
در مقوله  بصریها اشاره شد، صرفا بخشی از اشتباهات احمد مواردی که در این مقاله به آن 

 لیاسماع احمدی قرآن مستنداتو نقد  یبررسبا  است. ونّی مهد موضوع در تطبیق آیات قرآن 
 : شوندمالحظه می ر یز  جینتا ،ونّی مهد موضوع در  یبصر
نادرست  یده و رأیل عقیق صحیح که از تحمیمکرر از ضوابط تطب ،اوروان یپ. احمد بصری و 1
 ؛کندیم یریم قرآن جلوگیات و مفاهیمذموم در فهم آ یر به رأیتبت از تفس ات قرآن و بهیبر آ
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 اند. تناقض با سنت معتبر شده ،فاصله گرفته و در تطبیقات مرتکب
ز منابت اهل سنت بصری، برای اثبات ادعای خود در برخی مواقت، روایاتی را ا . پیروان جریان2

اند؛ در حالی که در مصادر شیعی چنین روایاتی وجود نقل کرده و آدرس جعلی از منابت شیعی داده
 ندارند.

اشکاالت و تناقضات  ،بودن احمد اسماعیل بصری به عنوان مهدی نخست األرض . در داّبة3
 متعدد وجود دارد.

به عنوان  ،یبه و بصری احمد روانیپکه دیدگاهی با توّجه به  که نکته قابل توجه آن است
گر در م «اول یمهد»  نیا انیها اثبات شود، بناز آن یکیها اشکال موجود، صرفا ده انیدارند؛ ا

 خواهد شد. رانیودیدگاه 
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 منابع
 .میکر  قرآن

علی محقق:  ،یالمثان السبع و  میالعظ القرآن ر یتفس یف یروح المعان ق(.1415) آلوسی، محمود بن عبداهلل. 1
ى عط  .ةیالعلم الکتب دار  روت،ی، ب هیعبدالبار

ثر  ثیالحد بیغر  یف ةیالنها (.1۳67) مبارك بن محمد ،یجزر  ر یابن اث. 2  محمد محمودمصحح: ،و األ
 .انیلیاسماع یمطبوعات موسسهقم،  ،طناحی

  .؟جع؟اإلمام المهدىمدرسة قم،  ،رةیاإلمامة و التبصرة من الح ق(.14۰4ن )یحس بن علی ه،یبابو  . ابن۳

 .دارالکتب ،قم ،نیالمؤمن ةبإمر ؟ع؟یعل موالنا باختصاص نیقیال ق(.141۳) موسی بن ابن طاووس، علی. 4
 .یاالسالم االعالم مکتب ، قم ،اللغة سییمقا معجم ق(.1404) فارس بن أحمد فارس، ابن. 5
، محمد بن مکرم. 6  دار  روت،یب ، دامادى ر یم نیالد جمال: مصحح ،لسان العرب ق(.1414) ابن منظور

 .عیالفکر للطباعة و النشر و التوز 
، بیط محمد اسعدمصحح: ، میالعظ القرآن ر یتفس ق(.141۹) حاتم، عبدالرحمن بن محمد ابی ابن. 7
 .الباز  مصطفی نزار  مکتبة اض،یر 

۸ ،  .ةیالعلم الکتب دار  ، روتیب ،میالعظ القرآن ر یتفس ق(.141۹) بن عمر  لیاسماع. ابن کثیر
 .نا یب ا،ج یب ،المتشابهات تا(.)بی لیاسماع احمد. البصری، 9

 . ان یب ا،ج یب ،العلمیةالحوزات  ةطلب الی نصیحة تا(.)بی_________________________. 1۰

 .التراث  اءیاح دار  روت،یب مرعب، عوض محمد :محقق ،ةاللغ بیتهذ م(.2001) محمد بن احمد ازهرى،. 11
 .نشر اسراء قم، ،مقربان یادب فنا (.1۳۹۰) عبدااهلل ،یآمل یجواد. 12
ب صحاح و  اللغة تاج _ الصحاح ق(.141۰) ل بن حمادیجوهرى، اسماع. 1۳  العلم دار  روت،یب ،ةیالعر

 .نییللمال
  .النشر  و  الطبع مؤسسة ، تهران ،لیالتفض لقواعد لیالتنز  شواهد  ق(.1411عبداهلل ) بن داهللیعب حسکانی،. 14

 .، جامعه مدرسین حوزه علمیه قمقم ،رانیا ،مختصر البصائر  ق(.1421)مان یحلی، حسن بن سل. 15

ى، علی بن محمد. 16 ثر ف یةکفا ق(.14۰1) خزاز راز ئم یاأل ثن ةالنص  علی األ  فیاللط عبدمحقق:  ،عشر  یاإل
 .دار یبقم، کمرى،   کوه نییحس

 الدار  -القلم دار  دمشق، -روتیب ،القرآن ألفاظ مفردات ق(.1412محمد ) بن نیحس اصفهانی، راغب. 17
 .  ةیالشام
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قاو  ونیع و  لیالتنز  غوامض حقائق عن الکشاف ق(.14۰7) محمود بن عمر  زمخشرى،. 1۸  وجوه فی لیاأل
ب الکتاب دار  ، روتیب  ،لیالتأو   . یالعر

 ، مترجم: ناصر مکارم، قم، انتشارات امیرالمؤمنین؟ع؟. نهج البالغه(. 1398. سیدرضی، محمدبن الحسین )19

 اهلل تیآ ، قم، کتابخانهبالماثور  ر یالدر المنثور فی التفس ق(.14۰4) بکر  ابی بن عبدالرحمن وطی،یس. 2۰
 .نجفی مرعشی

 . اعلمی روت،یب ،بالنصوص و المعجزات ةإثبات الهدا ق(.1425) حر عاملی، محمد بن حسن خیش. 21

 نشر تهران،  ، الجوردى مهدىمصحح:  ،؟ع؟ون أخبار الرضایعق(. 1۳7۸) محمد بن علی ،. صدوق22
 . جهان

ى اکبر  علیمترجم:  ،النعمة تمام و  نیکمال الد       ق(.1۳۹5). _____________ 23 تهران،  ،غفار
 . هیاسالم

ى اکبر  علیمترجم:  ،هیالفق حضرهیمن ال  ق(.141۳). _____________ 24  نیجامعه مدرس، قم، غفار
 . قم هیحوزه علم

 .حوزه علمیه قم نیجامعه مدرس ، قم ،الخصال  (.1۳62). ____________ 25
 .للمطبوعات یاألعلم مؤسسة روت،ی، بالقرآن ر یتفس یف زانیالم ق(.1۳۹۰محمدحسین ) ،ییطباطبا. 26
 . خسرو  ناصر  تهران، ، القرآن لعلوم انیالب مجمع (.1۳72)  حسن بن فضل . طبرسی،27
یل آی انیالب جامع ق(.1412) ر یمحمد بن جر  طبرى،. 2۸  .المعرفة دار  ، روتیب ،القرآن اتعن تأو

   .ةیاإلسالم المعارف دار  ، قم ،الغیبه  ق(.1411الحسن ) بن محمد طوسی،. 2۹

 . للمطبوعات یالشبستر دار قم،  ،األصول الستة عشر  (.1۳6۳) اى از علماء  عده. ۳۰
تی رسولی هاشممترجم: ، ر یالتفس ق(.1۳۸۰) محمد بن مسعود اشی،یع. ۳1  ةی، تهران، مکتبة العلممحال

 .ةیاالسالم
ى، محمد بن عمر  فخر . ۳2 با التراث اءیإح دار  روت،یب ،ر یالکب ر یالتفس ق(.142۰) راز  . یلعر

 . هجرت نشر  قم، ،نیکتاب الع ق(.14۰۹) بن أحمد لیخل دى،یفراه. ۳۳
، تهران، مکتبة  نیحس اعلمیمصحح: ، یالصاف ر یتفس ق(.1415)محسن( )کاشانی، محمد ضیف. ۳4

.  الصدر
 ، قم، دار الکتاب.رىیجزا موسوى بیطمصحح: ، یالقم ر یتفس (.1۳6۳) میقمی، علی بن ابراه. ۳5
ى اکبر  علیمترجم:  ،یالکاف ق(.14۰7) عقوبیمحمد بن  نی،یکل. ۳6  دار ، تهران، آخوندى محمد و  غفار

 .ةیاإلسالم الکتب
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 .النشر  و  الطبع مؤسسة، تهران، یالکوف فرات ر یتفس ق(.141۰) میکوفی، فرات بن ابراه. ۳7
، داراحیاء الترات روتیب ، جمعی از محققانمصحح:  ،بحار األنوار  ق(.14۰۳)مجلسی، محمد باقر . ۳۸

 .العربی
 رسولی هاشم دیسمصحح:  ،شرح أخبار آل الرسول یالعقول ف ةمرآ ق(.14۰4) ______________________. ۳۹

تی،  .ةیاإلسالم الکتب دار تهران،   محال
 .دیمف خیش کنگره قم، ،معرفة حجج اهلل علی العباد یاإلرشاد ف ق(.141۳) محمد بن محمد د،یمف. 4۰
 .؟ع؟طالب یاب بن یعل االمام مدرسه قم، ،قرآن امیپ (.1۳5۸) ناصر  ،یراز یش مکارم. 41
 .هی، تهران، دار الکتب اإلسالمنمونه ر یتفس (.1۳71) ____________________. 42

ى اکبر  علی مترجم: ،الغیبه ق(.1۳۹7) میابراه بن محمد ،. نعمانی4۳  . صدوق نشر تهران،  ،غفار
 ، عاشور  علیمصحح:  ،؟جع؟إثبات الحجة الغائب یإلزام الناصب ف ق(.1422) علی رى،ئحا زدىی. 44

 . األعلمی مؤسسة روت،یب
45. https://www.almahdyoon.com


