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احمد مرادخانی

چکیده
مقوله مهدویت و لزوم توجه جدی به آن در روایات اسالمی از اهمیت ویژه ای برخژوردار
است .حوز مهدویت ،مانند دیگر حوز های معنوی ،شاهد نمونههایی از انحراف در سطوح
خُرد و کالن بود است .بهترین را مقابله با این کجرویها برای معتقدان ،مراجعه به اخبار
و استفاد از نقشه را سلوک مهدوی برگرفته از کالم
و اهلبیت
و روایات پیامبر
آنان است .در پهوهش حاضر با استفاد از منابع و مراجع حدیثیِ اصیل شژیعی ،ادااهژای
مهدوی شخصی معاصر به نام «احمد بناسماایل بصری» در خصوص روزگژار مهژدیان
دوازد گانه» بعد از امام قائم مقایسه و بررسی شد است .سند پنج خبر موجود در حوز
مهدیان تحلیل و بی ااتباری آنها روشن شد است .همچنین متون این روایژات از لحژا
اشکاالت مبنایی و ادم تطابق با مدایات احمد بصری بررسی شد اسژت .در گژام بعژد،
تلقیات معنوی او در جایگا امامت و والیت مهدیان با اخبار خاصه (شیعه امامیه) سنجید
شد که سازگاری در آنها به چشم میآید .در نهایت ،با فرضِ صحت این روایات ،برداشت
و معنای قابل پذیرش راجع به «روزگار مهدیان دوازد گانه» ارائه شد است که با توجه به
مردود بودن فاصله بین رحلت امام قائم و رجعت امام حسژین بژر اسژار روایژات
معتبر و مُتواتر شیعه ،مهدیان شخصیت هایی چون مراجع تقلید معاصر در اژالمم در زمینژه
انتقال پیامهای الهی در اصر رجعت امام حسین بیان شدند.
کلیدواژهها :امام مهدی ،احمد بصری ،اخبار مهدیان ،روزگار مهدیان ،اخبار خاصه.
* دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه آزاد اسالمی قم.
** استادیار گروه فقه و حقوق اسالمی ،دانشگاه آزاد اسالمی قم(نویسنده مسئول).
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مقدمه

در امتداد تاریخ توحیدی ،افراد بسیاری مدعی مقامات گوناگون معنوی بودهاند .یکیی از
مدعیان معاصر ،شخصی به نام احمد بن اسماعیل از شهر بصره در کشور عراق است که

در سال 3002م مدعی دعوت معنوی در حوزه مهیدویت شید (ذوالفقاار  .)002 :2502وی
ادعاهای فزاینده ،مختلف و پلکانی در معنویت دارد که در این پژوهش فقط یک ادعای

او مبنی بر وجود «روزگار مهدیان» (بصری  )042/4 :0240را نقد و امکیان مقبویییت آن را
در اخبار خاصه و روایات معتبر شیعه امامیه ،بررسی خواهیم کرد.

روزگار مهدیان

تا قیامت کبرا از حجیت خیدا خیایی

با توجه به روایات خاصه ،جهان از هبوط آدم

نخواهد بود ،حتی اگر از وی بیم جان در خفا و غیبت به سیر بیرد (نعماان.)049 :0496 ،

این مسئله از عقاید شیعه اثناعشریه به شمار میرود و به جهت کثرت رواییات و ریرق
مختلف در آن مناقشه نیست .پس از روزگار پیامبران ،هادیان ایهی در مسیئوییت خیییر

«امامت» به هیدایت گری مشیوول شیدند و ایین روزگیار تیا پاییان دوران امامیت امامیان
دوازده گانه ادامه دارد .بعد از آن ،دوران رجعت و بازگشت پییامبر اسیالم
دوازده گانه آغاز می شود .اویین نفر از معصومان

حسین

و امامیان

که به زمین رجعیت مییکنید امیام

خواهد بود که زمامدار و مُتکفل امور میشود (حر عاالى )408 :0492 ،و پیس

از ایشان ،به مرور معصومان

دیگر رجعت می کنند تا قیامت موعود فرا رسد .احمید

بن اسماعیل بصری روزگاری به نام «مهدیان» از حجتهیای ایهیی ترسییم مییکنید کیه
دارای شرایط متفاوتی است .او مینویسد:

روایات متواتر بسیاری وجود دارند که بر وجود دوازده مهیدی از فرزنیدان امیام

مهدی

دالیت می کنند و آنان را خلفیای خیدا بیر زمیین میی خواننید (بصاری

0244الف.)26 :

پس رواییات بسییار واضی انید کیه مهیدیان از فرزنیدان قیامم و از فرزنیدان

حسین

و از فرزندان علی

و فارمه

هستند (همان.)45:

امکانسنجی «روزگار مهدیان» با رویکرد احمد بصری در اخبار خاصه* 709 /

مهدیان از نشانههای ساعت و میقات آن هستند و با آخرین مهدی ،ایین عیایمم جسیمانی
پایان مییابد و عایم رجعت آغاز میشود؛ سپس قیامت فرا میرسد (همان).

او در کتاب دیگر خود [بعد از یادکرد اسامی برخی که بر ربق روایات در اییام رجعیت

باز خواهند گشت] نوشته است:

آنییان بعیید از دوازده مهییدی و در زمییان آخییرین ایشییان ،در دوران موسییوم بییه
«رجعت» ،بازمیگردند .آخیرین مهیدی قیامم بیه حیق از آل محمید
کسی که امام حسین

اسیت؛

به خارر او رجعیت مییکنید .او مهیدی آخیر ییا قیامم

آخر است [نمه امام مهدی ،]که نمیه نسیلی دارد و نمیه فرزنیدی (هما0240 ،ج:
.)042/4

به مزعم احمد ،نخستین مهدی خود او است (همان )242/2 :که نمبیره حضرت مهدی

است (ک،ران .)25 :0460 ،بقیه مهدیان ،فرزندانش (فرجاهلل  )098 :2502و جملگی امام (بصری

0240ج ،)029/4 :وجه اهلل (هم0240 ،ب ،)05/2 :حجت خدا (هم0240 ،د ،)20/2 :خلیفه خدا
(هم0240 ،ه ،)46 :معصوم (هم0240 ،ج ،)229/2 :وصی (هما0240 ،ب ،)26/9 :قیامم هما،

0240ج ،)042/4 :از نشانههای قیامتاند (هم0244 ،الف )45 :و روزگارشان بین رحلت امام
مهدی و رجعت امام حسین

است (هم0240 ،ج.)042/4 :

اخبار مهدیان

در مراجع روایی پنج خبر کلی درباره مهدیان وجود دارد .خبر اول موسیوم بیه حیدیث

وصیت در کتاب ایویبه شیخ روسی ،خاستگاه مدعای احمد (هما0244 ،ب )09 :بیر ایین
است که او اویین نفر از سلسله مهدیان دوازده گانه است (هم0240 ،ج .)242/2 :در ادامیه

پنج روایت را از نظر میگذرانیم:
 .1امیر مؤمنان

به حضرت علی

فرمودند :رسول خدا

در شبی که از دنیا رحلت فرمودنید،

فرمودند ... :ای علی ،بیه زود پیس از مین دوازده امیام و

بعد از آنان دوازده مهید خواهنید بیود .تیو اوییین نفیر از دوازده امیام هسیتی.

خداوند تو را در آسمانش علی مرتضی ،امیر مؤمنان ،صدیق اکبر ،فیاروق اعظیم،
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مأمون و مهد نامیده است و این اسامی برا احد جز تو صیحی نیسیت .ای
علی ،تو وصی من و سرپرست اهیلبییتم هسیتی ...تیو پیس از مین جانشیین و

خلیفه من بر امتم هستی .زمانی که وفات تو رسد وصیایت و جانشیینی میرا بیه

پسرم حسن تسلیم کن [همچنین هیر امیام بیه امیام بعیدی ایین امیر را واگیذار

می کند] ،آنگاه امام عسکری

آن را به فرزندش (حضرت مهیدی بسیپارد).

اینان دوازده امام هستند و بعد از ایشان دوازده مهد خواهد بود [پس وقتی کیه
زمان رحلت امام دوازدهم رسد] ،وصایت را بیه فرزنیدش کیه اوییین و برتیرین
مقربان است ،تسلیم نماید .او سه نام دارد ،یک نامش مانند نام مین اسیت و نیام

دیگرش مثل نام پدر من است و آن «عبداهلل» و «احمید» اسیت و سیومین نیام او

«مهد » خواهد بود و او اویین مؤمنان است (ط،س.)005: 0220 ،

 .3در حیدیثی ریوالنی امیام صیادق

قامم یازده مهدی از نسل امام حسین

 .2امییام صییادق
حسین

« :همانییا بعیید از قییامم

است»

 .5ابوبصیرگوید که به امام صادق
پدرتان امام باقر

.

مییا دوازده مهیید از فرزنییدان

« :قامم ما قیام میکند ،سیپس بعید از او دوازده مهیدی خواهنید

بود» (لغرب.)255/4 :0256 ،

صادق

فرمودنید« :ای ابیوحمزه ،از میا بعیید از

هستند» (نیى.)402 :0495 ،

 .4امام سجاد

1

عیر

کیردم« :ای پسیر رسیول خیدا ،از

شنیدم که فرمودند پس از قامم دوازده امام هسیتند» .امیام

فرمودند« :ایشان فرمودنید دوازده مهیدی و نفرمودنید دوازده امیام و

[این دوازده مهدی] از شیعیان ما هستند که میردم را بیه والییت میا و شناسیاندن
حق ما دعوت میکنند» (صدوق .)408/2 :0406

بررسی و نقد سندی

برای بررسی و نقد سندی این روایات نظر رجاییان درباره راویان آنها را میرح میکنییم.
راویان خبر نخستین از این قرارند:

ی حسین بنعلی بن سُفیان بمزموفمری :مورد وثوق است (نجاش.)98 :0490 ،
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ی علی بن سنان موصلی عمدل :در کتابهای شاخص رجایی شناخته نشید .برخیی بیه

حسب کلمه «ایعمدل» وی را سُنی دانسته انید (خا،ی .)29/02 :0204 ،در برخیی از مراجیع

روایی« ،ایعمدل» به شکل «ایمُعدل» ضبط شده است (ج،هری ب ،تا.)05:

ی علی بنحسین :از ممجاهیل کتب رجایی محسوب میشیود .بیا جسیتوجیوی بیشیتر در

اسناد ،جز در این روایت ،شخصی به نام علی بنحسین از مشایخ علی بنسنان نیست.

ی احمد بن محمد بنخلیل نیز در سند این روایت از ناشناختههای رجیایی محسیوب

می شود ،ویی مُحتمل است تمصحیف یا تحریفی در میان باشید و نیام اصیل وی ،احمید
بن محمد ابوعبداهلل آمُلی رمبمری خلیلی باشد که بنابر کالم حلی ،غالم خلیل آملی ربیری
بوده است (حى)250 :0252 ،؛ هرچند خلیل آملی ربری که احمید بینمحمید غیالم وی
بوده و از این جهت خلیلی خوانده شده و در آثار رجاییان بیه شیکل احمید بینمحمید

ابوعبداهلل ایخلیلی ضبط شده نیز از ناشناختهها است .با فر

اتحاد و بروز تصیحیف و

تحریف در نام نیز نظر رجاییان به این شخص مثبیت نیسیت .نمجاشیی در میورد احمید

بن محمد خلیلی نوشته است« :او حقیقتاً ضعیف است و کسی بیه او [در نقیل رواییات]

توجهی نمیکند»

نیز نکوهش شده است

 .او با دو صفت «فاسد ایمذهب» و «ومضاع یلحدیث»

.

ی جعفر بناحمد مصری :شیناخته نشید؛ فقیط در یکیی از کتیابهیای اهیل سینت،

شخصی هم نام او است که از آن وثاقیت ییا عیدم آن اسیتفاده نمییشیود
.

ی حسن بنعلی :عموی جعفر بن احمد است و از ممدح و قمیدح او نییز ارالعیاتی در

آثار رجاییان نیست.

ی علی بنبیان :پدر راوی قبل است؛ او نیز ناشناخته است.

بنابراین حدیث نخست با ضعف سندی روبهرو است .احمد بصری برای جبران این

ضعف سند ،علم رجال را زیر سؤال می برد و می نویسد« :علیم رجیایی کیه آنیان بیه آن

مفتخرند ،دروغ بزرگی است که مردم را بیا آن میفریبنید ...سند وصیت صحی اسیت»
 .در حایی که بر اساس روش علمی ،این روایت محوری بصیری از

نظر سندی ضعف دارد ،او مینویسد:

 / 201پژوهشنامه امامیه ،سال چهارم ،شماره هفتم

روایات و اخبیار مهیدیان ییا برخیی از آنهیا بیشیتر از حید تواترنید کیه علیم و

اعتقادآورند ...پس نتیجه علمی به دسیت آمیده حیاکی از آن اسیت کیه رواییات
مهدیان موجب علم و یقین است و آنان خلفای خداوند در زمیین بعید از دوازده

امام هستند

.

بررسی سند خبر دوم از این قرار است:

ی محمد بن عبداهلل بن جعفر حمیمری :ثقمه

است

؛ پدر او نیز ثقیه بیوده

.

ی محمد بنعبدایحمید :توثیق شده است

ی محمد بن عیسی :شیخ مردمان قم بوده و از امیام رضیا

حدیث داشته

و از توثیق بینیاز است.

ی محمد بنفُضمیل :از اصحاب امام صادق

 ،امام کاظم

.

و امیام جیواد

نقیل

و امیام رضیا

بیوده

(تفرش)68/2 :0499 ،؛ ویی ضعیف (اردبیى )092/2 :0254 ،و متهم به غلو است (حىا:0252،

 .)200او مشترک بین ثقه ،ضعیف و مهمل است (تفرش.)206/0 :0499 ،
2

ی ابوحمزه :از اصحاب امام سجاد
.

و صادقین

نیز ثقه بوده است

در مورد سند خبر سوم باید گفت که نیلی نجفی (م .احتماالً 302ق) صیاحب کتیاب

رجال

(طهران )420/4 :0254 ،و همیین ریور کتیاب هیای مهیدوی (هماان209/02 242/2 :

 ،)094/02 250/25 99/09پیش از اینکه خبیر دوازده مهیدی را از قیول امیام صیادق

روایت کند ،دو خبر نقل کرده که سند خبر اول را مرفیوع 3مییخوانید« :و همچنیین از
آنچه روایتش برای من جایز است از احمد بنمحمد امیادی که باال میبرد (رفع میدهد)

سند حدیث را تا علیی بین عُقبمیه و او از پیدرش ،عُقبمیه بینخایید امسمیدی ،و او از امیام

صادق

» (نیى )250 :0495 ،و در خبر دوم و سوم ،که خبر مهدیان دوازدهگانیه اسیت،

در ظییاهر بییر اسییاس اییین تحمییل حییدیث بییوده و بییه «عنییه

ایصادق

» ،بسنده میکند.

» ،یعنییی «عیین االمییام
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احمد بن محمد امیادی که حیدیث را بیه دو راوی ابتیدای سیند رفیع داده اسیت ،در

کتاب های رجایی شناخته نشد ،جز آنکه در ابتدای خبری ،نیلی نجفی یفظ «ثقمه» را برای
او به کار برده است (نیى.)049 :0495 ،

ی علی بن عُقبمه :نجاشی او را «ثقة ثقة» (نجاش )290 :0490 ،دانسته که نشیان از درجیه

اعالی وثاقت او است.

ی عُقبمه بنخاید :پدر راوی پیشین ،توثیق صریحی در کتابهای رجایی ندارد .چهبسیا

بتوان وثاقت باالی پسرش در نزد رجاییان و نقل روایت او از پدر را نشانهای بیر توثییق

قلمداد کرد .عُقبمه مدحی از معصوم

در مورد خود نقل کرده (کىینا )42/2 :0259 ،کیه

چون به شکلی تعریف ا ز خود بوده ،محل تأمل است.

درباره سند خبر چهارم ،قاضی نُعمان (م 262 .ق) این خبر را مقییوع ایسیند دانسیته

است .مذهب او مردد بین شیعه اثناعشریه و اسماعیلیه است (ن،ری .)009/06 :0258
سند خبر پنجم به این شرح است:

ی علی بن احمد بن محمد بنعمران دمقاق :در سند برخی از روایات صدوق قرار دارد

که بر او تمرضی و تمرحم ابراز کرده (نماایی  ،)455/0 :0202وییی حیال او مجهیول اسیت

(بسام .)25/2 :0229

ی محمد بن ابی عبداهلل کوفی :راوی برخی از اخبار اسیت (نماایی  )489/9 :0202وییی

مجهول ایحال است .نام او به صورت محمد بنجعفر نیز در رریق رواییات آمیده اسیت

(بسام .)208/2 :0229

ی موسی بنعمران نمخمعی :او نیز ناشناخته است (لالقان.)208/4 :0240 ،

ی حسین بن یزیید نیوفلی :در اواخیر عمیر بیه غلیو روی آورد (نجاشا )48 :0490 ،و

تصریحی در توثیق وی نیست (حسین ،حى.)280 :0228 ،

ی علی بن ابی حمزه :شاگرد ابوبصیر از اصحاب امام صادق

بود که بعدها منحرف

و از سران واقفه شد( 4نجاش .)226 :0490 ،رجاییان او را تأیید نمیکنند و معصوم

را یعن کرده است (حى.)240 :0252 ،

ی ابوبصیر :از اصحاب امام صادق

.)224

او

که وثاقتش مسلّم اسیت (حساین ،حىا:0228 ،
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حاصل بحث سندی پنج خبر مهدیان این است که در خبر اول علی بینسینان ،علیی

بن حسین ،احمد بن محمد ،جعفر بن احمد ،حسن بنعلی و علی بنبییان از مجاهییل در
کتب رجایی محسوب می شوند .بنابراین حدیث محوری وصیت (از نظر احمد بصیری)
فاقد اعتبار سندی است .در خبر دوم مهدیان نیز محمد بن فُضمیل قرار داشت که ضعیف

و متهم به غلو بود؛ از این رو این خبر نیز اعتبار سندی ندارد .در خبر سوم نیز راویای

چون امیادی مجهول است که سند را از اعتبار ساقط میکند .خبر چهیارم بیه ریور کلیی

فاقد سند و بی اعتبار است و در خبر پنجم علی بناحمد ،محمد بنابیعبیداهلل و موسیی

بن عمران از ممجاهیل اند و حسین بنیزید متهم به غلیو و علیی بینابییحمیزه از ریرف

معصوم

یعن شده است .در نتیجه ،این خبر از مهدیان نییز اعتبیار سیندی نیدارد .در

مجموع ،پنج خبر مهدیان فاقد ارزش و اعتبار سندیاند.

بررسی متون

بررسی متون احادیث مهیدیان را در دو بحیث مییرح خیواهیم کیرد .1 :اشیکاالت؛ .3
میابقت نداشتن مدعیات احمد بصری با متن روایات مهدیان.

اشکاالت

ی در خبر اول از قید عبارت «تا اینکه به اینجا رسید» (حمتی انْتمهمیی ِیمیی همیذما ایْمموْضیع)،

میتوان فهمید این خبر ناقص است و ضبط آن دقیق نیست.

ی با توجه به ذکر نام تنها یکی از مهدیان دوازدهگانه ،میتوان فهمید این خبر در انتها نیز
نقص دارد.

ی اگر مرجع ضمیر در «فملْیسملمْهما» به «ایخالفة»« ،االمامة» و «ایوصایة» برگردد با روایات و
اعتقادات شیعه موافقت ندارد؛ زیرا تعداد امامان و معصومان بیشتر از دوازده میشود.

ی در این بخش از خبر که « برای[مهدی اول] سه اسم است :اسمی همچون اسیم خیودم

[یعنی محمد

] ،اسم پدرم عبداهلل و احمد و اسم سوم مهدی است» ،چهار اسم آورده

شده و ارالق سه اسم صحی نیست.
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ی در متن ،برخی ایقاب مانند «مهدی» مختص به امیام علیی
میلب در هیچ روایتی از پیامبر

امیر مؤمنان

و دیگر معصومان

معرفیی شیده کیه ایین

نرسیده و نشانه غلو در حیق

است .از سوی دیگر ،موشوش بودن متن را نیز میرساند؛ زیرا در ذییل

روایت ،یقب حضرت مهدی یا مثالً فرزند ایشان را «مهدی» بیان و دو بار بر مهیدیان
دوازده گانه تأکید میکند که این نقض غر

به همه امامان

متن است .در روایات فراوان ،یقب مهیدی

تعلق داشته و وجه خاص آن به فرزند امیام عسیکری

ارالق شده است؛ چنانکه حضرت علی

مهدی» (نعمان.)68 :0496 ،

درباره امامان

و قیامم

می فرماینید« :کلهیم هیاد

ی از متن خبر دوم پیدا است که این حدیث بسیار روالنی و مفصل بوده و تقیییع شیده

است« :فی حمدیثٍ رمویلٍ» .در این حیدیث ،مهیدیان از ذرییه امیام حسیین

شده اند و مهدیان یازده تن از اوالد امام حسین

معرفیی

بعد از حضیرت قیامم هسیتند ،در

حایی که در روایات قبل و بعد ،مهدیان دوازده نفیر بعید از حضیرت مهیدی معرفیی

شده اند و تخصیص نخوردهاند .احتمال دارد با توجه به اینکیه حیدیث تقیییع شیده ،در
این بخش نیز تحریف یا تصحیفی رخ داده و عدد دوازده (اثنیعشیر) بیه ییازده (أمحمیدم

عمشمر) تبدیل شده باشد.

ی در خبر سوم قید «دوازده مهدی از نسل امام حسین
از قامم از نسل امام حسین

» مشکل یازده نفر مهیدی بعید

را با اسناد و رریقی غیر از خبر دوم حل کرده اسیت.

متن خبر چهارم ویژگی متفاوتی ندارد و در احادیث قبل و بعد شبیه این معنا بیان شیده

است .در متن خبر پنجم نیز امامت از مهدیان دوازدهگانه به صراحت نفی شده است.
مطابقت نذاشتن مدعیات احمد با روایات مهدیان

در یازده موضع از خبر اول با یفظ «پسرش» (ابْنُهُ) به فرزند بالفصل هر امام معصوم
اشاره شده و با فر

اینکه احمد بصری نمبیره امام زمان است ،بر اساس سیاق کیالم،

فرزند بالفصل محسوب نمی شود .احمد بصری هیچ نامی جز احمد ندارد و به نامهیای
عبداهلل ،مهدی و محمد نیز مشهور نیست؛ هرچنید میدعی اسیت کیه نیام «مهیدی اول»
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(یعنی خودش) در آسمانها محمد و در زمین احمد است (بصری 0240ب .)002/0 :بعیید

نیست که ضمیر «یمهُ ثملماثمةُ أمسمامی» (برای او سه نام است) مرجعی جز حضیرت صیاحب

ایزمان نداشته باشد« :رسول خدا

از مهد  ییاد کردنید و فرمودنید :بیا او بیین

رکن و مقام بیعت می شود ،نام او احمد ،عبداهلل و مهد است؛ این سه نامها او است»

(ط،س )202 :0220 ،و «امیرمؤمنان

فرمودند :مردی از فرزندان من در آخرایزمان قییام

می کند ...برای او دو اسم است ،یکی مخفی و دیگری آشکار؛ اسم مخفی احمد است و
اسم آشکار محمد» (صدوق  .)904/2 :0460پس احمد در این روایت از اسیامی حضیرت

مهدی به شمار می رود ،نه احمد بصیری؛ چنانکیه مییرزای نیوری نییز «احمید» را از

اسامی حضرت مهدی

میشمرد (ن،ری .)80/0 :0482

احمد بصری در خبر دوم ادعا دارد که «قیامم در ایین رواییت ،امیام مهیدی محمید

بنحسن نیست ،بلکه وزیر و وصی ایشان و اوییین از مهیدیان بعید از ایشیان اسیت

[یعنی خود او]» (بصری 0240ج .)029/4 :باید گفت ایین تعارضیات در رواییات عجییب
نیست و می تواند نوعی سهوایقلم از راویان یا ناسخان غیر ضابط باشد .نمونه آن روایت
دوازده امام از فرزندان پیامبر

است« :عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اهللِ

 :مِننْ

وُلْدِی اثْنَا عَشَرَ نَقِیباً...آخِرُهُمُ الْقَائِمُ بِالْحَق یمْلَأُهَنا عَندْلًا َمَنا مُلَِْنَْ جَنوْراً» (کىینا:0259 ،

 )042/0که با روایت یازده امام برررف شده است« :أَبِیجَعْفَنرٍ

 ،قَنالَ قَنالَ رَسُنولُ اهللِ

 :مِنْ وُلْدِی أَحَدَ عَشَرَ نَقِیباً...آخِرُهُمُ الْقَائِمُ بِالْحَق ،یمْلَأُهَا عَدْلًا َمَا مُلََِْْ جَوْرا» (االص،ل

الستة عشر .)046 :0224

احمد بصری درباره خبر پنجم مینویسد:
موضوع نقض امامت مهدیان ،ناقض حجیت آنهیا کیه حجییت هیای ایهیییانید،
نیست؛ یعنی ضرورتی ندارد که حجت ،امام هم باشد .حضیرت ییونس حجیت

خدا بود ،ویی امام نبود .حال آیا فرمیانبیرداری از او واجییب نیسیته همچنیین

آیا اراعت از زکریا و یحیی که حجت های خیدا بودنید ،وییی امیام نبودنید الزم

نیسته امامت یک مقام است؛ اگرچه ادیه زیادی وجود دارد که ثابیت میی کننید

مهدیان پس از امامان ،حجت های ایهیی و اوصییای پیییامبرند» (بصاری 0240د:
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.)20/2

در متن حدیث بر افتراق امامیت و مهیدیان دوازدهگانیه تصیری شیده اسیت .در روایتیی

دیگر نیز امام باقر

 ،محمد بنحنفیه را از نظر معنوی «امیام» نمییدانید ،بلکیه او را «مهیدی»

معرفی میکند (ابنباب،یه )95 :0252؛ بنابراین کلمه «مهیدی» در یسیان صیادقین
مهدیان و این خبر) به مفهوم «شیعه»« ،مأموم» و غیر امام بوده است.

(خبیر پینجم

رویکرد احمد بصری به مهدیان
 .1حجت خدا

احمد بصری مدعی است که «روح ایقُدُس اعظم جز بر حضرت محمد
که بعد از وفات ایشان به سوی حضرت علی

نزول نیافت

 ،آنگاه امامان و بعد از ایشان به جانب

مهدیان دوازده گانه منتقل خواهد شید» (بصاری 0240ب .)46/0 :او تصیری مییکنید کیه

«بی تردید امامان و مهدیان حجتهای خداوند بر همه آفریدگاناند» (هم0240 ،ج)245/2 :

و «مهدیان حجتی از حجت های ایهی در زمیناند» (همان .)229 :وی ذیل آیه «أمنم ایْیأمرْ

م

یرثُهمیا عبمیادی ایصمیایحُون (انبیاء« )050 :بندگان شایسته ام وارث زمین خواهنید بیود» نییز

نوشته است که «مقصود از این وراثت این است کیه مهیدیان حجیتهیایی هسیتند کیه
وارث حقیقی زمین اند؛ پس وراثت ایشان به اعتبار این است که حجتی از حجیتهیای

ایهی انید» (هما0240 ،ه )46 :و « در رواییات مُتیواتر و احادییث قیعیی اثبیات شیده کیه

حجت های خدا بعد از پیامبر

 ،امامان دوازدهگانه و بعد از آنان مهدیان دوازدهگانهاند

و حجت معصوم ایهی در زمین جز ایشان نیست» (هم0240 ،ج.)229/2 :

 .2رسول و نبی

احمد بصری خود را صاحب «دعوت حیق مهیدویت مبیارک» مییدانید (هما0240 ،ب:

 ،)090/2آن را «رسایتی ایهی» برمیشمرد (هم0240 ،الف )055/4 :و بیان میکند:
دعوت من [همانند دعیوت پییامبران ایهیی چیون] دعیوت نیوح

حضرت ابراهیم

و دعوت حضرت موسی

و دعیوت

و دعوت حضرت عیسی
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و دعوت حضرت محمد

است (هم0240 ،ب)9/0 :

هدف از دعوت همان هدف پیامبران ایهی ،همچون نیوح و ابیراهیم و موسیی و

عیسی و محمد

است که توحید حقیقی را آن کسی نشر میدهد کیه خیدا از

او راضی می شود و زمین را از عدل و قسط سرشار مییکنید؛ همیانریور کیه از
ظلم و جور آکنده است (همان.)84/2 :

مهدیان دوازده گانه امتدادی ربیعی برای پدرشان ،حضرت ابراهیم
او به سوی حق هستند (همان.)054 :

وی در تفسیر «رسول» (پیامبر) در آیه «هُوم ایذ

مینویسد:

این پیامبر حضرت محمد

و دعیوت

بمعمث فی األُمیینم رمسوالً» (جمعیه)2 :

است که برای اویین افیراد در ایین امیت فرسیتاده

شده و این پیامبر آخرین ،همان مهدی اول از فرزندان امام مهدی است کیه او

را امام مهدی فرستاده است .همچنین [این مهدی اول ،یعنیی خیودش] کتیاب
و حکمت را ربق آنچه حضرت محمد

 ،رسول خدا ،بیه خیارر آن آمید ،بیه

امت تعلیم می دهد .او صورت است برای حضرت محمد
حضرت محمد

محمد

و همان گونیه کیه

مبعوث شد مبعوث مییشیود و همیان شیکل کیه حضیرت

یاری شد ،یاری میشود (هم0240 ،ب.)009/2 :

مقام نبوت و پیامبری باقی است و برای بشر باز است؛ پس هیر کیس از مؤمنیان
در عبادت و عمل به خدا اخالص بورزد ،این امکان را دارد که به مقام نبیوت و

پیامبری متصل شود (هم0240 ،ه.)29 :

برای امامان و مهدیان مقام نبوت است و ایشان رسوالن [ایهی] هستند (همان.)42 :

حضرت محمد

همان است که بیا رسیایت و پییامبری اسیالمی آمید و آن را

تثبیت کرد و در حقیقت او امام نیز است .امام علی

[و امامت] را تثبیت کرد و فرستاده حضرت محمد

همان اسیت کیه والییت
نیز بیود؛ امیا مهیدی اول

کسی است که هر دو امیر (پییامبری و امامیت) را بیر دوش مییکشید .امیر اول

رسایت و پیامبری و اصالح اعتقادات نادرست و استوار سیاختن اعتقیاد [میردم]
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به مهدیان [دوازده گانه] اسیت و امیر دوم اسیتوار سیاختن و تثبییت والییت [و
امامت] و حاکمیت ایهی که همه مردم از آن منحرف شدهاند .پس در مهیدی اول
هم نقش حضرت محمد

جمع میشود و هم نقش حضرت علی

[هم] رسایت و پیامبری و هم والیت و امامت (هم0240 ،ب.)29/2 :

؛ یعنیی

 .3امام

احمد بصری در مورد امامت مهدیان دوازدهگانه مینویسد:
دالیل بسیاری امامت مهدیان را اثبات میکنند (هم0240 ،د.)20/2 :

این مهدیان دوازده گانه امامان هدایت و هیدایتشیدگان هسیتند (هما0240 ،ج:
.)029/4

و بعد از رحلت امام مهدی زمیین بیه واسییه ایین مهیدیان دوازدهگانیه بیاقی

میماند [و از بین نمی رود] و اگر این مهدیان نبودند زمیین اهلیش را مییبلعیید؛
چنانکه در روایات اهلبیت

این نکته وارد شیده اسیت« :اگیر زمیین از امیام

خایی شود ،هر آینه ساکنانش را میبلعید» .پیس مهیدیان بعید از امیام مهیدی

حجت بایوه خداوند هستند» (همان).

در تفسییر کلمییه «ایسیلمف» در دعییای «ندبیه» در مییورد مهیدیان معتقیید اسیت آنییان

حجتهای آینده اند ،که به امامتشان اذعان میشود (هم0240 ،ب .)66/2 :او در اینجیا نییز
مهدیان را امام قلمداد می کند و خود را «امام ناشیناخته» مییخوانید (هماان .)02/0 :او در
استفتامات ،تقریراً یقب امام را میپذیرد و متعر

آن نمیشود (همان.)28 :

 .4قائم آل محمد

احمد بصری درباره اشتباهی که در متن ،کتابت یا روایت دوم مهیدیان رخ داده و عیدد

مهدیان بعد از قامم را به جای دوازده ،یازده تن ذکر کرده ،مدعی شده است که «قاممی
که در این روایت ذکر شده ،امام مهدی محمد بنحسن ،نیست ،بلکه وزیر ،وصیی و

اویین از مهدیان (یعنی خودش) بعد از او است» (هما0240 ،ج .)029/4 :و در جیایی کیه

می گوید « اراده و خواست من همان اراده و مشیت خداوند است که مردم زمین نیز جیز
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آنچه خداوند میخواهد را نمی خواهند که زمین سرشار از قسط و عدل شود ،چنانکه از
ظلم و ستم پر شده است» (هم0240 ،ب )8/0 :تلویحاً خود را قامم آل محمد موعود دانسته
است که دنیای پر از ظلم و جور را از عدل و داد آکنده میکند .وی در جیای دیگیر بیه

صراحت میگوید که «آن مهدی که دنیا را از عدل پر میکند ،مهدی اول (احمد بصیری)

است» (هم )06 :0249 ،و در بحث یاریکنندگان قامم از سرتاسر دنیا میینویسید« :بیرای
یاری کردن قامم ،یعنی مهدی اول [همان] احمد» (همان .)009 :در جیای دیگیر نییز بییان

میکند که «قامم آل محمد

از رسول خدا ،حضرت محمد

یا مهدی اول کسی است که در آخرایزمان میآید؛ چنانکه

و اهلبیت او روایت شده است» (هم0240 ،ب.)98/2 :

در استفتامات ،سئوال کنندگان او را «امام زمان»« ،قامم آل محمید» (هماان )00/4 :و «ایقیامم

ایمنصور» (همان )44/9 :میخوانند و او با این معانی مخایفت نمیکند و آنها را میپذیرد.
 .5وصی

احمد بصری در مورد وصایت خود و مهدیان مینویسد:
نور خالفت و وصایت به صلب امام مهدی محمد بینحسین انتقیال یافیت و

این نور ناگزیر به فرزندان و نسیل ایشیان منتقیل و در هیر کسیی کیه خداونید

بخواهد در او ظاهر کند ،آشکار میشود؛ آنگاه آن شخص وصیی امیام مهیدی

میشود (هم0240 ،ج.)029/4 :

جمد من رسول خدا

بی تردید به من وصیت کرد و اسم و نسب و صفت مین

را ذکر کرد (هم0240 ،ب.)08/0 :

 .6مهدی

احمد بصری یقب «مهدی» را یقب شاخص خویش دانسته و خود را «اول ایمهیدیین» و

«مهدی االول» خوانده است که پیشتر به آن اشاراتی شد.

مقایسه رویکرد احمد بصری به «مهدیان» با اخبار خاصه
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 .1حجت خدا

ربق آموزه های مذهب ،اگر دو نفر در دنیا زنده باشند ،بیشیک یکیی از آن دو نماینیده

خدا خواهد بود و آخرین نفری که از دنیا برود ،حجت ایهی اسیت (نعماان.)025 :0496 ،
سه گروه را حجت ایهی دانسته اند« :رسوالن ،انبیا و امامان» (کىینا:0259 ،

امام کاظم

 .)09/0بر اساس این سخن ،مهدیان حجتهای ایهی نیستند و ماننید سیه دسیته میذکور،
جایگاه معنوی ندارند .اخبار فراوانی وجود دارد کیه بیه صیراحت هیر حجتیی بعید از

حضرت مهدی را نفی و به آن تصری بلیی کیردهانید .حضیرت مهیدی در بییانی
فرمودهاند« :من آخرین وصی هستم» (صدوق  .)220/2 :0406در غدیر ،پیامبر

در جمع

انبوه مسلمانان در مورد حضرت مهدی فرمودند« :بیتردید آخیرین پیشیوای ایهیی و

امام از ما است ،همان قیامم و مهیدی ...کیه حجتیی بعید از او نیسیت» (لجىسا:0254 ،

 .)204/49اگر بیان وصیایت و هیدایتگری و حجییت مهیدیان دوازدهگانیه الزم بیود ،در

اجتماع چند هزار نفری غدیر بیان می شد تیا میردم بیه گمراهیی و تردیید نیفتنید .امیام

عسکری

 ،پدر حضرت مهدی ،نیز در پاسخ به یکی از مصاحبان ،در حدیثی معتبر

بر آخرین حجت خدا بودن فرزند خود تأکید کردهاند:

امام و حجت بعد از من پسر من است که همنام و همکنیه رسول خیدا اسیت .او
پایان دهنده حجت ها خدا و آخرین خلیفه او است ...او از دختیر پسیر قیصیر،
پادشاه روم ،است ...پس زمین را از عدل و داد پر خواهد کیرد ،چنانکیه از جیور

و ظلم پر شده است (لیرل،ح.)059 :0229 ،

خیاب پیامبر

به امیر مؤمنان

از نمونه هیای دیگیر تصیری بیر خیتم امامیت در

حضرت مهدی است؛ ایشان بعد از یادکرد امامان فرمودهاند:
بعد از آن [امامان قبلی] امام عسکری

بیه مؤمنیان از خیود ایشیان سیزاوارتر

است .بعد از آن ،حجت فرزند حسن است؛ همو کیه خالفیت و وصیایت بیا او
پایان می یابد .او مدتی روالنی غایب خواهد شید ،سیپس ظیاهر خواهید شید و

زمین را از عدل و داد پر خواهد کرد؛ چنانکیه از جیور و ظلیم پیر شیده اسیت
(همان.)99 :
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همچنین امیر مؤمنان

فرمودهاند« :با مهدی ما حجتها قییع مییشیود و او آخیرین

امام است» (لجىس)455/92 :0254 ،؛ از این رو ادعاهای احمید بصیری مبنیی بیر وصیی،
حجت ،قامم و امام بودنش بعد از حضرت مهدی با روایات متعدد و صیریحی کیه از

خاصه بیان شد ،به هیچ وجه سازگاری و توافق ندارد.
 .2رسول و نَبی

بر اساس آیه  40سیوره مبارکیه احیزاب کیه پییامبر اسیالم را «خیاتم اینبییین» (آخیرین

پیامبران) میخواند ،با ظهور حضرت محمد
به پایان رسیده است .پیامبر

دوران پیامبران ایهی برای هیدایت بشیر

فرمودند« :ای علی ،جایگاه تیو نیزد مین ماننید جایگیاه

هارون نزد موسی است ،جز آنکه بعید از مین نبیوت و پییامبری نیسیت» (اربىا:0480 ،

)000/0؛ بنابراین احمد بصری و مهدیان نمیتوانند به هییچ وجیه ،نبیی ییا رسیول ایهیی
باشند.

 .3امام

بحث امام را از سه محور نصوص روایات ،غسل و کفین امیام و امیام صیامت و نیارق

بررسی میکنیم:

الف) نصوص روایات :روایات معتبر ،متواتر و روشنی در اخبار خاصه وجیود دارد

که به دوازده امام اشاره دارند ،نمه بیشتر و نمه کمتر .امام صادق

فرمودهاند« :امامان بعد

از پیامبر دوازده نفر از نجیبان و صاحبان فهم عمیقاند؛ هر کس از این تعداد بکاهید ییا
به عدد ایشان اضافه کند ،از دین خدا بیرون رفته است و بر چیزی در والیت ما نیست»

(لفید 0204الف .)244 :ایشان همچنین در مورد غیبت حضرت مهدی فرمیودهانید« :بیه
زود امت ،غیبت او را به خارر روالنی بودنش انکار میکنند؛ بعضیی مییگوینید کیه

هنوز به دنیا نیامده است ...برخی میگویند که تعداد امامان سیزده نفر ییا بیشیتر اسیت»

(ط،س .)095 :0220 ،امام عسکری
فرمودهاند:

نیز پیش از رحلت ،خیاب به حضیرت مهیدی

پسرم ،بشارت باد بر تو که صاحب ایزمان هستی؛ تو مهید و حجیت خیدا در
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زمینی .تو فرزند و وصی من هستی؛ من پدر تو هستم و تو محمد فرزند حسین،

فرزند علی ،فرزند محمید ،فرزنید علیی ،فرزنید موسیی ،فرزنید جعفیر ،فرزنید

محمد ،فرزند علی ،فرزند حسین ،فرزند علی

تیو را

هستی .رسول خدا

متوید کرده است و تو آخرین اوصییا و امامیان ریاهر هسیتی .رسیول خیدا

بشارت تو را داده و به اسم و کنیه تو را نامیده است .آنچه بیه تیو گفیتم عهید

است که پدرم از پدران پاکش به من سپرده بود( ...ط،س.)294: 0220 ،

حضرت علی

نیز فرمودند« :به رسول خدا

امامان بعد از خود خبر بدهیده رسول خدا

کردم که بیه مین از تعیداد

عر

فرمودنید :ییا علیی ،آنیان دوازده نفرنید،

اویینشان تو هستی و آخرین امام ،قامم است» (صدوق  .)926 :0499پیامبر

در جایی

دیگر فرموده اند« :من ،برادرم و یازده امام که جانشینان مین تیا روز قیامیتانید ،همگیی

هدایتکننده و مهدی هستیم .اویین نفر از جانشینان پس از برادرم ،حسن است؛ بعید از
او حسین ،سپس نُه نفر از فرزندان حسین خواهنید بیود» (هاللا .)090/2 :0250 ،در ایین

حدیث حصر «امامت و وصایت تا روز قیامت» و تأکید بر آن قابل تأمل است.

ب) غسل و کفن امام :امام را امام غسل میدهید و کفین و دفین مییکنید؛ ایین از

نشانه های شناخت و ایزامات امامان

در شیعه محسوب می شود (کىین.)482/0 :0259 ،

احمد بصری بر اساس روزگار مهدیانی که ترسییم کیرده ،میدعی اسیت کسیی جیز او

صالحیت غسل و کفن و دفن امام مهدی را ندارد ،در نتیجه او امام و وصیی خواهید
بود؛ ویی با توجه به روایات معتبر با اسناد مختلف و متون متعدد ،که اشاره شد ،امامیان
و اوصیا فقط دوازده نفرند و امامت مهدیان مردود است.

اگر برای سلسله مهدیان مقامی جدا ،مانند پیامبران و امامان ،در نظر گرفته شود ،بیاز

این اشکال میرح است که امام را جز امام غسل نمیدهد و در رواییات اسیتثنایی بیرای

حضرت مهدی بیان نشده است .از سوی دیگر ،سخن احمید بیا رواییات خاصیه در

تناقض است؛ زیرا به صیراحت حضیرت امیام حسیین

وصیی و غسیلدهنیده امیام

مهدي معرفی شده است (همان .)259/8 :بنابراین اگر بیین رجعیت امیام حسیین
رحلت امام مهدی فاصله بیفتد ،ادعای احمد بارل میشود.

و
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ج) امام صامت و امام ناطق :از تقیید یفیظ «بمعید» پیس از کلمیه «ایقیامم» در اخبیار

مهدیان ،روشن می شود که آنان بعد از رحلت حضرت مهدی ظهیور مییکننید؛ وییی

تظاهرات و دعوت احمد بصری قبل از ظهور صاحب ایزمان انجام شده اسیت .ربیق

روایات و عقاید شیعه ،همیشه امام قبل نارق است و تا زمانی که وجیود داشیته باشید،

امام بعد صامت و ساکت و بدون دعوت و اظهیار نظیر اسیت .امیام صیادق

شیرط

صحبت امام بعد را وفات و رحلت امام قبل مییدانید (صافار  .)000/0 :0252از رواییات

صری خاصه استفاده می شود که با فر

امامت و وصایت احمد بصری ،تا زمیانی کیه

امام مهدی در قید حیات باشد ،وی نمی تواند اظهار نظر و ابراز دعوت کند ،در حایی

که اینگونه نیست و او دعوتش را آغاز کرده است.
 .4قائم آل محمد

در اخبار خاصه ،تمام امامان دوازده گانه قامم محسوب می شوند؛ اما قیامم موعیودی کیه
دنیای پر از ظلم و جور را به دنیای سرشار از عدل و داد تبیدیل مییکنید ،بیهصیراحت
معرفی شده است:

فرزند امام عسکری

از امام کاظم

پرسیده شد« :آیا شما قامم بیه حیق هسیتیده» فرمودنید« :مین قیامم بیه

حق هستم؛ اما قاممی کیه زمیین را از دشیمنان خیدا پیاک مییکنید و آن را از عیدل پیر

میکند ،همانرور که از ظلم پر شده ،پنجمین فرزند من است» (خزای .)296 :0490

امام حسین
امیرمؤمنان

فرمودند« :از ما خاندان دوازده مهدی خواهد بیود کیه اویینشیان

و آخرین آنان ،نهمین از فرزندان من است؛ او امام قیامم بیه حیق

است و خدا زمین را پس از مرگش ،با او زنده خواهید کیرد و دیین حیق را بیه
دست او آشکار میکند» (صدوق .)409/0 :0460

پیامبر

نیز در روایتی بهروشنی فرمودهاند که «نهمین نفر از صلب امام حسین

قامم اهل بیت من است» (همان .)209 :امام صادق

درباره دویت ایهی فرمودنید« :آگیاه

باشید صاحب آن جز یک قامم نیست» (عیاش)066/0 :0485 ،؛ بر اسیاس ایین رواییات و

تأکید امام صادق

در روایت اخیر بر واحدیت قامم ،مدعای احمد مبنی بیر اینکیه او
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قامم آل محمد

نمیشود.

است و دنیا را از عدایت آکنیده مییکنید ،بیا رواییات خاصیه اثبیات

 .5وصی

روایات خاصه اوصیای پیامبر

را به صراحت دوازده نفر معرفی کردهاند .پییامبر

در خبری ،اوصیای خود را دوازده نفر بیان میفرماید که اویینشان حضیرت علیی

و

آخرین آنان مهدی امت است که به دست او زمین از دشمنان خدا پاک میشود (صدوق

 .)292/0 :0498پیامبر

در جایی دیگر فرمودهاند:

من و برادرم و یازده امام که اوصیای من تا روز قیامت اند ،همگیی هیدایتکننیده

و هدایتشدهایم .اویین نفر از جانشینان پس از برادرم ،حسن اسیت و بعید از او
حسین ،سپس نُه نفر از فرزندان حسین اند که در بهشت در ییک منیزل خواهنید

ب،د (هالل.)090/2 :0250 ،

یکی از ویژگیهای منحصر قامم آل محمد

از امام کاظم

نقل شده اسیت کیه

«قامم نمی تواند شخصی باشد جز کسی که امام پسر امیام و وصیی پسیر وصیی اسیت»

(لجىس .)42/00 :0254 ،با توجه به اینکه احمد بصری خود را «احمد بناسماعیل بنصای

بنحسین بن سلمان بنصاحب ایزمان »میخواند (ک،ران ،)25 :0460 ،چهار پشت با امام
زمان فاصله دارد و به یقین پدر او (اسماعیل) وصی و امام نبوده است؛ در نتیجه و بر

اساس ادعای خویش ،او قامم نیست .روایتهای دیگری نیز وجود دارند که مبیل ادعای
او هستند ،مثل این روایت که «از امام صادق

پرسیده شید آییا قیامم امیام اسیته

فرمودند :بلی ،امام و فرزند امام است» (ابنباب،یه  )050 :0252همچنین:
پیامبر

دستشان را بر امام حسین

زدنید و فرمودنید« :ا سیلمان ،مهید

امت که زمین را از عدل و داد پر میکند ،همانرور که از ظلم و جیور پیر شیده،
از فرزندان این است .امام پسر امام ،عایم پسر عایم و وصیی پسیر وصیی اسیت.
پدرش که قبل از او است امام و وصی و عایم است» (هالل.)605/2 :0250 ،
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 .6مهدی

ربق روایات خاصه ،مهدی و قامم به عدل در سراسر جهان نهمین فرزنید از نسیل امیام

حسین

است .امام حسین

که اویینشان امیرمؤمنان

در این باره فرمودهاند« :از ما دوازده مهد خواهد بود

و آخرین آنان نهمین از فرزندان من است؛ او امیام قیامم بیه

حق است و خدا زمین را پس از مرگش ،با او زنده خواهد کرد» (صادوق .)409/0 :0460

پیامبر

نیز فرموده اند« :نهمین نفر از صلب امام حسین

 ...مهدی امت مین اسیت»

(همان .)209 :این اخبار خاصه ادعاهای احمد مبنی بر اینکه مهدی و کسی است که دنییا
را از عدل سرشار میکند ،به صراحت بارل میسازند.
 .7رجعت

برخالف نظر احمد بصری که پس از رحلت قامم معتقد به امامت و حکومت مهدیان

دوازده گانه است ،روایات امامیه به صراحت به حضور امام حسین

اشاره دارند.

امام حسین

و حکومت ایشان

یک روز قبل از شهادت بیه اصحابشیان فرمودنید« :بشیارت بیاد

شما را به بهشت؛ به خدا قسم بعد از آنچه بیر میا جیاری شیود ،آنقیدر مکیث

خواهیم کرد تا خداوند تعایی میا و شیما را در زمیان ظهیور قیامم بییرون آورد».

اصحاب عر

کردند« :کیست قامم شما ای فرزنید رسیول خیداه» آن حضیرت

فرمودند« :فرزند هفتمین از اوالد فرزند من محمد بنعلیی کیه ملقیب اسیت بیه

باقر؛ او حجت بنحسن بنعلی بنمحمد بنعلی بنموسی بینجعفیر بینمحمید

بنعلی ،فرزند من است .او کسی است که مدتی دراز غایب خواهید شید و بعید
از آن ظاهر خواهد شد و زمین را از عدل و داد پر خواهد کرد ،چنانکیه از جیور
و ظلم پر شده است» (کىین.)259/8 :0259 ،

این روایت دقیقاً مشخصات حضرت مهدی را بیان مییکنید و تأکیید دارد کیه در

ایام ظهور ایشان ،امام حسین

به همراه اصحابشان رجعت می کنند و بیه هییچ وجیه

فاصله یا فترتی با عنوان روزگار مهدیان بیین اییام قیامم و رجعیت امیام حسیین
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چنین روایت شده است:

نیست .همچنین از امام صادق

از دو سو به مردم خبر میدهند که ایین حسیین

اسیت کیه رجعیت کیرده و

بیرون آمده تا هیچ مؤمنی درباره آن حضرت شک و تردید نکنید؛ بیدون تردیید،

او دجال و شییان نیست .هنوز حجت قامم

استوار شود که او حسین
و امام حسین

میان میردم اسیت تیا دل مؤمنیان

است .اجل حجت (حضرت مهدی) فرا مییرسید

ایشان را غسل میدهید ،کفین و حنیوط مییکنید و بیه خیاک

میسپارد؛ عهدهدار تجهیز پیکر وصی جز وصی نشود (همان).

همچنین فرموده اند« :امام حسین

امام صادق

آن قدر در زمین زندگی خواهد

کرد که از فرط پیری دو ابروی ایشان بر چشمانشان بیفتد» (لجىس .)92/04 :0254 ،بنا بیر
صری روایات امامیه ،پس از فرزند امام عسکری

وقفه ،دوران رجعت امام حسین

در مقیام قیامم ،بیدون مکیث و

و اصحاب ایشان به مدت روالنی فرا میرسد.

دیدگاه دانشمندان اسالمی

در زمینه حدیث وصیت در کتاب شیخ روسی و اخبار مهیدیان دوازدهگانیه کیه محیور

اصلی ادعای احمد بصری است دانشمندان اسالمی نظرات صریحی بیان کردهاند:

ی شیخ مفید (م412.ق):

روایت [وصیت کتاب شیخ روسی] قیعیت ندارد و قابیل اثبیات نیسیت (لفیاد
0204ب.)489/2 :

ی نمباری (م388.ق):
روایت دوازده مهدی بعد از دوازده امام ،جزء روایات شیاذه و نیادر اسیت و بیا
5

تمام روایات صحی متواتر مشهور مخایفت دارد ...و من میگیویم ایین رواییت
6

[وصیت] خبر واحد و ظنآور است ،در حایی کیه مسیئله امامیت بایید بیا اخبیار
علمآور باشد (نباط.)002/2 :0482 ،

ی حُرعاملی (م1104.ق):
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درباره حدیث دوازده مهدی پس از دوازده امیام

 ،اخبیاری در ایین مضیمون

صادر شده است که خایی از اشکال و مخایفت نیستند و اصحاب میا متعیر

آن

آنجا که آن اخبار به حد یقین نرسیدهاند و به دیییل کثیرت احادییث متعیار

،

نشده اند ،مگر تعداد کمی از آنها ...عقیده راسخ و یقینی به آنهیا امکیان نیدارد .از

7

اجازه دادن به نقل این اخبار به احتمال مشکلساز است .به رور کلی ایین اخبیار

محل توقف اند تا اینکه قوتشان بر اخبیار متعیار

محقیق و ظیاهر شیود (حار

عالى.)000/0 :0254 ،

من می گویم این روایات (مهدیان دوازده گانه) ،به دییل کثرت احادیث مُتعیار

و مخایف ،علم و یقینآور نیسیتند .بییتردیید اخبیار و رواییات معتبیر ،صیحی ،
متیواتر و روشیینی تعییداد امامییان را محییدود بییه دوازده تیین بیییان کییردهانیید کییه
دوازدهمین نفرشان آخرین وصی ،امام و خلیفه است (همان.)009 :

ی مجلسی(م1110.ق:).
این اخبار مخایف با اخبار مشهور است (لجىس.)028/04 :0254 ،

از جمع بندی آرای دانشمندان اسالمی به دست میآید که اخبار مهیدیان دوازدهگانیه

حجیت و قیعیت الزم را ندارند و جزء احادیث نادر و شاذ در حوزه حدیثی ربقهبندی

می شوند که بر خالف احادیث مشهور امامیه اند و حجت شرعی به شمار نمیروند .امام
صادق

در مورد این گونه اخبار نادر فرمودهاند« :آن خبر را که شیاذ و نیادر اسیت و

در بین اصحابت مشهور نیست ،ترک کن؛ پس در آنچه میورد اتفیاق و اجمیاع همگیان

باشد ،شکی نیست» (کىین.)98/0 :0259 ،

معنای قابل پذیرش روایات مهدیان
با فر

صحت اخبار «روزگار مهدیان» و با توجه به خبر سوم مهدیان که امام صادق

فرموده اند« :دوازده مهدی از فرزندان امام حسین

راستین اهل بیت

حسین

» و خبر پنجم که مهدیان را شیعیان

می داند ،میتیوان گفیت کیه مهیدیان دوازدهگانیه کیارگزاران امیام

در دوران رجعیت ایشیان خواهنید بیود .بیا وجیود رواییاتی کیه اوالد امیام

امکانسنجی «روزگار مهدیان» با رویکرد احمد بصری در اخبار خاصه* 729 /

حسین
حسین

بودن در آنها تخصیص نخورده است ،تفاوتی ندارد که این افراد از نسل امام
و ذریه سادات باشند یا نباشند .با توجه به روایات فراوان ،این افراد در مقام

حجتهای ایهی ،همچون پیامبران و امامان دوازدهگانه نیستند ،بلکه ظاهراً افراد شاخص و
تابناکی خواهند بود که در انتقال پیام اهل بیت

به سراسر جهان موفق خواهنید شید.

نمونه بارز اینان را میتوان مراجع معظم تقلید در عصر غیبت ویی عصر دانست که به
نشر معارف اهلبیت

و پاسداری و صیانت از دین و مذهب همت گماشتهاند.

نتیجه

بر اساس بررسیهای انجام شده ،ادعای احمد بصری مبتنی بر حدیث وصیت پیامبر

در کتاب غیبت شیخ روسی ،از نظر سندی و متنی دچار اشکاالت فراوان است و در اصل
یک خبر نادر و متفرد به حساب می آید .چهار خبر دیگر مهدیان نیز از نظر سندی و متنی
مشکالت خاص خود را دارند و مورد توجه و اجمیاع دانشیمندان اسیالمی نیسیتند .در

نهایت ،می توان از این اخبار برداشت کرد که با فر
وارث همه پیامبران و امامان

ادعای احمد بصری کیه خیود را

می داند ،با یک حدیث ضعیف و چند حدیث تقییعشده

سرپرستی دین خدا به یک مدعی نمیرسد ،به خصوص که ادعاهای او ،اعم از امامت و

وصایت و قامم آلمحمد

بودن ،با روایات معتبر صری و متواتر خاصه در تضاد تیام

است .به رور دقیق بر اساس تعریفی که احمد بصری بیان کرده است ،روزگیار مهیدیان

نوعی بدعت در دین خدا محسوب می شود .در آخر ،با فر

صدور این روایات ،ایین

فرضیه محتمل است که مهدیان دوازدهگانه انسانهای رشدیافته و کارگزاران با صالحیت

حضرت امام حسین

در عصر رجعت ایشان باشند.

پینوشتها

*این مقایه مستخرج از پایان نامه است.

« .1أمخْبمرمنما جممماعمةٌ عمنْ أمبی عمبْد اهلل ایْحُسمین بنعملی بنسُفْیانم ایْبمزموْفمری عمنْ عملی بنسنمانٍ ایْمموْصلی ایْعمدْل
عمنْ عملی بنایْحُسمین عمنْ أمحْممدم بنمُحممد بنایْخملیل عمنْ جمعْفمر بنأمحْممدم ایْمصْری عمنْ عممه ایْحمسمن بنعمل ی
عمنْ أمبیه عمنْ أمبی عمبْد اهلل جمعْفمر بنمُحممدٍ عمنْ أمبیه ایْبماقر عمنْ أمبیه ذی ایثفنمیات سمیید ایْعمابیدینم عمینْ أمبییه
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ایْحُسمین ایزکی ایشهید عمنْ أمبیه أممیر ایْمُؤْمنینم ع قمال  :قمالم رمسُولُ اهلل ص فی ایلیلمة ایتی کانمتْ فیهما ومفماتُیهُ
ومصیتمهُ حمتی انْتمهمی ِیمی همذما ایْمموْضع فمقمالم
یعملی ع یا أمبما ایْحمسمن أمحْضرْ صمحیفمةً وم دموماةً فمأممْلمأم رمسُولُ اهلل
یا عملی ِنهُ سمیکونُ بمعْدی اثْنما عمشمرم ِمماماً وم منْ بمعْدهمْ اثْنما عمشمرم مهدیاً فمأمنْتم یا عملی أمولُ ایاثناعشیر ِممامیاً
سمماک اهللُ تمعمایمی فی سمممامه عملیاً ایْمُرْتمضمی وم أممیرم ایْمُؤْمنینم وم ایصدیقم ایْأمکبمرم وم ایْفمارُوقم ایْأمعْظممم وم ایْممأْمُو نم
وم ایْمهدی فملما تمص همذه ایْأمسْمماءُ یأمحمدٍ غمیرک یا عملی أمنْتم ومصیی عملمی اهلبیتی حمیهمْ وم ممییتهمْ وم عملمیی
نسمام ی فمممنْ ثمبتهما یمقیتْنی غمداً وم ممنْ رملقْتمهما فمأمنما بمریءٌ منْهما یممْ تمرمنی وم یممْ أمرمهما فی عمرْصمیة ایْقیاممیة وم أمنْیتم
خملیفمتی عملمی أُمتی منْ بمعْدی فمإذما حمضمرمتْک ایْومفماةُ فمسملمْهما ِیمی ابْنی ایْحمسمن ایْبمر ایْومصُول فمإذما حمضمرمتْهُ ایْومفماةُ
فملْیسملمْهما ِیمی ابْنی ایْحُسمین ایشهید ایزکی ایْممقْتُول فمإذما حمضمرمتْهُ ایْومفماةُ فملْیسملمْهما ِیمی ابْنه سمید ایْعمابدینم ذی
ایثفنمات عملی فمإذما حمضمرمتْهُ ایْومفماةُ فملْیسملمْهما ِیمی ابْن ه مُحممدٍ ایْبماقر فمإذما حمضمرمتْهُ ایْومفماةُ فملْیسملمْهما ِیمی ابْنه جمعْفم رٍ
ایصادق فمإذما حمضمرمتْهُ ایْومفماةُ فملْیسملمْهما ِیمی ابْنه مُوسمی ایْکاظم فمإذما حمضمرمتْهُ ایْومفماةُ فملْیسملمْهما ِیمی ابْنه عملیی
ایرضما فمإذما حمضم رمتْهُ ایْومفماةُ فملْیسملمْهما ِیمی ابْنه مُحممدٍ ایثقمة ایتقی فمإذما حمضمرمتْهُ ایْومفماةُ فملْیسملمْهما ِیمی ابْنه عملی
ایناص فمإذما حمضمرمتْهُ ایْومفماةُ فملْیسملمْهما ِیمی ابْنه ایْحمسمن ایْفماضل فمإذما حمضمرمتْهُ ایْومفماةُ فملْیسملمْهما ِیمی ابْنه مُحممدٍ
ایْمُسْتمحْفمظ منْ آل مُحممدٍ ع فمذمیک اثْنما عمشمرم ِمماماً ثُم یکونُ منْ بمعْده اثْنما عمشمرم مهدیاً(فمإذما حمضمرمتْهُ ایْومفماةُ)
فملْیسملمْهما ِیمی ابْنه أمول ایْمُقمربینم یمهُ ثملماثمةُ أمسمامی اسْمٌ کاسْمی وم اسْم أمبی وم هُوم عمبْدُ اهلل وم أمحْممیدُ وم ایاسْیمُ
ایثایثُ ایْمهدی هُوم أمولُ ایْمُؤْمنینم».
 .2راویای که در سلسله روایات آمده ،ویی نامی از او در کتابهای رجایی نیست.
 . 3حدیثی که یک یا چند راوی آن از میانه یا آخر سند افتاده یا در آن به کلمه رفع تصری شده باشد.
که ایشان را زنده و مهدی امت میدانستند.
 .4توقفکنندگان بر امامت امام کاظم
 .5احادیثی که مضامینی مخایف خبر مشهور داشته باشند.
 . 6احادیثی که در ربقات مختلف راویان متعدد دارد و یقینآور است.
 . 7احادیثی که دو معنای متضاد دارند و ضدیتشان ممکن است حتی موجب ایجاد نحلههای فکری و
مذهبی شود.
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األصول ایستة عشر (1432ق) ،چ اول ،قم یایران :دارایحدیث.
بصری ،احمد بن اسماعیل (1421ق .ایف) ،اضاءات من دعوات ایمرسلین ،چ چهارم ،بیجا :اصدارات
االمام ایمهدی .
بصری ،احمد بن اسماعیل (1421ق .ب) ،ایجواب ایمنیر عبراالثییر ،چ دوم ،بییجیا :اصیدارات االمیام
ایمهدی .
بصری ،احمد بناسماعیل (1421ق .ج) ،ایمتشابهات ،چ اول ،بی جا :اصدارات االمام ایمهدی

.

بصری ،احمد بناسماعیل (1421ق .د) ،مع ایعبد ایصای  ،چ اول ،بی جا :اصدارات االمام ایمهدی
بصری ،احمد بناسماعیل (1421ق .ه) ،اینبوة ایخاتمة ،چ دوم ،بی جا :اصدارات االمام ایمهدی

.
.

بصری ،احمد بناسماعیل (1422ق .ایف) ،ایرجعة ایثایث ایام اهلل ایکبری ،چ اول ،بیجا :اصدارات االمام
ایمهدی

.

بصری ،احمد بناسماعیل (1422ق .ب) ،ایوصیة ایمقدسة ،چ اول ،بیجا :اصدارات االمام ایمهدی
بصری ،احمد بناسماعیل (1428ق) ،عقامد االسالم ،چ اول ،بی جا :اصدارات االمام ایمهدی
تفرشی ،مصیفی بنحسین (1288ش) ،نقد ایرجال ،چ اول ،قم :آل ایبیت

.

.

.

جوهر  ،احمد بنعبدایعزیز (بیتا) ،مقتضب األثر فی اینص علی األممة االثناعشر ،چ اول ،قم :رباربایی.
حر عاملی ،محمد بنحسن (1263ش) ،اإلیقاظ من ایهجعة بایبرهان علی ایرجعة ،چ اول ،تهران :نوید.
حر عاملی ،محمد بنحسن (1402ق) ،ایفوامد اییوسیة ،قم :ایمیبعة ایعلمیة.
حر عاملی ،محمد بنحسن (1435ق)ِ ،ثبات ایهداة باینصوص و ایمعجزات ،چ اول ،بیروت :اعلمی.
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حر عاملی ،محمد بنحسن (1438ق) ،ایرجال ،چ اول ،قم :دار ایحدیث.
حسینی حلی ،حسین بنکمالایدین (1433ق) ،زبدة األقوال فی خالصة ایرجال ،چ اول ،قم :دار ایحدیث.
حلی ،حسن بنیوسف (1403ق) ،ایرجال  ،چ دوم ،قم :ایشریف ایرضی.
خزاز قمی ،علی بنمحمد (1261ش) ،کفایة االثر ،چ اول ،قم :بیدار.
خویی ،ابوایقاسم (1412ق) ،معجم رجال ایحدیث ،چ پنجم ،بیجا :بینا.
ذوایفقار ،علی ذوایفقار (3014م) ،ایحرکات ایمهدویة ،چ دوم ،بی جا :مرکز بانقیا یالبحاث و ایدراسات.
ذهبی ،محمد بناحمد (1412ق) ،تاریخ االسالم  ،چ دوم ،بیروت :دارایکتاب ایعربی.
صدوق ،محمد بنعلی (1286ش) ،االمایی ،تهران :کتابچی.
صدوق ،محمد بنعلی (1283ق) ،عیون اخبار ایرضا ،8چ اول ،تهران :نشرجهان.
صدوق ،محمد بنعلی (1235ق) ،کمال ایدین و تمام اینعمة ،چ دوم ،تهران :دارایکتب االسالمیه.
صفار ،محمد بنحسن (1404ق) ،بصامرایدرجات ،چ دوم ،قم :مکتبة آیتاهلل ایمرعشی.
روسی ،محمد بنحسن (1282ش) ،ایرجال ،چ سوم ،قم :اینشر اإلسالمی.
روسی ،محمد بنحسن (1435ق) ،ایویبة ،چ سوم ،قم :ایمعارف اإلسالمیة.
رهرانی ،آغابزرگ (1402ق) ،ایذریعة ایی تصانیف ایشیعة ،چ سوم ،بیروت :دار األضواء.
عیاشی ،محمد بنمسعود (1230ق) ،ایتفسیر ،چ اول ،تهران :ایمیبعة ایعلمیة.
فرجاهلل ،احمد (3014م) ،ادعیاء ایمهدویة ،بی جا :ایمرکز االسالمی یلدراسات االسترتیجیه.
کلینی ایرازی ،محمد بنیعقوب (1408ق) ،ایکافی ،چ چهارم ،تهران :دارایکتب االسالمیة.
کورانی ،علی (1231ش) ،دجال ایبصرة ،چ اول ،قم :باقیات.
مامقانی ،عبداهلل (1421ق) ،تنقی ایمقال فی علم ایرجال ،چ اول ،قم :آل ایبیت

.

مجلسی ،محمدباقر (1402ق) ،بحار االنوار ،چ دوم ،بیروت :دار ِحیاء ایتراث ایعربی.
مرتضی ،بسام (1436ق) ،زبدة ایمقال من معجم ایرجال ،چ اول ،بیروت :دار ایمحجة ایبیضاء.
موربی ،نعمان بنحیون (1403ق) ،شرح االخبار ،چ اول ،قم :جامعه مدرسین.
مفید ،محمد بنمحمد (1412ق .ایف) ،االختصاص ،چ اول ،قم :آل ایبیت
مفید ،محمد بنمحمد (1412ق .ب) ،االرشاد ،چ اول ،قم :آل ایبیت

.

.

میریوحی ،محمد بنمحمد (1438ق) ،مختصر کفایة ایمهتدی یمعرفة ایمهدی

 ،چ اول ،قم :بقیة ایعترة.
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نباری ،علی بنمحمد (1234ق) ،ایصراط ایمستقیم ،چ اول ،نجف :ایمکتبة ایحیدریة.
نجاشی ،محمد بنعلی (1265ش) ،فهرست أسماء مصنفي ایشیعة ،چ ششم ،قم :اینشر اإلسالمي.
نعمانی ،محمد بنابراهیم (1283ق) ،ایویبة ،چ اول ،تهران :مکتبة ایصدوق.
نماز ایشاهرود  ،علی (1414ق) ،مستدرکات علم رجال ایحدیث ،چ اول ،تهران :ابنمؤیف.
نوری ،حسین بنمحمدتقی (1234ش) ،نجم ثاقب ،چ اول ،قم :مسجد جمکران.
نوری ،حسین بنمحمدتقی (1403ق) ،مستدرک ایوسامل ،چ اول ،قم :آل ایبیت.8
نیلی نجفی ،بهاءایدین علی (1260ش) ،منتخب األنوار ایمضیئة ،چ اول ،قم :میبعة ایخیام.
هالیی ،سلیم بنقیس (1405ق) ،کتاب ایسقیفة ،چ اول ،قم :ایهادی.

