
  
  
  

های انحرافی به مفاهیم و بازنمایی رویکردهای جریان
  »تأویل و تطبیق«های مھدوی با تأکید بر  آموزه

  2آبادي ، محمدعلي فالح علي1رضانژاد عزالدين

  چكيده
هـا در تأويـل   بخش و جايگاه رفيع آن، باعث هرچه بيشـتر شـدن انگيـزه فرقـه     آموزه موعود نجات

هـا بـا   هاي انحرافي بوده است. فرقههاي متناسب با محتواي جريانه برداشتمعارف مهدوي و ارائ
منـدي از  سازي اقناع انديشـه موعودبـاوران و بهـره   هاي مهدوي، در پي زمينهتأويل و تطبيق گزاره

تحليلـي بـه بازشناسـي     -اند. اين جستار با روش توصـيفي حمايت ايشان در بقاي جريان فرقه بوده
پردازد. نتايج تحقيق گوياي اين مطلـب اسـت كـه    هاي انحرافي به آموزه مهدويت ميرويكرد فرقه
داده  ها و خصوصـيات موعـود نيـز رخ   تنها در اصل آموزه مهدويت، بلكه در ويژگي برد نهاين دست

است. تأويل در اصل مهدويت، در مواردي منجر به بروز مهدويت نوعي شده و در موارد ديگـر، بـه   
هـاي  هديان و يا حتي نفي امام مهدي با ظهور نايب ايشان نظر داشـته اسـت. ويژگـي   نحوه تعدد م

هاي ظهور، مفهوم عـدالت و غلبـه   هاي مختلفي نظير خصوصيات ظاهري، مكانقائم نيز در حيطه
قائم و حتي افراد و اشياء همراه ايشان، در راستاي ادعاي مدعيان دروغين تأويل و تطبيق پذيرفتـه  

    .است
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  مقدمه
هاي اعتقادي اسالم اسـت. نويـد خـوش پايـان     ترين آموزهمهم ازبخش انگاره موعود نجات

تنها در اسالم، بلكه در بسياري از شرايع الهـي پـيش از اسـالم نيـز      هستي به ظهور موعود نه
هـا و  كشيده بوده است. اميد و عالقه مردم بـه رهـايي از رنـج   هاي رنجهمه انساناميدبخش 

كن شـده و عـدالت در هـر زاويـه عـالم      زندگي آرماني آخرالزماني در بستري كه ظلم ريشه
هـاي  هـا را بـه شـدت افـزايش داده اسـت. فرقـه      جاري شده است، ميل موعودطلبي انسـان 

گيـري ازرويكـرد مثبـت مـردم، خـويش را همـان        هرهانحرافي با آگاهي از اين وضعيت و ب
هاي نامشروع خويش فـراهم  كنند تا بستري براي رسيدن به خواسته موعود منتظر معرفي مي

سازند و به جهت اينكه اعتمـاد مخاطبـان موعودبـاور خـود را جلـب نماينـد و از ظرفيـت        
نصـوص و معـارف    وجودي آنان در راستاي پيشبرد اهداف فرقه بهـره بگيرنـد، بـه تأويـل    

اند؛ چرا كه تأويل اين نصوص و معـارف، برداشـت نـوي از مهـدويت را     مهدوي رو آورده
مناسبي در راه اقناع انديشه مخاطبان ايجـاد كـرده و رضـايت     تواند زمينهكند كه ميايجاد مي

  باطني مخاطبان را از گردن نهادن به ادعاي مدعيان فراهم آورد.
هـا بـه   گرايانـه فرقـه  ـ تحليلي، به بازشناسي رويكـرد تأويـل   ياين مقاله با روش توصيف

هاي انحرافـي  رو تحليل در تأويالت فرقهپردازد. ازاينمفاهيم مهدوي و اركان ماهوي آن مي
ها در اصل آمـوزه مهـدويت را   گرايي فرقهدهد. در بخش اول، تأويلرا در دو بخش ارائه مي

ها و خصوصيات موعود وارد شده را كه در ويژگي بررسي نموده و در بخش دوم، تأويالتي
  دهد.  مورد تحليل و بازيابي قرار مي

هايي است كه با تأويل گيري و برخورد با فرقهضرورت وجود چنين تحقيقي، براي پيش
انـد. بـه   در معارف مهدوي، زمينه انحراف جامعه از اعتقادات اصيل اسالمي را فـراهم آورده 

هاي تأويالت آنان در مفاهيم مهدويت، بـه عمـوم مخاطبـان    رد و گونهعبارت ديگر، اگر موا
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هـاي انحرافـي را   هاي فرهنگي ـ اجتمـاعي پـذيرش جريـان    تواند آسيبشناسانده شود، مي
  برطرف نموده يا به شدت كاهش دهد.

دست آوردن پيشينه مسئله مورد پـژوهش   اين مقاله، با توجه به تالش فراوان در جهت به
نامه و مقاالت و عدم دستيابي به آن، يك كـار جديـد بـوده و داراي نـوآوري      اياندر كتب، پ

  است.

  بازشناسي مفاهيم
و » رجـوع «نيز بـه معنـاي   » أول«بوده و در باب تفعيل است. ماده » ل - و  - أ«تأويل از ماده 

). بنابراين تأويل در لغت به معنـاي ارجـاع   359ص ق،1409 باشد (فراهيدي، مي» بازگشت«
دادن، برگرداندن و عاقبت چيزي است. زماني كه تأويل به كالم اضافه شـود، مقصـود از آن،   

ق، 1404فـارس،   (ابن گرددعاقبت و نتيجه كالم بوده و آن چيزي است كه كالم به آن باز مي
 بـن  رود كه داراي معاني مختلفي بـوده (صـاحب  ). تأويل در مورد كالمي به كار مي162ص

غير از الفاظ كالم (به صورت قرينه منفصـل بيرونـي)    بياني ) و378ص ،10 ق، ج1414عباد، 
گونـه  تـوان ايـن   رو تأويل را مـي اين ). از369ق، ص1409 بر آن وارد شده باشد (فراهيدى،

نقل ظاهر لفظ از معناي اصلي به معنايي ديگر است و آن نقـل محتـاج دليـل    «تعريف نمود: 
 ،اثيـر  (ابن» شدپوشي نمي گاه از ظاهر لفظ چشمنبود، هيچكه اگر دليل  نحوي (قرينه) است؛ به

). يعني كالم داراي يك معناي ظـاهري و يـك معنـاي بـاطني و مخفـي      80ص ،1 ج ،1367
 ،5 ج ،1375شـود (طريحـي،   است كه از معناي غيـر ظـاهر و مخفـي بـه تأويـل تعبيـر مـي       

 ،1388 خواهد بود (شـاكر، ). در استعماالت تأويل، معناي خالف ظاهر از آن متبادر 312ص
  .)29ص

ق،  1409شناسي عربي، جداسازي استخوان از مفصل را گوينـد (فراهيـدي،    تطبيق در واژه
). تطبيق در فتاوا نيز به كـار رفتـه و مقصـود از آن، ادا    114، ص3، ج1367؛ ابن اثير، 234ص

ي ديگـر  ). از معان297، ص2ق، ج1417نمودن حق آن و رسيدن به حقيقت است (زمخشري، 
اشـاره كـرد؛ ماننـد    » در بر گرفتن چيزي بر چيز ديگـر و شـامل آن گشـتن   «توان به  تطبيق مي

). در مواردي نيـز، چيـزي را   383م، ص1979گيرد (زمخشري، درپوشي كه بر ظرفي قرار مي
رو تطبيـق در   ). ازايـن 282، ص13ق، ج1414مساوي چيزي قرار دادن است (حسيني زبيدي، 

كه كامالً آن را شامل باشد و  نحوي هاست؛ بهفتن مصداق حقيقي آن گزارهمعارف مهدويت، يا
ـ يعني امري بـاطني كـه   » مصداق حقيقي آن يافت شده«شود ازآنجاكه در هر تطبيقي ادعا مي
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هاي بـاطني   جهت در زمره برداشت تا به حال مخفي بوده و اينك مكشوف گشته است ـ ازاين 
وان مدعي شد كه هر تطبيقي نوعي تأويل است؛ خصوصـاً اينكـه   ترود. بنابراين ميشمار مي به

  ). 19، ص1382باشد (شاكر،  اي از مفاهيم و مصاديق مي تأويل شامل طيف گسترده
هاي باطني از متن مقـدس در  بنابراين مقصود از تأويل و تطبيق در اين نوشتار، برداشت 

هايي است كـه در مسـير   جريانگرايي، خصيصه رفتاري حوزه مفاهيم مهدوي است و تأويل
اند و به جهت نيل به اهداف فرقه، از تأويـل صـحيح عـدول    تأويل و تطبيق، راه خطا پيموده

  اند.و به تطبيقات ناصواب رو آورده نموده

  تأويل در مفهوم مهدويت
  مهدويت نوعيه  

ي ريـز  مهدويت در نظام اعتقادي شيعه، بر پايه وجود موعودي خاص و فـردي معـين طـرح   
شده است. مجموعه صفات و خصوصيات موعود قائم ـ كه در منـابع روايـي بـر آن تأكيـد      

السالم براي اصالح جهان و رفع  بيت عليهمشده ـ همگي حاكي از قيام فردي خاص از اهل  
هر ظلم و ستمي از آن است كه در زمان و مكان خـاص و بـه امـر الهـي صـورت خواهـد       

گانه است كـه فرزنـد امـام     مام از سلسله امامت امامان دوازدهپذيرفت. اين قائم، دوازدهمين ا
هـا   است. ايشان ويژگي 9نام پيامبر اكرم ق بوده و هم 255حسن عسكري و متولد در سال 

هـاي انحرافـي،   و صفاتي دارد كه قابل تطبيق بر مصاديق متعدد نيست. لكن بسياري از فرقـه 
را از موعود فردي و شخصي به موعـود و  در اصل آموزه مهدويت مرتكب تأويل شده و آن 

اند كه هر مدعي اند. يعني مفهوم مهدي را چنان وسعت بخشيدهمهدويت نوعي مبدل ساخته
  شود. گري را شامل مي هدايت

گيري فاطميون در مصر، برداشت جديدي از مهـدويت ارائـه شـد؛ بـه     همزمان با قدرت
اعيل به جاي اختصاص بـه فـردي   ، مهدويت محمد بن اسم7نحوي كه پس از امام صادق

خاص، معنايي جمعي پيدا كرده و مراد از آن، هر امامي شناخته شد كه يكي پس از ديگـري  
پرسيد آيا شما مهدي منتظر هسـتي؟ در  » معز لدين اهللا«رسيدند. شخصي از امام به ظهور مي

كـه   فضل خداوند واسع است و براي ما قسمتي جزيل است و بـراي كسـاني  «جواب گفت: 
آيند فضلي خواهد بـود و اگـر فضـل واحـد بـود، چيـزي از آن بـه دسـت مـا          بعد از ما مي

). يعني مهدويت تفضـلي بـوده كـه عـالوه بـر      391، ص3ق، ج1409 حيون، (ابن» رسيد نمي
  گذشتگان، شامل حال وي نيز شده است.
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ـ      ه اسماعيليه در راستاي اثبات مهدويت نوعيه و نفي اختصـاص آن بـه امـامي خـاص، ب
  اند؛ چنانچه داعي ادريس چنين استدالل نموده است: رواياتي تمسك نموده

کلنا مهدی کلنا قائم فظهرت دعوة المعز بالمشـرق فملـک مصـر و  :قال بعض االئمه
  اظهر ففیها دعوة الحق و دعوته هی دعوة المهدی صلوات الله علیهما؛ 

رو قيام معز در مشرق واقع شـد و  اند كه همه ما مهدي هستيم. ازاينگفته :برخي از ائمه
وي مصر را به تصرف خويش درآورد و جنبش حق را برپا نمود و جنبش او همان حركت 

  ).  12، ص5ج تا،حسن، بي بن رود (ادريسشمار مي مهدي به

انـد، در ديـدگاه آنـان دليـل بـر عـدم       بنابراين اينكه همه ائمه، مهدي و قائم معرفي شده
ه فردي خاص دانسته شده است. در روايت ديگـري كـه قاضـي    اختصاص آموزه مهدويت ب

 نعمان نقل كرده، همواره دري از درهاي بهشت را همراه اهل بيت دانسته است (ابن حيـون، 
سوي آن  ) و آن را به امام زمانِ هر عصري تأويل نموده كه هر كس به389، ص3ق، ج1409

شود و بـه دسـتوراتش عمـل كنـد، بـه      امام بيايد و در جمله ياران و اصحاب آن امام داخل 
 سوي بهشت در حركت است.

سازي مفهـوم مهـدويت ايـن اسـت كـه بسـياري از        نكته قابل توجه در تأويل و گسترده
كاركردهاي ويژه مهدي، به هيچ وجه در بستر مهدويت نوعيه قابل تحقـق نخواهـد بـود. از    

القيامه داده شـد. بـه عبـارت     ائمرو در عصر فاطمي، به تدريج جايگاه منتظر و مهدي به قاين
اي نامعلوم و چـه بسـا تـا قيامـت، آمـوزه      ديگر، با اعتقاد به سلسله امامان اسماعيلي تا آينده

، 1378 ميرآبــادي، مهــدويت جايگــاه و نقــش مصــلحانه خــويش را از دســت داد (روحــي
ويـژه  ها، بسياري از كاركردهاي ). يعني با گسترش مهدي192ص ،1391 جعفريان، ؛202ص

در مهدويت (مانند رفع ظلم و ستم از عالم و تشكيل حكومت توحيدي و گسترش عدل در 
هـا  هاي متعدد حاصل نخواهد بود. پس به ناچار اين نقـش همه زواياي عالم) ديگر از مهدي

  شوند يا اينكه به يك موعود خيالي ديگر واگذار شده است.يا خود گرفتار تأويل مي
كند  را در عرب به گهواره معنا مي» مهدي«، اصطالح »نقطويه«فرقه محمود پسيخاني رهبر 

داند كه صاحب گهواره بوده است. وي با توجـه بـه نظريـه     و آن را معرف حضرت عيسي مي
گوينـد،   اما اگر مهدي كه مصـطلح عـرب، هـدايت نماينـده را مـي     «گويد: ادواري خويش مي

از عترت محمد است كه عترت او  شخص آخر محمود باشد و ليكن اگر آن شخص است كه
). يعني ايشان 80تا، ص(پسيخاني، بي» محمود است. نقطه است كه از عترت حرف آمده است
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داند كه در ايـن دور، همـان عيسـي     اي ميبنا بر مهدويت نوعيه، خويش را آن هدايت نماينده
  است كه در اين نشئه در محمود ظاهر شده است.

  تعدد مهديان
اي است كه با ظهور يـك مهـدي مشـخص    و مفاهيم ديني، مهدويت آموزه بر اساس نصوص

هـا  هاي انحرافي با پذيرش مهدويت شخصيه، به تعدد مهديشود. اما برخي از فرقهمحقق مي
اند؛ مانند جريان احمد بصري كه با كنار هـم گذاشـتن برخـي روايـات بـه ظـاهر       معتقد شده

ائم و مهدي معتقـد شـده اسـت. ايـن جريـان بـا       ها و تفكيك بين قمتعارض، به ظهور مهدي
تمسك به تعارض ظاهري برخي از خصوصيات جسمي موعود در روايـات، مرتكـب چنـين    
تأويلي شده است؛ مانند جايي كه يك روايت به پيوستگي ابروهاي مهدي قائل است و روايت 

معنايي تأويلي  ديگر، ابروهاي مهدي را جدا از يكديگر دانسته است. وجه جمع اين دو دسته،
است و آن اينكه مقصود از مهدي، دو نفر است. يعني دو مهدي در اين روايات معرفـي شـده   

). نمونه ديگر اينكه برخي از روايـات مـادر امـام زمـان را رومـي      56تا، صاست (زيادي، بي
دانسته و در برخي ديگر، كنيزي سياه پوست معرفي شده است كه حمل بر وجـود دو مهـدي   

رنـگ زاده   ؛ يكي امام مهدي و ديگري مهدي اول كه احمد يماني بوده و از مادر تيـره شودمي
، 1397شده است و يا شباهت امام مهـدي بـه يوسـف پيـامبر كـه زنـداني گشـت (نعمـاني،         

). مقصود امام مهدي نيست؛ چراكه ايشان اصال ًزنداني نشده است. بلكه احمد بصري 163ص
  ). 62تا، صاني گشته است (زيادي، بياست كه در دوره حيات خويش زند

  سازي در جايگاههمسان
امامت و مهدويت مقامي انتصابي بوده و به جعل الهي است. به همـين سـبب بايـد در فـرد     

سـازي در جايگـاه، بـه توسـعه مفهـوم      معيني محقق گردد. لكن برخي از مدعيان با همسـان 
 7ا شامل فردي معين با عنوان امام مهديتنه اند كه مهدويت نه و گفته مهدويت اقدام نموده

شـود. بيـان ايشـان     است نيز اطالق مـي  7است، بلكه بر فرد ديگري كه به منزله امام مهدي
گـردد  هاي مهدويت، با تأويل در چنين شخصي محقق مينحوي است كه بسياري از وعده به

) بـاقي  7(امـام مهـدي  و مواردي كه قابل تحقق و يا تأويل نباشد، در حيطه موعود حقيقي 
  خواهد ماند.

بيت دانسته است. او معتقد اسـت حامـل نـوعي     مشعشعي خود را به منزله پيامبر يا اهل
). در ديـدگاه  3تا، صباشد كه توأم با ضعف بشري است (مشعشعي، بي رسالت يا امامتي مي
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الهي زنـده   خاصي نظير مالئكه اند، در يك نشئهبا اينكه به شهادت رسيده :وي، اهل بيت
ـ از جمله :بيت) و اين نشئه خاص باعث شده است كه همه اهل 244هستند (همان، ص

روست كـه ظهـور در حـق آنـان ممتنـع      ـ در عين حيات مستور باشند و ازاين7امام مهدي
مقـام   :بردار نيست، بر خداوند واجب است براي اهل بيت است و چون امر ايشان تعطيل
است كه حامل امانـت آنـان    :ر كند و او حجابي از اهل بيتضعيفي به حسب نيابت ظاه

باشد؛ چرا كه يد وكيل يـد موكـل اسـت     مي :است و تصرفاتش همان تصرفات اهل بيت
). بنابراين مشعشعي با اينكه منكر وجود امام زمان نيسـت، لكـن بـا تصـوير     153(همان، ص

  داند.نع مي، ظهور ايشان را ممت:وجودي تأويلي از زنده بودن امام زمان
دانسـته و مـدعي اسـت     7احمد بصري نيز خود را به منزله عيسي، ايليا و امام مهـدي 

است و آنچه در پدر وعده داده شده بود، در فرزند محقـق شـده و بنـا     7فرزند امام مهدي
رو بسياري از رواياتي كـه از قـائم سـخن بـه ميـان      بر روايات، نبايد آن را انكار نمود. ازاين

عنوان مثال، اگر در روايتي صحبت از قائمي شده كـه در   حمد بصري منظور است؛ بهآورده، ا
)، منظـور احمـد بصـري    187، ص1397شـود (نعمـاني،   انقطاع زماني پس از ائمه ظاهر مي

تـا،  باشـد (زيـادي، بـي   است؛ چراكه امام مهدي از لحاظ زماني متصل به عصر معصومين مي
بـه   را نباشـد  تطبيق قابل اسماعيلي امامان بر كه قائم عودمو از ). اسماعيليه نيز صفاتي61ص

و با اين تأويل كه آنچه در پدر وعـده داده   سازدمي منظبق مهدي فرزندان از امامان از برخي
كنـد  مـي  توجيـه  را يك مهـدي  به نسبت همه صفات صحت شود،شده در فرزند محقق مي

  .)398، ص3، جق1409(ابن حيون، 

  خصوصيات قائمها و ويژگي
ها و خصوصيات قائم، اثبـات  هاي انحرافي در راه تأويل و تطبيق ويژگيبيشترين تالش فرقه

ــر    ــوده اســت و بيشــترين موضــوعات مهــدوي (نظي ــدعيان دروغــين مهــدويت ب آن در م
خصوصيات قائم، نيابت قائم، عالئم ظهور، شرايط ظهور، زمـان و مكـان ظهـور، حكومـت     

رفع ظلم و برپايي عدالت و ...) توسط آنان تأويل شـده و در جهـت   جهاني، سلطه بر عالم، 
  اثبات ادعاي مدعيان دروغين به كار گرفته شده است.

  نام و نسب قائم
نـام پـدر مـن    نام من و نام پدرش، هـم ؛ نامش هميو اسم ابیه اسم اب ياسمه اسم«روايت نبوي 

ار مـورد تطبيـق و تأويـل    ) بسي260ق، ص1423حماد،  ؛ ابن181ق، ص1411(طوسي، » است
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جعفـر، گروهـي از    بن چه پس از شهادت امام موسي هاي انحرافي قرار گرفته است؛ چنانفرقه
جعفـر كـه نـامش     بـن  فطحيه كه از امامت عبداهللا دست برداشته بودند در مورد فرزند عبـداهللا 

). 163، ص1361محمد بود ادعاي مهدويت كرده و به اين روايت تمسـك كردنـد (اشـعري،    
عبيداهللا المهدي، امام ششم اسماعيليه از اولين امامان ظاهري اين فرقه، بـا توجـه بـه روايـات     
پيامبر در مورد خروج مهدي در آخرالزمان، خودش را محمد و لقبش را مهدي ناميد و سـعي  

، 8ج ،1391 كرد اوصاف مهدي را در خود متجلـي سـازد تـا بـه اهـدافش برسـد (سـبحاني،       
) و قاضي نعمـان  35، ص1388(مادلونگ ،  المناظراتهيثم در كتاب  و، ابن). پيش از ا116ص

  .)386، ص3ق، ج1409اند (اين حيون، اين روايت را بر محمد بن اسماعيل تطبيق نموده
اسمه اسمي و اسم ابيه «محمد نوربخش از مدعيان مهدويت نيز با توجه به روايت نبوي 

و از اين جهت، فرزند خويش را قاسـم ناميـده    ادعاي خويش را مطرح ساخته بود» اسم ابي
). احمـد بصـري   313، ص1385بود تا كنيه ابوالقاسم حقيقتاً بر وي قابل تطبيق باشد (شيبي، 

گونه بر خويش تأويل نمـوده اسـت    نيز با اينكه نام پدرش اسماعيل است، اين روايت را اين
ل هستم. در نتيجه نـام پـدر پيـامبر    فرمود من فرزند دو ذبيح، عبد اهللا و اسماعي 9كه پيامبر

؛ 25ق، ص1433اسماعيل است كه با نام پدر احمـد بصـري مطـابق خواهـد بـود (بصـري،       
نام پدر پيامبر دانسـته، بـر   اين روايت كه نام پدر قائم را هم ،رو). ازاين131تا، صزيادي، بي

  شود.احمد بصري مطابق مي
ذكر شـده   9احمد در وصيت رسول اكرمانصار احمد بصري مدعي هستند كه نام سيد 

  كند:  است كه نام قائم موعود را احمد، عبداهللا و مهدي معرفي مي
َساِمَي  َثَالَثةُ  َلهُ 

َ
ِبي اْسِم  َو  َکاْسِمي اْسٌم  أ

َ
هِ  ُهَو  َو  أ اِلُث  اِالْسُم  َو  احمد َو  َعْبُداللَّ   اْلَمْهِدي؛ الثَّ

من احمد است و يك اسم مانند اسـم پـدرم    كننده داراي سه اسم است؛ اسمي مانند اسمقيام
   ).151ق، ص1411عبداهللا است و اسم سوم مهدي است (طوسي، 

نداشـته، انصـار وي بـه تأويـل ايـن      » عبـداهللا «گاه نام  با توجه به اينكه احمد بصري هيچ
را بر خالف ظاهر روايت بر معناي لغـوي  » عبداهللا«صورت كه نام  اين اند. بهروايت رو آورده

كننـد  در ايـن روايـت را بنـده خداونـد معرفـي مـي      » عبداهللا«كنند و مقصود از آن حمل مي
(بنـده خداونـد)   » عبـداهللا «طوركه رسول خدا و پدرشـان  ). يعني همان28تا، ص (بصري، بي

  ).112تا، صاست (انصاري، بي» عبداهللا«هستند، احمد بصري نيز 
و اينكه نبوتش در طـول و   9يامبر اسالمقادياني نيز در استدالل به مشابهت خويش با پ
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حنبـل،   كنـد (ابـن  اشاره مي» یواطیء اسمه اسمی«سايه نبوت حضرت محمد است، به روايت 
) و مدعي است مهدي موعود داراي دو نام محمد و احمد است و خـويش  30ص ق،1409

  ).10ق، ص1437داند (قادياني،  را مصداق اصلي آن مي
  خصوصيات ظاهري قائم

  هاي جسمانيگي. ويژ1
هـايي  هـا و مشخصـه  طوركه اشاره شد ـ مهدي موعود داراي ويژگـي   به عقيده شيعه ـ همان 

دارد. كثـرت  ممتـاز مـي   است كه معيناً يك شخص خاص را با آن خصوصيات ظاهري ويژه
اين روايات و اهميت ويژه آن در شناخت و معرفي موعود به جامعه، بـه قـدري اسـت كـه     

اند تـا بـه   سازي آن بر خويش كوشيده روغين با تأويل اين روايات و تطبيقهمواره مدعيان د
اين وسيله كسب وجهه نموده و همراهي و معاونت مردم را به خويش جلب نمايند. قاضـي  

یقـوم المهـدی و لـیس فـی رأسـه و ال «چنين نقل كرده اسـت:   7نعمان روايتي را از امام باقر
كند كه در محاسـنش حتـي يـك مـوي سـفيد      قيام ميدر حالي  7؛ مهديلحیته طاقة بیضاء

سپس روايت را بر اولين خليفه فاطمي (عبيـداهللا)   .)380، ص3ق، ج1409حيون،  (ابن» ندارد
  گويد:تطبيق داده و مي

کذلک کان المهدی لما قام باالمامة و سلمها الیه امام الزمان الذی کان فی عصـره و نـص 
الیه دعاته و هو یومئذ حدث السـن مقتبـل الشـباب  علیه بانه مهدی االئمه و دعت بذلک

  من الفتیان و احسن الشبان؛

گونه بود. هنگامي كه به امامت رسيد و آن را از امام زمان خويش تصـدي   مهدي باهللا نيز اين
نمود و نص صريح بر اينكه او مهدي امت است رسيد و داعيان به سوي او دعوت نمودند، او 

  .يده و در آستانه جواني و از بهترين جوانان بود (همان)در آن زمان جواني نورس

داعي ادريس نيز به تبع قاضي نعمان و با توجه به روايتي كه در منابع روايـي اهـل سـنت از    
  گويد:   نقل شده است مي 9از نبي اكرم یمان بن حذیفة

 جسـم الجسـم و عربـّي، الّلـون الـّدّرّي؛  کالکوکـب وجهـه ولـدي، مـن رجـل 7المهدّي 

 أهـل و األرض أهـل خالفتـه فـي یرضـي جـورا، ملئت کما عدال، األرض یمأل إسرائیلّي،

  سنة؛ عشرین یملك الجّو، في الّطیر و الّسماء،

اش همچـون سـتاره درخشـان، رنگـش مردی از فرزندان من اسـت کـه چهـره 7مهدی

عربی و جسمش اسرائیلی است که زمین را چنان از عدل پر کند که از ظلم پر شده بود. 
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همه اهل زمین و آسمان و پرندگان در آسمان به خالفت او رضایت دهنـد و بیسـت سـال 

  .)٦٠ق، ص١٤٢٨ شافعی، (مقدسی» حکومت کند

وده است؛ چرا كـه وي در زمانـه خـويش از همـه     اين روايت را بر عبيداهللا فاطمي تطبيق نم
گونـه   چه رسول خدا نيـز ايـن   اش مانند ستاره درخشان بوده است؛ چنانزيباتر بوده و چهره
). همچنين 370، ص3ق، ج1409؛ اين حيون، 13، ص5ج تا،حسن، بي بن بوده است (ادريس

روي جسـماني معـادل   گويد] مهدي داراي ني با توجه به روايت ديگري از اهل سنت كه [مي
) آن را بر عبيداهللا تطبيق نموده كه در 120ص ،29 ج ق،1409ده نفر خواهد بود، (شوشتري، 

). 379، ص3ق، ج1409زمانه خويش به قدرت بدني زياد مشهور بوده اسـت (ابـن حيـون،    
ها بر امامان خويش چنان افراط كرده است كه مدعي اسماعيليه در راستاي تأويل اين ويژگي

انـد خـود را در ميـان     اند آنها از شدت زيبايي و خصوصيات فيزيكي خاص، قادر نبوده هشد
هیهـات ال "شدند و اين از كرامات ايشان است؛ چراكه مردم مخفي سازند و زود شناخته مي

  ).14، ص5تا، ج حسن ، بي بن (ادريس "يخفي القمر
براي مهـدويت خـويش ارائـه    اي طور كه مهدي سوداني عالمت ويژه در اين ميان، همان

داده و خالِ موجود در گونـه راسـت خـود را عالمـت مهـدي بـودن خـويش دانسـته بـود          
)، احمد بصري نيز مدعي بود كه بر گونـه راسـتش اثـري اسـت.     207، ص1391(جعفريان، 

ايشان ويژگي مهم ديگري را در اين راستا معرفي نموده است؛ اينكه وي در ابتداي ظهورش 
تـا،  باشد (جمعـي از نويسـندگان، بـي    هيكل ايشان مانند موسي بن عمران مي جوان است و

). ايشان در واقع سعي دارد آن روايت حذيفه كه جسم حضـرت را اسـرائيلي دانسـته    34ص
  بود را بر خويش منطبق سازد و عالمتي بر مهدويت خويش معرفي نمايد.

  . روايات جواني قائم2
محمـد بـاب در سـال    بهاييت ـ در استدالل براي ظهور سيد علـي  ابوالفضل گلپايگاني ـ مبلِّغ  

ق به پنج روايت تمسك كرده است و با توجه به جواني باب، ايـن روايـات را بـر وي    1260
). يكي از اين روايات، روايت امام باقر اسـت  58- 56تا، صتأويل نموده است (گلپايگاني، بي

کون انا و قد بلغت خمسـا«فرمايد: كه مي و اربعـین و ان صـاحب هـذا االمـر اقـرب عهـدا  کیف ا
؛ چگونه من قائم باشم، حال آنكه به چهـل و پـنج سـالگي    باللبن منی و أخف علی ظهر الدابـة

تـر  تر به دوران جواني و بر پشت اسب چـاالك ام. در حالي كه صاحب اين امر، نزديكرسيده
قائم ظاهر شـود، سـنش از    چون«گويد: ). گلپايگاني مي536، ص1ق، ج1407(كليني، » است
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چهل و پنج كمتر باشد و در عين شباب و ريعان جواني و قرب عهد بـه شـيرخوارگي ظهـور    
محمد باب شـيرازي   ). وي اين روايت را تنها بر مدعاي علي57تا، ص(گلپايگاني، بي» فرمايد

و  بيست و پنج ساله قابل تطبيق دانسته است؛ چراكه موعود شـيعه حـدود هـزار سـاله اسـت     
كـه صاحبشـان جـوان     ابتالي بزرگ آنان اين است كه منتظرانش مسن و پير هستند، درحـالي 

است. بنابراين اين استدالل با مفاد روايت سازگار نيست. نظير اين استدالل، در كالم مـدعيان  
يماني و در تمسك به اين روايت قابل مشاهده است. انصار احمد بصـري پـس از ذكـر ايـن     

اين روايت اشاره به مردي دارد كه والدتش، چهل و پنج سال قبل از «اند: شتهروايت چنين نگا
 7است. امـا امـام مهـدي   » احمد الحسن«ترين مصداق آن  قيامش بوده است. بنابراين نزديك

مصداق اين روايت نيست؛ چراكه فاصله والدت تا زمان قيامش، بسـيار زيـادتر از آن چيـزي    
  ).209و 222تا، ص، بي(انصاري» است كه در روايت است

اشاره شده است. اين  7بهتر است بدانيم كه در روايات متعددي به سن حضرت مهدي
  روايات در سه دسته قابل تقسيم هستند:

  اند. يك) رواياتي كه سن خاصي را براي ايشان ذكر كرده
  دو) رواياتي كه القاب و صفات حضرت گوياي مقطع سني ايشان است.

  ها به شمايل ظاهري ايشان اشاره دارد.سه) رواياتي كه تن
البته براي ارزيابي اين روايات بايد مجموعه روايات اين باب را در كنار هـم مالحظـه و   
بررسي نمود. نتيجه ارزيابي نهايي روايات مربوط به سـن حضـرت مهـدي ايـن اسـت كـه       

الت حضرت در زمان ظهور، در شمايل جواني و در اوج نشاط و قدرت بـراي اجـراي رسـ   
  ).  60- 29، ص1391خويش ظهور خواهد كرد (فالح و رضانژاد، 

  شدگي. ويژگي تنهايي و رانده3
در برخي از روايات، دو ويژگي براي قائم ذكر شده است كـه مـورد سـوء اسـتفاده مـدعيان      

  گيري: دروغين مهدويت قرار گرفته است؛ ويژگي طردشدگي و انتقام
َثَنا ُد  َحدَّ اٍم  ْبُن  ُمَحمَّ َثِني َقاَل  َهمَّ دِ  ْبُن  َجْعَفُر  َحدَّ َثِني َقاَل  َماِلٍك  ْبِن  ُمَحمَّ ادُ  َحدَّ  َیْعُقـوَب  ْبـُن  َعبَّ

َثِني َقاَل  ادٍ  ْبُن  اْلَحَسُن  َحدَّ اِئيُّ  َحمَّ ِبي َعْن  الطَّ
َ
ِبي َعْن  اْلَجاُرودِ  أ

َ
ـدِ  َجْعَفـرٍ  أ  ،7َعِلـيٍّ  ْبـِن  ُمَحمَّ

هُ  نَّ
َ
ا َصاِحُب : َقاَل  أ

َ
ْمرِ  َهذ

َ
ِریُد  ُهَو  اْأل ِریُد  الطَّ ِبیهِ  اْلَمْوُتوُر  الشَّ

َ
ی ِبأ هِ  اْلُمَکنَّ ْهِلـهِ  ِمـْن  اْلُمْفَردُ  ِبَعمِّ

َ
 أ

؛  اْسُم  اْسُمهُ    َنِبيٍّ

رانـده   هـا  نسخه از بعضى در( است و آواره شده رانده  كه است كسى همان امر اين صاحب
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 از و دارد را عمـويش  كنيـه  و نشـده  خواسـت  باز پدرش خون و) است شده ضبط تنها شده 
 ،1362؛ همـو،    179ص ،1397(نعمـاني،   است پيغمبرى نام نامش و افتاده تك اش خانواده

    ).209ص

الموتور « گيري آن حضرت، تعبير عالوه بر قراين متعدد موجود در روايات در مورد انتقام
فرزند كسي اسـت كـه انتقـام خـون بـه       7در مورد امام زمان است. يعني امام مهدي» بأبیـه

را خواهـد   8اش گرفته نشده است و ايشان انتقام جدشان اباعبـداهللا الحسـين  ناحق ريخته
انـد.  گرفت. اما انصار احمد بصري اين تعبير را در معناي تأويلي، گرفتن حـق بـه كـار بـرده    

يش امـام  يعني اين تعبير در حق احمد بصري وارد شده است؛ چرا كـه وي حـق پـدر خـو    
- ، خـون »الموتور بأبیه«كه معناي  ). درحالي225تا، صكند (انصاري، بيمهدي را بازستاني مي

خواهي از خون پدري است كه مظلومانه به قتل رسيده است. يعني بنا بر ساير روايات، امـام  
  خيزد.  برمي 7خواهي از خون به ناحق ريخته امام حسينمهدي به خون

ِریُد «تعبير ديگرِ روايت،  ِریُد  الطَّ است كه به معناي رانده شده آواره بوده و در برخـي  » الشَّ
روايات، به تنهايي حضرت اشاره شده است. آواره و تنها بودن امام زمان مورد سوء اسـتفاده  

انـد.  اند و از جامعـه طـرد شـده   مدعياني قرار گرفته است كه مورد اقبال عمومي قرار نگرفته
كند (ادريـس  اسماعيليه، المهدي باهللا را مطابق اين روايت معرفي مي داعي ادريس از مبلغين

محمد باب را بر مبنـاي  ). بهائيت نيز آوارگي و تنهايي سيد علي19،ص5تا، ج بن حسن، بي
) و اخيـراً انصـار احمـد بصـري نيـز در      162، ص1377كنند (نـوري،  اين روايت توجيه مي

  اند.اين روايات تمسك كرده راستاي توجيه مخفي شدن و تنهايي وي به
  هاي مرتبط با ظهورمكان 

هايي در رابطه با ظهور، از جمله مكان آغاز دعوت، مكان استقرار در روايات مهدويت، مكان
ها و شـهرهاي مختلفـي ذكـر شـده اسـت. مـدعيان مهـدويت گـاهي         حكومت، مكان جنگ

  اند.يش تطبيق كردههاي مرتبط با ظهور را نيز مصادره كرده و بر مدعاي خو مكان
قاضي نعمان بنا نهادن شهر مهديه توسط عبيداهللا ـ اولين خليفه فاطمي ـ را همان شهري   

ذكر شده است؛ همان شهري است كه دجال بـه  » بيضاء«دانسته است كه در روايات با عنوان 
 در اين ميـان، تعبيـر   .)199ص ق،1426تواند داخل آن شود (ابن حيون، رسد و نميآن نمي

) بـر  246ق، ص1418منـادي،   (ابن» ؛ مناره سفيد در شرق دمشقالمنارة البیضاء شرقی دمشق«
احمد قادياني) تأويل شـده   ) يا قاديان (محل والدت غالم72ق، ص1428ملك هند (قادياني، 
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، 1380انـد (سـيالكوتي،   است؛ چراكه اين شـهر را كـامالً در طـرف مشـرق دمشـق دانسـته      
شـود.  ها در روايات ذكر شده كه توسط قـائم فـتح مـي    خي مكان). ازسوي ديگر، بر144ص

اند. ايشان اين موارد را چنين توجيـه و تأويـل   حال آنكه پيش از ظهور امام فاطمي فتح شده
آمده است. يعني هنوز فتح اصلي حاصل نشـده و  حساب نمي نمايد كه آنها اساس فتح بهمي

، 3ق، ج1409ز بـين برونـد (ابـن حيـون،     فتح مبين به اين معني اسـت كـه همـه دشـمنان ا    
  ).  383ص

هـا كـه در روايـات آمـده، آن را در تأييـد       در دوران حكومت صفوي نيز از برخي مكان
كـه بـر   » ان لنـا باردبیـل کنـزا«اند؛ مانند تعبير مهدويت برخي از پادشاهان صفوي به كار برده

  ).  141ص ،1391 مهدويت شاه اسماعيل گواه گرفته شده است (جعفريان،
تـا،  طـاووس، بـي   جريان احمد بصري، اشارات برخي از روايـات بـه شـهر زوراء (ابـن    

كند. يعني در برخي از آثار، زوراء همان منطقـه سـبز   ) را بر بغداد امروزي تأويل مي134ص
اش  )؛ اينكه منجي دعوت جهاني26ق،  ص1433در بغداد كنوني دانسته شده است (بصري، 

كند و شرقي كه محمد و خاندان او و موسـي و عيسـي و اوليـاي خـدا     را از مشرق آغاز مي
). البته در برخـي  32اند كه با مقايسه به مكه، عراق است (همان، ص اش صحبت كرده درباره

  نيز معرفي شده است.» ري«شهر » زوراء«از آثار اين فرقه، 
انـد.   ت ارائه دادهانصار احمد بصري معنايي تأويلي نسبت به مكه به عنوان محل آغاز دعو

دارد ـ نجـف   در اعتقاد آنان، مقصود از مكه ـ كه مهدي فرستاده خويش را به آنجا گسيل مـي  
است؛ چراكه مكه محلي است كه حجت خدا (اميرالمؤمنين) در آن به دنيا آمده و نجف جايي 

چنين نگاشته شده  الله یمانی موعود حجتاست كه وجود ايشان را در بر گرفته است. در كتاب 
قيام با ارسال فرستاده مهدي به اهل مكه شروع شده كه ـ سابقاً گفته شد ـ شايد هدف از   «كه: 

اي كه حجت خدا در آن به دنيا آمده كعبه است و صدفي اسـت كـه آن   قبلهمكه، نجف باشد. 
ت است و صدف مرقد ايشان در نجف اس 7طالبالماس را بيرون آورد. الماس علي بن ابي

اين اعتقاد به اين دليل اسـت كـه    ).141تا، ص(زيادي، بي» طوي و ذكوات بيض است ذيكه 
يماني نوعي اعتقاد غلوگونه نسبت به كعبه دارد؛ اينكه اصل عبادت و پرستش در آن خانه، بـه  
واليت اميرالمؤمنين بوده و خداوند كعبه را مشروع نموده تا اينكه مردم با حجت زمـان خـود   

يند، واليت را بر خود عرضه كنند و به تقصير خود اعتراف كنند و سجده به آدم نيـز  بيعت نما
به خاطر نور واليت اميرالمؤمنين بوده كه در صلب آدم بوده است. لذا آدم بـراي اسـتغفار بـه    
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 7طواف حول كعبه مأمور شد و هر انساني كه به كعبه رو كند، قهراً به واليـت اميرالمـؤمنين  
  ).113تا، ص ؛ زيادي، بي113تا، ص بصري، بيرو كرده است (

  مفهوم عدالت مهدوي
هاي اصلي آموزه مهدويت كه در بسياري از روايات مـورد تأكيـد قـرار گرفتـه،     يكي از مؤلفه
چه روايات پر شدن عالم از عدل پس از ظهـور موعـود، بـين روايـات      باشد؛ چنان عدالت مي

تر معنوي در تحقق عدالت در بين اين روايات وجود و قطعاً توا 1عليه است شيعه و سني متفقٌ
  دارد.

هـا و مـدعيان دروغـين محقـق     يك از فرقهازآنجاكه پر شدن عالم از عدل در زمان هيچ 
نحـوي عـدم تحقـق     انـد تـا بـه    نشده است، برخي از آنها در پي تأويل در اين آموزه برآمـده 

بـدين جهـت عـدالت را نسـبي معنـا      عدالت در زمانه خودشان را توجيه نمايند. اسـماعيليه  
ها در زمان خود، در راستاي عدالت تـالش نمـوده و   كند يعني معتقدند هر يك از مهدي مي

گويـد:  اند و عدالت نسبتاً محقق شده است. داعي ادريس در اين باره مـي توفيقاتي نيز داشته
جـا از عـدالتش    نمأل عدله ما وصل اليه سلطانه من االرض؛ حكومتش به هر جا كه رسيد، آ«

). از سوي ديگر، داعيان اسماعيلي تالش دارند 15، ص5تا، ج(ادريس بن حسن، بي» پر شد
مفهوم عدالت را در بستر زمان طوالني تعريف كنند؛ به نحوي كه به صورت پيوسـته محقـق   
شود تا با اين توجيه، بگويند هر آنچه از فرزند سر بزند، قابـل نسـبت دادن بـه پـدر اسـت.      

ان به دنبال حصول اين نتيجه هستند كه همه عدالت به دست مهدي حاصل شـده اسـت   ايش
و «گونه وعده الهي در مورد او تحقق پيدا كرده است. در اين رابطه چنين گفتـه شـده:    و اين

؛ بعـد از او (مهـدي بـاهللا    مأل باقیها من اتی من االئمه من بعده من ولده و هو الذی ابتـداء ذلـک
طمي)، بقيه زمين را اماماني كه از نسل او بودند از عدل پر كردند. حـال آنكـه   اولين خليفه فا

» او (مهدي باهللا) كسي بود كه اين امر را شروع كرد (يعني اين امر قابل نسبت به همه است)
(همان). در واقع، در اين ديدگاه وظيفه اصالح جهان به تمامي افراد سلسـله فـاطمي نسـبت    

                                                                                                                     
َثَنا. 1  الْموصـلي  احمد بنُ اللَّه عبد حدثَنَا قَالَ إِبرَاهيم بنُ علي حدثَنَا قَالَ عنْه اللَّه رضي الْهمداني جعفَرٍ بنِ زِياد بنُ احمد َحدَّ

 بعـد  و ابنـي  الْحسـنُ  بعـدي  الْإِمام إِنَّ  يقُولُ ع الرِّضَا علي بنِ محمد بنَ علي سمعت قَالَ دلَف أَبِي بُن الصقْرُ حدثَنَا قَالَ
 ).10، ح383، ص2 ج ،1395بابويـه،  (ابن ظُلْماً و جوراً ملئَت كَما عدلًا و قسطاً الْأَرض يملَأُ الَّذي الْقَائم ابنُه الْحسنِ
 يمـأل : «قـال  9النبـى  عـن  سـعيد  أبى عن نضرة أبى عن زياد بن عمرو عن نبهان بن الحارث عن وهب ابن حدثنا

 ).252ق، ص1423حماد،  (ابن »سنين سبع يملك جوراً، و ظلماً قبله ملئت كما عدالً األرض
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  گاه محقق نشد.  ) كه البته هيچ 388، ص1383 داده شده است (هاجسن،
شود كه دايره وسـعت  در برخي از موارد، عدالت مهدوي و رفع ظلم به نحوي تأويل مي
هاي بني اميـه و بنـي   آن كاهش يابد؛ مانند اينكه رفع ظلم از عالم توسط موعود، به رفع ظلم

  گويد:  عباس تأويل شود. داعي ادريس در اين رابطه مي
لمهدی بالله اول من اظهر العدل بعد الجـور و جـری ذلـک ایـام سـلطان االئمـه مـن کان ا

ذریته... بعد الجور من بنی العباس و بنی االمیه و ظهر الجور بعد استتار االئمه و سـیظهر 
  العدل و ال یزال تعاقب الستر و الظهور لتعاقب الظلمة و النور؛

از دوران ظلم و جـور برپـا سـاخت و ايـن      اولين كسي بود كه عدالت را پس "مهدي باهللا"
اميـه  عبـاس و بنـي   هايي كه بنيامر در زمان زعامت فرزندانش نيز جاري بود... ؛ بعد از ظلم

روا داشتند و ظلمي كه پس از مستور شدن ائمه جاري شـده اسـت و بـه زودي عـدل ظـاهر      
در پـي يكـديگر    خواهد گشت و مستمر ايام ستر و ظهـور هماننـد نـور و ظلمـت متعاقبـاً و     

  ).18، ص5تا، جخواهند بود (ادريس بن حسن ، بي
اسماعيليه قيام قائم را در مواردي به جهت رانش مردم از رنج ناداني دانسته اسـت. آنهـا   

رهاند، رنج ناداني و جهل يا قحـط علمـي   معتقدند قائم، آن ظلم بزرگي كه مردم را از آن مي
  ).204، ص1383؛ هاجسن، 293ص ،1384 است (قبادياني،

جا كه عدالت توسـط   بهائيت نيز با چنين چالشي مواجه بوده است. ايشان (بهائيت) از آن
محمد باب محقق نشده و هيچ تالشي نيز از وي در اين راستا به ثبت نرسـيده، بـه    سيد علي

تـا،  انـد (گلپايگـاني، بـي    هايشان را به نفوذ امـر تأويـل كـرده    ناچار دخول عدل قائم در خانه
اي شـده  ). يعني عدالت مهدوي به امر بهائيت تأويل شده كـه وارد هـر خانـه   709و 127ص

گونه نيست كـه آيـين    است. البته روشن است كه اين تأويل نيز محقق نشده است. يعني اين
  اي وارد شده باشد.  بهائيت در هر خانه

  مفهوم غلبه و سلطه قائم
آيين موعود بر همه عالم است؛ چرا كه پس  از ديگر مفاهيم كليدي در عرصه مهدويت، غلبه

پارچه در سراسر گيتي مورد توجه از گشايش جهان به دستان وي، آيين الهي به صورت يك
گونه نداي عبوديت از هر كوي و برزنـي بلنـد خواهـد شـد. ايـن       قرار خواهد گرفت و اين

  رسد.، قطعي به نظر مي1مطلب ازآنجاكه مفاد برخي از آيات قرآني است
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هـاي مـدعي مهـدويت بـه تأويـل رفتـه       گشايش عالم و غلبه دين اسالم نيز توسط فرقه
چه اسماعيليه پس از مالحظه عدم غلبه تام امامان فاطمي، دست بـه تأويـل ايـن     است. چنان

غلبه برده و آن را در بستر زمان مفهوم كرده است تـا اشـكال عـدم تحقـق غلبـه بـر امامـان        
  گويد:اين راستا، قاضي نعمان چنين مياسماعيلي وارد نباشد. در 

و هذا ال یکون کما ذکرنا دفعة واحدة بل تعالی الله باالئمة من ولد المهدی امره و دینـه و 
  االیمان و المؤمنین شیئًا شیئًا و یفتح علی یدی کل واحد منهم ما یفتحه حتی یکون...؛

خداونـد بـه واسـطه امامـان از نسـل      باره نخواهد بود. بلكه بـه تـدريج    اين امر، دفعي و يك
دسـت هـر كـدام، بخشـي را فـتح       مهدي، دين، ايمان و مؤمنين را تعالي خواهد بخشيد و بـه 

  .)387، ص3، جق1409خواهد كرد (ابن حيون، 

كنند تا در نهايت، غلبه نهـايي حاصـل   يعني هر كدام از امامان مقداري از عالم را فتح مي
لبه در زمان پيامبر واقع شـده و برخـي ديگـر نيـز در زمـان      چه مقداري از اين غ شود؛ چنان

  ).375ص ،2ج شود (همان، فرزندان ايشان حاصل مي
بهائيت نيز ضمن پذيرش اين اصل، سعي در تأويل آن دارد. حسـينعلي نـوري، مؤسـس    

  گويد:بهائيت در اين رابطه مي
ولـيكن آن نـه آن   ها در حق قائم مـذكور اسـت، حـقٌ و الريـب فيـه.       سلطنتي كه در كتاب

سلطنت و حكومتي است كه هر نفسي ادراك نمايـد؛ هماننـد همـه مظـاهر قبـل كـه وعـده        
  ).68، ص1377(نوري، سلطنت بوده، ولي سلطنت حاصل نشده است 

  گويد:وي سلطنت قائم را قدرت ايشان در همه ممكنات دانسته است و مي 
صـود از سـلطنت، احاطـه و قـدرت آن     اند و مق همه مظاهر صفات غيبيه و مطالع اسرار الهيه

حضرت است بر همه ممكنات؛ خواه در عالم ظاهر به استيالي ظاهري ظاهرشود يا نشـود و  
بسته به مشيت خود حضرت است؛ ماننـد احاطـه باطنيـه حضـرت رسـول بـر كـل مـن فـي          

  ).69(همان، صالسماوات واالرض 

ست. بر اين اسـاس، اگـر ايـن    در واقع، ايشان غلبه موعود را بر قدرت وي تأويل كرده ا
  غلبه محقق نشود، به معناي آن است كه موعود از اين قدرت خويش استفاده ننموده است.

گونـه ديگـري تأويـل     البته برخي از مبلغان بهايي نظير ابوالفضل گلپايگاني غلبه قائم را به
، بـه غلبـه   مقتضاي جمع روايات، اين است كه غلبه قـائم «نموده است. وي چنين نگاشته كه 

گونه تأويـل  ). وي در جاي ديگري غلبه را اين149تا، ص(گلپايگاني، بي» روحانيه حمل شود
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). 253(همـان، ص » [اسـت]  کلمـة اللـه و غلبـه امـر اللـهمنظور از غلبه، نفوذ «نموده است كه: 
بـه  قـائم را   سـلطنت  مثالً كند:ها) چنين بيان ميعبدالبهاء نيز تأويلي را از زبان اهل بيان (بابي

 مظلوميـت و  بـه ويـل نمودنـد و   تأئن قلـوب  امـد  حـات فتو بهرا  سلطنت معنويه و فتوحات
و ( مباركه هيآكه مظهر حقيقي اينچه  ؛استدالل كردند الفدا بيت سيدالشهدا روح الوجود لهمغلو

بـا وجـود    .بود) 137)،37(صافات،( آيندگانند غالب  هر آينه ما سپاه و؛ )البونغـلهم ال دناُجن اّن 
و  ءاعـدا  مغلوبيت كبـري غالـب بـر    مظلوميت جام شهادت نوشيدند و در حال در كمال ،اين

  ).17- 15م، ص2001(عبدالبهاء،  اعلي بودند اعظم جنود مأل
انـد.   بر دشمنان را به گونه ديگري به تأويـل بـرده   آخرالزمان موعودها نحوه غلبه  قادياني

به فيزيكي و مادي با جنگ و خونريزي دانسته است. در اين اين گروه غلبه قائم را غير از غل
اند كه موعـود  اند و مدعي شده بهره برده 1»تضع الحرب اوزارهـا«راستا، از تعابير رواياتي نظير 

رو از هـر رويـارويي نظـامي بـا دشـمنانش گريـزان اسـت.        هاست و ازاين دهنده جنگ پايان
ه و پيروزي غير فيزيكي تأويـل شـده اسـت. پيـروزي     جا غلبه موعود به مقابل بنابراين در اين

راستين حقيقي زماني است كه ارتش معارف و حقايق غالب شود و آن زماني است كه قرآن 
همه معارف مبطون در خود را آشكار كند و آن، در زماني است كه بيشـترين نيـاز بـه آن در    

  ).496ق، ص1433 ،شود (قاديانيمقابل هجوم دشمنان احساس مي
  7اشخاص همراه امام مهدي

و نماز گزاردن ايشان در پشت سر حضـرت مهـدي از    7خروج و همراهي عيسي با مهدي
ها، خروج عيسـي را نيـز بـه    مسلمات روايات شيعه و سني است. اما متأسفانه برخي از فرقه

كـه  اين تا خدا، كلمه آمدن فرو اند. در برخي از آثار اسماعيلي، خروج عيسي يعنيتأويل برده
 پنهـان  هـا شـريعت  در آنچه شود؛ آشكار و شده پيدا ها منفعت و گردد با آن زنده ها شريعت
 عيسـي،  آمـدن  فـرو . آسمان از عيسي آمدن فرو معناي است اين سرّها. و هاحقيقت از است
(ابويعقـوب  شـود  مـي  نيز ظـاهر  مهدي نفس در و كرده پيدا عيسي كه است حكمتي و علم

نيز خروج عيسوي را در ادعاي حسينعلي نـوري (بهـاء)    بهائيت .)80ص ،1367 سجستاني،
    ).39تا، ص(گلپايگاني، بيداند تأويل كرده و وي را مظهر صفات عيسوي مي

                                                                                                                     
حمـاد،   ابـن  . اين تعبير بيشتر در منابع روايي اهل سنت در وصف دوران پـس از ظهـور وارد شـده اسـت؛ ماننـد     1

 .135ص ق،1423
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عنـوان   اند، به انكار ظهور شخص مسيح بهاحمد را مسيح موعود پنداشته قاديانيه كه غالم
ها معتقدند مسيح و مهدي موعود اند. آنيك شخصيت مستقل در كنار موعود اسالم رو آورده

يك شخص هستند كه به اعتبار نقش و جايگـاهش، گـاهي در اسـم و صـفت مهـدويت و      
گاهي در اسم و صفت مسيحيت معرفي شده است. وظيفه اصالح مسلمين و حكم به قـرآن  
در قالب مهدويت و نقش ابطال مسيحيت و ارشاد مسيحيان در قالب عنـوان مسـيح محقـق    

ان عیسـی ابـن مـریم «). وي معتقد است كـه تعبيـر نبـوي    40، ص1380كوتي، شود (سيالمي
شود كه نزول عيسي روحاني است و به اين صـورت اسـت   گونه تأويل مي اين» لینزلن فیکم

ق، 1428شود و نازل منزله عيسي خواهـد بـود (قاديـاني،    كه مردي بر صفت عيسي نازل مي
  ).185و 94ص

خروج عيسي را به خروج شبيه ايشـان، يعنـي احمـد     همچنين فرقه انصار احمد بصري،
). با اين توجيه كه آنها معتقدند در روايتي 145تا، ، ص (بصري، بي بصري تأويل نموده است

بار الهـا  «اند  ) كه ايشان دعا فرموده145- 144، ص1397اهللا وارد شده (نعماني،  از قول رسول
داللت دارد بر اينكه شبيه عيسـي ـ كـه بـه      ،»شبيه عيسي را در نسل علي بن ابيطالب قرار ده

فرموده قرآن اعدام شده است ـ يكي از ائمه يا مهديين است؛ چرا كه عيسي بـه بـاال عـروج     
) و كسي كه شبيه او بوده، به جـاي او اعـدام شـده    158نموده و اعدام نشده است (نساء، آيه

معرفـي شـده اسـت     تـرين مـردم بـه عيسـي     است. در برخي از روايات، قائم مهـدي شـبيه  
) كه مقصود، اولين از مهديين، يعني احمد بصـري اسـت.   225، ص52ق، ج1403(مجلسي، 

) 92، ص7ق، ج1422آن عيسي بن مريمي كـه ـ بنـا بـر روايـت ـ (بحرانـي،        «بدين معنا كه 
رساند و اموال قـائم را بـاز   كشد و دجال را به هالكت ميشكند و خوك را ميصليب را مي

  ).125ـ124تا، ص(زيادي، بي» احمد بصري استگيرد، پس مي
  7اشياء نزد امام مهدي

در تعدادي از روايات، همراه داشتن برخي از اشياء نشانه صـدق ادعـاي قـائم دانسـته شـده      
  است؛ مانند سالح پيامبر يا برخي از ميراث پيامبران الهي نظير عصاي حضرت موسي.  

ن دروغـين از بـه همـراه داشـتن چنـين ميراثـي       در اين راستا نيز با توجه به اينكه مدعيا
عنـوان نمونـه، در برخـي روايـات از      اند. بهند، به ناچار به تأويل آن اقدام نموده بهره بوده بي

االمر، همراه داشتن سالح پيامبر معرفي شده است و جريان احمد الحسن،  هاي صاحب نشانه
تـا،  (زيـادي، بـي  كننـد  ضرت تأويل مـي همراه داشتن سالح پيامبر را به قرآن و علم به آن ح
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). ابوالفضل گلپايگاني (مبلغ بهائيت) نيز در راسـتاي تأويـلِ   236تا، ص؛ انصاري، بي148ص
 جميـع  مظهر اعظم اقدس امر اين... « چنين نگاشته است كه:» االنبیاء جمیع بآثار القائم یظهر«

 يـك  مصـادمت  بـه  را معارضـت  عالمي كه است نوح طوفان... است ماضيه جسيمه حوادث
 نمايـد.  سـالم  و بـرد  ايمان اهل بر را معاندت نار كه است ابراهيم جنه و گرداند منعدم موج

 خـاطف  كـه  اسـت  بيضـاء  يـد  و برد فرو را ضالل اهل اوهام حبال كه است موسي عصاي
 و فرمايـد  ميتـه  قلـوب  احيـاي  كـه  اسـت  مسيحي نفس گردد. انكار و مكابرت ارباب ابصار
 حقيقـت  نمايـد.  مطهـر  غباوت و جهل برص از را مستعدان نظره، يك به كه عيسوي جمال
 قدرت جمال است كه هدي ائمه رجعت و بگشايد مختوم رحيق از ختم كه است انبيا خاتم
  ).  6ص تا،بي (گلپايگاني، »فرمايد گر جلوه مظلوميت حله در را الهيه

  گيريبندي و نتيجه جمع
هاي باطني از نصوص دينـي در حـوزه مفـاهيم و مصـاديق     تأويل و تطبيق كه ارائه برداشت

سازي بـا   هاي انحرافي قرار گرفته است. آنان به جهت تطبيقباشد، بسيار مورد توجه فرقه مي
بـاوران، اقـدام بـه تأويـل و     معارف مهدوي و توجيه عقايد خويش و جلب حمايت مهـدي 

 اند. هاي مهدويت نموده تطبيق مفاهيم و آموزه

هاي مختلفي مورد تأويل و تطبيق قرار گرفته است. برخـي  ه مهدويت به گونهاصل آموز
هاي انحرافي، مهدي را نه فردي معين، بلكه يك ويژگي قابل تطبيق بر افـراد مختلـف   جريان
هـا در مـواردي   انـد. تـأويالت فرقـه   اند. در موارد ديگري قائل به تعدد مهديان بـوده پنداشته

 شده است. 7اه امام با اقرار به امامت امام مهديسازي با جايگ موجب همسان

هـا و  هاي انحرافي در مفاهيم مهدوي، تأويل و تطبيـق در ويژگـي  برد فرقهبيشترين دست
ها در موضوعات متنوعي نظير نام و نسـب، خصوصـيات   خصوصيات قائم است. اين ويژگي

اهر جواني ايشان مـورد  هاي ظاهري مانند رنگ چهره و تركيب ابروها تا ظجسماني و ويژگي
هاي مرتبط با ظهور نيز در مواردي تأويل شده است. از تأويل و تطبيق قرار گرفته است. مكان

ديگر موضوعات مفهوم عدالت مهدوي، سلطه و غلبه ايشان بر دشـمنان و يـاري شـدن او از    
جـايي   سوي خداوند است كه معنايي تأويلي بر آن ارائه شده است. تأويل در ايـن حـوزه تـا   

 7و افرادي ماننـد حضـرت عيسـي    9پيش رفته است كه شامل اشيائي مانند شمشير پيامبر
  شده است كه در هنگامه ظهور، به همراه حضرت مهدي خواهد بود.
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  كتابنامه
 قـم:  ).3،1(ج األثـر و الحـدیث غریـب فـي النهایـة ش).1367محمـد (  بـن  مبـارك  اثير، ابن .1

 اسماعيليان. مطبوعاتي مؤسسه

اكبـر   علـي  تصـحيح  ).2.(جالنعمـة و تمام الدین کمال. )ق1395(  على بن محمد بابويه، ابن .2
 .اسالميه تهران: غفاري.

 .العلمیة الکتب دار بيروت:. الفتن ق).1423حماد ( بن نعيمحماد،  ابن .3

قـم:   حنبـل. بـن احمـد مسـند من 7المهدي أحادیثق). 1409محمد ( بن احمد حنبل، ابن .4
 .اإلسالمي النشر مؤسسة بقم، العلمیة الحوزة في المدرسین جماعة

مؤسسـۀ االعلمـي بيـروت:   افتتـاح الـدعوة.م). 2005ق/ 1426حيون، نعمان بن محمد ( ابن .5
 .للمطبوعات

). 3،2(ج :األطهـار األئمـة فضـائل فـي األخبـار شرحق). 1409ــــــــــــــــــــــــ ( .6
 ه قم، دفتر انتشارات اسالمي.تصحيح حسيني جاللي. قم: جامعه مدرسين حوزه عليم

. تحقيـق  های آخر الزمـان المالحم و الفتن یا فتنه و آشوبتا).  موسى (بى بن طاووس، على ابن .7
 .اسالمیةمحمدجواد نجفى. تهران: انتشارات 

 .يمکتب االعالم االسالم قم: .معجم مقاییس اللغة ).ق1404( فارس، احمد ابن .8

 .ةالسير قم: دار .)منادی البن( المالحم ق).1418جعفر ( احمدبن منادى، ابن .9

اخبـار الدولـة « عیون االخبار و فنون االثار فی فضائل االئمـة االطهـارتا). حسن (بي بن ادريس .10
 ). تحقيق غالب مصطفي. بيروت: نشر دار االندلس.5(ج »الفاطمیه

جواد . تصحيح محمـد المقاالت و الفرق). 1361خلف ( عبداهللا بن ابي بن اشعري قمي، سعد .11
 مشكور. مركز انتشارات علمي و فرهنگي.

 آلمــان: مؤسســه هوفهــايم مقالــه شخصـی ســیاح. م).2001افنــدي (عبــدالبهاء)، عبــاس ( .12
 امري. مطبوعات

جـا: انتشـارات انصـار امـام     . نسخه الكترونيك. بيجامع االدلـة تا).انصاري، ابومحمد (بي .13
 مهدي.

و حجة الخصام في تعیـین االمـام مـن طریـق  غایة المرامق). 1422سليمان ( بن بحراني، هاشم .14

 .مؤسسة التاریخ العربي). بيروت: 7. تحقيق علي عاشورايي (جالخاص و العام
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آوري عـالء   جمـع  الوصیة المقدسه الکتاب العاصم من الضالل.م). 2012ق/ 1433( بصري .15
 جا: انتشارات انصار امام مهدي.    السالم. بي

 . جزوه.ل عالمبشارتی بر تمام اهتا). بصري (بي .16

 نا. جا: بيبي میزان. رساله تا).پسيخاني، محمود (بي .17

 . نشر علم.مهدیان دروغین). 1391جعفريان، رسول ( .18

 جا: انتشارات انصار امام مهدي.. بي»ادله جامع یمانی«جزوه تا). جمعي از نويسندگان (بي .19

 بيروت: ).13(ج القـاموس جواهر من العروس تاج .)ق1414( محمدمرتضى زبيدي، حسيني .20
 .دارالفكر

ــادي، عليرضــا (  .21 ــدگاه  ). «1378روحــي ميرآب ــدس بشــري از دي ــاريخ مق هفــت دور ت
 .82- 81شماره  .مجله مطالعات اسالمی، فلسفه و کالم». اسماعيليان

 دار الکتـببيـروت:   .الحـدیث غریـب فـي الفـایق ق).1417عمـر (  محمـودبن  زمخشرى، .22
  .العلمیة

 .صادر بيروت: دار ).2.(جالبالغة أساس م).1979عمر ( محمودبن زمخشرى، .23

  جا: انتشارات انصار امام مهدي.. بيیمانی موعود حجت اللهتا). زيادي، حيدر (بي .24
دراسـة موضـوعیة مقارنـة . بحوث فـی الملـل و النحـلق). 1433ش/ 1391سبحاني، جعفر ( .25

 .7). قم: مؤسسه امام صادق8(ج للمذاهب االسالمیة

 قـرن  از اسـماعيلي  آيـين  در رسـاله « .المحجـوب کشـف ).1367ابويعقـوب (  سجستاني، .26
 .ايراني) فرهنگ و زبان (ناشر طهوري تهران: كتابخانه كربين. هنري ».چهارم

 و المهــدی ظهــور فــی الصــریح القـول م).1961ق/ 1380مبشــر ( احمــد نــذير ســيالكوتي، .27

 .اسالميه غنا: شركت .المسیح

 .اسالمي علوم جهاني مركز قم: تفسیری. هایروش و مبانی .)1382(شاكر، محمدكاظم  .28

 . قم: بوستان كتاب.های تأویل قرآنروش). 1388ــــــــــــــــ ( .29

). قـم:  29(ج احقـاق الحـق و ازهـاق الباطـلق). 1409الـدين (  شوشتري، نوراهللا بن شريف .30
 ي.نجف يمرعشالعظمي اهللا  تآي انتشارات كتابخانه عمومي

 ترجمـه  .)هجـری دوازدهـم سـده آغـاز تـا( تصـوف و تشـّیع ).1385مصـطفي (  كامـل  شيبي، .31
   اميركبير. تهران: ذكاوتي. رضا علي

 . بيروت: عالم الكتاب.المحیط في اللغةق). 1414عباد ( بن عباد، إسماعيل بن صاحب .32
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 ). تهران: مرتضوى.5). مجمع البحرين (ج1375محمد ( بن طريحي، فخرالدين .33

 االسالميه. المعارف . قم: دارللحجة الغیبة کتاب ق).1411( الحسن بن طوسي، محمد .34

 هجرت. نشر . قم:العین کتاب ق).1409احمد ( بن خليل فراهيدى، .35

تحلیـل و بررسـی روایـات سـن ). 1391آبـاد، محمـدعلي و عزالـدين رضـانژاد (     فالح علي .36

 .39، ش»انتظار موعود. «حضرت مهدی

 .الشرکة االسالمیة المحدودهباد: آ . اسالمازاله خطأم). 2016ق/ 1437احمد ( قادياني، غالم .37

 ترجمـه  .االوهـام ازالة و المرام توضیح و االسالم فتح م).2012 ق/1433ـــــــــــــــــ ( .38
 .المحدوده االسالمیة الشرکةآباد:  عامر، اسالم عبدالمجيد

. حمامــة البشــری الــی اهــل مکــه و صــلحاء ام القــریم). 2007ق/ 1428ــــــــــــــــــ ( .39
 آباد: شركت اسالميه. اسالم

 تهران: انتشارات اساطير. .. چاپ دوموجه دین). 1384قبادياني، ناصر خسرو ( .40

)، تهـران: دار الكتـب   1(ج الکـافی ق).1407(  اسـحاق  بـن  يعقـوب  بـن  محمـد  كلينى، .41
 االسالميه.

 و مطالعـات  ملي ، لجنههندیة مطبعة ازبكستان: .الفرائد کتابتا). ابوالفضل (بي گلپايگاني، .42
 .انتشارات

وگوهاي درونـي شـيعيان   پيدايي فاطميان و گفت« .المناظرات ابن هیثم). 1388مادلونگ ( .43
 آراسته. قم: دانشگاه اديان و مذاهب.   ترجمه امير جوان». در المناظرات

 التـراث احیـاء دارچـاپ دوم. بيـروت:    ).52( بحـاراالنوارق). 1403مجلسي، محمـدباقر (  .44
 .العربي

 تا). رسائل المشعشعي. قم: كتابخانه مرعشي نجفي.فالح (بي محمدبن مشعشعي، .45

 . قم: كتابخانه مرعشي نجفي.کالم المهدیتا). (بي ـــــــــــــــــــــ .46

 :قـم  .عقد الـدرر فـي أخبـار المنتظـر ).ق1428( يحيى بن مقدسى شافعى سلمى، يوسف .47
   مسجد مقدس جمكران.

  . تهران: صدوق.الغیبة). 1397نعماني، محمد بن ابراهيم ( .48
ـــ .49 ــرى .غیبــت نعمــانی ).1362( ـــــــــــــــــــــ ــه فه ــران .ترجم دار الکتــب  :ته

 .اإلسالمیة

 .دار الکتب العلمیة :بيروت. الفتن (ابن حماد) ق).1423( نعيم بن حماد .50
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 آثـار بهـايي، نشـر    نشر ملي هوفهايم آلمان: لجنه .ایقان). 1377، حسينعلي ()بهاء(نوري  .51
 جديد.

اي. تهران:  . ترجمه فريدون بدرهفرقه اسـماعیلیه). 1383هاجسن، مارشال گودوين سيمز ( .52
  شركت انتشارات علمي و فرهنگي.

  


