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مقدمه مؤسسه
که در نتیجه تدقیق در سیره اهل بیت )علیهم السالم( برای انسان  کلیدی  یکی از نکات 
روشلن می شلود، برخورد بسلیار جدی حضرات معصومین)علیهم السلالم( با انواع بدعت ها و 

حرکت های انحرافی بوده است.
کله بلا  شلاید در ابتلدا قلدری سلختگیرانه بله نظلر برسلد وللی گذشلت زملان اثبلات ملی کنلد، 
یخلی، بدعلت مذکلور هیلوال وار تبدیلل بله یلک پدیلده  فاصلله گرفتلن از مبلدا زمانلی حلوادث تار
کاملال ضلد دینلی شلده اسلت. للذا فرقله هایی همچلون داعش و احمد الحسلن، محصلول ایده 
کله در طول  و سلخنان بدعلت آمیلز محملد ابلن عبلد الوهلاب هلا و احملد احسلائی هایی اسلت 

کنونی رسیده اند. گرفته و حال  یخ شکل  تار
یت بوده  یکی از عمده جریان های انحرافی در تشیع، جریان هایی هستند که مدعی مهدو
و با سلوء اسلتفاده از اشلتیاق منتظران، دسلت به عوام فریبی زده و خود را به عنوان مهدی)ع( 
کردند. جریان هایی مانند سلوکیه، منتظران، حرکت جند  یا نایب و سفیر آن حضرت معرفی 
الموللی، جریلان قحطانلی، جریلان فاضلل عبد الحسلین المرسلومی، جریلان مختار)حبیب اهلل 
ابلو عللی مختلار(، حرکلت جند السلماء ، حرکلت اصحاب القضیه، حرکت نبلا عظیم و جریان 

معاصر الصرخی  نمونه ای از این جریان های انحرافی هستند.
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که با  فارق از دالیل  و علل بوجود آمدن چنین جریاناتی در بین شلیعه، چند سلالی اسلت 
کله طرفدارانی نیز  ظهلور فرقله ای جدیلد موسلوم بله "یمانلی" از مصدر بصره عراق مواجه هسلتیم 
گیری  کرده اسلت و در مصر )مکتب قاهره( عراق و ایران  به دنبال عضو  برای خود دسلت و پا 

است.
که : گیرد این است  آنچه در باره این فرقه باید محل تامل قرار 

کله برخلی  فرقله سلازی هلا  عللی الخصلوص  یخلی نشلان داده اسلت  1. متاسلفانه تجربله تار
گلذران چنلد سلال تبدیلل بله یلک پدیلده کاملال ضلد دینلی می شلوند  یلت پلس از  در حلوزه مهدو
)نله انشلعابی وللو معلوج از مذهلب اولیله خلود( برای نمونه می توان به شلیخیه اشلاره نمود که در 
ی شلکل گرفلت و پلس از چنلدی از دل آن بابیلت و پلس از آن بهائیتلی بیرون آمد  بسلتری مهلدو

کامال صهیونیستی است. کامال ضد اسالمی و ضد شیعی و البته  که فرقه و جریانی 
2. بازی با نشانه های ظهور و علی الخصوص نمونه سازی از افراد سرشناس واقعه شریف 
ظهور مانند: نفس زکیه، سلید خراسلانی، یمانی و ... موجبات دلسلردی مردم و تردید ایشلان را 

در مواجهه با شخص حقیقی این بزرگواران سبب خواهد شد.
3. یار گیری و ایجاد انحراف در میان محبان حضرت ولی عصر )عج( که عمده گروندگان 

به فرقه مذکور هستند حقیقتا تاسف برانگیز و درد آور است. 
که حضرت حجت ابن الحسلن  کنونی ما چند تن هسلتند  مگر در دنیای هفت میلیاردی 
العسلکری را ملی شناسلند و حاضرنلد در دوران غیبلت و  ایلن عصلر پلر آشلوب معتقلد به والیت 
ایشلان و پایند به اصولش باشلند که هراز گاهی عده ای نیز دسلته دسلته و فوج فوج به این فرقه 
کله اهلل جهلد و کوشلش  در راه تبلیلغ  و آن فرقله بپیوندنلد و از ایلن بدنله بکاهنلد آن هلم کسلانی 

ی هستند. معارف مهدو
یس کرده است عرض  4. به عنوان یک مدرس دانشگاه که از قضا "مدیریت رسانه" نیز تدر
می کنم : قدرت رسلانه ای پشلت پرده و حمایت کننده از این فرقه ضاله توانش بسلیار بیشلتر از 

کم تجربه دانست. که آن را ماحصل فعالیت عده ای عمدتا جوان  آنی است 
5. همزمانلی ظهلور ایلن فرقله بلا فعالیلت های مسلیحیان اوانجلیسلت  )صهیونیسلت های 
که به شلدت ضد شلیعی بوده و امام زمان )عج( را العیاذ باهلل  مسلیحی( در منطقه بویژه عراق 



|    مقدمه ممسسه     |    15 |

دجال مسلیحیت میدانند و البته نقش کلیدی نیز در شلکل گیری داعش داشلته اند، پشلتوانه 
صهیونیستی این فرقه )یمانی( به عنوان تکه ای  از پازل ظهور اوانجلیست ها  را بیش از پیش 

کند. آشکار می 
6. بهرگیلری صوفلی مآبانله ایلن فرقله از عاللم خیلال و خلواب سلازی )کله در بسلیاری دیگلر 
از فرقله هلا نیلز مشلهود اسلت( بلرای علده ای کله چنیلن شلعبده بازی هایلی را نشلان از تاییدات 

ماورایی میدانند .
همله و همله بلر دقلت و تاملل بیشلتر بلر ایلن فرقله نلو ظهور تلا کید می کند و شایسلته اسلت در 
فضایی علمی و دور از هیاهوی گروندگان و مخالفان  به بررسی و تحلیل عقاید انحرافی برمبنا 

و اصول اسالم حقیق و راستین پرداخت.

موسسه جنبش مصاف ایرانیان
کبر رائفی پور علی ا
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پیشگفتار
از دیربلاز، باورهلای آخرالزمانلی ملورد سلوء اسلتفاده  افلراد منحلرف بلوده و بلرای رسلیدن بله 
یچه خود قرار داده انلد. غالبا این  اهلداف و اغلراض مسلموم خلود، احساسلات دینی ملردم را باز
افلراد، در مواجهله بلا شلرایطی همچلون؛ سلختی  و فقلر ملردم، جنلگ و خونریلزی ، ظللم و برقلرار 
تی  نشلدن عدالت اجتماعی در جوامع، طوالنی شلدن غیبت امام عصر؟جع؟ و سلایر مشلکال
گوار است، ظهور و بروز می کنند تا از فرصت ایجاد شده نهایت بهره برداری را  که از دید مردم نا
گونی  گونا یت، ادعاهای  گونه شناسلی ادعاهای مدعیان دروغین مهدو داشلته باشلند. لذا در 
یت، ادعای سفارت، ادعای نیابت خاص، ادعای خراسانی  همچون؛ ادعای امامت و مهدو
یلخ ظهلور و بلروز  کلدام در برهله ای از تار کله هلر  بلودن و ادعلای یمانیلت و... بله چشلم می خلورد 
کلرده و گروهی از  کلرده و بلرای اثبلات ادعاهلای واهلی خلود بله آیلات و روایلات متعلددی اسلتناد 

مسلمانان را به واسطه این سخنان فریب داده اند. 
یت، دارای دیرینه ای به تعداد  بلا ایلن وجلود می تلوان گفت که ظهور مدعیان دروغین مهدو
کرم؟ص؟ توسلط  که اولین بار در سلال 11 هجری و با وفات پیامبر ا سلالهای پس از اسلالم اسلت 
یت و ظهور دوباره ایشان  عمر ابن خطاب آغاز شده و بالفاصله پس از وفات آن حضرت، مهدو
کما ارسـل إیل مویس بن   قـد مـات، ولکن ارسـل الیه 

ً
 یقـول أّن حممـدا

ً
کلرد و گفلت: »ال أمسعـن احـدا را اعلالم 
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کما رفع عییس؟ع؟2... و نادوه   قد مات قتلته بسییف هذا و إمنا رفع إیل السماء 
ً
عمران1... من قال أن حممدا

کرده  که بگوید محمد؟ص؟ وفات  کسی بشنوم  عیل الباب ال تدفنوه فإن رسول اهلل مل میت«.3 مبادا از 

اسلت. ولکلن هماننلد موسلی؟ع؟ بله سلوی خلدا رفته اسلت تا پلس از مدتلی بازگلردد... هر کس 
بگوید محمد؟ص؟ وفات کرده اسلت او را با این شمشلیر می کشلم چرا که او همانند عیسلی؟ع؟ 
که پیامبر را دفن نکنید، رسول خدا  کنار درب فریاد بر آورد  کرده است... و از  به آسمان رفعت 

وفات نکرده است.   
 با صرف نظر از تمامی مدعیان دروغین در صدر اسالم، مدعیان معاصر با امام دوازدهم؟ع؟، 
که با بررسی توقیعات مبارک امام دوازدهم؟ع؟، میزان  کرده است  مسأله مدعیان را پیچیده تر 
انزجلار ایشلان از تبلار ایلن مدعیلان بله دسلت می آید. یکلی از افرادی که در زملان غیبت صغری 
ی توقیعلی از جانلب  مدعلی ارتبلاط و نیابلت از جانلب حضلرت مهلدی؟جع؟ بلوده و دربلاره و
حضرت صادر شده است؛ شخصی بنام محمد بن علی بن ابی الَعزاِقرمشهور به َشلَمغانی از 
یاران امام حسلن عسلکری؟ع؟ و ازمحدثان شلیعی در بغداد اسلت که مدتی در غیاب حسلین 
بلن روح، سلومین نایلب خلاص املام مهلدی؟ع؟ بله بعضلی از املور شلیعیان رسلیدگی می کلرد. 
کرد، مورد لعن امام مهدی؟ع؟ قرار  شلمغانی پس از آنکه ادعای نیابت امام زمان؟ع؟ را علنی 
یخته شلد.4 امام؟ع؟ درتوقیع شلریفش  کلم عباسلی به دار آو گرفلت و بعلد از مدتلی بله دسلتور حا
بله حسلین ابلن روح در رابطله بلا دیلدگاه خلود نسلبت بله ادعاهلای شللمغانی فرملود: »... محمد 
کند و مهلتی به  کیفر او را تعجیل  که خداوند  کسلانی اسلت  بن علی، معروف به شللمغانی، از 
ی از دیلن خلدا  او عطلا نفرمایلد. او از اسلالم منحلرف شلده و خلود را از آن جلدا سلاخته اسلت. و
کله دالللت برانلکار ذات خداونلد متعلال دارد. دروغ پلردازی و  مرتلد شلده و ادعاهایلی می کنلد 
دروغگویلی می کنلد. باطل هلا را برزبلان می آورد و متخلف بزرگی اسلت. آنان که به خدا نسلبتی 
باطلل می  دهنلد درخطلای محلض بلوده و مسللما در خسلران  اند. در حقیقلت برائلت خلود را در 
گرامیلش؟ص؟ از هرگونله رابطله ای باشللمغانی اعلالم  محضرخداونلد متعلال و پیامبلر و خانلدان 

1 .  ابن سعد، الطبقات، ج2، ص53.
2 .  شهرستاین، امللل و النحل، ج1، ص23.

3 .  ابوالفداء، املختصر، ج1، ص152. 
4 .  احتجاج، ج2، ص2۸۹.
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یم. به او )شللمغانی( لعن می فرسلتیم و لعنت دائم خداوند بر او باد، در آشلکار و نهان،  می  دار
در هلر زملان و ملکان و لعنلت خداونلدی برموافقلان و پیلروان او بلاد و نیلز برآنانکله باشلنیدن ایلن 
کله خلود  اعلالم پیونلد خلود را بلا او ادامله دهنلد. بنابرایلن بله اطلالع آنلان )وکالی امامیله( برسلان 
کلرده و احتیلاط می کنیلم، آنچنلان کله در برابلر پیشلینیان او همچون؛ شلریعی،  را از او حفاظلت 
کردیم و دیدگاه مشلابهی داشلتیم. راضی به سلنن الهی  نمیری، هاللی، باللی و دیگران چنین 

کفایت می  کند و بهترین نگهبان است«.1 هستیم. خداوند ما را در تمام امور 
آنچه در پایان توقیع مبارک حضرت مشاهده می شود، معرفی چند تن از مدعیان دروغین 
که بحث ادعای نیابت،  که خود، اشاره ای واضح به این مطلب دارد  یت است  در باب مهدو
مسلأله ای تازه نبوده و ممکن اسلت تا زمان ظهور ادامه داشلته باشلد. لذا با بررسلی تبار انحراف 
کدام  که هر  یت، مدل های متفاوتی از ادعاها به دسلت می آید  در باب مدعیان دروغین مهدو
کلرده و بلا اسلتفاده  در پلس نقلاب و تصویلری زیبلا و خیرخواهانله، چهلره واقعلی خلود را پنهلان 
یلادی از مومنلان را فریلب داده و از دیلن اسلالم خلارج نموده انلد. بلا ایلن  از همیلن روش، علده ز
کنون نیز از آسیب چنین ادعاهای ناصوابی در امان نبوده و شاهد بروز افرادی همچون  وجود، ا
کت  احمدالحسن بصری هستیم که مردم را با ادعاهای دروغین خود فریب داده و به وادی هال

می کشانند. 
درسلنامه حاضر، با هدف آشلنایی مقدماتی و نقد ادعاهای انحرافی احمدالحسلن بصری 
تدوین شده و به جهت رعایت اختصار و سطح علمی دانش پژوهان محترم، از طرح بسیاری 
گلذار گردیده  از ادعاهلا و پاسلخ ها خلودداری شلده و ادامله مباحلث، بله کتاب هلای تکمیللی وا
که   kajrah.ir اسلت. نکته قابل توجه اینکه؛ بخشلی از مطالب پایانی این درسلنامه در سلایت
گردید تا مورد استفاده عالقمندان قرار بگیرد. کتاب است منتشر  مدیریت آن با نویسنده این 

کارشناسلی ارشلد در  این درسلنامه، صرفًا ویژه طالب سلطح دو حوزه و دانشلجویان مقطع 
گرفته شده است.  نظر 

1 .  الغیبه، ص 41۰.
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در پایلان از حجلج اسلالم اسلتاد علیرضلا روزبهانی، اسلتاد وحید حاجی آقلا زاده، دکتر علی 
که بنده را در مسلیر تألیف این درسلنامه حمایت و یاری  امیرخانی و سلایر اسلاتید و دوسلتانی 
کرده و همچنین از جناب حجت االسالم دکتر سید هادی سید وکیلی و  کردند تقدیر و تشکر 
کتاب را پذیرفته و  یابی این  که ارز جناب حجت االسلالم سلید محمد مهدی حجازی نسلب 

کمال امتنان را دارم. با نظرات محققانه و مدققانه خود بر اتقان این اثر افزودند، 

والسالم علی عباداهلل الصالحین

علی محمدی هوشیار



این اثر؛ 
کمال احترام به  با 

رݣݣی ه ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣک�ب ب ݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ݫیݡحݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭ
دݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣى ن رݣݣݣ�ق ݣݣݣݣݣݣݣحݧ ن ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣح�ن �ی

ݣݣݣݣݣݣݣم�ن اݣݣݣݣّم ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣلم�ؤ
که با حمایت های بی دریغ خود از رسول  تقدیم می گردد 

گسترش اسالم ولوی و علوی  اکرم؟ص؟  در نشر و 
ایفای نقش نموده و در باالترین درجه 

ایمان و عمل، به لقاءاهلل 
رسید.

؟اهس؟ 
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تاریخچه پیدایش
احمد اسلماعیل صالح السللمی البصری)1۹68م(1 معروف به »احمدالحسلن الیمانی«2، 
ی خود را پنجمین فرزند با واسلطه امام  یت اسلت.3و یکی از جریان  های نوظهور در مسلیر مهدو
کله ادعلای یمانلی5  دوازدهلم؟ع؟ دانسلته4 و علالوه بلر آن، دارای ادعاهلای بیشلماری می باشلد 
بودن، سفارت و وصایت حضرت حجت؟ع؟ اساس ادعای این شخص را تشکیل می دهد.
احمد بصری درسلال)1۹۹2م( از دانشلکده مهندسلی در رشلته شهرسلازی فارغ التحصیل 
ی در دسلت نبلوده و ایلن ملدت بله عنلوان خلالء  گردیلد و تلا سلال )1۹۹۹م(، هیلچ سلندی از و
ی در سلال )1۹۹۹م( به سمت نجف  اطالعاتی از زندگانی احمدالحسلن محسلوب می شلود. و
أشلرف رفتله و ملدت کوتاهلی در حلوزه درس حضلرت آیلت اهلل محمدصلادق صلدر حاضر شلد 

یه، ص121. 1 .  امحد بن امساعیل بن صالح بن حسین بن سلمان بن داوود بن هنبوش. أدعیاء املهدو
یـه و بصـره را بـا عنوان  کنین ایـن عشـیره در ناصر یـه و بصـره و کربـا مسـتقر هسـتند، سـا یلم در سـه منطقـه ناصر 2 .  بـا توجـه بـه اینکـه عشـیره ابوسـو
یـه اسـت بـا عنـوان »احلسـن«  کنین کربـاء را »بـی حسـن« نامیده انـد. از ایـن رهگـذر، امحـد نیـز کـه از عشـیره مسـتقر در ناصر »آل حسـن« و سـا

شـناخته می شـود. قابـل توجـه اینکـه ایـن عشـیره از سـادات منی باشـند. الطامـة الکبـری، ناصـر مهـدی حممـد البصـری، ص1۸.
یه می باشند.  یلم ناصر م از طایفه هنبوش و از قبیله ابو سو 3 .  نام پدر امحداحلسن؛ امساعیل و نام مادرش بثینه نج

یح کـرده اسـت:  أمحـد ابـن إمساعیـل ابـن صالـح ابـن حسـین ابـن سـلمان ابـن اإلمـام حممـد بـن احلسـن  4 . امحداحلسـن نسـب خـود را اینگونـه تشـر
العسکری؟ع؟.

5 .  براساس برخی روایات، فردی با لقب »میاین« ظهور کرده و به یاری امام دوازدهم؟ع؟ خواهد شتافت.



یان احمد الحسن البصری    | | 26    |     درسنامه نقد و بررسی جر

و  در هملان سلال بله عللت انجلام فعالیت های سیاسلی بلر علیه دولت عراق به هملراه فردی به 
ی القحطانلی«1 تا سلال )2001م( در زندان ابوغریب  ی المحمداو نلام »حیلدر مشلتت المنشلداو
که پس از مدتی بنا به درخواست صلیب سرخ جهانی، نام آنان در میان لیست  زندانی شدند 
زندانیلان ابوغریلب در روزنامه هلای بغلداد منتشلر گردیلد.2 پلس از آزادی از زندان دوبلاره به حوزه 
ی تلا سلال )2004م(،3 بلا زیلر سلئوال بلردن نیابلت عامله  برگشلته و پلس از تحصیلل دروس حلوزو
کارآملدی دروس، مقدملات ایجلاد تفرقله  فقهلاء و ادعلای فسلاد ماللی در حوزه هلای علمیله و نا

کردند.4 درحوزه علمیه نجف را آغاز 
ی خود می گوید:  احمدالحسلن در سلایت رسلمی خود درباره ماجرای تحصیل علوم حوزو
»ملن بله نجلف اشلرف رفتله و بلا هلدف تحصیلل عللوم دینّیله در آنجا سلکونت کردم وللی بعد از 
که در حوزه یک سری  آنکه وارد حوزه شدم و از مجموعه دراسات این حوزه مطلع شدم، دیدم 
کالم  خللل بسلیار بلزرگ دیلده می شلود )ال اقلل در نظلر ملن( و صرفلا لغلت علرب و اصلول فقله و 
کریلم یلا  گاه قلرآن  ومنطلق و فلسلفه و عقایلد و فقله و احلکام شلرعیه را مطالعله می کننلد و هیلچ 
یس نمی شلود و آنها درس اخالق الهی  سلنت شلریف نبوی یا أحادیث محمد و آل محمد تدر
گذاشلته اند. پس به این دلیل تصمیم  کنار  ق به آن اخالق واجب اسلت را 

ّ
که بر هر مومنی تخل

ی را بدون هیچ کمک  گرفتلم از حلوزه دوری کنلم و در خانله ام گوشله عزلت گرفتله و علوم حوزو
کاری تنها خواندم و فقط صرفا با بعضی از روحانیون حوزه نجف در ارتباط باشم... ولی آنچه 
یا امام زمان؟ع؟  که من در رؤ که باعث شلد تا من به حوزه علمیه نجف اشلرف راه یابم این بود 
ی از آنچه برایم اتفاق خواهد افتاد  را دیدم که به من دستور داد تا به حوزه علمیه نجف بروم و و

گفته بود همان شد«.5 ی  که و خبر داد و هرآنچه 
احمدالحسن همزمان با تحصیل در حوزه علمیه صدر، در سال)2003م( با همراهی حیدر 

1 . وی اهـل العمـاره عـراق اسـت کـه بعدهـا نـام خـود را بـه ابوعبـداهلل احلسـین القحطـاین تغییـر داده و بر اسـاس حدیث موسـوم بـه وصیت، ادعای 
فرزنـدی امـام دوازدهـم؟ع؟ را کـرده و امحداحلسـن را دجـال نامید.

2 .  روزنامه در نزد مؤلف موجود است.
یة، ص144. 3 .  أدعیاء املهدو

یه، ص152. 4 . احلرکات املهدو
http://almahdyoon.org  . . 5
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کلرده و خلود را فرزنلد و فرسلتاده حضلرت صاحلب االملر؟ع؟ و  مشلتت ادعلای مشلترکی را آغلاز 
حیلدر مشلتت را بلا عنلوان یمانلی آل محملد؟ص؟ معرفلی نملود. للذا جهلت نشلر عقایلد و تجهیلز 
قلوای نظاملی خلود،  خانله ای را بله عنلوان مکتلب املام احمدالحسلن و یمانلی موعلود در محلله 

گرفته و در آنجا سکونت یافتند.1 صریفه در منطقه سهله در نظر 
کرده  احمد الحسن در اواخر سال)2003م( طی بیانیه ای یمانیت حیدر مشتت را اعالم 
گفت: »فاعلموا أهیا الناس أنه المیاین  و بحث وصایت و سفارت خود را از یمانیت جدا نمود و 
بن  حممد  املهدی  اإلمام  أیب  بإرشاد  علیه  أسیر  الذی  اهلل  لصراط  هادی  ألمری  داعی  کیمیین  یل  کان  إال 

احلسن؟ع؟...«.2 ای مردم بدانید! هیچ یمانی وجود ندارد مگر اینکه در سمت راست من قرار 

گرفته و فراخوان کننده به امر مااست. امری که هدایت کننده به راه خداست و یمانی با ارشاد 
پدرم مهدی؟ع؟ حرکت می کند. 

بلر همیلن اسلاس، حیلدر مشلتت3 اولیلن مسلافرت تبلیغلی اش را بله زادگاه خود)العملارة در 
ی  کلرد. و کلرده و ملردم را بله سلوی سلفیر و فرزنلد املام دوازدهلم؟ع؟ دعلوت  جنلوب علراق( آغلاز 
ی  ی« وارد ایران شلد. عیسلی المزرعاو پس از مدتی به همراه شلخصی به نام »عیسلی المزرعاو
کرده و عده ای از مردم را به بیعت با احمدالحسلن در  تبلیغ خود را در شلادگان خوزسلتان آغاز 
آورد. اما حیدر مشتت به سمت شهر مقدس قم آمده و پس از دیدار با آیت اهلل روحانی و شیخ 
کورانی4 راهی از پیش نبرده و پس از تحمل هفت ماه زندان در ایران، به عراق بازگشت. علی 

در سلال )2005م( بلا بلروز اختالفلات عدیلده ای بیلن احمدالحسلن و حیلدر مشلتت، احمد 
بصلری در تناقضلی آشلکار، طلی بیانیله ای خلود را بله صلورت توأملان وصلی املام و یمانلی موعود 
گفت: »وأمری أبین من الشمس یف رابعه الهنار و إین أول املهدیین و الیماین املوعود«.5 امر  کرده و  معرفی 

یه، ص7. 1 . دراسه حتلیلیه حول احلرکات املهدو
یسنده موجود است. 2 .  عکس و رونوشت بیانیه در نزد نو

الفـت شدیدشـان بـا انصـار امحداحلسـن، حیـدر مشـتت بـه بغـداد رفتـه و بـا مهراهـی  ـف و حمن 3 . بـا توجـه بـه وجـود نیروهـای صرخـی در کربـا و نج
یه »القامئ« منود تا بدین وسـیله بتواند امحداحلسـن را تبلیغ کند. امحداحلسـن نیز  ضیاء الکرعاوی اقدام به تشـکیل موسسـه القامئ و انتشـار نشـر
یة،  یه »الصـوت احلـق االسـبوعیه الـی تـروج للفکـر املهـدوی« اقـدام بـه گسـترش دعـوت انرایف خـود منود. احلـرکات املهدو وارد بصـره شـده و نشـر

ذوالفقـار عـی ذوالفقار، ص153.
4 . جهت اطاع از ماجرای دیدار حیدر مشتت با شیخ عی کوراین، به کتاب دجال بصره، ص 3۰ ایل 4۰ مراجعه شود.

یسنده موجود است. 5 .  عکس و رونوشت بیانیه در نزد نو
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من روشن تر از خورشید در وسط روز است و من اولین مهدی و همان یمانی موعود هستم.1
ی پلس ازسلقوط صلدام، فرصلت را بلرای طلرح ادعاهلای خلود مناسلب دیلده و تشلکیالت  و
جنه ها ی 

ُ
ی با تشکیل ل کربال، ناصریه و بصره به راه انداخت. و وسیعی را در شهرهای نجف، 

که عبارتند  کرد و جان دوباره ای به این حرکت انحرافی داد  مختلف، فرقه خود را سلاماندهی 
از:

لجنه علمی: 
گلروه، تالیلف کتلب و تنظیلم آثلار احمدبصری اسلت که تلا کنون 47  یلت اصللی ایلن  مأمور
جلد کتاب توسلط احمدالحسلن2 و تعداد 124 عنوان کتاب از سلوی انصار احمدالحسلن3 به 

رشته تحریر در آمده است. 
لجنه دینی:

گلروه عبلارت اسلت از: تعییلن ائمله جمعله و جماعات در شلهرها و اسلتان ها،  وظایلف ایلن 
ی احمدالحسلن، اداره حوزه های علمیه احمدالحسلن،  تدوین بانک اطالعات مبلغین حوزو
ی انصار احمدالحسن، تبلیغ و نشر دعوت انحرافی  تعیین قاضی برای حل مشکالت و دعاو

کنندگان رسمی دعوت احمدالحسن. احمدالحسن، تعیین پاسخگویان و مناظره 
 لجنه امنیتی:

گروه، تأمین امنیت جانی و مالی انصار احمدالحسن در شهرها و همچنین  یت این  مأمور
تامین امنیت مراسمات و موکب های مناسبتی احمدالحسن می باشد.

لجنه اطالع رسانی:
گلروه، انتشلار بیانیه هلا و سلخنرانی های احمدالحسلن بلوده و علالوه بلر آن،  مسلئولیت ایلن 

گروه می باشد. مدیریت سایت و فضای مجازی نیز به عهده این 

یه، ص 121. 1 . أدعیاء املهدو
کمیه الناس، احلوار الثالث عشر، االجوبه الفقهیه،  کمیه اهلل ال حا 2 . برخی از کتاب های نوشته شده توسط امحداحلسن بصری عبارتند از: حا

نه، شـرایع االسـام، املتشـاهبات، رسـاله اهلدایه، عقائد االسـام و... . هاد باب احلج العجل، بیان احلق و السـداد من االعداد، احلج
3 . برخـی از کتاهبـای نوشـته شـده توسـط انصـار امحداحلسـن عبارتنـد از: املهـدی ویل اهلل، دحـض تقـوالت املعاندیـن، حجـه الـویص و اوهـام 
 للوصیـه، قانـون معرفـه احلجـه، املعترضـون عـی خلفـاء اهلل، دابـه االرض طالـع الشـمس، الوصیـه و 

ً
یـا أم االمـام، انتصـارا فحـام یف رؤ املدعـی، اال

، حبـث یف العصمـه، الیمـاین املوعـود حجـه اهلل و... . الـویص امحداحلسـن، البـاغ املبـین
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لجنه مالی:
یافت وجوهات شرعی و نذورات و هدایا، مسئولیت هزینه این مبالغ  گروه، عالوه بر در این 

که عبارتند از: را بر عهده دارند. این مبالغ در سه بخش مصرف می گردد 
الف. شهریه طالب و مبلغین.1

کتابخانه های انصار و حسینه ها. کتب انصار و همچنین تجهیز  ب. چاپ و نشر 
ج. خرید تسلیحات و مهمات جنگی و آموزش های نظامی انصار.

لجنه نظامی:
فرماندهلی  و  تسللیحات  خریلد  انصلار،  نظاملی  آملوزش  و  جلذب  هلدف  بلا  گلروه  ایلن 

که با عنوان »سرایاالقائم« فعالیت می کنند.2 عملیات های نظامی تشکیل شده است 


بلا سلرگرفتن فعالیت هلای ایلن جریلان در منطقله و سلرایت آن بله ایلران اسلالمی، علده ای 
ی بیعلت کلرده و خلود را »انصار امام احمدالحسلن«  پلس از مواجهله بلا ادلله احمدالحسلن، بلا و
گروه  نامیدند. پس از مدتی این جریان توسلط انصار احمدالحسلن دچار انشلقاق شلده و به دو 
»انصار پرچم یا رایات سلود« و »انصار مکتب« تقسلیم شلدند. در باور انصار مکتب؛ براسلاس 
که فرزند و فرستاده امام دوازدهم؟جع؟ است وجود داشته  روایات موجود، فردی به نام احمد 
ک  و بلا هلدف آملاده سلازی قیلام حضلرت ظهور کرده و در حال حاضر از طریق فیسلبوک و پالتا
ی و  با مردم در ارتباط می باشلد. در حالیکه انصار پرچم چنین شلخصی را قبول نداشلته و از و
انصلارش تبلّری می جوینلد. بله طور کللی باورهای انصار پرچم در ملوارد زیر خالصه می گردد که 

اساس اختالفات آن را با انصار مکتب رقم می زند: 
کله بلر اسلاس . 1 گروهلی از اتبلاع و پیلروان احملد بصلری هسلتند  گلروه پرچلم )رایلات سلود(؛ 

کله احملد  مجموعله ای از روایلات، مدعلی غیبلت احملد بصلری می باشلند. آنلان بلر ایلن باورنلد 
الحسلن بصلری از سلال )2008م( و همزملان بلا قیلام احمدالحسلن و درگیلری پلادگان الزرگله، 
گلروه ایلن اسلت کله در روز ملرگ  مللک عبلداهلل  در غیبلت بله سلر می بلرد. یکلی از ادعاهلای ایلن 

1 . برای طاب متأهل 5۰ هزار دینار و به ازای هر فرزندشان 1۰ هزار دینار به صورت ماهانه پرداخت می گردد.
یه امحداحلسن، ص6. 2 . مدعی املهدو
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پادشلاه عربسلتان، احملد الحسلن 12 نفلر از اتبلاع رایلات سلود را انتخاب کرده و به دیلدار با امام 
کرده است.  مهدی؟ع؟ برده و امام مهدی؟ع؟ از خیانت مکتب نجف، ابراز ناراحتی 

رایات سود براین باورند که احمدالحسن در کتب اولیه خود، به خیانت و ارتداد بعضی . 2
کذب  از انصار )همچون شیوخ مکتب نجف(، هشدار داده و آنها بخاطر جمع آوری اموال به 

گویی مرتکب شده اند.
کله بعلد از غیبلت احملد الحسلن بصری به اسلم او منتشلر . 3 رایلات سلود معتقدنلد؛ کتبلی 

ی نیست. شده است، دارای اشکاالت علمی فراوان بوده و هیچکدام از آنان نوشته و
کلملات احمدالحسلن و قانلون . 4 کله مکتلب نجلف، قوانیلن و  رایلات سلود اذعلان دارنلد 

کله از دوللت و حکوملت علراق درخواسلت نماینده در  کلرده اسلت، چلرا  کمیلت اهلل را نقلض  حا
مجلس استان بصره عراق نموده و این مطلب عالوه بر تایید حکومت عراق، به منزله خیانت 

کمیت اهلل به شمار می رود. و نقض قانون حا
در باور رایات سلود؛ عبد اهلل هاشم)مسلتند سلاز(1، پس از احمدالحسلن، همان مهدی . 5

دوم در حدیث وصیت شیخ طوسی؟هر؟ است.2 
که پیرو پرچم بوده و با  در این میان؛ علی الغریفی و عبداهلل هاشم از جمله کسانی هستند 
مکتب مخالفت و درگیری آشکاری دارند و آن سوی دعوا نیز افرادی همچون؛ ناظم العقیلی، 
سلید واثلق حسلینی، عبدالرحیلم ابلو معلاذ، علالء سلالم و حسلن حمامی بله عنوان پیلرو مکتب 

بوده و مدیریت علمی و نظامی آن را بر عهده دارند. 

ـازی بـرای امحـد بصری  ـش تبلیغـایت و مسـتند سـازی و راه انـدازی شـبکه های تبلیغـی در فضـای حمج 1 .  عبـداهلل هاشـم مسـئولیت های مهمـی در حبن
داشـته اسـت. وی بـا ارائـه اسـناد و شـواهد متعـددی اثبـات می منایـد کـه مطالـب صفحـه فیسـبوکی کـه بـه نـام امحـد احلسـن اسـت، توسـط واثـق 

ـف نگاشـته می شـود نـه امحـد بصـری.  احلسـیی و توفیـق مغـریب و مدیـران مکتـب نج
یح کرده اند. یسنده موجود است که در متامی آهنا به موارد فوق اشاره صر 2 .  فیلم های منتشر شده توسط انصار پرچم)رایات سود( در نزد نو
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جریان شناسی 
جریلان احمدالحسلن، هماننلد بسلیاری از ِفلرق انحرافلی، بیش از آنکه یک فرقله دینی بوده 
کشلورهای  که با هدف ایجاد اختالف و فتنه و انحراف در  باشلد، یک جنبش سیاسلی اسلت 
اسالمی)شلیعی( تشلکیل شلده و علالوه بلر آن، در صلدد آن اسلت تا با تخریب جایلگاه علماء و 
کارآمد جلوه دادن علوم دینی حوزه های علمیه و با تبدیل نیابت عامه فقیه به نیابت خاّصه  نا
پاشی حوزه های علمیه  خود، مردم را از فقهاء جدا کرده و به گمان باطل خود، زمینه را برای فرو

فراهم نماید.
بله عنلوان نمونله؛ احمدالحسلن در تخریلب جایلگاه مراجلع تقلیلد و علملای  شلیعه آورده 
کاری اسلت. پس گریه آنهلا بر امام  یلا کار هسلتند و همله اعملال آنهلا ر یلا اسلت: »... آنهلا حتملا ر
یا اسلت و هدف آنها فقط تسللط بر قلب مردم و مقام های  یا اسلت و نمازشلان ر حسلین؟ع؟ ر
یاسلت دینلی اسلت. علملای بلی عملی هسلتند که در انتظلار حضرت  ناچیلز دنیلوی هماننلد ر
املام مهلدی؟ع؟ شکسلت خوردنلد. آنهلا بله اینکله املام مهلدی؟ع؟ و وصلی و فرسلتاده اش را 
کله  کفلار  کردنلد بسلنده نمی کننلد، بلکله ملردم را از جهلاد در پیشلگاه او و از مبلارزه بلا  تکذیلب 

دولتهای اسالمی را به غارت بردند منع می کنند!«.1 
کله زمینه را  همچنیلن در کتلاب نصیحتلی بلرای طلالب حلوزه هلای علمیله می گویلد: »آنان 
بلرای دجلال و سلفیانی آملاده می کننلد و سلعی و مجاهلدت بلرای جنلگ بلا معصلوم؟ع؟ دارند، 
بوسلیله جنگیلدن بلا ادلله و براهیلن او، بله اینگونله کله ذهنها و دلها و ارواح را بلرای عدم پذیرش 
دالیل جدش محمد مصطفی؟ص؟ مهیا می سازند و بر هیچکس پنهان نماند که مردم به شدت 
کننده شلان علادت  گملراه  گملراه و  از مرجعیلت تبعیلت می کننلد و چله بسلا مراجلع و اطرافیلان 

که دروغ و نیرنگ و بیهودگی شان را برمال سازد را قبول نکنند...«.2   که هر ادعایی  کرده اند 

1 .  املتشاهبات، ج1، ص6۸.
2 .  نصیحی برای طاب حوزه های علمیه، ص22.
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آینده شناسی جریان احمدالحسن
که به صورت مختصر مورد بررسی قرار  در خصوص این فرقه دو احتمال قوی داده می شود 

می گیرد:
 اللف(. تثبیلت جریلان بله واسلطه رونمایلی از مهدی هلای پلس از خلود و همچنیلن موکلول 

کردن قیام به آنان. 
دین آنان، با کمک جریان های 

ّ
ب(. انجام عملیات نظامی علیه مراجع شیعه و کشتار مقل

نظامی فعال در عراق )داعش و بعث و القاعده و ...(.

چالش جریان احمدالحسن در اسالم
کله در دهله اخیلر  ِک درون شلیعی اسلت  جریلان احملد بصلری یکلی از جریان هلای خطرنلا
کله ایلن جریلان دارای نقشله راه و سلناریویی از پیلش تعیین شلده  کلرده اسلت. چرا ظهلور و بلروز 
که آن را از دعوت ها و تفکرات انحرافی پیشلین متمایز سلاخته و در ردیف جریان هایی  اسلت 
که در راسلتای اثبات این سلخن  همچون فرقه ضاله بهائیت و تصوف فرقه ای قرار داده اسلت 

به دو نکته اساسی اشاره می گردد:
م در مذهب تشیع

ّ
الف. هدف قرار دادن مسائل ضروری و مسل

که مسائلی در مورد صاحبان خود  أغلب دعوتهای انحرافی پیشین، تنها دعوتهایی بودند 
ارائله می دادنلد تلا بله واسلطه آن مقلام آنلان را بلزرگ جللوه داده و بله اهلداف و اغراض ملادی خود 
یلات مذهلب حّقلۀ  مات و ضرور

ّ
دسلت یابنلد، حلال آنکله دعلوت انحرافلی احمدالحسلن مسلل

که در این خصوص  تشّیع را مورد هدف قرار داده و در صدد تغییر و انحراف آنها بر آمده است 
می توان به ایجاد انحراف در عدد ائمه معصومین؟مهع؟، تغییر مفهوم و دایره عصمت، مصادره 

کرد.  یت و قائمیت و ادعای شارعیت اشاره  مهدو
که با دعوت احمدالحسن مخالفت دارند ب. تکفیر شیعیانی 

ی تشلیع، برخورداری جریان انحرافی احمدالحسلن  یکی از مهمترین چالش های پیش رو
که این دعوت انحرافی را نپذیرفته و یا با آن  از بینش تکفیری درباره تمامی مسللمانانی اسلت 
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مخالفلت کرده انلد.1 للذا احمدالحسلن بلر اسلاس القائلات تکفیلری خلود و همچنیلن بلر اسلاس 
گیرنلده ای را بله پیلروان خلود داده اسلت تلا بله  اعلالم قائمیلت خلود، بینلش خلون آللود و انتقلام 
یاهای خود جامه عمل بپوشلانند. این در حالی اسلت  ی زمیلن، به رؤ محلض تمّکلن آنلان در رو
کله با  کله؛ پیلروان احمدالحسلن بلر ایلن عقیده انلد کله احملد بلن اسلماعیل هملان قائملی اسلت 
کرد.  کرد و به مدت هشلت ماه شمشلیر کشلیده و مردم را قتل عام خواهد  شمشلیر قیام خواهد 
گر احمد بصری در زمین تمّکن پیدا  که بر اسلاس پندار آنان، ا لذا این مسلأله به این معناسلت 
کنلد، بله ملدت هشلت ملاه متواللی و متصلل خون هلای ملردم را بلر زمیلن می ریلزد، بلدون اینکله 

ذره ای شفقت و رحمتی داشته باشد.2
نکتله قابلل توجله اینکله؛ ایلن تکفیلر و تماملی بینش هلای تکفیلری موجلود در جهلان اسلالم، 
گرایلی افراطلی و دوری از عقلل داشلته و می تلوان مهمتریلن عللل پیدایلش ایلن  یشله در نقلل  ر
کله قرن هلای نخسلتین اسلالم را بله  کلرد. للذا پرسشلی  بینلش را در دو مسلأله مذکلور جسلتجو 
التهلاب کشلانده و منجلر بله تأسلیس مکاتلب مختلفلی شلده اسلت، ناظلر بله حلد و ملرز عقلل و 
نقلل می باشلد. بلر ایلن اسلاس؛ گروهلی بلا نادیده گرفتن سلنت و حتی تفسلیر به رأی قلرآن کریم، 
در داملن عقل گرایلی افراطلی افتلاده و ارزش و اهمیلت نقلل را نادیلده گرفتند و برخلی نیز با انکار 

کامل عقل، به ورطه عمیق نقل گرایی افراطی افتاده اند.
یکلردی افراطلی بله حدیلث )البتله بلا  کنارگذاشلتن عقلل و بلا رو للذا جریلان احملد بصلری بلا 
کلرده و فضا را به  تدلیلس، تقطیلع و تأویلل احادیلث(، تلوان فهلم روایلات را از پیروان خود سللب 
کله حتلی در صلورت تعلارض بدیهیلات عقللی بلا روایلات ضعیلف و  کلرده اسلت  نوعلی ترسلیم 
گرایلی افراطلی و دوری از  حتلی مجعلول، بدیهیلات عقللی را انلکار می کننلد. از اینلرو، حدیلث 
کله بلا اندیشله ایلن جریان گره خلورده و از این مسلیر در ورطه بینش  عقلل، از ویژگی هایلی اسلت 

تکفیری افتاده اند. 

؟ع؟ خـارج شـده و  یـخ 13 رجـب )1425 هــ. ق( بـه مـن امیـان نیـاورد از والیـت امیراملومنـین 1 .  بطـوری کـه امحداحلسـن اعـام کـرد: هـر کـس تـا تار
متامـی اعمالـش باطـل شـده و کافـر اسـت. 

امتة، ج1، ص2.  یة احلن 2 .  خباز، ضیاء، املهدو
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کنید.. 1 ی از حوزه علمیه را بیان  علت دستگیری احمدالحسن و خروج و
تی احمدالحسن را نام ببرید.. 2 سه نمونه از لجنه های تشکیال
کنید.. 3 تفاوت بین انصار پرچم و مکتب را تبیین 
بینش تکفیری احمدالحسن از چه مقوله ای نشأت یافته است.. 4
کنید.. 5 کلی جریان احمدالحسن را تشریح  اهداف 

پرسش های درس
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| 37    |    

ادعاهای احمدالحسن بصری
کله مدعیلان دروغیلن، در صلدد آن هسلتند تا بلا ادعاهای واهی، احساسلات دینی  هرچنلد 
کرده و بدین وسلیله به امیال نفسلانی خود دسلت یابند، لیکن احمدبصری پا  مردم را تحریک 
فراتر نهاده و از هر ادعایی فروگذار نشده و تمامی امور الهی و مقدسات را به خود منتسب کرده 
یت را به نام خود رقم زده  کنون بیشلترین ادعای مهدو که تا  ی از جمله کسلانی اسلت  اسلت. و

که بدان اشاره شده و برخی از آنها بررسی می گردد: است 
ثین . 1 جانشین و متولی امور بعد از امام مهدی؟جع؟ است. »إنه اول أوصیاء اإلمام املهدی اال

عشر؟ع؟ بعد وفاته«.1

کتاب )الغیبة(«.2. 2 وایة  نامش در روایت وصیت آمده است. »املذکور یف ر
از فرزنلدان املام مهلدی؟ع؟ اسلت. »السـید امحداحلسـن هو ابـن اإلمام املهدی؟ع؟ أی من نسـل . 3

االمام املهدی«.3

سلفیر حضلرت مهلدی؟ع؟ اسلت. »ان السـید امحداحلسـن هـو رسـول اإلمـام املهـدی حممـد بـن . 4

ثیر، ج1، ص33. واب املنیر عبر اال 1 .  احلج
2 .  مهان، ص36.

3 .  مهان، ص33.
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احلسن ؟جع؟«.1

ثین عشر«.. 5 اولین مهدی از 12 مهدی است. »أول املهدیین اال
اولین مؤمن به امام؟ع؟ بعد از ظهور است. »أول املؤمنین باإلمام املهدی بعد ظهوره«.. 6
یلادی از . 7 معصلوم اسلت. نله بله ایلن معنلی کله خطلا نکلرده باشلد زیرا تلا کنلون خطاهای ز

کثیرة وامنا مبعین این ال اخرج  نه قد ثبت أخطاءه  طیء، أل ی دیده شده است. »معصوم ال مبعین أین ال ین و
لة«.2 الناس من هدى وال ادخلهم یف ضال

امام سیزدهم است. »اإلمام الثالث عشر«.3. 8
یر اإلمام املهدی؟ع؟ بعد ظهوره«.4. ۹ وزیر امام مهدی؟ع؟ بعد از ظهور است. »وز

کرم؟ص؟ . 10 برای او دعوت ویژه ای همانند دعوت نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و پیامبر ا
إبراهمی ومویس وعییس؟مهع؟وحممد؟ص؟«.5 یت مشاهبة لدعوة نوح و است. »أن یل دعوة خاصة وان دعو

او روشلن تریلن سلتارگان، نشلانه داوود، سلتاره شلش پلر و سلتاره صبلح اسلت. »انـه سـعد . 11
مة الصبح«.6 النجوم و درع داوود والنجمة السداسیة و نج

می الناطق«.217.  کتاب اهلل والقرآن الکر کتاب خدا و قرآن ناطق است. »انا   
کرده اسلت. »ان . 13 ی را ذکر  ی و نسلب و صفت و کرده و اسلم و رسلول خدا به او وصیت 

کر امسی ونسیب وصفیت«.8 رسول اهلل؟ص؟ وىص به وذ

ین بامسی . 14 کر مئة؟مهع؟ ذ کرده اند. »ان اال ائمه؟مهع؟ او را با اسم و نسب و صفت و محلش ذکر 
ونسیب وصفیت وسکین«.۹

اشعیا و ارمیا و دانیال و یوحنا مردم زمین را به آمدنش بشارت داده اند. »ان اشعیا وارمیا . 15

1 .  مهان، ص33.
2 .  الرد االحسن یف الدفاع عن األمحداحلسن، ص11.

یه القامئ؟ع؟، ص۸۹ بعون حدیثا یف املهدیین ذر 3 .  االر
4 .  بیان احلق و السداد من األعداد، ج1، ص46.

یه القامئ؟ع؟، ص۸۹. بعون حدیثا یف املهدیین ذر 5 .  االر
6 .  بیان احلق و السداد، ج1-2، ص3۸.

7 .  مهان، ص14.
ثیر، ج1، ص1۸. واب املنیر عبر اال ۸ .  احلج

۹ .  مهان، ص1۹.



|    درا دوسا بررسی ادهاعای احمدالحسن  صری     |    39 |

بری بینوا أمری ألهل االرض قبل سنین طویلة«.1 ودانیال ویوحنا البر

یخته شلده اسلت. »ان . 16 خون امام حسلین؟ع؟ به خاطر خدا و پدرش و احمد الحسلن ر
کربالء هلل وألجل أبیه؟ع؟ وألجل أمحد امساعیل نفسه«.2 ؟ع؟ سالت یف  دماء اإلمام احلسین

کنا معذبین . 17 که بعضی از آیات عبارتند از: وما  کرده اسلت  ی اشلاره  آیات بسلیاری به و
 الدخان: ١٣؛ هو الذی بعث  ى وقد جاءهم رسـول مبین حیت نبعث رسـوال االسلراء:١٥؛ أین هلم الذکر

  کانو من قبل لیف ضلل مبین یف األمین رسـوال مهنم یتلو علهیم آیاته ویزکهیم ویعلمهم الکتب واحلمکة وان 
الجمعة:٢؛ ولکل امة رسول فاذا جاء رسوهلم قىض بیهنم بالقسط وهم ال یظلمون یونس:٤٧. 3

وایات«.4. 18 کثیر من الر قائم آل محمد؟ص؟ است. »انا قامئ آل حممد املذکور یف 
کلرد بعلد از آنکله از ظللم و جلور پلر شلده اسلت. »انـه میأل . 1۹ زمیلن را از علدل و داد پلر خواهلد 

5.» ً
االرض قسطا وعدال, بعدما ملئت ظلما وجورا

کم . 20 کرد و پس از ایشان اولین حا دولت و حکومت را برای امام مهدی؟ع؟ آماده خواهد 
کم االول بعد قائدها االمام املهدی؟ع؟«.6 خواهد بود. »انه املمهد الرئییس هلا و احلا

باقیمانده آل محمد؟ص؟ است. »انا بقیة آل حممد«.. 21
رکن شدید است. »انا الرکن الشدید«.. 22
برائیل«.. 23 تأیید شده جبرائیل است. »انا مؤید بج
استوار و محکم شده توسط میکائیل است. »انا مسدد مبیکائیل«.. 24
یاری شده توسط اسرافیل است. »انا منصور بإسرافیل«.7. 25
وایات«.8. 26 یمانی مذکور در روایات است. »انا الیماین املذکور یف الر
که به او ایمان نیاورد وارد جهنم می شود. »من لم یؤمن بی فهو فی النار«.. 27 کسی 

1 .  مهان، ص2۰.
2 .  مهان. 

ثیر، ج1، ص24. واب املنیر عبر اال 3 .  احلج
4 .  املتشاهبات، ج1-4، ص44، س144.

5 .  بیانیه امحداحلسن)1426/4/21هـ(.
6 .  املتشاهبات، ج1-4، ص26۰.

ثیر، ج1-3، ص41. واب املنیر عبر اال 7 .  احلج
۸ .  بیان احلق و السداد من األعداد، ج1-2، ص46.



یان احمد الحسن البصری    | | 40    |     درسنامه نقد و بررسی جر

یت«.1. 28 ب عیل االمة نصر یاری او واجب است. »یج
وح القدس«.2. 2۹ مؤید به روح القدس است. »انا مؤید بر
نامش در تورات آمده است. »انا مذکور یف التوراة«.. 30
یل«.3. 31 نامش در انجیل ذکر شده است. »انا مذکور یف اإلنج
یل«.4. 32 معزی ذکر شده در انجیل است. »انا املعزی املذکور یف اإلنج
می؟امهع؟«.. 33 برتر از عیسی بن مریم است. »أفضل من نیب اهلل عییس بن مر
یت«.. 34 ؤیا یوحنا الالهو وف القامئ یف ر ر گوسفند بپاخاسته در خواب یوحنا است. »انا احلنَ
می؟ع؟ الذی فداه بنفسه فقتل دونه«.5. 35 شبیه عیسی؟ع؟ است. »انا شبیه عییس بن مر
یل والقرآن«.6. 36 عالم ترین مردم به تورات و انجیل و قرآن است. »انا اعلم الناس بالتوراة واإلنج
خبر عظیم است. »انه النبأ العظمی«.7. 37
سلنگ نجات دهنده کشلتی نوح در دسلت علی؟ع؟ اسلت. »انا حجر یف میین عیل بن أیب . 38

طالب ألقاه یف یوم لهیدی به سفینة نوح«.8

ود«.۹. 3۹ ی به نبیه ابراهمی؟ع؟ من نار منر به واسطه او ابراهیم از آتش نجات یافت. »ان اهلل نج
به واسلطه او یونس از شلکم ماهی نجات یافت. »ان اهلل خلص به نبیه یونس؟ع؟ من بطن . 40

احلوت«.10

کلـم بـه مـویس بـن عمـران؟ع؟ عـیل . 41 گفلت. »ان اهلل  بله واسلطه او موسلی؟ع؟ بلا خلدا سلخن 
الطور«.11

1 .  یف البراءة الصادره یف)1425/6/13 هـ(.
ثیر، ج1، ص41. واب املنیر عبر اال 2 .  احلج

3 .  مهان، ص25.
، ج1، ص122. 4 .  مهناج الصاحلین

ثیر، ج4-6، ص46. واب املنیر عبر اال 5 .  احلج
6 .  املتشاهبات، ج4، ص46.

7 .  بیان احلق و السداد من األعداد، ج1، ص45.
ثیر، ج1، ص16. واب املنیر عبر اال ۸ .  احلج

۹ .  مهان.
1۰ .  مهان.
11 .  مهان.
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عصای موسی است. »جعله عصا تفلق البحار«.1. 42
 لداوود؟ع؟«.2. 43

ً
نشانه داوود است. »جعله درعا

؟ع؟ یـوم احـد و طـواین . 44 نشلانه امیرالمومنیلن؟ع؟ در روز احلد اسلت. »تـدرع بـه أمیـر املؤمنـین
3.» بیمینه یف صفین

فرستاده مسیح؟ع؟ است. »انا رسول السید املسیح؟ع؟«.. 45
فرستاده حضرت ایلیا است. »انا رسول إیلیا«.. 46

ضر«.744.   فرستاده حضرت خضر است. »انا رسول احلن
دابة االرض است. »انا دابة االرض الیت تکلم الناس یف آخر الزمان«.5. 48
مهر نبوت است. »انا بظهر خامت النبوة«.6. 4۹
نة أخبر عهنا رسول اهلل؟ص؟«.. 50 یاض احلج وضة من ر باغی از باغ های بهشت است. »این ر
سنگ حجر االسود است. »این احلجر االسود«.7. 51
نة«.8. 52 یارانش اولین کسانی هستند که وارد بهشت می شوند. »انصاری أول من یدخلون احلج
روح القدس نازل نمی شد مگر به همراه محمد؟ص؟ و پس از وفات ایشان به علی؟ع؟ . 53

گردید و سلپس به امامان بعد از ایشلان و پس از آنان به مهدیین دوازده گانه نازل خواهد  منتقل 
مئـه مث بعدهم ایل  وح القـدس االعظـم مل ینـزل اال مـع حممـد؟ص؟ انتقـل بعـد وفاتـه ایل عیل؟ع؟ مث ایل اال شلد. »ر

ثین عشر«.۹ املهدیین اال

تحلت تعلیلم مسلتقیم از املام مهلدی؟ع؟ اسلت. »دّرس السـید امحداحلسـن عـیل یـد االمـام . 54
املهدی؟ع؟ و دخل له مبا درسه او یدرسه املراجع«.10 و...

1 .  مهان.
2 .  مهان.
3 .  مهان.

4 .  مهان، ص3۰.
5 .  زندگی نامه امحد احلسن )1426/4/۸هـ(.

ثیر، ج4، ص5۹. واب املنیر عبر اال 6 .  احلج
7 .  مهان، ص76.

۸ .  یف البراءة الصادره یف)1425/6/13 هـ(.
ثیر، ج1، ص3۹. واب املنیر عبر اال ۹ .  احلج

1۰ .  مهان، 44.
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کلدام از آنهلا بله  کله بلا بررسلی هلر  ادعاهلای مذکلور، برخلی از سلخنان احمدالحسلن اسلت 
ی پلی بلرده می شلود. نکتله قابلل توجله اینکله احمدالحسلن بصلری  کلذب و واهلی بلودن ادلله و
بلرای هیچکلدام از ادعاهلای خلود ادلله عقللی و نقللی معتبلری ذکلر نکلرده و حتلی برخلی از این 
گرامی اسالم؟ص؟، حضرت امیرالمومنین؟ع؟، امام مهدی؟ع؟ و یا  اوصاف، مختص به رسول 
حتی در خصوص جبرائیل؟ع؟ صادر شلده اند. عالوه بر آن، هر آنچه از سلنگ و چوب و باغ و 

که در انجیل تقدیس شده است را جلوه ای از خود دانسته است. گوسفندانی  حتی 

بررسی ادعاهای احمدالحسن بصری
یلس در دوره هلای مقدماتی تدویلن گردیده  بلا توجله بله اینکله درسلنامه حاضلر بلا هلدف تدر
است، بنابراین به جهت رعایت اختصار و تناسب کتاب با مدت زمان دوره، به بررسی برخی 

ادعاهای مهم جریان پرداخته شده و از نقد سایر ادعاها خودداری می گردد. 

وصایت حضرت رسول اکرم؟ص؟
و  کلرده  اسلتناد  طوسلی؟هر؟  شلیخ  غیبلت  کتلاب  در  روایتلی  بله  بصلری،  احمدالحسلن 
بدینوسیله در صدد اثبات وصایت خود به عنوان فرزند امام دوازدهم؟ع؟ است. آنچه در این 
روایت بدان اشاره شده است؛ وجود 12 مهدی پس از 12 امام معصوم می باشد که اولین مهدی 
کرم؟ص؟ است. لذا بر اساس ظاهر  از نسل حضرت مهدی؟ع؟ بوده و همنام با حضرت رسول ا
ایلن روایلت، مهدییلن بعلد از املام دوازد هلم؟ع؟ به عنوان ادامه سلسلله اوصیاء رسلول خدا؟ص؟ 

بوده و آنان نیز در خالفت قرار دارند.
توضیلح بیشلتر اینکله؛ بلا توجله به اینکه در ایلن روایت؛ یکی از نام های ذکر شلده برای فرزند 
امام زمان؟ع؟ »احمد« می باشد، لذا احمدالحسن از این مشابهت اسمی، اولین بهره برداری 
خلود را انجلام داده و بله یلک ایلن همانلی دسلت یافته اسلت. للذا نام خود را با نلام مذکور در آخر 
کرم؟ص؟  روایت تطبیق داده و خود را فرزند امام مهدی؟ع؟ و سیزدهمین وصی حضرت رسول ا

می داند.
که اساسلًا پیامبر اسلالم؟ص؟ از  کرد  قبل از بررسلی این ادعا، بایسلتی به این نکته مهم توجه 



|    درا دوسا بررسی ادهاعای احمدالحسن  صری     |    43 |

که احمدالحسن به جهت دست یابی به اغراض خود، این  چهار نوع وصیت برخوردار است 
کرده است. لذا جهت تبیین بهتر بحث به  چهار مورد را با یکدیگر خلط و مصادره به مطلوب 

کرده و مورد بررسی قرار می گیرند: این چهار وصیت اشاره 
کتاب مختوم و ملفوف بوده و  که در  الف. وصیت رسول خدا؟ص؟ به ائمه معصومین؟مهع؟ 

از آن به عنوان »عهدالنبی« نیز یاد می شود.
که برای هر مسلمانی الزم است. ب. وصیت رسول خدا؟ص؟ به انجام امور شخصی 

ج. وصیت رسول خدا؟ص؟ به مردم، جهت معرفی اسامی و تعداد جانشینان پس از خود.
د. وصیت آشلکار به مردم، به جهت معرفی مصداقی جانشلین بالفصل خود، توسلط نص 

که از آن با عنوان »وصیة ظاهرة« نیز یاد می شود. کننده  صریح و تعیین 

الف. وصیت به ائمه معصومین؟مهع؟

گراملی اسلالم؟ص؟، وصیلت بله ائمله  کله اشلاره شلد، یکلی از وصیت هلای رسلول  همانطلور 
کتاب مهر شده ای  کرم؟ص؟، در قالب  معصومین؟مهع؟ است. این وصیت قبل از وفات پیامبر ا
که در آن نام 12 امام و جانشلین پیامبر؟ص؟ قید شلده اسلت. این روایت  گردیده  به ایشلان نازل 
بلا عبارت هلای مختلفلی صلادر شلده اسلت املا بلا توجله بله اینکله تمامی روایلات مربلوط به این 
وصیلت، اتحلاد محتوایلی و مفهوملی دارنلد، للذا تنهلا بله یلک روایلت اشلاره شلده و مورد بررسلی 

قرار می گیرد:
َهـِذِه  ـُد  ّمَ حُمَ َیـا   :

َ
َفَقـال َوَفاِتـِه،   

َ
َقْبـل  

ً
ِکَتابـا ـِه  َنِبّیِ  

َ
 َعـیل

َ
ْنـَزل

َ
أ  

َّ
َوَجـل َعّزَ : »ِإّنَ اهلَل 

َ
َقـال یِب َعْبـِد اهلِل؟ع؟ 

َ
أ َعـْن 

ُدُه سـالم اهلل 
ْ
یِب َطاِلٍب َو ُول

َ
: َعیِلُّ ْبُن أ

َ
؟ َفَقـال

ُ
َجَبـُة َیـا َجْبَرِئیل : َو َمـا الّنُ

َ
ْهِلـَک. َقـال

َ
َجَبـِة ِمـْن أ ُتـَک ِإیَل الّنُ َوِصّیَ

 ِمْنـُه َو 
ً
ْن َیُفـّکَ َخاَتـا

َ
َمـَرُه أ

َ
ْؤِمِنـینَ َو أ ِمیـِر اْلُ

َ
ـیِبُّ ِإیَل أ ِکَتـاِب َخَواِتـمُی ِمـْن َذَهـٍب َفَدَفَعـُه الّنَ

ْ
 ال

َ
َکاَن َعـیل علهیـم. َو 

َکَذِلَک َیْدَفُعُه ُمویَس  َّ َدَفَعُه ِإیَل اْبِنِه ُمـویَس، َو  ُ
ـا ِفیِه... مث  ِبَ

َ
 َو َعِمل

ً
ْؤِمِنـینَ َخاَتا ِمیـُر اْلُ

َ
ـا ِفیـِه. َفَفـّکَ أ  ِبَ

َ
َیْعَمـل

ْیـِه«.1 املام صادق؟ع؟ فرملود: خدای عزوجل 
َ
 اهلُل َعل

َّ
ْهـِدّیِ َصـیل َکَذِلـَک ِإیَل ِقَیـاِم اْلَ  َّ ُ

ـِذی َبْعـَدُه مث
َّ
ِإیَل ال

کلرد و فرملود: ای محملد! ایلن وصیلت ملن بله سلوی  پیلش از وفلات پیغمبلر، مکتوبلی بلر او نلازل 
نجیبلان و برگزیلدگان از خانلدان تلو اسلت، پیغمبلر؟ص؟ گفلت: ای جبرئیل نجیبان چه کسلانی 

1 .  اصول کایف، ج2، ص 22۹. 
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بلود،  طلال  از  ُمهلر  چنلد  مکتلوب  آن  بلر  و  اوالدش؟ع؟  و  ابیطاللب  بلن  عللی  فرملود:  هسلتند؟ 
پیغمبلر؟ص؟ آن را بله امیرالمؤمنیلن؟ع؟ داد و دسلتور فرملود کله یلک مهر آنرا بگشلاید و به آنچه در 
کلرد... سلپس آن را بله  کنلد، امیرالمؤمنیلن؟ع؟ یلک مهلر را گشلود و بله آن عملل  آن اسلت عملل 
پسلرش موسلی؟ع؟ داد و همچنیلن موسلی؟ع؟ بله املام بعلد از خلود می دهلد و تلا قیلام حضلرت 

مهدی؟ع؟ اینچنین است.
کرم؟ص؟ به نجباء و خلفای  آنچه در اول این روایت مشلخص شلده اسلت، وصیت پیامبرا
ْهِلَک« از آن یاد شده 

َ
َجَبِة ِمْن أ ی الّنُ

َ
ُتَک ِإل ُد َهِذِه َوِصّیَ که با عبارت »َیا ُمَحّمَ پس از خود است 

است که بر اساس قرائن روایی، این وصیت؛ همان عهد النبی؟ص؟ است که در حال حاضر در 
 

َ
؟ع؟ َعیل َقامِئِ

ْ
ْنُظُر ِإیَل ال

َ
یّنِ أ

َ
اختیار امام دوازدهم؟ع؟ می باشد. چنانچه امام صادق؟ع؟ فرمود: »َکأ

اُم اهلِل 
َ

َیِة َو ُهْم ُحّک ِو
ْ
ل

َ
ْصَحاُب اأْل

َ
ْهِل َبْدٍر َو ُهْم أ

َ
ُة أ

َ
 ِعّد

ً
َثَة َعَشَر َرُجال

َ
اَئٍة َو َثال ِ

ُ
ث

َ
ْصَحاُبُه َثال

َ
ُه أ

َ
ُکوَفِة َو َحْول

ْ
ِمْنَبِر ال

امَتٍ ِمْن َذَهٍب َعْهٌد َمْعُهوٌد ِمْن َرُسـوِل اهلِل؟ص؟«.   ِبحنَ
ً
ُتوما  حَمنْ

ً
ِکَتابا ِقِه َحیّتَ َیْسـَتْخِرَج ِمْن َقَباِئِه 

ْ
 َخل

َ
ْرِضِه َعیل

َ
یِف أ

کله سلیصد و  کوفله بلاالی منبلر نشسلته و اصحلاب مخصلوص  گویلی می بینلم قائلم ملا؟ع؟ در 
گهلان امام زمان؟ع؟  سلیزده تلن و بله علدد اصحلاب بدر هسلتند... در خدمت حضور دارند. نا
نامله ای بلا ُمهلر طالیلی از جیلب قبلای خلود بیلرون ملی آورد که البته عهدنامه ای اسلت از رسلول 

خدا؟ص؟ برای آن حضرت.1  
براسلاس روایلات صلادر شلده از معصومیلن؟مهع؟، محتلوای عهلد رسلول اهلل؟ص؟، وظایلف و 
کله بایسلتی ائمله؟مهع؟ یکلی پلس از دیگلری انجلام دهنلد. َحریلز می گویلد: بله  برنامه هایلی اسلت 
کلردم: قربانلت گردم، با وجلود احتیاجی که مردم به شلما دارند، چقدر  املام صلادق؟ع؟ علرض 
عملر شلما اهلل بیلت کوتلاه و اجل شلما خانواده به یکدیگر نزدیک اسلت!! فرملود: »برای هر یک 
کارهایش احتیاج دارد  که آنچه در مدت عمرش راجع به وظایف و برنامه  از ما مکتوبی است 
که اجل  که در آن اسلت پایان یابد، امام می فهمد  در آن نوشلته اسلت، چون او امر و دسلتوراتی 
او رسلیده اسلت. سلپس پیغمبر؟ص؟ نزد او می آید و خبر وفاتش را به او می گوید و آنچه نزد خدا 

گزارش می دهد...«.2  دارد را به او 

1 .  کمال الدین، ج 2، ص672.
یِب 

َ
ـُت أِل

ْ
 ُقل

َ
یـٍز َقـال اِز َعـْن َحِر َبـّزَ

ْ
یِب َعْبـِد اهلِل ال

َ
َصـّمِ َعـْن أ

َ ْ
ـِن األ مْحَ ِبیـِه َعـْن َعْبـِد اهلِل ْبـِن َعْبـِد الّرَ

َ
َیـاَدٌة َعـِیُّ ْبـُن ِإْبَراِهـَم َعـْن أ ْفـَوایِنِّ ِز 2 .  یِف ُنْسـَخِة الّصَ
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نکتله قابلل توجله اینکله نلزول ایلن وصیلت مختلوم بله لحلاظ تقلدم و تأخلر زمانلی، پیلش از 
وصیلت پیامبلر؟ص؟ بله ملردم1 بلوده اسلت. چنانچله ابلو موسلی ضریر)نابینلا( می گویلد: حضلرت 
کاتب  گفتم: »مگر امیرالمؤمنین؟ع؟  موسی بن جعفر؟ع؟ به من فرمود: من به امام صادق؟ع؟ 
ئکه مقربون شهود آن نبودند؟! حضرت مدتی  وصیت و پیامبر؟ص؟ امالء کننده و جبرئیل و مال
سلر بله زیلر انداخلت و سلپس فرملود: چنلان بلود کله گفتلی، ای ابوالحسلن؛ زمانیکه وفات رسلول 
خلدا؟ص؟ در رسلید، املر وصیلت از جانلب خلدا در مکتوبلی سلر بله مهلر فلرود آملد، آن مکتلوب را 
گفت: ای محمد! دستور  ئکه امین خدای تبارک و تعالی فرود آورد. جبرئیل  جبرئیل همراه مال
کله نلزدت هسلت، جلز وصلی و جانشلینت [یعنلی عللی؟ع؟ ]بیرون رونلد، تلا او مکتوب  بلده هلر 
که تو آن را به او دادی و خودش ضامن و معتهد آن شود،  گیرد  گواه  وصیت را از ما بگیرد و ما را 
کله در خانله بلود، جز علی؟ع؟ دسلتور داد و فاطمه در میلان در و پرده  پیغمبلر؟ص؟ بله اخلراج هلر 

بود...«.2

ب. وصیت رسول خدا؟ص؟ به امور شخصی

که برای  گرامی اسالم؟ص؟، وصیت به امور و لوازم شخصی است   نوع دوم از وصیت  رسول 
گراملی اسلالم؟ص؟ بله امور  کله وصیلت رسلول  هلر انسلان مسللمانی الزم می باشلد. بلا ایلن تفلاوت 
شخصی خود دارای جایگاه و پیام ویژه ای برای مسلمانان است و آن اینکه؛ وصی پیامبر؟ص؟ 
کاله خلود و زره و...، هملان  در املور شلخصی و دارنلده للوازم شلخصی ایشلان از قبیلل سلالح و 

ا َصِحیَفًة  ِ َواِحٍد ِمّنَ
ّ

 ِإّنَ ِلـُکل
َ

ْیُکْم َفَقال
َ
ـاِس ِإل ُکـْم َبْعَضَهـا ِمـْن َبْعٍض َمَع َحاَجِة الّنَ

َ
ْقـَرَب آَجال

َ
َبْیـِت َو أ

ْ
 ال

َ
ْهـل

َ
 َبَقاَءُکـْم أ

َّ
َقـل

َ
َک َمـا أ ـُت ِفـَدا

ْ
َعْبـِد اهلِل ع ُجِعل

ـُه 
َ
ـا ل ْخَبـَرُه ِبَ

َ
ْیـِه َنْفَسـُه َو أ

َ
ـِیُّ ص َیْنَعـی ِإل َتـاُه الّنَ

َ
ـُه َقـْد َحَضـَر َفأ

َ
َجل

َ
ّنَ أ

َ
ِمـَر ِبـِه َعـَرَف أ

ُ
ـا أ ِتـِه َفـِإَذا اْنَقـَی َمـا ِفهَیـا ِمَّ  ِبـِه یِف ُمّدَ

َ
ْن َیْعَمـل

َ
ْیـِه أ

َ
ِفهَیـا َمـا َیْحَتـاُج ِإل

ِعْنـَد اهلِل«. اصـول کایف، جلـد 2، صفحـه 31، روایـة 4.
1 .  وصیت مکتوب شده توسط امیراملؤمنین عی؟ع؟.

 ْبـِن َیْقِطـینٍ َعـْن ِعیَس ْبِن 
َ

اِعیـل ـاِرِث ْبـِن َجْعَفـٍر َعـْن َعـِیِّ ْبـِن ِإمْسَ َ
ْ

ـٍد َعـِن احل ّمَ ـَد ْبـِن حُمَ مْحَ
َ
ـٍد َعـْن أ ّمَ  ْبـِن حُمَ

َّ
ْشـَعِرّیُ َعـْن ُمَعـی

َ ْ
ـٍد األ ّمَ َسـْینُ ْبـُن حُمَ ُ 2 .  احلْ

 اهلِل ص 
ُ

ـِة َو َرُسـول َوِصّیَ
ْ
ْؤِمِنـینَ ع َکاِتـَب ال ُ ِمیـُر الْ

َ
ْیـَس َکاَن أ

َ
 ل
َ
یِب َعْبـِد اهلِل أ

َ
ـُت أِل

ْ
 ُقل

َ
َثـِی ُمـوَس ْبـُن َجْعَفـٍر ع َقـال  َحّدَ

َ
یـِر َقـال ِر

َ
یِب ُمـوَس الّض

َ
ْسـَتَفاِد أ ُ الْ

 ِبَرُسـوِل اهلِل ص 
َ

ِکـْن ِحـینَ َنـَزل
َ
ـَت َو ل

ْ
َسـِن َقـْد َکاَن َمـا ُقل َ َبااحلْ

َ
 َیـا أ

َ
َّ َقـال  ثُ

ً
یـا ْطـَرَق َطِو

َ
 َفأ

َ
ُبـوَن ع ُشـُهوٌد َقـال َقّرَ ُ ِئَکـُة الْ

َ
ا َ  َو الْ

ُ
ْیـِه َو َجْبَرِئیـل

َ
ْمـِی َعل ُ الْ

ـُد ُمـْر ِبِإْخـَراِج َمـْن  ّمَ  َیـا حُمَ
ُ

 َجْبَرِئیـل
َ

ِئَکـِة َفَقـال
َ

ا َ  ِمـَن الْ
َ

َمَنـاِء اهلِل َتَبـاَرَک َو َتَعـایل
ُ
 َمـَع أ

ُ
 ِبـِه َجْبَرِئیـل

َ
 َنـَزل

ً
ا  ُمَسـّجَ

ً
ـُة ِمـْن ِعْنـِد اهلِل ِکَتابـا َوِصّیَ

ْ
ـِت ال

َ
ْمـُر َنَزل

َ ْ
األ

 ع 
ً
 َعِلّیـا

َ
َبْیـِت َمـا َخـا

ْ
ـِیُّ ص ِبِإْخـَراِج َمـْن َکاَن یِف ال َمـَر الّنَ

َ
 ع َفأ

ً
ـا َیْعـِی َعِلّیـا َ

َ
 ل

ً
ْیـِه َضاِمنـا

َ
اَهـا ِإل ـا َو ُتْشـِهَدَنا ِبَدْفِعـَک ِإّیَ ـَک ِلَیْقِبَضَهـا ِمّنَ  َوِصّیَ

َّ
ِعْنـَدَک ِإال

َبـاِب«. اصـول کایف، ج 2، ص 31، روایـة 4.
ْ
ـْتِر َو ال َو َفاِطَمـُة ِفیَمـا َبـْینَ الّسِ
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جانشین ایشان در امر امامت خواهد بود. 
امیرمؤمنلان؟ع؟ می فرمایلد: »وقتلی رسلول خلدا؟ص؟ در مریضلی آخلر خلود در بسلتر بیملاری 
ی سلینه خلود نهلاده بلودم و خانله حضلرت؟ص؟ انباشلته  ی را بلر رو افتلاده بلود، ملن سلر مبلارک و
ی او نشسلته بلود و رسلول خلدا؟ص؟  از مهاجلر و انصلار بلود و عبلاس عملوی پیامبلر؟ص؟ رو بله رو
گاهلی بله هلوش می آملد و گاهلی هم از هوش می رفت... اندکی که حال ایشلان بهتر شلد فرمود: 
کنون وصیت  کند، ا که این حق توسلت و احدی نباید در این امر با تو سلتیزه  یا علی؟ع؟ بدان 
کلن. یلا عللی؟ع؟ پلس از  ملرا بپذیلر و آنچله بله مردملان وعلده داده ام بله جلای آر و قلرض ملرا ادا 
کله پس از من می آیند برسلان. من وقتی  ملن املر خاندانلم بله دسلت توسلت و پیام مرا به کسلانی 
گریه درآمدم  ید و به خاطر آن به  که رسلول خدا؟ص؟ از مرگ خود سلخن می گوید، قلبم لرز دیدم 
کرم؟ص؟ دوبلاره فرمود:  گویلم. پیامبلر ا کله درخواسلت پیامبلر؟ص؟ را بلا سلخنی پاسلخ  و نتوانسلتم 
یلا عللی آیلا وصیلت ملن را قبلول می کنی!؟ و من در حالتی که گریه گلویم را می فشلرد و کلمات 
کلرد و  گاه رو بله بلالل  گفتلم: آری ای رسلول خلدا؟ص؟! آن  را نملی توانسلتم بله درسلتی ادا نمایلم، 
که »عقاب« نام دارد و شمشیرم ذوالفقار و عمامه ام  گفت: ای بالل! کالهخود و زره و پرچم مرا 
ی بود  را کله »سلحاب« نلام دارد برایلم بیلاور... ]سلپس رسلول خلدا؟ص؟ آنچله کله مختص خلود و
کله در جنلگ احلد بلر تلن داشلت و  کله در شلب معلراج پوشلیده بلود و لباسلی  از جملله لباسلی 
که مربوط به سفر، روزهای عید و مجالس دوستانه بود و حیواناتی که در خدمت آن  کاله هایی 

گرو بود.  که در  کرد[ و بالل همه را آورد مگر زره پیامبر؟ص؟  حضرت بود را طلب 
که من زنده ام، در حضور  کرد و فرمود: یا علی؟ع؟ برخیز و اینها را در حالی  گاه رو به من  آن 
که توانایی  کسلی پس از من بر سلر آنها با تو نزاع نجوید. من برخاسلتم و با این  این جمع بگیر تا 
ی پیامبر؟ص؟  راه رفتلن نداشلتم، آنچله بلود گرفتلم و بله خانه خلود بردم و چون بازگشلتم و رو به رو
ایستادم، به من نگریست و بعد انگشتری خود را از دست بیرون آورد و به من داد و گفت: بگیر 

یا علی این مال توست در دنیا و آخرت!...«.1
کله ادعلا می کردنلد، شمشلیر  یدیله  پاسلخ املام صلادق؟ع؟ در خصلوص سلخنان دو نفلر از ز
ی  رسلول خلدا؟ص؟ در نلزد عبلداهلل بلن حسلن اسلت ایلن بلود کله؛ دروغ گفته انلد و خداونلد هلر دو

1 .  الطوس، االمایل، ص 6۰۰، مشاره 1/1244. اصول کایف ج 1، ص34۰، ح ۸.
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کند. عبداهلل شمشیر را ندیده است. حتی پدرش نیز آن را ندیده مگر در نزد علی  آنان را لعنت 
گر راست میگویند بگویند که عالمتی که در دسته شمشیر است چیست؟  بن الحسین؟ع؟. ا
آنلان حتلی غلالف شمشلیر را هلم ندیده انلد. همانلا شمشلیر و زره و کاله خلود رسلول خلدا نزد من 
گلر راسلت می گوینلد بگوینلد عالملت زره چیسلت؟ همانلا پرچلم رسلول خلدا در نزد من  اسلت. ا

است. همانا الواح موسی و عصا او و انگشتر سلیمان و... در نزد من است...«.1

ج. وصیت رسول خدا؟ص؟ به مردم

معرفی جانشین، یکی از سنن انبیاء الهی است که هر یک، جانشین پس از خود را به مردم 
کرده و میراث نبوت را به دیگری سلپرده اند. امیرالمومنین علی؟ع؟ می فرماید: »چنین  معرفی 
است که هر پیامبری یک وصی به جای گذارد تا این که خداوند پیامبر را مبعوث نمود و زمانی 
کبر و  که آنچه از علم و ایمان و اسم ا که دوران نبوت او به پایان رسید، خداوند به او وحی نمود 
یه تو جدا نمی سازم،  میراث علم و آثار علم نبوت نزد توست را به علی بسپار و من آن ها را از ذر
 

َ
 ِإْبَراِهـمَی َوآل

َ
کله از انبیلای قبلل از تلو جلدا نسلاختم و آیله شلریفه: »ِإّنَ اهلَل اْصَطـیَف آَدَم َوُنوًحـا َوآل چنلان 

یٌع َعِلمٌی«2 بر آن داللت دارد.3 ًة َبْعُضَها ِمن َبْعٍض َواهلُل مَسِ ّیَ ینَ  ُذّرِ َعامَلِ
ْ
 ال

َ
ِعْمَراَن َعیل

کلرم؟ص؟ بلر اسلاس ایلن سلنت نبلوی، جانشلینان پلس از  طبلق ایلن سلخن، بایسلتی پیامبلر ا

ِن ِمَن 
َ

ْیِه َرُجا
َ
 َعل

َ
یِب َعْبِد اهلِل ع ِإْذ َدَخـل

َ
: ُکْنُت ِعْنـَد أ

َ
اِن َقال ـّمَ َیـَة ْبـِن َوْهـٍب َعْن َسـِعیٍد الّسَ َکـِم َعـْن ُمَعاِو َ ـٍد َعـْن َعـِیِّ ْبـِن احلْ ّمَ ـُد ْبـُن حُمَ مْحَ

َ
َثَنـا أ 1 .  َحّدَ

ٌن 
َ

ٌن َو ُفا
َ

ـَک َو ُهْم ُفا
َ
هِیْم [ ل َک َتْعِرُفُه َو تسـمهیم ]ُنَسـّمِ ّنَ

َ
َقاُت أ ْخَبَرَنـا َعْنَک الّثِ

َ
ـُه َفأ

َ
 َفَقـاال ل

َ
 َقـال

َ
 ال

َ
ِفیُکـْم ِإَمـاٌم ُمْفَتـَرٌض َطاَعُتـُه َفَقـال

َ
ـِة َفَقـاال أ ْیِدّیَ الّزَ

َتْعِرُف 
َ
 یِل أ

َ
َغَضـَب یِف َوْجِهـِه َخَرَجا َفَقـال

ْ
َیـا ال

َ
ـا َرأ ّمَ

َ
ـَذا َفل ـْم هِبَ َمْرُتُ

َ
 َمـا أ

َ
ُبـو َعْبـِد اهلِل ع َو َقـال

َ
 َیْکِذُبـوَن َفَغِضـَب أ

َ
ـْن ال ْصَحـاُب َوَرٍع َو َتْشـِمیٍر َو ُهـْم ِمَّ

َ
َو ُهـْم أ

 َو اهلِل 
َ

َما اهلُل َو ال َعهَنُ
َ
 َکَذَبـا ل

َ
َسـِن  َفَقال َ ّنَ َسـْیَف َرُسـوِل اهلِل ص ِعْنـَد َعْبِد اهلِل ْبِن احلْ

َ
ـا َیْزُعَمـاِن أ ـِة َو مُهَ ْیِدّیَ ْهـِل ُسـوِقَنا ِمـَن الّزَ

َ
ـا ِمـْن أ ـُت َنَعـْم مُهَ

ْ
َهَذْیـِن ُقل

َمـٌة یِف َمْقِبِضِه 
َ

ـا َعا َ
َ

َسـْینِ ْبـِن َعـِیٍّ َو ِإْن َکاَنـا َصاِدَقـْینِ ف ُ ْن َیُکـوَن َرآُه ِعْنـَد َعـِیِّ ْبـِن احلْ
َ
 أ

َّ
ُبـوُه ِإال

َ
 َرآُه أ

َ
 ِبَواِحـٍد ِمـْن َعْیَنْیـِه َو ال

َ
َمـا َرآُه َعْبـُد اهلِل ِبَعْیَنْیـِه َو ال

َراَیـَة 
َ
َمـٌة یِف ِدْرِعـِه َو ِإّنَ ِعْنـِدی ل

َ
ـا َعا َ

َ
َمَتـُه  َو ِمْغَفـَرُه َفـِإْن َکاَنـا َصاِدَقـْینِ ف

َ
َسـْیَف  َرُسـوِل  اهللِ  ص َو ِدْرَعـُه َو ال

َ
ِبـِه َو ِإّنَ ِعْنـِدی ل  َتـَرى  یِف َمْوِضـِع َمْضَر

َ
َو َمـا ال

ـا ُمـوَس  ُب هِبَ ـِذی َکاَن ُیَقـّرِ
َّ
ْسـَت ال ْیَماَن ْبـِن َداُوَد َو ِإّنَ ِعْنـِدی الّطَ

َ
َ ُسـل ـاتَ نَ

َ
ـَواَح ُمـوَس َو َعَصـاُه َو ِإّنَ ِعْنـِدی حل

ْ
ل
َ
َبـَة َو ِإّنَ ِعْنـِدی أ

َ
ْغل ِ

ْ
َرُسـوِل اهلِل ص امل

ـاَبٌة َو ِإّنَ 
َ

ْسـِلِمینَ ُنّش ُ  الْ
َ

ْشـِرِکینَ ِإیل ُ  ِمـَن الْ
ْ

ْ َیِصـل ْشـِرِکینَ لَ ُ ْسـِلِمینَ َو الْ ُ ْن َیَضَعـُه َبـْینَ الْ
َ
 اهلِل أ

ُ
َراَد َرُسـول

َ
ـِذی َکاَن ِإَذا أ

َّ
َبـاَن َو ِإّنَ ِعْنـِدی ااِلْسـَم ال ُقْر

ْ
ال

 
َ

اُبـوُت َعـی ّیِ َبْیـٍت [ َوَقـَف الّتَ
َ
 أهـل بیـت ]یِف أ

َ
اُبـوِت یِف َبـِی ِإْسـَراِئیل  الّتَ

ُ
ِح ِفیَنـا َمَثـل

َ
ـا  الّسِ

ُ
ـُه َو َمَثـل

ُ
ِمل ْ ِئَکـُة حتَ

َ
ا َ ـِی َجـاَءْت ِبـِه الْ

َّ
اُبـوَت ال ِعْنـِدی الّتَ

َنا 
َ
ا أ ِبْسـُهَ

َ
 َو ل

ً
ْرِض َخِطیطا

َ ْ
 األ

َ
ْت َعی یِب ِدْرَع َرُسـوِل اهلِل َفَخّطَ

َ
ِبَس أ

َ
َقـْد ل

َ
َماَمـَة َو ل ِ

ْ
ویِتَ اإل

ُ
ـا أ ُح ِمّنَ

َ
ـا ْیـِه الّسِ

َ
َة َکَذِلـَک َو َمـْن َصـاَر ِإل ُبـّوَ وُتـوا الّنُ

ُ
َبـاِب َداِرِهـْم أ

َهـا ِإْن َشـاَء اهلُل. بصائـر الدرجـات یف فضائـل آل حممـد صـی اهلل علهیـم، ج 1، ص174.
َ َ
ِبَسـَها َمل

َ
ـْن ِإَذا ل َنـا ِمَّ َفَکاَنـْت َو َقاِئُ

2 .  آل عمران، آیات 33 - 34.
، ص 531 - 533. 3 .  علم الیقین
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گلر چله شلیخ مفیلد؟هر؟ در  گمراهلی نجلات دهلد. ا کلرده و آنلان را از  خلود را بلرای ملردم معرفلی 
خصلوص ماجلرای  وفلات و اتهلام هزیلان گویی برخی به رسلول گرامی اسلالم؟ص؟، قائل به عدم 
 اهلِل َوَدَواٍة؟ 

َ
ِتیَک ِبَکِتٍف َیا َرُسـول

ْ
اَل َنأ

َ
 َبْعُضُهـْم أ

َ
َفاَق؟ص؟ َقال

َ
ـا أ ّمَ

َ
کتابلت وصیلت شلده و می نویسلد: »َفل

«.1هنگامی که دوباره حال رسول خدا؟ص؟  ً
ْهِل َبْییِت َخْیرا

َ
وِصیُکْم ِبأ

ُ
یِن أ ِکّنَ

َ
؟ اَل َو ل ُتْ

ْ
ِذی ُقل

َّ
َبْعَد ال

َ
: أ

َ
َفَقال

بهتلر شلد، برخلی گفتنلد آیا اجلازه می دهید تا دوات و کتف حاضر نمائیلم؟ آن حضرت فرمود: 
که با اهل بیتم به نیکی رفتار  گفتید؟ نه؛ ولی شما را سفارش می کنم  که  آیا بعد از این سخنی 
کنید. اما با این وجود، روایات متضاد و ناقصی که درخصوص کتابت وصیت حضرت رسول 
گرفتله و ُمدعلا و  کلرم؟ص؟ توسلط امیرالمومنیلن عللی؟ع؟ صلادر شلده اسلت، ملورد بررسلی قلرار  ا

پاسخ احمدالحسن بیان می  شود.

روایات موسوم به وصیت
کتاب غیبت طوسی؟هر؟ آمده است: خبر داد به ما جماعتی2 از أبی عبد اهلل  در روایتی از 
الحسلین بن علی بن سلفیان البزوفری از علی بن سلنان الموصلی العدل از علی بن الحسلین 
از أحملد بلن محملد بلن الخلیلل از  جعفلر بن أحمد المصری  عمویش حسلن بن علی از پدرش 
از املام صلادق؟ع؟ از پلدرش املام باقلر؟ع؟ از پلدرش املام زیلن العابدیلن؟ع؟ از پلدرش املام 
کله وفاتلش در آن  کله فرملود: رسلول خلدا؟ص؟ در شلبی  حسلین؟ع؟ از پلدرش امیلر المومنیلن؟ع؟ 
واقع شد، به علی؟ع؟ فرمود: اى اباالحسن، کاغذ و دواتی بیاور و رسول اهلل؟ص؟ وصیت خود را 
که فرمود: یا علی! بعد از من دوازده امام می باشند و بعد  که بدین جا رسید  امالء فرمود تا این 
از آنها دوازده مهدى هستند. پس تو یا علی اّولین از دوازده امام می باشی. ... . و تو پس از من 
خلیفه من بر امتم هسلتی، هر گاه وفاتت رسلید، به پسلرم حسلن؟ع؟ بر وصول )نیکوکار و بسلیار 
گاه وفاتش رسید آن را به پسرم حسین؟ع؟ شهید زکی مقتول  کن، هر  گذار  کننده( وا صله رحم 
گاه وفاتلش رسلید آن را بله پسلرش عللی؟ع؟ ذی الثفنلات )صاحلب زانوهلای  کنلد، هلر  گلذار  وا

1 .  اإلرشاد یف معرفة حجج اهلل عی العباد، ج 1، ص1۸4ـ 1۸5.
اَعـٌة« در بیـان شـیخ طـوس؟هر؟، افـرادی مهچـون؛ ابوعبـداهلل غضائری، امحد ابن ُعبـدون، ابوطالب ابن عرفه،  یِن َجَ ْخَبـَر

َ
2 .  مـراد از عبـارت »أ

شـناس می باشـند.
َ
ابواحلسـن صفار و حسـن ابن امساعیل ابن ا
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گاه  گذار کند، هر  گذار کند، هر گاه وفاتش رسید آن را به پسرش محمد باقر؟ع؟ وا پینه بسته( وا
گاه وفاتش رسید آن را به پسرش  گذار کند، هر  وفاتش رسید آن را به پسرش جعفر صادق؟ع؟ وا
کند،  گذار  گاه وفاتش رسلید آن را به پسلرش علی رضا؟ع؟ وا کند، هر  گذار  کاظم؟ع؟ وا موسلی 
گاه وفاتش رسید آن را  کند، هر  گذار  گاه وفاتش رسید آن را به پسرش محمد ثقه تقی؟ع؟ وا هر 
گاه وفاتش رسلید آن را به پسلرش حسلن فاضل؟ع؟  کند، هر  گذار  به پسلرش علی ناصح؟ع؟ وا
گذار  گاه وفاتش رسید آن را به پسرش محمد؟ع؟ مستحفظ از آل محمد؟ص؟ وا کند، هر  گذار  وا
کنلد، پلس آنهلا دوازده املام هسلتند. سلپس بعلد از او دوازده مهلدى ملی باشلند. هلرگاه وفاتلش 
کند، براى او سله اسلم اسلت. یک اسلمش مانند اسلم  گذار  رسلید آن را به پسلرش مهدی اول وا
ملن، و اسلم دیگلرش اسلم پلدر ملن اسلت، و آنهلا عبلد اهلل و احملد هسلتند، و نلام سلوم مهلدى 

است. و او اولین مومنان است.1

وایت دیدگاه علماء شیعه درباره ر

کثریلت غریلب بله اتفلاق در بیلن علملای اسلالم همچلون؛ عالمله مجلسلی در بحلار االنلوار،  ا
شلیخ حلر عامللی در الفوائلد الطوسلیة، عالمله نهاونلدی در العبقلری الحسلان فلی احلوال موالنلا 
صاحب الزمان، در مواجهه با این روایت، داللت یا مفاد آن را مقطوع ندانسته  و آن را مخالف 

ـَد  مْحَ
َ
َسـْینِ َعـْن أ ُ َعـْدِل َعـْن َعـِیِّ ْبـِن احلْ

ْ
ْوِصـِیِّ ال َ َبَزْوَفـِرِی  َعـْن َعـِیِّ ْبـِن ِسـَناٍن الْ

ْ
َسـْینِ ْبـِن َعـِیِّ ْبـِن ُسـْفَیاَن ال ُ یِب َعْبـِد اهلِل احلْ

َ
اَعـٌة َعـْن أ ْخَبَرَنـا َجَ

َ
1 .  أ

ِبیِه 
َ
َباِقِر َعـْن أ

ْ
ِبیـِه ال

َ
ـٍد َعـْن أ ّمَ یِب َعْبـِد اهلِل َجْعَفـِر ْبـِن حُمَ

َ
ِبیـِه َعـْن أ

َ
َسـِن ْبـِن َعـِیٍّ َعـْن أ َ ـِه احلْ ْصـِرِی  َعـْن َعّمِ ِ

ْ
ـَد امل مْحَ

َ
ِلیـِل َعـْن َجْعَفـِر ْبـِن أ نَ ـِد ْبـِن احلْ ّمَ ْبـِن حُمَ

ـِی َکاَنـْت ِفهَیـا َوَفاُتـُه 
َّ
ـِة ال

َ
ْیل

َّ
 اهلِل ص یِف الل

ُ
 َرُسـول

َ
: َقـال

َ
ْؤِمِنـینَ ع َقـال ُ ِمیـِر الْ

َ
ِبیـِه أ

َ
ـِهیِد َعـْن أ

َ
ِکـّیِ الّش َسـْینِ الّزَ ُ ِبیـِه احلْ

َ
َعاِبِدیـَن َعـْن أ

ْ
ِد ال ِفَنـاِت  َسـّیِ

َ
ِذی الّث

ـُه َسـَیُکوُن َبْعـِدی اْثَنا َعَشـَر   َیـا َعـِیُّ ِإّنَ
َ

ْوِضـِع َفَقـال َ  َهـَذا الْ
َ

ـی ِإیل َتـُه َحـّیَ اْنَهَ  اهلِل ص َوِصّیَ
ُ

 َرُسـول
َ َ
ْمـل

َ
ْحِضـْر َصِحیَفـًة َو َدَواًة َفأ

َ
َسـِن أ َ َبـا احلْ

َ
ِلَعـِیٍّ ع َیـا أ

ْکَبَر 
َ ْ
یَق األ ّدِ ْؤِمِنـینَ َو الّصِ ُ ِمیَر الْ

َ
ْرَتَی َو أ ُ  الْ

ً
اِئِه  َعِلّیـا  یِف مَسَ

َ
َک اهلُل َتَعایل ـا

 مَسَّ
ً
ْثـَیْ َعَشـَر ِإَمامـا  ااِل

ُ
ل ّوَ

َ
ْنـَت َیـا َعـِیُّ أ

َ
 َفأ

ً
 َو ِمـْن َبْعِدِهـْم اْثَنـا َعَشـَر َمْهِدّیـا

ً
ِإَمامـا

ْن  َ  ِنَسـاِئ فَ
َ

ْم َو َعی ِهِ ـْم َو َمّیِ ِ ْهـِل َبْیـِی َحهّیِ
َ
 أ

َ
ْنـَت َوِصـّیِ َعـی

َ
َحـٍد َغْیـِرَک َیـا َعـِیُّ أ

َ
ـاُء أِل مْسَ

َ ْ
 َتِصـّحُ َهـِذِه األ

َ
ْهـِدّیَ َفـا َ ُمـوَن َو الْ

ْ
أ َ ْعَظـَم َو الْ

َ ْ
َفـاُروَق األ

ْ
َو ال

ْمَها  ِ
ّ
َوَفاُة َفَسـل

ْ
ِی ِمْن َبْعِدی َفِإَذا َحَضَرْتَک ال ّمَ

ُ
 أ

َ
ْنَت َخِلیَفِی َعی

َ
ِقَیاَمِة َو أ

ْ
َرَهـا یِف َعْرَصـِة ال

َ
ْ أ یِن  َو لَ ْ َتـَر ـا لَ َنـا َبـِری ٌء ِمهْنَ

َ
ـا َفأ ْقَهَ

َّ
 َو َمـْن َطل

ً
ِقَیْتـِی َغـدا

َ
ـا ل َ ّهَ َثّبَ

ِد   اْبِنِه َسـّیِ
َ

ْمَها ِإیل ِ
ّ
ُیَسـل

ْ
َوَفاُة َفل

ْ
ْقُتـوِل َفـِإَذا َحَضَرْتُه ال َ ِکـّیِ الْ ـِهیِد الّزَ

َ
َسـْینِ الّش ُ  اْبـِیَ احلْ

َ
ْمَها ِإیل ِ

ّ
ُیَسـل

ْ
َوَفـاُة َفل

ْ
َوُصـوِل  َفـِإَذا َحَضَرْتـُه ال

ْ
َبـّرِ ال

ْ
َسـِن ال َ   اْبـِیَ احلْ

َ
ِإیل

ـاِدِق َفِإَذا َحَضَرْتُه   اْبِنِه َجْعَفٍر الّصَ
َ

ْمَها ِإیل ِ
ّ
ُیَسـل

ْ
َوَفاُة َفل

ْ
َباِقـِر َفـِإَذا َحَضَرْتـُه ال

ْ
ـٍد ال ّمَ  اْبِنـِه حُمَ

َ
ْمَها ِإیل ِ

ّ
ُیَسـل

ْ
َوَفـاُة َفل

ْ
ِفَنـاِت َعـِیٍّ َفـِإَذا َحَضَرْتـُه ال

َ
َعاِبِدیـَن ِذی الّث

ْ
ال

َقـِة  ـٍد الّثِ ّمَ  اْبِنـِه حُمَ
َ

ْمَها ِإیل ِ
ّ
ُیَسـل

ْ
َوَفـاُة َفل

ْ
َضـا َفـِإَذا َحَضَرْتـُه ال  اْبِنـِه َعـِیٍّ الّرِ

َ
ْمَها ِإیل ِ

ّ
ُیَسـل

ْ
َوَفـاُة َفل

ْ
َکاِظـِم َفـِإَذا َحَضَرْتـُه ال

ْ
 اْبِنـِه ُمـوَس ال

َ
ْمَها ِإیل ِ

ّ
ُیَسـل

ْ
َوَفـاُة َفل

ْ
ال

ْمَها  ِ
ّ
ُیَسـل

ْ
َوَفـاُة َفل

ْ
َفاِضـِل َفـِإَذا َحَضَرْتـُه ال

ْ
َسـِن ال َ  اْبِنـِه احلْ

َ
ْمَها ِإیل ِ

ّ
ُیَسـل

ْ
َوَفـاُة َفل

ْ
اِصـِح َفـِإَذا َحَضَرْتـُه ال  اْبِنـِه َعـِیٍّ الّنَ

َ
ْمَها ِإیل ِ

ّ
ُیَسـل

ْ
َوَفـاُة َفل

ْ
ـِیِّ َفـِإَذا َحَضَرْتـُه ال الّتَ

 اْبِنـِه 
َ

ْمَها ِإیل ِ
ّ
ُیَسـل

ْ
َوَفـاُة(  َفل

ْ
 )َفـِإَذا َحَضَرْتـُه ال

ً
َّ َیُکـوُن ِمـْن َبْعـِدِه اْثَنـا َعَشـَر َمْهِدّیـا  ثُ

ً
ـٍد ع َفَذِلـَک اْثَنـا َعَشـَر ِإَمامـا ّمَ ْسـَتْحَفِظ ِمـْن آِل حُمَ ُ ـٍد الْ ّمَ  اْبِنـِه حُمَ

َ
ِإیل

ْؤِمِنـینَ «. غیبـت طـوس، ح111. ُ  الْ
ُ

ل ّوَ
َ
ْهـِدّیُ ُهـَو أ َ اِلـُث الْ

َ
ـُد َو ااِلْسـُم الّث مْحَ

َ
یِب َو ُهـَو َعْبـُد اهلِل َو أ

َ
ـی َو اْسـِم أ َسـاِمَی اْسـٌم َکامْسِ

َ
َثـُة أ

َ
ـُه َثا

َ
ِبـینَ  ل َقّرَ ُ ِل الْ ّوَ

َ
أ
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که به برخی از آراء و نظریات اشاره می گردد:1 کرده اند  مشهور معرفی 
اللف. شلیخ حلر عامللی؟هر؟ درتوضیلح ایلن روایت آورده اسلت: »املا درباره حدیلث دوازده 
از  خاللی  کله  اسلت  شلده  صلادر  مضملون  ایلن  در  اخبلاری  املام؟ع؟،  دوازده  از  پلس  مهلدی 
اشلکال و مخالفت نیسلتند... به خاطر اینکه با سلایر روایات تعارض داشلته و بالجمله محل 
کله از طریلق  توقلف می باشلد... ضملن اینکله شلیخ طوسلی ایلن روایلت را در ردیلف احادیثلی 

مخالفین)اهل سنت( در نص ائمه صادر شده است آورده است«.2
ب. عالمله مجلسلی؟هر؟ پلس از ذکلر چنلد خبلر در خصلوص مهدییلن بعلد از ائمله اثنلی 

عشر؟ع؟ می فرماید: »این اخبار مخالف با مشهور هستند«.3 
ج. عالمله عللی بلن یونلس بیاضلی عامللی در کتاب الصراط المسلتقیم می فرمایلد: »روایت 
دوازده مهدی بعد از دوازده امام جزو روایات شاذه است و این روایت با تمامی روایات صحیح 
السلند و متواتلر مشلهور مخالفلت دارد.4 زیلرا طبلق ایلن روایلات، بعلد از دوللت قائلم؟ع؟ دوللت 
دیگلری نخواهلد بلود... شلیخ طوسلی؟هر؟ در کتلاب الغیبة، این روایلت را در ردیف روایاتی که 

از طرق عامه نقل شده آورده است«.5
عالمله بیاضلی عامللی در ادامله آورده اسلت: »هلذه الروایله آحادّیله، توجلب ظنلًا و مسلأله 
اإلمامله علمّیله«. حدیلث وصیلت جلزو اخبار واحد بلوده و افاده ظّن می کند در حالیکه مسلأله 
اماملت بایلد بلا احادیلث قطلع آور و مفیلد علم به اثبات برسلد. همچنین شلیخ مفیلد در کتاب 

1 .  عی آل حمسن، الرد القاصم لدعوة املفتری عی االمام القامئ، ص34.
لـو مـن غرابـة و إشـکال... ملـا یـأیت إن  ثـی عشـر؟ع؟: اعلـم أنـه قـد ورد هـذا املضمـون یف بعـض االخبـار و هـو ال ین ثـی عشـر بعـد اال 2 .  حدیـث اال
یق املخالفین  مله فهو حمل التوقف... ما رواها الشـیخ یف کتاب الغیبة یف جلة االحادیث الی رواها من طر شـاءاهلل تعایل من کثرة معارضة و باحلج

مئـة؟ع؟. شـیخ حـر عامـی، الفوائد الطوسـیة، فائـده 37، ص115.  یف النـص عـی اال
الفه للمشهور. حباراالنوار، ج53، ص14۸. 3 .  قال عامه املجلس؟هر؟ یف ذیل هذاه الروایة: هذه الروایه حمن

 اهلل علیه و آله را به سوى جن و انس فرستاد و پس از او 12 ویص قرار داد که برخی 
ّ

4 .  به عنوان منونه؛  امام باقر؟ع؟ فرمود: مهانا خدا حممد صی
ه امام حسـن صلح فرمود و امام حسـین  از ایشـان گذشـته و برخی باىق مانده اند و نسـبت به هر وصی، سـنت و روش خایص جارى شـد )چنانچ
 اهلل علیـه و آلـه می باشـند بـه روش اوصیاء عیس هسـتند 

ّ
جنگیـد و امـام صـادق علهیـم السـام نشـر علـم فرمـود( و اوصیـائ کـه بعـد از حممـد صـی

؟ع؟ روش مسـیح را دارد )یعـی پیـروان عـی؟ع؟ ماننـد پیـروان مسـیح سـه  )از حلـاظ مشـاره یـا سـم دیـدن از دمشنـان( و دوازده نفرنـد و امیـر املؤمنـین
دسـته شـدند، برخی او را خدا دانسـتند و پرسـتیدند و برخی او را خطا کار و کافر پنداشـتند و برخی به عقیده حق پا برجا بودند و به امامتش قائل 
شـدند، و یا تشـبیه آن حضرت به مسـیح از نظر زهد و عبادت و پوشـاک و خوراک زبر و خشـن اسـت(. کلیی، أصول کایف، ج1، ص532،  ح1۰.

الفـه للروایـات الصحیحـه املتواتـر الشـهیرة بأنـه لیـس بعـد القـامئ دولـه... روی الشـیخ یف  ثـی عشـر شـاذه وحمن ثـی عشـر بعـد اال 5 . »الروایـه باال
الکتـاب الغیبـه یف جلـه االحادیـث الـی رواهـا مـن طـرق العامـه«. الصـراط املسـتقم، ص1۸6.
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االرشلاد در خصلوص ایلن روایلت می فرمایلد:  »بعلد از دوللت قائلم؟ع؟ هیلچ دولتلی نخواهلد بلود 
گر خدا بخواهد فرزند آن حضرت برگزار خواهد نمود و  که ا مگر در روایت ]وصیت[ آمده است 

که این روایت قطعی الصدور و االثبات نیست«.1 این در حالی است 
که اشلاره شلد؛ بسلیاری از علمای شلیعه، این روایت را مخالف مشلهور دانسلته و  همانطور 
آن را بله عنلوان خبلر شلاذ و نلادر معرفلی کرده انلد. با این حال حکم خبر شلاذ و نلادر از منظر اهل 
کله بله یلک نمونله اشلاره می گلردد: عملر بلن حنظلله دربلاره حکلم  بیلت؟ع؟ حائلز اهمیلت اسلت 
کله املام صلادق؟ع؟ فرمودنلد: »سلخن صحیلح از آن  ی نقلل می کنلد  صحلت روایلت از دو راو
که در نقل حدیث عادل تر و فقیه تر و صادق تر و با تقواتر باشلد و به سلخن دیگری  کسلی اسلت 
ی علادل و مورد قبلول اصحاب ما  کله هلر دو راو کلردم  توجله و اعتنلا نمی شلود. بله ایشلان علرض 
هستند بطوری که یکی بر دیگری برتری ندارد. فرمود: بین روایت کدامیک از آنان مورد اجتماع 
کدام  یاب و آن  و اتفاق اصحابت است. در این صورت حکم ما را از آنکه مورد اتفاق است در
کلن. پلس آنچله ملورد اتفلاق و  کله شلاذ و نایلاب بلوده و در بیلن اصحابلت مشلهور نیسلت را تلرک 

مشهور باشد شکی در آن نیست«.2

وایت رسی سندی ر بر

احملد بصلری در بیلان البرائله خلود، مدعی شلده اسلت که ایلن حدیث بسلنٍد صحیح وارد 
شده است، این درحالی استکه این روایت هیچکدام از شاخصه های صحیح السند بودن را 

ی، به مطالبی اشاره می گردد. که جهت تبیین نادرست بودن ادعای و ندارد 
یان علادل و امامی  بطلور کللی، روایلت صحیلح السلند، روایتلی اسلت که سلند آن توسلط راو
نقل شلده و در تمام طبقات به معصوم متصل باشلد.3 عالوه بر این شلرایط خاص برای روایت 

1 . »لیس بعد دوله القامئ دوله اال ما جائت به الروایه من قیام ولده ان شااهلل ذالک و ل یرد به عی القطع و الثبات«. االرشاد، ج2، ص43.
2 .  فقـد ورد یف مقبولـه عمـر بـن حنظلـه عـن االمـام الصـادق؟ع؟ قـال: »احُلکـم مـا َحَکـَم بـه أعدهلمـا و أفقههمـا و أصدقهمـا یف احلدیـث و أورعهمـا و 
ال ُیلتَفـت إیل مـا یکـم بـه االخـر. قـال قلـت: فاهنمـا عـدالن مرضیـان عنـد اصحابنـا الیفضـل واحـد مهنما عی االخر. قـال فقال: ُینظـر ایل ما کان من 
روایهـم عّنـا یف ذلـک الـذی حمکـا بـه املجتمـع علیـه مـن اصحابـک. فیوخذ به من حمکنا و ُیتَرک الشـاذ الذی لیس مبشـهور عنـد اصحابک. فان 

یـب فیـه«. کایف، ج1، ص67 و 6۸، بـاب اختـاف احلدیـث، ح 1۰. املجتمـع علیـه ال ر
3 .  مقباس اهلدایة، ج 1، ص 145.



یان احمد الحسن البصری    | | 52    |     درسنامه نقد و بررسی جر

صحیلح السلند، بایسلتی شلرایط عموملی دیگلری نیلز در روایلات باشلد تلا بتواند به درجله اعتبار 
کله ضبلط صحیحلی  ی اسلت.1 للذا در صورتلی  کله از آن جملله، شلرط ضابلط بلودن راو برسلد 
در روایلت مشلاهده نشلده و نقصانلی در آن وجلود داشلته باشلد، احتملال ضابلط نبلودن یلک یلا 
که با وجود مجاهیل در سند روایت، این احتمال تقویت می شود.   ی به دست می آید  چند راو
گرامی اسالم؟ص؟ با لحاظ این دو شرط موجود در روایت  بنابراین روایت موسوم به وصیت نبی 

ی بررسی می گردد: صحیح و شرط ضابط بودن راو
یان بعد  الف(. با بررسی متن این روایت به این نکته پی برده می شود که حداقل یکی از راو
کرده است.  از معصوم، ضابط نبوده و بخشی از روایت را فراموش نموده و روایت را ناقص نقل 
زیرا هم از ابتدا و هم از انتهای روایت، بخش ُمعظمی حذف شلده اسلت. چنانچه در ابتدای 
کانت فهیا وفاته لعیل؟ع؟: یا أبا احلسن أحضر  روایت آمده است:  »قال: قال رسول اهلل؟ص؟ یف اللیلة الیت 
کلرم؟ص؟ در شلب  صحیفـة ودواة. فامـالء رسـول اهلل؟ص؟ وصیتـه حـیت انهتـی إیل هـذا املوضـع...«. پیامبلر ا

کلرم  کلن. پلس حضلرت رسلول ا وفاتلش بله عللی؟ع؟ فرملود ای ابالحسلن! ورق و دواتلی حاضلر 
کرد تا اینکه به اینجا رسید و... . وصیتش را امالء 

 این متن به صورت شفاف بیانگر آن است که قبل از عبارت حتی انتهی الی هذا الموضع، 
کله در متلن این روایت ذکر نشلده اسلت و همچنین در بخشلی  ملوارد دیگلری گفتله شلده اسلت 
دیگلر، از وجلود 12 مهلدی پلس از 12 املام خبلر داده شلده و در پایلان روایت به شلمارش مهدیین 
شلروع می شلود املا بلا معرفی اولیلن مهدی روایت تمام می گردد. چنانچله فرمود: »... مث یکون من 
إسـم  کإمسی و ثة أسـامی: إسـم  بین له ثال بعده اثنا عشـر مهدیا، فإذا حضرته الوفاة فلیسـلمها إیل ابنه أول املقر

«. این بدین معناسلت که آخر روایت  أیب و هـو عبـد اهلل وأمحـد، واالسـم الثالـث: املهـدی، هـو أول املؤمنـین

نیز ناقص می باشد. 
کله شلخص غیلر ضابط از انجام سلایر خطاهلای ضبطی مصون نمی باشلد و  بدیهلی اسلت 
ممکن اسلت در سلایر موارد این روایت نیز دچار اشلتباه در ضبط شلده باشلد. به عنوان مثال:  

هدین، ج1، ص1۰4.    1 .  عامی جبعی، عی بن امحد، معال الدین و ماذ احلج
 دچار سـهو و اشـتباه می شـود، 

ً
 منظور از ضابط؛ کس اسـت که یاد سـپارى او بر سـهو و اشـتباهش غلبه دارد. بنابر این، خبر راوى که در نقل، غالبا

پذیرفتـه نبـوده و فاقد اعتبار اسـت.
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کریم در سوره بقره آیه 180 در خصوص وصیت متوجه می شویم،  وصیت به ما  آنچه از آیه قرآن 
کرم؟ص؟ در روز غدیر خم،  ماترک خود را که قرآن و عترت اهل بیتش بود را  ترک است که پیامبرا
کتاب اهلل و عترتی اهل بیتی« اما آنچه در متن  کرد و فرمود:  » إنی تارٌک فیکم الثقلین،   وصیت 
وصیلت کذایلی مشلاهده می گلردد، ماتلرک حضرت رسلول اهلل بله صورت ناقص مطلرح گردیده 

کرده  و تنها ثقل اهلل االصغر را آورده است. کبر است را از آن حذف  که ثقل اهلل اال کریم  و قرآن 
ب(. با بررسی سند این روایت با افرادی مواجهه می گردیم که در کتب رجالی از اهل تسنن 

بوده و یا از مجهولین و ناشناخته ها می باشند. به عنوان نمونه:

علی بن سنان الموصلی العدل
کله هیلچ ملدح و  کتلب رجاللی از مجهولیلن و ناشلناخته هلا اسلت بطلوری  ایلن شلخص در 
قدحلی دربلاره اش وجلود نلدارد. حضلرت آیلت اهلل خوئلی؟هر؟ در خصوص این فلرد می فرماید: 
کلمله )العلدل( نیلز از القلاب ُشلغلی ایلن شلخص  ی از اهلل تسلنن بلوده و  کله و »بعیلد نیسلت 
ُکّتاب در محکمه قضاوت اطالق می شده است.1 همچنین  کلمه عدل به  که  بوده باشد. چرا

کلمه )العدل( در مشایخ شیخ صدوق؟هر؟ به عامه و اهل سنت اطالق شده است«.2 
برخلی از اتبلاع احمدالحسلن بصلری در صلدد آن هسلتند تلا بلا وصلف »العلدل«، صحیلح 
ی را رفع کنند. این درحالی  ی را اثبات کرده و شبهه سنی مذهب بودن و العقیده بودن این راو
کتلب رجاللی یلا در حتلی در سلند روایلات بلا  اسلتکه بسلیاری از مخالفیلن مذهلب تشلیع در 
گروه منحرفین  عبارت »العدول« توصیف شده اند، درحالی که صحیح العقیده نیز نبوده و در 
یة  کتاب رجالی خود نام محمد بن الولید الخزاز، معاو کّشی؟هر؟ در  هستند. به عنوان نمونه؛ 
گفتله  بلن حکیلم، مصلدق بلن صدقلة و محملد بلن سلالم بلن عبدالحمیلد را نلام بلرده و سلپس 
ة العلماء و الفقهاء و العدول«.3 تمامی آنان فطحی مذهب و از 

ّ
هم فطحّیة و هم أجل

ّ
کل است: »هؤالء 

لیـل اآلمـی الطبـری و روى عنـه احلسـین بـن عـی البزوفـری، ّث إّن کلمـة العـدل  1 .  عـی بـن سـنان املوصـی  العـدل  روى عـن أمحـد بـن حمّمـد احلن
عـی مـا یظهـر مـن ذکرهـا یف مشـایخ الصـدوق قـدس سـّره کان یوصـف هبـا بعـض علمـاء العاّمـة فـا یبعـد أن یکون الرجل مـن العاّمـة. معجم رجال 

احلدیـث، ج6، 21۰، 33۰2.
2 .  مهان، ج13، 5۰، ۸1۹4.

3 .  رجال کیش، ج2، ص۸35.
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بزرگان علماء و فقهاء و عادالن آن مذهب بوده اند.
یان، لزوما به معنای شیعه بودن و صحیح العقیده  بنابراین عبارت »العدل« در توصیف راو

بودن آنان نیست. 
که می تواند به  ی در سند برخی از روایات با عنوان »المعدل« آمده است  نکته اول: این راو
ی بلوده باشلد. چنانچله در کتلاب مقتصب االثر، در سلند روایتلی می گوید:  عنلوان کنیله بلرای و
لییل قال حدثنا حممد بن صالح اهلمداین ... .1  حدثنا عیل بن سنان املوصیل املعدل قال أخبرنا امحد بن حممد احلن

ی  کله از عللی بلن سلنان الموصللی العلدل نقلل شلده اسلت، و نکتله دوم: در تماملی روایاتلی 
کلرده اسلت، در حالیکله در  روایلات خلود را بلدون واسلطه از احملد بلن محملد بلن خلیلل نقلل 
کرده و این برخالف مسلک  روایت موسوم به وصیت، با وساطت علی بن الحسین  نقل روایت 

ی است. به عنوان نمونه:  روایی این راو
أخبرنا مجاعة عن التلعکبری عن أمحد بن عیل الرازی األیادی عن احلسین بن عیل عن عیل بن سنان . 1

لیل عن عیل بن صالح اهلمداین .2   املوصیل  العدل  عن أمحد بن حمّمد بن احلن

لیل  عن حمّمد بن صالح اهلمداین.3. 2 حّدثنا عیّل  بن سنان املوصیل، عن أمحد بن حمّمد احلن

نکتله سلوم: عللی بلن سلنان الموصللی العلدل در هیلچ روایتلی از عللی بلن الحسلین)غیر از 
روایت موسوم به وصیت( نقل روایت نکرده است.4

علی بن الحسین 
ی یکلی دیگلر از مجهولیلن و ناشلناخته ها در ایلن روایلت اسلت. الزم بله توضیح اسلت که  و
که هیچگاه پدر  این شخص غیر از علی بن الحسین بن بابویه )پدر شیخ صدوق( است. چرا
شلیخ صلدوق از احملد بلن خلیلل و عللی بن سلنان موصلی عدل روایت نکرده اسلت. مضاف 
بر اینکه شیخ طوسی؟هر؟ با دو واسطه)شیخ مفید و شیخ صدوق( از پدر شیخ؟هر؟ صدوق 

کرده است.  نقل روایت 

ثر، ص1۰. وهری، امحد، مقتصب اال 1 .  احلج
2 .  غیبة طوس، ص147 و إثبات اهلداة بالنصوص و املعجزات، ج 2، ص125.

3 .  حبراین، سید هاشم بن سلیمان، حلیة األبرار، ج 6، ص4۹1.
امتة، ج2، ص15. یة احلن 4 .  املهدو
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احمد بن محمد بن خلیل
این شخص در کتب رجالی از ناشناخته ها است. بطوری که درباره اش هیچ مدح و ذمی 
که از بزرگان تشلکیالت احمدالحسلن اسلت، در  وجود ندارد. جالب اینکه خود ناظم العقیلی 
کتلاب انتصلارًا للوصیلة بله مجهلول بودن این شلخص اعتلراف کرده و می گویلد: »و لم یبق احد 
ملن روات الوصیله للم یعللم تشلیعه اال احملد بلن محملد بلن الخلیلل«.1 یعنلی غیلر از احملد بلن 

که شیعه بودنشان محرز نشده باشد باقی نمانده است. یانی  محمد بن الخلیل احدی از راو
جعفر بن احمد المصری

کتلاب  ایلن فلرد یکلی دیگلر از مجهولیلن و ناشلناخته های رجاللی اسلت. تنهلا یلک ملورد در 
ابلن حجلر عسلقالنی)از علملای اهلل سلنت( جعفلر بلن احملد المصلری را بلا عنلوان رافضلی و 
ی را ثابلت کند،  کله آنهلم نمی توانلد شلیعه بلودن و وثاقلت و کلرده اسلت2  فاسلد العقیلده معرفلی 
ی در نزد تشیع  که فاسد العقیده خواندن شخصی از سوی اهل سنت، به معنای وثاقت و چرا
نیسلت. لذا در کتب رجالی شلیعه و سلایر کتب رجالی اهل سلنت نیز نامی از این فرد به میان 

نیامده است. 
حسن بن علی عّم جعفر بن احمد المصری

ی در کتلب رجاللی شلیعه معرفلی نشلده و حتلی در خصلوص این فرد، ملدح و قدح صادر  و
نشده و در ردیف مجهولین و ناشناخته ها است.

علی بن بیان؛ والد حسن بن علی
ید بن سیابه المصری است که در گروه ناشناخته های  این شخص همان علی بن بیان بن ز

ی مدح و قدحی وجود ندارد.3  کتب رجالی در باره و رجالی بوده و در هیچ یک از 

دفاع احمدالحسن از سند حدیث 

احمدالحسلن بصلری در کتلاب »دالئلل الصلدق« از صحیلح السلند بلودن ایلن روایت دفاع 

 للوصیة، ص27.
ً
1 .  انتصارا

2 .  لسان املیزان، ج2، ص442.
3 .  آل حمسن، ما هی الوصیة الی وصفوها باملقدسة، مرکز االمام املهدی؟ع؟، ص16.
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واهتا بأّنم  کلرده و می گویلد: »فقـد بیّنـا هلـم أّن الوصیـة سـندها صحیـح و أنه یکیف شـهادة الشـیخ الطـویس لر
کذبه«.1  اصـة أی مـن الشـیعة... إذن، فالصحیـح أن نکم بصدق املؤمن حـیت یأیت دلیل قطعی عیل  مـن احلن

که همانا سند روایت وصیت صحیح است و سخن شیخ طوسی  کردیم برای آنان  پس تبیین 
یان این حدیلث کفایت می کند...  اصة« در شلیعه بلودن راو وی مـن جهـت احلن کله فرملود: »فأمـا مـا ر
کله حکلم بله راسلتگویی مؤملن بدهیلم تلا اینکله دلیللی  نتیجله اینکله؛ روش درسلت ایلن اسلت 

ی به دست آمده باشد. کذب و قطعی بر 


که عبارتند از: کرده است  کلی اشاره  احمدالحسن بصری در این دفاعیه، به دو نکته 
ی من جهت الخاصة( تمامی  الف. به اسلتناد و شلهادت شلیخ طوسلی )با بیان؛ فأما ما رو

یان این حدیث شیعه هستند. راو
گفت:  در پاسخ به این سخن باید 

کله این روایت  نهایلت چیلزی که از عبارت شلیخ طوسلی؟هر؟ اسلتفاده می شلود این اسلت 
یلان آن را عامله تشلکیل نمی دهنلد. املا این  از طریلق عامة)اهلل سلنت( نقلل نشلده و تماملی راو
یان سنی قرار نگرفته اند، برداشت نمی شود. ضمن اینکه؛  سخن که در سند آن هیچ یک از راو
ی از اهلل سلنت در سلسله سلند روایتلی وجلود داشلته باشلد، نمی تلوان آن را  گلر یلک یلا دو راو ا
یانی از اهل  روایلت اهلل سلنت نامیلد. چنانچله در برخلی از روایلات موجلود در منابلع شلیعه، راو
یانلی از نواصلب هسلتند، املا بلا ایلن وجلود، آن روایلات را روایلات عامة)اهلل  تسلنن و حتلی راو

تسنن( نمی نامیم. به عنوان نمونه:
یـٍح  َعـْن ُزَراَرَة ْبِن . 1 جِ

َ
َثَنـا ُعْثَمـاُن ْبـُن ِعیـیَس َعْن َخاِلـِد ْبِن  ن

َ
 َحّد

َ
ٍل َقـال

َ
ـَد ْبـِن ِهـال مْحَ

َ
ـَد َعـْن أ مْحَ

َ
َسـْینُ ْبـُن أ احْلُ

کله بله شلهادت شلیخ صلدوق؟هر؟ در  .2 در سلند ایلن روایلت احملد بلن هلالل وجلود دارد  ْعـَینَ
َ
أ

کتاب من ال یحضره الفقیه3 ناصبی می باشد. اما با این وجود در سند روایت شیعی قرار گرفته 
است.

ئل الصدق، ص25. 1 .  دال
2 .  کایف، ج 1، ص342.

3 .  من ال یضره الفقیه، ج 4، ص44۹.
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 .2 ِ َسـْین ِل  َعـْن َعـیِلِّ ْبـِن احْلُ َتـَوّکِ ـِد ْبـِن  ُمـویَس  بـن اْلُ ّمَ َمـایِل، َعـْن حُمَ
َ
ـِل، َو اأْل

َ
ِعل

ْ
َصـاِل، َو ال ـُدوُق یِف احْلنِ   الّصَ

َنس. 
َ
ْزِدّیِ َعْن َماِلـِک ْبِن أ

َ
َیـاٍد اأْل ـِد ْبِن ِز ّمَ ِبیـِه َعْن حُمَ

َ
ِقِّ َعـْن أ َبـْر

ْ
ـِد ْبـِن َخاِلـٍد ال ّمَ ـَد ْبـِن حُمَ مْحَ

َ
ـْعَدآَباِدّیِ َعـْن أ الّسَ

که از طریق شلیعی نقل شلده، مالک بن أنس، امام مذهب مالکی در اهل  در سلند این روایت 
گرفته است. سنت قرار 

ی من جهت الخاصة( به معنای این نیسلت  نتیجه اینکه؛ سلخن شلیخ طوسلی)فأما ما رو
یان این حدیث شلیعه هسلتند، بلکه سلخن ایشلان ناظر بر طریق)أخبرنا جماعة(  که تمامی راو

نقل است نه سند روایان حدیث.  
ب. تا زمانی که فسق و کذب شیعه ثابت نشده باشد، اصل بر راستگویی و عدالت)اصالة 
که بر  یلان حدیث خدشله ای بله روایت وارد نمی کنلد، چرا العداللة( اسلت. للذا مجهلول بلودن راو
اسلاس قواعلد حدیثلی، در صلورت مواجهه با روات مجهول، بایسلتی بله اصالة العدالة مراجعه 

یان مجهول داده و روایت را پذیریم.1  کنیم تا بدینوسیله حکم به عدالت راو
گفته می شود:  در پاسخ به این سخن 

اواًل؛ صلدق و کلذب و همچنیلن علدل و فسلق از املور وجودیه هسلتند و املور وجودیه بعد از 
کذب نباشد و زمانی  که  نبودن ضلع مقابل و ضد خود بروز می کنند. لذا زمانی صدق می آید 
کذب و یا عدل  که فسلق نباشلد. بنابراین قاعده، اصالة با هیچکدام از صدق و  عدل می آید 

کدام در موضع خود و با نبود دیگری تحقق می یابد.2  و فسق نبوده و هر 
گلر به  کله ا ثانیلًا؛ معنلای اصاللة العداللة، شلهادت بله عداللت نبلوده و بله معنلای ایلن اسلت 
ی اعتملاد داشلته و همزملان بله عداللت آن شلک شلد، می تلوان بله اصاللة  شلیعه بلودن یلک راو

ی نمود.3  کرده و حکم به عادل و راستگو بودن و العدالة یا اصالة الصدق تمسک 
ثالثًا؛ اصالة العدالة از اصول نامعتبر و غیر قابل قبول در مباحث حدیثی است.4

کله آنلان را شلیخ طوسلی؟هر؟ و سلایر علملاء درک نکرده انلد و یلا اینکه  یانلی  رابعلًا؛ دربلاره راو
یانی که نام آنان در اسناد روایت موجود بوده و هیچ درکی از تشیع و حسن ظاهر  حتی درباره راو

ئل الصدق، ص 27. 1 .  دال
امتة، ج2، ص23. یة احلن 2 .  املهدو

این، کتاب نکاح، ج15، 5۰74. 3 .  ر.ک: شبیری زنج
4 .  حمقق حی، جعفر بن حسن، شرایع االسام، ج4، ص6۹ و عامی، حمم بن مکی، الدروس الشرعیة، ج1ف ص21۹. 
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رفتاری آنان در دست نیست، اصالة العدالة معنایی نداشته و سالبه به انتفاء موضوع خواهد 
بلود. للذا در عصلر حاضلر بله محلض مواجهله با مجاهیلل روایی، مجاز بله اجرای اصاللة العدالة 

نخواهیم بود.1

بررسی متن روایت
کله به برخی از  بلا بررسلی متلن حدیلث موسلوم بله وصیت، اشلکاالت متعددی پیش می آید 

آنها اشاره می گردد:
کله علدد اوصیلاء را اثنلی عشلر  اللف. مضملون و محتلوای ایلن حدیلث بلا تماملی روایاتلی 
دانسلته اند تعلارض جلدی دارد در حالیکله ایلن حدیلث علدد آنلان را 24 میدانلد.  للذا بله علت 
علدم موافقلت محتلوای روایلت بلا مذهب شلیعه، این روایت از صحت سلاقط شلده و نمی توان 
که  کرد. شلیخ طوسلی؟هر؟ می فرماید: در صورتی  در مسلأله مهمی مانند امامت به آن اسلتناد 
ی حدیث مخالفت اعتقادی با اصول مذهب داشته باشد، در این صورت به آنچه روایت  راو
کله بلا اخبلار موثق شلیعه مخالفت داشلته باشلد، آن  کلرده اسلت نگریسلته می شلود. در صورتلی 

گردد.2 روایت بایستی طرد 
کلی از وصیلت هسلتند3، ناملی از مهدییلن در میلان  کله حا کلدام از احادیثلی  ب. در هیلچ 
نبلوده و در تماملی آنهلا نلام 12 املام همام؟ع؟ ذکر شلده اسلت که اولین آنهلا علی؟ع؟ و آخریین 

آنان، نهمین فرزند امام حسین؟ع؟ می باشد.
ج. پذیلرش مهدییلن بعلد از املام دوازدهلم بله عنلوان خلفلاء الرسلول؟ص؟ بلا روایلات متواتلر 

که به عنوان مسلمات مذهب تشیع می باشند، در تعارض می باشند.  رجعت 
که  که به آن اشاره می شود: در ابتدای روایت آمده است  د. این روایت دارای تهافت است 
اِئِه   َک اهلُل َتَعایَل یِف مَسَ ـا حضلرت رسلول؟ص؟ خطلاب به حضلرت امیر المؤمنین؟ع؟ می فرمایند: »مَسَّ
اُء  مْسَ

َ
 َتِصّحُ َهِذِه اأْل

َ
ْهِدّیَ َفال ُموَن َو اْلَ

ْ
أ ْعَظَم َو اْلَ

َ
وَق اأْل َفاُر

ْ
ْکَبَر َو ال

َ
یَق اأْل ّدِ ْؤِمِنینَ َو الّصِ ِمیَر اْلُ

َ
ْرَتىَض َو أ  اْلُ

ً
َعِلّیا

یان،  مقاله حتلیی بر وصیت نقل شده در کتاب غیبت طوس و...، پژوهش نامه کام تطبیی، 13۹5، ص53. 1 .  ر. ک: حممد شهباز
2 .  العدة یف اصول الفقه، ج1، ص14۹ و 15۰.

3 .  در خال حبث بعدی به چند مورد اشاره خواهد شد.
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کبر و فاروق  َحٍد َغْیِرَک« خداوند در آسلمانها نام تو را علی المرتضی و أمیر المؤمنین و صدیق ا
َ
أِل

کس دیگری غیر تو صحیح نیست. اعظم و مأمون و مهدی نهاد، پس این اسم ها بر 
کسلی غیر از امیرالمؤمنین علی؟ع؟  که نام مهدی بر  صراحتًا در ابتدای روایت آمده اسلت 
صدق نمی کند، در حالیکه اواًل؛ بر اسلاس روایات متواتر، نام مهدی به نحو عام بر تمامی ائمه 
کلرده و بله نحلو خلاص، ویلژه املام دوازدهلم؟ع؟ می باشلد. ثانیلًا؛ ذیلل  معصومیلن؟مهع؟ صلدق 
روایت با آنچه در صدر روایت آمده تغایر و نا همخوانی داشلته و در ذیل روایت نام مهدی را بر 

فرزند امام دوازدهم؟ع؟ نهاده است.1 
مها« آملده اسلت، مبهم بلوده و مرجع ضمیر مشلخص 

ّ
هلل. آنچله در روایلت بلا عنلوان »فلُیسلل

کله اعتقلاد بله  نشلده اسلت. چنانچله مرجلع ضمیلر بله »خالفلة« برگلردد، بلا بلاور مسللم شلیعه 
که عدد خلفاء  خالفت امامان دوازده گانه دارد در تضاد خواهد بود و از طرفی با روایات متواتره 
کرم؟ص؟ فرمود: »اّن عدة  کرد. چنانچه پیامبر ا کرم؟ص؟ را 12 دانسته اند معارضه خواهد  پیامبر ا
الخلفلاء بعلدی علده نقبلاء موسلی«. همانلا علدد خلفلاء بعلد از ملن بله تعلداد نقبلاء موسلی؟ع؟ 
کلهم من بنی هاشم«. بعد از من دوازده  است.2 همچنین می فرماید: »بعدی اثنی عشر خلیفه 
که در  که همه آنان از قریش می باشند.3 و همچنین روایات متواتره در این زمینه  خلیفه است 

کتب معتبر شیعه و سنی بدان اشاره شده است.4
املا در صورتلی کله ضمیلر بله »امامة« مسلتتر در جمله برگردانده شلود، در آن صورت بایسلتی 
قائل به امامت مهدیین شویم، در حالیکه اواًل؛ این باور با صدر روایت که امامت را از مهدیین 
کله تصریح بر  کلرده اسلت »فذللک اثنلا عشلر إماملًا« تعلارض داشلته و ثانیلًا؛ با سلایر روایاتی  جلدا 
عدم امامت مهدیین دارند ناسازگار می باشند. چنانچه ابو بصیر می گوید: به امام صادق؟ع؟ 
کله می فرملود: پلس از قائلم دوازده  کلردم: اى فرزنلد رسلول خلدا! ملن از پلدر شلما شلنیدم  علرض 
گفته است نه دوازده امام آنها قومی  مهدّى خواهد بود، امام صادق؟ع؟ فرمود: »دوازده مهدّى 

امتة، ج2، ص۹5. یة احلن 1 .  املهدو
2 .  جامع الصغیر، ج1، ص 35۰، کنزالعمال، ح 14۹71.

3 .  موده القریب، ص ۹4؛ ینابیع املوده، باب 56 ص 3۰۸ و باب 77 ص 533.
، ج2، ص 32۹ حتت مشاره  4 .  حبار االنوار، ج 51، ص 71. مسـند، امحد بن حنبل، ج5، ص ۹۰، صحیح مسـلم، ج6، ص 3۰. فرائد السـمطین
57۹ بـا ذکـر سـند از ابـن عبـاس. احقـاق احلـق، و ملحقـات آن ج 2 ص 352-354 و ج 13 ص 1- 4۹ و ج 1۹ ص 62۸-632، نیـز مراجعـه شـود 

یـق ص 416-422. و... بـه عمـده ابـن بطر
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که مردم را به مواالت و معرفت حّق ما می خوانند«.1  از شیعیان ما هستند 
هل. روایت 12 مهدی پس از 12 امام، با برخی از روایات هم ردیف)به لحاظ سندی( خود، در 
تعارض عددی می باشند. به عنوان نمونه در روایت منسوب به امام صادق؟ع؟ عدد مهدیین 
پلس از قائلم؟ع؟ را یلازده نفلر از فرزنلدان ایشلان دانسلته اسلت. ابلی حملزه از املام صلادق؟ع؟ در 
که بعد از قائم؟ع؟ یازده مهدی  که فرمود: »ای ابا حمزه به درستی  حدیثی طوالنی نقل می کند 

از فرزندان حسین؟ع؟ خواهد بود«.2
و. وجود فرزندی به نام »احمد« و همچنین وجود »وصی« و جانشینی برای امام مهدی؟ع؟ 

در هیچ روایتی ذکر نشده است و این روایت متفرد است.

ناخوانی روایت موسوم به وصیت با سایر روایات
در ایلن مجلال بله چنلد نمونله از روایلات موسلوم بله وصیلت اشلاره می گلردد تلا اواًل؛ رونوشلت 
گونه بودن این روایات از محتوای وصیت و ثانیًا متعارض بودن روایات موسلوم  گزارش  بودن و 
بله وصیلت و ثالثلًا علدم اشلاره بله مسلأله مهدییلن بعلد از 12 املام معصلوم در هیچکلدام از ایلن 
کلدام از این روایلات، به عنوان اصلل اول و ثقل اهلل  کریلم در هیلچ  روایلات و رابعلًا علدم ذکلر قلرآن 

گردد: کبر ثابت  اال
گلزارش از ماجرای شلب وفات حضرت  کله در صدد  اللف(. روایلت سللیم بلن قیلس هالللی 
گانه بودن عدد اوصیاء ایشان  که در آن تنها به مسأله امامت و دوازده  کرم؟ص؟ می باشد  رسول ا

اشاره دارد. 
 َو 

َ
 َمـا َقال

ُ
ُجل  َذِلـَک الّرَ

َ
؟ع؟ بعـد َمـا َقال ً

ْعـُت َعِلّیـا   مَسِ
ُ

َماَن َیُقـول
ْ
ْعـُت َسـل : مَسِ

َ
مْیِ ْبـِن َقْیـٍس، َقـال

َ
»َو َعـْن ُسـل

ـَداِه ِمْن َبْعِدِه  ُ
ْ

ِه ال ِئَّ
َ
ـاَء اأْل مْسَ

َ
ْیِه أ

َ
 َعل

َ
ْمـیل

َ
ـا. َفأ یَت هِبَ

َ
َکِتـَف... اْدُع یِل ِبَصِحیَفـٍه َفـأ

ْ
 اهلِل؟ص؟ َو َدَفـَع ال

ُ
َغِضـَب َرُسـول

ـِه  َخِعـّیُ َعـْن َعّمِ َثَنـا ُمـوَس ْبـُن ِعْمـَراَن الّنَ  َحّدَ
َ

ُکـویِفُّ َقـال
ْ
یِب َعْبـِد اهلِل ال

َ
ـُد ْبـُن أ ّمَ َثَنـا حُمَ  َحّدَ

َ
ـاُق َقـال

َ
ّق ـِد ْبـِن ِعْمـَراَن الّدَ ّمَ ـَد ْبـِن حُمَ مْحَ

َ
َثَنـا َعـِیُّ ْبـُن أ 1 .  َحّدَ

ِبیَک؟ع؟ 
َ
ْعـُت ِمـْن أ ـٍد ع َیـا اْبـَن َرُسـوِل اهلِل ِإیّنِ مَسِ ّمَ ـاِدِق َجْعَفـِر ْبـِن حُمَ ـُت ِللّصَ

ْ
 ُقل

َ
یِب َبِصیـٍر َقـال

َ
ـَزَة َعـْن أ یِب مَحْ

َ
ْوَفـِیِّ َعـْن َعـِیِّ ْبـِن أ یـَد الّنَ َسـْینِ ْبـِن َیِز ُ احلْ

 
َ

ـاَس ِإیل ـْم َقـْوٌم ِمـْن ِشـیَعِتَنا َیْدُعـوَن الّنَ ُ ِکهّنَ
َ
 َو ل

ً
 اْثَنـا َعَشـَر ِإَمامـا

ْ
ْ َیُقـل  َو لَ

ً
 »اْثَنـا َعَشـَر َمْهِدّیـا

َ
ـا َقـال َ

َ
 ِإّن

َ
 َفَقـال

ً
َقـامِئِ اْثَنـا َعَشـَر َمْهِدّیـا

ْ
 َیُکـوُن َبْعـَد ال

َ
ـُه َقـال ّنَ

َ
أ

َنـا«. شـیخ صـدوق، کمـال الدیـن ، ج2، ص 4۰. ِتَنـا َو َمْعِرَفـِة َحّقِ ُمَواال
؟ع؟«. الغیبة  یـل أنـه قـال : »یـا أبـا محـزة إن منـا بعـد القـامئ أحـد عشـر مهدیـا من ولد احلسـین 2 .  عـن أیب محـزة، عـن أیب عبـد اهلل؟ع؟ یف حدیـث طو

الطـوس ص 47۸ ح 5۰4 .
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ِث َو  یـِری َو َواِر ِخـی َو َوِز
َ
ّنَ أ

َ
ْشـِهُدُکْم أ

ُ
ْیـِه َو آِلـِه: ِإیّنِ أ

َ
 اهلُل َعل

َّ
 َصـیل

َ
ـُه ِبَیـِدِه. َو َقـال ّطُ ؟ع؟ َیحنُ  َو َعـیِلٌّ

ً
 َرُجـال

ً
َرُجـال

  1.» ِ َسْین ِد احْلُ
ْ
َّ ِمْن َبْعِدِهْم ِتْسَعٌه ِمْن ُول ُ

َسْینُ مث َّ احْلُ ُ
َسُن مث َّ احْلَ ُ

یِب َطاِلٍب، مث
َ
یِت َعیِلُّ ْبُن أ ّمَ

ُ
َخِلیَفیِت یِف أ

کله در آن،  حضلرت عللی؟ع؟ در صلدد احتجلاج بله مسلأله  ب(. روایلت مربلوط بله طلحله 
کلرم؟ص؟ را به عنلوان مؤید مسلأله امامت و  اماملت بلوده و ماجلرای شلب وفلات حضلرت رسلول ا

وصایت خود و یازده فرزندش ذکر می فرمایند. 
»یـا طلحـة ألیـس قـد شـهدت رسـول اهلل؟ص؟ حـین دعانا بالکتف لیکتـب فهیا ماال تضل االمـة بعده وال 
تلـف، فقـال صاحبـک مـا قـال "إن رسـول اهلل هیجـر" فغضـب رسـول اهلل؟ص؟ وترکها ؟ قال: بیل قد شـهدته،  تن

ین رسـول اهلل؟ص؟ بالـذى أراد أن یکتـب فهیـا ویشـهد علیـه العامـة، وأن جبرئیـل  قـال: فإنکـم ملـا خرجـت أخبـر

ق، مث دعـا بصحیفـة فأمـیل عـیل مـا أراد أن یکتـب یف  أخبـره بـأن اهلل تعـایل قـد علـم أن االمـة سـتختلف وتفتـر

ثة رهط: سلمان الفاریس وأبا ذر واملقداد، ومسی من یکون من أمئة اهلدى الذین  الکتف، وأشهد عیل ذلک ثال

، مث تسعة من ولد  أمر املؤمنین بطاعهتم إیل یوم القیامة، فسماین أوهلم، مث ابین هذا حسن، مث ابین هذا حسین

کذلک یا أبا ذر وأنت یا مقداد؟ قاال: نشـهد بذلک عیل رسـول اهلل؟ص؟، فقال طلحة: واهلل   ، ابین هذا حسـین

ضراء ذا هلجة أصدق وال أبر من أیب  لقد مسعت من رسول اهلل؟ص؟ یقول الیب ذر: "ما أقلت الغبراء، وال أظلت احلن

ذر" أشهد أنما مل یشهدا إال باحلق، وأنت أصدق وأبر عندی مهنما«.2 

ج(. روایلت خطلاب املام صلادق؟ع؟ به حمران، که گزارشلی از روز بیماری حضرت رسلول 
کرم؟ص؟ بوده و در صدد بیان مظلومیت اهل بیت؟ع؟ و عدد اوصیاء ایشان می باشد. »اخَبرنا  ا
امحـد بـن حممـد بـن یعقـوب قـال حدثنـا ابو عبداهلل احلسـین بن حممد قـراءًة علیه قال حدثنا حممـد بن أیب قیس 

عـن جعفـر الرمـاین عـن حممـد بـن القاسـم قال حدثنـا عبدالوهاب الثقـیف عن جعفر ابن حممـد ع عن ابیه حممد 

کیف غفلوا ام نسـوا ام تناسـوا فنسـوا قول  بن عیل؟ع؟:  انه نظر ایل مُحران فبکی مث قال:  یا محران عجبا للناس 

رسول اهلل ص حین َمرض فأتاه الناس یعودونه و یسلمون علیه حیت اذا غص باهله البیت. جاء عیل ع فسلم 

  3.».... 
ً
... انم اثنا عشر وصیا

که در خصوص ماجرای وصیت شب  د(. روایت جناب شیخ مفید )استاد شیخ طوسی( 

1 .  کتاب سلم بن قیس اهلایل، ج 2، ص، ۸77.
2 .  کتاب سلم بن قیس، ص211. غیبت نعماین، ص ۸4.

3 .  غیبت نعماین، ص 13۰، باب 4، ح22.
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کتابا ال تضلوا بعده ابدا... فقال  کتب لکم  کتف أ ین بداوة و  وفات آورده است: »قال رسول اهلل؟ص؟ إیتو
کتف یا رسـول اهلل؟ فقال أَبعَد الذی قلت؟ ال ولکین  عمر: إرجع فانه هیجر... قال بعضهم أال نأتیک بدواة و 

اوصیکـم باهـل بیـیت خیـرا. مث أعـرض بوجهـه عـن القـوم٬ فهنضـوا و بـی عنـده العبـاس و الفضل و عـیل بن ایب 

طالب و اهل بیته خاصة. فقال یا عباس یا عم رسول اهلل. تقبل وصییت و تنجز عدیت تقىض دیین؟...«.1 

یح به جانشین بالفصل د. وصیت به مردم؛ جهت تصر

کرم؟ص؟، وصیت آشلکار به جانشلین بالفصل اسلت  یکی از مهم ترین وصیت های پیامبر ا
که در روایات با عنوان »وصیة ظاهرة« از آن یاد شلده اسلت. این نوع از وصیت بایسلتی آشلکار 
گلردد. چنانچه در  بلوده و از سلوی املام قبللی بلرای املام بعلدی صلادر شلده و بلرای مردم واضلح 
َک،  ُت ِفَدا

ْ
ُه: ُجِعل

َ
ُت ل

ْ
ْیِه َفُقل

َ
ُت َعل

ْ
: َدَخل

َ
اِض؟ع؟2، َقال َسـِن اْلَ یِب احْلَ

َ
یِب َبِصیٍر، َعْن أ

َ
روایتی آمده اسلت: أ

 ،
ً
ما

َ
ـْم َعل ُ

َ
ـاُس َو َنَصَبُه ل ِبیـِه ِفیـِه َو َعَرَفُه الّنَ

َ
َم ِمـْن أ

َ
واَلُهـّنَ َفـَیْ ٌء َتَقـّد

ُ
ـا أ ّمَ

َ
َصـاٍل، أ  »ِبحنِ

َ
َمـاُم ؟ َفَقـال ِبـَم  ُیْعـَرُف  اإْلِ

ـاَس«.3 ابلی بصیلر از امام  َفـُه الّنَ  َو َعّرَ
ً
مـا

َ
؟ع؟ َعل ً

 اهلل؟ص؟ َنَصـَب َعِلّیـا
َ

ّنَ َرُسـول
َ
ـْم، أِل هْیِ

َ
ـًة َعل َحـیّتَ َیُکـوَن ُحّجَ

موسلی کاظم؟ع؟ سلئوال کرد: امام با چه شلناخته می شلود؟ فرمود: به چند خصلت. اما اولین 
کله ملردم آن را بشناسلند و اینکله بله  کله؛ عالمتلی از جانلب پلدرش باشلد  خصللت ایلن اسلت 
کار حجت آشلکار آنان باشلد. زیرا رسلول خدا؟ص؟  صورت آشلکار او را نصب کند تا اینکه این 

کرد.  کرده و به مردم معرفی  علی؟ع؟ را آشکارا نصب 
که اشلاره شلد، وصیت ظاهره همان وصیت آشلکار به جانشلین بالفصلی اسلت  همانطور 
کرد. لذا شلیخ مفید  کدام از ائمه معصومین؟مهع؟ قیام خواهند  کرم؟ص؟ یا هر  که پس از پیامبر ا
ـِد ْبـِن َعـیِلِّ ْبـِن  ّمَ ـاِدُق َجْعَفـُر ْبـُن حُمَ َکاَن الّصَ در بلاب معرفلی املام بعلد از املام باقلر؟ع؟ آورده اسلت: »َو 
ُبـو َجْعَفـٍر؟ع؟ 

َ
ْیـِه أ

َ
َماَمـِة ِمـْن َبْعـِدِه ... َو َوىّصَ ِإل َقـامِئَ ِباإْلِ

ْ
ـُه َو ال ِبیـِه َو َوِصّیَ

َ
ِ ِإْخَوِتـِه َخِلیَفـَة أ ِ؟ع؟ ِمـْن َبـْین َسـْین احْلُ

4.» ً
 َجِلّیا

ً
َماَمِة َنّصا ْیِه ِباإْلِ

َ
ًة َظاِهَرًة َو َنّصَ َعل َوِصّیَ

1 .  االرشاد، باب دوم، فصل پنجاه و دوم.
گـر مقّیـد بـه الرضـا و یـا الثـاین باشـد، مقصـود امـام  گـر  بـا قیـد  االّول و یـا املـایض باشـد، کنیـه امـام مـوس کاظـم؟ع؟ خواهـد بـود و ا 2 .  »ابواحلسـن« ا

گـر مقّیـد بـه الثالـث باشـد، مـراد از آن، امـام هـادی؟ع؟ خواهـد بـود. رضـا؟ع؟ اسـت، و ا
3 .  قرب اإلسناد، ص33۹.

مئة، ج2، ص166. 4 .  کشف الغمة یف معرفة األ
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کله باید طوری باشلد که همگانلی بوده و  در توصیلف آشلکار بلودن ایلن وصیلت آملده اسلت 
گر در حال حاضر از مردم  گاه باشند. لذا ا کوچه و بازار هم از این جانشینی آ حتی انسان های 
کله وصلی املام حسلن عسلگری؟ع؟ چله کسلی اسلت، بلی درنلگ خواهنلد گفت  پرسلیده شلود 
گر پرسلیده شلود که وصی امام مهدی چه کسلی اسلت خواهند گفت؛ هنوز  امام مهدی؟ع؟ و ا

کند.  نیامده است تا وصی خود را مشخص و علنی 
کله در آن تصریلح بله اماملت بعد از  بنابرایلن، وصیلت ظاهلره، هملان وصیلت مهملی اسلت 
کرم؟ص؟ در روز غدیر خم، امام  خود شده و مصداق خارجی وصی تعیین می گردد. لذا پیامبرا 
کلرد و سلایر معصومیلن؟مهع؟ نیلز در  و جانشلین پلس از خلود را به صلورت آشلکار بله ملردم معرفلی 
معرفلی جانشلین خلود از ایلن روش تبعیلت کردنلد. بنابرایلن بله اقتضلای زمان خود، املام بعد از 

خود را رسما به مردم معرفی فرمودند.

وصیت معیار

کله نلام دوازده املام و وصلی پس از خلود را معرفلی فرموده  کلرم؟ص؟ بله ملردم؛  وصیلت پیامبلر ا
اسلت، جنبه توصیفی داشلته و از مقام اثبات و ثبوت بی بهره اسلت. لذا نمی تواند به تنهایی 
کله فردی بخواهلد ادعای  کلرده و بله نتیجله برسلد. بنابرایلن در صورتلی  پایله اسلتدالل را تقویلت 
کتلاب مختلوم و عهلد  کله هملان  کنلد، بایسلتی در مقلام ثبلوت، وصیلت نلوع اول را  وصایلت 
ُه( و در مقام اثبات، سلالح 

َ
َکاَن َقْبل ْن  اِس ِبَ یَل الّنَ ْو

َ
ْن َیُکوَن أ

َ
پیامبر؟ص؟ اسلت را به همراه داشلته )أ

ُح( و علالوه بلر آن، 
َ

ـال و پرچلم و سلایر للوازم رسلول اهلل؟ص؟ را در اختیلار داشلته )َیُکـوَن ِعْنـَدُه الّسِ
ِة  َوِصّیَ

ْ
نلص صریحلی بلر تعییلن وصایلت خود  از امام قبل از خود داشلته باشلد )َو َیُکوَن َصاِحـَب ال

اِهَرِة(.
َ

الّظ

ِد ْبِن  ّمَ ٍدَعـْن حُمَ ّمَ ُد ْبـُن حُمَ مْحَ
َ
َثَنـا أ

َ
کله به آن ها اشلاره می شلود: َحّد  مؤیلد ایلن سلخن، روایاتلی اسلت 

ـا َحَضـَرُه  ؟ع؟ َلَّ َسـْینَ ْبـَن َعـیِلٍّ   »ِإّنَ احْلُ
ُ

َبـا َجْعَفـٍر؟ع؟ َیُقـول
َ
ْعـُت أ  مَسِ

َ
وِد َقـال ـاُر َ یِب احْلج

َ
 َعـْن َمْنُصـوٍر َعـْن أ

َ
اِعیـل ِإمْسَ

َکاَن َعیِلُّ ْبُن  ًة َظاِهـَرًة َو   َو َوِصّیَ
ً
ُفوفا

ْ
 َمل

ً
ِکَتابا ا  هْیَ

َ
ِ َفَدَفـَع ِإل َسـْین ى َفاِطَمـَة اْبَنَة احْلُ ُکْبـَر

ْ
ـِذی َحَضـَرُه َدَعـا اْبَنَتـُه ال

َّ
ال

ِکَتاُب 
ْ
َّ َصاَر َذِلَک ال ُ

َسـْینِ مث ِکَتاَب ِإیَل َعیِلِّ ْبِن احْلُ
ْ
ا ِبِه َفَدَفَعْت َفاِطَمُة ال  ِلَ

َ
ْوَن ِإاّل  َمَعُهْم اَل َیَر

ً
َسـْینِ َمْبُطونا احْلُ
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ْیَنا«.1
َ
َو اهلِل ِإل

یِب 
َ
ُت أِل

ْ
: ُقل

َ
 َقـال

َ
ْعیل

َ
ـَزَة َعْن َعْبِد اأْل وَن ْبِن مَحْ یَد َشـِعٍر َعْن َهاُر َسـْینِ َعْن َیِز ـِد ْبـِن احْلُ ّمَ ـُد ْبـُن َیْحـَى َعـْن حُمَ ّمَ حُمَ

 
َ

ْقَبل
َ
َّ أ ُ

 مث
َ

ـَراِم  َقال ِل َو احْلَ
َ

ال  َعِن احْلَ
ُ

ل
َ
 ُیْسـأ

َ
ْیِه َقال

َ
ُة َعل ّجَ ـُه َمـا احْلُ

َ
ِعـی ل

َ
ّد ْمـِر اْلُ

َ
 َهـَذا اأْل

َ
ـُب َعـیل َتَوّثِ َعْبـِد اهلِل؟ع؟ اْلُ

ُه َو 
َ
َکاَن َقْبل ْن  اِس ِبَ یَل الّنَ ْو

َ
ْن َیُکوَن أ

َ
ْمِر أ

َ
َکاَن َصاِحَب َهَذا اأْل  

َ
َحٍد ِإاّل

َ
َتِمْع یِف أ ْ ج

َ
ِة مَلْ ت ّجَ َثٌة ِمَن احْلُ

َ
 »َثال

َ
َّ َفَقال َ

َعیل

ْبَیاَن  َة َو الّصِ َعاّمَ
ْ
ا ال َت َعهْنَ

ْ
ل

َ
ِدیَنَة َسأ یِت ِإَذا َقِدْمَت اْلَ

َّ
اِهَرِة ال

َ
ِة الّظ َوِصّیَ

ْ
ُح َو َیُکوَن َصاِحَب ال

َ
ال َیُکوَن ِعْنَدُه الّسِ

ٍن«.2  
َ

ِن ْبِن ُفال
َ

وَن ِإیَل ُفال
ُ
ٌن َفَیُقول

َ
ْوىَص ُفال

َ
ِإیَل َمْن أ

کلرده3 و ایلن  بلا توجله بله اینکله هلر اماملی قبلل از شلهادت خلود، املام بعلد از خلود را تعییلن 
کتاب مختوم و وصیة ظاهره و سلالح و پرچم را  سلنت تا امام دوازدهم شلیعیان ادامه داشلته و 
به امام بعد از خود داده اند،4 لذا چنانچه فردی همچون احمدالحسلن بصری بخواهد مدعی 
کرم؟ص؟ باشد، بایستی برای اثبات ادعای خود، عالوه بر ارائه وصیت نوع اول  وصایت پیامبر ا
کرم؟ص؟ نازل گردیده اسلت، سلالح، پرچلم و نص تعیین  کله در قاللب کتلاب مختلوم بلر پیامبلر ا

کننده )وصیة ظاهرة( از سوی امام قبل از خود به همراه داشته باشد.
نتیجله اینکله؛ احملد بصلری بلرای اثبلات وصایلت خلود، نیلاز بله سله وصیت»عهلد رسلول 
اهلل و برخلورداری از للوازم رسلول خلدا؟ص؟ و وصیلة ظاهلره« دارد تلا بتوانلد خلود را بله واسلطه آن 
اثبلات کنلد. للذا مشلابهت اسلمی در یلک حدیث موسلوم به وصیت که جنبه توصیفی داشلته 
و ده هلا اشلکال سلندی و دالللی بلر آن وارد شلده اسلت، نمی توانلد مثبت اماملت و وصایت این 

کذاب باشد.  فرد 

 اهلل علهیم، ج 1، ص163.
ّ

1.  بصائر الدرجات یف فضائل آل حمّمد صی
ـه کان فیـه األسـرار الـی الینبغـی أن یّطلـع علهیـا املخالفـون بـل غیـر أهـل البیـت علهیـم السـام و وصّیـة ظاهـرة أی 

ّ
 ... لعل

ً
 ملفوفـا

ً
توضیـح کایف: کتابـا

ـب إظهـاره للنـاس لیعـرف شـیعته هبـذه العامـة إمامتـه.  ملـة ماالینبغـی سـتره، بـل یج  کتـب فیـه أّنـه و صّیـه و هـو أویل بامـور مـن غیـره، و باحلج
ً
کتابـا

کلیـی، حممـد بـن یعقـوب، کایف، ج 2، ص1۸.
2 .  اصول کایف، ج 1، ص 33۰.

ه«. اثبـات اهلـداه،  ا: »یعـی يُوصِي اإلمام إیل إمامٍ عنـَد وفاتِ هلِهَ
ْ
ات إلى أ انَ مَ يأمُُرکـم أن تؤدُّـوا األَ 3.  مسعـت عن الصادـق؟ع؟ يف تفسـیر قوله تعـایل إنَّ اهلَل َ

ج1، ص143.
یـد: امـام حسـن عسـگری؟ع؟ را دیـدم کـه خطـاب بـه فرزنـد گرامـی اش فرمـود: »أبشر يا بـی فأنت صاحب الزمان، وأنت املهـدی  4.  ابـو سـهل می گو
وأنت حجة اهلل على أرضه، وأنت ولدي و وصيي وأنا ولدتك وأنت حممـد بـن احلسـن بن علي بن حممـد بن علي بن موسى بن جعفر بن حممـد بن علي بن 
احلسـین بن علي ابن أیب طالب. ولدك رسول اهلل وأنت خـات األوصياء، األئمة الطاهرين و بشر بك رسول اهلل و مسـاک وكناك، بذلك عهد إیل أیب عن 
«. غیبـت طـوس، ص271. یـد، ومات احلسـن بن علي  من وقته. صلوات اهلل عليهم أجعـین آبائك الطاهرين صلى اهلل على أهل البيت ربنا انـه محیـد حمج
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نکته

کله بلرای اثبلات اماملت؛ اصلل پرچلم  نکتله قابلل توجله در بحلث سلالح و پرچلم ایلن اسلت 
و  للذا تصویلر سلالح  از دروغیلن شلناخته شلود.  راسلتین  تلا مدعلی  و اصلل سلالح الزم اسلت 
کارخانجلات می باشلد، نملی تواننلد ملورد قبلول قلرار  کله قابلل تولیلد در  یلا پرچم هلای پارچله ای 
رج  کلرده و فرموده اسلت: »الین کله املام صلادق؟ع؟ بله حقیقت سلالح و پرچم اشلاره  گیرنلد. چلرا 
ق وال یف املغرب إال لعهنا  القامئ؟ع؟حـیت یکـون تمکلـة احللقـة... مث هیـز الرایـة ویسـیر هبا، فال یبـی أحد یف املشـر

کتـان وال قـز وال  وهـی رایـة رسـول اهلل؟ص؟، نـزل هبـا جبرئیـل یـوم بـدر. مث قـال: یـا أبـا حممـد ماهـی واهلل قطـن وال 

نـة، نشـرها رسـول اهلل؟ص؟ یـوم بـدر... ال ینشـرها أحـد حـیت  ق احلج یـر، قلـت: مفـن أی شئ هـی؟ قـال: مـن ور حر

یقـوم القـامئ... یکـون علیـه ... وسـیفه ]سـیف رسـول اهلل؟ص؟[ ذوالفقـار«.1 قائلم خروج نمی کنلد تا اینکه 

حلقه یاران تکمیل شلود... سلپس پرچم را می گسلتراند و حرکت می کند. پس کسلی در مغرب 
که جبرائیل در روز  و مشرق نمی ماند اال اینکه قائم را لعن می کنند و آن پرچم رسول اهلل است 
کله به خدا قسلم از پنبه و کتان و ابریشلم و حریر نیسلت.  کلرد. سلپس فرملود  بلدر بله ایشلان نلازل 
که پیامبر آن را در روز بدر باز  پرسیدم پس از چیست؟ فرمود از ورق و برگه ای از بهشت است 
کند. همراه قائم... شمشلیر رسلول  کند تا اینکه قائم قیام  کسلی)از اهل بیت( باز نمی  کرد. آنرا 

که ذوالفقار نام دارد. اهلل است 
کرد: لذا بایستی درخصوص متن این روایت به موارد ذیل توجه 

ی  الف. جنس و نوع پرچم رسلول اهلل پارچه و .. نیسلت و برگه ای از بهشلت اسلت)که بر رو
آن البیعه هلل نوشته شده است(

که توسط جبرائیل نازل شده است. ب. سالح رسول اهلل همان ذوالفقار است 

1.  غیت طوس، ص32۰.
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کنید.. 1 سه نمونه از ادعاهای احمدالحسن را بیان 
کرم؟ص؟ را نام ببرید.. 2 انواع وصیت صادره از رسول ا
کنید.. 3 وصیت ظاهره را تعریف 
کنید.. 4 اشکاالت سندی بر حدیث موسوم به وصیت را تشریح 
وصیت معیار جهت شناخت امام چیست؟. 5

پرسش های درس



درس سوم: ادعاهای احمدالحسن بصری

آشنایی با:
تطبیق احمدالحسن با نام مذکور در حدیث موسوم به وصیت   
 ادعای یمانیت  
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تطبیق احمدالحسن با نام مذکور در حدیث وصیت
اثبلات  اسلتناد احمدالحسلن بصلری، جهلت  و مهمتریلن  اولیلن  گذشلت،  کله  همانطلور 
حقانیلت خلود بله عنلوان فرزنلد و وصی حضرت املام مهدی؟ع؟، روایتی تحلت عنوان وصیت 
کله در درس گذشلته بررسلی شلد. احملد بصلری بلر اسلاس این  کلرم؟ص؟ اسلت  حضلرت رسلول ا
کله پایله و اسلاس اسلتناداتش را تشلکیل  روایلت بله روش »ایلن همانلی« متمسلک شلده اسلت 

می دهد: 
الف: با توجه به اینکه یکی از نام های فرزند امام زمان؟ع؟ بر اساس این روایت )که ضعف 
گذشلته به اثبات رسلید( احمد می باشلد، احمدالحسلن از این مشلابهت اسلمی،  آن در درس 
اولیلن بهلره بلرداری خلود را انجلام داده و بله یلک ایلن همانلی دسلت یافته اسلت. لذا نلام خود را 
بلا نلام مذکلور در آخلر روایلت تطبیلق داده و خلود را فرزنلد املام مهلدی؟ع؟ و سلیزدهمین وصلی 

کرم؟ص؟ می داند.  حضرت رسول ا
ب: احملد بصلری جهلت اثبلات اینکه »احمد« مذکلور در روایت کذایی با یمانی موعود نیز 
مطابقلت دارد می گویلد: بلا توجله بله اینکله احملد اول المومنیلن اسلت و یمانلی هم اولین کسلی 
کله دو نفر اول المؤمنین باشلند  کله بله املام؟ع؟ خواهلد پیوسلت، لذا پذیرش این سلخن  اسلت 

محال است، لذا احمد همان یمانی است!
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وایات احمد در ر

احمدبصلری پلس از اثبلات)در زعلم خلود( اینکه فرزند امام زمان؟ع؟ اسلت، تمامی روایاتی 
گسلتره  که در آن نام های »احمد، عبداهلل و مهدی«1 آمده اسلت را به خود اختصاص داده و  را 
اختیارات و القاب خود را توسلیع داده اسلت. هر چند این بحث سلالبه به انتفاء موضوع بوده 
ی، به  و اصل روایت وصیت مخدوش می باشلد، اما به جهت پاسلخ چند جانبه به سلخنان و

برخی از ادله روایی اشاره می گردد:  
روایـت اول: فضـل بـن شـاذان، عـن إمساعیـل بـن عیـاش، عـن االعمـش، عـن أیب وائـل، عـن حذیفـة بـن 
کـر املهـدی فقـال: إنـه یبایـع بـین الرکـن واملقـام، امسـه أمحـد و عبـداهلل و  الیمـان قـال: مسعـت رسـول اهلل؟ص؟ و ذ

ثهتا«.2 این روایت به اسلتناد روایات معتبر در خصوص امام دوازدهم؟ع؟  املهدی، فهذه أمساؤه ثال

کله پرچلم،  کله ایشلان در حاللی  کلی از آن اسلت  صلادر شلده اسلت. للذا مضملون روایلات حا
کالهخلود، زیلن، عصلا، عمامله، پیراهلن و ردای پیامبلر را بله هملراه دارد، پلس از  شمشلیر، زره، 
کنار کعبه پرچم  کنار کعبه اعالم می کند.3 آن حضرت در  خواندن نماز عشاء، ظهور خود را از 
خود را می افرازد و در بین رکن و مقام از یاران خود بیعت می گیرد.4 بنابر روایات متواتر، جبرئیل 
کرده و پنج  که با او بیعت می کند.5 سپس نخستین خطبه خود را ایراد  کسی است  نخستین 

إسـم أیب و هـو  مها إیل ابنـه أول املقربـین لـه ثاثـة أسـامی: إسـم کإمسـی و
ّ
، فـإذا حضَرتـه الوفـاة فلیسـل

ً
1 .  »... ث یکـون مـن بعـده اثنـا عشـر مهدیـا

«. غیبـت طـوس، ح111. عبـداهلل و أمحـد، واالسـم الثالـث: املهـدی، هـو أول املؤمنـین
بـاره مهـدی؟ع؟ می فرمـود : مهانـا بـین رکـن و مقـام بـا او بیعـت می کننـد و امسـش امحـد و  یـد: شـنیدم رسـول اهلل؟ص؟ در 2 .  حذیفـة بـن میـان می گو

عبـد اهلل و مهـدی اسـت . ایـن سـه اسـم نـام هـای او می باشـند. غیبـت طـوس، ص 454، ح 463.
بیاٌن«.  یُصُه َوَسـْیُفُه َوَعاماٌت َو ُنوٌر َو ِ

َ
 اهلل علیه وآله - َوق

َ
ِعشـاِء َمَعُه راَیُة َرُسـوِل اهلِل - صی

ْ
کَة ِعْنَد ال ْهِدّیُ ِبَ َ 3 .  امام باقر؟ع؟ فرمودند: »َیْظَهُر الْ

مهـدی )موعـود ؟جع؟( هنـگام منـاز عشـا در مکـه در حـایل کـه پرچـم رسـول اهلل بـر دسـت و پیراهـن او را در بـدن و مششـیر وی را بـا خـود دارد، ظهـور 
یـژه ای اسـت. روضة الـکایف، ج 2، ص 145 می کنـد و بـا او نشـانه هـا و نورانیـت و بیـان و

َْعـِرُف َمـْن  َ
، َواهلِل ِایّن ال

ً
 َوَجـْوَرا

ً
مـا

ْ
 َوَعـْدالً َکمـا ُمِلَئـْت ُظل

ً
 االَْرَض ِقْسـطا

ُ َ
ـل ـذی َیْ

َّ
ـٌد ال ّمَ ـی حُمَ ّمَ

ُ
4 .  قـال رسـول اهلل  صـی اهلل علیـه وآلـه: »فهِیـم َمهـِدّیُ ا

کنده سـازد، مهچنان  ـْم َوَقباِئِلِهـْم«. مهـدی امـم در میـان ]امئـه[ حممـد اسـت که زمـین را از عدل و داد آ مْسـاَء آباِئِ
َ
ْعـِرُف ا

َ
ْکـِن َواَلقـاِم َوا ُیباِیُعـُه َبـْینَ الّرُ

کـه از ظلـم و جـور پـر شـده باشـد. بـه خـدا سـوگند مـن کسـاین را کـه در میـان رکـن و مقـام با او بیعت می کنند، می شناسـم و اسـامی پدران و قبایلشـان 
را نیـز مـی دامن. کمال الدیـن و متـام النعمـة، ج 1، بـاب 24، ص 2۸4، ح 37.

 َمْن ُیَباِیُع  
َ

ل ّوَ
َ
ُبـو َعْبـِد اهلِل؟ع؟: »ِإّنَ أ

َ
 أ

َ
 َقال

َ
َبـاِن ْبِن َتْغِلَب َقال

َ
َبـاِن ْبـِن ُعْثَمـاَن َعْن أ

َ
یِب ُعَمْیـٍر َعـْن أ

َ
یـَد َعـِن اْبـِن أ ـاِر َعـِن اْبـِن َیِز

َ
ّف َوِلیـِد َعـِن الّصَ

ْ
5 .  ْبـُن ال

َّ ُیَنـاِدی ِبَصـْوٍت  ْقـِدِس ثُ َ  َبْیـِت الْ
َ

 َعـی
ً

ـَراِم َو ِرْجـا َ
ْ

 َبْیـِت اهلِل احل
َ

 َعـی
ً

َّ َیَضـُع ِرْجـا ْبَیـَض َفُیَباِیُعـُه ثُ
َ
 یِف ُصـوَرِة َطْیـٍر أ

ُ
؟ع؟ َیْنـِزل

ُ
؟ع؟ َجْبَرِئیـل َقـامِئَ

ْ
ال

وه «. اول کـس کـه بـا قـامئ مـا بیعـت می کنـد جبرئیـل؟ع؟ اسـت کـه به صورت پرندة سـفیدی 
ُ
ْمـُر اهلِل َفـا َتْسـَتْعِجل

َ
یت  أ

َ
ِئـُق أ

َ
ا نَ ـٍق َتْسـَمُعُه احلْ

ْ
ـٍق َذل

ْ
َطل

یـر می آیـد و بـا حضـرت بقّیـه اهلل روحـی لـه الفـداء بیعـت می کنـد. سـپس یـک پـای خـود را بـر روی بـام کعبـه می گـذارد و پـای دیگـر را بـر  از آمسـان بـه ز
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ندا سر می دهد.1 
کله میلرزا  علالوه بلرآن؛ احملد، عبلداهلل و مهلدی، از جملله اسلامی املام دوازدهلم؟ع؟ اسلت 

کرده است.2  کتاب نجم الثاقب از آنها یاد  حسین طبرسی نوری؟هر؟ در باب دوم 
ْیٍح 

َ
ُد ْبُن ُمل مْحَ

َ
ْعَطِف ْبِن َسْعٍد، َو أ

َ
ِن ْبُن اأْل مْحَ َبْصَرِة: َعْبُد الّرَ

ْ
روایت دوم: عن الصادق؟ع؟: ... »َو ِمَن  ال

ـاُد ْبـُن َجاِبـٍر«.3 آنچله در ایلن روایلت آملده اسلت، معرفلی فلردی از بصلره با نام احمد اسلت که  َو مَحَّ

کله در روایلت ذکر شلده اسلت، نلام پدر  احمدالحسلن آنلرا بله خلود تطبیلق داده اسلت. همانطلور 
احمد، ُملیح است در حالیکه نام پدر احمدالحسن، اسماعیل می باشد.  البته در روایات به 
کله نامشلان عللی و محارب بلوده و با احملد همخوانی  افلراد دیگلری از بصلره اشلاره شلده اسلت 
ندارد. چنانچه امام علی؟ع؟ فرمود: »پس گوش کنید که نام انصار قائم؟ع؟ را برایتان می گویم. 
نخستین آنها از بصره و آخرین آنها از ابدال هستند، اما از بصره دو نفرند؛ علی و محارب، و دو 

کاشان؛ عبداهلل و عبیداهلل«.4 نفر از 
اِن  ُه امْسَ

َ
َماِن... ل ِدی یِف آِخِر الّزَ

ْ
 ِمْن ُول

ٌ
ُرُج َرُجل ْنَبِر: »َیحنْ  امْلِ

َ
؟ع؟ َو ُهَو َعیل ْؤِمِنینَ ِمیُر اْلُ

َ
 أ

َ
روایت سوم: َو َقال

یـد: »امـر خـدا آمـد، در آن شـتاب نکنیـد«. کمـال الدین،  یـاد می زنـد کـه مهـة  مـردم صدایـش را می شـنوند و می گو روی بـام بیـت املقـّدس. آنـگاه فر
ج 2، ص، 3۸7 و تفسـیر عیـایش، ج2، ص254 و غیبـة نعمـاین، ص235 و اثبـات اهلـداة بالنصـوص و املعجـزات، ج5، ص11۰ و سـفینة البحـار، 

ج۸، ص651 و الـزام الناصـب، ج1، ص7۰ و نـوادر االخبـار، ص271. 
گاه باشـید  گاه باشـید ای جهانیـان کـه مـم امـام قـامئ. الثـاین: أال یـا أهـل العـال أنـا الصمصـام املنتقـم؛ آ 1 .  األول: أال یـا أهـل العـال أنـا اإلمـام القـامئ؛ آ
ای اهـل عـال کـه مـم مششـیر انتقـام گیرنـده. الثالـث: أال یـا أهـل العـال إن جـّدی احلسـین قتلـوه عطشـان؛ بیـدار باشـید ای اهـل عـال کـه جـد مـن 
یانـا؛ بیـدار باشـید ای اهـل عال که جّد من حسـین را برهنه  ؟ع؟ طرحـوه عر حسـین را تشـنه کام کشـتند. الرابـع: أال یـا أهـل العـال إّن جـّدی احلسـین
گاه باشـید ای جهانیـان کـه جـّد مـن حسـین را از روی  ؟ع؟ سـحقوه عدوانـا؛ آ امـس: أال یـا أهـل العـال إّن جـّدی احلسـین روی خـاک افکندنـد. احلن

کینـه تـوزی پامیـال کردنـد«. إلـزام الناصـب یف إثبـات احلجـة الغائـب ؟جع؟ ، ج  2، ص 233.
م الثاقب که دارای دوازده باب می باشـد، در باب دوم  از کتاب به 1۸2 اسـم و لقب و کنیه از حضرت  2 .  میرزا حسـین طبرس نوری در کتاب نج

اشـاره کرده اسـت. 
3 .  امـام صـادق؟ع؟ در معـریف یـاران امـام دوازدهـم؟ع؟ می فرمایـد: » ... عبـد الرمحـن بـن األعطـف بـن سـعد، و أمحـد بـن ملیـح ومحـاد بـن جابـر«. 

ئـل االمامـة، ص31۸. بشـارت االسـام، ص1۸1. دال
4 .  فقامـوا إلیـه جاعـه مـن األصحـاب و قالـوا: یـا أمیـر املؤمنـین نسـألک بـاهلل و بابـن عّمـک رسـول اهلل؟ص؟ أن تسـّمهیم بأمسائـم و أمصارهـم فلقـد 
بنـا مـن کامـک فقـال: »امسعـوا أبـّین لکـم أمسـاء أنصـار القـامئ إّن أّوهلـم مـن أهـل البصـره و آخرهـم  مـن  األبـدال  فالذیـن مـن أهـل البصـره  ذابـت قلو
رجـان اسـم أحدمهـا عـی و اآلخـر حمـارب و رجـان مـن قاشـان عبـد اهلل و عبیـد اهلل«. إلـزام الناصـب یف إثبـات احلجـه الغائـب عجـل اهلل تعـایل 

یف، ج 2، ص، 165 فرجـه الشـر
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ٌد... «.1احمد الحسلن بصری از  َحّمَ ُ َ
ـُن ف

ُ
ـِذی َیْعل

َّ
ـا ال ّمَ

َ
ـُد َو أ مْحَ

َ
ـیَف َفأ ـِذی َیحنْ

َّ
ـا ال ّمَ

َ
ـُن َفأ

ُ
ـیَف َو اْسـٌم َیْعل اْسـٌم َیحنْ

که مخفی بوده و نامش احمد اسلت را به خود اختصاص  کرده و اسلمی را  این روایت اسلتفاده 
داده و نام دیگری را که علنی می باشد را به امام دوازدهم؟ع؟ منسوب می کند. مضمون توجیه 
که مخفی  که امام؟ع؟ یکی از اسامی قائم را  که؛ چگونه ممکن  ی برای این سخن این است  و
می دانلد، معرفلی می کنلد؟ پلس حکملت آن این اسلت که ملن وجهه مخفی قائم هسلتم و پدرم 

وجهه آشکار قائم!
توضیلح اینکله؛ مفلروض روایلت، قضیله مهملله نبلوده و از »رجلل ملن وللدی« شلخصیت 
کلرده و بالفاصلله دربلاره آن شلخص متعیلن را توضیلح می دهلد. للذا نمی تلوان  متعینلی را اراده 
َماِن  ِدی یِف آِخـِر الّزَ

ْ
 ِمـْن ُول

ٌ
ُرُج َرُجل گانه اسلت. »َیحنْ کله ملراد از دو اسلم، دو شلخصیت جدا کلرد  ادعلا 

ْوِن 
َ
 ل

َ
ِ ِبَظْهِرِه َشـاَمَتاِن َشـاَمٌة َعیل ْنِکَبْین َفِخَذْیِن َعِظمٌی ُمَشـاُش  اْلَ

ْ
یُض ال َبْطـِن َعِر

ْ
ـَرًة ُمْنـَدُح  ال ْبَیـُض ُمْشـَرٌب مُحْ

َ
أ

؟ص؟«.2  یِبِّ  ِشْبِه َشاَمِة الّنَ
َ

ِدِه َو َشاَمٌة َعیل
ْ
ِجل

علالوه بلر آن، املام رضلا؟ع؟ نلام مخفی و آشلکار قائم آل محمد؟ص؟ را توضیح داده اسلت: َو 
ْهِدّیُ  َقـامِئُ اْلَ

ْ
 ال

ُ
َضا؟ع؟، َیُقول ْعُت الّرِ : مَسِ

َ
ِت، َقـال

ْ
ل ـاِن ْبِن الّصَ ّیَ َة، َعِن الّرَ

َ
َسـِن ْبـِن َفَضال َعْنـُه َعـْن َعـیِلِّ ْبـِن احْلَ

َنا 
ْ
ِق َفُقل

ْ
ل  احْلنَ

ُّ
ُکل ِه َو َیْسَمُعُه  َن ِبامْسِ

َ
َحٌد َبْعَد َغْیَبِتِه َحیّتَ َیَراُه َو ُیْعل

َ
ِه أ ی ِبامْسِ ى  ِجْسُمُه  َو اَل ُیَسّمِ َسِن اَل ُیَر ْبُن احْلَ

ْیُتُکْم  ا َنَ َ َ
ٌق َو ِإّن

َ
ُه َجاِیـٌز ُمْطل

ُّ
ُکل  ُهَو 

َ
، َقال ْهِدّیُ َمـاِن َو اْلَ َغْیَبـِة َو َصاِحـُب الّزَ

ْ
َنـا َصاِحـُب ال

ْ
َدَنا َو ِإْن ُقل ـُه: َیـا َسـّیِ

َ
ل

 َیْعِرُفوُه...«.3
َ

ْعَداِئَنا َفال
َ
ُه َعْن أ ِه ِلَیْخیَف امْسُ یِح ِبامْسِ ْصِر َعِن الّتَ

براساس این روایت، شخصی که نامش مخفی است، امام دوازدهم حجت بن الحسن؟ع؟ 
می باشد و علت آنرا مخفی ماندن از دشمنان ذکر فرموده اند. همچنین در خصوص اینکه چرا 
که اسلتعمال  گفت: منظور انسلت  کرده و سلپس آن را مخفی دانسلتند باید  نام احمد را اعالن 

؟ع؟ بـر فـراز منبـر فرمودنـد: از فرزنـدان مـن در آخـر الّزمـان فرزنـدى ظهـور کنـد کـه رنگـش سـفید متمایل به سـرخی و سـینه اش فراخ و  1 .  امیـر املؤمنـین
ران هایـش سـطبر و شـانه هایش قـوى اسـت و در پشـتش دو خـال اسـت، یکـی بـه رنـگ پوسـتش و دیگـرى مشـابه خـال پیامبـر؟ص؟ و دو نـام دارد، 
یکـی هنـان و دیگـرى آشـکار، اّمـا نـام هنـان امحـد و نـام آشـکار حمّمـد اسـت، و چـون پرمچـش بـه اهتزاز درآید از مشـرق تا مغرب را تابان کند و دسـتش 
را بـر سـر بنـدگان هنـد و دل مؤمنـان از برکـت آن چـون پـاره آهـن اسـتوار گـردد و خداونـد توانـاىی چهـل مـرد بـه وى دهـد و هـر مؤمی گر چه در گور باشـد 

شـادان شـود، و بـه دیـدار هـم رونـد، و مـژده ظهـور قـامئ صلـوات اهلل علیـه را بـه یـک دیگـر دهند«. کمـال الدین و متام النعمـة، ج 2، ص، 653.
2 .  إعام الورى بأعام اهلدى، ص465.

3 .  قـامئ مهـدی فرزنـد حسـن اسـت. بعـد از غیبتـش جسـمش دیـده منی شـود و نامـش بـرده منی شـود. تـا آنکـه ظهـور کنـد و نامـش را آشـکار کنـد. 
یـح بـه امسـش هنـی کـردمی تـا دمشنـان نامـش  گـر بگوئـم صاحـب الزمـان یـا مهـدی و ... جایـز اسـت؟ فرمـود بلـه. مـا مشـا را از تصر گفتـم ای مـوالی مـا ا

را نداننـد و نشناسـند او را«. اهلدایـة الکبـرى، ص، 364.
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کلم اسلتعمال اشلاره شلده و در  کله از آن بله نلام مخفلی و  کلم اسلت  آن بله قلدری در میلان ملردم 
برخی روایات بیان آن نام را حرام دانسته اند.  

وایات با مصداق احمد تطبیق ر

در آغاز سخن این سئوال پیش می آید که؛ نام احمد قابل صدق بر همه است و هر کسی که 
نامش احمد باشد می تواند از این روایت ضعیف بهرمند شود. پس با چه دلیلی احمدالحسن 
خود را همان احمد در روایت موسوم به وصیت می داند. احمد بصری در پاسخ به این سئوال 

به دو جواب متمسک می شود:

الف. پاسخ امام رضا؟ع؟ به جاثلیق:
املام رضلا؟ع؟ بعلد از بیلان نام حضرت محمد؟ص؟ از تورات و انجیل، جاثلیق گفت: »ولی 
در نزد ما اثبات نشد که این محمد، همان محمد است و بر ما صحیح نیست که اقرار به نبوت 
کله محملد شلما باشلد... املام رضا؟ع؟ فرمودنلد: »با شلک، احتجاج  یلم  او کنیلم و ملا شلک دار
کله ناملش  محملد باشلد را مبعلوث  کردیلد. آیلا خداونلد قبلل و بعلد از آدم تلا بله املروز، پیامبلری 
کرد غیر از  محمد یافتید؟« آنها از  که بر تمام انبیاء نازل  کتب  نمود؟ و آیا نام او را در بعضی از 

جواب دادن بازماندند.1
کرده است که  کنون کسی قبل از من به این روایت احتجاج  احمدبصری نیز می گوید: آیا تا

نامش احمد باشد و خود را فرزند امام دوازدهم بداند؟ 
گفت:  در پاسخ به این استدالل باید 

اواًل؛ املام رضلا؟ع؟ در مقلام مناظلره و در پلی پاسلخ نقضلی بله جاثلیق بوده اسلت.2 لذا این 

دونـه یف یش ء مـن الکتـب الـی  1 .  قـال الرضـا؟ع؟: احتججـم بالشـک، فهـل بعـث اهلل قبـل أو بعـد مـن ولـد آدم ایل یومنـا هـذا نبیـا امسـه حممـد او حتج
ـواب. اثبـات اهلـداة، ج 1، ص1۹4-1۹5. انزهلـا اهلل عـی جیـع األنبیـاء غیـر حممـد؟ ..«. و احجمـوا عـن احلج

2 .  در برخی موارد، پیامبر و امامان؟ع؟ در برابر اسـتدالهلای معاندان در بسـیاری از موارد از پاسـخهای نقی اسـتفاده می کردند که به منونه هاىی 
ـران حمضـر رسـول خـدا؟ص؟ رسـیدند، گفتنـد: ای حممـد! مـا  ـران می خوانـم: وقـی نصـارای نج اشـاره می شـود: در مناظـرة پیامبـر؟ص؟ بـا مسـیحیاِن نج
را بـه چـه فـرا می خـواین؟ فرمـود: بـه اینکـه شـهادت دهیـد کـه هیـچ معبـودی جـز اهلل نیسـت و اینکـه مـن فرسـتادة خداونـدم و اینکـه عیـس بنـده و 
گـر بنـدة خـدا بود، پس پـدرش که بود؟  لوقـات خداونـد اسـت کـه مهاننـد سـایر افـراد می خـورد و می آشـامید و حمـدث می شـد. گفتنـد: ا لـوىق از حمن حمن
ُه 

َ
 ل

َ
َّ َقال َقُه ِمن ُتـَراٍب ثُ

َ
 ِعیس ِعنَد اهلِل َکَمَثـِل َءاَدَم َخل

َ
در ایـن موقـع فرشـتة وحـی نـازل گردیـد و بـه پیامبـر اسـام؟ص؟ گفـت کـه بـه آنان بگـو: »ِإّنَ َمَثل

 موجـود شـد. 
ً
یـد، و سـپس بـه او فرمـود: موجـود بـاش! او هـم فـورا ُکـن َفَیُکـوُن«. َمَثـل عیـس در نـزد خـدا، مهچـون آدم اسـت؛ کـه او را از خـاک آفر
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ک و میزان برای پاسخ به سئواالت مشابه باشد.  پاسخ نمی تواند به عنوان مال
کله حتلی  کتلب آسلمانی تلا حلدی بیلان شلده اسلت  کلرم؟ص؟ در  ثانیلًا؛ توصیفلات پیامبرا
علملای یهلود و مسلیح ایشلان را بله درسلتی می شلناختند. بطلوری کله هیچ شلکی در حقانیت 
پیامبلر آخلر الزملان نداشلته و حتلی از زملان و محل تولد آن حضرت اطالعات دقیقی در دسلت 
داشلتند. للذا مقاوملت جاثلیلق بله عللت عنلاد بلا اسلالم بوده و بلا حقیقت مسلأله بیگانله نبوده 
َکَمـا  ِکَتـاَب َیْعِرُفوَنـُه 

ْ
ِذیـَن آَتْیَناُهـُم ال

َّ
کله می فرمایلد: »ال کالم وحلی اسلت  اسلت. مؤیلد ایلن سلخن، 

کتاب ]آسمانی [  که به ایشان  کسانی  ُموَن«.1 
َ
ّقَ َوُهْم َیْعل َیْکُتُموَن احْلَ

َ
ْم ل هْنُ  ّمِ

ً
یقا ْبَناءُهْم َو ِإّنَ َفِر

َ
َیْعِرُفوَن أ

گروهی  که پسران خود را می شناسند، او ]محمد[ را می شناسند و مسلمًا  گونه  داده ایم، همان 
از ایشان حقیقت را نهفته می دارند و خودشان ]هم [ می دانند.

بلا حفلظ ایلن نکتله، هیچ نشلانی از حقانیت احمدالحسلن بصری در روایات شلیعی وجود 
کی از دجل و فریبکاری فردی از بصره در دسلت  نداشلته و حتی در برخی از موارد، روایاتی حا
کلرده و حتی علماء  ی بلا روایتلی ضعیلف و غیلر قابلل اعتملاد ظهور  می باشلد.2 مضلاف بلر آن، و

اسالم را در مورد خود به مرحله ظن نرسانده است. 
ثالثلا؛ هیچلگاه نمی تلوان بله صلرف انطباق نام یک مدعی با اسلامی ذکر شلده در روایات به 
ی در مسلأله مهمی همچلون امامت و  کله بلرای اثبلات حقانیلت و حقانیلت مدعلی پی بلرد. چرا
سلفارت، نیلاز بله دالئلل و براهیلن قطعلی اسلت. چنانچله یزیلد بلن أبلی حلازم می گویلد: از کوفله 
بیلرون آملدم و چلون بله مدینله رسلیدم بلر املام صلادق؟ع؟ وارد شلدم و بلر او سلالم کلردم. پس آن 

)بنابر این، والدت مسیح بدون پدر، هرگز دلیل بر الوهّیت یا فرزند خدا بودن نیست.(
ل مسیحیان چنین است: چنانکه روشن است خاصه استدال

الـف. هـر کـس بـدون پـدر متولـد شـود، خـدا پـدر اوسـت. ب. حضـرت عیـس بـدون پدر متولد شـد. ج. نتیجه: پـس خداوند پـدر حضرت عیس 
اسـت.

گـر هـر کـس بـدون پـدر متولـد  کـرم؟ص؟ چنـین اسـت: ا ل رسـول ا ـت. خاصـه اسـتدال ین ل آنـان را در هـم فـرو ر کـرم؟ص؟ بـا نقـض کبـرا، اسـتدال پیامبـر ا
شـود، خـدا پـدر اوسـت؛ پـس آدم هـم بـدون پـدر متولـد شـد و بایـد فرزنـد خـدا باشـد؛ ویل تـایل باطـل اسـت؛ پـس مقـدم نیـز باطـل اسـت.

1 .  بقره، 146.
کـم و الشـّذاذ مـن آل  ؟ع؟ در کوفـه خطبـه ای ایـراد کردنـد و چنـین فرمودنـد: »أهیـا النـاس الزمـوا االرض مـن بعـدی و ایا 2 .  حضـرت امیـر املومنـین
ـرج دجـال مـن دجلـة البصـرة و لیـس مـی و هـو مقدمـة الدجالـین کلهـم«. اهیـا النـاس بعـد از مـن آرام باشـید و از یـک عـده قلیـی از آل  حممـد... و ین
حمّمـد صـی اهلَلّ علیـه و آلـه بـر حـذر باشـید... و دّجـایل هـم از بصـره خـروج می کنـد کـه از نسـل مـن نیسـت و او مقدمـه کلیـه دّجاهلـا اسـت. املاحـم 

والفـ�ن سـید ابـن طـاووس، بـاب 36، ص 24۸-24۹، ح 362.
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کردم بله. پس فرمود: آیا  حضرت از من پرسید: »آیا کسی با تو هم صحبت و همراه بود؟ عرض 
بایکدیگر سخن هم گفتید؟ عرض کردم بله. مردی از مغیریة با من هم صحبت شد. حضرت 
که محمد بن عبداهلل بن الحسلن همان قائم  کردم او می پنداشلت  فرمود چه می گفت؟ عرض 
کله اسلم او اسلم پیامبلر و اسلم پلدرش همنلام بلا پلدر پیامبلر؟ص؟  اسلت و دلیلل بلر آن ایلن اسلت 

است. 
ک می گیلری پلس اینکله در فرزنلدان حسلین نیلز  گلر نلام هلا را ملال گفتلم ا ملن در جلواب بله او 
ی به من گفت همانا  محملد بلن عبلداهلل بلن عللی وجلود دارد. پس به این مقام اولویت دارنلد. و

کنیز است ولی این یکی فرزند زنی آزاد است. این فرزند 
کلردم چیلزی در اختیارم نبلود که به  پلس املام صلادق؟ع؟ فرملود چله جوابلی دادی؟ علرض 

که او)قائم( فرزند آن زن اسیر شده است؟«.1 گویم. آن حضرت فرمود: آیا نمیدانید  او پاسخ 

کوتاه می داند: که عمر مدعی امامت را  ب. روایتی از امام صادق؟ع؟ 
که نامش احمد باشد و همین  گر کسی غیر از تو،  که ا احمدالحسن در پاسخ به این سئوال 
کله بله دروغ ادعلای وصیلت  یلد؟ می گویلد: هرکسلی  ادعاهلا را بله زبلان بیلاورد چله پاسلخی دار
مقدسله را بلر زبلان بیلاورد، براسلاس آیلات و روایلات خداوند رگ گردنلش را زده و عمرش را کوتاه 
 َبَتـَر اهلُل  ُعُمَرُه.«.2 

َ
ِعیِه َغْیـُر َصاِحِبِه ِإاّل

َ
ْمـَر اَل َیّد

َ
کله املام صلادق؟ع؟ فرملود: »ِإّنَ َهَذا اأْل کلرد. چرا خواهلد 

کسی غیر از صاحبش ادعای این امر)امامت( را نمی کند، مگر آنکه خداوند عمرش را می بّرد!
گفت: در پاسخ به این سخن باید 

اواًل؛ عبلارت »َبَتـَر اهلُل ُعُمـَرُه« لزوملًا بله معنای کشلته شلدن نبوده و در ترجمله این عبارت چند 
احتمال وجود دارد:

که ادامه دهنده راه پدر باشلد . 1 اینکه آن را به معنای بریده شلدن نسلل و نداشلتن فرزندی 
 َقْد 

ً
دا ّمَ گفتند: »ِإّنَ حُمَ کرده و  کرم؟ص؟ این معنا را اراده  کما اینکه مشرکان درباره پیامبر ا دانست 

1 .  غیبت نعماین. باب 13 ص 325.
2 .  الکایف، ج 1، ص، 373. اإلمامة و التبصرة من احلیرة، ص، 136
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ه«. 1 
َ
ْبَتَر اَل َعِقَب ل

َ
َصاَر أ

یلا اینکله آن را بله معنلای بریلده شلدن از ایمان و خیر در زندگلی دنیوی بدانیم که خداوند . 2
که  ِ َخْیر«.2 

ّ
ُکل مَیاِن َو ِمْن  ْبَتَر ِمَن اإْلِ

َ
ْبَتُر؛ َیْعیِن أ

َ
 اهلُل ِفیِه  ِإّنَ شـاِنَئَک ُهَو اأْل

َ
ْنَزل

َ
در پاسلخ مشلرکان فرمود: »َفأ

کشته شدن توسط خداوند نمی باشد. در هر دو صورت عبارت به معنای قتل نفس و 
کلت و ملرگ از سلوی خلدا بلوده باشلد. البتله ظاهر . 3 اینکله عبلارت »بتلراهلل« بله معنلای هال

روایلت، داللتلی بلر تعجیلل یلا مهللت بلرای ملرگ ندارد، مگلر اینکه قرینله ای بر ترجیلح یکی از دو 
کرده باشد.  صورت داللت 

که راه خیر را بر دیگران  کسانی  ثانیًا؛ این عبارت نه تنها درباره مدعی امامت، بلکه درباره 
می بنلدد نیلز اسلتفاده شلده اسلت و حلال آنکله قانونلی به نام کشلته شلدن مسلدود کننلدگان راه 

 َبَتَر اهلُل  ُعُمَرُه« .3
ً
یقا  َطِر

َ
خیر توسط خداوند وجود ندارد. چنانچه امام باقر؟ع؟ فرمود: »َمْن َسّد

ثالثًا؛ این روایت در خصوص امر امامت بوده و هیچ ارتباطی به ادعای وصیت، سلفارت، 
که در این صورت بایسلتی در متن روایت به  یمانیت و سلایر ادعاهای احمدالحسلن ندارد چرا 

وصیت اشاره می شد و مدعای وصیت را مورد خطاب قرار می داد.
که احمدالحسن پس از ادعای سفارت و وصایت  کرد  رابعًا؛ با چه استنادی می توان ثابت 
ئملی مبنی بر  کنلون هیچ عال کلت نرسلیده و هنلوز زنلده اسلت؟ ایلن درحالی اسلت که تا بله هال

گرفته است. ی ارائه نشده و همین مسأله مستمسک انصار پرچم قرار  حیات و
یخ بسلیاری از مدعیان دروغین وصایت و امامت دیده شلده اسلت که  خامسلًا؛ در طول تار

کت نرسیده اند. به عنوان نمونه: هرکدام دارای عمر طوالنی بوده  و به محض ادعا به هال
در سلال )1372ش(، یعنلی10 سلال پیلش از آغلاز ادعای احمدالحسلن بصلری، فردی به . 1

نلام »علیرضلا پیغلان«، در صفحله 37 کتلاب القائم، برای اولین بلار به روایت وصیت مذکور در 
کتاب شیخ طوسی؟هر؟ استناد کرده و خود را جانشین امام دوازدهم و مهدی اول معرفی کرد، 
املا ایلن فلرد دقیقلا 15 سلال پلس از اعالم ادعای وصایت، در دی ماه سلال )1387ش( در شلهر 

گردید.  مقدس قم اعدام 

1 .  کتاب سلم بن قیس اهلایل، ج2، ص737.
2 .  مهان.

3 .  من ال یضره الفقیه، ج 1، ص25.
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کلرده و در سلال)880 هلل ق( . 2 یلت  کاشلانی در سلال)850 هلل ق( ادعلای مهدو ملال عرشلی 
کشلته شلد. در بعضی از مجامع نوشلته  اند که جسلد او را پس از کشلته شلدن سوزانیدند. یعنی 

30 سال ادعای امامت!!
بله تأسلیس . 3 کله  در سلال)840 هلل ق( رئیلس فرقله مشعشلعیه )سلید محملد مشعشلع( 

ی در سال)870  یت شد. و حکومت مشعشعین موفق شده بود به طریق مکاشفه مدعی مهدو
کت رسید. یعنی 30 سال ادعای امامت!!! هل ق( به هال

کرده و در سال )1۹08 م( با . 4 یت  که در سال )183۹م( ادعای مهدو میرزا احمد قادیانی 
کت رسید. یعنی 57 سال ادعای امامت!!! مرض طاعوت به هال

سادسلًا؛ از همله مهم تلر اینکله؛ در عصلر حاضلر، فلردی بله نام »عبداهلل هاشلم«، مسلتند سلاز 
کلرده و با اسلتناد به  معلروف و یکلی از بلزرگان انصلار پرچلم، بله صلورت صریلح ادعلای وصایلت 
حدیلث وصیلت شلیخ طوسلی؟هر؟، خلود را مهلدی دوِم بعلد از احمدالحسلن معرفلی نملوده 
کامل  ی یک سال  کت نرسیده و از زمان ادعای و کنون به هال که تا است. این در حالی است 

گذشته است. 
کله لزوملًا مدعلی املر اماملت توسلط خداوند قتلل نفس  همله ایلن ملوارد دالللت بلر ایلن دارنلد 
که، خداوند فرد مدعی را از دایره الطاف رحمانی  نشلده و آنچه مشلخص می باشلد این اسلت 
کلرده و بلرای همیشله چشلم و گلوش و قلب او را ممهور می کنلد. چنانچه قرآن کریم  خلود خلارج 

ْم َعَذاٌب َعِظمٌی«.1  ُ ْبَصِرِهْم ِغَشَوٌة َو لَ
َ
 أ

َ
ِعِهْم َوَعیل  مَسْ

َ
ْم َوَعیل هِبِ و

ُ
 ُقل

َ
فرمود: »َخَتَ ٱهلُل َعیل

علالوه بلر آن، احمدالحسلن بلرای اثبلات اسلتدالل خلود بله آیله ای از قلرآن متمسلک شلده و 
یـِل  َقاِو

َ
ْیَنـا َبْعـَض اأْل

َ
 َعل

َ
ل ـْو َتَقـَوّ

َ
کریلم دربلاره رسلوالن دروغیلن فرملود: »َول کله قلرآن  می گویلد: همانطلور 

«.2 سرانجام مدعی امر وصایت نیز همین خواهد بود!  َوِتینَ
ْ
َقَطْعَنا ِمْنُه ال

َ
َّ ل ُ

َیِمینِ مث
ْ
َخْذَنا ِمْنُه ِبال

َ
أَل

که  در پاسلخ بله ایلن قیلاس ملع الفلارق، بله سلخن عالمله طباطبایلی؟هر؟ اسلتناد می گلردد 
کرم؟ص؟ بوده و  در ذیلل همیلن آیله آورده اسلت: »ایلن آیات خاص مدعی حقیقلی نبوت پیامبر ا
که از خدا نیسلت به خللدا نلسللبت  تهدیدى اسلت به ایشلان. بر فرضی که آن جناب سلخنی را 

1 .  بقره، 7.
2 .  حاقه، 44 تا 46.
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دهد و چگونه ممکن اسلت این فرض تحقق یابد، با اینکه او فرسلتاده اى اسلت از ناحیه خدا 
گرامی داشته و به رسالت خود برگزیده؟! پس آیات مورد بحث،  و خداى تعالی او را به نبوت 
َک  َذْقَنا

َ َ
 ِإًذا أّل

ً
ْم َشْیًئا َقِلیال هْیِ

َ
ِکدّتَ َتْرَکُن ِإل َقْد 

َ
َک ل ْتَنا ن َثّبَ

َ
ْواَل أ

َ
که می فرماید: »َول در معناى آیه زیر است 

کله بعلد از ذکلر  ْیَنـا َنِصیـًرا«.1 و نیلز در معنلاى آیله زیلر 
َ
ـَک َعل

َ
ـُد ل جِ

َ
َّ اَل ت ُ

َمـاِت مث َیـاِة َوِضْعـَف اْلَ ِضْعـَف احْلَ

ـوَن«.2 
ُ
َکاُنـوا َیْعَمل ـا  ـم َمّ ِبـَط َعهْنُ ْشـَرُکوا حَلَ

َ
ـْو أ

َ
کله بله انبیائلش داده می فرمایلد: »َول نعملت هلاى بزرگلی 

کله مقتضلاى آیلات ایلن اسلت که هلر کس بله دروغ ادعاى نبلوت کند و  پللس دیگللر ایلراد نلشللود 
ک می کنلد و در دنیا به شلدیدترین عقلاب گرفتار  سللخنانی بله خلدا نسلبت دهلد خلدا او را هلال
کله بله دروغ  ملی سللازد و ایلن بلا آنچله در خلارج می بینیلم منافلات دارد، زیلرا چله بسلیار کسلانی 
ادعلاى نبلوت کردنلد و بله چنیلن عقابلی هلم مبتلال نشلدند! نلادرسلتللی این ایراد بللدین جلهللت 
که  که تلهللدید در آیه مللورد بلحللث ملتلوجلله شلخللص رسول صادق است، چنین رسولی  اسللت 
گر چیزى به دروغ بلله خللدا نلسلبللت دهللد خللدا بللا او چنین  در ادعاى رسالتش صادق است، ا
معاملله اى می کنلد، نله تهدیلد به مطللق مدعیان نبوت، و مفتریان بر خدا در ادعاى نبوت و در 

خبلر دادن از ناحیه خداى تعالی«.3 

1 .  اسراء، 75.

2 .  انعام، ۸۸.
یـل« و نسـبه  قاو 3 .  املعـی: »و لـو تقـول علینـا« هـذا الرسـول الکـرمی الـذی محلنـاه رسـالتنا و أرسـلناه إلیکـم بقـرآن نزلنـاه علیـه و اختلـق »بعـض األ
« کمـا یقبـض عـی املجـرم فیؤخـذ بیـده أو املـراد قطعنـا منه یده الیمی أو املـراد النتقمنا منه بالقوة کمـا یف روایة القمی »ث  إلینـا »ألخذنـا منـه بالیمـین
کنـا و هـذا تدیـد للنـی  بتنـا و إها یـن« حتجبونـه عنـا و تنجونـه مـن عقو « و قتلنـاه لتقولـه علینـا »مفـا منکـم مـن أحـد عنـه حاجز لقطعنـا منـه الوتـین
کرمـه بنبوتـه و اختـاره لرسـالته.  )صـی اهلل علیـه وآلـه وسـلم( عـی تقدیـر أن یفتـری عـی اهلل کذبـا و ینسـب إلیـه شـیئا ل یقلـه و هـو رسـول مـن عنـده أ
ـد لـک علینـا  فاآلیـات یف معـی قولـه: »لـو ال أن ثبتنـاک لقـد کـدت ترکـن إلهیـم شـیئا قلیـا إذن ألذقنـاک ضعـف احلیـاة و ضعـف املمـات ث ال حتج
نصیـرا«: إسـراء: 75، و کـذا قولـه یف األنبیـاء بعـد ذکـر نعمـه العظمـی علهیـم: »و لـو أشـرکوا حلبـط عهنـم مـا کانـوا یعملـون«: األنعـام: ۸۸. فـا یـرد أن 
مقتـی اآلیـات أن کل مـن ادعـی النبـوة و افتـرى عـی اهلل الکـذب أهلکـه اهلل و عاقبـه یف الدنیـا أشـد العقـاب و هو منقوض ببعـض مدعی النبوة من 
الکذابـین و ذلـک أن الهدیـد یف اآلیـة متوجهـة إیل الرسـول الصـادق یف رسـالته لـو تقـول عـی اهلل و نسـب إلیـه بعـض مـا لیـس منـه ال مطلـق مدعـی 

النبـوة املفتـری عـی اهلل یف دعـواه النبـوة و إخبـاره عـن اهلل تعـایل. املیـزان، ذیـل آیـه.
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احمـد یمـانی؟! 
که اشاره شد، احمد بصری جهت اثبات اینکه »احمد« مذکور در روایت موسوم  همانطور 
به وصیت با یمانی موعود1 مطابقت دارد، می گوید: با توجه به اینکه احمد اول المومنین است 
و یمانی هم اولین کسی است که به امام؟ع؟ خواهد پیوست، لذا پذیرش این سخن که دو نفر 

اول المؤمنین باشند محال است، لذا احمد همان یمانی است!
کله  ک تطبیلق نیسلت. چرا  پاسلخ اول اینکله؛ هیچلگاه »اول بلودن« در لسلان روایلات، ملال
کیلد و بیلان اهمیلت و جایلگاه سلخن، بلا  کله بله دلیلل تأ ملواردی در روایلات مشلاهده می شلود 
عنلوان »اول، افضلل، أشلقی و...« بیلان شلده اند درحالیکله هیچکلدام بله معنلای ایلن همانلی 

که به عنوان نمونه به چند روایت اشاره می گردد:  نیستند 
1 .  

ُ
ل ّوَ

َ
ّبـاِر«.2 همچنین »أ َ ِم  َمعِرفُة احلج

ْ
ِعل

ْ
  ال

ُ
ل ّوَ

َ
کله اول العللم را در چنلد چیلز دانسلته اند: »أ روایاتلی 

ِة«.3 
َ

ِفّض
ْ
َکال ُم 

َ
َکال

ْ
َهِب َو ال

َ
َکالّذ ُکوُت   ِبِه َو الّسُ

ُ
َعَمل

ْ
اِبُع ال اِلُث َنْشُرُه َو الّرَ

َ
ایِن ااِلْسِتَماُع َو الّث

َ
ْمُت َو الّث ِم  الّصَ

ْ
ِعل

ْ
ال

ُص«4 و . 2
َ

ْخـال ْسـِلمُی َو آِخـَرُه اإْلِ یـِن  الّتَ   الّدِ
َ

ل ّوَ
َ
روایاتلی کله اول الدیلن را در چنلد چیلز دانسلته انلد: »أ

؟مهع؟ در خصـوص جزئیـات میـاین صـادر شـده  یـق معصومـین ـه از طر 1 . یکـی از نشـانه های حتمـی قیـام امـام مهدی؟ع؟خـروج میـاین اسـت. آنچ
گوین  کـی از میاین هـای متعـددی اسـت کـه حـی حمـل درگیـری و شهادتشـان نیز با یکدیگـر متفاوت بوده و دارای نام ها و مشـخصات گونا اسـت، حا
ین روایـت مربـوط بـه میـاین، روایـی اسـت کـه در کتـاب غیبـت نعمـاین از آن یـاد شـده اسـت: أخبرنـا أمحـد بـن حممـد بـن سـعید  هسـتند. مشـهورتر
عـی مـن کتابـه قـال حدثنـا إمساعیـل بـن مهـران قـال حدثنا احلسـن بـن عی بن  بـن عقـدة قـال حدثـی أمحـد بـن یوسـف بـن یعقـوب أبـو احلسـن احلج
راسـاین یف  أیب محـزة عـن أبیـه و وهیـب بـن حفـص عـن أیب بصیـر عـن أیب جعفـر حممـد بـن عی؟ع؟أنـه قـال: »... خـروج السـفیاین و الیمـاین و احلن
یـل ملـن ناواهـم و لیـس یف الرایـات رایة  ـرز یتبـع بعضـه بعضـا فیکـون البـأس مـن کل وجـه و سـنة واحـدة یف شـهر واحـد یف یـوم واحـد نظـام کنظـام احلن
أهـدی مـن رایـة الیمـاین هـی رایـة هـدی ألنـه یدعـو إیل صاحبکـم فـإذا خـرج الیمـاین َحـّرم بیـع السـاح عـی النـاس و کل مسـلم و إذا خـرج الیمـاین 
یق مسـتقم...«.   فاهنـض إلیـه فـإن رأیتـه رایـة هـدی و ال یـل ملسـلم أن یلتـوی علیـه مفـن فعـل ذلک فهو من أهـل النار ألنه یدعو إیل احلق و إیل طر
این در حایل اسـتکه؛ اولین فردی که این روایت را از نعماین)متوفای 36۰ هـ. ق(. نقل کرده اسـت، مرحوم فیض کاشـاین)متوفای 1۰۹1 هـ. ق(، 
در کتـاب نـوادر االخبـار می باشـد. نکتـه قابـل توجـه ایـن اسـت کـه فاصلـه نعمـاین تا زمان فیض کاشـاین بیـش از هفت قرن بـوده و در این فاصله، 
گـر چـه در ایـن حد فاصل، شـیخ طوس؟هر؟ در کتـاب غیبت طوس  ، در کتاب هـای خـود بـه ایـن روایـت اشـاره نکرده انـد. ا هیچکـدام از حمدثـین
اهیـل  روایـت مشـاهبی را در ایـن بـاره نقـل کـرده اسـت. عـاوه بـر آن، در سـند ایـن روایـت افـرادی مهچـون؛ أمحـد بـن یوسـف بـه عنـوان یکـی از حمج

رواىی و حسـن بـن عـی بـن أیب محـزة بطائـی واقـی بـه عنـوان شـخصیت غیـر توثیق شـده قـرار دارند.   
2 .  کیمیاى سعادت، ج  2، ص 4۰4.

یات )األشعثیات(، ص232. عفر 3 .  ابن اشعث، حممد بن حممد، احلج
4 .  لیىث واسطی، عی بن حممد، عیون احلکم و املواعظ، ص75.
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ْصِدیُق ِبِه«.1    َمْعِرَفِتِه الّتَ
ُ

َکَمال یِن  َمْعِرَفُتُه َو    الّدِ
ُ

ل ّوَ
َ
»أ

گونی اختصاص داده اند: »أفضل االعمال انتظار . 3 گونا که افضل االعمال را به موارد  روایاتی 
الفرج«2 و »أفضل االعمال امحزها«.3 

ک تطبیق بر  کنندگان پس از ظهور، مال گر همه اولین ایمان آورندگان و بیعت  پاسلخ دوم: ا
کلرم؟ص؟ و عللی ابلن ابی طاللب؟ع؟ و جبرائیل؟ع؟  احمدالحسلن اسلت، پلس بایسلتی پیامبلر ا
را نیلز در ایلن جملع وارد نماییلد تلا )نعلوذ بلاهلل( بلا یمانی و احمد یک پیکره شلوند. زیرا براسلاس 
کسلانی  کلرم؟ص؟ و عللی ابلن ابلی طالب؟ع؟حضلرت جبرائیلل اولیلن  روایلات شلیعی، پیامبلر ا

که با حضرت بیعت می کند.  هستند 
چنانچله املام باقلر؟ع؟ می فرمایلد: »لـو خـرج قـامئ آل حممـد علهیـم السـالم... اول مـن یبایعـه حممد 
 َو َیُقوُم 

َ
 َو ِمیَکاِئیل

َ
رسـول اهلل؟ص؟ وعیل؟ع؟ الثاین«.4 موید این روایت عبارتسلت از: »َو ُیَباِیُعُه َجْبَرِئیل

َعَرِب َشِدید«.5
ْ
 ال

َ
 ُهَو َعیل

ً
 َجِدیدا

ً
ِکَتابا ْیِه 

َ
ْؤِمِنینَ َفَیْدَفَعاِن ِإل ِمیُر اْلُ

َ
 اهلِل َو أ

ُ
َمَعُهَما َرُسول

؟ع؟«.6 و در روایتی  ُ
؟ع؟ َجْبَرِئیل َقامِئَ

ْ
 َمْن ُیَباِیُع  ال

َ
ل ّوَ

َ
همچنین امام صادق؟ع؟ می فرماید: »ِإّنَ أ

ثائة و  دیگر آمده است: »فیقول جبرئیل: أنا أّول من یبایعک، أبسط یدک فیمسح عیل یده و قد وافاه ثال

1 .  هنج الباغة )للصبحی صالح(، ص3۹.
2 .  حباراالنوار، ج 52، ص 122، ح 1 .

3 .  حباراالنوار، ج 67، ص 237.
یـا بـن شـیبان، قـال: حدثنـا یوسـف بـن کلیـب، قال: حدثنا احلسـن بن عـی بن أیب  4 .  اخبرنـا امحـد بـن حممـد بـن سـعید، قـال: حدثنـا یـی بـن زکر
محـزة، عـن عاصـم بـن محیـد احلنـاط، عـن أیب محـزة الـم إیل قـال: مسعـت ابـا جعفـر حممـد بـن عـی؟ع؟ یقـول: لـو خـرج قـامئ آل حممـد علهیم السـام 
، یکـون جبرئیـل امامـه، ومیکائیل عن میینه، واسـرافیل عن یسـاره، والرعب مسـیره  لنصـره اهلل باملائکـة املسـومین واملردفـین واملنزلـین والکروبیـین
شـهر امامـه وخلفـه وعـن میینـه وعـن مشالـه، واملائکـة املقربـون حذائـه، اول مـن یبایعـه حممـد رسـول اهلل؟ص؟ وعـی؟ع؟ الثـاین«. غیبـة النعمـاین، 
ص234، ح 22 و عنـه البحـار، ج52، ح۹۹. حبـراین، سـید هاشـم بـن سـلیمان، حلیـة األبـرار یف أحـوال حممـد و آلـه األطهـار علهیـم السـام، ج 6، 

ص513.
5 .  حبار األنوار، ج 52 ؛ ص3۰7.

 َمْن ُیَباِیُع  
َ

ل ّوَ
َ
ُبـو َعْبـِد اهلِل؟ع؟: »ِإّنَ أ

َ
 أ

َ
 َقال

َ
َباِن ْبـِن َتْغِلَب َقال

َ
َبـاِن ْبـِن ُعْثَمـاَن َعـْن أ

َ
یِب ُعَمْیـٍر َعـْن أ

َ
یـَد َعـِن اْبـِن أ ـاِر َعـِن اْبـِن َیِز

َ
ّف َوِلیـِد َعـِن الّصَ

ْ
6 .  ْبـُن ال

َّ ُیَنـاِدی ِبَصـْوٍت  ْقـِدِس ثُ َ  َبْیـِت الْ
َ

 َعـی
ً

ـَراِم َو ِرْجـا َ
ْ

 َبْیـِت اهلِل احل
َ

 َعـی
ً

َّ َیَضـُع ِرْجـا ْبَیـَض َفُیَباِیُعـُه ثُ
َ
 یِف ُصـوَرِة َطْیـٍر أ

ُ
؟ع؟ َیْنـِزل

ُ
؟ع؟ َجْبَرِئیـل َقـامِئَ

ْ
ال

وه «. اول کـس کـه بـا قـامئ مـا بیعـت می کنـد جبرئیـل؟ع؟ اسـت کـه بـه صورت پرندة سـفیدی 
ُ
ْمـُر اهلِل َفـا َتْسـَتْعِجل

َ
یت  أ

َ
ِئـُق أ

َ
ا نَ ـٍق َتْسـَمُعُه احلْ

ْ
ـٍق َذل

ْ
َطل

یـر می آیـد و بـا حضـرت بقّیـه اهلل روحـی لـه الفـداء بیعـت می کنـد. سـپس یـک پـای خـود را بـر روی بـام کعبـه می گـذارد و پـای دیگـر را بـر  از آمسـان بـه ز
یـد: »امـر خـدا آمـد، در آن شـتاب نکنیـد. کمـال الدیـن،  یـاد می زنـد کـه مهـة  مـردم صدایـش را می شـنوند و می گو روی بـام بیـت املقـّدس. آنـگاه فر
ج 2، ص، 3۸7 و تفسـیر عیـایش، ج2، ص254 و غیبـة نعمـاین، ص235 و اثبـات اهلـداة بالنصـوص و املعجـزات، ج5، ص11۰ و سـفینة البحـار، 

ج۸، ص651 و الـزام الناصـب، ج1، ص7۰ و نـوادر االخبـار، ص271.
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ف نفس مّث یسیر مهنا إیل املدینة«.1 بضعة عشر رجال فیبایعونه و یقمی مبکة حیّت یّت أصحابه عشرة آال

پاسلخ سلوم: بلر اسلاس روایلات متواتلر، نلام و محلل قیلام یمانلی با مشلخصات احملد بصری 
متفاوت است و هیچ همخوانی با یکدیگر ندارند. بنابراین به برخی از شاخصه های یمانی که 

از سوی اهل بیت؟ع؟ معرفی شده اند اشاره می گردد:2

الف(.  یمانی از یمن است
در خصلوص موقعّیلت جغرافیایلی قیلام یمانی، به شلهرهایی هم چون: صنعا، عدن، کنده 
و منطقة ابین اشلاره شلده اسلت؛ البته روایات صنعا مسلتفیض بوده و از طریق شلیعه و سلّنی 

نقل شده است.3
َیَمـِن  َو َصْیَحـًة ِمـَن 1. 

ْ
َیَمـایِنِ  ِمـَن  ال

ْ
وَج  ال ـاِم َو ُخـُر

َ
ـْفَیایِنِّ ِمـَن الّش وَج الّسُ وِجـِه ُخـُر َمـاِت ُخُر

َ
»َو ِإّنَ ِمـْن َعال

ِبیِه«.4همانا از عالمات خروج حضرت 
َ
ِه َو اْسِم أ َماِء ِبامْسِ َماِء یِف َشْهِر َرَمَضاَن َو ُمَناٍد ُیَناِدی ِمَن الّسَ الّسَ

مهدی؟ع؟: خروج سفیانی از شام و خروج یمانی از یمن و فریاد آسمانی در ماه رمضان و ندای 
ی را ندا درخواهد داد. که اسم مهدی و نام پدر و آسمانی 

کجلا خواهلد بلود؟ و حلال آنکله 2.  َکاِسـُر َعْیِنـِه  ِبَصْنَعاَء«.5سلفیانی  ـُرْج  ـُرُج َذِلـَک َو مَلْ َیحنْ  َیحنْ
َ

یّن
َ
»أ

هنوز شکننده چشم او از صنعاء)پایتخت یمن( خروج نکرده است.
وجـه غمـر 3.  ر کالقطـن امسـه حسـین أو حسـن فیذهـب بن »و یظهـر ملـک مـن صنعـاء الیمـن ابیـض 

کله ماننلد پنبه سلفید بوده و اسلمش حسلین یا  «.6 بزرگلواری از صنعلاء یملن ظهلور می کنلد  الفـ�ن

ی فتنه ها خاموش می گردد. حسن است و با خروج و
ْیٍد 4.  ی  َز ِد َعّمِ

ْ
وُج َرُجٍل ِمْن ُول ْوَراِء َو ُخُر  الّزَ

َ
ْهل

َ
 أ

ُّ
ْغِرِب َو ِفْتَنٌة ُتِظل ِق َو َراَیٍة ِمَن اْلَ ْشِر وُج َراَیٍة ِمَن اْلَ »ُخُر

َبْیِت«.7 خروج پرچمی از شرق و پرچمی از مغرب و فتنه ای که اهل زوراء 
ْ
اُب ِسَتاَرِة ال َیَمِن  َو اْنهِتَ

ْ
ِبال

یف، ج 2، ص232. 1 .  إلزام الناصب یف إثبات احلجة الغائب عجل اهلل تعایل فرجه الشر
2 .  احللو، سید حممد عی، الیماین رایة هدی، ص77.

3 .  الفتاوی، مهدی، رایات اهلدی و الّضال یف عصر الّظهور، ص1۰1.
4 .  کمال الدین و متام النعمه، ج1، ص32۸.

5 .  حباراالنوار، ج 52، ص245.
یف، ج 2، ص141. 6 .  حباراالنوار، ج52، ص163. إلزام الناصب یف إثبات احلجة الغائب عجل اهلل تعایل فرجه الشر

اح املسائل ، صص 171و17۰. 7 .  فاح السائل و نج
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ید در یمن وغارت پرده از خانه.  را فرا می گیرد و خروج مردی از نسب عمویم ز
که احمدالحسن از بصره بوده و حتی در تمامی بیانیه هایش  همه این موارد درحالی است 
کلرده اسلت. در حالیکله برخلی از روایات، اشلاره به این مسلأله  ملردم را بله سلمت بصلره متوجله 

کننده از بصره برای حضرت نخواهد بود. به عنوان نمونه:  که حتی یک یاری  دارند 
عن جعفر بن حممد؟ع؟ أنه قال لقوم من أهل الکوفه:  »ما یقوم مع قامئنا من أهل الکوفة إال مخسون . 1

رج معه مهنم انسـان«.1 همراه قائم ما فقط  رجـال، و مـا مـن بلـدة اال و معـه طائفـٌه اال أهـل البصرة فإنه ال ین

ی  گروهلی بله یلاری و کلرد و هیلچ سلرزمینی نیسلت مگلر اینکله  کوفله قیلام خواهلد  پنجلاه نفلر از 
می شتابند اال اهل بصره، پس همانا حتی یک انسان به همراه قائم خروج نمی کند. 

ُرُج . 2  َیحنْ
َ

َدٍة ِإاّل
ْ
ْن َقال ... »َما ِمْن َبل

َ
یـٍل ِإیَل أ یِب َجْعَفـٍر ع یِف َحِدیـٍث َطِو

َ
یِب َبِصیـٍر َعـْن أ

َ
ْسـَناِد َیْرَفُعـُه ِإیَل أ ِباإْلِ

َحـٌد«.2 هیلچ سلرزمینی نیسلت مگلر اینکله 
َ
ـا أ ـُرُج َمَعـُه ِمهْنَ ـُه اَل َیحنْ

َ
َبْصـَرِة َفِإّن

ْ
  ال

َ
ْهـل

َ
 أ

َ
ـْم َطاِئَفـٌة ِإاّل َمَعـُه ِمهْنُ

گروهلی بله یلاری املام دوازدهلم؟ع؟ بشلتابند مگلر اهلل بصره. پس همانلا هیچکسلی از آنجا با او 
قیام نمی کند.

ب(. نام یمانی
آنچه در روایات پیرامون نام یمانی ذکر شده است، مرّدد بین »حسن یا حسین«3، »صالح«4، 

ید«،5 بوده وگاهی او را »سعید« و »نصر«6 و »منصور«7 نیزخوانده اند.  »اصبغ بن ز

1 .  شرح االخبار، ص366.
2 .  حبار األنوار، ج 52، ص3۰7.

رج من صنعاء الیمن ابیض کالقطن امسه حسین او حسن...« . حباراالنوار، ج 52، ص 163. 3 .  »ث ین
4 .  عـن أرطـأة قـال: »فیغضـب املـوایل فیبایعـون رجـا یسـمی صالـح بـن عبـداهلل بـن قیـس بـن یسـار، فیخـرج هبـم فیلـی جیـش الـروم فیقتلهـم یف 

، ابـن محـاد، ص336، ح127۹. الـروم... «. الفـ�ن
، ابـن محـاد، ص313، ح121۰ و ص356،  یـد و هـو الـذی یفتحهـا«. الفـ�ن 5 .  قـال: »صاحـب الرومیـة رجـل مـن بـی هاشـم امسـه االصبـغ بـن ز

ح132۹.
6 .  قـال؟ص؟: »صاحـب االعمـاق الـذی هیـزم اهلل العـدو عـی یدیـه، امسـه نصـر ث قـال: امنـا مسـی نصـر لنصـر اهلل ایـه، فأمـا امسـه سـعید«. کنـز العّمـال، 

ص 11، ح 31442.
7 .  قـال الباقـر؟ع؟: »اذا ظهـر عـی االبقـع و املنصـور الیمـاین خـرج التـرک و الـروم فظهـر علهیـم السـفیاین«. معجم االحادیث االمـام املهدی، کوراین، 

ج3، ص275. 
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 ج(. هم  زمانی خروج یمانی با سفیانی
آنچه از مسللمات خروج یمانی بشلمار می رود، خروج ایشلان به صورت همزمان با سلفیانی 
َراَسـایِنِّ یِف َسـَنٍة  َیَمایِنِّ َو احْلنُ

ْ
ـْفَیایِنِّ َو ال وُج الّسُ اسلت. چنانچله حضلرت املام رضلا؟ع؟ می فرماینلد: »ُخـُر

ْن     ِلَ
ٌ

ْیل ِ َوْجٍه َو
ّ

ُکل ُس ِمْن 
ْ
َبأ

ْ
 َفَیُکوُن ال

ً
ِز َیْتَبُع َبْعُضُه َبْعضا ـَر َکِنَظاِم احْلنَ َواِحـَدٍة یِف  َشـْهٍر َواِحـٍد یِف َیـْوٍم َواِحـٍد ِنَظاٌم 

َناَواُهـْم ...«. خلروج سلفیانی، یمانلی و خراسلانی در یلک سلال، یلک ملاه و یلک روز و ترتیلب آنهلا 

که با  همچون رشلته مهره ها پشلت سلر هم خواهد بود. سلختی از هر سلو پدید آید، وای بر کسلی 
کند«.1 آنها مخالفت و دشمنی 

که دعوت  در حالیکه احمدالحسن ضمن ادعای یمانی بودن خود، بیش از10 سال است 
کنلون از خلروج سلفیانی هیلچ خبلری نیسلت. شلاید  کلرده اسلت و حلال آنکله تلا  خلود را علنلی 
ی در حلال دعوت اسلت و فعال  کله و انصلار احمدالحسلن بله ایلن سلخن ایلراد گرفتله و بگوینلد 

که: گفت  خروج ننموده است. در پاسخ باید 
 اواًل؛ معنلای خلروج الزاملًا بله معنلای قتلال و جنلگ نیسلت و در برخلی روایلات متلرادف بلا 
ی صادق گردیده اسلت.  کنلون بلا علنی کردن دعلوت، نفس ظهور برای و کله تا ظهلور می باشلد 
وجه  ر کالقطن امسه حسـین أو حسـن فیذهب بن بله عنلوان نمونله؛ »و یظهـر ملـک مـن صنعـاء الیمن ابیض 

که در این مورد؛ ظهور و خروج مترادف یکدیگر می باشد.   2.» غمر الف�ن

گلر خلروج بله معنلای قتال باشلد، احمدالحسلن در بیلن سلال های )2008 م( و )200۹  ثانیلًا؛ ا
کرد که به قیمت کشته شدن چندین  ی و  حسن حمامی جنگی را آغاز  م( با فرماندهی گرعاو

بی گناه تمام شد.
گفته شلد، باید  که در رّد یمانی بودن احمد بصری  گذشلته از همه مسلائلی  پاسلخ چهارم: 
که مهم تر از آنچه در توصیف یمانی موعود در روایات آمده است، پیرامون علماء  توجه داشت 
کله در برخلی روایلات، آنلان را بله عنلوان دعلوت کننلده و راهنمایی  دیلن در عصلر غیبلت اسلت 
کشلتی هدایلت  کننلده بله سلوی املام دوازدهلم؟ع؟، مرزبانلان دیلن، َعللم هدایلت و ناخلدای 
که از علماء  کسلانی را  شلیعیان در عصر غیبت، سرپرسلت ایتام آل محمد؟ص؟ معرفی شلده  و 

1 .  کتاب الغیبـة، نعماین، ص171 و حباراالنوار، ج52، ص232 و إعام الوری، ص42۹.
2 .  حباراالنوار، ج52، ص163.
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گرفتلار در علذاب دانسلته  و آنلان را بلی ایملان می داننلد.  می گریزنلد و از آنلان دوری می کننلد را 
للذا همیلن اوصلاف، هدایتگلر بلودن پرچم1یمانی)أهـَدی الّرایـات( و حلرام بودن مخالفلت با او )ال 
کله احمدالحسلن بخواهلد بلا  کلرده و در صورتلی  یـل ملسـلم أن یلتـوی علیـه( را از انحصلار خلارج 

کند، با این حساب علمای  روایات مربوط هدایت گر بودن یمانی، عصمت و برتری او را ثابت 
آخرالزمان به این درجه مستحق تر خواهند بود زیرا عبارات صادر شده در خصوص آنان قوی تر 
کنلون هیچکلدام از علملای اسلالم چنیلن ادعایلی نداشلته و نخواهنلد  اسلت! و حلال آنکله تلا 

کرد.  داشت. بنابراین تالش احمد بصری برای اثبات یمانیتش مشکلی را حل نخواهد 
به عنوان نمونه به چند روایت صادر شده در خصوص علمای آخرالزمان اشاره می گردد:

ْیِه،   
َ
ینَ َعل ِ

ّ
ال

َ
ْیِه َو الّد

َ
اِعینَ ِإل

َ
َماِء الّد

َ
ُعل

ْ
ُکْم ؟ع؟  ِمَن ال ْو اَل َمْن َیْبَی َبْعَد َغْیَبِة َقامِئِ

َ
ٍد؟ع؟:  »ل ّمَ  َعیِلُّ ْبُن حُمَ

َ
َقال

َواِصِب  ِک ِإْبِلیَس َو َمَرَدِتِه، َو ِمْن ِفَخاِخ الّنَ ْنِقِذیَن ِلُضَعَفاِء ِعَباِد اهلِل ِمْن ِشَبا ینَ َعْن ِدیِنِه ِبُحَجِج اهلِل، َو اْلُ اّبِ
َ

َو الّذ

ِسـُک َصاِحُب  َکَما مُیْ ـیَعِة  وِب ُضَعَفاِء الّشِ
ُ
ْزَمَة ُقل

َ
ِسـُکوَن أ ِذیَن مُیْ

َّ
ُم ال ُ ِکهّنَ

َ
 َعْن ِدیِن اهلِل، َو ل

َ
 اْرَتّد

َ
َحٌد ِإاّل

َ
ا َبِیَ أ َلَ

گلر در دوران غیبلت قائلم آل محملد؟ص؟  « .2 ا َ
ـوَن ِعْنـَد اهلِل َعـّزَ َو َجـل

ُ
ْفَضل

َ
ِئـَک ُهـُم اأْل

َ
ول

ُ
ا أ اَنَ

َ
ـِفیَنِة ُسـّک الّسَ

کنند و با حجت های الهی از دینش  که مردم را به سوی او هدایت و راهنمایی  علمائی نبودند 
دفاع نمایند و شلیعیان ضعیف را از دامهای شلیطان و پیروانش رهایی داده و از دام ناصبی ها 
نجلات بخشلند کسلی در دیلن خلدا پلا برجلا نمی مانلد و همله مرتلد می شلدند؛ وللی آنلان رهبلری 
کشتی  گرفته و حفظ می کنند؛ چنانکه ناخدای  دلهای شیعیان ضعیف را با قدرت در دست 

سکان و فرمان کشتی را نگاه می دارد. بنابراین آنان نزد خدا واالترین انسانها هستند.
ْم    َنُعوَنُ یُتُه، مَیْ ِذی َییِل ِإْبِلیـُس َو َعَفاِر

َّ
ْغر ال

َ
َمـاُء ِشـیَعِتَنا ُمَراِبُطوَن  یِف الّث

َ
ـٍد؟ع؟:  »الُعل ّمَ  َجْعَفـُر ْبـُن حُمَ

َ
َو َقـال

ـِن اْنَتَصـَب  َ
َ

اَل ف
َ
َواِصـُب. ا ـْم ِإْبِلیـُس َو ِشـیَعُتُه الّنَ هْیِ

َ
َط َعل

َّ
ْن َیَتَسـل

َ
 ُضَعَفـاِء ِشـیَعِتَنا، َو َعـْن أ

َ
وِج َعـیل ـُر َعـِن احْلنُ

یَنا،  ّبِ ْدَیاِن حُمِ
َ
ُه َیْدَفُع َعْن أ

َ
ّن

َ
ٍة، أِل ِف َمّرَ

ْ
ل

َ
َف أ

ْ
ل

َ
َزَر أ ْرَک َو احْلنَ وَم َو الّتُ ْن َجاَهَد الّرُ  ِمَّ

َ
ْفَضل

َ
َکاَن أ ِلَذِلَک ِمْن ِشیَعِتَنا 

ْم« .3علماء شیعیان ما، مرزدارانی هستند که در برابر ابلیس و لشکریانش  ْبَداِنِ
َ
َو َذِلَک َیْدَفُع َعْن أ

که توانایی دفاع از )عقاید وآموزه های( خود را  کشلیده اند، و از حمله  آنها به شلیعیان ما  صف 

1 . . عن اإلمام الصـاد ق قال: »... و لیس فـی الرايات أهدى من راية الیمانـی و هي راية هدى، ألنه يدعوا الـی صاحبكم. فإذا خرج 
الیمانـی حرم بیع السالح علی الناس وكل مسلم. وإذا خرج الیمانـی فانهـض إلیه فإن رايته رايه هدى وال يحل لمسـلم أن يلتوي علیه. 

فمن فعل ذلك فهو من أهل النارألنه يدعوا الـی الحـق و الـی طريق مسـتقیم«. غیبـت نعمانی، ص162.
2 .  حسن بن عی، امام یازدهم؟ع؟، التفسیر املنسوب إیل اإلمام احلسن العسکری؟ع؟، ص344.

3 .  مهان، ص343.
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گاه  ندارنلد جلوگیلرى می کننلد و از تسللط ابلیلس و پیروان او بر شلیعیان جلوگیلرى می نمایند. آ
کله ایلن چنیلن خلود را در معلرض دفلاع قلرار داده اند، هلزاران بار  باشلید ارزش آن عالملان شلیعه 
کله در برابلر هجوم دشلمنان اسلالم )از کفار گرفتله تا روم و  باالتلر از سلپاهیان ومجاهدانلی اسلت 
ترک و خزر( مبارزه می  کنند. زیرا علمای شلیعه نگهبانان دین شلیعیان و دوسلتان ما هسلتند، 

که مجاهدان، حافظ مرزهاى جغرافیایی می باشند. در حالی 
ـاِدی    َ

ْ
ـِد، ال ّمَ ْیَتـاِم آِل حُمَ

َ
 أِل

ُ
َکاِفـل

ْ
ـا ال َ هّیُ

َ
ِقَیاَمـِة: َیـا أ

ْ
َفِقیـِه َیـْوَم ال

ْ
 ِلل

ُ
َضـا؟ع؟:  ُیَقـال  َعـیِلُّ ْبـُن ُمـویَس الّرِ

َ
َقـال

َخـَذ َعْنـَک«.1 روز قیاملت بله فقیله گفتله می شلود: 
َ
ِ َمـْن أ

ّ
یـِه َو َمَواِلیـِه ِقـْف َحـیّتَ َتْشـَفَع ِلـُکل ّبِ ِلُضَعَفـاِء حُمِ

کننلده ضعفلاء و دوسلتداران آل محملد؟ص؟!  ای سرپرسلت ایتلام آل محملد؟ص؟! ای هدایلت 
کن. کدام از آنان را خواستی شفاعت  بایست و هر 

َکاَن    ْئـِب َفـِإَذا  َغـَمُ َعـِن الّذِ
ْ
َکَمـا َیِفـّرُ ال َمـاِء 

َ
ُعل

ْ
وَن ِمـَن ال ـیِت َیِفـّرُ ّمَ

ُ
 أ

َ
یِت َزَمـاٌن َعـیل

ْ
 اهلِل؟ص؟: »َسـَیأ

ُ
 َرُسـول

َ
َقـال

 َو 
ً
 َجاِئرا

ً
َطانا

ْ
ْم ُسل هْیِ

َ
َط اهلُل َعل

َّ
ایِن َسل

َ
ْم َو الّث ْمَواهِلِ

َ
َبَرَکَة ِمْن أ

ْ
 َیْرَفُع ال

ُ
ل ّوَ

َ
ْشَیاَء اأْل

َ
َثِة أ

َ
ُهُم اهلُل َتَعایَل ِبَثال

َ
َکَذِلَک اْبَتال

که از علماء فرار می کنند   ِإمَیاٍن «.2 به زودى زمانی براى مردم فرا رسد 
َ

ْنَیا ِبال
ُ

ُرُجوَن ِمَن الّد اِلُث َیحنْ
َ
الّث

گرگ می گریزد. در آن صورت خداوند آنان را به سه چیزمبتال می کند: اول:  گوسفند از  چنانچه 
برکلت را از اموالشلان بلر ملی دارد. دوم: سللطانی سلتمگر بلر آنلان مسللط می گردانلد. سلوم: بلدون 

ایمان از دنیا می روند.
ُفَقَهـاُء «.3 هدایت گلر تریلن راه هلا در بیلن   

ْ
َمـاُء َو ال

َ
ُعل

ْ
 ِفیُکـُم ال

ً
ْهـَدى َسـِبیال

َ
؟ع؟: »أ قـال امیراملؤمنـین

شما؛ راه علماء و فقهاء است. 
کرده اسلت تا خود را یمانی پیش از  پاسلخ پنجم: احمد بصری تمام تالش خود را مصروف 
ظهور حضرت معرفی نموده و به عنوان وکیل و سفیر تام االختیار حضرت، امورات تشیع را به 
عهده بگیرد. این در حالی است که بر اساس روایات، خروج یمانی از نشانه های قیام حضرت 
بوده و پیش از ظهور نخواهد بود.4لذا این یمانی دروغین بایستی صبر پیشه کند و پس از ظهور 

1 .  مهان، ص344.
2 .  مستدرک الوسایل، ج 11، ح 133۰1.

3 .  ثقی، ابراهم بن حممد بن سعید بن هال، الغارات، ص21۰.
4 .  تفـاوت ظهـور و قیـام: ظهـور و قیـام حضـرت حجـت؟ع؟ دو مقولـه جـدا از هـم بـوده و حـی شـرایط و زمـان آن دو بـا یکدیگـر متفـاوت اسـت. لذا بر 
اسـاس روایـات، امـام عصـر؟ع؟ در شـب جعـه، شـب قـدر روز 23 مـاه مبـارک رمضـان ظهـور کـرده و پـس از حـدود سـه و نـم مـاه، در دهـم مـاه حمـرم 

از مکـه مکرمـه و مـا بـین رکـن و مقـام )رکـن میـاین و مقـام امساعیـل( قیـام خواهنـد منود. 
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حضلرت اعلالم وجلود نمایلد نله قبلل از ظهلور!. چنانچله در روایات آمده اسلت: َعْبـُد اهلِل ْبـُن َجْعَفٍر 
ِد  ّمَ ِ ْبـِن َسـِعیٍد، َعـْن َصْفـَواَن ْبـِن َیْحـَى، َعـْن حُمَ َسـْین ِخیـِه َعـیِلٍّ َعـِن احْلُ

َ
َیـاَر َعـْن أ ، َعـْن ِإْبَراِهـمَی ْبـِن َمْهِز ّیُ ْمَیـِر احْلِ

، َو  ـْفَیایِنِّ ، َو الّسُ َیَمـایِنِّ
ْ
َقامِئِ : ال

ْ
  ِقَیـاِم  ال

َ
ـٌس َقْبـل : »مَخْ

َ
یِب َعْبـِد اهلِل؟ع؟، َقـال

َ
َبـاِن، َعـْن أ

ْ
ْبـِن َحِکـمٍی، َعـْن َمْیُمـوٍن ال

ِة«.1 املام صادق؟ع؟ فرمود: قبل از  ِکّیَ ْفِس الّزَ  الّنَ
ُ

َبْیـَداِء، َو َقْتـل
ْ
ـَماِء، َو َخْسـٌف ِبال َنـاِدی ُیَنـاِدی ِمـَن الّسَ اْلُ

قیلام قائلم؟ع؟ پنلج نشلانه خواهلد بلود: یمانلی، سلفیانی، نلدای آسلمانی، فرورفتگلی در بیلداء و 
قتل نفس الزکیة.

کنید.. 1 پاسخ استناد به مناظره جاثلیق در ادله احمدالحسن را بیان 
مراد از عبارت بتراهلل عمره در روایت امام؟ع؟ چیست؟. 2
کرده و عمر طوالنی هم داشته اند را نام ببرید.. 3 که ادعای امامت  دو نمونه از افرادی 
کسانی می گردد؟. 4 آیه لقطعنا منه الوتین شامل حال چه 
گردد.. 5 دلیل احمدالحسن بر یمانی بودن خود چیست؟ به همراه یک پاسخ تقریر 

ـْت یِف 
َ
 ُهـَو َثُقل

هیـا ِلَوْقِهـا ِإالَّ ِ
ّ
ل یّبِ ال ُیحجَ ُمهـا ِعْنـَد َر

ْ
ـا ِعل

َ
گهـاین دانسـته و فرمـوده اسـت: »ِإمّن پـاىی قیامـت را نا الـف(. دفعـی بـودن ظهـور؛ قـرآن زمـان بر

بـاره قیامـت می  پرسـند ]کـه[ وقـوع آن چه وقت اسـت بگـو علم آن تهنا نزد پروردگار   َبْغَتـة«) اعـراف،1۸7( از تـو در
تیُکـْم ِإالَّ

ْ
ْرِض ال َتأ

َ ْ
ـماواِت َو األ الّسَ

گهان به مشا منی  رسـد ]بـاز[ از تو  مـن اسـت جـز او ]هیـچ کـس[ آن را بـه موقـع خـود آشـکار منی  گردانـد ]ایـن حادثـه[ بـر آمساهنـا و زمـین گـران اسـت جـز نا
گاهـی بگـو علـم آن تهنـا نـزد خداسـت ویل بیشـتر مـردم منی  داننـد. بـا توجـه بـه ایـن آیه، متامی روایـات صادره  یـا تـو از ]زمـان وقـوع[ آن آ می  پرسـند گو
گهـاین  پیرامـون زمـان ظهـور و خـروج، ظهـور امـام؟ع؟  را بـه سـاعت قیامـت تعبیـر کرده انـد  و ایـن بـدان معناسـت کـه ظهـور مهاننـد قیامـت بطـور نا
ثی عشـر، ص24۸.( مهانا  مئة اإل ثر یف النّص عی األ  َبْغَتـًة«. )کفایـة األ

َّ
ِتیُکـْم ِإال

ْ
ـاَعِة ال َتأ ـُه َکَمَثـِل  الّسَ

ُ
ـا َمَثل َ

َ
ـه آمـده اسـت: »ِإّن خواهـد بـود. چنانچ

یـدگان اهلـی در هنـگام ظهـور بـه طـور  گهـاین. لـذا 313 نفـر از برگز مثـل ظهـور او مهاننـد سـاعت قیامـت اسـت کـه بـر مشـا پدیـدار منی شـود مگـر بطـور نا
یه، امراء، وزراء، خیـر االّمه، ذخر اهلل،  لو دفعـی بـه دور آن حضـرت جـع می گردنـد  کـه از آنـان بـا عنـوان: رجــال اهلیون، رجال مسـّومه، اصحـاب اال

نقبـاء، خـواص، اویل قـّوة، حـّکام اهلل یف ارضـه عـی خلقـه، احلـّکام عـی النـاس یاد شـده اسـت.
ـی بوده و از مکه آغاز می شـود. لـذا در حد فاصل  یج ؟مهع؟ قیـام حضـرت؟ع؟ بـه صـورت تدر ـی بـودن قیـام؛ بـر اسـاس روایـات معصومـین یج ب.( تدر
ـه از امام صادق؟ع؟  زمـاین بـین ظهـور و قیـام، بـا جـع آوری 1۰ هـزار نفـر از انصـار و تـدارک مقدمـات قیـام، قیـام آن حضرت علی خواهد شـد. چنانچ
ٍف«.

َ
 َعَشـَرُة آال

َ
َقِة َقال

ْ
ل َ ـُة احلْ

َ
ل ِ

ْ
ُت َو َکْم َتمک

ْ
َقـِة. ُقل

ْ
ل َ ـُة احلْ

َ
ل ِ

ْ
؟ع؟ َحـّیَ َیُکـوَن َتمک َقـامِئُ

ْ
ـُرُج ال  َیحنْ

َ
در بـاره زمـان قیـام پرسـش شـده و ایشـان فرموده انـد: »ال

) غیبـة نعمـاین، ص3۰7( قـامئ خـروج منی کنـد تـا اینکـه حلقـه یـاران کامـل شـود. گفـم مقـدار حلقه چقدر اسـت؟ فرمودنـد: ده هزار نفر.
1 .  اإلمامة و التبصرة من احلیرة، ص12۸.

پرسش های درس
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آشنایی با:
گرامی اسالم؟ص؟.   محتوای وصیت رسول 
حصر عدد ائمه معصومین؟مهع؟ در اثنی عشر.  
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محتوای وصیت رسول گرامی اسالم؟ص؟
باتوجه به اینکه ناقص بودن و اشتباه بودن متن روایت موسوم به وصیت و عدم تطابق آن با 
کی در دسلت داشلته باشلیم تا بر اساس آن از  سلایر روایات به اثبات رسلید، بایسلتی میزان و مال
ی نماییم. بنابراین؛ نزدیک ترین  محتوای وصیت نبی گرامی اسالم؟ص؟ مطلع شده و از آن پیرو
کرم؟ص؟  روش بلرای فهلم محتلوای وصیت ایشلان، محتوای آخرین خطبه های حضرت رسلول ا
کرم؟ص؟ هفتاد روز قبل از رحلت خود، در مسیر بازگشت  در ایام وفات است. حضرت رسول ا
از آخریلن حلج و در محلل غدیرخلم، بلر اسلاس آیله:  » یـا اهیـا الرسـول بلـغ ما أنـزل الیک مـن ربک و إن 
یـن«.1 وصیت خود را با  غـت رسـالته و اهلل یعصمـک مـن النـاس ان اهلل ال هیـدی القوم الکافر

ّ
مل تفعـل مفـا بل

تمام جزئیات آن ابالغ فرمودند.
کله بله دسلتور الهلی قصلد پلرده بلرداری از  کلرم؟ص؟  در ایلن وصیلت عظیلم، حضلرت رسلول ا
شلجره طیبله اماملت را داشلت، همله پیلش افتلادگان و پلس مانلدگان را فراخوانلده و فرمودنلد: 
گاه  گفتند خداوند و پیامبر او! سپس فرمود آ کیست سزاوارتر از شما به شما؟  »هان ای مردم!  
یم، پس این علی سرپرسلت اوسلت! خداوندا دوست بدار آن را  باشلید! آن که من سرپرسلت او
کله او را دشلمن دارد و یلاری کلن یلار او را؛ و تنهلا  کله سرپرسلتی او را بپذیلرد و دشلمن بلدار هلر آن 

1 .  مائده، 67.
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که همانا من فرسلتاده و علی امام و وصی  که او را تنها بگذارد. سلپس فرمود: بدانید  گذار آن را 
یند. پس از من است. و امامان پس از او فرزندان او

گاه باشلید! همانا آخرین  گاه باشلید! من والد آنانم ولی ایشلان از نسلل علی خواهند بود. آ آ
گاه باشلید! که اوسلت  امام، مهدی قائم از ماسلت. هان! او بر تمامی ادیان چیره خواهد شلد. آ
حّجلت پایلدار و پلس از او حّجتلی نخواهلد بلود. درسلتی و راسلتی و نلور و روشلنایی تنهلا نلزد 
اوست1... سپس عمربن خطاب در حالی که کمی برافروخته بود برخواست و گفت: ای رسول 
خدا، آیا همه اهل بیت تو وصی2 هستند؟ حضرت پاسخ داد: نه ولکن برادرم از اوصیاء است 
کله وزیلر و وارث و خلیفله ملن در امتلم بلوده و وللی تماملی مومنلان بعلد از من اسلت. و همچنین 
ی. این علی اولشان و بهترین شان است سپس دو فرزندم حسن و حسین  یازده نفر از فرزندان و
کله همنلام بلرادرم عللی و فرزنلد حسلین اسلت سلپس وصلی و فرزنلد عللی  سلپس وصلی فرزنلدم 
که اسلمش محمد اسلت سلپس جعفر فرزند محمد و سلپس موسلی فرزند جعفر و سلپس علی 
فرزند موسی و سپس محمد فرزند علی و سپس علی فرزند محمد و حسن فرزند علی و سپس 
محمد فرزند حسن که مهدی این امت بوده و همنام و هم طینت من است و امر می کند به امر 
کما اینکه از ظلم و جور پر شده  من و نهی می کند به نهی من، زمین را از عدل و داد پر می کند 

است. می آیند یکی پس از دیگری«.3

لس، حباراالنوار،  1 .  عامه امیی، الغدیر، ج1، ص12-151و2۹4-322. شیخ عبداهلل، حبراین، عوال العلوم، ج15، ص 3۰7-327. عامه حمج
ج37، ص1۸1-1۸2. شیخ حر عامی، اثبات اهلداة، ج2، ص2۰۰-25۰. سید ابن طاووس، الطرائف، ص33 و...

2 .  مهسران و اهل خانه.
ال مـن ُکْنـُت َمـْوالُه َفهـذا َعـی َمـْوالُه، اللهـّمَ واِل َمـْن واالُه و عـاِد َمـْن 

َ
: ا

َ
ُه. َفقـال

ُ
ْنُفِسـُکْم؟ قالـوا: اهلل و َرُسـول

َ
ْویل ِبُکـْم ِمـْن ا

َ
ـاُس، َمـْن ا 3 .  »... اهیاالّنَ

ال َو ِإیّن 
َ
ُدُه. أ

ْ
ُة ِمْن َبْعِدِه ُول ِئَّ

َ ْ
َویِص ِمْن َبْعدی، َواأل

ْ
ماُم َوال ِ

ْ
 َو َعِی اإل

ٌ
الَو ِإیّنِ َرسـول

َ
ُه. ث قال:  َمعاِشـَرالّناِس، أ

َ
 َمْن َخَذل

ْ
عاداُه َواْنُصْرَمْن َنَصَرُه واْخُذل

َة َبْعَدُه  ًة َوالُحّجَ باىق ُحّجَ
ْ
ُه ال ال ِإّنَ

َ
یِن. أ  الّدِ

َ
ُه الّظاِهُر َعی ال ِإّنَ

َ
ْهـِدی. أ َ قامِئَ الْ

ْ
ـا ال ـِة ِمّنَ ِئَ

َ ْ
َ األ ال ِإّنَ خـاتَ

َ
ِبـِه ایل أن قـال: أ

ْ
ُرجـوَن ِمـْن ُصل واِلُدُهـْم َوُهـْم َیحنْ

ِخی ِمهُنْم  
َ
ْوِصَیـاِئ أ

َ
ِکّنَ أ

َ
 َو ل

َ
 ال

َ
ْهـِل َبْیِتَک َفَقـال

َ
 أ

َّ
ُکل

َ
 اهلِل أ

َ
 َیـا َرُسـول

َ
ْغَضـِب  َفَقـال ُ ـاِب ِشـْبَه  الْ ّطَ نَ َوال َحـّقَ ِإالّ َمَعـُه َوالُنـوَر ِإالِّعْنـَدُه... فَقـاَم ُعَمـُر ْبـُن احلْ

َسـِن َو  َ  احلْ
َ

َشـاَر ِبَیِدِه ِإیل
َ
َّ اْبَنـاَی َهـَذاِن َو أ ـْم َو َخْیُرُهـْم ثُ ُ

ُ
ل ّوَ

َ
ـِدِه [ َهـَذا أ

ْ
َحـَد َعَشـَر ِمـْن ُول

َ
ِ ُمْؤِمـٍن َبْعـِدی ]َو أ

ّ
یِلُّ ُکل ـِی َو َو ّمَ

ُ
ِث َو َخِلیَفـِی یِف أ یـِری َو َواِر ِز َو َو

َّ َعِیُّ  َّ ُموَس ْبُن َجْعَفٍر ثُ ٍد ثُ ّمَ َّ َجْعَفُر ْبُن حُمَ ٌد ثُ ّمَ ُه حُمَ ُدُه َو امْسُ
َ
َّ َویِصُّ َعِیٍّ َو ُهَو َول َسـْینِ ثُ ُ ِخی َعِیٍّ َو ُهَو اْبُن احلْ

َ
ی ِباْسـِم أ َّ َویِصُّ اْبِی ُیَسـّمَ َسـْینِ ثُ ُ احلْ

ی  ْمِری َو َیهْنَ
َ
ُمـُر ِبأ

ْ
ـی َو ِطیَنُتُه َکِطیَنِی َیأ ُه َکامْسِ ِة امْسُ ّمَ

ُ ْ
َسـِن َمْهِدّیُ األ َ ـُد ْبـُن احلْ ّمَ َّ حُمَ َسـُن ْبـُن َعـِیٍّ ثُ َ َّ احلْ ـٍد ثُ ّمَ َّ َعـِیُّ ْبـُن حُمَ ـُد ْبـُن َعـِیٍّ ثُ ّمَ َّ حُمَ ْبـُن ُمـوَس ثُ

 َبْعـَد َواِحـٍد«. کتـاب سـلم بـن قیس هـایل، ج2، ص763. 
ً
 َواِحـدا

ً
ـو َبْعُضُهـْم َبْعضـا

ُ
 َیْتل

ً
 َو َجـْورا

ً
مـا

ْ
 َکَمـا ُمِلَئـْت ُظل

ً
 َو َعـْدال

ً
ْرَض ِقْسـطا

َ ْ
 األ

ُ َ
ـل ـِی َیْ ِبهَنْ

غیبـت نعمـاین، ص73.  کمـال الدیـن و متـام النعمـه، ج1، ص27۹. اثبـات اهلـداة، ج2، ص247. حلیـة االبـرار، ج4، ص۸۹.  االنصـاف یف نص 
مئـه اثـی عشـر، ص25۹. هبجـة االنظـر یف اثبـات الوصایـة، ص41. عوال العلوم و املعـارف واالحوال، ص21۸. عـی اال
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که  که بخشلی از آن آورده شلد، مواردی برای همگان آشلکار می گردد  طبق این خطبه بلند 
عبارتند از:

کرد.  کامل برای مردم ابالغ  کرم؟ص؟ رسالت خود را به طور  الف. حضرت رسول ا
کلرده و ائمله معصومیلن را  ب. ایشلان بله حقیقلت اماملت از اوالد امیرالمومنیلن؟ع؟ اشلاره 

ُمحق امامت دانسته و اسامی یک یک آنان را نام برده است.
ج. املام زملان؟ع؟ را آخریلن حجلت خلدا دانسلته و بعلد از او هلم حجلت دیگلری را معرفلی 
نفرملوده اسلت. البتله ایلن نکتله بلا رجعلت منافاتلی نداشلته و ائمله رجعلت، ُحجلج پیشلینی 
که  هستند که دوباره برخواهند گشت و این عبارت حضرت، حصر بر عدد حجج الهی است 

اولینش علی؟ع؟ بوده و آخرین حجت الهی حضرت بقیت اهلل؟جع؟ می باشد. 
د. هیلچ ناملی از مهدییلن بله عنلوان اوصیلاء و حجلج الهلی بلرده نشلده اسلت و صلد البتله 
چنانچله حقیقتلی بله نلام مهدیین وجود داشلت، بایسلتی مردم را در اجتملاع عظیم غدیر از آن 
گاه می ساخت )آنهم با ذکر اسامی دقیق هر دوازده مهدی( تا رسالت خود را به اتمام برساند،  آ
کاملل اعلالم نملوده و فرملود:   درحالیکله بلدون اشلاره بله مهدییلن، رسلالت خلود را تملام شلده و 

کملت لکم دینکم و اتمت علیکم نعمیت و رضیت لکم االسالم دینا«. »الیوم ا
کله خلارج از اوصیلاء یلاد شلده، وصلی دیگلری پلس از املام  تلالوت ایلن آیله بدیلن معناسلت 
دوازدهم؟ع؟ نیست و ائمه دوازده گانه، کامل شده دین و نعمت خدا و رسالت حضرت رسول 

کرم؟ص؟ هستند.  ا
کله بله دسلتور  کلرم؟ص؟ بله ملردم اسلت  کامل تریلن وصیلت حضلرت رسلول ا ایلن وصیلت، 
خداونلد متعلال انجلام داده و دین اسلالم و رسلالت خود را کامل فرملود. وصیتی که در اجتماع 

بزرگ مسلمین اتفاق افتاد و  بیش از ده هزار نفر نظاره گر و شاهد آن بوده اند.
کلرم؟ص؟در  گفلت؛ وصیلت شلفاهی حضلرت رسلول ا البتله بلر اسلاس قرائلن روایلی می تلوان 
کله  غدیلر خلم اتفلاق افتلاده اسلت و همیلن وصیلت می توانلد بله عنلوان وصیلت آن حضلرت 
گیلرد. چنانچه امام  جاملع وصیلت توصیفلی و وصیلت ظاهلره اسلت، مورد قبول و پذیلرش قرار 
کله فرملود:  »أوىص مـویس؟ع؟ إیل یوشـع بـن نـون؟ع؟ و أوىص یوشـع بـن نـون إیل ولـد  صلادق؟ع؟ اسلت 
ون... فلـم تـزل الوصیـه یف عـامل بعـد عـامل حـیت دفعوهـا ایل حممـد؟ص؟... مث أنـزل اهلل علیـه:  أن أعلن فضل  هـار
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مک و 
َ
وصیـک... فقـال اهلل تعـایل: فـاذا فرغـت فانصـب و ایل ربـک فارغـب. یقـول:  فـاذا فرغت فانصـب َعل

أعلـن وصیـک فاعِلمهـم فضلـه عالنیـه فقـال:  من کنت مواله فعیل مـواله اللهم وال من وااله و عاد من عاداه 

یت. فلما  کتـاب اهلل و أهـل بیـیت عتـر یـن إن أخـذمت هبمـا لـن تضلـوا.  ثـالث مـرات... و قـال إین تـارک فیکـم أمر

رجع رسول اهلل ص من حجه الوداع،  نزل علیه جبرائیل؟ع؟... «. امام صادق؟ع؟ فرمود: موسی؟ع؟ به 

یوشع وصیت کرد و یوشع بن نون به فرزند هارون... پس سنت وصیت از بین نرفت از پیامبری 
کرم؟ص؟ رسلید. سلپس خداوند  به پیامبر دیگر از بین نرفت تا اینکه وصیت به حضرت رسلول ا
کله فراغلت  کنلد... پلس زمانلی  بله ایشلان فرملود: اینکله برتریلن وصلی خلودش را اعلالم و اعلالن 
کردی او را منصوب کن و به سوی پروردگارت متوجه باش. یعنی پس زمانی که فراغت داشتی 
نشانه خود را نصب کن و وصی خود را اعالن کن و فضیلتش را آشکار نما. پس حضرت رسول 
کرم؟ص؟ سله مرتبه فرمود: هر کسلی من موالی او هسلتم علی موالی اوسلت. خدایا دوست بدار  ا
که او را دشمن میدارد. سپس فرمود: همانا  کسی را  که او را دوست دارد و دشمن بدار  کسی را 
گر به آن دو تمسک جویید گمراه نخواهید  من بین شما دو امر را ترک کرده و به جا گذاشتم که ا
کله رسلول خلدا از حجلت اللوداع برگشلت،  کتلاب خلدا و اهلل بیتلم از عترتلم. پلس زمانلی  شلد. 

کرد:... .  جبرائیل نازل شد و عرض 
این حدیث مؤید این مسأله است که در بین اهل بیت؟ع؟، خطبه غدیر به عنوان وصیت 

کرم؟ص؟ مورد قبول بوده است. حضرت رسول ا
گلر وصیلت در روز غدیلر انجلام  کله؛ ا ممکلن اسلت اشلخاصی بلر ایلن مطللب اشلکال کننلد 
کلرم؟ص؟ مبنی بر آوردن للوح و دوات در  شلده اسلت، دیگلر چله نیلازی بله اصرار حضرت رسلول ا

گمراهی نروند؟! که هیچگاه مردم با دانستن آن به  شب وفاتشان بود تا متنی را بنویسد 
َواِلَدْیِن 

ْ
ـُة ِلل َوِصّیَ

ْ
 ال

ً
کرم؟ص؟ بلا توجه به آیه »إن َتـَرَک َخْیـرا بایلد توجله داشلت کله حضلرت رسلول ا

ْعـُروِف«، در اجتملاع عظیلم غدیرخم، وصیت و ما ترک خود را برای مسللمین اعالم  ِبـینَ ِباْلَ ْقَر َواأل

گذاشلته و فرملود:  »إیّن تـارٌک  کتلاب خلدا و عتلرت و اهلل بیتلش را در میانشلان بله جلای  کلرده و 
یت اهل بییت«. اما بایسلتی به جهت معرفی اسلامی این شلجره طیبه و  کتاب اهلل و عتر فیُکُم الثقلین 

همچنیلن بله جهلت محافظلت از آن، به ُبعد دیگر رسلالت خود، یعنی معرفی مصادیق شلجره 
خبیثله، بله عنلوان دشلمنان اهلل بیلت و غاصبان حق اوصیاء اشلاره کند تا آنان را از آسلیب ها 
کلیاتی از  گرفتن این مسلئله،  که ایشلان با در نظر  و توطئه های احتمالی مصون بدارد. هر چند 
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 ،
ً
 َو اْغِتصابا

ً
کا

ْ
ماَمَة َبْعدی ُمل وَن اإْلِ

ُ
آن را در بخشی از خطبه غدیر فرمودند: »َمعاِشَرالّناِس ... َوَسَیْجَعل

ا ُشواٌظ ِمْن 
ُ

ْیمک
َ
 َعل

ُ
ُیْرِسل َقالِن )َمْن َیْفَرُغ( َو

َ
ا الّث َ هّیُ

َ
ُکْم أ

َ
(، َوِعْنَدها َسَیْفُرُغ ل ْغَتصبینَ غاِصبینَ اْلُ

ْ
َعَن اهلل ال

َ
ال ل

َ
)أ

َتْنَتِصراِن«. هان ای مردم! به زودی پس از من امامت را با پادشاهی جا به جا نموده  اٌس َفال
ُ

ناٍر َون

کرده و به تصرف خویش درآورند. هان! نفرین و خشم خدا بر غاصبان و چپاول  و آن را غصب 
گداخته - بر سلر شلما  گران! و البته در آن هنگام خداوند آتش عذاب - شلعله هی آتش و مس 

که دیگر یاری نخواهید شد.  یخت. آن جاست  جن و انس خواهد ر
کللی از خطلر  کلرم؟ص؟ در ایلن بخلش از خطبله غدیلر، ملردم را بله صلورت  هلر چنلد پیامبلر ا
گاه سلاخته اند،  املا الزمله معرفلی مصادیلق غاصبیلن طلرح دیگلری را می طلبیلد تلا  غاصبلان آ
کلرم؟ص؟ مصلداق الغاصبیلن المغتصبین را مشلخص کند. لذا  دسلتور فرمود  حضلرت رسلول ا
که با تمسلک به آن،  کنند تا برای امت مسللمان مطلبی بنویسلد  تا برایشلان قلم و کتف حاضر 
کنش  هیچلگاه گملراه نشلوند. وللی بلال فاصلله پلس از بیان این سلخن و درخواسلت کتف، بلا وا
کار مصلداق  کلرم؟ص؟ بلا ایلن  توهیلن آمیلز غاصلب اماملت مواجله شلدند. للذا حضلرت رسلول ا

دشمنان شماره اول اهل بیت؟ع؟ را مشخص نمود. 
کله از تابعین بلوده و محضلر اهل بیت؟ع؟  بنابرایلن، آنچله از روایلت ُسللیم بلن قیلس هالللی 
کرم؟ص؟ به دنبال افشلای ماهیت  کلرده اسلت، بلر می آیلد ایلن اسلت که حضرت رسلول ا را درک 
یتی  کله غاصلب والیت و امامت بوده اند و حتی این مسلأله بله عنوان مأمور افلرادی بلوده اسلت 
از جانلب خداونلد متعلال قلملداد شلده اسلت. املا در نهایلت امر، بلا مخالفت آن فلرد مورد نظر، 
یت  ی، به آن مأمور کرم؟ص؟ پس از خروج و ماهیتش بر همگان آشکار گردیده و حضرت رسول ا

الهی اشاره می فرمایند. 
کله می گفلت: بعلد از آنکله آن ملرد آن سلخن را  سللیم بلن قیلس می گویلد: از سللمان شلنیدم 
ک شد و کتف را رها کرد، از امیر المؤمنین؟ع؟ شنیدم که فرمود: »آیا  گفت و پیامبر؟ص؟ غضبنا
گر آن را می نوشلت احدى  که ا کتف بنویسلد  از پیامبر؟ص؟ نپرسلیم چه مطلبی می خواسلت در 
که در خانه بودند  کردم تا کسلانی  گمراه نمی شلد و دو نفر هم اختالف نمی کردند؟ من سلکوت 
برخاسلتند و فقلط امیرالمؤمنیلن و فاطمله و حسلن و حسلین؟ع؟ باقلی ماندنلد. ملن و دو رفیقلم 

که علی؟ع؟ به ما فرمود: بنشینید.  ابوذر و مقداد هم خواستیم برخیزیم 
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کنلد و ملا هلم می شلنیدیم. پلس حضلرت رسلول  حضلرت می خواسلت از پیامبلر؟ص؟ سلؤال 
گفت؟  کرده و فرمودند: ای برادرم علی! آیا نشنیدی دشمن خدا چه  خدا؟ص؟ شروع به سخن 
ی  که این مرد سامری این امت است و همراه و همانا جبرائیل از قبل بر من نازل شد و خبر داد 
کلرده اسلت و جبرائیلل  گاو اوسلت و اینکله خداونلد جدایلی و اختلالف را بلرای املت ملن مقلدر 
کلرد تلا این سلخنان را برای شلما بنویسلم. همان چیزهایلی را که اراده  از جانلب خداونلد ملرا املر 
کردم برایتان بنویسلم )که البته نگذاشلت( و این سله نفر را برای آن سلخنان شلاهد بگیرم. براى 
حضلرت ورقله اى آوردنلد. پیامبلر؟ص؟ نلام اماملان هدایلت  کننلده بعلد از خلود را یکلی یکی امالء 
می فرملود و عللی؟ع؟ بدسلت خویلش می نوشلت. همچنیلن فرملود: ملن شلما را شلاهد می گیلرم 
کله بلرادرم و وزیلرم و وارثلم و خلیفله ام در اّمتلم عللی بلن ابلی طاللب اسلت و سلپس حسلن و بعد 

حسین و بعد از آنان نه نفر از فرزندان حسین اند«.1 
کلرم؟ص؟ در واقعله غدیلر خلم و اعالم وصیت عظیلم و همچنین  نکتله اول؛ حضلرت رسلول ا
گون، بخشلی از وصیت مقدسله را برای مردم  چندیلن بلار، بنلا بله مناسلبت ها و بهانله هلای گونا
کرده و اسامی و تعداد2اوصیاء؟ع؟ را برای همگان معرفی فرموده بودند. اما با این وجود،  بازگو 

َکِتَف-
ْ
 اهلل؟ص؟ َو َدَفـَع ال

ُ
 َو َغِضَب َرُسـول

َ
 َمـا َقـال

ُ
ُجـل  َذِلـَک الّرَ

َ
؟ع؟ بعـد َمـا َقـال

ً
ْعـُت َعِلّیـا   مَسِ

ُ
َماَن َیُقـول

ْ
ْعـُت َسـل : مَسِ

َ
ْمِ ْبـِن َقْیـٍس، َقـال

َ
1 .  »َو َعـْن ُسـل

َتِلـْف اْثَنـاِن   َفَسـَکّتُ  ْ َیحنْ َحـٌد َو لَ
َ
 أ

َّ
ْ َیِضـل ـْو َکَتَبـُه لَ

َ
ـا ل َکِتـِف  ِمَّ

ْ
ْن َیْکُتـَب یِف  ال

َ
َراَد أ

َ
ـِذی َکاَن أ

َّ
 اهلِل َعـِن ال

َ
 َرُسـول

ُ
ل

َ
 َنْسـأ

َ
ال

َ
مَسعـُت عـن امیراُلومنـین قـال: أ

؟ع؟:  َنـا َعـِیٌّ
َ
 ل

َ
ْقـَداُد، َقـال ِ

ْ
ُبـو َذّرٍ َو امل

َ
َنـا َو َصاِحـِی أ

َ
ُم َو َذَهْبَنـا َنُقـوُم أ

َ
ـا ـُم الّسَ هْیِ

َ
َسـْینُ َعل ُ َسـُن َو احلْ َ َبْیـِت َو َبـِیَ َعـِیٌّ َو َفاِطَمـُه َو احلْ

ْ
َحـّیَ ِإَذا َقـاَم َمـْن یِف ال

 
ُ

 َقْبـل
ُ

َتـایِن َجْبَرِئیـل
َ
 َعـُدّوُ اهلِل أ

َ
ْعـَت َمـا َقـال َمـا مَسِ

َ
ِخـی، أ

َ
: »َیـا أ

َ
 اهلل؟ص؟ َفَقـال

ُ
ُه َرُسـول

َ
ـُن َنْسـَمُع، َفاْبَتـَدأ ْ

َ
 اهلل؟ص؟ َو ن

َ
 َرُسـول

َ
ل

َ
ْن َیْسـأ

َ
َراَد أ

َ
اْجِلُسـوا. َفـأ

ِکَتاَب 
ْ
ْکُتَب َذِلَک ال

َ
ْن أ

َ
یِن أ َمَر

َ
ِی ِمْن َبْعـِدی َفأ ّمَ

ُ
 أ

َ
َف َعی

َ
ُفْرَقـَه َو ااِلْخِتا

ْ
ّنَ اهلَل َقـْد َقـَی ال

َ
َهـا، َو أ

ُ
ّنَ َصاِحَبـُه ِعْجل

َ
ـِه َو أ ّمَ

ُ ْ
ـُه َسـاِمِرّیُ َهـِذِه األ ّنَ

َ
یِن أ ْخَبـَر

َ
َفأ

 
ً

ـَداِه ِمـْن َبْعـِدِه َرُجا ُ
ْ

ـِه ال ِئَّ
َ ْ
ـاَء األ مْسَ

َ
ْیـِه أ

َ
 َعل

َ
ْمـی

َ
ـا. َفأ یَت هِبَ

َ
ْیـِه، اْدُع یِل ِبَصِحیَفـٍه َفـأ

َ
َثـَه َعل

َ
ا

َ
ِء الّث

َ
ْشـِهَد َهـُؤال

ُ
ـَک، َو أ

َ
َکِتـِف ل

ْ
ْکُتَبـُه یِف ال

َ
ْن أ

َ
َرْدُت أ

َ
ـِذی أ

َّ
ال

 َّ یِب َطاِلـٍب، ثُ
َ
ـِی َعـِیُّ ْبـُن أ ّمَ

ُ
ِث َو َخِلیَفـِی یِف أ یـِری َو َواِر ِز ِخـی َو َو

َ
ّنَ أ

َ
ْشـِهُدُکْم أ

ُ
ْیـِه َو آِلـِه: ِإیّنِ أ

َ
 اهلُل َعل

َّ
 َصـی

َ
ـُه ِبَیـِدِه. َو َقـال ّطُ ؟ع؟ َیحنُ  َو َعـِیٌّ

ً
َرُجـا

«. کتـاب سـلم بـن قیـس اهلـایل، ج 2، ص ۸77. َسـْینِ ُ ـِد احلْ
ْ
َّ ِمـْن َبْعِدِهـْم ِتْسـَعٌه ِمـْن ُول َسـْینُ ثُ ُ َّ احلْ َسـُن ثُ َ احلْ

ـایِنِّ  ّمَ یِب َقْیـٍس َعـْن َجْعَفـٍر الّرُ
َ
ـُد ْبـُن أ ّمَ َثَنـا حُمَ  َحّدَ

َ
ْیـِه َقـال

َ
ـٍد ِقـَراَءًة َعل ّمَ َسـْینُ ْبـُن حُمَ ُ ُبـو َعْبـِد اهلِل احلْ

َ
َثَنـا أ  َحّدَ

َ
ـِد ْبـِن َیْعُقـوَب َقـال ّمَ ـُد ْبـُن حُمَ مْحَ

َ
ْخَبَرَنـا أ

َ
2 .  أ

ُه  ّنَ
َ
ِد ْبِن َعـِیٍّ ع  أ ّمَ ِبیـِه حُمَ

َ
ـٍد َعـْن أ ّمَ َقـِیُّ َعـْن َجْعَفـِر ْبـِن حُمَ

َ
ـاِب الّث َوّهَ

ْ
َثَنـا َعْبـُد ال  َحّدَ

َ
َقَطـَوایِنِ  َقـال

ْ
ـٍد ال

َ
ل ْخـِت َخاِلـِد ْبـِن حَمنْ

ُ
َقاِسـِم اْبـِن أ

ْ
یِب ال

َ
ـِد ْبـِن أ ّمَ َعـْن حُمَ

ـاُس َیُعوُدوَنُه َو  َتـاُه الّنَ
َ
 َرُسـوِل اهلِل ص ِحـینَ َمـِرَض َفأ

َ
ْم َتَناَسـْوا َفَنُسـوا َقـْول

َ
ْم َنُسـوا أ

َ
ـوا أ

ُ
ـاِس َکْیـَف َغَفل  ِللّنَ

ً
ـَراُن َعَجبـا  َیـا مُحْ

َ
َّ َقـال ـَراَن  َفَبَکـی ثُ   مُحْ

َ
َنَظـَر ِإیل

 اهلِل ص َذِلـَک َرَفـَع 
ُ

ى َرُسـول
َ
ـا َرأ ّمَ

َ
ـُه َفل

َ
ـُعوا ل ْ ُیَوّسِ ْیـِه  َو لَ

َ
اُهـْم ِإل ْن َیَتَخّطَ

َ
ْ َیْسـَتِطْع أ َم َو لَ

َّ
َبْیـُت  َجـاَء َعـِیٌّ ع َفَسـل

ْ
ْهِلـِه ال

َ
ْیـِه َحـّیَ ِإَذا َغـّصَ ِبأ

َ
ُموَن َعل ِ

ّ
ُیَسـل

ـا  َ هّیُ
َ
 َیـا أ

َ
َّ َقـال  َجاِنِبـِه ثُ

َ
 اهلِل ص ِإیل

ُ
َسـُه َرُسـول

َ
ْجل

َ
اُهـْم َو أ ّطَ نَ ْفَرُجـوا َحـّیَ حتَ

َ
 َو أ

ً
ـاُس َذِلـَک َزَحـَم  َبْعُضُهـْم َبْعضـا ى الّنَ

َ
ـا َرأ ّمَ

َ
َّ َیـا َعـِیُّ َفل  ِإیلَ

َ
َتـُه  َو َقـال ّدَ حِمنَ

 َتَباَعُدوَن 
َ

ـًة َو ال
َ
ْبُمْ ِمَن اهلِل َمْنِزل  َقُر

َّ
َبـًة ِإال ْهـِل َبْیِی ُقْر

َ
ُبـوَن ِمـْن أ  َتْقُر

َ
َرى َفَکْیـَف َبْعـَد َوَفـایِت َو اهلِل ال

َ
ْهـِل َبْیـِی یِف َحَیـایِت َمـا أ

َ
ـوَن ِبأ

ُ
ْنـُمْ َتْفَعل

َ
ـاُس َهـَذا أ الّنَ

 َو 
ً
َحـّبَ َعِلّیـا

َ
ـْن أ ـَة ِلَ ّنَ َ ج

ْ
ْضـَواَن َو احل َضـا َو الّرِ  الّرِ

 ِإّنَ
َ

ال
َ
ُکـْم أ

َ
 ل

ُ
ُقـول

َ
ُعـوا َمـا أ ـاُس امْسَ ـا الّنَ َ هّیُ

َ
 أ

َ
َّ َقـال ْعـَرَض اهلُل َعْنُکـْم ثُ

َ
 أ

َّ
ـْم ِإال ـْم ُخْطـَوًة َو ُتْعِرُضـوَن َعهْنُ َعهْنُ

ُه ِمّیِ  ِإیّنِ ِمـْن ِإْبَراِهَم َو ِإْبَراِهُم   َو َمـْن َتِبَعُه  َفِإّنَ
ً
ـْم اْثَنـا َعَشـَر َوِصّیـا ُ ْن َیْسـَتِجیَب یِل ِفهِیـْم ِإهّنَ

َ
یّبِ أ  َر

َ
ْوِصَیـاِئ َبْعـَدُه َو َحـّقٌ َعـی

َ
ُه َو اْئـَمَّ ِبـِه َو ِبَفْضِلـِه َو ِبأ

َّ
َتـَوال

ـًة َبْعُضها ِمْن  ّیَ - ُذّرِ  َریّبِ
ُ

ُق َقـْویِل َقْول  َفْخـَر ُیَصّدِ
َ

 ِمْنـُه َو ال
ُ

ْفَضـل
َ
َنـا أ

َ
ـُه َو أ

ُ
ِمـّیِ َو ِدیـِی ِدیُنـُه َو ِدیُنـُه ِدیـِی َو ِنْسـَبُتُه ِنْسـَبِی َو ِنْسـَبِی ِنْسـَبُتُه  َو َفْضـِی َفْضل

یـٌع َعِلـمٌ «. غیبـت نعمـاین ص 13۰ بـاب 4 ح22. َبْعـٍض َو اهلُل مَسِ



|    درا  سارسا بررسی ادهاعای احمدالحسن  صری     |    95 |

کلرده و امیرالمومنیلن؟ع؟ آنها را  پلس از آن ماجلرای تللخ، بلاری دیگلر از اوصیلای اثنلی عشلر یلاد 
کردند.  امالء 

یه الخمیس  که پیامبر؟ص؟ در رز نکته دوم؛ تمام مدعای احمد الحسلن بصری بر آن اسلت 
وصیلت نکردنلد و وصیلت شلب وفلات هملان وصیلت عاصلم از ضلالل اسلت. در حالیکله بلا 
کله وصیلت عاصلم از ضلالل در  روایلت سللیم بلن قیلس و سلایر روایلات صریحله ثابلت می شلود 
یه الخمیس نگاشته شده و تعداد امامان نیز 12 نفر ذکر شده است. ضمن اینکه در حدیث  رز

موسوم به وصیت شیخ طوسی؟هر؟ سخنی از عاصم از ضالل بودن حدیث نیست.

حصر عدد ائمه معصومین؟مهع؟ در اثنی عشر
حصلر علدد اماملان معصلوم؟ع؟، جنبله نقللی داشلته و از شلمول دایلره عقلل خلارج اسلت. 
کله بلا وحلی مرتبلط بلوده و بنابلر  کلرم؟ص؟، مسلأله ای اسلت  للذا تعییلن و معرفلی اوصیلاء رسلول ا
دسلتور خداونلد متعلال انجلام پذیرفتله اسلت. آنچله از متلن تماملی روایلات اوصیلاء بلر می آیلد، 
گذشلته بله برخلی از  کله در مباحلث  معرفلی دوازده وصلی و جانشلین بلرای آن حضلرت بلوده 
یه  کتب پیامبران پیشین نیز، به عدد امامان معصوم؟مهع؟ از ذر روایات اشاره شد. عالوه بر آن، 
اسماعیل؟ع؟ اشاره کرده است. به عنوان نمونه؛ ابن کثیر می گوید: در توراتی که در دست اهل 
کتلاب اسلت موضوعلی آملده اسلت که معناى آن چنین اسلت: »خداوند متعلال ابراهیم؟ع؟ را 
گسلترده  یادتلی بخشلم و نسلل او را  بله وجلود اسلماعیل؟ع؟ بشلارت داد و فرملود: اسلماعیل را ز
گردانلم و در بیلن آنلان دوازده نفلر از بلزرگان و فرزانلگان قلرار دهلم«.1 بشلارت ملورد اشلاره در »سلفر 
پیدایلش« چنیلن اسلت: »قلی لیشلماعیل بیرختی أوتلو قی هفریتی أوتو قی هربیتی بمئود شلنیم 
عسلار نسلیئیم یولیلد قلی نتتیلف لگلوى گلدول«.2 اسلماعیل را مبلارک سلاخته و او را بهره مند و 
کثیلر و گسلترده گردانلم، دوازده علدد املام از او پدیلد آیلد و او را بله املت بلزرگ و عظیملی  پربلار و 

کرد.3 تبدیل خواهم 

1 .  رحبی کمال، املعجم احلدیث: عبرى-عریب، ص 316.
2 .  باب 17، مشاره 2۰-1۸.

3 .  واژه »شـنم عسـار« یعـی: دوازده نفـر، کـه لفـظ »عسـار« در اعـداد ترکیـی کـه معـدود آن مذکـر باشـد، می آیـد و معدود در اینجا »نسـیئم« و مذکر 
اسـت و بـا اضافـه شـدن »می« در آخـر آن معنـاى جـع می دهـد. مفـرد آن »نـاس« یعـی: امـام و پیشـوا و رئیس اسـت.
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وایات اثنی عشر ر

گراملی اسلالم؟ص؟، علدد ائمله را  کله گذشلت، تماملی اخبلار صلادر شلده از رسلول  همانطلور 
که به برخی از آنها اشاره می گردد: منحصر در دوازده دانسته اند 

جابلر بلن عبلداهلل انصلاری می گویلد: ُجنلدب بن ُجنلاده یهودی در خیبر به محضر رسلول . 1
کرم؟ص؟ وارد شده )پس از پرسش چند سئوال اسالم آورد( پس از آن گفت: ای محمد؟ص؟، به  ا
ملن از اوصیلاء و جانشلینانت خبلر بده تا به آنها متمسلک شلوم. پیامبلر؟ص؟ فرمود؛ ای جندب! 
گفت: ای رسلول خدا!  همانا اوصیاء بعد از من به تعداد نقبای بنی اسلرائیل هسلتند. جندب 
کله در تلورات آملده اسلت تعلداد نقبلاء دوازده نفلر بودنلد. پیامبلر؟ص؟ فرملود: ائمله بعلد  همانطلور 
از ملن نیلز دوازده نفلر هسلتند. جنلدب گفلت آیلا تماملی آنهلا در یلک زملان خواهنلد آمد؟ ایشلان 
فرمودند: نه! ولکن آنها پشلت در پشلت خواهند آمد... جندب پرسلید: اسلامی آنها چیسلت؟ 
فرمودند: نه نفر از فرزندان حسین؟ع؟ هستند. مهدی نیز از آنها است1. زمانی که مدت امامت 
حسلین تملام شلد، پسلرش عللی بله اماملت بعلد از او قیلام می کند و... حسلن بلرای امامت قیام 
می کند که فرزند او امین خوانده می شود. سپس غائب می شود از آنها امامشان. جندب گفت 
ای رسلول خلدا! حسلن غائلب می شلود؟ فرمودنلد: نله! ولکلن فرزنلدش حجلت غائلب می شلود. 

کند«.2 گفته نمی شود تا اینکه ظهور  پرسید: ای رسول خدا اسمش چیست؟ فرمود: اسمش 

1 .  یعی مهدی نیز یکی از آن نه نفر است.
ْقـِرُئ ِبَبْغَداَد  ُ ُبـو ُمَزاِحـٍم ُمـوَس ْبـُن َعْبِد اهلِل ْبـِن َیْحَی ْبِن َخاَقاَن  الْ

َ
 أ

َ
ـُه اهلُل َقـال ـْیَبایِنُّ َرمِحَ

َ
ِلـِب الّش ّطَ ُ ـُد ْبـُن َعْبـِد اهلِل ْبـِن الْ ّمَ ـِل حُمَ

َ
َفّض ُ ُبـو الْ

َ
َثَنـا أ 2 .  َحّدَ

َثَنـا ِعیـَس ْبـُن ِإْبَراِهـَم   َحّدَ
َ

ُبـو َجْعَفـٍر َقـال
َ
ـاُغ أ ّبَ ـاِد ْبـِن َماَهـاَن الّدَ ـُد ْبـُن مَحَّ ّمَ َثَنـا حُمَ  َحّدَ

َ
ـاِفِعّیُ َقـال

َ
ـُد ْبـُن َعْبـِد اهلِل ْبـِن ِإْبَراِهـَم الّش ّمَ ُبـو َبْکـٍر حُمَ

َ
َثَنـا أ  َحّدَ

َ
َقـال

ْسـَقِع [ َعـْن َجاِبِر ْبِن 
َ
ـَة ْبِن األشـفع ]األ

َ
یِب َسـِعیٍد َعـْن َمْکُحـوٍل َو َعـْن َواِثل

َ
َثَنـا ِعیـَس ْبـُن َیْقَطـاَن ]َیْقَظـاَن [ َعـْن أ  َحّدَ

َ
ـاَن َقـال ـاِرُث ْبـُن َنْبَ َ

ْ
َثَنـا احل  َحّدَ

َ
َقـال

ـَک  ّسَ َتَ
َ
ْوِصَیاِء َبْعَدَک أِل

َ ْ
یِن... ِباأل ْخِبـْر

َ
ُد أ ّمَ  َیـا حُمَ

َ
 َرُسـوِل اهلِل ص َفَقال

َ
ـوِدّیُ ِمـْن َخْیَبـَر َعـی هَیُ

ْ
 ُجْنـَدُب ْبـُن ُجَنـاَدَة ال

َ
: َدَخـل

َ
ْنَصـاِرّیِ َقـال

َ ْ
َعْبـِد اهلِل األ

ُة  ِئَّ
َ ْ
 َنَعْم األ

َ
ْوَراِة َقـال ْم َکاُنوا اْثَیْ َعَشـَر َهَکـَذا َوَجْدَنا یِف الّتَ ُ  اهلِل ِإهّنَ

َ
 َیا َرُسـول

َ
 َفَقال

َ
ْوِصَیـاِئ  ِمـْن َبْعـِدی ِبَعـَدِد ُنْقَبـاِء َبـِی ِإْسـَراِئیل

َ
 َیـا ُجْنـَدُب أ

َ
ـْم َفَقـال هِبِ

ْهِدّیُ  َ َسـْینِ َو الْ ُ ِب احلْ
ْ
 ِتْسـَعٌة ِمْن ُصل

َ
َسـاِمهِیْم َفَقال

َ
ٍف ... َو َماأ

َ
ٌف َبْعَد َخل

َ
ْم َخل ُ ِکهّنَ

َ
 َو ل

َ
 ال

َ
ُهْم یِف َزَمٍن َواِحٍد َقال

ُّ
 اهلِل ُکل

َ
 َیا َرُسـول

َ
َبْعِدی اْثَنا َعَشـَر َفَقال

َباِقِر 
ْ
ٌد اْبُنُه ُیْدَعـی ِبال ّمَ ْمِر َبْعـَدُه حُمَ

َ ْ
ُة َعِیٍّ َقـاَم ِباأل َعاِبِدیـَن َفـِإَذا اْنَقَضـْت ُمـّدَ

ْ
ْیـِن ال ـُب ِبَز

َ
ّق
َ
ْمـِر َبْعـَدُه اْبُنـُه َعـِیٌّ َو ُیل

َ ْ
َسـْینِ َقـاَم ِباأل ُ ُة احلْ ـْم َفـِإَذا اْنَقَضـْت ُمـّدَ ِمهْنُ

َّ ِإَذا  َکاِظـِم ثُ
ْ
ْمـِر َبْعـَدُه اْبُنـُه ُمـوَس ُیْدَعـی ِبال

َ ْ
ُة َجْعَفـٍر َقـاَم ِباأل ـاِدِق َفـِإَذا اْنَقَضـْت ُمـّدَ ْمـِر َبْعـَدُه اْبُنـُه َجْعَفـٌر ُیْدَعـی ِبالّصَ

َ ْ
ـٍد َقـاَم ِباأل ّمَ ُة حُمَ َفـِإَذا اْنَقَضـْت ُمـّدَ

ٍد  ّمَ ُة حُمَ ِکّیِ َفِإَذا اْنَقَضْت ُمـّدَ ـٌد اْبُنُه ُیْدَعـی ِبالّزَ ّمَ ْمِر َبْعَدُه حُمَ
َ ْ
ُة َعِیٍّ َقـاَم ِباأل َضـا َفـِإَذا اْنَقَضـْت ُمـّدَ ْمـِر َبْعـَدُه اْبُنـُه َعـِیٌّ ُیْدَعـی ِبالّرِ

َ ْ
ُة ُمـوَس َقـاَم ِباأل ـْت ُمـّدَ اْنَهَ

 اهلِل 
َ

 َیا َرُسـول
َ

ْم ِإَماُمُهْم َقال َّ َیِغیُب َعهْنُ ِمـینِ ثُ
َ ْ
َسـُن اْبُنـُه ُیْدَعی ِباأل َ ْمِر َبْعَدُه احلْ

َ ْ
ُة َعـِیٍّ َقـاَم ِباأل ـِیِّ َفـِإَذا اْنَقَضـْت ُمـّدَ ْمـِر َبْعـَدُه َعـِیٌّ اْبُنـُه ُیْدَعـی ِبالّنَ

َ ْ
َقـاَم ِباأل

ی َحـّیَ ُیْظِهـَرُه اهلُل«. خـزاز رازى، عـی بـن حممـد، کفایة   ُیَسـّمَ
َ

 ال
َ

ـُه َقـال ـا امْسُ َ
َ

 اهلِل ف
َ

 َیـا َرُسـول
َ

ـُة َقـال ّجَ ُ ِکـِن اْبُنـُه احلْ
َ
 َو ل

َ
 ال

َ
ـْم َقـال َسـُن َیِغیـُب َعهْنُ َ ُهـَو احلْ

ثی عشـر، ص6۰. مئـة اإل ثـر یف النـّص عـی األ األ
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که فرمود: »این امر )امامت( را پس از من . 2 امام حسلن؟ع؟ از رسلول خدا؟ص؟ نقل می کند 
که نه نفرشان از صلب حسینند، و خداوند علم و فهم مرا به آنها  دوازده نفر امام مالک شوند، 
عنایلت و مرحملت فرملوده، چلی شلده گروهلی را که مرا در باره ایشلان اذیت ملی  کنند، خداوند 

شفاعت مرا به ایشان نرساند«.1
کله می فرملود: »پیشلوایان بعلد از من . 3 عبلد اهلل بلن مسلعود از رسلول خلدا؟ص؟ نقلل می کنلد 

دوازده  نفراند،  نه نفر آنان از نسل حسین می باشند و نهمین آنها مهدى شان است«.2
که می فرمود: »امامان پس از من دوازده نفراند،  . 4 ابی سعید از رسول خدا؟ص؟ نقل می کند 

نه نفر آنان از نسل حسین و نهمین آنان قائم شان است، خوشا به حال کسی که آنان را دوست 
که آنان را دشمن دارد«.3 کسی  بدارد واى بر 

که فرمود: »هنگامی که مرا به آسمان سیر . 5 امیرمؤمنان؟ع؟ از رسول خدا؟ص؟ نقل می کند 
دادنلد، پلروردگارم جلل جاللله بله ملن وحی کرد و فرمود: اى محمد! به راسلتی ملن یک نظرى به 
گرفتلم ملن  کلردم و تلو را از آن برگزیلدم و پیامبلر قلرار دادم. و از نلام خلودم بلراى تلو ناملی بلاز  زمیلن 
کردم و او را وصی  محمودم و تو محمدى. سپس دوباره نظرى افکندم و علی را در آن انتخاب 
و خلیفله تلو و شلوهر دختلرت و پلدر نلژاد تلو نملودم و براى او نیز نامی از نامهلاى خود برگرفتم، من 
علی اعالیم و او علی اسلت و فاطمه و حسلن و حسلین را از نور شلما آفریدم. سلپس والیت آنها 
گر بنده اى مرا  را به فرشتگان عرضه داشتم، هر کس پذیرفت نزد من از مقربین شد. اى محمد ا
گردد اما منکر والیت آنان نزد من آید، من او  کند تا بریده شلود و مانند مشلک پوسلیده  عبادت 

 اهلِل: »ِإّنَ َهـَذا 
ُ

 َرُسـول
َ

 َقـال
َ

؟ع؟ َقـال َسـِن ْبـِن َعـِیٍّ َ ـویِفِّ َعـْن َعـِیِّ ْبـِن َثاِبـٍت َعـْن ِزّرِ ْبـِن ُحَبْیـٍش َعـِن احلْ ـٍد َعـْن َیْحـَی الّصُ ّمَ 1 .  حدثنـا َعْبـِد اهلِل ْبـِن حُمَ
ـُم اهلُل َشـَفاَعِی«. کفایـة  ُ

َ
َنال

َ
 أ

َ
ِمـی َوَفْهِمـی َمـا ِلَقـْوٍم ُیْؤُذوَنـِی ِفهِیـْم ال

ْ
ْعَطاُهـُم اهلُل ِعل

َ
َسـْینِ أ ُ ـِب احلْ

ْ
 ِتْسـَعٌة ِمـْن ُصل

ً
ِلُکـُه َبْعـِدی اْثَنـا َعَشـَر ِإَمامـا ْمـَر َیْ

َ ْ
األ

ثـی عشـر، ص166. مئـة اال ثـر یف النـص عـی األ األ
2 .  أخبرنـا أبواملفضـل حممـد بـن عبـد اهلل الشـیباین رمحـه اهلل، قـال حدثنـا أبـو عـی حممـد بـن زهیـر بـن الفضل االبی، قـال حدثنا أبو احلسـین عمر بن 
احلسـین بـن عـی بـن رسـم، قـال حدثـی إبراهـم ابـن یسـار الرمـادی، قـال حدثـی سـفیان بـن عتبـة، عـن عطـاء بـن السـائب، عـن أبیـه، َعـْن َعْبِد 
ثر  ـْم. کفایة األ ُ اِسـُع َمْهِدهّیُ َسـْینِ َوالّتَ ُ ِب احلْ

ْ
ـُة َبْعـِدی اْثَنـا َعَشـَر ِتْسـَعٌة ِمْن ُصل ِئَّ

َ ْ
: األ

ُ
 اهلِل صـی اهلل علیـه وآلـه َیُقـول

َ
ْعـُت َرُسـول : مَسِ

َ
اهلِل ْبـِن َمْسـُعوٍد َقـال

ثی عشـر، ص23. مئـة اال یف النـص عـی األ
یِب 

َ
َعـْویِفِّ َعـْن أ

ْ
ـَة ال ـاِف َعـْن َعِطّیَ ّجَ َ یِب احلْ

َ
ـاٍس َعـْن أ َمَة ْبـِن َقْیـٍس َعـْن َعـِیِّ ْبـِن َعّبَ

َ
ـا َعـْن َسـل ّیَ َسـِن ْبـِن َعـِیِّ ْبـِن َزَکِر َ ـِل َعـِن احلْ

َ
َفّض ُ ُبـو الْ

َ
3 .  أخبرنـا أ

ْم  ُ َحّبَ
َ
ـْن أ ُهـْم َفُطویَب ِلَ اِسـُع َقاِئُ َسـْینِ ِتْسـَعٌة َوالّتَ ُ ـِب احلْ

ْ
ـُة َبْعـِدی اْثَنـا َعَشـَر ِمـْن ُصل ِئَّ

َ ْ
: »األ

ُ
 اهلِل صـی اهلل علیـه وآلـه َیُقـول

َ
ْعـُت َرُسـول : مَسِ

َ
َسـِعیٍد َقـال

ثـی عشـر، ص3۰. مئـة اال ثـر یف النـص عـی األ ْبَغَضُهـْم«. کفایـة األ
َ
ـْن أ  ِلَ

ُ
ْیـل َو

ْ
َوال
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را در بهشتم جا ندهم و زیر عرشم سایه نبخشم. اى محمد دوست دارى آنها را ببینی؟ 
گاه انلوار عللی و  کلردم و نلا کلن، سلر بلنلد  عرض کلردم آرى خلداى علز و جلل فرملود: سلر بلنلد 
فاطمله و حسلن و حسلین و عللی بلن الحسلین و محملد بلن عللی و جعفلر بلن محملد و موسلی 
بلن جعفلر و عللی بلن موسلی و محملد بلن عللی و عللی بلن محملد و الحسلن بلن عللی و محملد 
بلن الحسلن قائلم را دیلدم و قائلم در وسلط آنهلا ماننلد سلتاره درخشلان بلود، عرض کردم پلروردگار 
اینهلا کیاننلد؟ فرملود اماملان و ایلن قائلم اسلت، آن که حالل مرا حالل کند و حلرام مرا حرام کند 
کله دل  گیلرم و او مایله راحتلی دوسلتان ملن اسلت و او اسلت  و بله وسلیله او از دشلمنانم انتقلام 
کافران شفا می دهد. و الت و عزى را تر و تازه بیرون می آورد  شیعیانت را از ظالمان و منکران و 
و آنها را می سوزاند و مردم در آن روز به آنها فریفته شوند و در آزمایش قرار گیرند سخت تر از فتنه 

گوساله و سامرى «.1

نکته
بلا توجله بله روایلات اثنلی عشلر، برخلی از روایلات صلادر شلده از معصومیلن؟مهع؟ بلاور به 13 و 

کرده و فرموده اند: بیشتر را در خصوص ائمه؟مهع؟ رد 
یِب َعْبِد اهلِل 

َ
َنا أ  َمْواَل

َ
َباُن ْبُن َتْغِلَب َعیل

َ
ُبو َبِصیٍر َو أ

َ
 ْبُن ُعَمَر َو أ

ُ
ل

َ
َفّض َنا َو اْلُ

َ
ُت أ

ْ
 َدَخل

َ
یِفِّ َقال ْیَر َعْن َسِدیٍر الّصَ

ْکُرُه ِبَقْوِلِه َو   ِذ
َّ

ُم اهلُل َجل هَبُ
َ

 َفَکّذ
َ

ُه ُقِتل
َ
ّن
َ
 أ

َ
َفَقْت َعیل

َ
ى اّت َصاَر وَد َو الّنَ هَیُ

ْ
ا َغْیَبُة ِعییَس ع َفِإّنَ ال ّمَ

َ
اِدق ؟ع؟... أ الّصَ

ُه مَلْ 
َ
ّن

َ
ِذی ِبأ ْن َقاِئٍل هَیْ ِ

َ
ا مف َة َسُتْنِکُرَها ِلُطوِلَ ّمَ

ُ
َقامِئِ َفِإّنَ اأْل

ْ
َکَذِلَک َغْیَبُة ال ْم  ُ َه لَ ُبوُه َو لِکْن ُشّبِ

َ
وُه َو ما َصل

ُ
ما َقَتل

ٍل 
َ

ـُد ْبـُن ِهـا مْحَ
َ
َثَنـا أ : َحّدَ

َ
ـُد ْبـُن َماُبْنـَداَذ َقـال مْحَ

َ
َثَنـا أ : َحّدَ

َ
ـاٍم َقـال ـُد ْبـُن مَهَّ ّمَ َثَنـا حُمَ : َحّدَ

َ
ـُد ْبـُن ِإْبَراِهـَم ْبـِن ِإْسـَحاَق َریِضَ اهلُل َعْنـُه َقـال ّمَ َثَنـا حُمَ 1 .  َحّدَ

 
َ

: َقـال
َ

؟ع؟ َقـال ْؤِمِنـینَ ُ ِمیـِر الْ
َ
ِبیـِه َعـْن آَباِئـِه علهیـم السـام َعـْن أ

َ
ـٍد َعـْن أ ّمَ ـاِدِق َجْعَفـِر ْبـِن حُمَ ـِل ْبـِن ُعَمـَر َعـِن الّصَ

َ
َفّض ُ یِب ُعَمْیـٍر َعـِن الْ

َ
ـِد ْبـِن أ ّمَ َعـْن حُمَ

ُتَک 
ْ
ا َفَجَعل َعًة َفاْخَتْرُتـَک ِمهْنَ

َ
ا ْرِض اّطِ

َ ْ
 األ

َ
ْعـُت َعـی

َ
ل ـُد ِإیّنِ اّطَ ّمَ : َیـا حُمَ

َ
ـُه َفَقـال

ُ
ل

َ
 َجا

َّ
یّبِ َجـل َّ َر ْوَحـی ِإیلَ

َ
ـَماِء أ  الّسَ

َ
ْسـِرَی یِب ِإیل

ُ
ـا أ َّ

َ
 اهلِل؟ص؟: ل

ُ
َرُسـول

َبا 
َ
ـَک َوَخِلیَفَتـَک َوَزْوَج اْبَنِتَک َوأ ُتـُه َوِصّیَ

ْ
 َوَجَعل

ً
ـا َعِلّیا اِنَیـَة َفاْخَتـْرُت ِمهْنَ

َ
ْعـُت الّث

َ
ل َّ اّطَ ـٌد ثُ ّمَ ْنـَت حُمَ

َ
ْحُمـوُد َوأ َ َنـا الْ

َ
 َفأ

ً
ـی امْسـا ـَک ِمـِن امْسِ

َ
 َوَشـَقْقُت ل

ً
َنِبّیـا

ِئَکِة 
َ

ا َ  الْ
َ

ْم َعـی َیَهُ
َ

َّ َعَرْضُت َوال َسـْینَ ِمْن ُنوِرُکَمـا ثُ ُ َسـَن َواحلْ َ ْقـُت َفاِطَمَة َواحلْ
َ
 َوُهـَو َعـِیٌّ َوَخل

َ
ْعـی

َ ْ
َعـِیُّ األ

ْ
َنـا ال

َ
ـاِئ َفأ مْسَ

َ
 ِمـْن أ

ً
ـُه امْسـا

َ
ِتـَک َوَشـَقْقُت ل ّیَ ُذّرِ

ـِی  ْسـَکْنُتُه َجّنَ
َ
ـا أ َ

َ
ـْم ف َیِهِ

َ
 ِلَوال

ً
َتـایِن َجاِحـدا

َ
َّ أ َبـایِل ثُ

ْ
ـّنِ ال

َ
َیِصیـَر َکالّش  َعَبـَدیِن َحـّیَ َیْنَقِطـَع َو

ً
ّنَ َعْبـدا

َ
ـْو أ

َ
ـُد ل ّمَ ِبـینَ َیـا حُمَ َقّرَ ُ َهـا َکاَن ِعْنـِدی ِمـَن الْ

َ
ـْن َقِبل َ

َ
ف

َسـِن  َ ْنـَواِر َعـِیٍّ َوَفاِطَمَة َواحلْ
َ
َنـا ِبأ

َ
ِإَذا أ ِس َو

ْ
َسـَک َفَرَفْعـُت َرأ

ْ
 اْرَفـْع َرأ

َّ
 َعـّزَ َوَجـل

َ
ـُت: َنَعْمَیـا َرّبِ َفَقـال

ْ
ْن َتَراُهـْم ُقل

َ
ـّبُ أ ِ

ُ
ـُد حت ّمَ ـَت َعـْریِش َیـا حُمَ ْ

َ
ُتـُه حت

ْ
ل
َ
ْظل

َ
 أ

َ
َوال

َسـِن ْبِن َعِیٍّ  َ ٍد َواحلْ ّمَ ِد ْبِن َعـِیٍّ َوَعِیِّ ْبـِن حُمَ ّمَ ـٍد َوُمـوَس ْبـِن َجْعَفـٍر َوَعـِیِّ ْبـِن ُمـوَس َوحُمَ ّمَ ـِد ْبـِن َعـِیٍّ َوَجْعَفـِر ْبـِن حُمَ ّمَ َسـْینِ َوحُمَ ُ َسـْینِ َوَعـِیِّ ْبـِن احلْ ُ َواحلْ
ُم  ُیَحـّرِ یِل َو

َ
 َحـا

ُ
ـل ِ

ّ
ـِذی ُیَحل

َّ
َقـامِئُ ال

ْ
ـُة َوَهـَذا ال ِئَّ

َ ْ
ِء األ

َ
: َهـُؤال

َ
ِء َقـال

َ
ـُت: َیـا َرّبِ َوَمـْن َهـُؤال

ْ
. ُقل ّیٌ ـُه َکْوَکـٌب ُدّرِ ّنَ

َ
َقـامِئِ یِف َوْسـِطِهْم َکأ

ْ
َسـِن ال َ َو م ح م د ْبـِن احلْ

ى  ُعّزَ
ْ
َت َوال

َّ
یـَن َفُیْخِرُج الـا َکاِفِر

ْ
اِحِدیـَن َوال َ ج

ْ
ـینَ َواحل امِلِ

َ
ـوَب ِشـیَعِتَک ِمـَن الّظ

ُ
ـِذی َیْشـِی ُقل

َّ
ْوِلَیـاِئ َوُهـَو ال

َ
ْعـَداِئ َوُهـَو َراَحـٌة أِل

َ
ْنَتِقـُم ِمـْن أ

َ
ِبـِه أ َحَراِمـی َو

ـاِمِری . کمـال الدیـن و متـام النعمـة، ج 1، ص252. ِعْجـِل َوالّسَ
ْ
َشـّدُ ِمـْن ِفْتَنـِة ال

َ
َمـا أ ـاِس َیْوَمِئـٍذ هِبِ ِفْتَنـُة الّنَ

َ
ـْینِ َفُیْحِرُقُهَمـا َفل ّیَ َطِر
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َثَة 
َ

ى ِإیَل َثال
َ

ُه َیَتَعّد
َ
 ِإّن

ُ
 َو َقاِئٍل َیُقول

ً
کاَن عقیما ُه مات و َقاِئٍل َیکُفُر ِبقولِه إّنَ حادی َعَشَرنا 

َ
ْد و قائل یقول ِإّن

َ
ُیول

َقامِئِ َیْنِطُق یِف َهْیَکِل َغْیِره«.2 
ْ
وَح ال  ِبَقْوِلِه ِإّنَ ُر

َّ
1 َو َقاِئٍل َیْعِص اهلَل َعّزَ َو َجل ً

َعَشَر َو َصاِعدا

امام صادق؟ع؟ فرمود: ...اما در غیبت عیسی؟ع؟، یهود و نصاری متفق شدند بر اینکه او 
کشلته شلده اسلت پس خداوند آنها را تکذیب کرد بقولش »و نکشلتند او را و به صلیب نکردند 
او را« و لکلن غیبلت قائلم نیلز ایلن چنیلن اسلت. زیرا عده ای به خاطر طوالنی شلدن غیبت قائم 
کله گروهلی انلکار خواهنلد کرد. پس کسلی هزیلان گوید که او متولد نشلده، گوینده ای دیگر این 
کله یازدهمیلن ملا ائمله عقیلم اسلت و گوینلده ای دیگر با ایلن کالم از دین  کالم کفلر آمیلز را گویلد 
خارج شلود که تعداد ائمه به سلیزده و یا بیشلتر رسلیده اسلت و گوینده ای دیگر به نافرمانی خدا 

گوید روح قائم در جسد دیگری سخن می گوید. پرداخته و 

ابهام زدایی از چند حدیث
معصلوم؟ع؟  اماملان  علدد  حصلر  بله  کله  اسلت  کسلانی  جملله  از  بصلری  الحسلن  احملد 
گرامی اسلالم؟ص؟ اسلت. آنچه در  اعتقادی نداشلته و قائل به بیش از دوازده وصی برای رسلول 
کله آنهم هیچ  بیلن روایلات، مستمسلک ایلن فرد شلده اسلت، تعلداد محدودی از روایات اسلت 

تصریحی بر این ادعا ندارند. برخی از این روایات عبارتند از:
َسـِن ْبـِن  ـاِب َعـِن احْلَ ّطَ یِب احْلنَ

َ
ِ ْبـِن أ َسـْین ـِد ْبـِن احْلُ ّمَ ّیُ َعـْن حُمَ ْشـَعِر

َ
َوى َسـْعُد ْبـُن َعْبـِداهلِل اأْل روایلت اول: َو َر

؟ع؟  ْؤِمِنینَ ِمیَر اْلُ
َ
َتْیُت أ

َ
: أ

َ
ْصَبِغ ْبِن ُنَباَتَة َقـال

َ
َهیِنِّ َعِن اأْل ُ َبـَة ْبِن َمْیُمـوٍن َعْن َماِلٍک احْلج

َ
ـاٍل َعـْن َثْعل

َ
َعـیِلِّ ْبـِن َفّض

 َرْغَبًة ِمْنَک 
َ
ْرِض أ

َ
 َتْنُکُت یِف اأْل

ً
را َک ُمَتَفّکِ َرا

َ
ْؤِمِنینَ َما یِل أ ِمیَر اْلُ

َ
ُت َیا أ

ْ
ْرِض َفُقل

َ
 َیْنُکُت یِف اأْل

ً
را َفَوَجْدُتُه ُمَتَفّکِ

اِدی َعَشَر  وٍد َیُکوُن ِمْن َظْهِر احْلَ
ُ
ْرُت  یِف  َمْول

َ
ِکْن َفّک

َ
 َقّطُ َو ل

ً
ْنَیا َیْوما

ُ
 اَل َو اهلِل َما َرِغْبُت ِفهَیا َو اَل یِف الّد

َ
ِفهَیا َفَقال

 ِفهَیا 
ُّ

ُه َحْیَرٌة َو َغْیَبٌة َیِضل
َ
 َتُکـوُن ل

ً
 َو َجْورا

ً
ما

ْ
َکَما ُمِلَئْت ُظل  َو َعْداًل 

ً
َهـا ِقْسـطا

ُ َ
أل ـِذی مَیْ

َّ
ْهـِدّیُ ال ـِدی  ُهـَو اْلَ

ْ
ِمـْن ُول

وَن «.3 َتِدی ِفهَیا آَخُر ْقَواٌم َو هَیْ
َ
أ

بعـون حدیثـا یف  ـه در کتـاب »االر ینـد امامـان شـیعه 13 و بیشـتر اسـت. چنانچ 1 .  ادعـای امحداحلسـن دقیقـا مطابـق بـا ایـن گـروه اسـت کـه می گو
یـه القـامئ؟ع؟، ص۸۹« آورده انـد کـه »إنـه االمـام الثالـث عشـر«!!! املهدیـین ذر

2 .  کمال الدین و متام النعمه، ج 2، ص 34.
3 .  غیبت طوس، ص336.
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که عبارتند از: این روایت با سه متن متفاوت نقل شده است 
ْرَض َعْداًل 

َ
 اأْل

ُ َ
أل ِذی مَیْ

َّ
ْهِدّیُ ال ِدی ُهَو اْلَ

ْ
اِدَی َعَشَر ِمْن ُول وٍد َیُکوُن ِمْن َظْهِری احْلَ

ُ
ْرُت  یِف  َمْول

َ
متن أول: »َفّک

ون «.1  َتِدی ِفهَیا آَخُر ْقَواٌم َو هَیْ
َ
 ِفهَیا أ

ُّ
ُه َغْیَبٌة َو َحْیَرٌة َیِضل

َ
 َتُکوُن ل

ً
ما

ْ
 َو ُظل

ً
َکَما ُمِلَئْت َجْورا  

ً
َو ِقْسطا

 َو 
ً
َها ِقْسـطا

ُ َ
أل ـِذی مَیْ

َّ
ْهِدّیُ ال ـِدی  ُهـَو اْلَ

ْ
ـاِدی َعَشـَر ِمـْن ُول ـوٍد َیُکـوُن ِمـْن َظْهـِر احْلَ

ُ
ـْرُت  یِف  َمْول

َ
متلن دوم: »َفّک

وَن«.2 َتِدی ِفهَیا آَخُر ْقَواٌم َو هَیْ
َ
 ِفهَیا أ

ُّ
ُه َحْیَرٌة َو َغْیَبٌة َیِضل

َ
 َتُکوُن ل

ً
 َو َجْورا

ً
ما

ْ
َکَما ُمِلَئْت ُظل َعْداًل 

َکَما  ْرَض َعْداًل 
َ
 اأْل

ُ َ
أل ْهِدّیُ مَیْ ِدی ُهَو اْلَ

ْ
اِدَی َعَشَر ِمْن ُول وٍد َیُکوُن َعْن َظْهِری احْلَ

ُ
ْرُت  یِف  َمْول

َ
متن سوم: »َفّک

ون«.3 َتِدی ِفهَیا آَخُر ْقَواٌم َو هَیْ
َ
 ِفهَیا أ

ُّ
ُه َحْیَرٌة َو َغْیَبٌة َیِضل

َ
 ل

ً
ما

ْ
 َو ُظل

ً
ُمِلَئْت َجْورا

کله بله شلکل مختللف ذکلر شلده اسلت در عبلارت اول؛ )موللود ملن ظهلری  ایلن سله متلن 
که در عبارت دوم؛ )کلمه ظهری بدون یاء و به شکل مولود من  الحادی عشر من ولدی( است 
ظهر الحادی عشر من ولدی( آمده و در عبارت سوم عبارت؛ عبارت )ولدی( ذکر نشده است.

گردد: جهت تبیین این اختالف نسخ به موارد ذیل توجه 
اواًل؛ سلند ایلن روایلات طبلق نظلر شلیخ طوسلی4 و آیلت اهلل خوئلی5 بله خاطلر ماللک الجهنی 

تضعیف شده است.
کله مهدی را یازدهمیلن از اوالد امام  ثانیلًا؛ قرائلت دوم و سلوم بله جهلت تعلارض با نصوصی 

علی؟ع؟ معرفی می کند غیر قابل پذیرش است. 
که »من ولدی« صفت برای  ثالثًا؛ در صورت پذیرش این روایت، این اشلکال پیش می آید 
مولود اسلت و به عنوان متعلق بالحادی عشلر نیسلت. زیرا در آن صورت اینگونه تلقی می شلود 

که: مولود من ولدی من ظهر الحادی عشر من االئمة؟ع؟. 
بنابرایلن لفلظ )ظهلر الحلادی عشلر( دالللت بلر این نلدارد که موصلوف فرزند امام باشلد بلکه 
منعوت خود امام اسلت. البته شلیخ مفید در االختصاص و شلیخ طوسلی در الغیبه به همین 

ـزء االول یف بـاب الغیبـة ص٢٣٨ و کتـاب کمـال  ـزء االول یف بـاب الغیبـة ص٢٣٨ و احلج 1 .  االمامـة والتبصـرة، بـاب الغیبـة ص١٢٠ و الـکایف، احلج
مئة  ؟ع؟ مـن وقـوع الغیبـة، حدیـث اول و کتـاب )الغیبـة(، بـاب 4، حدیث 4، باب مـا روی یف أن األ الدیـن، ص٢٨٩ بـاب مـا اخبـر بـه أمیـر املؤمنـین

 و مـرآة العقـول یف شـرح أخبـار آل الرسـول، ج 4، ص43.
ً
اثنـا عشـر إمامـا

ثی عشر و شیخ طوس، الغیبة، ص٦٥ و  ص٣٣٦ و مهچنین در اهلدایة الکبرى. 2 .  شیخ مفید، االختصاص، ص٢٠٩ باب اثبات امامة اال
ئل االمامة ص٥٣٠ باب معرفة ما ورد من االخبار یف وجوب الغیبة و إعام الورى بأعام اهلدى، النص، ص425 3 .  دال

4 .  مشیخة الفقیه، ج4، ص31.
5 .  معجم رجال احلدیث، ج15، ص11۸.
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کلرده و افزوده انلد: قولله: »ملن ولدى« لیس بیانًا للحادى عشلر فلان المهدى؟ع؟ هو  نکتله اشلاره 
ابن التاسع من ولده؟ع؟ بل »من« تبعیضیه أى ان االمام الحادى عشر هو من ولدى.

َمـَدایِنُّ َرِضَ  َ َیـاِد ْبـِن َجْعَفـٍر الْ ـُد ْبـُن ِز مْحَ
َ
َثَنـا أ

َ
رابعلًا؛ شلیخ صلدوق در کملال الدیلن آورده اسلت: َحّد

ِ ْبـِن َخاِلـٍد َعـْن َعـیِلِّ  َسـْین ِبیـِه َعـْن َعـیِلِّ ْبـِن َمْعَبـٍد َعـِن احْلُ
َ
َثَنـا َعـیِلُّ ْبـُن ِإْبَراِهـمَی ْبـِن َهاِشـٍم َعـْن أ

َ
 َحّد

َ
اهلُل َعْنـُه َقـال

ِبیـِه َعیِلِّ ْبِن 
َ
ِد ْبِن َعـیِلٍّ َعْن أ ّمَ ِبیـِه حُمَ

َ
ٍد َعْن أ ّمَ ِبیـِه َجْعَفِر ْبـِن حُمَ

َ
ِبیـِه ُمـویَس ْبـِن َجْعَفـٍر َعـْن أ

َ
َضـا َعـْن أ ْبـِن ُمـویَس الّرِ

ِدَک 
ْ
اِسـُع ِمْن ُول : الّتَ

َ
ُه َقال

َ
ّن
َ
یِب َطاِلٍب؟ع؟ أ

َ
ْؤِمِنینَ َعیِلِّ ْبِن أ ِمیِر اْلُ

َ
ِبیِه أ

َ
ِ ْبِن َعیِلٍّ َعْن أ َسـْین ِبیِه احْلُ

َ
َسـْینِ َعْن أ احْلُ

ْؤِمِنینَ َو ِإّنَ َذِلَک  ِمیَر اْلُ
َ
ُه َیا أ

َ
ُت ل

ْ
َسْینُ َفُقل  احْلُ

َ
َعْدِل َقال

ْ
َباِسُط ِلل

ْ
یِن َو ال ْظِهُر ِللّدِ ّقِ اْلُ َقامِئُ ِباحْلَ

ْ
َیا ُحَسْینُ ُهَو ال

ِکْن َبْعـَد َغْیَبٍة َو َحْیَرٍة 
َ
ـِة َو ل ّیَ َبِر

ْ
یـِع ال  مَجِ

َ
ِة َو اْصَطَفـاُه َعـیل ُبـّوَ  ص ِبالّنُ

ً
ـدا ّمَ ـِذی َبَعـَث حُمَ

َّ
؟ع؟ ِإی َو ال

َ
َکاِئـٌن َفَقـال

َ
ل

 ِمیَثاَقُهْم ِبَواَلَیِتَنا َو 
َّ

َخـَذ اهلُل َعّزَ َو َجل
َ
ِذیَن أ

َّ
ِ  ال َیِقین

ْ
ْوِح  ال وَن ِلَر َباِشـُر ْخِلُصوَن اْلُ  اْلُ

َ
 ِدیِنـِه ِإاّل

َ
 َیْثُبـُت ِفهَیـا َعـیل

َ
َفـال

وٍح ِمْنـُه «.1 امیرالمومنیلن عللی؟ع؟ فرملود: »ای حسلین! نهمین از  َدُهـْم ِبـُر ّیَ
َ
میـاَن َو أ ـُم اإْلِ هِبِ و

ُ
َکَتـَب یِف ُقل

فرزندانلت هملان قائلم بالحلق اسلت که برای دین ظاهر می شلود و عدالت را گسلترش می دهد. 
امام حسین؟ع؟ فرمود: پرسیدم یا امیرالمومنین؟ع؟ آیا این امر حتمی است؟ جواب داد: بله. 
ئق برگزید. ولکن بعد  کرده و او را برای همه خال که محمد را برای نبوت مبعوث  کسی  قسم به 
کله در آن باقلی نمی مانلد بلر دینلش مگلر خالصلان و دارنلدگان روح  از یلک غیبلت و سلرگردانی 
یقیلن. همانانلی کله خداونلد از آنلان میثاقلی بلرای والیتلش گرفتله و ایمان را در قلبشلان مکتوب 

کرده است.  کرده و آنان را توسط روح تأیید 
که غیبت و حیرت را برای امام دوازدهم؟ع؟ به صورت صریح قائل شده است  این روایت 

که مراد از روایت الحادی عشر، همان امام عصر؟جع؟ است. مؤید ادله پیشین است 
ُثـوَن 

َ
ّد َبـاُء حُمَ َ ج

ُ
 ن

ً
ـِدَی اْثَنـا َعَشـَر َنِقیبـا

ْ
 اهلِل؟ص؟ : »ِمـْن ُول

ُ
 َرُسـول

َ
: َقـال

َ
یِب َجْعَفـٍر؟ع؟ َقـال

َ
روایلت دوم: َعـْن أ

که امامان  «.2 از این روایت اسلتفاده می شلود  ً
َکَما ُمِلَئْت َجْورا َها َعْداًل 

ُ َ
أل ّقِ مَیْ َقامِئُ ِباحْلَ

ْ
ُموَن آِخُرُهُم ال ُمَفّهَ

گانه از فرزندان پیامبر؟ص؟ می باشند و چون امیرالمومنین؟ع؟ جزو ائمه معصومین بوده  دوازده 
و از فرزندان پیامبر؟ص؟ نیست، با این حساب عدد امامان سیزده خواهد بود.

1 .  کمال الدین، ص 3۰4.

2 .  الکایف، ج 1، ص534.
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کرد: در پاسخ به این روایت بایستی به دو نکته مهم توجه 
که به دو مورد اشاره می گردد: اواًل؛ این روایت در سایر منابع به شکل دیگر نقل شده است. 

یِب . 1
َ
أ َعـن  کله بله جای»اثنلی عشلر« از عبلارت »احلد عشلر« اسلتفاده شلده اسلت:  روایتلی 

 ، ّقِ َقامِئُ ِباحْلَ
ْ
ُموَن آِخُرُهُم ال ُثوَن ُمَفّهَ

َ
ّد َباُء حُمَ َ ج

ُ
 ن

ً
َحَد َعَشـَر َنِقیبا

َ
ِدی أ

ْ
 اهلِل؟ص؟: »ِمْن ُول

ُ
 َرُسـول

َ
: َقال

َ
َجْعَفٍر؟ع؟ َقال

َکَما ُمِلَئْت َجْورا«.1 َها َعْداًل 
ُ َ
أل مَیْ

یِب . 2
َ
کله بله جلای »ملن ولدی« از عبارت »من اهل بیتی« اسلتفاده شلده اسلت: َعْن أ روایتلی 

َقـامِئُ 
ْ
ُمـوَن َو آِخُرُهـُم ال ُثـوَن ُمَفّهَ

َ
ّد َبـاُء حُمَ َ ج

ُ
 ن

ً
ْهـِل َبْیـیِت اْثَنـا َعَشـَر َنِقیبـا

َ
 اهلِل؟ص؟  »ِمـْن أ

ُ
 َرُسـول

َ
: َقـال

َ
َجْعَفـر؟ع؟ َقـال

2.»
ً
َکَما ُمِلَئْت َجْورا ُؤَها َعْداًل 

َ
ل ّقِ مَیْ ِباحْلَ

گرامی اسالم؟ص؟ هستند،  ثانیًا؛ نظر به اینکه یازده تن از ائمه معصومین؟مهع؟ از اوالد رسول 
یه پیامبر؟ص؟ به شلمار آورده اند.  بنابراین، از باب تغلیب، تمامی ائمه اثنی عشلر را از اوالد و ذر
یله آن  گراملی اسلالم؟ص؟ بله آن تصریلح شلده و عللی؟ع؟ را از ذر چنانچله در روایتلی از رسلول 
حضرت دانسته است. امام حسین؟ع؟ می فرماید: مرد اعرابی به محضر رسول خدا؟ص؟ آمده 
کن آیا بعد از تو نبی دیگری خواهد آمد؟ »فرمود: نه!  کرد: ای رسول خدا؟ص؟ مرا مطلع  و عرض 
یه من هستند که عدالت را برپا خواهند  من خاتم پیامبران هستم. لکن بعد از من امامانی از ذر
کرد. شمارش آنان به عدد نقبای بنی اسرائیل است. اولین آنها علی بن ابی طالب؟ع؟ است 
گذاشت و فرمود:  که امام و جانشین پس از من است. سپس پیامبر دست خود را بر سینه من 
ُنه نفر از امامان، از نسل این است و قائم؟ع؟ نهمین نفر آنان است و در آخر الزمان دین را برپای 

کرد«.3  خواهد 
همچنیلن روایتلی کله پنجمیلن فرزنلد از هفتمیلن فرزند پیامبلر را همان قائلم؟ع؟ معرفی کرده 
است از همین باب می باشد که در این صورت عدد امامان معصوم؟ع؟ سیزده نفر خواهد شد!

1 .  األصول الستة عشر، ص13۹.
یب املعارف، ص41۹. م، تقر 2 .  ابو الصاح احللی، تی بن نج

َثـّیَ َعـْن  ُ َسـْینِ ْبـِن َحْفـٍص َعـْن َعـِیِّ ْبـِن الْ ُ ـِد ْبـِن احلْ ّمَ َقـایِض َعـْن حُمَ
ْ
وَسـِوّیِ ال ُ َسـْینِ ْبـِن َعـِیِّ ْبـِن َعْبـِد اهلِل الْ ُ ـٍد َعـِن احلْ ّمَ َسـِن ْبـِن حُمَ َ 3 .  َعـِیُّ ْبـُن احلْ

 َرُسـوِل 
َ

ْعـَرایِبٌّ َعـی
َ
 أ

َ
: َدَخـل

َ
؟ع؟ َقـال َسـْینِ ْبـِن َعـِیٍّ ُ ِبیـِه َعـِن احلْ

َ
اِن َعـْن أ ـّمَ یـَد الّسَ ْعَمـِش َعـْن ِإْبَراِهـَم ْبـِن َیِز

َ ْ
ِّ َعـِن األ ـّیِ

َ
ِمیـِد الّض َ یـِر ْبـِن َعْبـِد احلْ َجِر

ِقْسـِط َکَعَدِد 
ْ
اُمـوَن  ِبال ـِی  َقّوَ ّیَ ـٌة ِمـْن ُذّرِ ِئَّ

َ
ِکـْن َیُکـوُن  َبْعـِدی أ

َ
ـینَ َو ل ِبّیِ

ُ الّنَ َنـا َخـاتَ
َ
 أ

َ
 ال

َ
 َیُکـوُن َبْعـَدَک َنـِیٌّ »َقـال

ْ
 اهلِل َهـل

َ
یِن َیـا َرُسـول ْخِبـْر

َ
اهلِل؟ص؟… َفأ

َقـامِئُ 
ْ
 َصـْدِری َو ال

َ
ـِب َهـَذا َو َوَضـَع َیـَدُه َعـی

ْ
ـِة ِمـْن ُصل ِئَّ

َ ْ
ِلیَفـُة َبْعـِدی َو ِتْسـَعٌة ِمـَن األ نَ َمـاُم َو احلْ ِ

ْ
یِب َطاِلـٍب ُهـَو اإل

َ
ـْم َعـِیُّ ْبـُن أ ُ

ُ
ل ّوَ

َ
 أ

َ
ُنَقَبـاِء َبـِی ِإْسـَراِئیل

َمـاِن«. حبـار األنـوار، ج 36، ص342. یـِن یِف آِخـِر الّزَ َتاِسـُعُهْم َیُقـوُم ِبالّدِ
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این درحالی استکه اواًل؛ در متن روایت؛ علی؟ع؟ را نیز در جمع فرزندان حضرت شمارش 
کرده اند. 

ثانیًا؛ نام امام غائب و نام پدر ایشان در متن روایت مشخص شده است.1 
کله پنجمیلن از  ثالثلًا؛ مشلابه همیلن روایلت از بیلان ائمله معصومیلن؟مهع؟ صلادر شلده اسلت 
فرزنلدان هفتمیلن را املام قائلم و غائلب دانسلته اند.2 للذا بلر اسلاس ایلن روایت، نمی تلوان به امام 
کله سلیزدهمین باشلد معتقلد شلد. بنابرایلن، پنجمیلن فرزنلد از هفتمیلن فرزندان رسلول  غائبلی 

خدا؟ص؟ امام دوازدهم؟ع؟ خواهد بود.3 

طبق خطبه غدیر، چه مواردی در خصوص مساله امامت آشکار می گردد؟. 1
کید بر آوردن لوح و قلم بود؟. 2 با وجود خطبه غدیر، چه نیازی به تا
عدد امامان معصوم؟ع؟ بر اساس چه ادله ای ثابت می گردد؟. 3
کنید.. 4 خالصه ای از روایت امام صادق؟ع؟ در باره ادعای 13 امام را تقریر 
کنید.. 5 اشکال و پاسخ به ابهام در روایت اصبغ بن نباته را بیان 

، ص145. ینی، دوازده جانشین 1 .  غاحمسین ز
اِمـُس  ِمـْن   نَ : ِإَذا ُفِقـَد احلْ

َ
ُم( َقـال

َ
ـا ـُم الّسَ هْیِ

َ
َسـِن ُمـوَس ْبـِن َجْعَفـٍر )َعل َ یِب احلْ

َ
، َعـْن َجْعَفـٍر، َعـْن أ ـِد ْبـِن َعـِیٍّ ّمَ َسـِن ْبـِن ِعیـَس َعـْن حُمَ َ 2 .  َو َعْنـُه َعـِن احلْ

ْمـِر ِمـْن َغْیَبـٍة َحـّیَ َیْرِجـَع َعْنـه. اهلدایـة الکبـرى، 
َ ْ
َمـاِن ِمـْن َهـَذا األ  ُبـّدَ ِلَصاِحـِب الّزَ

َ
ِلُکـوا ال ـا َفَهْ َحـٌد َعهْنَ

َ
ُکـْم أ

ُ
یل  ُیِز

َ
ْدَیاِنُکـْم ال

َ
ـاِبِع َفـاهلَل اهلَل یِف أ ـِد الّسَ

ْ
ُول

ص361.
َثِی   َحّدَ

َ
ُبو َجْعَفٍر َقال

َ
ُد ْبُن َعْبـِد اهلِل أ ّمَ َثِی حُمَ  َحّدَ

َ
َعایِبُّ َقال جِ

ْ
َقـایِض احل

ْ
ـُد ْبـُن ُعَمـَر ال ّمَ َثَنـا حُمَ  َحّدَ

َ
ْوَهـِرّیُ َقـال َ ج

ْ
ـِد ْبـِن َعْبـِد اهلِل احل ّمَ ـُد ْبـُن حُمَ مْحَ

َ
ْخَبَرَنـا أ

َ
3 .  َو أ

َمَة ِإْذ 
َ
ّمِ َسـل

ُ
ـِیِّ ص یِف َبْیِت أ  َعـِیٌّ ع  ُکْنُت ِعْنَد الّنَ

َ
 َقـال

َ
 َقـال

َ
ْیـی

َ
یِب ل

َ
ـِن ْبـِن أ مْحَ َیـاٍد َعـْن َعْبـِد الّرَ یِب ِز

َ
یـَد ْبـِن أ ْنـُد َنْیَسـاُبوِری َعـْن َیِز ُ ج

ْ
ـُد ْبـُن َحِبیـٍب احل ّمَ حُمَ

 َو ِسـْبَطْینِ 
ً
ِ َنـِیٍّ َوِصّیا

ّ
 اهلِل ِإْن ِلـُکل

َ
َماُن َیـا َرُسـول

ْ
 َسـل

َ
ـِن ْبـُن َعـْوٍف َفَقـال مْحَ ْقـَداُد َو َعْبـُد الّرَ ِ

ْ
ُبـو َذّرٍ َو امل

َ
َماُن َو أ

ْ
ـْم َسـل ْصَحاِبـِه ِمهْنُ

َ
اَعـٌة ِمـْن أ ْیَنـا َجَ

َ
 َعل

َ
َدَخـل

َسـْینِ َو  ُ ِخیـِه احلْ
َ
 أ

َ
َسـُن َیْدَفُعَهـا ِإیل َ َسـِن َو احلْ َ  اْبِنـَک احلْ

َ
ْنـَت َتْدَفُعَهـا ِإیل

َ
ْیـَک َیـا َعـِیُّ َو أ

َ
ْدَفُعَهـا ِإل

َ
َنـا أ

َ
 ع َو أ

َ
َّ َقـال  َعـِیٍّ ثُ

َ
ْدَفُعَهـا ِإیل

َ
َنـا أ

َ
ـَک ... أ ـْن َوِصّیُ َ

َ
ف

 اْبِنِه 
َ

 اْبِنـِه ُمـوَس َو ُمـوَس َیْدَفُعَهـا ِإیل
َ

 اْبِنـِه َجْعَفـٍر َو َجْعَفـٌر َیْدَفُعَهـا ِإیل
َ

ـٌد َیْدَفُعَهـا ِإیل ّمَ ـٍد َو حُمَ ّمَ  اْبِنـِه حُمَ
َ

 اْبِنـِه َعـِیٍّ َو َعـِیٌّ َیْدَفُعَهـا ِإیل
َ

َسـْینُ  َیْدَفُعَهـا ِإیل ُ احلْ
ْم ِإَماُمُهْم  َّ َیِغیُب َعهْنُ َقامِئِ ثُ

ْ
 اْبِنِه ال

َ
َسـُن َیْدَفُع ِإیل َ َسـِن َو احلْ َ  اْبِنِه احلْ

َ
 اْبِنِه َعِیٍّ َو َعِیٌّ َیْدَفُعَها ِإیل

َ
ٌد َیْدَفُعَها ِإیل ّمَ ٍد َو حُمَ ّمَ  اْبِنِه حُمَ

َ
َعِیٍّ َو َعِیٌّ َیْدَفُعَها ِإیل

اِمـُس   نَ ـَذَر ِإَذا ُفِقـَد احلْ َ
ْ

 َصْوَتـُه احل
ً
 َراِفعـا

َ
 اهلِل ص َفَقـال

ُ
ْیَنـا َرُسـول

َ
َتَفـَت ِإل

ْ
َّ ال ْخـَرى ثُ

ُ ْ
 ِمـَن األ

ُ
ْطـَول

َ
ـا[ أ ـا ]ِإْحَدامُهَ َحُدمُهَ

َ
ـُه َغْیَبَتـاِن أ

َ
َمـا َشـاَء اهلُل َو َیُکـوُن ل

ثی عشـر، ص147. مئة اإل ثـر یف النـص عی األ ـِدی. کفایـة األ
ْ
ـاِبِع ِمـْن ُول ـِد الّسَ

ْ
ِمـْن  ُول
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درس پنجم: ادعاهای احمدالحسن بصری

آشنایی با:
ّیت    مهدو
قائمّیت  
شارعّیت   

م ݡحب
چ�ن ݫ ݫ ݫ ݫ درݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣس ݣݣݣݣݣݣݣݣٮݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݫ

�رݣݣݣی ررسیݣݣݣاݣݣݣݣدݣݣݣعاݣݣݣݠهاݣݣݣی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣحمد ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݤݤݤݤلحسن ݣݣݣݣݣݣݣݣݣٮب �ب

اهداف درس





| 107    |    

مهدوّیـت 
یشله  َهَدی به معنای هدایت شلده اسلت. چنانچه در  ثی مجّرد از ر َمهدی، اسلم مفعول ثال
که خدا، به راستی  کس  کتاب النهایه فی غریب الحدیث و األثر آمده است: »مهدی یعنی آن 
ی را بله راه حلق بلرده اسلت«.1 همچنیلن در کتلاب جملع البحریلن و مطللع النّیریلن بله همیلن  و
معنا اشاره کرده و گفته است: »مهدی کسی است که خدایش به سوی حق ره نموده است«.2 
کلی از وجلود افلراد هدایلت  ایلن اسلم، در اصطلالح روایلی، معنلای خلاص خلود را داشلته و حا

یت شخصّیه« یاد می شود: یت نوعّیه و مهدو که از آنها با عناوین »مهدو شده ای است 

مهدوّیت نوعّیه
کلرده اسلت داخلل در  کله خداونلد آنلان را هدایلت  یلت، تماملی افلرادی  در ایلن نلوع از مهدو
تعریلف بلوده و ایلن عنلوان بله فلرد خاصلی اطلالق نمی گلردد. للذا در هلر زمانلی ممکلن اسلت از 
یارت اربعیلن نیز، اصحلاب، یاران و  نعملت وجلودی اینگونله افلراد بهرمنلد شلویم. چنانچله در ز

گروه مهدویون دانسته اند: حتی شیعیان ائمه؟مهع؟ را در 
ْیُکْم َیا 

َ
ُم َعل

َ
ال َسْینِ الّسَ َسـِن َو احْلُ ْؤِمِنینَ َو احْلَ ِمیِراْلُ

َ
ْیُکْم َیا ِشـیَعَة اهلِل َو ِشـیَعَة َرُسـوِلِه َو ِشـیَعَة أ

َ
ُم َعل

َ
ـال »الّسَ

ثر، ج 4، ص 244. یب احلدیث و األ ثیر، الهنایه یف غر 1 .  ابن األ
ین، ج1، ص 475. ین و مطلع النّیر 2 .  فخر الدین الطریی، جع البحر
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ْبَرار...«.1
َ
ْیُکْم َیا أ

َ
ُم َعل

َ
ال وَن  الّسَ ْیُکْم َیا َمْهِدّیُ

َ
ُم َعل

َ
ال وَن الّسَ َطاِهُر

همچنیلن در روایتلی از املام صلادق؟ع؟ از وجلود دوازده مهلدی پلس از املام دوازدهلم خبلر 
گروهی از شیعیان اهل بیت معرفی فرموده است. ابی بصیر می گوید از امام  داده شده و آنها را 
که می فرمود بعد از قائم دوازده مهدی خواهد بود!  صادق؟ع؟ پرسیدم: من از پدر شما شنیدم 
املام صلادق؟ع؟ فرملود: »بلله فرملوده اسلت دوازده مهلدی و نله دوازده املام. بلکله آنهلا قوملی از 

که مردم را به والیت ما و معرفت حق ما فرا می خوانند«.2 شیعیان ما هستند 

شاخصه مهدیین
کله آیا مهدییلن دارای شلاخصه و تعریف  کله در ایلن بیلن پیلش می آیلد، این اسلت  سلئوالی 
کنون  یلت نوعیله کنلد؟ بلا توجله بله اینکله تا خاصلی هسلتند یلا هلر کسلی می توانلد ادعلای مهدو
یلت نوعیله شلخص خاصلی نشلده3 و حتی شلیعیان  در هیلچ روایلت معتبلری تصریلح بله مهدو
و محّبیلن اهلل بیلت؟ع؟ بله طلور کلی در ردیف مهدیین قرار گرفته اند، بنابراین برای شلناخت 
آنلان نیلاز بله وصیلت و توصیله خاصلی از اهلل بیلت؟ع؟ نیسلت. للذا آنچله در تعریلف مهدیین 
کریم برای افراد هدایت شده شاخصه ای را بیان می فرماید  می تواند ذکر شود این است که قرآن 
کریم، مهدیین و  گیرد. براسلاس سلخن قرآن  که می تواند در این مجال، روشلنگر راه برای ما قرار 

که عبارتند از: هدایت شدگان، دارای شاخصه هایی هستند 
که به غیب ایمان می آورند.. 1 آنها 
نماز را بر پا می دارند. . 2
که به آنها روزی داده ایم انفاق می کنند.. 3 از تمام نعمتها و مواهبی 
کله بله آنچله بلر تلو نازل شلده و آنچه پیلش از تو )برپیامبران پیشلین نلازل گردیده( . 4 کسلانی 

1 .  حبار األنوار، ج ۹۸، ص33۰.
ـِه  َخِعـّیُ َعـْن َعّمِ َثَنـا ُمـوَس ْبـُن ِعْمـَراَن الّنَ  َحّدَ

َ
ُکـویِفُّ َقـال

ْ
یِب َعْبـِد اهلِل ال

َ
ـُد ْبـُن أ ّمَ َثَنـا حُمَ  َحّدَ

َ
ـاُق َقـال

َ
ّق ـِد ْبـِن ِعْمـَراَن الّدَ ّمَ ـَد ْبـِن حُمَ مْحَ

َ
َثَنـا َعـِیُّ ْبـُن أ 2 .  َحّدَ

ِبیَک؟ع؟ 
َ
ْعُت ِمْن أ ٍد؟ع؟ َیا اْبَن َرُسـوِل اهلِل ِإیّنِ مَسِ ّمَ اِدِق َجْعَفِر ْبـِن حُمَ ُت ِللّصَ

ْ
: ُقل

َ
یِب َبِصیـٍر َقـال

َ
ـَزَة َعـْن أ یِب مَحْ

َ
ْوَفـِیِّ َعـْن َعـِیِّ ْبـِن أ یـَد الّنَ َسـْینِ ْبـِن َیِز ُ احلْ

 
َ

ـاَس ِإیل ـْم َقـْوٌم  ِمـْن  ِشـیَعِتَنا َیْدُعـوَن الّنَ ُ ِکهّنَ
َ
 َو ل

ً
 اْثَنـا َعَشـَر ِإَمامـا

ْ
ْ َیُقـل  َو لَ

ً
 اْثَنـا َعَشـَر َمْهِدّیـا

َ
ـا َقـال َ

َ
 »ِإّن

َ
 َفَقـال

ً
َقـامِئِ اْثَنـا َعَشـَر َمْهِدّیـا

ْ
 َیُکـوُن َبْعـَد ال

َ
ـُه َقـال ّنَ

َ
أ

َنـا«. کمـال الدیـن و متـام النعمـة، ج 2، ص35۸. ِتَنـا َو َمْعِرَفـِة َحّقِ ُمَواال
3 .  با توجه به اینکه قبا ضعف روایت موسوم به وصیت به اثبات رسید.
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ایمان می آورند. 
به رستاخیز یقین دارند.1 . 5

یت نوعیه هیچ شخصی تصریح نشده  نتیجه اینکه؛ اواًل در آیات و روایات معتبر، بر مهدو
اسلت، ثانیلًا اوصلاف هدایلت شلدگان در قلرآن کریم مشلخص بلوده و هر آنکه از اوصلاف مذکور 
یت نوعیه خواهد بود. ثالثًا چنین افرادی برای اثبات  برخوردار باشد، مهدی بوده و دارای مهدو
خود نیاز به وصیتی از پیامبر؟ص؟ نداشته و چه بسا بسیاری از آنان گمنام بوده و هیچگاه برای 
ملردم معرفلی نشلده اند. بنابرایلن در صلورت اثبلات شلاخصه های فوق برای فرد احمدالحسلن، 
یت نوعیه اسلت، و این درحالی اسلت  کله می تلوان بلرای او در نظلر گرفت، مهدو نهایلت چیلزی 

کذب این مدعی آشکار بوده و مقام مهدیین اجّل از این مراتب است. که 

مهدویت نوعیه و حجت الهی
با توجه به اینکه احمدالحسن بصری خود را اولین مهدی و همچنین یکی از حجت های 
کله آیلا مهدییلن می تواننلد حجلت الهلی باشلند، از اهمیلت  الهلی می دانلد، بررسلی ایلن سلخن 
ی نله تنهلا از مهدییلن نبلوده، بلکله در  کله و گفتله شلد  گلر چله پیشلتر  ویلژه ای برخلوردار اسلت. ا

کذابین و بدعتگذاران می باشد اما به جهت تبیین مسأله به این نکته اشاره میگردد. ردیف 
که با آن حریف را قانع یا دفع می کنند و  »حّجت« در لغت، به معنای برهان و دلیلی است 
جمع آن ُحجج اسلت.2 با توجه به این معنا، خداوند برای ابالغ دین به مردم، بایسلتی حجت 
و دلیل محکمی برای آنان بفرستد تا در برابر خداوند حجت دیگری برای اقامه نداشته باشند. 
 3.» ً

 َحِکیما
ً
یـزا ُسـِل َوکاَن اهلُل َعز  اهلِل ُحَجٌة َبعَد الّرُ

َ
 یُکوَن ِللّنـاِس َعیل

َ
کریلم می فرمایلد: »لَئـاّل چنانچله قلرآن 

تا اینکه برای مردم، پس از فرستادن پیامبران، در مقابل خدا بهانه و حّجتی نباشد و خدا توانا 
و حکیم است. 

ـِه 
ّ
 َفِلل

ْ
کلرده و می فرمایلد: »ُقـل کریلم در تبییلن حجلت الهلی، بله شلاخصه بلارز آن اشلاره  قلرآن 

ِخـَرِة ُهـْم ُیوِقُنـوَن 
ْ

ِباآل  ِمـْن َقْبِلـَک َو
َ

ْنـِزل
ُ
ْیـَک َوَمـا أ

َ
 ِإل

َ
ْنـِزل

ُ
ـا أ ِذیـَن ُیْؤِمُنـوَن ِبَ

َّ
ـا َرَزْقَناُهـْم ُیْنِفُقـوَن َوال َة َوِمَّ

َ
ـا ُیِقیُمـوَن الّصَ َغْیـِب َو

ْ
ِذیـَن ُیْؤِمُنـوَن ِبال

َّ
1 .  »ال

ْفِلُحـوَن«. بقـره، 2 تـا 5. ُ ِئـَک ُهـُم الْ
َ
ول

ُ
ـْم َوأ ِ هّبِ  ُهـًدى ِمـْن َر

َ
ِئـَک َعـی

َ
ول

ُ
أ

2 .  لسان العرب، ج 2، ص 22۸.
3 .  نساء، 165.
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گلر او  «1. بگلو حجلت آشلکار و رسلا ویلژه خداونلد اسلت و ا عـین مْجَ
َ
ُکـْم ا دا َ ـو َشـاَء لَ

َ
ـُة الَباِلَغـُة َفل احُلّجَ

می خواست، قطعًا همه شما را هدایت می کرد. 
کرده و از آنان پرده  عالوه برآن، روایات متعددی صادر شده است که حجت های را تبیین 
ـًة ظاِهـَرًة  ، ُحّجَ َتـینِ  الّنـاِس ُحّجَ

َ
برداشلته اند. بله عنلوان نمونله؛ املام کاظلم؟ع؟ می فرمایلد: »ِإّنَ هلِلِّ َعـیل

«.2 همانا برای خداوند بر  ُ
ُعُقـول

ْ
باِطَنـُة َفال

ْ
ـا ال ّمَ

َ
ـُة َو أ ِئَّ

َ
ْنِبیـاُء َو ااْل

َ
 َو ااْل

ُ
ُسـل ـًة باِطَنـًة، َفأّمـا الّظاِهـَرُة َفالّرُ َو ُحّجَ

ملردم دو حّجلت اسلت، حّجلت آشلکار و حّجلت پنهلان، اّملا حّجلت آشلکار عبلارت اسلت از: 
رسوالن و پیامبران و امامان؟مهع؟ و حّجت پنهانی عبارت است از عقول مردمان.

شاخصه شناخت حجت الهی
کاظلم؟ع؟ حجلت الهلی دارای چهلار شلاخصه  کریلم، و روایلت املام  طبلق ایلن آیله از قلرآن 

که عبارتند از:  است 
گلرم و  1. حجلت الهلی رسلا و آشلکار اسلت، بنابرایلن حجلت الهلی هماننلد خورشلیدی 

ی را درک می کنند.  )الحجة البالغة( کور و بینا حضور و درخشان بوده و 
2. حجلت الهلی بایلد از جانلب خداونلد باشلد، للذا افلرادی که دارای نشلانه های رسلالت یا 

گردند.  )فلله الحجة( امامت نباشند، نمی توانند به عنوان حجت الهی معرفی 
که مردم را از شریعت نبوی دور  کننده است، بر این اساس کسانی  3. حجت الهی هدایت 

کرده و برخالف مسیر الهی پیش بروند، دارای هدایت نخواهند بود. )فلوشاء لهداکم اجمعین(
4. حجت های ظاهری خداوند عبارتند از: رسوالن الهی، انبیاء، ائمه معصومین؟مهع؟.

کله برخلورداری حجلت الهلی از سله شلرط اول حتملی بلوده و در صورتلی  بایلد توجله داشلت 
که یکی از این موارد درباره فردی به اثبات نرسلیده باشلد، نمی توان او را حجت الهی دانسلت. 
علالوه بلر آن، بلر اسلاس شلاخصه چهلارم، حجت هلای الهلی منحصلر در سله عنلوان و منصلب 
یت نوعیه می باشند،  که دارای مهدو بوده و مهدیین داخل در آن سه نمی باشند. لذا مهدیین 
گرچله دارای هدایلت الهلی بلوده و ملردم را بله سلوی حلق دعلوت می کننلد، املا از دو شلرط دیگر  ا

1 . انعام، 14۹.
2 .  کایف، ج 1، ص 16.
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یلت و رسلالت نیافتله  و داخلل در شلاخصه چهلارم  برخلوردار نبلوده و از جانلب خداونلد مأمور
نیسلتند. بله عبلارت دیگلر؛ دو شلاخصه اصللی حجلت الهلی این اسلت که بایسلتی بله صورت 
آشکار دارای نبوت یا وصایت بوده باشند، درحالیکه مهدیین از آن دو شاخصه محروم بوده و 
در ردیف رسلوالن و انبیاء و ائمه معصومین نیسلتند. لذا در صورت فقدان رسلول و نبی الهی، 
که مردم را هدایت می کنند. بر این  وصی و جانشین انبیاء، همان حجج الهی بر خلق هستند 
که  اسلاس ایلن قانلون، هیچلگاه زمیلن از وجود حجت الهلی خالی نبوده و نمی تواند باشلد. چرا
ْو مَلْ َیْبَق یِف  االرِض إاّل 

َ
: »ل

ُ
ابلن  طّیلار از املام صلادق؟ع؟ روایت  می کند: َسلِمْعُت أَبا َعبداهلِل؟ع؟  یُقول

ی   گر در رو کله  می فرمود: ا ـَة«.1 از حضلرت  امام جعفر صادق ؟ع؟ شلنیدم   حُدُهـا احُلَجّ
َ
ـکاَن ا

َ
اثنـاِن ل

زمین  بیش از دو نفر باقی  نماند، یکی  از آنها حّجت  خدا خواهد بود.
که به لحاظ علمی بر حضرت موسلی؟ع؟ تفّوق داشلته  که مگر خضر؟ع؟  گر اشلکال شلود  ا
و حجلت خلدا بلود، آیلا پیامبلر الهلی و یا از اوصیاء ایشلان بود؟ پاسلخ داده می شلود: هر چند که 
گونلی وجلود دارد، املا بلا ایلن وجلود أغللب بلزرگان شلیعه  دربلاره پیامبلری ایشلان اختالفلات گونا

قائل به نبوت حضرت خضر هستند. 
از جملله، مرحلوم عالمله طباطبایی؟هر؟ می گوید:  آن جناب، پیغمبر مرسللی بوده که خدا 
کرد و او مردم خود را به سوی توحید و قبول رسالت انبیاء و فرستادگان  به سوی قومش مبعوث 
ی هر چوب خشکی می نشست  خدا و کتاب های او دعوت می کرد. معجزه خضر این بود که رو
گر او را خضر نامیده اند به  سبز می شد. بر هر زمین بی علفی می نشست سبز و خّرم می گشت. ا

همین جهت بوده است. 
ی نبلی بلوده  اسلت.  کله و از آیلات مربلوط بله داسلتان خضلر و موسلی؟ع؟ برداشلت می شلود 
ی  که و که در برخی آیات2 اشلاره شلده اسلت  چطور ممکن اسلت بگوییم نبی نبوده، در حالی 
دارای عللم لدّنلی بلوده و بلر او حکلم نلازل می شلده  اسلت.3 للذا در صلورت نبلود انبیلاء الهلی، 

ی زمین بوده اند.  اوصیاء آنان به عنوان حجت های خدا در رو

1 .  اصول  کایف ، ج  1، کتاب  احلّجة،  ص  17۹.
. کهف، 65.

ً
 من عبادنا ءاتیناه رمحه من عندنا و علمناه من لدنا علما

ً
2 .  فوجدا عبدا

، املیزان، ج 13، ص 474. 3 .  طباطباىی، حممد حسین
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نکتله قابلل توجله اینکله؛ ممکلن اسلت در یلک زملان بیلش از یلک حجلت بلرای خللق وجود 
داشته باشد، چنانچه حضرت یحیی و ذکریا؟ع؟ معاصر حضرت عیسی بوده و سه حجت و 

که در یک عصر انجام وظیفه می کردند.  سه پیامبر خدا بودند 
که می توان برای آنان قائل شد،  کثر چیزی  نتیجه اینکه مهدیین حجت الهی نبوده و حدا
کله آنلان را  حجیلت اعتبلاری از سلوی انبیلاء و اهلل بیلت؟ع؟ بلرای ملدت و کاری معیلن اسلت 
بله عنلوان حجلت خلود بلر مردم معرفی نمایند. چنانچه امام دوازدهم؟ع؟ در پاسلخ به سلؤاالت 
یلان حدیلث را در زملان غیبلت، به عنوان حجت خلود بر مردم  اسلحاق بلن یعقلوب، فقهلاء و راو
َنا 

َ
ْیُکْم  َو أ

َ
ـیِت  َعل ـْم ُحّجَ ُ َواِة َحِدیِثَنـا َفِإّنَ َواِقَعـُة َفاْرِجُعـوا ِفهَیـا ِإیَل ُر

ْ
ـَواِدُث ال ـا احْلَ ّمَ

َ
کلرده و فرمودنلد: »َو أ معرفلی 

کنیلد، آنهلا  یلان حدیلث ملا مراجعله  کله رخ می دهلد بله راو ْیُکـْم«.1 و اّملا در حوادثلی 
َ
ـُة اهلِل َعل ُحّجَ

حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنان هستم. 

مهدوّیت شخصّیه
یلت شلخصیه  بلا توجله بله روایلات معصومیلن؟مهع؟ همله اماملان در عصلر خلود دارای مهدو
بلوده و بله عنلوان حّجلت و فرسلتاده خداونلد، املر الهلی را اجلرا کرده انلد. چنانچله امیرالمؤمنین 
ٌة  ِئَّ

َ
ِدی أ

ْ
 ِمْن ُول

ً
َحَد َعَشَر َرُجال

َ
ْوِصَیاِئ أ

َ
مْیُ ِإّنَ أ

َ
علی؟ع؟ خطاب به سلیم بن قیس هاللی فرمود: »َیا ُسل

که تمامی آنان امامان  وَن «. 2 ای سلیم! همانا اوصیاء من یازده نفر از فرزندانم هستند  ُهَداٌة َمْهِدّیُ

هدایتگر و مهدی هستند.
یلت شلخصّیه املام  املا آنچله در ایلن مجلال ملورد بحلث می باشلد، اشلاره اجماللی بله مهدو
کرده انلد. للذا در عصلر  کله روایلات متعلددی بلر آن تصریلح  دوازدهلم؟ع؟ در عصلر حاضلر اسلت 
کله پیراملون ظهلور  روایاتلی  بلوده و تماملی  املام دوازدهلم؟ع؟  حاضلر لقلب »َمهلدی« مختلص 

1 .  غیبت طوس، ص2۹1. شـیخ حر عامی، وسـائل الشـیعه، ج 27، ص 14۰، ش 33424؛ حبار االنوار، ج 2، ص ۹۰، باب 14، ح 13 و ج 53؛ 
حبـار االنـوار، صـص 1۸۰ـ  1۸1، ح 1۰، از بـاب 31.

2 .  کتاب سلم بن قیس اهلایل، ج 2 ؛ ص۸24.
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َسـِن  ـُد ْبـُن احْلَ ّمَ ـة3، حُمَ ّمَ
ُ
ْهـِدی 2، َمْهـِدُی  َهـِذِه اأْل َقـامِئُ اْلَ

ْ
ـد1، ال ّمَ ْهـِدی  ِمـْن آِل حُمَ حضلرت و بلا عناویلن »اْلَ

ْهِدَی6 ، َمْهِدَی7 « صادر شلده اند، اشلاره به املام دوازدهم؟ع؟ دارند  ـیِت 5، اْلَ ّمَ
ُ
ـة4، َمْهـِدُی  أ ّمَ

ُ
َمْهـِدُی  اأْل

که به برخی از این روایات اشاره می گردد:
یّبِ َمْهِدَی     ا َوَهَب یِل َر : َلَّ

َ
ٍد؟ع؟ َقال ّمَ یِب حُمَ

َ
َسیِنِّ َعْن أ  احْلَ

َ
اِعیل ِد ْبِن ِإمْسَ ّمَ ٍد َجْعَفِر ْبِن حُمَ ّمَ یِب حُمَ

َ
َو َعْنُه َعْن أ

ْخَتاِر   ِبَعْبـِدَی اْلُ
ً
ُه َمْرَحبا

َ
 ل

َ
َعـْرِش َحـیّتَ َوَقَف َبـْینَ َیَدِی اهلِل َفَقـال

ْ
ُه ِإیَل ُسـَراِدِق ال

َ
َکـْینِ َفَحَمـال

َ
 َمل

َ
ْرَسـل

َ
ـِة أ ّمَ

ُ
َهـِذِه اأْل

ِی...«.8 امام حسن عسکری؟ع؟ فرمود: هنگامی که خداوند 
ْ
ْمِری َو َمْهِدِی  َخل

َ
ِلُنْصَرِة ِدییِن َو ِإْظَهاِر أ

ی را علرش بردنلد.  مهلدی ایلن املت را بلر ملن بخشلید، دو فرشلته از جانلب آسلمان فرسلتاد تلا و
خداونلد فرملود: مرحبلا بله بنلده من. کسلی که اختیاردار نصرت و یلاری از دین من بوده و امر مرا 

کننده خلق من است.  آشکار می کند و هدایت 
ُم    هْیِ

َ
َسـِن ُمویَس ْبـِن َجْعَفـٍر )َعل یِب احْلَ

َ
، َعـْن َجْعَفـٍر، َعـْن أ ـِد ْبـِن َعـیِلٍّ ّمَ َسـِن ْبـِن ِعیـیَس َعـْن حُمَ َو َعْنـُه َعـِن احْلَ

ِد 
ْ
اِمُس ِمْن ُول ِدی َمِن احْلنَ ُت: َیا َسـّیِ

ْ
ْدَیاِنُکْم... ُقل

َ
ـاِبِع َفاهلَل اهلَل یِف أ ِد الّسَ

ْ
اِمُس ِمْن ُول : ِإَذا ُفِقَد احْلنَ

َ
ُم( َقال

َ
ـال الّسَ

َسـُن  َعاِشـُر، َو اْبُنُه احْلَ
ْ
اِسـُع، َو اْبُنُه َعیِلٌّ ال ٌد الّتَ ّمَ اِمُن، َو اْبُنُه حُمَ

َ
َضا الّث ـاِبُع، َو اْبیِن َعیِلٌّ الّرِ َنا الّسَ

َ
 أ

َ
ـاِبِع... َقال الّسَ

ـاِبِع«.۹ املام کاظلم؟ع؟  اِمـُس َبْعـَد الّسَ ْهـِدُی  احْلنَ ُکْنَیُتـُه اْلَ ِه َرُسـوِل اهلِل َو  ـّیُ َجـّدِ ـٌد مَسِ ّمَ َحـاِدَی َعَشـَر، َو اْبُنـُه حُمَ

فرمود: زمانی که پنجمین از فرزندان هفتمین نباشد، خدا را خدا را که مراقب دین خود باشید. 
کیسلت؟ فرمود: من هفتمین هسلتم و فرزندم  ی پرسلید؛ ای آقای من. پنجمین از هفتمین  راو
رضلا هشلتمین و فرزنلدش محملد نهمیلن و فرزنلدش عللی دهمین و فرزندش حسلن یازدهمین 
که  کنیه اش مهدی اسلت.  که جدش رسلول خدا به این نام نامیده و  اسلت و فرزندش محمد 

می شود پنجمین از هفتمین.  

1 .  غیبة نعماین،ص264.
2 .  مهان، ص146.
3 .  مهان، ص۸1.

4 .  کتاب سلم بن قیس اهلایل، ج2، ص763.
5 .  مهان، ۹1۰.

6 .  کمال الدین و متام النعمه، ج1، ص26۰.
7 .  کایف، ج1، ص244.

۸ .  اهلدایة الکبرى، ص357.
۹ .  مهان، ص361.
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ـُة َبْعـِدی اْثَنـا َعَشـَر ِتْسـَعٌة ِمـْن    ِئَّ
َ
:  »اأْل

ُ
 اهلِل؟ص؟ َیُقـول

َ
ْعـُت َرُسـول  مَسِ

َ
ِبسـنده َعـْن َعْبـِد اهلِل ْبـِن َمْسـُعوٍد َقـال

کلرم؟ص؟ فرملود: امامان بعد از من دوازده هسلتند که نه  ـْم «.1 پیامبلر ا ُ اِسـُع َمْهِدهّیُ ِ َو الّتَ َسـْین ـِب احْلُ
ْ
ُصل

امام از فرزندان حسین؟ع؟ بوده و نهمین آنان مهدی آنها است.
 اهلِل ؟ص؟   

ُ
 َرُسـول

َ
: َقـال

َ
ّیِ َقـال ْنَصـاِر

َ
َثَنـا َعـیِلُّ ْبـُن َحَسـِن ْبـِن َمْنـَدَة بسـنده َعـْن َجاِبـِر ْبـِن َعْبـِد اهلِل اأْل

َ
َحّد

ِة َفِإَذا اْسُتْشـِهَد  ّمَ
ُ
ْم َمْهـِدُی  َهِذِه اأْل ِة ِمهْنُ ِئَّ

َ
ِبَک ِتْسـَعٌة ِمـَن اأْل

ْ
ـُرُج ِمـْن ُصل ؟ع؟ َیـا ُحَسـْینُ َیحنْ ِ ْبـِن َعـیِلٍّ ُحَسـْین

ْ
ِلل

ٌد اْبُنُه َفِإَذا َمىَض  َحّمَ ُ َ
ْنَت َفِإَذا اْسُتْشِهْدَت َفَعیِلٌّ اْبُنَک َفِإَذا َمىَض َعیِلٌّ ف

َ
َسُن َفأ َسُن َبْعَدُه َفِإَذا ُسّمَ احْلَ ُبوَک َفاحْلَ

َ
أ

ـٌد اْبُنـُه َفـِإَذا  َحّمَ ُ َ
ـویَس اْبُنـُه َفـِإَذا َمـىَض ُمـویَس َفَعـیِلٌّ اْبُنـُه َفـِإَذا َمـىَض َعـیِلٌّ ف ُ

َ
ـٌد َفَجْعَفـٌر اْبُنـُه َفـِإَذا َمـىَض َجْعَفـٌر ف ّمَ حُمَ

 َو 
ً
ْرَض ِقْسـطا

َ
 اأْل

ُ َ
أل َسـِن مَیْ ُة َبْعَد احْلَ ّجَ َسـُن َفاحْلُ َسـُن اْبُنُه َفِإَذا َمىَض احْلَ ٌد َفَعیِلٌّ اْبُنُه َفِإَذا َمىَض َعیِلٌّ َفاحْلَ ّمَ َمىَض حُمَ

کرم؟ص؟ به امام حسلین؟ع؟ فرمود: ای حسلین! نه امام از  «.2 پیامبلر ا ً
مـا

ْ
 َو ُظل

ً
َکَمـا ُمِلَئـْت َجـْورا َعـْداًل 

فرزنلدان تلو بله وجلود می آینلد. یکلی از آنلان مهلدی این امت اسلت. پس زمانی که پدرت شلهید 
کله تلو شلهید شلدی  کله حسلن مسلموم شلد تلو و زمانلی  شلد، حسلن؟ع؟ بعلد از ایشلان و زمانلی 
پسلرت عللی و زمانلی کله عللی رفلت پلس محملد و زمانلی که محملد رفت پس فرزنلدش جعفر و 
کله جعفلر رفلت فرزنلدش موسلی و زمانلی که موسلی رفت فرزنلدش علی و زمانلی که علی  زمانلی 
کله عللی رفلت فرزنلدش  کله محملد رفلت فرزنلدش عللی زمانلی  رفلت فرزنلدش محملد و زمانلی 
حسلن و زمانلی کله حسلن رفلت پلس فرزنلدش حجلت بعد از حسلن اسلت که زمیلن را از عدل و 

که از ظلم و جور پر شده است. داد پر می کند همانطور 

قائمّیت
یت، صرفًا شخصیه بوده و حتی اهل بیت؟مهع؟ کسانی را که  مسأله قائمیت برخالف مهدو
پیش از قیام قائم آل محمد، امام دوازدهم؟ع؟ پرچم قائمیت برافراشته و با ادعای قائمیت از 
مردم بیعت می گیرند را محکوم و گمراه معرفی کرده اند. چنانچه در روایاتی از امام صادق؟ع؟ 
«.3 هر پرچمی 

َّ
ا َطاُغوٌت ُیْعَبُد ِمْن ُدوِن اهلِل َعّزَ َو َجل َقامِئِ  َفَصاِحُبَ

ْ
  ِقَیاِم  ال

َ
 َراَیٍة ُتْرَفُع َقْبل

ُّ
آمده است: »ُکل

ثی عشر، ص23. مئة اإل ثر یف النص عی األ 1 .  کفایة األ
2 .  مهان، ص61.

3 .  کایف، ج ۸ ، ص2۹5.
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کله قبلل از قیلام قائلم؟ع؟ برافراشلته شلود، پلس صاحلب آن پرچلم طاغلوت بلوده و غیلر از خلدا را 
پرستش می کند. 

َعَن 
َ
ُکْفٍر َو ِنَفاٍق َو َخِدیَعٍة، ل ؟ع؟ َفَبْیَعُة  َقامِئِ

ْ
 ُظُهوِر ال

َ
  َبْیَعٍة َقْبل

ُ
ُکل  

ُ
ل

َ
همچنین فرموده است: »َیا ُمَفّض

ـُه«.1 ای مفضلل! هلر بیعتلی قبلل از ظهلور قائم؟ع؟ بیعت بلا کفر و نفاق و 
َ
َباَیـَع ل ـا َو اْلُ َ

َ
َباِیـَع ل اهلُل اْلُ

کند. گیرنده را لعنت  کننده و بیعت  نیرنگ است. خدا بیعت 
ایلن دو روایلت، اشلاره صریلح بله شلخصیه بلودن قائمیت داشلته و قبلل از ظهلور و قیام قائم 
که  کسانی  کرده و خود را قائم بنامد. لذا  آل محمد؟ع؟، هیچ فردی نمی تواند ادعای قائمیت 
بخواهنلد بله نلام، یلا بله عنلوان یا به نیابلت از قائم آل محمد؟ع؟ از دیگران بیعلت گرفته و پرچم 
حکوملت املام را برافرازنلد، یقینلًا در انحلراف بلوده و بیعلت بلا آنلان حلرام خواهلد بلود. بنابرایلن 
افلرادی همچلون احمدالحسلن کله خلود را ُممّهلد ظهور معرفی کرده و ادعای سلفارت از جانب 
گرفتن نداشته و تشکیل »سرایاالقائم« و برافراشتن پرچم»البیعه هلل«  ایشان را دارد، حق بیعت 

جایز نمی باشد. 
کله بلا ایلن مبنلا، آیا تشلکیل جمهوری اسلالمی ایلران نیز  گلر بلرای برخلی سلئوال ایجلاد شلود  ا
گفتله می شلود: آنچله در ایلن خصلوص جائلز  شلامل همیلن حکلم خواهلد شلد یلا نله؟ در پاسلخ 
نمی باشلد، ادعلای قیلام بله نلام قائلم آل محمد؟ع؟ و اخذ بیعت از مردم برای ایشلان اسلت تا با 
این بهانه شلعار حکومت امام سلر داده شلود، اما جهت تبیین بحث درباره جمهوری اسلالمی 

که عبارتند از: باید به نکاتی توجه داشت 
کله لزوملًا قائلم بایسلتی از جانلب  کلم و قائلم دو مقولله جلدا از هلم اسلت، بدیلن معنلا  اواًل؛ حا

کم چنین الزامی وجود ندارد.  خدا  باشد اما درباره حا
کم در زمان غیبت امام دوازدهم؟ع؟ بر عهده مردم بوده و جمهوری  ثانیًا؛ حق انتخاب حا

اسالمی ایران نیز بر پایه حرکت مردمی بر علیه ظلم و جور شاهنشاهی برپا شده است. 
ثالثلًا؛ هیچلگاه جمهلوری اسلالمی، بله نلام قائلم؟ع؟ از کسلی بیعلت نگرفتله و پرچلم خلود را 
پرچم امام معرفی نکرده است. لذا جمهوری اسالمی، حکومت فقیه عادل و جامع الشرایطی 
که با اسلتمداد از احکام اولیه و ثانویه، سلعی بر اجرای احکام الهی در زمین داشلته و در  اسلت 

تصر البصائر، ص442. 1 .  حمن
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عین حال، خالفت را حق امام معصوم؟ع؟ می داند.
کله  کلم بلرای ملردم صلادر شلده اسلت  رابعلًا؛ روایلات متعلددی مبنلی بلر ضلرورت وجلود حا
کلم جائلر را نیلز دارای بلرکات دانسلته اند. چلرا که  کلم علادل، وجلود حا حتلی در صلورت نبلود حا
زندگی مردم بدون وجود محکمه ها و دستگاه های امنیتی و نظارتی و ... ممکن نخواهد بود. 
ُکْم،  ِقُکْم َعِن َحّقِ ْیُکْم ِبَتَفّرُ

َ
یَن َعل  َظاِهِر

َ
َقْوَم ِإاّل

ْ
ى َهُؤاَلِء ال َر

َ
چنانچه امیرالمؤمنین علی؟ع؟ فرمود: »اَل أ

ِطیُعوا 
َ
ـُه َو أ

َ
ُعـوا ل ِة، َفامْسَ ّیَ ـِو ـِة، َو َیْقِسـُم ِبالّسَ ِعّیَ  یِف الّرَ

ُ
ْیُکـْم ِإَمـاٌم َیْعـِدل

َ
َکاَن َعل  َباِطِلِهـْم، َفـِإَذا 

َ
و اْجِتَماِعِهـْم َعـیل

ْؤِمـُن   َعَبـَد اْلُ
ً
َکاَن َفاِجـرا ـِة، َو ِإْن  ِعّیَ اِعـی َو الّرَ  َفِللّرَ

ً
َکاَن َبـّرا ْو َفاِجـٌر. َفـِإْن 

َ
 ِإَمـاٌم َبـّرُ أ

َ
ـاَس اَلُیْصِلُحُهـْم ِإاّل َفـِإّنَ الّنَ

َجِلِه«.1معتقلدم، بله خاطلر همیلن ناهماهنگلی و سسلتی شلما در 
َ
َفاِجـُر ِإیَل أ

ْ
 ِفهَیـا ال

َ
ـُه ِفهَیـا، َو َعِمـل ّبَ َر

کرد. این پیروزی به خاطر همبستگی و همدلی آنها بر باطل است.  حق، بر شما غلبه خواهند 
کله بله عدالت با ملردم برخلورد می کند و در تقسلیم منابع  پلس چلون در میلان شلما اماملی اسلت 
گوش دهید و از او اطاعت نمایید؛ زیرا امور مردم اصالح  ی را رعایت می کند، به حرفش  تساو
گر نیکوکار  نمی شلود، مگلر بله واسلطۀ یلک املام و رهبر، اعم از اینکه عادل باشلد و یا فاجلر. پس ا
کردار بود، مؤمن در )سایه امنیت به وجود  گر بد  بود، هم به نفع رهبر است و هم به نفع مردم و ا
آملده(، بندگلی خلدا را می کنلد و فاجلر نیز تا هنگامی که حکومتش زائل شلود، به کار خود ادامه 
کم جاهل و  کم فقیه و عادل و حا خواهد داد. با این وجود، هر عقل سللیم و متشلرعی، بین حا

کرده و از حکومت ظلم و جور دوری می کند. جائر، حکومت فقیه را انتخاب 
گذشته از همه این موارد، روایات صادره از معصومین؟مهع؟، قائم آل محمد؟ع؟ را مشخص 
کلرده و بدیلن وسلیله قائمیلت را از تماملی مدعیلان دروغین سللب کرده اند. چنانچله در روایتی 
از ابلو حملزه ثماللی آملده اسلت که می گویلد: از حضرت امام محمد باقر؟ع؟ پرسلیدم: اى فرزند 
کلردم: پلس چلرا  رسلول خلدا! مگلر شلما ائمله، همله قائلم بله حلق نیسلتید؟ فرملود: بللی. علرض 
کله جلدم حسلین  فقلط املام دوازدهلم؟ع؟ قائلم نامیلده شلده اسلت؟ حضلرت فرملود: هنگاملی 
گریسلتند  بن علی؟ع؟ به شلهادت رسلید، فرشلتگان آسلمان به درگاه خداوند متعال نالیدند و 
که برگزیده ترین خلق تو را به قتل رسلانده اسلت به حال  کسلی را  کردند: پروردگارا! آیا  و عرض 
گیرید! به عزت و جاللم سوگند از  خود وا می گذارى؟ خداوند متعال به آنها وحی فرستاد: آرام 

1 .  حباراالنوار، ج34، ص 1۹، باب 31.
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کنار زده  گذشلت زمانی باشلد! آنگاه پرده حجاب را  کشلید، هر چند بعد از  آنها انتقام خواهد 
ئکه از دیدن این صحنه  که وارثان امامت بودند، به آنها نشان داد. مال و فرزندان حسین؟ع؟ را 
بسیار مسرور شدند. یکی از آنها در حال قیام نماز می خواند. حق تعالی فرمود: به وسیله این 

گرفت«.1 قائم از آنها انتقام خواهم 
لف 

َ
بلی ُدل

َ
کله اماملان پلس از خلود را بلرای َصْقلر بلن أ همچنیلن در روایتلی از املام جلواد؟ع؟ 

َماُم  یِل َو َطاَعُتـُه َطاَعـیِت َو اإْلِ ُه َقـْو
ُ
ْمـِری َو َقْول

َ
ْمـُرُه أ

َ
َمـاُم َبْعـِدی اْبـیِن َعـیِلٌّ أ شلمارش می کلرد آملده اسلت: »اإْلِ

ِن  َ َ
ُه َیا اْبَن َرُسوِل اهلِل ف

َ
ُت ل

ْ
َّ َسَکَت َفُقل ُ

ِبیِه مث
َ
ِبیِه َو َطاَعُتُه َطاَعُة أ

َ
 أ

ُ
ُه َقْول

ُ
ِبیِه َو َقْول

َ
ْمُر أ

َ
ْمُرُه أ

َ
َسُن أ َبْعَدُه اْبُنُه احْلَ

ْنَتَظـُر«.2 امام بعد از  ّقِ اْلُ َقـامِئُ ِباحْلَ
ْ
َسـِن اْبُنـُه ال  ِإّنَ َبْعـَد احْلَ

َ
َّ َقـال ُ

 مث
ً
َسـِن َفَبَکـی؟ع؟ ُبـَکاًء َشـِدیدا َمـاُم َبْعـَد احْلَ اإْلِ

که امرش امر من و سخنش سخن من و طاعتش طاعت من است و امام  من پسرم علی است 
که امرش امر او و سلخنش سلخن او و طاعتش طاعت اوسلت.  بعد از او فرزندش حسلن اسلت 
کت شلد. پرسلیدم ای فرزنلد رسلول خلدا پلس املام بعلد از حسلن کیسلت؟ پلس امام  سلپس سلا
کلرده و فرملود: همانلا بعلد از حسلن فرزنلدش قائلم بله حلق بلوده و ملورد انتظلار قلرار  گریله شلدیدی 

می گیرد.
ضملن اینکله بلر اسلاس روایلات معصومیلن؟مهع؟، لزوملًا قائلم؟ع؟ فرزنلد بالفصلل املام اسلت 
و ایلن سلخن نقلض کننلده ادعلای قائمیلت احمدالحسلن بصری می باشلد. زیلرا احمد بصری 
کنلون پلدران خلود )اسلماعیل، صاللح، حسلین،  مدعلی فرزنلدی بلا واسلطه حضلرت بلوده و تا

سلمان( را امام ندانسته است. 

َقاِسـُم 
ْ
َثَنا ال  َحّدَ

َ
ْیـِیُّ َقال

َ
ُکل

ْ
ـُد ْبـُن َیْعُقـوَب ال ّمَ َثَنـا حُمَ َمـا َقـاال َحّدَ ـِد ْبـِن ِعَصـاٍم َریِضَ اهلُل َعهْنُ ّمَ ـُد ْبـُن حُمَ ّمَ ـاُق َو حُمَ

َ
ّق ـٍد الّدَ ّمَ ـَد ْبـِن حُمَ مْحَ

َ
َثَنـا َعـِیُّ ْبـُن أ 1 .  َحّدَ

َمایِلِّ 
ُ
ـَزَة َثاِبـِت ْبـِن ِدیَنـاٍر الّث یِب مَحْ

َ
ـْن َذَکـَرُه َعـْن أ ـَراَن َعّمَ ْ ج

َ
یِب ن

َ
ـّیُ َعـِن اْبـِن أ َعّمِ

ْ
ُهـوٍر ال ـُد ْبـُن ُجْ ّمَ َثَنـا حُمَ  َحّدَ

َ
َفـَزاِرّیُ َقـال

ْ
 ال

ُ
اِعیـل َثَنـا ِإمْسَ  َحّدَ

َ
ِء َقـال

َ
َعـا

ْ
ْبـُن ال

َحـٍد 
َ
 أِل

ُّ
 َیِحـل

َ
ـُه َو ال

َ
َحـٌد َقْبل

َ
ـَی ِبـِه أ ْؤِمِنـینَ َو ُهـَو اْسـٌم َمـا مُسِّ ُ ِمیـَر الْ

َ
؟ع؟ أ ـَی َعـِیٌّ َباِقـِر؟ع؟ َیـا اْبـَن َرُسـوِل اهلِل ِلـَم مُسِّ

ْ
ـَد ْبـَن َعـِیٍّ ال ّمَ َبـا َجْعَفـٍر حُمَ

َ
ُت أ

ْ
ل
َ
: َسـأ

َ
َقـال

َحٌد 
َ
ـُه َمـا ُضِرَب ِبـِه أ ّنَ

َ
 ع أِل

َ
َفَقـاِر َفَقـال

ْ
ـَی َسـْیُفُه َذا ال ـُت َیـا اْبـَن َرُسـوِل اهلِل َفِلـَم مُسِّ

ْ
 َفُقل

َ
َحـٍد َغْیـُرُه َقـال

َ
َتـاُر ِمـْن أ  َیْ

َ
َتـاُر ِمْنـُه َو ال ـِم َیْ

ْ
ِعل

ْ
ـُه ِمیـَرُة ال ّنَ

َ
 أِل

َ
َبْعـَدُه َقـال

 
َ

ـّقِ َقـال َ
ْ

ـینَ ِباحل ُکـْم َقامِئِ
ُّ
ْسـُمْ ُکل

َ
ـُت َیـا اْبـَن َرُسـوِل اهلِل َفل

ْ
 َفُقل

َ
ـِة َقـال ّنَ َ ج

ْ
ِخـَرِة ِمـَن احل

ْ
ْفَقـَرُه یِف اآل

َ
ـِدِه َو أ

ْ
ْهِلـِه َو ُول

َ
ْنَیـا ِمـْن أ ْفَقـَرُه ِمـْن َهـِذِه الّدُ

َ
 أ

َّ
ـِق اهلِل ِإال

ْ
ِمـْن َخل

 
َ
َدَنا أ َنـا َو َسـّیِ َ ـوا ِإلَ

ُ
ِحیـِب َو َقال ُبـَکاِء َو الّنَ

ْ
 ِبال

َ
 اهلِل َتَعـایل

َ
ِئَکـُة ِإیل

َ
ا َ ْیـِه الْ

َ
ـْت َعل ؟ع؟ َضّجَ َسـْینُ ُ َی احلْ  َجـّدِ

َ
ـا ُقِتـل َّ

َ
 ل

َ
 َقـال

ً
َقـامِئُ  َقامِئـا

ْ
ـَی  ال ـُت َفِلـَم مُسِّ

ْ
 ُقل

َ
َبـی

ْو 
َ
ْم َو ل ْنَتِقَمـّنَ ِمهْنُ

َ َ
یِل أل

َ
یِت َو َجا ِئَکِی َفَو ِعـّزَ

َ
وا َما ـْم َقـّرُ هْیِ

َ
 ِإل

َّ
ْوَحـی اهلُل َعـّزَ َو َجـل

َ
ِقـَک َفأ

ْ
 َصْفَوَتـَک َو اْبـَن َصْفَوِتـَک َو ِخَیَرِتـَک ِمـْن َخل

َ
ـْن َقَتـل  َعّمَ

ُ
َتْغَفـل

 
َّ

 اهلُل َعـّزَ َو َجل
َ

ِ َفَقـال
ّ

َحُدُهـْم َقـامِئٌ ُیَصـی
َ
ِئَکـُة ِبَذِلـَک َفـِإَذا أ

َ
ا َ ِت الْ ِئَکـِة َفُسـّرَ

َ
َما

ْ
َسـْینِ ع ِلل ُ ـِد احلْ

ْ
ـِة ِمـْن ُول ِئَّ

َ ْ
 َعـِن األ

َّ
َّ َکَشـَف اهلُل َعـّزَ َو َجـل َبْعـَد ِحـینٍ ثُ

ـْم. علـل الشـرایع، ص16۰، بـاب 12۹، ح 1؛ حبـار االنـوار، ج 51، ص 2۸، ح 2۹. ْنَتِقـُم ِمهْنُ
َ
َقـامِئُ أ

ْ
ِبَذِلـَک ال

ثی عشر، ص2۸3. مئة اإل ثر یف النّص عی األ 2 .  کفایة األ
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ْرُض  ِبَغْیـِر 
َ
ـُه َتُکـوُن  اأْل

َ
ـُت ل

ْ
: ُقل

َ
یِب َعْبـِد اهلِل؟ع؟، َقـال

َ
ِء، َعـْن أ

َ
َعـال

ْ
یِب ال

َ
ِ ْبـِن أ َسـْین بله عنلوان نمونله؛ َعـِن احْلُ

 َنَعـْم ِإَمـاُم ْبـُن ِإَماٍم... «.1حسلین ابلن ابلی علالء از املام صلادق؟ع؟ 
َ

َقـامِئُ ِإَمـاٌم َقـال
ْ
ـُت ال

ْ
 ُقل

َ
ِإَمـاٍم ... َقـال

پرسلید: آیلا ممکلن اسلت زمیلن بلدون املام باشلد؟ فرملود: نله! تلا اینکه پرسلید: آیلا قائم هلم امام 
اسلت؟ فرملود: بلله. او املام و فرزنلد املام اسلت. همچنیلن در جایلی دیگلر بله حلرث بلن مغیلرة 

َقامِئُ  ِإَماٌم اْبُن ِإَماٍم«.2 قائم امام و فرزند امام است. 
ْ
می فرماید: »ال

شارعّیت
شلارعّیت بدین معناسلت که شلخصی را ُمبّشلر دین و آئین جدید دانسته و شریعتی غیر از 
که پیش  ی قائل شلد. احمد بصری نیز با یک پیش فرض باطل،  شلریعت اسلالم؟ص؟ را برای و
ْمٍر َجِدیٍد 

َ
َقـامِئُ ِبأ

ْ
از ایلن ملورد بررسلی قلرار گرفلت؛ خلود را قائم دانسلته و با اسلتناد به روایلت؛ »َیُقوُم ال

ُخُذُه یِف اهلِل 
ْ
 َو اَل َیأ

ً
َحدا

َ
ْیَف اَل َیْسَتِتیُب أ  الّسَ

َ
ُنُه ِإاّل

ْ
ْیَس َشأ

َ
َعَرِب َشِدیٌد ل

ْ
 ال

َ
ِکَتاٍب َجِدیٍد َو َقَضاٍء َجِدیٍد َعیل َو 

«.3 قائم را در مقام شارعّیت دانسته است.4 چنانچه فرقه بابیت و بهائیت نیز به نوعی  مِئٍ ْوَمُة اَل
َ
ل

بر همین باور می باشند.5  
که عبارتند از: کرد  در بررسی این ادعای باطل، بایستی به مواردی توجه 

کله دربلاره املر جدید صادر شلده اسلت، بله معنای تبدیل فرائلض و تغییر احکام . 1 روایاتلی 
کله بله دسلت فراموشلی سلپرده  نبلوده، بلکله بله معنلای احیلای آن دسلته از سلنت های اسلالمی 
؟ع؟ َدَعا  َقـامِئُ

ْ
شلده یلا بله آن هلا عمل نمی شلود، اسلت. چنانچله امام صادق؟ع؟ فرملود: »ِإَذا َقـاَم ال

ِدی ِإیَل  ُه هَیْ
َ
ّن

َ
 أِل

ً
َقـامِئُ َمْهِدّیا

ْ
َی ال ا مُسِّ َ َ

ْمُهوُر َو ِإّن ُ  َعْنُه احْلج
َّ

ْمـٍر َقـْد ُدِثـَر َفَضـل
َ
 َو َهَداُهـْم ِإیَل أ

ً
ِم  َجِدیـدا

َ
ْسـال ـاَس ِإیَل اإْلِ الّنَ

که  کند، مردم را از ُنو به اسالم فرا می خواند و به امری  که قائم؟ع؟ قیام  وا َعْنُه«6 آن گاه 
ُّ
ْمٍر َقْد َضل

َ
أ

ُکهنله شلده و از آن گملراه شلده اند، هدایلت می کند و اینکه آن حضلرت را مهدی نامیده اند، به 

1 .  اإلمامة و التبصرة من احلیرة، النص، ص1۰1.
2 .  اثبات الوصیة، ص267.
3 .  غیبت نعماین، ص233.

واب املنیر، ج 3، ص 41. 4 .  احلج
5 .  ابوالفضل گلپایگاین، فرائد، صفحات 1 و 2 و 2۸۰ و 2۸1 و 2۸2. حسینعی نوری، ایقان، ص 1۸7.

6 .  اإلرشاد یف معرفة حجج اهلل عی العباد، ج 2، ص3۸3.
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گمراه شده اند، هدایت می کند«. که از آن  که مردم را به دینی  این جهت است 
کرم؟ص؟ بوده و از طرفی ادعای شارعیت . 2 از سویی احمدالحسن، مدعی وصایت پیامبر ا

کله ایلن دو ادعلا در نهایت تعارض بلوده و با یکدیگر ناسلازگار  کلرده اسلت. ایلن در حاللی اسلت 
ی وصلی پیامبلر اسلالم و یا اماملان قبل از  کله و کله معنلای شلارعیت ایلن اسلت  می باشلند. چلرا 
گر وصی پیامبر باشد، بایستی  خود نبوده و به طور استقاللی دارای شریعت است و حال آنکه ا
ِقَیاَمـِة َو 

ْ
 ِإیَل َیـْوِم ال

ٌ
ل

َ
ـٍد َحـال ّمَ   حُمَ

َ
ل

َ
وصایلت ایشلان را بلا حفلظ امانلت انجلام داده و بله روایلت »ِإّنَ َحـال

ِقَیاَمِة«1 پایبند بوده و دین و شریعت آن حضرت را تغییر ندهد. عالوه بر آن، 
ْ
َحَراَمُه َحَراٌم ِإیَل َیْوِم ال

امام باقر؟ع؟ خطاب به جابر بن عبداهلل فرمودند:
ا ُنفتهِیُم به آثار ِمن َرُسـوِل اهلِل َو اُصوِل  ِکّنَ

َ
ا ِمن اَلاِلکینَ َو ل ُکّنَ

َ
ـاَس َبرایَنـا َو َهواَنا ل ـا ُنفـیت الّنَ ُکّنَ ـو 

َ
»یـا جاِبـُر ل

گر ملا به مردم  ـم«2 ای جابلر! ا هَتُ
َ

َکمـا َیکِنـُز، هـوالء َذَهَبـم َو ِفّض  
ً
کاِبـٍر َنکِنُزهـا  َعـن 

ً
کاِبـرا ِعلـٍم ِعنَدنـا َنتواَرُثـا 

بله رای هلوا و هلوس خلود فتلوا می دادیلم هلر آینله تباه می شلدیم، ولی ما با آثر رسلول خلدا و اصول 
که نزدمان است فتوا می دهیم و آنها را یکی از دیگری به ارث می بریم و به مانند گنجی  دانشی 

یم. پاس می دار
علالوه بلر همله ایلن ملوارد؛ بلاور بله شلارعیت قائلم؟ع؟، نادرسلت بلوده و بلا انبوهلی از آیلات و 
کله دیلن اسلالم و شلریعت نبلوی را ابلدی دانسلته و آن حضلرت را ختلم رسلوالن معرفلی  روایاتلی 

کرده اند در تقابلی آشکار می باشد. 
به عنوان نمونه؛ برخی از تشریعیات و نسخ احکام احمد الحسن بصری عبارتند از:

جایگزینی یک روز نماز قضاء با نمازهای قضاء شده در تمامی عمر انسان:. 1
احمدالحسلن در حکملی ناسلازگار بلا روایلات معصومیلن؟مهع؟ می گویلد: »نسلبت به قضای 
گلر در گردن  نملاز؛ پلس قضلاء در شلب بیسلت و سله رمضلان معلادل هلزار ملاه اسلت، پلس مثال ا
شلخصی یک سلال قضاء یا ده سلال و یا حتی هزار ماه باشلد، با خواندن یک روز نماز در شلب 

کرده و نمازهایش ادا می شود«.3 کفایت  قدر او را 

1 .  بصائر الدرجات یف فضائل آل حممد صی اهلل علهیم، ج 1، ص14۸.
2 .  حباراالنوار، ج2، ص 172.

3 .  االجوبه الفقهیه، الصاة، ص 3۰.  
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کمتر از 6 ماه: . 2 حکم به عدم جواز ازدواج موقت در 
احمدالحسلن در پاسلخ بله ملدت حداقللی ازدواج موقلت، آن را 6 ملاه دانسلته و در پاسلخ 
کلرده و آن را با روایلات معصومین متعارض دانسلته  کله بله ایلن حکم اعتراض  بله سلئوالی دیگلر 
اسلت می گویلد: »احلکام الهلی شلرعیه نسلخ می شلوند و چله آسلان و کوچلک اسلت این ملورد از 
کلردی. پلس قطعلا در آینلده نسلخ هایی بسلیار بزرگتلر و عظیلم تلر از ایلن واقلع  کله سلوال  نسلخی 

خواهد شد«.1

کنید.. 1 معنای لغوی و اصطالحی مهدی را بیان 
کنید.. 2 یت را تقریر  ادله شخصیه بودن مهدو
کنید.. 3 شاخصیه مهدیین را ذکر 
کنید.. 4 کرده و شاخصه های شناخت حجت را بیان  حجت الهی را تعریف 
کنید.. 5 ادله شخصیه بودن قائم را تشریح 
کنید.. 6 شارعیت را تعریف 

واب املنیر، ج 3، ص 41. 1 .  احلج

پرسش های درس
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عصمت
ی در اینبلاره می گوید: »أنا  یکلی ادعاهلای احمدالحسلن بصلری، ادعلای عصمت اسلت. و
کثیـرة و امنـا مبعـین این ال اخـرج النـاس مـن هـدى وال  نـه قـد ثبـت أخطـاءه  طـیء، أل معصـوم، ال مبعـین أین ال ین

لة«.1  ادخلهم یف ضال

آنچله در جملله فلوق بلدان پرداختله شلده اسلت، ابتلدا ادعلای عصملت بلرای خلود بلوده و 
پلس از آن، دخلل و تصلرف در معنلا و محلدوده عصملت می باشلد کله هلر کدام مورد بررسلی قرار 

می گیرد:

الف. ادعای عصمت

احمد الحسن بصری جهت اثبات عصمت خود، به روایت امام صادق؟ع؟ درباره یمانی2 
که درباره  کرده و می گوید: َمثل »پرچم هدایت یمانی« همانند »کشلتی نجاتی« اسلت  تمسلک 

یـادی مرتکب شـده اند. من  یـرا بـه حتقیـق ثابـت شـده اسـت که معصومـین خطاهای ز 1 .  مـن معصـوم هسـم، امـا نـه بـه آن معنـا کـه خطـا منی کـم. ز
بـه ایـن معنـا معصـوم هسـم کـه مـردم را از راه هدایـت خـارج نکـرده و آنـان را در گمراهـی وارد منی کـم!.

2 .  عن الصاد ق؟ع؟ قال: »... و لیس يف الرايات أهدى من راية الیمانـی و هي راية هدى، ألنه يدعوا الـی صاحبكم. فإذا خرج الیمانـی 
حرم بیع السالح علی الناس وكل مسلم. و إذا خرج الیمانـی فانهـض إلیه فإن رايته رايـه هدى وال يحـل لمسـلم أن يلتوي علیـه. فمن 

فعل ذلك فهو من أهل النارألنه يدعوا الـی الحـق و الـی طريق مسـتقیم«. غیبت نعمانی، ص162.
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ائمه معصومین؟مهع؟ گفته شده و با توجه به اینکه فرد دیگری غیر از معصوم نمی تواند سکاندار 
کشتی باشد، لذا پرچم دار پرچم هدایت، فردی غیر از معصوم نخواهد بود. این 

گفته می شود: گرفته از سوی احمد بصری  در پاسخ به قیاس صورت 
که با قیاس و یا نشانه های ظاهری قابل فهم نیست و برای  اثبات  عصمت مقوله ای است 
گرامی اسلالم؟ص؟ نیاز می باشلد. چنانچه امام سلجاد؟ع؟ در اینباره  آن به نص صریح از رسلول 
ـا َو ِلَذِلـَک اَل  َقـِة َفُیْعـَرَف هِبَ

ْ
ل ِعْصَمـُة یِف َظاِهـِر احْلنِ

ْ
ْیَسـِت  ال

َ
 َو ل

ً
 َمْعُصومـا

َ
ـا اَل َیُکـوُن ِإاّل َمـاُم ِمّنَ می فرمایلد: »اإْلِ

«1 امامی نیسلت مگر اینکه معصوم باشلد و عصمت نشلانی در ظاهر خلقت  ً
 َمْنُصوصا

َ
َیُکوُن ِإاّل

که همگان به وسیله آن معصوم را بشناسند، به همین دلیل، امام معصوم فقط با نص  نیست 
صریح شناخته می شود. 

کلرده و  کلرم؟ص؟ مراجعله  بلا توجله بله ایلن سلخن، بایسلتی بله نصلوص صلادر شلده از پیامبرا
کله اسلامی آنلان در نلص آن  کسلانی  اسلامی معصومیلن؟مهع؟ را ملورد بررسلی قلرار داد. بنابرایلن 
حضلرت بلوده باشلد، بله عنلوان معصلوم شلناخته شلده و غیلر از آن حضلرات، افلراد دیگلری را 

نمی توان با قیاس عقلی در ردیف معصومین؟مهع؟ دانست.
ین! فإّنِک سّیدُة . 1 عن عّمار قال: قال رسول اهلل؟ص؟ لفاطمة علهیاسالم عند وفاته: »ال َتبکی وال تز

ّنـة ومن  بنیـِک سـّیدا شـباب أهـل احلج
ْ
نبیـاء و ابـن عّمـک سـّیُد األوصیـاء و ا ِک سـّیُد األ ّنـة، وأبـا نسـاء أهـل احلج

کلرم؟ص؟  وَن معصومـوَن ومّنـا مهـدّیُ هـذه األّمـة«.2 پیامبلر ا ـر ّئـَة التسـعَة مطّهَ ـرُج اهلل  األ ُصلـب احلسـین ُیحن

هنلگام وفاتلش بله حضلرت فاطمله؟اهس؟ فرملود: گریله نکن و ناراحلت نباش! پس همانا تو سلیده 
زنان اهل بهشت هستی و پدرت سید انبیاء و پسر عمویت علی؟ع؟ سید اوصیاء و دو پسرت 
ک و معصلوم خلارج  سلید جوانلان بهشلت هسلتند. خداونلد از صللب حسلین؟ع؟ نله املام پلا

می کند و مهدی این امت از ماست.
کرم؟ص؟ بوده و تعداد معصومین را چهارده  توجه شود که این روایت در هنگام وفات پیامبر ا
کلرده و بلر آن نیافلزوده اسلت. در حالیکله چنانچله مهدیین و هر مدعلی دیگری دارای  شلمارش 

ی در بین این اسامی بوده باشد. عصمت بود بایستی نام و

1 .  معاین األخبار، ص132.
2 .  غایه املرام، ج2، ص23۹.
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یِب َطاِلٍب َو َبْعَدُه ِسْبَطاَی . 2
َ
ْم َعیِلُّ ْبُن أ ُ لُ ّوَ

َ
ُة َبْعِدی اْثَنا َعَشَر أ ِئَّ

َ
عن ابن عباس قال رسول اهلل؟ص؟: »اأْل

ٌد َفاْبُنُه َجْعَفٌر َفِإَذا  ّمَ ٌد َفِإَذا اْنَقىَض حُمَ ّمَ َسْینُ  َفاْبُنُه َعیِلٌّ َفِإَذا اْنَقىَض َعیِلٌّ َفاْبُنُه حُمَ َسْینُ َفِإَذا اْنَقىَض احْلُ َسُن َو احْلُ احْلَ

ـٌد َفاْبُنُه  ّمَ ٌد َفـِإَذا اْنَقىَض حُمَ ّمَ اْنَقـىَض َجْعَفـٌر َفاْبُنـُه ُمـویَس َفـِإَذا اْنَقـىَض ُمـویَس َفاْبُنـُه َعـیِلٌّ َفـِإَذا اْنَقىَض َعـیِلٌّ َفاْبُنـُه حُمَ

َسـاِمَی 
َ
 اهلِل أ

َ
ُت َیا َرُسـول

ْ
اٍس ُقل  اْبُن َعّبَ

َ
ُة َقال ّجَ َسـُن َفاْبُنُه احْلُ َسـُن َفِإَذا اْنَقىَض احْلَ َعیِلٌّ َفِإَذا اْنَقىَض َعیِلٌّ َفاْبُنُه احْلَ

ْخَیـار«1 امامان 
َ
َبـاُء أ َ ج

ُ
َمَنـاُء َمْعُصوُمـوَن  ن

ُ
وا أ ـُر ـُة َبْعـِدی َو ِإْن ُنِ ِئَّ

َ
ـاٍس ُهـُم اأْل  یِل َیـا اْبـَن َعّبَ

َ
ـّنَ َقـّطُ َقـال ـْع هِبِ مْسَ

َ
مَلْ أ

کله اولیلن آنهلا عللی بلن ابلی طاللب و پلس از او دو فرزنلدش حسلن و  بعلد از ملن دوازدهلم نفرنلد 
که مدت  که مدت حسلین به پایان رسلید، فرزندش علی و زمانی  حسلین هسلتند. پس زمانی 
که مدت محمد به پایان رسید، فرزندش جعفر و  علی به پایان رسید، فرزندش محمد و زمانی 
زمانی که مدت جعفر به پایان رسلید، فرزندش موسلی و زمانی که مدت موسلی به پایان رسلید، 
که مدت محمد  که مدت علی به پایان رسید، فرزندش محمد و زمانی  فرزندش علی و زمانی 
به پایان رسید، فزرندش علی و زمانی که مدت علی به پایان رسید، فرزندش حسن و زمانی که 
ملدت حسلن بله پایلان رسلید، فرزندش حجت خواهلد بود... ای ابن عباس! آنهلا امامان بعد از 

من هستند و آنان امناء معصوم و برگزیدگان نجیبند. 
َکِتـِف   

َ
َّ َوَضـَع َیـَدُه َعـیل ُ

 َرُسـوِل اهلِل؟ص؟... مث
َ

ـُت َعـیل
ْ
: َدَخل

َ
ْیـِه َقـال

َ
ـُة اهلِل َعل َفـاِریِسِّ َرمْحَ

ْ
َماَن ال

ْ
3. َعـْن َسـل

ُهـْم«.2  اِسـُع َقاِئُ َمَنـاُء َمْعُصوُمـوَن  َو الّتَ
ُ
ْبـَراٌر أ

َ
ـٌة أ ِئَّ

َ
ِبـُه أ

ْ
َمـاِم ِتْسـَعٌة ِمـْن ُصل َمـاُم اْبـُن اإْلِ ـُه اإْلِ

َ
 ِإّن

َ
؟ع؟ َفَقـال َسـْینِ احْلُ

سلمان فارسی میگوید: به محضر رسول خدا وارد شدم... سپس دستش را بر شانه حسین؟ع؟ 
یه او امامان نیکو و امناء معصوم  که نه نفر از ذر گذاشته و فرمود: همانا او امام فرزند امام است 

که نهمین آنها قائم آنان است.  خواهد بود 
کله اوصلاف صادر شلده در خصوص یمانلی، همانند  در مباحلث گذشلته بله اثبلات رسلید 
اوصافلی علملاء دیلن بلوده و چیلز خاصلی افلزون بلر آنلان نلدارد. بلا این تفلاوت کله در روایت امام 
صلادق؟ع؟ پرچلم یمانلی پرچلم هدایلت دانسلته شلده و در سلایر روایلات، علملاء دیلن، خود به 
یخ به  عنلوان هدایتگلران ضعفلای شلیعه معرفلی شلده اند. گذشلته از همه اینهلا، ملواردی در تار
کلی و درسلتی و ُمطلاع بودن دسلتورات آنلان امر  کله رسلول گراملی اسلالم؟ص؟ بله پا دسلت می آیلد 

ثی عشر، ص17. مئة اإل ثر یف النّص عی األ 1 .  کفایة األ
2 .  مهان، ص45.
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کلرده اسلت کله هیچکلدام از فقهلاء بله عصملت آنلان رأی نداده انلد. به عنلوان نمونله می توان به 
ی قرار داده  گرامی اسالم؟ص؟، صحابه خود را تحت فرماندهی و ید اشاره کرد رسول  ُاسامة بن ز

و امر او را مطاع و نافذ و مخالفت با ایشان را حرام دانسته است.1

یف و محدوده عصمت  ب. تعر

قبلل از ورود بله بحلث و نقلد نظریله احملد بصری در خصوص تعریلف و محدوده عصمت، 
که در این مجال از  ابتدا به معنا و مفهوم عصمت و انواع آن از دیدگاه اسلالمی اشلاره می گردد 
اهمیلت ویلژه ای برخلوردار اسلت: عصملت، در لغلت بله معنلاى منلع2 و در اصطالح بله معناى 
گنلاه، اشلتباه، سلهو و نسلیان اسلت. چنانچله  مصونیلت علده اى خلاص از بنلدگان خداونلد از 
ه عـِن الذنـوِب و اَلعـاىص َصغاِئرها  شلیخ محملد رضلا مظفلر در اینبلاره می نویسلد: »الِعصمـُة هـی التنّزُ
ُب أن یکون منزها حیت  طأ والِنسیاِن، و إن مَل میتنع عقاًل َعیل النیب أن یصدر منه ذلک بل یج وَکباِئرها، وعن احلنَ

یـق أو ضحٍک عال، وکل عمل یسـهتجن فعله عند  کل یف الطر کالتبـذل بـین النـاس ِمـن أ ّوة،  َعّمـا ُینـایف اُلـر

ک بودن از گناهلان و معصیت ها؛ چه صغیلره و چه کبیره  العـرف العـام«3 عصملت بله معنلاى پلا

که این  گر چه از نظر عقلی براى پیامبر محال نیسلت  آن اسلت،  همچنین از خطا و فراموشلی؛ ا
ک باشد؛  که با مرّوت منافات دارد نیز پا که از چیزهایی  کارها از او سر بزند. بلکه واجب است 
کله از دیلدگاه علرف  هماننلد خلوردن غلذا در حلال راه رفتلن، خندیلدن بلنلد و تملام چیزهایلی 

عمومی زشت محسوب می شود. 
گسلتره مفهلوم عصملت می گویلد: »امامّیله بلر عصملت  عالمله مجلسلی در ملورد حیطله و 
ی فراموشلی، قبلل  کبیلره، عملدی و اشلتباهی و از رو گناهلان صغیلره و  پیامبلران و ائّمله؟مهع؟ از 
از نبلّوت و اماملت و بعلد از آن، بلکله از زملان والدت تلا زملان مالقلات خلدای سلبحان، ِاجملاع 
یلده اسلت؛ جلز شلیخ صلدوق، محملد بلن بابویله و اسلتادش  دارنلد و کسلی بلا آن مخالفلت نورز
ابلن ولیلد؟ق؟. ایلن دو بزرگوارنیلز، ِاسلهاء از جانلب خداونلد را ممکلن دانسلته اند، نه سلهوی که از 

1 .  البرهان یف تفسیر القرآن، ج 5، ص۸41.
2 .  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ج5 ص1۹۸6.

3 .  مظفر، عقائد اإلمامیة، ص54.
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یانلی بله ِاجملاع نمی رسلاند )و باطل بودن  ناحیله  شلیطان اسلت؛ لیکلن مخالفلت ایلن دو نفلر، ز
سلهو النبی به حال خویش باقی اسلت(. اّما سلهو در غیر واجبات و محرمات ل مانند مباحات 
و مکروهلات ل ظاهلرًا بیشلتر اصحلاب ملا امامّیه، نیز ِاجملاع بر عدم صدور آن ها دارند؛ چنان که 

آیات و روایاتی چند نیز بر آن ها داللت دارند«.1
بلا  و مطابلق  نپذیرفتله  را  اجملاع علملاء شلیعه  احملد بصلری؛  کله  اسلت  ایلن در صورتلی 
دیلدگاه اهلل سلنت و بلا اسلتناد ناقلص بله رأی ابن بابویه صدوق و شلیخ محمد بن الحسلن بن 
الولیلد؟هر؟، پیامبلر خلدا و بله تبلع آن ائمله معصومیلن؟مهع؟ را در غیلر از امر تبلیغ رسلالت، حتی 

در عبادات نیز جائز السهو و النسیان دانسته است.2 
کله احملد بصلری ادامله سلخن شلیخ صلدوق؟هر؟ را ذکر  البتله ایلن اسلتناد درحاللی اسلت 
نکرده و نظریه ایشلان را تقطیع کرده اسلت. ایشلان در ادامه قول به سلهو النبی می فرماید: »سلهو 
نبی، مانند سهو دیگر مردمان نیست؛ زیرا سهو او از ناحیه   خداوند عّزوجّل است و در حقیقت، 
نوعی به سلهو افکندن اسلت تا معلوم شلود پیامبر نیز بشلری مخلوق اسلت و مبادا که مردم او را 
ی برتابنلد و ایلن، بر خالف سلهو سلایر مردم اسلت که از  بله معبودیلت فلرا خواننلد و از خداونلد رو
ناحیه    شلیطان و نفوذ اوسلت و حال آن که شلیطان بر پیامبر و پیشلوایان دین، سللطه و چیرگی 

ندارد: »إمّنا سلطانه عیل الذین یتولونه و الذین هم به مشرکون و عیل من اتبعه من الغاوین«.3 

1 .  حیوة القلوب ، ج1، ص65.
یخ  ف اشـرف با موضوع  سـهو ونسـیان معصوم در تار یق پرده مرکز پژوهش های عایل دیی و لغوی در نج 2 .  سـخنراین امحد احلسـن بصری از طر

یسـنده موجود اسـت. 13 رمضان 1437. فایل صویت در نزد نو
ـاُس  ـَم الّنَ

َ
 ُدوَنـُه َو ِلَیْعل

ً
 َمْعُبـودا

ً
ّبـا َخـَذ َر  ُیّتَ

َ
ـوٌق َفـا

ُ
ل ـُه َبَشـٌر حَمنْ ّنَ

َ
ْسـَهاُه ِلُیْعِلـَم أ

َ
ـا أ َ

َ
 َو ِإّن

َّ
ّنَ َسـْهَوُه ِمـَن اهلِل َعـّزَ َو َجـل

َ
ـِیِ ؟ص؟ َکَسـْهِوَنا أِل ْیـَس َسـْهُو الّنَ

َ
3 .  ل

ِذیَن 
َّ
 ال

َ
طاُنُه َعی

ْ
ا ُسـل

َ
َطاٌن  ِإمّن

ْ
ْم ُسـل هْیِ

َ
َواُت اهلِل َعل

َ
ِة َصل ِئَّ

َ ْ
ِیِّ ص َو األ  الّنَ

َ
ـْیَطاِن َعی

َ
ْیَس ِللّش

َ
ـْیَطاِن َو ل

َ
ـْهِو َمَی َسـَهْوا َو َسـْهُوَنا ِمَن الّش ِبَسـْهِوِه ُحْکَم الّسَ

ِذیـَن ُهـْم ِبـِه ُمْشـِرُکون . مـن ال یضـره الفقیـه، ج 1، ص 36۰.
َّ
ْوَنـُه َو ال

َّ
َیَتَول
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واژه شناسی سهو و نسیان
سلهو؛ به معنای فراموشلی و غفلت از یک چیز و رفتن قلب از این چیز به چیز دیگر اسلت. 

که از اجزای نماز است.1 کردن نسبت به چیزی  سهو در نماز؛ یعنی غفلت 
که انسلان، محفوظ در ذهن خود را به واسلطه ضعف قلب یا غفلت و یا  نسلیان؛ آن اسلت 

ى قصد از یاد ببرد تا از قلب او حذف شود و از یادش برود.2 از رو
گفته شده است: »سهو به معنای زوال و از بین رفتن معنای  در تفاوت میان سهو و نسیان 
کله  کلره و بقلای صلورت آن چیلز در قلّوه حافظله اسلت؛ هماننلد یلک چیلزی  یلک چیلز از قلّوه ذا
کره و حافظه  پوشلیده شلده اسلت، اما نسلیان و فراموشلی، زوال و از بین رفتن یک چیز از قّوه ذا

است«.3

اجماع علمای شیعه

قبل از ورود به بحث، جهت اثبات اجماع علماء در نفی سهو النبی؟ص؟ به اقوال و نظرات 
یم: سایر علماء و بزرگان می پرداز

شلیخ طوسلی؟هر؟ در تهذیب آوده اسلت: »روایات سلهو النبی، مطابق مذهب ما نیسلت و 
کتاب اسلتبصار نیز درباره   حدیث ذی الشلمالین5  ی در  عقول از پذیرش آنها سلرباز می زند«4 و

وز علیه السهو والغلط«.6 ة القاطعة یف أّنه الیج
ّ
گفته است: »ّما تنع منه األدل درباره  سهو النبی 

کتلاب تجریلد اإلعتقلاد آورده اسلت: »و یجلب فلی النبلی العصملة  محّقلق طوسلی؟هر؟ در 
ب  یج ی؟هر؟ در شلرح این کتاب نوشلته اسلت: »و

ّ
لیحصل الوثوق... و عدم السلهو« و عاّلمه حل

1 .  لسان العرب، ج 14، ص 4۰6.
یب القرآن، ص ۸۰3. 2 .  املفردات یف غر

ین، ج 1، ص 23۹. مع البحر 3 .  حمج
4 .  تذیب، ج 2، ص 1۸1.

 
ّ

یرة، قال: صی 5 .  حّدثنـا عبـد الـرّزاق، حّدثنـا معمـر، عـن الزهـری، عـن أیب سـلمة بـن عبـد الرمحن و أیب بکر بن سـلیمان بن أیب خیثمة، عـن أیب هر
، فقـال لـه ذو الشـمالین ابـن عبـد عمـرو- و کان حلیفـا لبـی زهـرة-: أخّففـت  م یف رکعتـین

ّ
م الظهـر أو العصـر فسـل

ّ
 اهلل علیـه و الـه و سـل

ّ
رسـول اهلل صـی

م: مـا یقـول ذو الیدیـن؟! قالـوا: صدق یـا نّی اهلل؛ فأّت هبم الرکعتـین اللتین نقص«. مظفر 
ّ
 اهلل علیـه و الـه و سـل

ّ
الصـاة أم نسـیت؟! فقـال النـّی صـی

ئل الصدق لهنـج احلق، ج 4، ص6۰. ـی، حممـد حسـن، دال نج
6 .  استبصار، ج 1، ص 371.
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یف النیب...أن ال َیصَح علیه السهو لئال یسهو ما أمر بتبلیغه« سهو بر او روا نیست تا برخی از آنچه مأمور 
به تبلیغ آن است، فراموشش نشود.1

محّقلق اّول؟هر؟ در کتلاب نافلع آورده اسلت: »و احلـّق رفع منصب اإلمامة عن الّسـهو یف العبادة«؛ 
حلق، آن اسلت کله منصلب اماملت )اعلّم از نبّوت و امامت( باالتر از آن اسلت که در عبادت ها 

سهو داشته باشد.2
وک بین  شلهید اول؟هر؟ در کتلاب ذکلری بعلد از ذکلر خبلر ذی الیدیلن گفتله اسلت: »و هـو متـر

اإلمامّیة لقیام الدلیل العقیل عیل عصمة النیب عن السهو«.3
، أى یف الشرع و غیره«.4

ً
وز عیل الّنیب؟ص؟ الّسهو مطلقا فاضل مقداد؟هر؟ می نویسد: »الیج

همچنین شیخ مفید؟هر؟ سخن را به نهایت رسانده و حدیث های مربوط به سهو النبی را 
از جانب نواصب دانسلته و می نویسلد: »ُسسلتی این روایت )روایت ذوالیدین(، مانند ُسسلتی 
همان خبری است که در آن آمده است که پیامبر؟ص؟ در نماز صبح سهو کرد و در رکعت اّول، 
خـری« تلالوت فرملود؛ آن گاه شلیطان 

ُ
سلوره الّنجلم را تلا آیلات »أفرأیـت الـاّلت و العـّزی و منـاة الثالثـة األ

کلرد، سلپس پیامبلر  إن شلفاعتهّن لترتجلی« را بلر زبانلش جلاری  جملله   «تللک الغرانیلق العللی و
کردند. ی او سجده  متوجه شد. از این رو، به سجده افتاد و مسلمانان نیز به پیرو

بله دیلن  کردنلد و پنداشلتند پیامبلر  ی خوش حاللی و شلادمانی سلجده  از رو نیلز  مشلرکان 
گلر ممکلن باشلد کله پیامبلر در نمازش سلهو کنلد )در حاللی که امام  آنلان داخلل شلده اسلت... ا
ی برگردانلد و ملردم ببیننلد و بله او گوشلزد کننلد، بایلد  جماعلت اسلت( و پیلش از اتملام نملاز رو
کنلد و در روز ملاه مبلارک رمضلان، در میلان ملردم بله خلوردن و  ممکلن باشلد در روزه نیلز سلهو 
آشامیدن بپردازد و مردم نیز به او خیره شوند و به او بگویند: ماه رمضان است، این چه خالفی 
که انجام می دهی؟ دسلت از این خالف بردار... و در هنگام مناسلک حج و در احرام،  اسلت 
کنلد؛ بلکله  کنلد و سلعی را قبلل از طلواف انجلام دهلد و ندانلد چگونله رملی جملرات  مجامعلت 
کند و آن ها را از حّد خود به جای دیگر ببرد و  باید ممکن باشلد در همه    اعمال شلریعت، سلهو 

1 .  کشف املراد، ص 34۹ و 35۰.
2 .  النافع، ص 45.

3 .  الذکری، ص 215.
4 .  ضد القواعد الفقهیة، ص 6۸ـ و 6۹.
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کرد یا به نظرش آمد که شلرابی  گر ناسلیًا شلرب خمر  در غیر اوقاتشلان قرار دهد، و عیب نباشلد ا
حالل اسلت و سلپس امر بر او روشلن شلود، و عیبی نداشلته باشلد که او از خود خبر می دهد یا از 
کس دیگر که پروردگارش نیست و... این ها، همه چیزهایی است که هیچ مسلمانی و نه هیچ 
غالی و نه هیچ موّحدی، آن را اجازه نمی دهد. بنابراین، کسی که سهو النبی را تجویز می کند، 
از حّد اعتدال خارج شلده، رسلوایی به بار آورده اسلت... . )افزون بر همه    این ها( شلخصی به 
یان، نه حدیثی از این مرد پیدا  نام ذو الیدین شناخته شده نیست و ما، نه در اصول و نه در راو

کرده ایم و نه ذکری از او به میان آمده است«.1

وایات سهو و نسیان معصومین در ر

آنچله بلا بررسلی روایلات معتبلر شلیعی بله دسلت می آیلد ایلن اسلتکه؛ ارتلکاب معصومین به 
کتب اهل سنت بر اثبات این مقوله دامن زده و بر آن  سهو و نسیان منتفی است اما در مقابل، 

که به عنوان نمونه به مواردی از روایات شیعی و سنی اشاره می گردد:   یده اند  اصرار ورز
روایات شیعی در نفی سهو و نسیان معصومین: 

؟ع؟  ْؤِمِنینَ ِمیِر اْلُ
َ
اِدِق؟ع؟ َعْن أ  ْبِن َجاِبٍر َعِن الّصَ

َ
اِعیل ُقْرآِن ِبِإْسَناِدِه َعْن ِإمْسَ

ْ
ِکَتاِب ال ْعَمایِنِّ یِف  یِف َتْفِسیِر الّنُ

َهـا َصِغیِرَهـا َو  ِ
ّ
ُکل ُنـوِب 

ُ
ـُه َمْعُصـوٌم ِمـَن الّذ

َ
ّن
َ
ْیـِه أ

َ
یّلِ َعل َتـَو َمـاُم اْلُ ـَم اإْلِ

َ
ْن ُیْعل

َ
ـا أ هْنَ ِ

َ
: »مف

َ
َمـاِم َقـال یِف َبَیـاِن ِصَفـاِت اإْلِ

ْنَیـا َو َسـاَق 
ُ

ْمـِر الّد
َ
ُهـو ِبـَیْ ٍء ِمـْن أ

ْ
ـَواِب َو اَل َیْسـُهو َو اَل َیْنـیَس َو اَل َیل َ ِطـُئ یِف احْلج ُفْتَیـا َو اَل ُیحنْ

ْ
 یِف ال

ُّ
ل َکِبیِرَهـا اَل َیـِز

 َو اَل 
ُّ

ل ـْن اَل َیـِز ـْم  ِمَّ ـْن َفـَرَض اهلُل َطاَعهَتُ ْهِلَهـا ِمَّ
َ
ْحـَکاِم ِمـْن أ

َ
ْخـِذ اأْل

َ
ـوا َعـْن أ

ُ
 َو َعَدل

َ
ْن َقـال

َ
 ِإیَل أ

َ
ِویـل ِدیـَث الّطَ احْلَ

ِطـُئ َو اَل َیْنـیَس«.2 از صفلات املام ایلن اسلت که مأمومین خلود را در حال نماز می بیند. همانا  ُیحنْ

خواب در او اثر ندارد و در پاسلخ خطا نمی کند و سلهو و فراموشلی ندارد و چیزی از امر دنیا او را 
سلرگرم نمی کنلد. در حالیکله ایلن ملردم در گرفتلن احلکام خلود از اهللش که خداونلد اطاعت از 
کله تأثیر نمی پذیلرد و خطا نمی کند و  ی گردانلی می کنند. کسلانی  کلرده اسلت رو آنلان را واجلب 

سهو و نسیان ندارد.  
ا َمَع الّرَِضا؟ع؟  قال یِف َبَیاِن  ُکّنَ  :

َ
یِز ْبِن ُمْسـِلٍم َقال َعِز

ْ
ُه اهلُل َرَفَعُه َعْن َعْبِد ال ِء َرمِحَ

َ
َعال

ْ
َقاِسـُم ْبُن ال

ْ
ٍد ال ّمَ ُبو حُمَ

َ
أ

1 .  حباراألنوار، ج 17، ص 124 و 12۹.
2 .  مهان، ص1۰۸.
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ـُه اهلُل ِبَذِلـَک  ّصُ ِعَثـاِر َیحنُ
ْ
ـِل َو ال

َ
ل َطاَیـا َو الّزَ ِمـَن ِمـَن احْلنَ

َ
ٌد َقـْد أ

َ
ـٌق  ُمَسـّد

َ
ـٌد ُمَوّف ّیَ َمـاِم: »َفُهـَو َمْعُصـوٌم ُمَؤ ِصَفـاِت اإْلِ

ِقه«. 1 امام معصوم است و مورد تأیید و یاری شده است 
ْ
 َخل

َ
 ِعَباِدِه َو َشاِهَدُه َعیل

َ
َتُه َعیل ِلَیُکوَن ُحّجَ

تلا از خطاهلا و تأثیلر پذیری هلا و غفلت هلا در املان باشلد. خلداون ایلن املر را بله املام اختصاص 
داده است تا حجت بر بندگان و شاهد بر آفریدگانش باشند. 

وایات اهل سنت در اثبات سهو و نسیان معصومین؟مهع؟ ر

ه فذّکره بعض أصحابه   بالناس صالة العصر رکعتین و دخل حجرته، مّث خرج لبعض حوائج
ّ

»أّنه؟ص؟ صیل
کرم؟ص؟ نماز عصر را همراه مردم دو رکعت به جا آورد و به داخل اتاقش رفت.  فأمّتها«.2 پیامبر ا

کامل خواندند. پس از خروج آن حضرت، اصحاب ایشان متذکر این اشتباه شدند و نماز را 
کیـف  ، فقـال أصحابـه: أقصـرت الصـالة، أم نسـیت یـا رسـول اهلل؟! فقـال:   الظهـر رکعتـین

ّ
أّنـه؟ص؟ صـیل

، فلّما شـهدا بذلک قام فأمّت الصالة«.3  ؛ فاستشـهد عیل ذلک رجلین یت رکعتین
ّ
ذلک؟! فقالوا: إّنک صل

کردند: آیا نماز را شکسته  کرم؟ص؟ نماز ظهر را دو رکعت خواند. اصحاب ایشان عرض  پیامبرا
کردنلد: نملاز را دو  کلردی ای رسلول خلدا؟! فرمودنلد: مگلر چطلور؟ علرض  خواندیلد؟ یلا فراملوش 
رکعلت خواندیلد. پلس دو نفلر بلر این امر شلهادت دادند و پس از شلهادت آنلان اقامه نماز کرده و 

کامل خواند. 
البته در منابع شیعی دوازده روایت و در منابع سنی بیش از سی روایت مبنی بر اثبات سهو 

کلی این روایات پرداخته می شود: که به بررسی  النبی؟ص؟ وجود دارد 
اّواًل: متلن و مدللول ایلن روایلات، مخاللف ظاهلر آیلات قلرآن و ادلله عقللی دال بلر عصملت 
که مخالف آیات قرآن و دلیل قطعی عقلی باشد به  نبی؟ص؟ از سهو و نسیان است و هر چیزی 

گذاشته شود.4 کنار  اجماع و به دلیل عقلی و نقلی حجیت ندارد و باید 

1 .  کایف، ج1، ص2۰3.
2 .  صحیح البخاری، 1، 2۸۸ ح 1۰3، صحیح مسـلم، 2، ۸7، سـ�ن النسـائ، 3، 24، سـ�ن الدارمی، 1،  251 ، ح 15۰۰، املوّطأ: ۸۰ ح 64، مسـند 

أمحد، 2، 45۹و46۰، زوائد عبد اهلل یف املسند: 1۸1 ح 3۰ و ص 1۸4 ح 31.
3 .  صحیح البخاری، 1، 2۰6 ، ح 13۹ و ص 2۸۸ ح 1۰4 و ج 2،  15۰- 151 ح 25۰- 253 و ج ۸، 2۹ ح 7۹، صحیح مسـلم، 2، ۸6 و ۸7، سـ�ن 
أیب داود، 1، 263 ح 1۰۰۸ و ص 265 ح 1۰14 و 1۰15، سـ�ن الترمذی، 2، 247 ح 3۹۹، سـ�ن النسـائ، 3، 23- 24، سـ�ن ابن ماجة، 1، 3۸3 ح 

1213 و 1214، املوّطأ: ۸۰- ۸1 ح 65 و 66، مسند أمحد، 2، 234- 235 و 423.
4 .  هبباین، حممد باقر، حاشیة الوایف، ص 3۸۹.
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ثانیلًا: بلر فلرض صحلت متلن و حکلم نملودن بله حجیت آن، بلاز این روایت با روایلات دال بر 
عصملت نبلی از سلهو بویلژه صحیحله زراره)کله گفتله پیامبلر هیچ گاه سلجده سلهو انجلام نداده 
است( در تعارض است و در باب تعارض هم به ادله عقلی و نقلی ثابت شده است که روایت 
کله موافلق عامله اسلت باید کنار گذاشلته شلود و روایت موافلق قرآن یا  مخاللف قلرآن و یلا روایتلی 
مخاللف عامله ملورد عملل قلرار گیرد. و صحیحه زراره، هم موافق قرآن اسلت که انبیا را معصوم 
از سلهو و نسلیان می  دانلد هلم مخاللف عامله اسلت،) زیلرا آنلان سلهو و نسلیان را بلر نبلی تجویلز 
کله موافق عامله و مخالف قرآن اسلت ترجیح  کرده انلد( پلس صحیحله زراره بلر روایلت سلهو نبلی 

گذاشته شود و قابل استناد نخواهد بود.1 کنار  دارد و روایت سهو نبی باید 
ثالثلًا: قریلب بله اتفلاق علملای امامیله، روایلات منسلوب بله اماملان معصلوم در نقل داسلتان 
کرده انلد؛ زیلرا در آن زملان ایلن حکایلت در بیلن عامله بسلیار رواج  اسلهاء نبلی را حملل بلر تقیله 
داشلت و همگلی مبالغله در وقلوع آن داشلته اند از ایلن رو اماملان معصلوم مصلحلت را در تقیله و 

جواب بر طبق مذهب آنان می  دیدند.2
پلس بلا عنایلت بله اشلکاالت وارده بلر روایلات سلهو نبلی، نتیجه می گیریلم که ایلن روایات به 
خودی خود قابلیت تصدیق و اثبات سهو نبی را ندارند، از این  رو یا باید آنها را تأویل برده یا به 

دیوار بکوبیم یا حمل بر تقیه نماییم.3

بررسی آیات مربوط به سهوالنبی؟ص؟
احمد الحسن بصری جهت اثبات ادعای خود مبنی بر سهو و نسیان  النبی؟ص؟ متمسک 
بله برخلی آیلات قلرآن شلده و در صلدد اثبلات سلهو و نسلیان بلرای معصومیلن؟مهع؟ می باشلد.4 بلا 
یلخ مورد پرسلش مغرضین بوده  توجله بله اینکله چنیلن شلبهاتی دارای دیرینله بلوده و در طلول تار
که به صورت  است، از این رو بسیاری از علمای شیعه به آنها پاسخ داده اند. یکی از علمایی 

1 .  اإلهلیات عی هدى الکتاب و السنة و العقل، ج  3، ص 2۰5.
2 .  حبار األنوار، ج   ۸5، ص 21۹.

وئ، ج 1۸، ص 34۰ – 341. 3 .  خوىی، موسوی، سید ابو القاسم، موسوعة اإلمام احلن
یخ  ف اشـرف با موضوع  سـهو ونسـیان معصوم در تار یق پرده مرکز پژوهش های عایل دیی و لغوی در نج 4 .  سـخنراین امحد احلسـن بصری از طر

یسـنده موجود اسـت. 13 رمضان 1437. فایل صویت در نزد نو
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مفصلل و در قاللب کتابلی مسلتقل بله ایلن شلبهات پرداختله اسلت، حضلرت آیلت اهلل معرفلت 
کله پاسلخ ایشلان بله برخلی از شلبهات، در ایلن بخلش نقلل بله  کتلاب »تنزیله االنبیلاء« اسلت  در 

مضمون می گردد:
ِدَیِن 1.  ْن هَیْ

َ
 َعیَس أ

ْ
َک ِإَذا َنِسیَت َو ُقل ّبَ ُکْر َر ْن َیَشاَء اهلُل َو اْذ

َ
 أ

َ
 ِإاّل

ً
 ذِلَک َغدا

ٌ
ّنَ ِلَیْ ٍء ِإیّنِ َفاِعل

َ
 »َو اَل َتُقول

که  کرد مگر آن  کار را فردا خواهم  که من این  «.1 ای رسول ما، تو هرگز نگو  ً
ْقَرَب ِمْن هَذا َرَشدا

َ
یّبِ أِل َر

گر خدا بخواهد و خدا را لحظه ای فراموش نکن و به خلق بگو )این قدر بر  بگویی )ان شاءاهلل( ا
که( امید اسلت خدای من، مرا به حقایقی بهتر  کهف بحث و جدل برپا نکنند  سلر قّصه یاران 

و علومی برتر از این قّصه هدایت فرماید.
گر پیامبر؟ص؟ اهل سلهو و نسلیان نبود، این توصیه قرآنی چه مفهومی داشلت؟ پس  شلبهه: ا
کلرم؟ص؟ برخلی اوقلات دچلار فراموشلی می شلد و بلرای رفلع فراموشلی  معللوم می شلود کله پیامبلر ا

نیازمند به عنایت و یاد خدا بود، تا آنچه فراموش می شد به یادش آورد!
کریلم آملده اسلت، قسلم اعظلم آنهلا بله  کله در قلرآن  یلادی  پاسلخ: بلا توّجله بله خطاب هلای ز
منظلور ابلالغ یلک دسلتور و فرملان جدید، خطاب به پیامبر نازل شلده و تعلدادی از همین آیات 
کرم؟ص؟ برای مردم می باشلد و تعدادی نیز شلامل حاالت خاّص آن  هلم بله قصلد تبییلن رسلول ا
حضرت است و همچنین جمعی از آیات نیز خطاب عمومی دارد. لذا نمی توان نتیجه گرفت 
که چون آیه، حضرت رسول را به خطاب خود درآورده پس نبی خدا هم اشتباه می کند. بلکه از 
ک اعنی و اسلمع یا جاره« این را من به تو می گویم تا دیگران بشلنوند، اسلت یعنی  این باب »ایا
گونله آیلات در قلرآن فلراوان  مقصلود شلخص پیامبلر نیسلت، بلکله جنبله عموملی دارد و از ایلن 

است.
َما َنِسـَیا . 2 َمَع َبْیهِنِ ْ َغا حَمج

َ
ا َبل ّمَ

َ
 َفل

ً
ْمىِضَ ُحُقبـا

َ
ْو أ

َ
ْیـِن أ َبْحَر

ْ
َمـَع ال ْ ـَغ حَمج

ُ
ْبل

َ
ْبـَرُح َحـیّتَ أ

َ
 ُمـویَس ِلَفَتـاُه اَل أ

َ
»َو ِإْذ َقـال

ْیَت 
َ
َرأ

َ
 أ

َ
 َقال

ً
ِقیَنا ِمْن َسَفِرَنا هَذا َنَصبا

َ
َقْد ل

َ
 ِلَفَتاُه آِتَنا َغَداَءَنا ل

َ
ا َجاَوَزا َقال ّمَ

َ
 َفل

ً
با َبْحِر َسَر

ْ
ُه یِف ال

َ
َذ َسِبیل نَ َّ

َما َفات ُحوهَتُ

 
َ

 َقال
ً
َبْحِر َعَجبا

ْ
ُه یِف ال

َ
َذ َسِبیل نَ َّ

ُکَرُه َو ات ْذ
َ
ْن أ

َ
ْیَطاُن أ

َ
 الّش

َ
ْنَساِنیُه ِإاّل

َ
وَت َو َما أ ْخَرِة َفِإیّنِ َنِسیُت احْلُ ْیَنا ِإیَل الّصَ َو

َ
ِإْذ أ

ا 
َ
ُدّن

َ
ْمَناُه ِمْن ل

َّ
ًة ِمْن ِعْنِدَنا َو َعل  ِمْن ِعَباِدَنا آَتْیَناُه َرمْحَ

ً
 َفَوَجَدا َعْبدا

ً
ا َقَصصا  آَثاِرِهَ

َ
ا َعـیل

َ
ـا َنْبـِغ َفاْرَتـّد ُکّنَ ذِلـَک َمـا 

1 .  کهف، آیه 24-23.
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«.1هنگامی که موسلی به دوسلت خود 
ً
ْمَت ُرْشـدا ِ

ّ
ا ُعل َمِن ِمَّ ِ

ّ
ْن ُتَعل

َ
 أ

َ
ِبُعـَک َعیل

َ
ّت

َ
 أ

ْ
ـُه ُمـویَس َهـل

َ
 ل

َ
 َقـال

ً
مـا

ْ
ِعل

یا برسلم؛ هر چند مّدت طوالنی به  گفت: دسلت از جسلتجو برنمی دارم تا به محّل تالقی دو در
یا رسلیدند؛ ماهی خود را )که  کله به محلّل تالقی آن دو در راه خلود ادامله بدهلم. )وللی( هنگاملی 
گرفلت )و روان  یلا پیلش  کردنلد؛ و ماهلی راه خلود را در در بلرای تغذیله هملراه داشلتند( فراملوش 
که ما  که از آن مکان بگذشتند موسی به آن جوان گفت: غذای چاشت ما را بیاور  شد(. آنگاه 
گرفتیم  که بر سر سنگی منزل  گفت: در نظر داری آن جا  در این سفر رنج بسیار دیدیم )یوشع( 
گرفت  یا  که ماهی راه در کردم و شلیطان را از یاد بردم و شلگفت آن  من آن جا ماهی را فراموش 
کله ملا در طلب آنیلم. و سلپس از آن راهی  و رفلت. موسلی گفلت: آن جلا هملان مقصلدی اسلت 
کله او را رحمت و  کله آمدنلد بله آن جلا برگشلتند در آن جلا بنلده ای از بنلدگان خاّص ما را یافتند 
ی را عللم )لّدنی و اسلرار غیب الهلی( بیاموختیم  لطلف خاّصلی عطلا کردیلم و هلم از نلزد خلود و
گلر ملن تبعّیلت و خدملت تلو کنلم از عللم خود ملرا خواهی  موسلی بله آن شلخص دانلا گفلت: آیلا ا

آموخت؟
شبهه: چگونه برای حضرت یوشع حالت فراموشی و غفلت اتفاق افتاد؟ آیا مراد از »نسیا« 

حضرت یوشع و حضرت موسی؟ع؟ است، یا فقط حضرت یوشع منظور است؟
گلر ملا بگوییم یوشلع؟ع؟ نبی  مله طباطبایلی؟هر؟ در اینبلاره گفتله اسلت: »ا

ّ
جلواب اّول: عال

گر در حّد  بود باز هم وسوسله شلیطان مانعی ندارد، چون وسوسله شلیطان حّتی راجع به انبیاء ا
آزار رسلاندن و ایلذاء و در تعلب انداختلن باشلد اشلکالی متوجله آنلان نمی شلود. زیلرا هیچ دلیل 
گنلاه و معصیلت و نافرمانلی از خلدا  گلر وسوسله دربلاره ارتلکاب  یلم. آری، ا عقللی بلر منلع آن ندار
که حضرت موسی و یوشع به هدفشان نرسند و به  یم. اینک برای این  باشد ما دلیل بر منع دار
کله وعلده کردنلد، دسلت نیابنلد ایلن حاللت غفلت و فراموشلی را بر حضرت یوشلع  آن موعلدی 

کرد، تا آنان را به زحمت و مشّقت بیندازد«.2 القاء 
گلر گفتیم این گروه آمدند و یادشلان رفت،  جلواب دّوم: نظلر مفّسلران بلر ایلن اسلت که مثاًل: ا
کله ایلن فراموشلی را بله تلک تلک قلوم نسلبت بدهیلم. در آیله هلم »یوشلع« مسلؤل  صحیلح اسلت 

1 .  کهف، آیات 6۰ تا 66.
2 .  تفسیر املیزان، ج13، ص 367.
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غذا بود، چون همراه با حضرت موسی؟ع؟ بود این غفلت و نسیان به هر دو نسبت داده شده 
است وگرنه به حضرت موسی ربطی ندارد.

جواب سّوم: دوست حضرت موسی؟ع؟ نه پیامبر بود و نه وصّی پیامبر، بلکه فقط در سفر 
گر قرار بود همراه حضرت موسلی »یوشلع« باشلد در این جا نمی گفت »فتی« البد  همراه او بود. ا
که اصواًل مثل حضرت موسلی؟ع؟ فراموشلی بر او عارض نشلده  کسلی دیگر باید باشلد و یا این 

و نمی شود.
3 . ِ  ِحین

َ
ِدیَنَة َعیل  اْلَ

َ
ْحِسـِنینَ  َو َدَخل ِزی اْلُ ْ ج

َ
َکذِلَک ن  َو 

ً
ما

ْ
 َو ِعل

ً
ا

ْ
ُه َو اْسـَتَوى آَتْیَناُه ُحمک

َ
ُشـّد

َ
َغ أ

َ
ا َبل »َو َلَّ

 
َ

ِذی ِمْن ِشـیَعِتِه َعیل
َّ
ِه َفاْسـَتَغاَثُه ال ِ َیْقَتِتاَلِن هَذا ِمْن ِشـیَعِتِه َو هَذا ِمْن َعُدّوِ ْین

َ
ْهِلَها َفَوَجَد ِفهَیا َرُجل

َ
ٍة ِمْن أ

َ
َغْفل

«.1 آنگاه که   ُمِبـینٌ
ٌّ

ـُه َعُدّوٌ ُمِضـل
َ
ـْیَطاِن ِإّن

َ
 هـَذا ِمـْن َعَمـِل الّش

َ
ْیـِه َقـال

َ
ِه َفَوَکـَزُه ُمـویَس َفَقـىَض َعل ـِذی ِمـْن َعـُدّوِ

َّ
ال

موسلی بله سلن عقلل و رشلد رسلید و حلّد و کملال یافلت ما بله او مقام عللم و نبّوت عطلا کردیم و 
چنیلن اسلت پلاداش ملا بله ملردم نیکوکار. و موسلی )روزی( مخفیانه وارد مصر شلد و آن جا دید 
ی )از بنی اسلرائیل(  کله دو ملرد بلا هلم بله جنلگ و نلزاع مشلغولند این یک از شلیعیان و پیلروان و
بود و دیگری از دشمنان )از فرعونیان( بود. در آن حال آن شخص شیعه از موسی دادخواهی و 
ک به یاری مؤمن شتافت( و مشت محکمی  یاری بر علیه آن دشمن خواست )موسی خشمنا
که او  کار از فریب و وسوسله شلیطان بود  گفت: این  بر سلینه او زد و بر زمین افتاد و ُمرد. موسلی 

کننده آشکاری است«. گمراه  دشمن و 
که  کرد و او را واداشلت  ـْیَطاِن« شلیطان در موسلی وسوسله 

َ
شلبهه: بر اسلاس »َهذا ِمْن َعَمِل الّش

گاهی شیطان بر انبیا چیره می شود. که  مرد فرعونی را بکشد و این، دلیل بر این است 
پاسلخ: از این که حضرت موسلی؟ع؟ گفت این عمل از شلیطان اسلت به این معنا نیسلت 
کلرده و بلر ملن چیره گشلت، بلکه شلیطان مقّدماتی را فراهلم کرد که  کله شلیطان در ملن وسوسله 
منجلر شلد ملن بله این زحمت دچار شلوم چون شلیطان گاهی برای اولیاء خلدا ایجاد مزاحمت 
ْیَطاُن ِبُنْصٍب َو َعَذاٍب « است. 

َ
یِنَ الّش یّنِ َمّسَ

َ
ُه أ ّبَ وَب ِإْذ َناَدى َر ّیُ

َ
ُکْر َعْبَدَنا أ می کند. این آیه همانند »َو اْذ

کنلد، و تحلت فرملان  پلس شلیطان نمی توانلد شلخصًا بلر انبیلا چیلره شلود و آنهلا را وسوسله 
خویلش درآورد بلکله مقّدماتلی را فراهلم ملی آورد تلا بلر انبیلا آسلیب و آزار برسلاند. چلون شلیطان 

1 .  قصص، آیه 14-15.
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رانده شده؛ به هر حیله ای دست می زند، اعم از اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و جز آن. ولی 
یٌز« خدا )به لطف خود در لوح محفوظ( نگاشلته و حتم  َنا َو ُرُسـیِل ِإّنَ اهلَل َقِوّیٌ َعِز

َ
ْغِلَبنَّ أ

َ
»َکَتَب اهلُل أَل

گردانیده که البته من و رسوالنم )بر دشمنان( غالب شویم که خدا بی حد قوی و مقتدر است.
َک 4.  ا ُیْنِسـَیّنَ وُضوا یِف َحِدیٍث َغْیِرِه َو ِإّمَ ْم َحیّتَ َیحنُ ْعـِرْض َعهْنُ

َ
وُضـوَن یِف آَیاِتَنـا َفأ ِذیـَن َیحنُ

َّ
ْیـَت ال

َ
»َو ِإَذا َرأ

کله آیلات ملا را اسلتهزاء  گروهلی را دیلدی  ـینَ «.1 چلون  امِلِ
َ

َقـْوِم الّظ
ْ
ى َمـَع ال ْکـَر ـْیَطاُن َفـاَل َتْقُعـْد َبْعـَد الّذِ

َ
الّش

می کنند از آنان دوری بجوی تا در سلخنی دیگر وارد شلوند و چنانچه شلیطان البّته فراموشلت 
گروه ستمگران مجالست مکن«. کالم خدا شدی دیگر با  که متذّکر  ساخت بعد از آن 

گرامیش را از مؤانسلت با منافقان پرهیز می دهد.  شلبهه: در این آیه، خدای حکیم، رسلول 
گلر پیلش از ایلن بلرای حضلرت مهلم نبلود، اّما از این زمان دیگر حق نلدارد این کار را بکند. پس  ا

که برای شیطان امکان چیره شدن بر شعور و فهم و اراده پیامبر وجود دارد. معلوم می شود 
 » ً

ْقَرَب ِمْن هَذا َرَشـدا
َ
یّبِ أِل ِدَیـِن َر ْن هَیْ

َ
 َعـیَس أ

ْ
ـَک ِإَذا َنِسـیَت َو ُقـل ّبَ ُکـْر َر پاسلخ: ایلن آیله، نظیلر آیله »َو اْذ

اسلت. ایلن آیلات در حکلم تعلیلم و خطلاب بله پیامبر؟ص؟ اسلت گرچه مخاطب ممکن اسلت 
شلخص پیامبلر باشلد، اّملا لحلن آن خطلاب علام اسلت، و دسلتور بلرای تملام مسللمانان. چلون 
کاماًل می شلناخت، و این سلفارش و هشلدار خدا،  اصاًل پیامبر با اینها نمی نشسلت، و اینها را 
کله در واقلع ملا  َک َاْعَنلی َو اْسلَمعی یلا جلاِره« بله در می زننلد تلا دیلوار بشلنود اسلت،  لا از بلاب »ِاّیَ

کرم؟ص؟. گرفتیم نه پیامبر ا مسلمانها مورد نهی قرار 
ـیَف «.2 ملا آیلات قلرآن را بلر تلو )مکلّرر( 5.  ْهـَر َو َمـا َیحنْ َ ـُم احْلج

َ
ـُه َیْعل

َ
 َمـا َشـاَء اهلُل ِإّن

َ
»َسـُنْقِرُئَک َفـاَل َتْنـیَس  ِإاّل

قرائت می کنیم تا هیچ فراموش نکنی مگر آنچه خدا خواهد؛ که او به امور آشکار و پنهان عالم، 
گاه است. آ

که از آن بوی سلهو و نسلیان در وجود شلریف پیامبر  شلبهه: دو نکته در این آیه نهفته اسلت 
که جمله »َسـُنْقِرُئَک َفال َتْنیَس« یعنی ما قرآن را برای تو  عظیم الشلأن به مشلام می رسلد. یکی این 
کله فراملوش نکنلی، یعنلی چله؟ و چرا رسلول خدا؟ص؟ شلروع به  می خوانیلم و ضمانلت می کنیلم 
 َما َشاَء اهلُل« به چه 

َ
که: جمله »ِااّل کاتبان وحی آنرا بنویسند؟ دّوم این  کردن آیات می کرد تا  بازگو 

1 .  انعام، آیه 6۸.
2 .  اعی، آیه 6-7.
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معناست، و این استثنا در جمله یعنی چه؟
پاسخ پرسش اّول: به این ترتیب است که چون حضرت این را می دانست که قرآن کریم دو 
ُبعد اساسلی دارد و صرفًا معانی و پیامهای الهی مقصود نیسلت، بلکه الفاظ، عبارتها، جمله 
کتاب قانون است،  که  ها و ترکیب ساختاری ادیبانه نیز هدف است. چون قرآن عالوه بر این 
دلیل اعجاز نبّوت هم محسوب می شود و دلیل اعجاز نه فقط در معانی است بلکه در الفاظ 
و تعابیلر هلم هسلت چلون قلرآن با ارائه بهترین الگوهای سلخنوری و شلیواترین واژه های ادیبانه 
گیرنلد. للذا سراسلر قلرآن  یلخ، انگشلت حیلرت بله دنلدان  باعلث شلد تلا تملام سلخنوران زبلده تار
که اعجاز هم در قرآن به سه نوع تقسیم می گردد: اعجاز بیانی، علمی، تشریعی. اعجاز است 

اعجاز علمی و تشریعی مربوط به معانی و کالم است. اما اعجاز بیانی، معنا و لفظ توأمان 
که در آن فرمان ازلی به صورت  را در برمی گیرد، یعنی هر آیه ای از آیات قرآن یک تابلویی است 
فّنی در هم پیچیده است. تک تک جمالت و عبارتهای قرآن خود یک قطعه ادبی منحصر به 
که عالیترین سخن شناسان سخنور، قرآن را یک معجزه  فرد و فّنی می باشد. به این ترتیب بود 

بی همتا می دانند.
ی الفلاظ قرآن عنایت ویژه ای شلده تا این  گاهلی بلر ایلن که رو کلرم؟ص؟ بلا آ از ایلن رو پیامبلر ا
ترکیلب فعللی دسلت دهلد، جهلت حفلظ در امانلت، فورًا شلروع به بازگلو کردن می کرد تلا کاتبان 
وحلی آن را بنویسلند. بله عنلوان مثلال، حلرف فاء و یا واو در کجا باید باشلد، کجا جمله اسلمّیه 
باشلد، کجلا حرفّیله، و کجلا موصولله و کجلا اسلم اشلاره. تملام ایلن خصوصّیات در الفلاظ قرآن 
ملورد عنایلت اسلت و پیامبلر نیلز اینهلا را می دانسلت، لذا برای این که مبلادا وقتی که می خواهد 
کتابلت، سلهوی در ایلن مراحلل ایجلاد شلود، و یلا در آن  کنلد در حیلن بیلان آن و یلا  قلرآن را نقلل 
کلردن در تلالوت و  لت خداونلد حضلرت رسلول را از عجلله 

ّ
جابله جایلی پدیلد آیلد. بله همیلن عل

 1» ً
ما

ْ
 َرّبِ ِزْدیِن ِعل

ْ
ْیـَک َوْحُیُه َو ُقـل

َ
ْن ُیْقـىَض ِإل

َ
ُقـْرآِن ِمـْن َقْبـِل أ

ْ
 ِبال

ْ
تصمیم گیلری نهلی فرمودنلد.»َو اَل َتْعَجـل

کاملل بله تلو رسلد تعجیلل )در تلالوت و تعلیلم( آن  کله وحلی قلرآن تملام و  ای رسلول! پیلش از آن 
مکن و دائم بگو پروردگارا بر علم من بیفزا.

ایلن بلود کله خداونلد نیلز بله خواهش رسلولش اطمینلان داد که »َسـُنْقِرُئَک َفال َتنـیَس« ما بزودی 

1 .  طه، آیه 114.
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قلرآن را بلر تلو می خوانیلم و تلو فراموش نمی کنلی. اطمینان خاطری که به پیامبر می دهد به مثابه 
پشتوانه قابل اعتماد برای رسول خدا به شمار می آید. پس مقصود از »َسُنْقِرُئَک َفال َتنیس« تضمین 
ُن  ْ َ

ا ن
َ
و تأمیلن اسلت، چلون خداونلد وعلده داده کله قلرآن را از هر تحریفی و غلطی حفلظ کند.»ِإّن

اِفُظوَن « ما قرآن را بر تو نازل کردیم و آن را محّققًا )از آسیب حسودان و منکران(  ُه حَلَ
َ
ا ل

َ
ْکَر َو ِإّن َنا الّذِ

ْ
ل َنّزَ

محفوظ خواهیم داشت.
در واقع این آیه بشارت می دهد که ای پیامبر فراموش کاری در تو راه ندارد. به این جهت که 
گرانمایه پیامبر از فراموشلی مبّراسلت،  کردیم. پس این آیه نمی خواهد بگوید وجود  ما تضمین 
بلکه رسول خدا؟ص؟ به دلیل شّدت اهتمامی که به قرآن داشت فکر می کرد شاید از حیث بشر 
یلاد شلود. در نتیجله خدا او را دل قوی داشلت که  کلم و ز بلودن ممکلن اسلت بعضلی از کلملات 

برای چون تو پیامبری، این مشکل پیش نخواهد آمد.
که  که ما قدرتی به تو می دهیم  مه طباطبایی ؟هر؟ می فرماید: »منظور از ِاْقَراء این است 

ّ
عال

که نازل شده بدون کم و کاست و غلط و تحریف بخوانی و فراموش  درست بخوانی، و آن طور 
نکنی و جمله )َسُنْقِرُئَک َفاَل َتنیَس( وعده ای است که از خدایتعالی به پیامبرش، به این که علم 
بله قلرآن و حفلظ قلرآن را در اختیلارش بگلذارد، بطوری که قرآن را آن طوری که نازل شلده همواره 

حافظ باشد، و هرگز دچار نسیان نگردد«1
که استثنا )اال ما شاء اهلل( در آیه به چه معناست؟ پاسخ پرسش دّوم: 

مفّسلر عالیقدر عالمه طباطبائی؟هر؟ در این زمینه می فرماید: »این جمله برای بیان تداوم 
ِذیَن ُسِعُدوا 

َّ
ا ال ّمَ

َ
که در آیه شریفه »َو أ قدرت حق تعالی است. و این استثنا نظیر استثنایی است 

گر  ُذوٍذ« آمده اسلت. ا ْ َک َعَطاًء َغْیَر حَمج ّبُ  َما َشـاَء َر
َ
ْرُض ِإاّل

َ
ـَماَواُت َو اأْل ِة َخاِلِدیَن ِفهَیا َما َداَمِت الّسَ ّنَ َ َفیِف احْلج

ید هسلتند با این وعده از خدا سللب قدرت  که انسلانها در بهشلت خالد و جاو گفت  خداوند 
نشده، چون مقصود از استثناء مشّیت، اثبات بقاء مطلق قدرت اوست و می خواهد بفهماند 
که بهشلت عطایی قطع نشلدنی و نعمتی دائمی اسلت مع ذلک چنین نیسلت...«.2  که با این 
که  که عالوه بر این  که: خداوند می خواهد بفهماند   ما َشاَء اهلُل« این است 

َ
در نتیجه معنای »ِااّل

1 .  املیزان، ج2۰، ص 3۹۰.
2 .  مهان.
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ف کنیم و وعده ی خود را 
ّ
ملا بله وعلده خلود عمل می کنیم ولی این طور نیسلت که نتوانیلم تخل

گرچه پس نمی گیریم. پس بگیریم! 

ادله احمدالحسن بر عصمت خود چیست؟. 1
کنید.. 2 کرده و محدوده آن را بیان  عصمت را تعریف 
کنید.. 3 روش اثبات عصمت در روایات را بیان 
کنید.. 4 سهو و نسیان را تعریف 
کنید.. 5 نظر علمای شیعه در خصوص سهو النبی؟ص؟ را تشریح 

پرسش های درس
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رجعـت
کله پلس از املام دوازدهم؟ع؟  یکلی از مسللمات شلیعه، بلاور بله رجعلت اسلت.1 بدیلن معنلا 
کلرده و  برخلی از برگزیلدگان الهلی بله هملراه ائمله معصومیلن؟مهع؟ یکلی پلس از دیگلری رجعلت 

خالفت و حکومت عدل امام مهدی؟ع؟ را تا روز قیامت ادامه خواهند داد. 
کله پلس از املام مهلدی؟ع؟ خالفلت بلا مهدییلن  احمدالحسلن بصلری بلا طلرح ایلن مسلأله 
کرده  خواهد بود، اواًل بایستی ناسازگاری خالفت مهدیین را با خالفت ائمه رجعت؟ع؟ تبیین 

که با وجود ائمه رجعت؟ع؟ اولویت حکومت و خالفت با مهدیین است. کند  و ثانیًا ثابت 
نکتله اول: احملد بصلری رجعلت را روحانلی و در آسلمان اول دانسلته و جسلمانی و دنیلوی 
کله البتله بلرای اثبلات ایلن ادعلا بله  بلودن آن را هماننلد فرقله بهائیلت و فرقله تصلوف رد می کنلد، 
هیچ روایت یا آیه ای استناد نکرده و این باور، برخالف نصوص قطعی اهل بیت؟ع؟ است.2 

نکتله دوم: آنچله از روایلات بله دسلت می آیلد، اواًل بالفصلل بودن رجعت امام حسلین؟ع؟ با 

وَن 
ُ
ُت َیُقول

ْ
 ُقل

ً
ـٍة َفْوجا ّمَ

ُ
ِ أ

ّ
ُشـُر ِمْن ُکل ْ َیـِة َو َیْوَم نَ

ْ
ـاُس یِف َهـِذِه اآل  الّنَ

ُ
  َمـا َیُقـول

َ
یِب َعْبـِد اهلِل ع َقـال

َ
ـاٍد َعـْن أ یِب ُعَمْیـٍر َعـْن مَحَّ

َ
یِب َعـِن اْبـِن أ

َ
َثـِی أ  َو َحّدَ

َ
1 .  َقـال

ـُه »َو 
ُ
ِقَیاَمـِة َقْول

ْ
ـا آَیـُة ال َ

َ
- ِإّن َباِقـینَ

ْ
 َو َیـَدُع ال

ً
ـٍة َفْوجـا ّمَ

ُ
ِ أ

ّ
ِقَیاَمـِة ِمـْن ُکل

ْ
 َیْحُشـُر اهلُل یِف ال

َ
ْجَعـِة أ ـوَن ِإّنَ َذِلـَک یِف الّرَ

ُ
ْیـَس َکَمـا َیُقول

َ
 ل

َ
ِقَیاَمـِة- َقـال

ْ
ـا یِف ال َ ِإهّنَ

َعَذاِب- َو 
ْ
َها ِبال

َ
ْهل

َ
ـَک اهلُل أ

َ
ْهل

َ
َیٍة أ  َقْر

ُّ
اِدُق ع ُکل  الّصَ

َ
ْم ال َیْرِجُعـوَن « َفَقال ُ هّنَ

َ
ْکناهـا أ

َ
ْهل

َ
َیـٍة أ ـُه  »َو َحـراٌم َعـی  َقْر

ُ
« َو َقْول

ً
َحـدا

َ
ـْم أ ـْم ُنغـاِدْر ِمهْنُ

َ
َحَشـْرناُهْم َفل

ُضـوا  ْو( َو حَمَ
َ
 أ

ً
ضـا َیـاَن حَمْ ِ

ْ
ُضـوا اإل َعـَذاِب )َو حَمَ

ْ
ِلُکـوا ِبال ْ هَیْ ـْن لَ ـا َغْیُرُهـْم ِمَّ ّمَ

َ
ِقَیاَمـِة َفَیْرِجُعـوَن- أ

ْ
ـا یِف ال ّمَ

َ
ْجَعـِة- َو أ  َیْرِجُعـوَن یِف الّرَ

َ
 ال

ً
ضـا ُکْفـَر حَمْ

ْ
ُضـوا  ال حَمَ

 َیْرِجُعون . تفسـیر القمی،ج 1، ص24.
ً
ضـا ُکْفـَر حَمْ

ْ
ال

2 .  ر. ک: کتاب الرجعة ثالث ایام اهلل الکبری، امحداحلسن بصری.
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اواخلر حکوملت املام دوازدهلم؟ع؟ بلوده و ثانیًا اجلرای حکومت عدل الهی توسلط ائمه رجعت 
می باشد و با وجود آن معصومین، خالفت به دیگری تعلق نخواهد یافت.

رجعت امام حسین؟ع؟
کننده بعد از امام دوازدهم؟ع؟،  بر اساس روایات متعدد از معصومین؟مهع؟، اولین رجعت 
امام حسلین بن علی؟ع؟ خواهد بود. چنانچه امام صادق؟ع؟ فرمود: »اول من یکر فی رجعته 
الحسلین بن علی؟ع؟ یمکث فی االرض حتی یسلقط حاجباه علی عینیه«.1 اولین شلخصی 
کلرد، املام حسلین؟ع؟ اسلت. ایشلان آنقلدر در زمین زندگلی خواهد  کله بله دنیلا رجعلت خواهلد 

ی او بر چشمانش بیافتد.  نمود تا آنکه از فرط پیری دو ابرو
کتلاب »الرجعلة ثاللث ایلام اهلل الکبلری«2 در توجیله ناسلازگاری همزمانلی  احمدالحسلن در 
رجعلت املام حسلین؟ع؟ بلا حکوملت اولیلن مهلدی پلس از املام دوازدهلم؟ع؟ گفته اسلت: اواًل 
رجعت در آسمان اول بوده و در این عالم محقق نخواهد شد و ثانیًا رجعت یکی از مسلماتی 
کله پلس از مهلدی دوازدهلم اتفلاق خواهلد افتلاد، نله املام دوازدهلم؟ع؟! للذا بعلد از املام  اسلت 
افتلاد. حتلی ناظلم  اتفلاق خواهلد  از ایشلان رجعلت  آملد و پلس  دوازدهلم، 12مهلدی خواهنلد 
که هیچ  کرده و ادعا می کند  کتاب »سامری عصر الظهور« نیز بر این مسأله تحدی  العقیلی در 
کله بیلان کند رجعت امام حسلین؟ع؟ بعد از امام حجت ابن الحسلن؟ع؟  روایتلی وجلود نلدارد 
صلورت می گیلرد. بلکله همله روایلات اشلاره بله رجعت بعد از مهلدی یا رجعت بعلد از قائم دارد 

که آنهم مراد مهدیین پس از امام دوازدهم؟ع؟ می باشد.3 
کله در روایلات متعددی رجعلت امام حسلین؟ع؟ را پس از امام  ایلن سلخن در حاللی اسلت 
دوازدهلم حجلت ابلن الحسلن؟ع؟ دانسلته اند. به عنلوان نمونه؛ قال فضل بن الشـاذان النیشـابوری 

1 .  حبار االنوار، ج 53 ، ص 63-64، ح 54.
2 .  امحداحلسـن اسـم کتـاب خـود را )رجعـت، سـومین روز از روزهـای بـزرگ خـدا( نامیـده اسـت در حالیکـه بـر اسـاس روایـات؛ رجعـت دومین روز 
ـاُر َریِضَ  َعّطَ

ْ
ِد ْبـِن َیْحَی ال ّمَ ـُد ْبـُن حُمَ مْحَ

َ
َثَنـا أ ـه در روایـات آمـده اسـت: َحّدَ و قیامـت کبـری بـه عنـوان سـومین روز خـدا نامگـذاری شـده اسـت. چنانچ

َبـا َجْعَفـٍر؟ع؟ 
َ
ْعـُت أ  مَسِ

َ
ـاِط َقـال ّنَ َ یَثِمـّیِ َعـْن ُمَثـّیً احلْ ِ

ْ
َسـِن امل َ ـِد ْبـِن احلْ ّمَ یـَد َعـْن حُمَ َثـِی َیْعُقـوُب ْبـُن َیِز  َحّدَ

َ
َثَنـا َسـْعُد ْبـُن َعْبـِد اهلِل َقـال  َحّدَ

َ
اهلُل َعْنـُه َقـال

صـال، ج 1، ص1۰۸. ِقَیاَمـِة. احلن
ْ
ِة)أی الرجعـه( َو َیـْوَم ال َکـّرَ

ْ
َقـامِئُ َو َیـْوَم ال

ْ
َثـٌة َیـْوَم َیُقـوُم ال

َ
 َثا

َّ
ـاُم  اهلِل  َعـّزَ َو َجـل ّیَ

َ
  أ

ُ
َیُقـول

3 .  توجـه شـود کـه قبـا شـخصیه بـودن »مهـدی و قـامئ« بـه اثبـات رسـیده و مـراد از مهـدی و قـامئ در روایـات، امـام دوازدهـم؟ع؟ می باشـد و بـر 
شـخص دیگـری اطـاق منـی گـردد.
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حدثنـا احلسـن بـن حمبـوب عـن مالـک بـن عطیه عـن ایب صفیه ثابت بـن دینار عن ایب جعفـر؟ع؟ قال: »قال 

احلسین بن عیل بن ابیطالب قبل ان یقتل بلیله واحده: ان رسول اهلل قال یل: یا بین، انک ستساق ایل العراق، 

کربـال، و انـک تستشـهد هبا و یستشـهد معـک مجاعه. وقد قرب ما عهد  و تنـزل یف ارض یقـال هلا)عمـوراء( و 

نصـراف فلینصرف یف هذه الیله، فایّن قد اذنت له،  ین راحـل الیـه غـدا مفـن احب منکم اال
ّ
ایل رسـول اهلل؟ص؟ وا

کیـدا بلیغـا و قالـوا: واهلل مانفارقک ابدا حیت نرد مـوردک. فلما رای ذلک  ّکـد فیمـا قالـه تا و هـو مـین یف حـل و ا

کـم حـین یظهـر  رجنـا اهلل و اّیا ـری علینـا مث ین نـه فـواهلل امّنـا منکـث ماشـاء اهلل تعـایل بعـد مایج وا باحلج قـال: فابشـر

ل و انـواع العذاب و النـکال. فقیل له:  قامئنـا فینتقـم مـن الظاملـین و انـا و انـت نشـاهدهم یف السالسـل و االغـال

مـن قامئکـم یـا بـن رسـول اهلل؟ قـال: السـابع من ولد ابـین حممدبن عیل الباقر و هو احلجة بن احلسـن بن عیل بن 

حممـد بـن عـیل بـن مـویس بـن جعفـر بـن حممـد بن عـیل ابین و هو الـذی یغیب مـده طویله، مث یظهـر و میال االرض 
کما ملئت جورا و ظلما«.1 قسطا و عدال 

 امام صادق؟ع؟ فرمودند: امام حسین بن علی؟ع؟ یک شب قبل از شهادتش به اصحاب 
کله ای فرزند من زود باشلد که  کله: روزی رسلول خلدا؟ص؟ بلا من گفت  کلرده فرملود  خلود خطلاب 
گویند و تو در آن زمین  کربال  که آن را عمورا و  ترا بسوی عراق برسانند و فرود آورند تو را به زمینی 
شهید شوی و جماعتی با توشهید شوند. به تحقیق که نزدیک شده است آن عهدی که رسول 
کلرده و ملن فلردا بله نلزد آن حضرت رحللت خواهم کرد، پس هر کس از شلما که  خلدا؟ص؟ بلا ملن 
برگشلتن را دوسلت ملی دارد، می بایلد کله در همیلن شلب برگلردد که من او را اذن برگشلتن دادم و 
کید و مبالغه تمام نمود، ایشان راضی  او از من در حل و اجازه است. در این باب آن جناب تا
یم و از تو هرگز جدا نمی شلویم تا  که ترا وا نمی گذار که: به خدا قسلم  گفتند  به برگشلتن نشلدند و 
گردیم. آن حضرت چون حال آنان را مشاهده نمود فرمود  که وارد می گردی ما نیز وارد  به جائی 
کله بعلد از آنچه بر ما جلاری شلود آنقدر مکث  کله: بشلارت بلاد شلما را بله بهشلت، بله خلدا قسلم 
که قائم ما ظاهر شود بیرون آورد، پس  کرد تا خداوند تعالی ما را و شما را در آن هنگام  خواهیم 
کرد ایشان را در سالسل و اغالل و  کشید از ظالمان و ما و شما مشاهده خواهیم  انتقام خواهد 
گرفتار به انواع عذاب و نکال. گفتند با آن حضرت که: کیست قائم شما ای فرزند رسول خدا؟ 
کله: فرزنلد هفتمیلن اسلت از اوالد فرزنلد من محمد بن علی که ملقب اسلت  آن حضلرت فرملود 

تصر کفایة املهتدی، میرلوحی، ص 1۰5 و 1۰6،  ح 1۹. 1 .  اثبات الرجعه، فضل بن الشاذان النیشابوری، ص 36 و حمن
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بله باقلر و او حجلت بلن حسلن بلن عللی بلن محملد بلن عللی بلن موسلی بلن  جعفلر بلن محمد بن 
که غایب خواهد شد مدتی دراز و بعد از آن ظاهر خواهد  کسی  علیست فرزند من و اوست آن 

کرد زمین را از عدل و داد آنچنانکه پرشده باشد از جور و ظلم. شد و پر خواهد 
ْصَحاِبَنـا َعـْن َسـْهِل ْبـِن 

َ
ٌة ِمـْن أ

َ
همچنیلن در روایتلی دیگلر از املام صلادق؟ع؟ آملده اسلت: »ِعـّد

َبَطِل َعْن 
ْ
َقاِسـِم ال

ْ
َصّمِ َعْن َعْبـِد اهلِل ْبِن ال

َ
ـِن اأْل مْحَ ـوٍن َعـْن َعْبِد اهلِل ْبـِن َعْبِد الّرَ ُّ

َ
َسـِن ْبـِن ش ـِد ْبـِن احْلَ ّمَ َیـاٍد َعـْن حُمَ ِز

وُج  ْم  ُخُر هْیِ
َ
َة َعل َکـّرَ

ْ
ُکـُم ال

َ
َّ َرَدْدنـا ل ُ

؟ع؟- مث َقـامِئِ
ْ
وُج ال  َمْفُعـواًل ُخـُر

ً
کاَن َوْعـدا یِب َعْبـِد اهلِل؟ع؟  یِف َقْوِلـِه َتَعـایَل ... َو 

َ
أ

ّنَ َهَذا 
َ
اِس أ وَن ِإیَل الّنَ

ُ
ـَؤّد ِ َبْیَضٍة َوْجَهاِن  اْلُ

ّ
ُب ِلُکل

َ
َذّه َبْیـُض اْلُ

ْ
ـُم ال هْیِ

َ
ْصَحاِبـِه َعل

َ
؟ع؟ یِف َسـْبِعینَ ِمـْن أ َسـْینِ احْلُ

ْظُهِرِهْم- 
َ
َقامِئُ َبـْینَ أ

ْ
ُة ال ّجَ اٍل َو اَل َشـْیَطاٍن َو احْلُ ْیَس ِبَدّجَ

َ
ـُه ل

َ
ّن
َ
ْؤِمُنـوَن ِفیـِه َو أ َسـْینَ َقـْد َخـَرَج َحـیّتَ اَل َیُشـّکَ اْلُ احْلُ

ُنُه َو  ُه َو ُیَکّفِ
ُ
ـل ِذی ُیَغّسِ

َّ
ْوُت َفَیُکوُن ال َة اْلَ ّجَ ؟ع؟ َجاَء احْلُ َسـْینُ ُه احْلُ

َ
ّن
َ
ْؤِمِنینَ أ وِب اْلُ

ُ
ْعِرَفُة یِف ُقل ِت اْلَ َفِإَذا اْسـَتَقّرَ

1.» َوىِصُّ
ْ
 ال

َ
َوىِصَّ ِإاّل

ْ
؟ع؟  - َو اَل َییِل ال َسْینَ  ْبَن َعیِلٍّ َحُدُه یِف  ُحْفَرِتِه - احْلُ

ْ
ُطُه َو َیل ُیَحّنِ

َة  َکّرَ
ْ
ُکُم ال

َ
َّ َرَدْدنـا ل ُ

 َمْفُعـواًل« یعنلی ظهلور املام قائم؟ع؟، و مقصود از آیه شلریفه: »مث
ً
کاَن َوْعـدا ...»َو 

کاله خودهاى  که  که با هفتاد تن از یاران وفادار خود  ْم ...« رجعت امام حسین؟ع؟ است  هْیِ
َ
َعل

کله این حسلین؟ع؟ اسلت که رجعلت کرده  یلن بلر سلر دارنلد از دو سلو بله ملردم خبلر می دهنلد  زّر
و بیلرون آملده تلا هیلچ مؤمنلی دربلاره آن حضلرت شلک و تردیلد نکند و بلدون تردیلد، او دّجال و 
شلیطان نیسلت و هنلوز حجلت قائلم؟ع؟ میلان ملردم اسلت، و چون در دل مؤمنان اسلتوار شلود 
که حجت است فرا رسد، و همان امام حسین؟ع؟  که او حسین؟ع؟ است اجل امام دوازدهم 
کش می سلپارد، و عهده دار  کله او را غسلل می دهلد و کفلن و حنلوط می کنلد و بله خا خواهلد بلود 

تجهیز جنازه وصی نشود مگر وصی و امام.
بنابراین، توجیه اینکه رجعت ائمه؟مهع؟ پس از مهدی دوازدهم خواهد بود، سخن نادرستی 
که بر اساس روایات، امام حسین؟ع؟ بالفاصله پس  بوده و از درجه اعتبار ساقط می باشد، چرا

گرفت. از امام دوازدهم؟ع؟ در مسند حکومت و خالفت قرار خواهد 

حکومت ائمه رجعت؟مهع؟
پس از اثبات این مسأله که رجعت ائمه معصومین؟مهع؟ بالفاصله پس از امام دوازدهم؟ع؟ 

1 .  کایف، ج ۸، ص، 2۰6.
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بلوده و اولیلن رجعلت کننلده پلس از ایشلان، املام حسلین بلن عللی؟ع؟ خواهلد بود، نوبلت به آن 
می رسد تا حکومت آن معصومین؟مهع؟ به اثبات برسد. 

در روایلات متعلددی از ائمله؟مهع؟ بله حکوملت جهانلی آنلان در عصلر رجعلت اشلاره شلده و 
ایشلان را در آن زملان صاحلب االملر و صاحلب حکلم دانسلته اند. همیلن مسلأله، املر و حکلم هر 
کرده و آن را در وجود ائمه رجعت؟ع؟ منحصر می نماید. الزم به  شلخصی غیر از ایشلان را نفی 
ذکلر اسلت کله فلسلفه رجعلت ائمله؟مهع؟ نیلز در همین تشلکیل حکوملت عدل الهی جمع شلده 
کله ائمله  و هیلچ دلیلل دیگلری غیلر از آن بلرای مسلأله رجعلت متصلور نیسلت. للذا در صورتلی 
رجعلت؟ع؟ فاقلد حکوملت و خالفلت بدانیلم، نقلض غلرض خواهلد شلد. چنانچله در روایتلی 
ِصـِل  ّتَ ْیـُت ِبِإْسـَناِدَی اْلُ َو یارتنامله معصومیلن؟مهع؟ آملده اسلت: َو َر از املام رضلا؟ع؟ در خصلوص ز
َثَنا ُمویَس 

َ
: َحّد

َ
، َقـال َبْرَمِکّیُ

ْ
 ال

َ
اِعیـل ُد ْبُن ِإمْسَ ّمَ َوى حُمَ : َر

َ
ْیِه َقـال ـِد ْبـِن َعـیِلِّ ْبـِن َباَبَو ّمَ یِب َجْعَفـٍر حُمَ

َ
ـُدوِق أ َعـِن الّصَ

ِ ْبِن  َسـْین ِد ْبِن َعیِلِّ ْبِن احْلُ ّمَ ـِد ْبـِن َعیِلِّ ْبـِن ُمویَس ْبِن َجْعَفِر ْبـِن حُمَ ّمَ ـُت ِلَعـیِلِّ ْبـِن حُمَ
ْ
: ُقل

َ
َخِعـُی ، َقـال ْبـُن َعْبـِد اهلِل الّنَ

 :
َ

 ِمْنُکـْم، َفَقـال
ً
 ِإَذا ُزْرُت َواِحـدا

ً
َکاِمـال  

ً
 ِبـِه، َبِلیغـا

ُ
ُقـول

َ
ْمـیِن َیـا اْبـَن َرُسـوِل اهلِل َقـْواًل أ ِ

ّ
یِب َطاِلـٍب؟ع؟: َعل

َ
َعـیِلِّ ْبـِن أ

ٌق ِبَرْجَعِتُکـْم ،  َنا...ُمَصـّدِ
َ
ـا: »َفأ هْنَ ِ

َ
ـْم؟ع؟. مف  َرْجَعهِتِ

َ
 َعـیل

ُّ
ـا َمـا َیـُدل ْثَناِئَ

َ
َکـَر یِف أ َیـاَرَة ِبَتَماِمَهـا، َو َذ َکـَر الّزِ ، َو َذ

ْ
ُقـل

ُف  ِتُکـْم، َو ُیَشـّرَ
َ
ـُک یِف َدْول

َّ
ل ِتُکـْم... ُیْحَشـُر یِف ُزْمَرِتُکـْم، َو َیُکـّرُ یِف َرْجَعِتُکـْم، َو مُیَ

َ
ْمِرُکـْم، ُمْرَتِقـٌب ِلَدْول

َ
ُمْنَتِظـٌر أِل

ْحَیـایِن یِف َرْجَعِتُکـْم، َو 
َ
ِتُکـْم، َو أ

َ
َنـیِن یِف َدْول

َ
َیِتُکـْم َو َمّک ْؤ  ِبُر

ً
اِمُکـْم، َو َتَقـّرُ َعْیُنـُه َغـدا ّیَ

َ
ـُن یِف أ

َ
ّک یِف َعاِفَیِتُکـْم، َو مُیَ

اِمُکْم«1. ّیَ
َ
َکیِن یِف أ

َّ
َمل

کلردم در هنلگام  موسلی بلن عبلداهلل نخعلی از املام رضلا؟ع؟ نقلل می کنلد. بله ایشلان علرض 
یلارت نامله را تماملا فرملود و در اثنلاء آن بله رجعلت  کلدام از شلما چله بگویلم؟ للذا ز یلارت هلر  ز
کله از جملله فرملود: پلس ملن رجعلت تلان را تصدیلق می کنلم و چشلم بله راه املر شلما  کلرد  اشلاره 
گلروه شلما  کله در  کسلانی قلرار بلده  هسلتم، در انتظلار حکوملت شلما بله سلر ملی بلرم... ملرا از از 
محشور می شوند، و در زمان رجعتتان دوباره به دنیا باز می گردد، و در دولت شما به فرمانروایی 

کامل شما مفتخر می گردند، و در روزگار شما اقتدار می یابند. می رسند و در دوران سالمت 
با این وجود، تشکیل حکومت افرادی با عنوان مهدیین، آنهم با وجود ائمه معصومین؟مهع؟ 
کله دلیلل رجعتشلان بله تشلکیل حکوملت و خالفلت علدل الهلی اسلت، بلی معنلی بلوده و ایلن 

تصر البصائر، ص136. 1 .  من ال یضره الفقیه، ج2، ص37۰، ح1625 و حمن
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تضلادی غیلر قابلل حلل خواهلد بود. مگر اینکه قائل به آن باشلیم که مهدیین از ُحکام و والیانی 
که آنهم  که توسلط ائمه رجعت؟ع؟ به والیت های دور و نزدیک منصوب خواهند شلد  هسلتند 

مساله ای غیر از خالفت مهدیین است.

خالفت
کله دیرینله آن بله قبل از خلقت انسلان بر  بحلث از خالفلت، یکلی از مهم تریلن املوری اسلت 
ئکه خود سلخن به  می گلردد. به طوری کله خداونلد متعلال قبلل از آفرینش در این خصوص با مال
ْرِض َخِلیَفًة«1وزمانلی کله پروردگارت به 

َ
 یِف اأْل

ٌ
ِئَکـِة ِإیّنِ جاِعـل َمال

ْ
ـَک ِلل ّبُ  َر

َ
میلان آورده اسلت: »َو ِإْذ قـال

که من قرار دهنده خلیفه در زمین هستم. ئکه فرمود  مال
در ایلن آیله، خداونلد متعلال قبلل از آنکله بیافرینلد، مسلأله خالفلت را مطلرح کلرده اسلت که 
همیلن املر، نشلان دهنلده اهمیلت خالفلت، نسلبت بله فلسلفه آفرینلش می باشلد. بلا ایلن وجود 
کله آیلا تعییلن خلیفله تلا روز قیامت، توسلط خداوند انجام می گیلرد یا اینکه  سلخن در آن اسلت 

کاری را دارند؟  انسان ها نیز توان انجام چنین 
ْرِض َخِلیَفًة«، کلمه 

َ
 یِف اأْل

ٌ
ِئَکِة ِإیّنِ جاِعل َمال

ْ
َک ِلل ّبُ  َر

َ
در سخن خداوند متعال که فرمود: »َو ِإْذ قال

که با تنوین ذکر شده است، صفت خداوند می باشد که خداوند خود را به آن عبارت  »جاِعٌل« 
که فرمود: »ِإّنِی خاِلٌق َبَشلرًا ِمْن  کرده اسلت. همانند این آیه، سلخن دیگر خداوند اسلت  وصف 
کله کلمله »خاللٌق« نیلز بلا تنویلن ذکلر شلده و خداوند به واسلطه آن عبارت خلود را وصف  ِطیلٍن «2 
کرده و این صفات را در خود منحصر دانسته است. لذا بایستی اسامی خلفاء الهی از جانب 
گلردد. بنابرایلن بلا مراجعله بله تماملی روایلات معتبلر و  ایشلان اعلالم شلده و بلرای هملگان روشلن 
گرامی اسالم؟ص؟، تعداد و اسامی خلفاء بعد از رسول خدا مشخص شده  صادر شده از رسول 

است. 
ـْم َعـیِلُّ  ُ

ُ
ل ّوَ

َ
ـُة َبْعـِدی اْثَنـا َعَشـَر أ ِئَّ

َ
چنانچله در روایتلی از رسلول گراملی اسلالم؟ص؟ آملده اسلت:  »اأْل

ْم ُمْؤِمٌن  ِقـّرُ هِبِ ـیِت َبْعِدی اْلُ ّمَ
ُ
 أ

َ
ْوِلَیـاِئ َو ُحَجـُج اهلِل َعـیل

َ
ْوِصَیـاِئ َو أ

َ
َفـاِئ  َو أ

َ
َقـامِئُ ُهـْم ُخل

ْ
یِب َطاِلـٍب َو آِخُرُهـُم ال

َ
ْبـُن أ

1 .  بقره، 3۰.
2 .  ص، 71.
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َکاِفـٌر«.1 اماملان بعلد از ملن دوازده نفرنلد. اولین آنها علی بن ابلی طالب و آخرین آنها  ـْم  ُ
َ

ْنِکـُر ل َو اْلُ

قائلم آنلان اسلت. آنهلا خلفلاء و اوصیلاء و حجت هلای الهلی بلر امتلم بعلد از ملن هسلتند. قبلول 
کافر هستند. کنندگان آنان مومن بوده و منکرین آنان 

ـُهوِر َو ِهـَی  اْثنـا َعَشـَر 
ُ

ُة الّش
َ

ـْم ِعـّد هُتُ
َ

 ِعّد
ً
َفـاِئ  ِصْدقـا

َ
 َو ُخل

ً
ْوِلَیـاُء اهلِل َحّقـا

َ
ِئـَک أ

َ
ول

ُ
همچنیلن فرملود: » ... أ

ْم  هْیِ
َ
َواُت اهلِل َعل

َ
ْهِدّیُ َصل ْم َعیِلٌّ َو آِخُرُهْم اْلَ ُ لُ ّوَ

َ
ُة َبْعـِدی أ ِئَّ

َ
ُة ُنَقَبـاِء ُمـویَس ْبِن ِعْمَراَن... َفاأْل

َ
ـْم ِعـّد هُتُ

َ
 َو ِعّد

ً
َشـْهرا

که عدد آنان به تعداد  « .2 آنان حقیقتا اولیاء خدا هستند و به راستی خلفاء من هستند  ِعینَ مْجَ
َ
أ

ماه های سال است که دوازده ماه می باشند و عده آنان به تعداد نقباء موسی بن عمران است. 
پس ائمه بعد از من اولشان علی و آخرشان مهدی است.

کرم؟ص؟ به اسلامی خلفاء اشلاره شلده  عالوه بر بیان تعداد خلفاء، در روایتی دیگر از پیامبرا
یل باملؤمنین من أنفسـهم مث احلسـن مث  یل باملؤمنین من أنفسـهم مث أنت یا عیل أو و آمده اسلت: »یا عیل أنا أو
احلسین مث عیل بن احلسین مث حممد بن عیل، مث جعفر بن حممد، مث مویس بن جعفر، مث عیل بن مویس، مث حممد 

الفة و الوصایة و یغیب  بن عیل، مث عیل بن حممد، مث احلسن بن عیل، مث احلجة بن احلسن الذی تنهتی  إلیه  احلن

کما ملئت جورا و ظلما«.3 ای علی! من اولی به مؤمنین  مدة طویلة، مث یظهر و میأل األرض عدال و قسطا 

از خودشان هستم و سپس تو و سپس حسن و سپس حسین و سپس علی بن حسین و سپس 
محملد بلن عللی و سلپس جعفلر بلن محملد و سلپس موسلی بن جعفر و سلپس علی بن موسلی و 
سلپس عللی بلن موسلی و سلپس محملد بلن عللی و سلپس عللی بلن محملد و سلپس حسلن بلن 
ی به پایان می رسلد  که خالفت و وصایت به واسلطه و علی و سلپس حجت بن الحسلن اسلت 
که از  و مدت طوالنی غایب شلده و سلپس ظاهر می شلود و زمین را از عدل پر می کند همانطور 

جور و ظلم پر شده است.  
کلرم؟ص؟ دوازده بوده و اسلامی  براسلاس روایلات متعلدد و معتبلر، علدد خلفلاء بعد از رسلول ا
یلک یلک آنلان بیلان گردیلده اسلت کله ختلم خالفلت نیلز بله واسلطه املام دوزادهلم بلوده و پلس از 
ایشلان خلیفله ای بلا عنلوان مهدییلن نخواهلد بلود چرا که در ایلن صورت به عدد خلفلاء افزدوده 

ثی عشر، ص145. مئة اإل ثر یف النص عی األ 1 .  کفایة األ
2 .  اإلختصاص، ص224.

3 .  إثبات اهلداة بالنصوص و املعجزات، ج 2، ص234.
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شده و با روایات مذکور ناسازگار خواهد شد. 

نظر احمدالحسن درباره رجعت چیست و تضاد آن را با مهدیین چگونه حل می کند؟. 1
زمان اولین رجعت بعد از امام دوازدهم؟ع؟ را با بیان روایت توضیح دهید.. 2
حکومت ائمه رجعت به چه ادله ای ثابت می شود؟. 3
کنید.. 4 کرم؟ص؟ را بیان  کرده و تعداد خلفای بعد از رسول ا خالفت را تعریف 
انحصار تعیین خلیفه توسط خداوند با چه دالیلی به اثبات می رسد؟. 5

پرسش های درس
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نیابت  و سفارت گرایی
از جملله ادعاهلای احمدالحسلن بصلری، نیابلت و سلفارت از جانلب املام دوازدهلم؟ع؟ 
إیّن االمـام  أقـل  أقـول و مل  بیلان الحلق و السلداد ملن األعلداد می گویلد: »ال  کتلاب  ی در  اسلت. و
املهـدی؟ع؟، بـل أنـا املهـدی االول مـن ولده؟ع؟ و رسـوله و وصیه و الیمـاین«.1 هرگز نگفته و نمی گویم که 

من امام مهدی؟ع؟ هسلتم، بلکه من مهدی اول از اوالد امام و فرسلتاده و جانشلین او و یمانی 
هستم. 


گردید، دارای دو شاخصه و مؤلفه  که با آغاز امامت امام دوازدهم؟ع؟ آغاز  غیبت صغری 
که آن را از غیبت کبری متمایز می نماید. لذا موقت بودن و نایب خاص داشتن  اساسی است 
امام دوازدهم؟ع؟، دو شاخصه ای هستند که غیبت کبری فاقد آن دو می باشد. بنابراین زمان 
کلرده باشلند در زمره  کله بلرای آن وقلت تعییلن  و ملدت غیبلت کبلری مشلخص نبلوده و کسلانی 
کننلدگان  اُتوَن «.2تعییلن 

َ
َوّق

ْ
دروغگویلان خواهنلد بلود. چنانچله املام صلادق؟ع؟ فرملود: »َکـَذَب  ال

کبری ارتباط با واسطه حضرت، از طریق نائب  گفته اند. همچنین در زمان غیبت  وقت دروغ 
خاص قطع بوده و کسانی که ادعای مشاهده، وساطت و نیابت خاصه و سفارت کرده باشند 

1 .  بیان احلق و السداد من األعداد، ج1-2، ص4۰.
2 .  الکایف، ج 1، ص36۸.
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کله بله عنلوان  کلرده اسلت  گلو می باشلند، چنانچله روایلات متعلددی بله آن اشلاره  دروغگلو و افترا
نمونه به مواردی اشاره می گردد:

ِد ْبِن َنْصٍر،  ّمَ یِب ُشـَعْیٍب حُمَ
َ
، َعْن أ ْینِ َسـِنّیَ  َو َعیِلِّ ْبِن َعْبِد اهلِل احْلَ

َ
اِعیـل ـِد ْبـِن ِإمْسَ ّمَ ـَداَن، َعـْن حُمَ َسـْینُ ْبـُن مَحْ احْلُ

ـاِدَق؟ع؟ َیـا  ِدَی الّصَ ُت َسـّیِ
ْ
ل

َ
: َسـأ

َ
ـِل ْبـِن ُعَمـَر، َقـال

َ
َفّض ـِل، َعـِن اْلُ

َ
َفّض ـِد ْبـِن اْلُ ّمَ ُفـَراِت، َعـْن حُمَ

ْ
َعـْن ُعَمـَر ْبـِن ال

 
َ

ْن َقال َ َ
، ف  َعْینٍ

ُّ
ُکل ْتـُه 

َ
؟ع؟: »اَل َتـَراُه  َعْینٌ  یِف  َوْقِت  ُظُهوِرِه ، َو اَل َرأ

َ
؟ع؟ َقـال ْهـِدّیُ ّیِ ُبْقَعـٍة َیْظَهـُر اْلَ

َ
ِدی َفـیِف أ َسـّیِ

کلردم: ای سلرور ملن! مهلدی در چه سلرزمینی  ُبوُه«.1بله املام صلادق؟ع؟ علرض  ُکـْم َغْیَرَهـَذا َفَکّذِ
َ
ل

که همه چشلم ها  ظهور می کند؟ حضرت فرمود: چشلمی در زمان ظهور او را نمی بیند مگر این 
کنید. گفت او را تکذیب  کسی جز این را به شما  او را ببینند و هر 

ـُد ْبـُن َعـیِلٍّ  مْحَ
َ
َثَنـا أ

َ
 َحّد

َ
ّیُ َقـال ْهـِر َبـاٍح الّزُ ـِد ْبـِن َر ّمَ ـُد ْبـُن حُمَ مْحَ

َ
َثَنـا أ

َ
 َحّد

َ
َواِحـِد ْبـُن َعْبـِد اهلِل َقـال

ْ
َثَنـا َعْبـُد ال

َ
َحّد

 :
َ

ُه َقال
َ
ّن
َ
یِب َعْبـِد اهلِل؟ع؟ أ

َ
ْثَعِمّیِ َعـْن َرُجٍل َعْن أ و احْلنَ مِی ْبـِن َعْمٍر َکِر

ْ
ـوَب َعـْن َعْبـِد ال ّیُ

َ
َسـِن ْبـِن أ ّیُ َعـِن احْلَ ْمَیـِر احْلِ

ْم« .2 قائم قیام نمی کند  هُبُ ْوُه  َفُیَکّذِ
َ
ْم َقْد َرأ ُ ّنَ

َ
 َقْوِل أ

َ
ِمُع َعیل ُه ُیحجْ

ُّ
ُکل  

ً
َقامِئُ َحیّتَ َیُقوَم اْثَنا َعَشَر َرُجال

ْ
»اَل َیُقوُم ال

کله همگلی بلر دیدن حضلرت اتفاق نظر دارنلد ظهور کننلد در حالیکه امام؟ع؟  تلا اینکله 12 ملرد 
همه آنها را تکذیب می کند.

براساس دیدگاه  و نظرات تمامی علمای شیعه، ادعای نیابت خاصه و همچنین سفارت 
ی با کفر بوده و هر کس مدعی آن باشد گمراه و گمراه گر می باشد. به  در زمان غیبت کبری مساو
عنوان نمونه شیخ طوسی از قول ابن قولویه؟هر؟3 در باب ذکر مذمت مدعیان بابیت و نیابت 
ٌس  َکاِفٌر ُمَنّمِ ُه اهلُل َفُهَو  ّیِ َرمِحَ ـُمِر ْمَر َبْعَد الّسَ

َ
َعی  اأْل

َ
 َمـِن  اّد

َّ
ُکل ّنَ 

َ
ـة( أ می فرمایلد: »إّنَ ِعنَدنـا)أی الطاِئَفـة اإلَماِمّیَ

که بعد از  کسی  که؛ هر  ْوِفیُق« .4همانا در نزد ما طائفه امامیه نظر بر این است   َو ِباهلِل الّتَ
ٌّ

 ُمِضل
ٌّ

َضال

گمراه گر است.  گمراه و  کافر  کند،  سمری؟هر؟ ادعای امر)سفارت و نیابت خاصه( 
کله پایه و اسلاس آن، توقیع سلمری، نایب چهارم املام دوازدهم؟ع؟  بلا وجلود چنیلن فتوایلی 

می باشد، به بررسی آن توقیع شریف، پرداخته می شود:
ـْیُخ َعیِلُّ 

َ
َ ِفهَیا الّش یّفِ یِت ُتُو

َّ
ـَنِة ال ِم یِف الّسَ

َ
ـال ِدیَنِة الّسَ ُکْنُت ِبَ  :

َ
ُب َقال َکّتِ ـَد اْلُ مْحَ

َ
َسـُن ْبـُن أ ـٍد احْلَ ّمَ ُبـو حُمَ

َ
َثَنـا أ

َ
َحّد

1 .  حبار، ج53، ص6.
2 .  غیبة نعماین، ص277.

یه، استاد شیخ مفید در فقه بوده است.  3 .  شیخ ابوالقاسم بن حممد بن قولو
4 .  غیبة طوس، کتاب الغیبة للحجة، ص412.
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 ُنْسـَخُتُه: »بسـم اهلل 
ً
ـاِس َتْوِقیعـا ْخـَرَج ِإیَل الّنَ

َ
ـاٍم َفأ ّیَ

َ
 َوَفاِتـِه ِبأ

َ
وَحـُه َفَحَضْرُتـُه َقْبـل َس اهلُل ُر

َ
ّیُ َقـّد ـُمِر ـٍد الّسَ ّمَ ْبـُن حُمَ

ِة  ٌت َما َبْیَنَک َو َبْینَ ِسـّتَ ـَک َمّیِ
َ
ْجـَر ِإْخَواِنَک ِفیَک َفِإّن

َ
ْعَظـَم اهلُل أ

َ
ّیَ أ ـُمِر ـٍد الّسَ ّمَ الرمحـن الرحـمی - َیـا َعـیِلَّ ْبـَن حُمَ

 َبْعَد 
َ

 ُظُهوَر ِإاّل
َ

اِنَیُة َفال
َ
َغْیَبُة الّث

ْ
َحـٍد َیُقـوُم َمَقاَمَک َبْعـَد َوَفاِتَک َفَقْد َوَقَعِت ال

َ
ْمـَرَک َو اَل ُتـوِص ِإیَل أ

َ
ـْع أ ـاٍم َفامْجَ ّیَ

َ
أ

ِعی  
َ

یِت ِشـیَعیِت َمْن  َیّد
ْ
 َو َسـَیأ

ً
ْرِض َجـْورا

َ
ِء اأْل

َ
ـوِب َو اْمِتـال

ُ
ُقل

ْ
َمـِد َو َقْسـَوِة ال

َ
 َو َذِلـَک َبْعـَد ُطـوِل اأْل

َّ
ِإْذِن اهلِل َعـّزَ َو َجـل

 
َ

َة ِإاّل  َو اَل ُقـّوَ
َ

َکاِذٌب ُمْفَتـٍر َو اَل َحـْول ْیَحـِة َفُهـَو  ـْفَیایِنِّ َو الّصَ وِج الّسُ  ُخـُر
َ

َشـاَهَدَة َقْبـل َعـی اْلُ
َ

ـِن إّد َ
َ

اَل ف
َ
َشـاَهَدَة أ اْلُ

ْیـِه َو ُهـَو 
َ
ـاِدُس ُعْدَنـا ِإل َیـْوُم الّسَ

ْ
َکاَن ال ـا  ّمَ

َ
ْوِقیـَع َو َخَرْجَنـا ِمـْن ِعْنـِدِه َفل  َفَنَسـْخَنا َهـَذا الّتَ

َ
َعِظـمِی- َقـال

ْ
َعـیِلِّ ال

ْ
ِبـاهلِل ال

ٍم 
َ

َکال ْمـٌر ُهـَو َباِلُغـُه َو َمـىَض َرِضَ اهلُل َعْنـُه َفَهـَذا آِخـُر 
َ
ِ أ

 هلِلَّ
َ

ـَک ِمـْن َبْعـِدَک َفَقـال ـُه َمـْن َوِصّیُ
َ
 ل

َ
ـوُد ِبَنْفِسـِه َفِقیـل َیحجُ

ـَع ِمْنـُه«.1 اى عللّی بلن محّملد سلمرّى! خداونلد اجر برادرانت را در عزاى تلو عظیم گرداند که تو  مُسِ

ظلرف شلش روز آینلده خواهلی ملرد، پلس خلود را بلراى ملرگ مهّیلا کلن و بله احلدى وصّیت مکن 
که پس از وفاتت قائم مقام تو شلود زیرا غیبت تاّمه واقع شلده و ظهورى نیسلت مگر پس از اذن 
خداى تعالی و آن پس از ّمدتی طوالنی و قساوت دلها و پر شدن زمین از ستم واقع خواهد شد 
و بله زودى کسلانی نلزد شلیعیان ملن آینلد و ّادعلاى مشلاهده کنند، بدانید هر کله پیش از خروج 
سلفیانی و صیحه آسلمانی ّادعاى مشلاهده کند دروغگوى افترا بند اسلت و ال حول و ال قوة اال 
کردند و از نزد او خارج شلدند و چون  باهلل العلی العظیم. پس؛ حاضرین از آن توقیع استنسلاخ 
روز ششلم فلرا رسلید نلزد او بازگشلته و او را در حلال احتضلار بلود، یکلی از مردملان پرسلید: وصلّی 
کرد و  که خود او رسلاننده آن اسلت و فوت  گفت: خداوند را امرى اسلت  کیسلت؟  پس از شلما 

که از او شنیده شد.  کالمی بود  این آخرین 
کله حائلز اهمیلت بلوده و بایسلتی  آنچله در ایلن توقیلع بلدان اشلاره شلده اسلت نکاتلی اسلت 

کرد: بدان اشاره 

الف: تعیین نایب خاص
بلر اسلاس متلن توقیلع، تعییلن نایلب خلاص و سلفارت، بایسلتی توسلط نائلب قبللی باشلد. 
َحٍد َیُقوُم َمَقاَمَک َبْعَد َوَفاِتَک«، لذا علی بن محمد 

َ
چنانچه امام؟ع؟ فرموده است: »َو اَل ُتوِص ِإیَل أ

1 .  کمـال الدیـن و متـام النعمـة، ص516 و غیبـة طـوس، ص 3۹5 و الثاقـب یف املناقـب، ص6۰1 و االحتجـاج طبـرس، ج2، ص2۹6 و الطرائـف، 
ص1۸4 و کشـف الغمـة، ج3، ص33۸ و الصـراط املسـتقم، ج2، ص236 و اسـرار االمامـة، ص۸۹ و حدیقـة الشـیعة، ج2، ص۹۹۰ و اثبـاة 

اهلـداة، ج5، ص321 و منهـی االمـال، ج2، ص۸42 و حباراالنـوار، ج51، ص361 و اعیـان الشـیعه، ج2، ص4۸ و...
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سلمری حق انتخاب شلخص دیگری به عنوان قائم مقام خود به عنوان نائب خاص حضرت 
نداشته و بر این اساس، باب نیابت تا موعدی خاص بسته شده است. 

ب: علت انسداد باب نیابت خاص
کبلری اسلت. چنانچله  عللت ممنوعیلت وصیلت سلمری بله شلخص دیگلر، آغلاز غیبلت 
 َبْعَد 

َ
 ُظُهوَر ِإاّل

َ
اِنَیُة َفال

َ
َغْیَبُة الّث

ْ
امام؟ع؟ در متن توقیع بدان اشاره فرموده و آمده است: »َفَقْد َوَقَعِت ال

«، بنابراین با توجه به اینکه  ً
ْرِض َجْورا

َ
ِء اأْل

َ
وِب َو اْمِتال

ُ
ُقل

ْ
َمِد َو َقْسَوِة ال

َ
 َو َذِلَک َبْعَد ُطوِل اأْل

َّ
ِإْذِن اهلِل َعّزَ َو َجل

»فلاء« در »َفَقلْد َوَقَعلِت« تعلیلیله اسلت، لذا آغلاز غیبت کبری علت اصلی انسلداد باب نیابت 
بوده و دلیلی بر نقض این مسأله از جانب حضرت وجود ندارد.

ج: پیشگویی ظهور مدعیان دروغین
حضلرت در ادامله توقیلع بله ظهلور زود هنلگام مدعیلان دروغیلن نیابت خاصه اشلاره فرموده 

َشاَهَدَة«. ِعی  اْلُ
َ

یِت ِشیَعیِت َمْن  َیّد
ْ
و شیعیان را از آن خطر بزرگ برحذر می دارند. لذا فرمودند: »َسَیأ

د: ادعای مشاهده تا موعد خاص
ادعلای مشلاهده و نیابلت تلا قبلل از خلروج سلفیانی و نلدای آسلمانی ملورد قبلول نیسلت. 
َکاِذٌب ُمْفَتٍر«.  ْیَحِة َفُهَو  ـْفَیایِنِّ َو الّصَ وِج الّسُ  ُخُر

َ
َشـاَهَدَة َقْبل َعی اْلُ

َ
ِن إّد َ َ

اَل ف
َ
چنانچه حضرت فرمودند: »أ

للذا چنانچله فلردی همچلون احمدالحسلن در صلدد ادعای نیابت خاصه اسلت، از دو حالت 
خارج نیست. یا اینکه بایستی از نایب چهارم وصیتی به همراه داشته باشد که دال بر نیابتش 
گردیده اسلت. یا اینکه تا خروج سلفیانی و  باشلد، که صدور آنهم بنا به دسلتور حضرت ممنوع 

کرده و پس از آن بر ادعای خود پافشاری نماید.    ندای آسمانی صبر 
کله در ایلن توقیلع، مدعیان مشلاهده تکذیب شلده اند و ربطی بله مدعیان  گلر اشلکال شلود  ا

نیابت و سفارت ندارد، اینگونه پاسخ داده می شود:
اواًل؛ شلأن صلدور توقیلع، پیراملون مسلأله نیابلت خلاص بلوده و حضلرت، عللی بلن محملد 
کله  سلمری را از انتخلاب وصلی و قائلم مقلام بعلدی برحلذر داشلته اند و ایلن بله ایلن معناسلت 
حضلرت بلا صلدور ایلن توقیلع مبلارک، در صلدد انلکار مدعیلان نیابلت و سلفارت، بعلد از نایب 
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چهارم می باشد.
َکاِذٌب ُمْفَتٍر«. یعنی  َشـاَهَدَة ... َفُهـَو  َعی اْلُ

َ
ِن اّد َ َ

ثانیلًا؛ حضلرت در ادامله ایلن توقیع می فرماید: »ف
اب و ُمفَتر فرق واضحی 

ّ
کذ که بین  گو اسلت. باید توجه داشلت  کذاب و افترا مدعی مشلاهده 

گر همان شخص  گر کسی صرف ادعای مشاهده داشته باشد، کذاب می باشد اما ا است. لذا ا
گو بوده  ادعای نیابت یا توکیل کند و آن استنابه را به حضرت منتسب نماید، این شخص افترا
کنار هم آمده  و چیزی را به دروغ به ایشلان نسلبت می دهد. لذا در متن توقیع هر دو عبارت در 
گر حضرت فقط  که ادعای مشلاهده و توکیل می کنند را رد نماید. بنابراین ا کسلانی را  اسلت تا 
که  َکاِذٌب« در آن صورت این حکم شامل تمامی افرادی  ُمَشاَهَدَة َفُهَو 

ْ
َعی ال می فرمود:  »َفَمِن إّدَ

ادعای دیدار با حضرت را داشتند می شد، در حالیکه بیش از هزار داستان معتبر از احواالت 
تشلرف یافتلگان در کتلب شلیعه ذکلر شلده اسلت که هیلچ کدام کلذاب نبلوده و در ادعای خود 

صادق هستند.
نکتله قابلل توجله اینکه احمدالحسلن برخلالف مبنای خود در خصوص علدم پذیرش علم 
رجال و نادرست بودن بررسی سندی روایات، اینبار مجبور به تمسک به علم رجال شده و این 
توقیع مبارک را ضعیف السلند دانسلته و می گوید: »فهی َمطعوٌن فی سلنده و َغیر تامة السلند«. 

گرفته و سند آن به معصوم نمی رسد.1 این روایت مورد طعنه علماء قرار 

برسی سند توقیع سمری
بلا توجله بله اینکله احملد الحسلن بصلری و برخلی تابعیلن آن، سلند این روایلت را مخدوش و 

کفایت مورد بررسی قرار می گیرد: مطعون دانسته اند، به سند این توقیع اشاره شده و در حد 
کمال الدین و تمام النعمه به نقل مستقیم . 1 کتاب  شیخ صدوق)م306( این توقیع را در 

لب« و ایشلان نیلز بله نقلل مسلتقیم از عللی بلن  از اسلتاد خلود، »ابلو محملد حسلن بلن احملد ُمکّتِ
محملد سلمری آورده اسلت للذا ایلن روایلت بلدون واسلطه بلوده و در سلند آن نیلز سلقطی وجلود 
نلدارد. علالوه بلر آن، شلیخ صلدوق؟هر؟ در زملان صلدور ایلن توقیلع مبلارک در سلال)32۹هل( 
حدودًا 23 سلاله داشلته و احتمال تضعیف سلند غیر ممکن اسلت. همچنین این توقیع، پایه 

1 .  ابو حسن، مع عبدالصالح، ص2۸.
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کبری بوده  کفر مدعی سلفارت و نیابت در غیبت  صدور فتاوای علمای بزرگ شلیعه، مبنی بر 
که همین مسأله داللت بر قوت سندی توقیع دارد.1 است 

کتلاب بحاراالنلوار مرحلوم  برخلی در راسلتای اثبلات مرسلله بلودن ایلن توقیلع، بله جللد 35 
مجلسلی؟هر؟ اسلتناد کرده انلد کله در آنجلا آملده اسلت: »أّنله خبلٌر واحلد مرسلل« ایلن توقیع خبر 
واحلد و بلوده و سلند آن بله معصلوم متصلل نشلده اسلت.2 در پاسلخ بله ایلن اسلتناد باطلل گفتله 
کتاب مع عبد الصالح  که مؤلف  می شود: اواًل این عبارت در جلد 53 بحار االنوار آمده است 

کرده است. آن را به اشتباه یا به عمد)اهلل اعلم( با عنوان جلد 35 معرفی 
کله در  ثانیلًا؛ ایلن سلخن و نظلر عالمله مجلسلی نبلوده، بلکله رأی و نظلر میلرزای نلوری اسلت 

ی« در جلد 53 بحاراالنوار نقل شده است. کتاب »جنة المأو قالب 
ثالثلًا؛ میلرزای نلوری؟هر؟ ایلن توقیع را از االحتجاج طبرسلی؟هر؟ نقل کرده اسلت که در آنجا 
سندی برای توقیع ذکر نشده و همین مسأله موجب اشتباه میرزای نوری در خصوص مرسله بودن 

توقیع شده است. چنانچه خود نیز در کتاب جنة المأوی به این برداشت اشاره کرده است. 3 
کله »ابو محمد . 2 برخلی از اتبلاع احملد بصلری، از جملله ضیلاء الزیلدی بر این باور هسلتند 

لب« مجهلول بلوده و از جانلب علملای رجاللی توثیلق نشلده اسلت.4 ایلن  حسلن بلن احملد ُمکّتِ
سلخن در حالی اسلت که اواًل؛ کتب علماء شلیعه، عباراتی مبنی بر وثاقت ایشلان صادر شلده 
و او را بله عظملت یلاد کرده انلد. ثانیلًا؛ توثیلق از طریلق ترضلی و ترحلم شلیخ صلدوق؟هر؟ دربلاره 
ی الصلدوق؟هر؟  ایشلان فلراوان بلوده و مرحلوم مامقانلی؟هر؟ نیلز در این بلاره می نویسلد: »إّنله یلرو
عنله مترضّیلًا و مترّحملًا«.5 صلدوق؟هر؟ از ایشلان نقلل حدیلث می کلرد در حالیکله از او اعلالم 
وی  ی رحملت می فرسلتاد. همچنیلن در مکیلال الملکارم آمده اسلت: »و یر کلرده و بلر و رضایلت 
 و هذا من أمارات الصحة و الوثاقة«.6 بارها شیخ صدوق؟هر؟ 

ً
 مترمحا

ً
 مترّضیا

ً
را عنه الصدوق؟هر؟ مکر

1 .  غیبة طوس، ص412.
2 .  مع عبدالصالح، ص2۸.

3 . نص خالد در ابطال معاند، ص 5۰.
یدی، ضیاء، قراءة جدیدة یف روایة السمری، ص1۸. 4 .  الز

5 .  تنقیح املقال یف علم الرجال، ج21، ص1۹4.
6 .  مکیال املکارم، ج2، ص334.
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ی رحمت می فرسلتاد و این عمل شلیخ، از  که رضایت داشلته و بر و ی یاد می کرد  در حالی از و
ی توقیع است. نشانه های صحت و وثاقت راو

گونلی یلاد شلده اسلت. للذا در . 3 از جنلاب »ابلو محملد حسلن بلن احملد« بلا کنیه هلای گونا
لب« یلا »الکاتب« تعبیر شلده اسلت. این در  ی بلا عنلوان »الملؤدب« یلا »المکّتِ برخلی اسلانید از و
کثریلت غریلب بله اتفلاق در کتلب علملای شلیعه از جملله؛ مسلتدرکات علم  کله ا حاللی اسلت 
الموسلوعة  الملکارم3،  مکیلال  المهلدی؟ع؟2،  االملام  احادیلث  الموضوعلی  المعجلم  رجلال1، 
ی مذکلور ارتباط  الرجالیلة4 و... ایلن سله کنیله را بله یلک فلرد منسلوب دانسلته و بله کسلی جلز راو
لب، الکاتلب  کتلاب الموسلوعة الرجالیلة آملده اسلت: »الملؤدب، المکّتِ نداده انلد. چنانچله در 
ی عنله فلی الفقیله و العللل و التهذیلب، وقلع فلی مشلیخة الفقیله و هلو ملن مشلایخ الصلدوق  رو

ترّضی علیه فی جمیع الموارد«.5

امکان دیدار
بلر اسلاس برخلی روایلات و اقلول علملای بلزرگ شلیعه، دیلدار حضلرت بلرای برخلی انسلان ها 
که آنهم با بحث مشاهده و نیابت خاصه تفاوت بسیاری دارد. چنانچه سید  ممکن می باشد 
میـع شـیعته فـال میتنـع أن یکـون مجاعـة مهنـم  کان؟ع؟ غیـر ظاهـر اآلن حلج بلن طلاووس؟هر؟ می فرمایلد: »إذ 
یلقونـه و ینتفعـون  مبقالـه  و فعالـه و یکتمونـه «6 در حلال حاضلر، املام؟ع؟ بلرای جمیلع شلیعیان غیلر 

گروهی از آنان به مالقات ایشان مشرف شده و از سخنان  ظاهر است اما این ممتنع نیست که 
کنند. کرده و از دیگران پنهانش  کردارشان استفاده  و 

کله بلر خلالف اعلالن مالقلات و حتلی  کتملان اسلت  کله در ایلن قلول، سلخن از  گلردد  دقلت 
ادعای نیابت می باشد.

1 .  مستدرکات علم رجال، ج2، ص334.
2 .  املعجم املوضوعی احادیث االمام املهدی؟ع؟، ص1۰51.

3 .  مکیال املکارم، ج2، ص333.
4 .  املوسوعة الرجالیة، مشاره175۰.

5 .  مهان.
6 .  الطرائف یف معرفة مذاهب الطوائف، ج1، ص1۸5.
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توقیت گرایی نوین
گرایلش بله نلوع جدیلدی از توقیلت و  یلت،  ی در مباحلث مهدو یکلی از آسلیب های پیلش رو
ی  تعیین محدوده زمانی برای ظهور امام دوازدهم؟ع؟ است که توسط احمدالحسن و پیروان و
که معنای توقیت؛ تعیین دقیق زمان و ساعت ظهور است اما  صورت پذیرفته است. هر چند 
کیلد بلر اینکله در حلال حاضلر در عصلر ظهلور هسلتیم، سلخنی ناروا و  تعییلن محلدوده ظهلور و تا

که از آن با عنوان »توقیت گرایی نوین« یاد شده است. مغرضانه می باشد 
یت تازگی نداشلته و تمامی  البتله ایلن نلوع از توقیت گرایلی در میلان مدعیلان دروغیلن مهدو
آنلان بلا بیلان اینکله در عصلر ظهلور بلوده و فاصله ما با ظهور بسلیار کم اسلت، احساسلات دینی 
کوتلاه، خود را بله عنوان مهدی معرفلی کرده اند. به عنوان  کلرده و پلس از مدتلی  ملردم را تحریلک 
کلرد کله در آغلاز حرکلت، ملردم را به نزدیکلی ظهور  نمونله می تلوان بله »محملد بلن قوملرت« اشلاره 
مهدی بشارت می داد، لکن در سال )522 هل.ق( خود را همان مهدی موعود؟ع؟ معرفی نمود. 
کله ظهلور املام؟ع؟ از منظلر شلیعه دور دیلده  البتله رّد توقیت گرایلی نویلن بلدان معنلا نیسلت 
شده باشد، بلکه بدین معناست که عالوه بر تعیین زمان دقیق برای آن، حتی تعیین محدوده 
که بر اسلاس روایات، ظهلور حضرت، همانند  ظهلور نیلز مطلرود بلوده و مورد پذیرش نیسلت. چرا
«.2با این  ً

یبا ْوَنـُه َبِعیدا َو َنَراُه َقِر ْم َیَر ُ گهانلی اسلت1 که خداوند درباره آن فرمود: »ِإَنّ برپایلی قیاملت نا
که چندی بعد قیامت خواهد شلد، بلکه آیه  که این آیه به معنای آن نیسلت  گردد  وجود توجه 

در مقام بیان حقانیت و حتمی بودن قیامت است.
که تعیین محدوده زمانی برای برپایی قیامت صحیح نیست، بر همان اساس،  لذا از آنجا 
قیاملت،  املر  بایسلتی صرفلا هماننلد  بلکله  اسلت،  نادرسلت  نیلز  بلرای ظهلور  تعییلن محلدوده 
حقیقلت و حتمیلت آن را پذیرفلت و اعملال خلود را بلا دیلن اسلالم تطبیلق داد تلا در صلورت 
مصادف و مواجه شدن با ظهور، در صف مؤمنین قرار بگیریم. به عبارتی دیگر؛ باور به نزدیکی 
ظهلور هماننلد بلاور به نزدیکی قیامت اسلت که حتی تعییلن محدوده زمانی برای آن نامعقول و 

نادرست می باشد.

 
َ

ـُرُج َیـا اْبـَن َرُسـوِل اهلِل َقـال ـَی َیحنْ َ
َ

ـُه َیـا اْبـَن َرُسـوِل اهلِل؟ص؟ ف
َ
ـُت ل

ْ
: ُقل

َ
َباِقـِر؟ع؟:... َقـال

ْ
ـِد ْبـِن َعـِیٍّ ال ّمَ یِب َجْعَفـٍر حُمَ

َ
ْعـِیِّ َعـْن أ ُ ج

ْ
یـَد احل 1 .  َجاِبـِر ْبـِن َیِز

ثـی عشـر، ص246 مئـة اإل ثـر یف النـص عـی األ  َبْغَتـًة. کفایـة األ
َّ

ِتیُکـْم ِإال
ْ
ـاَعِة ال َتأ ـُه َکَمَثـِل  الّسَ

ُ
ـا َمَثل َ

َ
 ِإّن

َ
 اهلِل؟ص؟ َعـْن َذِلـَک َفَقـال

ُ
 َرُسـول

َ
َقـْد ُسـِئل

َ
ل

2 .  معارج، 7.
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تعجیل گرایی
یلت، نوبلت بله یلار  یلج بلاور بله نزدیکلی ظهلور از سلوی جریان هلای مدعلی مهدو پلس از ترو
از  فلرا می خواننلد، چنانچله برخلی  بله سلمت تعجیلل  بلرای حضلرت رسلیده و ملردم را  گیلری 
ِخیِه«2حکلم بله جسلتجوی 

َ
ُسـوا ِمـْن ُیوُسـَف َوأ همیلن جریان هلا1، بلر اسلاس آیله »َیـا َبـیِنَّ اْذَهُبـوا َفَتَحَسّ

حضلرت مهلدی؟ع؟ داده و دوران انتظلار را پایلان یافتله اعلالم کرده و پروژه جدیدی را در بحث 
اسلتعجال آغلاز نموده انلد. همچنیلن احمدالحسلن بصلری نیلز با جملع آوری یار و انصلار به نام 
املام عصلر؟ع؟، ملردم را در وادی تعجیلل متحیلر نملوده اسلت. پاسلخ بله تماملی اینهلا در چنلد 

محور ارائه می گردد:
 تکلیف شیعیان در عصر غیبت کبری، تمسک به وظایفی است که قبال مورد عمل قرار 1. 

گردیده اسلت. چنانچه از امام صادق؟ع؟ درباره وظیفه  که در روایات بدان تصریح  می گرفت 
کسلب تکلیف  شلد و ایشلان در پاسلخ  شلیعیان در زمان غایب شلدن صاحب امر و امام زمان 
فرمودند: »به آنچه از سابق عمل می کردید و برایتان مسلم و آشکار بوده از دین، متمسک شوید 

گردد«.3 تا )حق( برای شما روشن و هویدا 
علالوه بلر آن، انتظلار فلرج و ظهلور امام زمان؟ع؟ نیلز به عنوان یک عمل و حتی بهترین عمل 
کلرم؟ص؟ فرملود:  دانسلته شلده و آن را وظیفله  ای بلرای مؤمنیلن معرفلی کرده انلد. چنانچله پیامبلر ا

َفَرِج «.4 برترین اعمال امت من، انتظار فرج ظهور است.
ْ
یِت اْنِتَظاُر ال ّمَ

ُ
ْعَماِل أ

َ
 أ

ُ
ْفَضل

َ
»أ

ک شلدگان دانسلته . 2 ی بلا هلال کننلدگان در املر ظهلور، مسلاو بلر اسلاس روایلات، تعجیلل 
ُموَن«.5 شتاب کنندگان  ِ

ّ
َسل ا اْلُ َ ج

َ
وَن َو ن

ُ
ْسَتْعِجل َک اْلُ

َ
شده اند. چنانچه امام صادق؟ع؟ فرمود: »َهل

کت،  ک شدند و تسلیم شدگان نجات یافتند. نکته قابل توجه انکه؛ سنت تعجیل و هال هال
کت بنی اسرائیل  در اقوام پیشین نیز دیده شده است، چنانچه قرآن کریم، علت گمراهی و هال
ا َقْوَمَک  ا َقْد َفَتّنَ

َ
 َفِإّن

َ
را به غیبت حضرت موسی؟ع؟ و تعجیل آنان ارتباط داده و می فرماید: »َقال

یسنده موجود است. یری در نزد نو ؟مهع؟ و نعمات خاصه. فایل تصو یان عی یعقویب، مدعی ارتباط با معصومین 1 .  جر
2 .  یوسف، 111.

 فکیف نصنع عند ذلک؟ قال: متسـکوا باالَمـر االَّول الذی 
ً
3 .  باسـناده عـن أیب عبـداهلل؟ع؟ قـال: قلـت: انـا نـروی بـان صاحـب هـذا االمـر یفقـد زمانا

أنـم علیـه حـی یبین لکم. غیبـة نعماین، ص ۸1.
4 .  اإلمامة و التبصرة من احلیرة، ص21.

5 .  کایف، ص36۸.
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«1 ما از پی تو قومت را امتحان کردیم و سامری گمراهشان کرد. لذا  اِمِرّیُ ُهُم الّسَ
َّ
َضل

َ
ِمن َبْعِدَک َوأ

که به  کرد و مردم  با دوری حضرت موسلی از قوم خود، ابلیس مردم را از بازگشلت ایشلان ناامید 
گوساله سامری  کرده و  کرده بودند، در رسیدن به حجت ظاهره تعجیل  حجت ظاهره عادت 

ی زمین پذیرفتند.  را به عنوان جانشینی برای خدای خود در رو
کلوه طلور  گرفتلن تلورات و اللواح بله  در تفسلیر قملی آملده اسلت: وقتلی حضلرت موسلی بلرای 
رفت و در موعد مقرر باز نگشت، بنی اسرائیل با فریب ابلیس سر به طغیان نهادند و خواستند 
گفلت:  جانشلین او هلارون را بکشلند؛ در ایلن میلان ابلیلس بله صلورت ملردى نلزد ایشلان آملد و 
کنید  که بدون خدا نمانید، زیورهایتان را جمع  کرده و دیگر بر نمی گردد، براى این  موسلی فرار 
کی که از زیر پای اسلب جبرئیل  کله عبادتلش کنید ... سلامری بلا خا تلا برایتلان معبلودى بسلازم 
ک را در آن  برداشته و آن را مایه مباهات خویش می دانست، گوساله ای از طال ساخت و آن خا
که  گوساله به صدا در آمد و بنی اسرائیل در برابر آن به سجده افتادند، و عدد آنهایی  یخت،  ر

به سجده افتادند هفتاد هزار نفر بود ... .2
بنابرایلن، ایلن انحلراف عاقبلت کسلانی اسلت کله در تعییلن وللّی خدا عجله کلرده و تحمل 
ـا  َعّمَ َتعـایل   َو  ُسـْبحاَنُه  وُه 

ُ
َتْسـَتْعِجل َفـال  اهلِل  ْمـُر 

َ
أ یت  

َ
»أ فرملود:  کریلم  قلرآن  در حالیکله  ندارنلد  را  انتظلار 

ُیْشـِرُکوَن«.3 امر خدا آمدنی اسلت، پس درباره آن شلتاب نکنید، او منزه و برتر اسلت از آنچه آنها 

شرک می ورزند.
کله در امر . 3 کریلم، تعجیلل در املر ظهلور ناپسلند بوده و عالوه بر آن، کسلانی  بلر اسلاس قلرآن 

ِذیَن 
َّ
ا ال  هِبَ

ُ
ظهور تعجیل می کنند، به آن حضرت ایمان ندارند. لذا در قرآن آمده است: »َیْسَتْعِجل

ٍل  ـیِف َضـال
َ
ـاَعِة ل وَن یِف الّسَ ِذیـَن مُیـاُر

َّ
ال ِإّنَ ال

َ
ـّقُ أ ـا احْلَ َ ّنَ

َ
ُمـوَن أ

َ
َیْعل ِذیـَن آَمُنـوا ُمْشـِفُقوَن ِمهْنـا َو

َّ
ال ُیْؤِمُنـوَن هِبـا َوال

کله ایملان دارنلد، از  کسلانی  کله بله آن ایملان ندارنلد، بله آمدنلش شلتاب دارنلد و  کسلانی  َبِعیـٍد«4 

کله بلی تردیلد آن حق اسلت، یقینا کسلانی که درباره آن سلاعت تردید  کنلد و می داننلد  آن بیمنا
گمراهی دور و درازی هستند. می کنند، در 

1 .  طه، ۸5.
2 .  تفسیر قی، ج 2، ص 62-61.

3 .  نل، 1.
4 .  شوری، 1۸.



|    درا عنسحا ادهای احمدالحسن  صری     |    163 |

ـُه وقـت 
َ
ـَت ل ْن ُیَوّقِ

َ
ِ أ

از املام صلادق؟ع؟ دربلاره ایلن آیله سلئوال شلد و ایشلان فرمودنلد: »َحـاَش هلِلَّ
ْیَن 

َ
ْیَن ُهَو؟ َو أ

َ
وَن: َمیَت ُوِلَد؟ َو َمْن َرآُه؟ َو أ

ُ
: َیُقول

َ
وَن  َقال ُت: َیا َمْواَلَی َما َمْعیَن: مُیاُر

ْ
َت ِشـیَعُتَنا ُقل ْو ُتَوّقِ

َ
[ أ

ً
]َوْقتا

 یِف َقَضاِئِه َو ُقْدَرِتِه«.1 مبادا شیعیان ما برای او 
ً
ْمِر اهلِل َو َشّکا

َ
  َذِلَک اْسِتْعَجااًل أِل

َ
ُکل َیُکوُن؟ َو َمیَت َیْظَهُر؟ 

وقلت تعییلن کننلد. گفتلم ای ملوالی من! معنای یمارون در آیه چیسلت؟ فرمود: یعنی کسلانی 
که بگویند؛ کی به دنیا آمد؟ چه کسی او را دیده است؟ او کجاست؟ کی ظهور می کند؟ همه 

کردن در امر خداوند و شک در حکم و قدرش است.   این سخنان، عجله 
کلی از علدم هماهنگلی و وعلده قبللی یلاران . 4 کله حا روایلات متعلددی در دسلت هسلتند 

که به چند نمونه اشاره می گردد: قائم؟ع؟ برای ظهور می باشند. 
5 . 

َ
 َقال

ً
یعا ِت ِبُکُم اهلُل مَجِ

ْ
ْیَن ما َتُکوُنوا َیأ

َ
ْیراِت أ یِب َعْبِد اهلِل؟ع؟  یِف َقْوِلِه  َفاْسـَتِبُقوا احْلنَ

َ
یِب َبِصیٍر َعْن أ

َ
َعْن أ

 َغْیِر ِمیَعاٍد«.2
َ

َتِمُعوَن َعیل ْصَحاِبِه َیحجْ
َ
َقامِئِ َو أ

ْ
ْت یِف ال

َ
»َنَزل

ْصَحاَبـُه . 6
َ
ْیـِه أ

َ
 »َفَیْجَمـُع اهلُل َعل

َ
َباِقـُر؟ع؟  َقـال

ْ
ـُد ْبـُن َعـیِلٍّ ال ّمَ ُبـو َجْعَفـٍر حُمَ

َ
 أ

َ
 َقـال

َ
ْعـیِفِّ َقـال ُ یـَد احْلج َجاِبـِر ْبـِن َیِز

 َغْیِر ِمیَعاد«.3
َ

ُه َعیل
َ
َمُعُهُم اهلُل ل  َو َیحجْ

ً
َثَة َعَشَر َرُجال

َ
اَئٍة َو َثال ِ

َ
ث

َ
َثال

 ُظُهـوِر . 7
َ

ـیَعِة َعـیل ـٍد؟ع؟  »َبْیَنـا َشـَباُب الّشِ ّمَ ُبـو َعْبـِد اهلِل َجْعَفـُر ْبـُن حُمَ
َ
 أ

َ
 َقـال

َ
ـَزَة َقـال یِب مَحْ

َ
َعـْن َعـیِلِّ ْبـِن أ

َة«.4
َ

ّک  َغْیِر ِمیَعاٍد َفُیْصِبُحوَن ِبَ
َ

ٍة َواِحَدٍة َعیل
َ
ْیل

َ
ْم یِف ل ُسُطوِحِهْم ِنَیاٌم ِإْذ َتَواَفْوا ِإیَل َصاِحِبِ

کنید. دو مورد.. 1 کبری و صغری را بیان  وجه تمایز غیبت 
کنید.. 2 سه مورد از نکات ذکر شده در متن توقیع سمری را تشریح 
کنید.. 3 ارتباط توقیع سمری با مساله نیابت را بیان 
کرده و نظر تشیع را در این خصوص بفرمایید.. 4 توقیت گرایی نوین را تعریف 
نظر اسالم در باره تعجیل گرایی چیست؟. 5

1 .  اهلدایة الکبرى، ص3۹2.
2 .  غیبت نعماین، ص241.

3 .  مهان، ص27۹.
4 .  مهان، ص316.
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خواب و رؤیا
احمدالحسلن خلواب را بله عنلوان یکلی از شلهادت های پلروردگار بلر خلود دانسلته و آن را 
ی علالوه بلر آن، اولیلن آشلنایی خلود بلا  کلرده اسلت.1 و حجلت قطعلی بلرای اثبلات خلود معرفلی 
کنت یف  ة هذا اللقاء هی أیّن  کرده و می گوید: »وقّصَ حضرت مهدی؟ع؟ را در قالب خواب تعریف 
یح سّید حمّمد أخو اإلمام  کأّنَ اإلمام املهدی واقف بالقرب من ضر ؤیا یف املنام،  ، فرأیت ر

ً
لیلة من اللیایل نامئا

ین باحلضـور للقائـه، و بعـد ذلک اسـتیقظت، وکانت السـاعة الثانیة لیـاًل«.2 الزم می بینم  العسـکری، وأمـر

که من شبی  کنم... ماجرای دیدار این است  که ماجرای دیدار خودم را ولو به اختصار تعریف 
کله املام مهلدی؟ع؟ کنلار درب  یایلی در آن خلواب دیلدم؛ گویلی  کله رؤ از شلبها در خلواب بلودم 
نزدیلک بله ضریلح سلید محملد برادر امام حسلن عسلکری ایسلتاده بود و به من املر می کرد که به 

دیدارش بروم. بعد از آن از خواب بیدار شدم و ساعت هم دو نصف شب بود!
 البته این نوع ادعاها در میان فرقه ها و جریان های انحرافی تازگی نداشته و حتی بسیاری  
یلت نیلز از ایلن روش بهلره برده انلد. للذا برخلی از کسلانی که به واسلطه  از مدعیلان دروغیلن مهدو

یا مدعی مالقات با حضرات معصومین؟مهع؟ شده اند عبارتند از: خواب و رؤ

واب املنیر، ج1، ص7. 1 .  احلج

2 .  بیان قصة اللقاء، ص15.
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اثبلات    جهلت  ی  و مهدویـت؛  مدعـی  نوربخشـیه(،  نوربخش)بنیانگـذار  محمـد  سـید 
یلت خلود بله خلواب برخلی از افراد در خصوص مهدی بودن خود اسلتناد کرده و می گوید:  مهدو
که به مردم خطاب می کرد  گفت: رسول خدا؟ص؟ را دیدم  »خلیل الدین بن رکن الدین بغالنی 
کله بیاییلد و بلا فرزنلد ملن بیعلت کنیلد و بلا دسلت بله تو اشلاره می کرد و آنلان یقین داشلتند که تو 

همان مهدی موعود هستی«.1
ی می گویلد:    علـی یعقوبی)بنیانگـذار فرقـه یعقوبـی(، مدعـی ارتبـاط بـا حضـرت زهـرا؟اهس؟؛ و

گلر سللمان یلک صحنله دیلد و ایملان آورد، یعنلی یلک رفتلار دیلد، ملن آن رفتلار را هلم ندیلدم،  »ا
یک صحنه نسلبتًا ثابت دیدم، عکس نبودها، صحنه سله بعدی بود)در خواب( ولی شلخص 
ایسلتاده بلود نلگاه می کلرد، معللم ایسلتاده بلود نلگاه می کلرد. تملام زندگیلم را از آن لحظله بله بعلد 
گفتیلم همله چیزملان بایلد از فاطمله باشله، بلا فاطمله،  کله  کجلا؟ تلا آن جلا  گذاشلتم، تلا  برایلش 

همیشه باید با فاطمه باشیم«.2 
یلت خلود    اثبلات مهدو بلرای  ی  و فضـل اهلل حروفی)بنیانگـذار حروفیـه(، مدعـی مهدویـت؛ 

ک به  که جامه من سپید و پا می گوید: »در اوایل جمادی االولی )768 هل ( دیدم در ذی حجه 
غایت شسته بودند و بیانداخته و من دانستم که جامه من است و می دانستم که جامه مهدی 

است. امام، یعنی می دانستم منم«.3
ی می گوید: »پس فاطمه زهراء؟اهس؟ را    کاظم رشـتی)از ارکان بابیت(، مدعی رکن رابع؛ و سـید 

در خواب دید و آن حضرت او را بر شلیخ بزرگوار شلیخ احمد احسلائی داللت فرمود سلپس بار 
کله ایشلان او را بله جا و مکان  دیگلر آن حضلرت ؟اهس؟ را در شلب چهلارم از شلب خلواب اول دیلد 

گاه نمود«.4 شیخ آ
ی می گوید: »پس    میـرزا احمـد قادیانی)بنیانگـذار فرقـه قادیانیـه(، مدعـی مهدویـت و نبـوت؛ و

یای صالحه بود و من خوابی نمی دیدم  یم باز شد خواب و رؤ اولین باب مالقات ایشان که به رو
جلز اینکله در نهایلت وضلوح باشلد و ملن در آن روزهلا قریلب به دو هزار یا بیشلتر خلواب صادقه و 

ش، ج1، ص25. 1 .  رسالة اهلدی، سید حممد نورحبن
یسنده موجود است. یری در نزد نو یخ1۰ / 1 / 13۸۰. فایل تصو 2 .  سخنراین عی یعقویب در تار

، ص1۰7. یان، مهدیان دروغین 3 .  رسول جعفر
4 .  فهرست کتب املشایخ العظام، ص۹3.
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کرده ام«.1 که برخی از آنها در ذهنم هست و بسیاری را فراموش  صالحه دیدم 

حقیقت رؤیا
یلا« از ملاده »َرأی« گرفتله شلده اسلت. للذا تماملی مشلتقات ایلن ماده در معنلای »دیدن«  »رؤ
یا  یت، دیدن در بیلداری بوده و به دیلدن در خواب، رؤ کله رؤ مشلترک می باشلند، بلا ایلن تفلاوت 

می گویند.2 
کلی تقسیم می گردد: یا به دوگونه  در بیان علمای اسالم، رؤ

یاهلا . 1 کاذبله نامیلده می شلود. ایلن رؤ یاهلای  کله اضغلاث احلالم یلا رؤ خلواب فاقلد تعبیلر، 
که به آن ها اشاره می گردد:  گونی باشد  گونا می تواند نتیجه عوامل 

یا دیده شود. الف: ممکن است بر اثر ُپرخوری، ُپرخوابی و بیماری های روحی و جسمی رؤ
ی داده بله هنلگام خلواب در مقابلل  گذشلته رو ب: شلاید آنچله بلرای انسلان در روزهلای 
کرده یا داسلتانی  که فکرش را مشلغول  گردد. لذا ممکن اسلت نام فردی خاص  فکرش مجسلم 

که اخیرا مشغول خواندن آن شده است را ببیند.
یلا شلود. هملان طلور که شلخصی تشلنه،  ج: ممکلن اسلت آرزوهلای بلر آورده نشلده باعلث رؤ
کله در انتظلار سلفرکرده ای اسلت، آملدن او را از سلفر در خلواب  کسلی  آب در خلواب می بینلد و 

می بیند. 
که انسان خواب آن را ببیند. د: ممکن است ترس از چیزی باعث شود 

گونه است:. 2 که خود بر دو  خواب دارای تعبیر، 
که تعبیری غیر از صورت خواب ندارد. الف(: خوابی 

یاهلا  گونله رؤ یلای صادقله نامیلده می شلود. در ایلن  کله دارای تعبیلر اسلت و رؤ ب(: خوابلی 
کشلف نملود. در  مسلتقیمًا، یلا پلس از تأویلل و تعبیلر و بلا اسلتفاده از رملوز، می تلوان مطلبلی را 

ئک معرفی شده اند.3 یاها به عنوان نتیجه مالقات روح با مال روایات، این رؤ

1 .  غام أمحد قادیاین، التبلیغ، 1۰5.
2 .  قاموس قرآن، ج 3، ص 37 و 3۸.

یا از نظر دین و روانشناس، ص 66 و 67. 3 .  رضوان طالب، حممدرضا، رو
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یاهای  یای احمدالحسن به دست رسیده است، رؤ با توجه به گزارشاتی که در خصوص رؤ
ی، تنهلا بلرای کسلانی اتفلاق افتلاده اسلت که بلا نام و جریان او آشلنا بلوده و مدتی با  مربلوط بله و
که شلخصی بدون اطالع  گزارش نشلده اسلت  آن درگیر هسلتند و حتی در این میان یک نمونه 
از نام و جریان و دل مشلغولی های ایجاد شلده در این خصوص، خواب احمدالحسلن را دیده 
گرفته و قابل  کاذبه قرار  یای  گروه رؤ یاها در  یا، این نوع از رؤ باشد. لذا بر اساس تقسیم بندی رؤ
تعبیر نمی باشند. گذشته از آن، گزارشاتی بوده است که ناحق بودن احمدالحسن را در خواب 

گردیده اند.   ی نهی  دیده و از پیوستن به و
یای صادقه  یاهای صادقه که برخی بر این باورند که احمدالحسن را در رؤ اما در خصوص رؤ
یلای صادقله دیده باشلد-که البته  ی را در رؤ کله فلردی و دیده انلد، بایلد گفلت؛ حتلی در صورتلی 
گاهلی دارند- بازهم  کله از جانلب خداوند به عللم تعبیر آ تشلخیص آن بله عهلده کسلانی اسلت 
یای صادقه  بلرای آن فلرد تکلیلف سلاز نخواهلد بود، بنابرایلن، نهایت چیزی که می توان بلرای رؤ
کله البتله هیچکدام  کله در خلواب حاصلل می شلود،  قائلل شلد، مبشلرات و عتاب هایلی اسلت 

کرم؟ص؟ و تعیین تکلیف شرعی را ندارند.  شأنیت معرفی وصی حضرت رسول ا
یلا دیده اند  کله ائمله معصومین؟مهع؟ را در رؤ شلاید برخلی از انصلار احمدالحسلن ادعلا کننلد 
ی شهادت داده اند و برای اثبات حجیت سخن خود به روایتی از پیامبر؟ص؟  که به حقانیت و
َحٍد 

َ
  یِب  یِف َنْوٍم َو اَل َیَقَظٍة َو اَل ِبأ

ُ
ل

َ
ْیَطاَن اَل َیَتَمّث

َ
َناِم َفَقْد َرآیِن َفِإّنَ الّش که فرمود: »َمْن َرآیِن یِف اْلَ کنند  استناد 

کله ملرا دیلده اسلت. زیلرا  ِقَیاَمة«.1هلر کسلی ملرا در خلواب دیلد، بله درسلتی 
ْ
ْوِصَیـاِئ ِإیَل َیـْوِم ال

َ
ِمـْن أ

شیاطین به صورت من در خواب و بیداری مجّسم نمی شوند. حتی به صورت اوصیاء من نیز 
تا روز قیامت در نمی آیند.

گفت: در پاسخ باید 
اوال؛ حقیقلت خلواب سلازی توسلط شلیطان و جلن، توسلط احمدالحسلن نیلز تأییلد شلده 
کلرده و خلود را بله  کله ابلیلس و نیروهلای آن، در خلواب افلراد تصلرف  اسلت.2 للذا بعیلد نیسلت 

کنند.  کرده و احمد الحسن را تأیید  عنوان معصوم معرفی 

1 .  حبار االنوار، ج 61، ص 235.
ثیر، ج1-3، ص321. واب املنیر عبر اال 2 .  احلج
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ثانیا؛ مرحوم نراقی؟هر؟ در این خصوص می فرماید: دیدار معصوم در خواب، فرع آن است 
کله او را در بیلداری دیلده باشلیم و گرنله چگونله می تلوان گفت: آنکه را در خلواب دیده ایم همان 
کالم معصوم در بیداری و وضع عادی اسلت،  م اسلت حّجیت 

ّ
معصوم اسلت. لذا آنچه مسلل

یا.1 نه در خواب و رؤ
گفتله اسلت: در صورتلی  کله  لی؟هر؟ در جلواب پرسشلگری- سلّید مهّنلا- 

ّ
ثالثلًا؛ عالمله حل

یلای افلراد ظاهلر شلده و دسلتورات و القائاتلی داشلته باشلد  کله شلخصی در قاللب معصلوم بله رؤ
گفته است: در این صورت مسأله از دو حالت خارج نیست: تکلیف چیست، 

کتاب و سّنت است. که خالف ظواهر  الف: دستوراتی 
کتاب و سنت است. که موافق  ب: دستوراتی 

گلروه دوم جائز العمل اسلت نه واجلب العمل.2 این در  گلروه اّول ملردود بلوده و  بلا ایلن وجلود، 
یاهلای دیلده شلده در خصلوص احملد بصلری بلا دسلتورات کتاب و  کله تماملی رؤ حاللی اسلت 
گذشلته  که در درس های قبلی بدان اشلاره شلده و به اثبات رسلید.  سلنت مخالف می باشلند 
گلر حقانیلت احمدالحسلن بلا کتلاب و سلنت موافق بود بلاز هم واجب  از آن، در فلرض محلال، ا

العمل نبوده و تکلیف ساز نمی شد.
یا به مردم  کنلون هیلچ پیامبری از جانب خداوند به واسلطه خلواب و رؤ قابلل توجله اینکله؛ تا
ی اعطا نگردیده است. آنچه بوده،  معرفی نشده و حتی رسالت هیچ پیامبری، در خواب به و
ئلک در عالم  بلا برهلان قاطلع و اعجلاز سلاطع بلوده و اعلالم رسالتشلان به واسلطه فرشلتگان و مال

بیداری بوده است.  

استخاره با قرآن کریم
کریم را شلاهد بر حقانیت خود دانسلته و بر این ادعا پافشلاری می کند.   احمدالحسلن قرآن 
کله هلر کسلی بلا نیلت حقانیت ملن اسلتخاره کند، قرآن کریم سلخن ملرا تایید  للذا ادعلا می کنلد 

1 .  مناهج االحکام، پایان حبث خبر واحد، ص232.
2 .  مصابیح االنوار، ج 2، ص 14.
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یلت، مشلاهده می شلود  کلرد.1 البتله بلا مطالعله در کارنامله سلایر مدعیلان دروغیلن مهدو خواهلد 
کله ایلن ادعلا را داشلته و مردم را با اسلتخاره فریب داده اند کم نبلوده و با همین روش  کله افلرادی 
حقانیلت خلود را اعلالم کرده انلد. بله عنلوان نمونله؛ میرزا غلالم احملد قادیانی)1265 هلل..ق( که 
کلرده و سلپس خلود را نبلی خلدا نامیلد، اسلتخاره را بله عنلوان اولیلن  یلت  در ابتلدا ادعلای مهدو
ی می گوید:  »من شبانه روز قوم خود را انذار داده  کرد.2 و شهادت خدا بر حقانیت خود معرفی 
کلردم؛ آنهلا را آشلکارا و نهلان بله ایملان فلرا خوانلدم و در خللوت هاشلان و  و آنهلا را بحلق دعلوت 
اجتماعاتشلان آنها را بسلوی حق دعوت کرده و گفتم: اسلتغفروا رّبکم واستخیروا واستخبروا. از 
که در امر من  کنید تا خبردار شوید! و از خداوند بخواهید  کرده و استخاره  خدا طلب مغفرت 

کند!«.3  شمارا با الهامات یاری 

حقیقت استخاره با قرآن

کله بدان هلا اشلاره  پیراملون حقیقلت اسلتخاره، توجله بله نلکات ذیلل حائلز اهمیلت اسلت 
می گردد:

املر . 1 دو  بیلن  تحّیلر  ملی آورد،  رفلع  ارمغلان  بله  انسلان  بلرای  اسلتخاره  کله  چیلزی  نهایلت 
کلرم؟ص؟ بله  کله  هیچلگاه تکلیلف آور بلرای موضلوع خلاص نمی باشلد. چنانچله پیامبرا اسلت 
 َنلِدَم َمِن اْسَتَشلار«.4ای علی! 

َ
، َملا َحلاَر َملِن اْسلَتَخاَر، َو ال أمیرالمومنیلن؟ع؟ می فرمایلد: »َیلا َعِللّیُ

کرده باشد.  که مشورت  کسی  کند و پشیمان نمی گردد  که استخاره  کسی  متحیر نمی ماند 
کند،  که به قصد تعیین تکلیف مصداقی، نه به قصد رفع تحیر به قرآن مراجعه  کسلی  لذا 
کله ملورد نهلی معصومیلن؟مهع؟ می باشلد. زیلرا تفلأل بله معنلای  مصلداق تفلأل بله قلرآن می باشلد 
تعییلن حکلم مصلداق بلوده و مورد نهی امام صادق؟ع؟ قرار گرفته اسلت. چنانچه فرمودند: »اَل 

ُقْرآِن «.5به قرآن تفأل نزنید. 
ْ
  ِبال

ْ
ل

َّ
َتَتَفأ

1 .  ادله جامع میاین، ص52.
یه، ص54. 2 .  أدعیاء املهدو

3 .  غام أمحد القادیاین، التبلیغ، ص11۹.
4 .  حتف العقول، ص2۰7.

5 .  کایف ، ج 2، ص 62۹.
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کله می  فرمایلد: »یکلی از پادشلاهان بلزرگ  کالم سلید بلن طلاووس اسلت  مؤیلد ایلن سلخن، 
ی به  که بسلیاری از مردم غافل، آرزو کنم  دنیا، بارها به من نامه نوشلت تا در سلرایی از او دیدار 
کله در آغاز زندگلی دیدار پادشلاهان را  آنجلا رفتلن را داشلتند. ملن نیلز بارهلا بله او نوشلتم، چیلزی 
کنون به موهبت انواری کله خداوند به من  بلر ملن تحمیلل می کلرد، اعتملاد به اسلتخاره بود. املا ا
کلردن در ایلن ملوراد، دور از صواب و مبلارزه با  کله اسلتخاره  عنایلت فرملوده اسلت متوجله شلدم 

رب االرباب است«.1 
 بلا توجله بله روایلات اسلتخاره با قرآن، روشلن می گردد که منسلوب کردن نتیجه اسلتخاره 2. 

که مسلتند به این نوع اسلتخاره باشلد،  کارى  با قرآن به خداوند، هیچ توجیه شلرعی نداشلته و 
حجیلت و قابلیلت دفلاع در محضلر خداونلد را دارا نیسلت. البتله بلراى رهایی از شلک و تردید، 
که در بعضی از روایات به نماز اسلتخاره  توصیه هاى فراوانی در روایات معتبر وارد شلده اسلت 
و ذکر و دعا، مخصوصًا در مکان مقدسلی مثل مسلجد توصیه شلده و در بعضی روایات دیگر، 
کنلد و سلپس  کله از خلدا طللب خیلر  مثلل صحیحله هلارون بلن خارجله، املام توصیله می کنلد 

کند.  که بخواهد جارى می  که خدا خیر را به زبان هرکس از خلق  کند  مشورت 
َعِظمِی اْسـَتَخْرُت اهلَل یِف 

ْ
ْمِر ال

َ
َرْدُت  ااِلْسـِتَخاَرَة یِف اأْل

َ
چنانچه از امام باقر؟ع؟ نقل شلده اسلت: »ِإیّنِ ِإَذا أ

َک 
َ
ّن

َ
َک ِبأ

ُ
ل

َ
ْسـأ

َ
ُهّمَ ِإیّنِ أ

َّ
 الل

ُ
ُقول

َ
اٍت یِف َمْقَعٍد أ َث َمّرَ

َ
ِه اْسـَتَخْرُتُه َثال ْو ِشـْبِ

َ
ٍس أ

ْ
َکاَن ِشـَراَء َرأ ٍة َو ِإْن  َمْقَعٍد ِماَئَة َمّرَ

ـُه َشـّرٌ یِل یِف 
َ
ّن
َ
ـُم أ

َ
ُکْنـَت َتْعل ـْرُه َو ِإْن  َکـَذا َخْیـٌر یِل َفِخـْرُه یِل َو َیّسِ َکـَذا َو  ّنَ 

َ
ـُم أ

َ
ُکْنـَت َتْعل ـَهاَدِة ِإْن 

َ
َغْیـِب َو الّش

ْ
َعاِلـُم ال

ُم َو 
َ
ْعل

َ
ـُم َو اَل أ

َ
ـَک َتْعل

َ
ـیِن یِف َذِلـَک ِبَقَضاِئـَک َفِإّن یِت َفاْصِرْفـُه َعـیّنِ ِإیَل َمـا ُهـَو َخْیـٌر یِل َو َرّضِ ِدیـیِن َو ُدْنَیـاَی َو آِخـَر

کار  ُغُیوِب «.2هرگاه اراده اسلتخاره)طلب خیر( در یک 
ْ
ُم ال

َّ
َک َعال

َ
ْقىض ِإّن

َ
ْقِدُر َو َتْقىِض َو اَل أ

َ
َتْقِدُر َو اَل أ

گر امری مانند فروش  مهم را داشلتم، صد بار از خدای متعال در سلجده طلب خیر می کردم و ا
گوسلفند یلا ماننلد آن بلود، سله بلار در سلجده طلب خیر از خلدا می کردم. اسلتخاره و طلب خیر 
که عالم غیب و شلهادت هسلتی درخواسلت می کنم،  که می گفتم: خدایا! از تو  من چنین بود 
یلم  گلر ایلن کاری کله می خواهلم انجلام دهلم بلرای ملن خیلر دارد، آن را بلرای ملن انجلام بلده و یار ا
کن و مرا به امر خیر  که شلّر من در انجام آن اسلت، مرا از انجامش منصرف  گر علم داری  کن و ا

1 .  کشف املحجة لثمرة املهجة، ص162.
2 .  املحاسن، ج 2، ص6۰۰.
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هدایت فرما. 
کله تشلخیص وصلی حضلرت رسلول گرامی؟ص؟ 3.   هیلچ دلیلل عقللی و نقللی وجلود نلدارد 

کلرده باشلد. چنانچه شلیخ طوسلی؟هر؟ در پاسلخ به ادلله واقفیه  را بله اسلتخاره بلا قلرآن توصیله 
نسبت به سست جلوه دادن دلیل پذیرش امامت علی بن موسی الرضا؟ع؟ توسط صفوان بن 

یحیی آورده است:  
یت ودعوت اهلل 

ّ
وی عـیّل بـن معـاذ قـال: قلـت لصفـوان بن یى: بأّی شء قطعت عیل عـیّل؟ قال: صل »ر

کثر من التشـنیع عیل رجل بالتقلید،  واسـتخرت )علیه( و قطعت علیه. قال شـیخ الطویس: فهذا لیس فیه أ

کـر ذلـک عنـه فوق هـذه املنزلـه ملوضعه  ـذی ذ
ّ
إن صـّح ذلـک فلیـس فیـه حّجـة عـیل غیـره، عـیل أّن الرجـل ال و

هّم 
ّ
صمه یف مسـأله علمّیـه: أّنه قال فهیا باإلسـتخاره؛ الل وفضلـه وزهـده ودینـه، فکیـف یستحسـن أن یقـول حلن

گفته  رجه عن التکلیف، فیسقط املعارضه لقوله«.1علی بن معاذ  إاّل أن یعتقد فیه من الُبله والغفله ما ین

گفتم: به چه دلیلی یقین به ]امامت[ علی ]بن موسی الرضا[ پیدا  است: به صفوان بن یحیی 
که  کردم و ]نتیجه این شد  کردم و بعد از خداوند خواسته و استخاره  کردی؟ گفت: اقامه نماز 
بله اماملت او[ قطلع و یقیلن برایم حاصل شلد. شلیخ طوسلی در توضیح این خبلر می فرماید: این 
پلیلد جللوه دادن شلخصی اسلت که در أملور اعتقادی تقلید کرده اسلت و  خبلر صرفلًا سلرزنش و
گلر خبلر صحیلح باشلد ایلن خبلر هیچ حجتی بلرای دیگران نیسلت؛ همچنین شلخصی  حتلی ا
که دارد  ی منتسلب شلده)صفوان بن یحیی( بحسلب مقامات و زهد و دیانتی  که این خبر بر و
که در مسأله علمی  اجّل و برتر از اینچنین مطلبی است. بنابراین چطور برای او درست است 
]آن هم اهّم مسائل[ به مخالف بگوید که به خاطر استخاره به امامت ایشان معتقد شدم. مگر 
کننده در درجه ای از بالهت و نادانی  که شلخص سلؤال  که ]بگوییم[ صفوان معتقد بوده  این 
گلر چنیلن باشلد،  کله ابلهلی اش موجلب خلروج او از دایلره تکلیلف شلده ]مثلل مجنلون[ ا اسلت 
کننده، از بیان ادله و براهین  معارضه و بحث سلاقط اسلت. یعنی به خاطر بالهت فرد سلئوال 

ی داده است.  کرده و این پاسخ را به و قطعی اعراض 
بنابراین شیخ طوسی؟هر؟؛ تمسک به استخاره در امر مهم امامت و حجت الهی را تقبیح 
گلر هلم کسلی  کله ا کلرده و دور از شلأن صفلوان بلن یحیلی می دانلد و بلر ایلن بلاور اسلت  و تمسلخر 

1 .  غیبت طوس، ص 145.
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کند، مخاطبین را نادان  بخواهد دیگران را به انتخاب حجت الهی به وسیله استخاره دعوت 
می داند. 

ابهام زدایی از یک حدیث

احمدالحسن با سوء برداشت از یک روایت، سعی در اثبات حجیت استخاره برای اثبات 
که به آن اشاره می گردد: وصی و جانشین رسول خدا؟ص؟ داشته است 

 :
َ

؟ع؟ َقـال ِ ْبـِن َعـیِلٍّ َسـْین ِه َعـِن احْلُ ِبیـِه َعـْن َجـّدِ
َ
ـٍد؟ع؟ َعـْن أ ّمَ َثَنـا َجْعَفـُر ْبـُن حُمَ

َ
 َحّد

َ
ٍل  َقـال

َ
ْیَماُن ْبـُن ِبـال

َ
ُسـل

 ِمَن 
ً
وجا  َبْعَثُه ُخُر

ْ
ُهّمَ َفاْجَعـل

َّ
ُکْم... الل ْهِدّیِ ْئَنـا ِبَ ْؤِمِنینَ َنّبِ ِمیـَر اْلُ

َ
ـُه َیا أ

َ
 ل

َ
؟ع؟ َفَقـال ْؤِمِنـینَ ِمیـِر اْلُ

َ
 ِإیَل أ

ٌ
َجـاَء َرُجـل

ّنَ َعْنـُه  ِإْن ُهِدیـَت  ـوَز ُ ج
َ

ـُه   َو اَل ت
َ
ْقـَت ل ـَک َفاْعـِزْم َو اَل َتْنـَ�نِ َعْنـُه ِإْن ُوّفِ

َ
ـِة َفـِإْن َخـاَر اهلُل ل ّمَ

ُ
 اأْل

َ
ـل ْ

َ
ـْع ِبـِه ش ـِة َو امْجَ ُغّمَ

ْ
ال

َیِتـِه«.1 مردی نلزد امیرالمؤمنین؟ع؟ آمد و عرض کرد: ای  ْؤ  ِإیَل ُر
ً
 ِبَیـِدِه ِإیَل َصـْدِرِه َشـْوقا

َ
ْوَمـأ

َ
ْیـِه َهـاْه َو أ

َ
ِإل

کنیلد. حضلرت فرملود... خدایلا! برانگیختله شلدن او را  گاه  امیرالمؤمنیلن! ملرا از مهلدی خلود آ
کندگلی امت را جمع  مایله بله در آملدن و سلر رسلیدن دلتنگلی و انلدوه قلرار بده و به واسلطه او پرا
گر در راه رسلیدن بله خدمت او  گلر خلدا بلرای تلو خیلر خواسلت، علزم خلود را اسلتوار کلن و ا سلاز. ا
گاه به سلویش راه یافتی از او در مگذر. پس این آن،  توفیق یافتی، از او به دیگری باز مگرد و هر 

کرد و فرمود: چه بسیار به دیدن او مشتاقم. کشید و با دست خود به سینه اش اشاره  آهی 
حجیلت  اثبلات  در  سلعی  َفاْعـِزْم«  ـَک 

َ
ل اهلُل  َخـاَر  عبارت»َفـِإْن  از  اسلتفاده  بلا  احمدالحسلن 

گفت:  که در پاسخ باید  استخاره در امر امامت دارد 
لَک، هیلچ ارتباطلی بلا اسلتخاره بلا قلرآن نداشلته و بله معنلای خیلر 

َ
اواًل؛ عبلارت َخلاَر اهلُل ل

کتلب لغلوی  خواسلتن خداونلد بلرای انسلان اسلت، نله طللب خیلر از خلدا. چنانچله در تماملی 
گفته اند:  بدان اشاره شده و 

کند.. 1 ک.2 یعنی؛ خداوند به تو خیر عطا 
َ
َک اهلُل َما ُهَو َخیٌر ل َک؛ أی أعطا

َ
َخاَر اهلُل ل

کار تو خیر قرار دهد.. 2 یر.3 یعنی؛ خداوند در   اهلُل ِفیِه احلنَ
َ

َک  یِف األمر؛ أی َجَعل
َ
َخاَر اهلُل ل

1 .  غیبت نعماین، ص212.
ین، ج3، ص2۹7 و لسان العرب، ج4، ص267 و الصحاح، ج 2، ص 652 و الهنایة، ج 2، ص ۹2. مع البحر 2 .  حمج

3 .  القاموس املحیط، ج 2، ص 55۰.
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َک« به معنای استخاره کردن و طلب خیر نبوده 
َ
ثانیًا؛ در لسان عرب نیز، عبارت »َخاَر اهلُل ل

که به دو نمونه اشاره می گردد: و به معنای عطای خیر می باشد 
یِن    ْن َتْذُکَر

َ
َک أ

ُ
ل

َ
ْسأ

َ
َک  أ

َ
گفت: »َخاَر  اهلُل  ل همسر زهیر بن قین هنگام خداحافظی با همسرش 

؟ع؟« .1 خلدا بله تلو خیلر دهلد، درخواسلت می کنم که ملرا در قیامت نزد  ِ َسـْین ِقَیاَمـِة ِعْنـَد َجـّدِ احْلُ
ْ
یِف ال

کنی. جد حسین؟ع؟ شفاعت 
کله به  امام حسلین؟ع؟ شلهادت    عبلد اهلل بلن سللیمان و منلذر بلن مشلمِعل نقلل می کننلد 

ِسیِر   اْلَ
َ

َیُه َعیل
ْ
ُه َقْد َعَزَم َرأ

َ
ّن
َ
َعْیِش َبْعَد َهُؤاَلِء َفَعِلْمَنا أ

ْ
مسلم بن عقیل را دادیم و ایشان فرمود: »اَل َخْیَر یِف ال

ک «.2خیری در دنیا بعد از مرگ این جوان نیست. پس ما فهمیدیم که امام؟ع؟ 
َ
ُه َخاَر اهلُل  ل

َ
َنا ل

ْ
َفُقل

کند.  کردیم: خداوند به شما خیر عطا  قصد ادامه مسیر دارد. پس عرض 

کردند را نان ببرید.. 1 یا ادعای خود را علنی  که بر اساس رؤ دو نمونه از افرادی 
کنید.. 2 یا از نگاه علما را بیان  کلی رؤ تقسیم 
کنید.. 3 پاسخ عالمه حلی به سید مهّنا را تشریح 
کنید.. 4 که با استخاره با قرآن ثابت می گردد را بیان  نهایت چیزی 
پاسخ به ابهام در روایت فإن خار اهلل لک را توضیح دهید.. 5

1 .  مثیر األحزان، ص46.
2 .  اإلرشاد یف معرفة حجج اهلل عی العباد، ج 2، ص75.
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معجزه
کسلانی اسلت  از نشلانه های  آوردن،  اهلل بیلت؟ع؟، اعجلاز و معجلزه1  روایلات  بلر اسلاس 
کله ادعلای منصبلی از مناصلب الهلی را دارنلد تلا بدیلن وسلیله مدعلی صلادق از مدعلی کاذب 
َمٌة 

َ
ْعِجـَزُة َعال بازشلناخته شلود.2 برایلن اسلاس، املام صادق؟ع؟ در تعریف معجلزه می فرماید: »اْلُ

ـَکاِذِب«.3 معجلزه؛ 
ْ
َکـِذِب ال ـاِدِق ِمـْن  ُه َو ُحَجَجـُه ِلُیْعـَرَف ِبـِه ِصـْدُق الّصَ

َ
ْنِبَیـاَءُه َو ُرُسـل

َ
 أ

َ
ِ اَل ُیْعِطهَیـا ِإاّل

هلِلَّ

که آن را جز به پیامبران و فرسلتادگان و حجت های خود نمی دهد،  نشلانه ای از خداوند اسلت 
تا به وسیله  آن، راستگویی )مّدعیان ارتباط با خدا( از دروغگویی )مّدعیان دروغین( شناخته 

شود. 
کیلد و تصریلح روایلات، بله یلک اسلاس قابلل اعتملاد در  کثلرت تأ للذا ایلن مسلأله بله سلبب 
یخ، هرگاه شلخصی مدعی  کله در طول تار بیلن عملوم شلیعیان تبدیلل گردیده اسلت، بگونه ای 

1 .  واژه معجـزه از »عجـز«ـ  مقابـل قـدرتـ  گرفتـه شـده و از وصفّیـت بـه امسّیـت نقـل گردیـده و تـا را بـه عامـت نقـل آورده انـد، ماننـد تای »صمدیة« 
و برخـی آن را تـای مبالغـه می داننـد، ماننـد تـا در »عامـة«. لـذا چنـان کـه از لفظـش پیـدا اسـت، معجـزه یعـی؛ عاجـز کننـده و آن عمـی اسـت کـه 
 معجـزه فراتـر از نیـروی بشـر اسـت و پیامبـران بـه اراده و مشـیت خـدا، بـرای 

ً
نـوع بشـر، حـی نوابـغ در متـام زمان هـا از آوردن آن عاجـز باشـند، و اساسـا

ید  ر ـام می دهنـد و دعـوت بـه »مقابلـه بـه مثـل« )حتـدی( نیـز می مناینـد. ر.ک: کشـف املـراد یف شـرح حتج یـش، انج اثبـات درسـی ادعـای رسـالت خو
االعتقـاد، عامـه حـی، تعلیـق و تصحیـح آیـت اهلل حسـن زاده آمـی، ص 35۰ و 353.

یده خداوند متعال بدانند. 2 .  خواه منصب نبوت باشد یا امامت و یا اینکه ادعای سفارت و نیابت امام؟ع؟ را منوده و یا به نوی خود را برگز
3 .  علل الشرائع، ج 1، ص122.
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ی  منصبلی از جانلب خداونلد بلوده اسلت، پلس از شلنیدن و قبلول ادلله عقللی و نقللی او، از و
معجلزه ای بلرای اثبلات الهلی بلودن آن منصب خواسلته شلده اسلت. چنانچه املام صادق؟ع؟ 
ْن َیُکوَن 

َ
ُصوُص َو أ ِعْصَمُة َو الّنُ

ْ
َماِم؛ ال درباره عالمات امام؟ع؟ می فرماید: »َعْشُر ِخَصاٍل ِمْن ِصَفاِت اإْلِ

ْعِجـُز  ـُه اْلُ
َ
اِهـَرِة َو َیُکـوَن ل

َ
ـِة الّظ َوِصّیَ

ْ
ْن َیُکـوَن َصاِحـَب ال

َ
َمُهـْم ِبِکَتـاِب اهلِل َو أ

َ
ْعل

َ
ِ َو أ

ْتَقاُهـْم هلِلَّ
َ
ـاِس َو أ ـَم الّنَ

َ
ْعل

َ
أ

ِ َیَدْیـِه«.1 ده  ى ِمـْن َبـْین َکَمـا َیـَر ِفـِه 
ْ
ى ِمـْن َخل ـُه یَفْ ٌء َو َیـَر

َ
ُبـُه َو اَل َیُکـوَن ل

ْ
 َو َتَنـاَم َعْیُنـُه َو اَل َیَنـاَم َقل

ُ
ِلیـل

َ
َو الّد

کی از عیب و گناه و اشتباه(، نصوص)متون  خصلت، از عالمات امام؟ع؟ است، عصمت)پا
گفتارهای الهی( و از تمامی مردم عالم تر و داناتر باشد و پرهیزگارترین آنها نسبت به خداوند  یا 
گاه تریلن ملردم بله کتلاب خلدا باشلد و دارای وصیلت ظاهلره )نلص و داللتلی صریلح بر  باشلد و آ
که  تعیین مصداق امامت( باشد و معجزه و برهان داشته باشد و دیده اش می خوابد در حالی 

قلب او بیدار است و سایه ندارد. 
عالوه برهمه اینها، در برخی از روایات اهل بیت؟ع؟، ارائه معجزه از جانب صاحب االمر، 
که به مواردی اشاره  امام دوازدهم؟ع؟، به عنوان یکی از نشانه های هدایت معرفی شده است. 

می گردد:
اَل 

َ
ْفَعاِلُکْم؛ أ

َ
ـوا[ ِغـّبَ أ ْمـِر فتذقـوا ]َفُتَذّمُ

َ
ـوا َعـْن َصاِحـِب اأْل

ُ
ول املام عللی؟ع؟ فرملوده اسلت: »... َو اَل َتُز

ُکـْم«.2 از صاحلب ایلن املر منحرف 
ُّ
ِدیُکـْم َو اَل ُیِضل ْعِجَزِتـِه ، َو ُخـُذوا َمـْن هَیْ ـَدى ِبُ ُ

ْ
ـُکوا ِمـْن ِإَمـاِم ال َفَتَمّسَ

کله به اعجلاز املام هدایتگر  گاه باشلید! کسلی  کله دچلار بلد رفتلاری خواهیلد شلد. آ نشلوید! چرا
گمراه نمی شود. یابد،  کند و هدایتش را در تمسک 

ل مـن غیر قتال  ـال املام صلادق؟ع؟ فرملود: »إّن املهـدی؟ع؟ إمّنـا یفتحهـا بالتسـبیح و التکبیـر لـذی احلج
یة«.3 همانا مهدی؟ع؟ شلهرها را با ذکر  ارجة عن قّوة الطاقة البشـر لیلة احلن فیکون ذلک من املعاجز احلج

و تکبیلر خلدا و بلدون کشلتار فتلح می کنلد، پس این همان معجزه آشلکار و نمایان اوسلت که از 
توان و طاقت انسان ها خارج است.

کلرد: »یا ابـن العّم أنا أحـّق منک  سلید حسلنی در مواجهله بلا املام دوازدهلم؟ع؟ علرض خواهلد 

صال، ج 2، ص42۸. 1 .  احلن
2 .  طبرى آمی کبیر، املسترشد یف إمامة عّی بن أیب طالب؟ع؟، ص4۰3.

یف، ج 2، ص237. 3 .  إلزام الناصب یف إثبات احلجة الغائب عجل اهلل تعایل فرجه الشر
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کبر من احلسین فیقول املهدی: إیّن أنا املهدی فیقول له: هل عندک آیة أو  هبذا األمر ألیّن من ولد احلسن و هو أ

کّفه فینطق بقدرة اهلل تعایل و یشـهد  معجـزة أو عالمـة فینظـر املهـدی إیل طیـر یف اهلـواء فیومـی إلیه فیسـقط یف 

لـه باإلمامـة«.1  ای پسلر عملو! ملن بلرای ایلن املر نسلبت بله تلو سلزاوارترم، زیلرا ملن فرزند حسلن؟ع؟ 

که از حسین؟ع؟ بزرگتر بود. امام؟ع؟ پاسخ خواهد داد: من مهدی هستم. سید حسنی  هستم 
می گویلد: آیلا دلیلل یلا معجلزه یلا نشلانه ای داری؟ امام؟ع؟ به آسلمان نگاه می کند و بله پرنده ای 
اشاره کرده و در دست ایشان می نشیند و به قدرت خداوند با حضرت سخن گفته و به امامت 

حضرت شهادت می دهد.

درخواست معجزه
همانطور که گفته شلد، معجزه یکی از نشلانه های اثبات حقانیت از سلوی خداوند اسلت، 
یخ، ارائه معجلزه در گام اول و آغاز ادعا نبوده، بلکه  کله غالبلًا در طول تار املا بایلد توجله داشلت 
گردیده است تا فرد مدعی،  پس از بیان ادعا و اعالم براهین قاطع، بنا به درخواست مردم ارائه 
کند. لذا بیشترین تعداد ایمان آورندگان به فرستادگان الهی،  الهی بودن منصب خود را ثابت 

کمی از آنان به خاطر معجزه ایمان آورده اند. قبل از ارائه معجزه بوده و عده بسیار 
علالوه بلرآن، اختصلاص معجلزه بله فرسلتاده خداونلد، بله معنلای اللزام حجلت خلدا بلر ارائله 
که از سلوی مردم  معجزه های درخواسلتی نبوده و ممکن اسلت به بسلیاری از درخواسلت هایی 
که تنها به  یخ انبیاء و اولیاء نشان دهنده آن است  که تار اعالم شده است اعتنایی نشود. چرا
درخواست های معقول و منطقی و در راستای حقیقت جویی، پاسخ مثبت داده شده و هرگز 
بله درخواسلت های ملردم بهانه جلو پاسلخ نمی دادند، مگر آنکله بخواهند بلا آوردن معجزه، زبان 
کار را حجتلی در برابلر مؤمنین قرار دهند. اما چنانچه فردی تصمیم  بهانه جویلان را بسلته و ایلن 
بله آوردن معجلزه ای از جانلب خداونلد داشلت، بایسلتی شلرایط اعجلاز را ملد نظلر داشلته و هلر 
اتفلاق یلا هلر خبلر ثابلت نشلده ای را با عنلوان معجزه معرفی ننمایلد. بنابراین، آنچله در اصطالح 
که صاحب  کید بر این مطلب می کند  حدیثی با عنوان ارتکاز متشلرعین از آن یاد می شلود، تأ
گیر  منصب الهی برای اینکه از دیگران متمایز شود، باید توان آن را داشته باشد تا معجزه ای فرا

1 .  مهان، ص16۸.
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کند.  و عالم تاب )همانند معجزه شق القمر( ظاهر 
گذشته از توان انبیاء و معصومین؟مهع؟ برآوردن معجزه، حتی نواب و سفرای آنان نیز دارای 
قلدرت اعجلاز بلوده و در صلورت مواجهله با درخواسلت مردم، معجزه1 می آورند. چنانچه  شلیخ 
کلدام از از سلفراء و سلفیران املام مهلدی؟ع؟ ادعلای سلفارت از  طبرسلی؟هر؟ می گویلد: »هیلچ 
ی( از  کله نلص، کالم، و یلا توقیعلی)در ملورد منصلب و طلرف ناحیله شلریفه نمی کردنلد مگلر ایلن 
ی بوده نصب شلده باشلد، به  که قبل از و جانب امام عصر؟ع؟ یا از طرف یکی از نواب ایشلان 
دست شیعیان برسد. عالوه بر آن، شیعیان هیچگاه کالم سفراء را قبول نمی کردند، مگر اینکه 
نشانه و معجزه ای که از طرف امام؟ع؟ باشد، به دست یکی از آنان ظاهر شده باشد، تا داللت 

کند«.2 کالمشان  بر راستی 
کله بله دسلت نائلب ایشلان؛ جناب  بله عنلوان نمونله بله دو ملورد از معجلزات املام عصلر؟ع؟ 

حسین بن روح نوبختی؟هر؟ محقق شده است اشاره می گردد:
کله: از بللخ برای . 1 شلیخ صلدوق؟هر؟ از محملد بلن حسلن صیرفلی حکایتلی نقلل می کنلد 

کله بایلد آنهلا را بله حسلین بلن روح نوبختلی؟هر؟ تحویلل  حلج خلارج شلدم و امواللی نلزد ملن بلود 
گم شلد و من مقداری از مال خود را به جای آن قرار دادم  کیسله ها  می دادم. در بین راه یکی از 
و وقتی به نزد شلیخ حسلین بن روح؟هر؟ رسلیدم اموال را تحویل دادم. شلیخ آن کیسله ای را که 
گفت این از اموال ما نیست.  کرد و به من برگرداند و  کرده بودم را خارج  از اموال خود جایگزین 
کلن و بیلاور. املا وقتلی  کیسله ملا در فلالن محلل جلا مانلده اسلت برگلرد و آن را از هملان جلا پیلدا 
بلاز گلردی ملن از دنیلا رفتله ام. محملد بن حسلن صیرفی می گوید: بازگشلتم و در همان محل که 
کردم. وقتی برگشتم شیخ از دنیا رفته بود و علی  کیسه را پیدا  حسین بن روح؟هر؟ آدرس داد، 

کیسه را به او تحویل دادم.3 بن محمد سمری؟هر؟ جانشین او شده بود و 

یـف معجـزه قـرار نگرفته،  ـه از جانـب سـفراء ارائـه شـده اسـت، در تعر 1 .  البتـه بـر اسـاس سـخن برخـی علمـای معاصـر، مهچـون شـهید مطهـری؛ آنچ
بلکـه بایسـی بـا عنـوان کرامـات از آهنـا یـاد کـرد. )ر - ک: شـهید مطهـرى، مقدمـه اى بـر جهـان بیـی، 1- 7، ص 1۸۹ - شـهید مطهـرى، آشـناىی بـا 
یـف امـام صـادق؟ع؟ کـه در ابتـدای حبـث به آن اشـاره شـد سـازگاری نـدارد. ضمن اینکـه با توجه  قـرآن، ج 2، ص 235 بـه بعـد.( ایـن سـخن بـا تعر

یـژه ای پیـدا کرده اسـت. بـه ادعـای وصایـت امحداحلسـن بصـری، آوردن معجـزه موضوعیـت و
2 .  احتجاج، ج2، ص 2۹7.

3 .  کمال الدین و متام النعمه، ج 2، ص 51۸.
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جنلاب حسلین بلن روح نوبختلی؟هر؟: شلخصی مقلداری طلال و پلول بله محضلر مبلارک . 2
حسلین بن روح؟هر؟ آورد تا آنها را بگیرد و رسلید آن را از جانب حضرت، تحویل بدهد. ظاهرا 
که آیا اموال را به دسلت حضرت  آن شلخص، درباره حسلین بن روح؟هر؟ شلکی در ذهنش بود 
می رسلاند؟ للذا گفلت: رسلید می خواهلم. حسلین بلن روح؟هر؟ فرملود: »برو و طالهلا را در دجله 
بینداز و بیا رسید آن را بگیر و برو«. گفت: در دجله؟ فرمود: بله. او هم رفت و طالها را در دجله 
کیسله ای نشلانش داد و فرملود: »کیسله ای  کله آملد، حسلین بلن روح؟هر؟  انداخلت و پلس از آن 
گفلت: بلله آقلا! همیلن بلود. ملن آن را در دجلله  کله می خواسلتی بله ملن بدهلی، همیلن اسلت؟« 

انداختم. دست شما چه می کند؟ و... .1

ارکان معجزه
کله بایسلتی آورنلده آن،  کله معجلزه دارای تعریلف و تعیلن خاصلی اسلت  بایلد توجله داشلت 

که عبارتند از:  بدان توجه نموده و ارکان آن را مد نظر داشته باشد 
ی انسانی، . 1 که از حدود توانایی بشر خارج بوده و هیچ کس با اتکای به نیرو عملی است 

قادر نیست تا همانند آن را بیاورد؛
معجزه، تنها با اذن و مشیت الهی صورت می گیرد؛. 2
معجزه، همراه با ادعای منصب الهی است؛ یعنی آورنده آن، به عنوان یک سند زنده، . 3

آن را برای اثبات حجیت خود انجام می دهد؛
اعجاز به همراه با »تحدی« اسلت؛ یعنی فراخواندن به معارضه و مقابله به مثل اسلت، . 4

گلر می تواننلد و قلدرت دارنلد، ماننلد آن را  کله ا کنلد  کله از تملام انسلان ها دعلوت  بله ایلن ترتیلب 
بیاورند؛

معجزه باید عوام فهم، خواص پذیر، آشکار و رسا باشد. . 5
که معجزه فاقد یکی از ارکان فوق باشلد، نمی توان آن را به عنوان  بر این اسلاس، در صورتی 

اعجاز پذیرفت. 

1 .  منتخب األنواراملضیئة، ص 11۰.
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معجزه ادعایی احمدالحسن بصری
با وجود ُسسلت بنیان و غیر قابل قبول بودن براهین و ادله احمدالحسلن بصری، هیچگاه 
که درخواسلت یا ارائه معجزه پس از ارائه  ی نخواهد رسلید، چرا نوبت به درخواسلت اعجاز از و
که اساس بّینه و برهان مدعی مورد قبول نباشد، دیگر مجالی  بّینه و برهان قاطع بوده و زمانی 
بلر معجلزه باقلی نخواهلد مانلد. املا بلا ایلن وجلود، اعجلاز ادعایی ایلن فرد ملورد بررسلی و نقد قرار 
می گلردد تلا کلذب ایلن مدعلی بیلش از پیلش برای همگان آشلکار شلود. لذا قبل از بیلان معجزه 

ادعایی احمد بصری و نقد آن، شکل های مختلف این ادعا دسته بندی می گردد:
که اعجاز ویژه انبیاء و اوصیاء است و با این وجود نباید از احمد الحسن    گفته شود  گر  ا

کله ایلن فلرد بلر اسلاس ادعای اصللی اش، خلود را وصی  کلرد، گفتله می شلود  درخواسلت معجلزه 
رسول اهلل؟ص؟ می داند و بایستی برای اثبات این ادعا معجزه بیاورد. 

کله احملد بصلری بلاری دیگر    کله اعجلاز ویلژه انبیلاء اسلت، گفتله می شلود  گلر گفتله شلود  ا
کرده و علماء را به درخواست معجزه  کرده و آنچه به او ارتباط ندارد را ادعا  ادعایی دو راز شأن 

فراخوانده است.
گر گفته شود سنت سفراء و نواب بر ارائه کرامت بوده و آنان قادر بر ارائه معجزه نبوده اند،    ا

کله بلا عنلوان و ادعلای نیابلت املام؟ع؟  گفتله می شلود اواًل ایلن خلود احملد الحسلن بلوده اسلت 
کرامت  گر سفراء قادر بر ابراز  کرده است و ایراد مسأله متوجه خود اوست و ثانیًا ا اعالم معجزه 

کرامت اثبات شده و علنی احمدالحسن چیست؟  هستند، 
کله اعلالم موضلع قبلر    گفتله می شلود  گفتله شلود احملد الحسلن دارای معجلزه اسلت،  گلر  ا

حضرت زهراء؟اهس؟ با ارکان معجزه منطبق نیست.
کرد:  احمد الحسن بصری طی بیانیه  ای اعالم 

گرفته اند، خواسلتم  یاسلت و زعاملت طائفله شلیعه را بله عهلده  کله ر »از تعلدادی از علمائلی 
که در جراید صادر شده از انصار امام مهدی؟ع؟ ذکر  که از من معجزه ای را، بنابر آن طریقه ای 
کار را نکلرد. بله همیلن دلیلل پلدرم املام مهلدی م ح م د بلن  کلردم بخواهنلد، املا هیلچ کلس ایلن 
الحسلن العسلکری؟ع؟ به من دسلتور داد که چیزی که موضعم را نسلبت به امام؟ع؟ بیان کند 
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که من وصّی او هسلتم و اولین پسلر او هسلتم  کنم  نشلان دهم1 و هم چنین این مسلائل را تبیین 
کله حکوملت می کنلد و نیلز اینکله باغلی از باغهلای بهشلت هسلتم که رسلول خلدا؟ص؟ از آن خبر 
کله برای مسللمانان و برای تمام مردم - نه تنها مسللمانان، بلکه  داده بلود... و اولیلن معجلزه ای 
کله ملن موضلع قبلر حضلرت زهلراء؟اهس؟ دختلر حضلرت  تملام ملردم - اظهلار می کنلم، ایلن اسلت 
که  که تمام مسللمانان اجماع2 بر این مسلأله دارند  محّمد؟ص؟ را می دانم و این در حالی اسلت 
قبلر حضلرت زهلراء؟اهس؟ مخفلی و مغّیلب اسلت و هیلچ کلس جلز حضلرت مهلدی؟ع؟ از موضع 

که قبر حضرت زهراء ؟اهس؟ مخفی است«.3 آن اطالع ندارد  و تمامی مسلمانان عقیده دارند 

رسی معجزه احمدالحسن بر

بلا مطالعله و دقلت نظلر در متلن بیانیله اعجلاز احمد الحسلن، نکاتلی اسلتخراج می گردد که 
برخی موارد اشاره می شود:

کله همانند احمد بصری، با این بیلان که علمای عصر از . 1 یلخ نشلانگر مدعیانلی اسلت  تار
ملن معجلزه بخواهنلد، یلا معجلزه ای هماننلد معجزه ملن بیاورند و... در صلدد مطرح کردن خود 
کام مانده است. به عنوان  بوده اند که همواره با هوشیاری علماء و فقهاء شیعه، دسیسه آنان نا
نمونه؛ احمد قادیانی علماء را به هماوردی معجزه دعوت  کرده و گفت: »فرضت للمخالفین صلة 
ز أحد للجواب«4 برای   من غیر خالف، مفا بـار

ً
ین یومـا کمثـل االعجـاز االمحـدی یف عشـر ف، إن یأتـوا  عشـرة آال

که همانند معجزه احمدی را تا بیست  گرفتم تا در صورتی  مخالفین خود ده هزار سکه در نظر 
یافت نکردم. کنم، اما هیچ جوابی از آنان در روز آینده بیاورند، به عنوان پاداش پرداخت 

«. طبیعتـا ایـن یـک اشـتباه  نَ شـیئٌ َبـّیِ
ُ
« را بـا اعـراب نصـب بیـاورد، بـا اعـراب رفـع آن را آورد و گفـت: »أ 1 .  در ایـن بیانیـه بـه جـای اینکـه لفـظ »یشئ

«، چـرا کـه 
ً
نَ شـیئا َبـّیِ

ُ
یـد: »أ ـه قاعـده نـوی اقتضـای ایـن را دارد کـه بگو فاحـش نـوی اسـت کـه در بیانـات ایـن مدعـی مشـاهده می شـود، چنانچ

ایـن لفـظ در اینجـا مفعـول بـه واقـع شـده و بایـد منصـوب خوانـده شـود.
معـین در مقـام خبـر اسـت و بـا توجـه بـه اینکـه  «، بـا توجـه بـه اینکـه لفـظ حمج معـین یـد: »و جیـع املسـلمین حمج 2 .  امحداحلسـن در ایـن قسـمت می گو

معـون«. یـد: »و جیـع املسـلمین حمج مبتـدا مرفـوع اسـت، لـذا بایـد خبـر را هـم بایـد مرفـوع آورده و بگو
ظهرها للمسـلمین و للناس اجعین هو أین أعرف موضع أعرف موضع قبر فاطمة علهیا سـام بضعة حممد؟ص؟ و جیع املسـلمین 

ُ
3 .  »و أول معجزة ا

معـین عـی أن قبـر فاطمـة؟اهس؟ مغیـب ال یعلـم موضعـه اال االمـام املهـدی؟ع؟ و هـو أخبـرین مبوضـع قبـر أمـی فاطمـة؟اهس؟ .... «. عکـس و رونوشـت  حمج
یسـنده موجود  اسـت. بـان عـریب در نـزد نو بیانیـه بـه ز

4 .  امحد قادیاین، مواهب الرمحن، ص1۰2.
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ی پلس از نلا امیلدی از پاسلخ علملاء، اعلالم کلرد: »معجلزه من این اسلت که  جاللب اینکله و
گرفت، اما من هیچگاه دچار مرض طاعون نمی شوم...«.1ضمن  همه جا را طاعون فرا خواهد 

کت رسید. ی با مرض طاعون به هال که و یخ آمده است  اینکه در تار
ی درخواسلت معجلزه اقتراحلی نکرده انلد، چله لزومی بلر ارائه . 2 چنانچله فقهلای شلیعه از و

ی بوده است.  معجزه ابتدایی از سوی و
کله در زملان دفلن حضلرت زهراء؟اهس؟ موضلع قبر مخفی شلد، االن نیز . 3 بله هملان ضرورتلی 

همان ضرورت به قوت خود باقی اسلت. پس دلیلی ندارد که موضع شلریف کشلف سلّر شلده و 
کمیت وهابیت تکفیری بر عربستان سعودی، موضع قبر فاش شود. با وجود حا

ی به نکاتی اشاره می گردد: با حفظ نکات فوق، جهت بررسی و نقد معجزه ادعایی و
اواًل؛ ایلن اعلالم موضلع، یلک خبلر اسلت و جملله خبریله احتملال صدق و کلذب دارد، پس 
کلرد، در حالیکه شلأنیت  چگونله و از کجلای ایلن جملله خبریله می تلوان بلر ملردم اقامله حجلت 

کاذب است! معجزه، جداسازی صادق از 
ثانیلًا؛ معجلزه بایلد کار خلارق العلاده ای باشلد کله در تلوان دیگلری نباشلد، در حالیکله بیلان 

چنین سخنان بی اساسی در توان همگان است.
ثالثلًا؛ معجلزه بایلد علوام فهم، خواص پذیر، آشلکار و رسلا باشلد. لذا وقتی کله ادعای احمد 
الحسلن، بدور از شلفافیت بوده و سرشلار از ابهام اسلت، چگونه ممکن اسلت از عوام و خواص 
ملردم آن را بپذیرنلد، در حالیکله در حلد یلک ادعای ثابت نبوده و اثبات آن مسلتلزم ارتکاب به 

حرام و نبش قبر است! )نعوذ باهلل(.
کذب  با توجه به شلرایط معجزه و عدم انطباق آن با معجزه ادعایی احمدالحسلن بصری، 

ی به اثبات می رسد. الهی بودن و

1 .  مهان، ۹۹.
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نمونه ای از اعجاز واقعی

کله از شلرایط و ارکان  گراملی اسلالم؟ص؟ اسلت  قلرآن، بله عنلوان اصلی تریلن معجلزه رسلول 
معجلزه برخلوردار بلوده و می تلوان آن را بله عنوان نمونه ای واقعلی از اعجاز مطرح کرد. بطوری که 

کریم، هیچ بشری نمی تواند مثل آن را بیاورد: بر اساس تحدی قرآن 
ُکْنـُتْ  ُتـوا ِبُسـوَرٍة ِمـْن ِمْثِلـِه َو اْدُعـوا ُشـَهداَءُکْم ِمـْن ُدوِن اهلِل ِإْن 

ْ
نـا َعـیل  َعْبِدنـا َفأ

ْ
ل ـا َنّزَ ْیـٍب ِمَّ ُکْنـُتْ یف  َر »َو ِإْن 

ید، )دسلت  گلر دربلاره آنچله بلر بنلده خلود ]پیامبلر[ نلازل کرده  ایلم شلک و تردیلد دار «.1 و ا صاِدقـینَ

گلر  یلد و گواهلان خلود را- غیلر خلدا- بلراى ایلن کار، فلرا خوانیلد ا کلم( یلک سلوره هماننلد آن بیاور
راست می  گویید!

«.2 آیلا آنها  ُکْنـُتْ صاِدقـینَ ُتـوا ِبُسـوَرٍة ِمْثِلـِه َو اْدُعـوا َمـِن اْسـَتَطْعُتْ ِمـْن ُدوِن اهلِل ِإْن 
ْ
 َفأ

ْ
ـوَن اْفَتـراُه ُقـل

ُ
ْم َیُقول

َ
»أ

گر راسلت می گویید، یک سلوره  ملی  گوینلد: او قلرآن را بلدروغ به خدا نسلبت داده اسلت؟! بگو: ا
کس را می توانید )به یارى( بطلبید! ید و غیر از خدا، هر  همانند آن را بیاور

کریم اشاره می گردد: کریم، به مواردی از اعجاز قرآن  با توجه به تحدی قرآن 

فصاحت و بالغت قرآن

کلرم؟ص؟ بلا آن قابلل  کالم هیلچ بشلری، حتلی رسلول ا کله  شلیوه بیلان قلرآن به گونله ای اسلت 
یلخ، تملام تالش هلای آنهلا بلا شکسلت مواجله  مقایسله نیسلت. طبلق مطاللب ثبلت شلده در تار
 ِسلْحٌر ُیْؤَثُر«.3 و 

َ
 ِإْن هلذا ِإاّل

َ
شلده و نیلز تاثیلر قلرآن بلر آنلان چنلان بلود که آن را سلحر نامیدنلد: »َفقال

گفت: این )قرآن( چیزى جز افسون و سحرى همچون سحرهاى پیشینیان نیست! سرانجام 

اعجاز محتوایی قرآن

الف. عدم وجود اختالف در قرآن.
کله نسلبت بله برخلی افلراد یلا برخلی وقایلع دقیقلًا بله وقلوع پیوسلته اسلت.  ب. اخبلار غیبلی 

1 .  بقره، 23.
2 .  یونس، 3۸.

3 .  مدثر، 24.
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ْم َسَیْغِلُبوَن«.1 رومیان مغلوب شدند! )و این  ِبِ
َ
ن َبْعِد َغل ْرِض َو ُهم ّمِ

َ
ْدیَن اأْل

َ
وُم یِف أ همانند: »ُغِلَبِت الّرُ

شکست( در سرزمین نزدیکی رخ داد اّما آنان پس از )این( مغلوبّیت بزودى غلبه خواهند کرد.
کله در قلرآن اسلت. درسلتی معلارف قلرآن پس از گذشلت  ج. عجلز از ابطلال عللوم و معارفلی 

سال ها هنوز بر جای خود باقی است. 

اعجاز از جانب آورنده قرآن

کله قبل از بیان آن 40 سلال در میان ملردم زندگی می کرد و  قلرآن از جانلب کسلی آملده اسلت 
ذی 

َّ
ـّیِ ال ّمِ

ُ
یِبِّ اأْل گونله تعلیلم بشلری نداشلته و در نلزد کسلی درس نخوانده اسلت2 »َو َرُسـوِلِه الّنَ هیلچ 

کلماتش ایمان دارد.4 که به خدا و  َکِلماِتِه«.3 آن پیامبر درس نخوانده اى  ُیْؤِمُن ِباهلِل َو 

معجزه چیست؟. 1
کنید.. 2 فلسفه اصلی ارائه معجزه را تبیین 
سنت فرستادگان الهی در آوردن معجزه چگونه بوده است؟. 3
ارکان معجزه را نام ببرید.. 4
معجزه ادعایی احمدالحسن را با ارکان معجزه تطبیق دهید.. 5

1 .  روم، 3-2.
2 .  برخاف امحداحلسـن بصری که سـاهلا در دانشـگاه و حوزه درس خوانده اسـت. این در حایل اسـتکه بر اسـاس روایات، یکی از نشـانه های 

امـام و حجـت خـدا ایـن اسـت کـه حتـت تعلـم بشـری قـرار نگرفتـه و بـر علـم او »علـم الدراسـة« نبوده بلکه علمـش »علم الوراثة« باشـد. 
3 .  اعراف، 15۸.

موعـه مقـاالت دومـین کنفرانـس حتقیقـایت علـوم و مفاهـم قرآن کـرمی، دارالقـرآن قـم(، ص 16۸ -  4 .  ثامـی، سـید مصطـی، وجـوه اعجـاز قـرآن )حمج
.17۸

پرسش های درس
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اخباری گری
کنلون، حدیلث در نلزد مسللمانان از جایگاه ویلژه ای برخوردار بلوده و یکی  از صلدر اسلالم تلا 
از منابلع مهلم دینلی در فهلم و اسلتنباط احلکام شلمرده شلده و بلر اسلاس وصیلت رسلول گراملی 
کریلم قلرار داده شلده اسلت. چنانچله آن  اسلالم؟ص؟، روایلات معصومیلن؟مهع؟، همسلان بلا قلرآن 

یِت«.1 ِکَتاَب اهلل َو ِعتَر  ، حضرت فرمود: »إیّن َتاِرٌک ِفیُکُم الَثَقِلین
املا در ایلن میلان، برخلی دچلار افلراط در حدیث گرایلی شلده  و خلط مشلی عمللی خلود را در 
ی محلض از اخبلار و احادیلث قلرار داده اند که در اصطالح اجتماعی از این گروه با عنوان  پیلرو

»أخباری« یاد می شود.2 
یخچله اخباری گلری می گوید: »این نغمله را اولین بار مردی  شلهید مطهلری در خصلوص تار
بله نلام ملال امیلن اسلتر آبادی)م 1033 یا 1036 ه .ق(3 که سلالها در مکله و مدینه مجاور بود بلند 
که  خودش شیعه بود، به علمای بزرگ شیعه مانند شیخ طوسی و عالمه حلی  کرد و با وجودی 

1 .  س�ن ترمذی، ج12، ص2۰۰.
2 .  فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت؟ع؟، ج 1، ص327.

3 .  اخباری گـری، بـا ظهـور  فـردی بـه نـام حممدامـین  اسـترآبادی  کـه  برخـی  او را بـا صفـت  »اخبـاری  صلب « )یعی کس کـه در عقیده خود متعصب 
بـاره وی  بـه  عنوان  مؤسـس  مکتب  اخباری  در میان  شـیعیان  متأخـر گفته اند:  و سـخت پـای بنـد بـوده اسـت( وصـف  کرده انـد، آغـاز شـده  اسـت . در
وم  السـماء، کشـمیری ،  هدان  تقسـم کرد. نج یان  و حمج ش  اخبار هـدان  را گشـود و امامیـه  را بـه  دو حبن سـتین  کـس  بـوده  اسـت  کـه  بـاب  طعـن  بـر حمج او نن

حممدعی ، ص41 .



یان احمد الحسن البصری    | | 192    |     درسنامه نقد و بررسی جر

و محقلق  حللی و مخصوصلا بله عالمله حللی شلدیدًا حملله کرد. چلون عالمه می  گفلت اخباری 
یلم همله معتبر نیسلت و اخبار را از نظر سلند تقسلیم کرد بله اخبار صحیح، اخبار  کله ملا االن دار
یخ، احوال  روات را کم و بیش نشان داده است. )البته  موثق، اخبار حسن و اخبار ضعیف. تار
یم همه  که ما در دسلت دار که اخباری  که مجهولند(. نتیجه این می  شلود  افرادی هم هسلتند 

کرده  اند. کسانی نقل  قابل اعتماد نیست، ما باید ببینیم چه 
کرد و عده  ای از روایات ما  کار، روایات ما را دسلته دسلته  گفت: این عالمه با این  مال امین 
گر بگوئیم روایتی ضعیف   یم، همه یک جا درسلت اسلت. ا را انداخته اسلت. هر چه روایت دار
اسلت، ایلن توهینلی اسلت بله املام صلادق؟ع؟. مگلر می  شلود روایتلی از املام صلادق  باشلد و 

ضعیف باشد«.1
بعدهلا افلرادی همچلون؛ عبلداهلل  بلن  صاللح  بلن  جمعله سلماهیجی  بحرانلی2  و میلرزا محمد 
کرده و دامنه اخباری گری را گسترش دادند. با این وجود، باور  اخباری3 از همین روش تبعیت 

که عبارتند از: تمامی اخباری ها در محورهای زیر خالصه می گردد 
کتلاب و سلنت می داننلد. بعضلی از آنهلا نیلز دلیلل را تنهلا    یلان، ادلله احلکام را تنهلا  اخبار

سنت ذکر می کنند.
یان، احادیث را دو قسم می دانند: صحیح و ضعیف.   اخبار
یان، حرام است.   اجتهاد نزد اخبار
در نگرش اخباری، تقلید فقهی از غیر معصوم؟ع؟ جایز نیست.  
گمان)ظلّن(، حلرام و تنهلا راه تحصیلل    یلان، دسلتیابی بله احلکام شلرعی را از راه  اخبار

احکام را علم و اطمینان می دانند.

1 .  مرتی مطهری، اسام و نیازهای زمان، ج 1، ص ۸۸- ۹3.
بـاره  هـدان  شـهره  بـود. شـیخ  یوسـف  حبـراین در 2 .  وی از پیـروان  تنـدرو و متعصـب  مکتـب  اخبـاری  در قـرن 11 قـری  اسـت کـه  بـه  کثـرت  طعـن  بـر حمج
یـان محلـه می کـرد«. لؤلـؤه  یـد: »او بـه  اهـل  اجهـاد بسـیار ناسـزا می گفـت ، درحایل کـه  پـدرش  مـا صالـح  اهـل  اجهـاد بـود و بـه اخبار وی  می گو

یـن ، ص۹۸. البحر
ـی  کاشـف  الغطـاء، میـر سـید عـی  طباطبـاىی ، سـید حممـد باقـر  هـدان  نامـدار اصـویل ؛ مهچـون میـرزا ابوالقاسـم  قـی ، شـیخ جعفر نج 3 .  وی از حمج
نـات ، خوانسـاری، حممدباقر،  حجت االسـام  اصفهـاین  و حممـد ابراهـم  کلبـاس  بـه  زشـی  یـاد می کـرد و بـا آنـان  دمشـی  آشـکار داشـت. روضات  احلج

ج7، ص127.
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در مکتب اخباری، تمامی احادیث»کتب اربعه«1 و دیگر کتاب های حدیثی که عالمان   
گواهلی داده انلد، صحیلح  کلرده و بله صّحلت احادیلث نقلل شلده  بلزرگ شلیعه آن هلا را تدویلن 
کلرد. به عنوان مثال؛ بر اسلاس روایتلی از کتاب من ال یحضره  می باشلد و بایلد بلر طبلق آن عملل 
الفقیه، بستن تحت الحنک عمامه را حرام دانسته و آن را نشانه شرک می دانند. چنانچه آمده 
« 2 فرق بین مسلمانان و مشرکان، در تلّحی  َعَمامِئِ

ْ
ی ِبال ّحِ

َ
ل ْشِرِکینَ الّتَ ْسِلِمینَ َو اْلُ ُق َبینَ اْلُ َفْر

ْ
است: »ال

کردن( است.3  عمامه )گوشه عمامه را از زیر چانه رد 
لذا مالمحسن فیض کاشانی در کتاب وافی، در این باره می گوید: در قدیم، مشرکان شعاری 
گر  که تحت الحنک را به باال می بسلتند و نام این عمل را »اقتعاط«4 می گذاشلته اند. ا داشلتند 
کله ملن جزو آنها هسلتم. ایلن حدیث دسلتور مبارزه و  کسلی ایلن کار را می کلرد معنایلش ایلن بلود 
ی از آن شلعار را می دهلد، وللی املروز دیگلر آن شلعار از بیلن رفتله، پلس موضوعی برای  علدم پیلرو
گر کسی  این حدیث باقی نیست. حاال برعکس؛ چون همه تحت الحنک را به باال می بندند ا
تحلت الحنلک را در زیلر چانله چلرخ بدهلد لباس شلهرت می شلود و از لباس شلهرت نهی شلده 

است.5
در مکتلب اخبلاری، اشلیاء یلا حلالل هسلتند یلا حلرام و یلا مشلتبه و چنانچله حلیلت و   

حرملت چیلزی معللوم نباشلد و نصلی از معصومیلن؟مهع؟ دربلاره آن نرسلیده باشلد، بایلد در فتوا، 
کرد. توّقف و در عمل، احتیاط 

که با بهره گیری از نظریات اخباری ها، دیدگاه  آنان  کسلانی اسلت  احمدالحسلن، از جمله 
کله مقایسله جریلان  را دسلتاویزی بلرای نیلل بله اغلراض فرقله ای خلود قلرار داده اسلت. هلر چنلد 
اخباری گری با فرقه ضاله احمدالحسن صحیح نبوده و با یکدیگر تمایز استراتژیک دارند، اما 
کات نظری می باشلند، هر  گردیده و دارای اشلترا با توجه به اینکه آراء هر دو به یک نتیجه ختم 

گرفته اند.  دو در این مجال مورد نقد و بررسی تطبیقی قرار 

1 .  کایف، استبصار، من ال یضره الفقیه و تذیب.
2 .  من ال یضره الفقیه، ج 1، ص266، ح۸21.

امع با حتت احلنک حاضر می شوند. 3 .  امحداحلسن و انصار وی نیز بر این باور بوده و در حمج
4 .  اقتعاط، حمکم بس�ن حتت احلنک دور عمامه است.

5 .  الوایف، ج 2۰، ص 745 ، ح12.
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ک دیلدگاه برخلی از آراء اخباریلون بلا احمدالحسلن  بنابرایلن جهلت تبییلن بحلث بله اشلترا
اشاره شده و مورد بررسی قرار می گیرند: 

حدیث گرایی 
همانطور که گذشت، اخباریون، احادیث را به دو قسم »صحیح و ضعیف« تقسیم کرده و 
که رّد روایات منسلوب به اهل بیت؟ع؟ را نوعی توهین به ایشلان  بیش از آن را قبول ندارند، چرا
تلقلی می نماینلد. ایلن دیلدگاه در جریلان احمدالحسلن نیلز بله وضلوح مشلهود اسلت، چنانچله 
کله برخلالف باورشلان اسلت را ضعیلف  تماملی روایلات را صحیلح دانسلته و برخلی از روایاتلی 
کله احمدالحسلن بصری با وجلود آیه  معرفلی می کننلد. البتله جلای بسلی تعجلب و تأملل اسلت 
ـُه  حَلاِفُظـوَن «1 بله آیله اعتنلا نکلرده و قائل بله تحریف قرآن کریم بوده اسلت 

َ
ـا ل

َ
ْکـَر َو ِإّن َنـا الّذِ

ْ
ل ـُن َنّزَ ْ َ

ـا ن
َ
»ِإّن

یخی مورد هجوم قرار گرفته اسلت چنین اعتماد بی  کله در ادوار مختللف تار املا دربلاره روایاتلی 
اساسی داشته و همه آنان را بدون بررسی می پذیرد!

اصول اربعه
بر اسلاس نقل شلیخ بهائی؟هر؟ در کتاب مشلرق الشمسلین، از زمان سید بن طاووس؟هر؟ 
تقسلیم حدیلث بله »اصلول اربعله« معملول گردیلد. للذا محدثین شلیعه حدیلث را به چهار قسلم 
کنلون ایلن اصطلالح متلداول و  کله هلم ا کرده انلد  »صحیلح، حسلن، موثلق، ضعیلف« تقسلیم 

معمول بوده و سایر اصطالحات در این چهار قسم مندرج می باشد.2

1 .  احلجر، ۹.
؟مهع؟ دارای تقسـم بنـدی دیگـری بـوده و بـرای آن بیـش از 6۰ نـوع روایـت را برمشرده انـد. لـذا ایـن  2 .  از منظـر علمـای شـیعه، روایـات معصومـین

تقسـم بنـدی عبارتنـد از:
یز و خبر متواتر. یب، عز - تقسم بر اساس تعدد سند: خبر واحد، ُمْسَتفیض، غر

- تقسـم بـر اسـاس اعتبـار سـند: صحیـح )و اقسـام آن: صحیـح ُمضـاف، متفقٌ علیـه، اعـا، اوسـط، ادین(، َحَسـن، موثـوق، قـوی، ضعیـف )و 
تلـف،... . ـف، مؤتلـف و حمن اقسـام آن: ُمـْدَرج، مشـترک، ُمَصَحّ

ـق، ُمَعْنَعـن، 
َّ
ِصـل، َمرفـوع، موقـوف، َمقطـوع، ُمْرَسـل، ُمْنَقِطـع، ُمْعَضـل یـا مشـکل، ُمْضَمـر، ُمَعل - تقسـم بـر اسـاس اتصـال یـا قطـع سـند: ُمسـَند، ُمَتّ

ُمْهَمـل.
، ُمکاَتـب و مکاِتبـه، مشـهور، متـروک، مطـروح، حدیث  َمـل و ُمَبـین ـق و ُمَقیـد، عـام و خـاص، حُمجْ

َ
ل، ُمطل : َنـّص، ظاهـر، ُمـَؤَوّ - تقسـم بـر اسـاس مـ�ن
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کله سلسلله سلند، توسلط رجاللی علادل و اماملی مذهلب از معصلوم . 1 صحیـح: خبریسلت 
گردد. منتقل 

که رجال سند تمامًا و در هر طبقه امامی مذهب و ممدوح باشند ولی . 2 حسن: خبریست 
تنصیلص بلر عداللت هلر یلک نشلده باشلد. وجله تسلمیه حسلن بدین نلام از آن جهت اسلت که 

یم. یان آن حسن ظن دار نسبت به راو
کله نسلبت بله کلیله افلراد ناقلیلن، تنصیص بتوثیق شلده باشلد. گرچه . 3 موثـق: خبریسلت 

بعضی از رجال سلسله سند غیر امامی باشند.
که شلروط یکی از اقسلام نامبرده در آن جمع نباشلد. مضاف بر آن، . 4 ضعیف: خبریسلت 

که انواع آن عبارتند از: موقوف، مقطوع و منقطع،  ضعیف بر روایت مجروح نیز اطالق می گردد 
معضل، شاذ، منکر، متروک، معلل، مضطرب، مقلوب، مدلس، مرسل. 1 

کی  کله بلر اسلاس رجلال سلسلله سلند حدیلث بله وجلود آملده اسلت، حا ایلن تقسلیم بنلدی 
کله تماملی روایلات منصلوب بله معصومیلن؟مهع؟ ملورد اعتماد نمی باشلند. للذا برای  از آن اسلت 
یلم تلا بلا اسلتفاده از آن از خطلر سلود جویلان  تشلخیص اقسلام و انلواع روایلات، نیلاز بله علملی دار
و معاندیلن در املان باشلیم. بلر اسلاس ایلن نیلاز، علملای شلیعه، با توجله به روایات و دسلتورات 

کرده و در اختیار پژوهشگران قرار دادند. معصومین؟مهع؟ علم رجال را مدون 
کله احمدالحسلن، عللم رجلال را سلاخته و پرداختله علملای معاصلر دانسلته و آن  هرچنلد 
ی خاطلر نشلان نملود  را یکلی از بدعت هلای دینلی برشلمرده اسلت، املا بایسلتی جهلت اطلالع و
کنلون جریلان داشلته و حتلی در زملان و حیلات اهلل بیلت؟ع؟  کله ایلن عللم از صلدر اسلالم تا
نیلز از آن اسلتفاده می شلده اسلت. للذا سلابقه ایلن عللم بله نیمله اول قلرن نخسلتین رسلیده و 
کله در رجال کتاب نوشلت.  کاتلب امیرالمؤمنیلن؟ع؟ اولیلن کسلی بلود  عبیلد اهلل بلن ابلی رافلع، 
چنانچه شلیخ طوسلی؟هر؟ در کتاب الفهرسلت خود از این کتاب به نام »تسلمیه من َشهد مع 
امیرالمؤمنیلن؟ع؟ الجملل و صفیلن و النهلروان ملن الصحابة« یاد کرده و سلند خلود را بدان ذکر 

نموده است.

قدس، شاذ، مقلوب، متشابه.
- تقسم بر اساس عمل به روایت: حجت و الحجت، مقبول، ناسخ و منسوخ.

1 .  قواعد التحدیث، ص1۰2 و 12۰.
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کتب حدیث و رواج اصول و مصنفات این علم، فن رجال نیز رونق  پس از آن، بر اثر شیوع 
کنون موجود  که برخی از آنها تا یادی در این فن تدوین و تالیف شد  گرفته و کتاب های نسبتًا ز

کتاب های تدوین شده در زمان اهل بیت؟ع؟ عبارتند از؛ است. از جمله 
کتاب ابو محمد عبد اهلل بن جبلة بن حیان بن ابجر الکنانی، )م21۹هل( که شیخ طوسی . 1

کتلب متعلددی از جملله  کاظلم؟ع؟ شلمرده و نجاشلی  کتلاب رجلال او را از اصحلاب املام  در 
کتابی در رجال را به او نسبت داده است.

کله از اصحلاب . 2 کتلاب طبقلات الرجلال؛ تالیلف احملد بلن ابلی عبلد اهلل برقی)م274هلل( 
کتاب المحاسن است. امام جواد و امام هادی؟ع؟ بوده و صاحب 

کله از اصحلاب خاص امام رضلا؟ع؟ بوده . 3 رجلال حسلن بلن عللی بلن فضلال، )م224هل( 
است.

کله از اصحلاب املام . 4 کتلاب معرفلة رواة االخبلار؛ تألیلف حسلن بلن محبلوب، )م224هلل( 
کاظم، امام رضا و امام جواد)ع و یکی از ارکان چهارگانه شیعه در فقه و حدیث است. 

کتلاب رجلال ابراهیلم بلن محملد بن سلعید ثقفی)م283هل( که از فقهای بلزرگ امامیه به . 5
حساب می آید.

کتلاب رجلال حافلظ ابلو محملد عبدالرحملن بلن یوسلف بلن خلراش الملروزی البغدادی . 6
)م283هل(. 

نیاز به علم رجال
که از جانب فردی فاسلق رسلیده  کریم، بایسلتی در خصوص خبری   بر اسلاس توصیه قرآن 
ی بلدون تحقیلق و تبییلن اعتنلا نگلردد: »ِإْن جاَءُکـْم فاِسـٌق ِبَنَبـٍإ  گفتله و اسلت، تحقیلق شلود و بله 

ُنوا«.1 َفَتَبّیَ

کلی به آن اشاره می شود: که در یک تقسیم بندی  این آیه در برگیرنده نکاتی است 
اللف(. عبلارت فاسلٌق در آیله؛ دالللت بلر بررسلی سلندی دارد. چنانچله برخلی تبیلن در آیه را 
ناظر به حاالت فاسق دانسته  و برخی آن را ناظر بر متن خبر دانسته اند که البته در هر دو صورت 

1 .  حجرات، 6.
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ی دارد. بدین معنا که اولین وظیفه هر شخصی در مواجهه با خبر،  داللت بر بررسی حاالت راو
که از آن با عنوان »رجال الحدیث« یاد می شود. ی است.  بررسی حاالت راو

ُنـوا« ، یعنلی بررسلی متلن  ی، نوبلت بله مرحلله بعلدی »َفَتَبّیَ ب(. پلس از بررسلی حلاالت راو
کله از آن بلا عنلوان »درایلة  خبلر رسلیده و بلدون تبییلن حقیقلت مجلاز بله اعتملاد نخواهیلم بلود. 

الحدیث« یاد می شود. 
کریم اسلت، وظیفه ما در مواجهه با روایات و  گرفته از قرآن  که بر  بر اسلاس این دسلته بندی 
ی و بلدون تحقیق درباره  اخبارائمله معصومیلن؟مهع؟ مشلخص شلده و بدون بررسلی حاالت راو

یان، محتوای خبر مورد پذیرش نخواهد بود. گفته راو
که مثبت نیاز به علم  جهت تأیید برداشلت ابتدایی از آیه فوق، به مواردی اشلاره می شلود 

که عبارتند از: ی( می باشند  رجال)بررسی حاالت راو
یان حدیث:. 1 وجود دروغگویان و دشمنان اهل بیت؟ع؟ در میان راو

ایلن بلاور در حاللی اسلت کله هیچ سلندی مبنی بلر مصون ماندن روایلات معصومین؟مهع؟ از 
کورکورانه به  یان در دست نبوده و اعتماد  شّر تحریفات، دستبردها و فراموشی های برخی از راو
کی از  که حا تمامی روایات، عقاًل مورد قبول نمی باشلد. مضاف بر آن، روایاتی در دسلت اسلت 

که به دو نمونه اشاره می گردد: جعل جاعالن حدیث می باشد 
ران، عن ابن  الـف. سـعد بـن عبـد اهلل، قـال: حّدثـین حمّمد بن خالـد الطیالیس، عن عبد الرمحن بـن أیب نج
کـّذاب یکـذب علینـا، فَیسـُقط  لـو مـن  سـنان، قـال: قـال أبـو عبـد اهلل؟ع؟: »إّنـا أهـل بیـت صادقـون ال نن

صدقنا بکذبه علینا عند الناس«.1 امام صادق؟ع؟ فرمود: ما خاندانی راستگو هستیم ولی همواره 

که بر ما افتراء می بندند تا سلخن راسلت ما به وسلیله  دورغ آنان نزد مردم  دورغگویانی هسلتند 
بی اعتبار شود.

اُس یِف َجاِبِر  َف الّنَ
َ
: اْخَتل

َ
ِل َقال

َّ
ال یِب احْلَ

َ
َیاُد ْبُن أ َثیِن ِز

َ
 َحّد

َ
َکِم َقال ٍد َعْن َعیِلِّ ْبِن احْلَ ّمَ ُد ْبُن حُمَ مْحَ

َ
َثَنا أ

َ
ب. َحّد

یِن ِمْن َغْیِر 
َ
ُه َعْنُه َفاْبَتَدأ

َ
ل

َ
ْسـأ

َ
ْن أ

َ
یُد أ ِر

ُ
َنا أ

َ
یِب َعْبِد اهلِل؟ع؟ َو أ

َ
 أ

َ
ـُت َعیل

ْ
 َفَدَخل

َ
َعاِجیِبـِه َقـال

َ
َحاِدیِثـِه َو أ

َ
یـَد َو أ ْبـِن َیِز

ْیَنا«.2 
َ
َکاَن َیْکِذُب  َعل ِغیَرَة ْبَن ُشْعَبَة  َعَن اهلُل اْلُ

َ
ْیَنا َو ل

َ
ُق َعل َکاَن ُیَصّدِ ْعیِفَّ  ُ یَد احْلج ُه »َرِحَم اهلُل َجاِبَر ْبَن َیِز

َ
ل

َ
ْسأ

َ
ْن أ

َ
أ

قوال، ج 2۰، ص114۹. 1 .  حبراین اصفهاین، عبد اهلل بن نور اهلل، عوال العلوم و املعارف واألحوال من اآلیات و األخبار و األ
2 .  بصائر الدرجات یف فضائل آل حممد صی اهلل علهیم، ج 1، ص 23۸.
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کارهلاى عجیلب جابلر بلن یزیلد اختلالف  گفلت: ملردم در بلاره روایت هلا و  یلاد بلن ابلی حلالل  ز
کردنلد. ملن خدملت حضلرت صلادق؟ع؟ رسلیدم می خواسلتم در ایلن ملورد از او سلؤالی بکنم. 
که احادیث ما را  کند جابر بن یزید جعفی را  قبل از اینکه من چیزى بپرسم فرمود خدا رحمت 

که بر ما دروغ می بندد. کند مغیرة بن سعید را  درست نقل می کرد ولی خدا لعنت 
یان اهل سنت در سند روایات اهل بیت؟ع؟:. 2 وجود راو

کله اواًل بسلیاری از پاسلخ های  یلان  یلان سلنی مذهلب در سلسلله راو وجلود دسلته ای از راو
معصومیلن؟مهع؟ بله سلئوال آنهلا بلا تکیه بر تقیه صادر شلده اسلت در حالیکه حکلم واقعی الهی 
یان اهل سنت، روایات معصومین را به نفع  نبوده است. ثانیًا هیچ تضمینی وجود ندارد که راو

کنند. مذهب خود تغییر داده و بر خالف واقع ثبت 
ی در اخبار عالجیه:. 3 توصیه به مراجعه در خصوص صفات راو

در بلاب تعلادل و تراجیح)تعلارض دو خبلر(، احادیثلی بلا عنلوان اخبار عالجیه صادر شلده 
ی در انتخلاب روایلات توصیله می کنلد.1 هماننلد مقبوله  کله ملا را بله رجلوع بله صفلات راو اسلت 
َتِفْت 

ْ
ْوَرُعُهَما َو اَل َیل

َ
ِدیـِث َو أ ْصَدُقُهَما یِف احْلَ

َ
ْفَقُهُهَمـا َو أ

َ
َما َو أ ُ ْعَدلُ

َ
ْکـُم َمـا َحَکـَم ِبِه أ کله فرملود: »احْلُ حنظلله 

ِإیَل َما َیْحُکُم ِبِه اآْلَخر«.2

پاسخ به ادله مخالفین علم رجال
که به برخی  انصار احمدالحسلن بصری جهت رد علم رجال به ادله ای متمسلک شلده اند 

از موارد مهم آن اشاره شده و پاسخ داده می شود:
یان . 1 عدم امکان اثبات عدالت راوی: با توجه به اینکه تنها مدارک موجود در خصوص راو

کله املکان تحریف آنها بیلش از پیش قلوت دارد، لذا  حدیلث، کاغلذ نوشلته های رجاللی اسلت 
ی وجلود نلدارد. بله عبلارت دیگلر؛ شلهادت صاملت الزم  هیلچ راهلی بلرای اثبلات عداللت راو
ی بر اسلاس حس)عن حٍس( باشلد و بر  القبول نبوده و بایسلتی شلهادت به عدالت یا فسلق راو

اساس حدس)عن حدٍس( پذیرفته نیست. 

یی، املدخل ایل علم الرجال و الدرایة، ص3۰.  1 .  حسیی قزو
2 .  کایف، ج 1، ص6۸.
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کتلاب رجاللی، بله تبلع بله حجیلت  پاسـخ: اواًل پلس از ثبلوت حجّیلت و وثاقلت مؤللف یلک 
گفتلار و نوشلتار مؤللف ثقله تفاوتلی  کتلاب نیلز یقیلن پیلدا می شلود و در ایلن خصلوص، بیلن  آن 
کما اینکه تمامی وصیت های مکتوب اموات و موقوفات، پس از یقین به انتساب آن  نیست. 
کننده و واقف، مورد پذیرش بوده و نیازی به شهادت حضوری ندارند. لذا اعتماد  به وصیت 
ملا بلر کتلب رجاللی نیلز بله خاطلر تواتر یا شلهرت یلا اطمینان عقالیی نسلبت آنها بله مؤلف ثابت 

شده است.
ثانیلًا؛ بنلا بله گفتله عالمله مامقانلی؟هر؟1: تزکیله و بیلان عداللت و وثاقلت یا تضعیلف و بیان 
فسلق آن، از بلاب شلهادت نیسلت تلا شلرایط شلهادت )شلفاهی بلودن، حسلی بلودن( را داشلته 
کله می تلوان بله آن  باشلد، بلکله بلا مراجعله بله عللم رجلال، شلواهد و قرائنلی تحصیلل می شلود 

کرد. مراجعه 
اختالف در معنای عدالت و فسـق: در بین بزرگان و علمای شلیعه، در معنای عدالت و . 2

فسق اختالف نظر است. برخی همچون شیخ طوسی؟هر؟ در معنای عدالت به اسالم ظاهری 
کلرده اسلت در حالیکله برخلی دیگلر؛ عدالت را ملکه نفسلانی و برخی هلم عدالت را به  کفایلت 
کرده اند. لذا این تشلتت تعابیر در خصوص معنای عدالت برای ما درد سلر  حسلن ظاهر تعبیر 
ی عادل اسلت، ما نمی دانیم منظور از آن کدام  که گفته می شلود فالن راو سلاز شلده و هنگامی 

معنای عدالت است. لذا مراجعه به علم رجال نیز برایمان مفید نخواهد بود.
پاسخ: اواًل مبنای علماء مبتنی بر اصالة العدالة نبوده و در بسیاری از موارد، در پی روایتی 

 یا ثقٌة نیاورده اند.
ٌ

که نقل شده است، عبارت عادل
کله گذشلت، رجوع به کتلب رجال، با هلدف گردآوری  ثانیلًا؛ بلر اسلاس نظلر عالمله مامقانلی 
یان اسلت تا از این طریق به اطمینان عدالت برسلیم،  قرائن و شلواهدی بر عدالت و وثاقت راو

ولو اینکه در معنای عدالت و فسق اختالف نظر داشته باشیم.
کله دسلته ای از . 3 حـرام بـودن محتـوای علـم رجـال: در بلاور آنلان، عللم رجلال علملی اسلت 

کرده و این عمل مصداق تفضیح الناس بوده و حرام است. بنابر این  یان را تفسیق یا تکفیر  راو
که به این عمل پرداخته است حرام می باشد. علم رجال 

1 .  تنقیح املقال، ج1، ص175.
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پاسـخ: اواًل تکفیلر و تفسلیق برخلی از روات بلر اسلاس حلدس و گملان نبلوده و مصداق عمل 
بله ظلن نمی باشلد. بلکله ایلن عملل بلر اسلاس یافته هلای روایلی یلا اخبلار متواتلر از ثقلات شلیعی 

می باشد.
ثانیًا؛ چنانچه بگویند این عمل مصداق غیبت برشمرده می شود، خاطر نشان خواهد شد 
که فاسقان علنی و باب مشورت و باب شهادت را از این  که غیبت دارای استثناهایی است 

مساله خارج می کند.
یان)غیلر علادل(  ثالثلًا؛ حفلظ احلکام و شلریعت اسلالمی از حفلظ اسلرار شلخصی برخلی راو

مهم تر است.1
یان . 4 که تعداد راو وجود بیشـمار راویان مجهول: برخی از اتباع احمدالحسلن بر این باورند 

یان شلناخته شلده اسلت، لذا این امر  مجهول و ناشلناخته در سلسلله سلند روایات، بیش از راو
کله بنا دارد  بیانگلر ناقلص بلودن عللم رجلال بلوده و ایلن امر همانند خط کش پنج سلانتی اسلت 
زمینلی هلزار متلری را متلر کند. بنا براین علم رجلال نمی تواند معیار خوبی برای تفکیک روایات 

به صحیح و غیره باشد.
پاسخ: اواًل این مسأله نشانگر دقت و ظرافت و حساسیت علم رجال در خصوص روایات 
بوده و این امر نه تنها از درجه علم رجال نکاسته، بلکه بر درجه اعتماد و اعتبار آن علم خواهد 

افزود.
کله دارای دو یلا سله روایلت انگشلت شلمار  یلان ناشلناخته، أغللب کسلانی هسلتند  ثانیلًا؛ راو
کنلار گذاشلتن آنان، بر ُمعظلم روایات  بلوده و از کثلرت روایلت برخلوردار نمی باشلند تلا از رهگلذر 

خللی وارد شود. 
ثالثلًا؛ در صلورت مطابقلت متلن و محتلوای روایلت بلا اصلول و مسللمات تشلیع، وجلود یلک 

ی ناشناخته ُمخل سند نبوده و اعتبار روایت را مخدوش نمی کند. راو
یخ اسلالم به مضمون آن اعتماد شلده  که روایت مشلهور بوده و در طول تار رابعًا؛ در صورتی 
ی ناشلناخته و مجهول بر اعتبار حدیث  گرفته اسلت، وجود یک یا چند راو و یا مورد عمل قرار 

کننده ضعف روایت خواهد بود. خدشه وارد نکرده و این شهرت، جبران 

1 .  جعفر سبحاین، کلیات یف علم الرجال، ص43.
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اجتهاد
کات نظلری اخباریلون بلا احملد الحسلن بصلری، پیراملون مخالفلت بلا  یکلی دیگلر از اشلترا
مسلأله اجتهلاد اسلت. للذا بر اسلاس این بلاور، اجتهاد حرام بوده و مصلداق ضاللت و گمراهی 
یلان بلا فقهلای اصوللی در مسلائلی همچلون؛ »انحصلار  اسلت. یکلی از عملده اختالفلات اخبار
کتلاب، اجلرای اصاللة البرائلة در  کتلاب و سلنت، منلع از تحصیلل ظلن، اخلذ بله ظواهلر  ادلله بله 
کاربرد برخی از انواع قیاس و...« اسلت، اما با توجه به اینکه در این درس  برخی موارد، حرمت 
یخچه اجتهاد و سلپس به شلرح  مجال بررسلی این اختالفات نیسلت، ابتدا به بیان معانی و تار
برخی منابع اجتهاد پرداخته می شود تا بدین وسیله صحت و ترجیح روش اجتهادی بر روش 

گردد: اخباری تبیین 

1. معنای لغوی و اصطالحی اجتهاد

کوشلیدن تا حد خسلته شلدن از ماده »ُجهد« یا »َجهد« اسلت.1  اجتهاد در لغت به معنای 
املا در اصطلالح فقهلای شلیعه، نهایلِت تلالش بلرای تحصیل حجلت و حکم شلرعی و یا تعیین 
وظیفله عمللی را اجتهلاد می نامنلد.2 بله عبارتلی دیگلر؛ اجتهلاد، تالشلی عمللی و روشلمند بلرای 
استنباط حجت بر احکام و وظایف شرعی مربوط به موضوعات و پدیده های فرعی، از قواعد 

و منابع شرعی و نقلی است.3 

یخ اجتهاد 2. تار

ترغیلب و تشلویق شلیعیان بله اجتهلاد، از سلوی اهلل بیلت؟ع؟؛ بهترین بسلتر جهت رشلد و 
که در مناسب های مختلف بدان پرداخته اند. چنانچه  آمادگی آنان برای دوران غیبت است 
ُعوا«.4  ْن  ُتَفّرِ

َ
ْیُکْم أ

َ
 َو َعل

َ
ُصول

ُ
ْیُکُم اأْل

َ
ِیَ ِإل

ْ
ْن ُنل

َ
ْیَنا أ

َ
ا َعل َ َ

امام صادق؟ع؟ به دانشوران خود می فرمود: »ِإّن
ْیُکـُم 

َ
ْیُکـْم َو َعل

َ
ُصـوِل ِإل

ُ
َقـاُء اأْل

ْ
ْیَنـا ِإل

َ
کله فرملود: »َعل همچنیلن از املام رضلا؟ع؟ نقلل شلده اسلت 

1 .  لسان العرب، ج3، ص133 و الصحاح، ج2، ص46۰.
2 .  مصباح االصول، ج3، ص434.

موعه آثار، مرتی مطهری، ج3، ص1۹7. 3 .  حمج
یر الفتاوی، ج 3، ص575. یس، حممد بن امحد، السرائر احلاوی لتحر 4 .  ابن ادر
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ُع« .1 وظیفه ما القای اصول و وظیفه شما تفریع آن است. َفّرُ الّتَ

بنابرایلن، تفریلع اصلول ائمله معصومیلن؟مهع؟، بهتریلن نلوع اجتهلاد اسلت و همیلن معنلا در 
عصلر ملا نیلز رائلج بلوده و از آن بهلره می جوییلم. بله عنلوان مثلال؛ در سلخن املام صلادق؟ع؟، 
از آن  کله مجتهلد  بلوده و احکاملی  بله عنلوان اصلل  لک«،2 

َ
ِبالّش َیِقیلَن  

ْ
ال َیْنُقلِض    

َ
»َو ال عبلارت 

کله بازگردانلدن فلرع به اصلل حکم،  اسلتنباط می کنلد، تفریعلات اسلت. للذا بایلد توجله داشلت 
َیِد َما 

ْ
  ال

َ
کلی اسلت. همچنین روایات »َعیل کبرای  همانند قیاس نبوده و بلکه اسلتنباط فروع از 

َها«5 از جمله اصول القاء شده  ِ
َ

مک َها ِإیَل حُمْ وا ُمَتَشاهِبَ
ُ

َی «3 و »َو اَل َضَرَر َو اَل ِضَراَر«4 و »َفُرّد َخَذْت  َحیّتَ ُتَؤّدِ
َ
أ

گیرنلد. علالوه بلر آن، روایلات  کله بایسلتی ملورد تفریلع قلرار  از جانلب معصومیلن؟مهع؟ بلوده اسلت 
که قواعد اصولی را مستقیمًا به مجتهدین آموخته و آنان را به چنین ابزارهایی  دیگری هستند 
مجهلز کرده انلد. بله عنلوان نمونله؛ قاعلده عام و خلاص،6 انصراف،7 برائت،8 احتیاط،۹ ناسلخ و 

منسوخ،10 قواعد ناظر به موارد تعارض ادله11 و... . 
ـُم 

َ
ـاَس  َو ُهـَو اَل َیْعل ْفـیَت  الّنَ

َ
گراملی اسلالم؟ص؟ فرملود: »َمـْن  أ للذا بلر اسلاس همیلن روایلات، رسلول 

که به مردم فتوا دهد، درحالیکه  َک «12 کسی 
َ
ْهل

َ
َک َو أ

َ
َتَشاِبَه َفَقْد َهل ْحَکَم َو اْلُ ْنُسوَخ َو اْلُ اِسَخ َو اْلَ الّنَ

ک کرده است.  علم به ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه ندارد، هم خودش و هم دیگری را هال
هاشلم  سلید  عالمله  کله  اسلت  یلاد  ز بقلدری  فقله  اصلول  قواعلد  بله  مربلوط  روایلات  تعلداد 
کتاب »اصول آل الرسول؟ص؟«، تمامی این روایت را جمع آوری  خوانساری)م 1318( با تألیف 

1 .  وسائل الشیعة، ج 27، ص62.
2 .  تذیب األحکام )حتقیق خرسان(، ج 2، ص1۸6.

3 .  سعید بن هبة اهلل، فقه القرآن، ج 2، ص74.
4 .  وسائل الشیعة، ج 25، ص42۹.

5 .  عیون أخبار الرضا؟ع؟، ج 1، ص2۹۰.
6 .  فروع کایف، ج5، ص5۹، ح16.

7 .  حباراالنوار، ج2، ص1۸3، ح3.
۸ .  وسائل الشیعه، ج11، ص2۹5.

۹ .  مهان.
1۰ .  مهان، ص77.
11 .  مهان، ص75.

12 .  املحاسن، ج 1، ص2۰6.
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یعة از قول عالمه خوانساری می نویسد: بی گمان بیش از 4000 حدیث  کرد. صاحب کتاب الذر
کتاب آورده ام.13 همچنین محدث شلّبری)م1242(  که مربوط به اصول فقه اسلت را در این  را 
کتاب »االصول االصلیة« در قالب 134 آیه و 1۹03 روایت، به قواعد اصول فقه اشاره  با تألیف 

کرده است.14  کرده و یک یک آنها را بررسی 

اجتهاد در عصر معصومین؟مهع؟
کله در بلاب اصول فقه کتاب نوشلته و به تفریلع اصول و اجتهاد پرداخته اند،   اولیلن افلرادی 
گشوده و برای  که از همان دوران، باب اجتهاد را  اصحاب و یاران امامان شیعه؟ع؟ می باشند 

که به دو نمونه اشاره می شود: گذاشتند  آیندگان به یادگار 
کتلاب »االلفلاظ و مباحثهلا« و »االخبلار« تألیلف هشلام بلن حکلم)م17۹(، از اصحلاب 1.   

امام صادق؟ع؟.15
کتلاب »اختلالف الحدیث و مسلائله« و »علل االحادیلث«، تألیف یونس بن عبدالرحمن . 2

)م 208(، از اصحاب امام کاظم و امام رضا؟امهع؟.16  
البتله در هملان عصلر، شلاهد مبلارزه اماملان معصومیلن؟مهع؟ بلا »اجتهلاد بله رأی« از جانلب 
کله قالبلًا بر اسلاس قیلاس و استحسلان حکم کرده و صلدور فتوا  فقهلای اهلل سلنت نیلز بوده ایلم 
ـا اَل  ـُم، َو َمـْن َداَن ِبَ

َ
ـا اَل َیْعل ِیـِه َفَقـْد َداَن ِبَ

ْ
ـاَس  ِبَرأ ْفـیَت  الّنَ

َ
می کرده انلد. للذا املام باقلر؟ع؟ فرمودنلد: »َمـْن  أ

ُم«17 هر کسلی که بر اسلاس اجتهلاد به رأی، به مردم 
َ
َم ِفیَما اَل َیْعل  َو َحـّرَ

َّ
َحـل

َ
 اهلَل َحْیـُث أ

َ
ـُم َفَقـْد َضـاّد

َ
َیْعل

فتلوا دهلد، بله آن چله)از دیلن( نمی دانلد متمسلک شلده و هر کس بله آن چه)از دیلن(  نمی داند 
متمسک شود، با خداوند مخالفت کرده است. زیرا به حلیت و حرمت چیزی فتوا داده است 

که نسبت به آنها علم ندارد.
با اندک تأملی در روش اجتهادی اهل سنت و روش اجتهادی شیعه اثنی عشری، تفاوت 

یعة، ج2، ص177.  13 .  الذر
14 .  مهان، ص17۸.

15 .  الفهرست، ص223 و تأسیس الشیعه لعلوم االسام، ص31۰ و معجم رجال احلدیث، ج1۹، ص271 و اعیان الشیعة، ج1، ص137.
ایش، ص446 و اعیان الشیعه، ج1، ص137 و تاسیس الشیعة لعلوم االسام، ص311. 16 .  الفهرست، ص276 و رجال نج

17 .  قرب اإلسناد، ص12.
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اساسلی ایلن دو بله دسلت می آیلد. چنانچله در فقله اجتهادی اهل سلنت، به گونه ای اسلت که 
فقیله در صلورت فقلدان نلص، عملاًل اجلازه پیلدا می کنلد تلا دسلت بله تشلریع احلکام و تکالیلف 
شلرعی بزنلد، املا اجتهلاد شلیعی؛ بله معنلای تشلریع حکلم از سلوی فقیله نبلوده، بلکه بله معنای 
کله خداوند آن هلا را جعل  ی علملی در کشلف و اسلتنباط احکامی اسلت  بکارگیلری تملام نیلرو
فرملوده اسلت. بله عبلارت دیگلر؛ اجتهلاد در نلزد اهلل سلنت، به خودی خلود؛ قانون مسلتقلی در 
علرض کتلاب و سلنت اسلت املا اجتهلاد در نلگاه شلیعه؛ ابلزاری اسلت بلرای اسلتنباط قانلون از 
کتاب خدا و سلنت معصومین؟مهع؟. لذا چنین روشلی نسلبت به اسلتخراج مسلائل و تکالیف 
کیلد معصومین؟مهع؟  دینلی از منابلع معتبلر، نله تنهلا مذملوم نیسلت، بلکه هملواره مورد توجه و تأ

بوده است.1 

اجتهاد در عصر غیبت کبری
کبلری، حسلن بلن عللی بن ابلی عقیل عمانلی)م32۹(، نخسلتین کسلی بود  بلا آغلاز غیبلت 
ب کرده و طریلق اجتهاد و 

ّ
کله بلا نوشلتن کتلاب »المتمسلک بحبلل آل الرسلول؟ص؟« فقله را مهلذ

کرد.2 پس از ایشلان علمای بزرگ شلیعه این راه را ادامه  تطبیق احکام با ادله و اصول آنها را باز 
کله به اسلامی برخی  داده و اصلول مدونلی را در قاللب کتاب هلای اصوللی بله نلگارش در آوردنلد 

اشاره می گردد: 
کتاب »مسائل الحدیثین المختلفین«. 1. محمد بن احمد)م368(؛ با تألیف 

کتاب هلای »کشلف التمویلة و  2. محملد بلن احملد بلن جنیلد اسلکافی)م381(؛ بلا تألیلف 
االلبلاس عللی اغملار الشلیعه فلی املر القیلاس«، »اظهار ما سلتره اهلل العناد من الروایلة عن ائمة 
العتلرة فلی املر االجتهلاد«، »االفهلام الصلول االحلکام«، »تهذیلب الشلیعة الحلکام الشلریعة«، 

»االحمدی للفقه المحمدی«.
3. شیخ مفید)م413(؛ با تألیف »التذکرة باصول الفقه« و»التجرید«.

یعة الی اصول الشریعیة«. کتاب »الذر 4. سید مرتضی علم الهدی)م436(؛ با 

مع الفوائد یف شرح الفرائد، ص47. 1 .  تراین، رسول، حمج
یخ فقه و فقهاء، ص14۰. ایش، ص4۸ و تار لقاب، ج1، ص1۹۹ و رجال نج 2 .  الکی و اال
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کتاب »العدة فی اصول الفقه«. 5. شیخ طوسی)م460(؛ با 
کتاب »التقریب فی اصول الفقه«. 6. عالمه ساالر دیلمی)م448(؛ با 

ی«. ی لتحریر الفتاو کتاب »السرائر الحاو یس حلی)م5۹8(؛ با  7. ابن ادر
کتاب»نهج الوصول الی معرفة االصول« و »معارج االصول«. 8. محقق حلی)م676(؛ با 

اللی عللم االصلول«، »تهذیلب  الوصلول  کتاب هلای »مبلادی  بلا  8. عالمله حللی)م726(؛ 
الوصلول اللی عللم االصلول«، »نهایلة الوصلول اللی عللم االصلول«، »النکلت البدیعلة فلی تحریلر 
و  اللکالم  علملی  اللی  الوصلول  »منتهلی  االصلول«،  عللم  اللی  الوصلول  غایلة  »شلرح  یعلة«،  الذر

االصول«، »نهج الوصول الی علم االصول«.1  

منابع اجتهاد
به کارگیری منابع اجتهاد دارای نظم و ترتیب خاصی است که مجتهد در صورت ناامیدی 
کله بله ترتیلب به آنها اشلاره  از هلر مرحلله بله سلراغ مرحلله دیگلر رفتله و اسلتنباط حکلم می نمایلد 

می گردد:
اللف. منابعلی کله حکلم واقعی را مشلخص می کنند. مانند: کتاب، سلنت، اجماع، عقل2 

و قیاس3 و... .
کله حکلم واقعلِی تنزیللی را مشلخص می کننلد. ماننلد: اسلتصحاب، اصاللة  ب. منابعلی 

الصحة، قاعده تجاوز، قاعده فراغ و... .
ک و متحیلر را مشلخص می کننلد. ماننلد: برائلت  لِف شلا

ّ
کله وظیفله عمللی مکل ج. منابعلی 

شرعی، احتیاط شرعی، تخییر شرعی و... . 
د. مجتهلد پلس از ناامیلدی از ایلن سله مرحلله، بله سلراغ تعییلن وظیفله عقللی رفتله و از راه 

برائت عقلی، احتیاط عقلی و تخییر عقلی، وظیفه عملی مکلف را تبیین می کند.4 

1 .  رجال العامة احلی، ص45.
کم بوده و در برابر حکم خداوند، حکم صادر می کند. 2 .  مراد از عقل، عقل ُمدرک احکام است، نه عقی که به طور استقایل حا

یـت و قیـاس  3 .  در بـاور فقهـای شـیعه، از بـین چهـار نـوع قیـاس، قیـاس مسـتنبط العلـة باطـل بـوده و قیاس هـای منصـوص العلـة، قیـاس اولو
تنقیـح منـاط دارای حجیـت می باشـند. االصـول العامـة للفقـه املقـارن، حممـد تـی حکـم، ص311.

4 .  یوسی مقدم، اجهاد از منظر قرآن، ص57
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اجتهاد در برابر نص
کردن1 و در اصطالح عرف؛ به کالم معتبر و صریح و آشکاری  نص در لغت به معنای بلند 
که بیش از یک معنا از آن اسلتفاده نشلود.2 لذا در فرهنگ حدیثی، نص صرفًا به  گفته می شلود 

کالم رسول خدا؟ص؟ و امامان معصوم؟ع؟ اطالق می شود. کریم،  قرآن 
کله همله فقهلاء مأملور بله  بلا ایلن وجلود، اجتهلاد در برابلر نلص، عنلوان و اصطالحلی اسلت 
کله فقهلاء حلق مقدم داشلتن نظر شلخصی خود در  اجتنلاب و دوری از آن هسلتند. بدیلن معنلا 
برابر فرمان خدا و معصومین؟مهع؟ را نداشته و در صورت وجود بیان و نص صریح از سوی آنان، 
عملل بله حکلم واقعلی در اولویلت اسلت.3 حتلی ایلن دیلدگاه در میلان برخلی از اهلل سلنت نیلز 
کتاب االحکام آورده است:  وجود داشته و بر آن عمل ملزم می باشند. لذا ابن حزم اندلسی در 
کله بله او خبلری از رسلول  کافـٌر«.4 کسلی  ّ رّدُه بغیـِر تقّیـٍة فهـو  ُ

َغـه َعـن رسـول اهلِل خبـٌر ُیقـّر بصحِتـِه مث
َ
»َمـن َبل

کافلر اسلت. همچنیلن  کنلد  خلدا؟ص؟ برسلد و بله صحلت آن اقلرار داشلته و بلدون تقیله آن را رد 
َکاِفٌر ِباهلِل   َفُهَو 

َّ
 اهلُل َعّزَ َو َجل

َ
ْنَزل

َ
ِ  ِبَغْیِر َما أ ـْین املام صلادق؟ع؟ نیلز در ایلن بلاره فرمودند: »َمْن  َحَکَم  یِف  ِدْرَهَ

کله در بلاره دو درهلم بله غیلر آنچه خداونلد فرموده حکم کند، بله خداوند عظیم  َعِظـمِی«.5 کسلی 
ْ
ال

کافر شده است.6

مراجعه مستقیم مردم به روایات
کله بایسلتی علوام ملردم جهلت اسلتنباط احلکام شلرعی خلود بله  اخباریلون بلر ایلن باورنلد 
روایلات مراجعله کلرده و حکلم خلود را از البله الی کتلب روایلی جسلتجو نماینلد. همچنین اتباع 
احمدالحسلن بصلری نیلز در ایلن خصلوص قائلل بله مراجعله مسلتقیم بله روایلات یلا مراجعله بله 
که آیا مراجعه مسلتقیم مردم به آیات  کتب احمد بصری هسلتند. لذا این سلئوال پیش می آید 

 رفعه. لسان العرب، ج7، ص۹۸.
ً
1 .  نص احلدیث ینصه نصا

2 .  فرهنگ فارس، ج3، ص23۹۹.
3 .  جواهر الکام، ج3، ص141 و ینابیع االحکام، ص5۰1 و النص و االجهاد، ص 1۹.

4 .  االحکام، ابن حزم، ج1، ص۸۹.
5 .  کایف، ج 7، ص4۰۸.

6 .  یوسی مقدم، اجهاد از منظر قرآن، ص273.
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و روایات، جهت استنباط احکام جایز است؟
در پاسخ به این سخن باید گفت: اواًل؛ اولین مسئله ای که در کتب فقهی به آن اشاره شده 
ته  ـف یف عباداتـه و معامال

ّ
 مکل

ّ
کل ـب عیل  اسلت، تقسلیم بنلدی مکللف اسلت. لذا گفته شلده: »یج

لد بوده و 
ّ
کله مقل کله؛ کسلی  «. للذا تماملی فقهلاء بلر ایلن باورنلد  ً

، أو حمتاطـا
ً
ـدا

ّ
، أو مقل

ً
هتـدا أن یکـون حمج

از توانایلی علملی در خصلوص اسلتنباط احلکام از روایلات و آیلات برخلوردار نیسلت، مراجعله 
ی بله آیلات و روایلات جهلت اسلتخراج و اسلتنباط احلکام جایلز نملی باشلد، چرا که  مسلتقیم و
آیات و راوایات، دارای محکمات و متشلابهات بوده و توان فهم آنها برای افراد غیر متخصص 

میسر نمی باشد.
ثانیًا؛ عالوه بر مراجعه مستقیم افراد غیر متخصص به روایات، حتی خواندن برخی روایات 
کله تلوان فهلم و درک آن را ندارنلد نیز منع شلده اسلت. چنانچله از امام صادق؟ع؟  بلرای افلرادی 
ْمِرَنا َسْتُرُه َو ِصَیاَنُتُه 

َ
 َفَقْط ِمِن اْحِتَماِل أ

ُ
َقُبول

ْ
ُه َو ال

َ
ْصِدیُق ل ْمِرَنا الّتَ

َ
ْیَس ِمِن اْحِتَماِل أ

َ
ُه ل

َ
نقل شده است: »ِإّن

وا  ا َیْعِرُفوَن َو اْسُتُر ُثوُهْم ِبَ اِس ِإیَل َنْفِسِه َحّدِ َة الّنَ
َ

 اْجَتّرَ َمَوّد
ً
ْم َرِحَم اهلُل َعْبدا ُ  لَ

ْ
َم َو ُقل

َ
ال ُم الّسَ ْقِرْئُ

َ
ْهِلِه َفأ

َ
ِمْن َغْیِر أ

ا َنْکَرُه«.1 تحمل  ْیَنا ِبَ
َ
اِطِق َعل ْیَنا َمُئوَنًة ِمَن الّنَ

َ
 َعل

َ
َشـّد

َ
 ِبأ

ً
با َنا َحْر

َ
اِصُب ل  َو اهلِل َما الّنَ

َ
َّ َقال ُ

وَن مث ْم َما ُیْنِکُر َعهْنُ

املر ملا تنهلا بله تصدیلق و پذیرفتلن آن نیسلت، از جملله تحمل املر ما پنهان داری و نگهداشلتن 
که  کند بنده ای را  آن از نا اهلش باشلد. به شلیعیان ما سلالم برسلان و به آنها بگو: خدا رحمت 
دوسلتی ملردم را بسلوی خلود کشلاند، آنچله را می فهمنلد بله آنهلا بگوئیلد و آنچله را نمی پذیرنلد از 
که  کسلی  که به جنگ ما برخاسلته زحمتش برای ما از  کسلی  آنها بپوشلید. سلپس فرمود: بخدا 

که نمی خواهیم از قول ما می گوید بیشتر نیست. چیزی را 

اختالف در فتوا
گلر فقهاء سلخن دیلن را می گویند پلس چرا در  ممکلن اسلت برخلی بلا ایلراد گرفتلن بله اینکله ا
یشله هاى اختالف  برخی مسلائل با یکدیگر اختالف دارند؟ لذا جهت تبیین بحث به علل و ر

در فتاوا اشاره می گردد:
یلان احلکام؛ در زملان حضلور معصومیلن؟مهع؟ یلا در زملان  دلیـل اول: اختلالف در ناقلالن و راو

1 .  اصول کایف، ج 3، ص 315 و غیبت نعماین، ص 54، باب 1.
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یلان احادیلث، کمتلر مورد نیلاز بود،  نزدیلک بله عصلر آنلان، سلند و ملدرک روایلات و شلناخت راو
ى و ناقلل آنهلا را بله جهت  زیلرا احادیلث و احلکام را یلا از خلود معصلوم؟ع؟ می پرسلیدند و یلا راو
نزدیکی زمانی با معصوم، می شناختند. اما در زمانهاى بعد، روایات و احادیث با واسطه هاى 
گاهی تا حدود چهار هزار حدیث دروغی  یادى نقل می شلد و اشلخاصی مانند ابوهریره ها نیز  ز
کله می خواهلد طبلق حدیلث و روایتلی فتلوا دهلد، بایلد  را جعلل می کردنلد. از ایلن رو مجتهلدى 
یلان و ناقلالن آن را بشناسلد و بله معتبلر بلودن سلند روایلات پلی ببلرد و نیلز بله عللم »حدیث« و  راو
یلان آنهلا )عللم  گاهلی داشلته باشلد. همیلن تحقیلق در سلند احادیلث و شلناخت راو »رجلال« آ
کله گاهلی یلک حدیلث بله نظلر مجتهلدى صحیلح و معتبلر باشلد؛ اما  رجلال(، باعلث ملی شلود 
همیلن حدیلث در نظلر مجتهلد دیگلر از صّحلت و اعتبلار برخلوردار نباشلد و در نتیجله موجلب 

گردد. اختالف فتوا بین آنان 
گاهلی بعضلی از آیلات و روایلات از نظلر  دلیـل دوم: اختلالف در معانلی و مفاهیلم احلکام؛ 
آنهلا، احتملاالت  و مفاهیلم  کله در معانلی  گونله اى اسلت  بله  ترکیبلات،  و  کلملات، جملالت 
مختلفی داده می  شود. بدین جهت در معانی و مفاهیم احکام، بین مجتهدان اختالف نظر و 
در نتیجه اختالف فتوا به وجود می آید؛ مثاًل در آیه مربوط به تیّمم »... فلم تجدوا ماًء فتیّمموا 
کیزه تیمم  صعیلدا طیبلا؛ در صورتلی که براى طهارت به آب دسترسلی نداشلتید، بلر »صعید« پا
کنیلد«؛ در معنلا و مفهلوم کلمله »صعیلد«، اختلالف نظر پیش آمده که آیلا معناى »صعید« فقط 
کله پوسلته ظاهلرى زمیلن را تشلکیل ملی دهلد  ک اسلت یلا معنلاى آن تملام چیزهایلی اسلت  خلا
کردن صحیح  که بر چه چیزهایی تیمم  یگ و جز آن(. از این رو در این  )مانند سلنگ، شلن، ر

است و یا غیر صحیح، بین مجتهدان اختالف فتوا به وجود می آید.
گاهلی مجتهلدان در خلود حکلم  دلیـل سـوم: اختلالف در مصادیلق و موضوعلات احلکام؛ 
کله یلا در مصلداق و موضوع حکلم اختالف پیدا ملی کنند؛  شلرعی بلا یکدیگلر اتفلاق نظلر دارنلد 
کمتر از »درهم« است، نماز صحیح  که مقدار آن  گر بر بدن یا لباس نمازگزار خونی باشد  مثاًل ا
می باشد. در زمانی که این حکم از سوى معصوم؟ع؟ صادر شده، درهم در میان مردم معمول 
گاهی از  بلوده اسلت و همله انلدازه آن را ملی دانسلته انلد. و یلا در زمان هلاى بعلد بله جهت علدم آ
ى با گودى  که آیا اندازه درهم، مساو اندازه درهم آن روز، اختالف نظرهایی به وجود آمده است 
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کف دسلت اسلت، یا سرانگشلِت ابهام، و ُوسلطی و یا سلّبابه. همین اختالف نظر در مصداق و 
موضوع حکم، باعث اختالف فتوا در حکم شرعی آن شده است.

دلیـل چهـارم: اختلالف در مقاصلد و اهلداف احلکام، چلون در زملان ائمله اطهلار؟ع؟ و طبقله 
یان احادیث و ناقالن احکام شلرعی، حکومت و قدرت در دسلت مخالفان شلیعه بوده  اول راو
کنند  اسلت. از این رو آنان نمی توانسلتند، در همه جا احکام »واقعی« الهی را بدون پرده بیان 
و بله اصطلالح رعایلت تقیله ملی کردنلد. همیلن املر موجلب شلده اسلت تلا بعضلی از احادیث با 
بعضلی دیگلر، توافلق نداشلته باشلند و مقصلود و هدف اصلی معصوم؟ع؟ فهمیده نشلود. یکی 
که در نظر نخستین با یکدیگر  که چنین احادیثی را  کارهاى فقیهان و مجتهدان؛ این است  از 
کننلد تلا مقصلود و هلدف اصللی آنهلا معللوم و شلناخته  منافلات و تعلارض دارنلد، بلا هلم جملع 
شود. در نتیجه، آنها را مأخذ و دلیل فتواى خود قرار دهند.گاهی در جمع بین احادیث و وفق 
دادن یلک حدیلث بلا حدیلث دیگلر، در میلان آنلان اختلالف نظلر پیلش می آیلد و همیلن موجلب 

تفاوت فتواى آنان می گردد.
گاهی بین مراجع تقلید در مسائل جزئی فقهی، اختالف  گرفتن این چهار علت،  با در نظر 
فتلوا پیلش می آیلد و ایلن دلیللی محکم بر پوایایی فقه تشلیع اسلت. برخالف فقه اهل سلنت که 

پاسخی برای احکام مستحدثه ندارند زیرا از نعمت مرجعیت محروم می باشند.1

بـاره مرجعیـت وروحانیـت، جعـی از دانشـمندان، مقالـه مترکـز وعـدم مترکـز مرجعـی وفتـوی، سـید حممـود طالقـاین ومقالـه تقلیـد  1 .  ر، ک: حبـىث در
اعلـم یـا شـورای فتـوا بـه قلـم سـید مرتـی جزایـری.
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تقلید از فقیه
همانطور که در درس قبلی اشاره شد، یکی دیگر از باورهای مشترک بین اخباریون و احمد 
الحسلن بصری، حرمت تقلید عوام از فقیه اسلت. لذا احمدالحسلن بر اسلاس این باور در اول 
شوال )1424 هل.ق( اعالم کرد: »عیل کل مسلم ترک التقلید یف الفقه و االصول و العمل باالحتیاط فکل 

مقلد فهو عاىص المر االمام املهدی؟ع؟«1. 

کله تقلیلد علوام ملردم از فقیله جاملع  کریلم ثابلت خواهلد شلد  در ایلن درس بلر اسلاس قلرآن 
الشرایط واجب بوده و در صورت اعراض از فقیه و ارتکاب به معصیت و مخالفت با امر شارع 

گرفت. د خاطی بوده و مورد عذاب الهی قرار خواهد 
ّ
مقدس، فرد غیر مقل

گلروه؛ فقیهان انذار دهنده ومؤمنین انذار شلونده  کریلم مسللمین را بله دو  در نلگاه اول، قلرآن 
ـْم طاِئَفـٌة  ِ ِفْرَقـٍة ِمهْنُ

ّ
ُکل ـْو ال َنَفـَر ِمـْن 

َ
ـًة َفل

َ
َکاّف وا  ْؤِمُنـوَن ِلَیْنِفـُر کاَن اْلُ کلرده و فرملوده اسلت: »َو َمـا  تقسلیم 

وَن«.2 بلر اسلاس ایلن تقسلیم بنلدی،  ُهـم َیحـَذُر
َّ
َعل

َ
ـم   ل هْیِ

َ
وا َقْوَمُهـْم ِإذا َرَجُعـوا ِإل یـِن َو ِلُیْنـِذُر ُهـوا یِف الّدِ

َ
ِلَیَتَفّق

که بایستی عده ای به فهم و فقه  جامعه مسلمین به لحاظ معرفتی به دو دسته تقسیم شده اند 
رسلیده و علده ای دیگلر از فهلم و فقله آنلان اسلتفاده کنند. لذا بله التزام عقلی، تبعیلت غیر فقیه 
کله در غیلر ایلن صلورت، ایلن تقسلیم بنلدی و دسلتور بله تفقله  و انلذار  از فقیله واجلب اسلت چلرا 

بیهوده خواهد بود.  

یسنده موجود است. 1 .  عکس و رونوشت بیانیه در نزد نو
2 .  توبه، 122.
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ـه در دین
ّ

تفق
کله می توانلد مرحلله ای فراتلر از عللم به  تفقله در دیلن بله معنلای فهمیلدن تأویلل دیلن1 اسلت 
کریلم و روایلات معصومیلن؟مهع؟ حکلم بله  دیلن و شلناخت مسلائل و مبانلی آن باشلد. للذا قلرآن 
وجلوب کفایلی و للزوم دسلتیابی بله تفقله در دیلن را صادر کرده  و بر لزوم تبعیلت عملی از فقهاء 

کیده فرموده اند. تأ
که:     آنچه از آیه نفر مبنی بر وجوب تفقه و تقلید بر می آید این است 

کل فرقة طائفة«، وجلوب نفر برای تفقه  اواًل؛ بلا اسلتفاده از للوالی تحضیضیله در »فلـوال نفـر من 
استفاده شده است.

کله با توجه بله وجوب نفلر، وجوب تفقه  ثانیلًا؛ »لیتفقهـوا یف الدیـن« بله عنلوان غایلت نفلر اسلت 
نیلز اسلتفاده می شلود تلا هلر کلدام از نافریلن؛ بلر اسلاس اسلتعداد خلود بله فهلم و فقله دیلن دسلت 
کدام  که میزان و صحت فهم هر  یافته و بر اساس فقه خود مردم را انذار نمایند. طبیعی است 
بلا دیگلری در یلک سلطح نخواهلد بلود املا با ایلن حال خداوند متعلال، انذار هر کلدام از فقهاء را 
حجت دانسلته به تبعیت از آنها دسلتور داده اسلت. البته این سلخن ناظر به هرمنوتیک نبوده 
یافلت و فهلم شلخصی متفلاوت اسلت زیلرا در تفقله دینی، آنچه ضابطه اسلتباط اسلت،  و بلا در
گونله تأویلل، تفسلیر و برداشلت شلخصی مبلّری می باشلد. قابلل  کلم بلر آن بلوده و از هلر  قواعلد حا
ْیُکْم 

َ
کید کرده و فرموده اند: »َعل توجه اینکه؛ روایات معصومین؟مهع؟ نیز بر وجوب تفقه در دین تأ

ِقَیاَمِة، َو مَلْ ُیَزّکِ 
ْ
ْیِه َیْوَم ال

َ
ـْه یِف ِدیِن اهلِل، مَلْ َیْنُظـِر اهلُل  ِإل

َ
ـُه َمـْن مَلْ َیَتَفّق

َ
؛ َفِإّن

ً
ْعَرابـا

َ
ـِه  یِف ِدیـِن اهلِل، َو اَل َتُکوُنـوا أ

ُ
َفّق ِبالّتَ

  2.» ً
ُه َعَمال

َ
ل

وا قومهـم« غایلت تفقله واجلب و نفلر واجلب اسلت، بلر ایلن اسلاس، انلذار قلوم نیز  ثالثلًا؛ »لینـذر
واجب خواهد شد. البته انذار به معنای ابالغ بوده و مراد از آن ترساندن نمی باشد.3

ون« غایت نفر و تفقه و انذار واجب است، لذا  به استناد داللت  رابعًا؛ حذر در »لعلهم یذر
کله  منظلور از حلذر، حلذر  آیله، وجلوب حلذر از انلذار فقیله اسلتنباط می گلردد. البتله توجله شلود 

ـه و معنـاه. لسـان العـرب، ج13، 
َ
یل و

ْ
ْمـه تأ ی َفّهِ

َ
یـل أ و

ْ
ْهـه یف التأ یـَن و َفّقِ ْمـه الّدِ ِ

ّ
1 .  دعـا النـی، صـی اهلل علیـه و سـلم، البـن عبـاس فقـال: اللهـم َعل

ص522.
2 .  کایف، ج1، ص75.

صل اإِلنذار اإِلعام. لسان العرب، ج5، ص2۰3.
َ
و غیره و أ

َ
هم من َعُدّو أ 3 .  اُلْنِذر: املعِلم الذی ُیْعّرف القوَم مبا یکون قد دمَهَ
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که مردم بعد از آنکه احکام الهی برای آنها  عملی اسلت لذا توقع و مطلوب خداوند این اسلت 
بیان شد، عماًل متحذر شوند و این حذر و پرهیز جز با عمل به فتوای فقیه تحقق پیدا نمی کند. 
کله ملراد از حلذر عمللی؛ حجیت فتوای مجتهد و لزوم قبلول قول مجتهد به صورت عملی  چلرا 

ک نمی باشد.  بوده و  صرف التزام قلبی مال
کلردن از بلاب دالللت مطابقله و گاهلی از جهلت دالللت تضّملن  باتله بله این کله گاهلی انلذار 
و گاهلی از طریلق دالللت التلزام اسلت. همانگونله که بیان شلد، آیه شلریفه صراحلت در وجوب 
گر مجتهدی بر حرمت و یا وجوب مطلبی فتوا داد، آن فتوا به داللت  انذار برای فقیه دارد، لذا ا

تضمن، حکم الهی محسوب می شود و عدم اتیان آن، مستوجب عقاب خواهد بود. 
کله در صلدر اسلالم و در زملان  کله فقاهلت و اجتهلادی  شلاید برخلی بله ایلن بلاور باشلند 
پیامبلر اسلالم؟ص؟ و ائمله معصومیلن؟مهع؟ مطلرح بلوده اسلت، غیلر از فقاهلت و اجتهادی اسلت 
کله در زمانهلای متأخلر ملورد نظلر می باشلد؛ چلون فقاهلت و اجتهلاد در صلدر بله صلورت سلؤال 
از معصومیلن بلوده اسلت و در آن زملان اجتهلاد مصطللح ملد نظلر نبلوده اسلت، بنابرایلن، آیله بلر 
کند؛ بلکه، آیه بر حّجیت نقل روایت  انذار فقیه داللت ندارد تا بر حّجیت فقاهت هم داللت 
و حجیلت خبلر واحلد دالللت دارد و انلذار فقیله در اینجلا بله معنلی نقلل روایلت اسلت بله هملان 
که: که در این صورت چنین پاسخ داده می شود  که از معصومین؟مهع؟ شنیده است،  صورتی 

ر اخذ شلده اسلت، آیه با نقل 
ّ

اواًل؛ از آنجلا کله در آیله شلریفه، عنلوان فقاهلت در وجلوب تحذ
ی  روایت و حجیت خبر واحد ارتباطی ندارد. دلیل اول اینکه، در حّجیت روایت، التفات راو
ی، فقیله هم باشلد؛ زیلرا در نقل  کله راو بله معنلی روایلت شلرط نشلده اسلت، تلا چله رسلد بله ایلن 
کله عنلوان فقیله  ی، چیلز دیگلری معتبلر نیسلت و دوم اینکله الزم نیسلت  روایلت، جلز وثاقلت راو
ی بلا صلرف نقلل تعلدادی روایلت و للو اینکله  کنلد؛ چلون هرگلز راو ی صلدق  در نقلل روایلت بلر راو
معنلی آنهلا را هلم بدانلد، مسلتحق عنلوان فقیله نخواهلد بلود؛ زیرا روشلن اسلت که علم بله یک یا 
چنلد حکلم، در صلدق عنلوان فقاهلت کفایلت نمی کنلد، در حالیکله روایت او صحیح اسلت؛ 
یان،  کله آیله شلریفه، ارتباطلی به حّجیلت روایت ندارد و از سلویی، وظیفله راو نتیجله ایلن اسلت 
َقاُء 

ْ
ْیَنا ِإل

َ
نقلل روایلت بلوده و وظیفله فقهاء، تفریع اصول اسلت، چنانچه امام رضا؟ع؟ فرملود: »َعل
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کله تفریلع اصلول کاری تخصصلی بلوده و از عهلده ناقلالن  یـُع«.1 توجله شلود  ْفِر ْیُکـُم  الّتَ
َ
ُصـوِل َو َعل

ُ
اأْل

حدیث و عوام مردم خارج است. 
ی دلیل، امر واحدی اسلت  ثانیلًا؛ ماهیلت فقاهلت و اجتهلاد بله معنلی معرفلت احلکام از رو
کله حقیقلت آن بلا تغییلر زملان متفلاوت نملی شلود و در زملان حاضر و صدر اول یکی اسلت و در 
ایلن معنلی اختالفلی وجلود ندارد؛ بلکه تفاوت اجتهاد امروز و صدر اول در صعوبت و سلهولت 
اسلت؛ چلون تفقله در صلدر اول، بله شلنیدن حدیلث بلوده اسلت و متوقلف بلر عللوم و مقدملات 
گلر چله نیل به مرتبله اجتهاد بلر مقدمات  ملورد نیلاز فعللی نبلوده اسلت. املا در زمانهلای متأخلر، ا
یادی متوقف است، ولی این فرق به معنی متغیر بودن معنی اجتهاد نمی باشد. البته مسأله  ز
تعلارض بیلن اخبلار، هلم در اجتهلاد مصطلح مطرح اسلت و هم در اعصار سلابق بوده اسلت. از 
ی، در ملورد تعلارض اخبلار، بیلن اجتهلاد ایلن زملان بلا آن زملان فرقلی نیسلت؛ للذا ادعای  ایلن رو

مغایرت مفهوم اجتهاد در امروز و صدر اول هم وجهی ندارد.2
کفایلی اسلت و الزمله ایلن وجلوب،  نتیجله اینکله؛ بلر اسلاس آیله نفلر، تفقله و انلذار واجلب 
تبعیلت و حلذر عمللی علوام از فقهلا می باشلد. توجله بله این نکته ضروری اسلت که نلگاه اولین 
کله از اسلتعانة تفقله برخوردارنلد را بر این امر دعوت کرده اسلت.  اسلالم بلر تفقله بلوده و کسلانی را 
کله دارای اعلمیلت  کلدام از فقهلاء  از سلویی بلاب تقلیلد را بلاز گذاشلته و رجلوع مقلدیلن بله هلر 
گانله خلود، احکام شلان را از آنلان  می باشلد را بلاز گذاشلته اسلت تلا ملردم بتواننلد بله تشلخیص آ
گاهلی می باشلد را نوعی از  کله بلر پایله عللم و آ یافلت نماینلد. للذا می تلوان همیلن نلوع از تقلیلد  در

تفقه در مرحله نازل تر دانست.  

قرآن و منع تقلید
وَن«3 یک عده   َیُظّنُ

َ
مایِنَّ َو ِإْن ُهْم ِإاّل

َ
 أ

َ
ِکتاَب ِإاّل

ْ
ُمـوَن ال

َ
ـوَن  ال َیْعل ّیُ ّمِ

ُ
ـْم  أ قلرآن کریلم می فرمایلد: » َو ِمهْنُ

که از کتاب آسمانی خود چیزی جز یک رشته خیاالت  آنها همان مردم بی سواد و نادان بودند 

1 .  وسائل الشیعة، ج 27، ص62.
2 .  التنقیح یف شرح العروة الوثی، ص ۸۸ و تذیب االصول، ج 3، ص 167.

3 .  بقره، 7۸.
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گمان و وهم می رفتند. و آرزوها نمی دانستند و دنبال 
کله در اصلول دینلی خلود از علملاء  ایلن آیله در مقلام مذملت علوام و بلی سلوادان یهلود اسلت 
ی و تقلیلد می کردنلد. در ذیلل ایلن آیله آملده اسلت: شلخصی بله املام  و پیشلوایان خلود پیلرو
کله عوام و بی سلوادان یهود راهی نداشلتند جلز اینکه از علماء خود  صلادق؟ع؟ علرض می کنلد 
گر تقصیری هسلت، متوجه علماء یهود اسلت.  ی نمایند. ا کنند و پیرو هر چه می  شلنوند قبول 
ی  کله چیلزی نمی دانسلتند و فقلط از علملاء خلود پیلرو کریلم علوام النلاس بیچلاره را  چلرا قلرآن 
ی  گر تقلید و پیرو می کردند را مذمت می کند؟ چه فرقی بین عوام یهود و بین عوام ما هست؟ ا
ی می کنند بایلد مورد مالمت  کله از علماء ما پیلرو علوام از علملاء مذملوم اسلت پلس علوام ملا نیز 

گر آنها نمی بایست قول علماء خود را بپذیرند اینها نیز نباید بپذیرند. گیرند. ا و مذمت قرار 
ا  ّمَ

َ
َیٌة ِمْن ِجَهٍة أ ٌق ِمْن ِجَهٍة َو َتْسـِو ْم َفْر َماِئِ

َ
ـوِد َو ُعل هَیُ

ْ
َماِئَنـا َو َعـَواّمِ ال

َ
َنـا َو ُعل حضلرت فرملود: »َبـْینَ َعَواّمِ

ا ِمْن َحْیُث اْفَتَرُقوا َفال« عوام  ّمَ
َ
ُهْم َو أ َکَما َذّمَ َعَواّمَ َماَءُهْم 

َ
َنا ِبَتْقِلیِدِهْم ُعل ِمْن َحْیُث اْسَتَوْوا َفِإّنَ اهلَل َقْد َذّمَ َعَواّمَ

و علملاء ملا و علوام و علملاء یهلود از یلک جهلت فلرق دارنلد و از یلک جهلت مثلل هم انلد. از آن 
کله مثلل هلم می باشلند، خداونلد علوام را نیز به آن نلوع تقلید از علماء مذملت کرده و اما  جهلت 
کله فلرق دارنلد نله. آن شلخص علرض کرد: یا ابن رسلول اهلل توضیلح بدهید. فرمود:  از آن جهلت 
که صریحًا دروغ می گویند، از رشوه پرهیز ندارند،  عوام یهود علماء خود را در عمل دیده بودند 
احلکام و قضاءهلا را بله خاطلر رو دربایسلتی ها و رشلوه ها تغییر می دهند، می دانسلتند که درباره 
افلراد و اشلخاص عصبیلت بله خلرج می دهنلد، حلب و بغلض شلخصی را دخاللت می دهنلد و 
کله خداونلد  حلق یکلی را بله دیگلری می دهنلد. آنلگاه فرملود: بله حکلم الهاملات فطلری عموملی 
در سرشلت هلر کلس تکوینلی قلرار داده می دانسلتند کله هر کس که چنین اعمالی داشلته باشلد 
کلرد و به همین  کلرد، نبایلد قلول خلدا و پیغمبلران خلدا را بلا زبلان او قبلول  ی  نبایلد قلول او را پیلرو
گر در فقهاء خود، اعمال خالف، تعصب شلدید، تزاحم  منوال اسلت حال عوام ما، این ها نیز ا
کوبیدن مخالفین خود هر چند  بر سر دنیا، طرفداری از طرفداران خود هر چند ناصالح باشند، 
گلر ایلن اعملال را در آنهلا حلس کننلد و بلاز هلم چشلم خود را  مسلتحق احسلان و نیکلی باشلند، ا
ی کننلد عینلا مانند همان عوام یهودند و مورد مذمت و مالمت هسلتند و  ببندنلد و از آنهلا پیلرو
ْن  

َ
َعَواِم  أ

ْ
ْمِر َمْواَلُه َفِلل

َ
 أِل

ً
 َهَواُه ُمِطیعا

َ
 َعیل

ً
اِلفا  ِلِدیِنِه حُمنَ

ً
 ِلَنْفِسِه َحاِفظا

ً
ُفَقَهاِء َصاِئنا

ْ
َکاَن ِمَن ال ا َمْن  فرمودند: »أّمَ
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ُدوه « و اما هر یک از فقهاء که خوددار و حافظ دین خود و مخالف هوای نفس و مطیع فرمان  ِ
ّ
ُیَقل

کنند.1 موالی خود باشد باید عوام از او تقلید 
نکات این روایت عبارتند از:

گر فقیهی که از شرایط اخالقی مذکور در روایت . 1 تقلید از فقیه جامع الشرایط جایز بوده و ا
برخوردار نباشد، قابل تقلید نمی باشد. 

ْیِه َسِبیاًل«2 . 2
َ
َبْیِت  َمِن اْسَتطاَع ِإل

ْ
اِس ِحُج  ال  الّنَ

َ
ِ َعیل

ُدوه « همانند الم در »َو هلِلَّ ِ
ّ
ْن  ُیَقل

َ
َعَواِم  أ

ْ
الم در »َفِلل

که در صورت جمع شلدن شلرایط، حق ثابتی از جانب مردم برای خداوند  برای تکلیف اسلت 
کدام از عوام فراهم شلد، بایسلتی آن را  که شلرایط تقلید برای هر  ایجاد می گردد. لذا در صورتی 

پذیرفته و انجام دهند. 

استدالل عقلی بر وجوب تقلید
بعد از پذیرفتن مبدأ هستی و ارسال انبیاء و این که بندگان خدا بی هدف آفریده نشده اند، 
کله اطاعلت از خلدا ضلروری و نافرمانلی او موجلب خلروج از بندگلی اسلت و  عقلل اقلرار می کنلد 
کیفیلت اطاعلت احلکام الهلی مبتنلی بلر عللم بله احلکام اسلت و ایلن عللم یلا از طریلق شلنیدن 
سخن معصوم؟ع؟ و یا به اجتهاد و یا با تقلید حاصل می شود، راه اول برای مردم زمان غیبت 
که باید تقلید  ممکن نیسلت و راه دوم برای عموم مردم میسلر نیسلت، پس عقل حکم می کند 
کید دارند، لذا تقلید  کرد و به مجتهد رجوع نمود. عالوه بر آن، آیات و روایات نیز بر این تقلید تأ

از فقیه جامع الشرایط برای فرد غیر فقیه به ضرورت عقل و نقل واجب است.

1 .  احتجاج طبرس، ج 2 ص 457.
2 .  آل عمران، ۹7.
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نگاه قرآن به مکلفین با چه تقسیم بندی مطرح شده است؟. 1
کنید.. 2 داللت آیه نفر بر وجوب تفقه و تقلید را بیان 
کنونی تفاوت دارد؟ توضیح دهید.. 3 آیا تقلید در زمان معصومین با تقلید 
مخالفت قرآن با تقلید در چه شرایطی است؟. 4
کرد؟. 5 چگونه می توان از حدیث فللعوام أن یقلدوه وجوب تقلید را استنباط 

پرسش های درس
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آخرالزمان
مسلأله آخرالزمان یکی از چالشلی ترین مسلائل قرن اخیر است، بطوری که به خاطر اهمیت 
کاتولیک  کلیسای  موضوع، به یک رشته دانشگاهی تبدیل شده و در دانشگاه های وابسته به 
یلس می گلردد. ایلن مسلئله از نظلر اسلالم نیلز دارای اهمیلت و جایگاه ویژه ای بلوده و پیرامون  تدر

نشانه های آن، احادیث فراوانی صادر شده است.
بلا ایلن وجلود، زملان و تعریلف آخرالزملان ملورد اختلالف ادیلان و مذاهلب بلوده و بله بلاوری 
مشلخص دسلت نیافته انلد. بله عنلوان مثلال؛ در بلاور یهلود، آخرالزملان بله معنلای پایلان دوران 
کتلاب دانیلال نبلی؟ع؟1 بلر ایلن بلاور  کبلری اسلت. چنانچله در  جهلان و پیوسلتن آن بله قیاملت 
کلرده و از رسلتاخیزی بلزرگ خبلر داده اسلت، لذا گفته شلده اسلت: در ایلن زمان مردگان  کیلد  تا
گناهکاران  که همه نام ها در آن ثبت است نیکوکاران و  کتابی  ک برمی خیزند و براساس  از خا
گلروه بله پلاداش و کیفلر شایسلته خود می رسلند.2 این در حالی اسلت  از هلم جلدا می شلوند و هلر 
کله در بلاور مسلیحیت، دوران آخرالزملان بله رجعلت مسلیح و آغلاز حکوملت علدل الهی اطالق 

یه و فلسـطین )175ـ164ق م( و در هنگامـی کـه جامعـه هیـود از درون در  1 .  ایـن کتـاب در دوران سـلطنت آنتیوخـوس اپیفانـس، فرمانـروای سـور
معـرض تأثیـرات افـکار بیگانـه )یونـاین و ایـراین( قـرار گرفتـه و از بیـرون گرفتـار آزار و شـکنجه عمـال دولـی شـده بود، نوشـته شـده اسـت. دانشـنامه 

بـزرگ اسـامی، مرکـز دائـرة املعـارف بـزرگ اسـامی، برگرفتـه از مقالـه »آخرالزمـان«، ج1، ص1۰2.
2 .  عهد عتیق، دانیال نی، 1: 12ـ4. 
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شلده اسلت. چنانچه در آخرین رسلاله های پولس و در انجیل یوحنا آمده اسلت: »مسلیح یک 
که پیش  یخ و زمان،  شلخص معین نیسلت، بلکه اصلی اسلت الهی و فوق طبیعی، فراتر از تار
از آفرینلش جهلان بلوده و بعلد از پایلان آن نیلز خواهلد بلود. مسلیح عللت فاعللی و عللت غایلی 
کله همله در آدم مرده انلد،  هسلتی اسلت و آفرینلش عاللم بله واسلطه او و بلرای اوسلت. همچنلان 
همله در مسلیح زنلده خواهنلد شلد.1 مسلیح خلود قیامت و حیلات اسلت، او راه و دروازه نجات 

است. او خود آخرالزمان است«.2
حتلی در میلان مسللمین نیلز دربلاره محلدوده آخرالزملان، برداشلت های متفاوتلی ارائله شلده 

کرد: کلی دسته بندی  که می توان تمامی آنها را در دو معنای  است 
کبلری  اللف(. آخرالزملان بله یلک فاصلله زمانلی، بیلن والدت پیامبلر اسلالم؟ص؟ تلا قیاملت 

اطالق می گردد و از این  رو آن حضرت را پیامبر آخر الزمان نیز نامیده اند.
ب(. فاصلله زمانلی بیلن والدت حضلرت مهلدی؟جع؟ تلا پایلان قیلام ایشلان را آخرالزملان 

می نامند.
با وجود این آشفتگی، برخی از فرقه های انحرافی همچون احمدالحسن بصری، از فضای 

مبهم آن سوء استفاده نموده و روایات مربوط به آخرالزمان را به نحو دلخواه تأویل می کنند.

محدوده آخرالزمان
کنین زمیلن، زمان دنیلا را به دو بخش  کریلم در یلک تقسلیم بنلدی کللی، با توجه به سلا قلرآن 
ِملن  َقلیلٌل  لٌه ملن االولیلن و 

ّ
»ُثل کلرده اسلت. چنانچله می فرمایلد:  اولیلن و آخریلن دسلته بندی 

گلروه کثیلرى از مقربلان از امت هلاى  االخریلن«. عالمله طباطبایلی در تفسلیر ایلن آیله می فرمایلد: 
کله منظلور املت  گلروه اندکلی نیلز از املت آخریلن ،  کلرم؟ص؟  هسلتند و  نخسلتین و قبلل از پیامبلر ا
کرم اسلت .3 بلا ایلن حلال، می توان بعثت پیامبلر خاتم؟ص؟ را سلرآغاز دوره »آخرالزمان« و  پیامبلر ا
ْسـِلِمینَ ِإیّنِ  کلرم؟ص؟ نیز فرمودند: »َیا َمْعَشـَر اْلُ کبلری را پایلان آن دانسلت. چنانچله پیامبر ا قیاملت 

1 .  عهد جدید، یوحنا، ۹: 1۰.
2 .  عهد جدید، رساله به کولسیان، 12: 2.

3 .  املیزان ، ج 1۹، ص 121.
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گروه مسلمانان! بعثت من و روز قیامت  ِ «.1 اى  اَحَتْین ّبَ َّ َضّمَ الّسَ ُ
 مث

َ
َکَهاَتْینِ َقال اَعُة  َنا َو الّسَ

َ
ا ُبِعْثُت  أ َ َ

ِإّن

مانند این دو انگشت سبابه است. 
که مقصود از  کرم؟ص؟ نشلانه های این فاصله زمانی را با عنوان »َاْشلراُط الّسلاعة«  لذا رسلول ا
آن عالیم و نشلانه هاى نزدیک شلدن به روز رسلتاخیز اسلت را برشلمرده اند. چنانچه ابن عّباس 
می گوید: ما با رسول خدا؟ص؟ در حّجة الوداع به حّج مشّرف شدیم. رسول خدا حلقه دِر خانه 

گرفت و رو به ما نموده و با سیمای مبارکش ما را مخاطب قرار داد و فرمود: خدا را 
 !  اهلَلِ

َ
 َیا َرُسول

َ
: َبیل

َ
َماُن َرِضَ اهلَلُ َعْنُه، َفَقال

ْ
اِس ِمْنُه َیْوَمِئٍذ َسل ْدیَن الّنَ

َ
َکاَن أ اَعِة؟  ْشَراِط الّسَ

َ
ْخِبُرُکْم ِبأ

ُ
اَل أ

َ
»أ

 َمَع ااْل 
َ

ْیل ـَهَواِت، َو اْلَ
َ

َباَع الّش وِة، َو اّتِ
َ
ل ِقَیاَمِة، إَضاَعَة الّصَ

ْ
ْشـَراِط ال

َ
َم: إّنَ ِمْن أ

َّ
ْیِه َو آِلِه َو َسـل

َ
 اهلَلُ َعل

َّ
 َصیل

َ
َفَقال

ْنَیا...
ُ

یِن ِبالّد اِل، َو َبْیَع الّدِ ْهَوآِء، َو َتْعِظمَی اْلَ

ـْم،  ـا َخـاَرْت یِف َناِحَیهِتِ َ ّنَ
َ
 أ

َ
 َقـْوٍم إاّل

ُّ
ُکل ـوَر ااْل ْرُض َخـْوَرًة، َفـاَل َیُظـّنُ  نُ َ

 َقِلیـاًل َحـیّتَ ت
َ
َبُثـوا إاّل

ْ
ـْم َیل

َ
َماُن! َفل

ْ
َیـا َسـل

 ِبَیِدِه 
َ
ْوَمأ

َ
َّ أ ُ

ٌة، مث
َ

: َذَهٌب َو ِفّض
َ

َکِبِدَها. َقال ْفاَل َذ 
َُ
ُم ااْل ْرُض أ ُ ِی لَ

ْ
ْم، َفُتل َّ ُیْنَکُتوَن یِف َمْکِثِ ُ

َفَیْمُکُثوَن َما َشآَء اهلَلُ مث
ْشَراُطَها«. 2

َ
ٌة. َفَهَذا َمْعیَن َقْوِلِه: َفَقْد َجآَء أ

َ
 َهَذا. َفَیْوَمِئٍذ اَل َیْنَفُع َذَهٌب َو اَل ِفّض

ُ
: ِمْثل

َ
، َفَقال إیَل ااْل َساِطینِ

ئلم و نشلانه های قیاملت باخبر کنلم؟ در آن هنگام  گفلت: آیلا می خواهیلد ملن شلما را بله عال
نزدیلک تریلن افلراد بله رسلول خلدا سللمان بلود و گفلت: ای رسلول خلدا! بلله ملا می خواهیلم ما را 

کنی! باخبر 
کله از عالملات قیامت آن اسلت که ملردم نماز را  پلس از آن رسلول خلدا؟ص؟ فرملود: بدرسلتی 
ی می نمایند، و تمایلشلان بسلوی هوای نفسلانی اسلت، مال  خراب می کنند، و از شلهوات پیرو

را بزرگ می شمرند، و دین را به دنیا می فروشند...
ئم تحّقلق یابد دیگر مّدت درازی به طول  ای سللمان! چلون ایلن قضایلا واقلع گردد و این عال
گهان زمیلن صیحه عجیبی  نمی انجاملد، بلکله درنلگ نمی کننلد ملردم، مگلر زمان اندکلی که نا
کلس چنیلن  کله هلر  می کشلد و ایلن صلدا و صیحله بطلوری تملام بسلیط زمیلن را فلرا می گیلرد 
کله ایلن صیحله در ناحیله و موطلن او واقلع شلده اسلت و پلس از صیحله بله قدری که  می پنلدارد 
ی زمیلن درنلگ می کنند و در ایلن اقامت و درنگ  گیلرد، بلاز ملردم در رو لق 

ّ
خداونلد اراده اش تعل

1 .  مفید، حممد بن حممد، األمایل، ص1۸۸.
2 .  تفسیر املیزان، ج 5، ص 432- 435 به نقل از تفسیر عّی بن إبراهم، طبع سنگی، ص 62۹-627.  
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دچلار گرفتاری هلا و مشلّقات و تکان هلا می گردنلد. و زمیلن پاره هلای جگر خلود را بیرون می ریزد 
کرم؟ص؟ در این حال با دسلت  و منظور از پاره های جگر طالها و نقره هاسلت. حضرت رسلول ا
که در آنجا نصب شلده بود و فرمودند: پاره های جگر زمین و  کردند به سلتون هائی  خود اشلاره 
قطعلات طلال و نقلره مثلل ایلن سلتون هلا. اّما در آن روز، دیگر طال و نقره فائده ای ندارد و اینسلت 
ئم قیاملت به وقوع  ْشـَراُطَها« پلس به درسلتی کله حّقًا عال

َ
معنلای گفتلار خلدای تعاللی: »َفَقـْد َجـآَء أ

پیوسته است.
کلرم؟ص؟، آغلاز آخلر الزملان  بلر اسلاس ایلن تقسلیم بنلدی قرآنلی، زملان پلس از بعثلت پیامبلر ا
که با عنوان اشلراط السلاعة یا آخرالزمان صادر شلده اسلت، مختص به  ئمی  بوده و تمامی عال
ئلم به زمان خاصلی مانند زمان  محلدوده زمانلی بعثلت تلا قیاملت می باشلد. للذا انحصار آن عال
ئلم آخلر  ظهلور حضلرت بقیله اهلل االعظلم؟ع؟ صحیلح نبلوده و حتلی خلود ظهلور نیلز یکلی از عال

است.

نکته
گراملی اسلالم؟ص؟، ظهلور املام دوازدهلم؟ع؟ را در  در برخلی از روایلات صلادر شلده از رسلول 
کرم؟ص؟  که پیامبرا آخرالزمان و قیام خود در اّول الزمان دانسته  است.1 از سویی روایاتی هستند 
که در یکی به  را پیامبر آخرالزمان معرفی نموده اند،2 با این وجود، وجه جمع بین این دو روایت 
گونه است که؛  اّول الزمانی و در دیگری به آخرالزمانی بودن پیامبر؟ص؟ اشاره شده است، بدین 
که صاحب الشلریعة باشلد، تا پایان مدت شلریعت خود، به صورت عام صاحب  هر پیامبری 
کرم؟ص؟ آخرین پیامبر خداسلت، به عنوان پیامبر  الزمان خواهد بود. لذا با توجه به اینکه نبی ا
کرده  گردیده و صاحب آخرالزمان می باشد. بنابراین، در اول آخرالزمان قیام  آخرالزمان معرفی 

یِل َکَما  ِو
ْ
أ  الّتَ

َ
 َبْعـِدی َعی

ُ
 َنـِیَّ َبْعِدی َتْقـِی َدْیِی َو ُتْنِجُز ِعَدایِت َو ُتَقاِتل

َ
ـُه ال ّنَ

َ
 أ

َّ
ـِة َهـاُروَن ِمـْن ُمـوَس ِإال

َ
ْنِزل ْنـَت ِمـّیِ ِبَ

َ
1 .  قـال رسـول اهلل؟ص؟: َیـا َعـِیُّ أ

ـِة َمْعُصوُموَن  ِئَّ
َ ْ
َسـْینِ ِتْسـَعًة ِمَن األ ُ ِب احلْ

ْ
ـِرُج ِمـْن ُصل ـُه ُیحنْ ّنَ

َ
ِبیـُر أ نَ ِطیـُف احلْ

َّ
یِنَ الل

َ
ـأ َقـْد َنّبَ

َ
ـَک ِإَیـاٌن َو ُبْغُضـَک ِنَفـاٌق َو ل یـِل َیـا َعـِیُّ ُحّبُ ْنِز  الّتَ

َ
ـُت َعـی

ْ
َقاَتل

ثی عشـر، ص135. مئة اإل ثر یف النص عی األ ِلـِه. کفایـة األ ّوَ
َ
ـُت یِف أ ْ

ُ
َمـاِن  َکَمـا ق یـِن یِف آِخـِر الّزَ ـِذی َیُقـوُم ِبالّدِ

َّ
ـِة ال ّمَ

ُ ْ
ـْم َمْهـِدّیُ َهـِذِه األ ـُروَن َو ِمهْنُ ُمَطّهَ

قیمن  2 .  قـال الباقـر؟ع؟: فأنطـق اهلل املسـیح؟ع؟ یف بطهنـا فقـال و حـق النـی املبعـوث بعـدی یف آخـر الزمـان  لـ�ن أخرجـی اهلل مـن بطـن أمـی مرمی أل
علیکـن احلـد. اثبـات الوصیة، ص7۹.
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و فرزندش مهدی؟ع؟ نیز در پایان آخرالزمان خواهد آمد.1

علمای آخرالزمان
با توجه به نقش مهم علماء در مبارزه با فرقه های انحرافی و پاسلداری از اعتقادات تشلیع، 
طبعلا بایسلتی بلا مخالفلت سلرکردگان ایلن فرقه هلا مواجه شلده و در آماج دشلمنی ها قلرار گرفته 
باشلند. در همیلن راسلتا احمدالحسلن بصلری نیز، بیشلترین و صریح تریلن مخالفت های خود 
را با علماء داشلته و تمامی آنان را مصادیق بارز در روایات مربوط به علمای فاسلدالعقیده آخر 

که عبارتند از: ی در دو بخش داده می شود  الزمان می داند. لذا پاسخ و
کله از آغاز بعثت تلا آغاز قیامت کبری محاسلبه  اللف. باتوجله بله وسلعت زمانلی آخرالزملان 
می شلود، روایلات مربلوط بله علملای فاسلد کله در آخرالزملان ظهلور خواهنلد کرد، مربلوط به دوره 
کلرم؟ص؟ تلا روز قیاملت،  خلاص و زملان خاصلی نخواهنلد بلود. للذا ممکلن اسلت بعلد از رسلول ا
کنلار علملای عامل ظهور کرده باشلند. به عنوان نمونله؛ وجود طلحه در  علده ای عاللم فاسلد در 
که در یک عصر، فقیهی  کنار ابوذر و مقداد و سللمان، بهترین شلاهد مثال براین سلخن اسلت 

فاسد بوده و فقهای دیگر از خاندان اهل بیت شمرده شده اند. 
ب. برخلی از روایاتلی در خصلوص علملای عصر ظهور امام دوازدهم؟ع؟ صادر شلده اسلت 

از سه حالت خارج نیستند:
املام  ظهلور  عصلر  حاضلر،  عصلر  قطعلًا  کله  گفلت  نمی تلوان  مدرکلی  و  سلند  هیلچ  بلا  اواًل؛ 

کنیم. کنونی را دشمنان امام؟ع؟ فرض  دوازدهم؟ع؟ است تا بدین وسیله علمای 
ثانیًا؛ برخی از روایات موجود، در خصوص فقهای شلیعه نبوده و در متن روایت به طایفه و 
گروهی  که با حضرت اعالم جنگ خواهند نمود،  کسلانی  فرقه آنان نیز اشلاره شلده اسلت. لذا 
یدیه هسلتند که به مغیرة بن سلعد -که ابتلر لقب گرفته بود-   از فقهلاء فرقله »ُبتریله« شلاخه ای از ز
گلروه را چهلل هلزار نفلر می دانلد؛2  نسلبت داده می شلوند. چنانچله حسن بن سللیمان تعلداد ایلن 
و در روایتلی دیگلر؛ تعدادشلان شلانزده هلزار نفلر می باشلد. بدیلن گونله کله در پشلت شلهر کوفه به 

1 .  قبا ثابت شد که آخرالزمان به معنای پایان دنیا و آغاز قیامت کبری نیست.
تصر بصائر الدرجات، ص1۹۰. 2 .  حمن
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جنلگ بلا آن حضلرت می پردازنلد. املام عصلر، سله روز بله آنها مهللت می دهد تلا از مواضع خود 
دست بردارند و سپس همه آنها را به قتل خواهد رساند.1 

کرده و فقهاء را دشمنان  که احمدالحسن و انصارش به آن استشهاد  ثالثًا؛ برخی از متونی 
یشله روایلی نداشلته و برگرفتله از کتلاب فتوحلات مکّیه محلی الدین ابن  حضلرت دانسلته اند، ر
ـیف ِبَیـِده ألفـیَت  ـو ال الّسَ

َ
ـاد... َو ل َمـاِء أهـل اإلجهِتَ

َ
ـَدِة الُعل ِ

َّ
گفتله اسلت: »أعداُئـُه ُمقل کله  عربلی می باشلد 

املام  گلر  ا کله  اهلل اجتهلاد هسلتند  ِبقتِلـه...«2 دشلمنان)قائم( هملان مقلدیلن علملاء  الُفَقهـاء 

ی فتوا خواهند داد. چنانچه همین اعتراف را سید عالء  شمشیر نداشته باشد، فقهاء بر قتل و
کتاب الفتوحات  کتاب »اهال یابن فاطمه« و در ابتدای عبارت می نویسد: و نقاًل من  االعرجی در 

یب یف له عن االمام املهدی؟ع؟ جاء فیه... .3  القدس البن عر

رابعلًا؛ املکان وجلود علملای فاسلد در عصلر حاضلر و در عصر ظهور مسلأله قابل انلکار نبوده 
کله در  و حتلی در بلاور ملا افلرادی همچلون؛ ناظلم العقیللی، حسلن حماملی، واثلق حسلینی و... 
که برای دفاع  لباس علماء بوده و مردم را به سلوی احمدالحسلن می خوانند، همانانی هسلتند 
از احملد بصلری، در برابلر املام زملان؟ع؟ ایسلتاده و با ایجاد انحراف در بین مسللمین، مصداق 

علمای فاسد العقیده هستند. 
کله  بلر ایلن اسلاس؛ نهلی از ارتبلاط بلا علملاء و فاسلق خوانلدن همله آنلان، بلاور باطللی اسلت 
جریان های انحرافی احمد الحسن بصری برای دستیابی به اهداف و اغراض باطل خود و فرار 
که فرمود:  از ردیه های علما به آن متسمک می شوند. چنانچه از پیامبر خدا روایت شده است 
که حدیث هایی نو و روایت هایی جدید از دین بر  »در آخرالزمان دغلبازان و فریبکارانی بیایند 
شما بخوانند، آنچنان که نه شما و نه پدرانتان چنین حدیث هایی نشنیده باشید. پس دوری 

گزینید از آنها، مبادا به دام تزویر و فریب شان بیافتید«.4

ئل االمامه، ص342. 1 .  دال
2 . فتوحات مکیة، الباب السادس و الستون و ثامثأة.

3 .  اها یابن فاطمه، سید عاء االعرجی، ص14.
4 .  کنزاالعمال، حدیث 2۹۰324.
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مدعیان دروغین مهدویت
یلخ نمایلان بلوده اسلت، پیدایلش فرقه های انحرافلی در اثر به وجود  کنلون در طلول تار آنچله تا
آملدن شلکاف های اجتماعلی بیلن دوللت و فرهنلگ یلا مذهلب و مللت و یلا در پلی آملد فقلر 
کلم بلر جامعله پدیلدار می گردنلد. در جریلان شناسلی بابیلت و بهائیت نیلز، همین  اقتصلادی حا
که به عنوان یکی از بسترهای  عامل به وضوح مشاهده می شود. همچنین جریان شیخیه نیز، 
یخی مطرح می گردد، از درون شلکاف دولت  پیدایلش بابیلت و بهائیلت در مجاملع علمی و تار
و مللت و نفلوذ اسلتعمار در اداره حکوملت ایلران در زملان قاجلار شلکوفه زده و در اثلر تنازعلات 
اجتماعلی بله ثبلات رسلید. قابلل توجله اینکله پلس از اقتلدار سیاسلی اسلتعمار بلر دولت هلای 
ایرانلی، مراجلع تقلیلد شلیعه بله عنلوان بلزرگ تریلن مانلع در برابلر اسلتعمار بله حسلاب می آمدنلد 
کله بلا اتلکاء بله قلدرت ملردم، در برابلر توطئه هلای آنلان ایسلتادگی می نمودنلد. للذا بلا اسلتفاده از 
عالقله فتحعللی شلاه بله شلیخ احملد إحسلائی، جبهله مقابلل مراجع تقلیلد را تشلکیل داده و به 

اختالفات مذهبی دامن زدند.
للذا فتحعللی شلاه، تحلت تأثیلر دسلتان ناپیلدا، وجود مراجلع تقلید را عاملل تزلزل حکومت 
خود دانسته و برای تقویت جبهه خود، از شخصیت شیخ احمد احسائی که دارای محبوبیت 
خاصی در بین بخشلی از طبقات اجتماعی بود بهره جسلت. همچنین شلیخیه نیز با اتکاء به 
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کلرده و مکتبی در برابر اقتدار مراجع  اقتلدار دوللت، پایله هلای فرهنگلی و تبلیغی خود را تقویت 
تقلید شیعه بنا نمود. با به ثمر نشستن تالش های ضد مرجعیت شیعه توسط جریان شیخیه، 
زمینه برای به وجود آمدن بابیه در دوران محمد شاه قاجار فراهم گردید تا اینکه در اواخر دولت 
ی  ی،  بلا بهانله جویلی در خصلوص وضعیلت اسلف بلار ملردم، شلورش بابیه آغاز شلد. بلا به رو و
کار آمدن ناصرالدین شاه و با مقاومت امیرکبیر، شورش بابیه سرکوب شده و علی محمد باب 
کرده و با بهانه ظلم دولت علیه مردم  اعدام شد. اما بالفاصله پس از این دوران، بهائیت ظهور 
لم کلردن نیلاز ملردم بله منجی آخرالزمان، پروژه جدیدی را آغاز کرده و با توجه به اینکه در 

َ
و بلا َعل

دوره ناصرالدین شلاه، ارتباطات خارجی رشلد بیشلتری داشت، مرکز بهائیت در عکا بنا نهاده 
شد تا بدون تهدید خطر خاصی، به فعالیت های جهانی خود ادامه دهند.

یگری و اعالم اتصال به حضرت صاحب الزمان؟ع؟  شیخیه پس از کاشت دانه های اخبار
کرد.  با ارائه نظریه قراء ظاهره، شبهه بی نیازی مردم از مراجع تقلید را در اذهان عمومی ایجاد 
لذا شیخیه با شیوع این باورهای مسموم، رسمًا مبارزه با علمای اصولی و مراجع تقلید را آغاز 
کلرده و بله عنلوان اولیلن قطعله از پلازل اسلالم سلتیزی، زمینه را بلرای بابیت فراهم نملود. بابیه نیز 
بلا بلاب دانسلتن خلود، قرائلت جدیلدی از دیلن اسلالم را بلرای ملردم ارائله داده و دومیلن قطعله از 
گذاری نمود. در این میان به قطعه سومی نیاز بود تا عالوه بر حفظ  پازل اسالم ستیزی را جای 
گسلترش داده و دین جدیدی را برای مردم ارائه  باورهای بابیت، نظریه منسلوخ شلدن اسلالم را 

دهد. 
بنابراین، بهائیت با بهره از تشکیالت سازمان یافته ای آغاز به کار کرده و زمینه را برای پرده 
کلرد. جالب اینکه هر کلدام از این  بلرداری از آخریلن قطعله، یعنلی جریلان احملد الحسلن فراهم 
کله در پلی یکدیگلر به وجلود آمده اند،  عالوه بر حفظ باورهای جریلان قبلی، افزوده ای  جریان هلا 
بلرای جریلان بعلد از خودشلان داشلته اند. للذا جریلان احمد الحسلن نیلز، ضمن حفلظ باورهای 
کریم  یگری و تقابل با مرجعیت شیعه و ادعای بابیت امام زمان؟ع؟ و تفسیر به رأی قرآن  اخبار
و روایلات اهلل بیلت؟ع؟، خلود را مهلدی و قائلم آل محملد؟ص؟ دانسلته و القلاب و اوصلاف امام 

یه برداشته است.  زمان؟ع؟ را به عار
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ایدئولوژی ها
ایدئولوژی یکی از اصلی ترین عامل تشلکیل دهنده و رشلد دهنده برای یک فرقه یا جریان 
مذهبی به شمار می رود، بطوری که برخورداری فرقه و جریان مذهبی از یک ایدئولوژی منطقی، 
یک،  آینده روشن و مدت داری را برای پدید آورندگان آن رقم خواهد زد. غالبًا فرقه های ایدئولوژ
کلرده و بله جهلت تأمیلن جایلگاه اجتماعلی  بلا یلک فرضیله جدیلد در برابلر سلنت موجلود ظهلور 
خلود،  اقلدام بله تخریلب باورهلا و فرضیله های موجلود می نمایند. با توجه به اینکله چهار جریان 
که دارای ایدئولوژی بوده  گرفته اند،  بدیهی اسلت  مورد بحث در این درس، در قالب فرقه قرار 
و بر اسلاس آن ظهور کرده باشلند. هر چند که بایسلتی بر اسلاس توضیحات پیشین،  ایدئولوژی 
یافت نملود. اما با این وجود به جهت تبیین پازل اسلالم  ایلن چهلار فرقله را در یلک نلگاه کللی در

کدام از این فرقه ها به عنوان قطعات این پازل بررسی می گردد.  ستیزی،  ایدئولوژی هر 

ایدئولوژی شیخیه

یگلری و رد  آنچله بله عنلوان ایدئوللوژی فرقله شلیخیه قابلل بررسلی می باشلد،  باورهلای أخبار
مسللک اصولی مراجع تقلید شلیعه اسلت. شلیخ احمد احسلائی بر اساس این باور، استفاده از 
ی از اخبار  کرده و پیرو ابزارها و قواعد عقلی را جهت استنباط احکام شرعی نادرست قلمداد 
ی پلس از آنکله در برابلر  را بهتریلن و روشلن تریلن روش بلرای درک تکالیلف شلرعی می دانسلت. و
کله در اخبلار ذکلر نشلده چه می کنید؟! مسلئله قلراء ظاهلره را مطرح  کله بلا احکاملی  ایلن سلئوال 
که ما  کرد  کرده و آنان را واسلطه فیض بین مردم و حضرت صاحب االمر؟ع؟ دانسلت1 و اعالم 

یم. کهنه و غیر پاسخگو ندار با وجود ابواب امام زمان؟ع؟ دیگر فقه 
شلیخ احملد احسلائی بله عنلوان مؤسسله ایلن فرقله، صفلات بسلیاری از جملله؛ آشلنایی بله 
کله  گونله ای عنلوان می کلرد  عللوم ائمله؟مهع؟ را بلرای قریله ظاهلره قائلل شلده و ایلن صفلات را بله 
ی تنها تفاوتی که بین نواب اربعه حضرت  ی را به عنوان قریه ظاهره می پذیرفت. و مخاطب، و
که آنان را منصوب شده از جانب حضرت می دانست و قراء  با قراء ظاهره قائل می شد این بود 

که به واسطه عبودیت به این مقام رسیده اند. ظاهره را رهیافتگانی می دانست 

1 .  جوامع الکام،  ج2، ص7.
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قابل توجه اینکه؛ أغلب ادعاهای شلیخ احمد احسلائی به دیدارهایی نسلبت داده می شلود 
کاظم رشلتی نیز به عنوان  که در عالم خواب با ائمه معصومین؟مهع؟ داشلته اسلت.1 البته سلید 
کرده و مردم را به یافتن رکن رابع توصیه می نمود تا  ی را تأیید  یکی از ارکان شیخیه، سخنان و

توسط آنان به معرفت خدا، رسول و امام برسند.2 

ایدئولوژی بابیت

کله مؤسلس فرقله بابیله، دارای ادعاهلای بلی اسلاس فراوانلی  کله عللی محملد بلاب  هلر چنلد 
بوده اسلت اما با این وجود، شلاید نتوان برای آن یک ایدئولوژی مسلتقلی قائل شلد. اما می توان 
بلرای آن یلک ایدئوللوژی تثبیلت کننلده و پیوند دهنده قائل شلد که بایسلتی بلا تثبیت باورهای 
ی با طی مراحل پلکانی خود،  شلیخیه، آن را به نسلل بعد از خود، یعنی بهائیت پیوند دهد. و

در شش مرحله ادعای خود را تغییر داده و به مقام باالتری ارتقاء یافت:
گردید.   کرده و به سید ذکر معروف  ادعای ذکریت 
کرده و خود را نائب خاص امام غائب دانست.   ادعای بابیت 
کرده و خود را مهدی نامید.   یت  ادعای مهدو
کرده و خود را نبی خدا دانست.   ادعای نبوت 
کرده و ندای أنا ربکم سر داد.   ادعای ربوبیت 
کرده و خود را به باالترین مقام ممکن منصوب ساخت.   ادعای الوهیت 

خاتمیلت  نفلی  خلدا،3  بلا  ارتبلاط  ایجلاد  بلودن  ممکلن  غیلر  دربلاره  محملد  عللی  البتله 
کرم؟ص؟،4 تحریف مسأله معاد5 و همچنین پیرامون فروعات شیعه، نظریات بی اساسی  پیامبرا

که در این مجال قابل بررسی نمی باشد.  دارد 

1 .  شیخیگری و بابیگری، ص51.
یه ظاهره.  2 .  در باور شیخیه دین اسام بر چهار رکن استوار شده است:  اول خدا- دوم پیامبر- سوم امام – چهارم باب امام یا قر

3 .  عی حممد، کتاب بیان، واحد دوم و سوم، باب هفم.
4 .  بیان، واحد ششم، باب سیزدهم.

5 . بیان، واحد دوم، باب چهارم.



|    درا  ساردعحا منا سف احمدالحسن  ا ساار مدهاان د وسان     |    237 |

ایدئولوژی بهائیت

بهائیلت بایسلتی علالوه بلر مخالفلت بلا مرجعیلت،  بلا نظلام روحانیلت شلیعه نیلز مخالفلت 
کلرده و ایلن نهلاد را ملغلی بدانلد. بله اعتقلاد بهائیلت،  مبلغیلن دینلی را نبایلد بله عنلوان قشلری از 
که می تواند  جامعه دانسلت. این مسلأله؛ نخسلتین بار از سلوی حسلینعلی بهاء اهلل مطرح شلد 
ی بلا طلرح ایلن نظریه،  بله دنبال هضم  بله عنلوان ایدئوللوژی بهائیلت، ملورد بررسلی قلرار گیلرد.1 و
قشلر مبلغیلن دینلی در درون جامعله اسلت تلا با ایلن طرفند، با گذر زمان، شلاهد حذف نرم این 
قشلر از جامعه دینی باشلیم. قابل توجه اینکه بهاء اهلل، با تأسلی از باب، دین اسلالم را منسلوخ 
شلده می دانسلت و دین و شلریعت جدیدی را در مقام »َمن یظهراللهی« برای پیروان خود ارائه 
ی در باب ازدواج، عید، محارم، زنا، سلرقت، قبله، نماز و روزه و سلایر مسلائل شلریعت،  داد. و

گانه ای دارد.2 نظریات جدا

ایدئولوژی احمدالحسن

کله توسلط احمدالحسلن پایله گذاری شلده اسلت، از یلک ایدئولوژی  فرقله موسلوم بله یمانلی 
نسلبتًا منسلجم تری نسلبت بله شلیخیه و بابیلت و بهائیلت برخلوردار اسلت. در ایدئوللوژی فرقله 
یگلری، اواًل خلود  یلج باورهلای اخبار احملد الحسلن، علالوه بلر مخالفلت بلا مراجلع و علملاء و ترو
را وصلی، فرسلتاده، یمانلی موعلود و صاحلب عصملت دانسلته و ثانیلًا با مصلادره تمامی القاب 
کله بلا وجلود  و اوصلاف و شلاخصه های ظهلور حضلرت صاحلب الزملان؟ع؟ در صلدد آن اسلت 
خود، مردم را از قیام صاحب االمر بی نیاز کرده و در یک فرایند مشخص و از قبل تعیین شده، 

خود را امام دوازدهم شیعیان معرفی نماید. 
ادعاهلای پلکانلی احملد الحسلن، ابتلدا از تغییلر نلام خلود از احملد اسلماعیل بله احملد 
از آن ادعلای  الحسلن آغلاز شلده و سلپس ادعلای مشلاهده حضلرت در عاللم خلواب و پلس 
یافت دسلتوراتی از ایشلان در عالم بیداری و بعد از آن ادعای فرزندی امام و وصایت ایشلان  در

کرد.  و در نهایت ادعای یمانیت را علنی 

، ص27۸. 1 .  پیشین
2 .  هبائیت در ایران، ص۹5-45.
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احمد الحسلن با نوشلتن چندین کتاب در حوزه فقه اسلالمی و تفسلیر قرآن کریم، بیشلترین 
کله نظراتلش بلا روایلات صریلح و متواتلر شلیعه نیلز  کلرده1 و در صورتلی  انحرافلات را وارد تشلیع 
مخالفلت داشلته باشلد، بلا ارائله نظریله بسلط یلد املام، آن را توجیله می کنلد. در حالیکله حتلی 
اماملان معصلوم نیلز، عللم خلود را از املام پیلش از خلود گرفتله و هیچگاه برخالف نظلر آنان فتوا و 

سخنی ندارند. امام باقر؟ع؟ خطاب به جابر فرمودند:
ا ُنفتهِیُم به آثار ِمن َرُسـوِل اهلِل َو اُصوِل  ِکّنَ

َ
ا ِمن اَلاِلکینَ َو ل ُکّنَ

َ
ـاَس َبرایَنـا َو َهواَنا ل ـا ُنفـیت الّنَ ُکّنَ ـو 

َ
»یـا جاِبـُر ل

گر ما به ملردم به رای  ـم«.2 ا هَتُ
َ

َکمـا َیکِنـُز، هـوالء َذَهَبسـم َو ِفّض  
ً
کاِبـٍر َنکِنُزهـا  َعـن 

ً
کاِبـرا ِعلـٍم ِعنَدنـا َنتواَرُثـا 

هلوا و هلوس خلود فتلوا می دادیلم هلر آینله تباه می شلدیم، ولی ما با آثر رسلول خدا و اصول دانشلی 
کله نزدملان اسلت فتلوا دهیلم و آن هلا را یکلی از دیگلری بله ارث می بریلم و بله ماننلد گنجلی پاس 

یم.  می دار

ایدئولوژی مشترک

کله در ابتلدای سلخن بیلان شلد، چهار فرقه مذکلور، دارای یک ایدئولوژی مشلترک  همانطلور 
نیز می باشند که در یک نگاه کلی می توان به ایدئولوژی جداسازی ملت از مراجع تقلید شیعه 
کله پلی آملد ایلن ایدئوللوژی از زملان شلیخیه تلا احمدالحسلن،  کلرد. بایلد توجله داشلت  اشلاره 
جدایی از نواب عام امام زمان؟ع؟ و پیوسلتن به مدعیان قراء ظاهره، رکن رابع، َمن ُیظهر اهلل و 
وصلی املام اسلت. در حالیکله بلاوِر بله مقام نیابت عاّمه فقیه، به عنوان کلیدی ترین مسلأله در 
ی از أعلم و أعدل  گردیده و معصوم ندانستن این نواب و پیرو اندیشه سیاسی شیعه محسوب 
فقهاء و امکان انتخاب و عدول از مرجعی به مرجع دیگر، ضمانت اجرایی مناسبی برای منزه 
مانلدن تشلیع از سلوء مدیریلت هلا بله شلمار می آیلد. للذا تبدیلل نیابلت علام انتخابلی بله نیابلت 
کلرده و در ملدت زملان اندکلی،  کلج اندیشلی هلا فراهلم  خلاص جبلری، زمینله را بلرای انحلراف و 

 تشیع را به یک مذهب خنثی شده مبدل می نماید. 

یـی یـک روز منـاز قضـا در شـب 23 مـاه رمضـان بـه جـای منـاز قضـای یـک عمـر، تغییـر اذان  اقامه، تغییـر برخی از غیـر ارکان در مناز، تغییر  1 .  جـای گز
یـن مـدت تـا 6 مـاه و... . ر. ک: املتشـاهبات. مـدت ازدواج موقـت از کمتر

2 .  حباراالنوار، ج2، ص 172.
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مشابهت های شیخیه،  بابیت و بهائیت با احمد الحسن
ک ایدئولوژی  یخلی دربلاره چهلار فرقه مذکلور،  اواًل به اشلترا پلس از بررسلی دقیلق و مطالعله تار
که به چند مورد اصلی  آنان پی برده و ثانیًا مشابهت های روشنی در بین آنان مشاهده می گردد 

و مبنایی اشاره می گردد:
افراط در توجه به حدیث و رد قواعد عقلی جهت فهم و استنباط احکام.. 1
مخالفت با مراجع تقلید شیعه به عنوان نواب عام امام و تبدیل آن به نیابت خاص.. 2
معرفی خود به عنوان واسطه فیض بین امام و مردم.. 3
کامل با علوم اهل بیت؟ع؟.. 4 ادعای آشنایی 
دیدار با اهل بیت؟ع؟ در عالم خواب و بیداری.. 5
تفسیر به رأی آیات و روایات.. 6
مبارزه با نظام روحانیت شیعه و منحرف دانستن آن.. 7
کریم و روایت اهل بیت؟ع؟.. 8 صدور فتاوای دینی برخالف حکم صریح آیات قرآن 
که از مقام ذکریت تا مقام الوهیت قابل ارتقاء است.. ۹ ادعاهای پلکانی 

ایدئولوژی شیخیه را توضیح دهید.. 1
کنید.. 2 ایدئولوژی بابیت را بیان 
کنید.. 3 ایدئولوژی بهائیت را توصیف 
کنید.. 4 ایدئولوژی احمدالحسن را تبیین 
کنید.. 5 تشابه شیخیه و بابیت و بهائیت و احمدالحسن را بیان 

پرسش های درس
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روش نقد و بررسی مدعیان دروغین مهدویت
یلت، وجلود یلک ایدئولوژی اسلت. در  الزمله پیدایلش و گسلترش جریان هلای دروغیلن مهدو
کله بله عنلوان مرجلِع  کلرده  تعریلف ایدئوللوژی می تلوان بله مجموعله ای از باورهلا و ایده هلا اشلاره 
توجیِه اعمال، رفتار و انتظاراِت افراد عمل می کند. برداشت های موجود از ایدئولوژی در چهار 

دسته مطرح می گردد:
گاهلِی«  »آ مثلال؛  بلرای  اسلت.  غیرواقعلی  و  کاذب  انحرافلِی  اندیشله  نوعلی  ایدئوللوژی   .1
کله در جامعله سلرمایه داری سلوژه شلمرده می شلوند. بله بیلان دیگلر، بنلا بله ایلن تعبیلر،  انسلان ها 
که انسانها بر اساس آن عمل می کنند و خود  کاذب و غیرواقعی است  گاهی  ایدئولوژی نوعی آ
گاهند در  کله آ گاهلی دروغیلن اسلت. در حقیقت آنان اینگونه می اندیشلند  کله ایلن آ نمیداننلد 
گاه تزریق شده اسلت و انسلانها  گاهلی آنلان توسلط سلرمایه داران بله آنلان بطلور ناخلودآ حالیکله آ

خود از آن بی خبرند.
2. ایدئولوژی مجموعه ای است از ایده ها، نظرات، اعتقادات و نگرشها، مانند جهان بینی 
گلروه اجتماعلی. ایلن دیلدگاه بیشلتر در نظریه هلای پسامارکسلی نظیر؛ مارکسیسلم  یلک طبقله یلا 
یخی حضور دارد. کارل مانهایم بر پیش  داوری های ماتریالیسم تار گئورگ لوکاچ و نقد  هگلیِ 

کله بله آن ایدئوللوژی نظلری هلم  گاهانله  اسلت  کلم و بیلش آ 3. ایدئوللوژی یلک نظلام فکلری 
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که دو مورد باال را زیر پوشش می گیرد.  اطالق می گردد. این تعبیری محدود از ایدئولوژی است 
ایلن تعبیلر تلا دهله 1۹60 میلالدی برداشلت غاللب از مقولله ایدئوللوژی در بحث هلای فلسلفی و 
کله قسلمتی از آن بله صلورت  سیاسلی بلود. در ایلن تعریلف، ایدئوللوژی نظاملی اسلت از باورهلا 
گاه در اجتملاع توسلط  گاهانله توسلط فلرد انتخلاب می شلود و قسلمتی از آن بله صلورت ناخلودآ آ

کسب می شود. فرد 
کله بله آن  گاهانله رفتارهلای مرسلوم محسلوب می شلود  کملا بیلش ناآ 4. ایدئوللوژی رسلانه 
کله توسلط مارکلس مطلرح  ایدئوللوژی عمللی هلم اطلالق می شلود. ایلن تعریفلی مبسلوطی اسلت 
گرامشلی و لویی آلتوسلر آن را توسلعه داده اند. این برداشلت، از دهه  شده اسلت و بعدها آنتونیو 
60 به بعد مقبول تر بوده  است. این تعریف ادامه تعریف مارکسیستی از ایدئولوژی است با این 
گاهانه  اسلت  که ناآ کاذب نمیداند بلکه قسلمتی از آن را  کامال  گاهی  که ایدئولوژی را آ تفاوت 

را مسئول قسمتی از عملکرد انسانها در جامعه میداند.1
یف فوق، می توان به این نتیجه رسید که غالبًا ایدئولوژی ها با هدف مقابله با  براساس تعار
تفکرات موجود در جامعه به پا خواسته و خود را بهترین جایگزین برای آن معرفی می کنند. در 
یت  بین چهار برداشت موجود از ایدئولوژی، آنچه منطبق با فرقه ها و جریان های دروغین مهدو
است، نوع اول از برداشت ایدئولوژی است که نوعی اندیشه انحرافِی کاذب و غیرواقعی است.

نقلش ایدئوللوژی در تشلکیل و تثبیلت یلک فرقله، بسلیار چشلمگیر بلوده و می توانلد عاملل 
گزیلر از برنامله سلازی ایدئوللوژی  امتلداد آن فرقله در جامعله باشلد. بنابرایلن، یلک ایدئوللوگ، نا
خلود، بلا رعایلت مؤلفه هلای علملی و عمللی اسلت تلا نیازهلای علملی و معنلوی پیروانلش را بله 

کند.  شکل تکامل یافته ای تأمین 
یابلی و سلنجش اعتبار  کله نقلد، عللِم ارز طبلق ایلن سلخن، بایلد بله ایلن نکتله توجله داشلت 
کاربلردی آن نیلز ملورد  کله بله طبلع آن، آملوزه هلا و برنامله هلای  »علملی« یلک ایدئوللوژی اسلت. 
بررسلی قلرار می گیلرد. للذا نبایلد نقلد را ابلزاری برای اشلکال یابی صرف و خرده گیلری و تخریب 
گذشلته از آن،  نقد و بررسلی یک ایدئولوژی، مسلتلزم آشلنایی و رعایت  ایدئولوژی ها دانسلت. 

ـو، ص  یگـوری الیـوت«. فرهنـگ اندیشـه انتقـادی، از روشـنگری تـا پسـا مدرنیتـه. ترجـه پیـام یزدانج ، »مدخـل ایدئولـوژی، از گر 1 .  مایـکل پـین
 .۹7
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کننده، در صورت عدم رعایت  کاربردی آن اسلت. بنابر این، شلخص نقد  قواعد و روش های 
این قواعد، نه تنها به هدف مورد نظر نائل نشده، بلکه احتمال ابتالء به بی تقوایی علمی شده 
کنش منفی نشلان داده و  و نقلد نامنصفانله ای را نیلز ارائله دهلد. للذا مخاطلب، در اولین نگاه، وا

کرد. ناقد را به دخالت اغراض غیر علمی متهم خواهد 

تحلیل محتـوا
کله منظلور از ایدئوللوژی در ادامله درس،  کلرد  قبلل از هلر چیلزی بایلد بله ایلن مسلأله اشلاره 
ایدئوللوژی ِصلرف نبلوده، بلکله ملراد نویسلنده، ایدئوللوژی جاملع و برنامله سلازی شلده اسلت. 
بنابراین قبل از ورود به نقد ایدئولوژی، تحلیل محتوای ایدئولوژی، از ضرورت ویژه ای برخوردار 
گردد، درک آن  که اجزای مختلف محتوا شلناخته شلده و دسلته بندی  اسلت. زیرا در صورتی 
گفتله شلده اسلت: »تحلیلل  سلاده تر و نقلد آن راحلت  تلر خواهلد بلود. در تعریلف تحلیلل محتلوا 

محتوا یعنی؛ تبیین نسبت بین اهداف، عناصر و اجزای تشکیل دهنده محتوا«.1

هدف از تحلیل محتوای ایدئولوژی فرقه 
هلدف از تحلیلل محتلوا، دسلتیابی بله الیه هلای پنهان یلا قصد واقعی ایدئولوگ فرقه اسلت. 
بله عبلارت دیگلر؛ هلدف از تحلیلل محتلوا، یافتلن مبانی ایدئوللوژی و شلخصیت ایدئولوگ فرقه 
و شلرایط و اوضلاع و احلوال محیطلی مرتبلط بلا تولیلد آن ایدئوللوژی و در نهایت به دسلت آوردن 

گرایانه از آن است.  تفسیری واقع 

مراحل تحلیل محتوای ایدئولوژی فرقه
تحلیل گلر محتلوا بله تحلیلل و آنالیلز محتلوا پرداختله و می کوشلد، تلا داده هایلی را در ملورد 
ایدئولوژی فرقه استخراج کند. لذا تحلیل محتوا صرفًا روشی جهت طبقه بندی اطالعات ناقد 
در ملورد محتلوای ایدئوللوژی فرقله بلوده و در رونلد ارائله نقد، نقش پشلتیبان و گنجینه اطالعات 
که به  که »تقدم فهم محتوا بر نقد« یکی از اصول مهم نقد می باشد  را ایفا می نماید. ضمن این 

1 .  حتقیق در رسانه های جعی، ص21۸-217. 
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واسطه تحلیل محتوا برای ناقد حاصل می گردد:

1. توصیف کامل ایدئولوژی فرقه

توصیلف ایدئوللوژی فرقله، بله عنوان محور اصلی تحلیل محتوا به شلمار می رود. بنابراین با 
تجزیه محتوای توصیف شده، مراحل بعدی تحلیل محتوا به وجود می آید. به عنوان مثال در 

تحلیل فرقه احمد الحسن؛ توصیف ایدئولوژی آن به  این ترتیب است: 
الف(. ذکر اطالعات شناسنامه ای احمدالحسن.

ب(. بیان مبانی و اصول ایدئولوژی فرقه احمدالحسن.
ج(. توصیف آثار و مکتوبات فرقه احمدالحسن.

د(. بیان انحرافات فرقه احمدالحسن و...

یح پیشینه، خط و مشی و حاالت ایدئولوگ فرقه 2. تشر

غالبلا ایدئوللوگ فرقله،  متأثلر از محیلط و بسلتری اسلت که در آن رشلد کرده اسلت. بنابراین، 
شلناخت زندگلی ایدئوللوگ فرقله بله درک و نقلد همله جانبله  ایدئوللوژی فرقله کملک می کنلد. در 
ایلن مرحلله می تلوان بله دنبلال شلناخت عواملل تأثیرگلزار بلر فکلر، جهلان بینلی، دنیلای ذهنلی و 
نگرش هلای ایلده آلیسلتی و حلاالت روانلی ایدئوللوگ فرقله بلود. بله عنوان مثال؛ تشلریح پیشلینه 
ی در یلک محیلط ُپرتنلش علراق در دوران صدام رشلد  و حلاالت روانلی احمدالحسلن و اینکله  و
نملوده و مبتلال بله توهملات شلدید علملی شلده اسلت، در شلناخت فضلای فکری این شلخص 

تأثیر چشمگیری دارد. 

3. ترسیم ابعاد اصلی ایدئولوژی فرقه

ترسلیم ابعلاد اصللی ایدئوللوژی فرقله از مهمتریلن مراحلل تحلیلل محتوا محسلوب می گردد. 
این ابعاد عبارتند از: 

ُبعد انگیزشی1 ایدئولوژی فرقه.. 1

ه انگیزه شکل گیری ایدئولوژی را فراهم کرده است.  1 .  آنچ
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ُبعد انگیخته ای1 ایدئولوژی فرقه.. 2
ُبعد فرآورده ای2 ایدئولوژی فرقه.. 3

کشف  مغالطات در سخنان ایدئولوگ فرقه 
بله  متمسلک  عموملی،  و  علملی  مجاملع  در  خلود  اثبلات  بلرای  فرقله ای  ایدئوللوگ  یلک 
کله در برخلی ملوارد فاقلد پشلتوانه علملی و آللوده به مغالطلات منطقی  اسلتدالل هایی می شلوند 
می باشلد. بله عنلوان مثلال در کتلاب الوصیه و الوصی احمدالحسلن3، جهت توجیه و مصادره 
کتب معتبر شیعه نقل شده  که با عبارت های مختلفی در  به مطلوب نمودن حدیث قرطاس 
کله بله صلورت نلادر در برخلی کتلب بله آخلر »التضللون بعلدی« اضافه  اسلت4، عبلارت »ابلدًا« را 
کلرده و آن را بله معنلای قیاملت ترجمله نملوده اسلت. نویسلنده ایلن  شلده اسلت را بلزرگ نمایلی 
کرم؟ص؟ نسلخه  ای را بلرای امت  کله پیامبر ا کتلاب بلا ایلن ترفنلد، درصلدد بیلان ایلن نکته اسلت 
پیچیده است که بعد از وفات امام زمان؟ع؟ و تا قیامت، مردم به واسطه آن گمراه نگردند و آن 
نسخه چیزی جز وجود مهدیین نیست. درحالیکه اواًل عبارت ابدًا به معنای قیامت نبوده و در 
سیاق این جمله به معنای »هیچگاه و هرگز« می باشد و ثانیًا عبارت ابدًا، ابد شخصی بوده و 
که ابد نوعی بوده باشد،   کرم؟ص؟ نمی  باشد زیرا در صورتی  ابد نوعی برای امت حضرت رسول 
گر هم به معنلای قیامت تعبیر شلود، بازهم  بایسلتی بلا عبلارت »إللی األبلد« ذکلر می  گردیلد. ثالثلًا ا
ُمثبلت مهدییلن نمی باشلد، زیلرا بله اعتقلاد راسلخ تشلیع، آنچه بعلد از وفات حضلرت صاحب 
االملر؟ع؟ و تلا قیاملت روشلنی بخلش راه امت مسللمان خواهلد بود، ائمه رجعت می  باشلند زیرا 
در کتلاب قیلس بلن سللیم هالللی آملده اسلت که طبلق آخرین کالم رسلول گرامی اسلالم؟ص؟ در 
شلب وفات؛ اوصیاء و هادیان مردم تا روز قیامت، 12 نور امامت هسلتند و ال غیر.  قال:  »فأنِت 
نـه و أنـا ابـوک و أخـی و األحـد عشـر  ک احلسـن و احلسـین سـیدا شـباب اهـل احلج نـه و ابنـا سـیده النسـاء أهـل احلج

ل  می کند. 1 .  انگیخته ؛ یعی  اصل  مّدعاىی  که  در بیان  ایدئولوگ آمده  است  و برای  آن  استدال
2 .  مرحله ای که به عنوان هدف غاىی برای پیروان ایدئولوژی در نظر گرفته شده است.

3 .  ناظم العقیی، الوصیه و الویص امحداحلسن، ص66 و67.
4 .  »إئتو نـی بصحیفة و د واة ألكتب لكم كتابا ال تضلون بعـد ى«، »أكتـب لكـم كتابـا ال تضلـوا بعـد ه«، »أكتب لكم كتابـًا ال يَضلون و 

ال يُضلـون«، »أكتـب لكـم كتابـًا ال يختلـف منكم رجـالن بعد ى« و »أكتـب لكم كتابـًا لن تضلوا بعـد ى« و... .
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کلهم هادون مهدیون. أول أوصیاء بعد أخی احلسـن مث احلسـین مث تسـعه من   اوصیائ ایل یوم القیامه،  
ً
اماما

نه...«. ولد احلسین یف منزل واحد یف احلج

نقد محتـوای ایدئولوژی فرقه
پلس از تحلیلل محتلوای ایدئوللوژی فرقله، نوبلت به نقد محتوای ایدئولوژی می رسلد که ناقد 
باید با استفاده از محتوای تحلیل شده و اطالعات تخصصی خود، مراحل نقد را یکی پس از 

کرده و به یک نتیجه نسبی دست یابد. این مراحل عبارتند از: دیگری 

الف(. نقِد ُبعد انگیزشی فرقه

نقلِد انگیلزه و نحلوه شلکل گیری فرقله، جهلت تفهیلم مخاطلب از اهمیلت خاصلی برخلوردار 
اسلت. در بحلث انگیلزه؛ محّرک های انگیزشلی ایدئولوگ فرقله از جنبه های مختلفی همچون: 
جنبه روانی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، دینی و سیاسلی مورد بررسلی و نقد قرار می گیرد. 
ی، تأثیلر اسلاتید،  گاهلی اوقلات کسلب املوری ماننلد: شلهرت، ثلروت، مقلام، قلدرت، کنجلکاو
کسلب علم و حتی جلب رضای  گرفتن در فرقه خاص، وقوع حوادث و اتفاقات معنادار،  قرار 

خداوند می تواند آغازگر یک فرقه در جوامع مختلف باشد. 
بله عنلوان مثلال؛ آنچله بله عنلوان ُبعلد انگیزشلی فرقله احملد الحسلن مشلهود اسلت، اسلالم 
ستیزی و مبارزه با تشیع است. چنانچه کارنامه عملی احمدالحسن نشانگر این مطلب است 
کله میراث مانلدگار اهل  ی در صلدد سلاختار شلکنی هلا و تغییلرات عملده در ارکان تشلیع  کله و
بیلت؟ع؟ می باشلند بلوده اسلت. بررسلی ایدئوللوژی و مبانلی معرفتلی احمدالحسلن در تعییلن 
ی اهمیت بسزایی دارد. یک ناقد موفق، ممکن است در همین مرحله  نمره علمی و معنوی و

کرده و به هدف نقد نزدیک شود. خواسته خود و مخاطب را تأمین 

ب(. نقِد ُبعد انگیخته ای فرقه

که در بیان ایدئولوگ آمده است و  در نقد ُبعد انگیخته ای فرقه، انگیخته و اصل مدعایی 
برای آن استدالل می کند، مورد توجه می باشد. به عبارتی دیگر؛ بررسی و نقد محورهای فکری 
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و عناصلر تشلکیل دهنلده فرقله، هلدف اصللی نقلد در ایلن مرحلله می باشلد. به عنلوان مثال؛ در 
نقلد مبانلی ایدئوللوژی و اجلزای تشلکیل دهنلده فرقه احمدالحسلن، محورهای زیر قابل بررسلی 

می باشد: 
محور اول: ساختار شکنی اعتقادی 

تأویل، تحریف، تفسیر به رأی هایی که احمد الحسن در کتب فقهی و تفسیری خود آورده 
اسلت، مصداق بارز سلاختار شلکنی اسلت. شلاید برخی همین سلاختار شلکنی را پسلند کرده 
که سلاختار شلکنی احمدالحسلن  گامی در اصالحات بپندارند، اما باید توجه داشلت  و آن را 
کلرده اسلت تلا بتوانلد بله راحتی در  بلا نیلت اصلالح نبلوده و صرفلا شلعار اصالحلات را َعللم خلود 

میراث اهل بیت؟ع؟ دخل و تصرف نماید.
محور دوم: ایجاد تغییر در ارکان تشیع

احمدالحسلن بلا تلالش جهلت تغییلر در نظلام رهبلری شلیعه و تبدیل نیابت عامله انتخابی 
فقیله بله نیابلت خلاص انتسلابی، در صلدد آن اسلت تلا در بلنلد ملدت، شلور و شلعور شلیعه را 

کند. کرده و در نهایت آن را حذف  خنثی 
نقلد محورهلای فکلری و عناصلر تشلکیل دهنلده آن به صورت مجّزا، قللب و مرکز ثقل نقد را 

تشکیل می دهد. 

ج(. نقِد  ُبعد فرآورده ای فرقه

کله بتواند عالوه  هلدف هلر فرقله ای رسلاندن مخاطبلان خود به یک مقصد اسلت. مقصدی 
بلر مقاصلد پدیدآورندهلان فرقله، بخشلی از خواسلته ها و نیاز هلای پیلروان خلود را تأمیلن کند. به 
عنوان مثال؛ در نقد ُبعد فرآورده ای ایدئولوژی  احمدالحسن، با توجه به دو ُبعد قبلی )انگیزشی 

و انگیخته ای( به نتایج زیر دست می یابیم: 
تبدیل نیابت عامه فقیه به نیابت خاصه شخصی.. 1
تحریف احکام و شریعت نبوی؟ص؟.. 2

بلا بررسلی و نقلد هلدف پایانلی ایدئولوژی، ناقد به هدف نقد دسلت می یابلد. البته موفقیت 
در هلر سله مرحلله و همچنیلن مراحلل اولیله نقلد، تابلع التلزام بله یلک سلری قواعلد و اصلول نقلد 
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که ناقد در مسیر نقد از آنها بهرمند می گردد.  می باشند 
چند نکته مهم پیرامون نقد؛ 

که  گیرند  که باید در مسیر نقد مورد توجه قرار  الزمه یک نقد منصفانه، رعایت نکاتی است 
مهم ترین موارد آن عبارتند از: 

گردد.   نقادی باید تا حد امکان، با توجه به سطح دانش مخاطب ارائه 
برای ارائه نقد از زبان مناسب و قابل فهم استفاده شود.  
گردد.   گویی و تعمیم های بی مورد پرهیز  کلی  از 
گذاری شده و هدف نقد بیان شود.   حتما در آغاز نقد، هدف 
کند.   از جمالت و حتی اشارات توهین آمیز دوری 

نتیجه

آنچه در سلیر روش های نقد و بررسلی فرق انحرافی بیان شلد، نشلانگر این مطلب اسلت که 
گاهلی از روش هلا و فنلون نقد بوده و بایسلتی جهت سلنجش میلزان اعتبار  نقلد علملی نیازمنلد آ
کله بلدون اسلتفاده از  کسلانی  کلرد. بنابرایلن؛  علملی یلک ایدئوللوژی قواعلد ملورد نیلاز را رعایلت 
روش های اسلتاندارد نقد و بررسلی وارد این مرحله می شلوند، أغلب دچار نقدای غیر منصف 
یافلت نکلرده و ملا قصد للم یقع و ما یقلع لم یقصد  شلده و چله بسلا ملراد ایدئوللوگ را بله خوبلی در

اتفاق می افتد.

کنید.. 1 برداشت های موجود از ایدئولوژی را بیان 
کنید.. 2 تحلیل محتوا را تعریف 
کنید.. 3 هدف از تحلیل محتوا را تبیین 
کنید.. 4 مراحل تحلیل محتوا را ذکر 
کنید.. 5 مراحل نقد محتوای ایدئولوژی را تشریح 

پرسش های درس
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اهداف درس
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شیوه های تبلیغ در جریان های مدعی مهدویت
که أغلب جریان های انحرافی از آنها به طور جدی  گونی است  گونا تبلیغ دارای شیوه های 
گاه بله عنلوان طبیلب، دکتلر، اسلتاد، مهنلدس،  بهره گیلری نموده انلد. ُمرّوجلان ایلن جریان هلا، 
محقلق، روان پزشلک، مستشلار نظاملی، هیئلت علملی، پرسلتار، فیلسلوف، علارف و ... ظاهلر 
گاهلی هلم در ابعلاد مختللف رسلانه ای   از قبیلل؛ فضلای مجلازی، مکتوبلات و حتلی  گردیلده و 

شبکه های ماهواره ای   فعالیت می نمایند.  
برخی از روش های تبلیغی جریان های انحرافی و مدعیان دروغین عبارتند از: 

1. توجه به خالء ها و نقاط ضعف مردم

تلالش در جهلت  و مدعیلان دروغیلن،  انحرافلی  توّجله در جریان هلای  ملورد  از محور هلای 
شناسلایی نیاز هلای مخاطبلان و موضوعلات ملورد عالقله آنهاسلت. آنهلا بلرای رسلیدن بله ایلن 
گلون بله شلناخت فرهنلگ، اعتقلادات و آداب و رسلوم، احساسلات و  گونا منظلور بلا روش هلای 
گروه ها اقدام می کنند. مبلغان این جریان ها، با شناسلایی نقاط ضعف،  نقاط ضعف افراد و 
سلعی در بلزرگ نملودن ضعف هلا و مشلکالت افلراد نملوده و تنهاتریلن راه حلل نجلات از آن را در 
کلملات زیبلا  پیوسلتن بله مجموعله خلود اعلالم می کننلد. آنلان سلعی می کننلد تلا بلا اسلتفاده از 
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و دل نشلین ماننلد: دفلاع از املام زملان، مبلارزه بلا علملای فاسلد، تحقلق جامعله نبلوی، آزادی، 
عداللت و...، خلود را بله آنلان نزدیلک نملوده و از نارضایتی های مردم به تفصیل سلخن گویند تا 

به  این وسیله به قلوب پیروان خود راه یابند.

2. برخورد عاطفی و محبت آمیز

یکی از روش های مهّم در تبلیغ این جریان ها، برخورد عاطفی و محبت آمیز است. با توجه 
گرفتن را دوسلت داشلته و همواره در صدد هسلتند  به اینکه عموم انسلان ها، مورد محبت قرار 
کله از مزایلای عاطفلی برخلوردار شلوند، جریان هلای انحرافلی و مدعیلان دروغیلن نیلز بلا محبلت 
کردن و مورد توجه قرار دادن افراد خاص، تالش می کنند تا رابطه فرد را از خانواده و سایر وابسته 

کرده و او را در تحت سلطه عاطفی خود قرار دهند.  گان قطع 

3. اعالم انحصاری بودن راه نجات در آموزه های خود

جریان هلای انحرافلی و مدعیلان دروغیلن عمدتلًا چنیلن وانملود می کننلد که تنهلا راه نجات 
گرفتاری ها و مشکالت موجود، پذیرفتن آموزه های آنان است. بدین وسیله عالوه بر جذب  از 
مخاطبلان تلالش می کننلد تلا افلراد جلذب شلده را نسلبت بله سلایر شلخصیت های حقیقلی و 

کرده و منزجر  نمایند. حقوقی و حتی فرق و ادیان بدبین 

4. ایجاد تشکیالت و عضوگیری

جریان هلای انحرافلی و مدعیلان دروغیلن برخلالف سلایر ادیان الهی که بلدون در نظر گرفتن 
تشلکیالت و سلازمان های پیچیده درصدد دین دار کردن مردم هسلتند، با ایجاد یک سلازمان 

کرده و سعی در افزایش تعداد پیروان خود دارند.  و تشکیالت، اقدام به عضوگیری 

5. ایجاد خوف و رجاء

کیلد بلر نلزول بالهلای آسلمانی در صلورت مخالفلت بلا سلرکرده جریلان و شلخص مدعی و  تأ
تقویت حس ترس، به همراه امید به بخشلش و عنایات ویژه او، از جمله روش های تبلیغی در 



|    درا اان دعحا اانی  عای رببا ی مدهاان د وسان مسدیف     |    255 |

جریان هلای انحرافلی و مدعیلان دروغیلن می باشلد. للذا عموم مدعیان دروغین خلود را در مقام 
خلیفة اللهی قرار داده و مخالفت با خود را برابر با مخالفت از دستورات خداوند متعال اعالم 

می کند. 

6.  ارائه محتوای جذاب

گان جریان هلای انحرافلی و مدعیلان دروغیلن، بلا اقتبلاس از آموزه هلای  بسلیاری از سلرکرده 
فرقه هلای دیگلر، بله دنبلال آملوزه سلازی و تولیلد محتلوای جلذاب می باشلند. آنهلا با ارائله چنین 

کثری افراد دارند. آموزه هایی سعی در جذب حدا

7. تولید اصطالحات جذاب

یکلی از روش هلای تبلیغلی جریان هلای انحرافلی و مدعیلان دروغیلن، تولیلد انبلوه واژگان و 
کله  گلون، خودنمایلی می کننلد  گونا کله در شلکل ها، رنگ هلا و قالب هلای  اصطالحلات اسلت 

بسیاری از افراد به خاطر جاذبه  این اصطالحات، جذب آنان می شوند.
همچنیلن اسلتفاده از روشلهایی ماننلد: »انتخلاب و جلذب افلراد سلاده للوح و مشلکل دار، 
یلف غیلر واقعلی از قدرت هلای درونلی خلود، تعبیلر خلواب هلای مریلدان بله شلکل دلخلواه،  تعار
کله بلا عقایلد آنهلا مخالفلت  تفسلیر بله رأی احلکام دینلی و آیلات و روایلات، تکفیلر اشلخاصی 
یلت بله پیروان و...« از جملله تکنیک های موفق  می کننلد، تعییلن وظایلف خلاص و دادن مأمور

یت به شمار می روند.  در جریان های مدعی مهدو
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اهداف رفتاری مدعیان دروغین مهدویت
آنچله بله عنلوان هلدف رفتلاری در مدیریلت جریان هلای انحرافلی و مدعیلان دروغیلن قابلل 
مشلاهده و بررسلی اسلت، توجله بیلش از پیش پیلروان جریان های انحرافلی و مدعیان دروغین، 
که پدیدآورنده  و مؤسلس یک جریان انحرافی می باشلد. این فرآورده،  به شلخص مدعی اسلت 
کله أغللب سلرکردگان جریان هلای انحرافلی و مدعیلان  محصلول بکارگیلری شلیوه هایی اسلت 

که برخی از این شیوه ها عبارتند از: دروغین از آنها بهرمند می شوند 
1. دعوت به خود

کله همله چیلز را  مدعیلان دروغیلن، برخلالف سلفرا و نلواب حقیقلی ائمله معصومیلن؟مهع؟ 
معطوف به امام؟ع؟ می  دانند، محور توجهات را در وجود خود دانسته و همه پیروان را به سوی 
خلود می خواننلد. ایلن افلراد هملواره بلرای نجلات بشلریت )البتله بله زعم خودشلان( از خلود عبور 
می کنند و قبل از بیان هر آموزه ای  ، در پی تبلیغ و اعالم برتری های خودشان هستند. در حالی 
 کله  نلواب و سلفرا و وکالی ائمله؟مهع؟ ایلن نبلوده و در بیلان آملوزه هلای دینلی، چیلزی بله نلام خلود 

مطرح نبوده است.

زه با علمای شیعه 2. مبار

یت، رمز موفقیت خود را در مبارزه با علمای شیعه قرار داده و  عموم مدعیان دروغین مهدو
که تمامی آنان با علما و فقهای عصر خود در تضاد بوده و آنان  یخ شاهد آن بوده ایم  در طول تار
کمیت دینی علما بوده و  را مصداق علمای فاسد معرفی کرده اند. لذا اولین شعار آنان نفی حا
یج افکار خود، همواره در صدد کنار زدن مانع بزرگی به نام علمای شیعه  جهت سهولت در ترو
کله حتی مخالفت علمای شلیعه با خود را نیلز به عنوان دلیل حقانیت خود  بوده انلد، تلا جایلی 

که به ترتیب عبارتند از: معرفی می کنند. در واقع این حربه دارای سه بخش عمده می باشد 
گمراه بودن علمای شیعه؛  الف. ادعای فاسد و 

ب. ادعای مخالفت علما با امام مهدی؟ع؟؛
ج. بیان اینکه مخالفت علما با ما دلیل بر حقانیت جریان است.
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3. حاکمیت تفکر التقاطی1

کله در بیلن تماملی جریان هلای انحرافلی و  التقاط گرایلی حلاد، خصوصیلت ویلژه ای اسلت 
مدعیان دروغین قابل مشاهده می باشد. این جریانها ، عقاید و اعمال دینی ادیان مختلف را 
یسم، سازگاری  با هم ترکیب می کنند و میان ایمان های مختلف و حتی میان ایمان و سکوالر
کارها  گروهها، با ساز و  گونی شدید، آنها را در طیف وسیعی از  گونا ایجاد می کنند. این تنوع و 
یادی مدعیان دروغین را بپذیرند.2  و نگرش های مختلف قرار داده و موجب می شود تا افراد ز

4. از میان برداشتن ابزارهای کشف حقیقت

عملده جریان هلای انحرافلی و مدعیلان دروغیلن، جهلت آزادی از قیلود دینلی و ارائله ادلله 
انحرافلی خلود، اقلدام بله نفلی برخلی از منابلع یلا ابزار کشلف حقیقت نملوده و با بهانه سانسلورگر 
کارآمدی  بودن، آنها را از میان بر می دارند. لذا در موارد، علم رجال را مانع خود دیده و سعی در نا
آن داشلته و در برخلی دیگلر، روایلات را مانلع خلود دیلده و بلا بیلان اینکله روایات مصلداق احکام 
تمرینی عموم مردم هسلتند، سلعی در از میان برداشلتن روایات داشلته و همچنین برخی دیگر 
نیز در مقام عقل ستیزی بر آمده و با این بهانه عقل همواره به علت ناتوانی از درک امور شهودی، 
گزیر دست به سانسور حقایق میزند،  قادر به فهم و برداشت صحیح از حقایق عالم نبوده و نا

کفر معرفی می کنند.  علوم عقلی را مصداق 

یرسـاخت هـاى  یـات کـه از گرایشـهاى متفـاوت و گاه متناقـض برگرفتـه شـده، در کنـار هـم گـرد آمـده اسـت و چـون بنیاهنـا و ز موعـه اى از نظر 1 . حمج
یـات، نامهگـون و یـا در مقابـل هـم انـد بـه عنـوان منونـه، برخـی برخاسـته از مکاتـب انسـان حمـور یا اومانیسـم می باشـند، و برخی  ایـن گرایشـها و نظر
دیگـر برخاسـته از مکاتـب »خداحمـور«، برخـی برگرفتـه از گرایـش مبتـی بـر اصالـت فـرد و برخـی برگرفتـه از گرایـش هـاى مبتـی بـر اصالـت جـع، پـاره 
ّیه   به ورطه پلورالیسـم و نظر

ً
یسـم، و پاره اى دیگر مبتی بر »دین حمورى« هسـتند، دارندگان تفّکر التقاطی بعضا اى برآمده از لیبرالیسـم و سکوالر

مهـه صـدىق ادیـان و اندیشـه هـا در افتـاده انـد. مصبـاح یـزدى، حممـد تـی، پرسشـها و پاسـخها، ج 4، پلورالیسـم و آزادی. 
2 .  جامعه شناس دین، ملکوم مهیلتون، ترجه  حمسن ثاث،ص55
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کنید.. 1 چند مورد از شیوه های تبلیغ در جریان های مدعیان دروغین را بیان 
یلت . 2 انحرافلی مهدو ملردم در جریان هلای  و خواسلته هلای  نیازهلای  یافلت  در روش 

چگونه است؟
کنید.. 3 اعالم انحصاری بودن راه نجات در آموزه های مدعیان دروغین را بیان 
انحرافات مشترک مدعیان دروغین را نام برده و یک مورد را توضیح دهید.. 4
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