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 سخنی با خوانندگان

نچه پيش روی شماست تالشی برای نقد شخصيت احمد بصری معررو  بره   آ

 شه و کناردعاوی خود در گو با طرح کهاست د الحسن یکی از مدعيان معاصر احم

دسرت  وانی پيربه صورت محدود برای خود ن آر سایه دبرانگيخته و  گرد و غباری

ای نيسرت  هانرداز جریان مورد نظر گرچه در وضعيت فعلی خود در  .و پا کرده است

 نقطر    والًمعمر حرافی بزرگ های انآنجا که جریاناز ولی  ؛که شایسته توجه باشد

 کننرد و ویررو   مری رام قارچ گونه رشد آرام آاما  ،دارند یکوچک و بی اهميت غازآ

وشرنگری  غراز پيردایش از نقرد و ر   آشایسته است در همران  ، شوندمی گونه تکثير

دل  نران سراده  کارگر افتادن ترفندها و بره دام افترادن موم   يش ازو پ غفلت نگردد

برا  کره   این وجيزه .انجام گيرد یدرخور آن تالشش فتنه تآبرای خاموش کردن 

و  گامی است هر چند کوچرک در مسرير روشرنگری   ، همين دغدغه نگارش یافته

ن آه و اميد است کر  دفاع از حریم موالی انس و جان حضرت صاحب الزمان

وم خرود محرر   کریمانره ن بنگرد و نویسنده را از الطا  آعزیز با نظر لطف خود در 

 .نفرماید
حمرد  مجاست از فاضل ارجمند حجت االسرالم و المسرلمين دکترر    هدر پایان ب

ا حمایت که ب مهدی محترم بنياد امامجانشين سابق مدیر عامل صابر جعفری 

 .تشکر نمایم، مدن این اثر داشتندآهای خود سهم بسزایی در فراهم 
 قم حوزه علميه

 1396بهار 

 





 مقدمه
ب خرواهی و جنرب برا مربهب برا حربره مربه       ستيز با حقيقت با شعار حقيقت 

دن مربهب  ستيز با حقيقت و بره انرزوا کشري   برای  مدترین شيوه جریان باطلآکار

هرای ناگشروده   قفرل طول تراری    درسپاه تباهی که است شاه کليدی و این است 

ه دکرن باز وسيل  آ بهرا های بسته فراوانی و دروازه هن گشودآبه کمک را بسياری 

 .است
نچه در زمان آبر حوادث گبشته تاری  و گبرا با مروری ادعای یادشده را درستی 

مصادیق متعددی از ایرن  و ثابت کرد توان می به راحتی، گبردمی مااطرا  حاضر 

دم و حوا را آخواست می مگر این ابليس نبود که وقتی .توان برشمردمی راواقعيت 

تظاهر کررد  به خيرخواهی ، سه کندخوردن ميوه ممنوعه وسوبرای را آنان  بفریبد و

 نيست کره  قرآنمگر این  1؟که من از خيرخواهان شمایمنمود برایشان قسم یاد و 

نگيزی ندارند نيز کار خرود را برا شرعار    که نيتی جز فساد و فتنه ا یمنافقانگوید می

معاویره  کره  ای به نامره است در این باره مناسب  2؟برندمی اصالح طلبی به پيش

برای فریب مشرتی مسرلمان   ای نامهبا دقت توجه کنيم؛ ، نوشتهمنان ؤير مام رایب

خرود  ، گویدمی از خدا ؛دکشمی بآن حضرت جا نماز آبرای رندانه ن آکه در نادان 
                                                 

1 .  فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما ووری عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكماا
عن هذه الشجرة إال أن تكونا ملكین أو تكونا من الخالدین . وقاسامهما إنال لكماا لمان     

 (.21-20(، 7؛) أعراف)الناصحین
2 .یل لهم ال تفسدوا فل األرض قالوا إنما نحن مصلحون .أال إنهم هام المفسادون   وإذا ق

 .(12-11(، 2؛) بقره)ولكن ال یشعرون
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از لعلرم  ابراب مدینره   برای ، کندمی استشهاد قرآنآیات  بهو  خواندمی را بنده خدا

ترساند می زد و او را از روز واپسينورمی بر حضرت شفقت، خواندمی روایتپيامبر 

 گمران ، شناسرد نمری که معاویه را هر کس است که ای اندازهاین سالوسی به  ...و 

  :نگارش شده استبه اندرز و موعظت قدیسی پارسا این نامه از سوی  بردمی

امها بعهد    ؛بهه علهی بهن ابيباله      بن  ببسفنانا  معاویةاز بنده خدا 

 و قبعاً به تو و به كسهان   :فرمایدمی خداوند در كتاب محکمش

اگهر شهرو ورزح حتمهاً    » :ش از تو بودند وح  شده استيكه پ

 .«انکاران خواه  شدیكردارت تباه و مسلّماً از ز

ات با ایجهاد اخهتال    دهم كه عملت و سابقهمی بيم و من تو را

پس تقهوا   ؛در امت اسالم و متفرق كردن جماعتشان از بين برود

فهتن در خهون   ر و از فهرو ر آ بهه یهاد  وز قيامت را پيشه كن و ر

را كه من از پيامبر خدا شنيدم كهه  چ ،ریزی مسلمين دست بکش

یک مسهلمان  اگر اهل صنعا و عدن یکدیگر را بر كشتن » :فرمود

 1.«... افکندمی تش دوزخآرا با بينی در آنان  خداوند ،یاری دهند

ب مربه در هميشه تاری  با  بلکه ،دیروز و امروز نيست و این حکایت مخصوص

مگرر نبودنرد خروارج     .انرد را بریرده  اند و با دیانت گلوی دیانتبهب رفتهستيز مبه 

                                                 
من عبد اهلل معاویة بن أبل سفیان إلى علل بن أبل طالب، أما بعد، فان اهلل تعالى یقاول  ». 1

ن عملاك  فل محكم كتابه: )ولقد أوحى إلیك وإلى الذین من قبلك لانن أراركل لیحابط   
، وإنل أحذرك اهلل أن تحبط عملك وسابقتك بشق عصا هذه األمة (ولتكونن من الخاسرین

وتفریق جماعتها، فاتق اهلل واذكر موقف القیامة، وأقلع عما أسرفل فیه من الخوض فل دماء 
لو تماال أهل صنعاء وعدن على قتال رجال   »یقول:  المسلمین، وإنل سمعل رسول اهلل

، ابان أبال   شرح نهجرانبالغة ر ننن؛)«...ن ألكبهم اهلل على مناخرهم فل النارواحد من المسلمی
 (.42، ص14الحدید، ج
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نراطق شروریدند و مگرر     قرآنبر  قرآناز ای آیه ویز قرار دادنآنهروان که با دست

و هرا  با همه شراخه  فرقه های منحر  از اهل سنت مباهب وغير از این است که 

جز با  ...قادیانه و، بهائيت، تا بابيت و واقفه، اسماعيليه، تا کيسانيهه انشعاباتش گرفت

 .انحرا  خود را بنيان نهادنداستناد به ظواهری از کتاب و سنت 
، بگيرنرد  خواهنرد از گبشرته عبررت   می وگوشی شنوا دارند که آنان  و این برای

نره ایرن    رند وياسر حدیث بو  قرآنمسلط بر بازان نيرنب های بسيار دارد کهدر 

ه همررا  يرت بو روایاتی از اهل  قرآنیاتی از آخود را با  است که هر کس ادعای

 ؛هیمحکمری دارد و متشراب   قررآن چرا که  .کرد دعوتش حق است و نيتش خالص

کره  نبرر ای  افزون .بهات داردهم چنان که احادیث پيشوایان دینی محکمات و متشا

های نبلکه در جریا ،اندل والیت نجوشيدهاز روایات موجود از سرچشمه زالای پاره

 ليل است کههترین دخود باین د و ندارریشه خواه جعال و وضاع دنيا طلب و قدرت

بره   سروار نشرویم و برا رجروع    مفتون مستندات به ظاهر دینی جریان هرای مروج  

، هستند بتدر عصر غيدانشمندان دین که پاسبانان مبهب و مدافعان حریم دیانت 

ز ایرن  بهترر ا  و چه گرواهی از متشابه و سره را از ناسره شناسایی نمایيم  محکم را

وی خوارج رای گفتگو به سابن عبا  را بوقتی که  علی فرمایش امير مومنان

مفترون   لمانمردم به ظاهر مسکه این  ستدانمی نيککه  از آنجا، فرستاد نهروان

   :رش کردندبه او چنين سفا، ستنده قرآنسطحی خود از برداشت های 

 بها 1؛قسلنس یقنس  وذو وجنس  ت حمنا  قنرب  فا   بل قرب  هم باللا تخاصم

تحمهل معهان     قهرآن چهرا كهه    ،زيه به منهاظره برنخ  قرآنبا آنان 

 گر.یز ديچآنان  ؛ یگوم  قرآنزح از يتو چ ،گوناگون دارد

                                                 
 .136، ص3، جهجانبالغة ه .1
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ی توان تفسيرهامی نيز قرآنن است که حتی از آبه روشنی گواه سفارش این 

وایاتی رو یات آ اوانیفراز اینرو نباید مفتون کرد؛ و موافق اميال ارائه  خواستهخود

 نانچهچالبته  .جویندمی استنادها نه آالساعه بجات خلقو دستهها شد که فرقه

حکم و مایات و روآیات  و روایات متشابه بهآیات  گبشت درمان این درد ارجاع

ان المده عمهم جز از عه جداسازی روایات صحيح از غير صحيح است و این

، اندچيدهو حدیث خوشه بر قرآناز خرمن تمرین ها فرهيخته دین که با سال

  .ساخته نيست
حردیثی و   -ی قرآنر دالیل احمد الحسن که در کثرت استناد به  جریان انحرافی

قطاران خود ربوده مطلوب خود گوی سبقت را از همروش ها به آنویل و تفسير أت

دل و منران سراده  خرواهی برخری از مؤ  مداری و حقيقتاهر به شریعتتظحربه و با 

هرای خودسراخته    یکی از این جریران ، از بضاعت علمی را مفتون خود کردهبهره بی

از ای ن پراره آورد و دامنه تبليغرات  آبر که در سال های اخير از کشور عراق سراست 

 سررکرده ایرن جریران    .ثير قررار داد أمناطق ایران را نيز به صورت محدود تحرت تر  

م 1970درسررال او  ؛اسرت  «احمرد الحسررن »معررو  برره   «احمرد بصررری »انحرافری  

و مقطرع کارشناسری   التش را تا يعراق متولد شد و تحص 1در شهر بصره (ش1349)

 .معمارى ادامه داد یمدرك مهندسدریافت 

بره امرر   ، یسرالگ  29و در سرن   (ش 1378)م 1999در اواخر سال ، او یادعابنابر 
                                                 

 بصری بودن احمد الحسن تداعل كننده این روایل اسل:  .1

م ی، وإیااك علل بن أبل طالب خطب بالكوفة، فقال: یا أیها الناس ألزموا األرض من بعاد »
 هم أماری، حمد، فإنه یخرج رذاذ آل محمد، فال یرون ما یحبون، لعصایان والشذاذ من آل م
 ین، ویخارج وإیاكم والدجالین من ولد فاطمة، فإن من ولد فاطمة دجاال  ونبذهم عهدی، ...

تن،نبالمةحر نابال رنن؛)«دجال من دجلة البصرة، ولای  منال، وهاو مقدماة الادجالین كلهام      
 (.249ا248ص
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س در یپنردارد کره روش تردر   ین ميکند و چنیبه نجف هجرت م، مام مهدىا

با حوزه در ، حضورش در نجف یهاسال یاو ط .استداراى خلل علمی  هيعلم حوزه

م 2002در سرال   یو، یرارانش گمران  بره   .کررد یل نمياما در آن تحص،   بودهتما

اصرالح   بره ، هرای متعردد  خواب در و پس از دیدن حضرت مهدی (ش 1381)

به ، افراد یمان آوردن برخیانه و ايدعوت مخف ین پس از مدتي؛ همچنپرداخته یامور

 .اسرت  امام زمان  که فرستادهکرد آشکارا به مردم اعالم  دستور امام مهدى
در  قمرری 1423با جمادى االول  برابرم 2002دعوت مردم را در ماه جوالی سال  او

 1.نجف اشر  آغاز کرد
نمونره خرود را   برای ، دیگری نيز داردزیاد ادعاهای ، نچه گبشتآون بر نامبرده افز

امرام  دانرد و حتری خرود را    می امام مهدیجانشين و فرزند ، وصی، مهدی، قائم

برافکنردن   ید تالشی در جهرت آمی چه در ادامهآن .کندمعرفی میسيزدهم و معصوم 

ن ترالش نراچيز   اميد است ای .استانحرافی  گبار این جریانانپرده تزویر از چهره بني

 .لعصر والزمان قرار گيرداصاحب ستان بلند قطب دایره امکانآمقبول 

                                                 
]با تلخیص[. 36ص احمدالحسن،، بدالهنجامعنیماهی .1



 های نقد احمد بصریشیوه
ها را توان این نقدمی، نقد کشيدبوت  توان به میبسياری را از زوایای  جریاناین 

   :به چهار دسته تقسيم کرد یک تقسيم بندی کلیدر 

 ض هاو پیش فر نقد مبانی

ن اعتقرادات ایرن جریرا   فرضرهای  و پريش مبانی نقدهایی است که نقد نخست 

عرای  دّاه برر  کروایاتی بيشتر که آنجا از ؛ برای مثال کشدمی را به چالش انحرافی

اینکره   برایآنها ، ندتماداز نظر سندی ضعيف و غيرقابل اع، داللت دارد این جریان

علرم  ه کر کننرد  ادعرا مری  ، نگه دارندمان در ااز نقد سندی خود را  مستندات روایی

حقرق  از همسرر و فرزنرد ، ت   برخوردار بودن امرام مهردی   ؛بدعت است رجال

فرضرهای  و پيش ستانه ظهور از دیگر مبانیآها به بيشتر نشانه ظهور و ورود انسان

 شده ریان یادجهایی که به این بخش از اعتقادات نقداین جریان انحرافی است. از 

   .کنيمفرضها یاد میبا عنوان نقد مبانی و پيش ،استناظر 

 کبروینقد 

ن آیک براور اساسری دارد و   یاد شده  جریان قصود از نقد کبروی این است کهم

گانره کره از نسرل امرام     گانره مهردیان دوازده  که پرس از امامران دوازده  است این 

ن حضرررت خواهنررد شررد و اولررين فرزنررد امررام  آجانشررين ، هسررتند مهرردی

 .نمایدمی های ظهور را فراهمکند و زمينهمین حضرت قيام آپيش از  مهدی
و روایرات  آیرات   توان ازمی مطلب رااین مورد نظر بر این باورند که  پيروان جریان
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کننرد  میثابت کشند و می اعتقاد را به چالشاین نقدهایی که  .نمودثابت بسياری 

، قابرل اثبرات نيسرت    مهردی  پرس از امرام  گانره  اعتقاد به مهدیان دوازدهکه 

 .نقدهای کبروی هستند

 نقد صغروی

ولين نفرر  احمد بصری ابر این باور است که همچنين مورد نظر  جریان انحرافی

 .کنرد یمر ثابرت   نه است و به گمان خود این ادعا را با دالیلری گااز مهدیان دوازده
 هري  دليرل  د که رسانبه اثبات می و کشد می این دالیل را به چالشنقدهایی که 

آن  يننشر و جا ه احمد بصری فرزند امام مهدیکثابت کند تواند موجهی نمی

 .نقد صغروی هستند، استحضرت 

 ینقد شخصیت احمد بصر

 نگراه  در این .شخص احمد بصری استمتوجه نقدهایی است که ، این انتقادات

ه ضات نهفتر و تعار اشتباهات ،آن و از البالی شوندمی سخنان او بررسی و تحليل

 .شروند مری  کشرف و اسرتخراج   خنان بی اسا  و غيرقابل اثبات اوو س در کلمات
خروردار  لمری چنردانی بر  از بضراعت ع مورد نظر مدعی شود ثابت گر است ابدیهی 

بره  ای آیه فسيریا در ت، زبان راندهبر در مواضع مختلف سخنانی اشتباه او نيست و 

ود خر مخاطب ا تتالش کرده یا در جایی  ه وفهم حدیثی ناتوان بود یا از، خطا رفته

و چهرره   برداشرت او پررده  تروان از چهرره حقيقری    می به راحتی ...را فریب دهد و

 .شناسایی کرد شپس انبوهی از سخنان به ظاهر درستاز او را  یواقع
مقامات علمری  پيش از ورود به بحث مروری خواهيم داشت بر بخشی از اکنون 

 یادعرا بخش از توجه به این  .برای خود برشمرده استاحمد بصری  که و معنوی

بلنرد براال از    یک فهرستاز این جهت ضرورت دارد که وقتی کسی برای خود او 
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بره   باید بتواند در همان اندازه ظراهر شرود و  ، کندارائه میمقامات علمی و معنوی 

چکی مثال کسی که از بلند کردن تخته سرنب کرو  برای ، نيز متعهد باشدآن  لوازم

اگرر کسری    و یرا که قوی ترین مررد جهران اسرت    ادعا کند تواند نمی، عاجز باشد

توانرد خرود را پردر علرم     نمری ، را ندارد ساده ریاضیمسأله حل کردن یک توانایی 

این اگر احمد بصرری مرتکرب خطاهرای پريش پرا افتراده یرا        بنابر ؛ریاضی بخواند

ادعاهای ، یات به خطا رفته باشدروا وآیات  تعارض در گفتار شده باشد و یا در فهم

 در ادامره  ين روهمر از  ؛دروغری بريش نخواهرد برود    او بلند باالی علمی وعرفانی 

 ،از مقاماتی که احمد بصری برای خرود برشرمرده  ای ارهمروری خواهيم داشت بر پ

چرا که توجه به این مقامات در ارزیابی شخصيت وی در پرتو سخنانی که بر زبان 

   .هد بودرانده مفيد خوا



 احمد بصریمقامات 
 معنوی و برای خود فهرست بلند باالیی از مقاماتاحمد بصری ، که گبشتچنان

 اتا آنج ستابسيار زیادی ی اشتهامنزلت تراشی دارای در  او .علمی برشمرده است

 .دباشنکرده  ادعای آن راای به گونهاو رفت که توان سراغ گمی کمتر مقامی راکه 
 المثرل معررو   ایرن ضررب   را بره یراد  انسران  ، تراشیاز منزلتده گسترحجم این 

   :زاعبارتند ت برخی از این مقاما .«رپبیرتروبا، دروغ هرچه بزگتر»اندازد که می

 حجر اسماعیل و رکن یمانی
   :نویسدمی احمد بصری در این باره چنين

به ستاره صبح و سپر انبيها و د  محکهم   آسمان  من همانم كه در

هستم كهه نههری در    «ص» من همان ،ممن حبي  پيامبر .معروفم

مهن   ،پيونهدد مهی  به یکدیگرآن  بهشت است و اعمال بندگان در

 1.امو ركن یمانی (اسماعيل)حجر

 سمانیهای آکتابدانش به 
   :کندمیسمانی چنين ادعا آدرباره دانش به کتب او 

ز دانهاتر ا  ،مسکين و جاههل در مقابهل پروردگهار   ده ن بنیو من ا

                                                 
الصاب  و در  االنبیاا و الحصان الحصاین اناا حبیاب        ةفال السامابنجم   «اناالمعروف». 1

؛ «الیماانل تلتقل فیه اعمال العباد انا الحجار و الاركن    ةنهر من الجن «ص»و انا  الرسول
 (.198، ص3، احمدالحسن، جبالمتشابجات)
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ن بهه مواضه    يو انجيهل و تهورات و هم نه    قهرآن آنها بهه  مه ه

الی بهه مهن   عه علمی كه خداوند تبهارو و ت آن  با ،تحریف هستم

ن یه چ كدام از آنها قهدرت پاسهب بهه ا   يبلکه ه ،فرموده است عبا

 1.اش به من داده است را نداردگاهیعلمی كه خدا از علم وآ

   :نویسدمیدانش خود چنين  ةاو در جایی دیگر دربار

و انجيهل و تهورات    قهرآن ها بهه  و او پس از ائمه داناترین انسان

 2است.

 سرچشرمه دانرش   کند که امام مهردی میدر جایی دیگر ادعا احمد بصری 

   :به کتاب خدا استوی 
و یها شهنيدن    قهرآن من برخی از علمها را دعهوت بهه منهاظره بها      

شهن شهود   که برایشهان رو كریم كردم تا این قرآنتفسيرهای من از 
سهت  که دانشی اآیا قابليت فراگيری دارد و یا اینگویم می ن ه منآ

 ،نها در ارتبها  اسهت  آمخصوص اهل بيت عصمت و كسی كه با 
 . دعوت مرا اجابت نکردند...آنان  ولی

كریم را به برخی از مراجه    قرآناما اكنون من دعوت به مناظره با 
ن هه از  آثابت گردد ههر  كنم تا برایشان می تکرار وری وآتقليد یاد

اسهت و مهن    مههدی  مبرگرفته از علهم امها   ،علم نزد خود دارم
برای كسی بهاقی  ای که بهانهاز جان  ایشان هستم تا اینای فرستاده
 3.نماند

                                                 
 .14ص،ناحمدالحسن خطغهنمةقات، .1
، احمدالحسان،  بالمتشرابجاتن؛)«ةبالقرآن و االنجیل و التورا ةخلق بعد االئمو هو اعلم ال». 2
 (.228، ص3ج
 .1382، رهریور1424روال17احمد الحسن، بیانیه .3
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 قرآنآیات  باطن
 خرود  راآیات  از کند و باطن بسياریمی ویلتأخود با را در ارتباط زیادی آیات  او

   :داندمی

دهنده است و او همهان وصهی و مههدی    یعنی انذار (بشرلل نذیرب  ) 

است كه امام مهدی به عنوان بشارت دهنهده و بهيم    (یمانی)اول 

كهه   آن کهه این فرسهتد تها  مهی  دهنده پيش از عذاب شهدید او را 

از ركاب امهام مههدی عقه     خواهد  آنکه وجلو رود خواهد می

 1.افتد

فنقر انالسب لنم نن  فی جنات یتسائلس  ع  بلمجرمن  ما فنلککم فنی »
این است كهه مها از    «لم ن  م  بلمصلن »مقصود از  «م  بلمصلن 

و مههدی اول )یمهانی   ولهی خهدا و وصهی امهام مههدی      مواليان 

 2.موعود( نبودیم

 ناطق قرآن
   :نویسدمیاو 

یعنهی از   ؛پرسند از خبر بزرگمی از چه» :مدهآدیگر ای آیه و در

 قهرآن ت یعنی مههدی اول  كریم اس قرآناو . مهدی اول و یمانی

                                                 
ای منذر و هو الوصل و المهدی االول )الیمانل( یرسله االمام المهدی بشیرا نذیرا للبشر» .1

دم و یتاخر من راء ان یتاخر عن ركب و نذیرا بین یدی عذاب ردید لیتقدم من راء ان یتق
 (.123، ص3، احمدالحسن، جبالمتشابجات؛)«االمام المهدی

ای لام  فل جنات یتسائلون عن المجرمین ما سلككم فل سقر قالوا لم نك من المصلین» .2
؛ «نك من الموالین لولل اهلل و وصل االماام المهادی و المهادی االول )الیماانل الموعاود(     

 همان(.)
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 یعنهی  ،كنندمس نمیچرا كه مهدی اول را جز پاكان  ؛ناطق است

نفهر از  313آنهان   فهمند كهه چيزی از حقيقتش را جز پاكان نمی

   1.«اصحاب امام مهدی هستند

 االرض دبب 
   :نویسدمی او

و پيش از رجعهت قيهام قهائم اسهت و هم نهين بهرای اوسهت        

گویهد و ضهعف ایمانشهان    می م سخنكه با مرد (ةدببن)ای دهنجنب

هها كهه همهان    آسهمان در ملکهوت   حق خداوندآیات  نسبت به

كنهد  می كشف در حالت بيداری است را برایشان تبيين خواب و

كند كه اكثر مردم در طول مسير انسانيت بر روی كهره  می و بيان

و كشهف  رؤیها  ملکوتی خداوند یقين ندارند و به آیات  زمين به

چرا كه نگاهشهان را تنهها    ؛ورندآها ایمان نمیمانآسدر ملکوت 

از علهم همهين مقهدار    آنهان   و بهرهاند به زمين و مادیات دوخته

 2.نآاست و نه بيش از 

                                                 
ای هو المهدی االول و الیماانل اناه لقارآن    آیه اخری عم یتساءلون عن النبا العظیمفل ».1

كریم ای انه القرآن الناطق الن اول المهدیین ال یمسه اال المطهرون الیعرف رینا من حقیقته 
، احمدالحسن، بالمتشرابجاتن؛ )«اصحاب المهدی ةعشر ةو ثالث ماةاال المطهرون وهم الثالث 

 (.267، ص4ج
لهم ضعف ایمانهم بایاات اهلل  )دابة تكلم الناس( وتبین و ایضا له  قبل الرجعة قیام القائم ». 2

فل ملكوت السماوات و هل الرویا و الكشف فل الیقظة و تبین لهم ان النااس علال طاول     الحقة
و مسیرة االنسانیه علل هذه االرض اكثرهم الیوقنون بایات اهلل الملكوتیاة و ال یومناون بالرویاا    
الكشف فل ملكوت السموات النهم قصروا نظرهم علل هذه االرض و علل المادة و هل مابلههم  

 (.233همان، ص؛)«من العلم الیعدونها الل سواها
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خهرو   ، شهود مهی  ها واقه  آن قولی كه بر ن و بذب واع بلقس  علنهم

من   بخرجننا لهنم دببنة»ه قائم است كه همان قيامهت صرراسهت     
 ،«دببننة»منظههور از  «س کننانسب بایاتنننا لننایسانس ب  بلنننا تکلمهننم بلننا  

كنهد و بها مهردم    مهی  مهدی اول است كه پيش از قيام قائم قيهام 

آیهات   بهه آنهان   كند و كفرمی را نکوهشآنان  گوید ومی سخن

و اعتمادشهان بهه مادیهات و     (خواب و كشف)ملکوتی خداوند 

 گوشهزد آنهان   را بهه هها  آسمان شهوات و اعراضشان از ملکوت

 1.كندیم

 همراهی با امیر المومنین در عذاب اقوام گذشته
   :در این باره چنين نوشته است

علهی   ههدی اول از سپاهيان خداوند است و او همراهمانا روح م

سهپاه خداونهد از   ن حضهرت  آهنگهامی كهه    ،بهود بن ابی طال  

ن فرشتگان عذاب را بر عاد و ثمود و فرعون كه در شهرها طريها 

 2تاد.فروفرس ،كردند

در بهدر و احهد    (امير المومنين)من همان شيری هستم كه با كرار

                                                 
الصهری  ةفالقول الذی یقع علیهم هو خروج القائم و هو القیام -و اذا وقع القول علیهم » .1
هاو   ةو الدابا  -وا بایاتناا الیوقناون   تكلمهم ان النااس كاان   ضمن االر ةاخرجنا لهم داب-

المهدی االول الذی یقوم قبل القائم و یكلم الناس و یبكتهم و یبین لهام كفارهم بایاات اهلل    
و الشاهوات و اعراضاهم عان ملكاوت      ة)الرویا و الكشف(و ركونهم الال المااد   ةالملكوتی
 (.235؛)همان، ص«السموات

عند ما انازل جناد اهلل    كانل مع علل بن ابیطالب ان روح المهدی االول هل من جند اهلل و» .2
 (.268؛)همان، ص«فل البالد االعذاب بعاد و ثمود و فرعون الذین طهو ةمن المالئك
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 1.كردممی و حنين حمله

   :نویسدمی وی در جایی دیگر چنين

تا به من دستور داد  مهدیمحمد بن الحسن الپدر و موالیم 

مهن سهنگی هسهتم در دسهت راسهت علهی بهن         :چنين بگهویم 

ح افکنهد و  ی برای هدایت كشتی نهو ن را روزآكه  ابيبال 

ن را افکنهد و روز  آتش نمرود آروز دیگر برای نجات ابراهيم از 

ن را افکنهد و موسهی   آدیگر برای خالصی یونس از شکم ماهی 

ن را عصهایی قهرار داد كهه    آن بر طور سخن گفهت و  آبه كمک 

ن را آد بهود و در احهد   وشکافت و سپری برای داومی دریاها را

   2.دست راست خود پي يدن را با آو در صفين  به تن كرد

 فرماندهی فرشتگان
او  ست فرشتگان سرر در اطاعرت  مدعی ااحمد بصری  ،ن چه گبشتآافزون بر 

   :دارند

گيرنهد  مهی  و فرشتگان و سپاهيان خداوند از مهدی اول دسهتور 

کهه بهه علهی    گيهرد تها این  هم نان كه او از امام مهدی دستور می

كنهد و محمهد از   مهی  طور علی از محمد اطاعهت برسد و همين

                                                 
 (.198؛)همان، ص«انا االسد الذی كر مع الكرار فل بدر و احد وحنین» .1
فل یماین   مرنل ابل و سیدی محمد بن الحسن المهدی ان اقول هذه الكلمات انا حجرا». 2

لینجل به ابراهیم مان ناار نمارود و     ةنوح و مر ةعلل بن ابیطالب القاه یوما لیهدی به سفین
لیخلص یون  من بطن الحوت و كلم به موسل علل الطور و جعله عصا تلفق البحاار   ةتار

احمد الحسان،  بالجوببنبالمنیح،؛ )«و درعا لداود و تدر  به فل احد و طواه بیمینه فل صفین
 (.18، ص1ج
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های سهركش  نکه عذاب را بر امتآگيرد پس می خداوند دستور

خداوند سبحان بود و او محمد بود و او علهی بهود و    ،نازل كرد

فرشهتگان خداونهد   آنان  او امام مهدی بود و او مهدی اول بود و

 1.كنندمی هستند كه از فرمان سپاه خداوند متعال تبعيت

 تراریخی قائرل   ودش شخصيتی فرابرای خبصری احمد نچه گبشت بر اسا  آ

  .است در هميشه تاری  حضور داشتهکند ادعا میاست و 

 مکلم موسی
 راسرت طرور برا موسری    سرمت  کسی که از کند میدر جایی دیگر ادعا او 

   :توسا هم ،سخن گفت

و از جانه   » :بهود  (یمهانی )مههدی اول   ،م بهود نکه مهتکلّ آپس 

م او يو در حال  كه بها وح راز گفته  ، میاو را ندا داد، راست طور

 2.«ميک ساختیرا به خود نزد

 افضل از انبیاء
و  طهرارت  ،تالعزم از نظرر عصرم  حتی انبياء اولو ؛انبياخودش را از احمد بصری 

 ؟ستروح القد  چيکند که میسوال او پرسشگری از  .داندمی باالتر دانش
                                                 

و مالئكة اهلل و جنود اهلل یاتمرون بامر المهدی االول كما انه یاتمر بامر االمام المهادی  » .1
یاتمر بامر محماد و محماد باامر اهلل فالاذی انازل       حتل یصل االمر الل علل و هكذا علل

العذاب باالمم المتمردة هو اهلل سبحانه و تعالل و هو محمد و هو علل و هو االمام المهادی  
هماان،  ) «و المهدی االول و هم مالئكة اهلل الذین یاتمرون بامر جند اهلل سبحانه و تعاللو ه
 (.268ص
)الیمانل( و نادیناه من جانب الطور االیمن و قربنااه  فالمكلم المبارر هو المهدی االول » .2

 (.310، احمدالحسن، صجوببنبالمنیح)؛«نجیا
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   :نویسدمی وی در پاس 

پهس هنگهامی كهه     ،صمت اسهت روح القدس روح طهارت و ع

فقه  خداونهد   بنده نيتش را برای خداوند سبحان خالص كرد و 

ای دهد و فرشهته می ن روح را در او حلولآرا خواست خداوند 

گرداند كه او را بهه ههر خيهری وارد و از ههر     می را بر او موكل

دهد می او را به سوی مکارم اخالق سوق .نمایدمی شری خار 

سبه انتقال دانش به كسی اسهت كهه موكهل او    و روح القدس وا

که با عيسهی و  آنبسيارند و یکی نيستند و ها شده و روح القدس

نی است كه با محمهد و علهی و فاطمهه و    آتر از بود پایين با انبيا

قدس اعظم است كهه فهرود نيامهد    لائمه است و این همان روح ا

ن حضهرت منتقهل بهه علهی و     آمگر با محمد و پس از رحلهت  

نهها منتقهل بهه مههدیان     آسپس منتقل به سایر ائمه شد و پس از 

 1.شودمی گانهدوازده

از انچره  چن ؛داندمی را فروتنی خود در جایی دیگر راز رسيدن به مقامات یاد شده

او  ؟ایدهکه به عنوان مهدی انتخراب شر  داری هایی پرسيدند که تو چه ویژگیاو 

   :نوشت در پاس 

                                                 
اخلص العبد بنیته هلل سبحانه و تعالل و اراد  روح القدس هو روح الطهارة و العصمة فاذا» .1

وجه اهلل احله اهلل و وكل اهلل به ملكا یدخله فل كل خیر و یخرجه من كل رر و یسلك باه  
الل مكارم االخالق و یكون روح القدس واسطة لنقل العلم لالنساان الموكال باه و ارواح    

و  دون الذی مع محمد و مع االنبیا القدس كثیرة و لیسل واحدة و الذی مع عیسل
 و هذا هو روح القدس االعظم لم ینزل اال مع محمد و االئمة و فاطمة علل

 ؛«ثم بعدهم الل المهادیین االثنال عشار    ثم الل االئمة و انتقل بعد وفاته الل علل
 (.187 -186، ص1ج ، احمدالحسن،بالمتشابجات)
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چهون بهرای    :خن گفهت بهه او فرمهود   چون خداوند با موسی س

پهس   ،یی با خود كسی را بياور كه تهو از او بهتهری  آمی مناجات

كهرد  كرد مگهر اینکهه جهرنت نمهی    خاب نمیی را انتسموسی ك

  شد و بهه حيوانهات   پس از مردم منصر بگوید من از او بهترم

 ایهن را بها خهود    :و گفهت که به سگ گری رسيد پرداخت تا این

در مسهير   .ویخت و او را با خود بهرد آش طنابی در گردن ،برممی

بها چهه زبهانی     دانهم او مهن نمهی   :ن سگ نگاه كرد و گفهت آبه 

پهس   ؟پهس چگونهه مهن از او بهتهرم     ،كندمی خداوند را تسبيح

موسهی  ای  :خداوند پرسهيد  .سگ را رها كرد و به مناجات رفت

 :موسهی عهرک كهرد    ؟چهه شهد   ، ه به تو دسهتور داده بهودم  آن

ن آموسهی اگهر   ای  :پهس خداونهد فرمهود    .ن را نيافتمآ خداوندا

 اسههمت را از دیههوان نبههوت پههاو ،سههگ را رههها نکههرده بههودی

 كردم.  می

   :نویسدمی احمد بصری در ادامه

كنهد كهه مهن از    ه حقيری هستم و در ذهنم خبور نمیو من بند

بينم گناه بزرگم را در مقابل پروردگهار  می بلکه ،سگ گری بهترم

 1.هربانرئو  و م

                                                 
اة فاصحب معك من تكون خیرا منه قال له: اذا جنل للمناج عندما كلم اهلل موسل» .1

فجعل موسل ال یعترض احدا اال و هو الیجتری ان یقول انل خیر منه فنزل عان النااس و   
رر  فل اصناف الحیوانات حتل مر بكلب اجرب فقال اصحب هذا فجعل فل عنقاه حابال   

الل الكلب و قال ال اعلام باای لساان     ثم مر به فلما كان فل بعض الطریق نظر موسل
اطلق الكلب و ذهب الل المناجاة فقال  ب  اهلل فكیف اكون خیرا منك ثم ان موسلتس

الرب یا موسل این ما امرتك به فقال موسل یا رب لم اجده فقال الرب یابن عماران لاوال   
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 مقام رسالت و والیت دارای 
   :در جایی دیگر مدعی مقام رسالت و والیت شده استاو 

حهائز دو مقهام    گانه ه  اولين مهدی از مهدیان دوازده هآنها  اولين 

از روایهات از ائمهه   ای ارهدر په ؛ بنهابراین  رسالت و والیت است

 1.شمرده شده است

 حائز مقام امامت
ی واجرب  مپرس او امرا  » :کنرد مری  را امرام معرفری   در نهایت خوداحمد بصری 

 2.«االطاعه است
 3.اندمشان مهدی اول را از ائمه شمردهائمه در کال

 است، دهاز مقاماتی بود که احمد بصری برای خود برشمرای گوشهنچه گبشت آ

هرا  نزلرت جز مقام الوهيرت همره م  به در این فهرست  مالحظه شدالبته چنان که 

ر سرت کره د  بعيرد ني  ،شتهایی که احمد بصری از خرود نشران داده  با اوجود دارد و 

مقرام  او ت کمراال فهرست شود و به نه چندان دور این کاستی نيز جبران ای یندهآ

انردازد کره   می ن شعر معروفیآدمی را به یاد این مسأله آ .گرددالوهيت نيز اضافه 

ر د بری هنگام مخالفت با به خاك سرپاری امرام حسرن مجت   اب به عایشه خط

   :ه شدسرود کنار رسول گرامی اسالم

                                                                                                
-1احمد الحسن، ج بالجوببنبالمنیح،)؛ «انك اطلقل الكلب لمحوت اسمك من دیوان النبوة

 (.16، ص3
، بالمتشابجات)؛«الرسالة و الوالیة... ولذا عد فل بعض الروایات من االئمةوالولهم مقاما ». 1

 (.305، ص4احمدالحسن، ج
 (.230)همان، ص؛«فهو امام مفترض الطاعة» .2
 (.253؛)همان، ص«انهم عدوا المهدی االول من االئمة فل كالمهم» .3
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شده و بهه   روزی سوار بر شتر 1؛تجملت تبغلت و لو عشت تفیلت

 وز دیگری سوار بر استر از دفهن منان پرداختی و رستيز با امير مؤ

در كنار پيهامبر اسهالم ممانعهت كهردی و      امام حسن مجتبی

خهدا  بر فيهل بهه جنهگ بها     سوار هم ون ابرهه اگر زنده بمانی 

 .  هی پرداختخوا

                                                 
 .244، ص1الدین راوندی، ج، قطببالخحبئانانبالجحبئح .1



 احمد بصریشخصیت و بررسی نقد 
تروان بره چرالش    مری  را از زوایای مختلفری احمد بصری هم چنان که گبشت 

انتقادی های شيوه برآنيم تا به چهارمين شيوه ازپيش رو اثر در این با وجود  .کشيد

جره شرخص   که متوزیم ادربپنقدهایی به و به طور انحصاری بپردازیم مطرح شده 

را در  هرای او و نراتوانی هرا  سوء برداشت ،تعارضات ،هاکاستیاحمد بصری است و 

 ی دیگرر هرا در قيرا  برا شريوه   این شيوه  .کشدمی و روایات به تصویرآیات  فهم

   :بدین قرارندها نآهای متعددی است که برخی از دارای مزیت

 مسيرکوتاهی  .1

او بشرت  گزیرا چنانچه  ،استبرای نقد احمد بصری  این راه نزدیک ترین مسير

يق و عميرق  سخنان او باید دقپس  ؛استبرای خود برشمرده بسيار زیادی  قاماتم

هرای او  ظراظهرار ن در اگرر  اسرا   بر این  .یی خالی باشدخلل و خطااز هرگونه  و

ا زیرر  ،ختخواهد ری کاخ بلند ادعای او به سرعت فرو ،حتی یک خطا مشاهده شود

طعراً امرام   باشد، قو حدیث ناتوان  قرآنو یا از فهم د شوکسی که مرتکب خطایی 

ر ایرن  این دنابرب .نيز برخوردار نيستمقام رسالت و والیت از معصوم نخواهد بود و 

اگرر   در صرورتی کره   ؛او وجرود نخواهرد داشرت   دالیل دیگرر  شيوه نيازی به نقد 

دست ن ردز مخدوش کجای چاره ،بکشيمرهای دیگر به نقد مسياز او را بخواهيم 

 .عمده او نيستدالیل کم 
 در امان بودن از تفسيرهای غلط .2

دیث ضعيف و اون بر این که در جوامع روایی احافز ،پيش از این گبشتچنانچه 
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و  هسرتند   شابهتمو نيز روایات اهل بيت  قرآنآیات  بخشی از ،مجعول وجود دارد

به همين دليل  ،دندالن گردبيمارویز آتوانند دستمی رند واباطل را د قابليت تفسير

 ن را دسرتاویز خرود قررار   آورده و آمتشابه رو آیات  بهفقط مجيد کسانی که  قرآن

   :کندمی نکوهشاین چنين  ،دهندمی

اٌت ُمْحَکمناٌت ُهن َّ بُّ ا بلِْکتناِب َو ینَ  بلِْکتاَب ِمْنُه ب نبَنَْزَ  َعلَ  یُهَس بلَّذ
تَّبُِعنسَ  منا تَشناَبَه ِمْننُه بْبتِ ناَ  نٌغ فَ یناُلُنسبِِهْم  َ  یفن  َ یبَُّخُر ُمتَشابِهاٌت فَاَمَّا بلَّذ

  .1لِهِ یبلِْاْتَنِة َو بْبتِ اَ  تَا ْو
ی مرد بصرر  روی احصغ دالیل کبروی واگر ما به نقد مبانی و یا  ،از سوی دیگر

و آیرات   البتره  رروایرات هسرتند      و قرآناز دالیل این بيشتر جا که آناز  ،بپردازیم

ل قلمرداد  و تاویل های بی اسرا  بره عنروان دلير     تفسيرهای باطلبا که  روایاتی

رهای رائه تفسري د داشت که با ااین امکان وجود خواهو و پيروانش برای ا اند ر شده

، ننرد از نقردها شرانه خرالی ک   هرای متناسرب برا اهردا  خرود      أویلو تساخته خود

ت و اسر نراظر  ی هایی که به شخص احمرد بصرر  که این امکان دربارة نقددرحالی

  .رسدمی به حداقل ،شمارداهات و تعارضات کلمات او را برمیاشتب
 ادله صغروی بی اثر شدن تمامی .3

الیرل  دکارآیی همره  توان میوسيل  آن بهسومين مزیت این شيوه این است که 

 :ترتيب کهاز بين برد؛ به اینرا احمد بصری صغروی 

امام ، قائم، مهدی کهبرای اثبات ایند احمد بصری به گمان خوبيان شد  چنانچه

نمونه خواب و اسرتخاره را  کند؛ برای میاقامه دالیل زیادی را  ،است...سيزدهم و 

او را دالیرل  ایرن بخرش از   بخواهيم ما اگر  .پنداردمی از جمله دالیل حقانيت خود

                                                 
 .7(، 3)آل عمران. 1
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 وو روایاتی که برای اثبات حجيرت خرواب و اسرتخاره    آیات  باید تمامی ،نقد کنيم

یرک راه  نقرد نمرایيم و ایرن    طور مفصل  آنها استناد کرده را بهبه دالیل دیگرش 

احمد بصری از دانش بهره که کنيم ثابت بتوانيم اما اگر  ؛ور استآمالل طوالنی و 

او دالیرل  این بخش از دیگر به نقد  ،فریب مخاطب استپی چندانی ندارد و یا در 

 نيرز  هخرواب و اسرتخار   اناره بلکره هرزار  نه یک خواب و استخنيازی نداریم؛ زیرا 

باشد که یک انسان بی سواد و یا فریب کرار حجرت   امر کننده این ثابت تواند نمی

تواند امام باشرد  نمیفرد جاهل یا فریب کار  کبه یقين ی ،خدا و امام معصوم است

و مسرلم   کره برا عقيرده   را ندارد اثبات چيزی قدرت ن مانند آخواب و استخاره و و 

اسرالم اسرت و    نماز از ضروریات دینطور که همان .در تعارض استی دینی قطع

یرا  ؤعرالم ر ل اگر به فرض محرال کسری در   حا ؛تردید ندارد نآهي  مسلمانی در 

 یرا آ ،که نماز واجب نيستبفرمایند به او ن حضرت آو  را ببيندرسول گرامی اسالم 

است بدیهی  جبات دین نيست؟ادعا کرد که نماز از واتوان به استناد این خواب می

کنريم کره ایرن خرواب     مری  حکرم  یتردیرد هي  که پاس  منفی است و ما بدون 

و آن کسی که در عالم رویا دیده شده پيامبر گرامری اسرالم نبروده    است؛ شيطانی 

کره دیردن   براوجود این  .باشرد در تعارض تواند با ضروریات دین نمیخواب زیرا  ،اند

امرا همرين    ،یا امکان پبیر استؤایان معصوم در عالم رپيامبر گرامی اسالم و پيشو

خرود بهتررین دليرل برر      ،شرود می که در چنين خوابی یکی از ضروریات دین نفی

بدون  ،مات دین باشداین خوابی که در تعارض با مسلّ؛ بنابراستآن شيطانی بودن 

چره  نآ .ن ارزش قائل شدآبرای ای ذرهتوان نمیخواب شيطانی است و یک تردید 

و از این نظرر ميران خرواب و اسرتخاره     کند صدق میگفته شد درباره استخاره نيز 

اعتررا   با اندکی تفاوت به همين موضروع   احمد بصری  .وجود نداردهي  تفاوتی 

که یک نفر برای ایمان به شما هفرت برار اسرتخاره     او پرسيده شدهاز  .کرده است
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برار دیگرر اسرتخاره کررده کره از      ن ایر اما با وجود  ؛مده استآکرده و هربار خوب 

احمرد   .مرده اسرت  آکند و این بار هم خروب  پيروی شخص دیگر به عنوان یمانی 

   :نویسدمی امکان دارد که چنين چيزی چگونهی در توضيح اینبصر

چنين كسی از خداوند درخواست كرده است كه از حال احمهد  

ر حسن به او خبر دههد و خداونهد نيهز بهه او خبهر داده ولهی د      

ن اعراک نموده و دنبهال ههوای   آسخن خداوند شک كرده و از 

اسهتخاره   ،كه موافق هوایش بهوده نفسش رفته و برای غير احمد 

رده داوند او را به همهان ههوای نفسهش سهپ    س خپ ،گرفته است

س استخاره او بر غير كسی كهه خداونهد خيهرش را در    پ ؛است

ره خداونهد  استخاره شهيبان اسهت و اسهتخا    ،تبعيت او قرار داده

نهد بها   نيست چرا كهه او از خداونهد طله  خيهر كهرده و خداو     

م خهدا روبرتافتهه و   اسب او را داده ولی او از كهال پ ،قرآن ،كتابش

كههه امركننههده بههه  هههوای نفسههش  هخواسههت دنبههال هههوایش و

 1رفته است. ،هاستبدی

شود احمد بصری نيز به حجيت استخاره به صورت مطلرق  می مالحظهچنانچه 

از سوی خداوند حجتری قراطع برر مطلبری     جایی که آنندارد بلکه معتقد است باور 

که البته به نظر او استخاره یکری   ن حجت قاطع ر آ، اگر با وجود وجود داشته باشد

ن اسرتخاره  آ ،مرد آن حجت آانسان استخاره کرد و استخاره برخال  آنهاست ر  از 

                                                 
و اما صاحب االستخارة و امثاله فهو طلب ان یخبره اهلل عن احمد الحسان فااخبره اهلل    .1

فشك بكالم اهلل و اعرض عن كالم اهلل و طلب هواه فاستخار علل غیاره الن هاذا یوافاق    
هواه فوكله اهلل الل نفسه ناستخارته علل غیر من خار اهلل له باتباعه هل استخارة للشایطان  

استخار اهلل وكلمه اهلل و اجابه بكتابه القرآن فاعرض عن كالم اهلل و طلب هواه و ما  فهو قد
 (.43، صمع بلعبد بلصالحتهواه نفسه االمارة بالسوء؛ )
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از ایرن رو   ؛د نظر ماستمور هي  ارزشی ندارد و این همان مطلبشيطانی است و 

احمد سخنان اگر به استناد پس  .وجود داردله مورد بحث نيز همين ضابطه در مسأ

حتی اگرر هرزاران برار     ،بی سواد استفریب کار و یا که او فردی  شدثابت بصری 

پيشوایان دین را در خواب ببينيم و به ما دستور پيروی از احمد بصری را بدهنرد و  

همره   ،از احمد بصری باشدپيروی ها نآخاره کنيم و مضمون همه یا هزاران بار است

ایم همه شيطانی هایی که دیدهکنيم که خوابمی کوبيم و یقين پيدامی را به دیوار

هرای  تخارهسو اها پبیرش خوابزیرا  ؛همه بی اسا  بوده استها بوده و استخاره

توانرد امرام معصروم    مری  ست که شخص فریب کار و نادانیاد شده به این معنی ا

 .یقين باطل و غير قابل پبیرش است باشد در حالی که این مطلب به
یرن  ابصرری دارد   مين مزیتی که شيوه چهارم نقد احمدکه سوحاصل سخن این

د بره  ن خرو آکند و با اثبات می صغروی او بی نيازدالیل است که ما را از نقد همه 

 .دهددست می خود را ازیی آکاراو صغروی همه دالیل خود 
نگر ری اسرت کره نشرا   هایی از اشرتباهات احمرد بصر   ید نمونهآمی چه در پیآن

 .اسا  بودن ادعاهای بلند باالی اوستبی
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 های غلطبرداشت
سررير و ابرره تف ،اولررين قسررمت از نقرردهایی کرره برره احمررد بصررری وارد اسررت 

 ،مرد آخواهرد  ه امبنابر آنچه در اد .استناظر و روایات آیات  غلط او از هایبرداشت

احشی شده و روایات مرتکب خطاهای فآیات  در فهم معنایبسياری در موارد وی 

ودن ی برر بری اسرا  بر    ربضاعت اندك علمی او و دليرل اسرتوا  که نشانگر است 

 کررد بيران  توان می راگوناگونی های باره نمونهدر این .ادعاهای پرطمطراق اوست

   :بدین قرارندها آنکه برخی از 

 اشتباه روایات رجعت تفسیر
ت کره  بيرت اشرتباهی اسر   از اشتباهات احمد بصری در تفسير روایات اهل یکی

س از پر عرالم رجعرت   کند کره  ادعا میاو  .روایات رجعت مرتکب شده است ةباردر

یاتی کره  رواهمه شود و می غازآ مام زمان دوران دوازدهمين مهدی از نسل ا

سرل  دوازدهرم از ن به مهدی  ،گویندمی سخن از شروع رجعت در زمان مهدی

   :نویسدمی در این بارهاو   .هستند و نه امام مهدی ناظر امام مهدی

نشانه های قيامهت و فهرا رسهيدن     (دوازدهگانه)بدان كه مهدیان 

 ایهن عهالم مهادی بهه انتهها     ها نآخرین آپس با  ،ن هستندآوقت 

 1.شودمی غازآن قيامت آرسد و عالم رجعت و پس از می

   :نویسدمی و در جایی دیگر چنين

شهود  می غازدوازدهم آو عالم رجعت در انتهای حکومت مهدی 

 در زمههان او خههار  حسههينكههه و او همههان قههائمی اسههت 

                                                 
و اعلم ایضاً ان المهدیین عالمات الساعة و میقاتها فباخرهم یختم هذا العالم الجسمانل » .1

 (.308، ص4ج ،احمدالحسن ابجات،بالمتش)؛ «و یبدا عالم الرجعة ثم القیامة
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 1شود.می

 نقد و بررسی
گانره  وازدهبه مهردیان د  ،ادعای احمد بصری به این دليل است که او از یک سو

مرده  آن نري در روایات متعرددی چ  ،دیگرو از سوی است معتقد پس از امام مهدی 

و کنرد  مری رجعرت   امرام حسرين   ،حکومت امرام مهردی   در انتهایاست که 

جرایی   است که با رجعرت امرام حسرين   بدیهی  .شودمی ن حضرتآجانشين 

احمرد   .ودنخواهرد بر   نها از امام مهردی آگانه و جانشينی برای مهدیان دوازده

دوران  رجعرت پرس از  کره  کنرد  مری ادعا ار به اجببصری برای فرار از این اشکال 

 جمرع  وایرات رميان ترتيب به گمان خود به این  او .دهدمی گانه رخمهدیان دوازده

 صرریح تمواردی وجرود دارد کره    در حالی که در روایات اهل بيت کرده است

یعنرری فرزنررد امررام حسررن  کنررد دوران رجعررت در زمرران امررام مهرردیمرری

   :مانند این روایات ؛شودمی زغاآو امام دوازدهم  عسکری

 (وتعنال  تبا ك) بلله ب   :بلله  فس  یل اا  :اا  ،فلما  ع .1
  فنس  این :فقلن  .بناننق عشنر یبثنن لنه جعن  ب لا  فسلا ولا اننب بعثی لم
 من  علمن  هن  :فلما  ای :فقا  . نبلكتاب ب ه  م  هذب عرف  لقد ،بلله
 :فقلن  ؟ یبعند من  للأ منة بللنه بختنا هم  یبلذ عشر یبلاثن وم  ینقبائ
 یودعنان ،ننس   صاسة م  بلله یخلقن ،فلما  ای :فقا  .ب علم  فسله و بلله

 ،فاطمنة یعل نس  م  وخلق ،فا طاعه ودعا  ،انعل ینس  م  وخلق ،فا طعته
 ،فا طاعنه ودعنا  ،بلحسن  :وفاطمنة یعل وم  یمن وخلق ،فا طاعته ودعاها
 فننمانا ثننم .ا طاعننهف فنندعا  ، نبلحسنن :وفاطمننة یعلنن ومنن  یمننن وخلننق

                                                 
و عالم الرجعة یبدا مع نهایة ملك المهدی الثانل عشر و هو القائم الاذی یخارج علیاه    » .1

 (.293همان، ص)؛«الحسین
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 وهنذب یبلعلن وبللنه ،محمد وب نا بلمحمسد فالله ،ب فمائه م  ب فما  بخمسة
 وبللنه ،بلحسن  وهنذب بلاحسنا  ذو وبللنه ،فاطمنة وهذ  بلااطر وبلله ،یعل

 ،ب ئمنة تسنعة ، نبلحسن ننس  ومن  مننا خلنق ثنم . نبلحسن وهنذب بلمحس 
 ملكنا ولنا ،ةننمدح وب  ضنا ،ةننمبن فنما  خلنقی ب   ابن  ،فا طاعس  فدعاهم

 این فقلن  :فنلما  انا  .عنونط له ونسمع ،بللهنسبح  نس ب وكنا ،بشرب ولا
 ،فنلما  این :فقنا  ؟ هؤلنا  عنر  لمن  فمنا ،یوب م ب ن  یبا ب ،بلله  فس 
 ،عندوهم من  وتبنرب   ،همنولن ووبلن  ،بهم وباتدى ،معرفتهم حق عرفهم م 
   فنس این :فقلن  .نسنك  ثننح سنك یو ،ننرد ثنح ردی ،منا وبلله فهس
 این لنا :فقنا  ؟ وب نسابهم با فمائهم معرفة رنب  بهم ما یب   كس ی وه  ،بلله

 ؟  نبلحسن ب لن  عرفن  واند بهنم یلن فا ن  ،بلله  فس  ای :فقل  .فلما 
 بناار یعلن بن  محمند ببننه ثنم ، نبلحسن بن  یعلن  یبلعابد دنف ثم :اا 
 محمند بن  جعانر ببننه ثنم ، نوبلمرفنل  نننبلنب م   یوبلا خر  نبلا ول علم
 یفن صنبرب ظنهنغ بلكنامم جعانر بن  مسفن  ببننه ثنم ،بلصناد  بللنه لسا 
 یعلن بن  محمند ببنه ثم ،بلله لا مر یبلرض مسف  ب  یعل ببنه ثم ،بلله

 ببننه ثنم ،بللنه ب لن  یبلهناد محمند یعلن ببننه ثنم ،بللنه خلنق من  بلمختا 
 بلحسن  بن  محمند ببننه ثنم ،بللنه لسنر  نبلا م بلصام  یعل ب  بلحس 
 ب ننن  ،فننلما  اینن :اننا  ثننم .بللننه بحننق بلقننائم بلننناطق یدبلمهنن یبلهنناد

 :فننلما  اننا  .بلمعرفننة قننةنبحق تسلننا  ومنن  ،مثلنن  كننا  ومنن  ،مد كننه
 :انا  ؟ عهند  ب ل  مؤج  یوب ن بلله  فس  ای :ال  ثم ربنكث بلله فشكرت

 بنا س یب ولن لننا عبنادب كمنعلن بعثننا ب ولاهما وعد جا  فا ذب)  ب ارب   فلما  ای
 بلكنرة لكنم  ددننا ثنم ماعسلنا وعندب وكنا  ا یبلند خلنأ  فجافنسب دیشد
 :فننلما  اننا  .(ربننننا ب كثننر وجعلننناكم  نوبننن بننا مسب  وب مننددناكم همنعلنن

 یب   :فقنا  منن ؟ ب بعهند ،بللنه  فنس  این :الن  ثنم ،یوشسا یبكائ فاشتد
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 وبلحسنن  وفاطمننة یعلنن ومنن  یمننن ،بننالحق بمحمنند ب  فنن  یبلننذ ،وبللننه
 اینن وبللننه یب   ،نننانف ومضننا  ،ننناومع منننا هننس منن  وكنن  ،وبلتسننعة  نوبلحسنن
 محضننا مننا یبلا   محنن  منن  وكنن  ،وجنننسد  سنب بلنن حضننر نول ،فننلما 
  بن  ظلنمی ولنا ،وبلا وتنا  بالقصنا  ؤخذی حت  ،محضا بلكار ومح 
 یفن بفتضعاسب  یبلذ عل  نم  ب   دیونر) :ةیبلا   هذ   یتا و حققیو ،ب حدب

 وننرى  بلنا   یفن لهنم ونمك   نبلسب ث ونجعلهم ب ئمة ونجعلهم بلا   
 فقمن  :فنلما  انا  (حنذ و ی كانسب ما منهم وجنسدهما وهاما  فرعس 
 ب و ،بلمننست یلقنن متنن  فننلما  یبننالی ومننا بللننه  فننس  یدینن  نبنن منن 

 1؛هنلق بلمست
 مبعهو   را پيهامبری  خدا :فرمود من به پيامبر كه گویدمی سلمان

ای  :كردم عرک. داد قرار وصی دوازده او برای کهاین مگر ،نکرد

. امشهنيده  مسهيحيان  و یهودیهان  از را مبل  این من ،خدا لرسو

 بهرای  خداوند كه من گانه دوازده جانشينان دانیمی آیا :فرمودند

 پيهامبرش  و خدا :كردم عرک؟ هستند كسانی چه ،برگزیده امت

برگزیهده   نهور  از مرا خدا ،سلمانای  :فرمود پيامبر. دانندمی بهتر

 را علهی  مهن  نهور  از و پذیرفتم من و خواند مرا و كرد خلق اش

 ،علهی  نهور  از و كهرد  اطاعهت  نيهز  او و خواند را او و كرد خلق

 و مهن  از و كرد اطاعت نيز فاطمه. خواند را او و آفرید را فاطمه

 نيههز او. خوانهد  را او و كههرد خلهق  را حسههن ،فاطمهه  و علهی  از

 را او و آفریهد  را حسهين  ،فاطمهه  و علهی  از و من از و پذیرفت

 ههای نهام  از نهام  پهنج  بهه  سهپس . كرد اطاعت نيز حسين. خواند

                                                 
 .450 ا 447ص الطبری، جریر بن محمد ،بالمام ندالئل .1
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 و ،محمهد  مهن  و است محمود خداوند پس. ناميد را ما ،خویش

 ایهن  و اسهت  فاطر خداوند و ،علی هم این و است علی خداوند

 خداونهد  و ،حسهن  ایهن  و است احسان دارای خداوند و ،فاطمه

 را امهام  نُه ،حسين نور و ما از سپس؛ حسين این و است محسن

 کهه آن از قبهل  ،كردنهد  اطاعهت  همهه  پس. خواند را آنها و آفرید

 ملکهی  نهه  كهه  گاهآن و بيافریند را گسترده زمين و افراشتهآسمان 

 از و كهردیم می تسبيح را خدا كه بودیم نوری ما ،بشری نه و بود

 .بردیممی فرمان او

 پاداشهی  چهه  ،فهدایتان  مادرم و پدر ،خدا رسولای  :كردم عرک

 آنهها  كهه  كسی :فرمود پيامبر. بشناسد را آنها كه كسی رایب است

 و كنهد  پيروی آنها از و بشناسد ،آنهاست معرفت حق کهچنان ،را

؛ بهدارد  دشهمن  راآنهان   دشهمنان  و بدارد دوست را آنها دوستان

 وارد نيهز  او ،شویم وارد ما جا هر. ماست از او قسم خدا به پس

 عهرک . كنهد مهی  اقامهت  هم او ،كنيم اقامت ما جا هر و شودمی

 و اسهم  شهناختن  بهدون  ،آنهها  به ایمان آیا ،خدا رسولای  :كردم

 رسهول ای  :كهردم  عهرک . خيهر  :فرمهود . دارد امکان ،آنها نس 

 ،حسهين  از بعد :فرمود؟ بشناسم را آنها توانممی چگونه من ،خدا

 او از بعههد ،اسههت علههی پسههر حسههين سههرور عبههادت كننههدگان

 نفهر  ،كاظم موسی بعد ،صادق جعفر پسس ،باقر محمد فرزندش

 ،وی از بعد ،محمد فرزندش سپس ،الرضا موسی بن علی ،بعدی

 امهر  بهه  قائم كه مهدی محمد ،بعد نفر ،حسن بعدی ،هادی علی

 و كنهی می درو را او تو ،سلمانای  :فرمود سپس. است خداوند

 را او والیهت  شهناخت  ایهن  بها  كس هر و باشد تو مثل كس هر



40  ناقوس گمراهی 

؟ مهانم مهی  زنده ایشان زمان تا من آیا! شکر را خدا :فتمگ. بپذیرد

 وعهده  كهه  زمهانی  پس» :خواند من به پاسب در را آیه این پيامبر

 خهود  پيکارجوی بندگان از گروهی ،رسد فرا وعده دو آن از اول

 جهو  و جسهت  راها خانه؛ (رجعت) انگيزیمبرمی شما ضد بر را

 چيهره  آنها بر را ماش پس. است قبعی ،حق وعده این و كنندمی

 خهواهيم  كمهک  فرزندانی وها دارایی وسيله به را شما و كنيممی

 .«دهيممی قرار (دشمن از) بيشتر را شما نفرات و كرد

ای  :كهردم  عرک ،بود شده شدیدتر امگریه و شوق كه حالی در

. داشهت  خواهيهد  حضهور  زمهان  آن در نيهز  شما آیا ،خدا رسول

 و مهن  ،اسهت  فرسهتاده  حق به مرا كه یخدای به قسم ،بله :فرمود

 از كهه  كس هر و او فرزند نُه و حسين و حسن و فاطمه و علی

 خهواهيم  حضهور  ،شهده  ظلم او به ما راه در و ما همراه و ماست

 هر و لشکریانش و ابليس راستی به ،خداوند به قسم ،بله. داشت

 حاضهر  ،اسهت  محه   كهافر  یها  دارد خهالص  ایمهان  كهه  كسی

 ظلهم  احهدی  بهه  خهدا  و شود گرفته قصاص آنها زا تا شوندمی

 مها  و» :فرمایهد می كه خداوند آیه این تأویل است این و كندنمی

 و پيشهوایان  راآنان  و نهيم منت زمين مستضعفان بر خواستيممی

 پابرجها  زمهين  در را حکومتشهان  و دهيم قرار زمين روی وارثان

 ،داشهتند  بهيم  هها آن از را چهآن لشکریانشان و فرعون به و سازیم

 .«دهيم نشان

 ودنبه  مهم برایم دیگر اما ،برخاستم پيامبر محضر از گوید سلمان

 .دریابد مرا مرگ یا كنم مالقات را مرگ
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 سرن ح امرام  بالواسرطه  فرزنرد  مهردی  امام ،سلمان ،روایت این تصریح به

 در .شرد  خواهرد  زنده حضرت نآ زمان در یعنی ،کرد خواهد درك را عسکری
 امامر  حيرات  زمران  در رجعرت  عصرر  شردن  غازآ بر صراحت به روایت ینا نتيجه

 از هردی م دوازدهمين به را رجعت دوران که دیدگاهی با و دارد داللت مهدی

خروبی   بره آنچه گبشت  .است شکارآ تقابل در داندمی مربوط زمان امام نسل

گرر  دی فهم احمد بصری از روایات نادرسرت و بررخال  روایرات   که دهد می نشان

دیگرر از  ای است و جمعی که ميان روایات برقرار کرده غلط و در تعارض با دسرته 

 .روایات است
 يندر روایتی طوالنی در پاس  به پرسش هرای مفضرل چنر    امام صادق .2

   :دفرمایمی

 فننة شنعبا  من  خلنس  لثمنا  ،بلجمعنة لةنل م  بلاجر وا  ولادته ب و 
 صنرخة صنر نف ،وبلمقنا  ك بلنر  نبن قن یو ...  نومنائت  نوخمسن فبع
 ابن  یلنصنرت بللنه ذخنرهم ومن  یخاصنت وب هن  ینقبنائ معاشنر ای :قس نف

  نبن واسفنا صنبحس ی ثنم ...!  نطنائع یبئتنسن! بلا    وجه عل  یمهس 
 بللننه  فننس  ب صننحاب بعنندة  جلننأ عشننر وثلأثننة مائننة ثلننأ  وهننم ،هینندی

 فاثننا  یدنفن این یمسلنا این :بلماضن  انا  .بند  س ی وب له هنعل بلله صل 
؟  معهنم ظهنرو ی یعلن بن   نبلحسن منع اتلنسب  یبلنذ  جلنأ وفبعس 

 ب لانا عشنر یبثنن یفن یعلن بن   نبلحسن بللنه عبند ب بس منهم ظهری :اا 
 بلشنمس دنن  فنا ذب... .فنسدب  عمامنة هننوعل یعل عةنش م   نمؤمن

  بكننم مهننر اند بلخلننأئق معشنر اینن :م ربهنا منن  صنا   صننر  ،لل نروب
 ولند من  یبلا مس عنبسة ب  عثما  وهس  نفلسط ب    م  ابسنبل یبسبد
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 1...؛تهتدوب عس یفبا ةیمعاو ب  دیزی

هنگهام  257...والدت او ش  جمعه بيسهت و دوم شهعبان سهال   

 ایسهتد و فریهاد سهر   مهی  طلوع فجر است ...او بين ركن و مقهام 

ای گروه نقبای من و خواص من و كسانی كه خداونهد   :دهدمی

ش از ظههورم بهر روی زمهين ذخيهره     را برای یاری من پهي ها آن

د مهرد بهه تعهدا    313آنهان كهه    كرده است مبيعانه نزد من آیيد...

گ بدرنهد صهبحگاهان نهزد او    اصحاب پيهامبر خداونهد در جنه   

نفهری كهه بها     72سهرورم آیها    :مفضهل پرسهيد   ،شوندحاضر می

 ؟شهوند مهی  با او آشکار ،به شهادت رسيدند حسين بن علی

ا همهراه به   حسين بن علهی  ،ابا عبداهللها از آن :امام فرمودند

در حهالی كهه بهر سهرش      دوازده هزار نفر از شهيعيان علهی  

 ،چون نزدیک غروب شهد  شود...می آشکار ،عمامه سياهی است

 ای مهردم پروردگهار   :زندمی از جان  مررب فریادای آواز دهنده

شما عثمهان بهن عنبسهه از فرزنهدان یزیهد بهن معاویهه از وادی        

او بيعهت كنيهد تها     سرزمين فلسبين آشهکار شهد بها    خشک در

 . هدایت شوید...

 257 سرال  در مهردی  امرام  تولرد  از روایت این ،شودمی مالحظهچه چنان

 امرام  زمران  در حسرين  امرام  رجعرت  مراجرای  بره  ادامه درگوید و می سخن

 و بيسرت  مهردی  بره  نراظر  را روایت این تواننمی بنابراینپردازد؛ می مهدی

 خرروج  بره  روایرت  ادامره  در اینکره  برر  افزون ؛دانست ،نشده زاده هنوز که مچهار

 هرای نشرانه  از متواتر روایات اسا  بر که سفيانی همان ؛است شده اشاره سفيانی

                                                 
 .69 ، ص53ج مجلسل، عالمه ،بألهوبرنبحار .1
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 نيز نکته این و چهارم و بيست مهدی هاینشانه نه و است مهدی امام ظهور

 مهردی  امام با باطارت در روایتاین  که مطلب این بر است دیگری دليل خود

 امرام  نسرل  از فرزند دوازدهمين زمان در رجعت دوران شدن آغاز به اعتقاد و است

  .است یاساسبیاعتقاد  مهدی
  :اا  جعار یب ب .3

 لنةنبل قتن ی ب   ابن  لا صنحابه طالن  یب بن بن  یعلن بن   نبلحس اا 
 یفن تننز  ،بلعرب  ب ل  فتسا  ب ن  یبن ای :اا  بلله  فس  ب   :وبحدة
 معنن  وتستشننهد ،بهننا تستشننهد وب ننن  ،وكربلننأ عمننس ب :لهننا قننا ی ب   

 ،غندب هننب ل  بحن  یوب نن ،بللنه  فنس  یب لن عهند منا انرب واد ،جماعة
 ،لنه ب ذن  اد یفا ن لةنبلل هذ  یف نصر نفل بلانصرب  منكم ب ح  فم 
 منا وبللنه :وانالسب رضسبی فلم  انبل دبنتا ك االه مانف وب كد ،ح  یف یمن وهس

 ،بالجنننة فا بشننروب :اننا  ذلنن   ب ى فلمننا .مننس دك نننرد حتنن  دبب بنن ناا انن 
 بللنه خرجننای ثم ،نانعل یجری ما بعد تعال  بلله شا  ما نمكث ب نما فسبلله
 و نشنناهدهم وب ننتم وب نننا ، نبلظنالم منن  ننتقمنف اائمنننا ظهنری  نحنن اكمینوب  
 منن  :لننه  نننفق .وبلنكننا  بلعننذبب وب نننسب  وبلا غلننأ  بلسلأفنن  (همنعلنن)

 یعلن بن  محمند یببنن ولند من  بلسنابع :اا  ؟ بلله  فس  ب ب ای اائمكم
 مسفن  بن  یعلن بن  محمند بن  یعلن ب  بلحس  ب  بلحجة وهس ،بلباار
 ثنم لنةیطس مندة  نن ی یبلنذ وهنس ،یببنن یعلن بن  محمند بن  جعانر ب 
 1؛وملما جس ب ملئ  كما وعدلا اسطا بلا    ملأ  یو ظهری

ت بهه  یک ش  پهيش از شههاد   طال حسين بن علی بن ابی

                                                 
)به نقل از منتخب اثبات الرجعه  209 – 208ص ،15ج البیل،آل مؤسسه ،تحبثنانمجل  .1

 فضل بن راذان(.
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پسرم تو به زودی بهه   :فرمودند پيامبر خدا :دفرمو اصحابشان

ن عمهورا  آشوی و در سرزمينی كه بهه  می سوی عراق سوق داده

آنجها  دیگر در ای یی و تو و عدهآمی فرود ،شودمی و كربال گفته

ن هه پيهامبر خهدا بهه مهن      آزمهان تحقهق   . رسهی می به شهادت

 .ه سهوی او خهواهم رفهت   فرارسيده است و من فردا ب ،فرمودند

من بهه   ؛در این ش  برود ،پس هر یک از شما دوست دارد برود

كيهد  أن حضرت در این باره تآ. او اجازه دادم و او را حالل كردم

بهه خهدا    :بسيار كرد ولی یارانش راضی به رفتن نشدند و گفتنهد 

. یهيم آکه به جایگهاه شهما در  شویم تا اینسوگند از شما جدا نمی

بشهارت بهاد بهر شهما بهه       :فرمهود  ،ت چنين دیدن حضرآچون 

بهه   ،ن ه بر مها خواههد گذشهت   آبهشت به خدا سوگند پس از 

ن آكه خداوند بخواههد درنهگ خهواهيم كهرد پهس از      ای اندازه

ورد آخداوند ما و شما را به هنگام ظهور قائم ما بيهرون خواههد   

پس او از ستمگران انتقام خواهد گرفت در حالی كه من و شهما  

زنجير و غل است و به انواع عهذاب و  آنان  بينيم و برمی راها نآ

ای فرزند پيامبر خدا  :ال شدآن حضرت سؤاز  .عقوبت گرفتارند

او هفتمهين فرزنهد از نسهل پسهرم      :فرمودنهد  ؟قائم شما كيست

او حجت فرزنهد حسهن فرزنهد علهی      .محمد بن علی باقر است

فر فرزند محمهد  فرزند محمد فرزند علی فرزند موسی فرزند جع

فرزند علی فرزند من است و او همان است كهه مهدتی طهوالنی    

كنهده از  آن نان كهه  آشکار شده و دنيا را آكند و سپس می غيبت

 كند.  می از عدل و داد سرشار ،ظلم و ستم شده

فرزنرد امرام    که دوران رجعت در زمان امام مهردی لت این روایت بر ایندال
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ن حضررت و نره   آدر زمران   امام حسرين  شود ومی غازآ حسن عسکری

 .نيازمند توضيح نيست ،کنندمی مهدی رجعتدوازدهمين 
طرور  بره در این باره روایات متعدد دیگری نيز وجود دارد که در جایی دیگرر بره   

 1.اندبيان شدهمفصل 
ست و خطا شده ا دچار احمد بصری در فهم مقصود اهل بيتبه این ترتيب 

ر ات دوایر رین را به صورتی تفسير کرده است که با صرریح  د فرمایشات پيشوایان

ی و بر فقدان صالحيت علمری احمرد بصرر    روشنی تعارض است و این خود دليل

  .کبب دعاوی بلند و باالی اوست

 اشتباه در فهم توقیع شریف 
وقيع تخرین آاست در حالی که در  احمد بصری مدعی مالقات با امام عصر

  :مده است آهارم چنين به نایب چ امام مهدی

فهنس کنذبب  ةاب  خنرو  بلسنانانی و بلصننح ةی بلمشاهدعفم  بد
هر كس پيش از خرو  سفيانی و صيحه ادعهای مشهاهده   2؛ماتنر

 .كند، دروغ پرداز افترا زننده است

ی برای ون رو از همي ؛توقيع مزبور به ظاهر نفی کننده ادعای او و امثال اوست 

را کره اگرر   چکند؛ کليت مضمون توقيع را نفی تا است  فرار از این مشکل کوشيده

مره زيز در احمد بصری ن ،گو بخواندتوقيع به صورت کلی مدعيان مشاهده را دروغ

از علرم منطرق کره    ای قاعرده  هبرا اسرتناد بر   او  .دروغ گویان قرار خواهرد گرفرت  

  :در این باره چنين نوشته است ،ن را قبول دارندآمخالفانش 

                                                 
 . 103 -57، صنگارندهبزنتغارندجال،نر. ك: . 1
 .516، صکمالنبالدیننانتمامنبالنعم . 2
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كهه در  ای در حکهم قضهيه جزئيهه اسهت و قضهيه     قضيه مهمله 

 ةی بلمشناهدعنفمن  بد) :یعنی این قضيهروایت سمری وجود دارد 
 ،استقضيه مهمله . (اب  خرو  بلسانانی و بلصنحه فهس کنذبب ماتنر

ن بهدین  آیعنهی مضهمون    ؛پس در حکهم قضهيه جزئيهه اسهت    

انی كهه پهيش از خهرو  سهفيانی و     سبرخی از ك :صورت است

و  دروغ پرداز افترا زننهده هسهتند   ،كنندمی مشاهدهصيحه ادعای 

وجود  ،هيچ قرینه خارجی كه بر كلی بودن این قضيه داللت كند

 .ندارد بلکه قرینه خارجی بر جزئی بودن این قضهيه داللهت دارد  

ن این است كه امهام مههدی   آمضمون ن قرینه روایاتی است كه آ

رستند و نيهز روایتهی   فمی پيش از قيام نماینده خود راای در برهه

كهه بسهيار   ، آنكه پيش از این گذشت و روایهت یمهانی و غيهر    

 1.است

 نقد و بررسی
این این نکته ضروری است که ما در نقد یادآوری  ،پيش از بررسی ادعای یاد شده

توان امام را مالقات کررد یرا   می یا در عصر غيبتآسی این مطلب که ربرپی در  ادعا

این حدیث نفی مالقات اسرت یرا   ر پی این نيستيم که ببينيم همچنين د ؛نيستيم ،نه

                                                 
)فمان ادی  ان القضیة المهملة بقوة الجزئیة و القضیة الموجودة فل روایة السمری و هل » .1

ای ة فهو كذاب مفتر( قضیة مهملة فهل بقوة الجزئیةالمشاهدة قبل خروج السفیانل و الصیح
تكون هكذا )فبعض من ادعل المشاهدة قبل خروج السفیانل و الصیحة فهو كذاب مفتار(و  
التوجد قرینة خارجیة تفید كلیتها بل توجد قریناة خارجیاة دالاة علال جزئیتهاا و هال       

ما قبل القیاام و منهاا الروایاة    الروایات الدالة علل ارسال االمام المهدی من یمثله فل فترة 
هصریح نبالرینبلغرهنبالحروزبتنبالعلمیر ،نننننن؛)«التل مارت و روایاة الیماانل و غیرهاا و كثیار     

 (.12، صاحمدالحسن
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فمن  بدعنی »جرا بررسری ایرن ادعاسرت کره      ؛ بلکه موضروع بحرث در این  نفی نيابت
که قرینه خارجی بر جزئری  موضوع حتی این  .در حکم موجبه جزئيه است «ةبلمشاهد

اسرت مرا   یعنی ممکن  ،نيز مقصود ما نيست مفاد این روایت داللت دارد یا خير بودن

بصرری  امرا احمرد    ؛زنرد می بپبیریم که قراین خارجی عموم این روایت را تخصيص

عموميت ندارد و از همران ابتردا بره خراطر مهملره      اساساًّ که این روایت کند ادعا می

   .نقد همين ادعا هستيمپی در فقط و فقط جا است و ما در این بودنش در حکم جزئی
اراده هرا  نآکرار رفتره و در   هفراوان بر  قرآندر  ترکيب مشابه ترکيب توقيع ،اوالً

   :مانند ؛عموم شده است

 ا ِمنكُم كَا َ  فََم  1بَُّخرَ  بَيَّا    مِّ ْ  فَِعدَّةٌ  َفَار   َعلَ    بَوْ  مَِّريض 
 يَما ِ  بلْكُْارَ  َيَتَبدَّ ِ  َوَم بِي ِ  َفَسب َ  َض َّ  فََقدْ  بِاْلا ِ   2بلسَّ
 بلَْخاِفُرو َ  ُهمُ  نٰئِ َ فَاُّولَ  بِهِ  َيْكُارْ  َوَم3  
  بلنَّاِ   َعَذببِ  ب ِلَ    بَْضَطرا ُ  ثُمَّ  اَلِيل أ فَاَُّمتُِّعهُ  كََارَ  َوَم 4  
  َعلِيٌم  َشاكِرٌ  بللَّنهَ  فَا ِ َّ  َخْير ب تََطسَّ َ  َوَم 5  
  ْهرَ  ِمنكُمُ  َشِهدَ  فََم ا كَا َ  َوَم  فَلَْيُصْمهُ  بلشَّ  فَِعندَّةٌ  َفنَار   َعَلن    بَوْ  َمِريض 
 6بَُّخَر  بَيَّا    مِّ ْ 
  بلِْعَقابِ  َشِديدُ  بللَّنهَ  فَا ِ َّ  َجاَ تْهُ  َما َبْعدِ  ِم  بللَّنهِ  نِْعَمةَ  يَُبدِّ ْ  َوَم7  

                                                 
 .184(، 2بقره) .1
 .108(، 2بقره) .2
 .121(، 2بقره) .3
 .126(، 2بقره) .4
 .158(، 2بقره). 5
 .185(، 2بقره). 6
 .211(، 2بقره). 7
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  بَْعَمنالُُهمْ  َحبَِطن ْ  فَاُّولَنٰئِ َ  كَافِرٌ  َوُهسَ  فََيُم ْ  ِدينِهِ  َع  ِمنكُمْ  َيْرتَِددْ  َوَم 
نْيَ  فِي   1َخالُِدو َ  فِيَها ُهمْ  بلنَّا ِ  بَْصَحابُ  َوبُّولَنٰئِ َ  َوبْلا ِخَرةِ  ابلدا

اسرت و   برا ترکيرب مشرابه توقيرع     فراوانآیات  از بخش اندکی ،نچه گفته شدآ

 قررآن تری  نمونره وق برای  ؛اراده عموميت شده استآنها روشن است که در تمامی 

   :فرمایدمی

 ههر كهس    ؛السَّهبِيلِ  سَهوَا َ  ضَلَّ فَقَدْ إِیمَانِبِالْ الْکُفْرَ یَتَبَدَّلِ وَمَن

  .2 ایمان را تبدیل به كفر كند از راه مستقيم منحر  شده

اسرت  رکننردگان ایمران بره کفرر از راه     مقصود این نيست که برخری از تبردیل  

 ی است کهکسان است انحرا  از راه راست برای همهزیرا بدیهی  ،اندمنحر  شده

یرات  آ ا مفراد بر این ادعای مهمله بودن این ترکيرب  بنابر ؛گردنداز ایمان خود برمی

 .در تعارض است قرآن

اری بسري عالمران   ،که ترکيرب فروق مفيرد عموميرت اسرت     را این مطلب ، ثانياً

ن لمرا را ایر  یکی از نویسندگان معاصر بخشی از کلمرات ع  .اندکردهروشنی بيان به

   :نویسدمی شي  طوسی وری کرده است .آچنين گرد

أ فنی جمننع بلعقلن «م »نح  نذکر طرفا فمنها  ةفاما بلااظ بلعمس  فکثنر
  .  بذب کا  نکر  فی بلمجا ب  و بلافتاها 

   :کندنيز چنين بيان می محقق حلی

بذب کانتنننا معنننرفتن  بمعننننی بلنننذی لاتعمنننا  و ب  واعتنننا  «منننا»و  «مننن »
سانن  بو بلافننتاها  عمتننا بذ لننس کانتننا مشننترکن  لسجنن  ب  یت ةللمجننا ب
منن  دخنن  دب ی بکرمتننه علننی بفننتاها  مسننتحق بلنناکرب  و عنند   :فننامع

                                                 
 .218(، 2بقره). 1
 .108(، 2بقره). 2
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علی بلافت رب  و بیضنا فاننه یجنس  بلافنتثنا منهمنا و جنسب   ةبلتسا  دلال
 .بلافتثنا دلاله علی بلتناو 

   :نویسدمیباره چنين هم در این و شي  بهایی

 صنغ بلعمس  حقائق فنه لا فی بلخصنس  کافنم بلشنر  و بلافنتاها  و
بلمسصننس  و بفننم بلجنننس معرفننا بلأمننه بو مضننافا و بلجمننع کننذل  و 

  1.ةبلمنان ةبلنکر
وایرت  رر ایرن  د ،بپبیریم که این ترکيب به حکم موجبه جزئيه است اگر ما ،ثالثاً

رینره  ن قآ ؛اشرد بن موجبه کليه اراده شده آکند از می وجود دارد که اقتضاای قرینه

بيان  مشاهده اب ادعاهایی است که دربارهتن باین است که این روایت در مقام بس

 بدََّعن   بََلا فََمن ِ ُمَشاَهَدةَ بلْ  یدَّعِ یَ َمْ   یَعتِ نشِ  ِم  یا ْتِ نَ َو فَ  » :فرمایندمی امام .شودمی
ن ز شريعيان مر  افرماینرد بره زودی برخری    می در ابتداامام که این .«... بلُْمَشناَهَدةَ 

روشرن   ،گوینرد مری  سخنآنها گو بودن ز دروغکنند و در ادامه امی ادعای مشاهده

 هایی اسرت فادهاست که مقصود بستن باب این ادعاهاست و جلوگيری از سوء است

بنردد و از سروء   مری  راهرا  نچره براب ایرن ادعرا    آشرود و  می که از ادعای مشاهده

ن نره  آو نفری جزئری    .ن اسرت آنفی کلی  ،کندمی جلوگيری های احتمالیاستفاده

زیرا بنرابر   ؛کندتر میگستاخکند بلکه مدعيان را به نفی این ادعاها نمیتنها کمکی 

 ان مشراهده برخی از مردعي  هد بود کهخوانکته بيان این پی این روایت در  ،فرض

نرد از  توانرد ادعرا ک  مری ای و هرر مردعی مشراهده   ها نآو نه همه  گویندمی دروغ

ر خرال   بر دن توقيرع مزبرور   این جزئی بو؛ بنابرگوینداست که دروغ نمیای دسته

   اندهدفی است که حضرت از بيان این مطلب داشته
آن ه گذشت دليل دیگری بر بی بهره بودن احمهد بصهری از بضهاعت    

                                                 
 .210-209، ص1، جبالمجدای نبالخاتم . 1
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 علمی است. 

 هابه همه زبان ائمهاشتباه در انکار علم 
از  او .هاسرت اشتباهات احمد بصری انکار علم ائمه به همره زبران   یکی دیگر از

 رخروردار بدروغ ادعای امامت کرده است از هي  یرک از صرفات امرام     جا که بهآن

و یرا   کندنکار اهای امام را تا ویژگیالحيل کوشيده به همين دليل با لطایف ؛نيست

ها یین ویژگا یکی از .تفسير نماید ، آنها راصورتی که با خودش هماهنب باشدبه 

ی اما احمرد بصرر  کند؛ اره میبسياری به آن اشهاست که روایات علم به همه زبان

يرل  ه همرين دل ن را داشته کره بر  آنجا که از این ویژگی برخوردار نيست و بيم آاز 

 .امامان نيسرت های از ویژگیها علم به همه زبانکند که ادعا می ،مشتش باز شود
   :نویسدمی در این باره چنيناو 

قعيهت در  بها وا انصار باید بدانند كه اعتقادات از هر روایتی و لو 

 برخی از معممين نهادان بهه انصهار    .شوداخذ نمی ،تعارک باشد

 :و صهفاتی دارد هها  گویند طبق فالن روایت معصهوم ویگگهی  می

هها  ماند و بهه تمهام زبهان   می جای پایش روی سنگ ،سایه ندارد

نيست كه زمان خاصی داشته باشد كهه  ای علم دارد و این معجزه

ر باشد و یک بار نباشهد بلکهه   به اذن خداوند ممکن باشد یک با

آنهها   .هسهتند  ثابتی برای خليفه خداونهد  وصفاتها ویگگیها این

ولی این سهخن باطهل اسهت و بهه روشهنی بها        ،گویندمی چنين

ورد و آت و هيچ ابلهی ان را به زبان نمهی واقعيت در تعارک اس

اعتقهاد  آنهان   یها آ ،به هر روایتی كرد اال اگر بتوان اعتقاد را مستند

كهه در برخهی از   آن نانارند كه حمل معصومين در رحم نبوده د

 روایهات  بهه  منحصهراً  حقيقت در نهاآ...روایات وارد شده است 
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 راآنهها   اعتقهادی  مباحث عالمان كهاند كرده استناد متروكی حادآ

چگونه ممکن است از صفات امام این باشهد كهه    ندارند... قبول

 راه ،یها او بلهدوزر اسهت   آجای پایش روی سنگ بمانهد   مستمراً

   1.كندمی را خرابها و خيابانها رود و خانهمی

 نقد و بررسی
توان بره هرر روایتری    نمیاین سخن احمد بصری که برای اثبات امور اعتقادی 

 ن اعترا  کرده اسرت آسخن حقی است که احمد بصری بسيار دیر به  ،استناد کرد

بنای پوشالی ادعاهای بلنرد   ،ملتزم باشدبه لوازم همين سخن خود  و اگر او به واقع

باالی او به سرعت فرو خواهد ریخت چرا که اندیشه مهدیان پس از مهردی کره   

ن آاست و مسرتندات  مبتال به همين اشکال  ،سنب زیرین تمامی ادعاهای اوست

مطلرب کره برا    ایرن   2.چيزی جز چند روایت مبتال به ضعف سند و داللت نيسرت 

توان اعتقادی به این اهميت را اثبرات کررد همران چيرزی     روایاتی این چنين نمی

ن بره احمرد بصرری و طرفردارانش     فهمانردن آ است که تالش چند ساله ما برای 

                                                 
 یاتتیهم . الواقاع  عارضل وإن روایة أی من تؤخذ ال العقائد أن یعرفوا أن األنصار على» .1

 لای  : وصفات خصال له المعصوم إن تقول روایة هذه: لهم ویقولون الجهلة المعممین بعض
 تاتتل  أن ممكن وقتیة معجزة لی  ذلكاللهات، و كل بالحجر، ویعرف قدمه ظل، ویؤثر له

 باطل، ویناقض یقولون وهذا هكذا. اهلل لخلیفة ثابتة وصفات خصال اهلل، بل بإذن ال وممكن
 یعتقدون هم عقیدة، فهل منها تؤخذ روایة كل فلو ال وإ أبله إال به یقول بوضوح، وال الواقع
 الحقیقاة  فال  هم ...!؟ أیضا تالروایا بعض على بناء األرحام فل یحملوا لم المعصومین أن

 أن اإلمام صفة تكون العقائد، ...كیف علماء بها یعتقد ال متروكة آحاد روایات بمجرد یتتون
 ؛«؟والشاوار   الناس بیوت و یخرب یمشل بلدوزر هو هل ؟ الدوام على بالحجر تؤثر قدمه
 (.49-50، ابوحسن، ص2، جمع بلعبد بلصالح)
 .رهنماینکورو رهنبفساههن، دجالبزنتغارن. در این باره نك: 2
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 .متاسفانه هنوز به ثمر ننشسته است
که امام سایه نردارد و جرای   کند که التزام به اینادعا میاحمد بصری به هر حال 

کره هري     ادعرایی اسرت   ،علم داردها انماند و به همه زبمی پایش بر روی سنب

احمد بصرری در ادامره مردعی شرده برود کره اگرر         .وردآابلهی آن را به زبان نمی

ن است که معصوم ماننرد  آماند به معنای می بپبیریم جای پای امام بر روی سنب

خرواهيم برا   ما نمری  .کندمیخراب نجا را آ ،رودمی بلدوزر است و هر جایی که راه

چررا کره هري      ؛ی درباره این بخش از سخنان سخيفش سخن بگویيماحمد بصر

کند و به همين دليرل  میخراب امام مانند بلدوزر همه جا را کند که ادعا نمیکس 

رای ایرن ادعرای او   ب ،کنندمی سخنان او را مستند او و نيز طرفدارانش که معموالً

 اینها ترین نقدز مفلوکانهه یکی ادانند کمی محققان .انده نکردههي  مستندی ارائ

است که منتقد برای اثبات انتقاد خود سخن خصم را نه منصفانه بلکه بره بردترین   

این، با وجود  ؛ن بتازدآشکل ممکن تقریر نماید تا بتواند به صورت مطلوب خود بر 

بحث علم امام به همره زبران هاسرت کره احمرد       ،جا مورد نظر ماستایننچه در آ

از چنين دانشری  پيوسته تواند مدعی شود امام نمیهي  ابلهی که بصری ادعا کرده 

در این براره خروب    .ن خبر واحد متروك استآبرخوردار است و روایات مربوط به 

است توجه احمد بصری را به این مطلب جلب کنيم که از قضا درباره علم امام بره  

مورد توجه وایاتی که ر ،معتبر وجود داردهای کتابروایات متعددی در ها همه زبان

 ،محمد برن حسرن صرفار قمری     ،شي  صدوق ،چون شي  کلينیبزرگان اماميه هم

های کتابکه از عالمان طراز اول شيعه هستند و این روایات در است  ...حميری و

 و...قرحبنبالنرنادنننن،بصرایحنبالردرجاتننن،عیوننبخغارنبالحضان،کافی چونمعتبری هم

ی احمد بصری که این روایات متروك و خبر با وجود این ادعا .منعکس شده است

در ادامه برخی  .های علم حدیث ندارديلی جز بی بهره بودن او از حداقلدل ،واحدند
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   :گرددمی نمونه بياناز این روایات برای 

 :ه فقلنن نندخلن  عل :انا  یبلحسن  بلماضنیر عن  ب بنبصنیعن  ب ب
كلنم بلنناس بكن  ی و ... :بخصنا  :عر  بلاما ؟ فقنا یجعل  فدبك بم 

  علأمنة تطمنئ  ننا ببامحمد بلساعة اب  ب   تقس  ب عطی :یفقا  ل ،لسا 
نننا  جنن  منن  ب هنن  خربفننا  فننتكلم نفسبللننه مننا لبثنن  ب   دخنن  عل .هننانب ل

ب صنلح   :یفقنا  لنه بلخربفنان ،ةنة فا جابنه هنس بالاا فننبالعرب یبلخربفان
 :فقنا  ،تحسن منن  ب نن  لنا  یب لا ب ن یب   ب كلم  بكلأم یبلله ما منعن

ا ین : ؟ ثنم انا ننعل یبن  فمنا فضنلنفبحا  بلله ب ذب كن  لا ب حس  ب ج
ر و لنا ننه كلنأ  ب حند من  بلنناس و لنا طننعل یخایببامحمد ب   بلاما  لنا

ه هننذ  نننتكنن  ففننا   لم ،عننر  بلامننا یبهننذب  ،ه  وحننن  فیمننة و لننا شنننبه
  1؛س هس به بما نبلخصا  فل

عهرک   ،وارد شهده  نبه محضر حضرت ابوالحس :دیر گويابوبص

بهه چنهد   » :قربانت گردم! امام به چه شناخته شود؟ فرمهود  :كردم

سهپس بهه مهن    . «دیه با مردم سخن گو ی... و به هر لرت :خصلت

 ،یزيههن مجلههس برخیههاز ا آنکههه ش ازيابامحمههد! پهه یا :فرمههود

انم تا دلت آرام شود. پس به خهدا سهوگند   ینمایبه تو م یانشانه

ز اههل خراسهان وارد شهد و بهه لرهت      ا ید كه مردينکش یطول

پاسهخش را داد.   یبه فارسه  با حضرت سخن گفت و امام یعرب

من از سخن گفتن به  ،قربانت گردم! به خدا :گفت یمرد خراسان

كهردم  یكه گمهان مه  نیجز ا ،نداشتم یبا شما مانع یلرت خراسان

اهلل! اگهر مهن   سهبحان  :د! فرمهود يه دانیشما آن لرت را خوب نم
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سهپس بهه    بر تو دارم؟! یلتيچه فض ،میخوب پاسخت گونتوانم 

ک از مهردم بهر امهام    یه چيابامحمد! همانا سخن ه یا :من فرمود

ان و نهه  یه پانهه سهخن چهار    ،ست و نه سخن پرندگانيده نيپوش

 ،ن صهفات را نداشهته باشهد   ی؛ پس هر كه ایدارچ جانيسخن ه

 ست.  يامام ن

  :آمده است االخبار یمعانن در کتاب يچنهم

 :عننر  بلامننا ؟ اننا یبننم  فننا ل  ب بنناجعار بلبنناار :بلجننا ود اننا یعنن  ب ب
   1كلم بلناس بك  لسا  و ل ة؛یو  ... :بخصا 

ته امهام بهه چهه شهناخ     :دمياز امام باقر پرس :دیگویالجارود مینب

 یم با هر زبهان و لرته  ... و با مردییهابه خصلت :شود؟ فرمودیم

 .دیگویسخن م

لرم را  لکه این عب ،داللت دارندها بر علم امام به همه زبانفقط دو روایت نه این 

توان مین يل  آاین ترتيب که به وسبه اند معياری برای شناسایی امام معرفی کرده

هرا  زبران  به همه در برخی دیگر از روایات به اصل علم امام .امام را شناسایی نمود

خن گفتره  سر ای شناسرایی امرام   ن برآکه از معيار بودن اشاره شده است بدون این

   :برخی از این روایات بدین قرارند ؛باشد

تنرك  :كلنم غلماننه بل ناتهمیرمرة نفمع  ب با محمد غ :اا  ر بلخاد ننص
ظهنر یننة ولنم یهنذب ولند بالمد :فتعجب  م  ذلن  والن  ،و و  وصقالبة

  هنذب ؟ ننه بلسنلأ  ولنا  ب   ب حند فكننلاحد حت  مض  ب بس بلحس  عل
  حجتنه نب   بلله تبا ك وتعنال  بن :فقا  یفا اب  عل ،ذل ب یب حد  ناس

ه بلل نات ومعرفنة بلا نسناب وبلا جنا  و ننعطیم  فائر خلقنه بكن  شن  و
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 1؛  بلحجة وبلمحجس  فر نك  بیبلحسبد  ولسلا ذل  لم 
بها   دم كه امام حسن عسکرحيشنیبارها م :دیر خادم گوينص

سهخن   روم  و صقالب  خود بهه لرهت خودشهان    ،غالمان ترو

نهه  یمد كهه در او  :گفهتم می گفت. من تعج  كردم و با خودیم

ش كسه   يپه  ،وفات كرد ابوالحسن (پدرش)متولد شد و تا 

 ش خهود فکهر  ين بهاره په  یه مهن در ا  .دیه نرفت و كس  او را ند

همانها خهداح    :شهد و فرمهود  مهن  كردم كه حضرت متوجهه  می

از يه متز ايه ر مردم در همه چیتبارو و تعال  حجت خود را با سا

او ه را به  ش آمهدها يپ ،هامرگ ،انساب ،لرات ،ده و معرفتيبخش

امهام و  )ان حجهت و محجهو    يم ،ن نبوديعبا فرموده و اگر چن

 .فرق نبود (مأموم

س باما  بعد محمد ب لا م  انا  بمنا نفاعلمسب ب نه ل :اا  بلرضا ... .2
مامنة ب لنا لمن  حن ،هننبلامر ب ل اض ی  ناا  به محمد ح ا  ولنا تصنلح بلا 

مامةنبلا مم بالبربه   علن  بلامنا  نوما هذب بلندل :فقا   ب س بلجالست .  للأ 
نجیب    :؟ اا  حنا  نف ،منبلحكن قرب    وبلزبس  وبلنكس  عالما بالتس بة وبلا 

نج ،ب ه  بلتس بة بتس بتهم وب    ،همقنرب نب قنرب  وب هن  بل ،لهمن  با نجنوب ه  بلا 
حنا  نف ،وبحند ه لسنا ننخان  علیع بلل نات حتن  لنا نكس  عالما بجمی

  2؛...ك  اس  بل تهم

 كهه  اسهت  امهام  كس  امبريپ از بعد فرمودند: ... امام رضا

 او كارههاح  بتواند و است كرده اميق آن به امبريپ آن ه به كند اميق
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 رنس .كنهد  ثابهت  نيبهراه  و لیه دال با را امامتش و دهد انجام را

 ست؟يچ امامت لیدال :گفت الجالوت

 تهداشه  احاطهه  قهرآن  و زبور ،ليانج ،تورات به امام نکهیا :فرمود

 همهه  نکهیا و. كند احتجا  خودشان كتاب به كدام هر با و باشد

 .ندك مباحثه ،خودش زبان به ،زبان  هر اهل با و بداند را زبانها

كلنم بلنناس بل ناتهم و ی كا  بلرضا :اا  یبلصل  بلهرویع  ب ب .3
ب  این :سمنایسا  و ل ة فقلن  لنه كا  وبلله ب فصح بلناس و ب علمهم بك  ل

 :! فقنا بختلأفهنا یلاعج  م  معرفت  بهذ  بلل نات علن یبلله ب ن فس 
 یتخنذ حجنة علننخلقنه و منا كنا  بللنه ل یا ب بابلصل  ب نا حجة بلله علی

نا فصن  نب وت : نبلمؤمنرنعر  ل اتهم ب و ما بل   اس  بمیاس  و هس لا
 1؛فة بلل ات! فه  فص  بلخطاب ب لا معربلخطاب؟

با افراد به زبان خودشان  امام رضا :دیگویم یابوصلت هرو

نِ مردمهان و  یتهر حيفصه  ،كهرد؛ بهه خهدا سهوگند    یوگو مه گفت

بهه حضهرتش    یبود! روز ینِ اشخاص به هر زبان و لرتیترعالم

کهه شهما بهه    نیاهلل! مهن در شهگفتم از ا  ن رسولابی :عرک كردم

 یطهور تسهل  و آگهاه   نیه ا ،رنهد كه دا یلرات با اختالفات یتمام

و  ،میه پسر صلت! من حجت خدا بر بندگان او یا :د! فرمودیدار

را نفهمهد و  آنهان   زد كهه زبهان  يانگینم یبر قوم یخداوند حجت

 نيالمؤمنريده است كه امين خبر به تو نرسیا ایلراتشان را نداند. آ

 الخبهاب داده ؛ به ما فصل«نا فص  بلخطنابنبوت» :فرمود یعل

 است؟! یشده؛ پس آن جز معرفت به هر لرت
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براره در جوامرع روایری    فراوانی است که در ایرن بخشی از روایات  ،تنچه گبشآ

گرانسرنب و معررو    هرای  کتاباین روایات در  ،مالحظه شدچنانکه وجود دارد و 

و آمده اسرت   قرب االسناد و معانی االخبار  ،عیون اخبار الرضا ،کافیمانند شيعه 

 بصایرالدرجاتدر کتاب  «محمد بن حسن صفار قمی»وازه شيعه آ دث پرحتی مح

کرده گردآوری را  فراوانیگشوده و در هر کدام روایات زیادی های در این باره باب

مه بره همره   ئابابی در این باره که  :بدین قرارندها عناوین برخی از این باباست؛ 

برابی  شناسند، می راها همه زبانئمه بابی در این باره که ا، گویندمی سخنها زبان

زبران  بابی در ایرن براره کره ائمره      ،فهمندمی زبان پرندگان رادر این باره که ائمه 

   1.یابنددرمی حيوانات را
   :نویسدمی در این بارهنيز عالمه مجلسی 

ن نزدیهک  آروایهات   ،علم دارندها به همه زبان مهاما اینکه ائ

عهامی كهه دربهاره    يمه شدن روایهات  به حد تواتر است و با ضم

 2.ماندآن باقی نمیمجالی برای شک در  ،علم امام است

کره از   ت کرده نویسرندگان ایرن کترب را   أچگونه احمد بصری جراین با وجود  

فری  روك معربه بالهت متصف کند و این روایات را مت ،استوانه های تشيع هستند

ن آه ه در قافير رای خود شعری سرروده کر  ن ندارد که او بآیا این دليلی جز آ .نماید

 ست.ده اترین امور را نيز منکر شمانده است و برای نجات از رسوایی بدیهی

 اشتباه در جمع بین روایات مربوط به کشته شدن شیطان 
 :درباره سرانجام شريطان دو روایرت وجرود دارد   که  پرسش شدهاز احمد بصری 
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روایرت دیگرر   بنابر شود و می کشته دیدست امام مه هاو بها نآیکی از بنابر 

 روایت درست است؟کدام یک از این دو  ،پيامبر اکرموسيل   به

روایرت نخسرت بره    زیرا  ؛دنپاس  احمد بصری این است که هر دو روایت درست

اسرت و چرون   نراظر  در زمان ظهور  دست امام مهدی هکشته شدن شيطان ب

روایرات هرر کرس کرافر     براسرا    ،شيطان از کسانی است که کافر محض است

پرس  کند و در زمان رجعت که می پس او هم رجعت ،کندمی رجعت ،محض باشد

   1.شودمی کشته پيامبر اکرموسيله  به ،استبيست و چهارم از مهدی 

 نقد و بررسی
پرسشگر  فرداست متن کامل دو روایتی که بهتر پيش از نقد پاس  احمد بصری 

 .ان شودبي ،اشاره کردهها نآبه 
 واسلنه سنب بلن عن  فنا لته :انا  بلله عبد یب ب ع  ،عنجم ب  وه .1
 بلسان  س ین ب لن   یبلمنظنر من  فا نن  انا  بعثنس ی س ی ب ل  یفا نظرن  ب)

 بلنناس بللنه بعنثی س ین ب ننه ب تحس  وه  ای :اا  ؟ هس س ی یب   (بلمعلس 
 تهنبناصنن ا خننذنف اائمنننا بعننثی س ینن ب لن  ب نظننر  وجنن  عننز بللننه ولكنن  لنا ؟
 2.بلمعلس  بلسا  هس س نبل فذل  ،عنقه ربضنف
 بللنه عبند ب بنا فنمع  :انا  یبلخثعمن عمنرو ب  میبلكر عبد ع .2
 فقنا  هننعل ذلن  بللنه فنا ب  بعثنس ی س ین ب لن  یبنظرنن اا  سنب بل ب   قس ی

 بلمعلنس  بلسان  س ین كنا  فنا ذب بلمعلس  بلسا  س ی ب ل   یبلمنظر م  ب ن 
 بلسان  س ین ب لن  ب د  بلله خلق منذ عهانب ش عنجم یف بلله لعنه سنب بل مهر

 ؟لكنربت وبنهنا :فقلن  . نبلمؤمن رنب م كرهای كرة بخر یوه بلمعلس 
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 بلبنرمعنه  كنریو بلنا انر  یفن بما  م  ما .وكربت لكربت بنها ؛نعم :اا 
 بلسان  س ین كنا  فنا ذب بلكنافر بلمنؤم  بللنه  یدین حتن  دهنر  یف وبلااجر
 ب صننحابه یفن سنب بلن وجنا  هب صنحاب یفن  نبلمنؤمن رننب م كنر بلمعلنس 

 من   ینار بلروحنا لها قا ی بلاربت یب  بض م  ب   یف قاتهمنم كس یو
  نبلعنالم وجن  عنز بللنه خلنق مننذ مثلنه قتتن ی لنم اتالنا قتلس نف كسفتكم
 خلاهننم ب لنن   جعننسب انند  نبلمننؤمن رنننب م یعلنن ب صننحاب ب لنن  بنظننر یفكنا ن

 یفنن لهننمب  ج بعنن  واعنن  وانند همنب لنن بنظننر یوكننا ن انند  مائننة یبلقهقننر
 وبلملأئكنة بل منا  من  ملن  یف وج  عز بلجبا  هبطی ذل  فعند بلاربت
  جنع سنب بلن هننب ل نظنر فا ذب نس  م  حربة د نب بلله  فس  بلامر واض 
 مانرت واند دینتر  ینب   ب صنحابه لنه قسلنس نف هننعقب عل  ناكصا یبلقهقر

 یبلنبن لحقنهنف  نبلعالم  ب بلله ب خا  بن  ترو  مالا ب  ى بن  قس نف
 ذلن  فعنند اعهنب شن عننجم وهلأك هلأكه كس نف هنكتا  نب طعنة طعنهنف
  .1... ئانش به شركی ولا وج  عز بلله عبدی

پرسرش  ایرن  شود که پاس  احمد بصرری بره   می روشناین روایات با دقت در 

 ،مرده اسرت  آ قررآن چنان که در متن هر دو روایت به نقل از زیرا هم ؛اشتباه است

 :ولی خداوند به او فرمرود  ،ت او را تا روز قيامت مهلت دهدشيطان از خداوند خواس

 بلسان  س ین ب لن   یبلمنظنر من  ب نن ؛ من تو را تا روز وقت معلوم مهلت خواهم داد»
که معنی است به توضيح نيست که مهلت دادن به شيطان به این  ینياز .«بلمعلنس 

دم ادامره خواهرد   آنی او تا این روز زنده خواهد ماند و به اغواگری و گمراه کردن ب

تفسرير  براسرا    ،ن روز زنده خواهد مانرد آاین روز وقت معلوم که شيطان تا  .داد

در روایت اول روز ظهرور اسرت و طبرق     احمد بصری از فرمایش امام صادق
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روایت دوم روز رجعت است و این مساله قابل پبیرش نيست چرا که اگرر شريطان   

ان از مرگ او در زمان ظهور سخن گفرت و  تونمیتا روز رجعت مهلت داشته باشد 

توان ادعا کرد به شيطان تا روز رجعت مهلت نمیاگر او در زمان ظهور از دنيا برود 

بنابر این جمعی که احمد بصری بين روایات کرده اشرتباه اسرت و    ؛داده شده است

 تعارض است و به تعبير دیگر احمد بصری ایرن  دارایاز روایات مورد نظر او تفسير

ن چه او گفته برای آکه نتوانسته تعارض بين روایات را حل کند و را درنيافته نکته 

  .ستنيحل تعارض روایات کافی 

 دسرت هبر  شريطان  شردن  کشته از مطلقطور به دوم حدیث اگر ،دیگر تعبير به 

 َينْس ِ  ب ِلَن    َفناَنِظْرنِي آیه تفسير مقام در اینکه بدون ،بود گفته سخن اکرم پيامبر
 ؛برود  پربیرش  قابرل  ،بود کرده روایات ميان بصری احمد که جمعی ،باشد يُْبَعثُس َ 

حدیث نخست به شيطان تا روز ظهور مهلت داده شده اسرت و او در روز  زیرا بنابر 

دوبراره در زمران    ،که او از کفار محض است آنجاظهور کشته خواهد شد و البته از 

 ؛دوباره از بين خواهد رفتدر روز رجعت حدیث دوم بنابر رجعت زنده خواهد شد و 

 مقام در نخست روایت مانند نيز دوم روایت که است کرده غفلت نکته این از او اما

 َينْس ِ  ب ِلَن    بلُْمنَظنِري َ  ِمن َ  فَا ِنَّن َ  َانا َ يُْبَعثُنس َ  َينْس ِ  ب ِلَ    فَاَنِظْرنِي َ بِّ  اَا َ   آیه تفسير
کشرته شردن او در روز   از فقرط  روایت دوم نيرز   نتيجه رد و است بلَْمْعلُس ِ  بلَْساْ ِ 

این ؛ بنابرن روز نيز داللت داردآبلکه بر مهلت داشتن او تا  ،گویدرجعت سخن نمی

روایت دوم مهلت او نه در زمان ظهور که در زمان رجعت به پایان خواهد براسا  

 جعت تمرام مهلت شيطان در روز ر مدعی شد توان از یک سو؛ در نتيجه نمیرسيد

کشرته   امام مهدیوسيله  بهشود و از سوی دیگر ادعا کرد او در روز ظهور می

ن عاجز بروده و بره   آخواهد شد و این نکته ظریفی است که احمد بصری از درك 

ارائه کرده اسرت   یمدآناکار ای حل تعارض ظاهری روایات راه حلهمين دليل بر
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 ،هستند آیهاین  تفسيرپی روایت در  دو هر با توجه به اینکهاین نکته را درنيافته و 

 .، اشتباه استبرای جمع روایات ارائه کردهاو راه حلی که 

 تفسیر اشتباه از حدیث بتراهلل عمره
سرتی و  هگوید تو مدعی دروغ گویی می یک نفر به احمد جواب المنیردر کتاب 

   :نویسدمی چنيناو در پاس  

حهالی  كنی درمی غ و نفاقبا چه حجت و دليلی مرا متهم به درو

قسهم یهاد    ،ن را خوانهده بهودی  آاست كه اگر ای قرآن آیهكه در 

كههردی و بههرایم خهه  ونشههان كههردی و مههرا تهدیههد نمههینمههی

ها بعض  از گفته (محمد)اگر  :خداوند متعال فرمود .كشيدینمی

او را )م یريه گیدست راستش را مه  ،را به دروغ به ما نسبت دهد

 و امهام صهادق   میبهر مهی  شهاهرگش را  و (میريشدت بگبه

کهه  كنهد مگهر این  این امر را غيهر صهاحبش ادعها نمهی     :فرمودند

 1كند.می خداوند عمرش را قب 

اسرت   احمد بصری مردعی شود که می روایت چنين برداشتاین از استشهاد به 

رده عایی را کر اداگر به دروغ چنين زیرا  ؛ادعای اوست یزنده بودنش دليل بر راست

   .مرده باشدروایت باید  و آیهاین  به گواهی ،باشد

 

                                                 
لو قراتها لما ارعدت و القرآن آیة  فبای حجة و بای علم تتهمنل بالكذب و النفاق و فل .1

َولَوْ َتقَوَّلَ عَلَینَا َبعْضَ الْتَقَاوِیالِ لََتخَاذْنَا مْنْاهِ بِاالْیمْینِ ثلامَّ َلقََطعْنَاا مْنْاهِ         اقسمل و هددت
ا انَّ هَذَا الْتَمْرَ لَا یدَّعْیهْ غَیرل صَاحْبِهْ إِلَّ»:الصادقو قال االمام  (47 (69)الحاقة؛)الْوَتْینَ
 (.79، ص1احمدالحسن، ج بالمنیح،نبالجوبب؛)«عِمِرَه بَتَرَ اللَّهِ
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 نقد و بررسی
لغرت  های کتاببا رجوع به زیرا  ؛استدالل احمد بصری باطل و بی اسا  است

به دروغ  این نيست که هر کس «بتر بلله عمنر »معنای شود می و نيز روایات روشن

ه ایرن  بر مرد  که تراری  پاسر  اح  ویژه این بهميرد میبه سرعت باشد امامت مدعی 

 .استگبشته میغاز ادعای او آسال از  شش است که حدودا1426ًال سالؤس
  :اصل روایت مورد نظر او این است

ِه نندَّعِ ی َلنا ب ِ َّ َهنَذب بْلناَْمرَ  ُقنس ُ یح  اَاَ  َفِمْعُ  بََبا َعْبنِد بللَّنِه نِد ْبِ  َصبِ نبلَْسلِ 
 .ُعُمَر  ُر َصاِحبِِه ب ِلَّا َبَتَر بللَّهُ نغَ 

در لغت به معنای قطع شدن  «بتر» .چيست «بتر اله عمره»باید دید معنای اکنون 

بتنرت بلشن  » :نویسرد مری  بارهاین جوهری در .ن استآاز تمام شدن پيش چيزی 
اطعتنه ابن   :بتنرت بلشن  بتنرب» :نویسرد مینيز  ابن منظور 1«اطعته اب  بلاتمنا  :بترب

تما  ث یبلحند یوفن ... ،اطعنه ابن  بلاتمنا  :ب اتن قا  بتر بلشن  بتنرب من  بنای» 2.«بلا 
   3.«ه ب جله واطعهناصر عل یب   قا بتر بلله عمر یم  فد طر
ن بره  آاز رسريدن  پريش  قطرع چيرزی   معنی کلمات اهل لغت بتر به بر اسا  

نيسرت   ل از تمام شدنش لزوما به این معنری انتهایش است و قطع شدن چيزی قب

بلکه این معنی هرم در صرورتی کره ایرن      ،يافتدکه این قطع در همان ابتدا اتفاق ب

 .وجود دارد و هم در صورتی که این قطرع زمران ببررد    ،اتفاق بيافتدسرعت بهقطع 
به  «بتر»وارد بلکه در همه م ،کار رفتههمعنی ب البته مقصود این نيست که بتر در دو

 از نظرر ایرن قطرع   ولری   ؛یافتن استاز پایان پيش يزی قطع شدن چمعنی همان 

                                                 
 .584ص ،2ج جوهری، ،صحا . 1
 .37ص ،4ج منظور، ابن ،بالعحبنالسان. 2
 .51- 50ص ،1ج الطریحل، ریخ ،بالغححیننمجمع. 3



63نقد و بررسی شخصیت احمد بصری 

 

و  ،مقتضای لغت استهر دوصورت واقع شود و این مطلب هم  تواند بهمی ارجیخ

از مواردی که این قطرع سرریع   برای نمونه  .است ن اشاره شدهآروایات به هم در 

   :توان به این روایت اشاره کردمی ،رخ داده

  عقنسب اندمیا ین :فلّما  ب   ب بس بلحس  اا ... :حمزة یب  ب ب یو اا  عل
مسضنع كنذب و كنذب حتن  شنتم  ی  فنی  شن  ب خنع ب  و بب مس و وا

ا مر بهنذب ننو لنا  ی  ب بنائینو لنا د یننیس هنذب من  دنو لن ،بعضكم بعضنا
 یمنست فننب ّمنا ب خنسك ف ،فاتق بللّنه وحند  فا نّكمنا فنتعاابا  بمنست بب حد

و ذلن  ب نّكمنا  ،و فتند  ب ن  عل  ما كنا  ،ص  بل  ب هلهیفار  اب  ب   
 . كماتقاطعتما فبتربللّه ب عما

كنا  اند حضنر ب جلن   :. انا یجعل  فدبك فا ننا متن  ب جلن :اا  بلرج 
  فننة. یب جل  عشنر یمنز  كذب و كذب فا نسا بللّه ف یفسصل  عّمت  ف

ذلن  بلسجنه و  یفن یب  ّ ب خا  تسفّ  ی  بلرج  ااب  بمكّة فا خبرننفلق :اا 
 1؛ص  بل  ب هلهیدفنه اب  ب   

 موسی بهن جعفهر  وقت  امام  ... :گویدمی زهعلی بن ابی حم

روز آمهدح و  یه د! تهو د یزیعقوب بن یاح  :به او فرمود، دیاو را د

خصهومت  رخ داد و كهار بهه    ، ان تو و برادرت در فالن مکهان يم

سهت. و مها   ين مها ن یين عمل شما از آیده شد. اي  كشیناسزا گو

را شهما بهه   یم. از خدا بترس؛ زيدهن دستور نم ين چنیاكسی را 

امها بهرادرت در    د شهد. ياز هم جدا خواه ،له مرگيزودح به وس

و تو از كهرده   رديمم ، اش برسدمسافرت  قبل از آنکه به خانواده

د و بهه  يكنشوح؛ چون شما از هم قب  رحم م مان م يخود پش

                                                 
 .334ص ،محمد بن جریر طبری دالیلنبالمام ،. 1
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آن  كنهد. ز عمر شهما را قبه  مه    يخداوند ن، دیينماهم پشت م 

اههد  ا بن رسول اللَّه! اجل مهن چهه وقهت فهرا خو    ی :ديمرد پرس

بهه  ، امها در فهالن منهزل    ؛ده بهود ياجل تو هم رس :فرمود د؟يرس

سهت سهال   يعموح خود صله رحم كردح و خدا مرگ تو را تا ب

آن مهرد را   :دیگوعل  بن اب  حمزه م  ر انداخت.يبه تأخ، گرید

برادرش قبهل از   :نده در مکّه مالقات كردم و به من گفتیسال آ

 شرد و همهان جها دفهن   در راه مه ، نکه به شهر خهودش برسهد  یا

 كردند.

 خوانيم:در روایتی دیگر چنين می

ب ذ جنا    عبد بللّه یكن  عند ب ب :بلعلأ  اا  ی  ب  ب بن وى بلحس 
 ،بهنا یبئتنن فقا  له ب بس عبد بللّه.شكس  وجته و فس  خلقهایمسل  له 

فقا  لهنا  .فع  بللّه به و فع  :فقال  شكسك؟ی ما لزوج  :فقا .بها فا تا 
 .ا ین  ب لّنا ثلأثنة ب  نشنن  عل  هذب لم تعنب ما ب نّ  ب   بق :عبد بللّهب بس 
دها ننخنذ ب :للنزو  فقا  ب بنس عبند بللّنه .ب لّا ب  ب  یو بللّه لا ببال :اال 
ننا نس  بلثالث دخن  علنفلّما كا  بل ،ا ینها ب كثر م  ثلأثة ب  نن  و بنس بنفل

 -و بللّننه -انند :مننا فعلنن   وجت ؟اننا  :فقننا  ب بننس عبنند بللّننه .بلرجنن 
ة ینكانن  متعدّ  :ما كا  حالها؟انا  ب بنس عبند بللّنه :اا .دفنتها بلساعة

 1؛فبتر بللّه عمرها ،هنعل
 .بهودم  خدمت حضهرت صهادق   :ن بن اب  العال گفتيحس

ت یمد و از بد اخالق  زن خهود شهکا  آیکی از دوستان حضرت 

چهرا   :اور. وقته  آمهد بهه او فرمهود    ياو را ب :فرمود امام .كرد

                                                 
 .275همان، ص. 1
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ن يخهدا او را چنهان و چنه    :كن ؟ گفهت یت میخود را اذ شوهر

گهر زنهده   ین وض  بمان  سهه روز د ياگر بر هم :امام فرمود كند.

 نم.يه خواهم او را ببيمن نم، بهتر :نخواه  ماند.زن در پاسب گفت

گهر بها   یسه روز د ؛زنت را ببر :فرمود ،رو به مرد نموده امام

زنهت چهه    :د. فرمهود همان مرد آم ،روز سوم كه شد .ديهم هست

ک سهاعت قبهل او را دفهن    یه عرک كرد به خدا سهوگند   ؟شد

بهر  زنه  متجهاوز    :فرمهود  ؟چبور زنه  بهود   :كردم. سؤال كردم

 خداوند عمرش را قب  كرد. ،شوهرش بود

 ،ق شرده اطرال  «بترر »ن آاز مواردی که قطع پس از مدت طوالنی رخ داده و به 

   :توان به این حدیث اشاره کردمی

نَْسناَ   ، َ نَ  بِالْبِرِّ لِلُْمنْؤِمنِ نَعلَ  :بَبِس َعْبِد بللَّهِ  اَا َ   ُكنسُ  ُعُمنُرُ  یَفنا ِ َّ بْلا ِ
نَْسنناَ  نْجَعلَُهننا ثََلننأَ  َو ِفننتِّ نُكننسُ  َبننا ّب  فَ نَ  َفننَنة  فَ نثََلننأثِ  َ  َفننَنة ؛ َو ب ِ َّ بْلا ِ
ْجَعلَُهنا نفَ  ُعُمنَر ُ  ْبتُُر بللَّنهُ نفَ  ،   َر َبانكُسُ  غَ نَ  َفَنة  فَ نكُسُ  ُعُمُرُ  ثََلأَ  َو ِفتِّ ی

منهان  ؤبر تو باد به نيکی به م: فرمودند امام صادق1؛َ  َفَنة  نثََلأثِ 

 چرا كه گاهی انسان عمهرش سهی سهال اسهت و چهون نيکهی      

دههد و گهاهی   می سال افزایش63خداوند عمرش را به  ،كندمی

ونهد  خدا ،سال است و چون اهل نيکهی نيسهت  63انسان عمرش

 دهد.می عمرش را كوتاه كرده و سی سال قرار
   :ده استشدر روایتی دیگر این چنين وارد 

خداونههد  ،س راهههی را ببنههددهههرك 2؛ُعُمننَر ُ  قننا  َبَتننَر بللَّننهُ یَمنْ  َفنندَّ طَرِ 
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 .26، ص1ریخ صدوق، ج بال قیه،نهیحضحنالنمن. 2



66  ناقوس گمراهی 

 .كندمی عمرش را كوتاه
بلکره   ؛شرود ببندد، بالفاصله عمرش تمام نمیاست که هر کس راهی را بدیهی 

اری ن مقرد آشود یعنی پيش از رسيدن بره  می ن است که عمرش کوتاهمقصود ای

 .رودمی ر شده بوده از دنيامقدّ شکه در ابتدا برای
ن آشررح  و در مجلسی اول نيز از این حدیث همرين معنری را برداشرت کررده     

   :نویسدمی حدیث

 ،ههر كهه راهه  را ببنهدد    »گر وارد شده است كه یث دیو در حد

 1.«عمر او را قب  كند و كوتاه گرداند حق سبحانه و تعال 

را  «گردانرد مری  کوتاه»عبارت  «کندمی قطع»که ایشان بالفاصله پس از تعبير این

اسرت نره    ع به معنای کوتاه شدنکه قطمعنی است برای توضيح این  ،ورده استآ

 .ميردمیبه سرعت که مرتکب این کار این
شراهده  قابرل م  امام سجاد ازاین موضوع همچنين در روایتی دیگر به نقل 

به  ،ودب به محمد حنفيه که مدعی جانشينی امام حسينوقتی که ایشان  .است

   :دادندیموی نسبت به کوتاه شدن عمرش در نتيجه ادعای دروغين امامت هشدار 

 بن  محمند ب  فن  ،یعلن بن   نبلحسن اتن  لما :اا  ،جعاریب ب
 اند ،یب خن اب ین :لنه اا  ثم ،به فخلأ ، نبلحس ب  یعل ب ل  ةنبلحنا
مامة و ةنبلسص جع  كا  بلله فس  ب   علم   بن  یلعلن بعد  م  بلا 

 اتن  اند و . نبلحسن ب لن  ثنم ،بلحسن  ب ل  ثم ،طال یب ب
 ،یعلن من  یولادت و  نب ب صنس و عم  ب نا و س ی لم و ب بسك
 و ةنبلسصن یتننا عن فلنأ ،حندبثت  یفن منن  بهنا ب حنق یاندم و یفن یف
مامةبل  و بللنه بتنق !عنم ای : نبلحس ب  یعل له فقا  ،یتخالان لا و ا 
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 ،عنم این . نبلجناهل من  تكنس  ب   ب عظن  یب ن ،بحق ل  سنل ما تد  لا
 عهند و ،بلعنرب  ب لن  تسجنهی ب   ابن  یب ل ب وص  هنعل بلله صلسبت یب ب ب  
 بلله فننس  فننلأح هننذب و بسنناعة ستشننهدی ب   ابنن  ذلنن  منن  یب لنن

 تشننت  و بلعمننر نقنن   نننعل ب خننا  یفننا ن ،بلهننذ تعننر  فلننأ ،یعننند
، كشته شهد  نيچون امام حس: فرمود امام باقر 1؛...بلحنا 

فرسهتاد   نيبهن الحسه   شخص  را نزد عل ، هيمحمد بن حنف

سهپس )در خلهوت(    ،دیكه تقاضا كند با او در خلوت سخن گو

دانه  كهه رسهول    یپسهر بهرادرم! مه   : ن گفتيحضرت چنبه آن 

و  بهه اميرالمهؤمنين  را پس از خود ت و امامت يوص خدا

 نيحسه بهه امهام   و بعهد از او   امهام حسهن  به بعد از او 

و مهن  ، ت ههم نکهرد  يواگذاشت. و پدر شما كشته شهد و وصه  

هسهتم.   ام و زاده عل شهیک ریعموح شما و با پدر شما از 

ه د به يه از شما كهه جوان  ،ن سن و سبقت  كه بر شما دارمیمن با ا

ت و امامهت منازعهه و   يپس با من در امر وص ،امامت سزاوارترم

اح عمو از خهدا  : فرمودبه او  نيمجادله مکن. عل  بن الحس

موعظهه  تهو را  زح را كه حق ندارح ادعا مکن. من يپروا كن و چ

اح عمو! همانا پهدرم صهلوات   ، كنم كه مبادا از جاهالن باش یم

فرمهود   تيمن وصه ب ،ش از آنکه رهسپار عراق شوديه پياللَّه عل

ن یبها مهن عههد كهرد.ا     بهه آن ش از شهادتش نسبت يو ساعت  پ

ن امهر مشهو كهه    یمتعرک ا، است نزد من سالح رسول خدا

 شان شود.یترسم عمرت كوتاه و حالت پریم
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بره   «بترر »واژة کره  دهرد  نشان مری های تاریخی نيز نمونهروایات این افزون بر 

بترر اهلل  »بلکره معنرای    ،ته شودجانش گرففوراً این نيست که مدعی امامت معنی 

پيش از بره انتهرا رسريدن    دعی عمر میعنی  ؛همان چيزی است که گبشت «عمره

 1259 در سرال  ،که مردعی مهردویت برود   نمونه محمد علی باب برای  .پایان یابد

اعدام شد و یرا محمرد برن عبرداهلل برن       1265سال و در  ادعای خود را آغاز کرد

 حالی که درنمود؛ در مهدویتادعای و کرد  سخنرانی در ابواء 127سال در الحسن 

 1.شد کشته 145سال 

س ادعرای  کاین نيست که هر بصری روایت مورد استناد احمد ی امعن ،اینبنابر

 .شودمی بالفاصله جانش گرفته ،امامت کرد
ت که هر حدیث این اسمعنی احمد بصری از سر نادانی گمان کرده که درنتيجه 

ن نرده برود  ميرد و به همين دليرل ز بالفاصله می ،امامت کند کس به دروغ ادعای

ی معنر بره   «هبترر اهلل عمرر  »حالی که ، درادعای خود گرفتهدرستی خود را دليل بر 

ت خرود  پایان یافتن عمر پريش از رسريدن بره نهایر    معنی به  و مرگ سریع نيست

  .ارداو ند دانیدليلی جز نا ،حدیث به خطا رفتهمعنی که احمد در فهم پس این ،است

اما در ارتباط با بخرش  ؛ بصری بودبه بخش دوم کالم احمد ناظر  ،چه گبشتآن

َ  َعلَ  شریفه  آیه نخست ادعای او یعنی استناد به ِ  َلاََخنْذنَا یَنا َبْعَ  بْلاَاَاوِ نَولَْس َتَقسَّ
   :باید گفت 2 َ نِ  ثُمَّ لََقَطْعَنا ِمْنُه بلَْستِ نمِ نِمْنُه بِالْ 

نه هر مدعی دروغين و بلکه پيامبری است کره از پريش    آیه وضوع اینم اساساً

خروبی   بره این مطلب را  آیهپيشين این آیات  مل درأت .ثابت شده باشداو پيامبری 
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 .کندمی روشن

 ِننَالِ  َكناِه    بَِقنْس ِ  َوَلنا تُْؤِمُنس َ  مَّا ل أنَالِ  َشاِعر   بَِقْس ِ  ُهسَ  َوَمام  یب ِنَُّه لََقْسُ  َ ُفس   َكر أ ل 
  ِ نمِ نبِنالْ  ِمْننهُ  َلاََخْذنَا  ِ یبْلاَاَاوِ  َبْع َ  َنانَعلَ  َتَقسَّ َ  َولَسْ   َ نبلَْعالَمِ   َّبِّ  مِّ   ٌ یَتنزِ مَّا تََذكَُّروَ  

 1  َ نبلَْستِ  ِمْنهُ  لََقَطْعَنا ثُمَّ 

کره ایرن   کنرد  مری غازین به این مطلب اشاره آآیات  ،شودمی که مالحظهچنان

ی اسرت  بلکه کتراب  ،است و سخن شاعر و کاهن نيستگرانقدر  پيامبر سخن قرآن

یرن  ه اگر اکمده است آکه از سوی خداوند فروفرستاده شده است و در ادامه چنين 

ه دروغ بر آمرده،  کریمی که کتابش از سوی رب العالمين یعنی همان رسول رسول 

مورد  آیه عنیماین ، بنابرکنيممی رگ گردن او را قطع ،چيزی را به ما نسبت بدهد

نرد  وی خداوساش با فرستادن معجزه از ن است که اگر پيامبری که پيامبرینظر ای

ا قطرع  رگ گرردنش ر  ،به دروغ چيزی را به خدا نسربت دهرد خداونرد    ،تایيد شده

ت اونرد نسرب  سکوت خد ،وقتی پيامبر به خدا چيزی را نسبت بدهدزیرا  ؛خواهد کرد

   :نویسدمی باره چنيناهلل خویی در اینآیت .تسخن اوستأیيد به سخن دروغ او 

َ  َعلَ  و خداوند سبحان با ایهن فرمهایش خهود    َننا َبْعنَ  نَولَنْس تََقنسَّ
بهه ایهن مبله       َ نبلْنَستِ  ِمْننهُ  لََقَطْعَننا ثُنمَّ   ِ نمِ نبِنالْ  ِمْنهُ  َلاََخْذنَاِ  یبْلاَاَاوِ 

شهریف ایهن اسهت كهه      آیهه  اشاره كرده اسهت و مقصهود ایهن   

كه نبوتش را ثابت كردیم و بهرای تصهدیقش معجهزه     دمحم

ممکن نيست كه برخی مبال  را به ما ببندد و اگهر   ،نشان دادیم

 گيهریم و رگ گهردنش را قبه    می دست راستش را ،نين كندچ

چرا كه سکوت ما در برابر چنهين مبهالبی تصهدیق مها      ؛كنيممی

از  .نها و داخل كردن باطل در شریعت ههدایت اسهت  آنسبت به 
                                                 

 .46-40(، 69الحاقة). 1



70  ناقوس گمراهی 

این رو بر ما واج  است كه شهریعت را در مرحلهه بقها حفه      

ن واجه   آهم چنان كه در مرحلهه حهدو  محافظهت از     ،كنيم

 1.بود

   :نویسدمی و عالمه طباطبایی

متوجهه پيهامبری اسهت كهه در رسهالتش       آیهه  و تهدید در ایهن 

چنين پيامبری چيزی را بهه خداونهد ببنهدد و    اگر  .راستگو باشد

ند نيست را به او نسبت دهد و مقصود هر مهدعی  از خداوآن ه 

نبوتی كه با ادعای نبوت و اخبار از سوی خداونهد بهه خداونهد    

 2نيست. ،زندمی متعال افترا

 .اشاره شده استنيز در برخی از روایات مطلب این به 
 ومنا :الن  :انا  ... ،یبلماضن بلحسن  یب بن ع  ، نبلاض ب  محمد

  بنه علن  كنذبب محمندب ب   :االسب :اا   ؟تؤمنس ما لأنال شاعر بقس  هس
 (یعلن ةینولا ب  ) :فقنا  اارب ن بذل  بلله فا نز  ،یعل یف بهذب بلله ب مر  وما
 لاخنذنا  ینبلا ااو بعن  (محمند) ننانعل تقس  ولس  نبلعالم  ب م   یتنز
 (علنی ةینولا) ب   :فقا  بلقس  عط  ثم  نبلست منه لقطعنا ثم  نمنبال منه

                                                 
تابه الكریم: ولو تقول علینا بعض األقاویل وقد أرار سبحانه إلى هذا المعنى بقوله فل ك» .1

الخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین والمراد من اآلیة الكریمة أن محمادا الاذی أثبتناا    
نبوته، وأظهرنا المعجزة لتصدیقه، ال یمكن أن یتقول علینا بعض األقاویل، ولو صانع ذلاك   

نا عن هاذه األقاویال إمضااء مناا لهاا،      الخذنا منه بالیمین، ولقطعنا منه الوتین، فإن سكوت
وإدخال للباطل فل رریعة الهدى، فیجب علینا حفظ الشریعة فل مرحلة البقاء، كما وجاب  

 (.36ص خوئل، بالقحآن،نت سیحنفینبالغیان؛)«علینا فل مرحلة الحدوث
وذلك أن التهدید فل اآلیة متوجهة إلى الرسول الصادق فل رسالته لو تقاول علاى اهلل   ». 2

ب إلیه بعض ما لی  منه ال مطلق مدعل النبوة المفتاری علاى اهلل فال دعاواه النباوة      ونس
 (.405 ، ص19ج طباطبائل،  بالمیزبننفینت سیحنبالقحآن،) ؛«وإخباره عن اهلل تعالى
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 (انننعل) وب    نمكننذب منننكم ب   لنننعلم وب نننا ( نالمللعنن)  نللمتقنن لتننذكرة
حضهرت   گویهد از مهی  محمد بهن فضهيل  1؛ یبلكنافر علن  لحسرة

آن سخن شهاعر  و یه: آاز معنی این كردم  پرسش ابوالحسن

محمهد بهه   : آنها گفتند: فرمود .دیآورمان م یشما اندك  ا، ستين

ح ن دسهتور يباره عل  چنردگارش دروغ بسته و خدا او را درپرو

ت یه همانها )وال : اح فرسهتاد و فرمهود  هیه پس خدا آ .نداده است

ان نازل شده است. اگر )محمهد(  يعل ( از جان  پروردگار جهان

 دست راسهتش را ، ما نسبت دهد هها را به دروغ ببعض  از گفته

 .میبهر مهی  م( و شهاهرگش را یريه گمی م )او را به شدتیريگمی

همانها  : فرموده اسهت ن موضوع كرده و یسپس سخن را متوجه ا

 ان( و مها يه زگهاران )جهان يادآورح است براح پرهیت عل ( ی)وال

ه یه و همانا )عل ( ما ديكنندگان یكه بعض  از شما تکذ ميدانمی

 ست.ا افسوس كافران
دربراره مسرلمانانی اسرت کره حضررت      آیرات   این ،تفسير امامبنابراین براسا  

 ؤمنران برار والیرت اميرر م    ولری زیرر   ؛را به پيامبری قبول داشرتند  محمد

که پيامبر خداست  ر  داگر محم» :فرمایدمی آیهاین  خداوند متعال در .رفتندنمی

خداونرد رگ گرردنش را قطرع     ،را بکند به دروغ ادعای امامت اميرالمومنين ر

بلکره   ،هرر خصوصريتی نيسرت    هر کسی با آیه این موضوع ایننابرب .«خواهد کرد

ثابرت  وسيل  معجرزه  پيامبری او بهکه کسی  ،خداست پيامبر محمد آیه موضوع

ن را آبه صورت طبيعی مرردم   ،خداوند نسبت دهدبه شده و اگر به دروغ چيزی را 

در نتيجره   ،خواهرد شرد  آنران   سکوت خداوند موجب گمراهری باور خواهند کرد و 
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  .موضعی سخت اتخاذ کنددروغ او درباره باید  دخداون
د بره  ثرل اسرتنا  ادعایش مدرستی برای اثبات  آیه به این استناد احمدبه این ترتيب 

کنرد کره   می پرسشگر به احمد اعتراضفرد چرا که وقتی  ؛باطل استپيشين روایت 

اده نوز فرسرت هاعتراض او این است که برای من معنی  ،تو فریبکار و دروغ گو هستی

 ،شرده باشرد  نهنوز پيامبری کسی ثابرت  خداوند ثابت نشده و وقتی سوی بودن تو از 

که احمرد  نه از ایی نخواهد داشت و در نتيجپ دروغ بستن او به خدا عبابی الهی را در

 .توان صحت ادعای او را ثابت کرد عباب الهی ایمن مانده نمیاز شرّ
در  ویبرود کره   جوواب المنیور   حسرن در کتراب   الچه گبشت سرخن احمرد   آن

ی هفت سال یعن 1433سال ر اما د ،چنين نگاشته بودسؤالی در پاس  به 1426سال

در و ا .ده اسرت دیگر تقریر دیگری از ادعای یاد شده ارائه کرر ای در نوشته بعد وی

   :مقام اثبات حدیث وصيت چنين نوشته است

از گمراههی  هميشهگی  يت بهه وصهف نگهدارنهده    توصيف وص

كنهد  ن را ادعا آشود محال باشد كه مدعی دروغ گویی می باعث

گویان مدعی وصيت شهوند  ت دروغو هر كس بگوید ممکن اس

ن آكهه   ایخداوند را متهم كرده كه او عاجز است از حف  نوشته

 ،ن تمسهک جویهد  آههر كهس بهه     :این چنين توصيف كهرده را 

 که خداوند را متهم به دروغ. یا ایننگهدارنده او از گمراهی است

ن نوشهته تها ابهد نگهدارنهده از     آچرا كه خداوند فرموده  ؛كندمی

است در حالی كه طبق سخن مدعی چنين نيست و یها   گمراهی

حهالی   ركهه خداونهد د  چرا ؛خداوند را متهم به جهل كرده است

ن را بهه وصهفی   آ ،ن نوشهته جاههل بهود   آكه نسبت بهه صهفت   

 .ن موجود نيست و حاشا كه چنهين باشهد  آتوصيف كرده كه در 
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آن ههه كههه او منههزه اسههت از ایههن اوصهها  و بزرگتههر اسههت از 

از این رو باید خداوند دانای قادر  ؛گویندمی اشبارهستمگران در

کهه  بلق نصهی را كهه توصهيف كهرده بهه این     راستگوی حکيم م

ن تمسک جویهد را  آنگهدارنده از گمراهی هر كسی است كه به 

گویهان در امهان   ادعهای دروغ  محافظت كند كه از شرّای به گونه

رک از ن تمسک نماید و غه آن به آکه صاح  اصلی باشد تا این

خداوند نادان یها عهاجز    ،دورده شود و اال اگر جز این باشآن برآ

كننهدگان بهه   كهه تمسهک  کاری خواههد بهود   وی فریبیا دروغ گ

 1. افکند ...می سخنش را در باطل

 در اواخرر حيرات   اسرالم  گرامری  پيرامبر  کره  است اینعبارات این از  او مقصود

  َ عندَ بَ  سبلّ َضنتَ   لَن تابا  کِ  مکُ لَ   ُ کتُ ب ینتسُ بیِ » :فرمودندن مجلس معرو  آشریفشان در 
ن آامرا   :خواسرتند را بفرماینرد  مری  نچهآشد که پيامبر مانع این از البته عمر  و «دبببَ 

از ن حضررت  آمقصرود   .مقصرود خرود را بيران فرمودنرد     رحلرت  شبحضرت در 

مرده  آ وصريت  حدیثاست که در  همان مطالبی ،که مانع گمراهی استای نوشته

ن تمسرک  آاگرر بره   »است کره فرمودنرد    همان چيزی وصيت حدیث سپ ؛است
                                                 

 وصف الرسول بانه عاصم من الضالل ابدا یجعل من المحال ان یدعیه مبطل و من یقول». 1
ان ادعائه من المبطلین ممكن فهو یتهم اهلل سبحانه بالعجز عن حفظ كتاب وصفه بانه عاصم 
من الضالل لمن تمسك به او یتهم اهلل بالكذب النه وصف الكتاب بانه عاصم مان الضاالل   
ابدا و من ثم لم یكن كذلك او یتهم اهلل بالجهل النه وصفه بوصف الینطباق علیاه جااهال    

حانه من هذه االوصاف و تعالل اهلل عما یقول الجاهلون علوا كبیرا فال بد بحاله و حاراه سب
ان یحفظ العالم القادر الصادق الحكیم المطلق سبحانه النص ا الذی وصفه بانه عاصام مان   
الضالل لمن تمسك به ا من ادعاء المبطلین له حتل یدعیه صاحبه و یتحقق الهرض منه و  

؛ «كاذبا مخادعا و مهریا للمتمسكیین بقوله باتباا  الباطال...  اال لكان جاهال او عاجزا و او 
 (.18ص ، احمدالحسن،بالمقدن نبالوصی )
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 کره  اسرت ای گونره  بهدر نتيجه حدیث وصيت  ؛«شوید، هي  گاه گمراه نمیجویيد

 مردعيان  کره  شرود مری مانع  ایناز  خداوند و کندمی استناد نآ به نآ صاحب فقط

  ُ عندَ بَ  سبضلّ تَ   لَ » به نآ توصيف نباشد گونه این اگر اال و کنند استناد نآ به دروغين
 ،ن اسرتناد کررده  آبرای اولين بار بره  بصری جا که احمد آنبود و از  خواهد لغو «دببَ بَ 

در ادامره  او  .بره آن اشراره دارد  حدیث وصيت ی است که پس او مصداق شخصيت

   :نویسدمیکند و مستند می قرآنا را به ادعاین 

ل شهده  هل بيهت متکفه  و بر اساس روایات ا قرآنداوند در و خ

 ،است كه نص الهی را در برابر ادعای اهل باطل محافظهت كنهد  

 شوند و ایهن كهار بهرای   می ن بازداشتهآپس اهل باطل از ادعای 

اگهر  » :فرمایهد مهی  هم نهان كهه خداونهد    ،غيرممکن اسهت آنان 

دسهت   ،ما نسهبت دههد  ه ها را به دروغ ببعض  از گفته (محمد)

 آیهه  ود ایهن مقصه  «میربه می و شاهرگش را میريگمی راستش را

ن سخن خداوند اسهت كهه   آدروغ بستن به خدا از طریق ادعای 

خداونهد   حتمهاً  در چنهين فرضهی   .شهود مهی  ن تمهام آحجت با 

 ن تمهام آن سهخن الههی كهه حجهت بها      آكنهد و از  مهی  دخالت

ن سخن الهی نص الهی است كهه خليفهه   آ .كندمی دفاع ،شودمی

كنهد و توصهيف   مهی  جانشين خود ارائهتشخيص خداوند برای 

چرا كه عهدم دخالهت    ؛که نگهدارنده از گمراهی استشده به این

 1.خداوند مخالف با حکمت است

                                                 
بحفظ النص االلهل من ان یدعیه اهل  و قد تكفل اهلل فل القرآن و فیما روی عنهم». 1

الباطل فاهل الباطل مصروفون عن ادعائه فاالمر ممتنع كما قال تعالل ولو تقول علینا بعض 
المراد التقاول علال اهلل بادعااء القاول     قاویل الخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین ...األ

عندها یتحتم ان یتدخل اهلل لیدافع عن القول االلهل الذی تقام به  ةااللهل التل تقام به الحج
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 و بررسینقد 
یرت  گرباری شرده برود کره چرون در ایرن روا      اسا  پایره استدالل بر این این 

اسرت   مراه نشدن اینگالزمه  ؛«بدب  بَ  سبلّ ضِ تَ   لَ  هبِ  مکتُ سَّ مَ تَ   بِ » :اندفرموده پيامبر

   :در پاس  باید گفت ؛ن تمسک کنندآکه اهل باطل نتوانند به 

 بر اکرمد که پيامچيزی بو ،توصيف شده «عاصم من الضالل»نچه به آ ،اوالً 

 وصريتی کره   اماجلوگيری کرد، ن از آخواستند بنویسند و عمر می در روز پنجشنبه

در  ؛هنشدتصف مبه عاصم من الضالل  ،فرمودندیعنی شب دوشنبه در شب رحلت 

خرود   ،وصف وصيت شرب رحلرت اسرت    «عاصم من الضالل»نتيجه این ادعا که 

عاصرم  »صرف  که اگرر و کرد باید توجه  ویژهبه ،شودثابت ابتدای ادعاست که باید 

در هنگرام  بایسرت  مری  پيامبر اکررم  ،چنين کارکرد مهمی داشت «من الضالل

م مرن  عاصر »خواهم بکرنم  یم فرمودند که این وصيتی کهمی کيدأتدوباره وصيت 

این بر؛ بنرا چندانی نداشرت زحمت این مطلب بيان روشن است که  .است «الضالل

که ینخالصه مطلب ا .کردمین اهتمام آنسبت به بيان  پيامبر گرامی اسالم قاعدتاً

عاصرم مرن   »توصريف وصريت بره    براسرا   احمد بصری ادعای برزرگ خرود را   

وصريف بره   تنچه آصيت چنين وصفی ندارد و در حالی که و ،بنيان نهاده  «الضالل

 .برای احمد بصری سودی ندارداست شده  «عاصم من الضالل»
بيران  و نيرت  کردنرد  توصيف  «عاصم من الضالل»به  نچه پيامبر اکرمآ ،ثانياً

پرس از خرارج شردن     شد را پيرامبر اکررم  مانع ن آن را داشتند و عمر از بيان آ

سليم بن قريس  که قرار است این بهشرح ماجرا  .دن جلسه بيان فرمودنآمنافقين از 

                                                                                                
اهلل لتشخیص من بعده و الموصوف بانه عاصم ةو هو النص االلهل الذی یوصله خلیف ةالحج
، احمدالحسن، صی نبالمقدنهبالو)؛ «الضالل حیث ان عدم تدخله سبحانه مخالف للحكمهمن 
 (.19ص
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   :کندمی هاللی از سلمان چنين روایت

بعد منا انا  ذلن  بلرجن  منا انا  وغضن   فنس   - انفمع  عل 
كنا  ب  بد  یعن  بلنذ ب لنا نسنا    فنس  بللنه : -ودفع بلكت   بلله
ختلن  بثننا  ؟ یضن  ب حند ولنم یبلكت  مما لنس كتبنه لنم  یكت  فیب   

وفاطمننة وبلحسنن   یعلنن ی  وبقنننننبلب یب ذب اننا  منن  فننفسننك  حتنن  
انننا  لننننا  ،ب بنننسذ  وبلمقننندبد یوذهبننننا نقنننس  ب ننننا وصننناحب  نوبلحسننن

فابتندب    ،ونحن  نسنمع سا    فس  بللنهیفا  بد ب    .ب جلسسب :یعل
 یب مننا فننمع  مننا اننا  عنندو بللننه ؟ ب تننان ،یا ب خننینن :فقننا   فننس  بللننه

وب   بللنه  ،  صاحبه عجلهناهذ  بلا مة وب   یب نه فامر ی  اب  فا خبرننجبرئ
ب   ب كتنن   یفننا مرن ،یمنن  بعنند یانند اضنن  بلاراننة وبلاختلننأ  علنن  ب متنن

بلكت  ل  وب شهد هؤلنا  بلثلأثنة  یب  دت ب   ب كتبه ف یذل  بلكتاب بلذ
ه ب فنما  بلا ئمنة بلهندبة من  ننفنا مل  عل ،فا ت  بهنا .اةنبصح یبد  ل ،هنعل
هدكم ب   ب شن یب نن : وانا  .د ننخطنه بی یلأ  جلأ وعلنعد   جنب

ثننم  ،طالنن  یبنن  ب بنن یعلنن یب متنن یفنن یاتنننخل و یوب ثنن و یریننو  و یب خنن
ثننم لننم  . نسننعة منن  ولنند بلحسنن  ثننم منن  بعنندهم تنبلحسنن  ثننم بلحسنن

من  ب فنما   ثنم بشنتبه بلنا خرو  ،ومحمند ی  علننر  جلنننب حاظ مننهم غ
ملنأ  یوعدلنه وعملنه وب   بللنه  یفمع  صاة بلمهد یر ب ننغ ،بلا ئمة

ب  دت  یب نن : یثنم انا  بلنبن .  ملما وجنس ببه بلا    عدلا كما ملئ
هم نب   ب كت  هذب ثم ب خر  بنه ب لن  بلمسنجد ثنم ب دعنس بلعامنة فنا ارب   علن

  ب بناذ  ننفلق :منثنم انا  فنل .فنا ب  بللنه واضن  منا ب  بد .هننوب شنهدهم عل
ه بلسنلأ  بالكسفنة ننا علنن  علنثم لق .یب ما ة عثما  فحدثان یوبلمقدبد ف

فننرب مننا  بدوب ولننا نقصننسب كا نمننا  بننه یفحنندثان  نوبلحسنن  وبلحسنن
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د  كنه نب  فنلما  شنن :دینگسس من نم بن  اننفنل1؛نطقس  بلسا  وبحدی
 امبرننو پ ب   فنخ   ب گان  (عمنر)ب   منرد  بعند ب  ب نكنه :گان م 

د  كننه نشننن  نبلمننؤمنرنب  بم ، ب  هننا كننرد «كتنن »غضننبناك شنند و 
سند یبنسخسبفن  د  كتن  م چه مطلب  م ننپرف امبرنا ب  پیب  :فرمسد

شند و دو نانر هنم بختلنأ  بحدى گمرب  نم  ،نسش كه بگر ب    ب م 
خانه بسدنند برخافنتند و  كردند؟م  فكست كرد  تا كسان  كه د نم 

بناا  ماندنند. من  و   ن  و فاطمنه و حسن  و حسننبلمؤمنرنفقط بم
بننه مننا  م كننه علنن یزنننم برخنذ  و مقنندبد هننم خسبفننتقم ببننسندو  فنن
و مننا هننم بپرفنند  امبرنننخسبفنن  ب  پرت منن د.حضنننننبنش :فرمننسد
دى دشنم  ننشنن ،بنربد   :فرمنسد ببتندب امبرننولن  خنسد پ، میدنشننم 

  ننزد من  ب مند و بنه من  خبنر ین  كم  ابن  ب  بنخدب چه گا ؟! جبرئ
و  ،قش گسفنناله ب   بفنن ن  بّمنن  بفنن  و  فننینندبد كننه بو فننامرى ب

  ننشته بف . لذب جبرئخدبوند تاراه و بختلأ   ب بعد ب  م  بر بّمتم نس
خسبفننتم د  كتنن   منن بى  ب كننهسننم ب   نسشننتهیبنس بننه منن  دفننتس  دبد

بنربى . دیاو نبى بم و اهیر . بربنهد بگ  فه نار  ب بر ب   شایسم و بیبنس
كنند  بعند ب  خنسد  ینا  بماما  هدب امبرنبى ب و دند. پحضرت و اه

 نسشن .من  شیدفن  خنسهب فرمنسد و علن ك  بملنأ من یك  ی ب 
وب ثنم و  ،ر ینو  ،ر  كنه بنربد  ننگم  شما  ب شناهد من  :  فرمسدنهمچن
ب  د  بّمننتم علنن  بنن  ببنن  طالنن  بفنن  و فننپس حسنن  و بعنند اننهنخل
 . ننه نار ب  فر ندب  حسب نا     و بعد ب نحس

 «عله  »و  «محمهد »نام ه از نام امامان جز دو نفر ب :دیگوراوح م 
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ف يول  توصه  ،به اشتباه افتادم ائمهه يادم نماند و در نام بقیبه 

نکههه یدم و ايرا شههن اشمهههدح و عههدالت او و برنامهههحضههرت 

همان گونهه   ،كندن را پر از عدل و داد م يدست او زمهخداوند ب

مهن   :فرمهود  امبريه سهپس پ  كه از ظلم و جور پر شده باشهد. 

سپس آن را به مسهجد ببهرم و عمهوم     ،سمین را بنویخواستم تا ا

را بهر آن  آنهان   شهان بخهوانم و  یرا دعوت كهنم و آن را برا مردم 

رم. ول  خداوند نخواست و آن ه اراده كرده بود مقهدر  يشاهد بگ

ذر و مقهداد  در زمان حکومت عثمان با ابهو  :دیگوم م يسل نمود.

 م نقل كردند.ین مبل  را برايهم و آنان ،مالقات كردم

را در كوفهه   نين و امام حسن و امهام حسه  يالمؤمنريسپس ام

م نقهل  ین مبل  را بهرا يطور سرّح هم ههم بآنان  مالقات كردم.

ک زبهان سهخن   یه   بها  یگهو  ،ادح نکردندیچ كم و زيكردند و ه

 گفتند.م 

 «ضنلأ عاصنم من  بل»نچه را پيرامبر گرامری اسرالم بره     آ ،که مالحظه شدچنان
جلرس  مدر  در همران روز پنجشرنبه   ،ن را داشرتند آ و نيرت بيران  کردنرد  توصيف 

 حمد بصرین هي  سخنی از مهدیان دوازدهگانه و اآخصوصی بيان فرمودند و در 

زدهگانره و  ن از مهدیان دواآو در نچه به نام حدیث وصيت معرو  شده آنيست و 

ن آرحلرت یعنری شرب دوشرنبه ایرراد شرده و در        در شب ،احمد سخن گفته شده

ری کره  ادعای احمد بص این ؛این، بنابربودن نيست «عاصم م  بلضنلأ »سخنی از 

به  کسی نتواند به دروغتا شود می برای وصيت موجب «عاصم م  بلضلأ »وصف 

حمرد  چرا که وصريت مرورد نظرر ا   روبروست؛ از اسا  با مشکل  ،ن تمسک کندآ

  .نشده است، متصف به عاصم من الضالل بصری اساساً
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خواسرتند  می کهای نامه استدالل که چون در این روایت پيامبراصل این  ،ثالثاً

الزمه  «دببَ بَ  سبلّ ضِ تَ   لَ  هبِ  مکتُ سَّ مَ تَ   بِ » کهاند بنویسند را به این صورت توصيف فرموده

 چررا  ،نيز باطل استن تمسک کنند آگمراه نشدن این است که اهل باطل نتوانند به 

نمَ   تَ ا بِ َمن»نيز تعبيرر   2و سنت 1قرآندرباره  که پيامبر را  «سب ببندب  لّ ِضن  تَ لَن هِ م بِنکتُ سَّ

های بسرياری وجرود   ، مباهب و فرقههادر تاری  شخصيتاین با وجود  ؛اندکار بردههب

ن را به سود خود تفسير آو اند و سنت به نفع مطامع خود بهره برده قرآنکه از اند داشته

این  به ،توصيف شد «سبضنلّ   تَ لَن هِ م بِ کتُ سّ مَ   تَ بِ »بنابراین اگر چيزی به وصف  ؛اندکرده

جلروگيری  اهرل باطرل   از سوء استفاده سا آنی نيست که خداوند به صورت معجزهمع

چره پيرامبر   آنواقعری  های مصداقبه ها است که اگر انسانبه این معنی بلکه کند می

توان برا  می گفته شد راآنچه  .تمسک کنند از گمراهی در امان خواهند بود ،اندفرموده

کند ادعا مینویسد و میای طبيب ماهری نسخهوقتی که این مثال عرفی توضيح داد 

است که نسخه کاغربی از  بدیهی  ؛یابدمی شفا ،هر کس به این نسخه عمل کندکه 

بلکه استفاده از داروهایی که در نخواهد بود ن جهت که یک تکه کاغب است مایه شفا آ

موجرب   ؛و تقلبیهم داروهای واقعی و نه داروهای بدلی ، آناین نسخه نام برده شده

مرن  انرد  در روایت مورد نظر نيز پيامبر گرامی اسالم فرموده .بهبودی بيمار خواهد شد

روشن است  ؛شویدآن عمل کنيد هرگز گمراه نمینویسم که اگر به می برایتانای نامه

نچه مایه نجات از گمراهی است نامه بماهونامه یعنی یک تکه کاغب یرا پوسرت   آکه 

یعنی شناخت اشخاصی که در این نامره از   ؛به محتوای نامه استبلکه عمل  ،نيست

 ،نچه مایه نجات از گمراهی استآچنان که هم آنان یاد شده و ایمان و پيروی ازها نآ

هرای بری   آن است و نره تفاسرير و برداشرت   و عمل به  قرآنمعار  حقيقی  شناخت
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سکين به نامه تضرمين  ن حضرت نجات از گمراهی را برای متمآاین اگر بنابر .اسا 

 ادعای مدعيان دروغيناز سا آن نيست که خداوند به صورت معجزهمقصود ای ،اندکرده

هرای  ت که شما اگر مصادیق واقعی شخصيتبلکه مقصود این اس ،کندجلوگيری می

تردید از گمراهی بی ،پيروی نمایيدها نآدر این نامه را شناسایی کنيد و از نام برده شده 

نامه در تمسک بره  این بودن  «عاصم از ضالل»که خالصه سخن این .یابيدمی نجات

ن آبه  توانندکه چون مدعيان دروغين نمیریشه دارد نه اینن آنامه و عمل به محتوای 

 .است «عاصم از ضالل»پس  ،تمسک کنند
کره  ولی بره رسر  مورد نظر احمد بصری ناظر اسرت   آیه همانطور که گبشت ،رابعاً

ص ناست که ه به عهده گرفت قرآنشده باشد و این ادعا که خداوند در رسالتش ثابت 

ست و در ای دليل بن را ادعا کنند محافظت نماید ادعایی آکه اهل باطل الهی را از این

رده ک آیه نچنين چيزی وجود ندارد و برداشتی که احمد بصری از ای قرآنهي  جای 

و  روشرن نری  مع آیره  ،ش از این گبشته پيچنانچ .مورد نظر ندارد آیه هي  نسبتی با

ضای به اقت ،هدبه ما نسبت دبه دروغ رسول ما چيزی را اگر فرماید می شفافی دارد و

یطی ين شررا این خداوند باید در چنر ؛ بنابرپندارندمی رسالتش مردم سخنش را درست

معنری  ن ایر  .هرد دخالت کند و با فرستادن عباب بر پيامبر مردم را از انحرا  نجات د

اوند سوی خد ن به این مطلب که اگر نصی ازآشفا  و روشن است و ربط دادن  کامالً

 ود تطبيقخن نص را بر آتواند به دروغ نمیکسی  ،شودمی ن تمامآباشد که حجت با 

 .و منحر  کردن مطلب برای فریب مخاطب نيستچيزی جز پيچاندن  ،کند

 امام صادق روایتاشتباه در استدالل به 
   :نویسدمی یاحمد بصر

 سرحر پخرش  ای که در شبکه ماهوارهای یک نفر از شي  علی کورانی در برنامه
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 ؟مقصود ازاین روایت چيست :پرسيد ،شدمی

  نحن وذلن  بللنه عبند یب بن علن  وب بنا  ب ننا دخلن  :اا  ،یبلحضرم بكر یب ب
 فنا ذب ستكمننب یفن بجلسنسب :فقنا  ؟ تنرى منا :فقلننا ،بخربفنا  بلسنسد اتینبلرب مهرت

  1.بالسلأح نانب ل فانهدوب  ج  عل  بجتمعنا اد تمسنایب   
سری کره   امام اسرت یرا ک   ،دانيم کسی که قائم بالسيف استمی در حالی که ما

 ،انرد ا رفتهدر زمان ظهور از دني شبيه اوست و همه ائمه تا امام حسن عسکری

یا ایرن  آ ،اسا  بر این .در نتيجه اجتماع ائمه جز در خواب امکان پبیر نخواهد بود

رت پيرامبر و حضر  هرا  و در این خواباند روایت به خوابی که بسياری از مردم دیده

 ، اشاره ندارد؟حسن حق استالاحمد اند فرموده (همگی)زهرا و ائمه

اطمره  شي  کورانی در پاس  این پرسش چنين گفته که مقصرود اجتمراع بنری ف   

   .یعنی بزرگان هاشمی ،است
 شران اسرتاد کرورانی و در مقرام نقرد کرالم ای      پس از نقرل پاسر   بصری احمد 

   :نویسدمی

دانهد كهه ههم چنهان كهه در      نمهی سبحان اهلل گویا شيب كورانی 

ز بزرگان هاشهمی امهام را یهاری    بسياری ا ،روایات تصریح شده

ابوخالد كهابل    .وریمآمی راآنها به عنوان نمونه یکی از  ؛كنندنمی

خهدمت  مهن   ،ذشهت درگ نيهنگام  كه عل ّ بن الحس :دیگو

ت گردم یفدا :دم و به آن حضرت عرک كردميرس امام باقر

دان  كه من جز پدرت كس  را نداشتم و انس مرا بها او و  تو م 

  اح ابها  گهوی راسهت مه    :فرمهود  ،دان وحشت مرا از مردم م 

 ،ت گهردم یفهدا  : ؟ عرک كهردم خواه  بگوی. ول  چه م خالد
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ف كرده بود كهه  يم توصیبرا احن امر را به گونهیپدرت صاح  ا

 :فرمهود  ،گهرفتم دستش را مه   حتما ،دمیداگر در راه  او را م 

 :  اح ابهها خالههد؟ عههرک كههردمخههواه  بگههویگههر چههه مهه ید

تا او را بهه نهامش    (فاش سازح)  م بگوییخواهم نام او را برام 

ز يه انگاح ابا خالد سؤال زحمهت  ،به خدا سوگند :فرمود .بشناسم

دح و از امرح از مهن سهؤال كهردح    ياز من پرس و مشقّت آورح

ام و[ اگر من آن را بهه كسه    چ كس نگفتهيكه ]هرگز آن را به ه

كن  زح مرا پرسش م يتو از چ ،گفتمبه تو م  مسلّماً ،گفته بودم

ص ورزنهد كهه او را تکّهه    حهر  ،فاطمه او را بشناسند یكه اگر بن

   1تکّه كنند.

 نقد و بررسی 
 روشرن  ،ن دفاع کررده آری ماجرای یاد شده را نقل کرده و از که احمد بصاز این

 شود که به نظر وی روایت ابی بکر حضرمی مربروط بره حضررت مهردی    می

ال او از اسرتاد  ؤس پرسشگر نيز چنين برداشتی از روایت داشته وچنانچه فرد  .است
                                                 

یعلم ان كثیرا من السادة الهارمیین الینصرون االمام سبحان اهلل و كان الشیخ الكورانل ال» .1
 مضاى  لماا  ": قاال  ،الكابلل الخالد كما نصل روایات علل ذلك و هذا مثال منها فقط أبل

 قاد  ،فاداك  جعلل: له فقلل ،الباقر علل بن محمد على دخلل الحسین بن علل
 - خالاد  أباا  یاا  - صدقل: قال.  الناس من ووحشتل به وأنسل أبیك إلى انقطاعل عرفل
 فال  رأیته لو بصفة األمر هذا صاحب أبوك لل وصف لقد ،فداك جعلل: قلل ؟ ماذا فترید
 حتاى  لال  تسامیه  أن أرید: قلل ؟ خالد أبا یا ،ماذا فترید: قال.  بیده ألخذت الطرق بعض
 ام أمر عن ستلتنل ولقد ،مجهد سؤال عن - خالد أبا یا - واهلل ستلتنل: فقال.  باسمه أعرفه
 بنال  أن لاو  أمار  عن ستلتنل ولقد ،لحدثتك أحدا به محدثا كنل ولو ،أحدا به محدثا كنل
، بالنصریح نبالرینبلغر نبالحروزبتنننن؛)«بضاعة  بضاعة  یقطعاوه  أن علاى  حرصوا عرفوه فاطمة

 (.14احمدالحسن، ص
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ود در حالی که هي  دليلی وج ،از روایت استبرداشت همين  اسا  کورانی هم بر 

بلکه ظراهر روایرت    ،ناظر باشدن آهای به زمان ظهور و نشانهندارد که این روایت 

در زمران   «  محمندبلرضا من  ب  »است که به نام ناظر هایی به حرکتاین است که 

شرما بره اجابرت     :فرماینرد مری  پبیرفت و امام در این روایتمی بنی العبا  انجام

نيستيد مگرر کسری   مجاز زند می امدعوت هي  کسی که در این زمان دست به قي

   1.ن اتفاق نظر داشته باشندآکه همه خاندان پيامبر بر 
مراع  از اجت کره مقصرود  روایت به امام مهدی وا دعای این اینربط دادن این بنابر

 یی بردون ادعا ،ه احمد بصری گمان کردهبنی هاشم اجتماع در خواب است، چنانچ

 .ستاقابل اثبات غيرو  دليل

 ادرست از حدیث امام باقربرداشت ن
براز  احمد بصرری  که شود می روشن ،گبشتاین با دقت در عبارتی که پيش از 

 روایت امرام براقر  مدلول کند که ؛ زیرا او ادعا میمرتکب اشتباه شده استهم 

این است که در عصر ظهور هاشميين با امام مهدی به مخالفت برخواهند خواست 

 عل  جتمعناب»این سخن استاد کورانی که مقصود از  و به همين دليل به تصور وی
در حالی کره   ؛اشتباه است ،اجتماع بنی هاشم است در کالم امام صادق « ج 

ینرده  آزمان این روایت نه  اساساًکه شود می روشن امام باقرحدیث  با دقت در

 یبنن ب   لنس»حر  شرط برای زمان گبشرته اسرت    «لو»چرا که  ؛بلکه گبشته است
روایرت برر   ایرن  و در نتيجره   «بضنعة بضنعة قطعنس ی ب   علن  حرصنسب عرفس  طمةفا

بلکه فرمایش امام نراظر بره    ،مخالفت هاشميين با امام در زمان ظهور داللت ندارد

یعنری   ،اسرت  ن با امام مهدیآن عصر و پيش از آدشمنی برخی از فاطميين 

                                                 
 .173، ص2، سید ضیاء خباز، جبالمجدای نبالخاتم  .1
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حتمراً وی را بره قترل     ،بودنرد قدر با امام دشمنی دارند که اگر او را یافتره  اینها نآ

نحرو بيران شرده    علرم  به توضيح نيست که هم چنان کره در   یو نيازرساندند می

یعنری   ؛برای امتناع جزا در زمان ماضی به دليل امتناع شرط اسرت  «لو»واژه  ،است

چررا کره    ،بنی فاطمه در گبشته غير ممکن بروده اسرت  وسيله بهکشته شدن امام 

اگر تعببير امام این برود   ،بله .است حضرت غيرممکن بودهن آبه ها نآدست یافتن 

 «اذا»؛ زیرا برداشت احمد بصری درست بود ،«س عُ قطَ   یَ لی بَ عَ ب سصُ رَ   حَ فسُ رَ ذب عَ بِ »که 
این احمرد  بنرابر  .ینده است اما عبارت روایت چنين نيسرت آحر  شرط برای زمان 

ن معنری آ کررده   جز بروده اسرت و گمران   بصری از ترجمه درست این روایت عرا 

  .در زمان ظهور است مخالفت بنی هاشم با امام مهدی

 تفسیر اشتباه امام مجهول

مقصود از امام مجهول در حدیث زیرر کره   که پرسد می یک نفر از احمد بصری

 ب ذب ... ؟چه کسی اسرت  ،اندروایت کرده ن را از اميرالمومنينآ امام صادق
 ب ذب :اننا  ثننم .لننةیطس ةیننحكا بلسننلأ  هنننعل كنن فح ،بلننامرة رنننب م واننا  ،بلبصننرة خربنن 
 ثنس یو ،بلنا خر قنس ی هنناك بلخنرو  بلكبش وات  ،بلصاس  وصا  ،بلا لس  جهزت
 ،وبلاضن  بلشنر  له ،بلمجهس  وبلاما  ،بلما مس  بلقائم قس ی ثم ،بلكافر هل یو ،بلثائر
 علن  رظهنی  ننبال  نسید  یف  نبلركن  نب ظهری مثله بب  لا  نحس ای ولدك م  وهس
 وشننهد ،ب وبنننه ولحننق  مانننه ب د ك لمنن  طننسب   نبلننا دن بلننا    یفنن تننركی ولننا  نبلثقلنن

   1.امهیب  

                                                 
پا  آن حضارت    -در مصار قیاام كناد    هنگامى كه بصره ویران گردد، و امیر امیاران  .1

سپ  فرمود: هنگامى كه هزاران هزار نفر آمااده راوند و    -حكایل درازى را نقل فرمود
انگیاز  صفها آرایش یابد، و گوسفند نر كشته رود آنجاسل كه آخرین به پا خیازد، و فتناه  
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 هردی متواند به امرام  نمیکه این روایت کند ادعا میاحمد بصری در پاس  

و بره  اسرتدالل  ا .اسرت  ناظر گانهباشد بلکه به اولين مهدی از مهدیان دوازدهناظر 

   :این قرار است

 ،ت هسهتند رن حضآی كسانی كه مدعی تبعيت از امام مهدی برا

؛ مجهول نيست هم چنان كه برای مخالفانش نيز مجهول نيسهت 

   1.این مقصود از امام مجهول مهدی اول استبنابر

 نقد و بررسی
تواند مقرون به صحت باشد کره نتروان   می است که این استدالل زمانیبدیهی 

 مهدی لی که شخص امامدر حایافت وجهی از مجهوليت  در امام مهدی

زیررا گرچره    ؛مخالفان مجهول استبرای و هم مؤمنان در دوران غيبت هم برای 

 فرزندی داشته کره هرم نرام پيرامبر     که امام حسن عسکریمؤمنان به این

خرالزمران  آاست و او امام حی و حاضر است و همان مهدی موعودی است که در 

بره دليرل   ولری شرخص آن حضررت    دارنرد   ایمان ،کندمی دنيا را از عدل و داد پر

دانرد  نمری و عدم سابقه مالقات برای عموم مردم مجهول اسرت و کسری    غيبت،

هنگرام   امرام مهردی  ن حضرت کيست و به همين دليل است کره  آشخص 

                                                                                                
 كه اماام  آروب به پا كند، و كافر نابود گردد، سپ  قائمى كه در آرزویش هستند قیام كند

نارناخته اسل، داراى ررف و فضیلل اسل و او از فرزندان تو اسل اى حسین كه های   
فرزندى چون او نیسل، میان دو ركن آركار گردد، در دو جامه پوسیده و كهنه بر جان  و  

ثمار( رهاا   )بیهوده و عاطل و باى ان  پیروز رود و در زمین جایى را بدون كشل و زر  
كسى كه زمان او را درك كناد و باه دوره او برساد و روزگاار او را     نكند، خورا به حال 

 (.236ص ،52 ، جبحاربالهوبر)؛«مشاهده نماید
الال مخالفیاه    ةلمن یدعون اتباعاه و كاذا بالنساب    ةاالمام المهدی لی  بمجهول بالنسب» .1

 (.14، ص5، احمدالحسن، جبالمنیحنبالجوبب؛ )«فالمراد باالمام المجهول المهدی االول



86  ناقوس گمراهی 

دارد به همرراه  و دالیل متعددی ها ظهور برای شناسایی خود به مردم با خود نشانه

تر اگر ما امرام را  به تعبير روشن ؛شودمی مردم برایایشان  که باعث شناخته شدن

کره در  کنيم، برای ما شرناخت این زیارت ها در عصر غيبت در ميان جمعی از انسان

معنری  نخواهد بود و همين به پبیر امکاناست  این ميان کدام یک امام زمان

در نتيجه این اسرتدالل احمرد بصرری کره امرام       ؛ن حضرت استآمجهول بودن 

باطرل   ،پس روایت یاد شده درباره مهردی اول اسرت   ،مجهول نيست مهدی

و این خود شاهد دیگری بر بی بهره بودن احمرد بصرری از دانرش بره     خواهد بود 

 .است روایات اهل بيت

  تفسیر اشتباه سالح پیامبر

ه ایرن  بر احمد بصری در یکی از کتاب هایش در مقام نقد یکری از نویسرندگان   

   :کندمی روایت استناد

 عشنر وبضنعة بلثلثمائة معه وم  هس مكة م  خر ی ثم... :ع  بلباار
 ر ینوو  وفنلأحه تنهیو ب بللنه ینبن عهند ومعنه ،وبلمقا  بلرك   نب عسنهیبای

 ب هن  سنمعهی حتن  بلسنما  من  وب منر  بافمه بمكة بلمنادى نادىنف ،معه
 عهند كمنعلن شك ی فلم كمنعل ب شك  ما ،ینب بفم بفمه كلهم بلا   

 ب شنك  فنا  ، نبلحسن ولد م  ةنبلزك وبلناس وفلأحه تهیو ب لهبل ینب
 اكینوب   وب منر  بافنمه بلسنما  من  بلصنست كمنعل شك ی فلأ هذب كمنعل

 فنا لز  ،اتین ب رهمننول  ةی ب وعل  محمد لا   فا  ،محمد ب   م  وشذبذ
 معنه ، نبلحسن ولند م   جلأ ترى حت  ب بدب  جلأ منهم تتبع ولا بلا   
 بنن  یعلنن عننند صننا  بللننه ینبنن عهند فننا  وفننلأحه تننهیو ب بللننه ینبنن عهند
 هؤلنا  فنا لز  شنا ی منا بللنه اع یو یعل ب  محمد عند صا  ثم ، نبلحس
 وبضنعة ثلأثمائنة معنه مننهم  ج  خر  فا ذب ،ل  ذكرت وم  اكیوب   ب بدب
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 مننری حتنن  نننةیبلمد ب لنن  عامنندب بللننه  فننس  ةینن ب ومعننه  جلننأ عشننر
 ةینبلا   یوهن بهنم خسن ی  یبلنذ بلقنس  مكنا  هكنذب قس ی حت  ،دب نبالب
 ب و بلنا    بهنم خسن ی ب   ئاتنبلسن مكروب  یبلذ ب فا م   بلله اا  یبلت
 هنم فمنا تقلنبهم یفن ا خنذهمی ب و شنعرو ی لنا ثننح من  بلعنذبب همنا تی

 1. ... یبمعجز
   :نویسدمی وی پس از ذکر روایت یاد شده

رشان اشاره وزی و در ابتدای روایت به امام مهدیآنکه  پس از امام باقر

م را و مررد  دنر سازانه ایشران را بيران نمود  در انتهای روایت حرکت زمينه ،فرمودند

                                                 
آیند. در آن وقل منادى در مكه از آنگاه با لشكر و سالح و وزیرش از مكه بیرون مى» .1

طورى كه تمام مردم دهد. بهزند و مردم را به ظهورش اطال  ملنام صدا ملآسمان او را به
رنوند. كه از مردم مكه براى رسالل خود و قباول دیان اساالم    روى زمین آن صدا را مل

بر! نام وى نام پیهمبرى اسل. اگر این براى رما مشاكل باراد، پیماان    بیعل گرفل.اى جا
اسال   )مهدى( ماردى پاكادل از اوالد حساین   پیهمبر و پرچم و سالح او و اینكه او 

باعث ارتباه و اركال نخواهد. بود اگر این هم موجب ارتباه گردد، آن صداى آسمانى كه 
 نخواهد رد. زند باعث ارتباهاو را به اسم و ظهورش صدا مل

ه كا معادودى از ساادات   آنگاه حضرت به جابر جعفى راوى این حدیث فرمود: مباادا باه  
وقال  كروند، اعتنا كنى. زیرا دولل پیهمبر و على یك بار اسل )و یا مدعى مهدویل مل

ى یان پیرورود( ولى دیگران دولتها دارند. پ  خوددارى كن و اصالً از این مدعظاهر مى
چم و ساالح  را ببینى كه عهدنامه پیهمبر و پر ى از اوالد امام حسینمكن تا آنكه مرد

 حمدبن علاى مبن الحسین رسید و بعد از او به علىوى با اوسل؛ زیرا عهد نامه پیهمبر به 
و از  كند. پ  همیشه با اینان بااش )خود حضرت( رسید و بعد هم خدا هر چه خواهد مل

م كناد  همبر قیاز، مگر هنگامى كه مردى از خاندان پیآنان كه براى تو ذكر كردم جداً بپرهی
ز اوقعى كاه  كه سیصد و سیزده نفر مرد و پرچم پیهمبر با اوسل و آهنگ مدینه نماید، و م

ان رو برد، چنا فگوید: اینجا جاى كسانى اسل كه زمین آنها را عبور كند، مل «بیداء»بیابان 
تَرْضَ أَوْ یاتْتْیهِمِ  هِ بِهِامِ الْا  فَ اللَّا رلوا السَّیناتْ أَنْ یخْسْا أَ فَتَمْنَ الَّذْینَ مَكَ»فرماید:كه خدا مل

 .«ینمْ بِمِعْجِزِفَما هِ الْعَذابِ مْنْ حَیثل ال یشْعِرلونَ أَوْ یتْخلذَهِمْ فْل تَقَلُّبِهِمْ
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چنان کره  آن ،نمودند که همان مهدی اول است متوجه مردی از نسل حسين

چنان کره ایرن مطلرب از     هم ،يز منشورات انصار بيان شده استدر بيان یمانی و ن

 ول در ایرن روایرت ایرن گونره توصريف     دی اشود مهمی همين روایت نيز استفاده

و عهد همان وصيت است و مهردی اول در   (عهد پيامبر خدا با اوست)شود که می

کره پيرامبر او را   آنچنران برده شده و نرامش احمرد اسرت و     وصيت پيامبر خدا نام

 .وردآمی ن حضرت ایمانآتوصيف کرده اولين کسی است که در ابتدای ظهور به 
یعنی دعروت   ؛است لله ةبلبنعيامبر خداست و پرچم پيامبر خدا پرچم پ (پرچم او)و

و دانرش   قررآن همران   (و سالح رسول خردا )ن آبه نصب الهی و دورانداختن غير 

د و همرراهش  کنمی و خروجآید می آنکه رمایندفمی سپس امام باقر ...است 

ده نفر رود در حالی که سيصد و سيزمی به سوی مدینه ،هستند سيصد و اندی مرد

یند پس او کسی است کره در مکره گرردش    آمی گرد در مکه نزد امام مهدی

کنند هم چنان که از بخش پيش گفتره روایرت معلروم اسرت امرا ایرن       می اجتماع

را  کره مرردی از فرزنردان حسرين    ترا این )در روایت از او یاد شده  شخصی که

کسری اسرت کره    همان  (ببينی که عهد پيامبر خدا و پرچم و سالحش نزد اوست

ن حضرت آگيرد و او وزیر امام و وصی می کند و برای امام بيعتمی انصار را جمع

هرای   این مرد را از عالمت و امام باقر یعنی مهدی اول و یمانی موعود است

هرم چنران کره در     ،ن را عهد و پررچم و سرالح قررار داده   آامام قرار داده و نشانه 

دليل اسرت کره   این به این  .قرار گرفتند هدینشانه امام مها ابتدای حدیث این

حجتی از حجت های خداوند است پس مهردیون حجرت هرای     ر  هدی اولاو ر م 

 خداوندند هم چنان که با روایات متواتر این مطلب اثبات شده است و امام باقر

ن حضرت امر کردند هم چنران کره بره تبعيرت از یمرانی امرر       آمردم را به تبعيت 

امرر   (احمرد ) ؛کنرد مری  نان که به تبعيت از کسی که از فرات عبورهم چ ،فرمودند
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امرر نمودنرد و    (احمد)را به تبعيت از مهدی اول ها نآنمودند و پيامبر در وصيتشان 

بره   فرسرتاده امرام مهردی    وصری و  ،همگی یک نفرند که همان یمانیها این

 1.استسوی مردم 

 نظر روایت مورداحمد بصری در باره ادعاهای سه گانه 

 درباره روایت یاد شده سه ادعا مطرح کرده است: احمد بصری

مرام  ز خرروج ا امام و کسی که زمينه سرا  ؛در این روایت به دو نفر اشاره شده .1

 .اردداشاره نفر دوم به  «ن سَ   ولد بلحُ مِ  لأ  جُ ری  َ تی تَ حَ »است و جمله 
                                                 

 ةاالمام المهدی و وزیاره اخاذ فال نهایا     ةبعد ان بین فل اول الروای فاالمام الباقر» .1
و هاو المهادی    و وجه الناس الل رجل من ولد الحسین ةبین حركته التمهیدیی ةالروای

فهو  ةاالول كما تبین من بیان الیمانل و اصدارات االنصار و كما هو بین من نف  هذه الروای
رساول   ةو المهدی االول مذكور فل وصی ةیوصف بان )معه عهد نبل اهلل( و العهد هو الوصی

 ةظهوره كما وصفه رسول اهلل )ورایته(رای ةل مومن باالمام فل بدایاهلل و اسمه احمد و هو او
الل التنصیب االلهل و رفض ما سواه)و سالح رسول اهلل(و هو  ةای الدعوهلل ةرسول اله البیع

و  ةبین ان هذا الذی یاتل ویخرج و معه ثالث ماا  القرآن و العلم .. ثم ان االمام الباقر
و  ةیجتماع لاه ثاالث و ماا     بینما االمام المهدی ةمدینعشر رجال و یذهب لل ال ةبضع
كما هو بین فل الكاالم المتقادم مان     ةفهم الذی یجتمعون علیه فل مك ةعشر فل مك ةثالث
)حتل تری رجال من ولد الحسین معاه عهاد نبال اهلل و     ةاما هذا المذكور فل الروای ةالروای

و  و هو وزیر االمام لالمام ةبیعرایته و سالحه( فهو الذی یجمع االنصار و یتولل ال
جعل هذا الرجل من عالمات االمام و  وصیه المهدی االول و الیمانل الموعود و االمام

و السالح كما جعلها الدلیل علل االماام المهادی فال اول     ةجعل الدلیل علیه العهد و الرای
ص المتواتره و امر من حجج اهلل فالمهدیون حجج كما ثبل بالنصو ةالكالم و ذلك النه حج

النااس باتباعاه كماا امار باتباا  الیماانل و كماا امارهم باتباا  عاابر            راالمام البااق 
فل وصیته باتباا  المهادی االول )احماد(و هاوالء هام       الفرات)احمد(و امرهم الرسول

هصریحهنبالرینبلغر نننن؛ )«الال النااس   رخص واحد هو الیمانل و وصل و رسول االمام
 (.26-27مدالحسن، صاح بالحوزبتنبالعلمیه،
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ر حردیث  که البتره د  ن حضرت استآوصيت  «س  بللهفُ  َ  هدِ عَ  هُ عَ مَ »مقصود از .2

 .است ن اشاره شدهآشب وفات به 
 .است قرآنعلم و  مقصود از سالح پيامبر خدا .3

او  ظرر متن کامل روایت مرورد ن است بهتر پيش از بررسی سخنان احمد بصری 

 .آورده شود
 دكین تحنرك  لنا بلنا    بلنز  :قنس ی جعانر یب بن ع  یبلجعا جابر
 اینمناد وتنرى ،فننة یفن لن  هنابذكر علأمنات ترى حت  ببدب  جل  ولا
 ،مسنجدها من  طائانة سنقطیو ،اربهنا م  ةیبقر وخس  ،بدمشق نادىی

 بلنرو  وب ابلن  رةینبلجز نزلن  حت  بلترك فا ابل  جا وها بلترك  ی ب   فا ذب
 ،بلعنرب ب   من  ب   كن  یفن بختلنأ  فنة یوه ،بلرملة نزل  حت 
 وبلنا بقع بلا صنه  اتین ب ثلنث علن  ذل  عند ختلاس ی بلشا  ب ه  وب 

 من  ب خسبلنه یاننبلسنا ومنع ،مضنر بلحما  ذن  بن  معه وم  ،یاننوبلسا
 ،اتلنأ قتلنسبی حت  بلحما  ذن  بن  عل  معه وم  یاننبلسا ظهرنف كل 
 لنم اتلنأ معنه ومن  هنس قتن نف بدمشنق  جن  حضنریو انط شن  قتلهی لم
 بللنه قنس ی یبلتن ةینبلا   یوهن ،بلحمنا  ذنن  بنن  من  وهنس انط شن  قتلهی

 مشنهد من  كانروب  یللذ  یفس نهمنب م  بلا حزبب فاختل  تعال و تبا ك
 ب   بلننا همننة لننه كننس ی لننا حتنن  معننه ومنن  یاننبلسننا ظهننریو منعظنن س ینن

 عةنشن من  با نناس صنابنف ،بلكسفة ب ل  بعثا بعثنف ،عتهمنش و محمد
 تنننز  حتنن  خربفننا  منن  ةینن ب وتقبنن  صننلبا و اتلننأ بالكسفننة محمنند ب  

 صننابنف ،تبعننه ومنن   نضننع یمننسبلبل منن   جنن  خننر ی بلدجلننة فنناح 
 بلمهندى هنربیو  جلنأ بهنا قتن نف نةیبلمد ب ل  بعثا بعثیو ،بلكسفة بظهر

 ب حند مننهم تركی لا رهمنوكب رهمنص  محمد ب   ؤخذیو ،منها وبلمنصس 
 علن  منهنا بلمهدى خر یو  نبلرجل طل  یف شنبلج خر یو حبس بلا
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 نزلنسب ب ذب تن ح شنبلجن وتقبن  مكنة قند ی حت  ترا ی خائاا مسف  فنة
 قنس نف مخبر بلا منهم ال ی فلأ بهم خس  بلهملأت شنج وهس دب نبلب

 هنایب   این :قنس نف ،ر ینو  ومعنه نصنر یو صنل نف وبلمقنا  بلرك   نب بلقائم
 فاننا بللنه یفن حاجننای من  حقنا وفل  ملمنا م  عل  نستنصر بنا بلناس
 یفن حاجننا ومن  ،بنا د  بلنناس ب ولن  فاننا ب د  یفن حاجننای ومن  بالله ب ول 
 بلننناس ب ولنن  فانننا منب بننربه یفنن حاجنننا ومنن  ،بنننسح بلننناس ب ولنن  فانننا نننسح
 هننعل بللنه صنل  بمحمند بلنناس ب ولن  فاننا بمحمد حاجنا وم  ،منبا بربه
 یفن حاجننا ومن   ننبنالنب بلنناس ب ولن  فاننا  نننبلنب یفن حاجننا ومن  ،وب له

 بننا س ننبل مسنلم ك  نشهدو بنا ،بلله بكتاب بلناس ب ول  فنح  بلله كتاب
 ،واهرننا ننانوب هال وب مسبلننا ا نناید من  وب خرجننا نانعل وب   وطردنا ملمنا اد
 وبضننعة ثلأثمائننة وبللننه)  نننجیو مسننلم كنن  و س نننبل بللننه نستنصننر بنننا بلنا
 ازعنا عنادنم رننغ علن  بمكنة جتمعنس ی بمنرب ة خمسنس  همنف  جلأ عشر

 نمننایب    بللننه اننا  یبلتنن ةیننبلا   یوهنن بعضننا بعضننهم تبننعی  یننبلخر كقننز 
  جن  قنس نف  ریاند شن  كن  علن  بلله ب  عانجم بلله بكم ا تی تكسنسب
 خنر ی ثنم ب هلهنا بلظالمنة ةینبلقر یوه وب له هنعل بلله صل  محمد ب   م 
 بلننرك   نبنن عسنننهیبای عشننر وبضننعة مائننة بلثلننث معننه ومنن  هننس مكننة منن 

 بلمننادى ننادىنف ،معنه ر یوو  وفلأحه تهیو ب بلله ینب عهد ومعه ،وبلمقا 
 بفنمه كلهنم بلنا    ب هن  سنمعهی حتن  بلسنما  من  وب مر  بافمه بمكة
 تنهیو ب بللنه ینبن عهند كمنعلن شك ی فلم كمنعل ب شك  ما ،ینب بفم

 فلنأ هنذب كمنعلن ب شنك  فنا  ، نبلحسن ولند من  ةنبلزك وبلناس وفلأحه
 ب   من  وشنذبذ اكینوب   وب منر  بافنمه بلسنما  من  بلصنست كمنعل شك ی

 ولنا بلنا    فنا لز  ،اتین ب رهمننول  ةین ب وعلن  محمند لنا   فا  ،محمد
 ینبن عهند معنه ، نبلحسن ولند من   جلأ ترى حت  ب بدب  جلأ منهم تتبع
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 ثنم ، نبلحسن بن  یعلن عنند صنا  بللنه ینب عهد فا  وفلأحه تهیو ب بلله
 اكینوب   ب بندب هؤلنا  فنا لز  شنا ی منا بللنه اعن یو یعلن بن  محمد عند صا 
 عشنر وبضنعة مائنة ثلنأ  معنه مننهم  جن  خنر  فا ذب ،ل  ذكرت وم 
 ،دب ننبالب منری حتن  ننةیبلمد ب لن  عامندب بللنه  فنس  ةین ب معه و  جلأ
 انا  یبلتن ةینبلا   یوهن بهنم خسن ی  یبلذ بلقس  مكا  هكذب قس ی حت 
 همنا تینن ب و بلننا    بهننم خسنن ی ب   ئاتنبلسن مكننروب  یبلننذ ب فننا م   بللنه

  یعجنزبم هنم فمنا تقلبهم یف ا خذهمی ب و شعرو ی لا ثنح م  بلعذبب
 یا تین ثنم سف ی فنة عل  یبلشجر ب  محمد ب خر  نةیبلمد اد  فا ذب 

 ثنم .هنانعل ظهنری حتن  مكثی ب   بلله شا  ما بلمكث بها  نطنف بلكسفة
 یاننوبلسنا رننكث نناس بنه لحنق واد معه وم  هس بلعذ ب  یا تی حت  رنسی
 بكنانس ب نناس خنر ی بلابندب  س ین وهم بلتقسب ب ذب حت  ،بلرملة یبسبد سمئذی

 ب لن  محمند ب   مع كانسب ناس خر یو ،محمد ب   عةنش م  یاننبلسا مع
 تهمین ب ب لن  نناس ك  خر یو بهم لحقسبی حت  عتهنش م  فهم یاننبلسا
 یاننبلسنا سمئنذی قتن یو :بلسنلأ  هننعل  نبلمؤمن رنب م اا  .بلابدب  س ی وهس
 منةنغن من  خاب م  سمئذی وبلخائ  مخبر منهم تركی لا حت  معه وم 
 بلنا مسنلما عبندب تنركی فلنأ ،بهنا منزلنه كس نف بلكسفة ب ل  قب ی ثم ،كل 
 بلنا بلنناس من  لاحند مظلمة ولا ،نهید اض  بلا غا ما ولا ،وب عتقه بشترب 
 قتن ی ولنا ب هلهنا ب لن  مسنلمة ةید ثمنه ب دى بلا عبد منهم قت ی ولا ، دها
 ااسنط بلنا    ملأ  ی حت  بلعطا  یف الهنع وب لحق نهید عنه اض  بلا  نات

 بلرحبنة تنهنب وب هن  هنس سنكنهیو ،وعندوبنا وجنس ب ملما ملئ  كما وعدلا
 من   جن  سنك ی ولنا بنةنط ب    یوه نسح مسك  كان  ب نما وبلرحبة
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  1.بس نبلط ا نبلا وص فهم ةن بك بةنط با    بلا قت ی ولا محمد ب  

 ادعای نخست نقد
 تنهیو ب بلله ینب عهد معه»از عبارت مرتبه  در این روایت سهشد مالحظه  چهچنان

ایرن وصرف    اباول به یقين کسی که از او مرتبه در  .استفاده شده است « وفنلأحه

ین مطلرب  روایت به روشنی بر اپيشين  فرازهایاست و  امام مهدی ،یاد شده

ن وصرف  کره ایر  دومين براری  در که است ادعا کرده داللت دارد اما احمد بصری 

ه بر و  تی غير از امام مهدیشخصي ،شدهمتصف مده کسی که به این صفت آ

 ،سرت ه نکررده ا اقامبر این ادعای خود دليلی  او هي اما  ؛تعبير او مهدی اول است

 هندَ عَ  هُ عَ مَ »له استوار باشد که در این روایت جماسا  او بر این ادعای ممکن است 
نرين  چدارند که  که دو نفر وجوداست ن تکرار شده و همين نشانگر آ ...و «بللنه بیَ نَ 

شرکار  ان آاین مطلب باشرد سسرتی   ادعایش اگر دليل احمد بر  .صوصيتی دارندخ

کره همران   نثابرت کررد بلکره اتفاقراً ای    تروان تعردد را   نمری است چرا که از تکرار 

ت کره  خود قرینره اسر   ،شودمی دوباره بيان خصوصيات مربوط به امام مهدی

ابتدا  در رام باقبه عبارت دیگر ام .مقصود از ادامه روایت نيز خود حضرت است

 هکَّنمَ   ِمن  ُ خنرِ یُ  مَّ ثُن» دهرد مری  رخ یندهآ در که هستند رخدادهایی از اخبار مقام در
 سرتند ه هرایی  نشانه يانب مقام در ادامه در سپس «...هُ تُ یْ بَ  َ  وَ  بلله بینَ  هدَ عَ  هُ عَ مَ  وَ ...

 ليرل د همرين  بره  و کرد شناسایی را نظر مورد شخصيت توانمی نآ کمک به که

   :فرمایندیم اشاره ..و حضرت نآ سالح و پيامبر عهد داشتن همراه بهوباره د

ٰ وَفن هَتنیبَ  َ وَ  هبللّ  یبنَ  دَ هْ عَ  مكُ نلَ عَ  ك شْ ی مْ لَ فَ  مْ كُ نلَ عَ  ب شك َ  ما»  سرپس  و «حهلأ

 کسری  از ترو  جرابر ای  کره  دهنرد مری  دستور و یندآمی بر توصيه مقام در ادامه در

                                                 
 .64ص ،1ج العیارل، مسعود بن محمد ،بالعیاشینت سیح .1
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 .ببينری  را دارد همرراه  را ...و خردا  پيامبر سالح و عهد که کسی تا نکنپيروی 
هدفی متفراوت برا اهردا      بار هر در امام که است نآ دليل به تکرار این ؛بنابراین

 .اندپيشين داشته

ر دتناد احمرد  این نکته است که روایت مورد اس ،کندمیتأیيد مطلب را این چه آن

ب ين روایرت در کترا  ولری همر   ؛و به صورت مرسل نقل شده است عیاشیکتاب 

 وایت شرده ربه صورتی  ،معتبر استآنها که برخی از  با چندین سند غیبت نعمانی

ی تواند قرینره مناسرب  می می وجود ندارد وبه شخصيت دوّای ن هي  اشارهآکه در 

يسرت کره   نکه در نقل دیگر نيز از یک نفر سخن رفته اسرت و روشرن   باشد بر این

ف ایرت ضرعي  روایت معتبر را رها کررده و بره رو   احمد بر اسا  کدام ميزان علمی

  :قرار استبه این روایت  این .متمسک شده است

 ببن  عن  ،بلا  بعنة بلرجنا  هؤلنا  عن  ،دنفع ب  محمد ب  ب حمد ب خبرنا
 یحندثن :انا  ،جعانر ب بنس ینننبلكل عقنسبی بن  محمند وب خبرننا .محبسب

 ،عمنرب  بن  محمند یوحندثن :انا  .هننب ب عن  ،هاشنم ب  منب بربه ب  یعل
 محمند بن  یعلن وحندثنا :انا  ،سن نع ب  محمد ب  ب حمد حدثنا :اا 
 :اننا  .محبننسب بنن  بلحسنن  عنن  ،عننانجم ،ادینن  بنن  فننه  عنن  ،ر نننوغ

 بن  ب حمند یعلن یب بن عن  ،یبلمسصنل بللنه عبند بن  بلسبحند عبند وحدثنا
 ،محبنسب بن  بلحسن  عن  ،هلنأ  بن  ب حمند عن  ،ناشنر یب ب ب  محمد
 ب بنس انا  :انا  ،یبلجعان دینزی بن  جنابر عن  ،بلمقندب  یب بن بن  عمرو ع 

 ولنا دبی تحرك ولا بلا    بلز  ،جابر ای :بلباار یعل ب  محمد جعار
 یبنن بختلنأ  ب ولهنا :ب د كتهنا ب   لن  ب ذكرهنا علأمنات تنرى حت   جلأ
 ومنناد ،یعنن یبعند من  بنه حند  ولكن  ،ذل  تد ك ب  بك وما ،بلعباس

 وتخسن  ،بنالاتح قدمشن ةنناح م  صست ئكمنجیو ،بلسما  م  ینادی
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 دمشنق مسنجد من  طائانة وتسنقط ،ةننبلجاب تسنم  بلشا  ارى م  ةیار
 قب نوفنن ،بلننرو  هننر  عقبهننایو ،بلتننرك ةنننناح منن  تمننر  وما اننة ،م یبلننا  

 ،بلرملنة نزلنسبی حتن  بلنرو  ما انة قب نوف ،رةیبلجز نزلسبی حت  بلترك ب خسب 
 ةنننناح  منن ب    كن  یفنن رنننكث بختلنأ  هننانف - جننابر این - بلسنننة فتلن 

 علن  ذلن  عنند ختلانس ی ثنم بلشنا  ب    تخنرب ب    فنا و  ،بلم رب
 یلتقنننف ،یاننبلسننا ةیننو ب ،بلننا بقع ةیننو ب ،بلا صننه  ةینن ب :اتینن ب ثلننأ 
 ،بلا صنه  قتن ی ثنم ،تبعه وم  یاننبلسا قتلهنف قتتلس نف بالا بقع یاننبلسا
ابننا  ب لننا همنة لننه كننس ی لننا ثنم  ،ا نسنننبقرا شننهنج مننریو ،بلعنرب  نحننس بلا 
 شنانج یاننبلسنا بعنثیو ،ب لن  مائنة  یبلجبنا  م  بها قت نف بها قتتلس نف

 وصنلبا اتلنأ بلكسفنة ب هن  من  بس نصننف ،ب لانا فبعس  وعدتهم بلكسفة ب ل 
 یوتطننس خربفننا  ابنن  منن  اتینن ب ب ابلنن  ب ذ كننذل  هننم نننانفب ،انوفننب

 من   جن  خنر ی ثنم ،بلقنائم ب صنحاب م  نار ومعهم ثانحث انط بلمنا  
 رةننبلح  نبن یاننبلسنا شنجن رننب م قتلنهنف ضنعاا  یفن كسفنةبل ب هن  یمسبل

 ،مكنة ب لن  منهنا یبلمهد نارنف نةیبلمد ب ل  بعثا یاننبلسا بعثیو ،وبلكسفة
 شنانج بعنثنف ،مكنة ب ل  خر  اد یبلمهد ب   یاننبلسا شنج رنب م بلغنف

 بن  مسفن  فنة عل  ترا ی خائاا مكة دخ ی حت  د كهی فلأ ب ثر  عل 
 من  منناد یننادنف دب ننبلب یاننبلسنا شنجن رننب م ز نننف :واا  .عمرب 
 ثلأثنة ب لنا مننهم الن ی فلنأ ،بهنم خس نف ،بلقس  یدنب ،دب نب ای :بلسما 

 هنذ  نزلن  همنوف ،كل  م  وهم ،تهمنب اا ب ل  وجسههم بلله حس ی ،نار
 ابن  م  معكم لما مصداا نزلنا بما ب منسب بلكتاب ب وتسب  یبلذ هایب   ای :ةیبلا  
 ،بمكنة سمئنذی وبلقنائم :انا  .ةینبلا   ب دبا هنا علن  فنردها وجسها نطمس ب  
 ب ننا ،بلنناس هنایب   این :یننادنف ،به ربنمستج بلحرب   نبلب ب ل  مهر  ب فند اد

 ،محمنند كمننبنن  نننب ب هنن  فا نننا بلنناس منن  ب جابنننا فمنن  بللننه نستنصنر
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 ب ولن  فا ننا ب د  یفن یحناجن فمن  ،وبمحمند باللنه بلنناس ب ولن  ونح 
 یحناجن ومن  ،بننسح بلنناس ب ولن  فا ننا نسح یف ینحاج وم  ،با د  بلناس

 فا ننا محمند یفن یحناجن ومن  ،منبنا بربه بلنناس ب ولن  فا ننا منب بربه یف
 بلننناس ب ولنن  فا نننا  ننننبلنب یفنن یحنناجن ومنن  ،بمحمنند بلننناس ب ولنن 
 ونسحنا ب د  بصنطا  بللنه ب   :كتابنه محكنم یفن قنس ی بللنه سنب ل ، ننبالنب
 عنفنم وبلله بع  م  بعضها ةیذ   نبلعالم عل  عمرب  وب   منب بربه وب  
 ،منب بننربه منن  ومصننطا  ،نننسح منن  رةنننوذخ ،ب د  منن  ةنننبق فا نننا م؟نعلنن

 یفنن یحنناجن فمنن  ب لننا . نب جمعنن همنعلنن بللننه صننل  محمنند منن  وصنناسة
  فنس  فننة یفن یحناجن وم  ب لا ،بلله بكتاب بلناس ب ول  فا نا بلله كتاب
 س ننبل یكلنأم فنمع  من بللنه فا نشد ،بلله  فس  بسنة بلناس ب ول  فا نا بلله
  فننسله وبحننق بللننه بحننق وب فننا لكم ،بل ائنن  منننكم بلشنناهد ب بلننغ لمننا

 ب عنتمسنننا ب لننا بللننه  فننس  منن  بلقربنن  حننق كمنعلنن یلنن فننا   ،یوبحقنن
 یوب ن وب بنائننا ا نناید م  وطردنا وملمنا ب خانا فقد ظلمنای مم  ومنعتمسنا

 تخنذلسنا لنا ننانف بلله فالله ،نانعل بلباط  ب ه  وبفترى حقنا ع  ودفعنا نانعل
 ثلأثمائنة ب صنحابه هننعل بللنه جمنعنف :انا  .تعنال  بللنه نصنركمی وبنصرونا
 كقننز  ازعننا عننادنم رنننغ علنن  لننه بللننه جمعهننمیو ، جلننأ عشننر وثلأثننة
 تكسننسب منا  یب   :كتابه یف بلله ذكرها یبلت ةیبلا   - جابر ای - یوه ، یبلخر

 بلنرك   نبن عسننهیبانف ریاند شن  كن  علن  بللنه ب   عنانجم بللنه بكم ا تی
 ،بلا بننا  عنن  بلا بنننا  تسب ثتننه انند بللننه  فننس  منن  عهنند ومعننه ،وبلمقننا 
 ،لنةنل یفن ب منر  لنه بللنه صنلحی  نبلحسن ولد م   ج  - جابر ای - وبلقائم
 ولادتنه همنعلن شنكل ی فلنأ - جنابر این - ذل  م  بلناس عل  ب شك  فما
 كلنه هنذب  ب شنك فنا   ،عنالم بعد عالما بلعلما  وو بثته بلله  فس  م 
 وبفنم بافنمه یننسد ب ذب همنعل شك ی لا بلسما  م  بلصست فا   همنعل
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 1وب مه هنب ب
                                                 

نشین )خانه بر زمین بنشین !اى جابر»فرمود:  جابر بن یزید جعفى گوید: امام باقر» .1
كانم ببیناى   هائى را كه برایل یاد ماى باش( و دسل و پایى نجنبان )فعّالیتى نكن( تا نشانه

بینم كاه آن را  ن آنها اختالف بنل عبّاس اسل و من در تو نمىچنانچه بدان برسى: نخستی
اى از آسمان ندا كند و رما را دریابى ولى پ  از من آن را از من روایل كن، و آوازدهنده

هاى رام به ناام جابیاه فارورود،    اى از آبادیآوازى از جانب دمشق به فت  برسد، و قریه
، و گروهى  روررل از ناحیه ترك خروج بخشى از قسمل راسل مسجد دمشق فرو ریزد

قانونى روم به دنبال آن بارد، و طایفه ترك روى آورند تا آنكاه در  كنند، و اغتشاش و بى
جزیره فرود آیند، و نیز رورریان از روم روى آورند تا در رمله فرود آیناد، پا  در آن   

آیاد، پا  نخساتین    سال اى جابر در هر سرزمینى از ناحیه مهرب اختالف فراوانى پدید 
رود سرزمین رام بارد، سپ  در آن هنگام اختالف آنان بار ساه   سرزمینى كه ویران مى

پرچم بارد: پرچم أصهب و پرچم أبقع و پرچم سفیانى، پ  سفیانى با ابقع برخورد كند و 
كند خواهد كشال، ساپ    از او پیروى مى به جنگ پردازند، و سفیانى او و هر ك  را كه

كشد، و بعد دیگر همّتى به كار نخواهاد بسال مگار روى آوردن باه ساوى      أصهب را مى
عراق، و سپاهیانش به قرقیسیا گذر كنند و در آنجا به جنگ پردازند و صاد هازار تان از    
ستمكاران در آنجا كشته روند، و سفیانى سپاهى به كوفه گسیل دارد كه هفتاد هازار نفار   

ا بكشاند و باه دار آویزناد و اسایر كنناد، در      رمار ایشان بارد، پ  ایشان مردم كوفاه ر 
هایى از جانب خراسان پدیدار رود كشاكشى این چنین كه بر ایشان واقع رده، ناگاه پرچم

ها را با سرعل بسیار بپیمایند و با آنان چند تن از اصحاب قائم هماراه  و پرچمداران منزل
ناتوان خروج كناد، فرماناده   بارند، سپ  مردى از موالى )غیر بومى( اهل كوفه با جمعى 

سپاه سفیانل میان حیره و كوفه او را به قتل رساند و سفیانى گروهى را به مدینه روانه كند 
و مهدى از آنجا به مك ه رهسپار رود و خبر به فرمانده سپاه سفیانى رساد كاه مهادى باه     

ابد تاا اینكاه   جانب مك ه بیرون رده اسل، پ  او لشكرى از پى او روانه كند ولى او را نی
 مهدى با حالل ترس و نگرانى بدان سن ل كه موسى بن عمران دارل داخل مك ه رود.

اى از آیاد، پا  آوازدهناده   آن حضرت فرمود: فرمانده سپاه سفیانى در صحرا فارود ماى  
پ  درل نیاز ایشاان را باه درون     «اى درل، آن قوم را نابود ساز»كند كه آسمان ندا مى

 یابد مگر سه نفر كه خداوند رویشان را به پشلیك از آنان نجات نمىبرد و هی  خود مى
اى »گرداند و ایشان از قبیله كلب هستند، و این آیه در مورد آنان ناازل راده:   آنان بر مى



98  ناقوس گمراهی 

                                                                                                
كسانى كه كتاب به رما داده رده به آنچه ما فرو فرستادیم )قرآن( كه آنچه را نزد رماسل 

هایى را محاو ساازیم و   د، ایمان آورید پیش از آنكه چهرهكن)تورات و انجیل( تصدیق مى
حضرت فرمود: قائم در این هنگام در مك اه  . «تا آخر آیه -آنها را به پشتهایشان برگردانیم

دهاد: اى  خواهد بود، پشل خود را به بیل الحرام تكیه داده و بدان پنااه جساته آواز ماى   
گویاد؟ كاه ماا    دم )دعوت( ما را پاسخ مىطلبیم، چه كسى از مرمردم ما از خدا یارى مى

باریم، مى ترین مردم به خداوند و محمّدخاندان پیامبر رما محمّد هستیم، و ما رایسته
پ  هر كه در باره آدم با من محاجّه كند، بداند كه من سزاوارترین مردم به آدم هساتم؛ و  

ترین مردم به ابراهیم هستم؛ و هر كه با من در باره نوح محاجّه پردازد بداند كه من رایسته
با من به محاجّه برخیزد بداند كه مان سازاوارترین ماردم باه      هر ك  در مورد محمّد

هستم، و هر ك  در مورد پیامبران با من محاجّه كند بداند كه من سازاوارترین   محمّد
آدَمَ وَ نلوحاً  صْطَفىفرماید: إِنَّ اللَّهَ امردم به پیامبران هستم، مگر خداوند در كتاب خود نمى

همانا خداوند آدم و ناوح و آل اباراهیم و   »اآلیه  -وَ آلَ إِبْراهْیمَ وَ آلَ عْمْرانَ عَلَى الْعالَمْینَ
اى دیگر هساتند و  آل عمران را برجهانیان برگزید فرزندانى كه برخى از آنان از نسل پاره

و به جا مانده از نوح و برگزیده  پ  من یادگارى هستم از آدم «خداوند رنوا و دانا اسل
 اى از محمّد كه درود خداوند بر تمامى آنها باد.از ابراهیم و خالصه

 تارین ماردم باه   بدانید هر ك  با من در باره كتاب خدا به محاجّه پردازد پ  من رایسته
بداند كه  با من محاجّه كند كتاب خداوند هستم، هان: هر كه در مورد سن ل رسول خدا

دهام هار   هستم، پ  من به خدا سوگند مى سزاوارترین مردم به سن ل رسول خدا من
خاواهم  رنود كه حاضران ]از رما[ به غایباان از راما ماى   ك  را كه امروز سخن مرا مى

ویشاوندى و حق  خودم كه مرا بر رما حق  خ ابالغ كند و به حق  خدا و حق  رسول او
ید آن كا   كه ما را یارى نمائید و از ما باز دارخواهم اسل از رما مى با رسول خدا

ن رزنادانما فكند كه ما مورد وحشل و ستم قرار گرفتیم و از راهرها و  را كه به ما ستم مى
ر ماا  بودناد با   رانده ردیم و بر ما ستم رد و از حق مان كنار زده ردیم و آنان كه بر باطل

ما را  نسازید و در حق  ما، ما را خوارنسبل ناروا بستند پ  خدا را خدا را )به یاد آرید( 
 .«یارى كنید تا خداى تعالى رما را یارى فرماید

آن حضرت ادامه داد: پ  خداوند سیصد و سیزده نفار یااران آن حضارت را بار اوگارد      
هاى ابار پااییز   آورد، و خداوند آنان را بدون قرار قبلى براى او فراهم آورد بسان پارهمى

اى اسل كه خداوند در كتااب  پیوندند( اى جابر این همان آیهبه هم مى )كه متفر قند و بعد
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 ،هیرک نفرر سرخن گفتره شرد     از فقط در این نقل  شودمی که مالحظهچنانهم 

در  خسرف سرپاه سرفيانی    .رودمی کسی که سفيانی برای کشتنش به سمت مدینه

 ه کعبه بررای پشت بهمو رند و هنب کشتن او را داآبه دليل این است که نيز بيدا 

کنند و از نشرانه  می نفردر بين رکن و مقام با او بيعت313کند ومی مردم سخنرانی

ت و نيسر  امام مهدیبرای کسی جزها همه این...سمانی است وآهایش صيحه 

 ؛داردمراه با خود هرا  عهد پيامبر خدااین روایت براسا  همان کسی است که 

 .يستن کسی جز امام مهدی ،را با خود دارد يامبرنکه عهد پآاین بنابر
و نيرز بره قرینره نقرل معتبرر       نآ سياق و روایت ظهور اقتضای به ،تقدیر هر به

                                                                                                
هار كجاا كاه باراید     »خود آن را ذكر كرده اسل كه: أَینَ ما تَكلونلوا یتْتْ بِكلمِ اللَّهِ جَمْیعااً  

پ  در میان ركان و   «آورد كه خدا بر همه چیز توانا اسلخداوند همگى رما را گرد مى
همراه اسل كه فرزنادان آن را از   ند و با او عهدی  از رسول خداكنمقام با او بیعل مى

اسل كه  مردى از فرزندان حسین -اى جابر -اند، و قائمپدران به ارث دریافل دارته
فرماید، پ  هر چاه از آن جملاه بار ماردم     خداوند كار او را یك ربه برایش اصالح مى

و ارث باردن او از علمااى هار     مشكل نماید دیگر زاده ردن او از نسل رساول خادا  
عالمى پ  از دیگرى بر ایشان مشكل نخواهد بود و باز اگر اینها هم جملگى بار ایشاان   

خیزد هنگامى كاه او باه ناام خاودش و پادر و      مشكل بارد آن آواز كه از آسمان بر مى
  ،بالغیغر ننکترابن. «گاذارد رود، دیگر مشكلى را بار ایشاان بااقى نماى    مادرش خوانده مى
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 بره  نراظر  مورد استناد احمد بصرری  روایت ،غیبت نعمانیهمين روایت در کتاب 

 دو بره  روایرت  ایرن  برودن  نراظر  کره  است این نآ حداقل و است شخصيت یک

 ،داشرت  قاطعانره  قضراوت  نآ دربراره  تواننمی و است احتمالی تمتفاو شخصيت

این به  و استناد وی کند ثابت را چيزی نآ استناد با تواندنمی بصری احمد بنابراین

 .روایت دليل دیگری بر ضعف بنيه علمی اوست
 کره ر اینبر روشنی دليلری  تبکر این نکته نيز ضروری است که در کالم احمد به 

و شخصريت  بره د  «ه و فنلأحهَتنیْ بَ ه و  َ بنی بللّننَ  دَ ْهنعَ  هَ َعنمَ »وصرف  چرا روایت مورد 

د کره  ی وجرود دار در ادامه کالم او مطلبر این با وجود  .ارائه نشده بود ،ستامربوط 

   :عبارت او چنين است ،باشدادعایش دليل او بر  احتماالً

 ةمنا ثلنأ  معنه و ویخر  یاتی بلذی هذب ب  بن  بلباار بلاما  ب  ثم
 بلمهنندی بلامننا  بننمننا ةبلمدیننن بلننی یننذه  و  جلننأ عشننر ةبضننع و

 علننه یجتمعنس  بلنذی فهنم ةمک فی عشر ةثلأث و ةما و ثلأ  له یجتمع
 .ةبلروبی م  بلمتقد  بلکلأ  فی بن  هس کما ةمک فی
 ر مکره بيعرت  یار برا امرام د   313عبارت این باشد که چون این اگر مقصود او از 

 ،رودمری  نره فر همراه اویند به سمت مدین 313دومی که کنند در حالی که نفر می

 :یرن اسرت  اتعبير روایرت  زیرا  ؛سست استنهایت بیدو نفرند این ادعا ها پس این

 بللنه  َ فنسُ  َ  ةَ ینب ٰ  هَ ُعنمَ  وَ  لأ  جُ  َ  رَ شَ عَ  ةَ ضعَ بِ وَ  مائة ثلأ  هُ عَ مَ  مهُ نْ مِ   ج   َ رَ خَ  ا ذبفَ »
ر یا 313همراه  بهروایت این است که او معنی که است بدیهی  «ةَننیدمَ بلْ   َ ب لِ  بدَ عامِ 

 ؛کنرد می يعتکه در مدینه با یاران خود بکند نه اینمی خود به سوی مدینه حرکت

را هرا  صريت تروان تعردد شخ  نمیکار رفته در این روایت هبر این اسا  از عبارت ب

بره  د، نمایر مری  همان شخصيتی که در مکه با یاران خود بيعتزیرا  ؛استنباط نمود

 .کندمی سمت مدینه حرکت



101نقد و بررسی شخصیت احمد بصری 

 

 ادعای دوم نقد
يرامبر  پدومين ادعای احمد این بود که مقصود از عهرد در ایرن روایرت وصريت     

این شاره که شخصيت دوم مورد اصر  ایناست بدیهی گرامی اسالم است و البته 

د ود احمر سر چيزی را بره   ،حدیث وصيت پيامبر گرامی اسالم را همراه داشته باشد

 مقصود ،ستاادعا کرده که احمد در جاهای دیگر طور هماناین کند بنابرثابت نمی

ت کره  که وصی کسی اسر ست ا امعناو این است که همراه داشتن وصيت به این 

 نآود بره  خر مده و برای اولين بار بررای اثبرات حقانيرت    آنام او در حدیث وصيت 

ن آلين بار برای اومده و او آکند و چون نام احمد در حدیث شب وصيت می استناد

    .کندمیپس حدیث یاد شده به او اشاره  ،را بر خود تطبيق کرده
ن آدر  اگر بپبیریم کره عهرد همران وصريت اسرت و     در نقد این ادعا باید گفت 

ام از نسرل امر   مده این است که باید از مرردی آدر این روایت آنچه  ،مناقشه نکنيم

مرراه  خرود داشرته باشرد و ه    را همرراه  کرد که عهد پيامبرپيروی  حسين

اشرته و  دکه عهد چيزی بوده کره نرزد ائمره وجرود     ست ا ابه این معنداشتن عهد 

ن با ای ،که ظاهر روایت استاین مطلب افزون بر این .شده استمی دست به دست

 ثنم ، نبلحسن بن  یعل عند صا  بلله ینب عهد فا » :شودمی عبارت حدیث نيز تایيد
ه فرازی از همين حدیث اسرت کر   دیگر این مطلبگواه  «یعل ب  محمد عند صا 

   :استآمده  نعمانیدر کتاب 

 لا بننا ب تسب ثتنه اند بللنه  فنس  من  عهند ومعنه ،وبلمقنا  بلرك   نب عسنهیبانف...»
 .«... بلا با  ع 

در این روایت تصریح شده است که عهد پيرامبر چيرزی   رسد نظر می به چنانچه

ن عهدی کره  آاین ؛ بنابربردندمی از پدرانشان به ارثن را آبوده است که فرزندان 

ن آمورد نظر این روایت و نشانه شخصيت مورد نظر است چيزی بوده کره همرراه   
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مصداق ایرن روایرت اسرت بایرد برا خرود       کند ادعا میشخصيت بوده و کسی که 

در  ؛کنرد ثابت را  ن به پيامبر گرامی اسالمآعهدی داشته باشد و بتواند انتساب 

حدیث شب وصيت که احمد بصری به استناد کتاب ر  تيجه حدیث مندرج در یک ن

 .تواند مصداق عهد باشدر نمی خواندمی ن خود را مهدی اولآ

 ادعای سوم نقد
و  قرآنن هما سومين ادعای احمد این بود که مقصود از سالح پيامبر اسالم

 .علم است
دعرای  ایرن ا دليرل  داند که می يکخواننده بصير ندر نقد این ادعا نيز باید گفت 

رب همران  ع این واژه در لغتمعنی که روشن است ایناحمد چيست و چرا با وجود 

؛ سرت او علرم   قررآن سرالح بره معنرای    کند کره  ادعا می باز او .ابزار جنب است

 ت جز اینکه، چيزی نيسکرده استمجبور احمد را به طرح این ادعا آنچه تردید بی

اشته باشرد؛  درا  همراه داشتن سالح پيامبر گرامی اسالمای ادعتوانسته او نمی

و ااین ؛ بنرابر شرد مری  این ادعای غير قابل اثبات به سرعت موجب رسروایی او زیرا 

اثباتی  لب غير قابلعلم بگيرد تا بتواند با طرح مطامعنی سالح را به تا ناگریز شده 

 .هاندبر برن سالح پيامخود را از زحمت اثبات همراه داشت ،«علم لدنی»به نام 
ای یرن ادعر  ابا رجوع به احادیث پيشوایان معصوم بی اسا  بودن  ،به هر تقدیر

مربروط   اسالم برخی از روایاتی که به سالح پيامبر گرامی .شودمی احمد نيز روشن

ر جنگری  که سالح چيزی جرز همران ابرزا   دهند را نشان میو این واقعيت هستند، 

   :قرارندبه این  ،نيست

ابنن   ،بلسفنناة  نبنن  بلحسنن یلمننا حضننر علنن :اننا  جعاننریب ب .1
ا محمنند بحمنن  هننذب ینن :فقننا  ،ذلنن  ب خننر  فنناطا ب و صننندواا عننند 
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 یما[ فندعس  ]یجا  ب خسته  یفلما تسف ،  ب  بعةنفحم  ب :اا  ،بلصندو 
ه نننوبللننه مننا لكننم ف :بلصننندو  فقننا  یبنا فنننب عطنننا نصنن :بلصننندو  فقننالسب

بلصنندو  فنلأح  یو كنا  فن ی  ما دفعه ب لیه شنف   و لس كا  لكمیش
 1؛بلله فس 

 نيبهن الحسه   یوفات عله  آنکه ش ازيپ :فرمود امام باقر

 :رمودرون آورد و فيب ،را كه نزد او بود یا صندوقیسبد  ،فرا رسد

كهه  )ان چهار تهن  ين صندوق را ببر. پس آن را در میمحمد! ا یا

چهون آن حضهرت وفهات     بردند. (چهار طرفش را گرفته بودند

ان يه مآمدند و ادعا كردند از آن هه در   برادران امام باقر ،كرد

بهه خهدا كهه از سههم شهما       :سهم ما را بده. فرمود ،صندوق بود

پهدرم آن   ،در آن بهود  یزيدر آن نبود. اگر از سهم شما چ یزيچ

 بود. رسول خدا سالح ،داد. در آن صندوقیرا به من نم

لنس وضنع  ،مدفس  عننه ،بلسلأح مسضس  عندنا :اا  منب بربه یب ب .2
ة ن ننبالثقا یث بنننب نه ح یب ب یلقد حدثن ،رهمنعند شر خلق بلله كا  خ

حة عرفنه نفلمنا كانن  صنب ، ننبلجدب  ن فنجد بلب یو كا  اد شق له ف
 :حذو  خمسنة عشنر مسنما ب فانز  لنذل  و انا  لهنا یببصر  فرب   ی م

حاجة فكشطه فما منها مسنما  ب لنا  یف ید ب   ب دعس مسبلیب   یفا ن یتحسل
  ؛یه منها شن  و ما وص  ب لنوجد  مصرفا طرفه ع  بلس

2 
  ياسلحه نزد ما نهاده شده و از آس :فرمود بن جعفر یموس

نِ یبهتهر  ،ن مخلهوق خهدا گذارنهد   یمحفوظ است. اگر نزد بهدتر 

                                                 
 .305، ص1كلینل، ج ،بالکافی .1
 .235همان، ص .2
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ش یه خويشان شود. پدرم به من خبر داد كه چون با همسر ثقفیا

وار آن پنههان  یه را كه اسلحه را در شهکا  د  یاتاق ،كرد یعروس

 ،نت كرده بودند. بامهداد شه  زفها    یز یعروس یبرا ،كرده بود

د و یه ب ديپانزده م یجا ،وار افتاد. در محل شکا یچشمش به د

خهواهم  یرون رو كهه مه  يه از اتاق ب :نگران شد. به عروس گفت

د یه و دكرد  یبخوانم! پس شکا  را بررس یكار یغالمان را برا

برگشهته و بهه آن برخهورد نکهرده     ر يها از طر  شمشه بيسر م

 .است

 ن دهنرده است که توصيف سالح به قرار گرفتن در صندوق یا دیوار نشابدیهی 

 .ن است که مقصود از سالح همان ابزار جنب استآ
برا چشرم   ا رآن که سالح نزد فالن امام بوده و آمده است ح يتوضنيز این  یگاه

اسرب  متنر سرالح بره علرم    يبرا تفسر   یفين توصيچن که روشن است .اندخود دیده

   :ستين

زعمنس  ب   یة ننب  بلعجل عبدبللنهیهنا و  انا  الن  لا ب ما  بن نفل
عنند  انا  وبللنه لقند  بلله   فنس ن  فنب یدعینعبدبلله ب  بلحس  

ه انط و لنا  ب   عنند ننننكذب فسبلله ما هس عنند  و منا  ب   بسبحندة من  ع
هننا و  ما  بنن  نفننل1؛... نبنن  بلحسنن یكننس   ب   عننند  علننیب بننس  بلننا ب   

بللنه عبد کنه هنا معتقدنندیعجل :عر  كرد  به بما  صاد  :گا 
بنه خندب  :ننزد بوفن . فرمنسد امبرننر پنبف  شمشن یب  حس  مدع

  چشنم خنسد هنم ب   ینس ؛ هرگز بنا ند. نزد بو نیگسید وغ م ،اسم
د  ینند  نبنن  بلحسنن یكننه نننزد علنننیمگننر ب ،د  و نننه پنند  ینن ب ند

                                                 
 .194همان، ص .1
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 باشد... .
مرد  دیگرری برر فقردان صرالحيت علمری اح     جداگانه گفته شد خود دليل آنچه 

سرا   ايجه بی بصری و بی بهره بودن او از دانش به ابتدائيات علم حدیث و در نت

 .بودن دعاوی پرطمطراق اوست

 اشتباه در فهم روایت حسن بن وشاء 
ت ا شرناخ توان حجت خدا رمی ق خوابکه از طریاحمد بصری در مقام اثبات این

   :نویسدمی به ماجرای حسن بن وشاء استناد کرده و

ایمان یکی از واقفه كه بهه دليهل خهواب ایمهان      و امام رضا

مدند و به آن حضرت به خواب او آپس  ؛یيد كردأورده بود را تآ

 1.به خدا سوگند تو به سوی حق بازمی گردی :او فرمودند

 نقد و بررسی
ین ا امام رضاوسيل   بهیيد شدن خواب یکی از واقفه أد او از ماجرای تمقصو

   :ماجراست

  جن  معننا وكنا  بمنرو  جن  عند كنا :[ اا ]  بلسشا  یعل ب  بلحس 
 فصننم ،یالبنن بللننه نننس  ثننم ،مثلنن  كننن  انند ،بللننه بتننق :لننه فقلنن  ،یوباان

  ینری ب   بللنه وفن  ، ن كعتن وص  وبغتس  وبلجمعة سنوبلخم بلا  بعا 
 وانند ، نننبلب ب لنن  فرجعنن  .بلننامر هننذب علنن  بننه تسننتد  مننا منامنن  یفنن

 ذلن  بلنامر هنذب ب لن  ب دعنس ب   هننف یا مرنی یب ل بلحس  یب ب كتاب یفبقن
 ،منرة مائنه وبفنتخر  بللنه بحمند :لنه وال  وب خبرته ،هنب ل فانطلق  ،بلرج 

                                                 
 الرضاا  ابوالحسان  اتاها راهافقد لرویا الواقفیة بعض ایمان الرضا االمام اقر و» .1
 (.238، احمدالحسن، صبالمتشابجات؛)«الحق الل لترجعن واهلل له وقال الرویا فل
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[  ب  ]  بلنندب  ب لنن  یفننبقن انند بلحسنن  یب بنن كتنناب وجنندت یب ننن :والنن 
 الن  منا فافعن  البن  بلله نس ی ب   لا  جس یوب ن هنف كنا ما هنوف ،ل  ب اس 
 ب شنهد :یلن فقنا  بلسنحر یفن بلسنب  س ی یفا تان .وبلدعا  بلصس  م  ل 
 ب بننس یب تننان :اننا  ؟ ذلنن   نننوك :فقلنن  .بلطاعننة بلماتننر  بلامننا  ب نننه

 .بلحنق ب لن  لتنرجع  - وبللنه - منب بنربه این :فقنا  بلنس  یف بلبا حة بلحس 
 1؛بلله ب لا هنعل لعطی لم ب نه و عم

نهزد مها در مهرو مهردح زنهدگ        :دیگوحسن بن عل  وشّا  م 

و از خدا بترس! من هم مثهل ته   :كرد كه واقف  بود.به او گفتمم 

ه پنجشهنبه و جمعه   ،بودم ول  خدا قلبم را نوران  كرد.چهارشنبه

ر و غسل كن و دو ركعهت نمهاز بخهوان و از خهدا     يرا روزه بگ

بهه   ، استدالل كنه  ن كاریبتوان  با آن براح ا بخواه تا آن ه را كه

 تو نشان بدهد.

ده و يرسه  اح از طر  امام رضادم نامهیبه خانه برگشتم و د

ن كهار بخهوانم. پهس بهه     یدستور داده است كه آن مرد را براح ا

خهدا را حمهد    :گفهتم  ،سوح او روانه شدم و او را با خبر نمهوده 

اح به چون در مورد تو نامهر نما. يكن و صد مرتبه از او طل  خ

دوارم يه باشد. و مهن ام ده كه در باره همان مباحث ما م يمن رس

 كه خدا قل  تو را نوران  گرداند. پهس آن هه از روزه گهرفتن و   

 دعا كردن به تو گفتم انجام بده.

دههم كهه او   گواه  م  :نزد من آمد و گفت پس روز شنبه سحر

ن را یههچگونههه ا دميپرسهه باشههد.امههام واجهه  االطاعههه مهه   

                                                 
 .366 ، ص1ج الراوندی، الدین قطب ابالجحبئح،نبالخحبئا .1
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بهه خهواب مهن آمهد و      ش  امهام رضها  ید :دح؟گفتيفهم

م! به خدا سوگند! تو به سوح حقّ بهاز خهواه    ياح ابراه :فرمود

 .دانستچ كس جز خدا حال او را نم يه :گفتگشت. و او م 

احمرد  مورد ادعرای  نچه که آاستدالل به این روایت به این دليل باطل است که 

او  .توان حجت خدا را شناسایی کردمی خواببه وسيله ه بصری است این است ک

روایراتی   ،است و روایات اهل بيت قرآناز دالیلی برای اثبات ادعایش نيازمند 

شرود از طریرق خرواب    مری  کهاند تایيد کرده این است که ائمهآنها که مدلول 

 یکس که است این دارد نياز نآ به احمد نچهآبر این اسا   .حجت خدا را شناخت

او ماجرای خواب خود و ایمان مبتنی برر   و بياورد ایمان نآ اسا  بر و ببيند خوابی

حال یا به نماید،  یيدأت را خواب بر مبتنی ایمان این ن را بر امام عرضه کند و امامآ

مراجرای مرورد    در که حالی در ؛است تأیيدصراحت و یا به عدم ردع که کاشف از 

که واقفری مرورد نظرر     یعنی این طور نيست ،فتاده استچيزی اتفاق نيا نظر چنين

 ن ایمان بياورد و بعد در عرالم بيرداری بره محضرر امرام     آخوابی ببيند و بر اسا  

گرزارش  براسا  این  ،اوالًزیرا  ؛دیيد کنأاو را ت ن حضرت ایمانآبرسد و  رضا

عالم خواب مام در که اگر اأیيد کردند و ایندر خواب ایمان واقفی را ت امام رضا

غاز بحث است آخود  ،یا چنين خوابی حجت است یا نهآ .یيد کنندایمان کسی را تأ

، کنرد ثابرت  خواهد با این استدالل حجت برودن خرواب را   می و احمد بصری تازه

 ،دیگرر  تعبير به .استوار کندیک خواب اسا  تواند استدالل خود را بر نمیاین بنابر

 از طریرق خرواب   کره  اسرت  ایرن  مدعا .است داده قرار دليل را مدعا احمد بصری

و این اسرتدالل   است خواب یک خودش او دليل خدا را شناخت و توان حجتمی

اگرر   ،و ثانياًثابت کند حجيت خواب را با خواب تا تالش کرده زیرا او  ؛دوری است

یيرد  أفرض را بر این بگيریم که اگر امام در خواب ایمان مبتنی بر خواب کسی را ت
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گرزارش حسرن   زیرا براسا   باز هم استدالل احمد ناقص است ؛کافی است ،ندکن

 اسرت  این از اخبار ،اندواقفی مورد نظر فرموده به خواب عالم در امام نچهآبن وشاء 

عنی امرام  ی کند؛خواب او را تأیيد نمی بر مبتنی ایمان و گردیمی باز حق به تو که

وردی قبرول  آیمانی که تو بر اسرا  خرواب   فرمایند این ادر عالم خواب به او نمی

که امام در دليل اینورد آینده ایمان خواهی آدهند که تو در می است بلکه به او خبر

ن شبی که او امرام را  آ این است که اساساً ،اندیيد نکردهأهمان خواب ایمان او را ت

 ،یيد کنندأرا تاو خواب هنوز ایمان نياورده بود تا امام ایمان مبتنی بر  ،در خواب دید

این ادعای احمرد   ؛از این رو .شد تا بعد از خواب ایمان بياوردای بلکه خواب انگيزه

 ببسبلحسن  بتاها  بهافقد لرویا ةبلسباان بع  بیما  بلرضا بلاما  بار» بصری که و
اگر ؛ زیرا از اسا  باطل است «بلحنق بلنی لترجع  وبلله له واا  بلرویا فی بلرضا

 ،یيد کردنرد أدر عالم بيداری خواب واقفی را ت این است که امام رضا مقصود او

چنين ادعایی کبب است و اگر مقصود او این است که امام در عالم خرواب ایمران   

هم استدالل احمد بر خواب بررای اثبرات حجيرت خرواب دوری      ،یيد کردندأاو را ت

نکردنرد چرون در وقرت    یيد أامام در عالم خواب ایمان کسی را ت است و هم اساساً

 .هنوز ایمانی وجود نداشت ،خواب اساساً
ه ایرن  بر  ،تروان تقریرر کررد   مری  را به صورت دیگری نيزا ماجراین استدالل به 

وده بر  گزارش حسن بن وشاء که از صحابی امام رضابراسا  این  صورت که

 زا رضرا  کند برای پی بردن به امامت اماممی است به واقفی مورد نظر توصيه

وشرا را   با نوشتن نامه این کرار حسرن برن    طریق خواب وارد شود و امام رضا

م یيرد امرا  کنند بنابر این شناخت حجرت خداونرد از طریرق رویرا مرورد تا     می تایيد

 .قرار گرفته است رضا
، براز اشرکال سرابق را    این مطلب اگر درست هم باشد ،پاس  این است که اوالً
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در اسرتدالل خرود بره رفترار حسرن برن وشرا         احمد بصری زیرا ؛کندبرطر  نمی

متن کالم  .مدن امام به خواب واقفی استدالل کرده بودآاستدالل نکرد بلکه او به 

  :صورت استبه این او 

 هوردآ ایمهان  خهواب  دليهل  به كه واقفه از یکی ایمان رضا امام و

 او بهه  و مدنهد آ او خهواب  بهه  حضرت نآ پس ،كرد تایيد را بود

   .گردیبازمی حق سوی به تو سوگند داخ به فرمودند

سن حاو به عمل  شودمی مالحظهچنانچه این عين عبارت احمد بصری است و 

ورد آاب ایمران  یکی از واقفه با خوکند ادعا میبلکه  ،بن وشا استدالل نکرده است

نمرود؛   و را تایيرد امرده و ایمران   آبه خرواب او  زیرا  أیيد فرمود؛و امام خواب او را ت

ن او در عرالم  یيد ایماأبه خواب واقفی و ت مدن امام رضاآاین احمد بصری بربنا

رای بر سرودی  در نتيجه مطلب یراد شرده    .خواب را دليل مدعای خود گرفته است

داگانره  جخود دليرل   ،در پی نخواهد شد و اگر این پاس  درست باشد احمد بصری

شرده   ه او مرتکرب اشتباهی ک ندارد وربطی دیگری است و به سخن احمد بصری 

 .پوشاندرا نمی
رفترار حسرن    توان فهميد امام رضامی این ادعا که از ماجرای یاد شده ،ثانياً

پرس   زیرا براسا  این ماجرا ؛غيرقابل اثبات است اساساً اندبن وشا را تایيد فرموده

گوید من به واقفی توصيه کردم برای پی بردن به امامرت  می وشا از این که حسن

مرده  آچنرين   ،شکار کندآاز خداوند بخواهد در خواب حقيقت را بر او  رضاامام 

ّ ب ِ » :است  اٰمن هننفوَ  ، لَن اس ُ بَ [ ب  ] ب بلد    َ ب لِ  ینقَ بَ فَ  دَ اَ  س حَ بلْ  یببَ  تاَب كِ  تُ دْ جَ وَ  ین
بلکه ندارد  این عبارت هي  تصریحی به بيان خواب در نامه امام رضا «هننف ان  كُ 

چيزی جز اصل دعوت واقفی به این عبارت کند که میاللت قرینه داخلی روایت د

 :حسن وشاء اندکی قبل چنرين گفتره اسرت   زیرا  ؛نبوده است امامت امام رضا
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َ بَ  هذب ب ل  سُ دعُ بَ   ٰ بَ  هِ نف ینا مرُ ی یّ لب ِ   سَ بلحٰ  یب بَ  تاَب كِ  یقنبَ فَ  دْ اَ وَ »  « ُجنبلرَّ   َ لِنذٰ  مرلنا
امام دعوت مرد واقفی به امامت امام محتوای نامه که کند می تصریحاین جمالت 

ن مرد واقفی گزارش نامره  آبنابر این وقتی که در ادامه برای  .استبوده  رضا

بره  پريش  همان چيزی است که انردکی   «ا فنهفنه ما کن   وَ »مقصود او از  ،دهدمی را

 .رضا امام امامت به واقفی مرد یعنی دعوت ؛ن تصریح کرده بودآ

هرا  ن وضرعيت توان به پایان رساند که در بردتری می این نکتهنچه گبشت را با آ 

يل ن به دلآه باست و باز در این فرض نيز استدالل  مجمل «ا کنا فننهفنه مٰ وَ »جمله 

  .اجمال اشتباه خواهد بود

  برداشت نادرست از حدیث جندب

 ب جنردب یيرد خروا  أتاو دربرارة   یکی دیگر از موارد اشتباه احمد بصری ادعرای 

هایش در مقرام  او در یکی از کتاب .است پيامبر گرامی اسالموسيله به یهودی

وسيله بهتوان می کهو اثبات این و اهل بيت قرآندیدگاه تبيين جایگاه خواب از 

 از .کنرد مری  های متعددی استناد، به روایات و گزارشخواب حجت خدا را شناخت
   :نویسدمی که چنينجمله این

خواب را به عنوان یک راه ههدایت و   خداهم نان كه پيامبر 

ن فرد یهودی را كه پيامبر خهدا  آیيد فرمودند ... و خواب أایمان ت

را در خههواب دیههد و بههه او خبههر داد كههه حههق بهها  موسههی

   1.یيد فرمودأاست را ت محمد

 کره  را یهرودی مرد  نآ یایؤر پيامبرکند که ادعا میبصری  احمدبه این ترتيب 

                                                 
 اهلل نبال  رای یهاودی  الرویا كطریق هدایة و ایمان ... واقر رویاا  كما اقر رسول اهلل» .1

 (.237، ص4احمدالحسن، ج ،بالمتشابجات؛)«محمد مع الحق ان اخبره و موسل
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 .کردند یيدأت بود دیده ت را در خوابن حضرآپيامبری 

 نقد و بررسی
گروه علمی  .است «جندب ب  جنناد » یهودی ظاهراًمرد مقصود احمد بصری از 

أیيرد  را تموضروع  ایرن   ،از احمرد بصرری   ایرن مطلرب  نوشتی برر  نيز در پیانصار 

چنان که گروه علمری انصرار نقرل    آن «جندب ب  جناد »ماجرای ایمان  1.اندکرده

 :قرار استاین ، بهو در منابع روایی گزارش شدهاند کرده

 این :فقا  ،بلله  فس  عل  برنخ م  یهسدنبل جنادة بب  جندب دخ 
 ؟و عمنا لایعلممنه بللنه بللنه عنند سنل وعما لله سنل عما یب خبرن محمد
 سنفلن بللنه عنند سنلن منا وب منافلنس للنه شنری  لله  سنما لو بما فقا : 
 هنسدنبل معشنر این انسلكم فنذل  بلله علمهی لا ما وب ما ،للعباد ملم بلله عند
 ب لنا ب لنه لنا ب   ب شنهد :جندب فقا  .ولدب له علمی لا وبلله بلله بب  ریعز ب نه
 یفن بلبا حنة  ین ب   یب نن بللنه  فنس  ای :اا  ثم .حقا بلله  فس  وب ن  بلله
 محمند دین یعلن ب فنلم جنندب این :یل فقا  عمرب  ب  مسف  بلنس 

 یفنا خبرن ،ذلن  بلله یفر ان ب فلم  فقد ،بعد  م  ا نبالا وص وبفتمس 
 یبعند من  یائنب وصن :جنندب این فقنا  .بهنم لاتمسن  بعدك ا نبالا وص
 2. نب فربئ یبن نقبا  بعدد

بهر رسهول    ،بهر بهود  يههودان خ یهودح كهه از  یجندب بن جناده 

اح رسول خهدا خبهر ده مهرا از     :و عرک كردوارد شد  خدا

سهت؟ و از آن هه   ين ه نزد خهدا ن ست؟ و از آيآن ه براح خدا ن

اما آن ه برای خهدا نيسهت    :فرمود داند؟ رسول خداخدا نم 

                                                 
 .3نورل رمارههمان، پل. 1
 .58 -57 ص القمل، الخزاز ،بألثحنک ای  .2
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ست پهس آن ظلهم بهر    ياما آن ه نزد خدا نپس آن شریک است 

آن گفتهار شهما مردمهان     ،دانهد و اما آن ه خدا نم  بندگان است

و خدا براح خود فرزنهدح   ر فرزند خدا استیهود است كه عزی

 داند.نم 

سهت و  ي  نیگانه خدایگواه  دهم كه جز خداح  :گفتجندب 

سهپس   . یقهت تهو محمهد رسهول خهدا     يگواه  دهم كه به حق

حضهرت موسه  بهن     پيامبر خدا دیش ای  :جندب عرک كرد

اح جنهدب! بهه    :بهه مهن فرمهود    .دمیرا در خواب د عمران

اح پس از او متمسک شهو و  يو به اوص ،دست محمد اسالم آور

اكنهون از   .وزح من فرمهود و مسهلمان شهدم   خداوند اسالم را ر

ح ا :متمسک گردم؟ فرمهود آنان  اح خود مرا آگاه فرما تا بهياوص

 ل هستند.يبان بن  اسرائياح پس از من به عدد نقيجندب! اوص

روایرت بره   معنی شود که احمد بصری در فهم می روایت روشناین با دقت در 

در ابتردا پرسرش    است که جنردب  در این روایت تصریح شدهزیرا  ؛خطا رفته است

 ،شنودمی پيامبر از ایکننده قانع های کند و وقتی پاس می های خود را مطرح

 کره ایرن  دليرل  نه به استناد خرواب بلکره  او بنابراین  ؛وردآمی ن حضرت ایمانآبه 

 ایمران  دليرل  در حرالی کره اگرر    وردآ ایمران  ،یافت درست را پيامبر هایپاس 

بلکه  نداشت های خودآن حضرت با پرسشزمودن آاو نيازی به  ،بود خواب جندب

را بره  او ن حضرت آدیده و در خواب را  که جندب حضرت موسیبا وجود این

رسرش  باز هم جندب به خواب اکتفا نکرد و پس از طرح پ ،اسالم دعوت کرده بود

چره   ورد وآن حضرت اسالم آهای منطقی از جانب و ارائه پاس  از پيامبر اکرم

بسا همين اقدام جندب را بتروان دليرل ایرن گرفرت کره او نيرز خرواب را حجرت         
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  .دانسته استنمی

 گانهسهآیات  اشتباه در استدالل به

 امرام مهردی  سفيران شما شيعيان معتقدید  :پرسيد از احمد بصریشخصی 

ا چره دالیرل   بر ترو  این وجود با  ،سفارت پایان یافتها نآچهار نفر بودند و پس از 

   ؟نجم هستیپکنی که سفير ثابت توانی می تورات و انجيل، قرآنعقلی و نقلی از 

   :نوشت احمد بصری در پاس 

دههد هنگهام   مهی  كنهيم كهه نشهان   مهی  را بيانای له... و اكنون ادّ

از سهوی  آنهان   رسيدن زمان قيامت صرری و دولت عهدل الههی  

ت و مها بهه جهه    فرسهتند مهی  را به سوی مهردم ای خود فرستاده

   :كنيممی رعایت اختصار به برخی از این ادله اكتفا
  :قرآنبخش اول 

  :فرمایدمي خداوند .1

َماُ  بِنُدَخا   ماِبن یْسَ  تَا ْتِ یفَاْ تَِقْ   ٌم نلِنَذب َعنَذبٌب بَ َهٰن لنَّناسَ بْ َشن  ی   نبلسَّ
ْد َجناَ ُهْم َ ُفنسٌ  ذِّكَْرى  َواَ ُهُم بل َّبََّنا بكِْشْ  َعنَّا بلَْعَذبَب ب ِنَّا ُمْؤِمنُسَ  بَنَّ   لَ 

نأ   ب ِنَُّكنْم نبِب اَلِ اِشنُاس بلَْعنذَ نَّنا كَ ب ِ ٌ  ثُمَّ تََسلَّْسب َعْننُه َوَانالُسب ُمَعلَّنٌم مَّْجُننسٌ  نمابِ  ل 
 .ُمس َ ْسَ  نَْبِطُش بلَْبطَْشَة بلْكُْبَرى  ب ِنَّا ُمنَتقِ یَعائُِدوَ  

 خداوند متعال .تاین دود یا عذاب مسبوق به فرستادني اس

بِ  :فرمایدمي ین این و همچن َ  َحتَّ  نَْبَعَث َ ُفسل انَو ما كُنَّا ُمَعذِّ

که برای عذاب است ای تکذیب فرستادهدود یا عذاب عقوبت 

آنان  ن فرستاده در میانآحالي که دراست شوندگان فرستاده شده 

 ليو) شودمي فهمیدهآیات  و این مطلب به وضوح ازحضور دارد 

این  ( ودیوانه استای روی برگردانده و گفتند او تعلیم یافتهآنان 
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به دلیل ایمان  ،بر اهل زمین سایه افکند آنکه پس ازدود یا عذاب 

شود همچنان که عذاب بر قوم یونس یا مي برداشتهوردنشان آ

و همچنین این دود یا عذاب همزمان با . مردم یونان سایه افکند

 (بلَْبْطَشَة بلُْكْبَرىهمان قیامت صغراست ) قیامت صغراست بلکه

ن جز آپس بعد از  ،شودمي به روشني فهمیده آیه چنان که ازآن

  و انتقام از ستمگران نخواهد بود. (بلَْبْطَشَة بلْكُْبَرىقیامت )

ا نیز همین ر های قائم است و ائمهبنابراین دود از نشانه

لیل دین بلکه به ا ،ای استهاند و این دود همراه با فرستادفرموده

ود پس این د کنند؛نیا آن فرستاده را تکذیب مياست که مردم د

که شوند با اینعذابي است برای آنان. چگونه و از کجا متذکر مي

 وپس این فرستاده کیست؟  ،فرستاده روشنگر به سراغشان آمد

 فرستندة این فرستاده چه کسي است؟

  :فرمایدمي . خداوند متعال2

  َِماوَ  یَسبُِّح لِلَِّه َما فِ ی مِ نبِْسمِ بللَِّه بلرَّْحمِ  بلرَّح بْلناَْ ِ   یبِت َوَمنا ِفنبلسَّ
ُّ  یَبَعنَث ِفن یمِ ُهَس بلَّنذِ نزِ بلَْحكِ یبلَْملِِ  بلُْقداوِس بلَْعزِ  نْنُهْم َ  َ ُفنسل  ننمِّ بْلنا ا مِّ

انُسب ِمن  اَْبنُ  َمنَة َوب ِ  َكنبلِْحكْ وَ ِكَتاَب َعلُِّمُهُم بلْ یِهْم وَ نَزكِّ یاتِِه وَ یِهْم ب نتْلُس َعلَ ی
نا ی   َوب َخنرِ نَضنَلأ   ماِبن یلَاِ   مُ نلَْحِكنُز بینَس بلَْعزِ ْم   َوُهنلَْحُقنسب بِِهنیَ  ِمنْنُهْم لَمَّ

 .مِ نظِ ْضِ  بلْعَ َشا ُ   َوبللَُّه ُذو بلْاَ یِه َم  نْؤتِ یَذٰلَِ  فَْضُ  بللَِّه 
 ،اندشدهملحق ن ینامیّکه هنوز به  یعني به زودی در میان دیگراني

 تالوتآنان  یاتش را برآفرستد که مي از خودشانای فرستاده

 آنان و کتاب و حکمت را به گرداندمي را پاکآنان  کند ومي

 . موزد...آمي
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تواند بر کساني که پس از نمي و بدون تردید حضرت محمد

 تاده دیگریپس باید فرس ،را تالوت کند قرآنیند آمي رحلتش

آن  ضرت ون حآدر زمان  ني ام القریعمیین یَاُباشد و نیز در میان 

 کند و مردم رامي را تالوتآیات  گونه است کهفرستاده این

 راها آسمان ملکوتآنان  کند پسمي کند یعني پاکميتزکیه 

 . موزد...آمي کتاب و حکمتآنان  بینند و بهمي

 :فرمایدمي خداوند متعال .3

   ٌ ُهنْم َلنا الِْقْسِط وَ بِ َنُهم نبَ  یفَا َِذب َجاَ  َ ُفسلُُهْم اُضِ  َولُِك ِّ بُّمَّة   َُّفس
 .ْظلَُمس َ ی
ة   َُّفس ٌ َولُِك ِّ بُّ   :هین آیر ایدر تفس جابر از حضرت باقر   مَّ

َذب َجاَ  َ ُفسلُُهْم اُضِ   روایت ُمس َ ْظلَ یا لَ ْم َنُهم بِالِْقْسِط َوهُ نبَ  یَفا ِ

  :فرمودکند که مي

ن امت را رسولى یه در باطن آن است که هر قرنى این آیر ایتفس

ت دارد براى همان قرن و آنها یاست که مأمور از آل محمّد

 یَفا ِذب جاَ  َ ُفسلُُهْم اُضِ  هین قسمت آیاما ا ؛ستندیاء و رسل نیاول
عدل و ه بامبران قضاوت یکه پاین است معنى آن  َنُهْم بِالِْقْسطِ نبَ 

و این برای رعایت اختصار دارند.کنند و ستم روا نمىيدادگرى م

ي بپردازیم بحث به قرآنکافي است و اال اگر بخواهیم به ادله 

 1.درازا خواهد کشید

                                                 
اذا حان وقل القیامة الصهری و  ...و االن لنورد االدلة علل انهم یرسلوا رسوال عنهم .1

 دولة العدل االلهل و لنكتفل ببعض االدلة لضیق المقام عن التفصیل.
 االول: فل القرآن ...
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لایم ربناا   أتتتل السماء بدخان مبین یهشى الناس هاذا عاذاب    فارتقب یوم»قال تعالل:  .1

الوا ا عنه وقاكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبین ثم تولو
 .«قمونإنا منت معلم مجنون إنا كارفوا العذاب قلیال إنكم عائدون یوم نبطش البطشة الكبرى

 و «ث رساوال و ما كنا معذبین حتال نبعا  »ال تعالل و هذا الدخان او العذاب یسبق برسالة ق
ین با ایضا هذا الدخان او العذاب هو عقوبة علل تكاذیب رساول ارسال للمعاذبین و هاو      

او  ا الادخان اظهرهم كما هو واض  من االیات ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون و ایضا هاذ 
وم یاون   اظل العذاب قالعذاب یكشف الیمان اهل االرض بهذا الرسول بعد ان اظلهم كما 

كماا   ة الصاهری او یونان و ایضا هذا الدخان او العذاب مقارن للقیامة الصهری بل هو البطش
ان مان  ذن فالدخهو واض  فل االیة فلی  بعده اال البطشة الكبری و االنتقام من الظالمین ا

ب اهال  ذیعالمات قیام القائم و هذا ورد عن االئمة و هو مقترن برسول بل هو بسابب تكا  
 ن هاو هاذا  لهم أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبین فم ا الرسول فهو عقوبةاالرض لهذ

 الرسول و من مرسل هذا الرسول.
ملك ل األرض البسم اهلل الرحمن الرحیم یسب  هلل ما فل السماوات وما ف»و قال تعالل: . 2

یهم تاه ویازك  علایهم آیا  القدوس العزیز الحكیم هو الذی بعث فل األمیین رسوال منهم یتلوا
هام  بیلحقوا  ویعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفل ضالل مبین وآخرین منهم لما

منهم  و اخرین ای «وهو العزیز الحكیم ذلك فضل اهلل یؤتیه من یشاء واهلل ذو الفضل العظیم
اب و هام الكتا  ملما یلحقوا بهم سیرسل فیهم رسوال منهم یتلوا علیهم ایاته و یازكیهم و یعل 

عد یاتون ب الحكمة... وقطعا الیمكن ان یكون محمدا ص هو ایضا یتلو علل االخرین الذین
نه و ی فل زماای فل ام القررجوعه الل اهلل فالبد ان یكون هناك رسول و ایضا فل االمیین

اوات و ای یطهرهم فینظرون فل ملكاوت السام  له هذه الصفات یتلو االیات و یزكل الناس
 هم الكتاب و الحمكة ... .یعلم
و  «ظلماون یولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضل بینهم بالقسط وهام ال  »قال تعالل:  .3

ماة  أستلته عن تفسیر هاذه اآلیاة: )لكال    »قال:  فل الحدیث عن جابر عن أبل جعفر 
ل كلباطن أن رسول فإذا جاء رسولهم قضل بینهم بالقسط وهم ال یظلمون( قال: تفسیرها بال

وهام   یخرج إلى القرن الذی هو إلایهم رساول   قرن من هذه األمة رسوال من آل محمد
ن الرسل أ: معناه األولیاء وهم الرسل، وأما قوله: )فإذا جاء رسولهم قضل بینهم بالقسط( قال

ان االمار  و هاذا یكفال لالختصاار و اال فا    . «یقضون بالقسط وهم ال یظلمون كما قاال اهلل 
 (.26-23، ص1احمد الحسن، ج بالجوببنبالمنیح،ا االدلة القرآنیة. )سیطول اذا استعرضن
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 نقد و بررسی
نجمی نيرز  سفير پ که امام مهدیبنابرآنچه آمد، احمد بصری برای اثبات این

 .ستمخدوش ااستدالل این که در حالیاستدالل کرده است  آیه دارد به سه

 نخست آیه نقد استدالل به
ایرن   کره اند برخی از مفسران بر این عقيده نخست باید توجه کرد که آیه درباره

 1.بوده است که در زمان پيامبر گرامری اسرالم رخ داده اسرت   ناظر ای به واقعه آیه
با وجود  .نخواهد داشت هي  ارتباطیاو  مانندبا ادعای احمد بصری و  آیهپس این 

دربراره   ، برازهم بردانيم نراظر  ینرده  آرا بره   آیه اگر تفسير یاد شده را نپبیریم واین 

   :وجود داردزیادی االت و ابهامات ؤسآن، استدالل 

 امام ،ستاکه تکبیب او موجب نزول عباب  آیه به چه دليل رسول مورد نظر .1

شرده   توصيف «مبين»به  آیه اگر اشکال شود که رسول در این ؟نيست مهدی

نيز  اوزیرا د ن باشآتواند مصداق نمیاحمد بصری نيز  ؛شکار نيستندآو امام مهدی 

 .شکار نيستآهم اکنون 
ان نشرانه  به عنو «دخا »از در روایات اهل بيت کند که ادعا میاحمد بصری  .2

ه کرر شرد  یری ذ در کدام منبرع روا باید پرسيد این روایت  .ظهور قائم یاد شده است

ان نشرانه  بره عنرو   «دخنا »واژه در هي  روایتی از انجام شد، با تفحصی که  ؟است

 ده شر معرفری  ت این پدیده به عنوان نشانه قيام یک روایتقائم یاد نشده بلکه در 

  .است
   :فرمودند رسول خدابه نقل از  نيالمؤمنريأم

بلدببننة و ،وبلنندخا  ،وبلنندجا  ،یاننبلسننا :عشننر ابنن  بلسنناعة لابنند منهننا
                                                 

 .104، ص9بن حسن طبرسل، جفضل مجمعنبالغیان، .1
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ه نننسنن  علنونننزو  ع ،وطلننس  بلشننمس منن  م ربهننا ،وخننرو  بلقننائم
ونا  تخر  من  اعنر  ،رة بلعربیوخس  بالمشر  وخس  بجز ،بلسلأ 

پيش از قيامت ده چيهز بهه ناچهار    1؛عد  تسس  بلناس ب ل  بلمحشنر

طلهوع  ، خهرو  قهائم  ، دابهه ، دود، دجهال ، سهفيانی : خواهد بهود 

خسهفی در   ،ی در مشرقخسف، نزول عيسی، يد از مرربششخور

تشی كه از انتهای عدن شعله ور شهده و مهردم   آو  العرب ةجزیر

 .راندمی را به سوی محشر
ن م به عنروا ه «قائم»از  «دخان»در این روایت در کنار  ،شودمی که مالحظهچنان

نه يران نشرا  بدهد که روایت مزبور درپی می این نشان .نشانه قيامت یاد شده است

 .تواند از نشانه های قائم باشدنمیخود قائم زیرا  ؛های ظهور نيست
؛ سرت ا آیره  مصداق رسول مورد نظرکند که ادعا میهم اکنون احمد بصری  .3

 ؟استاده رخ دکجا  این دخان کی و در ،نيز باید اتفاق افتاده باشد «دخان»این بنابر

ثرر  اگر مقصرود احمرد بصرری دودی اسرت کره طرفرداران او معتقدنرد در ا        .4

آن  وقروع ن دود مبرين نبرود چرون زمران     آ ،هرای ایسرلند رخ داده  کروه تشفشان آ

 واد نشدند متوجه این رخد ،احمد بصری بودند که مخاطب اوليه سخنان مسلمانان

 .رفته بود ازبين دود مزبور ،زمانی که با تبليغ طرفداران او متوجه این پدیده شدند
این  ؛صری باشدر طرفداران احمد بدود مورد نظ ،آیه در «دخان»اگر مقصود از  .5

ان در این دخ باید در اثر تکبیب احمد بصری باشد درحالی که آیه دخان به داللت

از سروی   .داشرت نجا حضور نآدر و دعوت او احمد بصری  جایی رخ داد که اساساً

، فرت حضور داشرت و مرورد تکربیب قررار گر    بصری که احمد هم در جایی  ،دیگر

 .دخانی مشاهده نشد
                                                 

 .436، طوسل، صبالغیغ  .1
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مستأصرل  م را ور باشد که مررد آباید چنان عباب «دخان»این  آیه گواهیبنابر  .6

در  «بلَْعنذبَب  ِشنْ  َعنَّناَ بََّننا بکْ » :به درگاه الهی استغاثه کننرد و بگوینرد  ها نآ تاکند 

افرانی کر  ،یدنرد درا  هایی که دود مورد نظرر آن حالی که چنين اتفاقی نيفتاد و اصالً

 .فلت بودندغدر غرق 
ن آ و ایمران بره   بعد از اظهرار توبره   باید «رفع دخان»مورد نظر  آیهباتوجه به  .7

از  ،يراورد ب ایمران بصری به احمد  یکسبدون اینکه دود مورد نظر اما  ؛رسول باشد

  .بين رفت
برل  ا او قاوجه بر استدالل کرده است که به هي  ای آیه این احمد بصری بهبنابر

 .انطباق نيست

 دوم آیه نقد استدالل به
 «خنرب  »ژة وادوم بر این پيش فرض استوار است که  آیه استدالل احمد بصری به

   :باشد در حالی که «بلامنن »عطف به 

کره واژة  محتمرل اسرت   انرد  که برخری مفسرران احتمرال داده   طور همان ،اوالً

یعنی پيامبر گرامی اسالم هم چنان کره   1؛باشد «یعلمهنم»عطف بر ضمير  «خرینآ»

طرور  آموخت زیررا همران  یندگان نيز آبه ، آن را به معاصران خود تعليم دادکتاب را 

که ای یندگان نيز بر سر سفرهآن حضرت نوشيدند آکه گبشتگان از چشمه معار  

 ینردگان را نيرز  آاین تعلريم کتراب و حکمرت بره     بنابر ،اندنشسته ،گستراندهایشان 

   .ن حضرت نسبت دادآتوان به می
ن را ایرن  آ ،«االميرين »به  «خرینآ»کلمه از عطف گرفتن پس  احمد بصری ،ثانياً

                                                 
، 4جااراهلل زمخشاری، ج   کشرا،،ن؛ 6، ص10، فضل بن حسن طبرسل، جمجمعنبالغیان. 1
 .103ص
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ننا یَو ب َخننرِ بی » :کنرردمرریطررور تفسررير   «ُفنن  فنننِه َ ُفننسلا  َفَنرْ  لَْحُقننسب بِِهننمْ یَ  ِمننْنُهْم لَمَّ
ن آکره فعرل مضرارع و زمران      «سيرسل»از کلمه رسد او نظر می بهکه طور همين

داشرته   - یندهآمدن رسولی در آ او ر  تفاده کرده تا داللت بر مدعایاس ،ینده استآ

فعرل   ،بگيرریم  «االميرين »را عطف بر  «خرینآ»ما واژة باشد در حالی که حتی اگر 

بره مقتضرای   شرده،  وارد  «االميين»ن گبشته است و بر آکه ماضی و زمان  «بعث»

َبَعنَث  یُهنَس بلَّنذ  :گرردد می چنين آیه شود و تقدیرمی نيز وارد «خرینآ»عطف بر 
ُّمِّ  یفِ  از بعثرت   قررآن این حتی بر ایرن فررض   بنابر مْ هُ نْ ری  مِ خَ ب  و بعث فی َ  ننبلا

ینده و پس از حيات پيامبر گرامری  آدهد و نه بعثی که در می رسول در گبشته خبر

بررای  هرم  و گبشرتگان  هرم بررای   ن رسولی که آاست بدیهی و اسالم رخ دهد 

 .الم استجود مقد  پيامبر گرامی اسوآیندگان مبعوث شده، 
 ی ازمد بصرر از همه این اشکاالت چشم پوشی کنيم و تفسيری که اح ، اگرثالثاً

ز رسرولی  زیررا مقصرود ا   ؛شودثابت نمیدعای او اباز هم  ،ارائه کرده را بپبیریم آیه

کره   روایتیه چنانچتواند امامان معصوم باشد می ،د بودآینده خواههای که در امت

ن پس ایر  ؛شداین تفسير باگواه تواند می ،ورده استآسوم  آیه احمد بصری در ذیل

   .هستند و تفسيربدون وجود سفير پنجمی برای امام مهدی نيز قابل فهم آیات 
ا حکمرت ر  و قرآنرا تالوت کند و آیات  اگر اشکال شود در زمان ما رسولی که

انتسراب   در پرس پررده غيبرت هسرتند و     امام مهدیزیرا وجود ندارد  ،بياموزد

   :توان گفتمیپاس  در  ،ن حضرت حقيقی نيستآليم کتاب و حکمت به تع

 چنين کسانی وجود دارند بلکه مفراد ای این نيست که در هر دوره آیه مفاد ،اوالً

نيز رسولی هست و برا وجرود   اند این است که در ميان دیگرانی که هنوز نيامده آیه

 آیره  ،کردنرد مری  کتاب و حکمت گانه که در ميان مردم بودند و تعليمامامان یازده

 این به وجود سفير پنجم برای امرام مهردی  ، بنابرمصداق خود را خواهد یافت
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باید رسولی باشد و ای این باشد که در هر دوره آیه اگر مقصود ،نيست و ثانياًنيازی 

غراز  آکه پريش از  آید میوجود بهاین اشکال  ،تواند امام غایب باشداین رسول نمی

 ،گبشرت  که از غيبت امرام مهردی  دوازده قرنی حمد بصری در طول ادعای ا

در حرالی کره بره یقرين     آمرد  وجود میبهکسی مانند احمد بصری  باید در هر دوره

 .نچه احمد بصری گمان کرده نيستآ آیه این معنایبنابر .چنين نبوده است

  سوم آیه نقد استدالل به
نة    :است آیه این ،کرده ن استداللآکه احمد بصری به ای آیه سومين َولُِك ِّ بُّمَّ

در مقام استدالل او  ْظلَُمنس َ یَنُهم بِالِْقْسِط َوُهْم َلا نبَ  ی َُّفسٌ  فَا َِذب َجاَ  َ ُفسلُُهْم اُضِ 

امامران از   ،«رسرول »ن مقصود از براسا  آکه کند میبه روایتی از امام باقر استناد 

نيز به این دليل مخدوش اسرت کره    آیه ناستدالل به ای .هستند خاندان پيامبر

 آیره  ن حضررت آاست و با وجود  امام مهدی آیه در زمان ما رسول مورد نظر

اگرر   .مصداق خود را خواهد یافت و نيازی به فرض وجود شخصيت دیگری نيست

باشد و وجود رسول دیگرری ضررورت    آیه نتواند مصداق اینهم  امام مهدی

تا  مد که از زمان امام حسن عسکریآخواهد وجود بهاین اشکال  ،شته باشداد

که مردعی  او چون رسولی همای بایست در هر دورهمی از ظهور احمد حسنپيش 

بره  چنين چيرزی  که درحالیوجود داشته باشد  ،وصایت و حجت خدا است ،امامت

نيسرت و   نراظر بره زمران مرا    فقرط  مورد نظر  آیه به تعبير دیگر .باطل است یقين

ال مرا از احمرد   ؤسر اکنون  .شودمی نيز...د سال و دویست سال قبل وص مربوط به

چره   آیره  مصرداق ایرن   ،وجود نداشتیتو بصری این است که صد سال پيش که 

اسرت؛ زیررا در    امرام مهردی   آیه بگوید مصداقناگزیر است که او  ؟کسی بود

 شخصيت دیگری که بتوان او را حجت خدا های قبل غير از امام مهدیزمان
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هرای  ؛ بنابراین اگرر در زمران  وجود نداشت ،خداوند معرفی کردسوی و فرستاده از 

در نتيجه برای چنين است و در زمان ما هم  بود، امام مهدی آیه قبل مصداق

 .نيازی به مفروض گرفتن وجود دیگری نيست آیه درست شدن مفهوم

 اشتباه در تفسیر سوره یوسف
ادعرا   او .خرواب اسرت   ،ادعایشدرستی ات یکی از دالیل احمد بصری برای اثب

به آنها  کهاند را دیده امامان معصومواب منان بسياری در عالم خؤمکند که می

ر حجيت خرواب  باست که این ادعا مبتنی بدیهی  .انددادهرا از احمد پيروی دستور 

بره   حجيرت خرواب را  ترا  انرد  از همين رو احمد بصری و پيروانش کوشريده  .است

ا در نهر آ .ثابرت کننرد  ی و به عنوان راهی برای شناخت حجت خداونرد  صورت کل

ولری   ؛طلبدمی یدیگر آن مجالکه نقد اند و روایاتی استناد جستهآیات  باره بهاین

   :است سوره یوسفاز  ییاتآاستدالل او به  ،استتوجه جا مورد ننچه در ایآ

  َنْمَس ینَ بَ  یا بََبنِ  ب ِنِّنینِه ننسُفنُ  لِاَبِ یب ِْذ اَا نا َوبلشَّ ُ  بََحنَد َعَشنَر كَْسكَب 
اَك َعلَىا ِْخَستِنَ  ینَلنا تَْقُصنْ  ُ  ْ  یا بَُننینَ  َاناَ  یَفناِجدِ  یتُُهْم لِنینَوبلَْقَمَر َ بَ 

بنُدوب لََ  كَ نكِ نفَ  نَساِ  َعُدوٌّ مابِ نب ِ َّ بلشَّ  د    .1 ٌ نَطاَ  لِْلأ ِ
   :نویسدمی در این باره چنيناو 

كه چگونه  ه ایددر داستان یوسف نياندیشيدنخوانده و  قرآنیا آ

به عنوان یای یوسف را ؤر ،حالی كه پيامبر خداستقوب دریع

معتبر ه كه یوسف بود ه دليل تشخيص مصداق خليفه خدا

كه این خواب را به برادران دانست و یوسف را برحذر داشت 

 نقرآار یا این اقرآیا او را شناخته و... ؤزیرا با این ر ؛ویدخود بگ

                                                 
 .5و4(، 12)یوسف. 1



123نقد و بررسی شخصیت احمد بصری 

 

داق خليفه خدا در زمين به حجيت خواب در تشخيص مص

 1.نيست

 2نقد و بررسی
   :شودمی لب اشارهطدر نقد استدالل یاد شده باشد به دو م 

بشهارت بهر    ،یای یوسفؤاز ر كه مرادوجود ندارد دليلی .1

پهيش گهویی    ،یها ؤاین ر قرآنبلکه بنا بر تصریح ، نبوت او باشد

پهدر و   ،ان تعظيم و اكهرام بهرادران  خارجی بوده كه همای واقعه

از ایهن روسهت كهه     .است خاله یوسف در شهر مصر و برای او

خباب به پدر بزرگوار خود  ضرت یوسفحآیات  در ادامه

   :فرمایندمی چنين (پس از سجده ایشان و برادرانش)

ا یِمْ  اَْبُ  اَْد َجَعلَها َ بِّ  یایُ  ُ  ْ یا بََبِ  هذب تَا ْوِ ی  3َحقًّ
   :كندمی نيز تایيداین مبل  را  وایتی از اهل بيتر

ْدُخُ  ینِمْصنَر َو  ْملِ ُ نا بَنَّنُه َفنینُ  َهنِذ ِ بلرا ْ ینتَا ْوِ  َانا َ  َجْعَانر   یَعْ  بَبِن
ْمسَ  ،ِه بََبَسبُ  َو ب ِْخَستُهُ نَعلَ  نا یُ  َو بلَْقَمنَر نسُفَ  َ بحِ یفَاُّ ا  بَمَّا بلشَّ ْعُقنسُب َو بَمَّ

نا َدَخلُنسب َعلَ بََحَد عَ  َفنَجُدوب ُشنْكرب  لِلَّنِه َوْحنَدُ   - هِ ننَشَر كَْسكَبا  فَا ِْخَستُنُه فَلَمَّ
ُجسُد لِلَّهِ َو كَا - هِ نَ  نََظُروب ب ِلَ نحِ  بهاره  در از امهام بهاقر   ؛َ  َذلَِ  بلسا

وسهف  ین بود كهه  یل آن ایتأو است كه ا نقل شدهین رؤیل ایتأو

و مادر و برادرانش بهر او وارد   به زودح پادشاه مصر شده و پدر

ل و قمهر پهدر او   يه راح، وسهف ید مهادر  يامّها خورشه   ؛شوندم 

                                                 
 .1432محرم 5، خطبه احمدحسن. 1
  نورته محمد رهبازیان نقل رده اسل. 46ا  48یاد رده از كتاب خواب پریشان صص . نقد 2

ن.217و 251ص ،12، جبحارنبالهوبر ؛100(، 12)یوسف .3
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ها برادران او هستند كه وقت  در مصر بر او وارد عقوب و ستارهی

بهت و  يآورنهد و از ه جها مه   هسجده شکر الهه  را به  ، شوندم 

بهراح  ن سهجده  یه نهد و ا یگووسف خهدا را سهپاس مه    یجمال 

 .وسفیبراح خداوند بوده نه 
مسهتند حضهرت   خهواب،  كهه  وجهود نهدارد   نه تنهها دليلهی    .2

 ،بهوده اسهت   برای وصایت حضهرت یوسهف   یعقوب

علهم  باتوجهه بهه    حضرت یعقهوب بردالیل موجود  بنابلکه 

وده و آن و وصایت او با خبر به  نبوت خود از آینده یوسف

شاهد بر این مبله  روایهت    .داده بود بشارت را به یوسف

   :گویدمی او، ن عمر استمفضل ب

چهه   وسهف یراهن يه دان  پمی :من فرموده ب امام صادق

آتهش   ميچهون بهراح ابهراه    :فرمود.نهه  :كهردم  بود؟ عهرک 

ش یههاح بهشهت بهرا   اح از جامهه جامهه  ليجبرئ ،افروختند

 ان یه ز ميابهراه ه و با آن جامه گرما و سرما ب دياو پوش ،آورد

آن را در غالفه    ،دير رسه د ميچون مرگ ابهراه  .ديرساننمی

خهت و  یعقهوب آو یه خت و اسحاق آن را بیاسحاق آوه نهاد و ب

خت و در بهازوح او  یآن را بر او آو ،متولد شد وسفیچون 

ه به را زمام حکومت مصر )د يست رسیآنجا كه باه بود تا امرش ب

رون يه وسف آن را در مصهر از غهال  ب  یو چون  (دست گرفت

ن اسهت كهه   يو همه  افهت یا درعقوب بهوح خهوش آن ر  ی ،آورد

وسهف را احسهاس   ید مهن بهوح   يه خوانیهم نمياگر سف»  :دیگو

 راهن  بود كه خدا از بهشت فرسهتاده بهود.  يو آن همان پ «كنمیم

چهه  ه راهن بيقربانت گردم آن پ :كردم عرک (94 ،(12)یوسف)
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رمبهرح  يههر پ  :سپس فرمود .دياهلش رسه ب :د؟ فرموديكس رس

آل ه [ به افتهه یار  گذاشهته ]در ه ح را به گهر یز ديه ا چیكه دانش 

 1ده است.يرس محمد

 بيانگر به ار  رسيدن پيراهن حضرت ابهراهيم ، این روایت

پهس از تولهد    و حضهرت یعقهوب   ،به اوصهيا و انبيها بهوده   

 ،آویزد و یوسهف می این پيراهن را به گردن او ،یوسف

وجهه  نکتهه ت به ایهن  باید  شود.می ميرا  دار پيراهن ابراهيم

اختيهار وصهی و حجهت الههی قهرار       كه این پيراهن جز دركرد 

در  ،در حهال حاضهر ایهن پيهراهن     گفتنی است گرفته است.نمی

 حضههرت مهههدی ، یعنههیاختيههار آخههرین وصههی موجههود 

   2باشد.می

                                                 
مِحَمَّدٌ عَنْ مِحَمَّدْ بْنِ الْحِسَینِ عَنْ مِحَمَّدْ بْنِ إِسْمَاعْیلَ عَنْ أَبِل إِسْامَاعْیلَ السَّارَّاجِ عَانْ    » .1

أَ تَدْرِی مَاا كَاانَ    قَالَ سَمْعْتلهِ یقلولل فَرٍ عَنْ مِفَضَّلِ بْنِ عِمَرَ عَنْ أَبِل عَبْدْ اللَّهْبِشْرِ بْنِ جَعْ
 لَمَّا ألوقْدَتْ لَهِ النَّارِ أَتَااهِ جَبْرَئْیالل   قَالَ قللْلِ لَا قَالَ إِنَّ إِبْرَاهْیمَ قَمْیصِ یوسِفَ

سَهِ إِیاهِ فَلَمْ یضلرَّهِ مَعَهِ حَرٌّ وَ لَا بَرْدٌ فَلَمَّاا حَضَارَ إِبْارَاهْیمَ الْمَاوْتِ     بِثَوْبٍ مْنْ ثْیابِ الْجَنَّةِ فَتَلْبَ
 فَلَمَّاا وِلْادَ یوسِافِ    یعْقلاوبَ  عَلَى إِسْحَاقل جَعَلَهِ فْل تَمْیمَةٍ وَ عَلَّقَهِ عَلَى إِسْحَاقَ وَ عَلَّقَهِ

ى كَانَ مْنْ أَمْرِهْ مَا كَانَ فَلَمَّا أَخْرَجَهِ یوسِفِ بِمْصْرَ مْنَ التَّمْیمَةِ عَلَّقَهِ عَلَیهْ فَكَانَ فْل عَضلدْهْ حَتَّ
فَهِوَ ذَلْاكَ الْقَمْایصِ    إِنِّل لَتَجِدِ رِی َ یوسِفَ لَوْ ال أَنْ تلفَنِّدِونِ -وَجَدَ یعْقلوبِ رِیحَهِ وَ هِوَ قَوْللهِ
لِ جِعْلْلِ فْدَاكَ فَإِلَى مَنْ صَارَ ذَلْكَ الْقَمْیصِ قَالَ إِلَى أَهْلْاهْ ثلامَّ   الَّذْی أَنْزَلَهِ اللَّهِ مْنَ الْجَنَّةِ قللْ

 ؛232ص ،1جكلینل، ، کافین؛)«قَالَ كللُّ نَبِل وَرِثَ عْلْماً أَوْ غَیرَهِ فَقَدْ انْتَهَى إِلَى آلِ مِحَمَّدٍ
 .(53ص ،1جریخ صدوق، ، عللنبالشحبیع ؛143ص ،1ج ریخ صدوق، ،کمالنبالدین

إِذَا خَرَجَ یكلونل عَلَیهْ قَمْیصِ یوسِفَ وَ مَعَهِ عَصَاا مِوسَاى وَ خَااتَمِ     أَنَّ الْقَائْمَ فَرلوِی». 2
 ،2، جبالصحبطنبالمستقی  :ر.ك(. نیز 144ص، 1ج ریخ صدوق، ،کمالنبالدین؛)«سِلَیمَانَ
.232ص ،1ج كلینل، ،بالکافیدر این مطلب مانند  ؛477ص ،5، جراض نبالمتقین ؛253ص
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صری  ودانسرتند کره او   مری  تولد حضرت یوسفآغاز عقوب از این حضرت یبنابر

گراهی  آکه خواب حضررت یوسرف موجرب    اینو پيامبر خدا خواهد بود و نه ایشان 

 .یعقوب نسبت به نبوت فرزندش گردد

 اشتباه در تفسیر وحی به مادر موسی 
خواب  حجيتی دیگری بر قرآندليل تا احمد بصری در جایی دیگر تالش کرده 

   :نویسدمی چنينباره او در این .کندارائه نوان راهی برای شناخت حجت خدا به ع

یها مهادر   آ ؟مهده آونگی ایمان مادر موسی چه درباره چگ قرآندر 

 ُمسَفن   بَْ  َننا ب ِلَن   بُّ ِّ نَوبَْوحَ  :فرمایهد مهی  قرآن ؛موسی مکلف نبود
وُ   ینِ َوَلا َتْحزَ  یَتَخافِ  مِّ َوَلانبلْ  یِه فِ نِه فَاَلْقِ نفَا َِذب ِخْاِ  َعلَ  هِ نبَْ ِضعِ  ب ِنَّنا َ بدا

 ؛ َ نِ  َوَجاِعلُسُ  ِمَ  بلُْمْرَفلِ نب ِلَ 
این گواهی خداوند است نزد مادر موسی برای پسهرش موسهی   

در حالی كه او مکلف بود كه مانند سایر مکلفين به موسی ایمان 

یا از راهی جهز خهواب كهه    آ ؟وردآپس او چگونه ایمان  ؛بياورد

   1همان وحی خدا به او بود.

 نقد و بررسی
ب ِلن  بُّ ِّ  ننانْ بَْوحَ »ر به نظرر احمرد بصرری مقصرود از وحری د     بيان شد، که آنچنان

                                                 
قال تعالل: وأوحینا  ةبموسل الیسل ام موسل مكلف فل القرآن كیف امنل ام موسل» .1

إلى أم موسى أن أرضعیه فإذا خفل علیه فتلقیه فل الیم وال تخافل وال تحزنال إناا رادوه   
ان  ةو هال مكلفا   اهلل عندها البنهاا موسال   ةهذه رهاد. إلیك وجاعلوه من المرسلین

ن المكلفین فكیف امنل به اال من خالل الرویا التل هل وحال  كهیرها م تومن بموسل
 (.41، ص2ابوحسن، ج معنبالعغدنبالصاالح،؛ )«اهلل الیها
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بر حجيت خواب بره عنروان راهری    یاد شده  آیه  اسااین رب ؛خواب است «ُمسفن 

براره کره مقصرود از    ایرن  گفتنی اسرت در  .داردداللت برای تشخيص حجت خدا 

 .سه دیدگاه وجود دارد ،چيست آیه در این «بوحننا»
   :نویسدخود چنين می رابن جوزی در تفسي 

ایهن   ،.مقصود الهام اسهت 1 :سه دیدگاه وجود دارد آیه درباه این

 ،موسی این خبهر را داد .جبرئيل به مادر 2ه ابن عباس است.دیدگا

ایهن را   ،مقصود دیدن در خواب است .3این دیدگاه مقاتل است.

 1ماوردی حکایت كرده است.

ه نخسرت  دیردگا  ،روایت شده نچه از اهل بيتآاز ميان سه دیدگاه یاد شده 

   :فرمایندمی در روایتی در بيان انواع وحی م علیاما .است

  كمنا ننننا ب لنب ننا ب وح :بلنبسة وبلرفالة فهس اسله تعال  یر وحنوب ما تاس ...
  ب لن  ب خنر نم وب فماعننا ب ل  ب بربهن  م  بعد  وب وحنننا ب ل  نسح وبلنبنب وح
وب وحن   بن  ب لن  بلنحن  ب    :بلالها  فهس اسله عز وجن  یوب ما وح ،ةیبلا  

ننا ب لن  ب   نعرشس  ومثله وب وحیستا وم  بلشجر ومما نم  بلجبا  ب یبتخذ
 2؛منبل یه فنه فا لقنه فا ذب خا  علنمسف  ب   ب  ضع

 :اما تفسير وحی نبوت و پيامبری این سخن خداوند متعال اسهت 

بهه تهو   ، میوحه  كهرد   امبران بعد از اويكه به نوح و پما هم نان

. و اما وحی الهام ایهن  ليم و اسماعيو به ابراه میز[ وح  كردي]ن

و پروردگار تو بهه زنبهور عسهل     :سخن خداوند بلند مرتبه است

 هه  هها و از برخه  درختهان و از آن   كوهاح وح  كرد كه از پاره

                                                 
 .88 – 87، ص6، ابن الجوزی، ج زبدنبالمسیح. 1
 .230ص ،61ج ،مجلسل ر،بحارنبألهوب .2
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و نيهز ایهن      براح خود درسهت كهن  یهاخانه، كنندداربست م 

، ر دهياو را شه » :م كهیو به مادر موس  وح  كرد :سخن خداوند

 .«ندازايل بيمناو شدح او را در نيو چون بر او ب

مورد نظرر را بره الهرام تفسرير      آیه وحی در امام علیگبشت، هم چنان که 

نچه آ 1.در لغت به معنای انداختن چيزی در دل است «بلهنا »و  .یاؤنه ر واند فرموده

روایت وحی بره زنبرور   این در که این است  ،کندمیثابت مطلب را با قاطعيت این 

است که وحی به زنبور به معنای خرواب  بدیهی  .شمرده استصادیق الهام نيز از م

از نروع   منان وحی به مادر موسری ؤفرمایش امير مپس براسا   ؛دیدن نيست

يت علمری  احمد بصری به دليل فقدان صالحدرنتيجه  .الهام بوده است و نه خواب

 ،آن نردارد اثبرات  ادعایی مطرح کرده است که نه تنها دليلی برر   آیهاین  در تفسير

  .استمخالف نيز  منانؤمبلکه ادعای او با فرمایش امير
او ادعرا  این اسرت کره    ،اشتباه دیگری که در این سخن احمد بصری وجود دارد

بره  او گمران  مادر حضرت موسی مکلف بود به فرزندش ایمان بياورد و به کند می

 آیهاین  ورد در حالی کهآمان و به او ایآگاه شد يامبری فرزند خود پخواب از  وسيل 

يامبری فرزندش و ضرورت ایمران  مادر از پآگاهی  ،يامبری حضرت موسیپبر 

 یره دریافرت  آ چره از ظراهر  آنکه داللت ندارد؛ توضيح این حضرت موسیبه او 

ر    امالهر وسريله وحری ر     بهبيش از این نيست که مادر حضرت موسی  ، شودمی

مرادر  کند که ادعا میاما احمد بصری  ؛اردب بسپآفرزندش را به مأموریت یافت تا 

این مطلرب ادعرایی    .به فرزندش ایمان نيز بياوردتا مامور بود آن، افزون بر موسی 

حضررت  ادعا کنرد  که احمد بصری هي  شاهدی ندارد مگر این آیهاین  است که در

                                                 
 .455راغب اصفهانل، ص بالقحآن،م حدبتن حیب .1
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 نيز متوجره یمان به همين دليل تکليف ادر همان حال پيامبر خدا بود و  موسی

ندارد بلکه داللت پيامبری موسی نه بر این آیه روشن است که اما  مادر موسی بود

دهيم چرا که می يامبران قرارینده از پآرا در  ما او :گویدمیاست؛ زیرا ن آر خال  ب

ینرده  آینده است یعنی مرا در  آن آماضی و زمان  « بدو »مانند فعل  «جناعلس »فعل 

این بنرابر  .دهريم می يامبران قرارپاز ینده او را آيم و در گردانمی ازفرزندت را به تو ب

دربرارة  يامبر خدا نبود و مرادرش نيرز   ن زمان پآدر  موسی آیه سا  ظاهربر ا

ضررورتی بررای شرناخت حضررت     پرس   .ن حضررت تکليفری نداشرت   آایمان به 

در فقرط  نره  احمد بصری درنتيجه  ؛به عنوان حجت خدا وجود نداشت موسی

نيرز   پيرامبری موسری  ؤیا مرتکرب خطرا شرده بلکره دربراره      ر تفسير وحی به

  .ه کرده استارائ قرآندیدگاهی بر خال  

  تناقض در تفسیر
   :داد ن پاس و او چنيپرسيد  ...و «بلقلم و  » معنای از احمد بصری دربارهشخصی 

ظرفهی اسهت كهه     «نهون »شکل ظر  است و  «ب»و  «ن»شکل 

 «ا به »ن اسهت و  آقبه باالی چرا كه ن ؛شودمی ن نازلآفي  در 

ن است آكه نقبه زیر چرا .شودمی ظرفی است كه نور از او نازل

 اش محمهد و نقبهه  «ن»است و  اش علیو نقبه «ب»و 

 1.است

 
                                                 

 ءفوقه و البا وعاا  ةینزل فیه الفیض الن النقطء لنون وعاركل النون و الباء هو وعاء وا» .1
 ؛«و الناون و نقطتاه محماد    یفیض منه النور الن النقطه تحته و الباا ونقطتاه علال   

 (.280احمدالحسن، ص بالمتشابجات،)
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 نقد و بررسی
که هرر   است «باء»و  «نون»این تفسير احمد بصری بر اسا  رسم الخط کنونی 

 دو حرر  در  اما ایرن قرار دارد؛ ه نقطروی آنها دو به صورت ظر  هستند و زیر و 

کره در  ترر این ی بوده به صورت ظر  نيستند و مهمکه کوف قرآنرسم الخط اصلی 

  .شده است به حرو  افزودهامویان و نقطه در زمان ندارد خط کوفی نقطه وجود 
 ه برودن ادعای بردون نقطر  او  توان از احمد بصری چنين دفاع کرد که شایدمی

هرای  جااو در  اما با رجوع به کلمات ؛غيرقابل اثبات بداند را مخدوش و کوفی خط

 الاو سرؤ  در جرایی از زیررا   ؛به این مطلب اذعران دارد او شود که می دیگر روشن

 بسرم  ...و است اهلل بسم در حمد سوره که علی امام حدیثمعنی  :شود کهمی

 گباشرته مویان ا زمان در نقطه اینکه با ؟چيست نقطه در « بنا» و است « بنا» در اهلل

   :دهدمیپاس   او ،شد

 چيهزی  نآ و شودمی تشکيل نآ از حرو  كه است چيزی نقبه

   1.نيست تنها ،شودمی گذاشته حرو  زیر و باال كه
ادعای او کره  ن است؛ بنابرای نبودهآغاز  در نقطه دارد قبول او پاس  اینبراسا  

 «ا بن»ن است و آروی شود چون نقطه می ن نازلآظرفی است که فيض در  «نس »
برا ایرن   د قرراردار ن آزیرر  در نقطه زیرا  ؛شودمی ن نازلآظرفی است که فيض از 

 .معهود نبوده در تعارض خواهد بودمعنی نقطه به آغاز مطلب که در 

 العزما استناد شرک به پیامبر اولو 
هایی غير به رب که ابراهيم کندمیگمان  متشابجاتاحمد بصری در کتاب 

مبری از پيرامبران  رك بره پيرا  ایرن نسربت شر   ) بوده اسرت معتقد اوند متعال از خد
                                                 

 .30، ص5، احمدالحسن، جبالجوببنبالمنیح .1
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   :نویسدمیاو  (زم استاولوالع

شهکار شهد و   آبرایش ها آسمان هنگامی كه ملکوت ابراهيم 

این پروردگار من است و چون نهور   :گفت ،را دید نور قائم

این پروردگهار مهن اسهت و چهون نهور       :گفت ،را دید علی

این پروردگار من اسهت و او نتوانسهت    :گفت ،درا دی محمد

 آنکهه  تشخيص دهد كه اینان بندگان خدا هسهتند مگهر پهس از   

شههکار شههد و افههول و غيبتشههان از ذات الهههی و   آحقایقشههان 

روشن شهد و در ایهن هنگهام    ها بازگشتشان به سوی من در من

توجه نمهود و   ،هاستآسمان بود كه تنها به سوی كسی كه خالق

سهاخته  آنان  و مخلوقات برایخداوندند ساخته آنان  دانست كه

 1.ن نان كه در حدیثشان بيان شده استآ ،اندشده

 نقد و بررسی
از چنرين چيرزی   برتر  ،پيامبر خدا ،ابراهيممقام در حالی که روشن است که 

بزرگری گرفترار   گناه است و او معرفتش به خداوند باالتر از این است که در چنين 

او  .خداونرد دارد جرز  بره در اندك زمانی گمان کنرد کره رب هرایی    ر حتی اگ ،شود

ز نور با ن نور رب اوست وآکه ایمان آورده است دیده و آسمان  چگونه نوری را در

ایمان آورده دست کشيده و به رب بودن نور دوم پيشينش دیگری دیده و از اعتقاد 

                                                 
ا ربال فلماا رای ناور    فابراهیم لما كشف له ملكوت السموات و رای نورالقائم قال هذ» .1

قال هذا ربل و لم یستطع ابراهیم تمییز انهم عباد  علل قال هذا ربل فلما رای نور محمد
و عودتم الل االنا  ةاال بعد ان كشف له عن حقایقهم و تبین افولهم و غیبتهم عن الذات االلهی

 و الخلق بعد فل االنات و عندها فقط توجه الل الذی فطر السموات و علم انهم )صنایع اهلل
 (.27، ص1احمدالحسن، ج بالمتشابجات،؛ )«صنائع لهم( كما ورد فل الحدیث عنهم
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کره  وجرود این برا   ...و باز نور سرومی دیرده و اعتقراد پيردا کررده کره رب اوسرت        

کره  های مرن هسرتند بل  اید که من معتقدم این مخلوقات ربفرمنمی ابراهيم

یرا ایرن رب   آ :گویا فرمرود  .انکار و پرسش فرمود و این را از باب «هذب  بی» :فرمود

یعنی من منکر ربوبيت این هسرتم و او از کسری کره شرنونده سرخن       ؟من است

و روایرات   ... ؟گویی این رب مرن اسرت  می ویا تآ :گویدمی پرسد و گویامی اوست

   .اندنيز همين مطلب را فرموده اهل بيت
 مرن در  :کنرد کره  مری  شي  صدوق به سند خود از علی بن محمد جهم روایرت 

   .ندنيز شر  حضور داشت الرضا یسمون بودم و امام علی بن موأجلس مم
انس  بللنه ع   یحقا فا خبرن بشهد بن  بب   فس  بلله :فقا  بلما مس 
   ب ى كسكبنا انا  ننه بللننفلمنا جن  عل) :منحنق ب بنربه یعز وج  ف
وانع ب لنن  ثلأثنة ب صنننا   م نب  ب بننربه :فقننا  بلرضنا  (هنذب  بن 
لشننمس وذلنن  عبنند بیعبنند بلقمننر وصننن  یعبنند بلزهننرة وصننن  یصننن  

فنرب ى  ( ننه بللننفلمنا جن  عل)ه ننبخان  ف یبلنذ   خر  م  بلسنربنح
بلكسكن   (فلمنا بفن )  بلانكنا  وبلافنتخبا  علن (هنذب  بن ) :بلزهرة انا 

من  صناات لا   بلا فس  م  صاات بلمحد  لا  ( ناا  لا ب ح  بلا فل)
 :علن  بلانكنا  وبلافنتخبا  (لمنا  ب ى بلقمنر با غنا انا  هنذب  بن ف)بلقد  

لنس  :قنس ی ( ن ب  لا كسن  من  بلقنس  بلضنال یهدنیفلما بف  اا  لئ  لم )
س بلشننم یو ب  )  فلمنا ب صنبح نضنالنن  منن  بلقنس  بل بن  لك یهندنیلنم 

تخبا  م  بلزهرة وبلقمر عل  بلانكنا  وبلافن (ب كبر هذب  ب  هذباا  با غة 
 ةانا  للأ صننا  بلثلأثنة من  عبند (فلمنا ب فلن )لا علن  بلاخبنا  وبلناارب  
ا اننس  بننن  بننرت ممنا تشننركس  بننن  وجهنن  ین) :بلزهنرة وبلقمننر وبلشننمس

 ( نا بنننا منن  بلمشننركاننا ومنننبلننا    حنفطننر بلسننماوبت و یللننذ یوجهنن
ثبن  عنندهم ینهم وی  لهم بطلأ  دنبیبما اا  ب    منوب نما ب  بد ب بربه
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ب  بلعبادة لا تحق لمنا كنا  بصناة بلزهنرة وبلقمنر وبلشنمس وب نمنا تحنق 
بلعبادة لخالقها وخالق بلسماوبت وبلا    وكا  ما بحنت  بنه علن  اسمنه 

ناهنا نوتلن  حجتننا ب ت) :مما بلهمه بلله تعال  وبتا  كما اا  بلله عنز وجن 
مهأمون  ...؛ا بب   فنس  بللنهیلله د ك  :فقا  بلما مس  (م عل  اسمهنب بربه
حهال  ، ديفرزند رسول خدا هست دهم كه شما حقّاًیگواه  م: گفت

نا َجن َّ َعلَ » :ديح دهيه را توضین آیا كَْسكَبنا  اناَ  هنذب  ُ  َ ب ىننِه بللَّ ننفَلَمَّ
ن پروردگهار  یا: د گفتیاح دستاره ،وات  ش  بو  ب فرب گرفن ؛ یَ بِّ 

ان سه گهروه واقه    يدر م ميابراه: حضرت فرمودند «من است
گروهه  كهه   ، دنديپرسهت گروه  كه )ستاره( زهره را م ، شده بود
ن در یه و ا، د رايز خورشه يه كردنهد و گروهه  ن  یش مه یماه را ستا

داشهته   ن كهه او را نههان  ير زمه یگاهش در زیزمان  بود كه از مخف
د از یه و زههره را د  وقت  ش  او را فهرا گرفهت  ، د خار  شدبودن

ن پروردگار من است؟ وقت  ستاره غهروب  یا ایآ: روح انکار گفت
را افهول و  یه ز، هها را دوسهت نهدارم   كننهده من غروب: گفت، كرد

م و یها اسهت نهه از صهفات موجهود قهد     دهیغروب از صفات پد
ن یه ا ایه آ: کار گفهت با حالت ان، دیدآسمان  و وقت  ماه را در، ازل 

اگر پروردگارم مهرا  : گفت، پروردگار من است؟ وقت  غروب كرد
ن بهود كهه اگهر    یه منظهورش ا ، ت نکند گمهراه خهواهم شهد   یهدا

د يفردا صبح خورشه  .گمراه شده بودم ،كردتم نم یپروردگارم هدا
ن یه ن پروردگار من اسهت؟ ا یا ایآ: د و باز از روح انکار گفتیرا د

د هم غروب كرد بهه آن  يوقت  خورش، گتر استاز ماه و زهره بزر
نا تُْشنرِكُس َ یَبنرِ  یا َانْس ِ ب ِنِّنین» :سه گهروه رو كهرده و گفهت     یب ِنِّن  ٌ ِممَّ

ْهننُ  َوْجِهنن ننماوبِت َو بْلنناَْ َ  َحنِ  یلِلَّننذِ  یَوجَّ اننا  َو مننا بَنَننا ِمننَ  نفََطننَر بلسَّ
قهرار  ک خهدا  یاح مردم من از آن ه شهما آنهها را شهر   ؛  َ نبلُْمْشنرِكِ 
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من وجه خود را به سوح كس  كهه  ، دور و بركنار هستم، ديدهم 
از باطهل بهه سهوح حهقّ     ، گردانمیبرم، دهین را آفريها و زمآسمان
، ههاح خهود  گفتهه  نیه بها ا  ميابهراه . «ستميروم و مشرو نم 

شهان ثابهت   ینشان را روشن كند و برایببالن دآنان  خواست براح
د يو مهاه و خورشه   ه مثهل زههره    كیزهايكند كه عبادت كردن چ

و آسهمان   سته خالق آنهها و خهالق  یبلکه شا ستيح نيصح ،هستند
الههام خهدا    ،آورد  كه براح قوم خود م یهالين است و آن دليزم

َو تِْلنَ  : دیه فرماهمان طور كه خداونهد مه    هاح او بودو از داده
تُنا ب تَ  ههاح مها بهود    ادلّه و حجّتو آنها  ؛اَْسِمهِ  َم َعل نناها ب ِْبربهِ نُحجَّ

  1.م تا در مقابل قوم خود به آنها استدالل كندیم داديكه به ابراه

 به قصد فریبروایات  تصرف در
ت روایا های احمد بصری در استدالل به روایات دخل و تصر  دروهيیکی از ش

هرد  درتی تغيير روایات را به دلخواه خود به صو تادر مواردی تالش کرده او  .است

   :ره کردوارد اشامتوان به این می این باره در .که بر مدعای او داللت داشته باشند

 روایت مربوط به یاران امام مهدی تقطیع 

 کره امرام مهردی   س  بره پرسشری و در مقرام اثبرات این    احمد بصری در پا

   :نویسدمی جمله دارد و نام او احمد است به روایاتی استناد کرده و ازای فرستاده

                                                 
 .9-5، ریخ علل آل محسن، صبالحدنبالسابعنعلینببننکابع .1
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   :ودنددر حدیثی طوالنی چنين روایت شده است که فرم مناناز اميرمؤ و

 . ست...خرینشان از ابدال اآگاه باشيد كه اولينشان از بصره و آ...

اند شمردهرا بر در حدیثی طوالنی که اسامی یاران قائم و از امام صادق

   :چنين روایت شده است

 1. ...... و از بصره ...احمد است

 ت این مطلرب اثباپی با کنار هم قرار دادن این دو روایت در او ت که اسبدیهی 

او هرم   چرا که داللت دارند ات ناظر به او هستند و بر حقانيت اوکه این روایاست 

  .اهل بصره و هم نامش احمد است

 نقد و بررسی
 خواسرته  روایرت  دو این دادن قرار هم کنار در با احمد بصری ،چنان که گبشت

 ستا بصره از مهدی حضرت یار اولين، نخست حدیث اسا  بر که کندثابت 

 برا و اولری   .اسرت  حسن احمد همان او پس است؛ احمد نامش دوم حدیثبنابر  و

 کره  تنخسر  روایرت  ادامر   در کره  چرا است؛ داده فریب را مخاطب روایت تقطيع

 و یعلر  ننامشا ،هستند بصره از که کسانی» :است آمده است «بلبننا  خطبة» همان

 .«است محارب
  :است صورت بدین روایت

 ب   بللننه  فننس  عمنن  بنناب  و باللننه نسننا ل ! ب منربلمننؤمنن  یننا :اننالسب
 :فقنا  .كلأمن  من  السبننا ذببن  فلقند ب مصنا هم و با فمننائهم تسمنهم

                                                 
و اخرهم  ةاال و ان اولهم من البصر فل خبر طویل )...فقال و عن امیرالمومنین» .1

)...و مان   مل باه اصاحاب القاائم   فل خبر طویل س من االبدال ... و عن الصادق
 (.63، ص1احمدالحسن، ج بالجوببنبالمنیح،)؛«...احمد...(ةالبصر
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 و بلبصننرة ب هنن  منن  ب ولهننم ب   بلقننائم ب نصننا  ب فمنننا  لكننم ب بننن  بفمنننعسب
 و علنی ب حندهما بفنم  جلأ  رةبلبص ب ه  م  فالذی  بلا بدب  م  ب خرهم
  1. ...عبندبلله و عبدبلله ااشا  م   جلأ  و محا ب بلا خر

 سره  هسرتند  بصرره  از کره  کسانی ،است صادق امام از که دوم روایت در و

 برن  احمرد  ،حسرن  احمرد  که حالی در، است مليح بن احمد هاآن دومين نام و نفرند

   :است اسماعيل

 بن  حمناد و ،ملننح بن  ب حمند و ،فنعد بن  عط بلا   ب  بلرحم  عبد :بلبصرة م 
  2.جابر

 خرود  برا ادعرای   را روایات کهاین برای احمد بصری ،شودمی مالحظه کهچنان

، کررده  خراب انت را «هسرتند  بصرره  از هاآن اولين» جمل ، روایت یک از دهد تطبيق

 و، کنرد  ایاشاره نموده بيان را احمد از غير هایینام که حدیث ادام  به کهاین بدون

 احمرد ) کامل تصور به را آن کهاین بدون، کرده انتخاب را احمد نام دوم روایت از

 مخاطرب  هبر  حردیث  دو ایرن  قرراردادن  هم کنار با خواسته و نماید نقل (مليح بن

 واقعيرت  کره  حرالی  در نفرند یک نام بيان مقام در حدیث دو هر که کند القا چنين

 .است دیگری چيز

ن احمد بصری برای نجات از این رسوایی توجيهرات گراه   گفتنی است که پيروا

دنبرال  را باید در جای خرود  آنها و نقد  که تفصيل توجيهاتاند کرده ارائهمضحکی 

 3.کرد

                                                 
 .174، ص2، علل یزدی حائری، جإالزبمنبالناصبنفینإثغاتنبالحج نبالغائب .1
 .574، محمدبن جریرطبری، صدالئلنبالمام  .2
 .تغارندجالدر این باره ر.ك: از . 3
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 های سیاهتحریف روایت مربوط به پرچم
تفاده وایات اساز موارد برای اثبات خود از شيوه تحریف رای در پارهاحمد بصری 

مهردی اول  های ویژگی اهل بيت دقيقاًکند که او ادعا میه نمونبرای  .کرده است

   :نویسدمیچند روایت پس از اشاره به او  .اندکردهرا در روایات بيان 

 او بها  دیدیهد  را او وقتهی  :فرمهود  وی را یاد كرد جوان اكرم پيامبر

 1.است مهدی جانشين او كه چرا كنيد بيعت

اسرت کره    قام برای اثبات این مطلرب این روایت در این مبيان است که بدیهی 

 است و این همان مطلبری اسرت کره احمرد     مهدی اول جانشين امام مهدی

 .ن استآمدعی 

  نقد و بررسی
  :استبدین صورت  ،ن استناد کرده بودآمتن درست روایتی که احمد به 

  : بلله  فس  اا  :اا  عنه بلله  ضی ثسبا  ع  و 
 ثنم ،مننهم وبحند بلن  رنصنی لنا ثم اةنخل  بب کلهم ثلأثة کنزکم عند قت ی

 ذکنر ثنم «انس  قتلهی لم اتلأ قتلسنهمنف بلمشر  اب  م  بلسسد اتیبلرب تطلع
 بللننه اننةنخل فانننه ،بلننثل  علننی حبننسب   ولننس :عس یفبننا تمننس ی ب   بذب» :فقننا  ،شنننئا

، باشند فهيخل فرزند سه هر كه تن سه :فرمود خدا رسول؛بلمهدى

 سپس شوندم  كشته وحيدن استیر سر بر شما زمامدارح دوران در

 جانه   از اهيس هاحبيرق آنگاه. رسدنمیآنان  از کی چيه به كار زمام

 تها  كهه  كشندم  چنان آن (را فتنه واهلشود )م  انینما نيزم مشرق

 اكهرم  رسول سپس باشند. نکشته سانبدان را قوم  چيه زمان آن

                                                 
ال رسول اهلل...ثم ذكر راباً فقال إذا رأیتموه فبایعوه فإنه و عند اول ظهوره یكون رابا ق». 1

 (.144س ،228، ص4-1احمدالحسن، ج ،بالمتشابجات)؛«خلیفة المهدی
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 كنيهد  بيعهت  او با دیدید را او وقتی :فرمود آن از پس و گفت چيزی

 بروید راه یب و بر  روی بر پا و چهاردست ديباش مجبور اگر حت 

 است. مهدی، خدا جانشين او كه چرا

 «اشيئ»واژة  «شابا»کلمه به جای درست این روایت در نقل  ،شودمی چنان که مالحظه
البتره   و آمرده اسرت   «بلله بلمهندی ةخلنا» عبارت «بلمهدی خلناة»شده و به جای بيان 

ه برا  نآود روایت بر قامت خودش ساز شکه لبا  احمد بصری برای ایناست که بدیهی 

 است کردهتحریف صورت دلخواه خود 

برا مرتن درسرت     ،قل کررده نحمد بصری نچه اآکه دليل اینها البته در بهترین فرض

 ظهوور  فی اإلسالم بشارة روایت را از کتاباین این است که او  ؛ت استروایت متفاو
 که است کاظمی حيدر سيد آل مصطفیاین کتاب از  .نقل کرده است الزمان صاحب

 آن نگارش ووری شده است آآن جمعدر زمان  امام مسأله به مربوط روایات از تعدادی

 بره  مربروط  این کتاب احادیث ترتيب این به .است یافته پایان م1918، ق1332سال در

 و اول دسرت  منبع یک و کرده آوریجمع را خود ازپيش  روایی منابع در زمان امام

زیادی های چاپی های این کتاب غلطدر برخی از چاپالبته  .نيست روایت نقل در اصلی

اسرتناد   یی که غلط چاپی داشتههاو احمد بصری هم به یکی از همين نسخهوجود دارد 

مرتهم   ؛بوده استباخبر ر وی اگر از غلط بودن روایت مورد نظبر این اسا   ،کرده است

ن برای اثبات ادعای آودن با علم به غلط برا نادرستی روایت زیرا شود می به فریب کاری

اما اگر بگویيم متوجه اشتباه چاپی  .خود نقل کرده و این چيزی جز فریب مخاطب نيست

ردی کره  تروان بره فر   و نمری کررد   باید به علم او شک ،نشده بشارة االسالمدر کتاب 

  1.داند عنوان امامت و حجت الهی دادتحقيق را نمی بدیهيات امر

                                                 
 .24، محمد رهبازیان، صرنهنماینکور .1
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  ادعاهای غیر قابل اثبات
ه سرخنانی بر   ییکی دیگر از اشکاالت اساسی احمد بصری این است کره گراه  

عف ضر نشانگر ن و ایتواند آنها را ثابت کند نمیورده است که به هي  عنوان آزبان 

توان به ایرن  می نمونهبرای است؛ علمی و بی بهره بودن او از دانش صحيح توان 

   :موارد اشاره کرد

 دعوت به حاکمیت اهلل

خردا   به حاکميتمردم را مدعی است در زمان ما هي  کس جز او بصری احمد 

و تنهرا  اند ههمه در وادی دموکراسی و انتخابات فرو رفتکه درحالیکند دعوت نمی

 او در .تل حقانيرت اوسر  دلير  هميناست و را بر افراشته  للنهبلبنعةاوست که پرچم 

   :گویدمی یکی از خطبه هایش چنين

در كربال چه چيز را تقدیم كرد تا اثبات كنهد او   امام حسين

وصيت رسول خدا را ...تقهدیم   خليفه خداست بر روی زمين ...

فهههت خهههود را عرضهههه كهههرد و پهههرچم  علهههم و معر ،كهههرد

رابهر  ن پهرچم در ب آكه تنها ایشان حامل  (حاكميت خدا)للنهبلبنعة

یها وصهيت رسهول    آ پرچم حاكميت مردم بود را تقدیم نمهود... 

ل محمد بهرای  آخدا كه ذخيره به جا مانده از حضرت محمد و 

یها علهم و   آو  ؟ل محمد كافی نيستآصاح  حق یمانی و قائم 

یا انفراد از بين اهل زمين در برپاداشهتن  آو  ؟معرفت كافی نيست

 ازای آیهه  ین یگهانگی ایا آ ؟پرچم حاكميت خداوند كافی نيست

آن هم بعهد  یات خدا كه همانند خورشيد روشن بوده نيست و آ

که علمای گمراه بهه حاكميهت مهردم اعتهرا  كردنهد و از      از این

حاكميت خدا دور گشتند و كسی باقی نماند تا پرچم بيعهت بها   
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را ای مگر صاح  حق و این شاخصه هرشهبهه  .خدا را باال ببرد

شهود و  ؛ زیرا زمين از حق خالی نمهی زدسامی از طال  حق دور

 1.هميشه حق با حاكميت خداست

 نقد و بررسی
ایان دانند که پيشومی ،دارندآشنایی دینی  با روایات ماثور از پيشوایانکسانی که 

 ؛انرد امرام معصروم را بيران فرمروده     هرای شرناخت  معصوم در روایات متعددی راه

زمود و امامان راسرتين را  آت را ميان اماتوان مدعمیها نآمعيارهایی که به کمک 

سرالح پيرامبر گرامری    و  وصيت ،دانش، معجزه  .از مدعيان دروغين شناسایی کرد

روایری  هرای  کتابن را باید در آتفصيل  برخی از این معيارها هستند که اسالم

در هي  روایتی از دعوت به حاکميت خداوند و برافراشرتن  این با وجود  2.دنبال کرد

احمرد  کره  ناخت حجت خدا یاد نشده اسرت و این به عنوان راه ش «للنه ةبلبنع»م پرچ

 ،خرود برشرمرده   حقانيتاثبات دالیل بصری دعوت به حاکميت خداوند را یکی از 

 .آن نداردهي  راهی برای اثبات خودش نيز که  استبی دليل ادعایی 
سایر  ،نی دارندکه دليل عقالمانند معجزه به تعبير دیگر صر  نظر از معيارهایی 

توان به می معيارهای شناخت امام توقيفی هستند و تنها از سوی پيشوایان معصوم

امام معصروم راهری را    خود برای شناختنزد تواند از نمیدست یافت و کسی آنها 

هر مدعی فریبکاری خواهرد توانسرت معيراری کره در خرودش      تعریف کند وگرنه 

ن حقانيرت  آت امام معرفی کنرد و بره اسرتناد    موجود است را به عنوان معيار شناخ

در نتيجه این ادعای احمد که دعوت به حاکميت خداوند  ؛نمایدثابت ادعای خود را 

                                                 
 .14-13، ص1432، پنجم محرم دربارهنرایاخطبه احمدالحسن، .1
 .ربهنانبیحبههنك: . 2
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ثابت ن برای آچيزی جز تعریف معيار خود خوانده و استناد به اوست، دليل حقانيت 

 .خود نيستکردن 
يرل  مه دلو اقا توجه به این نکته ضروری است که وقتی کسی در مقام استدالل

 ننرده مقتضای مقرام اسرتدالل ایرن اسرت کره اسرتدالل ک       ،یدآمی بر مدعایی بر

 در نتيجره  ،ایرد نمثابت خود را ادعای  ،کندمی که اقامهدالیلی به استناد خواهد می

ه نر ده باشرد  ثابت شر در مرحله قبل  ،کندمی که اقامهباید حجيت و اعتبار دالیلی 

 چنرين گرر  ا؛ زیررا  ه اعتبار استدالل کننده وابسته باشرد آنها بکه اعتبار و حجيت این

  .بوددور باطل خواهد  ،باشد
ثابرت  ا راست کره حقرانيتش    یدالیلبيان پی احمد بصری در  ،تربيان روشن به

سرتناد  ايت اهلل له دعوت به حاکمأبه مس در مقام استدالل بر ادعای خوداو  .کندمی

عتبار احجيت و استدالل این است که  مقتضای مقام ،که گبشتچنان .کرده است

 دیگرری ل دالیر یعنی برر اسرا     ؛ثابت شده باشد کند، از پيشدليلی که اقامه می

ت اهلل های اثبات حجرت خردا دعروت او بره حاکمير     یکی از راه كهشده باشدثابت 

 معصروم و حجرت  بصرری  چرون احمرد   ادعا کند تواند ، در نتيجه کسی نمیاست

ناخت او دعوت به حاکميرت اهلل یکری از راه هرای شر    گفته براسا  خداست پس 

د سرتنا خواهد با امی زیرا اوبود، دور باطل خواهد یی چنين ادعازیرا  ؛حجت خداست

کره  طلرب  ایرن م کند در حرالی کره   ثابت خود را  به دعوت به حاکميت اهلل امامت

 و ایرن ت متوقرف برر امامرت اوسر     ،های امام استدعوت به حاکميت اهلل از نشانه

  .استباطل  دورهمان 
کيرد برر   أامرا ت  ؛مطلب واضحی استهرچند  ،گفته شدگوناگون نچه با عبارات آ

شرود  مری  مشراهده  یهای مختلف به ایرن دليرل برود کره گراه     آن با بيانتبيين 

خود حجت او شوند که می طرفداران احمد بصری در مقام دفاع از سخن او مدعی
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چنانچره گبشرت،    يل ندارد در حالی کهنش نيازی به دلخداست و برای اثبات سخ

پربیرفتنی   ن اگر در غير موضع اقامه دليلاین سخزیرا روشن شد  این ادعاسستی 

او در موارد دیگری نيرز   .در موضع اقامه دليل به هي  عنوان پبیرفتنی نيست ،باشد

   :نویسدمی از جمله در جایی ؛له اشاره کرده استأمساین در مقام استدالل به 

بر حق بهودن ایهن   ليلی كافی و تام است و حجتی است د و این

خواهد به حقيقهت پهی بهرد و بها ایهن      می پس هر كس ،دعوت

كهه  ام مهن مهدعی   شنا شود وصيت برایش كافی است وآدعوت 

ام و در این بهاره دالیهل بسهياری غيهر از     ن نام برده شدهآمن در 

ماننهد دانهش بهه دیهن خداونهد و حقهایق        ؛وصيت وجهود دارد 

نهص بهدون واسهبه     فرینش و برافراشتن پرچم خداوند و نيهز آ

 1.نآا خواب و غير وند از راه وحی به بندگانش بخدا

او در ایرن عبرارت برافراشرتن پررچم خداونرد را دليرل       رسد، نظر میبهکه چنان

توضيح داده کره مقصرود از برافراشرتن پررچم     جایی دیگرحقانيت خود گرفته و در 

دعوت به حاکميرت اهلل   این به اعتقاد اوبنابر 2؛ت اهلل استخداوند دعوت به حاکمي

 .توان به حقانيت او پی بردمی نآ وسيله بههایی است که یکی از راه
تهوان افهزود كهه ایهن ادعها كهه       می  ه گذشت این نکته راآنبر  

دعوت به حاكميت خداوند دليل صدق مدعی و عالمت حجت 

                                                 
الحق و معرفة حجة قائمة علل احقیة هذه الدعوة فمن اراد هذا دلیل كاف كدلیل تام و » .1

و ادعائل انل المذكور فیها و هناك ادلة كثیرة غیرها كالعلم بدین اهلل و  الدعوة تكفیة الوصیة
بحقائق الخلق و االنفراد برایة اهلل و ایضا النص من اهلل مبارارة باالوحل لعبااده بالرویاا و     

 (.25حمدالحسن، صا بالوصی نبالمقدن ،)؛«غیرها...
؛ «ساواه  ماا  رفاض  و االلهال  التنصایب  الل الدعوةای  هلل البیعة اهلل رسول رایة(ورایته)» .2
 (.27احمدالحسن، صبالنصیح نبالینبلغ نبالحوزبتنبالعلمی ،ن)
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 .نتيجه ادعا نيز باطل است در ؛تالی فاسد دارد ،خدا بودن اوست

که خوار  از بهارزترین مصهادیقی بودنهد كهه پهرچم      توضيح این

را كهه شعارشهان ال   د را برافراشتند چه نبه حاكميت خداو دعوت

 این ادعا دليهل بهر صهدق دعهوت      در نتيجه اگر ؛اال هلل بود محک

جها كهه   آنهای خداونهد باشهند و از   باید خوار  از حجت ،باشد

پس فساد این ادعا كه دعهوت بهه    ؛روشن است فساد این مبل 

 1.شودمی حاكميت اهلل از قوانين معرفت حجت است نيز روشن

 ایمان وهب نصرانی

را در خواب دید  وهب نصرانی حضرت عيسیکند که بصری ادعا میاحمد 

   2.ایمان او را پبیرفت و امام حسين

 3نقد و بررسی
ضررت  حیای ؤانی به واسطه دیدن راین ادعا که وهب نصر تاکنون سندی برای

  .ارائه نشده است ،ایمان آورد به امام حسين عيسی

و عراجز اسرت    احمد بصری در ادعای خرود از ارائره حتری یرک منبرع علمری      

 اسرتناد درج شرده  در یرک سرایت    هرم یرک مطلرب کره آن   به فقط طرفدارانش 

ورود بره   پرس از  که امام حسرين آمده است در این سایت داستانی  4.کنندمی

                                                 
 .285، ص2، جبالمجدای نبالخاتم  .1
 ت،بالمتشرابجان) ؛«ایمان وهب النصارانل لرویاا راهاا بعیسال     و اقر االمام الحسین». 2

 (.56ص ،رؤیاندرنم جومنبهلنبیت؛ 145، سوال238، ص4احمدالحسن، ج
نورته محمد رهبازیان نقل  82-80از كتاب خواب پریشان صص نقد یاد رده نیز .  3

 رده اسل.

4. http: //vb.almahdyoon.org/showthread.php?t=16641. 
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ؤیایرت را تصردیق   پس از بازگشت وهب بره او بگرو ر  » :فرمایندمی خيمه ام وهب

بينرد کره   مری  را یا چنين بوده که وهب در شب قبل حضرت عيسیؤو ر «کن

 1.«را در کربال یاری کن ! فردا حسينوهب» :اندفرموده
ع منبر  ده وارائره نکرر  دليل مکتوب و علمری   ،«براثا»نویسنده این متن در سایت 

   :گویدمی قرار داده و های خودخود را شنيده

فنك   یبلنذ یسننسب بلكبینلقد فمع  هذ  بلقصة م  لسا  بلحا  ب  
د جافنم نة للسننضنا بمحاضنرة صنستیواند فنمعتها ب   1925بلمنطقة عا 

د نننخ عبنند بلحمنوبلشنن یخ ب حمنند بلننسبئلنوكننذل  منن  بلشنن یرجنناویبلطس
كتناب  یة وجندتها فن  ع  مصد  هنذ  بلقصنیبلمهاجر وبعد بحث طس

 یبلا شننتها د یخ محمنند محمنندنللشنن «مصننائ  ب   محمنند»سننم  ی
بینن  اصننه  ب ب   بننا  حننا  بیننسب کبنسننی کننه د  2؛طبعننة اننم ،217 

فاک  منطقه اطا   بنسد  و ب  فاین  صنستی فنخنربنی فنند  1925فا  
جافننم طسیرجنناوی و شنننخ بحمنند وبئلننی و شنننخ عبدبلحمننند مهنناجر 

 شنننخ محمنندبثننر  مصووا ب  م مدموود ب و ب    ب د  کتننا. شنننند  ب 
 محمدی بشتها دی یافتم.

منبرع  ، «براثرا نيروز  »نویسنده این مطلب در سایت  ،همانگونه که مشخص است

عرراق  خطيبران  به قول شفاهی تعردادی از  فقط و را بيان نکرده  یعلمی و معتبر

و المسرلمين محمردی    حجنة بلافنلأ بره کتراب    اینکه ترعجيب و .کندمی استناد

کتراب وجرود نردارد و    ایرن  در چنرين مطلبری   که درحالی کند؛اشاره میتهاردی اش

بلکه دليل ایمان و اسرالم   .اندیایی از جانب وهب نکردهؤبه رای ایشان هي  اشاره

                                                 
1. http: //www.burathanews.com/news_article_29208.html. 

 همان.. 2
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   :اندکردهبيان وهب را چنين 

كهربال حركهت    یش بهه سهو  یاران خهو یكه با  نيامام حس

مهه  يک آن خیه نزدامهام   .افتهاد  یاهيمه سيچشمش به خ ،كردیم

مهادر   ،او قمهر  .كنهد یمه  یر در آنجها زنهدگ  يفق یرزنيد پید ،رفته

او گفههت روزگههار  ،ديرا پرسهه یحههال و امههام. وههه  بههود

 ،ميداشهت یم و اگهر آب مه  يهست یقه كم آبيدر مض یگذرد ولیم

 یرفتنهد تها بهه سهنگ     یربا او به كنها  امام .ار خوب بوديبس

را از جها كنهد و آب   زه خهود آن سهنگ   يه بها ن  دند اماميرس

ز امهام  ار شادمان شد و ايبس ،رزنيپ .رون آمدير آن بیاز ز ییگوارا

ش یان خهو یه جر ،یهنگام خداحافظ نيامام حس .ردتشکر ك

 م؛یه ور دارایار و یاز به ين ما :ر فرموديرا بازگو كرد و به آن مادر پ

 ونهدد و مها را در راه  يبگو به مها بپ  ،بازگشت وه  ،پسرت یوقت

 . ...ز حق و مبارزه با ظلم كمک كند دفاع ا

چشهمه را در   یآنهها آب گهوارا   .عروس و پسرش وه  آمدند

ان یه همه جر ،قمر .دنديدند و از علّت آن پرسیمه خود ديكنار خ

ز بهه پسهرش   يه را ن نيام امام حسه يان كرد و پيآنها ب یرا برا

و بارو بنه خود را برداشهتند   ،فته امام شدهيش ،ن سه نفریا .رساند

 ،دهيآنها به حضور امهام رسه   .كاروان امام حركت كردند یبه سو

بهه   ،با كمال عشق و عالقهه  ،قبول اسالم كردند و همراه سپاه امام

 1.دنديراه خود ادامه داده تا به كربال رس

برخی از طرفداران احمد بصری در گفتگوهرای شرفاهی در مقرام فررار از ایرن      

                                                 
 .209محمد محمدی ارتهاردی، ص  ،نوگنامهنآلنمحمد.ن1
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 ام و حجت خداست و سرخن او بره تنهرایی   احمد خود امکه اند اشکال مدعی شده

کره  نيز روشن است؛ زیرا چنانسستی این ادعا  .نداردنيازی مدرك است و به سند 

مطلب را در مقام اثبات حجيت خواب بيان کرده است و این احمد بصری  ،گبشت

تروان حجرت   مری  نآدر مقام استدالل بر این که خواب حجت است و به کمرک  

موارد متعددی از جمله خواب وهرب نصررانی اسرتناد جسرته     خداوند را شناخت به 

 الزمه ادعای طرفداران احمد بصری این است که احمد بصریاست بدیهی  .است

در حرالی کره اثبرات    ثابرت کنرد   خواهد به استناد خواب وهب امامرت خرود را   می

  .ماجرای وهب مبتنی بر پبیرش امامت احمد است و این دور باطل است

 یات مربوط به وجوب نصرت یمانیروا فراوانی

 بسريار  ،روایاتی که بر وجوب نصرت یمانی داللت داردکند ادعا میاحمد بصری 

و یاری کردن زیادی دربارة برپا خواستن روایات محکم  همچنين .هستند محکم و

سررپيچی کننردگان از او وعرده    نقل شده است که بره  یمانی و وجوب بيعت با او 

 1.انددوزخ داده

 و بررسی نقد
ثبات اسا  و غير قابل ادهد که چنين ادعایی بینشان میع به منابع روایی رجو

   :یک روایت وجود داردفقط باره زیرا در این ؛است

 لا ننه ،هدى ةی ب یه ،یماننبل ةی ب م  ب هدى ةی ب اتیبلرب یف سنول ... 

 بلنناس علن  بلسنلأح عننب حنر  یمناننبل خر  فا ذب ،صاحبكم ب ل  دعسی

 ولنا ،هندى ةین ب تنهی ب فنا   هننب ل فانه  یماننبل خر  وب ذب ،مسلم وك 

                                                 
والروایات بالنهوض للیمانل و نصرته و وجوب بیعته و المتخلف عناه مان اهال الناار     » .1

 (.25احمدالحسن، ص هصیح نبالینبلغ نبالحوزبتنبالعلمی ،؛ )«كثیرة و محكمة
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 لا ننه ،بلننا  ب هن  من  فهنس ذلن  فعن  فم  ،هنعل یلتسی ب   لمسلم ح ی

ا  پرچمهنا هندبی  نند  م...1؛...منمسنتق قینطر وب لن  بلحنق ب لن  دعسی
رب بنه فنسی ین  بفن   ینباشد كه ب   پرچم هندب مان یتر ب  پرچم یافته 

د ینخنرو  كنند خر منان یو هنگام  كنه  ،كندصاح  شما دعست م 
 منان یر مسلمان  ممننس  بفن  و چنس  و فرو  فلأح بربى مرد  و ه

  یبننه فننسى بو بشننتاب كننه همانننا پننرچم بو پننرچم هنندب ،خننرو  كننرد
پنس  ؛دینچ مسلمان   ب  وب نباشند كنه بنا ب   پنرچم مقابلنه نمانه ،بف 

و  ب   سى حنقرب بو بنه فنین  ،  كنند بو ب  بهن  ب تنش بفن نهر كس چن
 . ...خسبندم فرب م نمستق
 ریافتره تر   یمانی هردایت  ن پرچمبراسا  آکه نيز وجود دارد البته روایت دومی 

احمرد  ه کر چنان آن ،اما نهوض و وجوب بيعت و وعده عباب به متخلف از او ؛است

 .آن وجود ندارددر کند، ادعا میی ربص
 یوبلخربفننان یاننبلسننا :بلثلأثننة خننرو  :اننا  بللننه عبنند یب بنن عنن 
 ةین ب هانف سنول ،وبحد س ی یف وبحد شهر یف وبحدة فنة یف ،یماننوبل

 بمننا  صنناد 2؛بلحننق ب لنن  دعسینن لا نننه ،یمنناننبل ةینن ب منن  ب هنندى
  ینند   مننان یخربفننان  و  ،ان نفننا :رو  ب منند  ب   فننه ناننرنننب :فرمسدننند
شنا  یهناى با  پرچمننو پرچمن  د  م ،   و  بفن یما  و   یفا  و 

 كند.می رب بو به حق دعستی  ؛س نمان  نیته تر ب  پرچم هدبی  یاف

 .ده داراشار به او ،روایت سومی نيز وجود دارد که احمد بصری مدعی است و

 ولننا بننذه  سنلنن بالطالقننا  كنننزب تعننال  للننه ب   :اننا  بلبنناار عنن  

                                                 
 .264 ص ، نعمانل،بالغیغ  .1
 .375ص ،2ج المفید، ریخ ،بإلرشاد .2
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 شناب قنسدهمی «ب حمند ب حمند» :شنعا هم بخربفنا  ب لاا عشر بثنا ،فضة

 هننب ل ب نظنر یكنا ن ،حمنرب  عصنابة هننعل ،شنهبا  ةب ل عل  هاشم یبن م 
 1؛بلنثل  علن  حبنسب ولنس هننب ل فسنا عسب بنذل  فنمعتم فا ذب .بلاربت عابر

 .بربی خدبوند د  طالقا  گنجی بف  که ب  جنس طلنأ و نقنر  ننسن 
 ب هنا  ب دوب د  هزب  نار د  خربفنا  کنه شعا شنا  بحمند بحمند بفن  

بی   و فناند نشسنته و عمامنهکنه بنر بفنتری فنناهاشنم  یجسبنی ب  بنن
 بننم کننه ب  فننربتمننی گسیننا بو ب .کننندمی  هبننریارمننز بننر فننر بسننته 

چس  بی   ب شنندید به فسیش بشتابند و لس بنه صنس ت فنننه  ؛گذ دمی
   .خنز بر  وی بر 

در این روایت نرامی از  ؛ زیرا اما روشن است که داللت این روایت محکم نيست

که مقصود از را نفی کند تواند این احتمال حمد بصری نمیانيامده و  ميانبه یمانی

فرراوان  این ادعرای وجرود روایرات    بنابر 2است؛امام مهدی  ،«شاب م  بنی هاشم»

                                                 
 .344 ا 343ص النجفل، الدین بهاء ، سیدبالمضیئ نبألهوبرنمنتخب .1
در روایات با عنوان  یابد كه از امام مهدیاین احتمال خصوصاً به این دلیل قوت مل .2

 راب یاد رده و آن حضرت از بنل هارم نیز هستند؛ مانند این روایات:
 أمیار  الخطااب  بان  عمار  لساا  ": یقاول  جعفار  أباا  سامعل : قال الجعفل جابر عن»

 هاد ع حبیبال  فاإن  اسمه أما: فقال ؟ اسمه ما المهدی عن أخبرنل: فقال المؤمنین
 حسان  ، مرباو  رااب  هو: قال ،صفته عن فتخبرنل: قال ،اهلل یبعثه حتى به أحدث أال إلل

 ،رأساه و لحیتاه  راعر  سواد وجهه نور ویعلو ،منكبیه على رعره یسیل الشعر حسن ،الوجه
 (.382ص ،2ج المفید، ریخ ،بإلرشاد؛)«اإلماء خیرة ابن بتبل
 لجبینا أجلى الوجه حسن راب عترتل من رجل الزمان آخر فل یقوم»: اهلل رسول قال
 سابع  كاذا  ویملاك  ،وجاورا  ظلماا  ملنال  كماا  وعادال  قساطا  األرض یما   ،االناف  أقنا
 (.114 – 113ص ،1ج كورانل، علل ،بالمجدینبإلمامنأحادی نمعج ؛)«سنین
: قاال  خارج؟  إذا مانكم  القاائم  عالمات ما: للرضا قلل قال الهروی الصلل أبل نع»

 أو سانة  أربعین ابن لیحسبه إلیه الناظر أن حتى ،المنظر راب ،السن ریخ یكون أن عالمته
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بره شخصريتی   ه اگر این روایت کافزون بر این .ير قابل اثبات استمحکم ادعایی غ

بره  امرده و  از وجوب بيعت سخنی به ميران ني هم باز  ،باشدناظر غير از امام مهدی 

برا ایرن   روایاتی کره  فراوانی  این ادعای؛ بنابرمتخلفان وعده دوزخ داده نشده است

 .اسا  استبی ،ندمضمون هست

 دهگانهزیات مهدیان دوااتواتر رو

و مترواتری  فرراوان  روایرات  کند ادعا می های خوداحمد بصری در یکی ازکتاب

وجرود   نسل امرام مهردی   که دوازده مهدی ازر اینوجود دارد که داللت دارد ب

  1.خواهند داشت

 نقد و بررسی
و ترواتر روایرات   فراوانری  مردعی  او  ،یرد آچنانچه از عبارت احمد بصرری برمری  

نچه که مترواتر  آاین به ادعای او ؛ بنابرگانه از نسل امام مهدی استمهدیان دوازده

دیان که ایرن مهر  نای ،مهدیان دوازدهگانه و دوم ،نخست :دو خصوصيت دارد ،است

گانره مترواتر   است اگر روایرات مهردیان دوازده  بدیهی  .از نسل امام مهدی هستند

که هستند و یا این از نسل امام مهدیاین موضوع متواتر نباشد که ولی  ،باشند

                                                                                                
نأحادیر ننمعج ؛)«أجله یتتیه حتى ،واللیالل األیام بمرور یهرم ال أن عالماته من وإن ،دونها
 (.156ص ،4ج ،همو ،بالمجدینبإلمام

ورد سال از عمرش گذرته اسل و هنوز ماجرای م45در حالل كه احمد بصری هم اكنون 
ل زماان  ای كه روران نیسا  نظر این روایل برای او رخ نداده اسل و این ماجرا در آینده

، باه  آنچه وقتل اسل، اتفاق خواهد افتاد و رورن اسل از كسل كه در چنین سانل اسال  
 رود.عنوان جوان یاد نمل

؛ «تقول ان هناك اثنل عشر مهدیا من ولد االماام المهادی   ةمتواتر ةهناك روایات كثیر». 1
 (.11، احمدالحسن، صبهللنبالکغحیبالحجع نثاال نبیامن)
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ثابرت نشرود   ولی  ؛با روایات متواتر ثابت شود وجود فرزندان برای امام مهدی

شرد؛  نخواهرد  هرم ثابرت   احمرد بصرری   ادعای هستند، گانه مهدیان دوازدهکه از 

این تنها راه اثبات ادعای او این است که روایات متواتری به وصف ترواتر هرم   بنابر

هسرتند؛   مهدیامام فرزند اینکه آنها نمایند و هم ثابت مهدیان دوازدهگانه را 

شود که چنين روایراتی بره هري  عنروان مترواتر      می با رجوع به روایات روشنولی 

   :روایات زیر هستند ،نچه از روایات بر این مطلب داللت داردآ .نيستند

 1حدیث وصيت .1 

 2.«ب  منا بعد بلقائم بثناعشر مهدیا م  ولد بلحسن » :امام صادق فرمودند .2

صرری را  باحمرد  ادعای بر ها که صریح ترین داللتدو روایت یاد شده از ميان 

یان وایرت مهرد  در این رکرد؛ زیرا  واردتوان خدشه می در داللت روایت دوم ،دارند

اند ی شدهمعرف از نسل امام حسين بلکه گانه نه از نسل امام مهدیدوازده

مرام  ااز نسرل   لزومراً  ،باشرد  است هر کسی که از نسل امام حسرين بدیهی و 

 نه از نسرل تمام کسانی که نسلشان به یکی از امامان نه گازیرا نيست  مهدی

ود ایرن احتمرال وجر   پس  ،هستند سل امام حسيناز ن ،برسد امام حسين

یرا امرام   ...و یا امرام صرادق   گانه از نسل امام باقردارد که مهدیان دوازده

ز اامرا   ،هسرتند  از نسرل امرام حسرين   اگر چنين باشرد،  باشند که  هادی

گانره از نسرل   هکه مهدیان دوازدميان ایناین بنابر .نيستند فرزندان امام مهدی

ي  هر  ،هرم باشرند   از نسل امام مهردی با وجود این باشند و  امام حسين

  .تالزمی وجود ندارد

پيشرين  ن را برا روایرات   آتروان  مری  روایت سومی نيز وجود دارد کهدر این باره 
                                                 

 .151، طوسل، صبالغیغ  .1
 .49، حسن بن سلیمان بن حلل، صمختصحنبصائحنبالدرجاتن.2
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  :این قرار استبهاین روایت  ،خانواده دانستهم

م سرابعهم قرائمه  ...نا بعد الرسول سبعه اوصريا ان م ... :فرمودند امام صادق

 1. ...ا من ولد الحسينثم بعد القائم احد عشر مهدی..

م وجرود  هر جرا  در روایت پيشين ذکر شرد و در این  اشکالی کهبدون توجه به اما 

نابر این روایت بدانسته است  این روایت امام قائم را امام موسی بن جعفر ،دارد

وسری  ممورد نظر از مجعوالت واقفه است که از پربیرش امامرت امرام علری برن      

 ائمرا امرام حری غائرب و قر     سرباز زدند و امام موسری برن جعفرر    الرضا

 .دانستندمی

کره ایرن روایرت از روایراتی     ت ایناز طرفداران احمد بصری برای اثبا البته یکی

ب و آخرود را بره    ،داللت دارد و از مجعوالت واقفه نيستآنان ادعای ت که بر اس

ا بعند بلرفنس  فنبعه بوصننا  ب  منّن»ملره  مقصود از جکند ادعا میتش زده است و آ
هفرت   این است که بعد از امام صرادق  «بئمه ماترضه طاعتهم فابعهم انائمهم

هرم   امامان پرس از پيرامبر   از امام صادقپس امامان زیرا  ،دامام وجود دار

 به امامان پس از پيامبر این تعبير از امامان پس از امام صادق؛ بنابرهستند

کند هفتمرين نفرر   می ر حالی که در ادامه همين روایت راوی سوالد 2درست است

ند هپس از من امام شما و قائم شما خوا :فرمایندمی از شما کيست و امام در پاس 

کسی جرز   «فابعه بلقنائم»بود و این عبارت صریح در این است که مقصود از جمله 

 .نيست امام موسی بن جعفر

یرث دیگرری نيرز وجرود دارنرد کره برر مهردیان         احادپيشين، افزون بر روایات 

 .احمد بصری نيسرتند ادعای کننده ثابت اما هي  کدام کنند؛ میگانه داللت دوازده
                                                 

 .268، صبالصولنبالست نعشح .1
 .33، ناظم العقیلل، صبالقائ نی بالمجدییننانذرنبالربعوننحدیثانفین.2



152  ناقوس گمراهی 

تا شود می ری بياننها بر مدعای احمد بصآاللت دعدم  در ادامه این روایات و وجه

 .ببنددانشاءاهلل راه را بر سوء استفاده احتمالی از این روایات 

   :فرمودند جادامام س.1

 ة)یعننی من  بلائمن ثم یکس  بعد  بثنا عشر مهندیا )یعنی بلمهدی(یقس  بلقائم منا »
 1.«(م  ذ یته

داللرت   ،دهستن گانه از نسل امام مهدیکه مهدیان دوازدهاین روایت بر این

مران  قاضری نع اسرت کره    یتفسير «من ذریته ةیعنل من االئم»و جمله کند نمی

داننرد کره مقصرود او    است و اهل تحقيرق مری  ارائه کرده ایت از رونویسنده کتاب 

اب د که کتهب بوباو از نویسندگان اسماعيلی م؛ زیرا فرزندان مهدی فاطمی است

 .وردآدر های خود را برای تثبيت باورهای مهدی فاطمی و فرزنداشن به نگارش

   :عن ابی بصير قلت للصادق جعفر بن محمد.2

س  بعدبلقائم بثناعشر مهدیا فقنا  بنمنا انا  فمع  م  ببن  بنه اا  یک
یندعس   لکننهم انس  من  شننعتنا یق  بثننا عشنر بمامنا بثناعشر مهدیا و لم

 2.بلناس بلی مسبلاتنا و معرفه حقنا

 ام مهردی گانره از اوالد امر  که مهردیان دوازده فقط بر ایناین روایت نيز نه 

کره   سرت امعرفری کررده    را گروهری از شريعيان  هرا  نآبلکره   ،داللت ندارد ،هستند

 .ندارند  دایتگری و دعوت به اهل بيتجز هجایگاهی 

   :امام صادق .3

   3.«ب  منا بعد بلقائم بحد عشر مهدیا م  ولد بلحسن  ةیا بباحمز»

                                                 
 .400، ص3، قاضل نعمان مهربل، جشح نبالخغار .1
 .358، ریخ صدوق، صبالدینکمال .2
 .38بن سلیمان حل ل، صحسن مختصحنبصائحنبالدرجات، .3
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هردی  موازده این روایت نيز از یازده مهدی از نسل قائم سخن گفته است و نه د

دی وایرت مهر  ود از قرائم در ایرن ر  و البته این توجيه پيروان احمد بصری که مقص

بره  ا زیر ؛کند؛ باز گرهی از احمد بصری باز نمیاگر درست هم باشد ،سيزدهم است

از  ده مهردی هر صورت او مدعی بود روایات متواتر بر این داللرت دارنرد کره دواز   

را نيست چر  نسل امام دوازدهم وجود خواهند داشت و مفاد این روایت چنين چيزی

 .کنداشاره نمی به امام مهدی این روایت اساساًاو ی ادعابنابر که 

   :نير المؤمنيقال أم .4

اة بلقنائم عجن  نه خلنف یصلیرة مسجد له خمسمائة باب ن  بالحنبننول
ه ب ثننا عشنر ن  فنصلنول ،ق عنهمنضنبلله تعال  فرجه لا  مسجد بلكسفة ل

   1.ب ماما عدلا

بره   اماماز  واست ناظر امام جماعت به  دراین روایت صر  نظر از این که اساساً

عت از نسرل  ن دوازده امام جماآبه این که نيز  ؛گویدمعنای اصطالحی سخنی نمی

 .نشده استای هي  اشاره ،هستند امام مهدی

 :دروغ پرداز معررو  اسرت   «کع  بلاحبنا »خرین روایت در این باب حدیث آ .5

 2.«  بثنی عشر بثنا عشر مثلهمهم بثنا عشر فاذب کا  عند بنقضائهم فنجع  مکا»

ن ذیرل  آکه همين روایت را شي  صدوق از کعرب روایرت کررده و در    جدا از این

از در این روایت نيرز   3،وجود ندارد (فنجع  مکا  بثنی عشر بثنا عشر مثلهم)حدیث 

سخنی به ميان نيامرده   ،هستند امام مهدیفرزندان گانه زدهاکه مهدیان دواین

 .است

                                                 
 .254ا  253، ص3، ریخ طوسل، جتجذیبنبألحکام .1
 .2628، ص8، جت سیحنببننببینحات  .2
 .475ص ،بالخصال .3
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گانه دوازده روشن شد که ادعای تواتر روایات مربوط به مهدیان ،شتنچه گبآاز 

 یرک ن آه دربارزیرا  ،استسند ادعایی بی اسا  و بدون  ،از نسل امام مهدی

تعرداد   بته اینال .ددارسه روایت بيشتر وجود نها روایت و در خوشبينانه ترین فرض

 مترواتر و  تروان ه نمری وجر ن هم برای یکی از اعتقادات بنيادین را بره هري    کم آ

فقردان   یگرری برر  این ادعای تواتر برای چنين روایاتی دليرل د ، بنابرور خواندآیقين

  .استاحمد بصری صالحيت علمی 

ترواتری  بصری و پيروانش مردعی وجرود روایرات م    که احمدباید یادآوری کنيم 

 وشرن را هر نآاد سی روایات مورد اسرتن ربا بر .کندمی را ثابتآنان  هستند که ادعای

ی ماننرد روایرات  گيرد؛ دربر میاز روایات را ای گروه گستردهروایات این شود که می

وجرود  گر نشانروایاتی که  ،گویدمی سخن مهدی مکه از وجود فرزند برای اما

مرام  اکه بر نسل طيرب و طراهر   هایی سياه است، روایتهای مچریک مهدی در پ

 دیمهر امامان از نسل امرام  جود وبر که هایی روایت ،داللت دارد مهدی

تی ت نيستيم و حجا در مقام نقد این روایاما در ایناست بدیهی  ...وکند میداللت 

  برطرر صرری  احمد باشکال باز  ،اگر بر فرض محال تواتر این روایات را بپبیریم

گانره از نسرل   هن دوازدبر مهدیاهایی که روایتکه کند ادعا میاو ؛ زیرا نخواهد شد

پی نقد این ر دفقط و فقط جا آنما در  .هستند متواترداللت دارند،   م مهدیاما

ن قابرل  به هي  عنوامشخص شد که این ادعا  ،که گبشتطور همانبودیم و  ادعا

ا نشران  ر جهل احمد بصری به روایات اهل بيتموضوع نيز این  .اثبات نيست

هرای  تراب کو  قررآن به ها نکسی که خود را اعلم انساباید پرسيد چگونه  .دهدمی

 ؟در فهم مطلبی به این سادگی دچار خطا شده است ،داندمی سمانیآ
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 فقهی اتاشتباه
دهد از می برخی از اشتباهات احمد بصری در حوزه مسائل فقهی است که نشان

 :رارندقاز این او اشتباهات برخی  .ابتدائيات این علم نيز بی اطالع است

 اجلزوم حضور شاهد در ازدو

یث برر  یمانيه است و ایرن حرد   ترین دليل جریانکه حدیث وصيت اصلیآنجااز 

 ،ناد اسرت اسا  مبانی پبیرفته شده عالمان شيعه ضعيف السند و غيرر قابرل اسرت   

ترش  آو  بآاحمد بصری و پيروانش برای اثبات صحت سند این روایت خود را به 

   :استاحمد بصری در این باره چنين نوشته  :ازجمله ،اندزده

سند حدیث وصيت صحيح است چرا كه شيب طوسهی گهواهی   

یعنی شيعه هسهتند و شهما    ،اندن از خاصهآداده است كه راویان 

پهس االن چهه اتفهاق     ،كنيدمی تمادعدر رجال به سخن طوسی ا

ارزش باشهد ...  چرا سخن او در اینجها بهی   افتاده است وای تازه

نهزد   ،راسهتگو باشهند  روایت هنگامی كه راویانش شيعه عادل یا 

این بهرای اثبهات صهحت    بنابر ؛عالمان شيعه صحيح السند است

 .سند كافی است كه اثبات كنيم راویان شهيعه هسهتند و راسهتگو   

قدر كافی است كه طوسهی   نکه شيعه هستند هميبرای اثبات این

 الغیبو  او در كتهاب   .ن را از خاصه یعنی شهيعه شهمرده  آراویان 

ن آاز سوی خاصهه روایهت شهده بهيش از     كه آن ه اما  :گویدمی

 1.كنيممی ن را ذكرآولی ما بخشی از  ،یدآاست كه به شمارش 

                                                 
ای ان الوصیة سندها صحی  و انه یكفل رهادة الشیخ الطوسل لرواتها بانهم من الخاصة» .1

الشیعة االمامیة و انكم تعتمدون علل قول الطوسل فل الرجال فماعدا مما بدا لمااذا اصاب    
قول الطوسل ههنا ال قیمة له عندكم ...الروایة اذا كانل رواتها ریعة عدوال او صادقین فهل 
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 وراستگوسرت   ،هرر کرس شريعه باشرد    کند ادعا میاحمد بصری به این ترتيب 

، کندمیيان برا برای اثبات این ادعا مطالب مختلفی او  .سخنش قابل اعتماد است

   :گویدمی کهاز جمله این

من بهه حسه  ظهاهر دروغگوسهت تها      كهه مهؤ   علما این سخن

حسه  ظهاهرمجهول الحهال     راستگو بودنش اثبات شود یها بهه  

گيهری  مخهالف سههل   ،که راستگو بودنش اثبات شوداست تا این

ن در بسهياری از مواقه  تعبيهل    آشریعت اسالم است و الزمهه  

شدن محاكم شرعی و قضاوت و عقود و ایقاعات است چرا كهه  

طالق و مرافعات جز با تحمهل   ،برای ازدوا  فراهم شدن شاهد

 1.سختی بسيار امکان پذیر نيست

 نقد و بررسی
به گمهان احمهد اگهر نگهویيم كهه       ،رسدطور كه به نظر میهمان

ن تعبيلی آالزمه  ،كندمی دق عنوان عدالت ایمان كفایتبرای ص

پيدا كردن شهاهد عهادل بهرای ازدوا     است چرا كه  ازدوا  عقد

مگر با سهختی بسهيار و ایهن حقيقتها از الکهوار       ممکن نيست 

                                                                                                
صحیحة السند عندهم اذن لصحة السند یكفل ان نثبل الرواة ریعة صادقون و یكفل لثبوت 

ای الشیعة فقد قال الطوسل فال الهیباة:   ان الرواة ریعة ان الطوسل یعتبر رواتها من الخاصة
 ،بالصدقندالئل)؛ «فاما ما روی من جهة الخاصة فاكثر من ان یحصل غیر انا نذكر طرفا منها

 (.26، صمحمدحسن مظفر
ان قولهم بان المومن كاذب ظاهرا حتل یظهر صدقه او مجهول الحال ظاهرا حتل یظهر » .1

و القضاا و   ةاالسالم و یلازم مناه تعطیال المحااكم الشارعی      ةرریع ةصدقه مخالف لسماح
االیقاعات و العقود فل كثیر من االحیان حیث الیستطیع التوصل الل راهد علل الازواج و  

 (.28محمدحسن مظفر، ص بالصدق،ندالئل)؛«فعات اال بشق االنف الطالق و المرا
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دانهد  مهی  موز شهيعه آچرا كه كم سوادترین فقه  ؛الفاضحه اوست

بلکه حضهور شهاهد    ،شاهد نيستدو ازدوا  منو  به وجود كه 

 1.در ازدوا  مستح  است

 به دلیل اعتماد به قول فروشنده است بازار مسلمیناعتماد به 
 ،تبصری این اسرت کره تصرور کررده اسر     مد احیکی دیگر از اشتباهات فقهی 

یرن  ابره   .سرت ازار مسلمين از باب اعتماد به سخن فروشنده مسرلمان ا ماد به باعت

گرری نيرز   دالیرل دی  ،که در بخش قبل بيان شرد ی یبرای اثبات ادعااو که ترتيب 

   :نویسدمی از جمله چنين .اقامه کرده است

زمهه ایهن سهخن    این را هم اضافه كنيد كهه ال  ، ه گفته شدآنبه 

این است كه نتوان به  ،الحال استؤمن مجهولعالمان شيعه كه م

منين اعتماد كرد تا چه رسد به بهازار مسهلمين در حهالی    ؤبازار م

كهه روایههات اعتمهاد بههه بههازار مسهلمين را اجههازه داده اسههت و    

 دهند و این یعنهی روایهات ائمهه   می فقهایشان به این مبل  فتوا

آن را كند ماهی و ذبيحه و امثهال  می ی ادعاگوید مسلمان وقتمی

من ؤاو را باید راستگو دانست چه رسد به این كه مه  ،كيه كردهتذ

   2.چنين ادعایی كند

 ،منی را نپربیریم ؤگمان کرده است که اگر ما صادق برودن هرر مر   بصری احمد 

                                                 
 .26، صبالمجدای نبالخاتم ن. 1
و اضف ان قولهم بمجهولیة حال المومن یلزم منه عدم االعتماد علال ساوق الماومنین    » .2

فضال عن سوق المسلمین بینما الروایات اعتبرت االعتمااد علال ساوق المسالمین جاائزا      
ی ان الروایات عن االئمة اعتبارت المسالم صاادقا فال قولاه باذكاة       اوفقهائهم یفتون بهذا

 (.28محمدحسن مظفر، ص دالئلنبالصدق،)؛«السمك و الذبائ  و ما رابه فما بالك بالمومن
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ن مرن ایر  کنرد  ادعا میوقتی او زیرا  ؛استمسلمانان ن عدم اعتماد به بازار آالزمه 

؛ من نيستؤاصل بر صادق بودن م ،فرضبنابر جا که آناز  ،امبکيه کردهحيوان را ت

دریافرت  از این سخن احمد بصرری چنرين    .اعتماد کرد توان به سخن اوپس نمی

 این است کره وقتری او  مسلمانان ی اعتماد به بازار کند معنمی ه او گمانکشود می

 .باید به سخنش اعتماد کرد ،اموید من این حيوان را تبکيه کردهگمی

 و بررسی نقد
این مبل  از ابتدائيات مباحهث فقههی اسهت كهه قاعهده بهازار       

 ،در بازار مسهلمين اسهت  آن ه مسلمين معنایی جز این ندارد كه 

چه احراز كنيم فروشنده مسهلمان اسهت    ؛محکوم به تذكيه است

فروشهد را  مهی آن هه  و چه احراز نکنيم و چه فروشنده بگویهد  

من دربهاره  ؤچه نگوید و بلکه سزاوار نيست كهه مه   ،كرده تذكيه

شهاهد ایهن مبله      .از فروشهنده پرسهش كنهد    ،خهرد مهی  ن هآ

ن آفضههيل و زراره و محمههد بههن مسههلم اسههت كههه از  صوودید 

بازار پرسش كردند و گفتند مها  حضرت درباره خرید گوشت از 

   :كنند و امام فرمودمی چهها دانيم قصابنمی

بهازار   اگهر از  ؛عنه تسا   ولا  نبلمسلم فس  یف  ذل كا  ب ذب ك »

 1.«نؤال نکاش سمسلمين بود بخور و درباره
فنالته »از حضرت پرسريدم کره    :مدهآاحمد بن محمد بن ابی نصر  صدید در  
 یصنلیب   ةننذك رننغ ب   یهن ةننب ذك ید ین لا فرب  جبة یشترنف بلسس  یا تی بلرج  ع 
 ب   :قننس ی كننا   هنننعل جعاننر ب بننا ب   بلمسننا لة كمنعلنن سنلنن نعننم :فقننا  ؟ هننانف

                                                 
 ، نقل به مضمون.27، ص2ج بالمجدای نبالخاتم ، .1
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 2و1.«ذل  م  ب وفع  یبلد ب   بجهالتهم ب ناسهم عل  قسبنض بلخسب  

اسرت   ای ایرن مسلمانان بربه تعبير دیگر احمد گمان کرده است اعتماد به بازار 

دعرایش  کنريم و او را در ا مری  که ما به سخن او درباره تبکيه بودن ذبيحه اعتمراد 

من ؤمر  اگر اصل برر صرادق برودن   کند ادعا میهمين دليل به نمایيم، می تصدیق

به برازار   در اعتماد در حالی که اساساًاعتماد کرد مسلمانان توان به بازار نمی ،نباشد

برا   ست بلکره او نيمسلمين نه تنها نيازی به پرسش از فروشنده و اعتماد به سخن 

کررد   ستفادهيحه او اتوان از ذبمی که فروشنده مسلمان نيست هموجود احتمال این

عردالت   مسرلمانان برازار   الزمره اعتمراد بره   بر خال  تصوراحمد بصری در نتيجه 

 شته باشدشنایی با مباحث فقهی داآاین مطلب بر کسی که اندك  .مسلمين نيست

   .پوشيده نخواهد ماند

  

                                                 
 .368، ص2همان، ج .1

 ، نقل به مضمون.29، ص2زیف، ج فوق ،بالخاتمهنبالمجدایه .2
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 های دیگرخبط
و در ات اثبا ی احمد بصری و ادعاهای غيرقابلقرآنافزون بر اشتباهات حدیثی و 

نهرا  آ شود کره بره برخری از   می پراکنده دیگری نيز یافتهای وی اشکالسخنان 

   .شودمی اشاره

 ناتوانی در فهم معنای معجزه 

ز معنرای  او از فهرم درسرت ا  نراتوانی  مفتضحانه احمد بصری اشتباهات یکی از 

، پرس از  تصادر کرده اس1424هایش که در سالاو در یکی از بيانيه .معجزه است

ننرد  کب مجرزه  که من از علما خواستم از من برای اثبات حقرانيتم طلر  اشاره به این

در  .کندمی رشکاآخود پيش قدم شده یکی از معجزاتش را  ،ولی این کار را نکردند

   :مده استآچنين متن بيانيه او بخشی از 

 ،از تعدادی از علما كه رهبری جمعيت شيعه را بر عههده دارنهد  

ن ه در كتاب های منتشهر شهده   آده و طبق خواستم پيش قدم ش

 ؛مده از من درخواست معجزه نماینهد آاز سوی انصار امام مهدی 

از همهين رو پهدرم امهام مههدی      .اما هيچ كدام پيش قدم نشدند

انههدكی از  بههه مههن دسههتور دادمحمههد بههن الحسههن العسههکری 

جایگهاه مهن    .ن حضرت دارم را اشکار نمهایم آجایگاهی كه نزد 

ن حضرت هستم و من از ميان فرزندان آه من وصی این است ك

كند و مهن بهاغی   می حکومتكه ن حضرت اولين كسی هستم آ

ن خبهر داده اسهت و اولهين    آهای بهشتم كه پيامبر خدا از از باغ

كهنم ایهن   مهی  شهکار آهمه مهردم   كه برای مسلمانان وای معجزه

 دانهم و می را پاره تن محمد است كه من مکان قبر فاطمه

همه مسلمانان بر این مبل  اتفهاق نظهر دارنهد كهه قبهر فاطمهه       
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ن آگهاه نيسهت و   آن آمخفی است و جز امهام مههدی كسهی از    

ن در كنهار قبهر   آموختنهد و  آحضرت مکان قبر فاطمه را به مهن  

و گویا امام حسهن مجتبهی در    استن آو چسبيده به امام حسن 

 ،امه گفتهه آن ه ام بهرای  آمادهغوش فاطمه دفن شده است و من آ

   .سوگند یاد كنم

 ،و علی كه فاطمه را دفهن كهرد   و خداوند و پيامبرش محمد

   1. شاهد بر گفته من هستند و سپاس برای خداوند است...

 نقد و بررسی

معنی شود که احمد بصری از واژه معجزه همان می با دقت در متن بيانيه روشن

شرود کره مرن از    می سخن مدعیدر ابتدای او  .ن را اراده کرده استآاصطالحی 

مقصرود او ایرن    .اجابت نکردنرد ها نآولی  ،علما خواستم از من طلب معجزه کنند

                                                 
لبل من جماعة من العلماء ممن یتزعمون الطائفة الشیعیة أن یتقادموا لطلاب معجازة    ط .1

, فلم یتقدم أحد منهم وفق صیهة ذكرتها فل الصحف الصادرة عن أنصار اإلمام المهدی
أبین رلء من  بطلب رلء, ولهذا أمرنل أبل اإلمام المهدی محمد بن الحسن العسكری

من یحكم من ولده وإنل روضة من ریااض الجناة   , وهو إنل وصیه وأول موضعل منه
 .أخبر عنها رسول اهلل

ضاعة  ب وأول معجزة أظهرها للمسلمین وللناس أجمعین هو أنل أعرف موضع قبر فاطمة
ال اإلمام مهیب ال یعلم موضعه إ وجمیع المسلمین مجمعین على أن قبر فاطمة ،محمد
 بجاناب قبار   وضع قبار فاطماة  وم وهو أخبرنل بموضع قبر أمل فاطمة ،المهدی

مادفون فال حضان     ومالصق له وكاتن األماام الحسان المجتباى     األمام الحسن
 و درسوله محما  ومستعد أن أقسم على ما أقول واهلل على ما أقول رهید و ،فاطمة
 (.ها . ق1424روال، 1. )بیانیهوالحمد هلل وحده الذی دفن فاطمة علل
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است که من از علما خواستم از من به عنوان دليلی بر صردق ادعرایم کره همران     

و ایرن  طلرب کننرد   معجرزه   ،اسرت  ...وصی امام زمان بودن و حجت خدا بودن و

در ادامه او  .بر ادعای نبوت یا امامت است یليلهمان معجزه اصطالحی است که د

پدرم  ،کند وقتی علما خواسته ام را اجابت نکردند و از من معجزه نخواستندمی ادعا

را ن حضررت دارم  آگاهی که نسربت بره   جایتا به من دستور داد  امام مهدی

 کنم این اسرت می شکارآکه ای اولين معجزهکند که سپس اضافه می .کنمشکار آ

شرود کره   مری  سخن احمرد بصرری روشرن   آغاز با توجه به  ،بر این اسا  . ...که

  .شکار کرده همان معجزه اصطالحی استآکه ای مقصود او از به اصطالح معجزه
ن عاجزنرد و  آاست که دیگران از انجرام  ای معجزه در اصطالح امر خارق العاده

ن برر  ماننرد آ وردن آگرران از  کند و عجرز دی می ن را ارائهآمدعی ارتباط با خداوند 

این به کند و در نتيجه صدق ادعای او میداللت  ن با خداوند متعالآورنده آارتباط 

قابليرت  این است که معجرزه   ،تعریفاین است الزمه بدیهی  .شودمیوسيله ثابت 

در این زیرا فقط  ؛ن برای مردم روشن باشدآباشد و درستی را داشته زمایی آراستی 

اما اخبار از چيرزی  دریافت؛ ن را با خدا آورنده آن ارتباط وسيله آبهتوان می صورت

قررار  ای مصرداق امرخرارق العراده    اساساً ،ن قابل بررسی نباشدآکه صدق و کبب 

نمونه اگر کسی مدعی ارتباط برای  ،ن عاجزندآکه دیگران از انجام نخواهد گرفت 

دانم امروز و در همين سراعت  می با خداوند باشد و بگوید معجزه من این است که

در فرالن   ،کيلومتر برا مرا فاصرله دارد   ها دقيقه در فالن سياره که ميليونهمين و 

به  توان با این خبرمی یاآاش خزید پشت فالن کوه فالن حيوان به النهمنطقه در 

یرا  درسرتی  تروانيم  زیرا ما نمری  .بدون تردید خير ظاهر غيبی ادعای او را پبیرفت؟

اما همين نکته  ؛بدیهی است کنيم و این مطلب بسيارادعای او را ارزیابی ستی نادر

 بدیهی بر احمد بصری مخفی مانده و این امامی که سينه خود را ظر  علوم الهی
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 تورات و انجيل ،قرآنبه ها اعلم انسان ،امامان معصوماز پس داند و خود را می

و این رسوایی بزرگی اسرت کره    است دهاز فهم این نکته بدیهی عاجز مان ؛داندمی

هري   اگر در سخنان احمرد جرز ایرن     .توان شستآب هفت دریا هم نمین را با آ

کره او دجرالی فریرب کرار     وجود نداشت، برای اثبرات این دیگری مفتضحانه اشتباه 

   .کردمی کفایت ،است
ه همره  ایرن اسرت کره او ادعرا کررد      ،نکته دیگری که در سخنان او وجود دارد

جرز امرام    ومخفی است  لمانان بر این مطلب اتفاق نظر دارند که قبر فاطمهمس

در صرورتی کره ایرن ادعرا کره جرز امرام         .ن اگراه نيسرت  آکسری از   مهدی

و سرت  ااز اعتقادات شريعيان   ،گاه نيستآ قبر حضرت زهراکسی از  مهدی

ون برد  ،وجرود نردارد  ای اگر نگویيم به هي  عنوان در ميان اهل سنت چنين عقيده

 الشصری که تبن اتفاق نظر وجود ندارد و به همين دليل پيروان احمد آتردید بر 

 اهرل سرنت کره    حتی نام یک نفر از ؛نمایندمستند  را به منابع او کنند سخنان می

   .اندنکردهبيان چنين باوری داشته باشد را 

 اشتباه در فهم معنای لغوی 

ی برخری  ی لغوی در فهم معنگاه ،استعربی احمد بصری  با اینکه زبان مادری

بره  ند ر دعاید :پرسيدند نمونه از اوبرای  .های عربی نيز دچار خطا شده استواژه

یرا  آ (اهفنلة تنسدی بلنی مربفقنة وص  بللهم بنننا و بننه وصنل) :این عبارت وجود دارد

  ؟احمد حسن است «فلاه»مقصود از کلمه 

    :ه استتاو در پاس  چنين نوش

ایهن   آنکه اهل بيت پيامبر و ائمه و مهدیون هستند و سلف همان

كه پهيش رو دارد و بها   ای عبور از گردنهنياز به  ،خواندمی دعا را
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ینهده هسهتند نهه    آن گردنه حجت های آ .داردشود می ن مواجهآ

پهس مههدیون همهان     ؛گذشتگانی كه به امامتشان معتر  اسهت 

او را برای تبعيتشان كسانی هستند كه دعاكننده نياز دارد خداوند 

   1و ماندن در زیر سایه شان موفق بدارد.

 نقد و بررسی
ادعا کرد توان نمیاین ؛ بنابرگبشتگان استمعنی به  «سلف» ،لغتهای در کتاب

نی راغب اصفها .اندهستند که هنوز نيامدهای گانهمهدیان دوازده «سلف»مقصود از 

   :نویسدمی این واژه چنينمعنی درباره 

 فجعلنناهم » :فرمایهد مهی  خداوند .نکه گذشته استآف یعنی سل
..و انهد. یعنی مایه اعتباری كهه تقهدم داشهته    ؛« یللأ خر ومثلأ فلاا

گذشهته داشهته و جمه     در یعنی پدرانی كه  ؛«میكر فل  لالأ »

 2آن اسال  و سلو  است.

   :نویسدمی و ابن فار  چنين

تقهدم و   س و الم و فها  اصهلی اسهت كهه داللهت بهر       (سلف)

كه به معنهای كسهانی اسهت كهه      بلسنل » :مانند ،كندمی گذشتن

                                                 

بهذا الدعاء یحتااج  الرسول و االئمة و المهدیون و الذی یدعو  ایالسلف هم اهل بیته: » .1
ال الماضاون الاذین یعتارف    »)االتیة التل یبتلل، بها ای: الحجاج االتاون(.    «الجتیاز العقبة

؛ «بامامتهم فالمهدیون هم الذین یحتاج الداعل ان یوفقه اهلل التباعهم و المكث تحل ظلهام 
 (.105، سوال 189ص بالجوببنبالمنیح،)
 ،متقادما  معتبارا  أی( لآلخرین ومثال سلفا فجعلناهم): تعالى قال ،المتقدم السلف: سلف» .2

 ،بالقرحآننن حیربننم رحدبتن)؛«وسالوف  أسالف جمعه متقدمون آباء أی كریم سلف ...ولفالن
 (.239 ص اصفهانى، راغب



165نقد و بررسی شخصیت احمد بصری 

 

 1.«یعنی گذشتگان بلسلأ  بلقس  و گذشته اند

 شرتباه ا ،ه کررده از دعای ندبه ارائفراز تفسيری که احمد بصری از این بنابراین، 

 .است

 توجیه حدیثی که وجود خارجی ندارد

ه وایتی را برتا که تالش کرده  احمد بصری این استدیگر از اشتباهات مفتضحانه 

به  ما متاسفانهانماید؛ ادعای خود بهره برداری جهت ن در آو از کند نفع خود مصادره 

ه یکی ار است کماجرا از این قر .نبوده استای ن امامزادهآضریحی متوسل شده که در 

ده شر ن وارد کند که در روایات اهل بيت به این مضرمو می از او سوال شاز طرفداران

ر داو  ؟يستل فالن کآمقصود از  ؛«ل فالنآالحق مع » :دهدمی است که جبرائيل ندا

  :نویسدمی پاس 

بهاقی  آنهان   ل امام مههدی اسهت كهه   آمقصود این است كه حق با 

 2اند.ماندگان خاندان پيامبر و مهدیان دوازدهگانه

 نقد و بررسی
 امام خاندان «فالن لآ» از مقصودادعا کند  تا کرده باز بصری احمد برای را راه نچهآ

 روایتاین  در اینکه ،نخست :باشدمی نکته دو ،است گانهدوازده  مهدیان یعنی مهدی

                                                 

 مضاوا  الاذین  السالف  ذلك من وسبق تقدم على یدل أصل والفاء والالم السین( سلف)» .1
 (.95ص ،3ج فارس، بن أحمد ،باللغ نمقاییسنمعج ؛)«المتقدمون السالف والقوم

 معنل ما فالن ال مع الحق ان معناه ما جبرائیل صیحة عن العصمة اهل روایات فل ورد» .2
 االثناا  المهادیون  هام  و محمد ال بقیة هم و المهدی االمام ال مع الحق ان:فالن؟ جواب ال

 (.75، ص1الحسن، جاحمد ،بالمنیحنبالجوبب؛)«عشر
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 احمرد  بنرابراین  ،دارد را جمعی معنی اراده ظرفيتواژه  این و داشته وجود «لآ» کلمه

 به و دندار روشنیمعنی  که «فالن» کلمه ،دوم وکند ییچنين ادعا نآ اسا  بر توانسته

 مهردی  امرام  نآ از مقصود شود مدعی احمد که دارد را نآ ظرفيت دليل همين

 و «لآ»واژه  دو هر وجود ،داده ارائه احمد که تفسيری اثبات برای اسا  این بر ،است
وجرود نداشرته    «فالن»کلمه  و باشد تنها «لآ» اگر و است ضروری روایات در «فالن»

 «فالن»کلمه  اگر چنانکه هم .کرداراده  را مهدی ماما خاندان نآ از تواننمی باشد
 مهردیان  و خانردان  نآ از تروان نمری هرم   براز  ،نباشرد خبری  «لآ»از واژه  ولی ،باشد

 .نموداراده  راگانه دوازده
واژة ن آ کره در وجود ندارد هي  روایتی دهد نشان میروایی های کتابدر تحقيق 

ه صری اشتبابیگر پرسش مطرح شده از احمد دبيان به  ،وجود داشته باشد «ل فالنآ»

ته و احمد که وجود خارجی نداشسؤال کرده است پرسشگر از چيزی فرد بوده است و 

 ،رنرد داللرت دا  مار روایاتی که بر مدعای اوآکثرت اشتياق به افزایش به دليل بصری 

ن ست و ایحمل کرده امطلوب خود معنی ن را بر آروایت درستی این بدون تفحص از 

 عصروم کسی که مدعی امامت است و خود را حجت الهی و ماز سوی  اشتباه فاحش

 .، قابل پبیرش نيستداندمی
ر يحه تعبير این نکته ضروری است که در تعدادی از روایات مربوط به صر یادآوری 

  :هاروایتمانند این  ؛وجود دارد «فالن»

 ركمننب م ب   بلنناس هنایب   :بلسنما  م  مناد ینادنف ...:اا  ب نه افری ب  عما 
 ملئن  كمنا وعندلا اسنطا بلنا    ملنأ  ی یبلذ یبلمهد هس وذل  ،فلأ 
  1.وجس ب ملما

                                                 

 .328-327ص ،1ج كورانل، علل ،بالمجدینبإلمامنأحادی نمعج ن.1
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 بلسنما  من  مناد نادىی :اا  ثم .بلشمس هذ  م   نب ب كا  اد ب مرنا ب   
 كمنا بلنا    م  بلله لعنه سنب بل ینادیو .بافمه بلاما  هس فلأ  ب  فلأ 
 1.بلعقبة لةنل وب له هنعل بلله صل  بلله برفس  نادى

 فلأ  محمد ب   م  یبلمهد ب   :ینادی یبلمناد ب   :قس ی جعار ب با 
 - بلحق عل  عتهنوش فلأنا ب   :طا نبلش ینادنف ،هنب ب وبفم بافمه فلأ  بب 
 2.ةنب م یبن م   جلأ یعنی

ن آاز  ت که مقصوداسبدیهی وجود دارد و البته  «فالن»در این دسته از روایات تعبير 

توان از يجه نمیدر نت ؛وجود ندارد «آل»واژه ها روایتاما در این  ؛ستا امام مهدی

 «آل»ه ایرات واژ گر از رویدای در دسته همچنين .نموداراده ن مهدیان دوازدهگانه را آ

 :هاروایتمانند این  ،وجود دارد

 من  منناد یننادیو ،محمند ب   یفن بلحنق ب   ب لنا : بلسما  م  مناد ینادی
 وب نمنا - هنف ب ش  ب نا بلعباس اا  ب و - س نع ب   یف قبلح ب   ب لا :بلا   
 3.بلناس عل  لبسنل طا نبلش م  بلا فا  بلصست

 بلحق ب   : بلا    م  وب خر محمد ب   یف بلحق ب   : بلسما  م  نادىیو
 4.عثما  ب   یف

گفتره   سخن «آل محمد»از ها روایتدر این رسد، نظر میبهکه طور ولی همان

دان امرام  ن خانر آ مقصرود از ادعرا کررد کره    توان بنابراین نمی «آل فالن»شده و نه 

 .است مهدی

                                                 

 .280، ص3همان، ج .1
 .272ص نعمانل، ،بالغیغ نکتاب . 2
 .279ص ،3ج كورانل، علل ،بالمجدینبإلمامنأحادی نمعج  .3
 .296همان، ص .4
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 قرآنقرائت اشتباه 

و  قرآندرست او از قرائت ناتوانی افتضاحات احمد بصری اشتباهات و یکی دیگر از 

های ادبی سرشار از غلطسخنرانی های او  .ارتکاب غلط های ادبی در سخنرانی است

که این با وجود  .کندمی را به صورت غلط تالوت قرآناز یاتی آاست و در برخی موارد 

ن را آهسرتند و   قررآن در جوامع اسالمی کودکان بسياری وجود دارند که حافظ کرل  

از رعایرت  نراتوانی  است کره  بدیهی  ،کنندمی بدون هي  غلطی از ابتدا تا انتها قرائت

احمرد بصرری کره    دهرد  نشان می قرآندرست قواعد زبان عرب و ناتوانی در قرائت 

ادعاهرای  ی بی بهره اسرت و  قرآنمدعی علم لدنی است حتی از حداقل سواد ادبی و 

داران نادان او طرف یبرخ، نیبا وجود ا .رطمطراقش چيزی جز نيرنب و فریب نيستپ

 یز مرتکب خطاهرا ين ان معصومیشوايپادعا کنند که ، یین رسوایدفاع از ا یبرا

  1:کنندمیت استناد ین دو روایخود به ا عایاداثبات  یشدند و برایم یادب

لس  ،بن   ج  ل  فض  :عبدبللهیال  لا ب :زة ب  ب فما  اا یحس .1
 2؛فهككم هذب یف یلا حاجة ل :ة فقا نهذ  بلعرب ینظرت ف

شما مرد  :عرک كردم گوید به امام صادقمی حویزه بن اسما 

امهام   .افکندیهد مهی  كاش در لرت عربی نظهر ای با فضيلتی هستيد

  من به این بوی بد شما نياز ندارم. :فرمودند

! نسح :نا نسحا ال یو لقد ناد ارب  ب بسعبدبلله :محمد ب  مسلم اا .2
من   یدعنن :فقنا  ،ةننبلعرب یهذب ب عن یجعل  فدبك لس نظرت ف :ثم ال 
 3؛فهككم

                                                 
 .15، صبالحدنبالحسننفینبالدفاعنعننبحمدنبالحسن .1
 .280ا279، ص4میرزا حسین نوری، ج ،مستدركنبالونائل .2
 همان. .3
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و  :گوید امام صادق این گونه قرائهت فرمودنهد  می محمد بن مسلم

كهاش در لرهت عهرب    ای نادینا نوحا.عرک كردم فدایت شوملقد 

 .مرا واگذار از این بوی بدتان :امام فرمودند .افکندیدمی نظر

 نقد و بررسی
نرش  سی کره دا و اشتباه در رعایت قواعد زبان عرب از ک قرآنگرچه قرائت اشتباه 

ا اهاتی رباشرت اما اگر کسی که چنين  ؛استپوشی چشمقابل پبیرش و  ،چندانی ندارد

لروم  مدعی عصمت باشد و سرچشرمه ع  ،خود را حجت الهی بخواند ،شودمیمرتکب 

ي  عنروان  به هر از سوی او هایی خطاچنين ، ...بداند و خود را دانش امام مهدی

ماغ ه خبط دن است که مدعی چنين مقاماتی اگر بآقابل پبیرش نيست و نشان دهنده 

رپوش سر ه برای اما درباره روایاتی ک .نيستنيرنب بازی شياد بيش  ،دچار نشده باشد

نظر از ضعف  باید گفت صر ،نها استناد شده بودآد بصری به احمافتضاح گباشتن بر 

 جود نداردون مطلب یبه ا یحیتصر،   وجهيت نخست به هیدر روا، هاروایتن یسند ا

صریح تیت ن روابه عبارت دیگر در ای ؛اندمخالف قواعد زبان عرب سخن گفته، که امام

کره  ننرد و ای لغت عربی نظر کنخواهد در می نشده است که به چه دليل راوی از امام

 ؛ستویسنده ابرداشت نفقط  ،وجود غلط ادبی در کالم امام بوده ،این درخواستدليل 

دليلری برر    توان این روایرت را بنابراین نمی .ن چيزی نيامدهآاما در متن روایت درباره 

 ر قرائت امرام ز ديت دومِ نیدر روا .دانست ر کالم امام صادقوجود اشتباه ادبی د

رائت امام قبنابر ما ا، است «نا نوحیناد»قرائت مشهور زیرا هرچند  ؛وجود ندارد یغلط ادب

غلرط  ، «نوح»ندن منصوب خوا، نیاست؛ بنابرا «نوحاً»فعل و فاعل و مفعول آن  «نایناد»

و بره   یريتفسر  یاهنکت، آمده «بونيفلنعم المج» :هیکه در ادامه آنیست؛ البته اين یادب

 یرتکب غلط ادبامام مادعا کرد که آن به استناد با توان یاست و نممربوط ه یآمعنی 

  .شده است
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 خاتمه
 ار نظرهایدر اظهاحمد بصری تنها بخش اندکی از اشتباهاتی بود که نچه گبشت آ

او  ره علمیاندك بودن به ن شده بود و به روشنی برآبه اصطالح علمی خود مرتکب 

نروی  مثشد، داشته با یاین باره تفحص کاملالبته اگر کسی بخواهد در .داللت داشت

نان او ته در سخهمين اندازه از خبط و خطاهای نهفاین با وجود  .هفتاد من خواهد شد

رای کسی بزیرا  ؛کندمی و بلکه بسيار کمتر از این نيز برای باز کردن مشت او کفایت

رش بل پربی اقحتی یک مورد خطا نيز  ،داندمی هاالطاعود را امام معصوم واجب ه خک

  .وستاخطا بهترین دليل بر بی اسا  بودن ادعای  نيست و ارتکاب کوچک ترین
ن قين پيرروا است که به یاین  ،تواند سودمند باشدمی نیادآوری آدیگری که نکته 

ده و قررار دا  مورد نقدگفته شد را نچه در این وجيزه آند کرد هاحمد بصری تالش خوا

 نان کههم چ ،خبط و خطاهای یاد شده احمد بصری را با هزار و یک دليل توجيه کنند

 داینر بهسرينعلی  بهایيانی که سر سپرده حیا و  هستند که پيرو علی محمد باب یبابيان

و هرا  هزننرد و د آتش میب و آشود به میخود را برای پاس  به انتقاداتی که از این دو

 رایره انهاسرت  اصدها دليل برای توجيه نقدهایی که متوجه این دو و اعتقادات خرافی 

 کوشند به هر صورتمی این شيوه همه جریان های باطل است کهو بلکه  .نمایدمی

 خرود را حرق  ها و کاستیها ممکن چهره انحرا  خود را بزك کنند و با توجيه ضعف

ن یک به همي هتوج آنانی که در جستجوی حقيقتند،ی برااما در این باره  ،نشان دهند

ترر اسرت و   آفتاب تابناك روشرن از  مهئروایات امر ابراسا  که نکته کافی است 

 ترفندوجيه و کوشند با هزار تمی که نناآاین در آن وجود ندارد؛ بنابرابهام و خلل ای ذره

اسب است حسن منچقدر  .ندارندنسبتی  مهبا امر ائ ،حر  خود را بر کرسی بنشانند

  :باشد این فرمایش امام صادق ،حاضراثر ختام 
اكم ینب   :قنس یه بلسنلأ  ننلفنمع  ب بنا عبند بللنه ع :ماض  ب  عمنر انا بل

 :قنا ینا م  دهركم ولتمحصن  حتن  نب  ب مامكم فنن نب ما وبلله ل وبلتنسیه
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 ، نبلمننؤمن س نننه عنننوبد فننل ؟ ولتنندمع  عل یبننا   ،هلنن  ،مننات اتنن 
نجنس ب لنا من  ب خنذ بللنه یب منسب  بلبحنر فلنأ  یا تكاا  بلسا  فكم ولتكاا  

ة ینولترفع  بثنتنا عشنرة  ب ،د  بروح منهیوب   ،ما یالبه بلا یوكت  ف ،ثااهنم
  نصننع ؟ ننفك :  ثنم الن ننفبك :انا  ،یمن  ب   ید ى ب  یلا  ،مشتبهة

ا ب بنا عبند بللنه تنرى هنذ  ین :بلصاة فقنا  یفنظر ب ل  شمس دبخلة ف :اا 
 1؛  م  هذ  بلشمسنوبلله لامرنا ب ب :فقا  ،بلشمس ال  نعم

د یه زيبپره :فرمودیم دم امام صادقيشن :دیمفضل بن عمر گو
هاح خدا كه امام شما سالههمانا ب .از شهرت دادن و فاش كردن

نهه شهما در فشهار    ی  شود و هر آین جهان غایسال از روزگار ا
 ،ته شهد كشه  ،امهام مهرد   :نهد ید تا آنجا كهه بگو یريش قرار گیآزما
ما و شه  ،مان بر او اشهک بهارد  یده اهل ایول  د ،كدام دره افتادهب

و  ،دیا متزلزل و سهرنگون شهو  یهاح گرفتار اموا  دریمانند كشت
مهان  يجز براح كسه  كهه خهدا از او پ    ستينجات و خالص  ن

له روحه  از  يوسه  همان را در دلهش ثبهت كهرده و به    یگرفته و ا
ه وازده پرچم مشتبه برافراشهت همانا د ،تش نمودهیجان  خود تقو

 ص داده نشود.يگرح تشخیک از دیچ يگردد كه ه

م؟ يپهس مها چهه كنه     :كهردم  ستم و عرکیمن گر :دیمفضل گو
اشهاره   ،ده بهود يه وان تابیه د كه در ايشعاع  از خورشه حضرت ب

 :كهردم ن ؟ عرکيبین آفتاب را میا :اح ابا عبد اللَّه :كرد و فرمود
 .  تر استن آفتاب روشنیما از ا خدا امرهب :فرمود ،آرح

 و بخر دعسبنا ب  بلحمدلله  ب بلعالمن 

                                                 
 .336، ص1، كلینل، جبالکافی .1
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