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چکیده:
جریان احمد الحسن بصری ،یکی از جریان های خطرناک در موضوع مهدویّت است .در حالی که استناد به خواب و استخاره ،وجه
مشترک احمد الحسن با بعضی از مدّعیان دیگر است ،ارائۀ تحلیل های جدید از روایات و مبانی خاصّ در رویکرد روایی ،او را از
سایرین متمایز کرده است .در چند سال اخیر ،فعّالیت های تبلیغیِ این جریان چه به صورت مجازی در پالتاک و وب سایت های
مختلف و چه به صورت چهره به چهره افزایش یافته .استناد احمد الحسن به بعضی رویکردهای حدیثیِ رایج در میان گروهی از
حدیث گرایان و نیز منطبق ساختن خود با شرایط و حوادثِ روز با توجّه به زمان شناسیِ خاصّ خود ،از دیگر ویژگی های اوست.
این نکات ،ضرورت نقد و بررسی این جریان و نشان دادن اشکاالت آن را دو چندان می کند .احمد الحسن بصری ،که مدّعی است
امام ،مهدی اوّل و یمانی موعود است ،خود را همانند دیگر امامان (ع) ،بهره مند از علم الهی و مصون از هرگونه اشکال و اشتباه می
داند .بر این اساس ،اثباتِ حتّی یک اشکال در کتاب های وی برای ردّ تمام ادّعاهای او کافی است .اشتباهات احمد الحسن را می
توان در موضوعات مختلف مانند قرآنی ،حدیثی ،کالمی ،ادبی ،فقهی و تاریخی دنبال کرد .مقالۀ حاضر ،به شیوۀ توصیفی ،تحلیلی و
انتقادی ،به اشتباهات قرآنیِ احمد الحسن با تاکید بر تطبیق های متعارض با دالیل عقلی و نقلی می پردازد و در این ارتباط ،به پنج
مورد از اشتباهات وی در این باره اشاره می کند.
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مقدّمه:
احمد بن اسماعیل (مشهور به احمد الحسن بصری) در سال  0791میالدی در شهر بصرۀ عراق متولّد شد و
تحصیالتش را در رشتۀ مهندسی معماری ادامه داد .وی مدّعی است در خواب و سپس در بیداری ،با امام مهدی
(عج) مالقات و حضرت ،وی را به هدایت انسان ها مامور کرده است .بر اساس ادّعای او ،در اواخر سال 0777
میالدی زمانی که  97سال داشته ،امام زمان (عج) به او امر کرده که با هجرت به نجف ،به اصالحات علمی ،عملی
و مالی در حوزۀ علمیه نجف بپردازد .بعد از دعوت مخفیانه و ایمان آوردن بعضی از افراد به او ،وی دعوت
علنی خود را در سال  9119میالدی در نجف اشرف آغاز کرد؛ دعوتی که با مخالفت شدید علمای حوزه همراه
شد (ر.ک آیتی01-09 :0171 ،؛ همو01-01 :0171 ،؛ شهبازیان .)01-01 :0171 ،احمد الحسن ،مدّعی است که
بر اساس وصیّت پیامبر (ص) و روایات اهل بیت (س) ،بعد از امام مهدی (عج) 09 ،مهدی به عنوان حجج الهی
بر روی زمین خواهند بود .بر این اساس ،وی بر این باور است که او مهدی اول ،یمانی موعود ،حجّت خدا بر
زمین ،فرستادۀ امام دوازدهم و از نوادگان اوست (رک احمد الحسن0110 ،ب91 ،07-01/0 :؛ 11-11؛ 0110ث:
.)11-10/1
جریان احمد الحسن بصری ،یکی از جریان های خطرناک در موضوع مهدویّت است و بعضی ویژگی ها ،آن را
از سایر مدّعیان دروغینِ مرتبط با آموزۀ مهدویّت متمایز می کند .از سویی ،در چند سال اخیر ،فعّالیت های تبلیغیِ
این جریان چه به صورت مجازی در پالتاک و وب سایت های مختلف و چه به صورت چهره به چهره افزایش
یافته و از سوی دیگر ،گرایش بعضی از طلّاب حوزه های علمیه به این جریان ،حسّاسیّت موضوع را افزایش داده
است .طرفداران این جریان که به انصار امام مهدی (ع) معروفند فعالیّت قابل توجّهی در فضای مجازی دارند.
وب سایت اصلیِ این جریان ،به  1زبان عربی ،انگلیسی ،فارسی و فرانسوی فعّال است .در مسنجر پالتاک نیز
حدّاقل  1اتاق به زبان های عربی ،انگلیسی و فارسی برای تبلیغ این جریان وجود دارد که هر روز ساعت های

بسیاری را جهت دعوت افراد به پذیرفتن احمد الحسن به عنوان فرستادۀ امام مهدی (ع) صرف می کنند .حضور
افراد با ملّیت های مختلف از تمام قارّه ها در این اتاق ها ،نشان گر این است که این گروه ،در تبلیغ احمد الحسن
بصری ،نگاهی بین المللی دارد چنان که انصار احمد الحسن بر اساس آموزه های وی ،مخاطبان خود را صرفا
شیعیان نمی دانند بلکه با معرّفی احمد الحسن به عنوان فرستادۀ ایلیا ،مسیح و امام مهدی (عج) ،یهودیان ،مسیحیان
و اهل سنّت را نیز در کنار شیعیان ،به پیوستن به مکتب خود دعوت می کنند .تجربۀ چندصد سالۀ مدّعیان دروغین
نشان داده که بنابه دالیل مختلف ،قابلیّت گمراه شدن عوامّ توسّط این افراد ،بسیار پررنگ است و به باور نگارنده،
جریان احمد الحسن بصری به سبب بعضی شاخصه ها (مانند استناد به روایات ،استناد به خواب ،استناد به استخاره
و گرایش بعضی از طلّاب) ،تواناییِ بالقوّۀ بیشتری برای جذب عوامّ دارد .بر این اساس ،نقد علمیِ این جریان،
کامال ضروری به نظر می رسد .نشان دادن اشتباهاتِ علمیِ احمد الحسن ،یکی از کاربردی ترین راه ها برای
اثبات انحراف و دروغ گوییِ فردی است که مدّعی است حجّت خدا و معصوم است .بر این اساس ،مسالۀ اصلیِ
این مقاله ،نشان دادن بعضی از اشتباهات وی در تطبیق آیاتِ قرآن ،با استفاده از شیوۀ توصیفی ،تحلیلی و انتقادی
است.
احمد الحسن برای اثبات مدّعای خود ،راه هایی را برای شناخت حجّت الهی معرّفی می کند از جمله یکم .نصّ
مباشر از طرف خدا به صورت مکاشفه یا رویا؛ دوّم .نصّ مباشر از طرف خلیفه و حجّت قبلی؛ سوّم .نصّ غیر
مباشر مانند وصیّت پیامبر (ص) هنگام وفات؛ چهارم .علم و حکمت و پنجم .برافراشتن پرچم الحاکمیه هلل .احمد
الحسن مدّعی است با هر یک از این راه ها ،می تواند حجّتِ الهی بودنِ خود را اثبات کند.
بر اساس راه چهارم ،وی مدّعی بهره مندی از علم الهی است و خود را مصون از هرگونه اشکال و اشتباه می داند
(ر.ک احمد الحسن0110 ،ث11-10/1 :؛ 1341ت34 :؛ 1341،الف . .)11 :با توجّه به این ادّعا ،اثباتِ حتّی یک
اشکال در کتاب های وی برای ردّ تمام ادّعاهای او کافی است .اشتباهات احمد الحسن را می توان در موضوعات
مختلف مانند قرآنی ،حدیثی ،کالمی ،ادبی ،فقهی و تاریخی دسته بندی کرد .در این مقاله ،به بعضی از اشتباهات
احمد الحسن در تطبیق قرآن آیات می پردازیم.
پیشینۀ بحث

اشتباهات احمد الحسن بصری در ارتباط با قرآن در بعضی از کتاب های عربی و فارسی که در نقد وی نگاشته
شده ،مطرح شده است .با توجّه به سخنرانی های منسوب به وی ،اشتباهات وی در قرائت قرآن ،به تفصیل در دو
کتابِ ذیل بحث شده :آل محسن011-011 :0111 ،؛ طالب الحقّ .11-11 :0119 ،اشتباهات احمد الحسن در
تفسیر آیات قرآن نیز فی الجمله در بعضی از کتاب ها برشمرده شده از جمله در آیتی011-001 :0171 ،؛ آل
محسن 071-011 :0111 ،و الحسینی البصری .11-91 :0119 ،آن چه وجه تمایز این مقاله است بررسی اشتباهاتِ
احمد الحسن بصری در تطبیق آیات قرآن است .بر این اساس ،مواردی که در این مقاله ،به آن ها اشاره می شود
در آثار منتشر شده ،یا مطرح نشده و یا به تفصیل به آن ها پرداخته نشده است.

اشتباهات احمد الحسن بصری در تفسیر ،تاویل و تطبیق آیات قرآن
این بخش ،مهم ترین بخش در ارتباط با اشتباهات قرآنیِ احمد الحسن بصری است .وی در کتاب های مختلف،
به تفسیر و تاویل و تطبیقِ آیات پرداخته که مهم ترین آن ها ،کتابِ  1جلدیِ المتشابهات است .وی از یک سو،
مدّعی است کلّ قرآن ،برای غیر معصوم ،متشابه است:
«فالقرآن بالنسبه لغیر المعصومین کلّه متشابه ألنّ غیر المعصوم ال یمیّز المحکم من المتشابه فیه( ».احمد
الحسن1341 ،ت)34/1 :
«پس تمام آیات قرآن ،برای غیر معصومین متشابه است زیرا غیر معصوم نمی تواند آیات محکم را از آیات
متشابه تمییز دهد».
و از سوی دیگر ،خود را در زمرۀ کسانی می داند که علم به تاویل متشابهات دارند چنان که ناظم العقیلی در
مقدّمۀ جلد اوّل المتشابهات می نویسد:
«و از این جا معلوم می شود که تاویل قرآن و معرفت محکم از متشابه ،مختصّ معصوم است و آن را کسی
جز اوصیای به حقّ پیامبر (ص) نمی داند .و ممکن نیست که از غیر آنان ،فهمانده شود .همچنین از روایت
قبلی معلوم می شود که تاویل قرآن در عصر غیبت امام (عج) را فقط امام مهدی (ع) می داند یا کسی که
با او رابطۀ مستقیم دارد و علم الزم را از ایشان گرفته باشد .از این جا می فهمیم که حضرت مهدی (عج)

یا کسی که با او در ارتباط است شناخته می شود از طریق معرفت محکمات قرآن از متشابهات آن و
همچنین معرفت احکام قرآن از بین همۀ علمای حاضر ،همان طوری که پدران او ،امامت خود را از طریق
همین علم خاصّ ،اثبات کردند .پس بر زمامداران و کسانی که ادّعای مرجعیّت دینی می کنند واجب است
که با سیّد احمد الحسن دربارۀ این علم مقدّس ،مناقشه کنند و اگر از مناقشه عاجزند یا این که جوابی
برای آن ندارند که در این حال ،حقّ سید احمد الحسن ثابت می شود و این که او جانشین و فرستادۀ
حضرت امام (ع) است چرا که این علم وجود ندارد مگر نزد اوصیای پیامبر اکرم (ص) همان طوری که از
روایات متواتر معلوم گشت( ».احمد الحسن1341 ،چ)41/1 :

قرآن کریم در آیۀ هفتم سورۀ آل عمران ،آیات قرآن را به دو دستۀ محکمات و متشابهات تقسیم می کند:
«هُوَ الَّذی أَنْزَلَ عَلَیْكَ الْکِتابَ مِنْهُ آیاتٌ مُحْکَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذینَ فی قُلُوبِهِمْ
زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَه وَ ابْتِغاءَ تَأْویلِهِ وَ ما یَعْلَمُ تَأْویلَهُ إِالَّ اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ
آمَنَّا بِهِ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَ ما یَذَّکَّرُ إِالَّ أُولُوا الْأَلْباب».
«و او کسى است که کتاب را بر تو نازل کرد ،بعضى از آیات آن ،آیات محکم است که اصل کتابند ،و بعضى دیگر آیات
متشابهند ،اما آن کسانى که در دلهایشان انحراف است تنها آیات متشابه را پیروى مىکنند تا به این وسیله فتنه به پا کنند و
به همین منظور آن آیات را به دلخواه خود تاویل مىکنند ،در حالى که تاویل آن را نمىدانند مگر خدا و راسخین در علم،
مىگویند به همه قرآن ایمان داریم که همهاش از ناحیه پروردگار ما است و به جز خردمندان از آن آیات پند نمىگیرند».

دربارۀ این آیه ،بحث های بسیاری در کتب تفسیری مطرح شده از جمله مقصود از آیات محکم ،آیات متشابه و
راسخون در علم و نیز این که آیا تاویل متشابهات را فقط خداوند می داند یا «الراسخون فی العلم» نیز از آن بهره
مندند .صرف نظر از همۀ این بحث ها ،مطالعۀ کتاب  1جلدیِ المتشابهات و نیز سایر کتاب هایی که در آن ها
آیات قرآن ،تفسیر ،تاویل یا تطبیق داده شده اند نشان می دهد که رویکردِ غالب در آن ها ،عدم استناد به دلیل
عقلی و نقلی است و بهترین تعبیر برای آن چه احمد الحسن بیان کرده ،تفسیر به رأی و تاویل و تطبیق به رأی
است .او در ظاهر ،بس یاری از آیات قرآن را تفسیر یا بر معانیِ باطنی ،تاویل یا بر مصادیقِ غیر ظاهر ،تطبیق می
کند امّا هیچ مستنَدی برای این موارد ارائه نمی شود و روشن نیست که چرا خواننده باید این معانیِ غیر ظاهر را

از احمد الحسن بپذیرد به ویژه در ارتباط با تاویالتی که احمد الحسن ،به نفع خود و جریان خود ،مصادره به
مطلوب می کند.
مسلّما شمارِ این گونه تاویل ها و تطبیق های بدون مستَند ،بسیار است .با این حال ،ممکن است پیروان احمد
الحسن بصری مدّعی شوند که وی ،با توجّه به این که از علم لدنّی بهره مند است ،نیازی به دلیل و مستنَد ندارد
و ب ر پایۀ همین علم الهی ،هرگونه تفسیر ،تاویل و تطبیق از سوی وی ،پذیرفتنی است .آن چه مدّ نظر این مقاله
است دقیقا ردّ این ادّعاست .به بیان دیگر ،صرف نظر از درستی یا نادرستی مبانی و روش های احمد الحسن
بصری ،در تفسیر ،تاویل و تطبیق آیات قرآن ،فرض را بر آن می گذاریم که وی به عنوان مدّعیِ بهره مندی از
علم لدنّی ،این حقّ را دارد که در تفسیر ،تاویل و تطبیقِ آیات قرآن کریم ،تبیین ها و مصادیقی را بیان کند که
مستنَد به هیچ دلیل قرآنی و روایی نیست .امّا نکتۀ مهم آن است که این اظهارات ،نباید در تضادّ با دالیل عقلی و
نقلی (آیات و روایات) باشد .بر این اساس ،آن چه این مقاله به دنبال اثبات آن است این واقعیّت است که صرف
نظر از تفسیرها و تاویل ها و تطبیق هایِ بدون مستنَد احمد الحسن ،مواردی وجود دارد که با دالیل عقلی و نقلی
تعارض دارد .بر این اساس ،آن چه در این مقاله مطرح می شود ،صرفا پنج مورد از تطبیق هایی است که مخالفت
آن ها با دالیل عقلی و نقلی آشکار است.
یکم .در کتاب شیء من تفسیر سوره الفاتحه ،احمد الحسن ،مراد از خیر أُمّه در آیۀ  001سورۀ آل عمران (کُنْتُمْ
خَیْرَ أُمَّه أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ) را انصار امام مهدی (عج) می داند
و صراحتا اعالم می کند که این آیه شامل کسانی که قبل از زمان انصار بوده اند نمی شود:
«و هذا یبیّن لنا شرف أمّه محمّد (ص) و عظم شأنها حیث إنّها التی تقیم حکم اهلل علی أرضه فی حدث
لیست له سابقه و ال نظیر و تنصر خلیفه اهلل المهدی (عج) فی یوم الدین أو جوله الجزاء و الحساب فی هذه
األرض .و تلك األمّه أنصار و أصحاب اإلمام المهدی (عج) ،هم خیر أمّه أخرجت للناس یأمرون بالمعروف و
ینهون عن المنکر .امّا من سبقهم فال یمکن إطالق إسم أُمّه محمّد (ص) علیهم بهذا الوصف ،أی :یأمرون
بالمعروف و ینهون عن المنکر .کیف و قد قتلوا خلفاء اهلل علی (ع) و ولده ،سواء من نصر الطواغیت أم من
خذل المعصومین (ع)( ».احمد الحسن1341 ،ج)44 :

«و این قضیه ،شرف و عظمت شان امّت محمّد (صلّی اهلل علیه و آله) را به ما تبیین می کند چون این امّتی است که حکم
خداودن در زمین را در یک حادثۀ بی نظیر و بی سابقه ،اقامه می کند و جانشین خدا حضرت مهدی (علیه السالم) را در
(یوم الدین) یاری می نماید یا در میدان پاداش و حساب در زمین او را یاری می کند .و این امّت ،انصار و اصحاب حضرت
مهدی (علیه اسالم) ،بهترین امّتی است که برای مردم ظاهر شده که امر به معروف و نهی از منکر می کند .امّا کسانی که قبل
از آن ها بودند اطالق اسم امّت محمّد (صلّی اهلل علیه و آله) با این وصف (امر کننده به معروف و نهی کننده از منکر) بر آن
ها جایز نیست .چگونه است در حالی که خلفاء اهلل (علی و فرزندانش علیهم السّالم) را به قتل رساندند؟ چه کسانی که
طاغوت را یاری کرده وچه کسانی که معصوم را خوار کرده و یاری نکرده؛ هر دو یکسان هستند( ».احمد الحسن0110 ،ح:
)11-11

احمد الحسن در توضیح این آیه ،ادّعا می کند که تا پیش از عصر وی و پیروانش ،این آیه مصداقی نداشته و از
عصر نزول این آیه تا به امروز ،هیچ گروهی نبوده اند که بتوان آن ها را «امّت محمّد (ص)» با وصف «آمرین به
معروف و ناهین از منکر» نامید .اشکال مهمّ آن است که چگونه می توان ادّعا کرد که آیه ای که در عصر پیامبر
(ص ) نازل شده و مسلمانانِ همان زمان را خطاب قرار داده ،قرن ها مصداقی نداشته باشد و مخاطبش صرفا
کسانی باشند که قرن ها بعد متولّد می شوند؟ این اشکالِ احمد الحسن که آن ها اهل بیت را کشته اند و شایستگیِ
نه تنها عنوان «خیر أمّه» بلکه حتّی عنوان «أمّه محمّد» را ندارند موجّه نیست چراکه اوّال در میان اصحاب پیامبر
(ص) ،کسانی بوده اند که بعد از وفات ایشان ،از پیروان حضرت علی (ع) بوده اند؛ ثانیا در میان اصحاب پیامبر
(ص) کسانی بوده اند که در زمان حیات پیامبر ،شهید شده اند و یا از دنیا رفته اند و عصرِ بعد از وفات حضرت
را د رک نکردند تا بتوان به آن ها اتّهام تنها گذاشتنِ معصوم وارد کرد .ضمن این که در عصر هر یک از ائمّه،
اصحابِ صالح متعدّدی از پیروان آن ها بوده اند .بنابراین ،در عصر هر یک از معصومین ،از پیامبر (ص) تا امام
مهدی (عج) ،افرادی بوده اند که اشکالِ احمد الحسن بر آن ها وارد نیست و در نتیجه ،هر یک از آن ها می توانند
یکی از مصادیقِ «خیر أمّه» باشند .بر این اساس ،این ادّعا که این آیه قرن ها مصداقی نداشته و یگانه مصداق آن،
یاوران امام مهدی (عج) هستند مخالفِ صریح آیه و واقعیّت های تاریخی است.
دوّم .احمد الحسن در چند مورد ،به تفسیر حروف مقطّعه پرداخته .آن چه وی دربارۀ این حروف ارائه کرده چنان
بی مبناست که یکی از منتقدین وی می نویسد:

«ثمّ یجیب أحمد الحسن عن معنی (ألم) فی سوره البقره بأجوبه تضحك الثکلی و صاحب المصیبه فی یوم
مصیبته!» (الحسینی البصری)43 :1344 ،
«سپس احمد الحسن دربارۀ معنای «ألم» در سورۀ بقره ،پاسخ هایی ارائه می دهد که زنِ فرزند مرده و فرد مصیبت زده را
در روز مصیبتش می خنداند».

احمد الحسن در جلد اوّل المتشابهات ،در پاسخ به این سوال که مراد از حروف مقطّعه در ابتدای سوره ها چیست
می نویسد:
«در سوره ی بقره (الم)( :م) محمد( ،ل) علی و (أ) فاطمه است .حروف مقطعه در ابتدای سوره ها  13حرف
هستند ،یعنی نصف تعداد حروف زبان عربی که  44حرف هستند .این ها حروف نورانی هستند که در مقابل
آنها حروف ظلمانی قرار دارند ،یعنی حروفی که نورشان کمتر از اینها است نه اینکه کامالً ظلمانی باشند.
این حروف مانند منازل  13گانه ی قمر (منزل گاههای ماه) هستند که در اواسط ماه قرار دارند یعنی زمانی
که هفت روز از ماه می گذرد شروع می شوند ،و حرف «م» مثل زمانی است که ماه کامل می شود و حرف
«ل» مثل ماه شب قبل از آن و «أ» مثل ماه شب بعد از آن و این ها خود شبهای اشراق هستند .حضرت
محمد ماه تمام و کامل است و علی (ع) و فاطمه (س) مانند ماه شبیه به کامل هستند ...و (م) در مقابل
اهلل در بسمله است ،و (ل) در مقابل الرحمن و (أ) در مقابل الرحیم و همان طور که بسمله در هر سوره
خود نمایی برای بسمله ی سوره ی فاتحه از یك جهت معیّن است .لذا این حروف خود نمایی از حضرت
محمد و حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه (س) و ائمه (ع) هستند ،و در هر جایی ،از جهتی معین ،نمایی
از آنهاست .و هر آنچه معرفت معصوم نسبت به خداوند بیشتر شود جهات و ظهوراتش در قرآن افزایش می
یابد و تکرار حرف او که نقش وی را أدا می کند در قرآن فزونی می یابد .و در اینجا (م)  11بار و (ل) 14
بار و (أ)  14بار تکرار شدند .و همانا این حروف خود برگزیدۀ قرآن هستند و از آنها اسم اعظم بوجود می
آید و این سِرّ بین خداوند و امام (ع) است که اسم اعظم را از آنها تألیف می کند .و اگر بیشتر ازاین ،اجازۀ
صحبت کردن در این مورد داشتم صحبت می کردم( ».احمد الحسن1341 ،چ)24/1 :
در پاسخ به سوال  11در جلد دوّم المتشابهات دربارۀ تفسیر آیات ابتدایی سورۀ بقره نیز چنین می نویسد:
«الم :امیر المؤمنین (ع) می فرمایند( :من ( :ح) حوا میم هستم ،من  :قسم (الم) هستم ،من ترجمان(ص)
هستم ،من ن و قلم هستم) (الشیعه والرجعه ص :121خطبه البیان) .و این حروف اسماء اهل بیت (ع) می

باشند ،و در اینجا (م) محمد (ص) و (ل) علی (ع) و (الف) فاطمه (س) است و اگر این حروف را بشمارید
خواهید دانست که آنها به تعداد اهل بیت (ع) و چهارده حرف هستند .حرف (م) هفده بار تکرار شده و
حرف (ل) سیزده بار و حرف (الف) هم سیزده بار تکرار شده است و از این حروف قرآن تألیف شده است و
در واقع ،آنها (ع) خود قرآن هستند و از این حروف اسم اعظم تألیف می شود طبق روایاتی که از اهل بیت
(ع) به ما رسیده است .و نیز آنها (ع) اسم اعظم هستند همان گونه که در روایت آمده است یعنی آنها تجلی
اسم اعظم هستند .و چیزی که به واسطه آن بتوان چیزی از اسم اعظم یا بهتر است بگوییم اسم اعظم را
در عالم (ممکنات) شناخت ،همان گونه که نوشتن از اختالط این چهارده حرف نورانی با چهارده حرف
دیگر ظلمانی تألیف می شود وجود مخلوق یا (ممکن) نیز از اختالط نور آنها (ع) با ظلمات تألیف می شود
یا می توان گفت تجلی انوار آنها در ظلمات کما اینکه آنها (ع) تجلی نور خداوند در ظلمات هستند و منظور
از ظلمات عدم قابل الوجود است ،خداوند می فرماید( :اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکَاه فِیهَا
مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِی زُجَاجَه الزُّجَاجَه کَأَنَّهَا کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ یُوقَدُ مِنْ شَجَرَه مُبَارَکَهٍ زَیْتُونَه ال شَرْقِیَّه وَ ال غَرْبِیَّهٍ
یَکَادُ زَیْتُهَا یُضِیءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ) (خدا نور وجود بخش آسمانها و زمین است داستان نورش
به مشکواتی ماند که در آن چراغی روشن باشد و آن چراغ در میان شیشه ای که تأللؤ آن گویی ستاره
ایست درخشان و روشن از درخت مبارکه زیتون با آن که شرقی و غربی نیست شرق و غرب جهان بدان
فروزان است و آتش زیت (روغن) آن را برافروزد خود به خود جهانی را روشنی بخشد که پرتو آن نور
حقیقت به روی نور معرفت قرار گرفته و خدا هر که را خواهد به نور خود و اشراقات وحی خویش هدایت
کند این مثلها را خدا برای مردم هوشمند می زند که به راه معرفتش هدایت یابند و خدا به همه امور غیب
و شهود عالم داناست) (نور  .)42:آنها (ع) مثال نور خداوند هستند( ».احمد الحسن؛ بی تا ب)42-43/4 :
حروف مقطّعه که در ابتدای  97سورۀ قرآن آمده اند مجموعا  01حرف هستند که عبارتند از أ ح ر س ص ط ع
ق ک ل م ن ه ی .احمد الحسن به درستی بیان کرده که حرف میم 09 ،بار و حرف أ و الم  01بار در حروف
مقطّعه تکرار شده اند و از این جهت ،پرتکرارترین حروفند .بر این اساس« ،کاف و نون» بیش از یک بار نیامده،
«عین ،یاء ،هاء و قاف» دو بار« ،صاد» سه بار« ،طاء» چهار بار« ،سین» پنج بار« ،راء» شش بار« ،حاء» هفت بار« ،أ
و الم» سیزده بار و «میم» هفده بار تکرار شده اند.

در بارۀ جایگاه علم حروف و اعداد ،در تفسیر قرآن دیدگاه های متفاوتی وجود دارد .از سوی دیگر ،با شیوه های
مختلفِ محاسباتی ،ممکن است نتایج متفاوت و احیانا متناقضی بدست آید .با این حال ،باز هم صرف نظر این
نکته ،پیش فرض را همان روش محاسباتیِ احمد الحسن بر اساس حروف مقطّعه و میزان تکرار آن ها قرار می
دهیم و اشکاالتِ ناشی از این تفسیر عجیب از حروف مقطّعه را بیان می کنیم:
 .0وی به درستی می گوید که حروف مقطّعه  01حرفند و نصف حروف عربی .امّا این ادّعا که این 01
حرف ،نورانی و  01حرفِ دیگر ،ظلمانی و به تعبیر دیگر ،قلیل النورند بسیار عجیب است .این  01حرف
ظلمانی عبارتند از ب ت ث ج خ د ذ ز ش ض ظ غ ف و .سوال این است که مگر در کلّ قرآن ،از تمام
این  91حرف استفاده نشده؟ پس چگونه می توان ادّعا کرد که بخش قابل توجّهی از قرآن ،از حروفِ
ظلمانی تشکیل شده؟ آیا ارزش کلمات و آیات و سوره هایی که در آن ها این  01حرفِ نورانی کمتر
است از کلمات و آیات و سوره هایی که در آن ها از این  01حرفِ نورانی بیشتر استفاده شده کمتر
است؟ مگر می توان بر اساس تکرار حروف ،ارزش گذاری کرد و کلمات را نورانی و ظلمانی خواند؟
 .9وی در تفسیر ألم می گوید که أ به فاطمه ،الم به علی و میم به محمّد اشاره دارد .نخستین اشکال آن
است که دلیل این مدّعا چیست؟ اگر مالک ،اولّین حرفِ این اسامی است این مالک صرفا در محمّد
وجود دارد و در فاطمه و علی ،حروف مدّ نظر ،نخستین حرف نیستند .بر این اساس ،باید گفت که فاطمه
با حرف فاء شروع شده که اساسا جزء حروف مقطّعه و نورانی نیست و علی نیز با حرف عین شروع
شده که تنها دو بار در حروف مقطّعه تکرار شده است .اگر همین مالک در مورد اسامی سایر اهل بیت
(ع) استفاده شود نیز در مورد نام امام ششم یعنی جعفر باید گفت حرف جیم نیز در زمرۀ حروفِ ظلمانی
است!
 .1اشکال فاحش دیگر این که بر فرض ،مالک نخستین حرف نباشد بلکه حرفی باشد که احمد الحسن
دلخواهانه انتخاب کرده ،به چه سبب حرف «أ» یعنی همزه با حرف الف ممدوده در کلمۀ فاطمه یکی
انگاشته شده؟ کامال روشن است که در زبان عربی ،حرف «أ» که در ابتدای «ألم» آمده با حرف «الف» در
«فاطمه» متفاوت است .برای مثال ،همزه در ابتدا ،وسط و آخر کلمات قرار می گیرد (أذهب ،سأل ،قرأ)
امّا الف ممدوده هیچ گاه در ابتای کلمات قرار نمی گیرد و آن چ به شکل الف در ابتدای بعضی کلمات

دیده می شود در واقع ،همزه است نه الف ممدوده .تفاوت دیگر آن است که همزه ،تمام حرکات (نصب،
رفع و جرّ) ونیز سکون را می پذیرد امّا الف ممدوده حرکت نمی پذیرد و همیشه ساکن است.
 .1ادّعای عجیب دیگر این است که میزان معرفت هر یک از معصومین بستگی به میزان تکرار حرفشان در
قرآن دارد« :کلّما زاد المعصوم معرفه باهلل ازدادت جهاته و ظهوراته فی القرآن و زاد تکرار الحرف الذی
یمثله ».اگر مرادِ احمد الحسن ،میزان تکرار حرف در حروف مقطّعه باشد صرف نظر از بی مبنا بودن این
ادّعا ،نتیجه این است که از آن جا که نام حرفی که ممثّل نام محمّد است میم است و این حرف،
پرتکرارترین حرف در حروف مقطّعه است ،جایگاه حضرت محمّد (ص) باالتر است .حال نکته این
است که نام امام پنجم و نهم و دوازدهم نیز محمّد است و با همین منطق باید گفت که معرفتِ این سه
امام همانند پیامبر (ص) و باالتر از حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) است! ضمن این که اگر در
مورد نام امام هفتم نیز مالک اوّلین حرف باشد نام موسی نیز با میم شروع شده و لذا معرفت امام کاظم
(ع) نیز باید به همین صورت باشد! باز هم با این منطق باید گفت که نام امام چهارم و هشتم و دهم نیز
با عین شروع شده و لذا معرفت این سه امام ،همانند معرفتِ حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س)
است .اگر در نام حسن و حسین ،مالک اوّلین حرف باشد تکرار حرف «حاء» 9 ،بار است .نتیجه آن می
شود که با همین منطق ،معرفت امام دوّم ،سوّم و یازدهم ،کمتر از سایر امامان است به جز امام ششم که
نخستین حرفش اساسا در حروف نورانی نیست! البتّه در مورد نام جعفر ،عالوه بر جیم ،حرف فاء نیز در
حروف ظلمانی است و صرفا عین و راء می ماند .اگر مالک حرف عین باشد معرفت امام ششم مانند
معرفتِ حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) می شود ولی اگر مالک ،حرف راء باشد این حرف صرفا
 1بار تکرار شده و این بار باید گفت معرفت امام ششم ،کمتر از سایر ائمّه است! و این داستانِ مضحک
الثکلی ادامه دارد .امّا اگر مراد احمد الحسن ،تکرار این حروف در کلّ قرآن باشد داستان به مراتب پیچیده
تر و اشکاالت ،متعدّدتر می شود .برای مثال ،پرتکرارترین حرف در قرآن ،الف است نه میم .بعد از حرف
الف ،پرتکرارترین حرف ،الم ،سپس نون و سپس میم است .بر این اساس ،با توجّه به منطق احمد الحسن،
معرفت حضرت فاطمه (ص) ،بیش از معرفت حضرت علی (ع) و معرفت حضرت علی (ع) بیش از
معرفت پیامبر (ص) است .ضمن این که معرفتِ کسی که حرف ممثّلش نون هست نیز از پیامبر (ص)
بیشتر است!

 .1سایر ادّ عاهای احمد الحسن مانند این که محمّد در مقابل اهلل ،علی در مقابل الرحمن و فاطمه در مقابل
الرحیم در بسمله است یا این که حروف مقطّعه به تعداد منازل  01گانه است و  ...نیز کامال بی مبنا و بی
منطق است و بار دیگر باید تکرار کرد که «احمد الحسن دربارۀ معنای «ألم» در سورۀ بقره ،پاسخ هایی
ارائه می دهد که زنِ فرزند مرده و فرد مصیبت زده را در روز مصیبتش می خنداند!»
سوّم .آیۀ  091سورۀ بقره در مباحث مربوط به امامت چه در روایات چه در کتب کالمی ،بسیار پرکاربرد است:
«وَ إِذِ ابْتَلى إِبْراهیمَ رَبُّهُ بِکَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّی جاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتی قالَ ال یَنالُ عَهْدِی الظَّالِمینَ».

در روایات و منابع کالمی ،مصادیق مختلفی برای ظلم شمرده شده است .در این جا به کالم شیخ صدوق در معانی
األخبار اکتفا می کنیم:
«قوله عز و جل ال یَنالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ یعنی بذلك أن اإلمامه ال تصلح لمن قد عبد وثنا أو صنما أو أشرك
باهلل طرفه عین و إن أسلم بعد ذلك و الظلم وضع الشیء فی غیر موضعه و أعظم الظلم الشرك قال اهلل عز
و جل إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ و کذلك ال یصلح لإلمامه من قد ارتکب من المحارم شیئا صغیرا کان أو کبیرا
و إن تاب منه بعد ذلك و کذلك ال یقیم الحد من فی جنبه حد فإذا ال یکون اإلمام إال معصوما( ».صدوق،
)141 :1431
بنابراین ،آنچه مسلّم است این است که ظلم در این آیه ،به نوعی گناه اشاره دارد که می تواند مصادیق متعدّدی
داشته باشد .با این حال ،احمد الحسن ،که گویا خاصّ بودنِ خود را در مخالفت با ظواهر آیات و صریح روایات
می بیند تفسیر کامال متفاوتی ارائه می دهد:
« ...فقال تعالی( :ال یَنالُ عَهدی الظّالِمینَ) أی الظالمین من األنبیاء (ع) و ظلم األنبیاء لیس کظلم غیرهم
و إنّما هو من نووع (حسنات األبرار سیّئات المقرّبین) أی إتیانهم بالعمل لیس علی الوجه األمثل بسبب
التمایز بالمعرفه بینهم فکلّ منهم یعبده سبحانه بحسب معرفته و لذا تتفاوت عبادتهم ( »...احمد الحسن،
1341ث)43/3 :
بر این اساس ،مراد خداوند این است که بعضی از انبیا در مقایسه با انبیای برتر از خود ،ظالم هستند و به سبب
این ظلم ،به درجۀ امامت نخواهند رسید!

اشکال مهم در این تفسیر ،مخالفت آن با تفسیر این آیه در روایات ائمّه (ع) است؛ روایاتی که صراحتا مراد از ظلم
را بت پرستی و شرک دانسته اند از جمله:
 «فَقَالَ اللَّهُ ال یَنالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ مَنْ عَبَدَ صَنَماً أَوْ وَثَناً لَا یَکُونُ إِمَاماً( ».کلینی113/1 :1432 ،؛ نیز ر.كمفید44 :1314 ،؛ صفّار414 :1313 ،؛ صدوق411/1 :1314 ،؛ مجلسی)22/11 :1313 ،
«خداوند فرمود :عهد من به ظالمین نمی رسد .پس هر کس بت یا صنمی پرستیده باشد نمی تواند امام
باشد».
 «عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ  ...قَالَ الصَّادِقُ ع  ...فَأَیْنَ یَا مُفَضَّلُ الْآیَاتُ مِنَ الْقُرْآنِ فِی أَنَّ الْکَافِرَ ظَالِمٌ قَالَ نَعَمْ یَامَوْلَایَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ الْکافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَ الْکَافِرُونَ هُمُ الْفاسِقُونَ وَ مَنْ کَفَرَ وَ فَسَقَ وَ ظَلَمَ لَا یَجْعَلُهُ اللَّهُ
لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ الصَّادِقُ ع أَحْسَنْتَ یَا مُفَضَّلُ( .مجلسی)43/24 :1313 ،
«مفضل بن عمر نقل می کند  ...امام صادق (ع) فرمود ... :ای مفضل! کدام آیات قرآن بیان می کند که
کافر ،ظالم است .گفتم :موالی من ،این آیه که کافران ظالم هستند و کافران فاسق هستند .هر کس کافر و
فاسق و ظالم باشد خداوند او را امامِ مردم قرار نمی دهد .امام صادق (ع) فرمود :آفرین بر تو ای مفضّل!»
 «جَاءَ بَعْضُ الزَّنَادِقَه إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ قَال  ْ ...فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ...ال یَنالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ أَیِ الْمُشْرِکِینَلِأَنَّهُ سَمَّى الشِّرْكَ ظُلْماً بِقَوْلِهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ فَلَمَّا عَلِمَ إِبْرَاهِیمُ ع أَنَّ عَهْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ اسْمُهُ بِالْإِمَامَهِ
ج ُن ْبنِی وَ بَنِیَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ( ».همان)113/01 :
لَا یَنَالُ عَبَدَهَ الْأَصْنَامِ قَالَ وَ ا ْ
«یک زندیق نزد امیر المومنین (ع) آمد و گفت  ...امام به او فرمود ... :عهد من به ظالمین نمی رسد یعنی
به مشرکین چرا که خداوند ،شرک را ظلم نامیده در این آیه که :همانا شرک ظلم بزرگی است .زمانی که
ابراهیم (ع) فهمید عهد خداوند برای امامت ،به بت پرستان نمی رسد گفت :مرا و فرزندانم را از بت
پرستی دور گردان».
 «عن أبی جعفر محمد بن علی ع قال  ...قالَ إبراهیم وَ مِنْ ذُرِّیَّتِی قالَ ال یَنالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ قال الظالم[ظالم] من أشرك باهلل و ذبح لألصنام  ...فال [یجوز أن] یکون إمام أشرك باهلل و ذبح لألصنام ألن اهلل تعالى
قال ال یَنالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ( ».فرات الکوفی)444 :1311 ،

«امام باقر (ع) فرمود ... :ابراهیم گفت :آیا از ذرّیّۀ من نیز امام خواهند شد؟ خداوند فرمود :عهد من به
ظالمان نمی رسد .ظالم یعنی کسی که به خدا شرک ورزیده و برای بت ها ،قربانی کرده ... .بنابراین ،امام
نمی تواند کسی باشد که به خدا شرک ورزیده و برای بت ها قربانی کرده باشد زیرا خداوند تعالی می
فرماید :عهد من به ظالمان نمی رسد».
بنابراین ،در روایات اهل بیت (ع) ،ظلم در آیۀ  091سورۀ بقره به بت پرستی ،کفر ،شرک و فسق تفسیر شده است.
حال چگونه می توان این امور را به انبیا نسبت داد و ادّعا کرد مراد از «الظالمین» ،انبیای ظالم است؟!
چهارم .احمد الحسن در ادامۀ تطبیق های بی مبنای خود ،سراغ آیۀ  09سورۀ الرحمن رفته است« :رَبُّ الْمَشْرِقَیْنِ
وَ رَبُّ الْمَغْرِبَیْنِ» .او در پاسخ به سوال  010در جلد چهارم المتشابهات دربارۀ تفسیر این آیه می نویسد:
«هما الحمره المشرقیه و الحمره المغربیه .تشیر الحمره المشرقیه إلی دم علی (ع) و الحمره المغربیه إلی
دم الحسین (ع) ،هذا فی األئمّه (ع) .أمّا فی المهدیّین فتشیر الحمره المشرقیه إلی دم أحد المهدیین نظیر
علی (ع) و الحمره المغربیه تشیر الی دم أحد المهدیین (ع) ایضا نظیر الحسین (ع) .فهم مشرقان و مغربان،
مشرق فی األئمّه و مشرق فی المهدیّین و مغرب فی األئمّه و مغرب فی المهدیّین( ».احمد الحسن1341 ،ث:
)40-44/3
صرف نظر از اشکال خلط کردن تفسیر با تأویل و صرف نظر از روایاتی که این آیه را به صورت علمی تفسیر
کرده اند سراغ یگانه روایتی می رویم که تأویل این آیه را بیان کرده و صرفا در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی نقل
شده:
«و فی روایه سیف بن عمیره عن إسحاق بن عمار عن أبی بصیر قال سألت أبا عبد اهلل ع عن قول اهلل رَبُّ
الْمَشْرِقَیْنِ وَ رَبُّ الْمَغْرِبَیْنِ ،قال المشرقین رسول اهلل ص و أمیر المؤمنین ع و المغربین الحسن و الحسین
و فی أمثالهما تجری( ».القمی)433/4 :1431 ،
فرض را بر صحّت این روایت در مقام تطبیق می گذاریم و کالم احمد الحسن را بررسی می کنیم:

 .0احمد الحسن به عنوان کسی که به این روایت تمسّک کرده باید توضیح دهد که ارتباط مشرق با رسول
خدا (ص) و امیرالمومنین (ع) و ارتباط مغرب با حسنین (ع) چیست و وجه این تسمیه و تشبیه چیست؟
نیز بر اساس ادّعای احمد الحسن ،ارتباط این دو با دو تن از مهدیّین چیست؟
 .9آن چه هم در آیه و هم در روایت مطرح شده خود مشرقین و مغربین است نه حمرۀ مشرقیه و حمرۀ
مغربیه .احمد الحسن به چه دلیل ،متن آیه را عوض کرده و برای این که آن را با تطبیق خود متناسب کند
آن را به «خون» معصومین تأویل کرده است؟ اگر قرار است «خون» اضافه شود آیا «خون»ِ پیامبر (ص)
هم مُراد است؟ آیا به همین دلیل است که وی نام پیامبر (ص) را حذف کرده است؟! دلیل حذف نام امام
حسن (ع) چیست؟
 .1چنان که گفته شد اگر قرار باشد به این روایت استناد کنیم باید دقیقا بر اساس مفاد آن عمل کنیم .گرچه
روایت می گوید «و فی أمثالهما تجری» ،در وهلۀ اوّل ،روایت صراحتا مشرقین را پیامبر (ص) و امام علی
(ع) معرّفی می کند نه امام علی (ع) و یکی از مهدیین چنان که مغربین را صریحا حسنین (ع) معرّفی می
کند نه امام حسین (ع) و یکی از مهدیین.
پنجم .تطبیقِ بی معنای دیگرِ احمد الحسن ،مربوط به «دابّه من األرض» در آیۀ  19سورۀ نمل است« :وَ إِذا وَقَعَ
الْقَوْلُ عَلَیْهِمْ أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّه مِنَ الْأَرْضِ تُکَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ کانُوا بِآیاتِنا ال یُوقِنُونَ» .وی در کتاب المتشابهات در
پاسخ به سوال  011دربارۀ شرح این آیه می نویسد:
« و الدابّه هو المهدی األوّل الذی یقوم قبل القائم و یکلّم الناس و یبکتهم و یبیّن لهم کفرهم بآیات اهلل
الملکوتیه (الرویا و الکشف) و رکونهم إلی الماده و الشهوات و إعراضهم عن ملکوت السماوات( ».احمد
الحسن1341 ،ث)21/3 :
بر این اساس ،احمد الحسن ،خودش را «دابّه من األرض» معرّفی می کند .با این حال ،این ادّعا که این تعبیر به
مهدی اوّل اشاره دارد مستنَد به هیچ روایتی نیست بلکه روایات متعدّدی تصریح می کنند که مراد از آن در مقام
تطبیق ،حضرت علی (ع) است مانند:

 «عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَهَ قَالَ دَخَلْتُ َعلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ هُوَ یَأْکُلُ خُبْزاً وَ خَلًّا وَ زَیْتاً فَقُلْتُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیْهِمْ أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّه مِنَ الْأَرْضِ تُکَلِّمُهُمْ فَمَا هَذِهِ الدَّابَّهُ قَالَ هِیَ دَابَّهٌ
تَأْکُلُ خُبْزاً وَ خَلًّا وَ زَیْتا( ».مجلسی)114/24 :1313 ،
 «عَنْ َأبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَیُّ شَیْءٍ یَقُولُ النَّاسُ فِی هَذِهِ الْآیَهِ وَ إِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیْهِمْ أَخْرَجْنا لَهُمْدَابّه مِنَ الْأَرْضِ تُکَلِّمُهُمْ فَقَالَ هُوَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع( ».همان)
 «قَالَ الرِّضَا ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَى أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّه مِنَ الْأَرْضِ تُکَلِّمُهُمْ قَالَ عَلِیٌّ ع( ».همان)111/24 : «فروی فی الخبر أن رسول اهلل ص انتهى إلى أمیر المؤمنین ع و هو راقد فی المسجد قد جمع رمال ووضع رأسه علیه فحرکه رسول اهلل ص برجله و قال قم یا دابه األرض فقال رجل من أصحابه یا رسول اهلل
أ یسمی بعضنا بعضا بهذا االسم فقال ال و اهلل ما هی إال له خاصه و هو الدابه التی ذکرها اهلل فی کتابه و
هو قوله عز و جل وَ إِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیْهِمْ أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابهً مِنَ الْأَرْضِ تُکَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ کانُوا بِآیاتِنا ال
یُوقِنُونَ ثم قال رسول اهلل ص یا علی إذا کان آخر الزمان أخرجك اهلل فی أحسن صوره و معك میسم فتسم
به أعداءك( ».حسینی استرآبادی)311 :1310 ،
 «قال أبو عبد اهلل ع قال رجل لعمار بن یاسر یا أبا الیقظان آیه فی کتاب اهلل قد أفسدت قلبی و شککتنیقال عمار و أی آیه هی قال قول اهلل وَ إِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیْهِمْ أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّه مِنَ الْأَرْضِ ،اآلیه فأی دابه هی
قال عمار و اهلل ما أجلس و ال آکل و ال أشرب حتى أریکها فجاء عمار مع الرجل إلى أمیر المؤمنین ع و هو
یأکل تمرا و زبدا ،فقال له یا أبا الیقظان هلم فجلس عمار و أقبل یأکل معه ،فتعجب الرجل منه ،فلما قام
عمار قال له الرجل سبحان اهلل یا أبا الیقظان حلفت أنك ال تأکل و ال تشرب و ال تجلس حتى ترینیها ،قال
عمار قد أریتکها إن کنت تعقل( ».القمی)141/4 :1431 ،
با وجود این همه روایت ،چگونه می توان آیه را بر فردی غیر از امام علی (ع) تطبیق داد؟ نکتۀ جالب این است
که احمد الحسن خود متوجّه این روایات بوده و لذا پیش از این ادّعا می نویسد:
«فالدّابّه فی هذه اآلیه إنسان و توجد روایات بیّنت أنّه علی بن ابی طالب (ع) و هذا فی الرجعه فعلی (ع) هو
دابّه األرض فی الرجعه یکلّم الناس و یبیّن المومن من الکافر بآیات اهلل سبحانه .و قبل الرجعه قیام القائم
(ع) و أیضا له دابّه تکلّم األرض و تبیّن لهم ضعف ایمانهم بآیات اهلل الحقّه فی ملکوت السماوات و هی الروا
و الکشف فی الیقظه ( »...احمد الحسن1341 ،ث)30-34/3 :

بنابراین ،احمد الحسن معتقد است خودش قبل از رجعت ،به عنوان دابّه من األرض ،خروج می کند و امام علی
(ع) ،دابّه من األرض بعد از رجعت است امّا دو اشکال عمده بر این دیدگاه وارد است:
 .1آن چه در آیه ذکر شده است «دابه من األرض» است که صریح است که صرفا بر یک شخص تطبیق می کند
نه دو نفر .اگر خروج دو نفر با یک عنوان مدّ نظر بود می بایست از تثنیه استفاده می شد.
 .2نکتۀ مهم این است که روایاتی که آن را به حضرت علی (ع) تطبیق داده اند با ذکر آیۀ  19سورۀ نمل چنین
کرده اند .بر این اساس ،چگونه احمد الحسن می تواند عین همین آیه را نقل و آن را بر خود تطبیق دهد و در
عین حال ،ادّعا کند که به آن روایات نیز پایبند است؟

نتیجه:
احمد الحسن حتّی با این ادّعا که وی از علومی بهره مند است که دیگران از آن بی بهره اند نمی تواند پاسخگوی
اشکاالتی باشد که یا طبق مبنای خودش یا بر اساس روایات موجود در منابع حدیثی بر وی وارد است .روشن
است که اگر ادّعاهای بدون دلیل و مبنای وی در تطبیق آیات ،در زمرۀ اشتباهات او قرار می گرفت فهرست
بلندباالیی از این گونه اشتباهات شکل می گرفت.
مواردی که در این مقاله به آن ها اشاره شد صرفا بخشی از اشتباهات احمد الحسن در ارتباط با تطبیق آیات قرآن
است .بر این اساس ،منحصر کردنِ «امّه وسطا» به پیروان خود خالف صریح آیه و واقعیّت های تاریخی است.
تبیین احمد الحسن از حروف مقطّعه و روش محاسباتی وی با استفاده از این حروف ،اشکاالت متعدّدی به همراه
دارد به گونه ای که خود وی هم نمی تواند به این لوازم ،پایبند باشد .همچنین تطبیق «الظالمین» در آیۀ  091سورۀ
بقره بر «انبیای ظالم» و نیز نکات تطبیقیِ وی دربارۀ «ربّ المشرقین و ربّ المغربین» و نیز «دابّه من االرض» در
تعارض صریح با آیات و روایات است.

چنان که قبال گفته شد اشتباهات وی منحصر به این موضوع نیست و احمد الحسن در تمام موضوعات اسالمی
از جمله قرآن ،حدیث ،کالم ،فقه ،تاریخ و  ...اشتباهات فاحشی مرتکب شده است .نکتۀ مهمّ آن است که با توجّه
به نوع نگاهی که پیروان احمد الحسن به وی به عنوان مهدی اوّل و امام معصوم دارند اگر در میان ده ها اشکالِ
موجود ،حتّی صرفا یکی از آن ها اثبات شود اساس و بنیان این رویکرد ویران خواهد شد.

فهرست منابع:

 .0قرآن کریم.
 .9آل محسن ،الشیخ علی ( ،)0111الرد القاصم لدعوه المفتری علی االمام القائم ،مرکز الدراسات التخصّصیّه
فی االمام المهدی (ع) ،النجف االشرف.
 .1الحسینی البصری ،السید عبدهلل ( ،)0119الردّ القاطع علی احمد الگاطع ،موسّسه انصار المنتظر العالمیه
للردّ علی العقائد الباطله ،لندن.
 .1آیتی ،نصرت اهلل ( ،)0171از تبار دجّال ،انتشارات موسّسۀ آیندۀ روشن ،قم.
 .1آیتی ،نصرت اهلل ( ،)0171ناقوس گمراهی ،انتشارات بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) ،قم.
 .1احمد الحسن (0110الف) ،وصیّ و رسول االمام المهدی (ع) فی التوراه و االنجیل و القرآن ،چاپ اوّل،
اصدارات انصار االمام المهدی (ع) ،بی جا.

 .9احمد الحسن (0110ب) ،الجواب المنیر عبر االثیر ،ج  ،1-0چاپ دوّم ،اصدارات انصار االمام المهدی
(ع) ،بی جا.
 .1احمد الحسن (0110پ) ،العِجل ،ج  ،9-0چاپ سوّم ،اصدارات انصار االمام المهدی (ع) ،بی جا.
 .7احمد الحسن (0110ت) ،المتشابهات ،ج  ،1-0چاپ سوّم ،اصدارات انصار االمام المهدی (ع) ،بی جا.
 .01احمد الحسن (0110ث) ،المتشابهات ،ج  ،1چاپ دوّم ،اصدارات انصار االمام المهدی (ع) ،بی جا.
 .00احمد الحسن (0110ج) ،شیء من تفسیر سوره الفاتحه ،چاپ دوّم ، ،اصدارات انصار االمام المهدی (ع)،
بی جا.
 .09احمد الحسن (0110چ) ،متشابهات ،ج  ،0ترجمۀ انصار امام مهدی (ع) ،چاپ دوّم ،انتشارات انصار امام
مهدی (ع) ،بی جا.
 .01احمد الحسن (0110ح) ،گزیده ای از تفسیر سورۀ فاتحه ،ترجمۀ انصار امام مهدی (ع) ،انتشارات انصار
امام مهدی (ع) ،بی جا.
 .01احمد الحسن ( ،)0111متشابهات ،ج  ،1ترجمۀ انصار امام مهدی (ع) ،چاپ اوّل ،انتشارات انصار امام
مهدی (ع) ،بی جا.
 .01احمد الحسن (بی تا الف) ،پاسخ های روشنگرانه ،ج  ،1ترجمۀ انصار امام مهدی (ع) ،چاپ اوّل ،انتشارات
انصار امام مهدی (ع) ،بی جا.
 .01احمد الحسن (بی تا ب) ،متشابهات ،ج  ،1-9ترجمۀ انصار امام مهدی (ع) ،انتشارات انصار امام مهدی
(ع) ،بی جا.
 .09احمد الحسن (بی تا پ) ،فتنۀ گوساله ،ج  ،9-0ترجمۀ انصار امام مهدی (ع) ،انتشارات انصار امام مهدی
(ع) ،بی جا.
 .01حسینی استرآبادی ،سید شرف الدین ( ،)0117تأویل اآلیات الظاهره ،منشورات جامعه المدرّسین ،قم.
 .07الحسینی البصری ،سید عبداهلل ( ،)0119الردّ القاطع علی احمد الگاطع ،چاپ اوّل ،موسسه انصار المنتظر
العالمیه للرد علی العقائد الباطله ،لندن.
 .91شهبازیان ،محمّد ( ،)0171ره افسانه ،انتشارات مرکز تخصّصی مهدویت ،قم.
 .90صدوق ،محمّد بن علی بن الحسین ( ،)0110معانی األخبار ،منشورات جامعه المدرّسین ،قم.

 .99صدوق ،محمّد بن علی بن الحسین ( ،)0111الخصال ،منشورات جامعه المدرّسین ،قم.
 .91صفّار ،محمّد بن حسن ( ،)0111بصائر الدرجات ،مکتبه آیت اهلل المرعشی ،قم.
 .91طالب الحقّ ( ،)0119دعوه احمد الحسن بین الحقّ و الباطل ،بی جا.
 .91عیّاشی ،محمّد بن مسعود ( 0111ق) ،تفسیر العیّاشی ،چاپخانۀ علمیّه ،تهران.
 .91فرات الکوفی ( ،)0101تفسیر فرات الکوفی ،مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت ارشاد اسالمى.
 .99القمی ،علی بن ابراهیم ( ،)0119تفسیر القمی ،دار الکتاب ،قم.
 .91کلینی ،محمّد بن یعقوب ( ،)0111الکافی ،دار الکتب اإلسالمیه ،تهران.
 .97مجلسی ،محمّدباقر ( ،)0111بحار األنوار ،موسّسه الوفاء ،بیروت.
 .11مفید ،محمّد بن محمّد بن نعمان ( ،)0101اإلختصاص ،کنگرۀ شیخ مفید ،قم.

