
 

 تانحرافات مهدوی
 

 

1. 

 ت یانحرافات مهدو

  ی همواره مورد هجوم دشمنان قرار گرفته است. دشمن برا  تیمهدو شه یاند  ژهیاسالم به و ن ید خ، یدر طول تار

 .کند یاستفاده م یگوناگون   یاز روشها تیمهدو شه یمقابله و ضربه زدن به اند 

 .روش هاست نیاز ا یکی ، یانحراف ی از فرقه ها تیو حما جادیا

 .به همراه داشته است انی عیاسالم، بخصوص ش  یرا برا  یاد یز ی منف جینتا ، یانحراف ی و رشد فرقه ها ی ریشکل گ

و راه و روش   امدهایها، پ یژگ یو ش، یدایبه عوامل پ ؛ یانحراف یها  انیجر ی ضمن بررس  م ی قصد دار ل یدل ن یبه هم

. با ما همراه  میآنها را آشکار کن یاصل  قت یفرقه ها، حق ن یاز ا یبرخ یها پرداخته و با معرف  ان یجر نیمقابله با ا

 .د یباش 

 

 

2. 

   ی انحراف یانهایجر شیدایاز عوامل پ ی کی ؛ناآگاهی

 یانهایجر شیدایشوند. عوامل پ یم یانحراف یها انیجر شیدایکه باعث پ میپرداز ی م عواملی به ما اول گام در

 شوند:   ی م میخود به دو گروه تقس  ،یانحراف

 آورنده  د پدی عوامل

 بخش  استمرار عوامل

  ت یباعث هدا یتوده مردم است. به همان اندازه که دانش و آگاه یآورنده فرقه ها، ناآگاه د یاز عوامل مهم پد  یکی

  ی ساز فرقه ها انیرفتن انسان خواهد شد. افراد جر راههیو به ب یسبب گمراه ،یشود، جهل و ناآگاه یو نجات م

 را کرده اند.   اده استف ن یشتریافراد، ب یاز جهل و ناآگاه شهیهم ،یانحراف



  ب یهرگز فر  ان،یعرصه و جر  نیشود تا عالقه مندان به ا  یباعث م  یبه راست  ت،یمعتبر در عرصه مهدو  یها  آگاهی

 ها دور نگه دارند.  ان یجر نیافراد منحرف را نخورده و خود را از ا

 1٧1، ص  ٤ج    ت،مهدوی  درسنامه

 

 

3. 

 یو اقتصاد  اجتماعی مشکالت

 است.  ی و اقتصاد یمشکالت اجتماع ،ی انحراف ی ها انیجر ی آورنده  د یاز عوامل پد  گر ید یکی

است،   یاز اثرات اعتقاد ما به ظهور امام مهد  ی کیکه  ،یبخش  د یام زیو ن ندهی به خاطر نوع نگاهش به آ تمهدوی

نوع نگاه از حد تعادل خارج   ن یا یگاه ی بوده است؛ ول دهیمظلوم و ستمد  یانسان ها ی بر دردها ی درمان شهیهم

 شود.  یهمراه م  یی ها یرو  اده یشده و با ز

تا   گردند یمطمئن م یپناهگاه ی به جستجو نند، یب یاز مشکالت م یکه خود را در مواجهه با کوه هنگامی مردم 

 روند. یم  ییبه سراغ هر دارو شان،یدرمان دردها  یمردم برا  یطیشرا ن یآن به آرامش برسند. در چن  ی له یبه وس 

  انیم ن یکند. در ا ی بر درد ها اضافه م ی استفاده از دارو بدون مشورت با فرد متخصص، خود درد  نکه، ای از غافل

با   ت،یمهدو انیحالت افراد و شوق و عالقه آنها به جر  ن یبا سوء استفاده از ا ن، ید ی بدکار و ب یانسان ها  یبرخ

  ی طانیحوزه هستند، تا بتوانند به اهداف ش   نیجذب افرادِ آماده و عالقه مند به ا  یذکرها و وردها در پ  ی برخ  یالقا

 خود برسند. 

 1٧2، ص  ٤ج    ت،مهدوی  درسنامه

 

 

٤. 

 میکن ی ارزش م بی را ها ارزش  با

 متون است.  ی و اعتبار کم برخ یخواه  اده یز ، یانحراف یها ان یآورنده جر د پدی عوامل  از عامل  دو

 : یخواه ادهزی

 هستند؟  یی خواه باشند چه طور انسان ها ادهیخارج و ز  ن یکه از چهارچوب د یکسان

 دارند.  گرانی منحرف کردن د ی و حت نیانحراف از د یبرا  یشتر یب یافراد استعداد و آمادگ نیا قطعا



ربا و ...   ، یکنند و رو به دزد یخارج از چهارچوب و عرف عمل م شتر،یبدست آوردن پولِ ب یکه برا یکسان مثل

 آورند.  یم

 متون:  برخی کم اعتبار

از   یبرخ ن،یفراوان بزرگان د  یداشته و با وجود تالش ها ییفراز و فرودها خیدر طول تار یو متون مهدو منابع

 منابع و مطالب به شکل نادرست ثبت شده است نیا

کنند تا   یخود استفاده م  ی انحراف یانهایکم اعتبار در جر ی از منابع و متون مهدو ی انحراف  ی ها ان یجر رهبران

 ارزش کنند.  یرا ب یشتر یارزشمند ب اورانِ ی یمهد 

 1٧2، ص  ٤ج    ت،مهدوی  درسنامه

 

 

5. 

 مثبت  ، یدر منف منفی 

  ان یدشمن از جر تیدشمنان است. حما تیحما ،یانحراف یها انیجر شیدایپ دآورندهیعامل از عوامل پد  نآخری

دشمن دست    ی بدان  د یمثال با  ،یدشمنت را بشناس   د یقبل از آن با  یما است. ول   ی مثبت برا  دهیپد   ک ی  ی انحراف   یها

 باوران را منحرف کند.  ی زند تا مهد  ی م ی به هر کار

 نیبا هم  د یتوان  یاست. شما م  یزیحرکت به سمت ظلم ست  نیموعود، حرکت زا است و ا  مهدی  به  باور  چون  چرا؟

  ی با حکومت ها ی روابط دوستانه و مشهود انیجر نی ا رایز د یباطل بدان انیجر ک یرا  ت ییبها انیفرمول جر

 داشته است.   لیو اسرائ کای آمر س، یمثل انگل یاستعمار

 م؟ یجوالن دادن دشمنان در افکارمان را تحمل کن د یبا کی   تا واقعا

 

 

6. 

 ن یدروغ انُسرای داستان

به عوامل استمرار بخش   نجایدر ا م؛یکرد ی را بررس  یانحراف  یها ان یآورنده جر د یعوامل پد  ی قبل ی ها امپی در

  ی شود حت ینگهدار د یشدن با جادیبعد از ا ی زیقانون است که هر چ کی  نی. امیپرداز ی م یانحراف یها انیجر

 . یانحراف یها انیجر

  ی َسر ماجرا ناآگاه ک یباز هم  نجایاست. در ا تیساختن حکا ، یانحراف ی ها ان یاز عوامل استمرار بخش جر یکی

 است.



راه   ن یکنند و از ا ی م  فی آنها تعر ی را برا  ی اتیمردم، داستان ها و حکا ی سازان با سوء استفاده از باورها انجری

  تیاهل ب تیشده که مورد عنا ده یدارند. مثال درباره فالن شخص خواب د ی هواداران خود را، همراه خود نگه م

 است.  دهیو چنان د نیچن ایو درباره جلسات برگزار شده در عالم ر   یکس  نکهیا ایاست، 

  ی آنها را نقل نم ی وجود کس ن یآنهاست؛ با ا نیدورغ ی ما، جذاب تر از داستان ها ی خیو تار یع واق های  داستان

 ! تم؟ی سیکند و ما در حق خود حداقل مثل آنها ن  یکنند. چرا دشمن در باطل خود تالش م

 1٧5، ص ٤جلد   ت،مهدوی  درسنامه

 

 

٧. 

 ! فکثی نهال

 .ستی انحراف ی ها ان یاز عوامل استمرار بخش جر گر یو خواص غافل؛ دو عامل د حامی  خواص

  ی که به انحرافات بزرگ دچار نشده اند، معموال از طرف خواص مورد فراموش   یتا زمان  یانحراف   ی ها  ان یاز جر  یاربسی

بروند!   ادیتا از  میشود، فراموششان کن یبزرگ م میاست که اگر به آنها بپرداز نیشان هم ا هی. توجردیگ یقرار م

 به درخت شود.  لیافکار مردم تبد  ر د ف ینهال کث نیتا ا رند یگ ی در واقع آنها فرصت م

 توانند   یانحراف را نم نیکوچکتر یبشناسند، حت ی راه درست را به خوب ان،یجر  نای هدف  جامعه  و  افراد اگر

 . رند یبگ  دهیناد

 1٧٤، ص ٤جلد   ت،مهدوی  درسنامه

 

 

8. 

 امبر یپ اردیل می هفت

  ن ی. اولمیپرداز یها م انی جر نیا یها یژگ یدر گام دوم به و ،ی انحراف یها انیجر شیدایعوامل پ بررسی از بعد 

 است.  یزی عقل گر ی ژگیو

ماست،    کیجهان تار  تیوضع  نیخاموش اند و ا  هیاز آنها، بق  یکه جز تعداد   م یچراغ دار  اردیلمی   هفت  ما  اکنون  هم

 برند.  ی م غمایرا به  مانیزده و باورها  یدست به دزد  یگروه   ؛یکی. اما امان از تارمیروشنش کن  د یکه تنها خود با

چون و چرا   ی ب ی رویو پ تی از عقالن ز یخود را به پره روانیکه پ ستیانحراف ی ها انیمثال مصداق همان جر  نای

 خوانند.  یم



که روشن   یالبته به شرط رد،یفاجعه را بگ  نیا یتواند جلو یماست که م یدرون  امبرپی و  چراغ همان عقل! بله

 از عقل را سفارش کرده است. ی بهره مند  شهیهم  ده،یکه خداوند آنرا پسند  یجهان ن یباشد! اسالم، همان د

 1٧5، ص٤جلد   ت،مهدوی  درسنامه

 

 

9. 

 آسفالت شده  ه انحرافی

خود را بر   یمبنا یانحراف یها  انی. اگر جرمی پردازیم یانحراف  یها انیجر گرید یژگی دو و انیشماره به ب نای در

  ی استفاده م  یبکاریجذب مردم از فر  ی شود. آنها برا  یدور آنها جمع نم  یکس  د،یپل  ی باطل قرار دهند، جز انسانها

 نشان دادن. ی همان گنجشک رنگ کردن و قنار ی عنیکنند 

علما   نیب نیجذب کنند. در ا یتا بتوانند مشتر  زند یآم ی از باطل در م یاز حق را با بخش یراه آنها بخش نای در

را فاش   انیجر نیا فیپشت صحنه کث ،یباشد و با افشاگر یانحراف انیجر نیا یبرا یخطرناک د یتوانند تهد  یم

علما را به صورت    یانحراف  یانهایجر  یتیوضع  نین چنیاست که در ا  نیآنها شوند. نکته مهم ا  یکنند و مانع کاسب

 دهند. ی نشان م یچهره منف  کی

جز دره منتظر تو   یزیچ ر یمس انیپا ی شوند، ول ی اوقات آسفالت شده و مرتب نشان داده م یگاه انحرافی راه

 .ستین

 1٧6، ص٤ج    ت،یدومه  درسنامه

 

 

10 . 

 است! یجهنم وه ی م کی بسی

 !د یشو یجهنم د یبا د،ی بخور  بیتا ابد س  نکه یا برای

  یعن یزدن به تنها راه نجات،  ب یآس  ی است. دشمنان برا ی خرافه پرداز ، یانحراف یانها یجر یها ی ژگیاز و یکی

 زنند.  ی م ی دست به هر کار ت، یپاک مهدو انیجر

مکان ها و انتساب    یو ساخت برخ  شان،یا  ی و پهن کردن سجاده برا  ینماز جماعت به امامت حضرت مهد   برگزاری

 داشته است. ی ری است که امروزه رشد چشم گ یاز خرافات ینمونه ا  ، یآن به حضرت مهد 

 1٧٧، ص ٤جلد  ت،مهدوی  درسنامه



 

 

11 . 

 گذاردیم  قتیحق  ی پا جا یخودمحور  وقتی 

  ی اصل و محور قرار م قت،ی حق ی است که همواره خودشان را به جا ن یسازان ا انیجر  ی ها ی ژگیاز و گر ید یکی

همواره نگران جدا شدن از    دانشانینشان داده اند، مر  یاریبس  ی ها  ی کرامات و توانمند   یدهند و چون خود را دارا 

 هستند. شانیا

  ی رهایبا تفس  ی و چند پهلو است تا بتوانند در زمان گرفتار  یساختگ   اتیها، استفاده از روا  ان یجر  نیا  گر ید  ی ژگوی

 خود را از مهلکه نجات بدهند.  ،ی من در آورد

 1٧8، ص ٤جلد   ت،مهدوی  درسنامه

 

 

12 . 

 یثبات، نفسان  یب ن، دروغی

  گر ید ی ژگی سه و ینفسان ی از خواسته ها یرویدر باورها و پ یثبات  یبه هواداران، ب  ن یدروغ گاهجای و شان  دادن

 است.  یانحراف یها انیجر

  ی کنند و سع  ی(، آنها را شکار مشانیثبات کردن باور ها  یبعد از به دام انداختن اشخاص )با ب  یانحراف  یها  انجری

برند و از آنها   یدهند و بعد، از طعمه خود لذت م  ی م ن یدروغ گاهیدر پروار کردن طعمه دارند و به آنها شان و جا

  ی انحراف  یها  انیجر  یدر پرونده ها  ،یر ایکه موارد بس  ی جنس  الیخود )مانند ام  ینفسان  الیبه ام  ییپاسخگو  یبرا

 کنند.  یگزارش شده است( استفاده م 

 1٧9، ص ٤جلد   ت،مهدوی  درسنامه

 

 

13 . 

 ظاهر، ممنوع!  روی از  قضاوت

دهند؛    ب یمردم را فر  یسازان بتوانند به راحت  ان یبوده است که جر  یاز عوامل   یکی  ،یخاص ظاهر  ی ژگ وی  از  استفاده 

 جذاب و...  انیاز ب ی بودن، برخوردار د یس   ت،یمثال داشتن لباس روحان



 امام زمان و...  یهمسر ی نبوده؛ مانند ادعا ر یتاث ی ب ز یسازان در جلب جوانان ن  ان یجر بیعج ادعاهای البته

 180، ص ٤جلد   ت،مهدوی  درسنامه

 

 

1٤ . 

 اعتقادات بتخری و  زلزله 

خود گناه بزرگ و   نیافراد است که ا یو مذهب ی نید یتزلزل در باورها ،یانحراف یانهایجر یمنف امد یپ نمهمتری

و افراد   ن ینسبت به د شودی آنها جدا م انیو از جر شودی از رهبر خود سرخورده م ید یمر ی است. وقت ی نابخشودن

 .دهد یخود را از دست م ی نیو اعتقادات د  شودیم نیبدب ندارید

از هر   شیب ت،یاست. بدون شک امروزه مکتب اهل ب ی فکر یها ه یبردن سرما نیانحرافات، از ب نیا یبعد  امد پی

خسارت   روها،ین نیمختلف است. از دست رفتن ا یها نهیدر زم ی فکر ی روهایاستفاده از ن ازمند ین ی گریزمان د

 . کند یوارد م ت یاهل ب روان یبه پ  یبزرگ

 181و  180، ص ٤جلد   ت،مهدوی  درسنامه

 

 

15 . 

 دو دو تا پنج تا!  یعن ی منحرف عالم

  یعلم د یبا ی روزیپ یشود، پس برا یشود، شخص آگاه هم منحرف نم یدو دو تا پنج تا نم چگاههی که  همانطور

 . میپردازیم  یانحراف یها ان یبا جر ییارویرو ی برا یعلم یبه راهکارها ام یپ نیمبارزه کرد. در ا

 معتبر:   یها آگاهی  از  استفاده

 آن هم از نوع معتبرش.   میده  شیرا افزا مانیها یآگاه د یگام اول با  در

 : تیمهدو ریفراگ  یسامانه مهندس  طراحی

و   ی ستمیکار س  ک یبا  د ی( باپردازند ی م تیکه در حوزه فرهنگ به فعال   یو کسان  ونیگام دوم همه )اعم از روحان  در

 بپردازند. ی انحراف ی ها انیبا جر یی ارویهماهنگ شده، به رو 

 از خرافات:  ز یو پره  خردورزی

 شود.  زیخرافات پره انیخردمندانه باشد و از ب یمهدو  یآموزه ها د یبا

 182و  181، ص ٤جلد   ت،مهدوی  رسنامهد



 

 

 

16 . 

 د برآی کار  عمل به

 در حوزه عمل وارد شد.  د یبا یانحراف یها انی با جر ییارویمبارزه و رو برای

با استفاده از   د یجامعه، با ختهیقشر فره ژه یدر جامعه است. همه مردم به و تیحساس   جادیو ا ی گام، افشاگر ناولی

 انحرافات دور کند  نیدارد جوان ها را از دام ا  اریکه در اخت  ییفرصت ها

 هاست. انیجر ی غیاز کارها تبل ی ری گام، جلوگ ن دومی

 شود.  ده یبساط انحراف آنها برچ د یکالم، ختم کالم! با کی

 183، ص ٤جلد  ت،مهدوی  رسنامهد

 

 

1٧ . 

 ی ناآگاه ه یبر پا یالسری

  می شویمواجه م یبا افراد  یدر هر دوره ا  ن یهم ی اسالم است؛ برا خیدر تار ی نیو د یاعتقاد  تیواقع  ک ی تمهدوی

 نموده اند.  تیمهدو ی و... به دروغ ادعا ی طلب ایجاه طلبانه، شهرت، دن یها زه یکه بر اثر انگ 

به دو گروه    نیدروغ  انی. مدعمیپردازیم  تیمهدو  یاز فرقه ها و افراد مدع  یبرخ  یبه معرف  امهایپ  یسر  نای  ادامه  در

 . شوند یم می تقس شان یو پس از والدت ا ی از والدت حضرت مهد  شیپ

  ت، ییپس از والدت مانند: بها ن یدروغ انیو... و مدع هیباقر ه، ید یز ه، یسانیاز والدت مانند: ک  شیپ نیدروغ انمدعی

 و...  یمانی

 

 

18 . 

 ی فرقه انحراف  نیاول ه،یسانکی



شاگرد محمد بن   سانیبود. ک ه یسانیدچار انحراف شد، ک تیکه در مهدو ی فرقه ا ن یاول د یاز فرقه ها و شا یکی

بعد از    ه یسانیبود. ک  یقائل شد که خارج از حد و  یاو مراتب و درجات  ی و برا  دانستیبود، او محمد را امام م   ه یحنف

 شدند: می به دو گروه تقس ه ی درگذشت محمد بن حنف

را   ی دسته و ن یکه به او امر شود ظهور کند. ا  روزی تا  شده پنهان او  گفتند  و  کرده  انکار را  محمد  مرگ   اول؛ گروه 

 دانند.  یهمان امام منتظر م

و به حلول روح   دند برگزی امامت  به را محمد  بن عبداهلل ابوهاشم او  از پس و  کردند  باور را محمد  مرگ دوم؛  گروه 

 .افتند یمحمد در بدن هاشم اعتقاد 

 دوازده فرقه شد. ه یبعد از محمد بن حنف هیسانکی

 102، ص 1جلد   ت،مهدوی  درسنامه

 

 

19 . 

 ه ید زی

استناد    امبر یاز پ  ی تیبه روا  نهای هستند. ا  یبن عل  نیبن حس  یبن عل  د یز  رو یو پ  عه یمعروف ش   ی فرقه، از فرقه ها  نای

خواهد   زانی کن نیو مادرش بهتر زدیخ یبپا م  ریاست و او با شمش نیاز فرزندان حس ی کرده اند که فرمود: »مهد 

 بود.« 

او به   روانیپ د یموعود است. بعد از کشته شدن ز یکرد، گفتند: پس او مهد  امیق انیامو هی عل د یکه ز زمانی پس

 و منتظر ظهور او شدند. د یز  تیو قائل به مهدو  میمختلف تقس  یفرقه ها

 10٤، ص 1جلد  ت،مهدوی  درسنامه

 

 

20 . 

 ه باقری

منتظر    ی شود که معتقد به رجعت امام محمد باقر بودند؛ آنان امام باقر را مهد   ی گفته م   ان یعیاز ش   ی به گروه  ه باقری

 دانستند.  یم

  ی از کوچه ها   یک یدر    یدرگذشت. روز  یینایو با عارضه ناب  یاست که در کهنسال  امبریفرد از اصحاب پ  نآخری  جابر

 رساند.« ی »فرزند من، جدت رسول خدا به تو سالم م : د یگو ی و م خورد ی به امام محمد باقر برم نهیمد 



  ی سالم از طرف رسول خدا به امام باقر بود، پس آن حضرت »مهد  دنیاز آنجا که جابر مامور رسان ند یگو هباقری

 منتظر« است.

 105، ص 1جلد   ت،مهدوی  درسنامه

 

 

21 . 

 ه زکی نفس

  ی قی منصور دوان له ینمود و به وس  تیمهدو یادعا یهجر 1٤5در سال  ه،زکی  نفس به  معروف  عبداهلل، بن محمد 

 کرده است. عتیب  ی پدرش هم با او به عنوان مهد  نکه یکشته شد. جالب ا

با   عتیاز ب یکرد و معاصر با امام صادق بود. و  امیق انیاست که در زمان عباس  انی فرد از علو نیاول ه،زکی  نفس

 کرد.  ی منصور خوددار

  ست ین  نیاست؟ چن  یکه پسرت همان مهد   یبری امام صادق خطاب به عبداهلل بن حسن فرمودند: »گمان م  روزی 

  د یخالفت به شما نخواهد رس   ن یاست...« پس دست بر شانه عبداهلل بن حسن زدند و فرمودند: »ا  دهیو وقت آن نرس 

 شوند.«   یهر دو پسرت کشته م  یو به زود 

 10٧، ص 1جلد  ت،ی ؛ درسنامه مهدو11٧ص  ،ینابوالفرج اصفها ن، الطالبی مقاتل

 

 

22 . 

 ه ناووسی

  دانند ی بصره است. آنان امامت را در امام صادق متوقف م یبا نام ناووس از اهال یبرگرفته از اسم شخص ه«»ناووسی

آخرالزمان   ی او مهد  رد؛ یمیبود که امام جعفر صادق زنده است و نم  نیمعروف هستند. حرفشان ا ه« ی و به »صارم

 .کند ی م  ییو بر مردمان فرمانروا شودی است؛ آشکار م

در امامان جمع شد،    یو حسن، به طور متوال یکه سه اسم محمد، عل ی: »هنگامند یفرما ی امام صادق م که حالی در

 (1آنان قائم است.« ) نیچهارم

  ی خودت را به ما معرف  نیمن! کاش جانش  یآقا  ی: بر امام صادق وارد شدم و عرض کردم: اد یگومی   عمر  بن  مفضل

است و امام خلف و موعود منتظر )محمد(، فرزند حسن    یمفضل! امام بعد از من فرزندم موس   ی . فرمود: ایکردی م

 ( 2است.« ) یبن موس  ی بن محمد بن عل یبن عل

 رفتند.  ن یاز ب یگروه پس از مدت  نای



 ٤، ح 33٤، ص 1و تمام النعمه، ج  نیکمال الد  - 2؛ 108،ص 1جلد  ت، مهدوی درسنامه-1

 

 

23 . 

 هیلاسماعی

فرزند او   ن یمعتقد بودند؛ اما پس از امام صادق، بزرگ تر یعشر ی اثن انِیعیبه امامت شش امامِ اول ش  ه،یلاسماعی

نکته باشد که   نیدر ا د یشا ه،یلیاسماع شیدایپ شهی. ررفتند یمحمد را به امامت پذ  ل،یفرزند اسماع ای ل،یاسماع

پس از   کردند ی با خود فکر م یبرخ  لیدل نیبود؛ به هم رتفرزند ارشد امام صادق، مورد احترام آن حض لیاسماع

 .د یامام صادق او به امامت خواهد رس 

 لیمرگ اسماع  ه،یلیاز اسماع  ی پس از شهادت امام صادق، گروه  رفت.  ایامام ششم، از دن  اتیدر زمان ح  لاسماعی  اما

رجعت خواهد کرد و جهان را پر از عدل و داد    ی را در زمان آن حضرت انکار کرده و او را امامِ قائم دانستند که روز 

 خواهد ساخت.

زنده است    یداشتند که و   ده یو عق  دانستند ی موعود م   یرا مهد   لی( محمد بن اسماعه یلیاز اسماع  ای  فرقه )  قرامطه 

 فرقه ها را طرد و انکار کردند.   نیخود، تمام ا اتی. امام صادق در زمان حکند ی م ی و در بالد روم زندگ

 110و  109، ص 1جلد   ت،مهدوی  درسنامه

 

 

2٤ . 

 ه موسوی

بن جعفر و منتظر   یاست. آنان طرفدار امامت موس  هی موسو ت، یمهدو نه یمنحرف در زم ی از فرقه ها گر ید یکی

 . ند یگوی م ز یگروه را واقفه ن ن یرجعت او بودند. ا

و جهان   گرددی شرق و غرب عالم از آن او م نکهیبن جعفر نمرده و زنده است، تا ا یگروه، امام موس   نیا دگاهدی از

  یامام  چیرفته است. ه ایو امام قائم است و از دن: اگفتند ی م ی قائم است. گروه یرا پر از عدل و داد کند و او مهد 

: او کشته  گفتند ی م  گرید  ی . گروهشودی پنهان م  ییکند و در جای او پس از مرگ بازگشته و رجعت م  ست؛ یجز او ن

 .گرداند ی او را باز م گریبار د امش،ینشده و خداوند او را به نزد خود به آسمان برده است و در هنگام ق

 دست، به همه آنها پاسخ داده است.  نی از ا ت یده ها روا  انیضمن ب به، یدر کتاب الغ یطوس  خشی

 111، ص  1ج    ت،مهدوی  درسنامه

 



 

25 . 

 ه محمدی

  ی القدر علو  لیالرضا بودند. او از سادات جل یبن موس  ی بن محمد بن عل ی گروه طرفدار امامت محمد بن عل نای

از    ی»بلد« در فاصله کم  یک یمحمد( امروز در نزد  د یمام زاده س پدرش درگذشت و قبرش )ا   اتیبود که در زمان ح

 مردم است.  ارتگاهیسامرا قرار دارد و ز

امامت نامزد کرد و   ی [ او را برااتیپدرش ]در زمان ح را ی: او نمرده و زنده است؛ زگفتند می  او  امامت  طرفداران

پدر   نیپس او جانش ست،ی ن زیکه نسبت دروغ بر امام جا  یی را به امامت او پس از خود آگاه ساخت؛ از آنجا ارانشی

بن محمد از ترس مردم، او   ی نمرده است و پدرش عل او  ی است. هرچند او ]در ظاهر[ در چشم مردم درگذشت؛ ول

 قائم است.  یساخته و او مهد  بیرا غا

 112، ص 1جلد  ت، مهدوی رسنامه

 

 

26 . 

 هعسکری

او   بتیو قائل به غ دانستند ی موعود م  ی را مهد  یبودند که امام حسن عسکر ه یامام ان یعیاز ش  ی فرقه ا ه،عسکری

بود که امام حسن    ن یا  ه یواقف  ی : ادعاسد ینوی و در مورد آنها م  بردی نام م   ه یصدوق، از آنها به عنوان واقف   خیشدند. ش 

 گروه باطل است. ن یا یاست؛ اما با شهادت حضرت ثابت شد که ادعا بتیدر غ یعسکر

  ی بعد  ی ها امی. پمیاز والدت به آن پرداخت شیپ نِیدروغ انیبود که در بخش مدع یفرقه ا  ن یآخر ه،عسکری

 شود:  ی م م یپس از والدت است، که خود به دو بخش تقس نیدروغ   انیمدع ی معرف  رامونیپ

 ی صغر بتیدر زمان غ ن یدروغ انمدعی

 ی کبر  بتیدر زمان غ ن یدروغ انمدعی

 ، مقدمه کتاب 1و تمام النعمه، ج  نالدی کمال

 

 

2٧ . 

 بزرگ  ی آغاز انحراف ها  ابت،ین نیدروغ ادعای



مطرح   ابتین  نِیدروغ انیموضوع مدع ،ی صغر بتیپس از والدت و در بخش دوران غ نِیدروغ انمدعی بخش  در

آنها را بر   ی خاص، رهبر رانیسف ان، یعیش  یاز پراکندگ  ی ر یجلوگ ی برا یاست. پس از شهادت امام حسن عسکر

به   دنیرس  طمع در اموال امام،  مان، یا یمتفاوت، اعم از سست ی ها زهیبا انگ  ی افراد انیم نیعهده گرفتند. در ا

 شدند. بیامام غا  ابت ین یبه دروغ مدع ، یاس یس  یها زه یشهرت و انگ 

 عبارتند از:  ابتین نِیدروغ انیمدع نیاز معروف تر برخی

 ی عشری حسن ابومحمد 

 ی ر نمی حسن بن حمد م

 بن هالل  علی  بن محمد  ابوطاهر

 بن منصور حالج  نحسی

 یشلمغان علی  بن محمد   ابوجعفر

 کرخی   هالل بن احمد 

 2جلد   ت،مهدوی  درسنامه

 

 

28 . 

 انحراف  نینقطه آغاز هیخشی

بود.   ه یخیشد، فرقه ش  یانحراف ان یجر جادیکه باعث ا ی مهم انحراف  یاز فرقه ها یک ی ،ی صغر بتغی دوران  در

 شد. یگذار  هیپا یاحمد احسائ خیبراساس تفکرات ش  زدهمیقرن س  لیاست که در اوا ی مکتب  ه،یخیش 

امام زمان و   اتیح زیو مقامات ائمه و ن امبریو معراج پ یو شاگردان او درباره معاد جسمان یاحمد احسائ خشی

 تفاوت دارد.   یاسالم د یدارند که با عقا یارتباط با آن حضرت، نظرات خاص یچگونگ 

  ا یبه نام هورقل یگریالم داز جمله اعتقادات آنهاست. آنها باور دارند که امام زمان در ع ا، یبه نام هورقل عالمی وجود

 . کند ی م ی و عالم ملکوت و از جنس عالم مثال( زندگ  ایعالم دن نی)حد وسط ب

معاد، نبوت، عدل،   د،یپنج اصل است )توح عه یش  ن یاز اعتقادات آنها، اعتقاد به رکن رابع است. اصول د گر ید یکی

کامل،    عهیشناخت ش   یعنی  مان،ی( امانیمعاد، نبوت، ا  د،ی اصل است )توح  ٤  ه یخیش   نی که اصول د  ی امامت( در حال

  گران یو به د رد یگی واسطه از امام م  ی و مردم است. او احکام را ب  بیامام غا انیم  ضی واسطه ف بت یکه در زمان غ

 ابع هستند.کامل و رکن ر عه یاو مصداق ش  نانیو جانش یاحسائ یعن ی هی خیش  انیشوای. به اعتقاد آنها، پدهد یم

 1٧9، ص 2ج  نش، یآفر ننگی



 

 

29 . 

 شود؟ ی چه م  هی خیسرانجام ش  د یدانی م اآی

خود دانستند.   ی شوای( را پی)شاگرد احسائ ی کاظم رشت د یاو س  روان یپ ه، یخیگذار ش  ان یبن ، احسائی فوت  از  بعد 

اوست؛ که با   نیشد که جانش یمدع  ،یراز یمحمد ش  یاز شاگردان او به نام عل  یکی ،ی کاظم رشت د یبعد از فوت س 

شد.   جادی ا یانحراف یفرقه ها ی ریشکل گ رو حساس د د یجد  ی از او، مرحله ا یاز شاگردان رشت یجمع تیحما

 بود.  ت«یبه نام »باب د یجد  یفرقه ا  جاد یها، ا تیادعاها و حما نیسرانجام ا

 داشت:  یمتفاوت   یادعاها یراز یمحمد ش  علی

 )مفسر قرآن( کرد.  ت یذکر  یمحمد، در ابتدا ادعا ی : علتیذکر ادعای

 نمود.  یمردم و امام زمان( معرف  ان یواسطه م ی عنی: بعد از آن، خود را باب امام دوازدهم )تیباب ادعای

بود؛   یو دعوت او هم پنهان خواند ی از رفتن به مکه، خود را باب امام م شیپ ،یرازیمحمد ش  ی: علتیمهدو دعایا

 شد.  یموعود خواند و دعوتش هم علن  یت از مکه، خود را مهد اما پس از بازگش

  ی اینسخ کرد. او خودش را از همه انب  ان،یرا با نوشتن کتاب ب  ینبوت هم شد و احکام اسالم  ینبوت: او مدع  دعایا

اسالم منسوخ   ن ییداشت با ظهورش، آ ده یکرد. او عق یو خود را مظهر نفس پروردگار معرف  دانستی باالتر م یاله

 وعده داده شده در قرآن، به پا شده است. امت یو ق

 شد.  ت«یبه نام »بهائ یانحراف بزرگتر یر یباعث شکل گ نه، یبود که با آماده کردن زم تیفرقه باب  نیا تنهای در

 

 

30 . 

 ثمر  ی ب ی ثمره درخت ت،بهایی

اختالف    نیاو با برادرش دچار اختالف شد؛ ا  ینیملقب به بهاءاهلل پس از اعدام باب، بر سر جانش  ،ی عل  نیحس  رزامی

دو برادر، دولت   نیها شد. با باال گرفتن اختالف و قتل و کشتار ب یها و بهائ یدو گروه به نام ازل لیمنجر به تشک

و صبح ازل    نیرا به شهر عکا در شمال غرب فلسطو طرفدارانش    ءاهللرا از هم جدا کرد. بها  روانشیآنها و پ  یعثمان

 قبرس فرستاد.  ره یرا به جز  روانش یو پ

در عکا در گذشت و در   یاسهال خون یماریدر اثر ب  یسالگ  ٧5ق، در  1309در سال  ،ینور یعل نحسی سرانجام

که در   ی « بود؛ مقاماهلل  ظهرهیمقام »من  یاست. بهااهلل مدع ان یهمانجا به خاک سپرده شد، که امروز قبله بهائ

او،   نیاست که پس از ظهور باب و د  ی امبریشد که پ یکتاب باب همه را به اطاعت از او دعوت کرده بود. او مدع



ادعا اکتفا نکرد و ادعا   نیرا نسخ کرده است. البته او به ا انیب نیآورده و د تیبه نام بهائ ید یجد  ن ییآ گریبار د

  ی افند  یملقب به عبدالبهاء و سپس شوق یبها، بعد از او عباس افند  نانیاست. جانش افته یکرد خدا در او تجسم 

  ت یبه نام ب ی التیچون او صاحب فرزند نشد، تشک ، یانتخاب کردند و بعد از شوق ییشوا یامر را به پ یمعروف به ول

 . ردیرا بر عهده بگ  یمعه بهائکردند، تا اداره جا  جادیالعدل ا

  ت یاستعمار در حال فعال م ی با دخالت مستق ل،یدر اسرائ فای العدل در شهر ح تینظر ب ر یز تبهائی حاضر حال در

 است.

 19٤، ص 2ج  نش، یآفر ننگی

 

 

31 . 

 چه شد! م، خواستی چه

  نه ی»فراهم کردن زم  ی و تالش برا  تیدفاع از اسالم در مقابل بهائ ی بود که با هدف اصل ی الت یتشک ه، حجتی  انجمن

شد. طبق اساسنامه    سیتأس   ی محمود حلب  خیبه نام ش   عهی ش   ی روحان  ک ی  ی به رهبر   1332ظهور امام عصر« در سال  

  خیش  ژه یوبه  ه، ی . رهبران انجمن حجتکردی ممداخله ن ی اس یوجه در امور س  چیانجمن به ه ن یا ه، ی انجمن حجت

 کشور، ساواک، داشتند.   تیبا سازمان اطالعات و امن یارتباطات ، یمحمود حلب

دسته   کیگفتند: » شانی. اد یموقت انجمن انجام یلیبه تعط 21/٤/1362در  ینخمی امام سخنان انقالب، از بعد 

  ی حضرت صاحب مگر برا  د،یایشود تا حضرت صاحب ب  اد یز ت یکه معص د یاست که بگذار ن یهم که تزشان ا گرید

[ های اعوجاجات ]کج رو   نی ا  د؟یایاو ب   که  م یکن  ت یرا بردارد، ما معص  ت یکه معص  د یآیحضرت صاحب م   د؟یآی م  یچ

  ن یا د،یهست یخاطر کشورتان، اگر مل   یو برا د یخاطر خدا، اگر مسلم یرا برا های دسته بند  نیا د؛یرا بردار

موج خودتان را وادار   نیدر ا برد،ی دارد م شیملت را به پ ن یکه االن ا ی موج نیو در ا د یرا بردار هایبند دسته 

 خواهد شکست.«  تانیکه دست و پا د،یموج حرکت نکن  نیو برخالف ا د یکن

. انجمن  زدی م  بیآس   یو سن  عهیاز همه به وحدت ش   شی که ب  یآغاز کرد؛ حرکت  ید یحرکت جد   هحجتی  انجمن  اما

سه گانه و نقد اهل سن ت پرداخت و همچون گذشته در    یبه اهانت بر خلفا  ن،یالمؤمنریبه منظور دفاع از امامت ام 

 .د یاصرار ورز استیاز س  نید  ییمقام عمل، به جدا

 ٤96و ص  ٤92ها، صضد فرهنگ  یشناس  ان جری خسروپناه،

 

 

32 . 



 ت یتا واقع  الیاز خ یمانی

م( معروف به احمد الحسن   1968) ی بصر یصالح السلم لیاحمد اسماع رامونیپ میها قصد دار  امیپ ی سر ن ای در

  ن یو پنجم ری سف ، ی. احمد الحسن خود را وصمی صحبت کن ت یمهدو ر ینوظهور در مس ی ها ان یاز جر ی کی یمانی

 کرده است. یشمار یب یو ادعاها داند ی م  یفرزند با واسطه حضرت مهد 

م در خال   1999م، تا سال  1992در سال  یاز دانشگاه در رشته شهرساز یلیبعد از فارغ التحص ،بصری احمد 

را در   ی م مدت کوتاه 1999. در سال ستیدر دست ن ام یا ن یاو در ا ی از زندگ یسند  چیبه سر برد و ه  یاطالعات

پس از آن،   کسالیآشنا شد.  ه یحوزه علم ر مشتت د دریبه نام ح ی اهلل صدر در نجف گذراند و با فرد تیحوزه آ 

و وزارت امام دوازدهم قرار    تیمانیمشتت( را در سمت   دریگذاشته و او )ح ان یمشتت در م در یخود را با ح یادعا

 داد. 

  ل یدروس در حوزه ها، هر دو از تحص  ی و ناکارامد   یفساد مال  ی عامه علما و ادعا  ابتیسوال بردن ن   رزی  با  آن  از  پس

 در حوزه را آغاز کردند.  یفرقه افکنانصراف داده، مقدمات ت  هی در حوزه علم

 . میپردازی فرقه م ن یا د ینقد عقا نیو همچن شی ها ه یو نظرفرد   نیا ی به معرف  شتریب ی بعد  یها ام یپ در

 20و    19ص   ار،یهوش  یمحمد   یعل ، یاحمدالحسن بصر ان یجر بررسی  و  نقد  درسنامه

 

 

33 . 

 کرده است! ام یفساد ق ه یکه بر عل فاسدی

و مطلع    ایامام عصر در رو   دن یخود را د  ی ادعاها  ان یب  لی گفته شد، احمدالحسن دل  نی شیپ  ام پی  در   آنچه   به   توجه   با

مشتت،   دریاحمدالحسن و ح نیبا بروز اختالف ب یالدی م 2005. اگرچه در سال کند ی م انیب عیوقا نیشدن از ا

 کرد.  یموعود معرف  ی مانیو   ماما یآشکار خود را به صورت توأمان وص  یاحمدالحسن در تناقض

است   یاس یجنبش س  کیباشد،  ینی فرقه د کیاز آنکه  ش یپ ،یاز فرق انحراف  یاریمانند بس، احمدالحسن انیجر

  ب ی( بوده و به عالوه در صدد است با تخری عی)ش   یاسالم  ی اختالف و فتنه و انحراف در کشورها  جاد یکه هدف آن ا

خاصه خود،   ابتیبه ن هیعامه فق ابتین لیو تبد  هیعلم یحوزه ها ین یعلما و ناکارآمد جلوه دادن علوم د گاهیجا

 .د ینمافراهم    هیعلم یحوزه ها یفروپاش  یرا برا  نه یمردم را از فقها جدا کرده و زم

  گر ید ی شده است که آن را از دعوت ها و تفکرات انحراف نییتع شیاز پ ییوینقشه راه و سنار یدارا  انیجر نای

 : میکنی اشاره م یحرف به دو نکته اساس  نی اثبات ا یبرا  کند؛ی م زیمتما

 و...  تیعصمت، مصادره مهدو ره یمفهوم دا  رییمانند: تغ  ع؛ یو مسلم در مذهب تش ضروری مسائل دادن قرار  هدف



و نجس و تصاحب مالشان    ی خود را، ناصب  ن یمخالفت دارند؛ او تمام مخالف  یکه با دعوت احمد بصر  ی انیعیش   رتکفی

 .داند ی م زیرا جا

 31و  28ص    ار،یهوش  یمحمد  ی عل ؛یاحمد الحسن بصر  ان یجر بررسی  و  نقد  درسنامه

 

 

3٤ . 

 است ران یبند و ی خانه از پا نای

ادعا به   ن یاثبات ا یاست؛ او برا  یبه عنوان فرزند امام مهد  تیوصا ی احمدالحسن، ادعا یادعاها ن یاز مهمتر یکی

نقل کردند که   نیرالمومنیکه امام صادق از پدرانش و آنها از ام کند ی استناد م یطوس   خیش  بهیاز کتاب الغ یتیروا

 هستند... ی و بعد از آنها دوازده مهد  باشد ی امام م زده! بعد از من دوایعل ایدر شب وفاتش فرمود:  امبریپ

حر   خیاست. ش  شانیبعد از ا یمهد  ن یفرزند حضرت حجت و اول ت،یروا نیاست که مطابق ا یمدع الحسن احمد 

  ن یدر ا یپس از دوازده امام، اخبار یدوازده مهد  ثیآورده است: »اما درباره حد  ت یروا  نیا حیدر توض یعامل

تعارض داشته و   اتیروا ریبا سا نکه ی... به خاطر استند ی ن ت از اشکال و مخالف یمضمون صادر شده است که خال

در   ن یمخالف قیکه از طر یث یاحاد ف یرا در رد تیروا نی ا ی طوس  خیش  نکهی... ضمن اباشد ی بالجمله محل توقف م

 ( 1ت.« )نص ائمه صادر شده، آورده اس 

را مخالف مشهور دانسته و آن را به عنوان خبر شاذ و   تی روا ن یا عهیش  ی از علما یاریبس ،یحر عامل خشی همانند 

 ( 2کرده اند. )  ینادر معرف

  ، یاحمد الحسن بصر انیجر یدرسنامه نقد و بررس  -2؛ 115، ص 3٧فائده  ه، یالفوائد الطوس  ، یحر عامل خشی -1

 ٤9چاپ اول، ص  ار،یهوش  ی محمد  یعل

 

 

35 . 

 پنبه دانه!  ند بی خواب در  شتر

خود، که آن را شهادت پروردگار بر خود هم   ی قطع تی اثبات حج  یبرااحمدالحسن  یزها یاز دستاو گرید یکی

ندارد و   ی تازگ یانحراف  یها ان یفرقه ها و جر انینوع ادعا در م  ن یا است؛یتوسل و اعتماد به خواب و رو داند،ی م

 .برند ی مروش بهره برده و  نیاز آنها از ا یاریبس

صادقه    ی ایاگر رو  ی حت  آورد؛ ی نم  ی شرع  ف یانسان تکل  یعنوان برا   چ یکه اوال خواب تحت ه  میدقت داشته باش   د بای

خود به خواب متوسل نشده اند.   ی ادعا ت یاثبات حقان یبرا  ن، یگذشته و ائمه معصوم ا یاز انب چکدام یباشد؛ دوما ه



چهره معصوم   ص یما تشخ یباشد، چون برا ن یصوممع ی )ولو چهره  م یا ده یآنچه در خواب د ستین د یسوما بع

و جن بوده باشد، که خود   طان یتوسط ش  ینوع خواب ساز ک ی(، میا دهیرا ند  شانیو ما تا به حال ا ستیممکن ن

 کرده است. ی را معصوم معرف

افراد   ی ایدر قالـب معصوم بـه رؤ   ی بود اگر شخص دهیکه پرس   ی در پاسخ به فرد  ،یمورد عالمه حل ن ای خصوص رد

صورت مسأله از دو حالت خارج   نیگفته است: در ا ست؟یچ ف یداشته باشد، تکل ی ظاهر شده و دستورات و القائات

 :ستین

 که مخالف ظواهر کتاب و سنت است.    دستوراتی: الف

وجود گروه اول مردود بوده و گروه دوم جائزالعمل است، نه   ن یق کتاب و سنت است. با اکه مواف  دستوراتی : ب

 واجب العمل. 

 با دستورات کتاب و سنت مخالف اند.  یشده در خصوص احمد بصر  ده ید  یاهایرؤ ی است کـه تمام یدر حال  نای

 1٧1تا   16٧اول، ص (، چاپ اریهوش  یمحمد  ی )عل یاحمد الحسن بصر  ان یجر بررسی  و  نقد  درسنامه

 

 

36 . 

 با استخاره!  تحقانی اثباث

  م یبر استخاره گرفتن با قران کر ی خود، پا فشار تیاثبات حقان ی احمدالحسن، برا یاز ادله مورد ادعا گرید یکی

انسان به   ی که استخاره برا ی زیچ تیکه نها میدقت کن د ی. باشودی م  دهیهم د انیمدع ریاست؛ که در کارنامه سا

  ف یعمل و تکل ی انسان مبنا ی وقت برا چیه ا، یاست و همانند خواب و رو مر دو ا نی ب ر یُّرفع تَح  آورد، ی ارمغان م 

 قرار نخواهد گرفت.  یشرع

بوده است و   ن یمعصوم ی)تفال به قرآن( مورد نه  یمصداق  ف، یتکل نییتع  ی هم رجوع به قران برا طرفی  از

و   ی وص ی در اثبات حجت بودن استخاره، برا ی عبارات، سع ی معنا ر ییو تغ  ث یسوء برداشت از احاداحمدالحسن با 

با   امبر یپ ی وص ص یتشخ یبرا  ی قلو ن ی عقل ل یدل چیاست که ه ی در حال نیرسول خدا داشته است؛ ا نیجانش

 استخاره وجود ندارد. 

 1٧6تا  1٧2چاپ اول، ص ار؛یهوش  یمحمد  ی عل ؛یاحمد الحسن بصر  ان یجر بررسی  و  نقد  درسنامه

 

 

3٧ . 

 احمدالحسن انیبا جر تیو بهائ  تیباب ه، یخیش  های شباهت



  ر ینظ  تیشارع یو حت تیوصا  ، ینیجانش ت،یمهدو یمدع یاز فرقه ها کیهر یگذشته به بررس  یها ام پی در

چهار فرقه،   ن یدرباره ا یخی و مطالعه تار ق یدق  یو احمدالحسن پرداخته شد؛ پس از بررس  تیو بهائ ت یباب ه،یخیش 

 مورد از آن شباهتها عبارتند از: ند چ م؛ یبری م یروشن در آنان پ یو مشابهت ها ی دئولوژیبه اشتراک در ا

 در فهم و استنباط احکام. ی و رد قواعد عقل ثحدی به  توجه  در افراط

 عام به خاص.  ابتین لیو تبد  عه شی مراجع  با خالفت م

 امام و مردم.  ن یب ضیخود به عنوان واسطه ف معرفی 

 . تیکامل با علوم اهل ب  ییآشنا ادعای

 .یداریدر خواب و ب ت یبا اهل ب داردی

 . اتیو روا اتیآ ی به را رتفسی

 . اتیمخالف با قرآن و روا فتواهای  صدور

 و منحرف دانستن آن.  عه یش  تروحانی  نظام با  مبارزه

 . تیتا الوه تیاز ذکر یاله ی بودن مقام ها یپلکان ادعای

 239چاپ اول، ص  ار،یهوش  یمحمد  ی عل ؛یاحمد الحسن بصر  ان یجر بررسی  و  نقد  درسنامه

 

 

38 . 

 بروز شده  های فرقه 

  ه، یخینسبت به ش  یمنسجم تر  ی دئولوژیاز ا، یمانیکه فرقه احمد الحسن  میقبل، الزم است بدان امپی به  توجه  با

موعود و   یمانیفرستاده،  ،یبرخوردار است؛ احمد الحسن عالوه بر مخالفت با مراجع، خود را وص  تیو بهائ تیباب

  ام یدر تالش است که با وجود خود، مردم را از ق  یاوصاف حضرت مهد   امتم  ی صاحب عصمت دانسته و با مصادره  

 کند.  یکرده و خود را حضرت حجت معرف از ین یامام زمان ب

  شان یدستور از ا  افت یو بعد در  ا ینام، سپس مشاهده حضرت در رو  ر ییابتدا از تغ  یاو بصورت پلکان  یادعاها  نهمچنی

با نوشتن   نیصورت گرفته است؛ او همچن تیمانی تیامام و در نها تیو وصا یو بعد از آن فرزند  یداریدر عالم ب

 وارد نموده است.  عی به تش باشد،ی م  اتیح با روایانحرافات را که همه در مخالفت صر  ن یشتریچند کتاب، ب

 238 - 23٧چاپ اول، ص  ار،یهوش  یمحمد  ی عل ؛یاحمد الحسن بصر  ان یجر ی درسنامه نقد و بررس 

 

 



39 . 

 ! یده ص تشخی ناحق از را  حق تا  شو؛ شناس  امام

به    توان ی است که م  ییو نشانه ها  ارهایاحمدالحسن را رد کرد، ارائه مع  یادعا  توانیکه با آن م   یی ها  وهیاز ش   یکی

 کرد.  یبازشناس  نیدروغ انیکمک آنها، امام حق را از مدع

 امام است: اریکه منحصرا در اخت ینشانه، علم امام است؛ علم ناولی

 ها  زبان همه  به  علم

   الهی حالل و  حرام به  علم

 دهد ی از آنچه فردا رخ م آگاهی

 ب یاز غ آگاهی

 خدا کتاب  به  دانش

  انیو راه را بر مدع کند ی امام بعد را مشخص م قاًیکه دق  یتیشناخت امام است؛ وص یهااز راه  گرید یکی ت،وصی

 است.  تیاز آنها حضور گواهان هنگام وص یکی هم دارد که  یی امر شاخصه ها ن یالبته ا بندد؛ی م  نیدروغ

سالح آن حضرت نزد   یعنیاست؛  امبر یشده است، همراه داشتن سالح پ ان یمتعدد ب ات یکه در روا اریمع  نسومی

 خداوند است.  هیحضرت و امام منصوب از ناح نیهر کس که باشد، او جانش

  حیپرداخت و توض  میخواهع احمدالحسن  به موضو   ،یبه صورت تخصص  تیانحرافات مهدو  ی ها  ام یپ  یبعد   سری  در

 کرد.  م یخواه انیشما ب ی او همراه با نقد آنها را برا  یها ه یتمام ادعاها و نظر ام،یپ  ن یکامل موارد ذکر شده در ا

 ...د یما باش   منتظر

 ی تینصرت اهلل آ راه،بی و  راه

 

 

٤0 . 

 !!!گذشت آنچه 

ما بر   ی ها، سع امیپ یسر نیدر بخش اول ا م؛ یهمراه شما بود تیبا موضوع انحرافات مهدو ام، پی ٤0 با هفته  ٤0

  ی انحراف یهاانیجر یامدهای ها و پ ی ژگیو استمرار بخش؛ و شیدایبود تا شما را به صورت خالصه با عوامل پ نیا

 . می کن ان یها را ب انی جر نیمقابله با ا ی برا یلو عم ی علم یراهکارها نیآشنا کرده؛ همچن تیدر حوزه مهدو

تا با   م یآنها آشنا کرد یپوشال تیاز فرقه ها، شما را با ماه یتعداد دگاهید انیو ب یها، با معرف  امپی دوم بخش در

 .د ی به مبارزه با آنها بپرداز یو عمل  یحوزه، به صورت علم نیمند شدن به مطالعه در اعالقه 



پرداخت و راهکار مقابله با   م ی پرطرفدار خواه یهافرقه  ی به معرف ، یبه صورت تخصص  ک ینزد نده یدر آ نهمچنی

 کرد.  م یخواه انیب  زیآنها را ن

هر    فهی وظ  نه،یزم  نیو مطالعه در ا  یاست که امام شناس   نیا  رد،یمورد توجه قرار بگ   د ی : آنچه که بانکهای  آخر  سخن

 گردباد خواهد شد. ریقطعا اس  ی آخرالزمان  یدهد وگرنه در تالطم ها  صیفرد منتظر است؛ تا حق را از ناحق تشخ


