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دربارۀ مصاحبه
عل���ی کوران���ی عامل���ی ،متول���د 1944م ،در لبنان
است .او در نوجوانی و جوانی سالها در حوزۀ نجف
درس خواند و در عراق و لبنان به فعالیتهای دینی
و سیاس���ی پرداخت .س���پس در ایران ،فعالیتهای
علم���ی و پژوهش���ی خ���ود را آغاز ک���رد .از وی تا کنون
دهه���ا اثر ب���ا موضوع تش���یع ،وهابیت و تاریخ اس�ل�ام
منتشر شده است.
او در 1369هـ ش ،نخس���تین مرکز تولید نرمافزارهای اس�ل�امی جهان را در ایران
بنی���ان گذاش���ت.اکنون عالوه ب���ر ادارۀ آن مرکز و ادامۀ پژوهشها ،در چند ش ��بکۀ
ماهوارهای عربی و فارسیزبان برنامه دارد .اما علی کورانی عاملی،در ایران بیش از
هر چیز ،با کتاب«عصر ظهور»شناخته میشود که چاپ اول ترجمۀ فارسی آن زمان
جنگ تحمیلی منتش���ر ش���د و پس از آن ،بیش از هفتاد ب���ار تجدید چاپ گردید.
تعبی���ر «عص���ر ظه���ور» ک���ه ب���رای توصی���ف دوران قی���ام حض���رت مه ��دی؟ع؟
و رخدادهای پیش از آن به کار میرود ،با تألیف این کتاب رواج یافت .نویس ��نده
ظهور دین توس ��ط حضرت
در مقدم���ۀ این کت���اب ،منظور خ���ود را از این عبارت،
ِ

مهدی؟ع؟ و دولت او بیان میکند .وی در کتاب عصر ظهور ،با گردآوری و تحلیل
احادیث شیعه و سنی درباره نشانههای ظهور مهدی؟ع؟ و برپایی حکومت عدل
ّ
بازخوانی این احادیث پرداخته و با زبان معاصر ،تصویری کلی را
اله���ی در آن ،ب���ه
ِ
از دوران پیش از ظهور حضرت مهدی؟ع؟ ارائه میدهد .از مهمترین مباحث این
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کت���اب ،بیان وضعیت ایرانیان ،عرب ،یهود ،ت���رکان و رومیان (مطابق با غربیان)،
در دوران ظهور اس���ت ،به گونه ای که در کنار تحلیلی از وضعیت جهان معاصر،
موجب میشود تا خواننده دوران ظهور را نزدیک به خود حس کند.
نخس���تین بار در ای���ن کتاب بود ک���ه انقالب اس�ل�امی ایران ،یک ��ی از تغییرات
ّ
زمینهساز ظهور حضرت مهدی؟ع؟ تلقی گردید .برخی از صاحب نظران ،کتاب
عص���ر ظه���ور را کتابی مه���م در زمینه نظریه پ���ردازی و اصالت بخش ��ی به انقالب
اسالمی ایران دانسته و معتقدند که جنبۀ اعتقادی و دینی انقالب در این کتاب
به ش���کلی نو و آیندهنگر بیان ش���ده اس���ت .اما ب���ه نظر برخی ،این کت ��اب ،تأثیری
منفی در فرهنگ دینی ایران گذاشته ،زیرا انقالب اسالمی ایران را به اموری غیبی
مرتبط کرده و راه را برای ادعاهای مهدویت باز نموده است.
در این مصاحبه ،نظر ایش���ان را در این زمینهها جویا ش���ده و دربارۀ بس ��یاری از
مهدوی مطرح ش���ده در س���الهای اخیر ،با ایش���ان گفتگ ��و نمودم .هدف
مفاهیم
ِ
این بود که رایجترین مس���ائل مهدوی مطرح شود ،از زبان و زاویهدیدهای گوناگون

پرس���یده ش���ود ،و صریحترین پاس���خها از ایش���ان دریافت ش���ود .ج ��ا دارد در این
ج���ا از ش���کیبایی ایش���ان و وقتی که ب���رای مصاحب���ه و ویرایش آن ص ��رف کردند،
قدردانی کنم.
ای���ن مصاحبه ،در بهم���ن  1391در قم ،به زبان فارس���ی و گاه عربی ،در بیش از
پنج جلس���ه انجام شد و در اسفند ماه ،در سایت خبرآنالین منتشر گردید .سپس
در دی م���اه  1392چن���د پرس���ش و پاس���خ دیگر به آن اف���زوده ش ��دکه عبارتاند از:
زمینهسازی ظهور ،آخرالزمان و چند توصیۀ پایانی.
مریم حقی (کورانی)
اردیبهشت 1393

مقدمه

این موضوع ،مختص به مهدویت نیست
[در ابتدا قرار بود عنوان مصاحبه «آسیبشناس���ی مباحث مهدویت» باش ��د.
اما به درخواست ایشان عنوان را تغییر دادیم].
**عنوان مصاحبه ،آسیبشناس���ی مباحث مهدویت اس���ت .ا گ ��ر دربارۀ عنوان

مطلبی دارید بفرمایید.

چرا آسیبشناس���ی مهدوی���ت؟ این عن���وان ،علمی و موضوع���ی [=آبجکتیو]
نیس���ت ،بیطرفان���ه و عادالنه نیس���ت .به نظر میرس���د عنوان «آسیبشناس ��ی»،
گرایش���ی انتق���ادی ب���ه اعتقاد به مهدوی���ت دارد .مانند آن اس���ت ک ��ه از«زیانهای
احتمالی ایمان» سخن بگویید ،اما«زیانهای احتمالی کفر» را نادیده بگیرید.
اگر دو نفر باش���ند که یکی به مهدویت اعتقاد نداش���ته و دیگری اعتقاد داشته
باش���د ،عنوان «آسیبشناسی اعتقاد به مهدویت» را بشنوند ،آن که اعتقاد ندارد
خوش���حال میش���ود .وقتی او خوش���حال میش���ود یعنی طرفدار او هس ��تیم .خدا
و پیغمب���ر گفتهان���د قرار اس���ت امامی بیاید ،جه���ان را اصالح کن���د و دولت عدل
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برپ���ا کن���د .این اعتق���اد عموم مس���لمانان اس���ت .پس ع���دم اعتقاد ب ��ه مهدویت
آسیبشناسی دارد .چرا این را نمیگویید؟
ب���ه هر ح���ال ،در آغاز باید توضیح بدهیم که مقصود از این عنوان چیس ��ت .آیا
مقصود ما انتقاد از مهدویت است؟ انتقاد از اعتقاد به مهدی؟ع؟؟ خیر.
**می خواهیم سوءاستفادهها را بررسی کنیم.

سوءاس���تفاده ،مسئلهای دیگر اس���ت .آیا شمابه هرسوءاس ��تفادهای میگویید

معنایی کلمۀ«آس���یب» در فارس���ى چیست و به موضع
بار
آس���یب؟ من نمیدانم ِ
ِ
ِ
بیطرفانه ،زیان میرساند یا نه .بنابراین میگویم سوءاستفاده و نمىگویم آسیب.
«انواع سوءاستفاده از اعتقاد به امام مهدی؟ع؟».
**سوءاس���تفاده تنها به معنی بهرهگیری غرضمند از چیزی است .اما بدفهمیها

نیز مدنظر ما هست.

حال���ت خلل اندیش���ه در این موض ��وع ،و دیگری
بل���ه ،دو حال���ت داری���م :یکی
ِ
حالت سوءاستفادۀ دنیوى و سیاسی.

***
معنی مهدویت
مهدویت ،باور تمام مسلمانان است
**و اما پرسش نخست :با توجه به این که شما در میان معاصران ،فردی شناخته
ش���ده در مباحث مهدویت هس���تید ،ابت���دا میخواهیم تعریفی جام ��ع و کامل از

مهدویت و انتظار بر اساس مبانی محکم اعتقادی شیعه بفرمایید تا وارد مباحث

همدقم
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اصلی شویم.
معنی مهدویت این اس���ت :اعتقاد تمام مس���لمانان -و نه فقط ش ��یعیان -این
اس���ت ک���ه پیامبر؟ص؟ به مس���لمانان خب���ر داده ،م���ژده داده که خداون ��د -تبارک و
تعالی -نقشه و برنامه دارد که دین اسالم ،سراسر زمین را شامل شود.
این نقشه به دست یکی از فرزندان پیامبرمحقق میشود که خدا او را میفرستد
و نامش مهدی اس���ت و دولت عدل الهی در تمام جهان بر پا میکند .این مطلبی
مقابل آیات متشابه]در قرآن آمده است.
است که در آیهای محکم [آیات محکم در
ِ

خدا میفرماید :اوس���ت که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرس���تاده است تا آن
ُ َ ذّ أ َ َ َ َ ُ ُ
اله َدى ود� ݐݡں َ
الح ق� ِل یُ� ظ� ِه َر ُه
[دین] را بر تمام ادیان ظاهر کند «هو ال�ی �رسل رسوله ِب�
ی
ِ
ُ ّ
ََ
الد� ن� كله».
على ی
خداوند –تبارک وتعالی -حضرت عیس���ی مس���یح را نیز نگه داش ��ته تا هنگام
آم���دن مه���دی او را همراه���ی کند .وجود حضرت عیس���ی ،برای طرف ��داران او الزم
اس���ت و در نقشۀ جهان تأثیری اساسی دارد .بدون او نمیتوان وحدت ایجاد کرد
و دولت جهانی عدل الهی برقرار نمود.
نظر شیعیان دربارۀ مهدویت
این اعتقاد تمام مس���لمانان بود .عالوه بر این ،اعتقاد ما [ش���یعیان] این اس ��ت
که پیامبر فرمود «ائمه دوازده تن هس���تند و امام دوازدهم ،امام مهدی؟ع؟ اس ��ت».
او اکنون در غیبت اس���ت وما ،هم به امامت او اعتقاد داریم ،هم به غیبتش .و هر
زمان آمد ،تکلیف ماست که یار یاش کنیم.

***
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انتظار و منتظران
ُبعد اول انتظار :مدارا یا تشکیل حکومت؟
**تعریف انتظار چیست؟
انتظ���ار دو ُبع���د دارد[ُ :بعد اول ]:گاهی انتظار یعنی صبر کن و دس ��ت نگه دار.
یعنی منتظر بمانید ،دولت تشکیل ندهید تا امام مهدی بیاید ،زیرا شما نمیتوانید
دولتی عادل تش���کیل دهید .پس هیچ دولتی تشکیل ندهید و مسئولیت آن را به
عهده نگیرید .بعضی از فقهای ما قائل به این رأی هستند و تشکیل دولت را قبل
از ظهور امام زمان قبول نمیکنند.
**قبول نمیکنند یعنی واجب نمیدانند یا این که حرام میدانند؟

میگویند تکلیف ما نیس���ت .بعضیهایش���ان حرام میدانند ،بعضیهایش���ان

میگویند جائز است ولی وظیفه نیست.
**تشکیل حکومت یا هرگونه فعالیت سیاسی؟

خیر .فقط تشکیل حکومت .فعالیت سیاسی به نظر اینها گاهى الزم است.
ام���ا بعضیها هم تش���کیل حکوم���ت را جایز میدانند .بعضی از باب ِحس ��به،
ً
یعن���ی احیان���ا ب���رای نظم جامع���ه جای���ز میدانند ،مانن���د آیتاهلل عظم ��ى خویی؛
و بعض���ی هم از باب والیت فقی���ه ،نه تنها جایز ،بلکه وظیف���ه و واجب میدانند،
مانند امام خمینی.
پ���س نظر اینها درب���ارۀ انتظار با هم فرق دارد .از نظر ام���ام خمینی یعنی انتظار
داش���ته باش���ید ولی در عین حال فعالیت کنید و در خ���ط امام مهدی؟ع؟ دولت

همدقم
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تشکیل بدهید ،اما بعضی میگویند نه وظیفه ما این نیست .پس انتظار دو معنی
دارد :انتظ���ار با انقالب و تش���کیل حکومت ،و انتظار بدون تش���کیل حکومت که
میگوی���د نه ،ما نمیتوانیم دولت عدل تش���کیل دهیم ،پس ب���ا حکومتهایی که
هست میسازیم تا امام زمان بیاید .البته همزمان میکوشیم تا به حکومت جهت
دهیم و راهنماییاش کنیم تا از ظلمش بکاهیم.
**میگویند باید بسازیم یعنی مماشات کنیم؟

بل���ه .مماش���ات ،مدارا و همزیس���تی .ول���ی در عین حال ،میگوین ��د که دفاع از
میهن واجب است ،امر به معروف و نهی از منکر هم واجب است .یعنی اصالح.
**اما امر به معروف و نهی از منکر را به معنی تشکیل حکومت نمیدانند؟

ن���ه .ب���ه معن���ی اصالحطلب���ی میدانن���د ،اصالح���ات اجتماع���ی و مطالب ��ات

اصالح���ی .یعن���ی وقتی دولتی روی کار اس���ت ،ما دول���ت را نمیخواهیم بگیریم،
ولی مطالباتی از دولت داریم .یعنی حرکت اصالحی .میگویند فقها باید حرکت
اصالحی بکنند ،نه حرکت انقالبی که دولت را بگیرند.
ُبعد دوم انتظار :امید به نزدیکی ظهور
**پس حداقل تعریف مش���ترک از انتظار نزد ش���یعیان چیست؟ تعریفی که مورد

اتفاق تمام فقهای شیعه باشد.
ببینید ،این یک ُبعد از انتظار بود .این که حکومت تش���کیل بدهیم یا ندهیم.
ّ
ُبعد دیگر [که مورد اتفاق همۀ شیعیان است] ،انتظار به معنی امید و توقع است.
یعنی یقینی عمیق به این که آینده ،از ِآن دولت عدل الهی اس���ت .یعنی به جای
ُ
یأس و ناامیدی ،امید داش���ته باش���ید ،شاید هر لحظه خدا این کار را شروع کرده و
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ظهور امام را آغاز کند.
**میش���ود توضیح دهید که منظور از این ُبعد چیس���ت؟ آی ��ا فعالیت خاصی را

نمیطلبد؟

بعضیها وقتی میبینند چه قدر فس���اد و ظلم هس���ت ،چه قدر مردم ،بیدین
شدهاند ،مأیوس میشوند[ .این باور] میگوید مأیوس نشوید .کار جهان به دست
خداست .خدا این اجازه را داده ،اما در نهایت ،نقشه و برنامۀ دیگری دارد.
سیر تاریخ بشر ،هدفی داشته و پایان خوشی دارد.
**پس یعنی اعتقاد به این که ِ
ً
احس���نت .یعنی «الخط البیانی» ،یعنی سیر تاریخی امت اسالمی ،حتما باید
ُ ّ
ُ ُ ََ ّ
الد� ِن� ک ِله»
به اوج خود ،یعنی ش���مول اس�ل�ام بر کل جهان برس���د«ِ .ل ی� ظ� ِه َره علی ی
هدف اس���ت و حتمی و قطعی اس���ت .کی اتفاق میافت���د؟ نمیدانیم .ولی توقع
داریم شاید امسال باشد ،شاید سال آینده ،شاید هم هزار سال دیگر.
غیبت امام؟ع؟ ،به خودی خود ،وظیفۀ ویژهای را ایجاب نمیکند
**خب این ُبعد انتظار ،تکالیف خاصی را ایجاب نمیکند؟

هرگز .هیچ یک از فقهای ما نگفته که ما برای انتظار ،تکالیف خاصی داریم.
**پ���س این هم���ه که میگویند و مینویس���ند و کتاب و جزوه منتش ��ر میکنند که

وظایف منتظران چیست ،چه میشود؟

�خن این
خب چه کس���ی فتوا داده [ک���ه چنین کاری باید کرد]؟ هیچ کس! س � ِ

نظریهپردازان دربارۀ «واجبات انتظار» ،سخنی غیر فقهی است .یا اخالقی است،
یا انش���ائی ،یا خیالی .و منش���أ آن از این جاست که نویس���نده یا گوینده ،مفهومی

همدقم
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ً
ظرفیت متن [آیه و حدیث] را بر متن تحمیل میکند .معموال سخنش ��ان
بی���ش از
ِ
منبعی ندارد و از خودشان است.
**یعنی کاری فقهی و فقاهتی نیست.

ّ
تکالیف«زم���ان غیبت»« ،به عل ِت غیبت» یا «در
ن���ه .هرگز .ما چیزی به عنوان
ِ
ّ
تکالیف عمومی زمان حضور
انتظار» نداریم .تکلیف واجب برای مکلف ،همان
ِ
امام���ان اس���ت و نه چیزی بیش���تر .فقط همان اس���ت .تکلیف م���ا در زمان غیبت
و زم���ان حض���ور معصوم فرقی نمیکند .متون رس���یده از اهل بی���ت تأ کید دارد که
کار ویژۀ زمان غیبت امام این اس���ت :ایمان و انتظار فرج او .فقط ما راتش ��ویق
تنها ِ
کردهاند که برای او دعا کنیم و با او ارتباط روحی داشته و به او توسل کنیم.
**پس وظیفۀ فرد منتظر که بعضی دائم روی آن تأکید میکنند...؟

وظیف���های ک���ه مربوط بش���ود ب���ه جامع���ه ،نداریم .هی���چ وظیفهای ب ��رای انتظار

[و مخصوص آن] نداریم.
پس وظیفۀ منتظر فقط انجام واجبات و ترک ّ
محرمات و دعا شد.
**

ش���رعی ثاب���ت ش���ده .یعنی ح�ل�ال و ح ��رام و واجب و
یعن���ی همی���ن تکالیف
ِ

مس���تحب و مک���روه .ه���ر کس که به اینه���ا عمل کن���د ،واجبات را انج ��ام دهد و
گناهان را ترک کند ،یعنی منتظر است و مورد قبول.
**پس فرق کسی که به امام زمان اعتقاد دارد و کسی که ندارد در چیست؟

خب این منتظر است و توقع دارد [امام ظهور کند] ،ولی آن ،توقع ندارد.
**یعنی تفاوتشان تنها در یک حالت روحی است؟

14

سوءاستفاده از ایمان به امام مهدی؟جع؟

تفاوت آنها در باورها و عواطف است .و این کمچیزی نیست .این یک تفاوت
ّ
سیر جهان به طرف تکامل و به
اساس���ی است .این [=منتظر] اعتقاد دارد که خط ِ
طرف دولت عدل الهی است.
**آخ���ر میگوین���د اگر کس���ی اعتقادی داش���ته باش���د بای���د عملی را متناس ��ب با

اعتقادش انجام دهد.

خی���ر .این یک قاعدۀ کلی نیس���ت .مثال ما به آس���مانهای هفتگانه معتقدیم،
ح���ال ،تکلیف متناس���ب با آن چیس���ت؟! اعتقاد به امام مه ��دی؟ع؟  ،تکالیف
ویژهای را که موازی با آن باش���د ،ایجاب نمیکند .حداکثر میتوان گفت ایمان به
او ،دعا برای او ،و احس���اس آمادگی برای کمک به او در صورت ظهورش ،موازی با
اعتقاد به اوست.
**یعنی بخش���ی از دینداری ش���یعه اس���ت و چیزی مستقل نیس ��ت که فعالیت

مستقلی را بطلبد.
همین طور است.

نظر قائالن به تش���کیل حکومت چه میش���ود؟ آن را وظیف ��ۀ منتظران در
**پ���س ِ

زمان غیبت نمیدانند؟

ای���ن ه���م مختص به زم���ان غیبت نیس���ت .غیب���ت وظیفه خاص ��ی را ایجاب
نمیکند .حتی والیت فقیه هم ،از نظر قائالن به آن ،هم در حضور و هم در غیبت
َ
معصوم مطرح اس���ت .در م���ورد نیابت فقیه از معصوم به حدی ��ث َ
«ج َع ُلت ُه َعلیکم
ً
حاکما» از امام صادق؟ع؟ استناد میکنند که به زمان حضور امام برمیگردد.

***

مروری بر پیشینۀ سوءاستفاده از مهدویت:
از معاویه تا طالبان
از پیامبران دروغین ،تا مهدیان دروغین
**و اما پرسش دوم :میدانیم که بحث ظهور منجی موعود ،تنها به مذهب تشیع
و دین اسالم اختصاص ندارد .در ادیان دیگر نیز به شیوههای مختلفی این آموزه

وجود دارد .به اندازۀ طول عمر این آموزه ،آسیب نیز پیرامون آن وجود داشته است.
میتوانید یک س���یر تاریخی از سوءاس���تفادههای انجام شده از این آموزه را پس از
اسالم بفرمایید؟
از اعتقاد به امام مهدی،سوءاستفادۀ بسیاری شده ،ولی این مختص به اعتقاد
ً
به امام مهدی نیست .مثال از نبوت هم بسیار سوءاستفاده شده است .پس از این
ّ
[مدعی ّ
که پیامبر مبعوث ش���د ،ببینی���د چقدر ّ
نب���وت] پدید آمد .حتی در
متنبی
زم���ان حیات پیامبر؟ص؟ هنگامی که قبیلههای مختل���ف دیدند که پیامبر به چه
موفقیتهایی رس���یده است ،شروع کردند به ّادعای نبوت .اسود عنسی در یمن،
َ
ُم َس���یلمه در نجد وریاض ،و ُطلیحة اس���دی در حایل .تنها ش���صت روز از وفات
پیامبر؟ص؟ گذش���ته بود که طلیحه با س���پاهی چهله���زار نفرهآمد و گفتّ :
نبوت،
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نصفش مال قریش ،نصفش هم مال ما! تا آن که امیرالمؤمنین با آنان مقابله کرد.
شرحش را در کتاب«قراءة جدیدة لحروب ّ
1
الرده» نوشتهام.
خ���ب به ای���ن چه میگویید؟ آس���یب ّ
ش���ناخت خ ��دا چطور؟
نبوت؟ آس���یب
ِ

از همان اول که حضرت آدم به زمین آمد ،قابیل منکرش���د .بله ،درس ��ت اس ��ت،
درجایش هم میگویم؛ مس���ئلۀ امام مهدی؟ع؟ یکی از مسائلی است که بیشترین
دروغ دربارۀاش گفته ش���ده .خودش موضوعی اس���ت که قابلیت اسطوره شدن را
دارد .قابل جعل است .ولی بیانصافی است که فقط یک سوی موضوع را بگیریم.
**یعنی زمینه جعل و دروغ و شبهه درست کردن را دارد؟

احسنت .جاذبیت خاصی برای دروغگویان دارد .موضوعش قابلیت جعل دارد.

**و چون به پیش گویی آینده مربوط میشود ،حساب و کتابی هم ندارد.

احسنت .منکشف نمیشود .از این رو ،زیاد است .فقط این نیست که آسیب
دارد ،ولی این بیش از بقیه پیداست .و اکنون سخن ما از امام مهدی؟ع؟ است.

***

نخستین مهدیان دروغین
نخستین مهدی دروغین ،معاویه بود
**سؤال از سیر تاریخی سوءاستفادههایی است که شده.

اولین سوءاستفاده ای که شد ،توسط معاویه بود .2معاویه از ابن عباس پرسید:
«آیا شما اعتقاد دارید که از یک نفر از میان شما میآید و حاکم میشود و کل جهان
 .1متن این کتاب و سایر کتابهای ایشان را از این نشانی میتوان دریافت کرد/http://www.alameli.net/books :
 .2ر.ک :علی کورانی عاملی ،فرهنگ موضوعی احادیث امام مهدی؟جع؟ ،ترجمه :حسین نائینی ،قم ،نشر معروف،
ص  258تا 263
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را میگیرد؟» ابن عباس گفت «بله» .معلوم اس���ت که معروف بوده که امام مهدی
از بنیهاش���م است .وقتی که بنیهاش���م درگیر شدند –اول ،امیرالمومنین با خلفا
بعد با عایش���ه و اهل جمل و صفین و خوارج -مشهور شد که بنیهاشم میگویند
پیامب���ر به ما گفته که حکومت جهان در دس���ت ش���ما خواهد بود .از این روس ��ت
ک���ه میبینی���م وقت���ی که مثال از قول ابن ّ
مس���یب -یک���ی از علمای ب ��زرگ که از ابن
عب���اس روایت میکند -میپرس���ند که آیا مهدی حق اس���ت؟ میگو ی ��د بله .ولی
وقتی میپرسند او کیست؟ میگوید از قریش است .کدام تیرۀ قریش؟ نمیگوید.
میگوی���د همین که از قریش اس���ت کافی اس���ت ،نمیگوید از بنیهاش ��م اس ��ت.
ی���ا مثال راویان حکومت���ی ،از قول پیامبر؟ص؟ میگویند «مهدی از ّامت من اس ��ت».
آسیبش این سانسور است که نمیگویند از ذریه فاطمه و علی؟ع؟ است.
بع���د ببینید معاویه چ���ه میکند .میگوین���د پیغمبر برای معاوی���ه دعا کرده که
ً
ً
َّ
«اللهم َ
اجع ُلههادیا مهدی���ا ».رجوع کنید به
«خدای���ا این معاویه را مهدی ق���رار بده.
کتاب «جواهر التاریخ» جلد دوم .اولین ادعای مهدویت برای معاویه است.
**یعنی اولین کسی که ادعای مهدویت کرد ،اولین مهدی دروغین ،معاویه بود؟
بل���ه .معاوی���ه خودش دنبال این ادعا بود .پس از او هم عایش���ه برای موس ��ی بن

طلح���ه ادع���ای مهدویت ک���رد .1طلحة بن عبی���داهلل تیم���ی ،از قبیله تی ��م ،قبیله
ابوبکر بود .عایش���ه خواست ابوبکر برای پسرش عبدالرحمن برای خالفت وصیت
کند ،نگذاش���تند .بعد خالفت را برای طلحه خواس���ت .زمان عثمان برای طلحه
خیلی فعالیت کردند .وقتی که عایش���ه در حج بود ،ش���نید عثمان کش ��ته شده،
خوش���حال شد و گفت آیا با طلحه بیعت کردند؟ -آخر طلحه ثروتمند بود و خرج
ه���م میکرد .-گفتن���د :نه ،با علی بیعت ش���د .تعجب کرد و حالش عوض ش ��د.
 .1همان ،ص.264
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خب طلحه خلیفه نش���د ودر بصره در جنگ جمل کش���ته شد .گفتند که موسی
ابن طلحه ،فرزند او ،مهدی اس���ت ،و آن مهدی که پیغمبر میگفت همین موسی
بن طلحه اس���ت .که از تیم بود و قریش���ی هم بود( .وكانوا یرونه فی زمانهم المهدی
فغشیه الناس .رک :تاریخ دمشق 431/ 60 :وسیر اعالم النبالء از ذهبی.)365/ 4 :
از این بیش���تر؛ ب���رای عبد اهلل بن زبیر ،خواهر زاده عایش���ه ه ��م ادعای مهدویت
کردن���د .چ���را؟ چون در مک���ه پناه گرفته بود و ارتش س���فیانی هم ب ��ه جنگ او آمده
اموی آل ابوسفیان .از ّام سلمه [همسر پیامبر] پرسیدند :آیا این
بودند .یعنی ارتش ِ
همان ارتشی است که پیغمبر میگفت؟ گفت نه ،پیامبر گفته بود یکی از فرزندان
او به مکه پناه میبرد .وانگهی ،آن ارتش در فالن جا که پیامبر ایستاد و نشان داد،
در زمین فرو خواهد رفت .پس این آن ارتش نیست.
منصور عباسی اعالم کرد پسرش مهدی موعود است
**پس این شایعهها از آن زمان بوده است ومعاویه و موسی بن طلحه و عبداهلل بن

زبیر ،نخستین مهدیان دروغیناند .پس از آنها هم ادعای مهدویت بود؟

پ���س از آنه���ا ،حس���نیان و عباس���یان بودن���د .1پیامب���ر؟ص؟ فرموده«المهدی من

ُولدی» مهدی از فرزندان من اس���ت .س���ادات حس���نی میگفتند یک ��ی از فرزندان
امام حس���ن؟ع؟ اس���ت که همین عبداهلل المهدی اس���ت و نامش محمد اس ��ت.
پ���در او ،ن���ام فرزندش را محمد گذاش���ت و از کودک���ی او را مخفی ک ��رده بود .آنها
ت�ل�اش کردند تا از برخی از علم���ا و تابعین گواهی بگیرند که مهدی موعود ،همین
عبداهلل بن حسن المثنی است.
سپس منصور دوانیقی بر آنان پیروز شد و آنان را کشت .در بغداد جشنی گرفت
 .1همان ،ص 265تا .274
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و ش���اهدانی را آورد ک���ه گواهی دادند مهدی موعود پس���ر اوس���ت و ن ��ام او را مهدی
گذاش���ت! منصور حدیث ُ
ابیه ُ
ِ«اسم ُه اس���می و ُ
اس���م ابی» (او و پدرش همنام
اسم ِ
من و پدرم هس���تند) را قبول داش���ت و گفت عبداهلل خود من هستم-آخر ،اسمش
عب���داهلل منص���ور بود ،-اس���م فرزن���دش را هم محمد گذاش���ت و گف ��ت :فرزندمن،
همان مهدی اس���ت .شد «المهدی محمد بن عبداهلل» .برایش مراسمی بر پا کرد و
فقها و روات را آورد و ش���هادت دادند که بله بر او منطبق اس���ت .در بغداد و بعد از
شکس���ت دادن مهدی حسنیان .عباسیان دیدند حدیثی قطعی و متواتر از پیامبر
هست که میگوید یاران امام مهدی اهل خراسان و اهل پرچمهای سیاه هستند.
گفتند ش���ما هم پرچمهای س���یاه بلند کنید تا این حدیث بر ش���ما منطبق باشد.
یعنی احادیث مهدی را به نفع عباسیها مصادره کردند.
ولی مهدی عباس���ی ،پس���ر عبداهلل منصور ،اصال به این چیزها اعتقاد نداشت.
حرفهای بدی دربارۀ پدرش زد .برادرش هم او را مس���خره میکرد و میگفت این
برادرم «المهدی» است؟! خود المهدی عباسی ،دائم به دنبال شراب و شکار بود.
او بیشتر وقتش را بغداد نبود .بچۀ ایذه بود ،در جنوب ایران .ولی به همدان عالقه
داش���ت و برای شکار به آن منطقه میرفت .گاه شکارش یک ماه طول میکشید.
سرانجام هم سوار بر اسب به دنبال آهو بود که وارد خرابه ای شد ،اما در خرابه کوتاه بود،
سرش به درگاه خورد و از اسب افتاد و مرد .این هم از عاقبت این مهدی دروغین!1
انواع ادعا همیش���ه بوده اس���ت .از فاطمی���ان در مغرب [=مراک���ش] ،تا کارگران
ّ
س���یاه زنگی در بصره و دهه���ا و صدها مدعی در س���رزمینهای گوناگون .در عصر
حاضر حتی وهابیان میگویند المهدی از ما و از منطقه نجد اس���ت و یاران او که
صاحبان پرچم سیاهند ،همین طالبان افغانستاناند .تا این حد.
 .1همان ،ص 276تا .278
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ادعای مهدویت و سفارت امام؟ع؟ برای جاهطلبان جذاب است
ادعای داشتن فضایل معنوی ،راهی برای کسب مشروعیت بوده و هست
**سخن از پیشینۀ سوءاستفاده از مهدویت بود.

سوءاستفاده از مهدویت ،امری طبیعی است .زیرا مژدۀ انسانی که خواهد آمد
و بر جهان حکومت خواهد کرد ،هم پتانس���یل اسطوره شدن را دارد ،هم پتانسیلی
سرش���ت ای���ن موضوع ،ج ��ذاب و فریبنده
طلبان طمعکار اس���ت .پس
ب���رای جاه
ِ
ِ
اس���ت .ه���ر کس���ی ممکن اس���ت ادعا کند م���ن آن مهدی���م که بر جه ��ان حکومت

میکند .حتی تیمور لنگ ،حتی معاویه ،میگفت من مهدیام.
پس مادام که پیامبر مژده داده است که جهان به دست انسانی اصالح خواهد
ش���د ،این مس���ئله اغواگر اس���ت .ول���ی این نقصی ب���رای این موضوع نیس ��ت .این
اغواگ���ری ،تنها به مهدوی���ت هم اختصاص ندارد .نبوت هم اغواگر اس ��ت و باب
ادعاهای پیامبری بس���یاری را گش���وده اس���ت .طبیعت ایمان ب ��ه غیب نیز چنین
اس���ت .ای���ن که در انس���ان ،معنایی غیبی (ناپیدا) باش���د ،به خ ��ودی خود اغواگر
اس���ت .خود مس���ئلۀ خالفت پیامب���ر با سوءاس���تفاده از ایمان و ب ��ا چنین ادعایی
آغ���از ش���د .ادعا کردن���د که به ابوبک���ر و عمر الهام میش���ود و این دو نف ��ر ،از ُبعدی
غیبی برخوردارند .فضایل عمر و ابوبکر را بخوانید .1آوردهاند که فرش ��ته ای هست
ً
ک���ه بر زبان ابوبکر س���خن میگوید .اص���وال خود دین ،به خودی خود آس ��یب دارد.
ً
ً
عبادت ،آس���یب دارد .و ن���ه تنها دین ،مث�ل�ا موفقیت هم آس���یب دارد .مثالوقتی
کس���ی میش���نود که ذوالقرنین جه���ان را گرفته بود ،ب���ه این فکر میافت ��د که او هم
دنیا را بگیرد.
 .1برای نمونه ،ر.ک :علي الکوراني العاملي ،ألف سؤال و اشکال علی المخالفین ألهلالبیت الطاهرین ،قم،
دارالسیرة ،2009 ،ج ،3ص  185تا .198

تیودهم زا هدافتساءوس ۀنیشیپ رب یرورمورمءوس ۀنیشیپ رب یرورم

21

اما ویژگی مهدویت در این است که به آینده مربوط میشود .البته دیوار بزرگی
هس���ت که باعث میشود ،هر مدعی دروغینی شکست بخورد .دروغ او با عملش
مش���خص میشود .کس���ی نمیتواند ادعایش را پیش ببرد ،زیرا نمیتواند دنیا را پر
از عدل و داد کند .زود رس���وا میش���ود .زی���را نمیتواند عدالت را در سراس ��ر جهان
برقرار کند.
از مهدیان دروغین،تا سفیانیهای دروغین!
هنگام���ی ک���ه پیامبر؟ص؟ فرم���ود در مقابل مهدی ،س���فیانی میآید ،و س ��فیانی
از بن���ی امیه و از نس���ل ابوس���فیان اس���ت ،برخی از اموی���ان آمدند و گفتن ��د «پیامبر
«بشارت» داده که سفیانی میآید!» هر چندکه بر باطل است« .پیامبر گفته از میان
ما پادشاهی برخواهد خاست ،اینک من آن پادشاهم!».
انقالبهای س���فیانی کم نیس���تند ،م���ن در منابع تاریخی ،ح���دود  10انقالب و
ش���ورش به نام سفیانی یافتهام؛ س���فیانیهایی که از مردم بیعت گرفتهاند ،بر شام
س���یطره یافته و حکومت کردهاند .با این که س���فیانی باطل است .وقتی احتجاج
میش���ود و به اینها گفته میش���ود آخر س���فیانی که یک ش���خصیت منفی است،
میگویند نه ،دو سفیانی داریم ،یکی خوب و دیگری بد.
**یعنی همین که اندیشۀ سفیانی مطرح شد ،از آن سوءاستفاده کردند .چه رسد

به مهدی!

بل���ه .همین طور اس���ت .ببینید اکنون کس���انی که ادع���ای مهدویت کرده و در
ای���ران دس���تگیر ش���ده و در زنداناند ،چق���در زیادند .در مصر که بیست-س ��ی نفر
هستند! اکنون ،در عصر ما ،اگر تحقیق کنید میبینید که در کشورهای اسالمی،
در اندنزی ،مصر ،س���ودان ،فلس���طین ،یمن ،جاهای مختلف ،ادعای مهدویت و
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مانند آن هست.
حاال میگویید چه کنیم؟ مردم را به امام مهدی دعوت نکنیم که شاید آسیب
داش���ته باشد؟ خب پس به خدا و پیغمبر هم دعوت نکنیم؟ به اسالم و به آخرت
و به غیب هم دعوت نکنیم؟ این چه حرفی است .اعتقاد به امام مهدی ،فرقی با
دیگر اعتقادات دینی ندارد .در قابلیت آسیب مثل بقیه است.
جدیدترین مهدیان دروغین!
**اکن���ون میتوانید از نمونههای جدیدتر سوءاس���تفاده بگویید .مثال از قرن دهم

هجری به بعد؟

خ���ب مهدی س���ودانی [برای نمونه] کافی اس���ت .مهدی س ��ودانی ب ��ا انگلیس
جنگید .فرمانده بزرگ انگلیسی را کشت و در ابتدا پیروز شد ،ولی سپس مغلوب
انگلیس���یها گردید .او به رغم آن که س�ل�احهای س���ادهای داش ��ت و انگلیسیها
مجهز بودند ،توانست در ابتدا پیروز شود.
**در شرق اسالمی چطور؟

علیمحمد باب و عدهای دیگرنیز ادعای مهدی بودن کردند .اآلن در فلسطین

هم مهدویت داریم .ابناللحیدان در عربس���تان در میان وهابیان ادعای مهدویت
کرده .در اینترنت جس���تجو کنید و ببینید .ه���ر روز ایمیلهایی برای ما میآید .در
مالزی مهدی آمده ،در یمن مهدی آمده و غیره.
**در نامههایشان از شما چه میخواهند؟ با شما چه کار دارند؟

خود اوست .از من تأیید
میگویند مهدی آمده است .شما شهادت بدهید که ِ

میخواهند.
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پاسخ کورانی عاملی به مدعیان مهدویت
**شما چه پاسخی به این نامهها میدهید؟

میگوی���م اگ���ر راس���ت میگویید معج���زه بیاورید .ام���ام؟ع؟ با معجزه ش ��ناخته

میشود.
کسی که ادعای مهدی بودن میکند ،از سه حالت خارج نیست :یا خلل روانی
ً
دارد ،یا دنبال کس���ب قدرت اس���ت ،یا واقعا مهدی موعود اس���ت که باید از طرف
خدا معجزه و کاری خارج از قدرت بشر انجام دهد و ثابت کند.
جهالت مردم و پایین بودن سطح فرهنگ ،سوءاستفادهها را افزایش میدهد
**گفته میش���ود از قرون نخس���تین که بگذریم ادعاهای مهدویت کمتر میشود.

چرا این گونه است؟

تعداد ادعاها کمتر نمیش���ود .جنبشها کوچکتر شده .تأثیرش و پذیرش مردم
کمتر شده است.
هم حالت ارتباط ش���یعیان با امام زمان مهم اس���ت ،هم حالت تنگنا و فش ��ار،
میتوانداز عوامل مؤثر باشد .ولی مسأله اصلی جهالت مردم است .مثال در عراق،
در زمان صدام و بعثیان ،طی سی-چهل سال ،فرهنگ شیعه ممنوع بوده ،انتشار
کتاب ش���یعی ،تبلیغ علما ممنوع بوده .در نتیجه ،زمینهای برای ادعا فراهم شده
اس���ت[ .اکثر مردم] ش���یعهاند ،ولی هی���چ نخواندهاند .در ش���رایط ضعف فرهنگ
دین���ی ،ش���یطانهایی میآین���د و میگوین���د این کت���اب را ببینید ،ف�ل�ان کتاب و
حدیث را میآورند و مردم را فریب میدهند.
باسواد جامعه از تبلیغ محروم میشوند ،ادعا زیاد میشود؟
**یعنی وقتی علما و افراد
ِ
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وقتی س���طح فرهنگی و س���طح آ گاهی دینی مردم پایین باشد ،زمینه مناسبی
برای سوءاستفاده فراهم میشود.
[در ادام���ه به ذکر عوامل دیگر ،از جمله سوءاس���تفاده از عواطف مردم ،مقاصد
سیاسی و گستردگی عرفان کاذب میپردازیم].
مخالفان عراق ،برای اسقاط رژیم عراق ،از مدعیان مهدویت حمایت میکنند
**به نظر شما اکنون این ادعاها زیاد نشده؟
ّ
ّادعا زیادتر از قبل نشده .اکنون در عراق  8-7نفر [مدعی مهدویت یا سفارت]
هستند .در ایران هم زیاد داریم .ولی در ایران مدعیان را میگیرند.
اما در عراق دو حالت هست؛ یکی این که عراق هنوز دولت [قدرتمند] ندارد و
هنوز قانونی برای اینها نیست ،یکی هم این که عربستان و وهابیان وارد میشوند
و مدعی���ان را تقویت میکنند .خب میخواهند این رژیم [عراق] را س ��اقط کنند.
خیلی جالب اس���ت ،وهابیان از جنبشهای مدعیان مهدویت در مناطق شیعه
حمای���ت ک���رده و میلیونه���ا دالر هزین���ه اینها میکنن���د .دو جنب ��ش مهم کنونی
[در عراق] از سوی وهابیان تقویت شده ،ولی با اقبال گسترده روبه رو نشده است.
ادعای مهدویت در ایران ،بیش از هرجای دیگر است
**در ایران وضع ادعاهای مهدویت چگونه است؟

ادعای مهدی بودن در ایران از عراق بیشتر است .ولی برخورد میشود و کنترل
میش���ود .ام���ا در ای���ران نوع���ی ادعای پنه���ان و باطن���ی مهدویت (ادع ��اء المهدیة
المخفی ُ
َ
المبطن) نیز وجود دارد.
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**یعنی به نظر ش���ما اکنون ادعای مهدویت در ایران بیش���تر از عراق و کش ��ورهای

دیگر است؟
ً
بله .حتما بیشتر است.

**چرا؟ به خاطر ناآ گاهی مردم؟ دلیلش چیست؟

نه .محبت مردم به امام مهدی هم هس���ت ،ولی ش���یطانها میخواهند از این

محبت گسترده سوءاستفاده کنند.
**شیطانها یعنی که؟

شیطانی که ادعا میکند .کسی که میبیند مردم به امام مهدی عالقه مندند و
میخواهد سوءاستفاده کند .با خود میگوید زمینهاش آماده است که من ادعایی
کنم و بگویم من با امام مهدی مرتبط هستم.
**یعنی افراد مغرض.

بل���ه .اف���راد مغرض .ولذا ،هر کج���ا که عالقه و عاطفۀ مردم ب���ه امام مهدی قوی

شود ،ولی آ گاهی آنها کم شود ،در آن جا ادعاهای دروغ رشد میکند.

***
شیخیه و بابیت و بهائیت
حساب شیخیه از بابیه و بهائیه ُجداست
**در مورد شیخیه و بابیه و بهائیه چه میفرمایید؟

خواه���ش میکنم حس���اب ش���یخیه را از بابی���ه و بهائیه جدا کنید .ش ��یخیان،
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یعن���ی پیروان مرجع ش���یخ احمد احس���ائی ،ویژگیش���ان ی���ک رویک ��ردی در فهم
معصومی���ن؟ع؟ و مقام���ات آنان و طرز برخورد با آنان اس���ت .ای ��ن رویکرد ،قرائتی
از مذهب تش���یع اس���ت و مانند بابیت و بهائیت ادعای ارتباط با امام مهدی؟ع؟
ندارند .در ضمن مرجع آن زمان ،مرحوم کاشفالغطا ،تأییدشان کرد.
**پس پیروان نسلهای بعدشاناند که منحرف شدهاند؟

این بابیه و بهائیهاند که میگویند از شیخیه ّ
متفرع شدهاند .سوءاستفادههایی

کردند و جنبش���ی تأسیس ش���د .حتی اکنون هم در میان شیخیها نمیبینید که
کسی ادعای مهدویت کند .چنین چیزی ندارند.
مشکل شیخ احمد احسائی ،زبان رمزآلود و استعاری است
**امروزه شیخیان کجا هستند؟

در کویت و عربس���تان .عواطف آنان به اهل بیت گرم و پرش ��ور اس ��ت .مثال در

تمام سال در حسینیههایشان روضه دارند .مراسم ،زیارت ،جشنها و تفصیالت
و بیان سیره اهل بیت را خیلی پرشور برگزار میکنند.
**یعنی شیخیه در چارچوب تشیع رسمی میگنجند؟

بله.

**و چیز خاصی ندارد که انحراف حساب شود؟

خیر .ببینید؛ دربارۀ شیخ احمد زینالدین ،علمای ما دو رأی دارند .بعضیها
میگویند نه ما انحرافی از او ندیدهایم ،بعضیها هم میگویند او منحرف اس ��ت و
ادعای فالن و بهمان دارد و اهل بیت را تألیه کرده اس���ت .اما جنبش ��ی پیدا شد و
تکفیرشان کردند و مناظره بر پاشد و مسئله ،سیاسی شد و الخ...
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**و میفرمایید خود شیخیان کنونی مشکل جدیای ندارند؟

یعنی برای من ثابت نش���ده که اینها انحرافی از اصول ش���یعه داش ��ته باش ��ند.

حتی شیخش���ان .آخر ش���یخ احمد احس���ائی با زبان ویژه ای حرف میزد .فلسفی
و باطن���ی بود .خودش هم پرش���ور ب���ود و َج َوالن ذهنش عجیب بود .ش ��بیه مثنوی
مول���وی ح���رف م���یزد و زب���ان مخص���وص به خ���ود را داش���ت .خب م ��ا نمیدانیم
ً
منظ���ورش از حرفهای���ی ک���ه م���یزده چیس���ت .ظاهرا و بر حس���ب س ��خن گفتن
متعارف ما ،س���خنان او انحراف و کفر اس���ت .ولی من نمیدانم منظور خود او چه
ِ
بوده .او زبان ویژۀ خود را داش���ت و دربارۀ امامان و مقامات آنان ،با آن زبان س ��خن
میگفت .یا خود او باید این سخنان را تفسیر کند ،و یا کسی که نمایندۀ شیخیان
و معتمد آنان باشد.
**یعنی شیخ احمد ،بیانی هنری داشته؟

اصطالحات خاصی دارد .ببینید ،عموم ایرانیان از شیخیان زده شدند و شیخ
احمد احس���ائی را تکفیر کردن���د .اآلن گرایش حوزههای علمیه هم همین اس ��ت.
میگوین���د او اهل بیت را تألی���ه کرده .البته او ادعای مهدویت نکرد .برای خودش
ادعای���ی نکرد .ولی گفتند نوعى تألیه دارد و انحراف���ش هم از این نظر [از نظر غلو]
است .وگرنه ربطی به مهدویت ندارد.
گردان شا گردان او ،آمدند و ادعا کردند که ما با
اما [پس از او] شا گردان او ،و یا شا ِ

امام مهدی ارتباط داریم و «باب االمام» هستیم و بابیه و بهائیه را به وجود آوردند.
**پس در نهایت نظر شما دربارۀ شیخ احمد احسائی چیست؟

نظر من این اس���ت که برای من ثابت نش���ده که انحراف دارد .زیرا روش س ��خن
گفت���ن وی���ژه ای دارد و معل���وم نیس���ت که قصدش چیس���ت .محتمل اس ��ت این
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ته ��ا و زبان و
باش���د و محتم���ل اس���ت که آن باش���د .ولی میتوانی���م بگوییم عبار 
مصطلحاتش واضح نیس���ت و دوپهلو اس���ت و ما [اهل علم] نبای ��د دربارۀ ائمه از
چنین زبانی اس���تفاده کنیم .زبانی که قابل تفس���یرهای گونا گون اس ��ت مناس ��ب
نیست .باید به زبان روشن و صریح صحبت کرد.
شباهت بابیت و بهائیتبه جنبشهای قرعاوی و احمد الحسن
**حال بفرمایید نظرتان دربارۀ بابیه و بهائیه چیست؟

بابی���ه و بهائی���ه را روسه���ا و انگلیس���یها آمدند و تش���کیل دادن ��د .همان طور

ک���ه [چند س���ال پیش] وهابیه���ا آمدند و جندالس���ماء را تش���کیل دادند .حرکت
مسلحانۀ آنان میخواست نجف را بگیرد .میگفتند نطفه امام علی؟ع؟ محفوظ
بوده و گرعاوی از آن پدید آمده و فرزند امام علی؟ع؟ اس���ت .یارانش اعتقاد دارند
َ
ُ
که این ضیاء القرعاوی (گرعاوی)  ،رهبر ُجند الس���ماء ،پس���ر امام اس ��ت ،خودش
هم امام مهدی؟ع؟ است و...
**قرعاوی چقدر یار جمع کرد؟

هزار نفر بیشتر که با اسلحه جنگیدند .دولت عراق در آن وقت نتوانست کاری

کند و از آمریکاییها کمک گرفت .در نزدیکی نجف ،در زرقاء ،چندین روز درگیر
ً
جنگ بودند .حدود  300نفر از جندالس���ماء کش���ته ش���د! بعضیهایش ��ان واقعا به
قرع���اوی اعتقاد داش���تند ،بعضیهایش���ان ه���م وهابیانی بودند که میخواس ��تند
نجف را بگیرند و مراجع را بکشند.
**جریان بصره چه بود؟
ً
قرع���اوی حدودا در س���ال  2004-2003ب���ود .بعد از او احمد الحس ��ن ،در 2008

تیودهم زا هدافتساءوس ۀنیشیپ رب یرورمورمءوس ۀنیشیپ رب یرورم

29

ّ
در بص���ره قیام کرد .آن جا هم  100نفری کش���ته ش���دند .او  500یار مس ��لح و فدایی
داش���ت .یکی از آنان از من پرس���ید« :نظرت دربارۀ ما چیست؟» گفتم «به نظر من
ش���ما دو دس���ته اید :مساکین و ش���یاطین!» زیرا در میان آنها ،هس���تند کسانی که
ً
معتقدند او واقعا فرزند امام مهدی؟ع؟اس���ت ،ولی اکثرشان میدانند که این تنها
یک جنبش سیاسی است ،و با طمع کسب قدرت با او همراه شدهاند.
ً
این جنبشهای بابی و بهائی هم عینا مانند اینهاس���ت .اینها دو دستهاند:
سرانشان شیطاناند ،ولی بعضیهایشان نه؛ سادهاند ،ساده لوحاند و باور دارند.
**مخلص ولی بیفکر.

همین است.

**خب اینها چه ربطی به مهدویت دارند؟

ً
بابیان و بهائیان به مهدویت مربوطاند .ولی ش���یخیان اصال ربطی به مهدویت
ندارند .نه ش���یخیان و نه اخباری���ان ،ربطی به مهدویت ندارن���د .ویژگی اخباریان
در روش فقه���ی ،روش فه���م احادی���ث ،و جایگاه عق���ل و نقل اس���ت و به مباحث
علم���ی دربارۀ ای���ن دو موضوع [عق���ل و نقل] برمیگ���ردد .ویژگی ش ��یخیان هم در
تفس���یر مقام���ات اهل بی���ت و نقش اهل بی���ت در جهان و والیت تکوینی اس ��ت و
ربطی به مهدیت ندارد .اما بابیان وبهائیان از اینها ّ
متفرع [منش���عب] ش ��دهاند و
به مهدویت مربوط هستند.

***

مشکل از کجاست؟

سوءاستفادۀ دشمن خارجی از انحرافات فکری و نقاط ضعف
شباهت جنبش بهائیت به جنبشهای جدید عراق
**ح���ال بفرمایید ،آیا وضعیت فکری روزگارپیدایش بابیه و بهائیه ،ش ��باهتی به

وضعیت کنونی ما دارد؟

ش���ما در پرسش خود ،پاس���خ را داده اید .بلهّ .
محرکهای سیاسی ای که بابیه
و بهائی���ه را به وج���ود آورد ،به ّ
محرکهای جنبشهای منح���رف مهدوی در روزگار
ما ،ش���باهت دارد .این جا باید توجه کرد ،بعضیها دوس���ت دارند دلیل پیدایش
ای���ن جنبشه���ا را بر مذهب ش���یعه و اعتقاد به مهدی موع���ود؟ع؟ تحمیل کنند.
این اش���تباه اس���ت .زیرا –همان طور که گفتیم -اگر چیزی ،امکان سوءاستفاده و
بهرهبرداری نادرست را داشت ،معنیاش این نیست که باطل است.
�ان
بل���ه ،اکن���ون هم انگلیس و صهیونیس���ت در این جنبشها نقش دارند .نش�� ِ
پرچم احمد الحس���ن[ ،مهدی دروغین بصره] س���تارۀ داود اس ��ت .او میگوید این
س���تاره مقدس است ،از یهود و اسرائیل با احترام نام میبرد ،و به عراقیها اشکال
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میگیرد که چرا پرچم اس���رائیل را زیر پا میاندازند .ای���ن یعنی چه؟ یعنی وهابیان
که هزینههای او را تأمین میکنند -این را با موس���اد ش���رط کردهاند .چون اکنونتقدیس این ستاره یعنی تقدیس اسرائیل.
حمایت دشمنان از نقاط ضعف و مقوالت منحرف درون شیعه
**خب یک زمینۀ فرهنگی وجود داشته که روس و انگلیس توانستهاند اینها را

از آن دربیاورند.

بله .هنگامی که دشمنان ما میخواهند در جامعۀ ما ،فعالیت تخریبی انجام
ً
دهن���د ،قاعدتا روی نقاط ضعف ما دس���ت میگذارند .هنگام���ی که میخواهند
ب���اور مهدوی���ت را تخری���ب کنند ،در قم و ته���ران و مراکز شیعهنش���ین ،میگردند و
مقوالت منحرف مهدویت را پیدا میکنند ،افرادی را که هوس تأس���یس جنبش ��ی
ب���ه نام مهدی؟ع؟ در س���ر دارند ،پیدا میکنند .س���پس آنها را تش���ویق و حمایت
میکنن���د .مثال هنگامی که میبینند رئیس جمهور ی���ا فالن عالم ،دارد افکار ویژه
ای را دربارۀ امام مهدی؟ع؟ مطرح میکند ،بررسی میکنند تا ببینند آیا این افکار،
میتواند پایۀ یک جنبش مهدوی در جامعه بش���ود تا جنبش را به هدفهایی که
میخواهند برسانند؟
**خ���ب ما ک���ه نمیتوانیم عوام���ل خارجی را تغیی���ر دهیم ،نمیتوانیم روس ��یه و

انگلیس و صهیونیس���ت را عوض کنیم ،پ���س بیاییم خودمان را اصالح کنیم تا

آنها هم نتوانند سوءاستفادهای کنند.
این حرف خوبی اس���ت .ولی فقط تئوری اس���ت ،عملی نیست .ما نمیتوانیم
از پیدای���ش جنبشهای منحرف به نام مه���دی؟ع؟ صد در صد جلوگیری کنیم.
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ام���ا بله ،میتوانیم مردم را آ گاه کنیم تا منحرفان ،طرفداران زیادی پیدا نکنند و از
یارانشان کم شود.

***

مشکل از امید نیست
امیدواری عاقالنه ،یک اصل است
**اصل اعتقاد را هم که نمیتوان حذف کرد.

هرگ���ز .میگویند ش���ما امید ب���ه مردم ندهید ،مأیوسش���ان کنید ،بگویید ش���اید

ظهور پنج هزار سال دیگر باشد! نه ،این درست نیست.
یک نفر در برنامهای [در تلویزیون] میپرس���ید :شما از کجا میدانید آغاز ظهور
چه وقتی اس���ت؟ گفتم :خیلی خب؛ احتمال این که پنج هزار س ��ال دیگر باش ��د
هس���ت ،ولی احتمال این که فردا باش���د هم هس���ت .گفت :بله .گفتم :خب چرا
میخواهید من روی آن پنج هزار سال تأ کید کنم؟ این درست نیست.
**یعن���ی نمیتوان گفت امید را ح���ذف کنیم ،یعنی امید ،زمین ��ه این انحرافات

نیست؟
ً
ن���ه ،نمیت���وان ای���ن پدیدهها این گون���ه فهمید که تقصی���ر تماما از ماس ��ت و ما
زیاد امید دادهایم .این اش���تباه اس���ت و سادهلوحی اس���ت .امید ،ضروری است.
امی���د ،یکی از پایههای دین و مذهب ماس���ت .روایت ش���ده که ش ��یعیان با امید
پ���رورش مییابند« .علی بن َیقطین» متفکری مهم و وزیراعظم هارو نالرش ��ید بود.
او میگف���ت :اگ���ر بگویند مهدی هزار س���ال دیگر میآید ،ش���یعیان ناامی ��د و نابود
میش���وند ،بگویید نزدیک اس���ت ،نزدیک است ،امید داش���ته باشید .شیعیان به
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امید زندهاند ،پرورش مییابند.

1

این س���خن ک���ه امی���د دادن زیان دارد ،اش���تباه اس���ت؛ اما بای���د امی ��د را توأم با
عقالنی���ت به م���ردم عرضه کرد .همان ط���ور که عقالنیت توأم با ناامیدی درس ��ت
نیس���ت ،امی���د ب���دون عقالنیت هم درس���ت نیس���ت .بل���ه؛ برخی از س ��خنرانان و
منبری���ان به خطا میروند و در سخنانش���ان ،جنبۀ امید بر عقالنیت غلبه میکند.
قاعدۀ درست این است :باب امید باز است ،ولی توقیت ممنوع است.
فایدۀ امید برای فرد و جامعه« :اینجا چراغی روشن است»
**ولی بعضیها امیدواری را غیرواقع گرایانه میدانند.
ً
اصح���اب ای���ن روش ،خود ،افس���رده و ناامیدند .ش���اید به س ��ن یأس
احتم���اال
ِ
عصرآمدن امام مهدی نیست« ،احتمال»
عصر ماِ ،
رسیدهاند .باورشان این است که ِ

این که عصر او باش���د هم نیست .اینها حاضرند -و خوشحال هم میشوند که-
به مردم بگوییم نه ،نه ،خبری از امام مهدی نیس���ت و پنج هزار سال دیگر میآید.
اینه���ا به دلیل این ک���ه «مبادا به اش���تباه بیفتیم» ،میخواهن���د ناامیدی را در
جامع���ه رواج دهند .حال آن ک���ه ما میگوییم امید به آین���ده ،برای حرکت جامعه
امری ضروری و مفید است ،حتی اگر این امید ،به زودی تحقق نیابد.
**چرا امید مفید است؟

ائمه به ما گفتهاند .و سخن ائمه ،سخن خدا ،و عقل و حکمت است.
ً
**حتما روی حس���ابی گفتهاند؛ ش���ما فکر میکنید دلیلش چیست؟ یعنی چه

کارکردی دارد؟ چه سودی میرساند؟
ُ
« .1الشیعة ت َر ّبي باألماني» ،غیبة نعماني ،ص.305
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اصال انسان دو روش دارد :روش ناامیدانه و روش امیدوارانه.
**کسی که میگوید من کاری به این حرفها ندارم ،چطور؟

یعن���ی ناامی���د اس���ت .رو ب���ه ناامی���دی دارد .م���ا از روش ق���رآن و اه ��ل بیت؟ع؟
میفهمیم که گفتهاند [عصر امام] نزدیک است ،نزدیک است«َ .ع َسی أ� ن� تَ� نَ
کو�
ق� یر� ب�ا » .مانن���د حال���ت انتظ���ار مرگ؛حتی ب���ه یک جوان ،اگر بگویی ��د مرگ ممکن
اس���ت نزدیک باش���د ،ممکن اس���ت نزدیک باش���د ،برای بهبود ش ��خصیتش بهتر
است ،برای اصالح جامعه هم بهتر است.
**یعنی انتظار مهدویت را به انتظار مرگ تشبیه میکنید؟
برای اصالح انس���ان بله .از یک ُبعد بله .به این معنی که ظهور امام مهدی؟ع؟
نی���ز ،مانند مرگ ،حتمی اس���ت .بل���ه ،زمان آن را نمیدانیم .اما باید حس ��اب آن را
بکنیم .در برنامههایمان امکانش را در نظر بگیریم ،و امیدوار باشیم که نزدیک باشد.
**بیشتر توضیح دهید .این خیلی جالب است.

ببینید ،انس���ان در جامعه خیلی صدمه میبیند ،خیلی در ظلم و فشار است.

دائم چیزهای منفی ،منفی ،منفی .ولی با خود میگوید با این که بدی زیاد است،
ً
اما حتماپیش روی ما نور است .با آن که در دور و برش تاریکی میبیند ،میگوید
ول���ی یک نوری ،یک چراغی آن جا هس���ت .چراغ کجاس���ت؟ ان ش ��اءاهلل نزدیک
است ،ان شاءاهلل نزدیک است .این طرز فكر ،به شخصیت انسان تعادل میدهد
و او را حفظ میکند.

***
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واکنش ما به مدعیان ارتباط با امام زمان :یا معجزه یا مجازات!
ً
میتوان از آسیب ها کاست ،ولی نمیتوان آنها را کامال از میان برداشت
**سؤال بعدی ما این است :در جامعه امروز ،باید چه مؤلفههایی را رعایت کنیم

تا دچار آسیبهای سوءاستفاده از مهدویت نشویم؟

نمیش���ود هرگز دچار نش���د .جامعه ،قابل آس���یب هس���ت .تمام جوامع بش ��ری
چنین آسیبهایی را دارند.
اصل این آسیبها گریزناپذیر است.
**یعنی ِ

البت���ه .آس���یب ،همیش���ه هس���ت .طبیع���ی اس���ت .وقت���ی میبینی ��م از توحید
سوءاستفاده میکنند ،نمیتوانیم توحید را لغو کنیم.این آسیبها را فقط میشود
کم کرد.
راه حل در رعایت ُحکم شرعی است :از ّ
مدعی معجزه بخواهید!
**چگونه؟ باید چه کنیم تا آسیب کم شود؟

ُ َُ
َّ
المعجزة»« ،امام،
النص و
ع���رف ِب
باید احکام ش���رعی را رعایت کنیم« .االمام ،ی
ِ

یا با نص شناخته میشود یا با معجزه» .باید به مردم یاد بدهیم که هر کس ادعای
ارتباط خاصی با امام مهدی دارد ،مثال میگوید س���فیر اوس���ت یا پس ��رش است یا
خودش است ،به او بگویند :معجزه نشان بده!
بل���ه ،وقتی ن���ص ندارد [=حدیث صریح���ی در تأیید او وجود ن���دارد] ،پس باید
معجزه نشان بدهد.
به مردم بگوییم تا یک نفر آمد و گفت «من از طرف امام مهدی به ش ��ما میگویم
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این کار را بکن» به او بگویید «صبر کن .به امام مهدی بگو من این را نمیپذیرم و از
ت���و معجزه میخواهم ».چه معجزه ای؟ مثال مرگ «ناتانیاهو» در روزی مش ��خص!
تمام شد.
**میتوانیم معجزه را تعیین کنیم؟
ً
بل���ه حتم���ا .بگویید «برو ب���ه امام مه���دی بگو اینه���ا نمیپذیرن ��د و میگویندتو
دروغگویی .اگر راس���ت میگویی معجزه بیاور» .همین .این فرهنگ را باید به مردم
آموخت .ادعاهای خالی را نپذیرید.
تمام ادعاهای ارتباط با امام زمان؟ع؟ دروغ است ،مگر خالفش ثابت شود
**یعنی پیشفرض این اس���ت که همۀ این ادعاها کاذب اس ��ت ،و اصل بر دروغ

بودن است ،مگر این که خالفش ثابت شود.
ً
بل���ه .حتما .نه فقط ادع���ای مهدویت ،حتی این که ادعا کند من از طرف امام
مهدی آمدهام و این س���خن را میگویم .همی���ن که بگوید امام مهدی به من گفت
ً
ابالغ کن ،یعنی «ادعای سفارت» ،و شرعا معجزه میخواهد.
**حتی در خواب؟

خ���واب یا بیداری فرقی نمیکند .چه خواب ،چه بیداری .حتی اگر گفت امام

گفت���ه این را به فالنی بگو ،حتی اگر بگوید در خواب مرا منصوب کرد .یعنی من از
طرف امام مهدی به شما میگویم و این یعنی ادعای سفارت.
**هر کسی که باشد؟ هر پیغامی؟ معجزه میخواهد؟
ً
ً
بله ،حتما .حتما.
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به خوابها اعتماد نکنید ،مراقب ادعای سفارت باشید
**حتی کسی که ادعا ندارد امام را دیده .فقط میگوید من خواب دیدهام که امام

زمان چنین میگفت؟

حت���ی اگر پنجاه تا خواب ببیند .توجه کنید .بعضیهااین گونهاند ،مس ��تقیم
نمیگوین���د ،ب���ه ش���یوۀ ک���ج میگوین���د! مثال ی���ک خانمی ب���ود ،در قطیف [ش ��رق
عربس���تان] .خانمجلس���ه ای بود .مجلس برپا میکرد .آمد گفت امام را در خواب
دی���دم میگف���ت این کار را بکنید ،این کار را نکنید .ب���از آمد گفت امام در خواب
به من گفته ...کم کم ،ادعا کرد که هر روز – در بیداری -با امام مالقات میکند و
تمام حرکات و سکناتش به دستور امام است .جریانی به راه انداخته بود.
س���پس با من تماس گرفت و گفت« :من نمایندۀ امامم .مرا به قم دعوت کنید
و ب���ه علما معرفی کنی���د ».گفتم« :قم آمدن ندارد .اگر نماینده هس���تی ،معجزهای
درس���ت و حس���ابی نش���ان بده .بگذار جهان بداند ام���ام تو را فرس���تاده ».و کم کم
سا کت شد.
خب این دارد ادعای س���فارت میکند ،ولی س���فارت توس���ط خواب .خواب یا
بی���داری فرقی نمیکند .وقتی از زبان امام میگوید این کار را بکنید یا نکنید ،این
ادعای سفارت است.
**حتی برای کاری کوچک؟

حت���ی کار کوچ���ک .یک نف���ر در بحرین [از ط���رف امام] ب���ه مریدانش میگفت

ج���وراب نپوش���ید .بع���دا کم کم ش���روع کرد ک���ه مثال ش���ما خانمت را ط�ل�اق بده،
ب���ده ب���ه فالن���ی .بله .این گونه اس���ت .ه���رکاری میکنن���د .از همین جا هم ش ��روع
میشود« .حرکة السفارة» ،همین است.
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مدعیان دروغین ارتباط با امام زمان؟ع؟ ،باید تعزیر شوند
**پس به نظر شما ،برای این که این آسیبها کمتر شود...

احکام شرعی را اجرا کنید .ما مأموریم هر ادعای سفارتی را تکذیب کنیم.
همچنی���ن هر ادعای ام���ام مهدی یا فرزند امام مهدی ب���ودن را .هرکس ادعایی
کن���د ،پیش از هرچیز به او میگوییم «مواظب باش! ب���رو به امام بگو قبول نکردند،
گفتند ما معجزه میخواهیم ،و اگر معجزه نیاوردی تأدیبت میکنیم؛ تنبیه بدنی!»
**یعنی مثل حد قذف [دروغ و تهمت ناموسی]؟ یعنی حکم دارد؟

حد نه ،تعزیر دارد .تعزیر کمتر از حد اس���ت ،حد هش���تاد ضربۀ ش�ل�اق است،

تعزیر مثال سی چهل تاست ،تعدادش موکول به نظر قاضی است.
**پس به نظر شما مدعی دروغین را باید به دادگاه برد و تعزیر کرد.
ً
بله .حتما.
**پس اگر کسی ادعای پیغامی کرد ،حتی در حد خواب و پیغام ساده ،باید از او

معجزه خواست ،وگرنه باید تعزیر شود.
ً
ً
حتما ،حتما.

***
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مشکل اصلی ،عرفان کاذب است
عرفان کاذب ،مهم ترین زمینۀ رشد ادعاهاست
**دیگر چه پیشنهادی دارید؟

باید سطح عمومی فرهنگ جامعه را باال ببریم.
**یعنی چه؟ چطوری باال ببریم؟

در ایران ،این حالت عرفان کاذب ،زمینه مهمی برای این ادعاهاست.
**یعنی چه؟
ً
یعنی مثال از عرفان کاذب پرده برداریم .عرفان دروغ ،مهمترین زمینه رش ��د این
ادعاها است.
**عرفان کاذب یعنی چه؟

متأس���فانه باید گفت ،بیشترین عرفانی که اکنون در ایران منتشر است ،عرفان
کاذب است .عرفان کاذب نوعى از خودخواهی است.
کسی که فکر میکند مثل خداست ،چرا فکر نکند مثل امام زمان؟ع؟ است؟
ببینی���د؛ عرفان چند نوع اس���ت :یک���ی روش«تعذیب الذات» که س ��ختگیری
و ش���کنجه و خ���ودآزاری اس���ت روش ریاضته���ای هندی اس���ت؛ یکی هم روش
ُ
«تقدی���س ال���ذات» که اکنون در ایران معروف اس���ت و به طالب ی���اد میدهند كه
شما قدرت هاى باال دارید .این قدرت ها را بالفعل كنید.
اآلن ای���ن عرفان���ی که برای رس���یدن ب���ه اغراض خ���ود آن را به ام ��ام خمینی ؟ق؟
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نس���بت میدهند ،این گونه اس���ت که به فرد میگوید« :تواناییهای عظیمی درون
تو هس���ت ،تو میتوانی به باالترین مقامات و درج���ات عالیۀ امامان و پیغمبران؟ع؟
برس���ی ،عالم اکبر درون توس���ت ،تو میتوانی در خدا فنا ش���وی ،تجلی خدا ش ��وی،
مظهر اسما و صفات خداوند باشی! »
اینه���ا را به کس���ی میگویند که اهل گناه اس���ت و حت���ی نمیداند واجباتش را
چگونه باید انجام دهد ،این را به کسی میگویند که نه دین را میفهمد ،نه زندگی را.
او را باد میکنند ،آن بیچاره هم خیال میکند که واقعا به درجۀ عالیهای رس ��یده،
در حالی که در سلوک شرعی ،همچنان زیر صفر است.
ً
چنین کس���ی کامال آماده اس���ت که ادعا کند با امام مهدی؟ع؟ ارتباط دارد ،یا
مانند خود اوست و میتواند به نام او سخن بگوید.

بعضی متون را میآورند تفس���یر غلطی از آن ارائه میدهند .مثال میگویند َ«من
ََ
َ َ
َع َر َف َن َ
فس���ه ،فقد َع َرف َر ّبه» به این معنی اس���ت که خ���دا را از راه تأمل در خودت

بش���ناس .در حالیکه تفس���یر صحیحش یعن���ی هر کس نقص خ ��ود را بفهمد ،به
کمال خدا پی میبرد ،ناتوانی خود را بفهمد ،به قدرت خدا پی میبرد .نه این که
خودش شبیه خدا میشود.
راهش���ناخت خدا ،مش���خص اس���ت .تأمل در خود کافی نیس ��ت .خ ��دا از راه
پیامبر و امامان شناخته و پرستش میشود .خدا برای هدایت ما ،برای آموزش ما،
معصومان را فرستاده ،نه این آقا و آن آقای جایز الخطا را.
آقایان قم یک سخنرانی شنیدم؛از یکی از آقایان معروف در فلسفه
من از یکی از
ِ
ّ
و عرفان ،که از مسؤالن حوزه و مؤید نظام است ،در تلویزیون رسمى ،مراحل ترقی
انسان را میگفت .چند مرحله گفت و زود رسید به فناء فی اهلل! خدایا! فناء فیاهلل!
فانی میدانید یعنی چه؟ یعنی کس���ی که از خودش ذات و ارادۀش ��خصى ندارد.

؟تساجک زا لکشم

41

«و ما َر َ
میت اذ َرمیت» بشود.
**
حجتش میش���ود ّ
یعنی ّ
حج ِت پیغمبری .میگوید فالن شخص به درجه فناء
فی اهلل رسیده .ماشاءاهلل! ماشاءاهلل! خیلی خوب است! حاال این شخص را یک
اذیتی بکن ،ببین چه میشود! مثل مار میشود!
فناء و این حرفها دروغ اس���ت ،لقلقة اللس���ان اس���ت .کدام فناء؟ چه فنایی
اس���ت که من تابع خواستههای خودم باشم؟ اگر خانه یا زندگی یا غذایم یا شهرتم
یا فالن را به هم بزنند ،ناراحت بشوم.
فن���اء یعنی حضرت زهرا(س) «رضای او ،رضای خداس���ت» ،از خودش اراده و
ّ َ َ َ
اهلل ل َیرضی
خواس���تی ندارد ،ارادهاش اراده خداس���ت .وقتی پیامبر میفرمای���د «ان
َ َ
َ
ِل ِرضا فاطمة و َیغضب ِلغضبها» ،یعنی خودش ارادۀ ذاتی ندارد ،اگر ناراحت شود،
یعنی اراده خدا در چهرهاش هویدا میشود.
دو نمونه از مردم سادهای که در پی شناخت امام زمان؟ع؟ از راه عرفان بودهاند

نمون���ه م���یآورم :چند نفر از عراق آم���ده بود .گفت« :ما امام زم���ان را به عبودیت
ش���ناختهایم ،ب���ه والی ��ت ه���م ش���ناختهایم ،فقط مان���ده ب���ه نورانیت بشناس ��یم تا
معرفتمان کامل ش���ود ».گفتند« :گفتیم بهترین کسی که میتواند امام را به نورانیت
به ما یاد بدهد ،فالنی [=کورانی] است .ما آمدهایم پیش شما».

خب معرفت توس���ط نورانیت ،اصلش درس���ت اس���ت .در تفس���یر آیۀُ :
«اهلل ن� ُور
ض َ ثَ ُ ن
ِت
ور ِه »..آمده است که«االمام نور اهلل فی االرض» ّاما ...اینها
السموا� و الار� ،م�ل � ِ
هفت هشت نفر بودند .گفتند ما حاضریم و برنامه میخواهیم .چند جلسه ،هر وقت
که شما بگویید ،حتی دوی بعد از نصفه شب .هر کجا ،خانۀ شما ،حرم ،جمکران،
ه���ر کجا .ش���ما مکان و زم���ان را انتخاب کنید ما ان ش���اءاهلل خدمتت ��ان میآییم.
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خب .از آن آقاچند س���ؤال کردم .میخواس���تم اصحابش را بشناسم .از دومی و
سومی هم سؤال کردم .با آنها صحبت کردم ،اما رئیس گروه ،دوست نداشت که
من با آنها حرف بزنم.
ً
**یعنی دوست نداشت شما مستقیما با اصحابش مواجه شوید؟

بله .من به این نتیجه رس���یدم که او دروغگویی عامی است .حتی به یکیشان
ً
میخورد که دزد باش���د! به یکیش���ان میخورد اصال نماز نخواند ،به یکی میخورد
آدمی بسیار ساده مثال کارگر سبزی فروشی باشد.
به آنها گفتم« :بس���یار خب ،من ان ش���اءاهلل حاضرم .ولی شرطی دارم .از شما
امتحانی میخواهم :ش���ش ماه بروید ،تمام واجبات شرعی را انجام بدهید ،هیچ
کار حرامی هم مرتکب نش���وید ،بعد از ش���ش ماه ،اگر موفق شدید ،بیایید این جا،
ان شاءاهلل چشم».
**رفتند و دیگر نیامدند؟!

[با خنده] بله!

یک نمونه دیگر میآورم :خانمی از عربس���تان آمده بود قم .به من میگفت آمده
است تا اهل عرفان بشود و در زمرۀ یاران خاص امام مهدی؟ع؟ دربیاید .میگفت
در آن سیصد و سیزده نفر ،پنجاه زن است ،آمده است که جزو آنها بشود.
میخواس���ت ن���زد آیتاهلل مصباح وآی���تاهلل بهجت درس عرف ��ان بخواند .به او
گفتم بچه هم داری؟ گفت بله .دو س���ه بچه داش���ت .گفتم پس چطور آمدهای؟
بچههایت را چه کردهای؟ گفت که شوهرش را متقاعد کرده بچهها را نگه دارد و
خودش آمده این جا .که چه؟ که میخواهد س���طح عرفانی خود را رشد دهد تا به
فالن مقام برسد.
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مصادرۀ مقام معصوم به نفع افراد جایز الخطا
اص���ل ای���ن عرف���ان کاذب همین اس���ت :مقام���ات اه���ل بی���ت؟ع؟ را مصادره
میکنن���د ،میدهن���د ب���ه این ش���یخ و آن ش���یخ و این آق���ا و آن آقا .میآی ��د به مردم
میگوی���د :بیایی���د مرید ما باش���ید ،ما ش���ما را میبریم باال .چه؟ ب���ه مقام حضرت
زهرا(س) میخواهند برسانند.
این دروغ اس���ت .این عرفان ،دروغ و خطرنا ک اس���ت .جلوی «این» را بگیرید.
این کمتر از ادعای مهدویت نیست .این زمینهای برای هزار ادعاست که یکیشان
مهدویت است.
این که کسی خودش بگوید دارای مقامی باالست ،به دور از تقواست
**مگ���ر نمیگوییم ائمه الگوی ما هس���تند؟وقتی میگویند این الگوس ��ت ،یعنی

شبیه این شو ،مثل این باش.
ً
اوال ،کس���ی ک���ه درج���ه ای از تقوای اهل بیت و معصوم را داش���ته باش ��د ،نباید
خودش این را دربارۀ خودش بگوید .دیگران باید بگویند.
**مگر ائمه خودشان جایگاه خود را نمیگفتند؟

آن امام معصوم اس���ت .باالتر از اینهاست .امام اصال استثناست .امام گاهی

تکلیفش است که بگوید تا اتمام حجت کرده باشد.
**کسی غیر از امام اگر به جایی رسید تکلیف ندارد بگوید؟

نخیر .وانگهی؛ ما میگوییم :در این ادعاها ،اصل ،دروغ و خیال است ،مگر آن
که خالفش با قطع و یقین ثابت شود.
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**خببعضیها کراماتیهمدارند.میخواهممرز اینهارابامعصومان،معلوم کنید.

ای���ن را قاط���ی میکنند .وقت���ی اینها راقاط���ی ائمه میکنی ،ادع ��ای مهدویت
و ی���اری ام���ام مهدی زیاد میش���ود .این عرف���ان دروغین را حذف کنی ��د .هرگز غیر
از معص���وم ،فانی فی اهلل نداریم ،کس���ی که تمام اردهاش ارادۀ خدا باش ��د نداریم.
آن که این مقام را ادعا میکند ،دروغ میگوید.
ّ
مدعیان هنگام عمل ،دروغ خود را نشان میدهند
**خب وقتی کسی ادعا میکند چه کار باید کرد؟ برفرض اآلن یک نفر میآید ،یا
من نوعی،
خودش ادعا میکند ،یا با واس���طه میشنویم که مدعی مقامی استِ ،

چه واکنشی باید نشان بدهم؟

امتحانش كن .اندکی اذیتش کن! اندکی غیبتش را کن! ببین چه میکند!
**یعنی اخالقش را بسنجم؟

امتحانش کن به مال ،به ذات ،به حیثیت ،به هر چیز ،ببین چه کار که نمیکند!
َ ُ
ُ
ُ
کدام فنا باباجان؟ اوه! نعوذ باهلل! بعضی از اینها آدم میکشند! میکشند! یک

به اصطالح عارفی بود -از همین نوع -وسط نماز و عبادت بود ،آمدند به او گفتند
فالن���ی را ک���ه از مخالفان تو ب���ود و از قبیله دیگر بود ،گرفته ای���م ،چه کارش کنیم؟
آن ع���ارف ،هم���ان طور که اهلل اکبر میگف���ت ،این طور [به گردنش] اش ��اره کرد که
بکشیدش.اینفناءفیاهللاست؟ایندروغ است،اینحرفاست،لقلقۀزباناست.
این عرفان دروغین را باید از جامعه پا ک کنیم .آن وقت زمینه ادعای مهدویت
هم خیلی كم می شود.

***
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ُُ
غل ّو در مورد اشخاص
در ایران ،تعریف و تمجید افراطی ،فراوان است
**پرس���ش بعدی درب���ارۀ جع���ل اصطالحات جدید اس���ت .ای���ن اصطالحات

چقدر با اصول اعتقادی تشیع دربارۀ مهدویت ارتباط دارد؟

ای���ن که ای���ن پدیدهها را آس���یبهای مباحث ظهور بنامیم ،نادرس ��ت اس ��ت.
سرچش���مۀ آن ،از مباحث ظهور نیست .اصل تمام این ادعاها ،روش نادرست در
ُُ
عرفان و غل ّو درمورد اشخاص است.
**یعنی بت کردن دیگران؟

بله .در ایران به فرد بس���یار احترام میگذارند .حتی در مورد یک فرد ،فعل جمع
ب���ه کار میبرند .این احترام ،گاهی مثبت و ارزنده اس���ت ،ولی گاهی هم به افراط
میرود و مشکلس���از میشود .حتی درمورد یک مسئول .اینجا وقتی کسی عاشق
یک مس���ئول میش���ود ،غلو میکند و غلو میکند و از او بت میس���ازد .اگر عاش ��ق
خودش شود نیز همین کار را میکند.
**چگونه میشود از این جلوگیری کرد؟

روش عرفانیای که ما اآلن در حوزه داریم ،باید نقد و بررسی شود .وقتی به طلبه

میگوییم اگر خودت را بشناسی ،از راه نفس و تأمل در خود ،به خدا میرسی ،این
روش خطرنا ک���ی را ارائه میدهد .این را بای���د بفهمانیم به طلبه .اینها دارد تلقین
میشود به طلبه .و مشکل ما از این جا نشئت میگیرد.
یک عرفان کاذب درست میکنند ،میچسبانند به امام خمینی ،برای اهداف
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و اغراض خودشان .یا به کسی نسبت میدهند که اصال خودش خبر ندارد ،مثل
مرحوم آقای بهجت.
کراماتی که به آیتاهلل بهجت نسبت میدهند :به داستانهای بیسند اعتماد نکنید
**یعنی حرفهایی را به آیتاهلل بهجت نس���بت میدهند که خودش ��ان هم خبر

نداشتند؟
ً
ابدا .خبر نداش���ت .چق���در ادعاهای مختل���ف دربارۀ مرح ��وم آیتاهلل بهجت
مطرح است .من دربارۀ اینها تحقیق کردم .یک نفر را فرستادم که پرسوجو کند.
گفت واهلل من رفتم نزد دفترش ،پس���رش ،ش���ا گردان مخصوصش ،پرس ��یدم ،اصال
ای���ن خبرها نبود ،از قصههای کرامت ،هیچ خبری نبود« .ش���نیدهایم ش ��نیدهایم»
زیاد است .خبرهای با واسطه ،ماشاءاهلل زیاد است .ولی چیزی که مستند باشد،
نه .اگر بپرس���ند خودت این کرامت را دیدهای؟ با چش���م خ���ودت از آقای بهجت
دیدی؟ میگوید نه ،از کس���ی ش���نیدهام .خب این کس���ی که میگویی کیس ��ت؟
میروم پیش���ش میگوید از کس���ی دیگر شنیده ام .همین جور[ ...شاخ و برگ پیدا
میکن���د ].معنی این چیس���ت؟ یعن���ی روش غلوی دربارۀ اش���خاص ،بزرگ کردن
بیجای اشخاص هست.
**فکر میکنید دلیلش چیست؟

دلیل���ش همی���ن روش عرفانى غلط اس���ت .اه���داف سیاس ��ی را نمیدانم .من

میدان���م این پدیدهها در جامعه ایران باید معالجه ش���ود .این پدیده باید معالجه
شود .مثال مدتی هم ما گرفتار [ ]...بودیم.
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جریان [ ]...در کشورهای عربی
**جریان []...؟

بل���ه .جناب آقای [ ،]...مطالب���ی دربارۀ آقای [ ]...گفت .گف���ت که این []...
خیلی مهم اس���ت .اوخ���ود به وی اعتقاد پی���دا کرد .دربارهاش کتاب نوش ��ت وبه
عربی ترجمه کرد و در کش���ورهای عربی منتش���ر ش���د .و ما را گرفتار کرد .حاال بیا و
ّ
این مسئله را معالجه کن .تا مدتها از کشورهای عربی تماس میگرفتند و دربارۀ
او میپرسیدندُّ .
«ولی اهلل فی ایران»« ،صاحب الکرامات» .دیگر نمونه و الگو شده
بود .خواندم دیدیدم...
**چه چیزی را خواندید؟

کتاب���ش را .ش���ما نخوان���ده اید؟! خوان���دم دیدم میگوی���د وقتی ک ��ه او را در قبر
میگذاش���تهاند ،ش���نیدهاند که صدایی به منکر و نکیر میگوید که از او حس ��اب
نکشید.
چه کس���ی این را ش���نیده؟ همان که او را دفن میکرده .معلوم نیست کیست.
همین اس���ت .مثل قصههای مرحوم آقای بهجت .میگویند از فالن و از فالن نقل
است که شنیدهاند.
**یعنی این سوءاستفاده است؟

ایشان قصدش خوب بود .ولی به هرحال ،این آسیب داشت .این روش عرفان

اشتباه و نادرست ،نشر آن در میان مردم ،نتیجهاش این شد.

***
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اشتباه بزرگ :آمیختن مقام معصوم و غیرمعصوم
«تفاوت از زمین تا آسمان است»
**یعنی این کرامات را نباید گفت؟ پس کرامات پیامبر و امامان چیست؟

مس���ئلۀ معصومین ،چیز دیگری اس���ت .مقام معصومین-صلوات اهلل و سالمه
علیه���مُ -پس���تی از جانب خداس���ت .منصب و مس���ئولیتی از س ��وی خداس ��ت.
پیغمب���ر ،مقام���ش از خداس���ت ،مقام ائمه از خداس���ت .یعنی از س ��وی خدا نازل
میشود و او خودش اینها را انتخاب میکند.
ام���ا وقت���ی که ش���ما میگویید انس���ان میتوان���د به مقام���ات معصومین برس ��د،
چه میش���ود؟ [این مقامات] میش���ود گیاهی و زمینی .مقاماتی که ما از پیامبر و
اهل بیت سراغ داریم ،آسمانی است .زمینى نیست.
َ
پیامبر َبشر است ،اما فقط این نیست ،او جنبهای بیشتر از ما دارد
**پس این که میگویند پیامبر و امام الگو و اس���وه اس���ت ،معنیاش این نیس ��ت
که ما هم باید مثل معصوم بش���ویم؟ الگویی که من نتوانم ش ��بیهش ش ��وم ،چه

الگویی است؟
قُ نّ َ ن َ �شَ ٌ ث ُ ُ ُ َ َ
وحی ِال ّی»[=ای پیامبر به مردم بگو من بش ��ری مثل شما
«�ل ِا�ما ا�ا ب� ر ِم�لکم ،ی�
َ �شَ ٌ ث ُ ُ
هس���تم اما به من وحی میش���ود] ،این دو جنبه دارد :یک جنبهاش « ب� ر م�لکم»
َ
توانم«�وحی الی» بش ��وم .در
اس���ت ،یک جنبهاش ی«�وحی ِال ّی» اس���ت .خب من نمی
ی
بقیه ،در« ب��ش ر ثم�لکم» ،باشد .میخورم ،میروم ،میآیم ،نماز میخوانم ،اما به من
وحی نمیشود.
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َ ُ
ُ ٌَ
َ
سو�ة َح َس ن� ة�» «برای شما در
سول اهلل ا
**خب «اسوۀ حسنه» چه؟ [آیۀ «لکم �فی ر ِ

پیامبر ،الگویی نیکو هست»]

در همین جنبه است .نه در جنبه ی«�وحی الی» .آن را رها کن .آن مخصوص خود
پیامبر اس���ت .یعنی در یک جنبه که مثل شماس���ت ،در هم���ان جنبه هم الگوی
شماست .ولی جنبه دیگرش« ،خارج موضوعی» است و ربطی به اسوه بودن ندارد.
ِ
**همین است که آیه میگوید «فی» رسول اهلل ،اسوۀ حسنه است؟

بله ،این میتواند باشد.

از صفر تا فنا در نیم ساعت!
**پ���س این هم که ما فکر کنی���م «بالقوه» میتوانیم پیامبر ش���ویم ،ولی «بالفعل»

نمیتوانیم ،این درست نیست؟

ابدا .این درس���ت نیس���ت .برخ���ی خیال کردهان���د مقام نبوت و امامت ،رش ��د
زمینی اس���ت و انس���ان میتواند به این مقامات برسد ،به اینها بگویید که آسیب
ّ
از ای���ن ج���ا میآید .از این ط���رز تفکر که مقامات معصومین یک ترقی اس ��ت ،و هر
ّ
کس که ترقی کند میتواند امام معصوم شود.
االن م���ا در جامع���ۀ ایران ،کس���انی را داریم ک���ه دم از عرفان میزنن ��د .در حوزه،
تدریس عرفان هس���ت .ش���نیدهام بعضى آقایان [در درس عرفان] در نیم س ��اعت
میرسند به الفناء فی اهلل! تمام شد! ختم شد! سیر وسلوك الى اهلل ،از صفر تا فنا!
ظرف چند روز هم فارغ التحصیل میشوند! این خیلی خطرنا ک است!

***
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دلیل رواج ادعای مقامات عرفانی
«مردم» چرا میپذیرند؟
**حاال بیایید از این سو بنگریم .چرا این حرفها زود میگیرد؟ چرا زمینۀ پذیرش

اینها هست؟ چرا مردم زود میپذیرند و خود به دنبال چنین چیزهایی هستند؟
آیا از سر سادگی و پاکی است؟
ً
مردم عموماخدا را خیلی دوس���ت دارند ،دین را هم خیلی دوست دارند .آنها
میگوین���د «دین فق���ط به اندازه ای که ما نم���از بخوانیم و روزه بگیر ی ��م ،برایمان کم
اس���ت» .یک چیز بیش���تر میخواهند ،یک کار بیش���تر .مانند عرف ��ان و ریاضت و
رسیدن به مقامات باال.
ّ
یک���ی از دالیل هم این اس���ت که [مدعی] خودش میخواه ��د به مقامی دنیوی
برس���د ،ولی از این راه وارد میشود .با خود میگوید« :اگر من چنین شوم ،میگویند
از عارفان است .سپس مرید پیدا میکنم ،سپس به هدفم میرسم».
**یعنی بعضیها دنبال شهرتاند؟

نه فقط شهرت ،بلکه قدرت.

از کجا بدانیم دین و مذهب چه میگوید؟
**بعضیها میگویند به خاطر این اس���ت که درایران ،دین ،تریبون رسمی ندارد.
یعنی یک ّ
متولی و مرجع رسمی نداریم که درست و غلط را تعیین کند و هر کس
چیزی میگوید .نظر شما چیست؟
چرا داریم« .مش���هور عقاید ش���یعه» مش���خص اس���ت .مال ک تعیین درس ��ت و
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غلط ،مرجعیت است.
ً
**ظاهرااکن���ون ،عقای���د مش���هور ،یعن���ی عقایدی که در رس���انههای رس ��می بیان

میشود .آیا اینها مال کاند؟ یا منظور شما عقاید مشهور در گذشته است؟

خی���ر .منظور از مش���هور ،یعنی آن چه که در فقه ش���یعه و میان علمای ش ��یعه،
«مشهور فتوایی» داریم،
مش���هور تبلیغاتی.
«ش���هرت فتوایی» داشته باشد .نه این
ِ
ِ
ِ
ٌ
ٌ
«مشهور بین العامه» داریم.
«مش���هور بین الخاصه» داریم،
«مش���هور روایی» داریم،
ِ
انواع مشهورات داریم.
ّ
این که من گفتم «مش���هور عقاید شیعه» ،یعنی مش���هور نزد متکلمین و علما و
ّ
متخصصان و مراجع و ّ
متدینان به معن���ای اخص .از این
مراجع ش���یعه .مش���هور
جاست که میفهمیم این جزو تشیع هست یا نیست.
در ای���ن زمینه هرک���س باید به مرجع اعلم رجوع کند ،به مرجع دینی خودش که
نظرش در عقاید ،بیانگر نظر مشهور شیعه باشد.

***

اظهارات غیرعلمی دربارۀ مهدویت

الف .اصالحساز یهای غیرعلمی
«ظهور صغری»؟!
**نظ���ر ش���ما راجع به جع���ل اصطالح���ات مفاهیم مختل���ف در زمین ��ه مباحث
مهدوی���ت چیس���ت؟ اصطالح���ات و مفاهیم���ی چ���ون «قواعد ظه ��ور»« ،ظهور

صغری»« ،انواع آمادگی برای ظهور» و...
اینها علمی نیست.
ً
**اصال این اصطالح «ظهور صغری» اش���کال قواعد هم دارد ،ظهور مذکر است

و صغری مؤنث!

بله ،ترکیبش هم غلط اس���ت .میدانید چیس���ت .ما روایتی داریم که میگوید
ظه���ر ف���ی ش���بهة ل َی َ
س���ت َ
بین َا َ
َ«ی ُ
م���ره» یعن���ی امام ،پ���س از آم���دن س ��فیانی و یمانی،
ِ
ظاه���ر میش���ود ،به ای���ران و عراق میآی���د و یاران���ش را میبیند .در این دورۀ ش���ش
ماه���ه ،س���خنگوی رس���می او یمانی اس���ت .ن���ام ظهور اصغ���ر در روای ��ات نیامده،

تیودهم ۀرابرد یملعریغ تاراهظا
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ول���ی برخ���ی ن���ام این ش���ش م���اه را «الظهور االصغ���ر» گذاش���تهاند .اینه ��ا هم این
اصطالح را از این جا گرفتهاند.
**این روایت صحیح است؟

روایتی معروف است ،شاید صحیح باشد ،چون با منطق سایر روایات تناسب

دارد .میگوید امام میان مردم هس���ت ولی ظاهر نشده و شایعاتی دربارۀ او هست.
ً
دوره ای است که زمینهساز ظهور است .ظاهرا از این روایت سوءاستفاده کردهاند
و ظهور صغری را ساختهاند.
«قواعد ظهور» یا محاسبۀ ظهور با رسم نمودار!
ً
**برخی میگویند «قواعد ظهور» با نش���انههای ظهور تف���اوت دارد .مثال میتوان

قواعد ظهور را از روایات استخراج کرد.
ً
اص�ل�ا این گوینده خودش میتواند می���ان قواعد ظهور و عالیم ظهور تمیز کند؟
ً
خب بفرمایید با روش علمی استخراج کنید و به ما بگویید تا ببینیم! اصال معلوم
نیست روایت را بفهمند!
**میگویند میتوانیم نمودار بکشیم و ظهور امام زمان؟ع؟را محاسبه کنیم.

خ���ب یاال بی���اورد! ابتدا یک کتاب علم���ی دربیاورد ،روای���ات صحیحه دربارۀ
ظهور را اس���تخراج کند و بگوید که این نکته از این روایت مفهوم اس ��ت و آن نکته
از آن روایت ،بعد ،بدهد به دست مردم.
خدا وکیل است که بعضی از اینها زبان عربی را هم نمیفهمند!
م���ن دی���دم در فیضی���ه ،بنیصدر -رئی���س جمهور س���ابق -س���خنرانی میکرد.
تَ ُ
«ولا� ق� ف� ما یل� َس لك بِ� ِه علم» ،را میگف���ت .ای���ن آی���ه یعن ��ی دنب ��ال
تفس���یر آی���ه
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گم���ان و احتمال و ظن ن���رو ،دنبال چیزی که به آن یقین ن���داری نرو .اما بنیصدر
َ
«والت ِقف ما َ
لیس لک ب���ه علم!» یعنی اگر علم ندارید ،نایس ��تید ،بروید
میگف���ت
به جلو! «التقفوا» را کرد «التقف» ،و یک مطلبی درس���ت کرد و در فیضیه گفت.
َ
من نمیتوانس���تم حرفی بزنم ،طلبه هم ماش���اءاهلل س���ا کت بودند! تقف ��وا از از «قفی
ُ
التقف که یعن ��ی «توقف نکن» و
َیقف���و» و به معن���ی پیروی اس���ت ،او آن را خواند ِ
تفسیرش کرد! اینها هم از همین نوعاند ،از نوع بنی صدرند[ .در عربیدانی] بهتر
ِ
از بنی صدر نیستند.
ّ
اولین شرط اظهار نظر ،تسلط بر زبان است
**پس ارتباط این سخنان با اصول اعتقادی شیعه چیست؟
ّ
ببینید ،اینها به زبان عربی تسلط ندارند ،چه رسد به این که اصول اعتقادی را
دریابند .من که زبان مادر یام عربی است ،اآلن نمیتوانم بگویم این ّ
ماده قانون که
ّ
به زبان فارسی است ،مدلولش فالن چیز است .من ابتدا باید به زبان فارسی مسلط
باش���م ،یعنی زبان فارسی ،یا باید زبان مادر یام باشد ،یا الاقل زبان خالهام باشد!
«اجتهاد» در علوم انسانی و در متون و نصوص ،یعنی این که انسان باید در زبان
فارسی یا عربی یا ...آن قدر قدرتمند باشد که بفهمد خصوصیات زبان چیست و
مث�ل�ا این در زبان عربی بر فالن چیز داللت میکند و بر چیز دیگر داللت نمیکند.
اگر کس���ی در این زبان متخصص نیست ،نمیتواند خودش«استظهار» کند .باید
رج���وع کن���د به یک عرب و مث�ل�ا بگوید ای دبیر دبیرس���تان! در عربی منظور از این
عبارت چیس���ت؟ عربها از این عبارت چه میفهمند؟ س���پس از او تقلید کند.
و لذا من معتقدم که خیلی از اینها که دم از نظریه پردازی میزنند ،خودشان
مت���ن عرب���ی را نمیفهمن���د .نه آی���ه را فهمیدهان���د ،نه مت���ن روای ��ت را فهمیدهاند.
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وقتی که زبان عربی مس���لط نیس���تند ،نه میتوانند اس���تظهار کنن���د ،نه میتوانند
اجتهاد کنند.

***
ب .اعتقاد به نزدیکی ظهور با توقیت فرق دارد
**مباح���ث ظه���ور و نزدیکی ظهور چه؟اصل اعتقاد ظهور نزد ش���یعه چیس ��ت؟
آنچه در احادیث و روایت متقن ما آمده چیس���ت و چارچوب کلی آن چیس ��ت؟

ب���ه تازگ���ی این گونه مباحث ب���ه صورتی عامیانه و البته با تبلیغ وس ��یع در جامعه
ترویج میشود .آسیب آن چیست و چقدر به اصل اعتقادی تشیع نزدیک است؟
ظهور ،ش���اید دوهزار سال دیگر باشد ،ش���اید یک سال دیگر .اما اعتقاد درست
به نزدیک بودن ظهور ،یعنی این که من اعتقاد داش���ته باش���م ،امید داش ��ته باشم،
ک���ه احتمال ظهور در س���الهای نزدیک هس���ت ،و با در نظر گرفت���ن این احتمال،
رفتار کنم و زندگی کنم.
نزدیک بودن ظهور ،مانند نزدیک بودن مرگ است
**اگر دائم با این احتمال زندگی کنیم ،زندگیمان تعطیل نمیش ��ود؟نمیگوییم
خ���ب ام���ام زمان میآید و کارها را درس���ت میکند ،پس نیازی ب���ه کار و تالش ما

نیست؟
«امی���د» با «توقیت» [=تعیین وقت] تفاوت دارد .اعتقاد به نزدیکی ظهور ،مانند
اعتقاد به قیامت اس���ت .باید باور داشت که آخرت ،نزدیک است؛ مرگ ،نزدیک
است .و بر اساس این باور باید زندگی کرد.
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**میشود بیشتر توضیح دهید.
َ َ ّ َ َ ُ
َ ُ
ک َک ّأن َ
اعم ��ل لآِ ِخ َر ِت َ
عی���ش َا َبداَ ،و َ
ک
عمل ِلدنی���اک کأنک ت
روایت اس���ت که ِ«ا
ُ َ
َ
م���وت غدا»« ،برای دنیایت ط���وری کار کن که گویی تا اب���د زندگی خواهی کرد ،و
ت
برای آخرتت طوری کار کن که گویی فردا خواهی ُمرد ».طوری کار کن که انگار فردا
قرار است بمیری.
اعتقاد ما به امام مهدی؟ع؟ به گونه ای است که انگار فردا میخواهد بیاید .در
عین حال ،این به معنای تعیین وقت هم نیست .همان گونه که فعالیت با توجه
به احتمال نزدیکی مرگ یا آخرت ،به معنای توقیت مرگ یا توقیت قیامت نیست.
تطبیق روایات بر شخصیتهای معاصر :اگر تطبیق منجر به توقیت شود ،حرام است
**پرس���ش بعدی ما دربارۀ تأویل نشانهها و تطبیق روایات است .یعنی مطابقت
دادن افراد ذکر ش���ده در احادیث بر افراد معاصر .این نیز از آس���یبهایی اس ��ت که
ِ

اکنون بس���یار زیاد شده اس���ت ویکی از مس���تندات مدعیان برای این تطبیقها،
کتاب شماست .نظر شما در این باره چیست؟
م���ا برای تطبیق ،قاعده داریم .تطبیق نباید منجر به توقیت ش ��ود .زیرا توقیت،
ح���رام اس���ت .وقتی کس���ی میگوید« :فالنی خراس���انی اس���ت» یعنی چ ��ه؟ یعنی
ً
امام زمان میبایس���ت در طول حیات فالنی ظهور کند .چون «خراس ��انی» ،حتما
همزم���ان ب���ا ظهور امام مهدی خواه���د بود .پس وقتی میگوییم فالن آقا خراس ��انی
است وقرار است پرچم را به دست امام زمان بدهد ،این توقیت است.
**خب شاید فالن آقا هم هزار سال عمر کرد.

[با خنده] نه ...این طبیعی نیست .چنین چیزی نداریم .تطبیقاتی که موجب
توقیت شود«َ ،م ٌ
نهی َعنه» (نهی شده و ممنوع) است.
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**پس هیچ یک از اطالعاتی که شما در کتاب عصر ظهور دادهاید ،توقیت نیست؟
خی���ر .هر تطبیق���ی توقیت نیس���ت .مثال روای���ت داریم که در ع���راق« ،صاحب

السفیانی» ،یعنی یار سفیانی ،ظاهر میشود و چنین و چنان میکند .سر هر شیعه
علی بن ابی طالب را به هزار درهم میخرد .اما این نکته که فاصلۀ یار سفیانی با
خود سفیانی و با امام زمان چقدر است ،نمیدانیم .پس تطبیق او توقیت نیست.
**یعن���ی تطبیق ش���خصیتهایی که در روایات آمده اس���ت که ظه ��ور امام را در

مییابند و زمان زندگیش���ان به هنگام ظهور میرسد ،توقیت ظهور است و حرام
میباش���د ،ولی تطبیق نش���انههای کلی دوران ظهور ،که فاصل���هاش با ظهور امام

معلوم نیست ،توقیت نیست.
بله .همین طور اس���ت .حتی شخصیتهایی هم که فاصلهشان با ظهور امام
زمان مشخص نیس���ت [مثل همان یار سفیانی] ،تطبیقشان توقیت نیست و اگر
دلیل قطعی وجود داش���ته باش���د ،اش���کال ندارد .ولی تطبیقی که منجر به توقیت
شود ،اشکال دارد.
به کارگیری علوم غریبه و تأویل و نجوم برای محاسبۀ زمان ظهور
**یک نکته دیگر :گاهی میبینیم که میگویند فالنی همان یمانی است ،در حالی
که او نه اهل یمن است ،نه کاری به یمن دارد؛ یا میگویند فالنی شعیب بن صالح

اس���ت ،در حالی که نه نام خودش شعیب است ،نه نام پدرش صالح؛ یا روایت
داریم که فالن شخص ،یک چشم خواهد بود ،اماروایت را بر کسی که دو چشم
س���الم دارد منطبق میش���مارند و روایت را تأویل میکنند .این را چه میفرمایید.
این بازی است .یعنی گمان و احتمال است.
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َ
یا مثال میگویند حس���اب کردهایم و با حس���اب َا َ
بجد و ُج ّمل و چه و چه به این
مطالب رس���یدهایم .مثل آقای فالن که کتاب نوش���ته و در اینترنت منتش ��ر کرده و
میگوید امام در سال  2015ظاهر میشود و غیره و غیره.
ب���ه اینه���ا میگوییم م���ا نمیتوانی���م اعتقادات خ���ود را بر پایه گم ��ان و احتمال
بگذاریم .این حس���اب اعداد و حس���اب حروف و ّ
جمل و یا فلک یا نجوم و مانند
آن ،همه -حداکثر -موجب احتمال است .بیشتر از احتمال نیست.
**آخر میگویند در گذشته ،برخی علمای بزرگ ،اهل این علوم غریبه بودهاند.

ش���ما ائم���ه را بگویید .ما پی���رو پیغمبر و امامان معصوم هس ��تیم .یک روایت از
ام���ام معصوم بیاورید که به این چیزها اعتماد کردهاند .به کار ّ
منجمان و کارهای
احتمالی ،کار نداریم.
**پ���س این همه علما ،مانند ش���یخ بهایی ،س���ید ب���ن طاووس و ...ک ��ه به علوم

غریبه پرداختهاند ،اینها چه؟

ً
بل���ه ،امور زیادی را به آنان نس���بت دادهاند ،ولی ظاهرا چیزی ثابت نش ��ده .اما
حت���ی اگ���ر بخشهایی از آن درس���ت باش���د ،باعث نمیش���ود بگویی ��م «تنجیم»
درس���ت است .و این نه موجب صحیح دانستن توقیت میشود ،نه جواز توقیت.
اگ���ر ه���م دیدی���م عالمی به تنجی���م و حس���ابات اعتماد میکن ��د ،ب ��ه او میگوییم:
َ َ
ّ
ّ
«منجم���ان دروغ میگویند ،حتی اگر سخنش���ان
المنجمون ول���و صدقوا»،
«ک���ذ َب
راس���ت درآی���د ».امیرالمؤمنین؟ع؟ میخواس���ت به جن���گ ب���رودّ .
منجمی گفت:

«یا امیرالمومنین شکس���ت خواهی خ���ورد ،حرکت نکن»ّ .ام���ا امیرالمؤمنین گفت
حرکت میکنم وطوری نمیشود .و رفت و بر خوارج پیروز شد.

1

 .1ر.ک :روضةالمتقین ،ج ،4ص.197
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**نظرتان دربارۀ بیان کرامات و منامات (خواب و رؤیاها) چیست؟

اینه���ا ه���م بیش���تر از احتم���ال و گم���ان نیس���ت .م���ا نمیتوانی���م ام ��ور و دین و

اعتقاداتمان را بر پایه گمان بنا کنیم.
عقل و عواطف در دینداری
**دلیل ترویج اینها را چه میدانید؟

خب م���ردم به دنبال اینه���ا هس���تند .در برنامههای تلویزیون���ی ،دائم عده ای
تم���اس میگیرن���د و فش���ار میآورن���د که یک چنی���ن چیزی ب���رای م ��ن دربیاورند و
بگویند .از خودشان ،از سر ناخوشی یا هوس.
**آیا جامعه ما از عقالنیت دینی فاصله نگرفته؟

[با خنده] جامعه ،از اول ،از عقالنیت فاصله داش���ته! نه تنها جامعه ما؛ مردم
ً
جهان عموما همین گونهاند.
**خب آیا این فاصله بیشتر نشده؟ نسبت به برخی دورههای تاریخی دیگر؟

متفاوت است .ماباید عقالنیت جامعه را تقویت کنیم .مگر در کل دنیا چقدر
ً
تدینان چقدر هس���ت؟ دین داری ّ
آدم باعقل هس���ت؟ در میان ُم ّ
متدینان معموال
ِ
با عاطفه اس���ت .متدینانی که عقل دارند ،كم هس���تند .اگر یک دهمشان عقالنی
كامل باشند ،خیلی خوب است.
ً
**اصال مگر عاطفه و دینداری عاطفی بد است؟

عاطفی مس ��تند به عقل،
عاطفه خوب اس���ت ،ولی عاطفی محض بد اس���ت.
ِ

خیلی هم خوب است.
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البته ّ
تدین عاطفی و بدون عقل هم خوب است ،اما وقتی به دو راهی میرسد،
رسوا و منکشف میشود .مثال انصار پیامبر ،با این همه حماسه ،همین که به حنین
و تقسیم غنایم رسیدند ،گفتند«رسول اهلل عشیرهاش را پیدا کرد و ما را فراموش کرد!»
خب این چه ایمانی اس���ت؟ اینها ش���هید داده بودند ،اما تدینشان عاطفی بود.
**مگ���ر نمیگوین���د «م���ا الدین اال الح���ب و البغض» (دین به دوس ��ت داش ��تن و

دشمن داشتن است)؟

خب باش���د .ولی گاهی به دو راهی میرس���د .حب و بغض اگر مستند به عقل
باشد ،اگر شخص با پای عقل به این حب و بغض رسیده باشد ،این مطلوب است.
**عاقل بودن در این جا یعنی چه؟
ً
یعن���ی مث�ل�ا وقتی میدانم اگ���ر کاری را انجام دهم ،به بهش ��ت م� �یروم ،پس با
اصرار آن را رعایت کنم .این عقل است.
عقل آن است که من را به بهشت جاوید میرساند .اگر از من کاری بخواهند ،اگر
مرا به انجام کاری مجبور کنند ،ولی بدانم این کار من رابه جهنم میبرد ،با منطق
مقابلش میایستم و میایستم و زیر بار نمیروم ،تا وقتی که بمیرم .این عقل است.
از امام صادق؟ع؟ پرس���یدند آیا معاویه عقل داشت؟ فرمود «چیزی شبیه عقل
داش���ت ک���ه عقل نب���ود .زرنگی ب���ود ».معاویه چهل س���ال زحمت کش ��ید ،آخرش
حکومت را داد به دس���ت پس���ری نادان که آن را تار و مار کرد و بنیسفیان را بدنام
کرد .این عاقالنه نبود .از امام صادق پرس���یدند این چه بود در معاویه؟ گفت این
ُ
ُ
َ
ش���بیه عقل بود [زرنگی بود] ،ولی عقل نبود« .العقل ما ُع ِبد ِب ِه ّالرحمن و ک ِس ��ب ِبه
َ
1
الجنان» .عقل چیزی است که انسان را عاقبت به خیر میکند.
 .1کتاب الکافی ،فصل اول (کتاب العقل و الجهل) ،حدیث.3
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ج .زمینهسازی ظهور
دعای فرج ،برای گشایش کارهای خودمان است
**س���ؤال دیگر ما دربارۀ زمینهس���ازی ظهور امام زمان است .آیا ما میتوانیم کاری

کنیم که ظهور امام زمان جلو بیفتد؟

روایات���ی داری���م که در آن ،دعا برای تعجیل الفرج آمده [و س���فارش ش ��ده] .این
نش���ان میده���د که ظهور ام���ام زمان متحرک اس���ت ،قاب���ل تعجی���ل و غیرتعجیل
است .چیزی که از روایات میفهمیم این است که قابل تعجیل است .پس اگر ما
دعا کردیم ،مؤثر است.
ّ
از ی���ک جهت ه���م آمده «ادع���وا له بالف���رج فإن فی ذل���ک فرجک ��م» یعنی برای
تعجیل فرج دعا کنید ،چون فرج ش���ما در این دعاس���ت .تأثیرش در ارتباط ش ��ما
با امام اس���ت؛ در امید بیشتر اس���ت؛ تا از حالت یأس خارج شوید .این [دعا برای
تعجیل فرج] برای خودتان ،امید است.
ِ
آیا دعا برای ظهور امام ،اثری دارد؟
عمر انسان باشد؛ [برای انسان]
ممکن اس���ت ظهور امام –سالم اهلل علیه -مثل ِ
ً
عم���ر محت���وم و عمر مخ���روم داریم .مثال فالنی [قرار اس���ت]  70س���ال عمر داش ��ته
باش���د ،ولی اگر صلۀ رحم کرد  75س���ال عمر میکند .ممکن است [در مورد] امام
زمان هم ،نقشهای برای ظهورش باشد ،ولی اگر مؤمنین برای تعجیل ظهورش دعا
کردند ،به تقریب نزدیکترشود.
**این را از کجا میفهمید؟ از کجا میآورید؟

روایتی داریم که [در زمان حضرت موسی] مردم بنی اسرائیل دعا کردند و خدا
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وقت [آمدن] حضرت موسی را تقدیم کرد/جلو انداخت .پس از غیابش .میشود؛
ً
امکانش هست [که در مورد امام مهدی هم همین طور باشد] .ولی آیا واقعا مسئله
ّ
این گونه است؟ من در جواب آن متوقفم (نظری ندارم).
**یعنی چه؟

یعنی االن دویس���ت سیصد میلیون شیعه در جهان هست ،اگر همه شان دعا
ً
کردن���د ،مث�ل�ا اگر در عل���م خدا بود که ظهور امام زمان ،صد س ��ال دیگر باش ��د ،اگر
ً
همهشان مثال یک سال دعا کردند ،خدا آن را پنجاه سال میکند؟ من نمیدانم.
ّ
من در این موضوع متوقفم.
**پس فایدۀ دعای فرج چیست؟
ً
ً
قطعا قطعا برای خود ما فایده دارد.
**پ���س فایده اش برای خودمان اس���ت ،و در این که فایده اش ب ��رای جلو افتادن

ظهور هم هست ،متوقفید.
بله.

آیا امام زمان به دلیل نداشتن یار ظهور نمیکند؟
**یک س���وال دیگر :بس���یار تبلیغ میکنند که امام زمان ظه���ور نمیکند زیرا 313

یار صادق ندارد.

ای���ن هم غیرمنطقی اس���ت .در مقاب���ل [این فک���ر] ،روایت دار ی ��م که اصحاب
امام مهدی برای او محفوظند ،حتی اگر کل بش���ر [از بین] رفتند ،اینها هس ��تند.
ً
ٌ
«محفوظ���ة ُ
اصحاب ُ���ه َح ّت���ی َلو َه َل َ
ُ
���ک ّالن ُ
���اس َجمیع���ا» .خب ای ��ن یعنی چه؟
ل���ه
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یعنی کار اصحاب امام زمان با خداس���ت .از کارهای ما نیس���ت .خدا ،مسئلۀ به
اصطالح ،کادرها و کابینۀ امام زمان را حل میکند .مشکل رسوالن با اصحابشان
بوده اس���ت ،با نیروی انس���انی اس���ت .اصلش با دور و َبری های آنهاست .اصل
مشکالت رسولها ،اصحابشان است و این را خدا برای امام زمان حل میکند.
بعضیها میگویند مشکل ما هستیم .این که امام زمان نمیآید ،ما ّ
مقصریم.
**

حجاب ظهور امام زمان است.
گناهان ما،
ِ
ً
ن���ه ،اآلن واقعا اگر امام زمان آمد ،میلیونها نفر هس���تند که مخلصانه حاضرند
خود را فدا کنند ،جان بدهند.
مانند هم���ان حکایت یار امام صادق؟ع؟ اس ��ت که
**ن���ه دیگ���ر! میگویند ای���ن ِ
ّ
حاضر نشد داخل تنور برود .یعنی مدعی زیاد و مخلص کم است.
ً
م���ن یقین دارم اگر اآلن امام زمان ظاهر ش���ود ،اقال ی���ک میلیون فدایی حاضرند
جانشان را برایش بدهند.
**خ���ب ای���ن را ش���ما میفرمایید .آی���ا حدیثی هم هس���ت که ای���ن را تأیید کند؟

میخواهم بدانم این فکر از کجاس���ت؟ این فکری ک���ه میگوید «ما» در غیبتش
ّ
مقصریم و در ظهورش مؤثریم .این از کجا آمده؟ آیا درست نیست؟
هیچ! حرف است! اصلی ندارد.
**حرف شما اصلش چیست؟

اصل���ش قرار خداس���ت؛ از وقتی ک���ه خدا زمی���ن را خلق کرد ،یک نقش ��ه دارد:

در ی���ک مقط���ع ب���ه خصوص���ی میخواه���د ظل���م را تمام کن���د و ع���دل را در جهان
ِ
اظهار کند.

64

سوءاستفاده از ایمان به امام مهدی؟جع؟

**خب این منافاتی با این ندارد که وابسته به وجود  313نفر اصحاب باشد؟
ً
نه چنین چیزی نداریم .اصال چیزی که ظهورش را به اینها ربطی دهد ،نداریم.
**خ���ب نمیتوانی���م بگوییم امام علی؟ع؟ قی���ام نکرد چون یار کافی نداش ��ت،

امام صادق؟ع؟ قیام نکرد چون یار کافی نداش���ت ،پس شاید امام زمان؟ع؟ هم
ً
قیام نمیکند چون واقعا یار کافی ندارد؟
ولی اینها هم مسؤول یاری او نیستند.
آیا باید تالش کنیم جزو یاران خاص امام باشیم؟
**یعنی ما مسئول تکمیل پرسنل امام زمان نیستیم؟!
ً ً
ابدا .ابدا .ما مس���ئول نیس���تیم .بابا ،خدا به حضرت موس ��ی گفت 70« :نفر را
انتخ���اب کن که با هم ب���رای برنامهای به جب���ل الطور بروید ،میخواهم ش ��ریعت بر
ش���ما نازل کنم ».نبی اهلل موس���ی از هفتصد هزار نفر ،ابتدا هفت هزار نفر انتخاب
کرد[ ،س���پس] از هفت هزار ،هفتصد نفر و از هفتصد نفر ،هفتاد نفر انتخاب کرد.
ُبردشان آنجا ،همه شان منافق [از آب] درآمدند.
**خب شاید انتخاب حضرت موسی؟ع؟ اشتباه بوده.

خب وقتی که پیغمبر در انتخابش اشتباه میکند -اگر به دستور خدا و خالف
ّ
عصمت نباش���د -یعنی ما ه���م نمیتوانیم انتخاب کنیم و مکلف نیس ��تیم .ولذا
خدا خودش میخواهد یاران امام زمان را انتخاب کند.
**یعنی ما وظیفه نداریم تالش کنیم جزو  313تن یار امام زمان باشیم؟!
ً ً
اب���دا اب���دا! ی���ک نف���ر آمد گف���ت :حاج آق���ا ش���ما نفر هجده ��م هس ��تید! گفتم:
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چند نفرید؟ گفت هفده نفریم .گفتم :کی انتخابشان کرده؟! گفت :من انتخاب
کردهام! گفتم :کی به ش���ما گفته [انتخاب کنید]؟ گفت :خودم گفتم  313نفر را
جمع کنم! گفتم کسی به شما دستور داده؟ نه! از خودش بود.
**خودجوش بوده!

خیاالتی بوده! گفتم بروید سر کارتان! مشغول این خیاالت نباشید.
آمادگی برای ظهور یعنی چه؟
**پس بحث آمادگی برای ظهور چه میشود؟

آمادگی کلی ،بله .یعنی ما حاضریم .بیشتر از این از ما مطلوب نیست.
ِ
**چه چیز از ما مطلوب است؟

حاضر باش���یم اگر ام���ام آمد ،گوش کنی���م ،اطاعت کنیم؛ مطل���ق ،بدون قید و
شرط .واهلل اکنون هزارها و میلیونها نفر حاضرند در راه امام زمان جان فدا کنند.
**پس وظیفۀ ما در زمینۀ آمادگی برای ظهور چیست؟

هی���چ! از ای���ن نظر که افراد را آماده کنیم یا حرکت و حزب و جنبش و حکومتی
درست کنیم ،هیچ چیز .هیچ مسؤولیتی نداریم.
ً
زمینهسازی لزوما خوب نیست ،گاهی کافران زمینهساز ظهورند
«تمهید ظه���ور» یعنی چه؟ ُ«م َم ِّهد» یعنی چ���ه؟ در زمان غیبت ،وظیفه
**پ���س
ِ
ّ
نداریم از ممهدین و زمینهسازان ظهور باشیم؟
هی���چ وظیفهای ویژۀ زمان غیبت نداریم .یک حکم ش���رعی [در این باره] پیدا
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نمیکنید .در زمان غیبت در تکالیف و احکام شرعی ،هیچ فرقی با زمان حضور
و ظهور نیست .همان واجبات و ّ
محرمات را بر حسب فتوای مرجع تقلید خودمان
باید عمل کنیم .تمام .این خودش تمهید است.
بابا جانّ ،
ممهد و زمینهس���ازّ ،
اعم اس���ت .ش���اید جریانات سیاسی ،زمینهساز
باشد .فرعون ،زمینهساز حضرت موسی بود .زمینه سازی اعم از این است که کار
ایمانی مؤمن باشد یا کار کافر.
ِ

تکلی���ف مخصوص زمان غیبت ک���ه برای جذب امام ی ��ا اظهار امام،
نداری���م؛
ِ

چیزی را آماده کنیم ،نداریم.
**پس شناخت امام زمان چه؟

همی���ن .در حد آ گاهی .آ گاهی دینی و سیاس���ی و آ گاه���ی از عقاید و احکام و

طرح خدا دربارۀ امام مهدی؟ع؟.
**خ���ب پس ش���ما چ���را این همه ت�ل�اش میکنی���د و درب���ارۀ امام زم ��ان صحبت

میکنید و کتاب مینویسید؟

َ
ک���ه آ گاهی مردم ب���اال برود .معرفت امام واجب اس���ت .این واج ��ب ،حد ادنی
(پایینتر) دارد و حد باالتر دارد .از طرف دیگر ،پاسخ شبهات دیگران هم هست.
**پس این کار خودتان را زمینهسازی برای ظهور امام زمان نمیدانید؟
ّ
به معنای کلی چرا .از باب تبلیغ دین.
ِ
**یعنی برای کمک به امام زمان نیست؟

[ب���ا خن���ده] کمک؟! نه ،قصد کم���ک نداریم! یک امیدی دار ی ��م که کار ما در
ظهورش مؤثر باشد ،یک امیدی .بیشتر از این نیست.
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**چه فایده دارد که شما این حرفها را بزنید یا نه؟

فایدهاش این است که مردم بفهمند .پیامبر؟ص؟ و اهل بیت؟مهع؟ را بشناسند.

معرفت خدا و پیامبر و ائمه مهم است.
**پس این کار را به این قصد انجام نمیدهید که کار ظهور امام زمان را آسان کنید؟!

[با خنده] مگر دست من است؟! دست ما نیست که.

***
د .آخرالزمان و فساد
قرنهاست که زمین از فساد پر شده
ّ
ّ
وکیل احمد الحس���ن البصری (مدع ��ی مهدویت)
ی���ک خبیث���ی به نام تنوم���هِ ،

گفت که من میخواهم کاری کنم که امام «مجبور» ش���ود ظاهر شود! چه کاری؟!
گف���ت ی���ک منکرات و فس���ادی میخواه���م بکنم ک���ه در دنیا نباش ��د! رفت و یک
ملعون���ی را برای خانمش آورد .خب این چه طرز تفکری اس���ت؟ میخواهد زمین
را از فس���اد پر کند که امام مجبور ش���ود ظاهر ش���ود! بابا برای کل زمین یک نقش ��ۀ
خدایی هست!
ً
**واقعا کسانی دنبال این هستند که با گناه کردن امام زمان را بیاورند؟

بله هستند.

**ش���ما چه جوابی به اینها میدهید؟ اشتباهش���ان در چیست؟ درست است

که جهنم را برای خودشان میخرند ،اما یعنی به نتیجه هم نمیرسند؟!
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اینها میخواهند زمین را از فساد ُ«پر» کند .چون حدیث داریم که امام مهدی
«زمی���ن را از ع���دل پ���ر خواه���د کرد ،چنان چه از فس���اد پر بوده اس ��ت» .م ��ا به اینها
میگوییم مطمئن باش���ید که زمین پر ش���ده اس���ت! سراس���ر دنیا پر از ظلم و فس ��اد
شده است.
**پس منظور این حدیث چیست؟

[میگوید] همان طور که پر از ظلم بوده[ ،این بار] از عدل پر میشود.

ُ
الفساد
بیش از هزار س���ال است که زمین پر از ظلم شده .در قرآن آمده که «ظهر
فی ّ
البر و البحر بما کسبت ایدی الناس» ،یعنی از زمان قرآن ،زمین و دریا پر از فساد
بوده .اآلن که هوا (آسمان) هم پر شده! [با خنده].
پیامبر آخرالزمان است
پیامبر ما،
ِ
**پس این که میگویند آخرالزمان فساد زمین را میگیرد چیست؟ قرار نیست در

آخرالزمان فساد عجیب و غریب و خاصی پیدا شود که پیش از آن پیدا نشده؟
ً
هر مدتی یک نوع جدید از فس���اد میآید .ظاه���را [روایتی به این مضمون] داریم
عاصی جدید ابتکار کنند ،امراضی هم ظاهر میشود که پیش
که هر چه مردم به َم
ِ
1
از آن نبوده است.
**یعنی هر وقت گناهان جدید به وجود بیاید ،بیمار یها و مش ��کالت جدیدی

هم به وجود میآید؟

بله .این قانونی برای مجازات است.
 .1ر.ک :کتاب الکافی ،ج ،2ص.275
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ربط این به آخرالزمان چیست؟ قرار نیست در آخرالزمان گناه بیشتر شود
**خب ِ

و شرایط حفظ ایمان سختتر شود؟
اآلن هم سخت است.

**ای���ن روایات���ی که میگوین���د حفظ ایم���ان در آخرالزم���ان مثل نگه داش ��تن آتش

گداخته در دست است؟

اآلن هم همین طور است.
**یعنی میگویید چیز جدیدی نیست؟ از زمان ائمه؟ع؟ هم همین طور بوده؟

حتی شاید بعضی وقتها و دورههای گذشته سختتر [از امروز] هم بوده.
**یعنی نمیتوانیم بگوییم هر چه گذشته است سختتر هم شده؟

نه ،چنین چیزی نداریم .روایات نش���ان میدهد که دو جریان داریم :بخشی از

مردم جهان ،خطی رو به پایین [س���رازیری] هستند .اهل فساد و منکرات و اینها
ستایش مؤمنین آخرالزمان هم زیاد شده است .داللت بر
هس���تند .در عین حال،
ِ

این است که اینها جریانی در جامعه هستند.
ّ
**یعنی کل جامعه ،در طول زمان ،به سمت فساد بیشتر نمیرود؟
نه .نمیتوانیم بگوییم.
ً
**پس اصال آخر الزمان یعنی چه؟

آخرالزمان نس���بی اس���ت .پیامبر؟ص؟ ،پیامب���ر آخر الزمان اس���ت .از زمان پیامبر
«نبی آخ���ر الزم���ان» و ُ«بع ُ
ت���ا آخر دنیا ،اس���مش آخرالزمان اس���ت .عب���ارت ُّ
ثت فی
ِ
ِ
آخرالزمان» هم همین است .آخر الزمان نسبی است ،از زمان پیغمبر تا روز قیامت
است .آخرالزمان خودش یک دورۀ بسیار طوالنی است.
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**و این دوره چه ویژگیای دارد؟

ً
در مجموع ،فسادش بیشتر از پیش از آن است .مردم کال از خدا دورتر میشوند.

**حدیثی در این باره داریم؟

حدیثی داریم که س���لمان فارس���ی از پیغمبر پرس���ید که امام مهدی کی ظاهر
میش���ود؟ پاسخ دادند وقتی که چنین شود و چنان شود .تمام این فسادهایی که
پیغمبر به سلمان فارسی گفت که ظاهر خواهد شد ،از قرن ّاول محقق شده است.
«صارت
خب یعنی تمام شده است [آخرالزمان از همان هنگام شروع شده است].
ِ
ً
ً
ُ
ُ
یش ��ود...
المنک���ر معروفا» خوبی ،بد میش���ود و بدی ،خوب م 
المع���روف منک���را و
**خب وقتی اینها از قرن اول بوده ،ش���اید بعد از این هم مثال دوهزار س ��ال دیگر

هم طول بکشد؟

شاید .ممکن است.
امام
**یعن���ی همان طور ک���ه پیغمبر ،پیغمبر آخرالزمان اس���ت ،امام مه ��دی همِ ،
آخرالزمان است؟
بله.
**پس ما این وسط چه کاره ایم؟!
ً
[ب���ا خن���ده] ما ه���م اه���ل آخرالزمانی���م! ش���اید قرنها طول بکش ��د .م ��ا کال اهل
آخرالزمانیم.

***

کتاب عصر ظهور و دیگر آثار مهدوی

فعالیتهای آیتاهلل کورانی عاملی در زمینۀ مهدویت
**ش���ما آث���ار مه���دوی خ���ود مانن���د «عص���ر الظه���ور» و «معج���م أحادی ��ث اإلمام
المهدی؟ع؟» را در اوایل انقالب اسالمی ایران نوشته اید .آن زمان چه دغدغهای

باعث شد شما دست به قلم ببرید و این آثار را به جامعه ارائه کنید؟
فعالیت من دربارۀ مهدویت ،منحصر به آن سالها نبود .در سال «2006المعجم
الموضوعی (دانش���نامۀ امام مهدی)» ،و چند م���اه پیش «دجال البصره» را -دربارۀ
ّ
مهدیان دروغین در عراق بعد از صدام -نوشتم .به عالوۀ برنامهها و سخنرانیهایی
در ایران و کشورهای عربی و اروپایی داشتهام.
این تصور که تأ کید من بر مهدویت ،مختص به اوایل انقالب و بعد از آمدن به
ایران بوده ،درست نیست.
ً
انقالب ایران همان تغییر موعود است،حتی اگر کامال بر حق نباشد
ً
اما دربارۀ ایران باید بگویم ،اساسا از نظر ما ،انقالب اسالمی ایران ،ارزشهایی اساسی
دارد .زیرا زمینهس ��از ام ��ام مهدی –صلوات اهلل علیه -اس ��ت .احادیث اهل بیت؟ع؟ ،
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قوم���ی را به تصویر میکش���د ک���ه از مش���رق قیام میکنند ونخس ��تین زمینهس ��ازان
هستند .از این رو ،من به عنوان یک معتقد به تشیع و معتقد به این احادیث ،این
دیدگاه را دارم ،که انقالب اس�ل�امی ایران ،تغییر زمینهس���از برای امام؟ع؟ اس ��ت.
عم���وم ش���یعیان ّ
متدی���ن در جهان نی���ز ،به طور کل���ی ،این دیدگاه را نس ��بت به
انقالب اس�ل�امی ایران دارند .خوب اس���ت ایرانیان بدانند که ش ��یعیان جهان ،به
انق�ل�اب و جنبش آنان ،به دید جنبش���ی موعود [=پیشگویی ش ��ده] و زمینهس ��از
برای امام؟ع؟ مینگرند.
البته معنی این س���خن آن نیس���ت که هر چه در انقالب رخ داده صحیح است
و همه کس���انی که در آن نقش داشتهاند بر حق بوده و فرشتهاند .مسئله این است
که این حرکت ،موعود ،و فراهمکنندۀ زمینۀ ظهور است .یعنی جریانات زمینهساز
ظهور امام؟ع؟ با این جنبش آغاز میشود.
«امر» امام از مش���رق آغاز میشود ،در روایات
در روایات ش���یعه آمده اس���ت که ِ
ّ
س���نی آمده است که او خودش از مشرق آغاز میکند ،یعنی از مشرق میآید .پس
ارزش انق�ل�اب اس�ل�امی به این اس���ت که زمینهس���از ظهور امام؟ع؟ اس ��ت .از نظر
شیعیان دیندار ،این گونه است.
ّ
اکنون وعدههایی تحقق یافته که پیش از این سابقه نداشته است
**پی���ش از ای���ن ه���م ش���یعیان در ای���ران فعالیتهایی داش���تهاند .وقت ��ی هم که
حکومت صفویه تشکیل شد این ّ
تصور بود که امام به زودی ظهور میکند.
بله ،در آن روزگار هم امیدوار بودند که امام؟ع؟ ظهور کند .اما نشانه هایی که در
احادیث آمده ،به این روشنی رخ نداده بود .اکنون مسئله روشنتر است .نشانههایی
ً
رخ داده ک���ه در تاریخ بیمانند اس���ت؛ مانند قدرت یهود .قب�ل�ا این چنین نبوده.
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**بیشتر توضیح دهید.

در توصیف نشانههای ظهور آمده است که میان مسلمانان و یهودیان ،جنگ

خواه���د بود .ای���ن در صورتی ممکن اس���ت ک���ه یهودیان دارای دول ��ت و صاحب
قدرت باشند .و این امری است که در روزگار صفوی وجود نداشته.
از ای���ن روس���ت که میگویی���م در روزگار صفویان اش���تباه کردهاند و نش ��انههای
موع���ود ب���ا روزگار ما بیش���تر انطباق دارد ،بیش���تر به اوض���اع کنونی میخ ��ورد .بله،
ممکن اس���ت که ما هم در اش���تباه باشیم .با آن که احتمال اش���تباه ما کم است.
ولی حتی اگر در اشتباه باشیم ،ضرر نکردهایم.
ّ
**ضررش این نیست که این همه مدعی دروغین پیدا میشود؟

مدعی���ان دروغی���ن ،بوده و هس���تند .دلیل پیدای���ش آن ها ،امیدواری نیس ��ت.
بلک���ه دالیل دیگری دارد که یکی از آنها عرفان کاذب اس���ت .امیدواری به ظهور
ام���ام ،ضرری ن���دارد .ضرر –همان طور که گفتیم -از عرف���ان کاذب و غلو در مورد
اشخاص و دزدیدن اوصاف معصومان برای اشخاص است.

***
نقاط ضعف اغلب آثار مهدوی
**آث���ار و مطالعات اخیر دربارۀ مهدویت چه اش���کاالتی دارن���د؟ باید مراقب چه

جهاتی در آنها بود؟

نقطهه���ای ضع���ف زی���ادی دارن���د .نخس���ت آن ک���ه اعتمادش���ان ب ��ه روای ��ات
غیرصحیح است .دوم آن که استنباط و اجتهادشان ضعیف است .دیگر آن که
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روزنامه ای[=ژورنالیستی] مینویسند ،نه علمی [=پژوهشی] مانند فقه و قانون.
**یعنی چه؟

برای مردم عامی مینویسند .سخنرانی [=خطابه] هستند .حرف علمی ندارند.
**مگر سخنرانی اشکالی دارد؟
ً
مثال میبینید که کتابی ضخیم و س���یصد صفحه ای ،مواد علمیاش بیس ��ت
صفحه است.
**یعنی انشا وتكرارشان زیاد است؟

انشا زیاد است؛ از این گذشته ،بعضیهایش عوامانه است ،چرتوپرت دارد؛
بعضیه���ا خ���ارج از موضوع اس���ت؛ بعضیها روایات ضعی���ف آورده و زیاد حرف
میزند ،بعضیها بازی میکند و ...انواعش هست.
**خ���ب ی���ک خوانن���دۀ معمول���ی ،ی���ا خوانن���ده ای کموبی���ش باس ��واد ول ��ی غیر
متخصص ،که به ب���ازار رفته و میخواهد کتاب بخرد ،باید مواظب چه جوانبی

باشد؟ کسی که این کتابها را میبیند و میخواهد بخواند ،چه باید کند؟یا در
منبرها و سخنرانیها ،از مجالس کوچک خانگی تا مجالس بزرگ .یک مخاطب
عام ،با این همه محصوالت مختلف درمورد مهدویت چه کار کند؟

ً
بای���د پرسوج���و کن���د و ببیند بهتری���ن آثاری ک���ه دراین ب���اره نوش ��تهاند و واقعا
ً
ّ
محققانه و واقعا علمی اس���ت ،کار چه کس���انی است و کتابهای آنها را بخرد.
وگرنه همه نوع کتابی در بازار هست .به نظر من روش عصر ظهور خوب است ،اما
خود عصر ظهور هم یک تهذیب و ویرایشی میخواهد.

***
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انگیزۀ تألیف کتاب عصر ظهور
عالقۀ من به مهدویت ،به دوران نوجوانی برمی گردد
**گرایش خاص ش���ما به وی���ژه در کتاب عصر ظهور زمینه قبلی هم داش ��ت؟ به
عبارت دیگر آثار دیگری مثل اثر شما با این رویکرد وارد عرصه مهدویت شده بود

یا کار شما ابتکاری بود؟
من خود ،کتابی به این شکل ندیده بودم .من از نوجوانی [حدود 20سال پیش
از انق�ل�اب ای���ران] به بحث امام مهدی –س�ل�ام اهلل علیه -اهتمام داش ��تم .دربارۀ
آن پرسوجو میکردم ،کتاب میخواندم ،میاندیشیدم و در فکر آن سر میکردم.
ً
یادم اس���ت یک بار تقریبا  15س���اله بودم ،میخواس���تم احادیث مربوط به امام
مهدی؟ع؟ را در ِ«بحار» بخوانم .کلید کتابخانهای عمومى در نجف را گرفتم و تا اذان
صبح نشس���تم و احادیث مربوط به امام مهدی؟ع؟ را –که فدایش شوم -خواندم.

ه���ر کتابی دربارۀ ام���ام مهدی پیدا میک���ردم ،میخواندم و به آن اهتمام داش ��تم.
فهم اسالم و برنامۀ خدا برای بشر ،بدون فهم مهدویت ،ناقص است
**چرا تا این حد به مسئلۀ امام مهدی؟ع؟ اهمیت میدهید؟
ً
اساس���ا امام مهدی؟ع؟ بخش���ی از باور هر انس���ان مس���لمانی اس ��ت .زیرا دین
اسالم ،به عنوان برنامهای الهی ،بدون امام مهدی؟ع؟ فهمیده نمیشود.
**چطور؟

زیرا اسالم ،بدون مهدی؟ع؟ ناقص است.
آیا عاقالنه است که خدا قرنها پیامبر بفرستد ،و وقتی آخرین پیامبر ،رسالتش
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را به جا آورد و از دنیا رفت ،بر س���ر جانش���ینیاش می���ان قبیلههای قریش اختالف
بیفتد ،ابوبکر و عمر و علی؟ع؟  ،چند س���الی حکومت کند ،س ��پس حکومتش به
دست امویان و عباسیان و عثمانیان دست به دست شود و سرانجام در استانبول
دفن شود و غربیان آن را بگیرند؟ این برنامۀ اسالم نیست .اسالم ،دین خداست و
(طبق وعدۀ خدا در قرآن) بر تمام ادیان و آیینها ظهور خواهد یافت.
فهمیدن اس�ل�ام ،به عنوان یک برنامۀ الهی پیشرفته ممکن نیست ،مگر با فهم
«بعث���ت» و «غدیر»–یعن���ی مجموعۀ امامت که به امام مه���دی پایان میپذیرد -و
«دولت جهانی عدل الهی» .اینها ارکان فهم اس�ل�ام ان���د .و این برنامه بدون امام
مهدی؟ع؟ ناقص میماند.
حدیث «خروج مردمی از مشرق» با جنبشهای پیشین تطابق نداشته
**آیا کار شما ابتکاری بوده؟

نوش���تههای مختلف دربارۀ امام مهدی؟ع؟ بس���یار بوده ،ولیکن به این روش و

سبکی که من نوشتم نه.
**یعنی این انطباق با معاصر را نداشتند؟

م���ن به جز در چن���د مورد معدود تطبی���ق نکردهام .من احتم ��ال دادهام .تطبیق
قطعى در این کتاب خیلى كم است.
ب���ه نظ���ر من ،یک���ی از تطبیق���ات قطع���ی ،جنبش ایران اس ��ت .جنب ��ش ایران،
زمینهس���از و ّمتص���ل به ظهور امام مهدی اس���ت ،اما با چند س ��ال فاصله؟ پنجاه
ً
سال؟ صد سال؟ نمیدانم و تعیین وقت نمیکنم .ولیکن قطعا حرکتی زمینهساز
حدیث
و موع���ود اس���ت؛ هرچن���د منحرف ش���ود .ام���ا تمهیدگ���ر و تطبیق قطع ��ی
ِ
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«مردمی که از مشرق قیام خواهند کرد» میباشد.
درتاری���خ به جز این ها ،مردمی را س���راغ نداریم که در این ش���رایط با ش ��عار امام
مهدی قیام کرده باشند.
**پس صفویان وسربداران چه؟ یا نوربخشیان ،یا بابیان و بهائیان؟
ً
اوال ،ی���ا آن ک���ه به ن���ام امام مه���دی نب���وده ،یا جنبشه���ای محدودی ب ��وده که
َ َّ َ َ َ
دخ َرجوا ِمن َ
شرق» ،از
م
نمیتواند منطبق با این حدیث باشد .حدیث «کأنی ِبق ٍوم ق
ِ
تغییری بزرگ در این منطقه س���خن میگوید .پیامبر فرموده که این قوم ،این مردم،
حق را طلب میکنند و به آنها داده نمیشود ،دومرتبه حق را طلب میکنند و به
آنها داده نمیشود و ، ...کجا صفویان و سربداران و نوربخشیان در دو مرحله در
طلب ح���ق بوده اند؟ درثانی ،در هنگام پیدایش آن ه���ا ،یهودیان دولت و قدرت
نداشتهاند [چنان که در احادیث نشانههای ظهور آمده است].
**اما این هم تنها یک احتمال و امکان است.

از نظر من قطعی است .ولی به هر حال[ ،حتی اگر احتمال باشد] امید داشتن

به آن ضرری ندارد.
عمل بر اساس حدس و گمان ،تعطیل کردن شریعت است
**اما مگر نگفتید که با احتمال نمیش���ود زندگی کنیم ،امورمان را بر ظن و گمان

نباید بنا کنیم؟

این که ما امور و اعتقاداتمان را بر احتمال بنا کنیم ،تفاوت بسیاری دارد با آن که
امیدوارانه زندگی کنیم ولی بر اساس واقعیت رفتار کنیم .ما امیدواریم ولی واقع گرا.
عملکردمان بر پایۀ حدس و گمان نیس���ت .میان این دو ،تفاوت بس ��یاری است.
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**میشود دربارۀ این تفاوت بیشتر توضیح دهید؟

چه اشکالی دارد که من معتقد باشم انقالب ایران ،همان انقالب موعود زمینهساز

است ،ولی طوری رفتار کنم که گویا جنبشی طبیعی و عادی است و با صرف نظر از
زمینهساز بودنش برخورد کنم؟ این نه از نظر منطقی مشکلی دارد ،نه از نظر سیاسی.
خط���ر و ض���ررش وقتی پیش میآی���د که یک مقام مس���ئول ،بخواه ��د با هوس و
دروغ ،این باور را به کار ببرد.
ً
مثالجن���اب آق���اى ...که در ایران برای امام مهدی نقش���ۀ راه میکش ��د و وس ��ط
بیاب���ان پادگان میس���ازد .یا ویژگیهایی غیبی به خود نس���بت میدهد و میگوید
هنگامی که در س���ازمان ملل متحد صحبت میکرده است ،همۀ شنوندگان محو
�بت
او ش���ده اند ،به طوری که حتی پلک نمیزدهاند! یا یکی دیگر ،که به خود نس � ِ
ارتباط با امام را میدهد و میگوید جلویش برای امام جانماز بیندازند تا او پش ��ت
سر امام نماز بخواند! همۀ اینها یا وهم و خیال است ،یا دروغ .من خود دیدم که
در تاالر سازمان ملل ،مردم میآمدند و میرفتند و صحبت میکردند.
چنی���ن مس���ئولی ،میخواه���د چی���زی را ک���ه ن���دارد ،یعن���ی ُبع ��دی غیب ��ی را به
ش���خصیت خود بدهد .او حتی اگر بتواند اف���کار و برنامههای خود را مطرح کند،
یش ��ود.
امابرای کش���ور و اعتقاداتمردم کش���ورش،خطریمحس���وبم 
عملکرد سیاسی و اجتماعی ،باید بر پایۀ مؤلفههای طبیعی و ّ
مادی باشد
خواه���ش میکنم به ی���ک قاعدۀ بنیادین توجه کنید .این جاس ��ت که س ��خن
ُ َ َ ّ َ َ ُ َ ً
َ
دا َو َ
امیرالمؤمنین؟ع؟ را درمییابیمَ :
اعمل لآِ ِخ َر ِتك
«إعم���ل ِلدنیاك كأنك تعیش أب
ُ َ َ
َ ّ َ َ
م���وت غ���دا»« ،ب���رای دنیایت ،طوری عمل ک���ن که گویی قرار اس ��ت تا ابد
كأن���ك ت
زندگی کنی ،ولی برای آخرتت طوری عمل کن که گویی فردا خواهی ُمرد».
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پس ما واقعگراییم و بر اساس واقعیت عمل میکنیم .پس اگر -به عنوان مثال-
کس���ی گفت «بیایید وس���ط بیابان برای امام پادگان بس���ازیم» ،به او میگوییم «چه
کس���ی گفته؟ آی���ا امام این مس���ئولیت را به ت���و داده؟» اگر گفت «بل ��ه» میگوییم؟
«دلیل���ت ک���و؟» میبینی���م ک���ه دلیلی ندارد ،پ���س میگویی���م «عمل خ ��ود را بر پایۀ
احتمال بنا نکن».
**یعنی زندگی هرروزۀ خود را برنامهریزیهای دنیایی ومادی پیش ببریم؟

بله .صحیح اس���ت ،درس���تش این اس���ت .ب���ا عوام���ل و مؤلفهه ��ای طبیعی و

حس���ابهای مادی .ش���رع همین اس���ت .ش���ریعت همین را میگوید .در غیر این
ص���ورت ،ش���رع را تعطیل کردهایم و ش���ریعت جدیدی بن���ا کردهای���م ،و انحراف از
همین جا آغاز میشود.
از سالها پیش از رخ دادن انقالب ،در فکر مطالب این کتاب بودم
**رویکرد ش���ما در کتاب عصر ظهور ،این س���ؤال را ایجاد میکند که آیا رخدادها
و بش���ارتهایی ک���ه در دوران انقالب اتف���اق میافتاده ،در تألی���ف این کتاب اثر

داشته است؟
نه .نه .مؤثر نبوده .انقالب ایران ،فکر تألیف این کتاب را ایجاد نکرد.
**یعنی میفرمایید که شما سالها پیش از این که حرفی از انقالب ایران باشد،

از سیزده چهارده سالگی ،یعنی حدود سال  60میالدی ،در این اندیشه بودهاید.
ّ
بله .همین طور اس���ت .م���ا دربارۀ مقدم���ات و حوادث زمینهس ��از حرکت امام
صحب���ت میکردی���م .پیش از انقالب ،درب���ارۀ احادیث مردمی که در مش ��رق قیام
خواهند کرد ،حرف میزدیم .به این احادیث ایمان داشتیم و هنگامی که انقالب
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ایران روی داد ،گفتیم خدا را شکر ،این مقدمه و تمهید ،همان است.
حدیث «رایات السود» و این که یاران مهدی موعود ،از منطقه خراسان و دارای
ّ
پرچم هایی سیاه هستند ،آن قدر در میان ّ
سنیان جدی بود ،که وهابیان مردی را به
افغانستان فرستاده و سپس او را به عربستان آوردند و گفتند این مهدی است که از
مشرق آمده و یاران مهدی –که باید پرچم هایی سیاه داشته باشند -طالبان اند.
**عصر ظهور در چه سالی تألیف شده؟
سال 1405هجری قمریّ .ایام جنگ تحمیلی.
ً
**یعن���ی زمان تألیف کتاب بعد از انقالب بوده .پس ظاهرا انقالب در تألیف آن

تأثیر داشته.

از این نظر تأثیر داش���ته که دیدم زمان مناسبی است برای بیان آن بینش علمی
ای که از قبل داشتم.
ولى یکی از اهداف من این بود که ایرانیان را متوجه قدر و قیمت این انقالب نمایم.
**مگرنفرمودید کهایرانیانخودشانانقالبخودرابهاماممهدی نسبت میدادند؟
همین طور است ،احادیث مربوط به نقش ایرانیان در دوران ظهور ،قبل از انقالب

ه���م در خ���ود ایران معروف ب���ود . .در کتابها و س���خنرانیهای انقالبی ،به اینها
اش���اره میشد و این اندیش���ه برای مردم آش���نا بود ،خیلیها به آن اعتقاد داشتند.
از این گذش���ته[ ،اهمی���ت قیام ایرانیان در آیندۀ جهان اس�ل�ام] در کش ��ورهای
ش���یعه و س���نی دیگر هم مطرح ب���ود .تا جایی که در خ���ارج از ای ��ران و خاورمیانه،
در تونس [ش���مال غرب آفریق���ا] ،همان اوایل پیروزی انق�ل�اب ،روزنامۀ «الصباح»
ُ
ّ
ّ
االمة االس�ل�امیة»،
که«النبی؟ص؟ ُی َر ِش
تیت���ر بزرگی با ای���ن عنوان زد
قیادة ِ
���ح الف َرس ِل ِ
ِ
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«پیامب���ر؟ص؟  ،ایرانی���ان را ب���رای رهبری ّامت اس�ل�امی ،نام���زد میکند» و با اش ��اره به
حدی���ث «اگ���ر علم در ثریا بود ،ایرانیان به آن دس���ت مییافتند» ،پیشبینی کرد که
ایران در آینده ،پیشوای جهان اسالم باشد.
**پس اندیش���ه فراهم کردن مقدمات ظهور امام مهدی؟ع؟ در میان ایرانیان رواج

داشته ،و سالها پیش از تألیف این کتاب مطرح بوده است.

بل���ه ،البته .خیلی مطرح بود .س���ران انقالب ،بس���یاری از علم���ا و مردم ،دربارۀ
آن صحب���ت میکردن���د .در فضای حوزهه���ای علمیه ،هم در ای���ران ،هم در میان
ّ
متدینان شیعه در کشورهای دیگر ،این مسئله مطرح بود.
**پس بازگویی این ُبعد انقالب برای ایرانیان چه سودی داشت؟
ً
گاه���ی ف���ردی در کار مش���ارکت دارد ،که ّ
متوج���ه اهمیت کار نیس ��ت .مثال در
انقالب ش���رکت میکن���د ،ولی انگیزهاش اقتصادی محض اس���ت ،اصال کاری به
دین و خدا و پیغمبر و این کارها ندارد .من به او میگویم :ای کس���ی که با ّ
محر ِک
اقتص���ادی محض کار میکنی ،آ گاه باش که ای���ن کار تو ،یک ُبعد دیگر هم دارد.
من دربارۀ فعالیت تو ،اطالعاتی به تو میدهم که تو از آن آ گاه نیستی.
جنگ با دشمنان خارجی؟ نوبت ایران نمیشود
**ای���ن را ه���م بفرمایی���د ک���ه منظور ش���ما از این ک���ه انقالب ای���ران به ظه ��ور امام

مهدی؟ع؟ «متصل» خواهد بود و به ظهور میپیوندد ،چیست؟

احادیثی که دربارۀ «قیام اهل مش���رق و پرچمهای س���یاه» وارد شده ،مورد اتفاق
شیعه و سنی است و قطعی میباشد 1.در خود این احادیث ،مراحل این قیام هم
بیان شده که از این قرار است:
 .1ر.ک :فرهنگ موضوعی احادیث امام مهدی؟جع؟ ،ص 681تا 684
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مرحلۀ اول :اهل مشرق علیه حکومتی ظالم قیام میکنند .مرحلۀ دوم :مخالفان
با آنان دشمنی میکنند ،ولی اهل مشرق دربرابر دشمنان میایستند و تقاضای به
َ َّ
ُ َ َ
عطونه) .س ��وم :جریان
الحق فالی
طلبون
رس���میت ش���ناختن حقوق خود را دارند َ(ی ِ
جدی���دی از دش���منی مخالفان ص���ورت میگیرد ،ولی اهل مش ��رق دومرتبه حقوق
َ
َُ
طلبون
خود را مطالبه کرده و میخواهند حقوقشان به رسمیت شناخته شود (ث ّم َی ِ
ًّ
ُ َ َ
عطون ُه).
الحق فالی
َ ََ
سل َح َت ُهم َعلی
چهارم :سپس اهل مشرق سالح خود را به دوش میگیرند َ(یض ُعون ا ِ
َع َوا ِت ِق ِهم) ،یعنی اعالم آمادگی برای جنگ میکنند .در این مرحله ،دشمنان حق
آن ها را به صورت مشروط به آنان میدهند .پنجمّ :اما آنان شرط آنها را نپذیرفته و به
کار خود ادامه میدهند؛ تا آن که سرانجام برای یاری امام مهدی؟ع؟ قیام میکنند
َ َ لاّ
ُ
صاح ِبکم).
و پرچم کش���ور خود را فقط به امام؟ع؟ میدهن���د (وال َیدفعونها ا ِالی ِ
**یعنی میفرمایید که ایرانیان از عهدۀ دش���منان خارج���ی برمیآیند و میتوانند

مقابل آنها بایستند؟
ً
بل���ه ،حتم���ا .دیگر هیچ تهاجم و حملهای به ایران نمیش���ود .م ��ن این را وقتی
میگفت���م ک���ه بعضی از مس���ئوالن از احتمال حمل���ه به ایران میترس ��یدند؛ حملۀ
امریکا یا اس���رائیل .این حدیث یعنی ایران از حملۀ خارجی در امان اس ��ت .از ده
سال قبل ،از  2003میگفتند بعد از عراق ،نوبت ایران است ،ولی من مطمئنم که
هرگز نوبت ایران نمیشود.
ت���ا کن���ون خ���دا ای���ران را از تهاجم حف���ظ کرده .خ���دا قدرتی ب ��ه ای ��ران داده که
اس���لحهاش تا قلب تل آویو میرس���د .موش���ک ایرانی از ّ
غزه به قلب تل آویو خورد،
هواپیم���ای ایرانی به تل آویو رس���ید و در آس���مان ت���ل آویو بیانیه پخ ��ش کرد و رادار

یودهم راثآ رگید و روهظ رصع باتک

83

اس���رائیل آن را شناس���ایی نک���رد .در آن هن���گام بود ک���ه امریکا به اس ��رائیل گفت:
«حمله به ایران اش���تباه اس���ت .ایران قدرت بزرگی اس���ت و بهتر است مشکلمان با
ایران را با مذاکره حل کنیم».
مق���ام معظ���م رهبری ،در فکر تس���لیح ایران اس���ت و پیش���رفت نظام ��ی ایران را
پیگیری و مدیریت میکند .من مطمئنم که او با این تفکر نظامیای که دارد ،خدا
او را برای حفظ ایران در برابر دش���منان مهیا کرده اس���ت ،و در تاریخ ثبت خواهد
شد که یک روحانی سید ،جایگاه ایران را در معادالت جهانی،چنین ارتقا داد!
ویرایش آیندۀ کتاب عصر ظهور :روایات غیرقطعی را حذف میکنم
**اگر شما بخواهید کتاب عصر ظهور را دوباره بنویسید ،چه میکنید؟ آیا همان

طور مینویسید؟

اآلن اگر بخواهم بنویسم ،اول توصیفات و عناصر قطعی در توصیف عصر ظهور
ّ
حض���رت را مینویس���م ،یعنی فقط عناص���ر قطعی مورد اتف���اق (المتفق علیها) را،
با دالیل علمی مینویس���م .س���پس نش���ان میدهم ک���ه مورد اتفاق اس ��ت که آغاز
تغیی���رات پی���ش از ظهور ،آغ���از حرکت ظهور ،از ایران اس���ت .پ���س از آن وارد بقیه
موضوعات میشوم .نتیجه فرقی نمیکند ،ولی راهش فرق میکند.
اآلن بعضیها که نمیفهمند یا اشکال میگیرند ،از این راه وارد میشوند .با این کار،
سوءاستفاده از این کتاب کم میشود .من نوشتهام عصر ظهور و توصیف عصر ظهور را
بر اساس احادیث آوردهام ،نگفتهام این عصری که ما در آن هستیم ،عصر ظهور است.
**بله ،جایی گفته نشده ،ولی این مطلب از کتاب احساس میشود.

احس���اس بشود .ضرر ندارد .من میدانم .وقتی این کتاب را نوشتم و اسم آن را
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عصر الظهور گذاشتم ،میدانستم که این مطلب از آن احساس میشود .ولی اآلن
ُ
«صفات ُ
عصر الظهور» ،ویژگیهای
اگر بخواهم بنویس���م ،اولین فصل را میگ���ذارم
قطعی متفق علیها.
**یعنی اگر بخواهید بنویسید ،قطعی و غیرقطعی را مشخص میکنید.

بله .و روایات احتمالی را نمیآورم.
**آن وقت چه فرقی میکند؟

ً
خیل���ی فرق میکن���د .روایات���ی را که احتمالی اس���ت ،روای���ات غیرقطعی را کال
حذف میکنم تا از آن سوءاس���تفاده نکنند .مثال من نوش���تم که یک روایتی هست
که میگوید سفیانی وارد اهواز میشود .اوه! هیاهو کردند که سفیانی میآید و ایران
را میگیرد ،سفیانی عراق را میگیرد ،سفیانی ،سفیانی ...خب اصال این را حذف
میکنم .چون این روایت اصال از پیامبر و اهل بیت؟مهع؟ نیس���ت ،و من هم به این
روایت اعتقاد ندارم .خب چرا احتمالش را بدهم؟ پس آن را طوری مینویس ��م که
ُ
«شیخ ُ
[=ختم اشکالگیران!] هم بود ،نتواند اشکالی بگیرد!
شکلین»
اگر کسی
الم ِ
ِ
صفات قطعی عصر ظهور اس���ت ،اولین تغییراتی که در
[و میگوی���م] خب این
ِ
نهایت به ظهور میرسد ،این است .و احتمال باالیی هست که مطابق با عصر ما
باشد .قطعی نمیگویم .احتمال باال یعنی مثال نود در صد.
ً
**منظورتان از «عصر ما» چیست؟ این بیست سی سال؟ یا مثال قرن ما؟

حتی اگر بگویید قرن ما .نمیتوان تعیین کرد .مهم این است که تغییرات ایران،
آغازگر و اولین زمینهساز برای ظهور است .این از احادیث متفق علیه میآید.

***

راه کاهش آسیبهای مرتبط با مهدویت

در ایران ،راه حل چیست؟
یک :تقویت علمی تبلیغات مهدوی
**به نظر ش���ما ،ایران به عنوان داعیه دار تش���یع ،چه جوانب���ی از مهدویت را -که

یکی از پایههای اصلی تشیع است -باید ترویج کند و از چه مواردی دوری کند؟
یعنی موضع ایران دربارۀ مهدویت چه باید باشد؟
من معتقدم که باید تقویت ش���ده و عقالنی ش���ود .یعنی تعمیق بشود .باید این
اعتق���اد را از نظر علمی فربه کرد و در جهان منتش���ر نمود .مهدویت ،قضیۀ مهمی
در باورهای شیعه است.
ما تز کاملی داریم که میتوانیم آن را با طرحی کامل به جهان اسالم ارائه دهیم.
این بسیار مهم است.
در عین حال ،نقاط ضعفی وجود دارد که به این باور آس���یب میرساند؛ اینها
را باید تا جای ممکن کم کرد .مهمترین آسیب ،عرفان کاذب است ،وغلو در مورد
اشخاص ،میتوانند زمینه را برای ادعای مهدویت فراهم کنند.
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دو :جلوگیری از مصادرۀ مقامات معصوم به نفع اشخاص با مرزبندی فقهی
**یعنی میفرمایید با عرفان مبارزه شود؟

نه ،نه .من مبارزه با اصل عرفان را نمیگویم ،فقط با عرفانی که مقاماتی کاذب

به اش���خاص میدهد ،مقامات معصومان؟ع؟ را میدزدد و به انسانی جایزالخطا
میده���د .اینها«مقامات معصومان» را به نفع اش���خاص مص ��ادره میکنند .باید
برای س���تایش اشخاص ،حد و مرزی تعیین شود .میان بزرگان و پیشروان عرفان و
سلوک و تصوف ،و میان پیامبر و امامان معصوم؟ع؟ تفاوت بزرگی وجود دارد ،اما
این تفاوت در ذهن بسیاری از ایرانیان روشن نیست.
**این تفاوت در چیست؟ شما بفرمایید.
ً
پیامبر و امام ،اساس���ا مقولۀ دیگری هس���تند .آنها قلههایی آس ��مانی هستند،
ّ
و اینهاقلههای���ی روی زمینان���د .آنه���ا معصومان���د ،یعن���ی مصون از گن ��اه و کار
نادرست .ولی اینها نیستند.
**ای���ن از نظر تئوری اس���ت ،در عم���ل چگونه بای���د تفاوت قائل ش ��د؟ یعنی اگر

بخواهی���م ریزت���ر و عینیت���ر بگوییم چه؟ ای���ن تفاوتها چگونه معلوم میش ��ود؟
کجاها؟ در چه ّادعایی؟ در چه حرفی؟
ادعا زیاد اس���ت .ادعای «رس���یدن به مقامات باال» .یک جا س ��خن از روزهای
جن���گ بود .ش���نیدم مرحوم س���ید احم���د خمینی–گرچ���ه به ش ��وخی -میگفت:
«شاید آقا از والیت تکوینی استفاده کند».
من گفتم« :یعنی چه؟ یعنی امام خمینی ،والیت تکوینی دارد» حتی به شوخی.
این مس���ئلۀ بزرگی است که شوخی بردار نیس���ت .حد و مرز معصوم و غیرمعصوم
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باید مراعات شود .امور زیادی از این دست در ایران هست که باید درست شود.
ً
**مثال؟

نمیخواهم زیاد وارد این موضوع ش���وم .چارهای نیست جز این که مراجع بزرگ
در این باره به بحث فقهی بپردازند .آن هم دور از تأثیرات دیگران .و نتیجه نهایی
ً
را اعالم کنند .مثال اصطالحات و اعمالی که نزد شیعیان ،فقط برای معصوم؟ع؟
به کار میرود ،آیا به کار بردن اینها برای دیگران هم صحیح اس���ت؟ مثال القاب
و عناوین ،عبارت «علیه الس�ل�ام» ،آیین زیارت ،گنبد و بارگاه ،حق امام ،مراسم
خاص و الی آخر.
**دیگر چه؟

حدود  20مورد هست که از معصوم اخذ شده و برای غیرمعصوم به کار میرود.
ً
یش ��ود
مثال خود مس���ئلۀ «عصمت» و جنبه نظری و عملی آن .این که «مگر م 
فالن���ی خط���ا بکند» یعن���ی چه؟ یا مث�ل�ا باید برای مردم روش���ن ش���ود ،ای ��ن که به
دخت���ر بزرگوار امام موس���ی بن جعف���ر؟ع؟ میگویی���م «فاطمۀ معصوم ��ه»[ ،منظور،
معن���ی اصطالحی کلمه نیس���ت ،بلکه] منظور ،پا کی کودکانه و طهارت اوس ��ت،
نه عصمتش.
البته کار س���اده ای نیس���ت .یک مفهوم مش���خصی را که صفت���ی ویژۀ معصوم
اس���ت ،دربارۀ ش���خصی ب���ه کار میبردن���د .به یک���ی از مراجع گفتم [ک ��ه اعتراض
کنید] .گفت نمیشود« ،نمی توانیم در مقابلش بایستیم».
**پس برای کاستن از آسیبهای مربوط به مهدویت در ایران...؟
ً
ً
اوال ،نق���د عرفان و تعیین ح���د و مرز برای عرفان صحی���ح و کاذب ،ثانیا تعیین
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مصطلحات مقامات اشخاص و فرق میان معصوم و غیر معصوم،
حد و مرز برای
ِ
چ���ه در تعبیر ،چه در تعامل ،در زی���ارت ،در قبر در حقوق و ...اینها باید در عمل
هم پیدا باشد.

***
در عراق مشکل از کجاست؟
سرچشمۀ ادعاهای مهدویت در عراق
**یک منطقه مهم شیعهنشین که به تازگی آسیبهای مرتبط با مهدویت در آن

زیاد ش���ده ،عراق است .این آسیبها گاهی آنقدر قدرتمند است که به سختی
میتوان آن را برطرف کرد .در عراق معاصر چه اتفاقی افتاده که این گونه آسیبها
همچون قارچ سر برآوردهاند؟ چه شده که با وجود حوزه ریشهدار نجف اشرف باز
چنین مواردی در عراق پیش میآید؟
در واق���ع ،اصل تمام اینهابرمیگردد به تدریس س���یر و س���لوک و عرفان توس ��ط
مرح���وم س���ید محمد ص���در در ح���وزه علمیه نجف .او و ش���ا گردانش ای ��ن درس را
«السیر و السلوک» مینامیدند .تمام جنبشهای مهدویت در عراق ،از طلبههای
این درس ناشی شده است .در زمان خود وی هم چند گروه منحرف شکل گرفت
و خود وی مقابل آنها ایستاد.
ای���ن [نمونه تاریخ���ی] هم مطالبی را که دربارۀ خطر ظه���ور عرفان کاذب گفتم،
تأیید میکند.
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**تدریس سیر و سلوک چه ارتباطی به ظهور مهدیان دروغین داشت؟

«السیر و ّ
زیرا جماعتهای جدیدی پیدا شدند :جماعت ّ
السلوک»! جماعت
َ
َ
«الذی���ن َو َصلوا ِالی اهلل» (به خدا رس���یدگان) ! جماعت کس���انی که ی ��ار امام زمان
شدهاند! ُ
«قاضی ّ
«ج ُند ّ
السماء» (داور آسمان) !
السماء»(سپاه آسمان) ِ ،
**قاضی السماء؟!

قاضی آس���مان ،که میگوید خدا او را فرس���تاده تا میان حق و مردم داوری
بله.
ِ

کند! و امثال آن .اصل اینها از عرفان غلط است.

سرچشمۀ ادعای کاذب ،عرفان کاذب و غلو در مورد اشخاص است
**ش���ما چن���د ماه پی���ش ،کتاب «دج���ال البصره» را نوش���تید و به تن ��دی ،چهره

دروغی���ن مدعیان مهدویت و مباحث انحراف���ی آن را در عراق بر مال کردید .دلیل
نگارش این کتاب چه بود؟ آیا سعی داشتید برخی از مباحث کتاب عصر ظهور
را تصحیح یا تکمیل کنید؟
خی���ر .موض���وع هرگز این نیس���ت .این تصور ک���ه عصرظهور زیان داش ��ته و باید
زیانش را درمان کنیم ،درست نیست.
عص���ر ظهـــ���ور ،یک���ی از عقــــالنیتری���ن و واقعگراتری���ن کتابه���ای راجــــ ��ع ب ��ه
امام مهدی؟ع؟ است .به نظر من زیان نداشته .آن چه زیان داشته ،عرفان کاذب
و غلو نابه جاست.
**یعنی بعضی از جنبههای این کتاب تأثیر منفی نداشت؟ یا از آن سوءاستفاده

نشد؟

نه این طور نیست .کسی که ادعا میکند که مهدی؟ع؟ است یا با مهدی؟ع؟
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در ارتب���اط اس���ت ،از ه���ر چه ک���ه کمکش کن���د اس���تفاده میکند .از عص ��ر ظهور
اس���تفاده میکند ،همان گونه که از اندیش���ۀ کلی مهدویت هم اس ��تفاده میکند.
اما سرچشمۀ ادعای کاذب ،عرفان کاذب است.
**و اغراض سیاسی؟

و اغراض سیاسی .بله.
وهابیان و صهیونیزم از هر انحرافی در ارکان جوامع شیعه حمایت میکنند
**ب���ه نظر ش���ما چه راهی برای ع���راق وج���ود دارد؟ اکنون چه فرقهه ��ا و افرادی در

مباحث انحرافی عراق نفوذ دارند و چه راه حلی برای عراق وجود دارد؟

به روش���نی پیداس���ت و میدانیم که وهابیان و پادش���اهی عربس ��تان س ��عودی،
جنبش اول -یعنی جند السماء -و جنبش دوم –احمد الحسن-را از نظر مالی به
طرزی كالن تأمین کردهاند (ر .ک :دجال البصرة).
خوب اس���ت بدانی���د که وهابیان و یهودیان ،میاندیش���ند که عموم ش ��یعیان،
وض���ع مردمی ش���یعه ،وض���ع جوامع ش���یعه ،س���ه س���تون دارد :مرجعیت ،مراس ��م
عزاداری امام حس���ین؟ع؟ ،و اعتقاد به امام مهدی؟ع؟ .این س ��ه ،س ��تونهای ویژۀ
جامعه شیعیاناند.
ّ
پس هرجا که ش���خصی را پیدا کنند که س���خن شاذی میگوید ،یا طرحی ارائه
ُ
میدهد که شذوذی یا انحرافی در آن هست ،او را تشویق و تقویت میکنند.
**یعنی منتظرند هر کس در هرکدام از این سه مسئله ،ساز مخالفی بزند...

هر کس از خود شیعه.
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**ب���ه او پ���ول میدهن���د و بزرگ���ش میکنن���د .اما ب���رای چه؟ ت���ا تفرق ��ه بیفکنند؟

برای تفرقه؟

برای تضعیف.
**به نظر شما این از سر دشمنی با انقالب اسالمی نیست؟ بحث ایران و امریکا

نیست؟

نه ،نه .برای این است که شیعیان نباشند.
**چطور؟ چرا؟

زیرا اسرائیل میاندیش���د که دشمن آیندهاش شیعیاناند .چرا؟ چون آن کسی
ک���ه حاضر اس���ت ت���ا پای جان با اس���رائیل بجنگد ،کس���ی اس���ت ک ��ه در مجالس
عزاداری سیدالش���هدا؟ع؟ پرورش یافته .پس اگ���ر بخواهیم مهد پرورش داوطلبان
ش���هادت را از بین ببریم ،باید این س���تونها را ُسس���ت کنیم .کاری کنیم که مردم
به آن شک کنند.
پ���س از ه���ر انحرافی در مهدوی���ت ،هر انحراف���ی در عزاداری امام حس ��ین؟ع؟،
و در مس���ئلۀ مرجعی���ت اس���تفاده میکنن���د و آن را ب���زرگ میکنن���د ،تا ب ��ه اصل آن
کردن مراس ��م
خلل وارد کنند .کافی اس���ت کس���ی بگوید« :من طرحی برای زیر و رو ِ

امام حسین؟ع؟ دارم .این چیزهایی که هست غلط است و من با همهاش مخالفم».
آن وقت او را تأیید میکنند و برایش هزینه میکنند و کتابش را چاپ میکنند.
یک���ی س���تاره داود را تقدیس میکند و نش���ان پرچمش میکن���د ،یکی میگوید
نطفه امام علی؟ع؟ حفظ ش���ده و من از نطفه او و پس���ر او هستم ،هر مدعی ای که
مردم را دور خودش جمع کند و تشیع را تضعیف کند.
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**دربارۀ مرجعیت چه؟

ّ
ضد مرجعی���تّ ،
مخرب مرجعی ��ت را تأیید و
هم���ان حرف اس���ت .هر طرح���ی

حمای���ت میکنند .هر فرد ناشایس���تی را که مرجعیت خود را مط ��رح کند و خود را
مرجع اعالم کند ،تأییدش میکنند.
نقش امریکا ،حمایت از اسرائیل است
**به نظر شما امریکا در این جا چهکاره است؟ نقش امریکا چیست؟

از برخ���ی از نظرات اس���رائیل حمای���ت میکند .متهم اصلی و مس ��تقیم در این

مسائل ،اسرائیل و وهابیت است .امریکا و غرب متهمهای غیرمستقیماند.
**پس ش���ما اصل مش���کل را از اختالف سیاس���ی ایران و امر ی ��کا نمیدانید ،و از

اختالف شیعه و وهابی میدانید؟

اختالف شیعه و یهودی .هم یهود خارج (که اسرائیل است)  ،هم یهود داخل،
یعنی وهابیت.
**پس راه حل جلوگیری از این سوءاستفادهها در عراق به دست کیست؟

دولت عراق باید س���خت بگیرد .هم دولت ،هم مراجع ،مس ��ئولیت همه است

که جلوی اینها را بگیرند.
توصیه به کسانی که دوست دارند کاری دربارۀ امام مهدی؟ع؟ انجام دهند
**س���وال آخر را از خدمتتان میپرس���م .به کسانی که دوست دارند عالقۀ خود به

امام زمان را به طریقی نشان دهند ،چه پیشنهادی دارید؟

خیلی کارها هست .بستگی دارد در کدام زمینه بخواهند کار کنند .اگر کسی
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میخواه���د کار تحلیل���ی و فلس���فی کند .نظام جامعۀ بش���ری از نظ ��ر دینی و الهی
بررس���ی کند .انس���ان و خیر و ش���ر و این که خدا [فرصت و] اجازۀ ظلم و فس ��اد به
ظالم���ان میدهد ولی بعد جل���وی ظالمان را میگیرد و دولت عدل الهی درس ��ت
میکند .تحلیل این برنامه و نظام.
اگر کسی بخواهد فیلم بسازد ،میگویم دربارۀ حضرت خضر؟ع؟ فیلم بساز.
**برای تقریب ذهن به امام مهدی؟ع؟؟

بله.اگر کسی میخواهد شعر بگوید ،میگویم از نسل اندر نسل مظلومیتهای

تاریخ���ی را بگوی���د و امیدی که هس���ت که امام با دولت عدل اله���ی به آنها پایان
دهد و انتقام آن را بگیرد.
اگر کسی برایش مهم است که شخصیت معصوم را بفهمد ،امام زمان را با بقیهی
یش ��ود کرد].
انبیا و امامان مقایس���ه کند و بنویس���د.کارهای زیادی هس���ت [که م 
**توصیۀ دیگری ندارید؟

عقالنی و منطقی بودن و ایمان با توجه به قرآن و احادیث اهل بیت؟ع؟ .ایمان

میخواهد تا انس���ان قضیۀ امام مهدی را درک کند .ایمان میخواهد .کسی که به
خدا و پیغمبر و اهل بیت ایمان ندارد ،س���خت اس���ت که بفهمد امام مهدی چه
هست .یقین میخواهد تا راحت بفهمد...

فهرست
دربارۀ مصاحبه 5.................................................................
مقدمه7......................................................................
این موضوع ،مختص به مهدویت نیست7.......................................
معنی مهدویت 8................................................................
انتظار و منتظران 10..............................................................
از پیامبران دروغین ،تا مهدیان دروغین 15.......................................
مروری بر پیشینۀ سوءاستفاده از مهدویت :از معاویه تا طالبان15............
نخستین مهدیان دروغین16......................................................
ادعای مهدویت و سفارت امام؟ع؟ برای جاهطلبان جذاب است 20.............
شیخیه و بابیت و بهائیت 25....................................................
مشکل از کجاست؟ 30.......................................................
سوءاستفادۀ دشمن خارجی از انحرافات فکری و نقاط ضعف30...............
مشکل از امید نیست32.........................................................
واکنش ما به مدعیان ارتباط با امام زمان :یا معجزه یا مجازات!35.............
مشکل اصلی ،عرفان کاذب است 39............................................
ُُ
غل ّو در مورد اشخاص45.........................................................
اشتباه بزرگ :آمیختن مقام معصوم و غیرمعصوم 48.............................
دلیل رواج ادعای مقامات عرفانی50.............................................

اظهارات غیرعلمی دربارۀ مهدویت 52.......................................
الف .اصالحسازیهای غیرعلمی 52.............................................
ب .اعتقاد به نزدیکی ظهور با توقیت فرق دارد 55.............................
ج .زمینهسازی ظهور61...........................................................
د .آخرالزمان و فساد 67.........................................................
کتاب عصر ظهور و دیگر آثار مهدوی 71.......................................
فعالیتهای آیتاهلل کورانی عاملی در زمینۀ مهدویت 71.......................
نقاط ضعف اغلب آثار مهدوی 73..............................................
انگیزۀ تألیف کتاب عصر ظهور 75...............................................
راه کاهش آسیبهای مرتبط با مهدویت 85.................................
در ایران ،راه حل چیست؟ 85...................................................
در عراق مشکل از کجاست؟88.................................................

علی کورانی در ِوب

نشانی سایت علی کورانی عاملیwww.alameli.net :

