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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  مباحث مهدویت آسیب شناسی چکیده موضوع 

مهدویت نیزبه خاطر جذابیت فوق العاده و آثار  خطر قرار داردو  آسیب هر چیزي ارزشمند تر و مفید تر باشد بیشتر در معرض 
  . بی نظیرِ آن پیوسته از سوي دشمنانِ کینه توز و از سوي دوستان نادان دچار آسیب هاي فراوانی شده است

  : مهمترین آسیب ها 
  از طریقِ  مهدي ستیزي غرب-  1

باب شیرازي و سید علی محمد   ،قادیانی در هندحمایت از  مثل و إرتباط نیابت ،از مدعیان مهدویت حمایت :الف    
   ...و کاظمینی بروجردي ،جانشین او در ایران

یهودي سال » رابرت ژانت«أثر  پیشگوئی هايِ نوستراداموسفیلمِ  مثل فیلم هاي  شرکت هالیوود از طریق تخریب :ب  
  ...و»  جهنم خلیج فارس« بازيِ  مثل  کامپیوتريبازي هاي  -                   ...و        إسکلت منفیلم  ، آرماگدرنفیلمِ ،  1981

  جنگ و مبارزه–د     شبهه أفکنی در ماهواره و ایترنت  ، به واسطه أجیر کردن مزدورانی مثل أحمد الکاتب  إنکار–ج  
 :أنواع إدعاها   مدعیان دروغین - 2

   محمد بن عبداهللا محض معروف به نفس زکیه ، مهدي عباسی   :مثل  مهدي علیه السالمقبل از والدت حضرت    ادعاي مهدویت :الف  
     ،جعفر کذاب  دوران غیبت صغري                                         
   ...و غالم أحمد قادیانی ودانی،سسید علی محمد شیرازي، مهدي : هزاران نفر مثل  دوران غیبت کبري                                      

  عرفانیان  ، کاظمینی بروجردي ، شلمغانی :مثل  ادعاي نیابت خاص یا ارتباط:  ب
  »الص و یانفْیلَ خُرُوجِ السةَ قَبدشَاهى الْمعنِ ادةَ أَلَا فَمدشَاهی الْمعدنْ یی متیعی شأْتیس و کَذَّاب وۀِ فَهحفْتَری1م«   

در بین شیعیانم کسانی خواهند آمد و إدعاي : إمام مهدي علیه السالم در آخرین توقیع به علی بن محمد سمري فرمودند 
نمود او )إرتباط(پس آگاه باشید هر کس قبل از قیام سفیانی و نداي آسمانی إدعاي مشاهده می کنند ) إرتباط(مشاهده 

 .دروغ گو و إفتراء زننده است

  گ .آ.خانم ف   ادعاي همسري :ج  
ن إ گاه ا   أطرافیان ، إختالالت روانی،  شهرت طلبی ،و کم اطالعی جهل : دعاخا
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گاهی قران را سپر خود . ( قرآن و سنت؛ معیار تشخیص حق و باطل بودنِ سخنان و ارزیابی شخصیت یک  شخص است. 1

  )دهند و گاهی اهل بیت را  قرار می
 . در دوران غیبت کبرا ، امام زمان به هیچ عنوان نماینده و نائب خاص ندارند.2

آن چه که از طریق خواب رحمانی و کشف و شهود عرفانیِ صحیح به دست می آید گر چه در جاي خود ارزش واالیی دارد .3
 ولی براي دیگران حجت نیست 

 .اي دینی ارائه می دهندمدرك خواستن از کسانی که توصیه هاي اخالقی و نسخه ه.4

 . مدعیان سخنان باطل را در البالي سخنان خوب و حق پنهان می کنند فریب ظاهر آنان را نخوریم.5

خبر دادن از امور غیبیِ مربوط به زندگی یا برآورده شدن حاجت با  توصیه و نسخه اي که او  ارائه داده دلیل بر حق بودن او .6
 نیست 

 لید جامع الشرائط زنده و پیروي از ولی فقیه لزوم داشتن مرجع تق. 7

8 . صرفاً از طریق دعا ، أذکار ،أوراد و أمثال آن به درمان دردها و گرفتاریها می پردازند باید با عصاي إحتیاط کسانی که در مورد
 حرکت نمود 

 :مالقات گرائی  - 3
    : چند نکته در مورد مالقات 

   .بر عدم مالقات است چرا که اقتضاي غیبت همین است  در دوران غیبت کبرا اصل:  الف
قطعاً تا به حال افرادي به خاطر قرار گرفتن در شرائط اضطراري و توسل به حضرت یا به خاطر طهارت نفس محضر ایشان :  ب

  این تشرّفات به إذن و إختیار خود حضرت بوده نه آنان : اوالً    مشرّف شده اند ولی
  در أغلب این موارد ،موقع تشرّف حضرت را نشناخته اند   :  ثانیاً                                      

  نمی کرد     از این قضیه براي مطرح نمودن خودشان هر گز إستفاده:  ثالثاً                                    
تشرّف محضر حضرت نعمت بزرگ إلهی است و آرزوي هر شیعه اي است اما ما مأمور به تالش براي دیدن حضرت :  ج 

  .به او هستیم با انجام واجبات ،ترك محرّمات و رعایت آداب و أخالق إسالمی  بلکه مأمور به تقرّبنیستیم 
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 :آسیب هاي مالقات گرائی 

 خاطر عدم موفقیت به وجود آمدن تزلزل إعتقادي به  – 1

 )ماجراي تشرّف خانمی در مکه و مدینه(گرفتار توهمات و خیاالت شدن  – 2

  باز ماندن از رسالت و وظیفه اصلی یعنی زمینه سازي ظهور – 4               فراهم شدن زمینه براي شیادان و فرصت طلبان – 3

 :  تراشی مکان – 4
 : مثلهیچ سند و مدرك معتبري در این مورد وجود ندارد و مکانهایی که به حضرت نسبت داده شده یعنی 

چاه إمام  ، مسجد آدینه در تهران، أردوگاه یاوران حضرت مهدي علیه السالم کنار کوه خضر !مسجد مقدس محدثین در بابل ؟
  ! !إنطباق آن بر مثلّث برمودا  و جزیره خضراء ، زمان علیه السالم

 افراط  و تفریط در ارائه چهره مهر و غضب از حضرت.5
 پرداختن به مباحث غیر ضروري.6

 !چه کسی حضرت را به شهادت می رساند ؟                               !آیا حضرت همسر و فرزند دارد ؟                    

 )استعجال(شتاب زدگی .7
                                                                                          »  2ء بِه الْغَد تَستَعجِلُوا ما هو کَائنٌ مرْصد و لَا تَستَبطئُوا ما یجِیفَلَا « :إمام علی علیه السالم      

  تفاوت إستعجال با دعا براي تعجیل فرج
  »    إنهم یرونه بعیداً و نراه قریباً « ظهور را در نقطه اي دور دست دیدن :  الف     :در این رابطه دو آسیب 

  شتاب زدگی درتحقق ظهور و توقع وقوعِ ظهور ، بدون فراهم شدن زمینه هاي آن:   ب                                                    
 توقیت.8

     »3کَذَب الْوقَّاتُونَ و هلَک الْمستَعجِلُونَ و نَجا الْمسلِّمونَ«: إمام صادق علیه السالم  
دروغ می گویند و شتاب کنندگان به نتیجه نمی رسند و کسانی که تسلیم فرمان إلهی ) براي ظهور(تعیین کنندگان وقت 
   .باشند نجات می یابند

  ن مدرك نشانه هاي ظهور بر موارد یا اشخاصتطبیق سلیقه اي و بدو.9
  حمله آمریکا به عراق ، سفیانی ، سید خراسانی ،  سیاه پوستی در امریکا ، عبد اهللا در حجاز ،نفس زکیه
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 تلقی غلط از نحوه ي غیبت.10
 تفسیرِ غیبت به خروج حضرت از عالم ماده  ، حضرت تفسیرِ غیبت به نامرئی بودنِ  

 تحریف انتظار.11
  !إنتظار یعنی این که ما فقط دعا کنیم حضرت بیاید ؟      
  ! إنتظار یعنی این که متتظر باشیم خود حضرت بیایند و کار ها را درست کنند؟      
  ! إنتظار یعنی این که بگذاریم جامعه پر از فساد شود تا حضرت زودتر بیایند؟      
   !ا عالم زودتر از فساد پر شود؟إنتظار یعنی این که به گناه دامن بزنیم ت      

در روایات، إنتظار به عنوان بهترین عمل و بهترین  این تفسیر هاي غلط بزرگترین ضربه را به مهدویت وارد ساخته در حالی که
  . عبادت و محبوب ترین کارها نزد خداوند متعال مطرح شده است

   »المتقدم لکم مارق و المتأخر عنکم زاهق و الالزم لکم الحق«إفراط در إنتظار و تند روي هم از دیگر آسیب هاست    
 کوتَه نظري و سطحی نگري در نقش و جایگاه امام.12

  !خود را براي إمامِ زمان می خواهیم یا إمام را براي خود ؟          هادي أمتیا  است  بهزیستی ، کمیته إمداد ، درمانگاهإمام   
   !آمده اند به خاطر من آمده اند ؟  )جمکران (آیا فکر می کنی همه يِ اینهایی که به این جا  :فرمودند 

       »4إِنَّ اللَّه ال یغَیرُ ما بِقَومٍ حتَّى یغَیرُوا ما بِأَنْفُسهِم« ِ                          ماوراء طبیعی دانستن ظهور.13
السالم عرض کرد مردم می گویند وقتی حضرت مهدي علیه السالم قیام کند همه أمور بر وفق مراد بشیر نبال به إمام باقر علیه 

هر گز چنین نیست قسم به آن کس که جانم در دست اوست اگر بنا بود کارها خود به خود براي : او خواهد بود حضرت فرمود
                            باب ما جاء فی الشدة - 15    284الغیبۀللنعمانی ص        ...دکسی درست شود همانا براي رسول خدا صلی اهللا علیه و آله چنین می ش

 سطحی نگري در اهدف ظهور. 14  
فَقَالَ یا أَبا بصیرٍ و أَنْت ممنْ یرِید الدنْیا منْ عرَف هذَا الْأَمرَ فَقَد فُرِّج   جعلْت فداك متَى الْفَرَجقُلْت لأَبِی عبد اللَّه علیه السالم 

از تو هم : می گوید به إمام صادق علیه السالم عرض کردم فدایتان شوم فرج کی خواهد بود ؟حضرت فرمودند   5عنْه لانْتظَارِه
  .را بشناسد به خاطر إنتظارش فرج برایش حاصل شده) ظهور(کسی که این أمر ! کسانی هستی که دنبال دنیا هستند 

 »... شَیئا   ال یشْرِکُونَ بی  یعبدونَنی... « :                  نور  55هدف از ظهور در آیه 
                                                             

 11:  13رعد  -  ٤

  ...  باب أنه من عرف إمامه لم یضره تقدم    371ص  1الکافی ج  - ٥


