آﯾﺖاﻟـﻪ ﻣﻘـﺪم ﻗﻮﭼـﺎﻧ :ﻫـﺮ ﮐـﻪ ادﻋـﺎ ﮐﻨـﺪ اﻣـﺎم
زﻣﺎن را ﻣﺑﯿﻨﺪ دروغﮔﻮﺳﺖ
ﻫـﺪاﯾﺖ ﭘـﺮس :در آن زﻣـﺎن روﺣـﺎﻧﯿﺖ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـ ﺻـﻨﻒ ﺑـﺎ ﻟﺒـﺎس ﻣﺸﺨـﺺ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اوﻟﯿﻦ ﻧﺎﯾﺐ ﺧﺎص »ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ« ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از اﺻﺤﺎب اﻣﺎم دﻫﻢ و ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ آﻣﺪ اﻣﺎ دﮐﺎن روﻏﻦ
ﻓﺮوﺷ داﺷﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﺮس ،آﯾﺖ اﻟﻪ ﺳﯿﺪ ﻋﻠ ﻣﻘﺪم ﻗﻮﭼﺎﻧ از اﺳﺘﺎدان و ﻣﺤﻘﻘﺎن
ﺣﻮزه در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﯾ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ» :ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ رواﯾﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻫﺮ ﮐﻪ ادﻋﺎی
دﯾﺪار ﺑﺎ اﻣﺎم زﻣﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دروغﮔﻮ و ادﻋﺎی او اﻓﺘﺮاﺳﺖ«.
ﯾـ از ﺷﺒﻬـﺎت ﮐـﻪ ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪه ﻧﯿـﺰ از او ﭘﺮﺳـﯿﺪه ﺷـﺪ» .اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﭼـﺮا  ۴ﻧـﺎﯾﺐ
ﺧﺎص از ﻣﯿﺎن روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺪﻧﺪ اﻣﺎ در ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺒﺮی ﻋﻠﻤﺎ و روﺣﺎﻧﯿﻮن
ﻧﻮاب ﻋﺎم ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣآﯾﻨﺪ؟«
آﯾـﺖ اﻟـﻪ ﻣﻘـﺪم ﻗﻮﭼـﺎﻧ در ﭘﺎﺳـﺦ ﮔﻔـﺖ :در آن زﻣـﺎن روﺣـﺎﻧﯿﺖ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـ
ﺻﻨﻒ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اوﻟﯿﻦ ﻧﺎﯾﺐ ﺧﺎص
»ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ« ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از اﺻﺤﺎب اﻣﺎم دﻫﻢ و ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ
آﻣﺪ اﻣﺎ دﮐﺎن روﻏﻦ ﻓﺮوﺷ داﺷﺖ و ﭘﺲ از او ﻧﯿﺰ ﭘﺴﺮﺷﺎن )ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن
ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ( دوﻣﯿﻦ ﻧﺎﯾﺐ ﺧﺎص ﺷﺪ و ﭘﺲ از آن دو ﻧﯿﺰ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ روح
و اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺛﻤﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮاب ﺧﺎص ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺷﺪﻧﺪ و ﻧﻔﺮ
ﭼﻬﺎرم  ۶روز ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ » ﺗﺎ  ۶روزدﯾﺮ از دﻧﯿﺎ
ﻣ روی .ﮐﺎرﻫﺎﯾﺖ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪه و ﺑﻌﺪ از ﺧﻮدت ﮐﺴ را ﻗﺮار ﻧﺪه ﭼﻮن ﻏﯿﺒﺖ
ﺑﺰرگ ﺷﺮوع ﻣﺷﻮد«.

وی اﯾـﻦ اﺣﺘﻤـﺎل را ﻧﯿـﺰ ﻣﻄـﺮح ﮐـﺮد ﮐـﻪ دﻟﯿـﻞ اﻧﺘﺨـﺎب  ۴ﻧـﺎﯾﺐ ﺧـﺎص از ﻣﯿـﺎن
اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪاﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ
ﻧﺸﻮﻧﺪ و از ﺳﺮ »ﺗﻘﯿﻪ« ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب
ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻪ ﻧﻤداﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎص اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟ اﻓﺮاد
ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻣداﻧﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻮزه ﮐﻪ از ﺷﺎﮔﺮدان اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨ رﻫﺒﺮ ﻓﻘﯿﺪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ ﺑﻮده
ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎم زﻣﺎن ﮐ ﻇﻬﻮر ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻓﺮدا ﺑﺎﺷﺪ و
ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻫﺰار ﺳﺎل دﯾﺮ اﻣﺎ اﮔﺮ ﯾ روز ﻫﻢ از دﻧﯿﺎ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣ
آﯾﻨﺪ.
آﯾـﺖ اﻟـﻪ ﻣﻘـﺪم ﻗﻮﭼـﺎﻧ درﺑـﺎره ﺗﻔـﺎوت ﺑـﺎور ﺷﯿﻌﯿـﺎن و اﻫـﻞ ﺳـﻨﺖ در ﻣﻮﺿـﻮع
ﻣﻬﺪوﯾﺖ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﻼ ﺑﺎور ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻠﻪ
آﻧﺎن ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﻪ آن ﻣﻨﺠ ﺑﺎ اﺳﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه و ﯾ از
ﻓﺮزﻧﺪان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻇﻬﻮر ﻣﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﯿﻌﮥ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﻧﺎم
و ﻧﺴﺐ و ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ و ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت روﺷﻦ اﺳﺖ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎ ﮐﻨﯿﮥ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ و
اﻟﻘﺎب ﻫﺎدی ،ﻣﻬﺪی ،ﻣﻨﺘﻘﻢ ،ﻣﻨﺘﻈَﺮ ،ﺣﺠﺖاﻟﻪ و ﺻﺎﺣﺐاﻻوﻟﯿﺎ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۲۵۵
ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی و در ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻣﺮا ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و ﻧﺎم ﻣﺎدرش ﻣﻠﯿﻪ ﯾﺎ ﻧﺮﺟﺲ ﺑﻮد.
ﻏﯿﺒﺖ ﺻﻐﺮی از ﺳﺎل  ۲۶۰ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺷﺮوع ﺷﺪ و  ۶۹ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ و و
ﭘﺲ از آن ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺒﺮی ﺷﺮوع ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ دوران ﻣﺎ اداﻣﻪ دارد.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺒﻪ ﮐﻪ »ﻣﺮ ﯾ اﻧﺴﺎن ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار
ﺳﺎل ﻋﻤﺮ ﮐﻨﺪ« ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ ،ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﻮح ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ۱۵۰۰ﺳﺎل ﻋﻤﺮ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ  ۹۵۰ﺳﺎل ﻋﻤﺮ ﮐﺮده ﻫﻢ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوران
ﻧﺒﻮت ﻧﻮح اﺳﺖ ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺣﺪﯾﺜ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ع ﻣﺎ ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ ﮐﻪ
 ۱۵۰۰ﺳﺎل ﻋﻤﺮ ﮐﺮده و ﺟﺪای اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺷﺎﻋﺮ :ﮐﺮﯾﻤ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن
ﭘﺎﯾﻨﺪه دارد /ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺠﺘ را زﻧﺪه دارد.
آﯾـﺖ اﻟـﻪ ﻣﻘـﺪم ﻗﻮﭼـﺎﻧ در اﯾـﻦ ﺑـﺎره ﮐـﻪ ﭼـﻪ ﻣﺴـﺘﻨﺪات دﯾـﺮی در ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﻧـﺎر
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻣﺎم دوازدﻫﻢ ﻣ ﺗﻮان اراﯾﻪ ﮐﺮد ﻧﯿﺰ ﯾﺎدآور ﺷﺪ:
در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻄﺒﻪ ﮐﻤﯿﻞ ﺑﻦ زﯾﺎد ﻧﺨﻌ ﮐﻪ در ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﻫﻢ آﻣﺪه اﺷﺎراﺗ روﺷﻦ
ذﮐﺮ ﺷﺪه و در ﺣﺪﯾﺚ ﺛﻘﻠﯿﻦ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه ﻗﺮآن و ﻋﺘﺮت ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻮن
ﻗـﺮآن اﮐﻨـﻮن در ﻣﯿـﺎن ﻣﺎﺳـﺖ ﭘـﺲ اﻣـﺎﻣ ﻫـﻢ در ﺑﯿـﻦ ﻣـﺎ ﻫﺴـﺖ و ﺣـﺪﯾﺚ ﺛﻘﻠﯿـﻦ
ﺣﺪﯾﺜ ﻣﺘﻮاﺗﺮ و ﯾﻘﯿﻨ اﺳﺖ و ان ﻗﺪر ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم اﻣﺎم در اﻏﺎز وﺻﯿﺖ
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮده اﻧﺪ.
از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺰ ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﺳﻠﻤﺎن ﺣﻨﻔ ارﺟﺎع داد و رواﯾﺖ دﯾﺪار
ﯾ ﯾﻬﻮدی ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن درﺑﺎره اوﺻﯿﺎی ﺧﻮد ﻣ ﭘﺮﺳﺪ و اﯾﺸﺎن

ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﺮﻣ ﺷﻤﺮد ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد اﺳﺖ .ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻪ ﺻﺪر ﻧﯿﺰ در ﮐﺘﺎﺑ ﻗﺮﯾﺐ
 ۱۰۰رواﯾﺖ از اﻫﻞ ﺳﻨﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﺮد آورده اﺳﺖ.

آﯾـﺖ اﻟـﻪ ﻣﻘـﺪم ﻗﻮﭼـﺎﻧ در اﯾـﻦ ﮔﻔـﺖ وﮔـﻮ در ﺗﻮﺿﯿـﺢ دﻟﯿـﻞ ﺑـﺎور ﺑـﻪ ﺣﻀـﻮر و
ﻇﻬﻮر در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻞ و
آﻣﺎدﮔ ﻣرﺳﺪ.
ﻣﺤﻘـﻖ ﺣـﻮزه ﮐـﻪ در ﻧﻬﻀـﺖ اﻣـﺎم ﺧﻤﯿﻨـ از ﻫﻤﺮاﻫـﺎن اﯾﺸـﺎن و در ﻗﻮﭼـﺎن ۱۵
ﺳﺎل ﻣﻤﻨﻮعاﻟﻤﻨﺒﺮ ﺑﻮده ﺑﺎر دﯾﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺳﺨﻦ از ﺧﻮد اﻣﺎم زﻣﺎن ﻋﻠﯿﻪ
اﻟﺴﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺧﺮوج ﺳﻔﯿﺎﻧ و ﺻﯿﺤﻪ آﺳﻤﺎﻧ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﻣﺮا ﻣ
ﺑﯿﻨﺪ دروغﮔﻮﺳﺖ.
*ﻋﺼﺮ اﯾﺮان

