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 مهمقد

انتظار منجی تفکري جهانی است و همه فرق گوناگون از فرق اسالمی گرفته تا اهل کتاب و حتی 

در اندیشـه  . انـد  خی را مطرح کـرده یک در حوزة فلسفه تاریخ مسئلۀ انتظار مصلح تارئیاي اله فرقه

تـا زمـان تولـد و    ) ص(وجود تـاریخی ایشـان از زمـان رسـول خـدا     ) عج(شیعی شناسنامه امام زمان

یـک از فـرق اسـالمی در     به حد تواتر رسیده اسـت و هـیچ  ) عج(جریانات ظهور و حکومت مهدي

هـایی کـه از امـام     البتـه برداشـت  . که از نسل رسـول خـدا اسـت شـکی ندارنـد     ) عج(وجود مهدي

داراي تعارضـات بسـیار زیـادي     ،در میان فرق اسالمی و حتی اندیشه شیعی وجود دارد) عج(زمان

انگیز باشـد دچـار    توانست همواره مفهومی امیدبخش و نشاط ه براي شیعیان میانتظار فرج ک. است

و حـال آن  . ناامید کننده منجـر شـده اسـت    و انحرافی  هاي بعضاً تحریف معنوي شده و به برداشت

که جوهره مهدویت، مفاهیمی انسانی و جهانی است که مورد خواست همه بشـریت اسـت و بایـد    

جهـانی مملـو از   . یح دینـی بـه دنیـا عرضـه کـرد     حخصـات تفکـر صـ   را بـا مش ) عـج (مهدي موعود

اي روشن، امدادهاي غیبی خداوند در جهـان   خواهی، امید به آینده نیت، دانش، صلح، عدالتالعق

از ایـن رو جـزوة حاضـر نگـاه پـنج تـن از       . اهیمی از این دست، آرزوي تمـام بشـریت اسـت   فو م

المی سـخت محتـاج چنـین نگـاهی بـه مهـدویت       بزرگان اندیشۀ دینی معاصر است که جامعـه اسـ  

 .هاي گوناگون واقع شود سازان شبکه امید است رساله حاضر مورد توجه برنامه. باشد می

 

شاداره    و

ما وزش  ش و آ و ل   اداره 
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 از دیدگاه بزرگان تجلی پیام) عج(هاي مستندات امام زمان شاخصه

و عید بشریت) عج(میالد مهدي

بزرگتــرین عیــد بــراي مســلمین، اســت و  -ارواحنالــه الفــداء -ضــرت صــاحبعیــد مولــود ح.1

)2/امام.(بزرگترین عید براي بشر است

بوده تحقق یابـد و برکـات   ) ع(و حامیان اولیا) ع(مسعود و مبارك است آنچه غایت بعثت انبیا.2

)5/امام.(ودهاي نفاق افکن شکسته و بریده شهاي ننگین و زبانحق تعالی بر زمین نازل شود و قلم

این والدت بزرگ و این حقیقت عظیم متعلق به یک ملت و یـک زمـان خـاص نیسـت؛ بلکـه      .3

)16/رهبري.(متعلق به بشریت است

)16/رهبري.(بنامیم، مبالغه و گزاف نیست» عیداهللا االکبر«اگر ما امروز را .4

ذکر و توسـل  شب نیمۀ شعبان، شب بسیار متبرکی است، تالی تلو لیالی قدر، و وقت توجه و تـ .5

)56/رهبري.(به ذیل عنایات باري تعالی و طلب و درخواست است

ایـم؛ زیـرا    ها نزدیـک شـده   ، این محبوب حقیقی انسان)ارواحنافداه(ما به زمان ظهور امام زمان.6

)60/رهبري.(ها پیشرفت کرده است معرفت

د راسـخ را در دل  این اعتقـا ) ع(جوانان و روشنفکران و عموم ملت ما با اعتقاد به ظهور مهدي.7

)65/رهبري.(هند که نظم ظالمانۀ جهانی، قابل زوال است و ابدي نیست خود پرورش می

دوره جنگ و دعوا، دوره اختالف، دوره فساد اخالق و دوره   بدبین نباشید، دوره ظلم و ستم،.8

)89/مطهري.(سیاهی و ظلمت یک دوره موقت است و عاقبت نورانیت و عدالت است

نیمه شعبان

همان طور که شب و روز قدر نسبت به سایر لیالی و ایام شهراهللا المبارك فضیلت پیـدا کـرده   .9

است شب و روز نیمۀ شعبان المعظم نیز به برکت بـروز و ظهـور عصـارة آفـرینش از خزانـۀ غیـب       

آیـت اهللا  .(پیـدا کـرده اسـت    ةالهی برجستگی خاصی درمیان سایرلیالی و ایام شهر الرسـالۀ و النبـو  

 )116/ي آملیجواد
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 و اجراي عدالت) عج(امام مهدي

یک همچو کار بزرگی که در تمام دنیا عدالت به معناي واقعی اجرا بشود در تمام بشـر نبـوده   .10

که خداي تبارك و تعالی او را ذخیره کـرده اسـت بـراي     -سالم اهللا علیه -کسی اال مهدي موعود

)1/امام.(بشر

عدل و داد خواهد کرد به همۀ مراتـب عـدالت،    تمام عالم زمین را پر از) س(حضرت صاحب.11

)3/امام.(به همۀ مراتب دادخواهی

بـراي  ) ع(چه مبارك است میالد بزرگ شخصیتی که بر پا کنندة عدالتی است که بعثـت انبیـا  .12

)5/امام.(آن بود

و انتظار ظهـور آن بزرگـوار، انتظـارِ حضـور     ) ارواحنا فداه(توجه کنید که توسل به ولی عصر .13

)35/رهبري.(جهانِ پر از عدل و داد است؛ انتظارِ عدالت براي همه انسانهاستیک 

عدالتی که ما در انتظار آن هستیم مربوط به سطح جهان است با موعظـه و نصـیحت بـه دسـت     .14

)41/رهبري.(آیدنمی

)63/رهبري.(ترین شعار مهدویت عبارت است از عدالت برجسته.15

)63/رهبري.(، در درجۀ اول، انتظار استقرار عدالت استبنابراین انتظار منتظران مهدي موعود.16

کـه مربـوط بـه سـطح جهـانی      ) ع(عدالت حضرت مهـدي  -عدالتی که ما در انتظار آن هستیم.17

)66/رهبري.(آید با موعظه و نصیحت به دست نمی -است

)92/مطهري.(شناسیم ما حضرت مهدي را به قیام و عدالت می.18

سراسر امنیـت، سراسـر برکـت، سراسـر رفـاه، سراسـر        حکومت واحد جهانی، سراسر عدالت،.19

)97/مطهري.(آسایش، سراسر خوبی و سراسر ترقی خواهدبود

بعد از آن که صالح و تقوا به نحو کامل در میان بشر راه پیدا کـرد، عـدالت کامـل و صـلح و     .20

چهـرة  صفاي کامل و مساوات واقعی و تقوا به تمام معنا برقرار شد، آن وقت است که یک مرتبـه  

)98/مطهري.(شود طبیعت با بشر عوض می

مترصـد  ) السـالم علیـه (مدینۀ فاضله و آرمان شهري که منتظـران راسـتین حضـرت ولـی عصـر     .21

اند، مملو از قسط و عدل از یک سو و ماالمـال از روح اسـتغناي مردمـی از    هاي آنگشایش درب

)114/آیت اهللا جوادي آملی.(سوي دیگراست
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اي از جانب پروردگار متعالی هـدایت  به صورت ویژه) فرجهتعالیاهللاعجل(حضرت ولی عصر.22

دار هـدایت عالمیـان شـود، دیـن مقـدس      تواند عهـده خواهد شد؛ به طور طبیعی چنین شخصی می

)131/آیت اهللا جوادي آملی.(اسالم را عالمگیرکند و عدالت مورد انتظار را تحقّق بخشد

، قیـام بـه قسـط    )السـالم علیـه (صـاف امـام معصـوم   تـرین شـرایط و او  شـک یکـی از اصـلی   بی.23

)133/آیت اهللا جوادي آملی.(است

انتظار فرج

شـاءاهللا بـه زیـارت    ما باید خودمان را مهیا کنیم از براي این کـه اگـر چنانچـه موفـق شـدیم ان     .24

)4/امام.(ایشان، طوري باشد که روسفید باشیم پیش ایشان

-کنند و از جام هدایت و معرفت او لبریز میمی سالم بر آنان که ظهورش را با حقیقت درك.25

)10/امام.(شوند

گفتند این است که ما کار نداشته باشـیم بـه ایـن کـه در     یک دسته بودند که انتظار فرج را می.26

گذرد، به این چیزها ما کار نداشـته  گذرد، بر ملت ما چه میها چه میگذرد، بر ملتجهان چه می

کنیم، براي جلوگیري از ایـن امـور هـم خـود حضـرت      ن را عمل میهاي خودماباشیم، ما تکلیف

)12/امام.(کنندبیایند انشاءاهللا درست می

شـیعه بـا خبــر مسـلم و قطعـی خــود منجـی را بـا نــام، بانشـان، باخصوصـیات بــا تـاریخ تولــد،          .27

)17/رهبري.(شناسد می

ن واالیی خواهد آمـد  ي آن است که بفهمد بداند و یقین کند که انسا امروز ذهنیت بشر آماده.28

)18/رهبري.(و بشریت را از زیر بارهاي ظلم وستم نجات خواهد داد

حکمت الهی اقتضا کرده است که این انتظار بزرگ را، هـم مـا داشـته باشـیم و هـم خـود آن       .29

)19/رهبري.(بزرگوار

-متوجه و نـاظر بررفتـار و عمـل ماسـت؛ اعمـال مـا بـر اوعرضـه مـی         ) ارواحنا فداه(امام زمان .30

)22/رهبري.(شود
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ي عزم راسـخ ایمـانی درآن هسـت و از مـا سـر      ي مسلمانی و نشانهامام زمان هرآنچه که نشانه.31

. کنـیم اگرخداي نکرده عکس این عمل کنیم، امام زمان را ناخرسند مـی . شودزند، خرسند میمی

)22/رهبري.(ببینید، چه عاملِ بزرگی است

هـاي فراوانـی    تواننـد از آن بهـره   است که ملتها میموضوع ظهور فرج وانتظار گنجینه عظیمی .32

)30/رهبري.(ببرند

مند به صالح، کار، تالش و مجاهـدت خـود را بـا امیـد بـه      هرانسان خیرخواه و مصلح و عالقه.33

)34/رهبري.(آینده انجام دهد

وجـود انسـانهاي   . فقط وجود ظلم وجور، شرط کافی براي تحقق آینده موعود وحتمی نیسـت .34

هــاي قــوي، ایمانهــاي راســخ، گامهــاي اســتوار و دلهــاي روشــن هــم الزم  د انگیــزهصــالح، وجــو

)35/رهبري.(است

)36/رهبري.(انتظار، یعنی دل سرشار از امید بودن نسبت به پایان راه زندگی بشر.35

کنـد و در دلهـا    روح انتظار را در جوامع زنده مـی ) ارواحناه فداه(قضیه انتظار حضرت بقیه اهللا .36

معناي انتظار این است که انسان بـه وضـعی کـه حـاال در آن قـرار      . آورد به وجود می حالت انتظار

)38/رهبري.(دارد، قانع نیست

گیـرد  آموزد و تعلیم میمسلمان با درسِ  انتظار، فرج می. فرج، یعنی این؛ فرج، یعنی گشایش.37

)38/رهبري.(بستی در زندگی بشر وجود ندارد که نشود آن را بازکردکه هیچ بن

سازي است، یک تقویت انگیزه در دل و درون است، یـک  انتظار یک عمل است، یک آماده.38

)38/رهبري(.هاي زمینهنشاط و تحرك و پویایی است در همه

اند، فقط نشستن و اشک ریختن نیست؛ انتظار به معناي این است  انتظاري که از آن سخن گفته.39

)39/رهبري.(اده کنیمکه ما باید خود را براي سربازي امام زمان آم

)40/رهبري(.گیري نیستاعتقاد به امام زمان به معناي گوشه.40

باشـد کـه در آن آمـادگی و قابلیـت     ) ارواحنـا فـداه  (تواند پذیراي مهدي موعود اي میجامعه.41

)47/رهبري.(باشد

زمینه باید آماده بشود و آن عبارت از عمل کـردن بـه   ) ارواحنافداه(براي ظهور مهدي موعود .42

)48/رهبري.(احکام اسالمی و حاکمیت قرآن و اسالم است
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این است که از لحـاظ معنـوي و اخالقـی و    )  علیه السالم(بزرگترین وظیفه منتظران امام زمان .43

عملی و پیونـدهاي  دینـی و اعتقـادي و عـاطفی بـا مـؤمنین و همچنـین بـراي پنجـه درافکنـدن بـا            

)49/رهبري.(زورگویان، خود را آماده کنند

بطۀ بین شیعیانی که اعتقاد دارند، با مقام والیت و مهدي موعود، یک رابطۀ دایمـی اسـت و   را.44

چه قدر خوب و بلکه الزم است که یکایک ما، قلباً هم این رابطـه را بـا توجـه و توسـل و حـرف      

)51/رهبري.(زدن با آن حضرت حفظ کنیم

دهد و دلتـان  روز شما را رنج میگویند انتظار بکشید، یعنی این وضعیتی که اموقتی به شما می.45

-ببینید چه قدر انسان حیـات و نشـاط پیـدا مـی    . آورد؛ ابدي نیست و تمام خواهد شدرا به درد می

)53/رهبري.(کند

شــما بایــد زمینــه را آمــاده کنــی، تــا آن بزرگــوار بتوانــد بیایــد و در آن زمینــۀ آمــاده، اقــدام   .46

)57/رهبري.(بکند

ــه.47 ــی جامع ــذیراي م  اي م ــد پ ــود توان ــدي موع ــج(ه ــت    ) ع ــادگی و قابلی ــه در او آم ــد ک باش

)57/رهبري.(باشد

این است که از لحاظ معنوي و اخالقـی و عملـی و   ) عج(ترین وظیفۀ منتظران امام زمان بزرگ.48

پیوندهاي دینی و اعتقادي و عاطفی با مؤمنین و همچنین براي پنجه درافکندن با زورگویان، خـود  

)61/رهبري.(را آماده کنند

هـاي صـلح را آمـاده کنـد و      که در انتظار آن مصلح بزرگ اسـت، بایـد در خـود زمینـه     کسی.49

)61/رهبري.(کاري کند که بتواند براي تحقق صالح بایستد

آیـت اهللا  . (بـود ) ارواحنـا فـداه  (باید هماره واجد شرائط و لوازم ظهور مهدي موجـود موعـود   .50

)110/جوادي آملی

د نائل شد و نعمت ترقّب صادق به تمامیت خویش بـالغ  اگر نصاب صالحانِ منتظر به کمال خو.51

گشت، زمینۀ ظهور انسان کاملی که مظهر اسم اعظم است و مجراي هرگونه فیضِ تکمیـل دیـن و   

)111/آیت اهللا جوادي آملی.(گرددتتمیم نعمت است، فراهم می

یم کتـاب و  هـاي نظـري، درمـدار تعلـ    اند که همـاره در قلمـرو اندیشـه   منتظران راستین کسانی.52

هـاي عملـی در محـور تزکیـه و تطهیـر روح از یـک سـو و        حکمت سیرکنند و در منطقـۀ انگیـزه  
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ازسـوي دیگـر سـفر نماینـد تـا بـه       ) السـالم علیـه (تحصیل حب آل عصمت و مودت اهـل طهـارت  

)112/آیت اهللا جوادي آملی.(هجرت ازجهل علمی و جهالت عملی کامیاب گردند

را ترسیم و ویژگـی مـردان آن   ) السالمعلیه(سۀ مدینۀ مهدي موعوداحادیث گرانبهایی که هند.53

آیت اهللا جـوادي  .(دهد و هم از غناي قلبی مردم آننماید، هم از عدل جامعه خبر میرا تصویر می

)115/آملی

کـه مظهـر    -فهمـد تمـام کارهـا دردسـت او    اگرکسی امام زمان خودش را درست بشناسد می.54

از زنــدگی و حیـات جـاهلی رهیـده، بــه حیـات مــعقول رسـیده و         قــرار دارد، درنتیجـه    -است

)121/آیت اهللا جوادي آملی.(منتظرواقعی آن حضرت خواهد بود

گر باشد و درزندگی او جلوه) تیغ و تبلیغ( منتظر واقعی کسی است که آثار هردوبخش انتظار .55

مشـوب و مخـدوش   اگر در یـک بخـش یـا هـردوي آن کوتـاه بیایـد بـه همـان مقـدار، انتظـار او           

)123/آیت اهللا جوادي آملی.(است

کسی منتظر واقعی آن حضرت است که عالوه بر خودسازي بـه دگرسـازي نیـز بپـردازد تـا از      .56

)124/آیت اهللا جوادي آملی.(این طریق زمینۀ ظهور آن حضرت را فراهم کند

آیـت  .(شناسـاند راه صحیح معرفت این است که انسان از خدا بخواهد تا ولّی خودش را به او ب.57

)125/اهللا جوادي آملی

انتظار فرج داشته باشید و بدانید که این فـرج محقـق خواهـد شـد؛ مشـروط بـر ایـن کـه شـما          .58

)23/رهبري.(انتظارتان انتظار واقعی باشد؛ عمل باشد؛ تالش باشد انگیزه باشد؛ حرکت باشد

ضـع قـانع نباشـد و    انتظار فَرَج، معنایش این است کـه انسـان درهروضـعی کـه هسـت بـه آن و      .59

)44/رهبري.(بخواهد به وضع بهتر و برتري دست پیدا کند

دانـد در  اما معناي صحیح انتظار، داراي ابعادي است که توجه به این ابعاد، براي کسی که مـی .60

)43/رهبري.(فرهنگ اسالم و شیعه، چه قدر به انتظار اهمیت داده شده، بسیار جالب است

اي انتظار فَرَج، این است که انسان در عالم معنویات، به هیچ چیـز  هترین نمونهیکی از عمومی.61

)45/رهبري(.قانع نباشد

)46/رهبري.(حالت ترغّب و انتظار را باید حفظ کنیم.62
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داریـم و هـر   هرقدمی که ما بـر مـی  . کنیم؛ دراینکه تردیدي نیستما به سمت فَرَج حرکت می.63

)46/رهبري.(به فَرَج است کشد، نفسی به سمت رسیدننفسی که این ملّت می

)69/مطهري!(افضل اعمال انتظار فرج است.64

و در خـدمت  ) عـج (انتظار فرج داشتن یعنی واقعاً در نیت ما این باشد که در رکاب امام زمان .65

)69/مطهري.(ایشان دنیا را اصالح کنیم

مـت  حر«شـود و آن اصـل   از یک اصل اسالمی و قرآنی دیگر اسـتنتاج مـی  » انتظار فرج«اصل .66

)71/مطهري.(است» اهللایأس از روح

انتظاري که سازنده و نگهدارنده : انتظار فرج و آرزو و امید و دل بستن به آینده دو گونه است.67

)72/مطهري.(بخش استاست، تعهدآور است، نیروآفرین و تحرك

شـود، نـه تکلیـف فـردي و نـه      نمـی  هیچ تکلیفی از مـا سـاقط    به انتظار ظهور حضرت حجت،.68

)87/مطهري.(یف اجتماعیتکل

کنید که بگوید انتظار ظهور حضرت حجت یک تکلیف کوچک را از مـا  یک عالم پیدا نمی.69

)87/مطهري.(کندساقط می

شرایط ظهور

هـا برقـرار    آیـد کـه اخـتالف در میـان بشـر شـدید و زلزلـه        در یک شـرایطی مـی  ) عج(مهدي.70

)91/مطهري.(است

هـا   هـا در ظلمـت   همیشـه بـرق  . هـا خواهـد بـود    شـدت هـا و   قطعاً این ظهور نیز پـس از سـختی  .71

)94/مطهري.(جهد می

شود قابل انطبـاق بـا هـیچ مجتمعـی     به زودي منعقد می) ع(اجتماعی که به وسیله ظهور مهدي.72

)100/عالمه طباطبایی.(نیست

اگر بخواهی کتب حدیث را صفحه به صفحه ببینی، خواهی دید که روایـات بسـیار زیـادي از    .73

مربوط بـه قیامـت اسـت، و یـا     : انددر تفسیر بسیاري از آیات آمده، که یا فرموده) ع(ائمه اهل بیت

، و ایـن نیسـت مگـر    )ع(مربوط به ظهور مهـدي : اندمربوط به رجعت است، و یا فرموده: اندفرموده

)102/عالمه طباطبایی.(به خاطر وحدت و سنخیتی که در این سه معنا هست
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کمــال واقعــی خواهــد رســانید و حیــات معنــوي خواهــد  بــا ظهــور خــود جامعــه بشــري را بــه.74

)106/عالمه طباطبایی.(بخشید

حضور و غیبت جسمانی امام در این باب تـأثیري نـدارد و امـام از راه بـاطن و نفـوس و ارواح      .75

مردم اشراف و اتصال دارد، اگرچه از چشم جسمانی ایشان مستور اسـت و وجـودش پیوسـته الزم    

)107/عالمه طباطبایی.(اصالح جهانیش تاکنون نرسیده استاست اگرچه موقع ظهور و 

و حضور مستمر وي در عین استتار و ظهـور  ) السالمعلیه(جریان حضرت مهدي موجود موعود.76

تـرین اسـت، لـذا فهـم آن فحـص بـالغ را بـا        دائم او در متن اختفا، از روایات مستَصـعب و سـخت  

)109/آیت اهللا جوادي آملی.(طلبدطهارت ضمیر می

آیـت اهللا جـوادي   .(شودداران با ظهور آن حضرت حاصل میفرج و گشایش واقعی براي دین.77

)119/آملی

به حکومت رسیدن صالحان، امامت پیدا کـردن و بـه وراثـت زمـین رسـیدن آنـان متوقـف بـر         .78

)128/آیت اهللا جوادي آملی.(شرایطی است که بدون تحقق آن شرایط، ممکن نخواهد بود

)130/آیت اهللا جوادي آملی.(، غلبه و پیروزي است)یا الزم معناي آن( ظهور یکی از معانیِ .79

صـورت را کـه صـورت انسـان اسـت مطـابق         ظهـور کـرد،  ) ع(وقتی وجود مبارك ولی عصر.80

)139/آیت اهللا جوادي آملی.(کندسیرت می

 -اي الهی باشـد و بـه طلـوع فجـر انقـالب مبـارك حضـرت بقیـه اهللا        این انقالب جرقه و بارقه.81

)6/امام.(منتهی شود -ارواحنا لمقدمه الفداء

ارواحنـا   -دست عنایت خداي تبارك و تعالی برسر این ملـت یکـی از عالئـم ظهـور بقیـه اهللا     .82

)8/امام.(است -فداه

هاي غلط از ظهور برداشت

هاي منحرف آن است که بـراي ظهـور آن بزرگـوار بایـد کوشـش در تحقـق       نظر بعض عامی.83

)11/امام.(الم را ظلم فراگیردکفر و ظلم کرد تا ع
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خیال کردند که هـر حکـومتی    -و هر حکومتی -گویند که هر علمی بلند بشوداینهایی که می.84

اینهـا تزریـق کردنـد    . گوینـد فهمند چـی دارنـد مـی   باشد این برخالف انتظار فرج است، اینها نمی

)14/ماما.(گوینددانند دارند چی چی میها را بزنند، نمیبهشان که این حرف

اگر هر روایتی بیاید که نهی از منکر را بگوید نباید کرد، این را باید بـه دیـوار زد، ایـن گونـه     .85

)14/امام.(روایت قابل عمل نیست

)15/امام.(گویند حکومت الزم نیست معنایش این است که هرج و مرج باشداینهایی که می.86

خواهـد بـا تمـام مراکـز      ی کـه مـی  سربازي منجی بزرگـ . سربازي امام زمان، کار آسانی نیست.87

اي  عـده . بینـی دارد  قدرت و فساد بین المللی مبارزه کند، احتیاج به خودسازي و آگاهی و روشـن 

)39/رهبري.(دهند؛ این غلط است اي براي تخدیر خود یا دیگران قرار می این اعتقاد را وسیله

کنند کـه  گوشه و کنار تبلیغ می کردند، االن هم درجریانهاي انحرافی قبل از انقالب تبلیغ می.88

چـه لزومـی دارد مـا    ! کند؛ ما امروز دیگر چـه کـار کنـیم   آید و اوضاع را درست میامام زمان می

)40/رهبري(!حرکتی بکنیم

یک معناي انحرافی در بـاب انتظـار بـود کـه خوشـبختانه امـروز ازآن فهـم و برداشـت غلـط،          .89

بودند، این طور به مردم یاد داده بودنـد کـه انتظـار،    کسانی که مغرض و یا نادان . اثرچندانی نیست

یعنی این که شما از هرعمل مثبـت و از هـر اقـدام و هرمجاهـدت و هراصـالًحی دسـت بکشـید و        

)43/رهبري.(منتظر بمانید

اینـد و عقایـد اسـالمی را    کنند کسانی که به اسم روشنفکري و به اسم تجددطلبی میخطا می.90

کننـد، مـورد تردیـد و تشـکیک و     ، بدون اینکه بدانند دارند چه کار میبدون مطالعه، بدون اطالع

)57/رهبري!(دهنداینها قرار می

برداشت قشري از مردم از مهدویت و قیام و انقالب مهدي موعود این است که صـرفاً ماهیـت   .91

د انفجاري دارد؛ پس بهترین کمک به تسریع در ظهور و بهترین شکل انتظار، ترویج و اشـاعه فسـا  

)79/مطهري.(است

برداشت غلط از ظهور و قیام مهدي موعود و این نوع انتظار فرج که منجر به نوعی تعطیـل در  .92

وجـه بـا مـوازین     باید شمرده شود، بـه هـیچ  » اباحیگري«شود و نوعی  حدود و مقررات اسالمی می

 )80/مطهري.(دهد اسالمی و قرآنی وفق نمی
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بگذاریـد  : جت باید این جور فکـر کنـیم؟ و بگـوییم   آیا ما مسلمانان راجع به ظهور حضرت ح.93

پس امر به معرف و نهی از منکر نکنیم،   مصیبت و گناه زیاد شود، بگذارید اوضاع پریشانتر گردد،

)87/مطهري.(هایمان را تربیت نکنیمبچه

مهدویت و فرق اسالمی

پیغمبر، براي اقامه دین  از نسل طیب و طاهر) علیه السالم(همه فرَق اسالمی معتقدند که مهدي .94

)19/رهبري.(خدا وحقّ الهی قیام خواهدکرد و عالَم را مملو از عدل و داد خواهد نمود

اندیشه پیروزي نهایی نیروي حق و صلح و عدالت بـر نیـروي باطـل و سـتیز و ظلـم، گسـترش       .95

له و جامعـه  جانبه ارزشهاي انسانی، تشـکیل مدینـه فاضـ   جهانی ایمان اسالمی، استقرار کامل و همه

اي است که کم و بیش همه فـرق و مـذاهب اسـالمی ـ بـا تفاوتهـا و اختالفهـایی ـ         آل، اندیشهایده

)70/مطهري.(بدان مؤمن و معتقدند

اند بلکه روایاتی که اهل تسنن در ایـن   روایات باب مهدي موعود را تنها شیعیان روایت نکرده.96

)81/مطهري.(کمتر نیست زمینه دارند، از روایات شیعه اگر بیشتر نباشد

کنـد، در جریـان انتقـام     بینیم اثر اعتقاد مهدویت در تاریخ اسالم ظهـور مـی   اولین باري که می.97

)82/مطهري.(است )علیه السالم(مختار از قتل امام حسین 

ام، تا زمان ابن خلدون شاید حتی یـک نفـر از علمـاي اسـالم پیـدا       تا آنجا که من تحقیق کرده.98

از بـیخ اسـاس نـدارد؛ همـه قبـول       )علیـه السـالم  (وید احادیث مربوط به مهـدي  نشده است که بگ

)84/مطهري.(اند کرده

از نیمـه دوم قـرن اول هجـري    ) ص(مسأله مهدي موعود از صدر اسالم و از زمان پیغمبر اکـرم .99

)85/مطهري.(منشأ حوادث بزرگ تاریخی شده است

)86/مطهري.(اند مدعیان مهدویت در میان اهل تسنن هم زیاد بوده.100

را قبـول  ) ع(دهـد، ظهـور مهـدي   هاي اسالمی غیرشیعه که عامه مسلمین را تشکیل میفرقه.101

)102/عالمه طباطبایی.(دارند

هـاي گونـاگون اسـالمی بـه عنـوان      بخش در معارف دینـی فرقـه  اعتقاد به آن مصلح نجات.102

)132/آیت اهللا جوادي آملی.(راه یافته است» مهدویت«
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هسـتند بلکـه انتظـار منجـی     ) ارواحنا فـداه (تند که منتظر مهدي موعود فقط مردم شیعه نیس.103

)17/رهبري.(ومهدي، متعلق به همه مسلمانهاست

اي جهانی ، اندیشهمهدویت

غیرمسلمانان هم به نحوي به یک آینده مطلوب و درخشان بـراي بشـریت معتقدنـد کـه بـا      .104

)19/رهبري.(کندهمین موضوع مهدویت تطبیق می

)58/رهبري.(دویت آن آرزوي دیرین بشر و مسلمینمسألۀ مه.105

امروز ذهنیت بشر، آمادة آن است که بفهمد، بداند و یقین کند که انسـان واالیـی خواهـد    .106

)60/رهبري.(آمد

یگانه راه چـارة بـدبختیهاي امـروز بشـر تشـکیل      : گویندامروز دیگر روشنفکران جهان می.107

)87/مطهري.(یک حکومت واحد جهانی است

یک فلسفۀ بزرگ است، اعتقاد بـه ظهـور    -و باالخص در تشیع -مهدویت در اسالممسألۀ .108

منجی است، نه در شعاع زندگی یک قوم و یک ملت و یا یک منطقه و یا یک نژاد بلکه در شعاع 

)96/مطهري.(زندگی بشریت

اعتقاد به ظهور یک منجی جهانی که جهان را پر از عدل و داد خواهدکرد، درهمـۀ ادیـان   .109

)132/آیت اهللا جوادي آملی.(هاي بشري وجود داشته استی و حتّی آییناله

ایرانی و مهدویت

ي اهــل بیــت پیـامبر را بــا نــام و  مـردم مــا ولـی اهللا اعظــم و جانشــین خـدا در زمــین و بقیـه    .110

گویند؛ بـه او  کنند؛ به او میشناسد؛ ازلحاظ عاطفی وفکري با او ارتباط برقرار میخصوصیات می

)20/رهبري.(خواهندبرند؛ ازاو میشکوه می

مردم، حالت انتظار آن امام همام و توسل و توجه به او را به معناي حقیقـی کلمـه، دردل و   .111

)21/رهبري.(این هم یکی از الطاف خداوند بر ملّت ماست. وجود خود دارند

اهـد  برسردست خواهد گرفـت و عمـل خو  ) والسالم ةعلیه الصلو(شعارهایی که امام زمان .112

)24/رهبري.(کرد، امروز شعارهاي مردم ماست
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)34/رهبري.(کند اي که به مهدویت معتقد است، قوت قلب پیدامی جامعه.113

کنـد؛ احسـاس    یکی از برکات اعتقاد به مهدویت این است که انسان احساس اطمینـان مـی  .114

)34/رهبري.(و ملت ما بحمداهللا این گونه است. کند  کند؛ احساس قدرت می قوت قلب می

اولین قدم براي حاکمیت اسالم و براي نزدیک شدن ملتهاي مسلمان به عهد ظهور مـدعی  .115

بــه وســیله ملــت ایــران برداشــته شــده اســت و آن ایجــاد حاکیمــت قــرآن          ) عــج(موعــود 

)48/رهبري.(است

ما ملت ایران باید به این معناي انتظار، بیش از گذشته تکیه کنیم؛ چـون دنیـاي بشـري، بـه     .116

)50/رهبري.(ما داریم، محتاج است انتظاري که

گذارد مردم تسلیم بشوند؛ به شرطی که این عقیده را درست ، نمی)عج(عقیده به امام زمان.117

)54/رهبري.(بفهمند

ــان     .118 ــام زم ــزرگ را دارد کــه فضــاي کشــور، فضــاي ام ــاز ب ــن امتی ــران، امــروز ای ــت ای مل

)60/رهبري.(است

)عج(مقامات امام زمان

حقایق الهی در باب این قطب اعظـم عـالم امکـان و خلیفـه خـدا و      درك مراتب معنوي و .119

مظهــر صــفات واســماي الهــی در حــد زبــان و بیــان و قلــب و فهمــی همچــون مــن قاصــر           

)25/رهبري.(نیست

هـا را درك کنـیم و    اگر ما بتوانیم در حد فهم قاصر وناقص خودمان رشحاتی از این گفته.120

)25/رهبري.(ایم بفهمیم، خیلی برد کرده

هـاي روي زمـین، منبـع     در میـان انسـان  ) ارواحنافـداه (مروز وجود مقدس حضرت حجت ا.121

)59/رهبري.(برکت، منبع علم، منبع درخشندگی، زیبایی و همۀ خیرات است

انـد و دارنـد و در    کـه مـردم مـا بحمـداهللا داشـته      -کنم کـه ایـن توسـالت را    من توصیه می.122

تر ادامه بدهند  هرچه با کیفیت -ن برابر شده استهاي بعد از انقالب، به فضل پروردگار چندی سال

)68/رهبري.(و توجهات و الطاف آن بزرگوار را به سمت خود جلب کنند
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اي و تـاریخی آن حضـرت   تنها شناخت شناسـنامه ) السالمعلیه(منظور از شناخت امام زمان.123

آیـت اهللا  .(نیست، بلکه مراد شناخت امامت، اعتقاد به والیـت و معرفـت بـه شخصـیت امـام اسـت      

)122/جوادي آملی

ذخیـرة عـالم و عصـارة خلقـت اسـت، ازایـن رو       ) ارواح من سواه فداه(حضرت ولی عصر.124

آیت اهللا جوادي .(تحقق بخشندة آمال و اهداف تمام انبیاي الهی درطول تاریخ بشریت خواهد بود

)123/آملی

سـت کـه بـا وجـود     در نظام آفرینش مثل مغناطیس زمـین ا ) السالمعلیه(وجود امام معصوم.125

را بـه  ... هـاي نظـامی و  هـا، هواپیماهـا، عملیـات   نماهـاي کشـتی  نماها و قطـب نامرئی بودن همۀ قبله

ها بلکه میلیاردها انسان، جهـت قبلـه یـا مسـیر مسـافرت      آورد و از برکت آن میلیونحرکت در می

)127/آیت اهللا جوادي آملی.(رسندکنند و به مقصد میخود را پیدا می

-علیـه (سندیدة شیعیان این است که هنگام ذکـرنام مخـصوص حـضرت ولـی عصـر  رسم پ.126

آیـت اهللا جـوادي   .(کنندبا ذکرصلوات، دست برسرگذاشته، به احترام آن حضرت قیام می) السالم

)135/آملی

نـه، اگـر مـن او را درك    : متولد شد؟ فرمود» قائم«آیا : پرسیدند) السالمعلیه(از امام صادق.127

)136/آیت اهللا جوادي آملی.(گذاردمعمر خدمت وي می کردم، تماممی

ولـی  . جامعه مـرده را زنـده کـرده اسـت    ) ص(همانطوري که وجود مبارك رسول گرامی.128

)140/آیت اهللا جوادي آملی.(کندهم جامعه مرد را زنده می) ع(عصر

هـاي رهبـري وجـود    خصوصـیت  هاي رهبري وجود مبارك ولی عصـر همـان  خصوصیت.129

)141/آیت اهللا جوادي آملی.(رامی استمبارك رسول گ

)عج(هاي دوران حاکمیت امام مهديژگی وی

دوره آغاز زندگی بشـر اسـت؛ دوره پایـان زنـدگی بشـر      ) ارواحنا فداه(ي ولّی عصر  دوره.130

)26/رهبري.(نیست
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قبـل  . طلبـی و عافیـت نیسـت   ، آسـایش وراحـت  )السـالم علیه(قبل از دوران مهدي موعود .131

شـوند؛  ، درمیـدانهاي مجاهـدت، انسـانهاي پـاك، امتحـان مـی      )السالمعلیه(عود ازظهور مهدي مو

)27/رهبري.(شوندهاي آزمایش وارد میدرکوره

یعنـی  . یک حکومت مردمی به تمام معناسـت ) عج(حکومت آیندة حضرت مهدي موعود.132

)62/رهبري.(ها و بازوان مردم است ها و اراده متکی به ایمان

من مردم و با تکیۀ به آنهاست که بناي عدل الهی را در سرتاسر عـالم  امام زمان از آحاد مؤ.133

)62/رهبري.(دهد بخشد و یک حکومت صددرصد مردمی تشکیل می استقرار می

اي کـه ایمـان واالي خـود او و ایمـان      با اقتدار و قدرت و تکیه بـر توانـایی  ) عج(امام زمان.134

رود گریبـان سـتمگران عـالم را     ت، مـی پیروان و دوستانش، او را مجهـز بـه آن قـدرت کـرده اسـ     

)67/رهبري.(کند هاي ستم را ویران می گیرد و کاخ می

هاي فراوانی دارد که به سبب آن، از ویژگی) صلّی اهللا علیه وآله وسلّم(قیام قائم آل محمد.135

هنگـامی   -1: یابد کـه ازآن جملـه اسـت   شود و برآنها برتري میکنندگان به حق جدا میسایر قیام

امنیت عمـومی بـراي   -2گذارد، آن حضرت قیام کند، دست رحمت خود را بر سر بندگان می که

درطبیعت تغییراتـی ایجـاد    -3گردد،طلبی هستند، برقرار میهاي حقشیعیان آن حضرت که انسان

 -5شوند،شیعیان و محبان ویژه برانگیخته می -4شود؛ها و برکات الهی آشکار میشود و نعمتمی

هنگامی که قیـام   -7گردد،عدالتی رفع میبی -6شود؛اي اجرا میدالت به شکل  گستردهقسط و ع

دیـن خـدا    -9یابـد؛ حق، حاکمیت مطلق مـی  -8کند،کند، کعبه و حرم امن الهی را تصرّف میمی

-ضـعف، نقـص و سسـتی از شـیعیان آن حضـرت برطـرف مـی        -10گیرد،سراسر گیتی را فرا می

امامـت و  ) ظـاهري و غیرظـاهري  (ودایع  -12گیرد،دا و حق انتقام میاز دشمنان دین خ -11شود،

زنـده   -14کنـد،   به واقع حکم مـی  -13شود؛ رسالت که نزد آن حضرت موجود است، آشکارمی

 -15. کردن احکامی که زمینۀ اجراي آنها فراهم نشد؛ مثالً ارث بردن براساس ایمـان خواهـد بـود   

پیشـرفت   -17عمران، آبـادي و توسـعۀ شـهري،    -16. کس به گردن آن حضرت نیستبیعت هیچ

زمـان   -19قیام آن حضرت، قطعـی و تردیدناپذیراسـت؛   -18شود؛اي حاصل میالعادهصنعتی فوق

از امـداد ویـژة الهـی     -20قیام آن حضرت که ناگهانی است همانند برپایی قیامت، نـامعلوم اسـت،  

)134/آیت اهللا جوادي آملی.(برخوردار است
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136.

و امید به آیندهمهدویت 

امیـد را در دلهـا زنـده    ) ارواحنـا فـداه  (اعتقاد به مهدویت و به وجود مقدس مهدي موعود .137

)28/رهبري.(کندمی

عقیده به امام زمان، هم در باطن فرد، هم در حرکت اجتماع و هم در حال و آینـده، تـأثیر   .138

)31/رهبري.(این را باید قدر دانست. عظیمی دارد

وقتی به شـما  . ود که انسان به مبارزه بپردازد و راه را بازکند و پیش برودشامید، موجب می.139

آورد، دهد و دلتـان را بـه درد مـی   گویند انتظار بکشید، یعنی این وضعیتی که امروز رنجتان میمی

)32/رهبري.(ابدي نیست و تمام خواهد شد

)38/رهبري(.ها نباید از گشایش مأیوس شوندها و امتوقت ملتهیچ.140

یکی از ابعـاد  . باشدانتظار، چیز عجیبی است و داراي ابعاد گوناگونی می. باید انتظار کشید.141

)42/رهبري.(انتظار، اعتماد وامیدواري به آینده و مأیوس نبودن است

ي انتظار است و این هردو، مالزم با امید است و امروز این امیـد، امـري الزم   اعتماد، الزمه.142

)42/رهبري.(باشدم دنیا میي ملتها و مردبراي همه

)52/رهبري.(اگر امید بمیرد، مبارزه و حرکت به سمت صالح هم خواهد مرد.143

)55/رهبري.(توانند از او بگیرندامید این ملت را نمی.144

هـا زنـده   ، امیـد را در دل )ارواحنا فـداه (اعتقاد به مهدویت، به وجود مقدس مهدي موعود .145

)57/رهبري.(کند می

براي مـا کـه معتقـد بـه آینـدة      . کند ها را سرشار از نور امید می موعود، دلاعتقاد به مهدي .146

هسـتیم، ایـن یأسـی کـه گریبـانگیر بسـیاري از نخبگـان دنیاسـت،         ) ع(حتمی ظهور مهدي موعـود 

)64/رهبري.(معناست بی

بخش و انسانی که در آن شـر و فسـاد از بـیخ و بـن برکنـده       اي بس روشن و سعادت آینده.147

)76/مطهري.(نتظار بشریت استخواهد شد در ا



٢١

ایـن  . یک فلسفه بزرگ اجتمـاعی اسـالمی اسـت   ) السالم علیه(آرمان قیام و انقالب مهدي .148

بخش ایده و راهگشا به سوي آینده است، آیینه بسیار مناسـبی   آرمان بزرگ، گذشته از اینکه الهام

)75/مطهري.(است براي شناخت آرمانهاي اسالمی

آخـرین حلقـه از   ) عـج (شود که قیام مهدي موعود  استنباط می از مجموع آیات و روایات.149

)78/مطهري.(مجموع حلقات مبارزات حق و باطل است که از آغاز جهان برپا بوده است

آل همـــه انبیـــا و اولیـــا و مـــردان مبـــارز راه حـــق  بخـــش ایـــده مهـــدي موعـــود تحقـــق.150

)78/مطهري.(است

ن و عمـل صـالح داده شـده اسـت،     مظهر نویدي است که به اهل ایمـا ) عج(مهدي موعود .151

)80/مطهري.(مظهر پیروزي نهایی اهل ایمان است

تـرین زمانهـا در    اي است که خداوند متعال از قدیم بخش وعده ظهور مهدي موعود، تحقق.152

کتب آسمانی به صالحان و متقیان داده است که زمین از آنِ آنان است و پایان تنها به متقیان تعلـق  

)80/مطهري.(دارد

رسد، مثـل ایـن    یشه خداي متعال نشان داده است که وقتی وضع دنیا به یک مراحلی میهم.153

آید که با  دهد و یک وضعی پیش می آید، یک تحول ناگهانی رخ می که دستی از غیب بیرون می

)90/مطهري.(بینی نیست قانون طبیعت اصال پیش

دهـیم کـه    بـه خـود راه نمـی   کنیم و هرگز این اندیشه را  ما در ته دل خود این طور فکر می.154

 )95/مطهري.(ممکن است عمر جهان یعنی عمر بشر و عمر زمین ما به پایان رسیده باشد

آینده جهان روزي را در بر خواهد داشت که در آن روز جامعـه بشـري پـر از عـدل و داد     .155

عالمــه .(شــده و بــا صــلح و صــفا همزیســتی نمایــد و افــراد انســانی غــرق فضــیلت و کمــال شــوند

)105/باییطباط

کننـد، ماننـد وثنیـت و کلیمیـت و     در ادیان و مذاهب گوناگون که در جهان حکومت مـی .156

مسیحیت و مجوسیت و اسالم، از کسی که نجات دهنـده بشـریت اسـت، سـخن بـه میـان آمـده و        

)105/عالمه طباطبایی.(اندعموماً ظهور او را نوید داده
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بین بـودن و بـا هـر ظلمـی مبـارزه      ه خوشنتیجه نگرش الهی به جهان خلقت، همانا به آیند.157

نمودن و زمینه صلح جهانی را فراهم کردن و به هدف واالي بشري معتقد بودن و ازهرگونه یـأس  

)118/آیت اهللا جوادي آملی.(و ناامیدي نجات یافتن

قرارگرفتـه اسـت کـه    ) السالمعلیهم(انتظار فرج ازآن جهت مورد تأکید و توصیه اهل بیت.158

ر امید به آینده ایجاد خواهدکرد و همین امید، نقـش بزرگـی را در سـعی و کوشـش     درانسان منتظ

)120/آیت اهللا جوادي آملی.(کندایفا می

، زنـده کـردن جامعـه اسـالمی، بلکـه انسـانی       )آرواحنـا فـداه  (ترین رهاورد ولی عصر مهم.159

)138/آیت اهللا جوادي آملی.(است

استعمار و مهدویت

کنند که ما بایـد کـاري بکنـیم کـه ایـن      هان استعماري توصیه میبزرگان استعمار و فرماند.160

)57/رهبري!(عقیدة به مهدویت، به تدریج از بین مردم زایل بشود

استعمارگرهاي خارجی، قضاوتشان این بود که تا وقتـی عقیـدة بـه مهـدویت در بـین ایـن       .161

)57/رهبري.(توانیم اینها را درست در اختیار بگیریممردم رایج است، ما نمی

رجعت و مهدویت

نسبت به اصل رجعت متواتر است، به حدي که مخـالفین مسـئله   ) ع(روایات ائمه اهل بیت.162

ــته     ــیعه دانس ــات ش ــئله را از مســلمات و مختص ــن مس ــدر اول ای ــان ص ــت از هم ــدرجع ــه .(ان عالم

)102/طباطبایی

)102/عالمه طباطبایی.(آیات دیگري از قرآن داللت اجمالی بر وقوع رجعت دارد.163

هاي گذشته رخ داده، در این امت نیـز رخ خواهـد داد، و یکـی از    فهماند آنچه در امتمی.164

شدن مردگانی است که در زمان ابراهیم و موسی و عیسی و عزیر و آن وقایع مسئله رجعت و زنده

)102/عالمه طباطبایی.(ارمیا و غیر ایشان اتفاق افتاده، باید در این امت نیز اتفاق بیفتد
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کند هر چند آحاد آن با یکدیگر اختالف دارند، اال اینکـه  تی که رجعت را اثبات میروایا.165

با همه کثرتش در یک جهت اتحاد دارند، و آن یک جهت این است که سیر نظام دنیـوي متوجـه    

عالمـه  .(شـود به سوي روزي است کـه در آن روز آیـات خـدا بـه تمـام معنـاي ظهـور ظـاهر مـی         

)103/طباطبایی

-یکی از مراتب روز قیامت است، هر چند که ازنظر ظهور به روز قیامت نمیرجعت خود .166

)103/عالمه طباطبایی.(رسد

انـد ایـام خـدا سـه روز اسـت، روز ظهـور       نیز روایت شده که فرمـوده ) ع(از ائمه اهل بیت.167

)103/عالمه طباطبایی.(و روز برگشت، و روز قیامت) ع(مهدي
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 )ره(از دیدگاه امام خمینی) عج(م زمانمستندات اما

 

 

مـاه  . کـنم این عید سعید پانزده شعبان را به همۀ مسلمین و به همۀ ملت ایران تبریک عرض می.1

شعبان ماه بزرگی است که در آن، در سوم آن، بزرگ مجاهد عالم بشریت متولد شد و در پـانزدة  

.وجود گذاشتپا به عرصۀ  -ارواحناله الفداء -آن، حضرت مهدي موعود

مـن جملـه ایـن کـه     . فهماندۀ مهمی است که به ما مسائلی مییحضرت صاحب، قض قضیۀ غیبتو 

به معناي واقعی اجرا بشود در تمام بشر نبوده براي یک همچو کار بزرگی که در تمام دنیا عدالت 

ت بـراي  که خداي تبارك و تعالی او را ذخیره کـرده اسـ   -سالم اهللا علیه -کسی اال مهدي موعود

هر یک از انبیا که آمدند، براي اجراي عدالت آمدند و مقصدشان هـم ایـن بـود کـه اجـراي      . بشر

کـه بـراي اصـالح بشـر     ) ص(حتی رسـول ختمـی  . عدالت را در همۀ عالم بکنند لکن موفق نشدند

آمده بود و براي اجراي عدالت آمده بود و براي تربیت بشر آمده بود، باز در زمان خودشان موفق 

نشدند به این معنا، و آن کسی که به این معنـا موفـق خواهـد شـد و عـدالت را در تمـام دنیـا اجـرا         

فهمند که فقط قضیۀ عدالت در زمـین بـراي   خواهد کرد، نه آن هم این عدالتی که مردم عادي می

 انسان اگر هـر انحرافـی پیـدا کنـد، انحـراف     . رفاه مردم باشد بلکه عدالت در تمام مراتب انسانیت

عملی، انحراف روحی، انحراف عقلی، برگرداندن این انحرافات را به معنـاي خـودش ایـن ایجـاد     

اگـر اخالقـش اخـالق منحرفـی باشـد، از ایـن انحـراف وقتـی بـه اعتـدال           . عدالت است در انسان

هـایی  اگـر در عقایـد یـک انحرافـاتی و کجـی     . برگردد، این عدالت در او تحقق پیدا کرده اسـت 

دن آن عقاید کج به یک عقیدة صحیح و صراط مستقیم، ایـن ایجـاد عـدالت اسـت     باشد، برگردان

.در عقل انسان
1

                                               
۴٨٠، ص ١٢جامام،  ۀصحیف.  ١
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که خداوند ذخیره کرده اسـت او را از بـاب ایـن کـه هـیچ      ) عج(در زمان ظهور مهدي موعود.2

) عـج (کس در اولین و آخرین، این قدرت برایش نبوده است و فقط براي حضرت مهدي موعـود 

م را، عدالت را در تمام عالم گسـترش بدهـد، و آن چیـزي کـه انبیـا موفـق       بوده است که تمام عال

نشدند به آن با این که براي آن خدمت آمده بودند، خداي تبارك و تعالی ایشان را ذخیـره کـرده   

است که همان معنایی که همۀ انبیا آرزو داشتند و موفـق نشـدند کـه اجـرا بکننـد، بـه دسـت ایـن         

.بزرگوار اجرا بشود

بزرگترین عید بـراي بشـریت ایـن کـه ایـن بزرگـوار را طـول عمـر داده         ) عج(ودد مهدي موعمیال

فهمیم که در بشر کسـی نبـوده اسـت    خداي تبارك و تعالی براي یک همچو معنایی، ما از آن می

دیگر، قابل یک همچو معنایی نبوده است، و بعد از انبیا کـه آنهـا هـم بودنـد لکـن موفـق نشـدند،        

بیا و اولیاي بزرگ، پدران حضرت موعود، کسی نبوده است کـه بعـد از ایـن، اگـر     کسی بعد از ان

رفتند، دیگر در بشر کسی نبوده اسـت  هم مثل سایر اولیا به جوار رحمت حق می) ع(مهدي موعود

توانسته و این یک موجودي است که ذخیره شده اسـت بـراي   که این اجراي عدالت را بکند، نمی

بزرگتـرین   -ارواحنالـه الفـداء   -ا به این معنا عید مولود حضرت صـاحب یک همچو مطلبی، و لهذ

.عید براي مسلمین، است و بزرگترین عید براي بشر است نه براي مسلمین
1

بزرگترین عید است براي مسلمین از باب این کـه موفـق   ) ص(اگر عید والدت حضرت رسول.3

ایـن معنـا را   ) س(رت صـاحب خواست توسعه بدهد نشد، چون حضـ به توسعۀ آن چزهایی که می

اجرا خواهد کرد و در تمام عالم زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد به همۀ مراتـب عـدالت، بـه    

بزرگتـرین  ) عـج (همۀ مراتب دادخواهی، باید ما بگوییم که عید شعبان، عید تولد حضرت مهـدي 

 -د تعجیل کند در ظهور اوشاء اهللا خداونان -وقتی که ایشان ظهور کنند. عید است براي تمام بشر

یمـال االرض عکـدالً بعـد    «: کندها را راست میآورد، تمام کجیتمام بشر را از انحطاط بیرون می

فهمیم کـه نـه یـک حکومـت     همچو نیست که این عدالت همان که ماها از آن می» ما ملئت جوراً

یمـال األرض  «معنی . معناستعادلی باشد که دیگر جور نکند آن، این هست اما خیز، باالتر از این 

االن زمین و بعد از این، از این هم بـدتر شـاید بشـود، پـر از جـور اسـت،        »عدالً بعد ما ملئت جوراً

حتی نفوس اشخاص کامل هـم در آن انحرافـاتی   . تمام نفوسی که هستند انحرافات در آنها هست

                                               
۴٨١، ص ١٢مهان، ج.  ١
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انحـراف  ست، در اعمال انحرف هست، در عقاید انحراف هها در اخالق. هست ولو خودش نداند

و ایشان مأمورند براي این که تمام . کند انحرافش معلوم استهست و در کارهایی هم که بشر می

یمـال  «این کجیها را مستقیم کنند و تمام این انحرافات را برگردانند به اعتدال که واقعاً صدق بکند 

تمام بشر را ایشـان هـدایت خواهنـد    از این جهت، این عید، عید . »األرض عدالً بعد ما ملئت جوراً

از ایـن  . دارنـد بـه همـان معنـاي مطلقـش     شاءاهللا، و ظلم و جور را از تمام روي زمین برمـی کرد ان

کـه  ) ص(جهت، این عید، عید بسیار بزرگی است که به یک معنا از عید والیـت حضـرت رسـول   

.بزرگترین اعیاد است، این عید به یک معنا بزرگتر است
1

اهللا توجه کنیم که خودمان را مهیا کنیم از بـراي آمـدن   ر این روزها و در این طور ایامما باید د.4

تـوانم بگـویم   نمـی . توانم اسم رهبر روي ایشان بگذارم؛ بزرگتر از این اسـت من نمی. آن حضرت

تـوانیم مـا بـا هـیچ تعبیـري      ایشان را نمـی . که شخص اول است؛ براي این که دومی در کار نیست

و مـا  . آنی است که خدا ذخیره کرده است براي بشـر . یم اال همین که مهدي موعود استتعبیر کن

شـاءاهللا بـه زیـارت ایشـان،     ق شـدیم ان وفـ باید خودمان را مهیا کنیم از براي این که اگر چنانچـه م 

انـد در  هایی  کـه االن بـه کارگرفتـه شـده    تمام دستگاه. طوري باشد که روسفید باشیم پیش ایشان

بایـد توجـه بـه ایـن معنـا داشـته        -و امیدوارم که در سایر کشورها هم توسعه پیدا بکنـد  -اکشور م

).سالم اهللا علیه(باشند که خودشان را مهیا کنند براي مالقات حضرت مهدي
2

سالروز مبارك والدت با سعادت و پربرکت حضرت خاتم االوصیا و مفخـر اولیـا حجـت بـن     .5

بر مظلومان دهر و مستضعفان جهان مبارك باد و چه مبارك  -ارواحنا له الفداء -الحسن العسکري

بـراي آن بـود و چـه    ) ع(است میالد بزرگ شخصیتی که بر پا کنندة عدالتی است کـه بعثـت انبیـا   

نمایـد و زمـین را   مبارك است زادروز ابرمردي که جهان را از شرّ ستمگران و دغلبازان تطهیر می

نمایـد و مسـتکبران جهـان را    رفتـه پـر از عـدل و داد مـی    پس از آن کـه ظلـم و جـور آن را فـرا گ    

چه مسعود و مبارك است روزي که جهان . نمایدسرکوب و مستضعفان جهان را وارثان ارض می

ها پاك شود حکومت عدل الهی بر سراسر گیتی گسترش یابد و منافقان انگیزيدغلبازیها و فتنهاز 

الت و رحمت حـق تعـالی بـر بسـیط زمـین افراشـته       گران از صحنه خارج شوند و پرچم عدو حیله
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٢٧

هـاي بیـداد فـرو    هاي سـتم و کنگـره  گردد و تنها قانون عدل اسالمی بر بشریت حاکم شود و کاخ

بوده تحقق یابد و برکات حق تعـالی بـر زمـین    ) ع(و حامیان اولیا) ع(ریزد و آنچه غایت بعثت انبیا

کن شکسته و بریده شود و سلطان حق تعالی بر عالم هاي نفاق افهاي ننگین و زباننازل شود و قلم

هاي دروغـین حقـوق بشـر از    پرتو افکن گردد و شیاطین و شیطان صفتان به انزوا گرایند و سازمان

و امید است که خداوند متعال آن روز فرخنده را به ظهور ایـن مولـود فرخنـده    . بنیاد برچیده شوند

.و امامت را طالع فرمایدهرچه زودتر فرا رساند و خورشید هدایت 
1

هاي زیر سـتم  اي الهی باشد که انفجاري عظیم در تودهامید است که این انقالب جرقه و بارقه.6

.منتهی شود -ارواحنا لمقدمه الفداء -ایجاد نماید و به طلوع فجر انقالب مبارك حضرت بقیه اهللا
2

ت و با همین تعهـد و بـا همـین    وارم که این کشور با همین قدرت که تا اینجا آمده اسمن امید.7

جا رسانده است، باقی باشد این نهضت و ایـن انقـالب    بیداري، که از اول قیام کرده است و تا این

.و ما و شما و ملت ما امانت را به او تسلیم کند. شاءاهللا، بیایدو قیام، تا صاحب اصلی ان
3

ست، و ایمان آنها را تقویـت  دست عنایت خداي تبارك و تعالی به سر این ملت کشیده شده ا.8

.است -ارواحنا فداه -فرموده است که یکی از عالئم ظهور بقیه اهللا
4

امید است آفتاب درخشان اسالم بر جهانیان نـور افشـاند، و مقـدمات ظهـور منجـی بشـریت را       .9

.فراهم آورد، و ما ذلک علی اهللا بعزیز
5

 -خرین ذخیرة امامت حضـرت بقیـه اهللا  با سالم و درود به پیشگاه مقدس مولود نیمۀ شعبان و آ.10

. گانه دادگستر ابدي و بزرگ پرچمدار رهایی انسان از قیود ظلم و ستم اسـتکبار و ی -ارواحنا فداه

بت و ظهور او و سالم بر آنان که ظهورش را با غیسالم بر او و سالم بر منتظران واقعی او، سالم بر 

.شوندو لبریز میکنند و از جام هدایت و معرفت احقیقت درك می
6
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ترویج ستم و گناه براي تعجیل ظهور

هاي منحرف آن است که بـراي ظهـور آن بزرگـوار بایـد کوشـش در تحقـق       نظر بعض عامی.11

.»فانّاهللا و انّاالیه راجعون«کفر و ظلم کرد تا عالم را ظلم فراگیرد و مقدمات ظهور فراهم شود، 
1

مـا بایـد نهـی از    . معصیت بشود تا حضرت بیاید باید عالم پر! گفتند که خوباي مییک دسته.12

هـا زیـاد بشـود کـه     خواهند بکنند، گناهمنکر نکنیم، امر به معروف هم نکنیم تا مردم هر کاري می

ها، دعوت کـرد  گفتند باید دامن زد به گناهاي از این باالتر بودند مییک دسته. فرج نزدیک بشود

ایـن هـم   .  علیـه تشـریف بیاورنـد   ظلم بشود و حضرت سالم اهللامردم را به گناه تا دنیا پر از جور و 

هایی هم بودند، اشـخاص سـاده لـوح هـم بودنـد،      ته در بین این دسته منحرفاي بودند که البدسته

.زدنددامن می آنهایی هم بودند که براي مقاصدي به منحرف

-ه تشـریف مـی  حضرت صـاحب کـ   ،این معنا که ما دیگر معصیت بکنیم تا حضرت صاحب بیاید

آیند؟ براي این کـه گسـترش بدهنـد عـدالت را، بـراي ایـن کـه حکومـت را         آورند براي چی می

ما برخالف آیـات شـریفۀ قـرآن دسـت از نهـی از      . تقویت کنند، براي این که فساد را از بین ببرند

ت یم، دست از امر به معروف برداریم و توسعه بدهیم گناهـان را بـراي ایـن کـه حضـر     رمنکر بردا

االن دیگـر  . خواهند همین کارها را بکننـد آیند میکنند؟ حضرت میبیایند، حضرت بیایند چه می

ما هیچ تکلیفی نداریم؟ دیگر بشر تکلیفی ندارد بلکه تکلیفش این است که دعوت کنـد مـردم را   

بعد ! ورندو امثال اینها تا این که اینها عالم را پر کنند از جور و ظلم و حضرت تشریف بیا! به فساد

حضرت تشریف بیاورند چه کنند؟ حضرت بیایند که ظلم و جور را بردارند، همان کـاري کـه مـا    

مـا اگـر   . خواهند همین را برش دارنـد کنیم که ظلم و جور باشد، حضرت میکنیم و ما دعا میمی

شـرعی   رسید قدرت داشتیم باید برویم تمام ظلم و جورها را از عالم برداریم، تکلیـف میدستمان 

کنـد از عـدالت، نـه    توانیم؛ اینی که هست این است که حضرت عالم را پر مـی ماست منتها ما نمی

یک دسته دیگري بودنـد  . شما دست برداریم از این تکلیفتان، نه این که شما دیگر تکلیف ندارید

گذرد، بـر  یگفتند این است که ما کار نداشته باشیم به این که در جهان چه مکه انتظار فرج را می

هـاي  گذرد، به این چیزها ما کار نداشته باشیم، مـا تکلیـف  گذرد، بر ملت ما چه میها چه میملت

کنیم، براي جلوگیري از این امور هم خـود حضـرت بیاینـد انشـاءاهللا درسـت      عمل میخودمان را 
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و کاري به کـار  دیگر ما تکلیفی نداریم، تکلیف ما همین است که دعا کنیم ایشان بیایند . کنندمی

اي، اینهـا هـم یـک دسـته    . گـذرد نداشـته باشـیم   گذرد یا در مملکت خودمان میآنچه در دنیا می

.مردمی بودند که صالح بودند
1

 

)عج(ناروائی هر حکومت پیش از حکومت امام عصر

کننـد کـه نـه، حکومـت نبایـد باشـد و زمـان حضـرت          میها، شاید االن هم بسیاري باور خیلی.13

و هر حکومتی در غیر از زمـان حضـرت صـاحب باطـل اسـت؛ یعنـی       . بیاید حکومتصاحب باید 

.هرج و مرج بشود، عالم به هم بخورد تا حضرت بیاید درستش کند
2

گفتند که هر حکـومتی اگـر در زمـان غیبـت محقـق بشـود، ایـن حکومـت باطـل اسـت و           می.14

غرور بودند بـه بعـض روایـاتی    آنها مغرور بودند، آنهایی که بازیگر نبودند م. برخالف اسالم است

که وارد شده است بر این امر که هر علمی بلند بشود قبل از ظهور حضـرت، آن علـم، علـم باطـل     

آنها خیال کرده بودند که نه، هر حکومتی باشد، در صورتی که آن روایـات کـه هـر کـس     . است

کـه یـک همچـو     کنـیم علم بلند کند علم مهدي، به عنوان مهدویت بلند کند حـاال مـا فـرض مـی    

روایاتی باشد، آیا معنایش این نیست که ما تکلیفمان دیگر سـاقط اسـت؛ یعنـی خـالف ضـرورت      

اینهـایی کـه   . معنا که ما دیگر معصیت بکنیم تا حضرت صاح بیایداسالم، خالف قرآن نیست این 

خیـال کردنـد کـه هـر حکـومتی باشـد ایـن         -و هـر حکـومتی   -گویند که هر علمی بلند بشودمی

اینها تزریق کردند بهشان که ایـن  . گویندفهمند چی دارند میالف انتظار فرج است، اینها نمیبرخ

حکومت نبودن یعنی این که همـۀ مـردم بـه    . گوینددانند دارند چی چی میها را بزنند، نمیحرف

مـا  . دجان هم بریزند، بکشند هم را، بزنند هم را، از بین ببرند، برخالف نص آیات الهی رفتار بکنن

زدیم براي ایـن  دویست تا روایت هم در این باب داشتند، همه را به دیوار می کردیماگر فرض می

اگر هر روایتی بیاید که نهی از منکر را بگوید نباید کرد، این را باید . که خالف آیات قرآن است

گوینـد، هـر   ی مـی دانند دارند چـ ها نمیبه دیوار زد، این گونه روایت قابل عمل نیست و این نفهم

اند که خوب با این وضعی بلکه شنیدم بعضی از اشخاص گفته. حکومتی باشد حکومت چیز است

-که هست، االن در ایران هست، دیگر ما نباید تهذیب اخالق بکنیم، دیگر، غلط است این حـرف 
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! سـدند ها، چیزي نیست دیگر حاال، حتماً باید استاد اخالق در یک محیطی باشد که همـۀ مـردم فا  

اگـر یـک جـایی باشـد     ! جاهاي فساد همه بازند -کنم کهعرض می -هاي همه بازند وشراب خانه

اینها یک چیزهایی ! باطل است! شودنمی! آن جا دیگر تهذیب اخالق الزم نیست. که خوب باشد

کننـد،  فهمنـد دارنـد چـی مـی    د ابلهانه بود، لکن آنها میواگر دست سیاست در کار نب... است که 

.خواهند ما را کنار بزنندآنها می
1

د حکومت الزم نیسـت معنـایش ایـن اسـت کـه هـرج و       نگویکه میاینهایی . ما تکلیف داریم.15

اگر یک سال حکومت در یک مملکتی نباشد، نظام در یک مملکتی نباشـد، آن طـور   . مرج باشد

نباشـد معنـایش    گویـد حکومـت  آنی که می. کند مملکت را که آن طرفش پیدا نیستفساد پر می

. این است که هرج و مرج بشود، همه هم را بکشند، همه به ظلم بکنند براي این که حضرت بیایـد 

ایـن یـک آدم عاقـل، یـک آدم اگـر سـفیه       . حضرت بیاید چه کند؟ براي این که رفع کند ایـن را 

را کـه مـا    نباشد، اگر مغرض نباشد، اگر دست سیاستی این کار را نکرده باشد که بازي بدهد ماها

کار به آنها نداشته باشیم، آنها بیایند هر کاري بخواهند انجام بدهند، ایـن بایـد خیلـی آدم نفهمـی     

.باشد
2
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 از دیدگاه مقام معظم رهبري) عج(مستندات امام زمان

 

مهدویت، حقیقتی جهانی

د بشـر و آن  یک عید حقیقی براي همه افـرا ) ارواحنا فداه(روز والدت حضرت مهدي موعود .16

انـد، انتظـاري    اند، دلشان سوخته است، اشکی ریخته اند، رنجی برده کسانی است که ستمی کشیده

اي از عـالم وحتـی در هـر     اند و یا با مشاهده نامالیمات در طول حیات خود و در هـر نقطـه   کشیده

د امروز احسـاس  همه آنها در مثل چنین روزي و به یا. اند مصیبتی تحمل کرده óاي از تاریخ  نقطه

. اند شادمانی و امید و نشاط کرده

این والدت بزرگ و این حقیقت عظیم متعلق به یک ملت و یک زمان خاص نیست؛ بلکـه متعلـق   

» وعداهللا الذي ضمنه«. میثاق خدا با انسان است» میثاق اهللا الذي اخذه و وکده«این . به بشریت است

همه انسانهاي طول تـاریخ نسـبت بـه ایـن     . ده استاین وعده خداست که تحقق آن را ضمانت کر

چـون تـاریخ از اول تـا امـروز و از     .اند پدیده عظیم وشگفت آور احساس نیاز معنوي و قلبی کرده

همه کسانی که از . امروز تا لحظه طلوع آن خورشید جهانتاب با ظلم و بدي و پلیدي آمیخته است

اند وچه آنهایی که بـه   ظلم شده است و رنج برده چه آنهایی که به خودشان óظلمی رنج برده اند 

با یاد والدت این منجـی عظـیم تـاریخ و بشـر در      óاند  اند و رنج برده ستمکشی دیگران نگاه کرده

.آید دلشان امیدي به وجود می

پس امروز روز عید واقعی است؛ یعنی روز والدت براي همه بشر و تاریخ حتـی بـراي گذشـتگان    

ها و سالطین ظالم، در  بودند که در دوران تاریک فرعونها و نمرودها و ابوجهلکسانی . عید است

فقر و ظلم و تبعیض سرکردند و مردند و رنج کشیدند و روي خوبی ندیدند؛ امروز براي آنها هـم  

اي از ارواح برخوردارنـد،   اگر روح آنها در عالم برزخ از بعضی از تفضـالتی کـه پـاره   . عید است

. امروز بـا بقیـه ایـام واعیـاد تفـاوت دارد     . یقیناً مثل چنین روزي، شادي خواهند کرد مند باشد بهره

.بنامیم، مبالغه و گزاف نیست» عیداهللا االکبر«واقعاً اگر ما امروز را 
1
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هسـتند بلکـه انتظـار منجـی     ) ارواحنـا فـداه  (فقط مردم شیعه نیستند کـه منتظـر مهـدي موعـود     .17

فرق شیعه با دیگران این است که شیعیان آن منجی را با نام و . ومهدي، متعلق به همه مسلمانهاست

شناسند؛ اما دیگـر مسـلمانان کـه بـه منجـی هـم معتقدنـد منجـی          نشان با خصوصیات گوناگون می

ادیـان دیگـر   . شناسند؛ تفاوت این جاست و اال اصل مهدویت مورد اتفاق همه مسلمانهاست رانمی

آنها هم در یک بخش از قضـیه،  . ی را در نهایت زمانه دارندهم در اعتقادات خودشان، انتظار منج

اند؛ اما در بخش اصلی قضیه که معرفـت بـه شـخص منجـی اسـت دچـار        مطلب را درست فهمیده

شیعه با خبر مسلم و قطعی خود منجی را با نام، بانشان، باخصوصیات با تاریخ تولد، . نقص معرفتند

.شناسد می
1

 هور منجیآمادگی ذهنیت جهانی براي ظ

ي آن است که بفهمد بداند و یقین کند که انسان واالیی خواهد آمـد   امروز ذهنیت بشر آماده.18

ي پیغمبران بـراي آن   و بشریت را از زیر بارهاي ظلم وستم نجات خواهد داد همان چیزي که همه

: سـت اند، همان چیزي که پیغمبـر اسـالم در آیـه قـرآن، وعـده آن را بـه مـردم داده ا        تالش کرده

دست قدرت الهی به وسیله یکی انسان عرشـی،  » ویضع عنهم اصرهم و االغالل التی کانت علیهم«

یک انسان خدایی، یک انسان متصل به عالمهاي غیبی، معنوي وعوالمی که براي انسـانهاي کوتـه   

. توانـد ایـن آرزو را بـراي بشـریت بـر آورده کنـد       می. نگري مثل ما قابل درك و تشخیص نیست

.تر است وعشقها به سمت آن نقطه متوجه و روز به روز متوجه شوقها
2

 مهدویت و اسالم  

19. ت«موضوع بزرگمخصـوص شـیعه هـم    . ، دراسالم جـزو موضـوعهاي اساسـی اسـت    »مهدوی

از نسل طیب و طاهر پیغمبر، بـراي اقامـه   ) علیه السالم(همه فرَق اسالمی معتقدند که مهدي . نیست

غیرمسـلمانان هـم   . خواهدکرد و عالَم را مملو از عدل و داد خواهد نمـود  دین خدا وحقّ الهی قیام

به نحوي به یک آینده مطلوب و درخشان براي بشریت معتقدند کـه بـا همـین موضـوع مهـدویت      

خصوصیت اعتقاد شیعه دراین امر، این است که یـک موضـوع کلّـی را بـا معرفـی      . کندتطبیق می
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-با معرفی شخص، پدر، مادر، عمر و بقیه خصوصـیات مـی  همه مشخصات و خصوصیاتش؛ یعنی 

ما ولی و سید خود، سرور وساالر عالمیان را که امـام ماسـت   . شناسد وهیچ چیزِ آن درابهام نیست

پدر، مادر، تاریخ تولد و قضـایاي والدت مبـارك او و کسـانی کـه ایــن قضـایا را بـا        . شناسیممی

دانیم که عشق ما، دل مـا  لذا ما می. مه براي ما روشن استاند، هخبرهاي صادق و موثّق نقل کرده

امام معصوم و بازمانده عترت پیغمبر واهل بیت، درطول ایـن  . و ایمان ما، متوجه و متعلق به کیست

حکمـت الهـی اقتضـا    . زمانهاي اخیر، درمیان جوامع بشري بوده است وامـروز هـم درمیـان ماسـت    

انتظـارِ روزي کـه   . هم ما داشته باشیم و هم خود آن بزرگـوار کرده است که این انتظار بزرگ را، 

به اضـافه توفیـق    -مثل حرکت انبیاء -این بزرگوار، با یک قیام بزرگ و یک حرکت عظیم والهی

عدالتی، تبعیض، زورگویی و استثمار قطعی دربرخورد با جبهه کفرونفاق، بتواند دنیا را از ظلم، بی

.د و ایـن روز خـواهد رسیدنجات دهـد و نجـات خواهد دا
1

 مهدویت و ملت ایران

ناپـذیري کـه   را از طریق روایات خدشه)  علیه السالم(ي مسلمانان، حقیقت مهدي موعود همه.20

و اولیاي دین رسیده است، قبـول دارنـد؛ امـا ایـن حقیقـت      ) صلّی اهللا علیه واله و سلّم(از نبی اکرم 

-ملت عزیز ما و شیعیان، این برجستگی و این چهـره درهیچ جاي جهان اسالم، مثل محیط زندگی 

ي درخشان واین روح پرتپش و پرامید را ندارد، این به خاطر آن است که مـا بـه بـرکت روایـات  

مـردم مـا   . شناسـیم را با خصوصـیاتش مـی  )  علیه السالم(ي خودمان، شخص مهدي موعود متواتره

شناسـد؛  ي اهل بیت پیامبر را با نام و خصوصـیات مـی  هولی اهللا اعظم و جانشین خدا در زمین و بقی

-برند؛ ازاو میگویند؛ به او شکوه میکنند؛ به او میازلحاظ عاطفی وفکري با او ارتباط برقرار می

را انتظـار   -دوران حاکمیت ارزشـهاي واالي الهـی برزنـدگی بشـر     óخواهند و آن دوران آرمانی 

این انتظار به معناي آن است که وجود ظلـم و سـتم   . ادي استبرند؛ این انتظار داراي ارزش زیمی

ي امیـد  اگر ایـن نقطـه  . کندزدایـد وخـاموش نمیي امید را از دلهاي منتظران نمیدر عالم، چشمه

. ي بشریت بدبین باشدیی ندارد جز این که به آیندهدر زندگی جمعیتی نباشد، چاره
2
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 ) عج(ارتباط با امام زمان 

یک ماجراي بـدیهی و ضـروري   ) ارواحنا له الفداء(ت ما، ماجراي حضرت ولّی عصر براي ملّ.21

 . است

حقیقتاً یاد آن بزرگوار دردلهاي مردم ما هسـت و مـردم، حالـت انتظـار آن امـام همـام و توسـل و        

این هم یکی از الطاف خداوند بـر  . توجه به او را به معناي حقیقی کلمه، دردل و وجود خود دارند

ت ماست که در دوران انقالب، آن بزرگـوار درفضـاي ذهنـی و معنـوي جامعـه حضـور دارد و       ملّ

 . جوانان با او قلباً ارتباط دارند

. بدانید این ارتباط ازطرف شما، به معناي حقیقی کلمه، نه یک جانبه، که ارتبـاطی دوجانبـه اسـت   

-نمایید؛ عرض نیـاز میاطبه میخوانید؛ با آن بزرگوار مخوقتی که شما زیارت آن بزرگوار را می

ریزید؛ حالت توجه و توسلی که نسبت بـه  ورزید و اشک میگویید و مـحبت میکنید؛ سـخن می

اگـر ازآن  . کنید، بدون ارتباط ازآن سو امکـان نـدارد  آن ولّی خدا و عبد صالح پروردگار پیدا می

وقتـی بـه   . معنوي پیدا نخواهـد شـد  سو لطف وتوجهی نباشد، از این طرف هم توجه قلبی و توسل 

شـود، آن  کنیـد حـال توجـه پیـدا نمـی     بینید هرکاري میدهد و میشما احساس کسالت دست می

وقتی ازآن طرف التفـاتی باشـد، درشـما شـور وحالـت      . وقتی است که ازآن طرف، التفاتی نیست

و محبـت و  پـس، ارتبـاط درآن حـاالت برجسـته شـور      . معنوي و عاطفی بـه وجـود خواهـد آمـد    

. احساس، وعواطفی که ملّت ما نسبت به آن بزرگوا دارند، ارتباط طرفینی است
1

. شـود متوجه و ناظر بررفتار و عمل ماست؛ اعمال مـا بـر اوعرضـه مـی    ) ارواحنا فداه(امام زمان .22

چه درمیدان معنویت و عبـادت و معرفـت، چـه     -هاي مختلفهاي مؤمن ما که در میداناین جوان

کار وتالش، چه درمیدان مبارزه و سیاست، چه درمیدان جهاد؛ آن روزي که جهاد مورد  درمیدان

) سـالم اهللا علیـه  (دهند، امام زمـان  جـور از خـودشان اخالص و شـادابی نشان میاین -احتـیاج بود

-تـالش  -حاال درکشور مسلمانِ ما -این که مردم درکشور اسالمی. کنندرا خرسند وخوشحال می

ي کشور، برپیشرفت امور کشور نظارت داشـته باشـند، تصـمیم بگیرنـد،     است که بر ادره شان این

کننـد کـه دیگـران بیاینـد و بـراي آنهـا تصـمیم        اقدام کنند، وارد میدان بشوند و میدان را رها نمی

هاي استکباري و استعماري درداخل کشـور سرنوشـت   دهند که امتداد خواستبگیرند؛ اجازه نمی
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انتخابات شما را . بیندکنند؛ امام زمان ناظر است و میین بکند، امام زمان را خوشحال میآنها را مع

ي شـعبان،  بندي نیمهها را براي آذینامام زمان دید؛ اعتکاف ما را امام زمان دید؛ تالش شما جوان

بینـد؛  مـی هاي گوناگون، امام زمان دیده است و امام زمان دید؛ حضورِ شما زن و مرد را در میدان

ي بیند و امام زمان هرآنچه کـه نشـانه  هاي مختلف، امام زمان میحرکت دولتمردان ما را در میدان

اگرخـداي  . شـود زند، خرسند مـی ي عزم راسخ ایمانی درآن هست و از ما سر میمسلمانی و نشانه

.گی استببینید، چه عاملِ بزر. کنیمنکرده عکس این عمل کنیم، امام زمان را ناخرسند می
1

امروز که آن امید برآورده شده . آن روزي که ملت ایران قیام کرد امید پیدا کرد که قیام کرد.23

است از آن قیام آن نتیجه بزرگ را گرفته است و امروز هم به آینده امیدوار اسـت و بـا امیـد و بـا     

کنـد   وادار می ها را به انگیزه وحرکت و نشاط این نور امید است که جوان. کند  نشاط حرکت می

ایـن  . کند کند و روح پویایی را در جامعه زنده می و از دل مردگی و افسردگی آنها جلوگیري می

بنابراین هم باید منتظر فرج نهایی بود هم باید منتظر فـرج در همـه مراحـل    . نتیجه انتظار فرج است

ار فرج داشته باشـید و  اجازه ندهید یأس بر دل شما حاکم بشود انتظ. زندگی فردي و اجتماعی بود

بدانید که این فرج محقق خواهد شد؛ مشروط بر این که شما انتظارتان انتظار واقعـی باشـد؛ عمـل    

.باشد؛ تالش باشد انگیزه باشد؛ حرکت باشد
2

برسردسـت خواهـد   ) عجل اهللا تعـالی فرجـه  (و ) والسالم ةعلیه الصلو(شعارهایی که امام زمان .24

روز شعارهاي مردم ماسـت؛ شـعارهاي یـک کشـور و یـک دولـت       گرفت و عمل خواهد کرد، ام

روزي شـعار توحیـد،   . این خودش یک گام بسیار بلندي به سوي اهـداف امـام زمـان اسـت    . است

شعار معنویت وشعار دینداري، در دنیا منسوخ شده بود؛ سعی کرده بودند بـه طـور کلّـی آن را بـه     

قه عـالم، ایـن شـعارها، شـعارهاي رسـمی حکومـت       دست فراموشی بسپارند؛ اما امروز در این منط

است؛ شعارهاي رسمی اداره کشور و آحاد ملّت است؛ عالوه براین، این شـعارها آرزوي ملّتهـاي   

 . مسلمان در بسیاري از کشورهاي دنیاست و این شعارها یک روز تحقّق پیدا خواهد کرد

قدرت مادي مسـتکبران عـالم، زمینـه     ها وقتی آماده شد؛ آن وقت که معلوم شد درمقابلاین زمینه

این وجود دارد که آحاد بشر بتوانند برروي حـرف حـق خـود بایسـتند، آن روز، روز ظهـور امـام       

                                               
٢٩  -١/۶/٨۴  
٢٩ -٢/۶/٨۴



٣٦

زمان است؛ آن روز، روزي است که منجی عالم بشریت به فضل پروردگار ظهـور کنـد و پیـام او    

وآن وقت دیگر قـدرتهاي  همه دلهاي مستعد را که در همه جاي جهان هستند، به خود جذب کند 

آن چنـانی کـه قبـل از     -ستمگر، قدرتهاي زورگو، قدرتهاي متّکی به زر و زور نتوانند حقیقـت را 

.با فشار زر و زور خود به عقب بنشانند یا مکتوم نگه دارند -اندآن همیشه کرده
1
 

 )عج(مقامات امام زمان 

) ارواحنـا فـداه  (اقدس ولی عصـر   درباره برکات این میالد معظم و حقایقی که در باب وجود .25

درك مراتب معنوي و حقایق الهی در باب ایـن قطـب   . یی بگویم هست من قادر نیستم سخن تازه

اعظم عالم امکان و خلیفه خدا و مظهر صفات واسماي الهی در حد زبـان و بیـان و قلـب و فهمـی     

مچنان که خود آنهـا بایـد   خود آنها باید درباره امام زمان سخن بگویند ه. همچون من قاصر نیست

دانیم که  ما همین قدر می. و بقیه اولیا و اصفیاي دین سخن بگویند) ع(ي علی بن ابی طالب  درباره

ي خانـدان   دانیم که این باز مانـده  همین قدر می. وجود مقدس امام زمان، مصداق وعده الهی است

یهـا العلـم المنصـوب و العلـم     السـالم علیـک ا  «. وحی و رسالت، علم سرافراز خدا در زمین اسـت 

 ».المصبوب و الغوث و الرحمه الواسعه وعداً غیر مکذوب

یـی از اولیـا و    او مسـتوره و نمونـه  . او وعده الهی و مصداق لطف خدا بر انسـانیت و بشـریت اسـت   

اینهـا  . او نمایشگر مبلغ فضل الهی بـر بنـی آدم اسـت   . ترین بندگان خداست اصفیا و انبیا و برجسته

اگـر مـا بتـوانیم در حـد فهـم قاصـر ونـاقص خودمـان         . یی است که خود آنان بیان فرمودنـد چیزها

.ایم ها را درك کنیم و بفهمیم، خیلی برد کرده رشحاتی از این گفته
2
 

 )عج(هاي دوران حاکمیت امام زمان  ویژگی

. یسـت دوره آغاز زندگی بشر است؛ دوره پایان زندگی بشر ن) ارواحنا فداه(ي ولّی عصر  دوره.26

ازآنجا حیات حقیقی انسان و سعادت حقیقی این خانواده عظیم بشري تـازه شـروع خواهـد شـد و     

بـدون   -استفاده از برکات این کره خاکی و استعدادها و انرژیهاي نهفته در این فضـا، بـراي انسـان   

درسـت اسـت کـه امـروز     . ممکن خواهد شـد  -ضرر، بدون خسارت، بدون نابودي و ضایع کردن
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برد؛ نفت را از اعمـاق  کند، اما نیروي اتم را براي نابودي انسان به کار میچیزي استفاده میبشر از 

رود؛ کند، اما این نفت در راه تضییع و تخریب محیط زیست انسان بـه کـار مـی   زمین استخراج می

 . کما اینکه دراین صد سال اخیر این گونه بوده است

کند، اما انسانها را ان و قـوه بخار و سـایر نیروها را کشف میبـشر نیروهاي مـحرکه و انرژیهاي پنه

به انواع و اقسام گرفتاریهاي جسمانی از ناحیه این مشـکالتی کـه زنـدگی مـادي بـراي انسـانها بـه        

شود؛ اما خیلی چیزهـا ازاو گرفتـه   به بشر سرعت وسهولت داده می. کندآورد، آلوده میوجود می

خریب ارزشهاي اخالقی است که امـروز انسـان دچـار آنهاسـت؛ لـیکن      ازآن طرف هم ت. شودمی

بشـر از خیـرات عـالم، از    . قضـیه ایـن گونـه نیسـت    ) ارواحنا فداه(دردوران ظهور حضرت بقیه اهللا 

-کند؛ اسـتفاده خسارت میضـرر و بیانرژیهاي پنـهان و از نیـروهاي نهفـته در طبیعت، استفاده بی

اي برسـانند کـه   اند تا ما را بـه آن نقطـه  همه پیغمبران آمده. انسان است اي که مایه رشد و پیشرفت

.شودزندگی بشر تازه شروع می
1

 

شما جوانان عزیز که در آغاز زندگی و تالش خود هستید، باید سعی کنیـد تـا زمینـه را بـراي     .27

ورانـی  آن چنان دورانی آماده کنید؛ دورانی که درآن، ظلم وستم به هیچ شـکلی وجـود نـدارد؛ د   

تر است؛  دورانی که ملتها با که درآن، اندیشه و عقول بـشر، از همیشـه فـعالتر و خالقتر وآفریننده

یـی وجهـانی را   همانهـایی کـه جنگهـاي منطقـه     óافروز عالم جنگند؛ دستهاي جنگیکدیگر نمی

درمقیـاس عـالم،    توانند جنگی به راه بیندازنـد؛ دیگر نمی óاندازند درگذشته به راه انداختند و می

-علیـه (قبـل از دوران مهـدي موعـود    . صلح وامنیت کامل هست؛ باید براي آن دوران تالش کرد

درروایـا ت، واهللا لتمحصـن و واهللا لتغـربلن اسـت؛     . طلبی و عافیت نیست، آسایش وراحت)السالم

قتـی کـه   امتحـان درکجـا و چـه زمـانی اسـت؟ آن و     . شویدشوید؛ فشار داده میبشدت امتحان می

، درمیدانهاي مجاهـدت، انسـانهاي   )السالمعلیه(قبل ازظهور مهدي موعود . میدان مجاهدتی هست

آینـد وجهـان بـه    شوند و سربلند بیرون مـی هاي آزمایش وارد میشوند؛ درکورهپاك، امتحان می

ن امیـد  شـود؛ ایـن، آ  روز به روز نزدیکتر مـی ) ارواحنا فداه(دوران آرمانی وهدفیِ مهدي مـوعود 

.ي شعبان، روز عید بزرگ استبزرگ است؛ لذا روز نیمه
2
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 کارکرد اعتقاد به مهدویت

-امید را در دلهـا زنـده مـی   ) ارواحنا فداه(اعتقاد به مهدویت و به وجود مقدس مهدي موعود .28

داند یک پایـان  چرا؟ چون می. شودهیچ وقت انسانی که معتقد به این اصل است، ناامید نمی. کند

.کند که خودش را به آن برساندسعی می. نِ حتمی وجود دارد، برو برگرد نداردروش
1

نفس پیوند قلبی و تذکر و توجه روحی به آن مظهر رحمت و قدرت و عدل حق تعالی، انسان .29

این یـک میـدان    .کند فراهم می -روحاً و معناً -دهد و وسیله پیشرفت انسان را را عروج و رشد می

که در بـاطن و قلـب ودل و جـان خـود بـا ایـن بزرگـوار مـرتبط باشـد بهـره           هر کس . وسیع است

لقلقـه زبـان در ایـن زمینـه     . البته توجه به کانون نور، باید توجه حقیقی باشد. خودش را خواهد برد

اگر انسان روحاً متوجه و متوسل شـد و معرفـت کـافی بـراي خـود بـه وجـود        . تأثیر چندانی ندارد

.این، یک میدان فردي و تکامل شخصی و معنوي است. اهد بردآورد، بهره خودش را خو
2
 

و موضـوع ظهـور فـرج وانتظـار گنجینـه عظیمـی اسـت کـه ملتهـا           )عـج (اعتقادبه قضیه مهدي.30

! اي را که در یک دریـاي توفـانی فـرض کنیـد     شما کشتی. هاي فراوانی ببرند توانند از آن بهره می

ته باشند که اطرافشان تا هزار سـنگ هـیچ سـاحلی    اگر کسانی که در این کشتی هستند عقیده داش

کنند؟ آیا هـیچ تصـور    وجود ندارد و آب و نان و وسایل حرکت اندکی داشته باشند، چه کار می

شود که اینها براي آن که حرکت کنند و کشتی را پیش ببرند تالشی بکنند؟ نـه چـون بـه نظـر      می

ست دیگر چـه حرکـت و تـالش بایـد     وقتی انسان مرگش حتمی ا. خودشان مرگشان حتمی است

.بکند؟ امید و افقی وجود ندارد

توانند انجام دهند این است که دراین مجموعه کوچک، هر کس به کـار   یکی از کارهایی که می

آن کسی که اهل آرام مردن است بخوابد تا بمیرد و آن که اهـل تجـاوز بـه    . خودش سرگرم شود

طور دیگر هم این اسـت  . که چند ساعتی بیشتر زنده بمانددیگران است حق دیگران را بگیرد تا آن

شان ساحلی وجود  که کسانی که در همین کشتی هستند یقین داشته باشند و بدانند که در نزدیکی

اینکه آن ساحل دور یا نزدیک است و چقدرکار دارند تا به آن رسند معلوم نیست؛ اما قطعاً . دارد

کنند که خود را  کنند؟ تالش می این افراد چه کار می. اردساحلی که در دستري آنهاست وجود د
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همین قدر که امیدي در دل انسان به وجود آمد مرگ بالهاي خـود را جمـع   . به آن ساحل برسانند

شود انسان تالش کند و حرکت کند، پـیش بـرود، مبـارزه     امید موجب می. رود کند و کنار می می

زیر سلطه ظالمانه قدرت مسلطی قـرار دارد و هـیچ امیـدي    فرض کنید ملتی در . کند و زنده بماند

اگـر تسـلیم نشـد کارهـاي کـور و بـی جهتـی انجـام         . این ملت مجبور است تسلیم شود. هم ندارد

اما اگر این ملت وجماعت، امیدي در دلشان باشد و بدانند که عاقبت خوبی حتمـاً وجـود   . دهد می

هند کرد و مبارزه را نظـم خواهنـد داد و اگرمـانعی    کنند؟ طبیعی است که مبارزه خوا دارد چه می

.در راه مبارزه وجود داشته باشد، آن را برطرف خواهند کرد
1

عتقد و مؤمن و متکی است و به آینده امیدوار است و با پرده نشینان غیب در مملتی که به خدا .31

درخشـد،  الهی مـی ارتباط است؛ ملتی که در دلش خورشید امید به اینده و زندگی و لطف و مدد 

ایـن، خصوصـیت   . گـردد شود و با ایـن حرفهـا، از میـدان خـارج نمـی     هرگز تسلیم و مرعوب نمی

عقیده به امام زمان، هم در باطن فـرد،  . اعتقاد به آن معنویت مهدي علیه آالف التحیه و الثتاء است

.اید قدر دانستاین را ب. هم در حرکت اجتماع و هم در حال و آینده، چنین تأثیر عظیمی دارد
2

بشریت در طول تاریخ و در حیات اجتماعی، مثـل همـان سرنشـینان یـک کشـتی توفـان زده،       .32

دستان و مسلطین بر امور انسـانهاي  همیشه گرفتار مشکالتی از سوي قدرتمندان و ستمگران و قوي

. پـیش بـرود  شود که انسان به مبارزه بپـردازد و راه را بازکنـد و   امید، موجب می. مظلوم بوده است

دهـد و دلتـان را بـه    گویند انتظار بکشید، یعنی این وضعیتی که امروز رنجتـان مـی  وقتی به شما می

ایـن،  ! کندببینید چقدر انسان حیات و نشاط پیدا می. آورد، ابدي نیست و تمام خواهد شددرد می

تقـاد بـه مهـدي موعـود     این، نقش اع. نقش اعتقاد به امام زمان صلوات اهللا علیه و ارواحنافداه است

این عقیده است که شیعه را تا امروز، از آن همه پیچ و خمهاي عجیب و غریبی کـه در سـر   . است

راهش قرار داده بودند، عبور داده است و امروز بحمداهللا پرچم عزت و سـربلندي اسـالم و قـرآن،    

، همـین امیـد و   هرجـا کـه چنـین اعتقـادي باشـد     . ي ایران استدر دست شما ملت مسلمان و شیعه

.مبارزه وجود دارد
3

                                               
١٠/١٠/٧.  ١۴
١٧/١٠/٧.  ٢۴
١٧/١٠/٧.  ٣۴



٤٠

اگر شیعه، این عقیده مبـارك  » .این مردم، چون معتقد به مهدویتند، مبارزه با آنها سخت است«.33

عـالوه  . را درست بفهمد و با آن درست رفتار کند، برایش یک منبع فیض و یک منبـع نـور اسـت   

و درعمـل خـود، سـعی کننـد رابطـه       براینکه، آحاد مردمِ مسلمان و معتقدین و شیعه، باید در قلب

یعنی خود را طوري تربیت کننـد و بـاور بیاورنـد کـه     . معنوي وفکري باآن بزرگوار را حفظ کنند

ازآنهـا   -که به اراده و علم الهی، محیط به همه حوادث و حرکات ماست -امام بزرگوار و معصوم

مـه ملّتهـا و بخصـوص ملّـت     خود این عقیده، آثار و خصوصیات حیاتبخشـی بـراي ه  . راضی باشد

امـروز هرفـرد   . مسلمان ما دارد و عمده این خصوصـیات وآثار، عبـارت اسـت از امــید بـه آینـده    

آینده ممکـن اسـت خیلـی نزدیـک باشـد و ممکـن اسـت دوردسـت          -داند که درآیـندهشیعه می

ه امـروز در دنیـا   عدالتی و زورگویی کـ ایـن بساط ظلـم و بی -بـاشد؛ امـا به هرحـال، قطـعی است

انـد، کـه   داند این وضـعی کـه مسـتکبرین در دنیـا بـه وجـود آورده      می. هست، برچیده خواهد شد

گیـرد و آنـان   هرکس حرف حقّی بزند و راه حقّی را دنبال کند، ازطرف آنها مورد فشار قرار مـی 

غیـان، یاغیـان   کنند، روزي از بین خواهد رفت و گردنکشان، طااراده فاسدشان را بر او تحمیل می

     حرکـت و قدرتهاي زورگوي عالم، ناگزیر خواهند شد درمقابل حق تسلیم گردنـد، یـا از سـرِ راه

. حق، ازاله و برداشته شوند

این، خیلی امیـدبخش  . داند و به آن یقین دارداي میاین را هرفرد مسلمان و بخصوص هرفرد شیعه

منـد بـه صـالح، کـار، تـالش و      و عالقـه شـود کـه هرانسـان خیرخـواه و مصـلح      است وموجب می

ببینـد ایـن عقیـده چقـدر ارزشـمند و داراي تـأثیر و       . مجاهدت خود را با امید به آینده انجام دهـد 

!حیاتبخش است
1
 

هـا   ایـن قـوت قلـب بـراي ملـت     . کنـد  ي که به مهدویت معتقد است، قوت قلب پیدامیا جامعه.34

هـا را   اسالمی بعد از ان بود که تـوي دل ملـت  بدانید تسلط استعمار بر کشورهاي . خیلی مهم است

خالی کردند؛ آنها احساس ضعف کردند؛ احسـاس عـدم توانـایی کردنـد، بعـد اینهـا آمدنـد و بـا         

ما در روابط سیاسی و دیپلماسی دنیا داریم . امروز هم همین جوراست. قدرت بر آنها مسلط شدند

خواهد  استکبار جهانی این است که میبینیم که یکی از بزرگترین شگردهاي  جلوي چشم مان می

خـالی کنـد و احسـاس بـی      óحاال در کشورهاي اسـالمی   óدل مسئوالن کشورهاي گوناگون را 
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یـی ندارنـد جـز ایـن کـه زیربـار مـثال         پشتوانگی به آنها تزریق کند، تا آنها احساس کند که چـاره 

کننـد؛ چـون احسـاس     ملت ها حرکـت نمـی  . این احساس ضعف بالي بزرگی است. امریکا بروند

کـرد   هـا سـال سـاکت و آرام نشسـته بـود؛ چـون احسـاس مـی         ملـت فلسـطین ده  . کننـد  ضعف می

آن روزي که فکر توانستن در ملت فلسطین به وجود آمد قیام کرد و بـا ایـن قیـام، ایـن     . تواند نمی

ملتـی کـه   فرق است بـین  . رود برد؛ اما دارد پیش می رنج می. همه موفقیت را به دست آورده است

تـر و   نشـیند، روز بـه روز بـدبخت    خورد؛ اما روز به روز عقـب مـی   کند سیلی هم نمی حرکتی نمی

خورم، با آن ملتـی کـه سـختی راه را     شود؛ دلش هم خوش است که من سیلی نمی تر می زیردست

شود اما در راه به سـمت موفقیـت بـه سـمت      خورد خونی هم می کند پایش به سنگ می تحمل می

کنـد   ملت فلسطین امید پیدا کرد، حاال حرکت مـی . رود سعادت به سمت عزت، پیش می سرمنزل

شـود کـه درهـاي     رود و این حرکت به جلو تا هر وقت که وجود داشته باشد، باعث می و جلو می

شـان   فرج به روي آن ها باز باشد؛ و راه قطعه قطعه طی خواهـد شـد تـا انشـاءاهللا بـه هـدف نهـایی       

یکـی از  . ف براي یک ملت، خیلـی احسـاس خطرنـاك و سـم مهلکـی اسـت      احساس ضع. برسند

کنـد؛ احسـاس قـوت قلـب      برکات اعتقاد به مهدویت این اسـت کـه انسـان احسـاس اطمینـان مـی      

.و ملت ما بحمداهللا این گونه است. کند  کند؛ احساس قدرت می می
1

 )هاي صالحانسان -گسترش ظلم( شرایط ظهور منجی

وجـود انسـانهاي   . شرط کافی براي تحقق آینده موعود وحتمی نیسـت  فقط وجود ظلم وجور،.35

تـا  . هاي قوي، ایمانهاي راسخ، گامهاي استوار و دلهاي روشن هم الزم اسـت صالح، وجود انگیزه

هـاي چنـین مظـاهري از    قبل از پیروزي انقالب، احتمال تحقّقِ آینده حتمی کـم بـود؛ زیـرا جلـوه    

بحمداهللا، پیروزي انقالب اسالمی این امید را هـم دردلهـا   . نمودمعنویت و ارزش، بسیار اندك می

بسته از لذایذ حیـوانی،  این عده جوان مؤمن، صالح، خوش روحیه، فداکار، چشم. زنده کرده است

کنـده از لـذّتهاي پسـت    بسته به معنویـات و عـروج روحـی و دل   گشوده به لذایذ معنوي، دلچشم

اهللا درکشور صاحب الزّمان و کشـور اسـالم وجـود دارد درهـیچ     مادي و جسمانی که امروز بحمد

 . اي وجود نداشته استدوره

                                               
١٧/١٠/٧.  ١۴ 



٤٢

ایـن  ! اي مـوالي مـا  ! اي سید و سرور ما : گویداختیار میدر خطاب به آن بزرگوار، گاهی دل، بی

 همه جوانِ مؤمن و این همه دلهاي متوسل و متضرّع که دراین دوران به شما متوجهند، درطول این

اینهـا شایسـته تلطّـف ازجانـب     . اندهزار و دویست سال، درهیچ دوره وعصري متوجه به شما نبوده

وامـا، شـما   . اینها شایسته عنایت و فیضند و بالشک، مشمول فیض شما هم خواهند بود. شما هستند

ه توسل بـه  توجه کنید ک. جوانان و منتظران آن بزرگوار، باید با چشم باز، توجه خود را بیشتر کنید

و انتظار ظهور آن بزرگوار، انتظارِ حضور یـک جهـانِ پـر از عـدل و داد     ) ارواحنا فداه(ولی عصر 

است؛ انتظارِ عدالت براي همه انسانهاست؛ انتظارِ رفع ظلـم از صـحنه زنـدگی بشـر اسـت و انتظـارِ       

 . اندتحمیل کردهتطهیرِ دامانِ بشریت است ازآنچه که زورگویان عالم و دشمنان بشریت براو 

دردوران امام زمان، مادیات انسـانها هـم   . این، انتظار دنیاي برتر براي معنویات و مادیات بشر است

خـداي متعـال، بشـر را داراي جنبـه مـاده و معنـا       . از امروز  بهتر خواهد شد و فقط معنویات نیسـت 

دلـه الهـی هـم متکفّـل     حکومـت کاملـه و عا  . آفریده اسـت وکمـال او هـم درهـر دو جنبـه اسـت      

دلهـاي مـؤمن و پرشـور و    . این، راه است؛ راه خـدا، راه انقـالب و راه امـام زمـان    . هردوجنبه است

تواند این راه را طی کند و ان شاءاهللا به نتایج خـوب هـم برسـد و    مند شما مردم میمخلص و عالقه

سالت هـم بـه نزدیـک شـدن     توجهات و توسالت آن بزرگوار را جلب کند و ان شاءاهللا، همین تو

.فَرَج وظهور آن بزرگوار منتهی شود
1
  

 ) عج(وظایف منتظرین امام زمان 

 انتظار) الف

.انتظار، یعنی دل سرشار از امید بودن نسبت به پایان راه زندگی بشر.36
2

ي امیـد را از دلهـاي منتظـران     انتظار به معناي آن است که وجود ظلم و ستم در عـالم، چشـمه  .37

یـی نـدارد جـز     اگر این نقطه امید در زندگی جمعیتی نباشـد، چـاره  . کند و خاموش نمی زداید نمی

.اینکه به آینده بشریت بدبین باشد
3
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تـر و   اگرچه انتظار ظهور آن بزرگوار هم انتظار فرج است اما انتظار فـرج، یـک معنـاي وسـیع    .38

روح ) ارواحنـاه فـداه  ( قضـیه انتظـار حضـرت بقیـه اهللا    . عمیق تر، براي همه دورانهاي تاریخ اسـت 

حالـت انتظـار حالـت    . آورد کند و در دلها حالت انتظار به وجـود مـی   انتظار را در جوامع زنده می

معناي انتظار این است که انسان به وضعی که حـاال در آن قـرار دارد   . بسیار مبارك و خوبی است

مشـتاقانه انتظـار مـی کشـید     وقتی شما منتظـر عزیـزي هسـتید و    . لذا حالت منتظره دارد. قانع نیست

. معنایش این است که به وضعی که حاال دارید، قانع نیستید و شاید از این وضع راضی هم نباشـید  

 .اصالً می خواهید به چیزي دسترسی پیدا کنید که برتر و باالتر از هر چیز دیگراست

تازي طواغیت عالم ترك بیند کهیک انتظار، انتظارِ فرجِ نهایی است؛ یعنی این که بشریت اگر می

کنند، نباید خیال کنند کـه  کنند و افسار گسیخته به حق انسانها تعدي میکنند و چپاولگري میمی

یی نیست و بایستی به همـین وضـعیت   سرنوشت دنیا همین است؛ نباید تصور کند که باالخره چاره

وآن چیـزي کـه    ó" للباطـل جولـه   "-تن داد؛ نه، بداند که این وضعیت یک وضـعیت گذراسـت  

متعلق به این عالم و طبیعت این عالم است، عبارت است از استقرار حکومت و عـدل و او خواهـد   

هـا و  انتظار فرج و گشایش، درنهایت دورانی که ما درآن قرار داریـم و بشـریت دچـار سـتم    . آمد

وقتـی  . داردهاي دیگر هم آزارهاست، یک مصداق از انتظار فرج است، لیکن انتظار فرج مصداق

گویند منتظر فرج باشید، فقط این نیست که منتظر فرج نهـایی باشـید، بلکـه معنـایش ایـن      به ما می

مسـلمان بـا   . فرج، یعنی ایـن؛ فـرج، یعنـی گشـایش    . بستی قابل گشوده شدن استاست که هر بن

ارد کـه  بستی در زندگی بشـر وجـود نـد   گیرد که هیچ بنآموزد و تعلیم میدرسِ  انتظار، فرج می

نشود آن را بازکرد و الزم باشد که انسان ناامید دست روي دست بگذارد و بنشیند و بگوید دیگـر  

ي با این همه حرکـت ظالمانـه و   شود کرد؛ نه، وقتی در نهایت زندگیِ انسان، در مقابلهکاري نمی

فـرج  هاي جاري زنـدگی هـم همـین    بستستمگرانه، خورشید فرج ظهور خواهد کرد، پس در بن

ي ي انسانهاست؛ این، درس انتظار واقعی به همـه این، درس امید به همه. متوقّع و مورد انتظار است

-شود انتظار، یک عمل اسـت، بـی  اند؛ معلوم میانسانهاست؛ لذا انتظار فرج را افضل اعمال دانسته

گـذاریم و  نباید اشتباه کرد، خیال کرد که انتظار یعنی ایـن کـه دسـت روي دسـت ب    . عملی نیست

سـازي اسـت، یـک تقویـت     انتظار یک عمل اسـت، یـک آمـاده   . منتظر بمانیم تا یک کاري بشود

ایـن، درواقـع   . هاي زمینهانگیزه در دل و درون است، یک نشاط و تحرك و پویایی است در همه



٤٤

و نرید ان نمـن علـی الـذین استضـعفوا فـی االرض و      ": ي قرآنی است کهتفسیر این آیات کریمه

. "قبـه للمتقـین  ان االرض هللا یورثها من یشـاء مـن عبـاده و العا   "یا  "هم ائمه ونجعلهم الوارثیننجعل

.ها نباید از گشایش مأیوس شوندها و امتوقت ملتیعنی هیچ
1

درس دیگر اعتقاد به مهدویت  و جشنهاي نیمه شعبان براي من و شما این است کـه هـر چنـد    .39

یک آرمان واالست و در آن هیچ شکی نیسـت؛ امـا نبایـد    ) ارواحنا فداه(اعتقاد به حضرت مهدي 

یعنی به عنوان یک آرزو در دل، یا حداکثر در زبان،  óمساله را فقط به جنبه آرمانی آن ختم کرد 

انتظـاري کـه از آن   . نه، این آرمانی است که بایـد بـه دنبـال آن عمـل بیایـد      óیا به صورت جشن 

تن نیست؛ انتظار به معناي این است کـه مـا بایـد خـود را     اند، فقط نشستن و اشک ریخ سخن گفته

سربازي منجـی بزرگـی   . سربازي امام زمان، کار آسانی نیست. براي سربازي امام زمان آماده کنیم

خواهد با تمام مراکز قدرت و فساد بین المللی مبارزه کند، احتیاج به خودسازي و آگـاهی   که می

دهنـد؛ ایـن    اي براي تخدیر خود یا دیگران قرار مـی  قاد را وسیلهاي این اعت عده. بینی دارد و روشن

ما نباید فکر کنیم که چون امام زمان خواهـد آمـد و دنیـا را پـر از عـدل و داد خواهـد       . غلط است

اي نداریم؛ نه، بعکس، ما امروز وظیفه داریم در آن جهت حرکت کنیم تا براي  کرد، امروز وظیفه

اید، در گذشته کسانی که منتظر بودند سالح خود را همیشه  شنیده. یمظهور آن بزرگوار آماده شو

این یک عمل نمادین است و بدین معناست که انسـان از لحـاظ علمـی و فکـري و     . همراه داشتند

.عملی باید خود را بسازد و در میدانهاي فعالیت و مبارزه آماده به کار باشد
2

-جریانهاي انحرافی قبل از انقـالب تبلیـغ مـی   . نیستگیري اعتقاد به امام زمان به معناي گوشه.40

کنـد؛  ید و اوضاع را درست میآکنند که امام زمان میمی کردند، االن هم در گوشه و کنار تبلیغ

ایـن مثـل آن اسـت کـه در شـب      ! چه لزومی دارد ما حرکتـی بکنـیم  ! ما امروز دیگر چه کار کنیم

ي ست خورشید عالمتاب بیایـد و روز شـود و همـه   تاریک، انسان چراغ روشن نکند؛ چون فردا بنا

بینیم در هر امروز اگر می. خورشید فردا، ربطی به وضع کنونی من و شما ندارد. دنیا را روشن کند

عدالتی و تبعیض و زورگویی وجود دارد، اینها همـان چیزهـایی اسـت کـه     ي دنیا ظلم و بیمنطقه
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گر ما سرباز امام زمانیم، بایـد خـود را بـراي مبـارزه بـا اینهـا       ا. ایدامام زمان براي مبارزه با آنها می

.آماده کنیم
1

 

: ي شـعبان بایـد بـه مـا بدهـد، ایـن اسـت       درس دیگري که اعتقاد به مهدویت و جشنهاي نیمه.41

عدالت حضرت مهدي علیه السالم که مربوط به سـطح جهـان    -عدالتی که ما در انتظار آن هستیم

اید سـتمگران عـالم را   آید؛ یعنی مهدي موعود ملتها نمیدست نمیبا موعظه و نصیحت به  -است

با زبان نصیحت، عدالت در هیچ . گري و استثمار نکنندطلبی و سلطهنصیحت کند که ظلم و زیاده

آن طـور کـه آن وارث انبیـا     -استقرار عدالت، چه در سـطح جهـانی  . شودي عالم مستقر نمینقطه

هـاي  بخشهاي دنیا، احتیاج به این دارد که مردمان عـادل و انسـان   و چه در همه -انجام خواهد داد

بـا  . طلب، قدرت را دست داشته باشند و با زبان قدرت با زورگویـان حـرف بزننـد   صالح و عدالت

شود با زبان نصیحت حرف زد؛ با آنها باید با زبـان  کسانی که سرمست قدرت ظالمانه هستند، نمی

پیغمبران الهی با زبان نصیحت است؛ اما بعـد از آن کـه توانسـتند    آغاز دعوت . اقتدار صحبت کرد

طرفداران خود را گردآوردند و تجهیز کنند، آن گاه با دشمنان توحید و دشمنان بشریت، با زبـان  

.زدندقدرت حرف می
2

اعتقاد و امیدواري به آینده

ی روشـن از نـور عـدل    درانتظار دنیایترین حاالت انسان است، آن هم انتظار، یکی از پربرکت.42

ي روي سـرزمین بشـري وهمـه   . خداي متعال به دسـت او . » یمأل اهللا به االرض قسطاً وعدالً«. وداد

نبایـد اجـازه داد   . انتظار چنین روزي را باید داشت. زمین را از عدالت و دادگستري پرخواهد کرد

باید انتظار . ل خاموش کندي امید را در دکه تصرف شیطانها و ظلم و عدوان طواغیت عالم، شعله

یکـی از ابعـاد انتظـار، اعتمـاد     . باشـد انتظار، چیز عجیبی است و داراي ابعاد گوناگونی مـی . کشید

دهد تا در همین روح انتظار است که به انسان تعلیم می. وامیدواري به آینده و مأیوس نبودن است

ارزه معنی ندارد و اگر اطمینـان بـه آینـده    اگر انتظار و امید نباشد، مب. راه خیر و صالح مبارزه کند

دانیـد  کسی که شما می. انتظار واقعی، با اطمینان واعتماد مالزم است. هم نباشد، انتظار معنی ندارد

کشید و انتظار کسی که به آمدنش اعتماد و اطمینان  ندارید، انتظاري خواهد آمد، انتظارش را می
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است و این هردو، مالزم با امید است و امروز این امید، امري ي انتظار اعتماد، الزمه. حقیقی نیست

.باشدي ملتها و مردم دنیا میالزم براي همه
1

این که روایات ما وارد شده است که افضل اعمال امت، انتظار فـرج اسـت، یعنـی چـه؟ مگـر      .43

چه معنایی ، مگر چه مضمون و )ارواحنا فداه(انتظار چیست؟ انتظار ظهور حضرت ولی اهللا االعظم 

در بطن خود دارد که این قدر داراي فضیلت است؟ یک معناي انحرافی در بـاب انتظـار بـود کـه     

کسـانی کـه مغـرض و یـا نـادان      . خوشبختانه امروز ازآن فهم و برداشت غلـط، اثرچنـدانی نیسـت   

هر اقـدام  بودند، این طور به مردم یاد داده بودند که انتظار، یعنی این که شما از هرعمل مثبت و از 

و هرمجاهدت و هراصالًحی دست بکشید و منتظر بمانید، تا صاحب عصر و زمان، خودش بیاید و 

 ! اوضاع را اصالًح کند و مفاسد را برطرف نماید

پس بحمـداهللا  . انقالب، این منطق و معناي غلط و برداشت باطل را، یا کمرنگ کرد و یا از بین برد

اما معناي صحیح انتظار، داراي ابعادي است کـه توجـه   . ما نیستي این معنا، امروز در ذهن جامعه

داند در فرهنگ اسالم و شیعه، چه قدر به انتظار اهمیـت داده شـده،   به این ابعاد، براي کسی که می

 . بسیار جالب است

، یعنـی  »انتظـار داریـم  «. یک بعد، این است که انتظار به معناي قانع نشدن بـه وضـع موجـود اسـت    

ر و عملِ خوب انجام دادیم و به وجود آمده، کم وغیرکافی است و منتظریم، تا ظرفیـت  هرچه خی

انتظـار  . یک بعد دیگر از ابعاد انتظار، دلگرمی مؤمنین نسـبت بـه آینـده اسـت    . نیکیِ عالم پر بشود

یـک   -ي روشنی که وحی برمردم عرضـه کـرده اسـت   این اندیشه -مؤمن، یعنی این که تفکرالهی

یک بعد انتظار این است کـه منتظـر، بـا شـوق وامیـد      . زندگی بشر را فرا خواهدگرفت روز سراسر

.انتظار، ابعاد گوناگون دیگري هم دارد. انتظار، یعنی امید. حرکت بکند
2
  

انتظار فَرَج، معنایش این است کـه انسـان درهروضـعی کـه هسـت بـه آن وضـع قـانع نباشـد و          .44

بقیـه اهللا  بـاالترین اوضـاع هـم، ظهـور حضـرت      . کنـد  بخواهد به وضع بهتـر و برتـري دسـت پیـدا    

-و تشکیل محیط عدل واقعی و کامل الهی و اسالمی در سرتاسر عالم است، که ان) ارواحنا فداه(

این اتّفاق، خواهد افتاد وواقع خواهد شد؛ . شاءاهللا به برکت وجود آن بزرگوار تحقّق خواهد یافت
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این امید را از قرنها پیش، از اولِ عالم به وسـیله پیغمبـران   خداي متعال، بذر . زیرا وعده الهی است

آدم، به طور جبلّی، متمایل بـه ایـن آینـده و منتظـرِ چنـین اتفـاقی       دلهاي بنی. در دلها پاشیده است

اي اگر فطرت انسانی، زیر فشارها لگدمال نگردد و مسخ نشود، حالـت انتظـار، چنـین جلـوه    . است

اي هستند و آن آینده پـیش خواهـد آمـد؛ آن    وفطري، منتظر چنان آیندهدلها به طور طبیعی : دارد

حکومت الهی به وجود خواهد آمد؛ آن قدرت متکّی برعدل مطلق الهی پرچم خواهد افراشـت و  

.بشریت این را خواهد دید
1

 انتظار فرج در زمینه معنویات

دائم درحال انتظار باشـند؛ انتظـار    انسانها باید به طور. این، حالتی است که بشر باید داشته باشد.45

-فَرَج الهی، فتوح از طرف پروردگار، گشایش ابـواب رحـمت و معرفت و سرازیر شـدن چشمــه 

هاي انتظـار فَـرَج، ایـن اسـت کـه انسـان در       ترین نمونهیکی از عمومی. هاي مـعرفـت بر دل انسان

ن اسـت درمعـرض لطـف الهـی قـرار      همه افـراد بشـر ممکـ   . عالم معنویات، به هیچ چیز قانع نباشد

گیرند، و خداي متعال، سرچشمه معارف و هدایت خودش را به دلهاي آنها باز کنـد و آنهـا را بـه    

همین معرفـت  . چنین مقامی، خیلی واالست. اندکسانی تبدیل نماید که به مقام معرفت حق رسیده

کمـال  . "ال االنقطـاع الیـک  لی کمـ هب": شود انسان، منقطع الی اهللا شودحق است که موجب می

منقطع شدن به پروردگار، یعنی بریدن از همـه عوائـق الـدهر و موانـع مـادي کـه انسـان را احاطـه         

گذارند او درراه کمال حرکت کند و سیر الی اهللا، توجه به خدا، وصول به معرفـت  اند و نمیکرده

ن به تالش بپـردازد؛ کـه تالشـی    کامل وقرب کامل الی اهللا را مورد همت خود قرار دهد و براي آ

رسد، براي رسیدن به این حالت، به عبادت بشر درحد انبیا و اولیا هم که می. نشدنی هم هستتمام

کنـد و توسـالت و   داري مـی زنـده شـب ) علیهم السالم(پردازد، حد پیغمبر اکرم وائمه و تالش می

وادي عجیبی است که مردان خدا . گیردتوجهات و تضرّعاتش در آن سطح و درآن پایه انجام می

البته کسانی هم هسـتند کـه از دور،   . شناسندو اولیاي حق، درآن وادي، خودي هستند و راه را می

مـا مگـر کلمـات و الفـاظی را از     . امثال ما بیگانه از این عوامل و معارف هستیم. اندچیزهایی شنیده

وچیزي از آن بفهمیم یا نفهمیم؛ امـا ایـن راه،    کسانی که اهل این معانی هستند، یک وقت بشنویم
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بـاالترین انتظـار   . توانند این راه را بپیمایند و سـلوك کننـد  آحاد بشر می. جلو آحاد بشر، باز است

.فَرَجها، این است
1

. "لعل اهللا یحدث بعـد ذلـک أمـراً     "اهللا شاءاین حالت ترغّب و انتظار را باید حفظ کنیم، تا ان.46

کنـیم؛  مـا بـه سـمت فَـرَج حرکـت مـی      . ي متعال فَرَج را پیش روي مـا قـرارداده اسـت   مسلماً خدا

کشـد، نفسـی بـه    داریم و هر نفسی که این ملّـت مـی  هرقدمی که ما بر می. دراینکه تردیدي نیست

ما به سـمت فَـرَج حرکـت    . انتظار و عاقبت و فرجام کار ما فَرَج است. سمت رسیدن به فَرَج است

به هرحال، هرکاري کـه درایـن زمینـه    . یستی با شوق و امید بیشتري حرکت نماییمکنیم؛ پس بامی

بکنید، با ایمان و ثبات و اطمینان به اینکه خداي متعال اثرخواهد داد، یک حسـنه و ثـواب بـزرگ    

.است
2

 آماده سازي زمینه ظهور) ب

امـروز بایـد چـه    دهد، یعنی چه؟ امروز تکلیف شما چیست؟ شـما  آید، انجام میامام زمان می.47

. بکنی؟ شما باید زمینه را آماده کنی، تاآن بزرگوار بتواند بیاید و درآن زمینه آماده، اقـدام فرمایـد  

باشـد کـه   ) ارواحنا فداه(تواند پذیراي مهدي موعود اي میجامعه! شود شروع کردازصفر که نمی

.در آن آمادگی و قابلیت باشد
3

براي ظهـور مهـدي   . تظر به حساب بیاییم که زمینه راآماده کنیمتوانیم حقیقتاً من ما آن وقتی می.48

زمینه بایـد آمـاده بشـود و آن عبـارت از عمـل کـردن بـه احکـام اسـالمی و          ) ارواحنافداه(موعود 

واهللا لتمحصـن و اهللا  «: انـد  همـان طـور کـه عـرض کـردم، فرمـوده      . حاکمیت قرآن و اسالم اسـت 

بـا آن  ) ارواحنافـداه (که مریـدان و شـیعیان ولـی عصـر      این محیص و این امتحان بزرگ» التغربلن

براي حاکمیت اسالم بایـد کوشـش   . مواجه هستند همان امتحان تالش براي حاکمیت اسالم است

اولین قدم بـراي حاکمیـت اسـالم و بـراي نزدیـک       .کنید ملت بزرگ ما این یک قدم را برداشتند

بـه وسـیله ملـت    ) نافداه و عجـل اهللا فرجـه  اروح(ی موعود عشدن ملتهاي مسلمان به عهد ظهور مد

ایران برداشته شده است و آن ایجاد حاکیمت قرآن است؛ این، آن چیزي است کـه دنیـاي مـادي    
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و بخصـوص دیـن    óبعد از قرنها تالشـی کـه کـرده بودنـد تـا دیـن       . خواست آن را باور بکند نمی

اال این دین با یـک حاکمیـت و   خواستند ببینند که ح را از صحنه خارج کنند نمی óمقدس اسالم 

بر سریر قدرت یک حکومت، در صحنه عالم ظاهر شده است و ملتها را به خـود جلـب و  جـذب    

کند؛ لذا مبارزات استکبار و دشمنان دین و جبهه کفر و عناد و اسـتکبار بـا جمهـوري اسـالمی      می

.شروع شد
1
 

اظ معنـوي و اخالقـی و   حـ که از ل این است)  علیه السالم(بزرگترین وظیفه منتظران امام زمان .49

عملی و پیونـدهاي  دینـی و اعتقـادي و عـاطفی بـا مـؤمنین و همچنـین بـراي پنجـه درافکنـدن بـا            

کسانی کـه در دوران دفـاع مقـدس، سـرازپا نشـناخته درصـفوف       . زورگویان، خود را آماده کنند

سالمی مورد تهدید کسی که وقتی کشور ا. کردند، منتظران حقیقی بودنددفاع مقدس شرکت می

تواند ادعـا  دشمن است، آماده دفاع از ارزشها و مـیهن اسالمی و پـرچم بـرافراشته اسالم است، می

امـا  . کند که اگر امام زمان بیاید، پشت سر آن حضـرت درمیـدانهاي خطرقـدم خواهنـد گذاشـت     

-نشـان سسـت مـی   بـازد و زانوا کسانی که درمقابل خطر، انحراف و چرب وشیرین دنیا خود را می

-شود، کسانی که براي مطامع شخصی خود حاضر نیستند حرکتی که مطامع آنها را بـه خطـر مـی   

توانند منتظر امام زمان به حساب آیند؟ کسی کـه درانتظـار آن   اندازد، انجام دهند؛ اینها چطور می

نـد بـراي   هاي صالح را آماده سـازد وکـاري کنـد کـه بتوا    خود زمینه مصلحِ بزرگ است، باید در

.تحقّق صالح بایستد
2
 

 ملت ما باید روح انتظار را خود زنده کند

ما ملتی منتظر هستیم؛ ملتی که به امید پیشـرفت و موفقیـت، اقـدام و تـالش و انقـالب کـرد و       .50

حقیقتاً ملت ما بایـد  . ما امروز براي انتظار، باید باب بخصوصی در زندگی خود باز کنیم. موفق شد

، یعنی این امید را داریم که بـا تـالش و   »ما منتظریم«. تمام معنا در خود زنده کند روح انتظار را به

مجاهدت و پیگیري، این دنیایی که به وسیلۀ دشمنان خدا و شـیاطین، از ظلمـات جـور و طغیـان و     

کشی و نکبت حاکمیت ستمگران و قلدران و زورگویان پر شده اسـت، در سـایۀ تـالش و    ضعیف

هـاي انسـانی   ، یک روز به جهانی تبدیل خواهدش کـه در آن، انسـانیت و ارزش  وقفۀ مافعالت بی
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ها، فرصت و جـایی بـراي   و قلدر و متجاوز به حقوق انسانمحترم است و ستمگر و زورگو و ظالم 

این روشنایی، در دیدگاه مـا نسـبت   . اقدام و انجام خواسته و هوي و هوس خود، پیدا نخواهد کرد

.به آینده وجود دارد

ما ملت ایران باید به این معناي انتظار، بیش از گذشته تکیه کنیم؛ چون دنیاي بشـري، بـه انتظـاري    

این امیدي که در دل ملت ایران وجود داشـت و در سـایۀ آن توانسـت    . که ما داریم، محتاج است

 هاي ضـعیف و مظلـوم دنیـا، امـروز بـه ایـن امیـد احتیـاج        این کارهاي بزرگ را انجام بدهد، ملت

ها تابید، کارهـاي  اگر پیدا کردند و نور امید در دل ملت. دارند؛ آنها هم باید این امید را پیدا کنند

هـاي مظلـوم، اگـر نگـوییم بـه صـورت کامـل، بـه صـورت          دنیا اصالح خواهد شد و مشکل ملت

وري ها نتابد و همان طـ اما اگر این امید، در دل. حل خواهد شد -ولو در طول چند سال -معتنابهی

ها مأیوس بماننـد، روزبـه روز وضـع بـدتر خواهـد      ها خواستند مردم مأیوس باشند، ملتکه شیطان

.شد
1

ارتباط قلبی یکایک مردم مؤمن با مقام والیت عظمی و ولی اهللا اعظم، یکی از برکـاتی اسـت   .51

ه مـا عـالوه بـر اعتقـاد بـ     . شوددر عقیدة مردم ما ناشی می) عج(که از مشخص بودن مهدي موعود

اصل وجود مهدي و این که کسی خواهد آمد و دنیـا را از عـدل و داد پـر خواهـد کـرد، شـخص       

شناسیم و نام و کنیه و پدر و مـادر و تـاریخ والدت و کیفیـات غیبـت و اصـحاب      مهدي را هم می

اگر چه آن شخصیت درخشـان و  . دانیمنزدیک و حتی بعضی از کیفیات هنگام ظهور او را نیز می

کنیم، امـا معرفـت بـه    بینیم و او را تطبیق نمیان را در بیرون و محیط زندگی خود نمیخورشید تاب

.حال او داریم

رابطۀ بین شیعیانی که اعتقاد دارند، با مقام والیت و مهدي موعود، یک رابطۀ دایمی اسـت و چـه   

حرف زدن بـا  و قدر خوب و بلکه الزم است که یکایک ما، قلباً هم این رابطه را با توجه و توسل 

طبق همین زیاراتی که وارد شده و بعضاً مأثور است و به احتمال زیـاد بـه   . آن حضرت حفظ کنیم

یـک  ) عـج (باشد، این رابطۀ قلبی و معنوي بین آحاد مردم و امـام زمـان  مستند می) ع(خود معصوم
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ر دل انسان زنـده  امر مستحسن، بلکه الزم و داراي آثاري است؛ زیرا امید و انتظار را به طور دایم د

.داردنگه می
1

 

ترین و تلخترین ادوار زندگی بشرروزگار کنونی، یکی از تاریک

دنیا در طول تاریخ طوالنی بشر، ادوار سیاه و تاریکی بـه خـود دیـده اسـت؛ امـا بـدون شـک،        .52

ترین روزگارهاي عمومی مردم عالم، همین روزگـار  ترین ادوار زندگی بشر و تلخیکی از تاریک

هاي شیطانی ی است که در آن هیچ تردیدي نباید کرد و این به خاطر تسلط روزافزون قدرتکنون

.هاستو بزرگ عالم بزرگی انسان

را بـین خودشـان   هـا عـالم   در دنیـا، قـدرت  . شـود اگر شما به وضع دنیا نگاه کنید، قضیه روشن می

ه مناطق گوناگون عالم، هاي بزرگ نسبت بروز تسلط و تصرف قدرتتقسیم کرده بودند و روزبه

مثالً امروز دخالت قدرت شیطانی و طـاغوتی امریکـا در زنـدگی    . تر شده استتر و سنگینسخت

کننـد و ایـن   هـا دخالـت مـی   در همۀ شـؤون عمـده و اساسـی ملـت    . ها، از همیشه بیشتر استملت

امور و تعیین  ها نیست؛ بلکه در فرهنگ و سیاست و ادارةدخالت، منحصر به مسایل اقتصادي ملت

اگر کسـانی در جوامـع گونـاگون اوضـاع را نفهمنـد و      . کنندمدیران امور کشورها نیز دخالت می

-کنند؛ اما صاحبان فکر و افراد هوشمند و روشـنفکر و کسـانی کـه مـی    ندانند، راحت زندگی می

ها تیره و تار کنند، حقیقتاً دنیا براي آنهاي طاغوتی با زندگی و سرنوشت آنها چه میفهمند قدرت

هـاي هوشـمند در   حقیقتـاً انسـان  . »ضاقت علـیهم االرض بمـا رحبـت   «. است و زندانی بیش نیست

ها امید به روزگار روشن باشد، مبارزه اگر در دل. کنندبسیاري از مناطق دنیا، این گونه زندگی می

.ممکن است و اگر امید بمیرد، مبارزه و حرکت به سمت صالح هم خواهد مرد
2
 

)عج(ار عظیم اعتقاد به امام زمانآث

در قضیۀ والدت آن بزرگوار و اعتقادي که به این حقیقت است، اگر انسان در دو ناحیـه و در  .53

:کنددو جهت جستجو کند؛ آثار عظیمی را مشاهده می
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کسی که اعتقاد . اول، از جهت معنوي و روحی و تقرب الی اهللا و جهات تکامل فردي انسان است

له دارد، چون با مرکز تفضالت الهی و نقطۀ اصلی و کانون اشـعاع رحمـت حـق، یـک     به این مسأ

کند؛ توفیق بیشتري براي برخورداري از وسایل عروج روحی و تقرب الـی  رابطۀ روحی برقرار می

به همین خاطر است که اهل معنا و باطن، در توسالت معنوي خود، این بزرگوار را مورد . اهللا دارد

نفـس پیونـد   . کننـد جویند و توجه مـی دهند و به آن حضرت توسل میایمی قرار میتوجه و نظر د

قلبی و تذکر و توجه روحی به آن مظهر رحمت و قدرت و عـدل حـق تعـالی، انسـان را عـروج و      

 .کندفرهم می -روحاً و معناً -دهد و وسیلۀ پیشرفت انسان رارشد می

قلب و دل و جان خود، با این بزرگـوار مـرتبط   هر کسی در باطن و . ، یک میدان وسیعی استنای

لقلقۀ زبـان در  . البته، توجه به کانون نور، باید توجه حقیقی باشد. باشد، بهرة خودش را خواهد برد

اگر انسان، روحاً متوجه و متوسل شد و معرفت کافی براي خود بـه  . این زمینه، تأثیر چندانی ندارد

 .این، یک میدان فردي و تکامل شخصی و معنوي است. وجود آورد؛ بهرة خودش را خواهد برد

جهــت و وجهــۀ دوم عبــارت اســت از میــدان زنــدگی اجتمــاعی و عمــومی و آن چــه مربــوط بــه  

در این زمینه، اعتقاد به قضۀ مهدي و موضوع ظهور و فـرج و انتظـار،   . هاستسرنوشت بشر و ملت

اي را در یـک  شما کشـتی . فراوانی ببرند هايتوانند از آن بهرهها میگنجینۀ عظیمی است که ملت

اگر کسانی که در این کشتی هستند، عقیده داشـته باشـند کـه اطـراف     . دریاي طوفانی فرض کنید

آنها تا هزار فرسنگ، هیچ ساحلی وجود ندارد و آب و نان و وسایل حرکت اندکی داشته باشـند،  

شود که اینهـا بـراي آن کـه    صور میکنند؟ آیا هیچ تکسانی که در این کشتی هستند، چه کار می

حرکت کنند و کشتی را پیش ببرند، تالشی بکنند؟ نه، چـون بـه نظـر خودشـان، مرگشـان حتمـی       

وقتی انسان مرگش حتمی است، دیگر چه حرکت و تالشی باید بکند؟ امید و افقـی وجـود   . است

 .ندارد

جموعـه کوچـک، هـر کـس بـه      توانند انجام دهند، این است که در این میکی از کارهایی که می

آن کسی که اهـل آرام مـردن اسـت، بخوابـد تـا بمیـرد و آن کـه اهـل         . کار خودش سرگرم شود

طـور دیگـر   . تجاوز به دیگران است، حق دیگران را بگیرد تا آن که چند ساعتی بیشتر زنده بمانـد 

در نزدیکی آنها هم این است که کسانی که در همین کشتی هستند، یقین داشته باشند و بدانند که 

حاال اگر دور و یا نزدیک است و چه قـدر کـار دارنـد تـا بـه آن جـا برسـند،        . ساحلی وجود دارد
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کننـد؟  این افراد چـه کـار مـی   . معلوم نیست؛ اما قطعاً ساحلی که در دسترس آنهاست، وجود دارد

وقـت داده  کنند که خود را به آن ساحل برسانند و اگـر یـک سـاعت هـم بـه آنهـا       اینها تالش می

دارف اسـتفاده خواهنـد کـرد و    بشود، از آن یک ساعت براي حرکـت و تـالش صـحیح و جهـت    

فکرشان را روي هم خواهند ریخت و تالششان را یکی خواهند کرد تا شاید بتوانند خود را به آن 

 .ساحل برسانند

هـاي خـود را   همین قدر که امیدي در دل انسان به وجود آمد، مـرگ بـال  . امید، چنین نقشی دارد

شود انسان تالش و حرکت کند، پـیش ببـرد، مبـارزه    امید موجب می. رودکند و کنار میجمع می

فرض کنید ملتی در زیر سلطۀ ظالمانۀ قدرت مسلطی، قرار دارد و هـیچ امیـدي   . کند و زنده بماند

-انجام مـی جهتی اگر تسلیم نشد، کارهاي کور و بی. این ملت مجبور است تسلیم بشود. هم ندارد

دهد؛ اما اگر این ملت و جماعت، امیدي در دلشان باشد و بدانند که عاقبـت خـوبی حتمـاً وجـود     

کنند؟ طبیعی است که مبارزه خواهند کرد و مبارزه را نظـم خواهنـد داد و اگـر    دارد، اینها چه می

 .مانعی در راه مبارزه وجود داشته باشد، او را برطرف خواهند کرد

اریخ و در حیات اجتماعی، مثل همان سرنشینان یک کشتی طوفـان زده، همیشـه   بشریت در طول ت

هاي مظلـوم  گرفتار مشکالتی از سوي قدرتمندان و ستمگران و قویدستان و مسلطین بر امور انسان

وقتی به شـما  . شود که انسان مبارزه کند و راه را باز نماید و پیش برودامید، موجب می. بوده است

-دهـد و دلتـان را بـه درد مـی    ظار بکشید، یعنی این وضعیتی که امروز شما را رنج میگویند انتمی

ایـن، نقـش   . کندببینید چه قدر انسان حیات و نشاط پیدا می. آورد؛ ابدي نیست و تمام خواهد شد

ایـن عقیـده اسـت کـه     . باشـد این، نقش اعتقاد به مهدي موعود مـی . است) ص(اعتقاد به امام زمان

هاي عجیب و غریبی کـه در سـر راهـش قـرار داده بودنـد،      امروز، از آن همه پیچ و خم شیعه را تا

عبور داده است و امروز بحمداهللا عـزت و پـرچم سـربلندي اسـالم و قـرآن، در دسـت شـما ملـت         

.هرجا که چنین اعتقادي باشد، همین امید و مبارزه وجود دارد. مسلمان و شیعۀ ایران است
1
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 ترین کارهاي استکبارز اساسیناامید کردن مردم، ا

ترین کارهاي استعمار و استکبار و ایادي آنها، این بوده است که عقیدة امیـد و  یکی از اساسی.54

مـا  . انداند این چراغ را خاموش کنند؛ ولی نتوانستهبارها خواسته. مبارزه را در دل مردم ازبین ببرند

نـه فقـط ایـران، بلکـه در سـطح دنیـاي        -جهـت دانیم که استعمار و استکبار، چه تالشـی را در  می

در یک گزارش بسیار مهمی کـه مربـوط بـه    . انجام داده است تا این چراغ را خاموش کند -اسالم

هاي تبلیغی مسیحیت را که از اروپا بـه سـمت شـمال    ها قبل است و جدید نیست، تالش گروهسال

هـاي  یکی از غصـه . کنند؛ نشان داده بودشدند تا جادة استعمار را در آن جا صاف افریقا اعزام می

الظاهر دین مسیح در قدرتمندان مسلط بر کشورهاي مسیحی، تبلیغ علیدینداران دنیا این است که 

بردن ماشین استعمار قرار دادند و اینها جاده صـاف کـن اسـتعمار    اي براي پیشسطح دنیا را وسیل

کـه ظـاهرش تبلیـغ     -عنـوان تبلیـغ مسـیحیت    هاي تبلیغی و به اصطالح تبشـیري را بـه  گروه. شدند

مسیحیت بود، اما باطن قضیه این بود که راه را بـاز کننـد تـا اسـتعمارگران اروپـایی از کشـورهاي       

بـه   -مختلف اروپـاي آن روز، وارد کشـورهاي اسـالمی بشـوند و قـدرت سیاسـی را قبضـه کننـد        

.شدند اطراف دنیا فرستادند و متأسفانه در بسیاري از جاها هم موفق

یکـی از  «: نویسـد گزارشـگر مـی  . هـاي تبلیغـی در شـمال افریقاسـت    این گزارش، مربوط به گروه

مشکالت ما در سر راه تبلیغ مسیحیت و پیشرفت استعمار در شمال آفریقا و منطقۀ تونس و مغـرب  

. »این است که این مردم اعتقاد دارند که مهدي موعود خواهد آمد و اسالم را سربلند خواهد کرد

نویسد و براي آن هیأتی که مسؤول رسیدگی به ایـن  گزارشگر، این را در گزارش رسمی خود می

بنابراین، نفس اعتقاد به مهدي موعود، باعث ایجاد مشکل بـراي اسـتکبار و   . فرستدکارهاست، می

ضوح استعمار شده بود؛ درحالی که اعتقادي که برادران ما در آن مناطق دنیا دارند، به روشنی و و

اعتقادي که ما امروز در این جا داریم؛ نیست؛ بلکه بیشـتر ابهامـات و کلـی گـویی وجـود دارد تـا       

 .در عین حال، استعمارگران از این امید ترسیدند. تعیین مصداق و مورد و نام خصوصیات

یکی از بزرگان علما و روحانیون محترمی که امروز بحمداهللا در میـان مـا   در همین کشور خود ما، 

کردنـد کـه در   شود، بـراي مـن نقـل مـی    هستند و برکات وجود ایشان باز هم شامل حال مردم می

سواد فاقد هـر گونـه   منحوس و فاسد و وابستۀ پهلوي، آن کودتاگر بی رژیماوایل روي کار آمدن 

معرفت و معنویت، یکی از آخوندهاي وابسته به دربار را صدا کرد و از او پرسیاد ایـن قضـیۀ امـام    
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ایـن آخونـد هـم بـر طبـق دل و      ! ان چیست که این گونه مشکالتی براي ما درست کرده است؟زم

دهد که بروید مسـأله را حـل و تمـام کنیـد و     گوید و آن قلدر هم مأموریت میمیل او، جوابی می

این کار آسان نیست و خیلی مشـکالت دارد  : گویداو می!! این اعتقاد را از دل مردم بیرون بیاورید

البته آن مقدمات به فضل پروردگار و بـا هشـیاري   . کم و با مقدمات شروع کنیمید کمک کمو با

علماي ربانی و آگاهان این کشور، در آن دوران ناکام مانـد و نتوانسـتند آن نقشـۀ شـوم را عملـی      

هـاي قـدرت اسـتعماري مأموریـت     در کشور ما، یک کودتاچی غاصب، از طـرف دسـتگاه  . کنند

یران را قبضه کند و کشور را دو دستی تحویل دشمن بدهد و براي آن که بتوانـد  داشت که بیاید ا

را از ) عـج (بر این مردم مسلط بشود، یکی از مقدمات الزمش این بود که عقیده به مهـدي موعـود  

 .دهن مردم پاك کند

گذارد مـردم تسـلیم بشـوند؛ بـه شـرطی کـه ایـن عقیـده را درسـت          ، نمی)عج(عقیده به امام زمان

ها جا بگیرد، حضور امـام غایـب در میـان مـردم     در دل یوقتی که این عقیده به طور حقیق. همندبف

امام بزرگوار و عزیز و معصوم و قطب عالم امکـان و ملجـأ همـۀ خالیـق، اگـر چـه       . شودحس می

شود حضور نداشته باشد؟ مؤمن، این حضـور  مگر می. غایب است و ظهور نکرده؛ اما حضور دارد

-نشینند، راز و نیاز مـی آن مردمی که می. کندخود و با وجود و حواس خویش حس میرا در دل 

فهمنـد  نالند، مـی کنند و میخوانند زیارت آل یاسین را زمزمه میکنند و دعاي ندبه را با توجه می

. کننـد ولـو هنـوز ظـاهر نشـود و غایـب اسـت       آنها حضور این بزرگوار را حس می. گویندچه می

ها و هم در مـتن  ظهور نکرده است؛ اما هم در دل. زنداحساس حضورش ضرري نمی غیبت او، به

 شود حضور نداشته باشد؟مگر می. زندگی ملت حضور دارد

این، به . شیعۀ خوب کسی است که این حضور را حس کند و خود را در حضور او احساس نماید

به همین امید نیـاز دارد؛ ملتـی کـه     ملت بزرگ، بیش از همه چیزاین . بخشدانسان امید و نشاط می

کند و افتخار طول تاریخ بشر و هم تاریخ در راه خدا و براي عظمت اسالم، مجاهدت و مبارزه می

چنین ملتی، بیشـتر از همـه چیـز،    . اسالم شده و پرچم اسالم را در زمان ما به اهتزاز در آورده است

.بخشدین امید را به او میآن اعتقاد، ا. به همین امید درخشان احتیاج دارد
1
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توان از آنها گرفتامید این ملت را نمی

کـرد تـا مـردم را از پیـروزي انقـالب      قبل از پیروزي انقالب، دشمن از همۀ وسایل استفاده می.55

شود چنین انقالبی برپا شود و ملـت بـا دسـت خـالی بـر دسـتگاه تـا        مگر می: گفتندمی. ناامید کند

این ناامیدي را به هزار زبان، در میان مـردم تـرویج   ! اصالً ممکن نیست! دندان مسلح پیروز گردد؟

.کردند؛ ولی مردم، امیدشان را از دست ندادندمی

بیشـترین همـت خـود را بـه امیـدوار نگـاه داشـتن         -به عنوان یک رهبر تمام عیار -امام بزرگوار ما

در مقابـل تـالش مـردم، هـیچ     . کننـد وقتی مردم امیدوارند، حرکت و تالش می. مردم گماشته بود

امام بزرگوار، از همۀ وسایل الهـی و  . فقط باید مردم امیدوار باشند. تواند مقاومت کندقدرتی نمی

ملکوتی و معنوي استفاده کرد و این امیـد را در مـردم دمیـد و بـه برکـت آن امیـد، ایـن پیـروزي         

 .بزرگ به دست آمد

-گفتنـد و مـی  مرتـب مـی  . ت، دائماً آیه یـأس خواندنـد  بعد از پیروزي انقالب هم، دشمنان این مل

شـود در  مگر مـی ! شود با آمریکا درافتاد؟مگر می!! توانید کشور را اداره کنیدکه شما نمی: گویند

هـر جـا   !! اي نـدارد، بایـد تسـلیم شـد و بایـد قبـول کـرد       فایـده ! مقابل دنیاي مادي مقاومت کـرد؟ 

! هاي جهانی کتمان کردند، نگفتند و یـا عوضـی گفتنـد   سانهاي بود، آن را در دیوارها و رپیروزي

با همۀ این تبلیغـات، مـردم مـا مـأیوس     ! اي بود، از کاه کوهی درست کردندهرجا مختصر ناکامی

تـا  . جنگ را گذراندند، بعد از جنگ را پشت سرگذاشتند و بـه سـازندگی مشـغول شـدند    . نشدند

انـد و امیدشـان روزبـه روز بیشـتر شـده      دت کردهمردم تالش و مجاه -به فضل پروردگار -امروز

 . کننداست؛ چون پیشرفت را مشاهده می

این ملت، در اول انقالب کجا قرار گرفته بود و امروز کجاست؟ آن روز، مـا جـز یـک ویرانـه در     

گذشـته   رژیـم اختیار نداشتیم و این کشور همه چیزش وابسته بود و بسیاري از آنچه کـه از دوران  

امروز، ملـت مـا حرکـت کـرده،     . بنیاد و سست بودهاي بیده بود؛ همراه با وابستگی و پایهباقی مان

دیده اسـت  . نیرومند شده، قدرت نظامی خود را سنجیده و قدرت سیاسیش را مشاهده کرده است

. سازندگی را تجربه کرده اسـت . شود مقاومت کردکه چه طور در مقابل دنیاي ظلم و استکبار می

کند، در همه جاي کشور، تـالش سـازندگی   براي هر کس که گناه می -فضل پروردگاربه  -االن

 .محسوس است
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هـاي مفتضـح افتـاده    حاال دشمن به تالش. توانند از او بگیرندمعلوم است که امید این ملت را نمی

م خوردند و کارهاي نسنجیده انجاگیج میبینید دستگاه سیاسی امریکا، گیجاین که شما می. است

بـه  . دانند در مقابل ملت و دولت ایران چه بکننـد؛ بـر اثـر قـدرت و امیـد شماسـت      دهند و نمیمی

داند در مقابل مردم ایران چه باید بکنـد و کارهـاي   خاطر عزم راسخ این ملت است که دشمن نمی

.دهدابلهانه انجام می
1

دف بـا والدت ذي  ۀ شعبان است کـه هـم مصـا   یمیکی از مهمترین روزهاي سال، همین روز ن«.56

بـا قطـع    -شده است، و هم شب و هم روز نیمۀ شـعبان ) ارواحنافداه(جور مسعود حضرت بقیه اهللا 

شـب نیمـۀ شـعبان،    . از لیالی و ایام متبرك هسـتند  -نظر از والدت این بزرگوار در این شب و روز

ل عنایـات بـاري   شب بسیار متبرکی است، تالی تلو لیالی قدر، و وقت توجه و تذکر و توسل به ذی

اید و آنها را انجـام  اي هم دارد که اگر موفق شدهاعمال و ادعیه. تعالی و طلب و درخواست است

شاءاهللا مشمول قبول پروردگار باشد؛ اگر کسانی هم غفلت کردند و توجه نداشتند، اید، که انداده

.به یاد نگهدارند که همه سال، شب نیمۀ شعبان را مغتنم بشمارند

از این جهت هم حایز اهمیت است کـه مسـألۀ انتظـار و دوران    ) عج(ۀ والدت حضرت مهديمسأل

دوران موعــود  -موعــود را کــه در مــذهب مــا، بلکــه در دیــن مقــدس اســالم ترســیم شــده اســت 

ما به یاد بیاوریم، روي آن تکیه کنیم و بر روي آن مطالعه و دقت و  -آخرالزمان، دوران مهدویت

 .بگیرد هاي مفیدي انجامبحث

همۀ عقاید سازنده، مورد تهاجم دشمن قرار گرفته است؛ برادران و خواهران عزیز، این نکتۀ بسیار 

دشمنان سراغ مجموعۀ احکام ! توجه بفرمایید که ما امروز چه قدر باید هوشیار باشیم! مهمی است

نوشت آینـدة  اي از شرع مقدس که در زندگی و سرهر عقیده، هر توصیه -و مقررات اسالم رفتند

و به نحوي با آن کلنجـار رفتنـد، تـا     -فرد و جماعت و امت اسالمی تأثیر مثبت بارزي داشته است

 !اگر بتوانند؛ آن را از بین ببرند؛ اگر نتوانند، روي محتوایش کار کنند

توانـد عقایـد   خوب، ممکن است شما بگویید که مگر دشمن چه کاره است، چه طور دشـمن مـی  

تواند، منتها نـه  کند که از استفادة مردم خارج بشود؟ نه، این خطاست؛ دشمن می اسالمی را کاري

کشند، براي ایـن کـه   ها سال زحمت میگاهی ده. هاي متماديدر کوتاه مدت، بلکه در طول سال
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هاي سال! بتوانند یک نقطۀ درخشان را کور، یا کمرنگ کنند، یا نقطۀ تاریکی را به وجود بیاورند

کنـد، ولـی توفیـق پیـدا     کشد و تالش مییکی زحمت می! کنندنشینند و پول خرج میمتمادي می

روي عقاید دنیاي اسالم، از این گونه کارها خیلی شده . آیندکند؛ بعد از او کسان دیگري مینمی

معنـاي صـبر، معنـاي توکـل،      -روي عقیدة توحید، عقیدة امامت، روي اخالقیـات اسـالمی  . است

 !اندکرده کار -معناي قناعت

ها درست به حقیقت اینها توجه بکنـیم، تبـدیل   اي هستند که اگر ما مسلمانهمۀ اینها نقاط برجسته

شـود؛ ولـی وقتـی روي آن کـار کردنـد و آن را      به یک موتور حرکت دهند جامعـۀ اسـالمی مـی   

 ها به صورت دیگـري جـا انداختنـد، همـین موتـور     خراب و معناي آن را عوض کردند و در ذهن

 ! این گونه است. شودآور تبدیل میمحرك، به یک داروي مخدر و خواب

یعنی این که در آخرالزمان از خانـدان پیـامبر، شخصـی     -در مورد ماجراي اعتقاد به مهدي موعود

هـا،  هـا، ظلـم  کنـد، تبعـیض  کنـد کـه دنیـا را از عـدل، از دادگسـتري و از نیکـی پـر مـی        ظهور می

 .اندنیز خیلی کارکرده -بردطبقاتی را ازبین می هايها و فاصلهسوءاستفاده

ها هم به آن معتقدند، مخصوص شـیعه نیسـت؛ البتـه در خصوصـیات و     این عقیده که همۀ مسلمان

هاي دیگري دارند، اما اصل این که چنین دورانی پیش خواهد آمـد  جزئیاتش، بعضی فرق، حرف

یمـألاهللا بـه االرض   «ا انجـام خواهـد داد و   و یک نفر از خاندان پیامبر چنین حرکت عظـیم الهـی ر  

خـوب،  . همۀ این را قبول دارنـد . ها متواتر است، بین مسلمان»قسطاً و عدالً کما ملئت ظلماً و جورا

 بـه دلیـل  . ال مختصـري عـرض خـواهم کـرد    این عقیده از آن عقاید بسیار کارگشاست که من حـ 

گـاهی  ! تان نـادان هـم از یـک طـرف    ها از یک طرف، و البته دوسـ همین که کارگشاست، دشمن

کننـد کـه هـیچ دشـمن دانـایی بـه آن       توجهی، کاري مـی دوستان نادان، از روي نادانی و بر اثر بی

 !تواند ضربه بزندخوبی نمی

من سندي را دیدم که مربـوط بـه   . حاال بحث ما در مورد دشمنان داناست؛ سراغ این عقیده آمدند

ست که استعمار وارد شمال آفریقـا شـده بـود؛ چـون کشـورهاي      ها سال قبل، یعنی آن اوایلی اده

حاال مذهبشان هر مـذهبی از مـذاهب اسـالمی کـه     . شمال آفریقا، خیلی گرایش به اهل بیت دارند

عقیـدة بـه مهـدویت در آن     -این کشورهاي سـودان و معـرب و اینهـا    -هست؛ اما محب اهل بیتند
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کـه ورود اسـتعمار بـه آن     -وارد آن منـاطق شـد  آن زمانی که اسـتعمار  . جاها خیلی پررنگ است

  !یکی از چیزهایی که مزاحم استعمار بود، عقیدة به مهدویت بود -مناطق در قرن گذشته است

کننـد کـه مـا بایـد     بنده سندي را دیدم که آن بزرگان استعمار و فرماندهان استعماري توصـیه مـی  

آن روز استعمارگرهاي ! ین مردم زایل بشودکاري بکنیم که این عقیدة به مهدویت، به تدریج از ب

کنـد کـه   فرقـی نمـی   -فرانسوي و اسـتعمارگرهاي انگلیسـی در بعضـی جاهـاي آن منـاطق بودنـد      

استعمارگرهاي خارجی، قضاوتشان این بود که تا وقتی عقیدة به مهـدویت   -استعمار از کجا باشد

.ر اختیار بگیریمتوانیم اینها را درست ددر بین این مردم رایج است، ما نمی
1

وشـنفکري و  رکنند کسانی که به اسـم  چه قدر خطا می! عقیدة به مهدویت چه قدر مهم است.57

، بدون اطالع، بدون اینکه بداننـد دارنـد   ایند و عقاید اسالمی را بدون مطالعهجددطلبی میتبه اسم 

. ایـن گونـه اسـت    عقایـد اسـالمی  ! دهنـد ک و اینها قرار میکنند، مورد تردید و تشکیه کار میچ

خوب، حاال چرا؟

چند خصوصیت در این عقیدة مهدویت هست، که این خصوصیات براي هر ملتی، در حکم خـون  

هـاي قلـدر و   گـاهی اوقـات دسـت   . یکـی، امیـد اسـت   . در کالبد و در حکم روح در جسم اسـت 

تی امید را از وق. دهندرسانند که امیدشان را از دست میهاي ضعیف را به جایی میقدرتمند، ملت

اي دارد؟ ما که دیگـر کـار از کارمـان     گویند چه فایده کنند؛ میدست دادند، دیگر هیچ اقدام نمی

گذشته است؛ به چه کسی در بیفتیم؟ چه اقدامی بکنـیم؟ بـراي چـه تـالش بکنـیم؟ مـا کـه دیگـر         

 !توانیم نمی

هـاي   هانی مایل است که ملتامروز استکبار ج. خواهد استعمار این را می. این، روح ناامیدي است

دیگـر  ! اي آقـا  -روح ناامیـدي  -مسلمان و از جملـه ملـت عزیـز ایـران، دچـار ایـن حالـت بشـوند        

ماها که . خواهند این را به زور در مردم تزریق کنند می! اي ندارد شود کاري کرد، دیگر فایده نمی

بینـیم کـه اغلـب ایـن      ن مـی در جریان خبرهاي تبلیغاتی و زهرآگین دشـمنان قـرار داریـم، بـه عیـا     

مندان به مسایل فرهنگی و مسایل سیاسـی را از   ها و عالقه طلب کنند، آزادي خبرهایی که تنظیم می

امکان کار سیاسی، یا کار فرهنگی مـأیوس کننـد، آینـده را در نظـر افـرادي کـه چشـم بـه آینـده          

 !اند، تیره و تار جلوه بدهند دوخته
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کند، این جوشش و ایـن امیـد   وعۀ انسانی که دارد با امید کار میبراي چی؟ براي این که این مجم

را از او بگیرند، آن را به یک موجود مرده، یا شبیه مرده تبـدیل بکننـد، تـا بتواننـد هـر کـاري کـه        

توانند هـر کـاري کـه بخواهنـد، انجـام دهنـد؛ یـک         با یک ملت زنده که نمی! مایلند، انجام بدهند

توانـد   آن جا افتاده است، هر کسی هرچه دلش خواست، مـی که  حسی هوش مدهوش بی جسم بی

تواند بکند؛ اما با یک موجود سرحال زندة باهوش متحرك فعـال   به تزریق کند، با او هر کاري می

 !توانند هر کاري را انجام بدهند که نمی

 بـا ملـت مسـلمان و انقالبـی ایـران، مردمـی کـه دارنـد در سـایۀ         . یک ملت هم همـین طـور اسـت   

ملتـی اسـت بیـدار، زنـده،     . توانند هر کاري را انجام بدهد کنند، نمی جمهوري اسالمی زندگی می

داند، بـا دنیـا آن طـور کـه شایسـتۀ       داند، قدرت و عزت خودش را می متوجه، و قدر خودش را می

 .بینید کند، نتیجه را هم دارید می خود اوست، رفتار می

اي بـراي خـودش قایـل نبـود، دشـمنان       شـی و آینـده  اگر ملتی براي خودش تحرکی نداشـت، ارز 

! توانند بیایند و براي او نقشه بکشند، به او توصیه بکنند، به جاي او تصمیم بگیرند و عمل بکنند می

عـدم  . ایـن ناشـی از عـدم تحـرك اسـت     . تواننـد انجـام بدهنـد    بدون هیچ مانعی این کارها را مـی 

 !کنند مردم را ناامید کنند تحرك، ناشی از عدم امید است؛ لذا سعی می

اي که براي ناامید کردن مردم بدمد، بدانید که این حنجـره   شما بدانید، امروز هر نفسی، هر حنجره

اي را در جهـت   هـر قلمـی کـه کلمـه    ! در اختیار دشمن است؛ چه خودش بداند، چه خودش نداند

شـمن اسـت؛ چـه صـاحب ایـن      ناامید و مأیوس کردن مردم روي کاغذ بیاورد، این قلیم متعلق به د

 .کند دشمن از او استفاده می! قلم بداند، چه نداند

هـا زنـده   ، امید را در دل)ارواحنا فداه(آن وقت اعتقاد به مهدویت، به وجود مقدس مهدي موعود 

دانـد یـک    چـرا؟ چـون مـی   . شود هیچ وقت انسانی که معتقد به این اصل است، ناامید نمی. کند می

 .کند که خودش را به آن برساند سعی می. وجود دارد؛ برو و برگرد نداردپایان روشن حتمی 

کننـد آن را در   البته وقتی نتوانستند این عقیده را از مردم بگیرنـد، سـعی مـی   . پس عقیده، این است

خراب کردن این عقیـده چگونـه اسـت؟ بـه ایـن صـورت اسـت کـه         . هاي مردم خراب کنند ذهن

ایـن،  . ایـن، خـراب کـردن عقیـده اسـت     ! کنـد  کارها را درست می آید و همۀ بگویند خب آقا می
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بـه  تبدیل کردن موتور محرکی به یک چوب الي چرخ است، تبدیل کردن یـک داروي مقـوي،   

 .آور است یک داروي مخدر و خواب

امروز تکلیف شما چیست؟ شما امروز باید چـه بکنـی؟   ! دهد، یعنی چه؟ آید انجام می خود آقا می

از صـفر  . نه را آماده کنی، تا آن بزرگوار بتواند بیاید و در آن زمینۀ آماده، اقدام بکنـد شما باید زمی

باشد کـه در او آمـادگی و   ) عج(تواند پذیراي مهدي موعود اي می جامعه! شود شروع کرد که نمی

.شود می یخقابلیت باشد؛ واال مثل انبیا و اولیاي طول تار
1
 

هـا  العـزم آمدنـد و نتوانسـتند دنیـا را از بـدي     ي بزرگ اولیچه علتی داشت که بسیاري از انبیا.58

در ) ع(چرا امیرالمؤمنین علی بـن ابـی طالـب   . ها آماده نبود پاك و پیراسته کنند؟ چرا؟ چون زمینه

با آن قدرت الهی، بـا آن علـم متصـل بـه معـدن الهـی، بـا آن نیـروي اراده، بـا آن           -زمان خودش

هـاي پیـامبر    شخصیت آن بزرگوار وجود داشت، با آن توصیه هایی که در ها و درخشندگی زیبایی

در همین مدت کوتاه نتوانست ریشۀ بدي را بخشکاند؟ -اکرم دربارة او

ــتند  ــوار را از ســر راه بداش ــه «! خــود آن بزرگ ــده عدل ــه لش ــل محــراب عبادت ــدالت »قت ــاوان ع ؛ ت

نه، زمینۀ نامساعد بود؛ زمینـه  چرا؟ چون زمی! امیرالمؤمنین، جان امیرالمؤمنین بود که از دست رفت

در اواخر حکومت این بزرگـوار، یـا    -را نامساهد کرده بودند، زمینه را زمینۀ دنیاطلبی کرده بودند

هاي مستحکم و مادة غلـیظ متناسـب دینـی    هاي دینی آنها زمینهکسانی بودند که زمینه -در اواسط

 !آوردعدم آمادگی، این طور فاجعه به بار می. نبود

باید ! در یک دنیاي بدون آمادگی تشریف بیاورند، همان خواهد شد) عج(وقت اگر امام زمانآن 

هایی از آن را در جامعۀ این آمادگی چگونه است؟ این، همانی است که شما نمونه. آمادگی باشد

هاي معنوي وجود دارد امروز در ایران اسالمی چیزهایی از درخشندگی. کنیدخودتان مشاهده می

از قضـایاي دنیـا    -تا آن جایی که ما خبر و گـزارش و اطـالع داریـم    -ا نیستنیر هیچ جاي دکه د

 .خبر هم نیستیمبی

شوند که روي شهوات نفس و روي مادیگري پا بگذارنـد  هایی پیدا میامروز در کجاي دنیا جوان

اي هسـت،  و سراغ معنویات بروند؟ البته گاهی یک جوان، دو جوان، یا یک آدم اسـتثنایی گوشـه  

شود؛ اما این که عدد عظیمی از یـک نسـل، ایـن طـور باشـند، کجـاي دنیـا         همه جاي دنیا پیدا می
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هـایی   وقتی یک چنین زمینه. ها را فراهم کرد شود زمینه پس می! ... هست؟ هیچ جا؛ این جا هست

آیـد و مسـألۀ    نیز پدیـد مـی  ) ارواحنافداه(شاءاهللا گسترش پیدا کند، زمینه ظهور حضرت بقیه اهللا ان

».کند تحقق پیدا می -آن آرزوي دیرین بشر و مسلمین -مهدویت
1
 

 پیام استقرار عدالت

. هـاي پـاك و آزادة عـالم اسـت    حقیقتاً روز عید همـۀ انسـان  ) عج(روز والدت مهدي موعود«.59

هـاي ظلـم،    فقط کسانی در این روز ممکن است احساس شادي و خرسندي نکنند که یا جزو پایـه 

اي اسـت کـه از گسـترش     وان طواغیت و ستمگران عالم باشند، واال کـدام انسـان آزاده  یا جزو پیر

عدالت، از برافراشته شدن پرچم دادگري و رفع ظلم در سراسر جهان، خرسند نشود و آن را آرزو 

نکند؟

آنچه مسلم است، همۀ پیغمبران و اولیا براي این آمدنـد کـه پـرچم توحیـد را در عـالم، گسـترش       

بـدون  . ها زنـده کننـد   رچم توحید را به اهتزاز درآورند و روح توحید را در زندگی انسانبدهند، پ

هـا یـا ارکـان توحیـد،      یکـی از نشـانه  . عدالت، بدون استقرار عدل و انصاف، توحید معنایی نـدارد 

 .بینید که پیام استقرار عدالت، پیام پیغمبـران اسـت   عدالتی است؛ لذا شما می نبودن ظلم و نبودن بی

هاي واال در طـول تـاریخ در ایـن راه تـالش      انسان. تالش براي عدالت، کار بزرگ پیغمبران است

انــد و بشــریت را روز بــه روز بــه ســمت فهمیــدن ایــن حقیقــت کــه عــدالت، ســرآمد همــه کــرده

 .اند هاي انسانی است، نزدیک کرده خواسته

هـاي   در میان انسان. اند مام تاریخ بودههاي ت ترین انسان ترین و نورانیسلسۀ انبیا، پاکترین و مقدس

االنبیـا محمـد    هاي واال که داراي روح عرشی و خدایی هستند، وجود مقـدس خـاتم   پاك و انسان

که قرآن، ناطق به این طهـارت و   -سرآمد همه، و خاندان پاك و اهل بیت مطهر او) ص(مصطفی

هاي پاك و مطهر و نورانی در همۀ  در شمار برترین و باالترین انسان -پاکیزگی و آراستگی است

در همۀ تارخ، کیست؟ انسانی مثل علی مرتضی در سرتاسر ) س(زنی مثل فاطمۀ زهرا. تاریخ است

 !شود؟ تاریخ بشریت، کجا نشان داده می
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انـد   انـد کـه در معنـا توانسـته     سلسلۀ اهل بیت نبی اکرم در طول تاریخ، خورشیدهاي فروزانی بوده

السـبب المتصـل بـین االرض و    «؛ ا عالم غیب و با عرش الهی، متصـل کننـد  بشریت روي زمین را ب

خاندان پیغمبر، معدن علم، معدن اخالق نیکو، معـدن ایثـار و فـداکاري، معـدن صـدق و      . »السماء

هاي وجود آدمی در هر عصر و عهـدي   ها و درخشندگی ها و زیبایی صفا و راستی، منبع همۀ نیکی

 .اند ید فروزانی بودههر یک چنین خورش: اند بوده

جوانان عزیز، بسیجیان، یکی از آن خورشیدهاي فروزان به فضـل و کمـک پروردگـار و بـه ارادة     

اهللا علی عباده، به عنـوان صـاحب    اهللا فی ارضه، به عنوان حجه الهی، امروز در زمان ما به عنوان بقیه

انوار ساطعۀ وجـود او، امـروز   برکات وجود او، . زمان و ولی مطلق الهی در روي زمین وجود دارد

هـایش از انـوار    هـا و گرفتـاري   هـا، گمراهـی   امروز هم انسانیت با همـۀ ضـعف  . رسد هم به بشر می

 .کند تابناك این خورشید معنوي و الهی که بازماندة اهل بیت است، استفاده می

رکـت،  هـاي روي زمـین، منبـع ب    در میـان انسـان  ) ارواحنافداه(امروز وجود مقدس حضرت حجت 

هـاي ناقابـل و تیـرة مـا آن چهـرة       چشـم . زیبایی و همۀ خیرات اسـت منبع علم، منبع درخشندگی، 

هـا و   ها مرتبط و با روح بیند، اما او مثل خورشیدي درخشان است، با دل ملکوتی را از نزدیک نمی

سـاس  ها متصل است و براي انسانی که داري معرفت باشد، موهبتی از این برتر نیسـت کـه اح   باطن

کند ولی خدا، امام برحق، عبد صالح، بنـدة برگزیـده در میـان همـۀ بنـدگان عـالم و مخاطـب بـه         

 . بیند و با او مرتبط است خطاب خالفت الهی در زمین، با او و در کنار اوست، او را می

ها در طـول تـاریخ،    هاي فروخوردة انسان عقیده. آروزي همۀ بشر، وجود چنین عنصر واالیی است

اي از برگزیـدگان خـدا بیایـد، تـار و      ه انتهاي این افق دوخته است؛ تا انسان واال و برگزیدهچشم ب

.از هم بدرد -اند هاي شریر در همۀ تاریخ تنیده که انسان -پود ظلم و ستم را
1

هاي تاریخ، دچار ظلم و جور است، پیشرفتی که امروز  بسیاري از دوران ز، هم بشریت درامرو.60

، این محبوب )ارواحنافداه(ما به زمان ظهور امام زمان. تر است معرفت پیشرفته بشریت کرده است،

.ها پیشرفت کرده است ایم؛ زیرا معرفت ها نزدیک شده حقیقی انسان

امروز ذهنیت بشر، آمادة آن است که بفهمد، بداند و یقین کند که انسـان واالیـی خواهـد آمـد و     

خواهد داد؛ همان چیـزي کـه همـۀ پیغمبـران بـراي آن      بشریت را از زیربارهاي ظلم و ستم نجات 
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: اند، همان چیزي که پیغمبـر اسـالم در آیـۀ قـرآن، وعـدة آن را بـه مـردم داده اسـت         تالش کرده

دست قدرت الهی به وسیلۀ یک انسـان عرشـی،   . »ویضع عنهم اصرهم واالغالل التی کانت علیهم«

هـاي   ، معنـوي و عـوالمی کـه بـراي انسـان     هاي غیبـی  یک انسان خدایی، یک انسان متصل به عالم

تواند این آرزو را براي بشریت برآورده کند؛  نگري مثل ما قابل درك و تشخیص نیست، می کوته

 .تر است ها به سمت آن نقطه، متوجه و روزبه روز متوجه ها و عشق ها، شوق لذا دل

نه فقط شـیعه  . مام زمان استاین امتیاز بزرگ را دارد که فضاي کشور، فضاي املت ایران، امروز 

امتیاز شیعه این است که ایـن موعـود   . ها در انتظار مهدي موعودند در همۀ عالم، بلکه همۀ مسلمان

الهی و قطعی همۀ طوایف مسلمین، بلکه همۀ ادیان الهی را با اسم و رسم و خصوصـیات و تـاریخ   

 .شناسد والدت می

هـاي عاشـقان و مشـتاقان را از     عزیـز و محبـوب دل  خیلی از بزرگان ما در همین دوران غیبت، آن 

بسـیاري از او نـوازش   . انـد  بسـیاري از او سـخن دلگـرم کننـده، شـنیده     . انـد  نزدیک، زیارت کرده

اند و بسیار دیگري بدون این که او را بشناسند، از او لطـف و نـوازش و محبـت دیـده و او را      دیده

.اند نشناخته
1
 

باشندمنتظران امام زمان باید صالح 

این است که از لحاظ معنوي و اخالقـی و عملـی و    )عج(ترین وظیفۀ منتظران امام زمان بزرگ.61

هاي دینی و اعتقادي و عاطفی با مؤمنین و همچنین براي پنجه درافکندن با زورگویان، خـود  پیوند

کسانی کـه در دوران دفـاع مقـدس، سـر از پـا نشـناخته در صـفوف دفـاع مقـدس          . را آماده کنند

کسی کـه وقتـی کشـور اسـالمی مـورد تهدیـد دشـمن        . کردند، منتظران حقیقی بودند ت میشرک

تواند ادعا کنـد   ها و میهن اسالمی و پرچم برافراشتۀ اسالم است، او می است، آمادة دفاع از ارزش

اما کسانی . خواهد گذاشتهاي خطر قدم  که اگر امام زمان بیاید، پشت سر آن حضرت در میدان

شـود؛   بازنـد و زانوانشـان سسـت مـی     ل خطر، انحراف و چرب و شرین دنیا خود را مـی که در مقاب

کسانی که براي مطامع شخصی خود حاضر نیسـتند هـیچ حرکتـی را کـه مطـامع آنهـا را بـه خطـر         

توانند منتظر امام زمان به حساب بیایند؟ کسی که در انتظـار   اندازد، انجام دهند؛ اینها چطور می می
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هاي صلح را آماده کند و کاري کند کـه بتوانـد بـراي     است، باید در خود زمینهآن مصلح بزرگ 

.تحقق صالح بایستد
1

حکومت حضرت مهدي، یک حکومت مردمی

) عـج (درس مهم دیگري که وجود دارد، این است که حکومت آیندة حضرت مهدي موعـود .62

ها و بازوان  ها و اراده مردمی یعنی چه؟ یعنی متکی به ایمان. یک حکومت مردمی به تمام معناست

کند؛ امام زمـان از آحـاد مـؤمن مـردم و بـا       امام زمان، تنها دنیا را پر از عدل و داد نمی. مردم است

بخشـد و یـک حکومـت     تکیۀ به آنهاست که بنـاي عـدل الهـی را در سرتاسـر عـالم اسـتقرار مـی       

ی مردمی بـودن و  هاي مدع دهد؛ اما این حکومت مردمی با حکومت صددرصد مردمی تشکیل می

آنچـه امـروز در دنیـا اسـم دمکراسـی و      . دمکراسی در دنیاي امروز از زمین تا آسمان تفاوت دارد

هاي قدیمی است که لبـاس جدیـد بـر تـن      اند، همان دیکتاتوري ساالري را روي آن گذاشته مردم

سـت و مـردم   ها اگر رقابت هم وجود دارد، رقابت بین گروه. ها کده است؛ یعنی دیکتاتوري گروه

اي کـه   کند و در سایۀ قدرت سیاسـی  یک گروه به قدرت دست پیدا می. اند کاره در این میان هیچ

گذارد و با سوءاسـتفادة از ایـن قـدرت، ثـروت و      هاي امور را در کشور در اختیار او می همۀ زمان

بـارة قـدرت   کند و آنهـا را در راه بـه دسـت آوردن دو    پول و سرمایه را به نفع خود گردآوري می

ها  هاي امروز دنیا بر پایۀ تبلیغات دروغ و فریبنده و مسحور کردن چشم دمکراسی. کند مصرف می

دهند، شما ببینید بـراي تبلیغـات کاندیـداهاي     امروز در دنیا هر جا شعار دمکراسی می. هاست و دل

سی در پنجـۀ  دمکرا. کنند پول خرج می. کنند ریاست جمهوري و یا نمایندگان مجلس چه کار می

بـا ایـن روش، بکلـی     -یعنی مردم سـاالري دینـی   -ساالري امام زمان مردم. اقتدار پول اسسر است

».متفاوت است
2

گستر جهان حضرت مهدي، عدالت

. ترین شعار مهدویت عبارت است از عـدالت  شما براداران و خواهران توجه دارید که برجسته«.63

کنیم، بعد از نسـبت او بـه    شمارش صفات آن بزرگوار می مثالً در دعاي ندبه وقتی شروع به بیان و
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المعـد لقطـع دابـر    «: کنیم، این است اي که ذکر می پداران بزرگوار و خاندان مطهرش، اولین جمله

؛ یعنی دل بشـریت  »الظلمه، این المنتظر القامه األمت و العوج، این المرتجی ألزاله الجور و العدوان

کـه در تـاریخ بشـر، وجـود      -کـن کنـد؛ بنـاي ظلـم را     د و ستم را ریشهتپد تا آن نجاتبخش بیای می

ویران کند و ستمگران را سرجاي خود بنشاند؛ این اولین درخواست منتظران مهدي موعـود   -دارد

یـا در زیـارت آل یاسـین وقتـی خصوصـیات آن بزرگـوار را ذکـر        . از ظهورد آن بزرگـوار اسـت  

الذي یمأل االرض عدال و قسطا کما مألت ظلمـا  «است که  ترین آنها این کنید، یکی از برجسته می

را سرشار از عـدالت کنـد و قسـط را در     -نه یک نقطه -انتظار، این است که او هم عالم. »و جورا

بنـابراین  . در روایاتی هم که دربارة آن بزرگوار هست، همین معناوجود دارد. همه جا مستقر نماید

.درجۀ اول، انتظار استقرار عدالت است انتظار منتظران مهدي موعود، در
1

نابودي بناي ظلم، حتمی است

اولین درس عملی از این موضوع این است که نابود کردن بناي ظلم در سطح جهان، نـه فقـط   .64

هـاي بشـري امـروز معتقـد      این مطلب بسیار مهمی اسـت کـه نسـل   . ممکن است، بلکه حتمی است

امروز وقتـی مـا بـا نخبگـان سیاسـی دنیـا از       . ود کاري کردش جهانی، نمی  نباشند که در مقابل ظلم

که امروز به سرکردگی اسـتکبار در همـۀ    -المللی و سیستم جهانی ظلم هاي مراکز قدرت بین ظلم

گوییـد، درسـت    گویند بله، چیزي که شما مـی  بینیم آنها می کنیم، می صحبت می -دنیا وجود دارد

یعنـی مجموعـۀ بزرگـی از نخبگـان کـه      ! شود کـرد  اري نمیکنند؛ اما ک است؛ واقعاً دارند ظلم می

انـد وایـن یـأس و ناامیـدي را بـه       سررشتۀ کار در دنیـا در دسـت آنهاسـت، اسـیر یـأس و ناامیـدي      

کنند و آنها را از این کـه بتوانـد نقشـۀ ظالمانـه و شـیطانی امـروز دنیـا را         هاي خود سرریز می ملت

تواننـد هـیچ حرکتـی در راه     هاي مأیوس نمـی  انسانبدیهی است که . کنند عوض کرد، مأیوس می

کنـد، نـور و نیـروي امیـد      ها را وارد به کار و حرکت مـی  آن چیزي که انسان. اصالح انجام بدهند

بـراي مـا کـه معتقـد بـه آینـدة       . کنـد  ها را سرشار از نور امید مـی  است اعتقاد به مهدي موعود، دل

کـه گریبـانگیر بسـیاري از نخبگـان دنیاسـت،       هسـتیم، ایـن یأسـی   ) ع(حتمی ظهور مهدي موعـود 

شـود بـا ظلـم و مراکـز      شود نقشۀ سیاسی دنیا را عوض کرد؛ می گوییم نخیر، می ما می. معناست بی
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وقتـی  . پذیر است، بلکـه حتمـی اسـت    قدرت ظالمانه درگیر شد و در آینده نه فقط این معنا امکان

کل عالم قابل تغییـر اسـت، آن ملـت شـجاعت     ملتی معتقد است نقشۀ ظالمانه و شیطانی امروز در 

کند دست تقدیر، تسلط ستمگران را براي همیشه به طـور مسـلم ننوشـته     کند و احساس می پیدا می

.است
1

نظم ظالمانۀ جهانی، ابدي نیست

هاي تبلیغاتی مراکز استکباري دنیا و روشنفکران وابستۀ به آنهـا، در سـطح عـالم     امروز دستگاه.65

با فکر انقـالب  . کنند که هیچ حرکتی در مقابل نظم ظالمانۀ کنونی ممکن نیست میاین طور تبلیغ 

ها را متقاعد کنند کـه بـه همـین وضـعیت کنـونی       خواهند ملت کنند و می و آرمانگرایی مبارزه می

فکـر اعتقـادي بـه مهـدي، نقطـۀ      . العملی نشان ندهند ظالمانۀ دنیا بسازند و در مقابل آن هیچ عکس

جوانان و روشنفکران و عموم ملت ما بـا اعتقـاد بـه ظهـور     . بلیغات غلط و ظالمانه استمقابل این ت

هند که نظم ظالمانۀ جهانی، قابل زوال است  این اعتقاد راسخ را در دل خود پرورش می) ع(مهدي

.شود با آن مبارزه و در مقابل آن ایستادگی کرد و ابدي نیست؛ می
2

آید میو نصیحت به دست ن هعدالت با موعظ

: هـاي نیمـه شـعبان بایـد بـه مـا بدهـد، ایـن اسـت          درس دیگري که اعتقاد به مهدویت و جشن.66

 -که مربوط به سطح جهـانی اسـت  ) ع(عدالت حضرت مهدي -عدالتی که ما در انتظار آن هستیم

آیـد سـتمگران عـالم را     هـا نمـی   آید؛ یعنی مهـدي موعـود ملـت    با موعظه و نصیحت به دست نمی

با زبان نصیحت، عدالت در هیچ . گري و استثمار نکنند طلبی و سلطه ظلم و زیادهنصیحت کند که 

آن طور که آن وارث انبیا انجـام   -استقرار عدالت، چه در سطح جهانی. شود نقطۀ عالم مستقر نمی

هاي صـالح   هاي دنیا، احتیاج به این دارد که مردمان عادل و انسان و چه در همۀ بخش -خواهد داد

بـا  . طلب، قدرت را در دست داشته باشند و با زبان قدرت و بـا زورگویـان حـرف بزننـد     و عدالت

شود با زبان نصیحت حرف زد؛ با آنها باید با زبـان   کسانی که سرمست قدرت ظالمانه هستند، نمی

آغاز دعوت پیغمبران الهی با زبان نصیحت است؛ اما بعـد از آن کـه توانسـتند    . اقتدار صحبت کرد

                                               
٣٠/٧/٨١.  ١
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خود را گرد بیاورند و تجهز کنند، آنگاه با دشمنان توحید و دشـمنان بشـریت، بـا زبـان     طرفداران 

.زدند قدرت حرف می
1

گیرد می، جلوي ظلم و فساد را میقدرت اسال

هاي خلـوت   زنند؛ یعنی دین را به گوشه توجه، از جدایی دین و سیاست حرف می ها بی بعضی.67

آنچـه  . تواند کاري بکند در این جا نصیحت نمی. فا کندبرانند و انسان دیندار، فقط به نصیحت اکت

ها را مهار و تهدید کند و در برابر ظلم و فساد مقاومت کنـد و ریشـۀ آن را برکنـد     تواند قدرت می

اي اسـت کـه در اختیـار احکـام      یا آن را متزلزل کند، قدرت الهی و اسالمی است؛ قدرت سیاسی

اي کـه ایمـان واالي خـود او و     ر و قدرت و تکیـه بـر توانـایی   با اقتدا) عج(امام زمان. اسالمی باشد

رود گریبان سـتمگران عـالم را    ایمان پیروان و دوستانش، او را مجهز به آن قدرت کرده است، می

.کند هاي ستم را ویران می گیرد و کاخ می
2

تداوم توسل به آن حضرت

هـاي   اند و دارند و در سـال  داشته که مردم ما بحمداهللا -کنم که این توسالت را من توصیه می«.68

تـر ادامـه بدهنـد و     هرچـه بـا کیفیـت    -بعد از انقالب، به فضل پروردگار چندین برابر شـده اسـت  

آن بزرگوار، حاضر است و از ملت و . توجهات و الطاف آن بزرگوار را به سمت خود جلب کنند

م بـا توجـه و توسـل بـه او،     او، در میـان مـردم حضـور دارد و مـرد    . شیعۀ خود، جدا و غافل نیست

».شاءاهللا راه رشد و هدایت و فتح و پیروزي را به دست خواهند آورد ان
3
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 از دیدگاه استاد شهید مطهري) عج(مستندات امام زمان 

 

 معناي انتظار فرج

ضـل  کننـد اینکـه اف  انتظار فرج یعنی چه؟ افضل اعمال انتظار فرج یعنی چه؟ بعضی خیـال مـی  .69

اعمال انتظار فرج است، به این معناست که انتظار داشته باشیم امـام زمـان عـج اهللا تعـالی فرجـه بـا       

اي غیر خواص ظهور کننـد،  اي که خواص اصحابشان هستند، یعنی سیصد و سیزده نفر و عدهعده

کامـل را   بعد دشمنان  اسالم را از روي زمین بردارند، امنیت و رفاه کامل را برقـرار کننـد، آزادي  

افضـل  : گـوییم ما انتظار چنین فرجی را داریـم و مـی  ! بفرمایید: برقرار کنند، آن وقت به ما بگویند

 ! اعمال هم انتظار فرج است
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یعنـی آرزوي  . انتظار فرج داشتن، یعنی انتظار در رکاب امام بودن و جنگیدن و احیاناً شهید شـدن 

زوي فرج نه این است که تو برو کارها را انجـام  یعنی آر. واقعی و حقیقی مجاهد بودن در راه حق

مانند قوم ! آیمگیري شد، آن وقت من میبده، بعد که همه کارها انجام شد و نوبت استفاده و بهره

 .موسی

ما مانند قوم موسی نیستیم که وقتی بـه نزدیـک فلسـطین    ! اهللایا رسول: گفتند) ص(اصحاب پیغمبر 

ایـم تـو و   ما اینجا نشسته! اي موسی: جنگی در آنجا هستند گفتندرسیدند و دیدند یک عده مردان 

خدا بروید بجنگید، آنجا را تصفیه و از دشمن خالی کنید، خانه را آب و جارو بزنید، وقتـی بـراي   

ما خبر آوردید که هیچ خطري نیست، فقط باید برویم و راحت بنشینیم و از نعمتها اسـتفاده کنـیم،   

 ! آییمما به آنجا می

پس وظیفه شما چیست؟ شما هم وظیفه دارید که دشمن را که خانـه شـما را اشـغال    : موسی گفت

 .تان بیرون کنیدکرده است، از خانه

اسـرائیل  زنـیم کـه بنـی   مـا آن حـرف را نمـی   ! اهللایا رسول: ماند مقداد گفتند) ص(اصحاب پیغمبر 

-خودتان را به دریا بریزید، به دریا مـی  شما اگر فرمان بدهید که! اهللایا رسول: گوییمما می: گفتند

 .زنیمریزیم، آتش بزنید، آتش می

و در خـدمت  ) عـج (انتظار فرج داشتن یعنی واقعاً در نیت ما این باشـد کـه در رکـاب امـام زمـان      

.ایشان دنیا را اصالح کنیم
1
 

 اندیشه پیروزي نهایی حق بر باطل

نیـروي باطـل و سـتیز و ظلـم، گسـترش       اندیشه پیروزي نهایی نیروي حق و صلح و عدالت بـر .70

جانبه ارزشهاي انسانی، تشـکیل مدینـه فاضـله و جامعـه     جهانی ایمان اسالمی، استقرار کامل و همه

وسیله شخصـیتی مقـدس و عالیقـدر کـه در     آل، و باالخره اجراي این ایده عمومی و انسانی بهایده

اي است که کم و بیش همه فرق و اندیشه تعبیر شده است،» مهدي«روایات متواتر اسالمی از او به 

مذاهب اسالمی ـ با تفاوتها و اختالفهایی ـ بدان مؤمن و معتقدند؛ زیرا این اندیشه به حسـب اصـل     

ریشه، قرآنی است؛ این قرآن مجید است که با قاطعیت تمام، پیروزي نهایی ایمـان اسـالمی، غلبـه    

                                               
 ٢٣٧گفتارهای معنوی، ص . ١
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و جباران را براي همیشه، و آینده درخشـان   قطعی صالحان و متقیان، کوتاه شدن دست ستمکاران

 .و سعادتمندانه بشریت را نوید داده است

این اندیشه بیش از هر چیز مشتمل بر عنصر خوشبینی نسبت بـه جریـان کلـی نظـام طبیعـت و سـیر       

تکاملی تاریخ و اطمینان به آینده و طرد عنصر بـدبینی نسـبت بـه پایـان کـار بشـر اسـت کـه طبـق          

.العاده، تاریک و ابتر استها فوقها و فرضیهیهبسیاري از نظر
1
 

 انتظار فرج

» انتظـار فـرج  «امید و آرزوي تحقق این نوید کلی جهـانی انسـانی، در زبـان روایـات اسـالمی      .71

از یـک اصـل   » انتظـار فـرج  «اصـل  . خوانده شده و عبادت، بلکه افضل عبادات شمرده شده اسـت 

مـردم مـؤمن بـه    . است» اهللاحرمت یأس از روح«ن اصل شود و آاسالمی و قرآنی دیگر استنتاج می

دهند و تسلیم یأس و ناامیـدي  عنایات الهی، هرگز و در هیچ شرایطی امید خویش را از دست نمی

در » اهللاعـدم یـأس از روح  «و ایـن  » انتظـار فـرج  «چیزي که هست ایـن  . گردندگرایی نمیو بیهوده

یا گروهی، و بعـالوه تـوأم اسـت بـا نویـدهاي       مورد یک عنایت عمومی و بشري است نه شخصی

.خاص و مشخص که به آن قطعیت داده است
2

 دو گونه انتظار 

انتظاري که سازنده و نگهدارنده : انتظار فرج و آرزو و امید و دل بستن به آینده دو گونه است.72

توانـد نـوعی   اي اسـت کـه مـی    بخـش اسـت، بـه گونـه    است، تعهدآور است، نیروآفرین و تحرك

بخـش اسـت،    پرستی شمرده شود؛ و انتظاري که گناه است، ویرانگر اسـت، اسـارت   عبادت و حق

 .باید محسوب گردد» اباحیگري«کننده است و نوعی  فلج

این دو نوع انتظار فرج، معلول دو نوع برداشت از ظهور عظیم مهدي موعود اسـت؛ و ایـن دو نـوع    

.شود والت و انقالبات تاریخی ناشی میبرداشت به نوبه خود از دو نوع بینش درباره تح
3
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 شخصیت و طبیعت جامعه

آیا تحوالت تاریخی یک سلسله امور تصادفی و اتفاقی اسـت یـا یـک سلسـله امـور طبیعـی؟       .73

اي بدون علت و خالی از ضرورت  اگرچه در طبیعت، تصادف واقعی ـ یعنی بروز و حدوث پدیده 

 .داردـ وجود ندارد، ولی به صورت نسبی قطعاً وجود 

ایم در همان لحظه  ما اگر یک روز صبح از خانه بیرون بیاییم و دوستی را که سالهاست او را ندیده

کنـیم، چـرا؟   تلقی مـی »  تصادفی«در حال عبور از مقابل خانه مالقات نماییم، این مالقات را امري 

بایـد همـه روز چنـین     براي اینکه الزمه طبیعت کلی بیرون رفتن از خانه چنین مالقاتی نیست، و الّا

داد، ولی الزمه این فرد خاص از بیرون رفتن یعنی بیرون رفتن در این زمان معین  مالقاتی دست می

مـا هنگـامی کـه    . گـردد  و با این مشخصات معین، چنین مالقاتی هست و لزوماً بـر آن مترتـب مـی   

لـی و عـام شـامل    معلولی را با طبیعت کلی یک علت بسنجیم آن را الزمـه آن طبیعـت بـه طـور ک    

 .گذاریم روي آن می» تصادف«نیابیم، نام 

تواند داشته باشد، زیرا قوانین علیم  آید و قانونی علمی نمی امور تصادفی تحت ضابطه کلی در نمی

 .عبارت است از جریانات کلی و عمومی طبیعت

تحـت  ممکن است کسی تحوالت تاریخی را یک سلسله امور تصادفی و اتفاقی یعنی امـوري کـه   

آیــد بدانــد، از آن جهــت کــه مــدعی شــود جامعــه چیــزي جــز   اي کلــی درنمــی قاعــده و ضــابطه

اي از افراد با طبایع فردي و شخصی نیست؛ مجموع حوادثی که به وسیله افراد بـه موجـب    مجموعه

هاي فـردي   هاي فردي و شخصی نیست؛ مجموع حوادثی که به وسیله افراد به موجب انگیزه انگیزه

شـود و آن حـوادث تصـادفی     آید منجر به یک سلسله حوادث تصادفی می وجود می و شخصی به

 .گردد منشأ تحوالت تاریخی می

نظریه دیگر این است کـه جامعـه بـه نوبـه خـود، مسـتقل از افـراد، طبیعـت و شخصـیت دارد و بـه           

شخصیت جامعه عین شخصیت افراد نیسـت، بلکـه   . کند اقتضاي طبیعت و شخصیت خود عمل می

آید، آنچنانکـه در   ترکیب و فعل و انفعال فرهنگی افراد، شخصیتی واقعی و حقیقی به وجود میاز 

علیهـذا جامعـه، طبیعـت و خصـلت و سـنت و      . جان یا جاندار چنین است هر مرکب از مرکبات بی

العملهـایش طبـق یـک     کند و عملها و عکس قاعده و ضابطه دارد، یعنی طبق طبیعت خود عمل می

 .ن کلی و عمومی قابل توضیح استسلسله قوانی
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آید و آنگاه موضـوع تفکـر    پس تاریخ آنگاه فلسفه دارد و آنگاه تحت ضابطه و قاعده کلی درمی

آموزي است که جامعه از خود طبیعت و شخصـیت داشـته    و مایه تذکر و آیینه عبرت و قابل درس

ی باشـد درسـهاي فـردي از    باشد، و گرنه جز زندگی افراد چیزي وجود ندارد و اگر درس و عبرتـ 

علیهـذا برداشـت داشـتن از تـاریخ و     . زندگی افراد است نه درسهاي جمعی از زندگی اقوام و ملل

.تحوالت آن که بدان اشاره شد، فرع بر مسأله طبیعت و شخصیت داشتن جامعه است
1
 

 تاریخ قرآن و 

سـفی و اجتمـاعی   که موضوع بحث این گفتار است ضـمن اینکـه بحثـی فل   » انتظار فرج«مسأله .74

پس قبـل از آنکـه دربـاره    . است، بحثی دینی و اسالمی است و همچنانکه گفتیم ریشه قرآنی دارد

چگونگی  انتظار به بررسی بپردازیم باید نظر قرآن را درباره جامعه و سرگذشـت متحـول و متغیـر    

 .آن که تاریخ است روشن کنیم

و یک منبع معرفت و شناسایی، یـک موضـوع   در این که قرآن مجید تاریخ را به عنوان یک درس 

ولی آیا قرآن بـه تـاریخ بـه چشـم     . کند جاي تردید نیست تفکر و مایه تذکر و آیینه عبرت یاد می

نگرد یا به چشم اجتماعی؟ آیا قرآن تنها نظرش به این است که زندگی افـرادي را بـراي    فردي می

ت، الاقل زندگی جمعی نیز منظـور نظـر   عبرت سایر افراد طرح کند یا نظرش به زندگی جمعی اس

توان استنباط کرد که جامعه، مستقل از افراد، حیات و  قرآن هست؟ و به فرض دوم آیا از قرآن می

شخصیت و مدت و اجل و حتی شعور و ادراك و وجدان و ذوق و احساس و نیرو دارد یـا نـه؟ و   

هـا و  »سـنت «ها و اقوام و امـم،   بر جامعهتوان استنباط کرد که  بنابر این فرض آیا از قرآن کریم می

 روشها و قوانین معین و مشخص و یکسانی حاکم است یا نه؟

اي جداگانـه اسـت؛ اینجـا بـه طـور اختصـار عرضـه         البته بررسی کامل این مطلب نیازمند به رسـاله 

 .دارم که پاسخ هر سه پرسش مثبت است می

زندگی اقوام و ملتها را بـه عنـوان مایـه تنبـه     آموزیهاي خود،  قرآن کریم الاقل در بخشی از عبرت

 .کند براي اقوام دیگر مطرح می

 تلک اُمه قَدخَلَت لها ما کَسبت و لَکُم ما کَسبتُم و التُسئلونَ عما کانوا یعملونَ
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آنان راست دستاوردهاي خودشان و شما راسـت  . اي بودند که گذشتند و رفتند آنان امت و جامعه

 ).تنها مسؤول اعمال خود هستید(شما مسؤول اعمال آنان نیستید . ي خودتاندستاوردها

قرآن مکرر در تعبیرات خود موضوع حیات و مدت و اجل اقوام و امتها را طرح کرده است، مـثالً  

 :گوید می

 ولکُلِّ اُمه اَجلٌ فَاذا جاء اَجلُهم الیستأخرونَ ساعه و الیستقدمونَ

را پایانی است، پس هرگاه پایان عمرشان فرا رسد، نـه سـاعتی دیرتـر بپاینـد و نـه       زندگی هر امتی

 .ساعتی زودتر فانی گردند

حساب سرنوشـتهاي تـاریخی    قاعده و بی اي گزافکار و مشیتی بی قرآن کریم این گمان را که اراده

تغییرناپـذیر بـر   اي ثابـت و   نماید که قاعده کند و تصریح می سازد به شدت نفی می را دگرگون می

 :فرماید سرنوشتهاي اقوام حاکم است؛ می

فَهل ینظُرونَ الّا سنَّه االولینَ فَلَن تَجِد لسنَّه اهللاِ تَبدیالً ولَن تَجِد لسنَّه اهللاِ تحویالً

کند و آن اینکه مـردم   اي در مورد سنتهاي تاریخ یادآوري می العاده آموزنده قرآن کریم نکته فوق

وانند با استفاده از سنن جاریه الهیه در تاریخ، سرنوشت خویش را نیک یا بد گردانند، به اینکه ت می

خویش و اعمال و رفتار خویش را نیـک یـا بـد گرداننـد؛ یعنـی سـنتهاي حـاکم بـر سرنوشـتها در          

عملهاي معـین اجتمـاعی   . العملها و واکنشها در برابر عملها و کنشهاست حقیقت یک سلسله عکس

از این رو در عـین آنکـه تـاریخ بـا یـک سلسـله نـوامیس        . العملهاي معین به دنبال خود دارد عکس

 .گردد شود، نقش انسان و آزادي و اختیار او به هیچ وجه محو نمی قطعی و الیتخلف اداره می

از سـوره مبارکـه رعـد را     11قرآن آیات زیادي در این زمینه دارد؛ کافی است که براي نمونه آیه 

 :یمبیاور

 انَّ اهللاَ الیغیرُ ما بِقومٍ حتّی یغیروا ما بِاَنفُسهِم

دهد مگر آنکه آنچه در خلق و خوي و رفتـار   خداوند وضع حاکم و مستولی بر قومی را تغییر نمی

.خود دارند تغییر دهند
1
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 آل جامعه ایده

این آرمان . ی استیک فلسفه بزرگ اجتماعی اسالم) السالم علیه(آرمان قیام و انقالب مهدي .75

بخش ایده و راهگشا به سوي آینده است، آیینه بسیار مناسـبی اسـت    بزرگ، گذشته از اینکه الهام

 .براي شناخت آرمانهاي اسالمی

بینـی   این نوید، ارکان و عناصر مختلفی دارد که برخی فلسـفی و جهـانی اسـت و جزئـی از جهـان     

اسالمی است، برخی فرهنگی و تربیتی است، برخی سیاسی است، برخـی اقتصـادي اسـت، برخـی     

.اجتماعی است، برخی انسانی یا انسانی ـ طبیعی است
1
 

 مشخصات انتظار بزرگ

اره آینده بشریت نظرها مختلف است؛ بعضی معتقدند که شر درب: خوشبینی به آینده بشریت.76.1

ــی    ــدگی ب ــابراین زن ــات بشــري اســت و بن ــه الینفــک حی ــدبختی الزم ارزش اســت و  و فســاد و ب

 .ترین کارها خاتمه دادن به حیات و زندگی است عاقالنه

ور تکنیـک  آ معتقدند که بشر در اثر پیشرفت حیـرت : دانند بعضی دیگر اساساً حیات بشر را ابتر می

اي که به اصـطالح بـا گـوري     و ذخیره کردن انبارهاي وحشتناك وسائل تخریبی، رسیده به مرحله

 .که با دست خود کنده یک گام بیشتر فاصله ندارد

 :گوید راسل در امیدهاي نو می

اشخاصی هستند ـ و از آن جمله انیشتین ـ که به زعم آنها بسیار محتمل اسـت کـه انسـان دوره      ... «

ت خود را طی کرده باشد و در ظرف سنین معـدودي موفـق شـود بـا مهـارت شـگرف علمـی        حیا

 ».خود، خویشتن را نابود سازد

بنا بر این نظریه، بشر در نیمه راه عمر خود بلکه در آغاز رسیدن به بلوغ فرهنگی، بـه احتمـال زیـاد    

توان نفی  این احتمال را نمی البته اگر تنها به قرائن و شواهد ظاهري قناعت کنیم،. نابود خواهد شد

 .کرد

شـر و فسـاد و تبـاهی معلـول     . نظریه سوم این است که شر و فساد، الزم الینفک طبیعت بشر نیست

اي  مالکیت فـردي معلـول درجـه   . الفساد هست، شر و فساد هم هست تا این ام. مالکیت فردي است
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رود، ولی تکامل ابزار تولیـد   ساد از بین نمیالف از تکامل ابزار تولید است و با خواسته انسانها ا ین ام

پس آنچه مایه و پایه خوشبختی اسـت  . الفساد را جبراً خواهد کند و جبر ماشین روزي ریشه این ام

 .تکامل ماشین است

انسـان هنـوز   . نظریه چهارم این است که ریشه فسادها و تباهیها نقص روحی و معنوي انسـان اسـت  

انسـان  . کنـد و خشـم و شـهوت بـر او و عقـل او حـاکم اسـت        ی مـی دوره جوانی و ناپختگی را ط

نه شر و فساد الزم الینفـک طبیعـت   . رود بالفطره در راه تکامل فکري و اخالقی و معنوي پیش می

اي بس روشـن   آینده. جمعی را پیش خواهد آورد بشر است و نه جبر تمدن فاجعه خودکشی دسته

ساد از بیخ و بن برکنده خواهـد شـد در انتظـار بشـریت     بخش و انسانی که در آن شر و ف و سعادت

 .است

نوید مقـدس قیـام و انقـالب مهـدي موعـود در اسـالم در       . کند این نظریه الهامی است که دین می

 .زمینه این الهام است

پیروزي نهایی صالح و تقوا و صلح و عدالت و آزادي و صداقت بر زور و استکبار و اسـتعباد و  . 2

 ).دجالگري و فریب(و دجل  ظلم و اختناق

 .حکومت جهانی واحد. 3

 .عمران تمام زمین در حدي که نقطه خراب و آباد ناشده باقی نماند. 4

بلوغ بشریت بـه خردمنـدي کامـل و پیـروي از فکـر و ایـدئولوژي و آزادي از اسـارت شـرایط         . 5

 .طبیعی و اجتماعی و غرائز حیوانی

 .گیري از مواهب زمین حداکثر بهره. 6

 .برقراري مساوات کامل میان انسانها در امر ثروت. 7

منتفی شدن کامل مفاسد اخالقی از قبیل زنا، ربا، شرب خمر، خیانت، دزدي، آدمکشی و غیره، . 8

 ها ها و کینه و خالی شدن روانها از عقده

 .منتفی شدن جنگ و برقراري صلح و صفا و محبت و تعاون. 9

 .سازگاري انسان و طبیعت. 10
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هر کدام از اینها نیاز به تجزیه و تحلیل و استدالل دارد؛ امیدوارم که در آینده نزدیکی این مهم را 

.در اینجا منظور ما صرفاً شناساندن ماهیت این نوید و آرمان اسالمی است. انجام دهم
1

 دو نوع انتظار

نـده بـه سـوي آن    آنچه باید امید و آرزو داشت و آن چیزي که تقدیر الهی، نظام جهان را پوی.77

 .قرار داده، آن بود که اشاره کردیم

انتظاري که سازنده است، : اکنون باید برگردیم به اول سخن و آن اینکه انتظار فرج دو گونه است

تـرین عبـادت اسـت، و انتظـاري کـه       بخش است، تعهدآور است، عبـادت بلکـه بافضـیلت    تحرك

و گفتیم که . شود محسوب می» نوعی اباحیگري«کننده است و  ویرانگر است، بازدارنده است، فلج

اسـت و  ) السالم علیه(این دو نوع انتظار معلول دو نوع برداشت از ظهور عظیم تاریخ مهدي موعود 

اسـت و ایـن دو نـوع     )علیـه السـالم  (این دو نوع برداشت از ظهور عظـیم تـاریخی مهـدي موعـود     

.شود تاریخی ناشی میبرداشت به نوبه خود از دو نوع بینش درباره تحوالت 
2
 

در روایات اسالمی سخن از گروهی زبده است که به محض ظهور امام به آن حضرت ملحـق  .78

شوند و به قـول معـروف از پـاي بوتـه      بدیهی است که این گروه ابتدا به ساکن خلق نمی. شوند می

عـالی وجـود   هـایی   شود در عین اشاعه و رواج ظلـم و فسـاد، زمینـه    معلوم می. شوند هیزم سبز نمی

رساند که نه تنها حق و حقیقت به صـفر   این خود می. دهد دارد که چنین گروه زبده را پرورش می

تـرین   نرسیده است، بلکه فرضاً اگر اهل حق از نظر کمیت قابل توجه نباشند از نظر کیفیت ارزنـده 

 .ء اند و در ردیف یاران سیدالشهدا اهل ایمان

مه قیام و ظهور امام یک سلسله قیامهاي دیگـر از طـرف اهـل حـق     از نظر روایات اسالمی، در مقد

اي از ایـن سلسـله    آنچه به نام قیام یمـانی قبـل از ظهـور بیـان شـده اسـت، نمونـه       . گیرد صورت می

 .دهد این جریانها نیز ابتدا به ساکن و بدون زمینه قبلی رخ نمی. قیامهاست

) اهللا تعالی فرجه عجل(حق که تا قیام مهدي  در برخی روایات اسالمی سخن از دولتی است از اهل

دانیم بعضی از علماي شیعه که به برخی از دولتهـاي شـیعی معاصـر     کند و چنانچه می ادامه پیدا می

اند که دولت حقی که تا قیـام مهـدي موعـود ادامـه خواهـد       اند، احتمال داده خود حسن ظن داشته
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ند ناشی از ضعف اطالعات اجتماعی و عدم بینش این احتمال هرچ. یافت همان سلسله دولتی باشد

صحیح آنان نسبت به اوضاع سیاسی زمان خود بـوده، امـا حکـایتگر ایـن اسـت کـه اسـتنباط ایـن         

شخصیتها از مجموع  آیات و اخبار و احادیث مهدي این نبوده که جناح حق و عدل و ایمان بایـد  

تقیـان بـاقی نمانـد تـا دولـت مهـدي ظـاهر        یکسره درهم بشکند و نابود شود و اثري از صالحان و م

ــه صــورت پیــروزي جنــاح صــالح و عــدل و تقــوا بــر جنــاح فســاد و ظلــم و    شــود، بلکــه آن را ب

 . اند کرده بندوباري تلقی می بی

آخـرین حلقـه از مجمـوع    ) عج(شود که قیام مهدي موعود  از مجموع آیات و روایات استنباط می

 .آغاز جهان برپا بوده است حلقات مبارزات حق و باطل است که از

.آل همه انبیا و اولیا و مردان مبارز راه حق است بخش ایده مهدي موعود تحقق
1
  

 انتظار ویرانگر

برداشت قشري از مردم از مهدویت و قیام و انقالب مهدي موعود این است که صـرفاً ماهیـت   .79

کشـیها و   ها و اختناقها و حقانفجاري دارد؛ فقط و فقط از گسترش و اشاعه و رواج ظلمها و تبعیض

آنگاه کـه صـالح بـه    . شود؛ نوعی سامان یافتن است که معلول پریشان شدن است تباهیها ناشی می

تاز میدان گردد، جز نیـروي   نقطه صفر برسد، حق و حقیقت هیچ طرفداري نداشته باشد، باطل یکه

دهـد و دسـت    جـار رخ مـی  باطل نیرویی حکومت نکند، فرد صالحی در جهان یافت نشود، این انف

غیب براي نجات حقیقـت ـ نـه اهـل حقیقـت، زیـرا حقیقـت طرفـداري نـدارد ـ از آسـتین بیـرون             

علیهذا هر اصالحی محکوم است، زیرا هر اصالح یک نقطـه روشـن سـان؛ تـا در صـحنه      . آید می

 برعکس، هر گناه و هر فسـاد و هـر ظلـم و   . شود اجتماع نقطه روشنی هست دست غیب ظاهر نمی

اي بـه حکـم اینکـه مقدمـه صـالح کلـی اسـت و انفجـار را          کشی، هر پلیـدي  هر تبعیض و هر حق

هـاي نامشـروع را مشـروع     هدفها وسیله(» الغایات تُبرَّر المبادي«کند رواست، زیرا  الوقوع می قریب

 .تپس بهترین کمک به تسریع در ظهور و بهترین شکل انتظار، ترویج و اشاعه فساد اس). کنند می

اینجاست که گناه، هم فال است و هم تماشا، هم لذت و کامجویی است و هم کمک بـه انقـالب   

 : یابد اینجاست که این شعر مصداق واقعی خود را می. مقدس نهایی
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 طاعت از دست نیاید گنهی باید کرد  در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد

معـروف و ناهیـان از منکـر بـا نـوعی بغـض و        این گروه طبعاً به مصلحان و مجاهـدان و آمـران بـه   

) اهللا تعـالی فرجـه   عجـل (نگرند، زیرا آنان را از تأخیراندازان ظهور و قیام مهدي موعود  عداوت می

برعکس، اگر خود هم اهل گناه نباشند، در عمق ضمیر و اندیشه با نـوعی رضـایت بـه    . شمارند می

.نمایند مقدمات ظهور را فراهم می نگرند، زیرا اینان گناهکاران و عامالن فساد می
1
 

 شبه دیالکتیکی

این نوع از برداشت از آن جهت که با اصالحات مخالف است و فسادها و تباهیها را به عنـوان  .80

خوانده شـود، بـا ایـن    » شبه دیالکتیکی«شمارد باید  مقدمه یک انفجار مقدس، موجه و مطلوب می

شود و تشـدید نابسـامانیها از    آن جهت مخالفت میتفاوت که در تفکر دیالکتیکی با اصالحات از 

شود که شکافها وسیعتر شود و مبارزه پیگیرتر و داغتـر گـردد، ولـی ایـن      آن جهت اجازه داده می

خود منجر به نتیجه  دهد که خودبه تفکر عامیانه فاقد این مزیت است؛ فقط به فساد و تباهی فتوا می

 .مطلوب بشود

ور و قیام مهدي موعود و این نوع انتظار فرج که منجر به نوعی تعطیل این نوع برداشت غلط از ظه

وجه بـا مـوازین    باید شمرده شود، به هیچ» اباحیگري«شود و نوعی  در حدود و مقررات اسالمی می

 .دهد اسالمی و قرآنی وفق نمی

 انتظار سازنده

می اسـت و در روایـات   آن عده از آیات قرآن کریم ـ که همچنانکه گفتیم ریشه این اندیشه اسـال  

شـود   از این آیات استفاده مـی . اسالمی بدانها استناد شده است ـ در جهت عکس برداشت باالست 

اي است از حلقات مبارزه اهل و اهل باطل که به پیروزي نهایی اهـل   که ظهور مهدي موعود حلقه

آن فـرد عمـالً در   سهیم بودن یک فرد در این سعادت موقوف به این است که . شود حق منتهی می

دهد که مهـدي موعـود    آیاتی که بدانها در روایات استناد شده است نشان می. گروه اهل حق باشد

مظهر نویدي است که به اهل ایمان و عمل صالح داده شده است، مظهر پیروزي نهایی اهـل  ) عج(

 :ایمان است
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کمـا اسـتخلَف الّـذین مـن     [لَیستخلفَنَّهم فی االرضِ و عملوا الصالحات ] منکُم[وعد اهللاُ الَّذینَ امنوا 

و لَیمکَّنَنَّ لَهم دینهم الّذي ارتضی لَهم و لَیبدلَنَّهم من بعد خوفهِم امناً یعبـدوننی الیشـرِکونَ   ] قَبلهِم

 بی شَیئاً

انشـینان زمـین قـرار دهـد     وعده داده اسـت کـه آنـان را ج   ] شما[کاران  خداوند به مؤمنان و شایسته

، دینی کـه بـراي آنهـا آن را پسـندیده اسـت مسـتقر سـازد، دوران        ]همچنانکه پیشینیان را قرار داد[

، بـدون تـرس و واهمـه    )دشـمنان آنـان را نـابود سـازد    (خوف آنان را تبدیل به دوران امنیت نماید 

ر عبـادت یـا طاعـت    خداي خویش را بپرستند و اطاعـت غیـر خـدا را گـردن ننهنـد و چیـزي را د      

 .شریک حق نسازند

اي است براي پیشوا و  شدگان، و وسیله ظهور مهدي موعود منّتی است بر مستضعفان و خوارشمرده

 :اي است براي وراثت آنها خالفت الهی را در روي زمین مقتدا شدن آنان، و مقدمه

 .لَهم اَئمه و نَجعلَهم الوارِثیناالرضِ و نَجع و نُرید ان نَمنَّ علَی الَّذینَ استُضعفوا فی

تـرین زمانهـا در کتـب     اي است که خداوند متعـال از قـدیم   بخش وعده ظهور مهدي موعود، تحقق

 .آسمانی به صالحان و متقیان داده است که زمین از آنِ آنان است و پایان تنها به متقیان تعلق دارد

 اَنَّ االَرض یرثُها عبادي الصالحونَ  و لَقَد کَتَبنا فی الزّبور من بعدالذکرِ

انَّ االَرض للّه یورِثُها من یشاء من عباده و العاقبه للمتقینَ
1

 

 از نظر روایات اسالمی

نیـز  » یملَأُ اهللا بِه االَرض قسطاً و عدالً بعد ما ملئَت ظُلماً و جـوراً «: فرماید حدیث معروف که می.81

در این حدیث نیـز تکیـه بـر روي ظلـم شـده اسـت و       . عاي ماست نه بر مدعاي آن گروهشاهد مد

رسـاند کـه قیـام مهـدي بـراي       سخن از گروه ظالم است که مستلزم وجود گروه مظلوم است و می

یملَـأُ اهللاُ  «: بدیهی است که اگر گفته شده بـود . حمایت مظلومانی است که استحقاق حمایت دارند

و االَرض فساداً بِه رکاً وئَت کُفراً و شلما معدالحاً بص مستلزم این نبود که لزوماً گروهی » توحیداً و

شـد کـه قیـام مهـدي موعـود بـراي        در آن صورت استنباط می. مستحق حمایت وجود داشته باشد

 .نجات حقِ از دست رفته و به صفر رسیده است نه براي گروه اهل حق ولو به صورت یک اقلیت
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کنـد مبنـی بـر اینکـه ایـن امـر تحقـق         نقـل مـی   )علیـه السـالم  (یخ صدوق روایتی از امام صـادق  ش

 .پذیرد مگر اینکه هر یک از شقی و سعید به نهایت کار خود برسد نمی

 مهدویت در قرآن و احادیث

اوالً در قرآن کریم این مطلب به صورت یک نوید کلی در کمال صراحت هست، یعنی هر کسی 

بیند قرآن کریم آن نتیجه را که بر وجود مقدس حضرت حجـت   یم را مطالعه کند میکه قرآن کر

شود، در آیات زیادي به عنوان یک امري که بـه طـور قطـع در آینـده صـورت خواهـد        مترتب می

ولَقد کَتَبنـا فـی الزَّبـور مـن بعـد الـذِّکرِ اَنَّ االَرض       : از آن جمله است این آیه. کند گرفت ذکر می

انـد یعنـی    ـ که گفته» ذکر«گوید که ما در گذشته بعد از  خدا در قرآن می. ثُها عبادي الصالحونَیر

کـردیم،   بعد از آنکه در تورات نوشتیم ـ در زبور هم این مطلب را اعالم کـردیم، و مـا اعـالم مـی     

و شهر نیست، اصالً  صحبت منطقه و محل. اَنَّ االَرض یرِثُها عبادي الصالحونَ: پس شدنی است که

زمـین بـراي همیشـه در اختیـار     : فکر آنقدر بزرگ و وسیع اسـت کـه سـخن از تمـام زمـین اسـت      

ماند، این یک امر موقت است، دولت صـالحان کـه بـر تمـام      زورمندان و ستمکاران و جباران نمی

 .ستدر مفهوم این آیه کوچکترین تردیدي نی. زمین حکومت کند، در آینده وجود خواهد داشت

همچنین راجع به اینکه دین مقدس اسالم دین عمومی بشر خواهد شد و تمام ادیان دیگر در مقابل 

الشعاع قرار خواهند گرفت، در قرآن کـریم هسـت، کـه ایـن      این دین از بین خواهند رفت و تحت

ي و دینِ هوالّذي اَرسلَ رسولَه بِالهد«: یکی دیگر از آثار و نتایج وجود مقدس مهدي موعود است

این دیـن را بـه وسـیله ایـن پیـامبر فرسـتاد بـراي        » الحقِّ لیظهِرَه علی الدینِ کُلَّه و لو کَرِه المشرکونَ

اینکه در نهایت امر آن را بر تمام دینهاي عالم پیروز گرداند، یعنی همه مـردم دنیـا تـابع ایـن دیـن      

 .کنم یست به اشاره قناعت میچون بحثم درباره آیات قرآن ن. بشوند؛ و آیات دیگري

در این زمینه چه ) ص(آیا پیغمبر اکرم. از آیات قرآن که بگذریم مسأله احادیث نبوي مطرح است

مطالبی فرموده است؟ آیا فرموده است یا نفرموده اسـت؟ اگـر روایـات مربـوط بـه مهـدي موعـود        

ر مسأله مهدي موعـود کـی   اگ: بود، براي شکاکان جاي اعتراض بود که انحصاراً روایات شیعه می

مسأله واقعی است باید پیغمبر اکرم گفته باشد و اگر پیغمبر اکرم گفته بود باید سایر فـرق اسـالمی   

اتفاقـاً  : جوابش خیلی واضـح اسـت  . هم روایت کرده باشند و تنها شما شیعیان روایت نکرده باشید
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یاتی کـه اهـل تسـنن در ایـن زمینـه      روا. اند روایات باب مهدي موعود را تنها شیعیان روایت نکرده

کتابهایی را که در این زمینه نوشته شده اسـت  . دارند، از روایات شیعه اگر بیشتر نباشد کمتر نیست

 .طور است بینید همین مطالعه کنید، می

اهللا  یکـی را مرحـوم آیـت   . در همین سالهایی که ما در قم بودیم دو کتاب در این زمینه تألیف شـد 

کـنم چـاپ هـم شـده      اند به نام المهدي و خیال مـی  البته به زبان عربی نوشته)  مقامهاعلی اهللا(صدر 

وقتـی انسـان   . اند، همه روایات اهل تسنن است در آن کتاب، ایشان هر چه روایت نقل کرده. باشد

بیند که مسأله مهدي موعود در روایات اهل تسنن از روایـات اهـل شـیعه بیشـتر      کند می مطالعه می

 .کمتر نیستهست و 

اهللا آقـاي بروجـردي تهیـه     کتاب دیگري که خوشبختانه به زبان فارسی است، به امر مرحـوم آیـت  

االثر، که یکی از فضالي حوزه علمیه قم که اآلن هم در قم هستند به نـام آقـاي    شده به نام منتخب

هللا بروجـردي  ا تحـت رهنمـایی مرحـوم آیـت    ) گلپایگانی(اهللا صافی از فضالي مبرّز قم  میرزا لطف

، یعنی ایشان دستور کلی این کتاب را دادند و طرح و شکل و رسـم  ]اند این کتاب را تألیف کرده[

این کتاب را هـم  . کتاب را تعیین کردند و بعد این مرد فاضل رفت دنبالش  و این کتاب را نوشت

بـه مضـامین و    بینید روایات زیادي در این زمینـه هسـت بـاالخص از اهـل تسـنن،      مطالعه کنید، می

بینـیم گذشـته از روایـاتی کـه در      کنیم، می وقتی که ما تاریخ اسالم را مطالعه می. تعبیرات مختلف

این زمینه از پیغمبر اکرم یا امیرالمؤمنین وارد شده است اساسـاً از همـان نیمـه دوم قـرن اول اخبـار      

ین نویـدي و چنـین   چـون چنـ  . مربوط به مهدي موعود منشأ حوادثی در تـاریخ اسـالم شـده اسـت    

هایی شـده اسـت، و ایـن خـود      استفاده اي در کلمات پیغمبر اکرم بوده است احیاناً از آن سوء گفته

دلی بر این است که چنین خبري در میان مسلمین از زبان پیغمبرشان پخش و منتشـر بـوده اسـت و    

.شد ها نمی اگر نبودف آن سوءاستفاده
1

 

 قیام مختار و اعتقاد به مهدویت 

کنـد، در جریـان انتقـام     بینیم اثر اعتقاد مهدویت در تاریخ اسالم ظهـور مـی   ولین باري که میا.82

جاي تردید نیست که مختار مرد بسیار سیاسـتمداري  . است )علیه السالم(مختار از قتل امام حسین 
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بوده و روشش هم بیش از آنکه روش یک مرد دینی و مذهبی باشد روش یک مرد سیاسـی بـوده   

خواهم بگویم مختار آدم بدي بوده یا آدم خـوبی بـوده اسـت، کـار بـه آن جهـت        بته نمیال. است

دانست که ولو اینکه موضوع، موضوع انتقام گرفتن از قتله سیدالشهدا است و این  مختار می. ندارم

بنـا بـر   (شاید . اي است، امام مردم تحت رهبري او حاضر به این کار نیستند زمینه، زمینه بسیار عالی

مسأله مهـدي موعـود   . العابدین هم تماس گرفت و ایشان قبول نکردند با حضرت امام زین) روایتی

را که پیغمبر اکرم خبر داده بود مطرح کـرد بـه نـام محمـد بـن حنفیـه پسـر امیرالمـؤمنین و بـرادر          

 نـام او نـام  » اسمه اسمی« : سیدالشهداء، چون اسمش محمد بود، زیرا در روایات نبودي آمده است

مختار . اي که پیغمبر خبر داده است من نایب مهدي زمانم، آن مهدي! ایها الناس : گفت. من است

حال آیا محمد بن حنفیه واقعاً خودش . مدتی به نام مهدي زمان، بازي سیاسی خودش را انجام داد

نـد  کـرد بـراي اینکـه بتوان    گویند قبول می کرد که من مهدي موعود هستم؟ بعضی می هم قبول می

در اینکه مختار محمد بن حنفیه را به عنوان مهـدي موعـود   . انتقام بکشند، ولی این الته ثابت نیست

محمد بن جنفیـه هـم   . پدید آمد» کیسانیه«جا مذهب  کرد شکی نیست، و بعدها از همین معرفی می

محمد بـن  میرد مگر اینکه زمین را پر از عدل و داد کند، پس  که مرد گفتند مهدي موعود که نمی

.حنفیه نمرده است، در کوه رضوي غایب شده است
1

 قیام نفس زکیه و اعتقاد به مهدویت

اسـم خودشـان اسـت و لهـذا بـه او       پسري دارند به نام حسـن کـه هـم    )علیه السالم(امام حسن .83

حسـن دوم دامـاد اباعبـداهللا ا لحسـین      . یعنی حسن دوم، حسـن بـن الحسـن   » حسن مثنی«گفتند  می

از حسن مثنی و فاطمه بنـت الحسـین پسـري متولـد     . بین الحسین زن حسن مثنی است فاطمه. است

شود به نام عبداهللا و چون این پسر، هم از طرف مادر به حضـرت امیـر و حضـرت زهـرا متصـل       می

یعنی عبداهللا، کسـی  » عبداهللا محض«گفتند  شد و هم از طرف پدر و خیلی خالص بود، به او می می

و  )علیـه السـالم  (بـه علـی   [یک فاطمی محض اسـت، هـم از پـدر نسـب      که یک علومی محض و

عبداهللا محض پسرانی دارد یکی بـه نـام محمـد و یکـی     . برد و هم از مادر می)] علیهاالسالم(فاطمه 

محمـد  . هجـري  130زمان اینها مقارن است با اواخر دوره اموي یعنی در حدود سنه . به نام ابراهیم
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در آخر عهد امـوي  . معروف است» نفس زکیه«د شریفی است که به نام بن عبداهللا محض بسیار مر

، حتی عباسـیها هـم بـا محمـدبن عبـداهللا محـض       )جریان مفصلی دارد(سادات حسنی  قیام کردند 

اي دعوت کردند و به ایشـان گفتنـد مـا     را نیز در جلسه )علیه السالم(حضرت صادق . بیعت کردند

اهیم با محمدبن محض بیعت کنیم، شما هم که سـید حسـینیین   خو خواهیم قیام کنیم و همه می می

خواهد به عنـوان امـر    هدف شما از این کار چیست؟ اگر محمد می: امام فرمود. هستید بیعت کنید

امـا اگـر   . نمـایم  کـنم و تأییـدش مـی    به معروف و نهی از منکر قیـام کنـد، مـن بـا او همراهـی مـی      

کنـد، مهـدي ایـن امـت او      امت است قیام کند اشتباه مـی  خواهد به این عنوان که او مهدي این می

شاید تا حدودي این مطلـب بـراي خـود    . کنم نیست، کس دیگر است  و من هرگز او را تأیید نمی

اسم پیغمبر بود، یک خالی هم در شانه داشت،  محمدبن عبداهللا محض هم اشتباه شده بود، زیرا هم

بسیاري از کسانی کـه  . ن باشد که او مهدي امت استگفتند نکند این خال هم عالمت ای مردم می

شود که مسأله مهدي امت آنقدر  معلوم می. با وي بیعت کردند، به عنوان مهدي امت بیعت کردند

کـرد و انـدکی صـالح بـود افـرادي       در میان مسلمین قطعی بوده است کـه هـر کـس کـه قیـام مـی      

طـور   گفـت ایـن   اگـر پیغمبـر نمـی   » .تاي اسـت کـه پیغمبـر گفتـه اسـ      این همان مهدي«گفتند  می

.شد نمی
1

 محمد بن عجالن و منصور عباسی

یکـی از فقهـاي مدینـه بـه نـام محمـدبن       : بینیم؛ از جمله جریانهاي دیگري در تاریخ اسالم می.84

العباس که ابتدا حـامی اینهـا بودنـد، مسـأله      بنی. عجالن رتف با محمدبن عبداهللا محض بیعت کرد

منصور این مرد فقیـه را  . فت را گرفتند، بعد هم سادات حسنی را کشتندخالفت که پیش آمد خال

گفـت ایـن   . دستور داد دست او را ببرنـد . خواست، تحقیق کرد، ثابت شد که او بیعت کرده است

انـد فقهـاي مدینـه جمـع شـدند و       نوشـته . دستی که با دشمن من بیعت کرده است باید بریده شـود 

او تقصیر ندارد، او مـردي اسـت فقیـه و    ! جور گفتند که خلیفه نشفاعت کردند و در شفاعتشان ای

کرد که محمدبن عبداهللا محض مهـدي امـت اسـت و لـذا بـا او       عالم به روایات؛ این مرد خیال می

 .بیعت کرد و اال قصد او دشمنی با تو نبود
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. قطعی است بینیم در تاریخ اسالم موضوع مهدي موعود از مسائل بسیار مسلم و این است که ما می

بینیم حوادثی در تاریخ اسالم پیدا شده که منشأش   آییم می طور که دوره به دوره پیش می ما همین

اي  رفتند عـده  بسیاري از ائمه ما وقتی که از دنیا می. همین اعتقاد به ظهور مهدي موعود بوده است

یـن امـر راجـع بـه     ا. گفتند شاید نمرده است، شاید غایب شده است، شـاید مهـدي امـت اسـت     می

حضرت امام موسی کاظم هست، حتی راجـع بـه حضـرت بـاقر هسـت، ظـاهراً راجـع بـه حضـرت          

 .صادق هم هست، و راجع به بعضی از ائمه دیگر نیز هست

اسماعلی در زمـان  . منتسب به او هستند» اسماعیلیه«حضرت صادق پسري دارند به نام اسماعیل که 

وقتـی اسـماعیل از   . داشـتند  هم اسماعیل را دوست مـی حضرت خیلی . حیات حضرت از دنیا رفت

دنیا رفت او را غسل دادند و کفن کردند، حضرت صـادق مخصوصـاً آمدنـد بـه بـالین اسـماعیل،       

ایـن  : اصحابشان را صدا زدند، کفن را بـاز کردنـد، صـورت اسـماعیل را نشـان دادنـد و فرمودنـد       

اش را  او مهدي امت است و غایب شد، جنازه اسماعیل پسر من است، این مرد، فردا ادعا نکنید که

 .ببینید، صورتش را ببینید، بشناسید و بعد شهادت بدهید

دهد که زمینه مهدي امت در میان مسلمین به قدري قطعی بوده است کـه جـاي    اینها همه نشان می

از ام، تا زمان ابن خلـدون شـاید حتـی یـک نفـر       تا آنجا که من تحقیق کرده. شک و تردید نیست

از بـیخ اسـاس    )علیـه السـالم  (علماي اسالم پیدا نشده است که بگوید احادیث مربـوط بـه مهـدي    

اند اگر اختالف بوده است، درباره جزئیات بوده که آیا مهدي این شـخص   ندارد؛ همه قبول کرده

است یا آن شخص؟ آیا پسر امام حسن عسکري است یا نـه؟ آیـا از اوالد امـام حسـن اسـت یـا از       

اي خواهد داشت و آن مهـدي از اوالد پیغمبـر و از    امام حسین؟ اما در اینکه این امت مهدي اوالد

کند پـس از آنکـه پـر     اوالد حضرت زهراست و کارش این است که جهان را پر از عدل و داد می

.از ظلم و جور شده است، تردیدي نبوده است
1

 

 سخن دعبل

و آن اشـعار مرثیـه خـودش را     )سـالم علیـه ال (آیـد حضـور حضـرت رضـا      دعبل خُزاعـی مـی  .85

 : گوید می
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 و قد مات عطشاناً بِشَطِّ فُرات  افاطم لو خلت الحسین مجدال

کنـد   کند به حضرت زهرا و یک یک مصائبی را که بر اوالد ایشان وارد شده بیـان مـی   خطاب می

هـا گفتـه شـده     زمینه اي است که در این که از آن قصائد بسیار غرّاي زبان عرب و از بهترین مراثی

دعبل در این اشعارش و در این اظهـار تـأثر   . کند خیلی گریه می )علیه السالم(حضرت رضا . است

» کوفان«است، قبوري که در » فخّ«کند، قبوري که در  یک بیان می خودش قبور اوالد زهرا را یک

حضـرت   کنـد، اشـاره بـه شـهادت     است، اشـاره بـه شـهادت همـین محمـدبن عبـداهللا محـض مـی        

) و قبرً ببغـداد لـنفسٍ زکیـه   (کند  کند، اشاره به شهادت حضرت موسی بن جعفر می سیدالشهدا می

و قبرٌ بِطـوسٍ یـا   «: گویم اضافه کن یک شعر هم من می: اند در اینجا حضرت رضا فرمود که نوشته

 .استاین قبر من : فرمود. شناسم این قبر را من نمی! آقا: که عرض کرد» لها من مصیبه

در این شعر، دعبـل تصـریح   . کند دعبل در این اشعارش شعري دارد که به همین موضوع اشاره می

کند که تمام این قضایا هست و هست و هست تا ظهور امامی که آن ظهور المحاله وقـوع پیـدا    می

 .گیرد کند و قطعاً صورت می می

خی زیاد دیگري داریـم کـه لزومـی    اگر بخواهیم باز هم از شواهد تاریخی ذکر کنیم، شواهد تاری

ذکر این شواهد از این جنبه بود که خواستم بگویم مسـأله  . ندارد همه آنها را براي شما عرض کنم

مهدي موعود از صدر اسالم و از زمان پیغمبر اکرم یک امر قطعی و مسلم در میـان مسـلمین بـوده    

.شده استاست و از نیمه دوم قرن اول هجري منشأ حوادث بزرگ تاریخی 
1
 

 اعتقاد به مهدویت در جهان تسنن

خواهید بفهمید که این مسأله منحصر به شیعه نیست ببینید آیـا مـدعیان مهـدویت فقـط      اگر می.86

بینید مدعیان مهـدویت در میـان اهـل     اند؟ می اند و در میان اهل تسنن نبوده در میان شیعه زیاد بوده

دي سودانی یا متَمهدي سودانی است که در کمتـر از  یکی از آنها همین مه. اند تسنن هم زیاد بوده

یک قرن اخیر در سودان ظهور کرد و در آنجا یک جمعیتی به وجود آورد که تا همین اواخر هم 

اصالً این مرد که ظهور کرد، به ادعاي مهدویت ظهور کرد، یعنی اینقدر اعتقـاد بـه مهـدي    . بودند

است که زمینه را براي ادعـاي یـک مهـدي دروغـین     نشین وجود داشته  در همان سرزمینهاي سنی
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در هندوسـتان و  . انـد  در کشورهاي دیگر اسـالمی نیـز مـدعیان مهـدویت زیـاد بـوده      . مساعد کرد

پاکستان قادیانیها به همین عنوانِ ادعاي مهدویت ظهور کردند، و در روایات مه هم زیاد است کـه  

.واهند شد و ادعاهایی خواهند کردمدعیان کذّاب و به اعتباري دجالها زیاد پیدا خ
1

 )السالمعلیه(ماهیت قیام مهدي 

مثـل اینکـه یـک دمـل در     . شود تنها جنبۀ انفجار داردبرخی حوادث در دنیا وقتی که واقع می.87

بنابراین هر کـاري کـه   . این دمل باید برسد به حدي که یکدفعه منفجر شود. شودبدن شما پیدا می

خواهیـد دوا روي آن بگذاریـد بایـد    بگیرد کار بدي است، اگر هـم مـی   جلوي انفجار این دمل را

ها هم که برخی از سیستمهاي بعضی از فلسفه. یک دوایی بگذارید که این دمل زودتر منفجر شود

به عقیـدة آنهـا هـر چیـزي کـه      . پسندند طرفدار انقالب به معنی انفجارنداجتماعی و سیاسی را می

بینید بعضی از روشـها و سیسـتمهاي اجتمـاعی بـه طـور      و لهذا می. استجلوي انفجار را بگیرد بد 

! کنیـد؟ ایـن اصـالحات چیسـت کـه شـما مـی      : گوینـد مـی   کلی با اصالحات اجتمـاعی مخالفنـد،  

هـا زیـاد شـود، نـاراحتی و ظلـم      ها و کینهبگذارید اصالح نباشد، بگذارید مفاسد زیاد شود، عقده

پریشانی و پریشانی تـا یکمرتبـۀ از بـن زیـر و رو شـود و انقـالب       بیشتر شود، کارها پریشانتر شود، 

 . صورت گیرد

آیا ما مسلمانان راجع به ظهور حضـرت حجـت بایـد ایـن جـور      . فقه ما در اینجا وضع روشنی دارد

پس امـر    بگذارید مصیبت و گناه زیاد شود، بگذارید اوضاع پریشانتر گردد،: فکر کنیم؟ و بگوییم

هایمان را تربیت نکنیم، بلکه خودمان هم براي اینکه در ظهـور  ز منکر نکنیم، بچهبه معرف و نهی ا

اي را انجـام نـدهیم،   نماز نخوانیم، روزه نگیریم، هیچ وظیفـه ... حضرت حجت سهیم باشیم العیاذبا

دیگران را هم تشویق کنیم که نماز را رها کنید، روزه را رها کنید، زکـات را رهـا کنیـد، حـج را     

ایـن بـدون شـک      ید، بگذارید همۀ اینها از بین برود تا مقدمات ظهـور فـراهم شـود؟ خیـر،    رها کن

هـیچ تکلیفـی از مـا      برخالف یک اصل قطعی اسالمی است؛ یعنی به انتظار ظهور حضرت حجت،

که اساساً این اعتقاد از یک  -شما در شیعه. شود، نه تکلیف فردي و نه تکلیف اجتماعینمی ساقط

کنیـد کـه بگویـد    تا چه رسد به اهل تسنن، یک عالم پیدا نمـی  -به دنیاي تشیع دارد نظر اختصاص
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هـیچ تکلیفـی را از مـا    . کنـد انتظار ظهور حضرت حجت یک تکلیف کوچک را از ما سـاقط مـی  

 . است] تفسیر از ظهور حضرت حجت[این یک نوع . کندنمی    ساقط

مثـل یـک میـوه در صـراط       حبت انفجـار؛ نوع دیگر این است که صحبت رسیده شدن است نه صـ 

ولـی دمـل یـک مـوقعی دارد بـراي      . میوه موقعی دارد، چنانکه دمل هم مـوقعی دارد . تکامل است

اینکه منفجر شود، و میوه یک موقعی دارد که برسـد، یعنـی سـیر تکـاملی خـودش را طـی کنـد و        

ز آنکـه شـباهت داشـته    مسأله ظهور حضـرت حجـت بـیش ا   . اي که باید چیده شودبرسد به مرحله

-باشد به انفجار یک دمل، شباهت دارد به رسیدن یک میوه؛ یعنی اگر ایشان تاکنون ظهور نکـرده 

اند، نه فقط به خاطر این است که گناه کم شده است، بلکـه همچنـین هنـوز دنیـا بـه آن مرحلـه از       

ت آن اقلیـت سیصـد و   بینید کـه هـر وقـ   قابلیت نرسیده است؛ و لهذا شما در روایات شیعه زیاد می

 -یـا کمتـر یـا بیشـتر     -هنوز همان اقلیت سیصد و سیزده نفـر . کندسیزده نفر پیدا شد امام ظهور می

وجود ندارد، یعنی زمان باید آنقدر جلو برود که از یک نظر هر اندازه فاسـد شـود، از نظـر دیگـر     

ایشـان زمامـدار جهـان     خواهند حکومت را تشکیل بدهند و به تبـع و در زیـر لـواي   آنهایی که می

تا پریشـان نشـود کـار بـه     «بله . اندهنوز چنین مردان الیقی در دنیا به وجود نیامده. شوند پدید آیند

پشـت سـر     شـود، همیشه در دنیا پریشانی پیدا می. کنداما پریشانی تا پریشانی فرق می» سامان نرسد

شود اما پریشـانی در یـک سـطح    شانی میشود، بعد این سامان تبدیل به پریپریشانی سامان پیدا می

شود، باز در یک سطح عالیتر از بعد آن پریشانی تبدیل به یک سامان می. عالیتر، نه در سطح پایین

یعنـی  . شود، باز پریشانی در یک سطح عـالیتر بعد آن سامان تبدیل به یک پریشانی می. سامان اول

گوینـد حرکـت   لهـذا مـی  . مان برتـري دارد این پریشانی بعد از آن سـامان، حتـی بـر خـود آن سـا     

اجتماعی بشر حرکت حلزونی است، یعنی حرکت دوري ارتفاعی اسـت، در عـین اینکـه اجتمـاع     

مرتـب سـامانها بـه      بلـه، . زنـد زند، رو به باال دور مـی زند، در یک سطح افقی دور نمیبشر دور می

 . نی است در سطح باالتر استاي که در عین اینکه پریشاگراید اما پریشانیپریشانیها می

اي است، یک دنیایی است که اآلن بدون شک امروز دنیاي ما یک دنیاي پریشان و از هم گسیخته

اختیار از دست زمامداران بزرگ درجۀ اول آن هم بیرون است، امـا ایـن یـک پریشـانی اسـت در      

یـک ده هـم از زمـین تـا      کنـد، بـا سـامان   سطح جهان، با پریشانی در ده از زمین تا آسمان فرق می

 . کندکند، با سامان یک شهر هم از زمین تا آسمان فرق میآسمان فرق می
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ما که رو به ظهور حضرت . در آنِ واحد  رویم و هم رو به سامان،بنابراین ما، هم رو به پریشانی می

و   بایـد رفـت،  چون از سامان به پریشانی  رویم، رویم، در آنِ واحد هم رو به پریشانی میحجت می

تا چه رسد  _کی در صد سال پیش . رویم، چون پریشانیِ در سطح باالتر استهم رو به سامان می

امـروز  ! این افکاري که امروز در میان افراد بشر پیـدا شـده، پیـدا شـده بـود؟      _به پانصد سال پیش 

ل یـک حکومـت   یگانه راه چارة بدبختیهاي امـروز بشـر تشـکی   : گوینددیگر روشنفکران جهان می

 .توانست خطور کنداصال در گذشته چنین فکري به مخیلۀ بشر نمی. واحد جهانی است

رویـم، لهـذا اسـالم هرگـز     رویم رو به سامان هـم مـی  پس چون ما در عین اینکه رو به پریشانی می

داد کـه محرمـات را   اگر غیر از ایـن بـود دسـتور مـی    ] که تکالیف را انجام ندهید[دهد دستور نمی

هایتـان را تربیـت   ارتکاب کنید، واجبات را ترك کنید، امر به معروف و نهی از منکر نکنیـد، بچـه  

رویـد دنبـال نمـاز خوانـدن، روزه گـرفتن، امـر بـه        نکنید، بگذارید فساد بیشتر شود؛ شـما کـه مـی   

-خواهید سطح تبلیغـات را بـاال ببریـد، شـما کـه مـی      تألیف کتاب، سخنرانی، تبلیغ و می  ، معروف

خیر، همین اصالحات هم ظهـور  . اندازیدخواهید اصالح کنید، ظهور حضرت حجت را تأخیر می

کنـد همـان طـور کـه آن پریشـانیها نیـز ظهـور حضـرت حجـت را          حضرت حجت را نزدیک مـی 

ابداً مسألۀ انتظار ظهور حضرت حجت نباید این خیال را در دماغ ما بیاورد کـه مـا   . کندنزدیک می

هیچ تکلیفی از ما   از ما ساقط است؛ -کوچک یا بزرگ -تیم پس فالن تکلیفکه منتظر ظهور هس

.شودساقط نمی
1

 

 مهدویت، یک فلسفۀ بزرگ جهانی 

کوشش کنید فکر خودتان را در مسألۀ حضرت حجت با آنچه که در متن اسالم آمـده تطبیـق   .88

عقـده و انتقـام    غالب ما این مسأله را به صورت یک آرزوي کودکانۀ یک آدمی که دچار. بدهید

گویی حضرت حجت فقط انتظار دارند که کـی خداونـد تبـارك و تعـالی بـه      . ایماست درآورده

ایشان اجازه بدهند که مثال بیایند ما مردم ایران را غرق در سعادت کند یا شیعه را غرق در سعادت 

انی اسـت، چـون   نه، این یک فلسفۀ بزرگ جهـ . اي که ما هستیم که شیعه نیستیمکنند، آنهم شیعه

ایـن را مـا بایـد    . اش یک امر جهانی اسـت اسالم یک دین جهانی است، چون تشیع به معنی واقعی
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ولَقَد کَتَبنـا فـی الزَّبـورِ مـن     : گویدوقتی قرآن می .یک فلسفۀ بزرگ جهانی تلقی کنیم به صورت

مین است، نه صحبت از این منطقـه و آن  بعدالذِّکرِ اَنَّ االَرض یرِثُها عبادي الصالحونَ، صحبت از ز

مکـرر  . شـود اوالًَ امیدواري به آینده است که دنیا در آینده نـابود نمـی  . منطقه و این قوم و آن نژاد

اي رسـیده  ام که امروز این فکر در دنیاي اروپا پیدا شده که بشر در تمندن خودش بـه مرحلـه  گفته

طبـق اصـول   . یک گـام بیشـتر فاصـله نـدارد    که با گوري که خودش به دست خودش کنده است 

زنـدگی سـعادتمندانۀ بشـر آن    : گویدظاهی نیز همین طور است ولی اصول دین و مذهب به ما می

آن دوره، دورة عقـل و عـدالت   : دوم. است که در آینده است، این که اکنون هست موقت اسـت 

ه بـازي و افکـار کودکانـه    دورة کودکی که دور: بینید یک فرد سه دورة کلی داردشما می. است

دوره جوانی که دوره خشم و شهوت است، و دوره عاقله مردي و پیري که دوره پختگی و . است

اجتماع بشـري هـم   . استفاده از تجربیات، دوره دوربودن از احساسات و دوره حکومت عقل است

ها و بـه  و افسانهیک دوره، دوره اساطیر . اجتماع بشري سه دوره را باید طی کند. همین طور است

دوره دوم دوره علــم اســت، ولــی علــم و جــوانی، یعنــی دوره . تعبیــر قــرآن دوره جاهلیــت اســت

گـردد؟ اگـر انسـان، دقیـق حسـاب      به راستی عصر ما بر چه محوري می. حکومت خشم و شهوت

عصـر مـا بـیش از هـر چیـزي عصـر       . بیند محور گردش زمان ما یا خشم است و یا شهوتکند می

اي نخواهد آمد کـه آن  آیا دوره). یعنی شهوت(و عصر مینی ژوپ است ) یعنی خشم( بمب است

دوره، حکومت، نه حکومت اساطیر باشد و نـه حکومـت خشـم و شـهوت و بمـب و مینـی ژوپ؟       

در آن دوره معرفـت و عـدالت و صـلح و انسـانیت و معنویـت حکومـت کنـد؟          اي که واقعـاً دوره

شود که خداوند این عالم را خلق کـرده باشـد و   مگر می! نیاید؟اي شود که چنین دورهچگونه می

بشر را به عنوان اشرف مخلوقات آفریده باشد، بعد بشر به دوره بلوغ خودش نرسیده یکمرتبه تمام 

ببینید مضامینی که ما در اسـالم  . پس مهدویت یک فلسفه بسیار بزرگ است! بشر را زیرورو کند؟

!داریم چقدر عالی است
1

                     

بـا ایشـان     گوید به خدمت عمۀ امام عسکري حکیمه خاتون دختر امـام جـواد رفـتم،   مردي می.89

ایشان عقاید خود را گفت تا رسـید  . صحبت کردم راجع به عقاید و اعتقادات مسأله امامت و غیره

فـتم حـال   گ. بعد گفت فعالً امام من فرزند اوست که االن مستور و مخفـی اسـت  . به امام عسکري
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که ایشان مخفی هستند اگر ما مشکلی داشته باشیم به چه کسی رجوع کنیم؟ گفت به جده رجوع 

امام عسکري همان کار را : فرمود! آقا از دنیا رفت و به یک زن وصیت کرد؟! عجب: گفتم. کنید

اش و وصـی او در بـاطن علـی بـن     حضرت امام حسین وصی واقعـی . کرد که حسین بن علی کرد

علیهـا  ... ان بود ولی مگر بسیاري از ما وصایاي خودش را در ظاهر به خواهرش زینب سـالم الحسی

وصـی او در بـاطن ایـن فرزنـدي اسـت کـه       . نکرد؟ عین این کرا را حسن بن علی العسکري کـرد 

در ظاهر وصی خـودش را ایـن زن   . شد بگوید وصی من اوستمخفی است ولی در ظاهر که نمی

 . ستبا جاللت قرار داده ا

 عدالت و صلح

براي دو هدف اساسی بوه  اند،همه پیامبران الهی که از طرف خداي متعال در میان بشر مبعوث شده

یکی از این دو هدف، برقـراري ارتبـاط صـحیح میـان بنـده و خـالق خـودش، میـان بنـده و          . است

ر کلمـه طیبـۀ   و به تعبیر دیگر منع بشر از پرستش هر موجودي غیر از خالق خودش، که د خداست،

هدف دومی که براي بعثت پیامبران عظام از طـرف خداونـد متعـال    . شودخالصه می "...الاله االا"

بعضی بـا بعضـی دیگـر، براسـاس عـدالت و        برقراري روابط حسنه و صالحه میان افراد بشر،  هست،

 . صلح و صفا و تعاون و احسان و عاطفه و خدمت به یکدیگر است

. مطلب را به عنوان دو هدف براي انبیاء در کمـال صـراحت ذکـر کـرده اسـت      قرآن کریم این دو

. یاایهاالنبی انا ارسلناك شاهدا و مبشـرا و نـذیرا  : فرمایددرباره خاتم االنبیاء می  راجع به هدف اول،

انزلنـا   لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و: فرمایدو درباره هدف دوم می. باذنه و سراجا منیرا... وداعیاً  الی ا

ببینیـد قـرآن بـا چـه صـراحتی عنایـت انبیـاء و بلکـه         . معهم الکتاب و المیزان لیقوم النـاس بالقسـط  

فرمایـد مـا   در این آیه می. کندمأموریت و رسالت انبیاء براي برقراري عدل در میان بشر را بیان می

و نوشته فرسـتادیم بـا   فرستادگان خودمان را با دالیل روشن فرستادیم و همراه آنها کتاب و دستور 

براي اینکه همـه افـراد بشـر    » لیقوم الناس بالقسط«میزان، یعنی قوانین و مقررات عادالنه، براي چه؟ 

بنـابراین مسـأله برقـراري    . به عدالت رفتار کند و اصـل عـدالت در میـان افـراد بشـر برقـرار گـردد       

-ده است؛ یعنی انبیاء که آمـده هدف اصلی و عمومی همه انبیاء بو  عدالت، آنهم با مقیاس بشریت،
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اند، به نص قرآن مجید عـدالت  اند، یک کار، یک وظیفه، یک مأموریت و یک رسالتی که داشته

 . بوده است

آیا مسأله عدالت، آنهم عـدل کلـی و عـدل    : مطلب دیگري که باید در اینجا عرض کنم این است

ی اینکـه روزي در ایـن جهـان    یعنی عـدالت بـه معنـ    _نه عدل نسبی و فردي و شخصی  _عمومی 

براي بشر پیش بیاید که در آن روز اثـري از ایـن ظلمهـا و سـتمها و تبعیضـها و جنگهـا و نفرتهـا و        

ها و خونریزیها و استثمارها و از لوازم اینها یعنی دروغها و نفاقها و نیرنگها، و باالخره اثـري از  کینه

، آیا چنین روزي بـراي بشـریت خواهـد بـود؟     این همه مفاسدي که در میان بشر وجود دارد نباشد

اي و چنین روزي و چنین قرنی را خواهد داشـت؟ یـا نـه،    آیا بشریت در آینده خودش چنین دوره

این فقط یک خیال و یک آرزوست، هیچ وقت عمل نخواهد شد، و یا حتـی ممکـن اسـت یکـی     

: بگویـد  _کنـد  عه صدق میالبته این مطلب در غیر شی _کسی که ذوق دینی و مذهبی داشته باشد 

من طرفدار اینکه دنیا براسـاس ظلـم باشـد نیسـتم، ولـی معتقـدم ایـن          من منکر عدالت کلی نیستم،

آنقدر ظلمانی و تاریک است که هیچ وقت در دنیا عـدل کلـی     دنیاي ما آنقدر پست و دنی است،

افـراد بشـر بـا      واقعـاً  و عدالت واقعی و صلح و صفاي واقعی و انسانیت واقعی و اینکـه یـک روزي  

دنیا دار ظلم و تـاریکی اسـت، همـه ظلمهـا در آخـرت      . یکدیگر انسانی زندگی کنند نخواهد بود

 . شود، عدالت فقط مال آخرت استجبران می

یکـی از امتیـازات اساسـی معتقـدات     . در میان غیرمسلمانان و ادیان دیگر چنین فکري وجـود دارد 

  بـدبین نباشـید، دوره ظلـم و سـتم،    : همین است کـه  _  ه از اسالمو باالخص در دید شیع _ اسالمی 

دوره جنگ و دعوا، دوره اختالف، دوره فساد اخالق و دوره سیاهی و ظلمـت یـک دوره موقـت    

بـه ایـن روشـنی      در ادیان دیگر هست،] این تعلیم[اگر هم . است و عاقبت نورانیت و عدالت است

ایـن هـم یـک مطلـب کـه آینـده       . هیچ جـا وجـود نـدارد    که در مذهب شیعه وجود دارد قطعاً در

بشریت در همین دنیا نیکی و رخت بر بستن ظلم و آمدن عدالت است؛ و اگر انسان در درجـه اول  

دهـد  نوید به آینده مـی   کند،بیند قرآن این مطلب را تأیید و تأکید میدر قرآن کریم تأمل کند می

الـذین  ... ادي در این زمینه هست، از جمله همین آیه، وعداآیات زی. بیندو آینده دنیا را روشن می

امنوا منکم و عملوالصالحات لیستخلفنهم فی االرض کما استخلف الذین من قبلهم و لیمکـنن لهـم   

 .دینهم الذي ارتضی لهم و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی الیشرکون بی شیئاً
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شان صالح و شایسته است کـه عاقبـت دنیـا بـه دسـت      دهد به اهل ایمان و مردمی که عملوعده می

اسـت،  ... کند دین الهـی و معنویـت و الالـه االا   اینهاست، آن که در نهایت امر بر دنیا حکومت می

و لیبـدلنهم  (ها و خودخواهیها از بین خواهد رفت، عاقبت دنیا امنیت اسـت  پرستیمادیگریها و ماده

 د است به تمام مراتب خود ، عاقبت دنیا توحی)من بعد خوفهم امنا

توحیـد  : یکی اینکه هدف اساسی انبیاء دو چیز اسـت : بنابراین از قرآن مجید دو مطلب استفاده شد

اولی مربوط است به ارتباط انسـان بـا خـدا، و دومـی مربـوط اسـت بـه ارتبـاط         . و برقراري عدالت

یـک واقعیتـی     و خیـال نیسـت،  تنها یـک آرزو    مطلب دوم اینکه مسأله عدالت،. انسانها با یکدیگر

رود، یعنی سنت الهی است و خـدا عـدالت را در نهایـت امـر بـر دنیـا       است که دنیا به سوي آن می

دانیم چقدر است، شاید میلیونها سـال، و  که ما نمی _حاکم خواهد کرد و بر این دنیا قرنها و قرنها 

الغ، یک بشر انسان واقعی، یک بشر حکومت خواهد کرد اما یک بشر ب _شاید صدها میلیون سال 

.بشرهایی که در میان آنها از این تیرگیها و ظلمهایی که امروز هست هرگز چیزي وجود ندارد
1
  

 مسأله عمر حضرت حجت 

آیـا یـک بشـر حـدود     «: گوینـد آید میبسیاري از افراد وقتی موضوع حضرت حجت پیش می.90

انـد کـه سـایر    اینها خیال کـرده » .ت استاین برخالف قانون طبیع! هزار و دویست سال عمر کند؟

یعنی آن قوانینی که علم امـروز   _اموري که در همین دنیا واقع شده است، با قوانین عادي طبیعت 

اصال تمام تحـوالت بزرگـی کـه در تـاریخ حیـات و      . صد در صد سازگار است _شناسد بشر می

آیا اولین . حوالت غیرعادي استپیش آمده ت _از گیاه و حیوان  _زندگی عموم موجودات زنده 

نطفۀ حیات که روي زمین بسته شده، مطابق اصول علوم زیسـتی اسـت؟ اولـین بـار کـه حیـات در       

اي کـه امـروز   هـاي علمـی  آید؟ مطابق فرضـیه روي زمین پیدا شد با کدام قانون طبیعی جور درمی

در . گـذرد مر زمین مـی هست و از نظر علم امروز مسلم است که در حدود چهل میلیارد سال از ع

میلیاردها سال پیش این زمین ما یک کره گداخته بوده که محال و ممتنع بوده است که جانـداري  

هاي علمی میلیادرها سال گذشته است تـا اولـین جانـدار     طبق تخمین. بتواند روي آن زندگی کند

شـود، و   ار پیـدا مـی  گوید جاندار همیشـه از جانـد   علم امروز هم می. در روي زمین پیدا شده است
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علم هنوز نتوانسته جواب بدهد کـه آن  . تواند نشان بدهد که جانداري از غیرجاندار پیدا بشود نمی

اولین جاندار که در روي زمین پیدا شد، یعنی آن اولین تحـول بـزرگ، آن نطفـۀ اول حیـات کـه      

 روي زمین بسته شد چگونه بسته شد؟

کنـد، بـه یـک     شـود، تکامـل پیـدا مـی     ین سلول که پیدا مـی اولین نطفۀ حیات و اول: گویند بعد می

شـاخۀ نبـاتی بـا یـک     . شـاخۀ نبـاتی و شـاخۀ حیـوانی    : شـود  رسـد دو شـاخه مـی    اي که مـی  مرحله

ها ضـد یکـدیگر و مکمـل     مشخصاتی، و شاخۀ حیوانی با مشخصات دیگري، که در بعضی قسمت

اگـر حیـوان نباشـد گیـاه نیسـت،       اگر گیاه نباشد حیـوان نیسـت و  : یکدیگرند، و این عجیب است

علم هنـوز نتوانسـته ایـن را    . مخصوصاً از جنبۀ گرفتن و پس دادن گازهایی که در فضا وجود دارد

چگونـه رخ   -شود که باز یک تحول بزرگی در حیات و زندگی پیدا می -بیان کند که این مرحله

شـد؟ و همچنـین مراحـل    دهد؟ چطور شد شاخۀ نبات پیدا شد، چطور شد شـاخۀ حیـوان پیـدا      می

. دیگر در پیدایش خود انسان، پیدایش موجوادي با این قدرت، با این عقل و فکر و اراده و اختیـار 

 !مگر هنوز علم توانسته این را توجیه کند؟

مگر خود وحی که یک بشري برسد به حدي که دسـتور از  ! مگر خود وحی یک امر عادي است؟

مسألۀ زنده بودن یک نفر هزار و سیصد سال؟ اصالً ایـن یـک    ماوراء طبیعت بگیرد، کمتر است از

رود و شـاید قـانون    امر عادي و طبیعی است، یک چیزي است کـه بشـر، اکنـون دارد دنبـالش مـی     

بـا یـک    -رونـد کـه وسـائلی درسـت کننـد      بشرهاي امـروز دنبـال ایـن مـی    . طبیعی هم داشته باشد

توانـد بگویـد کـه قـانون      کسـی نمـی  . زایش دهنـد که عمر بشر را اف -هایی دواهایی، با یک فرمول

درسـت  . طبیعت این است که بشر، صد سال یا پنجاه سال یا دویست سال و یا پانصد سال عمر کند

شـاید  . هاي بدن انسان یک دورة حیاتی دارد، ولـی ایـن در شـرایط محـدود اسـت      است که سلول

. ا پنصد سال یا بیشتر تطویل کنندروزي کشفی بشود که با یک وسیلۀ بسیار کوچک عمر بشر را ت

تـرین مسـائلی اسـت کـه در      ایـن عـادي  . این یک امري نیست که انسان بخواهد در آن شک کنـد 

 .دنیاي حیات رخ داده است

رسـد، مثـل ایـن کـه      همیشه خداي متعال نشان داده است که وقتی وضع دنیا به یـک مراحلـی مـی   

آیـد کـه بـا     دهد و یک وضعی پیش مـی  رخ میآید، یک تحول ناگهانی  دستی از غیب بیرون می

بنابراین، این موضوع، بحث ندارد که انسـان بیایـد دربـارة آن    . بینی نیست قانون طبیعت اصال پیش
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دنیاي دین براي همین است که چشم انسـان را بـاز   . فکر کند یا العیاذباهللا دچار شک و تردید شود

.ي خارج کندهاي عاد کند و فکر انسان را از محدودیت جریان
1

 

 )عج(مشخصات دورة حضرت مهدي

احـدي در ایـن   . متواتر اسـت ) ص(به اتفاق علماي شیعه و اهل تسنن این جمله از پیغمبر اکرم.91

لو لم یبق من الدنیا اال یوم واحد لطـول اهللا ذلـک الیـوم    «: جمله تردید ندارد که پیغمبر اکرم فرمود

ز دنیا یک روز بیشتر باقی نمانده اسـت، خـدا   ، یعنی اگر فرض کنیم ا»حتی یخرج رجل من ولدي

ایـن قضـاي حتمـی    : مقصود این است. کند تا مهدي از اوالد من ظهور کند آن روز را طوالنی می

پروردگار است که اگر فرض کنیم از عمر دنیا یک روز بیشتر باقی نمانـده اسـت ایـن کـار حتمـا      

انـد و در آن   سـنن هـر دو روایـت کـرده    این روایتی است که اهـل تشـیع و اهـل ت   . باید عملی شود

 .تردیدي نیست

الـرحمن، همیشـه    دیدند کـه بـرادر مـا از حجـاز، آقـاي شـیخ خلیـل        بعضی از دوستان وقتی که می

کردنـد کـه ایشـان اهـل تشـیع نیسـتند،        کند، تعجب می صحبت انتظار ظهور حضرت حجت را می

. ار ظهـور حضـرت حجـت را دارنـد    چطور انتظار ظهور حضرت حجت را دارند؟ واقعا ایشان انتظ

. گوینـد  گوییم، و ایشان روي اعتقاد و ایمـان مـی   اغلب ما شاید روي عادت و منطقۀ جغرافیایی می

 .گویند این مطلبی است که شعیه و سنی ندارد، اهل تسنن هم این سخن را زیاد می: گفتم

المهـدي یبعـث   «: فرمـود . دبین حال ببینید پیغمبر چگونه آن روز را روشن و دورة کمال بشریت می

آیـد کـه اخـتالف در     در یک شرایطی مـی ) عج(مهدي» فی امی علی اختالف من الناس و الزالزل

، اصـالً  )هاي ناشی از موارد زیـز زمـین نیسـت    مقصود زلزله(ها برقرار است  میان بشر شدید و زلزله

زمنـی نیسـت و نـابود     کند که خورد و خطر، بشریت را تهدي می زمین به دست بشر دارد تکان می

بعد از آن که پیمانۀ ظلم و جور پر شـد،  » فیمال االرض قسطا و عدال کما ملئت ظلما و جورا«. شود

از او، هـم خـداي   » یرضـی عنـه سـاکن السـماء و سـاکن االرض     «. کنـد  دنیا را پر از عدل و داد می

مـدهللا کـه شـر ایـن     الح: گویند آسمان راضی است و هم خلق خداي آسمان و مردم روز زمین؛ می

ثـروت را بـه طـور صـحیح تقسـیم      » یقسـم المـال صـحاحاً   «: بعد فرمـود . ها از سر ما کوتاه شد ظلم
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و »  .کنـد  عادالنه و بالسویه تقسیم می: یعنی چه به طور صحیح؟ فرمود! یا رسول اهللا: گفتند. کند می

کند؛ یعنـی   مملو از غنا می خداوند دل امت اسالم را» یمال اهللا قلوب امه محمد غنی و یسعهم عدله

شـود، فقرهـا و نیازهـا و     هـا غنـی مـی    خیال نکن غنا و ثروت، تنهـا همـان ثـروت مـادي اسـت؛ دل     

 .شود ها بیرون کشیده می ها، همه از دل ها و حسادت ها و کینه ها و بیچارگی حقارت

، بادیـاً نواجـذها،   حتی تقوم الحرب بکم علی سـاقٌ «: فرماید البالغه می در نهج) ع(امیرالمؤمنین عل

کند که قبل از ظهـور حضـرت مهـدي     بینی می پیش. »مملوءه اخالفها، حلواً رضاعها، علقماً عاقبتها

جنـگ روي پـاي   : فرمایـد  می. هاي بسیار مهیب و خطرناکی در دنیا هست آشوب عجیب و جنگ

دهـد؛   شان مـی اي که دندان ن دهد مثل یک درنده هاي خودش را نشان می ایستد، دندان خودش می

کننـد   افـروزان جنـگ نگـاه مـی     جویان و آتش دهد، یعنی آن ستیزه شیر پستان خودش را نشان می

دانند که عاقبـت   کند، اما نمی دهد یعنی به نفعشان کار می بینند این پستان جنگ خوب شیر می می

 علفمـا «دوشـیدنش خیلـی شـیرین اسـت امـا      » حلـوا رضـاعها  «. این جنگ به ضرر خودشـان اسـت  

بدانید کـه فـردا دنیـا    » اال و فی غد و سیأتی غد بما ال ترفون«. العاده تلخ است عاقبتش فوق» عاقبتها

شناسید و آگاه نیستید، ولی بدانید هسـت و   کنید، نمی بینی نمی آبستن چیزهایی است که هیچ پیش

ل کـاري کـه آن   او» یأخذ الوالی من غیرها عمالها علی مساوي اعمالهـا «. فردا با خود خواهد آورد

گیـرد، اعـوان خـودش را اصـالح      یـک مـی   کند این است که عمال و حکام را یـک  والی الهی می

هـاي جگـر خـودش را     زمـین پـاره  » و تخرج له االرض افالیذ کبدها«. شود کند، دنیا اصالح می می

ما دهد؛ یعنی زمین هر موهبتی که در خودش دارد از هر معدنی، و هر استعدادي کـه شـ   بیرون می

و تلقی الیه سـلماً  «. دهد دهد، هرچه تا امروز مضایقه کرده بیرون می تصور بکنید، همه را بیرون می

آید مثل یک غالم در حالی که تسلیم است کلیـدهاي خـودش را در اختیـار او     زمین می» مقالیدها

د مگر ایـن کـه   مان یعنی دیگر سرّي در طبیعت باقی نمی) اینها همه تعبیر و بیان است(دهد  قرار می

ماند مگر این کـه در آن دوره مکشـوف    شود، مجهولی در طبیعت باقی نمی به دست او کشف می

آن وقت او به شما نشان خواهد داد که عدالت واقعی یعنـی  » فیریکم کیف عدل السیره«. گردد می

دروغ اش  زنـد همـه   چه، نشان خواهد داد که این همه که دم از اعالمیـۀ حقـوق بشـر و آزادي مـی    

و «. بـود » نمـایی  جوفروشی و گنـدم «اش دروغ و نفاق و  زدند همه بود، این همه که دم از صلح می
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قوامین کتاب و سنت را که متروك مانده و به حسب ظـاهر مـرده و از   » یحیی میت الکتاب والسنه

.»اذا قام القائم حکم بالعدل«: و نیز فرمود. میان رفته است زنده خواهد کرد
1

 

 ام قیام و عدالتمهدي، ام

. الحسـن المجتبـی  : امام حسن. علی المرتضی: مثال امیرالمؤمین. هر یک از ائمه یک لقبی دارد.92

السـجاد، البـاقر، الصـادق، الکـاظم، الرضـا، التقـی، النقـی،        : سیدالشهداء، و ائمه دیگـر : امام حسین

گرفته شـده  » امقی«حضرت یک لقبی دارد مخصوص به خود، لقبی که از مفهوم . الزکی العسکري

. شناسیم اصالً ما حضرت مهدي را به قیام و عدالت می. القائم: کند است، آن که در جهان قیام می

 .شود شود، این امام به قیام و عدالت شناخته می هر امامی به یک صفت شناخته می

هاي  ها، راه ههمۀ را» و امنت به السبیل«. جور و ظلمی دیگر در کار نیست» و ارتفع فی ایامه الجور«

وقتـی  . هاست عدالتی ها و بی ها ناراحتی شود، چون منشأ این ناامینی زمینی، دریایی و هوایی امن می

فطرت بشر فطرت عدالت است، دلیل نداردکه ناامنی وجود داشته ] چون[که عدالت برقرار بشود، 

و الیجـد  «. وردآ و زمـین تمـام برکـات خـودش را بیـرون مـی      » و اخرجت االرض برکاتهـا «. باشد

دانیـد   آیـا مـی  » والعاقبـه للمتقـین  : و هـو قولـه تعـالی   ... الرجل منکم یومئذ موضعاً لصدقته و البـره  

اي  ناراحتی مردم آن وقت چیست؟ ناراحتی مردم فقط ایـن اسـت کـه اگـر بخواهنـد یـک صـدقه       

زمـین   کننـد؛ یـک فقیـر در روي    پیدا نمی] مستحق[بدهند و یک کمکی به کسی بکنند، یک نفر 

 .پیدا نخواهد شد

» امنیـت «و راجـع بـه   » حتـی یوحـدوا اهللا وال یشـرك بـه شـیئاً     «: فرمایـد  مـی » توحید الهی«راجع به 

یک پیـرزن نـاتوان،   » و تخرج العجوزه الضعیفه من المشرق ترید المغرب الیؤذیها احد«: فرماید می

 .اذیتیترین آزار و  کند بدون کوچک از مشرق تا مغرب دنیا را مسافرت می

آنچه از عدالت گفته شده است، از صلح و صفا به معنـی واقعـی گفتـه شـده اسـت، از      : زیاد است

آزادي و امنیت کامل گفته شـده اسـت، از ثـروت و برکـت فـراوان گفتـه شـده اسـت، از تقسـیم          

، از میـوه و گوشـفند   )وسـائل دامـداري و غیـره   (عادالنۀ ثروت گفته شده است، از فراوانی وسائل 

شده است، از نبودن مفاسد گفته شده است که دیگر شرب خمـري وجـود نخواهـد داشـت،      گفته
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گفتن، تنفـر دارد از غیبـت کـردن،     دیگر زنایی وجود نخواهد داشت، دیگر بشر تنفر دارد از دروغ

 .تنفر دارد از تهمت زدن، تنفر دارد از ظلم کردن

گویـد عاقبـت بشـر عـدالت      الم مـی اسـ : اي است؟ همان که عـرض کـردم   اینها بر اساس چه فلسفه

آید فقط این است که فکر بشـر بـه اینجـا منتهـی      گوید آن عدالتی که در عاقبت می است، اما نمی

عدالت براي ] در آن زمان[شود که منفعت من در این است که منافع دیگران را حفظ کنم؛ نه،  می

شود، و این  تربیتش کامل می کند، بشر محبوب و متل یک معبود است، یعنی روحش رقاء پیدا می

شود جز این که یک حکومت عادل جهانی بـر مبنـاي ایمـان، خداپرسـتی و خداشناسـی و بـر        نمی

هایی کـه   مبناي حکومت قرآن به وجود آید؛ و ما مسلمین خوشوقتیم که برخالف این همه بدبینی

 .در دنیاي غرب براي بشریت به وجود آمده، به آیندة بشریت خوشبین هستیم

امروز دیگر غالـب دانشـمندان امیدشـان را از بشـریت     : گوید همین راسل در کتاب امیدهاي نو می

قطع کرده و معتقدند که علم به جایی رسیده است که عن قریب بشر به دسـت علـم نـابود خواهـد     

اینشتین معتقد است که بشر با گوري کـه بـه دسـت    . یکی از این افراد اینشتین است: گوید می. شد

اي رسیده است که فشار دادن چنـد   بشر به مرحله. ش کنده است، یک گام بیشتر فاصله نداردخود

و واقعاً هـم اگـر مـا معتقـد بـه خـدا و دسـت غیبـی         . دکمه همان و زمین ما کن فیکون شدن همان

دهد ما را مطمئن نکرده باشد، یعنی اگـر مـا    نباشیم، اگر آن اطمینانی که قرآن به آیندة بشریت می

روزي نیسـت کـه وسـائل مخـرّب بـه صـورت       . ن ظواهر دنیاي امروز را ببینیم، حق با اینهاستهمی

از حدود بیست سال پیش، از وقتی کـه بمـب اتمـی    . تر پیدا نشود تر و وحشتناك نیرومندتر، مهیب

در هیروشیما افتاد، تا امروز، نگاه کنید ببینید قدرت تخریبی صنعتی بشـر چنـد برابـر شـده اسـت؟      

اگر جنگ سوم جهـانی  . گویند دنیاي امروز دیگر غالب و مغلوب ندارد اي که می به مرحله رسیده

اگـر جنـگ سـومی    . پیش بیاید، صحبت این نیست که آیا آمریکا غالب است یا شوروي یـا چـین  

امـا مـا   . پیش بیاید آن که مغلوب است زمـین و بشـریت اسـت و آن کـه غالـب اسـت هـیچ اسـت        

ها باز هم پیدا شده است، دسـت الهـی بـاالي همـه      راي زمین از این پرتگاهبراي بشر و ب: گوییم می

افضـل االعمـال انتظـار    «: انـد  به ما گفتـه . »و کنتم علی شفا حفره من النار فانقذکم منها«. دستهاست
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این خوشبینی و انتظار فرج کلی فضیلتش از همۀ اعمال بیشتر است، چرا؟ براي این که ایـن  » الفرج

.ست در سطح بسیار عالییک ایمانی ا
1

 

هایی که حرف مالئکـه را تکـرار    اي است؟ آیا باید مثل همین انسان آیندة انسان چگونه آینده.93

اش مـأیوس باشـیم و بـه دنبـال افکـار       کنند بگوییم انسان طبیعت پلیدي دارد و نسبت بـه آینـده   می

برویم؟ و یـا همـۀ   ... ی و گرای گري و پناه بردن به مواد مخدر و دم مزخرفی مثل خودکشی و هیپی

اي بخواهیم که خصلتش فقط این است کـه طبقـاتی نیسـت، بـه هـزاران       ها را از ایدئولوژي معجزه

گوید حرکت مولود تضادهاست و اگر تضاد نباشـد حرکـت    تو که مکتبت می! اشکالی که دارد؟

به جامعـۀ سـاکن،    آرمان، حرکت و بی تضاد برسیم یعنی به جامعۀ بی نیست، پس وقتی به جامعۀ بی

بـه  ! آیا غایت و نهایت تکامل انسان این است که انسان به ایسـت برسـد؟  . ایم به جامعۀ مرده رسیده

یا تکامل انسان مافوق مسئلۀ تضادهاست؟! ایستگاه برسد؟

جلـوي چشـمش   » فاسـتبقوا الخبـرات  «انسان پس از آن که تضادها را هـم حـل بکنـد هنـوز اصـل      

اي  وقتی انسان به مرحلۀ نفـی تضـادهاي طبقـاتی رسـید، تـازه بـه مرحلـه       کند؛ یعنی  خودنمایی می

هاي خودش را برطرف کرده و اول کار است، ابتداي سیر صـعودي اوسـت    رسیده است که نقص

منتهی و نهایت ندارد، هرچه باال بـرود، در دسـتگاه هسـتی بـراي او     ] این سیر[که باید باال برود، و 

گر پیغمبر هم تا ابـد بـاال بـرود میـدان دارد کـه بـرود، منتهـا بـراي مـا          ا. هست] امکان باالتر رفتن[

آل انسانی به حکم این که  این است که جامعۀ ایده. غیرقابل تصور است، ولی چنین واقعیتی هست

جـوي   جامعۀ انسان به عقیده و آرمان رسیده است، جامعـۀ انسـان پیـروز بـر انسـان مـنحط منفعـت       

باید بگوییم این پیروزي، پیروزي صالح و تقـوا و عـدالت اسـت،     طلب است و در حقیقت منفعت

اهللا  پیروزي یک طرف سکۀ وجود انسان است بر طرف دیگر آن، و به تعبیر قرآن پیـروزي حـزب  

الشیطان؛ و به حکم ایـن کـه انسـان یـک موجـود عاقـل و آگـاه و آزاد و مختـار و          است بر حزب

هـر  (است، از روز اولی کـه بـه مقـام انسـانیت رسـیده      مسئول و مکلف و داراي اراده آفریده شده 

، اول انسانی که به مقام انسانیت رسیده، حجت خدا یعنی آن کـه تکلیـف و   )خواهد باشد وقت می

اي در پـیش دارد و   پـس انسـان چنـین آینـده    . کند وجود نداشته باشـد  مسئولیت او را مشخص می

پیـروزي نهـایی بـر اباطیـل و در اطاعـت      چنین مقصدي در جلو دارد، مقصد شناخت خود، مقصد 
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کند و رو  هاي فطري انسانی؛ و همین جریان مبارزة حق و باطل است که ادامه پیدا می آوردن جنبه

انـد در نهایـت    هایی که اولیاي دین کـرده  بینی رود تا آنجا که بر طبق پیش به پیش است و جلو می

.شود تعبیر می) عج(ولت مهديشود که از آن به د امر منجر به حکومت و دولتی می
1
 

 بخش بنی یک آینده سعادت اعتقاد به مهدویت و پیش

عمر جهان به پایان نرسیده است، هنوز اول کار است، دولتی مقرون به عدل و عقل و حکمت .94

و خیر و سعادت و سالمت و امنیت و رفاه و آسایش و وحدت عمومی و جهانی در انتظار بشریت 

دولت حکومت با صالحین است و انتخاب اصـلح بـه معنـی واقعـی در آن     است، دولتی که در آن 

اذا «، روزي کـه  )و اشرقت االرض بنـور ربهـا  (  روز بهروزي خواهد رسید. صورت خواهد گرفت

قام القائم حکم بالعدل، ارتفع فی أیامه الجور و أمنت بـه السـبل، و اخرجـت االرض برکاتهـا و ال     

در آن روز بـه  » و العاقبه للمتقـین : صدقته و ال بره و هو قوله تعالییجد الرجل منکم یومئذ موضعاً ل

ها امن گردد، زمین برکات و استعدادهاي  عدالت حکم شود و ستم براي همیشه رخت بربندد، راه

خود را ظاهر گرداند و حداکثر استفاده از منابع و خیرات زمین صورت گیـرد، فقیـري پیـدا نشـود     

عاقبت از آن متقیـان  : ود را به او بدهند و این است معنی سخن خداکه مردم صدقات و زکوات خ

 .است

بجاي این که مأیوسانه بنشینیم و بگوییم کار بشر تمام شده و بشر به دست خود گور خود را کنده 

 :گوییم رسد، می و چند گامی بیشتر با آن فاصله ندارد و روزهاي خوش بشر دارد به پایان می

 دمد            کاین هنوز از نتایج سحر استباش تا صبح دولتش ب

هـا و   هایی بوده، قطعاً این ظهور نیـز پـس از سـختی    همان طور که ظهورهاي گذشته پس از سختی

 . جهد ها می ها در ظلمت همیشه برق. ها خواهد بود شدت

د جنگ قد علم خواهـد کـر  : فرماید کند و چنین می می) عج(اشاره به ظهور مهدي موعود) ع(علی

شـروع کـار   . هـایش پـر اسـت و آمـاده اسـت      پستان. دهد هاي خود را نشان می در حالی که دندان

شناسـید و   و فردا چیزي ظاهر خواهد کرد که او را نمـی  -همانا فردا. شیرین است و عاقبت آن تلخ

هـاي قبلـی را بـه سـزاي خـویش       آن حاکم انقالبی هر یک از عمال حکومت -انتظارش را ندارید
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هاي جگر خود را از معادن و خیـرات و برکـات بـراي او بیـرون خواهـد       رسانید، زمین پاره خواهد

آورد و کلیدهاي خود را با تمکین به او تسلیم خواهد کرد؛ آن وقت به شما نشان خواهـد داد کـه   

 .عدالت واقعی چیست، و کتاب خدا و سنت پیامبر را احیاء خواهد کرد

کند ولی علـی در پایـان    هاي وحشتزا یاد می خشمناك و جنگ نیز از یک آیندة عبوس و) ع(علی

 :فرماید قران کریم هم می. دهد این شب سیه یک سفیدي میمونی را نوید می

 »ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر أن االرض یرثها عبادي الصالحون«

بـراي  (اهنـد بـود   ایم که وارث اصلی زمین، بنـدگان صـالح و شایسـتۀ مـا خو     ما از پیش اطالع داده

همیشه زمین در اختیار ارباب شهوت و غضب و بندگان جاه و مقام و اسیران هواي نفـس نخواهـد   

 ).بود

بینی یـک سلسـله تکانهـاي شـدید و      آري، این است فلسفۀ بزرگ مهدورت؛ در عین این که پیش

روزي کامـل  بخـش و پیـ   بینی یـک آینـدة سـعادت    هاست، پیش عدالتی ها و کشتارها و بی نابسامانی

عقل بر جهل، توحید بر شرك، ایمان بر شک، عدالت بر ظلـم، سـعادت بـر شـقاوت اسـت؛ لهـذا       

 .نوید و آرزوست

الهم إنا نرغب الیک فی دوله کریمه تعزبها االسالم و اهله و تذل بها النفاق و اهله و تجعلنا فیها من 

.دنیا و االخرهالدعاه إلی طاعتک و القاده الی سبیلک و ترزقنا بها کرامه ال
1
 

 آیندة جهان و مهدویت

جهـان را  «: ما به دلیل این که مؤمن و مسلمانیم و در عمق ضمیرمان این اصل وجـود دارد کـه  .95

شود هرگز احساس خطر عظـیم، خطـري کـه     هرچه در دنیا پیشامدهایی می» صاحبی باشد خدا نام

ودة خاکسـتر کنـد و زحمـات چنـد     احیاناً بشریت را نیست و نابود کند و کرة زمین را تبدیل بـه تـ  

هـاي   در ته دل خودمـان بـاورد داریـم کـه سـال     . کنیم یکن نماید نمی هزار سالۀ بشریت را کان لم

فکـر  . ها سال دیگر، در روي این زمین زندگی وحیات مـوج خواهـد زد   ها، شاید میلیون سال، قرن

. داند د که فقط خدا عدد آنها را میها بیایند و زندگی کنند و برون کنیم بعد از ما آنقدر مسلمان می
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دهـیم کـه    کنیم و هرگز این اندیشـه را بـه خـود راه نمـی     آري، ما در ته دل خود این طور فکر می

.ممکن است عمر جهان یعنی عمر بشر و عمر زمین ما به پایان رسیده باشد
1

 مهدویت در اسالم

اسـت، اعتقـاد بـه ظهـور      یـک فلسـفۀ بـزرگ    -و باالخص در تشیع -مسألۀ مهدویت در اسالم.96

منجی است، نه در شعاع زندگی یک قوم و یک ملت و یا یک منطقه و یا یک نژاد بلکه در شعاع 

مربوط به این نیست که یک منجی بیاید و مثالً شیعه را یـا ایـران را یـا آسـیا را یـا      . زندگی بشریت

ظهـور کنـد و تمـام    مسلمانان جهان را نجات دهد، مربوط به این است کـه یـک منجـی و مصـلح     

.اوضاع زندگی بشر را در عالم دگرگون کند و در جهت صالح و سعادت بشر تغییر بدهد
2

 آیندة روشن از نظر دین

، از نظـر منطـق خبرهـایی کـه از طریـق دیـن       »الذین یؤمنون بالغیـب «از نظر منطق دین، از نظر .97

که بشریت بکلی نیسـت و نـابود   گوییم خیالمان از این جهت  ایم نه از روي اصول ظاهر، می گرفته

اي بـوده بـراي آنچـه کـه در آینـده پـیش        هرچه در گذشته بوده اسـت مقدمـه  . بشود راحت است

حدیث دارد که . شود ها کامل می اي پیش رو داریم که در آن به تعبیر اسالم عقل ما آینده. آید می

حتـی  «گذارد  بندگان میدر آن دوره دست لطف خودش را بر سر ) گوید امام زمان نمی(خداوند 

. کنـد  ها را خود به خود نمی عقلی یابد و دیگر این بی و بشر عقل خودش را باز می» کملت عقولهم

شود، امنیـت بـه طـور کامـل      تر می تر و بهداشت مردم کامل در آن دوره عمرها طوالنی: فرماید می

کاسـیگین و  (کننـد   مـی درنـدگان بـا یکـدیگر صـلح     » تصطلح فی ملکـه السـباع  «. گردد برقرار می

هـا   زمین آنقدر منابع نیرو و ذخیره. »یخرج االرض افالذ کبدها«). کنند جانسون هم با هم صلح می

گویید چهـار پـنج میلیـارد جمعیـت      می! اید؟ تازه شما به کجاي آن پی برده. دارد که الی ماشاءاهللا

هـاي   کثر نیرویی را که دارد، گنجزمین حدا. تواند در خود جا دهد زیاد است؟ نه، بیش از اینها می

 .بارد آسمان برکاتش را می. گذارد مدفونی را که دارد در اختیار بشر می
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کنیم و دنیاي به اصطالح روشن امـروز را   وقتی که ما روي الهام مذهبی دربارة این امور مطالعه می

دهـد کـه در انتظـار     د مـی بینم مثل ما در این دنیا نسبت به دنیایی که دیـن بـه مـا نویـ     نگریم، می می

مثل مردمی است که دارنـد از یـک تونـل    ) خواه که ما شخصاً به آن دوره برسیم یا نرسیم(ماست 

تازه . اند تونل در ذات خودش تاریک است ولی چراغ مصنوعی در آن نصب کرده. کنند عبور می

بـاز و بسـیار روشـن کـه      وقتی که بیرون آمدند، به یک فضاي بسـیار . باید از این تونل بیرون بیایند

رسند؛ عدالت به معنی واقعی برقرار است، امنیت به معنی واقعی برقـرار   روشنی آن طبیعی است می

شـود   کند و ظاهر می است، آزادي به معنی واقعی برقرار است، توحید به حقیقت خودش طلوع می

بدانیـد کـه خـدا    : گویـد  مـی  قـرآن . »اعلموا ان اهللا یحی االرض بعد موتها«. کند و دنیا را روشن می

این آیه در احادیث ما این طور تفسیر شـده اسـت   . کند همین زمین مرده را در هنگام بهار زنده می

اگـر شـما   . که این مطلب اختصاص به زمین خاکی نداردف زمـین اجتمـاع بشـر هـم چنـین اسـت      

، اگر تمـام  )یدي الناسالبر و البحر بما کسبت ا ظهر الفساد فی(دیدید که روزي فساد جهانگیر شد 

عالم مثل فصل زمسـتان مـرد، مـأیوس نشـوید، نگوییـد دنیـا را زمسـتان گرفـت، دیگـر دورة بهـار           

 .منقضی شد؛ خیر، بهاري خواهد آمد

ایمان به نهان و ایمان به مددهاي غیبی و نهانی است، منتها مددها براي شخص به مقیاس شخصـی،  

حکومـت  . براي جهان بشریت به مقیاس جهـانی اسـت  براي اجتماع کوچک به مقیاس اجتماعی و 

واحد جهانی، سراسر عدالت، سراسر امنیت، سراسر برکت، سراسر رفاه، سراسـر آسـایش، سراسـر    

.خوبی و سراسر ترقی خواهدبود
1
 

 )عج(رفتار مساعد طبیعت با انسان در دولت مهدي

. هاي زیـادي اسـت   مسائل زیادي مطرح است و احتیاج به بحث) عج(در موضوع دولت مهدي.98

یکی از مسائل این است که بعد از آن که صالح و تقوا به نحو کامل در میان بشـر راه پیـدا کـرد،    

عدالت کامل و صلح و صفاي کامل و مساوات واقعی و تقوا به تمـام معنـا برقـرار شـد، آن وقـت      

ا بشـر بـه   تري ب شود و طبیعت یک جهرة خندان است که یک مرتبه چهرة طبیعت با بشر عوض می

دهد، نقطۀ مقابـل   گیرد یعنی طبیعت آنچه در درون خودش دارد در اختیار انسان قرار می خود می

                                               
 ۶۵٢ -۶۵١، صص ٢٣آ، ج. آ. م. ١



١٠٤

کنـد و سـتم رایـج     همین طور که وقتی بشر ایمان و تقوا ندارد و فساد و ظلم مـی ] مفاد این آیات[

نسـان گرفتـه   هاي الهی از ا شود، نعمت هاي مختلف بر انسان نازل می شود خشم الهی به صورت می

شـود، در جهـت مقابـل کـار بـه عکـس        ها وارد مـی  هاي الهی بر انسان ها و نعمت شود و عذاب می

هـاي جگـر خـودش را     زمـین آن پـاره  » و یخرج االرض افـالذ کبـدها  «: حدیث است که. شود می

وقتی شیئی را بخواهند بگویند که خیلـی دوسـت داشـتنی اسـت کـه انسـان آن را       . آورد بیرون می

کأنـه در  . برنـد  را به کار می» پاره جگر«کند تعبیر  کند که براي احدي آشکار نمی مخفی می چنان

زمین ذخایري وجود دارد که تا آن وقت زمین این ذخایر را بیرون نیاورده است، آن وقـت اسـت   

کـه   -ها نظمی دیگر از نوعی بی. آورد هاي جگر خود را بیرون می که از آن سرسر خودش آن پاره

هاي بشر است خودش نوعی نظم است ولی وقتـی کـه ایـن     لت این که معلول یک نوع طغیانبه ع

مـثالً آسـمان خیـر خـودش را بـه طـور       . اثري نیست -ها هم نخواهد بود نظمی ها نبود آن بی طغیان

ها خبري نخواهد بـود، همچنـان    سالی ها و خشک ها و طوفان ریزد، دیگر از زلزله مرتب و منظم می

دیگر بشر وقتش صرف این جورد کارهـا کـه چگونـه در مقابـل     . خبري نخواهد بود که از جنگ

هاي تسلیحاتی و امثال این ها  بشر دیگري از خودش دفاع کند و اکثریت ثروت بشر صرف مسابقه

.بشود به هیچ وجه خبري نخواهد بود
1

ها در زمان ظهور کمال یافتن عقل

تعبیري است که به صورت رمز . یابد ن کمال میهاي مردم در آن زما عمده این است که عقل.99

کشـد و ععقـل مـردم کامـل      مـی  فرماید به سر مردم دسـت  گفته شده است که وقتی امام ظهور می

عقلـی   هر بـی ]. زند از آنها سرنمی[عقلی و جهالت است  شود، دیگر این کارهایی که سراسر بی می

. کنـد  آید حس می وقتی که از آن بیرون میکند،  و جهالتی را انسان تا در آن واقع است حس نمی

آیـد   کنند به نظرمان مـی  هاي چند هزار سال پیش را براي ما نقل می وقتی که مثالً کارهاي وحشی

کنیم البد مغز آنها با مغز ما فرق  خیال می! کردند؟ ها چنین کاري می چرا این! عجب مردمی بودند

کنـد، از بیـرون کـه     تا در آن کار هست حس نمـی  ولی این طور نیست؛ انسان خر کاري را. داشته

کـه خیـال کـرده     -اي که همین بشر متمدن امروز کارهاي جاهالنه. کند آید آن را احساس می می

                                               
٢٣، ص ٩آشنایي با قرآن، ج.  ١
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اش زیاد شده دیگر واقعاً انسان شده در صورتی که هنـوز هـیچ    اندکی که علوم ریاضی و فیزیکی

شـود آن را   حمقانه است که فقط از بیرون میدهد آن قدر جاهالنه و ا انجام می -انسان نشده است

و یغبقـون  «: فرمایـد  البالغـه مـی   در نهـج ) ع(و چه تعبیر رسایی دارد امیرالمؤمنین علـی . تماشا کرد

صـبوح، جـام بـه اصـطالح بامـدادي را      . تعبیر شـاعرانه و تشـبیه اسـت   » کأس الحکمه بعد الصبوح

گفتنـد و جـامی    نوشیدند صبوح می ه صبح میآن جامی را ک. گویند و غبوق جام شامگاهانه را می

:گوید حافظ هم می. نوشیدند غبوق را که شب می

 می صبوح و شکر خواب صبحدم تا چند            به عذر نیم شبی خیز و گریه سحري

حکمـت یعنـی دریافـت    . فرماید صبوح و غبـوق اینهـا جـام هـاي حکمـت اسـت       امیرالمؤمنین می

رونـد و برایشـان    تن و کشف کردن حقایق را درك کردن پیش میدر مرحلۀ حقیقت یاف. حقیقت

نوشـند و جـامی از حکمـت شـب؛ ایـن       جامی از حکمت صـبح مـی  ] به طوري که[شود  تکرار می

.شوند هاي پیاپی همه از حکمت بر آنها پر می جام
1
 

 

 

 

 از دیدگاه عالمه طباطبایی) عج(زمانمستندات امام 

 

 استخالف در زمین    

مه مطالب برآمد این شد که خداي سبحان به کسـانی کـه ایمـان آورده و عمـل     آنچه از ه.100

کند که جامعه بـه تمـام   اي برایشان تکوین میدهد که به زودي جامعهصالح نجام دهند، وعده می

معنا صالح باشد، و از لکه ننگ کفر و نفاق و فسق پاك باشد، زمین را ارث برد و در عقایـد فـراد   

دین حق، چیزي حاکم نباشد، ایمن زندگی کنند، ترسـی از دشـمن داخلـی یـا      آن و اعمالشان جز

و . خارجی نداشته باشند، از کید نیرنگ بازان، و ظلم ستمگران و زورگویی زورگویان زاد باشـند 
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این مجتمع طیب و طاهر با صفاتی کـه از فضـیلت و قداسـت دارد هرگـز تـاکنون در دنیـا منعقـد        

اي بـه خـود   مبعوث به رسالت گشـته تـاکنون، چنـین جامعـه    ) ص(پیامبرنشده، و دنیا از روزي که 

خواهد بود، چون خبـار متـواتري کـه    ) ع(ندیده، ناگزیر اگر مصداقی پیدا کند، در روزگار مهدي

در خصوصـیات آن جنـاب وارد شـده از انعقـاد چنـین      ) ع(و ائمـه اهـل بیـت   ) ص(از رسول خـدا 

تی اسـت کـه روي سـخن در آیـه متوجـه مجتمـع صـالح        دهد، البته این در صوراي خبر میجامعه

 ).ع(بدانیم، نه تنها حضرت مهدي

الذین آمنوا و (طبق این نظریه چه معنا دارد که روي سخن را در زمان نزول آیه به : خواهید گفت

نه خودش بود و به یکی از اهل (آن روز نبود، ) ع(کند در حالی که مهدي) عملوا الصالحات

 ).زمانش

این سؤال ناشی از این است که پرسش کننده میان خطهاي فردي با خطابهاي : گوییممی در پاسخ

اجتماعی خلط کرده، چون خطاب دو جور ممکن است متوجه اشخاص شود، یکی اینکه 

اشخاصی را مورد خطابی قرار دهند، بدین جهت که خصوصیات خود آنان مورد نظر است، دیگر 

قرار بدهند، اما نه از این جهت که شخص خود آنان مورد  اینکه همان اشخاص را مورد خطاب

نظر باشد، بلکه از این جهت که جمعیتی هستند داراي صفاتی معین، در صورت اول خطاب از 

 . شودمخاطبین به غیرمخاطبین متوجه نمی

اش و نه و عیدش و نه هیچ چیز دیگرش، و در قسم دوم اصالً گردد، نه وعدهو شامل آنها نمی

خاص دخالتی ندارند، خطاب متوجه دارندگان صفات کذایی است، که در این صورت به اش

 .شوددیگران نیز متوجه می

در آیه شریفه خطاب از قبیل خطابهاي دوم است، که بیانش گذشت و اغلب خطابهاي قرآنی که 

تضمن یا مؤمنین را مخاطب کرده، و یا کفار را از این قبیل است، و همچنین خطابهایی که م

کند به بدگویی از اهل کتاب و مخصوصاً یهود است، از این قبیل است، به مخاطبین بدگویی می

اینکه نیاکان و اجداد چند پشت قبل ایشان چنین و چنان کردند، و همچنین خطابهاي متوجه به 

س مشرکین که شما بودید که چنین و چنان کردید، به اینکه اسالف آنان بودند، نه خود آنان، پ

 .شود که روي سخن با دارندگان فالن صفات زشت استمعلوم می



١٠٧

فاذا جاء وعد االخره لیسووا ": اي که به یهود داده و فرمودهو مخصوصاً از این قبیل است وعده

که وعده داده شدگان تا زمان تحقق آن وعده و پیشگویی زنده نماندند، و در عین ) وجوهکم

 .شویدست، که شما چنین و چنان میحال روي سخن با یهود عصر نزول ا

فاذا جاء وعد : (القرنین است، که بنا به حکایت قرآن کریم گفتو نظیر آن وعده در گفتار ذي

 ). ربی جعله دکاء و کان وعده ربی حقا

کند و بساط حیات دنیوي به وسیله نفخه صور اي که به مردم داده که قیامت قیام میو نیز وعده

که مؤمنین ) ثقلت فی السماوات و االرض ال تأتیکم إال بغته: (نانکه فرمودشود، چبرچیده می

اي داده، که اشخاص حاضر در زمان نزول آن را صالح را به عنوان اینکه مؤمن و صالحند وعده

ندیدند و مردند، ولی همین که در آخرین روز از روزگار دنیا افرادي صالح و مؤمن شاهد نفخه 

این شده که این وعده را به همه صالحان مؤمن در همه اعصار، و مخصوصاً شوند، مجوز صور می

 . افراد حاضر در زمان نزول بدهند

و همه تعصبات را (پس حق مطلب این است که اگر واقعاً بخواهیم حق معناي آیه را به آن بدهیم 

شود منعقد میبه زودي ) ع(آیه شریفه جز با اجتماعی که به وسیله ظهور مهدي)  کنار بگذاریم

 . قابل انطباق با هیچ مجتمعی نیست

انگاري در تفسیر مفردات و جمالت آن راه دهیم، آن وقت ممکن و اما اگر پاي مسامحه و سهل

نه (استخالف همه امت است، ) الذین آمنوا و عملوا الصالحات(است بگوییم مراد از استخالف 

جواب اینکه همه امت مصداق الذین آمنوا ، آن وقت در )اي مخصوصهمان طور که گفتیم دسته

-و عملوا الصالحات نیستند، بگوییم این از باب تغلیب است، که از آن باب به شمس و قمر می

 .و یا پاسخی نظیر آن بدهیم) دو ماه(یا قمرین ) دو آفتاب(شمسین : گوییم

ن را در دنیا معروف به و مراد از تمکین دینشان، آن دین که برایشان پسندیده، این بگیریم که آنا

داند، هر چند که هفتاد و سه فرقه شوند، و هر کند، و دین اسالم را دین ایشان میامت اسالم می

اي فرق دیگر را کافر بداند، و بعضی خون بعضی دیگر را مباح بشمارد، و عرض و مال او را فرقه

 . حالل بداند

دا را بپرستند و چیزي را شریک او نگیرند این و مراد از تبدیل خوف ایشان به امنیت، و اینکه خ

باشد که خدا اسالم را عزت و شوکت دهد، و بر معظم معموره زمین گسترده کند، در معظم 



١٠٨

معموره زمین آزادانه نماز و روزه و حج انجام شود، هر چند که از میان خود آنان امنیت رخت بر 

که در این صورت موعود به این . کرده باشدبسته باشد، و حق و حقیقت با سکنه آنها خداحافظی 

) ص(وعده امت، و مراد از استخالف، ایشان عزت و شوکتی است که بعد از هجرت  رسول خدا

و بعد از رحلت آن جناب نصیب مسلمین شد، ولی اگر معنا این باشد باز وجهی نیست که تنها 

زمان انحطاط خالفت اسالمی شامل شامل زمان خلفاي راشدین باشد، بلکه بعد از آنان را نیز تا 

 .شودمی

توان براي آیه تصور کرد، و اما تطبیق آیه با دوره خلفاي راشدین خوب، این وجهی است که می

.هیچ وجهی ندارد) ع(و یا سه نفر اول و یا تنها دوره علی
1
  

 وارثین زمین   

: روایت کرده که گفتعمر، بنسنان، از مفضلو در معانی االخبار به سند خود از محمدبن.101

کـرد و  ) ع(نگاهی به علی و حسـن و حسـین  ) ص(رسول خدا: فرمودشنیدم، می) ع(از امام صادق

گوید عرضه داشتم معناي ایـن  شما بعد از من مستضعف خواهید شد، مفضل می: گریست و فرمود

بعـد از مـن شـما امامیـد، چـون      : معنـایش ایـن اسـت کـه    : چیست؟ فرمورد) ص(کالم رسول خدا

و نرید أن نمن علـی الـذین استضـعفوا فـی االرض و نجعلهـم أئمـه و       : (فرمایدخداوند عزوجل می

پس این آیه تا روز قیامت درباره ما جریان دارد و ایـن پیشـوایی تـا روز قیامـت     ). نجعلهم الوارثین

 .در ما جاري است

از طریق شیعه  است، روایات بسیاري) ع(در این که آیه مذکور درباره ائمه اهل بیت: مؤلف

آید که همه روایات این باب از قبیل جري و تطبیق مصداق بر رسیده است، و از این روایت برمی

 . کلی است

هایش سرانجام زیر بار ما خواهد رفت و روبـه مـا   دنیا بعد از همه سرکشی: البالغه فرمودهو در نهج

کند و سرانجام به د و لگدپرانی میدهخواهد نمود همانند شتري که در آغاز بچه خود را شیر نمی

و نرید أن نمن علی الذین استضعفوا : (کند آنگاه این آیه را تالوت فرمودندوي میل و عطوفت می

)فی االرض و نجعلهم أئمه و نجعلهم الوارثین
2
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 رجعت و ظهور   

 ): ع(باید دانست که در روایات ائمه اهل بیت.102

این ) ع(ه، چنانکه عیاشی در تفسیر خود از امام باقراین آیه شریفه به روز قیامت تفسیر شد-1

 .روایت را آورده

نقل ) ع(و نیز بروز رجعت هم تفسیر شده، که مرحوم صدوق روایت آن را از امام صادق-2

.کرده

نیز تفسیر شده و عیاشی روایتش را در تفسیر خود به دو طریف از امام ) ع(و به ظهور مهدي-3

.آورده) ع(باقر

ونه روایات بسیار است، که اگر بخواهی کتب حدیث را صفحه به صفحه ببینی، و نظایر اینگ

در تفسیر بسیاري از آیات آمده، که یا ) ع(خواهی دید که روایات بسیار زیادي از ائمه اهل بیت

مربوط : اندمربوط به رجعت است، و یا فرموده: اندمربوط به قیامت است، و یا فرموده: اندفرموده

 . ، و این نیست مگر به خاطر وحدت و سنخیتی که در این سه معنا هست)ع(ديبه ظهور مه

اند، و زحمت این تحقیق را به خود و مردم چون هیچ بحثی پیرامون حقیقت روز قیامت نکرده

اند که قرآن کریم درباره این روز عظیم چه فرموده، لذا درباره این نداده، و در نتیجه نفهمیده

اند، بعضی به کلی آنها را با اینکه صدها روایت است، و شاید از ف شدهروایات دچار اختال

اند، و بعضی دیگر دست به پانصد روایت که در ابواب مختلف نقل شده تجاوز کند طرح کرده

اند، با اینکه ظهور آنها روشن است، و بلکه بعضی از آنها صریح در مفاد تاویل و توجیه آنها زده

اند تنها به نقل آنها اکتفا نموده، از بحث حد متوسط و راه میانه را رفته است، و بعضی دیگر که

 . اندپیرامون آنها خودداري نموده

را قبول دارند، و ) ع(دهد، ظهور مهديهاي اسالمی غیرشیعه که عامه مسلمین را تشکیل میفرقه

رجعت را انکار نموده، اند و لیکن مساله نقل کرده) ص(روایاتش را به طرق متواتر از رسول خدا

اند، و اسما خود را اند، و چه بسا بعضی از کسانی که شیعه زادهآن را از مختصات شیعه دانسته

روایات شیعه از احادیث دروغی است : گوینداند که میشمارند، در این اعصار پیدا شدهشیعه می

اهللا سبا و یارانش آنها را داخل کردند، مانند عبدکه دست یهود و یا کفاري که تظاهر به اسالم می

 . انددر احادیث ما کرده



١١٠

مرگ : (اندو بعضی دیگر در مقام ابطال رجعت از راه دلیل عقلی وارد شده و به طور خالصه گفته

شود مگر بعد از اي عارض نمیامري است که با درنظرگرفتن عنایت پروردگار هرگز بر هیچ زنده

رسیده باشد، و زندگیش کامل شده، آنچه در قوه داشته به  آنکه آن موجود زنده به حد کمال

اش فعلیت یافته، اگر بعد از مردن فعلیت رسیده باشد، و چنین موجودي که تمامی کماالت بالقوه

به دنیا برگردد، در حقیقت دوباره به حالت قوه و استعداد برگشته است، و اینکه چیزي که فعلیت 

ري است محال، مگر اینکه مخبري صادق که یا خود خداست و یا یافته برگردد و بالقوه شود ام

هاي موسی، و عیسی، و اي از خلفاي او، از چنین برگشتی خبر دهند، همچنانکه در داستانخلیفه

هایی از دیگران چنین خبرهایی آمده، ولی نه از خدا، و نه از یکی از خلفاي و داستان) ع(ابراهیم

اللت و رجعت داشته باشد، و روایاتی که قائلین به رجعت آن تمسک او خبر معتبري نیامده که د

اند، نه اند به تضعیف روایات، و یکی یکی را رد کردهکنند تمام نیست، آنگاه شروع کردهمی

 .صحیحی باقی گذاشتند نه سقیمی

خوب توجه کن که این بیچاره نفهمیده که اگر دلیلش درست باشد، و راستی دلیل نقلی باشد 

دارد، کند، چون اگر چیزي محال ذاتی شد، دیگر استثنا برنمیدر دلیلش ذیل آن را باطل میص

که با خبردادن مخبر صادق از محال بودن برگشته، و ممکن شود، بلکه مخبر هر که باشد وقتی از 

دهد، باید فوراً صادق بودنش را تخطئه کرد، و به فرضی که نتوانیم در وقوع امري محال خبر می

صادق بودنش شک کنیم، ناگزیر باید خبرش را تاویل کنیم، و معنایی به آن بدهیم، که ممکن 

باشد، مثل اینکه اگر خبر داد که عدد یک نصف عدد دو است، و یا خبر داد که تمامی خبرهاي 

صادق در عین صادق بودن کاذب است، که گفتیم اگر بتوانیم در راستگویی این مخبر تشکیک 

 . کنیم، به طوري که از محال بودن درآیداگر نتوانستیم ناگزیر کالمش را توجیه میکنیم، و می

چیزي که از قوه به فعالیت درآمده، دیگر محال است بالقوه شود، مطلبی است : و اما اینکه گفت

صحیح، و لیکن قبول نداریم که مسئله مورد بحث ما از این باب باشد، براي اینکه مورد فرض او 

فرض ما مختلف است، مورد فرض او کسی است که عمر طبیعی خود را کرده، و به  با مورد

مرگ طبیعی از دنیا رفته باشد، که برگشتن او به دنیا مستلزم آن امر محال است، و اما مرگ 

اخترامی که عاملی غیرطبیعی از قبیل قتل و یا مرض باعث آن شود برگشتن انسان بعد از آنکه به 
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دنیا رفته در زمانی دیگر مستعد کمالی شود، که در زمانی غیر از زمان  مرگ غیرطبیعی از

 . زندگیش موجود و فراهم باشد، و بعد از مردن دوباره زنده شود تا آن کمال را به دست آورد

و یا ممکن است اصل استعدادش مشروط باشد به اینکه مقداري در برزخ زندگی کرده باشد، 

گردد، که و دوباره به دنیا بر می شود،ن برزخ داراي آن استعداد میچنین کسی بعد از مردن و دید

آن کمال را به دست آورد، که در هر یک از این دو فرض مسئله رجعت و برگشتن به دنیا جایز 

است، و مستلزم محذور محال نیست، این گفتاري خالصه و فشرده بود، درباره مسئله رجعت، و 

 .ه مقامی دیگرهاي آن موکول است بتمام حرف

هر : گوییمو اما اینکه در یک یک روایات مناقشه کرده، و آنها را ضعیف شمرده، در پاسخش می

نسبت به اصل ) ع(ها روایت واحد است، و لیکن روایات ائمه اهل بیتچند هر یک از روایت

 رجعت متواتر است، به حدي که مخالفین مسئله رجعت از همان صدر اول این مسئله را از

اند، و تواتر با مناقشه و خدشه در تک تک احادیث باطل نمی مسلمات و مختصات شیعه دانسته

شود، عالوه بر اینکه تعدادي از آیات قرآنی و روایات که در باب رجعت وارد شده داللتش تام و 

و (: شویم، مانند آیهقابل اعتماد است، که ان شاءاهللا به زودي در موردي مناسب متعرض آنها می

 .و آیات دیگر) یوم نحشر من کل أمه فوجاً ممن یکذب بآیاتنا

أم حسبتم : (عالوه بر اینکه آیات دیگري از قرآن داللت اجمالی بر وقوع رجعت دارد مانند آیه

هاي گذشته رخ فهماند آنچه در امتکه می) أن تدخلوا الجنه و لما یأتکم مثل خلوا من قبلکم

شدن مردگانی اهد داد، و یکی از آن وقایع مسئله رجعت و زندهداده، در این امت نیز رخ خو

است که در زمان ابراهیم و موسی و عیسی و عزیر و ارمیا و غیر ایشان اتفاق افتاده، باید در این 

.امت نیز اتفاق بیفتد
1

 

 ظهور، رجعت و قیامت، مراتب یک حقیقت

شود به روز قیامت، و سیر مییک آیه گاهی تف: گفتیمحال به آغاز سخن برگردیم، که می.103

آنچـه از کـالم خـداي    : گـوییم ، اینـک مـی  )ع(گاهی به رجعت، و گاهی به روزگار ظهور مهدي

آید، ایـن اسـت کـه قیامـت روزي اسـت کـه هـیچ        تعالی درباره قیامت و اوصاف آن به دست می
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مام اوهام سببی از اسباب، و هیچ کاري و شغلی از خداي سبحان پوشیده نیست، روزي است که ت

شـود، و در سراسـر آیـات قرآنـی و روایـات      رود، و آیات خدا در کمال ظهور ظاهر میاز بین می

خورد که داللت کند براینکـه در آن روز عـالم جسـمانی بـه کلـی از بـین       هیچ دلیلی به چشم نمی

کـه  خورد که برخالف ایـن معنـا داللـت دارد، چیـزي     اي به چشم   میرود، بلکه برعکس ادلهمی

شود که در آن روز بشر یعنی این نسلی که خداي تعالی از یـک مـرد و   هست این معنا استفاده می

 .شودزن به نام آدم و همسرش پدید آورده قبل از قیامت از روي زمین منقرض می

و خالصه میان نشاه دنیا و نشاه قیامت مزاحمت و مناقضی نیست تا وقتی قیامت بیاید دنیا به کلی از 

برود، همچنانکه میان برزخ که هم اکنون اموات در آن عالمند، با عالم دنیا مزاحمتی نیست و بین 

تاهللا لقد أرسلنا إلی أمم من قبلک لهم : (دنیا هم مزاحمتی با آن عالم ندارد، همچنانکه از آیه

 .دشوانی نبودن مزاحمت، استفاده می). الشیطان أعمالهم فهو و لیهم الیوم و لهم عذاب ألیم

خیزند روزي که همه العالمین بپا میاین حقیقت روز قیامت است، روزي که مردم براي رب

ماند، و به همین جهت است که شود، چیزي از ایشان بر خدا پوشیده نمیاسرارشان آشکار می

ها از شود چون روز مرگ هم روزي است که پردهگاهی از روز مرگ به روز قیامت تعبیر می

من مات قامت : (روایت شده که فرمود) ع(رود، همچنانکه از علیراي میت کنار میروي اسباب ب

 .که ان شاءاهللا بیان همه اینگونه روایات خواهد آمد) شودهرکس بمیرد قیامتش بر پا می). قیامته

کند هر چند آحاد آن با یکدیگر اختالف دارند، اال اینکه با همه و روایاتی که رجعت را اثبات می

در یک جهت اتحاد دارند، و آن ) که در سابق گفتیم متجاوز از پانصد حدیث است(تش کثر

یک جهت این است که سیر نظام دنیوي متوجه  به سوي روزي است که در آن روز آیات خدا به 

شود، شود، روزي که در آن روز دیگر خداي سبحان نافرمانی نمیتمام معناي ظهور ظاهر می

شود، عبادتی که مشوب و آمیخته باه هواي نفس نیست، عبادتی که میبلکه به خبوص عبادت 

شیطان و اغوایش هیچ سهمی در آن ندارد، روزي که بعضی از اموات که در خوبی و یا بدي 

گردند تا میان حق و باطل برجسته بودند، یا ولی خدا بودند، و یا دشمن خدا، دوباره به دنیا بر می

 . حکم شود

فهماند روز رجعت خود یکی از مراتب روز قیامت است، هر چند که ازنظر ما میو این معنا به 

اي امکان دارد، به رسد، چون در روز رجعت باز شر و فساد تا اندازهظهور به روز قیامت نمی
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) ع(ماند و باز به همین جهت روز ظهور مهديخالف روز قیامت که دیگر اثري از شر و فساد نمی

شود، هر چند جعت شده است چون در آن روز هم حق به تمام معنا ظاهر میهم معلق به روز ر

 . که باز ظهور حق در آن روز کمتر از ظهور در روز رجعت است

) ع(اند ایام خدا سه روز است، روز ظهور مهدينیز روایت شده که فرموده) ع(و از ائمه اهل بیت

ایام خدا سه روز است، روز مرگ و : دهو روز برگشت، و روز قیامت، و در بعضی از روایات آم

 . روز برگشت و روز قیامت

و این معنا یعنی اتحاد این سه روز برحسب حقیقت، و اخـتالف آنهـا ازنظـر مراتـب ظهـور باعـث       

بعضی آیات گاهی به روز قیامت، و گاهی به روز رجعت، و گـاهی بـه   ) ع(شده که در تفسیر ائمه

بق هم گذشـت کـه گفتـیم چنـین روزي فـی نفسـه ممکـن        روز ظهور مهدي تفسیر شود، و در سا

.است، بلکه واقع هم هست، و منکر آن هیچ دلیلی بر نفی آن ندارد
1
 

 )عج(ظهور حضرت مهدي

نقل کرده که ) ع(در کتاب غیبت نعمانی به سند خود از عبدالرحمن بن کثیر از ابی عبداهللا.104

ر خدا همـان امـر مـا اسـت کـه نبایـد در آن       این ام) أتی أمراهللا فالتستعجلوه: (در ذیل جمله فرمود

لشـکر   -3مـؤمنین   -2مالئکـه   -1: کنـد عجله شود، و خداوند امر ما را با سه لشـکر کمـک    مـی   

کمـا أخرجـک   : (است چون در آن آیه فرمـود ) ص(خودش، و خروج او مانند خروج رسول خدا

 ).ربک من بیتک بالحق

عبدالرحمن از آن امام آورده، و  -همانóخود از این روایت را مفید نیز در کتاب غیبت : مؤلف

است که در روایات دیگري بدان تصریح شده است، و این خود ) ع(مراد از ظهور او ظهور مهدي

.ارباب جري و تطبیق کلی بر فرد و یا از قبیل بطن قرآن است
2
 

 ازنظر عمومی) ع(بحث در ظهور مهدي

آفرینش جاري است، نوع انسان به حکم  به موجب قانون هدایت عمومی که در همه انواع.105

مجهز است که او را به سوي کمال انسـانیت و سـعادت   ) نیروي وحی و نبوت(ضرورت با نیرویی 
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کند و بدیهی است که اگر ایـن امکـان و سـعادت بـراي انسـان کـه زنـدگیش        نوعی راهنمایی می

اطل خواهـد بـود و لغـو در    زندگی اجتماعی است، امکان و وقوع نداشته باشد اصل تجهیز لغو و ب

 . آفرینش وجود ندارد

بشر از روزي که در بسیط زمین سکنی ورزیده پیوسته در آرزوي یک زندگی : و با بیانی دیگر

دارد و باشد و به امید رسیدن چنین روزي قدم برمیمی) به تمام معنا(اجتماعی مقرون به سعادت 

بست رزو و امیدي در نهاد وي نقش نمیاگر این خواسته تحقق خارجی نداشت هرگز چنین آ

گرفت و اگر تناسلی چنانکه اگر غذایی نبود، گرسنگی نبود و اگر آبی نبود، تشنگی تحقق نمی

 . نبود، تمایل جنسی تصور نداشت

آینده جهان روزي را در بر خواهد داشت که در آن روز ) جبر(از این روي، به حکم ضرورت 

شده و با صلح و صفا همزیستی نماید و افراد انسانی غرق فضیلت و جامعه بشري پر از عدل و داد 

اي و البته استقرار چنین وضعی به دست خود انسان خواهد بود و رهبر چنین جامعه. کمال شوند

 . خواهد بود "مهدي"منجی جهان بشري و به لسان روایات، 

نیت و کلیمیت و مسیحیت و کنند، مانند وثدر ادیان و مذاهب گوناگون که در جهان حکومت می

مجوسیت و اسالم، از کسی که نجات دهنده بشریت است، سخن به میان آمده و عموماً ظهور او 

المهدي ") ص(اند اگرچه در تطبیق اختالف دارند و حدیث متفق علیه پیغمبر اکرمرا نوید داده

 ."من ولدي

.شاره به همین معناست، ا"باشدمی) از نسل من(مهدي موعود از فرزندان من ": یعنی
1
 

 ازنظر خصوصی) ع(بحث در ظهور مهدي

و ائمـه اهـل   ) ص(شماري که از طریق عامه و خاصـه از پیغمبـر اکـرم   عالوه بر احادیث بی.106

باشد و بـا ظهـور خـود جامعـه بشـري را بـه       و اینکه از نسل پیغمبر می) ع(در ظهور مهدي) ع(بیت

 .د بخشیدکمال واقعی خواهد رسانید و حیات معنوي خواه

                                               
 ٣١۵ -٣١۴آموزش دین، صص .  ١
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) امـام یـازدهم  (شمار دیگري وارد است که مهدي فرزند بالفصل امـام حسـن عسـکري   روایات بی

و پس از تولد و غیبت طـوالنی، ظهـور کـرده جهـان را پـر از عـدل و داد خواهـد کـرد؛         . باشدمی

.چنانکه با ظلم و جور پر شده باشد
1
 

 اشکالی چند و پاسخ آنها 

کنند که طبق اعتقاد این طایفـه، امـام غایـب بایـد تـاکنون      مخالفین شیعه اعتراض می: الف.107

 کند؟نزدیک به دوازده قرن عمر کرده باشد در صورتی که هرگز انسان عمر به این درازي نمی

باشد بناي اعتراض به استبعاد است و البته عمر به این درازي و بیشتر از این قابل استبعاد می: پاسخ

) ع(و سائر ائمه اهل بیت) ص(خصوص امام غایب از پیغمبر اکرمولی کسی که به اخباري که در 

-وارد شده مراجعه نماید، خواهد دید نوع زندگی امام غایب را به طریق خرق عادت معرفی می

 . کنند

توان خرق عادت را نفی کرد؛ زیرا البته خرق عادت غیر از محال است و از راه علم هرگز نمی

کنند تنها همانها هستند که ما اسباب و عواملی که در جهان کار میتوان اثبات کرد که هرگز نمی

شناسیم و دیگر اسبابی که ما از آنها خبر نداریم، یا آثار و اعمال آنها را ایم و میآنها را دیده

از این روي ممکن است در فردي یا افرادي از بشر اسباب . ایم، وجود نداردایم، یا نفهمیدهندیده

وجود آید که عمري بسیار طوالنی هزار یا چندین هزار ساله براي ایشان تأمین نماید  و عواملی به

و از اینجاست که جهان پزشکی تاکنون از پیداکردن راهی براي عمرهاي بسیار طوالنی، نومید و 

 . مأیوس نشده است

خودشان،  این اعتراض از ملیین مانند کلیمیت  و مسیحیت و اسالم که به موجب کتابهاي آسمانی

 . آور استخرق عادت و معجزات پیغمبران خدا را قبول دارند، بسیار شگفت

کنند که شیعه وجود امام را براي بیان احکام دین و حقایق آیین و مخالفین شیعه اعتراض می

دانند و غیبت امام ناقض این غرض است؛ زیرا امامی که به واسطه راهنمایی مردم الزم   می

اي بر وجودش مترتب نیست و اگر خدا یچگونه دسترسی به وي ندارند، فایدهغیبتش، مردم ه

                                               
٣١۵مهان، ص .  ١



١١٦

بخواهد امامی را براي اصالح جهان بشري برانگیزد قادر است که در موقع لزوم او را بیاقریند 

 . دیگر به آفرینش چندین هزار سال پیش از موقع وي نیازي نیست

؛ زیرا در بحث امامت روشن شد که وظیفه امام انداینان به حقیقت معناي امامت پی نبرده: پاسخ

تنها بیان صوري معارف و راهنمایی ظاهري مردم نیست و امام چنانکه وظیفه راهنمایی صورت 

مردم را به عهده دارد همچنان والیت رهبري باطنی اعمال را به عهده دارد و اوست که حیات 

 . دهدي خدا سوق میکند و حقایق اعمال را به سومعنوي مردم را تنظیم می

بدیهی است که حضور و غیبت جسمانی امام در این باب تأثیري ندارد و امام از راه باطن و نفوس 

و ارواح مردم اشراف و اتصال دارد، اگرچـه از چشـم جسـمانی ایشـان مسـتور اسـت و وجـودش        

.پیوسته الزم است اگرچه موقع ظهور و اصالح جهانیش تاکنون نرسیده است
1

 

 عنوي شیعه پیام م

 "خـدا را بشناسـید  "پیام معنوي شیعه به جهانیان، یک جمله بیش نیست و آن این است که .108

اي و این همـان جملـه   "راه خداشناسی را پیش گیرید تا سعادتمند و رستگار شوید": و تعبیر دیگر

! مردماي ": براي نخستین بار دعوت جهانی خود را به آن افتتاح فرمود) ص(است که پیغمبر اکرم

در توضیح این پیام بـه طـور اجمـالی     "خدا را به یگانگی بشناسید و اعتراف کنید تا رستگار شوید

 : گوییممی

ما افراد بشر به حسب طبق دلداده بسیاري از مقاصد زندگی و لذایذ مادي هستیم، خوردنیها و 

زیبا و دلنواز، هاي فریبنده، همسر نوشیدنیهاي گوارا و پوشیدنیهاي شیک و کاخها و منظره

دوستان صمیمی و ثروت سنگین از راه قدرت و سیاست مقام و جاه و بسط سلطه و فرمانروایی و 

 .خواهیم و دوست داریمکند را میهاي ما مخالفت میخردکردن هر چیزي که با خواسته

ه انسان فهمیم که این همه لذایذ و مطالب براي انسان آفریده شده نولی با نهاد خدادادي خود می

تر هدف نهایی، بودن شکم و پایین. براي آنها و آنها به دنبال انسان باید باشند نه انسان به دنبال آنها

کردن دیگران، منطق ببر و گرگ از شکم، منطق گاو و گوسفند است و دریدن و بریدن و بیچاره

 .باشد و بسو روباه است، منطق انسان، منطق فطري خرد می

                                               
٣١۶-٣١۴آموزش دین، صص .  ١



١١٧

کند نه به سوي دلخواه انواه بینی خود، ما را به سوي پیروي حق هدایت میواقعبا  "منطق خرد"

داند که انسان را جزئی از جمله آفرینش می "منطق خرد". شهوترانی و خودبینی و خودخواهی

هیچگونه استقالل و سرخودي ندارد و برخالف آنچه انسان خود را فرمانرواي آفرینش پنداشته به 

آورد خودش نیز کند و به زانو درمیهاي خود رام میسرکش را به خواستهگمان خود طبیعت 

 . آلت دست طبیعت و یکی از دستیاران و فرمانبرداران آن است

گذران دارد، دقیق شود کند که در درکی که از هستی این جهانانسان را دعوت می "منطق خرد"

خودشان نیست بلکه جهانو هرچه  تا روشن گردد که هستی جهان و هر چه در آن است از پیش

گیرد تا روشن گردد که این همه زشت و زیبا و در آن است از یک منبع نامتناهی سرچشمه می

کند، در پناه موجودات زمین و آسمان که در صورت واقعیتهاي مستقل در دیده انسان جلوه می

اند نه از خود و نه از ا شدهنمایند و در زیر پرتو آن پیدا و هویددار میواقعیت دیگري واقعیت

اي بیش نیستند واقعیتهاي پیش خود و چنانکه واقعیتها و قدرتها و عظمتهاي دیروزي، امروز افسانه

 . اي بیش نیستامروزي نیز همچنانند و باالخره همه چیز در پیش خود افسانه

یابند و با هستی می تنها خداست که واقعیتی است غیرقابل زوال و همه چیز در پناه هستی او رنگ

 . شوندروشنایی ذات او روشن و پیدا می

هنگامی که انسان با چنین درکی مجهز شود، آن وقت است که خیمه هستی او در پیش چشمش 

کند که جهان و جهانیان به یک هستی خوابد و عیاناً مشاهده میمانند حباب روي آب فرو می

اند و انسان هر پدیده دیگر مال نامتناهی تکیه زدهنامحدود و حیات و قدرت و علم و هرگونه ک

هاي گوناگونی هستند که هر کدام به اندازه ظرفیت خود ماوراي خود را که جهانی مانند دریچه

 . دهندجهان ابدیت است نشان می

کند و آن وقت است که انسان اصالت و استقالل را از خود و از هر چیز گرفته به صاحبش رد می

پیوندد و در برابر عظمت و کبریاي وي به چیزي جز وي سر جا کنده به خداي یکانه می دل از هر

 . آوردتعظیم فرود نمی

گیرد، هرچه را بشناسد آن وقت است که انسان تحت والیت و سرپرستی پروردگار پاك قرار می

الم و تسلیم آیین اس(شناسد و با هدایت و رهبري خدا با اخالقی پاك و اعمالی نیک با خدا می

 . گرددمتلبس می) حق که آیین فطرت است



١١٨

این است آخرین درجه کمال انسانی و مقام انسان کامل یعنی امام که به موهبت خدایی به این 

مقام رسیده و کسانی که از راه اکتساب به این کمال نائل شوند با اختالف درجاتی که دارند 

شناسی هرگز از هم شود که خداشناسی و امامروشن میو از اینجا . باشندپیروان حقیقی امام می

شوند؛ زیرا کسی که هستی شوند چنانکه خداشناسی و خودشناسی از هم جدا نمیجدا نمی

.نیاز را شناخته استمجازي خود را بشناسد، هستی حقیقی خداي بی
1
 

 

 

 

 

 

 

 از دیدگاه آیت اهللا جوادي آملی) عج(مستندات امام زمان

 

 )السالمعلیه(جریان حضرت مهدي موجود موعود مستصعب بودن

الزم است عنایت شود که اگر بعضی از احادیث و علـوم خانـدان وحـی صـعب و دشـوار      .109

و حضـور مسـتمر وي در عـین اسـتتار و     ) السـالم علیه(است، جریان حضرت مهدي موجود موعود

ذا فهـم آن فحـص بـالغ را    ترین است، لـ ظهور دائم او در متن اختفا، از روایات مستَصعب و سخت

 . طلبدبا طهارت ضمیر می

توان بهانۀ دشواري ادراك برخی از معارف دینی را بهـاي تـرك آن قـرار داد و مجـوز     هرگز نمی

اهمال آن دانست، بلکه باید عنایت کرد که بهاي هرکاالي گـران، اعتمـاد بـه امـداد الهـی اسـت،       

الثقَۀُ بِاهللاِ تعالی ثَمنُ لکل غالٍ و سلّم الی کـلِّ  « : مودفر) السالمعلیه(چنانچه حضرت امام محمدتقی

البتـه شـرط   . ؛ یعنی وثوق به کمک خداوند بهاي هر متاع گران و نردبان هرمقـام بلنـد اسـت   »عالٍ 

                                               
٢٣٩ -٢٣۶شیعه در اسالم، صص .  ١



١١٩

گسـتري و  الزمِ فَوزِ به فیض الهی و نیل به هماي سعادت که طائر ملکوتی است، رهایی از مکر دام

 : و آشنایی با آشیانه ساختن است رسیدن به وکرسازي

 گـویـد سلیمان مـر تـو را، بشنـو لسـان الطـیر را 

 دامـی و مـرغ از تــو رمـد، رو النـه شـو، رو النـه شـو                                                             

 گـرچهـره بنماید صنـم، پـر شـو از او چـون آینه

 ور زلـف بگشایـد صـنم، رو شانـه شـو، رو شانـه شـو                                                           

 یک مدتی اَر کان بـدي، یک مدتـی حیوان بـدي 

یک مـدتی چـون جان شـدي، جانانه شـو، جانانه شـو                                                           
1
  

 ه راهیان صراط انتظار صادق ره توش

اکنون که در آستانۀ میالد آن امام همام، درصدد تجدید بیعت و تحکـیم انتظـار مقـدم آن    .110

بریم، نکاتی کوتاه جهت تذکرة برخی و تبصرة بعضی خلیفۀ کامل الهی و مصلح جهانی به سر می

 شود، شاید زادراهی براي راهیان صراط انتظار صادق باشد؛ ارائه می

چون وقت ظهور معلـوم نیسـت؛ چـه اینکـه زمـان      : سهم آمادگی ظهور در اصالح فرد و جامعه .1

) ارواحنـا فـداه  (ارتحال نامعلوم است، باید هماره واجد شرائط و لوازم ظهور مهدي موجود موعود 

بخـش خــداي سـبحان بـود و     بود؛ چه اینکه الزم است همیشه داراي اسباب و علـل لقـاي مسـرت   

و پرهیز از تسویف و تأخیر، در اصالح فرد و جامعه و در بارور شـدن فکرفـردي و   همین آمادگی 

.سزایی داردعقل جمعی سهم به
2

هرانسان صالحی که مثال محبـوب  ): مظهر اسم اعظم(سازي زمینۀ ظهور حضرت فراهم. 111.2

ی اسـت؛  پروراند، مظهر نام مبارکی از اسماي حسناي الهـ واقعی را درسر، و وصال او را در دل می

اگر نصاب صالحانِ منتظر به کمال خود نائل شد و نعمت ترقّب صـادق بـه تمامیـت خـویش بـالغ      

گشت، زمینۀ ظهور انسان کاملی که مظهر اسم اعظم است و مجراي هرگونه فیضِ تکمیـل دیـن و   

. فرمایـد گردد و خداي سبحان مشیت نفوذناپذیر خـود را اعمـال مـی   تتمیم نعمت است، فراهم می

ازکنار کعبه که قبلۀ عالمیان و مطاف زائـران اسـت، بـه گـوش مشـتاقانِ      » اَنا بقیۀ اهللا « نگاه طنینِ آ

                                               
  ٢۵٨، ص ٢ج  -سروش هدایت   -١
 ٢۵٩، ص ٢ج  -سروش هدایت -٢



١٢٠

رسد و همگان وظیفۀ اسـتماع، انصـات و امتثـال آن را، همچـون آیـۀ قـرآن بـه خـوبی         مترصد می

کنند و از هرسمتی به صوب آن حضـرت و بـا هـر زبـان و در هـر زمـین و درهرزمـان،        ادراك می

یابند و یا در اقلـیم خـویش بـه اطاعـت دسـتور معصـومانۀ وي       گویان به محضر انورش بار میلبیهت

.نمایندمبادرت می
1
  

اصالح جامعۀ انسانی تنها با اصول فطـري  : انحصار اصالح جامعه انسانی دراصول فطري. 112.3

فطـري کـه    اصـول . و الهی میسور است، زیرا تمدن اصیل بشر در متن تدین وي تعبیـه شـده اسـت   

شـود، نیازمنـد ریاضـت و    گسترة آن به صورت عقائد، اخالق و اعمال فردي و جمعی تحریـر مـی  

تمرین مستمراست، زیرا ملکات نفسانی و تعهدهاي اخالقی، هرگز بدون مراقبـت و تـداوم برآنهـا    

ي، هـاي نظـر  انـد کـه همـاره در قلمـرو اندیشـه     گردد؛ بنابراین منتظران راستین کسـانی حاصل نمی

هـاي عملـی در محـور تزکیـه و تطهیـر      درمدار تعلیم کتاب و حکمت سیرکنند و در منطقۀ انگیزه

ازسوي دیگر سفر ) السالمعلیه(روح از یک سو و تحصیل حب آل عصمت و مودت اهل طهارت

 . نمایند تا به هجرت ازجهل علمی و جهالت عملی کامیاب گردند

شدن مرز و بوم زنـدگی جامعـه از عـدل و قسـط باشـد کـه       تواند منتظرِ لبریزغرض آنکه کسی می

گـر  پروري باشـد، بـه طـوري کـه نـه سـلطه      جان وي مملو از دادخواهی و روح او مشحون از عدل

 پذیر؛ نهادینه نمودن چنین فرشته خوبی مرهون جزم علمی و عزم عملی مستمراست؛ باشد، نه سلطه

 دم و رستـمبـرون بـسیت بجـُستـم، درون بـدیـ      

چـه میل و عشـق شـدستم، بـه جـست و جـوي درونی                                                           
2
  

استقالل هـرملّتی رهین استغناي آن است، زیـرا : استقالل جامعه رهین استغناي ازغیرحق. 113.4

نیـازي  براي تأمین بـی . ده و خودکفا باشدتواند ازآنها مستقل بوامتّی که نیازمند دیگران است، نمی

از دیگران، گذشـته از خوداتکـایی در مسـائل اقتصـادي، صـنعتی، فرهنگـی، سیاسـی و ماننـدآن،         

داشتن روح غنی و جان سرشار از اسـتغناي از غیرخداونـد الزم اسـت؛ یعنـی بشـرگرچه ازهرنظـر       

تـوان مهـارکرد، لـیکن تکیـه     محفوف به حاجت است و نیازهاي متراکم و روزافـزون وي را نمـی  

نیـازي را درخـود   ترین عامل براي رفع نیازاست؛ البته اگر بتواند روح بـی برقدرت غنی مطلق، مهم
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١٢١

تقویت نماید تا مظهر خداي غنی گردد، بسیار بهتر ازآن است که محتاج باشـد و نیـاز خـود را بـا     

 . وسائلی برطرف کند

ترین غنـا دسـت   ره شد و آنها را رها کرد، به شریفها و آرزوهاي خام خود چیکسی که بر هوس

، کسی که از آنچه دردست مردم است، ناامیـد شـد و هرگـز بـه     »اَشرَف الغنی تَرك المنی« : یافت

؛ غـرض آنکـه   »الغنی األکبر الیأس عما فی أیدي النـاس « : آن طمع نورزید، به غناي اکبر بار یافت

.ز به وسیلۀ آن چیزاستنیازي از چیزي بهتر از رفع نیابی
1
  

 مدینۀ فاضله و روح استغناي مردمی

اکنون که معلوم شد، کمال هرفردي درداشـتن روح مسـتغنی اسـت و تمامیـت جامعـه نیـز       .114

درگسترش ملکوت غنا و روح استغنا در همۀ شئون آن است، مدینـۀ فاضـله و آرمـان شـهري کـه      

اند، مملو از قسـط و  هاي آنگشایش درب مترصد) السالمعلیه(منتظران راستین حضرت ولی عصر

. عدل از یک سو و ماالمال از روح استغناي مردمی از سوي دیگراست
2
 

 ) السالمعلیه(ترسیم هندسۀ مدینۀ مهدي موعود 

را ترسیم و ویژگـی مـردان   ) السالمعلیه(احادیث گرانبهایی که هندسۀ مدینۀ مهدي موعود.115

دهد و هم از غناي قلبی مردم آن، یعنـی اصـول   جامعه خبر مینماید، هم از عدل آن را تصویر می

دهـد و هـم مـژدة تقویـت     قانون اساسی حکومت آن حضرت که وحیانی است، هم نوید عدل می

ــارة ســیره و ســنّت امــام ) صــلّی اهللا علیــه وآلــه وســلّم(الشــأن اســالمروح اســتغنا؛ پیــامبرعظیم درب

غنـی و  ) صلّی اهللا علیه وآله وسـلّم (یمأل اهللا قلوبِ امۀ محمدو... «: فرمود) فرجهتعالیاهللاعجل(زمان

نیـازي نمـوده و   هاي امـت مسـلمان را پـر از بـی    دل) السالمعلیه(؛ یعنی مهدي موعود»یسعهم عدلُه

 .رسدگسترة عدل آن حضرت به همگان می

هـاي علمـی و   هنتیجه آنکه ویژگی انتظـار فرهیختگـان حـوزه و دانشـگاه، دررونـد تکـاملی اندیشـ       

هاي عملی است، به طوري که روش و منش همگی به سمت قسـط و عـدل از یـک سـو، و     انگیزه

.نیازي از سوي دیگر و تکامل علم و عقل از سوي سوم باشدروح بی
3
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١٢٢

 فضیلت نیمۀ شعبان

آید و به عبارت دیگر انسان کاملی از مخزن غیب به دنیا می) السالمعلیه(وقتی امام معصوم.116

کند مانند آن است که قرآن کریم از مخزن غیب الهی تنزل پیدا کند و چون قرآن و پیدا می تنزل

عترت دو ثقل ثقیل و وزنۀ وزین نظام آفرینش هستند که از یکدیگر جدایی ندارند حکم هریـک  

ازایـن رو اگـر نـزول قـرآن     . نمایـد همانند حکم دیگري است؛ چون اثر متزمن در زمان ظهور مـی 

. گردانـد کند، میالد مبارك عصارة خلقت نیز نیمۀ شـعبان را مبـارك مـی   قدر را پربرکت میاللیلۀ

القدر و شب نیمـۀ شـعبان از یکـدیگر    شود که عظمت لیلۀناپذیري سبب میکه همین جداییچنان

 . ناپذیر باشندجدایی

و ایـام شـهراهللا    بینیم همان طور که شب و روز قدر نسبت به سایر لیـالی بدین جهت در روایات می

المبارك فضیلت پیدا کرده است شب و روز نیمۀ شعبان المعظم نیز به برکت بروز و ظهور عصارة 

پیـدا   ةآفرینش از خزانۀ غیب الهی برجستگی خاصی درمیان سایرلیالی و ایام شـهر الرسـالۀ و النبـو   

شـود  رد نمـی  کـس کرده است لذا نه تنها دربارة شب قدر آمده است که دراین شـب دعـاي هـیچ   

الخمر باشد یا در قلبش عـداوت مـؤمن باشـد، بلکـه از     مگرآن که عاقّ والدین، قاطع رحم، شارب

رسیده است که خدا در شـب نیمـۀ   ) السالمعلیه(و امام صادق) صلّی اهللا علیه وآله وسلّم(نبی اکرم 

النصـف مـن    ر اهللا لیلـۀ یغفـ « : آمرزدکلب بندگانش را میشعبان به اندازة موي گوسفندان قبیلۀ بنی

 . »کلبشعبان من خلقه بقدر شَعر معزي بنی

راجع بـه فضـیلت شـب نیمـۀ شـعبان سـؤال       ) السالمعلیه(وقتی از خامس الحجج حضرت باقرالعلوم

القدر شب نیمۀ شعبان اسـت وخــدا درایـن شـب فضـل      ترین شب بعد از لیلۀبا فضیلت: شد، فرمود

آمـرزد، پـس بـراي قُـرب بـه      دارد و با منّ و کرم خود آنها را مـی میخـود را بـر بندگانش ارزانی 

خداي سبحان در این شب تالش و کوشش کنید؛ چون خدا قسم یاد کرده است کـه هـیچ سـائلی    

ایـن شـب، شـبی    : آنگـاه فرمـود  . محروم نگردانـد  -تا وقتی که امر ناپسند و گناهی طلب نکند -را

صـلّی  (القدر که بـراي پیامبر اکرمت قـرارداده بـه ازاي لیلۀاست که خداي سبحان بـراي ما اهـل بی

.قرار داده است) اهللا علیه وآله وسلّم
1
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 بشارت اسالم به تحقق حکومت عدل جهانی

دهد که حکومت پهنۀ زمین و گستره زمان آینده اسالم برابر اصول یادشده، چنین نوید می.117

گیرد؛ تا هـم بـه سـتم ظالمـان پایـان بخشـوده       می به دست وارستگان آزاده از هرگونه رذیلت قرار

شود، هم سطح زمین از تبـاهی طاغیـان تطهیرگـردد، هـم طبقـه محـروم از فقـر رهـایی یابـد، هـم           

و نُرید أن نَمنَ علی الـذین استضـعفوا فـی األرض و نَجعلَهـم     !شکمبارگی مترفان فراموش گردد؛ 

1.!أَئمۀً و نَجعلَهم الوارثین

 ، برنامه حکومت صالحاناحیاي دین

زده و زمینــه ســتمدیده، و نجــات آن برنامــه حکومــت صــالحان، همانــا احیــايِ زمــینِ ظلــم.118

تـرین عامـل   ازهرگونه تعدي و طغیان و اصالح آن به گسترش قسـط و عـدل اسـت و چـون مهـم     

-رهایی از سلطۀ شیطان و بردگی هوس همانا ایجاد روح بـندگی خـداونـد در فـرد و جـامعه مـی 

الـذین إِن مکنّـاهم فـی    !: نمایدبـاشد، اسـالم وظـیفۀ صـالحـان وارث زمـین را چـنین تـرسیـم می

 . !و أَمروا بالمعروف و نَهوا عنِ المنکرِ وهللا عاقبۀُ األُمور ةَو اتَوا الزَکا ةاألرضِ أَقاموا الصلو

بین بودن و بـا هـر ظلمـی مبـارزه     وشبنابراین، نتیجه نگرش الهی به جهان خلقت، همانا به آینده خ

نمودن و زمینه صلح جهانی را فراهم کردن و به هدف واالي بشري معتقد بودن و ازهرگونه یـأس  

و ناامیدي نجات یافتن و در مقابل پیشرفت سالحهاي اتمی و جنگ ستارگان، مقاومت کردن و به 

چ نثار و ایثاري دریغ نکردن و براي انتظار مصلح آزاده جهانی بسربردن و در زمان ظهور وي از هی

استقرار حکومت آن انسـان کامـل و خلیفـه خـدا در زمـین جهـاد و اجتهـاد نمـودن و ذائقـۀ تلـخ           

تهیدستان را با براندازي توانگران زراندوز شیرین کردن و سرانجام، آفریدگار جهان را بـا تعـدیل   

به انتظار ظفر عدل بـر ظلـم و اهتـزاز     بامید آن روز بهروز و. نظام بشري خشنود ساختن خواهد بود

!پرچم قسط برفراز هرکاخ وکوخ
2
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١٢٤

 انتظار فَرَج 

بهترین عمل امت من انتظار فـرج و  : رسیده است) صلّی اهللا علیه وآله وسلّم(از رسول خدا .119

-علیـه (ائمـه . »أفضل أعمال أُمتی إنتظار فرج اهللا عزّ وجـلّ « : گشایش از جانب خداي سبحان است

معرّفـی  ) السـالم علیـه (عصـر بارزترین مصداق این امر کلـی را انتظـار فـرج حضـرت ولـی     ) السالم

 . شودداران با ظهور آن حضرت حاصل میاند، زیرا فرج و گشایش واقعی براي دینفرموده

وارد شـدم،  ) السـالم علیـه (بـر سـرورم، حضـرت جواداالئمـه    : گویـد حضرت عبدالعظیم حسنی می

شما همان مهدي است یا غیر او؛ قبل از آن کـه شـروع بـه    » قائم«که آیا تصمیم داشتم از او بپرسم 

اي اباالقاسم، قائم ما همـان مهـدي اسـت    : سخن کنم خود آن حضرت آغاز به سخن کرده، فرمود

. که باید در عصر غیبت منتظرش بود و درعصر ظهور اطاعتش کرد و او سـومین فرزنـد مـن اسـت    

را بـه پیـامبري برگزیـد و امامـت را بـه مـا       )علیـه وآلـه وسـلّم   صـلّی اهللا  (قسم به خدایی که محمـد 

اختصاص داد اگر ازعمـر دنیـا بیش از یک روز هـم باقـی نماند خـدا آن روز را آن قـدر طـوالنی   

گرداندتا قائم ما خروج کند و همان طور که زمین از جور و ظلم پرشد از قسط و عـدل، آن را  می

-گرداند چنـان کند و اوضاع را به نفع او مییک شبه اصالح می خداي سبحان کاراو را. پرگرداند

اش اي آتش براي خـانواده را یک شبه اصالح کرد، او براي گرفتن پاره) السالمعلیه(که کارموسی

بهتـرین  : آنگـاه فرمـود  . رفت ولی هنگام بازگشت به شرافت رسالت و افتخار نبوت نایل شده بـود 

.انتظار گشایش امور به دست آن حضرت است اعمال شیعیان ما انتظار فرج و
1
  

 آثار انتظار 

قرارگرفتـه اسـت کـه    ) السالمعلیهم(انتظار فرج ازآن جهت مورد تأکید و توصیه اهل بیت.120

درانسان منتظر امید به آینده ایجاد خواهدکرد و همین امید، نقـش بزرگـی را در سـعی و کوشـش     

فرمایند که انتظار فـرج و گشـایش از   توصیه می) السالمهعلی(امیرمؤمنان و امام عارفان. کندایفا می

) عزّ وجلّ( ترین اعمال نزد خداي جانب خدا داشته باشید و از رحمت او ناامید نباشید که محبوب

انتظروا الفرج وال تیأسوا من روح اهللا، فإنّ أحب األعمال إلی اهللا عـزّ  « : انتظار فرج و گشایش است
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١٢٥

انتظـار فـرج داشـتن خـود از بزرگتـرین      : فرمایدمی) السالمعلیه(سید ساجدان . »وجلّ إنتظار الفرج

 . »انتظار الفرج من أعظم الفرج« : هاستفرج

سرّش آن است که اگر اندیشۀ کسی این باشد که هیچ تالشی براي اصالح امـور ثمـر نـدارد و بـه     

امـا  . هـا نخواهدداشـت  بر دشوارياي براي مبارزه با طاغیان و مقاومت در برارسد، انگیزهنتیجه نمی

اگر کسی به آینده امیدوار باشد و بداند که دیر یا زود حکومت زمین به صـالحان خواهـد رسـید،    

امور جامعه اصالح خواهد شد، حق به صاحبانش خواهد رسید، ظلم، ستم و بیداد رخت برخواهـد  

کنـد تـا بـا    کرد بلکه تالش مـی اي نه تنها خودسازي خواهد براي رسیدن به چنان جامعه.... بست و

 .دگرسازي زمینۀ تشکیل آن دولت کریمه را فراهم آورد

ازاین جهت منتظر واقعیِ مصلح جهان نه تنها خودش صالح است بلکه درحد توان خود مصلح نیـز  

اي ما خواهان دولت کریمـه ! خدایا : گویداو همواره در دعا با اقتدا به موالي خود می. خواهد بود

که درآن اسالم و مسلمین، عزیز شوند و نفاق و منـافقین ذلیـل و خـوار گردنـد و مـا درآن      هستیم 

 : دولت از داعیان به طاعت تو و راهبران به راه تو باشیم

اللهم إنَا نرغب إلیک فی دولۀ کریمۀ تعزّ بها اإلسالم و أهله و تذلّ بها النفاق و أهله و تجعلنا فیها « 

 . »إلی سبیلک ةالقاد إلی طاعتک و ةمن الدعا

) السـالم علیـه (از غیبـت امـام عصـر    ) السـالم علیه(وقتی درحضور امام: کندسیدبن طاووس نقل می

دعا و انتظـار فـرج؛   : وظیفۀ شیعیان شما چیست؟ فرمود: سخن به میان آمد، یکی از حاضران گفت

یکم بالـدعاء و انتظـار   علـ « : کیف تصنع شـیعتک؟ قـال  : ، قلت)السالمعلیه(و ذکر فیه غیبۀ المهدي

که از دعاي منقول در چنان -اگر فرضاً دعا به جنبۀ فردي و خودسازي تنها نظرداشته باشد. »الفرج

انتظار فـرج قطعـاً بـه هـر دو جنبـۀ خودسـازي و دگرسـازي         -شوددنبالۀ روایت چنین استنباط می

.نظردارد
1

 

 انتظار واقعی

کشد که او را بشناسد و نسـبت  انتظار آن را میکند یا انسان از چیزي یا کسی پاسداري می.121

اگر شناخت و معرفت، صحیح و شایسته باشد انتظـار نیـز واقعـی خواهـد     . به او معرفت داشته باشد
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از این جهت انسان درعصر غیبت یا منتظر واقعی است یا گرفتار جاهلیـت و عـدم شـناخت و    . بود

 : معرفت صحیح؛ زیرا

إنَ اهللا جلّ وعـزّ  « : ت آمده است زمین از حجت خدا خالی نخواهد مانددر بسیاري از روایا -1     

اگر زمـین  : حتی در برخی روایات آمده است. »أجلَ و أعظم من أن یترك األرض بغیر إمامِ عادلٍ

از » لو بقیت األرض بغیر إمامٍ لَسـاخَت « : از حجت الهی خالی گردد زمین اهلش را فرو خواهد برد

 نیـزرسیده ) صلّی اهللا علیه وآله وسلّم(صـادق آل محمد

از زمانی که خداي سبحان زمین را خلق کرده تا هنگام برپایی قیامت زمـین از حجـت خـدا    : است

خالی نبوده و نخواهدبود؛ چون اگر او نباشد عبودیت خدا تعطیل خواهـد شـد لـیکن ایـن حجـت      

 : گاهی ظاهر و شناخته شده و گاهی غایب و مستور است

تخلُ األرض منذ خلق اهللا آدم من حجۀ هللا فیها، ظاهرمشهور، أو غائب مسـتور و ال تخلـو إلـی     لم« 

 .»أن تقوم الساعۀ من حجۀ هللا فیها و لوال ذلک لم یعبد اهللا

کـه  مـن مایـۀ امنیـت اهـل زمـین هسـتم چنـان       : نیز رسـیده اسـت کـه   ) السالمعلیه(ازخود امام عصر

إنّی ألمان ألهل األرض کما أنّ النجوم أمـان ألهـل   « : ن هستندستارگان مایۀ امنیت براي اهل آسما

حجـت الهـی در میـان بنـدگان او حضـور       -از جمله ایـن عصـر   -بنابراین، در تمام اعصار. »السماء

این کـه  . دارد، از این رو شیعه معتقد است که مهدي موعود متولد شده و زنده و حجت عصراست

کنـیم، سـرّش همـین اسـت وگرنـه اصـل موعـود بـودن         می» ودمهدي موعود موج« گاهی تعبیر به 

کند اعتقاد آنچه که شیعۀ اثناعشري را از دیگران ممتاز می. مهدي مورد قبول بسیاري از فرَق است

 . به موجود بودن مهدي موعود است

هـرکس کـه بـدون    : انـد نقـل کـرده  ) صلّی اهللا علیه وآلـه وسـلّم  (شیعه و سنی از رسول خدا -2     

مـن مـات و لـم    « : ناخت امام زمان و حجت عصرخودش بمیرد بـه مـرگ جاهلیـت مـرده اسـت     ش

سفارش همۀ انبیاي الهی این است که سعــی کنیـد مسلمــان    . »یعرف إمام زمانه مات میتۀ الجاهلیۀ

 .بمیرید

نقـل کـرده اسـت کـه بـه      ) السـالم علیهمـا (که قـرآن کریم از زبـان خلیل حق تعالی و یعقوبچنان

و وصی بها ابراهیم بنیه و یعقوب یا بنی  !: ندان خود سفارش کردند سعی کنید مسلمان بمیریدفرز

خداي سـبحان بـه مؤمنـان نیـز سـفارش      . !إنَ اهللا اصطفی لکم الدین فال تموتنّ إالّ و أنتم مسلمون
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ها الذین امنـوا  یا أی !: توانید تقوا پیشه کنید و همت شما این باشد که مسلمان بمیریدکند تا میمی

 . پس همه موظفند که مسلمان بمیرند. !اتقوا اهللا حقّ تقاته وال تموتنّ إالّ و أنتم مسلمون

میرد کـه زنـدگی کـرد، اگـر مـرگ      گونه میازآنجا که مرگ عصارة زندگی است و هرکسی آن

شود زندگی او جاهالنه بوده است؛ چون ممکن نیست کسی زنـدگی  کسی جاهلی باشد معلوم می

بنابراین، اگرکسی امام زمانش را نشناسـد نـه تنهـا    . عاقالنه داشته باشد ولی به مرگ جاهلیت بمیرد

 .مرگش مرگ جاهلی خواهد بود بلکه حیات او نیز حیاتی جاهالنه خواهد بود

هـو   !کـه مظهـر    -فهمد تمام کارها دردسـت او اگرکسی امام زمان خودش را درست بشناسد می

قـرار دارد، درنتیجه از زنـدگی و حیات جاهلی رهیده، بـه  -است !ا کسبتقائم علی کلّ نفسٍ بم

.حیات مـعقول رسیده و منتظرواقعی آن حضرت خواهد بود
1
  

اي و تـاریخی آن حضـرت   تنها شناخت شناسـنامه ) السالمعلیه(منظور از شناخت امام زمان.122

، بلکـه  ....کـرده و مـی  نیست که انسان بداند نامش چیست و فرزند کیست، درچه عصري زنـدگی 

مراد شناخت امامت، اعتقاد به والیت و معرفت به شخصیت امام است و افـزون بـرآن اطاعـت نیـز     

کُـش کـربال،   آفرینـان انسـانیت  وگرنه حاکمان برخاسته از سقیفه، طاغوت شام، فاجعـه . الزم است

.شناختندمی بیش از هـرکس دیگري امامان عصـر خـویش را.... هـارون الرشید، مـأمون و
2
 

 هاي انتظار جلوه

ذخیرة عالم و عصارة خلقت است، ) ارواح من سواه فداه(وجود گرامی حضرت ولی عصر.123

آنچـه  . ازاین رو تحقق بخشندة آمال و اهداف تمام انبیاي الهی درطول تاریخ بشریت خواهـد بـود  

، اذیت و شـکنجه کشـیدند و   براي رسیدن به آن تالش و تبلیغ کردند، آزار) السالمعلیه(را که انبیا

 . رساندبرخی هم دراین راه شهیـد شدند او پیروزمندانه به انجام می

این بود که براي رسیدن به اهداف رسالت خـویش از  ) السالمعلیهم(سیرة مشترك همۀ انبیاي الهی

ـ    !: جسـتند زبان تبلیغ، در شرایط عادي و زبانۀ تیغ، درحال ضـرورت بهـره مـی    سلنا لقـد أرسـلنا ر

 :نظامی همین مضمون را به شعر درآورد. !بالبینات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان

 مـحیـطـی چــه گــویـم چــو بـارنــده مـیـغ       بـه یـک دسـت گـوهــر بـه یـک دسـت تـیـغ 

                                               
  ۴٩-۴۴ص  -عصاره خلقت -١
  ۵٠-۴٩ص  -مهان -٢
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 دیــن خــواستـه بــــه گــوهــر جــهــان را بــیــاراســتــه          بــه تــیــغ از جــهــان داد 

گـر و  بـه عنـوان تعقیـب   ) الشـریف فرجـه تعـالی اهللاعجـل (این دوعنصر در برنامۀ حضرت ولی عصر

از ایـن جهـت منتظـر واقعـی کسـی اسـت کـه آثـار         . شودکننده اهداف رسالت مشاهده میتکمیل

آن گر باشد و اگـر در یـک بخـش یـا هـردوي      درزندگی او جلوه) تیغ و تبلیغ( هردوبخش انتظار 

.کوتاه بیاید به همان مقدار، انتظار او مشوب و مخدوش است
1
  

 بعد فرهنگی انتظار

در بخش فرهنگی کسـی منتظـر واقعـی آن حضـرت اسـت کـه عـالوه بـر خودسـازي بـه           .124

 . دگرسازي نیز بپردازد تا از این طریق زمینۀ ظهور آن حضرت را فراهم کند

سـطی، کـه از شـیعیان آن حضـرت بـود و گویـا از       به عبدالحمیدوا) السالمعلیه(حضرت باقرالعلوم

به خدا قسم کسـی کـه خـودش را وقـف در     : تنگ شده بود، فرمودطوالنی شدن انتظار ملول و دل

اي را کـه  خـدا رحمـت کنـد بنـده    . دهدراه خدا کند، خداي سبحان براي او راه گشایشی قرار می

عبدالحمیـد کـه ایـن    . را احیـا گردانـد   اي را که امر ماخود را وقف ما کند، خدا رحمت کند بنده

) السـالم علیـه (شــود؟ امـام  پس اگـر قبل از درك قـائم شما مـردم چــه مـی   : فضایل را شنید گفت

صـلّی اهللا علیـه وآلـه    (اگرقـائم آل محمـد  ): تصـمیم داشـته باشـد   ( اگرکسی از شما بگوید : فرمود

ا شمشیر خود درکنار آن حضرت را درك کنم یاریش خواهم کرد، مانند کسی است که ب) وسلّم

آید اجر دو اما کسی که در رکاب او به فیض شهادت نایل می) و اجر شهید را دارد( کند نبرد می

 . اجر شهادت و اجر انتظار: شهید را دارد

-علیهم(بنابراین، منتظر واقعی کسی است که در محور خودسازي خویشتن را در محدودة امرائمه 

، از قلمرو دستورشان بیرون نرود و درمحور دگرسـازي تـالش و کوشـش او    منحصر کرده) السالم

این باشد که امور، معارف، مآثر و آثار آنان را نشردهد، به دیگران بیاموزد و بـدین طریـق مکتـب    

منحصـر و محـدود   ) السالمعلیهم(تواند جان خود را در محدودة امرائمهکسی می. آنها را احیا کند

امرشان کمر همت ببندد کـه ولّـی خـدا را بشناسـد و معرفـت او در ایـن زمینـه        کند و براي احیاي 

.گیردآن وقت است که فیوضات الهی از باطن او نشأت می. کامل شده باشد
2
  

                                               
  ۵٢-۵٠ص  -مهان -١
 ۵۴-۵٢ص  -مهان -٢
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 وظیفۀ شیعه در عصر غیبت

. راه صحیح معرفت این است که انسان از خدا بخواهد تـا ولّـی خـودش را بـه او بشناسـاند     .125

قائم ما قبل از قیام خود غیبت طوالنی : شنیدم که فرمود) السالمعلیه(مام صادقاز ا: گویدزراره می

براي این که اگر ظـاهر باشـد او را خواهنـد کشـت و زمـین را از      : چرا؟ فرمود: زراره پرسید. دارد

کشـند و او  او اسـت کـه انتظـارش را مـی    ! اي زراره: آنگاه فرمـود . حجت خدا خالی خواهندکرد

پـدرش از دنیـا رفـت و فرزنـدي از     : گوینـد کنند؛ برخی میر والدت او شک میاست که مردم د

غایـب اسـت،   : گویندبرخی می. در شکم مادرش است: گویندبرخی می! خود به یادگار نگذاشت

دوسال قبل از وفـات پـدرش بـه دنیـا آمـد،    : گویندبرخی می. به دنیا نیامده است: گویندبرخی می

خواهد شـیعه را امتحـان کنـد و در ایـن امتحـان      لیکن خداي سبحان می. تهمان موعـود منتظَراس

 . شوندگرایان دچار تردید میسخت، باطل

فـدایت شـوم،   : زراره که گویا با شنیدن این کلمات وحشت کرده بود، به فکر چاره افتاد و گفـت 

ا درك کـردي  اگـرآن زمـان ر  : فرمـود ) السـالم علیه(اگرمن درآن زمان بودم چه کنم؟ امام صادق

خدایا خودت را به من بشناسان کـه اگرخـودت را بـه مـن نشناسـانی      : پیوسته این دعا را بخوان که

خدایا حجتت را به من بشناسان که اگر حجتت را به مـن نشناسـانی از   . پیامبرت را نخواهم شناخت

.دین منحرف و گمراه خواهم شد
1
  

 در پس پردة غیبت

شود این است که چـرا آن  مطرح می) السالمعلیه(مام عصرهایی که دربارة ایکی از پرسش.126

منـد  حضرت در پس پردة غیبت هستند و مردم به او دسترسـی ندارنـد تـا از فـیض وجـودش بهـره      

-چراغ هدایت است و بهـره ) السالمعلیه(گیرد که امام گردند؟ اصـل ایـن سؤال ازآنجا نشأت می

افـزون بـراین   . که دسترسی به آن امکان داشته باشد مندي از چراغ زمانی مقدور انسان خواهد بود

گویی، جواب استفتا و سؤاالت مختلف، اجراي حـدود  کننده خیال کرده فواید امام به مسئلهسؤال

گونه کارها مشروط به حضور است، غیبت او مانع افاضـه و  شود و چون اینو امثال آن خالصه می

در نظام آفرینش بسیار باالتر از ایـن  ) السالمعلیه(صومدرحالی که نقش امام مع. گردداستفاضه می
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به چراغ تشبیه شده است، لیکن این ) السالمعلیه(هرچند که در روایات ما نیز امام: کارهاست؛ زیرا

تعبیـر  . کنـد تعبیر تعریفی متوسط است که فقط یک جنبۀ منفعت آن قطب دایرة وجود را بیان می

تـابی کـه جهـان را    به نیر اعظم یعنـی آفتـاب عـالم   ) السالمعلیه(امتر و رساتر این است که امکامل

 : این تشبیه در روایات نیز آمده است. کند، تشبیه شودروشن می

انصـاري ازآن حضـرت   عبـداهللا ، جـابربن )صلّی اهللا علیه وآله وسـلّم (القدر رسول خداصحابی جلیل

را به اسم معرفـی  ) السالمعلیهم(یک ائمهآن حضرت یکا. خواست تا اولواالمر را به او معرفی کند

آیـا در زمـان   : جابر سؤال کـرد . او غیبتی طوالنی دارد: فرمود) السالمعلیه(کرد و دربارة امام زمان

فـی غیبتـه؟ آن حضـرت    ) السـالم علیـه (برد؟ هل ینتفع الشیعۀ بالقائمغیبت، شیعه از او نفعی هم می

برنـد و از نـور   برگزید درزمـان غیبـت، از او بهـره مـی     آري، به خدایی که مرا به نبوت: جواب داد

 .شوندمند میکه مردم از آفتاب پشت ابر بهرهگیرند چنانهدایتش روشنایی می

: برنـد؟ فرمـود  مردم از حجت غایب مسـتور چگونـه نفـع مـی    : سؤال شد) السالمعلیه(از امام صادق

 . »کما ینتفعون بالشمس إذا سترها السحاب« شوند؛ همان طور که از آفتاب پوشیده به ابر منتفع می

کیفیت اسـتفادة از مـن   : نیز پرسیده شد، فرمود) علیهاهللاسالم(این مطلب از خود حضرت ولی عصر

.در زمان غیبتم مانند استفادة از خورشید پشت ابر است
1

 

 منافع امام غایب

ابـر لطـایف بسـیاري دارد    تشبیه امام به آفتاب و تشبیه غیبت امام به واقع شدن آفتاب پشت .127

 : شودکه به برخی از آنها اشاره می

کـه  خورشید در منظومۀ شمسی مرکزیت دارد و کرات و سیارات بـه دور او در حرکتنـد، چنـان    -

 :در نظام هستی مرکزیت دارد) علیهاهللاسالم(وجود گرامی حضرت حجت

 . »رض و السماءببقائه بقیت الدنیا و بیمنه رزق الوراء و بوجوده ثبتت األ« 

 !     ستدرخـم چـوگان تـو گـوئی، گـویی» مفتتر«

 چـرخ بـا آن عظـمت نیـز بـه جـز گـوي تـو نـیست                                                                 
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و  جاذبه که مایـۀ ثبـات و بقـاي نظـام اسـت، گرمـا      : خورشید دراین مجموعه منافع فراوانی دارد -

رسد، باد و باران، روییـدن گیاهـان و امثـال آن از    حرارت که از پشت انبوه ابرغلیظ نیز به زمین می

بله، نورافشانی از پشت ابر کمتـر  . برکت تابش خورشیداست که ابرگرفتگی درآن اثر مهمی ندارد

 .خواهد بود

دهـد، نـه   را تقلیل مـی  -آن هم در برخی نقاط -بدین ترتیب ابرگرفتگی فقط یکی از منافع آفتاب

 . که از بین ببرداین

کند، نه پوشاند در نتیجه ما را از دیدن آن محروم میپوشاند بلکه ما را میابرهرگز آفتاب را نمی -

توان گفت کسی که عالم وجـود در قبضـۀ   چگونه می. رسانی آن خلَل ایجاد کندکه در منفعتآن

 جا حضور داشته باشد، غایب است؟ اي درهر تواند هر لحظهقدرت اوست و می

 جـمـال یــار نــدارد نـقــاب و پــرده ولــی 

 غـبـار ره بـنــشــان تــا نــظــر تــوانـی کـرد                                                              

 اي زدل که تــمـنـّا کـنـم تــو را؟ کـی رفـتـه

 اي نـهفـتـه کـه پـیـدا کـنـم تــو را؟ کـی بــوده                                                                 

 اي کـه شــوم طالـب حضـور غیبـت نـکـرده

 اي کـه هـویـدا کـنـم تـو را پـنــهـان نـگشـتـه                                                                

 ر جـلـوه بـرون آمـدي کـه مـن بـا صـد هـزا

 بـا صـد هــزار دیــده تـمـاشـا کـنــم تــو را                                                                     

-پوشاندن ابر اختصاص به کسانی دارد که در زمین هستند نه کسی که بر فـراز ابـر حرکـت مـی     -

اند اما کسانی که بـر اَبـر   انی است که به دنیا و طبیعت چسبیدهغیبت آن حضرت نیز براي کس. کند

کننـد هـر لحظـه کـه     گذارند و درآسمان معنویت پـرواز مـی  شهوات و غبار هواهاي نفسانی پا می

 . بخواهند درحضور هستند

 روي بـیـرون تـوکــز سـراي طـبیـعـت نـمـی

 کـجـا بـه کـوي طـریـقـت گــذر تـوانـی کـرد؟                                                                 

 : و به قول سعدي

 نبــیـنـی بـه جــایـی که بـرخــاسـت گَــرد 
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 نـبـیـنـد نــظــر گــرچــه بــیـنـاســت مــرد                                                                     

 : و به قول مولوي

 نـزالت هـوا گـر بــرون نـهـی قــدمــی ز مـ

 نـــزول در حـــرم کــبــریــا تــوانــی کـــرد                                                                      

کند هرکس به اندازة ارتبـاطی کـه بـا خورشـید دارد از     اي از نورافشانی غفلت نمیآفتاب لحظه -

. بردبرد و اگر بتواند همۀ موانع را کنار بزند و در برابر آفتاب بنشیند بهرة کاملی مینورآن بهره می

مجـراي فـیض الهـی اسـت و در ایـن جهـت فرقـی بـین         ) السـالم علیه(چنان که حضرت ولی عصر

 . شودگذارد لیکن هرکس به اندازة ارتباط خود مستفیض و مست فیض او میبندگان خدا نمی

. ت ابر هم نباشد شدت سرما و تاریکی، زمین را غیرقابل سکونت خواهد کـرد اگراین آفتاب پش -

-هـاي معیشـت و کینـه   ها و تنگـی اگر وجود گرامی  آن حضرت در پس پردة غیبت نباشد سختی

خود آن حضرت در توقیع شریفشان به مرحوم شـیخ مفیـد   . دهدتوزي دشمنان مجالی به شیعه نمی

کنـیم و گرنـه   انگـار نیسـتیم و هرگـز شـما را فرامـوش نمـی      سـهل ما در مراعات حال شما : نوشتند

 : کردندرسید و دشمنان، شما را نابود میها و تنگناهاي فراوانی به شما میسختی

 . إنّا غیرمهملین لمراعاتکم و ال ناسین لذکرکم و لوال ذلک لنزل بکم الألواء واصطلمکم األعداء

 نـگارم بـا کـه تـوان گـفـت ایـن سـخـن کـه 

 شـاهـد هـر جـایـی است و پـرده نشـیـن اسـت                                                               

تواند مایۀ اضمحالل دشمنان گـردد  با حضور و ظهور خود می) السالمعلیه(درست است که امام -

 -هـایی کـه دارد  خـاطر اشـعه  بـه   -گونه که از نظرعلمی، تـابش بـدون ابـر و مسـتقیم خورشـید     آن

شود و برخـی نجاسـات را پـاك    کش است و از نظر فقهی نیز جزو مطهرات محسوب میمیکروب

در نظام آفرینش مثل مغنـاطیس زمـین اسـت کـه بـا      ) السالمعلیه(کند، لیکن وجود امام معصوممی

را بـه  ... هاي نظامی وها، هواپیماها، عملیاتنماهاي کشتینماها و قطبوجود نامرئی بودن همۀ قبله

ها بلکه میلیاردها انسان، جهـت قبلـه یـا مسـیر مسـافرت      آورد و از برکت آن میلیونحرکت در می

 .رسندکنند و به مقصد میخود را پیدا می

شـود عمـومی اسـت یعنـی مسـلمان و      مترتب مـی ) السالمعلیه(اکثر منافعی که بروجود امام :تذکّر

کـه منـافع آفتـاب نیـز عـام اسـت ولـی بــرخی دیگـر          هستند چنـان  کافر، شیعه و سنی درآن سهیم
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هرچند که ظاهراً ضـمایر جمـع در حـدیث    : توان گفتازاین جهت می. اختصاص بـه شیعیان دارد

گردد ولی بعیـد نیسـت   بر می» شیعیان«به ...) إنّهم لینتفعون) ( صلّی اهللا علیه وآله وسلّم(رسول اکرم

مرجـع ضـمیر   : بگـوییم ) السـالم علیه(د و با توجه به روایت امام صادقکه با توجه به آنچه اشاره ش

.است» ناس«
1
  

 ) السالمعلیه(حکمت غیبت امام زمان

خداي سبحان وعده داده است که بنـدگان صـالح خـود را بـه خالفـت و حکومـت زمـین        .128

کـه  نچنـا  !وعـد اهللا الـذین امنـوا مـنکم و عملـوا الصـالحات لیسـتخلفنّهم فـی االرض         !: برسـاند 

و نریـد أن نمـنّ علـی الـذین استُضـعفوا فـی        !نیز بـا تـالوت آیـۀ    ) السالمعلیه(حضرت ولی عصر

درهنگام تولد به حتمیت تحقق وعدة خدا اشاره کرده  !األرض و نجعلهم أئمۀ و نجعلهم الوارثین

 . است

شـرایطی  به حکومت رسیدن صالحان، امامت پیدا کردن و به وراثت زمین رسیدن آنان متوقف بـر  

هرچند خدایی که قادرمطلق اسـت و بـا امـر    . است که بدون تحقق آن شرایط، ممکن نخواهد بود

در  !إنّما أمره إذا أراد شیئاً أن یقول لـه کـن فیکـون    !: دهدهرچه بخواهد انجام می» کن«تکوینی 

جـا  یکتواند تمام فیوضات خود را فیض رساندن مرهون شرایط و اسیر امکانات دیگر نیست و می

 نازل کند و هـروقت که بخـواهد زمینۀ حاکمیت صالحان را فـراهم 

جا و بدون مراعـات  توانند تمام فیض را یکگیرندگان این است که نمیآورد، لیکن مشکل فیض

.شرایط زمانی، مکانی و امثال آن دریافت کنند و نیاز به تدریج دارند
2
  

 اسرار نهانی غیبت

غیـر از ایـن مـوارد    . اسـت ) السالمعلیه(ر غیبت آن غائب قائم آنچه ذکرشد بخشی از اسرا.129

بخـش  انگیز و سرورآفرین آن عزتقطعاً علل و اسرار دیگري وجود دارد که پس از ظهور بهجت

 . اولیا و خوارکنندة دشمنان روشن خواهد شد

                                               
  ٩١-٨۵ص  -عصارة خلقت -١
  ٩٢-٩١ص  -مهان -٢
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وقتی از حتمـی بـودن غیبـت آن حضـرت و سـختی دوران هجـران سـخن        ) السالمعلیه(امام صادق

اگرغیبت آن حضـرت ایـن   ( فدایت شوم، : گفت) هاشمیفضلبنعبداهللا(گفت، یکی از حاضران 

مصلحتی هست که ما مجاز به گفـتن آن  : کند؟ فرمودچرا غیبت می) همه براي شیعیان هزینه دارد

همـان حکمتـی   : فرمـود ) السالمعلیه(عبداهللا اصرارکرد آخر چه حکمتی دارد؟ امام صادق . نیستیم

این راز سر بـه  . هاي گذشته وجود داشت، این جا نیز وجود داردغیبت حجج الهی در زمان که در

به ظاهر ( مهر قبل از ظهور آن حضـرت کشف نخواهد شد چنان که شکستن کشتی، کشتن جوان 

کشـف  ) السـالم علیـه (قبل از جدایی براي موسـی ) السالمعلیه(و تعمیر دیوار توسط خضر ) گناهبی

امـري از امـورالهی، سـري از    ) السـالم علیـه (غیبت حضرت مهدي! فضلاي ابن: فرمود گاهآن. نشد

اسرار و غیبتی از غیوب اوست، وقتی که معتقد شدیم خداي سبحان حکیم است تصدیق خـواهیم  

شود هرچند کـه علـت کـاري از کارهـاي ذات     کرد که افعال الهی همه از روي حکمت ناشی می

 . داقدس او برایمان روشن نباش

مصلحتی وجود دارد که ما مجاز به گفتن آن نیستیم و اصرار بر نگفـتن آن دارد  : فرمایداین که می

قاعدتاً باید چیزهایی غیراز آنچه که اشاره شده باشد وگرنه چندان وجهی براي اصرار بر کتمان به 

.رسدنظر نمی
1
  

 عامل تحقّق دین خدا) فرجهتعالیاهللاعجل(حضرت مهدي

، غلبه و پیروزي است؛ چه اینکه یکی از بارزترین )یا الزم معناي آن( عانیِ ظهور یکی از م.130

آنچه انگیزة نهاییِ بعثت پیامبران است، همانـا پیـروزي   . هاي امر خدا همان دین الهی استمصداق

تـرین عامـل   و مهـم  !لیظهره علی الدین کلّـه  !: هاي باطل یا منسوخ استدین خدا برتمام مکتب

؛ )فرجـه تعـالی اهللاعجـل (هاي کاملِ معصومند، به ویژه حضــرت مهــدي  نین هدفی، انسانتحقّق چ

 سازيِ سیـزده معـصوم زیـرا آن حضـرت بـا تـأیید خـاص خـدا و در ظلّ زمینه

گرایـیِ  اند، و شکوفایی خردورزي و عقـل »مستقرّین فی أمراهللا« که همۀ آنان ) السالمعلیهم(پیشین

شـود تـا امرخـدا، یعنـی     پروري جامعه از سوي دیگر، موفّق میبالندگی معدلتمردم از یک سو و 

دین الهی را که مصداق بارز امر اوست، اظهار و بردیگر آرا و مکاتب، راجح کند و در پرتو غلبـۀ  

                                               
  ١١١-١٠٨ص  -مهان -١
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هاي رایج پدیدآید و همان طـور کـه در مقطعـی محـدود در سـایۀ      فکري و فرهنگی، سایرپیروزي

... !: برکافران، ظـاهر و غالـب شـدند   ) السالمعلیه(ان راستین حضرت مسیحعنایت ویژة خدا، پیرو

، براي تمام جهـان نیـز صـلح و عـدل مبسـوط       !فأیدنا الذین ءامنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاهرین

کـه خـاتم اوصـیا و عصـارة همـۀ ذوات      ) السالمعلیه(بینی شده است که حضرت بقیۀ اهللالهی پیش

.دار تأمین و اظهار آن استهمقدس پیشین است، عهد
1
  

 عدالت عالمگیر

بـه  ) فرجـه تعـالی اهللاعجـل (مضمون مشترك این روایات این است که حضرت ولـی عصـر  .131

اي کـه چیـزي ازآن   اي از جانـب پروردگـار متعـالی هـدایت خواهـد شـد؛ بـه گونـه        صورت ویژه

سـمانی را اسـتخراج   هـاي آ براثراین هدایت ویژه، تورات و سـایر کتـاب  . ماندحضرت مخفی نمی

کنـد و امـوال دنیـا، اعـم از     کند، بین اهل انجیل بـا انجیل و بین اهل فرقان بـا فرقـان حکـم مـی   می

بـه طـور طبیعـی    . گیـرد آنچه برروي زمین است و آنچه در دل آن جا دارد، دراختیار وي قرار می

عالمگیرکند و عدالت  دار هدایت عالمیان شود، دین مقدس اسالم راتواند عهدهچنین شخصی می

 . مورد انتظار را تحقّق بخشد

را به صورت فعل مجهول بخوانیم، اما کسانی » یهدي«معناي مذکور براین اساس است که  :تذکّر

اي معنـا کننـد   اند، ناچارند با تقدیرگرفتن کلمات متعدد بـه گونـه  که به صورت فعل معلوم خوانده

ن حضرت پس ازآنکه با نور وجه خدا مهدي شد، به کمـک  البته آ. اش معناي فوق باشدکه نتیجه

.همان نور هادي دیگران خواهد بود
2
  

 »مهدویت«پیشینۀ اعتقاد به 

اعتقاد به ظهور یک منجی جهانی که جهان را پر از عدل و داد خواهدکرد، درهمـۀ ادیـان   .132

رار دارد، لـیکن  هاي بشري وجود داشته است و در ردیف اعتقادات فطري بشر قالهی و حتّی آیین

هـاي ایـن اعتقـاد فطـري را تبیـین      دین مقدس اسالم، جزئیات بیشتري ازآن موعود را بیان و ریشـه 

 . کرده است

                                               
بان -١   ٣٨۵-٣٨۴، ص ٢ج -ادب ِفنای مقر
بان -٢  ٢۴۴، ص ٣ج -ادب ِفنای مقر
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» وراثـت صـالحان  «و » خالفـت صـالحان  «بخشی را به عنـوان  قرآن کریم ظهور چنین مصلح نجات

ملـوا الصـالحات لیسـتخلفنّهم    وعداهللاَ الذین ءامنوا مـنکم و ع  !: مورد تأیید و تأکید قرارداده است

 . !ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر أنّ األرض یرثها عبادي الصالحون !،  !...فی األرض

هـاي گونـاگون اسـالمی بـه     بخش در معـارف دینـی فرقـه   بر این اساس، اعتقاد به آن مصلح نجات

.راه یافته است» مهدویت«عنوان 
1
 

 مرد قیام و مظهر انتقام )فرجهتعالیاهللاعجل(قائم آل محمد

: ، قیام به قسط اسـت )السالمعلیه(ترین شرایط و اوصاف امام معصومشک یکی از اصلیبی.133

کننـدة بـه   جـز حکـم  ! ؛ به جـانم سـوگند  » ...فلعمري ما اإلمام إالّ الحاکم بالکتاب، القائم بالقسط« 

-علـیهم (ین اساس، همۀ ائمهبرا. کسی صالحیت امامت ندارد.... کتاب الهی، قیام کنندة به قسط و

» القوامـون بـدین اهللا  ) السالمعلیهم(إنّما هم األئمۀ « : قائم به قسط و قوام به دین خدا هستند) السالم

« : اسـت ) فرجـه تعـالی اهللاعجـل (از القاب اختصاصی حضـرت بقیـۀ اهللا  » قائم«، لیکن لقب پرافتخار 

ماء باسم القائم فیسمع ما بین المشرق إلـی  یناد« ، » ...أحدکم لخروج القائم ]نّ [لیعدي مناد من الس

صـلّی  (قـائم آل محمـد  « و تنها آن حضرت به عنوان » و هو صوت جبرئیل الروح األمین... المغرب

صـلّی اهللا علیـه وآلـه    (إن أدرکـت القـائم مـن آل محمـد    ... «. شـود شناخته می) اهللا علیه وآله وسلّم

اي ؛ به گونه»منّا المصطفی و المرتضی، و منّا یکون المهدي قائم هذه األٌمۀ و... «، » ...نصرتُه) وسلّم

اي پسندیده مرسوم است، هنگام ذکر این نام شریف، به احترام آن حضرت و به یـاد او  که به شیوه

 . کنندقیام می

اشـاره  وجوه متعددي براي تسمیۀ آن پیشواي منتظر به این نام بیان شده است که بـه برخـی ازآنهـا    

 . شودمی

آري، : فرمود» مگر همۀ شما قائم به حق نیستید؟« : پرسیدند) السالمعلیه(ازحضرت امام باقر -1     

 : ؟ آن حضرت فرمود»نامیده شد» قائم«پس چرا دوازدهمین شما به اسم « : گفتند

ضـجه زدنـد   به شهادت رسید، فرشتگان با اشک و آه ) السالمعلیه(هنگامی که جدمان، امام حسین

کننـد؟  نگري که با بندة برگزیده و فرزنـد برگزیـدة تـو چـه مـی     آیا نمی! اي اله و سید ما: و گفتند
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به عزّت و  جاللم سوگند کـه  . آرام باشید! اي فرشتگان من «: خداوند به آنها این گونه وحی کرد

را کنار زد و امامان پـس  آن گاه پـرده . حتماً از آنها انتقام خواهم گرفت؛ هرچند که مدتها بگذرد

-بـود و نمـاز مـی   درمیان آن جـمع، یکی ایستاده . درا به فرشتگان نمایان) السالمعلیه(از امام حسین

 .گیرمازآنها انتقام می) قائم(به وسیلۀ این شخص ایستاده : خداوند به فرشتگان فرمود. خواند

شـود و پـس از ایـن    گشته، فراموش مـی براثر غیبت طوالنی، از خاطرة بسیاري از افراد محو -2     

 .کندنسیان ناگوار، قیام می

نیز قیـام بـه   ) السالمعلیهم(البته دیگرامامان . »سمی القائم القیامه بالحق« : کندقیام به حق می -3     

حضـرت عبـدالعظیم   . ماننـد اسـت  اي بـی اند، لیکن قائم به حق بودن آن حضرت به گونهحق کرده

) صلّی اهللا علیه وآلـه وسـلّم  (کنم قـائم آل محمـدآرزو مـی: گفت) السالمعلیه(جواد حسنی به امام

 : فرمود) السالمعلیه(امام جواد. شما بـاشید و عـدل و داد را در زمین بگسترانید

کـه خداونـد بـه وسـیلۀ او     » قائم«کنندة به دین او هستیم، لیکن آن همۀ ما قائم به امر خدا و هدایت

گرداند، من نیستم؛ او همان است کند و پر از عدل و داد میاز اهل کفر و جحود پاك میزمین را 

صـلّی اهللا  (کنیۀ رسـول خـدا  نام و همهم... گرددکه والدتش از مردم مخفی و شخص او غایب می

.است) علیه وآله وسلّم
1
  

 ) فرجهتعالیاهللاعجل(هاي قیام قائمویژگی

هاي فراوانی دارد که به سبب آن، از ویژگی)  علیه وآله وسلّمصلّی اهللا(قیام قائم آل محمد.134

 : یابد که ازآن جمله استشود و برآنها برتري میکنندگان به حق جدا میسایر قیام

گذارد، در نتیجه هنگامی که آن حضرت قیام کند، دست رحمت خود را بر سر بندگان می -1     

قائمنا وضـع یـده علـی رئـوس العبـاد، فجمـع بهـا عقـولهم و         إذا قام « : گرددهایشان کامل میعقل

یابند که بـه تمـام بیسـت و هفـت بخـش علـوم       اي رشد فرهنگی میو به گونه» کملت بها أحالمهم

به وسـیلۀ وحـی   ( یابند، درحالی که قبل از ظهور آن حضرت، بشر با همۀ پیشرفت علمی دست می

 .دیابتنها به دو بخش از آن دست می) یا تجربه
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« : گـردد طلبی هستند، برقرار مـی هاي حقامنیت عمومی براي شیعیان آن حضرت که انسان -2     

هـا  ؛ حقه و کینه از قلـب » فمن بایعه و دخل معه و مسح علی یده و دخل فی عقد أصحابه کان آمناً

از  کننـد و زنـی بـه تنهـایی    شود، حتی درندگان و چهارپایان در صلح و صفا زنـدگی مـی  زایل می

شـود و  و با آنکه انبان ملزومات خود را همراه دارد، کسی متعرّض وي نمـی ... رودعراق تا شام می

 .ترسداو از کسی نمی

اي کـه  شود؛ به گونهها و برکات الهی آشکار میشود و نعمتدرطبیعت تغییراتی ایجاد می -3     

 . گذاردبزه قدم نمیرود، درحالی که جز برگیاه و سمسافري از عـراق تا شام می

-گویـان بـه آن حضـرت مـی    شوند و گروه گروه لبیـک شیعیان و محبان ویژه برانگیخته می -4     

 .پیوندند

گونه که در دوران غیبت، ظلم و جور شود؛ آناي اجرا میقسط و عدالت به شکل  گسترده -5     

هـا بـین بنـدگان خـدا     اسـتحقاق گردد، اموال عمومی و امکانات حکـومتی را بـه نسـبت    فراگیر می

-هنگامی که آن حضرت قیام کرد، کنز را تحریم می: دربرخی روایات آمده است. کندتقسیم می

کند تا اموال به سوي او جمع شود و ایشان آن را در راه نـابودي دشـمنان کـه الزمـه آن برقـراري      

 .کندعدالت است، مصرف می

 . شودحساب جلوگیري میهاي بیو بخشش گردد و از بذلعدالتی رفع میبی -6     

-کند، درآنجا با او بیعـت مـی  کند، کعبه و حرم امن الهی را تصرّف میهنگامی که قیام می -7    

بـه دیـوار   : و نیزآمـده اسـت  . کندگمارد و به سمت مدینه حرکت میشود، حاکمی را در مکّه می

طور کـه  همان. رساندي خود را به گوش جهانیان میصدا» أنا بقیۀ اهللا«دهد و با فریاد کعبه تکیه می

ازکنار کعبه آغاز شد و بـانیِ بنـاي توحیـد،    ) صلّی اهللا علیه وآله وسلّم(نخستین دعوت رسول خدا

 . بر فراز کعبه مردم را به حج خانۀ خدا فرا خواند) السالمعلیه(الرحمانحضرت خلیل

کس یاراي ایستادگی در برابـر آن را نـدارد   هیچ یابد؛ به نحوي کهحق، حاکمیت مطلق می -8     

 . مانداي براي تقیه باقی نمیرو زمینهازاین. شودو جز با زبان شمشیر، با حق ستیزان سخن گفته نمی

و هرمعبـودي  . مانـد گیرد و شرکی برروي زمین بـاقی نمـی  دین خدا سراسر گیتی را فرا می -9     

 . شودبه آتش قهرالهی گرفتار می) بت بت یا غیر( غیراز خدا یافت شود 
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هـاي  شـان مثـل پـاره   شـود، قلـب  ضعف، نقص و سستی از شیعیان آن حضرت برطرف می -10     

 . کندشود و هریک ازآنها توان چهل مرد را پیدا میآهن محکم می

زمینـۀ   وچـون . شودگیرد و باعث تشفّی دل مؤمنان میاز دشمنان دین خدا و حق انتقام می -11     

-علـیهم (یـک از امامـان معصـوم   و هـیچ ) صلّی اهللا علیه وآلـه وسـلّم  (چنین انتقامی براي پیامبراکرم

بـراي همگـان رحــمت بـود،     ) صلّی اهللا علیه وآله وسـلّم (رسول خدا: فراهم نشد، فرمودند) السالم

 .زان نقمت استستیبراي کفّار، مشرکان و عدالت) صلّی اهللا علیه وآله وسلّم(ولـی قائم آل محمد

امامــت و رســالت کــه نــزد آن حضــرت موجــود اســت،  ) ظــاهري و غیرظــاهري(ودایــع  -12     

، انگشـتر  )صـلّی اهللا علیـه وآلـه وسـلّم    (پیـراهن یوسـف، پـرچم رسـول خـدا     : شود؛ مانندآشکارمی

-علیـه (سلیمان، سنگ و عصاي موسی و هیبت او، صبرایوب، حکم داود، بهاء عیسی، لبـاس علـی  

 . )السالم

کـه در محـاکم قضـایی بــه اسـتناد شـهادت و       ) السالمعلیهم(برخالف مأموریت سایرائمه -13     

 . کندکردند، به واقع حکم میقسم، به ظاهر حکم می

زنده کردن احکامی که زمینۀ اجـراي آنهـا فـراهم نشـد؛ مـثالً ارث بـردن براسـاس ایمـان          -14     

کـه براسـاس   » امرجدیـد «گویـا منظـور از   . گـردد جرا میو برخی حدود تعطیل شده، ا. خواهد بود

همین است که چون احکـام متـروك   . کندبه آن دعوت می) السالمعلیه(برخی روایات، امام زمان

) السـالم علیـه (پاسخ امام صادق. پندارند، دین جدیدي آورده استکند، مردم میاسالم را اجرا می

) صلّی اهللا علیه وآلـه وسـلّم  (آن حضرت، سیرة رسول خداسیرة : عطا که فرمودبنبه پرسش عبداهللا

-کند و اسالم را به شکل نو و جدید عرضه میهاي جاهلی را منهدم میاست، امور خرافی و سنّت

 المهدي کیف سیرته؟  ةسألته عن سیر: کند، گواه این مدعاست

. گرددقرآن کریم مواجه میاز... و» هاي گوناگونقرائت«، »قرائت جدید«با مشکلی به نام  -15     

شـود؛ زیـرا   روبـرو مـی  ) صلّی اهللا علیه وآله وسلّم(رو با مشکالتی بیش از مشکالت نبی اکرمازاین

هـا  ها و قرائتفهمند، اما ناصواب بودن برخی تأویلناپسندي پرستش سنگ و چوب را همگان می

 .براي همگان روشن نیست

رو در مقابل هیچ طـاغوتی تعهـد نـدارد    ازاین. نیست کس به گردن آن حضرتبیعت هیچ -16     

 . گویدبنابراین، با هیچ ستمگري از درمصالحه سخن نمی
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اي اسـت کـه مسـجدي بـا هـزار درب، بیـرون       عمران، آبـادي و توسـعۀ شـهري بـه گونـه      -17     

شـود  رو مـی شود و مرد، سوار بر استر تیزهاي شهر به نهرکربال متّصل میسازند، خانهشهرکوفه می

 . رسدکند، اما به آن نمیو به قصد نمازجمعه حرکت می

اي که بـین آن حضـرت و یـارانش    شود؛ به گونهاي حاصل میالعادهپیشرفت صنعتی فوق -18     

بیننـد و صـدایش را   گوید و آنها درهرجـا باشـند، وي را مـی   پیکی وجود ندارد، بلکه او سخن می

اي بـه شـیعیان باشـد کـه چشـم و      ظـور ایـن حـدیث، عنایـت ویـژه     البته ممکن اسـت من . شنوندمی

گردد، اما اگر منظور پیشرفت صنعتی باشد، بخشی ازآن درزمان ما نیز تحقّق یافته گوششان تیز می

تر آن درزمان آن حضرت تواند ازآثار و عالئم ظهور آن حضرت باشد و بخش کاملاست که می

 . شودحاصل می

اي که اگر از عمر دنیا تنهـا یـک روز   ت، قطعی و تردیدناپذیراست؛ به گونهقیام آن حضر -19     

کند که وعـدة خـود را مبنـی برظهـور آن     باقی مانده باشد، خداوند آن روز را آن قدر طوالنی می

 . حضرت و گسترش عدالت تحقق ببخشد

است و تنهـا  خــدا   زمان قیام آن حضرت که ناگهانی است همانند برپایی قیامت، نامعلوم  -20     

 . از آن آگاهی دارد یا کسانی که خداوند علم به آن را در اختیارشان گذاشته است

اي کـه خـداي متعـالی یـک شـبه کـار او را       از امداد ویژة الهی برخوردار است؛ بـه گونـه   -21     

 گـردد و اصـحاب  شود، هرمشکلی برایش آسان مـی زمین براي وي درنوردیده می. کنداصالح می

 .شونداو که سیصدوسیزده نفرند، از اقصی نقاط عالم گرد آن حضرت جمع می

شـود  ها و دیگر مواردي که در روایات آمده و ازذکر آن خودداري کردیم، سبب مـی این ویژگی

قیامی منحصر به فـرد گـردد و تنهـا ازاو بـه عنـوان      ) فرجهتعالیاهللاعجل(که قیام حضرت ولی عصر

.یاد شود) اهللا علیه وآله وسلّمصلّی (قائم آل محمد
1
  

 قیام؛ تعظیم و اعالم همبستگی

گونه که اشاره شد، رسم پسندیدة شیعیان این است کـه هنگـام ذکــرنام مخــصوص     همان.135

با ذکرصلوات، دست برسرگذاشته، بـه احتـرام آن حضـرت قیـام     ) السالمعلیه(حـضرت ولی عصر
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) فرجـه تعـالی اهللاعجـل (یم و تکریم حضرت بقیـۀ اهللا دربارة تعظ) اهللارحمه(محدث نوري . کنندمی

 : گویدمی

یکی ازآداب بندگی و رسوم فرمانبرداري آنان که سر به زیربار فرمان و اطاعت ازآن جناب فـرود  

برخاستن از براي تعظیم شنیدن اسم مبـارك آن حضـرت، بـه خصـوص اگـر بـه اسـم        ... اندآورده

بـرآن مسـتقر   ) کثّرهم اهللا تعـالی (که سیرة همۀ اصناف امامیه  باشد؛ چنان) السالمعلیه(مبارك قائم

 . شده در جمیع بالد، از عرب به عجم و ترك و هند و دیلم

کاشـف از وجـود مأخـذ و اصـلی بـراي ایـن عمـل اسـت؛ اگرچـه           ]این تکریم و تعظیم عمومی [

یشـان خبـري در ایـن    تاکنون به نظر نرسیده، ولکن از چند نفرعلما و اهل اطّالع مسموع است که ا

 . اندباب دیده

 : کند که در روایتی آمده استگاه از برخی بزرگان نقل میآن

) السالمعلیه(اسم مبارك آن جناب برده شد و امام صادق) السالمعلیه(روزي درمجلس امام صادق

 . به جهت تعظیم و احترام آن حضرت، برخاست

 : اندکردههاي متأخر، از تنزیه الخاطر نقل برخی کتاب

نیز در مجلسی در خراسان هنگام شنیدن نام مبارك آن حضرت برخاسـت و  ) السالمعلیه(امام رضا

هـاي حکومـت   دودست خود را برسرگذاشته، براي آن حضرت دعا کرد و به ذکر برخی ویژگـی 

 : و نیزآمده است. آن حضرت پرداخت

او غیبتـی طـوالنی دارد و   : رسیدند، فرموداز سبب این قیام پ) السالمعلیه(هنگامی که از امام صادق

از شدت رأفتی که به دوستان خود دارد، هنگام ذکر این نام که به دولـت آن حضـرت و حسـرت    

از جملۀ تعظیم و تکریم، آن است کـه بنـدة خاضـع،    . کندبرغربت او اشعار دارد، به آنان توجه می

-علیـه (سـئل الصـادق  « : را از خـدا بخواهـد  هنگام توجه موالي جلیل، بایستد و تعجیل در فـرج او  

ألنّ لـه غیبـۀ   « ): السـالم علیـه (من القاب الحجۀ، قال» القائم«عن سبب القیام عنـد ذکر لفظ ) السالم

ته ینظر إلی کلّ من یذکره بهذا اللقـب المشـعر بدولتـه و الحسـر     ةطوالنیۀ و من شدةالرأفۀ إلی أحب 

لخاضع لصاحبه عند نظر المولی الجلیل إلیه بعینه الشریفۀ فلیقم و بغربته و من تعظیمه أن یقوم العبد ا

 . »لیطلب من اهللا جلّ ذکره تعجیل فرجه
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توان پسـندیده بـودن ایـن    کند؛ زیرا میاثبات یا عدم اثبات این روایات، مشکلی ایجاد نمی :تذکّر

سـتن بـه محبـوب    شـود و راهـی بـراي تقـرّب ج    قیام را که نزد همگان، تعظیم و تکریم شمرده می

افزون برآنکـه نـوعی اعـالم آمـادگی بـراي فـداکاري در       . است، با اصول کلّی دیگري اثبات کرد

 . شودرکاب آن حضرت و اعالم همکاري و همراهی با او شمرده می

-درختام امیداست تمـام اهداف علمـی و عملـی ذکـرشـده و ذکرنشده با ظهــور حضــرت خـاتم   

 .از علم، به عین آید و ازگوش، به آغوش) ارواح من سواه فداه( اء، بقیۀ اهللاالوصیاالولیاء و منتهی

 هـرکه تـرسـد زمالل، انـده عشقش نـه حالل 

ســرمــا و قــدمـش، یـا لــب مـا و دهــنـش                                                                 
1
 

 )عج(و امام مهدي ) ع(امام صادق

نـه، اگـر مـن او را درك    : متولد شد؟ فرمود» قائم«آیا : پرسیدند) السالمعلیه(امام صادقاز .136

دراشعار منسوب بـه  . »لو أدرکته لخدمته أیام حیاتی« گذاردم؛ کردم، تمام عمر خدمت وي میمی

 سـمی نبـی اهللا  « : جانم به فداي آن که هم نام رسول خداسـت : آمده است) السالمعلیه(امیرمؤمنان

ها براي آن است که آن عصارة فضایل و کماالت نظام خلقـت،  این اظهار ارادت. »...نفسی فداؤه 

.بخشدکند وآمال و آرزوهاي همۀ انبیاء، أئمه واولیاي الهی را تحقق میوعدة الهی را منجز می
2
 

 مرحوم ملکی تبریزي 

 : گویدعارف شوریده حال و عالم عامل، مرحوم ملکی تبریزي می.137

برادري داشتم که پس از مرگ پدرم به دنیا آمد، درخردسالی به وي گفتند پـدرت از دنیـا رفتـه    « 

-از این. گرددشود و برمیکرد پدرمان زنده میدانست، گمان میاو که معناي مرگ را نمی. است

افتـاد و  کرد و درهرکار بزرگ و کوچکی به یـاد پــدرم مـی  رو همواره براي زنده شدنش دعا می

 :گویدسپس می. »کندآیـد و چنین و چنان میگفت او میمی

کـه سـبب ایجـاد جسـم، جـان و      ) فرجـه تعـالی اهللاعجـل (امام زمان(آیا پدر روحانی و حقیقی تو « 

هاي تو و خلیفۀ پروردگار توست، به اندازة پدرجسمی و ظـاهري، نـزد تـو محبوبیـت دارد؟     نعمت

                                               
بان  -١  ٣٨٠-٣٧٨، ص ٣ج -ادب ِفنای مقر
بان -٢   ٣۶۵، ص ٣ج -ادب ِفنای مقر
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اي، منتظر ظهور و متوقّـع  اشد که نشان دهد تو امام گم کردهحرکات، افعال و اقوال تو باید چنان ب

اي نشان دهی که بیانگر ادعاي وابسـتگی  وصال او هستی و باید وفاداري در زمان غیبت را به گونه

 ).، مراقبات نیمۀ شعبان86المراقبات، ص(» .تو به آن حضرت باشد

شـود و  یـاد او منصـرف نمـی    اي کـه هرگـز از  همه چیز کودك خردسـال پـدر اوسـت؛ بـه  گونـه     

هرکس باید به خود مراجعه کنـد کـه   . بردهرلحظه به فکرآمدن او و دراشتیاق دیدار وي به سر می

این گونه درزنـدگی او حضـوردارد؟ بـا هـزاران انـدوه و      ) فرجهتعالیاهللاعجل(آیا آن غائب غریب

گونـه کـه شایسـته    ن، آنآن قطب دایرة امکان و آن واسطۀ بـین زمـین و آسـما   : تأسف باید گفت

است، درزندگی بسیاري از شیعیان منتظر و حتّی سـربازان پـا بـه رکـاب آن حضـرت جـا نـدارد و        

. فراموش شده است
1
  

 حیات جامعه بشري 

. ، زنده کردن جامعه اسالمی، بلکه انسانی است)آرواحنا فداه(ترین رهاورد ولی عصر مهم.138

من مات و لَم یعرِف امام زمانـه  : رسیده است) ص(می به استناد همین اصل است که از رسول گرا

اگر امام عصر عامل حیات است، شناخت او و اعتقاد به او و التزام به دستورهاي . مات میتَه جاهلیه

او حیات بخش است و اگر اکسی او را نشناسد و ملتـزم بـه احکـام و دسـتورهاي او نباشـد، مـرده       

اصل دیگـر آن اسـت کـه حیـت     . کندا امامت به جامعه اعطاء میپس حیات عقلی ر. جاهلی است

انـد و هرگـز از   چون این دو حقیقت هماهنـگ . بخشی امامت نظیر حیات بخشی قرآن کریم است

یا ایها الذین امنوا استجبیبواهللا و للرسـول اذا  : اگر در سوره مبارکه انفال آمده است. هم جدا نیستند

چه اینکه جامعه عـرب  . دعوت وحی عامل حیات جامعه انسانی است، یعنی )2( دعاکم لما یحییکم

مرد؛ آن زندگی آنها در حقیقت مرگ جاهلیـت بـود،   قبل از وحی به مرگ جاهلی زنده بود و می

در ) ع(قـرآن و اهـل بیـت     پس هماهنگی وحی و عترت،. مرگی بود جاهالنه و با قرآن زنده شدند

 .حیات بخشی این دو عنصر محوري است

ملت مرده نه اهل فرهنگ است و نه اهـل  . روداي زنده بود، به سراغ فرهنگ و عدل میر جامعهاگ

آمده اسـت؛ امـري اسـت    ) آرواحنا فداه(که درباره ولی عصر ) ع(این بیان نورانی ائمه! عدل و داد

                                               
بان -١   ٣۶٧، ص ٣ج -ادب ِفنای مقر
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عـدل و  . کنـد کار اصلی ولی عصر این نیست که جهان را پر از عدل و داد مـی . فرعی، و نه اصلی

تا آن اصل را ولی عصر اعطاء نکند، جامعه را زنده نکند، هرگز آنهـا  . اد وصف انسان زنده استد

پـس وجـود   . اول باید به حیات انسانی زنده بشـوند، بعـد عالقمنـد عـدل و داد    . عادل نخواهند بود

.مبارك ولی عصر طبق این دو اصل گذشته، عامل حیات است
1
  

-الغه است که آن حیات و ممات انسانی را تبیـین مـی  در نهج الب) ع(یک بیان نورانی علی.139

کنـد، بعـد   شود که وجود مبارك ولی عـص اول جامعـه مـرده را زنـده مـی     آنگاه روشن می. کند

آن بیـان  . خواند چرا که ملـت زنـده مشـتاق عـدل و داد اسـت     جامعه زنده را به عدل و داد فرا می

-اند و در باطن حیوانب ظاهر و صورت انسانها به حساین است که بعضی) ع(نورانی امیر مؤمنان

فَالصوره صوره انسانِ و القلب قلب حیوانِ و ذلک میـت  . اندهاي متحركاند، و چنین افرادي مرده

یا طمع و شـهوت    اند، باطن آنها یا درنده خوئی است،اي به حسب ظاهر انسانعده: فرمود. االحیاء

فَالصـوره صـوره انسـانِ و القلـب قلـب      . فرشتگی خیري نیسـت  از خصوصیت انسانی و. رانی است

از ایـن افـراد در   . انـد هـاي متحـرك  هـا، اینهـا مـرده   یعنی در بین زنده. حیوان و ذلک میت االحیاء

صـورت را کـه صـورت انسـان       ظهـور کـرد،  ) ع(وقتی وجود مبارك ولی عصر. جامعه کم نیستند

آن سیرت . کندیرت حیوان است، مطابق صورت میو سیرت را که س. کنداست مطابق سیرت می

دهد؛ بعد از آنکـه آن سـیرت را واقعـی و انسـانی قـرار داد، ایـن       اصلی و واقعی را انسانی قرار می

اي را بـه  چنین جامعه. شوند انساناین جامعه ظاهراً و باطناً می. کندصورت را مطابق آن سیرت می

.خواندمی عدل و داد فرا
2

 ري حیات جامعهعناصر محو

کنـد؛ همـانطوري کـه وجـود مبـارك      اصل بعدي آن است که چه طور جامعه را زنده می.140

. کنـد هم جامعه مرد را زنده می) ع(ولی عصر. جامعه مرده را زنده کرده است) ص(رسول گرامی

ایـن  . راه احیاي جامعه به این است که به این جامعه علم معارف و حقائق و طهارت روح عطا کند

زَکیهِمیه و یکمالح و تابالک لِّمهمانـد اند، عناصر محوري زنـده بـودن جامعـه   اینها عامل حیات ،ع .

طهـارت الهـی را بدانـد و بیابـد؛ یعلِّمهـم        اي زنده است که کتاب الهی را، حکمت الهی را،جامعه

                                               
 ١٣٨٣سخنراني مهر .  ١
 ١٣٨٣مهر .  ٢
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نه بالفعل، وحـی از بـاب ویثیـروا     دانستندآنچه را که مردم با عقل می. الکتاب و الحکمه و یزَکیهِم

آن   آنها را شکوفا کرد، قوه را به فعلیت آورد، مسـتعد را بـه مسـتعد لـه رسـاند،     ، لَهم دفائنَ العقول

دانسـتند، نـه   آنچه را که نه بالفعل مـی . فیض را به مستعدها عطا کرد، شد ویثیروا لَهم دفائنَ العقول

آنها را هم به جامعـه عطـا   افاضه ابتدائی، و یعلِّمکُم ما لَم تَکونوا تَعلمون  توان آن را داشتند از باب

.اندکرده
1
 

بـا ایـن تعلـیم، بـا ایـن      ) ص(همانطوري که در صدر اسالم، وجود مبـارك رسـول گرامـی   .141

ولـی    با این اثاره دفائن عقول جامعه را زنـده کـرده اسـت؛ وجـود مبـارك خـاتم اوصـیاء،         تزکیه،

تنها بحث در این نیست که نام آن حضرت با . کندها جامعه را زنده میهم با همین برنامه )ع(عصر

هاي رهبري وجود مبارك ولی در روایات فراوان آمده است که خصوصیت! نام پیامبر یکی است

.هاي رهبري وجود مبارك رسول گرامی استخصوصیت عصر همان
2
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