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 های حکومت مهدویشاخصه

  

 :ضرورت شناخت حکومت امام زمان
 

 

 

 
 

  وضعیت فعلی وضعیت بسیار نیم  بدا ما زمانی منتظر واقعی هستیم، که    شناخت وضعیت موجود:  •

 بدی است. 

. این  )عج( است   ولی عصر ظهور و حکومت  از    دوران بعد   ، وضعیت مطلوب   وضعیت مطلوب:شناخت  •

 است:   شامل دو بخش   شناخت 

، میل به حکومت  قابل لمس با حواس پنج گانه( از وضعیت و آینده ظهور شناخت ظاهری )  علمی: ( 1

 کند. )عج( را در ما ایجاد می   ولی عصر 

در ما حرکت    ما را از درون منقلب کرده و   شود، ی دل ایجاد می که به وسیله   این شناخت  عملی: ( 2

 راه رسیدن به این شناخت، انجام واجبات و ترک محرمات است.   کند. ایجاد می 

شود و در شناخت عملی،  در شناخت علمی، میل ایجاد می  حرکت به سمت وضعیت مطلوب: •

 حرکت. 

اش قبال وجود داشته  توان صحبت کرد که نمونه از چیزی می   )عج( نمونه ندارد. حکومت ولی عصر

حقیقت  و تا قبل از ظهور هم نخواهد بود.    است   نبوده   تا کنون   اش )عج( نمونه   است، اما حکومت ولی عصر 

شود، فهم ظاهری از آیات و روایات  توان فهمید، آنچه که از حکومت گفته می حکومت حضرت را نمی 

 است. 

 ارکان انتظار

 شناخت وضعیت موجود

 شناخت وضعیت مطلوب

 حرکت به سمت وضعیت مطلوب
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)عج( با    مقایسه و تطبیق حکومت امام زمان   )عج( کار اشتباهی است. ولی عصرتطبیق حکومت 

هاست و  عج( باالتر و بهتر از سایر حکومت )   حکومت امام زمان کار اشتباهی است؛ زیرا    های انبیا، حکومت 

 رفت است. ی پیشین نوعی پس ها تطبیق آن با حکومت 
 

 های حکومت امام زمان:شاخصه 
 

 

 

 

 

 

 

 :خلیفه اهللحاکمیت  ▪

دوران قبل از ظهور، حاکمیت تکوینی خداوند بر کل عالم است؛ اما در  .  وند خدا  یعنی حاکمیت خود  

 گیرد. وند صورت می دوران بعد از ظهور، حاکمیت تشریعی خدا 

 حاکمیت وجه اهلل: ▪

متوجه  کند، آن زمان است که  ست؛ یعنی وقتی بشر به او نگاه می که وجه اهلل ا   شود کسی حاکم می 

 خواسته است. می   شود دنبال چه بوده است و چه چیزی می 

 :نهایتعلم بیحاکمیت  ▪

چقدر است؟ امام در جواب فرمودند: علم عاصف چقدر    بیت ید، علم شما اهل پرس )ع(    فردی از امام صادق 

ال پشه، از  بخار آبی بر ب  نسبت علم عاصف به علم ما، مانند   : امام فرمودند : بسیار زیاد.  است؟ آن فرد گفت 

 د. باش یک اقیانوس پهناور می 

ر عصر  »بشر تا قبل از ظهور مهدی ما، به آسمان اول هم نخواهد رسید؛ اما د فرمایند:  )ع( می   امام صادق 

 حد و مرز است. امام بی علم  یعنی  و این    کند.« ظهور هفت، آسمان را تفرج می 

 نهایت:حاکمیت قدرت بی ▪

امام مثل اقیانوس    ها تا قبل از ظهور، مانند آبی است بر بال پشه و قدرت توان گفت تمام قدرت می 

 . شود رت از طریق امام در عالم جاری می کل قد کران است. در حقیقت  بی 

های حکومت شاخصه

 امام زمان

 حاکمیت خلیفه اهلل

 حاکمیت وجه اهلل

 نهایتعلم بیحاکمیت 

 نهایتحاکمیت قدرت بی

 نهایتحاکمیت مهر بی

 هستیحیات 

 نورانیت تمام هستی

 نهایتحاکمیت عدل بی

 حاکمیت حق

 نهایتکمال بیحاکمیت 
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 حاکمیت حق: ▪

.  کرد   خواهد   نابود   درخت حق )شجره طیبه(، ریشه درخت باطل )شجره خبیثه( را   ی ریشه   ، در عصر ظهور 

حق با شماست،  » خوانیم:  . در زیارت جامعه کبیره می حق، امام است   ی ریشه   . ل...« الباط    ق  ه  ق، ز  الح    »جاء  

 « در شماست، از شماست و به سمت شماست.... 

 « ها هستند. ی تمام بدی تیم و دشمنان ما ریشه همه خیرات هس   ی ما ریشه » فرمایند:  )ع( می   صادق امام  

 :هایتن حاکمیت عدل بی ▪
کند، همانطور که از ظلم و جور  اوند زمین را از عدل و داد پر می خد »... فرمایند:  )ص( می   پیامبر اکرم 

 آکنده شده است.« 

ترین  خدا، یعنی عالی در ارتباط با  عدل  قرار گیرد.    ه درستی سر جای خود عدل یعنی، هر چیزی ب 

 ارتباط با معبود.   ی درجه 

 فرهنگ، سیاست، اقتصاد، حقوق، نظامی، قضا و ... قابل اجراست.   های در ارتباط با جامعه در حوزه عدل  

 .  بیان شده است   ، از عدل   ی ی ا هنمونه «  للهم ادخل علی اهل القبور السرور در دعای »ا 

 نورانیت تمام هستی: ▪

 نور منشاء تمام خیرات است. نور خدا کل عالم را فرا خواهد گرفت.    ، به سبب حضور امام 

 :حیات هستی ▪
ین را پس  بدانید که خدا زم » فرماید:  سوره حدید می   17ی  در آیه   وند شود. خدا در آن زمان عالم زنده می 

 « ... گرداند از مرگش زنده مى 

 « منظور عصر ظهور مهدی است. » فرمایند:  )ع( در تفسیر این آیه می   امام صادق   

 :نهایتکمال بیحاکمیت  ▪
 شود. ، کمال ایجاد می مادی و معنوی( )   در تمام زوایای زندگی 

نیروی چهل مرد را پیدا    ، یک مرد آمده است که   کمال مادی با توجه به روایات به عنوان مثال در 

شود، یعنی وجود بشریت به کمال  ها کامل می عقل د؛  شو، چشم کامل می کمال معنوی در   کند. می 

 رسد. می 

 ی کمال:رجعت، زمینه
الْأ رْض  ی ر ثُه ا ع ب اد ی   و ل ق دْ ک ت بْن ا ف ی الزَّبُور  م ن ب عْد  الذِّکْر  أ نَّ  »   : فرماید سوره انبیا می   105ی  آیه در  خداوند  

 « الصَّال حُون  

 یعنی تمام انبیا موظف به تبلیغ این مطلب بودند.   « ک ت بْن ا » برای تاکید است.    « ک ت بْن ا   ل ق دْ « پس از » ب عْد  » 

 ان برگشت )رجعت عام( آنها نیز در این دلیل که امک به  دانستند؛  های گذشته باید این مطلب را می امت 
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 ظهور وجود دارد. عصر  

 « و ی وْم  ن حْشُرُ م ن کُلِّ أُمَّةٍ ف وْجًا مِّمَّن یُک ذِّبُ ب آی ات ن ا ف هُمْ یُوز عُون  » سوره نمل آمده است:    83در آیه  

  ، تولد دوران    شود و ی، که به قبل از عصر ظهور گفته می دوران جنین دو دوره در زندگی بشر وجود دارد:  

 شود. امام عصر گفته می به بعد از ظهور  که 

گردند که در دوران  می   یعنی همه بعد از ظهور باید برگردند تا حیات و کمال پیدا کنند. کسانی بر 

شوند و  . البته غالب مردم در این دوران به اصطالح سقط می ای از رشد را طی کرده باشند جنینی، مرتبه 

 کنند. ه یافتن به عصر ظهور را پیدا نمی امکان را 

یدن  به جهت رس   ، و عموم مومنین   ا انبی رجعت  بازگشت اهل بیت به جهت رساندن عال م به کمال است و  

 باشد. به حیات،کمال و رشد حقیقی می 

 آموزد ، به ما می سوره حج   41  ی آیه خداوند در  

 ی رجعت کنندگان باشیم: توانیم در زمره که چگونه می 

 « الزَّک اة  و أ م رُوا ب الْم عْرُوف  و ن ه وْا ع ن  الْمُنک ر  و ل لَّه  ع اق ب ةُ الْأُمُور  أ ق امُوا الصَّل اة  و آت وُا  ... » 

 باقیتدریس استاد 
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