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یـادداشـت  ناشر

»ما امروز برای انتظار باید باب بخصوصی در زندگی 
خود باز کنیم. حقیقتاً ملت ما باید روح انتظار را به 

تمام معنا در خود زنده کند.«
 )رهبر معظم انقالب؛ 11/ 12/ 1369(

مباحث مختلف پیرامون مهدویت و انتظــار که از اوایل دهۀ 70 
توسط حجت االسالم و المسلمین علیرضا پناهیان، به طور همزمان در 
مهدیه تهران و در دانشگاه ها مطرح شد، مورد استقبال فراوان جوانان 
و دانشجویان قرار گرفت و نقش مؤثری در توجه به امام زمان)عج(،  
جامعۀ مهدوی و مسئلۀ انتظار ایفا کرد. در تابستان 1385 بخشی قابل 
توجهی از مباحث مربوط به انتظار به صورت منسجم تر در یک دورۀ 
آموزشی فشردۀ چند روزه در همایش دانشجویی مهدویت در مشهد 
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مقدس ارائه شــد. اکنون انتشارات بیان معنوی خرسند است که اولین 
کتاب به قلم حجت االسالم و المسلمین علیرضا پناهیان در زمینۀ انتظار 

را روانۀ بازار نشر می کند.
گرچه کتاب های ارزشــمند و فراوانی در باب مهدویت و انتظار 
نگاشته شده اســت، اما تجزیه و تحلیل سازنده ترین مفهوم در زمینۀ 
مهدویت، که همان »انتظار فرج« اســت، کمتر مورد گفتگوی عالمانه 
قرار گرفته است. نویسنده در این کتاب با توجه توأمان به مفهوم انتظار 
در شــبکۀ معارف دینی و مباحث انسان شناسانه، مباحثی استداللی و 
کاربردی بر پایۀ معارف اهل بیت)ع( ارائه داده است. در عصری که توجه 
به مفهوم کلیدی انتظار بیش از هر زمانی فراگیر شده و عالقمندی قشر 
دانشجو برای گفتگوی عالمانه از معارف مهدوی مشهود است، کتاب 
حاضر که بخش مهمی از مفاهیم و معارف عمیق انتظار را به زبانی شیوا و 
در عین حال تحلیلی بیان کرده است، می تواند به عنوان یک متن درسی 
برای دانشگاه ها مورد استفاده قرار گیرد. مباحث مطرح شده در این کتاب 
می تواند سرفصلی برای تفکر پیرامون موضوعات مهدویت قرار گرفته و 
در انتخاب عناوین پایان نامه های دانشجویی استفاده گردد. طرح مباحث 
مربوط به مهدویت را نباید تنها به عنوان پاسخ به یک نیاز فراگیر دانست، 
بلکه طرح عالمانه و تحلیلی این مباحث می تواند کمک شایانی در رفع 

مشکالت و پیشرفت کشور در زمینۀ علوم انسانی ایفا نماید. 
موسسه بیان معنوی ضمن اعالم آمادگی جهت دریافت دیدگاه ها و 
پرسش های مختلف پیرامون کتاب حاضر - از طریق پست الکترونیک 
یا سامانۀ پیامکی  شما را به مطالعۀ این کتاب ارزشمند دعوت می کند.   
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نگاهعامیانهیعنی...

نگـاه عامیـانه

نگاه عامیانه یعنی نگاهی سطحی به مفاهیم و مسائل عمیق داشتن، 
و به اندک آگاهی دربارۀ هر چیزی اکتفا کردن. نگاه عامیانه یعنی 
پردازش اطالعات اندک، و افزایش غیر واقعی و خیال پردازانۀ آنها. 
نگاه عامیانه یعنی از چرایی ها و چگونگی ها نپرسیدن، و ریشه ها و 
نتیجه ها را ندانستن. نگاه عامیانه یعنی از افواه مردم درس گرفتن و به 
افکار عمومی اتّکا کردن. نگاه عامیانه یعنی نشستِن گمانه زنی جای 
تدبر و اندیشه؛ و باب شدن استنباط بی استدالل. به عبارت دیگر، 
هر یک از این ویژگی ها به تنهایی می توانند مقدمه و یا نتیجۀ یک 

نگاه عامیانه باشند.
تلقی های عامیانه، ممکن اســت دربارۀ هر چیزی پدید بیاید. 
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هم اکنون نیز بسیاری از موضوعات و مسائل علمی در رشته های 
مختلف، در افکار مردم گرفتار تلقی های عامیانه اند. در این میان، 
موضوعات معنوی که از پیچیدگی و پنهانی های خاصی برخوردارند، 

بیش از هر موضوعی در معرض برداشت های عامیانه قرار دارند.
نگاه عامیانه که در همــۀ جوامع و فرهنگ ها جریان دارد، به 
عوام اختصاص نــدارد. گاهی از اوقات تحصیل کرده ها و خواص 
جامعه نیز دچار عوام زدگی می شوند؛ خصوصًا وقتی در موضوعاتی 
وارد می شوند که اطالعات و تحصیالت علمی آنها با موضوع مورد 
نظر تناسبی نداشته باشد، در حالی که اندیشمندان و تحصیل کرده ها 
علی القاعده باید از عوام زدگی مصون باشند. به همین دلیل وقتی یک 
اهل علم دچار عوام زدگی می شود، گروه بیشتری از مردم را به دنبال 
خود می کشاند؛ و بیش از عوام می تواند نگاه عامیانه را ترویج دهد.

ترویج یک نگاه عامیانه، می تواند عوامل متعددی داشته باشد. 
یکی از عوامل طبیعی آن قابل پذیرش تر بودن نگاه سطحی نسبت به 
یک نگاه ژرف و عمیق است که از پیچیدگی های خاصی برخوردار 

بوده و درک آن برای عوام دشوار می باشد. 
یکی دیگر از عوامل ترویج نگاه ســطحی و غلط آن است که 
معموالً چنین دیدگاه هایی با اهواء نفســانی بیشتر تطبیق دارند؛ و 
هوای نفس، به صورت پنهان یا پیدا اندیشۀ انسان را به همراهی و 

حتی دفاع از سخن غلط وادار می کند.
البته همیشه کسانی هم پیدا می شــوند که از شیوع برخی از 
نگاه های عامیانه در میان مردم ســود می برند و طبیعتًا به آن دامن 

نگاهعامیانه
اختصاصبهعوام
ندارد

عواملترویجنگاه
عامیانه:1.پیچیدگی
نگاهعمیق

2.تمایلهواینفس
بهنگاهسطحی

3.دامنزدنتوسط
سودجویان
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می زنند؛ چرا که بهترین راه به بردگی کشــیدن انســان ها تخریب 
آگاهی های آنها و انحراف آدم ها از حقایق است؛ که این هدف بیشتر 
در تحریف حقایق از طریق رواج یک نگاه عامیانه رخ می دهد. زیرا 
بهتریــن راه غفلت از حقایق مهم عالم، که از توجه به آنها اجتنابی 
نیست، غرق شدن در نگاه عامیانه و در نتیجه نگرش باطل داشتن 

به حقایق است.
اگرچه در میان همین نگاه های عامیانه، آگاهی های درســت 
بســیاری نیز وجود دارد که هر کدام به گوشــه ای از حقایق اشاره 
می کند، اما مشکل اینجاست که اگر انسان گوشه هایی از حرف های 
درست را بگیرد، ولی تحلیل دقیق و تصور کاملی از کلیت آنها نداشته 

باشد، در معرض برداشت غلط و عوام زدگی قرار خواهد گرفت.
این عوام زدگی آثار ســوئی به همراه دارد. یکی از آثار ســوء آن، 
فراهم شــدن زمینۀ تحریف و انحراف اســت. یکی دیگر از آثار 
سوء آن این اســت که حتی اگر این عوام زدگی موجب تحریف و 
انحراف هم نشود، الاقل موجب بیزار شدن کسانی خواهد شد که 
با دقت و موشــکافی برخورد کرده و ضعف های نگاه عامیانه را 
به سرعت درمی یابند. عالوه بر آن، نجات بخش نبودن و بی ثمر شدن 
اندیشــه های حیات بخش، در اثر پدید آمدن و گسترش یک تلقی 

عامیانه، ضرری غیر قابل اغماض است.

آثارسوءنگاه
عامیانه
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نگـــاه عامیـانه به منجــی

خطر و آســیب نگاه عامیانه آن گاه که به موضوع بســیار کلیدی و 
حیات بخشی همچون »منجی« ســرایت کند، دو چندان می شود و 
آسیب های بیشــتری را به همراه خواهد داشت. این در حالی است 
که نگاه عامیانه به موضوع »منجی« به دلیل ابهامات و نادانسته های 
فراوانــی که در مورد آن وجود دارد، جزء رایج ترین مســائل همۀ 

ملت های معتقد به ظهور منجی به حساب می آید1.

1 . اصل اعتقاد به ظهور یک موعود و منجی جهانی، اختصاص به شیعیان و یا حتی مسلمانان ندارد، 
بلکه این اعتقاد تقریبا در تمام ادیان وجود دارد. امام خامنه ای در این باره می فرمایند: »روز نیمه ی 
شعبان روز امید است. این امید، مخصوص مجموعه ی شیعیان یا حّتی مخصوص امت مسلمان هم 
نیست. اصِل امید به یک آینده ی روشن برای بشریت و ظهـور یک موعـود، یک منجـی، یک 
دسـت عدالت گستـر  در سرتاسر جهان، تقریباً مورد اتفاق همه ی ادیانی است كه در عالم سراغ 

آسیبنگاهعامیانه
بهمنجی
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 اگرچه این نگاه عامیانه، در میان پیروان دیگر ادیان و مذاهب بیشتر 
است، ولی رواج اندک آن هم در میان مردم ما زیاد است؛ و نه تنها قابل 
تحمل نیست بلکه می تواند به موضوع انتظار و مهدویت لطمه های 

جدی وارد نماید.
نگاه عامیانه به منجی، در همۀ ادیان عالم وجود دارد؛ تصور کسی 
که سوار بر مرکب خواهد آمد و دنیا را تنها با »اعجاز« دستانش متحّول 
می کند و البد بی نیاز به همراهی مردم و هوشیاری آنها، زمین و زمان را 
زیر و رو کرده و بی اعتنا به سنت های الهی و همۀ آنچه در طبیعت حیات 

بشر است، سعادت را برای انسان به ارمغان می آورد.
همچنین این یک نگاه عامیانه است که »ما منتظر منجی باشیم، اّما 
مقدماتی را برای آن الزم ندانیم«. این یک نگاه عامیانه است که »درکی 
از ساز و کار نجات بخِش منجی نداشته باشیم.« این یک نگاه عامیانه 
است که »چگونگی تداوم حاکمیت منجی و رموز بقای آن را ندانیم.« 
و موارد دیگری که ندانستن هر یک از آنها ما را به نگاه عامیانه نزدیک 
می کند. کمترین زیان این نگاه این است که تکلیف ما را برای یاری او 

و مقدمه سازی برای قیام او معلوم نمی کند.
اگرچه اقبال عمومی به منجی و عالقۀ نوع انسان ها به این موضوِع 
شریف، بستر مناسبی برای درک عمیق تر آن به حساب می آید و باید 
از آن به عنوان مقدمه ای برای بسط فهم عمیق استفاده کرد، ولی وقتی 
به مجموعۀ منتظران نگاه می کنید، می بینید کم نیستند کسانی که درایت 

داریم. غیر از حاال دین اسالم   و مسیحیت و یهودیت، حّتی ادیان هند، بودائی و ادیانی كه نامی از 
آن ها هم در ذهن اكثر مردم دنیا نیست، در تعلیمات خود یک چنین آینده ای را بشارت داده اند.« 

)بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم در روز نیمه ی شعبان ؛ 27/ 05/ 1387(

نمونههاییازنگاه
عامیانهبهمنجی

نگاهعامیانهموجب
تأخیرفرج
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الزم را نسبت به منجی ندارند. همین مسأله موجب اشتباهات فراوانی 
در عملکرد امروزین آنها به عنوان منتظر می شود. طبیعتاً این اشتباهات، 
نه تنها فرج را جلو نمی اندازد و انتظار را ثمربخش نمی سازد، بلکه چه 

بسا موجب عقب افتادن فرج هم بشود.
انسان دردمند و رنج کشیده ای که همۀ راه های نجات را بسته می بیند 
و توانایی حل مشکالت خود را ندارد، چاره ای ندارد جز آن که دل به 
روزنه هایی ببندد که بتوانند او را به منجی امیدوار کنند و مانند غریقی به 
هر احتمالی برای نجات چنگ بزند. طبیعی است در چنین فضایی، بازار 

سطحی نگری ها و گمانه زنی های عوامانه هم گرم می شود.
در حالی که برای تحکیم امید به فرج و حتی برای نزدیک کردن 
آن و نجات یافتن در آن، باید ابتدا از همین عوام زدگی نجات پیدا 
کرد؛ و این مقدمۀ تغییر وضعیت و نجات است. چرا که ارادۀ خداوند 
متعال به آن تعلق گرفته اســت که انسان ها با اقدام آگاهانۀ خود، 
مقدمه ســاز تغییر اوضاع عالم بشوند: »إِنَّ اهللَ ال یَُغیُِّر ما بَِقْوٍم َحتَّی 
یَُغیُِّروا ما بَِأنُْفِســِهْم؛ خداوند سرنوشت هیچ قوم)و مّلتی( را تغییر 

نمی دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند!«1
  

الف( قیامی خارج از سنن الهی
بخشی از نگاه عامیانه به ظهور منجی به این تلقی مربوط می شود 
که عملیات نجات را خارج از ســنت های تغییرناپذیر الهی بدانیم؛ 
ســنت هایی که تاریخ حیات بشر بر آن مبتنی بوده است و هیچ گاه 

1 . سوره رعد، آیه 11.

نجاتازعوامزدگی،
مقدمۀنجاتاز
وضعیتموجود

قیاممنجی،خارج
از»سّنتهای

تغییرناپذیرالهی«
نیست
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دچار کمترین تغییر یا تبدیلی نشده است: »فََلْن تَِجَد لُِسنَّت اهللِ تَْبدیاًل 
َو لَْن تَِجَد لُِسنَِّت اهللِ تَْحویاًل؛ هرگز برای سنّت خدا تبدیل نخواهی 
یافت، و هرگز برای ســنّت الهی تغییری نمی یابی!«1در یک نگاه 
عوامانه وقتی گفته می شود: »ان شاءاهلل آقا امام زمان)عج( می آیند و 
اوضاع را درست خواهند کرد«، طوری این عبارت در ذهن ها معنا 
می شود که گویی این اصالح اوضاع عالم، خارج از قواعدی است که 
تاکنون بر تمامی رخدادها حاکم بوده است. مانند این قاعدۀ طالیی که 
ْم؛ خداوند  فرمــود: »إِنَّ اهللَ ال یَُغیُِّر ما بَِقْوٍم َحتَّی یَُغیُِّروا ما بَِأنُْفِســهِ
سرنوشت هیچ قوم )و مّلتی( را تغییر نمی دهد مگر آنکه آنان آنچه را 

در خودشان است تغییر دهند.«2
اگر منجی، خارج از این گونه قواعد، عملیات نجات را به انجام 
برساند، نقش آگاهی و ارادۀ انسان ها در سعادتشان در نظر گرفته 
نشده است؛ و ارزش سنت های الهی و اساسًا ارزش حیات بشر و 
این همه امتحانات و شکست ها و پیروزی ها زیر سؤال خواهد رفت.

نتیجۀ این تلقی آن خواهد بود که نه مسؤولیتی در ایجاد مقدمات 
فرج به عهدۀ ما قرار می گیرد و نه مســؤولیتی پس از آن بر دوش 
ما خواهد بود. چون بناست کسی بیاید و ما را نجات دهد که همۀ 
مســؤولیت ها و فعالیت ها به عهدۀ اوست. دیگر ما نیاز به تالش و 
تکاپویی قبل و بعد از آن نخواهیم داشــت. با این تلقی، شاید این 

1. سوره فاطر، آیه43.
2. سوره رعد، آیه 11.

 

شانهخالیکردناز
زیربارمسؤولیت،
نتیجۀاینتلقی
عوامانه



انتظارعامیانه

21

تصور باطل شــکل بگیرد که یاران حضرت هم خارج از حیات 
طبیعِی ما زیست می کنند و از ما بهترانی هستند که با برخورداری از 
قدرت های خارق العاده، مانند فرشته های الهی، آماده اند تا به خدمت 
آن حضرت درآیند و با قدرت خارق العادۀ خود زمین را پر از عدل 

و داد نمایند.
در نتیجه حضرت با 313 نفر، به جای همۀ مردم عالم احساس 
مسؤولیت می کنند، عالِم به امور هستند، دین داری می کنند، و احیانًا 
بقیۀ مردم را هم به شــکل اجباری و یا غیر اختیاری به سوی خدا 
راهی می کنند. چون اگر به اختیار مردم باشد، می بینیم که در طول 
حیات بشر، این اختیار اکثراً منجر به ظلم های فراوان و دوری آنها از 
خدا شده است. پس البد باید خارج از ارادۀ انسان ها و بدون نیاز به 
احساس مسؤولیت آنها و تکیه بر این احساس مسؤولیت، کسی بیاید 

و عالَم را آباد نماید.
 در ایــن نگاه، انگار آدم ها بدون اختیار و لیاقت هم می توانند 
سعادتمند شوند و کمال یابند. گویی با یک اَبَرفرماندۀ خیلی خوب 

و تعدادی یار وفادار، می توان جبراً همۀ انسان ها را سعادتمند کرد.
می توان به این نگاه عامیانه صورت معنوی هم داد و آن اینکه 
تصور کنیم قدرت معنوی حضرت همه را گوش به فرمان خداوند 
خواهد کرد، و یا ایشــان با نیروی غیبی همۀ مشــکالت را حل 
می فرمایند. اگرچه این سخن خالی از حکمت نیست و اثر معنوی 
حضور حضرت در جهان هستی و در تمامی جان ها بسیار باالست، 
ولی باز معنی این سخن در بستر یک نگاه عامیانه چه خواهد بود؟

انگارانسانهابدون
اختیارولیاقتهم
میتوانندسعادتمند

شوند!

صورتمعنویاین
نگاهعامیانه

تماممسئولیتبه
عهدۀحضرتو313

یاراو!
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معنایش این می شــود که حضرت با یک نگاه و ارادۀ معنوی 
موجب می شوند که ناگهان همۀ آدم ها احساس خوبی پیدا  کنند و 
مثاًل بی مقدمه به هم بگویند: »چه احساس خوبی برای نماز خواندن 
دارم.« آن یکی بگوید: »من چه عالقۀ عجیب و ناخواسته ای به قرآن 
خواندن پیدا کرده ام.« و چقدر فضای رؤیایی و قشــنگی به وجود 

می آید!
البته نگاه معنوی حضرت معجزه خواهد کرد و قطعاً ظهور ایشان 
آثار پربرکتی را برای انسان های مستعد به دنبال خواهد داشت، اما 
قواعد »رشد و کمال«، و نقش »عزم و لیاقت« انسان چه خواهد شد؟ 
اگر قرار باشد امام زمان)عج( تنها از قدرت معنوی بهره ببرند، ُخب 
این کار که از دست پیامبر گرامی اسالم )ص( و علی ابن ابی طالب )ع( 
ََّک ال تَْهدی  بهتر برمی آمد. اّما خداوند متعال به پیامبرش می فرمود: »إِن
مَنْ أَحْبَبْتَ؛ تو هر کسی را که دلت بخواهد، نمی توانی هدایت کنی.«1
آن وقت چگونه می شود که آقا امام زمان)عج( با ارادۀ خود همه را 

بدون دخالت اراده آنها هدایت می کند؟!
آیا حضرت مسؤولیت به بهشت بردن ما را به عهده می گیرند، در حالی 
که پیامبر اکرم )ص( این مسؤولیت را نداشت؟ چگونه است که خداوند 
 متعال در قرآن کریم به پیامبرش می فرماید: »تو فقط انذاردهنده هستی«2

 و یا »وظیفۀ تو فقط ابالغ است و کاری جز ابالغ نداری«3، آن وقت 

1. سوره قصص، آیه 56.
2 . »إِْن َأنَْت إاِلَّ َنذیر«سوره فاطر، آیه 23. 

ُسولِ إاِلَّ الَْبالغ؛ بر پیامبر وظیفه ای جز رساندن پیام ]الهی[ نیست؛ سوره مائده، آیه 99. 3 . ما َعَلی الرَّ

خوبشدنآدمها
فقطبانگاهوارادۀ
معنویحضرت!

جایگاهقدرتمعنوی
امامزمان)عج(/
جایگاه»لیاقت«در
قواعدرشد

نجاتبشریتخارج
ازمسؤولیتانسانها

وسنتهایالهی
نیست
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یک دفعه مسؤولیت های امام زمان)عج( و شیوۀ اِعمال آن مسؤولیت ها 
توسط ایشان فرق خواهد کرد؟!

پس این تصور، اشتباه است که فکر کنیم معنای این حقیقت که 
امام زمان)عج( منجی جهان بشریت هستند، آن است که ایشان تشریف 
می آورند و انسان را خارج از مسؤولیت هایی که باید داشته باشد، و 
جامعۀ بشری را خارج از ســاختارهای طبیعی که دارد، و تاریخ را 
خارج از سنت های الهی، به سوی بهشت و وضع مطلوب خود رهنمون 
خواهند شد. این طرز فکر، هم در نظر نگرفتن کرامت انسان است و هم 
استخفاف دین و سنت های تبدیل ناپذیر خداوند می باشد. در نهایت هم 

انتظاری بی مسؤولیت و بی خاصیت به ارمغان خواهد آورد.
بله، روایت داریم »امام زمان)ع( بر سر مؤمنان دست می کشند 
و عقل آنها رشد پیدا می کند«1، اما درک معنای این حدیث نیازمند 
یک نگاه عمیق است؛ نه اینکه این روایت را عامیانه تفسیر نماییم و 
تصّور کنیم که فعل حضرت بر خالف تمام سنت های الهی، در وضع 

طبیعی خلقت بشر تغییری ایجاد می نماید.
نکتۀ بســیار مهم در این زمینه آن است که همین االن هم اگر 

توضیح: حکومت نیز كه جزء وظایف پیامبران قرار می گیرد، در راستای همان هدف ابالغ است. 
به طور خالصه می توان گفت كه حکومت در منظر اولیای الهی، بیش از هرچیز تضمین كننده و 
حافظ آزادی، امنیت و آرامش انسان هاست، تا در سایۀ این سه، بتوانند فارغ از تحمیل ها و ستم های 
طاغوتیان و ظلم ظالمان، سخن حق را با فراغت بال و آرامش خیال، بشنوند و آزادانه راه خود را 

انتخاب كنند. 
1. امـام باقـر)ع(: إَِذا َقاَم َقائُِمَنا ع َوَضَع َیَدُه َعَلی ُرُؤوِس الْعَِبادِ َفَجَمَع بِها ُعُقولَُهم؛ كمال الدین و تمـام 

النعمـه،  ج2، ص675.

معنایرشدعقلها
توسطحضرت؟!

معنایش این می شــود که حضرت با یک نگاه و ارادۀ معنوی 
موجب می شوند که ناگهان همۀ آدم ها احساس خوبی پیدا  کنند و 
مثاًل بی مقدمه به هم بگویند: »چه احساس خوبی برای نماز خواندن 
دارم.« آن یکی بگوید: »من چه عالقۀ عجیب و ناخواسته ای به قرآن 
خواندن پیدا کرده ام.« و چقدر فضای رؤیایی و قشــنگی به وجود 

می آید!
البته نگاه معنوی حضرت معجزه خواهد کرد و قطعاً ظهور ایشان 
آثار پربرکتی را برای انسان های مستعد به دنبال خواهد داشت، اما 
قواعد »رشد و کمال«، و نقش »عزم و لیاقت« انسان چه خواهد شد؟ 
اگر قرار باشد امام زمان)عج( تنها از قدرت معنوی بهره ببرند، ُخب 
این کار که از دست پیامبر گرامی اسالم )ص( و علی ابن ابی طالب )ع( 
ََّک ال تَْهدی  بهتر برمی آمد. اّما خداوند متعال به پیامبرش می فرمود: »إِن
مَنْ أَحْبَبْتَ؛ تو هر کسی را که دلت بخواهد، نمی توانی هدایت کنی.«1
آن وقت چگونه می شود که آقا امام زمان)عج( با ارادۀ خود همه را 

بدون دخالت اراده آنها هدایت می کند؟!
آیا حضرت مسؤولیت به بهشت بردن ما را به عهده می گیرند، در حالی 
که پیامبر اکرم )ص( این مسؤولیت را نداشت؟ چگونه است که خداوند 
 متعال در قرآن کریم به پیامبرش می فرماید: »تو فقط انذاردهنده هستی«2

 و یا »وظیفۀ تو فقط ابالغ است و کاری جز ابالغ نداری«3، آن وقت 

1. سوره قصص، آیه 56.
2 . »إِْن َأنَْت إاِلَّ َنذیر«سوره فاطر، آیه 23. 

ُسولِ إاِلَّ الَْبالغ؛ بر پیامبر وظیفه ای جز رساندن پیام ]الهی[ نیست؛ سوره مائده، آیه 99. 3 . ما َعَلی الرَّ
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شرایطی فراهم شود که گروهی از مؤمنان لیاقت تفّقد حضرت را پیدا 
کنند، مورد عنایت او قرار خواهند گرفت1 و با لطف خاص حضرت، 

عقول آنها بیش از سایرین رشد خواهد کرد.
به هرحال نگاه عامیانه به مســئلۀ ظهور، و تصور اینکه ظهور 
مســأله ای خارج از ســنن الهی خواهد بود، مطلبی است که ائمۀ 

معصومین)ع( نیز به شدت آن را نفی کرده و با آن مقابله می کردند:
»بشــیر می گویــد: وقتــی از کوفــه بــه مدینه رســیدم، 
خدمت امــام باقر)ع( مشــرف شــدم. حضرت از هم ســفرانم 
 پرســیدند؛ عرض کردم: عــده ای از ُمرجئه)فرقــه ای انحرافی(2

 بودند. حضرت فرمودند: وای بر مرجئه! وقتی قائم ما قیام کند به 
چه کســی پناه خواهند برد؟ عرض کردم: آنها می گویند هر وقت 
که قائم قیام کند، با ما و شــما یکسان برخورد می شود. حضرت 
فرمودند: هر کس بازگردد و توبه کند، خدا توبه اش را قبول می کند و 

1.  نگاه كنید به توقیع امام زمان)عج( خطاب به شیخ مفید كه در پاورقی صفحه 42 آمده است.
2. مرجئه یکی از فرقه های انحرافی در اسالم بوده است. آیت اهلل مکارم شیرازی می گوید: »مرجئه« 
از ماده »ارجاء« به معنی تأخیر انداختن است و این اصطالحی است كه در مورد »جبریون« به كار 
می رود؛ چرا كه آنها اوامر الهی را نادیده گرفته، و رو به سوی معصیت می آورند، به گمان این كه 
مجبورند، یا این كه معتقدند مرتکبین گناهان كبیره، سرنوشتشان روشن نیست و آن را به قیامت 
می اندازند. تفسیر نمونه، ج 23، ص،94. و عالمه سید حسن مصطفوی)ره( گفته: مرجئه از كلمه إرجاء 
و به معنی تأخیر است، این گروه در زمان حکومت معاویه در شام پیدا شده، و می گفتند: ایمان ارتباطی 
با اعمال خارجی ندارد، و هرگز كسی نتواند در باره دیگری كه مؤمن است، در این دنیا حکم و رأیی 
بدهد، و حکم در عالم آخرت و از جانب خداوند باید معّین گردد... پس مرجئه گذشته از مقّید نبودن 
و ملتزم نشدن به اعمال و عبادات: اولیاء خدا را نیز كنار گذاشته، و آنها را نیز محدود می كنند. تفسیر 

روشن، ج5، صص89و90.

نگاهمعنویحضرت،
مختصدورانظهور
نیست

.
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هرکس نفاق خود را پنهان کند، خدا او را از خود دور خواهد کرد، 
اما هرکس چیزی از نفاق خود را آشــکار کند، خداوند خون او را 
می ریزد. سپس فرمود: قسم به کسی که جانم به دست اوست، آنها 
را گردن می زند، همان گونه که قصاب گوسفندش را گردن می زند. 
عرض کردم: ایشــان می گویند: هنگامی که مهدی)عج( قیام کند، 
کارها خودبه خود)ناخودآگاه و به سهولت( برای او درست می شود 
و سامان پیدا می کند، به طوری که حتی به اندازۀ یک حجامت هم 
خون ریخته نمی شود. حضرت فرمودند: قسم به کسی که جانم به 
دست اوســت هرگز چنین نیست. اگر کارها به خودی خود برای 
کسی برقرار و رو به راه می شد مسّلما برای رسول خدا)ص( درست 
می شد، همان گاه که دندانهای پیشین آن حضرت شکست و صورتش 
زخم برداشت. هرگز، سوگند به آنکه جان من به دست اوست )چنین 
نخواهد شد( تا آنکه ما و شما عرق و خون منعقد شده)خون زخم، 
وقتی خشک می شود( را پاک کنیم، سپس آن حضرت پیشانی خود 

را- به عنوان نمودار آن حالت- پاک کرد.«
ا قَِدْمُت الَْمِدینََة انْتََهْیُت إِلَی َمْنِزِل أَبِي َجْعَفٍر  »َعْن بَِشیٍر النَّبَّاِل قَاَل: لَمَّ
اِر. فََخَرَج،  الْبَاقِر)ع(فَِإَذا أَنَا بِبَْغَلتِِه ُمْسَرَجًة بِالْبَاِب فََجَلْسُت ِحیَاَل الدَّ
ِن الرَُّجُل؟ فَُقْلُت:  فََسلَّْمُت َعَلْیِه. فَنََزَل َعِن الْبَْغَلِة َو أَْقبََل نَْحِوي. فََقاَل: ِممَّ
ِمْن أَْهِل الِْعَراِق. قَاَل: ِمْن أَیَِّها؟ قُْلُت: ِمْن أَْهِل الُْكوفَِة؟ فََقاَل َمْن َصِحبََک فِي 
ِریِق؟ قُْلُت: قَْوٌم ِمَن الُْمْحِدثَِة. فََقاَل: َو َما الُْمْحِدثَُة؟ قُْلُت: الُْمْرِجئَُة.  َهَذا الطَّ
َُّهْم  فََقاَل: َویَْح َهِذهِ الُْمْرِجئَِة إِلَی َمْن یَْلَجئُوَن َغداً إَِذا قَاَم قَائُِمنَا؟ قُْلُت: إِن
یَُقولُوَن لَْو قَْد َكاَن َذلَِک ُكنَّا َو أَنْتُْم فِي الَْعْدِل َسَواٌء. فََقاَل: َمْن تَاَب تَاَب اهللٌ 
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َعَلْیِه َو َمْن أََسرَّ نَِفاقاً فاََل یُبَعُِّد اهللٌ َغْیَرهُ َو َمْن أَْظَهَر َشْیئاً أَْهَرَق اهللٌ َدَمُه. ثُمَّ 
اُب َشاتَُه َو أَْوَمَأ بِیَِدهِ إِلَی  َِّذي نَْفِسي بِیَِدهِ َكَما یَْذبَُح الَْقصَّ قَاَل: یَْذبَُحُهْم َو ال
َُّهْم یَُقولُوَن إِنَّ الَْمْهِديَّ لَْو قَاَم اَلْستََقاَمْت لَُه اْلُُموُر َعْفوا1ً  َحْلِقِه. قُْلُت: إِن

َِّذي نَْفِســي بِیَِدهِ لَِو اْستََقاَمْت   َو اَل یَُهِریُق ِمْحَجَمَة َدٍم. فََقاَل: َكالَّ َو ال
ِلََحٍد َعْفواً اَلْستََقاَمْت لَِرُسوِل اهلل)ص(ِحیَن أُْدِمیَْت َربَاِعیَتُُه َو ُشجَّ فِي 
َِّذي نَْفِسي بِیَِدهِ َحتَّی نَْمَسَح نَْحُن َو أَنْتُُم الَْعَرَق َو الَْعَلَق2  َوْجِهِه. َكالَّ َو ال

ثُمَّ َمَسَح َجْبَهتَُه«3
ـ سیاسی خود، صریحًا  امام خمینی)ره( نیز در وصیت نامۀ الهی 
چنین تصور عامیانه ای را نفی کرده و نقش کوشــش های مؤمنین 
را یادآوری می کنند تا کســی به بهانۀ این تصور عامیانه از زیر بار 

مسئولیت های انتظار شانه خالی نکند:
»و شــما آقایان اگر توقع دارید که در یک شب همه امور بر 
طبق اسالم و احکام خداوند تعالی متحول شود یک اشتباه است، و 
در تمام طول تاریخ بشر چنین معجزه ای روی نداده است و نخواهد 
داد. و آن روزی که ان شاء اهللَّ تعالی مصلح کل ظهور نماید، گمان 
نکنید که یک معجزه شــود و یکروزه عالم اصالح شــود؛ بلکه با 

1 . »َفَعَلُه َعْفواً«: آن كار را ناخودآگاه انجام داد. »َعَفوِّیاً«: ناخودآگاه. )فرهنگ ابجدی عربی فارسی، 
ج1، ص616.( و نیز: َأْدَرَك اأَلْمَر َعْفواً َصْفواً َأي في ُسُهولة و َسراح و یقال: ُخْذ من مالِه ما َعَفا و 

َصفا َأي ما َفَضل و لم َیُشقَّ عليه.)لسان العرب، ج15، ص75(
2 . العلق: الدم الجامد )مفردات راغب، ج1، ص579(.

3 . غیبت نعمانی، صص283و284. و از راوی دیگر، با كمی اختالف در عبارات: كافی، ج8، ص80، 
حدیث37.
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 کوششــها و فداکاریها ستمکاران ســرکوب و منزوی می شوند.«1

ب( حکومتی متکی به شمشیر
همچنین بعضی تصور عامیانه ای دارند که وقتی امام زمان)عج( 
بیاید، با شمشیر همۀ مســائل را حل می کند! البته در جریان قیام 
حضرت، قطعًا شمشیر )ســالح( به کار گرفته خواهد شد، اما هم 
مقدمات بسیاری می خواهد و هم با لوازم بسیاری همراه خواهد بود. 
آن روز هم که دست های علی ابن ابی طالب)ع( را بسته بودند، شمشیر 
بود ولی به دلیل نبودن آن مقدمات و لوازم، به کار گرفته نشد. این 
شمشیر همان شمشیر است که تنها موقعیت بیرون آمدن از نیام را 

خواهد داشت.
به این ترتیب در یک نگاه عامیانه ممکن است رفتار و منش 
منجی موعود، خارج از شــریعت و نظام تکالیف الهی تلقی شود؛ 
همان تکالیفی که محدودیت هایی برای استفاده از قوۀ قهریه توسط 
حاکمان را وضع کرده است. گوییـ  نعوذ باهلل ـ خداوند به حضرت 
خواهند فرمود: »دیگر حوصله مان ســر رفته است، هرچه صبر و 
مدارا کردیم، نشد، حاال دیگر بروید با شمشیر مسائل را حل کنید!«

لذا این تصور هم که امام زمان)عج( صرفًا با شمشــیر عالم را 
نجات خواهد داد، یک برداشت سطحی و عامیانه است. بله، شمشیر 
هم در کار است، از اول هم در کار بود، اما شرایطی دارد که در آن 
زمان فراهم نبود، ولی در زمان ظهور فراهم خواهد شد. یکی از آن 

1. صحیفۀ امام، ج21، ص447.

شمشیرحضرتهم
مقدماتولوازمی

دارد

اتمامحجتو
روشنبینیمردم،
یکیازشرایط

استفادهازشمشیر
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شرایط »اتمام حجت« و »روشن بینی« مردم است، که در آن زمان 
به قدر کافی موجود خواهد بود؛ و حضرت بی تأمل با شمشیر به رفع 
موانع سعادت مردم اقدام خواهند فرمود.1 وقتی استفاده از شمشیر با 
شــرایط و لوازم خاص خودش درک شود، دیگر نگاه عامیانه به 
موضوع انتظار از میان خواهد رفت و جای خود را به سعی و تالش 

برای فراهم آوردن آن شرایط خواهد داد.
اگر بهره گیری از شمشیر بدون توجه به قواعدش بیان شود، آن 
وقت تصویری که دشــمنان امام زمان)عج( از ایشان به جهان ارائه 
می دهند و مردم را از ایشان می ترسانند، تأیید می شود؛ تصویر یک 
سلطان ستمگر و بی تدبیر که وقتی بیاید، می خواهد همۀ مسائل را 

صرفًا با تکیه به شمشیر حل کند.
قبل از این اقبال اخیری که در جامعه نسبت به موضوع انتظار و 
امام زمان)عج( ایجاد شــد و دعای ندبــه در جامعه رونق تازه ای 
گرفت، تصّور برخی از امام زمان )عج(، تصویر کسی بود که او را فقط 
با شمشیرش می شناختند. حتی خیلی ها در دلشان نوعی نگرانی از 
ظهور امام زمان)عج( داشــتند؛ نگران بودند که اگر امام زمان)عج( 
ظهور کند، گردن ما گناه کارها را خواهد زد! این یک تصور نسبتًا 

عمومی از حضرت بود.
کم کم برای مردم توضیح داده شد که »امام زمان)عج( که نمی آید 
مؤمنان و عوام غیر مؤمن را بکشد؛ حتی ایشان نمی آید که گناه کارها 
را بکشد. بلکه بسیاری از گناه کارها با آمدن ایشان، آدم های خوبی 

1. نگاه كنید به احادیثی كه در پاورقی صفحه 137 آمده است.

نتایجسخناز
شمشیرحضرت
بدونتوجهبه
قواعدآن

اثرمنفیایننگاه
عامیانهبرمحبتبه
حضرت

امامزمان)عج(که
نمیآیدگنهکارها
رابکشد
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می شوند. کشتن قاعده دارد. نه اینکه هر کسی گناه کرده بود، کشته 
شود. حتی قرار نیست برخی از گناه کارهایی که با آمدن ایشان هم 
خوب نشدند و دست از گناهشان برنداشتند هم کشته شوند.« وقتی 
این حرف ها گفته شد و قواعدش برای مردم تبیین گردید، خیلی ها 
تازه به مهربانی حضرت توجه پیدا کردند و مهر امام زمان)عج( در 

دلشان جوشید.
این تصورهای عامیانه، نگرش خود مؤمنین را نسبت به حضرت 
خراب کرده بــود، آن وقت تصور کنید آنهایی که خارج از جرگۀ 
جامعه دینی بخواهند مباحث مهدویت را تعقیب کنند، چه تصوری از 

امام زمان)عج( پیدا می کنند؟
البته نباید به دلیل جلب عوام به منجی، خواص بد را از شمشیر 
حضرت نترســاند و به طور کلی موضوع شمشــیر را از عملیات 
اصالحی منجی حذف کرد. بله، شمشیر نقش بسیار مهمی در احقاق 
حق و اقامۀ دین خواهد داشت؛ چراکه »مستکبران« هیچ زبانی جز 
زبان زور نمی فهمند و جز با گردن های شکسته، سر طاعت در مقابل 

اوامر حق الهی فرودنمی آورند. 
برای تأمین امنیت جامعه، ترساندن مستکبران از شمشیر عدالت، 
یک اصل اساســی به حساب می آید. تنها در این صورت است که 
جامعه روی آرامش را خواهد دید؛ و این امری نیست که الزم باشد 
آن را پنهان کنیم. باید در جریان ظهور همه چیز در اوج شــفافیت 
تبیین شــود تا مستکبران هم آخرین مقاومت های رذیالنۀ خود را 

برای تحقق حق نشان دهند.

اثرنگاهعامیانهبر
»تصورغیرمتدینین

ازامامزمان)عج(«

چرانبایدشمشیررا
ازقیاممنجیحذف

کرد؟
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در یک نگاه غیر عامیانه، آنچه مهم است علت به کار گرفته شدن 
شمشیر در قیام و حکومت حضرت است که بسیار روشن است. وقتی 
اتمام حجت برای ظالمان و همۀ مردم صورت گرفته باشد، دیگر چه نیازی 
به مماشات است؟ وقتی کسی نمی خواهد دست از ظلم و ستیزه جویی 
بردارد، دیگر چه جای صبر و مدارا است؟ آن کس که بنای کوتاه آمدن در 
برابر حق را ندارد؛ و می خواهد تا آنجا که ممکن اســت از فرصت ها 
سوء استفاده کرده و هواپرستی های خود را تأمین کند؛ و در این راه به 
غارت دیگران بپردازد، چرا باید با شاهد و دلیل محاکمه و اعدام شود؟ 
اینجا وقتی می شنویم حضرت بدون درنگ و بدون طی مراحل تشریفات 
رایــج در محاکم به صدور و اجرای حکم ظالمان می پردازند،1آرامش 

می یابیم و ظالمان نیز چاره ای جز تمکین و تسلیم نخواهند داشت.

ج( نجات از ظلم و دیگر هیچ
یکی از این ویژگی ها و شــرایط ظهور، مطلب مشهور »ظهور 
عــدل پس از فراگیری ظلم و جور« اســت. در روایات هم داریم 
که »حضرت زمانی ظهور می کنند که زمین پر از ظلم و جور شده 

َِّنةٍ، ُیْلهُِمُه اهلُل  ٍد ع َحَكَم َبْيَن النَّاِس بُِحْكمِ َداُوَد اَل َیْحَتاُج إِلَی َبي 1 . امام صادق)ع(: »إَِذا َقاَم َقائُِم آلِ ُمَحمَّ
َتَعالَی َفَيْحُكُم بِعِْلِمهِ؛ هنگامی كه قائم آل محمد قیام كند، مانند حضرت داود قضاوت خواهد كرد 
و نیازی به شاهد و بّینه ندارد، بلکه خداوند به او الهام می فرماید و بر اساس آنچه خودش می داند 
حکم خواهد كرد.« غیبت نعمانی، ج2،ص386 و نیز: امام حسن عسکری)ع(: »إَِذا َقاَم )القائم( َقَضی 
َِّنَة؛ هنگامی كه قائم ما قیام كند، با علم خودش در میان  َبْيَن النَّاِس بِعِْلِمهِ َكَقَضاءِ َداُوَد ع اَل َیْسَأُل الَْبي
مردم قضاوت خواهد كرد، همان گونه كه داود)ع( چنین می كرد و برای قضاوت كردن تقاضای 

شاهد و بّینه نمی كند.« كافی،ج1،ص509.

فلسفۀاستفادۀ
حضرتازشمشیر

مردمبایدعالوهبر
خستهشدنازظلم،
آمادۀپذیرشعدالت
همباشند
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باشد.«1 ولی می توان از همین حقیقت روشن و مسّلم هم تصوری 
عامیانه داشت. تصور عامیانه از این حقیقت، آن است که فکر کنیم 
ِصرف به ســتوه آمدن مردم از ظلم و یا به اوج رسیدن جور، برای 
تحقق فرج کافی است؛ و دیگر نیازی به آمادگی مردم برای »پذیرش 

عدالت« نیست.
در حالی که در میان مردمی که صرفًا از ظلم خســته شده اند، 
ولی تحمل عدالت را هم ندارند، تشکیل یک حکومت عادالنه اصاًل 
حکومت ماندگاری نخواهد بود. برای درک بهتر این مطلب می توان 
نگاهی به تاریخ صدر اسالم و حکومت حضرت علی )ع( انداخت:

بعد از 25 ســال دوران غربت امیرالمؤمنین )ع(، پس از آنکه 
نارضایتی مردم از ظلم و جوِر عوامل حکومت به اوج خود رسیده 
بود )تا جایی کــه در اثر همین نارضایتی ها و با وجود ممانعت و 
مخالفت شــدید حضرت علی )ع(، خلیفۀ سوم به قتل رسید( مردم 
برای انتخاب حضرت علی )ع( به عنوان خلیفۀ مسلمین به در خانۀ 
امیرالمؤمنین )ع( هجوم آوردند. مردم به شدت اصرار می کردند که 
»یا علی! شــما باید حکومت را به عهــده بگیرید.«، اما حضرت 

می فرمودند: »نه، من را رها کنید.«2

1 . رســول خدا)ص(: ال َتُقوُم الّساَعُة َحّتی َتْمَتلَِئ األْرُض ُظْلماً َو ُعْدواناً ، ُثمَّ َیْخُرُج َرُجٌل مِن عِْتَرتِي 
َفَيْمَلُؤها قِْسطاً َو َعْدالً َكما ُملِئْت ُظْلماً َو ُعْدواناً؛ قیامت برپا نخواهد شد تا اینکه زمین از ظلم و 
دشمنی پر شود، آنگاه مردی از نسل من خروج كند و زمین را از عدل و داد پر كند همان گونه 
كه از ظلم و دشمنی پر شده بود.«كنزالعمال، حدیث38691 و میزان الحکمه، حدیث1276 و نیز 
َها َعْداًل َكَما ُملَِئْت ُظْلماً َو َجْوراً؛ كسی كه زمین را از عدل پر می كند،  امام صادق)ع(: »...الَِّذی َیْمَلُ

همان طور كه از ظلم و جور پرخواهد شد.« كافی، ج1، ص341.
2. از جمله فرمایشات حضرت هنگامی كه مردم می خواستند با او بیعت كنند، این بود كه فرمود:  

چراامیرالمؤمنین)ع(
خالفترا

نمیپذیرفت؟
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چرا در مقابل این همه اصــرار برای خالفت، حضرت امتناع 
می کردند؟ آیا ایشان تعارف داشتند؟ در حالی که حضرت اساسًا اهل 
تعارف نبودند، چه رسد به تعارف در چنین اموری. پس علت این 
امتناع چه بود؟ مگر ایشان بیست و پنج سال منتظر نبودند که مردم 
بیاینــد؟ حاال که مردم آمده اند، چرا امتناع می کنند؟ جای ترس از 
اینکه دیگران هم بخواهند حضرت را متهم به جاه طلبی کنند هم نبود؛ 
و اساسًا چنین ترسی در مورد شخصیتی مانند امیرالمؤمنین علی )ع( 
معنا ندارد. وقتی پای »انجام تکلیف« به میان بیاید، دیگر چه جای 

این گونه امور است؟1
علت اساســی امتناع حضرت این بود که هرچند مردم از ظلم 
خسته شده بودند، اما خواهان عدالت هم نبودند. آنها اساسًا نه عدالت 
و لوازم آن را درست می فهمیدند و نه می توانستند آن را تحمل کنند. 
خیلی بین این دو فرق اســت. اگر مردم اهل تحمل عدالت بودند، 
»َدُعونِی َو الَْتِمُسوا َغْيرِی...« نهج البالغه، خطبه92؛ تاریخ طبری، ج4، ص434؛ الکامل فی التاریخ، 

ج3، ص193. 
1 . امام سجاد)ع(: »الُمؤمُِن ... اَل َیْعَمُل َشْيئاً مَِن الَْخْيرِ رَِیاًء َو اَل َیْتُرُكُه َحَياًء؛ مؤمن چنین است كه 
كار خیر را نه به دلیل ریا انجام می دهد و نه به خاطر حیاء ترک می كند«كافي، ج2، ص231؛ 
همچنین در كتاب ثواب االعمال شیخ صدوق آمده است كه »یکی از اصحاب امام صادق)ع( به نام 
اسحاق در كوفه به گونه ای بوده كه مؤمنین بسیاری به او مراجعه می كردند و مسائل دینی از او 
می پرسیدند. او هم برای پرهیز از شهرت در دین، تدبیری اندیشید تا كمتر به او مراجعه شود. در 
همان سال به حج می رود و با برخورد سرد امام صادق)ع( مواجه می شود. وقتی علت را می پرسد 
حضرت به نادرســتی كار او در پراكندن مؤمنین از اطراف خود اشاره می كنند؛ َعْن إِْسَحاَق بِْن 
ْفُت َأْن َأْشَتهَِر بِِدینِي.  ْهَرَة َفَتَخوَّ ْيَرفِيِّ َقاَل: ُكْنُت بِالُْكوَفةِ َفَيْأتِينِي إِْخَواٌن َكثِيَرٌة َو َكرِْهُت الشُّ ارٍ الصَّ َعمَّ
َنَة  َفَأَمْرُت ُغاَلمِي ُكلََّما َجاَءنِي َرُجٌل مِْنُهْم َیْطُلُبنِي َقاَل: لَْيَس ُهَو َهاُهَنا. َقاَل َفَحَجْجُت تِْلَك السَّ

َفَلقِيُت َأَبا َعْبِد اهللِ )ع(، َفَرَأیُْت مِْنُه ثِْقاًل َو َتَغيُّراً فِيَما َبْينِي َو َبْيَنُه...« ثواب األعمال صدوق، ص146.

آیاحضرتتعارف
میکردند؟

مردمتحملعدالترا
نداشتند



انتظارعامیانه

33

آن گونه حضرت را در دوران حکومتش شکنجه نمی کردند!1
االن مردم عالم از ظلم اسرائیل و آمریکا خسته شده اند، اما آیا 
این کافی است؟ باید دید آیا مردم طاقت عدالت را دارند؟ آیا معنای 
عدل را می فهمند؟ آیا می دانند که چه تغییراتی باید اتفاق بیفتد تا این 
ظلم برطرف گردد؟ آیا لوازمش را درک می کنند؟ امروز اگر بعضی 
از لوازم عدالت در میان مؤمنین هم گفته شــود، ممکن است این 
نگرانی به وجود بیاید که »نکند نتوانیم تحمل کنیم!« همان طور که 

در روایات آمده است که برخی نمی توانند تحمل کنند.2
هرچند خوِد درک ظلم هم مرحله ای است که باید جامعه پس از 

1 . امیرالمؤمنین علی)ع( خطاب به مردان شهر كوفه فرمود: »خدا شما را بکشد كه دل من از دست 
شما ُپرخون، و سینه ام از خشم شما ماالمال است! كاسه های غم و اندوه را، جرعه جرعه به من 
ْعُتُمونِی ُنَغَب التَّْهَمامِ َأنَْفاسا«  ُتْم َقْلبِی َقْيحاً َو َشَحْنُتْم َصْدرِی َغْيظاً َو َجرَّ نوشاندید؛ َقاَتَلُكُم اهلٌل لََقْد َمَلْ

كافی، ج5، ص4 و نهج البالغه، خطبه27.
2 . پس از ظهور برخی به حضرت اعتراض خواهند كرد و خواهند گفت ایشــان پســر پیغمبر 
نیســت؛ مگر می شود پسر پیغمبر اینقدر با شــدت برخورد كند؟)امام باقر)ع(: »...َحّتی َیُقوَل 
ٍد لََرِحَم ...« غیبت نعمانی، باب13،  ٍد لَْو َكاَن مِْن آلِ ُمَحمَّ َكثيٌر مَِن الّناس: لَْيَس َهَذا مِْن آلِ ُمَحمَّ
حدیث113( همچنین امام صادق)ع( در مورد حضرت مهدی)ع( می فرماید: »زمین را از عدل 
و داد پر می كند همان گونه كه از ظلم و جور پرشده است، و به قدری از ظالمان می كشد كه 
آدم جاهل می گوید: اگر او از فرزندان محمد)ص( بود، رحم می كرد و این قدر با شدت برخورد 
نمی كرد؛ َیْمَلُ األْْرَض قِْسطًا َو َعْداًل َكَما ُملَِئْت ُظْلمًا َو َجْوراً َو َیْقُتُل َحتَّی َیُقوَل الَْجاِهُل لَْو َكاَن َهَذا 
ٍد لََرِحَم« غیبت طوسی، ص188. امام باقر)ع( می فرماید: »َفَبْيَنا َصاِحُب َهَذا األْْمرِ َقْد  مِْن ُذرِّیَّةِ ُمَحمَّ
َنِن إِْذ َخَرَجْت َخارَِجٌة مَِن الَْمْسـِجِد ُیرِیـُدوَن الُْخـُروَج  َحَكَم بَِبْعِض األْْحَكامِ َو َتَكلََّم بَِبْعِض السُّ
ارِیِن َفَيْأُتوَنُه بِهِـْم  َأْسَری َفَيْأُمُر بِهِْم َفُيْذَبُحوَن؛  َـّ وَنُهْم فِـي التَّم ـُ َعَلْيِه َفَيُقوُل أِلَْصَحابِِه  انَْطلُِقوا َفَيْلَحق
هنگامی كه حضرت مهدی)ع( برخی احکام را اجرا كند و برخی از سنت ها را بازگو نماید، 
گروهی از مسجد خارج می شوند كه قصد خروج و قیام بر علیه حضرت دارند، پس حضرت 

دستور می دهد آنها را اسیر كرده و گردن بزنند.« تفسیر عیاشی، ج2، ص56.

داشتندرکدرستی
ازظلم،الزماست
ولیکافینیست
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رشد به آن برسد و این گونه نیست که مردم هر جامعه ای به سهولت 
بتوانند درک درســتی از ظلم داشته باشند. ممکن است مظالمی در 
جامعه وجود داشته باشد ولی مردم آن را درک نکنند و اساساً آن را 
ظلم تلقی نکنند. چنان که امروزه در تمام دنیا، به ویژه در جوامع غربی، 
بسیاری از مردم درک صحیحی از ظلم ندارند که بخواهند خواهان 
عدالت باشند. لذا اگر با رشد فهم و بصیرت عمومی، مردم، بسیاری 
از ظلم هایی را که تاکنون درک نمی کرده اند، درک و احساس کنند و 
دردمند عدالت شوند، یک مرحله ارتقا پیدا کرده اند؛ و با این رشد، ما 

یک قدم به ظهور نزدیک شده ایم، ولی باز کافی نخواهد بود.
بعد از درک ظلم، باید درک صحیحی از عدالت هم پدید بیاید. 
اجرای عدالت به معنای واقعی کلمه، مستلزم »فراگیر« و »پایدار« 
بودن آن اســت. فراگیر بودن عدالت، نه تنها موجب دشمنی های 
فراوان منفعت طلبان و ظالمان »کالن« می شود، بلکه از ناحیۀ کسانی 
هم که تحمل از دست دادن منافع »اندک« خود را ندارند، مورد عناد 

قرار می گیرد. 
عدالت تنها در صورت فراگیر بودن، پایدار خواهد ماند. اجرای 
عدالت در بخشی از امور، تنها به روشن شدن آدرس عدالت طلبان 
حقیقی می انجامد که نتیجۀ طبیعی آن، قرار گرفتن این عدالت طلبان 
در مقابل حمالت ناجوانمردانۀ ظالمان خواهد بود؛ همان اتفاقی که 
در کربال افتــاد. حادثۀ کربال در حقیقت، انتقامی بود که از عدالت 

علی)ع( گرفته شد.

بعدازدرکظلم،
بایددرکصحیحی
ازعدالتهمپدید
بیاید

پایدارنبودنعدالت
غیرفراگیر
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می دانیم که امام عصر  )عج( زمانی ظهور خواهند کرد که ظلم 
فراگیر شده باشد، مردم از ظلم خسته شده باشند و منتظر کسی باشند 
که آنها را از این ظلم برهاند، اما باید مردم آمادگی پذیرش عدالت و 
لوازم آن را هم داشته باشند. همچنین باید ریشه های مظالم را هم، 
هرچند به صورت اجمالی، بشناسند. تنها در این صورت است که اگر 
امام زمان)عج( ظهور کنند، موجی از اقبال به ایشان به وجود خواهد 
آمد و مردم دنیا از ایشان تبعیت کرده، و حکومت حق به سهولت در 

جهان مستقر خواهد شد.
اما نگاه عامیانه این است که تصور کنیم تشدید ظلم، »موجی« 
را در اقبــال به حضرت ایجاد خواهد کرد و بدون آمادگی عمومی 
برای پذیرش عدالت و لوازم آن، حکومت حضرت تنها بر آن موج 
اســتوار خواهد شد. این یک تصور سطحی است. مگر خدا دنبال 
موج می گردد که بخواهد حکومت حق را بر روی موج »نارضایتی 

مردم از ظلم« سوار کند؟
اساســًا خدا به امواج گذرا اهمیّت نمی دهد و بنا ندارد که دین 
را بر روی امواج جلو ببرد. اگر هم زمانی از امواج اجتماعی برای 
پیشبرد بخشی از امور دین بهره بگیرد، خودش زمینه های شکستن 
آن امواج را با امتحانات سهمگین فراهم خواهد آورد. برای درک 
دقیق تر این سخن، باز هم برگردیم و نگاهی به تاریخ صدر اسالم 

بیندازیم:
در اواخر عمر شریف پیامبر و در زمانی که نیروهای قدرتمندی 

شرطظهور=ظلم
فراگیر+آمادگی
پذیرشعدالت+

شناختریشۀظلم

خدابهامواجگذرای
جامعهتکیهنمیکند

مثال1:موج
گرایشبهاسالمدر
اواخرعمرشریف

پیامبر)ص(



انتظار عامیانه، انتظار عالمانه، انتظار عارفانه

36

دور پیامبر  )ص( را گرفته بودند، موج بزرگی از گرایش به اســالم 
پدید آمد: »َو َرأَیَْت النَّاَس یَْدُخُلوَن في  دیِن اهللِ أَْفواجًا، فََسبِّْح بَِحْمِد 
َِّک...؛ و ]هنگامی که[ ببینی مردم گروه گروه در دین خدا داخل  َرب
می شوند، پس پروردگارت را تسبیح و حمد گوی.«1 اگر مصداق 
این افواج، همان گروه هایی باشند که اواخر دوران رسالت به اسالم 
گرویدند، معلوم اســت که خلوص ســابقاِن در اسالم را نداشتند. 
بنابراین شاید بتوان این افواج را همان امواجی دانست که مفید بودند 

اما گرایش بسیاری از آنها به اسالم ناب، ثابت و پایدار نماند.
اگرچه به وجود آمدن این موج، برای تثبیت نام دین و استقرار 
جامعۀ دینی و آغاز تمدن اســالمی مؤثر بــود، اّما پس از رحلت 
پیامبر  )ص(، خداوند امتحان زمان امیرالمؤمنین )ع( را مانند سّدی در 
مقابل این موج قرار داد و بسیاری از کسانی که به گونه ای اصیل به 

اسالم نگرویده بودند، فروریختند و ایمان خود را از دست دادند. 
تا آنکه پــس از فراز و فرودهای بســیار، در اواخر خالفت 
امیرالمؤمنین)ع( کار به جایی رسید که مردم آمادۀ مقابله با معاویه و 
اجرای فرمان حضرت در مورد نبرد با او، که از خلیفۀ مورد اتفاق 
مسلمین تبعیت نمی کرد، شدند، که زمان شهادت حضرت فرا رسید.

ما اگر سطحی نگر باشیم، به خدا خواهیم گفت: »خدایا! شما 
که وقت شناس هستی، مردم تازه بخش هایی از حقانیت علی)ع( را 

1 . سورۀ نصر، آیۀ 2. سورۀ نصر پیش از فتح مکه نازل شده است و آیۀ مذكور، مژده فراگیر شدن 
اسالم و گرویدن مردم به اسالم را می دهد. برای توضیح بیشتر رجوع كنید به تفسیر المیزان، ذیل 

همین سوره.

مثال2:موجگرایش
بهامیرالمؤمنین)ع(در
اواخرعمرشریف
آنحضرت

.
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فهمیده اند و حاضر شده اند پای رکابش جمع شوند. بعد از سال ها 
اذیت کردن، حاال تازه می خواهنــد از آقا تبعیت کنند، االن وقت 
خوبی برای شهادت علی )ع( نیست.« البد خداوند هم جواب خواهد 
داد: »ُخب، وصی او ـ امام حسن )ع( ـ که هست. امام، امام است، 
فرقی نمی کند. اگر واقعًا حقیقت اســالم را فهمیده اند و والیت پذیر 

شده اند، والیِت وصیّش را بپذیرند.« 
می بینید که خدا بنای همراهی با هر موجی را ندارد؛ به همین 
دلیل سر بزنگاه، علی ابن ابی طالب )ع( را برداشت و برد. مردم هم با 
امام حسن مجتبی )ع( همراهی نکردند و زمین خوردند. این روش 
خدا اســت که در امتحانات، گاهی ضد جّو و مخالف موج عمل 

می کند.
خداوند هم در قرآن کریم وعده داده است که از مؤمنین امتحان 
بگیرد و به صرف فریادها و ادعاهای مؤمنانۀ آنها اتکا نکند. خداوند 
جّو مســلمانی را با امتحانی که از ایمانشان می گیرد مورد امتحان 
قرار می دهد: »أََحِســَب النَّاُس أَن یُترَُْكواْ أَن یَُقولُواْ َءاَمنَّا َو ُهْم اَل 
َِّذیَن َصَدقُواْ َو  َِّذیَن ِمن قَْبلِِهْم فََلیَْعَلَمنَّ اهللٌ ال یُْفتَنُوَن * َو لََقــْد فَتَنَّا ال
لَیَْعَلَمــنَّ الَْكاِذبِیَن؛ آیا مردم گمان کردند همین که بگویند: »ایمان 
آوردیم«، به حال خود رها می شــوند و آزمایش نخواهند شد؟! 
بی تردید ما کسانی را که پیش از اینان بودند آزمودیم )و اینها را نیز 
امتحان می کنیم(، تا خدا آنان را که راســت گفته اند معلوم دارد و 
دروغگویان را ]نیز[ معلوم دارد.«1 و در جای دیگر نیز نفوذ ایمان 

1 . سورۀ عنکبوت، آیه 2و3. همچنین: ســورۀ بقره، آیه 214؛ سورۀ آل عمران، آیه 142 و سورۀ 

اززبانقرآن
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در اعماق جان را مطلوب برشــمرد و ادعای بی جا را نپذیرفت: 
ا یَْدُخِل  »قالَِت الَْْعراُب آَمنَّا قُْل لَْم تُْؤِمنُوا َو لِكْن قُولُوا أَْسَلْمنا َو لَمَّ
اْلیماُن فی  قُُلوبُِكْم؛ عرب های بادیه نشین گفتند: »ایمان آورده ایم« 
]ای پیامبر به آنها[ بگو: شما ایمان نیاورده اید، بلکه بگویید اسالم 

آورده ایم، اّما هنوز ایمان وارد قلوب شما نشده است!«1
آیا این بد است که خدا به آگاهی، اعتقاد راسخ، و یقین شایستۀ 
انسان ارزش می دهد و به موج اعتنا نمی کند؟ می خواهد من و تو از 
روی آگاهی و اعتقاد، طرفدار امام زمان)عج( شویم و شاهد اقامۀ 

حق باشیم، نه از روی جوزدگی.
صحبت از این بــود که »ظلم فراگیر« بدون »آمادگی پذیرش 
عدالت« برای ظهور کافی نیست و به همین دلیل برخی از ظلم گریزی ها 
بی فایده اســت و عالمت آمادگی ظهور نیســت. یک دســته از 
ظلم گریزی های بی فایده، مواردی است که معلول جّو و موج هستند.

فرض دیگری هم برای ظلم گریزی های بی فایده وجود دارد و 
آن اینکه مثاًل شخصی با کاله برداری یا گران فروشی پولی جمع کرده 
و خانه ای برای خودش ســاخته اســت. بعد یک پادشاه یا یک 
کاله بردار زورگوی دیگری آمده و خانۀ او را غصب کرده است. آن 
شخص اول که دیگر دستش به جایی نمی رسد تا خانه اش را پس 
بگیرد، حاال حق طلب شده و بگوید: »ِکی امام زمان می آید تا حق 
را به حق دار برساند؟ ِکی امام زمان می آید تا حق من را از این آقا 

توبه، آیه 16.
1 . سوره حجرات، آیه 14.

چراخدابهموجاعتنا
نمیکند؟

انواعظلمگریزی
بیفایده:1.در
اثرموج

2.ظالمانحقطلب!/
»حّق«خودطلبان
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بگیرد؟« امام زمان برای این جور حق طلبی ها نمی آید.
باید به چنین حق طلبی گفت: »تو که خودت مدام به اطرافیان 
و جامعه ات ظلم می کنی؛ و هر ظلمی را به این دلیل که ظاهراً به نفع 
دنیای خودت هست، می پذیری و پذیرفته ای، حاال تا ظلمی علیه 
خودت صورت گرفته، حق طلب شده ای؟ این »حق طلبی« نیست، 

»حقّ خودطلبی« است.«
اساسًا دنبال حّق »خود« بودن یک چیز است، طرفدار حق و 
عدالت بودن چیز دیگری اســت. خیلی ها که دم از حق و عدالت 
می زنند، در واقع دنبال حق »خود«شان هستند، نه اینکه دلشان برای 
حق و عدالت سوخته باشد. آنها تا جایی از حق و عدالت صحبت 
می کنند و حاضرند برایش مایه بگذارند، که حق و منفعت خودشان 

در میان باشد. 
این گونه حق طلبی هم به درد نمی خورد. همچنان که در غرب 
وقتی دم از حقوق بشــر زده می شــود، غــرض و نتیجه، تقویت 

خودخواهی های انسان ها است نه تأمین حقوق انسان ها.
حضرت امام)ره( در فرمایشی به خوبی به تفاوت حق طلبی و 

حق خودطلبی اشاره می فرمایند: 
»باید اشخاصی که می خواهند صحبت کنند ببینند که آیا حق را 
می خواهند برای حق؟ بزرگتر چیزی که انسان اگر آن را داشته باشد 
کمال بزرگ دارد این اســت که حق را برای حق بخواهد. از حق 
خوشش بیاید برای اینکه حق است. و از باطل متنفر باشد برای اینکه 
باطل است. اگر حق به دست دشمنش هم اجرا شد، این مالکیت را 

تفاوتحقطلبی
وحقخودطلبی/

حقطلبی
خودخواهانه

حقوقبشرغرب
دنبالتقویت

خودخواهیها،نه
تأمینحقوق
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داشته باشد بر نفس خودش که آن حق را تعریف کند. و اگر باطل 
از فرزندش یا دوستانش وجود پیدا کرد، این مالکیت را داشته باشد 
که از او تنفر داشــته باشد و اظهار تنفر کند. کسانی که حق را برای 
حق خواهند اندک اند، بسیار اندک. کسانی که باطل را برای باطل 
بودنش بُغض بر آن دارند و تنفر از آن دارند اندک اند، و بسیار اندک. 
 انســان خــودش هــم نمی تواند بفهمد کــه چه کاره اســت.«1

حضرت آیت اهلل بهجت)ره( نیز در کالمی به تفاوت کسی که منتظر 
رسیدن به حق و نیاز خود است، و منتظر حقیقی که منتظر برپایی 

حق است اشاره می فرمایند:
»اشــخاصی را می خواهند که تنها برای آن حضرت باشــند. 
کســانی منتظر فرج هســتند که برای خدا و در راه خدا منتظر آن 
 حضرت باشــند، نه برای بــرآوردن حاجات شــخصی خود!«2

د( نعمت، بی دلیل فراوان می شود
نگاه عوامانۀ دیگری که به مفاهیم مهدویت وجود دارد مربوط به این 
حقیقت است که پس از ظهور، نعمت فراوان خواهد شد، برکات نازل 
می شوند، مریض ها شفا پیدا می کنند، بی خانه ها خانه دار می شوند، 
امنیت کامل برقرار می شــود و خالصه همۀ امور سامان می یابند. 
همۀ این گزاره ها درست و مطابق با روایات مربوط به دوران ظهور 

1 . صحیفه امام، ج14، ص145.
2 . در محضر بهجت، ج2، شماره276.

وفورنعمتدرزمان
ظهور
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است،1اما اگر نگاه ما به همین آثار، یک نگاه عامیانه باشد، کار به 
تلقی های نادرستی خواهد کشید.

اینکه ما به عظمت منزلت امام زمان)عج( نزد خداوند متعال و 
اینکه ایشان به اذن خدا می توانند مشکالت زندگی بشر را به سهولت 
حل کنند، اعتقاد داشته باشیم، یقینًا اعتقاد ارزشمندی است؛ و بخشی 

1 . رســول اهلل)ص(: »...پس در آن هنگام مهدی من زمین را از عدل و داد پر می كند و از آســمان 
بارانی می بارد كه زمین گیاهان خود را می رویاند و امت من در والیت او چندان نعمت و رفاه 
خواهند داشت كه قبل از آن هیچ گاه مانند آن نبوده باشد؛ َفَيْمَلَ األْْرَض قِْسطاً َو َعْداًل َو ُتْمِطُر 
« مالحم سید ابن  تِي فِي واَِلَیتِهِ نِْعَمًة لَْم ُتْنعِْم بِِمْثلَِها َقطُّ َماُء َمَطراً ُتْخرُِج األْْرُض َنَباَتَها َو ُتْنعُِم ُأمَّ السَّ
طــاووس، ص139. و در روایت دیگر آمده اســت: »امت من در زمان او)مهدی( چنان زندگی 
تِي فِي َزَمانِهِ َعْيشًا  خواهند داشت كه قبل از آن، هیچ گاه مانند آن زندگی نکرده باشند؛ َو َتعِيُش ُأمَّ
« مالحم سید ابن طاووس، ص165. همچنین بنابر روایات، فقر  لَْم َتعِْشُه َقْبَل َذلَِك فِي َزَماٍن َقطُّ
در جامعۀ مهدوی ریشه كن می شود تا جایی كه دارندۀ زكات، نیازمندی پیدا نمی كند كه زكات 
ُجُل مِْنُكْم َمْن َیِصُلُه بَِمالِهِ َو َیْأُخُذ مِْنُه َزَكاَتُه َفاَل َیِجُد  او را قبول كند)امام صادق)ع(: َو َیْطُلُب الرَّ
َأَحداً َیْقَبُل مِْنُه َذلَِك. اْسَتْغَنی النَّاُس بَِما َرَزَقُهُم اهلٌل مِْن َفْضلِه؛ ارشاد مفید، ج2، ص381. برای دیدن 
روایات مربوطه نگاه كنید به: نجم الدین طبسی، نشانه هایی از دولت موعود، بوستان كتاب، 1385، 
ص252، ذیل عنوان: »ریشه كن شدن فقر از جامعه«( در خصوص امنیت كامل و گسترده در آن 
زمان نیز روایات بسیار زیبایی در این زمینه وجود دارد كه تعدادی از آنها در فصل سوم كتاب 

»نشانه هایی از دولت موعود« كه به آن اشاره شد، با عنوان »امنیت« آمده است.
روایات دیگری كه به تفصیل و زیبایی، نعمت های فراوان دوران حضرت را ذكر كرده و كیفیت 
آنها را برشمرده اند در كتاب های مربوطه آمده است. از آن جمله می توانید نگاه كنید به بخش 
سوم كتاب نشانه هایی از دولت موعود نوشتۀ آیت اهلل نجم الدین طبسی، كه احادیث مربوط به: 
»شکوفایی دانش و صنعت، رشد معنویت و اخالق، امنیت، شکوفایی اقتصادی و رفاه اجتماعی، 
بهداشت و درمان« را جمع آوری، طبقه بندی و توضیح داده است.)نجم الدین طبسی، نشانه هایی از 
دولت موعود، بوستان كتاب، 1385( همچنین نگاه كنید به فصل بیست و یکم كتاب ارزندۀ »امام 
مهدی)ع( از تولد تا بعد از ظهور« نوشتۀ سید محمد كاظم قزوینی موسوی)ره(، ترجمۀ لطیف 

راشدی، انتشارات مسجد مقدس جمکران.
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از معرفت و اعتقاد ما به امام معصوم )ع( را تشکیل می دهد، اما همین 
اعتقاد نیز می تواند دچار نگاه عامیانه شود.

اگر انتظار ما برای ظهور و تشریف فرمایی حضرت، صرفًا به این 
دلیل باشد که مشکالت شخصی ما حل شود، معلوم است که چنین 
انتظاری بسیار سطحی و عامیانه خواهد بود. اگرچه حضرت حتی 
در دوران غیبت نیز گرفتاری های مؤمنان را برطرف می کنند و آنها 
را مورد عنایت و تفقد قرار می دهند،1 اما درخواست فرج تنها برای 

رفع چنین مشکالتی، سطحی انگاشتن قیام منجی است.
بله، اگر بدانیم رفع مشکالت معیشتی ما در گرو رفع مشکالت 
کالنی اســت که عالم گرفتار آن است و بنا است منجی عالم این 
گرفتاری ها را به صورت ریشه ای برطرف فرمایند، به نگاه عمیق تری 
رسیده ایم. اما اساســًا هدف کلیدی ظهور و حضور حضرت رفع 
مشــکالت خرد و کالن جامعه نیســت. رفع این مشکالت، تنها 

مقدمه ای برای نائل آمدن به اهداف باالتر انسانی و معنوی است.

1 . در كتاب احتجاج طبرسی، در ضمن توقیعی كه از امام زمان)عج( به شیخ مفید)ره( فرستاده شده است 
لِّ الَّذِی َأَصاَبُكْم  آمده است:»... َفإِنَّا ُنِحيُط عِْلماً بَِأنَْبائُِكْم َو اَل َیْعُزُب َعنَّا َشیْ ٌء مِْن َأْخَبارُِكْم- َو َمْعرَِفُتَنا بِالذُّ
الُِح َعْنُه َشاِسعاً َو َنَبُذوا الَْعْهَد الَْمْأُخوَذ َوراَء ُظُهورِِهْم َكَأنَُّهْم  َلُف الصَّ ُمْذ َجَنَح َكثِيٌر مِْنُكْم إِلَی َما َكاَن السَّ
َْواُء َو اْصَطَلَمُكُم  ال َیْعَلُمونَ  إِنَّا َغْيُر ُمْهِملِينَ  لُِمَراَعاتُِكْم َو اَل َناِسيَن لِذِْكرُِكْم َو لَْو اَل َذلَِك لََنَزَل بُِكُم اللَّ
األْْعَداءُ ؛ در عین حال از اخبار و اوضاع شما كاماًل آگاهیم و چیزی از آن بر ما پوشیده نمی ماند. ما 
از لغزشهائی كه از برخی شیعیان سر می زند از وقتی كه بسیاری از آنان میل به  بعضی از كارهای 
ناشایسته ای نموده اند كه نیکان گذشته از آنان احتراز می نمودند و پیمانی كه از آنان برای توّجه به 
خداوند و دوری از زشتی ها گرفته شده و آن را پشت سر انداخته اند اّطالع داریم، گویا آنان نمی دانند 
كه ما در رعایت حال شما كوتاهی نمی كنیم و یاد شما را از خاطر نبرده ایم، و اگر جز این بود از هر 
سو گرفتاری به شما رو می آورد و دشمنانتان، شما را از میان می بردند.« احتجاج طبرسی، ج 2، ص497

رفعمشکالت،
مقدمهایبرایاهداف
باالترانسانیو
معنوی

انتظارفرج،صرفاً
برایحلمشکالت
شخصی،انتظاری
سطحیاست
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کسانی که می خواهند غیر عامیانه به این موضوع نگاه کنند، باید 
بدانند که هم برطرف شدن سختی های زندگی مقدماتی دارد، که اهّم 
آنها برچیده شدن بساط کفر است )که همیشه به صورت مستقیم یا غیر 
مستقیم موجب ظلم می گردد(، و هم برطرف شدن مشکالت، خود 
مقدمه ای برای رسیدن به اهداف مهم تری است؛ مانند فراغت و فرصت 
یافتن بندگان خدا برای عبودیت پروردگار و کسب کماالت معنوی.

ضمــن آنکــه بایــد بدانیــم اساســًا پــس از ظهــور، تمامــی 
ــکالت و  ــی از مش ــد و برخ ــد ش ــرف نخواهن ــکالت برط مش
ــرت  ــد. حض ــی می مان ــرت باق ــای حض ــی مظلومیت ه حت

امام)ره( در این باره اشارۀ روشنی دارند:
»و ما نباید توقع داشــته باشیم که صبح کنیم در حالی که همه 
چیز سرجای خودش باشد. در زمان حضرت صاحب ـ سالم اهللَّ 
علیه ـ هم که ایشان با تمام قدرت می خواهند عدل را اجرا نمایند، 
با این ترتیب نمی شود که هیچ کس حتی خالف پنهانی هم نکند. 
و باالخره همانها هم که مخالف هستند حضرت صاحب را شهید 
می کنند. و در روایات، قریب به این معنا دارد که بعضی فقهای عصر 

با ایشان مخالفت می کنند.«1
هرچند دوران طالیی و زیبای ظهــور با وضعیتی که امروزه 
انسان ها تجربه می کنند، بسیار متفاوت است، اّما این تصور هم که 
در آن زمــان »دنیا جای خود را با بهشــت عوض خواهد کرد«، 
یک تصور عامیانه است. تا دنیا باقی است، سختی ها و مشکالت 

1 . صحیفه امام، ج19، ص303.

نگاهصحیحبه
برطرفشدن

مشکالتووفور
نعمت

اساساًبعدازظهور،
همۀمشکالت

برطرفنمیشوند
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دنیا هم وجود خواهند داشــت. خالق انسان می فرماید: »ما انسان 
 را در رنــج و زحمت آفریدیم؛ لََقــْد َخَلْقنَا اْلِنْســاَن في  َكبٍَد«1

 و امیر مؤمنان)ع( می فرماید: »دنیا خانۀ سختی ها و محنت هاست؛ 
نْیَا َداُر الِْمَحِن«2 الدُّ

 تمام این نگرش های عوامانه می توانند حرف های درستی در 
بر داشته باشند، اّما وقتی نگاه عمیقی به این حرف ها نداشته باشیم، 
ممکن است در ذیل هر کدام از آنها تصورات و برداشت های نادرستی 
شکل بگیرد. نباید با اشاره هایی که درباره ظهور و حکومت حضرت 
وجود دارد، بدون تحلیــل برخورد کرد. بلکه باید با بهره گیری از 

عموم معارف دینی به تفسیر آنها پرداخت.
ویژگی های مطرح شــده دربارۀ ظهور، تنها بخش هایی از آن 
کوهستان باعظمتی است که از زیر آب دریا بیرون آمده و به صورت 
جزیره ای خودنمایی کرده است. ما نباید فقط به همین گوشۀ بیرون 
آمده از دریا نگاه کنیم، بلکه باید غواصی کرده و به کمک معارف 
1 . ســوره بلد، آیه4. در آیۀ دیگری نیز خداوند متعال حركت انســان به سوی خودش را توأم با 
سختی و رنج می داند و می فرماید: » ای انسان! تو با تالش و رنج بسوی پروردگارت می روی و او 
َِّک َكْدحاً َفُمالقيهِ« سوره انشقاق، آیه6.  َُّها اْلِنْساُن إِنََّک كادٌِح إِلی  َرب را مالقات خواهی كرد؛ یا َأی
در تفسیر نمونه ذیل این آیه آمده است: »›كدح‹ )بر وزن مدح( به معنی تالش و كوششی است 
كه با رنج و تعب همراه باشد، و در جسم و جان اثر بگذارد ... این آیه اشاره به یک اصل اساسی 
در حیات همه انسانها است، كه همواره زندگی آمیخته با زحمت و رنج و تعب است« مکارم 

شیرازی، تفسیر نمونه، ج26، ص300. 
2 . غررالحکم، حدیث2239. همچنین امیرالمؤمنین در توصیف دنیا فرمودند: »ســرایی اســت 
پوشیده از بال و گرفتاری ؛ َداٌر بِالَْباَلءِ َمْحُفوَفه« نهج البالغه، خطبه266. و فرمودند: »دنیا آكنده 
َوائِب«  نَْیا َملِيَئٌة بِالَْمَصائِِب َطارَِقٌة بِالَْفَجائِعِ َو النَّ از مصیبت ها و پیش آمدهای ناگوار اســت؛ الدُّ

غررالحکم، حدیث2241. 

ضرورتتحلیل
گزارههایمربوط
بهظهور
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دینی، با تمام مختصات آن کوهستانی که قرار است تمامًا از زیر آب 
بیرون بیاید، آشنا شویم.
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بدون نگاه عامیانه

وقتی با نفی برخی از موارد نگاه عامیانه، به موضوع منجی نگاه کنیم، 
فضاهای تازه ای برای تفکر در مقابل ما گشوده خواهد شد. مثاًل اگر 
بپذیریم که ســاز و کار ظهور و حکومت امــام زمان )عج(، یک 
ساز و کار طبیعی و مطابق با ُسنن الهی و دستورات دینی است، که 
همۀ انبیا، اولیا و امامان معصوم ما آنها را پذیرفته و رعایت می کرده اند، 
طبیعتًا باید بپذیریم که تداوم حکومــت امام زمان)عج( هم امری 
طبیعی و ناشــی از همان ُسنن و احکام خواهد بود؛ ولی با تحقق 

برخی از شرایط و ُسنن الهی که تاکنون فرصت تحقق نداشته اند.
اتفاقًا درک ســاز و کار ظهور و حکومــت آن حضرت هم 
برمی گردد به شناخت همین بخش از شرایط و سنن و داشتن یک 

بانفینگاههای
عامیانه،بابتازهای
برایتفکرگشوده

میشود

درکسازوکار
ظهوروحکومت

حضرت
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تحلیل انسانی، اجتماعی و سیاسی از آنها. مثل اینکه آن احکامی 
که تاکنون امکان اجرا نداشته اند، کدام ها هستند؟ در زمان ظهور چرا 
و چگونــه فرصت اجرای آن احکام پدید می آید؟ به چه دلیل و با 
کدام ساز و کار طبیعی و اجتماعی، حکومتی که از ابتدای خلقت 
تاکنون امکان تحقق نداشته، امکان تحقق پیدا می کند؟ تمام معجزات 
و کرامات حضرت و عنایات خداوند متعال نیز در همین راستا قابل 

توجیه است.
وقتی ساز و کار حکومت، یک ساز و کار طبیعی و مبتنی بر 
یک ســری قواعد و سنن الهی شد، باید ادامه و بقای آن حکومت 
نیز تا روز قیامت، مبتنی بر یک سری قواعد و ُسنن الهی باشد. در 
چنین وضعیتی، سؤال های مهمی مطرح خواهد شد که به برخی از 

آنها اشاره می کنیم:
اگر آدم ها به صورت اجبــاری و یا با معجزه آدم های خوبی 
نمی شوند، پس می توانند از اختیار خود استفاده کنند و باز آدم های 
بدی بشوند. ولی ما می شنویم که در زمان ظهور و حکومت حضرت، 
آدم ها اکثراً خوب می شوند. این امر چگونه اتفاق می افتد؟ چه عاملی 
باعث خوب شدن اکثریت آدم ها می شود؟ چرا این خوبی ها پایدار 
می مانند؟ چرا بدی های آدم های بد پنهان می شود و آنها نمی توانند 
ضرر چندانی به جامعه بزنند؟1سرنوشــت این آدم های بد که از بد 
ِّفاَق َو اَْهَلُه:  1 . ذلیل شــدن نفاق در دولت كریمۀ حضرت كه در روایات آمده اســت)ُتِذلُّ بَِها الن
ص182 همین كتاب( یکی از معانیش این است كه منافقین وجود دارند، اما چون در جامعه ذلیل 
هستند، نمی توانند ضرر چندانی به جـامعه بزننـد. حضرت امام)ره( می فرمـایند: »بله، در زمـان 
حضرت   صـاحب سالم اهلل علیه- حکومت واحد می شود. ... یک عدالت اجتماعی در همه 

برخیسؤاالتکهبا
نفینگاهعامیانهپدید
میآیند

نفسجوششاین
سؤالهابرکات

مهمیدارد

.
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بودن خود دست برنمی دارند، چه می شود و آنها در جامعه مهدوی 
چگونه زندگی خواهند کرد و بدی های خود را چگونه بروز خواهند 
داد؟ امام زمان)عج( با مشکل فساد و نفاق چگونه برخورد خواهند 
نمود؟ آیا ما همین االن هم می توانیم به سوی چنین جامعۀ خوبی 
حرکت کنیم؟ تا چه حد؟ آیا می توانیم از قواعدی که منجر به ایجاد 
چنین تحولی در زندگی بشر می شوند، برای حل مشکالت امروز 
جامعۀ خود استفاده کنیم؟ اساسًا آیا این قواعد طبیعی بدون حضور 
امام معصوم قابل بهره برداری هستند؟ یا بخشی از آن هست و بخشی 
نیست؟ نقش حضور امام در جامعه و نقش حاکمیت او در تحقق 

سعادت بشر دقیقًا چیست؟
وقتی نگاه عامیانه را کنار بگذاریم، سؤال ها یکی یکی می جوشند، 
و فکرها به کار می افتند. جدا از معارف و برکات فراوانی که در اثر 
پی گیری این سؤال ها نصیب ما خواهد شد، نفس جوشش این گونه 
سؤال ها، به معنی جدی گرفته شدن امر ظهور و راسخ شدن اعتقاد ما 
به فرج خواهد بود. ضمن اینکه همۀ ما در اثر جوشش این سؤال ها 
و سپس نزدیک شدن به پاسخ آنها، وظایف خود را در این زمان و 

برای زمینه سازی ظهور، بهتر خواهیم شناخت.
شاید بسیاری از مشکالت موجود در جامعۀ فعلی ما، ناشی از 
بی توجهی به همان ُســنن الهی باشد که در زمان ظهور عامل حل 

عالم می آید، اما نه اینکه انسانها بشوند یک انسان دیگر. انسانها همانها هستند كه یک دسته شان 
خوب اند، یک ]دسته [ بد. منتها آنهایی كه بد هستند، دیگر نمی توانند كه كارهای خالف بکنند.« 

صحیفه امام، ج20، ص340.

شاید...

تحلیل انسانی، اجتماعی و سیاسی از آنها. مثل اینکه آن احکامی 
که تاکنون امکان اجرا نداشته اند، کدام ها هستند؟ در زمان ظهور چرا 
و چگونــه فرصت اجرای آن احکام پدید می آید؟ به چه دلیل و با 
کدام ساز و کار طبیعی و اجتماعی، حکومتی که از ابتدای خلقت 
تاکنون امکان تحقق نداشته، امکان تحقق پیدا می کند؟ تمام معجزات 
و کرامات حضرت و عنایات خداوند متعال نیز در همین راستا قابل 

توجیه است.
وقتی ساز و کار حکومت، یک ساز و کار طبیعی و مبتنی بر 
یک ســری قواعد و سنن الهی شد، باید ادامه و بقای آن حکومت 
نیز تا روز قیامت، مبتنی بر یک سری قواعد و ُسنن الهی باشد. در 
چنین وضعیتی، سؤال های مهمی مطرح خواهد شد که به برخی از 

آنها اشاره می کنیم:
اگر آدم ها به صورت اجبــاری و یا با معجزه آدم های خوبی 
نمی شوند، پس می توانند از اختیار خود استفاده کنند و باز آدم های 
بدی بشوند. ولی ما می شنویم که در زمان ظهور و حکومت حضرت، 
آدم ها اکثراً خوب می شوند. این امر چگونه اتفاق می افتد؟ چه عاملی 
باعث خوب شدن اکثریت آدم ها می شود؟ چرا این خوبی ها پایدار 
می مانند؟ چرا بدی های آدم های بد پنهان می شود و آنها نمی توانند 
ضرر چندانی به جامعه بزنند؟1سرنوشــت این آدم های بد که از بد 
ِّفاَق َو اَْهَلُه:  1 . ذلیل شــدن نفاق در دولت كریمۀ حضرت كه در روایات آمده اســت)ُتِذلُّ بَِها الن
ص182 همین كتاب( یکی از معانیش این است كه منافقین وجود دارند، اما چون در جامعه ذلیل 
هستند، نمی توانند ضرر چندانی به جـامعه بزننـد. حضرت امام)ره( می فرمـایند: »بله، در زمـان 
حضرت   صـاحب سالم اهلل علیه- حکومت واحد می شود. ... یک عدالت اجتماعی در همه 

برخیسؤاالتکهبا
نفینگاهعامیانهپدید
میآیند

نفسجوششاین
سؤالهابرکات

مهمیدارد
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مشــکالت و سعادت بشر می شود. شاید بدون برخی از اقدام های 
عالمانۀ منتظرین، اساسًا بستر و زمینه های اجتماعی و مقدمه ساِز 
ظهور فراهم نشود. شاید بخشی از انتظار ما هم باید به اقدام عالمانه 
تبدیل شود. شاید ما هم تا حدودی، مانند آنان که انتظار را دست مایۀ 
سســتی و فرار از تکلیف جهاد قــرار داده اند، بی همتی و جهالت 

خودمان را با انتظار توجیه می کنیم.
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آثار سوء نگاه عامیانه

طبیعتًا نگاه عامیانه، آثار ســوء فراوانی در ابعاد فردی و اجتماعی 
خواهد داشت. دیگر زمان آن نیست که نگاه های عامیانه به عنوان 
حداقل های قابل تحمل، موجب دل خوشی بشوند. به عبارت دیگر، 

در شرایط کنونی عوام زدگی آسیب های اندکی ندارد.
یکی از آثار سوء نگاه عامیانه به موضوع منجی و مهدویت، عدم 
اشاعه فرهنگ اصیل انتظار در جهان بشریت است. وقتی ما سطحی 
نگاه کردیم، و تئوری های حکومت آقا امام زمان)عج( را به صورت 
علمی بیان نکردیم و تحلیلی عالمانه از موضوع مهدویت و منجی 
ارائه ندادیم، کم کم این موضوع به یک امر خیالی و یا خرافی تبدیل 
شده و مانند یک سّد بزرگ سبب می شود که نتوانیم فرهنگ اصیل 

1.عدماشاعۀ
فرهنگاصیلانتظار
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انتظار را، به ویژه در میان نخبگان، اشاعه دهیم و ذهن ها را به صورت 
دقیق متوجه این موضوع کنیم.

در چنین شرایطی، خیلی ها موضوع منجی و مهدویت را به دلیل 
غیرعقالنی بودن، نخواهند پذیرفت. اندیشــمندان و فرهیختگان، 
مهدویت را امری موهوم و به دور از عقالنیت تلقی خواهند کرد و 
ترویج انتظار، به محافل مذهبی و مساجد محدود شده و دین و دنیا 
همچنان از یکدیگر جدا خواهند ماند. کما اینکه هم اکنون نیز جامعۀ 
ما از جدی گرفته نشــدن امر ظهور و حکومت امام زمان)عج( در 
مجامع علمی و دانشگاهی و نیز در میان نخبگان سیاسی و مدیران 
جامعه رنج می برد. در حالی که ما می توانیم با تأمل جدی در شیوۀ 
حکومت حضرت، به رفع مشکالت جامعه و بهبود برنامه ریزی ها و 

تدبیر بهتر امور کمک کنیم.
سخن گفتن اندیشمندان و سیاسیون از حکومت مهدوی شروع 
خوبی است، اما اگر این آغاز در ادامه با تأمل جدی و عمیق شدن 
در شیوۀ حکومت مهدوی و توجه به نتایج این تأمل، در برنامه ریزی 

امور همراه نشود، دچار آسیب و آفت خواهد شد.
یکی دیگر از آثار سوء این نگاه عامیانه، بستری است که برای 
انحراف و بهره برداری دشمنان از موضوع مهدویت ایجاد می شود. در 
بستر این »نگاه عامیانه به مفهوم منجی«، خیلی ها احساس می کنند 
با چند تا ظاهرســازی ساده می توانند خودشان را همان منجی یا 
مرتبط با او معرفی کنند. کم نیستند انواع ادعاهای دروغین ارتباط با 

جدیگرفتهنشدن
حکومتمهدویدر
مجامععلمی،میان
نخبگانسیاسیو
مدیرانجامعه

2.ایجادبستریبرای
انحرافمهدویت
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منجی کــه هر از گاهی خبری از آنها به گوش می رســد.1 پدیدۀ 

1 . اصل ارتباط و مالقات برخی از خوبان در دوران غیبت كبری با امام زمان)عج(، از امور روشن 
و غیر قابل انکاری است كه توسط امام خامنه ای و مراجع عظیم الشأنی چون حضرت آیت اهلل 
بهجت)ره( مورد تأیید قرار گرفته است)چند نمونه در انتهای همین پاورقی آمده است( لیکن 
خوبی برطرف شدن نگاه عامیانه به موضوع منجی این است كه معیارهایی به دست می آید كه بر 
اساس آن داستان های راست و دروغ تا حدی از همدیگر قابل تشخیص خواهند بود و اساساً زمینۀ 

سوء استفاده از داستان ها و ادعاهای دروغین از بین می رود.
امــام خامنه ای فرموده اند: »خیلی از بزرگان ما در همین دوران غیبت، آن عزیز و محبوب دلهای 
عاشقان و مشتاقان را از نزدیک، زیارت كرده اند. بسیاری از نزدیک با او بیعت كرده اند. بسیاری 
از او ســخن دلگرم كننده شنیده اند. بسیاری از او نوازش دیده اند و بسیار دیگری بدون اینکه او 
را بشناســند، از او لطف و نوازش و محّبت دیده و او را نشناخته اند.« )بیانات در جشن بزرگ 
منتظران ظهور؛ 03/ 09/ 1378( و در جای دیگری هم فرموده اند: »ممکن اســت یک انسان 
ســعادتمندی، چشمش، دلش این ظرفیت را پیدا كند كه به نور آن جمال مبارک روشن شود، 
اما یک چنین كسانی اهل ادعا نیستند؛ اهل گفتن نیستند؛ اهل دكان داری نیستند. این كسانی كه 
دكان داری می كنند به این وسیله، انسان می تواند به طور قطع و یقین بگوید این ها دروغ گو هستند؛ 

مفتری هستند.« )بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم در روز نیمه ی شعبان،  27/ 05/ 1387.(
نمونه ها و موارد دیگری از نظرات صاحب نظران و بزرگان كه داللت بر امکان مالقات و یا وقوع 
مالقات برای برخی از خوبان با حضرت داشته باشد، فراوان است. لیکن به ذكر چند نمونه بسنده 
می كنیم. آیت اهلل بهجت فرموده انــد)ره(: »در زمان غیبت هم عنایات و الطاف امام زمان)عج( 
نسبت به محّبان و شیعیانش زیاد دیده شده؛ باب لقا و حضور بالكلّيه مسدود نیست؛ بلکه اصل 
رؤیت جســمانی را هم نمی شــود انکار كرد.« در محضر بهجت، ج1، نکتۀ شماره389 و نیز 
فرموده اند: »مهّم این است كه در وقت تشّرف از آن حضرت سؤال كنید كه .... ؛ ما به كسانی كه 
برای سفر حّج با ما خداحافظی كرده اند، این تذكر را داده ایم كه اگر عینک بزنید]یعنی نگاهتان 
را تغییر دهید[ ممکن است به خدمت آن حضرت برسید، و مالقات حاصل شود.« در محضر 
بهجت، ج3، نکتۀ شماره22. و در جای دیگر: »یکی از امور مهم بلکه از اهم امور این است كه 
بدانیم چه كار كنیم تا مثل كسانی از علما و متشرعه و صلحای تابع علما باشیم كه فرج شخصی 
و ارتباط خاص با حضرت ولی عصر)عج( داشــته اند.« در محضر بهجت، ج3، شماره 1321. در 
كتاب استفتائات ایشان آمده است: سؤال: در توقیع شریف خطاب به جناب علی بن محمد سمری 
ـ رحمه اهلّل ـ آمده است: »وسیأتی َمن یّدعی المشاهدة... فکّذبوه« این جمله با مالحظۀ قضایایی 
كه در كتاب های بحاراالنوار و غیره تحـت عنـوان: »فـي من فـاز بلقـاء الحّجـةعلیه السـالم 
]پیـرامون كسـانی كه مـوفـق به دیدار حضرت حجت شده اند[« نقل گردیده است، چگونه قابل 
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»بهائیت« را هم باید از جنس همین مشکالت قلمداد کرد.
در روایات هم این مطلب آمده است که در عصر ظهور، پرچم های 
 انحرافی زیادی که ادعا می کنند »منجی« هستند، برافراشته می شوند.1
 این انحراف ها در چه بستری پدید می آید و رونق می گیرد؟ آیا غیر از این 
است که نگاه عامیانه به موضوع منجی، بستر رواج چنین انحرافاتی است؟
نگاه عامیانه، عالوه بر اینکه می تواند بستری برای بهره برداری 
دشــمنان فراهم کند، می تواند زمینه ای برای انحراف دوستان نیز 

توجیه است؟ پاسخ: به قرینۀ مقام، منظور در توقیع، نحو مشاهدۀ در نیابت خاّصه است. ]یعنی 
روایت مربوط به دوران غیبت صغری است و لذا داستان ها و مالقات هایی كه در بحاراالنوار و 
برخی كتب دیگر آمده، می تواند صحیح باشد.[ )استفتائات حضرت آیت اهلل بهجت)ره(، سؤال 
1976( همچنین آیت اهلل مکارم شیرازی در خصوص داستان مالقات امام زمان)عج( و دستور 
ایشان درمورد احداث مسجد جمکران، فرموده اند: »داستان مسجد مقّدس جمکران در بیداری 
بوده«)استفتائات جدید، ج 1، ص496( و در استفتائات ایشان آمده است: »سؤال 1511- آیا شرط 
مالقات با حضرت، علم و تقواســت، یا مصلحت و زمان و مکان؟ جواب: شرط اصلی لیاقِت 
مالقات با آن حضرت، تقوا در سطح عالی است. ولی گاه به خاطر مصلحت اسالم و مسلمین، 
چهره نورانی خود را به افراد غیر الیق، حّتی غیر شــیعه و غیر مســلمانان، نیز نشان می دهد.« 
)مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج3، ص542(. برای مطالعۀ بیشتر در این زمینه و مالحظۀ 
استدالل ها و نظرات دیگر علماء و بزرگان، به كتاب هایی كه در این رابطه نگاشته شده است 
مراجعه فرمایید. از آن جمله: »دیدار در عصر غیبت؛ از نفی تا اثبات، جواد جعفری، موسسه 
آیندۀ روشن-پژوهشکدۀ مهدویت، 1389« و »فراز ابر، تحلیلی پیرامون تشرف به محضر امام 

زمان)عج(، م-سحاب، موسسه توسعۀ فرهنگ قرآنی، 1388«
1 . در روایات آمده اســت: دوازده نفــر ادعای ارتباط با حضرت و یا ادعای مهدویت می كنند و 
هركدامشان دیگری را تکذیب می كند. )امام صادق)ع(: الَیُقوُم الَْقائُِم) ع( َحتَّی َیُقوَم اْثَنا َعَشَر َرُجاًل 
ُكلُُّهْم ُیْجِمُع َعَلی َقْولِ إِنَُّهْم َقْد َرَأْوُه َفُيَكذُِّبوَنُهْم؛ غیبت نعمانی، ص277( و در روایت دیگری آمده 
است: دوازده نفر كه از سادات نیز هستند خروج كرده ]ادعای مهدویت كرده[ و همگی به خود 
دعوت می كنند. )امام صادق)ع(: اَل َیْخُرُج الَْقائُِم َحتَّی َیْخُرَج اْثَنا َعَشَر مِْن َبنِي َهاِشٍم ُكلُُّهْم َیْدُعو إِلَی 

َنْفِسهِ؛ غیبت شیخ طوسی،ص437(. 

زمینهایبرای
انحرافدوستان
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پدید بیاورد. یکی از انحراف هایی که ممکن است در بحث منجی 
و مهدویت به وجود بیاید، این است که مردم را صرفًا بر روی بحث 
رابطۀ عاطفی شــخصی با امام زمان)عج( متمرکز کنند. این رابطۀ 
عاطفی خوب است و باید بیشتر هم بشود، که البته با افزایش معرفت 
و دقت در انجام وظایف الهی، رابطۀ عاطفی بیشتر هم خواهد شد، 
ولــی صرفًا توجه دادن به این رابطۀ عاطفی و تمام آرمان منتظران 
را یک دیدار مخفیانه و رسیدن به خدمت حضرت قرار دادن، بدون 
توجه به لوازم و حقایق اجتماعی آن، بســتر یک انحراف اســت؛ 
انحرافی که می تواند از درونش بســیاری از ضدیت ها با مرام امام 

زمان )عج(، که همان اسالم ناب است، بیرون بیاید.1
ســومین اثر منفی نگاه عامیانه، »رخوتی« است که در میان 
منتظران ایجاد می کند. بــه عبارت دیگر، نگاه عامیانه عامل ترک 
وظایف و نشناختن آنها توسط منتظران خواهد شد. این خیلی بد 
اســت که ما به عنوان یک منتظر هر وقت بــه یاد امام زمان)عج( 
می افتیم، آهی بکشیم و بگوییم: »ان شاءاهلل آقا بیاید« و بعد دوباره به 

1 . آیت اهلل بهجت فرموده اند: »الزم نیست كه انسان در پی این باشد كه به خدمت حضرت ولی 
عصر عّجل اهلّل تعالی فرجه الشّریف تشّرف حاصل كند، بلکه شاید خواندن دو ركعت نماز سپس 
توّسل به ائمه علیهم الّسالم بهتر از تشّرف باشد؛ زیرا هر كجا كه باشیم آن حضرت می بیند و 
می شنود، و عبادت در زمان غیبت افضل از عبادت در زمان حضور است؛ و زیارت هر كدام از 
ائمه اطهار علیهم الّسالم مانند زیارت خود حضرت حّجت عّجل اهلّل تعالی فرجه الّشریف است.« 
در محضر بهجت، ج1، شماره277. و نیز فرموده اند: »آیا درست است كه ما راحت بنشینیم و 
نظاره گر باشــیم و برادران و خواهران ایمانی ما در دست ظالمان گرفتار باشند؟! ... آیا می شود 
رییس و موالی ما حضرت ولی عصر عّجل اهلّل تعالی فرجه الّشریف محزون باشد، و ما خوشحال 

باشیم؟!« همان، ج2، شماره267.

3.ایجادرخوتدر
میانمنتظران
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زندگی پُر اشتباه خود ادامه بدهیم. این یک آفت و آسیب است که 
منتظر بودن ما، در زندگی ما هیچ تغییری ایجاد نکند. طبیعتًا وقتی به 
موضوع انتظار، سطحی نگاه کنیم، نمی توانیم تکالیف ُمنبعث از آن را 
برای خود استخراج کنیم و در وجود خود بعثتی بیابیم و مسئولیتی 

احساس کنیم.
و در نهایت، بدترین اثر منفی نگاه عامیانه، تأثیری اســت که 
ممکن است در عاقبت به خیر نشدن منتظران داشته باشد. به عبارت 
دیگر، ممکن است منتظرانی که عامیانه به موضوع منجی و مهدویت 
نگاه می کنند، بعد از ظهور، جزو دشمنان امام زمان)عج( قرار بگیرند. 
کما اینکه در روایات هم به این مطلب تصریح شده است که بعضی ها 
در برابر آن حضرت می ایستند و می گویند: »ایشان امام زمان نیست، 
ایشان نمی تواند فرزند پیغمبر باشد«1 در حالی که قباًل به نوعی انتظار 

حضرت را می کشیدند.
چرا کسانی که قباًل انتظار حضرت را می کشیده اند، بعد از ظهور 
به مخالفت با ایشــان برمی خیزند؟ چون آنها یک تصور خیالی و 
موهوم از امام زمان)عج( داشته اند و زمانی که وجود واقعی و نازنین 
حضرت را می بینند که با آن تصویر خیالی آنها سازگاری ندارد، با 

ٍد...« غیبت نعمانی، ص231. امام  1 . عن الباقر)ع(: »... َحتَّی َیُقوَل َكثِیٌر مَِن النَّاِس لَْیَس َهَذا مِْن آلِ ُمَحمَّ
صادق)ع( می فرماید: »هنگامی كه قائم خروج مي كند كسی كه بنظر خویش از اهل این كار بود از 
این كار بیرون می رود و كسی كه همانند پرستندگان آفتاب و ماه است در این كار داخل می شود؛ 
ْمِس َو الَْقَمرِ«  إَِذا َخَرَج الَْقائُِم َخَرَج مِْن َهَذا األْْمرِ َمْن َكاَن َیَری َأنَُّه مِْن َأْهلِهِ َو َدَخَل فِي ُسنَّةِ َعَبَدةِ الشَّ
غیبت نعمانی، ص317. روایات مشابه دیگری كه بر مخالفت برخی از اهالی جبهه حق با آن 

حضرت داللت دارد در پاورقی صفحه 33 ذكر شد.

4.دشمنیباامام
زمان)عج(
بعدازظهور

چگونهکسانیکه
قبالًمنتظرحضرت
بودهاند،دشمناو
میشوند؟
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ایشان مخالفت می کنند. کسانی که نگاه عامیانه دارند و در این نگاه 
عامیانه شان تصّلب پیدا کرده اند، به حدی که برخی رگه  های انحراف 
در آنها مشاهده می شود، نه تنها به درد حضرت نمی خورند، بلکه بعد 

از حضور حضرت موجب دردمندی او هم خواهند شد.1
این گروه به ویژه به این دلیل که از قبل هم اطالعاتی داشته اند، 
دیگر خودشان را صاحب اّدعا می دانند؛ مثاًل می گویند: »نه، ایشان 
امام زمان نیستند؛ ما می دانیم، ما می شناسیم، ما منتظر بودیم، حاال هم 
ما هستیم که تشخیص می دهیم که آیا ایشان همان آقا هستند یا خیر.«
البته بعضی از افراد هم به دلیل خودســاخته نبودن و تعارض 
فرمان های حضرت با منافعشــان، که این تعارض هم می تواند به 
نوعی ریشه در همان تصور اشتباه نسبت به منجی داشته باشد، با 

حضرت مخالفت می کنند. 
کما اینکه در مورد یهودیان مدینه نیز همین اتفاق افتاد. یهودیان 
مدینه نیز تا پیش از بعثت رسول اکرم  )ص(، مدام به اهل مدینه فخر 
می فروختند که پیامبر موعود خواهد آمد و نشانه هایش هم چنین و 

1 . »فضیل می گوید از امام صادق)ع( شــنیدم كه می فرمود: هنگامی كه قائم ما قیام كند، بیش از 
آنچه كه پیامبر با جهل و نادانی جاهلیت روبرو شد، با جهل و نادانی مردم روبرو خواهد شد. 
عرض كردم: چگونه چنین است؟ فرمود: وقتی رسول اهلل)ص( به سوی مردم آمد، آنها سنگ ها و 
صخره ها و چوب ها و مجسمه های چوبی را می پرستیدند اما هنگامی كه قائم ما قیام كند، مردم 
كتاب خدا را برای او تأویل می كنند و با استدالل به آن در برابر امام می ایستند؛ َعِن الُْفَضْيِل بِْن 
ا اْسَتْقَبَلُه َرُسوُل  َیَسارٍ َقاَل َسِمْعُت َأَبا َعْبِد اهلل)ع(َیُقوُل: إِنَّ َقائَِمَنا إَِذا َقاَم، اْسَتْقَبَل مِْن َجْهِل النَّاِس َأَشدَّ مِمَّ
الِ الَْجاِهلِيَّةِ. ُقْلُت: َو َكْيَف َذاَك؟ َقاَل: إِنَّ َرُســوَل اهلل)ص(َأَتی النَّاَس َو ُهْم َیْعُبُدوَن  اهلل)ص(مِْن ُجهَّ
ُل َعَلْيِه  ُخوَر َو الْعِيَداَن َو الُْخُشَب الَْمْنُحوَتَة، َو إِنَّ َقائَِمَنا إَِذا َقاَم، َأَتی النَّاَس َو ُكلُُّهْم َیَتَأوَّ الِْحَجاَرَة َو الصُّ

ِكَتاَب اهللِ َیْحَتجُّ َعَلْيهِ بِهِ« غیبت نعمانی، ص296.

بعضیهابهدلیل
منافعشانمخالفت

میکنند

مخالفتیهودیان
منتظربارسول

خدا)ص(
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چنان است. اما همین که دعوت پیامبر به مدینه رسید و تعدادی از 
اهالی مدینه اسالم آوردند، بنای مخالفت را گذاشتند و بهانه آوردند 

که: »این فرد، آن پیامبر موعود نیست.«1
البته این »مخالفــِت پس از موافقت« نیز، ریشــه در همان 
تصورهای اشتباهی داشت که یهودیان نسبت به پیامبر موعود داشتند. 
آنها تصور می کردند پیامبر موعود از میان آنها برانگیخته خواهد شد 
و یا الاقل به آنها نزدیک خواهد بود. آنها هرگز تصور نمی کردند که 
ظهور او مشکلی برای منافع آنها ایجاد کند. اگر آنها تصویر درستی 
از پیامبر آخرالزمان داشتند، شاید پیش از آمدنش هم خود را برای 

مخالفت و دشمنی با او مهیا می کردند.
در خصوص مهدی موعــود هم، چون نگاه بعضی از مدعیان 
انتظار، نگاه نادرستی است و تصور اشتباهی از منجی دارند، بعد از 
ظهور حضرت نمی توانند با ایشان کنار بیایند. آنها وقتی امام زمان 
را می بینند، درمی یابند که هرگز منتظر چنین کسی نبوده اند. این به 
دلیل ذهنیت اشتباهی است که داشته اند و این ذهنیت نادرست، تنها 
به این دلیل برایشان پدید آمده است که عالمانه به موضوع منجی 

نگاه نمی کرده اند.

ا جاَءُهْم ِكتاٌب مِْن عِْنِد اهللِ ُمَصدٌِّق لِما َمَعُهْم َو كاُنوا مِْن َقْبُل َیْسَتْفتُِحوَن َعَلی الَِّذیَن َكَفُروا  1 . »َو لَمَّ
ا جاَءُهْم ما َعَرُفوا َكَفُروا بِه، َفَلْعَنُة اهللِ َعَلی الْكافِریَن؛ و هنگامی كه از طرف خداوند، كتابی  َفَلمَّ
برای آنها)یهود( آمد كه موافق نشانه هایی بود كه با خود داشتند، و پیش از این، نوید پیروزی بر 
كافران می دادند )كه با كمک پیامبر موعود، بر دشمنان پیروز گردند.( اما هنگامی كه این كتاب، 
و پیامبری را كه از قبل شناخته بودند نزد آنها آمد، به او كافر شدند، لعنت خدا بر كافران باد!« 

سورۀ بقره، آیۀ 82.

نگاهعامیانهبه
معجزاِتهنگام
ظهور=زیرسؤال
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اگر بخواهیم آثار منفــی تک تک آن نگاه های عامیانه را ذکر 
کنیم بحث به درازا خواهد کشید. اما یکی دیگر از موارد مهمی که 
ذکرش الزم اســت، این است که اگر اعتقاد ما به معجزات ظهور و 
مطلــق دیدن آن در اصالح امور، در حد و اندازه های نگاه عامیانه 
ـ که مشخصاتش قباًل ذکر شد ـ باقی بماند، اساس کارآمدی دین و 
اعتقادات دینی ما زیر ســؤال خواهد رفت. به این معنا که عده ای 
خواهند گفت: »دیدید دین خدا اجرایی نبود؟ دیدید کار هیچ کدام از 
پیامبران نگرفت؟ و نتوانستند مردم را در زیر پرچم توحید و ایمان به 
خدا جمع کنند و یک حکومت فراگیر و ماندگار برپا کنند؟ آخِر سر 

هم خدا آمد و با معجزه همه چیز را درست کرد.«
آیا واقعًا امام زمان)عج( می آیند که بگویند: »ای انسان! ما از آدم 
شدن تو ناامید شده ایم، لذا خودمان با یک عنایت معنوی، قلب تو را 
منقلب می کنیم؟« آیا واقعًا این گونه است؟ پس اینکه مردم تا به حال 
این همه زجر می کشــیدند تا خودسازی کنند، کار بیهوده ای انجام 
می دادند؟ در حالی که همان طور که پیشــتر هم اشاره شد، خیلی 
طبیعی است که مسألۀ ظهور و اقبال مردم به حکومت آن حضرت و 
تداوم این اقبال، نباید پدیده ای خارج از قواعد و ُسنن الهی باشد. اگر 
قرار باشد این اقبال و تداوم آن، با معّلق شدن برخی از قواعد و سنن 
الهی به وجود بیاید، آن گاه معلوم می شود که اساسًا دین خدا، ظرفیت 
اجرایی شدن در قالب همین قواعد و سنت های طبیعی را که تاکنون 
در عالم برقرار بوده، ندارد و در نتیجه از همین االن غیر عملی بودن 

احکام خدا به اثبات خواهد رسید.

ظهور،پدیدهایخارج
ازقواعدوسننالهی

نیست

چنان است. اما همین که دعوت پیامبر به مدینه رسید و تعدادی از 
اهالی مدینه اسالم آوردند، بنای مخالفت را گذاشتند و بهانه آوردند 

که: »این فرد، آن پیامبر موعود نیست.«1
البته این »مخالفــِت پس از موافقت« نیز، ریشــه در همان 
تصورهای اشتباهی داشت که یهودیان نسبت به پیامبر موعود داشتند. 
آنها تصور می کردند پیامبر موعود از میان آنها برانگیخته خواهد شد 
و یا الاقل به آنها نزدیک خواهد بود. آنها هرگز تصور نمی کردند که 
ظهور او مشکلی برای منافع آنها ایجاد کند. اگر آنها تصویر درستی 
از پیامبر آخرالزمان داشتند، شاید پیش از آمدنش هم خود را برای 

مخالفت و دشمنی با او مهیا می کردند.
در خصوص مهدی موعــود هم، چون نگاه بعضی از مدعیان 
انتظار، نگاه نادرستی است و تصور اشتباهی از منجی دارند، بعد از 
ظهور حضرت نمی توانند با ایشان کنار بیایند. آنها وقتی امام زمان 
را می بینند، درمی یابند که هرگز منتظر چنین کسی نبوده اند. این به 
دلیل ذهنیت اشتباهی است که داشته اند و این ذهنیت نادرست، تنها 
به این دلیل برایشان پدید آمده است که عالمانه به موضوع منجی 

نگاه نمی کرده اند.

ا جاَءُهْم ِكتاٌب مِْن عِْنِد اهللِ ُمَصدٌِّق لِما َمَعُهْم َو كاُنوا مِْن َقْبُل َیْسَتْفتُِحوَن َعَلی الَِّذیَن َكَفُروا  1 . »َو لَمَّ
ا جاَءُهْم ما َعَرُفوا َكَفُروا بِه، َفَلْعَنُة اهللِ َعَلی الْكافِریَن؛ و هنگامی كه از طرف خداوند، كتابی  َفَلمَّ
برای آنها)یهود( آمد كه موافق نشانه هایی بود كه با خود داشتند، و پیش از این، نوید پیروزی بر 
كافران می دادند )كه با كمک پیامبر موعود، بر دشمنان پیروز گردند.( اما هنگامی كه این كتاب، 
و پیامبری را كه از قبل شناخته بودند نزد آنها آمد، به او كافر شدند، لعنت خدا بر كافران باد!« 

سورۀ بقره، آیۀ 82.
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البته در یک تحلیل عالمانه از مسألۀ ظهور، همۀ قواعد طبیعی 
حیات بشر که یقینًا عنصر »معنویت« هم در اوج آن جای دارد، در 
نظر گرفته خواهند شد. عنصر »معجزه« هم در یک گوشه ای از آن 
منظومه جایگاهی دارد. عنصــر »نصرت الهی« و عنصر »عنایت 
معنوی حضرت« هر کدام جایگاه خودشان را دارند، نمی خواهیم 
اینها را رد کنیم. این نیست که امام زمان)عج( از عنایت معنوی و اثر 
معجزه آسا در نگاه و کالم برخوردار نباشند. عنایت معنوی هم جزء 
همین ساز و کار طبیعی است. منتها باید تئوری های علمی آن را 
استخراج کنیم و تبیین درستی از اینکه مثاًل »چگونه یک رهبر الهی 
با نورش جامعه را نجات می دهد« داشته باشیم و جایگاه و نقش این 
نــور را در آن مجموعه و منظومۀ تمام عواملی که همگی در کنار 
یکدیگر باعث نجات جامعه می شــوند، روشن کنیم. به ویژه که ما 
فرامــوش نمی کنیم که با وجود حضور نورانی و بی مانند رســول 
خدا  )ص( و سپس امیرالمؤمنین )ع( و  دیگر امامان، به دلیل فراهم 
نبودن عوامل دیگر، هیچ گاه آن حکومت نمونه و نجات بخش به طور 

کامل مستقر نشد و تداوم نیافت.

دریکنگاهعالمانه،
بایدهمۀعواملرادر
کنارهمدید

.
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عالقۀ عامیانه

غیر از »نگاه عامیانه« می توان از »عالقۀ عامیانه« نیز سخن گفت. 
البته باید بین این دو تفاوت قائل بود. تا اینجا به برخی از مصادیق 
نگاه عامیانه در مورد انتظار و برخی آثار سوء آنها اشاره شد. عالقۀ 
عامیانه نیز، اگرچه قابل احترام تر اســت، ولی ممکن است دچار 

آسیب هایی گردد که بعضًا جبران ناپذیر هم هستند.
منظور از عالقۀ عامیانه، عالقه های سطحی و یا بدون پشتوانه ای 
است که هر لحظه در معرض از بین رفتن قرار دارد. گاهی از اوقات 
می توانیم تعبیر عالقه های عامیانه را در مواردی اســتفاده کنیم که 
عالقه ای بر مبنای نظرِی غلط و شناخت ناصحیح استوار شده باشد. 
طبیعتًا این مبنای غلط ناشی از همان نگاه عامیانه است که ذکر شد.

عالقۀعامیانه
چیست؟
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اصطالح »عالقۀ عامیانه« در روایتی به صراحت مورد استفاده 
قرار گرفته و نکوهش شده است؛ آنجا که امیرالمؤمنین )ع( فرمودند: 
راُب؛  حاِب، وتَْنَقِشُع كما یَْنَقِشُع السَّ »َمودَّةُ الَعوامِّ تَْنَقِطُع كانِْقطاِع السَّ
دوستی عوام و عامیانه بریده می شود مانند بریده شدن ابر، و زایل 
می شود چنان که سراب زایل می شــود.«1 در این کالم شریف، به 
مهم ترین آســیب عالقه های عامیانه که قطع شدنی بودن آن است، 

اشاره شده است.
اما جای نگاه مثبت به این گونه عالقه ها هم هســت؛ آنجا که 
عالقۀ عامیانه به معنای یک عالقۀ فطرِی طبیعی و هرچند ابتدایی 
گرفته شود. در بسیاری از عوام، ارادت و معرفت آنها نسبت به اولیای 
الهی، با همین نوع عالقه آغاز می شود. عالقه های فطری و ابتدایی 
موجود در جان جامعه را باید محترم شمرد. اینها سرمایه های الزم 
برای ارتقای همان عالقه ها و اعتقادات و عالمت سالمت و صفای 
باطن افراد هستند. باید هم زمان، هم آن عالقۀ باصفای عامیانه را که 
در میان خیلی ها رواج دارد، تحسین و حتی در بین اهلش ترویج 
نمود؛ و هم آن عالقه ها را با نگاه عالمانه تعمیق کرد و افزایش داد. 
چرا که گاهی این گونه عالقه ها آغاز یک شور و شعور عمیق هستند 

و نباید به سادگی از کنار آنها گذشت و آنها را بی مقدار شمرد.
گاهی از اوقات نیز عالقه های عموم مردم با قضاوتی ناصحیح 
دســت کم گرفته می شــوند، در حالی که در میان عوام، افرادی با 
معرفت های عمیق و ایمان راسخ پیدا می شوند که نخبگان حسرت 

1 . غررالحکم، حدیث1129.

علی)ع(:عالقۀعامیانه
پایدارنیست

نگاهمثبتبهعالقۀ
عامیانه/لزومتحسین
عالقههایابتدایی
وفطری

هرکمسوادیجزء
عوامنیست
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آن را دارند. روشن است که آنهایی را که به ظاهر از سواد و معلومات 
کافی برخوردار نیستند، نباید عوام بدانیم و عالقه های آنها را نباید در 

زمرۀ عالقه های عامیانه و انقطاع پذیر تلقی کنیم.
از طرف دیگر، نباید تصــور کرد که اگر به مباحث عقالنی و 
علمی در موضوع مهدویت و امام زمان)عج( پرداخته می شود، به این 
معنی اســت که برخورد عقالنی در این عرصه، در مقابل برخورد 
عاطفی با موضوع امام زمان)عج( است. این اشتباه است که ما این 
دو موضــوع را مقابل یکدیگر تلقی کنیــم. کما اینکه بعضی ها با 
کوته نظری، در کنــار توصیه به برخورد علمی بــا موضوع امام 
زمان )عج(، موج عاطفِی گرایش به امام زمان)عج( را، مورد هجمه 
قرار می دهند و اساسًا گرایش عاطفی به امام زمان)عج( را امری غیر 
اصیل و کم ارزش تلقی می کنند. در حالی که، نه می توان این موج 

عاطفی را خاموش کرد و نه اساسًا چنین چیزی مطلوب است.
نه تنها برخورد عالمانه و عاقالنه با موضوع منجی، هیچ گونه 
منافاتی با گرایش عاطفی به امام زمان)عج( ندارد، بلکه هنگامی که 
عقل ها روشن شوند، عاطفه  ها هم شعله ورتر خواهد شد؛ و معرفت، 
مایۀ تحکیم و تعمیق همین رابطۀ عاطفی قرار خواهد گرفت؛ و آن 

را از سطح عامیانه ارتقا خواهد داد.
یک وقت تصور نشــود که فهمیدن عقالنــی و منطقی امام 
زمان)عج(،  کالســش باالتر از گریه کردن است. اگر کسی فهمش 
دربارۀ امام زمان)عج( باال رفت، به جای اشک، خون گریه خواهد 
کرد. فکر نکنیم اگر عالِم شدیم، گریه را کنار می گذاریم؛ دعای ندبه 

نگاهعالمانه،به
معناینفیرابطۀ

عاطفینیست

رشدعقل،شعلهور
شدنعاطفهرابه

دنبالدارد
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را کنار می گذاریم. نه، اتفاقًا اگر عالم شویم، تازه دعای ندبه خوان 
می شــویم، تازه می فهمیم برای چه باید گریه کنیم. این اثر عجیب 

معرفت است.
گاهی برخی از ســر ناآگاهی می گویند: »آقا! گریه برای امام 
زمان بس است. حاال دیگر نوبت معرفت است.« غافل از اینکه اگر 
معرفت باال برود، اشک هم زیاد می شود. لذا اگر کسی آگاهی پیدا 
کرد، اما اشک و سوز و آهش بیشتر نشد، باید در آدمیت و انسانیت 
خود تردید کند. این یک اصل مهم است که علم، خشیت را افزایش 
می دهد؛1 به همین دلیل اســت که خداوند متعال می فرماید: »فقط 

بندگان عالِم خدا هستند که از خدا خشیت دارند.«2
منتها بخشی از این رابطۀ عاطفی که ابتدائاً پدید می آید، نتیجۀ 
فطرت های سالم است و بخشــی از آن، نتیجۀ آگاهی های کلی و 
ابتدایی است که ممکن اســت برخی از این آگاهی ها، سطحی هم 
باشند. سخن در این اســت که باید این آگاهی های کلی و ابتدایی 
تفصیل و تکامل پیدا کند، تا آن رابطۀ عاطفی پایدار شود و در این 

سطح حداقلی باقی نماند.
حتی باید گفت این سطح متوســط رابطۀ عاطفی موجود در 
جامعه با امام زمان)عج(،  آن چنان که باید باشــد نیست. وضعیت 

ِّهِ؛ چون دانش آدمی  ُجِل َزاَد َأَدُبُه َو َتَضاَعَفْت  َخْشــَيُتهُ  لَِرب 1 . امیرالمؤمنین علی)ع(: »إَِذا َزاَد عِْلُم الرَّ
فزونی گیرد، ادبش افزون می شود و ترسش از پروردگارش دو چندان می گردد.« غرر الحکم، 
حدیث791. و نیز آن حضرت فرموده اند: »َسَبُب الَْخْشَيةِ الْعِْلُم؛ سبب ترس و خشیت]از خداوند[ 

علم است.« همان، حدیث787. 
2 . إِنَّما َیْخَشی اهلَل مِْن عِبادِهِ الُْعَلماء. سوره فاطر، آیۀ 28. 

علم،خشیترا
افزایشمیدهد/علم
بدوناشکنشانۀ
ضعفانسانیت

بایداینرابطۀعاطفی
رارشدداد
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موجود، بسیار پایین تر از حّد مطلوب و مورد انتظار است. این موِج 
بسیار لذت بخشی که الحمدهلل برای دعای ندبه ها در کشور ما به راه 
افتاده، تازه آغاز راه اســت نه سرانجام راه. معلوم نیست ما از نقطۀ 
صفر چقدر فاصله گرفته باشیم. بله، از نقطۀ صفر عبور کرده ایم و 

دیگر منفی نیستیم، اما تا نقطۀ مطلوب هم خیلی فاصله داریم.
درست است که دعای ندبه خواندن ها آغاز شده و مراسم های 
دعای ندبه رونق گرفته اســت، ولی آن دعای ندبه ای که باید برای 
امام زمان)عج( خوانده شود و به محبت بسیار باالیی احتیاج دارد، 
که در خود دعا هم اشاره های روشنی به آن شده است،1 با این دعای 
ندبه هایی که ما می خوانیم، خیلی متفاوت است. شرح این تفاوت را 

باید در فرصت دیگری مورد گفت وگو قرار داد.
در عین حال، این گرایش ابتدایی به حضرت نیز یک گرایش 
بسیار معنادار و باارزش است. نام مقدس آقا امام زمان)عج( هر اثر 
و حالوتی را در دل ها ایجاد کند بسیار قابل احترام است، ولی گالیه 

1 . »إِلَی َمَتی َأَحاُر فِيَك َیا َمْواَلَی َو إِلَی َمَتی َو َأیَّ ِخَطاٍب َأِصُف فِيَك َو َأیَّ َنْجَوی َعزِیٌز َعَلیَّ َأْن 
ُأَجاَب ُدوَنَك َو ُأَناَغی َعزِیٌز َعَلیَّ َأْن َأبِْكَيَك َو َیْخُذلََك الَْوَری َعزِیٌز َعَلیَّ َأْن َیْجرَِی َعَلْيَك ُدوَنُهْم 
َما َجَری َهْل مِْن ُمعِيٍن َفُأِطيَل َمَعُه الَْعوِیَل َو الُْبَكاَء ...َهْل َقِذَیْت َعْيٌن َفَساَعَدْتَها َعْينِی َعَلی الَْقَذی .... 
َدی؛ تا كی سرگردان تو باشم ای موالی من؟ و تا كی و  َمَتی َنْنَتفِع  مِْن َعْذِب َمائَِك َفَقْد َطاَل الصَّ
به چه زبانی وصف تو گویم و راز دل كنم؟ گران و ناگوار اســت بر من كه پاســخ از دیگری 
جز تو بشنوم و گفتگو كنم، گران است بر من كه بر تو بگریم ولی مردم تو را واگذارند ... آیا 
كمک كاری هست كه با او فریاد و گریه را طوالنی كنم؟.... آیا چشمی هست كه خار فراق در 
آن خلیده و گریان باشد تا چشم پرخار من نیز یاریش دهد؟ كی می شود كه سیراب گردیم از آب 
وصل تو كه تشنگی ما به درازا كشید؟« اقبال االعمال سیدبن طاووس، ص298، همچنین: مفاتیح 

الجنان، دعای ندبه.

ولیهمینمقدارکم
همباارزشاست

رابطۀعاطفیجامعه
باامامزمان)عج(
بسیارپایینتراز

سطحمطلوباست
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از این است که ما بخواهیم این گرایش را در همین حّد مقدماتی و 
حداقلی نگه داریم و به آن بســنده کنیم. اینجا است که باید منتظر 

آسیب های عوام زدگی باشیم.
اگر کسی عواطف دینی خود را در سطح مقدماتی نگه دارد، در 
حالی که موقعیت اقتضا دارد که او رشد بیشتری داشته باشد، آن گاه 
چه بسا این ایستایی موجب انحراف او گردد. چنین شخصی ممکن 
است کم کم خودش به مقابله با دین خودش برخیزد؛ چرا که پس از 
مدت زمانــی که از پدید آمدن آن عواطــف اولیۀ دینی می گذرد، 
مقدماتی و سطحی بودن آن عواطف را لمس می کند و در نتیجه سعی 
می کند از این سطحی بودن فاصله بگیرد. آن گاه اگر این فاصله گرفتن، 
به سمت عمیق شدن جهت پیدا نکند، ممکن است به سمت حذف و 
مقابله سوق پیدا کند. لذا باید به اعماق و ژرفای عواطف دینی رفت 
و این گرایش ابتدایی را که به امام زمان)عج( پدید آمده، عمق بخشید. 
باید مراقب باشیم تا موّدت عامیانه کار دستمان ندهد و در لحظه ای 

که به آن محتاجیم، از دستمان نرود.
نمونه ای از عالقه های عامیانه را می توان اهمیت دادن به دیدار 
حضرت، بدون توجه به ظهور و بدون توجه به فلسفۀ غیبت و انتظار 
دانست. کسانی که چنین عالقه های عامیانه ای دارند، کسانی هستند که 
خود را مشتاق دیدار حضرت می دانند اما نه توجهی به بیرون آمدن 
حضرت از پردۀ غیبت دارند و نه به فواید و برکات فراوانی که بر ظهور 
حضرت مترتب است، اعتنایی دارند. هرچند با چنین عالقه ای نیز باید 
محترمانه برخورد کرد، اما سؤال این است که چگونه می توان ادعای 

چرابایدعواطف
دینیرارشددهیم؟

نمونهایازعالقههای
عامیانه:اشتیاقدیدار
بدونتوجهبهفلسفه
غیبتوانتظار
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عاشقی و تمنای دیدار داشت، ولی به آرمان های حضرت بی اعتنا بود؟
حضرت آیت اهلل بهجت)ره( می فرمایند: 

»آیا می شود رییس و موالی ما حضرت ولی عصر)عج( محزون 
باشد، و ما خوشحال باشیم؟! او در اثر ابتالی دوستان، گریان باشد 
و ما خندان و خوشــحال باشــیم، و در عین حال خود را تابع آن 
حضرت بدانیم؟!«1 »اشــخاصی را می خواهند کــه تنها برای آن 
حضرت باشند. کسانی منتظر فرج هستند که برای خدا و در راه خدا 
 منتظر آن حضرت باشند، نه برای برآوردن حاجات شخصی خود!«2

  »تنها پیدا کردن و دیدن حضرت مهم نیســت ... هر کدام در فکر 
حوایج شخصی خود هستیم، و به فکر آن حضرت– که نفعش به 

همه برمی گردد و از اهّم ضروریّات است - نیستیم!«3
این آدم ها که تنها مشتاق »دیدن« حضرت هستند و به مصائب 
عالم بشریت و رسالت آن حضرت کاری ندارند، معموالً گرهی از 
کار حضرت باز نمی کنند. هرچند ممکن است در صورتی که صادق 

باشند، حضرت به درد ایشان بخورد.
در دعای ندبه صدا می زنیم:

»َمتی تَرانا َو نَراَک، َو قَْد نََشــْرَت لِوآَء النَّْصِر تُری؟ اَتَرانا نَُحفُّ 
بَِک َو اَنَْت تَُامُّ الَْمَل، َو قَْد َمَلَْت الَْْرَض  َعْدالً؟ کی می شود که تو ما 
را ببینــی و ما تو را ببینیم، در حالی که پرچم  نصرت و پیروزی را 

1 . در محضر بهجت، ج2، شماره267. 
2 . همان، شماره276. 
3 . همان، شماره26. 

کالمآیتاهلل
بهجت)ره(

تقاضایدیداردر
دعایندبه،فردی

نیست
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برافراشته باشی و همه آن را ببینند؟ آیا می شود روزی را ببینیم که 
گرداگردت را گرفته باشیم، در حالی که تو امام و رهبر مردم باشی 

و زمین را پر از عدل و داد کرده باشی؟«1
یعنی عاشق دیدن توام، در حالی که تو امام هستی و حاکمیت 
جهانی داری. نه اینکه کاش من بتوانم تو را در یک گوشه ای ببینم. 
هرچند باید اذعان کرد که معموالً اشــتیاق دیدار حضرت، ولو به 
صورت فردی، در هر دلی قرار بگیرد، آن دل به ظهور و نجات عالم 
هم اشتیاق پیدا خواهد کرد و این دو الزم و ملزوم یکدیگر هستند، اما 
در مقام تبلیِغ یک سویه برای دیدار امام زمان)عج(،  رهزنی هایی انجام 

می گیرد که نیاز به هوشیاری دارد.
در دعای سالمتی آقا امام زمان هم همین قصه وجود دارد:

ِة بِْن الَْحَسِن، َصَلواتُک َعَلیِه َوَعلی  ابآئِِه،  اللٌهمَّ ُكْن لَِولیَِّک الُْحجَّ
ــاَعِة َو فِی ُكلِّ َساَعٍة، َولِیًّا َو َحافِظًا، َو قَائِداً َو نَاِصراً، َو  فِی َهِذهِ السَّ

َدلِیاًل َو َعْینًا، َحتَّی تُْسِكنَُه أَْرَضَک َطْوعًا، َو تَُمتَِّعُه فِیَها َطِویاًل؛
خدایا! برای ولّی خود، حّجت بن الحسن، که درودهای تو بر 
او و بر پدرانش باد، در این ساعت و در هر ساعت، ولّی و نگهبان، 
و رهبر و یاور، و راهنما و دیده بان باش، تا اینکه او را از روی میل 
و رغبِت مردم، در روی زمین ســکونت دهی و زمانی دراز او را بر 

روی زمین بهره مند سازی.2
در این دعای مشهور، اصاًل برای دیدن حضرت دعا نمی کنیم، 

1 . اقبال االعمال سیدبن طاووس، ص298، همچنین: مفاتیح الجنان، دعای ندبه.
2 . كافی، ج4، ص162. 

دردعایسالمتی
حضرتهماصالً
تقاضایدیدارنیست
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برای سالمتی حضرت دعا می کنیم. دعا می کنیم حضرت سالمت 
باشند، تا اینکه فرج ایشان برسد و از حکومتشان بهره مند گردند. 
این اوج یک خلوص عاشقانه و عارفانه است، که دیگر خود را در 

نظر نمی گیرد و تنها محبوب خود را مد نظر قرار می دهد.
در دعای عهد هم، که مستحب است هر روز صبح خوانده شود 
و حضرت امام)ره( معتقد بودند خواندن آن در سرنوشت انسان تأثیر 

دارد،1قبل از اینکه تقاضای دیدار کند و صدا بزند:
ْلَعَة الرَّشــیَدَة؛ خدایا! آن صورت زیبا را به من  »اَلّلُهمَّ اَِرنی الطَّ

نشان بده.«2
بالفاصله قبلش دعا کرده:

»اَلّلُهمَّ اِْن حاَل بَینی  َو بَینَُه الَْمْوُت ... فََاْخِرْجنی  ِمْن قَْبری  ُمْؤتَِزراً 
داً قَناتی؛  که معنای اجمالی آن این است:  كَفنی ، شاِهراً َسیفی ، ُمَجرِّ

خدایا! اگر هم ُمردم، من را زنده کن تا پای رکابش پیکار کنم.
یعنی آن چیزی که برای من مهم اســت، رکاب حضرت است، 
حکومت حضرت اســت، حاکمیت حق اســت. همیــن معنا در 
بخش های دیگر دعای عهد و همچنین دعاهای دیگر مربوط به آن 

حضرت کاماًل مشهود است.

1 . برداشت هایی از سیره امام خمینی، ج3، ص42. برای تفصیل مطلب نگاه كنید به پاورقی صفحه 
 .177

2 . مفاتیح الجنان، دعای عهد. و نیز: مصباح كفعمی، ص550.

دردعایعهدهم،
دیدارحضرتمسألۀ

اصلینیست
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عالقۀ عاشقانه

»عشق« واژه ای اســت که در ادبیات کهن فارسی، اکثراً به محبت 
شدید اطالق می شود. و معموالً چنین محبتی بیشتر جنبۀ معنوی و 
عرفانی دارد تا جنبۀ زمینی و مادی؛ چرا که عالئق مادی و زمینی 
معمــوالً آن چنان اوج نمی گیرند و یا اگــر اوج هم بگیرند، فرود 
آمدنشان بسیار سریع اتفاق می افتد. بنابراین خوب است ما هم این 
لفظ را در غیر از این معنا اســتفاده نکنیم. حتی در روابط عاطفی 

عادی نیز از به کار بردن آن اجتناب کنیم.
صرف نظر از معنای لغوی لفظ عشــق در زبان عربی، وقتی به 
ترجمۀ عشــق در ادبیات غنی و عارفانۀ فارسی نگاه می کنیم، آن 
را اصطالحی برای محبت شــدید می یابیم که شاخص اصلی آن، 

عشقدرادبیات
فارسیجنبۀمعنوی

وعرفانیدارد
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ازخودگذشتگی اســت. اگر محبتی آن قدر زیاد شود که اصرار بر 
فدا شــدن برای معشوق را در پی داشته باشد، آن گاه عاشقی پدید 
آمده است. به این ترتیب یکی از بهترین کاربردهای این لفظ، عالقۀ 

شدیدی است که می توان به امام زمان ارواحناله الفداء داشت.
صرف نظر از اینکه نمی شود به امام زمان، »کم« عالقه داشت و 
هر کسی با آن حضرت ارتباط قلبی و عاطفی برقرار کند به مرور 
زمان به محبت شدید او گرفتار خواهد شد، اساسًا ما نیازمندیم که به 
کسی عاشقانه مهر بورزیم و با عشق او، زندگی و وجود خود را گرم 
کنیم. این محبِت خیلی شدید، به کسی جز امام زمان)عج( نمی تواند 
تعلق بگیرد، و به ایشان هم نمی تواند که تعلق نگیرد. یعنی نه می توان 
کســی را به اندازۀ او دوست داشت و نه می توان او را به این اندازه 
دوست نداشت. اگر محبت ما به آن حضرت تا این حد شدید نیست، 
معلوم می شــود که ما در روح خودمان مشــکل داریــم، و ااّل او 

دوست داشتنی تر از این حرف ها است.
از آنجایی که محبت شــدید جز از راه معرفت، عمل صالح و 
ایمان قاطع به دســت نمی آید، پس مهم تریــن راه جلوگیری از 
آســیب های عالقۀ عامیانه، عالقۀ عاشقانه داشتن به آن حضرت 
است. بنابراین تنها راه نجات از عوام زدگی عاطفی را باید در عالقۀ 
عاشقانه به امام زمان)عج( جســت وجو کرد. چون کسی که عزم 
عاشق شدن می کند و از خود، انتظار عالقۀ عاشقانه به حضرت دارد، 
مجبور اســت به تقویت بنیان های این عشق بپردازد و علم و عمل 

کافی برای این منظور را به دست بیاورد.

ضرورتعالقۀ
عاشقانهبهامام
زمان)عج(:
1.مانیازمندیمبه
کسیعاشقانهمهر
بورزیم

2.عالقۀعاشقانه،
مهمترینراه
جلوگیریاز
آسیبهایعالقۀ
عامیانه

.
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اساسًا یکی از مهم ترین شاخص های عالقۀ عامیانه، سطحی 
بودن و کــم بودِن آن اســت، که نتیجۀ طبیعــی بی معرفتی ها و 
بی تقوایی هاست. برای پرهیز از آسیب های محبت باید آن را افزایش 
َّذیَن آَمنُوا أََشدُّ ُحبًّا هللِ؛ آنان که ایمان آورده اند،  داد، که فرمود: »َو ال

محبت و عشقشان به خدا بیشتر و قوی تر است.«1
تا اینجا به دو ضرورت و فایده برای لزوم عالقۀ عاشــقانه به 
امام زمان)عج( اشاره کردیم. یکی نیاز ما به این محبت شدید برای 
گرمابخشی به زندگی خودمان بود؛ و دیگری کارکرد عالقۀ عاشقانه، 
به عنوان مهم ترین راه برای جلوگیری از آسیب های عالقۀ عوامانه 
به حضرت و تنها راه نجات از عوام زدگی در ارتباط با ایشان بود. 
پیش از اینکه به یکی دو فایدۀ مهم دیگر هم اشــاره کنیم، جا دارد 
بــه ضرورت دوم، که نیاز خودمان به این عالقۀ عاشــقانه به امام 

زمان)عج( بود، کمی بیشتر بپردازیم.
ما نیازمندیم با عشق زندگی کنیم. با عشقی که بتواند انگیزه ای 
قوی برای تمام اجزای زندگی ما باشد. به دلیل آن درس بخوانیم، 
کار کنیم، تشــکیل زندگی بدهیم و... . اگر چنین عشقی پشت سر 
انگیزۀ رفتارهای ما نباشد زود دلسرد می شویم، از آسیب های فراوان 
زندگی که تعّدی به حقوق دیگران و تجاوز از فرمان های الهی است، 
در امان نخواهیم بود، اخالقمان بد می شود و تعادل روحی نخواهیم 

داشت.
هر کسی به خاطر مدرک تحصیلی درس بخواند، هر کس به 

1 . سوره بقره، آیه 165.

توضیحبیشتردر
موردنیازمابهعشق:

جمعبندی
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عشــق مال، به عشق جاه، به عشق دنیا و... درس بخواند، به جای 
اینکه با این درس خواندن قلبش نورانی شود، رفته رفته قلبش مکّدر 
و ســیاه خواهد شد. این ما حصل بســیاری از روایات و سخنان 
علمای اخالق است.1باید به یک عشقی درس خواند و زندگی کرد 

1 . به چند نمونه اشاره می شود: رسول خدا)ص( فرمودند: »ارزش هر عملی به نیت آن است؛ إِنََّما 
ِّيَّاِت« تهذیب االحکام، ج1، ص83. و فرمودند: »هر كســی علمی بیاموزد برای این  األْْعَماُل بِالن
كه با نادانان مجادله كند، یا بر دانایان فخر بفروشد، یا توّجه مردم را به سوی خود جلب كند، 
َفَهاَء َأْو ُیَباِهَي بِهِ الُْعَلَماَء َأْو لُِيْقبَِل بُِوُجوهِ النَّاِس  جایگاهش دوزخ باشد؛ َمْن َتَعلََّم عِْلماً لُِيَمارَِي بِهِ السُّ
إِلَْيهِ َفُهَو فِي النَّارِ« عیون اخبارالرضا، ج1، ص307. و در روایتی دیگر فرمودند: »یا علم را فرا بگیرد 
برای اینکه نظر مردم را متوجه خود كند تا او را بزرگ بدارند، پس خود را برای دوزخ آماده 

أْ َمْقَعَدُه مَِن النَّارِ« تحف العقول، ص43. ُموُه َفْلَيَتَبوَّ كند؛ َأْو َیْصرَِف ُوُجوَه النَّاِس إِلَْيهِ لُِيَعظِّ
در روایت عبرت آموز دیگری نیز رســول خدا)ص( فرمودند: »هر كه دانش را برای خدا بیاموزد، 
به هیچ بابی از آن نرسد مگر این كه بیش از پیش خود را حقیرتر ببیند، با مردم افتاده تر شود، 
ترسش از خدا بیشتر گردد و در دین كوشاتر شود. چنین كسی از علم بهره مند می شود. پس، باید 
آن را بیاموزد. اما كســی كه دانش را بــرای دنیا و منزلت یافتن نزد مردم و موقعیت یافتن نزد 
سلطان و حاكم فرا گیرد، به هیچ بابی از آن نرسد مگر این كه خود بزرگ بین تر شود و بر مردم 
بیشتر بزرگی فروشد و از خدا بیشتر غافل شود و از دین بیشتر فاصله گیرد. چنین كسی از دانش 
سود نمی برد؛ بنابراین، باید ]از تحصیل دانش[خودداری ورزد و علیه خود حّجت و پشیمانی و 
رسوایی در روز قیامت فراهم نیاورد؛ َمْن َطَلَب الْعِْلَم هللِ لَْم ُیِصْب مِْنُه َباباً إاِلَّ اْزَداَد فِي َنْفِسهِ ُذالًّ 
َو فِي النَّاِس َتَواُضعاً َو هللِ َخْوفاً َو فِي الدِّیِن اْجتَِهاداً َو َذلَِك الَِّذي َیْنَتفُِع بِالْعِْلمِ َفْلَيَتَعلَّْمُه َو َمْن َطَلَب 
ْلَطاِن لَْم ُیِصْب مِْنُه َباباً إاِلَّ اْزَداَد فِي َنْفِسهِ َعَظَمًة َو  نَْيا َو الَْمْنزِلَةِ عِْنَد النَّاِس َو الُْحْظَوةِ عِْنَد السُّ الْعِْلَم لِلدُّ
َعَلی النَّاِس اْستَِطالًَة َو بِاهللِ اْغتَِراراً َو مَِن الدِّیِن َجَفاًء َفَذلَِك الَِّذي اَل َیْنَتفُِع بِالْعِْلمِ َفْلَيُكفَّ َو لُْيْمِسْك 
َداَمةِ َو الِْخْزِي َیْوَم الْقَِياَمةِ.« میزان الحکمه، حدیث1369، و روضة  ةِ َعَلی َنْفِســهِ َو النَّ َعِن الُْحجَّ

الواعظین، ج1، ص11. 
امیرالمؤمنین نیز فرمودند: »از علم هر آنچه كه برایتان پیش می آید فرا گیرید و زنهار كه آن را برای 
چهار كار بیاموزید: برای فخر فروشی بر علما، یا ستیزه كردن با نادانان، یا خودنمایی در مجالس، یا 
جلب كردن توجه مردم به خود و ریاست كردن بر آنها؛ ُخُذوا مَِن الْعِْلمِ َما َبَدا لَُكْم َو إِیَّاُكْم َأْن َتْطُلُبوُه 
اَء َأْو ُتَراُءوا بِهِ فِي الَْمَجـالِِس َأْو َتْصـرُِفوا ُوُجـوَه    ـَ َفه لِِخَصالٍ َأْرَبعٍ لُِتَباُهوا بِهِ الُْعَلَمـاَء َأْو ُتَمـاُروا بِهِ السُّ

النَّاِس إِلَْيُكْم لِلتََّرؤُِّس« ارشاد مفید، ج1، ص229.

اماباالخرهماهم
تفریحنیازداریم

انگیزههایسطحی
قلبانسانرامکّدر
میکند
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که آن عشق بتواند جای این انگیزه های رایج و معمولی را بگیرد.
از طرفی باالخره ما هم تفریح می خواهیم؛ باید شــاد باشیم. 
بهترین نوع تفریح و تفّرج روح هم، آن اســت که کســی را عمیقًا 
دوست داشته باشیم، به صورتی که این دوست داشتن تمام وجودمان 
را پُر کند و آتشمان بزند. اگر حرارت عشق و محبت، وجود کسی 
را آتش نزند، می رود پاِی آتش منقل می نشیند. کسی که وجودش 
را شــراب محبت و ایمان گرم نکند، به شراب انگور پناه می آورد. 
چه چیزی می خواهد وجود تو را آتش بزند؟ چه چیزی می خواهد 

انرژی جوانی تو را به کار بگیرد؟
ما ابله هم نیستیم تا بی دلیل به کسی تا این حد عالقه مند شویم. 
کمبود محبت هم که نداریم تا فریب عالقه های اندک را بخوریم و 
آنها را زیاد تصور کنیم. پس عشق  به سادگی به دست نمی آید. اما 
عاشــق شدن، خیلی برای انسان ها مهم و ارزشمند است. مردم در 
آرزوی رسیدن به چنین عالقه های عاشقانه ای است که پای فیلم های 
عشقی می نشینند و اگرچه به عشق نرسیده اند، مدام در حسرت آن، 

ترانه های عاشقانه زمزمه می کنند.
روشن است که یکی از مهم ترین راه های عاشق شدن و رسیدن 
به عشق، یافتن معشوق دلبری است که الیق عشق ما باشد. و نه تنها 
بتواند این عشق را باثبات نگه دارد، بلکه هر لحظه هم بتواند گرمای 
آن را افزایش دهد. خداوند متعال هم راهی برای عاشق شدن قرار 
داده و تمهیدی برای آسان کردن دست یابی به عشق اندیشیده است 

عشقبهسادگیبه
دستنمیآید،ولی
عاشقشدننیازی

ضروریاست

وجودامام،تمهید
خداوندبرای

دستیابیمابهعشق

عشــق مال، به عشق جاه، به عشق دنیا و... درس بخواند، به جای 
اینکه با این درس خواندن قلبش نورانی شود، رفته رفته قلبش مکّدر 
و ســیاه خواهد شد. این ما حصل بســیاری از روایات و سخنان 
علمای اخالق است.1باید به یک عشقی درس خواند و زندگی کرد 

1 . به چند نمونه اشاره می شود: رسول خدا)ص( فرمودند: »ارزش هر عملی به نیت آن است؛ إِنََّما 
ِّيَّاِت« تهذیب االحکام، ج1، ص83. و فرمودند: »هر كســی علمی بیاموزد برای این  األْْعَماُل بِالن
كه با نادانان مجادله كند، یا بر دانایان فخر بفروشد، یا توّجه مردم را به سوی خود جلب كند، 
َفَهاَء َأْو ُیَباِهَي بِهِ الُْعَلَماَء َأْو لُِيْقبَِل بُِوُجوهِ النَّاِس  جایگاهش دوزخ باشد؛ َمْن َتَعلََّم عِْلماً لُِيَمارَِي بِهِ السُّ
إِلَْيهِ َفُهَو فِي النَّارِ« عیون اخبارالرضا، ج1، ص307. و در روایتی دیگر فرمودند: »یا علم را فرا بگیرد 
برای اینکه نظر مردم را متوجه خود كند تا او را بزرگ بدارند، پس خود را برای دوزخ آماده 

أْ َمْقَعَدُه مَِن النَّارِ« تحف العقول، ص43. ُموُه َفْلَيَتَبوَّ كند؛ َأْو َیْصرَِف ُوُجوَه النَّاِس إِلَْيهِ لُِيَعظِّ
در روایت عبرت آموز دیگری نیز رســول خدا)ص( فرمودند: »هر كه دانش را برای خدا بیاموزد، 
به هیچ بابی از آن نرسد مگر این كه بیش از پیش خود را حقیرتر ببیند، با مردم افتاده تر شود، 
ترسش از خدا بیشتر گردد و در دین كوشاتر شود. چنین كسی از علم بهره مند می شود. پس، باید 
آن را بیاموزد. اما كســی كه دانش را بــرای دنیا و منزلت یافتن نزد مردم و موقعیت یافتن نزد 
سلطان و حاكم فرا گیرد، به هیچ بابی از آن نرسد مگر این كه خود بزرگ بین تر شود و بر مردم 
بیشتر بزرگی فروشد و از خدا بیشتر غافل شود و از دین بیشتر فاصله گیرد. چنین كسی از دانش 
سود نمی برد؛ بنابراین، باید ]از تحصیل دانش[خودداری ورزد و علیه خود حّجت و پشیمانی و 
رسوایی در روز قیامت فراهم نیاورد؛ َمْن َطَلَب الْعِْلَم هللِ لَْم ُیِصْب مِْنُه َباباً إاِلَّ اْزَداَد فِي َنْفِسهِ ُذالًّ 
َو فِي النَّاِس َتَواُضعاً َو هللِ َخْوفاً َو فِي الدِّیِن اْجتَِهاداً َو َذلَِك الَِّذي َیْنَتفُِع بِالْعِْلمِ َفْلَيَتَعلَّْمُه َو َمْن َطَلَب 
ْلَطاِن لَْم ُیِصْب مِْنُه َباباً إاِلَّ اْزَداَد فِي َنْفِسهِ َعَظَمًة َو  نَْيا َو الَْمْنزِلَةِ عِْنَد النَّاِس َو الُْحْظَوةِ عِْنَد السُّ الْعِْلَم لِلدُّ
َعَلی النَّاِس اْستَِطالًَة َو بِاهللِ اْغتَِراراً َو مَِن الدِّیِن َجَفاًء َفَذلَِك الَِّذي اَل َیْنَتفُِع بِالْعِْلمِ َفْلَيُكفَّ َو لُْيْمِسْك 
َداَمةِ َو الِْخْزِي َیْوَم الْقَِياَمةِ.« میزان الحکمه، حدیث1369، و روضة  ةِ َعَلی َنْفِســهِ َو النَّ َعِن الُْحجَّ

الواعظین، ج1، ص11. 
امیرالمؤمنین نیز فرمودند: »از علم هر آنچه كه برایتان پیش می آید فرا گیرید و زنهار كه آن را برای 
چهار كار بیاموزید: برای فخر فروشی بر علما، یا ستیزه كردن با نادانان، یا خودنمایی در مجالس، یا 
جلب كردن توجه مردم به خود و ریاست كردن بر آنها؛ ُخُذوا مَِن الْعِْلمِ َما َبَدا لَُكْم َو إِیَّاُكْم َأْن َتْطُلُبوُه 
اَء َأْو ُتَراُءوا بِهِ فِي الَْمَجـالِِس َأْو َتْصـرُِفوا ُوُجـوَه    ـَ َفه لِِخَصالٍ َأْرَبعٍ لُِتَباُهوا بِهِ الُْعَلَمـاَء َأْو ُتَمـاُروا بِهِ السُّ

النَّاِس إِلَْيُكْم لِلتََّرؤُِّس« ارشاد مفید، ج1، ص229.

اماباالخرهماهم
تفریحنیازداریم



انتظار عامیانه، انتظار عالمانه، انتظار عارفانه

76

و آن این است که موجود نازنینی به نام »امام« را برای هر عصری 
قرار داده، تا بتوان به او عشــق ورزیــد؛ و این یکی از مهم ترین 

خاصیت های یک امام است.
آخرین امام هم که ما در دوران غیبت او به سر می بریم، از این 
ویژگی سرشار است. امام زمان)عج(،  چنان که در اشارات و کلمات 
خود اهل بیت  )ع( هم دیده می شــود، یکی از دوست داشتنی ترین 
اولیای خدا هستند.1 طبیعی است که اگر محبت چنین امامی در دل 

کسی بیفتد، سوزناک ترین نغمه های عاشقانه را سر خواهد داد.
اگر تمام نامه ها و ترانه های عاشــقانۀ عالم را جمع کنید، اگر 
هر کســی به هر کسی عشق ورزیده و عشقش را در قالب نامه یا 
ترانه ای ابراز کرده، دروغ یا راست، با مبالغه یا غیر آن، همه را جمع 
کنید، و مضامین عاشقانۀ آنها را بررسی کنید، سپس بهترین هایش را 
گزینش کرده، و با مضامین دعای ندبه مقایسه کنید، خواهید دید که 
بلندترین مضامین آنها نیز به َگرد کلمات عاشقانۀ این دعا نخواهد 
رسید. مگر کسی می تواند به کسی این قدر محبت پیدا کند که یک 

1 . رســول اهلل)ص(: »...پس در این هنگام خداوند مردی از اهل بیت من را می فرستد كه ساكنین 
زمین و ســاكنین آسمان او را دوست دارند؛ ...َفَبَعَث اهلٌل َرُجاًل مِْن عِْتَرتی َأْهِل َبيتی ُیِحبُُّه ساِكُن 
ــَماءِ« معجم احادیث امام مهدی، ج1، ص84 و شرح احقاق الحق مرعشی  ااَلْرِض َو ســاِكُن السَّ

نجفی، ج13، ص152. 
رسول خدا)ص( در ضمن نقل گفتگوی خود با خداوند در شب معراج، می فرماید: »پس به جلو رفتم 
)ونظر كردم(، دیدم علی بن ابی طالب و حسن و حسین و ... و حجت قائم مانند ستارۀ درخشانی 
ُة الَْقائُِم  ْمُت َأَمامِي َو إَِذا َعلِيُّ بُْن َأبِي َطالٍِب َو الَْحَسُن َو الُْحَسْيُن َو...َو الُْحجَّ در وسط آنها بود؛ َفَتَقدَّ
ُة َو َهَذا الَْقائُِم ُیِحلُّ  هِْم. َفُقْلُت: َیا َربِّ َمْن َهُؤاَلءِ؟ َفَقاَل: َهُؤاَلءِ اأْلئِمَّ َكَأنَُّه َكْوَكٌب ُدرِّيٌّ فِي َوَســطِ
ِّي ُأِحبُُّه َو ُأِحبُّ َمْن ُیِحبُُّه« غیبت  ُد َأْحبِْبُه َفإِن َحاَللِي َو ُیَحرُِّم َحَرامِي َو َیْنَتقُِم مِْن َأْعَدائِي َیا ُمَحمَّ

نعمانی، ص93. 

آخرینامام،
دوستداشتنیترین
اولیایخدا

عاشقانهترین
ترانههایدنیابهگرد
عباراتعاشقانۀ
دعایندبهنمیرسد
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نفر می تواند به امام زمان)عج( محبت پیدا کند؟
اگر کســی به حضرت این عشق را پیدا نکرد، باید خودش را 
سرزنش کند. با گفتِن زبانی و ادعای الکی هم نمی شود عاشق شد؛ 
باید به جایی برســیم که از صمیم قلب به امام زمان)عج( بگوییم: 
»بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود/ داغ تو دارد این دلم، 
جای دگر نمی شود«1 اگر در گفتۀ خود صادق نباشیم، فرشته ها در 
جواب ما می گویند: »تو راســت نمی گویی، اصاًل ایشان باشد یا 
نباشد، تو زندگی ات را می کنی و دلت را هزار جا فرستاده ای. آن قدر 
دلگرمی های الکی برای خودت درست کرده ای که نوبت به ایشان 

نمی رسد، چه برسد به اینکه دلت وقف آقا شده باشد.«
یکی از مهم ترین فواید و ضرورت های این عاشقی آن است که 
برای ترویج دین، بعد از بیان منطق و عقالنیت دین، باید آتش عشقی 
را که دین در تو ایجاد کرده، به دیگران نشان بدهی تا همه ببینند این 
دینی که داری، چقدر توانســته تو را سرشار کند و چقدر از دینت 
لذت می بری، چقدر از نمازت، از عبادت و والیتت لذت می بری، که 

حاال می خواهی دیگران را هم به این دین دعوت کنی؟
دیگران با زبان بی زبانی از شما می پرسند: شما که امام زمان را 
می شناسی و به او عالقه داری، موالی تو چقدر وجود تو را تسخیر 
کرده است؟ این والیتی که از آن دم می زنی، اثرش در تو تا چه حد 
عمیق بوده است؟ زندگی تو را با دیگران چقدر متفاوت کرده است؟ 
چقدر بانشاط تر، با انرژی تر و با آرامش بیشتری زندگی می کنی؟ اگر 

1 . مولوی، غزلیات دیوان شمس، غزل 553.

اگرکسیعاشقامام
زمان)عج(نشد،باید
خودشراسرزنش

کند

3.نقشعشقبه
امامزمان)عج(در

ترویجدین
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ما که مدعی انتظار هستیم، به این پرسش ها پاسخ درخوری ندهیم، نه 
تنها مبّلغ خوبی برای حضرت نخواهیم بود، بلکه وجود ما و ادعای 

ما ضد تبلیغ برای وجود نازنین او خواهد بود.
یکی دیگر از اثرات عمق پیدا کردن عالقه های ما به آن حضرت، 
بر اساس همان روایتی که به قطع شدنی بودن عالقۀ عامیانه اشاره 
دارد،1 این اســت که امام زمان)عج( ما را به عنوان یک یار و یاور 
می پســندد و انتخاب می کند. زیرا می بینــد عالقه مان به حضرت 
تضمین شــده و پایدار است. معلوم نیست آن حضرت، کسی را که 

عالقۀ ناپایداری دارد، برای یاری خود برگزیند.
بنابراین نه می توان این عالقه را دست کم گرفت و نه باید کم بودن 
آن را تحمل کرد. عالقۀ عاشقانه، عصارۀ تمام معرفت و کمال معنوی یک 
منتظر است. البته در کنار عشق به حضرت، عالقۀ وافر به »فرج« نیز در 
دل منتظر موج می زند، که آن هم باید در جای خود مورد بررسی قرار 
بگیرد. این عالقه و اشتیاق به ظهور، خود از مبانی و ابعاد خاصی برخوردار 

است که در بخش های بعدی در این باره با هم سخن خواهیم گفت.
هر چقدر حضور در این بار عام، ابتدائًا اجباری و سهل است، 
حضور در آن بار خاص، اختیاری و ســخت است؛ و خوبان عالم 

برای راه یابی به آن بارگاه عظیم تمنّاها و تضّرع های فراوان دارند.

حاِب،  ُة الَعوامِّ َتْنَقِطُع كانْقِطاِع السَّ 1 . روایت مذكور در صفحه 62: امیرالمؤمنین )ع( فرمودند: »َمودَّ
راُب؛ دوستی عوام بریده می شود مانند بریده شدن ابر، و زایل می شود چنان  وَتْنَقِشُع كما َیْنَقِشُع السَّ

كه سراب زایل می شود.« غررالحکم، حدیث1129.

4.موردپسندامام
زمان)عج(واقعشدن
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مقدمه 1: درک احساس انتظار

ما با درک و اندیشه زاده شده ایم و بخش هایی از روح ما از جنس 
چیزی به نام »عقل« است. نور آگاهی بر هرچه بتابد، روشنایی پیدا 
کرده و بهتر قابل رؤیت خواهد بود. خوبی هایی که نســبت به آنها 
آگاهی پیدا می کنیم، راحت تر به دســت می آیند و بیشــتر حفظ 
می شوند. همچنان که آگاهی از بدی ها موجب می شود تا مبارزه با 
آنها با سهولت بیشتری ممکن گردد. با روشنایی علم، می توانیم آنچه 

را در خود داریم بهتر بیابیم و شکوفا سازیم. 
یکی از روش های کسب علم، اندیشیدن است که طرق گوناگونی 
هم دارد. اندیشــیدن می تواند تجربیات را برای ما تئوریزه کرده و 
احساسی را که درون خود مشاهده می کنیم به ادراکی نو تبدیل کند. 

نقشوارزشآگاهی
درزندگیما

بااندیشیدنمیتوان
احساسانتظاررا

درککرد
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همچنان که هر ادراکی هم می تواند به تولد یک احســاس تازه در 
روحمان منجر شود. به عبارت دیگر؛ هم با اندیشیدن می توان نسبت 
به یک احساس خودآگاهی پیدا کرد و هم این خودآگاهی می تواند 
احساس تازه ای را در ما ایجاد کند. به هر حال، ما باید تالش کنیم 
تا احساس انتظار را در وجود خود ادراک کنیم و درک خود را از 

این احساس افزایش دهیم.
یکی از روش های بهتر فهمیدن و درک بهتر مفاهیم انسانی، تجزیۀ 
آنها برای رسیدن به عناصر اصلی تشکیل دهندۀ آنهاست. شبیه آنچه 
که در شیمی برای معرفی مواد انجام می شود. عناصر اصلی یک مفهوم، 
عوامل پیدایش آن هم هستند، که گاهی از اوقات در صورت نبودن 
هر یک از آن عوامل، تحقق آن مفهوم نیز ممکن نخواهد بود و یا دچار 
نقصان فاحش خواهد شد. این روش می تواند ما را به راه های تحقق 
و یا زوال یک مفهوم رهنمون ســازد. بر این اساس، در صورتی که 
بتوانیم عناصر تشکیل دهندۀ یک پدیده در روح انسان را به درستی 

تشخیص دهیم، تعریف نسبتاً دقیقی از آن پدیده به دست آورده ایم.
احساس »انتظار« نیز از آن جمله مفاهیم انسانی است که در 
روح همۀ ما انســان ها قابل تجربه است، و درک آن کار دشواری 
نیست. بسته به مضاف الیه آن، که منتظر چه چیزی باشیم، حاالت 
و درجات گوناگونی به خود می گیرد. احساس انتظار، خود منتظر 
است تا بهتر درک شود. و ما ارزش ها و آثارش را بیشتر بشناسیم 

و آن را کامل تر کنیم.
برای درک بهتر مفهوم انتظار می توان عناصر تشکیل دهندۀ آن 
را شــناخت و با این روش تعریف دقیق تری از آن به دست آورد. 

توجهبهعناصر
تشکیلدهندۀیک
مفهومبرایدرک
بهترآن
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هر منتظری می تواند با تأمل در انتظار خود، دریابد چه عواملی مایۀ 
شکل گیری حالت انتظار در او شده است؛ و یا انتظار او مرّکب از چه 
حاالت و ویژگی هایی می باشد. ویژگی هایی که هر کجا در کنار هم 

جمع شوند، احساس انتظار را در انسان پدید می آورند.
انتظاِر آن موعودی که عالمی را متحول خواهد کرد، اگر در قلب 
کسی حلول کند، قطعًا او را منقلب کرده و قدرت بی نظیر انتظار را 
در او به نمایش خواهد گذاشت. انتظار فرج، انرژی فوق العاده ای به 
منتظر می دهد و نگاه او را به هستی دگرگون خواهد ساخت. و البته 
گاهی باید ابتدا نگاه انسان به هستی، به نوعی دگرگون شود تا آن 

انتظار پدید بیاید.
به هر حال، نباید از کنار مفهوم انتظار و مصداق مهم آن، یعنی انتظار 
موعود، به سادگی عبور کرد. نمی توان نسبت به عدم وجود احساس 
انتظار در درون خویش و در میان افراد جامعه، بی اعتنا بود. زیرا فقدان 
انتظار موعود، موجب رکود و رخوت جان هاســت. حتی دور دیدن 

فرج، در کالم معصوم، باعث قساوت قلب شمرده شده است.1

1 . در كتاب كافی به نقل از علی بن یقطین آمده است كه: امام موسی بن جعفر)ع( به من فرمودند: 
يَعَة ُتَربَّی بِاألَْمانِيِّ ُمْنُذ مِاَئَتْي َسَنةٍ«  »شیعه دویست سال است كه با آرزوها تربیت می شود؛ إِنَّ الشِّ
یعنی شیعه هر لحظه آرزومند است كه آقای خودش را ببیند و عمرش با آرزو سپری می شود. در 
ادامۀ روایت آمده است كه علی بن یقطین در گفتگویی كه با پدرش داشته، پدر می پرسد: »چطور 
وعدۀ رسول خدا)س( در مورد به حکومت رسیدن فرزندان عباس محقق شد، اما وعدۀ حضرت 
در مورد فرج آل محمد محقق نشد؟«ـ  ببینید چقدر شیعیان سخن رسول خدا)ص( را جدی گرفته 
بودند، به طوری كه لحظه شــماری می كردند... و مدام پیگیر ظهور و فرج بودندـ  علی بن یقطین 
در پاسخ می گوید: »اگر به ما گفته بودند كه امر فرج تا دویست سال یا سیصد سال دیگر اتفاق 
نمی افتد، در آن صورت مردم قسی القلب می شدند.« یعنی اگر مؤمنین ظهور را نزدیک نبینند و 
بگویند تا ظهور خیلی مانده است، قساوت قلب پیدا خواهند كرد. سپس می فرماید: »بلکه بگویید 
: ... و إِنَّ َأْمَرَنا  : َما َباُلَنا .... َفَقاَل لَُه َعلِيٌّ چقدر ظهور سریع و نزدیک است.« »َقاَل َیْقِطیٌن اِلبْنِهِ َعلِيٍّ

نبایدنسبتبهمفهوم
انتظار،بیاعتنابود
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یقینًا انتظاری که رسول خدا آن را »با فضیلت ترین! اعمال اّمت 
خود« دانسته است،1 نمی تواند مسأله ای فرعی، ناچیز و کم اهمیت 
باشد و یا اینکه تأثیر کمی در رشد روحی و معنوی ما داشته باشد. 
اهمیت ویژه و آثار قیمتی انتظار، ارزش تعریف مفهوم انتظار و لزوم 

شناسایی عناصر آن را بیش از پیش روشن می کند.

ِّْلَنا بِاألَْمانِيِّ َو لَْو قِیَل لََنا إِنَّ َهَذا األْْمَر اَل َیُکوُن إِلَی مِاَئَتْي َسَنٍة َأوْ َثاَلثِِماَئةِ َسَنٍة لََقَسِت  لَْم َیْحُضْر َفُعل
ُّفاً لُِقُلوِب النَّاِس  ُة النَّاِس َعِن اْلِْساَلمِ َو لَِکْن َقاُلوا َما َأْسَرَعُه َو َما َأْقَرَبُه َتَأل الُْقُلوُب َو لََرَجَعْت َعامَّ
َو َتْقرِیباً لِْلَفَرِج«. كافی، ج1، ص369 و غیبت نعمانی، ص295. ســید احمد فهری در شــرح این 
روایت)ترجمۀ غیبت نعمانی، سید احمد فهری، ص384( می گوید: »پاسخی كه علی به پدرش داده 
است پاسخ متینی است و آن را از امام موسی بن جعفر گرفته است.« و سپس به روایتی از صدوق 
اشاره می كند كه یقطین همین سؤال را از امام كاظم)ع( پرسیده و حضرت پاسخ مشابهی داده اند: 

»ُقْلُت أِلَبِي الَْحَسِن ُموَسی)ع(: َما َباُل َما ُروَِي فِیُکْم...« علل الشرائع صدوق، ج2، ص581.
تِي انْتَِظاُر  1 . امام كاظم)ع( از پدران خود نقل می كند كه رسول خدا)ص( فرمود: »َأْفَضُل َأْعَمالِ ُأمَّ
« كمال الدین و تمام النعمه، ج2، ص644. و در روایت دیگری آمده است  الَْفَرِج مَِن اهللِ َعزَّ َو َجلَّ
كه رسول خدا)ص( فرمودند: »َأْفَضُل الْعَِباَدةِ انْتَِظاُر الَْفَرِج« كمال الدین و تمام النعمه، ج1، ص287.
امام حسن عسگری)ع( در نامه ای خطاب به علی بن حسین بن بابویه قمی، فرمودند: »بر تو باد به صبر و 
انتظار فرج. چرا كه رسول خدا)ص( فرمود: »برترین اعمال امت من انتظار فرج است.« و شیعیان 
ما همواره در حزن هستند تا اینکه فرزند من كه پیامبر)ص( به آمدن او بشارت داده است، ظهور 
كند. او زمین را پر از عدل و داد خواهد كرد، همان گونه كه از ظلم و جور پر خواهد شد. پس 
صبر كن... و سالم بر تو و تمام شیعیان ما و رحمت خدا و بركات او و درود خدا بر محمد و 
تِي انْتَِظاُر الَْفَرِج َو اَل  بِيَّ )ص( َقاَل َأْفَضُل َأْعَمالِ ُأمَّ ْبرِ َو انْتَِظارِ الَْفَرِج َفإِنَّ النَّ خاندان او؛ َعَلْیَک بِالصَّ
)ص( َیْمَلُ األْْرَض قِْسطاً َو َعْداًل َكَما ُملَِئْت  بِيُّ َر بِهِ النَّ َتَزاُل ِشیَعُتَنا فِي ُحْزٍن َحتَّی َیْظَهَر َولَِدَي الَِّذي َبشَّ
اَلُم َعَلْیَک َو َعَلی َجِمیعِ ِشیَعتَِنا َو َرْحَمُة اهللِ َو َبَرَكاُتُه َو َصلَّی اهلٌل َعَلی  َجْوراً َو ُظْلماً َفاْصبِْر ... َو السَّ

ٍد َو آلِهِ« مناقب ابن شهرآشوب، ج4، ص425. ُمَحمَّ
امیرالمؤمنین علی)ع( نیز می فرماید: »در انتظار فرج باشید و از رحمت خدا مأیوس نشوید، زیرا كه 
بهترین اعمال در نزد خداوند متعال انتظار فرج است؛ انَْتَظُروا الَْفَرَج َو ال َتْیَأُسوا مِْن َرْوِح اهللِ َفإِنَّ 

َأَحبَّ األْْعَمالِ إِلَی اهللِ َعزَّ َو َجلَّ انْتَِظاُر الَْفَرِج« خصال شیخ صدوق، ج2، ص616.
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مقدمه 2: انواع انتظار

قبل از تجزیۀ انتظار به عناصر تشکیل دهندۀ آن نیم نگاهی به انواع 
انتظار داشته باشیم؛ تا معلوم باشد ما چه نوع انتظاری را می خواهیم 
تعریف کنیم. انتظار می تواند برای هر رخدادی در آینده باشــد. اما 
انتظار »فرج« و گشایش یکی از مهم ترین و در عین حال رایج ترین 
انواع انتظار است. انتظار »موعود« نیز یکی از مصادیق بارز انتظار 
فرج و گشایش محسوب می شود. بسیاری از انتظارها را می توان در 
مقولۀ انتظار فرج قرار داد؛ انتظار رسیدن زمان یک مالقات یا یک 
کار ارزشــمند، انتظار شنیدن یک پاسخ مطلوب، یا دیدن یک فرد 
محبوب، همه مانند انتظار گشایش یک گره، نوعی فرج به حساب 

آمده و در منظومه انتظار فرج قرار می گیرند.

بسیاریازانتظارها
زیرمجموعۀانتظار
فرجقرارمیگیرند
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تمام کسانی که ملتمس دعا برای رفع مشکالت و چشم به راه 
برطرف شدن ناآرامی ها و نامالیماتی هستند و امیدی به آینده دارند، 
منتظران فرج به حســاب می آیند. اگرچه تفاوت سطح بین انواع 
این گونه انتظارها هم فراوان است: برخی منتظر فرج کل عالم هستند 
و برخی تنها فرج شخصی خویش را انتظار می کشند؛ برخی منتظر 
رفع همۀ مشکالتشان هستند و بعضی امید به رفع پاره ای از آنها را 

در دل می پرورانند.
بعضی اوقات هم ممکن است ما چشم به راه آمدن یک وضعیت 
نامطلوب و ناخوشایند باشیم، که در این صورت ما بیشتر »نگرانیم« 
تا »منتظر«. اگرچه می تــوان لفظ انتظار را برای چنین حالتی هم 
استفاده کرد، ولی خیلی مأنوس و دلچسب نیست؛ چرا که باید در 

احساس انتظار، نوعی اشتیاق هم وجود داشته باشد.
به هر حــال انتظاری که در اینجــا می خواهیم از آن گفتگو 
کنیم، انتظار »فرج موعود« یعنی همان »گشــایش وعده داده شده 
به بشــریت« است؛ و از هر انتظاری که سخن می گوییم، غرضمان 
انتظار »تحقق آن وضعیت وعده داده شــده« به دســتان با کفایت 
مهدی موعود)عج( است که البته دایرۀ گسترده ای دارد و بسیاری از 

انتظارها را هم شامل می شود.

تفاوت»انتظار«با
»نگرانی«
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کشف عناصر انتظار

همۀ انسان ها به ســادگی می توانند »احساس انتظار« را در وجود 
خویش تجربه کنند. درک این احساس، کار دشواری نیست. چیزی 
که هست، احساس انتظار با توجه به اینکه منتظر چه چیزی هستیم، 

حاالت و درجات گوناگونی به خود می گیرد.
برای درک بهتر مفهوم انتظار، می توان عناصر تشکیل دهندۀ آن 
را شــناخت و با این روش، تعریف دقیق تری از آن به دست آورد. 
هر منتظری می تواند با تأمل در انتظار خود، دریابد که چه عوامل و 
ویژگی هایی در کنار هم جمع شده اند تا احساس انتظار در او پدید 
بیاید. در ادامۀ این فصل به دنبال تجزیۀ مفهوم انتظار و شــناخت 
عناصر آن هستیم که می توان در سایۀ نتایج این بررسی، به تعریف 

دقیق و عالمانه ای از انتظار دست یافت.
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1. اعتراض به وضع موجود

مقدمۀ پدید آمدن احســاس انتظار فرج، اعتراض به وضع موجود 
است. کسی که از وضع موجود راضی است، نمی تواند منتظر وضعیتی 
دیگر، که بهتر است، باشد. این اعتراض هرچند ممکن است مقدمۀ 
خارجی انتظار محسوب شود نه عضو درونی آن، اما به دلیل نقش 
حیاتی و مهمی که در شــکل گیری انتظار دارد، آن را اولین عنصر 

انتظار برمی شماریم.
انسان باید به وضع موجود اعتراض داشته باشد، و اال نمی تواند 
منتظر باشد. حتی کسی که وضع موجودش با مقدار مختصری تغییر، 
بهبود می یابد و به وضع موجود معترض نیســت، نمی تواند به حد 
انتظار برسد و منتظر تحقق وضع مطلوب باشد. این اعتراض در هر 
درجه ای که باشد، از تنفر نسبت به آنچه هست، تا عالقۀ شدید به 

اعتراضبهوضع
موجود،مقدمه
احساسانتظار
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آنچه نیست و باید باشد، عنصر اول انتظار محسوب می شود. عدم 
قناعت به داشته ها، انسان را سرگردان رسیدن به نداشته ها می کند؛ و 
این سرگردانی و تالش برای »داشتن« که معموالً با امید به »یافتن« 

همراه است، یعنی آغاز پیدایش انتظار در روح سرکش انسان.
ممکن است گفته شود که ابتدا باید »وضع مطلوب« را در نظر 
گرفت و به خاطر مقایسۀ آن با »وضع موجود«، اعتراض نسبت به 
وضع موجود را در دل ایجاد نمود. این سخِن بسیار درستی است، اما 
گاهی بدون دیدن و یا تصور کردن وضع مطلوب هم می توان به وضع 
بد موجود اعتراض داشت. چون روح انسان، وقتی در حال تعادل 
است، حتی بدون مقایسه هم می تواند بد بودن اوضاع را درک کرده 

و از آن احساس ناراحتی کند.
درجات اعتراض هم می تواند متفاوت باشــد و طبیعتاً هرچه از 
شدت اعتراض کاسته شود، قدرت انتظار فرد هم کاهش خواهد یافت. 
زیرا انتظار به حالتی اطالق می شود که شدت و حّدتی در آن مشاهده 
شود. شدت اعتراض هم می تواند آن قدر زیاد باشد، که به تحّول خواهی 
بیانجامد؛ و یا آن قدر کم باشد که در حد درخواست تغییرات جزیی 
باقی بماند. مسلماً هر کدام از این دو صورت، حالت خاصی از انتظار را 
موجب خواهند شــد. اگر اعتراض، به اساس وضع موجود باشد، و 
اِشــکال به وضع موجود، فراگیرتر و ریشــه ای تر از آن باشد که با 
اصالحات سطحی و مختصر قابل برطرف شدن باشد، »اعتراض« نیز 

شدیدتر خواهد بود و »انتظار« را هم شدت خواهد بخشید.
از طرفی، هر چقدر مبنای این اعتراِض انسان، منطقی تر باشد، 

آیادیدنوضع
مطلوب،برای
اعتراضبهوضع
موجودالزماست؟

رابطۀشّدتاعتراض
باشدتانتظار

هرچهمبنایاعتراض
منطقیتر،انتظارهم
بادوامتر
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انتظــار او نیز بادوام تر خواهد بود. اعتراضاتی که ناشــی از منافع 
زودگذر و یا برخاسته از اهواء نفسانی انسان هستند، ماندگار نیستند 
و در صورت برخورد با کوچک ترین مانعی فرو می ریزند. همیشه 
می توان با چنین معترضانی کنار آمد. معترضی که اعتراضش با عقل 
پشتیبانی نمی شود، همیشه دچار تردید است، در راه اعتراض خود 

نمی کوشد و برای آن مقاومت نخواهد کرد.
اعتراض در همۀ انسان ها به یک صورت شکل نمی گیرد. بعضی ها 
روحیۀ قانعی دارند و اساساً اهل اعتراض نیستند. کاری نداریم به اینکه 
این روحیۀ قناعت، همیشه یک فضیلت محسوب نمی شود،1 ولی به هر 
حال این گونه افراد طبعاً روحیۀ غیر معترضانه تری دارند. در این افراد 
پدیدۀ انتظار می تواند از عالقه به وضع بهتر آغاز شود. و این عالقه وقتی 
تشدید شود، به صورت طبیعی به اعتراض خواهد انجامید. نبودن در 
وضعیت وصال، برای هر عاشق قانعی هم اعتراض می آفریند. گاهی از 
اوقات اعتراض تشدید می شود، نه به دلیل آنکه وضع موجود خراب تر 
شــده، بلکه تنها به این دلیل که وضع مطلوب دلنشین تر شده است. 
اینجاست که آتش انتظار در جان انسان شعله ورتر شده و بی تابی نسبت 

به وضع مطلوب، او را از وضع موجود بیزار می کند.
انسانی که معترض نیست و مخالفتی با آنچه هست ندارد، بیشتر 

1. مانند اینکه بعضی ها از نظر ژنتیکی و وراثتی روحیۀ آرامی دارند و یا بعضی ها درون گرا هستند، 
یا برخی به دلیل ترسو بودن ساكت هستند و حرفی نمی زنند. آرام بودنشان برخواسته از صبر و 
تحمل، یا دوراندیشی و آینده نگری نیست، كه فضیلت حساب شود. به همین دلیل ممکن است 
حتی در مواردی كه اعتراض كردن و آرام نبودن الزم باشد، مثاًل ظلم به یک طفل بی گناه، باز 

هم ساكت باشند و اعتراضی نکنند.

چهکسانیباید
ازعالقهبهوضع

مطلوبشروعکنند؟

نقشاعتراضبهوضع
موجودبرایرسیدن

بهوضعمطلوب



انتظار عامیانه، انتظار عالمانه، انتظار عارفانه

92

محافظه کار خواهد بود تا منتظر؛ و چه بسا از عدم تغییر اوضاع عالم، 
استقبال هم بکند. اعتراض و عدم رضایت به وضع موجود است که 
اندیشۀ انسان را برای یافتن وضع مطلوب فعال می کند؛ و احساس 
انتظــار را در دل او می رویاند. این اعتراض آن چنان در حرکت و 

حیات آدمی مؤثر است که نبودن آن برای انسان ُمردگی می آورد.
آن قدر نْفس وجود اعتراض به کمی ها و کژی ها اهمیت دارد 
که مهم نیست اعتراض انسان به کسی هم تعلق بگیرد یا تنها به یک 
وضعیت بد معطوف باشد. مهم آن است که انسان، معترض باشد، چه 
مقصری برای آن بیابد، چه آن را ناشی از یک وضعیت طبیعی بداند.
اعتراض پیش از آنکه حق طبیعی انسان باشد، طبیعتی است که 
به حق در فطرت انسان جاری شده است. غم زیبای یک اعتراض 
مقدس که خدا حق آن را به انســان داده است، منشأ پرواز روح به 

سوی مبدأ اعالست.
اعتراض، زاییدۀ روح کمال جوی انســان در این دنیا اســت. 
نمی شود در فطرت انسان تمنای تقّرب نهادینه شده باشد، ولی انسان 
در نهاد خود، احســاس بی قراری و بی میلی به کمی ها و کژی ها و 
یا حتی فرار و تنّفر از آنها را نداشته باشد. انتظار، عالمت عقالنیت 
است. اینجاست که کم کم ابعاد عرفانی انتظار مطرح می شود که در 

فصل جداگانه ای آن را بررسی خواهیم کرد.
اعتراض می تواند از یک حّق مسلوب، تا یک معشوق مستور، 
همه را در بر بگیرد. آنجا که حقی را از انسان سلب کرده اند، می تواند 
فریاد برآورد و ناله کند؛ و آنجا که محبوبی را از او محجوب کرده اند، 

اعتراض،خصوصیت
فطریوزاییدۀروح
کمالجویاوست
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ویژگی های اعتراض در انتظار موعود
وقتی عنصر اعتــراض را، در خصوص انتظــار فرج مهدی 
موعود)عج( مورد مداقّه قرار دهیم، به نکات تازه ای می رسیم. نکتۀ 
بســیار مهم، ُمجاز بودن این اعتراض اســت. یعنی با اینکه غیبت 
حضرت، تقدیر خداوند حکیم است، ولی ما می توانیم نسبت به آن 
معترض باشیم. به همین دلیل است که در دعای افتتاح و همچنین در 
دعای توصیه شده برای دوران غیبت، به ما آموخته اند که برای غیبت 
ولی خدا، به آستان خداوند متعال شکوه کنیم و به این غیبت معترض 
َّا نَْشُكو إِلَْیَک فَْقَد نَبِیِّنَا َو َغْیبََة َولِیِّنَا؛ بار الها! به درگاه  باشیم: »اللٌهمَّ إِن
تو شــکایت می کنیم از فقدان پیامبرمان و غیبت وليّ مان« و این 
نَا َو  شکایت را همسنگ اعتراضی دیگر قرار داده اند: »َو َكْثَرَة َعُدوِّ
قِلََّة َعَدِدنَا؛ و ]به درگاه تو شکایت می کنیم از[ کثرت دشمنان مان و 

کمی عددمان«1 تا آن را تشدید کنند.
اساسًا یکی از حکمت های این غیبت، می تواند شکل گرفتن 
این اعتراض مقدس باشــد تا لیاقت انسان ها و به ویژه مسلمانان و 
شــیعیان برای درک حضور و ظهور ایشان پدید آید. ضمن آنکه 

1 . دعای توصیه شــده برای زمان غیبت توسط حضرت حجت)ع( به نقل از نایب اول او؛ كمال 
الدین و تمام النعمه، ج2، ص514. همچنین بخشی از دعای افتتاح: مفاتیح الجنان، اعمال ماه مبارک 
رمضان، دعای افتتاح و تهذیب االحکام، ج3، ص110. همچنین در دعای وارده شده برای قنوت 

ركعت آخر نماز شب)نماز وتر(: امالی شیخ طوسی، ص432. 

بااینکهغیبْتتقدیر
الهیاست،ولی

اعتراضبهآنجایز
است

ایجاداعتراض،یکیاز
حکمتهایغیبت

می تواند مثل شمع اشک بریزد و آرام بسوزد تا تمام شود. اعتراض 
عاشقانه به هجران، سیرۀ عارفانۀ تمام منتظران وصال است.
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زندگی در سایۀ پر نور یک امام معصوم، حق ما است؛ حقی که به 
ســبب ظلم ظالمان تاریخ از ما سلب شده است. این یک فضیلت 
است که به حضور در کنار او متمایل باشیم و به غیبت او معترض. 
گاهی دیده شده است که امامان ما، با آنکه خود امام بوده اند و مانند 
ما مضطر نبوده اند، برای دوران غیبت آخرین امام، چنان با ســوز 
دل اشک می ریخته و نوحه سرایی کرده اند که شاهدان را به حیرت 

وامی داشتند.
به عنوان مثال، امام صادق)ع( در مناجاتی با امام مهدی)ع(، که 
در آن زمان هنوز به دنیا نیامده است، زباِن حال جان سوزی دارند و 
می فرمایند: »آقای من، غیبت تو خواب را از من ربوده است؛ َسیِِّدی 

َغْیبَتَُک  نََفْت  ُرقَاِدی«1
این برادر رسول خدا)ص( و امیر مؤمنین، علی بن ابی طالب)ع( 

ُل بُْن ُعَمَر َو َأُبو  ْيَرفِیِّ َقاَل:  َدَخْلُت َأَنا َو الُْمَفضَّ 1.كمال الدین و تمام النعمه، ج 2، ص353: »َعْن َسِدیرٍ الصَّ
دٍ )ع(. َفَرَأیَْناُه َجالِساً َعَلی التَُّراِب َو َعَلْيِه  َبِصيٍر َو َأَباُن بُْن َتْغلَِب َعَلی َمْواَلَنا َأبِی َعْبِد اهللِ َجْعَفرِ بِْن ُمَحمَّ
ی، َقْد  ْيِن، َو ُهَو َیْبِكی ُبَكاَء الَْوالِهِ الثَّْكَلی، َذاَت الَْكبِِد الَْحرَّ ُر الُْكمَّ ٌق باَِل َجْيٍب، ُمَقصَّ مِْسٌح َخْيَبرِیٌّ ُمَطوَّ
ِِّدی َغْيَبُتَك  ُموُع َمْحِجَریْهِ َو ُهَو َیُقوُل: »َسي َناَل الُْحْزُن مِْن َوْجَنَتْيهِ، َو َشاَع التََّغيُُّر فِی َعارَِضْيهِ َو َأبَْلی الدُّ
ِِّدی َغْيَبُتَك َأْوَصَلْت ُمَصابِی بَِفَجائِِع  ِّی َراَحَة ُفَؤادِی َسي َقْت َعَلیَّ مَِهادِی َو َأَسَرْت مِن َنَفْت ُرَقادِی َو َضيَّ

األَْبِد َو َفْقُد الَْواِحِد َبْعَد الَْواِحِد ُیْفنِی الَْجْمَع َو الَْعَدَد...«
ســدیر صیرفی می گوید: من و مفّضل بن عمر و ابو بصیــر و ابان بن تغلب بحضور امام جعفر 
صادق)ع( شرفیاب شدیم. دیدیم حضرت روی زمین نشسته و عبائی بی یقه پوشیده، كه آستینهایش 
كوتاه بود، و در آن حال مانند مادر فرزند مرده و جگرسوخته گریه می كرد. آثار حزن از رخسار 
مباركش پیدا بود، رنگ صورتش تغییر كرده بود، و در حالی كه چشــمانش پر از اشک بود، 
می فرمود: »ای آقای من! غیبت تو خواب را از من ربوده و لباس صبر بر تنم تنگ نموده و آرامش 
جانم را سلب كرده. آقای من! غیبت تو مصائب مرا به اندوه ابدی كشانده است و از دست دادن 

یکی بعد از دیگری، جمع ما را از بین می برد...«

انتظاردقیقودل
رقیق،نتیجۀاعتراض

عمیق/دعایندبه
سرشارازاعتراض
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است که در اشتیاق دیدار مهدی)عج( آه می کشد. آن گاه که مردی 
دربــارۀ مهدی)عج( می پرســد، پس از بیان اوصــاف فرزندش 
مهدی)عج(، با دست به سینۀ مبارکشان اشاره کرده، آهی می کشد و 
می فرماید: »وه که چقدر مشــتاق دیدارش هستم؛ َهاْه، َشْوقًا إِلَی 

ُرْؤیَتِِه«1
اعتراض به غیبت، انتظار ظهور را در پی خواهد داشت؛ و هرچه 
این عدم رضایت عمیق تر باشد، آن انتظار دقیق تر خواهد بود و دل 
منتظر را رقیق تر خواهد کرد. دعای ندبه، سرشــار از اعتراض به 
اوضاع نامطلوبی است که ما گرفتار آن هستیم. تا آنجا که به قتل انبیا 
و فرزندانشان اشاره می کند و به قتل اباعبداهلل الحسین)ع( در کربال 
تصریح می نماید. حتی آنجا که می خواهد اعتراض خود را نسبت به 
شهادت امام حسین)ع( بیان کند، از تعبیر »شهادت«، که دیدن بخش 
مطلوب واقعۀ کربالست، استفاده نمی کند و کلمه »مقتول« را به کار 
الُِب بَِدِم  می گیــرد و طالب انتقام خون مظلومان می گردد: »أَیَْن الطَّ
الَْمْقتُوِل بَِكْرباَلَء؛ کجاست آنکه طالب خون کشته شده کربالست؟«2

باید به فهرست اعتراض های دعای ندبه مراجعه کرد و تک تک 
آنها را در دل رویاند. باید نهالستانی از اعتراض به انواع آثار غیبت 
امام را در دل ها کاشت و با اشک چشم آنها را آبیاری کرد، تا بتوان 
به قــدر کافی میوه های انتظــار را از آن برداشــت نمود. وقتی به 

1. »ُثمَّ َرَجَع إِلَی ِصَفةِ الَْمْهِدّي)ع(َفَقاَل: َأْوَسُعُكْم َكْهفاً َو َأْكَثُرُكْم عِْلماً َو َأْوَصُلُكْم َرِحماً ... َهاْه َو َأْوَمَأ 
بَِيِدهِ إِلَی َصْدرِهِ َشْوقاً إِلَی ُرْؤَیتِهِ« غیبت نعمانی، ص212. 

2 . مفاتیح الجنان، دعای ندبه. و نیز: اقبال االعمال سید بن طاووس، ص297. 

ضرورتتوّجهبه
اعتراضهایموجود

دردعایندبه

زندگی در سایۀ پر نور یک امام معصوم، حق ما است؛ حقی که به 
ســبب ظلم ظالمان تاریخ از ما سلب شده است. این یک فضیلت 
است که به حضور در کنار او متمایل باشیم و به غیبت او معترض. 
گاهی دیده شده است که امامان ما، با آنکه خود امام بوده اند و مانند 
ما مضطر نبوده اند، برای دوران غیبت آخرین امام، چنان با ســوز 
دل اشک می ریخته و نوحه سرایی کرده اند که شاهدان را به حیرت 

وامی داشتند.
به عنوان مثال، امام صادق)ع( در مناجاتی با امام مهدی)ع(، که 
در آن زمان هنوز به دنیا نیامده است، زباِن حال جان سوزی دارند و 
می فرمایند: »آقای من، غیبت تو خواب را از من ربوده است؛ َسیِِّدی 

َغْیبَتَُک  نََفْت  ُرقَاِدی«1
این برادر رسول خدا)ص( و امیر مؤمنین، علی بن ابی طالب)ع( 

ُل بُْن ُعَمَر َو َأُبو  ْيَرفِیِّ َقاَل:  َدَخْلُت َأَنا َو الُْمَفضَّ 1.كمال الدین و تمام النعمه، ج 2، ص353: »َعْن َسِدیرٍ الصَّ
دٍ )ع(. َفَرَأیَْناُه َجالِساً َعَلی التَُّراِب َو َعَلْيِه  َبِصيٍر َو َأَباُن بُْن َتْغلَِب َعَلی َمْواَلَنا َأبِی َعْبِد اهللِ َجْعَفرِ بِْن ُمَحمَّ
ی، َقْد  ْيِن، َو ُهَو َیْبِكی ُبَكاَء الَْوالِهِ الثَّْكَلی، َذاَت الَْكبِِد الَْحرَّ ُر الُْكمَّ ٌق باَِل َجْيٍب، ُمَقصَّ مِْسٌح َخْيَبرِیٌّ ُمَطوَّ
ِِّدی َغْيَبُتَك  ُموُع َمْحِجَریْهِ َو ُهَو َیُقوُل: »َسي َناَل الُْحْزُن مِْن َوْجَنَتْيهِ، َو َشاَع التََّغيُُّر فِی َعارَِضْيهِ َو َأبَْلی الدُّ
ِِّدی َغْيَبُتَك َأْوَصَلْت ُمَصابِی بَِفَجائِِع  ِّی َراَحَة ُفَؤادِی َسي َقْت َعَلیَّ مَِهادِی َو َأَسَرْت مِن َنَفْت ُرَقادِی َو َضيَّ

األَْبِد َو َفْقُد الَْواِحِد َبْعَد الَْواِحِد ُیْفنِی الَْجْمَع َو الَْعَدَد...«
ســدیر صیرفی می گوید: من و مفّضل بن عمر و ابو بصیــر و ابان بن تغلب بحضور امام جعفر 
صادق)ع( شرفیاب شدیم. دیدیم حضرت روی زمین نشسته و عبائی بی یقه پوشیده، كه آستینهایش 
كوتاه بود، و در آن حال مانند مادر فرزند مرده و جگرسوخته گریه می كرد. آثار حزن از رخسار 
مباركش پیدا بود، رنگ صورتش تغییر كرده بود، و در حالی كه چشــمانش پر از اشک بود، 
می فرمود: »ای آقای من! غیبت تو خواب را از من ربوده و لباس صبر بر تنم تنگ نموده و آرامش 
جانم را سلب كرده. آقای من! غیبت تو مصائب مرا به اندوه ابدی كشانده است و از دست دادن 

یکی بعد از دیگری، جمع ما را از بین می برد...«

انتظاردقیقودل
رقیق،نتیجۀاعتراض

عمیق/دعایندبه
سرشارازاعتراض
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اعتراض های حضرت زهرا)س( در میان گریه های او در فراق پیامبر 
عظیم الشأن)ص( نگاه می کنی، مات می مانی که او از چه شکایت 
دارد؟ از انقطاع وحی که »پدر با رفتن تو دیگر وحی نازل نمی شود 
و آیات قرآن بر سر و روح ما نمی بارد« یا از فراق معلم بزرگ وحی 
که »کجاست کسی که کتاب خدا را به ما تعلیم می داد و وحی الهی 

را برای ما تبیین می کرد؟«1
چقدر ارزشــمند است که انســان بتواند به این مقام برسد که 
هم اکنون به غیبت مفسر قرآن و احیاگر معالم دین معترض باشد، تا 
انتظارش معنا بیابد و او در زمره منتظرین حقیقی قرار گیرد. وقتی در 
یِن َو أَْهلِه؛ کجاست آنکه  دعای ندبه می گوییم: »أَیَْن ُمْحیِی َمَعالِِم الدِّ
دین و ایمان و اهل ایمان را زنده گرداند؟«2 باید گفت: »کجاست اهل 
چنین تمنایی؟« نگوییم: چگونه می توانیم »منتظر« واقعی شویم؟ 

بگوییم: چگونه می توانیم »معترض« واقعی شویم؟
هم برای ایجاد انتظار فرج، باید اعتراض را در دل احیا کرد؛ و 
هم برای تقویت این اعتراض باید دالیل گسترده تری یافت. کسانی 
که به وضع موجود خود، بدون حضور حضرت، راضی هســتند و 
یا اعتراضشان از محدودۀ خواســته های اندک شخصیشان فراتر 
نمی رود، قطعًا منتظر موعود محسوب نمی شوند. اینها نه تنها به اینکه 

1 . رسول خدا)ص( در مورد حضرت زهرا)س(: »دخترم زهرا بعد از من دائماً محزون، غّصه دار و 
گریان خواهد بود؛ گاه به یاد قطع شدن وحی از خانه اش می افتد، و گاه مفارقت مرا به خاطر 
ُر فَِراقِي  ًة، َو َتَتَذكَّ ُر انْقَِطاَع الَْوْحِي َعْن َبْيتَِها َمرَّ می آورد؛ َفاَل َتَزاُل َبْعِدي َمْحُزوَنًة َمْكُروَبًة َباِكَيًة؛ َتَتَذكَّ

ُأْخَری« امالی صدوق، ص112.
2 . مفاتیح الجنان، دعای ندبه. و نیز اقبال االعمال سید بن طاووس، ص297
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دیگر انسان ها خدا را نمی شناسند و یا تحت ستم طاغوتیان به سر 
می برند، هیچ اعتراضی ندارند، بلکه حتی به محرومیت خویش از 

مواهب بی حد عالم هم معترض نیستند.
اگر اعتراض نباشد، انتظار فرج هم پدید نمی آید؛ و بر اساس 
»خالیق هرچه الیق« و نیز بر اســاس برخی از قوانین مکتوب و 
مستور عالم، باید نگران وضع بدتر هم بود؛ چرا که رضایت به پستی 
و کم بودن، باعث سقوط انسان به ادنی مراتب عالم هستی خواهد 
شد. حرکت انسان در این دنیا، یا صعودی است و یا سقوطی، این از 
خصائص ذاتی حیات انسان در این عالم است. یا زنده ای و شاداب، 

یا مرده ای و مرداب؛ راه میانه ای وجود ندارد.
شاید باید اوضاع آن چنان بد شود تا راهی جز اعتراض باقی 
نماند. تنها در این صورت اســت که آدم های بی حال و منفعل هم 
معترض می شوند. شاید فلسفۀ فزونی گرفتن ظلم و فراوانی فساد در 
آخر الّزمان، برآوردن فریاد اعتراض ما انسان ها نسبت به کاستی ها 
و کژی هایی است که نمی دیدیمشان؛ زیرا تنها در پی فربهی زندگی 
بّره وار خود بودیم. خرابی هایی که از آنها غافلیم و تا در ظلم فاحش 

و فساد فراگیر واقع نشویم، آنها را نمی بینیم. 
اگر زودتر از آنکه خرابی های عالم به اوج برسند، در اثر معرفت 
به ســقوط بیش از پیشی که جامعه بشری را تهدید می کند، فریاد 
اعتراض بشــر جهان را پر کند، فرج آن حضــرت هم، زودتر و 

کم هزینه تر محقق خواهد شد.
اگر اعتراض ما فقط به این باشد که چرا زندگی ما کمی بهتر و 

فلسفۀفزونیظلمو
ستمدرآخرالزمان

افزایشاعتراضها،
عاملتسهیلو

تسریعفرج

اعتراضهای
بیارزش،عامل
نابودیوبردگی

حرکتانساندراین
دنیایاصعودیاست

یاسقوطی
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تنها کمی بهتر، و در واقع به ظاهر بهتر، مانند غربی های مرفه نیست، 
این حق ماســت که نابود شویم؛ و این سرنوشت محتوم ماست که 
آنچه را هم داریم از دست بدهیم و به فلک زدگی بیفتیم. چون حد 
اعتراض ما شامل ســعادت دنیا هم نیست، چه برسد به سعادت 

آخرت.
کســانی که دایرۀ اعتراض آنها از این حد بیشــتر نیست، در 
قاموس انتظار، غرب زده نامیده می شوند. آن ها در واقع نابودکنندۀ 
تمام هستی خودشان و جامعۀ خوب ما هستند. اینها بدون آنکه از 
دنیا برخوردار باشند، عبد و عبید دنیای اندک در دست دیگرانند و 

بدون آنکه خود از دنیا بهره ای ببرند، بردۀ دنیای نداشته اند. 
اگر دیدید این آدم نماهای فرومایه، منتظران را تمسخر می کنند، 
باید بدانید که این استهزا ناشی از عقده ای است که نسبت به آزادگان 
و فَرادستان عالم هستی دارند و آنها در حقیقت از فرودستی خود 
می نالند. در واقع، آنها چون خود را ذلیل می یابند، عزتمندان منتظر را 

به استهزا می گیرند.
منتظر از برخی ظواهر زینت یافتۀ دوران غیبت هم فریب نمی خورد؛ 
به آنها راضی نمی شود و دست از اعتراض برنمی دارد. ریشه های این 
وضعیت پیش آمدۀ نامطلوب را هم به خوبی می شناســد و به آنها هم 
معترض اســت. او می داند ریشــۀ ظلم، »کفر« است و بنیان عدالت، 
»والیت«. منتظر، مانند عوام تنها بر ظلم نمی شورد، بلکه هیچ کفری را 
برنمی تابد و آن را سرمنشــأ بیــداد می داند. همچنان که منتظر با هر 
والیت گریزی می ستیزد؛ زیرا می داند »تنها والیت مداران، عدالت محورند.«

علتتمسخر
منتظران؟

منتظر،ریشههای
وضعیتنامطلوب
کنونیرامیشناسد/
کفر،ریشۀظلم
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از اعتراض تا دشمنی
در جریان اعتراض، ابتدا اعتراض نسبت به اوضاع موجود پدید 
می آید. اما کم کم سر و کلۀ کسانی که می توانیم اعتراضمان را مستقیمًا 
متوجه آنها سازیم و علیه شــان فریاد بزنیم، پیدا می شود. آنها در 
حقیقت کسانی هستند که وضع موجود را پدید آورده اند یا به نحوی 
مانع اصالح وضع موجود هســتند. در دعای ندبه چنین عباراتی 
فراوان یافت می شود: »أَیَْن قَاِصُم َشْوَكِة الُْمْعتَِدیَن؟ أَیَْن َهاِدُم أَبْنِیَِة 
ْرِک َو النَِّفاق؟؛کجاست آنکه شوکت ستمکاران را درهم می شکند؟  الشِّ
کجاست آنکه بنا و سازمان های شرک و نفاق را ویران می کند؟«1

معلوم می شود این اعتراض مخاطبانی هم دارد.
پس منتظر در همین عنصــر اول، یعنی اعتراض، اهل حّب و 
بغض می شود؛ و کارش با عده ای به دشمنی می کشد. منتظر با همۀ 
آدم ها نسبتی مساوی ندارد و نسبت به همۀ آنها محبت نمی کند. او 
اگرچه همۀ مردم عالم را دوست دارد؛ و اساسًا وقتی برای فرج گریه 
می کند، در واقع برای فرج همۀ آدم ها اشک می ریزد، اما با بعضی از 
افراد هم دشمنی دارد. به وجود پلید پدیدآورندگان اوضاع بد عالم 
هم معترض است. یعنی همچنان که به رفتار ظالمانه معترض است، 
با ظالمان هم خصومت دارد. نمی شــود کسی فرج یک مهرپرور و 
عدالت گستر را بخواهد ولی با ستم پیشگان و نامردان روزگار دشمن 

نباشد.
بعضی ها از »ظلم« بدشان می آید ولی وقتی پای »ظالم« به میان 

1 . مفاتیح الجنان، دعای ندبه. و نیز اقبال االعمال سید بن طاووس، ص297.
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می آید، شجاعت دشمنی با او را ندارند؛ و یا به طمع امنیت یافتن در 
کنار صلح با او، دشمنی خود را به فراموشی می سپارند.

البته منتظر با هر فاسدی و یا با هر انسان بدی دشمنی نمی کند، 
بلکه نجات و هدایت آنها را می خواهد و برای آن تالش می کند، ولی 
با مفســدان و زمینه سازان فساد و تباهی کنار نمی آید. در حقیقت، 
منتظر تنها با کســانی که موجبات انحراف انسان ها و خراب شدن 
اوضاع عالم را پدید می آورند، دشــمن است. وقتی قصۀ انتظار به 
دشمنی با مفسدان می رسد و روشن می شود که انتظار با عافیت طلبی 
سازگاری ندارد، بسیاری از کسانی که خود را منتظر قلمداد می کنند، 

از این دایره خارج می شوند.
بر این اساس، کسانی که مایلند همۀ انسان ها، حتی مفسدین، 
آنها را تحویل بگیرند و یا الاقل ســر جنگ با مفسدین را ندارند، 
نمی توانند جزء منتظران قرار گیرند. اساسًا تمایل به صلح با ظالمان 
و مفســدان، گرایش پلیدی است که اگر در روح یک انسان مؤمن 
رســوخ کند، ایمان او را به تباهی خواهد کشید. این گرایش پلید 
می تواند کار مؤمنین را به آنجا بکشــاند که حاضر شــوند برای 
دل خوشی دشمنان بشــریت و یا به دلیل عافیت طلبی، سر از بدن 
فرزندان پیامبر خدا)ص( جدا کنند؛ و اینها همه ناشــی از آن است 
که خدا با چنین افرادی دشمن می شود؛ کسانی که برای »رضایت و 
غضب ظالمان« بیش از »رضا و غضب الهی« حساب باز می کنند، 
و در قبال حفظ عافیت خودشان ابایی ندارند که بستر گسترش و 

تحکیم قدرت ظالمان را فراهم کنند.

منتظربازمینهسازان
فسادکنارنمیآید

متمایلبهصلحبا
ظالمانمنتظرنیست
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بسیاری از اوقات، این وضعیت خطرناک روحی )تمایل به صلح 
با ظالمان(، از یک رودربایستی ساده با ظالمان و یا یک عافیت طلبی 
به ظاهر معقول آغاز می شود. خداوند متعال، مؤمنانی را که تمایلی به 
مفســدان پیدا می کنند، به سادگی کنار می گذارد و دستۀ دیگری را 
جایگزین آنها می کند. خداوند متعال در آیۀ 54 سورۀ مبارکه مائده 
با صراحت به این معنا اشــاره می کند و بــا اوصافی که برای قوم 
جایگزین می آورد، در حقیقت عّلت کنار گذاشتن قوم اول را بیان 
می فرماید؛ و آن چیزی نیست جز کوتاه آمدن در برابر دشمنان خدا 

و ترسیدن از سرزنش سرزنش کنندگان:
َّذیَن آَمنُوا َمْن یَْرتَدَّ ِمْنُكْم َعْن دینِِه فََسْوَف یَْأتِي اهللٌ بَِقْوٍم  »یا أَیَُّها ال
ةٍ َعَلی الْكافِریَن یُجاِهُدوَن  ٍَّة َعَلی الُْمْؤِمنیَن أَِعزَّ یُِحبُُّهْم َو یُِحبُّونَُه أَِذل
في  َسبیِل اهللِ َو ال یَخافُوَن لَْوَمَة الئٍِم ذلَِک فَْضُل اهللِ یُْؤتیِه َمْن یَشاُء 
َو اهللٌ واِســعٌ َعلیمٌ ؛ ای کسانی که ایمان آورده اید! هر کدام از شما از 
دین خود بازگردد، خداوند قومی را ]به جای شــما[ می آورد که آنها 
را دوست دارد و آنان نیز او را دوست دارند، در برابر مؤمنان متواضع 
و در برابر کافران سرسختند. در راه خدا جهاد می کنند، و از سرزنش 
و مالمت هیچ مالمت گری نمی هراسند. این، فضل خداست که به هر 
کس بخواهد می دهد و خدا دارای فضلی وسیع و علمی وصف ناپذیر 
اســت .«1مؤمنانی که خدا آنها را رها می کند و گروه دلیر دیگری را 
جایگزین آنان می کند، همان تمایل پیدا کرده های به دشمنان خدایند 
که به هزار بهانه مصلحت جویی کرده اند و دشمنی با دشمنان بشریت 

1 . سوره مائده، آیه 54.

معاملۀخداباکسانی
کهبهمفسدانتمایل

پیدامیکنند



انتظار عامیانه، انتظار عالمانه، انتظار عارفانه

102

را کنار گذاشته اند.
اگر بخواهیم این بحث را با دقت بیشتری پی بگیریم، به نکاتی 
خواهیم رســید که دردناک ترین لحظات تاریخ اسالم را تشکیل 
می دهند. بسیاری از روضه ها و ذکر مصیبت های اهل بیت)ع( یادآور 
این نکات دردناک هستند. عمرســعد تا چند روز قبل از عاشورا 
می گفت: »می ترسم ابن زیاد آخر سر دست مرا به خون حسین)ع( 
آغشته کند.«1و وقتی شمر با مشورتش به ابن زیاد، نامه نگاری ها و 
تالش های عمر ســعد برای صلح را بی ثمر کرد، عمر سعد به شمر 
گفت: »وای بر تو! خدا تو را به خانه ات نرساند! خدا این چیزی را 
که تو برای من آورده ای زشت کند. به خدا قسم می دانم که تو ابن زیاد 
را از آن پیشنهادی که من برایش نوشتم منصرف کرده ای و امری که 
 امیــد اصــالح آن را داشــتم، فاســد و خــراب کــردی.«2

 اما چیزی نگذشت که تیری به سمت حسین)ع( و اصحابش پرتاب 
کرد و گفت: »نزد امیر شهادت دهیدکه من اولین کسی بودم که تیر 
 انداختــم« و پس از آن بود که تیرها ماننــد باران باریدن گرفت.3

1 . پس از اولین گفتگوی امام حسین)ع( و عمر سعد، عمر سعد نامه ای به ابن زیاد نوشت. ابن زیاد 
در پاسخ نوشته بود كه از حسین)ع( و یارانش بیعت بگیر. وقتی عمر سعد نامه ابن زیاد را خواند، 
ا َوَرَد الَْجَواُب َعَلی ُعَمَر بِْن  گفت: »از قبل هم می ترسیدم كه ابن زیاد به عافیت راضی نشود؛ فَلَمَّ

َسْعٍد َقاَل َقْد َخِشيُت َأْن اَل َیْقَبَل ابُْن زَِیادٍ الَْعافَِية« ارشاد مفید، ج2، ص86.
ا َقِدَم َعَلْيهِ َو َقَرَأُه،  2 . »َفَأْقَبَل ِشــْمُر بُْن ذِي الَْجْوَشــِن بِِكَتاِب ُعَبْيِد اهللِ بِْن زَِیادٍ إِلَی ُعَمَر بِْن َسْعٍد َفَلمَّ
ِّي أَلَُظنَُّك  َح اهلٌل َما َقِدْمَت بِهِ َعَليَّ َو اهللِ إِن َب اهلٌل َداَرَك َو َقبَّ َقــاَل لَُه ُعَمُر: َما لََك َویَْلَك اَل َقــرَّ
ا َرَجْوَنا َأْن َیْصُلح. « ارشــاد مفید، ج2،  ا َكَتْبُت بِهِ إِلَْيهِ َو َأْفَســْدَت َعَلْيَنــا َأْمراً َقْد ُكنَّ َنَهْيَتــُه َعمَّ

ص89. 
ُل َمْن  ِّي َأوَّ َم ُعَمُر بُْن َسْعٍد َفَرَمی َنْحَو َعْسَكرِ الُْحَسْين)ع(بَِسْهٍم َو َقاَل اْشَهُدوا لِي عِْنَد األْمِيرِ َأن 3 . َفَتَقدَّ

منتظرمظلوماست
ولیمنظلمنیست

کشتنطفل
ششماهه،عاقبت
تمایلبهظالم
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 و در نهایت به جایی رســید که به ابتکار خودش، بی آنکه اربابان 
پســت فطرتش از او خواسته باشند، طفل شــش ماهه اباعبداهلل 

الحسین)ع( را هم به شهادت رساند.
»انتظار« هیچ سنخیتی با سازش کاری ندارد. به دوست نداشتن 
و حتی دشمنی داشتن هم ختم نمی شود و ممکن است کار به دشمنی 
کردن هم برسد. منتظر اگرچه مظلوم است اما منظلم نیست.1 وقتی در 
قاموس انتظار، خیمۀ منتقم برافراشــته می شود، منتظر نمی تواند 
لحظه ای در خیمۀ ظالمان قرار گیرد. منتظر، منفعل نیست و همیشه 
در برابر دشــمنان عدالت می ایستد. بنابراین تنها کسانی می توانند 

منتظر باشند که حاضرند هزینه های اعتراض را بپردازند.
بعضی ها حتی بدشــان نمی آید که بین خدا و دشمنان خدا هم 
داوری یا میانجی گری کنند. آن قدر به بهانۀ مصلحت اندیشــی و 
پیروی از دستورات عقل، عاقل مآب می شوند که میانه روی بین حق 
و باطل را برمی گزینند؛ به همین دلیل به آرامشی که نتیجۀ بی غیرتی 
َهاُم مَِن الَْقْومِ َكَأنََّها الَْقْطر )اللهوف علی قتلی الطفوف ، ص100 و ارشاد مفید، ج2،  َرَمی َو َأْقَبَلِت السِّ

ص101( 
1 . منظلم كسی است كه خود را در موضع انفعال قرار داده و با خواست خود به ظلم تن داده است؛ 
به خاطر دستیابی به برخی منافع پست مادی، یا به دلیل ترس از دست دادن برخی منافع پستی 
دنیایی. اما مظلوم به ناچار و بدون اینکه توانایی پیش گیری داشته باشد، مورد ظلم قرار گرفته است. 
عالمه حلی، هم ظلم و هم انظالم را دو رذیله دانسته و در مورد انظالم گفته: »االنظالم و هو 
االستجابة في المقتنيات بمن ال ینبغي و كما ال ینبغ؛ تحت ظلم قرار گرفتن و آن این است كه برای 
رسیدن به خواسته های خود، با كسی كه شایسته نیست و آن گونه ای كه شایسته نیست، موافقت 
كند.«)عالمه حلی، األلفین فی امامة امیرالمؤمنین، ص162( امام صادق)ع( در این رابطه می فرماید: 
اِضي بهِ ُشَركاُء َثالَثُتُهم؛ آن كس كه ظلم می كند، یاری دهندۀ او، و  لمِ و الُمعيُن لَُه و الرَّ »العامُِل بِالظُّ

كسی كه به ستم او راضی باشد، هر سه در ستم شریک هستند«كافی، ج2، ص333.

بعضیهاحتیبین
خداودشمنانخدا

هممیانجیگری
میکنند

را کنار گذاشته اند.
اگر بخواهیم این بحث را با دقت بیشتری پی بگیریم، به نکاتی 
خواهیم رســید که دردناک ترین لحظات تاریخ اسالم را تشکیل 
می دهند. بسیاری از روضه ها و ذکر مصیبت های اهل بیت)ع( یادآور 
این نکات دردناک هستند. عمرســعد تا چند روز قبل از عاشورا 
می گفت: »می ترسم ابن زیاد آخر سر دست مرا به خون حسین)ع( 
آغشته کند.«1و وقتی شمر با مشورتش به ابن زیاد، نامه نگاری ها و 
تالش های عمر ســعد برای صلح را بی ثمر کرد، عمر سعد به شمر 
گفت: »وای بر تو! خدا تو را به خانه ات نرساند! خدا این چیزی را 
که تو برای من آورده ای زشت کند. به خدا قسم می دانم که تو ابن زیاد 
را از آن پیشنهادی که من برایش نوشتم منصرف کرده ای و امری که 
 امیــد اصــالح آن را داشــتم، فاســد و خــراب کــردی.«2

 اما چیزی نگذشت که تیری به سمت حسین)ع( و اصحابش پرتاب 
کرد و گفت: »نزد امیر شهادت دهیدکه من اولین کسی بودم که تیر 
 انداختــم« و پس از آن بود که تیرها ماننــد باران باریدن گرفت.3

1 . پس از اولین گفتگوی امام حسین)ع( و عمر سعد، عمر سعد نامه ای به ابن زیاد نوشت. ابن زیاد 
در پاسخ نوشته بود كه از حسین)ع( و یارانش بیعت بگیر. وقتی عمر سعد نامه ابن زیاد را خواند، 
ا َوَرَد الَْجَواُب َعَلی ُعَمَر بِْن  گفت: »از قبل هم می ترسیدم كه ابن زیاد به عافیت راضی نشود؛ فَلَمَّ

َسْعٍد َقاَل َقْد َخِشيُت َأْن اَل َیْقَبَل ابُْن زَِیادٍ الَْعافَِية« ارشاد مفید، ج2، ص86.
ا َقِدَم َعَلْيهِ َو َقَرَأُه،  2 . »َفَأْقَبَل ِشــْمُر بُْن ذِي الَْجْوَشــِن بِِكَتاِب ُعَبْيِد اهللِ بِْن زَِیادٍ إِلَی ُعَمَر بِْن َسْعٍد َفَلمَّ
ِّي أَلَُظنَُّك  َح اهلٌل َما َقِدْمَت بِهِ َعَليَّ َو اهللِ إِن َب اهلٌل َداَرَك َو َقبَّ َقــاَل لَُه ُعَمُر: َما لََك َویَْلَك اَل َقــرَّ
ا َرَجْوَنا َأْن َیْصُلح. « ارشــاد مفید، ج2،  ا َكَتْبُت بِهِ إِلَْيهِ َو َأْفَســْدَت َعَلْيَنــا َأْمراً َقْد ُكنَّ َنَهْيَتــُه َعمَّ

ص89. 
ُل َمْن  ِّي َأوَّ َم ُعَمُر بُْن َسْعٍد َفَرَمی َنْحَو َعْسَكرِ الُْحَسْين)ع(بَِسْهٍم َو َقاَل اْشَهُدوا لِي عِْنَد األْمِيرِ َأن 3 . َفَتَقدَّ

منتظرمظلوماست
ولیمنظلمنیست
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است، دست می یابند. آنها برای توجیه عافیت طلبی خود، از بهانه های 
واهی نظیر »امکان هدایت« و »نوع دوســتی« هم استفاده می کنند. 
غافل از آنکه خداوند متعال، بسیار پیش از اینها، هدایت پذیر نبودن 
ظالمان را اعالم کرده و آنها را از هدایت ظالمان ناامید کرده است.1 
به دوستان خوبم پیشــنهاد می کنم بعد از آیات قرآن و روایات، و 
ادعیه ای مانند دعای ندبه، به سخنان حضرت امام)ره( مراجعه نموده 
تا آداب دشمن ستیزی را فرا بگیرند و هیچ گاه بی تابی برای مبارزه با 

ظالمان را فراموش نکنند.2

1 . به عنوان نمونه: »إّن اهلل ال یهدی القوم الظالمين؛ خداوند قوم ظالم را هدایت نمی كند«. ســوره 
مائده، آیه 51.

2 .  چند نمونه از فرمایشات امام خمینی)ره(: 
ما این واقعیت و حقیقت را در سیاســت خارجی و بین الملل اسالمی مان بارها اعالم نموده ایم كه 
درصدد گسترش نفوذ اسالم در جهان و كم كردن سلطۀ جهانخواران بوده و هستیم. حال اگر 
نوكران امریکا نام این سیاست را توسعه طلبی و تفکر تشکیل امپراتوری بزرگ می گذارند، از آن 
باكی نداریم و استقبال می كنیم. ما درصدد خشکانیدن ریشه های فاسد صهیونیزم، سرمایه داری و 
كمونیزم در جهان هستیم. ما تصمیم گرفته ایم، به لطف و عنایت خداوند بزرگ، نظامهایی را كه 
بر این سه پایه استوار گردیده اند نابود كنیم؛ و نظام اسالم رسول اهللـ  صلی اهلل علیه و آله و سلم 
ـ را در جهان استکبار ترویج نماییم. و دیر یا زود ملتهای دربند شاهد آن خواهند بود. ما با تمام 
وجود از گسترش باجخواهی و مصونیت كارگزاران امریکایی، حتی اگر با مبارزۀ قهرآمیز هم 

شده باشد، جلوگیری می كنیم.)صحیفه امام، ج 21، ص81(.
برای من مکان مطرح نیست. آنچه مطرح است مبارزه بر ضد ظلم است. هر جا بهتر این مبارزه 

صورت بگیرد آنجا خواهم بود)صحیفه امام، ج 5، ص301(.
با جدیت به تحصیل علوم و كسب معارف و بهره وری از استعدادهای الهی خود بپردازید؛ و هیچ گاه 
سالح مبارزه با ظلم و استکبار و استضعاف را بر زمین نگذارید؛ و دوستی با دوستان خدا و دشمنی 

با دشمنان خدا را شعار خود سازید)صحیفه امام، ج20، ص38(.
من به تمام دنیا با قاطعیت اعالم می كنم كه اگر جهان خواران بخواهند در مقابل دین ما بایستند، ما 
در مقابل همه ی دنیای آنان خواهیم ایستاد و تا نابودی تمام آنان از پای نخواهیم نشست، یا همه 
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شیوۀابرازاعتراض؛
ازذکردالیلتا
نالههایعاشقانه

شیوۀ ابراز اعتراض
اینکه یک منتظر چگونه اعتراض خود را اظهار می کند، بسته به 
شرایط مختلف، متفاوت است. منتظر گاهی برای ابراز این اعتراض، 
در مقام بیان و تبیین اســت و گاهــی در مقام ناله و فریاد. منتظر 
گاهی به ذکر دالیل عاقالنه می پردازد و گاهی به ناله های عاشقانه 
دل می سپارد. اینجاست که زیباترین صحنه های عاشقانۀ یک منتظر 

معترض دیدنی می شود و ناله هایش شنیدنی می گردد: 
ُع لََک َحِسیسًا  »َعِزیٌز َعَلیَّ أَْن أََری الَْخْلَق َو الَ تَُری َو الَ أَْســمَ
َو الَ نَْجَوی َعِزیٌز َعَلیَّ أَْن تُِحیَط بَِک ُدونَِی الْبَْلَوی َو الَ یَنَالَُک ِمنِّی 
َضِجیٌج َو الَ َشْكَوی ...؛ چقدر برای من سخت است که همۀ خالیق 
را ببینم ولی تو را نبینم؛ و از تو هیچ صدایی، حتی آهســته هم، به 
گوش من نرسد. چقدر برای من سخت است که بال و رنج تنها تو را 
احاطه کند و من در رنج و بالی تو شریک نباشم و صدای زاری و 
شکوۀ من به تو نرسد...«1 چگونه می شود این اعتراض های عاشقانه 

را تفسیر کرد؟
باید روح تو آن قدر لطیف شــده باشد که غیبت او را با تمام 
وجود خوبت حس کنی و سلول های روحت، ناله های ناراحتی از 
فراق او را فریاد کنند. این فریاد، اوج لطافت روح است؛ و رقت قلبی 

آزاد می شویم و یا به آزادی بزرگ تری كه شهادت است می رسیم...بغض و كینۀ انقالبی تان را در 
سینه ها نگه دارید؛ با غضب و خشم بر دشمنانتان بنگرید؛ و بدانید كه پیروزی از آن شماست.

)صحیفه امام، ج20، ص325(.
1 . مفاتیح الجنان، دعای ندبه. و نیز اقبال االعمال سید بن طاووس، ص297.
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است که تنها در دل منتظران معترض ایجاد می شود. شاید هم فردا 
تنها همین شاکیان از غیبتش، شاکران حضورش باشند.

البته اعتراض منتظر در فریاد باقی نمی ماند؛ او فرهادوار تیشه در 
دست می گیرد و به جان موانع ظهور و دشمنان حضور او می افتد. 
می توان این اعتراض را در منش سیاســی و مجاهدت های فراوان 
یک منتظر واقعی مشاهده کرد. به همین دلیل است که یک منتظر، 
زنده دل است. وقتی کسی دشمن داشــته باشد و وجود او را باور 
کرده باشد، چابک و فعال می شود. ولی وقتی کسی دشمنانش را به 
دشمنی نگیرد، قابل پیش بینی است که چقدر ذلیل، بی مقدار و منفعل 

خواهد شد.

آفات اعتراض
البته اعتراض به وضع موجود، با همۀ خوبی هایی که دارد، مانند 
هر امر دیگری می تواند آفت هایی هم داشته باشد. این آفت ها، به ویژه 
در جامعۀ مقدمه ساز ظهور، می تواند بسیار خطرناک تر هم جلوه کند.

یکی از آفات اعتراض، غلو و مبالغه در اعتراض است. مبالغه 
در اعتراض یعنی زیاده روی در محاسبۀ نامطلوب بودن وضعیت، 
ندیدن وجوه مثبت، و حتی رسیدن به یأس و ناامیدی، که می تواند 
خود به عنوان یک آفت مستقل برای اعتراض محسوب شود. مبالغه 
در اعتراض، جدا از اینکه روحیۀ منفی بافانه و اخالق تند در انسان 
پدید می آورد و صورت زیبای »اعتراض در بستر انتظار« را زشت 
می سازد، می تواند موجب اقدامات عجوالنه و تخریب وجوه مطلوب 

1.غلوومبالغهدر
اعتراض

منتظرواقعیبهفریاد
بسندهنمیکند
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موجود هم بشود. باید مراقب این آفات بود.
جوانان بیش از دیگران در معرض این آفت قرار دارند. معمواًل 
وقتی صحبت از اعتراض به وضع موجود می شود، روح ایده آل گرا 
و ناصبور جوان، خیلی زود می تواند دچار آفت »غلو« شود. امام 
صادق)ع( می فرماینــد: »مراقب ارتبــاط جوان هایتان با ُغالت 
)غلوکنندگان( باشید.«1 چرا باید مراقب ارتباط جوانان با اهل غلو 
 بــود؟ چون جوان بــه صورت طبیعــی گرایش به غلــو دارد2

 و حضور در جمع غالت، به ســرعت این گرایش را بارور کرده و 
رشــد می دهد و جوان را فاسد می سازد. بعضی وقت ها اگر جوان 
بخواهد در دیدن نکات منفی وضع موجود، مبالغه کند و غلوآمیز در 
اعتراض به آن بکوشد، ممکن است به اعمال خودسرانه دست بزند 

و یا به سرخوردگی برسد.
آفت دیگر اعتراض به وضع موجود، ناامیدی از رسیدن به وضع 
مطلوب است که در اثر ندیدن زمینه ها و استعدادها در وضع موجود 
پدید می آید. گاهی خرابی ها آن چنان بر ســر انسان فرومی ریزند، 
که هیچ روزنــه ای برای تنفس او باقی نمی گذارند و او را به وادی 
ناامیدی و یأس می کشانند. باید بدانیم که خداوند متعال در بدترین 
وضعیت ها هم فرصت هایی برای برون رفت از شرایط ناگوار قرار 

1 . امام صادق)ع(: »اْحَذُروا َعَلی َشَبابُِكُم الُْغاَلَة اَل ُیْفِسُدوُهْم« امالی شیخ طوسی، ص650.
2 . البته اصل این گرایش امر مطلوبی است؛ به شرط آنکه جهت صحیح پیدا كند و موجب درک 
عظمت پروردگار و اولیای او شــود، كه در چنین مواردی، هرچه بر عظمت شأن پروردگار و 

اولیای او بیشتر تأكید شود، باز هم كم است.

جوانانبیشتردر
معرضاینآسیب

هستند

2.ناامیدیازرسیدن
بهوضعمطلوب

ناامیدیاز
رسیدنبه

وضعمطلوب
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می دهد که باید آنها را یافت و قدر دانست.
آفت دیگر اعتراض به وضع موجود، منفی نگری مطلق است که 
به پوچ انگاری می انجامد. در هیچ شرایطی، نباید وضع موجود را 
مطلقًا بد بدانیم. نباید همۀ آدم ها را تمامًا بد بدانیم؛ و یا همۀ آدم های 
بد را هدایت نشدنی بپنداریم. راحت ترین و در عین حال نابخردانه ترین 
نگرش، مطلق نگری در نگاه منفی به جامعه و وضعیت موجود است، 
کــه نیاز به هیچ دقت نظر و عقالنیتی ندارد و نشــانۀ غلبۀ برخی 
احساسات سطحی است. کسی که در میدان تحلیل تنبلی دارد، با 
خالصه کردن همه چیز در مطلق نگری، همه چیز را خراب می بیند.

بســیاری از اوقات، آفات و آسیب های اعتراض ناشی از منشأ 
نابجای اعتراض است. اگر اعتراض مبنای صحیحی نداشته باشد، انتظار 
نیز به فرجام خوبی نخواهد رسید و احیاناً در نیمه های راه نابود خواهد 
شــد؛ و یا پس از رسیدن به وضع مطلوب هم، اشتباهاً ادامه خواهد 
یافت، که این بدتر از دو صورت قبلی است. کما اینکه برخی از منتظرین 
و معترضین به وضع موجود، پس از ظهور حضرت نیز به اعتراضات 

موهوم خویش ادامه می دهند و موجب آزار آن حضرت می شوند.1
مبنــای اعتراض بعضی از افــراد، وضعیت روحی منفی بافانۀ 
آنهاست نه عقالنیت و حق گراییشان. چنین افرادی، اگرچه به سهولت 
به جمــع معترضین حقیقی و منتظران واقعــی می پیوندند، ولی با 
کوچک ترین امتحان و مواجهه با کوچک ترین پیچیدگی، از صف 
آنان خارج می شوند و بیش از آنکه اعتقاد راسخ خود را به نمایش 

ا اْسَتْقَبَلُه َرُسوُل اهللِ ...(. 1 . نگاه كنيد به پاورقی ص 57 )إِنَّ َقائَِمَنا إَِذا َقاَم اْسَتْقَبَل مِْن َجْهِل النَّاِس َأَشدَّ مِمَّ

3.منفینگریمطلق
وپوچانگاری

اهمیتمنشأومبنای
اعتراض

ندیدنوجوهمثبت
انقالب،نمونهایاز
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بگذارند، اخالق بد خود را نشان می دهند.
یکی از مصادیق مهم آفات اعتراض، این است که االن، در این 
نظام مقدس و این انقالب نورانی، بعضی ها با قدرنشناسی از فرصت 
عظیم به دســت آمده، به بهانۀ اعتــراض به وضع موجود و انتظار 
فرج، وجوه مثبت جاری در جامعۀ اســالمی ما را نادیده گرفته و 
به مقدمه سازی برای فرج بی اعتنایی می کنند. این افراد اعتراض به 
کاستی ها را با اعتراض به کجی ها یکی می گیرند و از شدت کج فهمی 

در دامن ظالمان و جهان خواران فرومی غلتند.
نکتۀ مهم در آفت زدایی از اعتراض این اســت که معترض باید 
بتواند راه رسیدن به وضع مطلوب را ببیند و موهبت گشوده شدن هر 
روزنه ای به سوی محبوب را در آغوش بگیرد؛ نه آنکه چشمان خود 
را به این فرصت بزرگ، که با خون شهیدان منتظر پدید آمده است، 
ببندد و فریاد اعتراض مطلق در انتظار را سر دهد. یک منتظر معترض، 
خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی را، با همۀ فاصله اش نسبت 
به حکومت حضرت، عین خدمت در خیمۀ حضرت واجب می داند و 

انقالب اسالمی را راهی برای رسیدن به ساحل نجات می داند. 
کما اینکه در روایتی از رسول خدا)ص( نیز به این معنا تصریح 
ئُوَن للَمهِدیِّ ُسْلطانَهُ؛ مردمی  شده است: »یَخُرُج ناٌس ِمن الَمشِرِق فَیُوطِّ
از جانب مشرق قیام می کنند و بستر حکومت را برای مهدی)عج( 
آماده می سازند.«1 حضرت امام)ره( و مقام معظم رهبری نیز بارها به 

ــرِق«، حدیث 2366 بــه نقل از كنز العمال،  ُة فِي الشَّ 1 . میزان الحکمه، باب »الثَّوَرُة اإلســالمِيَّ
حدیث38567. و كشف الغمة ج2، ص477 با اندكی اختالف در متن)َیْخُرُج ُأَناٌس مَِن الَْمْشرِقِ 

آفتزدایی:منتظر
معترضهرروزنهای
راغنیمتمیشمرد

انقالباسالمی
ایران،روزنهایبه

سویفرج
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و معترضین به وضع موجود، پس از ظهور حضرت نیز به اعتراضات 

موهوم خویش ادامه می دهند و موجب آزار آن حضرت می شوند.1
مبنــای اعتراض بعضی از افــراد، وضعیت روحی منفی بافانۀ 
آنهاست نه عقالنیت و حق گراییشان. چنین افرادی، اگرچه به سهولت 
به جمــع معترضین حقیقی و منتظران واقعــی می پیوندند، ولی با 
کوچک ترین امتحان و مواجهه با کوچک ترین پیچیدگی، از صف 
آنان خارج می شوند و بیش از آنکه اعتقاد راسخ خود را به نمایش 
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این معنا اشــاره فرموده اند.1 به عنوان نمونــه حضرت امام)ره( در 
آخرین نیمۀ شعبان عمر شریفشان، می فرماید: »مسئوالن ما باید 
بدانند که انقالب ما محدود به ایران نیست. انقالب مردم ایران نقطه 
شروع انقالب بزرگ جهان اسالم به پرچمداری حضرت حجت- 
ارواحنافداه- است که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد 
 و ظهــور و فرجــش را در عصــر حاضــر قــرار دهــد.«2

 یک معترض و منتظر واقعی چگونه به چنین انقالبی عشق خواهد 
ورزید و آن را در آغوش خواهد گرفت؟

اعتراض مطلق و بی بندوبار مانند آن است که حضرت یعقوب)ع( 
به بوی پیراهن یوسف)ع( بی اعتنا باشد و به این بهانه که منتظر دیدار 
خود یوسف است، آثار او را بی مقدار بشمارد؛ و یا هنگامی که پیراهن 
را به او می رسانند، به جای نوشیدن جرعه ای از چشمۀ وصال و متبرک 
کردن چشــمانش به پیراهنی که بوی دلدار را می دهد )که نتیجه اش 
بینایی اوست(، اعتراض کند که »من عمری است منتظر یوسفم، حاال 
برای من پیراهن می آورید!« و پیراهن را به کناری پرتاب کند. اعتراض 
عاشقانه به هجران محبوب، زمانی حقیقت دارد که هر نسیمی از کوی 

دوست برای منتظر مهجور، حیات بخش باشد.

َفُيوِطُئوَن لِْلَمْهِدیِّ َیْعنِی ُسْلَطاَنُه( ، محدث اربلی)693ق( صاحب كشف الغمة در انتهای حدیث 
َِّقاُت َو األْْثَباُت َأْخَرَجُه الَْحافُِظ َأُبو َعْبِد اهللِ بُْن َماَجَة  گفته: »َهَذا َحِدیٌث َحَسٌن َصِحيٌح َرَوْتُه الث

الَْقْزوِینِيُّ فِي ُسَننِهِ«.
1 . حضرت امام خمینی)ره( و امام خامنه ای در این زمینه فرمایشات ره گشا و روشنی دارند كه در 

انتهای همین فصل آمده است.)ص249-281(.
2 . صحیفه امام، ج21، ص327.

یعقوب)ع(بابوی
پیراهنیوسف)ع(
چهکرد؟
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2. آگاهی از وضع مطلوب

عنصر دوم انتظار، آگاهی از وضع مطلوب اســت. یعنی خبر 
داشــتن از وضعیتی که می توانیم داشته باشیم ولی هم اکنون از آن 
برخوردار نیســتیم؛ خبر از خیرات بیکرانی کــه می توانیم و باید 

دریافت کنیم ولی چون از آنها بی خبریم، خرابیم و بی خیال.
عنصر دوم انتظار، آگاهی از وضع مطلوب است؛ وضع مطلوب 
و ایده آلی که بی خبری ما از آن، ســبب می شود که توانایی درک و 
تحلیل درست وضعیت موجود را هم نداشته باشیم. زیرا بخشی از 
درک ما از اوضاع و احوال زمانه و آسیب شناســی وضع موجود، 
وابسته به فهم آن وضع مطلوب است. بدون در نظر داشتن الگویی از 
وضع مطلوب، چگونه می توانیم وضع موجود خود را ارزیابی کنیم؟ 
البد باید به الگوهای مندرس شــرقی و غربــی که در مدارس و 

اهمیتآگاهیاز
وضعیتمطلوب
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دانشگاه ها می آموزیم، دل خوش کنیم و خود را با مقیاس های ناقص 
و غیر انسانی بالد کفر، اندازه گیری کنیم؛ کاری که شیوۀ مرسوم و 

ناپسند برخی نخبگان فرنگ باور مملکت ماست.
بعضی وقت ها کسی که آگاهی و تصویر دقیقی از وضع مطلوب 
ندارد، حتی نمی تواند به وضع موجود معترض باشد. تنها با آگاهی از 
ویژگی های جامعۀ مهدوی است که می توان از وضعیت غیبت)وضعیت 
موجود( ناالن بود و برای ظهور بی قراری کرد، و اال کســی که به 
زندگی در این شرایط تلخ عادت کند و از امکان برخورداری از یک 
زندگی عالی غافل شود، دیگر نمی تواند منتظر وضعیت بهتر باشد. 
چنین انسانی تمام کاســتی های حیات فردی و اجتماعی خود را 

می پذیرد و آنها را اجتناب ناپذیر تلقی می کند.
کسی که منتظر است، باید در کنار »اعتراض به وضع موجود«، 
تصوری از »وضع مطلوب« نیز داشته باشد. این دو مکّمل یکدیگر 
هستند و به همراه عناصر دیگری که اکثراً به وضع مطلوب مربوط 
هســتند و در ادامه به آنها اشاره می شــود، حالت انتظار را پدید 
می آورند. اساسًا احساس انتظار، به این ادراک و معرفت نسبت به 
وضعیت مطلوب بسیار وابسته است؛ به حدی که می توان گفت یکی 

از راه های تقویت روحیۀ انتظار، افزایش این معرفت است.
انتظار، احساســی مربوط به زمان آینده و یک وضعیت بهتر 
است. بنابراین هر چقدر تصور روشن تری از وضع مطلوب داشته 
باشــیم، انتظارمان بیشتر خواهد بود. کســی که از وضع مطلوب 
بی اطالع اســت، منتظر چه وضعیتی است؟ همان طور که در بحث 

اعتراض،ثمرۀآگاهی
ازوضعمطلوب
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»نگاه های عامیانه« گفته شد، کسانی که از ظلم ناراحتند اّما هیچ 
تصور روشنی از عدالت ندارند، معلوم نیست اساسًا چقدر عدالت را 
می پسندند و می پذیرند؛ و چقدر حاضرند در جامعه ای با حاکمیت 

عدالت زندگی کنند.
نفس آگاهی از وضع مطلوب و دانستن چیستی و چگونگی آن، 
فواید بسیاری دارد، حتی اگر به انتظار نینجامد. یکی از فواید مهم آن، 
ایجاد زمینۀ مناســب برای تحلیل درســت گذشته و یافتن پاسخ 
بسیاری از سؤال های کلیدی حیات بشر است. مثل اینکه: چرا انبیا 
و اولیای الهی در طول تاریخ نوعًا مظلوم بوده اند؟ چرا استقرار حق 
این قدر به تأخیر افتاده است و آن قدر دشوار می نماید؟ چرا همیشه 
جبهۀ اشقیا، به انحای مختلف بر جبهۀ اولیا غلبه کرده اند؟ و بسیاری 

از سؤاالت دیگر که پاسخ خواهند یافت.

یک خبر نجات بخش
آگاهی از وضع مطلوب و خبر دادن از آنچه پیش خواهد آمد، 
مانند انفجــاری از نور عمل خواهد کرد، که می تواند تاریکی های 
جهالت را از بین ببرد، و روشنایی ای ایجاد نماید که در پرتو آن بتوان 
مقداری وضع نکبت بار بشر را مشاهده کرد. این آگاهی، توقعات و 
انتظارات را افزایش می دهد؛ و زمینۀ اعتراض فراگیر به نظام موجود 

در عالم را فراهم می آورد.
خبــر از امکان یک زندگی برتر، در فضای ملکوتی حکومت 
ولی اهلل االعظم)ارواحناله الفداء(، بطالن تمام تئوری ها و اندیشه های 

ازفوایدآگاهیاز
وضعمطلوب:تحلیل

درستگذشته+
یافتنپاسخبسیاری
ازسؤالهایکلیدی

اثرآگاهیازوضع
مطلوب:

1.دیدهشدنوضع
نکبتباربشر
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باطلی را که برای زندگی بشر پیش بینی شده است، افشا خواهد کرد 
و جهالت پنهان در بسیاری از علوم را آشکار خواهد نمود.

همین که انسان ها از ویژگی های جامعه و حاکمیت مهدوی و 
برکات آن و امکان تحقق آن باخبر شوند، تحول ایجاد خواهد شد. 
حتی اگر مردم، به عقاید دینِی پشتیبانی کننده از ظهور و فرجام عالم 
معتقد نباشند، حداقل اثر آن ایجاد تردید در راه هایی است که تاکنون 
برای نجات خود از مشکالت طراحی کرده است؛ و به عنوان علوم 

گوناگون عرضه شده اند.
خبــر یافتن از جامعۀ مهــدوی، راه های اندیشــیدن را برای 
دانشــمندان باز می کند و افق های تازه ای پیش روی تفکر انسان 
دربارۀ حیات می گشــاید. اگر در روایات نورانی ما، برکت وجود 
نازنین حضرت در دوران غیبت، به خورشید پشت ابر تشبیه شده 
اســت،1 شاید بخشی از این برکات، ناظر به همین آگاهی یافتن از 

1 . جابربن عبداهلل انصاری در مورد امام دوازدهم از رســول خدا)ص( پرســید: یا رسول اهلل! آیا در 
غیبت او برای شــیعیانش بهره و انتفاعی هســت؟ فرمود: آری، قسم به خدایی كه مرا به نبّوت 
مبعوث فرمود، آنها از او بهره می برند. در غیبت او از نور والیتش روشــنایی دریافت می كنند، 
همانند بهره ای كه مردم از خورشیدی كه در پس ابر است می برند؛ َقاَل َجابٌِر: َیا َرُسوَل اهللِ! َفَهْل 
ةِ إِنَُّهْم لََيْنَتفُِعوَن بِهِ. َیْسَتِضيُئوَن بُِنورِ َواَلَیتِِه  يَعُة بِهِ فِي َغْيَبتِهِ؟ َفَقالَ )ص(: إِي َو الَِّذي َبَعَثنِي بِالنُُّبوَّ َیْنَتفُِع الشِّ

َحاُب« كمال الدین و تمام النعمه، ج 1، ص253. َلَها السَّ ْمِس َو إِْن َجلَّ فِي َغْيَبتِهِ َكانْتَِفاعِ النَّاِس بِالشَّ
همچنین در نوشته ای به خط مبارک حضرت حجت كه از طریق دومین نایب او به دست شیعیان 
رسیده، آمده است: »و اما چگونگی بهره مندی از من در دوران غیبتم، همانند بهره مند شدن از 
خورشید است، هنگامی كه در پس ابر از دیدگان پنهان می شود. و من برای زمینیان امان هستم، 
ا َوْجُه ااِلنْتَِفاعِ بِي فِي َغْيَبتِي َفَكااِلنْتَِفاِع  همچنان كه ستارگان مایه امان آسمانیان هســتند؛ َو َأمَّ
َماء«  ِّي أَلََماٌن أِلَْهِل األْْرِض َكَما َأنَّ النُُّجوَم َأَماٌن أِلَْهِل السَّ َحاُب َو إِن َبَها َعِن األْبَْصارِ السَّ ْمِس إَِذا َغيَّ بِالشَّ

كمال الدین و تمام النعمه، ج2، ص483. 

2.ایجادتحولیا
حداقلیتردیددر
راهحلهایکنونیو
علومگوناگون

3.بازکردنراههای
اندیشه4.روشن
کردنادامۀراه

واقعیتجامعۀ
مهدوی،بطالن

تئوریهایدانشمندان
غربیرابهدنبالدارد
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حکومت حضرت باشد. اگر ما در دوران حاکمیت حضرت زندگی 
می کردیم، حقایق مانند روز برای ما روشن بودند. اما اکنون که در 
دوران غیبت هستیم، می توانیم با آگاهی یافتن از آن دوران و تأمل 
در ویژگی های آن، مانند نوری که از خورشــید پشــت ابر ساطع 

می گردد، راه خود را روشن کنیم.
غیبت آن حضرت، خودبه خود ما را از یک سلســله نعمات 
محروم کرده است، ما دیگر نباید با غیبت »آگاهی از فرج«، خود 
را بیش از این محروم سازیم. در غیبِت آگاهی از دوران حکومت 
ولی خداست که اندیشه ها منحرف شده و گرفتار توّهمات بیجا و 
تئوری های غلط می شوند. البته در آخرالّزمان بطالن این تئوری ها 
یکی پس از دیگری آشکار می شــوند. اگر دانشمندان منصف و 
بی غرض جهان، تنها به تصور جامعۀ مهدوی بپردازند، آن را تصدیق 
خواهند کرد و بــه این ترتیب مقدمات اعتقادی آن را هم خواهند 

پذیرفت.
هرچه این تصور و آگاهی از وضعیت مطلوب شفاف تر و با تکیه 
بر عقل و وحی، مبسوط تر شود، انتظار فرج عالمانه تر و عاشقانه تر 
خواهد شد. این تبیین ویژگی های دوران حکومت حضرت، کاری 
است که باید در مجامع و مراکز علمی، چه حوزوی و چه دانشگاهی، 

صورت بگیرد.
ایــن اتفاق، که واقعیت جامعۀ مهــدوی و حاکمیت ولی خدا 
می تواند بطالن تئوری های غلط برای ادارۀ حیات بشــر را اثبات 

ایناتفاقبامقیاسی
کوچکدرانقالب

مارخدادهاست

باطلی را که برای زندگی بشر پیش بینی شده است، افشا خواهد کرد 
و جهالت پنهان در بسیاری از علوم را آشکار خواهد نمود.

همین که انسان ها از ویژگی های جامعه و حاکمیت مهدوی و 
برکات آن و امکان تحقق آن باخبر شوند، تحول ایجاد خواهد شد. 
حتی اگر مردم، به عقاید دینِی پشتیبانی کننده از ظهور و فرجام عالم 
معتقد نباشند، حداقل اثر آن ایجاد تردید در راه هایی است که تاکنون 
برای نجات خود از مشکالت طراحی کرده است؛ و به عنوان علوم 

گوناگون عرضه شده اند.
خبــر یافتن از جامعۀ مهــدوی، راه های اندیشــیدن را برای 
دانشــمندان باز می کند و افق های تازه ای پیش روی تفکر انسان 
دربارۀ حیات می گشــاید. اگر در روایات نورانی ما، برکت وجود 
نازنین حضرت در دوران غیبت، به خورشید پشت ابر تشبیه شده 
اســت،1 شاید بخشی از این برکات، ناظر به همین آگاهی یافتن از 

1 . جابربن عبداهلل انصاری در مورد امام دوازدهم از رســول خدا)ص( پرســید: یا رسول اهلل! آیا در 
غیبت او برای شــیعیانش بهره و انتفاعی هســت؟ فرمود: آری، قسم به خدایی كه مرا به نبّوت 
مبعوث فرمود، آنها از او بهره می برند. در غیبت او از نور والیتش روشــنایی دریافت می كنند، 
همانند بهره ای كه مردم از خورشیدی كه در پس ابر است می برند؛ َقاَل َجابٌِر: َیا َرُسوَل اهللِ! َفَهْل 
ةِ إِنَُّهْم لََيْنَتفُِعوَن بِهِ. َیْسَتِضيُئوَن بُِنورِ َواَلَیتِِه  يَعُة بِهِ فِي َغْيَبتِهِ؟ َفَقالَ )ص(: إِي َو الَِّذي َبَعَثنِي بِالنُُّبوَّ َیْنَتفُِع الشِّ

َحاُب« كمال الدین و تمام النعمه، ج 1، ص253. َلَها السَّ ْمِس َو إِْن َجلَّ فِي َغْيَبتِهِ َكانْتَِفاعِ النَّاِس بِالشَّ
همچنین در نوشته ای به خط مبارک حضرت حجت كه از طریق دومین نایب او به دست شیعیان 
رسیده، آمده است: »و اما چگونگی بهره مندی از من در دوران غیبتم، همانند بهره مند شدن از 
خورشید است، هنگامی كه در پس ابر از دیدگان پنهان می شود. و من برای زمینیان امان هستم، 
ا َوْجُه ااِلنْتَِفاعِ بِي فِي َغْيَبتِي َفَكااِلنْتَِفاِع  همچنان كه ستارگان مایه امان آسمانیان هســتند؛ َو َأمَّ
َماء«  ِّي أَلََماٌن أِلَْهِل األْْرِض َكَما َأنَّ النُُّجوَم َأَماٌن أِلَْهِل السَّ َحاُب َو إِن َبَها َعِن األْبَْصارِ السَّ ْمِس إَِذا َغيَّ بِالشَّ

كمال الدین و تمام النعمه، ج2، ص483. 
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نماید، در انقالب اسالمی و نظام مقدس ما تا حدودی تجربه شده 
اســت. وقتی »نمی شود«ها و »امکان ندارد«های علوم تجربی در 
جریان رخدادهــای انقالب اســالمی ایران رنــگ می بازند، و 
پیروزی های این ملت والیی، یکــی پس از دیگری موهوم بودن 
تفکرات غیر الهی را به اثبات می رسانند، طبیعی است که این وضعیت 
به همین ترتیب همین آثار را در مقیاس بزرگ تر به دنبال داشته باشد 
و اندیشمندان را به بازنگری در تئوری های خود وادار نماید. البته اگر 

دستگاه تبلیغی استکبار و نفسانیات انسان های بیمار بگذارد.

تکلیف منتظران در تصویر جامعۀ مهدوی
یکی دیگر از برکات آگاهی شفاف از وضع مطلوب، روشن شدن 
راه امروز و الهام بخشی برای عبور از مشکالت کنونی جامعۀ ماست. 
ما باید بتوانیم ویژگی های جامعۀ مهدوی را ترسیم کنیم و در مرحله 
بعد، فاصلۀ خود را با آن وضعیت مطلوب بســنجیم و به سمت آن 
حرکت کنیم. چون برخی از ویژگی های وضعیت موعود، تا آنجا که 
در توان ماســت باید توســط خود ما محقق شــود،1و این الزمۀ 

1 . امام خمینی)ره(: »حضرت صاحب كه تشریف می آورند برای چی می آیند؟ برای اینکه گسترش 
بدهند عدالت را، برای اینکه حکومت را تقویت كنند، برای اینکه فســاد را از بین ببرند. ما 
برخالف آیات شریفه قرآن دست از نهی از منکر برداریم، دست از امر به معروف برداریم و 
توسعه بدهیم گناهان را برای اینکه حضرت بیایند؟ حضرت بیایند چه می كنند؟ حضرت می آیند، 
می خواهند همین كارها را بکنند... ما اگر دستمان می رسید، قدرت داشتیم، باید برویم تمام ظلم 
و جورها را از عالم برداریم. تکلیف شرعی ماست، منتها ما نمی توانیم. اینی كه هست این است 
كه حضرت عالم را پر می كند از عدالت؛ نه شما دست بردارید از تکلیفتان، نه اینکه شما دیگر 
تکلیــف ندارید ... بله، البته آن پر كردن دنیا را از عدالت، آن را ما نمی توانیم ]پر[ بکنیم. اگر 

چگونگی
مقدمهسازیبرای
ظهور
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مقدمه سازی برای ظهور است که وظیفه و رسالت تاریخی ما شیعیان 
است.

جامعۀ ما همان طور که باید از مدینۀ النّبی درس ها و عبرت های 
فراوانی بگیرد، بایــد از جامعۀ مهدوی نیز درس های بســیاری 
فرابگیرد. جامعۀ ما می تواند بســیاری از مشکالتی را که در زمان 
صدر اسالم وجود داشــت و ممکن است در جامعه ما نیز وجود 
داشته باشــد، با درس گرفتن از جامعۀ مهدوی پشت سر بگذارد. 
اگرچه مــا به تاریخ نورانی حیات معصومین)ع( افتخار می کنیم و 
از آن درس های فراوانی می گیریم، ولی آنچه بیشــتر در آن تاریخ 

می توانستیم، می كردیم، اما چون نمی توانیم بکنیم ایشان باید بیایند. اآلن عالم پر از ظلم است. شما 
یک نقطه هستید در عالم. عالم پر از ظلم است. ما بتوانیم جلوی ظلم را بگیریم، باید بگیریم؛ 
تکلیفمان است. ضرورت اسالم و قرآن ]است،[ تکلیف ما كرده است كه باید برویم همه كار را 
بکنیم. اما نمی توانیم بکنیم؛ چون نمی توانیم بکنیم، باید او بیاید تا بکند. اما ما باید فراهم كنیم كار 
را. فراهم كردن اسباب این است كه كار را نزدیک بکنیم، كار را همچو بکنیم كه مهیا بشود عالم 

برای آمدن حضرت- سالم اهللَّ علیه- « صحیفه امام، ج 21، صص17-14.
امام خامنه ای: »ما كه منتظر امام زمان هستیم، باید در جهتی كه حکومت امام زمان )علیه آالف 
التحیۀ و الثناء و عّجل اهلل تعالی فرجه( تشــکیل خواهد شد، زندگی امروز را در همان جهت 
بسازیم و بنا كنیم. البته، ما كوچکتر از آن هستیم كه بتوانیم آن گونه  بنایی را كه اولیای الهی 
ساختند یا خواهند ساخت، بنا كنیم؛ اما باید در آن جهت تالش و كار كنیم.« بیانات در سالروز 

والدت امام زمان )عج(؛ 22/ 12/ 1368
حجت االسالم صالح نیا از شاگردان آقای بهجت در گفتگو با فارس: یک بار بنده از ایشان)آیت اهلل 
بهجت( سؤال كردم كه اگر ما بخواهیم در ظهور امام عصر تعجیل شود، چه كار باید بکنیم؟ 
ایشان فرمودند: همان كارهایی كه در عصر ظهور ایشان قرار است انجام دهیم را اآلن انجام دهیم. 
اگر ایشان حاضر بود ما چه كارهایی را می كردیم و چه كارهایی را نمی كردیم؟ همان رفتارها و 
كارهای خوب را همین اآلن انجام دهیم و بدی ها را همین اآلن ترک كنیم، ظهور ایشان محقق 

می شود.)خبرگزاری فارس، خبر شماره : 13910225001443؛ 91/2/27(
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می یابیم، مظلومیت های فراوان اولیای خدا است. با دقت در جامعۀ 
مهــدوی، که والیت در اوج اقتدار قرار دارد، می توانیم آگاهی های 

خود را تکمیل کنیم.
به مشکالت جامعۀ امروز خودمان نگاه کنید. کدام یک از این 
مشــکالت را با آگاهی از جامعه و حکومت حضرت و تأّسی به 
آن و الهــام گرفتن از آن نمی توان حــل کرد؟ مخصوصًا که امروز 
جامعۀ ما شباهت های فراوانی با جامعۀ مهدوی پیدا کرده است و 
در طول تاریخ اسالم، نزدیک ترین جامعه به جامعه ای است که امام 

زمان)عج( تشکیل خواهد داد.
بعضی از مشــکالت جامعۀ ما به گونه ای هستند که اگر حل 
شوند، ما به وضع مطلوب بسیار نزدیک می شویم و این مژدۀ موالی 
ماست که در توقیع شریف خود به شیخ مفید)ره( فرموده اند: »َو لَْو 
أَنَ  أَْشیَاَعنَا َوفََّقُهْم اهللٌ لَِطاَعتِِه َعَلی اْجتَِماٍع ِمَن الُْقُلوِب فِی الَْوفَاِء بِالَْعْهِد 
َعاَدةُ بُِمَشاَهَدتِنَا؛  َلْت لَُهُم السَّ َر َعْنُهُم الْیُْمُن بِلَِقائِنَا َو لَتََعجَّ َعَلْیِهْم، لََما تََأخَّ
و چنانچه شیعیان ماـ  که خدا به طاعت خود موفّقشان بدارد ـ قلبًا 
در وفای به عهدشان اجتماع می کردند، سعادت لقای ما از ایشان به 
تأخیر نمی افتاد و سعادت مشاهدۀ ما با شتاب به ایشان می رسید.«1

مهم ترین ویژگی جامعۀ مــا، که مایۀ تقرب ما به آن حضرت 
است، والیی بودن جامعۀ ماست. قطعًا به دست آوردن کماالتی در 
این زمینه، می تواند ما را به موعود نزدیک تر کند. زیرا والیی تر شدن 
جامعۀ ما، پاسخ به آن عهدی است که بر گردن ماست. همان طور که 

1 . احتجاج طبرسی،  ج 2، ص499.

والییترشدنجامعۀ
ما،زمینهسازظهور
موعود

تمامبرکاتجامعۀ
مهدویمرهون:

استقراروالیت+
والیتپذیریمردم

کدامیکاز
مشکالتجامعۀ
ما،بانگاهبهجامعۀ
مهدویقابلحل
نیست؟
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مشکالت ما ناشی از کم کاری ها و ناشیگری هایی است که در این 
زمینه داریم.

وقتی به جامعۀ موعود می نگریم، می بینیم همۀ برکات و خیرات 
جامعه مهدوی و پدید آمدن وضع مطلوب، تنها در اثر استقرار والیت 
و والیت پذیری تمام مردم روی زمین است. اینکه چه شرایطی پیش 
می آید که همه انسان ها والیی می شوند، بحث دیگری است که باید 
در جای دیگری مستقاًل بررسی شود، اما به هر حال، پس از آنکه 
همه والیی شدند، تمام نعمات، از امنیت و آرامش گرفته تا عدالت و 

رفاه، به دست خواهند آمد.
اگر نخبگان و خواص جامعه نقــش کلیدی در تثبیت ارکان 
والیــت در جامعه را بر عهده دارند، االن وظیفۀ نخبگان جامعۀ ما 
چیست؟ اگر در زمان حضرت، نخبگانی هستند که تمام بار حکومت 
حضرت بر دوش تقوا و توانایی های آنهاســت، پس تربیت چنین 
نخبگانی و میدان دادن به چنین افرادی، در جامعۀ امروز ما چقدر 

گره گشا خواهد بود؟
اگر در آن زمان، عقل مردم با عنایت او افزایش می یابد و همین 
عقالنیت موجب استحکام حکومت حضرت می شود، پس وظیفۀ 
امروز ما در توســعۀ عقالنیت در جامعه چیســت؟ اگر در زمان 
حضرت، محبت شدید مردم به ایشان، از طرفی دل ها را با هم متحد 
می کند و از طرفی در دل دشمنان رعب می افکند، در شرایط کنونی 
تعمیق محبت به ولی خدا و جانشین او در جامعه )ولی فقیه( چقدر 

اهمیت پیدا می کند؟

نقشنخبگاندر
والییترکردن

جامعه؛ازجامعۀ
مهدویتاجمهوری

اسالمی

سازوکارهای
مهدوی،تعیینکنندۀ

وظایفکنونی

می یابیم، مظلومیت های فراوان اولیای خدا است. با دقت در جامعۀ 
مهــدوی، که والیت در اوج اقتدار قرار دارد، می توانیم آگاهی های 

خود را تکمیل کنیم.
به مشکالت جامعۀ امروز خودمان نگاه کنید. کدام یک از این 
مشــکالت را با آگاهی از جامعه و حکومت حضرت و تأّسی به 
آن و الهــام گرفتن از آن نمی توان حــل کرد؟ مخصوصًا که امروز 
جامعۀ ما شباهت های فراوانی با جامعۀ مهدوی پیدا کرده است و 
در طول تاریخ اسالم، نزدیک ترین جامعه به جامعه ای است که امام 

زمان)عج( تشکیل خواهد داد.
بعضی از مشــکالت جامعۀ ما به گونه ای هستند که اگر حل 
شوند، ما به وضع مطلوب بسیار نزدیک می شویم و این مژدۀ موالی 
ماست که در توقیع شریف خود به شیخ مفید)ره( فرموده اند: »َو لَْو 
أَنَ  أَْشیَاَعنَا َوفََّقُهْم اهللٌ لَِطاَعتِِه َعَلی اْجتَِماٍع ِمَن الُْقُلوِب فِی الَْوفَاِء بِالَْعْهِد 
َعاَدةُ بُِمَشاَهَدتِنَا؛  َلْت لَُهُم السَّ َر َعْنُهُم الْیُْمُن بِلَِقائِنَا َو لَتََعجَّ َعَلْیِهْم، لََما تََأخَّ
و چنانچه شیعیان ماـ  که خدا به طاعت خود موفّقشان بدارد ـ قلبًا 
در وفای به عهدشان اجتماع می کردند، سعادت لقای ما از ایشان به 
تأخیر نمی افتاد و سعادت مشاهدۀ ما با شتاب به ایشان می رسید.«1

مهم ترین ویژگی جامعۀ مــا، که مایۀ تقرب ما به آن حضرت 
است، والیی بودن جامعۀ ماست. قطعًا به دست آوردن کماالتی در 
این زمینه، می تواند ما را به موعود نزدیک تر کند. زیرا والیی تر شدن 
جامعۀ ما، پاسخ به آن عهدی است که بر گردن ماست. همان طور که 

1 . احتجاج طبرسی،  ج 2، ص499.

والییترشدنجامعۀ
ما،زمینهسازظهور
موعود

تمامبرکاتجامعۀ
مهدویمرهون:

استقراروالیت+
والیتپذیریمردم
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باید در مباحثی به صورت مستقل، از یک سو با ویژگی های 
جامعۀ مهدوی و وضعیت مطلوب به صورت دقیق آشنا شویم و از 
سوی دیگر، مشکالت جامعۀ خود را رصد کرده و راه حل آنها را 

در ویژگی های وضعیت موعود پیدا کنیم.

رویش پرسش ها و جوانۀ جواب ها
حال باید ببینیم تصور ما از وضع مطلوب در جامعۀ مهدوی چیست؟ 
برای رسیدن به چنین تصویر روشنی می توانیم به رویش سؤال هایمان 
توجه کنیم. سؤال های فراوانی وجود دارد که می شود در مورد آنها 
فکر کرد و بســته به میزان خوب بودن سؤال، به حقایق مربوط به 

جامعه مهدوی دسترسی پیدا کرد.
در آن زمان، رشــد عقالنیت چگونه به وجود می آید؟ در آن 
زمان چه اتفاقی می افتد که االن نیفتاده است، و در اثر آن اتفاق، فهم 
مردم این قدر افزایش پیدا می کند که زمینۀ پذیرش حرف غلط از 
بین می رود؟ تجربۀ تاریخی بشر و والیت مداری آحاد انسان ها، هر 

کدام چقدر در فرآیند رشد عقالنیت مؤثرند؟
رابطۀ بین محبت به حضرت و همۀ آنچه از مهربانی در روابط بین 
انسان ها رخ می دهد چیســت؟ ریشۀ فزونی نعمات از کجاست و 
حضور حضرت و نور اقبال مردم به ایشان چقدر در این زمینه مؤثر 
است؟ اینکه دشمنان از حضرت می ترسند، بیشتر از قدرت شمشیر 
اوست یا از شدت محبت یارانش به او؟ آیا این محبت و والیت، خود 

مهم ترین عامل رشد همان عقل و درایت در بین انسان ها نیست؟

پرسشهاییکهما
رابهتصورصحیح
جامعهمهدوی
نزدیکترمیکند

رشدعقالنیت
چگونهبهوجود
خواهدآمد؟

رابطۀمحبتو
والیتبارشد
عقلها؟
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وضعیت گناه کارها چگونه خواهد بود؟ اگر کسی نخواست آدم 
خوبی بشــود، چه می شود؟ از حکومت می ترســد و آدم خوبی 
می شود؟ آیا خوب شدن، اجباری است یا شرایط، اجازۀ بد شدن 

نمی دهد؟ آیا گناه کاران بالفاصله رسوا و اعدام می شوند؟
نحوۀ مشارکت مردم در حکومت حضرت چگونه خواهد بود؟ چه 
مقدار قانون در جامعه وجود خواهد داشت؟ این قوانین چگونه ضمانت 
اجرا خواهند یافت؟ چه مقدار سخت گیری در اجرای قوانین به کار 
گرفته خواهد شد؟ چه مقدار از مسؤولیت ادارۀ جامعه به جای قانون به 
عهدۀ اخالق قرار می گیرد؟ چگونه اخالق و معنویت در جامعه توسعه 
پیدا می کند که بتواند جای بسیاری از قوانین اضافی و بی اثر را بگیرد؟ 
نقش ایمان به مبدأ و معاد در توسعۀ اخالق و شکل گیری یک جامعۀ 

اخالقی چقدر خواهد بود؟ اثر والیت پذیری در این میانه چیست؟
در زمان موعود تبلیغات دینی چگونه خواهد بود؟ چگونه مردم 
به دین جذب خواهند شد؟ در تبلیغات دینی چقدر از هنر استفاده 
خواهد شد؟ آیا هنرمندان می توانند حتی به نفع خدا، مردم را فریب 
دهند؟ اساسًا وضع هنر در جامعۀ مهدوی چگونه است؟ چه کسانی 
می توانند هنرمند بشوند؟ آیا هنرمندان می توانند فریب کارانه حرف بد 
خود را در تصویری به ظاهر خوب به خورد مردم بدهند؟ حکومت 
یا مردم، کدام یک بیشتر بر چگونه بودن محصوالت هنری نظارت 

خواهند داشت؟ آیا هنر، توسعه و رشد هم خواهد یافت؟
رســانه ها تا چه حد به حقیقت گویــی رو می آورند و چقدر 
مصلحت اندیشی می کنند؟ افشاگری بدی ها، تا چه اندازه در ادارۀ 

وضعیتگناهکارها؟
وچگونگیبرخورد

باآنها

نحوۀمشارکتمردم
درحکومت؟مقدار

قوانینوضمانت
اجراییآن؟

چگونگیتبلیغات
دینی؟چگونگی

نظارتبرمحصوالت
هنری؟

آیامحصوالت
رسانهایکنترلو

سانسورخواهندشد؟
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جامعه کمک خواهد کرد؟ آیا رسانه، رکن جامعۀ مهدوی هم خواهد 
بود؟ آیا محصوالت رسانه ای کنترل و سانسور هم خواهند شد؟ یا 
شدت آگاهی مردم و درایت مخاطبان، حکومت را از نظارت های 
فوق العاده و بی ثمر بی نیاز می کند؟ مدیران رسانه چه کسانی با چه 

ویژگی هایی خواهند بود؟ آدم هایی با چه مشخصاتی؟
این پرسش ها عالوه بر روشنگری، می تواند از دین گریزانی که 
از جامعه و حاکمیت دینی تصور باطلی دارند و به همین دلیل از آن 
هراسانند، دلبری کند. حتی می تواند تا آنجا پیش رود که به پاسخ 

تمام پرسش های بشر امروز نزدیک شود.
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3. اعتقاد و امید به تحقق وضع مطلوب

عنصر سوم انتظار، »اعتقاد« به تحقق وضع مطلوب است. یعنی 
به تحقق وضع مطلوبی که به آن آگاه هستیم، معتقد و جازم هم باشیم. 
امید هم برخاسته از همین اعتقاد است. در شرایط سختی که همه 
چیز انسان را به یأس دعوت می کند، امید داشتن، ناشی از یک اعتقاد 
راسخ به تحقق امری در آینده است. بعد از اینکه ما به وضع موجود 
معترض شــدیم، و تصور درستی هم نسبت به وضع مطلوب پیدا 
کردیم، حاال باید به شدنی بودن آن وضع مطلوب هم اعتقاد داشته 

باشیم و امیِد رسیدن به وضعیت موعود، ما را به سوی آن بکشاند.
در جریان ترســیم وضع مطلوب، به ویژگی هایی می رسیم که 
برای بسیاری از دیرباورها به سهولت مورد پذیرش قرار نمی گیرد. 
خیالی جلوه کردن مختصات جامعۀ مهدوی که در روایات ذکر شده 

بایدبهشدنیبودن
وضعمطلوبمعتقد

باشیم
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است، برای بعضی ها آن چنان غیرقابل باور است که حتی زحمت 
انکار آن را هم به خود نمی دهند؛ از کنار جامعۀ موعود بی اعتنا عبور 

کرده، وضعیت مطلوب ترسیم شده در آن را ناشدنی می پندارند.1
اگرچه دالیل این عدم اعتقاد را باید در عدم سالمت عقل ها و 
وجود قســاوت قلب ها جست وجو کرد، اما ما باید به گفت وگوی 
خود ادامه دهیم، شــاید راهی برای اهلش باز شود. غرق شدن در 
تجربه های بشری که در مکاتب اندیشمندان غربی تئوریزه شده اند، 
یکی از عوامل کوته نگری و نپذیرفتن تحقق وضع مطلوب اســت. 
منفی بافی و برخوردار نبودن از یک فلسفۀ متین برای حیات انسان 

هم، زمینۀ دیگری برای بدباوری نسبت به جامعۀ موعود است.
اگرچه اعتقاد به مهدویت و وضعیت مطلوِب وعده داده شده، 
دشواری هایی دارد که ذکر خواهد شد، اما موانع جّدی معتقد شدن به 

1 . رهبر معظم انقالب در تبیین هدف انقالب می فرمایند: »مسأله فقط ایران هم نبود؛ ایران به عنوان 
یک الگو برای جوامع اسالمی در درجه ی اول، و همه ی جوامع بشری در درجه ی بعد، مورد نظر 
بود. ما می خواستیم این جامعه را با این خصوصیات بسازیم - ما یعنی ملت ایران، انقالب ایران، 
انقالبیون ایران؛ منظور، شخص بنده و چند نفر دیگر نیست - و آن را بگذاریم جلوی چشم آحاد 
بشر و امت اسالمی؛ بگویند این است كه هم مطلوب اسالم است، و هم میسور مردم این روزگار 
است. اینجور نباشد كه خیال كنند بله، این مطلوب هست، اما میسور نیست؛ كه می گفتند در 
دوران مبارزات نهضت اسالمی. بعضی از كسانی كه نیتهای خوبی هم داشتند، می گفتند آقا بیخود 
چرا زحمت می كشید، فایده ای ندارد؛ بله، این حرفهای شما درست است، اما شدنی نیست. انقالب 
می خواست به همه ی كسانی كه در هر نقطه ای از دنیای اسالم هستند، نشان بدهد كه این الگو 
تحقق یافتنی و شدنی است؛ این هم نمونه اش. این آن چیزی بود كه به عنوان هدف انقالب وجود 
داشت. این هدف از اول بود، به شما عرض كنم كه امروز هم همین هدف هست، در آینده هم 
همین هدف خواهد بود؛ این هدف ثابت اســت.« بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار 

اساتید و دانشجویان دانشگاه های شیراز؛ 1387/02/14.

زمینههایعدم
پذیرشتحققوضع
مطلوب

نقشصفایباطندر
پذیرشامکانتحقق
وضعمطلوب
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هر کدام از وعده های الهی را نباید از نظر دور داشت. اساسًا ایمان 
آوردن به هر وعده ای از وعده های پیامبران و اعتقاد به تحقق آنها، 
نیاز به نوعی صفای باطن دارد تا بال های اندیشه بتوانند در فضای 
مطبوع آن، آزادانه پرواز کنند و به قله های حقیقت دست یابند. گاه 
کوچک ترین گرفتاری پنهان در روح انســان، می تواند راه پذیرش 

وعده های الهی و تعقل در مورد آنها را مسدود کند.
بســیاری از انواع بی دینی ها می توانند موجب عدم اعتقاد به 
جامعۀ مهدوی شوند. وقتی مسیر زندگی کسی در تعارض کامل با 
باورهای مهدوی باشد، و از طرفی بنا باشد اوج حیات و نهایت کمال 
را در باورهای مهدوی ببیند، راحت ترین کار برای او این است که از 
اساس جامعۀ مهدوی را انکار کند. و اال باید سمت و سوی زندگی 
خود را تغییر دهد و یا الاقل به اشــتباه بودن مســیر حرکت خود 

اعتراف نماید؛ و این برای خیلی ها کار سختی است.
در این میان، دلیل عدم اعتقاد زورمندان و زرپرستان به جامعۀ 
موعود هم معلوم است و تالش همیشگی آنها برای بی اعتقاد کردن 
و یا الاقل بی اعتنا نمودن مستضعفان به آینده ای بدون حضور آنان، 
بسیار آشکار است. البته زورگویی تنها به عرصۀ ثروت و حکومت 
اختصاص ندارد، بلکه انواع و اقســامی دارد و ممکن است در هر 
عرصه ای بروز کند. مانند اینکه یک دانش ورز از باب حب مقام در 
یک گفت وگوی علمی از حرف باطل خود پایین نیاید. این کار هم 

نوعی زورگویی است.
در مقابل، اعتقــاد به تحقق جامعۀ موعود همیشــه به مثابه 

نقشبیدینیهادر
عدماعتقادبهجامعۀ

مهدوی

عدماعتقادزورمندان
وزرپرستان/

زورگوییعلمی
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چشــم اندازی برای ســعادت بشر عمل کرده اســت و آثاری در 
استحکام دین داری مؤمنان داشته است که به برخی از این آثار هم 
اشاره خواهیم کرد. شما اگر به این آیندۀ پرنور اعتقاد دارید، الاقل از 
سالمت قلبی خود دلشاد باشید که این عالمت خوبی است؛ و منتظر 

برکات فراوان آن در زندگی معنوی خود باشید.
اساسًا اعتقاد به امور معنوی، عالمت سالمت روح انسان است 
و زودباوری در مقابل وعده های الهی ناشی از صفای باطن اوست. 
اگرچه زودباوری بعضی وقت ها به خاطر ســاده لوحی است، که 
مذموم است، ولی بعضی وقت ها هم به دلیل شّدت درایت و حکمت 
است، و این بسیار مطلوب است. کسی که از حکمت و بینش عمیق، 
سرعت انتقال باال و قدرت تحلیل هوشمندانه ای برخوردار است، 
معموالً به سرعت به وعده های الهی ایمان می آورد. البته همیشه باید 
نقش صفای باطن را در نظر گرفت. چون اگر فرد هوشمند از صفای 
باطن برخوردار نباشــد، باز از تمــام درایت خود در جهت باطل 

استفاده خواهد کرد.
البته آن طرف قصه هم صادق است، یعنی در صورتی که انسان 
از خرد کافی برخوردار نباشد، هرچند صفای باطن هم داشته باشد، 
بعضی وقت ها نمی تواند راه درست را انتخاب کند. به همین دلیل، به 
سهولت فریفته شده و با اندکی صحنه سازی دچار انحراف می شود. 
اگر هم فریب کاران بر سر راه چنین انسانی قرار نگیرند و او از این 
ورطه جان سالم به در ببرد، چه بسا در مواجهه با کوچک ترین امتحان 

و یا غیر منطقی فرض کردن وعده های الهی، دچار بی ایمانی شود.

اعتقادبهامورمعنوی،
عالمتسالمتروح
ودرایتباال

صفایباطنبهتنهایی
کافینیست
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در خصوص ایمان به مهدویت هم باید گفت که این عرصه بسیار 
بالخیز اســت و بنا بر اخبار رسیده، ابتالئات الهی برای مؤمنان، در 
آستانۀ ظهور و پس از آن، ریزش های فراوانی در پی خواهد داشت.1

1 . امام صادق)ع( در پاسخ به سؤالی ابن ابی یعفور در مورد یاران قائم، فرمود: »چاره ای برای مردم 
نیســت از اینکه خالص شوند، و خوب و بدشان از هم جدا شود و غربال شوند. و در غربال 
ُصوا َو ُیَميَُّزوا َو ُیَغْرَبُلوا َو  شمار زیادی از مسیر حق خارج خواهند شد؛ اَل ُبدَّ لِلنَّاِس مِْن َأْن ُیَمحَّ

َیْخُرُج فِي الْغِْرَباِل َخْلٌق َكثِيٌر« كافی، ج1، ص370.
همچنین امام صادق)ع(در پاسخ به جابر جعفی كه پرسید: »فرج شما چه وقت خواهد بود؟؛ َمَتی 
َیُکوُن َفَرُجُکْم« فرمود: »هیهات هیهات. فرج ما فرا نخواهد رسید تا اینکه شما غربال شوید، 
ســپس غربال شوید، سپس غربال شــوید،ـ  این عبارات را سه مرتبه تکرار فرمودـ  تا اینکه 
ناخالصی ها از بین برود و خالص ها باقی بمانند؛ َهْيَهاَت َهْيَهاَت اَل َیُكوُن َفَرُجَنا َحتَّی ُتَغْرَبُلوا 

ْفُو.« غیبت طوسی، ص339. ُثمَّ ُتَغْرَبُلوا ُثمَّ ُتَغْرَبُلوا َیُقوُلَها َثاَلثًا َحتَّی َیْذَهَب الَْكِدُر َو َیْبَقی الصَّ
ابوبصیر و محمدبن مســلم می گویند شــنیدیم كه امام صادق)ع( می فرمود: »این كار به سامان 
نمی رسدـ  و ظهور محقق نخواهد شدـ  مگر اینکه دو سوم مردم از دین برگردند.« ما عرض 
كردیم: »اگر دو سوم مردم از دین برگردند، دیگر چه كسی باقی خواهد ماند؟« امام فرمودند: 
ِد بِْن ُمْسلٍِم َو َأبِي َبِصيٍر َقااَل:  »آیا دوست ندارید در بین یک سوم باقی مانده باشید؟«؛ َعْن ُمَحمَّ
َسِمْعَنا َأَبا َعْبِداهلل)ع(َیُقوُل: »اَل َیُكوُن َهَذا األْْمُر َحتَّی َیْذَهَب ُثُلَثا النَّاِس« َفُقْلَنا: »إَِذا َذَهَب ُثُلَثا النَّاِس 
َفَمْن َیْبَقی؟« َفَقاَل: »َأَما َتْرَضْوَن َأْن َتُكوُنوا فِي الثُُّلِث الَْباقِي؟« غیبت طوسی، ص339 و كمال الدین 

و تمام النعمه، ج2، ص655 با اندكی اختالف در عبارات.
امام كاظم)ع( در پاسخ به یکی از شیعیان كه در مورد فرج سؤال می كرد فرمود: »ای ابو اسحاق 
بخدا قسم صاحب االمر نخواهد آمد تا هنگامی كه خوب و بد شما از هم جدا شوند و خالص 
شوید. تا اینکه جز اندكی از شما )كسی بر این عقیده( نماند.« آنگاه حضرت كف دست خود 
را كوچک كرد )یعنی جمع نمود و فرمود: به این كمی(؛ َأَما َو اهللِ َیا َأَبا إِْسَحاَق َما َیُكوُن َذلَِك 
ُه. غیبت نعمانی، ص208. و  َر َكفَّ ُصوا َو َحتَّی اَل َیْبَقی مِْنُكْم إاِلَّ األَْقلُّ ُثمَّ َصعَّ َحتَّی ُتَميَُّزوا َو ُتَمحَّ
مشابه همین روایت از امام رضا)ع( در غیبت طوسی، ص336 و غیبت نعماني، ص208 آمده 
ُصوا َو ُتَميَُّزوا...(. و امام جواد)ع( فرمودند:  وَن َأْعُيَنُكْم إِلَْيِه َحتَّی ُتَمحَّ است)َواهللِ َما َیُكوُن َما َتُمدُّ
»قائم ما قیام نمی كند مگر بعد از ارتداد اكثر كسانی كه قائل به امامت او هستند؛ َأنَُّه َیُقوُم َبْعَد 

َمْوِت ذِْكِرهِ َو اْرتَِدادِ َأْكَثِر الَْقائِلِيَن بِإَِماَمتِِه« كمال الدین و تمام النعمه، ج2، ص378.

نقشکمیمعرفت
درریزشهایآستانۀ

ظهور
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وقتی کسی ایمان خود را با سطح نازلی از معرفت می بندد و اعتقاد خود 
را تنها ناشــی از صفای باطن قرار می دهد، اگر در امتحانات سخت 
مردود نشود، الاقل مرعوب خواهد شد و با شجاعت تمام، که ناشی از 

اعتقاد محکم و معرفت مستحکم است، از حق دفاع نخواهد کرد.

اعتقاد به موعود، الزمۀ اعتقاد به حقانیت دین
در اینجــا جا دارد به نکتۀ مهمی در نقش اعتقاد به »تحقق جامعۀ 
مهدوی« در اثبات و تثبیت »حّقانیت دین« اشــاره کرد. اعتقاد به 
مهدویّت، آخرین و محکم ترین سند برای حّقانیت دین ماست. اگر 
اعتقاد به آن جامعۀ موعود نباشــد، اجرایی بودن تمام آرمان های 
دین ما در عالم واقع زیر ســؤال می رود. چراکه در مقابل بسیاری 
از توصیه های اجتماعی دین و تصویری که از جامعۀ مطلوب دینی 
ارائه می دهد، خیلی ســاده می توان گفت: »اگر بشود چه می شود، 
ولی حیف که نمی شود.« یعنی حرف های دین، اگر خوب هم باشند، 
اجرا شدنی نیستند. و کم نیستند کسانی که با تعابیر مختلف چنین 

سخنی گفته اند.
اگر ما معتقد نباشیم که تمام دین ما تحقق یافتنی است و یک 
روزی تحقق خواهد یافت، آن هم به صورتی فراگیر و پایدار، تمام 
حقانیت دین ما زیر ســؤال می رود. اگر ما توحید را ثابت کردیم، 
عدالت، نبوت و امامت را هم ثابت کردیم و بعد از آن به بیان احکام 
اسالمی پرداختیم، اّما معتقد به جامعۀ مهدوی نبودیم، دیگر نمی توانیم 

از حقانیت دین به خوبی دفاع کنیم. چرا؟

ضرورتاعتقادبه
تحققیافتنیبودن
تمامدین

اعتقادبهمهدویت،
محکمترینسند
حقانیتدین
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چون به ما می گویند: این دینی که شما مدعی هستید کامل ترین 
دین است، در زمان پیامبر اکرم)ص( که به طور کامل مستقر نشد، 
چون منافقین صدمات زیادی زدند و نگذاشتند تمام آرمان های نبوی 
تحقق پیدا کنــد. آنچه هم تحقق پیدا کرده بود، به طور کامل تداوم 
ِّهِ«1 نیافت. اگر کامل مستقر شده بود، وعدۀ »لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ كُل

محقق می شد و دین اسالم همۀ عالم را فرامی گرفت.
مهم ترین نشانۀ عدم استقرارش هم حوادث و جریاناتی است 
که بعد از پیامبر)ص( رخ داد، تا به آنجا که کار به جایی رســید که 
شخص فاسقی مثل یزید به عنوان جانشین پیامبر)ص( حاکم شد و 
پس از قتل اباعبداهلل الحسین)ع( چنین سرود: »لَِعبَت هاِشُم بِالُملِک 
فاَل/ َخبٌَر جاَء َو ال َوحٌی نََزل؛ بنی هاشم با پادشاهی بازی کردند، و 

اال نه خبری آمده و نه وحیی نازل شده.«2
امیرالمؤمنین)ع( هم آن چنان که می خواســت، موفق نشــد و 
حکومت نورانی ایشان نیز پنج سال بیشتر دوام نیاورد.3 سایر ائمه)ع( 

1 . »]خداوند[ همان است كه رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد، تا آن را بر تمام آیین ها 
غالب سازد، هرچند مشركان خوش نداشته باشند؛ ُهَو الَّذي َأْرَسَل َرُسولَُه بِالُْهدی  َو دیِن الَْحقِّ 

ِِّه َو لَْو َكِرَه الُْمْشِرُكوَن« سورۀ توبه، آیۀ33 و سوره صف، آیه9. لُِيْظهَِرُه َعَلی الدِّیِن ُكل
2 . احتجاج طبرسی، ج2، ص307. 

3 . امیرالمؤمنین)ع( در خطبه ای برای یارانش به 30 مورد از بدعت ها و احکام اجرا نشده اشاره 
می كند كه به دلیل عدم ظرفیت جامعه و حفظ وحدت، متعرض آنها نشد. در این خطبه قبل از 
برشمردن این موارد، می فرماید: »و اگر بخواهم مردم را به ترک این بدعت های مخالف سیرۀ 
پیغمبر وادارم و احکام تغییریافته را به موضع خود برگردانم و به همان روش كه در زمان 
رسول خدا )ص( بود تبدیل سازم، لشکریانم از گردم پراكنده شوند، تا جایی كه خودم تنها بمانم 
و یا با شــماره اندكی از شیعیانم كه فضل و وجوب امامت مرا از روی كتاب خدا و و سنت 

پیامبر)ص(کهموفق
بهتحققکامل

دیننشد

امیرالمؤمنین)ع(هم
کهموفقنشد
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هم که اغلب در غربت و مظلومیت به سر می بردند و از حقوق اولیۀ 
خود محروم بودند، چه رســد به اینکه فرصتی بیابند تا دین را در 

جامعه مستقر کنند.
حضرت امام)ره( در بیانات خود به مناسبت نیمۀ شعبان، این 

مطلب را به عنوان مسأله ای مهم بیان می کنند:
»و قضیه غیبت حضرت صاحب، قضیه مهمی اســت که به ما 
مسائلی می فهماند. ِمن جمله اینکه برای یک همچو کار بزرگی که در 
تمام دنیا عدالت به معنای واقعی اجرا بشود در تمام بشر نبوده کسی ااّل 
ـ که خدای تبارک و تعالی او را ذخیره  ـ سالم اهلل علیه  مهدی موعود 
کرده اســت برای بشر. هر یک از انبیا که آمدند، برای اجرای عدالت 
آمدند و مقصدشان هم این بود که اجرای عدالت را در همه عالم بکنند 
ـ که  ـ صلی اهلل علیه و آله و سلم  لکن موفق نشدند. حتی رسول ختمی 
برای اصالح بشر آمده بود و برای اجرای عدالت آمده بود و برای تربیت 
بشر آمده بود، باز در زمان خودشان موفق نشدند به این معنا... از باب 
اینکه هیچ کس در اولین و آخرین، این قدرت برایش نبوده است و فقط 
برای حضرت مهدی موعود بوده است که تمام عالم را، عدالت را در 

لُْتَها إِلَی َمَواِضعَِها َو إِلَی َما  پیامبرش شناختند ]تنها بمانم[؛ َو لَْو َحَمْلُت النَّاَس َعَلی َتْرِكَها َو َحوَّ
َق َعنِّي ُجْنِدي َحتَّی َأبَْقی َوْحِدي َأْو َقلِيٌل مِْن ِشيَعتَِي الَِّذیَن َعَرُفوا  َكاَنْت فِي َعْهِد َرُسوِل اهلل)ص(لََتَفرَّ
ِِّه...« كافی، ج8، ص59. همچنین امام صادق)ع(  ِة َنبِي َفْضلِي َو َفْرَض إَِماَمتِي مِْن ِكَتاِب اهللِ َو ُســنَّ
به احکامی اشاره می كند كه امیرالمؤمنین)ع( به دلیل تثبیت نشدن پایه های حکومتش آنها 
را اجرا نکرد و ســپس می فرماید: »اگر پایه های حکومت امیرالمؤمنین)ع( تثبیت می شــد، 
تمــام كتاب و تمام حق را اجرا می فرمود ]ولیکن اینگونه نشــد[؛ لَــْو َأنَّ َأمِيَرالُْمْؤمِنِيَن )ع( 
َثَبَتــْت َقَدَماُه، َأَقاَم ِكَتاَب اهللِ ُكلَُّه َو الَْحقَّ ُكلَُّه« كافــی، ج5، ص556 و تهذیب االحکام، ج7، 

ص463. 

امامخمینی:هیچکدام
ازانبیاءواولیاءموفق
بهاجرایعدالت
نشدند
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تمام عالم گسترش بدهد، و آن چیزی که انبیا موفق نشدند به آن با اینکه 
برای آن خدمت آمده بودند، خدای تبارک و تعالی ایشان را ذخیره کرده 
است که همان معنایی که همه انبیا آرزو داشتند، لکن موانع، اسباب این 
شد که نتوانستند اجرا بکنند، و همه اولیا آرزو داشتند و موفق نشدند که 

اجرا بکنند، به دست این بزرگوار اجرا بشود.«1
مقام معظم رهبری نیز می فرمایند:

»اگر مهدویت نباشد، معنایش این است که همه ی تالش انبیاء، 
همه ی این دعوتها، این بعثتها، این زحمات طاقت فرسا، اینها همه اش 
بی فایده باشد، بی اثر بماند. بنابراین، مسأله ی مهدویت یک مسأله ی 
اصلی است؛ جزو اصلی ترین معارف الهی است. لذاست که در همه ی 
ادیــان الهی هم تقریبًا - حاال تا آنجائی که ما اطالع داریم - یک 
چیزی که لّب و معنای حقیقی آن همان مهدویت است، وجود دارد.«2

بنابراین یکــی از ایرادهایی که بــدون در نظر گرفتن جامعه 
مهدوی، می توان به دین ما و بلکه به تمام ادیان الهی گرفت، این است 
که این دین شما خیلی حرف های قشنگی دارد، ولی نمی شود با آن 

یک حکومت را اداره کرد؛ کما اینکه اولیای خدا هم نتوانستند.
نقل می کنند در زمان یکی از پادشــاهان صفویه، مجلسی در 
حضور حاکمی برقرار بود. یکی از حضار که می دانست پادشاهان 
صفویه مدعی مهر علی ابن ابی طالب)ع(  هســتند، به وفور از عدل 
علی)ع( سخن گفت. حاکم متوجه شد که این شخص دارد به او نیش 

1 . صحیفه امام، ج12، ص480.
2 . بیانات در دیدار اساتید و فارغ التحصیالن تخصصی مهدویت، 18/04/1390.

امامخامنهای:بدون
مهدویت،تالشانبیاء

بیفایدهاست

پسدینشماشدنی
نیست

داستان:باعدل
علی)ع(نمیشود
حکومتکرد
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و کنایه می زند. بعد از مجلس وقتی جمعیت رفتند، آن شخص را نگه 
داشت و به او گفت: »تو چرا این قدر از عدل علی)ع( حرف می زنی؟«

باالخره آن آقا لب باز کرد که: »زمینی داشتم که اطرافیان شما به 
زور از من گرفته اند و دستم به کسی نمی رسد.« حاکم گفت: »ُخب، 
زمینت را گرفته اند، بگو چه کسی گرفته، به تو برمی گردانیم، اّما چرا 

این قدر از عدل علی)ع( صحبت می کنی؟«
آن مرد به حاکم گفت: »شما که مدعی محبت علی)ع( هستید، 
باید مثل او عادالنه رفتار کنید.« حاکم پاسخ داد: »درست است که 
ما علی را دوســت داریم، ولی حکومت علی)ع( به دلیل عدالتش 
بیش از پنج ســال دوام پیدا نکرد. من می خواهم حکومتم بیشتر 
دوام پیدا کند.« می خواست بگوید: با عدل و مرام علی)ع( نمی شود 

حکومت کرد.
این اعتقاد بسیاری از دین گریزان است که دین را امری لطیف 
می دانند و آن را صرفًا برای تلطیف روح انسان مفید تلقی می کنند و 
فقط همین؛ بیش از این را نه برای دین قابل تحمل می دانند و نه برای 
جامعه قابل اجــرا. به همین دلیل دین را متصف به واقع بین نبودن 
می کنند و آن را اشعار و افسانه هایی می دانند که با تعابیر مبالغه آمیز 
از قله ها و اسطوره های دست نیافتنی سخن گفته و مبالغه آمیزترین 
مواعظ را بیان می کند تا کمی هم که شــده در مخاطب تأثیر مثبت 

باقی بگذارد.
البته این نگرش در میان بســیاری از مؤمنان و متدینان هم تا 
حدی رواج دارد. یعنی دسته ای از مؤمنین در درجات مختلف، به 
نوعی ســکوالریزم مبتال هســتند و گاهی این نگاه را در مواضع 

چرابعضیهادینرا
متهمبهعدمواقعبینی
میکنند؟

رواجایننگرشدر
میانبرخیمؤمنینو
مواضعسیاسیشان
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سیاســی خود نشــان می دهند. نام آن را هم بی دینی و بی ایمانی 
نمی گذارند، بلکه نگاه خود را آمیخته ای از واقع بینی و ارزش مداری 

توصیف می کنند.
پس اگر کسی سؤال کرد: »اگر این دین شما برنامۀ زندگی است، 
و قابلیت اجرا شــدن دارد، چرا توســط پیامبر)ص( و جانشینان 
معصومش)ع( امکان اجرا پیدا نکرد؟«، ما تنها راهی که داریم، این است 
که در کنار ذکر دالیل منطقی در مورد موانعی که در گذشــته وجود 
داشته، به آینده وعده بدهیم و بگوییم که این دین به عنوان بهترین برنامه 
برای زندگی در این دنیا، اجرا شدنی است و با برقراری جامعۀ جهانی 

مهدوی در آینده ، اجرا شدنی بودن آن معلوم خواهد شد.
نباید خوبی ها و فضائل توصیه شده در دین را به گونه ای تفسیر 
کنیم که به تلقی غیر واقع بینانه بودن آن منجر شود و این تصور پدید 
بیاید که با دستورات دین نمی توان جامعه را اداره کرد. به هر حال، 
اگر کسی با نگاه به تاریِخ پر از مظلومیت اهل بیت)ع( و با نگاه به 
تمام مظالمی که به نام دین به بشریت روا داشته اند، این برداشت را پیدا 
کرد که آرمان های دین خیالی و غیر قابل تحقق هستند، تنها پاسخش 

جامعۀ مهدوی است.
لــذا اعتقــاد بــه مهدویــت، عامــل مهمــی بــرای زیر ســؤال 
ــن  ــه همی ــی اســت. ب ــادات دین ــن اصــل و اســاس اعتق نرفت
ــن  ــد ای ــگاه می کنی ــا ن ــی م ــون دین ــه در مت ــت ک ــل اس دلی
همــه تأکیــد در مــورد موعــود بــه چشــم می خــورد و بخــش 
قابــل توجهــی از ســخنان پیامبــر اکــرم)ص( در خطابــۀ غدیــر 

تمامدیناجراشدنی
ودرجامعۀمهدوی

محققمیشود

چرادردینمااین
همهازموعودسخن

گفتهشدهاست؟
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ــا مبــادا  ــد،1 ت ــه ســخن گفتــن از موعــود اختصــاص می یاب ب
این دین به تحقق نیافتنـی بـودن متهـم شـود.

گریه های ائمه ما در فراق حضرت مهدی)عج(، که هنوز به دنیا 
نیامده بودند، با توجه به اینکه ائمه ما خودشــان هم مقام امامت را 
داشتند، چه توجیهی می تواند داشته باشد؟ آیا غیر از این است که 
آن حضرت، دینی را که تمام انبیا و اوصیا برای آن تبلیغ می کردند و 
به دنبال اجرای آن و چشاندن مزۀ آن به مردم بودند، به طور کامل 
اجرایی خواهد کرد؟ آیا غیر از این اســت که انبیا می خواستند به 
مردم بگویند که این روش الهی، بهترین روش زندگی اســت، و آن 
حضرت این معنا را عماًل به مردم نشان خواهند داد و همه تصدیق 

1 . امام باقر)ع( داستان و خطبۀ كامل رسول خدا)ص( در غدیر خم را برای شیعیان نقل كرده 
است. در بخش هایی از این خطبه، رسول خدا)ص( به تفصیل به امام مهدی)ع(، ویژگی های 
او و مأموریت و رسالت های او اشاره فرمودند: »َمَعاِشَر النَّاِس! آمُِنوا بِاهللِ َو َرُسولِِه َو النُّوِر 
ها َعلی  َأْدبارِها. َمَعاِشــرَ النَّاِس! النُّوُر مَِن اهللِ  الَِّذي ُأنِْزَل َمَعُه مِْن َقْبِل َأْن َنْطِمَس ُوُجوهًا َفَنُردَّ
َعزَّ َو َجلَّ فِيَّ َمْسُلوٌك، ُثمَّ فِي َعلِيٍّ ُثمَّ فِي النَّْسِل مِْنُه إِلَی الَْقائِِم الَْمْهِديِّ الَِّذي َیْأُخُذ بَِحقِّ اهللِ َو 
ِریَن َو الُْمَعانِِدیَن َو الُْمَخالِفِيَن َو  ًة َعَلی الُْمَقصِّ َوَجلَّ َقْد َجَعَلَنا ُحجَّ بُِكلِّ َحقٍّ ُهَو لََنا. أِلَنَّ اهلَل َعزَّ
ِّي ُمْنِذٌر  الِِميَن َو الَْغاِصبِيَن مِْن َجِميِع الَْعالَِميَن .... َمَعاِشَر النَّاِس! َأاَل َو إِن الَْخائِنِيَن َو اْلثِِميَن َو الظَّ
. َأاَل إِنَُّه  ا الَْقائُِم الَْمْهِديُّ ِة مِنَّ ِّي َنبِيٌّ َو َعلِيٌّ َوِصيِّي. َأاَل إِنَّ َخاَتَم اأْلئِمَّ َو َعلِيٌّ َهادٍ. َمَعاِشَر النَّاِس! إِن
الِِميَن. َأاَل إِنَُّه َفاتُِح الُْحُصوِن َو َهادُِمَها. َأاَل إِنَُّه َقاتُِل ُكلِّ  یِن. َأاَل إِنَُّه الُْمْنَتقُِم مَِن الظَّ اِهُر َعَلیالدِّ الظَّ
. َأاَل إِنَُّه النَّاِصُر لِِدیِن  ْولَِياءِ اهللِ َعزَّ َو َجلَّ ْرِك. َأاَل إِنَُّه الُْمْدرُِك بُِكلِّ َثاٍر أِلَ َقبِيَلٍة مِْن َأْهِل الشِّ
اُف مِْن َبْحٍر َعِميٍق. َأاَل إِنَُّه َقِسيُم ُكلِّ ذِي  َفْضٍل بَِفْضلِِه َو ُكلِّ ذِي َجْهٍل بَِجْهلِِه.  اهللِ. َأاَل إِنَُّه الَْغرَّ
ِِّه  َأاَل إِنَّــهُ ِخَيَرُة اهللِ َو اهلٌل ُمْخَتاُرُه. َأاَل إِنَُّه َوارُِث ُكلِّ عِْلٍم َو الُْمِحيُط بِِه. َأاَل إِنَُّه الُْمْخبُِر َعْن َرب
َر بِِه  ُض إِلَْيِه. َأاَل إِنَُّه َقْد َبشَّ ِدیُد. َأاَل إِنَُّه الُْمَفوَّ ِشيُد السَّ ُِّه بَِأْمِر إِیَمانِِه، َأاَل إِنَُّه الرَّ َوَجلَّ َو الُْمَنب َعزَّ
َة َبْعَدُه َو اَل َحقَّ إاِلَّ َمَعُه َو اَل ُنوَر إاِلَّ عِْنَدُه. َأاَل  ًة َو اَل ُحجَّ َمْن َسَلَف َبْيَن َیَدیِْه. َأاَل إِنَُّه الَْباقِي ُحجَّ
إِنَُّه اَل َغالَِب لَُه َو اَل َمْنُصوَر َعَلْيِه. َأاَل َو إِنَُّه َولِيُّ اهللِ فِي َأْرِضِه َو َحَكُمُه فِي َخْلقِِه َو َأمِيُنُه فِي 
ْنُت لَُكْم َو َأْفَهْمُتُكْم َو َهَذا َعلِيٌّ ُیْفهُِمُكْم َبْعِدی.« احتجاج  ِسرِّهِ َو َعاَلنَِيتِِه. َمَعاِشَر النَّاِس! َقْد َبيَّ

طبرسی، ج1،صص61-63. همچنین التحصین سیدبن طاووس، صص586-585.

فلسفۀگریههایائمه
درفراقحضرت
مهدی)عج(
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خواهند کرد؟
از طرف دیگر، یکی از راه های معتقد شدن به دین نیز اعتقاد یافتن 
به موعود و جامعۀ مطلوب اســت. به ویژه در این زمان که ظواهر 
فریبندۀ دنیا در تمدن غرب به گونه ای اغراق آمیز درصدد است تا خود 
را همان جامعۀ موعود معرفی کند. در چنین شــرایطی باید با ذکر 
خصوصیات جامعۀ مهدوی، که وضعیت مطلوب ماست، کاستی های 
همین تمدن غرب را نشان داد، تا عالوه بر نجات اندیشه ها از اسارت 

این تمدن پوشالی، برای تمدن اصیل اسالمی هم دلبری نمود.
اگر برای عاشــقان و سینه چاکان شکست خوردۀ تمدن غرب 
)که هم به آرمان های انســانی جاری در شــعارهای تمدن غرب 
عالقه مند شده اند و هم طعم تلخ دروغین بودن آنها را چشیده اند(، 
تمدن مهدوی و خصوصیات آن بیان شود، یقینًا بیش از هر کسی 
زیبایی های آن را درک می کنند و به دین اسالم، به دلیل چنین فرجام 

خوشی، بهتر و سریع تر ایمان خواهند آورد.
گاهی ایمان آورندگان به اسالم به دالیلی حداقلی به دین اسالم 
گرایش پیدا می کنند. مانند آنکه زمانی گفته می شد در آمریکا بیشتر 
سیاه پوســتان زندانی به اسالم ایمان می آورند. اینکه کسی در اوج 
سختی و ناامیدی، برای تسکین روح خود به دین اسالم روی بیاورد، 
ارزش چندانی ندارد. در حالی که اگر بتوانیم قشر متوسط جامعۀ 
غربی را که دل به شــعارها خوش کرده و در عمل به پوچی آنها 
رسیده اســت و آماده است تا جایگزین تمدن غرب را در اندیشۀ 
نوینی بیابد، به موعود متوجه سازیم، بنیان های تمدن غرب را در 

اعتقادبهدینازراه
اعتقادبهموعودو

جامعۀمطلوب

اثرتوجهقشر
متوسطجامعۀغربی

بهموعود
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افکار عمومی فروریخته ایم.
در این راه نباید منتظر متقاعد شدن برخی روشنفکران غرب زدۀ 
داخلی شویم تا ســپس به روشنگری در جهان اقدام کنیم؛ چراکه 
وقتی کسی در معرض نور باشد ولی در ظلمت به سر ببرد، احتمااًل 

هیچ گاه به روشنایی نخواهد رسید.

اشکاالتی بر سر راه اعتقاد به موعود )تحقق وضع مطلوب(
باید اذعان کرد که اعتقاد به تحقق وضع مطلوب با دشواری هایی 
روبه رو است. جدا از عدم پذیرش کسانی که دچار ناباوری اعتقادی 
هستند، و هرچه از پیام های غیبی حق به آنان برسد با استهزای آنها 
مواجه خواهد شد، بهانه جویان دیرباوری هم وجود دارند که همیشه 
موجب طوالنی شــدن مجادله ها و مباحثه ها می گردند. این افراد، 
اگرچه موجب تورم کاذب علم می شوند و بازار مباحث علمی را 
رونقی نه چندان مفید می بخشــند، اما راه رسیدن به مقصد را دور 
می کنند؛ و اگر دستشان به افکار عمومی برسد در کمال جسارت به 

تردید افکنی در میان مردم اقدام می نمایند.
می توان از این گونه آدم ها آخرین مخالفت ها را شنید و با فراهم 
آوردن اســتدالل های کافی، آخرین مقاومت های ایشان را درهم 
شکست، ولی اگر باز هم قبول نکردند، نباید تعجب کرد )چون از 
افراد بهانه جو انتظاری جز این نیست( و تنها باید به نجات مردم از 
شبهه افکنی هایشان اکتفا نمود. چون بهانه جویی برای باور نکردن 
وعده های الهی، یک سنت سیّئه در نزد دل های بیمار است که شاید 

دشواریهایاعتقادبه
وضعمطلوب

راهعبوراز
بهانهجویاندیرباور
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هیچ گاه بیدار نگردند.
برای برطرف کردن مشــکالت اعتقادی، باید ابتدا زمینه های 
بهانه جویی را کاهش داد؛ و این کار جز با افزایش آگاهی و بســط 
معرفت میسر نیست. در اینجا برخی از این مشکالت را با هم مرور 

کنیم تا بتوانیم بهتر از آنها عبور کنیم:
اشکال اول: اگر آن جامعۀ موعود، تحقق پیدا کردنی است، آیا با 
پایبندی به تمام آن اصولی که رسول اکرم)ص( و جانشینان او)ع( به 
آنها مقید بودند تحقق پیدا خواهد کرد؟ اصولی که استفاده از زور را به 
حداقل می رســاند و انعطاف پذیری را به حداکثر؛ اصولی که الزمۀ 
رعایت کرامت انسان محسوب می شود و در اثر رعایت همین اصول 
فرصت سوءاستفادۀ منافقان و مؤثر شدن عناد کفار فراهم می شود؟ 
)البتــه می دانیم پایبندی به همین اصول بــود که اگرچه موجبات 
مظلومیت حضرات معصومین)ع( را فراهــم آورد، ولی در نهایت 
موجب روشن شدن حقانیت آنها گردید؛ و نیز معلوم است که پایبندی 
به همین اصول، جامعۀ مهدوی را فوق العادگی بخشیده و انتظار آن را 

قیمتی کرده است.(
پس اگر قرار اســت جامعۀ مهدوی با پایبندی به آن اصول 
تحقق یابد، آیا حق دوباره دچار مظلومیت نخواهد شــد؟ و اگر 
می شنویم حضرت دست به شمشیر برده و مخالفان دین را قلع و 

قمع می کنند،1 آیا این بر خالف آن اصول نخواهد بود؟

1 . امــام باقر)ع( در مورد آخرین امام فرمودند: »چون قیام كند همچون رســول خدا رفتار 
خواهد كرد بجز آنکه آثار محّمد را تبیین مي كند و هشت ماه شمشیر بر دوش، ُكشت و 

بررسیدواشکال
اعتقادی

1.چگونهقیام
حضرتدرعین

پایبندیبهاصول،به
نتیجهمیرسد؟

آیاحق،دوبارهمظلوم
نمیشود؟
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ممکن اســت در نگاه اول، این اشکال و پاسخ آن مهم به نظر 
نرسند، اما درک این مطلب زمانی اهمیت پیدا می کند که بدانیم طبق 

ُكشتار خواهد كرد تا آنکه خداوند رضایت بدهد؛ إَِذا َقاَم َساَر بِِسيَرةِ َرُسوِل اهلل)ص( إاِلَّ َأنَُّه 
ْيَف َعَلی َعاتِقِِه َثَمانَِيَة َأْشُهٍر َهْرجًا َهْرجًا َحتَّی َرِضَي اهلٌل« غيبت  ٍد َو َیَضُع السَّ ُِّن آَثاَر ُمَحمَّ ُیَبي
ٌة مِْن  ٌة مِْن عِيَسی َو ُسنَّ ٌة مِْن ُموَسی َو ُسنَّ نعمانی، ص164. و در روایت دیگری فرمودند: »ُسنَّ
د)ص( َفالْقَِياُم بِِسيَرتِِه َو َتْبيِيُن آَثارِهِ ُثمَّ َیَضُع  ا مِْن ُمَحمَّ ٍد ص .... َو َأمَّ ٌة مِْن ُمَحمَّ ُیوُسَف َو ُســنَّ
« كمال الدین  َسْيَفُه َعَلی َعاتِقِِه َثَمانَِيَة َأْشُهٍر َفاَل َیَزاُل َیْقُتُل َأْعَداَء اهللِ َحتَّی َیْرَضی اهلٌل َعزَّ َو َجلَّ

و تمام النعمه، ج1، ص329.
امیرالمؤمنین)ع( نیز بعد از جنگ نهروان در ضمن پاســخ به پرسش های مردم، از فتنه ها سخن 
می گویند و سپس در پاسخ به یکی از پرسش ها به حضرت مهدی)عج( اشاره می فرماید: »سپس 
مرد دیگری بلند شد و گفت: بعد از آن)فتنه های بنی امیه( چه خواهد شد؟ حضرت فرمودند: 
سپس خداوند به واسطۀ مردی از ما اهل بیت، فتنه های بنی امیه را از شما جدا می كند، همانند 
جدا كردن پوست از گوشت توسط قصاب؛ پدرم به فدای كسی كه فرزند برگزیده و برتریِن 
كنیزان است، كه خواری و ذّلت را به آنها می چشاند، و جام تلخ در كامشان می ریزند، پس جز 
شمشیِر مرگ چیزی به آنها نمی دهد، كشت و كشتار خواهد بود، هشت ماه شمشیر بر دوش 
می گذارد، در آن هنگام، قریش دوست دارد آنچه در دنیاست بدهد تا یک بار مرا بنگرد، گر 
چه لحظه كوتاهی )به اندازه كشتن شتری( باشد، تا برخی از آنچه قائم از آنها قبول نمی كند، از 
آنها بپذیرم. تا اینکه قریش بگوید: اگر این شخص از فرزندان فاطمه بود، به ما رحم می كرد. 
پس خداوند او را علیه بنی امیه می شوراند، پس آنها را مصداق این آیه قرار می دهد: طردشدگان 
]از رحمت خدای [ اند، هرجا كه یافت شوند باید دستگیر شوند، و به سختی به قتل برسند. 
خدا شیوه و روش خود را درباره كسانی ]مانند این خائنان [ كه پیش تر درگذشتند، این گونه 
قرار داده است، و برای شیوه و روش خدا هرگز تغییر و دگرگونی نخواهی یافت؛ ... َفَقاَم َرُجٌل 
ا َأْهَل  آَخــُر َفَقاَل: ُثمَّ َما َیُكوُن َبْعَد َهــَذا َیا َأمِيَر الُْمْؤمِنِيَن؟ َقاَل: ُثمَّ إِنَّ اهلَل ُیَفرُِّج الْفَِتَن بَِرُجٍل مِنَّ
َرةٍ َفاَل ُیْعِطيهِْم  الَْبْيِت َكَتْفِریِج األْدِیِم بَِأبِي ابُْن ِخَيَرةِ اإْلَِماءِ َیُسوُمُهْم َخْسفًا َو َیْسقِيهِْم بَِكْأٍس ُمَصبَّ
نَْيا َو  ْت ُقَریٌْش عِْنَد َذلَِك بِالدُّ ْيَف َعَلی َعاتِقِِه َثَمانَِيَة َأْشُهٍر َودَّ ْيَف َهْرجًا َهْرجًا َیَضُع السَّ إاِلَّ السَّ
ْقَبَل مِْنُهْم َبْعَض الَِّذي َیُردُّ َعَلْيهِْم  َما فِيَها لَْو َیَرْونِي َمَقامًا َواِحداً َقْدَر َحْلِب َشاةٍ َأْو َجْزرِ َجُزورٍ أِلَ
َة َفَيْجَعُلُهْم َمْلُعونِيَن َأیَْنما  َحتَّی َتُقوُل ُقَریٌْش لَْو َكاَن َهَذا مِْن ُولِْد َفاِطَمَة لََرِحَمَنا َفُيْغِریِه اهلٌل بَِبنِي ُأَميَّ
ِة اهللِ َتْبِدیاًل. الغارات،  ُِّلوا َتْقتِياًل ُسنََّة اهللِ فِي الَِّذیَن َخَلْوا مِْن َقْبُل َو لَْن َتِجَد لُِسنَّ ُثقُِفوا ُأِخُذوا َو ُقت
ج1، ص3. و با كمی اختالف در الفاظ: نهج البالغه، خطبه93 و غیبت نعمانی، ص229، ح11. 

روایت دیگری نیز با همین مضمون خواهد آمد.

اهمیتایناشکالو
پاسخبهآن
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فرمودۀ امام معصوم)ع(، بعضی ها به دلیل نداشتن تحلیل درست در 
مورد علت قاطعیت حضرت در برخورد با منافقین، دچار انحراف 

شده و حضرت را به خشونت و بی رحمی متهم می کنند.1 
اهمیت چنین پرسش ها و پاسخ هایی در این است که اگر موفق 
به درک حضور ایشان شدیم، وقتی قاطعیت حضرت را در برخورد 
با منافقین شنیدیم، تحلیل درستی از آن داشته باشیم تا دچار چنان 
انحرافاتی نگردیم و خدای ناکرده حضرت را به خشونت متهم نکنیم.

پاسخ به این اشکال، نه تنها شدنی بودن و روند تکوین انقالب 
و تثبیت حکومت حضرت را روشن می نماید )و در این راستا باورها 
را افزایش می دهد(، بلکه از یکی از رازهای مظلومیت اولیای خدا 
نیز رمزگشایی می کند؛ رازی که درک آن از اهمیت باالیی در فهم 
درست دین برخوردار است و دانستن آن از تکرار آن مظلومیت ها 

جلوگیری می کند.
به عنوان مقدمه و برای روشن تر شدن سؤال باید گفت که یکی 
از اصول مهم دین اســالم، رعایت کرامت انسان است و این مهم تا 
آنجا پیش می رود که اوالًُ، در جامعۀ دینی کسانی می توانند منافق 
باشند. )یعنی کفر خود را پنهان کنند و خود را مؤمن و مسلمان جلوه 
دهند.( و اولیای دین با بزرگواری، راه های تجّسس و افشاگری را از 
طریق علم غیب و حتی برخی از آگاهی های عادی می بندند و با 
برخوردهای اخالقی عیب پوشــی می کنند. ثانیًا، منافقان مهلت و 
فرصت می یابند تا در جامعۀ دینی جوالن دهند و برخی از تدبیرهای 

1 . روایات مربوطه پیشتر در پاورقی صفحه 33 آمده است.

1.تحلیلدرستاز
قاطعیتحضرت

2.رمزگشاییاز
مظلومیتاولیایخدا

رعایتکرامت
انسانها،یکی
ازاصولمهمو
همیشگیاسالم
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اولیای خدا را عقیم بگذارند. اولیای خدا هم اکثراً به افشاگری های 
کلی و بصیرت افزایی اکتفا می کنند و تنها در صورتی که منافقان علنًا 
چهرۀ خود را رسوا کنند، یا خطرات جدی جامعۀ اسالمی را تهدید 

کند، مورد اشاره و افشاگری قرار می گیرند.
طبیعی است در اثر چنین شیوه ای، مؤمنان ضعیف هم توسط 
منافقان به سهولت گمراه می شوند و عموم مردم هم ممکن است تحت 

تأثیر جّو به وجود آمده توسط آنان، دچار یأس و گمراهی شوند.
البته در چنین وضعیتی، وجه دیگری از توجه به کرامت ایشان 
نیز وجود دارد و آن فرصتی است که خداوند متعال به عموم مردم 
می دهد تا خود با اندیشه ورزی و احساس پاک، راه حق را از باطل 
تشخیص دهند. این احترام به انسان هاست که خدای مهربان فرصت 
فهمیدن و تحلیل کردن را به انســان ها می دهد. اگرچه در این راه 

اولیای خدا مظلومیت های فراوان تحمل کنند.
یکی از مصادیق این گونه مهلت دادن در جریان رعایت کرامت 
انســان ها در صدر اســالم، عدم معرفی منافقان بود. قرآن کریم 
»نشانه« های منافق را بیان می کند1ولی نام آنها را در جامعۀ کوچک 
مدینه افشــا نمی سازد. به حدی این مســأله جدی است که خود 
منافقان همیشه از این واهمه داشتند که مبادا خداوند با نزول وحی 

آنها را در جامعه رسوا کند.2

1 . قرآن كریم در آیات ســوره منافقون و آیات 49 تا 74 ســوره توبه، به بیان نشانه های منافقان 
می پردازد.

ُِّئُهْم بِما فی  ُقُلوبِهِْم ُقِل اْسَتْهزُِؤا إِنَّ اهلَل ُمْخرٌِج ما َتْحَذُروَن؛  َل َعَلْيهِْم ُسوَرٌة ُتَنب 2 . »َیْحَذُر الُْمنافُِقوَن َأْن ُتَنزَّ

وجهدومِتوجهبه
کرامتانساندر
جریانمعرفینکردن
منافقین

شیوۀقرآن:بیان
نشانههایمنافق

پیرویپیامبر)ص(از
شیوۀقرآن
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پیامبر گرامی هم از همین شــیوه پیروی می کردند و تنها با 
اشــاره های عمومی و تصریحات خصوصــی، مصادیق را بیان 
می فرمودند. یکی از نمونه های بارز این روش برخورد را می توان 
در قضیــۀ ترور ناکام پیامبر)ص(  در بازگشــت از جنگ تبوک 

مشاهده کرد:
در مســیر بازگشت از جنگ تبوک، گروهی از منافقین برای 
ترور رسول خدا)ص( نقشه کشیده بودند که حضرت را از باالی 
دّره به پایین پرتاب کنند و به شهادت برسانند. جبرئیل امین خبر 
توطئه را به رسول خدا)ص( دادند. حضرت دو نفر از اصحاب را 
به عنوان محافظ خودشان قرار دادند و با تدابیری که اندیشیدند، 
تروریست ها را غافلگیر کردند. محافظین، تمام تروریست ها را که 
از چهره های مدینه بودند، شناختند و می خواستند آنها را به سزای 
عملشـان برسانند، ولی حضرت ممـانعت نمودند و حتی به ایشـان 

اجازه ندادند تا نام آنها را افشا کنند.1
منافقان از این بیم دارند كه ســوره ای بر ضدشــان نازل شود و آنان را از اسراری كه ]در جهت 
دشمنی با خدا، پیامبر، مؤمنان و حکومت اسالمی [ در دل هایشان وجود دارد، آگاه نماید. بگو: 

مسخره كنید، خدا آنچه را از آن بیمناک و نگرانید، آشکار خواهد كرد.« سوره توبه، آیه 64.
1 . ترجمه المیزان، ج9، صص438 تا 467، ذیل آیات 64 تا 74 ســوره توبه، ذیل عنوان :»بیان 
این دســته از آیــات مربوط به منافقین و توطئه آنها برای قتل پیامبــر )ص( در راه تبوک «. 
عالمه طباطبایی ذیل همین آیات بحث تفســیری و روایتی مفصلی كرده و به برخی روایات 
مربوطه اشاره كرده است كه عالقمندان می توانند رجوع كنند. و در اینجا به ذكر مختصری از 
جمع بندی ایشان بسنده می كنیم: »پس خالصه آیات این می شود: جماعتی از كسانی كه با رسول 
خدا )ص( بیرون آمدند توطئه چیدند كه آسیبی به آن حضرت برسانند، و در همین موقع بود 
كه به كلمات كفرآمیزی كه كفر ایشان را بعد از آنکه اسالم آورده بودند ثابت می كرد، سخن 
گفته، آن را مخفی داشــتند، آن گاه تصمیم گرفتند نقشه ای كه برای كشتن رسول خدا )ص( 

عدمافشاینام
منافقیندرقصهترور

پیامبر

اولیای خدا را عقیم بگذارند. اولیای خدا هم اکثراً به افشاگری های 
کلی و بصیرت افزایی اکتفا می کنند و تنها در صورتی که منافقان علنًا 
چهرۀ خود را رسوا کنند، یا خطرات جدی جامعۀ اسالمی را تهدید 

کند، مورد اشاره و افشاگری قرار می گیرند.
طبیعی است در اثر چنین شیوه ای، مؤمنان ضعیف هم توسط 
منافقان به سهولت گمراه می شوند و عموم مردم هم ممکن است تحت 

تأثیر جّو به وجود آمده توسط آنان، دچار یأس و گمراهی شوند.
البته در چنین وضعیتی، وجه دیگری از توجه به کرامت ایشان 
نیز وجود دارد و آن فرصتی است که خداوند متعال به عموم مردم 
می دهد تا خود با اندیشه ورزی و احساس پاک، راه حق را از باطل 
تشخیص دهند. این احترام به انسان هاست که خدای مهربان فرصت 
فهمیدن و تحلیل کردن را به انســان ها می دهد. اگرچه در این راه 

اولیای خدا مظلومیت های فراوان تحمل کنند.
یکی از مصادیق این گونه مهلت دادن در جریان رعایت کرامت 
انســان ها در صدر اســالم، عدم معرفی منافقان بود. قرآن کریم 
»نشانه« های منافق را بیان می کند1ولی نام آنها را در جامعۀ کوچک 
مدینه افشــا نمی سازد. به حدی این مســأله جدی است که خود 
منافقان همیشه از این واهمه داشتند که مبادا خداوند با نزول وحی 

آنها را در جامعه رسوا کند.2

1 . قرآن كریم در آیات ســوره منافقون و آیات 49 تا 74 ســوره توبه، به بیان نشانه های منافقان 
می پردازد.

ُِّئُهْم بِما فی  ُقُلوبِهِْم ُقِل اْسَتْهزُِؤا إِنَّ اهلَل ُمْخرٌِج ما َتْحَذُروَن؛  َل َعَلْيهِْم ُسوَرٌة ُتَنب 2 . »َیْحَذُر الُْمنافُِقوَن َأْن ُتَنزَّ

وجهدومِتوجهبه
کرامتانساندر
جریانمعرفینکردن
منافقین

شیوۀقرآن:بیان
نشانههایمنافق

پیرویپیامبر)ص(از
شیوۀقرآن
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بعدها همین منافقین، که کماکان در جامعۀ اسالمِی مدینه اعتباری 
داشتند، نقشه های دیگری هم کشیدند و برخی از توطئه های خود را 
هم عملی کردند، و موفقیت های فراوانی هم در ظلم به حق به دست 

چیده اند پیاده كنند، یا بدون خبر بر سرش بریزند، و یا به نحوی دیگر آن حضرت را به قتل 
برسانند، خداوند كید ایشان را باطل نمود و رسواشان كرد، و پرده از روی اسرار خطرناكشان 
برداشت، ... و ان شاء اهللَّ به زودی بیشتر آن روایات را در بحث روایتی ایراد خواهیم نمود.« 

در مورد داســتان این توطئه توضیحاتی در منابع مختلفی از شــیعه و سنی آمده است، از جمله: 
خصال شــیخ صدوق، احتجاج طبرسی، العمدۀ، تفسیر ثعلبی، شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید، 
اعالم الوری، تفســیر تبیان به نقل منابع اهل سنت، قصص االنبیاء راوندی. در برخی از همین 
روایات، ذكر شده كه رسول خدا)ص( از كشتن آنها ممانعت كرده و مانع بردن نام ایشان توسط 
محافظین خود كه آنها را شناخته بودند، شدند. در این میان می توان به كتاب »البدایه والنهایه« 
تألیف ابن اثیر شافعی مذهب، از مورخین مشهور اهل سنت اشاره كرد. در آنجا ابن اثیر این 
داستان را به نقل از تاریخ بیهقی، صحیح مسلم، و مسند احمد بن حنبل آورده است. از آن جمله، 
ابن اثیر در همین كتاب، به نقل تاریخ بیهقی و با ذكر سندی كه به حذیفۀ بن یمان می رسد، 
آورده كه: »كنت آخذا بخطام ناقۀ رسول اهلل صّلی اهلل علیه و سّلم أقود به و عمار یسوق الناقۀ... 
قلنا یا رسول اهلل أ و ال تبعث إلی عشائرهم حتی یبعث إلیک كل قوم برأس صاحبهم؟ قال: ال، 

أكره أن یتحدث العرب بینها أن محمدا قاتل لقومه .« البدایه و النهایه، ج5، ص20.
چیزی كه هست، غیر از آیات قرآن، روایاتی كه اصل این توطئه توسط منافقین را تأیید می كنند 
در حد تواتر معنوی و یقین آور هســتند. اما نهی پیامبر)ص( از بازگو كردن اسامی منافقین و 
جلوگیــری از مجازات آنها)قتل(، گرچه در روایات قابل توجهی آمده، اما نباید از این نکتۀ 
مهم غفلت كرد كه اگر رســول خدا)ص( اجازۀ كوچکترین افشاگری در این زمینه را داده 
بودند، به دلیل اهمیت باالی توطئۀ قتل رسول خدا)ص(، یقینًا این افشاگری در جامعۀ اسالمی 
بازتاب های جدی می داشت و اخبار آن در تاریخ به جای می ماند. حاصل كالم اینکه تردیدی 
نیست كه گروهی از منافقین به طور پنهانی برای قتل پیامبر نقشه كشیدند، و نقشۀ آنها برمال 
شده، اما رسول خدا)ص( بر اساس قواعد و دالیلی، از مجازات آنها و افشای نام آنها ممانعت 
كرد و طبیعتًا منافقین فرصت پیدا كردند تا به دشمنی ها و فتنه انگیزی های خود ادامه دهند. 
غرض، طرح این پرسش است كه: مهدی موعود)ع( با پایبندی به اصول رسول خدا)ص( در ادارۀ 
جامعۀ اسالمی، چگونه خواهد توانست نفاق را از جامعۀ اسالمی ریشه كن كند، در حالی كه 

خود رسول خدا)ص( و سایر ائمه)ع( در این خصوص موفق نشدند؟
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آوردند. از این گونه موارد در دوران حکومت امیرالمؤمنین)ع( نیز 
فراوان بود که در بررسی سیرۀ سیاسی ایشان باید به آن پرداخت.

حاال سؤال جّدی این است که آیا اگر کسی بخواهد با این شیوه 
حکومت کند و تا این حد کرامت انسان ها را پاس بدارد، حکومتش 
باقی می ماند؟ اگر قرار باشد امام زمان)عج( هم به شیوۀ پیامبر)ص( 
حکومت کند، آیا شدنی خواهد بود؟ آیا حکومتش دوام خواهد داشت؟

عالوه بر آنچه گفته شــد، باید به این نکته هم توجه داشت که 
نفاق و دورویی یکی از اولین عوارض طبیعی حاکم شدن ارزش ها 
در یک جامعه است. زیرا وقتی ارزش ها در جامعه ای حاکمیت پیدا 
می کنند، چه این حاکمیت فرهنگی باشد )فراگیر شدن ارزش ها در 

جامعه(، چه حکومتی، باالخره نفاق را پدید خواهد آورد. 
زیرا کسانی هم که به ارزش های آن جامعه اعتقاد ندارند، برای 
حفــظ جایگاه و منزلت اجتماعی خود، به تظاهر و دوچهرگی رو 
می آورند. یعنی با اینکه ارزش ها را قبول ندارند، اّما خودشان را یک 
آدم ارزشــی و طرفدار ارزش ها نشان می دهند. یا الاقل به صورت 
ظاهری با ارزش ها همراهی می کنند ولی معلوم است که تا حدی 
می توانند تحمل کنند. از آن به بعد شروع به بهانه جویی و ضربه زدن 
پنهانی می کنند. البته نفاق انواع و اقسام و حداقل و حداکثری دارد 
که باید در جای خود بحث شود، ولی به هر حال نفاق پدیدۀ شومی 

است که به صورت طبیعی هر جامعۀ ارزشی به آن مبتال می شود.
امام زمان)عج( هم که قرار است یک جامعۀ ارزشی و دینی را 
در ســطح جهان پایه گذاری کند، طبیعتًا اولین عارضۀ طبیعی این 

درجامعهارزشیامام
زمان)عج(،چگونه

نفاقریشهکن
میشود؟

بعدها همین منافقین، که کماکان در جامعۀ اسالمِی مدینه اعتباری 
داشتند، نقشه های دیگری هم کشیدند و برخی از توطئه های خود را 
هم عملی کردند، و موفقیت های فراوانی هم در ظلم به حق به دست 

چیده اند پیاده كنند، یا بدون خبر بر سرش بریزند، و یا به نحوی دیگر آن حضرت را به قتل 
برسانند، خداوند كید ایشان را باطل نمود و رسواشان كرد، و پرده از روی اسرار خطرناكشان 
برداشت، ... و ان شاء اهللَّ به زودی بیشتر آن روایات را در بحث روایتی ایراد خواهیم نمود.« 

در مورد داســتان این توطئه توضیحاتی در منابع مختلفی از شــیعه و سنی آمده است، از جمله: 
خصال شــیخ صدوق، احتجاج طبرسی، العمدۀ، تفسیر ثعلبی، شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید، 
اعالم الوری، تفســیر تبیان به نقل منابع اهل سنت، قصص االنبیاء راوندی. در برخی از همین 
روایات، ذكر شده كه رسول خدا)ص( از كشتن آنها ممانعت كرده و مانع بردن نام ایشان توسط 
محافظین خود كه آنها را شناخته بودند، شدند. در این میان می توان به كتاب »البدایه والنهایه« 
تألیف ابن اثیر شافعی مذهب، از مورخین مشهور اهل سنت اشاره كرد. در آنجا ابن اثیر این 
داستان را به نقل از تاریخ بیهقی، صحیح مسلم، و مسند احمد بن حنبل آورده است. از آن جمله، 
ابن اثیر در همین كتاب، به نقل تاریخ بیهقی و با ذكر سندی كه به حذیفۀ بن یمان می رسد، 
آورده كه: »كنت آخذا بخطام ناقۀ رسول اهلل صّلی اهلل علیه و سّلم أقود به و عمار یسوق الناقۀ... 
قلنا یا رسول اهلل أ و ال تبعث إلی عشائرهم حتی یبعث إلیک كل قوم برأس صاحبهم؟ قال: ال، 

أكره أن یتحدث العرب بینها أن محمدا قاتل لقومه .« البدایه و النهایه، ج5، ص20.
چیزی كه هست، غیر از آیات قرآن، روایاتی كه اصل این توطئه توسط منافقین را تأیید می كنند 
در حد تواتر معنوی و یقین آور هســتند. اما نهی پیامبر)ص( از بازگو كردن اسامی منافقین و 
جلوگیــری از مجازات آنها)قتل(، گرچه در روایات قابل توجهی آمده، اما نباید از این نکتۀ 
مهم غفلت كرد كه اگر رســول خدا)ص( اجازۀ كوچکترین افشاگری در این زمینه را داده 
بودند، به دلیل اهمیت باالی توطئۀ قتل رسول خدا)ص(، یقینًا این افشاگری در جامعۀ اسالمی 
بازتاب های جدی می داشت و اخبار آن در تاریخ به جای می ماند. حاصل كالم اینکه تردیدی 
نیست كه گروهی از منافقین به طور پنهانی برای قتل پیامبر نقشه كشیدند، و نقشۀ آنها برمال 
شده، اما رسول خدا)ص( بر اساس قواعد و دالیلی، از مجازات آنها و افشای نام آنها ممانعت 
كرد و طبیعتًا منافقین فرصت پیدا كردند تا به دشمنی ها و فتنه انگیزی های خود ادامه دهند. 
غرض، طرح این پرسش است كه: مهدی موعود)ع( با پایبندی به اصول رسول خدا)ص( در ادارۀ 
جامعۀ اسالمی، چگونه خواهد توانست نفاق را از جامعۀ اسالمی ریشه كن كند، در حالی كه 

خود رسول خدا)ص( و سایر ائمه)ع( در این خصوص موفق نشدند؟
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جامعه، نفاق خواهد بود. از طرفی هم قرار است که ایشان، در همین 
حکومت دینی، بســاط نفاق را برچیند، آن چنان که در دعای ندبه 
ْرِک َو النَِّفاق؟ کجاست آنکه بناهای  می خوانیم: »أَیَْن َهاِدُم أَبْنِیَِة الشِّ
شرک و نفاق را ویران می کند؟«1 و در شب های ماه مبارک رمضان 
َّا نَْرَغُب اِلَیک فی  َدْولٍَة كریَمٍة تُِعزُّ بَِها اْلِْسالَم  هم می خوانیم: »اََلّلُهمَّ اِن
َو اَْهَلــُه َو تُِذلُّ بَِها النِّفاَق َو اَْهَلُه؛ خدایا ما از تو آرزومند آن دولت 
عزیزی هستیم که به وسیلۀ آن، اسالم و مسلمین را عزت بخشی و 

نفاق و منافقین را ذلیل و خوار کنی.«2
وقتی سیره و بنای اولیای الهی در برخورد با نفاق، نشان ندادن 
منافق و نبردن آبروی او اســت، در این صورت چگونه بنیاد نفاق 
»ریشه کن« می شود؟ چگونه نفاق، ذلیل خواهد شد؟ با چه شیوه ای 
این کار شدنی است در حالی که کرامت انسان هم حفظ شده باشد؟
مضافــًا اینکه در جامعۀ دینی، مؤمنــان حقیقی هم اوصافی 
دارند که برخی از آنها ســبب پنهان ماندن و رســوا نشدن انواعی 
از نفاق می گردد. به عنوان مثال، وقتی مؤمنان دنبال پســت و مقام 
و نام و نشان نباشند، مگر اینکه به حسب تکلیف وادار به پذیرش 
مسؤولیت ها شوند، احتمال اینکه منصب ها در اختیار افراد حریص 
قرار بگیرد، افزایش پیــدا می کند. وقتی مؤمنان خطای دیگران را 

1 . مفاتیح الجنان، دعای ندبه. و نیز اقبال االعمال سید بن طاووس، ص297 
2 . بخشــی از دعــای افتتاح از اعمال شــبهای ماه مبــارک رمضان، تعلیم امــام كاظم)ع(، 
تهذیب االحکام، ج3، ص110 و همچنین بخشــی از خطبۀ نماز جمعه تعلیمی امام باقر)ع( 

كافی، ج3، ص424. 

اوصافمؤمنان،
زمینۀرسوانشدن
منافقان
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می پوشانند و یا حتی خطای آنها را به گردن می گیرند، احتمال آنکه 
اهل نفاق در اطراف آنها دیرتر رســوا شوند، فراهم می شود. وقتی 
مؤمنان اهل اخالص هســتند، برای خدا کار می کنند و دنبال این 
نیستند که اگر کار خوبی انجام می دهند، به اسم خودشان تمام شود، 
چه بسا خدمات آنها به نام دیگران ثبت شود. وقتی مؤمنان اهل حیا 
هستند و دنبال مچ گیری از دیگران نیستند، معلوم است که در سایۀ 

مکارم اخالق ایشان، مکائد منافقان فرصت جوالن پیدا می کند.
با ایــن اوصاف، حکومت امام زمان)عج( چگونه دوام خواهد 
آورد؟ وقتی منافقین فرصت جوالن دادن داشته باشند، ممکن است 
عده ای فرصت طلِب منافق پیدا شوند و همۀ زحمات را هدر دهند. 
آیا با وجود این مشــکالت، استقرار جامعۀ مهدوی ممکن است؟ 
چگونه ممکن اســت که در زمان حضرت با وجود حفظ کرامت 

انسان ها، نه تنها نفاق افزایش پیدا نکند، بلکه ذلیل هم بشود؟
پاســخ این است که »التزام به رعایت کرامت انسانی« یکی از 
ویژگی های ائمه معصومین)ع( بوده و خواهد بود. اما رسوایی و ذلت 
نفاق به دالیل دیگری اتفاق می افتد. بصیرت مردم از طرفی و فراوانی 
خواص خوب از طرف دیگر، به اضافۀ سخت گیری حضرت نسبت 
به خواص خوبی که در اطراف او و از کارگزاران او هستند، موجب 

ذلت و رسوایی منافقین می شود.
وقتی نسبت به کارگزاران ســخت گیری شود، کسی به طمع 
رســیدن به مقام، نفاق نخواهد ورزید. وقتی تعداد خواص خوب 
فراوان باشد، خواص بد نمی توانند مقام والیت را تحت فشار قرار 

دالیلرسواشدن
نفاقدرحکومت
مهدوی)3دلیل(

رابطۀاین3دلیل
بانفاق
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دهند و به مطامع خود برسند. هنگامی هم که مردم بصیرت داشته 
باشند، کوچک ترین رفتار منافقانه ای در هر کسی دیده شود، رسوا 
خواهد شد و دیگر برای شناسایی نفاق، نیازی به نام بردن توسط 
امام نیست. در آن هنگام ترحم بر منافقان روا نخواهد بود؛ چون هم 
منافقان به قدر کافی فرصت داشته اند که راه صحیح را انتخاب کنند 
و هم مردمی که بصیرت دارند و منافقان را شناخته اند، حق خواهند 
داشت با معدوم ساختن منافقان، در صلح و آسایش به سر ببرند. هم 
کرامت منافقین حفظ شده، چرا که فرصت داشته اند و خودشان خود 
را رســوا کرده اند و هم کرامت عموم مردم لحاظ شــده، چرا که 

خودشان بصیرت یافته و منافقان را رسوا کرده اند.
پس اگر دیدیم که حضرت، در ظاهر بر خالف ســیرۀ اجداد 
طاهرین خود عمل کردند، نه به این دلیل اســت که آن اصول کنار 
گذاشته شده، بلکه به این دلیل است که موقعیت اجرای اصولی دیگر 
نیز پدید آمده اســت؛1 و یکی از مهمتریِن آن اصول دیگر، اجرای 

1 . زراره می گوید از امام باقر)ع( در مورد نام قائم)ع( سؤال كردم. امام فرمودند: هم نام من است. 
عرض كردم: آیا به روش پیامبر ســلوک خواهد كرد؟ فرمودند: هرگز، هرگز ای زراره! به 
روش پیغمبــر رفتار نمی كند. عرض كردم: چرا؟ فرمودند: رســول خدا در میان امت خود با 
مالیمت رفتار می كرد و مي خواست بدان وسیله دلهای مردم را با هم پیوند دهد، ولی روش 
قائم جنگ است و در كتابی كه با اوست)دستور حکومت خاص كه از پیغمبر به او رسیده( 
نیز چنین مأمور شــده اســت كه با جنگ و قتل كار را پیش ببرد و كسی را به توبه دعوت 
نکند. وای بر كســی كه با وی دشمنی كند؛ َعْن ُزَراَرَة َعْن َأبِي َجْعَفٍر ع َقاَل ُقْلُت لَُه: َصالٌِح مَِن 
ٍد ص؟ َقاَل: َهْيَهاَت  الِِحيَن َسمِِّه لِيـ  ُأرِیُد الَْقائَِم عـ  َفَقاَل: اْسُمُه اْسِمي. ُقْلُت: َأَیِسيُر بِِسيَرةِ ُمَحمَّ الصَّ
تِِه  َهْيَهاَت َیا ُزَراَرُة. َما َیِسيُر بِِسيَرتِِه. ُقْلُت: ُجعِْلُت فَِداَك، لَِم؟ َقاَل: إِنَّ َرُسوَل اهلل)ص(َساَر فِي ُأمَّ
ِّيِن ]بِالِمنًِّة[، َكاَن َیَتَألَُّف النَّاَس، َو الَْقائُِم)ع( َیِسيُر بِالَْقْتِل، بَِذلَِك ُأمَِر فِي الِْكَتاِب الَِّذي َمَعُه، َأْن  بِالل

َیِسيَر بِالَْقْتِل َو اَل َیْسَتتِيَب َأَحداً، َویٌْل لَِمْن َناَواُه. غیبت نعمانی، ص231. 

درزمانظهور،
شرایطبرخوردبا
منافقینپدیدمیآید



انتظارعالمانه

147

حکم خدا دربارۀ منافقین است که فرمود: »یا أَیَُّها النَّبِیُّ جاِهِد الُْكفَّاَر 

راوی می گوید: از امام صادق)ع( شنیدم كه می فرمود: همانا رفتار علی)ع( دربارۀ اهل بصره، 
برای شیعیانش از آنچه خورشید بر آن مي تابد بهتر بود. زیرا دانست كه آن قوم حکومتی 
بدست آورد و اگر او آنان را)بر اساس حکم الهی( اسیر مي كرد، شیعیانش نیز اسیر می شدند. 
عــرض كردم: بفرمائید بدانم آیا امام قائم هم مانند علی)ع( رفتار خواهد كرد؟ فرمود: نه، 
علــی)ع( كه در میان آنان بــا مّنت نهادن رفتار كرد، چــون از حکومت یافتن آنان خبر 
داشت، ولی قائم)عّجل اهللَّ فرجه( برخالف آن رفتار خواهد كرد، زیرا آنان دیگر حکومتی 
نخواهند داشــت؛ َعْن َأبِي َبْكٍر الَْحْضَرمِيِّ َقاَل َســِمْعُت َأَبا َعْبِد اهلل)ع(َیُقوُل: لَِسيَرُة َعلِيٍّ ع فِي 
ْمُس. إِنَُّه َعلَِم َأنَّ لِْلَقْومِ َدْولًَة َفَلْو َسَباُهْم  ا َطَلَعْت َعَلْيِه الشَّ َأْهِل الَْبْصَرةِ َكاَنْت َخْيراً لِِشيَعتِِه مِمَّ
لَُسبَِيْت ِشيَعُتُه. ُقْلُت: َفَأْخبِْرنِي َعِن الَْقائِم)ع(َیِسيُر بِِسيَرتِِه؟ َقاَل: اَل، إِنَّ َعلِّيًا ص َساَر فِيهِْم بِالَْمنِّ 
نَُّه اَل َدْولََة  يَرةِ، أِلَ َل اهلٌل َفَرَجُه َیِسيُر فِيهِْم بِِخاَلِف تِْلَك السِّ لِْلعِْلِم مِْن َدْولَتِهِْم، َو إِنَّ الَْقائَِم َعجَّ

لَُهْم. كافی، ج5، ص33.
و همین معنا در روایات دیگری هم آمده اســت: راوی می گوید نزد امام صادق)ع( نشسته 
بــودم كه معلی از امام صادق)ع( پرســید: آیا قائم بر خالف ســیرۀ علی)ع( عمل می كند؟ 
حضرت فرمودند: بله. زیرا امیرالمؤمنین رفتارش مّنت نهادن و دست برداشتن )از مخالفین( 
بود، زیرا مي دانســت كه پس از او شیعه اش مغلوب دست دشمن خواهد شد. ولی امام قائم 
كه قیام كند رفتارش در میان آنان با شمشیر است و اسیر كردن، چون مي داند كه پس از او 
شیعۀ آن حضرت هرگز مغلوب دست دشمن نخواهد شد؛ ُكْنُت عِْنَد َأبِي َعْبِد اهلل)ع( َجالِسًا 
َفَسَألَُه ُمَعلَّی بُْن ُخَنْيٍس: َأ َیِسيُر الَْقائُِم ع بِِخاَلِف ِسيَرةِ َعلِيٍّ )ع(؟ َقاَل: َنَعْم َو َذلَِك َأنَّ َعلِّيًا َساَر 
ْظَهُر َعَلْيهِْم ]مِْن َبْعِدهِ[ َو إِنَّ الَْقائَِم إَِذا َقاَم، َساَر فِيهِْم  نَُّه َعلَِم َأنَّ ِشــيَعَتُه َســيُ ، أِلَ بِالَْمنِّ َو الَْكفِّ
ْبِي َو َذلَِك َأنَُّه َیْعَلُم َأنَّ ِشيَعَتُه لَْم ُیْظَهْر َعَلْيهِْم مِْن َبْعِدهِ َأَبداً. تهذیب االحکام،  ــْيِف َو السَّ بِالسَّ

ج6، ص154 و غیبت نعمانی، ص232. 
البته در برخی روایات نیز آمده اســت كه آن حضرت در فالن موضوع یا مسأله مطابق سیرۀ 
رسول خدا)ص( یا امیرالمؤمنین)ع( عمل خواهد كرد. )مانند روایات ذكر شده در پاورقی ص137( 
با اندكی تأمل، روشــن می شود كه این روایات با یکدیگر تعارضی ندارند و قابل جمع هستند. 
زیرا هر كدام به ســیره ای از رسول خدا)ص( اشاره دارد. یعنی حضرت مهدی)ع( در برخی 
از امور همانند رســول خدا)ع( عمل خواهد كــرد، و در برخی امور دیگر، به دلیل تغییر 
شــرایط و فراهم شــدن زمینۀ اجرای برخی از احکام و اصول، مانند رسول خدا)ص( یا 
امیرالمؤمنین)ع( عمل نخواهد كرد. روایاتی كه در پاورقی صفحه 137 آمده است، می تواند 

مؤید همین نظر باشد.
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َوالُْمنافِقیَن َواْغُلْظ َعَلْیِهْم؛ ای پیامبر! با کافران و منافقان جهاد کن و بر 
آنها سخت بگیر!«1 اگر در صدر اسالم، جهاد با منافقین و غلظت در 
مقابل آنها کمتر دیده می شود، به دلیل کمبود بصیرت مردم و کمی 
خواص بامعرفت بوده است.2 همین دو عامل را باید بخشی از رازها 

و عوامل مظلومیت اولیاء الهی دانست.
اشکال دوم: اساســاً تحقق کامل وضعیت مطلوب، که در سایه 
حکومت موعود محقق می شود، تنها در صورتی امکان دارد که تمام 
مردم با مرام الهی موعود همراهی کنند. اما تجربۀ تاریخی حیات بشر 
نشان داده است که اکثر انســان ها از پذیرش دستورات خدا سر باز 
می زنند. پس چگونه است که پس از ظهور حضرت، مردم به صورت 
فراگیر و پایدار از حق تبعیت می کنند و موجبات استقرار همیشگی 
حکومت موعود را فراهم می آورند؟ آیا در ذائقۀ انسان ها تغییر غریزی 
خاصی رخ می دهد، یا ترس از حاکمیت دینی جرأت معصیت را از آنها 
می گیرد؟ به عبارت دیگر، آیا توان اندیشیدن علیه حق از بین می رود یا 

اساساً امکان سخن گفتن از اندیشه های باطل نخواهد بود؟
پاسخ این سؤال ها را باید در راز مهم حاکمیت حق جست وجو 

1 . سوره توبه، آیه 73.
2 . به عنوان مثال رسول خدا)ص( علت اجرا نکردن حکم خدا در مورد توطئه كنندگاِن قتل 
َث النَّاُس  خودش را ترس از قضاوت نادرست مردم در اثر بی بصیرتی دانستند)َأْكَرُه َأْن َیَتَحدَّ
داً َقْد َوَضَع َیَدُه فِی َأْصَحاِب: اعالم الوری، ص123( و امیرالمؤمنین نیز عامل  َو َیُقوُلوا إِنَّ ُمَحمَّ
برخورد شدید نکردن با منافقین را دوراندیشی برای در امان ماندن شیعیانشان دانستند، اما 
در زمان ظهور حضرت حجت)عج(، با منافقین مانند كفار برخورد می شود. )امام باقر)ع(: 
ُثمَّ َیْدُخُل الُْكوَفَة َفَيْقُتُل بَِها ُكلَّ ُمَنافٍِق ُمْرَتاب : ارشاد مفید،ج2،ص384؛ امام صادق)ع(: اَل َیْقُتُل 

َأَحداً مِْنُهْم إاِلَّ َكافٌِر َأْو ُمَنافٌِق: بحاراالنوار، ج52، ص386( 

پاسخ:رهاییانسانها
ازحاکمیتطاغوت

2.چگونهدر
حکومتمهدوی،
اکثرانسانهاطرفدار
حقمیشوند؟
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کرد. شاید مهم ترین راز حاکمیت والیت مطلقۀ الهی، این باشد که در 
چنین حکومتــی، به ویژه وقتی در کمال قدرت باشــد، فریب ها و 
زورگویی ها به پایان می رسد و در اثر پایان یافتن دوران طغیان، و آزاد 
شدن انسان ها از انواع اسارت های طواغیت، هدایت انسان ها به خوبی 
صورت خواهد پذیرفت. در چنین موقعیتی، به صورت بسیار طبیعی 
اکثریت قاطع انســان ها عقالً و قلباً پذیرای حق شده و خودبه خود 
موضع صحیحی نسبت به دین خواهند داشت؛ همان موضعی که فطرت 

آنها اقتضا می کند و انبیای الهی بر آن پافشاری می کردند.
بر اساس این تحلیل، دلیل اکثر انحراف ها و کج اندیشی ها در زمان 
حاضر، عدم حاکمیت حق و به تعبیر دقیق تر حاکمیت طاغوت است. 
قرآن صراحتًا به این مطلب اشــاره می کند و کفر را آن چنان مایۀ 
ظلمت نمی شمارد که طاغوت را مایۀ سیاه بختی انسان می داند؛ آنجا 
اُغوُت یُْخِرُجونَُهْم ِمَن النُّوِر  َّذیَن َكَفُروا أَْولِیاُؤُهُم الطَّ که می فرماید: »َو ال
ُلماِت؛ و کســانی که کافر شدند، سرپرستان آنها طاغوت ها  إِلَی الظُّ

هستند که آنان را از نور به سوی تاریکی ها بیرون می برند.«1

1 . سوره بقره، آیه 257. در خصوص معنای آیه برخی اشکال كرده اند، كه چطور ممکن است كافر 
نوری داشته باشد یا در نور باشد، كه طاغوت بخواهد او را از نور به ظلمت ببرد. عالمۀ طباطبایی 
در تفسیر المیزان، ذیل همین آیه فرموده اند: »... لیکن ممکن است این گفتار را تصحیح كرد و 
چنین گفت كه: انسان از همان آغاز خلقت، دارای نوری فطری است كه نوری است اجمالی، اگر 
مراقب او باشند ترقی می كند، و تفصیل می پذیرد، چون در همان اوان خلقت نسبت به معارف 
حقه و اعمال صالح به تفصیل نور ندارد، بلکه در ظلمت است، چون تفصیل این معارف برای او 
روشن نشده، پس نور و ظلمت به این معنا با هم جمع می شوند، و اشکالی هم ندارد، مؤمن فطری 
كه دارای نور فطری و ظلمت دینی است، وقتی در هنگام بلوغ ایمان می آورد، به تدریج از ظلمت 
دینی به سوی نور معارف و اطاعتهای تفصیلی خارج می شود و اگر كافر شود از نور فطریش به 

حاکمیتطاغوت،
دلیلاکثرانحرافها
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امروز هم اگر به عرصۀ اندیشه و علم نظری بیندازیم، به روشنی 
می بینیم که این گونه نیســت که علم راه طبیعی خود را طی کرده 
باشــد و این همه افکار باطل، در اثر اندیشه ورزی بشر پدید آمده 
باشــند. اگر خوب دقت کنیم، می بینیم که افکار ضد بشری و ضد 
خدایی، یا نتیجۀ اِعمال نفوذ زورمندان فاسد و مفسدند و یا نتیجۀ 
غیر مستقیم تباهی ها و سیاه بختی هایی است که آنها بر سر جوامع 
بشری آورده اند. در طول تاریخ هم، علم و اندیشه اکثراً تحت سیطرۀ 
زورگویان و زرپرستان بوده است و هر گاه شرایط اقتضا می کرده، 
از ابزار علم برای پیشبرد مطامع خود و رسیدن به خواسته هایشان 

استفاده می کرده اند.
وقتی در اثر حاکمیت والیت، انسان ها به آزادی کامل برسند و 
غل و زنجیرها از دســت و پای اندیشۀ آنها برداشته شود،1 درست 
می اندیشند و سخن می گویند. در این صورت فاصله ها از خورشید 
حقیقت بســیار کم خواهد شد و نور همه جا را فرا خواهد گرفت. 

سوی ظلمت تفصیلی كفر و معصیت بیرون می شود.« ترجمه المیزان، ج 2، صص528و529. آیت 
اهلل مکارم شیرازی نیز فرموده اند: »ممکن است گفته شود كه كفار نوری ندارند كه از آن خارج 
شوند، ولی با توجه به اینکه نور ایمان در فطرت همه وجود دارد این تعبیر كاماًل صحیح به نظر 
می رسد.« تفسیر نمونه، ج2، ص286. آیت اهلل جوادی آملی نیز در ذیل تفسیر همین آیه می فرمایند: 
»ثمره تمّسک به عروه الوثقي، ایمان برتر و نورانیت و نتیجه پذیرش والي طاغوت، افزایش كفر و 
تاریک شدن است. خداوند مؤمنان را سرپرستي كرده، تاریکي را از آنان دفع یا رفع مي كند؛ ولي 
طاغوت كه دشمن همگان اعم از مؤمن و كافر است، درس طغیان مي دهد و با این كار نور فطرت 

را رفع كرده، كافر را در ظلمت فرو مي برد.« تفسیر تسنیم، ج12، ص194.
1 . »َیَضُع َعْنُهْم إِْصَرُهْم َو األْْغالَل الَّتي  كاَنْت َعَلْيهِْم؛ ]پیامبری كه[ بارهای سنگین و زنجیرهایی كه 

بر دوش ]عقل و جان[ آنان است، برمی دارد.« سوره اعراف، آیه157.

آزادیکاملدرسایۀ
حاکمیتوالیت

علمهمراهطبیعی
خودراطینکرده
است
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بدونبرقراری
حکومتحق،

نمیتوانبههدایت
خلقامیدواربود

می مانند خفاشان شب پرستی که کج اندیشی را به خاطر بیماری دل 
پیشه می کنند. آنها هم وقتی در میان مردم روشن بین جایی نداشته 
باشند، خود مهر سکوت بر دهان یاوه سرای خود خواهند زد و دیگر 

در جامعه مجالی برای مجادله های بیهودۀ آنان نخواهد بود.
این مطلب باید مورد توجه تمامی کسانی که عافیت طلبانه اهل 
ادب و فرهنگ هستند، باشد؛ که نمی توان بدون تالش برای برقراری 
حکومت حق، به هدایت خلق امیدوار بود؛ و نمی شود بدون به دست 
گرفتن قدرت، معرفت و معنویت را بسط داد. دامنۀ اثر هرگونه تالش 
برای هدایت مردم در زمان حکومت طاغوت بسیار محدود است. 

آیۀ مشهوری در قرآن هست که سفارش به خودسازی دارد و به 
َّذیَن آَمنُوا َعَلْیُكْم  مؤمنان توصیه می کند به خودتان بپردازید: »یا أَیَُّها ال
ُكْم َمْن َضلَّ إَِذا اْهتََدیْتُْم؛ ای اهل ایمان! مراقِب ]ایمان و  أَنُْفَسُكْم ال یَُضرُّ
ارزش های معنویِ [ خود باشید. اگر شما هدایت یافتید، گمراهی کسی 
که گمراه شده، به شما زیانی نمی رساند.«1 در مورد این آیۀ کریمه از 
پیامبر اکرم)ص( پرسیدند: منظور چیست؟ با توجه به خود آیه و پاسخ 
پیامبر می توان حدس زد که پس از نزول این آیه، برای برخی این سؤال 

پیش آمد که: پس جامعه را رها کنیم و برویم به خودمان بپردازیم؟ 
حضرت در پاسخ فرمودند: امر به معروف و نهی از منکر کن و بر 
نامالیماتی که به تو می رسد صبر کن و تا می توانی در انجام این وظیفۀ 
مهم استقامت داشته باش، مگر وقتی که بیابی مردمان را حریص بر 
دنیا و مطیع نفس اّماره، و به رأی و اعتقاد خود، مستقّل و مصّر باشند 

1 . سوره مائدۀ: 105.

سؤالازپیامبر)ص(:
جامعهرارهاکنیمو

خودسازیکنیم؟

اهتمامسهاماماولبه
مسألۀحکومتقبل
ازتعلیموتربیت
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و توجهی به ســخن علما و دیگران ننمایند، و وعظ و نصیحت در 
ایشان اثر نکند، پس در این وقت بر تو است که دست از امر معروف 
 و نهی از منکر، کشــیده داری و مالزم اصالح نفس خود باشی.«1

 )در مورد علت مقدم نبودن خودسازی، و موارد استثنای آن توضیحی 
خواهد آمد.(2

در تاریخ اسالم هم مشــاهده می کنیم که سه امام اول ما تمام 
اهتمام شریفشان به مسألۀ والیت بود و سعی داشتند در تمام قیام و 
قعودشان، والیت اجتماعی را از دست غاصبان نجات دهند و یا تا 
آنجا که می توانند آن را به جای درستی هدایت کنند. سپس امامان 

َُّها الَِّذیَن آَمُنوا َعَلْيُكْم َأنُْفَسُكْم  نِیَّ َسَأَل مِْن َرُسوِل اهلل)ص(َعْن َهِذهِ  : »یا َأی 1 . »ُروَِی َأْن َثْعَلَبَة الُْخشَّ
ُكْم َمْن َضلَّ إَِذا اْهَتَدیُْتْم« َفَقاَل: َو ْأُمْر بِالَْمْعُروِف َو انَْه َعِن الُْمْنَكِر َو اْصبِْر َعَلی َما َأَصاَبَك  ال َیُضرُّ
َحتَّی إَِذا َرَأیَْت ُشّحًا ُمَطاعًا َو َهًوی ُمتََّبعًا َو إِْعَجاَب ُكلِّ ذِی َرأٍْی بَِرْأیِِه َفَعَلْيَك بَِنْفِسَك َو َدْع 
ِة« تفسیر المیزان)عربی(، ج6، ص177 )به نقل از منابع متعدد(؛ مصباح الشریعه، ص18؛  َأْمَر الَْعامَّ
همچنین بسیاری از تفاسیر شیعه و سنی، این روایت را در ذیل همین آیه نقل كرد ه اند. ترجمۀ 
نزدیک تر به الفاظ روایت: »تا جایی كه ببینی ]مردمان را دارای[ بخل غالب، و هوای نفسی 
كه پیروی شود، و خودرأیی فراگیر )خالصه اینکه شرایط به گونه ای شود كه كار تو دیگر 
ثمر و فایده ای نداشته باشد(، در چنین شرایطی ]آن وظایف از عهده تو ساقط است، لذا[ متوجه 
خودت ]و در اندیشۀ اصالح نفس و مراقبت از دین خودت[ باش، و امر مردم را واگذار )امر 

به معروف و دعوت و نصیحت و موعظت مردم را واگذار(.«
البته ممکن اســت بتوان عبارت »َحتَّی إَِذا َرَأیَْت ُشّحاً ُمَطاعاً َو َهًوی ُمتََّبعاً َو إِْعَجاَب ُكلِّ ذِی َرأٍْی 
بَِرأْیِــهِ«، را به گونه ای دیگر نیز معنا كرد كه البته در نتیجه گیری بحث حاضر، تأثیر چندانی 
نــدارد. و آن اینکه معنا كنیــم: »تا وقتی كه ببینی مردم تابع و مطیع حرص و هوای نفس یک 
شخص)طاغوت( شده اند، و صاحب نظران)خواص جامعه( نیز خودرأی شده اند و به نظرات دیگر 

توجهی نمی كنند.«

2 . نگاه كنید به صفحه 205

اهتمامسهامام
اولبهمسأله
حکومتقبلاز
تعلیموتربیت
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دیگر ما هنگامی که به دلیل شرایط از این هدف ناامید شدند، به کار 
تعلیم و تربیت پرداختند، بساط درس و بحث گستراندند و معارف 

نبوی را برای آیندگان ثبت و ضبط فرمودند.
درک راهبرد اتخاذ شده توسط سه امام اول، از کسی که نگاهی 
عمیق و تفکری راهبردی در مسائل مختلف دارد، مانند مقام معظم 
رهبــری، برمی آید.1 مقام معظم رهبــری در مورد میزان اهمیت و 

اولویت برقراری حکومت نسبت به کار تعلیم و تربیت می فرمایند:
»وضع کنونــی یعنی وضــع ›وجود یک قدرت اســالمی‹ 
شــاید هزار مرتبه از ›بهترین حاالتی کــه در حکومت طاغوت 
ممکن اســت یک فرد برای ترویج و پیگیری و تحّقق آرمان های 
 الهی داشته باشد‹، بهتر باشــد. پس بایستی این را قدر دانست.«2

پرجاذبه ترین بخش اعتقادی دین
اگر این تصدیق، پس از آن تصور صحیح نســبت به وضع مطلوب 
پدید بیاید، بسیار شورآفرین خواهد بود. اعتقاد به موعود و مهدویت، 
سرمایۀ پرجاذبۀ اعتقادات دینی است. همین اعتقاد است که اسالم 
را همیشه به عنوان یک دین در انتظار، که هنوز همۀ زیبایی هایش 
آشــکار نشده است و حرف های نگفتۀ فراوانی در خود نهفته دارد، 

1 . »تفکر راهبردی در نگاه مقام معظم رهبری« عنوان یکی از مباحث مطرح شده توسط مؤلف 
همین كتاب است كه در آن به نمونه هایی از تفکر راهبردی مقام معظم رهبری در دوران های 
مختلف اشاره شده است. موسسه بیان معنوی این بحث را در قالب یک لوح فشرده منتشر نموده 

است.
2 . بیانات در دیدار مسئوالن و كارگزاران نظام جمهوری اسالمی ایران ؛ 12/ 09/ 1379.

دینیکههنوزهمۀ
زیباییهایشآشکار

نشده
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معرفی می کند. مانند کوهســتان باعظمتی که زیر دریا بوده و فقط 
قسمت اندکی از آن از آب خارج شده و دیده می شود و قرار است 
به زودی تمام آن کوهستان باعظمت از زیر آب باال آمده و دیده شود.
اگرچه انواعی از ناب ترین جاذبه ها در شریان های دین جریان 
دارند و هر کدام هم رنگ و بوی خاص خود را دارند، ولی هیچ کدام 
به کشش و جذبۀ این اعتقاد تأثیرگذار نمی رسند. اگر پس از تصور 
وضع مطلوب به تصدیق آن برســی، به میزان شدت اعتقاد و دقت 

معرفت پشتوانۀ آن، برایت خیال انگیز و سرمست کننده خواهد بود.
گاهی از اوقات هر چقدر از پیامبر خدا )ص( و اوصیای نازنین او 
صحبت کنید، در بعضی ها تحولی ایجاد نمی شود، ولی در صورت بیان 
متقاعدکننده و اعتقادآفرین دربارۀ موعود، می توانید تحول را در جان ها 
مشاهده نمایید. دلیل این شورآفرینی را می توان در »عینیت یافتن تمام 

وعده های الهی« و »تجلی تمام آیات خدا« جست وجو کرد.
آنان که به محضر پیامبری می رســند و معجزاتی را به عنوان 
نمونه های کوچکی از قدرت خارق العادۀ آن پیامبر می بینند، یا آیاتی 
را که شامل وعده های الهی است بر زبان او مشاهده می کنند، چگونه 
به وجد می آیند؟ حاال اگر تحقق همۀ وعده های الهی را مشاهده کنند 
و معجزاتی را در اندازه های جهانی ببینند، چگونه خواهند شــد؟ 
اعتقاد راســخ به موعود، می تواند همین وجد بی پایان را در وجود 
مؤمن جاری کند؛ گویی آن زمان هم اکنون فرا رسیده است. به حدی 

که دیدن آن وقایع باعظمت هیچ بر ایمان او نخواهد افزود.
چنان که گفته اند: دوصد گفته چون نیم کردار نیست. اثربخشی 

تحولآفرینیاعتقاد
بهموعوددرجانها

بهوجدآمدناز
تحققهمۀوعدههای
خدا
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تبلیغ تمام انبیا و اوصیا یک طرف، و اثربخشی حکومت آن حضرت، 
که عمل به تمام آن احکام و آموزه هاست، یک طرف.

از سوی دیگر، اعتقاد به موعود، برطرف کنندۀ ضعف ایمان هم 
هســت. به گونه ای که انسان می تواند با ذکر این قیامت صغری، به 
تقویت انگیزه های دینی خود نیز اقدام کند. آثار اخالقی و معنوی این 
باور، آن چنان گسترده است که می توان گفت: »خبر آمدن او می تواند 

خوْد تربیت کنندۀ نیروهای حضرت باشد.«
هم چنان که این توجه به تحقق جامعــۀ موعود، در هر حد و 
اندازه ای که باشــد، تضعیف کنندۀ انرژی کفر و نفاق هم هســت؛ 
همان طور که پس از ظهور، رعــب آن حضرت و یارانش در دل 
دشمنان می افتد و راه را برای پیشروی لشکریانش باز می کند، اعتقاد 
به او و حتی اخبار آمدنش و تفکر کردن دربارۀ ظهورش، دشمنان را 
منکوب می کند؛ و مانند ماه مبارک رمضان، ابلیس را از دست اندازی 

در روحیات معنوی بازمی دارد.

امیدواری و قدرتمندی
اعتقاد، امید می آفریند و اگر امید، مسبوق به یک اعتقاد عارفانه باشد، 
بسیار قدرت بخش و قاطع خواهد بود. امید، یکی از ستاره های پُرنور 
در منظومۀ انتظار اســت و یکی از ویژگی های مهم ایمان به شمار 
می آید. مفهوم امید در مصارف روزانۀ ما دارای دو معناست: امیدی 
که در آن نوعی قطعیت وجود دارد؛ و امیدی که صرف یک احتمال 

است و عالقه به وقوع آن است که آن را تشدید می کند.

اعتقادبهموعود،
برطرفکنندۀضعف

ایمان

اعتقادبهموعود،
تضعیفکنندۀانرژی

کفرونفاق

امید،ستارهایپرنور
درمنظومۀانتظار
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امید در انتظار موعود، از قســم اول است و نوعی جزمیت و 
قاطعیت در آن وجود دارد و به همین دلیل نیروبخش است. چراکه 
اعتقاد به تحقق امری در آینده، احساس امید را در دل انسان بارور 
می کند و او را با اطمینان، چشم به راه آینده قرار خواهد داد. امید، روح 
انسان را با آینده پیوند می زند و انرژی الزم را برای حرکت و مهم تر 

از آن، عبور از مشکالت و موانع، فراهم می کند.
وقتی اعتقاد و امید به فتح در دل یک انسان مبارز موج بزند، او در 
اوج سختی ها و ناکامی ها خود را پیروز و غالب خواهد دید. چنین 
انسانی هرگز دچار یأسی که از مکائد دائمی ابلیس است، نمی شود. 
آن گاه به آرامشی دست می یابد که مایۀ بصیرت و دقت نظر او خواهد 
شد. کسی که از این آرامش قدرتمندانه برخوردار باشد، در هر مبارزه ای 

بهتر برنامه ریزی می کند و موفقیت بیشتری به دست می آورد.
بعضی ها که از ایمان و اعتقاد به »تحقق وعده های الهی، علی رغم 
همۀ موانع ظاهری« بهره مند نیستند، منتظرند ابتدا به عالی ترین فهم 
نســبت به موضوع اعتقادی دست یابند )مثاًل اینکه چگونه ممکن 
است فالن مانع تحقق وعده الهی برطرف شود( سپس اعتقادی عمیق 
پیدا کنند. در حالی که اگر کسی از صفای باطن برخوردار باشد، با 
مختصر فهمی به اعتقاد خواهد رسید و آن گاه همین اعتقاد است که 
او را به آرامش و بصیرت فوق العاده می رساند. چنین کسی استعداد 

بیشتری دارد تا در ادامه به عالی ترین فهم ها نیز دسترسی پیدا کند.

امید،انرژیالزمبرای
عبورازمشکالترا
میدهد

امید،آرامش
میآفریند
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زمان و انتظار
یکی از نتایج اعتقاد راســخ به تحقق وضع مطلوب، نزدیک 
دانســتن فرج و ظهور است. وقتی اهمیت امری که در پیش است، 
بسیار زیاد باشد، دیگر تأخیر زمان وقوع آن دیده نمی شود؛ و فاصلۀ 
زمانی با آن احســاس نخواهد شد. مثاًل اگر کسی مرگ و موقف 
حساب در صحرای محشر را واقعۀ مهمی بداند و در عظمت آن به 
خوبی غور کرده باشد، همواره آن را نزدیک می بیند و با آن احساس 
همراهی می کند. کما اینکه در روایات به این معنا زیاد اشاره شده 

است.1

1 . نزدیک دانستن مرگ، در روایات بسیاری مورد تأكید قرار گرفته است و ائمه كه بیش 
از همه عظمت مرگ و موقف حســاب را درک كرده اند، بیــش از همه آن را نزدیک 
می دیده اند. امیرالمؤمنین)ع( می فرماید: »مرگ نزدیک اســت و هم صحبتی ]دنیا[ اندک؛ 

األْْمُر َقِریٌب َو ااِلْصِطَحاُب َقلِيًل« نهج البالغه، حکمت168. 
امام صادق)ع( فرمودند در میان آنچه خداوند به حضرت عیســی)ع( موعظه كرد این بود كه 
فرمود: »ای عیســی! برای ]مرگ[ آمده باش، زیرا هر آنچه آمدنی است، نزدیک است؛ َیا 
عِيَسی َشمِّْر َفُكلُّ َما ُهَو آٍت َقِریٌب« كافی، ج8، ص135. رسول خدا)ص( نیز فرمود: »ُكلُّ َما 

ُهَو آٍت َقِریٌب« من الیحضره الفقیه، ج4، ص403. 
امیرالمؤمنین)ع( در خطبۀ معروف به خطبۀ وسیله، مرگ را نزدیک ترین غایب معرفی می كند: »اَل 
َغائَِب َأْقَرُب مَِن الَْمْوِت«كافی، ج8، ص18 و در جای دیگر می فرماید: »َو الَْقرِیُب ُكلُّ َما ُهَو آٍت 

َو األْْقَرُب ُهَو الَْمْوُت« جامع االخبار، ص138.
امیرالمؤمنین)ع( در یکی از نامه های خود، در كنار توجه دادن به نزدیکی مرگ، از عظمت آن 
سخن می گوید: »ای بندگان خدا از مرگ و نزدیکی آن بترسید، و آمادگی های الزم را برای آن 
فراهم كنید. زیرا مرگ امری بزرگ و رویداری عظیم را به همراه خواهد آورد: یا خیری كه 
پس از آن شّری وجود نخواهد داشت، و یا شّری كه خیری با آن نخواهد بود؛ َفاْحَذُروا عَِباَد 
َتُه َفإِنَُّه َیْأتِي بَِأْمٍر َعِظيٍم َو َخْطٍب َجلِيٍل بَِخْيٍر اَل َیُكوُن َمَعُه َشرٌّ  وا لَُه ُعدَّ اهللِ الَْمْوَت َو ُقْرَبُه َو َأعِدُّ

َأَبداً َأْو َشرٍّ اَل َیُكوُن َمَعُه َخْيٌر َأَبداً« نهج البالغه، نامه 27.
امیرالمؤمنین)ع( در یکی از خطبه های خود فرمود: »خدا رحمت كند كســی را كه اندیشید و 

نزدیکدانستن
ظهور،ثمرهاعتقادبه
تحققوضعمطلوب
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احساس نزدیک بودن ظهور، یکی از ویژگی های منتظران است. 
این مطلب در روایات به تعابیر مختلف آمده است. امام صادق)ع( در 
َة َعــْن َهِذهِ اْلُمَِّة  دعای عهد می فرمایند: »اللٌهمَّ اْكِشــْف َهِذهِ الُْغمَّ
َُّهْم یََرْونَُه بَِعیداً َو نََراهُ قَِریبًا؛ خدایا! غم و  ْل لَنَا ُظُهوَرهُ إِن بُِحُضوِرهِ َو َعجِّ
اندوه دوری آن بزرگوار را با حضورش از قلوب این امت برطرف 
گردان و ظهورش را تعجیل فرما که مخالفان فرج، ظهورش را بعید 
می دانند و مــا نزدیک می دانیم.«1 و یا در روایاتی ما را به نزدیک 
 دانستن ظهور توصیه کرده اند و آن را عامل نجات معرفی کرده اند.2

عبرت گرفت، و عبرت گرفت و بصیرت یافت. پس گویی آنچه در دنیا است، پس از اندک 
زمانی وجود نخواهد داشت، و گویی آنچه از آخرت خواهد بود، پس از اندک زمانی جاودانه 
و همیشگی خواهد بود. هر چه به شماره آید سرانجام تمام شود، و هرچه انتظارش را َبرند 
َر َفاْعَتَبَر َو اْعَتَبَر  خواهد آمد و هرچه آمدنی اســت به زودی از راه برسد؛ َرِحَم اهلٌل اْمَرًأ َتَفكَّ
ا َقلِيٍل  نَْيا َعْن َقلِيٍل لَْم َیُكْن َو َكَأنَّ َما ُهَو َكائٌِن مَِن اْلِخَرةِ َعمَّ َفَأبَْصــَر َفَكَأنَّ َما ُهَو َكائٌِن مَِن الدُّ

لَْم َیَزْل َو ُكلُّ َمْعُدودٍ ُمْنَقٍض َو ُكلُّ ُمَتَوقَّعٍ آٍت َو ُكلُّ آٍت َقِریٌب َداٍن« نهج البالغه، خطبه103.
1 . مفاتیح الجنان، دعای عهد. و نیز: مصباح كفعمی، ص550

2 . امیرالمؤمنیــن)ع( در كالمی در مورد فرج، كه بارها و بارها آن را تکرار كردند، می فرمودند: 
»شتاب كنندگان در ظهور هالک شدند و كسانی كه آن را نزدیک می دانند نجات یافتند؛ َهَلَكِت 
ُبوَن« كافی، ج8، ص294. امام صادق)ع( نیز فرمودند: »... تا اینکه قائم ما  الَْمَحاِضيُر َو َنَجا الُْمَقرَّ
اهل بیت قیام كند. پس هنگامی كه قائم ما قیام كرد خداوند آنها)محبین ما( را زنده كند و دسته 
دسته و لبیک گویان با او همراه شوند.... به راستی كه شتاب كنندگان هالک شوند و كسانی كه 
آن را نزدیک دانند نجات یابند؛ َحتَّی َیُقوَم َقائُِمَنا َأْهَل الَْبْيِت َفإَِذا َقاَم َقائُِمَنا َبَعَثُهُم اهلٌل َفَأْقَبُلوا َمَعُه 
ُبوَن« كافی، ج3، ص132. ابو مرهف می گوید: امام  ُیَلبُّوَن ُزَمراً ُزَمراً....َهَلَكِت الَْمَحاِضيُر َو َنَجا الُْمَقرَّ
صادق)ع( فرمود: »محاضیر هالک شدند«. سؤال كردم: »محاضیر چیست؟« حضرت فرمودند: 
»شتاب كنندگان. و نزدیک دانان نجات یافتند.«؛ َعْن َأبِي الُْمْرِهِف َقاَل: َقاَل َأُبو َعْبِد اهللِ )ع(: َهَلَكِت 

الَْمَحاِضيُر. ُقْلُت: َو َما الَْمَحاِضيُر؟ َقاَل: الُْمْسَتْعِجُلوَن َو َنَجا الُْمَقرُِّبوَن. غیبت نعمانی، ص196.
توضیح: بر اســاس تفکیک روشــن امام صادق)ع(، باید میان گروه شتاب كنندگان و گروه 
نزدیک دانان فرج تفاوت قائل شد. آنان كه شتاب زده با ظهور برخورد می كنند و برای تأخیر 

نزدیکدانستن
ظهور،یکیاز
ویژگیهایمنتظران
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آثارنزدیک
دانستنظهور

  اگــر فرج را نزدیک نبینی، دچار قســاوت قلب خواهی شــد.1
 باید ظهور منجی آن چنان مورد عالقه و اعتقاد ما باشد که نزدیک 
بودن آن را با تمام وجود احساس کنیم. آن گاه تصور کنید چه آثار 

روحی و معنوی ای خواهد داشت.
اگر به فرج اعتقاد داشته باشید ولی این اعتقاد آن چنان نباشد که 
زمان آن را به شما نزدیک گردانده باشد، تقریبًا اکثر آثار اعتقاد و 
امید به ظهور را از بین برده اید. به فرض، اگر شما از طریق خاصی به 
نزدیک بودن ظهور اطمینان حاصل کنید، چه حالت روحی خاصی 
در شما ایجاد می شود؟ آیا رفتار بهتر و مراقبت های بیشتری نخواهید 
داشت؟ چرا انسان خود را از چنین آثار پربرکتی محروم کند. وقتی 
می توانیم عاملی صحیح و سالم برای بهبود وضع معنوی خود داشته 
باشــیم که آن احســاس نزدیک بودن ظهور است، چرا این عامل 

ارزشمند را از دست بدهیم؟
اگرچه در این زمانه اعتقاد به نزدیک بودن ظهور، امر دشواری 
نیست، آگاهی از حوادثی که در اطراف ما می گذرد و شرایط خاص 
آخرالزمان که ما در آن به سر می بریم، به اعتقاد ما کمک می کند و 

احتمالی آن صبر ندارند و از مسیر خارج می شوند، با كسانی كه ظهور را نزدیک می بینند و 
در عین حال صبر پیشه كرده و با تمسک به وظایف شرعی و تکالیف الهی و مراقبت از اعمال 
خود، وظایف خود در خصوص زمینه سازی ظهور را بر اساس معارف دینی شناخته و پی گیری 
كــرده، و خود را برای ظهور آماده می كنند، تفاوت می كنند. امام صادق گروه اول را هالک 

شده و گروه دوم را نجات یافته  معرفی فرمودند. 
1 . كافی، ج1، ص369 و غیبت نعمانی، ص295. برای مشاهدۀ متن حدیث، نگاه كنید به پاورقی 

صفحۀ 83. 

نزدیکدانستنظهور
درزمانحاضر،

سختنیست
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ایمان ما را یاری می رساند. در چنین شرایطی، احساس نزدیک بودن 
ظهور دیگر هنر چندانی نمی خواهد و فضیلت بزرگی محســوب 

نمی شود.
هرچند در این زمان هم هستند کسانی که سعی می کنند با طرح 
احتماالت عجیب و غریب، نزدیک بودن ظهور را منتفی بدانند یا 
الاقل با اظهار نظر در مورد قطعی نبودن عالئم نزدیک بودن ظهور، 
اوضــاع عالم را عادی جلوه دهند. ولی باید دانســت یک منتظر، 
صرف نظر از وقوع یا عدم وقوع عالئم و نشــانه های ظهور، اساسًا 
فرج را نزدیک می داند. به همین دلیل او هرچند با دیدن هر عالمت 
احتمالی، آن را بشارتی برای نزدیک بودن ظهور می داند و امید خود 
را تقویت می کند، ولی اگر هیچ عالمتی هم نبیند، در اثر ایمان عمیق 

خود، احساس نزدیکی فرج را همیشه در دل دارد.
البته نباید عجله کرد و با قضاوت های نابجا احساس نزدیک 
بودن ظهور را به دالیل بی پایه و اساس مبتنی نمود. برای یک مؤمن 
منتظر، این احســاس نزدیکی بیش از آنکه به عالئم آخر الزمان 
وابسته باشد، به اعتقاد و امید او وابسته است.1 همان گونه که عجله و 
شتاب زدگی در هر امری ناپسند است، در امر ظهور هم ممکن است 
عجله و شــتاب زدگی موجب تضعیف ایمان عوام و روی گردانی 
خواص از معارف مهدوی شــود. ائمه معصومین)ع( نیز از طرفی 
شیعیان را به نزدیک دانستن ظهور توصیه فرموده اند، و از طرفی از 
عجله و شتاب زدگی نهی فرموده اند. امام صادق)ع( فرمود: »محاضیر 

1 . نگاه كنید به روایات ذكر شده در پاورقی صفحات پیشین)ص157(.

منتظر،صرفنظراز
عالئم،اساساًفرجرا
نزدیکمیداند

احساسنزدیکی
ظهور،بیشازعالئم
بهاعتقادوابسته
است
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هالک شــدند«. راوی ســؤال کرد: »محاضیر چیست؟« حضرت 
فرمودند: »شتاب کنندگان. و نزدیک دانان نجات یافتند.«1

1 . َعــْن َأبِي الُْمْرِهِف َقاَل: َقاَل َأُبو َعْبــِد اهللِ )ع(: َهَلَكِت الَْمَحاِضيُر. ُقْلُت: َو َما الَْمَحاِضيُر؟ َقاَل: 
الُْمْســَتْعِجُلوَن َو َنَجا الُْمَقرُِّبوَن. غیبت نعمانی، ص196. برخی روایات دیگر در همین زمینه 

در پاورقی صفحات پیشین)ص158( آمده است.
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4. اشتیاق به وضع مطلوب

عنصر چهارم انتظار، عالقه به وضع مطلوب است. عالقه داشتن به 
تحقق جامعۀ مهدوی، غیر از اعتقادی است که با استدالل و صفای 
باطن به دست می آید. این عالقه، هرچند می تواند اثر آن اعتقاد باشد، 
که هســت، اما خود، حقیقت دیگری اســت که عقیدۀ انســان را 
لذت بخش و سرمست کننده می سازد. وقتی یک عقیده، به عرصۀ 
عالقه راه پیدا می کند، مانند خونی که از قلب در همۀ رگ ها جاری 
می شود، حیات بخش خواهد بود؛ و انسان با تمام وجود گرمای آن 

را احساس خواهد کرد.
حال چه ما آن اعتقاد را مقدمۀ عشق و اشتیاق بدانیم، که در این 
صورت اعتقاد، فرع خواهد بود و محبت، اصل می شود؛ و چه آن 
عقیده را اصل بدانیم و عشق و محبت را فرع و میوۀ آن قلمداد کنیم، 

اشتیاقبهوضع
مطلوب،عقیدۀانسان
رالذتبخشمیکند

اشتیاق؛نتیجه،
تثبیتکنندهو

اثباتکنندۀاعتقاد
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که در این صورت تا آن عقیده خود را به این نتیجه نرساند، استحکام 
نخواهد یافت. اساسًا یکی از راه های اثبات وجود یک اعتقاد در دل 
انسان، همین محبت است. یعنی با توجه به اینکه ممکن است انسان 
خود را فریب دهد و علی رغم بی اعتقادی، خود را معتقد بداند، اگر 
بخواهد میزان اعتقاد خــود را دریابد، باید به محبت برآمده از آن 

اعتقاد نگاه کند.
اشتیاق هم ثمرۀ محبت است، و هر دو از ثمرات ایمان محسوب 
می شوند؛ و از چنان جایگاه ارزشمندی در منظومۀ حقایق معنوی 
برخوردار هستند که امام رضا)ع( می فرمایند: »کسی که خدا را یاد 
کند ولی مشتاق مالقاتش نباشد، خودش را مسخره کرده است؛ َمْن 
ذَكَرَ اهلل«1 یعنی در اثر یاد خدا، طبیعتًا باید به این اشتیاق برسد و اال 
معلوم می شود در جایی از این مسیر درست عمل نکرده و یا خود 

را فریب داده است.
مؤمنان عمومًا و منتظران خصوصًا، در غلبه بر دنیا و زخارف 
آن، مهم ترین سالح و داراییشان همین عشق و عاطفه ای است که 
نســبت به معتقدات خود پیدا می کنند و اهل دنیا در برابر این همه 
شور و سرمستی آنها کم می آورند و تحقیر می شوند. چنین اشتیاق 
فراوان و کشش بی نهایتی که در منتظران، برای دیدار یار غائب پدید 
می آید، در هیچ موقعیت دیگری در حیات بشر قابل تصور و تحقق 
نیست. اینجاست که فتح الفتوح عاشقان را می توان دید و چیرگی و 

1 . مجموعۀ ورام، ج2، ص110 و نیز كنزالفوائد، ج1، ص330 با این تفاوت كه در كنزالفوائد به 
جای »َو لَْم َیْشَتْق«، »َو لَْم َیْسَتبِْق؛ سبقت و سرعت نگیرد« آمده است.

اشتیاقومحبتاز
ثمراتایمان

عشقوعاطفه،
مهمترینسالح
منتظر
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برتری منتظران را بر همۀ عالم، حتی قبل از فرج، می توان لمس کرد.
وقتی شما به یک جوان می گویی چشم از زیبایی های سطحی 
و لذائذ بی مقدار دنیا ببند و دســت از پستی های سرگرم کنندۀ دنیا 
بردار، باید بتوانی جایگزینی برای او معرفی کنی. مگر می شود انسان 
حیات خود را بدون هیچ دلگرمی و لذتی سپری کند؟ مؤمنان معمواًل 
لذائذ معنوی را جایگزین لذائــذ مادی قرار می دهند که در نتیجه 
می توانند چشــم از لذت های آلوده بردارند و دل از دنیا ببرند. آنها 
حتی به فرار و تنفر از دنیا هم می رسند و دنیا را تنها در حد انجام 
تکلیف تحمل می کنند. خب این لذت معنوی از کجا حاصل می شود؟ 
اشتیاق و محبت پشتوانۀ آن، تنها دلگرم کنندۀ هر کسی است که به 

دنیا سرگرم نمی شود و به ُعقبی می اندیشد.
دعای ندبه سرشار از ناله های عاشقانه ای است که نظیر آن را در 
هیچ متن عاشقانۀ دیگری نمی توان یافت. اشتیاقی که در دعای ندبه 
جریان دارد، نه تنها در اوج قرار دارد، بلکه گسترده و جهان شمول 
هم هست. در دعای ندبه می توان فریاد مشتاقانۀ منتظر را که نجات 
اهل عالم را تمنا می کند، به نظاره نشســت. با آنکه عشق مقوله ای 
فردی و شخصی است، اما اشــتیاق به فرج و ظهور منجی، تو را 
جهانی می کند؛ و این تمام عالم است که در گوشۀ قلب عاشق تو در 

حال انتظار است.
پیش از این در خصوص عشق به حضرت سخن گفتیم، ولی جا 
دارد به این بُعد از اشتیاق به ظهور، بیش از پیش نگاه کرد و اهمیت 
آن را دریافت. آیا می شود کسی به برپایی یک »حکومت«، که خود 

رابطۀاشتیاقو
چشمپوشیازدنیا

اشتیاقدردعای
ندبه

وسعتعشقو
اشتیاقمنتظر
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در آن منصبی ندارد، عشق بورزد؟ آیا می توان عاشق یک وضعیت 
اجتماعی شد و برای آن اشک ریخت، هرچند این وضعیت بهترین 
وضعیت باشد؟ انتظار، شوق دیدار و عشق به یار را از حالت های 
بین اإلثنینی به حد و اندازه های بین المللی می کشاند و منتظر، چنان 

شرح صدری پیدا می کند که می تواند برای عالمی اشک بریزد.

مبانی اشتیاق به فرج
همان طور که یک عقیده یا یک اندیشه، مبانی نظری خاصی دارد که 
در صورت فقدان آن مبانی، آن اندیشه یا عقیده اساسًا شکل نمی گیرد 
و یا اگر هم شکل بگیرد، از استواری الزم بهره مند نخواهد بود، یک 
عالقه هم معموالً مبانی نظری و یا احساسی خاصی دارد که منشأ 
پدید آمدن آن عالقه محسوب می شوند. غیر از اندیشه ای که از یک 
عالقۀ اســتوار حمایت و پشــتیبانی می کند، معموالً هر کدام از 
عالقه های ما متکی به یک یا چند عالقۀ ابتدایی است که آن عالقه 
را پدید آورده اند. مبانی نظری و احساســی یک عالقه، می تواند 
ارزش آن را مشخص کند، و حتی میزان پایداری آن را معین نماید.
دربارۀ اشتیاق به ظهور حضرت و تحقق فرج هم، عالوه بر مبانی 
نظری، باید به مبانی عاطفی و احساسی آن نیز توجه کرد، تا هم راه رسیدن 

به این اشتیاق تسهیل گردد و هم ارزش و اهمیت آن مشخص شود.
یکی از اصحاب امام صادق)ع( نزد آن حضرت آمد و از ایشان 
سؤال کرد: »ثواب ما یاران شما باالتر است یا ثواب یاران آخرین 
امام؟« حضرت فرمودند: »ثواب کارهای شما باالتر از یاران آخرین 

عالئقهممانند
عقاید،مبانینظری
واحساسیخاصی
دارند

لزومتوجهبهمبانی
عاطفیاشتیاقبه
ظهور

ثواباعمالمؤمنین
درزمانغیبت،از
زمانظهوربیشتر
است
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امام است.« پرسید: »چرا؟« حضرت فرمودند: »همان طور که صدقۀ 
پنهانی اجرش بیشتر از صدقۀ آشکار است، عبادت غریبانۀ شما به 
همراه امام غریبتــان و در حال در ترس از دولت باطل، اجرش از 
عبادت در حال ظهور حق به همــراه امام ظاهر که دولت حق را 
تشکیل داده است، بیشتر اســت. ارزش عبادت در حال ترس در 
دولت باطل با ارزش عبادت در حال امنیت در دولت حق یکسان 
نیست. ارزش یک نماز در حالت نخست، برابر بیست و پنج نماز در 
حالت دوم است.«1 امام صادق)ع( و یارانش غریب بودند، ولی امام 
زمان)عج( رئیس عالم است، یارانش غربت ندارند. زحمت می کشند، 
اّما غربت ندارند. و معلوم است که عبادت و زحمت توأم با غربت، 

رِّ فِی  بِی َعْبِد اهللِ )ع(: الْعَِباَدُة َمَع اإْلَِمامِ مِْنُكُم الُْمْسَتتِِر فِی السِّ اَباِطیِّ َقاَل ُقْلُت أِلَ اٍر السَّ 1 . »َعْن َعمَّ
اِهِر مِْنُكْم؟ َفَقاَل)ع(: َیا  َدْولَــِة الَْباِطِل َأْفَضُل َأمِ الْعَِباَدُة فِی ُظُهوِر الَْحقِّ َو َدْولَتِِه َمَع اإْلَِمامِ الظَّ
رِّ َمَع  َدَقِة فِی الَْعاَلنَِيِة َو َكَذلَِك عَِباَدُتُكْم فِی السِّ رِّ َو اهللِ َأْفَضُل مَِن الصَّ َدَقُة فِی السِّ اُر الصَّ َعمَّ
إَِمامُِكُم الُْمْسَتتِِر فِی َدْولَِة الَْباِطِل َأْفَضُل لَِخْوفُِكْم مِْن َعُدوُِّكْم فِی َدْولَِة الَْباِطِل َو َحاِل الُْهْدَنِة 
اِهِر فِی َدْولَِة الَْحقِّ َو لَْيَس الْعَِباَدُة َمَع الَْخْوِف  ــْن َیْعُبُد اهللِ فِی ُظُهوِر الَْحقِّ َمَع اإْلَِمــامِ الظَّ مِمَّ
... اْعَلُموا َأنَّ َمْن َصلَّی مِْنُكْم َصاَلًة...  فِــی َدْولَِة الَْباِطِل مِْثَل الْعَِباَدةِ َمَع األْْمِن فِی َدْولَــِة الَْحقِّ
یَن َصاَلًة... و َمن...« َقاَل َفُقْلُت: ُجعِْلُت فَِداَك  َكَتَب اهللِ َعزَّ َو َجلَّ لَُه بَِها َخْمســاً َو عِْشــرِ
ْبَتنِی فِی الَْعَمــِل َو َحَثْثَتنِی َعَلْيِه َو لَِكنِّی ُأِحبُّ َأْن َأْعَلَم َكْيَف ِصْرَنا َنْحُن الَْيْوَم َأْفَضَل  َقْد َرغَّ
اِهِر فِی َدْولَِة الَْحقِّ َو َنْحُن َو ُهْم َعَلی دِیٍن َواِحٍد َو ُهَو  َأْعَمــااًل مِْن َأْصَحاِب اإْلَِمامِ مِْنُكُم الظَّ
ْومِ  اَلةِ َو الصَّ ُخوِل فِی دِیِن اهللِ َو إِلَی الصَّ ؟ َفَقاَل)ع(: إِنَُّكْم َسَبْقُتُموُهْم إِلَی الدُّ َوَجلَّ دِیُن اهللِ َعزَّ
اً مِْن َعُدوُِّكْم َمَع اإْلَِمامِ الُْمْسَتتِِر ُمِطيُعوَن  َو الَْحجِّ َو إِلَی ُكلَّ فِْقٍه َو َخْيٍر َو إِلَی عَِباَدةِ اهللِ ِســرّ
لَُه َصابُِروَن َمَعُه ُمْنَتِظُروَن لَِدْولَِة الَْحقِّ َخائُِفوَن َعَلی إَِمامُِكْم َو َعَلی َأنُْفِســُكْم مَِن الُْمُلوِك 
وُكْم إِلَی  َلَمِة َقْد َمَنُعوُكْم َذلَِك َو اْضَطرُّ َتْنُظــُروَن إِلَی َحقِّ إَِمامُِكْم َو َحقُِّكْم فِی َأیْــِدی الظَّ
ُِّكْم َو الَْخْوِف  ْبِر َعَلی دِینُِكــْم َو عَِباَدتُِكْم َو َطاَعِة َرب نَْيا َو َطَلِب الَْمَعاِش َمَع الصَّ َجــْذِب الدُّ
مِْن َعُدوُِّكْم َفبَِذلَِك َضاَعَف اهللِ َأْعَمالَُكْم َفَهنِيئًا لَُكْم َهنِيئًا« كمال الدین و تمام النعمه، ج2، 

ص645 و با تفاوت اندكی در عبارات: كافی، ج1، ص333.
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اجرش بیشتر است از عبادت و زحمت بی غربت.
آن آقا نتیجۀ خاصی از کالم حضرت گرفت و سؤال مهم دیگری 
پرسید: »اگر این گونه است، چرا دعا کنیم که فرج آن حضرت زودتر 
فرابرسد؟ چرا دعا کنیم که از اصحاب حضرت قائم)عج( در زمان 
تحقق دولت حق باشیم، در حالی که االن، که در زمان امامت شما 

هستیم، ثواب اعمالمان بیشتر است؟«1
قبل از اینکه پاسخ امام صادق)ع( را بشنویم، حساسیت این سؤال 

را برای خودمان روشن تر کنیم تا قدر پاسخ امام را بیشتر بدانیم.
طبــق فرمایش امام صادق)ع(، شــیعیانی کــه در زمان امام 
صادق)ع( حضور داشته اند، ثواب نمازشان از شیعیانی که در دوران 
ظهور نماز می خوانند، بیشتر است. حاال یک سؤال ساده می پرسیم: 
»شــیعیانی که االن )یعنی در دوران غیبت( نماز می خوانند، ثواب 
نمازشان بیشتر است یا یاران امام صادق)ع(؟« قطعًا شیعیان دوران 
غیبت؛ چون شــیعیان دوران غیبت، همان امــام صادق)ع( را هم 
ندیده اند. بر این اســاس، اگر ثواب یاران امام صادق)ع( نسبت به 
دوران ظهور، یک پله باالتر بوده، ثواب اعمال ما نســبت به دوران 
ظهور، دو پله باالتر است. به عبارت دیگر، اگر حضرت تشریف فرما 
شوند، ثواب کارهای ما دو پله پایین تر می آید. با این تفاسیر، چرا ما 

باید برای نزدیک شدن ظهور حضرت دعا کنیم؟
االن به دلیل اینکه ما در شــرایط بدی هســتیم، علی القاعده 

1 . »َقاَل َفُقْلُت: ُجعِْلُت فَِداَك َفَما َنَتَمنَّی إًِذا َأْن َنُكوَن مِْن َأْصَحاِب الَْقائِمِ)ع( فِی ُظُهورِ الَْحقِّ َو َنْحُن الَْيْوَم 
فِی إَِماَمتَِك َو َطاَعتَِك َأْفَضُل َأْعَمااًل مِْن َأْعَمالِ َأْصَحاِب َدْولَةِ الَْحقِّ؟« منبع پیشین.

ثواباعمالمادر
زمانحاضر،بیشتر
ازدورانظهوراست

پسچرامنتظرظهور
باشیم؟
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کارهای خوب ما چند برابر نوشته می شود، و برخی گناهان ما هم 
عذابش کمتر است و هر کســی هم از گناهش توبه کند، گناهش 
زودتر بخشیده می شود. اّما وقتی حضرت تشریف بیاورند، هم ثواب 
کارهای خوب ما کمتر می شود، هم عذاب گناهان ما بیشتر می شود. 
چرا؟ چون اگر کسی در زمان امام زمان)عج( نماز بخواند یا زکات 
بدهد، خیلی هنر نکرده است؛ چراکه در آن زمان حق آشکار شده 
است. لذا اگر کسی در دوران غیبت شهید شود، قیمتش خیلی بیشتر 
از این اســت که در زمان حضرت شــهید شود. چون شهید شدن 
برای امامی که حاضر است، خیلی راحت تر است. از طرف دیگر، 
اگر کســی گناه کند، عقابش خیلی بیشتر است. چون در آن زمان 

آگاهی ها افزایش پیدا می کند و زمینه های گناه کمتر می شود.
با این اوصاف، چرا باید عالقه داشته باشیم که امام زمان)عج( 
زودتر تشریف بیاورند؟ و با کدام عالقه برای نزدیک شدن ظهور دعا 
کنیم؟ اصاًل شاید بد نباشد دعا کنیم که فرج کمی به تأخیر بیفتد تا ما 

ثواب بیشتری جمع کنیم!
معلوم می شود عالقه داشتن به تحقق جامعۀ مهدوی، به عنوان 
وضع مطلوب، به این سادگی ها هم نیست. گاهی که فکر می کنیم، 
خیلی به تحقق جامعۀ مهدوی عالقه داریم، اگر یک کمی عالقه های 
خودمان را بکاویم و آنها را ریشه یابی کنیم، چه بسا عالقه هایمان 

یکی یکی از بین بروند.
حاال اگر به ادامۀ روایت بازگردیم، پاســخ سؤال آن صحابی 
امام صادق)ع( برایمان قیمت پیدا می کند که پرسیده بود: »اگر ثواب 

پسباکدامعالقه
برایظهوردعاکنیم؟

عالقهبهفرج،بهاین
سادگیهاهمنیست
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کارهای ما در زمان شما بیشتر اســت، چرا دعا کنیم که از یاران 
قائم)عج( باشیم؟«

امام صادق)ع( در پاســخ فرمودند: »ســبحان اهلل! آیا دوست 
نمی دارید که خدای تعالی عدل و حّق را در بالد آشکار کند؛ و حال 
عموم بندگان را نیکو گرداند؛ و وحدت و الفت بین قلوب پریشان و 
پراکنده برقرار کند؛ و در زمین خدای تعالی معصیت نشود؛ و حدود 
الهی در میان خلق اقامه گردد؛ و خداوند حّق را به اهلش برگرداند؛ 
و آنهــا آن را غالب گردانند تا جایی که هیچ حّقی از ترس خلقی 
مخفی نماند؟ ای عّمار! به خدا سوگند هر یک از شما بر این حال 
بمیرد، نزد خداوند از شهدای بدر و احد برتر خواهد بود. پس مژده 
باد بر شما؛ ُسْبَحاَن اهللِ أََما تُِحبُّوَن أَْن یُْظِهَر اهللُ َعزَّ َو َجلَّ الَْحقَّ َو الَْعْدَل 
َِّف بَْیَن  فِی الْباَِلِد َو یُْحِسَن َحاَل َعامَِّة النَّاِس َو یَْجَمَع اهللُ الَْكلَِمَة َو یَُؤل
الُْقُلوِب الُْمْختَلَِفِة َو اَل یُْعَصی  اهللُُ فِی أَْرِضِه َو یَُقاَم ُحُدوُد اهللِ فِی َخْلِقِه 
َو یَُردَّ الَْحقُّ إِلَی أَْهلِِه فَیُْظِهُروهُ َحتَّی اَل یَْســَتْخِفَی بَِشیْ ٍء ِمَن الَْحقِّ 
اُر اَل یَُموُت ِمْنُكْم َمیٌِّت َعَلی  َمَخافَــَة أََحٍد ِمَن الَْخْلِق أََما َو اهللِ یَا َعمَّ
ْن  َّتِی أَنْتُْم َعَلْیَها إاِلَّ َكاَن أَْفَضَل ِعْنَد اهللِ َعزَّ َو َجلَّ ِمْن َكثِیٍر ِممَّ الَْحاِل ال
شَهِدَ بَدْراً وَ أُحُداً فَأَبْشِرُوا«1 عصارۀ پاسخ امام صادق)ع( این است 
که به دو دلیل باید برای فرج دعا کرد: یکی به دلیل محبت به حق، 

یکی هم به دلیل محبت به خلق.
با این مقدمه، بازمی گردیم به موضوع بحث: »مبانی اشتیاق به 
فرج چیست؟« بر اساس فرمایش امام صادق)ع( اشتیاق به فرج دو 

1 . منبع پیشین.

پاسخامامصادق)ع(
بهاینکه:چراباید
منتظرظهورباشیم؟

دومبنایعاطفی
اشتیاقبهظهور
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پیش نیاز و دو شرط اصلی دارد: »عشق به حق« و »عشق به خلق«. 
اشتیاق به فرج ترکیب و نتیجۀ این دو عالقه است و وجود این دو، 
شرط به وجود آمدن اشتیاقی راستین در دل یک منتظر و تمنای او 

برای نزدیکی فرج است.

شرط اول: عشق به حق
اگر کســی خدا و حق را دوست داشته باشد، طبیعتًا باید دوست 
داشته باشد که همه خدا را بشناسند؛ باید دوست داشته باشد همه 
مهدی فاطمه)عج( را بشناسند؛ مثاًل باید بگوید: »چرا ژاپنی ها نباید 
مهدی فاطمه)عج( را بشناسند؟ من نمی توانم طاقت بیاورم آقای من 
ناشناخته باشــد.« مگر ما باید فقط دنبال ثواب جمع کردن برای 
خودمان باشیم؟ به این ترتیب، انسان از دایرۀ خودخواهی معنوی 

هم خارج می شود.
عالقۀ به حق وقتی شدت پیدا کند، یکی از مبانی عالقه به فرج 
خواهد بود. این مبنا ارزشمندتر از مبانی دیگر مانند مضطر شدن در 
اثر بالیا و مصائب است. منتظران، اگرچه مضطر هم باشند اما دلیل 

اصلی آنها برای تمنای فرج، عشق به حق است.1 
1 . منظور از اضطرار در اینجا، اضطرار در اثر بالیا و مصائب دنیایی وارد بر انســان و خانوادۀ 
اوست. اما اضطرارهای ارزشمندتر نیز داریم. عالقۀ به حق و عالقۀ به خلق خدا نیز انسان را 
به اضطرار می كشاند؛ اضطرار ناشی از ناشناخته ماندن خدا در میان خلق خدا و محروم ماندن 
خلق خدا از نعمت توحید و والیت و بركات آنها. ظلم به خلق خدا هم دل انســان را خون 
می كند و انسان را به اضطرار می كشاند. بسیاری از اضطرارهای مورد اشاره در مضامین بلند 
ادعیه، به همین نوع از اضطرارها اشــاره دارد كه در ادامه به نمونه هایی از آن اشاره خواهد 
شد. اضطرار خود حضرت حجت)عج( كه در دعای ندبه می خوانیم: »َأیَْن الُْمْضَطرُّ الَِّذي ُیَجاُب 

عشقبهحق،انسان
راازخودخواهی

خارجمیکند

ارزشاضطراردر
اثربالیا
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گاهی این عشق و عالقه به حق به گونۀ دیگری خود را نشان 
می دهد؛ و آن در انتقام از ظالمان و ریشه کن کردن جبهۀ باطل است. 
در چنین وضعیتی نیز خودخواهی جریان ندارد و حق طلبی وجود 
انســان را پر می کند. همان طور که در دعای ندبه می خوانیم: »أَیَْن 
الُِب بَِدِم الَْمْقتُوِل بَِكْرباَلَء؛ کجاست خونخواه کشته شدۀ کربال؟«1  الطَّ

در فرازهای دیگری از دعای ندبه نیز همین عشــِق به حق موج 
می زند، و می توان در آنها التهاب برای برقراری حق را مشاهده کرد. 
مانند آنجا که می فرماید: »َعِزیٌز َعَلیَّ أَْن أََری الَْخْلَق َو الَ تَُری َو اَل 
أَْســَمُع لََک َحِسیسًا َو الَ نَْجَوی ... َعِزیٌز َعَلیَّ أَْن أَبِْكیََک َو یَْخُذلََک 
الَْوَری َعِزیٌز َعَلیَّ أَْن یَْجِرَی َعَلْیَک ُدونَُهْم َما َجَری...؛ برای من بسیار 
سخت است که همۀ خلق را ببینم ولی تو دیده نشوی و هیچ صدایی 
از تو، حتی آهسته هم به گوش من نرسد... برای من بسیار سخت و 
دشوار اســت که برای تو بگریم و خلق تو را واگذارند. برای من 
سخت و دشوار است که این وضعیت برای تو پیش آمده است ]و تو 

در غیبتی[ نه برای دیگری...«2
 در این فرازها آنچه برای ندبه خوان دشوار است این است که 

»او« مستور باشد.
محرومیت ما از حق، امری است و مستور بودن حق، امر دیگری 
است. در این دنیایی که هر کســی به عشق و اشتیاقی زنده است 

إَِذا َدَعا« را نیز باید از همین قسم اضطرار دانست.
1 . مفاتیح الجنان، دعای ندبه. و نیز اقبال االعمال سید بن طاووس، ص297

2 . همان

اینعشقبهحق
چگونهپدیدمیآید؟

عشقبهحقدر
دعایندبه
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و تنها کســانی که خودخواهی هایشان تمام وجودشان را فراگرفته 
است، عاشق نیستند؛ منتظر، عاشق حق است. او حق را تنها ابزاری 
اجباری برای سعادت خود نمی بیند که هیچ عاطفه ای نسبت به آن 
نداشته باشد، حتمًا زیبایی هایش را می بیند و لطافتش را درک می کند 
که می تواند به آن عشق بورزد. عشق به حق، بعد از چشیدن لذت 
استغراق در حق پدید می آید؛ به حدی که عاشق، دیگر خود را برای 

حق می خواهد نه حق را برای خود.

شرط دوم: عشق به خلق
دلیل دیگر دعا برای فرج، عالقه به »خلق« است. منتظر تنها به راه یافتن 
خود نمی اندیشد. او نمی تواند انسان ها را در ورطۀ باطل رها کند و برود. 
انگار به خود می گوید: »گیرم من راهم را پیدا کردم، پس بقیه مردم چه 
می شوند؟« یکی از مبانی مهم عشق و عالقه به فرج، این است که عشق 
به هدایت انسان ها داشته باشی. عالقۀ به خلق، یکی از اموری است که 

گاهی در میان عالقه مندان به حق، مورد غفلت واقع می شود.
البته ریشــۀ عالقه بــه خلق را باید در همــان عالقۀ به حق 
جســت وجو کرد. اگر عالقۀ انســان به خدا زیاد شود، آدم کم کم 
روحیه ای پیدا می کند که به شدت نسبت به مردم عاطفه پیدا کرده و 
مهربان می شود. در نتیجه سرنوشت انسان ها که بندگان خدا و مورد 

عالقۀ پروردگار هستند، برای او مهم می شود.
روزی جوان دانشجویی که برای مشورت در مورد کار فرهنگی 
در دانشگاه آمده بود، گفت: می خواهم در دانشگاهمان کار فرهنگی 

عالقهبههدایت
انسانها

عالقهبهحق،ریشۀ
عالقهبهخلق

جوانیکه
میخواستدر

دانشگاهکارفرهنگی
کند
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کنم، چه کار کنم بهتر است؟
از او پرسیدم: بلد هستی رخت و لباس بشویی؟

گفت: بله، رخت و لباس که بلدم بشویم، اّما این چه ربطی به کار 
فرهنگی دارد؟ من می خواهم کار فرهنگی کنم.

گفتــم: حاضری لباس های هم اتاقی خــودت در خوابگاه را 
بشویی؟

گفت: نه، کار سختی است. بعد به شوخی گفت: اینجا که جبهه 
نیست تا ما از این جور ایثارگری ها کنیم.

گفتم: جبهه نیست، ولی هم اتاقی تو که »آدم« هست. تو برای 
آدم بودن او چقدر ارزش قائلی؟

گفت: ممکن است بچه خوبی نباشد.
گفتم: اتفاقًا چون ممکن است بچه خوبی نباشد، دارم این سؤال 
را می کنم. آیا قیمت آدم بودنش برای تو این قدر هست که اگر یک 
وقت پیش آمد، بتوانی با طیب خاطر و لذت، لباسش را بشویی و 

بگویی دارم لباس یک انسان را می شویم؟
صادقانه گفت: نه، من این جوری نیستم.

صمیمانه گفتم: اگر یک انسان این قدر نزد تو اهمیت ندارد، چرا 
می خواهی برای هدایتش کار فرهنگی بکنی؟ به تو چه ربطی دارد 
که نگران بهشت و جهنم مردم باشی؟ تو که آدم ها را دوست نداری، 

چه کار به سرنوشتشان داری؟
البته موضوع شســتن لباس دیگران، صرفًا یک شیوۀ برآورد 
است. نه اینکه واقعًا شستن لباس دیگران یک شاخص قطعی باشد. 

بایدبرایدیگران
ارزشقائلبود
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به هر حال انسان باید نگاه کند و ببیند چقدر برای دیگران ارزش 
قائل است.

بیایید به یک الگو نگاه کنیم. بعضی وقت ها، دیدن چند نمونه و 
الگو، اثری به مراتب بیشتر از ده ها نصیحت دارد. یکی از الگوهایی 

که برای عالقه به آدم ها می توان مثال زد، شهید چمران است.
مسئول دفتر شهید چمران نقل می کند که زمانی که آقای چمران 
وزیر دفاع بود، آن اوایل، یک افســر ارشد ارتشی وابسته به نظام 
طاغــوت که اخراجش قطعی بود و دکتــر هم حکم اخراجش را 
تأیید کرده بود، بــرای کاری آمده بود دم در اتاق آقای چمران. به 
چمران گفتم: »این آقا جزء کسانی است که قرار است اخراج شوند، 
نمی خواهد وقتتان را برایش بگذارید.« چمران برخاست، من را از 
ســر راه خود کنار زد و به استقبال او رفت؛ بعد همان طوری که با 
همه مصافحه می کرد و آنها را به گرمی در آغوش می کشید، با او هم 
برخورد کرد و ســپس او را به اتاق خود آورد و با حوصله به همۀ 
حرف های او گوش داد. وقتی که آن آقا رفت، از چمران پرســیدم: 
»این آقا که دیگر قرار نیست در اینجا بماند، چرا شما برای او وقت 
گذاشتید؟« چمران گفت: »باید اخراج شود، ُخب حکم اخراجش را 
به او داده ایم و باید برود. ولی آدم که هست. من احترام آدم بودنش 

را گذاشتم.«1
1 . خاطرۀ پخش شــده از صدا و سیما. این خاطره توسط مهندس مهدی چمران برادر شهید 
چمران، این گونه نقل شــده است: »در زمان مسئولیت دكتر چمران در وزارت دفاع قرار بود 
تعدادي از ارتشي هاي وابسته به رژیم طاغوت اخراج شوند. یکي از این افراد قرار مالقاتي با 
دكتر داشت كه در دفتر ایشان صورت مي گرفت. هنگامي كه این فرد در زمان مقرر به دفتر 

شهیدچمرانوعالقه
بهانسانها
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اگر کسی این گونه باشد، می تواند منتظر فرج باشد. البته مراد این 
نیســت که باید به ضد انقالب بی رحم، در همه جا، آن قدر مهربان 
باشیم که فرصت نابودی ما را پیدا کند)کما اینکه شهید چمران هم در 
اخراج او تردید نکرد(، ولی به طور کلی، این استعداد برای محبت به 

خلق بسیار ارزشمند است.
شهید چمران در مناجات هایش می نویسد: »من مسئولیت تام 
دارم که در مقابل شــداید و بالیا بایستم، تمام ناراحتی ها را تحمل 
کنم، رنج ها را بپذیرم، چون شمع بسوزم و راه را برای دیگران روشن 
 کنم، به مردگان روح بدمم. تشنگان حق و حقیقت را سیراب کنم.«1

 زیبایی توأمان عشق به حق و عشق به خلق در این مناجات چقدر 
شیرین است.

نقل می کنند که عارفی در حال احتضار، های های گریه می کرد 
که چگونه جواب خدا را بدهم؟ گفتند: »شــما چرا این حرف را 
می زنید؟« می گفت: »اگر من بروم آن دنیا، خدا به من بگوید تو که با 

دكتر وارد شد با استقبال گرم و با محبت دكتر مواجه شد؛ همان استقبالي كه دكتر از سایر 
افراد صورت مي داد. در طول جلسه هم فضاي محبت و ادب و احترام بین این دو حاكم بود. 
پس از این جلسه اطرافیان دكتر در وزارت، مسأله اخراج این فرد را به اطالع وي رساندند. 
جالب این كه آن ارتشــي در پاســخ به آنها گفته بود: ›من خود از جریان اخراجم آگاهم و 
افتخار مي كنم كه حکم اخراج من توسط چنین فرد مؤدب و با محبت و انساني امضا شده 
است.‹ هنگامي كه كارمندان دفتر دكتر نیز در مورد این رفتار ایشان در برخورد با فردي كه 
به واسطه رفتارهایي مستوجب اخراج شده است، سوال مي كنند، دكتر پاسخ مي دهد: ›درست 

است، اما من بر مبناي انسان بودن او با انسانیت با وي برخورد كردم.‹«
http://www.m-chamran.com/?Content=67 :منبع

1 . مصطفی چمران، خدا بود و دیگر هیچ نبود، ص28.

منتظربههدایتهمه
انسانهامیاندیشد
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ما رفیق بودی، اّما یک کسی آن گوشۀ دنیا گمراه باقی مانده بود، تو 
چرا او را با ما رفیق نکردی؟ من چه جوابی به خدا بدهم؟«

عالقه به فرج، یعنی عالقه به آدم ها؛ یعنی سعۀ صدر داشتن و 
بلندنظر بودن. منتظر، جهان را در گوشۀ سینه خود می بیند و با تمامی 

افراد عالم در ارتباط است.
در دعای عهد وقتی می خواهد بر امام زمان درود بفرستد، صدا 
می زند: »خدایا از جانب تمام مؤمنانی که در شــرق و غرب زمین 
زندگی می کنند، در دشــت ها یا کوهســتان زندگی می کنند، در 
خشکی ها یا دریاها زندگی می کنند، و از جانب من و پدر و مادرم، 
به موالی ما حضرت مهدی درود بفرست.«1 این چه وسعت نظری 
اســت که وقتی می خواهد به امام زمانش سالم کند، فقط از طرف 
خودش ســالم نمی دهد و رد بشود، از طرف همۀ اهل عالم سالم 

می کند؟ این به دلیل سعۀ صدری است که یک منتظر دارد.
حاال این پرســش نه چندان غیر معقول عمار ساباطی از امام 
صادق)ع( را، بگذارید کنار ســخن سلمان فارسی و حالی که در 

انتظار فرج به دست آورده بود، تا فاصله ها را ببینید.2

اِهِریَن  ِّْغ َمْواَلَنا اْلَِماَم الَْهادَِی الَْمْهِدیَّ الَْقائَِم بَِأْمِرَک َصَلَواُت اهللِ َعَلْیِه َو َعَلی آَبائِِه الطَّ 1 . »اللٌهمَّ َبل
َعْن جمیِع الُْمْؤمِنِیَن َو الُْمْؤمَِناِت فِی َمَشارِِق األْْرِض َو َمَغارِبَِها َسْهلَِها َو َجَبلَِها َبرَِّها َو َبْحِرَها 
َلــَواِت زَِنَة َعْرِش اهللِ َو مَِداَد َكلَِماتِِه َو َما َأْحَصاُه عِْلُمُه َو َأَحاَط  ـی َو َعْن َوالَِدیَّ مَِن الصَّ َو َعنِـّ
بِِه ِكَتاُبُه...« دعای تعلیمی امــام صادق)ع(: مفاتیح الجنان، دعای عهد. و نیز: مصباح كفعمی، 

ص550.
2.ســلمان فارســی در روایتی طوالنی از گفتگوی خود با رسول خدا)ص(، كه رسول خدا در 
این گفتگو نام حضرت مهدی)ع( را می برند، از رسول خدا)ص( می خواهد كه دعا كند كه 
ســلمان آن زمان را درک كند. رســول خدا)ص( هم می فرمایند: تو و امثال تو او را درک 

عالقۀبهفرجیعنی
عالقهبهآدمها

وسعتنگاهمنتظر
دردعایعهد
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رابطۀ بین ذکر و اشتیاق
در جریان پرورش این اشتیاق، به مفهومی به نام »ذکر« می رسیم. 
الزم است در کنار جمع آوری همۀ خوبی ها، که مایۀ رونق محبت و 
شوق هستند، به ذکر هم بپردازیم. خیلی ها می پرسند: چگونه عشق 
به فرج را در وجودمان افزایش دهیم و در اوج اشــتیاق نسبت به 
ظهور زندگی کنیم تا در ِعداد منتظران واقعی امام زمان)عج( قرار 
گیریم؟ پاسخ این است که افزایش این اشتیاق، چیزی جدا از کسب 
تقوا، انجام صحیــح و مخلصانۀ عبادات و اجرای فرمان های الهی 
به ویژه تکالیف اجتماعی نیست. و در کنار همۀ این موارد و بعد از 

خواهید كرد. ســلمان، پس از شکر فراوان خداوند متعال، با نگرانی از مدت عمر خویش 
می پرســد: آیا عمر من كفاف خواهد داد؟ رسول خدا)ص( نیز با قرائت آیه ای از قرآن، به 
زنده شــدن و رجعت او در آن زمان اشاره می فرمایند و خیال سلمان را از دیدن آن زمان 
راحت می كنند. ســلمان می گوید: پس از شــنیدن این وعدۀ رسول خدا)ص( گریه و شوقم 
شــدت گرفت. پس به حضرت عرض كردم: آیا شــما قول می دهید؟ رسول خدا فرمودند: 
بله به عهده می گیرم. ســلمان فارسی می گوید: من از محضر رسول خدا)ص( بلند شدم، در 
حالی كه )بــا این قولی كه پیامبر به من داده بود كه آن زمان را درک خواهم كرد( دیگر 
برایم اهمیت نداشت كه چه موقع مرگ به سراغ من خواهد رفت. َقاَل َسْلَماُن َفَسَكتُّ ُثمَّ 
ُقْلُت: َیا َرُسوَل اهللِ اْدُع اهلَل لِی بِإِْدَراِكهِْم. قال َرُسوَل اهللِ: َیا َسْلَماُن إِنََّك ُمْدرُِكُهْم َو َأْمَثاُلَك َو 
ٌل فِیَّ  ُهْم بَِحقِيَقِة الَْمْعِرَفِة. َقاَل َسْلَماُن: َفَشَكْرُت اهلَل َكثِيراً، ُثمَّ ُقْلُت: َیا َرُسوَل اهللِ ُمَؤجَّ َمْن َتَوالَّ
إِلَی َأْن ُأْدرَِكُهْم؟ َفَقاَل: َیا َسْلَماُن اْقَرْأ » َفإِذا جاَء َوْعُد ُأوالُهما َبَعْثنا َعَلْيُكْم عِباداً لَنا ُأولِي َبْأٍس 
َشِدیٍد...« َقاَل َسْلَماُن: َفاْشَتدَّ ُبَكائِی َو َشْوقِی. َفُقْلُت َیا َرُسوَل اهللِ بَِعْهٍد مِْنَك؟ َفَقاَل: إِی َو الَِّذی 
ٍة... َقاَل َسْلَماُن:  ِّی َو َعلِیٍّ َو َفاِطَمَة َو الَْحَسِن َو الُْحَسْيِن َو تِْسَعِة َأئِمَّ داً إِنَُّه بَِعْهٍد مِن َأْرَســَل ُمَحمَّ

َفُقْمُت َبْيَن َیَدْی َرُسوِل اهللِ َو َما ُیَبالِی َسْلَماُن َمَتی لَقَِی الَْمْوَت َأْو لَقَِيه.
بحاراالنوار، ج 25، ص7 به نقل از المحتضر، ص152؛ همچنین اإلنصاف فی النص علی األئمة)ع(، 
نوشته سیدهاشم بحرانی، ترجمه سیدهاشــم رسولی محالتی، ص217 و 487، به نقل از دالئل 

االمامة، ص234 و هدایة الکبری، ص37؛ مصباح الشریعه، ص63.

چگونهعشقبه
فرجرادروجودمان
افزایشدهیم؟
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کسب معارف الزم و آگاهی های دقیق و عمیق، اگر خواستیم به کار 
ویژه ای بپردازیم، باید به »ذکر« توجه کنیم. اینجاست که جایگاه ذکر 
روشن می شود. اینجاست که »دعای ندبه«، »دعای عهد«، »دعای 
سالمتی امام زمان« و سایر ادعیه الزم می شوند. آیا اگر کسی امام 
زمان را دوست دارد و منتظر اوست، نباید حداقل روزی یک بار به 
یاد او بیفتد؟ نباید در قنوت نمازهایش و در هر لحظه ای از لحظات 

استجابت دعا، برای فرجش دست به دعا بردارد؟
دعای عهد چون یک برنامه مستمر است و به بسیاری از مفاهیم 
کلیدی و ارزشــمند اشــاره دارد و خصوصًا یک دعای حماسی 
محسوب می شود، جایگاه ویژه ای در میان اذکار مربوط به حضرت 
دارد. حضرت امام)ره( می فرمودند: »دعای عهد در تقدیر انســان 
مؤثر است.«1خودشان هم برای خواندن دعای عهد برنامه داشتند و 
 این برنامه را تا آخرین روز حیاتشان و در بیمارستان ادامه دادند.2

1 . فاطمه طباطبایی، همسر حاج احمد خمینی: »یکی از چیزهایی كه امام در روزهای آخر به من 
توصیه می كردند خواندن دعای عهد بود. ایشان می گفتند: »صبحها سعی كن این دعا را بخوانی، 
چون در سرنوشــت دخالت دارد«. برداشت هایی از سیره امام خمینی، ج3، ص42، به نقل از 

فاطمه طباطبایی، ویژه نامه روزنامه اطالعات، 69/3/14. 
2 مرحوم آیت اهلل توســلی می گوید: »یک روز مانده بود به فوت ایشان كه یکی از خانم ها به 
من گفتند: »شما بیایید باالی سر امام دعا بخوانید.« من هم دعای عدیله را خواندم. یک وقت 
متوجه شــدم كه امام در یک جای مفاتیح، نشانه ای گذاشته اند. نگاه كردم، دیدم دعای عهد 
حضرت مهدی)عج( است كه چون مستحب است چهل روز خوانده شود، ایشان روی كاغذ، 
تاریخ شروع را از هشتم شوال مرقوم فرموده بودند و تا آن روز خوانده بودند« پابه پای آفتاب، 

ج2، ص102.
حجت االسالم و المسلمین آشتیانی هم می گوید: »هنگامی كه امام لباس مخصوص بیمارستان 
را جهت عمل جراحی پوشــیدند، كتاب مفاتیح را در دستان مباركشان گرفته، دعای عهد را 

جایگاهویژهدعای
عهدازنگاهامام)ره(



انتظار عامیانه، انتظار عالمانه، انتظار عارفانه

180

 دعایی که حضرت امام)ره( هم در روزهای آخر عمرشان خواندن 
آن را به خانواده شان توصیه کردند، دعای عهد بود.1

نکتۀ مهّمی که نباید از نظر دور داشت، این است که تا »ذکر« 
نباشــد، »عالقه« هم افزایش پیدا نمی کند. حتی در مورد دنیا هم 
همین طور است. چه چیزی عالقۀ ما را به دنیا افزایش می دهد و 
دنیا را پیش ما لذت بخش می کند؟ دنیایی که چشیدنی است، بوییدنی 
است، تجربه کردنی است و به طور خالصه، »نقد« است و می توان 
به راحتی آن را تجربه کرد، و تجربه کــردن دنیا این قدر دل ما را 

نمی برد که »یاد« دنیا دل ما را می برد.
دنیا با اینکه نقد اســت، اگر زیاد یادآوری اش نکنید، در دلتان 
نمی نشیند، آن وقت امام زمانی که غایب است، بدون یادآوری در 
دلمان می نشــیند؟ نگو: »هر موقع دلم تنگ شد، می روم یاد امام 
زمان)عج( می کنم.« نه، برای خودت برنامه بگذار، برنامۀ یادآوری. 
منتها برنامه ات مختصر باشــد که منقطع نشود. استمرار در چنین 
برنامه هایی خیلی اهمیت دارد. بعد کم کم دل تنگ حضرت خواهی 
شد. ضمن آنکه اگر مدعی هستیم که مشتاق فرج و ظهور حضرت 
هستیم، باید تجلی این کالم امیرالمؤمنین)ع( را در جان خویش ببینیم 
که فرمود: »َمْن أََحبَّ َشْیئًا لَِهَج بِِذْكِره؛ هر که چیزی را دوست داشته 

با آرامش خاصی قرائت می كردند« برداشت هایی از سیرۀ امام خمینی، ج3، ص43، به نقل از 
حجت االسالم و المسلمین آشتیانی، روزنامه ابرار، 72/3/12.

1 . برداشــت هایی از ســیره امــام خمینــی، ج3، ص42. متــن خاطره در پاورقی های پیشــین 
گذشت. 

بایدبراییادکردن
امامزمان)عج(برنامه
داشت

بدونذکر،عالقه
افزایشنمییابد



انتظارعالمانه

181

باشد، به یاد و ذکر آن حریص و مشتاق می شود.«1
البته همان طور که قباًل هم اشاره شد، فکر پشتوانۀ ذکر است. 
علم، معرفت و تفکر دربارۀ دانسته ها، سرمایۀ ذکر هستند. اساسًا ذکر 
اگرچه با قلب انســان ســروکار دارد، اما از بلندی اندیشه نشأت 
می گیرد. اگر انسان فکر را با احساس و عالقه پیگیری کند، نام ذکر 
به خود می گیرد. از همین جا تفاوت »ذکر« و »ورد« مشــخص 
می شود. اگرچه اوراد برای خود اهمیتی دارند ولی ورد خالی از تفکر 

و توجه، هیچ گاه مورد اهتمام اولیای خدا نبوده است.
یکی از امور بســیار مهمی که توجه به آن انسان را اهل ذکر 
می کنــد و به ویژه در زمینۀ فرج، مــا را وادار به دعا می نماید، این 
واقعیت اســت که دعای ما برای فرج، دعایی مســتجاب است و 
خداوند متعال به نظر بندگان خود در این زمینه اهمیت می دهد. وقتی 
ما باور داشته باشیم که درخواست و مسألت ما برای فرج، یک امر 
تعارفی و تشریفاتی نیست و از حقیقتی واال برخوردار است، دیگر 
دســت از دعا و ذکر برنخواهیم داشت. این امر عمومی اوست که 
فرمود: »اْدُعونی  أَْســتَِجْب لَُکْم؛ مرا بخوانید تا )دعای( شــما را 
بپذیرم. «2 و این امر اختصاصی اوســت که حضرت حجت)ع( از 
طریق دومین نایب خود به اسحاق بن یعقوب فرمود: »زیاد دعا کنید 
برای تعجیل در فرج، به راســتی که در آن فرج شما است؛ أَْكثُِروا 

1 . غررالحکم، ص65، ح859.
2 . سوره غافر، آیه 60.

ذکرازبلندایاندیشه
نشأتمیگیرد

دعایمابرایفرج
مستجاباست
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َعاَء بِتَْعِجیِل الَْفَرِج فَِإنَّ َذلَِک فََرُجُكْم«1 الدُّ
یادمان باشد تنها کســانی برای فرج دعا نمی کنند که خداوند 
متعال را نسبت به وعده های خود وفادار نمی دانند، یا عنایت او را 
در حق بندگان خود بــه قدر کافی باور ندارند؛ و این هر دو، مایۀ 
سوءظن به خداوند متعال است که به شدت ما را از آن نهی کرده اند.2

ما باید باور کنیم که احساس و اشتیاق ما نسبت به امر فرج، در 
عالم تأثیر دارد. جدا از تأثیراتی که این اشتیاق در جان ما، جامعۀ 
ما و جهان ما می گذارد، مهم ترین اثر آن در تقدیر الهی است.3 او که 
تصمیم گیرندۀ نهایی برای تحقق فرج است، برای تصمیم گیری به 
دل های ما نگاه می کند.4 او تنها کسی است که می تواند میزان معرفت 

1 . كمال الدین و تمام النعمه، ج2، ص483 و غیبت شیخ طوسی، ص290.
2 . امــام صــادق)ع( در خصوص اطمینان به اجابت دعا فرمودنــد: »خداوند دعایی را كه از 
دلی غافل و بی توجه ســرزند، اجابت نمی كند. پس هرگاه دعا كــردی، با دلت ]به خدا[ 
روی آر، و یقین بدان كه در این صورت دعایت مستجاب می شود؛ إِنَّ اهلَل اَل َیْسَتِجيُب ُدَعاًء 
بَِظْهِر َقْلٍب َســاهٍ َفإَِذا َدَعْوَت َفَأْقبِْل بَِقْلبَِك ُثمَّ اْســَتْيقِِن اإْلَِجاَبَة« كافی، ج2، ص473. رسول 
خدا)ص( نیز در مورد ســوءظن به خدا فرمودند: »بزرگترین گناه كبیره ســوءظن به خدا 
نِّ بِاهلّل«، میزان الحکمه، حدیث 11726، به نقل از كنزالعمال،  است؛ أكَبُر الكبائِر ُسوُء الظَّ

حدیث5849. 
3 . دعا را باید یکی از مهمترین شــاخص ها و نتایج اشتیاق مؤمن دانست. اشتیاق مؤمن حتمًا به 
دعا منجر می شود و دعای واقعی هم بدون اشتیاق صورت نمی گیرد. وقتی ائمه از قدرت تأثیر 
دعا سخن می گویند، خودبه خود اهمیت و میزان اثر اشتیاق در تقدیر الهی روشن می شود. امام 
صادق)ع( در مورد قدرت تأثیر دعا در تقدیر الهی به عبداهلل بن سنان فرمودند: »دعا قضای الهی 
َعاُء َیُردُّ الَْقَضاَء َبْعَد َما  را برمی گرداند، گرچه حتمی و قطعی شده باشد. پس زیاد دعا كن؛ الدُّ

َعاءِ« كافی، ج2، ص470. باب أن الدعاء یرد البالء و القضاء. ُأبِْرَم إِبَْرامًا َفَأْكثِْر مَِن الدُّ
4 رسول خدا)ص( در سفارش های خود به ابوذر فرمود: »ای ابوذر! خداوند به صورت ها و اموال 
شــما نگاه نمی كند، بلکه به قلب ها و اعمال شــما نگاه می كند؛ َیا َأَبا َذرٍّ إِنَّ اهلَل اَل َیْنُظُر إِلَی 

1.تأثیردعایفرجدر
»سعادتفردی«

اشتیاقمابهفرج،در
تقدیرالهیتأثیردارد
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و محبت ما را اندازه بگیرد و بر اســاس مقدار آن، مقدرات ما را 
بهبـود بخشـد.

امام حسن عســکری)ع( در مورد نقش و تأثیر »دعا برای 
تعجیل در فرج فرزندش)عج(« در »نجات انسان« می فرمایند: »به 
خدا قسم که چنان غیبتی خواهد داشت که از هالکت نجات پیدا 
نمی کند در آن، مگر کسـی که خداوند او را بر اعتقاد به امامت او 
ثابت قدم بدارد و او را به دعا برای تعجیل در فرجش موفق دارد؛ 
َو اهللِ لَیَِغیبَنَّ َغْیبَــةً اَل یَْنُجو فِیَها ِمَن التَّْهُلَكِة إاِلَّ َمْن یُْثبِتُُه اهللٌ َعَلی 

َعـاِء بِتَْعِجیـِل فََرِجـِه«1 الَْقْوِل بِِإَماَمتِـِه َو َوفََّقـُه لِلدُّ
امام صادق)ع( در فرمایش عبرت آموزی در مورد میزان تأثیر 
دعا برای فرج، در تقدیر الهی برای »نجات جامعه« و نزدیکی فرج 
می فرمایند: »هنگامی که سختی و فشــار فرعون بر بنی اسرائیل 
طوالنی شد، بنی اسرائیل چهل روز به درگاه خداوند ضجه زدند و 
گریه کردند. در این هنگام خداوند به موسی و هارون وحی کرد که 
آنها را از فرعون نجات دهند. به این ترتیب خداوند 170 ســال از 

ُصَورُِكْم َو اَل إِلَی َأْمَوالُِكْم َو لَِكْن َیْنُظُر إِلَی ُقُلوبُِكْم َو َأْعَمالُِكْم« امالی طوسی، ص535 همچنین 
ِة  ِّيَّ امیرالمؤمنین علی)ع( فرمود: »دِِهش خداوند به هركس به اندازۀ نّیت اوست؛ َعَلی َقدرِ الن
َتكــوُن مِن اهلّل ِ الَعِطيَُّة« غررالحكم، ح6193 و امام صادق)ع( نیز فرمودند: »خداوند كمک 
خود به بندگان را به اندازۀ نیت های آنان مقدر فرموده اســت. پس كسی كه نیتش درست 
باشــد، یاری خدا به او كامل رسد، و هركس كه نیتش كاستی داشته باشد، یاری خدا نیز به 
اتِهِْم َفَمْن  َر اهلٌل َعْوَن الْعَِبادِ َعَلی َقْدرِ نِيَّ همان اندازۀ كاستی نیت او، از وی كاسته شود؛ إِنََّما َقدَّ
ُتُه َقَصَر َعْنُه الَْعْوُن بَِقْدرِ الَِّذي َقَصَر« امالی مفید،  ُتُه َتمَّ َعْوُن اهللِ لَــهُ َو َمْن َقَصَرْت نِيَّ ــْت نِيَّ َصحَّ

ص65. 
1 . كمال الدین و تمام النعمه، ج2، ص384.

2.تأثیردعایفرج
در»تقدیرجامعهو

بشریت«

َعاَء بِتَْعِجیِل الَْفَرِج فَِإنَّ َذلَِک فََرُجُكْم«1 الدُّ
یادمان باشد تنها کســانی برای فرج دعا نمی کنند که خداوند 
متعال را نسبت به وعده های خود وفادار نمی دانند، یا عنایت او را 
در حق بندگان خود بــه قدر کافی باور ندارند؛ و این هر دو، مایۀ 
سوءظن به خداوند متعال است که به شدت ما را از آن نهی کرده اند.2

ما باید باور کنیم که احساس و اشتیاق ما نسبت به امر فرج، در 
عالم تأثیر دارد. جدا از تأثیراتی که این اشتیاق در جان ما، جامعۀ 
ما و جهان ما می گذارد، مهم ترین اثر آن در تقدیر الهی است.3 او که 
تصمیم گیرندۀ نهایی برای تحقق فرج است، برای تصمیم گیری به 
دل های ما نگاه می کند.4 او تنها کسی است که می تواند میزان معرفت 

1 . كمال الدین و تمام النعمه، ج2، ص483 و غیبت شیخ طوسی، ص290.
2 . امــام صــادق)ع( در خصوص اطمینان به اجابت دعا فرمودنــد: »خداوند دعایی را كه از 
دلی غافل و بی توجه ســرزند، اجابت نمی كند. پس هرگاه دعا كــردی، با دلت ]به خدا[ 
روی آر، و یقین بدان كه در این صورت دعایت مستجاب می شود؛ إِنَّ اهلَل اَل َیْسَتِجيُب ُدَعاًء 
بَِظْهِر َقْلٍب َســاهٍ َفإَِذا َدَعْوَت َفَأْقبِْل بَِقْلبَِك ُثمَّ اْســَتْيقِِن اإْلَِجاَبَة« كافی، ج2، ص473. رسول 
خدا)ص( نیز در مورد ســوءظن به خدا فرمودند: »بزرگترین گناه كبیره ســوءظن به خدا 
نِّ بِاهلّل«، میزان الحکمه، حدیث 11726، به نقل از كنزالعمال،  است؛ أكَبُر الكبائِر ُسوُء الظَّ

حدیث5849. 
3 . دعا را باید یکی از مهمترین شــاخص ها و نتایج اشتیاق مؤمن دانست. اشتیاق مؤمن حتمًا به 
دعا منجر می شود و دعای واقعی هم بدون اشتیاق صورت نمی گیرد. وقتی ائمه از قدرت تأثیر 
دعا سخن می گویند، خودبه خود اهمیت و میزان اثر اشتیاق در تقدیر الهی روشن می شود. امام 
صادق)ع( در مورد قدرت تأثیر دعا در تقدیر الهی به عبداهلل بن سنان فرمودند: »دعا قضای الهی 
َعاُء َیُردُّ الَْقَضاَء َبْعَد َما  را برمی گرداند، گرچه حتمی و قطعی شده باشد. پس زیاد دعا كن؛ الدُّ

َعاءِ« كافی، ج2، ص470. باب أن الدعاء یرد البالء و القضاء. ُأبِْرَم إِبَْرامًا َفَأْكثِْر مَِن الدُّ
4 رسول خدا)ص( در سفارش های خود به ابوذر فرمود: »ای ابوذر! خداوند به صورت ها و اموال 
شــما نگاه نمی كند، بلکه به قلب ها و اعمال شــما نگاه می كند؛ َیا َأَبا َذرٍّ إِنَّ اهلَل اَل َیْنُظُر إِلَی 

1.تأثیردعایفرجدر
»سعادتفردی«
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دوران مقدر شــده برای انتظار را کوتاه کرد و با فرستادن موسی و 
هارون فرج بنی اسرائیل را رساند. سپس حضرت فرمودند: اگر شما 
نیز چنین عمل کنید، خداوند فرج ما را می رساند، و اما اگر اینگونه 
ضجه نزنید و درخواست نکنید، مدت انتظار تا رسیدن همان وقت 
ا َطاَل َعَلی بَنِي إِْسَرائِیَل  تعیین شــده به طول خواهد انجامید؛ فََلمَّ
وا َو بََكْوا إِلَی اهللِ أَْربَِعیَن َصبَاحاً، فََأْوَحیاهللٌ إِلَی ُموَسی َو  الَْعَذاُب َضجُّ
َهاُروَن یَُخلُِّصُهْم ِمْن فِْرَعْوَن فََحطَّ َعْنُهْم َسْبِعیَن َو ِمائََة َسنٍَة. فََقاَل أَبُو 
َج اهللٌ َعنَّا فََأمَّا إِْذ لَْم تَُكونُوا فَِإنَّ  َعْبــِد اهللِ )ع(: َهَكَذا أَنْتُْم لَْو فََعْلتُْم لََفرَّ

الَْْمَر یَْنتَِهي إِلَی ُمْنتََهاهُ«1
حضرت آیت اهلل بهجت)ره( نیز در مورد تأثیر قطعی دعا برای 
فرج می فرمایند: »چقدر باید در فکر حضرت غائب)عج( باشیم و 
برای تعجیل در امر فرجش دعا کنیم؟! به طور یقین دعا در امر تعجیل 
ل فََرَجُه«  فرج آن حضرت مؤثر اســت، اما نه لقلقۀ زبــان و »َعجِّ
خشک و خالی و ورد همیشگی که در آخر منبر برای این که مردم از 
جا بلند شوند گفته می شود. دعای تعجیل فرج مثل نماز نافله، عمل 
مستحبی است، یعنی راستی و جّدی و با هّم و غم متأثر باشیم و از 
خدا بخواهیم تا فاصلۀ هزار و چند ساله که بین مردم و واسطۀ فیض 
اتفاق افتاده است، برطرف شود و به پایان برسد. دعای با حال حزن 
و اندوه و تأثّر قلبی از مردم واقع نمی شــود، اگر می شد قطعًا وضع 

این طور نبود.«2

1 . تفسیر عیاشی، ج2، ص154.
2 . در محضر بهجت، ج2، شماره1116.

آیتاهللبهجت:دعا
برایتعجیلفرج
قطعاًتأثیردارد
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5. اقدام برای تحقق وضع مطلوب

عمل، نشانۀ صداقت انتظار و مایۀ تقویت آن
آخرین عنصر انتظار، »عمل« اســت. اقدام برای تحقق وضع 
مطلوب و یا الاقل برخورداری از انگیزۀ اقدام، انتظار را در وجود انسان 
تثبیت می کند. عمل و اقدام برای مقدمه سازی ظهور و زمینه سازی 
فرج، تا آنجا که مقدور است، هم دلیل صداقت ادعای انتظار است و 
هم مایۀ تقویت انتظار خواهد بود. منتظر باید اهل عمل باشد. عمل گرا 
بودن در فرهنگ منتظران نهادینه شده است؛ زیرا منتظر تا به سمت 

وضعیت مطلوب حرکت نکند، در واقع منتظر نیست.
اساســًا هیچ احساس و ادراکی نمی تواند تا ابد در حصار عدم 
تجلی در عمل محصور بماند. اگر مهدی)عج( دوست داشتنی است، 
اگــر ظهور او و تحقق تمــام زیبایی های حاکمیــت مطلق دین 

منتظر،
عملگراست

عالقهبهموعود،تا
کیمیتواندمحجوب

بماند؟
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دوست داشتنی اســت، این دوست داشتن تا کی می تواند محجوب 
بماند؟ یقینًا این دوست داشــتن در رفتار و منش جامعه تأثیرات 
شــگرف خود را نشان خواهد داد و خواسته یا ناخواسته در وضع 
جامعه تغییراتی ایجاد خواهد کرد. سخن ما در این بخش، ناظر به 
تقویت این آثار است و اینکه بتوانیم با عمل به آنچه دوستش داریم، 
یعنی عمل به مقتضای انتظار فرج، انتظارمان را قوام بخشــیم و از 

مدت دوران غیبت بکاهیم.
طبیعتًا هر گاه بینش و گرایش مثبتی نسبت به موضوعی پدید 
بیاید و رشــد کند، رفتار انسان هم تا حدودی تحت تأثیر آن قرار 
خواهد گرفت. در این صورت برای عمل کردن فرد بر اســاس آن 
بینش و گرایش، نیاز به سفارش علی حّده ای نخواهد بود، اال اینکه 
توجه به عمل و نقش آن و اهمیت دادن به آن، موجب به کار گرفته 
شدن بینش ها و گرایش های موجود خواهد شد. نباید منتظر بمانیم 
تا آگاهی و ارادت قلبی ما به حد لبریزی برسند، آن گاه به صورت 
طبیعی به عمل برسیم. بلکه با درک اهمیت عمل، باید رونق بخش 

احساس باطنی انتظار گردیم.

عمل، کنترل کنندۀ آسیب انتظار
به گونه ای دیگر هم می توان به ضرروت »عمل گرا« بودن یک منتظر 
نگاه کرد: یکی از آسیب های مهم انتظار خیال پردازی است، که با 
عمل گرایی منافات دارد. این آفت بیشتر دامن جوانان را می گیرد. و 
اگر از جوانی شروع شد در پیری هم دامن گیر انسان باقی خواهد 

درکاهمیتعمل،
بینشهاوگرایشها
رابهکارمیگیرد
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ماند. از طرف دیگر، منتِظر در آغوش گرفتن منتَظر را دوست دارد 
و آرزومند لحظۀ وصال است. چه خوب گفت:

الیق فیض حضورت نیم اما بگذار
 زندگی چند صباحی به خیالت بکنم

ولی اگر همین خیال عاشقانه در روحیه ای عامالنه به کار گرفته 
نشود، ضربه خواهد زد؛ و این آسیِب دلپذیرـ  یعنی خیال پردازی برای 
دیدار محبوب ـ اگر کنترل نشود، موجب عمل گریزی می شود. وجود 
این آفت بزرگ تنها مربوط به این موضوع هم نیست. در ارتباط با 
خداوند متعال و انتظار عفو و رحمت پروردگار نیز می تواند چنین 
آفاتی وجود داشته باشد. به حدی که امیرالمؤمنین)ع( در بلندترین 
کلمۀ قصار نهج البالغه می فرمایند: »از آنانی مباش که بدون عمل امید 
به آخرت دارند، و توبه را بــا آرزوهای دراز به تأخیر می اندازند؛ 

ي التَّْوبََة بُِطوِل الََْمل «1 ْن یَْرُجو اْلِخَرةَ بَِغْیِر َعَمٍل َو یَُرجِّ الَتَُكْن ِممَّ
از این کالم حضرت معلوم می شود چنین بلیه ای عاّم البلواست؛ 
و دوست داشتنی های انسان، همان طور که می توانند آدم را به سوی 
محبوبشان حرکت دهند، می توانند از حرکت هم بیندازند. منتظر اگر 
واقعًا هم منتظر باشد، ممکن است به دلیل دچار شدن به این آسیب 

از عمل بازبماند و در خوش خیالی های خود غرق شود.
گاهی از اوقات ابلیس هم با همین تمنّیات عاشقانه و عارفانه 
انسان را از تحرک بازمی دارد. باید دست پلید او را در خمار کردن 
انسان به خیاالت ببینیم؛ و از خیانت های همیشگی او بترسیم. همیشه 

1 . نهج البالغه، حکمت150.

خیالپردازی
کنترلنشده،موجب

عملگریزی

خطرغرقشدن
منتظردرخوش

خیالیها

همیشهیادمانباشد:
عملتلخترازامل

است
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باید یادمان باشــد: عمل تلخ تر از امل به معنای آرزوست. ناگهان 
می بینی منتظر آرزومند، در شیرینی آرزوهای خوب خود غرق شده 
اســت و از عمل و کار کردن برای رســیدن به هدف های دوست 
داشــتنی خود، چون تلخ است بازمانده اســت. مانند یک پشت 
کنکوری، که گاهی ساعت ها در خیال حضور بر صندلی دانشگاه 
خود غرق می شود و این برایش جذاب است، ولی از درس خواندن 

که تلخی دارد به هزار بهانه طفره می رود.

تأثیر »اقدام ما« در »تحقق وضع مطلوب«
بعضی وقت ها ممکن است این سؤال در ذهن ایجاد شود که آیا واقعًا 
عمل ما در ظهور مؤثر است؟ برای عبور از این مانع فکری، ابتدا باید 
به این سؤال که چندان هم پر اهمیت نیست، پاسخ دهیم، که آیا ما 
می توانیم نقشی در ظهور داشته باشیم یا اینکه فرج و ظهور حضرت، 
امری خارج از ارادۀ ما انسان هاست؟ گاهی از اوقات برخی امور، 
آن چنان در نظر ما قدسی و فوق بشری جلوه می کنند، که هر گونه 
فعالیتی را دربارۀ آن امور، از دایرۀ علم و عمل خود خارج می دانیم. 
کســانی که به هر دلیلی عالقه به فعالیت برای زمینه سازی ظهور 
ندارند، فرج را امری فوق العاده فوق بشری تصور می کنند. در حالی 
که امر فرج نه تنها وابسته به »معرفت« بشر و »احساس« منتظران 

است، بلکه به »عمل« آنها هم وابستگی تام دارد.
البته اینکه کدام اقدام، در چه زمانی، چه پاسخی می یابد و فرج 
در نتیجۀ چه حدی از معرفت، محبت و عمل حاصل می شود، امر 

وابستگیظهوربه
عملانسانها
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روشنی نیست؛ ولی اجماالً می دانیم که عملکرد ما در مورد ظهور، 
بسیار مؤثر است.

پیشتر در این خصوص که ادراک و احساس ما در زمینۀ فراهم 
شدن شرایط فرج مؤثر است، سخن گفتیم. اما دلیل اینکه اقدام ما در 
سرنوشت ما مؤثر است، یک سنت الهی است که در آیۀ شریفه به آن 
تصریح شده است: »إِنَّ اهللَ ال یَُغیُِّر ما بَِقْوٍم َحتَّی یَُغیُِّروا ما بَِأنُْفِسِهْم؛ 
خداوند سرنوشت هیچ قوم )و مّلتی( را تغییر نمی دهد، تا اینکه آنان 

آنچه را در خودشان است تغییر دهند.«1
چه دلیلی وجود دارد که شرایط ظهور، از این سنت الهی خارج 
باشد؟ همیشه این گونه اســت که تا ما در خود و اوضاع جامعه و 
جهان خود تغییری ایجاد نکنیم، از جانب خدا تغییری در وضعیت ما 

پدید نخواهد آمد.
از طرف دیگر، عالوه بر استناد به این آیۀ شریفه و اتکا به این 
سنت الهی، می توانیم به فلسفۀ خلقت و دیگر سنن الهی و نیز بعثت 
پیامبران مراجعه کنیم. در این صورت خواهیم دید که همواره فتح، 
ظفر و نصرت خدا به نصرتی از جانب بندگان منوط شده است: »یا 
َّذیَن آَمنُوا إِْن تَْنُصُروا اهللَ یَْنُصْرُكْم َو یُثَبِّْت أَْقداَمُكْم؛ ای مؤمنان!  أَیَُّها ال
اگر خدا را یاری کنید، خدا هم شما را یاری می کند و گام هایتان را 

محکم و استوار می سازد.«2
اگر بناست دین برنامه ای باشد برای عبور بشر از تنگناهای طبیعت 

1 . سوره رعد، آیه 11. 
2 . سوره محمد، آیه 7. 

»تأثیرعمل«در
قرآن

نصرتالهیمنوطبه
عملانساناست
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به سوی خدا، علی القاعده در هیچ مقطعی نباید این عبور کامالً منوط به 
ارادۀ پروردگار و بی توجه به لیاقت و اقدامات بندگان او باشد.

ضمن آنکه ما هیچ گاه از انجام تکالیفمان بازداشته نشده ایم و به 
این بهانه که، حق تنها در زمان ظهور به تمامه مستقر خواهد شد، از 
اقامۀ حق در حد توان خود منع نشده ایم و امر به اجرای حق، گرفتن 
داد مظلومان و مقابله با ظالمان در حد توان از ما برداشته نشده است.1
طبیعتًا اگر ما در حد خود اقدام کنیم، شرایط جدیدی در عالم ایجاد 
خواهد شد؛ شرایطی که طبق سنن الهی، نصرت خدا را می طلبد و 
نصــرت خدا در حد و اندازه های جهــان کنونی چیزی جز ظهور 

حضرت حجت)عج( نخواهد بود.
امروزه دیگر نجات گروهی از مؤمنان از چنگال ظلم، بدون در 
نظر گرفتن دیگر جوامع اسالمی و حتی دیگر جوامع انسانی، معنا 
ندارد. وقتی به شرایط عالم نگاه می کنیم، می بینیم وضعیت به گونه ای 
است که اگر کسی در برابر ظلم ایستادگی کند، تمام دنیای ظلم به 

1 . امام خمینی)ره( در این زمینه می فرمایند: »حضرت صاحب كه تشریف می آورند برای چی 
می آیند؟ برای اینکه گســترش بدهند عدالت را، برای اینکه حکومت را تقویت كنند، برای 
اینکه فساد را از بین ببرند. ما برخالف آیات شریفه قرآن دست از نهی از منکر برداریم، دست 
از امر به معروف برداریم و توسعه بدهیم گناهان را برای اینکه حضرت بیایند؟ حضرت بیایند 
چه می كنند؟ حضرت می آیند، می خواهند همین كارها را بکنند. اآلن دیگر ما هیچ تکلیفی 
نداریم؟ دیگر بشر تکلیفی ندارد، بلکه تکلیفش این است كه دعوت كند مردم را به فساد؟ ... ما 
اگر دستمان می رسید، قدرت داشتیم، باید برویم تمام ظلم و جورها را از عالم برداریم. تکلیف 
شرعی ماست، منتها ما نمی توانیم. اینی كه هست این است كه حضرت عالم را پر می كند از 
عدالت؛ نه شما دست بردارید از تکلیفتان، نه اینکه شما دیگر تکلیف ندارید ... بله، البته آن پر 
كردن دنیا را از عدالت، آن را ما نمی توانیم ]پر[ بکنیم. اگر می توانستیم، می كردیم، اما چون 

نمی توانیم بکنیم ایشان باید بیایند.« صحیفه امام، ج 21، صص17-14. 

امروزهنصرتالهی
چیزیجزتحققفرج
نخواهدبود

اقداممانصرتالهی
رافرومیآورد
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مقابله با او برمی خیزد؛ و در هر مرحله ای که به پیروزی برسد، تمام 
سلطنت ظلم به نابودی نزدیک می شود. دیگر هیچ درگیری و نزاعی 
بین حق و باطل، نمی تواند در گوشــه ای از عالم محدود و متوقف 
بماند. در چنین شرایطی، نصرت خداوند برای مظلومان، چیزی جز 

تحقق فرج و حکومت یکپارچۀ حق و عدل نخواهد بود.
به سخنان امام خمینی)ره( در خصوص تأثیر اقدام ما در نزدیک 

کردن فرج، نگاه کنید: 
»اآلن عالم پر از ظلم است. شما یک نقطه هستید در عالم. عالم 
پر از ظلم اســت. ما بتوانیم جلوی ظلــم را بگیریم، باید بگیریم؛ 
تکلیفمان است. ضرورت اسالم و قرآن ]است،[ تکلیف ما کرده است 
که باید برویم همه کار را بکنیم. اما نمی توانیم بکنیم؛ چون نمی توانیم 
بکنیم، باید او بیاید تا بکند. اما ما باید فراهم کنیم کار را. فراهم کردن 
اسباب این است که کار را نزدیک بکنیم، کار را همچو بکنیم که مهیا 

بشود عالم برای آمدن حضرت- سالم اهلل علیه- .«1
»ما تکلیف داریم آقا! این طور نیست که حاال که ما منتظر ظهور 
امام زمان- ســالم اهلل علیه- هســتیم پس دیگر بنشینیم تو خانه 
هایمان، تسبیح را دست بگیریم و بگوییم »َعّجْل َعلی  فََرِجِه«. عّجل، 
با کار شما باید تعجیل بشود، شما باید زمینه را فراهم کنید برای آمدن 
او. و فراهم کردن اینکه مســلمین را با هم مجتمع کنید. همه با هم 

بشوید. ان شاء اهلل ظهور می کند ایشان.«2

1 . صحیفه امام، ج 21، ص17. 
2 . همان، ج18، ص269. 

فرمایشاتامام
خمینی)ره(:

بایدفراهمکنیم
کاررا

باکارشماباید
تعجیلبشود
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»انتظار فرج، انتظار قدرت اسالم است، و ما باید کوشش کنیم تا قدرت 
اسالم در عالم تحقق پیدا بکند، و مقدمات ظهور ان شاء اللَّه تهیه بشود.«1

»و آخرین سخنم در اینجا با شما اینکه به جمهوری اسالمی، 
که ثمره خون پدرانتان است، تا پای جان وفادار بمانید؛ و با آمادگی 
خود و صدور انقالب و ابالغ پیام خون شهیدان، زمینه را برای قیام 
منجی عالم و خاتم االوصیــا و االولیا، حضرت بقیۀ اهلل- روحی 

فداه- فراهم سازید.«2
مقام معظم رهبری نیز در این خصوص فرمایشات کاماًل روشنی 

دارند:
»البته وعده ی الهی حق اســت و استقرار عدل جهانی فقط در 
دوران ظهور حضرت بقیۀ اهلل )أرواحنا له الفداء( انجام خواهد گرفت؛ 
امــا یک ملت مؤمن و مبارز می تواند زمینه را برای تشــکیل آن 
حکومت فراهم کند؛ همچنان که ملت ایران تاکنون توانســته و بر 

خیلی از مشکالت فایق آمده است.«3
»در زمان ما، یک نفر پیدا شد که گفت »اگر من تنها بمانم و همه ی 
دنیا در مقابل من باشند، از راهم برنمی گردم.« آن شخص، امام ما بود که 
عمل کرد و راست گفت. »صدقوا ما عاهدوا اهلل علیه.« لقلقه ی زبان را 
که- خوب همه داریم. دیدید، یک انسان حسینی و عاشورایی چه کرد؟ 
خوب؛ اگر همه ی ما عاشورایی باشیم، حرکت دنیا به سمت صالح، 

1 . همان، ج8، ص374.
2. همان، ج20، ص38.

3 . بیانات در مراسم بیعت اصناف مشهد و ...، 1368/04/08. 

فرمایشاتامام
خامنهای:

یکملتمبارز
میتواندزمینۀفرجرا
فراهمکند

اصالحدرونی+
اصالحجامعه=

نزدیکشدنفرج

باآمادگیخودو
صدورانقالب،زمینۀ
ظهوررافراهمسازید
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سریع، و زمینه ی ظهور ولی مطلِق حق، فراهم خواهد شد.«1
»شــما مردم عزیز بخصوص شما جوانان هرچه که در صالح 
خود، در معرفت و اخالق و رفتار و کســب صالحیتها در وجود 
خودتان بیشتر تالش کنید، این آینده را نزدیک تر خواهید کرد. این ها 
دست خود ماست. اگر ما خودمان را به صالح نزدیک کنیم، آن روز 
نزدیک خواهد شد؛ همچنان که شهدای ما با فدا کردن جاِن خودشان 
آن روز را نزدیک کردند. نســلی که برای انقالب آن فداکاریها را 
کردند، با فداکاریهای خودشان آن آینده را نزدیک تر کردند. هرچه 
ما کار خیر و اصالح درونی و تالش برای اصالح جامعه انجام دهیم، 

آن عاقبت را دائمًا نزدیک تر می کنیم.«2
»امام زمان می آید انجام می دهد، یعنی چه؟! امروز تکلیف شما 
چیست؟ شما امروز باید چه بکنی؟ شما باید زمینه را آماده کنی، تا 
آن بزرگوار بتواند بیاید و در آن زمینه ی آماده، اقدام فرماید. از صفر 
که نمی شود شــروع کرد! جامعه ای می تواند پذیرای مهدی موعود 
أرواحنا فداه باشد که در آن آمادگی و قابلیت باشد، و ااّل مثل انبیا و 

اولیای طول تاریخ می شود. 
چه عّلتی داشت که بسیاری از انبیای بزرگ اولی العزم آمدند و 
نتوانستند دنیا را از بدیها پاک و پیراسته کنند؟ چرا؟ چون زمینه ها 
آماده نبود. چرا امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه الّصالۀ و الّسالم 
در زمان خودش؛ در همان مّدت کوتاه حکومت با آن قدرت الهی، 

1 . بیانات در دیدار روحانیون و وّعاظ، در آستانه ی ماه محرم ، 1374/03/03.
1. بیانات در سالروز میالد خجسته ی امام زمان)عج(، 1379/08/22

بایدزمینهرابرای
ظهورآمادهکرد

امیرالمؤمنین)ع(
بهعلتنبود

زمینهموفقنشد/
امامزمان)عج(هم
بدونزمینهموفق

نمیشود

»انتظار فرج، انتظار قدرت اسالم است، و ما باید کوشش کنیم تا قدرت 
اسالم در عالم تحقق پیدا بکند، و مقدمات ظهور ان شاء اللَّه تهیه بشود.«1

»و آخرین سخنم در اینجا با شما اینکه به جمهوری اسالمی، 
که ثمره خون پدرانتان است، تا پای جان وفادار بمانید؛ و با آمادگی 
خود و صدور انقالب و ابالغ پیام خون شهیدان، زمینه را برای قیام 
منجی عالم و خاتم االوصیــا و االولیا، حضرت بقیۀ اهلل- روحی 

فداه- فراهم سازید.«2
مقام معظم رهبری نیز در این خصوص فرمایشات کاماًل روشنی 

دارند:
»البته وعده ی الهی حق اســت و استقرار عدل جهانی فقط در 
دوران ظهور حضرت بقیۀ اهلل )أرواحنا له الفداء( انجام خواهد گرفت؛ 
امــا یک ملت مؤمن و مبارز می تواند زمینه را برای تشــکیل آن 
حکومت فراهم کند؛ همچنان که ملت ایران تاکنون توانســته و بر 

خیلی از مشکالت فایق آمده است.«3
»در زمان ما، یک نفر پیدا شد که گفت »اگر من تنها بمانم و همه ی 
دنیا در مقابل من باشند، از راهم برنمی گردم.« آن شخص، امام ما بود که 
عمل کرد و راست گفت. »صدقوا ما عاهدوا اهلل علیه.« لقلقه ی زبان را 
که- خوب همه داریم. دیدید، یک انسان حسینی و عاشورایی چه کرد؟ 
خوب؛ اگر همه ی ما عاشورایی باشیم، حرکت دنیا به سمت صالح، 

1 . همان، ج8، ص374.
2. همان، ج20، ص38.

3 . بیانات در مراسم بیعت اصناف مشهد و ...، 1368/04/08. 

فرمایشاتامام
خامنهای:

یکملتمبارز
میتواندزمینۀفرجرا
فراهمکند

اصالحدرونی+
اصالحجامعه=

نزدیکشدنفرج
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با آن علم متّصل به معدن الهی، با آن نیروی اراده، با آن زیباییها و 
درخشندگی هایی که در شخصیت آن بزرگوار وجود داشت و با آن 
توصیه های پیامبر اکرم درباره ی او نتوانســت ریشــه ی بدی را 
بخشکاند؟ خوِد آن بزرگوار را از سر راه برداشتند! ... آن وقت اگر 
امام زمان علیه الّصالة و الّسالم در یک دنیای بدون آمادگی تشریف 
بیاورند، همان خواهد شد! باید آمادگی باشد. این آمادگی چگونه 
است؟ ... این، همانی است که شما نمونه هایی از آن را در جامعه ی 
خودتان مشــاهده می کنید. امروز در ایران اســالمی چیزهایی از 
درخشندگی های معنوی وجود دارد که در هیچ جای دنیا نیست ... 
امروز در کجای دنیا جوانانی پیدا می شوند که روی شهوات نفس 
و روی ماّدیگری پا بگذارند و سراغ معنویات بروند؟ البته گاهی یک 
جوان، دو جوان، یا یک آدم استثنایی گوشه ای هست همه جای دنیا 
پیدا می شود اما اینکه عدد عظیمی از یک نسل، این طور باشند، کجای 
دنیا هست؟ هیچ جا؛ اینجا هست! ... پس می شود زمینه ها را فراهم 
کرد. وقتی چنین زمینه هایی إن شــاء اهلل گسترش پیدا کند، زمینه ی 
ظهور حضرت بقیۀ اهلل أرواحنا فداه نیز پدید می آید و مسأله ی مهدویت 

این آرزوی دیرین بشر و مسلمین تحّقق می یابد.«1
در صفحات آینده نیز به برخی از سخنان دیگر امام)ره( و مقام معظم 
رهبری که به تأثیر اقدام ما در نزدیکی فرج تصریح دارد، اشاره خواهیم 

کرد.

1 . بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت میالد حضرت مهدی )عّجل اهلل تعالی فرجه(، 
.1376/09/25

تاحدیزمینهها
رافراهمکردهایم/
باگسترشچنین
زمینههاییظهور
محققمیشود

خودسازیوکسب
آمادگیبرایظهور
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 5.1. اقدامات فردی
الف( تنظیم فعالیت های رایج زندگی

خودســازی و برخورداری از آمادگی روحی الزم برای انجام 
وظایف ســربازی حضرت، حداقل عمل برای یک منتظر محسوب 
می شود. البته این آمادگی باید برای انجام وظایف قبل از ظهور هم فراهم 
شود، تا توانایی مناسب برای انجام تکالیف منتظر در مقام زمینه سازی 
ظهور به دســت آید. )در دوران زمینه ســازی قبل از ظهور، وظایف 
حساس و متفاوتی بر عهدۀ منتظران قرار می گیرد که برآمدن از عهدۀ 
آنها نیازمند آمادگی و توانایی های بیشتر و بعضاً متفاوتی است. البته 
گفت وگو از آخرین وظایف منتظر را باید در مجال دیگری دنبال کرد.(

منتظر برای ظهور احســاس مسؤولیت می کند. او با توجه به 
مسؤولیت های سنگینی که بر عهده دارد، تالش می کند تا خود را 
برای انجام آنها آماده کند. و کســب ایــن آمادگی، نیازمند یک 
برنامه ریزی دقیق و تالش مســتمر است؛ و به این ترتیب زندگی 
منتظر با دیگران متفاوت می شود. گویی منتظر برای تمام ابعاد زندگی 
خود برنامه دارد. حــال و هوای زندگی او به زندگی یک چریک 
انقالبی و یک مبارز تمام عیار می ماند. نمی شود انسان، انقالبی نباشد 

اما بخواهد به عنوان یک منتظر به خودسازی بپردازد.
در جریان یک برنامۀ خودسازی، باید به ابعاد مختلف پرداخت. 
اگرچه محوِر خودسازی فاصله گرفتن از »راحت« و »غفلت« است، اما 
گاهی این حرکت به پی گیری برنامه های معنوی و اصالح صفات روحی 

می پردازد و گاهی به تنظیم فعالیت های رایج زندگی معطوف می شود.

زندگیمنتظر،مانند
یکچریکانقالبی

برنامۀمنتظر:
1.برنامۀمعنوی
2.برنامۀزندگی

با آن علم متّصل به معدن الهی، با آن نیروی اراده، با آن زیباییها و 
درخشندگی هایی که در شخصیت آن بزرگوار وجود داشت و با آن 
توصیه های پیامبر اکرم درباره ی او نتوانســت ریشــه ی بدی را 
بخشکاند؟ خوِد آن بزرگوار را از سر راه برداشتند! ... آن وقت اگر 
امام زمان علیه الّصالة و الّسالم در یک دنیای بدون آمادگی تشریف 
بیاورند، همان خواهد شد! باید آمادگی باشد. این آمادگی چگونه 
است؟ ... این، همانی است که شما نمونه هایی از آن را در جامعه ی 
خودتان مشــاهده می کنید. امروز در ایران اســالمی چیزهایی از 
درخشندگی های معنوی وجود دارد که در هیچ جای دنیا نیست ... 
امروز در کجای دنیا جوانانی پیدا می شوند که روی شهوات نفس 
و روی ماّدیگری پا بگذارند و سراغ معنویات بروند؟ البته گاهی یک 
جوان، دو جوان، یا یک آدم استثنایی گوشه ای هست همه جای دنیا 
پیدا می شود اما اینکه عدد عظیمی از یک نسل، این طور باشند، کجای 
دنیا هست؟ هیچ جا؛ اینجا هست! ... پس می شود زمینه ها را فراهم 
کرد. وقتی چنین زمینه هایی إن شــاء اهلل گسترش پیدا کند، زمینه ی 
ظهور حضرت بقیۀ اهلل أرواحنا فداه نیز پدید می آید و مسأله ی مهدویت 

این آرزوی دیرین بشر و مسلمین تحّقق می یابد.«1
در صفحات آینده نیز به برخی از سخنان دیگر امام)ره( و مقام معظم 
رهبری که به تأثیر اقدام ما در نزدیکی فرج تصریح دارد، اشاره خواهیم 

کرد.

1 . بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت میالد حضرت مهدی )عّجل اهلل تعالی فرجه(، 
.1376/09/25

تاحدیزمینهها
رافراهمکردهایم/
باگسترشچنین
زمینههاییظهور
محققمیشود

خودسازیوکسب
آمادگیبرایظهور
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منتِظر، برای تغذیۀ خودش برنامــه دارد. او حتی برای خواب و 
بیداری خودش هم برنامه دارد. در روایات داریم که خواب بین الطلوعین 
)از اذان صبح تا طلوع آفتاب( بدترین خواب ها است.1 اطبا معتقد هستند 
که خواب بین الطلوعین، قوای انسان را تحلیل می دهد. حتی چوپان ها 
هم نمی گذارند گوسفندان در این موقع بخوابند؛ چراکه بر اثر تجربه 
دریافته اند که اگر گوسفند بین الطلوعین بخوابد، تا آخر روز کسل است.

خواب نیم روز مستحب اســت.2 اطبا می گویند بیست دقیقه 
خواب نیم روز به اندازۀ چندین ساعت خواب شب خستگی انسان 
را برطــرف می کند. منتظر به زندگی اش نظم می دهد. برای ورزش 
خودش برنامه دارد. برای کــوه رفتن خودش برنامه دارد. زندگی 
مؤمناِن خوب همیشــه همراه همین گونه سختی هایی است که به 

خودشان تحمیل می کنند.
1 . امام باقر)ع( فرمودند: »خواب ابتدای روز نابودكننده است، و خواب قبل از ظهر نعمت است 
ْوُم َبْعَد الَْعْصِر  َهارِ ُخْرٌق َو الَْقائَِلُة نِْعَمٌة َو النَّ َل النَّ ْوُم َأوَّ و خواب پس از عصر حماقت است؛ النَّ

ُحْمٌق« من الیحضره الفقیه، ج2، ص502.
امام صادق)ع( فرمودند: »خوابیدن پس از نماز صبح]تا طلوع آفتاب[ مکروه است زیرا رزق را 
از انسان دور نموده و باعث زردی و زشت شدن رنگ چهره شده و هر موجود نامباركی این 
زمــان می خوابد. همانا خداوند تبارک و تعالی روزی مخلوقات را در فاصلۀ دمیدن صبح تا 
طلوع خورشید مقّرر و تقسیم مي فرماید، پس از خواب در آن هنگام بپرهیزید؛ َنْوَمُة الَْغَداةِ 
ُم  ُِّحُه َو ُهَو َنْوُم ُكلِّ َمُشومٍ. إِنَّ اهلَل َتَعالَی ُیَقسِّ ُِّرُه َو ُتَقب َمُشــوَمٌة َتْطُرُد الرِّْزَق َو ُتَصفُِّر اللَّْوَن َو ُتَغي
ْوَمة« من الیحضره الفقیه، ج2،  ْمِس َو إِیَّاُكْم َو تِْلَك النَّ األْْرَزاَق َما َبْيَن ُطُلوِع الَْفْجِر إِلَی ُطُلوِع الشَّ
ْومِ َما َبْيَن ُطُلوِع  ص502؛ همچنین نگاه كنید به: وســائل الشیعه، ج6، ص496، َباُب َكَراَهِة النَّ

ْمِس َو َعَدمِ َتْحِریِمِه. الَْفْجِر َو ُطُلوِع الشَّ
2 روایت امام باقر)ع( كه در پاورقی قبلی از »من ال یحضره الفقیه« نقل شد. همچنین نگاه كنید 
به: وسائل الشیعه، ج6، ص501، َباُب اْستِْحَباِب الَْقْيُلولَة. و نیز مستدرک الوسائل، ج5، ص113، 

بَاُب اْستِْحَباِب الَْقْيُلولَة. 

نمونههاییاز
برنامهریزیبرای
زندگی:
1.تغذیه2.خوابو
بیداری

3.خوابنیمروز
)قیلوله(4.ورزش

امام)ره(درحجرۀ
طلبگی
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در مقــام عمل باید برنامۀ زندگی را تغییــر داد. با بی برنامگی و 
راحت طلبی نمی توان به جایی رسید. یک منتظر در مقام عمل، مانند یک 
سرباز ِگت کرده که بند پوتین هایش را محکم بسته، آماده به خدمت است.

یکی از بستگان هم حجره ای حضرت امام)ره(، از قول او برای 
بنده نقل می کرد که »من هیچ وقت حضرت امام)ره( را بدون جوراب 
ندیدم. سحر که بلند می شدم می دیدم که امام)ره( وضویش را گرفته، 
تا می دید کسی در حجره بیدار است، جورابش را می پوشید. حضرت 
امام)ره( همیشه مرتب بود. با اینکه در حجره فقط ما دو نفر بودیم، 
هیچ وقت من ایشان را در حجره شلخته ندیدم.« منتظر به زندگی 

خودش نظم و ترتیب می دهد و مرتب زندگی می کند.
منتظر حتی به دست خط خودش هم توجه دارد و سعی می کند 
زیبا بنویسد. مقام معظم رهبری از 42 سالگی به بعد )که دست راست 
ایشان در حادثه انفجار بمب در مسجد ابوذر مجروح شد(، نوشتن با 
دســت چپ را آغاز کردند. انصافًا شروع کردن به نوشتن با دست 
چپ از این ســن، کار دشواری است. اّما االن دست خط ایشان از 
دســت خط بسیاری از ما بهتر اســت، چرا؟ چون ما به دست خط 
خودمان اهمیت نمی دهیم، حوصله نداریم، از کنار همه چیز به سادگی 
می گذریم، و اصراری نداریم که کارهایمان را زیبا انجام دهیم. در 

جزئیاِت همین زندگی دنیایی خودمان دقت نمی کنیم.
حضرت امام)ره( زیرجامه شان را در خانه اتو می کردند و می پوشیدند.1

1 . برداشــت هایی از سیره امام خمینی، ج2، ص157، مصاحبه مؤلف با آقای مصطفی كفاش زاده: 
»امام بسیار تمیز و مرتب هستند. تا جایی كه اطالع دارم و از قول دختر ایشان عرض می كنم كه 

5.دستخط

امام)ره(ورعایتاین
ریزهکاریها

منتِظر، برای تغذیۀ خودش برنامــه دارد. او حتی برای خواب و 
بیداری خودش هم برنامه دارد. در روایات داریم که خواب بین الطلوعین 
)از اذان صبح تا طلوع آفتاب( بدترین خواب ها است.1 اطبا معتقد هستند 
که خواب بین الطلوعین، قوای انسان را تحلیل می دهد. حتی چوپان ها 
هم نمی گذارند گوسفندان در این موقع بخوابند؛ چراکه بر اثر تجربه 
دریافته اند که اگر گوسفند بین الطلوعین بخوابد، تا آخر روز کسل است.
خواب نیم روز مستحب اســت.2 اطبا می گویند بیست دقیقه 
خواب نیم روز به اندازۀ چندین ساعت خواب شب خستگی انسان 
را برطــرف می کند. منتظر به زندگی اش نظم می دهد. برای ورزش 
خودش برنامه دارد. برای کــوه رفتن خودش برنامه دارد. زندگی 
مؤمناِن خوب همیشــه همراه همین گونه سختی هایی است که به 

خودشان تحمیل می کنند.
1 . امام باقر)ع( فرمودند: »خواب ابتدای روز نابودكننده است، و خواب قبل از ظهر نعمت است 
ْوُم َبْعَد الَْعْصِر  َهارِ ُخْرٌق َو الَْقائَِلُة نِْعَمٌة َو النَّ َل النَّ ْوُم َأوَّ و خواب پس از عصر حماقت است؛ النَّ

ُحْمٌق« من الیحضره الفقیه، ج2، ص502.
امام صادق)ع( فرمودند: »خوابیدن پس از نماز صبح]تا طلوع آفتاب[ مکروه است زیرا رزق را 
از انسان دور نموده و باعث زردی و زشت شدن رنگ چهره شده و هر موجود نامباركی این 
زمــان می خوابد. همانا خداوند تبارک و تعالی روزی مخلوقات را در فاصلۀ دمیدن صبح تا 
طلوع خورشید مقّرر و تقسیم مي فرماید، پس از خواب در آن هنگام بپرهیزید؛ َنْوَمُة الَْغَداةِ 
ُم  ُِّحُه َو ُهَو َنْوُم ُكلِّ َمُشومٍ. إِنَّ اهلَل َتَعالَی ُیَقسِّ ُِّرُه َو ُتَقب َمُشــوَمٌة َتْطُرُد الرِّْزَق َو ُتَصفُِّر اللَّْوَن َو ُتَغي
ْوَمة« من الیحضره الفقیه، ج2،  ْمِس َو إِیَّاُكْم َو تِْلَك النَّ األْْرَزاَق َما َبْيَن ُطُلوِع الَْفْجِر إِلَی ُطُلوِع الشَّ
ْومِ َما َبْيَن ُطُلوِع  ص502؛ همچنین نگاه كنید به: وســائل الشیعه، ج6، ص496، َباُب َكَراَهِة النَّ

ْمِس َو َعَدمِ َتْحِریِمِه. الَْفْجِر َو ُطُلوِع الشَّ
2 روایت امام باقر)ع( كه در پاورقی قبلی از »من ال یحضره الفقیه« نقل شد. همچنین نگاه كنید 
به: وسائل الشیعه، ج6، ص501، َباُب اْستِْحَباِب الَْقْيُلولَة. و نیز مستدرک الوسائل، ج5، ص113، 

بَاُب اْستِْحَباِب الَْقْيُلولَة. 

نمونههاییاز
برنامهریزیبرای
زندگی:
1.تغذیه2.خوابو
بیداری
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اّما لحظۀ حضور در خانه، برای ما لحظۀ رهایی و راحت باش است. گویا 
نامرتب و شلخته بودن در فضای خانه را طبیعی می دانیم.

یکی از طلبه هایی که در نجف شاگرد امام)ره( بوده، به امام)ره( 
عرضه می دارد که »من برای بیماری ام رفتم دکتر، دکتر گفته است 
که چون شما کار علمی می کنید، باید روزی 20 دقیقه پیاده روی 
کنید، و اال دچار چنین بیماری ای می شوید. آیا شما هم می خواهید 
روزی 20 دقیقه پیاده روی کنید؟« امام)ره( فرمودند: »کار خوبی 
است، دکتر درست گفتند، من هم ورزش می کنم.« همین که یکی از 
شاگردشان از ناحیۀ دکتر به ایشان اعالم کردند، کافی بود؛ امام)ره( 
 از همان موقع تا آخر عمر، پیاده رویشان یک روز هم ترک نشد.1

زیرپوش و پیژامه ایشان باید زود به زود شسته شود و حتماً باید اطو شود و از نظر رنگ هماهنگ 
باشد. و اگر چنانچه پیژامه گشاد باشد و یک قدری باز باشد، ایشان نمی پوشند. باید همه جای 
آن یک اندازه باشد و نظم داشته باشد. از قول خانمشان می گویم، آقا آن را وجب می كنند باید 
یک وجب باشد، اگر كمتر باشد نمی پوشند و بیشتر هم باشد نمی پوشند، از اول رعایت می كردند 
و نظم و ترتیب داشتند. دستمال ایشان باید اطو شود. پیراهن كه رو هست حتماً باید اطو شود، 
حتی پیژامه و زیرپیراهنشان هم باید اطو شود.« با توجه به خاطرات دیگر حضرت امام، معلوم 
است كه منظور خانم امام راحل این بوده است كه اگر لباسشان اطو نداشت، نمی پوشیدند بلکه 
اطو كرده و سپس می پوشیدند. در خاطرات نقل شده كه امام در منزل حتی برای یک استکان 
چای یا یک لیوان آب به كسی نمی گفتند و خودشان بلند می شدند می آوردند. همچنین در نجف 
گاهی اتفاق می افتاد كه امام روی پشت بام بودند و متوجه می شدند كه چراغ آشپزخانه روشن 
مانده است. بدون اینکه به كسی بگویند، خودشان 3طبقه می آمدند پایین و چراغ را خاموش 
می كردند و برمی گشتند. )برداشت هایی از سیره امام خمینی)ره(، ج1، صص55و57و59و79( با 
توجه به امثال این خاطرات، بدیهی است كه امام همواره خودشان لباس هایشان را اطو می كردند. 
البته ممکن است همسر یا دخترانشان، بدون اینکه امام درخواست كرده باشند یا زمانی كه امام 

حضور نداشته اند، این كار را می كرده اند. 
1 . حجة االسالم و المسلمین نصراهلل شاه آبادی: زمانی كه در نجف اشرف سکونت داشتم، ناگهان 
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 حـرف را به آدم یک بـار مـی زننـد.
منتظر در مقام عمل زندگی خود را مرتب می کند و به کارهای 
خود سروســامان می دهد. چه شد که شــیخ مفید در زمان غیبت 

وضع مزاجی من از نظر قلبی، كبدی، اســتخوانی، و ... به هم ریخت. سرانجام به كوشش بعضی 
از نزدیکان برای آزمایش و معالجه به انگلســتان رفتم، دكتر معالجم در آنجا پس از آزمایشها 
و عکســبرداریهای گوناگون به من اطالع داد كه هیچ نوع بیمــاری خاصی ندارم. حرف او با 
توجه به حال خودم و آنچه كه در نجف به من دســت می داد، بسیار متعجبم كرد. وقتی علت 
كسالتم را از دكتر پرسیدم، گفت: »این عوارض مربوط به مغز شماست. شما طلبه ها هیچ كاربدنی 
انجام نمی دهید، تمام فعالیت شما مطالعه و بحث كردن است. به همین دلیل به مغز شما فشار 
می آید. مغز هم مانند بدن است. وقتی خسته شد، به استراحت نیاز دارد، وقتی این امکان برایش 
فراهم نشد؛ كار دیگر اعضای بدن مختل می شود. بنابراین چاره در آن است كه قدری در كارتان 
تجدیدنظر كنید و كمتر كار كنید. بعد هم راه بروید. هر روز راه بروید. از یکـ  دو كیلومتر 
گرفته تا بیشتر از آن. هر چقدر می توانید راه بروید. به این ترتیب حالتان خوب می شود و سالمت 

خود را به دست می آورید.« 
وقتی به نجف مراجعه كردم، خدمت امام رفتم. ایشان پرسیدند: »قضیه چی شد؟« گفتم: »آقا! دكتر 
آنجا دردی را تشــخیص داد كه این درد مربوط به حوزۀ علمیه نجف اشرف، حوزۀ علمیه قم، 
حوزه علمیه مشهد، اصفهان و خالصه تمام دانشگاههای ماست.« فرمودند: »چطور؟« من هم عین 
ماجرا را برایشان تعریف كردم. ایشان تشخیص دكتر و شیوۀ معالجۀ او را بسیار تحسین كردند و 

سرانجام فرمودند: »خیلی خوب است.« 
وقتی نظر امام را شنیدم، پرسیدم: »آقا! شما حاضرید صبحها در خدمتتان باشم و با هم راه برویم؟ 
نیم ساعتـ  یک ساعت قدم بزنیم و بعد هم برگردیم؟« ایشان فرمودند: »كار خوبی است.« گفتم: 
»پس اجازه می دهید فردا ماشین بیاورم؟«. فرمودند: صبر كن، فرداشب به شما می گویم. فرداشب 
خدمت امام رفتم تا بپرســم كه برای چه ساعتی ماشین را حاضر كنم. اما ایشان فرمودند: »من 
شروع كرده ام.« پرسیدم: »كجا؟«. فرمودند: »روی پشت بام.« )پشت بام خانه های نجف به گونه ای 
ساخته شده اند كه به خانه های مجاور دید ندارد. چرا كه دور تا دور آن دیوار است.(. امام اضافه 
كردند: »من روزی نیم ساعت روی پشت بام راه می روم.« این جریان متعلق به بیست و هفت و 
هشــت سال پیش است. از همان روزها امام قدم زدن روزانۀ خود را شروع كردند و تا آخرین 
روزهای عمرشان آن را ادامه دادند. حتی هنگامی كه در پاریس بودند نیز راه رفتن و قدم زدن 
خود را قطع نکردند. )برداشت هایی از سیره امام خمینی، ج2، ویژگی های فردی، ص21، به نقل 

از پا به پای آفتاب، ج3، ص263(
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 کبری، لیاقــت دریافت نامه از امام زمان)عــج( را پیدا کرده بود؟1
 امام زمان)عج( در اولین نامه شان به مرحوم مفید نوشته اند: »ما زندگی 
تو را شاهدیم، ما عبادت های نیمه شب تو را دیدیم، پسندیدیم تو را، 

می خواهیم گاهی با تو درد دل بکنیم، با تو حرف بزنیم.«2

1 . بخشی از اولین نامه ای كه در اواخر ماه صفر سال 410 )هجری( از ناحیه مقّدسه امام زمان)عج( 
به دســت شیخ مفید رسید: »این نامه ای است به برادر با ایمان شیخ مفید أبو عبد اهلل محّمد بن 
محّمد بن نعمان ؛ بسم اهلل الّرحمن الّرحیم، اما بعد، سالم بر تو ای دوست مخلص در دین كه در 
اعتقاد به ما با علم و یقین امتیاز داری ... پس ما شکر وجود تو را به پیشگاه خداوندی كه جز او 
خدائی نیست می كنیم .... و به تو اعالم می داریم كه: به ما اجازه داده شده كه تو را به شرافت 
ِد  ِد بِْن ُمَحمَّ ْيِخ الُْمفِيِد َأبِي َعْبِد اهللِ ُمَحمَّ ِشيِد الشَّ ِدیِد َو الَْولِيِّ الرَّ مکاتبه مفتخر سازیم؛ لِلِْخ السَّ
یِن  َُّها الَْمْولَی الُْمْخلُِص فِي الدِّ ٌم َعَلْيَك َأی ا َبْعُد َســالَ ِحيِم َأمَّ ْحمِن الرَّ بِْن النُّْعَمان ... بِْســِم اهللِ الرَّ
الَْمْخُصوُص فِيَنا بِالَْيقِيِن... َفإِنَّا َنْحَمُد إِلَْيَك اهلَل ... َو ُنْعلُِمَكـ  َأَداَم اهلٌل َتْوفِيَقَك لُِنْصَرةِ الَْحقِّ َو 
ْدِقـ   َأنَُّه َقْد ُأذَِن لََنا فِي َتْشِریفَِك بِالُْمَكاَتَبِة« )احتجاج  ا بِالصِّ َأْجَزَل َمُثوَبَتَك َعَلی ُنْطقَِك َعنَّ
طبرسی، ج2، ص497؛ مستدرک الوسائل، الخاتمه ج3، ص225؛ الزام الناصب، ج1، ص410(
1 . بخش هایــی از دومین نامه مبــارک حضرت حجت)ع( كه در روز پنجشــنبه، 23 ماه 
ِحیِم. سالم  ْحمِن الرَّ ذیحجه سال 412 هجری به دست شیخ مفید رسیده است: »بِْسِم اهللِ الرَّ
بر تو ای یاری رســان حق! و ای كسی كه با گفتار راستین و شایسته، مردم را به سوی حق 
فرامی خوانی! .... و اما بعد، ما ناظر نیایش و مناجات تو با خدا بودیم... ما اینک در قرارگاه 
خویش، در مکانی ناشــناخته، بر فراز قله ای سر به آسمان كشیده، اقامت گزیده ایم كه به 
تازگی به خاطر عناصری بیداد پیشه و بی ایمان، بناگزیر از منطقه ای پر دار و درخت بدین 
جا آمده ایم و به زودی از اینجا نیز به دشتی گسترده كه چندان از آبادی دور نیست، فرود 
خواهیم آمد و از وضعیت و شــرایط آینده خویش، تو را آگاه خواهیم ساخت، تا به این 
ِحيِم.  ْحمِن الرَّ وسیله بدانی كه به خاطر كارهای شایسته ات نزد ما مقرب هستی؛ بِْسِم اهللِ الرَّ
ا َنَظْرَنا ُمَناَجاَتَك ...  ْدِق... َو َبْعُد َفَقْد ُكنَّ اعِي إِلَی َكلَِمِة الصِّ َُّها النَّاِصُر لِْلَحقِّ الدَّ َساَلٌم َعَلْيَك َأی
َبارِیُت  اْلَن مِْن ُمْسَتَقرٍّ لََنا ُیْنَصُب فِي ِشْمَراخٍ  مِْن َبْهَماَء. ِصْرَنا إِلَْيِه آنِفًا مِْن َغَمالِيَل َألَْجَأ إِلَْيِه السَّ
ْهِر َو اَل َتَطاُوٍل  مَِن اإْلِیَماِن َو ُیوِشــُك َأْن َیُكوَن ُهُبوُطَنا مِْنُه إِلَی َصْحَصٍح مِْن َغْيِر ُبْعٍد مَِن الدَّ
لَْفِة إِلَْيَنا  ُد لََنا مِْن َحاٍل َفَتْعِرُف بَِذلَِك َما َتْعَتِمُدُه مَِن الزُّ ا بَِما َیَتَجدَّ َماِن َو َیْأتِيَك َنَبٌأ مِنَّ مَِن الزَّ
بِاألْْعَماِل« )احتجاج طبرســی، ج2، ص498؛ مستدرک الوسائل، الخاتمه ج3، ص227؛ الزام 

الناصب، ج1، ص411( 2 
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 واهلل، امــام زمان)عج( هم عاطفــه دارد. واهلل، امام زمان)عج( 
پدر ماســت. واهلل، امام زمان)عج( ما را دوســت دارد. واهلل، امام 
 زمان)عج( غصه خور ماســت. واهلل، امام زمــان از ما خبر دارد.1

 خوشحال می شود ما فعال باشیم، بانشاط باشیم، خستگی ناپذیر 
باشیم. اینها جزء میدان عمل ما است.

ب( پی گیری برنامه های معنوی و اصالح صفات روحی
چرا در زندگی منتظر باید تفاوت دیده شــود؟ چون او در سلوک 
معنوی خودش، نْفَســش را دشــمن در  نظر گرفته و می داند تا با 
خودخواهی هایش مبارزه نکند به جایی نمی رســد. نظم و رعایت 

1. امام رضا)ع(: »امام، همدم رفیق، پدر مهربان، برادر تنی، مادر دلسوز به كودک  است؛ اإْلَِماُم، 
غِير« )كافی، ج1، ص200  ُة بِالَْولَِد الصَّ مُّ الَْبرَّ قِيُق َو اأْلُ ــِفيُق َو األُْخ الشَّ فِيُق َو الَْوالُِد الشَّ األْنِيُس الرَّ
و غیبــت نعمانی، ص219( امــام رضا)ع(: »امام عالمت هایــی دارد .... از پدران و مادران به 
َهاتِهِْم«)من  مردم دلسوزتر است؛ لِْلَِمامِ َعاَلَماٌت. َیُكوُن ... و َیُكوُن َأْشَفَق َعَلْيهِْم مِْن آَبائِهِْم َو ُأمَّ
الیحضره الفقیه، ج4، ص418( امیرالمؤمنین)ع(: »ما با خوشحالی شما خوشحال، با ناراحتی شما 
ناراحت، و با مریضی شما، مریض می شویم و برای شما دعا می كنیم؛ إِنَّا لََنْفَرُح لَِفَرِحُكْم َو َنْحَزُن 
لُِحْزنُِكْم َو َنْمَرُض لَِمَرِضُكْم َو َنْدُعو لَُكم «)بصائر الدرجات، ج1، ص260( امام رضا)ع( خطاب 
به یکی از شیعیان: » مگر نمي دانی اعمال شیعیان هر صبح و شام بر ما ائمه عرضه می شود هر 
كوتاهی كه داشته باشند از خدا درخواست مي كنیم از آن چشم پوشی نماید و هر كار نیک 
ِة  كه داشته باشند از پروردگار تقاضا مي كنیم پاداش آنها را بدهد؛  َأَما َعلِْمَت َأنَّا َمَعاِشَر األْئِمَّ
ْفَح  ُتْعَرُض َعَلْيَنا َأْعَماُل ِشيَعتَِنا َصَباحًا َو َمَساًء، َفَما َكاَن مَِن التَّْقِصيِر فِي َأْعَمالِهِْم َسَألَْنا اهلَل َتَعالَی الصَّ
ْكَر لَِصاِحبِه «)مناقب آل ابی طالب - البن شهر آشوب،  لَِصاِحبِِه َو َما َكاَن مَِن الُْعُلوِّ َسَألَْنا اهلَل الشُّ
ج4، ص341( امام زمان)ع(: »پس ما از احوال شــما آگاه بوده و به آن احاطه داریم، و چیزی 
از اخبار شما از ما پنهان نمی ماند... ما شما را بی سرپرست رها نمی كنیم)یا: در سرپرستی شما 
كوتاهی نمی كنیم( و یاد شما را فراموش نمی كنیم )به یاد شما هستیم(؛ َفإِنَّا ُنِحيُط عِْلمًا بَِأنَْبائُِكْم 
َو اَل َیْعُزُب َعنَّا َشيْ ٌء مِْن َأْخَبارُِكم ...َ إِنَّا َغْيُر ُمْهِملِيَن لُِمَراَعاتُِكْم َو اَل َناِسيَن لِِذْكِرُكم  «)احتجاج 

طبرسی، ج2، ص497 و الزام الناصب، ج1، ص410(. 

نظم،بایددراثر
تقواباشد
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دقیق آداب زندگی تحصیلی و شغلی، در اثر تقوایی است که دارد. نه 
آنکه این همه آدم خوبی شــده است که تنها به موفقیت در زندگی 
مادی برسد! حضرت امیر)ع( فرمودند: »شما)=حسنین)ع(( و همه 
فرزندان و خاندانم و هر که این وصیتم به او می رســد را سفارش 
می کنم به تقوای الهی، و نظم در زندگی؛  أُوِصیُكَما َو َجِمیَع َولَِدي َو 
أَهْلِــي وَ مَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي بِتَقْوَی اهللِ وَ نَظْمِ أَمْرِكُمْ«1 ایشــان در این 
سفارش، خمیر مایۀ نظم را تقوا قرار دادند و در اثر تقوا به نظم توصیه 

کردند. باید این تفاوت در زندگی منتظر دیده شود.
اساســًا نام دیگر منتظر متقی است. و شــما هرکاری بکنید 
نمی توانید نام دیگری در این حد تناسب برای منتظر پیدا کنید. اینکه 
امام عصر صلوات اهلل علیــه فرمودند: ».... پس هیچ چیز ما را از 
ایشان جدا نگه نمی دارد، جز اخباری که از ایشان به ما می رسد و ما 
را ناراحت می سازد و از ایشان انتظار نداریم؛  فََما یَْحبُِسنَا َعْنُهْم إاِلَّ 
َّا نَكْرَهُهُ وَ الَ نُؤْثِرُهُ مِنْهُمْ«2، معنایی جز این ندارد. تقوا  َّصِلُ بِنَا مِم مَا یَت
هم دو بعد دارد: ترک معصیت برای خدا و انجام عبادات و طاعات 
ــیِّئَاِت أَْولَی ِمِن اْكتَِســاِب  باز هم برای خدا. و البته: اْجتِنَاُب السَّ

الَْحَسنَاِت.3
متقی وقتی می خواهد از دیگران به خاطر معشــوق خود ببُرد 
ترک معصیت می کند، و وقتی می خواهد به حضرت دوست بپیوندد 

1 . نهج البالغه، نامه47.
2 . احتجاج طبرسی، ج2، ص499. 

3 . از فرمایشات امیرالمؤمنین علی)ع(، غررالحکم،حدیث3514. 

اساساًنامدیگر
منتظرمتقیاست

تناسبتقواوانتظار
بایدبرایمانجا
بیفتد
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اطاعت و عبادت می کند؛ یکی از دیگری شیرین تر. باید تناسب دو 
مفهوم تقوا و انتظار برایمان جا بیفتد. و البته باید آن را برای خودمان 
جا بیندازیم و جا انداختنش هم ســخت است؛ کار آسانی نیست. 
خیلی باید فکر کرد و به خود تلقین کرد که چرا تقوا الزمۀ انتظار 
است؟ اگر برایمان جا نیفتد، یک شعار بیشتر نخواهد بود. مواد الزم 
برای تفکر در این باره را هم همه در اختیار داریم. اما معموالً یا وقت 

صرف آن نمی کنیم و یا هنر تلقین آن را به خود نداریم.
تلقین هنر می خواهد و تفکر فرصت می طلبد و اال معموالً همۀ 
ما علم به اینکه »اگر می خواهی منتظر باشــی، باید متقی باشی« 
را داریم. ما انتظار چه چیزی را می کشیم؟ حکومت حضرت مگر 
چیزی جز زمینه سازی برای ســهولت تقوای مردم است؟ ظهور 
حضرت مگر برای مبارزه با استکبار که تورم یافتۀ همان گناه های 
روزمرۀ ماست، نیست؟ مگر می شود منتظر حضرت باشیم و به گناه 

عالقه داشته باشیم و به پاکی روح و تزکیۀ نفس بی عالقه باشیم؟
باید ربط بین تقــوا و انتظار را عمیقــًا درک کنیم دربارۀ آن 
ساعت ها تفکر کنیم و در مواقع حساس و به انواع لطائف الحیل آن 
را به خود تلقین نماییم. چون نفس از موعظه و نصیحت فرار می کند، 
نمی خواهد ســخن تلخ بشنود و به کار سخت وادار شود. به همین 
دلیل می گویم باید هنرمندانه این حقیقت را به خود تلقین کنیم و حتی 
به دیگران. با چه استداللی متقاعد می شویم که به عنوان یک منتظر 
باید متقی باشیم؟ همین که بدانیم گناه ما ظهور را به تأخیر می اندازد 

کافی نیست؟ شاید باورش برای ما سخت باشد.
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منتظر تا آنجا که خود می تواند حرکت کند تالش می کند. وقتی 
از نفس افتاد و دیگر توان مبارزه نداشت، دست به سوی امام غائب 
خود دراز می کند و از او مدد می گیرد. و البته امام ناظر او، او را کمک 
خواهد کرد. و اگر برای او ظاهر هم شد تعجب نکنید. )البته شما از 
چنین ظهور خصوصی خبردار نخواهید شد.(1 منتظر اگر اصالح کار 
جهان را می خواهد، به خاطر عشق او به زیبایی هایی است که تا حد 
جان دادن آنها را برای خود نیز دوست دارد و برایش تالش می کند. 
اصال اگر کسی در مسیر سلوک شخصی خود به سوی خدا، به 
انتظار فرج برسد زیباست. هم عالمت سالمت حرکت او به سوی 
خداست؛ )چون اگر حرکتش سالم نباشد و آفت زده بشود به انتظار 
فرج ختم نمی شود.( و هم سرمایۀ انتظار واقعی او خواهد بود. تصور 
بفرمایید شخصیتی را که از بس خود زیبایی ها و خوبی های تقرب 
به خدا را چشــیده است و از بس تقوا برایش دوست داشتنی شده 
است، می خواهد این تقوا و تقرب را مصّرانه برای همۀ اهل زمین به 

ارمغان بیاورد. این می شود منتظر.
حاال تصور بفرمایید کســی را که هیچ تصور روشن و تجربۀ 
شیرینی از تقوا ندارد، این فرد چگونه می خواهد منتظر فرج باشد؟ 
فرجی که معنایی جز گستراندن بستر تقوا در زمین ندارد. خودسازی 

1 . آنکه را اسرار حق آموختند، مهر كردند و دهانش دوختند. مقام معظم رهبری می فرمایند: »ممکن 
است یک انسان سعادتمندی، چشمش، دلش این ظرفیت را پیدا كند كه به نور آن جمال مبارک 
روشن شود، اما یک چنین كسانی اهل ادعا نیستند؛ اهل گفتن نیستند؛ اهل دكان داری نیستند. این 
كسانی كه دكان داری می كنند به این وسیله، انسان می تواند به طور قطع و یقین بگوید این ها دروغ گو 
هستند؛ مفتری هستند.« بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم در روز نیمه ی شعبان،  27/ 05/ 1387.

منتظرمیخواهد
»تقوا«بهاهلزمین
هدیهبدهد

خودسازیمعنوی،
مقدمهونتیجۀ
انتظار
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معنوی، هم مقدمۀ الزم برای انتظار است، هم نتیجۀ قطعی انتظار. 
بله، بعضی ها از تقوا شروع نمی کنند تا به انتظار برسند، ولی با محبت 
به حضرت شروع کرده اند؛ اهل ادعا و دچار آفت خیال هم نیستند. خب 
طبیعی است اینها از این طرف به تقوا می رسند. بله محبت به حضرت 
راحت تر از محبت به تقوا به دست می آید، ولی وقتی این محبت کمی 
افزایش پیدا کند، تبعات شریف خود را به نمایش خواهد گذاشت. کافی 
است شما بدانید کسی که باتقوا نیست مورد عنایت حضرت قرار نخواهد 

گرفت. دیگر نمی توانید از تقوا فاصله بگیرید. 
نه اینکه حضرت سلیقه ای دارند و آن هم این است که تنها افراد با 
تقوا را دوست دارند و الغیر و این برمی گردد به ذوق شخصی ایشان. 
که اگر این گونه هم بود، برای عاشق صادق، همین هم مالک است. ولی 
عاشِق صادق که گیر نمی آید. ما باید بدانیم اصالً کسی که با تقوا نباشد، 
ذاتاً نمی تواند به حضرت مقّرب شود و به درد حضرت بخورد. مثل اینکه 
اگر کسی کافر باشد استعداد ذاتی خود را برای مالقات شیرین پروردگار 

از دست داده است و اقتضای طبیعتش این است که باید به دوزخ برود. 
کسی که عقلش را به دلیل معصیت از دست داده است،1 نمی تواند 
زیبایی های وجود حضرت را درک کند؛ نمی تواند حضرت را بفهمد؛ 
نمی تواند به حضرت کمک کند؛ و حتی شاید نتواند حضرت را تحمل 
کند. او هوس خود را بیشتر دوست دارد. او فقط می تواند از دور به 
حضرت عشق بورزد از نزدیک چه بسا دچار دلزدگی هم می شود. 

1 . رسول خدا)ص(: »هر كه گناهی را مرتکب شود عقلی از او جدا شود، كه دیگر هرگز به او 
باز نگردد؛ َمن قاَرَف َذنبًا فاَرَقُه َعقٌل ال َیرِجُع إلَيِه أبداً« ميزان الحكمه، حدیث6751 به نقل از 

محجة البیضاء، ج8، ص160. 

محبتبهحضرت
راحتترازمحبت

بهتقوا

معصیتکار،هوس
خودرابیشتراز

حضرتدوستدارد
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لذا خطرناک است که انسان بی تقوا باشد و طالب دیدار حضرت باشد. 
اگر چه ما امید داریم دیدار حضرت خود موجب افزایش ارادت و 
اطاعت بشود، ولی قاعده این نیست؛ و در بسیاری از موارد چنین 
اتفاقی نمی افتد. این مطلب را خداوند متعال اول قرآن کریم به صراحت 

اعالم می فرماید: »ذلَِک الِْكتاُب ال َریَْب فِیِه ُهدًی لِْلُمتَِّقیَن«1
5.2. اقدامات اجتماعی

بعد از خودسازی، انجام »وظایف اجتماعی« نوع دیگر عمل 
منتظران است که از آن غفلت نمی کنند. همان طور که قباًل هم اشاره 
شد، اساسًا منتظر یک موجود اجتماعی، بلکه جهانی است. نمی توان 

»انتظار« را بدون »اجتماع« تصور کرد.
البته باید توجه داشت که انجام وظایف اجتماعی، صرفًا پس از 
پایان یافتن مراحل عالی خودسازی نیست، چراکه اوالً، بسیاری از 
وظایف اجتماعی ما نیاز به خودسازی و طی دوره های ویژۀ معنوی 
ندارد. مانند آنجا که می خواهیم به انفاق و انواع مجاهدت های مالی 
بپردازیم. ثانیًا، عمل اجتماعی خود بسیار سازنده است و اساسًا یکی 
از مهم ترین راه های خودسازی، پرداختن به وظایف اجتماعی است. 
بله اگر کسی بخواهد در مقام مربی جامعه و یا معلم جمعی ظاهر 
شود و دیگران از او الگو بگیرند، باید قبل از انجام چنین وظایفی به 

خودسازی های ویژه ای بپردازد.2
در روایتی از امام باقر)ع( آمده است که ایشان در ضمن پاسِخ 

1 . سورۀ بقره، آیه2. 
2 . امیرالمؤمنین علی)ع(: »كسی كه خود را رهبر مردم قرار داد، باید پیش از آنکه به تعلیم دیگران 
پردازد، خود را بسازد؛ َمْن َنَصَب َنْفَسُه لِلنَّاِس إَِماماً َفْلَيْبَدأْ بَِتْعلِيمِ َنْفِسهِ َقْبَل َتْعلِيمِ َغْيرِهِ«، نهج البالغه، 

حکمت73.

روابطاجتماعیعالی،
یکیازعالئمیاران
مهدی)عج(

وظایفاجتماعی،
صرفاًپسازاتمام
خودسازینیست
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عده ای از شیعیان، که ادعا می کردند منتظر و آماده برای قیام علیه ظلم 
هستند، فرمودند: »یاران قائم)عج( به قدری با هم صمیمی و برادرند، که 
وقتی یکی از آنها احتیاج مالی داشته باشد، بدون اینکه نیاز به اجازه 
گرفتن باشد، از کیف پول رفیقش به اندازۀ احتیاجش برمی دارد.«1 این 
قدر با هم صمیمی و ندار هستند. در روایت دیگری آمده است که اگر 
دو تا مؤمن با هم این گونه نباشند، هنوز به حد برادری نرسیده اند.2 ما 
اگر می خواهیم به مقام منتظر برسیم، باید در رفاقت هایمان، عمالً به 
سمت چنین فضایی حرکت کنیم. کما اینکه امام باقر)ع( هم فرمودند: 

»امام زمان)عج( زمانی که قیام کند، چنین یارانی خواهد داشت.«3

1 . به امام باقر)ع( گفته شد: یاران ما در كوفه، جماعت كثیری هستند، و اگر شما به آنها امر 
بفرمایید از شما اطاعت و تبعیت می كنند. حضرت فرمودند: آیا اینگونه هست كه یکی از شما 
]بدون اجازه[ به ســراغ كیف پول برادر دینی اش برود و به مقدار نیازش پول بردارد؟ عرض 
كرد: خیر. حضرت فرمود: پس ایشــان در بذل خون شان بخیل تر هستند. تا اینکه فرمودند: 
هنگامــی كه قائم ما قیام كند، رفاقت و صداقت خالص می آید، و مرد به ســراغ كیف پول 
بِي  بــرادرش می رود و به مقــدار نیازش از آن برمی دارد و برادرش مانع او نمی شــود؛ قِيَل أِلَ
َجْعَفــٍر)ع(: إِنَّ َأْصَحاَبَنا بِالُْكوَفِة لََجَماَعٌة َكثِيَرٌة َفَلْو َأَمْرَتُهْم أَلََطاُعوَك َو اتََّبُعوَك َقاَل: َیِجي ُء 
َأَحُدُكْم إِلَی ِكيِس َأِخيِه َفَيْأُخُذ مِْنُه َحاَجَتُه؟ َفَقاَل: اَل. َفَقاَل: ُهْم بِِدَمائِهِْم َأبَْخُل. ُثمَّ َقاَل: ... إَِذا َقاَم 
ُجُل إِلَی ِكيِس َأِخيِه َفَيْأُخُذ َحاَجَتُه َفاَل َیْمَنُعهُ . اختصاص شيخ  الَْقائُِم َجاَءِت الُْمَزاَمَلُة َو َأَتی الرَّ
مفيد، ص24. )المزاملة: به معنای رفاقت و صداقت خالص. گرفته شــده از »زاَمَل« و »َزمیل« 
به معنی همنشینی در دو طرف محمل شتر، كه معادل و در كنار یکدیگر باشند، به گونه ای 
كــه بدون وجود هریک تعادل محمل به هم می خــورد؛ زاَمَلُه، أي صار عدیله علی البعیر و 

المحمل(. 
2 . »امام باقر)ع( روزی به اصحابشان فرمودند: آیا یکی از شما دست در جیب دیگری می كند 
و به مقدار نیــازش پول بردارد؟ عرض كردند: خیر. حضــرت فرمودند: پس در این صورت 
ِد بِْن َعلِيِّ الباقِر ع، َقاَل َیومًا ألْصحابِِه: أُیدِخُل أَحَدُكْم َیَدُه في  شــما برادر نیســتید؛ َعْن ُمَحمَّ
م إذاً بِإخواٍن« كشــف الغمه، ج2،  نانيِر؟ قالوا: ال. قال: َفَلســتُ ُكِمّ صاِحبِِه َفَيأُخَذ َحاَجَتُه مَِن الدَّ

ص148. 
3 . اختصاص شیخ مفید، ص24. متن روایت پیشتر)پاورقی شماره 1( ذكر شد. 
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ِّی ِسْلٌم لَِمْن َسالََمُكم«1 یعنی  در زیارت عاشورا می خوانیم: »إِن
ای امام حسین، من فقط با شما دوست نیستم، بلکه با هر کسی هم 
که با شــما دوست باشد، دوست هستم. یاور امام زمان، هم از نظر 
عاطفی به انسان ها عالقه دارد، و هم در مقام عمل، اهل دوست شدن 
و رفیق شدن با دیگران است. منتظر، اگر با کسی اختالف شخصی 
داشته باشد، اگرچه حق با او باشد، از حقش صرف نظر می کند. او 
مظلومیت را تحمل می کند، ولی با مؤمنین دوستی می کند. منتظر، در 

روابط اجتماعی  اش با دیگران بی نظیر است.
در گزارشی آمده بود که طبق بررسی های آماری انجام شده در 
دانشگاه های تهران، دانشجویان مذهبی روابط اجتماعیشان از غیر 
مذهبی ها بهتر است، و شاداب تر، بهتر و راحت تر، با دیگران ارتباط 
برقرار می کنند. البته این طلیعه و آغاز راه اســت، نباید در این حد 

متوقف شد.
آدم های معمولــی، روزهای اولی که وارد محیط جدیدی مثل 
مدرسه یا دانشگاه می شوند، به همه با یک نگاه معصوم، تقاضامنِد 
رفیق، متواضع، پرسشــگر و تشنۀ روابط عاطفی نگاه می کنند. اّما 
بعــد از مدتی که چند تا رفیق پیدا کردند، دیگر کســی را تحویل 
نمی گیرند. دلشــان هم گنجشکی است، بیشــتر از ده تا رفیق جا 
نمی گیرد. روزهای اولی که وارد دانشــگاه شده بود، به همه سالم 
می کرد، ولی حاال که یک سال گذشته، اگر یک دانشجوی تازه وارد 

الکفعمــی،  كامل الزیــارات، ص174؛ مصبــاح  عاشــورا؛  زیــارت  الجنــان،  مفاتیــح   .  1
ص482. 

روابطاجتماعی
آدمهایمعمولی

منتظردرروابط
اجتماعیاشبینظیر
است
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به او سالم کند، چپ چپ نگاهش می کند.
هر کسی دل کوچکی داشته باشد، با پیدا کردن چهار تا رفیق 
ظرفش پر می شود. او دیگر چهل تا رفیق نمی خواهد، دیگر تواضع 
در چشمانش نیست، ســعه صدر ندارد و نمی تواند با انسان های 
بیشتری دوست شود. نمی تواند 100 تا رفیق داشته باشد. یک انسان 
معمولی چهارتا رفیق می خواهد برای درد دل کردن و سّر گفتن، اّما 
یک منتظر، دایرۀ رفاقتش خیلی وسیع است. رفاقت هایش از سر 

نیاز نیست، از سر عالقه ای است که به انسان ها دارد.
منتظــر در مقام عمــل، اهل خدمت به دیگران اســت، اهل 
خودسازی و قیام بر علیه خود است، اهل فعالیت مجاهدانه است. 
اهل تالش و پشتکار است. مشخصۀ منتظر این است که درسش از 
همه بهتر است؛ و در عین حال برای کار کردن هم وقت دارد. این دو 

را می تواند با هم جمع کند، چون روحش سالم است.
شــهید چمران وقتی با استادی درس گرفت که معروف بود به 
هیچ کس نمرۀ 20 نمی داد، نمرۀ 22 از آن استاد گرفت، تا جایی که 
آن استاد به دانشگاه اصرار کرده بود که باید این نمرۀ 22 ثبت بشود.1

1 . مهندسی مهدی چمران)برادر شهید دكتر مصطفی چمران(: »در دانشکده فنی استادی بود كه هر 
دانشجویی از او نمره 14 یا 15 می گرفت هنر كرده بود و دكتر، از او نمره غیر منتظره 22 گرفت! 
وقتی از او پرسیدند چرا به چمران نمره 22 دادی، پاسخ داد: نمره بیست حق ورقه او بود و هرچه 
به جزوه اش نگاه كردم دیدم جایی برای اصالح ندارد و آ ن قدر زیبا و جامع بود كه چاره ای ندیدم 
به همان صورت آن را بدهم به عنوان كتاب چاپ كنند.« دومین سخنرانی مهندسی مهدی چمران 
در همایش بین المللی مصطفای اندیشه ها، دهم مهرماه 1390، منبع: پایگاه اطالع رسانی مجمع 

 ) http://www.m-chamran.com/?Content=15(جوانان شهید چمران

روابطاجتماعی
منتظر

منتظردرمقام
عمل

خاطرهایازشهید
چمران
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آن وقت خود ایشــان در مناجاتش می نویســد که خدایا من در 
درس خواندن کم نگذاشــتم، تو خودت می دانی به چه دلیل؟ برای 
اینکه دوست نداشتم یک مسلمان از نظر علمی زیردست کافر باشد.1

ما چاره ای نداریم جز اینکه در این جهان آزاد و پر از رقابت، 
ثابت کنیم که مهدویون از همه بهتر هستند. ما باید به جایی برسیم 
که وقتی سؤال می شود: منتظر چه کسی است؟ همه بگویند: »معلوم 
است، کسی که از همه بانشاط تر است، بیشتر از همه خدمت می کند، 
بیشتر از همه درس می خواند، نستوه و خستگی ناپذیر است و در 

یک کالم کسی است که بلد است چگونه زندگی کند.«
منتظر، نه تنها با همۀ مردم خوب است، بلکه با دشمنان مردم نیز 
مقابله می کند. منتظر، ظلم ستیز است. ما در خأل زندگی نمی کنیم. 
جهان ما پر از ظلم و بیداد است. لذا منتظر تنها اهل محبت نیست، 
اهل عداوت هم هســت. منتظر تنها اهل عدالت نیست، به ظلم هم 

حساسیت نشان می دهد.
بعضی ها مایلند اجتماعی بودن را در حد و اندازه های خاصی 
محدود کنند. مثاًل کمک به هم نوع و رســیدگی به مستمندان را در 
محدودۀ فقرای یک محل، یک شهر و یا حتی یک کشور محدود 
می بینند. مایل نیستند ریشه های فقر را ببینند و با آن مبارزه کنند. آنها 

2 . »ای خدا، من باید از نظر علم از همه برتر باشم، تا مبادا كه دشمنان مرا از این راه طعنه زنند. 
باید به آن سنگدالنی كه علم را بهانه كرده و به دیگران فخر می فروشند، ثابت كنم كه خاک 
پای من هم نخواهند شد. باید همه آن تیره دالِن مغرور و متکبر را به زانو در آورم، آنگاه خود 
خاضع ترین و افتاده ترین مرد روی زمین باشــم.« مصطفی چمــران، خدا بود و دیگر هیچ نبود، 

ص28.  

منتظر،ظلمستیز
است

رسیدگیبه
محرومینکافی
نیست

بایدثابتکنیم
مهدویونازهمهبهتر
هستند
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حاضرند مؤسسات خیریه تأسیس کنند، ولی حاضر نیستند با اساس 
و ریشۀ محرومیت )یعنی کسانی که این فقر و محرومیت را به وجود 
آورده اند؛ همان صاحبان زر و زور و تزویر و در رأس آنها استکبار 
جهانی( مبارزه کنند. این روش به نوعی ضدیت با جامعه و پنهان 
کردن ظالمانی است که در نتیجۀ ظلم آنها جوامع بشری به ویرانه ای 
تبدیل شده اند. این روش در حقیقت ایجاد حاشیه امن برای چنین 

ظالمانی است.
امروز تنها راه خدمت به انسان ها، مبارزه با ستمگران و مقاومت 
در برابر آنهاســت. به عبارت دیگر، نشــر فرهنِگ مبارزه و بیدار 
ساختن مردم برای رویارویی با مستکبران، تنها راه خدمت به بشریت 
و بالطبع مقدمه سازی برای ظهور است. مقام معظم رهبری در کالم 

بسیار پراهمیتی فرموده اند: 
»آن وقت که معلوم شد در مقابل قدرت ماّدی مستکبران عالم، 
زمینه ی این وجود دارد که آحاد بشر بتوانند بر روی حرف حق خود 
بایســتند، آن روز، روز ظهور امام زمان)عج( است؛ آن روز، روزی 
است که منجی عالم بشریت به فضل پروردگار ظهور کند و پیام او 
همه ی دلهای مستعد را که در همه جای جهان هستند، به خود جذب 
کند و آن وقت دیگر قدرتهای ستمگر، قدرتهای زورگو، قدرتهای 
متّکی به زر و زور نتوانند حقیقت را آن چنانی که قبل از آن همیشه 
کرده اند با فشار زر و زوِر خود، به عقب بنشانند یا مکتوم نگه دارند.«1

1 . بیانــات در ســالروز میــالد خجســته ی امام زمــان )عّجــل اهلل تعالی فرجــه(، 22/ 08/ 
 .1379

نشرفرهنگمبارزه
بااستکبار،مهمترین

مقدمهسازی

زمینۀایستادگی
درمقابلاستکبار،

عالمتظهور
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همۀ اخالق فردی و اجتماعی منتظر، تنها در مسیر انقالبی بودن 
و مبارزه با ســتمگران و مستکبران قابل قبول است؛ و اال نه خدا از 
انساْن، خوب بودن  های عافیت طلبانه را می پذیرد و نه خلق خدا از آن 
َطْرفی می بندند. معنویت اصیل و انتظار حقیقی را باید در فرهنگ 
جهاد جست وجو کرد. همان جهادی که رسول خدا)ص( فرمود اگر 
کسی الاقل آرزوی آن را در سر نداشته باشد، دچار نفاق خواهد شد.1

اخالق اجتماعی، از سلوک مهربانانه و حق شناسانه با خانواده 
و مردم شــروع می شود و با انقالبی بودن و مبارزه در راه نجات 
بشــر تداوم می یابد و به ظهور منجی عالم بشریت ختم می شود. 
نمی توان در هیچ مرحله ای متوقف شد. در هر مرحله ای متوقف 
شویم، چه بسا تمام راه آمده را بازگردیم و به ظالمانی به خود و 
جامعه مبدل شویم. چون در شرایط امروز هر کسی سکوت کند 
و کنار بکشــد، خودبه خود کمک کار و یاور ظالمان خواهد بود؛ 
چراکه ما در زمانی هستیم که دیگر جهاد نهایی2آغاز شده است 

و رویارویی کامل جبهۀ حق و باطل شکل گرفته است.3

1 . قال رسول اهلل)ص(: »َمْن ماَت َو لَْم َیْغُز، َو لَْم ُیحدِّْث بِه َنْفَسُه، ماَت َعلی ُشْعَبٍة مِْن نِفاٍق؛ كسی 
بمیرد در حالی كه جهاد نکرده باشد یا آرزوی جهاد نداشته باشد، به نوعی نفاق مرده است« 
میزان الحکمه، حدیث2829 به نقل از صحیح مسلم، ج3، ص1517، حدیث158)دارالحدیث، 

قاهره( یا ج6، ص49)چاپ دارالفکر، بیروت(. 
2 . جهاد نهایی، همان جهادی اســت كه در آن رویارویی كامل حق و باطل شــکل می گیرد و به 

پیروزی حق و سرنگونی استکبار جهانی می انجامد. 
3 . »امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استکبار، و جنگ پابرهنه ها و 
مرفهین بی درد شروع شده است. و من دست و بازوی همه عزیزانی كه در سراسر جهان كوله بار 
مبارزه را بر دوش گرفته اند و عزم جهاد در راه خدا و اعتالی عزت مسلمین را نموده اند می بوسم.« 

فضایلفردیو
اجتماعی،تنهادر
سایهظلمستیزی
ارزشمندهستند

منتظرانچارهایجز
تشکیلحکومت

ندارند
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5.3. تشکیل نظام اسالمی
عمل اجتماعی مستمر و مدام، بدون تشکیل حکومت نه قابل 
تصور است و نه قابل تحقق. اگر ما به وظایف اجتماعی و جهادی 
خود عمل کنیم، قهراً به تشکیل حکومت و یا سرنگونی حکومت های 
ظالم ختم می شود و اگر بخواهیم به همۀ وظایفی که به عهده داریم، 
عمل کنیم، باز باید حکومت تشکیل دهیم و حکومت های ظالم را از 

صحیفه امام، ج21، ص85.
»ما به یاری خدا تا نابودی كامل دشمنان اسالم و ملتهای مستضعف جهان در برابر آنان، و بخصوص 

در مقابل امریکای جهانخوار، ایستادگی خواهیم كرد.« صحیفه امام، ج12، ص261.
»امریکای جهانخوار باید بداند كه ملت عزیز و خمینی تا نابودی كامل منافعش او را راحت نخواهند 
گذاشت و تا قطع هر دو دست آن به مبارزه خدایی خود ادامه خواهند... مردم ما باید خود را 

آماده این درگیری حسینی تا پیروزی كامل بنمایند.«صحیفه امام، ج14، صص407و408.
»دنیا جریان دیگری پیدا كرده است و بدانید به حول و قوه ی الهی، مبارزه ی حق - كه با سردمداری 
ملت ایران و با پرچم اسالم آغاز شده است - با باطل، با طاغوتها، با فرعونها و با فرعون استکبار، 
تا ســرنگونی اســتکبار ادامه پیدا خواهد كرد.« بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار 

دانش آموزان و دانشجویان، 1390/8/11.
»امت اسالمی در راهی كه مسلمین صدر اسالم را به اوج عظمت و عزت رسانید، پی درپی به پیش 
خواهد رفت و ملتهای مسلمان از عقب ماندگی حقارت باری كه در قرنهای اخیر بر آنان تحمیل 
شده نجات خواهند یافت. طلیعه ی این حركت بزرگ آغاز شده و امواج بیداری در همه جای 
دنیای اســالم كمابیش به حركت درآمده است.... آینده از آن امت اسالمی است، و یکایک ما 
می توانیم به سهم خود و بقدر توان و ظرفیت و مسئولیت خود، آن آینده را نزدیک تر سازیم.« 

پیام رهبر معظم انقالب به مناسبت كنگره عظیم حج ، 1386/09/27.
»مســلمانان در همه ی جهان بدانند كه دوران تحقیر و عقب ماندگی جهان اسالم به سر آمده و 
دوران تازه ای آغاز شده است ... امروز چه بخواهند و چه نخواهند حركتی عمیق و ریشه دار در 
دنیای اسالم آغاز شده است و همین حركت است كه در زمان متناسب خود به استقالل و عزت 
و حیات دوباره ی امت اسالمی خواهد انجامید.« پیام رهبر معظم انقالب اسالمی به مناسبت 

كنگره عظیم حج ، 1385/10/08.
 

همۀ اخالق فردی و اجتماعی منتظر، تنها در مسیر انقالبی بودن 
و مبارزه با ســتمگران و مستکبران قابل قبول است؛ و اال نه خدا از 
انساْن، خوب بودن  های عافیت طلبانه را می پذیرد و نه خلق خدا از آن 
َطْرفی می بندند. معنویت اصیل و انتظار حقیقی را باید در فرهنگ 
جهاد جست وجو کرد. همان جهادی که رسول خدا)ص( فرمود اگر 
کسی الاقل آرزوی آن را در سر نداشته باشد، دچار نفاق خواهد شد.1

اخالق اجتماعی، از سلوک مهربانانه و حق شناسانه با خانواده 
و مردم شــروع می شود و با انقالبی بودن و مبارزه در راه نجات 
بشــر تداوم می یابد و به ظهور منجی عالم بشریت ختم می شود. 
نمی توان در هیچ مرحله ای متوقف شد. در هر مرحله ای متوقف 
شویم، چه بسا تمام راه آمده را بازگردیم و به ظالمانی به خود و 
جامعه مبدل شویم. چون در شرایط امروز هر کسی سکوت کند 
و کنار بکشــد، خودبه خود کمک کار و یاور ظالمان خواهد بود؛ 
چراکه ما در زمانی هستیم که دیگر جهاد نهایی2آغاز شده است 

و رویارویی کامل جبهۀ حق و باطل شکل گرفته است.3

1 . قال رسول اهلل)ص(: »َمْن ماَت َو لَْم َیْغُز، َو لَْم ُیحدِّْث بِه َنْفَسُه، ماَت َعلی ُشْعَبٍة مِْن نِفاٍق؛ كسی 
بمیرد در حالی كه جهاد نکرده باشد یا آرزوی جهاد نداشته باشد، به نوعی نفاق مرده است« 
میزان الحکمه، حدیث2829 به نقل از صحیح مسلم، ج3، ص1517، حدیث158)دارالحدیث، 

قاهره( یا ج6، ص49)چاپ دارالفکر، بیروت(. 
2 . جهاد نهایی، همان جهادی اســت كه در آن رویارویی كامل حق و باطل شــکل می گیرد و به 

پیروزی حق و سرنگونی استکبار جهانی می انجامد. 
3 . »امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استکبار، و جنگ پابرهنه ها و 
مرفهین بی درد شروع شده است. و من دست و بازوی همه عزیزانی كه در سراسر جهان كوله بار 
مبارزه را بر دوش گرفته اند و عزم جهاد در راه خدا و اعتالی عزت مسلمین را نموده اند می بوسم.« 

فضایلفردیو
اجتماعی،تنهادر
سایهظلمستیزی
ارزشمندهستند

منتظرانچارهایجز
تشکیلحکومت

ندارند
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سر راه برداریم. اینجاست که تشکیل یک حاکمیت منتِظر در دستور 
کار منتظران قرار می گیرد. و طبیعی است که قبل از ظهور، حکومت 
منتظران شکل بگیرد تا مقدمات ظهور به وسیلۀ آنها فراهم گردد. 
همچنان که دربارۀ مقدمه سازان ظهور در روایت آمده است که قبل از 

ظهـور قومـی به زمینه سـازی اقدام می کننـد.1
نتیجۀ طبیعی و اجتناب ناپذیر مبارزه با ظلم، تشکیل حکومت 
است؛ و الزمۀ تشــکیل حکومت در این دنیای پر از ظلم، مبارزه 
کردن با دنیای اســتکبار برای دفاع از این حکومت است. امروزه 
نمی توان حکومتی خواهان عدالت تشکیل داد و از آماج دشمنی های 
دشمنان عدالت در امان بود و به سالمت و بی دغدغه از دشمنی ها 
عبور کرد. چون اساسًا تشکیل چنین حکومتی، به معنای به صدا 
درآمدن زنگ خطر برای اضمحالل حکومت های ظالم و عدالت ستیز 
است. اصاًل نمی توان تصور کرد حکومت برحقی در این دنیایی که 
تحت ستم جبهۀ باطل است، شکل بگیرد و نظام سلطۀ جهانی را رو 

به نابودی نبرد. دنیای امروز با دنیای سابق متفاوت شده است.
در جهان امروز، که در اثر گسترش ارتباطات سیاسی، اقتصادی 
و رســانه ای به یک انسجام جهانی نزدیک شــده ایم، مانند بازی 
دومینو، هر حرکت جهادی آثار و تبعات بین المللی خاصی خواهد 
داشــت. در شرایط امروز نمی شود منتظر باشی ولی با ظلم مقابله 

ُئوَن للَمهِدیِّ ُسْلطاَنُه« میزان الحکمه،  1 . رسول خدا)ص( فرمودند: »َیخُرُج ناٌس مِن الَمشِرِق َفُيوطِّ
حدیــث2366 به نقل از كنز العمال، حدیث38567؛ همچنین نگاه كنید به پاورقی ص109 

همین كتاب.

تشکیلحکومت
عدلیعنیایستادن
درمقابلدنیای
استکبار
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نکنی؛ نمی شود با ظلم منطقه ای مقابله کنی ولی با ظلم جهانی مواجه 
نشوی؛ نمی شود با ظلم جهانی مقابله کنی ولی الگویی برای ملت های 
ستم دیده نشوی؛ نمی شود جهاد تو مایۀ حرکت عظیم جهانی بشود 

ولی به ظهور، به عنوان تنها راه نجات از بحران ها، منتهی نشود.
در چنین موقعیتی، برای یک منتظــر هیچ امری مقدس تر از 
نقش آفرینی در جریان باعظمت زمینه ســازی برای ظهور نیست. 
زمینه سازی برای ظهور در سرزمین نورانی ما، سال هاست که آغاز 
شــده اســت. و ما اکنون در جریان مبارزات جهانی برای دفاع از 
انقالب اسالمی، مقدمه ساز نجات بشر هستیم. برای یک منتظر، چه 
چیزی از دفاع همه جانبه از نظام جمهوری اسالمی ایران و تقویت 

آن در برابر نظام سلطه مهم تر خواهد بود؟
به کلمات حضرت امام)ره( در این زمینه نگاه کنید:

»حفظ جمهوری اســالمی از حفظ یک نفر ـ ولو امام عصر 
باشد ـ اهمیتش بیشتر است؛ برای اینکه امام عصر هم خودش را فدا 
می کند برای اسالم. همه انبیا از صدر عالَم تا حاال که آمدند، برای 
کلمه حق و برای دین خدا مجاهده کردند و خودشان را فدا کردند. 
پیامبر اکرم آن همه مشقات را کشــید و اهل بیت معظم او آن همه 
زحمات را متکّفل شــدند و جانبازی ها را کردند؛ همه برای حفظ 
اسالم است. اسالم یک ودیعه الهی است پیش ملت ها که این ودیعه 
الهی برای تربیت خود افراد و برای خدمت به خود افراد هســت و 
حفظ این بر همه کس واجب عینی است؛ یعنی، همه مکلف هستیم 
حفظ کنیم تا آن وقتی که یک عده ای قائم بشوند برای حفظ او، که 

اهمیتدفاعازنظام
جمهوریاسالمیدر

کالمامام)ره(:

حفظجمهوری
اسالمیمهمتراز

حفظامامعصر)عج(
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آن وقت تکلیف از دیگران برداشته می شود.«1
»مسأله حفظ نظام جمهوری اسالمی در این عصر و با وضعی 
که در دنیا مشــاهده می شود و با این نشانه گیریهایی که از چپ و 
راست و دور و نزدیک نسبت به این مولود شریف می شود، از اهّم 
واجبات عقلی و شرعی است که هیچ چیز به آن مزاحمت نمی کند؛ 

و از اموری است که احتمال خلل در آن عقاًل منّجز است.«2
»انقالب اسالمی ایران با تأیید خداوند منان در سطح جهان در 
حال گسترش است، و ان شاء اهلل با گسترش آن، قدرتهای شیطانی 
به انزوا کشیده خواهند شد و حکومت  مستضعفان برپا و زمینه برای 
حکومت جهانی مهدی آخر الزمان- عّجل اهلل تعالی فرجه الشریف 

و ارواحنا لتراب مقدمه الفداه- مهیا خواهد شد.«3
»و آخرین سخنم در اینجا با شما اینکه به جمهوری اسالمی، که ثمره 
خون پدرانتان است، تا پای جان وفادار بمانید؛ و با آمادگی خود و صدور 
انقالب و ابالغ پیام خون شهیدان، زمینه را برای قیام منجی عالم و خاتم 

االوصیا و االولیا، حضرت بقیة اهلل- روحی فداه- فراهم سازید.«4
»ما امروز دورنمای صدور انقالب اسالمی را در جهان مستضعفان و 
مظلومان بیش از پیش می بینیم و جنبشــی که از طرف مستضعفان و 
مظلومان جهان علیه مستکبران و زورمندان شروع شده و در حال گسترش 

1 . صحیفه امام، ج15، ص365.
2 . همان، ج 19، ص153. 
3 . همان، ج8، ص374. 
4 . همان، ج20، ص38. 

حفظنظاممهمتراز
همهچیز

گسترشانقالب،
زمینهسازیحکومت
مهدوی)عج(

باصدورانقالب،
زمینۀظهوررافراهم
کنید

دورنمایصدور
انقالباسالمی



انتظارعالمانه

217

اســت، امیدبخش آتیه روشن است و وعده خداوند تعالی را نزدیک و 
نزدیکتر می نماید. گویی جهان مهیا می شود برای طلوع  آفتاب والیت از 
افق مکه معظمه و کعبه آمال محرومان و حکومت مستضعفان...بارالها ... ما 
عاجزانه از مقام مقدس تو می خواهیم که  ... و ملت عزیز ایران را در پیشبرد 
جمهوری اسالمی و سرکوب منحرفان و مخالفان با اسالم و پیروان آن 
مصّمم تر فرمایی، تا این انقالب را به انقالب جهانی مهدی موعود- ارواحنا 

فداه- ادامه دهند.«1
»مسئوالن ما باید بدانند که انقالب ما محدود به ایران نیست. 
انقالب مردم ایران نقطه شــروع انقالب بزرگ جهان اســالم به 
پرچمداری حضرت حجت- ارواحنافداه- اســت که خداوند بر 
همه مســلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر 
حاضر قرار دهد. مســائل اقتصادی و مادی اگر لحظه ای مسئولین 
را از وظیفــه ای که بر عهده دارند منصــرف کند، خطری بزرگ و 
خیانتی ســهمگین را به دنبال دارد. باید دولت جمهوری اسالمی 
تمامی سعی و توان خود را در اداره هرچه بهتر مردم بنماید، ولی این 
بدان معنا نیست که آنها را از اهداف عظیم انقالب که ایجاد حکومت 
جهانی اسالم است منصرف کند. مردم عزیز ایران که حقًا چهره منّور 
تاریخ بزرگ اسالم در زمان معاصرند، باید سعی کنند که سختیها و 
فشارها را برای خدا پذیرا گردند تا مسئوالن باالی کشور به وظیفه 
اساسی شان که نشر اسالم در جهان است برسند و از آنان بخواهند 
که تنها برادری و صمیمیت را در چهارچوب مصلحت اســالم و 

1 . صحیفه امام، ج17، صص484-480.

انقالبما،نقطۀ
شروعانقالب

مهدوی
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مسلمین در نظر بگیرند.«1
همچنین مقام معظم رهبری همواره انقالب را در مســیر یک 

رسالت جهانی می بینند و مقدمه ساز ظهور:
»تا شــما ملت ایران، این اتحاد و آمادگی برای انجام کارهای 
بزرگ را دارید، همه ی آرزوهای انبیا و اولیا )ع( به دســت شــما 
قابل عمل اســت. آمال بزرگ آنان، استقرار عدل جهانی و نجات 
مستضعفان و نابودی ظلم در سطح عالم بود. البته وعده ی الهی حق 
است و استقرار عدل جهانی فقط در دوران ظهور حضرت بقیة اهلل 
)أرواحنا له الفداء( انجام خواهد گرفت؛ اما یک ملت مؤمن و مبارز 
می تواند زمینه را برای تشــکیل آن حکومت فراهم کند؛ همچنان 
که ملت ایران تاکنون توانســته و بر خیلی از مشکالت فایق آمده 

است.«2
»فرایند تحّقق هدف های اسالمی، یک فرایند طوالنی و البته 
دشواری اســت ... قدم اّول که پُرهیجان تر و پُرسروصداتر از همه 
است، ایجاد انقالب اسالمی است ... قدم بعدی، ترتّب نظام اسالمی 
بر انقالب اســالمی است؛ یعنی ایجاد نظام اسالمی، که گفتیم نظام 
اسالمی، یعنی هندسه ی عمومی جامعه، اسالمی بشود؛ که این هم 
شد. قدم بعدی- که از این ها دشوارتر است- ایجاد دولت اسالمی 
است ... بعد از این مرحله، مرحله ی تأللؤ و تشعشع نظام اسالمی 
است؛ یعنی مرحله ی ایجاد کشور اسالمی. اگر این مرحله به وجود 

1 . صحیفه امام، ج21، ص327.
2 . بیانات در مراسم بیعت اصناف مشهد و ...، 1368/04/08.

قدماول:ایجاد
انقالباسالمی/قدم
چهارم:ایجاددنیای
اسالمی

مقدمهسازبودن
انقالبدرکلمات
امامخامنهای

یکملتمؤمنو
مبارزمیتواندزمینه
رافراهمکند
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آمد، آن وقت برای مسلمان های عالم، الگو و اسوه می شویم: »لتکونوا 
شهداء علی النّاس«.1اگر توانستیم این مرحله را به سالمت طی کنیم- 
کــه از هّمت مردان و زنان مؤمن، این چیزها اصاًل بعید نیســت- 
آن وقت مرحله ی بعدی، ایجاد دنیای اســالم است. ببینید؛ فرایند 
تحّقق نظام اسالمی، همین طور قدم به قدم به نتایج نهایی خود نزدیک 

می شود.«2
»بنده دو سه سال قبل در یکی از همین جلسات گفتم ما یک 
انقالب اسالمی داشتیم، بعد نظام اسالمی تشکیل دادیم، مرحله ی بعد 
تشکیل دولت اسالمی است، مرحله ی بعد تشکیل کشور اسالمی 
است، مرحله ی بعد تشکیل تمدن بین الملل اسالمی است. ما امروز 

در مرحله ی  دولت اسالمی و کشور اسالمی قرار داریم.«3
»هدف انقالب عبارت بود از ســاختن یــک ایرانی با این 
خصوصیاتی که عرض می کنم: مستقل، آزاد، برخوردار از ثروت 
و امنیت، متدین و بهره مند از معنویت و اخالق، .... مســأله فقط 
ایــران هم نبود؛ ایران به عنوان یک الگو برای جوامع اســالمی 
در درجه ی اول، و همه ی جوامع بشــری در درجه ی بعد، مورد 
نظر بود ... اینجور نباشــد که خیال کنند بله، این مطلوب هست، 
اما میســور نیست ... انقالب مي خواســت به همه ی کسانی که 

1 . سوره بقره، آیه143.
2 . بیانات در جمع كارگزاران نظام جمهوری اسالمی ، 1380/09/21.

3 . بیانات در دیدار مسؤوالن نظام، 1383/08/06.

مرحلۀاول:انقالب
اسالمی/مرحلۀ

چهارم:تمدن
بینالمللیاسالمی

هدفانقالب:ایجاد
الگوبرایجوامع

بشریواثباِتشدنی
بودناینالگو

مرحلهاول:انقالب
اسالمی/مرحله

چهارم:تمدنبین
المللیاسالمی
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در هر نقطه ای از دنیای اســالم هستند، نشان بدهد که این الگو 
تحقق یافتنی و شدنی است؛ این هم نمونه اش. این آن چیزی بود 
که به عنوان هدف انقالب وجود داشــت. این هدف از اول بود، 
به شما عرض کنم که امروز هم همین هدف هست، در آینده هم 

همین هدف خواهد بود؛ این هدف ثابت است.«1
هر چقدر حضور در این بار عام، ابتدائًا اجباری و سهل است، 
حضور در آن بار خاص، اختیاری و ســخت است. و خوبان عالم 

برای راه یابی به آن بارگاه عظیم تمنّاها و تضّرع های فراوان دارند.

1 . بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاههای شیراز، 1387/02/14.
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نگاه  عارفانه

نگاه عارفانه، یعنی راه یافتن به اسرار معنوی مفاهیم دینی؛ و تحلیل 
ظواهــر دین به بواطنی که عمق معنایی آن ظواهر را به ما نشــان 
می دهند. عرفان از یک آگاهی عمیق خبر می دهد؛ معرفتی است که 
عمومًا با عقل نظری قابل دریافت نیســت و نیاز به شهود قلبی و 
باطنی دارد. می توان از عارفانه ها ســخن گفت، و می شود عارفانه 
سرود، اما آنچه به زبان علم عرفان و یا ذوقیات عرفانی می آید، نَمی 
از یم اســت. مهم آن است که بتوانیم با ادراک عارفانه، راه را برای 
احساس عرفانی باز نماییم؛ و با عرفان نظری، به سمت عرفان عملی 

حرکت کنیم.
ممکن است ما با گفت وگوی عرفانی، عارف نشویم ولی شمیم 
یک نگاه ژرف به عالم، لذت معنوی خاصی دارد که از آن مستغنی 

نگاهعارفانه
یعنی...
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نیستیم. آب دریایی است که اگر نمی توانیم در آن شناگر شویم، الاقل 
دست و رویی در آن بشوییم، تا ُخنکای یک زّی عارفانه، جان ما 

را طراوت بخشد.
از طرف دیگر، همان طور که غفلت از شیوع انتظار عامیانه، ممکن 
است جامعه را در نوعی عوام زدگی فروببرد و اندیشمندانه نگریستن به 
مفهوم انتظار را به تأخیر بیفکند، غفلت از بُعد عرفانی مفهوم انتظار نیز 
ممکن است سطح توقع ما را از معنای انتظار پایین آورده و ارزش واقعی 
انتظار را در نگاه ما تنزل دهد. ضمن آنکه نگاه عارفانه به انتظار، عمق 
معنوی و زیبایی عرفانی انتظار را برای ما به تصویر می کشد؛ و نیاز ما را 
به یک حیات عرفانی تأمین کرده، و عطش معنوی جامعه را برای فرو 

غلتیدن در عرفان های موهوم، از بین می برد.
به عالوه، شاید در یک نگاه عارفانه به انتظار، دریابیم که چرا 
منتظران واقعی آن همه سوز و گداز دارند؛ و برای شرفیابی به محضر 
ظهور موال، این همه تهذیب نفس می کنند و در مسیر تقواپیشگی گام 
برمی دارند. همچنین راز ارزش عظیــم انتظار را باید در این نگاه 
عارفانه جســت وجو کرد. تنها در بستر یک نگاه عارفانه است که 
می توان فهمید چــرا باید برتریــن و بافضیلت ترین عبادت امت 

پیامبر)ص(، انتظار فرج باشد.1
و دست آخر اینکه، اگر این نگاه در رگ های اندیشه و احساس 

تِي انْتَِظاُر الَْفَرِج« مناقب ابن شهرآشوب، ج4، ص425 و كمال  1 . رســول خدا)ص(: »َأْفَضُل َأْعَمالِ ُأمَّ
الدین و تمام النعمة، ج2، ص644. برخی روایات دیگر در این زمینه در پاورقی صفحه 84 آمده 

است.

غفلتازنگاه
عرفانی،توقعمارا
ازانتظارکاهش
میدهد

درکارزشعظیم
انتظاردرسایهنگاه
عارفانه

افزایشآثارمعنوی
انتظار،درسایۀنگاه
عارفانه
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جامعه جریان یابد، آثار معنوی انتظار بیش از پیش نمایان خواهد 
شد و دل های بیشتری از خداجویان، بیدار خواهد شد.

اساسًا به همۀ اجزای دین باید عارفانه نگاه کرد؛ به گونه ای که 
نگاه به باطن معانی و مفاهیم دینی عادت همیشگی ما شود؛ و مشی 
عرفانی، یک سلیقۀ مربوط به گروهی خاص تلقی نشود. حضرت 
امام)ره( در کتاب سرالصلوة خود می نویسند: »و محّصل مقصود ما 
از این فصل آن اســت که نماز، بلکه جمیع  عبادات، را غیر از این 
صورت و قشر و مجاْز باطن و لُّب و حقیقتی است. و این از طریق 
عقل معلوم است و از طریق نقل شواهد کثیره دارد، که ذکر جمیع آن 
از حوصله این اوراق خارج است و ما به ذکر بعض از آن این اوراق 

را متبّرک می کنیم ...«1

1 . سر الصالة )معراج السالکین و صالة العارفین(، متن، ص6و7.
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انتظار وصال

انتظار فرج و گشــایش، صرفًا به دلیل غیبت امام زمان)عج( پیش 
نیامده است، بلکه می توان برای انتظار فرج، معنایی مستقل از شرایط 
اجتماعی و تاریخی هم در نظر گرفت. انتظار، ابتدائًا مفهومی است 
انسانی و عرفانی. مفهومی است دائمی و همیشگی. انتظار، مفهومی 
نیســت که با آغاز دوران غیبت متولد شده باشد و با آمدن منجی 
موعود و گشایش در حیات فردی و اجتماعی بشر، به پایان برسد. 
بلکه مفهومی است که می توان برای آن معنایی فرازمانی و فرامکانی 
در نظر گرفت؛ معنایی که متعلق به اصل حیات بشر و رابطۀ تکوینی 

او با خداوند متعال است.
بــرای درک معنای دائمی انتظار، ابتدا باید به فلســفۀ خلقت 
مراجعه کنیم؛ آنجایی که معلوم می شود انسان اساسًا برای مالقات با 

انتظارمفهومی
فرازمانیوفرامکانی

است

توجهبهفلسفۀ
خلقتبرایدرک

معنایانتظار
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پروردگار خود آفریده شده است، و حیات و هستی او تنها در ارتباط 
با حضرت حق معنا پیدا می کند. حتی باغ های بهشتی نیز پاسخ نهایی 
حقیقت وجود انسان نیستند. اگر انسان به عطش پنهان در اعماق 
وجود خود بنگــرد، درمی یابد که تنها دیــدار با حضرت حق و 
هم جواری با آن ذات مقدس اســت که او را آرام می کند؛ و اال تمام 
وجودش بی قراری محض است و تا زمانی که به مالقات خداوند 

عزیز بازنگردد، درد فراِق او تسکین نخواهد یافت.
نکتۀ مهم این اســت که این فراق، بعــد از وصالی ابتدایی که 
اطالعات چندانی در مورد آن نداریم، آغاز شــده است. لذا تمنای 
وصال به نوعی تقاضای رجعت است. در چنین شرایطی، انتظار به 
وجود آمده برای مالقات خدا، به دلیل آن پیشینه، تشدید می شود و 
رنج فراق مضاعف می گردد. ابیات آغازین مثنوی به خوبی به این 

معنا اشاره می کند:
    بشنو از نی چون حکایت می کند            از جدایی ها شکایت می کند
    کز نیستان چـون مرا بُبریـده اند            از نَفیـرم مرد و زن نالیـده اند1

       این نی وجود ماست که غمگین و غصه دار از یک فراق ُعظمی 
اســت و منتظر اســت تا به جایگاه اصلی خودش، یعنی نیستان، 
بازگردد. نیســتان، زادگاه اولیۀ انسان است که در آغوش رحمت 
حضرت حق بوده است. ولی به دلیل حکمتی واال، برای ما آدم ها 
چنین سرنوشتی را رقم زدند که با قرار گرفتن در این دنیا، مدتی بار 

فراق به دوش بکشیم و بال انتظار برای وصال بگشاییم.

1 . مثنوی معنوی، دفتر اول، صفحه ی 5.

انسان،منتظر
بازگشتبهآغوش
خدا
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پس انتظار با انسان متولد می شود و تا زمانی که انسان در این 
دنیاســت، با او همراه است. سابقۀ این انتظار به ابتدای خلقت بشر 
بازمی گردد. این سابقه در داستان حضرت آدم پیداست. اولین کسی 
کــه در این انتظار و تمنای دیدار، گریه های طوالنی کرد، حضرت 
آدم)ع( بود. او تمام عمر، منتظر مراجعت و بازگشت به سوی خدا 
بود.1این زبان حال او و هر کسی است که راز حیات فروافتادۀ خود 
را در این دنیا2 درک کرده است. ادبیات عرفانی ما مشحون است از 

مضامینی که از این معنا به تعابیر گوناگون حکایت می کند:
مرغ باغ ملکوتم، نِیَم از عالم خاک

                                     دو سه روزی قفسی ساخته اند از بدنم3
***
حجاب چهرۀ جان می شود غبار تنم

   خوشا دمی که از این چهره پرده برفکنم 

1 . امام صادق)ع( فرمودند: »گریه كنندگان پنج نفر بودند: آدم)ع( و یعقوب)ع( و یوســف)ع( 
و فاطمه)س( دختر محمد)ص( و علی بن حسین)ع(. اما آدم آنقدر از فراق بهشت گریست تا 
اُءوَن َخْمَسة آَدُم َو َیْعُقوُب َو ُیوُسُف َو َفاِطَمُة بِْنُت  در گونه اش مانند نهرها پدید شد...؛ الَْبكَّ
یِْه َأْمَثاُل األْْودَِیِة...«  ِة َحتَّی َصاَر فِی َخدَّ ا آَدُم َفَبَكی َعَلی الَْجنَّ ٍد َو َعلِیُّ بُْن الُْحَسْين)ع(َفَأمَّ ُمَحمَّ

خصال شیخ صدوق، ج1، ص272. 
2 . همان راز هبوط و ســقوط انسان از »زندگی بهشــتی و حیات آسمانی« به »حیات زمینی 
و زندگی پرمشــکل این دنیا«. برای تفصیل بیشــتر پیرامون مســئلۀ هبوط آدم و ذریۀ او و 
جزئیات مربوطه، مراجعه كنید به تفسیر المیزان، ذیل آیات 36 تا 38 سورۀ بقره. از جمله 
اشــاره هایی كه عالمه طباطبایی در مورد راز هبوط، در ذیل همین آیات اشاره می فرمایند، 
این اســت كه چه بسا این هبوط، مقدمۀ صعود به مرتبه ای باالتر از آن زندگی بهشتی اولیه 

باشد. 
3 . دیوان شمِس مولوی.

انتظارباخلقتبشر
آغازشد/آدم)ع(

اولینمنتظر
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چنین قفس نه سزای چو من خوش اَلحانی است
روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم1

مژدۀ وصل تو کو، کاز سر جان برخیزم؟
طایر قدسم و از دام جهان برخیزم2

***
طایر گلشن قدسم، چه دهم شرح فِراق؟

 که در این دامگِه حادثه چون افتادم
من َملِک بودم و فردوِس بَرین جایم بود 

آدم آورد در این دیِر خراب آبادم3
***

هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست 
ما به فلک می رویم عزم تماشا که راست

ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم 
باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست

خود ز فلک برتریم وز ملک افزونتریم 
زین دو چرا نگذریم منزل ما کبریاست

گوهر پاک از کجا، عالم خاک از کجا 
بر چه فرود آمدیت بار کنید این چه جاست

1. دیوان حافظ. 
2. دیوان حافظ. 

3.دیوان حافظ.  

انتظارفرج،انتظار
رهاییازقفس
دنیاست
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خلق چو مرغابیان زاده ز دریای جان
کی ُکند این جا ُمقام مرغ کز آن بحر خاست

بلک به دریا دریم جمله در او حاضریم 
ور نه ز دریای دل موج پیاپی چراست1

انتظار فرج، در اصل انتظار برای رهایی از قفس دنیا و بازگشت 
به آغوش پروردگار است. اگر کسی منتظر رهایی از قفس نباشد، 
خراب شده است. او دیگر مرغ باغ ملکوت نیست، بلکه مانند تمام 
مرغان دیگر، مرغ دانه های زمینی است. او دیگر از انسانیت خود 
عدول کرده است. هر کسی منتظر رهایی از قفس دنیا نیست، باید از 
خود بپرســد: تو چرا به دنیا عادت کرده ای؟ چرا دوست داری در 
همین دنیا بمانی؟ چرا منتظر برگشــتن نیستی؟ پس تو حتمًا روح 
خودت را دســت کاری کرده ای. ببین چقدر روح خودت را آلوده 
کرده ای که به این دنیا خو گرفته است، چون روح تو که متناسب با 

این دنیا خلق نشده است.2
به این ترتیب معلوم می شود که انتظار، اساسًا یک مفهوم انسانی 
و عرفانی اســت، و مربوط به همۀ آدم هایی اســت که در این دنیا 
زندگی می کنند. وقتی در حدیث شریف نبوی، دنیا را سجن و زندان 
مؤمن معرفی می فرماید،3باید نتیجه بگیریم که ما در این دنیا زندانی 

1 . دیوان شمس مولوی.
2 . امیرالمؤمنین)ع( در وصیت خود به امام حسن مجتبی)ع( می فرماید: »بدان ای فرزندم! كه تو 
در حقیقت، برای آخرت آفریده شده ای نه برای دنیا؛ اعَلْم یا ُبَنیَّ أنََّك إّنما ُخلِقَت لآلِخَرةِ ال 

نيا« نهج البالغه، نامه 31. للدُّ
نَْيا ِسْجُن الُْمْؤمِن. من الیحضره الفقيه، ج4، ص362. 3 . الدُّ

انسانطبیعتاًباید
منتظررهاییاز

زندانومالقاتبا
پروردگارباشد
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هستیم و بنابراین کاماًل طبیعی اســت که مانند هر زندانی، منتظر 
پایان دوران محکومیت خویش و آزادی از زندان باشیم. اگر چنین 
انتظاری را در خود نمی یابیم و آن را احساس نمی کنیم، پس البد در 
وضع طبیعی خوبی به سر نمی بریم. بحث های فراوانی در این زمینه 
قابل طرح است که بهتر است آنها را در مباحث اخالقی و عرفانی 

دنبال کنیم.
وقتی این وضع طبیعی و انسانی ما باشد که علی القاعده هر کسی 
در همان اولین قدم های رشد معنوی خود باید به این وضع طبیعی 
نزدیک شود، آن گاه آیا می شود به دنبال معنویت باشیم و این مسیر 

را آغاز کرده باشیم، اما تقاضای مالقات خدا را نداشته باشیم؟
کسی که به دنبال معنویت رفته است، اما تمنای مالقات حضرت 
حق را ندارد، با معنویت و عبادت بازی کرده است؛ چراکه تقاضای 
»تقرب الی اهلل« که مهم ترین تفســیر تقاضای معنویت است، اقتضا 
می کند تا انســان مشتاق و منتظر مالقات خدا باشد. امام رضا)ع( 
می فرماید: »کسی که به ذکر خدا بپردازد، اما مشتاق مالقات خدا 
نشود، خودش را مسخره کرده است؛ َمْن َذَكَر اهللَ َو لَمْ یَْشتَْق إِلَی لَِقائِِه 

فََقِد اْستََهَزأَ بِنَْفِسه.«1
البته این اشتیاق به تدریج پیش می آید. لذا نباید کسانی را که در 
ابتدای راه هستند، مصداق این حدیث شریف بدانیم. مهم آن است که 
انسان مسیر خود را بداند و برای رسیدن به غایت کمال خود تالش 
کند. و اگر خود را در فاصله ای بیش از آنچه باید، می یابد؛ به تمنای 

1 . مجموعۀ وّرام، ج2، ص110.

اشتیاق
تدریجی

مؤمن،مشتاقمالقات
پروردگاراست
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آنچه ندارد بپردازد.
اساســًا یکی از نشانه های صداقت کسی که در این مسیر گام 
می نهد، تمنای موت و بازگشت به زادگاه اصلی است. قرآن کریم هم 
در مقابل گروهی از مدعیان تقرب الی اهلل، نداشتن چنین تمنایی را، 
به عنوان نشانه ای بر صادق نبودن آنها در ادعای خود معرفی می کند: 
َّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقین «1هر کسی می تواند در نهان خانۀ دل  »فَتَمَن
خود این ارزیابی را از خود داشته باشد و میزان »عالقه« و »انتظار« 

خود را برای این بازگشت اندازه گیری نماید.
اجازه بدهید نگاهی به برخــی از کلمات گهربار اولیای خدا 
بیندازیم و شیرینی این انتظار برای موت را از زبان پیامبر اکرم)ص( 

و امیرالمؤمنین)ع( هم بشنویم:
مرگ برای مؤمن، همانند یک دسته گل خوشبو است؛ الَموُت 

َریحانَُة المؤمِن.2
بهترین ارمغان و هدیه برای مؤمن، مرگ اســت؛ أفَضُل تُحَفِة 

المؤمِن الَموُت.3
عالقه مندترین شــیعیانمان به ما، جان کندنش مانند نوشیدن 
آب خنِک روح بخشــی است که یکی از شــما در روز تابستانی 
بنوشــد. و بقیه شــیعیان ما هم )که محبت کمتری به ما دارند( در 
بســتر خود بــا حالتی می میرند کــه هر یک از شــما به چنان 

1 . سورۀ جمعه، آیه 6. 
2 . از رسول خدا)ص(؛ الجعفریات، ص201. 

3 . از امیرالمؤمنین علی)ع(؛ غررالحکم، حدیث3220. 

کسیکهمرگرا
دوستندارد،در
ادعایتقربخود

صادقنیست

شیرینیمرگدر
کالمپیامبر)ص(و

امیرالمؤمنین)ع(
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 مردنی غبطه می خورد؛ مردنی که مایۀ روشــنی چشمش باشد.1
دو داستان از امام جواد)ع( و امام هادی)ع( نیز، ضمن تکمیل بحث، 
پاسخی است به برخی از سؤاالتی که ممکن است پس از مباحث 

گذشته، برای انسان پیش بیاید:
امام هادی)ع( فرمودنــد که از محمد بن علی- امام جواد)ع(- 
سؤال شد: »به نظر شما چرا مسلمانان مرگ را ناخوش می دارند؟« 
حضرت فرمود: »زیرا مردم مرگ را نمی شناســند و از این رو آن 
را ناخوش می دارند؛ در صورتی که اگر مرگ را می شــناختند و از 
اولیای خداوند عّز و جّل بودند، بی گمان آن را دوست می داشتند و 
می فهمیدند که آخرت برای آنها بهتر از دنیاست.« حضرت سپس 
فرمود: »ای ابوعبداهلّل! به چه دلیل کودک و دیوانه از خوردن دارو 
که بدنشان را سالم می کند و دردشان را برطرف می سازد، خودداری 
می ورزنــد؟« عرض کرد: »چون ســودمندی دارو را نمی دانند.« 
حضرت فرمود: »ســوگند به آنکه محّمد را به حق پیامبر کرد، هر 
کــس خودش را برای مرگ چنان که باید و شــاید، آماده گرداند، 
سودمندی مرگ برای او بیشتر از ســودمندی این دارو برای این 
شــخِص تحت درمان است. بدان که اگر مردم می دانستند مرگ به 
چه نعمتی می انجامد، بی گمان بیشتر از خردمند دوراندیشی که برای 
برطرف کردن بیماری ها و کسب سالمتی ها در پی داروست، مرگ 

يِف الماَء  1 . رسول اهلل)ص(: إّن أَشدَّ شيَعتِنا لَنا ُحّبا یكوُن ُخروُج َنفسِه كُشرِب أَحِدُكم فی َیومِ الصَّ
البارَِد اّلذی َینَتقُِع بِه القلوُب ، و إّن سائَرُهم لََيموُت كما ُیغَبُط أَحُدُكم علی فِراشِه كأَقرَّ ما كاَنت 

َعيُنُه بَموتِه. تاویل االیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة، ص751. 

شیرینی»مرگ«در
بیانیازامامجواد)ع(
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را می طلبیدند و دوستش می داشتند.«1
امام حسن عسکری)ع( فرمود: علی بن محّمد-  امام هادی)ع(- 
نزد یکی از اصحاب خود که بیمار بود، رفت. او می گریســت و از 
مردن بی تابی می کرد. حضرت بــه او فرمود: »ای بندۀ خدا! تو از 
مرگ می ترسی، چون آن را نمی شناسی. اگر بدن تو چندان کثیف و 
چرکین شود که از شّدت چرک و کثافت، آزرده شوی و بدنت پر از 
زخم شــود و گال بگیری و بدانی که اگــر در حّمامی خودت را 
بشویی، همۀ آنها از بین می رود، آیا دوست نداری به آن حّمام بروی 
و چرک و کثافت ها را از خودت بشــویی؟ یا دوست داری حّمام 
نروی و به همان حال باقی بمانی؟« عرض کرد: »چرا، یابن رسول اهلّل 
]دوست دارم حّمام بروم[.« حضرت فرمود: »این مرگ همان حّمام 
است و آخرین گناهان و بدی های وجود تو را پاک و تمیز می کند. 
پس هر گاه وارد آن ]حّمام روح[ شدی و از آن گذشتی، از هر گونه 
غم و اندوه و رنجی رهایی می یابی و به همه گونه خوشی و شادمانی 
می رسی.« در این هنگام، آن مرد آرام گرفت و تن به مرگ سپرد و 

حالش جا آمد و چشم خود را بست و جان داد.1

)ع(: قيَل لُمحّمد بن َعلیِّ بن موسی)ع(: ما باُل هؤالءِ الُمسلميَن َیكَرهوَن الموَت؟  1 . اإلماُم الهادیُّ
قاَل: ألّنُهم َجهِلوُه فَكِرهوُه ، و لو َعَرفوُه و كانوا مِن أولياءِ اهلّل ِ َعزَّ و جلَّ ألَحبُّوُه ، و لَعلِموا أّن 
واِء  بیِّ و الَمجنوِن َیمَتنُِع مِن الدَّ الِخَرَة َخيٌر لَُهم مِن الّدنيا. ُثّم قاَل)ع(: یا أبا عبِد اهلّل، ما باُل الصَّ
واءِ. قاَل: و اّلذی َبَعَث محّمدا بالَحقِّ نبّيا إّن  الُمَنّقی لَبَدنِِه و الّنافی لللَِم عنُه؟ قاَل: لَجهلِهِم بَنفعِ الدَّ
واءِ لهذا الُمتعالِِج ، أما إّنُهم لَو َعَرفوا ما  َمِن اسَتعدَّ للَموِت َحقَّ االستِعدادِ فُهو أنَفُع لَُه مِن هذا الدَّ
واَء لَدفعِ الفاِت  ُیؤّدی إلَيِه الَموُت من الّنعيِم السَتدَعوُه و أَحبُّوُه أَشدَّ ما َیسَتدعی العاقُِل الحازُِم الدَّ

الماِت. معانی االخبار شيخ صدوق، ص290.  و اجتاِلِب السَّ

شیرینی»مرگ«
درداستانیازامام

هادی)ع(
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1اکنون که غرض از نگاه عرفانی به مفهوم انتظار فرج مشخص 
شد، تناسب این دو روایت از رسول اکرم)ص( را در کنار یکدیگر 

بهتر می توان فهمید:
 برترین عبادت، یاد مرگ اســت؛ أفَضُل الِعباَدةِ ِذكُر الَموِت2.
       برترین عبادت، انتظار فرج است؛ أَْفَضُل الِْعبَاَدةِ انْتَِظاُر الَْفَرج3.

اگر مفهوم انتظار، یک مفهوم همیشگی بوده و خواهد بود، و تنها 
بــه واقعیت غیبت و ظهــور اتکا ندارد، پــس در زمان خود امام 
زمان)عج( هم چنین انتظاری همچنان وجود خواهد داشت. وقتی در 
قرآن کریم، کلمۀ منتظر در کنار مفهوم شهادت به کار برده می شود، 
شاید اشاره ای به همین معنا باشد؛ همان آیه ای که امیرالمؤمنین)ع( )و 
یا امام حسین)ع(( در کنار بدن های مطهر یاران شهیدشان تالوت 

می کردند.4 

)ع(: َدَخَل علیُّ بن محّمٍد)ع( علی َمریٍض من أصحابِه و هو َیبكی و َیجَزُع من  1 . اإلماُم العسكریُّ
الَموِت ، فقاَل لَُه: یا عبَد اهلّل ِ، َتخاُف من الَموِت ألّنَك ال َتعِرُفُه ، أ رأیُتَك إذا اتََّسخَت و َتَقّذرَت 
یَت مِن َكثَرةِ الَقَذرِ و الَوَسِخ عَليَك و أصاَبَك ُقروٌح و َجَرٌب و َعلِمَت أّن الَغسَل فی َحّمامٍ  و َتأذَّ
ُیزیُل ذلَك كلَُّه أ ما ُتریُد أن َتدُخَلُه َفَتغِسَل ذلَك عنَك؟ أ َو ما َتكَرُه أن ال َتدُخَلُه فَيبقی ذلَك 
عَليَك؟ قاَل: بلی َیا بَن رسوِل اهلّل ِ. قاَل: فذاَك الَموُت هو ذلَك الَحّماُم ، و هو آِخُر ما بقَِی عَليَك 
مِن َتمحيِص ُذنوبَِك و َتنقَِيتَِك مِن َسّيئاتَِك ، فإذا أنَت َوَردَت عَليِه و جاَوزَتُه فقد َنَجوَت مِن 
َض  ُكلِّ َغمٍّ و َهمٍّ و أذًی ، و وَصلَت إلی ُكلِّ ُسرورٍ و َفَرح ٍ، فَسكَن الّرُجُل و اسَتسَلَم و َنِشَط و َغمَّ

عيَن َنفسِه و مضی لَِسبيلِه. معانی االخبار شيخ صدوق، ص290.
2 . جامع االخبار، ص165. 

3 . كمال الدین و تمام النعمه، ج1، ص287. 
4 . ایــن معنا، در موارد متعددی در تاریخ و در روایات آمده اســت. از آن جمله امام حســین)ع(، 
هنگامی كه هر كدام از یارانش برای جنگ وداع می كردند، در پاســخ او می فرمودند: و ما به 
دنبال شما خواهیم آمد، و بخشی از آیۀ 23 سورۀ احزاب را می خواندند: َفِمْنُهْم َمْن َقضی  َنْحَبُه َو 

فهمیدنتناسباین
دوروایت

انتظار،بعدازظهور
هموجودخواهد
داشت

منتظریعنی
شهادتطلب
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منتظر یعنی کسی که لیاقت شهادت و اشتیاق آن را دارد و در 
انتظار آن است. معلوم می شود انتظار شهادت و مالقات خدا، یک 

اوج عرفانی است که در جان های تمام رجال ایمانی جریان دارد:
»ِمَن الُْمْؤِمنیَن ِرجاٌل َصَدقُوا ما عاَهُدوا اهللَ َعَلْیِه، فَِمْنُهْم َمْن قَضی  
نَْحبَُه َو ِمْنُهْم َمْن »یَْنتَِظر«؛ در میان مؤمنان مردانی هستند که به پیمانی 
که با خدا بســته بودند، وفا کردند. پس برخی از آنان به شهادت 

رسیدند و برخی منتظرند ]تا شربت شهادت بنوشند[.«1
لذا منتظر اگر پس از اســتقرار حکومت امام زمان)عج( هم به 
حضور حضرت برسد، باز منتظر بازگشت است و از ایشان تمنای 
دعا برای شهادت، که زیباترین نوع بازگشت است، خواهد داشت. 
این یکی از نتایج نگاه عارفانه به هستی و انتظار است که تکلیف 

انسان را با شهادت طلبی مشخص می کند.

مِْنُهْم َمْن َیْنَتِظُر.)المناقب، ج4، ص100(. همچنین هنگامی كه آن حضرت بر بدن مسلم بن عوسجه 
حاضر شدند، همین جمله را فرمودند)مثیراألحزان، ص63؛ بحاراألنوار، ج98، ص272( همچنین 
در روایاتی تأویل َفِمْنُهْم َمْن َقضی  َنْحَبُه، را  در مورد حمزه عموی پیامبر)ص( و تأویل َو مِْنُهْم َمْن 
َیْنَتِظُر، را امیرالمؤمنین)ع(، معرفی كرده. همچنین خود حضرت همین تعبیر را در مورد خودشان 
بکار برده اند.)از جمله نگاه كنید به دعائم السالم، ج2، ص353 و تفسیر الصافی، ج 4، ص181، ذیل 

همین آیه( 
1 . سورۀ احزاب، آیۀ 23.

شهادت،زیباترین
بازگشت

1اکنون که غرض از نگاه عرفانی به مفهوم انتظار فرج مشخص 
شد، تناسب این دو روایت از رسول اکرم)ص( را در کنار یکدیگر 

بهتر می توان فهمید:
 برترین عبادت، یاد مرگ اســت؛ أفَضُل الِعباَدةِ ِذكُر الَموِت2.
       برترین عبادت، انتظار فرج است؛ أَْفَضُل الِْعبَاَدةِ انْتَِظاُر الَْفَرج3.

اگر مفهوم انتظار، یک مفهوم همیشگی بوده و خواهد بود، و تنها 
بــه واقعیت غیبت و ظهــور اتکا ندارد، پــس در زمان خود امام 
زمان)عج( هم چنین انتظاری همچنان وجود خواهد داشت. وقتی در 
قرآن کریم، کلمۀ منتظر در کنار مفهوم شهادت به کار برده می شود، 
شاید اشاره ای به همین معنا باشد؛ همان آیه ای که امیرالمؤمنین)ع( )و 
یا امام حسین)ع(( در کنار بدن های مطهر یاران شهیدشان تالوت 

می کردند.4 

)ع(: َدَخَل علیُّ بن محّمٍد)ع( علی َمریٍض من أصحابِه و هو َیبكی و َیجَزُع من  1 . اإلماُم العسكریُّ
الَموِت ، فقاَل لَُه: یا عبَد اهلّل ِ، َتخاُف من الَموِت ألّنَك ال َتعِرُفُه ، أ رأیُتَك إذا اتََّسخَت و َتَقّذرَت 
یَت مِن َكثَرةِ الَقَذرِ و الَوَسِخ عَليَك و أصاَبَك ُقروٌح و َجَرٌب و َعلِمَت أّن الَغسَل فی َحّمامٍ  و َتأذَّ
ُیزیُل ذلَك كلَُّه أ ما ُتریُد أن َتدُخَلُه َفَتغِسَل ذلَك عنَك؟ أ َو ما َتكَرُه أن ال َتدُخَلُه فَيبقی ذلَك 
عَليَك؟ قاَل: بلی َیا بَن رسوِل اهلّل ِ. قاَل: فذاَك الَموُت هو ذلَك الَحّماُم ، و هو آِخُر ما بقَِی عَليَك 
مِن َتمحيِص ُذنوبَِك و َتنقَِيتَِك مِن َسّيئاتَِك ، فإذا أنَت َوَردَت عَليِه و جاَوزَتُه فقد َنَجوَت مِن 
َض  ُكلِّ َغمٍّ و َهمٍّ و أذًی ، و وَصلَت إلی ُكلِّ ُسرورٍ و َفَرح ٍ، فَسكَن الّرُجُل و اسَتسَلَم و َنِشَط و َغمَّ

عيَن َنفسِه و مضی لَِسبيلِه. معانی االخبار شيخ صدوق، ص290.
2 . جامع االخبار، ص165. 

3 . كمال الدین و تمام النعمه، ج1، ص287. 
4 . ایــن معنا، در موارد متعددی در تاریخ و در روایات آمده اســت. از آن جمله امام حســین)ع(، 
هنگامی كه هر كدام از یارانش برای جنگ وداع می كردند، در پاســخ او می فرمودند: و ما به 
دنبال شما خواهیم آمد، و بخشی از آیۀ 23 سورۀ احزاب را می خواندند: َفِمْنُهْم َمْن َقضی  َنْحَبُه َو 

فهمیدنتناسباین
دوروایت

انتظار،بعدازظهور
هموجودخواهد
داشت

منتظریعنی
شهادتطلب
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نسبت انتظار فرج و انتظار وصال

تا اینجا از مفهوم انســانی و عرفانی انتظار فرج صحبت کردیم. اما 
انتظار به معنای عرفانی آن، از جهات مختلف با انتظار امام زمان)عج( 
نسبت دارد. شاید مهم ترین نسبت همین مطلب باشد که در چند سطر 
قبل به آن پرداختیم. و آن اینکه هر کسی می خواهد منتظر واقعی امام 
زمان)عج( باشد، باید تکلیف خودش را با مرگ و مالقات خدا هم، 
روشن کند. زیرا امام زمان)عج( »منتظِر شهادت طلب« می خواهد؛ و 
این شهادت طلبان پاک باخته هستند که آمادۀ هر گونه فداکاری و 

خدمت شجاعانه پای رکاب حضرت خواهند بود.
ما در تجربۀ دفاع مقدس، با شهادت طلبانی آشنا شدیم که در 
اوج صفا، پاکی ضمیر و قدرت روحی، شمایی از اصحاب حضرت 
ولی عصر)عج( را در حد و اندازه های خودشان برای ما به نمایش 

1.امامزمان)عج(،
منتظِرشهادتطلب

میخواهد
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گذاشــتند. گویی دفاع مقدس و مردانی کــه آفرید و فرهنگی که 
ساخت، دوران تربیت ســربازان حضرت بود و دوره ای بود برای 

نشان دادن راهی که منتظران حضرت باید بروند.
اگرچه دوران حکومت حضرت دوران خوشی و خّرمی حیات 
بشر، و دوران آرامش و امنیت جامعۀ بزرگ انسانی است، اما این 
آرامش را کسانی می توانند برای بشر به ارمغان بیاورند که از آرامش 
و خوشی خود گذشته باشند؛ و »آمادگی« برای مالقات خدا، برای 

آنها به »اشتیاق« به مالقات پروردگار تبدیل شده باشد.
باید مواظب باشیم مبادا انتظار ما از سر کنجکاوی و ماجراجویی 
باشد. اگر کمی به خود سخت بگیریم و انتظار فرج خود را به انتظار 

مالقات خدا نزدیک کنیم، به نتایج بهتری خواهیم رسید.
شــخصی تعریف می کرد که روزی در زمینۀ عالئم ظهور، با 
روایتی برخورد کردم که به یکی از نشــانه های محقق شدۀ ظهور 
اشاره داشت. روایت را نزد استادی بردم تا دربارۀ سندش و اطمینان 
از تحقق خبرش مطمئن شوم، تا نزدیک بودن ظهور را دریابم. ایشان 
فرمودند: »بله، هم سندش خوب است، هم این نشانه تحقق یافته 
اســت و هم ظهور بسیار نزدیک است. پس دیگر باید مهیا شویم، 

درست است؟«
من که از این همه استقبال و نتیجه گیری سریع او تعجب کرده 

بودم گفتم:
- بله.

- پس ممکن است همین جمعه حضرت بیایند؟

مبادااشتیاقمابه
دلیلکنجکاوییا
ماجراجوییباشد
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- بله، خب ممکن است.
- خب، االن چند شنبه است؟

- دوشنبه.
- پس ما االن تا جمعه وقت داریم خودمان را آماده بکنیم.

- ُخب، بله.
- اما ممکن است عزرائیل همین امشب بیاید جان ما را بگیرد، 

درست است؟
- بله.

- آماده ای؟
- نه.

- پس مواظب باش انتظاْر بازی نفَست نشود.
لذا بحث انتظار را باید از اشــتیاق به شــهادت که بهترین راه 
مالقات با خداســت، آغاز کرد. شهادتی که در متن جهاد شکفته 
می شود، عافیت طلبی را در هم می شکند و انقالبی گری را در اوج 

عرفان در روح انسان تثبیت خواهد کرد.
اگر بگویید: زندگی زیر ســایۀ حضرت، با آن همه زیبایی که 
دارد، چگونه قابل اغماض است؟ چگونه ممکن است کسی در زمان 
حضور آن حضرت، آرزوی شــهادت طلبی داشته باشد؟ در پاسخ 
خواهم گفت: برای کسانی که عارفانه منتظر حضرتند، حضور در 
محضر الهی از این حیات دنیایی گذرا، شیرین تر است؛ هرچند این 
حیات، در محضر امام زمان)عج( و از مصادیق حیات طیبه باشد. 
مگر حضرت علی)ع( در زمان حضور پیامبر اکرم)ص( اشتیاق به 

بحثانتظارراباید
ازاشتیاقبهشهادت

آغازکرد

اشتیاقبهشهادت
درزمانحضور

حضرت
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شهادت نداشت؟ مگر شــوق پرواز او قابل پنهان کردن بود؟ مگر 
اشتیاق حضرت فاطمه)س( برای مالقات وجه کریم رب العالمین، 
آن هم فردای عروسی با امیرالمؤمنین)ع(، مغایرتی با شیرینی زندگی 

در کنار حضرت داشت؟1
1نمی خواهم سخت گیرانه و مبالغه آمیز، از شهادت طلبی و اشتیاق 
مالقات پروردگار سخن بگویم. خصوصًا که خود اهل این معانی 
نیستم و نباید ُضعفایی چون خودم را ناامید کنم، ولی توجه به این 
معانی و در نظر گرفتن این مراتب، برای کسانی که قصد پیمودن این 
مسیر را دارند، بسیار مناسب است. حداقل برای رهایی از ُعجب، 

الزم است بدانیم چقدر راه نرفته در پیش داریم.
باید به جهتی دیگر از این تناسب هم توجه کرد؛ و آن اینکه یکی 
از آثار مهم تنّفس در فضای نورانی جامعۀ مهدوی نیز همین اشتیاق 

1 . شــب عروســی حضرت زهرا)س( مرد فقیر و برهنه ای درِ خانۀ حضرت را زد و درخواست 
لبــاس كرد. حضرت پیراهن نوی خود را بــه او دادند و پیراهن مندرس و قدیمی را برای خود 
نگه داشتند. صبح روز بعد وقتی پیامبر)ص( به دیدن دختر و دامادشان آمدند، به جای پیراهن نو، 
پیراهن مندرس را بر تن حضرت دیدند و علت را جویا شدند. زمانی كه حضرت زهرا)س( ضمن 
جمالتی اوج معرفت و كمال الهی خود را نشان داد، جبرئیل نازل شد و به پیامبر)ص( عرض كرد: 
خداوند سالم رسانده و می فرماید: »به فاطمه سالم برسان و به او بگو، هر چه می خواهی طلب 
كن و اگر هر آنچه در آسمان و زمین است بخواهی به تو داده خواهد شد به او بشارت بده كه 
من او را دوست می دارم.« اینجا بود كه فاطمه زهرا)س( خطاب به رسول خدا)ص( عرضه داشتند: 
»پدر جان، لّذت خدمتگزاری او)خدا(، مرا از سؤال كردن از او بازداشته است، من نیازی جز نگاه 
ُة ِخْدَمتِهِ َعْن َمْسَألَتِهِ، اَل  كردن به چهره بزرگوارانه او در بهشت برین ندارم؛ َیا َأَبَتاْه، َقْد َشَغَلْتنِی لَذَّ
اَلمِ« )فاطمة الزهراء بهجة قلب المصطفی)ص(،  َحاَجَة لِی َغْيُر النََّظرِ الَی َوْجَهُه الَْكرِیمِ فِی َدارِ السَّ
ص768 نقــال عن الکوكب الدّرّی فی احوال النبی و البتول و الوصی، ص252،2ج، 539ص، نقال 
عن الّتبر المذاب فی بیان ترتیب االصحاب و نیز: فاطمه زهرا)س( شادمانی دل پیامبر، ص442؛ 

با اندكی تلخیص(

2.جهتدیگریاز
تناسببینانتظار
موعودواشتیاقبه
لقاءاهلل
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به لقاءاهلل خواهد بود. و این، یکی از دالیل مهم دعای ما برای فرج 
است. ما از خدا می خواهیم که زندگی در جامعۀ مهدوی را نصیب ما 
کند تا در آن محیِط مقدس بهتر به کمال برسیم. و چه شاخصی برای 

کمال، بهتر از اشتیاق به لقاءاهلل خواهد بود؟
اساسًا هر انسان باصفایی وقتی از حیات طیبه لذت ببرد، مشتاق 
حیات آخرت خواهد شــد. و از عجایب حیات طیبه این است که 
به گونه ای طراحی شده که عالقۀ انسان را به آخرت زیاد می کند. 
حیات طیبه، تنها نوع زندگی لذت بخش و شیرینی است که اشتیاق 

به پرواز را از انسان نمی گیرد، بلکه آن را افزایش هم می دهد.
البته معلوم است نوع عالقه به آخرت، که به وسیلۀ زندگی در 
پرتو حکومت امام زمان)عج( به دست می آید، با عالقه به مرگی که 
در اثر مشکالت فراوان و غیر قابل تحمل در انسان های بی ظرفیت 
پدید می آید، بســیار متفاوت است. و اگر کسی در اثر نامالیمات 
زندگی آرزوی مرگ کند، این آرزو هیچ گاه ارزش اشتیاق به مالقات 

خداوند را که عارفان شاکر و صبور دارند، نخواهد داشت.

البتههرآرزویمرگی
ارزشمندنیست
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انتظار عرفانی، موجب فرج شخصی

اگر انسان، منتظر حقیقی باشد و یا در اوج، به انتظار عارفانه برسد، 
آن گاه اگر ظهور هم رخ ندهد، او به فرج شخصی خود خواهد رسید 
و از نعمت عنایات خاصۀ امام زمان)عج( برخوردار خواهد شــد. 
شاید به همین دلیل باشد که بزرگان، فرج را دو نوع دانسته اند؛ فرج 
نوعی و فرج شخصی. این تقســیم بندی در بیان حضرت آیت اهلل 

بهجت )ره( به صورت های مختلفی آمده است:
»یکی از امور مهم، بلکه از اهم امور، این است که بدانیم چه کار 
کنیم تا مثل کسانی از علما و متشرعه و صلحای تابع علما باشیم که 
فرج شخصی و ارتباط خاص با حضرت ولی عصر)عج( داشته اند، 
و محتاج نبوده اند که در امور خودشان یا غیر خودشان فی الجمله 
عدل عمومی را خواستار باشند. از قبیل نواب اربعه و علمای معاصر 

انواعفرج:نوعیو
شخصی

فرجشخصیدرکالم
آیتاهللبهجت)ره(
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آنها که مقامات و کراماتی داشــته اند که مــا نداریم، به طوری که 
نمی توانیم بگوییم مثل آنها هستیم.

باید مجالسی تشکیل دهیم و با رفقا و اصدقا بنشینیم و مذاکره 
کنیم که به چه راهی می شود به آن حضرت رسید و با آن حضرت 
رابطه داشت؛ زیرا بالکالم هر فیضی به ما می رسد- چه خصوصی 
و چه عمومی و چه داخلی و یا خارجی، و چه جســمانی و چه 
روحانــی- فقط از ناحیۀ همان یک فیض اســت و توجه به همۀ 
ائمه)ع( هم به او راجع می شــود. لذا شــخصی به حضرت رسول 
اکرم)ص( توســل نمود و حضرت رسول)ص( او را به فالن امام و 

فالن امام، و در آخر به امام زمان)عج( حواله داد.«1
»هر کس باید در فکر خود باشد و راهی برای ارتباط با حضرت 
حجت)عج( و فََرج شــخصی خود پیدا کند، خواه ظهور و فرج آن 
حضرت دور باشــد، یا نزدیک! ... بــا اینکه ارتباط و وصل با آن 
حضرت و فرج شخصی، امر اختیاری ما استـ  به خالف ظهور و 
فرج عمومی ـ با این حال چرا به این اهّمیت نمی دهیم که چگونه با 
آن حضرت ارتباط برقرار کنیم؟! و از این مطلب غافل هستیم، ولی 
به ظهور و دیدار عمومی آن حضرت اهمیت می دهیم، و حال این 
که اگر برای فرج شخصی به اصالح خود نپردازیم، بیم آن است که 
در ظهــور آن حضرت از او فرار کنیم، چون راهی که می رویم راه 

کسانی است که اََهّم و مهّمی قایل نیستند.«2

1 . در محضر بهجت، ج3، شماره1321. 
2 . در محضر بهجت، ج2، شماره195. 

فرجشخصیاز
نگاهآیتاهلل

سعادتپرور)ره(
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مرحوم آیت اهلل شیخ علی سعادت پرور)پهلوانی تهرانی( نیز در 
کتاب خود، ذیل روایات مربوط به فضیلت انتظار، می فرماید:

»با دقت در روایات فهمیده می شود که فرج بر دو قسم است: 
فرج شخصی و فرج عمومی؛ و فرج شخصی، خود به دو نوع تقسیم 

می شود: 
الف. پاک شدن انســان از اخالق زشت و ویژگی ها و صفات 
پست و فرومایه، و به دنبال آن، رسیدن به کماالت فطری و درجات 

واالی انسانی و اخالق و منش الهی 
ب: فرجــی کــه به ولــی عصــر و امــام قائــم به حق 
ـ عجل اهلل تعالی فرجه ـ منسوب است، که این نوع از فرج شخصی، 

به نوبه خود، بر دو نوع است:
1. شناخت مقام نورانیت امام)ع( که چیزی جز مقام والیت الهی 
نیست، و این معرفت را فقط به دنبال فرج شخصی که همان رسیدن 

به کماالت فطری درونی است می توان به دست آورد.
2. رسیدن به خدمت امام)ع( و درک زمان ظهور آن حضرت؛ و 
معلوم است که اگر این فرج حاصل شود، فرج به معنای اول که همان 
رسیدن به کماالت انسانی است نیز حاصل می شود. زیرا چنان که 
از بعضی روایات1 فهمیده می شــود، رسیدن به حضور امام)ع( در 
زمان ظهور آن حضرت، برای تمام افراد بشر ]که به او ایمان داشته 
باشند[2 یا الاقل برای خواص و وارستگان از غیر حق، در رسیدن 

1 . در پاورقی كتاب آمده: اثبات الهداة)3جلدی(، ج3، ص495، روایت253. 
2 . این قســمت در ترجمه افتاده است. در متن اصلی كتاب، ص59 آمده است: »اذ لدرک حضور 

آنها که مقامات و کراماتی داشــته اند که مــا نداریم، به طوری که 
نمی توانیم بگوییم مثل آنها هستیم.

باید مجالسی تشکیل دهیم و با رفقا و اصدقا بنشینیم و مذاکره 
کنیم که به چه راهی می شود به آن حضرت رسید و با آن حضرت 
رابطه داشت؛ زیرا بالکالم هر فیضی به ما می رسد- چه خصوصی 
و چه عمومی و چه داخلی و یا خارجی، و چه جســمانی و چه 
روحانــی- فقط از ناحیۀ همان یک فیض اســت و توجه به همۀ 
ائمه)ع( هم به او راجع می شــود. لذا شــخصی به حضرت رسول 
اکرم)ص( توســل نمود و حضرت رسول)ص( او را به فالن امام و 

فالن امام، و در آخر به امام زمان)عج( حواله داد.«1
»هر کس باید در فکر خود باشد و راهی برای ارتباط با حضرت 
حجت)عج( و فََرج شــخصی خود پیدا کند، خواه ظهور و فرج آن 
حضرت دور باشــد، یا نزدیک! ... بــا اینکه ارتباط و وصل با آن 
حضرت و فرج شخصی، امر اختیاری ما استـ  به خالف ظهور و 
فرج عمومی ـ با این حال چرا به این اهّمیت نمی دهیم که چگونه با 
آن حضرت ارتباط برقرار کنیم؟! و از این مطلب غافل هستیم، ولی 
به ظهور و دیدار عمومی آن حضرت اهمیت می دهیم، و حال این 
که اگر برای فرج شخصی به اصالح خود نپردازیم، بیم آن است که 
در ظهــور آن حضرت از او فرار کنیم، چون راهی که می رویم راه 

کسانی است که اََهّم و مهّمی قایل نیستند.«2

1 . در محضر بهجت، ج3، شماره1321. 
2 . در محضر بهجت، ج2، شماره195. 

فرجشخصیاز
نگاهآیتاهلل

سعادتپرور)ره(
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به کماالت انسانی و درجات عالی اثر بسیار و نقش جدی دارد.
و اما فرج عمومی عبارت است از رها شدن جامعه از شّر ستم و 
بیداد و رسیدن به عدل و داد و برپا شدن دولت آقایی و عدل که در 

آن دولت، حق عزیز و محترم، و باطل ذلیل و پایمال گردد.
بعضی از دعاها و روایات و به ویژه دعاهایی که در ماه مبارک 
رمضان وارد شده است درخواست فرج شخصی را به انسان الهام 
می کند و برخی روایات، به طلب فرج عمومی در زمان امامان و در 

زمان غیبت مربوط است که برای آن پاداش بزرگی ذکر کرده اند.«1

االمام)ع( اثر خاص و دخل تام فی وصول ابناء البشــر المؤمنين به و ال اقّل خواّصه المخلصون 
...« الشــموس المضيئة فــی الغيبة و الظهور و الرجعــة، علی ســعادت پرور)پهلوانی تهرانی(، 

ص59. 
1  . ظهور نور، )ترجمه كتاب الشموس المضيئة فی الغيبة و الظهور و الرجعة(، مولف: علی سعادت 

پرور، مترجم: جواد وزیری فرد، صص73-72. 

فرجشخصیو
عمومیدرادعیهو
روایات
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جمع  بندی

آنچــه در این فصل و تا به اینجا به آن پرداختیم، این بود که انتظار 
برای آمدن منجی، بدون داشتن انتظار به معنای عرفانی آن، که همان 
انتظار برای رفتن از این عالم و رسیدن به مالقات خدا است، یک 
انتظار عمیق و برخوردار از پیشینۀ معنوی قوی نیست. و انتظار به 
معنای عرفانی آن، هم پیش نیاز انتظار برای آمدن منجی است و هم 
یکی از نتایج آن اســت. به بیان دیگر، اگر کسی می خواهد منتظر 
منجی باشد و تمنای ظهور داشته باشد، قبل از آن باید تمنای مرگ 
و مالقات خدا را برای خود حل کرده باشد. به این ترتیب به عنوان 
یک نیروی حماسه ســاز و مجاهِد آماده برای شهادت، در خدمت 
حضرت ولی عصر)عج( قرار می گیرد. و البته در این صورت است 
که منتظر برای زمان خودش هم مفید خواهد بود. در این زمان نیز ما 

بیش از هر چیز، به چنین انسان های واالیی نیاز داریم.

انتظارعرفانی،هم
پیشنیازوهمنتیجۀ

انتظارمنجی
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از انتظار وصال خدا تا تمنای وصال امام)عج(

حاال ببینیم در ظرف مقّدس انتظار، به معنای عالی عرفانی آن )که 
ظرفیتش فطرتًا در نهاد ناآرام انسان قرار گرفته است( چگونه مفهوم 
و مظروفی به نام اشــتیاق دیدار امام زمانـ  ارواحناله الفداء ـ قرار 
می گیرد؟ چگونه بشری که منتظر رهایی از این دنیا بود، منتظر ظهور 
مهدی فاطمه)عج( شد؟ چگونه کسی که منتظر مالقات خدا بود، این 

قدر مشتاق دیدار امام زمانش می شود؟
داستان از این قرار است که وقتی ما به این دنیا هبوط کردیم، نالۀ 
ما بلند شد که: »خدایا! جای من که اینجا نیست، من چرا باید اینجا 
باشم؟ من اینجا را دوست ندارم، من دوست دارم پیش تو باشم، من 
دوست دارم در کنار تو باشم؛ »فی  َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد َملیٍک ُمْقتَِدر1ٍ« 

1 . سوره قمر، آیه 55.

چگونهمنتظر
رهاییازدنیا،منتظر

ظهورشد؟

1.انسان:نالۀفراق
ازخدا
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در جایی که به آن تعلق دارم و برای آن ساخته شده ام، در نزدیک ترین 
مکان نزد پادشاهی مقتدر.«

خدا هم با زبان تقدیر و بیان انبیایش به ما فرمود: »عزیز من، 
آرام بگیر! قرار است تو در این دنیا سعۀ وجودی پیدا کنی، تا در آن 
دنیا حداکثر بهره را از مالقات من ببری. یعنی قرار است در این دنیا، 
رنج دوری تو را بزرگ کند، روحت را وسعت ببخشد و ظرفیتت را 
افزایش دهد، تا بتوانی در آن دنیا و در آغوش مالقات خدا، خدا را 

بفهمی، خدا را ببینی، خدا را بنوشی و خدا را ببویی.«1
1 . روشن است كه همان طور كه خدا دیدنی نیست و با این چشم ها نمی شود خدا را دید، همان طور 
هم، خدا را نمی شود نوشید و بویید. بلکه دیدن و مالقات كردن خدا، استعاره هایی برای كمک به انتقال 

برخی مفاهیم زیبای معنوی به زبان ساده می باشند. نوشیدن و بوییدن نیز، چنین هستند.
این مطلب ماحصل بسیاری از آیات و روایات است، و در بیان بسیاری از علماء دینی و اشعار عرفا 
آمده است، لیکن مجال ذكر آنها در اینجا نیست، و صرفاً به ذكر چند نمونه از آیات و روایات 

مرتبط اكتفا می كنیم: 
اینکه هدف رســیدن به خدا اســت: امیرالمؤمنیــن)ع(: »ضاَع َمن كاَن لَــُه َمقَصٌد َغیُر اهلل« 
غررالحکم، حدیث1681. اینکه عمل صالح در دنیا شــرط مالقات خدا اســت: فَمْن كاَن 
ِِّه َفْلَیْعَمْل َعَماًل َصالِحا. سورۀ كهف، آیه110. اینکه دنیا وسلیه و محل كسب  َیْرُجو لِقاَء َرب
درجات آخرت اســت: امیرالمؤمنین)ع(: »بالدنیا ُتحــَرُز الِخَرُة« نهج البالغه، خطبه156. 
اینکه انسان با بالهای دنیا رشد می كند: رسول خدا)ص(: »إِنَّ اهلَل لَُیَغذِّي َعْبَدُه الُْمْؤمَِن بِالَْباَلِء 
َكَما ُتَغذِّي الَْوالَِدُة َولََدَها بِاللََّبِن« اعالم الدین، ص277. اینکه ثمرۀ بالها و سختی ها نزدیکی 
ٌة بَِکَراَماتِِه األَْبِدیَِّة َو مَِحُنُه ُمورَِثٌة رَِضاُه  به خدا است: امام صادق)ع(: »اْعَلْم َأنَّ َباَلَیاُه َمْحُشوَّ
َو ُقْرَبُه َو لَْو َبْعَد ِحیٍن« مصباح الشــریعه، ص162. اینکه مالقات خدا باالتر و شــیرین تر از 
نعمات بهشــتی است: اِنَّ اهللَ َعزَّ و جلَّ أوحی إلَي داوود: یا داووُد، إلی َكم َتذُكُر الَجّنَة و ال 
یُتُهم  ، َمِن الُمشتاقوَن إلَیَک؟ قاَل: إّن الُمشتاقیَن إلَيَّ اّلذیَن َصفَّ ؟! قاَل: یا َربِّ وَق إلَيَّ َتســأُلني الشَّ
. المحجة البیضاء،  مِن ُكلِّ َكَدرٍ، و أنَبهُتُهم بالَحَذرِ، و َخَرقُت مِن ُقلوبِهِم إلَيَّ َخْرقا َینُظروَن إلَيَّ
ج8، ص59. اینکه خدا به واسطۀ سختی ها انسان را رشد می دهد تا آمادگی برخورداری از 
دائِد  نعمت های آخرت را كسب كند: امیرالمؤمنین)ع(: »و لکّن اهلل َیْختبُِر عِباَدُه بأنواِع الشَّ
، و َیَتعّبُدُهم بأنــواِع الَمجاِهِد ، و َیْبَتلیهِم بُضروِب الَمکارِهِ ؛ إْخراجا للتََّکبُِّر مِن قلوبهِْم ، و 

2.خدا:دنیامحل
رشد
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ما هم با اینکه این حرف ها را شنیدیم، گریه مان از این جدایی 
بنــد نمی آمد و باز به خدا می گفتیم: »خدایا! دوری از تو ســخت 
است.« خداوند مهربان هم برای اینکه از طرفی این فراق و دوری 
قابل تحمل شــود، و از طرف دیگر، خود این دوری به رشد ما و 
رســیدن به همان هدفی که برایش آفریده شــده بودیم، بیانجامد؛ 
نماینده ای بر روی زمین قرار داد که جانشین و خلیفۀ »او« باشد و 
امام و موالی »ما«؛ امامی که وجه اهلل باشد تا هر گاه دل تنگ خدا 
شدیم، به ولی او نگاه کنیم، تا هم دیدار او مایۀ آرامش و ُسرور ما 

باشد و هم در مسیر این سفِر به سوی خدا، رهبر و َسرور ما باشد.
در واقع وقتی ما ناله زدیم که: »خدایا! همین مقدار دوری از تو، 
گرچه هم کوتاه است و هم قرار است به واسطۀ آن بزرگ شویم، اما 
سخت است.« خدا فرمود: »من یکی از اولیای خودم را در میان شما 
قرار می دهم، هر وقت دلتان برای من تنگ شد، به او نگاه کنید، او 
 عکس من است.«1 اینکه در روایات داریم که امام »وجه  اهلل« است،2

ُِّل في ُنفوِســهِم ، و لَِیْجعَل ذلَک أبوابا ُفُتحا إلی فضلِِه ، و أســبابا ُذُلاًل لَِعفِوهِ«  إْســکانا للتََّذل
نهج البالغه، خطبه192.

1 . ترجمۀ ساده ای از »وجه  اهلل«. توضیح وجه اهلل در پاورقی بعدی آمده است.
2 . امام باقر)ع(: »مائیم وجه خدا در زمین میان شما رفت و آمد می كنیم؛ َنْحُن َوْجُه اهللِ َنَتَقلَُّب 
ُة اهللِ  فِی األْْرِض َبْیَن َأْظُهِرُكم  «، كافی، ج1، ص143. همچنین امام باقر)ع( می فرماید: »َنْحُن ُحجَّ
َو َنْحُن َباُب اهللِ َو َنْحُن لَِساُن اهللِ َو َنْحنُ  َوْجهُ  اهللِ  َو َنْحُن َعْیُن اهللِ فِی َخْلقِِه َو َنْحُن ُواَلُة َأْمِر اهللِ 

فِی عَِبادِه .« كافی، ج 1،ص145.
تعابیر »وجه  اهلل، عین اهلل، یداهلل« كه برای ائمۀ هدی)ع( به كار می رود، تعابیری نیست كه اختصاص 
به شیعه داشته باشد و یا كسانی كه اهل غلو در مورد امامان بوده اند، وضع كرده باشند. این تعابیر 
غیر از اینکه در روایات و ادعیۀ ما بیش از حد شمارش است، مورد استفاده اصحاب پیامبر هم 

3.انسان:بازهم
نالۀفراق

4.خداعکس
خودشرانزد

انسانگذاشت/امام
کاملترینجلوۀخدا
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 به همین معنی است. یعنی امام کامل ترین جلوۀ خدا است. او بهترین 
و قشنگ ترین آیۀ خدا است، که هر وقت کسی دلش برای خدا تنگ 
شود، اگر به این آیه نگاه کند، دلش آرام می گیرد. اینکه امیرالمؤمنین)ع( 
 می فرماید: »من بزرگ ترین آیه و نشــانۀ خداوند متعال هستم«1

 ناظر به همین معناست.
معلوم اســت انســانی که برای خدا آفریده شده است جز در 
کنار او آرام نمی گیرد. دنیا به هر حال دنیاست و حجاب ها و موانع 
بسیاری بر سر راه وصال بی پردۀ حق قرار می دهد. اما انسان باید 
در طول مدت حیــات دنیا، این فراق را تحمل کند و برای فرج و 
خالصی از این دنیا و محدودیت های آن انتظار بکشد. در این میان، 
پروردگار مهربان راهی برای تسکین دل عاشقان لقائش قرار داده که 
تمام حیات دوستان خدا به آن وابسته است. این تسکین دهندۀ دل ها 
که دوستان خدا به عشق آن زنده اند و سختی های این دنیا را تحمل 

بوده است و در زمان خلیفۀ اول و دوم نیز متداول بوده است. داستان زیر یکی از این نمونه ها است:
در زمان خلیفۀ دوم، كسی در خانۀ كعبه كار زشتی كرده بود كه امیرالمؤمنین علی)ع( با همۀ 
رأفتش كه وقتی گنه كار می خواهد پیش او اعتراف می كند، اجازه نمی دهد و گوش نمی كند 
و به این سادگی به گنه كار گیر نمی دهد، یک سیلی به آن طرف زده بود. این فرد هم می رود 
پیش خلیفۀ دوم مسلمین شکایت می كند، می گوید: »علی من را زد.« خلیفه دوم، امیرالمؤمنین 
علی)ع( را صدا می زند و می پرسد: »چرا ایشان را زدی؟« امیرالمؤمنین گناه او و حکم خدا را 
توضیح می دهد. خلیفه مسلمین به گنه كار كتک خورده می گوید: »اْذَهْب. َوَقَعْت َعَلْيَك َعْيٌن 
مِْن ُعُيوِن اهللِ... تِْلَك َیُد اهللِ الُْيْمَنی َیَضُعَها َحْيُث َیَشاُء؛ برو، چشمی از چشمان خدا تو را دیده،... 
آن دست راست خدا است كه خداوند هر كجا بخواهد آن را می گذارد.« )بحاراألنوار، ج39، 
ص88، طرف من األنباء و المناقب  اثر سید بن طاووس، ص ص318، مناقب ابن شهر آشوب، 

ج3، ص273،  لسان العرب، ج13، ص309 و همچنین شرح احقاق الحق، ج31، ص498(
ِّی«، بصائرالدرجات، ص76. 1 . عن الباقر)ع(: »َكاَن َأمِيُر الُْمْؤمِنِيَن)ع( َیُقوُل: َما هللِ آَیٌة َأْكَبُر مِن

مالقاتولیخدا،
تسکیندهندۀقلب
انسانپیشازرسیدن
بهمالقاتخدا
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می کنند، مالقات ولی خدا و حجت او بر روی زمین است.
حال اگر ما در این دنیای گره خورده با فراق خدا، امام خود را 
هم باالی سر خود نیابیم؛ و هر لحظه که به او نیازمندیم و دلتنگ او 
می شویم، خود را در محضرش نبینیم؛ و »وجه خدا« قلب ما را در 
این انتظار طوالنی تســکین نبخشد، آیا مضطر نخواهیم شد و در 

انتظار دیدار او لحظه شماری نخواهیم کرد؟
ما منتظر رهایی از دنیا و بازگشت به آغوش مالقات خدا بودیم و 
قرار بود سختی این دوران انتظار برای مالقات خدا، به واسطۀ حضور 
وجه اهلل قابل تحمل شود، اما ما در زمانه ای به دنیا آمدیم که وجه  اهلل و 
ولی  اهلل پشت پردۀ غیبت است. حاال ما حق داریم به صورتی مضاعف 
معترض فراق و منتظر وصال باشیم، و درد فراق و انتظار در ما دوچندان 

می گردد و صدای شکوه و ناله مان به درگاه خدا بلند می شود که:
و إِلَْیَک فَْقَد نَبِیِّنَــا َو َغْیبََة َولیِّنَا؛ خدایا ما به تو  َّا نَْشــكُ اللٌهمَّ إِن

شکایت می کنیم از فقدان پیامبرمان و غیبت ولیّمان.1
ِشیَدَة  ْلَعَة الرَّ و یا حق داریم از خدای خود بخواهیم: اللٌهمَّ أَِرنِی الطَّ
َة الَْحِمیَدَة َو اْكُحْل نَاِظِری بِنَْظَرٍة ِمنِّی إِلَْیِه؛ خداوندا! آن طلعت  َو الُْغرَّ
رعنــا و آن صورت زیبا را به من بنما و با نگاهی که به او می کنم، 

دیدگانم را روشن گردان .2
از طرفی دلتنگی برای خدا، به دلتنگی برای اولیای خدا سرایت 
می کند و از طرف دیگر محبت بــه اولیای خدا به محبت خود خدا 

1 . كمال الدین و تمام النعمه، ج2، ص514.
2 . مفاتیح الجنان، دعای عهد. تعلیمی امام صادق)ع( و نیز: مصباح كفعمی، ص550.

5.باغیبتامام،
انتظارمضاعف

میشود

درغیبتولیاهلل،
دردفراقدوچندان

میشود

والیت،ابتداوانتهای
معنویات



انتظار عامیانه، انتظار عالمانه، انتظار عارفانه

256

می انجامد. اساســاً در مذهب و مرام اسالم ناب، تمام امور معنوی به 
نوعی به والیت ختم می شوند و یا از این ساحت مقدس آغاز می گردند:

لَُه َو أَْصَلُه َو فَْرَعُه َو َمْعِدنَُه َو َمْأَواهُ َو ُمْنتََهاهُ؛  إِْن ُذِكَر الَْخْیُر ُكْنتُْم أَوَّ
اگر سخنی از خیر به میان آید، شما سرآغاز آن و اصل و فرع آن و 

معدن و مأوا و منتهای آنید.1
ارتباط عبادت و والیت آن چنان تنگاتنگ است که از طرفی 
نمازِ بدون والیت پذیرفته نیست،2 و از طرف دیگر هر نماز مقبولی 

1 . یکی از شیعیان از امام هادی)ع( در خواست كرد تا كلماتی را به او بیاموزد تا هرگاه خواست 
یکــی از ائمه را زیارت نماید، به آن كلمات زیارت نماید. امــام هادی)ع(، كلماتی را به او 
تعلیم فرمودند كه به جهت جامعیت آن برای زیارت تمام ائمه)ع(، به زیارت جامعۀ كبیره 
معروف شد. این زیارت غیر از اینکه در كتاب مفاتیح الجنان شیخ عباسی قمی موجود است، 
در منابع معتبر شیعه هم موجود است: عیون اخبار الرضا، ج2، ص276؛ من الیحضره الفقیه، 

ج2، ص615. 
2 . شــخصی از امام سجاد)ع( در مورد ســبب و عامل قبولی نماز پرسید، حضرت فرمودند: 
»َواَلَیُتَنا َو الَْبَراَءُة مِْن َأْعَدائَِنا« مناقب ابن شهرآشــوب، ج4، ص130. همچنین امام صادق)ع( 
فرمودند: »به خدا قســم اگر مردی روز را روزه بدارد و شــب را بعبادت بسر برده سپس 
خدای عز و جل را بدون والیت و دوستی ما خاندان دیدار كند در حالی او را دیدار كرده 
َهاَر َو َقاَم  كه از او خوشنود نیست و بلکه بر او خشمناک است؛ َو اهللِ لَْو َأنَّ َرُجاًل َصاَم النَّ
ْيَل ُثمَّ لَقَِی اهلَل َعزَّ َو َجلَّ بَِغْيِر َواَلَیتَِنا َأْهَل الَْبْيِت لََلقَِيُه َو ُهَو َعْنُه َغْيُر َراٍض َأْو َساِخٌط َعَلْيه«  اللَّ
كافی، ج8، ص106. رســول خدا)ص( فرمود: »به دوستی ما خاندان چنگ در زنید... زیرا 
ســوگند به آن كه جان محّمد در دست اوست، عمل هیچ بنده ای به حال او سودمند نمی 
َتنا أهَل البیِت... َفواّلذی َنْفُس ُمحّمٍد بَِیِدهِ ، ال  افتد مگر با معرفت و والیت مــا؛ الَْزُموا َمودَّ
َیْنَفُع َعْبدا َعَمُلُه إاّل بَِمْعِرَفتِنا و َوالَیتِنا« امالی مفید، ص140. در زیارت جامعه هم می خوانیم: 
»به واســطۀ مواالت شما است كه خداوند عبادات واجب ما را قبول می نماید؛ بُِمَواالتُِكْم 
اَعُة الُْمْفَتَرَضة«) زیارت تعلیمی امام هادی)ع( برای زیارت هركدام از امامان: من  ُتْقَبــُل الطَّ

الیحضره الفقیه، ج2، ص616(

رابطۀمتقابلوالیت
وعبادت

6.ظلمظالمان،
مشکلدیگر

انسانهادرایندنیا
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هم، والیت پذیری را افزایش می دهد.1 از یک ســو محبت خدا به 
محبت ولی خدا سرایت می کند و از ســوی دیگر، والیت امامان، 
انسان را در اوج عبودیت قرار می دهد.2 همچنان که امام صادق)ع( 

فرمودند:
والیت ما همان والیت خداست که خدا هیچ پیغمبری را جز 

َّتِی لَْم یَْبَعْث نَبِیًّا قَطُّ إاِلَّ بَِها.3 به آن مبعوث نساخت ؛ َواَلیَتُنَا َواَلیَُة اهللِ ال
به همین دلیل اســت که در این دنیا کــه ما گرفتار فراق خدا 

1 . امام باقر)ع( فرمودند: »شــما به مقام والیت ما نمی رســید مگر به واسطۀ ورع و دوری از 
گناه؛ إِنَُّكْم لَْن َتَناُلوا َواَلَیَتَنا إاِلَّ بِالَْوَرِع َو ااِلْجتَِهادِ« همچنین در انتهای یکی از سفارش های امام 
باقر)ع( به جابربن عبداهلل، حضرت می فرمایند: »هر كه مطیع خدا است، دوست ما است و هر 
كه نافرمان خدا اســت دشمن ما است، نتوان به والیت ما رسید جز با عمل و ورع؛ َمْن َكاَن 
هللِ ُمِطيعــاً َفُهَو لََنا َولِیٌّ َو َمْن َكاَن هللِ َعاِصيًا َفُهَو لََنا َعُدوٌّ َو َما ُتَناُل َواَلَیُتَنا إاِلَّ بِالَْعَمِل َو الَْوَرع.« 

كافی، ج2، ص74.
2 . یقینًا با توجه به جایگاه محوری و منحصر به فرد والیت در دین، و اینکه هدف دین رساندن 
انسان به اوج عبودیت است، تردیدی نیست كه والیت امامان، بیشترین نقش را در رساندن انسان 
به اوج عبودیت خواهد داشت. در مورد جایگاه منحصر به فرد والیت در دین، غیر از روایات 

پاورقی های پیشین، به دو نمونه دیگر از روایت فراوانی كه در این زمینه وجود دارد نگاه كنید:
امام باقر)ع( می فرمایند: »اسالم بر پنج پایه استوار است: بر نماز و زكات و روزه و حج و والیت؛ و 
ْومِ  َكاةِ َو الصَّ اَلةِ َو الزَّ بر هیچ چیز بمانند والیت تأكید نشده است؛ ُبنَِي اإْلِْساَلُم َعَلی َخْمٍس َعَلی الصَّ

َو الَْحجِّ َو الَْواَلَیةِ َو لَْم ُیَناَد بَِشيْ ءٍ َكَما ُنودَِي بِالَْواَلَیةِ.«)كافی، ج2، ص18(
امام باقر)ع( می فرمایند: اوج و قله و كلید اصلی و راه ورود و خشــنودی خدای بخشــاینده 
تبارک و تعالی طاعت امام است بعد از شناخت او، سپس فرمود: به راستی خدا تبارک و 
تعالی می فرماید: ›هر كه اطاعت رسول كند، خدا را اطاعت كرده و هر كه پشت كند، ما 
ْحَمِن  تو را نگهبان وی نفرستاده ایم‹؛ ذِْرَوُة األْْمِر َو َسَناُمُه َو مِْفَتاُحُه َو َباُب األْْشَياءِ َو رَِضا الرَّ
اَعُة لِْلَِمامِ َبْعَد َمْعِرَفتِِه ُثمَّ َقاَل إِنَّ اهلَل َتَبــاَرَك َو َتَعالَی َیُقوُل: َمْن ُیِطِع  َتَبــاَرك  َو َتَعالَی الطَّ

ُسوَل َفَقْد َأطاَع اهلَل َو َمْن َتَولَّی َفما َأْرَسْلناَك َعَلْيهِْم َحفِيظًا«)كافی، ج1، ص185( الرَّ
3 . كافی، ج1، ص437. 

می انجامد. اساســاً در مذهب و مرام اسالم ناب، تمام امور معنوی به 
نوعی به والیت ختم می شوند و یا از این ساحت مقدس آغاز می گردند:

لَُه َو أَْصَلُه َو فَْرَعُه َو َمْعِدنَُه َو َمْأَواهُ َو ُمْنتََهاهُ؛  إِْن ُذِكَر الَْخْیُر ُكْنتُْم أَوَّ
اگر سخنی از خیر به میان آید، شما سرآغاز آن و اصل و فرع آن و 

معدن و مأوا و منتهای آنید.1
ارتباط عبادت و والیت آن چنان تنگاتنگ است که از طرفی 
نمازِ بدون والیت پذیرفته نیست،2 و از طرف دیگر هر نماز مقبولی 

1 . یکی از شیعیان از امام هادی)ع( در خواست كرد تا كلماتی را به او بیاموزد تا هرگاه خواست 
یکــی از ائمه را زیارت نماید، به آن كلمات زیارت نماید. امــام هادی)ع(، كلماتی را به او 
تعلیم فرمودند كه به جهت جامعیت آن برای زیارت تمام ائمه)ع(، به زیارت جامعۀ كبیره 
معروف شد. این زیارت غیر از اینکه در كتاب مفاتیح الجنان شیخ عباسی قمی موجود است، 
در منابع معتبر شیعه هم موجود است: عیون اخبار الرضا، ج2، ص276؛ من الیحضره الفقیه، 

ج2، ص615. 
2 . شــخصی از امام سجاد)ع( در مورد ســبب و عامل قبولی نماز پرسید، حضرت فرمودند: 
»َواَلَیُتَنا َو الَْبَراَءُة مِْن َأْعَدائَِنا« مناقب ابن شهرآشــوب، ج4، ص130. همچنین امام صادق)ع( 
فرمودند: »به خدا قســم اگر مردی روز را روزه بدارد و شــب را بعبادت بسر برده سپس 
خدای عز و جل را بدون والیت و دوستی ما خاندان دیدار كند در حالی او را دیدار كرده 
َهاَر َو َقاَم  كه از او خوشنود نیست و بلکه بر او خشمناک است؛ َو اهللِ لَْو َأنَّ َرُجاًل َصاَم النَّ
ْيَل ُثمَّ لَقَِی اهلَل َعزَّ َو َجلَّ بَِغْيِر َواَلَیتَِنا َأْهَل الَْبْيِت لََلقَِيُه َو ُهَو َعْنُه َغْيُر َراٍض َأْو َساِخٌط َعَلْيه«  اللَّ
كافی، ج8، ص106. رســول خدا)ص( فرمود: »به دوستی ما خاندان چنگ در زنید... زیرا 
ســوگند به آن كه جان محّمد در دست اوست، عمل هیچ بنده ای به حال او سودمند نمی 
َتنا أهَل البیِت... َفواّلذی َنْفُس ُمحّمٍد بَِیِدهِ ، ال  افتد مگر با معرفت و والیت مــا؛ الَْزُموا َمودَّ
َیْنَفُع َعْبدا َعَمُلُه إاّل بَِمْعِرَفتِنا و َوالَیتِنا« امالی مفید، ص140. در زیارت جامعه هم می خوانیم: 
»به واســطۀ مواالت شما است كه خداوند عبادات واجب ما را قبول می نماید؛ بُِمَواالتُِكْم 
اَعُة الُْمْفَتَرَضة«) زیارت تعلیمی امام هادی)ع( برای زیارت هركدام از امامان: من  ُتْقَبــُل الطَّ

الیحضره الفقیه، ج2، ص616(

رابطۀمتقابلوالیت
وعبادت

6.ظلمظالمان،
مشکلدیگر

انسانهادرایندنیا
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هستیم، اولیای خدا هستند که با حضور خودشان تحمل این فراق را 
آسان می کنند؛ و ما را در رسیدن به مالقات خدا یاری می دهند. اما 
وقتی بشــر به این دنیا آمد، مشکل او فقط دوری از خدا نبود که با 
حضور اولیای خدا برطرف شود، بلکه در این میان مشکل دومی هم 
پیدا شد؛ و آن ظلم ها و ضاللت هایی بود که توسط انسان های متکبر 
و مستکبر به انسان های دیگر تحمیل می شد و عامل شدت یافتن 
سختی های دنیا، و دشوار شدن حرکت بشر به سمت خدا می گردید.

مشکل اول را خداوند متعال با گذاشتن وجه اهلل در میان ابنای 
بشر برطرف کرد، تا انسان ها با مالقات او و آرام گرفتن در کنار او، 
راحت تر بتوانند این دورۀ انتظار را سپری کنند. مشکل دوم را هم 
خداوند متعال با »والیت« بخشیدن به همین وجه اهلل برطرف کرد. 
گویا خداوند متعال با زبان تقدیر به بشر فرمود: »برای برطرف کردن 
این مشــکل دوم، من به همین وجه  اهلل والیت می دهم، تا با والیِت 
اجتماعی اش نظم را برقرار کند، تا شما بدون اینکه در این دنیا ستم 

ببینید، به سوی من حرکت کنید.«
پس در دوران غیبت ولی اهلل، ما با دو کمبود و دو مشکل مواجه 
شدیم: مشــکل اول این است که با نرسیدن به دیدار »وجه خدا«، 
دل تنگی ما برای دیدار خدا، شدت گرفت و در اثر این دوری، از خدا 
هم دورتر شدیم. مشکل دومی که در این میان پیدا شد، این بود که 
در اثر غیبِت آن چراغ هدایت و والیت، درد ظلم ها و ضاللت های 
فراوان نیز به درد فراق اضافه شد. چون این وجه  اهلل است که والیت 
دارد و می تواند نظم و عدالت را در عالم برقرار کند. زیر سایۀ پرنور 

7.والیت،عامل
برطرفشدنمشکل
دومانسانها

دومشکلانساندر
دورانغیبت:درد
فراق+دردظلم
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اوست که راه برای سیر انسان به سوی خدا هموار می شود. اما در 
دوران غیبت، زمینۀ اِعمال و تحقق این والیت از بین رفته است.

پس در مواجهه با مشکل اول، هر کس که به وصال پروردگار 
می اندیشد، بیشتر فراق ولی خدا را احساس می کند و در مواجهه با 
مشکل دوم، هر کس که حیات انسان را بستر حرکت به سوی خدا 
می داند، التهاب انتظار را بیشــتر در وجود خود لمس خواهد کرد. 
اما مابقی منتظران ظهور، که چنین نگاه عارفانه ای را ندارند، بسیار 

سطحی تر از آنچه می باید، در انتظار فرج هستند.
در خاتمۀ بحث، و بر پایۀ آنچه تبیین شــد، می توان در مقابل 
انتظار عامیانه و سطحی نگرانه، انتظار عارفانه را این گونه معرفی کرد:

انتظار عارفانه، یعنی اوالً منتظر رهایی از این دنیا و مشــتاق 
مالقات خدا بودن؛ و ثانیًا اکنون که در زندان این دنیا گرفتاریم و در 
رنج دوری از خدا می سوزیم، منتظریم تا وجه اهلل و ولی اهلل بیاید، تا 
هم با دیدن او، آن رنج دوری کمی تسکین پیدا کند و هم در سایۀ 
والیت او بتوانیم با سرعت و سهولت بیشتری به سمت خدا حرکت 
کنیم و آمادگی بیشتری برای دیدار و مالقات خدا کسب نماییم؛ و 

بشریت را هم راحت تر بتوانیم به سوی خدا رهنمون شویم.
نکتۀ قابل توجه دربارۀ تکلیف مشتاقان »مالقات پروردگار« و 
»ولی او« در دوران غیبت، برای تســکین رنج فراق، این است که 
اولیای خدا ایشان را به دیدار با علمای دین ترغیب فرموده اند.1دیدار 

1 . رسول خدا)ص( می فرمایند: »نگاه به عالم عبادت است و نگاه به امام عادل عبادت است؛ 
َظُر إِلَی اإْلَِمامِ الُْمْقِســطِ عَِباَدٌة« امالی طوســی، ص454 همچنین  َظُر إِلَی الَْعالِِم عَِباَدٌة َو النَّ النَّ

انتظارعارفانه
چیست؟

مجالستباعلمابرای
تسکینرنجفراق
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با عالمان ربانی و مجالست با ایشان، مسألۀ مهمی است که ترک آن 
سبب می شود تا خدا انسان را مجازات کرده و از خود طرد کند. این 
مطلب را امام ســجاد)ع( در دعای ابوحمزه چنین فرموده اند: »أْو 
لََعلََّک فََقْدتَنِی ِمْن َمَجالِِس الُْعَلَماِء فََخَذلْتَنِی؛ یا شاید مرا در مجالس 

اهل علم نیافتی، به خواری و خذالنم انداختی.«1
باید توجه داشته باشیم که مؤانست و مجالست با عالمان عامل، 
انسان را بیش از پیش مشتاق دیدار حضرت ولی عصر)عج( می کند. 
این مجالست، ابتدا باور انسان را نسبت به فضایل حضرت افزایش 
می دهد، و سپس با چشاندن شیرینی درک محضر کسانی که شّمه ای 
از فضایل آن حضرت را دارند، اشــتیاق انسان را به درک محضر 
کسی که تمام این فضایل را در اوج دارد، مضاعف می کند. کسی که 
با عالمانی مانند حضرت امام، آیت اهلل بهاءالدینی و آیت اهلل بهجتـ  
رضوان اهلل تعالی علیهم- نشست و برخاست داشته باشد، راحت تر 

می تواند به عظمت امامان معصوم)ع( اعتقاد پیدا کند.
کسانی که نمی توانند علم امام، یا برخی دیگر از فضایل یک امام 
را باور کنند، مشــکل بزرگشان این اســت که آدم ندیده اند. اگر با 
انسان های واال مصاحبت داشتند و نمونه های کوچکی از ویژگی های 

امیرالمؤمنین)ع( می فرماید: »لحظه ای در نزد علماء نشستن در نزد خداوند محبوب تر است 
از عبادت هزار سال، و نگاه به عالم در پیشگاه خداوند محبوب تر است از یک سال اعتکاف 
َظُر إِلَی الَْعالِِم  در خانۀ خدا؛ ُجُلوُس َساَعٍة عِْنَد الُْعَلَماءِ َأَحبُّ إِلَی اهللِ مِْن عَِباَدةِ َألِْف َسَنٍة َو النَّ

َأَحبُّ إِلَی اهللِ مِِن اْعتَِكاِف َسَنٍة فِي الَْبْيِت الَْحَرامِ« عدة الداعی، ص75. 
1 . مفاتیح الجنــان، دعای ابو حمزه ثمالی؛ مصباح كفعمــی، ص593؛ مصباح المتهجد، ص587؛ 

إقبال األعمال، ص71. 

ندیدنانسانواال،
عاملباورنکردنعلم
وفضایلامام

افزایشاشتیاقبه
امامزمان)عج(دراثر
مجالستباعلما
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امام را در آنها می دیدند، دیگر دچار ناباوری نمی شــدند. هرچند 
همیشــه در این زمینه اســتثناهایی هم وجــود دارد؛ کم نبوده اند 
بیماردالنی که در حضور ائمۀ هدی)ع( فضایلشان را انکار می کردند.

امــروز ما می توانیم نمونه ها و جلوه هایی از آثار وجودی امام 
زمان)عج( را در جامعۀ مهدوی خودمان ببینیم. وقتی در روایات از 
محبت شدید مردم نسبت به حضرت در زمان ظهورش سخن گفته 
می شود،1باور آن در زمان حاضر، آسان تر از هر زمان دیگری است. 
وقتی به محبوبیت روزافزون مقام معظم رهبری در جامعۀ خودمان و 
حتی در میان مردم سایر کشورها نگاه می کنیم، راحت تر می توانیم 
بپذیریم که »والیت« می تواند چه انقالب باعظمتی در دل ها ایجاد 
نماید. وقتی به ثبات کشور در اثر اقتدار والیت نگاه می کنیم، بهتر 

می توانیم اقتدار حضرت را در زمان حکومتش درک نماییم.
امیدواریم به زودی این انتظار همان گونه که نشانه های فراوان آن 
را می بینیم، به پایان برسد؛ و منتظراِن سربلند و مفتخر به موالیشان، 

بار رنج سنگین فراق را زمین بگذارند.
هر چقدر حضور در این بار عام، ابتدائًا اجباری و سهل است، 
حضور در آن بار خاص، اختیاری و ســخت است. و خوبان عالم 

برای راه یابی به آن بارگاه عظیم تمنّاها و تضّرع های فراوان دارند.

1 . امیرالمؤمنیــن)ع(: »...مهــدی بر ســر زبانهای مــردم می افتد و جام محبت او را ســر 
می كشند)محّبت او در دل مردم جای می گیرد( و جز یاد و نام او بر زبان نمی آورند؛ ...َفعِنَد 
ُه، َفال َیُكوُن لَُهْم ذِْكٌر َغْيُرُه« التشریف  ذالَِك َیظَهُر الَمهدی َعَلی َافواهِ الّناِس َو ُیْشــَرُبوَن ُحبَّ
بالمنــن في التعریف بالفتــن،ص129 و إثبات الهــداۀ، ج 5، ص247 و عقد الدرر، ص83 و 
میزان الحکمه، حدیث1333)به نقل از 1. الشریف بالمنن و 2. كنزالعمال، حدیث 39665(

دیدنجلوههاییاز
آثاروجودیامام

زمان)عج(درجامعۀ
مهدویخودمان
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دوران جوانی دوران ناپختگی نیست اگرچه دوران کم تجربگی 
است. جوانان در کمال پختگِی گرایش های فطری قرار دارند؛ و در 
اوج تازگی و طراوِت روحی و آمادگی برای دریافت های معنوی و 
اتصال به خدا هستند، اگرچه گرایش های ناب فطری آنان شکوفا 
نشده باشد و به خودآگاهی نرسیده باشند. جوان ها با بدی ها نسبتی 
ندارند، مگر آنکه شرایط آنها را به اشتباه بیندازد؛ و یا عواملی آنها را 
فریب بدهد. مانند فریبی که حضرت آدم ابوالبشر از ابلیس خورد. 
نمی خواهم بگویم جوان انسان کاملی است، ولی جوانی نزدیک ترین 

سن به کماالت روحی است. 
جوانان اگر خوب به خود نگاه کنند بیشــترین تناســب را با 
خوبی ها دارند. مگر نشنیده ای که امام صادق)ع( به کسی که نگران 
وضع دین داری مردم شــهرش بود، فرمودند: »بر تو باد به جوانان، 
زیرا سرعت و شتاب آنها به سوی هر خیری، از هر گروهی بیشتر 

َُّهْم أَْسَرُع إِلَی ُكلِّ َخْیٍر.«1 است؛ َعَلْیَک بِالَْْحَداِث فَِإن
نمی شود آغاز دین داری، ابتدای جوانی باشد، و این دو در آغاِز 
پیوندی که خدا خواسته است برقرار شود، با هم تناسب نداشته باشند. 

1 . اسماعیل بن عبد الخالق می گوید: شنیدم امام صادق)ع( به ابو جعفر َاْحَول فرمود: به بصره 
رفتی؟ عرض كرد: آری. فرمود: شوق و شتاب مردم به این امر)والیت و امامت ما( و پذیرش 
آنها را چگونه دیدی؟ عرض كرد: به خدا قسم آنان اندكند، كارهایی كرده اند اما كم است. 
حضرت فرمود: بر تو باد به جوانان؛ زیرا این گروه در پذیرش هر نوع خوبی شتاب بیشتری 
بِي َجْعَفر األْْحَوِل َو َأَنا  دارند؛ َعْن إِْسَماعِيَل بِْن َعْبِد الَْخالِِق َقاَل: َسِمْعُت َأَبا َعْبِد اهلل)ع(َیُقوُل أِلَ
َأْسَمُع: َأَتْيَت الَْبْصَرَة؟ َفَقاَل: َنَعْم. َقاَل: َكْيَف َرَأیَْت ُمَساَرَعَة الّناِس إِلَی َهَذا األْْمِر َو ُدُخولَُهْم فِيِه؟ 
َقاَل: َو اهللِ إِنَُّهْم لََقلِيٌل َو لََقْد َفَعُلوا َو إِنَّ َذلَِك لََقلِيٌل. َفَقاَل: َعَلْيَك بِاألْْحَداِث َفإِنَُّهْم َأْسَرُع إِلَی 

ُكلِّ َخْيٍر. كافی، ج8، ص93.

جوانینزدیکترین
سنبهکماالت

روحی

امامصادق)ع(:
سرعتجوانانبه
خیرازهرگروهی

بیشتراست

تناسبجوانیو
دینداری
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اتفاقًا وقتی دقت می کنی می بینی جوانی و دین داری و معنویت خیلی 
هم به هم می آیند. مهمترین مفاهیم دینی در دوران جوانی، نه تنها 

قابل پذیرش اند بلکه مورد اشتیاق جوان هستند. 
یکی از مفاهیم نورانی دین انتظار اســت که تناسب فراوانی با 
جوان دارد، به طوری که حتی می توان گفت اساســًا انتظار یکی از 
خصلت های دوران جوانی است. و بیشتر برای جوانان، شورآفرین 
و معرفت افزاست. چند نمونه از تناســب جوان و انتظار را مرور 

می کنیم:

تناسبجوانیو
انتظار
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آینده گرایی جوان

جوان، نگاه به آینده دارد و به شّدت »آینده گرا«ست؛ و معلوم است 
با مهدویت که مربوط به آینده است راحت تر ارتباط برقرار می کند. 
اّما باید این آینده را به روشنی برای او ترسیم کنیم. اگر مهدویت را 
به عنوان آینده ای روشن و دلخواهِ جوان به او معرفی نکنیم، او برای 
آیندۀ خود و جهان پیرامونش کاخی خیالی برای خود درســت 
خواهد کرد و یا برایش درست خواهند کرد. قشنگ ترین تخیالتش 
را همین آیندۀ خیالی تشــکیل خواهــد داد و آن گاه می دانید چه 
اتفاقی می افتد؟ هر نوع زندگی که داشته باشد و دست به هر نوع 
زندگی ای که می زند، احساس شکست خواهد کرد. اگر آینده گرایی 
جوان را با مهدویت پیوند نزنیم، او باید انرژی خود را از امید به چه 

چیزی بگیرد؟

اگرآیندهگرایی
جوانرابامهدویت

پیوندنزنیم...
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می دانید انتظار فرج با سلمان فارسی چه کرد؟ وقتی پیامبر به او 
وعدۀ رجعتش در حکومت حضرت مهدی)عج( را داد، از شدت شوق 
گریه کرد و گفت: »وقتی از نزد رسول خدا)ص( بلند شدم، دیگر از آن 
روز به بعد برایم فرقی نمی کرد که چه وقت از دنیا بروم؛ فَُقْمُت بَْیَن یََدْی 
رَسُــولِ اهللِ وَ مَا یُبَالِی سَــلْمَانُ مَتَی لَقِیَ الْمَوْتَ أَوْ لَقِیَه « 1جوان هم 

آینده گراست و باید آینده گرایی جوان با چنین آیندۀ روشنی پُر شود.
ایــن آینده با اینکه مربوط به حیات دنیا می شــود اما او را از 
آخرت جدا نمی کند و معنویتی بس نورانی دارد. انتظار، روح جوان 
را بــا آینده پیوند می زند و از محدود شــدن به زمان حال نجات 

می دهد. 

1 . بحاراالنوار، ج25، ص7، به نقل از كتاب المحتضر)شــیخ حسن بن سلمیان(، ص152. متن كامل 
روایت را در پاورقی ص178 ببینید.

گریۀشوقسلمان
فارسی

نجاتجواناز
محدودشدنبه
زمانحال
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آرمان گرایی جوان


جوان »آرمان گرا« نیز هست و آنقدر آرمان گراست که اگر آرمان 
خوبی نداشــته باشد، دنبال آرمان های کاذب خواهد رفت. لذا اگر 
آرمان جامعۀ مهدوی به جوان خوب معرفی شود، به دلیل تناسب و 
عالقه ای که به »آرمان« دارد، به سرعت به آن جذب خواهد شد. 
جوان دوست دارد آرمانی داشته باشد که بتواند به آن عشق بورزد و 
برای آن فدا بشود. اگر این آرمان با عقل پشتیبانی شود، گرمای آن 
طراوت و شادابی زندگی جوان را تأمین خواهد کرد، و اال پس از 
مدتی دویدن به دنبال یک آرمان موهوم، سرخورده خواهد شد و 

آرمان گریزی خواهد کرد و به واقعیت های پست تن خواهد داد.
آرمان محل نجات جوان از تحمیل های ویران کنندۀ دنیای دون 
اســت و راه َمفّری برای فرار از خودخواهی ها به ســوی نور. جوان 

اگرآرمانخوببه
جوانمعرفینشود...

آرمان،محلنجات
جوانانازپستیهاو

خودخواهیها
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می تواند برای آرمان هایش سرود بخواند، شعار بدهد و فریاد بزند. آرمان 
برای یک جوان به سهولت می تواند دلیل زندگی کردن قرار بگیرد. 

چه آرمانی بهتر از آرمان تحقق جامعۀ مهدوی می تواند روح 
آرمان گرای جوان را سیراب کند؟ آرمانی که تمام ویژگی های یک 
آرمان تمام عیار را دارد و می تواند تمام عمر دوام پیدا کند و حتی 
جوانی و روحیات و ویژگی های خوب آن را با خود تداوم بخشد؛ 
نشاط، امید، شادابی، انعطاف و شجاعت، همت و بلندنظری، خالقیت 
و نوآوری، پاکی و بی آالیشی، صفا و صمیمیت، جوانمردی و غیرت، 

و ...

آرمانتحققجامعۀ
مهدوی،تداومبخش
روحیاتجوانی
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جامعه گرایی جوان


مسئلۀ انتظار یک موضوع کامالً اجتماعی است؛ آن هم اجتماعی در 
اندازه های جهان بشریت. جوان نیز به شّدت »جامعه گرا«ست. دیگران 
برای او بسیار مهمند. اگر در جایی ظلمی بر مردم ببیند برنمی تابد. جوان 
هنوز در الک خودخواهی ها فرونرفته است. آدم ها با افزایش سن کم کم 
فردگرا می شوند. باید قبل از آنکه فردگرایی بر او غلبه کند، »انتظار 
نجات جهان بشریت از ظلم« در روح جوان نهادینه شود. جامعه برای 
جوان ابزاری بی ارزش برای رشد خود او تلقی نمی شود، بلکه این خود 
جوان است که گاه با هدف قرار دادن رشد جامعه، خود را فدا می کند. 
جوان جامعه گرایی را از گرایش به هم ساالن شروع می کند؛ آنجا 
که می خواهد از خانواده فاصله بگیرد و مستقل شود. اما در گروه باقی 
نمی ماند و به سرعت جامعه گرا می شود و اگر مسیر رشد او به سالمت 
طی شــود، یک موجود جهانی خواهد شد. انتظار فرج یعنی آوردن 
خوشبختی برای تمام جهان. و چه چیزی بهتر از این انتظار می تواند 

جامعه گرایی جوان را ارضاء کند؟
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عدالت گرایی جوان


عدالت یکی از اولین مفاهیمی است که حتی قبل از جوانی فهمیده 
می شــود و فطری بودن آن امری روشــن اســت. جوان در اوج 
عدالت گرایی قرار دارد. اگر دچار خودخواهی افراطی نشده باشد، 
این عدالت را برای همۀ عالم می خواهد. ظلم ستیزی و تبعیض گریزی 
جوان امری مشــهود و مســّلم اســت. حاال این جوان اگر پاسخ 
عدالت گرایی خود را در جایی نیابد دچار سرخوردگی خواهد شد، و 
چه بسا به گروه ظالمان و حداقل به گروه بی تفاوتان بی غیرت بپیوندد. 
انتظار می تواند عدالت گرایی جــوان را جهت دهد و او را به 
سوی جامعه ای سرشار از عدالت سوق دهد. و تالش او را در جهت 
تحقق چنین جامعه ای افزایش دهد. جامعه ای که در آن از بی عدالتی 
خبری نیست، می تواند جوانان جویای عدالت را شیفتۀ خود سازد. 
جامعه ای که در آن همه به حق خود می رسند و استعدادهای خود 
را در آن شکوفا خواهند دید، حتی تخیّلش هم برای جوان شیرین 
اســت. انتظار می تواند عدالت گرایی جــوان را پرورش دهد و از 

عدالت گرایی اجتماعی به تقویت ملکۀ درونی عدالت منجر شود.

جواندراوج
عدالتگراییو

ظلمستیزی

انتظار،عدالتگرایی
جوانراجهتو
پرورشمیدهد
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جوان و عناصر پنج گانۀ انتظار

قباًل برای انتظار پنج عنصر سازنده برشمردیم: »1. اعتراض به وضع 
موجود 2. تصور وضع مطلوب 3. تصدیق وضع مطلوب 4. تمنای 
وضع مطلوب 5. عمل برای تحقق وضع مطلوب.« به عبارت دیگر 
منتظر کسی است که این پنج عنصر در او وجود داشته باشد. در این 
مجال مختصر، به تناسبی که هر کدام از این عناصر با جوان دارد، 

اشاره خواهیم کرد: 
1. جوان »سنت گریز« است و این خصلت را خداوند در وجود 
جوان گذاشته است تا بتواند از گذشته فاصله بگیرد و فرصت انتخاب 
پیدا کند. و ااّل اگر آنچه خانواده و جامعۀ او دیکته می کردند، او بدون 
تأمل همه را می پذیرفت، استقالل روحی و فرصتی برای انتخاب پدید 
نمی آمد. البته این سنت گریزی مانند هر خصلت طبیعی دیگری باید 
جهت پیدا کرده و از فریب و پاسخ نابجا مصون بماند تا جوان را دچار 

ناهنجاری و بی بندوباری در ارضاء این خصلت فطری ننماید.
اینکه ُمدهای جدید لباس توســط جوان ها اجرا می شود، نمونۀ 
کوچکی از همین سنت گریزی است و اگر جوان را به خاطر سنت گریزی 

1.سنتگریزی
جوانواعتراضبه

وضعموجود
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سرزنش کنی و اذیت شود، »سنّت شکن« هم خواهد شد. بر اساس 
همین سنّت گریزی، جوان دوست دارد به وضع موجود اعتراض کند 
و انگیزۀ او برای اعتراض به هر خرابی در وضع موجود باال است، که 
باید پاسخ این اعتراض خود را متناسب با دیگر صفات و گرایش های 
فطری خود بازیابد. حاال اگر این روحیه به آشنایی با عنصر اول انتظار، 
یعنی اعتراض به وضع موجود، با تکیه بر اعتقاد به جامعۀ مهدوی ختم 

شود، انرژی جوان در جهت یک آرمان بلند صرف خواهد شد. 
2. قدرت تخیِّل جوان را نباید دست کم گرفت. جوانان بهتر از 
هر کس می توانند با اســتفاده از قدرت تصورســازی خود، وضع 
مطلوب را برای خود تصویر کنند. قدرت تصویر یک وضع مطلوب 
می تواند جوانان را از حصار تنگ واقعیت های موجود و باور نکردن 

تحقق وضع مطلوب رهایی بخشد. 
چرا خداوند آغاز دینداری و رسیدن به سن تکلیف را در سنی 
قرار داده است که قدرت خیال پردازی، بسیار قوی است؟ شاید به 
این دلیل باشــد که جوان قبل از هر چیز بایــد بتواند آن »وضع 
مطلوِب« موعود را »تصور« کند. همان وضع مطلوبی که او در اثر 
دین داری و رفتار صالح در زندگی فردی و اجتماعی به آن خواهد 
رسید و در دنیا به حیات طیبه و در آخرت به سعادت جاودانه منتهی 

خواهد شد. این تصور به تقویت باورهای معنوی او کمک می کند.
یکی از مصارف این قدرت تخیّل، تصور آن دنیا اســت که در 
بهشت و دوزخ صحنه های هولناکی در قرآن کریم برای آن ترسیم 
شده اســت. اگر نتواند آخرت را تصور کند از آن ترسی نخواهد 

2.قدرتتخّیل
جوانوتصوروضع
مطلوب

لزومتصوروضع
مطلوبدرآغاز
دینداری

قدرتتخّیلدر
خدمتتصورآندنیا
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داشت و یا به آن شوقی پیدا نمی کند.
مصرف دیگر آن، تصور وضع مطلوب در همین دنیا است. اگر 
جوان نتواند وضع مطلوب در همین دنیا را تصور کند، نسبت به آن 
میلی پیدا نخواهد کرد و برای رســیدن به آن اقدامی نخواهد کرد؛ 
قدرت خیال پردازی، در آغاز دینداری انسان، یعنی در دوران جوانی، 

و در کنار قدرت تعقل و تدبر، شدیداً به کار می آید.
3. روح پاک و ضمیر روشن جوان، اموری را »تصدیق« می کند 
که دیگران نمی توانند باور کنند. اگر این پاک طینتی مورد سوءاستفادۀ 
منحرفین قرار بگیرد نتیجه اش معلوم است؛ و اگر این ضمیر پاک در 
معرض پیام های صادقانۀ حق قرار بگیرد سرعت به سوی خوبی ها 

و جزم در عقاید نورانی اسالم را به دنبال خواهد داشت.
در جریان انقالب، بسیاری باور نمی کردند امام)ره( پیروز شود، ولی 
جوان ها سخنان و وعده های حضرت امام)ره( را باور کردند؛ و نتیجه هم 
گرفتند و موجب اعجاب اهل عالم شدند. فطرت جوان، راه را برای باور 
عالم غیب هموار کرده اســت و آنچه از وعده های الهی دربارۀ امور 
به ظاهر نشدنی عالم باشد را خواهد پذیرفت. خیلی ها ممکن است با 
وعده های مربوط به ظهور و وقایع پس از آن مشکل داشته باشند و 
نتوانند آن را به سادگی باور کنند هرچند دالیل کافی برایشان بیاوری، اما 
جوان پذیراتر است. آنقدر آمادگی پذیرش جوان نسبت به حق باالست 
که هرآنچه شبیه حق باشد و یا بخشی از حق را به همراه داشته باشد، 
ممکن است جوان به سرعت آن را بپذیرید، ولی این چیزی از ارزش 

صفای باطن جوان و آمادگی او برای پذیرش حق کم نمی کند.

قدرتتخّیلدر
خدمتتصوروضع
مطلوبهمیندنیا

3.ضمیرپاکجوان
وتصدیقوضع

مطلوب

درانقالب،جوانان
وعدههایامام)ره(را

باورمیکردند
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4. »تمنّا و آرزو کردن« نیز بیش از هر گروه ســنی با جوانان 
تناسب دارد. در سنین جوانی یکی از علما به بنده می فرمودند: »قدر 
جوانی خودتان را بدانید. من االن تمام همتم این است که خودم را 
ســالم از قبر عبور دهم و به محضر خدا برسم. تقاضای گسترده، 
تمناهای بزرگ، جامعه نگری ها و آرمان گرایی ها همه اش مال دوران 
جوانی است؛ قدرش را بدان. البته فکر نکن این ها برای تو فضیلتی 
است. همۀ جوان ها این خصلت ها را دارند؛ نه دچار غرور بشوید و 
نه این خصلت ها را بی استفاده بگذارید.« آدم کمی پا به سن بگذارد، 
دیگر بسیاری از آرزوهای خوب هم در عمق جانش نفوذ نخواهد 
کرد و تنها به امور محدود به زمان خودش توجه می کند. تمناهای 

بلند مال دوران جوانی است.
این جوان است که می تواند برای آرزوهای دست نیافتنی اش 
ساعت ها گریه کند، شعر بسراید و با خدای خود دربارۀ آنها نجوا 
کند. و هر کس در سنین باالتر بخواهد این روحیه را داشته باشد، 
باید جوانی خود را حفظ کرده باشد. عرفا و خوبان همیشه جوان 
باقی مانده اند. و شاید رمز ارتباط سهل و عمیق آنان با جوانان هم 
در همین جوان باقی ماندن آنها باشــد. تمنای ظهور، یک آرزوی 
بزرگ است که جوانان استعداد داشتن آن را دارند و هر چقدر آنان 
به ســهولت می توانند به داشتن این آرزوی بزرگ دست یابند، غیر 

جوانان به سختی می توانند چنین آرزویی را در خود محقق کنند.
5. »عمل برای تحقق وضع مطلوب« یک شــرط بزرگ الزم 
دارد و آن جرأت است. چراکه بسیاری از اوقات، تغییر دادن اوضاع 

4.آرزومندیجوانو
تمنایوضعمطلوب

جوانمیتواندبرای
آرزوهایشگریه
کند

5.جرأتجوانو
عملبرایتحققوضع
مطلوب
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عالم، شنا بر خالف جریان آب اســت. باید بتوانی از سرزنش ها 
نترسی و از خود گذشتگی داشته باشی. این الزمۀ جهاد است که از 
سرزنش دیگران متأثر نشوی: »یُجاِهُدوَن في  َسبیِل اهللِ َو ال یَخافُوَن 
لَْوَمَة الئٍِم؛ در راه خدا جهاد و کوشش فراوان می کنند و از سرزنش 

هیچ سرزنش کننده ای نمی هراسند.«1
جوان این جرأت را به سهولت می تواند داشته باشد. امام باقر)ع( 
به جابر می فرماید: اگر همۀ مردم شــهرت جمع شوند و بگویند: 
ََّک َرُجُل َسْوٍء؛ تو آدم بدی هستی« و تو از این حرف ناراحت  »إِن
ََّک َرُجٌل َصالٌِح؛ تو آدم خوبی هستی« و  شوی، یا اینکه بگویند: »إِن
تو از این ســخن خوشحال شوی، تو از دوستان ما نیستی.2 اینقدر 

انسان باید استقالل روحی داشته باشد!
کســی می تواند اهل عمل باشد که از قدرت روحی و حتی از 
قدرت بدنی کافی هم برخوردار باشد. قدرت بدنی هم اکثراً وابسته 
به شدت انگیزه است،3که هم قدرت بدنی و هم انگیزۀ قوی تنها در 

جوان به سهولت یافت می شود. 
در انتها می خواهم برای کاری که تغییر دهنده است و می تواند 

1 . سوره مائده، آیه 54.
ٍء  2 . اْعَلْم بَِأنََّك اَل َتُكوُن لََنا َولِّيًا َحتَّی لَِو اْجَتَمَع َعَلْيَك َأْهُل مِْصِرَك َو َقاُلوا إِنََّك َرُجُل َســوْ

َك َذلِك )تحف العقول، ص284(. لَْم َیْحُزنَْك َذلَِك َو لَْو َقاُلوا إِنََّك َرُجٌل َصالٌِح لَْم َیُسرَّ
3 . امام صادق)ع( فرمود: »هیچ بدنی در انجام آنچه نّیِت بر آن قوی باشد، ناتوان نیست. و 
به عبارت دیگر: در موردی كه نّیت و اراده آدمی قوی باشد، بدن دچار ضعف و ناتوانی 
ِّيَُّة« من الیحضره الفقیه، ج4، ص400؛ امالی  ــا َقِوَیْت َعَلْيِه الن نمي گردد؛ َما َضُعَف َبَدٌن َعمَّ

صدوق، ص329.

اهمیتاستقالل
روحیدرکالمامام

باقر)ع(

اهلعملبودن
نیازمندقدرتروحی

وبدنی

مثالبرایعملیکه
نیازمندارادۀپوالدین

جواناست
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از قدرت روحی و ارادۀ پوالدین جوانان منتظر سرچشــمه بگیرد، 
یک نمونه مثال بزنم: آیا از خواندن قرآن لّذت می برید؟ آیا از مدح 
اهل بیت)ع( و ذکر فضایلشان لذت می برید؟ اگر جوابتان مثبت است، 
و اگر مجلس عروسی جای لذت بردن و شاد بودن است، پس چرا 

عروسی هایتان را بدون قرآن و مدح اهل بیت)ع( برگزار می کنید؟ 
اگر در عشق به قرآن و عترت صادق هستید، برنامه های مراسم 
عروسی تان را تغییر دهید و اگر کسی مخالفت کرد، با ادب و مهربانی 
محکم جلوی او بایستید و بگویید: »هر کس از چیزی لذت می برد، 
ما هم از قرآن و مدح اهل بیت)ع( لذت می بریم و شاد می شویم، و 
می خواهیم عروسی خودمان را با اذکار معنوی برگزار کنیم و از این 
لذائذ و شادی ها در شب عروسی بی بهره نمانیم.« آن وقت یکی از 
کارت های دعوت چنین عروسی را خطاب به آقا امام زمان)عج( 
بنویسید و بگویید: »آقا، ما آدرسی نداشتیم که این کارت را برایتان 
ارســال کنیم، ولی دوست داریم شما هم تشریف بیاورید.« بعد هم 
کارت دعوت را به عنوان یادگاری پیش خودتان نگه دارید. مطمئن 
باشــید این اظهار ارادت شما به ســاحت مقدس ولی اهلل االعظم 

بی جواب نخواهد ماند. 

چرامراسم
عروسیتانرا
اینگونهبرگزار
نمیکنید؟
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2206بقرهذلَِک الِْکتاُب ال َریَْب فِیهِ ُهدًی لِْلُمتَّقِیَن

ا جاَءُهْم ِكتاٌب مِْن عِْنِد اهللِ ُمَصدٌِّق لِما َمَعُهْم َو كاُنوا مِْن َقْبُل  َو لَمَّ
ا جاَءُهْم ما َعَرُفوا َكَفُروا بِه، َفَلْعَنُة  َیْسَتْفتُِحوَن َعَلی الَِّذیَن َكَفُروا َفَلمَّ

اهللِ َعَلی الْکافِریَن
8258بقره

َداَء َعلَی النَّاس  َِّتُکوُنواْ شُهَ 143219بقرهل

ِ 16573بقرهَو الَّذیَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحبًّا هلِل

ُلماِت اُغوُت ُیْخرُِجوَنُهْم مَِن النُّورِ إِلَی الظُّ 257149بقرهَو الَّذیَن َكَفُروا َأْولِیاُؤُهُم الطَّ

الِِمین 51104مائدهإِنَّ اهلَل اَل َیْهدِی الَْقْوَم الظَّ

َُّها الَّذیَن آَمُنوا َمْن َیْرَتدَّ مِْنُکْم َعْن دینِهِ َفَسْوَف َیْأتِي اهلٌل بَِقْومٍ  یا َأی
ةٍ َعَلی الْکافِریَن ُیجاِهُدوَن  ُیِحبُُّهْم َو ُیِحبُّوَنُه َأذِلَّةٍ َعَلی الُْمْؤمِنیَن َأعِزَّ
في  َسبیِل اهللِ َو ال َیخاُفوَن لَْوَمَة الئِمٍ ذلَِک َفْضُل اهللِ ُیْؤتيهِ َمْن َیشاُء 

َو اهلٌل واِسٌع َعلیٌم

54101مائده

54279مائدهُیجاِهُدوَن في  َسبیِل اهللِ َو ال َیخاُفوَن لَْوَمَة الئٍِم

ُسولِ إاِلَّ الَْبالغ 9922مائدهما َعَلی الرَّ

ُكْم َمْن َضلَّ إَِذا اْهَتَدیُْتْم َُّها الَّذیَن آَمُنوا َعَلْیُکْم َأنُْفَسُکْم ال َیُضرُّ 105150مائدهیا َأی

فهرست آیات
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157150اعرافَیَضُع َعْنُهْم إِْصَرُهْم َو األْْغالَل الَّتي  كاَنْت َعَلْیهِْم

ِّهِ َو  ُهَو الَّذي َأْرَسَل َرُسولَُه بِالُْهدی  َو دیِن الَْحقِّ لُِیْظهَِرُه َعَلی الدِّیِن ُكل
لَْو َكرَِه الُْمْشرُِكوَن

33129توبه

ُِّئُهْم بِما فی  ُقُلوبِهِْم ُقِل اْسَتْهزُِؤا  َل َعَلْیهِْم ُسوَرٌۀ ُتَنب َیْحَذُر الُْمنافُِقوَن َأْن ُتَنزَّ
إِنَّ اهلَل ُمْخرٌِج ما َتْحَذُروَن

64140توبه

اَر َوالُْمنافِقیَن َواْغُلْظ َعَلْیهِْم بِیُّ جاِهدِ الُْکفَّ َُّها النَّ 73147توبهیا َأی

ُِّروا ما بَِأنُْفِسهِْم ُِّر ما بَِقْومٍ َحتَّی ُیَغی 19و1120رعدإِنَّ اهللَ ال ُیَغی
و189

ِّهِ َفْلَیْعَمْل َعَماًل َصالِحا. 110252کهففَمْن كاَن َیْرُجو لِقاَء َرب

5622قصصإِنََّک ال َتْهدی َمْن َأْحَبْبَت

ا  ا َو ُهْم اَل ُیْفَتُنوَن * َو لََقْد َفَتنَّ َأَحِسَب النَّاُس َأن ُیترُْكواْ َأن َیُقوُلواْ َءاَمنَّ
الَّذِیَن مِن َقْبلِهِْم َفَلَیْعَلَمنَّ اهلٌل الَّذِیَن َصَدُقواْ َو لََیْعَلَمنَّ الَْکاذِبِیَن

237و3عنکبوت

مَِن الُْمْؤمِنیَن رِجاٌل َصَدُقوا ما عاَهُدوا اهلَل َعَلْیهِ، َفِمْنُهْم َمْن َقضی  َنْحَبُه 
َو مِْنُهْم َمْن »َیْنَتِظر«

23237احزاب

2322فاطرإِْن َأنَْت إاِلَّ َنذیر

2864فاطرإِنَّما َیْخَشی اهللَ مِْن عِبادِهِ الُْعَلماء

4320فاطرَفَلْن َتِجَد لُِسنَّت اهللِ َتْبدیاًل َو لَْن َتِجَد لُِسنَِّت اهللِ َتْحویاًل

60181غافراْدُعونی  َأْسَتِجْب لَُکْم

ِّْت َأْقداَمُکْم َُّها الَّذیَن آَمُنوا إِْن َتْنُصُروا اهللَ َیْنُصْرُكْم َو ُیَثب 7189محمدیا َأی
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ا َیْدُخِل  ا ُقْل لَْم ُتْؤمُِنوا َو لِکْن ُقوُلوا َأْسَلْمنا َو لَمَّ قالَِت األْْعراُب آَمنَّ
اْلیماُن فی  ُقُلوبُِکْم

1438حجرات

55251قمرفی  َمْقَعدِ ِصْدٍق عِْنَد َملیٍک ُمْقَتدٍِر

َِّک َكْدحاً َفُمالقیِه َُّها اْلِنْساُن إِنََّک كادٌِح إِلی  َرب 644انشقاقیا َأی

444بلدلََقْد َخَلْقَنا اْلِنْساَن في  َكَبٍد

َِّک... ِّْح بَِحْمدِ َرب 236نصرَو َرَأیَْت النَّاَس َیْدُخُلوَن في  دیِن اهللِ َأْفواجاً، َفَسب
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●رسولاهلل)ص(

تِي انْتَِظاُر الَْفَرِج 224َأْفَضُل َأْعَمالِ ُأمَّ

تِي انْتَِظاُر الَْفَرِج مَِن اهللِ َعزَّ َو َجلَّ 84َأْفَضُل َأْعَمالِ ُأمَّ

236-84َأْفَضُل الْعَِباَدةِ انْتَِظاُر الَْفَرج

236أفَضُل العِباَدةِ ذِكُر الَموِت

داً َقْد َوَضَع َیَدُه فِی َأْصَحاِب َث النَّاُس َو َیُقوُلوا إِنَّ ُمَحمَّ 148َأْكَرُه َأْن َیَتَحدَّ

نِّ بِاهلل 182أكَبُر الکبائرِ ُسوُء الظَّ

یِف الماَء البارَِد اّلذی َینَتقُِع  إّن أَشدَّ شیَعتِنا لَنا ُحّبا یکوُن ُخروُج َنفسهِ كُشرِب أَحدُِكم فی َیومِ الصَّ
بهِ القلوُب ، و إّن سائَرُهم لََیموُت كما ُیغَبُط أَحُدُكم علی فِراشهِ كأَقرَّ ما كاَنت َعیُنُه بَموتِه

234

َبِن 252إِنَّ اهلَل لَُیَغذِّي َعْبَدُه الُْمْؤمَِن بِالَْباَلءِ َكَما ُتَغذِّي الَْوالَِدُة َولََدَها بِاللَّ

اِر أْ َمْقَعَدُه مَِن النَّ ُموُه َفْلَیَتَبوَّ 74َأْو َیْصرَِف ُوُجوَه النَّاِس إِلَْیهِ لُِیَعظِّ

نَْیا ِسْجُن الُْمْؤمِن 231الدُّ

َتنا أهَل البیِت... َفواّلذی َنْفُس ُمحّمٍد بَِیدِهِ ، ال َیْنَفُع َعْبدا َعَمُلُه إاّل بَِمْعرَِفتِنا و َوالَیتِنا 256الَْزُموا َمودَّ

َماِء 76َفَبَعَث اهلٌل َرُجاًل مِْن عِْتَرتی َأْهِل َبیتی ُیِحبُُّه ساِكُن ااَلْرِض َو ساِكُن السَّ
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ُۀ الَْقائُِم َكَأنَُّه َكْوَكٌب  ْمُت َأَمامِي َو إَِذا َعلِيُّ بُْن َأبِي َطالٍِب َو الَْحَسُن َو الُْحَسْیُن َو...َو الُْحجَّ َفَتَقدَّ
ُة َو َهَذا الَْقائُِم ُیِحلُّ َحاَللِي َو ُیَحرُِّم  ُدرِّيٌّ فِي َوَسِطهِْم. َفُقْلُت: َیا َربِّ َمْن َهُؤاَلءِ؟ َفَقاَل: َهُؤاَلءِ األْئِمَّ

ِّي ُأِحبُُّه َو ُأِحبُّ َمْن ُیِحبُُّه ُد َأْحبِْبُه َفإِن َحَرامِي َو َیْنَتقُِم مِْن َأْعَدائِي َیا ُمَحمَّ
76

ُر فَِراقِي  ًة، َو َتَتَذكَّ ُر انْقَِطاَع الَْوْحِي َعْن َبْیتَِها َمرَّ َفاَل َتَزاُل َبْعدِي َمْحُزوَنًة َمْكُروَبًة َباِكَيًة؛ َتَتَذكَّ
أُْخَری

96

تِي فِي واَِلَیتِِه  َماُء َمَطراً ُتْخرُِج األْْرُض َنَباَتَها َو ُتْنعُِم ُأمَّ َفَیْمَلَ األْْرَض قِْسطاً َو َعْداًل َو ُتْمِطُر السَّ
نِْعَمًۀ لَْم ُتْنعِْم بِِمْثلَِها َقطُّ

41

178َقاَل َسْلَماُن َفَسَکتُّ ُثمَّ ُقْلُت: َیا َرُسوَل اهللِ اْدُع اهللَ لِی بِإِْدَراِكهِْم. قال َرُسوَل اهللِ: َیا َسْلَماُن...

157ُكلُّ َما ُهَو آٍت َقرِیٌب

ال َتُقوُم الّساَعُة َحّتی َتْمَتلَِئ األْرُض ُظْلماً َو ُعْدواناً ، ُثمَّ َیْخُرُج َرُجٌل مِن عِْتَرتِي َفَیْمَلُؤها قِْسطاً َو 
َعْدالً َكما ُملِئْت ُظْلماً َو ُعْدوانًا

31

َمَعاِشَر النَّاِس! آمُِنوا بِاهللِ َو َرُسولِهِ َو النُّورِ الَّذِي ُأنْزَِل َمَعُه مِْن َقْبِل َأْن َنْطِمَس ُوُجوهاً َفَنُردَّها 
َعلی  َأْدبارِها. َمَعاِشَر النَّاِس! النُّوُر مَِن اهللِ َعزَّ َو َجلَّ فِيَّ َمْسُلوٌک، ُثمَّ فِي َعلِيٍّ ُثمَّ فِي النَّْسِل مِْنُه 

ْنُت لَُکْم َو َأْفَهْمُتُکْم َو َهَذا َعلِيٌّ ُیْفهُِمُکْم َبْعدِی. إِلَی الَْقائِمِ الَْمْهدِيِّ الَّذِي .... َمَعاِشَر النَّاِس! َقْد َبیَّ
134

اِر َفَهاَء َأْو ُیَباِهَي بِهِ الُْعَلَماَء َأْو لُِیْقبَِل بُِوُجوهِ النَّاِس إِلَْیهِ َفُهَو فِي النَّ 74َمْن َتَعلََّم عِْلماً لُِیَمارَِي بِهِ السُّ

74َمْن َطَلَب الْعِْلَم هلِلِ لَْم ُیِصْب مِْنُه َباباً إاِلَّ اْزَداَد فِي َنْفِسهِ ُذالًّ ...

205َمن قاَرَف َذنباً فاَرَقُه َعقٌل ال َیرِجُع إلَیهِ أبداً

212َمْن ماَت َو لَْم َیْغُز، َو لَْم ُیحدِّْث بهِ َنْفَسُه، ماَت َعلی ُشْعَبةٍ مِْن نِفاٍق

233الَموُت َریحاَنُة المؤمِن

َظُر إِلَی اْلَِمامِ الُْمْقِسِط عَِباَدٌة َظُر إِلَی الَْعالِمِ عَِباَدٌة َو النَّ 259النَّ

تِي فِي َزَمانِهِ َعْیشاً لَْم َتعِْشُه َقْبَل َذلَِک فِي َزَماٍن َقطُّ 41َو َتعِیُش ُأمَّ

109َیْخُرُج ُأَناٌس مَِن الَْمْشرِِق َفُیوِطُئوَن لِْلَمْهدِیِّ َیْعنِی ُسْلَطاَنُه

ُئوَن للَمهدِیِّ ُسْلطاَنُه 109َیخُرُج ناٌس مِن الَمشرِِق َفُیوطِّ

182َیا َأَبا َذرٍّ إِنَّ اهلَل اَل َیْنُظُر إِلَی ُصَورُِكْم َو اَل إِلَی َأْمَوالُِکْم َو لَِکْن َیْنُظُر إِلَی ُقُلوبُِکْم َو َأْعَمالُِکْم



فهرست ها

289

●امامعلی)ع(

... َفَقاَم َرُجٌل آَخُر َفَقاَل: ُثمَّ َما َیُکوُن َبْعَد َهَذا َیا َأمِیَر الُْمْؤمِنِیَن؟ َقاَل: ُثمَّ إِنَّ اهلَل ُیَفرُِّج الْفَِتَن بَِرُجٍل 
ا َأْهَل الَْبْیِت َكَتْفرِیِج األْدِیمِ بَِأبِي ابُْن ِخَيَرةِ اْلَِماءِ َیُسوُمُهْم َخْسفاً َو َیْسقِیهِْم بَِکْأٍس ُمَصبََّرةٍ َفاَل  مِنَّ

ْیَف َعَلی َعاتِقِهِ َثَمانَِيَة َأْشُهرٍ... ْیَف َهْرجاً َهْرجاً َیَضُع السَّ ُیْعِطیهِْم إاِلَّ السَّ
138

ُه، َفال َیُکوُن لَُهْم ذِْكٌر َغْیُرُه 261...َفعِنَد ذالَِک َیظَهُر الَمهدی َعَلی اَفواهِ الّناِس َو ُیْشَرُبوَن ُحبَّ

َِّئاِت َأْولَی مِِن اْكتَِساِب الَْحَسَناِت ی 202اْجتَِناُب السَّ

ِِّه ُجِل َزاَد َأَدُبُه َو َتَضاَعَفْت  َخْشَیُتهُ  لَِرب 64إَِذا َزاَد عِْلُم الرَّ

254اْذَهْب. َوَقَعْت َعَلْیَک َعْیٌن مِْن ُعُیونِ اهللِ... تِْلَک َیُد اهللِ الُْیْمَنی َیَضُعَها َحْیُث َیَشاُء

نیا 231اعَلْم یا ُبَنیَّ أنََّک إّنما ُخلِقَت لآلِخَرةِ ال للدُّ

233أفَضُل ُتحَفةِ المؤمِن الَموُت

157األْْمُر َقرِیٌب َو ااِلْصِطَحاُب َقلِیًل

201إِنَّا لََنْفَرُح لَِفَرِحُکْم َو َنْحَزُن لُِحْزنُِکْم َو َنْمَرُض لَِمَرِضُکْم َو َنْدُعو لَُکم

84انَْتَظُروا الَْفَرَج َو ال َتْیَأُسوا مِْن َرْوِح اهللِ َفإِنَّ َأَحبَّ األْْعَمالِ إِلَی اهللِ َعزَّ َو َجلَّ انْتَِظاُر الَْفَرِج

202ُأوِصیُکَما َو َجِمیَع َولَدِي َو َأْهلِي َو َمْن َبَلَغُه ِكَتابِي بَِتْقَوی اهللِ َو َنْظمِ َأْمرُِكْم

252بالدنیا ُتحَرُز الِخَرُة

ُثمَّ َرَجَع إِلَی ِصَفةِ الَْمْهدِّي)ع(َفَقاَل: َأْوَسُعُکْم َكْهفاً َو َأْكَثُرُكْم عِْلماً َو َأْوَصُلُکْم َرِحماً ... َهاهْ َو 
َأْوَمَأ بَِیدِهِ إِلَی َصْدرِهِ َشْوقاً إِلَی ُرْؤَیتِِه

95

َظُر إِلَی الَْعالِمِ َأَحبُّ إِلَی اهللِ مِِن  ُجُلوُس َساَعةٍ عِْنَد الُْعَلَماءِ َأَحبُّ إِلَی اهللِ مِْن عَِباَدةِ َألِْف َسَنةٍ َو النَّ
اْعتَِکاِف َسَنةٍ فِي الَْبْیِت الَْحَرامِ

260

َحتَّی َیُقوَم َقائُِمَنا َأْهَل الَْبْیِت َفإَِذا َقاَم َقائُِمَنا َبَعَثُهُم اهلٌل َفَأْقَبُلوا َمَعُه ُیَلبُّوَن ُزَمراً ُزَمراً....َهَلَکِت 
ُبوَن الَْمَحاِضیُر َو َنَجا الُْمَقرَّ

158

َفَهاَء  ُخُذوا مَِن الْعِْلمِ َما َبَدا لَُکْم َو إِیَّاُكْم َأْن َتْطُلُبوُه لِِخَصالٍ َأْرَبعٍ لُِتَباُهوا بِهِ الُْعَلَماَء َأْو ُتَماُروا بِهِ السُّ
َأْو ُتَراُءوا بِهِ فِي الَْمَجالِِس َأْو َتْصرُِفوا ُوُجوَه النَّاِس إِلَْیُکْم لِلتََّرؤُِّس

74
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44َداٌر بِالَْباَلءِ َمْحُفوَفه

32َدُعونِی َو الَْتِمُسوا َغْیرِی...

نَْیا َداُر الِْمَحِن 44الدُّ

َوائِب نَْیا َملِيَئٌة بِالَْمَصائِِب َطارَِقٌة بِالَْفَجائِعِ َو النَّ 44الدُّ

نَْیا َعْن َقلِیٍل لَْم َیُکْن َو َكَأنَّ َما  َر َفاْعَتَبَر َو اْعَتَبَر َفَأبَْصَر َفَکَأنَّ َما ُهَو َكائٌِن مَِن الدُّ َرِحَم اهلٌل اْمَرأً َتَفکَّ
ا َقلِیٍل لَْم َیَزْل َو ُكلُّ َمْعُدودٍ ُمْنَقٍض َو ُكلُّ ُمَتَوقَّعٍ آٍت َو ُكلُّ آٍت َقرِیٌب َداٍن ُهَو َكائٌِن مَِن اْلِخَرةِ َعمَّ

158

252ضاَع َمن كاَن لَُه َمقَصٌد َغیُر اهلّل

ُة ِّيَّةِ َتکوُن مِن اهلل ِ الَعِطيَّ 183َعَلی َقدرِ الن

َتُه َفإِنَُّه َیْأتِي بَِأْمرٍ َعِظیمٍ َو َخْطٍب َجلِیٍل بَِخْیٍر  وا لَُه ُعدَّ َفاْحَذُروا عَِباَد اهللِ الَْمْوَت َو ُقْرَبُه َو َأعِدُّ
اَل َیُکوُن َمَعُه َشرٌّ َأَبداً َأْو َشرٍّ اَل َیُکوُن َمَعُه َخْیٌر َأَبداً

157

ْعُتُمونِی ُنَغَب التَّْهَمامِ َأنَْفاسا ُتْم َقْلبِی َقْیحاً َو َشَحْنُتْم َصْدرِی َغْیظاً َو َجرَّ 33َقاَتَلُکُم اهلٌل لََقْد َمَلْ

ي التَّْوَبَة بُِطولِ األَْمل ْن َیْرُجو اْلِخَرَة بَِغْیرِ َعَمٍل َو ُیَرجِّ 187اَل َتُکْن مِمَّ

157اَل َغائَِب َأْقَرُب مَِن الَْمْوِت

130لَْو َأنَّ َأمِیَرالُْمْؤمِنِیَن )ع ( َثَبَتْت َقَدَماُه، َأَقاَم ِكَتاَب اهللِ ُكلَُّه َو الَْحقَّ ُكلَُّه

180َمْن َأَحبَّ َشْیئاً لَهَِج بِذِْكرِه

ِ 206َمْن َنَصَب َنْفَسُه لِلنَّاِس إَِماماً َفْلَیْبَدأْ بَِتْعلِیمِ َنْفِسهِ َقْبَل َتْعلِیمِ َغْیرِه

راُب حاِب، وَتْنَقِشُع كما َیْنَقِشُع السَّ ُة الَعوامِّ َتْنَقِطُع كانْقِطاعِ السَّ 62و78َمودَّ

157َو الَْقرِیُب ُكلُّ َما ُهَو آٍت َو األْْقَرُب ُهَو الَْمْوُت

دائدِ ، و َیَتعّبُدُهم بأنواعِ الَمجاِهدِ ، و َیْبَتلیهِم بُضروِب الَمکارِهِ؛  و لکّن اهلل َیْختبُِر عِباَدُه بأنواعِ الشَّ
ُِّل في ُنفوِسهِم ، و لَِیْجعَل ذلَک أبوابا ُفُتحا إلی فضلِهِ،  إْخراجا للتََّکبُّرِ مِن قلوبهِْم ، و إْسکانا للتََّذل

ِ و أسبابا ُذُلاًل لَِعفوِه
252
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لُْتَها إِلَی َمَواِضعَِها َو إِلَی َما َكاَنْت فِي َعْهدِ َرُسولِ اهلل)ص(  َو لَْو َحَمْلُت النَّاَس َعَلی َتْرِكَها َو َحوَّ
َق َعنِّي ُجْندِي َحتَّی َأبَْقی َوْحدِي َأْو َقلِیٌل مِْن ِشیَعتَِي الَّذِیَن َعَرُفوا َفْضلِي َو َفْرَض إَِماَمتِي مِْن  لََتَفرَّ

ِّهِ... ِكَتاِب اهللِ َو ُسنَّةِ َنبِی
130

ُبوَن 158َهَلَکِت الَْمَحاِضیُر َو َنَجا الُْمَقرَّ

●حضرتزهرا)ع(

ُة ِخْدَمتِهِ َعْن َمْسَألَتِهِ، اَل َحاَجَة لِی َغْیُر النََّظرِ الَی َوْجَهُه الَْکرِیمِ فِی َداِر  َیا َأَبَتاهْ، َقْد َشَغَلْتنِی لَذَّ
اَلمِ السَّ

242

●امامسجاد)ع(

32الُمؤمُِن ... اَل َیْعَمُل َشْیئاً مَِن الَْخْیرِ رَِیاًء َو اَل َیْتُرُكُه َحَیاًء

256َواَلَیُتَنا َو الَْبَراَءُة مِْن َأْعَدائَِنا

●امامباقر)ع(

ٍد لََرِحَم ... ٍد لَْو َكاَن مِْن آلِ ُمَحمَّ 33و56...َحّتی َیُقوَل َكثیٌر مَِن الّناس: لَْیَس َهَذا مِْن آلِ ُمَحمَّ

...َكالَّ َو الَّذِي َنْفِسي بَِیدِهِ لَوِ اْسَتَقاَمْت أِلََحٍد َعْفواً اَلْسَتَقاَمْت لَِرُسولِ اهلل)ص(ِحیَن ُأْدمَِیْت َرَباعَِیُتُه 
َو ُشجَّ فِي َوْجهِهِ...

25

ْیَف َعَلی َعاتِقِهِ َثَمانَِيَة َأْشُهٍر  ٍد َو َیَضُع السَّ ُِّن آَثاَر ُمَحمَّ إَِذا َقاَم َساَر بِِسيَرةِ َرُسولِ اهلل)ص(إاِلَّ َأنَُّه ُیَبی
َهْرجاً َهْرجاً َحتَّی َرِضَي اهلٌل

138

23إَِذا َقاَم َقائُِمَنا ع َوَضَع َیَدُه َعَلی ُرُؤوِس الْعَِبادِ َفَجَمَع بِها ُعُقولَُهم

اْعَلْم بَِأنََّک اَل َتُکوُن لََنا َولِّیاً َحتَّی لَوِ اْجَتَمَع َعَلْیَک َأْهُل مِْصرَِک َو َقاُلوا إِنََّک َرُجُل َسْوءٍ لَْم 
َک َذلِک َیْحُزنَْک َذلَِک َو لَْو َقاُلوا إِنََّک َرُجٌل َصالٌِح لَْم َیُسرَّ

279

257إِنَُّکْم لَْن َتَناُلوا َواَلَیَتَنا إاِلَّ بِالَْوَرعِ َو ااِلْجتَِهادِ

ْومِ َو الَْحجِّ َو الَْواَلَیةِ َو لَْم ُیَناَد بَِشيْ ءٍ َكَما  َكاةِ َو الصَّ اَلةِ َو الزَّ ُبنَِي اْلِْساَلُم َعَلی َخْمٍس َعَلی الصَّ
ُنودَِي بِالَْواَلَیِة

257

148ُثمَّ َیْدُخُل الُْكوَفَة َفَیْقُتُل بَِها ُكلَّ ُمَنافٍِق ُمْرَتاب
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اَعُة لِْلَِمامِ  ْحَمِن َتَباَرک  َو َتَعالَی الطَّ ذِْرَوُة األْْمرِ َو َسَناُمُه َو مِْفَتاُحُه َو َباُب األْْشَیاءِ َو رَِضا الرَّ
ُسوَل َفَقْد َأطاَع اهلَل َو َمْن َتَولَّی َفما  َبْعَد َمْعرَِفتِهِ ُثمَّ َقاَل إِنَّ اهللَ َتَباَرَک َو َتَعالَی َیُقوُل: َمْن ُیِطعِ الرَّ

َأْرَسْلناَک َعَلْیهِْم َحفِیظًا
257

ا مِْن  ٍد )ص( .... َو َأمَّ ٌة مِْن ُمَحمَّ ٌة مِْن ُیوُسَف َو ُسنَّ ٌة مِْن عِیَسی َو ُسنَّ ٌة مِْن ُموَسی َو ُسنَّ ُسنَّ
ٍد)ص( َفالْقَِیاُم بِِسیَرتِهِ َو َتْبیِیُن آَثارِهِ ُثمَّ َیَضُع َسْیَفُه َعَلی َعاتِقِهِ َثَمانَِيَة َأْشُهرٍ َفاَل َیَزاُل َیْقُتُل  ُمَحمَّ

َأْعَداَء اهللِ َحتَّی َیْرَضی اهلٌل َعزَّ َو َجلَّ
138

ـ َفَقاَل: اْسُمُه  ـ ُأرِیُد الَْقائَِم ع  الِِحیَن َسمِّهِ لِي  َعْن ُزَراَرَة َعْن َأبِي َجْعَفرٍ ع َقاَل ُقْلُت لَُه: َصالٌِح مَِن الصَّ
ٍد )ص(؟ َقاَل: َهْیَهاَت َهْیَهاَت َیا ُزَراَرُة... اْسِمي. ُقْلُت: َأَیِسیُر بِِسيَرةِ ُمَحمَّ

146

دِ بِْن َعلِيِّ الباقِر ع، َقاَل َیوماً ألْصحابِهِ: أُیدِخُل أَحَدُكْم َیَدُه في ُكِمّ صاِحبِهِ َفَیأُخَذ  َعْن ُمَحمَّ
نانیرِ؟ قالوا: ال. قال: َفَلسُتم إذاً بِإخواٍن َحاَجَتُه مَِن الدَّ

207

َنِن إِْذ َخَرَجْت َخارَِجٌة  َفَبْیَنا َصاِحُب َهَذا األْْمرِ َقْد َحَکَم بَِبْعِض األْْحَکامِ َو َتَکلََّم بَِبْعِض السُّ
ارِیِن َفَیْأُتوَنُه بِهِْم  مَِن الَْمْسِجدِ ُیرِیُدوَن الُْخُروَج َعَلْیهِ َفَیُقوُل أِلَْصَحابِهِ انَْطلُِقوا َفَیْلَحُقوَنُهْم فِي التَّمَّ

َأْسَری َفَیْأُمُر بِهِْم َفُیْذَبُحوَن
33

قِیَل أِلَبِي َجْعَفرٍ ع: إِنَّ َأْصَحاَبَنا بِالُْكوَفةِ لََجَماَعٌة َكثِيَرٌة َفَلْو َأَمْرَتُهْم أَلََطاُعوَك َو اتََّبُعوَك َقاَل: 
َیِجي ُء َأَحُدُكْم إِلَی ِكيِس َأِخيهِ َفَيْأُخُذ مِْنُه َحاَجَتُه؟ َفَقاَل: اَل. َفَقاَل: ُهْم بِدَِمائِهِْم َأبَْخُل. ُثمَّ َقاَل: ... 

ُجُل إِلَی ِكيِس َأِخيهِ َفَيْأُخُذ َحاَجَتُه َفاَل َیْمَنُعُه إَِذا َقاَم الَْقائُِم َجاَءِت الُْمَزاَمَلُة َو َأَتی الرَّ
207

ِّی ِ آَیٌۀ َأْكَبُر مِن 254َكاَن َأمِیُر الُْمْؤمِنِیَن)ع( َیُقوُل: َما هلِلَّ

ِ َعاِصیاً َفُهَو لََنا َعُدوٌّ َو َما ُتَناُل َواَلَیُتَنا إاِلَّ بِالَْعَمِل  ِ ُمِطیعاً َفُهَو لََنا َولِیٌّ َو َمْن َكاَن هلِلَّ َمْن َكاَن هلِلَّ
َو الَْوَرع

257

ُۀ اهللِ َو َنْحُن َباُب اهللِ َو َنْحُن لَِساُن اهللِ َو َنْحنُ  َوْجهُ  اهللِ  َو َنْحُن َعْیُن اهللِ فِی َخْلقِهِ َو  َنْحُن ُحجَّ
َنْحُن ُواَلُة َأْمرِ اهللِ فِی عَِبادِه

253

253َنْحُن َوْجُه اهللِ َنَتَقلَُّب فِی األْْرِض َبْیَن َأْظُهرُِكم

ْوُم َبْعَد الَْعْصرِ ُحْمٌق َهارِ ُخْرٌق َو الَْقائَِلُۀ نِْعَمٌۀ َو النَّ َل النَّ ْوُم َأوَّ 196النَّ

●امامصادق)ع(



فهرست ها

293

ِّی َراَحَة ُفَؤادِی َسيِّدِی َغْيَبُتَك  َقْت َعَلیَّ مَِهادِی َو َأَسَرْت مِن ... َسيِّدِی َغْيَبُتَك َنَفْت ُرَقادِی َو َضيَّ
َأْوَصَلْت ُمَصابِی بَِفَجائِعِ األَْبدِ َو َفْقُد الَْواِحدِ َبْعَد الَْواِحدِ ُیْفنِی الَْجْمَع َو الَْعَدَد...

94

265... َعَلْيَك بِاألْْحَداِث َفإِنَُّهْم َأْسَرُع إِلَی ُكلِّ َخْيٍر

َها َعْداًل َكَما ُملَِئْت ُظْلماً َو َجْوراً 31...الَّذِی َیْمَلُ

107اْحَذُروا َعَلی َشَبابُِكُم الُْغاَلَة اَل ُیْفِسُدوُهْم

ْمِس  إَِذا َخَرَج الَْقائُِم َخَرَج مِْن َهَذا األْْمرِ َمْن َكاَن َیَری َأنَُّه مِْن َأْهلِهِ َو َدَخَل فِي ُسنَّةِ َعَبَدةِ الشَّ
َو الَْقَمِر

56

َِّنةٍ، ُیْلهُِمُه اهلٌل َتَعالَی  ٍد )ع( َحَكَم َبْيَن النَّاِس بُِحْكمِ َداُوَد اَل َیْحَتاُج إِلَی َبي إَِذا َقاَم َقائُِم آلِ ُمَحمَّ
َفَيْحُكُم بِعِْلِمِه

30

ٌة بَِكَراَماتِهِ األَْبدِیَّةِ َو مَِحُنُه ُمورَِثٌة رَِضاُه َو ُقْرَبُه َو لَْو َبْعَد ِحيٍن 252اْعَلْم َأنَّ َباَلَیاُه َمْحُشوَّ

؟! قاَل: یا  وَق إلَيَّ اِنَّ اهللَّ ََعزَّ و جلَّ أوحی إلَي داوود: یا داووُد، إلی َكم َتذُكُر الَجّنَة و ال َتسأُلني الشَّ
يُتُهم مِن ُكلِّ َكَدرٍ، و أنَبهُتُهم بالَحَذرِ،  ، َمِن الُمشتاقوَن إلَيَك؟ قاَل: إّن الُمشتاقيَن إلَيَّ اّلذیَن َصفَّ َربِّ

و َخَرقُت مِن ُقلوبِهِم إلَيَّ َخْرقا َینُظروَن إلَيَّ
252

182إِنَّ اهلَل اَل َیْسَتِجيُب ُدَعاًء بَِظْهرِ َقْلٍب َساهٍ َفإَِذا َدَعْوَت َفَأْقبِْل بَِقْلبَِك ُثمَّ اْسَتْيقِِن اإْلَِجاَبَة

الِ الَْجاِهلِيَّةِ... ا اْسَتْقَبَلُه َرُسوُل اهلل)ص(مِْن ُجهَّ 57و108إِنَّ َقائَِمَنا إَِذا َقاَم، اْسَتْقَبَل مِْن َجْهِل النَّاِس َأَشدَّ مِمَّ

ُتُه َقَصَر  ُتُه َتمَّ َعْوُن اهللِ لَُه َو َمْن َقَصَرْت نِيَّ ْت نِيَّ اتِهِْم َفَمْن َصحَّ َر اهلٌل َعْوَن الْعَِبادِ َعَلی َقْدرِ نِيَّ إِنََّما َقدَّ
َعْنُه الَْعْوُن بَِقْدرِ الَّذِي َقَصَر

183

ا آَدُم  ٍد َو َعلِیُّ بُْن الُْحَسْين)ع(َفَأمَّ اُءوَن َخْمَسة آَدُم َو َیْعُقوُب َو ُیوُسُف َو َفاِطَمُة بِْنُت ُمَحمَّ الَْبكَّ
یْهِ َأْمَثاُل األْْودَِیةِ... َفَبَكی َعَلی الَْجنَّةِ َحتَّی َصاَر فِی َخدَّ

229

َعاِء َعاُء َیُردُّ الَْقَضاَء َبْعَد َما ُأبْرَِم إِبَْراماً َفَأْكثِْر مَِن الدُّ 182الدُّ

ِة  ُسْبَحاَن اهللِ َأَما ُتِحبُّوَن َأْن ُیْظهَِر اهلٌل َعزَّ َو َجلَّ الَْحقَّ َو الَْعْدَل فِی الْباَِلدِ َو ُیْحِسَن َحاَل َعامَّ
النَّاِس َو ...

170

اِضي بهِ ُشَركاُء َثالَثُتُهم لمِ و الُمعيُن لَُه و الرَّ 103العامُِل بِالظُّ
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َعْن َأبِي الُْمْرِهِف َقاَل: َقاَل َأُبو َعْبدِ اهللِ )ع(: َهَلَكِت الَْمَحاِضيُر. ُقْلُت: َو َما الَْمَحاِضيُر؟ َقاَل: 
الُْمْسَتْعِجُلوَن َو َنَجا الُْمَقرُِّبوَن

158-161

َعْن َأبِي َبْكرٍ الَْحْضَرمِيِّ َقاَل َسِمْعُت َأَبا َعْبدِ اهلل)ع(َیُقوُل: لَِسيَرُة َعلِيٍّ ع فِي َأْهِل الَْبْصَرةِ َكاَنْت َخْيراً 
ْمُس... ا َطَلَعْت َعَلْيهِ الشَّ لِِشيَعتِهِ مِمَّ

147

ْهَرَة  ْيَرفِيِّ َقاَل: ُكْنُت بِالُْكوَفةِ َفَيْأتِينِي إِْخَواٌن َكثِيَرٌة َو َكرِْهُت الشُّ ارٍ الصَّ َعْن إِْسَحاَق بِْن َعمَّ
ْفُت َأْن َأْشَتهَِر بِدِینِي. َفَأَمْرُت ُغاَلمِي ُكلََّما َجاَءنِي َرُجٌل مِْنُهْم َیْطُلُبنِي َقاَل: لَْيَس ُهَو َهاُهَنا.  َفَتَخوَّ

َنَة َفَلقِيُت َأَبا َعْبدِ اهللِ )ع(، َفَرَأیُْت مِْنُه ثِْقاًل َو َتَغيُّراً فِيَما َبْينِي َو َبْيَنُه... َقاَل َفَحَجْجُت تِْلَك السَّ
32

رِّ فِی َدْولَِة  اَباِطیِّ َقاَل ُقْلُت أِلَبِی َعْبدِ اهللِ ع: الْعَِباَدُة َمَع اإْلَِمامِ مِْنُكُم الُْمْسَتتِرِ فِی السِّ ارٍ السَّ َعْن َعمَّ
َدَقُة  اُر الصَّ اِهرِ مِْنُكْم؟ َفَقاَل ع: َیا َعمَّ الَْباِطِل َأْفَضُل َأمِ الْعَِباَدُة فِی ُظُهورِ الَْحقِّ َو َدْولَتِهِ َمَع اإْلَِمامِ الظَّ

رِّ ... فِی السِّ
167

وا َو َبَكْوا إِلَی اهللِ َأْرَبعِيَن َصَباحاً، َفَأْوَحی اهلٌل إِلَی ُموَسی  ا َطاَل َعَلی َبنِي إِْسَرائِيَل الَْعَذاُب َضجُّ َفَلمَّ
َو َهاُروَن...

184

ُكْنُت عِْنَد َأبِي َعْبدِ اهلل)ع(َجالِساً َفَسَألَُه ُمَعلَّی بُْن ُخَنْيٍس: َأ َیِسيُر الَْقائُِم ع بِِخاَلِف ِسيَرةِ َعلِيٍّ ع؟ 
، أِلَنَُّه َعلَِم َأنَّ ِشيَعَتُه َسُيْظَهُر َعَلْيهِْم ]مِْن َبْعدِهِ[ َو إِنَّ  َقاَل: َنَعْم َو َذلَِك َأنَّ َعلِّياً َساَر بِالَْمنِّ َو الَْكفِّ
ْبِي َو َذلَِك َأنَُّه َیْعَلُم َأنَّ ِشيَعَتُه لَْم ُیْظَهْر َعَلْيهِْم مِْن َبْعدِهِ َأَبداً ْيِف َو السَّ الَْقائَِم إَِذا َقاَم، َساَر فِيهِْم بِالسَّ

147

ُصوا َو ُیَميَُّزوا َو ُیَغْرَبُلوا َو َیْخُرُج فِي الْغِْرَبالِ َخْلٌق َكثِيٌر 127اَل ُبدَّ لِلنَّاِس مِْن َأْن ُیَمحَّ

148اَل َیْقُتُل َأَحداً مِْنُهْم إاِلَّ َكافٌِر َأْو ُمَنافٌِق

54اَل َیْخُرُج الَْقائُِم َحتَّی َیْخُرَج اْثَنا َعَشَر مِْن َبنِي َهاِشمٍ ُكلُُّهْم َیْدُعو إِلَی َنْفِسِه

54الَیُقوُم الَْقائُِم ع َحتَّی َیُقوَم اْثَنا َعَشَر َرُجاًل ُكلُُّهْم ُیْجِمُع َعَلی َقْولِ إِنَُّهْم َقْد َرَأْوُه َفُيَكذُِّبوَنُهْم

ِّْغ َمْواَلَنا اإْلَِماَم الَْهادَِی الَْمْهدِیَّ الَْقائَِم بَِأْمرَِك... 177اللٌهمَّ َبل

ُة ِّيَّ ا َقوَِیْت َعَلْيهِ الن 279َما َضُعَف َبَدٌن َعمَّ

ُِّحُه َو ُهَو َنْوُم ُكلِّ َمُشومٍ. إِنَّ اهلَل  ُِّرُه َو ُتَقب َنْوَمُة الَْغَداةِ َمُشوَمٌة َتْطُرُد الرِّْزَق َو ُتَصفُِّر اللَّْوَن َو ُتَغي
ْوَمة ْمِس َو إِیَّاُكْم َو تِْلَك النَّ ُم األْْرَزاَق َما َبْيَن ُطُلوعِ الَْفْجرِ إِلَی ُطُلوعِ الشَّ َتَعالَی ُیَقسِّ

196

ْيَل ُثمَّ لَقَِی اهلَل َعزَّ َو َجلَّ بَِغْيرِ َواَلَیتَِنا َأْهَل الَْبْيِت لََلقَِيُه َو  َهاَر َو َقاَم اللَّ َو اهللِ لَْو َأنَّ َرُجاًل َصاَم النَّ
ُهَو َعْنُه َغْيُر َراٍض َأْو َساِخٌط َعَلْيه

256
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ُجُل مِْنُكْم َمْن َیِصُلُه بَِمالِهِ َو َیْأُخُذ مِْنُه َزَكاَتُه َفاَل َیِجُد َأَحداً َیْقَبُل مِْنُه َذلَِك. اْسَتْغَنی  َو َیْطُلُب الرَّ
النَّاُس بَِما َرَزَقُهُم اهلٌل مِْن َفْضلِه

41

257َواَلَیُتَنا َواَلَیُة اهللِ الَّتِی لَْم َیْبَعْث َنبِّياً َقطُّ إاِلَّ بَِها

َهْيَهاَت َهْيَهاَت اَل َیُكوُن َفَرُجَنا َحتَّی ُتَغْرَبُلوا ُثمَّ ُتَغْرَبُلوا ُثمَّ ُتَغْرَبُلوا َیُقوُلَها َثاَلثاً َحتَّی َیْذَهَب 
ْفُو الَْكدُِر َو َیْبَقی الصَّ

127

157َیا عِيَسی َشمِّْر َفُكلُّ َما ُهَو آٍت َقرِیٌب

َیْمَلُ األْْرَض قِْسطاً َو َعْداًل َكَما ُملَِئْت ُظْلماً َو َجْوراً َو َیْقُتُل َحتَّی َیُقوَل الَْجاِهُل لَْو َكاَن َهَذا مِْن 
ٍد لََرِحَم ُذرِّیَّةِ ُمَحمَّ

33

●امامکاظم)ع(

ُصوا َو َحتَّی اَل َیْبَقی مِْنُكْم إاِلَّ األَْقلُّ  َأَما َو اهللِ َیا َأَبا إِْسَحاَق َما َیُكوُن َذلَِك َحتَّی ُتَميَُّزوا َو ُتَمحَّ
ه َر َكفَّ ُثمَّ َصعَّ

127

يَعَة ُتَربَّی بِاألَْمانِيِّ ُمْنُذ مِاَئَتْي َسَنٍة 83إِنَّ الشِّ

84ُقْلُت أِلَبِي الَْحَسِن ُموَسی ع: َما َباُل َما ُروَِي فِيُكْم...

●امامرضا)ع(

ةِ ُتْعَرُض َعَلْيَنا َأْعَماُل ِشيَعتَِنا َصَباحاً َو َمَساًء، َفَما َكاَن مَِن التَّْقِصيرِ فِي  َأَما َعلِْمَت َأنَّا َمَعاِشَر األْئِمَّ
ْكَر لَِصاِحبِه  ْفَح لَِصاِحبِهِ َو َما َكاَن مَِن الُْعُلوِّ َسَألَْنا اهللَ الشُّ َأْعَمالِهِْم َسَألَْنا اهللَ َتَعالَی الصَّ

201

غِير ُة بِالَْولَدِ الصَّ قِيُق َو اأْلُمُّ الَْبرَّ فِيُق َو األُْخ الشَّ فِيُق َو الَْوالُِد الشَّ 201اإْلَِماُم، األْنِيُس الرَّ

َهاتِهِْم 201لِْلَِمامِ َعاَلَماٌت. َیُكوُن ... و َیُكوُن َأْشَفَق َعَلْيهِْم مِْن آَبائِهِْم َو ُأمَّ

162و230َمْن َذَكَر اهللَ َو لَْم َیْشَتْق إِلَی لَِقائِهِ َفَقدِ اْسَتَهَزَأ بَِنْفِسِه

ُصوا َو ُتَميَُّزوا... وَن َأْعُيَنُكْم إِلَْيهِ َحتَّی ُتَمحَّ 127َو اهللِ َما َیُكوُن َما َتُمدُّ

●امامجواد)ع(

127َأنَُّه َیُقوُم َبْعَد َمْوِت ذِْكرِهِ َو اْرتَِدادِ َأْكَثرِ الَْقائِلِیَن بِإَِماَمتِِه

●امامهادی)ع(

صفحه
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)ع(: قيَل لُمحّمد بن َعلیِّ بن موسی)ع(: ما باُل هؤالءِ الُمسلميَن َیكَرهوَن الموَت؟  اإلماُم الهادیُّ
قاَل: ألّنُهم َجهِلوُه فَكرِهوُه ...

235

لَُه َو َأْصَلُه َو َفْرَعُه َو َمْعدَِنُه َو َمْأَواُه َو ُمْنَتَهاُه 256إِْن ُذِكَر الَْخْيُر ُكْنُتْم َأوَّ

اَعُة الُْمْفَتَرَضة 256بُِمَواالتُِكْم ُتْقَبُل الطَّ

●امامحسنعسکری)ع(

َِّنَة 30إَِذا َقاَم )القائم( َقَضی َبْيَن النَّاِس بِعِْلِمهِ َكَقَضاءِ َداُوَد ع اَل َیْسَأُل الَْبي

)ع(: َدَخَل علیُّ بن محّمٍد)ع( علی َمریٍض من أصحابهِ و هو َیبكی و َیجَزُع من  اإلماُم العسكریُّ
الَموِت ، فقاَل لَُه: یا عبَد اهلّل ِ، َتخاُف من الَموِت ألّنَك ال َتعرُِفُه ...

236

تِي انْتَِظاُر الَْفَرِج َو اَل َتَزاُل  بِيَّ ص َقاَل َأْفَضُل َأْعَمالِ ُأمَّ ْبرِ َو انْتَِظارِ الَْفَرِج َفإِنَّ النَّ َعَلْيَك بِالصَّ
بِيُّ ص َیْمَلُ األْْرَض قِْسطاً َو َعْداًل َكَما ُملَِئْت  َر بِهِ النَّ ِشيَعُتَنا فِي ُحْزٍن َحتَّی َیْظَهَر َولَدَِي الَّذِي َبشَّ
اَلُم َعَلْيَك َو َعَلی َجِميعِ ِشيَعتَِنا َو َرْحَمُة اهللِ َو َبَرَكاُتُه َو َصلَّی  َجْوراً َو ُظْلماً َفاْصبِْر ... َو السَّ

ٍد َو آلِِه اهلٌل َعَلی ُمَحمَّ

84

َعاِء  َو اهللِ لََيغِيَبنَّ َغْيَبًة اَل َیْنُجو فِيَها مَِن التَّْهُلَكةِ إاِلَّ َمْن ُیْثبُِتُه اهلٌل َعَلی الَْقْولِ بِإَِماَمتِهِ َو َوفََّقُه لِلدُّ
بَِتْعِجيلِ َفَرِجِه

183

●اماممهدی)ع(

لِّ الَّذِی َأَصاَبُكْم  ... َفإِنَّا ُنِحيُط عِْلماً بَِأنَْبائُِكْم َو اَل َیْعُزُب َعنَّا َشیْ ٌء مِْن َأْخَبارُِكْم- َو َمْعرَِفُتَنا بِالذُّ
الُِح َعْنُه َشاِسعاً َو َنَبُذوا الَْعْهَد الَْمْأُخوَذ َوراَء ُظُهورِِهْم  َلُف الصَّ ُمْذ َجَنَح َكثِيٌر مِْنُكْم إِلَی َما َكاَن السَّ
َْواُء  َكَأنَُّهْم ال َیْعَلُمونَ  إِنَّا َغْيُر ُمْهِملِينَ  لُِمَراَعاتُِكْم َو اَل َناِسيَن لِذِْكرُِكْم َو لَْو اَل َذلَِك لََنَزَل بُِكُم اللَّ

َو اْصَطَلَمُكُم األْْعَداُء

42

َعاَء بَِتْعِجيِل الَْفَرِج َفإِنَّ َذلَِك َفَرُجُكْم 182َأْكثُِروا الدُّ

ْدِق... َو َبْعُد َفَقْد  اعِي إِلَی َكلَِمةِ الصِّ َُّها النَّاِصُر لِْلَحقِّ الدَّ ِحيمِ. َساَلٌم َعَلْيَك َأی ْحمِن الرَّ بِْسمِ اهللِ الرَّ
ا َنَظْرَنا ُمَناَجاَتَك ... ُكنَّ

200

َفإِنَّا ُنِحيُط عِْلماً بَِأنَْبائُِكْم َو اَل َیْعُزُب َعنَّا َشيْ ٌء مِْن َأْخَبارُِكم ... َإِنَّا َغْيُر ُمْهِملِيَن لُِمَراَعاتُِكْم َو 
اَل َناِسيَن لِذِْكرُِكم

201

صفحه
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ا َنْكَرُهُه َو اَل ُنْؤثُِرُه مِْنُهْم 202َفَما َیْحبُِسَنا َعْنُهْم إاِلَّ َما َیتَِّصُل بَِنا مِمَّ

دِ بِْن النُّْعَمان ... بِْسمِ اهللِ  دِ بِْن ُمَحمَّ ْيِخ الُْمفِيدِ َأبِي َعْبدِ اهللِ ُمَحمَّ ِشيدِ الشَّ دِیدِ َو الَْولِيِّ الرَّ لِلِْخ السَّ
ـ .. َأنَُّه َقْد ُأذَِن لََنا فِي َتْشرِیفَِك بِالُْمَكاَتَبِة ا َبْعُد َساَلٌم َعَلْيَك ... َو ُنْعلُِمَك  ِحيمِ َأمَّ ْحمِن الرَّ الرَّ

200

ِّي أَلََماٌن  َحاُب َو إِن َبَها َعِن األْبَْصارِ السَّ ْمِس إَِذا َغيَّ ا َوْجُه ااِلنْتَِفاعِ بِي فِي َغْيَبتِي َفَكااِلنْتَِفاعِ بِالشَّ َو َأمَّ
َماء أِلَْهِل األْْرِض َكَما َأنَّ النُُّجوَم َأَماٌن أِلَْهِل السَّ

114

َر َعْنُهُم  َقُهْم اهلٌل لَِطاَعتِهِ َعَلی اْجتَِماٍع مَِن الُْقُلوِب فِی الَْوَفاءِ بِالَْعْهدِ َعَلْيهِْم، لََما َتَأخَّ َو لَْو َأنَ  َأْشَياَعَنا َوفَّ
َعاَدُة بُِمَشاَهَدتَِنا َلْت لَُهُم السَّ الُْيْمُن بِلَِقائَِنا َو لََتَعجَّ

118
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فهرست ادعیه

صفحه
اَلّلُهمَّ اِْن حاَل َبينی  َو َبيَنُه الَْمْوُت ... َفَاْخرِْجنی  مِْن َقْبری  ُمْؤَتزِراً كَفنی ، شاِهراً َسيفی ، 

ُمَجرِّداً َقناتی
69

ِّفاَق َو اَْهَلُه 144اََلّلُهمَّ اِنَّا َنْرَغُب اِلَيك فی  َدْولَةٍ كریَمةٍ ُتعِزُّ بَِها اأْلِْسالَم َو اَْهَلُه َو ُتذِلُّ بَِها الن

65إِلَی َمَتی َأَحاُر فِيَك َیا َمْواَلَی َو إِلَی َمَتی َو َأیَّ ِخَطاٍب َأِصُف فِيَك َو َأیَّ َنْجَوی ...

ِّی ِسْلٌم لَِمْن َسالََمُكم 208إِن

260أْو لََعلََّك َفَقْدَتنِی مِْن َمَجالِِس الُْعَلَماءِ َفَخَذلَْتنِی

الُِب بَِدمِ الَْمْقُتولِ بَِكْرَبالَء 95-172َأیَْن الطَّ

َِّفاق؟ ْرِك َو الن 99َأیَْن َقاِصُم َشْوَكةِ الُْمْعَتدِیَن؟ َأیَْن َهادُِم َأبْنَِيةِ الشِّ

96َأیَْن ُمْحيِی َمَعالِمِ الدِّیِن َو َأْهلِه
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171َأیَْن الُْمْضَطرُّ الَّذِي ُیَجاُب إَِذا َدَعا

َعزِیٌز َعَلیَّ َأْن َأَری الَْخْلَق َو اَل ُتَری َو اَل َأْسَمُع لََك َحِسيساً َو اَل َنْجَوی َعزِیٌز َعَلیَّ َأْن 
ِّی َضِجيٌج َو اَل َشْكَوی ... ُتِحيَط بَِك ُدونَِی الَْبْلَوی َو اَل َیَناُلَك مِن

105-172

ِّی إِلَْيِه َة الَْحِميَدَة َو اْكُحْل َناِظرِی بَِنْظَرةٍ مِن ِشيَدَة َو الُْغرَّ ْلَعَة الرَّ 69-255اللٌهمَّ َأرِنِی الطَّ

ْل لََنا ُظُهوَرُه إِنَُّهْم َیَرْوَنُه َبعِيداً  ةِ بُِحُضورِهِ َو َعجِّ َة َعْن َهذِهِ اأْلُمَّ اللٌهمَّ اْكِشْف َهذِهِ الُْغمَّ
َو َنَراُه َقرِیبًا

158

َِّنا َو َكْثَرَة َعُدوَِّنا َو قِلََّة َعَددَِنا َِّنا َو َغْيَبَة َولِي 93اللٌهمَّ إِنَّا َنْشُكو إِلَْيَك َفْقَد َنبِي

َِّنا َو َغْيَبَة  255اللٌهمَّ إِنَّا َنْشُكو إِلَْيَك َفْقَد َنبِي

ةِ بِْن الَْحَسِن، َصَلواُتك َعَليهِ َوَعلی  ابآئِهِ،... 68اللٌهمَّ ُكْن لَِوليَِّك الُْحجَّ

َمتی َترانا َو َنراَك، َو َقْد َنَشْرَت لِوآَء النَّْصرِ ُتری؟ اََترانا َنُحفُّ بَِك َو اَنَْت َتُامُّ الَْمَل، 
َو َقْد َمَلَْت األْْرَض  َعْدالً؟

67

صفحه



فهرست ها

301

صفحه

و شما آقایان اگر توقع دارید كه در یک شب همه امور بر طبق اسالم و احکام خداوند تعالی متحول 
شود یک اشتباه است، و در تمام طول تاریخ بشر چنین معجزه ای روی نداده است و نخواهد داد. و آن 
روزی كه ان شاء اهلل تعالی مصلح كل ظهور نماید، گمان نکنید كه یک معجزه شود و یکروزه عالم 

اصالح شود؛ بلکه با كوششها و فداكاریها ستمکاران سركوب و منزوی می شوند.

26

باید اشخاصی كه می خواهند صحبت كنند ببینند كه آیا حق را می خواهند برای حق؟ بزرگتر چیزی كه 
39انسان اگر آن را داشته باشد كمال بزرگ دارد این است كه حق را برای حق بخواهد...

و ما نباید توقع داشته باشیم كه صبح كنیم در حالی كه همه چیز سرجای خودش باشد. در زمان 
ـ هم كه ایشان با تمام قدرت می خواهند عدل را اجرا نمایند، با این  ـ سالم اهلل علیه  حضرت صاحب 
ترتیب نمی شود كه هیچ كس حتی خالف پنهانی هم نکند. و باالخره همانها هم كه مخالف هستند 
حضرت صاحب را شهید می كنند. و در روایات، قریب به این معنا دارد كه بعضی فقهای عصر با ایشان 

مخالفت می كنند.

43

بله، در زمان حضرت صاحب- سالم اهلل علیه- حکومت واحد می شود. ... یک عدالت اجتماعی در 
همه عالم می آید، اما نه اینکه انسانها بشوند یک انسان دیگر. انسانها همانها هستند كه یک دسته شان 

خوب اند، یک ]دسته [ بد. منتها آنهایی كه بد هستند، دیگر نمی توانند كه كارهای خالف بکنند.
48

ما این واقعیت و حقیقت را در سیاست خارجی و بین الملل اسالمی مان بارها اعالم نموده ایم كه درصدد 
104گسترش نفوذ اسالم در جهان و كم كردن سلطۀ جهانخواران بوده و هستیم....

برای من مکان مطرح نیست. آنچه مطرح است مبارزه بر ضد ظلم است. هر جا بهتر این مبارزه صورت 
104بگیرد آنجا خواهم بود

فهرست بیانات امام خمینی)ره(
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با جدیت به تحصیل علوم و كسب معارف و بهره وری از استعدادهای الهی خود بپردازید؛ و هیچ گاه 
سالح مبارزه با ظلم و استکبار و استضعاف را بر زمین نگذارید؛ و دوستی با دوستان خدا و دشمنی با 

دشمنان خدا را شعار خود سازید
104

من به تمام دنیا با قاطعیت اعالم می كنم كه اگر جهان خواران بخواهند در مقابل دین ما بایستند، ما 
در مقابل همه ی دنیای آنان خواهیم ایستاد و تا نابودی تمام آنان از پای نخواهیم نشست، یا همه آزاد 
می شویم و یا به آزادی بزرگ تری كه شهادت است میرسیم...بغض و كینۀ انقالبی تان را در سینه ها نگه 

دارید؛ با غضب و خشم بر دشمنانتان بنگرید؛ و بدانید كه پیروزی از آن شماست.

104

مسئوالن ما باید بدانند كه انقالب ما محدود به ایران نیست. انقالب مردم ایران نقطه شروع انقالب 
بزرگ جهان اسالم به پرچمداری حضرت حجت- ارواحنافداه- است كه خداوند بر همه  مسلمانان 

و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. ....
110و217

حضرت صاحب كه تشریف می آورند برای چی می آیند؟ برای اینکه گسترش بدهند عدالت را، برای 
اینکه حکومت را تقویت كنند، برای اینکه فساد را از بین ببرند... حضرت بیایند چه می كنند؟ حضرت 
می آیند، می خواهند همین كارها را بکنند... ما اگر دستمان می رسید، قدرت داشتیم، باید برویم تمام ظلم 
و جورها را از عالم برداریم. تکلیف شرعی ماست، منتها ما نمی توانیم... ما بتوانیم جلوی ظلم را بگیریم، 
باید بگیریم؛ تکلیفمان است... اما نمی توانیم بکنیم؛ چون نمی توانیم بکنیم، باید او بیاید تا بکند. اما ما باید 
فراهم كنیم كار را. فراهم كردن اسباب این است كه كار را نزدیک بکنیم، كار را همچو بکنیم كه مهیا 

بشود عالم برای آمدن حضرت- سالم اهلل علیه- 

116و190

130و قضیه غیبت حضرت صاحب، قضیه مهمی است كه به ما مسائلی می فهماند....

179دعای عهد در تقدیر انسان مؤثر است.

ما تکلیف داریم آقا! این طور نیست كه حاال كه ما منتظر ظهور امام زمان- سالم اهلل علیه- هستیم پس 
دیگر بنشینیم تو خانه هایمان، تسبیح را دست بگیریم و بگوییم »َعّجْل َعلی  َفَرِجهِ«. عّجل، با كار شما 
باید تعجیل بشود، شما باید زمینه را فراهم كنید برای آمدن او. و فراهم كردن اینکه مسلمین را با هم 

مجتمع كنید. همه با هم بشوید. ان شاء اهلل ظهور می كند ایشان.

191

انتظار فرج، انتظار قدرت اسالم است، و ما باید كوشش كنیم تا قدرت اسالم در عالم تحقق پیدا بکند، 
192و مقدمات ظهور ان شاء اهلل تهیه بشود.

صفحه
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و آخرین سخنم در اینجا با شما اینکه به جمهوری اسالمی، كه ثمره خون پدرانتان است، تا پای جان 
وفادار بمانید؛ و با آمادگی خود و صدور انقالب و ابالغ پیام خون شهیدان، زمینه را برای قیام منجی 

عالم و خاتم االوصیا و االولیا، حضرت بقیۀ اهلل- روحی فداه- فراهم سازید.

192
و216

ـ اهمیتش بیشتر است؛ برای اینکه امام  ـ ولو امام عصر باشد  حفظ جمهوری اسالمی از حفظ یک نفر 
215عصر هم خودش را فدا می كند برای اسالم....

مسأله حفظ نظام جمهوری اسالمی در این عصر و با وضعی كه در دنیا مشاهده می شود و با این 
نشانه گیریهایی كه از چپ و راست و دور و نزدیک نسبت به این مولود شریف می شود، از اهّم 
واجبات عقلی و شرعی است كه هیچ چیز به آن مزاحمت نمی كند؛ و از اموری است كه احتمال خلل 

در آن عقاًل منّجز است.

216

انقالب اسالمی ایران با تأیید خداوند منان در سطح جهان در حال گسترش است، و ان شاء اهلل با 
گسترش آن، قدرتهای شیطانی به انزوا كشیده خواهند شد و حکومت  مستضعفان برپا و زمینه برای 
حکومت جهانی مهدی آخر الزمان- عّجل اهلل تعالی فرجه الشریف و ارواحنا لتراب مقدمه الفداه- مهیا 

خواهد شد.

216

ما امروز دورنمای صدور انقالب اسالمی را در جهان مستضعفان و مظلومان بیش از پیش می بینیم و 
جنبشی كه از طرف مستضعفان و مظلومان جهان علیه مستکبران و زورمندان شروع شده و در حال 
گسترش است، امیدبخش آتیه روشن است و وعده خداوند تعالی را نزدیک و نزدیکتر می نماید. گویی 
جهان مهیا می شود برای طلوع  آفتاب والیت از افق مکه معظمه و كعبه آمال محرومان و حکومت 

مستضعفان...

216

صفحه
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صفحه
روز نیمه ی شعبان روز امید است... اصِل امید به یک آینده ی روشن برای بشریت و ظهور یک 
موعود، یک منجی، یک دست عدالت گستر در سرتاسر جهان، تقریباً مورد اتفاق همه ی ادیانی 

است كه در عالم سراغ داریم...
17 

خیلی از بزرگان ما در همین دوران غیبت، آن عزیز و محبوب دلهای عاشقان و مشتاقان را از 
نزدیک، زیارت كرده اند. بسیاری از نزدیک با او بیعت كرده اند. بسیاری از او سخن دلگرم كننده 
شنیده اند. بسیاری از او نوازش دیده اند و بسیار دیگری بدون اینکه او را بشناسند، از او لطف و 

نوازش و محّبت دیده و او را نشناخته اند.

53 

ممکن است یک انسان سعادتمندی، چشمش، دلش این ظرفیت را پیدا كند كه به نور آن جمال 
مبارک روشن شود، اما یک چنین كسانی اهل ادعا نیستند؛ اهل گفتن نیستند؛ اهل دكان داری 
نیستند. این كسانی كه دكان داری می كنند به این وسیله، انسان می تواند به طور قطع و یقین بگوید 

این ها دروغ گو هستند؛ مفتری هستند.

53 
و 204

ما كه منتظر امام زمان هستیم، باید در جهتی كه حکومت امام زمان )علیه آالف التحیۀ و الثناء 
و عّجل اهلل تعالی فرجه( تشکیل خواهد شد، زندگی امروز را در همان جهت بسازیم و بنا كنیم. 
البته، ما كوچکتر از آن هستیم كه بتوانیم آن گونه  بنایی را كه اولیای الهی ساختند یا خواهند 

ساخت، بنا كنیم؛ اما باید در آن جهت تالش و كار كنیم.

117

مسأله فقط ایران هم نبود؛ ایران به عنوان یک الگو برای جوامع اسالمی در درجه ی اول، و همه ی 
جوامع بشری در درجه ی بعد، مورد نظر بود. ما می خواستیم این جامعه را با این خصوصیات 
بسازیم ...و آن را بگذاریم جلوی چشم آحاد بشر و امت اسالمی؛ بگویند این است كه هم 
مطلوب اسالم است، و هم میسور مردم این روزگار است... انقالب می خواست به همه ی كسانی 
كه در هر نقطه ای از دنیای اسالم هستند، نشان بدهد كه این الگو تحقق یافتنی و شدنی است؛ این 
هم نمونه اش. این آن چیزی بود كه به عنوان هدف انقالب وجود داشت. این هدف از اول بود، 
به شما عرض كنم كه امروز هم همین هدف هست، در آینده هم همین هدف خواهد بود؛ این 

هدف ثابت است.

124 
219 -

فهرست بیانات امام خامنه ای
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صفحه
اگر مهدویت نباشد، معنایش این است كه همه ی تالش انبیاء، همه ی این دعوتها، این بعثتها، این 
زحمات طاقت فرسا، اینها همه اش بی فایده باشد، بی اثر بماند. بنابراین، مسأله ی مهدویت یک 
مسأله ی اصلی است؛ جزو اصلی ترین معارف الهی است. لذاست كه در همه ی ادیان الهی هم 
تقریباً - حاال تا آنجائی كه ما اطالع داریم - یک چیزی كه لّب و معنای حقیقی آن همان 

مهدویت است، وجود دارد.

131 

وضع كنونی یعنی وضع ›وجود یک قدرت اسالمی‹ شاید هزار مرتبه از ›بهترین حاالتی كه در 
حکومت طاغوت ممکن است یک فرد برای ترویج و پیگیری و تحّقق آرمان های الهی داشته 

باشد‹، بهتر باشد. پس بایستی این را قدر دانست.
153

البته وعده ی الهی حق است و استقرار عدل جهانی فقط در دوران ظهور حضرت بقية اهلل )أرواحنا 
له الفداء( انجام خواهد گرفت؛ اما یک ملت مؤمن و مبارز می تواند زمینه را برای تشکیل 
آن حکومت فراهم كند؛ همچنان كه ملت ایران تاكنون توانسته و بر خیلی از مشکالت فایق 

آمده است.

192 

در زمان ما، یک نفر پیدا شد كه گفت »اگر من تنها بمانم و همه ی دنیا در مقابل من باشند، از را 
هم برنمی گردم.« آن شخص، امام ما بود كه عمل كرد و راست گفت ... دیدید، یک انسان حسینی 
و عاشورایی چه كرد؟ خوب؛ اگر همه ی ما عاشورایی باشیم، حركت دنیا به سمت صالح، سریع، 

و زمینه ی ظهور ولی مطلِق حق، فراهم خواهد شد.

192 

شما مردم عزیز بخصوص شما جوانان هرچه كه در صالح خود، در معرفت و اخالق و رفتار 
و كسب صالحیتها در وجود خودتان بیشتر تالش كنید، این آینده را نزدیک تر خواهید كرد. 
این ها دست خود ماست. اگر ما خودمان را به صالح نزدیک كنیم، آن روز نزدیک خواهد شد؛ 

همچنان كه شهدای ما با فدا كردن جانِ خودشان آن روز را نزدیک كردند...

193 

امام زمان می آید انجام می دهد، یعنی چه؟! امروز تکلیف شما چیست؟ شما امروز باید چه بکنی؟ 
شما باید زمینه را آماده كنی، تا آن بزرگوار بتواند بیاید و در آن زمینه ی آماده، اقدام فرماید. از 
صفر كه نمی شود شروع كرد! جامعه ای می تواند پذیرای مهدی موعود أرواحنا فداه باشد كه در 
آن آمادگی و قابلیت باشد، و ااّل مثل انبیا و اولیای طول تاریخ می شود... پس می شود زمینه ها را 
فراهم كرد. وقتی چنین زمینه هایی إن شاء اهلل گسترش پیدا كند، زمینه ی ظهور حضرت بقية اهلل 
أرواحنا فداه نیز پدید می آید و مسأله ی مهدویت این آرزوی دیرین بشر و مسلمین تحّقق می یابد.

193 

آن وقت كه معلوم شد در مقابل قدرت ماّدی مستکبران عالم، زمینه ی این وجود دارد كه آحاد 
 211بشر بتوانند بر روی حرف حق خود بایستند، آن روز، روز ظهور امام زمان است...

....البته وعده ی الهی حق است و استقرار عدل جهانی فقط در دوران ظهور حضرت بقية اهلل 
)أرواحنا له الفداء( انجام خواهد گرفت؛ اما یک ملت مؤمن و مبارز می تواند زمینه را برای 
تشکیل آن حکومت فراهم كند؛ همچنان كه ملت ایران تاكنون توانسته و بر خیلی از مشکالت 

فایق آمده است.

218
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فرایند تحّقق هدفهای اسالمی، یک فرایند طوالنی و البته دشواری است ... قدم اّول كه ُپرهیجان تر 
و ُپرسروصداتر از همه است، ایجاد انقالب اسالمی است ... قدم بعدی، ... اگر این مرحله به وجود 

آمد، آن وقت برای مسلمانهای عالم، الگو و اسوه می شویم: »لتکونوا شهداء علی الّناس«... 
218 

بنده دو سه سال قبل در یکی از همین جلسات گفتم ما یک انقالب اسالمی داشتیم، بعد نظام 
اسالمی تشکیل دادیم، مرحله ی بعد تشکیل دولت اسالمی است، مرحله ی بعد تشکیل كشور 
اسالمی است، مرحله ی بعد تشکیل تمدن بین الملل اسالمی است. ما امروز در مرحله ی  دولت 

اسالمی و كشور اسالمی قرار داریم.

219 

صفحه
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فهرست بیانات آیت اهلل بهجت

صفحه
اشخاصی را می خواهند كه تنها برای آن حضرت باشند. كسانی منتظر فرج هستند كه برای 

40 و 67خدا و در راه خدا منتظر آن حضرت باشند، نه برای برآوردن حاجات شخصی خود!

آیا درست است كه ما راحت بنشینیم و نظاره گر باشیم و برادران و خواهران ایمانی ما در 
دست ظالمان گرفتار باشند؟! ... آیا می شود رییس و موالی ما حضرت ولی عصر عّجل اهلل تعالی 

فرجه الّشریف محزون باشد، و ما خوشحال باشیم؟!
55

آیا می شود رییس و موالی ما حضرت ولی عصر)عج( محزون باشد، و ما خوشحال باشیم؟! 
او در اثر ابتالی دوستان، گریان باشد و ما خندان و خوشحال باشیم، و در عین حال خود 

را تابع آن حضرت بدانیم؟!
67

تنها پیدا كردن و دیدن حضرت مهم نیست ... هر كدام در فکر حوایج شخصی خود هستیم، 
67و به فکر آن حضرت– كه نفعش به همه برمی گردد و از اهّم ضرورّیات است - نیستیم!

چقدر باید در فکر حضرت غائب)عج( باشیم و برای تعجیل در امر فرجش دعا كنیم؟! به طور 
ل َفَرَجُه« خشک  یقین دعا در امر تعجیل فرج آن حضرت مؤثر است، اما نه لقلقۀ زبان و »َعجِّ
و خالی و ورد همیشگی كه در آخر منبر برای این كه مردم از جا بلند شوند گفته می شود. 
دعای تعجیل فرج مثل نماز نافله، عمل مستحبی است، یعنی راستی و جّدی و با هّم و غم متأثر 
باشیم و از خدا بخواهیم تا فاصلۀ هزار و چند ساله كه بین مردم و واسطۀ فیض اتفاق افتاده 
است، برطرف شود و به پایان برسد. دعای با حال حزن و اندوه و تأّثر قلبی از مردم واقع 

نمی شود، اگر می شد قطعاً وضع این طور نبود.

184

در زمان غیبت هم عنایات و الطاف امام زمان)عج( نسبت به محّبان و شیعیانش زیاد دیده شده؛ 
53باب لقا و حضور بالکلّیه مسدود نیست؛ بلکه اصل رؤیت جسمانی را هم نمی شود انکار كرد.
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الزم نیست كه انسان در پی این باشد كه به خدمت حضرت ولی عصر عّجل اهلل تعالی فرجه 
الشّریف تشّرف حاصل كند، بلکه شاید خواندن دو ركعت نماز سپس توّسل به ائمه علیهم 
الّسالم بهتر از تشّرف باشد؛ زیرا هر كجا كه باشیم آن حضرت می بیند و می شنود، و عبادت 
در زمان غیبت افضل از عبادت در زمان حضور است؛ و زیارت هر كدام از ائمه اطهار علیهم 

الّسالم مانند زیارت خود حضرت حّجت عّجل اهلل تعالی فرجه الّشریف است.

55

مهّم این است كه در وقت تشّرف از آن حضرت سؤال كنید كه .... ؛ ما به كسانی كه برای سفر 
حّج با ما خداحافظی كرده اند، این تذكر را داده ایم كه اگر عینک بزنید]یعنی نگاهتان را تغییر 

دهید[ ممکن است به خدمت آن حضرت برسید، و مالقات حاصل شود.
53

هر كس باید در فکر خود باشد و راهی برای ارتباط با حضرت حجت)عج( و َفَرج شخصی 
246خود پیدا كند، خواه ظهور و فرج آن حضرت دور باشد، یا نزدیک!...

یک بار بنده از ایشان)آیت اهلل بهجت( سؤال كردم كه اگر ما بخواهیم در ظهور امام عصر 
تعجیل شود، چه كار باید بکنیم؟ ایشان فرمودند: همان كارهایی كه در عصر ظهور ایشان 
قرار است انجام دهیم را اآلن انجام دهیم. اگر ایشان حاضر بود ما چه كارهایی را می كردیم و 
چه كارهایی را نمی كردیم؟ همان رفتارها و كارهای خوب را همین اآلن انجام دهیم و بدی ها 

را همین اآلن ترک كنیم، ظهور ایشان محقق می شود.

117

یکی از امور مهم، بلکه از اهم امور، این است كه بدانیم چه كار كنیم تا مثل كسانی از 
علما و متشرعه و صلحای تابع علما باشیم كه فرج شخصی و ارتباط خاص با حضرت ولی 

عصر)ع( داشته اند، ...
53 و
245

صفحه
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فهرست منابع

توضیح: 
1. متن دقیق و اعراب گذاری شدۀ عمدۀ روایات و نیز منبع 
آنها، با استفاده از نرم افزارهای جامع االحادیث و جامع التفاسیر، 

بدست آمده است. 
2. مرجع اصلی در مراجعه و انتخاب احادیث توسط مؤلف، 
عمدتًا کتاب شریف »میزان الحکمه« و همچنین نرم افزار »جامع 

االحادیث« بوده است. 
3. در ترجمۀ آیات و روایاتی که مؤلف متعّرض آنها نشده بود، 
گروه تدوین و ویراستاری، از ترجمه های موجود در نرم افزارهای 
»جامع التفاسیر« و »گنجینۀ روایات نور«، بهره برده است. اما از 
آنجا که اغلب ترجمه ها، ترکیبی از چند ترجمه و معموالً همراه 
با اعمال برخی تغییرات بوده است، ارجاع هر یک از ترجمه ها 
به نام یک مترجم، ممکن نبود. در ترجمۀ آیات، از ترجمۀ استاد 
مهدی الهی قمشه ای)ره(، ترجمۀ تفسیر المیزان)توسط سید محمد 
باقر موسوی همدانی(، حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی، استاد 
مهدی فوالدوند، حجت االســالم حســین انصاریان، و حجت 

االسالم محسن قرائتی، با تغییراتی استفاده شده است.
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قرآن کریم
نهج البالغه

اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، الحر العاملی، محمدبن الحســن)متوفی 
1104ق(، اعلمی، بیروت، 1425ق، 3ج.

اإلحتجاج  علی أهل اللجاج ، طبرسی، ابو منصور احمد بن علی )متوفی 588ق(، 
خراسان، محمد)محقق/مصحح(، نشر مرتضی، مشهد مقدس ، چاپ اول، 1403ق، 2ج.

اإلختصاص، شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان، )336 - 413 هجری ( کنگره 
جهانی هزاره شــیخ مفید، قم، چــاپ اول،  1413ق. )توضیح: این کتاب جلد 12 از 
مجموعه مصنفات شیخ مفید است که توسط انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 

نیز تجدید چاپ شده است(
اإلرشاد  )اإلرشاد في معرفة حجج اهلل علی العباد(، شیخ مفید، ابو عبد اهلل محمد 
بن محمد بن نعمان عکبری بغدادی، )336- 413ق(، کنگره شیخ مفید، قم، 1413ق. 
استفتائات از محضر حضرت آیت اهلل العظمی بهجت، بهجت، محمد تقی)1294-

1388ش(، دفتر حضرت آیت اهلل محمد تقی بهجت، قم، 1386ش.
اســتفتائات جدید )حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی(،مکارم شیرازی، 
ناصر)متولد1305ش(، علیان نژادی، ابوالقاسم)گردآورنده و تنظیم کننده(، انتشارات امام 

علی بن ابی طالب)ع(، قم، چاپ ششم، 1389ش. 3ج.
أصــول الکافي)ترجمه مصطفوی(، کلینی، محمد بن یعقوب )متوفای 329 ق(، 

کتاب فروشی علمیه اسالمیه، تهران، چاپ اول، 1369 ش، 4ج. 
اعالم الدین، ابو محمد، حسن بن ابی الحسن دیلمی ، مؤسسه آل البیت علیهم السالم 

قم، چاپ اول، 1408ق.
إعالم الوری بأعالم الهدی ، طبرسی ، ابو علی، فضل بن حسن بن فضل، معروف به 
امین االسالم طبرسی)متوفای 548ق( دار الکتب اإلسالمیه، تهران، چاپ سوم ،1390ق.

إقبال األعمال  )اإلقبال باألعمال الحسنة(، ابن طاووس، علی بن موسی، مشهور به 
سید بن طاووس)589 - 664 ق( ، دار الکتب اإلسالمیه، تهران، چاپ دوم،1367 ش.

إلــزام الناصب في إثبــات الحجة الغائب)عج( ، یــزدی حایری، علی )متوفای 
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1323ق (، عاشور، علی )محقق/مصحح(، مؤسسه اعلمی ، بیروت ، 1422 ق ، 2ج.
اللفین في إمامة أمیرالمؤمنین علیه الســالم، عالمه حلی، جمال الدین، حسن بن 
یوسف بن مطهر، )647-726ق(، انتشارات دار الهجرة، قم، 1409ق. )توضیح: این چاپ 
از چاپ سوم كتاب كه در سال 1402 ق در بیروت منتشر شده عكس برداری شده است(
المالي )للشــیخ الصدوق(، شــیخ صدوق، ابو جعفر محمد بن علی بن حسین 
بن بابویه قمی) 305- 381 ق(، انتشــارات كتابخانه اسالمیه، تهران، چاپ چهارم، 
1362ش. )توضیح: این چاپ با ترجمه آیت اهلل كمره ای است و قسمت پایین صفحات 

كتاب به ترجمه اختصاص داده شده است(
المالي )للشــیخ الطوسي(، طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، معروف به شیخ 

الطائفه)385 - 460 هجری(، انتشارات دارالثقافة، قم، چاپ اول، 1414 ق .
امالی )للشیخ المفید(، مفید، ابو عبد اهلل، محمد بن محمد بن نعمان عكبری، بغدادی) 

336- 413 هجری( نشركنگره شیخ مفید، قم، چاپ اول،  1413ق .
امام مهدی)ع( از تولد تا بعد از ظهور، قزوینی موسوی، سید محمد كاظم، راشدی، 

لطیف)مترجم(، انتشارات مسجد مقدس جمكران، قم، 1387ش.
النصاف فی النص علی الئمة علیهم الســالم ، بحرانی، سید هاشم بن سلیمان، 
رسولی محالتی، هاشم)مترجم(، دفتر نشر فرهنگ اسالمی ، تهران ، چاپ دوم،  1378ق .
بحار النوار )الجامعة الدرر أخبار الئمة الطهار(، مجلسی، مولی محمد باقر بن 

محمد تقی)1037 - 1110ق(، مؤسسه الوفاء، بیروت، 1404ق، 110ج.
البدایة و النهایة، عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی )701-774 ق(، دار 

الفکر، بیروت، 1407ق/ 1986م.
برداشت هایی از سیره امام خمینی)ره(، رجائی، غالمعلی، نشر عروج، تهران، چاپ 
پنجم، 1388ش )توضیح: این مجموعه در پنج جلد چاپ شــده که هر جلد از آن به 
موضوع خاصی اختصاص دارد: جلد1: در خانواده؛ جلد 2: ویژگی های فردی؛ جلد3: 

حاالت معنوی؛ جلد4: رهبری؛ جلد5: در عرصه تعلیم و تدریس و مرجعیت(
بصائر الدرجات في فضائل آل محّمد)ص(، صفار، محمد بن حســن بن فروخ 
)متوفای 290 ق(،  کوچه باغی، محســن بن عباســعلی )محقق/مصحح(، انتشارات 
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کتابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی، قم، چاپ دوم، 1404 ق.
پا به پــای آفتاب، ســتوده، امیر رضا، نشــر پنجره، تهران، چاپ ششم، 1387 

ش.)توضیح: این مجموعه در 6 جلد چاپ شده است(
تاریخ الطبری، طبری، أبو جعفر محمد بــن جریر)224 - 310 ق (، محمد أبو 

الفضل ابراهیم)محقق(، دار التراث، بیروت، چاپ دوم، 1387 ق/ 1967م.
التحصین للسیدابن طاووس)التحصین لسرار ما زاد من أخبار كتاب الیقین (، ابن 

طاووس، علی بن موسی بن جعفر، مؤسسه دارالكتاب، قم، چاپ اول،  1413 ق.
تحف العقول ، حرانی، ابو محمد حسن بن علی بن حسین بن شعبه )قرن چهارم ق(، 
مؤسسه انتشارات اسالمی)وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم (، قم، 1404ق/1363ش.

التحقیق فی كلمات القرآن الكریم، مصطفوی، حسن)متوفای 1426ق(، وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي ، تهران، چاپ اول، 1368 ش، 14ج.

التشریف بالمنن في التعریف بالفتن، ابن طاووس، علی بن موسی، مشهور به سید ابن 
طاووس) 589 - 664 ق( ، مؤسسه صاحب المر) عج(، قم، چاپ اول، 1416ق، 1ج.

تفسیر الصافی، فیض كاشانی، مال محسن )قرن یازدهم(، اعلم، حسین)محقق( 
انتشارات الصدر، تهران، چاپ دوم، 1415 ق.

تفسیر العیاشي، عیاشی، محمد بن مســعود)متوفای 320ق(، رسولی محالتی، 
هاشم)محقق(، چاپخانه علمیه، تهران،1380ق، 2ج.

تفسیر المیزان )ترجمة تفسیر المیزان( ، عالمه طباطبایی، سید محمد حسین)1281 
- 1360ش.(، ترجمة سید محمد باقر موسوی همدانی، دفتر انتشارات اسالمی)وابسته 

به جامعة مدرسین حوزه علمیه قم( ، قم ، 1374ش، 20ج 
تفسیر المیزان)عربی(، عالمه طباطبایی، سید محمد حسین)1281 - 1360ش(، 
دفتر انتشارات اسالمی)وابسته به جامعة مدرسین حوزه علمیه قم( ، قم ، 1417ق، چاپ 

پنجم،20ج.
تفسیر تسنیم)جلد12(، جوادی آملی، عبداهلل)متولد 1312ش(، مركز نشر اسراء، 

قم، )توضیح: تا كنون 25 جلد از این كتاب منتشر شده است( 
تفسیر روشن، مصطفوی، حسن)متوفای 1426ق(، مركز نشر كتاب، تهران، چاپ 
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اول، 1380 ش.
تفسیر نمونه، مكارم شیرازی، ناصر، دار الكتب االسالمیه، تهران، 1374ش، 27ج.

تهذیب االحكام، طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن، معروف به شیخ الطائفه )385 
- 460 هجری(، دار الكتب السالمیه، تهران،چاپ چهارم، 1365 ش.

تاویل االیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة، استرآبادی، سید شرف الدین علی 
حسینی  )متوفای 940ق (، مؤسسه انتشارات اسالمی )وابسته به جامعه مدرسین حوزه 

علمیه قم(، قم، چاپ اول، 1409ق.
ثواب العمال و عقاب العمال ، شیخ صدوق، ابو جعفر محمد بن علی بن حسین 

بن بابویه قمی) 305- 381 ق(، انتشارات شریف رضی، قم، چاپ دوم،  1364 ش.
جامع الخبار، شیخ تاج الدین، محمد بن محمد بن حیدر شعیری)قرن ششم ق(، 

انتشارات رضی، قم ، 1363ش.
الجعفریات )الشعثیات(، ابن اشعث، ابو علی، محمد بن محمد ) قرن چهارم ق(، 

مكتبة نینوی الحدیثة، تهران.
الخصال، شیخ صدوق، ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی ) 305- 

381 ق(، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ دوم،  1403 ق.
در محضر بهجت، ُرخشاد، محمد حسین، مؤسسه فرهنگی سماء، تهران، چاپ 

چهارم، 1382 ش. 3ج. 
دعائم السالم، ابن َحیُّون، نعمان بن محمد مغربی )متوفای 363ق(، مؤسسة آل 

البیت علیهم السالم ، قم، چاپ دوم 1385 ق، 2ج.
دالئل المامة، طبری آملی، محّمد بن جریر بن رستم )قرن پنجم ق(، بعثت، قم، 

چاپ اول، 1413ق.
سر الصالة )معراج السالكین و صالة العارفین(، خمینی روح اهلل، مؤسسه تنظیم و 

نشر آثار امام خمینی، تهران، چاپ ششم، تابستان 1378ش.
سیره امام خمینی)ره(، ویژه نامه روزنامه اطالعات، 69/3/14.

شرح إحقاق الحق، سید شــهاب الدین المرعشــي)1411ق(، السید محمود 
المرعشي)تحقیق(، انشارات كتابخانة ایت اهلل العظمی مرعشی نجفی، قم، چاپ اول، 
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1417ق، 31 ج.
شرح نهج البالغة، ابن ابی الحدید معتزلی، ابو حامد، عبد الحمید بن هبة اهلل )586- 
656 ق( انتشارات كتابخانه آیت اهلل مرعشی، قم، 1404ق. )توضیح: 20 جلد در 10 

مجلد( 
الشموس المضیئة فی الغیبة و الظهور و الرجعة، سعادت پرور، شیخ علی، مؤسسة 

پیام آزادی، چاپ اول، 1416ق.
 صحیح مسلم)الجامع الصحیح(، أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري 
النیسابوري )204 - 261هـ، 820 - 875م(، محمد فؤاد عبد الباقي )محقق(، دار إحیاء 

التراث العربي، بیروت، )توضیح: 8 جلد در 4 مجلد(
طرف من النباء و المناقب ، ابن طاووس، علی بن موسی،  مشهور به سید بن طاووس)589 

- 664 ق(، عطار، قیس )مصحح(، انتشارات تاسوعا، مشهد، چاپ اول، 1420ق.
ظهور نور، )ترجمه كتاب الشموس المضیئة فی الغیبة و الظهور و الرجعة(، سعادت 
پرور )پهلوانی تهرانی( شیخ علی، وزیری فرد علی)مترجم(، احیاء كتاب، تهران، چاپ 

پنجم، 1387ش.
عدة الداعي و نجاح الســاعي، ابن فهد حلی، احمد بن محمد)متوفای841 ق (، 
موحدی قمی، احمد)محقق/مصحح(، دار الكتب االسالمیه، تهران، چاپ اول، 1407ق.

عقد الدرر في اخبار المنتظر)عج(، یوسف بن یحیي مقدسي شافعي)متوفای 685 
ق(، انتشارات مسجد مقدس جمكران، قم، 1386ش.

علل الشــرائع، شیخ صدوق، ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی 
)305- 381 هجری(، مكتبة الداوری، قم، چاپ اول، 1385 ش / 1966 م .

العمدة، اســدی حّلی یحیی بن حسن بن حسین ، معروف به ابن بطریق حلی، 
)533 -600 ق ( مؤسســه انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه 

قم، قم،1407 ق. 
غرر الحكم  )ُغرر الِحكم و ُدرر الكلِم( ، آُمدی، عبد الواحد بن محمد تمیمی)قرن 6 

ق(، دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم ، قم، 1366ش.
الغیبة للحجة )الغیبة للشیخ الطوسی(، طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن، معروف به 
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شیخ الطائفه، )385 - 460 هجری(، مؤسسه معارف اسالمی، قم، چاپ اول، 1411 ق.
الغیبة للنعماني ، نعمانی، محمد بن ابراهیم ، مشــهور به ابن زینب )متوفای قرن 

چهارم(، نشر صدوق ، تهران ، چاپ اول  1397 ق .
فاطمة الزهراء بهجة قلب المصطفی)ص(، احمد رحمانی همدانی ، منیر، تهران، 

چاپ چهارم، 1378 ش.
فرهنگ ابجدی عربی- فارســی)ترجمة المنجد االبجدی(، بستانی، فؤاد افرام، 

)1906م( مهیار، رضا)مترجم(، انتشارات اسالمي ، تهران، چاپ دوم، 1375 ش.
قصص النبیاء علیهم الســالم )للراوندي(، راوندی كاشانی، شیخ قطب الدین، 
سعید بن عبد اهلل بن حسین) متوفای 573 ق (، بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس 

رضوی، مشهد مقدس، چاپ اول، 1409 ق.
الكامل في التاریخ، ابن اثیر، عز الدین أبو الحسن علی بن ابی الكرم )متوفای 630 

ق(، دار صادر- دار بیروت، بیروت، 1385ق/1965م.
كنز العمال في سنن القوال والفعال، علي بن حسام الدین المتقي الهندي البرهان 
فوري )متوفای 975ق(، مؤسسة الرسالة، بیروت، چاپ پنجم،1401ق/1981م، 16ج.

كنــز الفوائد، كراجكی، ابو الفتح،  محمد بن علی  )متوفای 449 ق (، انتشــارات 
دارالذخائر، قم، چاپ اول، 1410ق، 2ج.

الكافی ، كلینی رازی، ابو جعفر محمد بن یعقوب)متوفای 329ق.(، دارالكتب السالمیه، 
تهران ، 1365ش، 8 ج. )توضیح: مجموعة كافی 8 جلد است كه 2 جلد اول آن معروف به 
اصول كافی، جلدهای 3 تا 7 معروف به فروع كافی، و جلد آخر، روضة كافی نامیده می شود.(

كامل الزیارات، ابن قولویه  قمي، شیخ ابو القاسم، جعفر بن محمد )متوفای 367ق(، 
نشر مرتضوی، نجف، چاپ اول، 1356ق .

كشــف الغّمة )كشف الغمة فی معرفة الئمة علیه السالم(، إربلی، علی بن عیسی 
)متوفای 692 ق(، انتشارات مكتبة بنی هاشمی، تبریز، چاپ اول، 1381ش، 2ج.

كمال الدین و تمام النعمة، شیخ صدوق، ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن 
بابویه قمی) 305- 381 ق(، نشر اسالمیه، تهران، چاپ دوم، 1395ق، 2ج.

لسان العرب، ابن منظور، محمد بن مكرم )متوفای 711 ق (، میر دامادی، جمال 
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الدین)محقق/ مصحح(، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع-دار صادر، بیروت، چاپ 
سوم، 1414ق. 15ج.

اللهوف علی قتلی الطفوف، ابن طاووس، علی بن موسی) 589 - 664 ق( ، فهری 
زنجانی، احمد)مترجم(، جهان، تهران، چاپ اول، 1348 ش.

مثیرالحزان، ابن نما حلی، نجم الدین، جعفر بن محمد بن جعفر )متوفای 841ق ( 
انتشارات مدرسه امام مهدی )عج(، قم، چاپ سوم، 1406 ق.

مجموعة وّرام  )تنبیه الخواطر و نزهة النواظر، معروف به مجموعه وّرام(، وّرام بن 
ابی فراس مالكی اشتری)متوفای 605 ق.(، انتشارات مكتبة الفقیه، قم ، 2ج در 1ج.

مستدرک الوسائل )مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل(، نوری، میرزا حسین، 
مشــهور به محّدث نوری)1254 - 1320ق.(، مؤسسه آل البیت لحیاء التراث، قم ، 

1408ق، 18ج.
مسند المام أحمد بن حنبل، أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد 

الشیباني )164- 241ق/780- 855م(، مؤسسة قرطبة، قاهره، 6ج.
مصباح الشریعة، منسوب به امام جعفر بن محمد الصادق)علیه السالم(، مؤسسه 

العلمی للمطبوعات ، بیروت، چاپ اول، 1400ق.
مصباح المتهجد، طوســی، ابو جعفر، محمد بن حسن طوسی، معروف به شیخ 

الطائفه )385- 460 هجری( مؤسسه فقه الشیعه، بیروت، چاپ اول، 1411 ق.
المصباح للكفعمي، كفعمی، ابراهیم بن علی عاملی)840 - 905 ق(،  دار الرضی 

)زاهدی(، قم، چاپ دوم،  1405 ق.
معانی االخبار، شــیخ صدوق، ابو جعفر محمد بن علی بن حســین بن بابویه 
قمی)305- 381 ق( مؤسسه انتشارات اسالمی)وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه 

قم(، قم، 1361 ش.
مفاتیح الجنان، شیخ عباس قمی، عباس بن محمد رضا القمی )1294 - 1359ق.(، 

انتشارات نبوی، تهران،1380ش.
المالحم و الفتن في ظهور الغائب المنتظر)عج(، ابن طاووس، سید رضی الدین، 

علی بن موسی) 589 - 664 ق( ، نشرشریف رضی ، قم ، چاپ اول، 1370ش.
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من ال یحضره الفقیه ، شیخ صدوق، ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه 
قمی) 305- 381 ق(، مؤسســه انتشارات اسالمی)وابسته به جامعه مدرسین حوزه 

علمیه قم (، قم، 1413ق، 4ج.
المناقب)مناقب آل أبي طالب علیهم السالم(، ابن شهر آشوب مازندرانی، رشید الدین 
محمد بن علی)489- 588 ق (، مؤسسه انتشارات عالمه، قم، 1379 ق . چاپ اول. 4ج.

میزان الحكمة، محمدی ری شهری، محمد )متولد 1325ش(، ترجمة حمیدرضا 
شیخی)متولد1341ش(، دارالحدیث، 1381ش، 15 ج.

نشانه هایی از دولت موعود، طبسی، نجم الدین)متولد 1334ش(، بوستان كتاب، 
قم، 1385 ش.

الهدایة الكبری ، خصیبی، حســین بن حمدان)متوفای 334ق(، البالغ، بیروت، 
1419ق

وســائل الشیعة، )تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة(، شیخ ُحر 
عاملی، محمد بن حســن)1033 - 1104ق(، مؤسسه آل البیت لحیاء التراث، قم، 

1409ق، 29ج.

نرم افزارها:
نرم افزار جامع االحادیث )نور 2(، مركز تحقیقات كامپیوتری علوم اسالمی نور.

نرم افزار جامع االحادیث 3،  مركز تحقیقات كامپیوتری علوم اسالمی نور.
نرم افزار جامع تفاسیر نور)نوراالنوار 3(، مركز تحقیقات كامپیوتری علوم اسالمی نور.

نرم افزار معجم موضوعی بحار النوار، مركز تحقیقات كامپیوتری علوم اسالمی نور.
نرم افزار كتابخانة اهل بیت)ع(، نســخة اول، 1384، مركز معجم فقهی و مركز 

پژوهش های اسالمی المصطفی.
نرم افزار گنجینة روایات نور، مركز تحقیقات كامپیوتری علوم اسالمی نور.

نرم افزار میزان الحكمة، موسسه علمیـ  فرهنگی دارالحدیث
نرم افزار مجموعه آثار امام خمینی)ره(، مركز تحقیقات كامپیوتری علوم اسالمی نور.
نرم افزار صحیفة والیت، )بیانات مقـام معظـم رهبری( و پایـگاه اطـالع رسانی
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