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یـادداشـت ناشر
«ما امروز برای انتظار باید باب بخصوصی در زندگی
خود باز کنیم .حقیقت ًا ملت ما باید روح انتظار را به
تمام معنا در خود زنده کند».
(رهبر معظم انقالب؛ )1369 /12 /11

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 دانشگاهها 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  1385بخشی قابل
توجهی از مباحث مربوط به انتظار به صورت منسجمتر 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 حجتاالسالم و المسلمین علیرضا پناهیان در زمینۀ انتظار
را روانۀ بازار نشر میکند.
گرچه کتابهای ارزشــمند و فراوانی در باب مهدویت و انتظار
نگاشته شده اســت ،اما تجزیه و تحلیل سازندهترین 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 انسانشناسانه ،مباحثی استداللی و
کاربردی بر پایۀ معارف اهلبیت(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 ،میتواند به عنوان یک متن درسی
برای دانشگاهها مورد استفاده قرار گیرد .مباحث مطرح شده در این کتاب
میتواند سرفصلی برای تفکر پیرامون موضوعات مهدویت قرار گرفته و
در انتخاب عناوین پایان نامههای 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 میتواند کمک شایانی در رفع
مشکالت و پیشرفت کشور در زمینۀ علوم انسانی ایفا نماید.
موسسه بیان معنوی ضمن اعالم آمادگی جهت دریافت دیدگاهها و
پرسشهای مختلف پیرامون کتاب حاضر  -از طریق پست الکترونیک
یا سامانۀ پیامکی شما را به مطالعۀ این کتاب ارزشمند دعوت میکند.
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نگاه عامیانه به منجی
بدون نگاه عامیانه
آثار سوء نگاه عامیانه
عالقۀعامیانه
عالقۀعاشقانه
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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 خیالپردازانۀ آنها.
نگاه عامیانه یعنی از چراییها و چگونگیها نپرسیدن ،و ریشهها و
نتیجهها را ندانستن .نگاه عامیانه یعنی از افواه مردم درس گرفتن و به
افکار عمومی اتّکا کردن .نگاه عامیانه یعنی نشستنِ گمانهزنی جای
تدبر و اندیشه؛ و باب شدن استنباط بیاستدالل .به عبارت دیگر،
هر یک از این ویژگیها به تنهایی میتوانند مقدمه و یا نتیجۀ یک
نگاه عامیانه باشند.
تلقیهای عامیانه ،ممکن اســت دربارۀ هر چیزی پدید بیاید.
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نگاهعامیانه
اختصاص به عوام
ندارد

عوامل ترویج نگاه
عامیانه .1:پیچیدگی
نگاهعمیق

 .2تمایل هوای نفس
به نگاه سطحی

 .3دامن زدن توسط
سودجویان

هماکنون نیز بسیاری از موضوعات و مسائل علمی در رشتههای
مختلف ،در افکار مردم گرفتار تلقیهای عامیانهاند .در این میان،
موضوعات معنوی که از پیچیدگی و پنهانیهای خاصی برخوردارند،
بیش از هر موضوعی در معرض برداشتهای عامیانه قرار دارند.
نگاه عامیانه که در همــۀ جوامع و فرهنگها جریان دارد ،به
عوام اختصاص نــدارد .گاهی از اوقات تحصیلکردهها و خواص
جامعه نیز دچار عوامزدگی میشوند؛ خصوص ًا وقتی در موضوعاتی
وارد میشوند که اطالعات و تحصیالت علمی آنها با موضوع مورد
نظر تناسبی نداشته باشد ،در حالی که اندیشمندان و تحصیلکردهها
علیالقاعده باید از عوامزدگی مصون باشند .به همین دلیل وقتی یک
اهل علم دچار عوامزدگی میشود ،گروه بیشتری از مردم را به دنبال
خود میکشاند؛ و بیش از عوام میتواند نگاه عامیانه را ترویج دهد.
ترویج یک نگاه عامیانه ،میتواند عوامل متعددی داشته باشد.
یکی از عوامل طبیعی آن قابل پذیرشتر بودن نگاه سطحی نسبت به
یک نگاه ژرف و عمیق است که از پیچیدگیهای خاصی برخوردار
بوده و درک آن برای عوام دشوار میباشد.
یکی دیگر از عوامل ترویج نگاه ســطحی و غلط آن است که
معمو ً
ال چنین دیدگاههایی 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 میکند.
البته همیشه کسانی هم پیدا میشــوند که از شیوع برخی از
نگاههای عامیانه در میان مردم ســود میبرند و طبیعت ًا به آن دامن
14
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میزنند؛ چرا که بهترین راه به بردگی کشــیدن انســانها تخریب
آگاهیهای آنها و انحراف آدمها از حقایق است؛ که این هدف بیشتر
در تحریف حقایق از طریق رواج یک نگاه عامیانه رخ میدهد .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 نگاههای عامیانه ،آگاهیهای درســت
بســیاری نیز وجود دارد که هر کدام به گوشــهای از حقایق اشاره
میکند ،اما مشکل اینجاست که اگر انسان گوشههایی از حرفهای
درست را بگیرد ،ولی تحلیل دقیق و تصور کاملی از کلیت آنها نداشته
باشد ،در معرض برداشت غلط و عوامزدگی قرار خواهد گرفت.
این عوامزدگی 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 عوامزدگی موجب تحریف و
انحراف هم نشود ،الاقل موجب بیزار شدن کسانی خواهد شد که
با دقت و موشــکافی برخورد کرده و ضعفهای نگاه عامیانه را
بهسرعت درمییابند .عالوه بر آن ،نجاتبخش نبودن و بیثمر شدن
اندیشــههای حیاتبخش ،در اثر پدید آمدن و گسترش یک تلقی
عامیانه ،ضرری غیر قابل اغماض است.
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نگـــاهعامیـانهبهمنجــی
خطر و آســیب نگاه عامیانه آنگاه که به موضوع بســیار کلیدی و
حیاتبخشی همچون «منجی» ســرایت کند ،دو چندان میشود و
آسیبهای بیشــتری را به همراه خواهد داشت .این در حالی است
که نگاه عامیانه به موضوع «منجی» به دلیل ابهامات و نادانستههای
فراوانــی که در مورد آن وجود دارد ،جزء رایجترین مســائل همۀ
ملتهای معتقد به ظهور منجی به حساب میآید.1
 . 1اصل 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 خامنهای در این باره میفرمایند« :روز نيمهى
شعبان روز اميد است .اين اميد ،مخصوص مجموعهى شيعيان يا حتّى مخصوص امت مسلمان هم
نيست .اص ِل اميد به يك آيندهى روشن براى بشريت و ظهـور يك موعـود ،يك منجـى ،يك
دسـت عدالتگستـر در سرتاسر جهان ،تقريب ًا مورد اتفاق همهى اديانى است كه در عالم سراغ
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نمونههایی از نگاه
عامیانهبهمنجی

نگاهعامیانهموجب
تأخیرفرج

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 میتواند به موضوع انتظار و مهدویت لطمههای
جدی وارد نماید.
نگاه عامیانه به منجی ،در همۀ ادیان عالم وجود دارد؛ تصور کسی
متحول
که سوار بر مرکب خواهد آمد و دنیا را تنها با «اعجاز» دستانش ّ
میکند و البد بینیاز به همراهی مردم و هوشیاری آنها ،زمین و زمان را
زیر و رو کرده و بیاعتنا به سنتهای الهی و همۀ آنچه در طبیعت حیات
بشر است ،سعادت را برای انسان به ارمغان میآورد.
همچنین این یک نگاه عامیانه است که «ما منتظر منجی باشیمّ ،اما
مقدماتی را برای آن الزم ندانیم» .این یک نگاه عامیانه است که «درکی
از ساز و کار نجات ِ
بخش 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
میکند .کمترین زیان این نگاه این است که تکلیف ما را برای یاری او
و مقدمهسازی برای قیام او معلوم نمیکند.
موضوع
اگرچه اقبال عمومی به منجی و عالقۀ نوع انسانها به این
ِ
شریف ،بستر مناسبی برای درک عمیقتر آن به حساب میآید و باید
از آن به عنوان مقدمهای برای بسط فهم عمیق استفاده کرد ،ولی وقتی
به مجموعۀ منتظران نگاه میکنید ،میبینید کم نیستند کسانی که درایت
داريم .غير از حاال دين اسالم و مسيحيت و يهوديت ،حتّى اديان هند ،بودائى و اديانى كه نامى از
آنها هم در ذهن اكثر مردم دنيا نيست ،در تعليمات خود يك چنين آيندهاى را بشارت دادهاند».
(بیانات در ديدار اقشار مختلف مردم در روز نيمهى شعبان؛ )1387 /05 /27
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الزم را نسبت به منجی ندارند .همین مسأله موجب اشتباهات فراوانی
در عملکرد امروزین آنها به عنوان منتظر میشود .طبیعت ًا این اشتباهات،
نه تنها فرج را جلو نمیاندازد و انتظار را ثمربخش نمیسازد ،بلکه چه
بسا موجب عقب افتادن فرج هم بشود.
انسان دردمند و رنجکشیدهای که همۀ راههای نجات را بسته میبیند
و توانایی حل مشکالت خود را ندارد ،چارهای ندارد جز آنکه دل به
روزنههایی 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
سطحینگریها و گمانهزنیهای عوامانه هم گرم میشود.
در حالی که برای تحکیم امید به فرج و حتی برای نزدیک کردن
آن و نجات یافتن در آن ،باید ابتدا از همین عوامزدگی نجات پیدا
کرد؛ و این مقدمۀ تغییر وضعیت و نجات است .چرا که ارادۀ خداوند
متعال به آن تعلق گرفته اســت که انسانها با اقدام آگاهانۀ خود،
مقدمهســاز تغییر اوضاع عالم بشوند« :إ َِّن اهللَ ال یُ َغیِّ ُر ما ب ِ َق ْو ٍم َحتَّی
یُ َغیِّ ُروا ما ب ِ َأنْ ُف ِســه ِْم؛ خداوند سرنوشت هیچ قوم(و م ّلتی) را تغییر
1
نمیدهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند!»
الف) قیامی خارج از سنن الهی
بخشی از نگاه عامیانه به ظهور منجی به این تلقی مربوط میشود
که عملیات نجات را خارج از ســنتهای تغییرناپذیر الهی بدانیم؛
ســنتهایی که تاریخ حیات بشر بر آن مبتنی بوده است و هیچگاه
 . 1سوره رعد ،آیه .11
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نجات از عوامزدگی،
مقدمۀ نجات از
وضعیتموجود

قیام منجی ،خارج
از «س ّنتهای
تغییرناپذیرالهی»
نیست
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شانه خالی کردن از
زیر بار مسؤولیت،
نتیجۀاینتلقی
عوامانه

دچار کمترین تغییر یا تبدیلی نشده است« :فَ َل ْن تَ ِج َد ل ِ ُسنَّت اهلل ِ تَ ْبدی ً
ال
َو ل َ ْن تَ ِج َد ل ِ ُسنَّ ِت اهلل ِ تَ ْحویالً؛ هرگز برای سنّت خدا تبدیل نخواهی
یافت ،و هرگز برای ســنّت الهی تغییری نمییابی!» 1در یک نگاه
عوامانه وقتی گفته میشود« :انشاءاهلل آقا امام زمان(عج) میآیند و
اوضاع را درست خواهند کرد» ،طوری این عبارت در ذهنها معنا
میشود که گویی این اصالح اوضاع عالم ،خارج از قواعدی است که
تاکنون بر تمامی رخدادها حاکم بوده است .مانند این قاعدۀ طالیی که
فرمــود« :إ َِّن اهللَ ال یُ َغیِّ ُر ما ب ِ َق ْو ٍم َحتَّی یُ َغیِّ ُروا ما ب ِ َأنْ ُف ِس ِ
ــه ْم؛ خداوند
سرنوشت هيچ قوم (و م ّلتى) را تغيير نمىدهد مگر آنكه آنان آنچه را
2
در خودشان است تغيير دهند».
اگر منجی ،خارج از اینگونه قواعد ،عملیات نجات را به انجام
برساند ،نقش آگاهی و ارادۀ انسانها در سعادتشان در نظر گرفته
نشده است؛ و ارزش سنتهای الهی و اساس ًا ارزش حیات بشر و
این همه امتحانات و شکستها و پیروزیها زیر سؤال خواهد رفت.
نتیجۀ این تلقی آن خواهد بود که نه مسؤولیتی در ایجاد مقدمات
فرج به عهدۀ ما قرار میگیرد و نه مســؤولیتی پس از آن بر دوش
ما خواهد بود .چون بناست کسی بیاید و ما را نجات دهد که همۀ
مســؤولیتها و فعالیتها به عهدۀ اوست .دیگر ما نیاز به تالش و
تکاپویی قبل و بعد از آن نخواهیم داشــت .با این تلقی ،شاید این
 .1سوره فاطر ،آیه.43
 .2سوره رعد ،آیه .11
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تصور باطل شــکل بگیرد که یاران حضرت هم خارج از حیات
طبیعیِ ما زیست میکنند و از ما بهترانی هستند که با برخورداری از
قالعاده ،مانند فرشتههای الهی ،آمادهاند تا به خدمت
قدرتهای خار 
قالعادۀ خود زمین را پر از عدل
آن حضرت درآیند و با قدرت خار 
و داد نمایند.
در نتیجه حضرت با  313نفر ،به جای همۀ مردم عالم احساس
مسؤولیت میکنند ،عالِم به امور هستند ،دینداری میکنند ،و احیان ًا
بقیۀ مردم را هم به شــکل اجباری و یا غیر اختیاری به سوی خدا
راهی میکنند .چون اگر به اختیار مردم باشد ،میبینیم که در طول
حیات بشر ،این اختیار اکثرا ً منجر به ظلمهای فراوان و دوری آنها از
خدا شده است .پس البد باید خارج از ارادۀ انسانها و بدون نیاز به
احساس مسؤولیت آنها و تکیه بر این احساس مسؤولیت ،کسی بیاید
و عالَم را آباد نماید.
در ایــن نگاه ،انگار آدمها بدون اختیار و لیاقت هم میتوانند
سعادتمند شوند و کمال یابند .گویی با یک اَبَرفرماندۀ خیلی خوب
و تعدادی یار وفادار ،میتوان جبرا ً همۀ انسانها را سعادتمند کرد.
میتوان 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
میفرمایند .اگرچه این سخن خالی از حکمت نیست و اثر معنوی
حضور حضرت در جهان هستی و در تمامی جانها بسیار باالست،
ولی باز معنی این سخن در بستر یک نگاه عامیانه چه خواهد بود؟
21

تماممسئولیتبه
عهدۀ حضرت و 313
یار او!

انگار انسانها بدون
اختیار و لیاقت هم
میتوانندسعادتمند
شوند!
صورت معنوی این
نگاهعامیانه
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خوب شدن آدمها
فقط با نگاه و ارادۀ
معنویحضرت!

جایگاه قدرت معنوی
امام زمان(عج)/
جایگاه «لیاقت» در
قواعد رشد

معنایش این میشــود که حضرت با یک نگاه و ارادۀ معنوی
موجب میشوند که ناگهان همۀ آدمها احساس خوبی پیداکنند و
مث ً
ال بیمقدمه به هم بگویند« :چه احساس خوبی برای نماز خواندن
دارم ».آن یکی بگوید« :من چه عالقۀ عجیب و ناخواستهای به قرآن
خواندن پیدا کردهام ».و چقدر فضای رؤیایی و قشــنگی به وجود
میآید!
البته نگاه معنوی حضرت معجزه خواهد کرد و قطع ًا ظهور ایشان
آثار پربرکتی را برای انسانهای 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 ببرندُ ،خب
این کار که از دست پیامبر گرامی اسالم(ص) و علیابنابیطالب(ع)
بهتر برمیآمدّ .اما خداوند متعال به پیامبرش میفرمود« :إِن َ
َّک ال تَ ْهدی
1
مَنْ أَحْبَبْتَ؛ تو هر کسی را که دلت بخواهد ،نمیتوانی هدایت کنی».
آن وقت چگونه میشود که آقا امام زمان(عج) با ارادۀ خود همه را
بدون دخالت اراده آنها هدایت میکند؟!
آیاحضرتمسؤولیتبهبهشتبردنمارابهعهدهمیگیرند،درحالی
که پیامبر اکرم(ص) این مسؤولیت را نداشت؟ چگونه است که خداوند
2
متعالدرقرآنکریمبهپیامبرشمیفرماید«:توفقطانذاردهندههستی»
و یا «وظیفۀ تو فقط ابالغ است و کاری جز ابالغ نداری» ،3آن وقت
 .1سوره قصص ،آیه .56
« . 2إِنْ َأن َْت إ ِ َّال َنذیر»سوره فاطر ،آیه .23
الر ُسو ِل إ ِ َّال الْ َبالغ؛ بر پیامبر وظیفهای جز رساندن پیام [الهی] نیست؛ سوره مائده ،آیه .99
 . 3ما َعلَی َّ
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یکدفعه مسؤولیتهای امام زمان(عج) و شیوۀ اِعمال آن مسؤولیتها
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
میآورند و انسان را خارج از مسؤولیتهایی که باید داشته باشد ،و
جامعۀ بشری را خارج از ســاختارهای طبیعی که دارد ،و تاریخ را
خارج از سنتهای 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 سنتهای تبدیلناپذیر خداوند میباشد .در نهایت هم
انتظاری بیمسؤولیت و بیخاصیت به ارمغان خواهد آورد.
بله ،روایت داریم «امام زمان(ع) بر سر مؤمنان دست میکشند
و عقل آنها رشد پیدا میکند» ،1اما درک معنای این حدیث نیازمند
یک نگاه عمیق است؛ نه اینکه این روایت را عامیانه تفسیر نماییم و
تصور کنیم که فعل حضرت بر خالف تمام سنتهای الهی ،در وضع
ّ
طبیعی خلقت بشر تغییری ایجاد مینماید.
نکتۀ بســیار مهم در این زمینه آن است که همین االن هم اگر
توضیح :حکومت نیز که جزء وظایف پیامبران قرار میگیرد ،در راستای همان هدف ابالغ است.
به طور خالصه میتوان گفت که حکومت در منظر اولیای الهی ،بیش از هرچیز تضمینکننده و
حافظ آزادی ،امنیت و آرامش انسانهاست ،تا در سایۀ این سه ،بتوانند فارغ از تحمیلها و ستمهای
طاغوتیان و ظلم ظالمان ،سخن حق را با فراغت بال و آرامش خیال ،بشنوند و آزادانه راه خود را
انتخابکنند.
ِ
ِ
ِ
ْ
ُ
ؤُوسِ
ِ
 .1امـام باقـر(ع) :إذَا قَا َم قَائ ُم َنا ع َوضَ َع َی َد ُه َعلَی ُر الع َباد ف ََج َم َع ب ِها ُعقولَ ُهم؛ کمال الدین و تمـام
النعمـه ،ج ،2ص.675
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نجات بشریت خارج
از مسؤولیت انسانها
و سنتهای الهی
نیست

معنای رشد عقلها
توسطحضرت؟!

  انتظار عامیانه ،انتظار عالمانه ،انتظار عارفانه .

نگاه معنوی حضرت،
مختص دوران ظهور
نیست

شرایطی فراهم شود که گروهی از مؤمنان لیاقت تف ّقد حضرت را پیدا
کنند ،مورد عنایت او قرار خواهند گرفت 1و با لطف خاص حضرت،
عقول آنها بیش از سایرین رشد خواهد کرد.
بههرحال نگاه عامیانه به مســئلۀ ظهور ،و تصور اینکه ظهور
مســألهای خارج از ســنن الهی خواهد بود ،مطلبی است که ائمۀ
معصومین(ع) نیز به شدت آن را نفی کرده و با آن مقابله میکردند:
«بشــیر میگویــد :وقتــی از کوفــه بــه مدینه رســیدم،
خدمت امــام باقر(ع) مشــرف شــدم .حضرت از همســفرانم
2
پرســیدند؛ عرض کردم :عــدهای از ُمرجئه(فرقــهای انحرافی)
بودند .حضرت فرمودند :وای بر مرجئه! وقتی قائم ما قیام کند به
چه کســی پناه خواهند برد؟ عرض کردم :آنها میگویند هر وقت
که قائم قیام کند ،با ما و شــما یکسان برخورد میشود .حضرت
فرمودند :هر کس بازگردد و توبه کند ،خدا توبهاش را قبول میکند و
 .1نگاه کنید به توقیع امام زمان(عج) خطاب به شیخ مفید که در پاورقی صفحه  42آمده است.

 .2مرجئه یکی از فرقههای انحرافی در اسالم بوده است .آیت اهلل مکارم شیرازی میگوید« :مرجئه»
از ماده «ارجاء» به معنى تأخير انداختن است و اين اصطالحى است كه در مورد «جبريون» به كار
مىرود؛ چرا كه آنها اوامر الهى را ناديده گرفته ،و رو به سوى معصيت مىآورند ،به گمان اين كه
مجبورند ،يا اين كه معتقدند مرتكبين گناهان كبيره ،سرنوشتشان روشن نيست و آن را به قيامت
مىاندازند.تفسيرنمونه،ج،23ص.94،وعالمهسیدحسنمصطفوی(ره)گفته:مرجئهازكلمهإرجاء
وبهمعنىتأخيراست،اينگروهدرزمانحكومتمعاويهدرشامپيداشده،ومىگفتند:ايمانارتباطى
با اعمال خارجى ندارد ،و هرگز كسى نتواند در باره ديگرى كه مؤمن است ،در اين دنيا حكم و رأيى
بدهد،وحكمدرعالمآخرتوازجانبخداوندبايدمع ّينگردد. .پسمرجئهگذشتهازمق ّيدنبودن
و ملتزم نشدن به اعمال و عبادات :اولياء خدا را نيز كنار گذاشته ،و آنها را نيز محدود مىكنند .تفسیر
روشن ،ج ،5صص89و.90

24

انتظارعامیانه

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
میریزد .سپس فرمود :قسم به کسی که جانم به دست اوست ،آنها
را گردن میزند ،همانگونه که قصاب گوسفندش را گردن میزند.
عرض کردم :ایشــان میگویند :هنگامی که مهدی(عج) قیام کند،
کارها خودبهخود(ناخودآگاه و به سهولت) برای او درست میشود
و سامان پیدا میکند ،به طوریکه حتی به اندازۀ یک حجامت هم
خون ریخته نمیشود .حضرت فرمودند :قسم به کسی که جانم به
دست اوســت هرگز چنین نیست .اگر كارها به خودى خود براى
كسى برقرار و رو به راه مىشد مس ّلما براى رسول خدا(ص) درست
مىشد ،همانگاه كه دندانهاى پيشين آن حضرت شكست و صورتش
زخم برداشت .هرگز ،سوگند به آنكه جان من به دست اوست (چنين
نخواهد شد) تا آنكه ما و شما عرق و خون منعقد شده(خون زخم،
وقتی خشک میشود) را پاك كنيم ،سپس آن حضرت پيشانى خود
را -به عنوان نمودار آن حالت -پاك كرد».
َ
« َع ْن ب َ ِشي ٍر النَّبَّ ِ
ال قَ َ
ال :ل َ َّما قَ ِد ْم ُت ال ْ َم ِدينَ َة انْتَ َه ْي ُت إِلَى َم ْنز ِِل أبِي َج ْع َف ٍر
اب ف ََج َل ْس ُت ِحيَ َ
الْبَاقِر(ع)فَ ِإذَا أَنَا بِبَ ْغ َلتِ ِه ُم ْس َر َج ًة بِالْبَ ِ
ال ال َّدا ِر .ف ََخ َر َج،
ف ََسلَّ ْم ُت َع َل ْي ِه .فَنَ َز َل َعنِ الْبَ ْغ َل ِة َو أَ ْقبَ َل ن َ ْحوِي .فَ َق َ
الِ :م َّمنِ ا َّلر ُج ُل؟ فَ ُق ْل ُت:
ال َم ْن َص ِحبَ َ
الِ :م ْنأَيِّ َها؟قُ ْل ُتِ :م ْنأَ ْهلِ ال ْ ُكوفَ ِة؟فَ َق َ
ِم ْنأَ ْهلِ ال ْ ِع َراقِ .قَ َ
كفِي
َهذَا ال َّطرِيقِ ؟ قُ ْل ُت :قَ ْو ٌم ِم َن ال ْ ُم ْح ِدثَ ِة .فَ َق َ
الَ :و َما ال ْ ُم ْح ِدثَ ُة؟ قُ ْل ُت :ال ْ ُم ْر ِجئَ ُة.
فَ َق َ
ام قَائ ِ ُمنَا؟ قُ ْل ُت :إِن َّ ُه ْم
الَ :و ْي َح َه ِذ ِه ال ْ ُم ْر ِجئَ ِة إِلَى َم ْن يَ ْل َجئُ َ
ون غَدا ً إِذَا قَ َ
َ
اب اهلل ٌ
ان َذل ِ َ
ك ُكنَّا َو أنْتُ ْم فِي ال ْ َع ْد ِل َس َو ٌاء .فَ َق َ
ون ل َ ْو قَ ْد َك َ
يَ ُقول ُ َ
اب تَ َ
الَ :م ْن تَ َ
25
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َع َل ْي ِه َو َم ْن أَ َس َّر ن ِ َفاق ًا ف ََل يُبَ ِّع ُد اهلل ٌ غ َْي َر ُه َو َم ْن أَ ْظ َه َر َش ْيئ ًا أَ ْه َر َق اهلل ٌ َد َم ُه .ثُ َّم
قَ َ
اب َشاتَ ُه َو أَ ْو َم َأ بِيَ ِد ِه إِلَى
ال :يَذْب َ ُح ُه ْم َو ال َّ ِذي ن َ ْف ِسي بِيَ ِد ِه َك َما يَذْب َ ُح ال ْ َق َّص ُ
ُ
ْ
ور َع ْفواً1
َح ْل ِق ِه .قُ ْل ُت :إِن َّ ُه ْم يَ ُقول ُ َ
ون إ َِّن ال ْ َم ْه ِد َّي ل َ ْو قَ َ
ام َل ْستَ َق َ
ام ْت ل َ ُه ال ُم ُ
ِيق ِم ْح َج َم َة َد ٍم .فَ َق َ
ام ْت
َو َل يُ َهر ُ
الَ :ك َّل َو ال َّ ِذي ن َ ْف ِســي بِيَ ِد ِه ل َ ِو ْاستَ َق َ
ُ
َِ
ِ
ام ْت ل ِ َر ُس ِ
ين أ ْد ِميَ ْت َربَا ِعيَتُ ُه َو ُش َّج فِي
ول
اهلل(ص)ح َ
ل َح ٍد َع ْفوا ً َل ْستَ َق َ
َو ْج ِه ِهَ .ك َّل َو ال َّ ِذي ن َ ْف ِسي بِيَ ِد ِه َحتَّى ن َ ْم َس َح ن َ ْح ُن َو أَنْتُ ُم ال ْ َع َر َق َو ال ْ َع َل َق2
3
ثُ َّم َم َس َح َج ْب َهتَ ُه»
یـسیاسی خود ،صریح ًا
امام خمینی(ره) نیز در وصیتنامۀ اله 
چنین تصور عامیانهای را نفی کرده و نقش کوشــشهای مؤمنین
را یادآوری میکنند تا کســی به بهانۀ این تصور عامیانه از زیر بار
مسئولیتهای انتظار شانه خالی نکند:
«و شــما آقايان اگر توقع داريد كه در يك شب همه امور بر
طبق اسالم و احكام خداوند تعالى متحول شود يك اشتباه است ،و
در تمام طول تاريخ بشر چنين معجزهاى روى نداده است و نخواهد
داد .و آن روزى كه ان شاء َّ
الل تعالى مصلح كل ظهور نمايد ،گمان
نكنيد كه يك معجزه شــود و يكروزه عالم اصالح شــود؛ بلكه با
« . 1ف ََعلَهُ َعفْواً» :آن كار را ناخودآگاه انجام دادَ « .ع َف ِو ّي ًا» :ناخودآگاه( .فرهنگ ابجدی عربی فارسی،
ج ،1ص ).616و نیزَ :أ ْد َر َك ا َأل ْم َر َعفْواً َصفْواً َأي في ُس ُهولة و َسراح و يقالُ :خ ْذ من مالِه ما َعفَا و
َصفا َأي ما فَضَ ل و لم َي ُش َّق عليه(.لسان العرب ،ج ،15ص)75
 . 2العلق :الدم الجامد (مفردات راغب ،ج ،1ص.)579

 . 3غیبت نعمانی ،صص283و .284و از راوی دیگر ،با کمی اختالف در عبارات :کافی ،ج ،8ص،80
حدیث.37
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كوششــها و فداكاريها ستمكاران ســركوب و منزوى مىشوند».

1

ب) حکومتی متکی به شمشیر
همچنین بعضی تصور عامیانهای دارند که وقتی امام زمان(عج)
بیاید ،با شمشیر همۀ مســائل را حل میکند! البته در جریان قیام
حضرت ،قطع ًا شمشیر (ســاح) به کار گرفته خواهد شد ،اما هم
مقدمات بسیاری میخواهد و هم با لوازم بسیاری همراه خواهد بود.
آن روز هم که دستهای علیابنابیطالب(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 محدودیتهایی برای استفاده از قوۀ قهریه توسط
حاکمان را وضع کرده است .گویی ـ نعوذ باهلل ـ خداوند به حضرت
خواهند فرمود« :دیگر حوصلهمان 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) صرف ًا 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
 .1صحیفۀ امام ،ج ،21ص.447
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نتایج سخن از
شمشیرحضرت
بدون توجه به
قواعد آن

اثر منفی این نگاه
عامیانه بر محبت به
حضرت

امام زمان(عج) که
نمیآیدگنهکارها
را بکشد

شرایط «اتمام حجت» و «روشنبینی» مردم است ،که در آن زمان
به قدر کافی موجود خواهد بود؛ و حضرت بیتأمل 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 بهرهگیری از شمشیر بدون توجه به قواعدش بیان شود ،آن
وقت تصویری که دشــمنان امامزمان(عج) از ایشان به جهان ارائه
میدهند و مردم را از ایشان میترسانند ،تأیید میشود؛ تصویر یک
سلطان ستمگر و بیتدبیر که وقتی بیاید ،میخواهد همۀ مسائل را
صرف ًا 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 تازهای
تصور برخی از امام زمان(عج) ،تصویر کسی بود که او را فقط
گرفتّ ،
با شمشیرش میشناختند .حتی خیلیها در دلشان نوعی نگرانی از
ظهور امام زمان(عج) داشــتند؛ نگران بودند که اگر امام زمان(عج)
ظهور کند ،گردن ما گناهکارها را خواهد زد! این یک تصور نسبت ًا
عمومی از حضرت بود.
کمکم برای مردم توضیح داده شد که «امام زمان(عج) که نمیآید
مؤمنان و عوام غیر مؤمن را بکشد؛ حتی ایشان نمیآید که گناهکارها
را بکشد .بلکه بسیاری از گناهکارها با آمدن ایشان ،آدمهای خوبی
 .1نگاه کنید به احادیثی که در پاورقی صفحه  137آمده است.
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میشوند .کشتن قاعده دارد .نه اینکه هر کسی گناه کرده بود ،کشته
شود .حتی قرار نیست برخی از گناهکارهایی که با آمدن ایشان هم
خوب نشدند و دست از گناهشان برنداشتند هم کشته شوند ».وقتی
این حرفها گفته شد و قواعدش برای مردم تبیین گردید ،خیلیها
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 میکنند؟
البته نباید به دلیل جلب عوام به منجی ،خواص بد را از شمشیر
حضرت نترســاند و بهطور 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 نمیفهمند و جز با گردنهای شکسته ،سر طاعت در مقابل
اوامر حق الهی فرودنمیآورند.
برای تأمین امنیت جامعه ،ترساندن مستکبران از شمشیر عدالت،
یک اصل اساســی به حساب میآید .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 مقاومتهای رذیالنۀ خود را
برای تحقق حق نشان دهند.
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فلسفۀ  استفادۀ
حضرت از شمشیر

مردم باید عالوه بر
خسته شدن از ظلم،
آمادۀ پذیرش عدالت
همباشند

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
اتمامحجتبرایظالمانوهمۀمردمصورتگرفتهباشد،دیگرچهنیازی
به مماشات است؟ وقتی کسی نمیخواهد دست از ظلم و ستیزهجویی
بردارد ،دیگر چه جای صبر و مدارا است؟ آنکس که بنای کوتاه آمدن در
برابر حق را ندارد؛ و میخواهد تا آنجا که ممکن اســت از فرصتها
سوء استفاده کرده و هواپرستیهای خود را تأمین کند؛ و در این راه به
غارت دیگران بپردازد ،چرا باید با شاهد و دلیل محاکمه و اعدام شود؟
اینجاوقتیمیشنویمحضرتبدوندرنگوبدونطیمراحلتشریفات
رایــج در محاکم به صدور و اجرای حکم ظالمان میپردازند 1،آرامش
مییابیموظالماننیزچارهایجزتمکینوتسلیمنخواهندداشت.
ج) نجات از ظلم و دیگر هیچ
یکی از این ویژگیها و شــرایط ظهور ،مطلب مشهور «ظهور
عــدل پس از فراگیری ظلم و جور» اســت .در روایات هم داریم
که «حضرت زمانی ظهور میکنند که زمین پر از ظلم و جور شده
 . 1امام صادق(ع)« :إِذَا قَام قَائِم آ ِل ُمحم ٍد ع ح َكم بين ال َّناسِ ب ُِح ْكم د ُاود َل ي ْح َت ُاج إِلَى بي َن ٍةُ ،ي ْلهِ ُمهُ ُ
اهلل
َ ُ
َ َّ َ َ َ ْ َ
َِ َ َ
َ ِّ
َت َعالَى ف ََي ْح ُك ُم بِعِ ْل ِم ِه؛ هنگامی که قائم آل محمد قیام کند ،مانند حضرت داود قضاوت خواهد کرد
و نیازی به شاهد و ب ّینه ندارد ،بلکه خداوند به او الهام میفرماید و بر اساس آنچه خودش میداند
حکم خواهد کرد ».غیبت نعمانی ،ج،2ص 386و نیز :امام حسن عسکری(ع)« :إِذَا قَا َم (القائم) قَضَ ى
َب ْي َن ال َّناسِ بِعِ ْل ِم ِه َكقَضَ ا ِء َد ُاو َد ع َل َي ْس َأ ُل الْ َبي ِّ َنةَ؛ هنگامی که قائم ما قیام کند ،با علم خودش در میان
مردم قضاوت خواهد کرد ،همانگونه که داود(ع) چنین میکرد و برای قضاوت کردن تقاضای
شاهد و ب ّینه نمیکند ».کافی،ج،1ص.509

30

انتظارعامیانه

باشد 1».ولی میتوان از همین حقیقت روشن و مس ّلم 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 صرف ًا از ظلم خســته شدهاند،
ولی تحمل عدالت را هم ندارند ،تشکیل یک حکومت عادالنه اص ً
ال
حکومت ماندگاری نخواهد بود .برای درک بهتر این مطلب میتوان
نگاهی به تاریخ صدر اسالم و حکومت حضرت علی(ع) انداخت:
بعد از  25ســال دوران غربت امیرالمؤمنین(ع) ،پس از آنکه
نارضایتی مردم از ظلم و جو ِر عوامل حکومت به اوج خود رسیده
بود (تا جایی کــه در اثر همین نارضایتیها 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 میکردند که
«یا علی! شــما باید حکومت را به عهــده بگیرید ،».اما حضرت
2
میفرمودند« :نه ،من را رها کنید».
السا َعةُ َحتّى َت ْم َتل ِ َئ األ ْر ُض ُظ ْلم ًا َو ُعدْوان ًا ُ ،ث َّم َيخْ ُر ُج َر ُج ٌل مِن عِت َْرتِي
 . 1رســول خدا(ص) :ال َت ُقو ُم ّ
ئت ُظ ْلم ًا َو ُعدْوان ًا؛ قیامت برپا نخواهد شد تا اینکه زمین از ظلم و
ف ََي ْملَؤُها ق ِ ْسط ًا َو َعدْ ًال َكما ُمل ِ ْ
دشمنی پر شود ،آنگاه مردی از نسل من خروج کند و زمین را از عدل و داد پر کند همانگونه
که از ظلم و دشمنی پر شده بود».کنزالعمال ،حدیث 38691و میزانالحکمه ،حدیث 1276و نیز
امام صادق(ع)...« :الَّ ِذی َی ْم َ ُ
ل َها َع ً
دْل َک َما ُمل ِ َئ ْت ُظ ْلم ًا َو َج ْوراً؛ کسی که زمین را از عدل پر میکند،
همانطور که از ظلم و جور پرخواهد شد ».کافی ،ج ،1ص.341

 .2از جمله فرمایشات حضرت هنگامی که مردم میخواستند با او بیعت کنند ،این بود که فرمود:
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چرا  امیرالمؤمنین(ع)
خالفت را
نمیپذیرفت؟

  انتظار عامیانه ،انتظار عالمانه ،انتظار عارفانه

آیا حضرت تعارف
میکردند؟

مردم تحمل عدالت را
نداشتند

چرا در مقابل این همه اصــرار برای خالفت ،حضرت امتناع
میکردند؟ آیا ایشان تعارف داشتند؟ در حالی که حضرت اساس ًا 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 آمدهاند ،چرا امتناع میکنند؟ جای ترس از
اینکه دیگران هم بخواهند حضرت را متهم به جاهطلبی کنند هم نبود؛
و اساس ًا چنین ترسی در مورد شخصیتی مانند امیرالمؤمنین علی(ع)
معنا ندارد .وقتی پای «انجام تکلیف» به میان بیاید ،دیگر چه جای
1
اینگونه امور است؟
علت اساســی امتناع حضرت این بود که هرچند مردم از ظلم
خسته شده بودند ،اما خواهان عدالت هم نبودند .آنها اساس ًا نه عدالت
و لوازم آن را درست میفهمیدند و نه میتوانستند آن را تحمل کنند.
خیلی بین این دو فرق اســت .اگر مردم اهل تحمل عدالت بودند،
« َد ُعونِی َو الْ َت ِم ُسوا َغ ْیرِی »...نهجالبالغه ،خطبه92؛ تاریخ طبری ،ج ،4ص434؛ الکامل فی التاریخ،
ج ،3ص.193
«المؤمِ ُن َ ...ل َي ْع َم ُل شَ ْيئ ًا مِ َن الْخَ ْي ِر ِر َيا ًء َو َل َيت ُْر ُكهُ َح َيا ًء؛ مؤمن چنین است که
سجاد(ع):
 . 1امام
ُ
کار خیر را نه به دلیل ریا انجام میدهد و نه به خاطر حیاء ترک میکند»كافي ،ج ،2ص231؛
همچنین در کتاب ثواباالعمال شیخ صدوق آمده است که «یکی از اصحاب امام صادق(ع) به نام
اسحاق در کوفه بهگونهای بوده که مؤمنین بسیاری به او مراجعه میکردند و مسائل دینی از او
میپرسیدند .او هم برای پرهیز از شهرت در دین ،تدبیری اندیشید تا کمتر به او مراجعه شود .در
همان سال به حج میرود و با برخورد سرد امام صادق(ع) مواجه میشود .وقتی علت را میپرسد
حضرت به نادرســتی کار او در پراکندن مؤمنین از اطراف خود اشاره میکنند؛ َع ْن إ ِ ْس َح َاق بْ ِن
الص ْي َرف ِ ِّي قَالَُ :كن ُْت ب ِالْ ُكو َف ِة ف ََي ْأتِينِي إ ِخْ َوانٌ َكث ِ َير ٌة َو َك ِر ْه ُت ال ُّش ْه َر َة َف َتخَ َّو ْف ُت َأنْ َأ ْش َتهِ َر ب ِ ِدينِي.
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يت َأ َبا َع ْب ِد اهلل ِ(ع) ،ف ََر َأيْ ُت مِنْهُ ث ِ ْق ًل َو َت َغيُّراً ف ِ َيما َب ْينِي َو َب ْي َنهُ  »...ثواباألعمال صدوق ،ص.146
َف َلق ِ ُ
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آنگونه حضرت را در دوران حکومتش شکنجه نمیکردند!
االن مردم عالم از ظلم اسرائیل و آمریکا خسته شدهاند ،اما آیا
این کافی است؟ باید دید آیا مردم طاقت عدالت را دارند؟ آیا معنای
عدل را میفهمند؟ آیا میدانند که چه تغییراتی باید اتفاق بیفتد تا این
ظلم برطرف گردد؟ آیا لوازمش را درک میکنند؟ امروز اگر بعضی
از لوازم عدالت در میان مؤمنین هم گفته شــود ،ممکن است این
نگرانی به وجود بیاید که «نکند نتوانیم تحمل کنیم!» همانطور که
2
در روایات آمده است که برخی نمیتوانند تحمل کنند.
هرچند خو ِد درک ظلم هم مرحلهای است که باید جامعه پس از
1

 . 1امیرالمؤمنین علی(ع) خطاب به مردان شهر کوفه فرمود« :خدا شما را بکشد که دل من از دست
شما ُپرخون ،و سینهام از خشم شما ماالمال است! کاسههای غم و اندوه را ،جرعه جرعه به من
نوشاندید؛ قَا َتل َُکم ٌ
اهلل لَقَدْ َم َ ْ
لت ُْم َق ْلب ِی َق ْیح ًا َو شَ َح ْنت ُْم َصدْ ِری َغ ْیظ ًا َو َج َّر ْعت ُُمونِی ُن َغ َب ال َّت ْه َمامِ َأنْفَاسا»
ُ
کافی ،ج ،5ص 4و نهج البالغه ،خطبه.27

 . 2پس از ظهور برخی به حضرت اعتراض خواهند کرد و خواهند گفت ایشــان پســر پیغمبر
«...حتّی َیقُولَ
نیســت؛ مگر میشود پسر پیغمبر اینقدر با شــدت برخورد کند؟(امام باقر(ع)َ :
ثیر مِ َن النّاس :لَ ْي َس َهذَ ا مِ ْن آ ِل ُم َح َّم ٍد لَ ْو َك َان مِ ْن آ ِل ُم َح َّم ٍد ل ََر ِح َم  »...غیبت نعمانی ،باب،13
َک ٌ
حدیث )113همچنین امام صادق(ع) در مورد حضرت مهدی(ع) میفرماید« :زمین را از عدل
و داد پر میکند همانگونه که از ظلم و جور پرشده است ،و بهقدری از ظالمان میکشد که
آدم جاهل میگوید :اگر او از فرزندان محمد(ص) بود ،رحم میکرد و اینقدر با شدت برخورد
نمیکرد؛ َي ْم َ ُ
ل الْ ْر َض ق ِ ْسط ًا َو َع ً
دْل َك َما ُمل ِ َئ ْت ُظ ْلم ًا َو َج ْوراً َو َي ْقت ُُل َح َّتى َيقُولَ الْ َجا ِه ُل لَ ْو َك َان َهذَ ا
ٍ
ِ
ِ
ِ
مِ ْن ُذ ِّر َّي ِة ُم َح َّمد ل ََرح َم» غیبت طوسی ،ص .188امام باقر(ع) میفرماید« :ف ََب ْي َنا َصاح ُب َهذَ ا الْ ْمر قَدْ
ض ال ْْح َكامِ َو َت َكل ََّم ب َِب ْع ِ
َح َك َم ب َِب ْع ِ
وج
الس َن ِن إ ِ ْذ خَ َر َج ْت خَ ا ِر َجةٌ مِ َن الْ َم ْسـ ِج ِد ُي ِريـدُ َ
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مـا ِري ِن ف ََي ْأتُونَهُ بِهِ ْ
ْ
ول َ
َ َ ُ
َّ
هنگامی که حضرت مهدی(ع) برخی احکام را اجرا کند و برخی از سنتها را بازگو نماید،
گروهی از مسجد خارج میشوند که قصد خروج و قیام بر علیه حضرت دارند ،پس حضرت
دستور میدهد آنها را اسیر کرده و گردن بزنند ».تفسیر عیاشی ،ج ،2ص.56
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داشتن درک درستی
از ظلم ،الزم است
ولی کافی نیست

  انتظار عامیانه ،انتظار عالمانه ،انتظار عارفانه

بعد از درک ظلم،
بایددرکصحیحی
از عدالت هم پدید
بیاید

پایدارنبودنعدالت
غیرفراگیر

رشد به آن برسد و اینگونه نیست که مردم هر جامعهای به سهولت
بتوانند درک درســتی از ظلم داشته باشند .ممکن است مظالمی در
جامعه وجود داشته باشد ولی مردم آن را درک نکنند و اساس ًا آن را
ظلم تلقی نکنند .چنانکه امروزه در تمام دنیا ،بهویژه 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 ظلمهایی را که تاکنون درک نمیکردهاند ،درک و احساس کنند و
دردمند عدالت شوند ،یک مرحله ارتقا پیدا کردهاند؛ و با این رشد ،ما
یک قدم به ظهور نزدیک شدهایم ،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 دشمنیهای
فراوان منفعتطلبان و ظالمان «کالن» میشود ،بلکه از ناحیۀ کسانی
هم که تحمل از دست دادن منافع «اندک» خود را ندارند ،مورد عناد
قرار میگیرد.
عدالت تنها در صورت فراگیر بودن ،پایدار خواهد ماند .اجرای
عدالت در بخشی از امور ،تنها به روشن شدن آدرس عدالتطلبان
حقیقی میانجامد که نتیجۀ طبیعی آن ،قرار گرفتن این عدالتطلبان
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.
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میدانیم 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 ریشههای 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 میگردد که بخواهد حکومت حق را بر روی موج «نارضایتی
مردم از ظلم» سوار کند؟
اساســ ًا خدا به امواج گذرا اهمیّت نمیدهد 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 زمینههای شکستن
آن امواج را با امتحانات سهمگین فراهم خواهد آورد .برای درک
دقیقتر این سخن ،باز هم برگردیم و نگاهی به تاریخ صدر اسالم
بیندازیم:
در اواخر عمر شریف پیامبر و در زمانی که نیروهای قدرتمندی
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شرط ظهور= ظلم
فراگیر+آمادگی
پذیرش عدالت +
شناخت ریشۀ ظلم

خدا به امواج گذرای
جامعهتکیهنمیکند

مثال  :1موج
گرایش به اسالم در
اواخر عمر شریف
پیامبر(ص)

  انتظار عامیانه ،انتظار عالمانه ،انتظار عارفانه .

مثال  :2موج گرایش
بهامیرالمؤمنین(ع)در
اواخر عمر شریف
آن حضرت

دور پیامبر(ص) را گرفته بودند ،موج بزرگی از گرایش به اســام
َ
ي دينِ اهلل ِ أَفْواج ًا ،ف ََسبِّ ْح ب ِ َح ْم ِد
ون ف 
اس يَ ْد ُخ ُل َ
پدید آمدَ :
«و َرأ ْي َت النَّ َ
َرب ِّ َ
ك...؛ و [هنگامی که] ببینی مردم گروه گروه در دین خدا داخل
1
میشوند ،پس پروردگارت را تسبیح و حمد گوی ».اگر مصداق
این افواج ،همان گروههایی باشند که اواخر دوران رسالت به اسالم
ِ
ســابقان در اسالم را نداشتند.
گرویدند ،معلوم اســت که خلوص
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 اســامی مؤثر بــودّ ،اما پس از رحلت
سدی در
پیامبر(ص) ،خداوند امتحان زمان امیرالمؤمنین(ع) را مانند ّ
مقابل این موج قرار داد و بسیاری از کسانی که بهگونهای 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 نمیکرد ،شدند ،که زمان شهادت حضرت فرا رسید.
ما اگر سطحینگر باشیم ،به خدا خواهیم گفت« :خدایا! شما
که وقتشناس هستی ،مردم تازه بخشهایی از حقانیت علی(ع) را
 . 1سورۀ نصر ،آیۀ  .2سورۀ نصر پیش از فتح مکه نازل شده است و آیۀ مذکور ،مژده فراگیر شدن
اسالم و گرویدن مردم به اسالم را میدهد .برای توضیح بیشتر رجوع کنید به تفسیر المیزان ،ذیل
همینسوره.
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فهمیدهاند و حاضر شدهاند پای رکابش جمع شوند .بعد از سالها
اذیت کردن ،حاال تازه میخواهنــد از آقا تبعیت کنند ،االن وقت
خوبی برای شهادت علی(ع) نیست ».البد خداوند هم جواب خواهد
«خب ،وصی او ـ امام حسن(ع) ـ که هست .امام ،امام است،
دادُ :
فرقی نمیکند .اگر واقع ًا حقیقت اســام را فهمیدهاند و والیتپذیر
ِ
والیت وصیّش را بپذیرند».
شدهاند،
میبینید که خدا بنای همراهی با هر موجی را ندارد؛ به همین
دلیل سر بزنگاه ،علی ابن ابیطالب(ع) را برداشت و برد .مردم هم با
امام حسن مجتبی(ع) همراهی نکردند و زمین خوردند .این روش
جو و مخالف موج عمل
خدا اســت که در امتحانات ،گاهی ضد ّ
میکند.
خداوند هم در قرآن کریم وعده داده است که از مؤمنین امتحان
بگیرد و به صرف فریادها و ادعاهای مؤمنانۀ آنها اتکا نکند .خداوند
جو مســلمانی را با امتحانی که از ایمانشان میگیرد مورد امتحان
ّ
قرار میدهد« :أَ
ِ
اس أَن يُترَْ ُكواْ أَن يَ ُقولُواْ َء َامنَّا َو ُه ْم َل
ن
ال
ــب
س
ح
َّ
َ
َ
ُ
ٌ
َّ
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ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ين َص َدقُواْ َو
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ل
ا
هلل
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ا
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ف
ــد
ون * َو ل َ َق
َ
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َ
َّ
ْ
َّ
َ
يُ ْفتَنُ َ
َ
َ
ْ ْ َْ َ
ين؛ آيا مردم گمان كردند همين كه بگويند« :ايمان
لَيَ ْع َل َم َّ
ــن ال ْ َكا ِذب ِ َ
آورديم» ،به حال خود رها مىشــوند و آزمايش نخواهند شد؟!
بیتردید ما كسانى را كه پيش از اينان بودند آزموديم (و اينها را نيز
امتحان مىكنيم) ،تا خدا آنان را كه راســت گفتهاند معلوم دارد و
دروغگويان را [نيز] معلوم دارد 1».و در جای دیگر نیز نفوذ ایمان
 . 1سورۀ عنکبوت ،آیه 2و .3همچنین :ســورۀ بقره ،آیه 214؛ سورۀ آل عمران ،آیه  142و سورۀ
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چرا خدا به موج اعتنا
نمیکند؟

انواعظلمگریزی
بیفایده .1:در
اثر موج

 .2ظالمان حقطلب!/
«حقّ»خودطلبان

در اعماق جان را مطلوب برشــمرد و ادعای بیجا را نپذیرفت:
آمنَّا قُ ْل ل َ ْم تُ ْؤ ِمنُوا َو ِلک ْن قُولُوا أَ ْس َل ْمنا َو ل َ َّما یَ ْد ُخلِ
«قال َ ِت الْ ْع ُ
راب َ
ی قُ ُلوب ِ ُک ْم؛ عربهای بادیهنشین گفتند« :ایمان آوردهایم»
یمان ف 
ْال ُ
[ای پیامبر به آنها] بگو :شما ایمان نیاوردهاید ،بلکه بگویید اسالم
1
آوردهایمّ ،اما هنوز ایمان وارد قلوب شما نشده است!»
آیا این بد است که خدا به آگاهی ،اعتقاد راسخ ،و یقین شایستۀ
انسان ارزش میدهد و به موج اعتنا نمیکند؟ میخواهد 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 ظلمگریزیها
بیفایده اســت و عالمت آمادگی ظهور نیســت .یک دســته از
جو و موج هستند.
ظلمگریزیهای بیفایده ،مواردی است که معلول ّ
فرض دیگری هم برای ظلمگریزیهای بیفایده وجود دارد و
آن اینکه مث ً
ال شخصی با کالهبرداری یا گرانفروشی پولی جمع کرده
و خانهای برای خودش ســاخته اســت .بعد یک پادشاه یا یک
کالهبردار زورگوی دیگری آمده و خانۀ او را غصب کرده است .آن
شخص اول که دیگر دستش به جایی نمیرسد تا خانهاش را پس
بگیرد ،حاال حقطلب شده و بگویدِ « :کی امام زمان میآید تا حق
را به حقدار برساند؟ ِکی امام زمان میآید تا حق من را از این آقا
توبه ،آیه .16

 . 1سوره حجرات ،آیه .14
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بگیرد؟» امام زمان برای این جور حقطلبیها نمیآید.
باید به چنین حقطلبی گفت« :تو که خودت مدام به اطرافیان
و جامعهات ظلم میکنی؛ و هر ظلمی را به این دلیل که ظاهرا ً به نفع
دنیای خودت هست ،میپذیری و پذیرفتهای ،حاال تا ظلمی علیه
خودت صورت گرفته ،حقطلب شدهای؟ این «حقطلبی» نیست،
«حقخودطلبی» است».
ّ
حق «خود» بودن یک چیز است ،طرفدار حق و
اساس ًا دنبال ّ
عدالت بودن چیز دیگری اســت .خیلیها که دم از حق و عدالت
میزنند ،در واقع دنبال حق «خود»شان هستند ،نه اینکه دلشان برای
حق و عدالت سوخته باشد .آنها تا جایی از حق و عدالت صحبت
میکنند و حاضرند برایش مایه بگذارند ،که حق و منفعت خودشان
در میان باشد.
اینگونه حقطلبی هم به درد نمیخورد .همچنان که در غرب
وقتی دم از حقوق بشــر زده میشــود ،غــرض و نتیجه ،تقویت
خودخواهیهای انسانها است نه تأمین حقوق انسانها.
حضرت امام(ره) در فرمایشی به خوبی به تفاوت حقطلبی و
حقخودطلبی اشاره میفرمایند:
«بايد اشخاصى كه مىخواهند صحبت كنند ببينند كه آيا حق را
مىخواهند براى حق؟ بزرگتر چيزى كه انسان اگر آن را داشته باشد
كمال بزرگ دارد اين اســت كه حق را براى حق بخواهد .از حق
خوشش بيايد براى اينكه حق است .و از باطل متنفر باشد براى اينكه
باطل است .اگر حق به دست دشمنش هم اجرا شد ،اين مالكيت را
39
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خودخواهیها،نه
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داشته باشد بر نفس خودش كه آن حق را تعريف كند .و اگر باطل
از فرزندش يا دوستانش وجود پيدا كرد ،اين مالكيت را داشته باشد
كه از او تنفر داشــته باشد و اظهار تنفر كند .كسانى كه حق را براى
حق خواهند اندكاند ،بسيار اندك .كسانى كه باطل را براى باطل
بودنش بُغض بر آن دارند و تنفر از آن دارند اندكاند ،و بسيار اندك.
1
انســان خــودش هــم نمىتواند بفهمد كــه چه كاره اســت».
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 میفرمایند:
«اشــخاصی را میخواهند که تنها برای آن حضرت باشــند.
کســانی منتظر فرج هســتند که برای خدا و در راه خدا منتظر آن
2
حضرت باشــند ،نه برای بــرآوردن حاجات شــخصی خود!»

وفور نعمت در زمان
ظهور

د) نعمت ،بیدلیل فراوان میشود
نگاه عوامانۀ دیگری که به مفاهیم مهدویت وجود دارد مربوط به این
حقیقت است که پس از ظهور ،نعمت فراوان خواهد شد ،برکات نازل
میشوند ،مریضها شفا پیدا میکنند ،بیخانهها خانهدار میشوند،
امنیت کامل برقرار میشــود و خالصه همۀ امور سامان مییابند.
همۀ این گزارهها درست و مطابق با روایات مربوط به دوران ظهور
 . 1صحیفه امام ،ج ،14ص.145

 . 2در محضر بهجت ،ج ،2شماره.276
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است 1،اما اگر نگاه ما به همین آثار ،یک نگاه عامیانه باشد ،کار به
تلقیهای نادرستی خواهد کشید.
اینکه ما به عظمت منزلت امام زمان(عج) نزد خداوند متعال و
اینکه ایشان به اذن خدا میتوانند مشکالت زندگی بشر را بهسهولت
حل کنند ،اعتقاد داشته باشیم ،یقین ًا اعتقاد ارزشمندی است؛ و بخشی
 . 1رســول اهلل(ص)...« :پس در آنهنگام مهدی من زمین را از عدل و داد پر میکند و از آســمان
بارانی میبارد که زمین گیاهان خود را میرویاند و امت من در والیت او چندان نعمت و رفاه
خواهند داشت که قبل از آن هیچگاه مانند آن نبوده باشد؛ ف ََي ْم َ َ
ل الْ ْر َض ق ِ ْسط ًا َو َع ً
دْل َو ُت ْم ِط ُر
الس َم ُاء َمطَ راً تُخْ ر ُِج الْ ْر ُض َن َبا َت َها َو ُت ْنعِ ُم ُأ َّمتِي فِي ِو َل َيت ِ ِه ن ِ ْع َمةً ل َْم ُت ْنعِ ْم ب ِ ِم ْثل ِ َها قَطُّ » مالحم سید ابن
َّ
طــاووس ،ص .139و در روایت دیگر آمده اســت« :امت من در زمان او(مهدی) چنان زندگی
خواهند داشت که قبل از آن ،هیچگاه مانند آن زندگی نکرده باشند؛ َو َتعِ ُ
يش ُأ َّمتِي فِي َز َمان ِ ِه َع ْيش ًا
ل َْم َتعِشْ هُ َق ْبلَ ذَل ِ َ
ك فِي َز َما ٍن قَطُّ » مالحم سید ابن طاووس ،ص .165همچنین بنابر روایات ،فقر
در جامعۀ مهدوی ریشهکن میشود تا جایی که دارندۀ زکات ،نیازمندی پیدا نمیکند که زکات
الر ُج ُل مِن ُْك ْم َم ْن َي ِص ُلهُ ب َِمال ِ ِه َو َي ْأ ُخ ُذ مِنْهُ َز َكاتَهُ ف ََل َي ِجدُ
او را قبول کند(امام صادق(ع)َ :و َي ْط ُل ُب َّ
اس ب ِما ر َز َق ُهم ٌ
َأ َحداً َي ْق َب ُل مِنْهُ ذَل ِ َ
اهلل مِ ْن فَضْ لِه؛ ارشاد مفید ،ج ،2ص .381برای دیدن
ك .ا ْس َت ْغ َنى ال َّن ُ َ َ ُ
روایات مربوطه نگاه کنید به :نجم الدین طبسی ،نشانههایی از دولت موعود ،بوستان کتاب،1385،
ص ،252ذیل عنوان« :ریشهکن شدن فقر از جامعه») در خصوص امنیت کامل و گسترده در آن
زمان نیز روایات بسیار زیبایی در این زمینه وجود دارد که تعدادی از آنها در فصل سوم کتاب
«نشانههایی از دولت موعود» که به آن اشاره شد ،با عنوان «امنیت» آمده است.
روایات دیگری که به تفصیل و زیبایی ،نعمتهای فراوان دوران حضرت را ذکر کرده و کیفیت
آنها را برشمردهاند در کتابهای مربوطه آمده است .از آن جمله میتوانید نگاه کنید به بخش
سوم کتاب نشانههایی از دولت موعود نوشتۀ آیت اهلل نجم الدین طبسی ،که احادیث مربوط به:
«شکوفایی دانش و صنعت ،رشد معنویت و اخالق ،امنیت ،شکوفایی اقتصادی و رفاه اجتماعی،
بهداشت و درمان» را جمعآوری ،طبقهبندی و توضیح داده است(.نجم الدین طبسی ،نشانههایی از
دولت موعود ،بوستان کتاب )1385 ،همچنین نگاه کنید به فصل بیست و یکم کتاب ارزندۀ «امام
مهدی(ع) از تولد تا بعد از ظهور» نوشتۀ سید محمد کاظم قزوینی موسوی(ره) ،ترجمۀ لطیف
راشدی ،انتشارات مسجد مقدس جمکران.
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انتظار فرج ،صرفا ً
برای حل مشکالت
شخصی،انتظاری
سطحیاست

رفعمشکالت،
مقدمهای برای اهداف
باالتر انسانی و
معنوی

از معرفت و اعتقاد ما به امام معصوم(ع) را تشکیل میدهد ،اما همین
اعتقاد نیز میتواند دچار نگاه عامیانه شود.
اگر انتظار ما برای ظهور و تشریففرمایی حضرت ،صرف ًا 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 گرفتاریهای مؤمنان را برطرف میکنند و آنها
را مورد عنایت و تفقد قرار میدهند 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
گرفتاریها را بهصورت ریشهای برطرف فرمایند ،به نگاه عمیقتری
رسیدهایم .اما اساســ ًا هدف کلیدی ظهور و حضور حضرت رفع
مشــکالت خرد و کالن جامعه نیســت .رفع این مشکالت ،تنها
مقدمهای برای نائل آمدن به اهداف باالتر انسانی و معنوی است.
 . 1در کتاب احتجاج طبرسی ،در ضمن توقیعی که از امام زمان(عج) به شیخ مفید(ره) فرستاده شده است
آمدهاستَ ...«:فإِنَّا ُن ِح ُ
زُب َع َّناشَ ْی ٌءمِ ْن َأخْ َبا ِر ُک ْمَ -و َم ْع ِر َف ُت َنابِال ُّذ ِّلالَّ ِذی َأ َصا َب ُک ْم
یطعِ ْلم ًاب َِأن َْبائ ِ ُک ْم َو َل َی ْع ُ
ُم ْذ َج َنح َکث ِ ٌیر مِن ُْک ْم إِلَی َما َک َان السل َُف ا َّلصال ِ ُح َعنْهُ شَ ا ِسع ًا َو َنب ُذوا الْع ْه َد الْم ْ
ُ
راء ُظ ُهو ِر ِه ْم َک َأ َّن ُه ْم
و
ذ
و
خ
أ
َ
َ
َ َ َ
َّ
َ
َ
ک لَ َن َزلَ ب ُِک ُم ا َّ ْ
ین ل ِ ُم َرا َعات ِ ُک ْم َو َل َنا ِس َین ل ِ ِذ ْکر ُِک ْم َو لَ ْو َل ذَل ِ َ
لل َو ُاء َو ْاصطَ ل ََم ُک ُم
ون إِنَّا َغ ْی ُر ُم ْه ِمل ِ َ
ال َی ْعل َُم َ
الْ ْع َد ُاء؛ در عین حال از اخبار و اوضاع شما کام ً
ال آگاهیم و چیزی از آن بر ما پوشیده نمیماند .ما
از لغزشهائی که از برخی شیعیان سر میزند از وقتی که بسیاری از آنان میل ب ه بعضی از کارهای
توجه به
ناشایستهای نمودهاند که نیکان گذشته از آنان احتراز مینمودند و پیمانی که از آنان برای ّ
خداوند و دوری از زشتیها گرفته شده و آن را پشت سر انداختهاند ّاطالع داریم ،گویا آنان نمیدانند
که ما در رعایت حال شما کوتاهی نمیکنیم و یاد شما را از خاطر نبردهایم ،و اگر جز این بود از هر
سو گرفتاری به شما رو میآورد و دشمنانتان ،شما را از میان میبردند ».احتجاج طبرسی ،ج ،2ص497
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کسانی که میخواهند غیر عامیانه به این موضوع نگاه کنند ،باید
اهم
بدانند که هم برطرف شدن سختیهای زندگی مقدماتی دارد ،که ّ
آنها برچیده شدن بساط کفر است (که همیشه بهصورت مستقیم یا غیر
مستقیم موجب ظلم میگردد) ،و هم برطرف شدن مشکالت ،خود
مقدمهای برای رسیدن به اهداف مهمتری است؛ مانند فراغت و فرصت
یافتن بندگان خدا برای عبودیت پروردگار و کسب کماالت معنوی.
ضمــن آنکــه بایــد بدانیــم اساسـ ًا پــس از ظهــور ،تمامــی
مشــکالت برطــرف نخواهنــد شــد و برخــی از مشــکالت و
حتــی مظلومیتهــای حضــرت باقــی میمانــد .حضــرت
امام(ره) در اینباره اشارۀ روشنی دارند:
«و ما نبايد توقع داشــته باشيم كه صبح كنيم در حالى كه همه
چيز سرجاى خودش باشد .در زمان حضرت صاحب ـ سالم َّ
الل
عليه ـ هم كه ايشان با تمام قدرت مىخواهند عدل را اجرا نمايند،
با اين ترتيب نمىشود كه هيچ كس حتى خالف پنهانى هم نكند.
و باالخره همانها هم كه مخالف هستند حضرت صاحب را شهيد
مىكنند .و در روايات ،قريب به اين معنا دارد كه بعضى فقهاى عصر
1
با ايشان مخالفت مىكنند».
هرچند دوران طالیی و زیبای ظهــور با وضعیتی که امروزه
انسانها تجربه میکنند ،بسیار متفاوت استّ ،اما این تصور هم که
در آن زمــان «دنیا جای خود را با بهشــت عوض خواهد کرد»،
یک تصور عامیانه است .تا دنیا باقی است ،سختیها و مشکالت
 . 1صحیفه امام ،ج ،19ص.303
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نعمت

اساسا ًبعد از ظهور،
همۀمشکالت
برطرفنمیشوند
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دنیا هم وجود خواهند داشــت .خالق انسان میفرماید« :ما انسان
ــد َخ َل ْقنَا ْ ِ
ي َكبَ ٍد»
ســان ف 
النْ
را در رنــج و زحمت آفریدیم؛ ل َ َق ْ
َ
و امیر مؤمنان(ع) میفرماید« :دنیا خانۀ سختیها و محنتهاست؛
2
ا ُّلدنْيَا َد ُار ال ْ ِم َحنِ »
تمام این نگرشهای عوامانه میتوانند حرفهای درستی در
بر داشته باشندّ ،اما وقتی نگاه عمیقی به این حرفها نداشته باشیم،
ممکن است در ذیل هر کدام از آنها تصورات و برداشتهای نادرستی
شکل بگیرد .نباید با اشارههایی که درباره ظهور و حکومت حضرت
وجود دارد ،بدون تحلیــل برخورد کرد .بلکه باید با بهرهگیری از
عموم معارف دینی به تفسیر آنها پرداخت.
ویژگیهای مطرح شــده دربارۀ ظهور ،تنها بخشهایی از آن
کوهستان باعظمتی است که از زیر آب دریا بیرون آمده و به صورت
جزیرهای خودنمایی کرده است .ما نباید فقط به همین گوشۀ بیرون
آمده از دریا نگاه کنیم ،بلکه باید غواصی کرده و به کمک معارف
1

ضرورتتحلیل
گزارههایمربوط
به ظهور

 . 1ســوره بلد ،آیه .4در آیۀ دیگری نیز خداوند متعال حرکت انســان به سوی خودش را توأم با
سختی و رنج میداند و میفرماید « :اى انسان! تو با تالش و رنج بسوى پروردگارت مىروى و او
َّك كادِ ٌح إِلى َرب ِّ َ
را مالقات خواهى كرد؛ يا َأي ُّ َها ْالِنْسانُ إِن َ
ك َكدْح ًا ف َُمالقي ِه» سوره انشقاق ،آیه.6
در تفسیر نمونه ذیل این آیه آمده است‹« :كدح› (بر وزن مدح) به معنى تالش و كوششى است
كه با رنج و تعب همراه باشد ،و در جسم و جان اثر بگذارد  ...اين آيه اشاره به يك اصل اساسى
در حيات همه انسانها است ،كه همواره زندگى آميخته با زحمت و رنج و تعب است» مکارم
شیرازی ،تفسیر نمونه ،ج ،26ص.300

 . 2غررالحکم ،حدیث .2239همچنین امیرالمؤمنین در توصیف دنیا فرمودند« :ســرایی اســت
پوشیده از بال و گرفتاری؛ َد ٌار ب ِالْ َب َل ِء َم ْح ُفوفَه» نهجالبالغه ،خطبه .266و فرمودند« :دنیا آکنده
از مصیبتها و پیشآمدهای ناگوار اســت؛ ال ُّدن َْيا َملِي َئةٌ ب ِالْ َم َصائِبِ طَ ا ِرقَةٌ ب ِالْف ََجائ ِ ِع َو ال َّن َوائِب»
غررالحکم،حدیث.2241
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دینی ،با تمام مختصات آن کوهستانی که قرار است تمام ًا 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 تازهای برای تفکر در مقابل ما گشوده خواهد شد .مث ً
ال 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 میکردهاند،
طبیعت ًا 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 نداشتهاند.
اتفاق ًا درک ســاز و کار ظهور و حکومــت آن حضرت هم
برمیگردد به شناخت همین بخش از شرایط و سنن و داشتن یک
47

بانفینگاههای
عامیانه،بابتازهای
برایتفکرگشوده
میشود

درک ساز و کار
ظهور و حکومت
حضرت
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برخی سؤاالت که با
نفینگاهعامیانهپدید
میآیند

تحلیل انسانی ،اجتماعی و سیاسی از آنها .مثل اینکه آن احکامی
که تاکنون امکان اجرا نداشتهاند ،کدامها هستند؟ در زمان ظهور چرا
و چگونــه فرصت اجرای آن احکام پدید میآید؟ به چه دلیل و با
کدام ساز و کار طبیعی و اجتماعی ،حکومتی که از ابتدای خلقت
تاکنون امکان تحقق نداشته ،امکان تحقق پیدا میکند؟ 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 ،سؤالهای مهمی مطرح خواهد شد که به برخی از
آنها اشاره میکنیم:
اگر آدمها به صورت اجبــاری و یا با معجزه آدمهای خوبی
نمیشوند ،پس میتوانند از اختیار خود استفاده کنند و باز آدمهای
بدی بشوند .ولی ما میشنویم که در زمان ظهور و حکومت حضرت،
آدمها اکثرا ً خوب میشوند .این امر چگونه اتفاق میافتد؟ چه عاملی
باعث خوب شدن اکثریت آدمها میشود؟ چرا این خوبیها پایدار
میمانند؟ چرا بدیهای آدمهای بد پنهان میشود و آنها نمیتوانند
ضرر چندانی به جامعه بزنند؟ 1سرنوشــت این آدمهای بد که از بد
فاق َو َا ْهلَهُ :
 . 1ذلیل شــدن نفاق در دولت کریمۀ حضرت که در روایات آمده اســت( ُت ِذ ُّل ب ِ َها الن ِّ َ
ص 182همین کتاب) یکی از معانیش این است که منافقین وجود دارند ،اما چون در جامعه ذلیل
هستند ،نمیتوانند ضرر چندانی به جـامعه بزننـد .حضرت امام(ره) میفرمـایند« :بله ،در زمـان
حضرت صـاحب سالم اهلل عليه -حكومت واحد مىشود ... .يك عدالت اجتماعى در همه
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بودن خود دست برنمیدارند ،چه میشود و آنها در جامعه مهدوی
چگونه زندگی خواهند کرد و بدیهای خود را چگونه بروز خواهند
داد؟ امام زمان(عج) با مشکل فساد و نفاق چگونه برخورد خواهند
نمود؟ آیا ما همین االن هم میتوانیم به سوی چنین جامعۀ خوبی
حرکت کنیم؟ تا چه حد؟ آیا میتوانیم از قواعدی که منجر به ایجاد
چنین تحولی در زندگی بشر میشوند ،برای حل مشکالت امروز
جامعۀ خود استفاده کنیم؟ اساس ًا آیا این قواعد طبیعی بدون حضور
امام معصوم قابل بهرهبرداری هستند؟ یا بخشی از آن هست و بخشی
نیست؟ نقش حضور امام در جامعه و نقش حاکمیت او در تحقق
سعادت بشر دقیق ًا چیست؟
وقتی نگاه عامیانه را کنار بگذاریم ،سؤالها یکییکی میجوشند،
و فکرها به کار میافتند .جدا از معارف و برکات فراوانی که در اثر
پیگیری این سؤالها نصیب ما خواهد شد ،نفس جوشش اینگونه
سؤالها ،به معنی جدی گرفته شدن امر ظهور و راسخ شدن اعتقاد ما
به فرج خواهد بود .ضمن اینکه همۀ ما در اثر جوشش این سؤالها
و سپس نزدیک شدن به پاسخ آنها ،وظایف خود را در این زمان و
برای زمینهسازی 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 مىآيد ،اما نه اينكه انسانها بشوند يك انسان ديگر .انسانها همانها هستند كه يك دستهشان
خوباند ،يك [دسته] بد .منتها آنهايى كه بد هستند ،ديگر نمىتوانند كه كارهاى خالف بكنند».
صحیفه امام ،ج ،20ص.340
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مهمی دارد
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مشــکالت و سعادت بشر میشود .شاید بدون برخی از اقدامهای
عالمانۀ منتظرین ،اساس ًا بستر و زمینههای اجتماعی و مقدمهسا ِز
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 دستمایۀ
سســتی و فرار از تکلیف جهاد قــرار دادهاند ،بیهمتی و جهالت
خودمان را با انتظار توجیه میکنیم.
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آثار سوء نگاه عامیانه
طبیعت ًا نگاه عامیانه ،آثار ســوء فراوانی در ابعاد فردی و اجتماعی
خواهد داشت .دیگر زمان آن نیست که نگاههای عامیانه به عنوان
حداقلهای قابل تحمل ،موجب دلخوشی بشوند .به عبارت دیگر،
در شرایط کنونی عوامزدگی آسیبهای 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 تئوریهای حکومت آقا امام زمان(عج) را به صورت
علمی بیان نکردیم و تحلیلی عالمانه از موضوع مهدویت و منجی
ارائه ندادیم ،کمکم این موضوع به یک امر خیالی و یا خرافی تبدیل
سد بزرگ سبب میشود که نتوانیم فرهنگ اصیل
شده و مانند یک ّ
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 .1عدم اشاعۀ
فرهنگاصیلانتظار
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جدی گرفته نشدن
حکومت مهدوی در
مجامععلمی،میان
نخبگان سیاسی و
مدیرانجامعه

 .2ایجاد بستری برای
انحرافمهدویت

انتظار را ،بهویژه در میان نخبگان ،اشاعه دهیم و ذهنها را به صورت
دقیق متوجه این موضوع کنیم.
در چنین شرایطی ،خیلیها 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 میبرد .در حالی که ما میتوانیم با تأمل جدی در شیوۀ
حکومت حضرت ،به رفع مشکالت جامعه و بهبود برنامهریزیها 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 برنامهریزی
امور همراه نشود ،دچار آسیب و آفت خواهد شد.
یکی دیگر از آثار سوء این نگاه عامیانه ،بستری است که برای
انحراف و بهرهبرداری دشمنان از موضوع مهدویت ایجاد میشود .در
بستر این «نگاه عامیانه به مفهوم منجی» ،خیلیها احساس میکنند
با چند تا ظاهرســازی ساده میتوانند خودشان را همان منجی یا
مرتبط با او معرفی کنند .کم نیستند انواع ادعاهای دروغین ارتباط با
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منجی کــه هر از گاهی خبری از آنها به گوش میرســد 1.پدیدۀ
 . 1اصل ارتباط و مالقات برخی از خوبان در دوران غیبت کبری با امام زمان(عج) ،از امور روشن
و غیر قابل انکاری است که توسط امام خامنهای و مراجع عظیمالشأنی 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 که معیارهایی به دست میآید که بر
اساس آن داستانهای راست و دروغ تا حدی از همدیگر قابل تشخیص خواهند بود و اساس ًا زمینۀ
سوء استفاده از داستانها و ادعاهای دروغین از بین میرود.
امــام خامنهای فرمودهاند« :خيلى از بزرگان ما در همين دوران غيبت ،آن عزيز و محبوب دلهاى
عاشقان و مشتاقان را از نزديك ،زيارت كردهاند .بسيارى از نزديك با او بيعت كردهاند .بسيارى
از او ســخن دلگرمكننده شنيدهاند .بسيارى از او نوازش ديدهاند و بسيار ديگرى بدون اينكه او
را بشناســند ،از او لطف و نوازش و مح ّبت ديده و او را نشناختهاند( ».بيانات در جشن بزرگ
منتظران ظهور؛  )1378 /09 /03و در جای دیگری هم فرمودهاند« :ممكن اســت يك انسان
ســعادتمندى ،چشمش ،دلش اين ظرفيت را پيدا كند كه به نور آن جمال مبارك روشن شود،
اما يك چنين كسانى اهل ادعا نيستند؛ اهل گفتن نيستند؛ اهل دكاندارى نيستند .اين كسانى كه
دكاندارى مىكنند به اين وسيله ،انسان مىتواند به طور قطع و يقين بگويد اينها دروغگو هستند؛
مفترى هستند( ».بیانات در ديدار اقشار مختلف مردم در روز نيمهى شعبان).1387 /05 /27 ،
نمونهها و موارد دیگری از نظرات صاحبنظران و بزرگان که داللت بر امکان مالقات و یا وقوع
مالقات برای برخی از خوبان با حضرت داشته باشد ،فراوان است .لیکن به ذکر چند نمونه بسنده
میکنیم .آیتاهلل بهجت فرمودهانــد(ره)« :در زمان غیبت هم عنایات و الطاف امام زمان(عج)
نسبت به مح ّبان و شیعیانش زیاد دیده شده؛ باب لقا و حضور بالکل ّیه مسدود نیست؛ بلکه اصل
رؤیت جســمانی را هم نمی شــود انکار کرد ».در محضر بهجت ،ج ،1نکتۀ شماره 389و نیز
تشرف از آن حضرت سؤال کنيد که  ....؛ ما به کسانى که
فرمودهاندّ :
«مهم اين است که در وقت ّ
حج با ما خداحافظى کردهاند ،اين تذکر را دادهايم که اگر عينك بزنيد[یعنی نگاهتان
براى سفر ّ
را تغییر دهید] ممكن است به خدمت آن حضرت برسيد ،و مالقات حاصل شود ».در محضر
بهجت ،ج ،3نکتۀ شماره .22و در جای دیگر« :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) داشــتهاند ».در محضر بهجت ،ج ،3شماره  .1321در
کتاب استفتائات ایشان آمده است :سؤال :در توقيع شريف خطاب به جناب علی بن محمد سمری
ـرحمه ّ
اللـ آمده است« :وسيأتی َمن يدّ عی المشاهدةّ ...
فكذبوه» اين جمله با مالحظۀ قضايايی
الحجـةعلیهالسـالم
كه در كتابهای بحاراالنوار و غيره تحـت عنـوان« :فـي من فـاز بلقـاء ّ
[پیـرامون کسـانی که مـوفـق به دیدار حضرت حجت شدهاند]» نقل گرديده است ،چگونه قابل
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زمینهایبرای
انحراف دوستان

«بهائیت» را هم باید از جنس همین مشکالت قلمداد کرد.
در روایات هم این مطلب آمده است که در عصر ظهور ،پرچمهای
1
انحرافی زیادی که ادعا میکنند «منجی» هستند ،برافراشته میشوند.
این انحرافها در چه بستری پدید میآید و رونق میگیرد؟ آیا غیر از این
استکهنگاهعامیانهبهموضوعمنجی،بستررواجچنینانحرافاتیاست؟
نگاه عامیانه ،عالوه بر اینکه میتواند بستری برای بهرهبرداری
دشــمنان فراهم کند ،میتواند زمینهای برای انحراف دوستان نیز
خاصه است[ .یعنی
توجيه است؟ پاسخ :به قرينۀ مقام ،منظور در توقيع ،نحو مشاهدۀ در نيابت ّ
روایت مربوط به دوران غیبت صغری است و لذا داستانها و مالقاتهایی که در بحاراالنوار و
برخی کتب دیگر آمده ،میتواند صحیح باشد( ].استفتائات حضرت آیت اهلل بهجت(ره) ،سؤال
 )1976همچنین آیت اهلل مکارم شیرازی در خصوص داستان مالقات امام زمان(عج) و دستور
ایشان درمورد احداث مسجد جمکران ،فرمودهاند« :داستان مسجد مقدّ س جمكران در بيدارى
بوده»(استفتائات جديد ،ج ،1ص )496و در استفتائات ایشان آمده است« :سؤال  -1511آيا شرط
مالقات با حضرت ،علم و تقواســت ،يا مصلحت و زمان و مكان؟ جواب :شرط اصلى ِ
لياقت
مالقات با آن حضرت ،تقوا در سطح عالى است .ولى گاه به خاطر مصلحت اسالم و مسلمين،
چهره نورانى خود را به افراد غير اليق ،حتّى غير شــيعه و غير مســلمانان ،نيز نشان مىدهد».
(مکارم شیرازی ،استفتائات جدید ،ج ،3ص .)542برای مطالعۀ بیشتر در این زمینه و مالحظۀ
استداللها و نظرات دیگر علماء و بزرگان ،به کتابهایی که 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 ،

 . 1در روایات آمده اســت :دوازده نفــر ادعای ارتباط با حضرت و یا ادعای مهدویت میکنند و
هرکدامشان دیگری را تکذیب میکند( .امام صادق(ع) :ال َي ُقو ُم الْقَائ ِ ُم( ع) َح َّتى َي ُقو َم ا ْث َنا َعشَ َر َر ُج ًل
ُكلُّ ُه ْم ُي ْج ِم ُع َعلَى َق ْو ِل إ ِ َّن ُه ْم قَدْ َر َأ ْو ُه َف ُي َك ِّذ ُبو َن ُه ْم؛ غیبت نعمانی ،ص )277و در روایت دیگری آمده
است :دوازده نفر که از سادات نیز هستند خروج کرده [ادعای مهدویت کرده] و همگی به خود
دعوت میکنند( .امام صادق(ع)َ :ل َيخْ ُر ُج الْقَائ ِ ُم َح َّتى َيخْ ُر َج ا ْث َنا َعشَ َر مِ ْن َبنِي َها ِش ٍم ُكلُّ ُه ْم َيدْ ُعو إِلَى
َن ْف ِس ِه؛ غیبت شیخ طوسی،ص.)437
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پدید بیاورد .یکی از انحرافهایی که ممکن است در بحث منجی
و مهدویت به وجود بیاید ،این است که مردم را صرف ًا 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 صرف ًا 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 میتواند از درونش بســیاری از ضدیتها با مرام امام
1
زمان(عج) ،که همان اسالم ناب است ،بیرون بیاید.
ســومین اثر منفی نگاه عامیانه« ،رخوتی» است که در میان
منتظران ایجاد میکند .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)
میافتیم ،آهی بکشیم و بگوییم« :انشاءاهلل آقا بیاید» و بعد دوباره به
 . 1آیتاهلل بهجت فرمودهاند« :الزم نيست که انسان در پى اين باشد که به خدمت حضرت ولى
عصر ّ ّ
تشرف حاصل کند ،بلكه شايد خواندن دو رکعت نماز سپس
الشريف ّ
عجل الل تعالى فرجه ّ
تشرف باشد؛ زيرا هر کجا که باشيم آن حضرت مىبيند و
ّ
توسل به ائمه عليهم ّ
السالم بهتر از ّ
مىشنود ،و عبادت در زمان غيبت افضل از عبادت در زمان حضور است؛ و زيارت هر کدام از
عجل ّالل تعالى فرجه ّ
الشريف است».
حجت ّ
السالم مانند زيارت خود حضرت ّ
ائمه اطهار عليهم ّ
در محضر بهجت ،ج ،1شماره .277و نیز فرمودهاند« :آیا درست است که ما راحت بنشینیم و
نظارهگر باشــیم و برادران و خواهران ایمانی ما در دست ظالمان گرفتار باشند؟!  ...آيا مىشود
عجل ّالل تعالى فرجه ّ
الشريف محزون باشد ،و ما خوشحال
رييس و موالى ما حضرت ولى عصر ّ
باشيم؟!» همان ،ج ،2شماره.267
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 .4دشمنی با امام
زمان(عج)
بعد از ظهور

چگونه کسانی که
قبال ًمنتظرحضرت
بودهاند ،دشمن او
میشوند؟

زندگی پُر اشتباه خود ادامه بدهیم .این یک آفت و آسیب است که
منتظر بودن ما ،در زندگی ما هیچ تغییری ایجاد نکند .طبیعت ًا وقتی به
موضوع انتظار ،سطحی نگاه کنیم ،نمیتوانیم 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 عاقبتبهخیر نشدن منتظران داشته باشد .به عبارت
دیگر ،ممکن است منتظرانی که عامیانه به موضوع منجی و مهدویت
نگاه میکنند ،بعد از ظهور ،جزو دشمنان امام زمان(عج) قرار بگیرند.
کما اینکه در روایات هم به این مطلب تصریح شده است که بعضیها
در برابر آن حضرت میایستند و میگویند« :ایشان امام زمان نیست،
ایشان نمیتواند فرزند پیغمبر باشد» 1در حالی که قب ً
ال به نوعی انتظار
حضرت را میکشیدند.
چرا کسانی که قب ً
ال انتظار حضرت را میکشیدهاند ،بعد از ظهور
به مخالفت با ایشــان برمیخیزند؟ چون آنها یک تصور خیالی و
موهوم از امام زمان(عج) داشتهاند و زمانی که وجود واقعی و نازنین
حضرت را میبینند که با آن تصویر خیالی آنها سازگاری ندارد ،با
 . 1عن الباقر(ع)َ ...« :ح َّتی َیقُولَ َکث ِ ٌیر مِ َن ال َّناسِ لَ ْی َس َهذَ ا مِ ْن آ ِل ُم َح َّم ٍد »...غیبت نعمانی ،ص .231امام
صادق(ع) میفرماید« :هنگامى كه قائم خروج ميكند كسى كه بنظر خويش از اهل اين كار بود از
اين كار بيرون میرود و كسى كه همانند پرستندگان آفتاب و ماه است در اين كار داخل مىشود؛
إِذَا خَ َر َج الْقَائ ِ ُم خَ َر َج مِ ْن َهذَ ا الْ ْم ِر َم ْن َك َان َي َرى َأنَّهُ مِ ْن َأ ْهل ِ ِه َو َدخَ لَ فِي ُس َّن ِة َع َب َدة ِ الشَّ ْمسِ َو الْق ََمرِ»
غیبت نعمانی ،ص .317روایات مشابه دیگری که بر مخالفت برخی از اهالی جبهه حق با آن
حضرت داللت دارد در پاورقی صفحه  33ذکر شد.
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ایشان مخالفت میکنند .کسانی که نگاه عامیانه دارند و در این نگاه
عامیانهشان تص ّلب پیدا کردهاند ،بهحدی که برخی رگههای انحراف
در آنها مشاهده میشود ،نه تنها به درد حضرت نمیخورند ،بلکه بعد
1
از حضور حضرت موجب دردمندی او هم خواهند شد.
این گروه بهویژه به این دلیل که از قبل هم اطالعاتی داشتهاند،
دیگر خودشان را صاحب ا ّدعا میدانند؛ مث ً
ال میگویند« :نه ،ایشان
امام زمان نیستند؛ ما میدانیم ،ما میشناسیم ،ما منتظر بودیم ،حاال هم
ما هستیم که تشخیص میدهیم که آیا ایشان همان آقا هستند یا خیر».
البته بعضی از افراد هم به دلیل خودســاخته نبودن و تعارض
فرمانهای حضرت با منافعشــان ،که این تعارض هم میتواند به
نوعی ریشه در همان تصور اشتباه نسبت به منجی داشته باشد ،با
حضرت مخالفت میکنند.
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
میفروختند که پیامبر موعود خواهد آمد و نشانههایش هم چنین و
« . 1فضیل میگوید از امام صادق(ع) شــنیدم که میفرمود :هنگامی که قائم ما قیام کند ،بیش از
آنچه که پیامبر با جهل و نادانی جاهلیت روبرو شد ،با جهل و نادانی مردم روبرو خواهد شد.
عرض کردم :چگونه چنین است؟ فرمود :وقتی رسول اهلل(ص) به سوی مردم آمد ،آنها سنگها و
صخرهها و چوبها و مجسمههای چوبی را میپرستیدند اما هنگامی که قائم ما قیام کند ،مردم
کتاب خدا را برای او تأویل میکنند و با استدالل به آن در برابر امام میایستند؛ َع ِن الْ ُفضَ ْي ِل بْ ِن
ول :إ َِّن قَائ ِ َم َنا إِذَا قَا َم ،ا ْس َت ْق َبلَ مِ ْن َج ْه ِل ال َّناسِ َأشَ َّد مِ َّما ا ْس َت ْق َبلَهُ َر ُس ُ
َي َسا ٍر قَالَ َس ِم ْع ُت َأ َبا َع ْب ِد اهلل(ع) َي ُق ُ
ول
َ
اهلل(ص)مِ ْن ُج َّها ِل الْ َجا ِهل ِ َّي ِةُ .ق ْل ُتَ :و َك ْي َف ذ َ
َاك؟ قَالَ :إ َِّن َر ُســولَ
ون
اس َو ُه ْم َي ْع ُبدُ َ
اهلل(ص)أ َتى ال َّن َ
اس َو ُكلُّ ُه ْم َي َت َأ َّو ُل َع َل ْي ِه
الص ُخ َ
الْ ِح َج َار َة َو ُّ
ور َو الْعِ َيد َان َو الْ ُخ ُش َب الْ َمن ُْحو َتةََ ،و إ َِّن قَائ ِ َم َنا إِذَا قَا َمَ ،أ َتى ال َّن َ
اب اهلل ِ َي ْح َت ُّج َع َل ْي ِه ب ِ ِه» غیبت نعمانی ،ص.296
ِك َت َ
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چنان است .اما همینکه دعوت پیامبر به مدینه رسید و تعدادی از
اهالی مدینه اسالم آوردند ،بنای مخالفت را گذاشتند و بهانه آوردند
1
که« :این فرد ،آن پیامبر موعود نیست».
ِ
«مخالفــت پس از موافقت» نیز ،ریشــه در همان
البته این
تصورهای اشتباهی داشت که یهودیان نسبت به پیامبر موعود داشتند.
آنها تصور میکردند پیامبر موعود از میان آنها برانگیخته خواهد شد
و یا الاقل به آنها نزدیک خواهد بود .آنها هرگز تصور نمیکردند 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 میکردند.
در خصوص مهدی موعــود هم ،چون نگاه بعضی از مدعیان
انتظار ،نگاه نادرستی است و تصور اشتباهی از منجی دارند ،بعد از
ظهور حضرت نمیتوانند با ایشان کنار بیایند .آنها وقتی امام زمان
را میبینند ،درمییابند که هرگز منتظر چنین کسی نبودهاند .این به
دلیل ذهنیت اشتباهی است که داشتهاند و این ذهنیت نادرست ،تنها
به این دلیل برایشان پدید آمده است که عالمانه به موضوع منجی
نگاه نمیکردهاند.
ون َعلَی الَّ ِذ َین َکف َُروا
جاء ُه ْم ِک ٌ
تاب مِ ْن عِ ْن ِد اهلل ِ ُم َصدِّقٌ لِما َم َع ُه ْم َو کانُوا مِ ْن َق ْب ُل َی ْس َت ْفت ِ ُح َ
«َ . 1و لَ َّما َ
ِ
ِ
ْ
َ
ةُ
َ
رین؛ و هنگامی که از طرف خداوند ،کتابی
ف
کا
ل
ا
َی
ل
ع
هلل
ا
ن
ع
ل
ف
ِه،
ب
وا
َر
ف
ک
وا
جاء ُه ْم ما َع َر ُف
َ
َْ
َ
ُ
َ
َف َل َّما َ
برای آنها(یهود) آمد که موافق نشانههایی بود که با خود داشتند ،و پیش از این ،نوید پیروزی بر
کافران میدادند (که با کمک پیامبر موعود ،بر دشمنان پیروز گردند ).اما هنگامی که این کتاب،
و پیامبری را که از قبل شناخته بودند نزد آنها آمد ،به او کافر شدند ،لعنت خدا بر کافران باد!»
سورۀ بقره ،آیۀ .82
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اگر بخواهیم آثار منفــی تکتک آن نگاههای 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 اندازههای نگاه عامیانه
ـکه مشخصاتش قب ً
ال ذکر شدـ باقی بماند ،اساس کارآمدی دین و
اعتقادات دینی ما زیر ســؤال خواهد رفت .به این معنا که عدهای
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؟ آخ ِر سر
هم خدا آمد و با معجزه همه چیز را درست کرد».
آیا واقع ًا امام زمان(عج) میآیند که بگویند« :ای انسان! ما از آدم
شدن تو ناامید شدهایم ،لذا خودمان با یک عنایت معنوی ،قلب تو را
منقلب میکنیم؟» آیا واقع ًا اینگونه است؟ پس اینکه مردم تا به حال
این همه زجر میکشــیدند تا خودسازی کنند ،کار بیهودهای انجام
میدادند؟ در حالی که همانطور که پیشــتر هم اشاره شد ،خیلی
طبیعی است که مسألۀ ظهور و اقبال مردم به حکومت آن حضرت و
تداوم این اقبال ،نباید پدیدهای خارج از قواعد و ُسنن الهی باشد .اگر
قرار باشد این اقبال و تداوم آن ،با مع ّلق شدن برخی از قواعد و سنن
الهی به وجود بیاید ،آنگاه معلوم میشود که اساس ًا دین خدا ،ظرفیت
اجرایی شدن در قالب همین قواعد و سنتهای طبیعی را که تاکنون
در عالم برقرار بوده ،ندارد و در نتیجه از همین االن غیر عملی بودن
احکام خدا به اثبات خواهد رسید.
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ِ
معجزاتهنگام
ظهور=زیرسؤال
رفتن کارآمدی دین

ظهور ،پدیدهای خارج
از قواعد و سنن الهی
نیست

  انتظار عامیانه ،انتظار عالمانه ،انتظار عارفانه .
در یک نگاه عالمانه،
باید همۀ عوامل را در
کنار هم دید

البته در یک تحلیل عالمانه از مسألۀ ظهور ،همۀ قواعد طبیعی
حیات بشر که یقین ًا عنصر «معنویت» هم در اوج آن جای دارد ،در
نظر گرفته خواهند شد .عنصر «معجزه» هم در یک گوشهای از آن
منظومه جایگاهی دارد .عنصــر «نصرت الهی» و عنصر «عنایت
معنوی حضرت» هر کدام جایگاه خودشان را دارند ،نمیخواهیم
اینها را رد کنیم .این نیست که امام زمان(عج) از عنایت معنوی و اثر
معجزهآسا در نگاه و کالم برخوردار نباشند .عنایت معنوی هم جزء
همین ساز و کار طبیعی است .منتها باید تئوریهای علمی آن را
استخراج کنیم و تبیین درستی از اینکه مث ً
ال «چگونه یک رهبر الهی
با نورش جامعه را نجات میدهد» داشته باشیم و جایگاه و نقش این
نــور را در آن مجموعه و منظومۀ تمام عواملی که همگی در کنار
یکدیگر باعث نجات جامعه میشــوند ،روشن کنیم .بهویژه که ما
فرامــوش نمیکنیم که با وجود حضور نورانی و بیمانند رســول
خدا(ص) و سپس امیرالمؤمنین(ع) و دیگر امامان ،به دلیل فراهم
نبودن عوامل دیگر ،هیچگاه آن حکومت نمونه و نجاتبخش به طور
کامل مستقر نشد و تداوم نیافت.
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عالقۀعامیانه
غیر از «نگاه عامیانه» میتوان 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 احترامتر اســت ،ولی ممکن است دچار
آسیبهایی گردد که بعض ًا جبرانناپذیر هم هستند.
منظور از عالقۀ عامیانه ،عالقههای سطحی و یا بدون پشتوانهای
است که هر لحظه در معرض از بین رفتن قرار دارد .گاهی از اوقات
میتوانیم تعبیر عالقههای عامیانه را در مواردی اســتفاده کنیم که
ِ
نظری غلط و شناخت ناصحیح استوار شده باشد.
عالقهای بر مبنای
طبیعت ًا این مبنای غلط ناشی از همان نگاه عامیانه است که ذکر شد.
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چیست؟

  انتظار عامیانه ،انتظار عالمانه ،انتظار عارفانه
علی(ع):عالقۀعامیانه
پایدارنیست

نگاه مثبت به عالقۀ
عامیانه/لزومتحسین
عالقههایابتدایی
و فطری

هر کمسوادی جزء
عوامنیست

اصطالح «عالقۀ عامیانه» در روایتی به صراحت مورد استفاده
قرار گرفته و نکوهش شده است؛ آنجا که امیرالمؤمنین(ع) فرمودند:
لس ِ
راب؛
«مو َّد ُة ا َلعوا ِّم تَ ْن َق ِط ُع کانْ ِق ِ
الس ُ
حاب ،وتَ ْن َق ِش ُع کما یَ ْن َق ِش ُع َّ
طاع ا َّ
َ
دوستی عوام و عامیانه بریده میشود مانند بریده شدن ابر ،و زایل
میشود چنان که سراب زایل میشــود 1».در این کالم شریف ،به
مهمترین آســیب عالقههای عامیانه که قطعشدنی بودن آن است،
اشاره شده است.
اما جای نگاه مثبت به اینگونه عالقهها هم هســت؛ آنجا که
ِ
فطری طبیعی و هرچند ابتدایی
عالقۀ عامیانه به معنای یک عالقۀ
گرفته شود .در بسیاری از عوام ،ارادت و معرفت آنها نسبت به اولیای
الهی ،با همین نوع عالقه آغاز میشود .عالقههای فطری و ابتدایی
موجود در جان جامعه را باید محترم شمرد .اینها سرمایههای الزم
برای ارتقای همان عالقهها و اعتقادات و عالمت سالمت و صفای
باطن افراد هستند .باید همزمان ،هم آن عالقۀ باصفای عامیانه را که
در میان خیلیها رواج دارد ،تحسین و حتی در بین اهلش ترویج
نمود؛ و هم آن عالقهها را با نگاه عالمانه تعمیق کرد و افزایش داد.
چرا که گاهی اینگونه عالقهها آغاز یک شور و شعور عمیق هستند
و نباید بهسادگی از کنار آنها گذشت و آنها را بیمقدار شمرد.
گاهی از اوقات نیز عالقههای عموم مردم با قضاوتی ناصحیح
دســت کم گرفته میشــوند ،در حالی که در میان عوام ،افرادی با
معرفتهای عمیق و ایمان راسخ پیدا میشوند که نخبگان حسرت
 . 1غررالحکم ،حدیث.1129
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آن را دارند .روشن است که آنهایی را که بهظاهر از سواد و معلومات
کافی برخوردار نیستند ،نباید عوام بدانیم و عالقههای آنها را نباید در
زمرة عالقههای عامیانه و انقطاعپذیر تلقی کنیم.
از طرف دیگر ،نباید تصــور کرد که اگر به مباحث عقالنی و
علمی در موضوع مهدویت و امام زمان(عج) پرداخته میشود ،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 بعضیها با
کوتهنظری ،در کنــار توصیه به برخورد علمی بــا موضوع امام
زمان(عج) ،موج عاطفیِ گرایش به امام زمان(عج) را ،مورد هجمه
قرار میدهند و اساس ًا گرایش عاطفی به امام زمان(عج) را امری غیر
اصیل و کمارزش تلقی میکنند .در حالی که ،نه میتوان این موج
عاطفی را خاموش کرد و نه اساس ًا چنین چیزی مطلوب است.
نه تنها برخورد عالمانه و عاقالنه با موضوع منجی ،هیچگونه
منافاتی با گرایش عاطفی به امام زمان(عج) ندارد ،بلکه هنگامی که
عقلها روشن شوند ،عاطفهها هم شعلهورتر 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 میگذاریم؛ دعای ندبه
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معنای نفی رابطۀ
عاطفینیست

رشد عقل ،شعلهور
شدن عاطفه را به
دنبال دارد

  انتظار عامیانه ،انتظار عالمانه ،انتظار عارفانه

علم ،خشیت را
افزایش میدهد /علم
بدون اشک نشانۀ
ضعفانسانیت

باید این رابطۀ عاطفی
را رشد داد

را کنار میگذاریم .نه ،اتفاق ًا اگر عالم شویم ،تازه دعای ندبهخوان
میشــویم ،تازه میفهمیم برای چه باید گریه کنیم .این اثر عجیب
معرفت است.
گاهی برخی از ســر ناآگاهی میگویند« :آقا! گریه برای امام
زمان بس است .حاال دیگر نوبت معرفت است ».غافل از اینکه اگر
معرفت باال برود ،اشک هم زیاد میشود .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
میدهد؛ 1به همین دلیل اســت که خداوند متعال میفرماید« :فقط
2
بندگان عالِم خدا هستند که از خدا خشیت دارند».
منتها بخشی از این رابطۀ عاطفی که ابتدائ ًا پدید میآید ،نتیجۀ
فطرتهای سالم است و بخشــی از آن ،نتیجۀ آگاهیهای کلی و
ابتدایی است که ممکن اســت برخی از این آگاهیها ،سطحی هم
باشند .سخن در این اســت که باید این آگاهیهای 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) ،آنچنانکه باید باشــد نیست .وضعیت
ــیتُهُ ل ِ َرب ِّ ِه؛ چون دانش آدمى
الر ُج ِل َزا َد َأ َد ُبهُ َو تَضَ ا َعف ْ 
 . 1امیرالمؤمنین علی(ع)« :إِذَا َزا َد عِ ْل ُم َّ
َت خَ شْ َ
فزونى گيرد ،ادبش افزون مى شود و ترسش از پروردگارش دو چندان مى گردد ».غرر الحکم،
«س َب ُب الْخَ شْ َی ِة الْعِ ْل ُم؛ سبب ترس و خشیت[از خداوند]
حدیث .791و نیز آن حضرت فرمودهاندَ :
علم است ».همان ،حدیث.787
 . 2إِنَّما َیخْ شَ ی َ
اهلل مِ ْن عِبادِه ِ الْ ُعلَماء .سوره فاطر ،آیۀ .28
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موج
موجود ،بسیار پایینتر از ّ
حد مطلوب و مورد انتظار است .این ِ
بسیار لذتبخشی که الحمدهلل برای دعای ندبهها 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 کردهایم و
دیگر منفی نیستیم ،اما تا نقطۀ مطلوب هم خیلی فاصله داریم.
درست است که دعای ندبه خواندنها آغاز شده و مراسمهای
دعای ندبه رونق گرفته اســت ،ولی آن دعای ندبهای که باید برای
امام زمان(عج) خوانده شود و به محبت بسیار باالیی احتیاج دارد،
که در خود دعا هم اشارههای روشنی به آن شده است 1،با این دعای
ندبههایی که ما میخوانیم ،خیلی متفاوت است .شرح این تفاوت را
باید در فرصت دیگری مورد گفتوگو 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 دلها ایجاد کند بسیار قابل احترام است ،ولی گالیه
اب َأ ِص ُف ف ِ َ
« . 1إِلَی َم َتی َأ َح ُار ف ِ َ
یک َیا َم ْو َل َی َو إِلَی َم َتی َو َأ َّی ِخطَ ٍ
یک َو َأ َّی َن ْج َوی َع ِزیزٌ َعل ََّی َأنْ
َک الْ َو َری َع ِزیزٌ َعل ََّی َأنْ َی ْجر َِی َع َل ْی َ
ک َو َیخْ ُذل َ
ک َو ُأ َناغَی َع ِزیزٌ َعل ََّی َأنْ َأبْ ِک َی َ
اب ُدو َن َ
ک ُدو َن ُه ْم
ُأ َج َ
...ه ْل َق ِذ َی ْت َع ْی ٌن ف ََسا َع َد ْت َها َع ْینِی َعلَی الْقَذَ ی ....
َما َج َری َه ْل مِ ْن ُمعِی ٍن ف َُأ ِطیلَ َم َعهُ الْ َعوِیلَ َو الْ ُب َک َاء َ
َم َتی َن ْن َتفِ ع مِ ْن َعذْبِ َمائ ِ َ
الص َدی؛ تا کی سرگردان تو باشم ای موالی من؟ و تا کی و
ک َفقَدْ طَ الَ َّ
به چه زبانی وصف تو گویم و راز دل کنم؟ گران و ناگوار اســت بر من که پاســخ از دیگری
جز تو بشنوم و گفتگو کنم ،گران است بر من که بر تو بگریم ولی مردم تو را واگذارند  ...آیا
کمککاری هست که با او فریاد و گریه را طوالنی کنم؟ ....آیا چشمی هست که خار فراق در
آن خلیده و گریان باشد تا چشم پرخار من نیز یاریش دهد؟ کی میشود که سیراب گردیم از آب
وصل تو که تشنگی ما به درازا کشید؟» اقبال االعمال سیدبنطاووس ،ص ،298همچنین :مفاتیح
الجنان ،دعای ندبه.
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رابطۀعاطفیجامعه
با امام زمان(عج)
بسیارپایینتر از
سطح مطلوب است

ولی همین مقدار کم
هم باارزش است

  انتظار عامیانه ،انتظار عالمانه ،انتظار عارفانه

چرا باید عواطف
دینی را رشد دهیم؟

نمونهای از عالقههای
عامیانه:اشتیاقدیدار
بدون توجه به فلسفه
غیبت و انتظار

حد مقدماتی و
از این است که ما بخواهیم این گرایش را در همین ّ
حداقلی نگه داریم و به آن بســنده کنیم .اینجا است که باید منتظر
آسیبهای عوامزدگی باشیم.
اگر کسی عواطف دینی خود را در سطح مقدماتی نگه دارد ،در
حالی که موقعیت اقتضا دارد که او رشد بیشتری داشته باشد ،آنگاه
چه بسا این ایستایی موجب انحراف او گردد .چنین شخصی ممکن
است کمکم خودش به مقابله با دین خودش برخیزد؛ چرا که پس از
مدت زمانــی که از پدید آمدن آن عواطــف اولیۀ دینی میگذرد،
مقدماتی و سطحی بودن آن عواطف را لمس میکند و در نتیجه سعی
میکند از این سطحی بودن فاصله بگیرد .آنگاه 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 مو ّدت عامیانه کار دستمان ندهد و در لحظهای
که به آن محتاجیم ،از دستمان نرود.
نمونهای از عالقههای عامیانه را میتوان اهمیت دادن به دیدار
حضرت ،بدون توجه به ظهور و بدون توجه به فلسفۀ غیبت و انتظار
دانست .کسانی که چنین عالقههای عامیانهای دارند ،کسانی هستند که
خود را مشتاق دیدار حضرت میدانند 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 عالقهای نیز باید
محترمانه برخورد کرد ،اما سؤال این است که چگونه میتوان ادعای
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عاشقی و تمنای دیدار داشت ،ولی به آرمانهای حضرت بیاعتنا بود؟
حضرت آیتاهلل بهجت(ره) میفرمایند:
«آيا میشود رييس و موالى ما حضرت ولىعصر(عج) محزون
باشد ،و ما خوشحال باشيم؟! او در اثر ابتالى دوستان ،گريان باشد
و ما خندان و خوشــحال باشــيم ،و در عين حال خود را تابع آن
حضرت بدانيم؟!»« 1اشــخاصی را میخواهند کــه تنها برای آن
حضرت باشند .کسانی منتظر فرج هستند که برای خدا و در راه خدا
2
منتظر آن حضرت باشند ،نه برای برآوردن حاجات شخصی خود!»
«تنها پیدا کردن و دیدن حضرت مهم نیســت  ...هر کدام در فکر
حوایج شخصی خود هستیم ،و به فکر آن حضرت– که نفعش به
3
اهم ضروریّات است  -نیستیم!»
همه برمیگردد و از ّ
این آدمها که تنها مشتاق «دیدن» حضرت هستند و به مصائب
عالم بشریت و رسالت آن حضرت کاری ندارند ،معمو ً
ال گرهی از
کار حضرت باز نمیکنند .هرچند ممکن است در صورتیکه صادق
باشند ،حضرت به درد ایشان بخورد.
در دعای ندبه صدا میزنیم:
«متی تَرانا َو ن َ َ
وآء النَّ ْص ِر تُری؟ اَتَرانا ن َ ُح ُّف
َ
ــر َت ل ِ َ
راکَ ،و قَ ْد ن َ َش ْ
ْ
َ
بِ َ
ض َع ْد ً
ال؟ کی میشود که تو ما
ک َو اَنْ َت تَ ُا ُّمال ْ َم َلَ ،و قَ ْد َمل َت ال ْْر َ 
را ببینــی و ما تو را ببینیم ،در حالی که پرچ م نصرت و پیروزی را
 . 1در محضر بهجت ،ج ،2شماره.267
 . 2همان ،شماره.276
 . 3همان ،شماره.26
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کالم آیتاهلل
بهجت(ره)

تقاضای دیدار در
دعای ندبه ،فردی
نیست

  انتظار عامیانه ،انتظار عالمانه ،انتظار عارفانه

در دعای سالمتی
حضرت هم اصال ً
تقاضای دیدار نیست

برافراشته باشی و همه آن را ببینند؟ آیا میشود روزی را ببینیم که
گرداگردت را گرفته باشیم ،در حالی که تو امام و رهبر مردم باشی
1
و زمین را پر از عدل و داد کرده باشی؟»
یعنی عاشق دیدن توام ،در حالی که تو امام هستی و حاکمیت
جهانی داری .نه اینکه کاش من بتوانم تو را در یک گوشهای ببینم.
هرچند باید اذعان کرد که معمو ً
ال 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 تبلی ِغ یکسویه برای دیدار امام زمان(عج) ،رهزنیهایی انجام
میگیرد که نیاز به هوشیاری دارد.
در دعای سالمتی آقا امام زمان هم همین قصه وجود دارد:
ی ابآئِهِ،
الل ٌه َّم ُک ْن ل ِ َولیِّ َ
ک ال ْ ُح َّج ِة بْنِ ال ْ َح َسنِ َ ،ص َلواتُک َع َلی ِه َو َعل 
الســا َع ِة َو فِی ُک ِّل َسا َع ٍةَ ،ولِیّ ًا َو َحافِظ ًاَ ،و قَائِدا ً َو ن َ ِ
اصراًَ ،و
فِی َه ِذ ِه َّ
َدل ِ ًیل َو َع ْین ًاَ ،حتَّی تُ ْس ِکنَ ُه أَ ْر َض َ
ک َط ْوع ًاَ ،و تُ َمتِّ َع ُه فِی َها َطو ً
ِیل؛
حجت بن الحسن ،که درودهای تو بر
لی خودّ ،
خدایا! برای و ّ
ولی و نگهبان،
او و بر پدرانش باد ،در این ساعت و در هر ساعتّ ،
و رهبر و یاور ،و راهنما و دیدهبان باش ،تا اینکه او را از روی میل
ِ
رغبت مردم ،در روی زمین ســکونت دهی و زمانی دراز او را بر
و
2
روی زمین بهرهمند سازی.
ً
در این دعای مشهور ،اصال برای دیدن حضرت دعا نمیکنیم،
 . 1اقبال االعمال سیدبنطاووس ،ص ،298همچنین :مفاتیح الجنان ،دعای ندبه.
 . 2کافی ،ج ،4ص.162
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برای سالمتی حضرت دعا میکنیم .دعا میکنیم حضرت سالمت
باشند ،تا اینکه فرج ایشان برسد و از حکومتشان بهرهمند گردند.
این اوج یک خلوص عاشقانه و عارفانه است ،که دیگر خود را در
نظر نمیگیرد و تنها محبوب خود را مد نظر قرار میدهد.
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 1،قبل از اینکه تقاضای دیدار کند و صدا بزند:
شــید َة؛ خدایا! آن صورت زیبا را به من
الر
َ
«اَل ّل ُه َّم ا َ ِرنی ال َّط ْل َع َة َّ
2
نشان بده».
بالفاصله قبلش دعا کرده:
ِ
«اَل ّل ُه َّم ا ِ ْن َ
ی ُم ْؤتَزِرا ً
ی م ْن قَ ْبر 
ی َو بَینَ ُه ال ْ َم ْو ُت  ...فَ َا ْخر ِْجن 
حال بَین 
ک َفنی ،شا ِهرا ً َسیفیُ ،م َج ِّردا ً قَناتی؛ که معنای اجمالی آن این است:
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
بخشهای دیگر دعای عهد و همچنین دعاهای دیگر مربوط به آن
حضرت کام ً
ال مشهود است.

 . 1برداشتهایی از سیره امام خمینی ،ج ،3ص .42برای تفصیل مطلب نگاه کنید به پاورقی صفحه
.177
 . 2مفاتیحالجنان ،دعای عهد .و نیز :مصباح کفعمی ،ص.550
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در دعای عهد هم،
دیدار حضرت مسألۀ
اصلینیست
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عالقۀعاشقانه
«عشق» واژهای اســت که در ادبیات کهن فارسی ،اکثرا ً به محبت
شدید اطالق میشود .و معمو ً
ال چنین محبتی بیشتر جنبۀ معنوی و
عرفانی دارد تا جنبۀ زمینی و مادی؛ چرا که عالئق مادی و زمینی
معمــو ً
ال آنچنان اوج نمیگیرند و یا اگــر اوج هم بگیرند ،فرود
آمدنشان بسیار سریع اتفاق میافتد .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.
صرفنظر از معنای لغوی لفظ عشــق در زبان عربی ،وقتی به
ترجمۀ عشــق در ادبیات غنی و عارفانۀ فارسی نگاه میکنیم ،آن
را اصطالحی برای محبت شــدید مییابیم که شاخص اصلی آن،
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عشق در ادبیات
فارسیجنبۀمعنوی
و عرفانی دارد
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ضرورت عالقۀ
عاشقانه به امام
زمان(عج):
 .1ما نیازمندیم به
کسیعاشقانهمهر
بورزیم

 .2عالقۀ عاشقانه،
مهمترینراه
جلوگیریاز
آسیبهایعالقۀ
عامیانه

ازخودگذشتگی اســت .اگر محبتی آن قدر زیاد شود که اصرار بر
فدا شــدن برای معشوق را در پی داشته باشد ،آنگاه عاشقی پدید
آمده است .به این ترتیب یکی از بهترین کاربردهای این لفظ ،عالقۀ
شدیدی است که میتوان به امام زمان ارواحنالهالفداء داشت.
صرفنظر از اینکه نمیشود 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 ،اساس ًا ما نیازمندیم که به
کسی عاشقانه مهر بورزیم و با عشق او ،زندگی و وجود خود را گرم
ِ
محبت خیلی شدید ،به کسی جز امام زمان(عج) نمیتواند
کنیم .این
تعلق بگیرد ،و به ایشان هم نمیتواند که تعلق نگیرد .یعنی نه میتوان
کســی را به اندازۀ او دوست داشت و نه میتوان او را به این اندازه
دوست نداشت .اگر محبت ما به آن حضرت تا این حد شدید نیست،
معلوم میشــود که ما در روح خودمان مشــکل داریــم ،و ّال او
دوستداشتنیتر از این حرفها است.
از آنجایی که محبت شــدید جز از راه معرفت ،عمل صالح و
ایمان قاطع به دســت نمیآید ،پس مهمتریــن راه جلوگیری از
آســیبهای عالقۀ عامیانه ،عالقة عاشقانه داشتن به آن حضرت
است .بنابراین تنها راه نجات از عوامزدگی عاطفی را باید در عالقۀ
عاشقانه به امام زمان(عج) جســتوجو کرد .چون کسی که عزم
عاشق شدن میکند و از خود ،انتظار عالقۀ عاشقانه به حضرت دارد،
مجبور اســت به تقویت بنیانهای این عشق بپردازد و علم و عمل
کافی برای این منظور را به دست بیاورد.
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اساس ًا یکی از مهمترین شاخصهای عالقة عامیانه ،سطحی
بودن و کــم ِ
بودن آن اســت ،که نتیجۀ طبیعــی بیمعرفتیها و
بیتقواییهاست .برای پرهیز از آسیبهای محبت باید آن را افزایش
آمنُوا أَ َش ُّد ُح ًّبا هللِ؛ آنان که ایمان آوردهاند،
«و ال َّ َ
داد ،که فرمودَ :
ذین َ
1
محبت و عشقشان به خدا بیشتر و قویتر است».
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 مهمترین راه برای جلوگیری از آسیبهای عالقۀ عوامانه
به حضرت و تنها راه نجات از عوامزدگی 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 انگیزهای
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 میشویم ،از آسیبهای فراوان
تعدی به حقوق دیگران و تجاوز از فرمانهای الهی است،
زندگی که ّ
در امان نخواهیم بود ،اخالقمان بد میشود و تعادل روحی نخواهیم
داشت.
هر کسی به خاطر مدرک تحصیلی درس بخواند ،هر کس به
 . 1سوره بقره ،آیه .165
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توضیح بیشتر در
مورد نیاز ما به عشق:
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انگیزههایسطحی
قلب انسان را مک ّدر
میکند

عشــق مال ،به عشق جاه ،به عشق دنیا و ...درس بخواند ،به جای
مکدر
اینکه با این درس خواندن قلبش نورانی شود ،رفتهرفته قلبش ّ
و ســیاه خواهد شد .این ما حصل بســیاری از روایات و سخنان
علمای اخالق است 1.باید به یک عشقی درس خواند و زندگی کرد
 . 1به چند نمونه اشاره میشود :رسول خدا(ص) فرمودند« :ارزش هر عملی به نیت آن است؛ إِن ََّما
الْ ْع َم ُال ب ِالن ِّ َّي ِ
ات» تهذیب االحکام ،ج ،1ص .83و فرمودند« :هر كســى علمی بياموزد براى اين
توجه مردم را به سوى خود جلب كند،
كه با نادانان مجادله کند ،يا بر دانایان فخر بفروشد ،يا ّ
الس َف َه َاء َأ ْو ُي َبا ِه َي ب ِ ِه الْ ُعل ََم َاء َأ ْو ل ِ ُي ْقب ِلَ ب ُِو ُجوه ِال َّناسِ
جايگاهش دوزخ باشد؛ َم ْن َت َعل ََّم عِ ْلم ًا ل ِ ُي َما ِر َي ب ِ ِه ُّ
إِلَ ْي ِه َف ُه َو فِي ال َّنا ِر» عیون اخبارالرضا ،ج ،1ص .307و در روایتی دیگر فرمودند« :یا علم را فرا بگیرد
برای اینکه نظر مردم را متوجه خود کند تا او را بزرگ بدارند ،پس خود را برای دوزخ آماده
کند؛ َأ ْو َي ْصر َِف ُو ُجو َه ال َّناسِ إِلَ ْي ِه ل ِ ُي َعظ ُِّمو ُه َف ْل َي َت َب َّو ْأ َم ْق َع َد ُه مِ َن ال َّنا ِر» تحفالعقول ،ص.43
در روایت عبرتآموز دیگری نیز رســول خدا(ص) فرمودند« :هر كه دانش را براى خدا بياموزد،
به هيچ بابى از آن نرسد مگر اين كه بيش از پيش خود را حقيرتر ببيند ،با مردم افتادهتر شود،
ترسش از خدا بيشتر گردد و در دين كوشاتر شود .چنين كسى از علم بهرهمند مىشود .پس ،بايد
آن را بياموزد .اما كســى كه دانش را بــراى دنيا و منزلت يافتن نزد مردم و موقعيت يافتن نزد
سلطان و حاكم فرا گيرد ،به هيچ بابى از آن نرسد مگر اين كه خود بزرگبينتر شود و بر مردم
بيشتر بزرگى فروشد و از خدا بيشتر غافل شود و از دين بيشتر فاصله گيرد .چنين كسى از دانش
حجت و پشيمانى و
سود نمىبرد؛ بنابراين ،بايد [از تحصيل دانش]خوددارى ورزد و عليه خود ّ
رسوايى در روز قيامت فراهم نياورد؛ َم ْن طَ ل ََب الْعِ ْل َم هلل ِ ل َْم ُي ِص ْب مِنْهُ َباب ًا إ َِّل ا ْز َدا َد فِي َن ْف ِس ِه ُذ ًّل
َو فِي ال َّناسِ َت َواضُ ع ًا َو هلل ِ خَ ْوف ًا َو فِي ال ِّدي ِن ْاجت ِ َهاداً َو ذَل ِ َ
ك الَّ ِذي َي ْن َتفِ ُع ب ِالْعِ ْل ِم َف ْل َي َت َع َّل ْمهُ َو َم ْن طَ ل ََب
الس ْلطَ ا ِن ل َْم ُي ِص ْب مِنْهُ َباب ًا إ َِّل ا ْز َدا َد فِي َن ْف ِس ِه َعظَ َمةً َو
الْعِ ْل َم لِل ُّدن َْيا َو الْ َم ْن ِزلَ ِة عِن َْد ال َّناسِ َو الْ ُح ْظ َوة ِ عِن َْد ُّ
ك الَّ ِذي َل َي ْن َتفِ ُع ب ِالْعِ ْل ِم َف ْل َي ُك َّف َو لْ ُي ْم ِس ْ
َعلَى ال َّناسِ ا ْستِطَ الَةً َو ب ِاهلل ِا ْغت ِ َراراً َو مِ َن ال ِّدي ِن َجفَا ًء فَذَ ل ِ َ
ك
َع ِن الْ ُح َّج ِة َعلَى َن ْف ِســ ِه َو ال َّن َدا َم ِة َو الْ ِخزْ ِي َي ْو َم الْق ِ َيا َم ِة ».میزان الحکمه ،حدیث ،1369و روضة
الواعظین ،ج ،1ص.11
امیرالمؤمنین نیز فرمودند« :از علم هر آنچه كه برايتان پيش مى آيد فرا گيريد و زنهار كه آن را براى
چهار كار بياموزيد :براى فخر فروشى بر علما ،يا ستيزه كردن با نادانان ،يا خودنمايى در مجالس ،يا
جلب كردن توجه مردم به خود و رياست كردن بر آنها؛ ُخ ُذوا مِ َن الْعِ ْل ِم َما َب َدا ل َُك ْم َو إ ِ َّي ُاك ْم َأنْ َت ْط ُل ُبو ُه
َهـ َاء َأ ْو ت َُر ُاءوا ب ِ ِه فِي الْ َم َجـالِسِ َأ ْو َت ْصـ ِر ُفوا ُو ُجـو َه
ـاء َأ ْو ت َُم ُ
ل ِ ِخ َصا ٍل َأ ْر َب ٍع لِت َُب ُاهوا ب ِ ِه الْ ُعل ََم َ
ـاروا ب ِ ِه ا ُّلسف َ
ال َّناسِ إِلَ ْي ُك ْم لِل َّت َر ُّؤسِ » ارشاد مفید ،ج ،1ص.229
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که آن عشق بتواند جای این انگیزههای رایج و معمولی را بگیرد.
از طرفی باالخره ما هم تفریح میخواهیم؛ باید شــاد باشیم.
تفرج روح هم ،آن اســت که کســی را عمیق ًا
بهترین نوع تفریح و ّ
دوست داشته باشیم ،بهصورتی که این دوست داشتن تمام وجودمان
را پُر کند و آتشمان بزند .اگر حرارت عشق و محبت ،وجود کسی
را آتش نزند ،میرود ِ
پای آتش منقل مینشیند .کسی که وجودش
را شــراب محبت و ایمان گرم نکند ،به شراب انگور پناه میآورد.
چه چیزی میخواهد وجود تو را آتش بزند؟ چه چیزی میخواهد
انرژی جوانی تو را به کار بگیرد؟
ما ابله هم نیستیم تا بیدلیل به کسی تا این حد عالقهمند شویم.
کمبود محبت هم که نداریم تا فریب عالقههای اندک را بخوریم و
ق بهسادگی به دست نمیآید .اما
آنها را زیاد تصور کنیم .پس عش 
عاشــق شدن ،خیلی برای انسانها مهم و ارزشمند است .مردم در
آرزوی رسیدن به چنین عالقههای عاشقانهای است که پای فیلمهای
عشقی مینشینند و اگرچه به عشق نرسیدهاند ،مدام در حسرت آن،
ترانههای عاشقانه زمزمه میکنند.
روشن است که یکی از مهمترین راههای 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 دستیابی به عشق اندیشیده است
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آخرین امام،
دوستداشتنیترین
اولیای خدا

عاشقانهترین
ترانههای دنیا به گرد
عباراتعاشقانۀ
دعای ندبه نمیرسد

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 مهمترین
خاصیتهای یک امام است.
آخرین امام هم که ما در دوران غیبت او به سر میبریم ،از این
ویژگی سرشار است .امام زمان(عج) ،چنانکه در اشارات و کلمات
خود اهل بیت(ع) هم دیده میشــود ،یکی از دوستداشتنیترین
اولیای خدا هستند 1.طبیعی است که اگر محبت چنین امامی در دل
کسی بیفتد ،سوزناکترین نغمههای عاشقانه را سر خواهد داد.
اگر تمام نامهها و ترانههای عاشــقانۀ عالم را جمع کنید ،اگر
هر کســی به هر کسی عشق ورزیده و عشقش را در قالب نامه یا
ترانهای ابراز کرده ،دروغ یا راست ،با مبالغه یا غیر آن ،همه را جمع
کنید ،و مضامین عاشقانۀ آنها را بررسی کنید ،سپس بهترینهایش 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 میتواند به کسی این قدر محبت پیدا کند که یک
 . 1رســول اهلل(ص)...« :پس در این هنگام خداوند مردی از اهل بیت من را میفرستد که ساکنین
زمین و ســاکنین آسمان او را دوست دارند؛ ...فَبع َث ٌ
اهلل َر ُج ًل مِ ْن عِت َْرتی َأ ْه ِل َبیتی ُی ِحبُّهُ سا ِک ُن
ََ
ا َال ْر ِ
ــما ِء» معجم احادیث امام مهدی ،ج ،1ص 84و شرح احقاق الحق مرعشی
الس َ
ض َو ســا ِک ُن َّ
نجفی ،ج ،13ص.152
رسول خدا(ص) در ضمن نقل گفتگوی خود با خداوند در شب معراج ،میفرماید« :پس به جلو رفتم
(ونظر كردم) ،ديدم على بن ابى طالب و حسن و حسین و  ...و حجت قائم مانند ستارۀ درخشانى
در وسط آنها بود؛ َف َتق ََّد ْم ُت َأ َمامِي َو إِذَا َعل ِ ُّي بْ ُن َأب ِي طَ ال ِ ٍ
...و الْ ُح َّجةُ الْقَائ ِ ُم
ب َو الْ َح َس ُن َو الْ ُح َس ْي ُن َو َ
ؤُل ِء؟ َفقَالََ :ه َ
َك َأنَّهُ َك ْو َك ٌب ُد ِّر ٌّي فِي َو َس ِــطهِ ْمَ .ف ُق ْل ُتَ :يا َر ِّب َم ْن َه َ
ؤُل ِء الْئ ِ َّمةُ َو َهذَ ا الْقَائ ِ ُم ُي ِحلُّ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َح َللِي َو ُي َح ِّر ُم َح َرامِي َو َي ْن َتق ِ ُم مِ ْن َأ ْع َدائِي َيا ُم َح َّمدُ َأ ْحب ْبهُ َفإن ِّي أحبُّهُ َو أح ُّب َم ْن ُيحبُّهُ » غیبت
نعمانی،ص.93
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نفر میتواند به امام زمان(عج) محبت پیدا کند؟
اگر کســی به حضرت این عشق را پیدا نکرد ،باید خودش را
سرزنش کند .با گفتنِ زبانی و ادعای الکی هم نمیشود عاشق شد؛
باید به جایی برســیم که از صمیم قلب به امام زمان(عج) بگوییم:
«بیهمگان به سر شود ،بیتو به سر نمیشود /داغ تو دارد این دلم،
جای دگر نمیشود» 1اگر در گفتۀ خود صادق نباشیم ،فرشتهها در
جواب ما میگویند« :تو راســت نمیگویی ،اص ً
ال ایشان باشد یا
نباشد ،تو زندگیات را میکنی و دلت را هزار جا فرستادهای .آن قدر
دلگرمیهای الکی برای خودت درست کردهای که نوبت به ایشان
نمیرسد ،چه برسد به اینکه دلت وقف آقا شده باشد».
یکی از مهمترین فواید و ضرورتهای 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 میبری ،چقدر از نمازت ،از عبادت و والیتت لذت میبری ،که
حاال میخواهی دیگران را هم به این دین دعوت کنی؟
دیگران با زبان بیزبانی از شما میپرسند :شما که امام زمان را
میشناسی و به او عالقه داری ،موالی تو چقدر وجود تو را تسخیر
کرده است؟ این والیتی که از آن دم میزنی ،اثرش در تو تا چه حد
عمیق بوده است؟ زندگی تو را با دیگران چقدر متفاوت کرده است؟
چقدر بانشاطتر ،با انرژیتر و با آرامش بیشتری زندگی میکنی؟ اگر
 . 1مولوی ،غزلیات دیوان شمس ،غزل .553
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 .4مورد پسند امام
زمان(عج) واقع شدن

ما که مدعی انتظار هستیم ،به این پرسشها پاسخ درخوری ندهیم ،نه
تنها مب ّلغ 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 عالقههای ما به آن حضرت،
بر اساس همان روایتی که به قطعشدنی بودن عالقۀ عامیانه اشاره
دارد 1،این اســت که امام زمان(عج) ما را به عنوان یک یار و یاور
میپســندد و انتخاب میکند .زیرا میبینــد عالقهمان به حضرت
تضمینشــده و پایدار است .معلوم نیست آن حضرت ،کسی را که
عالقۀ ناپایداری دارد ،برای یاری خود برگزیند.
بنابراین نه میتوان 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
یزند ،که آن هم باید در جای خود مورد بررسی قرار
دل منتظر موج م 
بگیرد.اینعالقهواشتیاقبهظهور،خودازمبانیوابعادخاصیبرخوردار
است که در بخشهای بعدی در اینباره با هم سخن خواهیم گفت.
هر چقدر حضور در این بار عام ،ابتدائ ًا اجباری و سهل است،
حضور در آن بار خاص ،اختیاری و ســخت است؛ و خوبان عالم
تضرعهای فراوان دارند.
برای راهیابی به آن بارگاه عظیم تمنّاها و ّ

السحابِ ،
 . 1روایت مذکور در صفحه  :62امیرالمؤمنین(ع) فرمودندَ « :مو َّد ُة َالعوامِّ َت ْن َق ِط ُع کانْقِطا ِع َّ
راب؛ دوستی عوام بریده میشود مانند بریده شدن ابر ،و زایل میشود چنان
الس ُ
و َت ْن َق ِش ُع کما َی ْن َق ِش ُع َّ
که سراب زایل میشود ».غررالحکم ،حدیث.1129
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مقدمه  :1درک احساس انتظار
ما با درک و اندیشه زاده شدهایم و بخشهایی از روح ما از جنس
چیزی به نام «عقل» است .نور آگاهی بر هرچه بتابد ،روشنایی پیدا
کرده و بهتر قابل رؤیت خواهد بود .خوبیهایی که نســبت به آنها
آگاهی پیدا میکنیم ،راحتتر به دســت میآیند و بیشــتر حفظ
میشوند .همچنانکه آگاهی از بدیها موجب میشود تا مبارزه با
آنها با سهولت بیشتری ممکن گردد .با روشنایی علم ،میتوانیم آنچه
را در خود داریم بهتر بیابیم و شکوفا سازیم.
یکی از روشهای کسب علم ،اندیشیدن است که طرق گوناگونی
هم دارد .اندیشــیدن میتواند تجربیات را برای ما تئوریزه کرده و
احساسی را که درون خود مشاهده میکنیم به ادراکی نو تبدیل کند.
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توجه به عناصر
تشکیلدهندۀیک
مفهوم برای درک
بهتر آن

همچنانکه هر ادراکی هم میتواند به تولد یک احســاس تازه در
روحمان منجر شود .به عبارت دیگر؛ هم با اندیشیدن میتوان نسبت
به یک احساس خودآگاهی پیدا کرد و هم این خودآگاهی میتواند
احساس تازهای 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 روشهای بهتر فهمیدن و درک بهتر مفاهیم انسانی ،تجزیۀ
آنها برای رسیدن به عناصر اصلی تشکیلدهندۀ آنهاست .شبیه آنچه
که در شیمی برای معرفی مواد انجام میشود .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 میتواند ما را به راههای تحقق
و یا زوال یک مفهوم رهنمون ســازد .بر این اساس ،در صورتی که
بتوانیم عناصر تشکیلدهندۀ یک پدیده در روح انسان را به درستی
تشخیص دهیم ،تعریف نسبت ًا دقیقی از آن پدیده به دست آوردهایم.
احساس «انتظار» نیز از آن جمله مفاهیم انسانی است که در
روح همۀ ما انســانها قابل تجربه است ،و درک آن کار دشواری
فالیه آن ،که منتظر چه چیزی باشیم ،حاالت
نیست .بسته به مضا 
و درجات گوناگونی به خود میگیرد .احساس انتظار ،خود منتظر
است تا بهتر درک شود .و ما ارزشها و آثارش را بیشتر بشناسیم
و آن را کاملتر کنیم.
برای درک بهتر مفهوم انتظار میتوان عناصر تشکیلدهندۀ آن
را شــناخت و با این روش تعریف دقیقتری از آن به دست آورد.

82

انتظارعالمانه

هر منتظری میتواند با تأمل در انتظار خود ،دریابد چه عواملی مایۀ
شکلگیری حالت انتظار در او شده است؛ و یا انتظار او مر ّکب از چه
حاالت و ویژگیهایی میباشد .ویژگیهایی که هر کجا در کنار هم
جمع شوند ،احساس انتظار را در انسان پدید میآورند.
انتظا ِر آن موعودی که عالمی را متحول خواهد کرد ،اگر در قلب
کسی حلول کند ،قطع ًا او را منقلب کرده و قدرت بینظیر انتظار را
قالعادهای به
در او به نمایش خواهد گذاشت .انتظار فرج ،انرژی فو 
منتظر میدهد 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 ،بهسادگی عبور کرد .نمیتوان نسبت به عدم وجود احساس
انتظار در درون خویش و در میان افراد جامعه ،بیاعتنا بود .زیرا فقدان
انتظار موعود ،موجب رکود و رخوت جانهاســت .حتی دور دیدن
1
فرج ،در کالم معصوم ،باعث قساوت قلب شمرده شده است.
 . 1در کتاب کافی به نقل از علیبنیقطین آمده است که :امام موسی بن جعفر(ع) به من فرمودند:
ِّيعةَ ت َُر َّبى ب ِالْ َمان ِ ِّي ُمن ُْذ مِا َئ َت ْي َس َن ٍة»
«شیعه دویست سال است که با آرزوها تربیت میشود؛ إ َِّن الش َ
یعنی شیعه هر لحظه آرزومند است که آقای خودش را ببیند و عمرش با آرزو سپری میشود .در
ادامۀ روایت آمده است که علیبنیقطین در گفتگویی که با پدرش داشته ،پدر میپرسد« :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 ،بهطوریکه لحظه شــماری میکردند ...و مدام پیگیر ظهور و فرج بودند ـ علیبنیقطین
در پاسخ میگوید« :اگر به ما گفته بودند که امر فرج تا دویست سال یا سیصد سال دیگر اتفاق
نمیافتد ،در آن صورت مردم قسی القلب میشدند ».یعنی اگر مؤمنین ظهور را نزدیک نبینند و
بگویند تا ظهور خیلی مانده است ،قساوت قلب پیدا خواهند کرد .سپس میفرماید« :بلکه بگویید
چقدر ظهور سریع و نزدیک است« ».قَالَ َي ْق ِط ٌين ِلبْن ِ ِه َعل ِ ٍّيَ :ما َبا ُل َنا َ ....فقَالَ لَهُ َعل ِ ٌّي ... :و إ َِّن َأ ْم َر َنا
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یقین ًا انتظاری که رسول خدا آن را «با فضیلتترین! اعمال ّامت
خود» دانسته است 1،نمیتواند مسألهای فرعی ،ناچیز و کماهمیت
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 میکند.
ل َْم َي ْحضُ ْر ف َُعل ِّ ْل َنا ب ِالْ َمان ِ ِّي َو لَ ْو قِيلَ لَ َنا إ َِّن َهذَ ا الْ ْم َر َل َي ُكونُ إِلَى مِا َئ َت ْي َس َن ٍة َأوْ ث ََلث ِ ِما َئ ِة َس َن ٍة لَق ََس ِ
ت
وب َو ل ََر َج َع ْت َعا َّمةُ ال َّناسِ َع ِن ْال ِ ْس َلمِ َو لَ ِك ْن قَا ُلوا َما َأ ْس َر َعهُ َو َما َأ ْق َر َبهُ َت َأل ُّف ًا ل ِ ُق ُلوبِ ال َّناسِ
الْ ُق ُل ُ
َو َت ْقرِيب ًا ل ِ ْلف ََرجِ» .کافی ،ج ،1ص 369و غیبت نعمانی ،ص .295ســيد احمد فهرى در شــرح این
روایت(ترجمۀ غیبت نعمانی ،سید احمد فهری ،ص )384میگوید« :پاسخى كه على به پدرش داده
است پاسخ متينى است و آن را از امام موسى بن جعفر گرفته است ».و سپس به روایتی از صدوق
اشاره میکند که یقطین همین سؤال را از امام کاظم(ع) پرسیده و حضرت پاسخ مشابهی دادهاند:
وسى(ع)َ :ما َب ُال َما ُر ِو َي ف ِ ُ
يك ْم »...عللالشرائع صدوق ،ج ،2ص.581
« ُق ْل ُت ِ َلب ِي الْ َح َس ِن ُم َ
ُ
 . 1امام کاظم(ع) از پدران خود نقل میکند که رسول خدا(ص) فرمود«َ :أ ْفضَ ُل َأ ْع َما ِل أ َّمتِي انْتِظَ ُار
الْف ََر ِج مِ َن اهلل ِ َع َّز َو َجلَّ » کمال الدین و تمام النعمه ،ج ،2ص .644و در روایت دیگری آمده است
که رسول خدا(ص) فرمودند«َ :أ ْفضَ ُل الْعِ َبا َدة ِ انْتِظَ ُار الْف ََرجِ» کمال الدین و تمام النعمه ،ج ،1ص.287
امام حسن عسگری(ع) در نامهای خطاب به علیبنحسینبنبابویه قمی ،فرمودند« :بر تو باد به صبر و
انتظار فرج .چرا که رسول خدا(ص) فرمود« :برترین اعمال امت من انتظار فرج است ».و شیعیان
ما همواره در حزن هستند تا اینکه فرزند من که پیامبر(ص) به آمدن او بشارت داده است ،ظهور
کند .او زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد ،همانگونه که از ظلم و جور پر خواهد شد .پس
صبر کن ...و سالم بر تو و تمام شیعیان ما و رحمت خدا و برکات او و درود خدا بر محمد و
خاندان او؛ َع َل ْي َ
ِالص ْب ِر َو انْتِظَ ا ِر الْف ََر ِج َفإ َِّن ال َّنب َِّي (ص) قَالَ َأ ْفضَ ُل َأ ْع َما ِل ُأ َّمتِي انْتِظَ ُار الْف ََر ِج َو َل
ك ب َّ
َت َز ُال ِش َيع ُت َنا فِي ُحزْ ٍن َح َّتى َي ْظ َهر َولَ ِد َي الَّ ِذي َبشَّ ر ب ِ ِه ال َّنب ِي(ص) َي ْم َ ُ
ل الْ ْر َض ق ِ ْسط ًا َو َع ً
دْل َك َما ُمل ِ َئ ْت
َ
َ
ُّ
ك و علَى ج ِمي ِع ِشيعت ِ َنا و ر ْحمةُ اهلل ِو بر َكا ُتهُ و صلَّى ٌ
اهلل َعلَى
َج ْوراً َو ُظ ْلم ًا ف ْ
َ َ
الس َل ُم َع َل ْي َ َ َ َ
َ َ َ َ
َاصب ِْر َ ...و َّ
َََ
ُم َح َّم ٍد َو آل ِ ِه» مناقبابنشهرآشوب ،ج ،4ص.425
امیرالمؤمنین علی(ع) نیز میفرماید« :در انتظار فرج باشید و از رحمت خدا مأیوس نشوید ،زیرا که
بهترین اعمال در نزد خداوند متعال انتظار فرج است؛ انْ َتظَ ُروا الْف ََر َج َو ال َت ْي َأ ُسوا مِ ْن َر ْو ِح اهلل ِ َفإ َِّن
َأ َح َّب الْ ْع َما ِل إِلَى اهلل ِ َع َّز َو َجلَّ انْتِظَ ُار الْف ََرجِ» خصال شیخ صدوق ،ج ،2ص.616
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مقدمه  :2انواع 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 میخواهیم
تعریف کنیم .انتظار میتواند برای هر رخدادی در آینده باشــد .اما
انتظار «فرج» و گشایش یکی از مهمترین و در عین حال رایجترین
انواع انتظار است .انتظار «موعود» نیز یکی از مصادیق بارز انتظار
فرج و گشایش محسوب میشود .بسیاری از انتظارها را میتوان 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 میگیرند.
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تفاوت «انتظار» با
«نگرانی»

تمام کسانی که ملتمس دعا برای رفع مشکالت و چشمبهراه
برطرف شدن ناآرامیها و نامالیماتی هستند و امیدی به آینده دارند،
منتظران فرج به حســاب میآیند .اگرچه تفاوت سطح بین انواع
اینگونه انتظارها هم فراوان است :برخی منتظر فرج کل عالم هستند
و برخی تنها فرج شخصی خویش را انتظار میکشند؛ برخی منتظر
رفع همۀ مشکالتشان هستند و بعضی امید به رفع پارهای از آنها را
در دل میپرورانند.
بعضی اوقات هم ممکن است ما چشمبهراه آمدن یک وضعیت
نامطلوب و ناخوشایند باشیم ،که در این صورت ما بیشتر «نگرانیم»
تا «منتظر» .اگرچه میتــوان 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 میخواهیم از آن گفتگو
کنیم ،انتظار «فرج موعود» یعنی همان «گشــایش وعده داده شده
به بشــریت» است؛ و از هر انتظاری که سخن میگوییم ،غرضمان
انتظار «تحقق آن وضعیت وعده داده شــده» به دســتان با کفایت
مهدی موعود(عج) است که البته دایرۀ گستردهای دارد و بسیاری از
انتظارها را هم شامل میشود.
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کشف عناصر انتظار
همۀ انسانها بهســادگی میتوانند «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 میگیرد.
برای درک بهتر مفهوم انتظار ،میتوان عناصر تشکیلدهندۀ آن
را شــناخت و با این روش ،تعریف دقیقتری از آن به دست آورد.
هر منتظری میتواند با تأمل در انتظار خود ،دریابد که چه عوامل و
ویژگیهایی در کنار هم جمع شدهاند تا احساس انتظار در او پدید
بیاید .در ادامۀ این فصل به دنبال تجزیۀ مفهوم انتظار و شــناخت
عناصر آن هستیم که میتوان در سایۀ نتایج این بررسی ،به تعریف
دقیق و عالمانهای از انتظار دست یافت.
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 .1اعتراض به وضع موجود
مقدمۀ پدید آمدن احســاس انتظار فرج ،اعتراض به وضع موجود
است .کسی که از وضع موجود راضی است ،نمیتواند 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 شــکلگیری انتظار دارد ،آن را اولین عنصر
انتظاربرمیشماریم.
انسان باید به وضع موجود اعتراض داشته باشد ،و اال نمیتواند
منتظر باشد .حتی کسی که وضع موجودش با مقدار مختصری تغییر،
بهبود مییابد و به وضع موجود معترض نیســت ،نمیتواند به حد
انتظار برسد و منتظر تحقق وضع مطلوب باشد .این اعتراض در هر
درجهای که باشد ،از تنفر نسبت به آنچه هست ،تا عالقۀ شدید به
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آیا دیدن وضع
مطلوب،برای
اعتراض به وضع
موجود الزم است؟

رابطۀ ش ّدت اعتراض
با شدت انتظار

هرچه مبنای اعتراض
منطقیتر،انتظارهم
بادوامتر

آنچه نیست و باید باشد ،عنصر اول انتظار محسوب میشود .عدم
قناعت به داشتهها ،انسان را سرگردان رسیدن به نداشتهها میکند؛ و
این سرگردانی و تالش برای «داشتن» که معمو ً
ال 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 سخنِ بسیار درستی است ،اما
گاهی بدون دیدن و یا تصور کردن وضع مطلوب هم میتوان به وضع
بد موجود اعتراض داشت .چون روح انسان ،وقتی در حال تعادل
است ،حتی بدون مقایسه هم میتواند بد بودن اوضاع را درک کرده
و از آن احساس ناراحتی کند.
درجات اعتراض هم میتواند متفاوت باشــد و طبیعت ًا هرچه از
شدت اعتراض کاسته شود ،قدرت انتظار فرد هم کاهش خواهد یافت.
حدتی در آن مشاهده
زیرا انتظار به حالتی اطالق میشود که شدت و ّ
تحولخواهی
شود .شدت اعتراض هم میتواند آن قدر زیاد باشد ،که به ّ
بیانجامد؛ و یا آن قدر کم باشد که در حد درخواست تغییرات جزیی
باقی بماند .مسلم ًا 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 ریشــهایتر 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.
ِ
اعتراض انسان ،منطقیتر باشد،
از طرفی ،هر چقدر مبنای این
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انتظــار او نیز بادوامتر خواهد بود .اعتراضاتی که ناشــی از منافع
زودگذر و یا برخاسته از اهواء نفسانی انسان هستند ،ماندگار نیستند
و در صورت برخورد با کوچکترین مانعی فرو میریزند .همیشه
میتوان با چنین معترضانی کنار آمد .معترضی که اعتراضش با عقل
پشتیبانی نمیشود ،همیشه دچار تردید است ،در راه اعتراض خود
نمیکوشد و برای آن مقاومت نخواهد کرد.
اعتراض در همۀ انسانها به یک صورت شکل نمیگیرد .بعضیها
روحیۀ قانعی دارند و اساس ًا اهل اعتراض نیستند .کاری نداریم به اینکه
این روحیۀ قناعت ،همیشه یک فضیلت محسوب نمیشود 1،ولی به هر
حال اینگونه افراد طبع ًا روحیۀ غیر معترضانهتری دارند .در این افراد
پدیدۀ انتظار میتواند 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 میآفریند .گاهی از
اوقات اعتراض تشدید میشود ،نه به دلیل آنکه وضع موجود خرابتر
شــده ،بلکه تنها به این دلیل که وضع مطلوب دلنشینتر شده است.
اینجاست که آتش انتظار در جان انسان شعلهورتر شده و بیتابی نسبت
به وضع مطلوب ،او را از وضع موجود بیزار میکند.
انسانی که معترض نیست و مخالفتی با آنچه هست ندارد ،بیشتر
 .1مانند اینکه بعضیها از نظر ژنتیکی و وراثتی روحیۀ آرامی دارند و یا بعضیها درونگرا هستند،
یا برخی به دلیل ترسو بودن ساکت هستند و حرفی نمیزنند .آرام بودنشان برخواسته از صبر و
تحمل ،یا دوراندیشی و آیندهنگری نیست ،که فضیلت حساب شود .به همیندلیل ممکن است
حتی در مواردی که اعتراض کردن و آرام نبودن الزم باشد ،مث ً
ال ظلم به یک طفل بیگناه ،باز
هم ساکت باشند و اعتراضی نکنند.
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اعتراض،خصوصیت
فطری و زاییدۀ روح
کمالجویاوست

محافظهکار 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 میکند؛ و احساس
انتظــار را در دل او میرویاند .این اعتراض آنچنان در حرکت و
حیات آدمی مؤثر است که نبودن آن برای انسان ُمردگی میآورد.
آن قدر ن ْفس وجود اعتراض به کمیها و کژیها 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
بهحق 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 کمالجوی انســان در این دنیا اســت.
تقرب نهادینه شده باشد ،ولی انسان
نمیشود در فطرت انسان تمنای ّ
در نهاد خود ،احســاس بیقراری و بیمیلی به کمیها و کژیها و
یا حتی فرار و تن ّفر از آنها را نداشته باشد .انتظار ،عالمت عقالنیت
است .اینجاست که کمکم ابعاد عرفانی انتظار مطرح میشود که در
فصل جداگانهای آن را بررسی خواهیم کرد.
حق مسلوب ،تا یک معشوق مستور،
اعتراض میتواند از یک ّ
همه را در بر بگیرد .آنجا که حقی را از انسان سلب کردهاند ،میتواند
فریاد برآورد و ناله کند؛ و آنجا که محبوبی را از او محجوب کردهاند،
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میتواند مثل شمع اشک بریزد و آرام بسوزد تا تمام شود .اعتراض
عاشقانه به هجران ،سیرۀ عارفانۀ تمام منتظران وصال است.
ویژگیهای اعتراض در انتظار موعود
وقتی عنصر اعتــراض را ،در خصوص انتظــار فرج مهدی
موعود(عج) مورد مداقّه قرار دهیم ،به نکات تازهای میرسیم .نکتۀ
بســیار مهمُ ،مجاز بودن این اعتراض اســت .یعنی با اینکه غیبت
حضرت ،تقدیر خداوند حکیم است ،ولی ما میتوانیم نسبت به آن
معترض باشیم .به همین دلیل است که در دعای افتتاح و همچنین در
دعای توصیه شده برای دوران غیبت ،به ما آموختهاند که برای غیبت
ولی خدا ،به آستان خداوند متعال شکوه کنیم و به این غیبت معترض
باشیم« :الل ٌه َّم إِن َّا ن َ ْش ُکو إِل َ ْی َ
ک فَ ْق َد نَبِیِّنَا َو غ َْیبَ َة َولِیِّنَا؛ بار الها! به درگاه
ليمان» و این
تو شــكايت مىكنيم از فقدان پيامبرمان و غيبت و ّ
«و َک ْث َر َة َع ُد ِّونَا َو
شکایت را همسنگ اعتراضی دیگر قرار دادهاندَ :
قِلَّ َة َع َد ِدنَا؛ و [به درگاه تو شکایت میکنیم از] كثرت دشمنانمان و
كمى عددمان» 1تا آن را تشدید کنند.
اساس ًا یکی از حکمتهای این غیبت ،میتواند شکل گرفتن
این اعتراض مقدس باشــد تا لیاقت انسانها و بهویژه مسلمانان و
شــیعیان برای درک حضور و ظهور ایشان پدید آید .ضمن آنکه
 . 1دعای توصیه شــده برای زمان غیبت توسط حضرت حجت(ع) به نقل از نایب اول او؛ کمال
الدین و تمام النعمه ،ج ،2ص .514همچنین بخشی از دعای افتتاح :مفاتیحالجنان ،اعمال ماه مبارک
رمضان ،دعای افتتاح و تهذیب االحکام ،ج ،3ص .110همچنین در دعای وارده شده برای قنوت
رکعت آخر نماز شب(نماز وتر) :امالی شیخ طوسی ،ص.432
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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 بودهاند و مانند
ما مضطر نبودهاند ،برای دوران غیبت آخرین امام ،چنان با ســوز
دل اشک میریخته و نوحهسرایی کردهاند که شاهدان را به حیرت
وامیداشتند.
به عنوان مثال ،امام صادق(ع) در مناجاتی با امام مهدی(ع) ،که
در آن زمان هنوز به دنیا نیامده استِ ،
زبان حال جانسوزی دارند و
میفرمایند« :آقای من ،غیبت تو خواب را از من ربوده است؛ َسیِّ ِدی
ِ 1
ت ُرقَادی»
ک ن َ َف ْ
غ َْیبَتُ َ 
این برادر رسول خدا(ص) و امیر مؤمنین ،علیبنابیطالب(ع)
الص ْی َرف ِ ِّی قَالََ :دخَ ْل ُت َأ َنا َو الْ ُمفَضَّ ُل بْ ُن ُع َم َر َو َأ ُبو
.1کمال الدین و تمام النعمه ،ج ،2صَ « :353ع ْن َس ِدی ٍر َّ
َب ِصی ٍر َو َأ َبانُ بْ ُن َت ْغل ِ َب َعلَی َم ْو َل َنا َأب ِی َع ْب ِد اهلل ِ َج ْع َف ِر بْ ِن ُم َح َّمدٍ(ع) .ف ََر َأیْ َنا ُه َجالِس ًا َعلَی الت ُّ َرابِ َو َع َل ْی ِه
مِ ْس ٌح خَ ْی َبر ٌِّی ُمطَ َّوقٌ ب َِل َج ْی ٍ
َات الْ َکب ِ ِد الْ َح َّری ،قَدْ
بُ ،مق ََّص ُر الْ ُک َّم ْینَِ ،و ُه َو َی ْب ِکی ُب َک َاء الْ َوال ِ ِه الث َّْکلَی ،ذ َ
َنالَ الْ ُحزْنُ مِ ْن َو ْج َن َت ْی ِهَ ،و شَ َاع ال َّت َغیُّ ُر فِی َعا ِرضَ ْی ِه َو َأبْلَی ال ُّدمُوعُ َم ْحج َِریْ ِه َو ُه َو َی ُق ُ
«سی ِّ ِدی َغ ْی َبت َ
ُک
ولَ :
َت َعل ََّی مِ َهادِی َو َأ َس َر ْت مِنِّی َر َاحةَ ُف َؤادِی َسی ِّ ِدی َغ ْی َبت َ
ُک َأ ْو َصل َْت ُم َصاب ِی بِف ََجائ ِ ِع
َت ُرقَادِی َو ضَ َّیق ْ
َنف ْ
الْ َب ِد َو َف ْقدُ الْ َوا ِح ِد َب ْع َد الْ َوا ِح ِد ُی ْفنِی الْ َج ْم َع َو الْ َع َد َد»...
ســدیر صیرفی میگوید :من و مفضّ ل بن عمر و ابو بصیــر و ابان بن تغلب بحضور امام جعفر
صادق(ع) شرفیاب شدیم .دیدیم حضرت روی زمین نشسته و عبائی بییقه پوشیده ،که آستینهایش
کوتاه بود ،و در آن حال مانند مادر فرزند مرده و جگرسوخته گریه میکرد .آثار حزن از رخسار
مبارکش پیدا بود ،رنگ صورتش تغییر کرده بود ،و در حالی که چشــمانش پر از اشک بود،
میفرمود« :ای آقای من! غیبت تو خواب را از من ربوده و لباس صبر بر تنم تنگ نموده و آرامش
جانم را سلب کرده .آقای من! غیبت تو مصائب مرا به اندوه ابدی کشانده است و از دست دادن
یکی بعد از دیگری ،جمع ما را از بین میبرد»...
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است که در اشتیاق دیدار مهدی(عج) آه میکشد .آنگاه که مردی
دربــارۀ مهدی(عج) میپرســد ،پس از بیان اوصــاف فرزندش
مهدی(عج) ،با دست به سينۀ مبارکشان اشاره کرده ،آهى میكشد و
میفرماید« :وه كه چقدر مشــتاق ديدارش هستم؛ َه ْاهَ ،ش ْوق ًا إِلَى
ِ ِ 1
ُرؤْيَته»
اعتراض به غیبت ،انتظار ظهور را در پی خواهد داشت؛ و هرچه
این عدم رضایت عمیقتر باشد ،آن انتظار دقیقتر خواهد بود و دل
منتظر را رقیقتر 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 میکند و به قتل اباعبداهلل الحسین(ع) در کربال
تصریح مینماید .حتی آنجا که میخواهد اعتراض خود را نسبت به
شهادت امام حسین(ع) بیان کند ،از تعبیر «شهادت» ،که دیدن بخش
مطلوب واقعۀ کربالست ،استفاده نمیکند و کلمه «مقتول» را به کار
میگیــرد و طالب انتقام خون مظلومان میگردد« :أَ ْی َن ال َّطال ِ ُب ب ِ َد ِم
2
ال ْ َم ْقتُ ِ
الء؛ کجاست آنکه طالب خون کشته شده کربالست؟»
ول ب ِ َک ْرب َ َ
باید به فهرست اعتراضهای دعای ندبه مراجعه کرد و تکتک
آنها را در دل رویاند .باید نهالستانی از اعتراض به انواع آثار غیبت
امام را در دلها کاشت و با اشک چشم آنها را آبیاری کرد ،تا بتوان
بهقــدر کافی میوههای انتظــار را از آن برداشــت نمود .وقتی به
ُ « .1ث َّم َر َج َع إِلَى ِص َف ِة الْ َم ْه ِد ّي(ع) َفقَالََ :أ ْو َس ُع ُك ْم َك ْهف ًا َو َأ ْكث َُر ُك ْم عِ ْلم ًا َو َأ ْو َص ُل ُك ْم َر ِحم ًا َ ...ها ْه َو َأ ْو َم َأ
ب َِي ِده ِ إِلَى َصدْ ِره ِ شَ ْوق ًا إِلَى ُر ْؤ َيت ِ ِه» غیبت نعمانی ،ص.212
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رقیق،نتیجۀاعتراض
عمیق /دعای ندبه
سرشار از اعتراض

توجه به
ضرورت ّ
اعتراضهایموجود
در دعای ندبه
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معترضواقعی،
منتظرواقعی

کسانی که اعتراضی
ندارند،منتظر
نیستند

اعتراضهای حضرت زهرا(س) در میان گریههای او در فراق پیامبر
عظیمالشأن(ص) نگاه میکنی ،مات میمانی که او از چه شکایت
دارد؟ از انقطاع وحی که «پدر با رفتن تو دیگر وحی نازل نمیشود
و آیات قرآن بر سر و روح ما نمیبارد» یا از فراق معلم بزرگ وحی
که «کجاست کسی که کتاب خدا را به ما تعلیم میداد و وحی الهی
1
را برای ما تبیین میکرد؟»
چقدر ارزشــمند است که انســان بتواند به این مقام برسد که
هماکنون به غیبت مفسر قرآن و احیاگر معالم دین معترض باشد ،تا
انتظارش معنا بیابد و او در زمره منتظرین حقیقی قرار گیرد .وقتی در
دعای ندبه میگوییم« :أَ ْی َن ُم ْحیِی َم َعال ِ ِم الدِّ ینِ َو أَ ْهلِه؛ کجاست آنکه
دین و ایمان و اهل ایمان را زنده گرداند؟» 2باید گفت« :کجاست اهل
چنین تمنایی؟» نگوییم :چگونه میتوانیم «منتظر» واقعی شویم؟
بگوییم :چگونه میتوانیم «معترض» واقعی شویم؟
هم برای ایجاد انتظار فرج ،باید اعتراض را در دل احیا کرد؛ و
هم برای تقویت این اعتراض باید دالیل گستردهتری یافت .کسانی
که به وضع موجود خود ،بدون حضور حضرت ،راضی هســتند و
یا اعتراضشان از محدودۀ خواســتههای اندک شخصیشان فراتر
نمیرود ،قطع ًا منتظر موعود محسوب نمیشوند .اینها نه تنها به اینکه
غصهدار و
 . 1رسول خدا(ص) در مورد حضرت زهرا(س)« :دخترم زهرا بعد از من دائم ًا محزونّ ،
گريان خواهد بود؛ گاه به یاد قطع شدن وحی از خانهاش میافتد ،و گاه مفارقت مرا به خاطر
میآورد؛ ف ََل َت َز ُال َب ْع ِدي َم ْحزُ و َنةً َم ْك ُرو َبةً َبا ِك َيةً؛ َت َتذَ َّك ُر انْقِطَ َاع الْ َو ْح ِي َع ْن َب ْيت ِ َها َم َّرةًَ ،و َت َتذَ َّك ُر ف ِ َراقِي
ُأخْ َرى» امالی صدوق ،ص.112
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دیگر انسانها خدا را نمیشناسند و یا تحت ستم طاغوتیان به سر
میبرند ،هیچ اعتراضی ندارند ،بلکه حتی به محرومیت خویش از
مواهب بیحد عالم هم معترض نیستند.
اگر اعتراض نباشد ،انتظار فرج هم پدید نمیآید؛ 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 زندهای و شاداب،
یا مردهای و مرداب؛ راه میانهای وجود ندارد.
شاید باید اوضاع آنچنان بد شود تا راهی جز اعتراض باقی
نماند .تنها در این صورت اســت که آدمهای بیحال و منفعل هم
معترض میشوند .شاید فلسفۀ فزونی گرفتن ظلم و فراوانی فساد در
آخر ال ّزمان ،برآوردن فریاد اعتراض ما انسانها نسبت به کاستیها
و کژیهایی است که نمیدیدیمشان؛ زیرا تنها در پی فربهی زندگی
ّبرهوار خود بودیم .خرابیهایی که از آنها غافلیم و تا در ظلم فاحش
و فساد فراگیر واقع نشویم ،آنها را نمیبینیم.
اگر زودتر از آنکه خرابیهای عالم به اوج برسند ،در اثر معرفت
به ســقوط بیش از پیشی که جامعه بشری را تهدید میکند ،فریاد
اعتراض بشــر جهان را پر کند ،فرج آن حضــرت هم ،زودتر و
کمهزینهتر محقق خواهد شد.
اگر اعتراض ما فقط به این باشد که چرا زندگی ما کمی بهتر و
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حرکت انسان در این
دنیا یا صعودی است
یاسقوطی

فلسفۀ فزونی ظلم و
ستم در آخرالزمان

افزایشاعتراضها،
عامل تسهیل و
تسریعفرج
اعتراضهای
بیارزش ،عامل
نابودی و بردگی
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علتتمسخر
منتظران؟

منتظر  ،ریشههای
وضعیتنامطلوب
کنونی را میشناسد/
کفر ،ریشۀ ظلم

تنها کمی بهتر ،و در واقع به ظاهر بهتر ،مانند غربیهای مرفه نیست،
این حق ماســت که نابود شویم؛ و این سرنوشت محتوم ماست که
آنچه را هم داریم از دست بدهیم و به فلکزدگی 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 ،غربزده نامیده میشوند .آنها 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 بهرهای ببرند ،بردۀ دنیای نداشتهاند.
اگر دیدید این آدمنماهای فرومایه ،منتظران را تمسخر میکنند،
باید بدانید که این استهزا ناشی از عقدهای است که نسبت به آزادگان
و فَرادستان عالم هستی دارند و آنها در حقیقت از فرودستی خود
مینالند .در واقع ،آنها چون خود را ذلیل مییابند ،عزتمندان منتظر را
به استهزا میگیرند.
منتظرازبرخیظواهرزینتیافتۀدورانغیبتهمفریبنمیخورد؛
به آنها راضی نمیشود و دست از اعتراض برنمیدارد .ریشههای این
وضعیت پیشآمدۀ نامطلوب را هم بهخوبی میشناســد و به آنها هم
معترض اســت .او میداند ریشــۀ ظلم« ،کفر» است و بنیان عدالت،
«والیت» .منتظر ،مانند عوام تنها بر ظلم نمیشورد ،بلکه هیچ کفری را
برنمیتابد و آن را سرمنشــأ بیــداد میداند .همچنانکه منتظر با هر
والیتگریزیمیستیزد؛زیرامیداند«تنهاوالیتمداران،عدالتمحورند».
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از اعتراض تا دشمنی
در جریان اعتراض ،ابتدا اعتراض نسبت به اوضاع موجود پدید
میآید .اما کمکم سر و کلۀ کسانی که میتوانیم اعتراضمان را مستقیم ًا
متوجه آنها سازیم و علیهشــان فریاد بزنیم ،پیدا میشود .آنها در
حقیقت کسانی هستند که وضع موجود را پدید آوردهاند یا بهنحوی
مانع اصالح وضع موجود هســتند .در دعای ندبه چنین عباراتی
فراوان یافت میشود« :أَ ْی َن قَ ِ
ین؟ أَ ْی َن َها ِد ُم أَبْنِیَ ِة
اص ُم َش ْو َک ِة ال ْ ُم ْعتَ ِد َ
الشِّ ْر ِک َو النِّ َفاق؟؛کجاست آنکه شوکت ستمکاران را درهم میشکند؟
1
کجاست آنکه بنا و سازمانهای شرک و نفاق را ویران میکند؟»
معلوم میشود این اعتراض مخاطبانی هم دارد.
حب و
پس منتظر در همین عنصــر اول ،یعنی اعتراض ،اهل ّ
بغض میشود؛ و کارش با عدهای به دشمنی میکشد .منتظر با همۀ
آدمها نسبتی مساوی ندارد و نسبت به همۀ آنها محبت نمیکند .او
اگرچه همۀ مردم عالم را دوست دارد؛ و اساس ًا وقتی برای فرج گریه
میکند ،در واقع برای فرج همۀ آدمها اشک میریزد ،اما با بعضی از
افراد هم دشمنی دارد .به وجود پلید پدیدآورندگان اوضاع بد عالم
هم معترض است .یعنی همچنانکه به رفتار ظالمانه معترض است،
با ظالمان هم خصومت دارد .نمیشــود کسی فرج یک مهرپرور و
عدالتگستر را بخواهد ولی با ستمپیشگان و نامردان روزگار دشمن
نباشد.
بعضیها از «ظلم» بدشان میآید ولی وقتی پای «ظالم» به میان
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اعتراض به
پدیدآورندگانوضع
موجود

اینجاستکهمنتظر،
حب و بغض
اهل ّ
میشود
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منتظربازمینهسازان
فساد کنار نمیآید

متمایل به صلح با
ظالمانمنتظرنیست

میآید ،شجاعت دشمنی با او را ندارند؛ و یا به طمع امنیت یافتن در
کنار صلح با او ،دشمنی خود را به فراموشی میسپارند.
البته منتظر با هر فاسدی و یا با هر انسان بدی دشمنی نمیکند،
بلکه نجات و هدایت آنها را میخواهد و برای آن تالش میکند ،ولی
با مفســدان و زمینهسازان فساد و تباهی کنار نمیآید .در حقیقت،
منتظر تنها با کســانی که موجبات انحراف انسانها و خراب شدن
اوضاع عالم را پدید میآورند ،دشــمن است .وقتی قصۀ انتظار به
دشمنی با مفسدان میرسد و روشن میشود که انتظار با عافیتطلبی
سازگاری ندارد ،بسیاری از کسانی که خود را منتظر قلمداد میکنند،
از این دایره خارج میشوند.
بر این اساس ،کسانی که مایلند همۀ انسانها ،حتی مفسدین،
آنها را تحویل بگیرند و یا الاقل ســر جنگ با مفسدین را ندارند،
نمیتوانند جزء منتظران قرار گیرند .اساس ًا 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
میتواند کار مؤمنین را به آنجا بکشــاند که حاضر شــوند برای
دلخوشی دشمنان بشــریت و یا به دلیل عافیتطلبی ،سر از بدن
فرزندان پیامبر خدا(ص) جدا کنند؛ و اینها همه ناشــی از آن است
که خدا با چنین افرادی دشمن میشود؛ کسانی که برای «رضایت و
غضب ظالمان» بیش از «رضا و غضب الهی» حساب باز میکنند،
و در قبال حفظ عافیت خودشان ابایی ندارند که بستر گسترش و
تحکیم قدرت ظالمان را فراهم کنند.
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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 عافیتطلبی
بهظاهر معقول آغاز میشود .خداوند متعال ،مؤمنانی را که تمایلی به
مفســدان پیدا میکنند ،بهسادگی کنار میگذارد و دستۀ دیگری را
جایگزین آنها میکند .خداوند متعال در آیۀ  54سورۀ مبارکه مائده
با صراحت به این معنا اشــاره میکند و بــا اوصافی که برای قوم
جایگزین میآورد ،در حقیقت ع ّلت کنار گذاشتن قوم اول را بیان
میفرماید؛ و آن چیزی نیست جز کوتاه آمدن در برابر دشمنان خدا
و ترسیدن از سرزنش سرزنشکنندگان:
ْ
ٌ
آمنُوا َم ْن يَ ْرتَ َّد ِم ْن ُك ْم َع ْن دينِ ِه ف ََس ْو َف يَأتِي اهلل ب ِ َق ْو ٍم
«يا أَيُّ َها ال َّ َ
ذين َ
ون
رين يُجا ِه ُد َ
نين أَ ِع َّز ٍة َع َلى الْكافِ َ
يُ ِحبُّ ُه ْم َو يُ ِحبُّون َ ُه أَ ِذل َّ ٍة َع َلى ال ْ ُم ْؤ ِم َ
ُون ل َ ْو َم َة الئ ِ ٍم ذل ِ َ
شاء
ف
ي َسبيلِ اهلل ِ َو ال يَخاف َ
ك ف َْض ُل اهلل ِ يُ ْؤتي ِه َم ْن يَ ُ
ٌ
َو اهلل ِ
ليم؛ ای کسانی که ایمان آوردهاید! هر کدام از شما از
واس ٌ
ــع َع ٌ
دین خود بازگردد ،خداوند قومی را [بهجای شــما] میآورد 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 میکنند ،و از سرزنش
و مالمت هیچ مالمتگری نمیهراسند .این ،فضل خداست که به هر
کس بخواهد میدهد و خدا داراى فضلى وسيع و علمى وصفناپذير
اســت 1».مؤمنانی که خدا آنها را رها میکند و گروه دلیر دیگری را
جایگزین آنان میکند ،همان تمایل پیدا کردههای به دشمنان خدایند
که به هزار بهانه مصلحتجویی کردهاند و دشمنی با دشمنان بشریت
 . 1سوره مائده ،آیه .54
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که به مفسدان تمایل
پیدامیکنند
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کشتنطفل
ششماهه،عاقبت
تمایل به ظالم

را کنار گذاشتهاند.
اگر بخواهیم این بحث را با دقت بیشتری پی بگیریم ،به نکاتی
خواهیم رســید که دردناکترین لحظات تاریخ اسالم را تشکیل
میدهند .بسیاری از روضهها و ذکر مصیبتهای اهل بیت(ع) یادآور
این نکات دردناک هستند .عمرســعد تا چند روز قبل از عاشورا
میگفت« :میترسم ابنزیاد آخر سر دست مرا به خون حسین(ع)
آغشته کند 1».و وقتی شمر با مشورتش به ابنزیاد ،نامهنگاریها و
تالشهای عمر ســعد برای صلح را بیثمر کرد ،عمر سعد به شمر
گفت« :واى بر تو! خدا تو را به خانهات نرساند! خدا اين چيزى را
كه تو براى من آوردهاى زشت كند .بهخدا قسم میدانم که تو ابنزياد
را از آن پيشنهادى كه من برايش نوشتم منصرف كردهاى و امرى كه
2
اميــد اصــاح آن را داشــتم ،فاســد و خــراب كــردى».
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
3
انداختــم» و پس از آن بود که تیرها ماننــد باران باریدن گرفت.
 . 1پس از اولین گفتگوی امام حسین(ع) و عمر سعد ،عمر سعد نامهای به ابن زیاد نوشت .ابن زیاد
در پاسخ نوشته بود که از حسین(ع) و یارانش بیعت بگیر .وقتی عمر سعد نامه ابن زیاد را خواند،
اب َعلَى ُع َم َر بْ ِن
گفت« :از قبل هم میترسیدم که ابن زیاد به عافیت راضی نشود؛ َ
فلَ َّما َو َر َد الْ َج َو ُ
يت َأنْ َل َي ْق َبلَ ابْ ُن ِز َيادٍ الْ َعاف ِ َية» ارشاد مفید ،ج ،2ص.86
َس ْع ٍد قَالَ قَدْ خَ ِش ُ
« . 2ف ََأ ْق َبلَ ِشــ ْم ُر بْ ُن ذِي الْ َج ْوشَ ــ ِن ب ِ ِك َتابِ ُع َب ْي ِد اهلل ِ بْ ِن ِز َيادٍ إِلَى ُع َم َر بْ ِن َس ْع ٍد َف َل َّما َق ِد َم َع َل ْي ِه َو ق ََرأ ُهَ،
اهلل دار َك و قَبح ٌ
ٌ
اهلل َما َق ِد ْم َت ب ِ ِه َعل ََّي َو اهلل ِ إِن ِّي َ َل ُظنُّ َ
َك َويْل َ
قَــالَ لَهُ ُع َم ُرَ :ما ل َ
ك
َــر َب َ َ َ َّ َ
َك َل ق َّ
ــدْت َع َل ْي َنــا َأ ْمراً قَدْ ُك َّنا َر َج ْو َنا َأنْ َي ْص ُلح.» ارشــاد مفید ،ج،2
َن َه ْي َتــهُ َع َّما َك َت ْب ُت ب ِ ِه إِلَ ْي ِه َو َأ ْف َس َ
ص.89
َ . 3ف َتق ََّد َم ُع َم ُر بْ ُن َس ْع ٍد ف ََر َمى َن ْح َو َع ْس َك ِر الْ ُح َس ْين(ع)ب َِس ْه ٍم َو قَالَ ا ْش َهدُ وا لِي عِن َْد الْمِي ِر َأن ِّي َأ َّو ُل َم ْن
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و در نهایت به جایی رســید که به ابتکار خودش ،بیآنکه اربابان
پســتفطرتش از او خواسته باشند ،طفل شــشماهه اباعبداهلل
الحسین(ع) را هم به شهادت رساند.
«انتظار» هیچ سنخیتی با سازشکاری ندارد .به دوست نداشتن
و حتی دشمنی داشتن هم ختم نمیشود و ممکن است کار به دشمنی
کردن هم برسد .منتظر اگرچه مظلوم است اما منظلم نیست 1.وقتی در
قاموس انتظار ،خیمۀ منتقم برافراشــته میشود ،منتظر نمیتواند
لحظهای در خیمۀ ظالمان قرار گیرد .منتظر ،منفعل نیست و همیشه
در برابر دشــمنان عدالت میایستد .بنابراین تنها کسانی میتوانند
منتظر باشند که حاضرند هزینههای اعتراض را بپردازند.
بعضیها حتی بدشــان نمیآید که بین خدا و دشمنان خدا هم
داوری یا میانجیگری کنند .آن قدر به بهانۀ مصلحتاندیشــی و
پیروی از دستورات عقل ،عاقلمآب میشوند که میانهروی بین حق
و باطل را برمیگزینند؛ به همین دلیل به آرامشی که نتیجۀ بیغیرتی
َر َمى َو َأ ْق َبل ِ
الس َها ُم مِ َن الْ َق ْومِ َك َأ َّن َها الْق َْطر (اللهوف على قتلى الطفوف ،ص 100و ارشاد مفید ،ج،2
َت ِّ
ص)101

 . 1منظلم کسی است که 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 بهناچار و بدون اینکه توانایی پیشگیری 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 ينبغي و كما ال ينبغ؛ تحت ظلم قرار گرفتن و آن این است که برای
رسیدن به خواستههای خود ،با کسی که شایسته نیست و آنگونهای که شایسته نیست ،موافقت
کند(».عالمه حلی ،األلفین فی امامة امیرالمؤمنین ،ص )162امام صادق(ع) در این رابطه میفرماید:
كاء ثَال َث ُت ُهم؛ آن کس که ظلم میکند ،یاریدهندۀ او ،و
«العامِ ُل ب ِالظُّل ِم و ُالم ُ
الرا ِضي ب ِه ُش َر ُ
عين لَهُ و َّ
کسی که به ستم او راضی باشد ،هر سه در ستم شریک هستند»کافی ،ج ،2ص.333
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است ،دست مییابند .آنها برای توجیه عافیتطلبی خود ،از بهانههای
واهی نظیر «امکان هدایت» و «نوعدوســتی» هم استفاده میکنند.
غافل از آنکه خداوند متعال ،بسیار پیش از اینها ،هدایتپذیر نبودن
1
ظالمان را اعالم کرده و آنها را از هدایت ظالمان ناامید کرده است.
به دوستان خوبم پیشــنهاد میکنم بعد از آیات قرآن و روایات ،و
ادعیهای مانند دعای ندبه ،به سخنان حضرت امام(ره) مراجعه نموده
تا آداب دشمنستیزی را فرا بگیرند و هیچگاه بیتابی برای مبارزه با
2
ظالمان را فراموش نکنند.
 . 1به عنوان نمونه« :إنّ اهلل ال یهدی القوم الظالمین؛ خداوند قوم ظالم را هدایت نمیکند» .ســوره
مائده ،آیه .51

 . 2چند نمونه از فرمایشات امام خمینی(ره):
ما این واقعیت و حقیقت را در سیاســت خارجی و بینالملل اسالمیمان بارها اعالم نمودهایم که
درصدد گسترش نفوذ اسالم در جهان و کم کردن سلطۀ جهانخواران بوده و هستیم .حال اگر
نوکران امریکا نام این سیاست را توسعهطلبی و تفکر تشکیل امپراتوری بزرگ میگذارند ،از آن
باکی نداریم و استقبال میکنیم .ما درصدد خشکانیدن ریشههای فاسد صهیونیزم ،سرمایهداری و
کمونیزم در جهان هستیم .ما تصمیم گرفتهایم ،به لطف و عنایت خداوند بزرگ ،نظامهایی را که
بر این سه پایه استوار گردیدهاند نابود کنیم؛ و نظام اسالم رسول اهلل ـ 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 کارگزاران امریکایی ،حتی اگر با مبارزۀ قهرآمیز هم
شده باشد ،جلوگیری میکنیم(.صحيفه امام ،ج ،21ص.)81
برای من مکان مطرح نیست .آنچه مطرح است مبارزه بر ضد ظلم است .هر جا بهتر این مبارزه
صورت بگیرد آنجا خواهم بود(صحيفه امام ،ج ،5ص.)301
با جديت به تحصيل علوم و كسب معارف و بهرهورى از استعدادهاى الهى خود بپردازيد؛ و هيچ گاه
سالح مبارزه با ظلم و استكبار و استضعاف را بر زمين نگذاريد؛ و دوستى با دوستان خدا و دشمنى
با دشمنان خدا را شعار خود سازيد(صحیفه امام ،ج ،20ص.)38
من به تمام دنیا با قاطعیت اعالم می کنم که 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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شیوۀ ابراز اعتراض
اینکه یک منتظر چگونه اعتراض خود را اظهار میکند ،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 میپردازد و گاهی به نالههای عاشقانه
دل میسپارد .اینجاست که زیباترین صحنههای عاشقانۀ یک منتظر
معترض دیدنی میشود و نالههایش شنیدنی میگردد:
ال تُری و َ َ
َ َ
ــم ُع ل َ َ
ک َح ِسیس ًا
« َعزِی ٌز َع َل َّی أ ْن أ َری ال ْ َخ ْل َق َو َ َ َ
ال أ ْس َ
ال ن َ ْج َوی َعزِی ٌز َع َل َّی أَ ْن تُ ِح َ
ال یَنَال ُ َ
یط ب ِ َ
ک ُدون ِ َی الْبَ ْل َوی َو َ
َو َ
ک ِمنِّی
یج َو َ
ال َش ْک َوی...؛ چقدر برای من سخت است که همۀ خالیق
َض ِج ٌ
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 میشود این اعتراضهای عاشقانه
را تفسیر کرد؟
باید روح تو آن قدر لطیف شــده باشد که غیبت او را با تمام
وجود خوبت حس کنی و سلولهای روحت ،نالههای ناراحتی از
فراق او را فریاد کنند .این فریاد ،اوج لطافت روح است؛ و رقت قلبی
آزاد میشویم و یا به آزادی بزرگتری که شهادت است میرسیم...بغض و کینۀ انقالبیتان را در
سینهها نگه دارید؛ با غضب و خشم بر دشمنانتان بنگرید؛ و بدانید که پیروزی از آن شماست.
(صحیفه امام ،ج ،20ص.)325

 . 1مفاتیح الجنان ،دعای ندبه .و نیز اقبال االعمال سیدبنطاووس ،ص.297
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منتظر واقعی به فریاد
بسندهنمیکند

 .1غلو و مبالغه در
اعتراض

است که تنها در دل منتظران معترض ایجاد میشود .شاید هم فردا
تنها همین شاکیان از غیبتش ،شاکران حضورش باشند.
البته اعتراض منتظر در فریاد باقی نمیماند؛ او فرهادوار تیشه در
دست میگیرد و به جان موانع ظهور و دشمنان حضور او میافتد.
میتوان این اعتراض را در منش سیاســی و مجاهدتهای فراوان
یک منتظر واقعی مشاهده کرد .به همین دلیل است که یک منتظر،
زندهدل است .وقتی کسی دشمن داشــته باشد و وجود او را باور
کرده باشد ،چابک و فعال میشود .ولی وقتی کسی دشمنانش را به
دشمنی نگیرد ،قابل پیشبینی است که چقدر ذلیل ،بیمقدار و منفعل
خواهد شد.
آفات اعتراض
البته اعتراض به وضع موجود ،با همۀ خوبیهایی که دارد ،مانند
هر امر دیگری میتواند آفتهایی هم داشته باشد .این آفتها ،بهویژه
در جامعۀ مقدمهساز ظهور ،میتواند بسیار خطرناکتر هم جلوه کند.
یکی از آفات اعتراض ،غلو و مبالغه در اعتراض است .مبالغه
در اعتراض یعنی زیادهروی در محاسبۀ نامطلوب بودن وضعیت،
ندیدن وجوه مثبت ،و حتی رسیدن به یأس و ناامیدی ،که میتواند
خود به عنوان یک آفت مستقل برای اعتراض محسوب شود .مبالغه
در اعتراض ،جدا از اینکه روحیۀ منفیبافانه و اخالق تند در انسان
پدید میآورد و صورت زیبای «اعتراض در بستر انتظار» را زشت
میسازد ،میتواند موجب اقدامات عجوالنه و تخریب وجوه مطلوب
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موجود هم بشود .باید مراقب این آفات بود.
جوانان بیش از دیگران در معرض این آفت قرار دارند .معمو ً
ال
وقتی صحبت از اعتراض به وضع موجود میشود ،روح ایدهآلگرا
و ناصبور جوان ،خیلی زود میتواند دچار آفت «غلو» شود .امام
صادق(ع) میفرماینــد« :مراقب ارتبــاط جوانهایتان با غُالت
(غلوکنندگان) باشید 1».چرا باید مراقب ارتباط جوانان با اهل غلو
2
بــود؟ چون جوان بــه صورت طبیعــی گرایش به غلــو دارد
و حضور در جمع غالت ،بهســرعت این گرایش را بارور کرده و
رشــد میدهد و جوان را فاسد میسازد .بعضی وقتها 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 زمینهها و استعدادها در وضع موجود
پدید میآید .گاهی خرابیها آنچنان بر ســر انسان فرومیریزند،
که هیچ روزنــهای برای تنفس او باقی نمیگذارند و او را به وادی
ناامیدی و یأس میکشانند .باید بدانیم که خداوند متعال در بدترین
وضعیتها هم فرصتهایی برای برونرفت از شرایط ناگوار قرار
وه ْم» امالی شیخ طوسی ،ص.650
«احذَ ُروا َعلَی شَ َباب ُِک ُم الْغ َُل َة َل ُی ْف ِسدُ ُ
 . 1امام صادق(ع)ْ :

 . 2البته اصل این گرایش امر مطلوبی است؛ به شرط آنکه جهت صحیح پیدا کند و موجب درک
عظمت پروردگار و اولیای او شــود ،که در چنین مواردی ،هرچه بر عظمت شأن پروردگار و
اولیای او بیشتر تأکید شود ،باز هم کم است.
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.3منفینگریمطلق
و پوچانگاری

اهمیت منشأ و مبنای
اعتراض

میدهد که باید آنها را یافت و قدر دانست.
آفت دیگر اعتراض به وضع موجود ،منفینگری مطلق است که
به پوچانگاری میانجامد .در هیچ شرایطی ،نباید وضع موجود را
مطلق ًا بد بدانیم .نباید همۀ آدمها را تمام ًا بد بدانیم؛ و یا همۀ آدمهای
بد را هدایتنشدنی بپنداریم .راحتترین و در عین حال نابخردانهترین
نگرش ،مطلقنگری 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 مطلقنگری ،همه چیز را خراب میبیند.
بســیاری از اوقات ،آفات و آسیبهای اعتراض ناشی از منشأ
نابجایاعتراضاست.اگراعتراضمبنایصحیحینداشتهباشد،انتظار
نیز به فرجام خوبی نخواهد رسید و احیان ًا در نیمههای راه نابود خواهد
شــد؛ و یا پس از رسیدن به وضع مطلوب هم ،اشتباه ًا 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
1
موهوم خویش ادامه میدهند و موجب آزار آن حضرت میشوند.
مبنــای اعتراض بعضی از افــراد ،وضعیت روحی منفیبافانۀ
آنهاست نه عقالنیت و حقگراییشان .چنین افرادی ،اگرچه بهسهولت
به جمــع معترضین حقیقی و منتظران واقعــی میپیوندند ،ولی با
کوچکترین امتحان و مواجهه با کوچکترین پیچیدگی ،از صف
آنان خارج میشوند و بیش از آنکه اعتقاد راسخ خود را به نمایش
 . 1نگاه کنید به پاورقی ص ( 57إ َِّن قَائ ِ َم َنا إِذَا قَا َم ا ْس َت ْق َبلَ مِ ْن َج ْه ِل ال َّناسِ َأشَ َّد مِ َّما ا ْس َت ْق َبلَهُ َر ُس ُ
ول اهلل ِ.)...
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بگذارند ،اخالق بد خود را نشان میدهند.
یکی از مصادیق مهم آفات اعتراض ،این است که االن ،در این
نظام مقدس و این انقالب نورانی ،بعضیها با قدرنشناسی از فرصت
عظیم به دســت آمده ،به بهانۀ اعتــراض به وضع موجود و انتظار
فرج ،وجوه مثبت جاری در جامعۀ اســامی ما را نادیده گرفته و
به مقدمهسازی برای فرج بیاعتنایی میکنند .این افراد اعتراض به
کاستیها را با اعتراض به کجیها یکی میگیرند و از شدت کجفهمی
در دامن ظالمان و جهانخواران فرومیغلتند.
نکتۀ مهم در آفتزدایی از اعتراض این اســت که معترض باید
بتواند راه رسیدن به وضع مطلوب را ببیند و موهبت گشوده شدن هر
روزنهای 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 فاصلهاش نسبت
به حکومت حضرت ،عین خدمت در خیمۀ حضرت واجب میداند و
انقالب اسالمی را راهی برای رسیدن به ساحل نجات میداند.
کما اینکه در روایتی از رسول خدا(ص) نیز به این معنا تصریح
المشرِقِ فَی ِّ
للمه ِد ِّی ُس ْلطانَهُ؛ مردمی
وطئُ َ
ون َ
ناس ِمن َ
خر ُج ٌ
ُ
شده است« :یَ ُ
از جانب مشرق قیام می کنند و بستر حکومت را برای مهدی(عج)
آماده میسازند 1».حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری نیز بارها به
َّور ُة اإلســامِ َّيةُ فِي الشَّ ــرقِ» ،حدیث  2366بــه نقل از کنز العمال،
 . 1میزانالحکمه ،باب «الث َ
اس مِ َن الْ َمشْ ِرقِ
متن(یخْ ُر ُج ُأ َن ٌ
حدیث .38567و کشف الغمة ج ،2ص 477با اندکی اختالف در َ
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آفتزدایی:منتظر
معترض هر روزنهای
را غنیمتمیشمرد

انقالباسالمی
ایران ،روزنهای به
سوی فرج

  انتظار عامیانه ،انتظار عالمانه ،انتظار عارفانه

یعقوب(ع) با بوی
پیراهنیوسف(ع)
چه کرد؟

این معنا اشــاره فرمودهاند 1.به عنوان نمونــه حضرت امام(ره) در
آخرین نیمۀ شعبان عمر شریفشان ،میفرماید« :مسئوالن ما بايد
بدانند كه انقالب ما محدود به ايران نيست .انقالب مردم ايران نقطه
شروع انقالب بزرگ جهان اسالم به پرچمدارى حضرت حجت-
ارواحنافداه -است كه خداوند بر همه مسلمانان و جهانيان منت نهد
2
و ظهــور و فرجــش را در عصــر حاضــر قــرار دهــد».
یک معترض و منتظر واقعی چگونه به چنین انقالبی عشق خواهد
ورزید و آن را در آغوش خواهد گرفت؟
اعتراض مطلق و بیبندوبار مانند آن است که حضرت یعقوب(ع)
به بوی پیراهن یوسف(ع) بیاعتنا باشد و به این بهانه که منتظر دیدار
خود یوسف است ،آثار او را بیمقدار بشمارد؛ و یا هنگامی که پیراهن
را به او میرسانند ،به جای نوشیدن جرعهای از چشمۀ وصال و متبرک
کردن چشــمانش به پیراهنی که بوی دلدار را میدهد (که نتیجهاش
بینایی اوست) ،اعتراض کند که «من عمری است منتظر یوسفم ،حاال
برای من پیراهن میآورید!» و پیراهن را به کناری پرتاب کند .اعتراض
عاشقانه به هجران محبوب ،زمانی حقیقت دارد که هر نسیمی از کوی
دوست برای منتظر مهجور ،حیاتبخش باشد.
ُون ل ِ ْل َم ْه ِد ِّی َی ْعنِی ُس ْلطَ انَهُ )  ،محدث اربلی(693ق) صاحب کشفالغمة در انتهای حدیث
َف ُیو ِطئ َ
«هذَ ا َح ِد ٌ
َات َو الْ ْث َب ُ
يث َح َس ٌن َص ِح ٌيح َر َوتْهُ الثِّق ُ
اجةَ
گفتهَ :
ات َأخْ َر َجهُ الْ َحاف ِ ُظ َأ ُبو َع ْب ِد اهلل ِ بْ ُن َم َ
الْقَزْ ِوين ِ ُّيفِي ُس َنن ِ ِه».

 . 1حضرت امام خمینی(ره) و امام خامنهای در این زمینه فرمایشات رهگشا و روشنی دارند که در
انتهای همین فصل آمده است(.ص.)249-281

 . 2صحیفه امام ،ج ،21ص.327

110

انتظارعالمانه

 .2آگاهی از وضع مطلوب
عنصر دوم انتظار ،آگاهی از وضع مطلوب اســت .یعنی خبر
داشــتن از وضعیتی که میتوانیم داشته باشیم ولی هم اکنون از آن
برخوردار نیســتیم؛ خبر از خیرات بیکرانی کــه میتوانیم و باید
دریافت کنیم ولی چون از آنها بیخبریم ،خرابیم و بیخیال.
عنصر دوم انتظار ،آگاهی از وضع مطلوب است؛ وضع مطلوب
و ایدهآلی که بیخبری ما از آن ،ســبب میشود که توانایی درک و
تحلیل درست وضعیت موجود را هم نداشته باشیم .زیرا بخشی از
درک ما از اوضاع و احوال زمانه و آسیبشناســی وضع موجود،
وابسته به فهم آن وضع مطلوب است .بدون در نظر داشتن الگویی از
وضع مطلوب ،چگونه میتوانیم وضع موجود خود را ارزیابی کنیم؟
البد باید به الگوهای مندرس شــرقی و غربــی که در مدارس و
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اهمیت آگاهی از
وضعیتمطلوب
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اعتراض ،ثمرۀ آگاهی
از وضع مطلوب

دانشگاهها میآموزیم ،دل خوش کنیم و خود را با مقیاسهای ناقص
و غیر انسانی بالد کفر ،اندازهگیری کنیم؛ کاری که شیوۀ مرسوم و
ناپسند برخی نخبگان فرنگباور مملکت ماست.
بعضی وقتها کسی که آگاهی و تصویر دقیقی از وضع مطلوب
ندارد ،حتی نمیتواند به وضع موجود معترض باشد .تنها با آگاهی از
ویژگیهایجامعۀمهدویاستکهمیتوانازوضعیتغیبت(وضعیت
موجود) ناالن بود و برای ظهور بیقراری کرد ،و اال کســی که به
زندگی در این شرایط تلخ عادت کند و از امکان برخورداری از یک
زندگی عالی غافل شود ،دیگر نمیتواند منتظر وضعیت بهتر باشد.
چنین انسانی تمام کاســتیهای حیات فردی و اجتماعی خود را
میپذیرد و آنها را اجتنابناپذیر تلقی میکند.
کسی که منتظر است ،باید در کنار «اعتراض به وضع موجود»،
مکمل یکدیگر
تصوری از «وضع مطلوب» نیز داشته باشد .این دو ّ
هستند و به همراه عناصر دیگری که اکثرا ً به وضع مطلوب مربوط
هســتند و در ادامه به آنها اشاره میشــود ،حالت انتظار را پدید
میآورند .اساس ًا احساس انتظار ،به این ادراک و معرفت نسبت به
وضعیت مطلوب بسیار وابسته است؛ به حدی که میتوان گفت یکی
از راههای تقویت روحیۀ انتظار ،افزایش این معرفت است.
انتظار ،احساســی مربوط به زمان آینده و یک وضعیت بهتر
است .بنابراین هر چقدر تصور روشنتری از وضع مطلوب داشته
باشــیم ،انتظارمان بیشتر خواهد بود .کســی که از وضع مطلوب
بیاطالع اســت ،منتظر چه وضعیتی است؟ همانطور که در بحث
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«نگاههای عامیانه» گفته شد ،کسانی که از ظلم ناراحتند ّاما هیچ
تصور روشنی از عدالت ندارند ،معلوم نیست اساس ًا چقدر عدالت را
میپسندند و میپذیرند؛ و چقدر حاضرند در جامعهای 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 سؤالهای کلیدی حیات بشر است .مثل اینکه :چرا انبیا
و اولیای الهی در طول تاریخ نوع ًا مظلوم بودهاند؟ چرا استقرار حق
این قدر به تأخیر افتاده است و آن قدر دشوار مینماید؟ چرا همیشه
جبهۀ اشقیا ،به انحای مختلف بر جبهۀ اولیا غلبه کردهاند؟ و بسیاری
از سؤاالت دیگر که پاسخ خواهند یافت.
یک خبر نجاتبخش
آگاهی از وضع مطلوب و خبر دادن از آنچه پیش خواهد آمد،
مانند انفجــاری از نور عمل خواهد کرد ،که میتواند تاریکیهای
جهالت را از بین ببرد ،و روشناییای ایجاد نماید که در پرتو آن بتوان
مقداری وضع نکبتبار بشر را مشاهده کرد .این آگاهی ،توقعات و
انتظارات را افزایش میدهد؛ و زمینۀ اعتراض فراگیر به نظام موجود
در عالم را فراهم میآورد.
خبــر از امکان یک زندگی برتر ،در فضای ملکوتی حکومت
ولی اهلل االعظم(ارواحنال هالفداء) ،بطالن تمام تئوریها و اندیشههای
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از فواید آگاهی از
وضعمطلوب:تحلیل
درست گذشته +
یافتنپاسخ بسیاری
از سؤالهای کلیدی

اثر آگاهی از وضع
مطلوب:
 .1دیده شدن وضع
نکبتباربشر

  انتظار عامیانه ،انتظار عالمانه ،انتظار عارفانه

 .2ایجاد تحول یا
حداقلی تردید در
راهحلهای کنونی و
علومگوناگون

 .3باز کردن راههای
اندیشه  .4روشن
کردن ادامۀ راه

باطلی را که برای زندگی بشر پیشبینی شده است ،افشا خواهد کرد
و جهالت پنهان در بسیاری از علوم را آشکار خواهد نمود.
همین که انسانها از ویژگیهای جامعه و حاکمیت مهدوی و
برکات آن و امکان تحقق آن باخبر شوند ،تحول ایجاد خواهد شد.
حتی اگر مردم ،به عقاید دینیِ پشتیبانیکننده از ظهور و فرجام عالم
معتقد نباشند ،حداقل اثر آن ایجاد تردید در راههایی است که تاکنون
برای نجات خود از مشکالت طراحی کرده است؛ و به عنوان علوم
گوناگون عرضه شدهاند.
خبــر یافتن از جامعۀ مهــدوی ،راههای اندیشــیدن را برای
دانشــمندان باز میکند و افقهای تازهای پیش روی تفکر انسان
دربارۀ حیات میگشــاید .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
 . 1جابربنعبداهلل انصاری در مورد امام دوازدهم از رســول خدا(ص) پرســید :یا رسول اهلل! آیا در
نبوت
غیبت او برای شــیعیانش بهره و انتفاعی هســت؟ فرمود :آری ،قسم به خدایی که مرا به ّ
مبعوث فرمود ،آنها از او بهره میبرند .در غیبت او از نور والیتش روشــنایی دریافت میکنند،
همانند بهرهای که مردم از خورشیدی که در پس ابر است میبرند؛ قَالَ َجاب ٌِرَ :يا َر ُسولَ اهللِ! َف َه ْل
ُون بِنُو ِر َو َل َيت ِ ِه
ون ب ِ ِهَ .ي ْس َت ِضيئ َ
ِّيعةُ ب ِ ِه فِي َغ ْي َبت ِ ِه؟ َفقَالَ(ص) :إ ِي َو الَّ ِذي َب َع َثنِي ب ِالنُّ ُب َّوة ِإ ِ َّن ُه ْم ل ََي ْن َتفِ ُع َ
َي ْن َتفِ ُع الش َ
اب» کمال الدین و تمام النعمه ،ج ،1ص.253
الس َح ُ
فِي َغ ْي َبت ِ ِه َكانْتِفَا ِع ال َّناسِ ب ِالشَّ ْمسِ َو إِنْ َج َّل َل َها َّ
همچنین در نوشتهای به خط مبارک حضرت حجت که از طریق دومین نایب او به دست شیعیان
رسیده ،آمده است« :و اما چگونگى بهرهمندی از من در دوران غيبتم ،همانند بهرهمند شدن از
خورشيد است ،هنگامی كه در پس ابر از ديدگان پنهان مى شود .و من برای زمينيان امان هستم،
همچنان كه ستارگان مايه امان آسمانيان هســتند؛ َو َأ َّما َو ْجهُ ِالنْتِفَا ِع ب ِي فِي َغ ْي َبتِي ف ََك ِالنْتِفَا ِع
اب َو إِن ِّي َ َل َمانٌ ِ َل ْه ِل الْ ْر ِ
الس َماء»
الس َح ُ
ض َك َما َأ َّن النُّ ُجو َم َأ َمانٌ ِ َل ْه ِل َّ
ب ِالشَّ ْمسِ إِذَا غ ََّي َب َها َع ِن الْبْ َصا ِر َّ
کمال الدین و تمام النعمه ،ج ،2ص.483
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حکومت حضرت باشد .اگر ما در دوران حاکمیت حضرت زندگی
میکردیم ،حقایق مانند روز برای ما روشن بودند .اما اکنون که در
دوران غیبت هستیم ،میتوانیم با آگاهی یافتن از آن دوران و تأمل
در ویژگیهای آن ،مانند نوری که از خورشــید پشــت ابر ساطع
میگردد ،راه خود را روشن کنیم.
غیبت آن حضرت ،خودبهخود ما را از یک سلســله نعمات
محروم کرده است ،ما دیگر نباید با غیبت «آگاهی از فرج» ،خود
ِ
غیبت آگاهی از دوران حکومت
را بیش از این محروم سازیم .در
ولی خداست که اندیشهها منحرف شده و گرفتار تو ّهمات بیجا و
تئوریهای غلط میشوند .البته در آخرال ّزمان بطالن این تئوریها
یکی پس از دیگری آشکار میشــوند .اگر دانشمندان منصف و
بیغرض 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 شفافتر و با تکیه
بر عقل و وحی ،مبسوطتر شود ،انتظار فرج عالمانهتر و عاشقانهتر
خواهد شد .این تبیین ویژگیهای 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
میتواند بطالن تئوریهای غلط برای ادارۀ حیات بشــر را اثبات
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نماید ،در انقالب اسالمی و نظام مقدس ما تا حدودی تجربه شده
اســت .وقتی «نمیشود»ها و «امکان ندارد»های علوم تجربی در
جریان رخدادهــای انقالب اســامی ایران رنــگ میبازند ،و
پیروزیهای این ملت والیی ،یکــی پس از دیگری موهوم بودن
تفکرات غیر الهی را به اثبات میرسانند ،طبیعی است که این وضعیت
به همین ترتیب همین آثار را در مقیاس بزرگتر به دنبال داشته باشد
و اندیشمندان را به بازنگری در تئوریهای خود وادار نماید .البته اگر
دستگاه تبلیغی استکبار و نفسانیات انسانهای بیمار بگذارد.

چگونگی
مقدمهسازیبرای
ظهور

تکلیف منتظران در تصویر جامعۀ مهدوی
یکی دیگر از برکات آگاهی شفاف از وضع مطلوب ،روشن شدن
راه امروز و الهامبخشی برای عبور از مشکالت کنونی جامعۀ ماست.
ما باید بتوانیم ویژگیهای 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 ویژگیهای وضعیت موعود ،تا آنجا که
در توان ماســت باید توســط خود ما محقق شــود 1،و این الزمۀ
 . 1امام خمینی(ره)« :حضرت صاحب كه تشريف مىآورند براى چى مىآيند؟ براى اينكه گسترش
بدهند عدالت را ،براى اينكه حكومت را تقويت كنند ،براى اينكه فســاد را از بين ببرند .ما
برخالف آيات شريفه قرآن دست از نهى از منكر برداريم ،دست از امر به معروف برداريم و
توسعه بدهيم گناهان را براى اينكه حضرت بيايند؟ حضرت بيايند چه مىكنند؟ حضرت مىآيند،
مىخواهند همين كارها را بكنند ...ما اگر دستمان مىرسيد ،قدرت داشتيم ،بايد برويم تمام ظلم
و جورها را از عالم برداريم .تكليف شرعى ماست ،منتها ما نمىتوانيم .اينى كه هست اين است
كه حضرت عالم را پر مىكند از عدالت؛ نه شما دست برداريد از تكليفتان ،نه اينكه شما ديگر
تكليــف نداريد  ...بله ،البته آن پر كردن دنيا را از عدالت ،آن را ما نمىتوانيم [پر] بكنيم .اگر
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مقدمهسازی برای ظهور است که وظیفه و رسالت تاریخی ما شیعیان
است.
جامعۀ ما همانطور که باید از مدینة النّبی درسها و عبرتهای
فراوانی بگیرد ،بایــد از جامعۀ مهدوی نیز درسهای بســیاری
فرابگیرد .جامعۀ ما میتواند 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 میکنیم و
از آن درسهای فراوانی میگیریم ،ولی آنچه بیشــتر در آن تاریخ
مىتوانستيم ،مىكرديم ،اما چون نمىتوانيم بكنيم ايشان بايد بيايند .اآلن عالم پر از ظلم است .شما
يك نقطه هستيد در عالم .عالم پر از ظلم است .ما بتوانيم جلوى ظلم را بگيريم ،بايد بگيريم؛
تكليفمان است .ضرورت اسالم و قرآن [است ]،تكليف ما كرده است كه بايد برويم همه كار را
بكنيم .اما نمىتوانيم بكنيم؛ چون نمىتوانيم بكنيم ،بايد او بيايد تا بكند .اما ما بايد فراهم كنيم كار
را .فراهم كردن اسباب اين است كه كار را نزديك بكنيم ،كار را همچو بكنيم كه مهيا بشود عالم
براى آمدن حضرت -سالم َّالل عليه » -صحيفه امام ،ج ،21صص.17-14
امام خامنهای« :ما كه منتظر امام زمان هستيم ،بايد در جهتى كه حكومت امام زمان (عليه آالف
عجل اهلل تعالى فرجه) تشــكيل خواهد شد ،زندگى امروز را در همان جهت
التحية و الثناء و ّ
بسازيم و بنا كنيم .البته ،ما كوچكتر از آن هستيم كه بتوانيم آن گون ه بنايى را كه اولياى الهى
ساختند يا خواهند ساخت ،بنا كنيم؛ اما بايد در آن جهت تالش و كار كنيم ».بیانات در سالروز
والدت امام زمان (عج)؛ 1368 /12 /22
حجتاالسالم صالحنیا از شاگردان آقای بهجت در گفتگو با فارس :یک بار بنده از ایشان(آیت اهلل
بهجت) سؤال کردم که اگر ما بخواهیم در ظهور امام عصر تعجیل شود ،چه کار باید بکنیم؟
ایشان فرمودند :همان کارهایی که در عصر ظهور ایشان قرار است انجام دهیم را اآلن انجام دهیم.
اگر ایشان حاضر بود ما چه کارهایی را میکردیم و چه کارهایی را نمیکردیم؟ همان رفتارها و
کارهای خوب را همین اآلن انجام دهیم و بدیها را همین اآلن ترک کنیم ،ظهور ایشان محقق
میشود(.خبرگزاری فارس ،خبر شماره 13910225001443 :؛ )91/2/27
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کدام یک از
مشکالتجامعۀ
ما ،با نگاه به جامعۀ
مهدوی قابل حل
نیست؟

والییتر شدن جامعۀ
ما ،زمینهساز ظهور
موعود

مییابیم ،مظلومیتهای فراوان اولیای خدا است .با دقت در جامعۀ
مهــدوی ،که والیت در اوج اقتدار قرار دارد ،میتوانیم آگاهیهای
خود را تکمیل کنیم.
به مشکالت جامعۀ امروز خودمان نگاه کنید .کدام یک از این
تأسی به
مشــکالت را با آگاهی از جامعه و حکومت حضرت و ّ
آن و الهــام گرفتن از آن نمیتوان حــل کرد؟ مخصوص ًا که امروز
جامعۀ ما شباهتهای فراوانی با جامعۀ مهدوی پیدا کرده است و
در طول تاریخ اسالم ،نزدیکترین جامعه به جامعهای است که امام
زمان(عج) تشکیل خواهد داد.
بعضی از مشــکالت جامعۀ ما به گونهای هستند که اگر حل
شوند ،ما به وضع مطلوب بسیار نزدیک میشویم و این مژدۀ موالی
«و ل َ ْو
ماست که در توقیع شریف خود به شیخ مفید(ره) فرمودهاندَ :
اع ِم َن ال ْ ُق ُل ِ
وب فِی ال ْ َوفَا ِء بِال ْ َع ْه ِد
أَ َن أَ ْشیَا َعنَا َوفَّ َق ُه ْم اهلل ٌ ل ِ َطا َعتِ ِه َع َلی ْاجتِ َم ٍ
َ
الس َعا َد ُة ب ِ ُم َشا َه َدتِنَا؛
َع َل ْیه ِْم ،ل َ َما تَأخَّ َر َع ْن ُه ُم الْیُ ْم ُن بِلِ َقائِنَا َو لَتَ َع َّج َل ْت ل َ ُه ُم َّ
و چنانچه شیعیان ما ـ که خدا به طاعت خود موفّقشان بدارد ـ قلب ًا
در وفای به عهدشان اجتماع میکردند ،سعادت لقای ما از ایشان به
1
تأخیر نمیافتاد و سعادت مشاهدۀ ما با شتاب به ایشان میرسید».
مهمترین ویژگی جامعۀ مــا ،که مایۀ تقرب ما به آن حضرت
است ،والیی بودن جامعۀ ماست .قطع ًا به دست آوردن کماالتی در
این زمینه ،میتواند ما را به موعود نزدیکتر کند .زیرا والییتر شدن
جامعۀ ما ،پاسخ به آن عهدی است که بر گردن ماست .همانطور که
 . 1احتجاج طبرسی ،ج ،2ص.499
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مشکالت ما ناشی از کمکاریها و ناشیگریهایی است که در این
زمینه داریم.
وقتی به جامعۀ موعود مینگریم ،میبینیم همۀ برکات و خیرات
جامعه مهدوی و پدید آمدن وضع مطلوب ،تنها در اثر استقرار والیت
و والیتپذیری تمام مردم روی زمین است .اینکه چه شرایطی پیش
میآید که همه انسانها والیی میشوند ،بحث دیگری است که باید
در جای دیگری مستق ً
ال 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 تواناییهای آنهاســت ،پس تربیت چنین
نخبگانی و میدان دادن به چنین افرادی ،در جامعۀ امروز ما چقدر
گرهگشا خواهد بود؟
اگر در آن زمان ،عقل مردم با عنایت او افزایش مییابد و همین
عقالنیت موجب استحکام حکومت حضرت میشود ،پس وظیفۀ
امروز ما در توســعۀ عقالنیت در جامعه چیســت؟ اگر در زمان
حضرت ،محبت شدید مردم به ایشان ،از طرفی دلها را با هم متحد
میکند و از طرفی در دل دشمنان رعب میافکند ،در شرایط کنونی
تعمیق محبت به ولی خدا و جانشین او در جامعه (ولی فقیه) چقدر
اهمیت پیدا میکند؟
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تمام برکات جامعۀ
مهدویمرهون:
استقرار والیت +
والیتپذیریمردم

نقش نخبگان در
والییتر کردن
جامعه؛ از جامعۀ
مهدوی تا جمهوری
اسالمی

ساز و کارهای
مهدوی،تعیینکنندۀ
وظایفکنونی
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باید در مباحثی به صورت مستقل ،از یک سو با ویژگیهای
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 ویژگیهای وضعیت موعود پیدا کنیم.

پرسشهایی که ما
را به تصور صحیح
جامعهمهدوی
نزدیکترمیکند

رشدعقالنیت
چگونه به وجود
خواهد آمد؟

رابطۀ محبت و
والیت با رشد
عقلها؟

رویش پرسشها و جوانۀ جوابها
حال باید ببینیم تصور ما از وضع مطلوب در جامعۀ مهدوی چیست؟
برای رسیدن به چنین تصویر روشنی میتوانیم به رویش سؤالهایمان
توجه کنیم .سؤالهای فراوانی وجود دارد که میشود 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 میآید؟ در آن
زمان چه اتفاقی میافتد که االن نیفتاده است ،و در اثر آن اتفاق ،فهم
مردم این قدر افزایش پیدا میکند که زمینۀ پذیرش حرف غلط از
بین میرود؟ تجربۀ تاریخی بشر و والیتمداری آحاد انسانها ،هر
کدام چقدر در فرآیند رشد عقالنیت مؤثرند؟
رابطۀ بین محبت به حضرت و همۀ آنچه از مهربانی در روابط بین
انسانها رخ میدهد 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 میترسند ،بیشتر از قدرت شمشیر
اوست یا از شدت محبت یارانش به او؟ آیا این محبت و والیت ،خود
مهمترین عامل رشد همان عقل و درایت در بین انسانها نیست؟
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وضعیت گناهکارها چگونه خواهد بود؟ اگر کسی نخواست آدم
خوبی بشــود ،چه میشود؟ از حکومت میترســد و آدم خوبی
میشود؟ آیا خوب شدن ،اجباری است یا شرایط ،اجازۀ بد شدن
نمیدهد؟ آیا گناهکاران بالفاصله رسوا و اعدام میشوند؟
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 سختگیری در اجرای قوانین به کار
گرفته خواهد شد؟ چه مقدار از مسؤولیت ادارۀ جامعه به جای قانون به
عهدۀ اخالق قرار میگیرد؟ چگونه اخالق و معنویت در جامعه توسعه
پیدا میکند که بتواند جای بسیاری از قوانین اضافی و بیاثر را بگیرد؟
نقش ایمان به مبدأ و معاد در توسعۀ اخالق و شکلگیری یک جامعۀ
اخالقی چقدر خواهد بود؟ اثر والیتپذیری 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 میتوانند حتی به نفع خدا ،مردم را فریب
دهند؟ اساس ًا وضع هنر در جامعۀ مهدوی چگونه است؟ چه کسانی
میتوانند هنرمند بشوند؟ آیا هنرمندان میتوانند فریبکارانه حرف بد
خود را در تصویری بهظاهر 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؟
رســانهها تا چه حد به حقیقتگویــی رو میآورند و چقدر
مصلحتاندیشی میکنند؟ افشاگری بدیها ،تا چه اندازه در ادارۀ
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وضعیتگناهکارها؟
و چگونگی برخورد
با آنها

نحوۀ مشارکت مردم
در حکومت؟ مقدار
قوانین و ضمانت
اجرایی آن؟

چگونگیتبلیغات
دینی؟چگونگی
نظارت بر محصوالت
هنری؟

آیامحصوالت
رسانهای کنترل و
سانسورخواهندشد؟
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جامعه کمک خواهد کرد؟ آیا رسانه ،رکن جامعۀ مهدوی هم خواهد
بود؟ آیا محصوالت رسانهای کنترل و سانسور هم خواهند شد؟ یا
شدت آگاهی مردم و درایت مخاطبان ،حکومت را از نظارتهای
قالعاده و بیثمر بینیاز میکند؟ مدیران رسانه چه کسانی با چه
فو 
ویژگیهایی خواهند بود؟ آدمهایی با چه مشخصاتی؟
این پرسشها عالوه بر روشنگری ،میتواند از دینگریزانی که
از جامعه و حاکمیت دینی تصور باطلی دارند و به همین دلیل از آن
هراسانند ،دلبری کند .حتی میتواند تا آنجا پیش رود که به پاسخ
تمام پرسشهای بشر امروز نزدیک شود.

122

انتظارعالمانه

 .3اعتقاد 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 میکند ،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 امی ِد رسیدن به وضعیت موعود ،ما را به سوی آن بکشاند.
در جریان ترســیم وضع مطلوب ،به ویژگیهایی میرسیم که
برای بسیاری از دیرباورها بهسهولت مورد پذیرش قرار نمیگیرد.
خیالی جلوه کردن مختصات جامعۀ مهدوی که در روایات ذکر شده
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باید به شدنی بودن
وضعمطلوبمعتقد
باشیم
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زمینههایعدم
پذیرش تحقق وضع
مطلوب

نقش صفای باطن در
پذیرش امکان تحقق
وضعمطلوب

است ،برای بعضیها آنچنان غیرقابل باور است که حتی زحمت
انکار آن را هم به خود نمیدهند؛ از کنار جامعۀ موعود بیاعتنا عبور
1
کرده ،وضعیت مطلوب ترسیم شده در آن را ناشدنی میپندارند.
اگرچه دالیل این عدم اعتقاد را باید در عدم سالمت عقلها و
وجود قســاوت قلبها جستوجو کرد ،اما ما باید به گفتوگوی
خود ادامه دهیم ،شــاید راهی برای اهلش باز شود .غرق شدن در
تجربههای بشری که در مکاتب اندیشمندان غربی تئوریزه شدهاند،
یکی از عوامل کوتهنگری و نپذیرفتن تحقق وضع مطلوب اســت.
منفیبافی و برخوردار نبودن از یک فلسفۀ متین برای حیات انسان
هم ،زمینۀ دیگری برای بدباوری نسبت به جامعۀ موعود است.
ِ
مطلوب وعده داده شده،
اگرچه اعتقاد به مهدویت و وضعیت
جدی معتقد شدن به
دشواریهایی دارد که ذکر خواهد شد ،اما موانع ّ
 . 1رهبر معظم انقالب در تبیین هدف انقالب میفرمایند« :مسأله فقط ايران هم نبود؛ ايران به عنوان
يك الگو براى جوامع اسالمى در درجهى اول ،و همهى جوامع بشرى در درجهى بعد ،مورد نظر
بود .ما میخواستیم اين جامعه را با اين خصوصيات بسازيم  -ما يعنى ملت ايران ،انقالب ايران،
انقالبيون ايران؛ منظور ،شخص بنده و چند نفر ديگر نيست  -و آن را بگذاريم جلوى چشم آحاد
بشر و امت اسالمى؛ بگويند اين است كه هم مطلوب اسالم است ،و هم ميسور مردم اين روزگار
است .اينجور نباشد كه خيال كنند بله ،اين مطلوب هست ،اما ميسور نيست؛ كه میگفتند در
دوران مبارزات نهضت اسالمى .بعضى از كسانى كه نيتهاى خوبى هم داشتند ،میگفتند آقا بيخود
چرا زحمت میکشید ،فايدهاى ندارد؛ بله ،اين حرفهاى شما درست است ،اما شدنى نيست .انقالب
میخواست به همهى كسانى كه در هر نقطهاى از دنياى اسالم هستند ،نشان بدهد كه اين الگو
تحققيافتنى و شدنى است؛ اين هم نمونهاش .اين آن چيزى بود كه به عنوان هدف انقالب وجود
داشت .اين هدف از اول بود ،به شما عرض كنم كه امروز هم همين هدف هست ،در آينده هم
همين هدف خواهد بود؛ اين هدف ثابت اســت ».بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى در ديدار
اساتيد و دانشجويان دانشگاههاى شيراز؛ .1387/02/14
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هر کدام از وعدههای الهی را نباید از نظر دور داشت .اساس ًا ایمان
آوردن به هر وعدهای از وعدههای پیامبران و اعتقاد به تحقق آنها،
نیاز به نوعی صفای باطن دارد تا بالهای اندیشه بتوانند در فضای
مطبوع آن ،آزادانه پرواز کنند و به قلههای حقیقت دست یابند .گاه
کوچکترین گرفتاری پنهان در روح انســان ،میتواند راه پذیرش
وعدههای الهی و تعقل در مورد آنها را مسدود کند.
بســیاری از انواع بیدینیها میتوانند 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 ،راحتترین 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 خیلیها کار سختی است.
در این میان ،دلیل عدم اعتقاد زورمندان و زرپرستان به جامعۀ
موعود هم معلوم است و تالش همیشگی آنها برای بیاعتقاد کردن
و یا الاقل بیاعتنا نمودن مستضعفان به آیندهای 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
عرصهای بروز کند .مانند اینکه یک دانشورز از باب حب مقام در
یک گفتوگوی علمی از حرف باطل خود پایین نیاید .این کار هم
نوعی زورگویی است.
در مقابل ،اعتقــاد به تحقق جامعۀ موعود همیشــه به مثابه
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نقش بیدینیها در
عدم اعتقاد به جامعۀ
مهدوی

عدم اعتقاد زورمندان
و زرپرستان/
زورگوییعلمی
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اعتقاد به امور معنوی،
عالمت سالمت روح
و درایت باال

صفای باطن به تنهایی
کافینیست

چشــماندازی برای ســعادت بشر عمل کرده اســت و آثاری در
استحکام دینداری 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.
اساس ًا اعتقاد به امور معنوی ،عالمت سالمت روح انسان است
و زودباوری در مقابل وعدههای الهی ناشی از صفای باطن اوست.
اگرچه زودباوری بعضی وقتها به خاطر ســادهلوحی است ،که
شدت درایت و حکمت
مذموم است ،ولی بعضی وقتها هم به دلیل ّ
است ،و این بسیار مطلوب است .کسی که از حکمت و بینش عمیق،
سرعت انتقال باال و قدرت تحلیل هوشمندانهای برخوردار است،
معمو ً
ال به سرعت به وعدههای الهی ایمان میآورد .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 وقتها نمیتواند راه درست را انتخاب کند .به همین دلیل ،به
سهولت فریفته شده و با اندکی صحنهسازی دچار انحراف میشود.
اگر هم فریبکاران بر سر راه چنین انسانی قرار نگیرند و او از این
ورطه جان سالم به در ببرد ،چه بسا در مواجهه با کوچکترین امتحان
و یا غیر منطقی فرض کردن وعدههای الهی ،دچار بیایمانی شود.
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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
1
آستانۀ ظهور و پس از آن ،ریزشهای فراوانی در پی خواهد داشت.
 . 1امام صادق(ع) در پاسخ به سؤالی ابنابییعفور در مورد یاران قائم ،فرمود« :چارهای برای مردم
نیســت از اینکه خالص شوند ،و خوب و بدشان از هم جدا شود و غربال شوند .و در غربال
شمار زیادی از مسیر حق خارج خواهند شد؛ َل ُب َّد لِل َّناسِ مِ ْن َأنْ ُي َم َّح ُصوا َو ُي َم َّيزُ وا َو ُي َغ ْر َب ُلوا َو
َيخْ ُر ُج فِي الْغِ ْر َبا ِل خَ ْلقٌ َكث ِ ٌير» کافی ،ج ،1ص.370
همچنین امام صادق(ع)در پاسخ به جابر جعفی که پرسید« :فرج شما چه وقت خواهد بود؟؛ َم َتى
َي ُكونُ ف ََر ُج ُك ْم» 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 فرمود ـ تا اینکه
ات َل َي ُكونُ ف ََر ُج َنا َح َّتى ُت َغ ْر َب ُلوا
ات َه ْي َه َ
ناخالصیها از بین برود و خالصها باقی بمانند؛ َه ْي َه َ
الصف ُْو ».غیبت طوسی ،ص.339
ُث َّم ُت َغ ْر َب ُلوا ُث َّم ُت َغ ْر َب ُلوا َي ُقو ُل َها ث ََلث ًا َح َّتى َي ْذ َه َب الْ َك ِد ُر َو َي ْبقَى َّ
ابوبصیر و محمدبنمســلم میگویند شــنیدیم که امام صادق(ع) میفرمود« :این کار به سامان
نمیرسد ـ و ظهور محقق نخواهد شد ـ مگر اینکه دو سوم مردم از دین برگردند ».ما عرض
کردیم« :اگر دو سوم مردم از دین برگردند ،دیگر چه کسی باقی خواهد ماند؟» امام فرمودند:
«آیا دوست ندارید در بین یک سوم باقیمانده باشید؟»؛ َع ْن ُم َح َّم ِد بْ ِن ُم ْسل ِ ٍم َو َأب ِي َب ِصي ٍر ق ََال:
َس ِم ْع َنا َأ َبا َع ْب ِداهلل(ع) َي ُق ُ
ول«َ :ل َي ُكونُ َهذَ ا الْ ْم ُر َح َّتى َي ْذ َه َب ُث ُلثَا ال َّناسِ » َف ُق ْل َنا« :إِذَا ذ ََه َب ُث ُلثَا ال َّناسِ
ف ََم ْن َي ْبقَى؟» َفقَالَ «َ :أ َما َت ْرضَ ْو َن َأنْ َت ُكونُوا فِي الثُّ ُل ِ
ث الْ َباقِي؟» غیبت طوسی ،ص 339و کمال الدین
و تمام النعمه ،ج ،2ص 655با اندکی اختالف در عبارات.
امام کاظم(ع) در پاسخ به یکی از شیعیان که در مورد فرج سؤال میکرد فرمود« :اى ابو اسحاق
بخدا قسم صاحب االمر نخواهد آمد تا هنگامیکه خوب و بد شما از هم جدا شوند و خالص
شوید .تا اینکه جز اندكى از شما (كسى بر اين عقيده) نماند ».آنگاه حضرت كف دست خود
را كوچك كرد (يعنى جمع نمود و فرمود :بهاين كمى)؛ َأ َما َو اهلل ِ َيا َأ َبا إ ِ ْس َح َاق َما َي ُكونُ ذَل ِ َ
ك
َح َّتى ت َُم َّيزُ وا َو ت َُم َّح ُصوا َو َح َّتى َل َي ْبقَى مِن ُْك ْم إ َِّل الْقَلُّ ُث َّم َص َّع َر َكفَّهُ  .غیبت نعمانی ،ص .208و
مشابه همین روایت از امام رضا(ع) در غیبت طوسی ،ص 336و غيبت نعماني ،ص 208آمده
ون َأ ْع ُي َن ُك ْم إِلَ ْي ِه َح َّتى ت َُم َّح ُصوا َو ت َُم َّيزُ وا .)...و امام جواد(ع) فرمودند:
است(واهلل ِ َما َي ُكونُ َما َت ُم ُّد َ
َ
«قائم ما قیام نمیکند مگر بعد از ارتداد اکثر کسانی که قائل به امامت او هستند؛ َأنَّهُ َي ُقو ُم َب ْع َد
َم ْو ِت ذِ ْك ِره ِ َو ا ْرت ِ َدادِ َأ ْك َث ِر الْقَائِل ِ َين بِإِ َما َمت ِ ِه» کمال الدین و تمام النعمه ،ج ،2ص.378
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در ریزشهای آستانۀ
ظهور
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وقتی کسی ایمان خود را با سطح نازلی از معرفت میبندد و اعتقاد خود
را تنها ناشــی از صفای باطن قرار میدهد ،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 مهدویت،
محکمترینسند
حقانیتدین

ضرورت اعتقاد به
تحققیافتنیبودن
تمام دین

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 «ح ّقانیت دین» اشــاره کرد .اعتقاد به
مهدویّت ،آخرین و محکمترین سند برای ح ّقانیت دین ماست .اگر
اعتقاد به آن جامعۀ موعود نباشــد ،اجرایی بودن تمام آرمانهای
دین ما در عالم واقع زیر ســؤال میرود .چراکه در مقابل بسیاری
از توصیههای اجتماعی دین و تصویری که از جامعۀ مطلوب دینی
ارائه میدهد ،خیلی ســاده میتوان گفت« :اگر بشود چه میشود،
ولی حیف که نمیشود ».یعنی حرفهای دین ،اگر خوب هم باشند،
اجرا شدنی نیستند .و کم نیستند کسانی که با تعابیر مختلف چنین
سخنیگفتهاند.
اگر ما معتقد نباشیم که تمام دین ما تحققیافتنی است و یک
روزی تحقق خواهد یافت ،آنهم به صورتی فراگیر و پایدار ،تمام
حقانیت دین ما زیر ســؤال میرود .اگر ما توحید را ثابت کردیم،
عدالت ،نبوت و امامت را هم ثابت کردیم و بعد از آن به بیان احکام
اسالمی پرداختیمّ ،اما معتقد به جامعۀ مهدوی نبودیم ،دیگر نمیتوانیم
از حقانیت دین بهخوبی دفاع کنیم .چرا؟
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چون به ما میگویند :این دینی که شما مدعی هستید کاملترین
دین است ،در زمان پیامبر اکرم(ص) که به طور کامل مستقر نشد،
چون منافقین صدمات زیادی زدند و نگذاشتند تمام آرمانهای نبوی
تحقق پیدا کنــد .آنچه هم تحقق پیدا کرده بود ،بهطور کامل تداوم
1
نیافت .اگر کامل مستقر شده بود ،وعدۀ «لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ»
محقق میشد و دین اسالم همۀ عالم را فرامیگرفت.
مهمترین 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« :ل َ ِعبَت ِ
الم ِ
لک
هاش ُم ب ِ ُ
حی ن َ َزل؛ بنیهاشم با پادشاهی بازی کردند ،و
فَالَ /خبَ ٌر َ
جاء َو ال َو ٌ
2
اال نه خبری آمده و نه وحیی نازل شده».
امیرالمؤمنین(ع) هم آنچنان که میخواســت ،موفق نشــد و
حکومت نورانی ایشان نیز پنج سال بیشتر دوام نیاورد 3.سایر ائمه(ع)
[« . 1خداوند] همان است که رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد ،تا آن را بر تمام آیینها
غالب سازد ،هرچند مشرکان خوش نداشته باشند؛ ُه َو الَّذي َأ ْر َسلَ َر ُسولَهُ ب ِالْ ُهدى َو دي ِن الْ َح ِّق
ون» سورۀ توبه ،آیۀ 33و سوره صف ،آیه.9
ل ِ ُي ْظهِ َر ُه َعلَى ال ِّدي ِن ُكل ِّ ِه َو لَ ْو َك ِر َه الْ ُمشْ ر ُِك َ
 . 2احتجاج طبرسی ،ج ،2ص.307

 . 3امیرالمؤمنین(ع) در خطبهای برای یارانش به  30مورد از بدعتها و احکام اجرا نشده اشاره
میکند که به دلیل عدم ظرفیت جامعه و حفظ وحدت ،متعرض آنها نشد .در این خطبه قبل از
برشمردن این موارد ،میفرماید« :و اگر بخواهم مردم را به ترك اين بدعتهای مخالف سیرۀ
پيغمبر وادارم و احکام تغییریافته را به موضع خود برگردانم و به همان روش كه در زمان
رسول خدا (ص) بود تبديل سازم ،لشکریانم از گردم پراکنده شوند ،تا جاییکه خودم تنها بمانم
و يا با شــماره اندكى از شيعيانم كه فضل و وجوب امامت مرا از روى کتاب خدا و و سنت
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امامخمینی:هیچکدام
از انبیاء و اولیاء موفق
به اجرای عدالت
نشدند

هم که اغلب در غربت و مظلومیت به سر میبردند 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 مسألهای مهم بیان میکنند:
«و قضيه غيبت حضرت صاحب ،قضيه مهمى اســت كه به ما
مسائلى مىفهماندِ .من جمله اينكه براى يك همچو كار بزرگى كه در
تمام دنيا عدالت به معناى واقعى اجرا بشود در تمام بشر نبوده كسى ّال
مهدى موعود ـ سالم اهلل عليه ـ كه خداى تبارك و تعالى او را ذخيره
كرده اســت براى بشر .هر يك از انبيا كه آمدند ،براى اجراى عدالت
آمدند و مقصدشان هم اين بود كه اجراى عدالت را در همه عالم بكنند
لكن موفق نشدند .حتى رسول ختمى ـ صلى اهلل عليه و آله و سلم ـ كه
براى اصالح بشر آمده بود و براى اجراى عدالت آمده بود و براى تربيت
بشر آمده بود ،باز در زمان خودشان موفق نشدند به اين معنا ...از باب
اينكه هيچ كس در اولين و آخرين ،اين قدرت برايش نبوده است و فقط
براى حضرت مهدى موعود بوده است كه تمام عالم را ،عدالت را در
اس َعلَى َت ْر ِك َها َو َح َّولْ ُت َها إِلَى َم َوا ِضعِ َها َو إِلَى َما
پيامبرش شناختند [تنها بمانم]؛ َو لَ ْو َح َم ْل ُت ال َّن َ
َكا َن ْت فِي َع ْه ِد َر ُسو ِل اهلل(ص)لَ َتف ََّر َق َعنِّي ُج ْن ِدي َح َّتى َأبْقَى َو ْح ِدي َأ ْو َقل ِ ٌيل مِ ْن ِش َيعت ِ َي الَّ ِذ َين َع َر ُفوا
فَضْ لِي َو ف َْر َض إ ِ َما َمتِي مِ ْن ِك َتابِ اهلل ِ َو ُس َّــن ِة َنب ِي ِّ ِه »...کافی ،ج ،8ص .59همچنین امام صادق(ع)
به احکامی اشاره میکند که امیرالمؤمنین(ع) به دلیل تثبیت نشدن پایههای حکومتش آنها
را اجرا نکرد و ســپس میفرماید« :اگر پایههای حکومت امیرالمؤمنین(ع) تثبیت میشــد،
تمــام کتاب و تمام حق را اجرا میفرمود [ولیکن اینگونه نشــد]؛ لَــ ْو َأ َّن َأمِ َيرالْ ُم ْؤمِن ِ َين (ع)
اب اهلل ِ ُك َّلهُ َو الْ َح َّق ُك َّلهُ » کافــی ،ج ،5ص 556و تهذیباالحکام ،ج،7
ث ََب َت ْ
ــت ق ََد َما ُهَ ،أقَا َم ِك َت َ
ص.463
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تمام عالم گسترش بدهد ،و آن چيزى كه انبيا موفق نشدند به آن با اينكه
براى آن خدمت آمده بودند ،خداى تبارك و تعالى ايشان را ذخيره كرده
است كه همان معنايى كه همه انبيا آرزو داشتند ،لكن موانع ،اسباب اين
شد كه نتوانستند اجرا بكنند ،و همه اوليا آرزو داشتند و موفق نشدند كه
1
اجرا بكنند ،به دست اين بزرگوار اجرا بشود».
مقاممعظمرهبرینیزمیفرمایند:
«اگر مهدويت نباشد ،معنايش اين است كه همهى تالش انبياء،
همهى اين دعوتها ،اين بعثتها ،اين زحمات طاقتفرسا ،اينها همهاش
بىفايده باشد ،بىاثر بماند .بنابراين ،مسألهى مهدويت يك مسألهى
اصلى است؛ جزو اصلىترين معارف الهى است .لذاست كه در همهى
اديــان الهى هم تقريب ًا  -حاال تا آنجائى كه ما اطالع داريم  -يك
2
لب و معناى حقيقى آن همان مهدويت است ،وجود دارد».
چيزى كه ّ
بنابراین یکــی از ایرادهایی که بــدون در نظر گرفتن جامعه
مهدوی ،میتوان به دین ما و بلکه به تمام ادیان الهی گرفت ،این است
که این دین شما خیلی حرفهای قشنگی دارد ،ولی نمیشود با آن
یک حکومت را اداره کرد؛ کما اینکه اولیای خدا هم نتوانستند.
نقل میکنند در زمان یکی از پادشــاهان صفویه ،مجلسی در
حضور حاکمی برقرار بود .یکی از حضار که میدانست پادشاهان
صفویه مدعی مهر علیابنابیطالب(ع) هســتند ،به وفور از عدل
علی(ع) سخن گفت .حاکم متوجه شد که این شخص دارد به او نیش
 . 1صحیفه امام ،ج ،12ص.480

 . 2بیانات در دیدار اساتید و فارغالتحصیالن تخصصی مهدویت.۱۸/۰۴/۱۳۹۰ ،
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چرا بعضیها دین را
متهم به عدم واقعبینی
میکنند؟

رواج این نگرش در
میان برخی مؤمنین و
مواضعسیاسیشان

و کنایه میزند .بعد از مجلس وقتی جمعیت رفتند ،آن شخص را نگه
داشت و به او گفت« :تو چرا این قدر از عدل علی(ع) حرف میزنی؟»
باالخره آن آقا لب باز کرد که« :زمینی داشتم که اطرافیان شما به
«خب،
زور از من گرفتهاند و دستم به کسی نمیرسد ».حاکم گفتُ :
زمینت را گرفتهاند ،بگو چه کسی گرفته ،به تو برمیگردانیمّ ،اما چرا
این قدر از عدل علی(ع) صحبت میکنی؟»
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 میخواهم حکومتم بیشتر
دوام پیدا کند ».میخواست بگوید :با عدل و مرام علی(ع) نمیشود
حکومت کرد.
این اعتقاد بسیاری از دینگریزان است که دین را امری لطیف
میدانند و آن را صرف ًا برای تلطیف روح انسان مفید تلقی میکنند و
فقط همین؛ بیش از این را نه برای دین قابل تحمل میدانند و نه برای
جامعه قابل اجــرا .به همین دلیل دین را متصف به واقعبین نبودن
میکنند و آن را اشعار و افسانههایی میدانند که با تعابیر مبالغهآمیز
از قلهها و اسطورههای دستنیافتنی سخن گفته و مبالغهآمیزترین
مواعظ را بیان میکند 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 دستهای از مؤمنین در درجات مختلف ،به
نوعی ســکوالریزم مبتال هســتند و گاهی این نگاه را در مواضع
132

انتظارعالمانه

سیاســی خود نشــان میدهند .نام آن را هم بیدینی و بیایمانی
نمیگذارند ،بلکه نگاه خود را آمیختهای از واقعبینی و ارزشمداری
توصیف میکنند.
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 خوبیها و فضائل توصیه شده در دین را به گونهای تفسیر
کنیم که به تلقی غیر واقعبینانه بودن آن منجر شود و این تصور پدید
بیاید که با دستورات دین نمیتوان جامعه را اداره کرد .به هر حال،
تاریخ پر از مظلومیت اهل بیت(ع) و با نگاه به
اگر کسی با نگاه به
ِ
تمام مظالمی که به نام دین به بشریت روا داشتهاند ،این برداشت را پیدا
کرد که آرمانهای دین خیالی و غیر قابل تحقق هستند ،تنها پاسخش
جامعۀ مهدوی است.
لــذا اعتقــاد بــه مهدویــت ،عامــل مهمــی بــرای زیر ســؤال
نرفتــن اصــل و اســاس اعتقــادات دینــی اســت .بــه همیــن
دلیــل اســت کــه در متــون دینــی مــا نــگاه میکنیــد ایــن
همــه تأکیــد در مــورد موعــود بــه چشــم میخــورد و بخــش
قابــل توجهــی از ســخنان پیامبــر اکــرم(ص) در خطابــۀ غدیــر
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فلسفۀگریههایائمه
در فراق حضرت
مهدی(عج)

بــه ســخن گفتــن از موعــود اختصــاص مییابــد 1،تــا مبــادا
این دین به تحققنیافتنـی بـودن متهـم شـود.
گریههای 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 میتواند داشته باشد؟ آیا غیر از این است که
آن حضرت ،دینی را که تمام انبیا و اوصیا برای آن تبلیغ میکردند 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 میخواستند به
مردم بگویند که این روش الهی ،بهترین روش زندگی اســت ،و آن
حضرت این معنا را عم ً
ال به مردم نشان خواهند داد و همه تصدیق
 . 1امام باقر(ع) داستان و خطبۀ کامل رسول خدا(ص) در غدیر خم را برای شیعیان نقل کرده
است .در بخشهایی از این خطبه ،رسول خدا(ص) به تفصیل به امام مهدی(ع) ،ویژگیهای
او و مأموریت و رسالتهای او اشاره فرمودندَ « :م َعا ِش َر ال َّناسِ ! آمِنُوا ب ِاهلل ِ َو َر ُسول ِ ِه َو النُّو ِر
ور مِ َن اهلل ِ
الَّ ِذي ُأنْزِلَ َم َعهُ مِ ْن َق ْب ِل َأنْ َن ْط ِم َس ُو ُجوه ًا َف َن ُر َّدها َعلى َأ ْدبا ِرهاَ .م َعا ِش َــر ال َّناسِ ! النُّ ُ
َع َّز َو َجلَّ ف ِ َّي َم ْس ُل ٌ
وكُ ،ث َّم فِي َعل ِ ٍّي ُث َّم فِي ال َّن ْس ِل مِنْهُ إِلَى الْقَائ ِ ِم الْ َم ْه ِد ِّي الَّ ِذي َي ْأ ُخ ُذ ب َِح ِّق اهلل ِ َو
ب ُِك ِّل َح ٍّق ُه َو لَ َناَ ِ .ل َّن َ
اهلل َع َّز َو َجلَّ قَدْ َج َع َل َنا ُح َّجةً َعلَى الْ ُم َق ِّصر َِين َو الْ ُم َعان ِ ِد َين َو الْ ُمخَ الِفِ َين َو
الْخَ ائِن ِ َين َو ْالث ِ ِم َين َو َّ
الظال ِ ِم َين َو الْ َغا ِصب َِين مِ ْن َج ِمي ِع الْ َعالَ ِم َين َ ....م َعا ِش َر ال َّناسِ ! َأ َل َو إِن ِّي ُم ْن ِذ ٌر
َو َعل ِ ٌّي َهادٍَ .م َعا ِش َر ال َّناسِ ! إِن ِّي َنب ٌِّي َو َعل ِ ٌّي َو ِصيِّيَ .أ َل إ َِّن خَ ا َت َم الْئ ِ َّم ِة مِ َّنا الْقَائ ِ ُم الْ َم ْه ِد ُّيَ .أ َل إنَّهُِ
الظا ِه ُر َعلَىال ِّدينَِ .أ َل إِنَّهُ الْ ُم ْن َتق ِ ُم مِ َن َّ
َّ
الظال ِ ِم َينَ .أ َل إِنَّهُ فَات ِ ُح الْ ُح ُصو ِن َو َهادِ ُم َهاَ .أ َل إِنَّهُ قَات ِ ُل ُك ِّل
َقب ِي َل ٍة مِ ْن َأ ْه ِل الش ِّْر ِ
كَ .أ َل إِنَّهُ الْ ُمدْ ِر ُك ب ُِك ِّل ثَا ٍر ِ َل ْول ِ َيا ِء اهلل ِ َع َّز َو َجلَّ َ .أ َل إِنَّهُ ال َّنا ِص ُر ل ِ ِدي ِن
اهللَِ .أ َل إِنَّهُ الْ َغ َّر ُ
اف مِ ْن َب ْح ٍر َع ِمي ٍقَ .أ َل إِنَّهُ َق ِس ُيم ُك ِّل ذِ ي فَضْ ٍل بِفَضْ ل ِ ِه َو ُك ِّل ذِي َج ْه ٍل ب َِج ْهل ِ ِه.
َأ َل إِن َُّــه ِخير ُة اهلل ِ و ٌ
يط ب ِ ِهَ .أ َل إِنَّهُ الْ ُمخْ ب ُِر َع ْن َربِّهِ
اهلل ُمخْ َت ُار ُهَ .أ َل إِنَّهُ َوا ِر ُث ُك ِّل عِ ْل ٍم َو الْ ُم ِح ُ
َ
ََ
الس ِديدُ َ .أ َل إِنَّهُ الْ ُمف ََّو ُض إِلَ ْي ِهَ .أ َل إِنَّهُ قَدْ َبشَّ َر ب ِ ِه
الر ِشيدُ َّ
َع َّز َو َجلَّ َو الْ ُم َنبِّهُ ب َِأ ْم ِر إ َِيمان ِ ِهَ ،أ َل إِنَّهُ َّ
ُور إ َِّل عِن َْد ُهَ .أ َل
َم ْن َسل ََف َب ْي َن َي َديْ ِهَ .أ َل إِنَّهُ الْ َباقِي ُح َّجةً َو َل ُح َّجةَ َب ْع َد ُه َو َل َح َّق إ َِّل َم َعهُ َو َل ن َ
ور َع َل ْي ِهَ .أ َل َو إِنَّهُ َول ِ ُّي اهلل ِ فِي َأ ْر ِض ِه َو َح َك ُمهُ فِي خَ ْلق ِ ِه َو َأمِينُهُ فِي
إِنَّهُ َل غَال ِ َب لَهُ َو َل َمن ُْص َ
ِس ِّره ِ َو َع َلن ِ َيت ِ ِهَ .م َعا ِش َر ال َّناسِ ! قَدْ َب َّين ُْت ل َُك ْم َو َأ ْف َه ْمت ُُك ْم َو َهذَ ا َعل ِ ٌّي ُي ْفهِ ُم ُك ْم َب ْع ِدی ».احتجاج
طبرسی ،ج،1صص .63-61همچنین التحصین سیدبنطاووس ،صص.586-585
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خواهند کرد؟
از طرف دیگر ،یکی از راههای معتقد شدن به دین نیز اعتقاد یافتن
به موعود و جامعۀ مطلوب اســت .بهویژه در این زمان که ظواهر
فریبندۀ دنیا در تمدن غرب به گونهای اغراقآمیز درصدد است تا خود
را همان جامعۀ موعود معرفی کند .در چنین شــرایطی باید با ذکر
خصوصیات جامعۀ مهدوی ،که وضعیت مطلوب ماست ،کاستیهای
همین تمدن غرب را نشان داد ،تا عالوه بر نجات اندیشهها از اسارت
این تمدن پوشالی ،برای تمدن اصیل اسالمی هم دلبری نمود.
اگر برای عاشــقان و سینهچاکان شکستخوردۀ تمدن غرب
(که هم به آرمانهای انســانی جاری در شــعارهای تمدن غرب
عالقهمند شدهاند و هم طعم تلخ دروغین بودن آنها را چشیدهاند)،
تمدن مهدوی و خصوصیات آن بیان شود ،یقین ًا بیش از هر کسی
زیباییهای آن را درک میکنند و به دین اسالم ،به دلیل چنین فرجام
خوشی ،بهتر و سریعتر ایمان خواهند آورد.
گاهی ایمانآورندگان به اسالم به دالیلی حداقلی به دین اسالم
گرایش پیدا میکنند .مانند آنکه زمانی گفته میشد در آمریکا بیشتر
سیاهپوســتان زندانی به اسالم ایمان میآورند .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 ،بنیانهای تمدن غرب را در
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افکار عمومی فروریختهایم.
در این راه نباید منتظر متقاعد شدن برخی روشنفکران غربزدۀ
داخلی شویم تا ســپس به روشنگری در جهان اقدام کنیم؛ چراکه
وقتی کسی در معرض نور باشد ولی در ظلمت به سر ببرد ،احتما ً
ال
هیچگاه به روشنایی نخواهد رسید.

دشواریهای اعتقاد به
وضعمطلوب

راه عبور از
بهانهجویاندیرباور

اشکاالتی بر سر راه اعتقاد به موعود (تحقق وضع مطلوب)
باید اذعان کرد که اعتقاد به تحقق وضع مطلوب با دشواریهایی
روبهرو است .جدا از عدم پذیرش کسانی که دچار ناباوری اعتقادی
هستند ،و هرچه از پیامهای غیبی حق به آنان برسد با استهزای آنها
مواجه خواهد شد ،بهانهجویان دیرباوری هم وجود دارند که همیشه
موجب طوالنی شــدن مجادلهها و مباحثهها میگردند .این افراد،
اگرچه موجب تورم کاذب علم میشوند و بازار مباحث علمی را
رونقی نه چندان مفید میبخشــند ،اما راه رسیدن به مقصد را دور
میکنند؛ و اگر دستشان به افکار عمومی برسد در کمال جسارت به
تردید افکنی در میان مردم اقدام مینمایند.
میتوان از اینگونه آدمها آخرین مخالفتها را شنید و با فراهم
آوردن اســتداللهای کافی ،آخرین مقاومتهای ایشان را درهم
شکست ،ولی اگر باز هم قبول نکردند ،نباید تعجب کرد (چون از
افراد بهانهجو انتظاری جز این نیست) و تنها باید به نجات مردم از
شبههافکنیهایشان اکتفا نمود .چون بهانهجویی برای باور نکردن
وعدههای الهی ،یک سنت سیّئه در نزد دلهای بیمار است که شاید
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هیچگاه بیدار نگردند.
برای برطرف کردن مشــکالت اعتقادی ،باید ابتدا زمینههای
بهانهجویی 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 میرســاند و انعطافپذیری را به حداکثر؛ اصولی که الزمۀ
رعایت کرامت انسان محسوب میشود و در اثر رعایت همین اصول
فرصت سوءاستفادۀ منافقان و مؤثر شدن عناد کفار فراهم میشود؟
(البتــه میدانیم 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
قالعادگی بخشیده و انتظار آن را
به همین اصول ،جامعۀ مهدوی را فو 
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
میشنویم حضرت دست به شمشیر برده و مخالفان دین را قلع و
قمع میکنند 1،آیا این بر خالف آن اصول نخواهد بود؟
 . 1امــام باقر(ع) در مورد آخرین امام فرمودند« :چون قيام كند همچون رســول خدا رفتار
محمد را تبیین ميكند و هشت ماه شمشير بر دوشُ ،كشت و
خواهد كرد بجز آنكه آثار ّ
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اهمیت این اشکال و
پاسخ به آن

ممکن اســت در نگاه اول ،این اشکال و پاسخ آن مهم به نظر
نرسند ،اما درک این مطلب زمانی اهمیت پیدا میکند که بدانیم طبق
ُكشتار خواهد كرد تا آنكه خداوند رضايت بدهد؛ إِذَا قَا َم َس َار ب ِ ِس َيرة ِ َر ُسو ِل اهلل(ص) إ َِّل َأنَّهُ
ُيبي ُن آثَار ُمحم ٍد و يضَ ُع السي َف علَى عاتِق ِ ِه ثَمانِيةَ َأ ْش ُه ٍر هرج ًا هرج ًا ح َّتى ر ِضي ٌ
اهلل» غیبت
َّ ْ َ َ
َ ِّ َ َ َّ َ َ
َ َ
َ ْ َ ْ َ َ َ
يسى َو ُس َّنةٌ م ْنِ
نعمانی ،ص .164و در روایت دیگری فرمودندُ :
«س َّنةٌ مِ ْن ُم َ
وسى َو ُس َّنةٌ مِ ْن عِ َ
وس َف َو ُســ َّنةٌ مِ ْن ُم َح َّم ٍد ص َ ....و َأ َّما مِ ْن ُم َح َّمد(ص) فَالْق ِ َيا ُم ب ِ ِس َيرت ِ ِه َو َت ْبي ُِين آثَا ِره ِ ُث َّم َيضَ ُع
ُي ُ
سيفَهُ علَى عاتِق ِ ِه ثَمانِيةَ َأ ْش ُه ٍر ف ََل ي َز ُال ي ْقت ُُل َأ ْع َداء اهلل ِ ح َّتى يرضَ ى ٌ
اهلل َع َّز َو َجلَّ » کمال الدین
َ
َ
َْ
َ َ َْ
َ َ
َ َ
و تمام النعمه ،ج ،1ص.329
امیرالمؤمنین(ع) نیز بعد از جنگ نهروان در ضمن پاســخ به پرسشهای مردم ،از فتنهها سخن
میگویند و سپس در پاسخ به یکی از پرسشها به حضرت مهدی(عج) اشاره میفرماید« :سپس
مرد دیگری بلند شد و گفت :بعد از آن(فتنههای بنیامیه) چه خواهد شد؟ حضرت فرمودند:
سپس خداوند به واسطۀ مردی از ما اهلبیت ،فتنههای بنیامیه را از شما جدا میکند ،همانند
جدا کردن پوست از گوشت توسط قصاب؛ پدرم به فدای کسی که فرزند برگزیده و برتری ِن
کنیزان است ،که خوارى و ذ ّلت را به آنها مىچشاند ،و جام تلخ در كامشان مىريزند ،پس جز
شمشي ِر مرگ چيزى به آنها نمىدهد ،کشت و کشتار خواهد بود ،هشت ماه شمشير بر دوش
میگذارد ،در آن هنگام ،قريش دوست دارد آنچه در دنياست بدهد تا يك بار مرا بنگرد ،گر
چه لحظه كوتاهى (به اندازه كشتن شترى) باشد ،تا برخی از آنچه قائم از آنها قبول نمیکند ،از
آنها بپذیرم .تا اینکه قریش بگوید :اگر این شخص از فرزندان فاطمه بود ،به ما رحم میکرد.
پس خداوند او را علیه بنیامیه میشوراند ،پس آنها را مصداق این آیه قرار میدهد :طردشدگان
[از رحمت خداى] اند ،هرجا كه يافت شوند بايد دستگير شوند ،و به سختى به قتل برسند.
خدا شيوه و روش خود را درباره كسانى [مانند اين خائنان] كه پيشتر درگذشتند ،اينگونه
قرار داده است ،و براى شيوه و روش خدا هرگز تغيير و دگرگونى نخواهى يافت؛ َ ...فقَا َم َر ُج ٌل
ــر َفقَالَ ُ :ث َّم َما َي ُكونُ َب ْع َد َهــذَ ا َيا َأمِير الْ ُم ْؤمِن ِ َين؟ قَالَ ُ :ث َّم إ َِّن َ
اهلل ُيف َِّر ُج الْفِ َت َن ب َِر ُج ٍل مِ َّنا َأ ْهلَ
آخَ ُ
َ
ْ
ٍ
الْ َب ْي ِ
ت َك َت ْفرِي ِج الْدِي ِم ب َِأب ِي ابْ ُن ِخ َي َرة ِ ْال ِ َما ِء َي ُسو ُم ُه ْم خَ ْسف ًا َو َي ْسقِيهِ ْم ب َِكأ ٍس ُم َص َّب َرة ف ََل ُي ْع ِطيهِ ْم
الس ْي َف َعلَى َعاتِق ِ ِه ث ََمان ِ َيةَ َأ ْش ُه ٍر َو َّد ْت ُق َريْ ٌش عِن َْد ذَل ِ َ
ك ب ِال ُّدن َْيا َو
الس ْي َف َه ْرج ًا َه ْرج ًا َيضَ ُع َّ
إ َِّل َّ
َدْر َحلْبِ شَ اة ٍ َأ ْو َجزْ ِر َجزُ و ٍر ِ َل ْق َبلَ مِ ْن ُه ْم َب ْع َض الَّ ِذي َي ُر ُّد َع َل ْيهِ ْم
َما فِي َها لَ ْو َي َر ْونِي َمقَام ًا َوا ِحداً ق َ
ول ُقريْ ٌش لَو َك َان هذَ ا مِ ْن ُولْ ِد فَا ِطمةَ لَر ِحم َنا َفي ْغرِي ِه ٌ
اهلل ب َِبنِي ُأ َم َّيةَ ف ََي ْج َع ُل ُه ْم َم ْل ُعون ِ َين َأيْ َنما
َ
ْ
َ َ َ ُ
َح َّتى َت ُق ُ َ
ُثق ِ ُفوا ُأ ِخ ُذوا َو ُقت ِّ ُلوا َت ْقت ِ ًيل ُسنَّةَ اهلل ِ فِي الَّ ِذ َين خَ َل ْوا مِ ْن َق ْب ُل َو ل َْن َتج َِد ل ِ ُس َّن ِة اهلل ِ َت ْب ِد ًيل .الغارات،
ج ،1ص .3و با کمی اختالف در الفاظ :نهجالبالغه ،خطبه 93و غیبت نعمانی ،ص ،229ح.11
روایت دیگری نیز با همین مضمون خواهد آمد.
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فرمودۀ امام معصوم(ع) ،بعضیها به دلیل نداشتن تحلیل درست در
مورد علت قاطعیت حضرت در برخورد با منافقین ،دچار انحراف
1
شده و حضرت را به خشونت و بیرحمی متهم میکنند.
اهمیت چنین پرسشها و پاسخهایی 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 مینماید (و در این راستا باورها
را افزایش میدهد) ،بلکه از یکی از رازهای مظلومیت اولیای خدا
نیز رمزگشایی میکند؛ رازی که درک آن از اهمیت باالیی در فهم
درست دین برخوردار است و دانستن آن از تکرار آن مظلومیتها
جلوگیریمیکند.
به عنوان مقدمه و برای روشنتر شدن سؤال باید گفت که یکی
از اصول مهم دین اســام ،رعایت کرامت انسان است و این مهم تا
آنجا پیش میرود که او ًُ
ال ،در جامعۀ دینی کسانی میتوانند منافق
باشند( .یعنی کفر خود را پنهان کنند و خود را مؤمن و مسلمان جلوه
تجسس و افشاگری را از
دهند ).و اولیای دین با بزرگواری ،راههای ّ
طریق علم غیب و حتی برخی از آگاهیهای عادی میبندند و با
برخوردهای اخالقی عیبپوشــی میکنند .ثانی ًا ،منافقان مهلت و
فرصت مییابند تا در جامعۀ دینی جوالن دهند و برخی از تدبیرهای
 . 1روایات مربوطه پیشتر در پاورقی صفحه  33آمده است.
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انسانها،یکی
از اصول مهم و
همیشگیاسالم
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وجه دو ِم توجه به
کرامت انسان در
جریان معرفی نکردن
منافقین

شیوۀ قرآن :بیان
نشانههایمنافق

اولیای خدا را عقیم بگذارند .اولیای خدا هم اکثرا ً به افشاگریهای
کلی و بصیرتافزایی اکتفا میکنند و تنها در صورتی که منافقان علن ًا
چهرۀ خود را رسوا کنند ،یا خطرات جدی جامعۀ اسالمی را تهدید
کند ،مورد اشاره و افشاگری قرار میگیرند.
طبیعی است در اثر چنین شیوهای ،مؤمنان ضعیف هم توسط
منافقان بهسهولت گمراه میشوند و عموم مردم هم ممکن است تحت
جو به وجود آمده توسط آنان ،دچار یأس و گمراهی شوند.
تأثیر ّ
البته در چنین وضعیتی ،وجه دیگری از توجه به کرامت ایشان
نیز وجود دارد و آن فرصتی است که خداوند متعال به عموم مردم
میدهد تا خود با اندیشهورزی و احساس پاک ،راه حق را از باطل
تشخیص دهند .این احترام به انسانهاست که خدای مهربان فرصت
فهمیدن و تحلیل کردن را به انســانها میدهد .اگرچه در این راه
اولیای خدا مظلومیتهای فراوان تحمل کنند.
یکی از مصادیق اینگونه مهلت دادن در جریان رعایت کرامت
انســانها در صدر اســام ،عدم معرفی منافقان بود .قرآن کریم
«نشانه»های منافق را بیان میکند 1ولی نام آنها را در جامعۀ کوچک
مدینه افشــا نمیسازد .به حدی این مســأله جدی است که خود
منافقان همیشه از این واهمه داشتند که مبادا خداوند با نزول وحی
2
آنها را در جامعه رسوا کند.
 . 1قرآن کریم در آیات ســوره منافقون و آیات  49تا  74ســوره توبه ،به بیان نشانه های منافقان
میپردازد.
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پیامبر گرامی هم از همین شــیوه پیروی میکردند و تنها با
اشــارههای عمومی و تصریحات خصوصــی ،مصادیق را بیان
میفرمودند .یکی از نمونههای بارز این روش برخورد را میتوان
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
دره 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،
تروریستها را غافلگیر کردند .محافظین ،تمام تروریستها را که
از چهرههای مدینه بودند ،شناختند و میخواستند آنها را به سزای
عملشـان برسانند ،ولی حضرت ممـانعت نمودند و حتی به ایشـان
1
اجازه ندادند تا نام آنها را افشا کنند.
منافقان از این بیم دارند که ســورهای بر ضدشــان نازل شود و آنان را از اسراری که [در جهت
دشمنی با خدا ،پیامبر ،مؤمنان و حکومت اسالمی] در دلهایشان وجود دارد ،آگاه نماید .بگو:
مسخره کنید ،خدا آنچه را از آن بیمناک و نگرانید ،آشکار خواهد کرد ».سوره توبه ،آیه .64

 . 1ترجمه المیزان ،ج ،9صص 438تا  ،467ذیل آیات  64تا  74ســوره توبه ،ذیل عنوان «:بيان
اين دســته از آيــات مربوط به منافقين و توطئه آنها براى قتل پيامبــر (ص) در راه تبوك».
عالمه طباطبایی ذیل همین آیات بحث تفســیری و روایتی مفصلی کرده و به برخی روایات
مربوطه اشاره کرده است که عالقمندان میتوانند رجوع کنند .و در اینجا به ذکر مختصری از
جمعبندی ایشان بسنده میکنیم« :پس خالصه آيات اين مىشود :جماعتى از كسانى كه با رسول
خدا (ص) بيرون آمدند توطئه چيدند كه آسيبى به آن حضرت برسانند ،و در همين موقع بود
كه به كلمات كفرآميزى كه كفر ايشان را بعد از آنكه اسالم آورده بودند ثابت مىكرد ،سخن
گفته ،آن را مخفى داشــتند ،آنگاه تصميم گرفتند نقشهاى كه براى كشتن رسول خدا (ص)
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بعدها همین منافقین ،که کماکان در جامعۀ اسالمیِ مدینه اعتباری
داشتند ،نقشههای دیگری هم کشیدند و برخی از توطئههای خود را
هم عملی کردند ،و موفقیتهای فراوانی هم در ظلم به حق به دست
چيدهاند پياده كنند ،يا بدون خبر بر سرش بريزند ،و يا بهنحوى ديگر آن حضرت را به قتل
برسانند ،خداوند كيد ايشان را باطل نمود و رسواشان كرد ،و پرده از روى اسرار خطرناكشان
برداشت ... ،و ان شاء َّ
الل به زودى بيشتر آن روايات را در بحث روايتى ايراد خواهيم نمود».
در مورد داســتان این توطئه توضیحاتی در منابع مختلفی از شــیعه و سنی آمده است ،از جمله:
خصال شــیخ صدوق ،احتجاج طبرسی ،العمدة ،تفسیر ثعلبی ،شرح نهجالبالغه ابن ابیالحدید،
اعالم الوری ،تفســیر تبیان به نقل منابع اهل سنت ،قصص االنبیاء راوندی .در برخی از همین
روایات ،ذکر شده که رسول خدا(ص) از کشتن آنها ممانعت کرده و مانع بردن نام ایشان توسط
محافظین خود که آنها را شناخته بودند ،شدند .در این میان میتوان به کتاب «البدایه والنهایه»
تألیف ابن اثیر شافعی مذهب ،از مورخین مشهور اهل سنت اشاره کرد .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 کتاب ،به نقل تاریخ بیهقی و با ذکر سندی که به حذیفة بن یمان میرسد،
آورده که« :كنت آخذا بخطام ناقة رسول اهلل ص ّلى اهلل عليه و س ّلم أقود به و عمار يسوق الناقة...
قلنا يا رسول اهلل أ و ال تبعث إلى عشائرهم حتى يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم؟ قال :ال،
أكره أن يتحدث العرب بينها أن محمدا قاتل لقومه ».البدایه و النهایه ،ج ،5ص.20
چیزی که هست ،غیر از آیات قرآن ،روایاتی که اصل این توطئه توسط منافقین را تأیید میکنند
در حد تواتر معنوی و یقینآور هســتند .اما نهی پیامبر(ص) از بازگو کردن اسامی منافقین و
جلوگیــری از مجازات آنها(قتل) ،گرچه در روایات قابل توجهی آمده ،اما نباید از این نکتۀ
مهم غفلت کرد که اگر رســول خدا(ص) اجازۀ کوچکترین افشاگری در این زمینه را داده
بودند ،به دلیل اهمیت باالی توطئۀ قتل رسول خدا(ص) ،یقین ًا این افشاگری در جامعۀ اسالمی
بازتابهای جدی میداشت و اخبار آن در تاریخ بهجای میماند .حاصل کالم اینکه تردیدی
نیست که گروهی از منافقین به طور پنهانی برای قتل پیامبر نقشه کشیدند ،و نقشۀ آنها برمال
شده ،اما رسول خدا(ص) بر اساس قواعد و دالیلی ،از مجازات آنها و افشای نام آنها ممانعت
کرد و طبیعت ًا منافقین فرصت پیدا کردند تا به دشمنیها و فتنه انگیزیهای خود ادامه دهند.
غرض ،طرح این پرسش است که :مهدی موعود(ع) با پایبندی به اصول رسول خدا(ص) در ادارۀ
جامعۀ اسالمی ،چگونه خواهد توانست نفاق را از جامعۀ اسالمی ریشهکن کند ،در حالیکه
خود رسول خدا(ص) و سایر ائمه(ع) در این خصوص موفق نشدند؟

142

انتظارعالمانه

آوردند .از اینگونه موارد در دوران حکومت امیرالمؤمنین(ع) نیز
فراوان بود که در بررسی سیرۀ سیاسی ایشان باید به آن پرداخت.
جدی این است که آیا اگر کسی بخواهد با این شیوه
حاال سؤال ّ
حکومت کند و تا این حد کرامت انسانها را پاس بدارد ،حکومتش
باقی میماند؟ 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 ارزشها
در یک جامعه است .زیرا وقتی ارزشها در جامعهای حاکمیت پیدا
میکنند ،چه این حاکمیت فرهنگی باشد (فراگیر شدن ارزشها در
جامعه) ،چه حکومتی ،باالخره نفاق را پدید خواهد آورد.
زیرا کسانی هم که به ارزشهای آن جامعه اعتقاد ندارند ،برای
حفــظ جایگاه و منزلت اجتماعی خود ،به تظاهر و دوچهرگی رو
میآورند .یعنی با اینکه ارزشها را قبول ندارندّ ،اما خودشان را یک
آدم ارزشــی و طرفدار ارزشها نشان میدهند .یا الاقل بهصورت
ظاهری با ارزشها همراهی میکنند ولی معلوم است که تا حدی
میتوانند تحمل کنند .از آن به بعد شروع به بهانهجویی و ضربه زدن
پنهانی میکنند .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 میشود.
امام زمان(عج) هم که قرار است یک جامعۀ ارزشی و دینی را
در ســطح جهان پایهگذاری کند ،طبیعت ًا اولین عارضۀ طبیعی این
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اوصافمؤمنان،
زمینۀ رسوا نشدن
منافقان

جامعه ،نفاق خواهد بود .از طرفی هم قرار است که ایشان ،در همین
حکومت دینی ،بســاط نفاق را برچیند ،آنچنان که در دعای ندبه
میخوانیم« :أَ ْی َن َها ِد ُم أَبْنِیَ ِة الشِّ ْر ِک َو النِّ َفاق؟ کجاست آنکه بناهای
شرک و نفاق را ویران میکند؟» 1و در شبهای ماه مبارک رمضان
کریم ٍة تُ ِع ُّز ب ِ َها ْ ِ
الم
َب اِلَیک ف 
ال ْس َ
هم میخوانیم« :اَل ّل ُه َّم اِن َّا ن َ ْرغ ُ
ی َد ْول َ ٍة َ
ِّفاق َو ا َ ْه َل ُه؛ خدایا ما از تو آرزومند آن دولت
َو ا َ ْه َلــ ُه َو تُ ِذ ُّل ب ِ َها الن َ
عزیزی هستیم که به وسیلۀ آن ،اسالم و مسلمین را عزت بخشی و
2
نفاق و منافقین را ذلیل و خوار کنی».
وقتی سیره و بنای اولیای الهی در برخورد با نفاق ،نشان ندادن
منافق و نبردن آبروی او اســت ،در این صورت چگونه بنیاد نفاق
«ریشهکن» میشود؟ چگونه نفاق ،ذلیل خواهد شد؟ با چه شیوهای
این کار شدنی است در حالی که کرامت انسان هم حفظ شده باشد؟
مضافــ ًا اینکه در جامعۀ دینی ،مؤمنــان حقیقی هم اوصافی
دارند که برخی از آنها ســبب پنهان ماندن و رســوا نشدن انواعی
از نفاق میگردد .به عنوان مثال ،وقتی مؤمنان دنبال پســت و مقام
و نام و نشان نباشند ،مگر اینکه به حسب تکلیف وادار به پذیرش
مسؤولیتها شوند ،احتمال اینکه منصبها در اختیار افراد حریص
قرار بگیرد ،افزایش پیــدا میکند .وقتی مؤمنان خطای دیگران را
 . 1مفاتیح الجنان ،دعای ندبه .و نیز اقبال االعمال سیدبنطاووس ،ص297

 . 2بخشــی از دعــای افتتاح از اعمال شــبهای ماه مبــارک رمضان ،تعلیم امــام کاظم(ع)،
تهذیباالحکام ،ج ،3ص 110و همچنین بخشــی از خطبۀ نماز جمعه تعلیمی امام باقر(ع)
کافی ،ج ،3ص.424
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میپوشانند و یا حتی خطای آنها را به گردن میگیرند ،احتمال آنکه
اهل نفاق در اطراف آنها دیرتر رســوا شوند ،فراهم میشود .وقتی
مؤمنان اهل اخالص هســتند ،برای خدا کار میکنند و دنبال این
نیستند که اگر کار خوبی انجام میدهند ،به اسم خودشان تمام شود،
چه بسا خدمات آنها به نام دیگران ثبت شود .وقتی مؤمنان اهل حیا
هستند و دنبال مچگیری از دیگران نیستند ،معلوم است که در سایۀ
مکارم اخالق ایشان ،مکائد منافقان فرصت جوالن پیدا میکند.
با ایــن اوصاف ،حکومت امام زمان(عج) چگونه دوام خواهد
آورد؟ وقتی منافقین فرصت جوالن دادن داشته باشند ،ممکن است
عدهای فرصت ِ
طلب 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
انسانها ،نه تنها نفاق افزایش پیدا نکند ،بلکه ذلیل هم بشود؟
پاســخ این است که «التزام به رعایت کرامت انسانی» یکی از
ویژگیهای ائمه معصومین(ع) بوده و خواهد بود .اما رسوایی و ذلت
نفاق به دالیل دیگری اتفاق میافتد .بصیرت مردم از طرفی و فراوانی
خواص خوب از طرف دیگر ،به اضافۀ سختگیری حضرت نسبت
به خواص خوبی که در اطراف او و از کارگزاران او هستند ،موجب
ذلت و رسوایی منافقین میشود.
وقتی نسبت به کارگزاران ســختگیری شود ،کسی به طمع
رســیدن به مقام ،نفاق نخواهد ورزید .وقتی تعداد خواص خوب
فراوان باشد ،خواص بد نمیتوانند مقام والیت را تحت فشار قرار
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در زمان ظهور،
شرایط برخورد با
منافقینپدیدمیآید

دهند و به مطامع خود برسند .هنگامی هم که مردم بصیرت داشته
باشند ،کوچکترین رفتار منافقانهای 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 داشتهاند که راه صحیح را انتخاب کنند
و هم مردمی که بصیرت دارند و منافقان را شناختهاند ،حق خواهند
داشت با معدوم ساختن منافقان ،در صلح و آسایش به سر ببرند .هم
کرامت منافقین حفظ شده ،چرا که فرصت داشتهاند و خودشان خود
را رســوا کردهاند و هم کرامت عموم مردم لحاظ شــده ،چرا که
خودشان بصیرت یافته و منافقان را رسوا کردهاند.
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؛ 1و یکی از مهمترینِ آن اصول دیگر ،اجرای
 . 1زراره میگوید از امام باقر(ع) در مورد نام قائم(ع) سؤال کردم .امام فرمودند :همنام من است.
عرض کردم :آیا به روش پیامبر ســلوک خواهد کرد؟ فرمودند :هرگز ،هرگز ای زراره! به
روش پیغمبــر رفتار نمیکند .عرض کردم :چرا؟ فرمودند :رســول خدا در ميان امت خود با
ماليمت رفتار میكرد و ميخواست بدان وسيله دلهاى مردم را با هم پيوند دهد ،ولى روش
قائم جنگ است و در كتابى كه با اوست(دستور حکومت خاص که از پیغمبر به او رسیده)
نیز چنین مأمور شــده اســت که با جنگ و قتل کار را پیش ببرد و کسی را به توبه دعوت
زُر َار َة َع ْن َأب ِي َج ْع َف ٍر ع قَالَ ُق ْل ُت لَهُ َ :صال ِ ٌح مِ َن
نکند .وای بر کســی که با وی دشمنی کند؛ َع ْن َ
ات
الصال ِ ِح َين َس ِّم ِه لِي ـ ُأ ِريدُ الْقَائ ِ َم ع ـ َفقَالَ  :ا ْس ُمهُ ا ْس ِميُ .ق ْل ُتَ :أ َي ِس ُير ب ِ ِس َيرة ِ ُم َح َّم ٍد ص؟ قَالَ َ :ه ْي َه َ
َّ
زُر َارةَُ .ما َي ِس ُير ب ِ ِس َيرت ِ ِهُ .ق ْل ُتُ :جعِ ْل ُت ف ِ َد َ
اك ،ل ِ َم؟ قَالَ  :إ َِّن َر ُسولَ
اهلل(ص)س َار فِي ُأ َّمت ِ ِه
َه ْي َه َ
ات َيا َ
َ
اسَ ،و الْقَائ ِ ُم(ع) َي ِس ُير ب ِالْ َق ْتلِ ،ب ِذَ ل ِ َ
ك ُأمِ َر فِي الْ ِك َتابِ الَّ ِذي َم َعهُ َ ،أنْ
ب ِالل ِّي ِن [ب ِال ِمنًّ ِة]َ ،ك َان َي َت َألَّ ُف ال َّن َ
يب َأ َحداًَ ،ويْ ٌل ل ِ َم ْن َن َاوا ُه .غیبت نعمانی ،ص.231
َي ِس َير ب ِالْ َق ْت ِل َو َل َي ْس َتت ِ َ
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َ
َّار
حکم خدا دربارۀ منافقین است که فرمود« :یا أیُّ َها النَّبِ ُّی جا ِه ِد ال ْ ُکف َ
راوی میگوید :از امام صادق(ع) شنیدم که میفرمود :همانا رفتار على(ع) دربارۀ اهل بصره،
براى شيعيانش از آنچه خورشيد بر آن ميتابد بهتر بود .زيرا دانست كه آن قوم حكومتى
بدست آورد و اگر او آنان را(بر اساس حکم الهی) اسير ميكرد ،شيعيانش نيز اسير مىشدند.
عــرض كردم :بفرمائيد بدانم آيا امام قائم هم مانند على(ع) رفتار خواهد كرد؟ فرمود :نه،
علــى(ع) كه در ميان آنان بــا منّت نهادن رفتار كرد ،چــون از حكومت یافتن آنان خبر
قائم(عجل َّ
الل فرجه) برخالف آن رفتار خواهد كرد ،زيرا آنان دیگر حكومتى
داشت ،ولى
ّ
َ
ْ
نخواهند داشــت؛ َع ْن َأب ِي َبك ٍر الْ َحضْ َرمِ ِّي قَالَ َســ ِم ْع ُت أ َبا َع ْب ِد اهلل(ع) َي ُق ُ
ول :لَ ِس َير ُة َعل ِ ٍّي ع فِي
َأ ْه ِل الْ َب ْص َرة ِ َكا َن ْت خَ ْيراً ل ِ ِش َيعت ِ ِه مِ َّما طَ ل ََع ْت َع َل ْي ِه الشَّ ْم ُس .إِنَّهُ َعل ِ َم َأ َّن ل ِ ْل َق ْومِ َد ْولَةً َف َل ْو َس َب ُاه ْم
ل َُسب َِي ْت ِش َيعتُهُ ُ .ق ْل ُت :ف ََأخْ ب ِْرنِي َع ِن الْقَائِم(ع) َي ِس ُير ب ِ ِس َيرت ِ ِه؟ قَالَ َ :ل ،إ َِّن َعل ِ ّي ًا ص َس َار فِيهِ ْم ب ِالْ َم ِّن
ل ِ ْلعِ ْلم مِ ْن د ْولَتِهِم ،و إ َِّن الْقَائِم عجلَ ٌ
اهلل ف ََر َجهُ َي ِس ُير فِيهِ ْم ب ِ ِخ َل ِ
ف ت ِ ْل َ
الس َيرةَِ ِ ،لنَّهُ َل َد ْولَةَ
َ َ َّ
ِ َ ْ َ
ك ِّ
لَ ُه ْم .کافی ،ج ،5ص.33
و همین معنا در روایات دیگری هم آمده اســت :راوی میگوید نزد امام صادق(ع) نشسته
بــودم که معلی از امام صادق(ع) پرســید :آیا قائم بر خالف ســیرۀ علی(ع) عمل میکند؟
حضرت فرمودند :بله .زیرا امیرالمؤمنین رفتارش منّت نهادن و دست برداشتن (از مخالفين)
بود ،زيرا ميدانســت كه پس از او شيعهاش مغلوب دست دشمن خواهد شد .ولى امام قائم
كه قيام كند رفتارش در ميان آنان با شمشير است و اسير كردن ،چون ميداند كه پس از او
شيعۀ آن حضرت هرگز مغلوب دست دشمن نخواهد شد؛ ُكن ُْت عِن َْد َأب ِي َع ْب ِد اهلل(ع) َجالِس ًا
سَ :أ َي ِس ُير الْقَائ ِ ُم ع ب ِ ِخ َل ِ
ف ِس َيرة ِ َعل ِ ٍّي (ع)؟ قَالَ َ :ن َع ْم َو ذَل ِ َ
ف ََس َألَهُ ُم َعلَّى بْ ُن ُخ َن ْي ٍ
ك َأ َّن َعل ِ ّي ًا َس َار
ــيع َتهُ َس ُــي ْظ َه ُر َع َل ْيهِ ْم [مِ ْن َب ْع ِدهِ] َو إ َِّن الْقَائ ِ َم إِذَا قَا َمَ ،س َار فِيهِ ْم
ب ِالْ َم ِّن َو الْ َك ِّ
فَ ِ ،لنَّهُ َعل ِ َم َأ َّن ِش َ
ِالســ ْي ِ
الس ْب ِي َو ذَل ِ َ
ك َأنَّهُ َي ْعل َُم َأ َّن ِش َيع َتهُ ل َْم ُي ْظ َه ْر َع َل ْيهِ ْم مِ ْن َب ْع ِده ِ َأ َبداً .تهذیباالحکام،
ف َو َّ
ب َّ
ج ،6ص 154و غیبت نعمانی ،ص.232
البته در برخی روایات نیز آمده اســت که آن حضرت در فالن موضوع یا مسأله مطابق سیرۀ
رسول خدا(ص) یا امیرالمؤمنین(ع) عمل خواهد کرد( .مانند روایات ذکر شده در پاورقی ص)137
با اندکی تأمل ،روشــن میشود که این روایات با یکدیگر تعارضی ندارند و قابل جمع هستند.
زیرا هر کدام به ســیرهای از رسول خدا(ص) اشاره دارد .یعنی حضرت مهدی(ع) در برخی
از امور همانند رســول خدا(ع) عمل خواهد کــرد ،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 کرد .روایاتی که در پاورقی صفحه  137آمده است ،میتواند
مؤید همین نظر باشد.
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 .2چگونه در
حکومتمهدوی،
اکثر انسانها طرفدار
حقمیشوند؟

پاسخ :رهایی انسانها
از حاکمیت طاغوت

قین َوا ْغ ُل ْظ َع َل ْیه ِْم؛ ای پیامبر! با کافران و منافقان جهاد کن و بر
َوال ْ ُمنافِ َ
1
آنها سخت بگیر!» اگر در صدر اسالم ،جهاد با منافقین و غلظت در
مقابل آنها کمتر دیده میشود ،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 :اساســ ًا تحقق کامل وضعیت مطلوب ،که در سایه
حکومت موعود محقق میشود ،تنها در صورتی امکان دارد که تمام
مردم با مرام الهی موعود همراهی کنند .اما تجربۀ تاریخی حیات بشر
نشان داده است که اکثر انســانها از پذیرش دستورات خدا سر باز
میزنند .پس چگونه است که پس از ظهور حضرت ،مردم به صورت
فراگیر و پایدار از حق تبعیت میکنند و موجبات استقرار همیشگی
حکومت موعود را فراهم میآورند؟ آیا در ذائقۀ انسانها تغییر غریزی
خاصی رخ میدهد ،یا ترس از حاکمیت دینی جرأت معصیت را از آنها
میگیرد؟ به عبارت دیگر ،آیا توان اندیشیدن علیه حق از بین میرود یا
اساس ًا امکان سخن گفتن از اندیشههای باطل نخواهد بود؟
پاسخ این سؤالها را باید در راز مهم حاکمیت حق جستوجو
 . 1سوره توبه ،آیه .73

 . 2به عنوان مثال رسول خدا(ص) علت اجرا نکردن حکم خدا در مورد توطئهکنندگا ِن قتل
َ
اس
خودش را ترس از قضاوت نادرست مردم در اثر بیبصیرتی
دانستند(أ ْک َر ُه َأنْ َی َت َح َّد َث ال َّن ُ
َو َی ُقو ُلوا إ َِّن ُم َح َّمداً قَدْ َوضَ َع َی َد ُه فِی َأ ْص َحابِ  :اعالم الوری ،ص )123و امیرالمؤمنین نیز عامل
برخورد شدید نکردن با منافقین را دوراندیشی برای در امان ماندن شیعیانشان دانستند ،اما
در زمان ظهور حضرت حجت(عج) ،با منافقین مانند کفار برخورد میشود( .امام باقر(ع):
ُث َّم َیدْ ُخ ُل الْ ُکوفَةَ ف ََی ْقت ُُل ب ِ َها ُکلَّ ُم َناف ِ ٍق ُم ْر َتاب :ارشاد مفید،ج،2ص384؛ امام صادق(ع)َ :ل َی ْقت ُُل
َأ َحداً مِ ْن ُه ْم إ َِّل َکاف ِ ٌر َأ ْو ُم َنافِقٌ  :بحاراالنوار ،ج ،52ص)386
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کرد .شاید مهمترین راز حاکمیت والیت مطلقۀ الهی ،این باشد که در
چنین حکومتــی ،بهویژه وقتی در کمال قدرت باشــد ،فریبها و
زورگوییها به پایان میرسد و در اثر پایان یافتن دوران طغیان ،و آزاد
شدن انسانها از انواع اسارتهای طواغیت ،هدایت انسانها بهخوبی
صورت خواهد پذیرفت .در چنین موقعیتی ،به صورت بسیار طبیعی
اکثریت قاطع انســانها عق ً
ال و قلب ًا پذیرای حق شده و خودبهخود
موضع صحیحی نسبت به دین خواهند داشت؛ همان موضعی که فطرت
آنها اقتضا میکند و انبیای الهی بر آن پافشاری میکردند.
بر اساس این تحلیل ،دلیل اکثر انحرافها و کجاندیشیها در زمان
حاضر ،عدم حاکمیت حق و به تعبیر دقیقتر حاکمیت طاغوت است.
قرآن صراحت ًا به این مطلب اشــاره میکند و کفر را آنچنان مایۀ
ظلمت نمیشمارد که طاغوت را مایۀ سیاهبختی انسان میداند؛ آنجا
ُوت یُ ْخر ُِجون َ ُه ْم ِم َن النُّو ِر
ذین َک َف ُروا أَ ْولِیا ُؤ ُه ُم ال َّطاغ ُ
«و ال َّ َ
که میفرمایدَ :
إِلَی ا ُّلظ ُل ِ
مات؛ و کســانی که کافر شدند ،سرپرستان آنها طاغوتها
1
هستند که آنان را از نور به سوی تاریکیها بیرون میبرند».
 . 1سوره بقره ،آیه  .257در خصوص معنای آیه برخی اشکال کردهاند ،که چطور ممکن است کافر
نوری داشته باشد یا در نور باشد ،که طاغوت بخواهد او را از نور به ظلمت ببرد .عالمۀ طباطبایی
در تفسیر المیزان ،ذیل همین آیه فرمودهاند ...« :ليكن ممكن است اين گفتار را تصحيح كرد و
چنين گفت كه :انسان از همان آغاز خلقت ،داراى نورى فطرى است كه نورى است اجمالى ،اگر
مراقب او باشند ترقى مىكند ،و تفصيل مىپذيرد ،چون در همان اوان خلقت نسبت به معارف
حقه و اعمال صالح به تفصيل نور ندارد ،بلكه در ظلمت است ،چون تفصيل اين معارف براى او
روشن نشده ،پس نور و ظلمت به اين معنا با هم جمع مىشوند ،و اشكالى هم ندارد ،مؤمن فطرى
كه داراى نور فطرى و ظلمت دينى است ،وقتى در هنگام بلوغ ايمان مىآورد ،به تدريج از ظلمت
دينى به سوى نور معارف و اطاعتهاى تفصيلى خارج مىشود و اگر كافر شود از نور فطريش به
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دلیل اکثر انحرافها
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علم هم راه طبیعی
خود را طی نکرده
است

آزادی کامل در سایۀ
حاکمیتوالیت

امروز هم اگر به عرصۀ اندیشه و علم نظری بیندازیم ،بهروشنی
میبینیم که اینگونه نیســت که علم راه طبیعی خود را طی کرده
باشــد و این همه افکار باطل ،در اثر اندیشهورزی بشر پدید آمده
باشــند .اگر خوب دقت کنیم ،میبینیم که افکار ضد بشری و ضد
خدایی ،یا نتیجۀ اِعمال نفوذ زورمندان فاسد و مفسدند و یا نتیجۀ
غیر مستقیم تباهیها و سیاهبختیهایی است که آنها بر سر جوامع
بشری آوردهاند .در طول تاریخ هم ،علم و اندیشه اکثرا ً تحت سیطرۀ
زورگویان و زرپرستان بوده است و هر گاه شرایط اقتضا میکرده،
از ابزار علم برای پیشبرد مطامع خود و رسیدن به خواستههایشان
استفاده میکردهاند.
وقتی در اثر حاکمیت والیت ،انسانها به آزادی کامل برسند و
غل و زنجیرها از دســت و پای اندیشۀ آنها برداشته شود 1،درست
میاندیشند و سخن میگویند .در این صورت فاصلهها از خورشید
حقیقت بســیار کم خواهد شد و نور همه جا را فرا خواهد گرفت.
سوى ظلمت تفصيلى كفر و معصيت بيرون مىشود ».ترجمه الميزان ،ج ،2صص528و .529آیت
اهلل مکارم شیرازی نیز فرمودهاند« :ممكن است گفته شود كه كفار نورى ندارند كه از آن خارج
شوند ،ولى با توجه به اينكه نور ايمان در فطرت همه وجود دارد اين تعبير كام ً
ال صحيح به نظر
مىرسد ».تفسیر نمونه ،ج ،2ص .286آیت اهلل جوادی آملی نیز در ذیل تفسیر همین آیه میفرمایند:
تمسك به عروهالوثقي ،ايمان برتر و نورانيت و نتيجه پذيرش والي طاغوت ،افزايش كفر و
«ثمره ّ
تاريك شدن است .خداوند مؤمنان را سرپرستي كرده ،تاريكي را از آنان دفع يا رفع ميكند؛ ولي
طاغوت كه دشمن همگان اعم از مؤمن و كافر است ،درس طغيان ميدهد و با اين كار نور فطرت
را رفع كرده ،كافر را در ظلمت فرو ميبرد ».تفسیر تسنیم ،ج ،12ص.194
َ « . 1يضَ ُع َع ْن ُه ْم إ ِْص َر ُه ْم َو الْغْاللَ الَّت ي كا َن ْت َع َل ْيهِ ْم؛ [پیامبری که] بارهای سنگین و زنجیرهایی که
بر دوش [عقل و جان] آنان است ،برمیدارد ».سوره اعراف ،آیه.157
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میمانند خفاشان شبپرستی که کجاندیشی را به خاطر بیماری دل
پیشه میکنند .آنها هم وقتی در میان مردم روشنبین جایی نداشته
باشند ،خود مهر سکوت بر دهان یاوهسرای خود خواهند زد و دیگر
در جامعه مجالی برای مجادلههای بیهودۀ آنان نخواهد بود.
این مطلب باید مورد توجه تمامی کسانی که عافیتطلبانه اهل
ادب و فرهنگ هستند ،باشد؛ که نمیتوان بدون تالش برای برقراری
حکومت حق ،به هدایت خلق امیدوار بود؛ و نمیشود 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
ذین َآمنُوا َع َل ْی ُک ْم
مؤمنان توصیه میکند به خودتان بپردازید« :یا أَیُّ َها ال َّ َ
ِ
مراقب [ایمان و
أَنْ ُف َس ُک ْم ال یَ ُض ُّر ُک ْم َم ْن َض َّل إِذَا ا ْهتَ َد ْیتُ ْم؛ ای اهل ایمان!
ِ
معنوی] خود باشید .اگر شما هدایت یافتید ،گمراهی کسی
ارزشهای
1
که گمراه شده ،به شما زیانی نمیرساند ».در مورد این آیۀ کریمه از
پیامبر اکرم(ص) پرسیدند :منظور چیست؟ با توجه به خود آیه و پاسخ
پیامبر میتوان 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 میرسد صبر کن و تا میتوانی در انجام این وظیفۀ
مهم استقامت داشته باش ،مگر وقتى كه بيابى مردمان را حريص بر
ّ
مصر باشند
دنيا و مطيع نفس ّاماره ،و به رأى و اعتقاد خود،
مستقل و ّ
 . 1سوره مائدة.105 :
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حکومتحق،
نمیتوان به هدایت
خلق امیدوار بود

سؤال از پیامبر(ص):
جامعه را رها کنیم و
خودسازیکنیم؟
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اهتمام سه امام
اول به مسأله
حکومت قبل از
تعلیم و تربیت

و توجهی به ســخن علما و دیگران ننمایند ،و وعظ و نصيحت در
ايشان اثر نكند ،پس در اين وقت بر تو است كه دست از امر معروف
1
و نهى از منكر ،كشــيده دارى و مالزم اصالح نفس خود باشى».
(در مورد علت مقدم نبودن خودسازی ،و موارد استثنای آن توضیحی
2
خواهد آمد).
در تاریخ اسالم هم مشــاهده میکنیم 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 میتوانند آن را به جای درستی هدایت کنند .سپس امامان
«ر ِو َی َأنْ َث ْعل ََبةَ الْ ُخشَّ ن ِ َّی َس َألَ مِ ْن َر ُسو ِل اهلل(ص) َع ْن َه ِذه ِ « :یا َأی ُّ َها الَّ ِذ َین آ َمنُوا َع َل ْی ُک ْم َأنْ ُف َس ُک ْم
ُ .1
ال َیضُ ُّر ُک ْم َم ْن ضَ لَّ إِذَا ا ْه َت َدیْت ُْم» َفقَالَ َ :و ْأ ُم ْر ب ِالْ َم ْع ُر ِ
وف َو ان َْه َع ِن الْ ُمن َْک ِر َو ْاصب ِْر َعلَی َما َأ َصا َب َ
ک
ک ب ِ َن ْف ِس َ
اب ُک ِّل ذِی َر ْأ ٍی ب َِر ْأی ِ ِه ف ََع َل ْی َ
ک َو َدعْ
َح َّتی إِذَا َر َأیْ َت ُش ّح ًا ُمطَ اع ًا َو َه ًوی ُم َّت َبع ًا َو إ ِ ْع َج َ
َأ ْم َر الْ َعا َّم ِة» تفسیر المیزان(عربی) ،ج ،6ص( 177به نقل از منابع متعدد)؛ مصباحالشریعه ،ص18؛
همچنین بسیاری از تفاسیر شیعه و سنی ،این روایت را در ذیل همین آیه نقل کر دهاند .ترجمۀ
نزدیکتر به الفاظ روایت« :تا جایی که ببینی [مردمان را دارای] بخل غالب ،و هوای نفسی
که پیروی شود ،و خودرأیی فراگیر (خالصه اینکه شرایط بهگونهای شود که کار تو دیگر
ثمر و فایدهای 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)».
اب ُک ِّل ذِی َر ْأ ٍی
«ح َّتی إِذَا َر َأیْ َت ُش ّح ًا ُمطَ اع ًا َو َه ًوی ُم َّت َبع ًا َو إ ِ ْع َج َ
البته ممکن اســت بتوان عبارت َ
ب َِر ْأی ِــ ِه» ،را به گونهای دیگر نیز معنا کرد که البته در نتیجهگیری بحث حاضر ،تأثیر چندانی
نــدارد .و آن اینکه معنا کنیــم« :تا وقتی که ببینی مردم تابع و مطیع حرص و هوای نفس یک
شخص(طاغوت) شدهاند ،و صاحبنظران(خواص جامعه) نیز خودرأی شدهاند و به نظرات دیگر
توجهینمیکنند».
 . 2نگاه کنید به صفحه 205
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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 ،برمیآید 1.مقام معظم رهبــری در مورد میزان اهمیت و
اولویت برقراری حکومت نسبت به کار تعلیم و تربیت میفرمایند:
«وضع كنونــى يعنى وضــع ‹وجود يك قدرت اســامى›
شــايد هزار مرتبه از ‹بهترين حاالتى كــه در حكومت طاغوت
ممكن اســت يك فرد براى ترويج و پيگيرى و تح ّقق آرمانهاى
2
الهى داشته باشد› ،بهتر باشــد .پس بايستى اين را قدر دانست».
پرجاذبهترین 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 زیباییهایش
آشــکار نشده است و حرفهای نگفتۀ فراوانی در خود نهفته دارد،
« . 1تفکر راهبردی در نگاه مقام معظم رهبری» عنوان یکی از مباحث مطرح شده توسط مؤلف
همین کتاب است که در آن به نمونههایی از تفکر راهبردی مقام معظم رهبری در دورانهای
مختلف اشاره شده است .موسسه بیان معنوی این بحث را در قالب یک لوح فشرده منتشر نموده
است.
 . 2بيانات در ديدار مسئوالن و كارگزاران نظام جمهورى اسالمى ايران؛ .1379 /09 /12
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زیباییهایشآشکار
نشده
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تحولآفرینیاعتقاد
به موعود در جانها

به وجد آمدن از
تحقق همۀ وعدههای
خدا

معرفی میکند .مانند کوهســتان باعظمتی که زیر دریا بوده و فقط
قسمت اندکی از آن از آب خارج شده و دیده میشود و قرار است
بهزودی تمام آن کوهستان باعظمت از زیر آب باال آمده و دیده شود.
اگرچه انواعی از نابترین جاذبهها در شریانهای دین جریان
دارند و هر کدام هم رنگ و بوی خاص خود را دارند ،ولی هیچ کدام
به کشش و جذبۀ این اعتقاد تأثیرگذار نمیرسند .اگر پس از تصور
وضع مطلوب به تصدیق آن برســی ،به میزان شدت اعتقاد و دقت
معرفت پشتوانۀ آن ،برایت خیالانگیز و سرمستکننده خواهد بود.
گاهی از اوقات هر چقدر از پیامبر خدا(ص) و اوصیای نازنین او
صحبت کنید ،در بعضیها تحولی ایجاد نمیشود ،ولی در صورت بیان
متقاعدکننده و اعتقادآفرین دربارۀ موعود ،میتوانید تحول را در جانها
مشاهده نمایید .دلیل این شورآفرینی را میتوان در «عینیت یافتن تمام
وعدههای الهی» و «تجلی تمام آیات خدا» جستوجو کرد.
آنان که به محضر پیامبری میرســند و معجزاتی را به عنوان
قالعادۀ آن پیامبر میبینند ،یا آیاتی
نمونههای کوچکی از قدرت خار 
را که شامل وعدههای الهی است بر زبان او مشاهده میکنند ،چگونه
به وجد میآیند؟ حاال اگر تحقق همۀ وعدههای الهی را مشاهده کنند
و معجزاتی را در اندازههای جهانی ببینند ،چگونه خواهند شــد؟
اعتقاد راســخ به موعود ،میتواند همین وجد بیپایان را در وجود
مؤمن جاری کند؛ گویی آن زمان هماکنون فرا رسیده است .به حدی
که دیدن آن وقایع باعظمت هیچ بر ایمان او نخواهد افزود.
چنانکه گفتهاند :دوصد گفته چون نیمکردار نیست .اثربخشی
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تبلیغ تمام انبیا و اوصیا یک طرف ،و اثربخشی حکومت آن حضرت،
که عمل به تمام آن احکام و آموزههاست ،یک طرف.
از سوی دیگر ،اعتقاد به موعود ،برطرفکنندۀ ضعف ایمان هم
هســت .به گونهای که انسان میتواند با ذکر این قیامت صغری ،به
تقویت انگیزههای دینی خود نیز اقدام کند .آثار اخالقی و معنوی این
باور ،آنچنان گسترده است که میتوان گفت« :خبر آمدن او میتواند
خو ْد تربیتکنندۀ نیروهای حضرت باشد».
همچنانکه این توجه به تحقق جامعــۀ موعود ،در هر حد و
اندازهای که باشــد ،تضعیفکنندۀ انرژی کفر و نفاق هم هســت؛
همانطور که پس از ظهور ،رعــب آن حضرت و یارانش در دل
دشمنان میافتد و راه را برای پیشروی لشکریانش باز میکند ،اعتقاد
به او و حتی اخبار آمدنش و تفکر کردن دربارۀ ظهورش ،دشمنان را
منکوب میکند؛ و مانند ماه مبارک رمضان ،ابلیس را از دستاندازی
در روحیات معنوی بازمیدارد.
امیدواری و قدرتمندی
اعتقاد ،امید میآفریند و اگر امید ،مسبوق به یک اعتقاد عارفانه باشد،
بسیار قدرتبخش و قاطع خواهد بود .امید ،یکی از ستارههای پُرنور
در منظومۀ انتظار اســت و یکی از ویژگیهای مهم ایمان به شمار
میآید .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 میکند.
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اعتقاد به موعود،
برطرف کنندۀ ضعف
ایمان

اعتقاد به موعود  ،
تضعیفکنندۀانرژی
کفر و نفاق

امید ،ستارهای پرنور
در منظومۀ انتظار

  انتظار عامیانه ،انتظار عالمانه ،انتظار عارفانه
امید ،انرژی الزم برای
عبور از مشکالت را
میدهد

امید ،آرامش
میآفریند

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
میکند و او را با اطمینان ،چشمبهراه آینده قرار خواهد داد .امید ،روح
انسان را با آینده پیوند میزند و انرژی الزم را برای حرکت و مهمتر
از آن ،عبور از مشکالت و موانع ،فراهم میکند.
وقتی اعتقاد و امید به فتح در دل یک انسان مبارز موج بزند ،او در
اوج سختیها و ناکامیها خود را پیروز و غالب خواهد دید .چنین
انسانی هرگز دچار یأسی که از مکائد دائمی ابلیس است ،نمیشود.
آنگاه به آرامشی دست مییابد که مایۀ بصیرت و دقت نظر او خواهد
شد .کسی که از این آرامش قدرتمندانه برخوردار باشد ،در هر مبارزهای
بهتر برنامهریزی میکند و موفقیت بیشتری به دست میآورد.
بعضیها که از ایمان و اعتقاد به «تحقق وعدههای الهی ،علیرغم
همۀ موانع ظاهری» بهرهمند نیستند ،منتظرند ابتدا به عالیترین فهم
نســبت به موضوع اعتقادی دست یابند (مث ً
ال 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 آنگاه همین اعتقاد است که
قالعاده میرساند .چنین کسی استعداد
او را به آرامش و بصیرت فو 
بیشتری دارد تا در ادامه به عالیترین فهمها نیز دسترسی پیدا کند.
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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 نمیشود؛ و فاصلۀ
زمانی با آن احســاس نخواهد شد .مث ً
ال 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 میبیند و با آن احساس
همراهی میکند .کما اینکه در روایات به این معنا زیاد اشاره شده
1
است.
 . 1نزدیک دانستن مرگ ،در روایات بسیاری مورد تأکید قرار گرفته است و ائمه که بیش
از همه عظمت مرگ و موقف حســاب را درک کردهاند ،بیــش از همه آن را نزدیک
میدیدهاند .امیرالمؤمنین(ع) میفرماید« :مرگ نزدیک اســت و همصحبتی [دنیا] اندک؛
اب َقل ِ ً
يل» نهجالبالغه ،حکمت.168
ِيب َو ِال ْص ِط َح ُ
الْ ْم ُر َقر ٌ
امام صادق(ع) فرمودند در میان آنچه خداوند به حضرت عیســی(ع) موعظه کرد این بود که
فرمود« :ای عیســی! برای [مرگ] آمده باش ،زیرا هر آنچه آمدنی است ،نزدیک است؛ َيا
ِيب» کافی ،ج ،8ص .135رسول خدا(ص) نیز فرمودُ :
يسى شَ ِّم ْر ف َُكلُّ َما ُه َو ٍ
«كلُّ َما
آت َقر ٌ
عِ َ
ُه َو ٍ
ِيب» منالیحضرهالفقیه ،ج ،4ص.403
آت َقر ٌ
امیرالمؤمنین(ع) در خطبۀ معروف به خطبۀ وسیله ،مرگ را نزدیکترین غایب معرفی میکند«َ :ل
ِيب ُكلُّ َما ُه َو ٍ
آت
غَائ ِ َب َأ ْق َر ُب مِ َن الْ َم ْو ِت»کافی ،ج ،8ص 18و در جای دیگر میفرماید«َ :و الْ َقر ُ
َو الْ ْق َر ُب ُه َو الْ َم ْو ُت» جامعاالخبار ،ص.138
امیرالمؤمنین(ع) در یکی از نامههای خود ،در کنار توجه دادن به نزدیکی مرگ ،از عظمت آن
سخن میگوید« :ای بندگان خدا از مرگ و نزدیکی آن بترسید ،و آمادگیهای الزم را برای آن
فراهم کنید .زیرا مرگ امری بزرگ و رویداری عظیم را به همراه خواهد آورد :يا خيرى كه
َاحذَ ُروا عِ َبا َد
شرى كه خیری با آن نخواهد بود؛ ف ْ
شرى وجود نخواهد داشت ،و يا ّ
پس از آن ّ
اهلل ِ الْ َم ْو َت َو ُق ْر َبهُ َو َأعِ ُّدوا لَهُ ُع َّدتَهُ َفإِنَّهُ َي ْأتِي ب َِأ ْم ٍر َع ِظي ٍم َو خَ ْط ٍ
ب َجلِي ٍل بِخَ ْي ٍر َل َي ُكونُ َم َعهُ شَ ٌّر
َأ َبداً َأ ْو شَ ٍّر َل َي ُكونُ َم َعهُ خَ ْي ٌر َأ َبداً» نهجالبالغه ،نامه .27
امیرالمؤمنین(ع) در یکی از خطبههای خود فرمود« :خدا رحمت کند کســی را که اندیشید و
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نزدیکدانستن
ظهور ،ثمره اعتقاد به
تحقق وضع مطلوب

  انتظار عامیانه ،انتظار عالمانه ،انتظار عارفانه
نزدیکدانستن
ظهور ،یکی از
ویژگیهایمنتظران

احساس نزدیک بودن ظهور ،یکی از ویژگیهای منتظران است.
این مطلب در روایات به تعابیر مختلف آمده است .امام صادق(ع) در
ــن َه ِذ ِه ْ ُ
ال َّم ِة
دعای عهد میفرمایند« :الل ٌه َّم ا ْک ِش ْ
ــف َه ِذ ِه ال ْ ُغ َّم َة َع ْ
ور ُه إِن َّ ُه ْم یَ َر ْون َ ُه ب َ ِعیدا ً َو ن َ َر ُاه قَرِیب ًا؛ خدایا! غم و
ب ِ ُح ُضو ِر ِه َو َع ِّج ْل لَنَا ُظ ُه َ
اندوه دوری آن بزرگوار را با حضورش از قلوب این امت برطرف
گردان و ظهورش را تعجیل فرما که مخالفان فرج ،ظهورش را بعید
میدانند و مــا نزدیک میدانیم 1».و یا در روایاتی ما را به نزدیک
2
دانستن ظهور توصیه کردهاند و آن را عامل نجات معرفی کردهاند.
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
خواهد آمد و هرچه آمدنی اســت به زودی از راه برسد؛ ر ِحم ٌ
اهلل ا ْم َر ًأ َتف ََّك َر فَا ْع َت َب َر َو ا ْع َت َب َر
َ َ
ــر ف ََك َأ َّن َما ُه َو َكائ ِ ٌن مِ َن ال ُّدن َْيا َع ْن َقلِي ٍل ل َْم َي ُك ْن َو َك َأ َّن َما ُه َو َكائ ِ ٌن مِ َن ْال ِخ َرة ِ َع َّما َقلِي ٍل
ف ََأبْ َص َ
آت َو ُكلُّ ٍ
َض َو ُكلُّ ُم َت َو َّق ٍع ٍ
ل َْم َي َز ْل َو ُكلُّ َم ْعدُ ودٍ ُم ْنق ٍ
ِيب َدا ٍن» نهجالبالغه ،خطبه.103
آت َقر ٌ
 . 1مفاتیحالجنان ،دعای عهد .و نیز :مصباح کفعمی ،ص550

 . 2امیرالمؤمنیــن(ع) در کالمی در مورد فرج ،که بارها و بارها آن را تکرار کردند ،میفرمودند:
«شتاب کنندگان در ظهور هالک شدند و کسانی که آن را نزدیک میدانند نجات یافتند؛ َهل ََك ِ
ت
ون» کافی ،ج ،8ص .294امام صادق(ع) نیز فرمودند ...« :تا اینکه قائم ما
الْ َم َحا ِض ُير َو َن َجا الْ ُمق ََّر ُب َ
اهلبیت قیام کند .پس هنگامی که قائم ما قیام کرد خداوند آنها(محبین ما) را زنده کند و دسته
دسته و لبیکگویان با او همراه شوند ....به راستی که شتابکنندگان هالک شوند و کسانی که
ت َفإِذَا قَام قَائ ِ ُم َنا بع َث ُهم ٌ
آن را نزدیک دانند نجات یابند؛ َح َّتى َي ُقو َم قَائ ِ ُم َنا َأ ْهلَ الْ َب ْي ِ
اهلل ف ََأ ْق َب ُلوا َم َعهُ
ََ ُ
َ
....هل ََك ِ
ون» کافی ،ج ،3ص .132ابو مرهف میگوید :امام
ت الْ َم َحا ِض ُير َو َن َجا الْ ُمق ََّر ُب َ
ُيلَبُّ َ
ون زُ َمراً زُ َمراً َ
صادق(ع) فرمود« :محاضیر هالک شدند» .سؤال کردم« :محاضیر چیست؟» حضرت فرمودند:
«شتابکنندگان .و نزدیکدانان نجات یافتند».؛ َع ْن َأب ِي الْ ُم ْر ِه ِ
ف قَالَ :قَالَ َأ ُبو َع ْب ِد اهلل ِ(ع)َ :هل ََك ِ
ت
ون .غیبت نعمانی ،ص.196
ون َو َن َجا الْ ُمق َِّر ُب َ
الْ َم َحا ِض ُيرُ .ق ْل ُتَ :و َما الْ َم َحا ِض ُير؟ قَالَ :الْ ُم ْس َت ْع ِج ُل َ
توضیح :بر اســاس تفکیک روشــن امام صادق(ع) ،باید میان گروه شتابکنندگان و گروه
نزدیکدانان فرج تفاوت قائل شد .آنانکه شتاب زده با ظهور برخورد میکنند و برای تأخیر
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اگــر فرج را نزدیک نبینی ،دچار قســاوت قلب خواهی شــد.
باید ظهور منجی آنچنان مورد عالقه و اعتقاد ما باشد که نزدیک
بودن آن را با تمام وجود احساس کنیم .آنگاه تصور کنید چه آثار
روحی و معنویای خواهد داشت.
اگر به فرج اعتقاد داشته باشید ولی این اعتقاد آنچنان نباشد که
زمان آن را به شما نزدیک گردانده باشد ،تقریب ًا اکثر آثار اعتقاد و
امید به ظهور را از بین بردهاید .به فرض ،اگر شما از طریق خاصی به
نزدیک بودن ظهور اطمینان حاصل کنید ،چه حالت روحی خاصی
در شما ایجاد میشود؟ آیا رفتار بهتر و مراقبتهای بیشتری نخواهید
داشت؟ چرا انسان خود را از چنین آثار پربرکتی محروم کند .وقتی
میتوانیم 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 میگذرد و شرایط خاص
آخرالزمان که ما در آن به سر میبریم ،به اعتقاد ما کمک میکند و

1

احتمالی آن صبر ندارند و از مسیر خارج می شوند ،با کسانی که ظهور را نزدیک میبینند و
در عین حال صبر پیشه کرده و با تمسک به وظایف شرعی و تکالیف الهی و مراقبت از اعمال
خود ،وظایف خود در خصوص زمینهسازی ظهور را بر اساس معارف دینی شناخته و پیگیری
کــرده ،و خود را برای ظهور آماده میکنند ،تفاوت میکنند .امام صادق گروه اول را هالک
شده و گروه دوم را نجاتیافت ه معرفی فرمودند.

 . 1کافی ،ج ،1ص 369و غیبت نعمانی ،ص .295برای مشاهدۀ متن حدیث ،نگاه کنید به پاورقی
صفحۀ .83
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آثار نزدیک
دانستن ظهور

نزدیک دانستن ظهور
در زمان حاضر،
سختنیست

  انتظار عامیانه ،انتظار عالمانه ،انتظار عارفانه

منتظر ،صرفنظر از
عالئم ،اساسا ًفرج را
نزدیکمیداند

احساسنزدیکی
ظهور ،بیش از عالئم
به اعتقاد وابسته
است

ایمان ما را یاری میرساند .در چنین شرایطی ،احساس نزدیک بودن
ظهور دیگر هنر چندانی نمیخواهد و فضیلت بزرگی محســوب
نمیشود.
هرچند در این زمان هم هستند کسانی که سعی میکنند 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،
صرفنظر از وقوع یا عدم وقوع عالئم و نشــانههای ظهور ،اساس ًا
فرج را نزدیک میداند .به همین دلیل او هرچند با دیدن هر عالمت
احتمالی ،آن را بشارتی برای نزدیک بودن ظهور میداند و امید خود
را تقویت میکند ،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 قضاوتهای نابجا احساس نزدیک
بودن ظهور را به دالیل بیپایه 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.همانگونه که عجله و
شتابزدگی در هر امری ناپسند است ،در امر ظهور هم ممکن است
عجله و شــتابزدگی موجب تضعیف ایمان عوام و رویگردانی
خواص از معارف مهدوی شــود .ائمه معصومین(ع) نیز از طرفی
شیعیان را به نزدیک دانستن ظهور توصیه فرمودهاند ،و از طرفی از
عجله و شتابزدگی نهی فرمودهاند .امام صادق(ع) فرمود« :محاضیر
 . 1نگاه کنید به روایات ذکر شده در پاورقی صفحات پیشین(ص.)157
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هالک شــدند» .راوی ســؤال کرد« :محاضیر چیست؟» حضرت
1
فرمودند« :شتابکنندگان .و نزدیکدانان نجات یافتند».

ــن َأب ِي الْ ُم ْر ِه ِ
ف قَالَ  :قَالَ َأ ُبو َع ْبــ ِد اهلل ِ(ع)َ :هل ََك ِ
ت الْ َم َحا ِض ُيرُ .ق ْل ُتَ :و َما الْ َم َحا ِض ُير؟ قَالَ :
َ . 1ع ْ
ْ
ون .غیبت نعمانی ،ص .196برخی روایات دیگر در همین زمینه
ون َو َن َجا ال ُمق َِّر ُب َ
الْ ُم ْســ َت ْع ِج ُل َ
در پاورقی صفحات پیشین(ص )158آمده است.
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 .4اشتیاق 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 میآید .این عالقه ،هرچند میتواند اثر آن اعتقاد باشد،
که هســت ،اما خود ،حقیقت دیگری اســت که عقیدۀ انســان را
لذتبخش و سرمستکننده میسازد .وقتی یک عقیده ،به عرصۀ
عالقه راه پیدا میکند ،مانند خونی که از قلب در همۀ رگها جاری
میشود ،حیاتبخش 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 میشود؛ و چه آن
عقیده را اصل بدانیم و عشق و محبت را فرع و میوۀ آن قلمداد کنیم،
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اشتیاق و محبت از
ثمراتایمان

عشق و عاطفه،
مهمترینسالح
منتظر

که در این صورت تا آن عقیده خود را به این نتیجه نرساند ،استحکام
نخواهد یافت .اساس ًا یکی از راههای اثبات وجود یک اعتقاد در دل
انسان ،همین محبت است .یعنی با توجه به اینکه ممکن است انسان
خود را فریب دهد و علیرغم بیاعتقادی ،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
میشوند؛ و از چنان جایگاه ارزشمندی در منظومۀ حقایق معنوی
برخوردار هستند که امام رضا(ع) میفرمایند« :کسی که خدا را یاد
کند ولی مشتاق مالقاتش نباشد ،خودش را مسخره کرده است؛ َم ْن
ذَکَرَ اهلل» 1یعنی در اثر یاد خدا ،طبیعت ًا باید به این اشتیاق برسد و اال
معلوم میشود در جایی از این مسیر درست عمل نکرده و یا خود
را فریب داده است.
مؤمنان عموم ًا و منتظران خصوص ًا ،در غلبه بر دنیا و زخارف
آن ،مهمترین سالح و داراییشان همین عشق و عاطفهای است که
نســبت به معتقدات خود پیدا میکنند و اهل دنیا در برابر این همه
شور و سرمستی آنها کم میآورند و تحقیر میشوند .چنین اشتیاق
فراوان و کشش بینهایتی که در منتظران ،برای دیدار یار غائب پدید
میآید ،در هیچ موقعیت دیگری در حیات بشر قابل تصور و تحقق
نیست .اینجاست که فتح الفتوح عاشقان را میتوان دید و چیرگی و
 . 1مجموعة ورام ،ج ،2ص 110و نیز کنزالفوائد ،ج ،1ص 330با این تفاوت که در کنزالفوائد به
«و ل َْم َی ْس َتبِقْ ؛ سبقت و سرعت نگیرد» آمده است.
«و ل َْم َیشْ َتقْ »َ ،
جای َ
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برتری منتظران را بر همۀ عالم ،حتی قبل از فرج ،میتوان لمس کرد.
وقتی شما به یک جوان میگویی چشم از زیباییهای سطحی
و لذائذ بیمقدار دنیا ببند و دســت از پستیهای سرگرمکنندۀ دنیا
بردار ،باید بتوانی جایگزینی برای او معرفی کنی .مگر میشود انسان
حیات خود را بدون هیچ دلگرمی و لذتی سپری کند؟ مؤمنان معمو ً
ال
لذائذ معنوی را جایگزین لذائــذ مادی قرار میدهند که در نتیجه
میتوانند چشــم از لذتهای آلوده بردارند و دل از دنیا ببرند .آنها
حتی به فرار و تنفر از دنیا هم میرسند و دنیا را تنها در حد انجام
تکلیف تحمل میکنند .خب این لذت معنوی از کجا حاصل میشود؟
اشتیاق و محبت پشتوانۀ آن ،تنها دلگرمکنندۀ هر کسی است که به
دنیا سرگرم نمیشود و به ُعقبی میاندیشد.
دعای ندبه سرشار از نالههای عاشقانهای است که نظیر آن را در
هیچ متن عاشقانۀ دیگری نمیتوان یافت .اشتیاقی که در دعای ندبه
جریان دارد ،نه تنها در اوج قرار دارد ،بلکه گسترده و جهانشمول
هم هست .در دعای ندبه میتوان فریاد مشتاقانۀ منتظر را که نجات
اهل عالم را تمنا میکند ،به نظاره نشســت .با آنکه عشق مقولهای
فردی و شخصی است ،اما اشــتیاق به فرج و ظهور منجی ،تو را
جهانی میکند؛ 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 میشود کسی به برپایی یک «حکومت» ،که خود
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در آن منصبی ندارد ،عشق بورزد؟ آیا میتوان 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 حالتهای
بیناإلثنینی به حد و اندازههای بینالمللی میکشاند و منتظر ،چنان
شرح صدری پیدا میکند که میتواند برای عالمی اشک بریزد.

عالئق هم مانند
عقاید،مبانینظری
و احساسی خاصی
دارند

لزوم توجه به مبانی
عاطفی اشتیاق به
ظهور
ثواب اعمال مؤمنین
در زمان غیبت ،از
زمانظهور بیشتر
است

مبانی اشتیاق به فرج
همانطور که یک عقیده یا یک اندیشه ،مبانی نظری خاصی دارد که
در صورت فقدان آن مبانی ،آن اندیشه یا عقیده اساس ًا شکل نمیگیرد
و یا اگر هم شکل بگیرد ،از استواری الزم بهرهمند نخواهد بود ،یک
عالقه هم معمو ً
ال مبانی نظری و یا احساسی خاصی دارد که منشأ
پدید آمدن آن عالقه محسوب میشوند .غیر از اندیشهای که از یک
عالقۀ اســتوار حمایت و پشــتیبانی میکند ،معمو ً
ال هر کدام از
عالقههای ما متکی به یک یا چند عالقۀ ابتدایی است که آن عالقه
را پدید آوردهاند .مبانی نظری و احساســی یک عالقه ،میتواند
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،بایدبهمبانیعاطفیواحساسیآننیزتوجهکرد،تاهمراهرسیدن
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
166

انتظارعالمانه

امام است ».پرسید« :چرا؟» حضرت فرمودند« :همانطور 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 میکشند،
ّاما غربت ندارند .و معلوم است که عبادت و زحمت توأم با غربت،
الس ِّر فِی
َ « . 1ع ْن َع َّما ٍر َّ
السا َبا ِط ِّی قَالَ ُق ْل ُت ِ َلب ِی َع ْب ِد اهلل ِ(ع) :الْعِ َبا َد ُة َم َع ْال ِ َمامِ مِن ُْک ُم الْ ُم ْس َتت ِ ِر فِی ِّ
َد ْولَــ ِة الْ َبا ِط ِل َأ ْفضَ ُل َأمِ الْعِ َبا َد ُة فِی ُظ ُهو ِر الْ َح ِّق َو َد ْولَت ِ ِه َم َع ْال ِ َمامِ َّ
الظا ِه ِر مِن ُْک ْم؟ َفقَالَ (ع)َ :یا
الص َد َق ِة فِی الْ َع َلن ِ َی ِة َو َکذَ ل ِ َ
الس ِّر َم َع
الس ِّر َو اهلل ِ َأ ْفضَ ُل مِ َن َّ
َع َّم ُار َّ
ک عِ َبا َدت ُُک ْم فِی ِّ
الص َدقَةُ فِی ِّ
إ ِ َمامِ ُک ُم الْ ُم ْس َتت ِ ِر فِی َد ْولَ ِة الْ َبا ِط ِل َأ ْفضَ ُل لِخَ ْوف ِ ُک ْم مِ ْن َعدُ ِّو ُک ْم فِی َد ْولَ ِة الْ َبا ِط ِل َو َحا ِل الْهُدْ َن ِة
الظا ِه ِر فِی َد ْولَ ِة الْ َح ِّق َو لَ ْی َس الْعِ َبا َد ُة َم َع الْخَ ْو ِ
ــن َی ْع ُبدُ اهلل ِ فِی ُظ ُهو ِر الْ َح ِّق َم َع ْال ِ َمــامِ َّ
ف
مِ َّم ْ
فِــی َد ْولَ ِة الْ َبا ِط ِل مِثْلَ الْعِ َبا َدة ِ َم َع الْ ْم ِن فِی َد ْولَــ ِة الْ َح ِّق ...ا ْعل َُموا َأ َّن َم ْن َصلَّی مِن ُْک ْم َص َلةً...
ســا َو عِشْ ِ
َک َت َب اهلل ِ َع َّز َو َجلَّ لَهُ ب ِ َها خَ ْم ً
ــر َین َص َلةً ...و َمن »...قَالَ َف ُق ْل ُتُ :جعِ ْل ُت ف ِ َد َ
اک
قَدْ َر َّغ ْب َتنِی فِی الْ َع َمــ ِل َو َح َث ْث َتنِی َع َل ْی ِه َو لَ ِکنِّی ُأ ِح ُّب َأنْ َأ ْعل ََم َک ْی َف ِص ْر َنا َن ْح ُن الْ َی ْو َم َأ ْفضَ لَ
َأ ْع َم ً
ــال مِ ْن َأ ْص َحابِ ْال ِ َمامِ مِن ُْک ُم َّ
الظا ِه ِر فِی َد ْولَ ِة الْ َح ِّق َو َن ْح ُن َو ُه ْم َعلَی دِی ٍن َوا ِح ٍد َو ُه َو
دِ ُین اهلل ِ َع َّز َو َجلَّ ؟ َفقَالَ (ع) :إِن َُّک ْم َس َب ْقت ُُم ُ
الص َلة ِ َو َّ
وه ْم إِلَی ال ُّد ُخو ِل فِی دِی ِن اهلل ِ َو إِلَی َّ
الص ْومِ
ون
َو الْ َح ِّج َو إِلَی ُکلَّ ف ِ ْق ٍه َو خَ ْی ٍر َو إِلَی عِ َبا َدة ِ اهلل ِ ِس ّــراً مِ ْن َعدُ ِّو ُک ْم َم َع ْال ِ َمامِ الْ ُم ْس َتت ِ ِر ُم ِط ُیع َ
ون َعلَی إ ِ َمامِ ُک ْم َو َعلَی َأنْ ُف ِس ُ
ــک ْم مِ َن الْ ُم ُل ِ
وک
ون ل ِ َد ْولَ ِة الْ َح ِّق خَ ائ ِ ُف َ
ون َم َعهُ ُم ْن َت ِظ ُر َ
لَهُ َصاب ُِر َ
ک َو اضْ طَ ُّر ُ
الظل ََم ِة قَدْ َم َن ُع ُ
وک ْم ذَل ِ َ
ون إِلَی َح ِّق إ ِ َمامِ ُک ْم َو َحق ُِّک ْم فِی َأیْــ ِدی َّ
وک ْم إِلَی
ــر َ
َتن ُْظ ُ
ــم َو عِ َبا َدت ِ ُک ْم َو طَ ا َع ِة َرب ِّ ُک ْم َو الْخَ ْو ِ
َج ْ
ف
ــذبِ ال ُّدن َْیا َو طَ لَبِ الْ َم َعاشِ َم َع َّ
الص ْب ِر َعلَی دِین ِ ُک ْ
مِ ْن َعدُ ِّو ُک ْم َفب ِذَ ل ِ َ
ک ضَ ا َع َف اهلل ِ َأ ْع َمال َُک ْم َف َهنِیئ ًا ل َُک ْم َهنِیئ ًا» کمالالدین و تمام النعمه ،ج،2
ص 645و با تفاوت اندکی در عبارات :کافی ،ج ،1ص.333
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پس چرا منتظر ظهور
باشیم؟

ثواب اعمال ما در
زمان حاضر ،بیشتر
از دوران ظهور است

اجرش بیشتر است از عبادت و زحمت بیغربت.
آن آقا نتیجۀ خاصی از کالم حضرت گرفت و سؤال مهم دیگری
پرسید« :اگر اینگونه 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
1
هستیم ،ثواب اعمالمان بیشتر است؟»
قبل از اینکه پاسخ امام صادق(ع) را بشنویم ،حساسیت این سؤال
را برای خودمان روشنتر کنیم تا قدر پاسخ امام را بیشتر بدانیم.
طبــق فرمایش امام صادق(ع) ،شــیعیانی کــه در زمان امام
صادق(ع) حضور داشتهاند ،ثواب نمازشان از شیعیانی که در دوران
ظهور نماز میخوانند ،بیشتر است .حاال یک سؤال ساده میپرسیم:
«شــیعیانی که االن (یعنی در دوران غیبت) نماز میخوانند ،ثواب
نمازشان بیشتر است یا یاران امام صادق(ع)؟» قطع ًا شیعیان دوران
غیبت؛ چون شــیعیان دوران غیبت ،همان امــام صادق(ع) را هم
ندیدهاند .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 تشریففرما
شوند ،ثواب کارهای ما دو پله پایینتر میآید .با این تفاسیر ،چرا ما
باید برای نزدیک شدن ظهور حضرت دعا کنیم؟
االن به دلیل اینکه ما در شــرایط بدی هســتیم ،علیالقاعده
« . 1قَالَ َف ُق ْل ُتُ :جعِ ْل ُت ف ِ َد َ
ون مِ ْن َأ ْص َحابِ الْقَائ ِ ِم(ع) فِی ُظ ُهو ِر الْ َح ِّق َو َن ْح ُن الْ َی ْو َم
اک ف ََما َن َت َم َّنی إ ِ ًذا َأنْ َن ُک َ
ک َو طَ ا َعت ِ َ
فِی إ ِ َما َمت ِ َ
ک َأ ْفضَ ُل َأ ْع َم ًال مِ ْن َأ ْع َما ِل َأ ْص َحابِ َد ْولَ ِة الْ َح ِّق؟» منبع پیشین.
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کارهای خوب ما چند برابر نوشته میشود ،و برخی گناهان ما هم
عذابش کمتر است و هر کســی هم از گناهش توبه کند ،گناهش
زودتر بخشیده میشودّ .اما وقتی حضرت تشریف بیاورند ،هم ثواب
کارهای خوب ما کمتر میشود ،هم عذاب گناهان ما بیشتر میشود.
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 راحتتر است .از طرف دیگر،
اگر کســی گناه کند ،عقابش خیلی بیشتر است .چون در آن زمان
آگاهیها افزایش پیدا میکند و زمینههای گناه کمتر میشود.
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؟ اص ً
ال شاید بد نباشد دعا کنیم که فرج کمی به تأخیر بیفتد تا ما
ثواب بیشتری جمع کنیم!
معلوم میشود عالقه داشتن به تحقق جامعۀ مهدوی ،به عنوان
وضع مطلوب ،به این سادگیها هم نیست .گاهی که فکر میکنیم،
خیلی به تحقق جامعۀ مهدوی عالقه داریم ،اگر یک کمی عالقههای
خودمان را بکاویم و آنها را ریشهیابی کنیم ،چه بسا عالقههایمان
یکی یکی از بین بروند.
حاال اگر به ادامۀ روایت بازگردیم ،پاســخ سؤال آن صحابی
امام صادق(ع) برایمان قیمت پیدا میکند که پرسیده بود« :اگر ثواب
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پاسخ امام صادق(ع)
به اینکه :چرا باید
منتظرظهورباشیم؟

دو مبنای عاطفی
اشتیاق به ظهور

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
حق را در بالد آشکار کند؛ و حال
نمیدارید که خدای تعالی عدل و ّ
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
حق را به اهلش برگرداند؛
الهی در میان خلق اقامه گردد؛ و خداوند ّ
و آنهــا آن را غالب گردانند تا جایی که هیچ ح ّقی از ترس خلقی
عمار! به خدا سوگند هر یک از شما بر این حال
مخفی نماند؟ ای ّ
بمیرد ،نزد خداوند از شهدای بدر و احد برتر خواهد بود .پس مژده
ون أَ ْن یُ ْظه َِر اهللُ َع َّز َو َج َّل ال ْ َح َّق َو ال ْ َع ْد َل
ان اهلل ِ أَ َما تُ ِحبُّ َ
باد بر شما؛ ُس ْب َح َ
ِّ
ُ
فِی الْبِ َل ِد َو یُ ْح ِس َن َح َ
ال َعا َّم ِة النَّ ِ
اس َو یَ ْج َم َع اهلل ال ْ َکلِ َم َة َو یُ َؤل َف ب َ ْی َن
َ
ُ
ال ْ ُق ُل ِ
ام ُح ُدو ُد اهلل ِ فِی َخ ْل ِق ِه
وب ال ْ ُم ْختَلِ َف ِة َو َل یُ ْع َصی اهلل فِی أ ْر ِض ِه َو یُ َق َ
َ
ی ٍء ِم َن ال ْ َح ِّق
ــت ْخ ِف َی ب ِ َش ْ
وه َحتَّی َل یَ ْس َ
َو یُ َر َّد ال ْ َح ُّق إِلَی أ ْهلِ ِه فَیُ ْظه ُِر ُ
َ
َ
وت ِم ْن ُک ْم َمیِّ ٌت َع َلی
ار َل یَ ُم ُ
َم َخافَــ َة أ َح ٍد ِم َن ال ْ َخلْقِ أ َما َو اهلل ِ یَا َع َّم ُ
ال ْ َح ِ
ان أَف َْض َل ِع ْن َد اهلل ِ َع َّز َو َج َّل ِم ْن َکثِی ٍر ِم َّم ْن
ال الَّتِی أَنْتُ ْم َع َل ْی َها إ َِّل َک َ
1
شَهِدَ بَدْراً وَ أُحُداً فَأَبْشِرُوا» 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 ،بازمیگردیم به موضوع بحث« :مبانی اشتیاق به
فرج چیست؟» بر اساس فرمایش امام صادق(ع) اشتیاق به فرج دو
 . 1منبع پیشین.
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پیشنیاز 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 ،طبیعت ًا باید دوست
داشته باشد که همه خدا را بشناسند؛ باید دوست داشته باشد همه
مهدی فاطمه(عج) را بشناسند؛ مث ً
ال باید بگوید« :چرا ژاپنیها نباید
مهدی فاطمه(عج) را بشناسند؟ من نمیتوانم 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 میشود.
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
1
اصلی آنها برای تمنای فرج ،عشق به حق است.
 . 1منظور 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 میکشاند؛ اضطرار ناشی از ناشناخته ماندن خدا در میان خلق خدا و محروم ماندن
خلق خدا از نعمت توحید و والیت و برکات آنها .ظلم به خلق خدا هم دل انســان را خون
میکند و انسان را به اضطرار میکشاند .بسیاری از اضطرارهای مورد اشاره در مضامین بلند
ادعیه ،به همین نوع از اضطرارها اشــاره دارد که در ادامه به نمونههایی از آن اشاره خواهد
اب
شد .اضطرار خود حضرت حجت(عج) که در دعای ندبه میخوانیم«َ :أيْ َن الْ ُمضْ طَ ُّر الَّ ِذي ُي َج ُ
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عشق به حق در
دعای ندبه

این عشق به حق
چگونه پدید میآید؟

گاهی این عشق و عالقه به حق به گونۀ دیگری خود را نشان
میدهد؛ و آن در انتقام از ظالمان و ریشهکن کردن جبهۀ باطل است.
در چنین وضعیتی نیز خودخواهی جریان ندارد و حقطلبی وجود
انســان را پر میکند .همانطور که در دعای ندبه میخوانیم:«أَ ْی َن
1
ال َّطال ِ ُب ب ِ َد ِم ال ْ َم ْقتُ ِ
الء؛ کجاست خونخواه کشته شدۀ کربال؟»
ول ب ِ َک ْرب َ َ
در فرازهای دیگری از دعای ندبه نیز همین عشــقِ به حق موج
میزند ،و میتوان در آنها التهاب برای برقراری حق را مشاهده کرد.
ال تُ َری َو َ
مانند آنجا که میفرمایدَ « :عزِی ٌز َع َل َّی أَ ْن أَ َری ال ْ َخ ْل َق َو َ
ال
َ
ک َو یَ ْخذُ ل َ َ
ال ن َ ْج َویَ ...عزِی ٌز َع َل َّی أَ ْن أَبْ ِکیَ َ
ــم ُع ل َ َ
ک َح ِسیس ًا َو َ
ک
أ ْس َ
ال ْ َو َری َعزِی ٌز َع َل َّی أَ ْن یَ ْجر َِی َع َل ْی َ
ک ُدون َ ُه ْم َما َج َری...؛ 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
2
در غیبتی] نه برای دیگری»...
در این فرازها آنچه برای ندبهخوان 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
إِذَا َد َعا» را نیز باید از همین قسم اضطرار دانست.

 . 1مفاتیح الجنان ،دعای ندبه .و نیز اقبال االعمال سیدبنطاووس ،ص297
 . 2همان
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و تنها کســانی که خودخواهیهایشان تمام وجودشان را فراگرفته
است ،عاشق نیستند؛ منتظر ،عاشق حق است .او حق را تنها ابزاری
اجباری برای سعادت خود نمیبیند که هیچ عاطفهای نسبت به آن
نداشته باشد ،حتم ًا زیباییهایش را میبیند و لطافتش را درک میکند
که میتواند به آن عشق بورزد .عشق به حق ،بعد از چشیدن لذت
استغراق در حق پدید میآید؛ به حدی که عاشق ،دیگر خود را برای
حق میخواهد نه حق را برای خود.
شرط دوم :عشق به خلق
دلیل دیگر دعا برای فرج ،عالقه به «خلق» است .منتظر تنها به راهیافتن
خود نمیاندیشد .او نمیتواند انسانها را در ورطۀ باطل رها کند و برود.
انگار به خود میگوید« :گیرم من راهم را پیدا کردم ،پس بقیه مردم چه
میشوند؟» یکی از مبانی مهم عشق و عالقه به فرج ،این است که عشق
به هدایت انسانها داشته باشی .عالقۀ به خلق ،یکی از اموری است که
گاهی در میان عالقهمندان به حق ،مورد غفلت واقع میشود.
البته ریشــۀ عالقه بــه خلق را باید در همــان عالقۀ به حق
جســتوجو کرد .اگر عالقۀ انســان به خدا زیاد شود ،آدم کمکم
روحیهای پیدا میکند که به شدت نسبت به مردم عاطفه پیدا کرده و
مهربان میشود .در نتیجه سرنوشت انسانها که بندگان خدا و مورد
عالقۀ پروردگار هستند ،برای او مهم میشود.
روزی جوان دانشجویی که برای مشورت در مورد کار فرهنگی
در دانشگاه آمده بود ،گفت :میخواهم در دانشگاهمان کار فرهنگی
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باید برای دیگران
ارزش قائل بود

کنم ،چه کار کنم بهتر است؟
از او پرسیدم :بلد هستی رخت و لباس بشویی؟
گفت :بله ،رخت و لباس که بلدم بشویمّ ،اما این چه ربطی به کار
فرهنگی دارد؟ من میخواهم کار فرهنگی کنم.
گفتــم :حاضری لباسهای هماتاقی خــودت در خوابگاه را
بشویی؟
گفت :نه ،کار سختی است .بعد به شوخی گفت :اینجا که جبهه
نیست تا ما از اینجور ایثارگریها کنیم.
گفتم :جبهه نیست ،ولی هماتاقی تو که «آدم» هست .تو برای
آدم بودن او چقدر ارزش قائلی؟
گفت :ممکن است بچه خوبی نباشد.
گفتم :اتفاق ًا چون ممکن است بچه خوبی نباشد ،دارم این سؤال
را میکنم .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 میشویم؟
صادقانه گفت :نه ،من این جوری نیستم.
صمیمانه گفتم :اگر یک انسان این قدر نزد تو اهمیت ندارد ،چرا
میخواهی برای هدایتش کار فرهنگی بکنی؟ به تو چه ربطی دارد
که نگران بهشت و جهنم مردم باشی؟ تو که آدمها را دوست نداری،
چه کار به سرنوشتشان داری؟
البته موضوع شســتن لباس دیگران ،صرف ًا یک شیوۀ برآورد
است .نه اینکه واقع ًا شستن لباس دیگران یک شاخص قطعی باشد.
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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 وقتها ،دیدن چند نمونه و
الگو ،اثری به مراتب بیشتر از دهها نصیحت دارد .یکی از الگوهایی
که برای عالقه به آدمها میتوان مثال زد ،شهید چمران است.
مسئول دفتر شهید چمران نقل میکند 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،
نمیخواهد وقتتان را برایش بگذارید ».چمران برخاست ،من را از
ســر راه خود کنار زد و به استقبال او رفت؛ بعد همانطوری که با
همه مصافحه میکرد و آنها را بهگرمی در آغوش میکشید ،با او هم
برخورد کرد و ســپس او را به اتاق خود آورد و با حوصله به همۀ
حرفهای 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 شودُ ،خب حکم اخراجش را
به او دادهایم و باید برود .ولی آدم که هست .من احترام آدم بودنش
1
را گذاشتم».
 . 1خاطرۀ پخش شــده از صدا و سیما .این خاطره توسط مهندس مهدی چمران برادر شهید
چمران ،اینگونه نقل شــده است« :در زمان مسئوليت دكتر چمران در وزارت دفاع قرار بود
تعدادي از ارتشيهاي وابسته به رژيم طاغوت اخراج شوند .يكي از اين افراد قرار مالقاتي با
دكتر داشت كه در دفتر ايشان صورت مي گرفت .هنگامي كه اين فرد در زمان مقرر به دفتر
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منتظر به هدایت همه
انسانهامیاندیشد

اگر کسی اینگونه باشد ،میتواند منتظر فرج باشد .البته مراد این
نیســت که باید به ضد انقالب بیرحم ،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 مناجاتهایش مینویسد« :من مسئولیت تام
دارم که در مقابل شــداید و بالیا بایستم ،تمام ناراحتیها را تحمل
کنم ،رنجها را بپذیرم ،چون شمع بسوزم و راه را برای دیگران روشن
1
کنم ،به مردگان روح بدمم .تشنگان حق و حقیقت را سیراب کنم».
زیبایی توأمان عشق به حق و عشق به خلق در این مناجات چقدر
شیرین است.
نقل میکنند که عارفی در حال احتضار ،هایهای گریه میکرد
که چگونه جواب خدا را بدهم؟ گفتند« :شــما چرا این حرف را
میزنید؟» میگفت« :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 ساير
افراد صورت مي داد .در طول جلسه هم فضاي محبت و ادب و احترام بين اين دو حاكم بود.
پس از اين جلسه اطرافيان دكتر در وزارت ،مسأله اخراج اين فرد را به اطالع وي رساندند.
جالب اين كه آن ارتشــي در پاســخ به آنها گفته بود‹ :من خود از جريان اخراجم آگاهم و
افتخار مي كنم كه حكم اخراج من توسط چنين فرد مؤدب و با محبت و انساني امضا شده
است ›.هنگامي كه كارمندان دفتر دكتر نيز در مورد اين رفتار ايشان در برخورد با فردي كه
به واسطه رفتارهايي مستوجب اخراج شده است ،سوال مي كنند ،دكتر پاسخ مي دهد‹ :درست
است ،اما من بر مبناي انسان بودن او با انسانيت با وي برخورد كردم»›.
منبعhttp://www.m-chamran.com/?Content=67:

 . 1مصطفی چمران ،خدا بود و دیگر هیچ نبود ،ص.28
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ما رفیق بودیّ ،اما 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 آدمها؛ یعنی سعۀ صدر داشتن و
بلندنظر بودن .منتظر ،جهان را در گوشۀ سینه خود میبیند و با تمامی
افراد عالم در ارتباط است.
در دعای عهد وقتی میخواهد بر امام زمان درود بفرستد ،صدا
میزند« :خدایا از جانب تمام مؤمنانی که در شــرق و غرب زمین
زندگی میکنند ،در دشــتها یا کوهســتان زندگی میکنند ،در
خشکیها یا دریاها زندگی میکنند ،و از جانب من و پدر و مادرم،
به موالی ما حضرت مهدی درود بفرست 1».این چه وسعت نظری
اســت که وقتی میخواهد به امام زمانش سالم کند ،فقط از طرف
خودش ســام نمیدهد و رد بشود ،از طرف همۀ اهل عالم سالم
میکند؟ 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
2
انتظار فرج به دست آورده بود ،تا فاصلهها را ببینید.
«الله َّم َبل ِّ ْغ َم ْو َل َنا ْال ِ َما َم الْ َهادِ َی الْ َم ْه ِد َّی الْقَائ ِ َم ب َِأ ْمر َ
ات اهلل ِ َع َل ْی ِه َو َعلَی آ َبائ ِ ِه َّ
الطا ِهر َِین
ِک َصل ََو ُ
ٌ .1
َع ْن جمی ِع الْ ُم ْؤمِن ِ َین َو الْ ُم ْؤمِ َن ِ
ات فِی َمشَ ا ِر ِق الْ ْر ِ
ض َو َم َغا ِرب ِ َها َس ْهل ِ َها َو َج َبل ِ َها َب ِّر َها َو َب ْحر َِها
َــو ِ
ات ِزنَةَ َع ْرشِ اهلل ِ َو مِ َدا َد َکل ِ َمات ِ ِه َو َما َأ ْح َصا ُه عِ ْل ُمهُ َو َأ َح َ
اط
َو َعنِّــی َو َع ْن َوال ِ َد َّی مِ َن َّ
الصل َ
ب ِ ِه ِک َتا ُبهُ  »...دعای تعلیمی امــام صادق(ع) :مفاتیحالجنان ،دعای عهد .و نیز :مصباح کفعمی،
ص.550

.2ســلمان فارســی در روایتی طوالنی از گفتگوی خود با رسول خدا(ص) ،که رسول خدا در
این گفتگو نام حضرت مهدی(ع) را میبرند ،از رسول خدا(ص) میخواهد که دعا کند که
ســلمان آن زمان را درک کند .رســول خدا(ص) هم میفرمایند :تو و امثال تو او را درک
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چگونهعشقبه
فرج را در وجودمان
افزایشدهیم؟

رابطۀ بین ذکر و اشتیاق
در جریان پرورش این اشتیاق ،به مفهومی به نام «ذکر» میرسیم.
الزم است در کنار جمعآوری همۀ خوبیها ،که مایۀ رونق محبت و
شوق هستند ،به ذکر هم بپردازیم .خیلیها میپرسند :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 فرمانهای الهی
بهویژه تکالیف اجتماعی نیست .و در کنار همۀ این موارد و بعد از
خواهید کرد .ســلمان ،پس از شکر فراوان خداوند متعال ،با نگرانی از مدت عمر خویش
میپرســد :آیا عمر من کفاف خواهد داد؟ رسول خدا(ص) نیز با قرائت آیهای از قرآن ،به
زنده شــدن و رجعت او در آن زمان اشاره میفرمایند و خیال سلمان را از دیدن آن زمان
راحت میکنند .ســلمان میگوید :پس از شــنیدن این وعدۀ رسول خدا(ص) گریه و شوقم
شــدت گرفت .پس به حضرت عرض کردم :آیا شــما قول میدهید؟ رسول خدا فرمودند:
بله به عهده میگیرم .ســلمان فارسی میگوید :من از محضر رسول خدا(ص) بلند شدم ،در
حالیکه (بــا این قولی که پیامبر به من داده بود که آن زمان را درک خواهم کرد) دیگر
برایم اهمیت نداشت که چه موقع مرگ به سراغ من خواهد رفت .قَالَ َس ْل َمانُ ف ََس َك ُّت ُث َّم
ُق ْل ُتَ :یا َر ُسولَ اهلل ِ ادْعُ َ
َّک ُمدْ ِر ُک ُه ْم َو َأ ْمثَا ُل َ
اهلل لِی بِإِ ْد َرا ِکهِ ْم .قال َر ُسولَ اهللَِ :یا َس ْل َمانُ إِن َ
ک َو
َم ْن َت َو َّل ُه ْم ب َِحقِی َق ِة الْ َم ْع ِر َف ِة .قَالَ َس ْل َمانُ  :فَشَ َک ْر ُت َ
اهلل َکثِیراًُ ،ث َّم ُق ْل ُتَ :یا َر ُسولَ اهلل ِ ُم َؤ َّج ٌل ف ِ َّی
ُ
ْ
والهما َب َعثْنا َع َل ْي ُك ْم عِباداً لَنا ُأولِي َب ْأ ٍس
جاء َو ْعدُ ُأ ُ
إِلَی َأنْ أ ْد ِر َک ُه ْم؟ َفقَالَ َ :يا َس ْل َمانُ ا ْق َرأ « َفإِذا َ
ٍ
شَ ِدي ٍد »...قَالَ َس ْل َمانُ  :فَا ْش َت َّد ُب َکائِی َو شَ ْوقِیَ .ف ُق ْل ُت َيا َر ُسولَ اهلل ِ ب َِع ْهد مِن َ
ْك؟ َفقَالَ  :إ ِی َو الَّ ِذی
َ
ٍ
ِ
ِ
ْ
َأ ْر َســلَ ُم َح َّمداً إِنَّهُ ب َِع ْه ٍد مِنِّی َو َعل ِ ٍّی َو فَا ِط َمةَ َو الْ َح َس ِن َو الْ ُح َس ْی ِن َو ت ِ ْس َعة أئ َّمة ...قَالَ َسل َمانُ :
َف ُق ْم ُت َب ْی َن َی َد ْی َر ُسو ِل اهلل ِ َو َما ُی َبالِی َس ْل َمانُ َم َتی لَق ِ َی الْ َم ْو َت َأ ْو لَق ِ َیه.
بحاراالنوار ،ج ،25ص 7به نقل از المحتضر ،ص152؛ همچنین اإلنصاف فى النص على األئمة(ع)،
نوشته سيدهاشم بحرانى ،ترجمه سيدهاشــم رسولى محالتی ،ص 217و  ،487به نقل از دالئل
االمامة ،ص 234و هداية الكبرى ،ص37؛ مصباح الشریعه ،ص.63
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کسب معارف الزم و آگاهیهای دقیق و عمیق ،اگر خواستیم به کار
ویژهای بپردازیم ،باید به «ذکر» توجه کنیم .اینجاست که جایگاه ذکر
روشن میشود .اینجاست که «دعای ندبه»« ،دعای عهد»« ،دعای
سالمتی امام زمان» و سایر ادعیه الزم میشوند .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 لحظهای 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 خصوص ًا یک دعای حماسی
محسوب میشود ،جایگاه ویژهای در میان اذکار مربوط به حضرت
دارد .حضرت امام(ره) میفرمودند« :دعای عهد در تقدیر انســان
مؤثر است 1».خودشان هم برای خواندن دعای عهد برنامه داشتند و
2
این برنامه را تا آخرین روز حیاتشان و در بیمارستان ادامه دادند.
 . 1فاطمه طباطبایی ،همسر حاج احمد خمینی« :یکی از چیزهایی که امام در روزهای آخر به من
توصیه میکردند خواندن دعای عهد بود .ایشان میگفتند« :صبحها سعی کن این دعا را بخوانی،
چون در سرنوشــت دخالت دارد» .برداشتهایی از سیره امام خمینی ،ج ،3ص ،42به نقل از
فاطمه طباطبایی ،ویژهنامه روزنامه اطالعات.69/3/14 ،

 2مرحوم آیتاهلل توســلی میگوید« :یک روز مانده بود به فوت ایشان که یکی از خانمها به
من گفتند« :شما بیایید باالی سر امام دعا بخوانید ».من هم دعای عدیله را خواندم .یک وقت
متوجه شــدم که امام در یک جای مفاتیح ،نشانهای گذاشتهاند .نگاه کردم ،دیدم دعای عهد
حضرت مهدی(عج) است که چون مستحب است چهل روز خوانده شود ،ایشان روی کاغذ،
تاریخ شروع را از هشتم شوال مرقوم فرموده بودند و تا آن روز خوانده بودند» پابهپای آفتاب،
ج ،2ص.102
حجتاالسالم و المسلمین آشتیانی هم میگوید« :هنگامی که امام لباس مخصوص بیمارستان
را جهت عمل جراحی پوشــیدند ،کتاب مفاتیح را در دستان مبارکشان گرفته ،دعای عهد را
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بدون ذکر ،عالقه
افزایشنمییابد

باید برای یاد کردن
امام زمان(عج) برنامه
داشت

دعایی که حضرت امام(ره) هم در روزهای آخر عمرشان خواندن
1
آن را به خانوادهشان توصیه کردند ،دعای عهد بود.
مهمی که نباید از نظر دور داشت ،این است که تا «ذکر»
نکتۀ ّ
نباشــد« ،عالقه» هم افزایش پیدا نمیکند .حتی در مورد دنیا هم
همین طور است .چه چیزی عالقۀ ما را به دنیا افزایش میدهد و
دنیا را پیش ما لذتبخش میکند؟ دنیایی که چشیدنی است ،بوییدنی
است ،تجربه کردنی است و به طور خالصه« ،نقد» است و میتوان
بهراحتی آن را تجربه کرد ،و تجربه کــردن دنیا این قدر دل ما را
نمیبرد که «یاد» دنیا دل ما را میبرد.
دنیا با اینکه نقد اســت ،اگر زیاد یادآوریاش نکنید ،در دلتان
نمینشیند ،آن وقت امام زمانی که غایب است ،بدون یادآوری در
دلمان مینشــیند؟ نگو« :هر موقع دلم تنگ شد ،میروم یاد امام
زمان(عج) میکنم ».نه ،برای خودت برنامه بگذار ،برنامۀ یادآوری.
منتها برنامهات مختصر باشــد که منقطع نشود .استمرار در چنین
برنامههایی خیلی اهمیت دارد .بعد کمکم دلتنگ 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
ب َش ْیئ ًا لَه َِج ب ِ ِذ ْکرِه؛ هر که چیزی را دوست داشته
«م ْن أَ َح َّ
که فرمودَ :
با آرامش خاصی قرائت میکردند» برداشتهایی از سیرۀ امام خمینی ،ج ،3ص ،43به نقل از
حجتاالسالم و المسلمین آشتیانی ،روزنامه ابرار.72/3/12 ،

 . 1برداشــتهایی از ســیره امــام خمینــی ،ج ،3ص .42متــن خاطره در پاورقیهای پیشــین
گذشت.
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باشد ،به یاد و ذکر آن حریص و مشتاق میشود».
البته همانطور که قب ً
ال هم اشاره شد ،فکر پشتوانۀ ذکر است.
علم ،معرفت و تفکر دربارۀ دانستهها ،سرمایۀ ذکر هستند .اساس ًا ذکر
اگرچه با قلب انســان ســروکار دارد ،اما از بلندی اندیشه نشأت
میگیرد .اگر انسان فکر را با احساس و عالقه پیگیری کند ،نام ذکر
به خود میگیرد .از همین جا تفاوت «ذکر» و «ورد» مشــخص
میشود .اگرچه اوراد برای خود اهمیتی دارند ولی ورد خالی از تفکر
و توجه ،هیچگاه مورد اهتمام اولیای خدا نبوده است.
یکی از امور بســیار مهمی که توجه به آن انسان را اهل ذکر
میکنــد و بهویژه در زمینۀ فرج ،مــا را وادار به دعا مینماید ،این
واقعیت اســت که دعای ما برای فرج ،دعایی مســتجاب است و
خداوند متعال به نظر بندگان خود در این زمینه اهمیت میدهد .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
ی أَ ْســتَ ِج ْب ل َ ُک ْم؛ مرا بخوانید تا (دعای) شــما را
فرمود« :ا ْد ُعون 
بپذیرم.» 2و این امر اختصاصی اوســت که حضرت حجت(ع) از
طریق دومین نایب خود به اسحاقبنیعقوب فرمود« :زیاد دعا کنید
برای تعجیل در فرج ،بهراســتی که در آن فرج شما است؛ أَ ْكثِ ُروا
1

 . 1غررالحکم ،ص ،65ح.859
 . 2سوره غافر ،آیه .60
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ذکر از بلندای اندیشه
نشأتمیگیرد

دعای ما برای فرج
مستجاباست

  انتظار عامیانه ،انتظار عالمانه ،انتظار عارفانه

اء بِتَ ْع ِجيلِ ال ْ َف َر ِج فَإ َِّن َذل ِ َ
ك ف ََر ُج ُك ْم»
ُّ
الد َع َ
یادمان باشد تنها کســانی برای فرج دعا نمیکنند که خداوند
متعال را نسبت به وعدههای خود وفادار نمیدانند ،یا عنایت او را
در حق بندگان خود بــه قدر کافی باور ندارند؛ و این هر دو ،مایۀ
2
سوءظن به خداوند متعال است که به شدت ما را از آن نهی کردهاند.
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 میگذارد ،مهمترین اثر آن در تقدیر الهی است 3.او که
تصمیمگیرندۀ نهایی برای تحقق فرج است ،برای تصمیمگیری به
دلهای ما نگاه میکند 4.او تنها کسی است که میتواند میزان معرفت
1

اشتیاق ما به فرج ،در
تقدیر الهی تأثیر دارد

 . 1کمال الدین و تمام النعمه ،ج ،2ص 483و غیبت شیخ طوسی ،ص.290

 . 2امــام صــادق(ع) در خصوص اطمینان به اجابت دعا فرمودنــد« :خداوند دعايى را كه از
دلى غافل و بیتوجه ســرزند ،اجابت نمیكند .پس هرگاه دعا كــردى ،با دلت [به خدا]
روى آر ،و يقين بدان كه در اينصورت دعايت مستجاب میشود؛ إ َِّن َ
ِيب ُد َعا ًء
اهلل َل َي ْس َتج ُ
ب ِظَ ْه ِر َق ْل ٍ
ب َســاه ٍ َفإِذَا َد َع ْو َت ف ََأ ْقب ِْل ب ِ َق ْلب َِك ُث َّم ا ْســ َت ْيق ِ ِن ْال َِجا َبةَ » کافی ،ج ،2ص .473رسول
خدا(ص) نیز در مورد ســوءظن به خدا فرمودند« :بزرگترین گناه کبیره ســوءظن به خدا
وء َّ
الظ ِّن ب ِّالل» ،میزان الحکمه ،حدیث  ،١١٧٢٦به نقل از کنزالعمال،
أكب ُر الكبائ ِر ُس ُ
است؛ َ
حدیث.5849
 . 3دعا را باید یکی از مهمترین شــاخصها و نتایج اشتیاق مؤمن دانست .اشتیاق مؤمن حتم ًا به
دعا منجر میشود و دعای واقعی هم بدون اشتیاق صورت نمیگیرد .وقتی ائمه از قدرت تأثیر
دعا سخن میگویند ،خودبهخود اهمیت و میزان اثر اشتیاق در تقدیر الهی روشن میشود .امام
صادق(ع) در مورد قدرت تأثیر دعا در تقدیر الهی به عبداهلل بن سنان فرمودند« :دعا قضای الهی
را برمیگرداند ،گرچه حتمی و قطعی شده باشد .پس زیاد دعا کن؛ ال ُّد َع ُاء َي ُر ُّد الْقَضَ َاء َب ْع َد َما
ُأبْ ِر َم إِبْ َرام ًا ف ََأ ْكث ِ ْر مِ َن ال ُّد َعا ِء» کافی ،ج ،2ص .470باب أن الدعاء يرد البالء و القضاء.
 4رسول خدا(ص) در سفارشهای خود به ابوذر فرمود« :ای ابوذر! خداوند به صورتها و اموال
شــما نگاه نمیکند ،بلکه به قلبها و اعمال شــما نگاه میکند؛ َيا َأ َبا َذ ٍّر إ َِّن َ
اهلل َل َين ُْظ ُر إِلَى
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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» میفرمایند« :به
خدا قسم که چنان غیبتی خواهد داشت که از هالکت نجات پیدا
نمیکند 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؛
ــة َل يَ ْن ُجو فِي َها ِم َن التَّ ْه ُل َك ِة إ َِّل َم ْن يُ ْثبِتُ ُه اهلل ٌ َع َلى
َو اهلل ِ لَيَ ِغيبَ َّن غ َْيبَ ً
ِ ِ 1
لد َعـا ِء بِتَ ْع ِجيـلِ ف ََرجـه»
امتِـ ِه َو َوفَّ َقـ ُه ل ِ ُّ
ال ْ َق ْو ِل بِإ َِم َ
امام صادق(ع) در فرمایش عبرتآموزی در مورد میزان تأثیر
دعا برای فرج ،در تقدیر الهی برای «نجات جامعه» و نزدیکی فرج
میفرمایند« :هنگامی که سختی و فشــار فرعون بر بنیاسرائیل
طوالنی شد ،بنیاسرائیل 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  170ســال از
ُص َو ِر ُك ْم َو َل إِلَى َأ ْم َوال ِ ُك ْم َو لَ ِك ْن َين ُْظ ُر إِلَى ُق ُلوب ُِك ْم َو َأ ْع َمال ِ ُك ْم» امالی طوسی ،ص 535همچنین
امیرالمؤمنین علی(ع) فرمود« :دِ ِهش خداوند به هرکس به اندازۀ ن ّیت اوست؛ َعلَى قَد ِر الن ِّ َّي ِة
تَكــونُ مِن ّالل ِ َالع ِط َّيةُ » غررالحکم ،ح 6193و امام صادق(ع) نیز فرمودند« :خداوند کمک
خود به بندگان را به اندازۀ نیتهای آنان مقدر فرموده اســت .پس کسی که نیتش درست
باشــد ،یاری خدا به او کامل رسد ،و هرکس که نیتش کاستی داشته باشد ،یاری خدا نیز به
همان اندازۀ کاستی نیت او ،از وی کاسته شود؛ إِنَّما ق ََّدر ٌ
اهلل َع ْو َن الْعِ َبادِ َعلَى قَدْ ِر ن ِ َّياتِهِ ْم ف ََم ْن
َ َ
ــت ن ِ َّيتُهُ َت َّم َع ْونُ اهلل ِ ل َُــه َو َم ْن ق ََص َر ْت ن ِ َّيتُهُ ق ََص َر َعنْهُ الْ َع ْونُ بِقَدْ ِر الَّ ِذي ق ََص َر» امالی مفید،
َص َّح ْ
ص.65

 . 1کمال الدین و تمام النعمه ،ج ،2ص.384
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 .1تأثیر دعای فرج در
«سعادت فردی»

 .2تأثیر دعای فرج
در «تقدیر جامعه و
بشریت»
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آیت اهلل بهجت :دعا
برای تعجیل فرج
قطعا ًتأثیر دارد

دوران مقدر شــده برای انتظار را کوتاه کرد و با فرستادن موسی و
هارون فرج بنیاسرائیل را رساند .سپس حضرت فرمودند :اگر شما
نیز چنین عمل کنید ،خداوند فرج ما را میرساند ،و اما اگر اینگونه
ضجه نزنید و درخواست نکنید ،مدت انتظار تا رسیدن همان وقت
تعیین شــده به طول خواهد انجامید؛ فَ َل َّما َط َ
ال َع َلى بَنِي إ ِْس َرائ ِ َ
يل
َ
ٌ
وسى َو
ذَاب َض ُّجوا َو ب َ َك ْوا إِلَى اهلل ِ أَ ْرب َ ِع َ
ال ْ َع ُ
ين َصبَاح ًا ،فَأ ْو َحىاهلل إِلَى ُم َ
َ
َّ
ِّ
ين َو ِمائ َ َة َسنَ ٍة .فَ َق َ
ال أبُو
ار َ
ون يُ َخل ُص ُه ْم ِم ْن فِ ْر َع ْو َن ف ََحط َع ْن ُه ْم َس ْب ِع َ
َه ُ
َ
َ
ٌ
َع ْبــ ِد اهلل ِ (ع)َ :ه َكذَا أنْتُ ْم ل َ ْو ف ََع ْلتُ ْم ل َ َف َّر َج اهلل َعنَّا فَأ َّما إِ ْذ ل َ ْم تَ ُكونُوا فَإ َِّن
1
اه»
الْ ْم َر يَ ْنتَهِي إِلَى ُم ْنتَ َه ُ
حضرت آیت اهلل بهجت(ره) نیز در مورد تأثیر قطعی دعا برای
فرج میفرمایند« :چقدر باید در فکر حضرت غائب(عج) باشیم و
برای تعجیل در امر فرجش دعا کنیم؟! بهطور یقین دعا در امر تعجیل
فرج آن حضرت مؤثر اســت ،اما نه لقلقۀ زبــان و « َع ِّجل ف ََر َج ُه»
خشک و خالی و ورد همیشگی که در آخر منبر برای اینکه مردم از
جا بلند شوند گفته میشود .دعای تعجیل فرج مثل نماز نافله ،عمل
هم و غم متأثر باشیم و از
مستحبی است ،یعنی راستی و ّ
جدی و با ّ
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 نمیشــود ،اگر میشد قطع ًا وضع
2
اینطور نبود».
 . 1تفسیر عیاشی ،ج ،2ص.154

 . 2در محضر بهجت ،ج ،2شماره.1116
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 .5اقدام 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 میکند .عمل و اقدام برای مقدمهسازی ظهور و زمینهسازی
فرج ،تا آنجا که مقدور است ،هم دلیل صداقت ادعای انتظار است و
هم مایۀ تقویت انتظار خواهد بود .منتظر باید اهل عمل باشد .عملگرا
بودن در فرهنگ منتظران نهادینه شده است؛ زیرا منتظر تا به سمت
وضعیت مطلوب حرکت نکند ،در واقع منتظر نیست.
اساســ ًا هیچ احساس و ادراکی نمیتواند تا ابد در حصار عدم
تجلی در عمل محصور بماند .اگر مهدی(عج) دوستداشتنی است،
اگــر ظهور او و تحقق تمــام زیباییهای حاکمیــت مطلق دین
185

منتظر،
عملگراست

عالقه به موعود ،تا
کیمیتواند محجوب
بماند؟
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درک اهمیت عمل،
بینشها و گرایشها
را بهکار میگیرد

دوستداشتنی اســت ،این دوست داشتن تا کی میتواند محجوب
بماند؟ یقین ًا 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.
طبیعت ًا 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
حدهای نخواهد بود ،اال اینکه
بینش و گرایش ،نیاز به سفارش علی ّ
توجه به عمل و نقش آن و اهمیت دادن به آن ،موجب بهکار گرفته
شدن بینشها و گرایشهای موجود خواهد شد .نباید منتظر بمانیم
تا آگاهی و ارادت قلبی ما به حد لبریزی برسند ،آنگاه به صورت
طبیعی به عمل برسیم .بلکه با درک اهمیت عمل ،باید رونقبخش
احساس باطنی انتظار گردیم.
عمل ،کنترلکنندۀ آسیب انتظار
به گونهای دیگر هم میتوان به ضرروت «عملگرا» بودن یک منتظر
نگاه کرد :یکی از آسیبهای مهم انتظار خیالپردازی است ،که با
عملگرایی منافات دارد .این آفت بیشتر دامن جوانان را میگیرد .و
اگر از جوانی شروع شد در پیری هم دامنگیر انسان باقی خواهد
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ماند .از طرف دیگر ،منت ِظر در آغوش گرفتن َ
منتظر 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 روحیهای عامالنه به کار گرفته
ِ
آسیب دلپذیر ـ یعنی خیالپردازی برای
نشود ،ضربه خواهد زد؛ و این
دیدار محبوب ـ اگر کنترل نشود ،موجب عملگریزی میشود .وجود
این آفت بزرگ تنها مربوط به این موضوع هم نیست .در ارتباط با
خداوند متعال و انتظار عفو و رحمت پروردگار نیز میتواند چنین
آفاتی وجود داشته باشد .به حدی که امیرالمؤمنین(ع) در بلندترین
جالبالغه میفرمایند« :از آنانى مباش كه بدون عمل اميد
کلمۀ قصار نه 
به آخرت دارند ،و توبه را بــا آرزوهاى دراز به تأخير مىاندازند؛
1
التَ ُك ْن ِم َّم ْن يَ ْر ُجو ْال ِخ َر َة ب ِ َغ ْي ِر َع َملٍ َو يُ َر ِّجي التَّ ْوب َ َة ب ِ ُط ِ
َ
ول ال َْمل»
عام البلواست؛
از این کالم حضرت معلوم میشود چنین بلیهای ّ
و دوستداشتنیهای انسان ،همانطور که میتوانند آدم را به سوی
محبوبشان حرکت دهند ،میتوانند از حرکت هم بیندازند .منتظر اگر
واقع ًا هم منتظر باشد ،ممکن است به دلیل دچار شدن به این آسیب
از عمل بازبماند و در خوشخیالیهای خود غرق شود.
گاهی از اوقات ابلیس هم با همین تمنّیات عاشقانه و عارفانه
انسان را از تحرک بازمیدارد .باید دست پلید او را در خمار کردن
انسان به خیاالت ببینیم؛ و از خیانتهای همیشگی او بترسیم .همیشه
 . 1نهج البالغه ،حکمت.150
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همیشهیادمانباشد:
عمل تلختر از امل
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باید یادمان باشــد :عمل تلختر از امل به معنای آرزوست .ناگهان
میبینی منتظر آرزومند ،در شیرینی آرزوهای خوب خود غرق شده
اســت و از عمل و کار کردن برای رســیدن به هدفهای دوست
داشــتنی خود ،چون تلخ است بازمانده اســت .مانند یک پشت
کنکوری ،که گاهی ساعتها در خیال حضور بر صندلی دانشگاه
خود غرق میشود و این برایش جذاب است ،ولی از درس خواندن
که تلخی دارد به هزار بهانه طفره میرود.

وابستگیظهور به
عملانسانها

تأثیر «اقدام ما» در «تحقق وضع مطلوب»
بعضی وقتها ممکن است این سؤال در ذهن ایجاد شود که آیا واقع ًا
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
میتوانیم نقشی در ظهور داشته باشیم یا اینکه فرج و ظهور حضرت،
امری خارج از ارادۀ ما انسانهاست؟ گاهی از اوقات برخی امور،
آنچنان در نظر ما قدسی و فوق بشری جلوه میکنند ،که هر گونه
فعالیتی را دربارۀ آن امور ،از دایرۀ علم و عمل خود خارج میدانیم.
کســانی که به هر دلیلی عالقه به فعالیت برای زمینهسازی ظهور
قالعاده فوق بشری تصور میکنند .در حالی
ندارند ،فرج را امری فو 
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 مییابد و فرج
در نتیجۀ چه حدی از معرفت ،محبت و عمل حاصل میشود ،امر
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روشنی نیست؛ ولی اجما ً
ال میدانیم 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« :إ َِّن اهللَ ال یُ َغیِّ ُر ما ب ِ َق ْو ٍم َحتَّی یُ َغیِّ ُروا ما ب ِ َأنْ ُف ِسه ِْم؛
خداوند سرنوشت هیچ قوم (و م ّلتی) را تغییر نمیدهد ،تا اینکه آنان
1
آنچه را در خودشان است تغییر دهند».
چه دلیلی وجود دارد که شرایط ظهور ،از این سنت الهی خارج
باشد؟ همیشه اینگونه 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 ،میتوانیم 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
َ
دام ُک ْم؛ ای مؤمنان!
أَیُّ َها ال َّ َ
آمنُوا إ ِْن تَ ْن ُص ُروا اهللَ یَ ْن ُص ْر ُک ْم َو یُثَبِّ ْت أ ْق َ
ذین َ
اگر خدا را یاری کنید ،خدا هم شما را یاری میکند و گامهایتان را
2
محکم و استوار میسازد».
اگر بناست دین برنامهای باشد برای عبور بشر از تنگناهای طبیعت
 . 1سوره رعد ،آیه .11

 . 2سوره محمد ،آیه .7
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اقدام ما نصرت الهی
را فرو میآورد

امروزه نصرت الهی
چیزی جز تحقق فرج
نخواهدبود

یالقاعده در هیچ مقطعی نباید این عبور کام ً
ال منوط به
به سوی خدا ،عل 
ارادۀ پروردگار و بیتوجه به لیاقت و اقدامات بندگان او باشد.
ضمن آنکه ما هیچگاه از انجام تکالیفمان بازداشته نشدهایم و به
این بهانه که ،حق تنها در زمان ظهور به تمامه مستقر خواهد شد ،از
اقامۀ حق در حد توان خود منع نشدهایم و امر به اجرای حق ،گرفتن
1
داد مظلومان و مقابله با ظالمان در حد توان از ما برداشته نشده است.
طبیعت ًا اگر ما در حد خود اقدام کنیم ،شرایط جدیدی در عالم ایجاد
خواهد شد؛ شرایطی که طبق سنن الهی ،نصرت خدا را میطلبد و
نصــرت خدا در حد و اندازههای 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 میکنیم ،میبینیم وضعیت به گونهای
است که اگر کسی در برابر ظلم ایستادگی کند ،تمام دنیای ظلم به
 . 1امام خمینی(ره) در این زمینه میفرمایند« :حضرت صاحب كه تشريف مىآورند براى چى
مىآيند؟ براى اينكه گســترش بدهند عدالت را ،براى اينكه حكومت را تقويت كنند ،براى
اينكه فساد را از بين ببرند .ما برخالف آيات شريفه قرآن دست از نهى از منكر برداريم ،دست
از امر به معروف برداريم و توسعه بدهيم گناهان را براى اينكه حضرت بيايند؟ حضرت بيايند
چه مىكنند؟ حضرت مىآيند ،مىخواهند همين كارها را بكنند .اآلن ديگر ما هيچ تكليفى
نداريم؟ ديگر بشر تكليفى ندارد ،بلكه تكليفش اين است كه دعوت كند مردم را به فساد؟  ...ما
اگر دستمان مىرسيد ،قدرت داشتيم ،بايد برويم تمام ظلم و جورها را از عالم برداريم .تكليف
شرعى ماست ،منتها ما نمىتوانيم .اينى كه هست اين است كه حضرت عالم را پر مىكند از
عدالت؛ نه شما دست برداريد از تكليفتان ،نه اينكه شما ديگر تكليف نداريد  ...بله ،البته آن پر
كردن دنيا را از عدالت ،آن را ما نمىتوانيم [پر] بكنيم .اگر مىتوانستيم ،مىكرديم ،اما چون
نمىتوانيم بكنيم ايشان بايد بيايند ».صحيفه امام ،ج ،21صص.17-14
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مقابله با او برمیخیزد؛ و در هر مرحلهای که به پیروزی برسد ،تمام
سلطنت ظلم به نابودی نزدیک میشود .دیگر هیچ درگیری و نزاعی
بین حق و باطل ،نمیتواند در گوشــهای 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 يك نقطه هستيد در عالم .عالم
پر از ظلم اســت .ما بتوانيم جلوى ظلــم را بگيريم ،بايد بگيريم؛
تكليفمان است .ضرورت اسالم و قرآن [است ]،تكليف ما كرده است
كه بايد برويم همه كار را بكنيم .اما نمىتوانيم بكنيم؛ چون نمىتوانيم
بكنيم ،بايد او بيايد تا بكند .اما ما بايد فراهم كنيم كار را .فراهم كردن
اسباب اين است كه كار را نزديك بكنيم ،كار را همچو بكنيم كه مهيا
1
بشود عالم براى آمدن حضرت -سالم اهلل عليه». -
«ما تكليف داريم آقا! اينطور نيست كه حاال كه ما منتظر ظهور
امام زمان -ســام اهلل عليه -هســتيم پس ديگر بنشينيم تو خانه
عجل،
هايمان ،تسبيح را دست بگيريم و بگوييم « َع ّج ْل َعلى ف ََر ِج ِه»ّ .
با كار شما بايد تعجيل بشود ،شما بايد زمينه را فراهم كنيد براى آمدن
او .و فراهم كردن اينكه مســلمين را با هم مجتمع كنيد .همه با هم
2
بشويد .ان شاء اهلل ظهور مىكند ايشان».
 . 1صحيفه امام ،ج ،21ص.17
 . 2همان ،ج ،18ص.269
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خمینی(ره):
باید فراهم کنیم
کار را

با کار شما باید
تعجیل  بشود
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با آمادگی خود و
صدور انقالب ،زمینۀ
ظهور را فراهم سازید

فرمایشات  امام
خامنهای:
یک ملت مبارز
میتواند زمینۀ فرج را
فراهمکند

«انتظارفرج ،انتظارقدرتاسالماست ،ومابايدكوششكنيمتاقدرت
1
اسالمدرعالمتحققپيدابكند ،ومقدمات ظهور انشاءاللَّهتهيه بشود».
«و آخرين سخنم در اينجا با شما اينكه به جمهورى اسالمى،
كه ثمره خون پدرانتان است ،تا پاى جان وفادار بمانيد؛ و با آمادگى
خود و صدور انقالب و ابالغ پيام خون شهيدان ،زمينه را براى قيام
منجى عالم و خاتم االوصيــا و االوليا ،حضرت بقية اهلل -روحى
2
فداه -فراهم سازيد».
مقام معظم رهبری نیز در این خصوص فرمایشات کام ً
ال روشنی
دارند:
«البته وعدهى الهى حق اســت و استقرار عدل جهانى فقط در
دوران ظهور حضرت بقية اهلل (أرواحنا له الفداء) انجام خواهد گرفت؛
امــا يك ملت مؤمن و مبارز مىتواند زمينه را براى تشــكيل آن
حكومت فراهم كند؛ همچنان كه ملت ايران تاكنون توانســته و بر
3
خيلى از مشكالت فايق آمده است».
«در زمان ما ،يك نفر پيدا شد كه گفت «اگر من تنها بمانم و همهى
دنيا در مقابل من باشند ،از راهم برنمىگردم ».آن شخص ،امام ما بود كه
عمل كرد و راست گفت« .صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه ».لقلقهى زبان را
كه -خوب همه داريم .ديديد ،يك انسان حسينى و عاشورايى چه كرد؟
خوب؛ اگر همهى ما عاشورايى باشيم ،حركت دنيا به سمت صالح،
 . 1همان ،ج ،8ص.374
 .2همان ،ج ،20ص.38

 . 3بيانات در مراسم بيعت اصناف مشهد و .1368/04/08 ،...
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سريع ،و زمينهى ظهور ولى مطلقِ حق ،فراهم خواهد شد».
«شــما مردم عزيز بخصوص شما جوانان هرچه كه در صالح
خود ،در معرفت و اخالق و رفتار و كســب صالحيتها در وجود
خودتان بيشتر تالش كنيد ،اين آينده را نزديكتر خواهيد كرد .اينها
دست خود ماست .اگر ما خودمان را به صالح نزديك كنيم ،آن روز
نزديك خواهد شد؛ همچنان كه شهداى ما با فدا كردن ِ
جان خودشان
آن روز را نزديك كردند .نســلى كه براى انقالب آن فداكاريها را
كردند ،با فداكاريهاى خودشان آن آينده را نزديكتر كردند .هرچه
ما كار خير و اصالح درونى و تالش براى اصالح جامعه انجام دهيم،
2
آن عاقبت را دائم ًا نزديكتر مىكنيم».
«امام زمان مىآيد انجام مىدهد ،يعنى چه؟! امروز تكليف شما
چيست؟ شما امروز بايد چه بكنى؟ شما بايد زمينه را آماده كنى ،تا
آن بزرگوار بتواند بيايد و در آن زمينهى آماده ،اقدام فرمايد .از صفر
كه نمىشود شــروع كرد! جامعهاى مىتواند پذيراى مهدى موعود
أرواحنا فداه باشد كه در آن آمادگى و قابليت باشد ،و ّال مثل انبيا و
اولياى طول تاريخ مىشود.
چه ع ّلتى داشت كه بسيارى از انبياى بزرگ اولى العزم آمدند و
نتوانستند دنيا را از بديها پاك و پيراسته كنند؟ چرا؟ چون زمينهها
السالم
آماده نبود .چرا اميرالمؤمنين على بن ابى طالب عليه ا ّ
لصالة و ّ
مدت كوتاه حكومت با آن قدرت الهى،
در زمان خودش؛ در همان ّ
1

 . 1بيانات در ديدار روحانيون و و ّعاظ ،در آستانهى ماه محرم.1374/03/03 ،
 .1بيانات در سالروز ميالد خجستهى امام زمان(عج)1379/08/22 ،
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اصالح درونی +
اصالحجامعه=
نزدیک شدن فرج

باید زمینه را برای
ظهور آماده کرد

امیرالمؤمنین(ع)
به علت نبود
زمینهموفق نشد/
امامزمان(عج)هم
بدون زمینه موفق
نمیشود

  انتظار عامیانه ،انتظار عالمانه ،انتظار عارفانه

تا حدی زمینهها
را فراهم کردهایم/
با گسترش چنین
زمینههاییظهور
محققمیشود

با آن علم متّصل به معدن الهى ،با آن نيروى اراده ،با آن زيباييها و
درخشندگىهايى كه در شخصيت آن بزرگوار وجود داشت و با آن
توصيههاى پيامبر اكرم دربارهى او نتوانســت ريشــهى بدى را
بخشكاند؟ خو ِد آن بزرگوار را از سر راه برداشتند!  ...آن وقت اگر
لسالم در يك دنياى بدون آمادگى تشريف
امام زمان عليه ا ّ
لصالة و ا ّ
بياورند ،همان خواهد شد! بايد آمادگى باشد .اين آمادگى چگونه
است؟  ...اين ،همانى است كه شما نمونههايى از آن را در جامعهى
خودتان مشــاهده مىكنيد .امروز در ايران اســامى چيزهايى از
درخشندگىهاى معنوى وجود دارد كه در هيچ جاى دنيا نيست ...
امروز در كجاى دنيا جوانانى پيدا مىشوند كه روى شهوات نفس
و روى ما ّديگرى پا بگذارند و سراغ معنويات بروند؟ البته گاهى يك
جوان ،دو جوان ،يا يك آدم استثنايى گوشهاى هست همه جاى دنيا
پيدا مىشود اما اينكه عدد عظيمى از يك نسل ،اينطور باشند ،كجاى
دنيا هست؟ هيچ جا؛ اينجا هست!  ...پس مىشود زمينهها را فراهم
كرد .وقتى چنين زمينههايى إن شــاء اهلل گسترش پيدا كند ،زمينهى
ظهور حضرت بقية اهلل أرواحنا فداه نيز پديد مىآيد و مسألهى مهدويت
1
اين آرزوى ديرين بشر و مسلمين تح ّقق مىيابد».
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.
(عجل اهلل تعالى فرجه)،
 . 1بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم به مناسبت ميالد حضرت مهدى ّ
.1376/09/25
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 .5.1اقدامات فردی
الف) تنظیم فعالیتهای رایج زندگی
خودســازی و برخورداری از آمادگی روحی الزم برای انجام
وظایف ســربازی حضرت ،حداقل عمل برای یک منتظر محسوب
میشود .البته این آمادگی باید برای انجام وظایف قبل از ظهور هم فراهم
شود ،تا توانایی مناسب برای انجام تکالیف منتظر در مقام زمینهسازی
ظهور به دســت آید( .در دوران زمینهســازی قبل از ظهور ،وظایف
حساس و متفاوتی بر عهدۀ منتظران قرار میگیرد که برآمدن از عهدۀ
آنها نیازمند آمادگی و تواناییهای بیشتر و بعض ًا متفاوتی است .البته
گفتوگو از آخرین وظایف منتظر را باید در مجال دیگری دنبال کرد).
منتظر برای ظهور احســاس مسؤولیت میکند .او با توجه به
مسؤولیتهای سنگینی که بر عهده دارد ،تالش میکند تا خود را
برای انجام آنها آماده کند .و کســب ایــن آمادگی ،نیازمند یک
برنامهریزی دقیق و تالش مســتمر است؛ و به این ترتیب زندگی
منتظر با دیگران متفاوت میشود .گویی منتظر برای تمام ابعاد زندگی
خود برنامه دارد .حــال و هوای زندگی او به زندگی یک چریک
انقالبی و یک مبارز تمامعیار میماند .نمیشود انسان ،انقالبی نباشد
اما بخواهد به عنوان یک منتظر به خودسازی بپردازد.
در جریان یک برنامۀ خودسازی ،باید به ابعاد مختلف پرداخت.
اگرچه محو ِر خودسازی فاصله گرفتن از «راحت» و «غفلت» است ،اما
گاهی این حرکت به پیگیری برنامههای معنوی و اصالح صفات روحی
میپردازد و گاهی به تنظیم فعالیتهای رایج زندگی معطوف میشود.
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خودسازی و کسب
آمادگی برای ظهور

زندگیمنتظر،مانند
یک چریک انقالبی

برنامۀمنتظر:
 .1برنامۀ معنوی
 .2برنامۀزندگی

  انتظار عامیانه ،انتظار عالمانه ،انتظار عارفانه
نمونههاییاز
برنامهریزیبرای
زندگی:
 .1تغذیه  .2خواب و
بیداری

 .3خواب نیمروز
(قیلوله)  .4ورزش

منت ِظر ،برای تغذیۀ خودش برنامــه دارد .او حتی برای خواب و
نالطلوعین
بیداری خودش هم برنامه دارد .در روایات داریم که خواب بی 
(از اذان صبح تا طلوع آفتاب) بدترین خوابها است 1.اطبا معتقد هستند
نالطلوعین ،قوای انسان را تحلیل میدهد .حتی چوپانها
که خواب بی 
هم نمیگذارند گوسفندان در این موقع بخوابند؛ چراکه بر اثر تجربه
نالطلوعین بخوابد ،تا آخر روز کسل است.
دریافتهاند که اگر گوسفند بی 
2
خواب نیمروز مستحب اســت .اطبا میگویند بیست دقیقه
خواب نیمروز به اندازۀ چندین ساعت خواب شب خستگی انسان
را برطــرف میکند .منتظر به زندگیاش نظم میدهد .برای ورزش
خودش برنامه دارد .برای کــوه رفتن خودش برنامه دارد .زندگی
ِ
مؤمنان خوب همیشــه همراه همین گونه سختیهایی است که به
خودشان تحمیل میکنند.
 . 1امام باقر(ع) فرمودند« :خواب ابتداى روز نابودكننده است ،و خواب قبل از ظهر نعمت است
و خواب پس از عصر حماقت است؛ ال َّن ْو ُم َأ َّولَ ال َّن َها ِر ُخ ْرقٌ َو الْقَائِلَةُ ن ِ ْع َمةٌ َو ال َّن ْو ُم َب ْع َد الْ َع ْص ِر
ُح ْمقٌ » منالیحضرهالفقیه ،ج ،2ص.502
امام صادق(ع) فرمودند« :خوابيدن پس از نماز صبح[تا طلوع آفتاب] مكروه است زيرا رزق را
از انسان دور نموده و باعث زردى و زشت شدن رنگ چهره شده و هر موجود نامباركى اين
زمــان مىخوابد .همانا خداوند تبارك و تعالى روزى مخلوقات را در فاصلۀ دميدن صبح تا
مقرر و تقسيم ميفرمايد ،پس از خواب در آن هنگام بپرهيزید؛ َن ْو َمةُ الْ َغ َداة ِ
طلوع خورشيد ّ
َم ُشــو َمةٌ َت ْط ُر ُد الرز َْق َو ت َُصف ُِّر ال َّل ْو َن َو ُت َغي ِّ ُر ُه َو ُتقَب ِّ ُحهُ َو ُه َو َن ْو ُم ُك ِّل َم ُشومٍ .إ َِّن َ
اهلل َت َعالَى ُيق َِّس ُم
ِّ
الْ ْر َز َاق َما َب ْي َن ُط ُلو ِع الْف َْج ِر إِلَى ُط ُلو ِع الشَّ ْمسِ َو إ ِ َّي ُاك ْم َو ت ِ ْل َ
ك ال َّن ْو َمة» منالیحضرهالفقیه ،ج،2
اب َك َر َاه ِة ال َّن ْومِ َما َب ْي َن ُط ُلو ِع
ص502؛ همچنین نگاه کنید به :وســائل الشیعه ،ج ،6صَ ،496ب ُ
الْف َْج ِر َو ُط ُلو ِع الشَّ ْمسِ َو َع َدمِ َت ْحرِي ِم ِه.
 2روایت امام باقر(ع) که در پاورقی قبلی از «من ال یحضره الفقیه» نقل شد .همچنین نگاه کنید
اب ا ْست ِ ْح َبابِ الْ َق ْی ُلولَة .و نیز مستدرک الوسائل ،ج ،5ص،113
به :وسائل الشیعه ،ج ،6صَ ،501ب ُ
َاب ا ْست ِ ْح َبابِ الْ َق ْی ُلولَة.
ب ُ
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در مقــام عمل باید برنامۀ زندگی را تغییــر داد .با بیبرنامگی و
راحتطلبی نمیتوان به جایی رسید .یک منتظر در مقام عمل ،مانند یک
سرباز ِگتکردهکهبندپوتینهایشرامحکمبسته،آمادهبهخدمتاست.
یکی از بستگان همحجرهای حضرت امام(ره) ،از قول او برای
بنده نقل میکرد که «من هیچ وقت حضرت امام(ره) را بدون جوراب
ندیدم .سحر که بلند میشدم میدیدم که امام(ره) وضویش را گرفته،
تا میدید کسی در حجره بیدار است ،جورابش را میپوشید .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 میدهد و مرتب زندگی میکند.
منتظر حتی به دستخط خودش هم توجه دارد و سعی میکند
زیبا بنویسد .مقام معظم رهبری از  42سالگی به بعد (که دست راست
ایشان در حادثه انفجار بمب در مسجد ابوذر مجروح شد) ،نوشتن با
دســت چپ را آغاز کردند .انصاف ًا شروع کردن به نوشتن با دست
چپ از این ســن ،کار دشواری استّ .اما االن دستخط ایشان از
دســتخط بسیاری از ما بهتر اســت ،چرا؟ چون ما به دستخط
خودمان اهمیت نمیدهیم ،حوصله نداریم ،از کنار همه چیز بهسادگی
میگذریم ،و اصراری نداریم که کارهایمان را زیبا انجام دهیم .در
ِ
جزئیات همین زندگی دنیایی خودمان دقت نمیکنیم.
1
حضرتامام(ره)زیرجامهشانرادرخانهاتومیکردندومیپوشیدند.
 . 1برداشــتهایی از سیره امام خمینی ،ج ،2ص ،157مصاحبه مؤلف با آقای مصطفی کفاشزاده:
«امام بسیار تمیز و مرتب هستند .تا جایی که اطالع دارم و از قول دختر ایشان عرض میکنم که

197

امام(ره) در حجرۀ
طلبگی

 .5دستخط

امام(ره) و رعایت این
ریزهکاریها

  انتظار عامیانه ،انتظار عالمانه ،انتظار عارفانه

ّاما لحظۀ حضور در خانه ،برای ما لحظۀ رهایی و راحت باش است .گویا
نامرتب و شلخته بودن در فضای خانه را طبیعی میدانیم.
یکی از طلبههایی که در نجف شاگرد امام(ره) بوده ،به امام(ره)
عرضه میدارد که «من برای بیماریام رفتم دکتر ،دکتر گفته است
که چون شما کار علمی میکنید ،باید روزی  20دقیقه پیادهروی
کنید ،و اال دچار چنین بیماریای میشوید .آیا شما هم میخواهید
روزی  20دقیقه پیادهروی کنید؟» امام(ره) فرمودند« :کار خوبی
است ،دکتر درست گفتند ،من هم ورزش میکنم ».همین که یکی از
شاگردشان از ناحیۀ دکتر به ایشان اعالم کردند ،کافی بود؛ امام(ره)
1
از همان موقع تا آخر عمر ،پیادهرویشان یک روز هم ترک نشد.
زیرپوش و پیژامه ایشان باید زود به زود شسته شود و حتم ًا باید اطو شود و از نظر رنگ هماهنگ
باشد .و اگر چنانچه پیژامه گشاد باشد و یک قدری باز باشد ،ایشان نمیپوشند .باید همه جای
آن یک اندازه باشد و نظم داشته باشد .از قول خانمشان میگویم ،آقا آن را وجب میکنند باید
یک وجب باشد ،اگر کمتر باشد نمیپوشند و بیشتر هم باشد نمیپوشند ،از اول رعایت میکردند
و نظم و ترتیب داشتند .دستمال ایشان باید اطو شود .پیراهن که رو هست حتم ًا باید اطو شود،
حتی پیژامه و زیرپیراهنشان هم باید اطو شود ».با توجه به خاطرات دیگر حضرت امام ،معلوم
است که منظور خانم امام راحل این بوده است که اگر لباسشان اطو نداشت ،نمیپوشیدند بلکه
اطو کرده و سپس میپوشیدند .در خاطرات نقل شده که امام در منزل حتی برای یک استکان
چای یا یک لیوان آب به کسی نمیگفتند و خودشان بلند میشدند میآوردند .همچنین در نجف
گاهی اتفاق میافتاد که امام روی پشت بام بودند و متوجه میشدند که چراغ آشپزخانه روشن
مانده است .بدون اینکه به کسی بگویند ،خودشان 3طبقه میآمدند پایین و چراغ را خاموش
میکردند و برمیگشتند( .برداشتهایی از سیره امام خمینی(ره) ،ج ،1صص55و57و59و )79با
توجه به امثال این خاطرات ،بدیهی است که امام همواره خودشان لباسهایشان را اطو میکردند.
البته ممکن است همسر یا دخترانشان ،بدون اینکه امام درخواست کرده باشند یا زمانی که امام
حضور نداشتهاند ،این کار را میکردهاند.
 . 1حجةاالسالم و المسلمین نصراهلل شاهآبادی :زمانی که در نجف اشرف سکونت داشتم ،ناگهان
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حـرف را به آدم یک بـار مـیزننـد.
منتظر در مقام عمل زندگی خود را مرتب میکند و به کارهای
خود سروســامان میدهد .چه شد که شــیخ مفید در زمان غیبت
وضع مزاجی من از نظر قلبی ،کبدی ،اســتخوانی ،و  ...به هم ریخت .سرانجام به کوشش بعضی
از نزدیکان برای آزمایش و معالجه به انگلســتان رفتم ،دکتر معالجم در آنجا پس از آزمایشها
و عکســبرداریهای گوناگون به من اطالع داد که هیچ نوع بیمــاری خاصی ندارم .حرف او با
توجه به حال خودم و آنچه که در نجف به من دســت میداد ،بسیار متعجبم کرد .وقتی علت
کسالتم را از دکتر پرسیدم ،گفت« :این عوارض مربوط به مغز شماست .شما طلبهها هیچ کاربدنی
انجام نمیدهید ،تمام فعالیت شما مطالعه و بحث کردن است .به همین دلیل به مغز شما فشار
میآید .مغز هم مانند بدن است .وقتی خسته شد ،به استراحت نیاز دارد ،وقتی این امکان برایش
فراهم نشد؛ کار دیگر اعضای بدن مختل میشود .بنابراین چاره در آن است که قدری در کارتان
تجدیدنظر کنید و کمتر کار کنید .بعد هم راه بروید .هر روز راه بروید .از یک ـ دو کیلومتر
گرفته تا بیشتر از آن .هر چقدر میتوانید راه بروید .به این ترتیب حالتان خوب میشود و سالمت
خود را بهدست میآورید».
وقتی به نجف مراجعه کردم ،خدمت امام رفتم .ایشان پرسیدند« :قضیه چی شد؟» گفتم« :آقا! دکتر
آنجا دردی را تشــخیص داد که 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 کردم .ایشان تشخیص دکتر و شیوۀ معالجۀ او را بسیار تحسین کردند 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 ساعت ـ یک ساعت قدم بزنیم و بعد هم برگردیم؟» ایشان فرمودند« :کار خوبی است ».گفتم:
«پس اجازه میدهید فردا ماشین بیاورم؟» .فرمودند :صبر کن ،فرداشب به شما میگویم .فرداشب
خدمت امام رفتم تا بپرســم که برای چه ساعتی ماشین را حاضر کنم .اما ایشان فرمودند« :من
شروع کردهام ».پرسیدم« :کجا؟» .فرمودند« :روی پشتبام( ».پشت بام خانههای نجف به گونهای
ساخته شدهاند که به خانههای مجاور دید ندارد .چرا که دور تا دور آن دیوار است .).امام اضافه
کردند« :من روزی نیم ساعت روی پشت بام راه میروم ».این جریان متعلق به بیست و هفت و
هشــت سال پیش است .از همان روزها امام قدم زدن روزانۀ خود را شروع کردند و تا آخرین
روزهای عمرشان آن را ادامه دادند .حتی هنگامی که در پاریس بودند نیز راه رفتن و قدم زدن
خود را قطع نکردند( .برداشتهایی از سیره امام خمینی ،ج ،2ویژگیهای فردی ،ص ،21به نقل
از پابهپای آفتاب ،ج ،3ص)263
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کبری ،لیاقــت دریافت نامه از امام زمان(عــج) را پیدا کرده بود؟
امام زمان(عج) در اولین نامهشان به مرحوم مفید نوشتهاند« :ما زندگی
تو را شاهدیم ،ما عبادتهای نیمه شب تو را دیدیم ،پسندیدیم تو را،
2
میخواهیم گاهی با تو درد دل بکنیم ،با تو حرف بزنیم».

1

 . 1بخشی از اولین نامهاى که در اواخر ماه صفر سال ( 410هجرى) از ناحيه مقدّ سه امام زمان(عج)
محمد بن
به دســت شیخ مفید رسید« :اين نامهاى است به برادر با ايمان شیخ مفید أبو عبد اهلل ّ
الرحيم ،اما بعد ،سالم بر تو اى دوست مخلص در دين كه در
ّ
الرحمن ّ
محمد بن نعمان؛ بسم اهلل ّ
اعتقاد به ما با علم و يقين امتياز دارى  ...پس ما شكر وجود تو را به پيشگاه خداوندى كه جز او
خدائى نيست میکنیم  ....و به تو اعالم مىداریم كه :به ما اجازه داده شده كه تو را به شرافت
الر ِشي ِد الشَّ ْي ِخ الْ ُمفِي ِد َأب ِي َع ْب ِد اهلل ِ ُم َح َّم ِد بْ ِن ُم َح َّم ِد
مكاتبه مفتخر سازيم؛ لِلْ ِخ َّ
الس ِدي ِد َو الْ َول ِ ِّي َّ
الر ِحي ِم َأ َّما َب ْعدُ َس َــا ٌم َع َل ْي َ
ِ
ك َأي ُّ َها الْ َم ْولَى الْ ُمخْ ل ِ ُص فِي ال ِّدي ِن
ن
الر ْحم َّ
بْ ِن النُّ ْع َمان ...ب ِْســ ِم اهلل ِ َّ
ك ـ َأدام ٌ
ك َ
اهلل َت ْوفِيق َ
وص فِي َنا ب ِالْ َيقِينَِ ...فإِنَّا َن ْح َمدُ إِلَ ْي َ
َك لِن ُْص َرة ِ الْ َح ِّق َو
الْ َمخْ ُص ُ
اهلل َ ...و ُن ْعل ِ ُم َ َ َ
ك َع َّنا ب ِال ِّصدْ ِق ـ َأنَّهُ قَدْ ُأذِ َن لَ َنا فِي َتشْ رِيفِ َ
ك َعلَى ن ُْطق ِ َ
َأ ْج َزلَ َم ُثو َب َت َ
ك ب ِالْ ُم َكا َت َب ِة» (احتجاج
طبرسی ،ج ،2ص497؛ مستدرک الوسائل ،الخاتمهج ،3ص225؛ الزام الناصب ،ج ،1ص)410
 . 1بخشهایــی از دومين نامه مبــارک حضرت حجت(ع) که در روز پنجشــنبه 23 ،ماه
الر ِحي ِم .سالم
الر ْحم ِن َّ
ذيحجه سال  412هجرى به دست شيخ مفيد رسيده است« :ب ِْس ِم اهلل ِ َّ
بر تو اى يارى رســان حق! و ای کسی که با گفتار راستين و شايسته ،مردم را به سوى حق
فرامىخوانى!  ....و اما بعد ،ما ناظر نيايش و مناجات تو با خدا بوديم ...ما اينک در قرارگاه
خويش ،در مکانى ناشــناخته ،بر فراز قلهاى سر به آسمان کشيده ،اقامت گزيدهايم که به
تازگى به خاطر عناصرى بيداد پيشه و بىايمان ،بناگزير از منطقهاى پر دار و درخت بدين
جا آمدهايم و به زودى از اينجا نيز به دشتى گسترده که چندان از آبادى دور نيست ،فرود
خواهيم آمد و از وضعيت و شــرايط آينده خويش ،تو را آگاه خواهيم ساخت ،تا به این
الر ِحي ِم.
الر ْحم ِن َّ
وسيله بدانی که به خاطر کارهاى شايستهات نزد ما مقرب هستى؛ ب ِْس ِم اهلل ِ َّ
اجا َت َ
َس َل ٌم َع َل ْي َ
ك ...
ك َأي ُّ َها ال َّنا ِص ُر ل ِ ْل َح ِّق َّ
الداعِي إِلَى َكل ِ َم ِة ال ِّصدْ قَِ ...و َب ْعدُ َفقَدْ ُك َّنا َنظَ ْر َنا ُم َن َ
َ
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ْال َن مِ ْن ُم ْ َ ٍّ َ ُ َ ُ
ْ َ ْ ََْ َ ْ ْ
ْ َ
َ ْ َّ
مِ َن ْال َِيما ِن َو ُيو ِش ُ
ون ُه ُب ُ
الد ْه ِر َو َل َتطَ ُاو ٍل
وط َنا مِنْهُ إِلَى َص ْح َص ٍح مِ ْن َغ ْي ِر ُب ْع ٍد مِ َن َّ
ــك َأنْ َي ُك َ
يك َن َب ٌأ مِ َّنا ب َِما َي َت َج َّد ُد لَ َنا مِ ْن َحا ٍل َف َت ْعر ُِف ب ِذَ ل ِ َ
الز َما ِن َو َي ْأت ِ َ
ك َما َت ْع َت ِمدُ ُه مِ َن ال ُّزلْ َف ِة إِلَ ْي َنا
مِ َن َّ
ب ِالْ ْع َما ِل» (احتجاج طبرســی ،ج ،2ص498؛ مستدرک الوسائل ،الخاتمهج ،3ص227؛ الزام
الناصب ،ج ،1ص2 )411
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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
1
زمان(عج) غصهخور ماســت .واهلل ،امام زمــان از ما خبر دارد.
خوشحال میشود ما فعال باشیم ،بانشاط باشیم ،خستگیناپذیر
باشیم .اینها جزء میدان عمل ما است.
ب) پیگیری برنامههای معنوی و اصالح صفات روحی
چرا در زندگی منتظر باید تفاوت دیده شــود؟ چون او در سلوک
معنوی خودش ،ن ْف َســش را دشــمن در نظر گرفته و میداند تا با
خودخواهیهایش مبارزه نکند به جایی نمیرســد .نظم و رعایت
 .1امام رضا(ع)« :امام ،همدم رفيق ،پدر مهربان ،برادر تنی ،مادر دلسوز به كودك است؛ ْال ِ َما ُم،
ــفيقُ َو الْخُ الشَّ قِيقُ َو ْ ُ
الرفِيقُ َو الْ َوالِدُ الشَّ ِ
الصغِير» (کافی ،ج ،1ص200
ال ُّم الْ َب َّر ُة ب ِالْ َولَ ِد َّ
الْن ِ ُ
يس َّ
و غیبــت نعمانی ،ص )219امــام رضا(ع)« :امام عالمتهایــی دارد  ....از پدران و مادران به
اتَ .ي ُكونُ  ...و َي ُكونُ َأ ْشف ََق َع َل ْيهِ ْم مِ ْن آ َبائِهِ ْم َو ُأ َّم َهاتِهِ ْم»(من
مردم دلسوزتر است؛ ل ِ ْلِ َمامِ َع َل َم ٌ
الیحضرهالفقیه ،ج ،4ص )418امیرالمؤمنین(ع)« :ما با خوشحالی شما خوشحال ،با ناراحتی شما
ناراحت ،و با مریضی شما ،مریض میشویم و برای شما دعا میکنیم؛ إِنَّا لَ َنف َْر ُح لِف ََر ِح ُك ْم َو َن ْح َزنُ
ل ِ ُحزْ ن ِ ُك ْم َو َن ْم َر ُض ل ِ َم َر ِض ُك ْم َو نَدْ ُعو ل َُكم»(بصائر الدرجات ،ج ،1ص )260امام رضا(ع) خطاب
به یکی از شیعیان « :مگر نميدانى اعمال شيعيان هر صبح و شام بر ما ائمه عرضه مىشود هر
كوتاهى كه داشته باشند از خدا درخواست ميكنيم از آن چشم پوشى نمايد و هر كار نيك
كه داشته باشند از پروردگار تقاضا ميكنيم پاداش آنها را بدهد؛ َأ َما َعل ِ ْم َت َأنَّا َم َعا ِش َر الْئ ِ َّم ِة
ُت ْعر ُض َع َل ْي َنا َأ ْع َم ُال ِش َيعت ِ َنا َصباح ًا َو َمسا ًء ،ف ََما َك َان مِ َن ال َّت ْق ِصي ِر فِي َأ ْع َمالِهِ ْم َس َألْ َنا َ
الصف َْح
اهلل َت َعالَى َّ
َ
َ
َ
ل ِ َصا ِحب ِ ِه َو َما َك َان مِ َن الْ ُع ُل ِّو َس َألْ َنا َ
اهلل الش ُّْك َر ل ِ َصا ِحبِه»(مناقب آل ابی طالب  -البن شهر آشوب،
ج ،4ص )341امام زمان(ع)« :پس ما از احوال شــما آگاه بوده و به آن احاطه داریم ،و چیزی
از اخبار شما از ما پنهان نمیماند ...ما شما را بىسرپرست رها نمىكنيم(یا :در سرپرستی شما
کوتاهی نمیکنیم) و ياد شما را فراموش نمىكنيم (به ياد شما هستيم)؛ َفإِنَّا ُن ِح ُ
يط عِ ْلم ًا ب َِأن َْبائ ِ ُك ْم
َو َل َي ْعزُ ُب َع َّنا شَ ْي ٌء مِ ْن َأخْ َبا ِر ُكم َ ...إِنَّا َغ ْي ُر ُم ْه ِمل ِ َين ل ِ ُم َرا َعات ِ ُك ْم َو َل َنا ِس َين ل ِ ِذ ْكر ُِكم»(احتجاج
طبرسی ،ج ،2ص 497و الزام الناصب ،ج ،1ص.)410
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اساسا ًنام دیگر
منتظرمتقیاست

تناسب تقوا و انتظار
باید برایمان جا
بیفتد

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 كه اين وصيتم به او مىرســد را سفارش
میکنم به تقواى الهى ،و نظم در زندگى؛ أُ ِ
وص ُ
يع َول َ ِدي َو
يك َما َو َج ِم َ
أَهْلِــي وَ مَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي بِتَقْوَى اهللِ وَ نَظْمِ أَمْرِكُمْ» 1ایشــان 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.
اساســ ًا نام دیگر منتظر متقی است .و شــما هرکاری بکنید
نمیتوانید نام دیگری در این حد تناسب برای منتظر پیدا کنید .اینکه
امام عصر صلوات اهلل علیــه فرمودند ....« :پس هيچ چيز ما را از
ايشان جدا نگه نمىدارد ،جز اخباری كه از ايشان به ما مىرسد و ما
را ناراحت مىسازد و از ايشان انتظار نداريم؛ ف ََما يَ ْحبِ ُسنَا َع ْن ُه ْم إ َِّل
مَا يَتَّصِلُ بِنَا مِما نَكْرَهُهُ وَ لَ نُؤْثِرُهُ مِنْهُمْ» ،2معنایی جز این ندارد .تقوا
َّ
هم دو بعد دارد :ترک معصیت برای خدا و انجام عبادات و طاعات
لســيِّئَ ِ
ات أَ ْولَى ِمنِ ا ْكتِ َس ِ
ــاب
باز هم برای خدا .و البتهْ :اجتِنَ ُ
اب ا َّ
ِ 3
ال ْ َح َسنَات.
متقی وقتی میخواهد از دیگران بهخاطر معشــوق خود ببُرد
ترک معصیت میکند ،و وقتی میخواهد به حضرت دوست بپیوندد
 . 1نهج البالغه ،نامه.47

 . 2احتجاج طبرسی ،ج ،2ص.499

 . 3از فرمایشات امیرالمؤمنین علی(ع) ،غررالحکم،حدیث.3514
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اطاعت و عبادت میکند؛ یکی از دیگری شیرینتر .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 معمو ً
ال یا وقت
صرف آن نمیکنیم و یا هنر تلقین آن را به خود نداریم.
تلقین هنر میخواهد و تفکر فرصت میطلبد و اال معمو ً
ال همۀ
ما علم به اینکه «اگر میخواهی منتظر باشــی ،باید متقی باشی»
را داریم .ما انتظار چه چیزی را میکشیم؟ حکومت حضرت مگر
چیزی جز زمینه سازی برای ســهولت تقوای مردم است؟ ظهور
حضرت مگر برای مبارزه با استکبار که تورمیافتۀ همان گناههای
روزمرۀ ماست ،نیست؟ مگر میشود منتظر حضرت باشیم و به گناه
عالقه داشته باشیم و به پاکی روح و تزکیۀ نفس بیعالقه باشیم؟
باید ربط بین تقــوا و انتظار را عمیقــ ًا درک کنیم دربارۀ آن
ساعتها تفکر کنیم و در مواقع حساس و به انواع لطائف الحیل آن
را به خود تلقین نماییم .چون نفس از موعظه و نصیحت فرار میکند،
نمیخواهد ســخن تلخ بشنود و به کار سخت وادار شود .به همین
دلیل میگویم باید هنرمندانه این حقیقت را به خود تلقین کنیم و حتی
به دیگران .با چه استداللی متقاعد میشویم که به عنوان یک منتظر
باید متقی باشیم؟ همینکه بدانیم گناه ما ظهور را به تأخیر میاندازد
کافی نیست؟ شاید باورش برای ما سخت باشد.
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منتظرمیخواهد
«تقوا» به اهل زمین
هدیهبدهد

خودسازیمعنوی،
مقدمه و نتیجۀ
انتظار

منتظر تا آنجا که خود میتواند حرکت کند تالش میکند .وقتی
از نفس افتاد و دیگر توان مبارزه نداشت ،دست به سوی امام غائب
خود دراز میکند و از او مدد میگیرد .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 میخواهد ،بهخاطر عشق او به زیباییهایی است که تا حد
جان دادن آنها را برای خود نیز دوست دارد و برایش تالش میکند.
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 نمیشود ).و هم سرمایۀ انتظار واقعی او خواهد بود .تصور
بفرمایید شخصیتی را که از بس خود زیباییها و خوبیهای تقرب
به خدا را چشــیده است و از بس تقوا برایش دوست داشتنی شده
مصرانه برای همۀ اهل زمین به
است ،میخواهد این تقوا و تقرب را ّ
ارمغان بیاورد .این میشود منتظر.
حاال تصور بفرمایید کســی را که هیچ تصور روشن و تجربۀ
شیرینی از تقوا ندارد ،این فرد چگونه میخواهد منتظر فرج باشد؟
فرجی که معنایی جز گستراندن بستر تقوا در زمین ندارد .خودسازی
 . 1آنکه را اسرار حق آموختند ،مهر کردند و دهانش دوختند .مقام معظم رهبری میفرمایند« :ممكن
است يك انسان سعادتمندى ،چشمش ،دلش اين ظرفيت را پيدا كند كه به نور آن جمال مبارك
روشن شود ،اما يك چنين كسانى اهل ادعا نيستند؛ اهل گفتن نيستند؛ اهل دكاندارى نيستند .اين
كسانى كه دكاندارى مىكنند به اين وسيله ،انسان مىتواند به طور قطع و يقين بگويد اينها دروغگو
هستند؛ مفترى هستند ».بیانات در ديدار اقشار مختلف مردم در روز نيمهى شعبان.1387/05/27،
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معنوی ،هم مقدمۀ الزم برای انتظار است ،هم نتیجۀ قطعی انتظار.
بله،بعضیهاازتقواشروعنمیکنندتابهانتظاربرسند،ولیبامحبت
به حضرت شروع کردهاند؛ اهل ادعا و دچار آفت خیال هم نیستند .خب
طبیعی است اینها از این طرف به تقوا میرسند .بله محبت به حضرت
راحتتر از محبت به تقوا به دست میآید ،ولی وقتی این محبت کمی
افزایش پیدا کند ،تبعات شریف خود را به نمایش خواهد گذاشت .کافی
استشمابدانیدکسیکهباتقوانیستموردعنایتحضرتقرارنخواهد
گرفت .دیگر نمیتوانید از تقوا فاصله بگیرید.
نه اینکه حضرت سلیقهای دارند و آن هم این است که تنها افراد با
تقوا را دوست دارند و الغیر و این برمیگردد به ذوق شخصی ایشان.
که اگر اینگونه هم بود ،برای عاشق صادق ،همین هم مالک است .ولی
عاشقِ صادق که گیر نمیآید .ما باید بدانیم اص ً
ال کسی که با تقوا نباشد،
مقرب شود و به درد حضرت بخورد .مثل اینکه
ذات ًا نمیتواند به حضرت ّ
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،نمیتواند
زیباییهای وجود حضرت را درک کند؛ نمیتواند حضرت را بفهمد؛
نمیتواند به حضرت کمک کند؛ و حتی شاید نتواند حضرت را تحمل
کند .او هوس خود را بیشتر دوست دارد .او فقط میتواند از دور به
حضرت عشق بورزد از نزدیک چه بسا دچار دلزدگی هم میشود.
 . 1رسول خدا(ص)« :هر كه گناهى را مرتكب شود عقلى از او جدا شود ،كه ديگر هرگز به او
فارقَهُ َع ٌ
قل ال َيرج ُِع إلَي ِه أبداً» میزان الحکمه ،حدیث 6751به نقل از
قار َف ذَنب ًا َ
باز نگردد؛ َمن َ
محجة البیضاء ،ج ،8ص.160
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وظایفاجتماعی  ،
صرفا ًپس از اتمام
خودسازینیست

روابط اجتماعی عالی،
یکی از عالئم یاران
مهدی(عج)

لذا خطرناک است که انسان بیتقوا 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 نمیافتد .این مطلب را خداوند متعال اول قرآن کریم به صراحت
1
اعالم میفرماید« :ذل ِ َ
ين»
تاب ال َر ْي َب فِي ِه ُه ً
دى ل ِ ْل ُمتَّ ِق َ
ك ال ْ ِك ُ
 .5.2اقدامات اجتماعی
بعد از خودسازی ،انجام «وظایف اجتماعی» نوع دیگر عمل
منتظران است که از آن غفلت نمیکنند .همانطور که قب ً
ال هم اشاره
شد ،اساس ًا منتظر یک موجود اجتماعی ،بلکه جهانی است .نمیتوان
«انتظار» را بدون «اجتماع» تصور کرد.
البته باید توجه داشت که انجام وظایف اجتماعی ،صرف ًا پس از
پایان یافتن مراحل عالی خودسازی نیست ،چراکه او ً
ال ،بسیاری از
وظایف اجتماعی ما نیاز به خودسازی و طی دورههای ویژۀ معنوی
ندارد .مانند آنجا که میخواهیم به انفاق و انواع مجاهدتهای مالی
بپردازیم .ثانی ًا ،عمل اجتماعی خود بسیار سازنده است و اساس ًا یکی
از مهمترین راههای 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
2
خودسازیهای ویژهای بپردازد.
پاسخ
در روایتی از امام باقر(ع) آمده است که ایشان در ضمن
ِ
 . 1سورۀ بقره ،آیه.2

 . 2امیرالمؤمنین علی(ع)« :كسى كه خود را رهبر مردم قرار داد ،بايد پيش از آنكه به تعليم ديگران
پردازد ،خود را بسازد؛ َم ْن َن َص َب َنف َْسهُ لِل َّناسِ إ ِ َمام ًا َف ْل َي ْب َد ْأ ب ِ َت ْعلِي ِم َن ْف ِس ِه َق ْبلَ َت ْعلِي ِم َغ ْي ِرهِ» ،نه جالبالغه،
حکمت.73
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عدهای از شیعیان ،که ادعا میکردند 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 برمیدارد 1».این
قدر با هم صمیمی و ندار هستند .در روایت دیگری آمده است که اگر
دو تا مؤمن با هم اینگونه نباشند ،هنوز به حد برادری نرسیدهاند 2.ما
اگر میخواهیم به مقام منتظر برسیم ،باید در رفاقتهایمان ،عم ً
ال به
سمت چنین فضایی حرکت کنیم .کما اینکه امام باقر(ع) هم فرمودند:
3
«امام زمان(عج) زمانی که قیام کند ،چنین یارانی خواهد داشت».
 . 1به امام باقر(ع) گفته شد :یاران ما در کوفه ،جماعت کثیری هستند ،و اگر شما به آنها امر
بفرمایید از شما اطاعت و تبعیت میکنند .حضرت فرمودند :آیا اینگونه هست که یکی از شما
[بدون اجازه] به ســراغ کیف پول برادر دینیاش برود و به مقدار نیازش پول بردارد؟ عرض
کرد :خیر .حضرت فرمود :پس ایشــان در بذل خونشان بخیلتر هستند .تا اینکه فرمودند:
هنگامــی که قائم ما قیام کند ،رفاقت و صداقت خالص میآید ،و مرد به ســراغ کیف پول
بــرادرش میرود و به مقــدار نیازش از آن برمیدارد و برادرش مانع او نمیشــود؛ قِيلَ ِ َلب ِي
وك َو ات ََّب ُع َ
َج ْعفَــ ٍر(ع) :إ َِّن َأ ْص َحا َب َنا ب ِالْ ُكو َف ِة ل ََج َما َعةٌ َكث ِ َير ٌة َف َل ْو َأ َم ْر َت ُه ْم َ َلطَ ا ُع َ
وك قَالَ َ :ي ِجي ُء
اج َتهُ ؟ َفقَالَ َ :لَ .فقَالَ ُ :ه ْم ب ِ ِد َمائِهِ ْم َأبْخَ ُلُ .ث َّم قَالَ  ... :إِذَا قَا َم
َأ َحدُ ُك ْم إِلَى ِكيسِ َأ ِخي ِه ف ََي ْأ ُخ ُذ مِنْهُ َح َ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ُ
اج َتهُ ف ََل َي ْم َن ُعهُ .اختصاص شیخ
الر ُج ُل إِلَى كيسِ أخيه ف ََيأ ُخذ َح َ
الْقَائ ِ ُم َج َاء ِت الْ ُم َزا َملَةُ َو َأ َتى َّ
لَ
«زمیل»
و
»
م
«زا
از
شــده
گرفته
خالص.
صداقت
و
رفاقت
معنای
مفید ،ص( .24المزاملة :به
َ
َ
به معنی همنشینی در دو طرف محمل شتر ،که معادل و در کنار یکدیگر باشند ،به گونهای
کــه بدون وجود هریک تعادل محمل بههم میخــورد؛ زا َملَهُ  ،أي صار عديله على البعير و
المحمل).

« . 2امام باقر(ع) روزی به اصحابشان فرمودند :آیا یکی از شما دست در جیب دیگری میکند
و به مقدار نیــازش پول بردارد؟ عرض کردند :خیر .حضــرت فرمودند :پس در اینصورت
أح َد ُك ْم َي َد ُه في
شــما برادر نیســتید؛ َع ْن ُم َح َّم ِد بْ ِن َعل ِ ِّي الباقِر ع ،قَالَ َيوم ًا ْ
ألصحاب ِ ِه :أ ُيد ِخ ُل َ
ُك ِّم صا ِحب ِ ِه ف ََي ُ
َســتم إذاً ب ِإخوا ٍن» کشــف الغمه ،ج،2
الدنانيرِ؟ قالوا :ال .قالَ :فل ُ
اج َتهُ مِ َن َّ
أخذَ َح َ
ص.148

 . 3اختصاص شیخ مفید ،ص .24متن روایت پیشتر(پاورقی شماره  )1ذکر شد.
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منتظر در روابط
اجتماعیاشبینظیر
است

روابطاجتماعی
آدمهایمعمولی

در زیارت عاشورا میخوانیم« :إِن ِّی ِس ْل ٌم ل ِ َم ْن َسال َ َم ُکم» 1یعنی
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 انسانها 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 صرفنظر میکند .او
مظلومیت را تحمل میکند ،ولی با مؤمنین دوستی میکند .منتظر ،در
روابط اجتماعیاش با دیگران بینظیر است.
در گزارشی آمده بود که طبق بررسیهای آماری انجام شده در
دانشگاههای تهران ،دانشجویان مذهبی روابط اجتماعیشان از غیر
مذهبیها بهتر است ،و شادابتر ،بهتر و راحتتر ،با دیگران ارتباط
برقرار میکنند .البته این طلیعه و آغاز راه اســت ،نباید در این حد
متوقف شد.
آدمهای معمولــی ،روزهای اولی که وارد محیط جدیدی مثل
مدرسه یا دانشگاه میشوند ،به همه با یک نگاه معصوم ،تقاضامن ِد
رفیق ،متواضع ،پرسشــگر و تشنۀ روابط عاطفی نگاه میکنندّ .اما
بعــد از مدتی که چند تا رفیق پیدا کردند ،دیگر کســی را تحویل
نمیگیرند .دلشــان هم گنجشکی است ،بیشــتر از ده تا رفیق جا
نمیگیرد .روزهای اولی که وارد دانشــگاه شده بود ،به همه سالم
میکرد ،ولی حاال که یک سال گذشته ،اگر یک دانشجوی تازهوارد
 . 1مفاتیــح الجنــان ،زیــارت عاشــورا؛ کاملالزیــارات ،ص174؛ مصبــاح الکفعمــی،
ص.482
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به او سالم کند ،چپچپ نگاهش میکند.
هر کسی دل کوچکی داشته باشد ،با پیدا کردن چهار تا رفیق
ظرفش پر میشود .او دیگر چهل تا رفیق نمیخواهد ،دیگر تواضع
در چشمانش نیست ،ســعه صدر ندارد و نمیتواند با انسانهای
بیشتری دوست شود .نمیتواند  100تا رفیق داشته باشد .یک انسان
سر گفتنّ ،اما
معمولی چهارتا رفیق میخواهد برای درد دل کردن و ّ
یک منتظر ،دایرۀ رفاقتش خیلی وسیع است .رفاقتهایش از سر
نیاز نیست ،از سر عالقهای است که به انسانها 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 میتواند با هم جمع کند ،چون روحش سالم است.
شــهید چمران وقتی با استادی درس گرفت که معروف بود به
هیچ کس نمرۀ  20نمیداد ،نمرۀ  22از آن استاد گرفت ،تا جایی که
1
آن استاد به دانشگاه اصرار کرده بود که باید این نمرۀ  22ثبت بشود.
 . 1مهندسی مهدی چمران(برادر شهید دکتر مصطفی چمران)« :در دانشکده فنی استادی بود که هر
دانشجویی از او نمره  14یا  15میگرفت هنر کرده بود و دکتر ،از او نمره غیر منتظره  22گرفت!
وقتی از او پرسیدند چرا به چمران نمره  22دادی ،پاسخ داد :نمره بیست حق ورقه او بود و هرچه
به جزوهاش نگاه کردم دیدم جایی برای اصالح ندارد و آنقدر زیبا و جامع بود که چارهای ندیدم
به همان صورت آن را بدهم به عنوان کتاب چاپ کنند ».دومین سخنرانی مهندسی مهدی چمران
در همایش بینالمللی مصطفای اندیشهها ،دهم مهرماه  ،1390منبع :پایگاه اطالعرسانی مجمع
جوانان شهید چمران() http://www.m-chamran.com/?Content=15
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باید ثابت کنیم
مهدویون از همه بهتر
هستند

منتظر،ظلمستیز
است

رسیدگیبه
محرومینکافی
نیست

آن وقت خود ایشــان در مناجاتش مینویســد که خدایا من در
درسخواندن کم نگذاشــتم ،تو خودت میدانی به چه دلیل؟ برای
1
اینکه دوست نداشتم یک مسلمان از نظر علمی زیردست کافر باشد.
ما چارهای 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 میشود :منتظر چه کسی است؟ همه بگویند« :معلوم
است ،کسی که از همه بانشاطتر است ،بیشتر از همه خدمت میکند،
بیشتر از همه درس میخواند ،نستوه و خستگیناپذیر 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 میکند .منتظر ،ظلمستیز است .ما در خأل زندگی نمیکنیم.
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 میدهد.
بعضیها مایلند اجتماعی بودن را در حد و اندازههای خاصی
محدود کنند .مث ً
ال کمک به همنوع و رســیدگی به مستمندان را در
محدودۀ فقرای یک محل ،یک شهر و یا حتی یک کشور محدود
میبینند .مایل نیستند ریشههای فقر را ببینند و با آن مبارزه کنند .آنها
« . 2ای خدا ،من باید از نظر علم از همه برتر باشم ،تا مبادا که دشمنان مرا از این راه طعنه زنند.
باید به آن سنگدالنی که علم را بهانه کرده و به دیگران فخر میفروشند ،ثابت کنم که خاک
پای من هم نخواهند شد .باید همه آن تیرهدال ِن مغرور و متکبر را به زانو در آورم ،آنگاه خود
خاضعترین و افتادهترین مرد روی زمین باشــم ».مصطفی چمــران ،خدا بود و دیگر هیچ نبود،
ص.28
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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
آوردهاند؛ 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 ویرانهای
تبدیل شدهاند .این روش در حقیقت ایجاد حاشیه امن برای چنین
ظالمانی است.
امروز تنها راه خدمت به انسانها ،مبارزه با ستمگران و مقاومت
ِ
فرهنگ مبارزه و بیدار
در برابر آنهاســت .به عبارت دیگر ،نشــر
ساختن مردم برای رویارویی با مستکبران ،تنها راه خدمت به بشریت
و بالطبع مقدمهسازی برای ظهور است .مقام معظم رهبری در کالم
بسیار پراهمیتی فرمودهاند:
«آن وقت كه معلوم شد در مقابل قدرت ما ّدى مستكبران عالم،
زمينهى اين وجود دارد كه آحاد بشر بتوانند بر روى حرف حق خود
بايســتند ،آن روز ،روز ظهور امام زمان(عج) است؛ آن روز ،روزى
است كه منجى عالم بشريت به فضل پروردگار ظهور كند و پيام او
همهى دلهاى مستعد را كه در همه جاى جهان هستند ،به خود جذب
كند و آن وقت ديگر قدرتهاى ستمگر ،قدرتهاى زورگو ،قدرتهاى
متّكى به زر و زور نتوانند حقيقت را آنچنانى كه قبل از آن هميشه
1
كردهاند با فشار زر و زو ِر خود ،به عقب بنشانند يا مكتوم نگه دارند».
(عجــل اهلل تعالى فرجــه)/08 /22 ،
 . 1بيانــات در ســالروز ميــاد خجســتهى امام زمــان ّ
.1379
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نشر فرهنگ مبارزه
بااستکبار،مهمترین
مقدمهسازی

زمینۀایستادگی
در مقابل استکبار،
عالمتظهور
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فضایل فردی و
اجتماعی ،تنها در
سایهظلمستیزی
ارزشمندهستند

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
انسان ،خوب بودنهای عافیتطلبانه را میپذیرد و نه خلق خدا از آن
ْ
َط ْرفی میبندند .معنویت اصیل و انتظار حقیقی را باید در فرهنگ
جهاد جستوجو کرد .همان جهادی که رسول خدا(ص) فرمود اگر
1
کسی الاقل آرزوی آن را در سر نداشته باشد ،دچار نفاق خواهد شد.
اخالق اجتماعی ،از سلوک مهربانانه و حقشناسانه با خانواده
و مردم شــروع میشود و با انقالبی بودن و مبارزه در راه نجات
بشــر تداوم مییابد و به ظهور منجی عالم بشریت ختم میشود.
نمیتوان در هیچ مرحلهای متوقف شد .در هر مرحلهای 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 ،خودبهخود کمککار و یاور ظالمان خواهد بود؛
چراکه ما در زمانی هستیم که دیگر جهاد نهایی 2آغاز شده است
3
و رویارویی کامل جبهۀ حق و باطل شکل گرفته است.
مات َعلى ُش ْع َب ٍة مِ ْن نِفا ٍق؛ كسى
مات َو ل َْم َيغْزُ َ ،و ل َْم ُيح ِّد ْث ب ِه َنف َْسهُ َ ،
 . 1قال رسول اهلل(ص)َ « :م ْن َ
بمیرد در حالیکه جهاد نكرده باشد يا آرزوى جهاد نداشته باشد ،به نوعى نفاق مرده است»
میزان الحکمه ،حدیث ٢٨٢٩به نقل از صحيح مسلم ،ج ،3ص ،1517حدیث(158دارالحدیث،
قاهره) یا ج ،6ص(49چاپ دارالفکر ،بیروت).

 . 2جهاد نهایی ،همان جهادی اســت که در آن رویارویی کامل حق و باطل شــکل میگیرد و به
پیروزی حق و سرنگونی استکبار جهانی میانجامد.
« . 3امروز جنگ حق و باطل ،جنگ فقر و غنا ،جنگ استضعاف و استكبار ،و جنگ پابرهنهها و
مرفهين بىدرد شروع شده است .و من دست و بازوى همه عزيزانى كه در سراسر جهان كوله بار
مبارزه را بر دوش گرفتهاند و عزم جهاد در راه خدا و اعتالى عزت مسلمين را نمودهاند مىبوسم».
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 .5.3تشکیل 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 ،قهرا ً به تشکیل حکومت و یا سرنگونی حکومتهای
ظالم ختم میشود و اگر بخواهیم به همۀ وظایفی که به عهده داریم،
عمل کنیم ،باز باید حکومت تشکیل دهیم و حکومتهای ظالم را از
صحیفه امام ،ج ،21ص.85
«ما به يارى خدا تا نابودى كامل دشمنان اسالم و ملتهاى مستضعف جهان در برابر آنان ،و بخصوص
در مقابل امريكاى جهانخوار ،ايستادگى خواهيم كرد ».صحیفه امام ،ج ،12ص.261
«امريكاى جهانخوار بايد بداند كه ملت عزيز و خمينى تا نابودى كامل منافعش او را راحت نخواهند
گذاشت و تا قطع هر دو دست آن به مبارزه خدايى خود ادامه خواهند ...مردم ما بايد خود را
آماده اين درگيرى حسينى تا پيروزى كامل بنمايند».صحیفه امام ،ج ،14صص407و.408
«دنيا جريان ديگرى پيدا كرده است و بدانيد به حول و قوهى الهى ،مبارزهى حق  -كه با سردمدارى
ملت ايران و با پرچم اسالم آغاز شده است  -با باطل ،با طاغوتها ،با فرعونها و با فرعون استكبار،
تا ســرنگونى اســتكبار ادامه پيدا خواهد كرد ».بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى در ديدار
دانشآموزان و دانشجویان.1390/8/11 ،
«امت اسالمى در راهى كه مسلمين صدر اسالم را به اوج عظمت و عزت رسانيد ،پىدرپى به پيش
خواهد رفت و ملتهاى مسلمان از عقبماندگى حقارتبارى كه در قرنهاى اخير بر آنان تحميل
شده نجات خواهند يافت .طليعهى اين حركت بزرگ آغاز شده و امواج بيدارى در همه جاى
دنياى اســام كمابيش به حركت درآمده است ....آينده از آن امت اسالمى است ،و يكايك ما
مىتوانيم به سهم خود و بقدر توان و ظرفيت و مسئوليت خود ،آن آينده را نزديكتر سازيم».
پيام رهبر معظم انقالب بهمناسبت كنگره عظيم حج.1386/09/27 ،
«مســلمانان در همهى جهان بدانند كه دوران تحقير و عقبماندگى جهان اسالم به سر آمده و
دوران تازهاى آغاز شده است  ...امروز چه بخواهند و چه نخواهند حركتى عميق و ريشهدار در
دنياى اسالم آغاز شده است و همين حركت است كه در زمان متناسب خود به استقالل و عزت
و حيات دوبارهى امت اسالمى خواهد انجاميد ».پيام رهبر معظم انقالب اسالمى به مناسبت
كنگره عظيم حج.1385/10/08 ،
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تشکیلحکومت
عدل یعنی ایستادن
در مقابل دنیای
استکبار

سر راه برداریم .اینجاست که تشکیل یک حاکمیت منت ِظر در دستور
کار منتظران قرار میگیرد .و طبیعی است که قبل از ظهور ،حکومت
منتظران شکل بگیرد تا مقدمات ظهور به وسیلۀ آنها فراهم گردد.
همچنانکه دربارۀ مقدمهسازان ظهور در روایت آمده است که قبل از
1
ظهـور قومـی به زمینهسـازی اقدام میکننـد.
نتیجۀ طبیعی و اجتنابناپذیر 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
نمیتوان حکومتی خواهان عدالت تشکیل داد و از آماج دشمنیهای
دشمنان عدالت در امان بود و به سالمت و بیدغدغه از دشمنیها
عبور کرد .چون اساس ًا تشکیل چنین حکومتی ،به معنای به صدا
درآمدن زنگ خطر برای اضمحالل حکومتهای ظالم و عدالتستیز
است .اص ً
ال نمیتوان 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 رســانهای به یک انسجام جهانی نزدیک شــدهایم ،مانند بازی
دومینو ،هر حرکت جهادی آثار و تبعات بینالمللی خاصی خواهد
داشــت .در شرایط امروز نمیشود منتظر باشی ولی با ظلم مقابله
للمه ِد ِّی ُس ْلطانَهُ » میزانالحکمه،
خر ُج ٌ
المش ِر ِق َف ُیو ِّطئ َ
 . 1رسول خدا(ص) فرمودندَ « :ی ُ
ُون َ
ناس مِن َ
حدیــث 2366به نقل از کنز العمال ،حدیث38567؛ همچنین نگاه کنید به پاورقی ص109
همین کتاب.
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نکنی؛ نمیشود با ظلم منطقهای مقابله کنی ولی با ظلم جهانی مواجه
نشوی؛ نمیشود با ظلم جهانی مقابله کنی ولی الگویی برای ملتهای
ستمدیده نشوی؛ نمیشود جهاد تو مایۀ حرکت عظیم جهانی بشود
ولی به ظهور ،به عنوان تنها راه نجات از بحرانها ،منتهی نشود.
در چنین موقعیتی ،برای یک منتظــر هیچ امری مقدستر از
نقشآفرینی در جریان باعظمت زمینهســازی برای ظهور نیست.
زمینهسازی برای ظهور در سرزمین نورانی ما ،سالهاست که آغاز
شــده اســت .و ما اکنون در جریان مبارزات جهانی برای دفاع از
انقالب اسالمی ،مقدمهساز نجات بشر هستیم .برای یک منتظر ،چه
چیزی از دفاع همهجانبه از نظام جمهوری اسالمی ایران و تقویت
آن در برابر نظام سلطه مهمتر خواهد بود؟
به کلمات حضرت امام(ره) در این زمینه نگاه کنید:
«حفظ جمهورى اســامى از حفظ يك نفر ـ ولو امام عصر
باشد ـ اهميتش بيشتر است؛ براى اينكه امام عصر هم خودش را فدا
مىكند براى اسالم .همه انبيا از صدر عالَم تا حاال كه آمدند ،براى
كلمه حق و براى دين خدا مجاهده كردند و خودشان را فدا كردند.
پيامبر اكرم آنهمه مشقات را كشــيد و اهل بيت معظم او آنهمه
زحمات را متك ّفل شــدند و جانبازىها را كردند؛ همه براى حفظ
اسالم است .اسالم يك وديعه الهى است پيش ملتها كه اين وديعه
الهى براى تربيت خود افراد و براى خدمت به خود افراد هســت و
حفظ اين بر همه كس واجب عينى است؛ يعنى ،همه مكلف هستيم
حفظ كنيم تا آن وقتى كه يك عدهاى قائم بشوند براى حفظ او ،كه
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آن وقت تكليف از ديگران برداشته مىشود».
«مسأله حفظ نظام جمهورى اسالمى در اين عصر و با وضعى
كه در دنيا مشــاهده مىشود و با اين نشانهگيريهايى كه از چپ و
اهم
راست و دور و نزديك نسبت به اين مولود شريف مىشود ،از ّ
واجبات عقلى و شرعى است كه هيچ چيز به آن مزاحمت نمىكند؛
2
و از امورى است كه احتمال خلل در آن عق ً
منجز است».
ال ّ
«انقالب اسالمى ايران با تأييد خداوند منان در سطح جهان در
حال گسترش است ،و ان شاء اهلل با گسترش آن ،قدرتهاى شيطانى
ت مستضعفان برپا و زمينه براى
به انزوا كشيده خواهند شد و حكوم 
عجل اهلل تعالى فرجه الشريف
حكومت جهانى مهدى آخر الزمانّ -
3
و ارواحنا لتراب مقدمه الفداه -مهيا خواهد شد».
«وآخرينسخنمدراينجاباشمااينكهبهجمهورىاسالمى،كهثمره
خون پدرانتان است ،تا پاى جان وفادار بمانيد؛ و با آمادگى خود و صدور
انقالب و ابالغ پيام خون شهيدان ،زمينه را براى قيام منجى عالم و خاتم
4
االوصيا و االوليا ،حضرت بقية اهلل -روحى فداه -فراهم سازيد».
«ما امروز دورنماى صدور انقالب اسالمى را در جهان مستضعفان و
مظلومان بيش از پيش مىبينيم و جنبشــى كه از طرف مستضعفان و
مظلومانجهانعليهمستكبرانوزورمندانشروعشدهودرحالگسترش
1

حفظ نظام مهمتر از
همهچیز

گسترشانقالب،
زمینهسازیحکومت
مهدوی(عج)

با صدور انقالب،
زمینۀ ظهور را فراهم
کنید

دورنمای صدور
انقالباسالمی

 . 1صحیفه امام ،ج ،15ص.365
 . 2همان ،ج ،19ص.153

 . 3همان ،ج ،8ص.374
 . 4همان ،ج ،20ص.38
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اســت ،اميدبخش آتيه روشن است و وعده خداوند تعالى را نزديك و
نزديكتر مىنمايد .گويى جهان مهيا مىشود براى طلو ع آفتاب واليت از
افقمكهمعظمهوكعبهآمالمحرومانوحكومتمستضعفان...بارالها...ما
عاجزانهازمقاممقدستومىخواهيمك ه...وملتعزيزايرانرادرپيشبرد
جمهورى اسالمى و سركوب منحرفان و مخالفان با اسالم و پيروان آن
مصممترفرمايى،تااينانقالبرابهانقالبجهانىمهدىموعود-ارواحنا
ّ
1
فداه -ادامه دهند».
«مسئوالن ما بايد بدانند كه انقالب ما محدود به ايران نيست.
انقالب مردم ايران نقطه شــروع انقالب بزرگ جهان اســام به
پرچمدارى حضرت حجت -ارواحنافداه -اســت كه خداوند بر
همه مســلمانان و جهانيان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر
حاضر قرار دهد .مســائل اقتصادى و مادى اگر لحظهاى مسئولين
را از وظيفــهاى كه بر عهده دارند منصــرف كند ،خطرى بزرگ و
خيانتى ســهمگين را به دنبال دارد .بايد دولت جمهورى اسالمى
تمامى سعى و توان خود را در اداره هرچه بهتر مردم بنمايد ،ولى اين
بدان معنا نيست كه آنها را از اهداف عظيم انقالب كه ايجاد حكومت
منور
جهانى اسالم است منصرف كند .مردم عزيز ايران كه حق ًا چهره ّ
تاريخ بزرگ اسالم در زمان معاصرند ،بايد سعى كنند كه سختيها و
فشارها را براى خدا پذيرا گردند تا مسئوالن باالى كشور به وظيفه
اساسىشان كه نشر اسالم در جهان است برسند و از آنان بخواهند
كه تنها برادرى و صميميت را در چهارچوب مصلحت اســام و
 . 1صحیفه امام ،ج ،17صص.484-480
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شروع انقالب
مهدوی
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مسلمين در نظر بگيرند».
همچنین مقام معظم رهبری همواره انقالب را در مســیر یک
رسالت جهانی میبینند و مقدمهساز ظهور:
«تا شــما ملت ايران ،اين اتحاد و آمادگى براى انجام كارهاى
بزرگ را داريد ،همهى آرزوهاى انبيا و اوليا (ع) به دســت شــما
قابل عمل اســت .آمال بزرگ آنان ،استقرار عدل جهانى و نجات
مستضعفان و نابودى ظلم در سطح عالم بود .البته وعدهى الهى حق
است و استقرار عدل جهانى فقط در دوران ظهور حضرت بقية اهلل
(أرواحنا له الفداء) انجام خواهد گرفت؛ اما يك ملت مؤمن و مبارز
مىتواند زمينه را براى تشــكيل آن حكومت فراهم كند؛ همچنان
كه ملت ايران تاكنون توانســته و بر خيلى از مشكالت فايق آمده
2
است».
«فرايند تح ّقق هدفهاى اسالمى ،يك فرايند طوالنى و البته
دشوارى اســت  ...قدم ّاول كه پُرهيجانتر و پُرسروصداتر از همه
است ،ايجاد انقالب اسالمى است  ...قدم بعدى ،ترتّب نظام اسالمى
بر انقالب اســامى است؛ يعنى ايجاد نظام اسالمى ،كه گفتيم نظام
اسالمى ،يعنى هندسهى عمومى جامعه ،اسالمى بشود؛ كه اين هم
شد .قدم بعدى -كه از اينها دشوارتر است -ايجاد دولت اسالمى
است  ...بعد از اين مرحله ،مرحلهى تأللؤ و تشعشع نظام اسالمى
است؛ يعنى مرحلهى ايجاد كشور اسالمى .اگر اين مرحله به وجود
1

مقدمهسازبودن
انقالب در کلمات
امامخامنهای
یک ملت مؤمن و
مبارزمیتواندزمینه
را فراهم کند

قدم اول :ایجاد
انقالب اسالمی /قدم
چهارم :ایجاد دنیای
اسالمی

 . 1صحیفه امام ،ج ،21ص.327

 . 2بيانات در مراسم بيعت اصناف مشهد و .1368/04/08 ،...
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آمد ،آنوقت براى مسلمانهاى عالم ،الگو و اسوه مىشويم« :لتكونوا
شهداء على النّاس» 1.اگر توانستيم اين مرحله را بهسالمت طى كنيم-
همت مردان و زنان مؤمن ،اين چيزها اص ً
ال بعيد نيســت-
كــه از ّ
آنوقت مرحلهى بعدى ،ايجاد دنياى اســام است .ببينيد؛ فرايند
تح ّقق نظام اسالمى ،همينطور قدمبهقدم به نتايج نهايى خود نزديك
2
مىشود».
«بنده دو سه سال قبل در يكى از همين جلسات گفتم ما يك
انقالب اسالمى داشتيم ،بعد نظام اسالمى تشكيل داديم ،مرحلهى بعد
تشكيل دولت اسالمى است ،مرحلهى بعد تشكيل كشور اسالمى
است ،مرحلهى بعد تشكيل تمدن بينالملل اسالمى است .ما امروز
3
در مرحلهى دولت اسالمى و كشور اسالمى قرار داريم».
«هدف انقالب عبارت بود از ســاختن يــك ايرانى با اين
خصوصياتى كه عرض مىكنم :مستقل ،آزاد ،برخوردار از ثروت
و امنيت ،متدين و بهرهمند از معنويت و اخالق .... ،مســأله فقط
ايــران هم نبود؛ ايران به عنوان يك الگو براى جوامع اســامى
در درجهى اول ،و همهى جوامع بشــرى در درجهى بعد ،مورد
نظر بود  ...اينجور نباشــد كه خيال كنند بله ،اين مطلوب هست،
اما ميســور نيست  ...انقالب ميخواســت به همهى كسانى كه
 . 1سوره بقره ،آیه.143

 . 2بيانات در جمع كارگزاران نظام جمهورى اسالمى.1380/09/21 ،

 . 3بيانات در ديدار مسؤوالن نظام.1383/08/06 ،
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اسالمی/مرحله
چهارم :تمدن بین
المللیاسالمی

هدف انقالب :ایجاد
الگو برای جوامع
بشری و ِ
اثبات شدنی
بودن این الگو
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در هر نقطهاى از دنياى اســام هستند ،نشان بدهد كه اين الگو
تحققيافتنى و شدنى است؛ اين هم نمونهاش .اين آن چيزى بود
كه به عنوان هدف انقالب وجود داشــت .اين هدف از اول بود،
به شما عرض كنم كه امروز هم همين هدف هست ،در آينده هم
1
همين هدف خواهد بود؛ اين هدف ثابت است».
هر چقدر حضور در این بار عام ،ابتدائ ًا اجباری و سهل است،
حضور در آن بار خاص ،اختیاری و ســخت است .و خوبان عالم
تضرعهای فراوان دارند.
برای راهیابی به آن بارگاه عظیم تمنّاها و ّ

 . 1بيانات در ديدار اساتيد و دانشجويان دانشگاههاى شيراز.1387/02/14 ،
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نگاهعارفانه
انتظاروصال
نسبت انتظار فرج و انتظار وصال
انتظار عرفانی ،موجب فرج شخصی  
جمعبندی
از انتظار وصال خدا تا تمنای
وصال امام(ع)
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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
میدهند .عرفان از یک آگاهی عمیق خبر میدهد؛ معرفتی است که
عموم ًا با عقل نظری قابل دریافت نیســت و نیاز به شهود قلبی و
باطنی دارد .میتوان از عارفانهها ســخن گفت ،و میشود عارفانه
سرود ،اما آنچه به زبان علم عرفان و یا ذوقیات عرفانی میآید ،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 گفتوگوی عرفانی ،عارف نشویم ولی شمیم
یک نگاه ژرف به عالم ،لذت معنوی خاصی دارد که از آن مستغنی
223
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یعنی..
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غفلت از نگاه
عرفانی ،توقع ما را
از انتظار کاهش
میدهد

درک ارزش عظیم
انتظار در سایه نگاه
عارفانه

افزایش آثار معنوی
انتظار ،در سایۀ نگاه
عارفانه

نیستیم .آب دریایی است که اگر نمیتوانیم در آن شناگر شویم ،الاقل
زی عارفانه ،جان ما
دست و رویی در آن بشوییم ،تا ُخنکای یک ّ
را طراوت بخشد.
از طرف دیگر ،همانطور که غفلت از شیوع انتظار عامیانه ،ممکن
است جامعه را در نوعی عوامزدگی 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 میکشد؛ و نیاز ما را
به یک حیات عرفانی تأمین کرده ،و عطش معنوی جامعه را برای فرو
غلتیدن در عرفانهای موهوم ،از بین میبرد.
به عالوه ،شاید در یک نگاه عارفانه به انتظار ،دریابیم که چرا
منتظران واقعی آنهمه سوز و گداز دارند؛ و برای شرفیابی به محضر
ظهور موال ،این همه تهذیب نفس میکنند و در مسیر تقواپیشگی گام
برمیدارند .همچنین راز ارزش عظیــم انتظار را باید در این نگاه
عارفانه جســتوجو کرد .تنها در بستر یک نگاه عارفانه است که
میتوان فهمید چــرا باید برتریــن و بافضیلتترین عبادت امت
1
پیامبر(ص) ،انتظار فرج باشد.
و دست آخر اینکه ،اگر این نگاه در رگهای اندیشه و احساس
 . 1رســول خدا(ص)«َ :أ ْفضَ ُل َأ ْع َما ِل ُأ َّمتِي انْتِظَ ُار الْف ََرجِ» مناقبابنشهرآشوب ،ج ،4ص 425و کمال
الدین و تمام النعمة ،ج ،2ص .644برخی روایات دیگر در این زمینه در پاورقی صفحه  84آمده
است.
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جامعه جریان یابد ،آثار معنوی انتظار بیش از پیش نمایان خواهد
شد و دلهای بیشتری از خداجویان ،بیدار خواهد شد.
اساس ًا به همۀ اجزای دین باید عارفانه نگاه کرد؛ به گونهای که
نگاه به باطن معانی و مفاهیم دینی عادت همیشگی ما شود؛ و مشی
عرفانی ،یک سلیقۀ مربوط به گروهی خاص تلقی نشود .حضرت
محصل مقصود ما
امام(ره) در کتاب سرالصلوۀ خود مینویسند« :و ّ
از اين فصل آن اســت كه نماز ،بلكه جمي ع عبادات ،را غير از اين
صورت و قشر و مجا ْز باطن و ل ُ ّب و حقيقتى است .و اين از طريق
عقل معلوم است و از طريق نقل شواهد كثيره دارد ،كه ذكر جميع آن
از حوصله اين اوراق خارج است و ما به ذكر بعض از آن اين اوراق
1
متبرك مىكنيم»...
را ّ

 . 1سر الصالة (معراج السالكين و صالة العارفين) ،متن ،ص6و.7
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انتظار وصال
انتظار فرج و گشــایش ،صرف ًا به دلیل غیبت امام زمان(عج) پیش
نیامده است ،بلکه میتوان برای انتظار فرج ،معنایی مستقل از شرایط
اجتماعی و تاریخی هم در نظر گرفت .انتظار ،ابتدائ ًا 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 میتوان 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 میشود انسان اساس ًا برای مالقات با
227

انتظارمفهومی
فرازمانیو فرامکانی
است

توجه به فلسفۀ
خلقت برای درک
معنایانتظار
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پروردگار خود آفریده شده است ،و حیات و هستی او تنها در ارتباط
با حضرت حق معنا پیدا میکند .حتی باغهای بهشتی نیز پاسخ نهایی
حقیقت وجود انسان نیستند .اگر انسان به عطش پنهان در اعماق
وجود خود بنگــرد ،درمییابد که تنها دیــدار با حضرت حق و
همجواری با آن ذات مقدس اســت که او را آرام میکند؛ و اال تمام
وجودش بیقراری محض است و تا زمانی که به مالقات خداوند
عزیز بازنگردد ،درد فراقِ 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 میشود و
رنج فراق مضاعف میگردد .ابیات آغازین مثنوی به خوبی به این
معنا اشاره میکند:

انسان  ،منتظر
بازگشت به آغوش
خدا

بشنو از نی چون حکایت میکند
کز نیستان چـون مرا بُبریـدهاند

از جداییها شکایت میکند
از نَفیـرم مرد و زن نالیـدهاند

1

این نی وجود ماست که غمگین و غصهدار 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 آدمها
چنین سرنوشتی را رقم زدند که با قرار گرفتن در این دنیا ،مدتی بار
فراق به دوش بکشیم و بال انتظار برای وصال بگشاییم.
 . 1مثنویمعنوی ،دفتر اول ،صفحهی .5
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پس انتظار با انسان متولد میشود و تا زمانی که انسان در این
دنیاســت ،با او همراه است .سابقۀ این انتظار به ابتدای خلقت بشر
بازمیگردد .این سابقه در داستان حضرت آدم پیداست .اولین کسی
کــه در این انتظار و تمنای دیدار ،گریههای طوالنی کرد ،حضرت
آدم(ع) بود .او تمام عمر ،منتظر مراجعت و بازگشت به سوی خدا
بود 1.این زبان حال او و هر کسی است که راز حیات فروافتادۀ خود
را در این دنیا 2درک کرده است .ادبیات عرفانی ما مشحون است از
مضامینی که از این معنا به تعابیر گوناگون حکایت میکند:
مرغ باغ ملکوتم ،نِیَم از عالم خاک
دو سه روزی قفسی ساختهاند از بدنم

3

***

حجاب چهرۀ جان میشود غبار تنم
خوشا دمی که از این چهره پرده برفکنم
 . 1امام صادق(ع) فرمودند« :گریهکنندگان پنج نفر بودند :آدم(ع) و یعقوب(ع) و یوســف(ع)
و فاطمه(س) دختر محمد(ص) و علیبنحسین(ع) .اما آدم آنقدر از فراق بهشت گريست تا
وس ُف َو فَا ِط َمةُ بِن ُْت
ون خَ ْم َسة آ َد ُم َو َی ْع ُق ُ
در گونهاش مانند نهرها پديد شد...؛ الْ َب َّک ُاء َ
وب َو ُی ُ
ُم َح َّم ٍد َو َعل ِ ُّی بْ ُن الْ ُح َس ْین(ع)ف ََأ َّما آ َد ُم ف ََب َکی َعلَی الْ َج َّن ِة َح َّتی َص َار فِی خَ َّدیْ ِه َأ ْمث ُ
َال الْ ْودِ َی ِة»...
خصال شیخ صدوق ،ج ،1ص.272

 . 2همان 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 کنید به تفسیر المیزان ،ذیل آیات  36تا  38سورۀ بقره .از جمله
اشــارههایی که عالمه طباطبایی در مورد راز هبوط ،در ذیل همین آیات اشاره میفرمایند،
این اســت که چه بسا این هبوط ،مقدمۀ صعود به مرتبهای باالتر از آن زندگی بهشتی اولیه
باشد.
 . 3دیوان شمسِ مولوی.
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شاَلحانی است
چنین قفس نه سزای چو من خو 
روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم
مژدۀ وصل تو کو ،کاز سر جان برخیزم؟
2
طایر قدسم و از دام جهان برخیزم
1

***

طایر گلشن قدسم ،چه دهم شرح فِراق؟
که در این دامگ ِه حادثه چون افتادم
ِ
فردوس بَرین جایم بود
من َملِک بودم و
3
آدم آورد در این دی ِر خراب آبادم

***

هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست
ما به فلک میرویم عزم تماشا که راست
ما به فلک بودهایم یار ملک بودهایم
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

انتظار فرج ،انتظار
رهایی از قفس
دنیاست

 .1دیوان حافظ.
 .2دیوان حافظ.

.3دیوان حافظ		.
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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
1
ور نه ز دریای دل موج پیاپی چراست

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 دانههای 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 کردهای؟ چرا دوست داری در
همین دنیا بمانی؟ چرا منتظر برگشــتن نیستی؟ پس تو حتم ًا روح
خودت را دســتکاری کردهای .ببین چقدر روح خودت را آلوده
کردهای که به این دنیا خو گرفته است ،چون روح تو که متناسب با
2
این دنیا خلق نشده است.
به این ترتیب معلوم میشود که انتظار ،اساس ًا یک مفهوم انسانی
و عرفانی اســت ،و مربوط به همۀ آدمهایی اســت که در این دنیا
زندگی میکنند .وقتی در حدیث شریف نبوی ،دنیا را سجن و زندان
مؤمن معرفی میفرماید 3،باید نتیجه بگیریم که ما در این دنیا زندانی
 . 1دیوان شمس مولوی.

 . 2امیرالمؤمنین(ع) در وصیت خود به امام حسن مجتبی(ع) میفرماید« :بدان ای فرزندم! که تو
در حقیقت ،برای آخرت آفریده شدهای نه برای دنیا؛ اعل َْم یا ُب َن َّی أن َ
قت لآل ِخ َرة ِ ال
َّک إنّما ُخل ِ َ
لل ُّدنیا» نهجالبالغه ،نامه .31
 . 3ال ُّدن َْیا ِس ْج ُن الْ ُم ْؤمِن .منالیحضرهالفقیه ،ج ،4ص.362
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منتظر رهایی از
زندان و مالقات با
پروردگارباشد
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مؤمن،مشتاقمالقات
پروردگار است

اشتیاق
تدریجی

هستیم و بنابراین کام ً
ال طبیعی اســت که مانند هر زندانی ،منتظر
پایان دوران محکومیت خویش و آزادی از زندان باشیم .اگر چنین
انتظاری را در خود نمییابیم و آن را احساس نمیکنیم ،پس البد در
وضع طبیعی خوبی به سر نمیبریم .بحثهای 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 علیالقاعده هر کسی
در همان اولین قدمهای رشد معنوی خود باید به این وضع طبیعی
نزدیک شود ،آنگاه آیا میشود 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 الیاهلل» که مهمترین تفســیر تقاضای معنویت است ،اقتضا
میکند تا انســان مشتاق و منتظر مالقات خدا باشد .امام رضا(ع)
میفرماید« :کسی که به ذکر خدا بپردازد ،اما مشتاق مالقات خدا
نشود ،خودش را مسخره کرده است؛ َم ْن َذ َک َر اهللَ َو ل َ ْمیَ ْشتَ ْق إِلَی ل ِ َقائ ِ ِه
1
فَ َق ِد ْاستَ َه َزأَ بِنَ ْف ِسه».
البته این اشتیاق به تدریج پیش میآید .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 فاصلهای بیش از آنچه باید ،مییابد؛ به تمنای
ورام ،ج ،2ص.110
 . 1مجموعۀ ّ
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آنچه ندارد بپردازد.
اساســ ًا یکی از نشانههای صداقت کسی که در این مسیر گام
مینهد ،تمنای موت و بازگشت به زادگاه اصلی است .قرآن کریم هم
در مقابل گروهی از مدعیان تقرب الیاهلل ،نداشتن چنین تمنایی را،
به عنوان نشانهای بر صادق نبودن آنها در ادعای خود معرفی میکند:
«فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ کُنْتُمْ صادِقین» 1هر کسی میتواند در نهانخانۀ دل
خود این ارزیابی را از خود داشته باشد و میزان «عالقه» و «انتظار»
خود را برای این بازگشت اندازهگیری 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:
وت
الم ُ
مرگ برای مؤمن ،همانند یک دسته گل خوشبو است؛ َ
2
َریحان َ ُة المؤمنِ .
أفض ُل تُح َف ِة
بهترین ارمغان و هدیه برای مؤمن ،مرگ اســت؛ َ
3
وت.
المؤمنِ ا َلم ُ
عالقهمندترین شــیعیانمان به ما ،جان کندنش مانند نوشیدن
آب ِ
خنک روحبخشــی 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 میمیرند کــه هر یک از شــما به چنان
 . 1سورۀ جمعه ،آیه .6

 . 2از رسول خدا(ص)؛ الجعفریات ،ص.201

 . 3از امیرالمؤمنین علی(ع)؛ غررالحکم ،حدیث.3220
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دوست ندارد ،در
ادعای تقرب خود
صادقنیست

شیرینی مرگ در
کالم پیامبر(ص) و
امیرالمؤمنین(ع)
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مردنی غبطه میخورد؛ مردنی که مایۀ روشــنی چشمش باشد.
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 محمدبنعلی -امام جواد(ع)-
سؤال شد« :به نظر شما چرا مسلمانان مرگ را ناخوش میدارند؟»
حضرت فرمود« :زیرا مردم مرگ را نمیشناســند و از این رو آن
را ناخوش میدارند؛ در صورتی که اگر مرگ را میشــناختند و از
اولیای خداوند ع ّز و ّ
جل بودند ،بیگمان آن را دوست میداشتند و
میفهمیدند که آخرت برای آنها بهتر از دنیاست ».حضرت سپس
ّ
ابوعبدالل! به چه دلیل کودک و دیوانه از خوردن دارو
فرمود« :ای
که بدنشان را سالم میکند و دردشان را برطرف میسازد ،خودداری
میورزنــد؟» عرض کرد« :چون ســودمندی دارو را نمیدانند».
محمد را به حق پیامبر کرد ،هر
حضرت فرمود« :ســوگند به آنکه ّ
کــس خودش را برای مرگ چنانکه باید و شــاید ،آماده گرداند،
سودمندی مرگ برای او بیشتر از ســودمندی این دارو برای این
ِ
شــخص تحت درمان است .بدان که اگر مردم میدانستند مرگ به
چه نعمتی میانجامد ،بیگمان بیشتر از خردمند دوراندیشی که برای
برطرف کردن بیماریها و کسب سالمتیها در پی داروست ،مرگ
1

شیرینی «مرگ» در
بیانی از امام جواد(ع)

الص ِ
روج َنفس ِه ُ
الماء
شیعتِنا لَنا ُح ّبا یکونُ ُخ ُ
أح ِد ُکم فی َیومِ َّ
کشربِ َ
 . 1رسول اهلل(ص) :إنّ أشَ َّد َ
یف َ
أحدُ ُکم علی فِراش ِه کأق ََّر ما کا َنت
البا ِر َد ا ّلذی َین َتق ِ ُع ب ِه
سائر ُهم ل ََی ُ
ُ
موت کما ُی َغب ُط َ
القلوب  ،و إنّ َ
َعینُهُ َبموت ِه .تاویل االیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة ،ص.751
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را میطلبیدند و دوستش میداشتند».
محمد-امام هادی(ع)-
امام حسن عسکری(ع) فرمود :علیبن ّ
نزد یکی از اصحاب خود که بیمار بود ،رفت .او میگریســت و از
مردن بیتابی میکرد .حضرت بــه او فرمود« :ای بندۀ خدا! تو از
مرگ میترسی ،چون آن را نمیشناسی .اگر بدن تو چندان کثیف و
شدت چرک و کثافت ،آزرده شوی و بدنت پر از
چرکین شود که از ّ
حمامی خودت را
زخم شــود و گال بگیری و بدانی که اگــر در ّ
حمام بروی
بشویی ،همۀ آنها از بین میرود ،آیا دوست نداری به آن ّ
حمام
و چرک و کثافتها را از خودت بشــویی؟ یا دوست داری ّ
نروی و به همان حال باقی بمانی؟» عرض کرد« :چرا ،یابن رسولاللّ
حمام
حمام بروم] ».حضرت فرمود« :این مرگ همان ّ
[دوست دارم ّ
است و آخرین گناهان و بدیهای وجود تو را پاک و تمیز میکند.
[حمام روح] شدی و از آن گذشتی ،از هر گونه
پس هر گاه وارد آن ّ
غم و اندوه و رنجی رهایی مییابی و به همه گونه خوشی و شادمانی
میرسی ».در این هنگام ،آن مرد آرام گرفت و تن به مرگ سپرد و
1
حالش جا آمد و چشم خود را بست و جان داد.
1

لی بن موسی(ع) :ما ُ
الموت؟
هون
 . 1اإلما ُم
َ
کر َ
الهادی(ع) :قیلَ ُلم ّ
بال هؤال ِء ُالم َ
ُّ
سلمین َی َ
حمد بن َع ِّ
ّ
قالَ  :أل ّن ُهم َجهِلو ُه َ
ألحبُّو ُه  ،و لَعلِموا أنّ
فکرِهو ُه  ،و لو َع َرفو ُه و کانوا مِن أولیا ِء الل ِ َع َّز و جلَّ َ
اآل ِخ َر َة خَ ٌیر لَ ُهم مِن الدّ نیاُ .ث ّم قالَ (ع) :یا أبا عب ِد ّالل ،ما ُ
الدوا ِء
المجنو ِن َیم َتن ِ ُع مِن َّ
بال َّ
بی و َ
الص ِّ
ّ
قالَ
دا
محم
ث
ع
ب
ذی
ل
ا
و
:
الدوا ِء.
بالح ِّق نب ّیا إنّ
َ
ُالم َن ّقی َلب َدن ِ ِه و النّافی لأللَ ِم عنهُ ؟ قالَ َ :لجهلِهِم ب َنف ِع َّ
ّ
َ
َ
َ
للم ِ
الدوا ِء لهذا ُالمتعال ِ ِج  ،أما إ ّن ُهم لَو َع َرفوا ما
وت َح َّق االستِعدادِ ف ُهو أنف َُع لَهُ مِن هذا َّ
َم ِن اس َت َّ
عد َ
ِ
اآلفات
واء َلدف ِع
الم ُ
أحبُّو ُه أشَ َّد ما َیس َتدعی العاق ِ ُل الحا ِز ُم َّ
وت من النّعی ِم الس َتد َعو ُه و َ
ُیؤ ّدی إلَی ِه َ
الد َ
ِ
المات .معانیاالخبار شیخ صدوق ،ص.290
الس
و اجتِالبِ َّ
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هادی(ع)
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فهمیدنتناسباین
دو روایت

انتظار ،بعد از ظهور
هم وجود خواهد
داشت

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 میتوان فهمید:
ِ2
الموت .
برترین عبادت ،یاد مرگ اســت؛ َ
کر َ
أفض ُل ال ِعبا َد ِة ِذ ُ
3
َ
ار ال ْ َف َرج .
برترین عبادت ،انتظار فرج است؛ أف َْض ُل ال ْ ِعبَا َد ِة انْتِ َظ ُ
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 میشود،
شاید اشارهای به همین معنا باشد؛ همان آیهای که امیرالمؤمنین(ع) (و
یا امام حسین(ع)) در کنار بدنهای مطهر یاران شهیدشان تالوت
4
میکردند.
محم ٍد(ع) علی َم ٍ
جزعُ من
 . 1اإلما ُم
ریض من أصحاب ِه و هو َیبکی و َی َ
علی بن ّ
ُّ
العسکری(ع)َ :دخَ لَ ُّ
الم ِ
الم ِ
ّک ال َتع ِر ُفهُ  ،أ رأیت َ
وت ألن َ
عبد ّالل َِ ،ت ُ
رت
وت  ،فقالَ لَهُ  :یا َ
خت و َتق َّذ َ
ُک إذا ات ََّس َ
خاف من َ
َ
َیک و أصا َب َ
الو َس ِخ عل َ
مت أنّ ال َغسلَ فی َح ّمامٍ
ک ُق ٌ
روح و َج َر ٌب و َعل ِ َ
و َتأذ َ
َّیت مِن َک َثرة ِ القَذَ ِر و َ
دخلَهُ َفیبقی َ
ذلک َ
دخلَهُ َف َتغ ِسلَ َ
زیل َ
ُی ُ
کر ُه أن ال َت ُ
ذلک ک َّلهُ أ ما تُریدُ أن َت ُ
ذلک
عنک؟ أ َو ما َت َ
َیک؟ قالَ  :بلی یا بن رسو ِل ّ
ِ
الح ّما ُم  ،و هو آ ِخ ُر ما بق ِ َی عل َ
َ
َ
َ
قالَ
َیک
ذلک
هو
وت
الم
فذاک
:
.
الل
عل
ُ
َ َ
َ
َ
ک مِن َس ّیئات ِ َ
محیص ُذنوب َِک و َتنق ِ َیت ِ َ
ِ
وت مِن
مِن َت
جاوزتَهُ فقد َن َج َ
أنت َو َر َ
ک  ،فإذا َ
دت علَی ِه و َ
الر ُج ُل و اس َتسل ََم و َن ِش َط و َغ َّم َض
ُک ِّل غ ٍَّم و َه ٍّم و ً
وص َ
لت إلی ُک ِّل ُسرو ٍر و ف ََرح ٍَ ،فس َ
کن ّ
أذی  ،و َ
عین َنفس ِه و مضی ل ِ َسبیل ِه .معانیاالخبار شیخ صدوق ،ص.290
َ
 . 2جامعاالخبار ،ص.165
 . 3کمال الدین و تمام النعمه ،ج ،1ص.287

 . 4ایــن معنا ،در موارد متعددی در تاریخ و در روایات آمده اســت .از آن جمله امام حســین(ع)،
هنگامی که هر کدام از یارانش برای جنگ وداع میکردند ،در پاســخ او میفرمودند :و ما به
دنبال شما خواهیم آمد ،و بخشی از آیۀ  23سورۀ احزاب را میخواندندَ :ف ِم ْن ُه ْم َم ْن قَض ی َن ْح َبهُ َو
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منتظر یعنی کسی که لیاقت شهادت و اشتیاق آن را دارد و در
انتظار آن است .معلوم میشود انتظار شهادت و مالقات خدا ،یک
اوج عرفانی است که در جانهای تمام رجال ایمانی جریان دارد:
نین ِر ٌ
ی
جال َص َدقُوا ما عا َه ُدوا اهللَ َع َل ْی ِه ،فَ ِم ْن ُه ْم َم ْن قَض 
« ِم َن ال ْ ُم ْؤ ِم َ
ن َ ْحبَ ُه َو ِم ْن ُه ْم َم ْن «یَ ْنتَ ِظر»؛ در میان مؤمنان مردانی هستند که به پیمانی
که با خدا بســته بودند ،وفا کردند .پس برخی از آنان به شهادت
1
رسیدند و برخی منتظرند [تا شربت شهادت بنوشند]».
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 شهادتطلبی مشخص میکند.

مِ ْن ُه ْم َم ْن َی ْن َت ِظ ُر(.المناقب ،ج ،4ص .)100همچنین هنگامی که آن حضرت بر بدن مسلم بن عوسجه
حاضر شدند ،همین جمله را فرمودند(مثیراألحزان ،ص63؛ بحاراألنوار ،ج ،98ص )272همچنین
در روایاتی تأویل َف ِم ْن ُه ْم َم ْن قَض ی َن ْح َبهُ  ،را در مورد حمزه عموی پیامبر(ص) و تأویل َو مِ ْن ُه ْم َم ْن
َی ْن َت ِظ ُر ،را امیرالمؤمنین(ع) ،معرفی کرده .همچنین خود حضرت همین تعبیر را در مورد خودشان
بکار بردهاند(.از جمله نگاه کنید به دعائماإلسالم ،ج ،2ص 353و تفسیر الصافی ،ج ،4ص ،181ذیل
همینآیه)

 . 1سورۀ احزاب ،آیۀ .23
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شهادت،زیباترین
بازگشت
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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 مهمترین نسبت همین مطلب باشد که در چند سطر
قبل به آن پرداختیم .و آن اینکه هر کسی میخواهد منتظر واقعی امام
زمان(عج) باشد ،باید تکلیف خودش را با مرگ و مالقات خدا هم،
روشن کند .زیرا امام زمان(عج) «منتظ ِر شهادتطلب» میخواهد؛ و
این شهادتطلبان پاکباخته هستند که آمادۀ هر گونه فداکاری و
خدمت شجاعانه پای رکاب حضرت خواهند بود.
ما در تجربۀ دفاع مقدس ،با شهادتطلبانی آشنا شدیم که در
اوج صفا ،پاکی ضمیر و قدرت روحی ،شمایی از اصحاب حضرت
ولیعصر(عج) را در حد و اندازههای خودشان برای ما به نمایش
239

 .1امام زمان(عج)،
منتظ ِرشهادتطلب
میخواهد
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مبادا اشتیاق ما به
دلیلکنجکاوی یا
ماجراجوییباشد

گذاشــتند .گویی دفاع مقدس و مردانی کــه آفرید و فرهنگی که
ساخت ،دوران تربیت ســربازان حضرت بود و دورهای بود برای
نشان دادن راهی که منتظران حضرت باید بروند.
خرمی حیات
اگرچه دوران حکومت حضرت دوران خوشی و ّ
بشر ،و دوران آرامش و امنیت جامعۀ بزرگ انسانی است ،اما این
آرامش را کسانی میتوانند 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 میکرد که روزی در زمینۀ عالئم ظهور ،با
روایتی برخورد کردم که به یکی از نشــانههای 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 نتیجهگیری سریع او تعجب کرده
بودم گفتم:
 بله. پس ممکن است همین جمعه حضرت بیایند؟240
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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. آمادهای؟ نه.نفست نشود.
 پس مواظب باشْ
انتظار بازی َ
لذا بحث انتظار را باید از اشــتیاق به شــهادت که بهترین راه
مالقات با خداســت ،آغاز کرد .شهادتی که در متن جهاد شکفته
میشود ،عافیتطلبی را در هم میشکند و انقالبیگری 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 شــهادتطلبی داشته باشد؟ در پاسخ
خواهم گفت :برای کسانی که عارفانه منتظر حضرتند ،حضور در
محضر الهی از این حیات دنیایی گذرا ،شیرینتر 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
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بحث انتظار را باید
از اشتیاق به شهادت
آغاز کرد

اشتیاق به شهادت
در زمان حضور
حضرت
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 .2جهت دیگری از
تناسببینانتظار
موعود و اشتیاق به
لقاءاهلل

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
1
در کنار حضرت داشت؟
1نمیخواهم سختگیرانه و مبالغهآمیز ،از شهادتطلبی و اشتیاق
مالقات پروردگار سخن بگویم .خصوص ًا 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 تن ّفس در فضای نورانی جامعۀ مهدوی نیز همین اشتیاق
 . 1شــب عروســی حضرت زهرا(س) مرد فقیر و برهنهای د ِر خانۀ حضرت را زد و درخواست
لبــاس کرد .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 که حضرت زهرا(س) ضمن
جمالتی اوج معرفت و کمال الهی خود را نشان داد ،جبرئیل نازل شد و به پیامبر(ص) عرض کرد:
خداوند سالم رسانده و میفرماید« :به فاطمه سالم برسان و به او بگو ،هر چه مىخواهى طلب
كن و اگر هر آنچه در آسمان و زمين است بخواهى به تو داده خواهد شد به او بشارت بده كه
من او را دوست مىدارم ».اینجا بود که فاطمه زهرا(س) خطاب به رسول خدا(ص) عرضه داشتند:
«پدر جانّ ،لذت خدمتگزارى او(خدا) ،مرا از سؤال كردن از او بازداشته است ،من نيازى جز نگاه
كردن به چهره بزرگوارانه او در بهشت برين ندارم؛ َيا َأ َب َتا ْه ،قَدْ شَ َغ َل ْتنِى لَذَّ ُة ِخدْ َمت ِ ِه َع ْن َم ْس َألَت ِ ِهَ ،ل
الس َلمِ» (فاطمة الزهراء بهجة قلب المصطفى(ص)،
َح َ
اجةَ لِى َغ ْي ُر ال َّنظَ ِر الَى َو ْج َههُ الْ َكرِي ِم فِى َدا ِر َّ
الدر ّى فى احوال النبى و البتول و الوصى ،ص252،2ج539 ،ص ،نقال
ص 768نقــا عن الكوكب ّ
عن التّبر المذاب فی بیان ترتیب االصحاب و نیز :فاطمه زهرا(س) شادمانى دل پيامبر ،ص442؛
با اندکی تلخیص)
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به لقاءاهلل خواهد بود .و این ،یکی از دالیل مهم دعای ما برای فرج
است .ما از خدا میخواهیم که زندگی در جامعۀ مهدوی را نصیب ما
ِ
محیط مقدس بهتر به کمال برسیم .و چه شاخصی برای
کند تا در آن
کمال ،بهتر از اشتیاق به لقاءاهلل خواهد بود؟
اساس ًا هر انسان باصفایی وقتی از حیات طیبه لذت ببرد ،مشتاق
حیات آخرت خواهد شــد .و از عجایب حیات طیبه این است که
به گونهای طراحی شده که عالقۀ انسان را به آخرت زیاد میکند.
حیات طیبه ،تنها نوع زندگی لذتبخش و شیرینی است که اشتیاق
به پرواز را از انسان نمیگیرد ،بلکه آن را افزایش هم میدهد.
البته معلوم است نوع عالقه به آخرت ،که به وسیلۀ زندگی در
پرتو حکومت امام زمان(عج) به دست میآید ،با عالقه به مرگی که
در اثر مشکالت فراوان و غیر قابل تحمل در انسانهای بیظرفیت
پدید میآید ،بســیار متفاوت است .و اگر کسی در اثر نامالیمات
زندگی آرزوی مرگ کند ،این آرزو هیچگاه ارزش اشتیاق به مالقات
خداوند را که عارفان شاکر و صبور دارند ،نخواهد داشت.
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البته هر آرزوی مرگی
ارزشمندنیست
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انتظار عرفانی ،موجب فرج شخصی
اگر انسان ،منتظر حقیقی باشد و یا در اوج ،به انتظار عارفانه برسد،
آنگاه 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 دانستهاند؛ فرج
نوعی و فرج شخصی .این تقســیمبندی در بیان حضرت آیتاهلل
بهجت(ره) به صورتهای 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) داشتهاند،
و محتاج نبودهاند که در امور خودشان یا غیر خودشان فیالجمله
عدل عمومی را خواستار باشند .از قبیل نواب اربعه و علمای معاصر
245

انواع فرج :نوعی و
شخصی

فرج شخصی در کالم
آیتاهللبهجت(ره)
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آنها که مقامات و کراماتی داشــتهاند که مــا نداریم ،به طوری که
نمیتوانیم بگوییم مثل آنها هستیم.
باید مجالسی تشکیل دهیم و با رفقا و اصدقا بنشینیم و مذاکره
کنیم که به چه راهی میشود به آن حضرت رسید و با آن حضرت
رابطه داشت؛ زیرا بالکالم هر فیضی به ما میرسد -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 میشــود .لذا شــخصی به حضرت رسول
اکرم(ص) توســل نمود و حضرت رسول(ص) او را به فالن امام و
1
فالن امام ،و در آخر به امام زمان(عج) حواله داد».
«هر کس باید در فکر خود باشد و راهی برای ارتباط با حضرت
حجت(عج) و ف ََرج 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 است ـ به خالف ظهور و
اهمیت نمیدهیم که چگونه با
فرج عمومی ـ با این حال چرا به این ّ
آن حضرت ارتباط برقرار کنیم؟! و از اين مطلب غافل هستيم ،ولى
به ظهور و ديدار عمومى آن حضرت اهميت مى دهيم ،و حال اين
که اگر براى فرج شخصى به اصالح خود نپردازيم ،بيم آن است که
در ظهــور آن حضرت از او فرار کنيم ،چون راهى که مى رويم راه
2
مهمى قايل نيستند».
کسانى است که ا َ َه ّم و ّ
 . 1در محضر بهجت ،ج ،3شماره.1321
 . 2در محضر بهجت ،ج ،2شماره.195
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مرحوم آیتاهلل شیخ علی سعادتپرور(پهلوانی تهرانی) نیز در
کتاب خود ،ذیل روایات مربوط به فضیلت انتظار ،میفرماید:
«با دقت در روایات فهمیده میشود که فرج بر دو قسم است:
فرج شخصی و فرج عمومی؛ و فرج شخصی ،خود به دو نوع تقسیم
میشود:
الف .پاک شدن انســان از اخالق زشت و ویژگیها 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 عجلاهللتعالیفرجه ـ منسوب است ،که این نوع از فرج شخصی،
به نوبه خود ،بر دو نوع است:
 .1شناخت 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 میتوان به دست آورد.
 .2رسیدن 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 میشود .زیرا چنانکه
از بعضی روایات 1فهمیده میشــود ،رسیدن به حضور امام(ع) در
زمان ظهور آن حضرت ،برای تمام افراد بشر [که به او ایمان داشته
باشند] 2یا الاقل برای خواص و وارستگان از غیر حق ،در رسیدن
 . 1در پاورقی کتاب آمده :اثبات الهداة(3جلدی) ،ج ،3ص ،495روایت.253

 . 2این قســمت در ترجمه افتاده است .در متن اصلی کتاب ،ص 59آمده است« :اذ لدرک حضور

247

فرج شخصی از
نگاه آیتاهلل
سعادتپرور(ره)
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فرج شخصی و
عمومی در ادعیه و
روایات

به کماالت انسانی و درجات عالی اثر بسیار و نقش جدی دارد.
شر ستم و
و اما فرج عمومی عبارت است از رها شدن جامعه از ّ
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 بهویژه دعاهایی که در ماه مبارک
رمضان وارد شده است درخواست فرج شخصی را به انسان الهام
میکند و برخی روایات ،به طلب فرج عمومی در زمان امامان و در
1
زمان غیبت مربوط است که برای آن پاداش بزرگی ذکر کردهاند».

االمام(ع) اثر خاص و دخل تام فی وصول ابناء البشــر المؤمنین به و ال ّ
خواصه المخلصون
اقل ّ
 »...الشــموس المضیئة فــی الغیبة و الظهور و الرجعــة ،علی ســعادتپرور(پهلوانی تهرانی)،
ص.59

 . 1ظهور نور( ،ترجمه کتاب الشموس المضیئة فی الغیبة و الظهور و الرجعة) ،مولف :علی سعادت
پرور ،مترجم :جواد وزیری فرد ،صص.73-72
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جم ع 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 پیشنیاز انتظار برای آمدن منجی است و هم
یکی از نتایج آن اســت .به بیان دیگر ،اگر کسی میخواهد 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 حماسهســاز و مجاه ِد آماده برای شهادت ،در خدمت
حضرت ولی عصر(عج) قرار میگیرد .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 انسانهای واالیی نیاز داریم.
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پیشنیاز و هم نتیجۀ
انتظارمنجی
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از انتظار وصال خدا تا تمنای وصال امام(عج)
مقدس انتظار ،به معنای عالی عرفانی آن (که
حاال ببینیم در ظرف ّ
ظرفیتش فطرت ًا در نهاد ناآرام انسان قرار گرفته است) چگونه مفهوم
و مظروفی به نام اشــتیاق دیدار امام زمان ـ ارواحنال هالفداء ـ قرار
میگیرد؟ 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 میشود؟
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
ی َم ْق َع ِد ِص ْدقٍ ِع ْن َد َم ٍ
لیک ُم ْقتَ ِدر»ٍ1
دوست دارم در کنار تو باشم؛ «ف 
 . 1سوره قمر ،آیه .55
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چگونهمنتظر
رهایی از دنیا ،منتظر
ظهور شد؟

 .1انسان :نالۀ فراق
از خدا
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 .2خدا :دنیا محل
رشد

در جایی که به آن تعلق دارم و برای آن ساخته شدهام ،در نزدیکترین
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
1
بفهمی ،خدا را ببینی ،خدا را بنوشی و خدا را ببویی».
 . 1روشن است که همان طور که خدا دیدنی نیست و با این چشمها نمیشود خدا را دید ،همان طور
هم ،خدا را نمیشود نوشید و بویید .بلکه دیدن و مالقات کردن خدا ،استعارههایی برای کمک به انتقال
برخی مفاهیم زیبای معنوی به زبان ساده میباشند .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 ذکر آنها در اینجا نیست ،و صرف ًا به ذکر چند نمونه از آیات و روایات
مرتبطاکتفامیکنیم:
َير اهلل»
«ضاع َمن َ
اینکه هدف رســیدن به خدا اســت :امیرالمؤمنیــن(ع)َ :
قصدٌ غ ُ
كان لَــهُ َم َ
كان
غررالحکم ،حدیث .1681اینکه عمل صالح در دنیا شــرط مالقات خدا اســتَ :فم ْن َ
قاء َرب ِّ ِه َف ْل َي ْع َم ْل َع َم ً
ال َصالِحا .سورۀ کهف ،آیه .110اینکه دنیا وسلیه و محل کسب
َي ْر ُجو ل ِ َ
ُحــرزُ اآل ِخ َرةُ» نهجالبالغه ،خطبه.156
درجات آخرت اســت :امیرالمؤمنین(ع)« :بالدنيا ت َ
اینکه انسان با بالهای دنیا رشد میکند :رسول خدا(ص)« :إ َِّن َ
اهلل لَ ُي َغذِّي َع ْب َد ُه الْ ُم ْؤمِ َن ب ِالْ َب َل ِء
َك َما ُت َغذِّي الْ َوال ِ َد ُة َول ََد َها ب ِالل ََّبنِ» اعالم الدین ،ص .277اینکه ثمرۀ بالها و سختیها نزدیکی
به خدا است :امام صادق(ع)« :ا ْعل َْم َأ َّن َب َل َيا ُه َم ْح ُش َّو ٌة ب َِك َرا َمات ِ ِه الْ َب ِد َّي ِة َو مِ َحنُهُ ُمو ِرثَةٌ ِرضَ ا ُه
َو ُق ْر َبهُ َو لَ ْو َب ْع َد ِحي ٍن» مصباحالشــریعه ،ص .162اینکه مالقات خدا باالتر و شــیرینتر از
نعمات بهشــتی است :ا ِ َّن اهلل َع َّز و جلَّ أوحى إلَي داوود :يا داوو ُد ،إلى َكم َت ُ
الجنّةَ و ال
ذك ُر َ
َ
شتاقون إل َ
ّ
ذين َصفَّي ُت ُهم
ل
ا
الم
الم
َتســأ ُلني الشَّ َ
َ
َيك؟ قالَ  :إنّ ُ
وق إل ََّي؟! قالَ  :يا َر ِّبَ ،م ِن ُ
شتاقين إل ََّي َ
َ
رون إل ََّي .المحجۀ البیضاء،
م
ه
ت
ه
أنب
ُ
بالحذَ ِر ،و خَ َر ُ
ُ
قت مِن ُقلوبِهِم إل ََّي خَ ْرقا َي ُنظ َ
َ
مِن ُك ِّل َك َد ٍر ،و َ
ج ،8ص .59اینکه خدا به واسطۀ سختیها انسان را رشد میدهد تا آمادگی برخورداری از
لكن اهلل َيخْ تب ُِر عِبا َد ُه بأنوا ِع الشَّ دائ ِد
نعمتهای آخرت را کسب کند :امیرالمؤمنین(ع)« :و ّ
المكا ِره ِ ؛ إخْ راجا لل َّت َكبُّ ِر مِن قلوبهِ ْم  ،و
المجا ِه ِد  ،و َي ْب َتليهِم بضُ روبِ َ
 ،و َي َتع ّبدُ ُهم بأنــوا ِع َ
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ما هم با اینکه این حرفها را شنیدیم ،گریهمان از این جدایی
بنــد نمیآمد و باز به خدا میگفتیم« :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؛
نمایندهای بر روی زمین قرار داد که جانشین و خلیفۀ «او» باشد و
امام و موالی «ما»؛ امامی که وجهاهلل باشد تا هر گاه دلتنگ خدا
شدیم ،به ولی او نگاه کنیم ،تا هم دیدار او مایۀ آرامش و ُسرور ما
باشد و هم در مسیر این سف ِر 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 میدهم ،هر وقت دلتان برای من تنگ شد ،به او نگاه کنید ،او
2
عکس من است 1».اینکه در روایات داریم که امام «وجهاهلل» است،
إ ْســكانا لل َّتذَ ل ُّ ِل في نُفو ِســهِم  ،و ل ِ َي ْجعلَ َ
ذلك أبوابا ُفتُحا إلى فضل ِ ِه  ،و أســبابا ُذ ُل ً
ال ل ِ َعف ِوهِ»
نهجالبالغه ،خطبه.192

 . 1ترجمۀ سادهای از «وجهاهلل» .توضیح وجه اهلل در پاورقی بعدی آمده است.

 . 2امام باقر(ع)« :مائیم وجه خدا در زمین میان شما رفت و آمد میکنیم؛ َن ْح ُن َو ْجهُ اهلل ِ َن َت َقل َُّب
ض َب ْی َن َأ ْظ ُهر ُِکم» ،کافی ،ج ،1ص .143همچنین امام باقر(ع) میفرمایدَ « :ن ْح ُن ُح َّجةُ اهلل ِ
فِی الْ ْر ِ
هلل ِ َو َن ْح ُن َع ْی ُن اهلل ِ فِی خَ ْلق ِ ِه َو َن ْح ُن ُو َل ُة َأ ْم ِر اهلل ِ
اب اهلل ِ َو َن ْح ُن ل ِ َسانُ اهلل ِ َو َن ْح ُن َو ْجهُ ا 
َو َن ْح ُن َب ُ
فِی عِ َبادِه ».کافی ،ج،1ص.145
تعابیر «وجهاهلل ،عین اهلل ،یداهلل» که برای ائمۀ هدی(ع) به کار میرود ،تعابیری نیست که اختصاص
به شیعه داشته باشد و یا کسانی که اهل غلو در مورد امامان بودهاند ،وضع کرده باشند .این تعابیر
غیر از اینکه در روایات و ادعیۀ ما بیش از حد شمارش است ،مورد استفاده اصحاب پیامبر هم
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 .3انسان :باز هم
نالۀ فراق

 .4خدا عکس
خودش را نزد
انسان گذاشت /امام
کاملترین جلوۀ خدا

  انتظار عامیانه ،انتظار عالمانه ،انتظار عارفانه

مالقات ولی خدا،
تسکیندهندۀقلب
انسان پیش از رسیدن
به مالقات خدا

به همین معنی است .یعنی امام کاملترین جلوۀ خدا است .او بهترین
و قشنگترین آیۀ خدا است ،که هر وقت کسی دلش برای خدا تنگ
شود ،اگر به این آیه نگاه کند ،دلش آرام میگیرد .اینکه امیرالمؤمنین(ع)
1
میفرماید« :من بزرگترین آیه و نشــانۀ خداوند متعال هستم»
ناظر به همین معناست.
معلوم اســت انســانی که برای خدا آفریده شده است جز در
کنار او آرام نمیگیرد .دنیا به هر حال دنیاست و حجابها و موانع
بسیاری بر سر راه وصال بیپردۀ حق قرار میدهد .اما انسان باید
در طول مدت حیــات دنیا ،این فراق را تحمل کند و برای فرج و
خالصی از این دنیا و محدودیتهای 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 تسکیندهندۀ دلها
که دوستان خدا به عشق آن زندهاند و سختیهای این دنیا را تحمل
بوده است و در زمان خلیفۀ اول و دوم نیز متداول بوده است .داستان زیر یکی از این نمونهها است:
در زمان خلیفۀ دوم ،کسی در خانۀ کعبه کار زشتی کرده بود که امیرالمؤمنین علی(ع) با همۀ
رأفتش که وقتی گنهکار میخواهد پیش او اعتراف میکند ،اجازه نمیدهد و گوش نمیکند
و به این سادگی به گنهکار گیر نمیدهد ،یک سیلی به آن طرف زده بود .این فرد هم میرود
پیش خلیفۀ دوم مسلمین شکایت میکند ،میگوید« :علی من را زد ».خلیفه دوم ،امیرالمؤمنین
علی(ع) را صدا میزند و میپرسد« :چرا ایشان را زدی؟» امیرالمؤمنین گناه او و حکم خدا را
توضیح میدهد .خلیفه مسلمین به گنهکار کتک خورده میگوید« :ا ْذ َه ْبَ .وق ََع ْت َع َل ْی َ
ک َع ْی ٌن
مِ ْن ُع ُیو ِن اهللِ ...ت ِ ْل َ
ک َیدُ اهلل ِ الْ ُی ْم َنی َیضَ ُع َها َح ْی ُث َیشَ ُاء؛ برو ،چشمی از چشمان خدا تو را دیده...،
آن دست راست خدا است که خداوند هر کجا بخواهد آن را میگذارد( ».بحاراألنوار ،ج،39
ب اثر سید بن طاووس ،ص ص ،318مناقب ابن شهر آشوب،
ص ،88طرف من األنباء و المناق 
ج ،3ص ،273لسان العرب ،ج ،13ص 309و همچنین شرح احقاق الحق ،ج ،31ص)498
«ک َان َأمِ ُیر الْ ُم ْؤمِن ِ َین(ع) َی ُق ُ
 . 1عن الباقر(ع)َ :
ولَ :ما هلل ِآ َیةٌ َأ ْک َب ُر مِنِّی» ،بصائرالدرجات ،ص.76
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میکنند ،مالقات ولی خدا و حجت او بر روی زمین است.
حال اگر ما در این دنیای گرهخورده با فراق خدا ،امام خود را
هم باالی سر خود نیابیم؛ و هر لحظه که به او نیازمندیم و دلتنگ او
میشویم ،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 لحظهشماری 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
وجهاهلل قابل تحمل شود ،اما ما در زمانهای به دنیا آمدیم که وجهاهلل و
ولیاهلل پشت پردۀ غیبت است .حاال ما حق داریم بهصورتی مضاعف
معترض فراق و منتظر وصال باشیم ،و درد فراق و انتظار در ما دوچندان
میگردد و صدای شکوه و نالهمان به درگاه خدا بلند میشود که:
الل ٌه َّم إِن َّا ن َ ْش ُ
ــکو إِل َ ْی َ
ک فَ ْق َد نَبِیِّنَــا َو غ َْیبَ َة َولیِّنَا؛ خدایا ما به تو
1
شکایت میکنیم از فقدان پیامبرمان و غیبت ولیّمان.
َ
َّ
ید َة
الر ِش َ
و یا حق داریم از خدای خود بخواهیم :الل ٌه َّم أ ِرنِی الط ْل َع َة َّ
ید َة َو ا ْک ُح ْل نَا ِظرِی بِنَ ْظ َر ٍة ِمنِّی إِل َ ْی ِه؛ خداوندا! آن طلعت
َو ال ْ ُغ َّر َة ال ْ َح ِم َ
رعنــا و آن صورت زیبا را به من بنما و با نگاهی که به او میکنم،
2
دیدگانم را روشن گردان.
از طرفی دلتنگی برای خدا ،به دلتنگی برای اولیای خدا سرایت
میکند و از طرف دیگر محبت بــه اولیای خدا به محبت خود خدا
 . 1کمال الدین و تمام النعمه ،ج ،2ص.514

 . 2مفاتیحالجنان ،دعای عهد .تعلیمی امام صادق(ع) و نیز :مصباح کفعمی ،ص.550
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 .5با غیبت امام،
انتظارمضاعف
میشود

در غیبت ولیاهلل،
درد فراق دوچندان
میشود

والیت ،ابتدا و انتهای
معنویات

  انتظار عامیانه ،انتظار عالمانه ،انتظار عارفانه

رابطۀمتقابلوالیت
و عبادت

میانجامد .اساســ ًا در مذهب و مرام اسالم ناب ،تمام امور معنوی به
نوعی به والیت ختم میشوند و یا از این ساحت مقدس آغاز میگردند:
ْ
َ
َ
اه؛
إ ِْن ُذ ِک َر ال ْ َخ ْی ُر ُک ْنتُ ْم أ َّول َ ُه َو أ ْص َل ُه َو ف َْر َع ُه َو َم ْع ِدن َ ُه َو َمأ َو ُاه َو ُم ْنتَ َه ُ
اگر سخنی از خیر به میان آید ،شما سرآغاز آن و اصل و فرع آن و
1
معدن و مأوا و منتهای آنید.
ارتباط عبادت و والیت آنچنان تنگاتنگ است که از طرفی
نمازِ بدون والیت پذیرفته نیست 2،و از طرف دیگر هر نماز مقبولی
 . 1یکی از شیعیان از امام هادی(ع) در خواست کرد تا کلماتی را به او بیاموزد تا هرگاه خواست
یکــی از ائمه را زیارت نماید ،به آن کلمات زیارت نماید .امــام هادی(ع) ،کلماتی را به او
تعلیم فرمودند که به جهت جامعیت آن برای زیارت تمام ائمه(ع) ،به زیارت جامعۀ کبیره
معروف شد .این زیارت غیر از اینکه در کتاب مفاتیح الجنان شیخ عباسی قمی موجود است،
در منابع معتبر شیعه هم موجود است :عیون اخبار الرضا ،ج ،2ص276؛ من الیحضره الفقیه،
ج ،2ص.615

 . 2شــخصی از امام سجاد(ع) در مورد ســبب و عامل قبولی نماز پرسید ،حضرت فرمودند:
«و َل َی ُت َنا َو الْ َب َر َاء ُة مِ ْن َأ ْع َدائ ِ َنا» مناقب ابنشهرآشــوب ،ج ،4ص .130همچنین 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 کند در حالی او را دیدار کرده
که از او خوشنود نیست و بلکه بر او خشمناک است؛ َو اهلل ِ لَ ْو َأ َّن َر ُج ًل َصا َم ال َّن َه َار َو قَا َم
ال َّل ْیلَ ُث َّم لَقِی َ
اهلل َع َّز َو َجلَّ ب ِ َغ ْی ِر َو َل َیت ِ َنا َأ ْهلَ الْ َب ْی ِ
ت لَ َلق ِ َیهُ َو ُه َو َعنْهُ َغ ْی ُر َر ٍ
اض َأ ْو َسا ِخ ٌط َع َل ْیه»
َ
کافی ،ج ،8ص .106رســول خدا(ص) فرمود« :به دوستی ما خاندان چنگ در زنید ...زیرا
محمد در دست اوست ،عمل هیچ بنده ای به حال او سودمند نمی
ســوگند به آن که جان ّ
ِ
افتد مگر با معرفت و والیت مــا؛ الْ َز ُموا َمو َّد َتنا أهلَ
حم ٍد ب َِی ِده ِ  ،ال
البیت ...فَوا ّلذی َنف ُْس ُم ّ
َی ْنف َُع َع ْبدا َع َم ُلهُ إ ّال ب َِم ْع ِر َفتِنا و َوال َیتِنا» امالی مفید ،ص .140در زیارت جامعه هم میخوانیم:
«به واســطۀ مواالت شما است که خداوند عبادات واجب ما را قبول مینماید؛ ب ُِم َواالت ِ ُك ْم
ُت ْق َب ُ
ــل َّ
الطا َعةُ الْ ُم ْف َت َرضَ ة»( زیارت تعلیمی امام هادی(ع) برای زیارت هرکدام از امامان :من
الیحضره الفقیه ،ج ،2ص)616
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هم ،والیتپذیری را افزایش میدهد 1.از یک ســو محبت خدا به
محبت ولیخدا سرایت میکند و از ســوی دیگر ،والیت امامان،
انسان را در اوج عبودیت قرار میدهد 2.همچنانکه امام صادق(ع)
فرمودند:
والیت ما همان والیت خداست که خدا هیچ پیغمبری را جز
ِ ً ُّ َّ ِ 3
به آن مبعوث نساخت؛ َو َلیَتُنَا َو َلیَ ُة اهللِ الَّتِی ل َ ْم یَ ْب َع ْث نَبیّا قَط إِل ب َها.
به همین دلیل اســت که در این دنیا کــه ما گرفتار فراق خدا
 . 1امام باقر(ع) فرمودند« :شــما به مقام والیت ما نمیرســید مگر به واسطۀ ورع و دوری از
گناه؛ إِن َُّک ْم ل َْن َت َنا ُلوا َو َل َی َت َنا إ َِّل ب ِالْ َو َر ِع َو ِال ْجت ِ َهادِ» همچنین در انتهای یکی از سفارشهای امام
باقر(ع) به جابربنعبداهلل ،حضرت میفرمایند« :هر که مطیع خدا است ،دوست ما است و هر
که نافرمان خدا اســت دشمن ما است ،نتوان به والیت ما رسید جز با عمل و ورع؛ َم ْن َک َان
هلل ِ ُم ِط ً
یعــا َف ُه َو لَ َنا َول ِ ٌّی َو َم ْن َک َان هلل ِ َعا ِصی ًا َف ُه َو لَ َنا َعدُ ٌّو َو َما ُت َن ُال َو َل َی ُت َنا إ َِّل ب ِالْ َع َم ِل َو الْ َو َرع».
کافی ،ج ،2ص.74
 . 2یقین ًا با توجه به جایگاه محوری و منحصر به فرد والیت در دین ،و اینکه هدف دین رساندن
انسان به اوج عبودیت است ،تردیدی نیست که 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
پاورقیهای پیشین ،به دو نمونه دیگر از روایت فراوانی که در این زمینه وجود دارد نگاه کنید:
امام باقر(ع) میفرمایند« :اسالم بر پنج پایه استوار است :بر نماز و زکات و روزه و حج و والیت؛ و
بر هیچ چیز بمانند والیت تأکید نشده است؛ ُبن ِ َي ْال ِ ْس َل ُم َعلَى خَ ْم ٍ
الص َلة ِ َو َّ
الز َكاة ِ َو َّ
س َعلَى َّ
الص ْومِ
َو الْ َح ِّج َو الْ َو َل َي ِة َو ل َْم ُي َنا َد بِشَ ْي ٍء َك َما نُودِ َي ب ِالْ َو َل َي ِة(».کافی ،ج ،2ص)18
امام باقر(ع) میفرمایند :اوج و قله و كليد اصلی و راه ورود و خشــنودى خداى بخشــاينده
تبارك و تعالى طاعت امام است بعد از شناخت او ،سپس فرمود :به راستى خدا تبارك و
تعالى مىفرمايد‹ :هر كه اطاعت رسول كند ،خدا را اطاعت كرده و هر كه پشت کند ،ما
الر ْح َم ِن
احهُ َو َب ُ
تو را نگهبان وى نفرستادهايم›؛ ذِ ْر َو ُة الْ ْم ِر َو َس َنامُهُ َو مِ ْف َت ُ
اب الْش َْيا ِء َو ِرضَ ا َّ
الطا َعةُ ل ِ ْلِ َمامِ َب ْع َد َم ْع ِر َفت ِ ِه ُث َّم قَالَ إ َِّن َ
ــار َك َو َت َعالَى َي ُق ُ
ك َو َت َعالَى َّ
ولَ :م ْن ُي ِط ِع
ب
ت
ــار 
َ
اهلل َ َ
َت َب َ
طاع َ
اهلل َو َم ْن َت َولَّى فَما َأ ْر َس ْل َ
ناك َع َل ْيهِ ْم َحفِيظ ًا»(کافی ،ج ،1ص)185
الر ُسولَ َفقَدْ َأ َ
َّ
 . 3کافی ،ج ،1ص.437
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 .6ظلم ظالمان،
مشکلدیگر
انسانها در این دنیا

  انتظار عامیانه ،انتظار عالمانه ،انتظار عارفانه

 .7والیت ،عامل
برطرف شدن مشکل
دوم انسانها

دو مشکل انسان در
دوران غیبت :درد
فراق  +درد ظلم

هستیم ،اولیای خدا هستند که با حضور خودشان تحمل این فراق را
آسان میکنند؛ و ما را در رسیدن به مالقات خدا یاری میدهند .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 ظلمها و ضاللتهایی بود که توسط انسانهای متکبر
و مستکبر به انسانهای دیگر تحمیل میشد و عامل شدت یافتن
سختیهای دنیا ،و دشوار شدن حرکت بشر به سمت خدا میگردید.
مشکل اول را خداوند متعال با گذاشتن وجهاهلل در میان ابنای
بشر برطرف کرد ،تا انسانها با مالقات او و آرام گرفتن در کنار او،
راحتتر بتوانند این دورۀ انتظار را سپری کنند .مشکل دوم را هم
خداوند متعال با «والیت» بخشیدن به همین وجهاهلل برطرف کرد.
گویا خداوند متعال با زبان تقدیر به بشر فرمود« :برای برطرف کردن
ِ
والیت
این مشــکل دوم ،من به همین وجهاهلل والیت میدهم ،تا با
اجتماعیاش نظم را برقرار کند ،تا شما بدون اینکه در این دنیا ستم
ببینید ،به سوی من حرکت کنید».
پس در دوران غیبت ولیاهلل ،ما با دو کمبود و دو مشکل مواجه
شدیم :مشــکل اول این است که با نرسیدن به دیدار «وجه خدا»،
دلتنگی 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
ِ
غیبت آن چراغ هدایت و والیت ،درد ظلمها و ضاللتهای
در اثر
فراوان نیز به درد فراق اضافه شد .چون این وجهاهلل است که والیت
دارد و میتواند نظم و عدالت را در عالم برقرار کند .زیر سایۀ پرنور
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اوست که راه برای سیر انسان به سوی خدا هموار میشود .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
میاندیشد ،بیشتر فراق ولی خدا را احساس میکند و در مواجهه با
مشکل دوم ،هر کس که حیات انسان را بستر حرکت به سوی خدا
میداند ،التهاب انتظار را بیشــتر در وجود خود لمس خواهد کرد.
اما مابقی منتظران ظهور ،که چنین نگاه عارفانهای را ندارند ،بسیار
سطحیتر از آنچه میباید ،در انتظار فرج هستند.
در خاتمۀ بحث ،و بر پایۀ آنچه تبیین شــد ،میتوان در مقابل
انتظار عامیانه و سطحینگرانه ،انتظار عارفانه را اینگونه معرفی کرد:
انتظار عارفانه ،یعنی او ً
ال منتظر رهایی از این دنیا و مشــتاق
مالقات خدا بودن؛ و ثانی ًا اکنون که در زندان این دنیا گرفتاریم و در
رنج دوری از خدا میسوزیم ،منتظریم تا وجهاهلل و ولیاهلل 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 راحتتر 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 فرمودهاند 1.دیدار
 . 1رسول خدا(ص) میفرمایند« :نگاه به عالم عبادت است و نگاه به امام عادل عبادت است؛
ال َّنظَ ُر إِلَى الْ َعال ِ ِم عِ َبا َد ٌة َو ال َّنظَ ُر إِلَى ْال ِ َمامِ الْ ُم ْق ِس ِــط عِ َبا َدةٌ» امالی طوســی ،ص 454همچنین
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افزایشاشتیاقبه
امام زمان(عج) در اثر
مجالستباعلما

ندیدن انسان واال،
عامل باور نکردن علم
و فضایل امام

با عالمان ربانی و مجالست با ایشان ،مسألۀ مهمی است که ترک آن
سبب میشود تا خدا انسان را مجازات کرده و از خود طرد کند .این
«أو
مطلب را امام ســجاد(ع) در دعای ابوحمزه چنین فرمودهاندْ :
ل َ َعلَّ َ
ک فَ َق ْدتَنِی ِم ْن َم َجال ِ ِ
س ال ْ ُع َل َما ِء ف ََخذَ لْتَنِی؛ یا شاید مرا در مجالس
1
اهل علم نیافتی ،به خواری و خذالنم انداختی».
باید توجه داشته باشیم که مؤانست و مجالست با عالمان عامل،
انسان را بیش از پیش مشتاق دیدار حضرت ولیعصر(عج) میکند.
این مجالست ،ابتدا باور انسان را نسبت به فضایل حضرت افزایش
شمهای
میدهد ،و سپس با چشاندن شیرینی درک محضر کسانی که ّ
از فضایل آن حضرت را دارند ،اشــتیاق انسان را به درک محضر
کسی که تمام این فضایل را در اوج دارد ،مضاعف میکند .کسی که
با عالمانی مانند حضرت امام ،آیتاهلل بهاءالدینی و آیتاهلل بهجت ـ
رضوان اهلل تعالی علیهم -نشست و برخاست داشته باشد ،راحتتر
میتواند به عظمت امامان معصوم(ع) اعتقاد پیدا کند.
کسانی که نمیتوانند علم امام ،یا برخی دیگر از فضایل یک امام
را باور کنند ،مشــکل بزرگشان این اســت که آدم ندیدهاند .اگر با
انسانهای واال مصاحبت داشتند و نمونههای کوچکی از ویژگیهای
امیرالمؤمنین(ع) میفرماید« :لحظهای در نزد علماء نشستن در نزد خداوند محبوبتر است
از عبادت هزار سال ،و نگاه به عالم در پیشگاه خداوند محبوبتر است از یک سال اعتکاف
وس َسا َع ٍة عِن َْد الْ ُعل ََما ِء َأ َح ُّب إِلَى اهلل ِ مِ ْن عِ َبا َدة ِ َألْ ِ
ف َس َن ٍة َو ال َّنظَ ُر إِلَى الْ َعال ِ ِم
در خانۀ خدا؛ ُج ُل ُ
َأ َح ُّب إِلَى اهلل ِ مِ ِن ا ْعت ِ َك ِ
اف َس َن ٍة فِي الْ َب ْي ِ
ت الْ َح َرامِ» عدۀ الداعی ،ص.75
 . 1مفاتیح الجنــان ،دعای ابو حمزه ثمالی؛ مصباح کفعمــی ،ص593؛ مصباحالمتهجد ،ص587؛
إقبالاألعمال،ص.71
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امام را در آنها میدیدند ،دیگر دچار ناباوری نمیشــدند .هرچند
همیشــه در این زمینه اســتثناهایی هم وجــود دارد؛ کم نبودهاند
بیماردالنی که در حضور ائمۀ هدی(ع) فضایلشان را انکار میکردند.
امــروز ما میتوانیم نمونهها و جلوههایی 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
میشود 1،باور آن در زمان حاضر ،آسانتر از هر زمان دیگری است.
وقتی به محبوبیت روزافزون مقام معظم رهبری در جامعۀ خودمان و
حتی در میان مردم سایر کشورها نگاه میکنیم ،راحتتر میتوانیم
بپذیریم که «والیت» میتواند چه انقالب باعظمتی در دلها ایجاد
نماید .وقتی به ثبات کشور در اثر اقتدار والیت نگاه میکنیم ،بهتر
میتوانیم اقتدار حضرت را در زمان حکومتش درک نماییم.
امیدواریم به زودی این انتظار همانگونه که نشانههای فراوان آن
ِ
منتظران سربلند و مفتخر به موالیشان،
را میبینیم ،به پایان برسد؛ و
بار رنج سنگین فراق را زمین بگذارند.
هر چقدر حضور در این بار عام ،ابتدائ ًا اجباری و سهل است،
حضور در آن بار خاص ،اختیاری و ســخت است .و خوبان عالم
تضرعهای فراوان دارند.
برای راهیابی به آن بارگاه عظیم تمنّاها و ّ
 . 1امیرالمؤمنیــن(ع)...« :مهــدى بر ســر زبانهاى مــردم میافتد و جام محبت او را ســر
میكشند(مح ّبت او در دل مردم جای میگیرد) و جز ياد و نام او بر زبان نمیآورند؛ َ ...فعِ َند
ذال ِ َ
ون ُح َّبهُ  ،فَال َی ُکونُ لَ ُه ْم ذِ ْک ٌر َغ ْی ُر ُه» التشريف
ــر ُب َ
ک َیظ َه ُر َ
المهدی َعلَی اَفواه ِ ال ّناسِ َو ُیشْ َ
بالمنــن في التعريف بالفتــن،ص 129و إثبات الهــداة ،ج ،5ص 247و عقد الدرر ،ص 83و
میزان الحکمه ،حدیث(1333به نقل از  .1الشریف بالمنن و  .2کنزالعمال ،حدیث )39665
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آیندهگراییجوان
آرمانگراییجوان
جامعهگراییجوان
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دوران جوانی دوران ناپختگی نیست اگرچه دوران کم تجربگی
است .جوانان در کمال پختگیِ گرایشهای فطری قرار دارند؛ و در
ِ
طراوت روحی و آمادگی برای دریافتهای معنوی و
اوج تازگی و
اتصال به خدا هستند ،اگرچه گرایشهای ناب فطری آنان شکوفا
نشده باشد و به خودآگاهی نرسیده باشند .جوانها با بدیها 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.
نمیخواهم بگویم جوان انسان کاملی است ،ولی جوانی نزدیکترین
سن به کماالت روحی است.
جوانان اگر خوب به خود نگاه کنند بیشــترین تناســب را با
خوبیها دارند .مگر نشنیدهای که امام صادق(ع) به کسی که نگران
وضع دینداری مردم شــهرش بود ،فرمودند« :بر تو باد به جوانان،
زیرا سرعت و شتاب آنها به سوی هر خیری ،از هر گروهی بیشتر
1
ك بِال ْْح َد ِ
است؛ َع َل ْي َ
اث فَ ِإن َّ ُه ْم أَ ْس َر ُع إِلَى ُك ِّل َخ ْيرٍ».
نمیشود آغاز دینداری ،ابتدای جوانی باشد ،و این دو در آغا ِز
پیوندی که خدا خواسته است برقرار شود ،با هم تناسب نداشته باشند.
 . 1اسماعيل بن عبد الخالق میگوید :شنيدم امام صادق(ع) به ابو جعفر ا َْح َول فرمود :به بصره
رفتى؟ عرض كرد :آرى .فرمود :شوق و شتاب مردم به اين امر(واليت و امامت ما) و پذيرش
آنها را چگونه ديدى؟ عرض كرد :به خدا قسم آنان اندكند ،كارهايى كردهاند اما كم است.
حضرت فرمود :بر تو باد به جوانان؛ زيرا اين گروه در پذيرش هر نوع خوبى شتاب بيشترى
دارند؛ َع ْن إ ِ ْس َماعِيلَ بْ ِن َع ْب ِد الْخَ ال ِ ِق قَالَ َ :س ِم ْع ُت َأ َبا َع ْب ِد اهلل(ع) َي ُق ُ
ول ِ َلب ِي َج ْعفَر ال ْْح َو ِل َو َأ َنا
َأ ْس َم ُعَ :أ َت ْي َت الْ َب ْص َر َة؟ َفقَالَ َ :ن َع ْم .قَالَ َ :ك ْي َف َر َأيْ َت ُم َس َار َعةَ ال ّناسِ إِلَى َهذَ ا الْ ْم ِر َو ُد ُخولَ ُه ْم فِي ِه؟
ك ب ِال ْْح َد ِ
ك لَ َقل ِ ٌيلَ .فقَالَ َ :ع َل ْي َ
قَالَ َ :و اهلل ِ إ ِ َّن ُه ْم لَ َقل ِ ٌيل َو لَقَدْ ف ََع ُلوا َو إ َِّن ذَل ِ َ
اث َفإِ َّن ُه ْم َأ ْس َرعُ إِلَى
ُك ِّل خَ ْي ٍر .کافی ،ج ،8ص.93
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تناسب جوانی و
انتظار

اتفاق ًا وقتی دقت میکنی میبینی جوانی و دینداری و معنویت خیلی
هم به هم میآیند .مهمترین مفاهیم دینی در دوران جوانی ،نه تنها
قابل پذیرشاند بلکه مورد اشتیاق جوان هستند.
یکی از مفاهیم نورانی دین انتظار اســت که تناسب فراوانی با
جوان دارد ،بهطوری که حتی میتوان گفت اساســ ًا انتظار یکی از
خصلتهای دوران جوانی است .و بیشتر برای جوانان ،شورآفرین
و معرفت افزاست .چند نمونه از تناســب جوان و انتظار را مرور
میکنیم:
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آیندهگراییجوان
شدت «آیندهگرا»ست؛ و معلوم است
جوان ،نگاه به آینده دارد و به ّ
با مهدویت که مربوط به آینده است راحتتر ارتباط برقرار میکند.
ّاما باید این آینده را به روشنی برای او ترسیم کنیم .اگر مهدویت را
به عنوان آیندهای روشن و دلخوا ِه 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 .قشنگترین تخیالتش
را همین آیندۀ خیالی تشــکیل خواهــد داد و آنگاه میدانید چه
اتفاقی میافتد؟ هر نوع زندگی که داشته باشد و دست به هر نوع
زندگیای که میزند ،احساس شکست خواهد کرد .اگر آیندهگرایی
جوان را با مهدویت پیوند نزنیم ،او باید انرژی خود را از امید به چه
چیزی بگیرد؟
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جوان را با مهدویت
پیوندنزنیم...
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گریۀ شوق سلمان
فارسی

نجات جوان از
محدود شدن به
زمان حال

میدانید 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 نمیکرد که چه وقت از دنیا بروم؛ فَ ُق ْم ُت ب َ ْی َن یَ َد ْی
رَسُــولِ اهللِ وَ مَا یُبَالِی سَــلْمَانُ مَتَی لَقِیَ الْمَوْتَ أَوْ لَقِیَه» 1جوان هم
آیندهگراست و باید آیندهگرایی جوان با چنین آیندۀ روشنی پُر شود.
ایــن آینده با اینکه مربوط به حیات دنیا میشــود اما او را از
آخرت جدا نمیکند و معنویتی بس نورانی دارد .انتظار ،روح جوان
را بــا آینده پیوند میزند و از محدود شــدن به زمان حال نجات
میدهد.

 . 1بحاراالنوار ،ج ،25ص ،7به نقل از کتاب المحتضر(شــیخ حسنبنسلمیان) ،ص .152متن کامل
روایت را در پاورقی ص 178ببینید.
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آرمانگرایی جوان
جوان «آرمانگرا» نیز هست و آنقدر آرمانگراست که اگر آرمان
خوبی نداشــته باشد ،دنبال آرمانهای کاذب خواهد رفت .لذا اگر
آرمان جامعۀ مهدوی به جوان خوب معرفی شود ،به دلیل تناسب و
عالقهای 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
آرمانگریزی خواهد کرد و به واقعیتهای پست تن خواهد داد.
آرمان محل نجات جوان از تحمیلهای ویرانکنندۀ دنیای دون
فری برای فرار از خودخواهیها به ســوی نور .جوان
اســت و راه َم ّ
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آرمانتحققجامعۀ
مهدوی،تداومبخش
روحیاتجوانی

میتواند برای آرمانهایش سرود بخواند ،شعار بدهد و فریاد بزند .آرمان
برای یک جوان بهسهولت میتواند دلیل زندگی کردن قرار بگیرد.
چه آرمانی بهتر از آرمان تحقق جامعۀ مهدوی میتواند روح
آرمانگرای جوان را سیراب کند؟ آرمانی که تمام ویژگیهای یک
آرمان تمام عیار را دارد و میتواند تمام عمر دوام پیدا کند و حتی
جوانی و روحیات و ویژگیهای خوب آن را با خود تداوم بخشد؛
نشاط ،امید ،شادابی ،انعطاف و شجاعت ،همت و بلندنظری ،خالقیت
و نوآوری ،پاکی و بیآالیشی ،صفا و صمیمیت ،جوانمردی و غیرت،
و ...
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جامعهگراییجوان
مسئلۀانتظاریکموضوعکام ً
الاجتماعیاست؛آنهماجتماعیدر
شدت «جامعهگرا»ست .دیگران
اندازههای جهان بشریت .جوان نیز به ّ
برای او بسیار مهمند .اگر در جایی ظلمی بر مردم ببیند برنمیتابد .جوان
هنوز در الک خودخواهیها فرونرفته است .آدمها با افزایش سن کمکم
فردگرا میشوند .باید قبل از آنکه فردگرایی بر او غلبه کند« ،انتظار
نجات جهان بشریت از ظلم» در روح جوان نهادینه شود .جامعه برای
جوان ابزاری بیارزش برای رشد خود او تلقی نمیشود ،بلکه این خود
جوان است که گاه با هدف قرار دادن رشد جامعه ،خود را فدا میکند.
جوان جامعهگرایی را از گرایش به همساالن شروع میکند؛ آنجا
که میخواهد از خانواده فاصله بگیرد و مستقل شود .اما در گروه باقی
نمیماند و به سرعت جامعهگرا میشود 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 میتواند
جامعهگرایی جوان را ارضاء کند؟
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عدالتگراییجوان
عدالت یکی از اولین مفاهیمی است که حتی قبل از جوانی فهمیده
میشــود و فطری بودن آن امری روشــن اســت .جوان در اوج
عدالتگرایی قرار دارد .اگر دچار خودخواهی افراطی نشده باشد،
این عدالت را برای همۀ عالم میخواهد .ظلمستیزی و تبعیضگریزی
جوان امری مشــهود و مســ ّلم اســت .حاال این جوان اگر پاسخ
عدالتگرایی خود را در جایی نیابد دچار سرخوردگی خواهد شد ،و
چهبسا به گروه ظالمان و حداقل به گروه بیتفاوتان بیغیرت بپیوندد.
انتظار میتواند عدالتگرایی جــوان را جهت دهد و او را به
سوی جامعهای سرشار از عدالت سوق دهد .و تالش او را در جهت
تحقق چنین جامعهای افزایش دهد .جامعهای که در آن از بیعدالتی
خبری نیست ،میتواند جوانان جویای عدالت را شیفتۀ خود سازد.
جامعهای که در آن همه به حق خود میرسند و استعدادهای خود
را در آن شکوفا خواهند دید ،حتی تخیّلش هم برای جوان شیرین
اســت .انتظار میتواند عدالتگرایی جــوان را پرورش دهد و از
عدالتگرایی اجتماعی به تقویت ملکۀ درونی عدالت منجر شود.
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جوان و عناصر پنجگانۀ انتظار
قب ً
ال برای انتظار پنج عنصر سازنده برشمردیم .1« :اعتراض به وضع
موجود  .2تصور وضع مطلوب  .3تصدیق وضع مطلوب  .4تمنای
وضع مطلوب  .5عمل 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:
 .1جوان «سنتگریز» است و این خصلت را خداوند در وجود
جوان گذاشته است تا بتواند از گذشته فاصله بگیرد و فرصت انتخاب
پیدا کند .و ّال اگر آنچه خانواده و جامعۀ او دیکته میکردند ،او بدون
تأمل همه را میپذیرفت ،استقالل روحی و فرصتی برای انتخاب پدید
نمیآمد .البته این سنتگریزی مانند هر خصلت طبیعی دیگری باید
جهت پیدا کرده و از فریب و پاسخ نابجا مصون بماند تا جوان را دچار
ناهنجاری و بیبندوباری در ارضاء این خصلت فطری ننماید.
اینکه ُمدهای جدید لباس توســط جوانها اجرا میشود ،نمونۀ
کوچکیازهمینسنتگریزیاستواگرجوانرابهخاطرسنتگریزی
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تخیل
 .2قدرت ّ
جوان و تصور وضع
مطلوب

لزوم تصور وضع
مطلوب در آغاز
دینداری

تخیل در
قدرت ّ
خدمت تصور آن دنیا

سرزنش کنی و اذیت شود« ،سنّتشکن» هم خواهد شد .بر اساس
همین سنّتگریزی ،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 گرایشهای
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.
 .2قدرت تخیّلِ جوان را نباید دستکم گرفت .جوانان بهتر از
هر کس میتوانند با اســتفاده از قدرت تصورســازی خود ،وضع
مطلوب را برای خود تصویر کنند .قدرت تصویر یک وضع مطلوب
میتواند جوانان را از حصار تنگ واقعیتهای 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 خیالپردازی ،بسیار قوی است؟ شاید به
این دلیل باشــد که جوان قبل از هر چیز بایــد بتواند آن «وضع
ِ
مطلوب» موعود را «تصور» کند .همان وضع مطلوبی که او در اثر
دینداری 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 میکند.
یکی از مصارف این قدرت تخیّل ،تصور آن دنیا اســت که در
بهشت و دوزخ صحنههای هولناکی در قرآن کریم برای آن ترسیم
شده اســت .اگر نتواند آخرت را تصور کند از آن ترسی نخواهد
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داشت و یا به آن شوقی پیدا نمیکند.
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 خیالپردازی ،در آغاز دینداری انسان ،یعنی در دوران جوانی،
و در کنار قدرت تعقل و تدبر ،شدیدا ً به کار میآید.
 .3روح پاک و ضمیر روشن جوان ،اموری را «تصدیق» میکند
که دیگران نمیتوانند باور کنند .اگر این پاکطینتی مورد سوءاستفادۀ
منحرفین قرار بگیرد نتیجهاش معلوم است؛ و اگر این ضمیر پاک در
معرض پیامهای صادقانۀ حق قرار بگیرد سرعت به سوی خوبیها
و جزم در عقاید نورانی اسالم را به دنبال خواهد داشت.
در جریان انقالب ،بسیاری باور نمیکردند امام(ره) پیروز شود ،ولی
جوانها سخنان و وعدههای 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 وعدههای الهی دربارۀ امور
بهظاهر نشدنی عالم باشد را خواهد پذیرفت .خیلیها ممکن است با
وعدههای مربوط به ظهور و وقایع پس از آن مشکل داشته باشند و
نتوانند آن را بهسادگی 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 نمیکند.
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 .4آرزومندی جوان و
تمنای وضع مطلوب

جوان میتواند برای
آرزوهایشگریه
کند

 .5جرأت جوان و
عمل برای تحقق وضع
مطلوب

« .4تمنّا و آرزو کردن» نیز بیش از هر گروه ســنی با جوانان
تناسب دارد .در سنین جوانی یکی از علما به بنده میفرمودند« :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 ،جامعهنگریها و آرمانگراییها همهاش مال دوران
جوانی است؛ قدرش را بدان .البته فکر نکن اینها برای تو فضیلتی
است .همۀ جوانها این خصلتها را دارند؛ نه دچار غرور بشوید و
نه این خصلتها را بیاستفاده 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 میکند .تمناهای
بلند مال دوران جوانی است.
این جوان است که میتواند برای آرزوهای دست نیافتنیاش
ساعتها 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 ماندهاند .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
بهســهولت میتوانند به داشتن این آرزوی بزرگ دست یابند ،غیر
جوانان به سختی میتوانند چنین آرزویی را در خود محقق کنند.
« .5عمل برای تحقق وضع مطلوب» یک شــرط بزرگ الزم
دارد و آن جرأت است .چراکه بسیاری از اوقات ،تغییر دادن اوضاع
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عالم ،شنا بر خالف جریان آب اســت .باید بتوانی از سرزنشها
نترسی و از خود گذشتگی داشته باشی .این الزمۀ جهاد است که از
ُون
ون ف 
ي َسبيلِ اهلل ِ َو ال يَخاف َ
سرزنش دیگران متأثر نشوی« :يُجا ِه ُد َ
ل َ ْو َم َة الئ ِ ٍم؛ در راه خدا جهاد و کوشش فراوان میکنند و از سرزنش
1
هیچ سرزنشکنندهای نمیهراسند».
جوان این جرأت را بهسهولت میتواند داشته باشد .امام باقر(ع)
به جابر میفرماید :اگر همۀ مردم شــهرت جمع شوند و بگویند:
«إِن َ
َّك َر ُج ُل َس ْو ٍء؛ تو آدم بدی هستی» و تو از این حرف ناراحت
شوی ،یا اینکه بگویند« :إِن َ
َّك َر ُج ٌل َصال ِ ٌح؛ تو آدم خوبی هستی» و
2
تو از این ســخن خوشحال شوی ،تو از دوستان ما نیستی .اینقدر
انسان باید استقالل روحی داشته باشد!
کســی میتواند اهل عمل باشد که از قدرت روحی و حتی از
قدرت بدنی کافی هم برخوردار باشد .قدرت بدنی هم اکثرا ً وابسته
به شدت انگیزه است 3،که هم قدرت بدنی و هم انگیزۀ قوی تنها در
جوان به سهولت یافت میشود.
در انتها میخواهم برای کاری که تغییر دهنده است و میتواند
 . 1سوره مائده ،آیه .54
َ
َّك َر ُج ُل َس ْــوءٍ
ِك َو قَا ُلوا إِن َ
َّك َل َت ُكونُ لَ َنا َول ِ ّي ًا َح َّتى لَ ِو ْاج َت َم َع َع َل ْي َ
 . 2ا ْعل َْم ب َِأن َ
ك أ ْه ُل مِ ْصر َ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
َ
ل َْم َي ْحزُ ن َ
ٌ
َ
ْك ذَلك َو لَ ْو قَالوا إِنَّك َر ُجل َصال ٌح ل َْم َي ُس َّرك ذَلك(تحفالعقول ،ص.)284
 . 3امام صادق(ع) فرمود« :هيچ بدنى در انجام آنچه ن ّي ِ
ت بر آن قوى باشد ،ناتوان نيست .و
به عبارت دیگر :در موردى كه ن ّيت و اراده آدمى قوى باشد ،بدن دچار ضعف و ناتوانى
نميگردد؛ َما ضَ ُع َف َب َدنٌ َع َّمــا َق ِو َي ْت َع َل ْي ِه الن ِّ َّيةُ » منالیحضره الفقیه ،ج ،4ص400؛ امالی
صدوق ،ص.329
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چرا مراسم
عروسیتان را
اینگونهبرگزار
نمیکنید؟

از قدرت روحی و ارادۀ پوالدین جوانان منتظر سرچشــمه بگیرد،
یک نمونه مثال بزنم :آیا از خواندن قرآن لذّت میبرید؟ آیا از مدح
اهلبیت(ع) و ذکر فضایلشان لذت میبرید؟ اگر جوابتان مثبت است،
و اگر مجلس عروسی جای لذت بردن و شاد بودن است ،پس چرا
عروسیهایتان را بدون قرآن و مدح اهلبیت(ع) برگزار میکنید؟
اگر در عشق به قرآن و عترت صادق هستید ،برنامههای مراسم
عروسیتان را تغییر دهید و اگر کسی مخالفت کرد ،با ادب و مهربانی
محکم جلوی او بایستید و بگویید« :هر کس از چیزی لذت میبرد،
ما هم از قرآن و مدح اهلبیت(ع) لذت میبریم و شاد میشویم ،و
میخواهیم عروسی خودمان را با اذکار معنوی برگزار کنیم و از این
لذائذ و شادیها در شب عروسی بیبهره نمانیم ».آن وقت یکی از
کارتهای 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 نگهدارید .مطمئن
باشــید این اظهار ارادت شما به ســاحت مقدس ولیاهلل االعظم
بیجواب نخواهد ماند.
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فهرستادعیه
فهرستبیاناتامامخمینی(ره)
فهرست بیانات امام خامنهای
فهرست بیانات آیت اهلل بهجت(ره)
فهرستمنابع
فهرست  تفصیلی
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ذل ِ َ
دى ل ِ ْل ُم َّتق ِ َين
ك الْ ِك ُ
تاب ال َريْ َب فِي ِه هُ ً

بقره

2

206

تاب مِ ْن عِ ْن ِد اهلل ِ ُم َصدِّقٌ لِما َم َع ُه ْم َو کانُوا مِ ْن َق ْب ُل
جاءهُ ْم ِک ٌ
َو لَ َّما َ
ِ
َ
َّ
جاءهُ ْم ما َع َر ُفوا َکف َُروا ب ِهَ ،ف َل ْع َنةُ
َ
ا
م
ل
ف
وا
َر
ف
ک
ین
ذ
ل
ا
َی
ل
ع
ون
َ
َی ْس َت ْفت ِ ُح َ َ
َ ُ َّ َ
ِ
رین
ف
اهلل ِ َعلَی الْکا َ

بقره

82

58

س
ل ِّ َت ُكونُواْش َُه َد َاء َع َلىال َّنا 

بقره

143

219

ذین آ َمنُوا َأشَ ُّد ُحبًّا ِل ِ
َو الَّ َ

بقره

165

73

وت ُیخْ ر ُِجو َن ُه ْم مِ َن النُّو ِر إِلَی ال ُّظ ُل ِ
ذین َکف َُروا َأ ْول ِ ُ
مات
یاؤهُ ُم ا َّلطا ُغ ُ
َو الَّ َ

بقره

257

149

إ َِّن َ
اهلل َل َي ْه ِدى الْ َق ْو َم ا َّلظال ِ ِمين

مائده

51

104

يا َأيها الَّذين آمنُوا م ْن يرت ََّد مِن ُْكم ع ْن دين ِ ِه فَسو َف ي ْأتِي ٌ
اهلل ب ِ َق ْومٍ
ْ َ
ُّ َ
َ َ َ َْ
َ ْ َ
ِ
ون
رين ُيجاهدُ َ
نين َأعِ َّزة ٍ َعلَى الْكاف ِ َ
ُي ِحبُّ ُه ْم َو ُي ِحبُّونَهُ َأذِلَّ ٍة َعلَى الْ ُم ْؤمِ َ
ون لَ ْو َمةَ الئ ِ ٍم ذل ِ َ
شاء
ف ي َسبي ِل اهلل ِ َو ال َيخا ُف َ
ك فَضْ ُل اهلل ِ ُيؤْتي ِه َم ْن َي ُ
ٌ
ليم
َو اهلل وا ِس ٌع َع ٌ

مائده

54

101

ون لَ ْو َمةَ الئ ِ ٍم
ون ف ي َسبي ِل اهلل ِ َو ال َيخا ُف َ
ُيجا ِهدُ َ

مائده

54

279

ما َعلَی ا َّلر ُسو ِل إ ِ َّال الْ َبالغ

مائده

99

22

مائده

105

150

ذین آ َمنُوا َع َل ْی ُک ْم َأنْ ُف َس ُک ْم ال َیضُ ُّر ُک ْم َم ْن ضَ لَّ إِذَا ا ْه َت َدیْت ُْم
یا َأی ُّ َها الَّ َ
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َيضَ ُع َع ْن ُه ْم إ ِْص َرهُ ْم َو الْغْاللَ الَّت ي كان َْت َع َل ْيه ِْم

اعراف

157

150

هُ َو الَّذي َأ ْر َسلَ َر ُسولَهُ بِالْ ُهدى َو دي ِن الْ َح ِّق ل ِ ُي ْظه َِر ُه َعلَى ال ِّدي ِن ُكل ِّ ِه َو
ون
لَ ْو َك ِر َهالْ ُمشْ ر ُِك َ

توبه

33

129

ور ٌة ُت َنب ِّ ُئ ُه ْمب ِماف ی ُق ُلوبِه ِْم ُق ِلا ْس َت ْهز ُِؤا
َی ْحذَ ُرالْ ُمناف ِ ُق َ
ون َأنْ ُت َن َّزلَ َع َل ْیه ِْم ُس َ
إ َِّن َ
ون
اهلل ُمخْ ر ٌِج ما ت َْحذَ ُر َ

توبه

64

140

قین َوا ْغ ُل ْظ َع َل ْیه ِْم
َّار َوالْ ُمناف ِ َ
یا َأی ُّ َهاال َّنب ُِّیجا ِه ِدالْ ُکف َ

توبه

73

147

إ َِّن َ
اهلل ال ُیغَی ِّ ُر ما ب ِ َق ْومٍ َح َّتی ُیغَی ِّ ُروا ما ب َِأنْ ُف ِسه ِْم

رعد

11

 19و 20
و189

قاء َرب ِّ ِه َف ْل َي ْع َم ْل َع َم ً
ال َصالِحا.
َفم ْن َ
كان َي ْر ُجو ل ِ َ

کهف

110

252

إِن َ
َّک ال َت ْهدی َم ْن َأ ْح َب ْب َت

قصص

56

22

ُون * َو لَقَدْ َف َت َّنا
َأ َح ِس َب ال َّن ُ
اس َأن ُيترَْ ُكواْ َأن َي ُقو ُلواْ َءا َم َّنا َو هُ ْم َل ُي ْف َتن َ
الَّ ِذين مِن َقبلِهِم َفلَيعلَم َّن ٌ
اهلل الَّ ِذ َين َص َد ُقواْ َو ل ََي ْعل ََم َّن الْ َكاذِب َِين
ْ
ْ
َ ْ
َ َ

عنکبوت

2و3

37

عاهدُ وا َ
نین ر ٌ
اهلل َع َل ْی ِهَ ،ف ِم ْن ُه ْم َم ْن قَض ی ن َْح َبهُ
ِجال َص َد ُقوا ما َ
مِ َن الْ ُم ْؤمِ َ
ِ
َو مِ ْن ُه ْم َم ْن « َی ْن َتظر»

احزاب

23

237

إِنْ َأن َْت إ ِ َّال نَذیر

فاطر

23

22

إِنَّما َیخْ شَ ی َ
اهلل مِ ْن عِبادِه ِالْ ُعلَماء

فاطر

28

64

ال َو ل َْن َتج َِد ل ِ ُس َّن ِ
َفل َْن َتج َِد ل ِ ُس َّنت اهلل ِ َت ْبدی ً
ت اهلل ِت َْحوی ً
ال

فاطر

43

20

ِبل َُک ْم
ا ْد ُعون ی َأ ْس َتج ْ

غافر

60

181

ذین آ َمنُوا إِنْ َتن ُْص ُروا َ
اهلل َین ُْص ْر ُک ْم َو ُیثَب ِّ ْت َأ ْقدا َم ُک ْم
یا َأی ُّ َها الَّ َ

محمد

7

189

284
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حجرات

14

38

قمر

55

251

انشقاق

6

44

ْسان ف ي َك َب ٍد
لَقَدْ خَ َل ْق َنا ْالِن َ

بلد

4

44

ون ف ي دي ِن اهلل ِ َأ ْفواج ًا ،ف ََسب ِّ ْح ب َِح ْم ِد َرب ِّ َ
اس َي ُ
ك...
دْخ ُل َ
َو َر َأيْ َت ال َّن َ

نصر

2

36

قال ِ
راب آ َم َّنا ُق ْل ل َْم ُت ْؤمِنُوا َو ل ِک ْن ُقو ُلوا َأ ْس َل ْمنا َو لَ َّما َی ُ
دْخ ِل
َت الْ ْع ُ
ُ
ُ
ُ
ْالیمانُ ف یقلوب ِک ْم
ف ی َم ْق َع ِد ِصدْ ٍق عِن َْد َم ٍ
لیک ُم ْق َت ِد ٍر
َّك كادِ ٌح إِلى َرب ِّ َ
يا َأي ُّ َها ْالِنْسانُ إِن َ
ك َكدْح ًا ف َُمالقي ِه
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فهرست روایات
صفحه
● رسول اهلل(ص)
َأ ْفضَ ُل َأ ْع َما ِل ُأ َّمتِي انْتِظَ ُار الْف ََر ِج

َأ ْفضَ ُل َأ ْع َما ِل ُأ َّمتِي انْتِظَ ُار الْف ََر ِج مِ َن اهلل ِ َع َّز َو َجلَّ

224
84

َأ ْفضَ ُلالْعِ َبا َدة ِانْتِظَ ُارالْف ََرج

84-236

کر ا َلم ِ
وت
أفضَ ُل العِبا َدة ِذِ ُ

236

اس َو َی ُقو ُلوا إ َِّن ُم َح َّمداً قَدْ َوضَ َع َی َد ُه فِی َأ ْص َحابِ
َأ ْک َر ُه َأنْ َی َت َح َّد َث ال َّن ُ

148

وء ا َّلظ ِّن ب ِاهلل
أكب ُر الكبائ ِر ُس ُ
َ

182

کشربِ َأح ِد ُکم فی َیومِا َّلص ِ
روج نَفس ِه ُ
لماء البا ِر َد ا ّلذی َین َتق ِ ُع
شیعتِنا لَنا ُح ّبا یکونُ ُخ ُ
إنّ أشَ َّد َ
یف ا َ
موت کما ُی َغب ُط َأحدُ ُکم علی فِراش ِه کأق ََّر ما کانَت َعینُهُ َبموتهِ
سائرهُ م ل ََی ُ
ب ِه ا ُ
لقلوب  ،و إنّ َ
إ َِّن َ
اهلل لَ ُي َغذِّي َع ْب َد ُه الْ ُم ْؤمِ َن بِالْ َب َل ِء َك َما ُت َغذِّي الْ َوال ِ َد ُة َول ََد َها بِالل ََّب ِن

234
252

َأ ْو َي ْصر َِف ُو ُجو َه ال َّناسِ إِلَ ْي ِه ل ِ ُي َعظ ُِّمو ُه َف ْل َي َت َب َّو ْأ َم ْق َع َد ُه مِ َن ال َّنا ِر

74

ال ُّدن َْیا ِس ْج ُنالْ ُم ْؤمِن

231

الْ َز ُموا َمو َّدتَنا أهلَ ا ِ
حم ٍد ب َِی ِده ِ ،ال َی ْنف َُع َع ْبدا َع َم ُلهُ إ ّال ب َِم ْع ِر َفتِنا و َوال َیتِنا
لبیت ...فَوا ّلذی َنف ُْس ُم ّ

فَبع َث ٌ
اهلل َر ُج ًل مِ ْن عِت َْرتی َأ ْه ِل َبیتی ُی ِحبُّهُ سا ِک ُن ا َال ْر ِ
ض َو سا ِک ُن ا َّلس َما ِء
ََ

256
76

287
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َف َتق ََّد ْم ُت َأ َمامِي َو إِذَا َعل ِ ُّي بْ ُن َأب ِي طَ ال ِ ٍ
...و الْ ُح َّج ُة الْقَائ ِ ُم َك َأنَّهُ َك ْو َك ٌب
ب َو الْ َح َس ُن َو الْ ُح َس ْي ُن َو َ
ؤُل ِء؟ َفقَالََ :ه َ
ُد ِّر ٌّي فِي َو َس ِطه ِْمَ .ف ُق ْل ُتَ :يا َر ِّب َم ْن َه َ
ؤُل ِء الْئ ِ َّمةُ َو َهذَ ا الْقَائ ِ ُم ُي ِحلُّ َح َللِي َو ُي َح ِّر ُم
َح َرامِي َو َي ْن َتق ِ ُم مِ ْن َأ ْع َدائِي َيا ُم َح َّمدُ َأ ْحب ِ ْبهُ َفإِن ِّي ُأ ِحبُّهُ َو ُأ ِح ُّب َم ْن ُي ِحبُّهُ

ف ََل ت ََز ُال َب ْع ِدي َم ْحزُو َنةً َم ْك ُرو َبةً َبا ِك َيةً؛ َت َتذَ َّك ُر انْقِطَ َاع الْ َو ْح ِي َع ْن َب ْيت ِ َها َم َّرةًَ ،و َت َتذَ َّك ُر ف ِ َراقِي
ُأخْ َرى

ف ََي ْم َ َ
ل الْ ْر َض ق ِ ْسط ًا َو َع ً
دْل َو ُت ْم ِط ُر ا َّلس َم ُاء َمطَ راً تُخْ ر ُِج الْ ْر ُض ن ََبا َت َها َو ُت ْنعِ ُم ُأ َّمتِي فِي و َِل َيت ِ ِه
ن ِ ْع َم ًةل َْم ُت ْنعِ ْمب ِ ِم ْثل ِ َهاقَطُّ

قَالَ َس ْل َمانُ فَس َك ُّت ُث َّم ُق ْل ُتَ :یا َر ُسولَ اهلل ِادْعُ َ
اهلل لِی بِإِ ْد َرا ِکه ِْم .قال َر ُسولَ اهللَِ :یا َس ْل َمانُ ...
َ

76

96
41
178

ُكلُّ َما هُ َو ٍ
ِيب
آت َقر ٌ

157

ال َت ُقو ُم ا ّلسا َعةُ َحتّى َت ْم َتل ِ َئ األ ْر ُض ُظ ْلم ًا َو ُعدْوان ًا ُ ،ث َّم َيخْ ُر ُج َر ُج ٌل مِن عِت َْرتِي ف ََي ْملَؤُها ق ِ ْسط ًا َو
ئت ُظ ْلم ًا َو ُعدْوان ًا
َعدْ ًال َكما ُمل ِ ْ

31

َم َعا ِش َر ال َّناسِ ! آمِنُوا ب ِاهلل ِ َو َر ُسول ِ ِه َو النُّو ِر الَّ ِذي ُأنْزِلَ َم َعهُ مِ ْن َق ْب ِل َأنْ ن َْط ِم َس ُو ُجوه ًا َف َن ُر َّدها
ور مِ َن اهلل ِ َع َّز َو َجلَّ ف ِ َّي َم ْس ُل ٌ
وكُ ،ث َّم فِي َعل ِ ٍّي ُث َّم فِي ال َّن ْس ِل مِنْهُ
َعلى َأ ْدبارِهاَ .م َعا ِش َر ال َّناسِ ! النُّ ُ
إِلَى الْقَائ ِ ِم الْ َم ْه ِد ِّي الَّ ِذي َ ....م َعا ِش َر ال َّناسِ ! قَدْ َب َّين ُْت ل َُك ْم َو َأ ْف َه ْمت ُُك ْم َو َهذَ ا َعل ِ ٌّي ُي ْفه ُِم ُك ْم َب ْع ِدی.

َم ْن ت ََعل ََّم عِ ْلم ًا ل ِ ُي َمار َِي ب ِ ِه ا ُّلس َف َه َاء َأ ْو ُي َبا ِه َي ب ِ ِه الْ ُعل ََم َاء َأ ْو ل ِ ُي ْقب ِلَ ب ُِو ُجوه ِال َّناسِ إِلَ ْي ِه َف ُه َو فِي ال َّنا ِر

134
74

َم ْن طَ ل ََب الْعِ ْل َم ِل ِل َْم ُي ِص ْب مِنْهُ َباب ًا إ َِّل ا ْز َدا َد فِي َن ْف ِس ِه ُذ ًّل ...

74

قل ال َيرج ُِع إلَي ِه أبداً
فارقَهُ َع ٌ
قار َف ذَنب ًا َ
َمن َ

205

مات َعلى ُش ْع َب ٍة مِ ْن نِفا ٍق
مات َو ل َْم َيغْزَُ ،و ل َْم ُيح ِّد ْث ب ِه َنف َْسهُ َ ،
َم ْن َ

212

وت َریحا َنةُ المؤم ِن
ا َلم ُ

233

ال َّنظَ ُر إِلَى الْ َعال ِ ِم عِ َبا َد ٌة َو ال َّنظَ ُر إِلَى ْال ِ َمامِ الْ ُم ْق ِس ِط عِ َبا َد ٌة

259

يش ُأ َّمتِي فِي زَ َمان ِ ِه َع ْيش ًا ل َْم َتعِشْ هُ َق ْبلَ ذَل ِ َ
َو َتعِ ُ
ك فِي زَ َما ٍن قَطُّ

41

ُونل ِ ْل َم ْه ِد ِّی َی ْعنِی ُسلْطَ انَهُ
َیخْ ُر ُج ُأن ٌ
َاسمِ َنالْ َمشْ ِر ِق َف ُیو ِطئ َ

109

للمه ِد ِّی ُس ْلطانَهُ
خر ُج ٌ
ناسمِنا َلمش ِر ِق َف ُیو ِّطئ َ
َی ُ
ُون َ

109

َيا َأ َبا َذ ٍّر إ َِّن َ
اهلل َل َين ُْظ ُر إِلَى ُص َور ُِك ْم َو َل إِلَى َأ ْم َوال ِ ُك ْم َو لَ ِك ْن َين ُْظ ُر إِلَى ُق ُلوب ُِك ْم َو َأ ْع َمال ِ ُك ْم

288

182

فهرستها

صفحه
● امام علی(ع)
َ ...فقَا َم َر ُج ٌل آخَ ُر َفقَالَُ :ث َّم َما َي ُكونُ َب ْع َد َهذَ ا َيا َأمِير الْ ُم ْؤمِن ِ َين؟ قَالَُ :ث َّم إ َِّن َ
اهلل ُيف َِّر ُج الْفِ َت َن ب َِر ُج ٍل
َ
ْ
مِ َّنا َأ ْهلَ الْ َب ْي ِ
ت َك َت ْفرِي ِج الْدِي ِم ب َِأب ِي ابْ ُن ِخ َي َرة ِ ْال ِ َما ِء َي ُسو ُم ُه ْم خَ ْسف ًا َو َي ْسقِيه ِْم ب َِكأ ٍس ُم َص َّب َرة ٍف ََل
َ
ُي ْع ِطيه ِْم إ َِّل ا َّلس ْي َف َه ْرج ًا َه ْرج ًا َيضَ ُع ا َّلس ْي َف َعلَى َعاتِق ِ ِه ث ََمان ِ َيةَ أ ْش ُه ٍر...
َ ...فعِ َند ذال ِ َ
ون ُح َّبهُ  ،فَال َی ُکونُ لَ ُه ْم ذِ ْک ٌر َغ ْی ُر ُه
ک َیظ َه ُر ا َلمهدی َعلَی اَفواه ِال ّناسِ َو ُیشْ َر ُب َ

َات َأ ْولَىمِ ِنا ْكت ِ َسابِ الْ َح َس َن ِ
ابا َّلسيِّئ ِ
ات
ْاجت ِ َن ُ

138
261
202

َت خَ شْ َیتُهُ ل ِ َرب ِّ ِه
إِذَا زَا َد عِ ْل ُم ا َّلر ُج ِل زَا َد َأ َدبُهُ َو تَضَ ا َعف ْ

64

ک َع ْی ٌن مِ ْن ُع ُیو ِن اهللِ ...ت ِ ْل َ
ا ْذ َه ْبَ .وق ََع ْت َع َل ْی َ
ک َیدُ اهلل ِالْ ُی ْم َنی َیضَ ُع َها َح ْی ُث َیشَ ُاء

254

اعل َْم یا ُب َن َّی أن َ
قت لآل ِخ َرة ِال لل ُّدنیا
َّک إنّما ُخل ِ َ

231

وت
أفضَ ُلتُح َف ِةالمؤم ِنا َلم ُ

233

اب َقل ِ ً
يل
ِيب َو ِال ْص ِط َح ُ
الْ ْم ُر َقر ٌ

157

إِنَّا لَ َنف َْر ُح لِف ََر ِح ُك ْم َو ن َْح َزنُ ل ِ ُحزْ ن ِ ُك ْم َو َن ْم َر ُض ل ِ َم َر ِض ُك ْم َو نَدْ ُعو ل َُكم

انْ َتظَ ُروا الْف ََر َج َو ال َت ْي َأ ُسوا مِ ْن َر ْو ِح اهلل ِ َفإ َِّن َأ َح َّب الْ ْع َما ِل إِلَى اهلل ِ َع َّز َو َجلَّ انْتِظَ ُار الْف ََر ِج

201
84

ُأو ِص ُ
يك َما َو َج ِم َيع َولَ ِدي َو َأ ْهلِي َو َم ْن َب َلغَهُ ِك َتاب ِي ب ِ َت ْق َوى اهلل ِ َو ن َْظ ِم َأ ْمر ُِك ْم

202

ُحرزُ اآل ِخ َر ُة
بالدنيات َ

252

ُث َّم َر َج َع إِلَى ِص َف ِة الْ َم ْه ِد ّي(ع) َفقَالََ :أ ْو َس ُع ُك ْم َك ْهف ًا َو َأ ْكث َُر ُك ْم عِ ْلم ًا َو َأ ْو َص ُل ُك ْم َر ِحم ًا َ ...ها ْه َو
َأ ْو َم َأ ب َِي ِده ِإِلَى َصدْ ِره ِشَ ْوق ًا إِلَى ُر ْؤ َيت ِ ِه

وس َسا َع ٍة عِن َْد الْ ُعل ََما ِء َأ َح ُّب إِلَى اهلل ِمِ ْن عِ َبا َدة ِ َألْ ِ
ف َس َن ٍة َو ال َّنظَ ُر إِلَى الْ َعال ِ ِم َأ َح ُّب إِلَى اهلل ِمِ ِن
ُج ُل ُ
ا ْعت ِ َك ِ
اف َس َن ٍة فِي الْ َب ْي ِ
ت الْ َح َرا ِم

ت َفإِذَا قَام قَائ ِ ُم َنا بع َث ُهم ٌ
....هل ََك ِ
َح َّتى َي ُقو َم قَائ ِ ُم َنا َأ ْهلَ الْ َب ْي ِ
ت
اهلل ف ََأ ْق َب ُلوا َم َعهُ ُيلَبُّ َ
ون زُ َمراً زُ َمراً َ
ََ ُ
َ
ون
الْ َم َحا ِض ُير َون ََجاالْ ُمق ََّر ُب َ

ُخ ُذوا مِ َن الْعِ ْل ِم َما َب َدا ل َُك ْم َو إ ِ َّي ُاك ْم َأنْ ت َْط ُل ُبو ُه ل ِ ِخ َصا ٍل َأ ْر َب ٍع لِت َُباهُ وا ب ِ ِه الْ ُعل ََم َاء َأ ْو ت َُم ُاروا ب ِ ِه ا ُّلس َف َه َاء
َأ ْو ت َُر ُاءوا ب ِ ِه فِي الْ َم َجالِسِ َأ ْو ت َْص ِر ُفوا ُو ُجو َه ال َّناسِ إِلَ ْي ُك ْم لِل َّت َر ُّؤسِ

95
260
158
74

289

  انتظار عامیانه ،انتظار عالمانه ،انتظار عارفانه
صفحه
َد ٌاربِالْ َب َل ِء َم ْح ُفوفَه

44

َد ُعونِی َو الْ َت ِم ُسوا َغ ْیرِی...

32

ال ُّدن َْيا َد ُارالْ ِم َح ِن

44

ال ُّدن َْيا َملِي َئةٌ بِالْ َم َصائِبِ طَ ا ِرقَةٌ بِالْف ََجائ ِ ِع َوال َّن َوائِب

44

ر ِحم ٌ
اهلل ا ْم َر ًأ َتف ََّك َر فَا ْع َت َب َر َو ا ْع َت َب َر ف ََأبْ َص َر ف ََك َأ َّن َما هُ َو َكائ ِ ٌن مِ َن ال ُّدن َْيا َع ْن َقلِي ٍل ل َْم َي ُك ْن َو َك َأ َّن َما
َ َ
آت َو ُكلُّ ٍ
َض َو ُكلُّ ُم َت َو َّق ٍع ٍ
هُ َو َكائ ِ ٌن مِ َن ْال ِخ َرة ِ َع َّما َقلِي ٍل ل َْم َي َز ْل َو ُكلُّ َم ْعدُ ودٍ ُم ْنق ٍ
ِيب َدا ٍن
آت َقر ٌ

158

َير ّالل
ضاع َمن َ
َ
قصدٌ غ ُ
كان لَهُ َم َ

252

َعلَى قَد ِر الن ِّ َّي ِة تَكونُ مِن اهلل ِ ا َلع ِط َّيةُ

183

َاحذَ ُروا عِ َبا َد اهلل ِالْ َم ْو َت َو ُق ْر َبهُ َو َأعِ ُّدوا لَهُ ُع َّدتَهُ َفإِنَّهُ َي ْأتِي ب َِأ ْم ٍر َع ِظي ٍم َو خَ ْط ٍ
ب َجلِي ٍل بِخَ ْي ٍر
ف ْ
َل َي ُكونُ َم َعهُ شَ ٌّر َأ َبداً َأ ْو شَ ٍّر َل َي ُكونُ َم َعهُ خَ ْي ٌر َأ َبداً
قَا َتل َُکم ٌ
اهلل لَقَدْ َم َ ْ
َب ال َّت ْه َمامِ َأنْفَاسا
ُ
لت ُْم َق ْلب ِی َق ْیح ًا َو شَ َح ْنت ُْم َصدْ رِی َغ ْیظ ًا َو َج َّر ْعت ُُمونِی ُنغ َ

َل ت َُك ْن مِ َّم ْن َي ْر ُجو ْال ِخ َر َة ب ِ َغ ْي ِر َع َم ٍل َو ُي َر ِّجي ال َّت ْو َبةَ ب ُِطو ِل الْ َمل

َل غَائ ِ َب َأ ْق َر ُب مِ َن الْ َم ْو ِت

اب اهلل ِ ُك َّلهُ َو الْ َح َّق ُك َّلهُ
لَ ْو َأ َّن َأمِ َيرالْ ُم ْؤمِن ِ َين (ع ) ث ََب َت ْت ق ََد َما ُهَ ،أقَا َم ِك َت َ
َم ْن َأ َح َّب شَ ْیئ ًا لَه َِج ب ِ ِذ ْکرِه

َم ْنن ََص َب َنف َْسهُ لِل َّناسِ إ ِ َمام ًا َف ْل َي ْب َد ْأب ِ َت ْعلِي ِم َن ْف ِس ِه َق ْبلَ َت ْعلِي ِم َغ ْي ِره ِ
راب
َمو َّد ُةا َلعوامِّ َت ْن َق ِط ُعکانْقِطا ِعا َّلسحابِ ،و َت ْن َق ِش ُعکما َی ْن َق ِش ُعا َّلس ُ

157
33
187
157
130
180
206
 62و 78

ِيب ُكلُّ َما هُ َو ٍ
آت َو الْ ْق َر ُب هُ َو الْ َم ْو ُت
َو الْ َقر ُ

157

لكن اهلل َيخْ تب ُِر عِبا َد ُه بأنوا ِع الشَّ دائ ِد  ،و َي َتع ّبدُ هُ م بأنوا ِع ا َلمجا ِه ِد  ،و َي ْب َتليهِم بضُ روبِ ا َلمكا ِرهِ؛
و ّ
إخْ راجا لل َّت َكبُّ ِر مِن قلوبه ِْم  ،و إ ْسكانا لل َّتذَ ل ُّ ِل في نُفو ِسهِم  ،و ل ِ َي ْجعلَ ذ َ
لك أبوابا ُفتُحا إلى فضل ِ ِه،
ال ل ِ َعف ِوه ِ
و أسبابا ُذ ُل ً

252

290

فهرستها

صفحه
اس َعلَى ت َْر ِك َها َو َح َّولْ ُت َها إِلَى َم َوا ِضعِ َها َو إِلَى َما َكان َْت فِي َع ْه ِد َر ُسو ِل اهلل(ص)
َو لَ ْو َح َم ْل ُت ال َّن َ
لَ َتف ََّر َق َعنِّي ُج ْن ِدي َح َّتى َأبْقَى َو ْح ِدي َأ ْو َقل ِ ٌيل مِ ْن ِش َيعت ِ َي الَّ ِذ َين َع َر ُفوا فَضْ لِي َو ف َْر َض إ ِ َما َمتِي مِ ْن
ِك َتابِ اهلل ِ َو ُس َّن ِة َنب ِي ِّ ِه...

130

َهل ََك ِ
ون
تالْ َم َحا ِض ُير َون ََجاالْ ُمق ََّر ُب َ

158

● حضرت زهرا(ع)
اجةَ لِى َغ ْي ُر ال َّنظَ ِر الَى َو ْج َههُ الْ َكرِي ِم فِى َدا ِر
َيا َأ َب َتا ْه ،قَدْ شَ َغ َل ْتنِى لَذَّ ُة ِخدْ َمت ِ ِه َع ْن َم ْس َألَت ِ ِهَ ،ل َح َ
ا َّلس َلمِ

242

● امام سجاد(ع)
ا ُلمؤمِ ُن َ ...ل َي ْع َم ُل شَ ْيئ ًا مِ َن الْخَ ْي ِر ِر َيا ًء َو َل َيت ُْر ُكهُ َح َيا ًء

َو َل َی ُت َنا َو الْ َب َر َاء ُة مِ ْن َأ ْع َدائ ِ َنا

32
256

● امام باقر(ع)
ثیر مِ َن النّاس :لَ ْي َس َهذَ ا مِ ْن آ ِل ُم َح َّم ٍد لَ ْو َك َان مِ ْن آ ِل ُم َح َّم ٍد ل ََر ِح َم ...
...حتّی َیقُولَ َک ٌ
َ
ُ
ٍ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
ِ
َ
...ك َّل َو الَّذي َن ْفسي ب َِيده لَ ِو ا ْس َتقَا َم ْت ل َحد َعفْوا َل ْس َتقَا َم ْت ل َر ُسول اهلل(ص)ح َين أ ْدم َي ْت َر َباع َيتُهُ
َو ُش َّج فِي َو ْجهِهِ...

إِذَا قَا َم َس َار ب ِ ِس َيرة ِ َر ُسو ِل اهلل(ص)إ َِّل َأنَّهُ ُي َبي ِّ ُن آث ََار ُم َح َّم ٍد َو َيضَ ُع ا َّلس ْي َف َعلَى َعاتِق ِ ِه ث ََمان ِ َيةَ َأ ْش ُه ٍر
هرج ًا هرج ًا ح َّتى ر ِضي ٌ
اهلل
َ ْ َ ْ َ َ َ
إِذَا قَا َم قَائ ِ ُم َنا ع َوضَ َع َی َد ُه َعلَی ُرؤُوسِ الْعِ َبادِ ف ََج َم َع ب ِها ُع ُقولَ ُهم

ك َأ ْه ُل مِ ْصر َِك َو َقا ُلوا إِن َ
َّك َل ت َُكونُ لَ َنا َول ِ ّي ًا َح َّتى لَ ِو ْاج َت َم َع َع َل ْي َ
ا ْعل َْم ب َِأن َ
َّك َر ُج ُل َس ْو ٍء ل َْم
ك َو لَ ْو َقا ُلوا إِن َ
ْك ذَل ِ َ
َي ْحزُ ن َ
َّك َر ُج ٌل َصال ِ ٌح ل َْم َي ُس َّر َك ذَلِك
إِن َُّک ْم ل َْن َت َنا ُلوا َو َل َی َت َنا إ َِّل بِالْ َو َر ِع َو ِال ْجت ِ َهادِ

ُبن ِ َي ْال ِ ْس َل ُم َعلَى خَ ْم ٍ
س َعلَى ا َّلص َلة ِ َو ا َّلز َكاة ِ َو ا َّلص ْومِ َو الْ َح ِّج َو الْ َو َل َي ِة َو ل َْم ُي َنا َد بِشَ ْي ٍء َك َما
نُودِ َيبِالْ َو َل َي ِة
ُث َّم َی ُ
دْخ ُل الْ ُکوفَةَ ف ََی ْقت ُُل ب ِ َها ُکلَّ ُم َناف ِ ٍق ُم ْرتَاب

 33و56
25
138
23
279
257
257
148
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  انتظار عامیانه ،انتظار عالمانه ،انتظار عارفانه
صفحه
احهُ َو َب ُ
ذِ ْر َو ُة الْ ْم ِر َو َس َنامُهُ َو مِ ْف َت ُ
اب الْش َْيا ِء َو ِرضَ ا ا َّلر ْح َم ِن ت ََب َارك َو ت ََعالَى ا َّلطا َعةُ ل ِ ْلِ َمامِ
طاع َ
َب ْع َد َم ْع ِر َفت ِ ِه ُث َّم قَالَ إ َِّن َ
اهلل ت ََب َار َك َو ت ََعالَى َي ُق ُ
اهلل َو َم ْن ت ََولَّى فَما
ولَ :م ْن ُي ِط ِع ا َّلر ُسولَ َفقَدْ َأ َ
َأ ْر َس ْل َ
ناك َع َل ْيه ِْم َحفِيظ ًا

وس َف َو ُس َّنةٌ مِ ْن ُم َح َّم ٍد (ص) َ ....و َأ َّما مِ ْن
يسى َو ُس َّنةٌ مِ ْن ُي ُ
ُس َّنةٌ مِ ْن ُم َ
وسى َو ُس َّنةٌ مِ ْن عِ َ
ُم َح َّم ٍد(ص) َفالْق ِ َيا ُم ب ِ ِس َيرت ِ ِه َو َت ْبي ُِين آثَا ِره ِ ُث َّم َيضَ ُع َس ْيفَهُ َعلَى َعاتِق ِ ِه ث ََمان ِ َيةَ َأ ْش ُه ٍر ف ََل َي َز ُال َي ْقت ُُل
َأ ْع َداء اهلل ِح َّتى يرضَ ى ٌ
اهلل َع َّز َو َجلَّ
َ َ َْ

زُر َار َة َع ْن َأب ِي َج ْع َف ٍر ع قَالَ ُق ْل ُت لَهَُ :صال ِ ٌح مِ َن ا َّلصال ِ ِح َين َس ِّم ِه لِي ـ ُأ ِريدُ الْقَائ ِ َم ع ـ َفقَالَ :ا ْس ُمهُ
َع ْن َ
زُر َارةُ...
ات َه ْي َه َ
ا ْس ِميُ .ق ْل ُتَ :أ َي ِس ُير ب ِ ِس َيرة ِ ُم َح َّم ٍد (ص)؟ قَالََ :ه ْي َه َ
ات َيا َ

257

138

146

ألصحاب ِ ِه :أ ُيد ِخ ُل َأح َد ُك ْم َي َد ُه في ُك ِّم صا ِحب ِ ِه ف ََي ُ
أخذَ
َع ْن ُم َح َّم ِد بْ ِن َعل ِ ِّي الباقِر ع ،قَالَ َيوم ًا ْ
اج َتهُ مِ َن ا َّلدنانيرِ؟ قالوا :ال .قالَ :فلَستُم إذاً ب ِإخوا ٍن
َح َ

207

ض ال ْْح َكامِ َو ت ََكل ََّم ب َِب ْع ِ
ف ََب ْي َنا َصا ِح ُب َهذَ ا الْ ْم ِر قَدْ َح َك َم ب َِب ْع ِ
ض ا ُّلس َن ِن إ ِ ْذ خَ َر َج ْت خَ ار َِجةٌ
وج َع َل ْي ِه ف ََي ُق ُ
ول ِ َل ْص َحاب ِ ِه انْطَ ل ِ ُقوا ف ََي ْل َح ُقو َن ُه ْم فِي ال َّت َّمارِي ِن ف ََي ْأتُونَهُ بِه ِْم
مِ َن الْ َم ْس ِج ِد ُي ِريدُ َ
ون الْ ُخ ُر َ
ون
َأ ْس َرىف ََي ْأ ُم ُربِه ِْم َف ُي ْذ َب ُح َ

33

وك َو ات ََّب ُع َ
قِيلَ ِ َلب ِي َج ْع َف ٍر ع :إ َِّن َأ ْص َحا َب َنا بِالْ ُكو َف ِة ل ََج َما َعةٌ َكث ِ َير ٌة َف َل ْو َأ َم ْر َت ُه ْم َ َلطَ ا ُع َ
وك قَالَ:
اج َتهُ ؟ َفقَالََ :لَ .فقَالَ :هُ ْم ب ِ ِد َمائِه ِْم َأبْخَ ُلُ .ث َّم قَالَ... :
َي ِجي ُء َأ َحدُ ُك ْم إِلَى ِكيسِ َأ ِخي ِه ف ََي ْأ ُخ ُذ مِنْهُ َح َ
ْ
اج َتهُ ف ََل َي ْم َن ُعهُ
إِذَا قَا َم الْقَائ ِ ُم َج َاء ِت الْ ُم َزا َملَةُ َو َأتَى ا َّلر ُج ُل إِلَى ِكيسِ َأ ِخي ِه ف ََيأ ُخ ُذ َح َ
َک َان َأمِ ُیر الْ ُم ْؤمِن ِ َین(ع) َی ُق ُ
ولَ :ما ِ َّل ِآ َی ٌة َأ ْک َب ُر مِنِّی

207
254

َم ْن َک َان ِ َّل ِ ُم ِطیع ًا َف ُه َو لَ َنا َول ِ ٌّی َو َم ْن َک َان ِ َّل ِ َعا ِصی ًا َف ُه َو لَ َنا َعدُ ٌّو َو َما ُت َن ُال َو َل َی ُت َنا إ َِّل بِالْ َع َم ِل
َو الْ َو َرع

257

هلل ِ َو ن َْح ُن َع ْی ُن اهلل ِ فِی خَ ْلق ِ ِه َو
اب اهلل ِ َو ن َْح ُن ل ِ َسانُ اهلل ِ َو ن َْح ُن َو ْجهُ ا 
ن َْح ُن ُح َّج ُة اهلل ِ َو ن َْح ُن َب ُ
ن َْح ُن ُو َل ُة َأ ْم ِر اهلل ِفِی عِ َبادِه

253

ن َْح ُن َو ْجهُ اهلل ِ َن َت َقل َُّب فِی الْ ْر ِ
ض َب ْی َن َأ ْظ ُهر ُِکم

ال َّن ْو ُم َأ َّولَ ال َّن َها ِر ُخ ْرقٌ َو الْقَائِل َُة ن ِ ْع َم ٌة َو ال َّن ْو ُم َب ْع َد الْ َع ْص ِر ُح ْمقٌ
● امام صادق(ع)
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253
196

فهرستها

صفحه
َت َعل ََّی مِ َهادِی َو َأ َس َر ْت مِنِّی َر َاحةَ ُفؤَادِی َسی ِّ ِدی َغ ْی َبت َ
َ ...سی ِّ ِدی َغ ْی َبت َ
ُک
َت ُرقَادِی َو ضَ َّیق ْ
ُک َنف ْ
َأ ْو َصل َْت ُم َصاب ِی بِف ََجائ ِ ِع الْ َب ِد َو َف ْقدُ الْ َوا ِح ِد َب ْع َد الْ َوا ِح ِد ُی ْفنِی الْ َج ْم َع َو الْ َع َد َد...

ك ب ِال ْْح َد ِ
َ ...ع َل ْي َ
اث َفإِ َّن ُه ْم َأ ْس َرعُ إِلَى ُك ِّل خَ ْي ٍر
...الَّ ِذی َی ْم َ ُ
ل َها َع ً
دْل َک َما ُملِئ َْت ُظ ْلم ًا َو َج ْوراً
ْاحذَ ُروا َعلَی شَ َباب ُِک ُم الْغُ َل َة َل ُی ْف ِسدُ وهُ ْم

إِذَا خَ َر َج الْقَائ ِ ُم خَ َر َج مِ ْن َهذَ ا الْ ْم ِر َم ْن َك َان َي َرى َأنَّهُ مِ ْن َأ ْهل ِ ِه َو َدخَ لَ فِي ُس َّن ِة َع َب َدة ِ الشَّ ْمسِ
َوالْق ََم ِر

إِذَا قَام قَائِم آ ِل ُمحم ٍد (ع) ح َكم بين ال َّناسِ ب ُِح ْكم د ُاود َل ي ْح َت ُاج إِلَى بي َن ٍةُ ،ي ْله ُِمهُ ٌ
اهلل ت ََعالَى
َ ُ
َ َ َْ َ
َ َّ
َِ َ َ
َ ِّ
ف ََي ْح ُك ُم بِعِ ْل ِم ِه

ا ْعل َْم َأ َّن َب َل َيا ُه َم ْح ُش َّو ٌة ب َِك َرا َمات ِ ِه الْ َب ِد َّي ِة َو مِ َحنُهُ ُمو ِرثَةٌ ِرضَ ا ُه َو ُق ْر َبهُ َو لَ ْو َب ْع َد ِحي ٍن

ا ِ َّن اللّ َ َع َّز و جلَّ أوحى إلَي داوود :يا داوودُ ،إلى َكم ت ُ
وق إل ََّي؟! قالَ :يا
َذك ُر ا َلجنّةَ و ال تَسأ ُلني الشَّ َ
ُ
ِ
شتاقون إل َ
َ
ٍ
ِّ
أنبه ُت ُهم با َلحذَ رِ،
و
،
ر
د
ك
ل
ك
ن
م
م
ه
ت
َّي
ف
ص
َيك؟ قالَ :إنّ ا ُلم
َر ِّبَ ،م ِن ا ُلم
ُ
ذين َ ُ
َ
َ
شتاقين إل ََّي ا ّل َ
َ
َ
ِ
ُ
ُ
ِ
رون إل ََّي
نظ
ي
قا
ر
َي
ل
إ
ِم
ه
ب
لو
ق
ن
قت م
خَ
و خَ َر ُ
َ
َّ ْ َ
إ َِّن َ
ِيب ُد َعا ًء ب ِظَ ْه ِر َق ْل ٍ
ب َساه ٍ َفإِذَا َد َع ْو َت ف ََأ ْقب ِْل ب ِ َق ْلب َِك ُث َّم ا ْس َت ْيق ِ ِن ْال َِجا َبةَ
اهلل َل َي ْس َتج ُ

94
265
31
107
56
30
252
252
182

إ َِّن قَائ ِ َم َنا إِذَا قَا َم ،ا ْس َت ْق َبلَ مِ ْن َج ْه ِل ال َّناسِ َأشَ َّد مِ َّما ا ْس َت ْق َبلَهُ َر ُس ُ
ول اهلل(ص)مِ ْن ُج َّها ِل الْ َجا ِهل ِ َّي ِة...

 57و 108

إِنَّما ق ََّدر ٌ
اهلل َع ْو َن الْعِ َبادِ َعلَى قَدْ ِر ن ِ َّياتِه ِْم ف ََم ْن َص َّح ْت ن ِ َّيتُهُ ت ََّم َع ْونُ اهلل ِلَهُ َو َم ْن ق ََص َر ْت ن ِ َّيتُهُ ق ََص َر
َ َ
َعنْهُ الْ َع ْونُ بِقَدْ ِر الَّ ِذي ق ََص َر

183

وس ُف َو فَا ِط َمةُ بِن ُْت ُم َح َّم ٍد َو َعل ِ ُّی بْ ُن الْ ُح َس ْین(ع)ف ََأ َّما آ َد ُم
ون خَ ْم َسة آ َد ُم َو َی ْع ُق ُ
الْ َب َّک ُاء َ
وب َو ُی ُ
ف ََب َکی َعلَی الْ َج َّن ِة َح َّتی َص َار فِی خَ َّدیْ ِه َأ ْمث َُال الْ ْودِ َی ِة...
ال ُّد َع ُاء َي ُر ُّد الْقَضَ َاء َب ْع َد َما ُأبْ ِر َم إِبْ َرام ًا ف ََأ ْكث ِ ْر مِ َن ال ُّد َعا ِء

229
182

ون َأنْ ُی ْظهِر ٌ
اهلل َع َّز َو َجلَّ الْ َح َّق َو الْ َعدْ لَ فِی الْب َِلدِ َو ُی ْح ِس َن َحالَ َعا َّم ِة
ُس ْب َح َان اهلل ِ َأ َما ُت ِحبُّ َ
َ
ال َّناسِ َو ...

170

كاء ثَال َث ُت ُهم
العامِ ُل بِالظُّل ِم و ا ُلم ُ
عين لَهُ و ا َّلرا ِضي ب ِه ُش َر ُ

103
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  انتظار عامیانه ،انتظار عالمانه ،انتظار عارفانه
صفحه
َع ْن َأب ِي الْ ُم ْر ِه ِ
ف قَالَ :قَالَ َأ ُبو َع ْب ِد اهلل ِ (ع)َ :هل ََك ِ
ت الْ َم َحا ِض ُيرُ .ق ْل ُتَ :و َما الْ َم َحا ِض ُير؟ قَالَ:
ون
ون َون ََجاالْ ُمق َِّر ُب َ
الْ ُم ْس َت ْع ِج ُل َ

َع ْن َأب ِي َب ْك ٍر الْ َحضْ َرمِ ِّي قَالَ َس ِم ْع ُت َأ َبا َع ْب ِد اهلل(ع) َي ُق ُ
ول :لَ ِس َير ُة َعل ِ ٍّي ع فِي َأ ْه ِل الْ َب ْص َرة ِ َكان َْت خَ ْيراً
ل ِ ِش َيعت ِ ِهمِ َّماطَ ل ََع ْت َع َل ْي ِهالشَّ ْم ُس...

َع ْن إ ِ ْس َح َاق بْ ِن َع َّما ٍر ا َّلص ْي َرف ِ ِّي قَالَُ :كن ُْت بِالْ ُكو َف ِة ف ََي ْأتِينِي إ ِخْ َوانٌ َكث ِ َير ٌة َو َك ِر ْه ُت ال ُّش ْه َر َة
َف َتخَ َّو ْف ُت َأنْ َأ ْش َته َِر ب ِ ِدينِي .ف ََأ َم ْر ُت ُغ َلمِي ُكل ََّما َج َاءنِي َر ُج ٌل مِ ْن ُه ْم َي ْط ُل ُبنِي قَالَ :لَ ْي َس هُ َو َهاهُ َنا.
قَالَ ف ََح َج ْج ُت ت ِ ْل َ
يت َأ َبا َع ْب ِد اهلل ِ(ع) ،ف ََر َأيْ ُت مِنْهُ ث ِ ْق ًل َو َتغَيُّراً ف ِ َيما َب ْينِي َو َب ْي َنهُ...
ك ا َّلسنَةَ َف َلق ِ ُ

لس ِّر فِی َد ْو َل ِة
َع ْن َع َّما ٍر ا َّلسا َبا ِط ِّی قَالَ ُق ْل ُت ِ َلب ِی َع ْب ِد اهلل ِع :الْعِ َبا َد ُة َم َع ْال ِ َمامِ مِن ُْک ُم الْ ُم ْس َتت ِ ِر فِی ا ِّ
الْ َبا ِط ِل َأ ْفضَ ُل َأمِ الْعِ َبا َد ُة فِی ُظ ُهو ِر الْ َح ِّق َو َد ْولَت ِ ِه َم َع ْال ِ َمامِ ا َّلظا ِه ِر مِن ُْک ْم؟ َفقَالَ عَ :یا َع َّم ُار ا َّلص َدقَةُ
لس ِّر ...
فِی ا ِّ

ٌ
وسى
َف َل َّما طَ الَ َعلَى َبنِي إ ِ ْس َرائِيلَ الْ َعذَ ُ
اب ضَ ُّجوا َو َب َك ْوا إِلَى اهلل ِ َأ ْر َبعِ َين َص َباح ًا ،ف ََأ ْو َحى اهلل إِلَى ُم َ
ون...
َو َه ُار َ

سَ :أ َي ِس ُير الْقَائ ِ ُم ع ب ِ ِخ َل ِ
اهلل(ع)جالِس ًا ف ََس َألَهُ ُم َعلَّى بْ ُن ُخ َن ْي ٍ
ف ِس َيرة ِ َعل ِ ٍّي ع؟
ُكن ُْت عِن َْد َأب ِي َع ْب ِد
َ
قَالَ :ن ََع ْم َو ذَل ِ َ
فَ ِ ،لنَّهُ َعل ِ َم َأ َّن ِش َيع َتهُ َس ُي ْظ َه ُر َع َل ْيه ِْم [مِ ْن َب ْع ِدهِ] َو إ َِّن
ك َأ َّن َعل ِ ّي ًا َس َار بِالْ َم ِّن َو الْ َك ِّ
الْقَائ ِ َم إِذَا قَا َمَ ،س َار فِيه ِْم بِا َّلس ْي ِ
ف َو ا َّلس ْب ِي َو ذَل ِ َ
ك َأنَّهُ َي ْعل َُم َأ َّن ِش َيع َتهُ ل َْم ُي ْظ َه ْر َع َل ْيه ِْم مِ ْن َب ْع ِده ِ َأ َبداً
َل ُب َّد لِل َّناسِ مِ ْن َأنْ ُي َم َّح ُصوا َو ُي َم َّيزُوا َو ُيغ َْر َب ُلوا َو َيخْ ُر ُج فِي الْغِ ْر َبا ِل خَ ْلقٌ َكث ِ ٌير
َل َی ْقت ُُل َأ َحداً مِ ْن ُه ْم إ َِّل َکاف ِ ٌر َأ ْو ُم َنافِقٌ

َل َيخْ ُر ُج الْقَائ ِ ُم َح َّتى َيخْ ُر َج ا ْث َنا َعشَ َر مِ ْن َبنِي َها ِش ٍم ُكلُّ ُه ْم َيدْ ُعو إِلَى َن ْف ِس ِه

ال َي ُقو ُم الْقَائ ِ ُم ع َح َّتى َي ُقو َم ا ْث َنا َعشَ َر َر ُج ًل ُكلُّ ُه ْم ُي ْج ِم ُع َعلَى َق ْو ِل إ ِ َّن ُه ْم قَدْ َر َأ ْو ُه َف ُي َك ِّذ ُبو َن ُه ْم
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32

167

184

147
127
148
54
54

لله َّم َبل ِّ ْغ َم ْو َلنَا ْال ِ َما َم الْ َهادِ َی الْ َم ْه ِد َّی الْقَائ ِ َم ب َِأ ْمر َِک...
ا ٌ

177

َما ضَ ُع َف َب َدنٌ َع َّما َق ِو َي ْت َع َل ْي ِه الن ِّ َّيةُ

279

َن ْو َمةُ الْغ ََداة ِ َم ُشو َمةٌ ت َْط ُر ُد الرز َْق َو ت َُصف ُِّر ال َّل ْو َن َو ُتغَي ِّ ُر ُه َو ُتقَب ِّ ُحهُ َو هُ َو َن ْو ُم ُك ِّل َم ُشومٍ .إ َِّن َ
اهلل
ِّ
زَاق َما َب ْي َن ُط ُلو ِع الْف َْج ِر إِلَى ُط ُلو ِع الشَّ ْمسِ َو إ ِ َّي ُاك ْم َو ت ِ ْل َ
ك ال َّن ْو َمة
ت ََعالَى ُيق َِّس ُم الْ ْر َ

َو اهلل ِ لَ ْو َأ َّن َر ُج ًل َصا َم ال َّن َه َار َو قَا َم ال َّل ْیلَ ُث َّم لَقِی َ
اهلل َع َّز َو َجلَّ ب ِ َغ ْی ِر َو َل َیت ِ َنا َأ ْهلَ الْ َب ْی ِ
ت لَ َلق ِ َیهُ َو
َ
هُ َو َعنْهُ َغ ْی ُر َر ٍ
اض َأ ْو َسا ِخ ٌط َع َل ْیه

294

196
256

فهرستها

صفحه
زَكاتَهُ ف ََل َي ِجدُ َأ َحداً َي ْق َب ُل مِنْهُ ذَل ِ َ
َو َي ْط ُل ُب ا َّلر ُج ُل مِن ُْك ْم َم ْن َي ِص ُلهُ ب َِمال ِ ِه َو َي ْأ ُخ ُذ مِنْهُ َ
ك .ا ْس َت ْغ َنى
اس ب ِما رزَ َق ُهم ٌ
اهلل مِ ْن فَضْ لِه
ال َّن ُ َ َ ُ

41

َو َل َی ُت َنا َو َل َیةُ اهلل ِالَّتِی ل َْم َی ْب َع ْث َنب ِ ّی ًا قَطُّ إ َِّل ب ِ َها

257

ات َل َي ُكونُ ف ََر ُج َنا َح َّتى ُتغ َْر َب ُلوا ُث َّم ُتغ َْر َب ُلوا ُث َّم ُتغ َْر َب ُلوا َي ُقو ُل َها ث ََلث ًا َح َّتى َي ْذ َه َب
ات َه ْي َه َ
َه ْي َه َ
الْ َك ِد ُر َو َي ْبقَى ا َّلصف ُْو
يسى شَ ِّم ْر ف َُكلُّ َما هُ َو ٍ
ِيب
آت َقر ٌ
َيا عِ َ

َي ْم َ ُ
ل الْ ْر َض ق ِ ْسط ًا َو َع ً
دْل َك َما ُملِئ َْت ُظ ْلم ًا َو َج ْوراً َو َي ْقت ُُل َح َّتى َيقُولَ الْ َجا ِه ُل لَ ْو َك َان َهذَ ا مِ ْن
ُذ ِّر َّي ِة ُم َح َّم ٍدل ََر ِح َم

127
157
33

● امام کاظم(ع)
َأ َما َو اهلل ِ َيا َأ َبا إ ِ ْس َح َاق َما َي ُكونُ ذَل ِ َ
ك َح َّتى ت َُم َّيزُوا َو ت َُم َّح ُصوا َو َح َّتى َل َي ْبقَى مِن ُْك ْم إ َِّل الْقَلُّ
ُث َّم َص َّع َر َكفَّه

ِّيعةَ ت َُر َّبى ب ِالْ َمان ِ ِّي ُمن ُْذ مِا َئ َت ْي َس َن ٍة
إ َِّن الش َ

127
83

وسى عَ :ما َب ُال َما ُرو َِي ف ِ ُ
يك ْم...
ُق ْل ُت ِ َلب ِي الْ َح َس ِن ُم َ

84

َأ َما َعل ِ ْم َت َأنَّا َم َعا ِش َر الْئ ِ َّم ِة ُت ْع َر ُض َع َل ْي َنا َأ ْع َم ُال ِش َيعت ِ َنا َص َباح ًا َو َم َسا ًء ،ف ََما َك َان مِ َن ال َّت ْق ِصي ِر فِي
اهلل ت ََعالَى ا َّلصف َْح ل ِ َصا ِحب ِ ِه َو َما َك َان مِ َن الْ ُع ُل ِّو َس َألْ َنا َ
َأ ْع َمالِه ِْم َس َألْ َنا َ
اهلل الش ُّْك َر ل ِ َصا ِحب ِ ه

201

● امام رضا(ع)

يس ا َّلرفِيقُ َو الْ َوالِدُ الشَّ فِيقُ َو الْخُ الشَّ قِيقُ َو ْ ُ
ال ُّم الْ َب َّر ُة بِالْ َولَ ِد ا َّلصغِير
ْال ِ َما ُم ،الْن ِ ُ
اتَ .ي ُكونُ  ...و َي ُكونُ َأ ْشف ََق َع َل ْيه ِْم مِ ْن آ َبائِه ِْم َو ُأ َّم َهاتِه ِْم
ل ِ ْلِ َمامِ َع َل َم ٌ
َم ْن ذ ََکر َ
اهلل َو ل َْم َیشْ َتقْ إِلَی لِقَائ ِ ِه َف َق ِد ا ْس َت َه َز َأ ب ِ َن ْف ِس ِه
َ

ون َأ ْع ُي َن ُك ْم إِلَ ْي ِه َح َّتى ت َُم َّح ُصوا َو ت َُم َّيزُوا...
َو اهلل ِ َما َي ُكونُ َما ت َُم ُّد َ

201
201
 162و230
127

● امام جواد(ع)
َأنَّهُ َي ُقو ُم َب ْع َد َم ْو ِت ذِ ْك ِره ِ َو ا ْرت ِ َدادِ َأ ْك َث ِر الْقَائِل ِ َين بِإِ َما َمت ِ ِه

127

● امام هادی(ع)

295

  انتظار عامیانه ،انتظار عالمانه ،انتظار عارفانه
صفحه
لی بن موسی(ع) :ما ُ
لموت؟
هون ا َ
کر َ
لهادی(ع) :قیلَ ُلم ّ
بال هؤال ِء ا ُلم َ
اإلما ُم ا ُّ
سلمین َی َ
حمد بن َع ِّ
قالَ :أل ّن ُهم َجهِلو ُه َ
فکرِهو ُه ...

إِنْ ُذ ِک َر الْخَ ْی ُر ُک ْنت ُْم َأ َّولَهُ َو َأ ْصلَهُ َو ف َْر َعهُ َو َم ْع ِدنَهُ َو َم ْأ َوا ُه َو ُم ْن َت َها ُه
ب ُِم َواالت ِ ُك ْم ُت ْق َب ُلا َّلطا َعةُ الْ ُم ْف َت َرضَ ة

235
256
256

● امام حسن عسکری(ع)
إِذَا قَا َم (القائم) قَضَ ى َب ْي َن ال َّناسِ بِعِ ْل ِم ِه َكقَضَ ا ِء َد ُاو َد ع َل َي ْس َأ ُل الْ َبيِّنَةَ

محم ٍد(ع) علی َم ٍ
جزعُ من
اإلما ُم ا
ریض من أصحاب ِه و هو َیبکی و َی َ
علی بن ّ
ُّ
لعسکری(ع)َ :دخَ لَ ُّ
َخاف من ا َلم ِ
ا َلم ِ
وت ألن َ
عبد ّالل ِ ،ت ُ
ّک ال تَع ِر ُفهُ ...
وت  ،فقالَ لَهُ :یا َ

َع َل ْي َ
ك بِا َّلص ْب ِر َو انْتِظَ ا ِر الْف ََر ِج َفإ َِّن ال َّنب َِّي ص قَالَ َأ ْفضَ ُل َأ ْع َما ِل ُأ َّمتِي انْتِظَ ُار الْف ََر ِج َو َل ت ََز ُال
ِش َيع ُت َنا فِي ُحزْ ٍن َح َّتى َي ْظ َهر َولَ ِد َي الَّ ِذي َبشَّ ر ب ِ ِه ال َّنب ِي ص َي ْم َ ُ
ل الْ ْر َض ق ِ ْسط ًا َو َع ً
دْل َك َما ُملِئ َْت
َ
َ
ُّ
َاصب ِْر َ ...و ا َّلس َل ُم َع َل ْي َ
ك َو َعلَى َج ِمي ِع ِش َيعت ِ َنا َو َر ْح َمةُ اهلل ِ َو َب َر َكاتُهُ َو َصلَّى
َج ْوراً َو ُظ ْلم ًا ف ْ
ٌ
اهلل َعلَى ُم َح َّم ٍد َو آل ِ ِه

30
236

84

و اهلل ِلَيغِيب َّن َغيبةً َل ين ُْجو فِيها مِن ال َّت ْه ُل َك ِة إ َِّل م ْن ُي ْثبِتُهُ ٌ
اهلل َعلَى الْ َق ْو ِل بِإِ َما َمت ِ ِه َو َو َّفقَهُ لِل ُّد َعا ِء
َ َ
َ
َ َ َ َْ َ
ب ِ َت ْعجِي ِلف ََر ِج ِه

183

َ ...فإِنَّا ُن ِح ُ
زُب َع َّنا شَ ْی ٌء مِ ْن َأخْ َبار ُِک ْمَ -و َم ْع ِر َف ُت َنا بِال ُّذ ِّل الَّ ِذی َأ َصا َب ُک ْم
یط عِ ْلم ًا ب َِأن َْبائ ِ ُک ْم َو َل َی ْع ُ
ْ
ُ
راء ُظ ُهو ِره ْمِ
ِ
ِ
ِ
ً
ْ
ْ
ُ
َ
ُ
ُ
ُم ْذ َج َن َح َکث ِ ٌیر منْک ْم إِلَی َما ک َان ا َّلسلَف ا َّلصال ُح َعنْهُ شَ اسعا َو ن ََبذوا ال َع ْه َد ال َمأخو َذ َو َ
ُ
ْ
َّ
ین ل ِ ُم َرا َعات ِ ُک ْم َو َل نَا ِس َین ل ِ ِذ ْکر ُِک ْم َو لَ ْو َل ذَل ِ َ
ک لَ َن َزلَ ب ِک ُم الل َو ُاء
ون إِنَّا َغ ْی ُر ُم ْه ِمل ِ َ
َک َأ َّن ُه ْم ال َی ْعل َُم َ
َو ْاصطَ ل ََم ُک ُمالْ ْع َد ُاء

42

● امام مهدی(ع)

َأ ْكث ِ ُروا ال ُّد َع َاء ب ِ َت ْعجِي ِل الْف ََر ِج َفإ َِّن ذَل ِ َ
ك ف ََر ُج ُك ْم

ب ِْس ِم اهلل ِا َّلر ْحم ِن ا َّلر ِحي ِمَ .س َل ٌم َع َل ْي َ
ك َأي ُّ َها ال َّنا ِص ُر ل ِ ْل َح ِّق ا َّلداعِي إِلَى َكل ِ َم ِة ال ِّصدْ قَِ ...و َب ْعدُ َفقَدْ
اجات َ
َك...
ُك َّنا َنظَ ْرنَا ُم َن َ

َفإِنَّا ُن ِح ُ
زُب َع َّنا شَ ْي ٌء مِ ْن َأخْ َبار ُِكم َ ...إِنَّا َغ ْي ُر ُم ْه ِمل ِ َين ل ِ ُم َرا َعات ِ ُك ْم َو
يط عِ ْلم ًا ب َِأن َْبائ ِ ُك ْم َو َل َي ْع ُ
َلنَا ِس َينل ِ ِذ ْكر ُِكم

296

182
200
201

فهرستها

صفحه
ف ََما َي ْحب ُِس َنا َع ْن ُه ْم إ َِّل َما َي َّت ِص ُل ب ِ َنا مِ َّما ن َْك َرهُ هُ َو َل ُن ْؤث ِ ُر ُه مِ ْن ُه ْم

لِلْ ِخ ا َّلس ِدي ِد َو الْ َول ِ ِّي ا َّلر ِشي ِد الشَّ ْي ِخ الْ ُمفِي ِد َأب ِي َع ْب ِد اهلل ِ ُم َح َّم ِد بْ ِن ُم َح َّم ِد بْ ِن النُّ ْع َمان ...ب ِْس ِم اهلل ِ
ك ـ َ ..أنَّهُ قَدْ ُأذِ َن لَ َنا فِي َتشْ رِيفِ َ
ك َ ...و ُن ْعل ِ ُم َ
ا َّلر ْحم ِن ا َّلر ِحي ِم َأ َّما َب ْعدُ َس َل ٌم َع َل ْي َ
ك بِالْ ُم َكات ََب ِة

اب َو إِن ِّي َ َل َمانٌ
َو َأ َّما َو ْجهُ ِالنْتِفَا ِع ب ِي فِي َغ ْي َبتِي ف ََك ِالنْتِفَا ِع بِالشَّ ْمسِ إِذَا غ ََّي َب َها َع ِن الْبْ َصا ِر ا َّلس َح ُ
ِ َل ْه ِل الْ ْر ِ
ض َك َما َأ َّن النُّ ُجو َم َأ َمانٌ ِ َل ْه ِل ا َّلس َماء

ولَو َأ َن َأشْیاع َناو َّف َق ُهم ٌ
اهلللِطَ ا َعت ِ ِه َعلَی ْاجت ِ َما ٍعمِ َنالْ ُق ُلوبِ فِیالْ َوفَا ِءبِالْ َع ْه ِد َع َل ْیه ِْم،ل ََمات ََأخَّ َر َع ْن ُه ُم
َ ْ َ َ َ ْ
الْ ُی ْم ُنبِلِقَائ ِ َنا َولَ َت َع َّجل َْتلَ ُه ُما َّلس َعا َد ُةب ُِمشَ َاه َدت ِ َنا

202
200
114
118
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فهرستادعیه
صفحه

اَل ّل ُه َّم اِنْ حالَ َبین ی َو َبی َنهُ الْ َم ْو ُت َ ...فاَخْ ر ِْجن ی مِ ْن َق ْبر ی ُم ْؤ َتزِراً کفَنی ،شا ِهراً َسیفی،
ُم َج ِّرداًقَناتی

69

فاق َو َا ْهلَهُ
کریم ٍة ُتعِ ُّز ب ِ َها ْال ِ ْسال َم َو َا ْهلَهُ َو ُت ِذ ُّل ب ِ َها الن ِّ َ
َاَل ّل ُه َّم اِنَّا ن َْرغ ُ
َب اِلَیک ف ی َد ْولَ ٍة َ

144

اب َأ ِص ُف ف ِ َ
إِلَی َم َتی َأ َح ُار ف ِ َ
یک َیا َم ْو َل َی َو إِلَی َم َتی َو َأ َّی ِخطَ ٍ
یک َو َأ َّی ن َْج َوی ...

65

إِن ِّی ِس ْل ٌمل ِ َم ْن َسال ََم ُکم

208

أ ْول ََعل َ
َّک َفقَدْ َتنِیمِ ْن َم َجالِسِ الْ ُعل ََما ِءفَخَ ذَ لْ َتنِی

260

الء
َأیْ َنا َّلطال ِ ُبب َِدمِالْ َم ْقتُو ِلب َِک ْر َب َ

172 - 95

َأیْ َن قَا ِص ُم شَ ْو َک ِة الْ ُم ْع َت ِد َین؟ َأیْ َن َهادِ ُم َأبْن ِ َی ِة الش ِّْر ِ
ک َو النِّفَاق؟

99

َأیْ َن ُم ْحی ِی َم َعال ِ ِم ال ِّدی ِن َو َأ ْهلِه

96
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اب إِذَا َد َعا
َأيْ َن الْ ُمضْ طَ ُّر الَّ ِذي ُي َج ُ

171

َع ِزیزٌ َعل ََّی َأنْ َأ َری الْخَ ْل َق َو َال ت َُری َو َال َأ ْس َم ُع ل َ
َک َح ِسیس ًا َو َال ن َْج َوی َع ِزیزٌ َعل ََّی َأنْ
ْ
یط ب َِک دُون ِ َی الْ َب ْل َوی َو َال َی َنا ُل َ
ُت ِح َ
ِیج َو َال شَ ک َوی...
ک مِنِّی ضَ ج ٌ

172 - 105

لله َّم َأ ِرنِی ا َّلط ْل َعةَ ا َّلر ِش َید َة َو الْغ َُّر َة الْ َح ِم َید َة َو ا ْک ُح ْل نَا ِظرِی ب ِ َن ْظ َرة ٍمِنِّی إِلَ ْی ِه
ا ٌ

255 -69

لله َّم ا ْک ِش ْف َه ِذه ِ الْغُ َّمةَ َع ْن َه ِذه ِ ْ ُ
ور ُه إ ِ َّن ُه ْم َی َر ْونَهُ َبعِیداً
ا ٌ
ال َّم ِة ب ُِحضُ و ِره ِ َو َع ِّج ْل لَ َنا ُظ ُه َ
َو ن ََرا ُه َقرِیب ًا

158

لله َّم إِنَّا َنشْ ُکو إِلَ ْی َ
ک َف ْق َد َنب ِی ِّ َنا َو َغ ْی َبةَ َولِی ِّ َنا َو َکث َْر َة َعدُ ِّونَا َو ق ِ َّلةَ َع َددِنَا
ا ٌ

93

لله َّم إِنَّا َنشْ ُکو إِلَ ْی َ
ک َف ْق َد َنب ِی ِّ َنا َو َغ ْی َبةَ
ا ٌ

255

لله َّم ُک ْن ل ِ َولی ِّ َ
ک الْ ُح َّج ِة بْ ِن الْ َح َسنَِ ،صلَواتُک َعلَی ِه َو َعل ی ابآئ ِ ِه...،
ا ٌ

68

َمتی تَرانا َو ن َ
وآء ال َّن ْص ِر تُری؟ َاتَرانا ن َُح ُّف ب َِک َو َان َْت َت ُا ُّمالْ َم َل،
َراکَ ،و قَدْ نَشَ ْر َت ل ِ َ
َو قَدْ َم َ ْ
ض َعدْ ًال؟
ل َت الْ ْر َ

67

300
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فهرست بیانات امام خمینی(ره)

صفحه

و شما آقايان اگر توقع داريد كه در يك شب همه امور بر طبق اسالم و احكام خداوند تعالى متحول
شود يك اشتباه است ،و در تمام طول تاريخ بشر چنين معجزهاى روى نداده است و نخواهد داد .و آن
روزى كه ان شاء اهلل تعالى مصلح كل ظهور نمايد ،گمان نكنيد كه يك معجزه شود و يكروزه عالم
اصالح شود؛ بلكه با كوششها و فداكاريها ستمكاران سركوب و منزوى مىشوند.

26

بايد اشخاصى كه مىخواهند صحبت كنند ببينند كه آيا حق را مىخواهند براى حق؟ بزرگتر چيزى كه
انسان اگر آن را داشته باشد كمال بزرگ دارد اين است كه حق را براى حق بخواهد...

39

و ما نبايد توقع داشته باشيم كه صبح كنيم در حالى كه همه چيز سرجاى خودش باشد .در زمان
حضرت صاحب ـ سالم اهلل عليه ـ هم كه ايشان با تمام قدرت مىخواهند عدل را اجرا نمايند ،با اين
ترتيب نمىشود كه هيچ كس حتى خالف پنهانى هم نكند .و باالخره همانها هم كه مخالف هستند
حضرت صاحب را شهيد مىكنند .و در روايات ،قريب به اين معنا دارد كه بعضى فقهاى عصر با ايشان
مخالفتمىكنند.
بله ،در زمان حضرت صاحب -سالم اهلل عليه -حكومت واحد مىشود ... .يك عدالت اجتماعى در
همه عالم مىآيد ،اما نه اينكه انسانها بشوند يك انسان ديگر .انسانها همانها هستند كه يك دستهشان
خوباند ،يك [دسته] بد .منتها آنهايى كه بد هستند ،ديگر نمىتوانند كه كارهاى خالف بكنند.

43

48

ما این واقعیت و حقیقت را در سیاست خارجی و بی نالملل اسالمیمان بارها اعالم نمودهایم که درصدد
گسترش نفوذ اسالم در جهان و کم کردن سلطۀ جهانخواران بوده و هستیم....

104

برای من مکان مطرح نیست .آنچه مطرح است مبارزه بر ضد ظلم است .هر جا بهتر این مبارزه صورت
بگیرد آنجا خواهم بود

104
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با جديت به تحصيل علوم و كسب معارف و بهرهورى از استعدادهاى الهى خود بپردازيد؛ و هيچ گاه
سالح مبارزه با ظلم و استكبار و استضعاف را بر زمين نگذاريد؛ و دوستى با دوستان خدا و دشمنى با
دشمنان خدا را شعار خود سازيد

104

من به تمام دنیا با قاطعیت اعالم می کنم که 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
میشویم و یا به آزادی بزرگتری که شهادت است میرسیم...بغض و کینۀ انقالبیتان را در سینهها نگه
دارید؛ با غضب و خشم بر دشمنانتان بنگرید؛ و بدانید که پیروزی از آن شماست.

104

مسئوالن ما بايد بدانند كه انقالب ما محدود به ايران نيست .انقالب مردم ايران نقطه شروع انقالب
بزرگ جهان اسالم به پرچمدارى حضرت حجت -ارواحنافداه -است كه خداوند بر همه مسلمانان 110و 217
و جهانيان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد.... .
حضرت صاحب كه تشريف مىآورند براى چى مىآيند؟ براى اينكه گسترش بدهند عدالت را ،براى
اينكه حكومت را تقويت كنند ،براى اينكه فساد را از بين ببرند ...حضرت بيايند چه مىكنند؟ حضرت
مىآيند ،مىخواهند همين كارها را بكنند ...ما اگر دستمان مىرسيد ،قدرت داشتيم ،بايد برويم تمام ظلم
و جورها را از عالم برداريم .تكليف شرعى ماست ،منتها ما نمىتوانيم ...ما بتوانيم جلوى ظلم را بگيريم116 ،و190
بايدبگيريم؛تكليفماناست...امانمىتوانيمبكنيم؛چوننمىتوانيمبكنيم،بايداوبيايدتابكند.امامابايد
فراهم كنيم كار را .فراهم كردن اسباب اين است كه كار را نزديك بكنيم ،كار را همچو بكنيم كه مهيا
بشود عالم براى آمدن حضرت -سالم اهلل عليه-
و قضيه غيبت حضرت صاحب ،قضيه مهمى است كه به ما مسائلى مىفهماند....

130

دعای عهد در تقدیر انسان مؤثر است.

179

ما تكليف داريم آقا! اينطور نيست كه حاال كه ما منتظر ظهور امام زمان -سالم اهلل عليه -هستيم پس
عجل ،با كار شما
ديگر بنشينيم تو خانه هايمان ،تسبيح را دست بگيريم و بگوييم « َع ّج ْل َعلى ف ََر ِج ِه»ّ .
بايد تعجيل بشود ،شما بايد زمينه را فراهم كنيد براى آمدن او .و فراهم كردن اينكه مسلمين را با هم
مجتمع كنيد .همه با هم بشويد .ان شاء اهلل ظهور مىكند ايشان.

191

انتظار فرج ،انتظار قدرت اسالم است ،و ما بايد كوشش كنيم تا قدرت اسالم در عالم تحقق پيدا بكند،
و مقدمات ظهور ان شاء اهلل تهيه بشود.

192
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صفحه
و آخرين سخنم در اينجا با شما اينكه به جمهورى اسالمى ،كه ثمره خون پدرانتان است ،تا پاى جان
192
وفادار بمانيد؛ و با آمادگى خود و صدور انقالب و ابالغ پيام خون شهيدان ،زمينه را براى قيام منجى
و 216
عالم و خاتم االوصيا و االوليا ،حضرت بقية اهلل -روحى فداه -فراهم سازيد.
حفظ جمهورى اسالمى از حفظ يك نفر ـ ولو امام عصر باشد ـ اهميتش بيشتر است؛ براى اينكه امام
عصر هم خودش را فدا مىكند براى اسالم....

215

مسأله حفظ نظام جمهورى اسالمى در اين عصر و با وضعى كه در دنيا مشاهده مىشود و با اين
اهم
نشانهگيريهايى كه از چپ و راست و دور و نزديك نسبت به اين مولود شريف مىشود ،از ّ
واجبات عقلى و شرعى است كه هيچ چيز به آن مزاحمت نمىكند؛ و از امورى است كه احتمال خلل
در آن عق ً
منجز است.
ال ّ

216

انقالب اسالمى ايران با تأييد خداوند منان در سطح جهان در حال گسترش است ،و ان شاء اهلل با
ت مستضعفان برپا و زمينه براى
گسترش آن ،قدرتهاى شيطانى به انزوا كشيده خواهند شد و حكوم 
عجل اهلل تعالى فرجه الشريف و ارواحنا لتراب مقدمه الفداه -مهيا
حكومت جهانى مهدى آخر الزمانّ -
خواهدشد.

216

ما امروز دورنماى صدور انقالب اسالمى را در جهان مستضعفان و مظلومان بيش از پيش مىبينيم و
جنبشى كه از طرف مستضعفان و مظلومان جهان عليه مستكبران و زورمندان شروع شده و در حال
گسترش است ،اميدبخش آتيه روشن است و وعده خداوند تعالى را نزديك و نزديكتر مىنمايد .گويى
جهان مهيا مىشود براى طلو ع آفتاب واليت از افق مكه معظمه و كعبه آمال محرومان و حكومت
مستضعفان..

216
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فهرست بیانات امام خامنهای
روز نيمهى شعبان روز اميد است ...اص ِل اميد به يك آيندهى روشن براى بشريت و ظهور يك
موعود ،يك منجى ،يك دست عدالتگستر در سرتاسر جهان ،تقريب ًا مورد اتفاق همهى اديانى
است كه در عالم سراغ داريم...
خيلى از بزرگان ما در همين دوران غيبت ،آن عزيز و محبوب دلهاى عاشقان و مشتاقان را از
نزديك ،زيارت كردهاند .بسيارى از نزديك با او بيعت كردهاند .بسيارى از او سخن دلگرمكننده
شنيدهاند .بسيارى از او نوازش ديدهاند و بسيار ديگرى بدون اينكه او را بشناسند ،از او لطف و
نوازش و مح ّبت ديده و او را نشناختهاند.
ممكن است يك انسان سعادتمندى ،چشمش ،دلش اين ظرفيت را پيدا كند كه به نور آن جمال
مبارك روشن شود ،اما يك چنين كسانى اهل ادعا نيستند؛ اهل گفتن نيستند؛ اهل دكاندارى
نيستند .اين كسانى كه دكاندارى مىكنند به اين وسيله ،انسان مىتواند به طور قطع و يقين بگويد
اينهادروغگوهستند؛مفترىهستند.

صفحه
17

53

53
و 204

ما كه منتظر امام زمان هستيم ،بايد در جهتى كه حكومت امام زمان (عليه آالف التحية و الثناء
عجل اهلل تعالى فرجه) تشكيل خواهد شد ،زندگى امروز را در همان جهت بسازيم و بنا كنيم.
و ّ
البته ،ما كوچكتر از آن هستيم كه بتوانيم آن گون ه بنايى را كه اولياى الهى ساختند يا خواهند
ساخت ،بنا كنيم؛ اما بايد در آن جهت تالش و كار كنيم.

117

مسأله فقط ايران هم نبود؛ ايران به عنوان يك الگو براى جوامع اسالمى در درجهى اول ،و همهى
جوامع بشرى در درجهى بعد ،مورد نظر بود .ما میخواستیم اين جامعه را با اين خصوصيات
بسازيم ...و آن را بگذاريم جلوى چشم آحاد بشر و امت اسالمى؛ بگويند اين است كه هم
مطلوب اسالم است ،و هم ميسور مردم اين روزگار است ...انقالب میخواست به همهى كسانى
كه در هر نقطهاى از دنياى اسالم هستند ،نشان بدهد كه اين الگو تحققيافتنى و شدنى است؛ اين
هم نمونهاش .اين آن چيزى بود كه به عنوان هدف انقالب وجود داشت .اين هدف از اول بود،
به شما عرض كنم كه امروز هم همين هدف هست ،در آينده هم همين هدف خواهد بود؛ اين
هدف ثابت است.

124
219 -
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اگر مهدويت نباشد ،معنايش اين است كه همهى تالش انبياء ،همهى اين دعوتها ،اين بعثتها ،اين
زحمات طاقتفرسا ،اينها همهاش بىفايده باشد ،بىاثر بماند .بنابراين ،مسألهى مهدويت يك
مسألهى اصلى است؛ جزو اصلىترين معارف الهى است .لذاست كه در همهى اديان الهى هم
لب و معناى حقيقى آن همان
تقريب ًا  -حاال تا آنجائى كه ما اطالع داريم  -يك چيزى كه ّ
مهدويت است ،وجود دارد.

صفحه
131

وضع كنونى يعنى وضع ‹وجود يك قدرت اسالمى› شايد هزار مرتبه از ‹بهترين حاالتى كه در
حكومت طاغوت ممكن است يك فرد براى ترويج و پيگيرى و تح ّقق آرمانهاى الهى داشته
باشد› ،بهتر باشد .پس بايستى اين را قدر دانست.

153

البته وعدهى الهى حق است و استقرار عدل جهانى فقط در دوران ظهور حضرت بقية اهلل (أرواحنا
له الفداء) انجام خواهد گرفت؛ اما يك ملت مؤمن و مبارز مىتواند زمينه را براى تشكيل
آن حكومت فراهم كند؛ همچنان كه ملت ايران تاكنون توانسته و بر خيلى از مشكالت فايق
آمده است.

192

در زمان ما ،يك نفر پيدا شد كه گفت «اگر من تنها بمانم و همهى دنيا در مقابل من باشند ،از را
هم برنمىگردم ».آن شخص ،امام ما بود كه عمل كرد و راست گفت  ...ديديد ،يك انسان حسينى
و عاشورايى چه كرد؟ خوب؛ اگر همهى ما عاشورايى باشيم ،حركت دنيا به سمت صالح ،سريع،
و زمينهى ظهور ولى مطل ِق حق ،فراهم خواهد شد.

192

شما مردم عزيز بخصوص شما جوانان هرچه كه در صالح خود ،در معرفت و اخالق و رفتار
و كسب صالحيتها در وجود خودتان بيشتر تالش كنيد ،اين آينده را نزديكتر خواهيد كرد.
اينها دست خود ماست .اگر ما خودمان را به صالح نزديك كنيم ،آن روز نزديك خواهد شد؛
همچنان كه شهداى ما با فدا كردن جا ِن خودشان آن روز را نزديك كردند...

193

امام زمان مىآيد انجام مىدهد ،يعنى چه؟! امروز تكليف شما چيست؟ شما امروز بايد چه بكنى؟
شما بايد زمينه را آماده كنى ،تا آن بزرگوار بتواند بيايد و در آن زمينهى آماده ،اقدام فرمايد .از
صفر كه نمىشود شروع كرد! جامعهاى مىتواند پذيراى مهدى موعود أرواحنا فداه باشد كه در
آن آمادگى و قابليت باشد ،و ّال مثل انبيا و اولياى طول تاريخ مىشود ...پس مىشود زمينهها را
فراهم كرد .وقتى چنين زمينههايى إن شاء اهلل گسترش پيدا كند ،زمينهى ظهور حضرت بقية اهلل
أرواحنا فداه نيز پديد مىآيد و مسألهى مهدويت اين آرزوى ديرين بشر و مسلمين تح ّقق مىيابد.

193

آن وقت كه معلوم شد در مقابل قدرت مادّى مستكبران عالم ،زمينهى اين وجود دارد كه آحاد
بشر بتوانند بر روى حرف حق خود بايستند ،آن روز ،روز ظهور امام زمان است...

211

....البته وعدهى الهى حق است و استقرار عدل جهانى فقط در دوران ظهور حضرت بقية اهلل
(أرواحنا له الفداء) انجام خواهد گرفت؛ اما يك ملت مؤمن و مبارز مىتواند زمينه را براى
تشكيل آن حكومت فراهم كند؛ همچنان كه ملت ايران تاكنون توانسته و بر خيلى از مشكالت
فايق آمده است.

218
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صفحه
فرايند تح ّقق هدفهاى اسالمى ،يك فرايند طوالنى و البته دشوارى است  ...قدم ّاول كه ُپرهيجانتر
و ُپرسروصداتر از همه است ،ايجاد انقالب اسالمى است  ...قدم بعدى ... ،اگر اين مرحله به وجود
آمد ،آنوقت براى مسلمانهاى عالم ،الگو و اسوه مىشويم« :لتكونوا شهداء على النّاس»...

بنده دو سه سال قبل در يكى از همين جلسات گفتم ما يك انقالب اسالمى داشتيم ،بعد نظام
اسالمى تشكيل داديم ،مرحلهى بعد تشكيل دولت اسالمى است ،مرحلهى بعد تشكيل كشور
اسالمى است ،مرحلهى بعد تشكيل تمدن بي نالملل اسالمى است .ما امروز در مرحلهى دولت
اسالمى و كشور اسالمى قرار داريم.

218

219
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فهرست بیانات آیت اهلل بهجت
صفحه
اشخاصی را میخواهند که 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!

 40و 67

آیا درست است که ما راحت بنشینیم و نظارهگر باشیم و برادران و خواهران ایمانی ما در
عجل اهلل تعالى
دست ظالمان گرفتار باشند؟!  ...آيا مىشود رييس و موالى ما حضرت ولى عصر ّ
فرجه الشّ ريف محزون باشد ،و ما خوشحال باشيم؟!

55

آيا میشود رييس و موالى ما حضرت ولىعصر(عج) محزون باشد ،و ما خوشحال باشيم؟!
او در اثر ابتالى دوستان ،گريان باشد و ما خندان و خوشحال باشيم ،و در عين حال خود
را تابع آن حضرت بدانيم؟!

67

تنها پیدا کردن و دیدن حضرت مهم نیست  ...هر کدام در فکر حوایج شخصی خود هستیم،
اهم ضرور ّیات است  -نیستیم!
و به فکر آن حضرت– که نفعش به همه برمیگردد و از ّ

67

چقدر باید در فکر حضرت غائب(عج) باشیم و برای تعجیل در امر فرجش دعا کنیم؟! بهطور
یقین دعا در امر تعجیل فرج آن حضرت مؤثر است ،اما نه لقلقۀ زبان و « َع ِّجل ف ََر َجهُ» خشک
و خالی و ورد همیشگی که در آخر منبر برای اینکه مردم از جا بلند شوند گفته میشود.
هم و غم متأثر
دعای تعجیل فرج مثل نماز نافله ،عمل مستحبی است ،یعنی راستی و جدّ ی و با ّ
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 تأ ّثر قلبی از مردم واقع
نمیشود ،اگر میشد قطع ًا وضع اینطور نبود.

184

در زمان غیبت هم عنایات و الطاف امام زمان(عج) نسبت به مح ّبان و شیعیانش زیاد دیده شده؛
باب لقا و حضور بالکل ّیه مسدود نیست؛ بلکه اصل رؤیت جسمانی را هم نمی شود انکار کرد.

53
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صفحه
عجل اهلل تعالى فرجه
الزم نيست که انسان در پى اين باشد که به خدمت حضرت ولى عصر ّ
توسل به ائمه عليهم
تشرف حاصل کند ،بلكه شايد خواندن دو رکعت نماز سپس ّ
لشريف ّ
ا ّ
تشرف باشد؛ زيرا هر کجا که باشيم آن حضرت مىبيند و مىشنود ،و عبادت
ا ّلسالم بهتر از ّ
در زمان غيبت افضل از عبادت در زمان حضور است؛ و زيارت هر کدام از ائمه اطهار عليهم
عجل اهلل تعالى فرجه الشّ ريف است.
حجت ّ
ا ّلسالم مانند زيارت خود حضرت ّ

55

تشرف از آن حضرت سؤال کنيد که  ....؛ ما به کسانى که براى سفر
ّ
مهم اين است که در وقت ّ
حج باماخداحافظىکردهاند،اينتذکررادادهايمکهاگرعينكبزنيد[یعنینگاهتانراتغییر
ّ
دهید] ممكن است به خدمت آن حضرت برسيد ،و مالقات حاصل شود.

53

هر کس باید در فکر خود باشد و راهی برای ارتباط با حضرت حجت(عج) و ف ََرج شخصی
خود پیدا کند ،خواه ظهور و فرج آن حضرت دور باشد ،یا نزدیک!...

246

یک بار بنده از ایشان(آیت اهلل بهجت) سؤال کردم که اگر ما بخواهیم در ظهور امام عصر
تعجیل شود ،چه کار باید بکنیم؟ ایشان فرمودند :همان کارهایی که در عصر ظهور ایشان
قرار است انجام دهیم را اآلن انجام دهیم .اگر ایشان حاضر بود ما چه کارهایی را میکردیم و
چه کارهایی را نمیکردیم؟ همان رفتارها و کارهای خوب را همین اآلن انجام دهیم و بدیها
را همین اآلن ترک کنیم ،ظهور ایشان محقق میشود.

117

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(ع) داشتهاند... ،

 53و
245
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فهرستمنابع
توضیح:

 .1متن دقیق و اعرابگذاریشدۀ عمدۀ روایات و نیز منبع
آنها ،با استفاده از نرمافزارهای جامع االحادیث و جامع التفاسیر،
بدست آمده است.
 .2مرجع اصلی در مراجعه و انتخاب احادیث توسط مؤلف،
عمدت ًا کتاب شریف «میزان الحکمه» و همچنین نرمافزار «جامع
االحادیث» بوده است.
متعرض آنها نشده بود،
 .3در ترجمۀ آیات و روایاتی که مؤلف ّ
گروه تدوین و ویراستاری ،از ترجمههای موجود در نرمافزارهای
«جامعالتفاسیر» و «گنجینۀ روایات نور» ،بهره برده است .اما از
آنجا که اغلب ترجمهها ،ترکیبی از چند ترجمه و معمو ً
ال همراه
با اعمال برخی تغییرات بوده است ،ارجاع هر یک از ترجمهها
به نام یک مترجم ،ممکن نبود .در ترجمۀ آیات ،از ترجمۀ استاد
مهدی الهی قمشهای(ره) ،ترجمۀ تفسیر المیزان(توسط سید محمد
باقر موسوی همدانی) ،حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی ،استاد
مهدی فوالدوند ،حجت االســام 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 ،بیروت1425 ،ق3 ،ج.
اإلحتجا ج على أهل اللجاج ،طبرسی ،ابو منصور احمد بن علی(متوفی 588ق)،
خراسان ،محمد(محقق/مصحح) ،نشر مرتضی ،مشهد مقدس ،چاپ اول1403 ،ق2 ،ج.
اإلختصاص ،شيخ مفيد ،محمد بن محمد بن نعمان 413 - 336( ،هجرى) كنگره
جهانى هزاره شــيخ مفيد ،قم ،چــاپ اول1413 ،ق( .توضيح :اين كتاب جلد  12از
مجموعه مصنفات شيخ مفيد است که توسط انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه قم
نیز تجديد چاپ شده است)
اإلرشا د (اإلرشاد في معرفة حجج اهلل على العباد) ،شیخ مفید ،ابو عبد اهلل محمد
بن محمد بن نعمان عكبرى بغدادى413 -336( ،ق) ،کنگره شیخ مفید ،قم1413 ،ق.
استفتائات از محضر حضرت آیت اهلل العظمی بهجت ،بهجت ،محمد تقی(-1294
1388ش) ،دفتر حضرت آیت اهلل محمد تقی بهجت ،قم1386 ،ش.
اســتفتائات جدید (حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی)،مکارم شیرازی،
ناصر(متولد1305ش) ،علیان نژادی ،ابوالقاسم(گردآورنده و تنظیم کننده) ،انتشارات امام
علی بن ابیطالب(ع) ،قم ،چاپ ششم1389 ،ش3 .ج.
أصــول الكافي(ترجمه مصطفوى) ،كلينى ،محمد بن يعقوب(متوفای  329ق)،
كتاب فروشى علميه اسالميه ،تهران ،چاپ اول 1369 ،ش4 ،ج.
اعالم الدین ،ابو محمد ،حسن بن ابى الحسن ديلمى ،مؤسسه آل البيت عليه مالسالم
قم ،چاپ اول1408 ،ق.
إعالم الورى بأعالم الهدى ،طبرسی ،ابو على ،فضل بن حسن بن فضل ،معروف به
امين االسالم طبرسى(متوفای 548ق) دار الكتب اإلسالميه ،تهران ،چاپ سوم1390،ق.
إقبال األعمال(اإلقبال باألعمال الحسنة) ،ابن طاووس ،على بن موسى ،مشهور به
سید بن طاووس( 664 - 589ق) ،دار الكتب اإلسالميه ،تهران ،چاپ دوم 1367،ش.
إلــزام الناصب في إثبــات الحجة الغائب(عج) ،يــزدى حايرى ،على(متوفای
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1323ق) ،عاشور ،على(محقق/مصحح) ،مؤسسه اعلمى ،بيروت 1422 ،ق2 ،ج.
األلفين في إمامة أميرالمؤمنين علي هالســام ،عالمه حلى ،جمال الدين ،حسن بن
يوسف بن مطهر726-647( ،ق) ،انتشارات دار الهجرة ،قم1409 ،ق( .توضیح :اين چاپ
از چاپ سوم كتاب كه در سال  1402ق در بيروت منتشر شده عكس بردارى شده است)
األمالي (للشــيخ الصدوق) ،شــيخ صدوق ،ابو جعفر محمد بن على بن حسين
بن بابويه قمى(  381 -305ق) ،انتشــارات كتابخانه اسالميه ،تهران ،چاپ چهارم،
1362ش( .توضيح :اين چاپ با ترجمه آيت اهلل كمرهاى است و قسمت پايين صفحات
كتاب به ترجمه اختصاص داده شده است)
األمالي (للشــيخ الطوسي) ،طوسی ،ابو جعفر محمد بن حسن ،معروف به شيخ
الطائفه( 460 - 385هجری) ،انتشارات دارالثقافة ،قم ،چاپ اول 1414 ،ق.
امالی (للشیخ المفید) ،مفيد ،ابو عبد اهلل ،محمد بن محمد بن نعمان عكبرى ،بغدادى(
 413 -336هجرى) نشركنگره شيخ مفيد ،قم ،چاپ اول،1413ق.
امام مهدی(ع) از تولد تا بعد از ظهور ،قزوینی موسوی ،سید محمد کاظم ،راشدی،
لطیف(مترجم) ،انتشارات مسجد مقدس جمکران ،قم1387 ،ش.
اإلنصاف فى النص على األئمة علیهم الســام  ،بحرانى ،سيد هاشم بن سليمان،
رسولى محالتی ،هاشم(مترجم) ،دفتر نشر فرهنگ اسالمى ،تهران ،چاپ دوم1378 ،ق.
بحار األنوار (الجامعة الدرر أخبار األئمة األطهار) ،مجلسی ،مولی محمد باقر بن
محمد تقی(1110 - 1037ق) ،مؤسسه الوفاء ،بیروت1404 ،ق110 ،ج.
البداية و النهاية ،عماد الدين اسماعيل بن عمر بن كثير دمشقى ( 774-701ق) ،دار
الفكر ،بيروت1407 ،ق1986 /م.
برداشتهایی از سیره امام خمینی(ره) ،رجائی ،غالمعلی ،نشر عروج ،تهران ،چاپ
پنجم1388 ،ش (توضیح :این مجموعه در پنج جلد چاپ شــده که هر جلد از آن به
موضوع خاصی اختصاص دارد :جلد :1در خانواده؛ جلد  :2ویژگیهای فردی؛ جلد:3
حاالت معنوی؛ جلد :4رهبری؛ جلد :5در عرصه تعلیم و تدریس و مرجعیت)
محمد(ص) ،صفار ،محمد بن حســن بن فروخ
بصائر الدرجات في فضائل آل ّ
(متوفای  290ق) ،كوچه باغى ،محســن بن عباســعلى (محقق/مصحح) ،انتشارات
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كتابخانه آيت اهلل مرعشى نجفى ،قم ،چاپ دوم 1404 ،ق.
پابهپــای آفتاب ،ســتوده ،امیر رضا ،نشــر پنجره ،تهران ،چاپ ششم1387 ،
ش(.توضیح :این مجموعه در  6جلد چاپ شده است)
تاریخ الطبری ،طبری ،أبو جعفر محمد بــن جرير( 310 - 224ق) ،محمد أبو
الفضل ابراهيم(محقق) ،دار التراث ،بيروت ،چاپ دوم 1387 ،ق1967 /م.
التحصین للسیدابنطاووس(التحصين ألسرار ما زاد من أخبار كتاب اليقين) ،ابن
طاووس ،على بن موسى بن جعفر ،مؤسسه دارالكتاب ،قم ،چاپ اول 1413 ،ق.
تحف العقول ،حرانی ،ابو محمد حسن بن علی بن حسین بن شعبه (قرن چهارم ق)،
مؤسسهانتشاراتاسالمی(وابستهبهجامعهمدرسینحوزهعلمیهقم)،قم1404،ق1363/ش.
التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،مصطفوى ،حسن(متوفای 1426ق) ،وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمي ،تهران ،چاپ اول 1368 ،ش14 ،ج.
التشريف بالمنن في التعريف بالفتن ،ابن طاووس ،على بن موسى ،مشهور به سید ابن
طاووس(  664 - 589ق) ،مؤسسه صاحب األمر( عج) ،قم ،چاپ اول1416 ،ق1 ،ج.
تفسیر الصافی ،فيض كاشانى ،مال محسن (قرن يازدهم) ،اعلم ،حسین(محقق)
انتشارات الصدر ،تهران ،چاپ دوم 1415 ،ق.
تفسير العياشي ،عياشى ،محمد بن مســعود(متوفای 320ق) ،رسولی محالتی،
هاشم(محقق) ،چاپخانه علميه ،تهران1380،ق2 ،ج.
تفسیر المیزان (ترجمۀ تفسیر المیزان) ،عالمه طباطبایی ،سید محمد حسین(1281
 1360ش ،).ترجمۀ سید محمد باقر موسوی همدانی ،دفتر انتشارات اسالمی(وابستهبه جامعۀ مدرسین حوزه علمیه قم) ،قم1374 ،ش20 ،ج
تفسیر المیزان(عربی) ،عالمه طباطبایی ،سید محمد حسین(1360 - 1281ش)،
دفتر انتشارات اسالمی(وابسته به جامعۀ مدرسین حوزه علمیه قم) ،قم1417 ،ق ،چاپ
پنجم20،ج.
تفسیر تسنیم(جلد ،)12جوادی آملی ،عبداهلل(متولد 1312ش) ،مرکز نشر اسراء،
قم( ،توضیح :تا کنون  25جلد از این کتاب منتشر شده است)
تفسیر روشن ،مصطفوى ،حسن(متوفای 1426ق) ،مرکز نشر کتاب ،تهران ،چاپ
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اول 1380 ،ش.
تفسیر نمونه ،مکارم شیرازی ،ناصر ،دار الکتب االسالمیه ،تهران1374 ،ش27 ،ج.
تهذیب االحکام ،طوسی ،ابو جعفر ،محمد بن حسن ،معروف به شيخ الطائفه (385
  460هجری) ،دار الكتب اإلسالميه ،تهران،چاپ چهارم 1365 ،ش.تاویل االیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة ،استرآبادى ،سيد شرف الدين على
حسینی(متوفای 940ق) ،مؤسسه انتشارات اسالمى (وابسته به جامعه مدرسين حوزه
علميه قم) ،قم ،چاپ اول1409 ،ق.
ثواب األعمال و عقاب األعمال ،شيخ صدوق ،ابو جعفر محمد بن على بن حسين
بن بابويه قمى(  381 -305ق) ،انتشارات شريف رضى ،قم ،چاپ دوم 1364 ،ش.
جامع األخبار ،شیخ تاج الدین ،محمد بن محمد بن حیدر شعیری(قرن ششم ق)،
انتشارات رضی ،قم1363 ،ش.
الجعفريات (األشعثيات) ،ابن اشعث ،ابو على ،محمد بن محمد ( قرن چهارم ق)،
مكتبة نينوى الحديثة ،تهران.
الخصال ،شيخ صدوق ،ابو جعفر محمد بن على بن حسين بن بابويه قمى ( -305
 381ق) ،انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه قم ،قم ،چاپ دوم 1403 ،ق.
در محضر بهجتُ ،رخشاد ،محمد حسین ،مؤسسه فرهنگی سماء ،تهران ،چاپ
چهارم 1382 ،ش3 .ج.
دعائماإلسالم ،ابن َحيُّون ،نعمان بن محمد مغربى(متوفای 363ق) ،مؤسسة آل
البيت عليهم السالم ،قم ،چاپ دوم  1385ق2 ،ج.
محمد بن جرير بن رستم (قرن پنجم ق) ،بعثت ،قم،
دالئل اإلمامة ،طبری آملیّ ،
چاپ اول1413 ،ق.
سر الصالة (معراج السالكين و صالة العارفين) ،خمینی روح اهلل ،مؤسسه تنظيم و
نشر آثار امام خمينى ،تهران ،چاپ ششم ،تابستان 1378ش.
سیره امام خمینی(ره) ،ویژهنامه روزنامه اطالعات.69/3/14 ،
شرح إحقاق الحق ،سيد شــهاب الدین المرعشــي(1411ق) ،السيد محمود
المرعشي(تحقیق) ،انشارات کتابخانۀ ایت اهلل العظمی مرعشی نجفی ،قم ،چاپ اول،
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1417ق 31 ،ج.
شرح نهج البالغة ،ابن ابى الحديد معتزلى ،ابو حامد ،عبد الحميد بن هبة اهلل (-586
 656ق) انتشارات كتابخانه آيت اهلل مرعشى ،قم1404 ،ق( .توضیح 20 :جلد در 10
مجلد)
الشموس المضیئة فی الغیبة و الظهور و الرجعة ،سعادت پرور ،شیخ علی ،مؤسسة
پیام آزادی ،چاپ اول1416 ،ق.
صحیح مسلم(الجامع الصحيح) ،أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري
النيسابوري (261 - 204هـ875 - 820 ،م) ،محمد فؤاد عبد الباقي (محقق) ،دار إحياء
التراث العربي ،بيروت( ،توضیح 8 :جلد در  4مجلد)
طرفمناألنباءوالمناقب،ابنطاووس،علىبنموسى،مشهوربهسیدبنطاووس(589
 664ق)،عطار،قيس(مصحح)،انتشاراتتاسوعا،مشهد،چاپاول1420،ق.ظهور نور( ،ترجمه کتاب الشموس المضیئة فی الغیبة و الظهور و الرجعة) ،سعادت
پرور (پهلوانی تهرانی) شیخ علی ،وزیری فرد علی(مترجم) ،احیاء کتاب ،تهران ،چاپ
پنجم1387،ش.
عدة الداعي و نجاح الســاعي ،ابن فهد حلى ،احمد بن محمد(متوفای 841ق)،
موحدى قمى ،احمد(محقق/مصحح) ،دار الکتب االسالمیه ،تهران ،چاپ اول1407 ،ق.
عقد الدرر في اخبار المنتظر(عج) ،يوسف بن يحيي مقدسي شافعي(متوفای 685
ق) ،انتشارات مسجد مقدس جمکران ،قم1386 ،ش.
لالشــرائع ،شيخ صدوق ،ابو جعفر محمد بن على بن حسين بن بابويه قمى
عل 
( 381 -305هجرى) ،مكتبة الداورى ،قم ،چاپ اول 1385 ،ش  1966 /م.
العمدة ،اســدى ح ّلى يحيى بن حسن بن حسين  ،معروف به ابن بطريق حلى،
( 600- 533ق) مؤسســه انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه
قم ،قم 1407،ق.
غرر الحک م (غُرر ا ِ
آمدی ،عبد الواحد بن محمد تمیمی(قرن 6
لحکم و ُدرر الکلِم)ُ ،
ق) ،دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم ،قم1366 ،ش.
الغيبة للحجة (الغيبة للشيخ الطوسی) ،طوسی ،ابو جعفر ،محمد بن حسن ،معروف به
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شيخ الطائفه 460 - 385( ،هجری) ،مؤسسه معارف اسالمى ،قم ،چاپ اول 1411 ،ق.
الغيبة للنعماني ،نعمانى ،محمد بن ابراهيم  ،مشــهور به ابن زينب(متوفای قرن
چهارم) ،نشر صدوق ،تهران ،چاپ او ل  1397ق.
فاطمة الزهراء بهجة قلب المصطفى(ص) ،احمد رحمانى همدانى ،منير ،تهران،
چاپ چهارم 1378 ،ش.
فرهنگ ابجدی عربی -فارســی(ترجمۀ المنجد االبجدی) ،بستانى ،فؤاد افرام،
(1906م) مهیار ،رضا(مترجم) ،انتشارات اسالمي ،تهران ،چاپ دوم 1375 ،ش.
قصص األنبياء علیهم الســام (للراوندي) ،راوندی کاشانی ،شيخ قطب الدين،
سعيد بن عبد اهلل بن حسين( متوفای  573ق) ،بنياد پژوهشهاى اسالمى آستان قدس
رضوى ،مشهد مقدس ،چاپ اول 1409 ،ق.
الكامل في التاريخ ،ابن اثیر ،عز الدين أبو الحسن على بن ابى الكرم (متوفای 630
ق) ،دار صادر -دار بيروت ،بيروت1385 ،ق1965/م.
كنز العمال في سنن األقوال واألفعال ،علي بن حسام الدين المتقي الهندي البرهان
فوري (متوفای 975ق) ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،چاپ پنجم1401،ق1981/م16 ،ج.
كنــز الفوائد ،كراجكى ،ابو الفتح ،محمد بن على(متوفای  449ق) ،انتشــارات
دارالذخائر ،قم ،چاپ اول1410 ،ق2 ،ج.
الکافی،کلینیرازی،ابوجعفرمحمدبنیعقوب(متوفای329ق،).دارالکتباإلسالمیه،
تهران1365 ،ش 8 ،ج( .توضیح :مجموعۀ کافی  8جلد است که  2جلد اول آن معروف به
اصولکافی ،جلدهای 3تا 7معروف به فروعکافی ،و جلدآخر ،روضۀکافی نامیده میشود).
لالزیارات ،ابن قولوي ه قمي ،شيخ ابو القاسم ،جعفر بن محمد (متوفاى 367ق)،
کام 
نشر مرتضوی ،نجف ،چاپ اول1356 ،ق.
لغمة (کشف الغمة فی معرفة األئمة علی هالسالم) ،إربلی ،علی بن عیسی
کشــف ا ّ
(متوفای  692ق) ،انتشارات مکتبة بنیهاشمی ،تبریز ،چاپ اول1381 ،ش2 ،ج.
کمال الدین و تمام النعمة ،شيخ صدوق ،ابو جعفر محمد بن على بن حسين بن
بابويه قمى(  381 -305ق) ،نشر اسالمیه ،تهران ،چاپ دوم1395 ،ق2 ،ج.
لسان العرب ،ابن منظور ،محمد بن مكرم (متوفای  711ق) ،مير دامادى ،جمال
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الدين(محقق /مصحح) ،دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع-دار صادر ،بیروت ،چاپ
سوم1414 ،ق15 .ج.
اللهوف على قتلى الطفوف ،ابن طاووس ،على بن موسى(  664 - 589ق) ،فهرى
زنجانى ،احمد(مترجم) ،جهان ،تهران ،چاپ اول 1348 ،ش.
مثیراألحزان ،ابن نما حلى ،نجم الدين ،جعفر بن محمد بن جعفر (متوفای 841ق)
انتشارات مدرسه امام مهدى (عج) ،قم ،چاپ سوم 1406 ،ق.
ورام بن
ورام)ّ ،
ورا م (تنبیه الخواطر و نزهة النواظر ،معروف به مجموعه ّ
مجموعة ّ
ابیفراس مالکی اشتری(متوفای  605ق ،).انتشارات مکتبة الفقیه ،قم2 ،ج در 1ج.
مستدرک الوسائل (مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل) ،نوری ،میرزا حسین،
محدث نوری(1320 - 1254ق ،).مؤسسه آل البیت إلحیاء التراث ،قم،
مشــهور به ّ
1408ق18 ،ج.
مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد
الشيباني (241 -164ق855 -780/م) ،مؤسسة قرطبة ،قاهره6 ،ج.
مصباح الشریعة ،منسوب به امام جعفر بن محمد الصادق(علی هالسالم) ،مؤسسه
األعلمی للمطبوعات ،بیروت ،چاپ اول1400 ،ق.
مصباح المتهجد ،طوســی ،ابو جعفر ،محمد بن حسن طوسى ،معروف به شيخ
الطائفه ( 460 -385هجرى) مؤسسه فقه الشيعه ،بيروت ،چاپ اول 1411 ،ق.
المصباح للكفعمي ،کفعمی ،ابراهيم بن على عاملى( 905 - 840ق)،دار الرضى
(زاهدى) ،قم ،چاپ دوم 1405 ،ق.
معانیاالخبار ،شــيخ صدوق ،ابو جعفر محمد بن على بن حســين بن بابويه
قمى( 381 -305ق) مؤسسه انتشارات اسالمى(وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه
قم) ،قم 1361 ،ش.
مفاتیح الجنان ،شیخ عباس قمی ،عباس بن محمد رضا القمی (1359 - 1294ق،).
انتشارات نبوی ،تهران1380،ش.
المالحم و الفتن في ظهور الغائب المنتظر(عج) ،ابن طاووس ،سيد رضى الدين،
على بن موسى(  664 - 589ق) ،نشرشريف رضى ،قم ،چاپ اول1370 ،ش.
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من ال یحضره الفقیه ،شيخ صدوق ،ابو جعفر محمد بن على بن حسين بن بابويه
قمى(  381 -305ق) ،مؤسســه انتشارات اسالمی(وابسته به جامعه مدرسین حوزه
علمیه قم) ،قم1413 ،ق4 ،ج.
المناقب(مناقب آل أبي طالب عليهم السالم) ،ابن شهر آشوب مازندرانى ،رشيد الدين
محمد بن على( 588 -489ق) ،مؤسسه انتشارات عالمه ،قم 1379 ،ق .چاپ اول4 .ج.
میزان الحکمۀ ،محمدی ری شهری ،محمد (متولد 1325ش) ،ترجمۀ حمیدرضا
شیخی(متولد1341ش) ،دارالحدیث1381 ،ش 15 ،ج.
نشانههایی از دولت موعود ،طبسی ،نجم الدین(متولد 1334ش) ،بوستان کتاب،
قم 1385 ،ش.
الهداية الكبرى ،خصيبى ،حســين بن حمدان(متوفای 334ق) ،البالغ ،بیروت،
1419ق
وســائل الشیعة( ،تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة) ،شیخ ُحر
عاملی ،محمد بن حســن(1104 - 1033ق) ،مؤسسه آل البیت إلحیاء التراث ،قم،
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