
 شهرستان كازرون ) ص(نشريه داخلي كانون فرهنگي پيامبر اعظم

 نامه مهدويت  ويژه/ شماره  دو/ سال اول 

 هنگامه ظهور 
 

 محمد جعفر جوشن 
 

 دورانـي   ) عجل اهللا تعالي فرجـه    ( دوران ظهور امام عصر      
است كه خداوند متعال مردم رابه تجلي همه جانبه         
خود در زمين به تماشا مي نشاندوزيبايي ديـن در           
آن دوران به منظر مردم گذاشـته مـي شـود امـا              
سوالي در اين ميان وجود داردوآن اينكـه چگونـه           

عجـل  (مردم جهان درهنگام طليعه ظهور،امام مهدي     
راپذيرا بـوده و ديـن سـعادت بخـش           ) اهللا تعالي فرجه  

اسالم رابرمي تابند؟ آيا ايشان بـا ايجـاد رعـب و             
وحــشت يــا بــازور شمــشير، ديــن را بــه مــردم          
غيرمسلمان تحميل مي نمايند يا مـردم خـود بـا            
آغوش باز از ايشان استقبال مي نمايند؟در بعـضي         

صلوات اهللا عليهم   ( روايات رسيده ازناحيه امامان معصوم      
به اين مساله پرداخته شده كه مابااسـتنادبه        )   اجمعين

معتبرترين احاديث موجود به بررسي ايـن رويـداد          
 ازكنار  )عجل اهللا تعالي فرجه   ( خواهيم پرداخت؛ امام عصر   

خانه كعبه ظهور خواهند فرمود و خـود را معرفـي           
نموده به گونه اي كه تمام جهانيان متوجه خواهند         

 نفـر   313شددر اين هنگام ياران ويژه ايشان كـه      
 نفر نيز زن هستند بدون قرار قبلي همگي     50مردو

هزارنفراز 10همچنين  )   1( در مكه گرد هم مي آيند       
ياران خاص حضرت نيز همزمان به ايشان ملحـق         

سپاه حضرت جهت زمينه سـازي جهـان         )   2( شده  
براي پذيرش يك حكومت جهـاني تـشكيل مـي          
شود ايشان در ابتـدا هيـات حاكمـه شـهر مكـه               
راسروسامان بخشيده ،فرمانده اي عدالت گستر را        
براي رياست بر شهر مكه مي گمارنـد سـپس بـا             
سپاه خويش به سمت مدينـه  رفتـه و بـه وضـع               
حكومت در آنجا نيز سروسامان خواهند داد سـپس    
به سمت مناطقي از ايران  آمده از آنجا به بصره و            
سپس به كوفه عزيمت مي نمايند ،كوفه به دليـل        
موقعيت خاص جغرافيـايي، نظـامي  و همچنيـن           
معنوي پايتخت حكومت ايشان قرار خواهد گرفت       

سپس امـام بـا سـپاه خـويش راهـي دمـشق              )   3( 
پايتخت كشور سوريه مي شـوند در ايـن هنگـام            

بـه اذن   )   علـي نبينـا والـه وعليـه الـسالم            ( حضرت عيسي   
 ...  و خداوند متعال ظهور فرموده 

 2ادامه در صفحه 

 

 مراسم هفتگي هيأت فاطميون
 ها  چهارشنبه شب 

 ) ع(بعد از نماز مغرب و عشاء ـ  مسجد امام حسن مجتبي 



2صفحه            ويژه نامه مهدويت /  شماره دوم /    سال اول        

وقتي در روايات مربوط به مهـدويت و          
مسايل آخرالزمان مي نگريم با دسته اي       
از روايات مواجه مي شويم كـه در بـدو           
امر بسيار نگران كننده اسـت كـه بيـان        
كننـده ي مــسايل و آفــات آخرالزمــان        

يكي از اين آفات در آخرالزمان ،       .   است  
آفت بي ديني و سرگرداني در جامعـه و          
دنيايي كه همه ظلم و بي عدالتي اسـت     
مي باشد و جو عمومي رو به بي اخالقي         
بوده در نتيجه حفظ دين سخت است و         
لذا بايد راهي براي حفظ اين سرمايه ي        

 . گران بها پيدا كرد 
دغدغه ي حفظ دين و شوق به عدالـت         
و ايجاد صفا و محبت از يـك سـو و از             
طرف ديگر شوق ديدار ولي زمان و امام        

و پايان يـافتن غربـت مـا و       )  عج(عصر  
تنهــايي آقايمــان بــراي شــيفتگان آن       
حضرت و بلكه همه ي كساني كه هنوز        
ذره اي از نــور فطرتــشان درون شــان         
درخشش مي كند ، ايجاد يـك وظيفـه          
مي كند؛ وظيفه اي كه اوال نور اميـد و          
روح اميدواري را در جان آن ها پرفـروغ         
مي كند، ثانيا ايجاد عـشق مـي كنـد و            
شور و فعاليت ، ثالثا انسان ساز اسـت و           
به تبع جامعه ساز و در ادامه در پرتو اين      
وظيفه اقتصاد ، علم ، سياست ، فرهنگ     
و امنيت را در جهان شـكوفا مـي كنـد؛           
وظيفه اي كه در روايات از آن به افضل         
اعمال و و برترين كارها تعبير شده است        

انتظـار  «  و اين همان است كه از آن به     
افـضل اعمـال    .   ياد مـي شـود      »   فرج  

انتظار فرج است و اين وظيفه اي اسـت        
كه بي شك آدابي مخصوص بـه خـود          
دارد و بايد انسان عاشق در پي آن باشد         
تا مورد محبت و خشنودي امـام زمـان          

قرار بگيرد و در پيش انداختن امـر   )  عج( 
 . فرج سهيم باشد 

در روايات معصومين و كلمات بزرگان ،        
اوري را به عنوان وظيفه ي منتظر ذكـر         
كرده اند كه بـراي بيـان آنـان مجالـي            
وسيع تر مي طلبد منتهي در اين مقـال          
اشاره اي به سه وظيفه اي كه مورد نياز         
تك تك منظران است را بيان مي كنيم        
تا بلكه محركي باشد جهت مراجعـه بـه         
ــسايل          ــيري م ــي و پيگ ــب اخالق كت

 . مهدويت 
 در انتظار صحيح بودن . 1

در روايتي از وجود نـازنين امـام صـادق          
توقـع  «  :   اين گونه نقل شده است       )   ع( 

بــه »  امـر صـاحبك ليلـك و نهـارك           
شـب و روز را در       «     معناي ايـن كـه      

نـه  »  . انتظار آمدن امام زمان خود بـاش      
سالي يك بار و نه هفته اي يك بار و نه      
حتي روزي يك بار ، هر لحظه و هر آن          

هم چنين .   در انتظار آمدن حضرت باش      
ال يـاتيكم اال    «   در روايات آمده اسـت      

آن حـضرت   «    بدين معني كه    »   بغته  
. ناگهان و يك مرتبه ظهور مي فرمايند        

 « 
بنابراين اولين وظيفه و ويژگـي اي كـه         
بايد در يك شخص باشد تا بتـوان او را          
منتظر دانست ، داشـتن حالـت انتظـار          
صحيح در اوست و آن انتظار لحظه بـه          
لحظه است نه اين كـه بنـشيند منتظـر          
عاليمي از قبيل صيحه ي آسـماني در         
ماه مبارك رمضان يا عاليم ذكـر شـده         

كه بـراي ظهـور     . . .   در رابطه با ايران و      

حضرت بيان گرديده است ، باشـد چـرا         
كه اين عاليم غير حتمي است و ممكن        

« دعاي  .   است رخ بدهند يا واقع نشوند       
را كه مـي خوانيـم    »  . . .الهي عظم البالء  

خدايا امام « : به اين جمله ها مي رسيم 
كـي ؟ در مـاه      »   زمان مـا را بفرسـت       

مبارك رمـضان ؟ پـس از صـيحه ي            
كلمـح البـصر او هـو       «   آسماني ؟ خير    

در يك چشم بر هـم زدن يـا       .   »   اقرب  
لمح در لغت عرب به .  كمتر از اين زمان  

معناي اشاره مي باشد ، اشاره ي چـشم         
 چـه   –با پلك زدن يا بي پلك زدن          -

اندازه زمان الزم دارد ؟ انسان در چنيـن        
انتظاري بايد باشد نه يك بـار در طـول          
سال ونه يك بار در هفته و نه حـتي در           

 . روز بلكه لحظه به لحظه 
انتظار در حالـت بريـدگي از        .   2

 عالم طبيعت و دنيا 
در نماز مساله اي فقهي داريـم بـه نـام           
تجافي ، بدين صورت كه اگر انسان بـه         

 پيش از –ركعت دوم امام جماعت رسيد 
 به امام جماعت    –ركوع يا هنگام ركوع     

اقتدا مي كند و هنگامي كه امام جماعت 
پس از ركعت دوم براي تشهد نشست ،         
وظيفه ي نمازگزار اين است كه نيم خيز        
بنــشيند و پــس از اتمــام تــشهد امــام         

عرب از اين حالت .   جماعت با او برخيزد     
« نيم خيز نشـستن ، بـا نـام و تعبـير               

« ياد مي كند كه به معنـاي         »   تجافي  
چـرا  .  است  »  خالي كردن بدن از زمين   

انسان چنين حالتي را در نماز بـه خـود           
مي گيرد ؟ براي اين كه آماده ي آمـاده          

« باشد تا همين كه امـام جمـات بـاي           
را گفت ، او بـه سـمت         »  ... بحول اهللا  

باال پرواز كند و تنـد و سـريع از زميـن             
. به اين مي گويند حالت انتظار  . برخيزد  

مــاموم ، انتظــار دارد كــه تــشهد امــام        
جماعت به سر آيد تـا خيلـي سـريع از            
زمين بلند شود چون فعال ماموم كاري با 
زمين ندارد ، تشهدي بدهكار نيست تـا         
بر زمين بنشيند ؛ انـسان منتظـر يـك           
حالت تجافي و بريـدگي از ايـن عالـم           
طبيعت و دنيا دارد ، يعـني در دنيـا بـه             
صورت نيم خيز نشسته اسـت ، هميـن          

« كه نداي آسماني به گوشش رسيد كه        
از سر سـفره    »   اجتمعوا  !   يا اهل الهدي    

ي جهان برخيزد و خود را به امام زمـان          
 . برساند ، اين انسان منتظر است ) عج(

پس انسان منتظر ، انساني است كه بـه      
دنيا عالقه ندارد ، خـودش را سـاخته و           
پرداخته ، متصف به اخالق و سـجاياي         
انساني نموده اسـت و از سـوي ديگـر            
كسي كه براي ظهور حضرتش آمادگـي       

 . ندارد ، انسان منتظر نيست 
 خودسازي و صفا دادن . 3

يكي ديگر از وظايف شخص منتظر اين       
است كه خود را بسازد ، با هواي نفـس           
مبارزه كند ، دل را صفا دهد تا آيينه ي           

 . را نشان دهد ) عج(دل ، امام زمان 
اگر به مادري كه سـال هـا پـسرش در           
جنگ مفقوداالثر بود خبر برسـانند كـه         
فرزند تو اسير دشمن بوده است و اكنون       
آزاد شده و تا فردا به ديدار شما مي آيـد       
عكس العمل او چه خواهد بود ؟ خانه را         
چگونه آماده مي كند ؟ آيا همـه جـا را            
مرتب و تميز نمي كند ؟ آيا پيـش قـدم           
هاي فرزندش آب پاشي نمي كند ؟ بـه         
يمن بازگشت دلبندش چراغاني و قرباني 
نمي كند ؟ همه ي مـا ديـده ايـم كـه              
مادران اين كارها را كرده اند و دليل اين 
ها هم فقط چشم به راهـي و سـرآمدن         

اگر .  انتظار چندين ساله شان بوده است       
من و شما هم خود را منتظـر آن وجـود        

 –نازنين مي دانيم ابتدا بايد سر گوسفند   
 را ببريم و نفس شـيطاني       –نفس اماره   

كه ما را به بدي ها و پستي ها و زشـتي     
ها دعوت مي كند را بكشيم و خودمـان         
را آماده كنيم و اال چه استقبالي از امـام          

كرده ايم ؟ خانه ي دل را از    )   عج( زمان  
آلودگي ها و گناهان بايد شست و آن را      
به ياد خدا و با صفات پسنديده زينت داد      

كه به هر جايي پـا  )   عج( و اال امام زمان     
اگـر از حـضرتش دعـوت       .   نمي گذارد   

كنيم به خانه ي دلمان بيايند و ايـشان          
آقـا خواهـش    «  :  هم آمدند آيا بگوييم      

خانه نا مرتـب   !  مي كنيم دم در بايستيد     
است و وسايل هر كدام بـه گوشـه اي           
افتاده است و ظرف ها و كتاب هـا هـم        

در گوشه اي ديگـر ، اتـاق هـم خيلـي             
لطفا اذن بدهيد جارو بزنيم  !   كثيف است   

 بعد تشريف فرما شويد ؟ 
انسان از مهمان خجالت مي كشد ؛ يك        
گوشه ي دل ، محبت دنيا و گوشـه اي           

« و بعد هم ناله بزنيم ...  ديگر گناهان و  
» بيا بيا كه سوختم ز هجر روي ماه تو           

؟ چگونه ادعا مي كني در حالي كه اگـر          
اين گونه بود آماده و مهياي ظهور بودي  

 ؟ 
/ آينه شو جمـال پـري طلعتـان طلـب            

 جاروب زن به خانه سپس ميهمان طلب 
سنگ ، عكـس    .  دل را بايد آيينه كنيم      

اگر شما هزار  .   رخ يار را نشان نمي دهد       
سال هم به سنگ نگـاه كنيـد قيافـه و            
چهره ي شما را نشان نمي دهد ، ابتـدا          
بايد دل را آيينه كنيم و سپس آيينـه را           
صيقل دهيم تا زنگار از آن برود و گرد و          

آيينه ي گـرد وغبـار     .  غبار نداشته باشد   
. گرفته هم چيزي را نشان نمـي دهـد           

آيينه تاب آه نـدارد     «   :   حتي مي گويند    
يعني اگر شما در برابر آيينـه يـك آه      »  

هم بكشيد باز دمتان آيينه را تيره و تـار        
مي كند و آيينـه رو مـي گـيرد يعنـي              

چگونـه بـا    .  تحمل يك آه را هم ندارد        
هزاران گناه و آلودگي باز هم مي خواهم   
 آيينه ي دلم ، امام زمان را نشان بدهد ؟ 
يك ويژگي ديگر آيينه ايـن اسـت كـه           
بايد در مقابل چيزي باشد كه قرار اسـت      
تصوير آن در آيينه بيفتـد اگـر آيينـه را            
پشت به چيزي بگيريم ، تصويري در آن  
نمي افتد در روايات هم از قلب وارونه و         
پشت كرده سخن به ميان آمده و آن را          

 . تعبير فرموده اند » قلب منكوس « به 
قلب انسان بايد هم پاك و پاكيزه باشـد      

باشد )   ع( و هم به سمت چهارده معصوم       
تا كماالت و صفات آنان در دل انـسان          
جا بگيرد خانه دلت را جـارو كـن ، آن            

تـشريف  )  عـج (آقا امام زمان :   وقت بگو   
 » . بياوريد 

البته اگر ما كمي خود را بسازيم و آمـاده    
) عـج (كنيم ، آن وقـت از امـام زمـان            

دعوت هم نكنيم خود آن حـضرت مـي       
آيند اصال خانه براي اوست كه ماغصب       

 . كرده ايم 
اين سه مـورد از وظـايف هـر شـخص            
منتظر بود اما از امـور ديگـري كـه بـه             
عنوان وظيفه ي ما شيعيان و منتظـران        

است مي توان   )   عج( نسبت به امام زمان     
 :به اين مسايل اشاره كرد 

 )عج(دعا براي سالمتي آقا امام زمان . 1
 دعا براي تعجيل در فرج آن حضرت . 2
صدقه دادن و انجام اعمال صالح بـه    .   3

نيت هديه به حضرتش و جهت سالمتي    
 وجود نازنينش 

رفتن به اماكن منسوب به ايـشان از         .   4
 ... قبيل مسجد جمكران و سهله و 

خوانــدن دعــاي ندبــه و زيــارت آل       .  5
 ياسين و ادعيه ي وارد شده 

اصـالح اعتقـادات در مـورد ديـن و           .  6
مسايل مهدويت از قبيل عجلـه نكـردن       
در ظهور و وقت مشخص نكردن بـراي        
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محمد جعفر جوشن 

عجـل اهللا تعالـي     (نماز خود رابه امام عـصر       . . .   

اقتدا مي نمايند و در واقـع بـه امـام          )  فرجه
اظهارايمان  مي نماينـد سـپس امـام بـه           
سمت بيـت المقـدس حركـت كـرده بـا            
گروهي ازدشمنان خود در آنجا به مبـارزه        
پرداخته وآنان رابه عدالت مي سپارند؛ اين       

 ماه طي مي شود و      8مسير در مدت زمان     
در اين مدت امام مردم را به ايمان و عدل      
و صلح و برادري دعوت نموده مردم را از          

چراكه ايـشان   )   4( شرستمكاران مي رهانند    
ازظالمان ومتكبران نمي هراسند و با آنان       

امـا نكتـه    )   5( به شدت مقابله خواهند كرد      
حايز اهميت اين كه امام دراين مدت چند        
ماهه آن قدر زيبا عمل مـي نماينـد كـه            
حتي در مقابلة بادشمنان خويش  بـاوجود        
در اختيار داشـتن پيـشرفته تـرين سـالح          
هاي روز، باسالح خودشان بـا آنـان مـي           
جنگند و عدالت ورزي و مهـرورزي امـام         
است كه مردم جهان راشيفته خود كرده ،         

وحتـي  )  6(مردم به ايشان ايمان مي آورنـد      
حمايت مردمـي از ايـشان بـه گونـه اي            
گسترده شكل مـي گـيرد كـه كانونهـاي         
قدرت استكباري در شـرق وغـرب عالـم          

كـه قبـل از ظهورعلـم       ( خصوصا سفياني   
ــرده اســت       ــد ك ــارزه باشــيعيان رابلن ) مب
ــد         ) 7(باحمايــت مــردم ســقوط مــي كنن

مسيحيان عالم خصوصا بـانزول حـضرت       
واعالم اسالم )   علي نبينا واله وعليه السالم      ( عيسي  

)8( خويش  مسلمان شده وايمان مي آورند        

پس در جريان ظهور، امـام  بـافتح قلـب            
هاي مردم  حكومت خود راباحمايت تمـام       
مردم جهان شكل خواهند داد وبـر هيـچ          
كس ستمي روا نـشده فقـط مـستكبران          
عالم هستند كه به علت اينكه وجودشـان        
مانع از تحقق  عدالت جهاني اسـت ،امـام      
چاره اي جز نابودي آنان نمي بينند؛بديـن        
ترتيب حكومت زيباي صالحان بانـابودي       
اسطوره هاي ظلم در زمين پاگرفته وعـده        

ونريد ان  :   خداوند متعال محقق خواهد شد    
نمن على الـذين استـضعفوا فـى االرض          

باشـد  )  9(ونجعلهم ائمه ونجعلهم الـوارثين      
كه خداوند متعـال بـه بركـت آن وجـود            
نازنين مارااز سپاهيان آن حضرت قـراداده       
ما نيز آن روزهاي طاليي تـاريخ بـشريت      

فانتظروا انـي معكـم     :  رابه نظاره  بنشينيم   
 )       10(من المنتظرين 
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 واحد تفحص سيره ي شهداي كانون          
در راستاي  )  ص(فرهنگي پيامبر اعظم      

زنده نگه داشتن ياد شهدا و ارج نهادن به         
مقام خانواده ي آن عزيزان ، در ادامه ي          
سلسله  نشست هاي الله پژوهي ، با             

حضور در جمع خانواده ي شهيد علي           
بازيار عالوه بر قرائت زيارت عاشورا ، به          
استماع خاطرات بازماندگان آن شهيد         
بزرگوار پرداختند و در محضر آن شهيد          

در انتهاي  .  بزرگوار به فيض تمام رسيدند      

اين مراسم به رسم يادبود هديه      
اي از جانب كانون به خانواده        
ي اين شهيد بزرگوار تقديم         

 . گرديد 
  

 پژوهيهاي اللهبرگزاري سلسله نشست



والدت اين بزرگوار يك عيـد حقيقـى          
ى اين روز      داشت خاطره   است؛ لذا بزرگ  

و اين ساعت هرگز از ياد معتقـدان بـه           
فقط مردم شـيعه  .  مهدويت نخواهد رفت 

نيستند كـه منتظـر مهـدى موعـود             
عليه هستند، بلكه انتظار منجى       اللَّه  سالم

ــه            ــه هم ــق ب ــدى، متعل ى    و مه
 . هاست مسلمان

فرق شيعه با ديگران ايـن اسـت كـه            
شيعيان آن منجى را با نام و نـشان، بـا            

شناسـند، امـا        خصوصيات گوناگون مى  
ديگر مسلمانان كـه بـه منجـى هـم             

تفـاوت  .   شناسـند   معتقدند، منجى را نمى   
جاست؛ واالّ اصل مهـدويت مـورد           اين

اديان ديگر .   هاست  ى مسلمان   اتفاق همه 
هم در اعتقادات خودشان، انتظار منجـى       

ها هـم در        آن.   را در نهايت زمانه دارند    
يك بخش از قضيه، مطلب را درسـت          

اند، اما در بخش اصلى قضيه كه         فهميده
معرفت به شخص منجى اسـت، دچـار         

شيعه با خـبر مـسلّم و         .   نقص معرفتند 
قطعى خود، منجى را با نام، با نشان، بـا          

. شناسـد    خصوصيات، با تاريخ تولد، مـى     
نكاتى در اعتقاد به مهدويت هست كـه         

 .كنم ها را عرض مى من به اجمال آن
 

 دار ستاره دنباله
يك نكته اين است كه وجـود مقـدس          
حضرت بقيةاللَّـه ارواحنافـداه اسـتمرار         

هاى الهى است؛     ها و دعوت    حركت نبوت 
طـور     يعنى همـان . از اول تاريخ تا امروز 

فَبعض »خوانيد، از     كه در دعاى ندبه مى    
 نّتُكج كَنْتَهكه حضرت آدم اسـت،      «اَس

كه رسيدن به    «إلى أن اِنْتَهى االَمرُ   »تا  
و .   والـه اسـت        عليه    اللَّه  االنبياء صلّى   خاتم

بيـت آن       ى وصايت و اهـل       بعد مسأله 
همـه  .   رسد به امام زمـان      بزرگوار، تا مى  

ى متصل و مرتبط به هم در         يك سلسله 
اين بدين معناست كـه     .   تاريخ بشر است  

ها، آن دعـوت        آن حركت عظيم نبوت   
ى پيـامبران، در هيـچ            وسيله  الهى به 
بـشر بـه     .   اى متوقف نشده اسـت      نقطه

پيامبر و به دعوت الهى و بـه داعيـان            
الهى احتياج داشته است و اين احتياج تا        
امروز باقى است و هر چه زمان گذشته،         

 . تر شده است بشر به تعاليم انبياء نزديك
رفت فكر و  ى بشرى با پيش    امروز جامعه 

مدنيت و معرفت، بسيارى از تعاليم انبيـا        
ها قرن پيش از اين، براى بـشر          را كه ده  

همين .   قابل درك نبود، درك كرده است     
ى آزادى،      ى عـدالت، مـسأله         مسأله
هايـى    ى كرامت انسان، اين حرف      مسأله

هـاى     كه امروز در دنيا رايج است، حرف      
ى مردم و افكـار        آن روز عامه  .   انبياست

عمومى مردم ايـن مفـاهيم را درك            
 در پى آمدن پيغمبران و         پى.   كردند  نمى

انتشار دعوت پيغمبران، اين افكار را در        
ذهن مردم، در فطرت مـردم، در دل           
 . مردم، نسل به نسل نهادينه كرده است

شان قطـع   آن داعيان الهى، امروز سلسله   
نشده است و وجـود مقـدس بقيةاللَّـه           

ى    ى سلـسله     األعظم ارواحنافداه، ادامه    
داعيان الهى است، كه در زيـارت آل           

السالم عليـك يـا       »:   خوانيد  ياسين مى 
يعـنى شـما      .« اللَّه و ربانى آياتـه       داعى

امروز همان دعـوت ابـراهيم، همـان           
دعوت موسى، همان دعـوت عيـسى،         

ى پيغمـبران و         همان دعـوت همـه     
مصلحان الهى و دعوت پيامبر خـاتم را         
در وجـود حـضرت بقيةاللَّـه مجـسم            

ى    اين بزرگـوار وارث همـه       .   بينيد  مى
ها   ى آن   هاست و دعوت و پرچم همه       آن

را در دست دارد و دنيـا را بـه همـان               
اند و    معارفى كه انبيا در طول زمان آورده      

اين .   خواند  اند، فرامى   به بشر عرضه كرده   
  .ى مهمى است نكته

 
 درس اميد

ى بعدى در باب مهدويت، انتظـار          نكته
انتظار فرج يك مفهوم بـسيار  . فرج است 

يـك انتظـار،     .   اى است   وسيع و گسترده  
 كـه       انتظارِ فرجِ نهايى است؛ يعنى اين     

بيند كه طواغيـت عالـم         بشريت اگر مى  
گـرى     كننـد و چپـاول         تازى مى   ترك
ها  كنند و افسارگسيخته به حق انسان مى

كنند، نبايد خيـال كنـد كـه            تعدى مى 
سرنوشت دنيا همين است؛ نبايد تـصور        

اى نيست و بايستى      كند كه باالخره چاره   
به همين وضعيت تن داد؛ نه، بداند كـه          
اين وضعيت يـك وضـعيت گذراسـت          

و آن چيزى كه متعلـق       «للباطل جولَةٌ »
به اين عالم و طبيعت اين عالم اسـت،          
عبارت است از استقرار حكومت عدل و        

 . او خواهد آمد
انتظار فرج و گشايش، در نهايت دورانى       
كه ما در آن قرار داريم و بشريت دچـار          

ها و آزارهاست، يـك مـصداق از            ستم
انتظار فرج است، ليكـن انتظـار فـرج           

وقتى به مـا    .   هاى ديگر هم دارد     مصداق
گويند منتظر فرج باشيد، فقـط ايـن           مى

نيست كه منتظر فرج نهايى باشيد، بلكه       
بستى قابـل    معنايش اين است كه هر بن     

فرج يعنى اين؛ فـرج     .   گشوده شدن است  
مسلمان با درسِ انتظـار      .   يعنى گشايش 

گيرد كه هيـچ      آموزد و تعليم مى     فرج مى 
بستى در زندگى بشر وجود ندارد كـه          بن

نشود آن را باز كرد و الزم باشـد كـه           
انسان نااميد دست روى دست بگذارد و        

شـود     بنشيند و بگويد ديگر كارى نمـى      
وقتى در نهايتِ زندگىِ انـسان،      .   كرد؛ نه 

همه حركت ظالمانه و      ى با اين    در مقابله 
ستمگرانه، خورشيدِ فرج ظهـور خواهـد        

هاى جارى زندگى     بست  كرد، پس در بن   
هم همين فرج متوقَّع و مـورد انتظـار           

 . است
هاسـت؛   ى انسان اين، درس اميد به همه   

ى    اين، درس انتظار واقعـى بـه همـه          
لذا انتظار فرج را افـضل        .   هاست  انسان

شود انتظـار،     اند؛ معلوم مى    اعمال دانسته 
نبايـد  .   عملى نيـست    يك عمل است؛ بى   

اشتباه كرد، خيال كرد كه انتظار يعنـى         
 كه دست روى دسـت بگـذاريم و             اين

انتظـار  .   منتظر بمانيم تا يك كارى بشود     
سازى اسـت،     يك عمل است، يك آماده    

يك تقويت انگيزه در دل و درون است،        
يك نشاط و تحرك و پويايى اسـت در          

اين در واقع تفسير ايـن      .   ها  ى زمينه   همه
و نُريـد   »ى قرآنى است كه       آيات كريمه 

أنْ نَمنّ على الّـذينَ استُـضْعِفُوا فِـى            
م              لَهـعنَج أئمـةً و م لَهـعنَج األرضِ و

نْ  »يا  «الْوارِثينَ هللاِ يورثُها مـ انّ األرض
يعنى  «.يشاء مِن عِبادِهِ و العاقِبةُ لِلْمتّقينَ   

هـا نبايـد از          ها و امـت     وقت ملت   هيچ
 .گشايش مأيوس شوند

آن روزى كه ملت ايران قيام كرد، اميـد         
امروز كه آن اميد    .   پيدا كرد كه قيام كرد    

برآورده شده اسـت، از آن قيـام، آن             
ى بزرگ را گرفته است و امـروز           نتيجه

هم به آينده اميدوار است و با اميد و بـا        
اين نور اميد است    .   كند  نشاط حركت مى  

ها را به انگـيزه و حركـت و              كه جوان 
مردگـى و       كند و از دل      نشاط وادار مى  

كند و روح     ها جلوگيرى مى    افسردگى آن 
ايـن،  .   كنـد    پويايى را در جامعه زنده مى     

بنابراين هـم    .   ى انتظار فرج است     نتيجه
بايد منتظر فرج نهايى بـود، هـم بايـد            

ى مراحـل زندگـى        منتظر فرج در همه   
اجازه ندهيد يأس   .   فردى و اجتماعى بود   

بر دل شما حاكم بـشود، انتظـار فـرج            
داشته باشيد و بدانيد كه اين فرج محقَّق        

كـه شـما        خواهد شد، مشروط بر اين       
انتظارتان انتظار واقعى باشد، عمل باشد،      

 .تالش باشد، انگيزه باشد، حركت باشد
  

 او ناظر است
ى مهدويـت     ى ديگر در مسأله     يك نكته 

ى ما اين است كـه         اين است كه عقيده   
امام زمان ارواحنافداه متوجه و ناظر بـر         
رفتار و عمل ماست؛ اعمال مـا بـر او             

هاى مؤمن مـا   اين جوان.  شود  عرضه مى 
چه در ميدان -هاى مختلف  كه در ميدان

معنويت و عبادت و معرفـت، چـه در            
ميدان كار و تالش، چه در ميدان مبارزه        
و سياست، چه در ميدان جهاد؛ آن روزى    

جـور از       اين  -كه جهاد مورد احتياج بود  
خودشان اخـالص و شـادابى نـشان           

عليـه را       اللَّه    دهند، امام زمان سالم     مى
 . كنند حال مى خرسند و خوش

حـاال    - كه مردم در كشور اسـالمى        اين
تالشـشان ايـن       -در كشور مسلمانِ ما   

رفـت    ى كشور، بر پيش     است كه بر اداره   
امور كشور نظارت داشته باشند، تـصميم       
بگيرند، اقدام كنند، وارد ميدان بشوند و        

كنند كه ديگران بيايند      ميدان را رها نمى   
ها تـصميم بگيرنـد؛ اجـازه           و براى آن  

هـاى     دهند كـه امتـداد خواسـت          نمى
استكبارى و استعمارى در داخل كـشور        

ها را معين بكند، امام زمان        سرنوشت آن 
امام زمـان ناظـر      .   كنند  را خوشحال مى  

انتخابات شما را امـام       .   بيند  است و مى  
اعتكاف شما را امـام زمـان         .   زمان ديد 

هـا را بـراى          تالش شما جـوان    .   ديد
ى شعبان، امـام زمـان          بندى نيمه   آذين
حضورِ شـما زن و مـرد را در               .   ديد

هاى گوناگون، امام زمـان ديـده          ميدان
مردان ما را  حركت دولت .   بيند  است و مى  
هاى مختلـف، امـام زمـان            در ميدان 

چـه كـه        بيند و امام زمان از هر آن        مى
ى عزم راسـخ      ى مسلمانى و نشانه     نشانه

زنـد،    ايمانى در آن هست و از ما سر مى        
اگر خداى نكرده عكس    .   شود  خرسند مى 

اين عمل بكنيم، امام زمان را ناخرسـند         
 .ببينيد چه عامل بزرگى است. كنيم مى

  
 اگر بايستيد

ى ديگر و سخن آخر اين است كـه           نكته
اى كه به مهدويت معتقد اسـت،          جامعه

اين قـوت قلـب     .  كند قوت قلب پيدا مى 
بدانيـد  .  ها خيلى مهـم اسـت     براى ملت 

تسلط استعمار بر كشورهاى اسالمى بعد      
ها را خالـى       از آن بود كه توى دل ملت      

ها احـساس ضـعف كردنـد؛          كردند؛ آن 
هـا    احساس عدم توانايى كردند، بعد اين     

. ها مسلط شـدند     آمدند و با قدرت بر آن     
ما در روابـط    .   جور است   امروز هم همين  

سياسى و ديپلماسى دنيا داريـم جلـوى         
بينيــم كـه يكـى از            چـشممان مـى    

ترين شگردهاى استكبار جهانـى        بزرگ
خواهد دل مـسؤوالن       اين است كه مى   

حــاال در   -كــشورهاى گونــاگون را       
خــالى كنــد و       -كــشورهاى اســالمى  

هـا تزريـق       پشتوانگى به آن    احساس بى 
اى    ها احساس كنند كه چاره      كند، تا آن  

كه زير بار مثـالً امريكـا          ندارند جز اين    
اين احساس ضعف، بالى بزرگـى     .   بروند
كننـد؛ چـون       ها حركت نمى    ملت.   است

ملت فلـسطين    .  كنند  احساس ضعف مى  
ها سال ساكت و آرام نشـسته بـود؛             ده

آن .   توانـد    كرد نمـى     چون احساس مى  
روزى كه فكرِ توانستن در ملت فلسطين       
  به وجود آمد، قيام كرد و با اين قيام اين         
. همه موفقيت را به دست آورده اسـت         

 . رود برد، اما دارد پيش مى رنج مى
فرق است بيـن ملـتى كـه حركتـى              

خـورد، امـا        كند، سيلى هـم نمـى      نمى
روز    نـشيند؛ روزبـه       روز عقب مى    روزبه

شود، دلـش      تر مى   تر و زيرِدست    بدبخت
خورم،  هم خوش است كه من سيلى نمى

با آن ملتى كه سـختى راه را تحمـل             
خورد، خونى    كند، پايش به سنگ مى      مى

شود، امـا در راهِ بـه سـمت                هم مى 
موفقيت، به سمت سرمنزل سعادت، بـه       

ملت فلسطين . رود سمت عزت، پيش مى
كند و جلو  اميد پيدا كرد، حاال حركت مى  

رود و اين حركتِ به جلو تا هر وقـت            مى
شود كـه   كه وجود داشته باشد، باعث مى     

ها باز باشد و راه       درهاى فرج به روى آن    
شـاءاللَّه    قطعه طى خواهد شد تا إن       قطعه

احـساس  .   به هدف نهاييـشان برسـند       
ضعف براى يك ملت، خيلـى احـساس         

يكـى از    .   خطرناك و سم مهلكى اسـت     
بركات اعتقاد به مهدويت اين است كـه        

كنـد؛     انسان احـساس اطمينـان مـى        
كنـد؛ احـساس        احساس قوت قلب مى   

كند و ملـت مـا بحمداللَّـه             قدرت مى 
 .گونه است اين

هـاى     هاى جنگ هم جـوان      ما در جبهه  
ديديم كه به مدد غيبى و        خودمان را مى  

عـصر     به توجه و نظـر لطـف ولـى            
ارواحنافداه اعتقاد داشتند و از همـان          
اعتقاد و از همان قوت قلب هم اسـتفاده         

كردند و توانـايى مـضاعف پيـدا              مى
البته اعتقـاد   .   رفتند  كردند و پيش مى     مى

به كمك غيبى اگر معنيش اين است كه        
كار بماند؛ درهـا را ببنـدد و             انسان بي 

منتظر باشد كه از غيب كمـك بـشود،          
بداند كه از غيب هم كمكى نخواهد شد؛ 

«               شرى لَكُـم و اهللاُ االّ بـ لَهعما ج و
كمك غيـبى در       .«لِتَطْمئِنّ قُلُوبكُم بِهِ  

هـاى     ميدان جنگ، در ميـدان چـالش       
هاست كـه      سياسى و در ايستادگى ملت    

اگـر بايـستيد،     .  آيـد    به سراغ انسان مى   
 .كمك غيبى هم هست

امروز دنياى استكبار روى نقـاط قـوت         
ها را از بيـن        ها متمركز شده، تا آن      ملت
شـوند،    البته يك جاهايى موفق مى    .   ببرد

از .   شـوند    يك جاهايى هم موفق نمـى      
ى    ى جاهايى كه به حول و قـوه          جمله

الهى موفق نشدند و موفق نخواهند شد،       
اتكاء بـه خـداى      .   [ . . . ]   ملت ايران است  

متعال و اعتقـاد بـه نگـاه رئوفانـه و               
ى حضرت بقيةاللَّه ارواحنافداه بـه        پدرانه

ملت، اين تأثير بزرگ را در زندگى ما و          
در رفتار ما دارد كه ما را با قوت قلب در           
مقابل امواج گوناگون وادار به اسـتقامت       

توانند ملت ايران را شكست       نمى.   كند  مى
به توفيق الهى، مسؤوالن كشور،     .   بدهند
گيرى و  مردان مؤمن و صبور، با پي دولت

تالش بايد بتوانند يكى پس از ديگـرى        
مشكالت اين ملت را حل كننـد؛ بايـد          
بتوانند سطح علمى و عملى اين كـشور         

كلـى طمـع       چنان باال ببرند كه به      را آن 
دشمنان از اين ملت و از اين كشور قطع         

 . بشود
 

مناسـبت     ديدار با اقشار مختلف مردم به     
 29/6/84ى شعبان  نيمه

3صفحه            ويژه نامه مهدويت /   شماره دوم  /    سال اول         

 هر بن بستي گشودني است 

 واحد آموزش كانون فرهنگي پيامبر          
با همكاري واحد مراسمات     )  ص(اعظم  

كانون و به منظور تقويت توانايي هاي          
مداحان هيات فاطميون  و ارايه ي             
آموزش به  دوستداران اهل بيت و              

مداحان جوان اقدام به برنامه ريزي و           
اجراي آموزش مداحي در دو سطح             
مقدماتي و تكميلي   با مواد آموزشي مورد         

كه از جمله  مواد برنامه       .نياز نموده است    
ريزي شده مي توان به كالس هاي روان        

خواني ، اخالق ، صداسازي در سطح            
مقدماتي و مقتل شناسي ، نغمه هاي            
موسيقايي و ادبيات آييني در سطح             

 . تكميلي اشاره نمود 

 )ص(شروع دوره ي مقدماتي آموزش مداحي در كانون فرهنگي پيامبر اعظم 
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الــسالم عليــك حيــن تــصلي و        
تقنت ، السالم عليك حين تركع و       
تسجد ، السالم عليك حين تهلـل       
و تكبر ، السالم عليك حين تحمد       

 و تستغفر
زيباترين ارتباط بـا خداونـد از آن         

ما انسان هاي خاكي    .   ولي خداست 
اگر چه نمازي عاشقانه بـا خـداي         
خودمان نمي خوانيم اما وقـتي بـه        
نماز موال و صاحبمان مي نگـريم،       
. عاشق نماز خواندن او مـي شـويم       

پدر مهربان ما كه همه ي الطـاف         
الهي از طريق او به ما مـي رسـد،         
وقتي به نماز مـي ايـستد اسـتوانه         
توحيــد و خــدا پرســتي و ارتبــاط        

او نه فقـط    .   عاشقانه با معبود است   
در حين ارتباط با خدا نشانه توحيـد        
است، كـه در همـه لحظـه هـاي           

اصـال  .   زندگيش نشان توحيد است   
. واليت از توحيد جدا نشدني اسـت      

هيچ پيامبر و امـامي كـسي را بـه          
سوي خود فـرا نخوانـده اسـت و          
همگي مردم را به توحيـد دعـوت         

دعوت به خود كار انسان    .  كرده اند 
هاي به توحيد نرسيده است نه كار       
ولي خدا كـه خـود مظهـر توحيـد           

همچنان كه واليت تنهـا راه   .   است
رسيدن به توحيـد اسـت، بهتريـن         
شناخت واليت هـم از آن انـسان         

عـشق بـه ولـي خـدا        .   موحد است 
انسان را از جنس ولي خدا مي كند        
و او را تا اوج خدا پرستي باال مـي          

خود را به دسـت عـشق ولـي         .   برد
خدا سپردن و تبعيت بي حـد از او          
بــه معــني پرســتيدن نيــست كــه      
پرستش مخصوص ذات باريتعالـي     

امــا بــه معــني رهيــدن از      .  اســت
كوچكي نفس است تا رسـيدن بـه        

 .بزرگي خداي تبارك و تعالي
عالمه سيد محمد حسين حـسيني      
تهرانــي در كتــاب روح مجــرد در       
ارتباط با نسبت واليـت بـا توحيـد         

 :مي نويسد
نهايت سير هر موجودي فنـاي در        
ــود          ــاالتر از خ ــر و ب ــود برت موج

يعني فناي هـر ظهـوري در        . است
مظهر خود و هر معلولـي در علـت         

نهايت سير انسان كامـل كـه    .  خود
همه قوا و استعدادهاي خود را بـه         
ــاي در ذات         ــانده، فن ــت رس فعلي
احديت است و فنـاي در ذات اهللا         
است و فناي در هو است و فنـاي          

 .در ماالاسم له و الرسم له است
كسي كه عمال و نه علما به مقـام          
واليت مي رسد و ولـي خـدا مـي          
شود و خدا ولي او مي شـود، همـه      

اعمـالش و كـردارش و صـفاتش،         
فعل و كردار و صـفات خـدا مـي           

نه اين كه او خدا مي شـود و    .   شود
يا خدا از خود چيزي را بريده و جدا     

و نه اين كه    .   كرده و به او مي دهد     
به او هم مشابه آنچه را كه خودش   

بلكــه بــه  .  دارد عنايــت مــي كنــد   
واسطه شدت صفا و خلوصي كه در   
بنده پيدا نموده از هستي مجازي و       
اعتباري بيرون آمده و فاني در ذات      
خدا شـده و خداونـد در او تجلـي           

يعــني وجــودش و    .  نمــوده اســت 
سرّش و واقعيتش آينـه محـض و         
مرآت تمام كمال جمـال و جـالل        
ذات احديت گشته و خدا نما شـده        

 .است
واليت به معني حائز شدن صـفات       
خداوندي باالستقالل و بـا عـزت        

واليـت بـه معنـي      . شخصيه نيست 
عبوديت محضه در برابـر ربوبيـت        

ذلت محض در برابر    .   مطلقه اوست 
 .عزت اوست

واليت مطلقه يعني تحقـق جميـع       
مراتب عبوديت و فناي محـض در      

واليـت هـاي    .   ذات اقدس اوسـت   
مقيده و جزئيـه بـه معـني تحقـق          
بعضي از مراحل عبوديت و فنـاي        
در فعل يا اسم يا صـفت و فنـاي           
اجمالي و موقتي در ذات اوست كه       
هنوز به مرحله فعليت تامه نرسيده      

 .است
ولي خدا خواست و طلب و اراده و         

آنچه در وي   .   اختياري از خود ندارد   
از خواست و طلب و اراده و اختيـار         
مشهود است عين صـفات و اسـما        
خداوندي اسـت كـه در او ظهـور          

 .كرده است
مقام واليت مطلقـه ائمـه عليهـم         
السالم به معني ايـن نيـست كـه          
هرچه از نـزد خودشـان بخواهنـد         
اگرچه جدا از خواست خدا باشد مي       

بـه معـني ايـن      .   توانند انجام دهند  
نيست كه مشابه خواسـت خـدا در        

بلكه بـه ايـن     .   خود خواستي دارند  
معني است كه در خارج يـك اراده        
و اختيار و مشيت بيش نيست و آن   

 .اراده و مشيت خداست و بس
مردم محجوب عالم را متفرق مـي       
نگرند، اما اين افراد از خواب بيـدار        

ال .   ال موثر في الوجود اال اهللا     :   شده
ال حي في   .   قادر في الوجود اال اهللا    

ال ذات مستقله فـي   .  الوجود اال اهللا  
 .الوجود اال اهللا

حضرت عالمه از قول محيي الدين      
 :عربي در اين كتاب آورده اند

معرفـت خداونـد تبـارك و تعالــي         
براي انـسان ممكـن اسـت، و آن          
درجه و مقام و شخـصيت انـسان         
است كه مي تواند اين راه را طـي          

و .كند و به لقاي محبوب نائل گردد      
لقاي او فنا در ذات اوست، زيـرا در       
صورت غير فنا، او شـناخته نـشده         

و در صورت تحقق فنا ديگر      .   است
غيري بر جاي نمانده است تا غيـر        

در آنجـا   .   خدا بتواند او را بشناسـد      
 .خداست كه خود را مي شناسد

به نظر مي رسد مهم ترين وظيفـه        
تقوي و  .   منتظر تهذيب نفس است   

تهذيب نفس ارتبـاط بـا مـوال در          
زمان غيبت را باال مـي بـرد و در           
زمان ظهور به منتظر اين توانايي را  
مي بخـشد كـه از قافلـه يـاوران           

موال خود ولـي    .   مهدي جدا نگردد  
خداست و ياوران نزديك او هـم از        

و نسبت هر كس  .   اولياء خدا هستند  
با مقتدايش به اندازه نـسبت او بـا          
خداست و هر كه به خداي تبـارك        
ــه          ــر باشــد ب ــالي نزديــك ت و تع

مهـم  .   مواليش نزديك تـر اسـت      
ترين وظيفه منتظرين موال پس از       
تهذيب فردي، تهـذيب اجتماعـي       
است تا جامعه اي به وجـود بيايـد          
كه لياقـت حكومـت ولـي خـدا را           

اين بار كه مواليمـان     .   داشته باشد 
را صدا زديم از فكر دنيا و تعلقـات         

و .   دست و پا گيرش بيرون بيـاييم      
بجاي اين كه دعا كنيم وصـله اي        
بر وصله هاي لباس پاره ما اضـافه        
كن تا سنگين تر شود، دعـا كنيـم         
اين وصله را از من بگـير تـا مـن            
سبك تر شوم و لباسم ساده تـر و          
لطيف تر شـود و بـي تعلـق دنيـا            

 .شايسته ديدارت شوم
 

آقا نگاهت جاي آهو هاسـت مـي         
 دانم

دستان پاكت مثل من تنهاست مي      
 دانم

آقا دلت در هيچ ظرفـي جـا نمـي          
 گيرد

 جاي تو وسعت درياست مي دانم
 برگشتنت در قلب هاي مردة مردم

همرنگ توفاني ترين درياست مـي      
 دانم

 دليل آن. آقا اگر تو بر نمي گردي
در چشم هاي پر گناه ماسـت مـي         

 دانم
اي كاش برگردي كه بعـد از ايـن         

 همه دوري
يك باره حس بودنت زيباست مـي      

 دانم
كي باز مي گردي؟ برايم بودن بـا         

 تو
 زيباترين آرامش دنياست مي دانم

 فردا! تو باز مي گردي اگر امروز نه
از آتشي كه در دلم برپاسـت مـي          

 دانم

وقتي كه در آيات پربركت الهـي در قـرآن            
كريم و احاديث زيبـاي اهـل بيـت عليهـم            
السالم نگاه مي كنيم خواهيم ديد كه تأكيد       
بــسياري دارنــد مبــني بــر اينكــه انــسانها        
مخصوصاً آنهـايي كـه بـه دنبـال شـخص            
مصلح مي گردنـد بايـد اعمـال خـويش را            

 »قد افلح من زكها«. اصالح نمايند
آري اينكه قرآن كريم بعد از يازده بار قـسم          

به حقيقت  »  قد افلح من زكها   « :   مي فرمايد 
كسي كه خويش را اصالح نمايد و به صراط   
مستقيم گام بردارد و امـور اعمـال خـود را            
اصالح نمايد رستگار مي شودنه اينكـه هـر         
كسي كه بـي تفـاوت و بـي خيـال رفتـار               

خويش برسد به سعادت مي رسد هرگز ايـن         
چنين نيست و نمي باشد و طبيعتاً مـصلح و       
منجي بشريت به اينگونه افراد نيـاز دارد تـا          
در امر هدايت گري حقيقي مردم، او را ياري         

 دهند 
بـه عبـارت ديگـر مـصلح، افـراد صـالح و              
شايسته اي كه اعمال و كـردار خـويش را           
اصالح نموده اند مي طلبد نه هر كسي كـه          
امور زندگاني خويش را در بي تفاوتي و بـي          
خيالي به سر برده باشد لذا در حديث نوراني      

باالترين عملها :  مي فرمايد كه)   ع( امام علي   
يعني انتظار و منتظر بودن    .   انتظار فرج است  

با عمل انسان محقق مي شود نـه بـا نيـت            
انسان به تنهايي، نه با آرزو كردن به تنهايي         
بلكه بايد عمل نمود و طبق دستورات الهـي         

اعمال صالح و نيكو انجام داد همچنان كـه         
وقتي منتظر مهماني عزيز مي باشـيد بايـد          
فضاي خانه و وسايل منزل و حتي غذاها را          
به صورت صالح و شايسته اي قرار دهيـد و          
در واقع بايد بـه آداب مهمـان داري عمـل            
نماييد و اين كار با نيت كـردن اينكـه غـذا            
خوب درست كنيد و وسـايل منظـم داشـته          
باشيد محقق نمي شود و با آرزو چـيزي بـه           

 .دست نمي آيد
از طرف ديگر تا كسي خود را اصالح ننمايد         
نمي تواند جزء ياري دهندگان مصلح باشـد         
زيرا تا انسان خود سواد نوشـتن و خوانـدن           
نداشته باشد چگونه مي توانـد بـه ديگـران           

سواد بياموزد و ديگران نوشتن و خوانـدن از         
 .او ياد بگيرند

اينجاست كه مي بينيد مقام معظم رهـبري         
منتظـران مـصلح    « :   چه زيبا مي فرمايند كه    

: يعـني »   خود بايد صالحان در جامعه باشـند      
مصلح كسي را پـذيراي يـاري كـردن مـي          
باشد كه خود صـالح و شايـسته و نيكوكـار            
باشد تا بتواند ديگران را به صـالح بـودن و            
شايستگي راهنمايي و دعوت نمايد نه اينكه       
خود عمل نكرده باشد و به ديگـران بگويـد          
كه شما به اين معارف عمل كنيد زيـرا ايـن         

لـم  «:   روش برخالف آيات الهي مـي باشـد       
چرا دعوت به كـاري     »   تقولون ما لم تفعلون   

 مي كنيد كه خود انجام نداده ايد

 مصلح صالح مي خواهد  واليت در توحيد 
 
 ظ . ميم 

  محمد حسين مرحمتي زاده  

 به اطالع كليه ي اعضاي شركت كننده        
در برنامه هاي مختلف كانون فرهنگي         

و هيات فاطميون مي    )  ص(پيامبر اعظم   
رساند كه دوستاني كه تا كنون در جهت         
تشكيل پرونده در واحد نيروي انساني         
اقدام ننموده اند جهت بهره مندي از           

برنامه هاي مختلف آينده ، هرچه سريع         
الزم به ذكر   .  تر اقدام به اين كار نمايند        

است مالك ارايه ي برخي از خدمات           
كانون به اعضا پرونده ي آنان در واحد          

مدارك مورد  .  نيروي انساني مي باشد       

 سه قطعه ،    3*4  عكس:  نياز عبارتند از    
فتوكپي  عدد ،    2:  فتوكپي شناسنامه   

فارغ پوشه   برگ ،      2  :  كارت ملي 
التحصيالن نارنجي ، دبيرستان آبي ،          

 راهنمايي سبز و گيره 

 ) ص(ي مهم واحد نيروي انساني كانون فرهنگي پيامبر اعظم  اطالعيه
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 واحد آموزش كانون فرهنگي پيامبر         
به منظور رشد بينش        )  ص(اعظم   

اعتقادي و عمق بخشيدن به باورهاي         
ديني اعضاي طلبه و دانشجوي خود ،          

» هاي معرفت   حلقه«  اقدام به برگزاري    

ـ با محوريت موضوعات اعتقادي           
اين جلسات در    .  فرهنگي نموده است     

ي هر  شنبه و چهارشنبه   هاي يك شب
) ع(هفته در مسجد امام حسن مجتبي         

 .باشد  شب برقرار مي10راس ساعت 

برادران عالقه مند مي توانند در روزهاي       
مقرر ، جهت شركت در زمان مذكور در         

حضور )  ع(مسجد امام حسن مجتبي        
 . بهم رسانند 

 )ص(برگزاري جلسات حلقه هاي معرفت كانون پيامبر اعظم

ــور منجــي در          ــه ظه ــاد ب اعتق
آخرالزمان، اصلي است كه اديـان      
الهي بر آن اتفاق نظر دارند و دو         
فرقه برزگ اسالمي يعني شيعه و      
سني به آن معتقدند، گرچه درباره      
برخي از مـسايل مربـوط بـه آن          
حضرت اختالف نظر دارند ، اما از       
هر دو فرقه احاديث فراواني راجع      
به مهدويت و ظهور آن حـضرت       
در كتب حـديثي ثبـت و ضـبط          

 .است
در اين مقاله برآنيم تـا برخـي از          
اين احاديث نقل كرده و توضـيح      
 .مختصري درباره آن ارائه نمائيم

 
 )عج(دادگستري مهدي 

بشر همواره به دنبال عـدل و داد        
بوده و از ظلم و ستم تنفر داشـته         
و آرزو داشته زندگي اش توأم بـا        
صلح و صـفا و محبـت آميختـه          

ايـن آرزوي فطـري همـه        .   باشد
ــت ــن آرزو در      .  انسانهاس ــا اي ام

ــو         ــز در پرت ــي ج ــاس جوان مقي
به تمـام و    )   عج( حكومت مهدي   

پيامبـر  .   كمال تحقق نمـي يابـد      
اشاره به اين شاخصه   )   ص( اسالم  

كرده و مي   )   عج( حكومت مهدي   
 :فرمايد

قيامت برپا نمي شود تـا زمانـي     « 
كه زمين از ستم و دشمني آكنده       

آن گاه مردي از خاندان من      .   شود
قيام كند و زمين را همچنان كـه      
از ظلم و جور آكنده شده، از عدل    

 1» .و داد پر كند
 

 )عج(نورافشاني مهدي 
گرچه وجود مبارك آن حضرت از      
نظرها پنهان است اما ايـن بـدان        
معنا نيست كـه او امـت را رهـا           
كرده و رهبري كـشتي پرتالطـم       
جامعه اسالمي و بندگان صالح را      
رها نموده، بلكه از آنجـا كـه آن          
حــضرت قطــب عــالم امكــان و      
واسطه فيض الهي است با واليت      
خويش جامعه اسالمي را رهـبري      

پيامبـر  .   و نور افـشاني مـي كنـد       
 :اسالم مي فرمايد

ــه        « ــرا ب ــه آن كــه م ســوگند ب
ــردم در      ــامبري برانگيخــت، م پي

از وجود  )  عج(زمان غيبت مهدي    
او بهره مند مي شوند، همچنانكه      
مردم از خورشيد نهان در پس ابر،      

 2» .بهره مند مي شوند
 

 خاتم اوصياء
خداوند براي هدايت بشر هـزاران      
پيامبر مبعوث فرموده كـه كامـل       
ترين آنها خاتم پيامبران حـضرت      

مي باشد و از آنجـا          ) ص( محمد  
كه شـريعت اسـالمي كاملتريـن        
شريعت است، خداوند براي تبيين     

و تفــسير و اجــراي آن شــريعت       
جانشيني براي آن حضرت تعيين     
فرمود كه حقايق و معارف دين را       
توضيح و تفسير نمايـد و تحقـق        
بخش ايده هاي تمـام انبيـاء در         

ــند   ــن باش ــشوايان،   .  زمي ــن پي اي
معصوماني هستند كه آخرين آنها     

مـي  )   عـج ( مهدي صاحب زمـان     
او شخــصيتي اســت كــه     .  باشــد

انسانها را نجـات مـي دهـدو بـا           
ظهورش حجـت را بـر جهانيـان        

 .تمام مي كند
 :مي فرمايد) ع(امام علي 

با مهدي ما حجت ها تمام مـي       « 
ان پايان بخـش امامـان و        .   شود

نجات بخش امت و منتهاي نـور       
 3» .است

 
 انتظار فرج

اعتقاد بـه حكومـت صـالحان و         
نظــامي كــه ارزشــهاي الهــي و      
انساني را در جامعه حاكم نمايد و       
با آنچـه كـه ضـد ارزش اسـت           
مبارزه كند از بهـترين كارهاسـت      
كه مي تواند همه بـشريت را بـه         
آينده اي روشن اميدوار نمايد و از    

ايـن اميـد و     .   ظلمت يأس برهاند  
 انتظـار فـرج        «انتظار به آينده را     

مي گويند و از جملـه اعتقـادي     »
است كه اگر خوب تفـسير شـود         
مي توانـد نقـش سـازنده اي در          

مبارزه با مفاسد و برقراري ارزشها     
در جامعه داشـته باشـد و زمينـه          
 .ظهور منجي كل را فراهم نمايد

 پيشوايان ديـني انتظـار فـرج را         
) ع( عبادت دانسته اند و امام علي       

 :مي فرمايد
در انتظار فرج و گشايش باشـيد       « 

و از رحمت خدا نوميد نشويد، زيرا       
محبوب ترين كارها نـزد خداونـد       

 4» .عزوجل انتظار فرج است

 
 بركات زميني و آسماني

از آنجا كه براي تحقق هر شيء،       
عالوه بر فاعليت فاعـل، قابليـت       
قابل نـيز شـرط اسـت و نـزول           
بركات الهي بستگي به درجه تقوا      
ــدگان دارد و از         ــستگي بن و شاي
آنجا كه در زمان ظهـور مهـدي         

شايستگي ها به فعليت مي     )   عج( 
ــشري لياقــت        ــه ب رســد و جامع
دريافت الطاف الهي را بيشتر پيدا      
مي كند، خداوند بركات مـادي و        
ــردم         ــر م ــويش را ب ــوي خ معن
آخرالزمان نازل مي نمايد و آنهـا        
را غرق در نعمت هاي گونـاگون        

 .مي كند
اشــاره بــه ايــن    )  ع(امــام علــي   

 :حقيقت مي نمايد و مي فرمايد
زماني كه قائم ما قيام مي كند،       « 

آسمان نزوالت خود را فرو ريزد و       
زمين گياهانش را بروياند و كينـه      
و دشمني از دلهاي بندگان رخـت   

 5» .بربندد
 

 :پاورقي 
ــه، ج      .    1 ــيزان الحكم ، ص  1م
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 وصف يار 
 

 
 همت سهراب پور 

 
اعتقاد به ظهور منجي در آخرالزمان، اصلي است 
كه اديان الهي بر آن اتفاق نظر دارند و دو فرقه 
برزگ اسالمي يعني شيعه و سني به آن معتقدند، 
گرچه درباره برخي از مسايل مربوط به آن حضرت 

اما از هر دو فرقه احاديث .اختالف نظر دارند
فراواني راجع به مهدويت و ظهور آن حضرت در 
 .كتب حديثي ثبت و ضبط است

، )عـج (چگونه است مسئله ظهور امام زمان       
وقتي كه در بعضي سخنرانيها يا در جلساتي        

ظهـور نزديـك    :  مي شنويم كه مـي گوينـد     
است ؟ آيا اين سخن با اين حـديثي كـه از             

رسيده اسـت كـه مـي      )  عج(خود امام زمان  
هركس كه در زمان غيبت كبري    «:   فرمايند

براي ظهور وقت تعيين كنـد كـذّاب اسـت          
 »280، ص 88بحاراالنوار، ج «) كذّب الوقاتون(

يعني كساني كه بـراي شـما تعييـن وقـت            
؟ ! ظهور مي كنند دروغگويـان مـي باشـند؟        

معناي اين حديث اين مي باشد كه كـساني         
كه درصدد تعيين وقت مشخـصي باشـند و          
بگويند مثالً در فالن روز مشخص و فـالن        

ظهور مـي   )   عج( ساعت مشخص امام زمان     
فرمايند، اين افـراد كـذاب و دروغگـو مـي            
باشند زيرا در قسمت اول خود حـديث امـام          

علـم  :  خودشان مي فرمايند كـه    )  عج(زمان  
ظهور به دست خداست لذا كسي حق نـدارد    
كه موضـوعي را كـه منحـصراً بـه دسـت             
خداست در آن موضوع دخالـت نمايـد و از           
خود مطلبي بيان كند اما اينكه بگويند ظهـر         
نزديك است بدون اينكـه وقـتي مـشخص         
كنند و بدون اينكه سـاعتي را معيـن كننـد           
اين گونه گفتار اشكالي ندارد زيـرا در واقـع         
اين بيان نقل قول گفتار معـصومين عليهـم        

مثـل  « :   السالم مي باشد كـه فرمـوده انـد         
الظهور كمثل الساعه مسئله ظهـور هماننـد        

كه ما مـي بينيـم      »   . مسئله قيامت مي باشد   
در قرآن كريم نسبت به مسئله قيامـت مـي          

قيامت نزديـك   =   اقتربت الساعه   « :   فرمايند
 سـال   1500و حال آنكه قـرآن در        » . است

پيش نازل شده است و تا زماني كه قيامـت          
برپا نشود اين آيه همچنان باقي است و اين     
پيام را دارا مي باشد وحال آنكه ايـن مـدت           
: كمي نيست، پس چگونه قرآن مي فرمايـد       

 !قيامت نزديك است؟
جواب اين سؤال اين است كه قرآن زمان را         
بر حسب ذهن مـا نمـي سـنجد بلكـه بـه              
واقعيت زمان نگاه مي كند و مطلب را  بـه            
واقعيت زمان بيان مي نمايد به اين معنا كه         
زمان براي ما طوالني اشت وگرنه زمـان و          
گذر آن در دنيا بسيار بسيار كوتاه و گذرا مي    

اين مقدار زماني كه مـا مـي بينيـم و       .   باشد
بيشتر از آن، چيزي نيست و طوالنـي نمـي          

 50هر  :   باشد همانگونه كه قرآن مي فرمايد     
هزار سال دنيا يك سـال در قيامـت بيـش            
نيست يا اينكه از قول گناهكاران در جهنـم      
كه وقتي از آنها سؤال مي شـود كـه مگـر             
چقدر گناه كرديد كه دچار عذاب شديد، مي        

چند صباحي، شـايد روزي يـا نيمـه          :   گويند
روزي و يا شايد ساعتي بيش درنگ نكرديم        

 سال عمـر   200و حال اينكه اين افراد شايد     
 .داشتند

  

 

 !؟...ظهور نزديك است 
 

 محمد حسن ظريفكار 
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تـرين، پرخـاطره تريـن        زيباترين، شادترين، هيجان   
ي نه چندان دور شهر كـازرون          ايام سال، در گذشته   

ي مـاه مبـارك      همانا نيمه)   همانند اكثر نقاط كشور   ( 
شعبان المعظم و ايام جشن واليت و والدت قائم آل          

از اوائل ايـن   .  محمد، حجه بن الحسن العسكري بود   
ي مردم به ويژه كسبه و پيشه وران بـازار            ماه فاطبه 

بـراي  )  مركز توليدي و تجاري و معامالتي شـهر      (   
 شعبان تمهيدات و تـداركات   15برپايي چشن بزرگ    

در سطور بعد شـرح داده       .   الزم را فراهم مي نمودند    
خواهد شد كه تقريباً تمام مردم در برگزاري چـشن،      

افـراد متمكـن و     .   حضوري مادي و معنوي داشـتند     
افراد تنگدست هر يك متناسب با توان مالي خـود و         

در عين حال با نهايت همت و اراده در جشن شركت       
اكثر مساجد جامع و معروف و مهم شـهر     .   مي كردند 

هـاي قطـور      بـر ديـوار و سـتون      .   تزيين مـي شـد    
هـاي    هـاي قـديمي ايـن مـساجد فـرش            ساختمان

سـقف آنهـا بـه      .   آويخته مي شـد     )   قالي( باف    دست
هاي رنگي    وسيله پارچه 
بـر  .   گرديـد     تزيين مـي  

روي زيلوهــاي كــف     
هـاي    شبستان نيز قـالي   

ــت ــروش     دس ــاف مف ب
ها و    روي فرش .   شد  مي

پارچه هاي آويخته شده     
جانمــاز ،ســوزني،گبه و    

هـاو انـواع      دوزي  قالب
بـاف    هاي دسـت    بافتني

زنان و دخـتران نـصب       
مي كردنـد كـه چـشم        

اي در فضاي مسجد ايجاد  انداز زيبا و دوست داشتني 
نكته قابل تامل در آن تزيينات اين است   .  مي گرديد 

هـا و وسـايل تزيينـاتي،         ها و پارچـه     كه تمام فرش  
توسط مردم و همسايگان دور و نزديك مسجد و بـا           
رغبت و شوق و به نوعي بـه شـكل اداي وظيفـه،              

بـا اينكـه اكثريـت      .  براي ايام جشن اهدا مي گرديد     
مردم  وضـعيت مـالي وامكانـات زنـدگي امـروزي             
نداشتنداماسخاوت مندانه هرآنچه در منزل و چمدان       

هايشان ذخيره داشتند در طبق اخـالص      و صندوقچه 
. دادنـد   شان تحويل مساجد مي     نهاده براي جشن امام   

ي خود مي دانستند كه         وظيفه)   بزازها( ها  قروش  پارچه
هاي پارچه خود را براي ايام جشن امام      عدل و طاقه  

شـان كـه بـا        بر حـسب اعتقـادات   .  زمان اهدا كنند   
واقعيت قرين بوده مردم كوچه و بازار با اهدا وسايل          
و اموال كار و زندگي و منزل براي جشن امام زمـان         

، خود و زنـدگي و اموالـشان را بيمـه كـرده و                ) ع( 
 . موجبات بركت آنها را فراهم مي كردند

بازار كازرون در جشن امام زمـان، چهـره ديگـري             
هاي درخت مورد يكي از مواد اصلي   شاخه.   يافت    مي

تزيينات بود در طول بازارهاي كازرون و هم چنيـن           
هاي مساجد بامورد، به شكل  هاي شبستان   در ورودي 

زيبايي درختان مصنوعي مي ساختند و درون آنها با         
هاي رنگي و متناست با سـاليق مختلـف بـه             پارچه

البته با ظهور بـرق    .  طرز باشكوهي تزيين مي كردند 
هاي درخت  مـورد    هاي الوان، در ستون   بوسيله چراغ 

بازاريان در برخي نقـاط    . چراغاني صورت مي گرفت 
بازار كارهاي ابتكاري خاصي انجام مي دادنـد مثـالً      

هاي كوچك سنگي و سيماني پر از آب را در         حوض
هاي قرمـز در آن       وسط بازار قرار مي دادند و ماهي      

رها مي كردنـد معمـوالً چنيـن كارهـاي ابتكـاري             
داران   وران و مغـازه     ي پيشه   متناسب با حرفه و پيشه    

پخش شربت و شيريني در طول بازار       .   انجام مي شد  
هـا در مقابـل       به طور گسترده رواج داشت  قنـادي        

جالب اينكـه  .  ي خود شيريني پخش مي كردند     مغازه
مواد تهيه شربت ماننـد شـكر و عرقيـات و آبليمـو              

ي نذر   همچون تداركات ديگر، بوسيله مردم و با ايده      
امام، تامين مي گرديد، در فصول سرما جشن مساجد 
درون شبستان و در فصول گرما معمـوالً در حيـاط            

ي   البته مـردم متـدين از بهانـه       .   مسجد برپا مي شد   
جشن و شادي براي فهم انتظار و ختم واليت امـام         

هـا عـالوه بـر        نيز استفاده كرده و از ايـن فرصـت         
هاي سنتي، منابر وعـظ و خطابـه برپـا مـي               مداحي

كردند و خطبا و روحانيون در خصوص فلسفه انتظار         
و ظهور قائم و معارف قرآني بـه ايـراد سـخن مـي               

 .پرداختند

 چهره ي قديم كازرون در نيمه شعبان 
 حكمتاكبر فرشتهعلي

 
بازار كازرون در جشن امام زمان، چهره ديگري  
هاي درخت مورد يكي از مواد اصلي  شاخه. يافت  مي

تزيينات بود در طول بازارهاي كازرون و هم چنين در 
هاي مساجد بامورد، به شكل زيبايي  هاي شبستان ورودي

هاي  درختان مصنوعي مي ساختند و درون آنها با پارچه
رنگي و متناست با ساليق مختلف به طرز باشكوهي 
  .تزيين مي كردند

 
توان تاريخ بشريت     تاريخ ايران را مى   .   1

دانست؛ چرا كه اين تاريخ، تاريخ بشـرى        
را در بسيارى از نقاط مـهـم رقـم زده             

تواند، هـم بـه        فهم اين تاريخ مى   .   است
هاى آينـده    ها و هم به جهانيان راه  ايرانى

بشرى را بنماياند و بـه عـنـوان يـك             
فرهنگ جهانى، در عصر جهانى شـدن        

، ) نه جهانى شدن ارتـبـاطـات       ( ها    رسانه
الگويى براى جهانيان باشد و ايرانيان نيز       

جم، وضعيت خود را در جهان        در اين جام  
 .آينده ترسيم كنند

ايران از همان آغاز تـاريـخ، يـك           .   2
فرهنگ انسانى يا يك فلسفه انسانى را        
براى بشريت ترسيم كرد، چون تـاريـخ         

آميز ملل و      ايران، تاريخ همزيستى صلح   
هاى تشـكـيـل      دولت.   نحل مختلف بود  

هايى   شده در ايران از همان آغاز، دولت      
المللى بوده است؛ مثـل       بين قومى وبين  

ها و     حكومت مادها كه از مادها و پارت      
آنچه جانمـايـه    .   ها تشكيل گرديد    پارس

دهـد،    ها را تشكـيـل مـى         اين حكومت 
اخالق انسانى حاكم بر تمامى ملـل و         

 .اقوام است
چون ايرانيان ملتى مهاجر و دامـدار       .   3

اند، پـس ايـن         بوده، يكجانشين نبوده  
ها به   حركت ييالق و قشالق از كوهپايه 
هـاى    دشت و به عكـس، و حـركـت          

فصلى، از آنان ملتى با سعـه صـدر و            
طلب ساخته بـود كـه         تسامح و تساهل  

ديگران را تحمل كرده، آنها را مهمـان        
انـد از      اند و سـعـى كـرده         خود دانسته 

مهمانان خود چيزها ياد بگيرند و رمـز         
هـا و هضـم         مهمان دوستى ايـرانـى     

سازى جهانى    فرهنگ جهانى و فرهنگ   
 .نيز در همين نوع معيشت نهفته است

مذهب ايرانيان پيش از اسـالم بـر         .   4
محور توحيد پاك بيابانى بوده است، نه       

آلـود شـهـرى و          هاى شـرك     مذهب

يكجانشين، مهرپرستى و اهورامزدا، همه     
و همه توحيدگرايى ايران بوده است، بـه        
همين دليل، تاريخ مـذهـب در ايـران،           
تاريخ خداى واحد بوده و موجـب يـك          
انقالب مذهبى شده و مـذهـب را از             

به )   مثل هندوئيسم ( گرايى شرقى     طبيعت
طرف مذاهب خداى واحد هدايت كـرده       

 .است
ها در     بنابراين، توحيدگرايى را ايرانى   .   5

سطح جهان گسترش دادند، ولى چـون        
ايرانيان پيش از اسالم مذهب عظيـمـى        

توانستند جهان يونان را در        نداشته، نمى 
خود هضم كنند و هميشه جنگ مـيـان       

و تمدن  )   ايران( آنها جنگ ميان فرهنگ     
ها كه شـهـر        يونانى.   بوده است )   يونان( 

اند و خدايان شركى      بوده)   Polic( محور  
اند و براساس اين تـكـثـرگـرايـى            داشته
آلود، به توليد معرفت و فـلـسـفـه            شرك

اند، با مذهب توحيدگرايى ايرانـى    پرداخته
اند، ولى تعامل معرفتى بـيـن         درگير شده 

جنگ وجود داشتـه،    .   آنها رخ نداده است   
 .ولى تعامل معرفتى در ميان نبوده است

ايران پس از اسالم، چون مـذهـب         .   6
بـيـنـى      اسالم را دريافت و بـا جـهـان          

اسالمى، جهان را در گستره عـظـيـمـى          
مشاهده كرد، به انقالب بعدى كه يـك         
انقالب جهانى معرفتى و هضم مـيـراث        
يونان باستان در فرهنگ خود بود، دست       

آلود ايرانى با توحـيـد     فلسفه شرك.   يافت

ناب ايرانى، در سايه اسالم آميخت و اين   
فلسفه از شرك زدوده شده، به فلـسـفـه          

اى كـه   توحيدى تبديل شده است؛ فلسفه 
تا اندازه زيادى به عرفان نزديك شـده          

و اين يك   )   مثل اشارات بوعلى سينا   ( بود  
انقالب ديگر معرفتى فلسفى بـوده كـه         
جهان را از يك مرحله به مرحله ديـگـر          

هـا از      به طورى كه غربـى    .   كرد  وارد مى 
اين مرحله به عنوان مـرحلـه انـتـقـال            
فرهنگ يونانى به غـرب جـديـد يـاد            

ولى از نظر محتوايى به سادگى      ( كنند    مى
 ).گذرند از آن مى

اين فلسفه يونانىِ ايرانى و توحيـدى       .   7
شده، در طى فرآيند خود بـه فـلـسـفـه          

رسد و بـا آتـش          اشراقى سهروردى مى  
شود تا در دوره     گرايى او همراه مى   عشق

بعد به فلسفه مالصدرا تـبـديـل شـود،           
فلسفه عرفانى و فلسفه احساسى كه در        
آن عقل و احسـاس بـه عـنـوان دو               

اند و ايـن        رهيافت، سنتز و تركيب شده    
سنتز در پناه مذهب تشيع ايـرانـى رخ           

دهد و اين انقالبى عظيم معـرفـتـى           مى
 .سازد است كه مشرق زمين را مى

اين فلسفه كه سنتزى عـظـيـم از           .   8
جهان، ايران، اسالم و تشيع است، نقطـه    
عظيمى از شروع است كـه فـرهـنـگ           

ايـن  .   كننـد   ايرانى را در آينده ترسيم مى     
فلسفه شرق معرفتى و غرب معـرفـتـى،         

دهـد و يـك         جهان را به هم پيوند مى     

فلسفه ميان فرهنگى را در يك نـظـام          
كند و صلح آينده جهان       عظيم ترسيم مى  

كـنـد و اگـر          ريزى مـى    بشرى را طرح  
تـوانـنـد      ها با هم جمع شوند، مى    مشرقى

جهانى آرام و سراسر دوستى و همراه بـا         
صلح، به وجود آورنـد و انسـان را از              

 .خودبيگانگى رها سازند
اين فلسفه در يك بسط تـاريـخـى          .   9

شود و در تار و پـود تـاريـخ،               واقع مى 
هاى فرهنگى ـ سياسى ايـجـاد          نهضت

كند، ولى چـون هـنـوز چـارچـوب              مى
معرفتى متناسبى پيدا نكرده است، ايـن        

خـورنـد،     ها به ظاهر شكست مـى       نهضت
ولى در واقع اين فلسفه خود را در ايـن           

كند تـا     تر مى   تر و دقيق    وقايع تاريخ پاك  
حامالن آن بتوانند براساس اين معرفـت       
فلسفى، ساختارى سياسى و فرهنگى بـه       

 .وجود آورند
انقالب اسالمى ايران، مظهر تـام       .   10

فلسفه صدرايى بود و آن را در قالب يك         
در پـى ايـن      .   ساختار به جهان ارائه داد    

هاى معرفتى ـ ساختارى      انقالب، انقالب 
در جهان رخ داد و اكنون هر روز ايـن            

هاى مسلط جهـانـى را         انقالب، پارادايم 
شكند و جهان را بـه طـرف يـك               مى

بـرد    پارادايم معنابخش جهانى پيش مـى     
بخش جهانى در ايـن قـرن            كه نجات 

 .است
اين انقالب براساس نظريه انسـان      .   11

كامل يا اسوه حسنه به وجود آمد كـه          
در بعد ساختارى به نظريه واليت فقيه       
تبديل شد و جمهورى اسالمى ايران را       

انسان كامل، زميـن جـدا       .   تشكيل داد 
شده از آسمان يهوديت و آسـمـان از          
زمين جدا شده مسيحيت را بـه هـم           

معنايى حـاصـل از        پيوند داد و اين بى    
توانـد از      جدايى آسمان از زمين را مى     

بين ببرد؛ و ايـن هـمـان رمـز از                
خودبيگانگى انسان از خود و جـهـان         

 .اطراف بود
در مقابل، ائمه كفر جهانى كـه        .   12

سعى در پوشاندن اين ذكر و يـادآورى        
جهانى دارند، در بعـد مـعـرفـتـى و             
ساختارى اين پيام معنوى جهـانـى را         

تـحـمـيـل جـنـگ و           .   كنند  خفه مى 
هاى اقتصادى، فـرهـنـگـى،          محاصره

سياسى و معرفتى، از جمله برخوردها با       
اين پيام جهانى بود، ولى اينها هـمـه          
سد اين پيام نشد و اين پيام در سطـح          
جهان پخش شد، ولى امروز به دنبـال        
يك نوع انحراف تاريخى هستـنـد تـا        
عقبه اين انديشه را دچـار خـدشـه و            

 .اختالل كنند
ترين اهدافى  انقطاع تاريخى از مهم.13

است كه امروزه از طريق ائمه كفر دنبال    
انقطاع ماقبل اسالم و مابعد . شود مى

اسالم و انقطاع اقوام ايران و انقطاع دين 
از فرهنگ ايرانى و انقطاع جغرافيايى از  
اطراف خود، در قالب ادعاهاى ارضى، و 

هاى  انقطاع جغرافيايى فرهنگى از حوزه
، ...فرهنگى ـ تاريخى ايران، مثل هند و

و راه مقابله با آن وصل كردن با توجه 
مردم، به دور از نخبگان اختالف برانگيز   

ترين انقطاع، حضور نظامى  بزرگ(است 
 امريكا در افغانستان و عراق است 

  

 دكتر ابراهيم فياض          

 امت آخرالزمان و انقطاع تاريخي 

 واحد تفحص سيره ي شهداي كانون      
در راستاي  )  ص(فرهنگي پيامبر اعظم    

بزرگداشت ياد و خاطره ي شهدا هر         
هفته اقدام به برگزاري زيارت قبور          
شهدا و در ادامه قرايت حديث شريف        

كساء در كنار قبور مطهر شهداي           
اين .  شهرستان برگزار مي نمايد         

برنامه هر هفته بعد از ظهر پنج شنبه         
 در يكي از گلزار         7راس ساعت     

از .  شهداي شهرستان برگزار مي گردد    

عموم دوستداران و دلباختگان فرهنگ     
عاشورا و راه شهدا جهت شركت در          

 . اين مراسم دعوت به عمل مي آيد 

 زيارت قبور شهدا و قرائت حديث كساء



            ويژه نامه مهدويت/   شماره دوم   /    سال اول       

اين گرايش عظيمي كه امروز در سراسـر       
مي بـه     جهان و در همه اقطار كشور اسال      
مـسجد  (اهل بيت و اين مكـان مقـدس        

وجود دارد، از بركـات پـيروزي       )   جمكران
بحمداهللا به بركت معـارف     .   ب است   انقال

ش هـاي علمـا و        اهل بيت كـه بـا تـال       
بزرگان در اختيار ما قرار گرفته، نسبت به        

معلومات خيلي  )   عج( شخصيت امام زمان    
چيزي كه امروز جوان هـاي  .  خوبي داريم 

ما بيشتر به آن نياز دارند، تبييـن معـارف          
مي است كه باعث تقويت ايمانـشان         اسال

شود و در سايه آن، وظايف خود را بهتـر           
يكي از مفاهيمـي    .   بشناسند و عمل كنند   

كه ما از دوران طفوليت با آن انس گرفته         
ــم،   ــرج «اي ــضل «.  اســت»  انتظــار ف اف
تريـن    بـاال »   امتي انتظـار الفـرج    �   عباده

بـه گمـان    . عبادت مردم، انتظار فرج است    
من بـسياري از جوانهـاي مـا برداشـت            

چنانچـه  .   روشني از انتظـار فـرج ندارنـد        
، معنا  »انتظار ظهور آن حضرت   « بگوييم  

روشن است اما چـرا ايـن همـه دربـاره            
مفهوم انتظار فرج، تأكيد شده؟ فرج يعني       
چه و چگونه بايد در انتظار فرج بود و چه          
ارتباطي با وجـود مقـدس امـام زمـان و            
وظيفه مـا در زمـان غيبـت دارد و چـرا             

ترين عبادت است؟ سوالي اسـت كـه          باال
. شايد در ذهن بسياري از جوان ها باشـد        

براي پي بردن به مفهوم انتظـار فـرج و           
دانستن وظيفه خود در اين زمان، بايد بـه         
هدف امامت و ظهور آن حـضرت توجـه         

فلسفه امامت، اين است كه خـداي   .   كنيم
 -م    متعال بعد از فرستادن پيغمـبر اسـال       
از   -كه بعد از او پيامبري نخواهـد آمـد           

فرط لطف، براي اينكـه بهـره مـردم در           
ساليان دراز و قـرون متوالـي بـه كمـال            
برسد، كساني را وصي و جانشين پيغمبـر        
قرار داد كه همه ويژگي هاي او را دارنـد          
منهاي دريافت وحي، نبوت و رسالت، تـا       

بـه  .   بتوانند هدف پيغمبر را تكميل كننـد      
يـت در روز غديـر       همين دليل در آيه وال 

. به كار رفت  »  اكملت لكم دينكم «تعبير  
فلسفه اصلي امامت، بـه كمـال رسـاندن         

خداي متعال، در نسل حـضرت     . دين است 
چنين استعدادي را قرار داد كـه       )   س( زهرا

يازده نفر از فرزندان آن حضرت، به مقـام     
مـا شـيعيان واقـف      .   امامت نائـل شـوند    

هستيم كه ائمه در طـول دو قـرن، چـه            
خون دلهايي خوردند تا توانستند معـارف        

م را فراگـير و از دسـتبرد راهزنـان             اسال
م را بـه نـسل        حفظ كنند و حقايق اسـال    

تـدبيرهاي زيـادي    .   هاي آينـده برسـانند    
مـي در     انديشيده بودندكه معـارف اسـال      

د عـالم، منتـشر شـود؛ ايـن          دورترين بال 
پخش شدن امام زاده هـا در شـهرهاي          
مختلف، بي برنامـه و بـي هـدف نبـوده            

به هر حال، با تـدبيرها و زحمـات          .   است
 -م    خود، كاري كردند تا معارف حق اسال      
بـه    -كه در مكتب تشيع متبلـور اسـت          

. د تا آن جا كه ممكن است برسد         همه بال 
اين كار انجام گرفت؛ ولي هـدف ديگـر          

نه به دست     برقراري نظام حكومتي عادال   ( 
به پذيرش مـردم مـشروط      )   امام معصوم 

تا آن جا كه به وظـايف خـود ائمـه            .   بود
مربوط بود، آنهـا  ) م اهللا عليهم سال(اطهار  

ش و در مواردي با احياء خـون   با تمام تال 
هاي پاك خود و عزيزانشان، اين وظيفـه        

م را منتـشر      را انجام دادند و معارف اسال     
اما برقراري يك نظـام حكومتـي       .  كردند

م، فقط وظيفه شـخص امـام نبـود؛            اسال
هر گـاه   .   بلكه پذيرش مردمي مي خواهد    

مردم آمادگي پيدا كردند كه حكومت امام       
معصوم را بپذيرند،او بايد آن را عهـده دار         

را )   ع( خطبه معـروف امـيرالمومنين    .   شود
به ايـن دليـل     :   شنيده ايد كه مي فرمايد    

متصدي حكومت شدم كه مـردم حاضـر        
شدند و با وجود ناصر و ياور، حجـت بـر            

بيعتي كه با اميرالمؤمنين . . .   .   من تمام شد  
خـود  .  م بي نظير بـود      شد، در تاريخ اسال   

حضرت مي فرمايد كه نزديك بودحسنين     
 !زير دست و پا له شوند

 
خدا از باب رحمـت واسـعه اش،        

 ...وجود او را ذخيره كرد 
خداوند، يازده امام را كه يك تار مويشان        
به همه عالم مي ارزد، در اختيـار مـردم           
قرار داد تا سعادت دنيا و آخرت انـسان را     
تضمين كند؛ ولي قدر ندانـستند، گفتنـد         
دلمان مي خواهد خودمان انتخاب كنيـم،     
مي خواهيم حكومتمان دموكراتيك باشد،     
. نمي خواهيم خدا برايمـان نـصب كنـد         

نوبت رسيد بـه امـام دوازدهـم، اگـر آن            
در ميـان     -مثل ساير ائمه      -حضرت هم   

مردم حضور مي يافت، همان سرنوشـتي       
خـداي  .   را داشت كه ائمه پيشين داشـتند      

متعال از باب رحمت واسعه اش، وجود او        
را ذخيره كرد براي روزگـاري كـه مـردم          

حيت امامت او را پيدا كننـد؛ زمانـي            صال
كه مردم براي رهايي از سختي هايي كه        
مي كشند، به هر دري ميزنند و دنبال هر       
صدايي راه مـي افتنـد، ولـي همـه جـا              
سرشان به سنگ مـي خـورد و از همـه            
نااميد مي شوند؛ آن وقـت آمـادگي پيـدا          
مي كنند تا نداي داعـي الهـي را پاسـخ            

آن زمـان  .  بگويند و حكومت او را بپذيرند  
 .تشريف خواهد آورد) عج(حضرت 

اما چه وقت؟ رازي است كـه هيـچ گـاه            
افشاء نشده و نخواهد شد؛ البتـه حكمـت        

اگر تاريخ معيني بـود، مـردم        .   هايي دارد 
براي ايجـاد آمـادگي در خـود، اقدامـي           

آقا خودش مي آيد  :   نميكردند و مي گفتند   
اراده الهي بـر    .  و كارها را درست مي كند     

اين قرار گرفته است كه مردم با اختيار و          
انتخاب خودشان، راه صحيح را شناسـايي     

كنند و بپيمايند و هـر كـسي بـه انـدازه            
توانش، قدمي در اين راه بـردارد تـا بـه            

 .بركاتش نائل شود
 

 ...انتظار فرج يعني
به هر حال، با توجـه بـه فلـسفه وجـود             
امامت و غيبت امـام، بايـد بـدانيم فـرج            
يعني چه و چگونه از آن، بيشتر بهرهمند       

فرج، گشايشي اسـت كـه بعـد از          .   باشيم
گاه انسان در زندگي  .   تنگنا حاصل ميشود  

فردي خود، در يك وضعيت خاصي قـرار       
مي گيرد كه احساس مي كند همه درهـا      
به روي او بسته شده و راه نجاتي نـدارد؛          
حال چنانچه يك روزنه اي باز شـود و او          
بتواند نجات يابد، مي گويند فرج حاصـل        

همــه مــا كــم و بيــش در       .  شــده اســت 
زندگيمان چنين چيزهـايي اتفـاق افتـاده        
است؛ گـاه در وضـع سـختي هـستيم و            
چنان وسائل غم انگيز و گرفتار كننده، ما     
را احاطه كرده است كه راه نجاتي بـراي         
خودمان نميبينيـم؛ ولـي خـداي متعـال،         
. راهي باز كرده و به فرجي رسانده اسـت        

اين گرفتاري ها، گـاه شخـصي اسـت و           
براي هر كسي در هر زمـاني پيـش مـي       
آيد، حتي در زمان حضور امام هم بـراي          
اشخاص پيش مي آيد و مي توانند انتظار        
: فرج داشته باشند؛ اين انتظار فرج يعـني    

اميد به رحمت الهي و رفع گرفتـاري هـا          
كه بزرگ ترين عامل در فعاليت و نـشاط         

اگر انسان، به نتيجه مطلوبي    . آدمي است 
ش نخواهد كرد؛ اما      اميد نداشته باشد، تال   

چنانچه روزنه اميدي به دلش بـاز شـود،          
ش مـي     حركتي در او پديد مي آيد و تال       

اميد بـه گـشايش     .   كند تا به نتيجه برسد    
بعد از سختي و واقع شـدن در تنگناهـا،           

زمه ايمان؛ و نااميدي از رحمت خدا، در          ال
در مقابل، يكي   .   زمره گناهان كبيره است   

از بهترين راهها براي نجات از تنگناهاي       
مادي و معنوي، توسل به وجـود مقـدس         

م اهللا    سـال (پيغمبر اكـرم و ائمـه اطهـار          
در حقيقت؛ توسل،   .   است)   عليهم اجمعين 

دعايي است كه پشتوانه مـضاعف دارد و        
وقـتي مــا متوســل مــي شــويم، دعــاي        
خودمان را با پشتوانه مهم تـري، تقويـت     

 .مي كنيم

انتظار فرج شخصي؛ انتظار فـرج      
 عمومي

انتظار فرج شخصي، از راه توسـل اسـت؛         
چه در زمان ظهور پيغمبر و امام، چـه در          

تي كه حتي به امام   توسال.   زمان غيبتشان 
زاده ها و بندگان صالح مي شـود، بـراي          
اين است كه دعاي ما، يك دعـا كننـده           

 .ديگري هم پيدا كند
يكـي  :  خوب است به نكته اي اشاره كنم    

مـي  )  حفظهم اهللا تعـالي (از مراجع بزرگ    
كسي در عالم خـواب، از مقـام         :   فرمودند

سؤال كرد كـه آيـا      ) س( حضرت معصومه   
آن حضرت فقط براي مردم قم شـفاعت         
مي كنند يا براي همه؟ جوابش دادند كـه    
. براي مردم قم، ميرزاي قمي كافي است      

توسل به بندگان شايسته خدا هم ميتواند       
غير از انتظـار فـرج      .   مفيد و كارساز باشد   

شخصي، انتظار فرج عمومي هـم داريـم        
كه بيشتر در زمان غيبت مورد توجه است       

ترين عبادت در اين زمـان شـمرده          و باال 
فـرج  :  فرج عمومي، مراتبي دارد.   مي شود 

 . مطلق و فرج نسبي
مـي حاصـل      فرجي كه براي جامعه اسال    

مي شود، همه جهان را فرا مـي گـيرد و           
هيچ منطقه اي از بركات آن محروم نمي        
ماند، آن فرج به دست مبـارك شـخص          

) ارواحنا فـداه  (عظم    اهللا اال �   حضرت بقيه 
حاصل مي شود و ما بايـد انتظـار آن را            

 .داشته باشيم
غير از انتظار فرج مطلق، يك فرج نسبي       

مـي و     هم داريم كه بـراي جامعـه اسـال        
خداي متعال در ايـن دوران،     .   شيعي است 

. اين فرج نسبي را براي جامعه ما رسـاند         
يعني با شروع نهضت روحانيت به دسـت        

، روح  )رضــوان اهللا عليــه  (مبــارك امــام   
اميدي در جامعه دميده شد كـه ميتـوان          

م را اجرا و دست اجانـب را از         احكام اسال 
قبل از آن، كسي باور     .   مملكت كوتاه كرد  

همه چـيز از دسـت      :   گفتند  نمي كرد، مي  
چـاره  )  عـج (رفته، جز با ظهور ولي عصر      

ش كنيـم بـر بـاد         اي نيست، هر چه تال    
اما وقتي يك مرجع تقليدي    . خواهد رفت 

ــام   ــد امـ ــفا و از       )  ره(ماننـ ــا آن صـ بـ
خودگذشتگي و ساير صفاتي كه مجمـوع       
آنها كمتر در انساني يافت ميشود، مـردم        

را دعوت كرد، انتظار در آن هـا شـكوفا           
بعد از اينكه  . شد؛ خدا هم پاسخ مثبت داد 

هايي   نهضت را شروع كرد، گروه    )   ره( امام
ازمردم صادقانه با وي بيعت كردنـد و در         
راه پيروزي او از هيـچ كمكـي مـضايقه           

: گفتنـد   مادرهايي بودند كـه مـي    .   نكردند
كاش فرزند ديگري هم داشتيم تا در راه         

هايي بودنـد كـه       داديم، جوان   ب مي   انقال
هنوز به سن بلـوغ نرسـيده بودنـد و در            

. گذاشـتند   رفتن به جبهـه، مـسابقه مـي        
كساني، خودشان به آنان و لوازم زندگـي        

هـا    محتاج بودند؛ اما به كمـك همـسايه       
ها راست گفتند وخـدا چنيـن         آن.   شتافتند

ــه            ــان داد ك ــه آن ــي را ب نعمــت عظيم
نظيـر    اقل خيلي كم  نظير، ال اگرنگوييم بي 

كنيم كه پيروزي     ما هنوز درك نمي   .   است
بايد .   ب، چه نعمت عظيمي است      اين انقال 

 . آن را در شمار معجزات دانست
متأسفانه بعد از پيروزي و برقـراري ايـن          
نظام، كساني خدا را فرامـوش كردنـد و          

هـاي آمريكايـي      مـا بيـن قـدرت     :   گفتند
انـد،    هستيم كه اطراف ما را احاطه كـرده       

! هيچ چاره اي نداريم و بايد تسليم شويم       
پس خدا چه كاره اسـت؟ چـه كـسي در            

ها را پيروز كرد؟ چـه         جنگ بدر، مسلمان  
 خرداد به بعـد، يـك مـشت          15كسي از   

مردم پا برهنه آموزش نديده بدون اسلحه      
تريـن    را بر حكومت مجهز بـه پيـشرفته        

هاي روز پـيروز كـرد؟ آيـا يـاري             ح  سال
كننده، امروز نيست؟ آمريكـا جـاي او را          

 گرفته؟
 

 ...دانيم  نعمتي كه قدرش را نمي
امروز انتظار فرج ايـن اسـت كـه مـا در             

اگر امـام   .   يت، صادق باشيم    حمايت از وال  
. نيست، جانشين شايـسته او وجـود دارد        

. دانيـم   نعمتي است كـه قـدرش را نمـي         
حيت دارند، تفـاوت ايـن        كساني كه صال  

هاي مشابهش و     شخصيت را با شخصيت   
با نزديكانش بسنجند، تـا ببيننـد تفـاوت         

اگر خداي متعال، اين نعمـت      .   چقدر است 
را به ما نداده بود، بيـش از ده سـال در              

دولتمـردان  .  چنگال آمريكا له شده بوديم    
ما آماده تسليم بودند، تنها قـدرت الهـي          
اوست كه بـا دعـا و توسـل و سـخنان              

اش، روحيه ايمـان و اميـد را در            حكيمانه
مـي و     مردم ما نگه داشـته، عـزت اسـال        

غيرت ديني را در جامعه ما حفـظ كـرده           
هاي ما صادقانه براي حفـظ        است و جوان  

مي فداكاري    هاي اسال   اين باورها و ارزش   
 .كنند مي

خدا نكند كه اين تعادل به هـم بخـورد؛           
پروردگار هيچ ضمانتي نكـرده كـه اگـر          
گروهي در يك زماني، صـداقت داشـتند،        

بد آنها را به عزت برساند؛ مادامـي      الي اال 
ــد        اگــر .  اســت كــه آن صــداقت را دارن

انحرافي پيدا كردند، مدتي به آنها مهلـت        
دهد؛ اما اگر مسير را عـوض كردنـد،            مي

بدانند كه خدا با كسي خـويش و قومـي           
 .ندارد

مي برقرار باشـد      براي اينكه حكومت اسال   
م در سراسر عالم با عـزت و          و پرچم اسال  

افتخار برافراشته بماند، به فرج اجتماعـي       
يعني مردم بايد صادقانه در     .   احتياج داريم 

ً بـه ثبـوت       ش كنند و عمال م تال راه اسال 
برسانند كه مـا حاضـريم جـان، مـال و            

 .م بدهيم آبرويمان را براي حفظ اسال

7صفحه  

 

 انتظار فرج باالترين عبادت ها 
 

 )حفظه اهللا (        آيت اهللا مصباح يزدي 

هيات فرهنگي مذهبي فاطميون با           
واليت   رهروان  هيات  همياري  همكاري و  

در راستاي  )  فداييان حضرت ابالفضل   (  
ي محوري خود كه          اجراي برنامه   

بزرگداشت مراسم هاي مذهبي در سطح       
شهرستان مي باشد ، در شب هاي             

پانزدهم و شانزدهم ماه مبارك شعبان         
شعبان ، مراسم جشني را به مناسبت            

 حسينيه ي   در محل )  عج(ميالد امام زمان   

را  )  حسينيه ي آهنگران    (كازرون    ابالفضل
همراه با سخنراني حجه االسالم رصاف و       

مولودي خواني مداحان اهل بيت آقايان         

رستگار مقدم ، ديدار و خوشكردار  برگزار        
حجه االسالم رصاف در اين        .  گرديد  

مراسم، پيرامون انتظار و اوصاف منتظران      
 . به ارايه ي مطالبي پرداختند 

 )عج(برگزاري مراسم جشن ميالد امام زمان 



 

8صفحه            ويژه نامه مهدويت /  شماره دوم /    سال اول        

ي شهدا با       واحد تفحص سيره     
همكاري واحد هنرهاي نمايشي كانون 

-در تاريخ)  ص(فرهنگي پيامبر اعظم 
 مرداد ماه به مناسبت      24 و   23هاي  

سالروز آزادسازي اولين گروه از اسراي      
« جنگ تحميلي نمايشي را با عنوان        

در محل تاالر مرحوم    »  شبيه عباس   
نصراهللا مرداني اداره فرهنگ و ارشاد       
اسالمي شهرستان پس از نماز مغرب       
و عشا برگزار نمود و مورد استقبال          

مردم فرهنگ دوست و نيروهاي فعال       
 . شهرستان  ، واقع گرديد 

در حاشيه ي برگزاري اين نمايش          
مستندي پيرامون شهداي گمنام كه از      

تهيه شده  ..........  سوي گروه فرهنگي    
 . بود نيز به نمايش گذاشته شد

الزم به ذكر است تماشاي اين نمايش       
 .  .  به صورت رايگان بود

    در تاالر نصراله مرداني برگزار شد» شبيه عباس« نمايش 

 » كانون«
 ) ص(نشريه داخلي كانون فرهنگي پيامبراعظم

 هيأت فاطميون كازرون 
 زير نظر شوراي نويسندگان 

 مهدي صنعتي : آراصفحه
 

مدت هاست كـه يكـي از مباحـث داغ            
. محافل سياسي ، مسايل فلسطين است       

كشوري كه از مـدت هـا پيـش و پـس             
ــا           ــشه ي حــساب شــده اي كــه ب ازنق
مطالعات و برنامه ريزي هاي دقيقي كـه        
از جانب قدرت هـاي آن زمـان تدويـن           
شده بود و به وسيله ي برخـي از بـزرگ      

 آمريكايـي   –ترين سرمايه داران اروپايي     
حمايت مي شد بـه مرحلـه ي اجـرا در            
آمده و هنوز كه هنوز است اين جدال بـر          
سر مالكيت اين كشور ميان اشغال گران       
و ساكنان اصلي اين سرزمين ادامـه دارد        
و در اين ميان گويا بهترين مرجعـي كـه         
ميتواند اين مشكل را بدون خونريزي بـه       
اتمام برسـانند و كـشورهاي درگـير در           
جانب اشغال گر اين داستان ، خود مبلـغ         
و مدافع آن هم مي باشند پشيزي ارزش        
ندارد و آن چيزي نيست جز انتخابـات و         
حكومت راي مردم بر سرنوشت خويش ؛       
بي شك اين كه چـرا سياسـت مـداران           
كـشورهاي مـدعي و مبلـغ دموكراسـي         
عالقه اي به ترويج و اجراي مهم تريـن         
ركن مباني فلسفه ي سياسي خود ندارند       
و  به راستي در پس اين انتحار سياسي و          
فلسفي چه منفعتي  نهان اسـت را مـي           
توان با پاسخ هاي گوناگون و از زوايـاي         

 .مختلف مورد تحليل قرارداد 
يكي از مهم ترين داليل آن شـايد ايـن          
باشد كه آن ها خود نيز ايـن امـر را بـه            
درستي دريافته اند كه دموكراسي اي كه       
تا چندي پيش رشد دهنده ي منافع آنان        
بوده است ، اين روزهـا بـه قاتـل آنـان             
تبديل گشته و دوران اقتدار آنان را رو به         
اضمحالل مي كشاند و لذاسـت كـه در          
اين  چند ساله هر كـس در شـعارهايش          
مواضعي بر عليـه آمريكـا داشـته اسـت           

 محبوب و منتخب  مردم  قرار گرفته

 .است 
لكن واقعيت آن است كه چرايـي مـساله       
ــد در جــايي ديگــر           ــسطين را باي ي فل
كنكاش نمودكه آن هم چيزي نيست جز       
باورهــاي آخرالزمــاني و بنيادگرايانــه ي      
حزب حاكم در كاخ سفيد ، چرا كه آنـان          
بــر اســاس اعتقــادات موعودگرايانــه ي       
خويش آن جا را هر آن چه خـالي تـر از            
مسلمانان ببينند خوشحال تر بوده ، بهتر       
مي توانند پياده نظام مذهبي و متعصبين       
ساكن در بيـت المقـدس را بـه سـمت            
خراب نمودن اين قبله ي اول مسلمين و     
كنكاش در پي باقيمانده هـايي از معبـد          
سليمان راهنمايي كنند تا بوسيله تجديـد      
بناي دوباره و قرباني نمودن گـاو سـرخ          

 كه همگـي از مقـدمات منجـي         –موي  
مقـدمات ظهـور      -آخرالزمانشان اسـت    

را در بيـت المقـدس ايجـاد        )  ع(مـسيح   
كرده ، تئوري حكومت جهـاني يهـود را         
عينيت بخشند و اين گونه اسـت كـه در          
پس هر فعاليت ضد بشري در فلسطين ،        
بايد باورهاي ديني از نوع افراط گرايانه و        
بنيادگرايانــه ي صهيونيــستي را جــستار      
نمود تا بتوان به درستي به تحليـل ايـن          
وقايع و خون ريزي ها و آن حمايت هـا           

 . پرداخت

عمق اين واقعيت زماني روشن تـر مـي          
شود كه با رجوع به سـخنراني برخـي از          
روساي جمهور آمريكا بـه نكـات قابـل          

رونالـد  .   توجهي دسـت مـي يـابيم         
در يكي از سخنراني هايش مي        ريگان

 من از خدا مي خواهم بـه مـن           « : گويد  
توفيق دهد كليد شليك موشـك هـسته        
اي را فشار دهم تا جنگ آرمگدون آغـاز      

 هم بـا هياتـي      ترجيمي كار  » .   شود  
دموكرات منش ميزان علقـه و و نـسبت        

 وحـدت در    « آمريكا و يهود را در حـد         
 خوانـد و    »اخالق و فرهنـگ و احكـام       

 تاسيس دولت اسراييل در   « :   اعالم كرد   
 ، بازگشت به سرزمين آفتاب      1948سال  

مقدس را كه يهودي صدها سال پيش از        
 آن بيرون رانده شده ، 

تاسيس امت اسـراييل    .  فراهم مي سازد    
تكميل پيش گويي هاي كتاب مقدس و       

ريگان و كارتر     .   » جوهر تمام كارهاست    
و پس از همه ي اين ها جرج بـوش بـر            

 زمينـه سـازان     «اساس اين پنـدار كـه        
 ماموران برگزيده از    «  و   » ظهور مقدس   
 هستند سر در پي محقق      » سوي خداوند   

 در عرصـه    »  اراده ي خداوند     « ساختن  
 در  »  بوش  « .   ي زمين گذاشته بودنـد      

 در گـردهم آيـي      2003آستانه ي سـال     
 ناشـويل   «گويندگان مـذهبي در شـهر       

 ايـاالت   «:    گفتـه بـود      » ايالت تنـسي    
متحده فراخوانده شـده تـا آزادي را كـه           
يكي از مواهب الهـي ، اسـت بـه تمـام             

 و  ».  مخلوقات سراسر جهان ارزاني دارد    
 ما مـي    «:    سپتامبر گفته بود     11پس از   

. خواهيم اراده ي خدا را محقـق كنيـم           
 وزيـر   »  جيمز وات   «شايد وقتي   .  » 

كشور اسبق آمريكا ، در جمع كميتـه ي          
 به علـت  «مجلس نمايندگان اعالم كرد    

ظهور دوباره و قريب الوقوع مسيح نمـي        
توانيم خيلي در بند نابودي منابع طبيعـي     

 تنها جماعت مسيحيان    » خودمان باشيم   
صهيونيست و ميليون ها نفر از مخاطبان       
كليساهاي انجيلي پروتـستان آمريكـا و        
انگليس ژرفـاي كـالم او را درك مـي            

بي گمان همانـان نـيز ، اوليـن          .   كردند  
كساني بودند كه از راز حضور آمريكـا در         
خاورميانه و عراق و تصميم هاي بعـدي        

 كـه     )1( . سران كاخ سفيد خبر داشتند  
البته با اضافه نمودن بمب گذاري هـاي         

 كه بدون شك از سوي     –مهم در عراق    
  -ايادي آمريكايي صورت پذيرفته اسـت    

كه دو بار در مرقـد امـامين عـسكريين           

كه سرداب غيبت امام    )   عليهما السالم   (   
) عجل اهللا تعالي فرجه الـشريف       (   زمان  

در آن است كه در انفجار دوم منجـر بـه           
خراب شدن سقف سرداب مبارك گرديد      
و هم چنين بمب گذاري در مرقد دومين        
نائب خاص آن حضرت دست يابي به كد        
هايي را منجر مي شود كه تحليـل ايـن          

 . امر را ساده تر و روان تر مي كند 
اين همه در حالي است كه در اين چنـد         
ساله و از زماني كه مقـامي عـالي رتبـه            
چون رييس جمهور محترم كشورمان در      

 باالخـص   –همگي سخنراني هايـشان      
سخنراني در سـازمان ملـل متحـد و در           
مجامع مختلـف دانـشگاهي كـشورهاي       

ياد و نامي از منجي عالم      -متفاوت دنيا   
بشريت كه كامل ترين و منطقـي تريـن         
موعود آخرالزمان در ميـان اديـان اسـت         
مي كنند ،  گروهي هوار كشان و فريـاد        
كنان به ميدان مي آيند و خـبر از بـروز            

آنان كـه   .   خطر انجمن حجتيه مي دهند      
در مدت زمامداري خودشان افراد و گروه       
هاي التقاطي و انحرافي بسياري رشـد و        
نمو پيدا نموده و نام آن را آزادي مذهبي      
مي گذاشتند چگونه است كـه در مقابـل         
ياد و نام ايشان موضع گرفته سينه چاك        
كنان به دنبال اثبات باورهـاي انحرافـي        
در پس دعـاي بـراي تعجيـل در فـرج            
هستند ؟ لذاست كه در اين ميان آن چـه       
باقي مي ماند سوالي است بـي پاسـخ و           
آن اين كه آيا اين همه قتل و كشتار بـر           
سر مسايل سياسـي اسـت و ايـن همـه            
ترس و واهمه از نفوذ انجمـن حجتيـه ،          

 ناشي از دغدغه اي ديني است ؟  
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بي تو حتي مهرباني حالتي از 

 كينه دارد 
 قيصر امين پور 

صبح بي تو ، رنگ بعدازظهر يك آدينه دارد 
 

بي تو حتي مهرباني حالتي از كينه دارد 
:بي تو مي گويند  

تعطيل است كار عشق بازي 
 

عشق اما كي خبر از شنبه و آدينه دارد ؟
 
خواند به انكار تو اما 

جغد بر ويرانه مي 
 

ي از آن گنجينه دارد 
خاك اين ويرانه ها بوي

 
ي بگويم ، يادم آمد 

خواستم از رنجش دور
 

عشق با آزار ، خويشاوندي ديرينه دارد 
 

در آرزو دستي برآرم 
روي آنم نيست تا 

 
گ آبرو از پينه دارد 

اي خوش آن دستي كه رن
 

ر مي كشد با بي قراري 
در هواي عاشقان پ

 
هي زخمي كه او در سينه دارد 

آن كبوتر چا
 

تيرگي را مي گشايد 
ناگهان قفل بزرگ 

 
آن كه در دستش كليد شهر پر آيينه دارد 

 

گزيده اي كه خدا برگزيده  
 مي آيد

 نصراهللا مرداني 
صداي سم سمند سپيده مي آيد

 
يلي كه سينه ظلمت دريده مي آيد

 
گرفته بيرق تابان عشق را بر دوش

 
كسي كه دوش به دوش سپيده مي آيد       

 

طلوع بركه خورشيد تابناك دل است
 

ستاره اي كه ز آفاق ديده مي آيد
 

بهار آمده با كاروان الله به باغ
 

به دشت ژاله گل نو دميده مي آيد
 

به سوي قله بي انتهاي بيداري
 

پرنده اي كه به خون پركشيده مي آيد
 

در آن كران كه بود خون عاشقان جوشان
 

شهيد عشق سر از تن بريده مي آيد
 

به پاسداري آيين آسماني ما
 

گزيده اي كه خدا برگزيده مي آيد
 

 
 اين است باران 

 سيد حسن حسيني
 

 صبحي دگر مي آيد اي شب زنده داران
 از قله هاي پر غبار روزگاران
 از بيكران سبز اقيانوس غيبت

 مي آيد او تا ساحل چشم انتظاران
 اين است مهدي: آيد به گوش از آسمان
 اين است باران: خيزد خروش از تشنگان

 با تيغ آتش مي درد آن وارث نور
 در انتهاي شب گلوي نابكاران
 از بيشه زار عطرهاي تازه آيد

 چون سرخ گل بر اسب رهوار بهاران
 آهنگ ميدان تا كند او، باز ماند

 در گرد راهش مركب چابك سواران
 آيينه آيين حق، اي صبح موعود
 ماييم سيماي تو را آيينه داران

 ديگر قرار بي تو ماندن نيست در دل
 كي مي شود روشن به رويت چشم ياران؟

 
 و باز او محجوب 

 
 دوباره جمعه ي ديگر و باز وقت غروب
 و باز وقت نيايش وباز او محجوب
 دوباره جمعه ي ديگر و باز تنهايي

 و باز اشك و دعا، پس چرا نمي آيي؟
 گرفته اين دل تنگم، پر است از گريه

 و منتظر كه بيايي اميد هر بنده
 دلم پر از غم و اندوه و ماتم و درد است
 بيا ببين كه زمانه چه سرد و نامرد است
 بيا كه تا به قدومت زمين جوانه زند
 درخت ميوه دهد، آسمان ترانه زند

 تو اي حماسه ي تاريخ، العجل، بشتاب 
 ببين كه چشم پر از گريه ام شده بي آب

 
 عليرضا جاشويي 

  منافع سياسي يا دغدغه ي ديني  
 مهدي صنعتي 


