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  نگین آفرینش

  

  

برخی اینک به عنوان متن درسی براي دوره مقدماتی معارف مهدویت استفاده می شود ابتدا توسطاین کتاب که هم

 صورت درسنامه ارائه شدهتغییراتی بهپژوهشگران مرکز تخصصی مهدویت استفاده عمومی نگارش یافت که پس از 

.است

مهدي حایري پور و مهدي یوسفیان هستند که مباحث را به گونه اي زیبا مؤلفان این اثر آقایان محمد باال دستیان ، محمد

.اندسامان داده

به بحث هاي اساسی مقدمه اي براي ورود این کتاب در پانزده درس به مباحث مهم و اساسی مهدویت پرداخته و به عنوان

کند که با متن درس بعدي با عنوان درسنامه مهدویت تکمیل می تر زمینه هاي خوبی را در مهدي آموزان فراهم می

.گردد

استقبال شایان دیگر آن که این کتاب به خاطر. مهم کتاب قابل فهم بودن آن براي عوم عالقه مندان استاز ویژگی هاي

.اپ شده استعالقه مندان بارها تجدید چ
216: ات کتابتعداد صفح

  85: تعداد صفحات این مجموعه

تومان 2800:قیمت
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  ضرورت طرح مباحث مهدویت و کلیات امامت

.در هر بحثی پیش از پرداختن به مسائل آن، باید به ضرورت و بایستگی آن توجه کرد، تا با انگیزة قوي و توان کافی وارد آن شد

  :کنیمپرسش را مطرح میاز این رو در ابتدا چند 

  اي است؟آیا مباحث مهدویت، کاربردي است و یا صرفاً تئوري و حاشیه. 1

  تواند به انتظارات او پاسخ دهد؟آیا بحث از مهدویت و مسائل آن نیاز بشر امروز است و می. 2

  ...کند؟ و اعتقاد به مهدویت چه تحولی در زندگی انسان مسلمان ایجاد می. 3

اي براي دلداري مظلومان موعود یا مصلح کل، نظریه و اندیشه اي نیست که در طول زمان در اذهان پدید آمده و براي تسکین دردها و ایدهموضوع 

  .توان به ضرورت آن پی بردبلکه هویت شیعه است که با توجه به آیات و روایات می. باشد

  :تلف به ضرورت طرح مهدویت بپردازیمدر این نوشتار بر آنیم که به طور اختصار، در ابعاد مخ

  بعد اعتقادي. یک

از این رو اگر . گرددتردید به ساختار اعتقادي او بر میدهد، بیبنیان اصلی زندگی است؛ یعنی، آنچه را که انسان در میدان عمل انجام می ?اعتقاد?

دهد، مهمترین چیزي که به اعتقاد درست شکل می. لی نخواهد شدانسان داراي اعتقاد صحیح و مستحکم باشد، در صحنه عمل گرفتار لغزش و دو د

  .معرفت است

باشند، می بخش امامت ائمه هدي علیهم السالمتوان به این نتیجه رسید که؛ امام زمان عجل اهللا تعالی فرجه الشریف تداومبا تحصیل معرفت می

زمان عجل اهللا تعالی فرجه الشریف طریق معرفت به آفریدگار است؛ چنان که در  االوصیاء و مظهر رسول خدا است، اماماو واسطه فیض الهی، خاتم

تواند اند و شناخت درست آنان، میاینان مظهر اسماي الهی. روایات، راه معرفت خدا و اوصاف او، شناخت اولیاي خدا و امامان معصوم دانسته شده است

  . طریق معرفت خدا باشد

[1]?.من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتۀ جاهلیۀ?: صلی اهللا علیه و آله نقل کرده اند شیعه و سنّی از پیامبر اکرم
هر کس بمیرد و حال آنکه امام  

  .?تزمان خود را نشناخته باشد به مرگ جاهلیت مرده اس

  :در برخی از دعاها مأمور شده ایم تا خواهان توفیق معرفت امام باشیم

[2]?.اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی?
بشناسان، اگر حجت خود را به من نشناسانی، از خدایا حجت خود را به من ...  

  .?دینم گمراه خواهم شد

عصر عجل اهللا تعالی فرجه آیا با وجود این همه آثار، نباید به شناخت امام عجل اهللا تعالی فرجه الشریف پرداخت و ابعاد وجود مقدس حضرت ولی 

ح و درستی نداشته باشیم؟ در حالی که آن حضرت در عصر غیبت نیز، از فیض الهی توانیم نسبت به او شناخت صحیالشریف را بهتر شناخت؟ چگونه می

  کند، و همه ما مشمول فیوضات امامت او هستیم؟ خویش، مردم را محروم نمی

  بعد اجتماعی . دو

سته امکان تحقق خارجی اگر این خوا. بشر از روزي که روي زمین قرار گرفت، پیوسته در آرزوي یک زندگی اجتماعی سعادت بخش بوده است

  ... .آبی نبود، تشنگی و گرسنگی هم نبود  بست؛ همان طور که اگر غذا یاهرگز چنین آرزو و امیدي در نهاد وي نقش نمی نداشت،

مهدویت؛ . استاي است که آثار اجتماعی فراوانی دارد، مهمترین آنها، از بین بردن یأس و ناامیدي از پیکره اجتماع ?، فکر و اندیشه?مهدویت?

بخش به بشر سرخورده و ستم دیده و اینکه روزي یک مرد الهی خواهد آمد و آنچه مردم بدان امید پیامی رهایی اي روشن ویعنی، امیدواري به آینده

  . دارند، تحقق خواهد بخشید

ه طور کامل پاسخ دهد و نظامی را براساس حق و عدالت هاي مشروع او بتواند به خواستهیک مسلمان، باور قطعی دارد که تنها نظام اجتماعی که می

این، یعنی . شکل دهد، نظام زیباي حکومتی اسالم است که شکل کامل آن در عصر ظهور ولی عصر عجل اهللا تعالی فرجه الشریف تحقق خواهد یافت
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از جمله ?: هم بدان تصریح کرده است) ین فیلسوف آلمانینظیر مارب(این اندیشه آن قدر روشن است که حتی برخی از مستشرقان . امید، نشاط و زندگی

  ?.همانا اعتقاد به وجود حجت عصر و انتظار ظهور او است( باشد)موجب امیدواري و رستگاري ( تواندمی)مسائل اجتماعی بسیار مهم که همیشه 

انسانی که معتقد به این اصل است، نا امید . کندها زنده میدل بنابراین اعتقاد به وجود مقدس مهدي موعود عجل اهللا تعالی فرجه الشریف امید را در

کند که خودش را به آن برساندمی سعی... داند یک پایان روشن حتمی وجود داردشود، چون مینمی
[3]

ایستد بلکه سعی در تحقق کت نمیو از حر 

این بزرگترین ره آورد اجتماعی براي بشر در پرتو اعتقاد به مهدویت . دهدها و نامالیمات تن به شکست نمیرو در برابر سختیبخشیدن آن دارد و از این

  .است

  بعد سیاسی. سه

سالیان دراز دو ایدة غالب ـ کاپیتالیسم نمایندة اندیشه . استهاي مختلف در صحنه جهانی بوده ها و حکومتتاریخ پیوسته شاهد شکست مکتب

ها و جهان را تهدید کردند و این آشکارترین دلیل بر ناکارآمدي برنامه...هاي اتمی و لیبرال دموکراسی غرب و کمونیسم نماینده سوسیالیسم ـ با سالح

  .هاي آنها استایده

ولی در طول سالیان گذشته یکی سقوط کرده و . سیاسی جهان معاصر را تحت الشعاع خود قرار داده بود این دو تفکر سالیان متمادي، افکار و اندیشه

آنچه از بحرانهاي اخالقی، . توان چالشهاي موجود در اندیشه لیبرال دموکراسی غرب را مشاهده کرددیگري در حال سقوط است زیرا به راحتی می

  .پدید آمد، همه نشان آن دارد که این امپراطوري، در انتظار یک شکست سنگین است در آن... معرفتی، روانی و تکنولوژي و 

  ها چیست؟گر سرابعمل و نظارهها و شعارهاي بیحال تکلیف این بشر وامانده و سرگشته از ناکامی

تواند او را برد، و آنچه میالعاده به سر میبه واقع بشر امروز در یک عطش فوق. بشر امروزي تشنه یک طرح و نگاه جدید در عرصه سیاسی جهان است

  .سیراب کند، فقط طرح مدینه فاضله مهدوي است

  .نظریه مهدویت، یک اندیشه جهانی است و این اندیشه براي جهان و اداره آن طرح و برنامه دارد

در عرصۀ حکومت داراي اهداف بلند و ارزشی است، و  تواند پاسخگوي بشر معاصر باشد، این اندیشه است، مهدویتاي که میاز این رو تنها برنامه

  .تواند این فکر براي حکومت دینی، یک طرح راهبردي باشدحتی می

گیرد، چنان که انقالب اسالمی ایران به عنوان زمینه و بستري هاي اصالحی در سراسر جهان جان میاگر مهدویت به خوبی تبیین شود، حرکت

  .م مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف شکل گرفتمناسب براي انقالب بزرگ اما

  بعد تاریخی. چهار

اي حساس از تاریخ آغاز شده و تا امروز ادامه یافته است و تا مهدویت در راستاي مسأله امامت و در امتداد نبوت و خاتمیت است، از این رو در مرحله

از امام علی علیه السالم تا ولی عصر عجل اهللا تعالی فرجه الشریف و عکس ?امامت?چگونگی بنابراین . آخرین لحظۀ حیات دنیوي بشر نیز باقی خواهد بود

تواند از موضوعات مهم و حساس تاریخ اسالم به و نیز حوادث تاریخی در این زمینه می) بطور خاص(و مهدویت ) بطور عام(العمل مسلمانان دربارة امامت 

  .شمار آید

روایات شیعه و سنی مملو از بشارات پیامبر گرامی به آمدن حضرت مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف    مطرح بوده است،مسأله مهدویت در طول تاریخ 

  . موعود باوري در طول حیات تاریخی اسالم منشأ آثار فراوان بوده است. است

مثل فاطمیان در مصر، مهدي سودانی (ویت بوده است؛ هاي اصالحی در تاریخ و عصر حاضر متأثر از اندیشه مهدجالب اینجا که بسیاري از حرکت

حرکت اصالحی موعود باوري آن چنان در جامعه اسالمی تأثیر شگرف گذاشت که برخی از دسیسه گران با استفاده ابزاري از واژة ...) در سودان و 

  .اي از مردم را در جوامع اسالمی به خود مشغول کردندمهدي، و ادعاي مهدویت عده

  بعد فرهنگی. پنج

کار در بعد فرهنگی در . یکی از وظایف ما مسلمانان، زمینه سازي و گسترش فرهنگ مهدویت و جلوگیري از تأخیر در ظهور آن حضرت است

  :عرصه مهدویت به چند محور نیاز دارد
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  تبیین استراتژي انتظار. 1

یابد مگر اینکه در این عرصه ها براي تحقق ظهور حضرت، این امر تحقق نمیاستراتژي انتظار؛ یعنی کالن نگري و به کارگیري همه نیروها و توانایی

دهی همه نیروها و توان موجود به اهداف مورد نظر  از هر گونه برنامه منفعالنه دوري کرده و خود را به یک برنامه فعال و پرتحرك واداشته تا با سازمان

  .توان برنامه درستی تدوین کردبدون تبیین روشن آینده نمی  نگري داشت؛ زیرادهبراي تحرك الزم در این زمینه باید آین. دست یابیم

هاي موجود در جامعه استفاده کرد تا انتظار به معناي واقعی کلمه شکل بگیرد، در نتیجه راه از بیراهه شناخته شود و همچنین باید از تمام ظرفیت

  .گرفتار انتظار منفی و ایستا نشویم

  آسیب شناسی. 2

به عنوان نمونه، نباید با طرح افراطی مالقات با امام زمان علیه السالم، : ها داشتپذیر را شناخت و سعی در حلّ این آسیبباید تالش کرد نقاط آسیب

یک طرفه قهر و و یا به طرح ... شوند و اي دچار یأس و نا امیدي میعده اساس مهدویت را در مالقات خالصه کرد، چرا که با عدم تحقق مالقات،

  .غضب امام پرداخت

  .در جامعه حاکم نگردد...) مانند ظلم پذیري و (هاي نادرست همچنین بایستی مراقب باشیم، مفهوم انتظار، تحریف نشود و اندیشه

  دشمن شناسی. 3

با توجه به آنچه گفته شد . تحریف کنداي استفاده می کند تا جلوي رشد تفکر مهدویت را در جامعه اسالمی بگیرد و یا آن را دشمن از هر حربه

باید کوشید با شناخت صحیح مباحث مهدویت، ! ، اگر دشمن این کار را نکند باید تعجب کرد؛ زیرا ماهیت دشمنی همین است...)ثمرات مهدویت و (

  .جلوي هر گونه تخریب و تحریف در آن را گرفت

  مفهوم و جایگاه امامت

صلی اهللا علیه و آله مهمترین بحثی که در جامعه نوپاي اسالمی مطرح شد موضوع خالفت و جانشینی رسول خدا پس از رحلت پیامبر گرامی اسالم 

گروهی بر اساس آراء بعضی بزرگان صحابه پیامبر صلی اهللا علیه و آله، خالفت ابوبکر را پذیرفتند و گروه دیگر معتقد شدند که . صلی اهللا علیه و آله بود

) تشیع(و گروه دوم به خاصه ) اهل سنّت و جماعت(هاي بعد دسته اول به عامه در زمان. ر تعیین آن حضرت، امام علی علیه السالم استجانشین پیامبر بناب

  .معروف گردیدند

معنی و مفهوم و  ?ماما?نکته قابل توجه اینکه اختالف شیعه و سنّی تنها در شخص جانشین پیامبر صلی اهللا علیه و آله نیست؛ بلکه در دیدگاه هر یک، 

  .کنددارد که این دو مذهب را از یکدیگر متمایز میاي جایگاه ویژه

  .ها آشکار گرددکنیم تا تفاوت دیدگاهبراي روشن شدن موضوع، معناي امام و امامت را بررسی می

و در . گیردمسیري مشخص به عهده میکسی است که سرپرستی یک گروه را در  ?امام?در لغت به معنی پیشوایی و رهبري است و  ?امامت?

  .هاي مختلف تفسیر شده استاصطالحِ علم دین، امامت به گونه

گردد و از آنجا که هر است که از رهگذر آن جامعه مسلمین سرپرستی و اداره می) و نه منصبی الهی(به نظر اهل سنّت، امامت حاکمیتی دنیوي 

مسلمین نیز، پس از پیامبر صلی اهللا علیه و آله باید براي خود رهبري برگزیند و چون براي این گزینش راه و  جمعیتی نیاز به پیشوا و بزرگی دارند جامعه

تواند از راههاي مختلف همچون رجوع به آراء اکثریت مردم یا در دین ترسیم نشده است، انتخاب جانشین پیامبر صلی اهللا علیه و آله میاي رسم ویژه

  .خلیفه پیشین و یا حتی کودتا و غلبه نظامی باشدبزرگان آنها یا وصیت 

تنها به تعیین الهی  ?امام?داند معتقد است که ولی شیعه که امامت را ادامه نبوت و امام را حجت خدا در میان خلق و واسطه فیض او به مخلوقات می

ین ایده به خاطر جایگاه رفیع و بلند امامت در تفکر شیعی است که امام را نه ا. گردداست که از زبان پیامبر صلی اهللا علیه و آله، پیام آور وحی، معرفی می

به بیان دیگر در فرهنگ شیعه، امام، . داندتنها سرپرست و مدیر جامعه مسلمین که بیان کننده احکام الهی و مفسر قرآن کریم و راهبر راه سعادت می

  .که اهل سنّت معتقدند که تنها وظیفه خلیفه، حکومت داري و اداره دنیاي مردم باشدمرجع امور مردم در دو بخش دین و دنیاست نه آنگونه 
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  نیاز به امام

چه نیازي به امام و رهبر دینی ـ آنگونه  صلی اهللا علیه و آله پس از روشن شدن دیدگاهها، بجاست به این سؤال پاسخ دهیم که با وجود قرآن و سنّت پیامبر

ـ وجود    دارد؟که شیعه معتقد است 

  : کنیمهاي فراوانی بیان شده است ولی ما تنها به یک بیان ساده، اکتفا میبراي ضرورت وجود امام، دلیل

زیرا از سویی، اسالم آخرین دین و حضرت محمد صلی اهللا علیه و . نیز است ?امام?کند، بیانگر نیاز مردم به همان دلیلی که نیاز به پیامبر را بیان می

از سوي دیگر، قرآن کریم، اصول و کلیات احکام و معارف . مبر خداست، بنابراین، اسالم باید پاسخگوي تمام نیازهاي بشر تا قیامت باشدآله آخرین پیا

.الهی را بیان کرده است و تبیین و توضیح آن به پیامبر صلی اهللا علیه و آله واگذار شده است
[4]

ولی روشن است که پیامبر صلی اهللا علیه و آله به عنوان  

که همچون او رهبر مسلمین، مطابق نیازها و ظرفیت جامعه اسالمی زمان خود به بیان آیات الهی پرداخته است و الزم است براي او جانشینان الیقی باشد 

و آله، تبیین نفرموده است، بیان کنند و نیازهاي جامعه مسلمین را در هر زمان، پاسخ  متصل به دریاي بیکران علم خدا باشند تا آنچه را پیامبر صلی اهللا علیه

  .گویند

  : اند آمده استدر روایتی که شیعه و سنّی از پیامبر اسالم صلی اهللا علیه و آله نقل کرده

? کْتُمسنْ تَمتْرَتی؛ ما اع و اللّه تابالثَّقَلَینِ ک فیکُم نّی تارِكداًادي اَبعا بلّوبِهِما لَنْ تَض...
[5]

  

  ?.گمراه نخواهید شدبیتم، تا وقتی به این دو چنگ بزنید هرگز پس از من قرآن و اهل: گذارمبه راستی که من دو چیز گرانبها در میان شما باقی می

  .طبق این حدیث، هیچ زمانی خالی از حضور عترت پیامبر در کنار قرآن نخواهد بود

ا دین خدا همچنین امامان علیهم السالم، نگهبان میراث به جا مانده از پیامبر صلی اهللا علیه و آله و نیز مبین و مفسر حقیقی قرآن کریم هستند ت

  .منان قرار نگیرد و این سرچشمه زالل تا قیامت، پاك و پاکیزه باقی مانددستخوش تحریف غرض ورزان و دش

دارد که با دستگیري و هدایت او، اي به عنوان انسان کامل، الگوي جامعی در همه ابعاد انسانی است و بشر نیاز جدي به چنین نمونه ?امام?بعالوه 

هاي هاي نفس سرکش خود و شیطانها و دامهاي این مربی آسمانی از انحرافتو راهنماییآنگونه که در خور کمال انسانی اوست تربیت گردد و در پر

  .بیرونی محفوظ بماند

  : از مطالب باال روشن شد که نیاز مردم به امام یک نیاز حیاتی است و برخی از وظایف امام به شرح زیر است

  ) تشکیل حکومت(ـ رهبري و اداره امور جامعه 

  آئین پیامبر از تحریف و بیان صحیح قرآن؛ـ حفظ دین و 

ـ تزکیه نفوس و هدایت معنوي مردم؛
[6]

  

  هاي امامویژگی

ي نیازهاي بشر است شخصیت ممتازي است که به تناسب جایگاه واالي جانشین پیامبر صلی اهللا علیه و آله که ضامن تداوم حیات دین و نیز پاسخگو

  : هایی دارد که مهمترین آنها عبارتند ازپیشوایی و رهبري، ویژگی

  .زنداي که کوچکترین گناهی از او سر نمیتقوا و پرهیزگاري و برخورداري از ملکه عصمت به گونه

هاي مادي و بنابراین پاسخگوي همه در تمام زمینه. له سرچشمه گرفته است و متصل به علم الهی استعلم و دانش که از علم پیامبر صلی اهللا علیه و آ

  .معنوي، دینی و دنیوي است

  آراستگی به فضائل و سجایاي اخالقی در باالترین درجات؛

  هاي دینی؛توان اداره جامعه بشري و مدیریت صحیح آن بر اساس آموزه

براي امام، بدیهی است که انتخاب چنین فردي از توان و دانش مردم بیرون است و تنها خداوند است که به سبب علم با توجه به صفات یاد شده 

  .هاي امام، منصوب بودن او از سوي خداستبنابراین از مهمترین ویژگی. را برگزیند صلی اهللا علیه و آله تواند پیشوایان و جانشینان پیامبرنهایت خود می بی
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  : دهیمها، به اختصار درباره هر یک توضیح می  به اهمیت این ویژگیبا توجه 

  علم امام

باشد و نیز با امام که سمت پیشوایی و رهبري مردم را به عهده دارد؛ الزم است دین را در تمامی زوایاي خود بشناسد و به قوانین آن آگاهی کامل داشته 

به تبیین معارف دین پرداخته و به همه سؤاالت مردم در موضوعات مختلف پاسخ  صلی اهللا علیه و آله امبردانستن تفسیر آیات قرآن و احاطه کامل به سنّت پی

قرار گیرد و چنین پشتوانه علمی تنها به ها تودهتواند مورد اعتماد و تکیه گاه بدیهی است که چنین مرجع علمی می. دهد و آنها را به بهترین شیوه راهنمایی کند

برگرفته از  صلی اهللا علیه و آله تواند وجود داشته باشد به همین دلیل است که شیعه معتقد است علم امامان و جانشینان واقعی پیامبربه علم الهی می واسطه اتّصال

  .علم بیکران خدایی است

  : فرمایدهاي امام بر حق میامام علی علیه السالم درباره عالمت

[7]?.حرام خدا و احکام گوناگون و اوامر و نواهی او و هر آنچه مردم نیازمند هستندترین فرد است به حالل و   امام آگاه?
  

  عصمت امام

آید و امام به سبب قوي به وجود میاي که از علم به حقایق و ارادهاست اي است و آن ملکه ?عصمت?یکی از صفات مهم امام و شرایط اساسی امامت، 

امام هم در شناخت و تبیین معارف دینی و هم در عمل به آنها و هم در تشخیص مصالح . کندبرخورداري از این دو، از ارتکاب هر گناه و خطایی خودداري می

  .باشدو مفاسد جامعه اسالمی، معصوم از لغزش می

  : هاي عقلی عبارتند ازمهمترین دلیل. ، وجود دارد)از قرآن و روایات(امام، دالئل عقلی و نقلی  براي عصمت

چون امام مسئولیت حفظ دین از تحریف و هدایت دینی مردم را به عهده دارد و نه تنها . حفظ دین و راه و رسم دینداري، در گرو عصمت امام است .الف

پس باید در فهم دین و عمل به آن از هر لغزشی محفوظ باشد تا . گذاردم تأییدش نسبت به عمل دیگران، در رفتار جامعه تأثیر میسخن او که رفتار او و تأیید و عد

  .پیروان خود را به گونه صحیح، هدایت کند

اگر پیشواي مردم نیز چنین باشد، حال . یکی از دالئل نیاز جامعه به امام این است که مردم در شناخت دین و اجراي آن، مصون از خطا نیستند .ب

به بیان دیگر اگر امام معصوم نباشد، مردم در پیروي از او و انجام همه دستوراتش، دچار تردید ! تواند مورد اعتماد کامل آنها قرار گیرد؟چگونه می

خواهند شد
[8]
.  

در این آیه شریفه آمده است که پس از مقام نبوت، خداوند مقام واالي . سوره بقره است 124آیاتی از قرآن نیز بر لزوم عصمت امام داللت دارد که یکی از آنها آیه 

  . را در نسل او نیز قرار دهدآنگاه حضرت ابراهیم از خداوند درخواست کرد که مقام امامت . امامت را نیز به حضرت ابراهیم علیه السالم عطا فرمود

  : خداوند فرمود

  .یعنی منصب امامت مخصوص آن دسته از ذریه ابراهیم علیه السالم است که ظالم نباشند. ?رسدبه ستمکاران و ظالمان نمی) امامت(عهد من ?

را ظلم به نفس شمرده است، ) گناه(= تورات الهی حال با توجه به اینکه قرآن کریم، شرك به خدا را ظلم بزرگ دانسته و نیز هر گونه تجاوز از دس

  .اي از زندگی خود، مرتکب گناهی شده، مصداق ظالم بوده و شایسته مقام امامت نخواهد بودهر کس در برهه

یا در آغاز نیکوکار را براي آن دسته از ذریه خود که در تمام عمر گناه کار بوده و  ?امامت?به بیان دیگر، بدون شک حضرت ابراهیم علیه السالم 

  : ماندبنابراین دو دسته باقی می. اند، درخواست نکرده است  بوده و سپس بدکار شده

  .اندآنان که در آغاز، گناه کار بوده و سپس توبه کرده و نیکوکار شده. 1

  .اندگاه مرتکب گناهی نشدهآنها که هیچ. 2

  .تنها به دسته دوم اختصاص دارد ?امامت?تیجه اینکه مقام ن. خداوند در کالم خود، دسته اول را استثنا کرده است
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  مدیریت اجتماعی امام

 جا که انسان، موجودي اجتماعی است و اجتماع بر روح و روان و رفتار او تأثیر فراوانی دارد الزم است براي تربیت صحیح و رشد او به سوي از آن

بنابراین امام و پیشواي مردم باید توان اداره . در سایه تشکیل یک حکومت الهی، ممکن خواهد بودهاي اجتماعی مناسب پدید آید و این قرب الهی، زمینه

  .ریزي کند گیري از عناصر کار آمد، حکومتی اسالمی را پی امور جامعه را دارا بوده و با استفاده از تعالیم قرآن و سنّت نبوي صلی اهللا علیه و آله و بهره

  اخالقیآراستگی امام به کماالت 

ترین حد آن دارا باشد  ها و رذائل اخالقی دور بوده و در مقابل، همه کماالت اخالقی را در عالیامام که پیشوا و راهبر جامعه است باید از همه بدي

  .رودزیرا او به عنوان انسان کامل بهترین الگو براي پیروان خود به شمار می

ترین، سخاوتمندترین و عابدترینِ مردم   پرهیزگارترین، بردبارترین، شجاع... او داناترین،: هایی است  علیه السالم نشانهبراي امام ?: امام رضا علیه السالم فرمود

[9].?است
  

بنابراین خود باید پیش از همگان و بیشتر از مردمان، به . هاست  اهللا علیه و آله، در پی تعلیم و تربیت انسانبعالوه او در مقام جانشینی پیامبر صلی 

  .اخالق الهی آراسته باشد

  : فرمایدامام علی علیه السالم می

ت گمارد و باید دیگران را به وسیله رفتار خود را امام مردم قرار داده است بر اوست که پیش از تعلیم دیگران به تعلیم خود هم) به امر خدا(کسی که 

.خود تربیت کند پیش از آنکه با گفتار تربیت کند
[10]

  

  نصب امام از سوي خدا

بنابراین هیچ فرد یا گروهی . کندگیرد و پیامبر، امام پس از خود را معرفی میتور خدا و انتخاب او انجام میاز دیدگاه شیعه، امام و جانشین پیامبر تنها به دس

  .حق دخالت در این امر را ندارند

  : هایی دارد از جمله  ضرورت نصب امام از سوي خداوند دلیل

تواند از سوي خداوند بدیهی است این حاکمیت می. به فرموده قرآن، حاکم مطلق بر همه چیز خداوند است و همه باید تنها از او اطاعت کنند .الف

بر مردم گردد، امام نیز به تعیین الهی، گونه که پیامبر به وسیله خدا انتخاب می بنابراین، همان. به هر کسی ـ مطابق شایستگی و مصلحت ـ داده شود

  .یابدوالیت می

روشن است که یافتن و شناختن کسی که داراي این صفات ـ آن . بیان کردیم... هایی را از قبیل عصمت و علم وپیش از این براي امام، ویژگی .ب

گونه که خداوند در قرآن کریم به  نهما. پذیر است ترین درجه ـ باشد تنها به وسیله خداوند که داناي به آشکار و نهان انسانهاست، امکان  هم در عالی

.من تو را به مقام امامت مردم قرار دادم: فرمایدابراهیم می
[11]

  

  بیانی جامع و زیبا از زبان عصمت

  : هاي اوست بیاوریمبخشی از بیانِ زیباي پیشواي هشتم، حضرت رضا علیه السالم را که درباره مقام امام و ویژگی در پایان این گفتار مناسب است که

مگر مردم، مقام و منزلت امامت در میان امت ... نادانی کردند) که در امر امامت اختالف کردند و گمان کردند که امامت امري انتخابی است(آنها ?

  !ا باشد که به اختیار و انتخاب ایشان واگذار شود؟دانند تا رورا می

تر از آنست که مردم با عقل خود به آن برسند یا با آراي تر و عمقش ژرفو مکانش رفیعتر تر و منزلتش عالیهمانا امامت، قدرش واالتر و شأنش بزرگ

  ...خود آن را دریابند

امامت، خالفت ... در مرتبه سوم به ابراهیم علیه السالم اختصاص داد) مقام خلیل اللّهی(نبوت و خُلّت همانا امامت، مقامی است که خداي عزوجل، بعد از رتبه 

به راستی که امامت، زمام دین و مایه نظام . خدا و خالفت رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و مقام امیرالمؤمنین علیه السالم و میراث حسن و حسین علیهما السالم است

  .است)و پذیرفتن والیت(نیز حفظ مرزها به سبب امام ... کامل شدن نماز، روزه، حج و جهاد و... صالح دنیا و عزّت مؤمنان استمسلمین و 
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دارد و از دین خدا و حدود الهی را به پا می) کندو مطابق حکم واقعی پروردگار، حکم می(کند امام، حالل خدا را حالل و حرام او را حرام می

  .کنده و با حکمت و موعظه نیکو و دلیل رسا به راه پروردگار دعوت میحمایت کرد

امام، ماه . ها و دیدگان به او نرسدکه دستاي گیرد و خودش در افق است به گونهامام مانند خورشید طلوع کننده است که نورش عالم را فرا می

ها و و نجات دهنده از انواع فتنه(ها و در راههاي شهرها و کویرها و در گرداب دریاها تابان، چراغ فروزان، نور درخشان و ستاره راهنما در شدت تاریکی

  ...است) ها  نادانی

امام کسی است که از . هاي بزرگ استامام انیس همراه و پدر مهربان و برادر تنی و مادر نیکوکار به فرزند کوچک و پناهگاه بندگان در مصیبت

امام، یگانه روزگار خویش است و کسی به ... داري و حلم نشانه دار است  او به دانش مخصوص و به خویشتن. ار استها بر کنگناهان پاك و از عیب

پس کیست ... شودگیرد و نه براي او مثل و مانندي یافت مینه کسی جاي او را می. گرددشود و هیچ دانشمندي با او برابر نمیاو نزدیک نمی) ساحت(

!هیهات هیهات! شناسد و یا انتخاب امام براي او ممکن باشد؟که بتواند امام را ب
[12]

. ها سرگردان و حیران گردیده استدر اینجا خردها گم گشته و عقل 

هاي امام را توصیف کنند اند از اینکه بتوانند یکی از شوؤن یا فضیلتو سخن دانان درمانده... ک؛ حکیمان متحیرنور، بزرگان کوچها بیدیده) در اینجا(

[13]?!!...کنندو آنان همگی به عجز و ناتوانی اعتراف می
  

  

[1]
ابن . 22و  21، ص 6ج صحیح مسلم، 13، ص 5، ج صحیح بخاري: ك.و قریب به این مضمون ر 9، ج 409، ص 2، ج کمال الدین و تمام النعمۀ شیخ صدوق، .

  .155، ص 9، ج البالغه شرح نهجابی الحدید، 

[2]
  343، ص 2، ج کمال الدینو  337، ص 1، ج اصول کافی. 

[3]
، صص 7، فصل رولیسیول بزرگ یا سیاسۀ الحسینیهاز ) به نقل( 77، سید هادي خسروشاهی، ص مصلح جهانی و مهدي موعود از دیدگاه اهل سنت. 

  .فلسفۀ مذهب شیعه: ، تحت عنوان50و  49

را بر تو فرستادیم تا آنچه را بر مردم نازل شده است براى ایشان بیان  ]قرآن[ما ذکر ?: قرآن کریم خطاب به پیامبر اسالم صلی اهللا علیه و آله فرموده است. [4]

  .44؛ سوره نحل، آیه ?کنى

  .100، ص 2، ج بحاراالنوار. [5]

گیرد اگرچه   ها و شرایط آن است ولى سایر وظایف، حتى در زمان غیبت، انجام مىامام معصوم وابسته به زمینهتوسط  ?تشکیل حکومت?گفتنى است که . [6]

نکته دیگر اینکه آنچه در این بخش گفته شد نیاز مردم به امام در حیات معنوى . در زمان ظهور امام و حضور آشکارش در میان مردم، ملموس و عینى است

  .خواهد آمد ?فوائد امام غایب?در بحث  ?وجود امام?مجموعه عالم به آنهاست و اما نیازِ 

  .861، ح 1، ج الحکمۀ میزان. [7]

م دیگرى الزم است و این به عالوه اگر امام مصون از خطا نباشد باید به دنبال امام دیگرى بود تا نیاز مردم را پاسخ دهد و اگر او نیز محفوظ از خطا نباشد اما. [8]

  .باطل است نهایت ادامه خواهد یافت و چنین امرى از نظر فلسفى  رشته همچنان تا بى

  .102، ص 4، ج االخبار معانى. [9]

  .850، ح 147، باب الحکمۀ میزان. [10]

  .124سوره بقره، آیه . [11]

[12]
  .شوداین کلمه در عربی به معنی دور شمردن و بعید دانستن یک کار استفاده می. 

  .255، ص 1، ح 15، باب 1، ج کافى. [13]
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  یک نگاهامام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف در 

در سامراء ) میالدي 868( هجري قمري  255در سپیده دم جمعه، نیمه شعبان سال  صلی اهللا علیه و آله آخرین امام شیعیان و دوازدهمین جانشین رسول خدا

.یکی از شهرهاي عراق، دیده به جهان گشود

بود که  ?نرجس?مادر بزرگوار آن حضرت، بانویی شایسته به نام پدر گرامی او، پیشواي یازدهم شیعیان حضرت امام حسن عسکري علیه السالم و 

وصی حضرت  ?شمعون?پسر امپراتور روم بوده و مادرش از نسل  ?یشوع?مطابق روایتی، آن حضرت دختر . درباره ملیت او روایات، مختلف است

هدایت امام عسکري علیه السالم خود را در میان سپاه روم که برابر این روایت نرجس در پی خوابی شگفت مسلمان شد و به . عیسی علیه السالم است

امام هادي علیه السالم کسی را فرستاد که او را خریداري کرد و . عازم نبرد با مسلمانان بودند قرار داد و همراه جمعی دیگر به اسارت لشکر اسالم در آمد

.به سامراء آورد
[1]

  

روایات دیگري نیز نقل شده است
[2]

ه مهم و قابل توجه است اینکه حضرت نرجس علیها السالم مدتی در خانه حکیمه خاتون ـ از خواهران ولی آنچ 

  .تبزرگوار امام هادي علیه السالم ـ بوده و تحت تعلیم و تربیت ایشان قرار گرفته است و مورد احترام فراوان حکیمه علیها السالم بوده اس

ها پیش در کالم پیامبر اسالم صلی اهللا علیه و آلهسال حضرت نرجس علیها السالم آن بانویی است که
[3]

و امیرالمؤمنین علیه السالم 
[4]

و امام صادق  

علیه السالم 
[5]

  .مورد ستایش قرار گرفته و از او به عنوان بهترین کنیزان و سرور آنان یاد شده است 

  .شدنیز خوانده می) صقیل(دیگري مانند سوسن، ریحانه، ملیکه و صیقل  هايگفتنی است که مادر امام عصر عجل اهللا تعالی فرجه الشریف به نام

  نام، کنیه و القاب

نام و کنیه
[6]

ان تا امام زمان عجل اهللا تعالی فرجه الشریف همان نام و کنیه پیامبر اسالم صلی اهللا علیه و آله است و در برخی از روایات از بردن نام ایش 

  .هنگام ظهور، نهی شده است

ترین   عصر که معروف  ، حجت، خلف صالح، منصور، صاحب االمر، صاحب الزمان و ولیاهللابقیۀمهدي، قائم، منتظَر، : هاي مشهور آن حضرت عبارتند ازلقب

  .است ?مهدي?ها آن

  .اي درباره آن بزرگوار استها، بیانگر پیام ویژه  هر یک از این لقب

اند چون براي حق، قیام خواهد خوانده ?قائم?خواند و است که مردم را به سوي حق میاي که هدایت شدهاند زیرا گفته ?مهدي?را ها خوبیآن امام 

  .هاي خدا و آخرین ذخیره الهی استاند چرا که باقیمانده حجتلقب داده ?اللّه بقیۀ?اند زیرا که همگان در انتظار مقدم اویند و نامیده ?منتظَر?کرد و 

است چون از سوي پروردگار یاري  ?منصور?او . به معنی جانشین شایسته براي اولیاء خداست ?خلف صالح?خدا بر خلق و به معنی گواه  ?حجت?

نیز به معنی آنست که او حاکم و  ?صاحب الزمان و ولی عصر?. است چون امر ایجاد حکومت عدل الهی به عهده اوست ?صاحب األمر?شود و می

  .فرمانرواي یگانه زمان است

  ونگی والدتچگ

قیام خواهد کرد و بنیان ستم را واژگون  ?مهدي?در روایات فراوان، از پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله نقل شده است که مردي از خاندان او به نام 

عجل اهللا تعالی فرجه الشریف،  فرمانروایان ستمگر عباسی با اطالّع از این روایات در پی آن بودند که در همان ابتداي والدت امام مهدي. خواهد ساخت

هاي بیشتري همراه گشت و در زمان امام حسن بنابراین از زمان امام جواد علیه السالم، زندگی امامان معصوم علیه السالم با محدودیت. او را به قتل رسانند

پیداست در چنین . از نظر دستگاه حکومت، مخفی نبوداي که کمترین رفت و آمد به خانه آن بزرگوار عسکري علیه السالم به اوج خود رسید به گونه

به همین دلیل حتی نزدیکان امام یازدهم از جریان . بودشرایطی باید تولّد آخرین حجت حق و موعود الهی در پنهانی و به دور از چشم دیگران می

هاي بارداري در نرجس خاتون مادر بزرگوار امام از تولّد نیز، نشانهاطالّع بودند و تا چند ساعت پیش والدت امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف بی

  .دوازدهم، دیده نشد

  : حکیمه خاتون، دختر گرامی امام جواد علیه السالم، جریان والدت را چنین حکایت کرده است
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شعبان است و خداوند در این شب  را که شب نیمهچ! امشب افطار نزد ما باش! اي عمه?: امام حسن عسکري علیه السالم به دنبال من فرستاد و فرمود

نشانه بارداري در او پیدا ! فداي شما شوم: گفتم! نرجس: مادر او کیست؟ فرمود: پرسیدم. حجت خود بر روي زمین را آشکار خواهد کرد) آخرین(

: آمد تا کفش هایم را بیرون آورد و به من گفت او پیش. وارد شدم و سالم کردم و نشستم) بر نرجس(پس ! سخن همان است که گفتم: فرمود! نیست

دخترم، : گفتم! فرماییدعمه جان چه می: سخن مرا نپذیرفت و گفت! بلکه تو بانوي من و بانوي خاندان منی: بانوي من حال شما چطور است؟ گفتم

  .کشید و حیا کرد پس خجالت. فرماید که سرور دنیا و آخرت خواهد بودامشب خداوند متعال به تو پسري عطا می

برخاستم و آن را به جاي آوردم در حالی که ) شب(پس از نماز عشاء، افطار کردم و در بستر خود آرمیدم و هنگام نیمه شب براي انجامِ نماز : حکیمه گوید

سپس هراسان بیدار شدم و حال آن که او همچنان در . خوابیدم) نماز(   پس از انجام تعقیبات. خوابیده بود بدون آنکه اتفاقی برایش روي دهد) به آرامی(نرجس 

  .گزارد و خوابید) شب(لحظاتی بعد برخاست و نماز . خواب بود

پس فجر اول. به آسمان نگریستم)سپیده(بیرون آمدم و در جستجوي فجر : دهدحکیمه ادامه می
[7]

. را مشاهده کردم و نرجس همچنان در خواب بود 

نشستم و به قرائت . نزدیک است) والدت  (امر ! اي عمه شتاب مکن: ناگاه امام حسن عسکري علیه السالم از جایگاه خود ندا برآورد! شک افتادمپس به 

[8]?اسم اهللا علیک?: به سرعت نزد او رفتم و گفتم. مشغول شدم که نرجس با اضطراب بیدار شد ?یس?و  ?سجده?هاي سوره
آیا ) د نام خدا بر تو با (

در این هنگام ضعفی من و . بر خود مسلّط باش و دلت را استوار دار که این همان است که با تو گفتم: گفتم! اي عمهآري: کنی؟ گفتچیزي احساس می

در آغوشش گرفتم و ! ده دیدمبه خود آمدم و جامه را از روي او برداشتم و او را در حال سج) نوزاد تولّد یافته ( پس به صداي سرورم . نرجس را فرا گرفت

  !او را کامال پاکیزه یافتم

پسرم سخن : در آغوشش گرفت و فرمود... او را نزد وي بردم! پسرم را نزد من بیاور! اي عمه?: در این هنگام امام عسکري علیه السالم مرا ندا داد

سپس بر امیرالمؤمنین و امامان علیهم . ?"له و اشهد انّ محمدا رسول اهللا اهللا وحده ال شریک  اشهد ان ال اله اال": پس لب به سخن گشود و فرمود! بگو

  ....اي عمه او را به نزد مادرش ببر تا بر او سالم کند: امام عسکري علیه السالم فرمود. السالم درود فرستاد تا به نام پدرش رسید و از سخن گفتن باز ایستاد

را ) امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(ازدهم رفتم و بر حضرت سالم کردم و پرده را کنار زدم تا موالیم فرداي آن روز به نزد امام ی: حکیمه گوید

او را به ! اي عمه: براي موالي من چه اتّفاقی روي داده است؟ آن حضرت پاسخ دادند! فداي شما شوم: ببینم ولی او را ندیدم از این رو از پدر بزرگوارش پرسیدم

  .سپردم که مادر موسی، موسی علیه السالم را به او سپرد) خدایی( آن کسی

! فرزندم: امام فرمود... من سرورم را آوردم! فرزندم را نزد من آور: امام فرمود. چون روز هفتم فرا رسید آمدم و سالم کردم و نشستم: حکیمه گوید

  : و درود بر پیامبر اکرم و پدران بزرگوارش این آیات را تالوت فرمودپس از گواهی به یگانگی خداوند ) لب بگشود و ( نوزاد ! سخن بگوي

نُرِي فرْعونَ وهامانَ وجنُودهما منْهم کِّنَ لَهم فی االَْرضِ وو نُرید اَنْ نَمنَّ علَی الَّذینَ استُضْعفُوا فی اْالَرضِ و نَجعلَهم اَئمۀً و نَجعلَهم الْوارِثینَ ونُم* بِسمِ اللّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ (

.ما کانُوا یحذَرونَ
[9]

(
[10]

  ؛ 

و ما اراده کردیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روي زمین قرار دهیم و حکومتشان را در . به نام خداوند بخشنده مهربان?

  ?.بیم داشتند نشان دهیم) بنی اسرائیل= (و لشکریانش، آنچه را از آنها  زمین پا برجا سازیم و به فرعون و هامان

  شمایل و خصوصیات

بیت پیامبر صلی اهللا علیه و آله شمایل و اوصاف حضرت مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف بیان در روایات پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله و اهل

  : شودمیها اشاره شده است که به برخی از آن

اش کشیده و زیبا و  اش بلند و تابنده، ابروانش هاللی و کشیده، چشمانش سیاه و درشت، بینی  اش جوان و گندمگون، پیشانی آن بزرگوار چهره

بارکش متناسب و شود و اندام ماش اثري چون اثر نبوت دیده می بر گونه راست آن امام، خالی مشکین و در میان شانه. دندان هایش برّاق و گشاده است

  . دلرباست

  : هاي آن وجود شریف که در سخنان معصومین علیهم السالم بیان گردیده، از این قرار استبعضی از ویژگی
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آن حضرت سرآمد همگان در علم و دانش و وجود . او اهل عبادت و شب زنده داري، زهد و ساده زیستی، صبر و بردباري، عدالت و نیکوکاري است

آن وجود نورانی از . او اهل قیام و جهاد، رهبر جهانی، انقالبی بزرگ، منجی نهایی و مصلح موعود بشریت است. سار برکت و پاکی است هنازنینش چشم

بر کعبه تکیه گام ظهور تبار رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و از اوالد فاطمه زهرا علیها السالم و نهمین فرزند از نسل سیدالشهداء علیه السالم است که به هن

نی و داد گرداند زند و پرچم پیامبر را در دست گیرد و با قیام خود دین خدا را زنده و احکام خداوند را در سراسر گیتی جاري کند و جهان را پر از مهربا

.پس از آن که پر از جور و بیداد شده باشد
[11]

  

  : فراز و نشیب استزندگی امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف شامل سه دوره پر

  .زندگی پنهانی آن حضرت از آغاز والدت تا زمان شهادت امام عسکري علیه السالم است: دوره اختفا. 1

  .از هنگام شهادت امام یازدهم علیه السالم شروع گردیده تا هر زمان که به اراده خداوند ظهور کند، ادامه خواهد یافت: دوران غیبت. 2

شدن دوران غیبت و به خواست پروردگار جهان، امام دوازدهم علیه السالم ظهور خواهد کرد و دنیا را سرشار از خوبیپس از طی : عصر ظهور. 3

داند و از امام عصر عجل اهللا تعالی فرجه الشریف روایت شده، آنها که براي هیچ کس زمان ظهور آن موعود منتظَر را نمی. ها خواهد نمودها و زیبایی

.تعیین کنند، دروغگو هستند ظهور، زمانی را
[12]  

  

  .132، ص 1، ح 41، باب 2، ج الدین کمال. [1]

  .11، ص 14، و ح 22، ص 29، ح 5، ج بحاراالنوار. [2]

  .21، ص 7، ح 50، ج همان. [3]

  .470، ص 478، ح الغیبۀ طوسى. [4]

  .21، ص 31، ح 33، باب 2، ج الدین کمال. [5]

  .اباعبداللّه و ام البنین: شود مانند شروع مى ?ام? یا ?اب?اسمى است که با لفظ . [6]

  .شود  مقصود سفیدى است که اندکى پیش از اذان صبح در افق دیده مى. [7]

  .این جمله کنایه از این است که بال از تو دور باد. [8]

  .6و  5سوره قصص، آیات . [9]

  .143، ص 1، ح 42، باب 2، ج کمال الدین. [10]

  .383تا  239، فصل دوم، از ص رمنتخب االث. [11]

  .542، ص 344، ش 2، ج احتجاج. [12]
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از والدت موعود تا شهادت امام عسکري علیه السالم

  

: شودها اشاره میاین دوره از زندگی حضرت مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف در بردارنده نکات بسیار مهمی است که به بخشی از آن

  مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف به شیعیانمعرّفی امام 

باه و گمراهی از آن جا که والدت امام دوازدهم علیه السالم به صورت پنهانی انجام گرفت بیم آن بود که شیعیان در شناخت آخرین حجت پروردگار به اشت

زرگان شیعه و افراد مورد اعتماد معرفی کند تا آنان نیز خبر والدت او را به امام عسکري علیه السالم وظیفه داشت تا فرزند خود را به گروهی از ب. گرفتار آیند

  .بیت علیهم السالم برسانند و بدین ترتیب ضمن معرفی آن بزرگوار، تهدیدي نیز متوجه وجود آن آخرین سفیر حق نگردد   دیگر پیروان اهل

  : گویدعلیه السالم است میکه از بزرگان شیعه و پیروان ویژه امام یازدهم  ?احمد بن اسحاق?

! اي احمد?: خواستم در مورد امام پس از او سؤال کنم؛ ولی پیش از آن که سخنی بگویم فرمودخدمت امام عسکري علیه السالم شرفیاب شدم و می

به واسطه حجت خدا، بال ! چنین نخواهد کردهمانا خداي متعال از آن زمان که آدم را آفریده، زمین را از حجت خود خالی نگذاشته است و تا قیامت نیز 

  ?.آیدهاي زمینی بیرون میباران باریده و بهره)به برکت وجود او (شود و از اهل زمین برداشته می

  !امام و جانشین پس از شما کیست؟! اي پسر رسول خدا: عرض کردم

درخشید بر دوش خویش داشت و له که رویش همانند ماه تمام میآن حضرت با شتاب به درون خانه رفت و بازگشت در حالی که پسري سه سا

همانا او هم نام و هم کنیه رسول ! دادمهاي او گرامی نبودي، این پسرم را به تو نشان نمیاگر نزد خداي متعال و حجت! اي احمد بن اسحاق?: فرمود

  ?.از ظلم و ستم پر شده باشدکند همان گونه که خداست و کسی است که زمین را از عدل و داد پر می

  !اي هست که قلبم به آن آرام گردد؟آیا نشانه! سرور من: گفتم

  : گفت   آن کودك، لب به سخن گشود و به زبان عربی روان) در این هنگام(

?هدائنْ اَعم منْتَقوالم هضفی اَر قیۀُ اللّهاي احمد بن اسحاق، پس از این که با چشم خود در زمین هستم که از دشمنان خدا انتقام خواهم گرفت؛  من بقیۀ اهللا... اَنا ب

  ?!!بینی در پی نشانه مباشمی

....با شادمانی از خانه امام علیه السالم بیرون شدم)از شنیدن این سخنان ( پس : احمد بن اسحاق گوید
[1]

  

همچنین محمد بن عثمان
[2]
  : کنندو چند تن دیگر از بزرگان شیعه نقل می 

از او . پس از من، این امام شما و جانشین من است?: آن حضرت، فرزندش را به ما نشان داد و فرمود. گرد آمدیمچهل نفر از شیعیان نزد امام یازدهم 

[3]?....پس از امروز او را نخواهید دید) بدانید که ( فرمان برید و بعد از من در دین خود پراکنده نشوید که هالك خواهید شد و 
  

هاي سفارش شده، عقیقه کردن و ولیمه دادن براي نوزاد است و آن کشتن گوسفند و طعام دادن به هاي دینی و سنّتگفتنی است که یکی از برنامه

امام حسن عسکري علیه السالم بارها براي فرزندش عقیقه کرد .گروهی از مردم است که براي سالمتی و طول عمر فرزند تأثیر فراوان دارد
[4]

تا ضمن  

  .زدهم آگاه سازدهاي بسیاري از شیعیان را از والدت امام دواعمل به این سنّت نیکوي پیامبر صلی اهللا علیه و آله گروه

  : محمد بن ابراهیم گوید

[5]?.است ?محمد?این از عقیقه فرزندم ?: فرستاد و فرموداي امام عسکري علیه السالم براي یکی از شیعیان خود، گوسفند سر بریده
  

  معجزات و کرامات

و ها هاي نخستین تولد و پیش از دوران غیبت، معجزهیکی از فرازهاي خواندنی زندگی امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف در سال

  .هایی است که به وسیله آن حضرت، انجام گرفته است و معموال این بخش از حیات آن آیت بزرگ الهی، مورد غفلت واقع شده است کرامت

  : آوریمرا میها ما تنها یک نمونه از آن

  : ابراهیم بن احمد نیشابوري گوید
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قصد کشتن مرا کرد به شدت بیمناك شدم و وحشت .) که فرمانروایی ستمگر بود و به کشتن شیعیان، عالقه فراوان داشت(زمانی که عمروبن عوف، 

کرده و رو به جانب خانه امام حسن عسکري علیه السالم کردم تا با ایشان نیز وداع پس با خاندان و دوستان خود خداحافظی . همه وجودم را فرا گرفت

چون به خانه امام وارد شدم، در کنار امام حسن عسکري علیه السالم پسري دیدم که رویش مانند شب . کنم و در نظر داشتم که پس از آن بگریزم

یعنی ترس از کشته شدن و تصمیم به فرار(ن گشتم و نزدیک بود آنچه را در خاطر داشتم که از نور سیماي او حیرااي درخشید به گونهچهاردهم می

  .فراموش کنم)

  ?!به زودي خداي متعال، شرّ او را از تو دور خواهد کرد! اي ابراهیم، نیازي به گریختن نیست?: به من گفت) در این هنگام آن کودك(

او فرزند : امام عسکري علیه السالم فرمود! دهد؟این پسر کیست که از درون من خبر می! فداي شما شوم: گفتمحیرتم بیشتر شد، به امام عسکري علیه السالم 

  ....من و جانشین پس از من است

مویم مرا به چندي بعد، ع. بیرون آمدم در حالی که به لطف خداوند امیدوار بودم و به آنچه از امام دوازدهم، شنیده بودم، اعتماد داشتم: ابراهیم گوید

.کشته شدن عمرو بن عوف، بشارت داد
[6]

  

  پاسخ گویی به سؤاالت

داد هاي محکم و قانع کننده میگوناگون، پاسخهاي آغاز زندگی، به سؤاالت شیعیان در موارد آخرین ستاره درخشان آسمان امامت، در همان سال

  : کنیمبراي نمونه روایتی را به اختصار نقل می. کردو دلگرمی و آرامش خاطر آنان را فراهم می

به ها نسعد بن عبداهللا قمی از بزرگان شیعه به همراه احمد بن اسحاق قمی وکیل امام حسن عسکري علیه السالم براي طرح سؤاالت و دریافت پاسخ آ

  : او جریان این دیدار را چنین نقل کرده است. شودمحضر امام یازدهم شرفیاب می

: در این هنگام کودك رو به من کرده فرمود ?!از نور چشمم سؤال کن?: چون خواستم سؤال کنم، امام عسکري علیه السالم به فرزندش اشاره کرد و فرمود

و (خداوند بنده . این حروف از خبرهاي غیبی است: چیست؟ فرمود) از حروف مقطعه قرآن( ?کهیعص?مقصود از : پرسیدم!... خواهی سؤال کنهر چه می?

داستان از این قرار است که زکریا علیه السالم از . خود زکریا را از آن آگاه ساخته و سپس آن را براي محمد صلی اهللا علیه و آله باز گفته است) پیامبر

نام(زکریا چون . را به او یاد دادها خداوند متعال جبرئیل علیه السالم را بر او فرو فرستاد و آن نام. را به او بیاموزد) عبا  آل(هاي پنج تن نامپروردگارش خواست تا 

وقتی حسین علیه السالم را  شد وآورد اندوه و گرفتاریش برطرف میمحمد صلی اهللا علیه و آله و علی و فاطمه و حسن علیهم السالم را بر زبان می)هاي مقدس

هایم راحت شده و   و نگرانیها کنم از اندوهبارالها چرا وقتی آن چهار نفر را یاد می: روزي گفت. شدگرفت و مبهوت میکرد، بغض گلویش را مییاد می

: داوند او را از داستان حسین علیه السالم آگاه کرد و فرمودخ! شود؟ام بلند می  آورم، اشکم جاري و نالهشوم و چون حسین علیه السالم را به یاد میآرام می  دل

که جفاکننده نسبت به حسین علیه السالم  ?یزید?کنایه از نام  ?یاء?و ) او(رمز هالکت خاندان  ?هاء?رمز کربال و  ?کاف?). رمز این داستان است( ?کهیعص?

  ?....شانه صبر و استقامت امام حسین علیه السالم استن ?صاد?اشاره به عطش و تشنگی او دارد و  ?عین?باشد و است می

  اند؟  چرا مردم از برگزیدن امام براي خود منع شده! اي موالي من: گفتم

با توجه به اینکه هیچکس از درون ?: فرمود). که جامعه را اصالح کند(امام مصلح : گفتم ?امام مصلح است یا امام مفسد؟) مقصود تو برگزیدن(?: فرمود

آري، : گفتم ?باشد؟) و اهل تبهکاري(اندیشد یا به فساد و تباهی، آیا احتمال ندارد که برگزیده مردم، مفسد دیگري آگاه نیست که به صالح و درستی می

[8]و[7]?.علّت، همین است?: فرمود. امکان دارد
  

اند که اند و به سؤاالت دیگر هم پاسخ فرمودهگفتنی است که در ادامه روایت، امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف علّت دیگري نیز بیان کرده

  .خودداري شدها رعایت اختصار از بیان آن براي

  دریافت هدایاي مادي

ها، از  هاي شیعیان، فرستادن هدایاي مادي و واجبات مالی براي امامان معصوم علیه السالم بوده است و آن بزرگواران پس از پذیرفتن آنیکی از برنامه

  .کردندنیازمندان جامعه رفع نیاز می

  : گوید هاي امام حسن عسکري علیه السالم میابن اسحاق یکی از وکیل
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اي که مانند ماه تمام در آن حال فرزند خردسال حضرت با چهره. اموالی از شیعیان را به محضر امام یازدهم علیه السالم بردم تا به آن حضرت تقدیم کنم?

: کودك فرمود ?!فرزندم هدایاي شیعیان و دوستانت را باز کن?: ده فرمودامام عسکري علیه السالم رو به فرزند خود کر. درخشید در کنار امام حضور داشتمی

  ?!را به هدایاي ناپاك و اموال پلیدي که حالل و حرام آن به یکدیگر آمیخته است دراز کنم؟)خود ( آیا رواست دست پاك ! اي موالي من?

پس اولین کیسه را بیرون  ?!!ن است بیرون آور تا حالل و حرام آن را جدا کنداي ابن اسحاق، آن چه در میان اینا?: امام عسکري علیه السالم فرمود

چهل . که در آن شصت و دو اشرفی است) اش را فرمود   و نام او و نام محله( این کیسه از فالن شخص از فالن محله شهر قم است ?: کودك گفت. آوردم

ش آن را از پدر خود، ارث برده است و چهارده دینارِ آن بهاي نه جامه است که فروخته و و پنج اشرفی از آن، بهاي فروش زمین سنگالخی است که صاحب

  ?.استها سه دینارش وجه اجاره دکان

کودك با  ?!حرام است؟)از این اموال ( اکنون این مرد را راهنمایی کن که کدام . راست گفتی! فرزند عزیزم?: امام عسکري علیه السالم فرمود

  !را به روشنی بیان کردها هاي حرام را مشخص کرد و علت حرام بودن آنسکّهدقت تمام، 

در آن کیسه پنجاه اشرفی است که دست زدن بدان ?: آن کودك پس از بیان نام و نشان و محل سکونت صاحب آن، فرمود. سپس کیسه دیگري بیرون آوردم

سپس رو به احمد بن  ?!پسر جانم راست گفتی?: آن گاه امام عسکري علیه السالم فرمود! یان کردسپس علت ناپاکی آن اموال را یک به یک ب ?.براي ما روا نیست

[9].?...را به صاحبانش برسانند و ما را نیازي به آن نیستها همه را به صاحبش برگردان یا سفارش کن که آن?: اسحاق کرد و فرمود
  

  نماز بر جنازه پدر

عجل اهللا تعالی فرجه الشریف در دوران اختفا و پیش از شروع غیبت، نماز خواندن آن حضرت بر جنازه پاك  آخرین فراز از زندگی امام مهدي 

  .تپدر بزرگوارش اس

  : گویدابواالَدیان خدمتکار امام یازدهم علیه السالم در این باره می

اینها را به شهر مدائن برسان؛ پس از پانزده : هایی را به من داد و فرمود امام حسن عسکري علیه السالم در آخرین روزهاي عمر شریف خود، نامه?

چون چنین روي ! اي سرور من: گفتم ?.مرا در محل غسل خواهی دید) بدن ( روز به سامراء بازخواهی گشت و از خانه من ناله و افغان خواهی شنید و 

! نشانه دیگري بفرمایید: گفتم ?.هاي مرا از تو بخواهد، امام پس از من خواهد بودخ نامههر کس پاس?: دهد، امام و جانشین شما که خواهد بود؟ فرمود

کسی که از آن چه در کیسه است خبر دهد، ?: فرمود! نشانه دیگري بفرمائید: گفتم ?.کسی که بر من نماز بخواند، امام پس از من خواهد بود?: فرمود

  !شکوه امام مانع از آن شد که بپرسم در آن کیسه چیست هیبت و)ولی ( ?.امام پس از من خواهد بود

را گرفتم و همان گونه که فرموده بود روز پانزدهم وارد سامراء شدم و در آن حال فریاد ناله و افغان از سراي ها ها را به مدائن بردم و جواب آننامه

در آن حال جعفر، برادر آن حضرت را دیدم که بر در خانه امام ایستاده  .امام عسکري علیه السالم را در محل غسل یافتم) بدن(آن حضرت شنیدم و 

امام است که امامت، تباه می) جعفر(اگر این : با خود گفتم!! گفتندتبریک می)بر امامتش(تسلیت و ) در مرگ برادر(است و جمعی از شیعیان، وي را 

تبریک و تسلیت )مانند دیگران(پیش رفتم و ) بودمها ولی چون در پی نشانه! (نی استشناختم که اهل شراب و قماربازي و تارزشود؛ زیرا او را می

خطاب به جعفر(بیرون آمد و ) یکی از خدمتکاران از خانه(در آن حال عقید . از من سؤالی نکرد) ها از جمله جواب نامه(گفتم ولی او درباره هیچ چیز 

من به همراه جعفر و جمعی از شیعیان داخل خانه !! کفن شده است، برخیز و بر او نماز گزار)السالم  امام عسکري علیه(اي سرور من، برادرت : گفت)

جعفر پیش رفت تا بر برادرش نماز گزارد ولی چون خواست تکبیر بگوید کودکی . شدم و امام یازدهم علیه السالم را کفن شده بر تابوت دیدم

عقب برو که من به نماز گزاردن بر پدرم ! اي عمو?: یوسته بیرون آمد و لباس جعفر را گرفت و گفتهاي پگون با گیسوانی مجعد و دندان گندم

: فرمود) به من(پس از آن . آن کودك پیش آمد و بر بدن امام علیه السالم نماز گزارد! رنگ پریده و زرد، عقب رفتاي پس جعفر با چهره ?!سزاوارترم

و جریان ). هاي امامت این کودك استاز نشانه(و با خود گفتم این دو نشانه . را به او دادمها نامه ?!داري به من بدههایی را که به همراه  جواب نامه?

  یکی از شیعیان از او پرسید این کودك کیست؟! کشیدنزد جعفر رفتم و او را دیدم که آه می. کیسه، باقی مانده است

  ?.شناسمو نمیبه خدا سوگند هرگز او را ندیده : جعفر گفت

  : دهدابواالدیان ادامه می
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به : ما نشسته بودیم که گروهی از اهل قم آمدند و از امام حسن عسکري علیه السالم سراغ گرفتند و چون از شهادت آن حضرت باخبر شدند گفتند?

و ها همراه ما نامه: سپس خطاب به جعفر گفتند. گفتندبر او سالم کردند و تبریک و تسلیت ها آن. چه کسی تسلیت بگوئیم؟ مردم به جعفر اشاره کردند

  !از کیست؟ و اموال چقدر است؟ها بگو نامه. اموالی است

هاي فالنی و نامه: بیرون آمد و گفت) از اندرون    (در این حال خدمتکار ! خواهید؟آیا از ما علم غیب می: جعفر برآشفت و از جا برخاست و گفت

! با شماست که در آن هزار دینار است که نقش ده دینار آن محو شده استاي و نیز کیسه) را گفت ها نام و نشانی صاحبان نامهو ( فالنی همراه شماست 

[10].?...فرستاده امام استها آن که تو را براي گرفتن این: و اموال را به او دادند و گفتندها نامهها آن
   

  .80، ص 1، ح 38، باب 2، ج الدین کمال. [1]

  .او دومین نائب خاص امام مهدى عجل اهللا تعالی فرجه الشریف در دوره غیبت صغرى است که در بخش غیبت، شرح حال او خواهد آمد. [2]

  .162، ص 2، ح 43، باب 2، ج الدین کمال. [3]

  .42، باب همان. [4]

  .158، ص همان. [5]

  .700، ص 7، فصل 3، ج الهداة اثبات. [6]

  .190، ص 21، ح 43، باب 2، ج الدین کمال. [7]

  .صل اول کتاب در بخش منصوب بودن امام از سوى خدا، گذشتتوضیح این سخن در ف. [8]

  .190، ص 21، ح 43، باب 2، ج الدین کمال. [9]

  .223، ص 2، ح 43، باب 2، ج الدین کمال. [10]
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امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف در آینه قرآن و روایات

  

قرآن. الف

کتابی است سراسر راستی و درستی که . هاي مورد نیاز بشر استها و دانشماندگارترین حکمتترین معارف الهی و  قرآن کریم، چشمه زالل ناب

البته روشن است که حجم بسیار گسترده حقایق عالم در ژرفاي . خبرهاي گذشته و آینده جهان را بیان کرده است و هیچ حقیقتی را فروگذار نکرده است

مق معانی آن دست یابند به آن واقعیات پی خواهند برد و آنان اهل قرآن و مفسران حقیقی آن یعنی پیامبر که به عها آیات الهی نهفته است و تنها آن

  .اکرم صلی اهللا علیه و آله و خاندان پاك او هستند

ت بسیاري در تفسیر آن قیام و انقالب آخرین سفیر الهی از بزرگترین حقایق جهان است که در آیات فراوانی از قرآن کریم به آن اشاره شده و روایا

  : کنیمآیات نقل گردیده است که به چند نمونه اشاره می

  : آمده است 105در سوره انبیاء آیه 

  ؛ )و لَقَد کَتَبنا فی الزَّبورِ منْ بعد الذِّکْرَ أَنَّ االَْرض یرِثُها عبادي الصالحونَ(

  ?.زمین را بندگان شایسته ما به ارث خواهند برد نوشتیم که) تورات ( همانا در زبور پس از ذکر ?

  : امام باقر علیه السالم فرمود

[1]?.برند، امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف و یاران او هستندکه زمین را به ارث میاي مقصود از بندگان شایسته?
  

  : از سوره هود آمده است 86همچنین در بخشی از آیه 

 ...)یۀُ اللّهقینَ بنؤْمم نْ کُنْتُما ؛ )خَیرٌ لَکُم  

  ?.براي شما بهتر است اگر مؤمن باشید اهللا  بقیۀ?

  : امام باقر علیه السالم فرمود

سپس می. ظهور کند بر دیوار کعبه تکیه زند و اولین سخنی که بر زبان جاري کند این آیه است) امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(وقتی ?

پس هر کسی بخواهد بر او سالم . در زمین و جانشین او و حجت او بر شما هستم ?اهللا بقیۀ?من  ?اَنَا بقیۀُ اللّه فی اَرضه و خَلیفَتُه و حجتُه علَیکُم?: فرماید

[2].?اَلسالم علَیک یا بقیۀَ اللّه فی اَرضه?: کند گوید
  

  : وده استفرم 17و در سوره حدید آیه 

  ؛ )اعلَموا اَنَّ اللّه یحیی االَْرض بعد موتها قَد بینّا لَکُم االْیات لَعلَّکُم تَعقلُونَ(

  ?.را براي شما بیان کردیم، باشد که بیندیشید) خود(ما آیات . کندبدانید خداوند زمین را پس از مرگ آن زنده می?

   :امام صادق علیه السالم فرمود

مراد این است که خداوند زمین را به واسطه عدالت حضرت مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف در دوران ظهورش زنده خواهد کرد پس از آن که 

.به سبب ستم سردمداران گمراهی مرده باشد
[3]

  

  : فرمایدمی 5و نیز در سوره قصص آیه 

  ؛ )و نُرید اَنْ نَمنَّ علَی الَّذینَ استُضْعفُوا فی االَْرضِ و نَجعلَهم اَئمۀً و نَجعلَهم الْوارِثینَ(

  ?.و وارثان زمین قرار دهیم)مردم(کنیم بر مستضعفان زمین، منّت نهیم و آنان را پیشوایان و ما اراده می?

  : امام علی علیه السالم فرمود

انگیزد و آنان را به اوج شکوه و عزت و   این دودمان را برمی ?مهدي?خداوند پس از تالش و رنجشان، . خاندان پیامبرند) از مستضعفان(قصود م?
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[4]?.سازدرساند و دشمنانشان را به سختی ذلیل میاقتدار می
  

هاي عالم در درون آیات به ظاهر آیات بسنده کرد؛ بلکه بسیاري از واقعیتشود که براي برداشت حقایق از قرآن، تنها نباید هاي باال روشن میاز نمونه

قرآن نهفته است
[5]

بنابراین اگرچه آیاتی از قرآن، در ظاهر مربوط به یک . بیت علیهم السالم به عنوان مفسران واقعی قرآن، بیان کنندة آن هستندکه اهل 

هاي بعد و براي آیندگان، مصداق پیدا کند و دربارة آنان نیز جاري گردد و همین یست که در زمانرویداد در زمان و مکان خاصی است ولی مانع از آن ن

  .هاسترمز جاودانگی قرآن براي همه نسل

متعدد این آیه بر کند ولی در روایات سوره قصص دربارة قوم بنی اسرائیل نازل شده و جریان پیروزي آنها بر فرعونیان را بیان می 5بر این اساس، با اینکه آیه 

دهد که حاکمیت مستضعفان بر مستکبران، قیام امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف و روزگار ظهور او منطبق گردیده است و دقت در متن آیه هم نشان می

  .یک سنّت و اراده الهی است که اختصاص به زمان و مکان و افراد خاصی ندارد

  روایات. ب

اي که درباره مراحل عجل اهللا تعالی فرجه الشریف از موضوعاتی است که روایات بسیاري درباره آن در اختیار ماست به گونهموضوع امام مهدي 

مختلف زندگی آن حضرت همچون والدت، دوران کودکی، غیبت صغري و کبري، عالئم ظهور و روزگار ظهور و حکومت جهانی، به طور جداگانه 

هاي دوران غیبت او و فضیلت و پاداش منتظران چنانکه درباره خصوصیات ظاهري و اخالقی آن بزرگوار، ویژگی. موجود استاحادیثی از پیشوایان دینی 

برخی از . هاي شیعه و هم در آثار اهل سنّت نقل شده استظهورش مجموعه ارزشمندي از روایات داریم و جالب اینکه بسیاري از این روایات هم در کتاب

[6]?تواترم?این احادیث 
  .است 

هاي قابل توجه امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف آن است که همه معصومان علیهم السالم درباره آن حضرت سخنان گفتنی است که یکی از ویژگی

. کندآن پرچمدار عدالت حکایت میالعاده قیام و انقالب   بخش را فراهم کرده است و از اهمیت فوق  از معارف آگاهیاي اند که مجموعهنغزي ایراد فرموده

  : مناسب است در اینجا از هر یک از آن پیشوایان بزرگ روایتی را نقل کنیم

  : پیامبر گرامی اسالم صلی اهللا علیه و آله فرمود

.که امامت او را باور داشته باشدخوشا به حال آن که مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف را ببیند و خوشا حال آن که او را دوست بدارد و خوشا حال کسی 
[7]

  

  : امام علی علیه السالم فرمود

باشید و از رحمت خدا ناامید نگردید به راستی که محبوبترین کارها نزد خداوند بزرگ، انتظار فرج ) محمد صلی اهللا علیه و آله  آل(منتظر فرج ?

[8]?.است
  

در لوح فاطمه زهرا علیها السالم 
[9]

  : آمده است 

عسکري علیه السالم تکمیل خواهم کرد؛ کسی که کمال موسی و سپس به خاطر رحمت بر جهانیان سلسله اوصیاء را به وجود فرزند امام حسن... ?

[10].?...شکوه عیسی و صبر ایوب را داراست
  

  :  علیه و آله فرمودخدا صلی اهللامام حسن مجتبی علیه السالم در ضمن روایتی، پس از بیان برخی از مشکالت زمان بعد از رسول

و او را بر تمامی ساکنان ... کندکند و یارانش را حفظ میو او را به وسیله فرشتگان خود پشتیبانی می... انگیزد خداوند در آخر الزمان مردي را برمی?

[11]?.وزگار او را ببیند و سخن او را بشنودخوشا حال آن که ر... سازداو زمین را از عدالت و روشنایی و دلیل آشکار پر می... سازدزمین چیره می
  

  : امام حسین علیه السالم فرمود

کند پس از آن که مرده باشد و به وسیله او آئین حق را بر تمامی زمین را زنده می) امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(خداوند به وسیله او ... ?

... مانندگردند و گروهی دیگر بر دین استوار میبراي او غیبتی است که گروهی در آن از دین باز می. نیایدپیروز گرداند هر چند مشرکان را خوش ها دین

با شمشیر جهاد کرده  صلی اهللا علیه و آله شکیبایی کند؛ مانند کسی است که پیش روي رسول خداها ها و تکذیباذیتهمانا آن که در غیبت او بر 

[12]?.باشد
  

  : السالم فرمودامام سجاد علیه 
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[13]?.کسی که در دوران غیبت قائم ما بر دوستی ما ثابت قدم باشد خداوند پاداش هزار شهید از شهداي بدر و احد به او عنایت فرماید?
  

  : امام باقر علیه السالم فرمود

[14]?...ما ثابت بمانند)والیت(ها که در آن زمان بر امر آید که امامشان غایب شود پس خوشا حال آنزمانی بر مردم می?
  

  : امام صادق علیه السالم فرمود

[15]?.براي قائم عجل اهللا تعالی فرجه الشریف دو غیبت است یکی از آنها کوتاه مدت و دیگري بلند مدت است?
  

  : امام کاظم علیه السالم فرمود

[16]?.شودهاي مؤمنان فراموش نمییاد او از دلشود ولی از دیدگان مردم پنهان می) مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(امام ?
  

  : امام رضا علیه السالم فرمود

او روشن گردد و آن بزرگوار، ترازوي عدالت را در میان مردم قرار دهد؛ پس کسی به دیگري ) وجود(قیام کند زمین به نور )امام مهدي(وقتی ?

[17]?.ستم نخواهد کرد
  

  : امام جواد علیه السالم فرمود

[18]?.باید در زمان غیبت، انتظار ظهور او را داشته باشند و چون قیام کرد به فرمان او گردن نهند) مردم(ئم ما آن کسی است که قا?
  

  : امام هادي علیه السالم فرمود

[19]?.و جور شده باشداست آن که زمین را پر از عدل و داد کند چنان که پر از ستم  ?قائم?امام پس از من فرزندم حسن و پس از او فرزندش ?
  

  : امام حسن عسکري علیه السالم فرمود

[20].?...ترین مردم به رسول خداست او از نظر آفرینش و اخالق، شبیه. سپاس خداي را که مرا از دنیا نبرد تا آن که جانشین مرا به من نشان داد?
  

  

  .52، ص 2، ج تفسیر قمى. [1]

  .603، ص 16، ح 32، باب 1، ج الدین کمال. [2]

  .32، ص الغیبۀ نعمانى. [3]

  .184، ص 143، ح الغیبۀ طوسى. [4]

[5]
  )94، ص92بحاراالنوار، ج( ?.دارد) درونی(اي نیست مگر اینکه ظاهر و باطنی ما فی القرآن آیۀ اال و لها ظهر و بطن یعنی در قرآن آیه?: اندپیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله در این باره فرموده. 

[6]
  .و این چنین روایات، در درجه باالي اعتبار است. شود که تعداد راویان آن به حدي زیاد است که توافق آنها بر دروغ، ممکن نیستمتواتر به روایاتی گفته می. 

  .309، ص 52، ج بحاراالنوار. [7]

  .123، ص همان. [8]

در دست ایشان لوح . خدا صلی اهللا علیه و آله براى تهنیت والدت امام حسین علیه السالم نزد حضرت فاطمه علیها السالم رفتمدر زمان رسول : گویددر روایت مذکور آمده که جابر انصارى می. [9]

ر و شوهر و دو فرزندم و نامهاى این لوح را خداوند به رسولش هدیه کرده و در آن اسم پد?: گفتم، این لوح چیست؟ فرمود. اى نورانى مانند آفتاب دیدم سبز رنگى دیدم و در آن نوشته) صفحه(

  .?رسول خدا آن را به من عطا فرموده تا بدان مسرور گردم. جانشینان فرزندانم ثبت شده

  .569، ص 1، ح 28، باب 1، ج الدین کمال. [10]

  .70، ص 2، ج احتجاج. [11]

  .584، ص 3، ح 30، باب 1، ج الدین کمال. [12]

  .592، ص 31، باب 1، ج همان. [13]

  .602، ص 15، ح 32، باب 1، ج همان. [14]

  .176، ص 5، ح 4، فصل 10، باب الغیبۀ نعمانى. [15]

  .57، ص 6، ح 34، باب همان. [16]

  .60، ص 5، ح 35، باب همان. [17]

  .70، ص 1، ح 36، باب همان. [18]

  .79، ص 10، ح 37، ، باب الغیبۀ نعمانى. [19]

.118، ص 7، ح 37، باب همان. [20]
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امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف در نگاه دیگران

  گفته آید در حدیث دیگران                          خوشتر آن باشد که سرّ دلبران

اي ههاي شیعه بلکه در فرهنگ اعتقادي سایر فرقهعجل اهللا تعالی فرجه الشریف و قیام و انقالب جهانی او نه تنها در کتاب  موضوع امام مهدي 

آنان نیز به وجود و ظهور مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف که از دودمان . اسالمی نیز بیان گردیده و درباره آن به طور گسترده گفتگو شده است

پاك پیامبر صلی اهللا علیه و آله و از فرزندان حضرت فاطمه زهرا علیها السالم
[1]

نّت به مهدي موعود است معتقدند براي آشکار شدن میزانِ باور اهل س 

اند که هاي تفسیري خود تصریح کردهبسیاري از مفسران سنّی در کتاب. عجل اهللا تعالی فرجه الشریف باید به آثار دانشمندان بزرگ ایشان مراجعه کرد

يبعضی از آیات قرآن به ظهور حضرت مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف در آخرالزّمان اشاره دارد مانند فخر راز
[2]

و قرطبی 
[3]
.  

اند که در میان آنها، معتبرترین هاي خود آوردههمچنین اکثر محدثان ایشان، احادیث مربوط به امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف را در کتاب

[4]?صحاح ستّه?هاي اهل سنّت وجود دارد مانند کتاب
  .و مسند احمدبن حنبل پیشواي مذهب حنبلی 

اند مثل ابونعیم هایی مستقل در موضوع امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف نوشته شمندان اهل سنّت در گذشته و حال، کتاببعضی دیگر از دان

  .?العرف الوردي فی اخبار المهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف?و سیوطی در کتاب ) چهل حدیث(اصفهانی در مجموعه األربعین 

اند و با بیانات علمی و از علماي اهل سنّت در مقام دفاع از عقیده مهدویت و رد منکران این عقیده، کتاب و مقاله نوشتهنکته قابل توجه اینکه، بعضی 

کتابی نگاشته  ?ابن خلدون?که در رد گفتار  ?محمد صدیق مغربی?اند همچون شواهد روائی، جریان امام مهدي را از امور قطعی و غیرقابل انکار دانسته

.سختی از او انتقاد کرده استو به 
[5]

  .هایی از موضع اهل سنّت در برابر مسئله مهدویت است اینها نمونه    

  : هاي مشهور و مورد اعتماد اهل سنّت آمده استکنیم که در کتابدر پایان این بخش از میان صدها روایت، تنها دو روایت نقل می

دنیا تنها یک روز مانده باشد حتماً خداوند آن روز را طوالنی کند تا آنکه مردي از خاندان مرا ) عمر(ر از اگ?: پیامبر اسالم صلی اهللا علیه و آله فرمود

[6]?.در آن برانگیزد که هم نام من است
پر از ) جهان را(او . کند که در نام و سیرت شبیه من استمردي از خاندان من قیام می?: و نیز آن حضرت فرمود

[7]?.همانگونه که از ظلم و ستم لبریز گشته باشد عدل و داد خواهد کرد
  

نی گفتنی است که اعتقاد به ظهور مصلح و منجی که در پایان دنیا ظهور کرده و جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد یک اعتقاد جهانی و همگا

هاي مقدس زبور، تورات، در کتاب. آن موعود بزرگ هستندهاي دینی خود منتظر قیام است و پیروان راستین همه ادیان آسمانی بر اساس تعالیم کتاب

 .اندالبته هر ملتی براي او لقبی مخصوص گفته. هاي هندوها و زرتشتیان و برهمائیان به ظهور منجی بزرگ جهان اشاره شده استانجیل و نیز کتاب

  .شناسندمی ?سرور میکائیلی?و یهود به نام  ?سیح موعودم?یعنی نجات دهنده جهان و مسیحیان به نام  ?سوشیانس?زرتشتیان او را به نام 

  : هاي مقدس زرتشت چنین استاز کتاب ?جاماسب نامه?بخشی از عبارات 

و  و دین او اشرف ادیان باشد... و با بندگان خود چیز خورد و به روش بندگان نشیند... هاي مکه پیدا شودپیغمبر عرب، آخر پیغمبران باشد که در میان کوه?

و از فرزندان دختر پیغمبر که خورشید جهان و شاه زمان نام دارد، کسی پادشاه شود در دنیا به حکم یزدان، که جانشین آخر ... راها کتاب او باطل کند همه کتاب

[8].?...و دولت او تا به قیامت متصل باشد... آن پیغمبر باشد
  

  .121، ص 8، ج تفسیر القراطبى. [3]             .40، ص 16، ج التفسیر الکبیر. [2]      .557، ص 4، ج المستدرك على الصحیحین. [1]

: ترین کتابهاى حدیث هستند و عبارتند از  صحاح ستّه، عنوان عمومى شش مجموعه بزرگ، از کتب حدیث است که در نزد اهل سنّت، موثق. یعنى صحیحهاى شش گانه. [4]

دانسته و سخن پیامبر اکرم  ?صحیح?اهل سنت، احادیث نقل شده در این کتابها را، . ?جامع ترمذى، سنن نسائى، سنن ابن ماجه، سنن ابوداود، صحیح مسلم، صحیح بخارى?

  .خوانند  دانند و پس از قرآن کریم، آنها را معتبرترین کتاب مى  صلی اهللا علیه و آله مى

از روایات امام مهدى علیه السالماشکال کرده و آنها را ضعیف شمرده است و با وجود اینکه بعضى اى   جامعه شناس بزرگ اهل سنّت است و به پاره ?ابن خلدون?. [5]

ابراز الوهم المکنون ?در کتابى با عنوان  ?محمد صدیق مغربى?. از روایات مربوط به حضرت مهدى علیه السالم را صحیح دانسته در مسئله مهدویت تشکیک کرده است

  .ان او را رد کرده استسخن ?من کالم ابن خلدون

  .به شبهات ابن خلدون پاسخ گفته است ?الرد على من کذب باالحادیث الصحیحه الواردة فى المهدى?اى تحت عنوان   در مقاله ?عبدالمحسن بن حمد العباد?همچنین 

  .21، ص ادیان و مهدویت. [8]              .83، ص 10229، ح 10، ج معجم کبیر. [7]         .106، ص 4282، ح 2، ج سنن ابوداود. [6]
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غیبت

  

حجۀ بن پس از اینکه با شخصیت منجی بزرگ عالم و تحقّق بخش آرمان آدم علیه السالم تا خاتم صلی اهللا علیه و آله و آخرین ذخیره الهی حضرت 

.گوییمعجل اهللا تعالی فرجه الشریف آشنا شدیم، اکنون درباره غیبت آن یگانه دوران که بخش مهمی از زندگی آن حضرت است سخن می الحسن

  مفهوم غیبت

که  استاي بنابراین در این بخش، سخن از دوره. است نه حاضر نبودن ?پوشیده بودن از دیدگان?اولین نکته قابل طرح آن است که غیبت به معنی 

بینند و این در حالی است که آن بزرگوار در بین مردم حضور امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف از چشمان مردمان غایب است و آنها او را نمی

  .این حقیقت در روایات امامان معصوم به عبارات گوناگون بیان گردیده است. کنددارد و در کنار ایشان زندگی می

  : لسالم فرمودامام علی علیه ا

زند؛ در شرق و غرب هاي آنها سر میدارد؛ به خانه  گام برمی) کوچه و بازار(سوگند به خداي علی، حجت خدا در میان مردم هست و در راهها ?

[1]?).الهی (  و وعده) معین    (شود تا وقت بیند و دیده نمیکند؛ میشنود و برایشان سالم میکند؛ گفتار مردم را میزمین رفت و آمد می
  

  .البته نوع دیگري از غیبت نیز براي آن حضرت بیان شده است

  : امام صادق علیه السالم فرمود

دهد خداوند بین او و مردم حجابی قرار می. از یوسف علیه السالم، پنهان بودن استاما سنّت او ... هایی از انبیاء وجود دارددر صاحب این امر سنت?

[2]?.شناسندبینند ولی نمیمردم او را می) به گونه اي که(
  

آن بزرگوار در مواردي از دیدگان پنهان است و در : دهداهللا تعالی فرجه الشریف غیبت به دو گونه روي می بنابراین درباره حضرت مهدي عجل

  .گردد اما در هر حال در میان مردم حضور داردشود ولی شناخته نمیمواردي دیگر دیده می

  پیشینه غیبت

شود آخرین حجت پروردگار روي داده باشد بلکه از روایات فراوان استفاده می نیست که براي اولین بار و تنها دربارهاي غیبت و نهان زیستی، پدیده

اند و این امر به جهت حکمت و مصلحت خدایی بوده و نه یک که تعدادي از پیامبران بزرگ الهی، بخشی از زندگی خود را در پنهانی و غیبت بوده

  .خواسته شخصی و یا مصلحت خانوادگی

نّت هايبنابراین غیبت یکی از س
[3]

الهی است که در زندگی پیامبرانی همچون ادریس، نوح، صالح، ابراهیم، یوسف، موسی، شعیب، الیاس، سلیمان،  

.اندآن سفیران الهی به تناسب شرایط سالهایی را در غیبت بسر برده دانیال و عیسی علیهم السالم جریان یافته است و هر یک از
[4]

  

هاي پیامبران یاد شده است و یکی از به همین دلیل است که در روایات از غیبت حضرت مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف به عنوان یکی از سنت

  .دالیل غیبت آن حضرت، اجرا شدن سنّت انبیاء علیهم السالم در زندگی حضرت مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف شمرده شده است

  : امام صادق علیه السالم فرمود

خدا صلی اهللا  اي فرزند رسولدلیل این غیبت چیست: راوي گوید. قائم از ما غیبتی است که مدت آن طوالنی خواهد بود) امامِ(به راستی که براي ?

  ?علیه و آله؟

  : فرمایدحضرت می

[5]?.هایشان درباره آن حضرت روي دهد هاي انبیاء در غیبتخواهد سنتخداوند می?
  

پیش از والدت آن بزرگوار، مطرح بوده ها شود که سخن از غیبت امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف سالاز سخن فوق این نکته نیز آشکار می

چه در زمان است و پیشوایان اسالمی از پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله تا امام عسکري علیه السالم از غیبت آن حضرت و بعضی از خصوصیات آن و آن

.انداند و نیز وظایفی را براي مردم مؤمن در آن زمان بیان داشتهغیبت اتّفاق خواهد افتاد، خبر داده
[6]
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   :اندپیامبر اسالم صلی اهللا علیه و آله فرموده

هاي خود گمراه شوند پس در تا آنگاه که مردمان از دین) پریشانی(براي او غیبتی است و حیرتی ... عجل اهللا تعالی فرجه الشریف از فرزندان من است مهدي?

[7]?.باشد کند همانگونه که از ظلم و ستم آکنده؛ پس زمین را از عدل و داد پر می)روشن و تاباناي ستاره(آید مانند شهاب ثاقب آن زمان می
  

  فلسفه غیبت

  به راستی چرا امام و حجت خدا در پس پرده غیبت قرار گرفته است و کدام علت سبب گردید تا مردم از برکات ظهور او محروم گردند؟

اي اساسی ان فراوانی گفته شده و روایات فراوانی نیز در دست است ولی پیش از پاسخ گفتن به سؤال فوق الزم است به نکتهدرباره این موضوع سخن

  : اشاره کنیم

را بشناسیم یا ها دهد خواه این مصلحتما ایمان داریم که خداوند عالم هیچ کار کوچک و بزرگی را جز بر اساسِ حکمت و مصلحت انجام نمی

پذیرد که یکی از مهمترین آنها، حادثه غیبت امام مهدي عجل اهللا نیز همه رویدادهاي خرد و کالنِ جهان با تدبیر پروردگار و به اراده او انجام میو . خیر

  .بنابراین غیبت آن سرور نیز مطابق حکمت و مصلحت است اگرچه ما فلسفه آن را ندانیم. تعالی فرجه الشریف است

  : م فرمودامام صادق علیه السال

  ?.افتدتردید براي صاحب االمر عجل اهللا تعالی فرجه الشریف غیبتی است که هر اهل باطلی در آن به شک میبی?

  : حضرت فرمود. راوي از علت غیبت سؤال کرد

دانیم که خداوند بزرگ یغیبت، سرّي از اسرار الهی است ولی چون م... غیبت به سبب امري است که اجازه نداریم آن را براي شما بیان کنیم?

[8]?.حکمت است و اگرچه علّت آن کارها براي ما معلوم نباشد)براساسِ(پذیریم که همه کارهاي او حکیم است می
  

آورد، به دنبال دانستن راز و رمز بعضی از رویدادهاي عالم داند و در برابر آنها سر تسلیم فرود میداوند را حکیمانه میالبتّه چه بسا انسانی که همه افعال خ

و آثار غیبت حضرت مهدي ها بنابراین به بحث و بررسی پیرامون حکمت. باشد تا به سبب علم به فلسفه یک پدیده، آرامش نفس و اطمینان قلبی بیشتري یابد

  : کنیمپردازیم و به روایات مربوط به آن اشاره میاهللا تعالی فرجه الشریف میعجل 

  تأدیب مردم

داوند، پیشواي وقتی امت نسبت به پیامبر و امام قدر نشناسند و وظایف خود را در برابر او انجام ندهند بلکه اوامر او را نافرمانی کنند، رواست که خ

ود آیند و در روزگار غیبت او، ارزش و برکت وجود او را دریابند و در این صورت، غیبت امام به مصلحت امت است ایشان را از آنها جدا کند تا به خ

  .گرچه آنها ندانند و درك نکنند

  : علیه السالم فرمود امام باقر 

[9]?.وقتی خداوند همراهی و همنشینی ما را براي قومی خوش ندارد ما را از میان آنها برگیرد?
  

  استقالل و نبودن تحت پیمان دیگران

داف خود را دنبال بندند تا بتوانند اهآنها که به دنبال ایجاد یک تحول و انقالب هستند به ناچار در ابتداي قیام با بعضی از مخالفان، عهد و پیمانی می

ي کنند، ولی مهدي موعود عجل اهللا تعالی فرجه الشریف آن مصلح بزرگی است که در راه برپایی انقالب و حکومت عدل جهانی با هیچ قدرت ستمگر

اده شدن شرایط انقالب، در به همین جهت تا آم. سازش نخواهد کرد زیرا که مطابق روایات فراوان او مأمور به مبارزه قاطع و آشکار با همه ظالمان است

  .رود تا مجبور نباشد که با دشمنان خدا عهد و پیمانی ببنددغیبت می

  : در روایتی از امام رضا علیه السالم علت غیبت اینگونه بیان گردیده است

[10]?.بیعتی نداشته باشد) امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(کند، کسی بر عهده او براي اینکه آن زمان که با شمشیر قیام می?
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  آزمایش مردم

. روشن شودآزماید تا میزان استواریشان در مسیر حق او بندگان خود را به اسباب گوناگون می. هاي خداوند استامتحان کردن مردم یکی از سنّت

  .برندشوند و به جوهر وجود خود پی میالبتّه نتیجه امتحان براي خداوند معلوم است ولی در کوره آزمایشها این بندگان هستند که ساخته می

  : امام کاظم علیه السالم فرمود

امام مهدي عجل اهللا تعالی (= ي صاحب این امر هنگامی که پنجمین فرزندم غایب شد، مواظب دین خود باشید تا کسی شما را از آن بیرون نکند برا?

دارند و این غیبت، آزمونی است که خداوند با آن بندگانش را غیبتی خواهد بود که گروهی از پیروان او از اعتقاد خود دست بر می) فرجه الشریف

[11]?.کندامتحان می
  

  حفظ جان امام

آنها براي اینکه بتوانند در فرصتی دیگر رسالت خود را به . شد، حفظ جان خویش بودگیري پیامبران از قوم خود می یکی از عواملی که سبب کناره

شدند همانگونه که پیامبر اسالم صلی اهللا علیه و آله از مکّه بیرون رفت و در غار پنهان گرفتند مخفی میدر شرایطی که مورد تهدید قرار میانجام رسانند 

  .البته همه اینها به دستور و اراده خداوند است. شد

  .چنین امري بیان شده است درباره حضرت مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف و علت غیبت او نیز در روایات متعدد

  : امام صادق علیه السالم فرمود

[12]?.برجانِ خویش بیمناك است: حضرت فرمود. از علّت آن سؤال شد. غایب خواهد شدها امام منتظر، پیش از قیام خود، مدتی از چشم?
  

اما آنگاه که . هر چند شهادت آرزوي مردان خداست ولی شهادتی مطلوب است که در میدان انجام وظیفه الهی و به صالح جامعه و دین خدا باشد

کشته شدن امام دوازدهم که آخرین ذخیره . تن و از دست رفتن اهداف باشد، ترس از قتل، امري عقلی و پسندیده استکشته شدن فرد به معنی به هدر رف

جهانی  الهی است به معنی فرو ریختن کعبه آمال و آرزوي تمام انبیاء و اولیاء علیهم السالم و تحقق نیافتن وعده پروردگار در تشکیل حکومت عدل

  .است

هاي دیگري نیز درباره علّت غیبت امام دوازدهم عجل اهللا تعالی فرجه الشریف بیان گردیده است که براي رعایت روایات نکتهگفتنی است که در 

، سرّي از اسرار الهی است و علت اصلی و ?غیبت?شود ولی آنچه مهم است اینکه همانگونه که پیش از این گذشت؛ اختصار از ذکر آنها خودداري می

  .ز ظهور آشکار خواهد شد و آنچه بیان شد عواملی است که در غیبت امام عصر عجل اهللا تعالی فرجه الشریف تأثیر گذار بوده استاساسی آن پس ا

  انواع غیبت

هاي و اقدامها با توجه به مطالب گذشته، غیبت امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف امري الزم و ضروري بود ولی از آنجا که همه حرکت

هاي جدي و غیر قابل جبران هاي ایمان و اعتقاد مردم بود و بیم آن بود که غیبت آخرین حجت الهی، آسیبشوایان بزرگ ما، در راستاي تقویت پایهپی

  .به دیانت مسلمین وارد آورد، دوران غیبت با روندي حساب شده و برنامه ریزي دقیق آغاز گردیده و ادامه پیدا کرد

افتاد و نقل محافل ائمه معصومین علیهم السالم و ها دت امام دوازدهم، سخن از غیبت آن بزرگوار و ضرورت آن بر سر زبانپیش از والها سال

همچنین روش ارتباط امام هادي و امام عسکري علیهما السالم با شیعیان در قالبی جدید و به شکل محدودتري انجام گرفت و پیروان . اصحاب ایشان شد

توانند با علیهم السالم رفته رفته آموختند که در بسیاري از نیازهاي مادي و معنوي، مجبور به شرفیابی به محضر امام حاضر نیستند بلکه می بیتمکتب اهل

ي علیه با شهادت امام حسن عسکر. اند، به وظایف خود عمل کنند مراجعه به کسانی که از سوي امامان به عنوان وکیل و فرد مورد اعتماد معرفی شده

بن الحسن عجل اهللا تعالی فرجه الشریف باز هم رابطه امام و امت به کلّی قطع نشد بلکه مردم به وسیله نائبان  السالم و آغاز دوره غیبت حضرت حجۀ

و آمد و ارتباط گسترده خاص امام زمان عجل اهللا تعالی فرجه الشریف با موال و مقتداي خویش در ارتباط بودند و در همین دوره بود که شیعیان به رفت

در این بستر مناسب بود که غیبت . بسته نیستها تر با عالمان دینی، خو گرفتند و دانستند که در شرایط غیبت امام نیز راه شناخت وظایف دینی به روي آن

  .هاي گذشته معمول و رایج بود، قطع گردیددر زمانعجل اهللا تعالی فرجه الشریف اتفاق افتاد و ارتباطی که بین امام و شیعیان  اللّه بقیۀطوالنی حضرت 
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  .هاي دو دوره کوتاه و بلند غیبت، مطالبی را خواهیم آورداینک درباره ویژگی

  غیبت کوتاه مدت

ز همین هجري قمري، دوران امامت امام دوازدهم عجل اهللا تعالی فرجه الشریف آغاز شد و ا 260با شهادت امام حسن عسکري علیه السالم در سال 

  .سال ـ ادامه یافت 70هجري قمري ـ نزدیک به  329معروف است شروع شد و تا سال  ?غیبت صغري?زمان، غیبت کوتاه مدت آن گرامی که به 

سیله ترین ویژگی دوره غیبت صغري آن است که مردم از طریق نایبان خاص با امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف در ارتباط بودند و به و مهم

.گرفتندکردند و پاسخ سؤاالت خود را میهاي آن حضرت را دریافت میآنها پیام
[13]

گاهی نیز به واسطه نائبان امام، توفیق شرفیابی به حضور امام  

  .یافتندخویش را می

ند، چهار نائبان خاص امام عجل اهللا تعالی فرجه الشریف که همگی از علما و بزرگان شیعه و برگزیدگان امام عصر عجل اهللا تعالی فرجه الشریف بود

  : تن هستند که به ترتیب زمان نیابت خود عبارتند از

او وکیل امام هادي و امام . هجري قمري در گذشت 267و در سال عثمان بن سعید عمري؛ وي از آغاز غیبت امام، عهده دار نیابت آن حضرت شد . 1

  .عسکري علیهما السالم نیز بوده است

  .هجري قمري وفات کرد 305محمد بن عثمان عمري؛ او فرزند نایب اول است که پس از درگذشت پدر به مقام نیابت رسید و در سال . 2

  .هجري قمري بدرود حیات گفت 326ر سال سال نیابت، د 21حسین بن روح نوبختی؛ او پس از . 3

  .هجري قمري از دنیا رفت و با مرگ او دوران غیبت صغري پایان گرفت 329علی بن محمد سمري؛ وي در سال . 4

شیخ . شدندنائبان خاص همگی توسط امام عسکري علیه السالم و امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف انتخاب گردیده و به مردم معرفی می

به حضور امام عسکري ) نائب اول(طوسی رحمه اهللا علیه در کتاب الغیبه خود روایت کرده است که روزي چهل نفر از شیعیان به همراه عثمان بن سعید 

  : امام علیه السالم، فرزند خود را به آنها نشان داد و فرمود. علیه السالم رسیدند

آنچه ) در غیبت او(پس . بدانید که پس از امروز او را نخواهید دید تا عمر او به کمال برسد... او اطاعت کنید از. امام شماست) کودك(پس از من، این 

.گوید بپذیرید و از او فرمان برید که او جانشین امام شماست و کارها به دست اوست  می)بن سعید(عثمان 
[14]

  

  .از امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف نیز تصریح فرموده است) نائب دوم(در روایتی دیگر امام عسکري علیه السالم به نیابت محمدبن عثمان 

  : نویسدشیخ طوسی می

گروهی که شاهد ماجرا . به دستور حضرت عسکري علیه السالم، اموالی را که جمعی از شیعیان یمن آورده بودند، تحویل گرفت ?ان بن سعیدعثم?

  .تر شدبودند به امام گفتند، به خدا قسم عثمان از بهترین شیعیان شماست ولی با این کار، جایگاه او نزد شما، براي ما روشن

خواهد  ?مهدي?نیز وکیل پسرم  ?محمد?بله، گواه باشید که عثمان بن سعید عمري وکیل من است و پسرش : سالم فرمودامام عسکري علیه ال

.بود
[15]

  

هللا تعالی فرجه الشریف بود و در طول غیبت صغري نیز هر یک از نائبان، پیش از مرگ خود، اینها مربوط به دوران قبل از غیبت امام مهدي عجل ا

  .کردندنائب بعدي را که از سوي امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف انتخاب شده بود به مردم معرفی می

امانتداري، . عصر عجل اهللا تعالی فرجه الشریف شایستگی یافتندهایی، براي نیابت خاص ولی این مردان بزرگ به سبب برخورداري از صفات و ویژگی

بیت علیهم السالم در شرایط ویژه دوره امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه پاکدامنی، عدالت در گفتار و رفتار، راز داري و پنهان کاري و پوشاندنِ اسرار اهل

بعضی از آنان از سنّ . ینان امام علیه السالم و پرورش یافتگان مکتب خاندان پاك پیامبر بودندایشان مورد اعتماد و اطم. الشریف از خصوصیات مهم آنها بود

بود ها نام نیک آنها بر سر زبان. یازده سالگی تحت تربیت امامان علیهم السالم قرار گرفتند و علم را در کنار ایمانی قوي در وجود خویش به کمال رسانیدند

ترین شرایط نیز از امام خود اطاعت کامل   چنان با وجودشان عجین شده بود که در سختها شکالت و مقاومت در برابر سختیو صبر و بردباري و تحمل م

گیري از   هرهداشتند و در کنار همه این صفات زیبا، از توان مدیریت و رهبري شیعیان برخوردار بودند و با فهم و آگاهی کامل و درك حساسیت زمان و ب

  .جود، جامعه شیعه را در صراط مستقیم الهی هدایت کردند و آنان را از گذرگاه غیبت صغري به سالمت عبور دادندامکانات مو
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هللا تعالی مطالعه دقیق دوره غیبت صغري و نقش مهم نواب اربعه در ایجاد ارتباط بین امت و امام به خوبی اهمیت این دوره از حیات امام عصر عجل ا

و نیز راه یافتن برخی از شیعیان به محضر امام خویش در طول دوران غیبت صغري تأثیر فراوانی در ها وجود این ارتباط. دهدمی فرجه الشریف را نشان

کوشیدند تا شیعیان را نسبت به اثبات والدت امام دوازدهم و آخرین حجت پروردگار داشت و این دستاورد مهم درست در زمانی بود که دشمنان می

به عالوه این دوره، زمینه و بستر مناسبی براي شروع غیبت کبري بود که در آن . فرزندي براي امام عسکري علیه السالم دچار شک و تردید نمایندتولّد 

م و شدند ولی با آرامش خاطر و اطمینان به وجود و حضور امادوران مردم از داشتن هر گونه ارتباط با امام خود توسط افرادي معین، محروم می

  .مندي از برکات او، به روزگار غیبت کامل حضرت، پا نهادند بهره

  غیبت بلند مدت

  : از امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف خطاب به او چنین آمده بوداي در آخرین روزهاي عمر نائب چهارم در نامه

ات، پاداش بزرگ کرامت فرماید؛ چرا   ، به برادران دینیبسم اهللا الرحمن الرحیم اي علی بن محمد سمري، خداوند در مصیبت وفات تو?

از این رو به کارهایت رسیدگی کن و درباره جانشین پس از خود به کسی وصیت . که تو تا شش روز دیگر به سراي باقی خواهی رفت

مگر پس از فرمان الهی و آن  نخواهد بود)براي من(فرا رسیده است و از این پس ظهوري ) و طوالنی(زیرا که دوره غیبت کامل ! مکن

[16]?...پس از گذشت مدتی دراز خواهد بود که دلها را سختی و قساوت فراگیرد و زمین از ظلم و ستم پر گردد
  

معروف است، آغاز شد و  ?غیبت کبري?هجري قمري، دوره غیبت طوالنی که به  329امام دوازدهم در سال بنابراین با وفات آخرین نائب خاص 

  .مند گردد این دوران همچنان ادامه دارد تا روزي که به خواست خداوند ابرهاي غیبت، کنار رود و جهان از پرتو مستقیم خورشید فروزان والیت، بهره

شدند ولی در دوران صغري، شیعیان به وسیله نائبان خاص با امام خود رابطه داشتند و با تکالیف الهی خود آشنا میهمانگونه که گذشت در دوره غیبت 

ته و مراجع غیبت کبري این نوع ارتباط قطع گردیده و مردم مؤمن براي شناخت وظایف دینی خود تنها به نائبان عام آن حضرت که همان عالمان دینی وارس

هاي مورد اي به یکی از چهرهکنند و این جریان، مسیر روشنی است که امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف خود در نامهد مراجعه میبزرگ تقلید هستن

  : در فرازي از این نامه که توسط دومین نائب خاص امام ابالغ شد چنین آمده است. اعتماد شیعه، ترسیم فرمود

?عثُ الْواقوادا الْحاَملَیهموع ۀُ اللّهجأَنَا حلَیکُم وتی عجم حنَّهنا فَادیثواةِ حلی روا فیها اجِعۀِ فَار...
[17]

در (و اما در مورد رویدادهایی که  

زیرا آنها حجت . رجوع کنید) فقها  (=به راویان حدیث ما ) و براي شناخت وظیفه الهی خود در شرایط گوناگون(رخ خواهد داد ) آینده

  ?...من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنان هستم

کامل امام زمان عجل اهللا تر از آن شناخت وظیفه فردي و اجتماعی شیعیان در دوره غیبت این راهکار جدید براي پاسخ گویی به پرسشهاي دینی و مهم

مر هدایت و تعالی فرجه الشریف گویاي این واقعیت است که نظام مترقّی امامت و رهبري در فرهنگ شیعه، نظامی پویا و زنده است که در شرایط مختلف، ا

دایتگر رها نکرده است بلکه سررشته امور اي پیروان مکتب را بدون یک سرچشمه هرهبري مردم را به استوارترین روش، انجام داده است و در هیچ دوره

ه است تا آنها را در زوایاي مختلف زندگی فردي و جمعی به دست با کفایت عالمان دین شناس و پرهیزگار که امانتدار دین و دنیاي مردم هستند، سپرد

از افتادن در گرداب حوادث حفظ کرده و مرزهاي اعتقادي  بازان استعمارهاي سیاستکشتی جامعه اسالمی را در دریاي پر تالطم و طوفانی جهان و سیاست

  .شیعیان را پاسداري کنند

  : امام هادي علیه السالم در بیان نقش علماي دینی در زمان غیبت فرمود

سوي امامشان هدایت  اگر نبودند علمایی که پس از غیبت امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف، مردم را به سوي آن حضرت بخوانند و آنها را به?

هاي شیطان و حمایت کنند و اگر نبودند آن عالمان هوشیار که بندگان خدا را از دام) که دین خداست(هاي محکم الهی از دین او و دلیلها کنند و با حجت

ولی ایشان هستند !! رفتاز دین خدا بیرون میماند مگر اینکه دهند، هیچ کس نمیبیت علیهم السالم نجات میدشمنان اهل) هاي  دشمنی(شیطان صفتان و از 

آن عالمان، برترین . گیردشیعیان را با استواري در دست دارند آنچنان که کشتی بان، سکّان کشتی را به دست می)و افکار و عقاید(ها که سررشته دل

[18]?.نزد خداوند متعال هستند) بندگان(
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زیرا که سپردن اختیار امور مردم در دین و دنیا به فرد یا . اي که قابل توجه است شرایط و خصوصیاتی است که رهبري جامعه باید دارا باشدنکته

به همین جهت پیشوایان معصوم علیهم السالم، . تشخیص صحیح و دقیق باشد شوند باید همراه با دقت نظر وافرادي که عهده دار این مسئولیت بزرگ می

  .اندمعروف است، بیان کرده ?ولی فقیه?را براي مرجع دینی و باالتر از آن، مقام والیت امر مسلمین که به اي ویژگیهاي فوق العاده

  : امام صادق علیه السالم فرمود

باشد ) و اعتقادات خود و مردم(خود نگهدار بوده و نگهبان دین و آیین ) برابر هر گناه کوچک یا بزرگ در(از میان فقها و عالمان دین آنکس که ?

و بعضی . خود اطاعت کند، بر مردم است که از او پیروي کنند) و امام عصر(و تمایالت شخصی خود مخالفت کرده و از دستورات موال ها و با خواسته

[19]?.همه آناناز فقهاي شیعه چنین هستند نه 
  

  

  .146، ص 3، ح 10، باب الغیبۀ نعمانى. [1]

[2]
  .28، ص46، ح33، باب2، جکمال الدین. 

سخن از سنّت الهى مطرح کرده است و از مجموع اینها  77و اسراء، آیه 23؛ فتح، آیه58اي متعددي از جمله غافر، آیههقرآن کریم در سوره. [3]

این قوانین هم بر اقوام گذشته . دهد شود که مقصود از سنّت الهى قوانین ثابت و اساسى الهى است که هرگز دگرگونى در آن روى نمى استفاده مى

  )، با تلخیص435، ص 17  ، جتفسیر نمونه. (اقوام امروز و آینده حکومت خواهد کرد حاکم بوده است و هم بر

  .300تا  254، باب اول تا هفتم، ص 1، ج الدین کمال. [4]

  .90، ص 3، ح 52، ج بحاراالنوار. [5]

  .340تا  312، صص 29تا  26هاى   ل دوم، باب، فصمنتخب االثرك به .ر. [6]

  .536، ص 4، ح 25، باب 1، ج الدین کمال. [7]

  .204، ص 11، ح 44، باب 2، ج الدین کمال. [8]

  .179، باب 244، ص علل الشرایع. [9]

  .232، ص 4، ح 44، باب 2، ج الدین کمال. [10]

  .237، ص 284، ح 5، فصل الغیبۀ طوسى. [11]

  .233، ص 7، ح 44، باب 2، ج الدین کمال. [12]

  ).197 - 150، ص 31باب  53، ج بحاراالنواربراى نمونه (هاى علماى شیعه موجود است  ها ـ که به توقیعات مشهور است ـ در کتابمتن نامه. [13]

  .357، ص 319، ح 6فصل  ،الغیبۀ طوسى. [14]

  .355، ص 317، ح 6، فصل همان. [15]

  .395، ص 365، ح 6، فصل الغیبۀ طوسى. [16]

  .236، ص 3، ح 45، باب 2، ج الدین کمال. [17]

  .15، ص 11، ح 1، ج احتجاج. [18]

  .511، ص 2، ج احتجاج. [19]
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فوائد امام غایب

  

گردیده و امت اسالمی از درك محضر رهبري آسمانی و پیشوایی معصوم،  صدها سال است که جامعه بشري از فیض ظهور حجت خدا محروم

شد در به راستی وجود او در غیبت و زندگی او در پنهانی و دور از دسترس همگان چه آثاري براي جهان و جهانیان دارد؟ آیا نمی. بهره مانده است بی

ش از شیعیان نباشد؟هاي دوران ظهور متولد شود و شاهد روزگار سخت غیبت خوینزدیکی

  .گیرداین سؤال و مانند آن از نبود شناخت نسبت به جایگاه امام و حجت الهی سرچشمه می

شوایی به راستی جایگاه امام در مجموعه هستی چگونه است؟ آیا همه آثار وجودي او به آشکار بودن او وابسته است؟ آیا او تنها براي رهبري و پی

  اي همه موجودات داراي اثر و برکت است؟مردمان است یا وجود او بر

  امام محور هستی

او در نظام هستی محور و مدار است و . هاي جهان آفرینش استاز نظر شیعه و براساس تعالیم دینی، امام، واسطه فیض رسانی پروردگار به همه پدیده

  .ماندبیوجود او عالم و آدم، جن و ملک و حیوان و جمادي نمی

  : ماند؟ حضرت فرمودلیه السالم سؤال شد آیا زمین بدون امام باقی میاز امام صادق ع

[1]?.برداگر زمین بدون امام بماند هر آینه اهل خود را فرو می?
  

مردم و راهنمایی آنها به سوي کمال انسانی، واسطه است و هر فیض و لطفی در این بخش به سبب وجود او به هاي خدا به اینکه او در رساندن پیام

ولی از . زیرا از ابتدا خداوند متعال از طریق پیامبران و سپس جانشینان آنها قافله بشري را هدایت کرده است. رسد، امري روشن و بدیهی استهمگان می

براي رسیدن هر نعمت و فیضی از ناحیه پروردگار به اي شود که وجود امامان در گستره عالم به عنوان واسطهسالم استفاده میکلمات معصومین علیهم ال

هم اصل . گیرندکنند از کانال امام میبه بیان آشکارتر همه موجودات، آنچه از فیوضات و عطایاي الهی دریافت می. هر موجود کوچک و بزرگی است

  .هاي دیگري که در طول حیات خود دارا هستندو بهرهها واسطه امام است و هم نعمتوجودشان به 

  : شناسی است اینگونه آمده است در فرازي از زیارت جامعه کبیره که یک دوره امام

? اَنْ تَقَع ماءالس کیمس بِکُمینَزِّلُ الغَیثَ و بِکُمو میخْت بِکُمو اللّه فَتَح بِکُمهذنالّ بِالَی االَرضِ اع
[2]

  ؛

فرستد و شما باران را فرو می) سبب وجود(دهد و به پایان می) نیز آن را(آغاز کرد و به سبب شما )عالم را(خداوند به سبب شما ) اي امامان بزرگ(

  .?شما آسمان را نگهداشته است از اینکه بر زمین فرود آید، جز به اراده او)برکت وجود(به 

شود بلکه وجود او در عالم ـ حتّی در غیبت و نهان زیستی ـ سرچشمه حیات همه بنابراین آثار وجودي امام تنها به ظهور و آشکاري او خالصه نمی

هاي ا خود اینگونه خواسته است که او که موجود برتر و کاملتر است واسطه دریافت و رساندن فیوضات و دادهموجودات و مخلوقات الهی است و خد

گیرند و غیبت امام مهدي عجل اهللا آري همگان از آثار وجود امام بهره می. باشد و در این عرصه فرقی بین غیبت و ظهور او نیستها الهی به سایر پدیده

مندي از آن  جالب اینکه وقتی از امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف درباره نحوه بهره. کندر این جهت خللی ایجاد نمیتعالی فرجه الشریف د

  : فرمایدشود میحضرت در دوره غیبت، سؤال می

السحابواَما وجه االنتفاعِ بی فی غَیبتی فَکَا االنتفاع بِالشَّمسِ اذا غَیبتْها عنِ االَبصارِ ?
[3]

  ؛

  ?.پوشیده استها مندي از من در روزگار غیبتم، مانند سود بردن از خورشید است آن گاه که به وسیله ابرها از چشمبهره

  : شوداشاره میها هاي فراوانی دارد که به برخی از آنبه قرار گرفتن خورشید در پسِ ابر، نکتهتشبیه امام به آفتاب و تشبیه غیبت او 

  .است  کنند چنان که وجود گرامی امام عصر مرکز نظام هستیخورشید در منظومه شمسی مرکزیت دارد و کرات و سیارات به دور او حرکت می

الْوري وبِوجوده ثَبتَت االَْرض والسماء بِبقائه بقیت الدنیا وبِیمنه رزِقَ
[4]

  ؛

  .ر مانده استخورند و به خاطر وجود او زمین و آسمان، استوابه سبب بودن او دنیا باقی است و به برکت وجود او، عالم روزي می
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چنان که وجود ولی عصر . گیردکند و هر کس به اندازه ارتباطی که با خورشید دارد از نور آن بهره میاز نورافشانی دریغ نمیاي آفتاب، لحظه

خود با آن منبع کماالت،  رسد ولی هر کس به اندازه رابطههاي مادي و معنوي است که از ناحیه پروردگارِ جهان به بندگان میواسطه دریافت همه نعمت

  .گرددمند می بهره

چنانکه اگر عالم از وجود امام ـ گرچه در پشت . اگر این آفتابِ پشت ابر هم نباشد، شدت سرما و تاریکی، زمین را غیر قابل سکونت خواهد کرد

  .سازدممکن میو هجوم انواع بالها ادامه زندگی را غیر ها و نابسامانیها پرده غیبت ـ محروم بماند سختی

  : فرمایداي به شیخ مفید خطاب به شیعیان خود میآن حضرت در نامه

عداءانّا غَیرُ مهملینَ لمراعاتکُم وال ناسینَ لذکْرِکُم و لَوال ذلک لنَزَلَ بِکُم الالّواء واصطَلَمکُم االَْ?
[5]

  ؛

و بالهاي فراوانی به شما میها حتماً سختی) عنایات پیوسته ما(ایم و اگر نبود  ایم و هرگز شما را از یاد نبرده ما هرگز شما را به حال خود رها نکرده

  ?.کردندرسید و دشمنان شما را نابود می

رساند و در این میان براي بشریت و به ویژه جامعه مسلمین و امت شیعه و تابد و به همه هستی فیض میبر عالم وجود میبنابراین آفتاب وجود امام 

  : پردازیمهایی از آن می معتقد به او برکات و خیرات بیشتري دارد که به نمونه

  امید بخشی

وجود امام در عالم، موجب امید به . امید عامل حرکت و اقدام است. یی استامید مایه حیات و نشاط و پویا. هاي مهم زندگی، امید استاز سرمایه

گرفتار شده است و آن چه به ها شیعه، پیوسته و در طول تاریخ هزار و چهارصدساله، به انواع بالها و سختی. روشن و سراسر شور و اشتیاق استاي آینده

ایستادگی و تسلیم نشدن و حرکت و تالش، واداشته است؛ امید به آینده سبز مؤمنین و دین باوران بوده اي استوار، او را به عنوان نیروئی بزرگ و پشتوانه

زیرا آن که باید رهبري قیام را به عهده گیرد زنده است . تر باشدتواند نزدیککه نزدیک است و میاي اي نیست؛ آیندهاي که خیالی و افسانهآینده. است

  .و این من و تو و مائیم که باید آماده باشیمو هر لحظه پا به رکاب؛ 

  پایداري مکتب

براي حفظ تشکیالت خود و ادامه راه تا رسیدن به مقصد مورد نظر، نیاز به وجود رهبري آگاه دارد تا اجتماع، تحت نظر و فرماندهی او اي هر جامعه

در یک سازماندهی منظّم، دستاوردهاي قبلی را حفظ کنند و به تقویت  وجود رهبر، پشتوانه بزرگی براي افراد است تا. در مسیر صحیح، حرکت کند

رهبر زنده و فعال، گرچه در میان جمعیت و افراد خود نباشد از ترسیم خطوط اصلی و ارائه راهکارهاي کلّی، کوتاهی . هاي آینده، همت گمارندبرنامه

  .دهدهشدار میهاي گوناگون، نسبت به راههاي انحرافی، کند و به واسطهنمی

او با آگاهی کامل از توطئه. امام عصر عجل اهللا تعالی فرجه الشریف گرچه در غیبت است ولی وجود او عامل جدي براي حفظ مکتب شیعه است

وناگون، اصول و ابزارهاي گها کند و آن گاه که دشمن فریبکار با وسیلههاي مختلف، مرزهاي فکري شیعیان را پاسداري میهاي دشمنان، به شیوه

  .بنددگیرد، با هدایت و ارشاد عالمان و برگزیدگان، راههاي نفود او را میمکتب و اعتقادات مردم را نشانه می

براي نمونه، عنایت حضرت مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف به شیعیان بحرین را از زبان عالّمه مجلسی
[6]

  : شنویممی 

روزي وزیر . جا، گوي سبقت را از او ربوده بود کرد، که وزیرش در دشمنی با شیعیان آندر روزگار گذشته، فرمانروایی ناصبی بر بحرین حکومت می

ال اله اال اهللا، محمد رسول اهللا و ابوبکر و عمر و ?: بر پوست آن نقش بسته بودها شد و اناري را به دست او داد، که به صورت طبیعی این واژهبر فرمانروا وارد 

. طالن مذهب تشیع استاي آشکار و دلیلی نیرومند بر باین، نشانه: فرمانروا از دیدن آن بسیار در شگفت شد و به وزیر گفت. ?عثمان و علی خلفاء رسول اهللا

اگر آن را پذیرفتند که از . به باور من، باید آنان را حاضر کنیم و این نشانه را به ایشان ارایه دهیم: ي شیعیان بحرین چیست؟ وزیر پاسخ داد  نظر تو درباره

بیاورند یا جزیهکنیم؛ پاسخی قانع کننده کشند وگرنه آنان را میان گزینش سه چیز مخیر میمذهب خود دست می
[7]

شان را می  بدهند و یا این که مردان 

  .بریمشان را به غنیمت می  کنیم و اموالشان را اسیر می کشیم زنان و فرزندان
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اگر در این باره دلیلی روشن نیاورید، شما را : گاه انار را به ایشان نشان داد و گفت  آن. دان شیعه را نزد خود فراخواندفرمانروا، رأي او را پذیرفت و دانشمن

این وگوي فراوان به آنان پس از گفت. دانشمندان شیعه، سه روز از او مهلت خواستند. که باید جزیه بدهید  کنم یا اینتان را اسیر می  کشم و زنان و فرزندانمی

گاه از میان این ده نفر نیز سه نفر را برگزیدند و به یکی از آن سه نفر   آن. نتیجه رسیدند که از میان خود، ده نفر از صالحان و پرهیزگاران بحرین را برگزینند

از این مصیبت را بپرس؛ زیرا او، امام و صاحب تو امشب به سوي صحرا برو و به امام زمان عجل اهللا تعالی فرجه الشریف استغاثه کن و از او، راه رهایی : گفتند

  .ماست

شب آخر، نفر سوم را که محمد بن . او نیز پاسخی دریافت نکرد. شب دوم نیز نفر دوم را فرستادند. آن مرد چنین کرد، ولی موفّق به زیارت حضرت نشد

اي : گویدچون آخر شب شد، شنید مردي خطاب به او می. کمک کرد او به صحرا رفت و با گریه و زاري از حضرت، درخواست. عیسی نام داشت فرستادند

: او فرمود. عیسی از آن مرد خواست که او را به حال خود واگذارد  اي؟ محمد بن  بینم و چرا به سوي بیابان بیرون آمدهچرا تو را به این حال می! محمد بن عیسی

. دانی و به گفتن من نیاز نیستاگر تو صاحب الزمانی، داستان مرا می: محمدبن عیسی گفت! ازگوحاجت خود را ب. منم صاحب الزمان! اي محمد بن عیسی

دانید چه بر ما رسیده است و شما امام و آري، شما می: عرض کرد. اي  جا آمده  تو به دلیل آن مصیبتی که بر شما وارد شده است، به این. گوییراست می: فرمود

هنگامی که درخت تازه انار آورده بود، او از . ـ درخت اناري است لعنۀ اهللا علیهي آن وزیر ـ   در خانه! اي محمدبن عیسی: فرمود پس آن حضرت. پناه ما هستید

چون . سپس قالب را بر روي انار که کوچک بود، گذاشت و آن را بست. آن را نصف کرد و در میان آن، این جمالت را نوشت. گل، قالبی به شکل انار ساخت

چون . دهمي وزیر می  گویی که من پاسخ تو را در خانهروي و به او میفردا نزد فرمانروا می! بر روي آن نقش بستها انار در میان آن قالب بزرگ شد، آن واژه

که   ي دیگر این  نشانه. فرمانروا نشان دهآن را به . ي سفیدي خواهی یافت که قالب گلی در آن است  کیسه! ي وزیر رفتید، پیش از وزیر به فالن اتاق برو  به خانه

  !ي دیگر ما این است که چون انار را دو نیم کنید، جز دود و خاکستر چیزي در آن نیست  که معجزه: به فرمانروا بگو

م زمان عجل اهللا تعالی چه اما روز دیگر، آنان پیش فرمانروا رفتند و هر آن. محمدبن عیسی از این سخنان بسیار شادمان شد و به نزد شیعیان بازگشت

  .فرجه الشریف فرموده بود، آشکار گشت

.گر را به قتل رساندند فرمانرواي بحرین با دیدن این معجزه به تشیع گروید و دستور داد وزیر حیله
[8]

  

  خودسازي

  : فرمایدقرآن کریم می

)و قُلْ اعملُوا فَسیرَي اللّه عملَکُم و رسولُه والْمؤْمنُونَ(
[9]

  

  .بینندپیامبر صلی اهللا علیه و آله و مؤمنان، کارهاي شما را میکه خداوند و ) ولی بدانید(بگو عمل کنید ) اي پیامبر به مردم(

.در این آیه شریفه، امامان معصوم علیهم السالم هستند ?مؤمنون?در روایات آمده است که مراد از 
[10]

بنابراین، اعمال مردم به نظر امام زمان عجل اهللا  

این حقیقت اثر تربیتی بزرگی دارد و شیعیان را به اصالح کارهاي . و آن بزرگوار از پس پرده غیبت، شاهد و ناظر کارها است. رسدتعالی فرجه الشریف می

البته به هر اندازه توجه انسان به آن معدن صفا و . داردو گناهان آلوده شوند باز می هابه زشتیها دارد و از این که در برابر حجت خدا و امام خوبی  خود وامی

  .گرددیابد و این روشنی و زاللی در گفتار و رفتار او آشکارتر میپاکی، بیشتر باشد، آئینه دل و جانش، صفاي بیشتري می

  پناهگاه علمی و فکري

در  .اندبردهها یان اصلی جامعه هستند و مردم، همواره از سرچشمه زالل معارف ناب آن بزرگواران بهرهپیشوایان معصوم علیهم السالم، معلّمان و مرب

الهی به  زمان غیبت نیز، اگرچه دسترسی مستقیم و استفاده همه جانبه از محضر امام عصر عجل اهللا تعالی فرجه الشریف ممکن نیست ولی آن معدن علوم

هاي امام که به نامهدر دوره غیبت صغري، بسیاري از سؤاالت مردم و علما، از طریقِ . کندراههاي مختلف، گره از مشکالت علمی و فکري شیعیان باز می

.شدتوقیعات مشهور است پاسخ داده می
[11]

  

  : هاي او، نوشته استامام عصر عجل اهللا تعالی فرجه الشریف در جواب نامه اسحاق بن یعقوب و سؤال
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را هدایت کند و ثابت قدم بدارد؛ اما اینکه درباره منکران از خاندان و عموزادگان ما سئوال کردي، بدان که بین خدا و هیچ کس  خداوند تو?

  ...کنیمو اما اموال تان را تا پاکیزه نکنید قبول نمی... خویشاوندي نیست و کسی که مرا انکار کند از من نیست و عاقبت او همانند سرانجام پسر نوح است

و کسی که اموال ما را حالل شمرده و آن را بخورد همانا آتش ... پذیریم که پاکیزه و طاهر استو اما اموالی که براي ما فرستادي از آن رو می

ستارگان امان اهل مندي از خورشید پشت ابر است و من امان مردم روي زمین هستم همانطوري که  و چگونگی استفاده از من، مانند بهره... خورده است

اند به زحمت نیفکنید و براي تعجیل فرج و از اموري که سودي برایتان ندارد پرسش نکنید و خود را در آموختن آنچه از شما نخواسته. آسمانها هستند

[12]?.اي اسحاق بن یعقوب و سالم بر هر کسی که پیرو هدایت استبسیار دعا کنید که همان، فرج شماست، سالم بر تو
  

  .اندپس از غیبت صغري هم بارها علماي شیعه، مشکالت علمی و فکري خود را با امام خویش مطرح کرده و پاسخ آن را دریافت نموده

میر عالّم یکی از شاگردان مقدس اردبیلی
[13]

  : گویدچنین می 

رود، به سوي او رفتم چون نیمه شبی در نجف اشرف در صحن مطهر حضرت علی علیه السالم بودم ناگاه شخصی را دیدم که به سمت حرم می

  .خود را از او پنهان کردم. است) قدس سره(ستادم مال احمد مقدس اردبیلینزدیک شدم؛ دیدم که شیخ و ا

و پس از مدتی کوتاه از حرم خارج شد، و به سمت ! نزدیک حرم مطهر شد در حالی که در بسته بود؛ ناگاه دیدم در گشوده شد و داخل حرم گردید

  .کوفه متوجه گردید

دید تا آن که داخل مسجد کوفه گردید و در نزد محرابی که امیرالمؤمنین علیه السالم را در آن ضربت به دنبال او روانه شدم به طوري که مرا نمی

سپس برگشت و از مسجد بیرون رفت و به سمت نجف متوجه گردید من همچنان دنبال او بودم تا آنکه . اند قرار گرفت و مدتی در آنجا درنگ کردزده

: میر عالم هستی؟ گفتم: فرمود. ام گرفت چون صداي مرا شنید برگشت نگاهی به من کرد و مرا شناخت  تیار سرفهبه مسجد حنانه رسید؛ ناگاه بدون اخ

دهم شما را به حق این قبر قسم می. از آن زمان که داخل حرم حضرت علی علیه السالم شدي تا حال با شما هستم: کنی؟ گفتماینجا چه می: گفت! آري

  !مشب از شما مشاهده کردم به من خبر دهیدکه سرّ این واقعه را که ا

شود براي حل گاهی که برخی مسائل بر من مشکل می: چون به او اطمینان دادم فرمود! به شرط آن که تا من زنده هستم آن را به کسی نگویی: فرمود

کردم؛ ناگاه به دلم افتاد که باز به خدمت آن فکر می براي من مشکل شد و در آناي امشب نیز مسئله. شومآن به امیرالمؤمنین علیه السالم متوسل می

  .حضرت روم و سؤال کنم

پس داخل شده به خدا نالیدم که جواب آن را از آن حضرت دریابم ناگاه . چون به حرم مطهر رسیدم چنان که دیدي درِ بسته بر روي من گشوده شد

پس به نزد محراب . قائم عجل اهللا تعالی فرجه الشریف سؤال کن زیرا که او امام زمان توستبه مسجد کوفه برو و از : از قبر مطهر ندایی شنیدم که فرمود

.رومآمدم و از آن بزرگوار سؤال کرده جواب شنیدم و اکنون به منزل خود می)مسجد کوفه(
[14]

  

  هدایت باطنی و نفوذ روحانی

. کند امام و حجت خدا وظیفه رهبري و هدایت مردم را به عهده دارد و در تالش است افرادي را که آماده دریافت نور هدایت او هستند، راهنمایی

ساز خود، راه سعادت و بهروزي   گفتار و کردار زندگیکند و با ارتباط برقرار میها پرده، با انسان  براي انجام این مأموریت الهی، گاهی آشکارا و بی

گذارد و با توجهی ویژه و اثر میها دهد و زمانی دیگر با استفاده از قدرت والیت خود که نیروي غیبی و الهی است در درون قلبرا نشان میها آن

در این بخش، نیازي به حضور ظاهري . سازدرا هموار میها و کمال آنکند و راه رشد ها میو زیباییها هاي آماده را، مایل به خوبیعنایتی خاص، دل

هاي امام علی علیه السالم در بیان این بخش از فعالیت. گیردهاي درونی و ارتباطات قلبی انجام میها از راهامام و ارتباط مستقیم با او نیست بلکه هدایت

  : فرمایدامام می

و اگر وجود ظاهري او از مردم پنهان باشد ولی ... تی از سوي تو در زمین باشد تا خلق را به سوي آئین تو رهنمون گرددخداوندا، جز این نیست که باید حج

.کنندبراساس آن عمل میها شک تعالیم و آداب او در دلهاي مؤمنین پراکنده است و آن  بی
[15]

  

هاي الزم را دارا باشند تحت که شایستگیها و آن. گماردبه کار نیروسازي براي قیام و انقالب جهانی، همت میها امام غایب از طریق همین هدایت

  .شودهاي امام غایب است که به برکت وجود او انجام میشوند و این یکی از برنامهحضور در رکابِ آن حضرت آماده میتربیت ویژه امام، براي 
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  ایمنی از بالها

پدید آمدن حوادث گوناگون در عالم، همواره زندگی و حیات طبیعی موجودات را در . هاي زندگی استترین سرمایه بدون تردید، امنیت از اصلی

. و بالها اگرچه با فراهم آوردن وسائل مادي ممکن است ولی عوامل معنوي نیز در آن تأثیر فراوانی داردها بودي قرار داده است و کنترل آفتمعرض نا

  .در روایات پیشوایان ما، وجود امام و حجت الهی، در مجموعه جهان آفرینش، به عنوان عامل امنیت زمین و اهل آن شمرده شده است

  : امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف خود فرموده است

  ؛ ...و انِّی الََمانٌ الَهلِ االَْرضِ

.براي ساکنان زمین هستم) از بالها(من موجب ایمنی 
[16]

  

هاي سخت الهی گرفتار آیند و طومار حیات زمین و اهل دهند به عذابمانع از آن است که مردم به سبب انواع گناهان و مفاسدي که انجام میوجود امام، 

  .آن در هم پیچیده شود

  : فرمایدقرآن کریم در این باره، خطاب به پیامبر اسالم صلی اهللا علیه و آله می

)مهذِّبیعل ما کانَ اللّه یهِم وف اَنْت و (...  

[17]?.گرفتار نخواهد کرد) عمومی(را به عذاب ها هستی، خداوند هرگز آن) مسلمانان(تا زمانی که تو در میان ایشان ) اي رسول ما(?
  

اهللا تعالی فرجه الشریف که مظهر رحمت و مهر پروردگار است نیز به عنایت خاص خود بالهاي بزرگ را به ویژه از جامعه  حضرت ولی عصر عجل

گر او را در باالي سر خود کند؛ گرچه در بسیاري از موارد، شیعیان به لطف و کرامت او توجه نداشته باشند و دست یاريدور میها شیعیان و فرد فرد آن

  !نشناسند

  : آن گرامی در مقام معرفی خود فرموده است

  أَنَا خاتم االَْوصیاء و بِی یدفَع اللّه عزَّوجلَّ الْبالء منْ اَهلی و شیعتی؛ ?

[18]?.کندیمن بالها را از خاندان و شیعیانم دور م) سبب وجود(من آخرین جانشین پیامبر خدا صلی اهللا علیه و آله هستم و خداي تعالی به 
  

هاي پرالتهاب دفاع مقدس، بارها لطف و محبت آن امام بزرگوار بر سر ملت و مملکت گیري انقالب شکوهمند اسالمی ایران و سال  در جریان شکل

 1357بهمن  21شکسته شدن حکومت نظامی شاه در ! هاي سنگین دشمن، عبور دادالمی و ملت مسلمان و مهدوي را از گردنه توطئهسایه افکند و نظام اس

و  1361تیرماه  21در صحراي طبس، کشف کودتاي نافرجام نوژه در  1359کوپترهاي نظامی آمریکا در سال  ، حادثه سقوط هلی1به فرمانِ امام خمینی

  .در جنگ هشت ساله و دهها نمونه دیگر شواهد گویایی استناکامی دشمنان 

  باران رحمت

هاي شیعیان، همواره بر حال مردم نظر دارد و غیبت آن خورشید مهربانی، مانع از آن نیست موعود بزرگ جهانیان و قبله آمال مسلمانان و محبوب دل

آن ماه منیر دوستی و . ها را بر خوان کرم و بزرگواري خویش، مهمان کندبتاباند و آنهاي مشتاق بخش و نشاط آفرین خود را بر جان  که پرتو زندگی

گاهی بر بالین بیماران حاضر گردیده و دست شفابخش خویش را . مهرورزي، پیوسته غمخوار شیعیان و دستگیر مددجویان آستان حضرتش بوده است

کسی را یار و یاور و  عنایت فرموده و واماندگان در وادي تنهایی و بیها شدگان در بیابان ها قرار داده است و زمانی دیگر، به گمهاي آنمرهم زخم

او که باران رحمت الهی است، در همه حال، بر کویر تفتیده . هاي منتظر را گرمی امید، بخشیده استهاي سرد ناامیدي، دلراهنما گشته است و در لحظه

هاي نشین آستان حضرت دوست، دست آن سجاده. ها به ارمغان آورده استعیان، سبزي و خرّمی را براي آنها باریده و با دعاي خود براي شیجان

  : خواهش را گشوده و براي من و تو این چنین خواسته است

واجعلْ لی ولشیعتی منَ الضّیقِ فَرَجاً ومنَ الْهم مخْرجاً واَوسع لَنَا المنْهج یا نُورالنُّورِ یا مدبرَ االُْمورِ یا باعثَ منْ فی القُبورِ صلِّ علی محمد وآلِ محمد ?

واطلق لَنا منْ عنْدك ما یفَرِّج وافْعلْ بِنا ما اَنْت اَهلُه یا کَریم
[19]

  ؛
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اي زنده کننده مردگان، بر محمد و خاندان او درود فرست و براي من و شیعیانم در تنگناها گشایشی قرار ده اي تدبیر کننده کارها،اي روشنایی نور،

به روي ما بگشا و آنچنان که تو شایسته آن را بر ما وسعت بخش و راهی که در آن گشایش ما است ) هدایت(باز کن و راه اي و از غم و اندوه راه چاره

  ?.اي کریمهستی با ما رفتار کن

که لیاقت و شایستگی ها آنچه گفته شد بیانگر آن است که از آثار وجود امام ـ گرچه در غیبت به سر برد ـ امکان ارتباط و اتصال به اوست و آن

  .اندهمتا را چشیده اند لذت همنشینی و همنوایی آن یار بیداشته

  

  .201، ص 1، ج کافى. [1]

توضیح اینکه این زیارت از امام هادى علیه السالم نقل شده است و از نظر سند و عبارات، عالى است و پیوسته . جامعه کبیره، زیارت مفاتیح الجنان. [2]

  .مورد عنایت خاص عالمان شیعه بوده است

  .542، ص 344، ش 2، ج جاجاحت. [3]

  .، دعاى عدیلهالجنان مفاتیح. [4]

  .598، ص 359، ش 2، ج احتجاج. [5]

[6]
ناي گرااست که مجموعه بحاراالنواري عصر صفوي است که آثار فراوانی از خود بجا گذاشته، معروفترین آنها کتاب او از علماي بزرگ شیعه. 

  .ق وفات یافت و در مسجد جامع اصفهان دفن شد 1111وي در سال . جلد تنظیم شده است 110است که در  :سنگ از کلمات اهل بیت

کنند، در برابر تأمین امنیت و برخوردارى از امکانات به دولت اسالمى   اسالمى زندگى مىپولى که غیر مسلمانانى که در پناه حکومت . [7]

  .پردازند مى

  .178، ص 52، ج بحاراالنوار. [8]

  .105سوره توبه، آیه . [9]

  .171، ص عرض االعمال، باب 1، ج کافى. [10]

  .286 - 235، صص 45، باب 2، ج الدین کمال: ك.ر. [11]

  .237، ص 4، ح همان. 12][

[13]
امام  او از علماي بزرگ شیعه در قرن دهم هجري بود که در تقوا و فضایل اخالقی نمونه و مثال زدنی است و بنابر نقل عالمه مجلسی، بارها محضر.  

مزار او در حرم امیرالمؤمنین علی علیه ... الشیعه وعصر عجل اهللا تعالی فرجه الشریف مشرف گردیده و از وي آثار ارزشمندي هم بجاي مانند حدائق

  .باشدالسالم می

  .174، ص 52، ج بحاراالنوار. 1][4

  .463، ص 112، ح 3، ج الهداة اثبات. [15]

  .239، ص 4، ح 45، باب 2، ج الدین کمال. [16]

  .33آیه  سوره انفال،. [17]

  .171، ص 12، ح 43، باب 2، ج الدین کمال. [18]

  .658، ص 6، ش 7، باب 10، فصل منتخب االثر .[19]
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دیدار یار

  

با شروع روزگار غیبت، . دوره غیبت، دوري شیعیان از موالي خود و محروم ماندن از دیدار جمال آن یوسف بی همتاستها و تلخیها از سختی

البته در دوران غیبت صغري، شیعیان به وسیله ! اند از دل کشیدهاند و آه فراق منتظران ظهور، پیوسته در حسرت تماشاي آن سرو بلند فضیلت سوخته

اره روایات نائبان خاص با امام عصر عجل اهللا تعالی فرجه الشریف ارتباط داشتند و بعضی از آنها به فیض حضور آن بزرگوار رسیدند چنان که در این ب

مام است، رابطه یاد شده قطع گردید و امکان شرفیابی به محضر آن حضرت به فراوانی وجود دارد ولی در دوره غیبت کبري که روزگار غیبت کامل ا

.شکل معمول و از طریق افرادي خاص، منتفی شد

حکایت شرفیابی بزرگانی چون عالمه . با این حال بسیاري از علما معتقدند که در این زمان نیز، مالقات با آن ماه منیر امکان دارد و بارها اتّفاق افتاده است

.هاي بزرگان علما نقل گردیده استطاووس و مانند آنها معروف و مشهور است و در کتاببحرالعلوم، مقدس اردبیلی، سیدبن
[1]

  

  : عجل اهللا تعالی فرجه الشریف به نکات زیر توجه شوداما الزم است که درباره بحث مالقات با امام زمان 

دهد و گاهی در حالت عادي نکته اول اینکه، مالقات با امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف گاهی در حالت اضطرارو درماندگی افراد روي می

اند اهللا تعالی فرجه الشریف از اشخاصی است که در وضعیتی گرفتار شدهبراي دستگیري امام عجل ها گاهی مالقاتتر به بیان روشن. و به دور از اضطرار

هاي مختلف مانند سفر خانه خدا، راه را گم کردهو احساس تنهایی و بی کسی به آنها دست داده است مثل جریان مالقات بسیاري از افراد که در مکان

  .از همین قبیل استها ن حضرت، آنها را از سرگردانی نجات داده است و اکثر مالقاتاند و امام عجل اهللا تعالی فرجه الشریف و یا یکی از اصحاب آ

اي که داشته به حضور امام عجل اهللا تعالی در غیر حالت اضطرار بوده است و مالقات کننده به جهت مقام معنوي ویژهها ولی در مواردي مالقات

  .فرجه الشریف شرفیاب شده است

  .باید توجه داشت که ادعاي مالقات و دیدار آن حضرت از هر کسی پذیرفته نیستبا توجه به نکته فوق 

جمع کردن  نکته دوم اینکه، در طول مدت غیبت کبري و به ویژه در زمان ما، افرادي با ادعاي مالقات امام زمان عجل اهللا تعالی فرجه الشریف در پی

اند؛ با توصیه خواندن بعضی دعاها و  راه بسیاري را به گمراهی و انحراف در عقیده و عمل کشانیدهاند و از این مردم و کسب نام و نانی براي خود بوده

هایی که محتواي قابل قبولی ندارد،  انجام برخی اعمال که بسیاري از آنها هیچ اصل و اساسی ندارد و با دعوت از مشتاقان دیدار، براي شرکت در جلسه

دهند در حالی که بدون تردید و بدینگونه امر مالقات با آن امام غایب را کاري سهل و در دسترسِ همگان جلوه می دهندوعده دیدار حجت خدا را می

ظهر آن حضرت بر طبق اراده پروردگار در غیبت کامل قرار گرفته است و جز براي افرادي انگشت شمار که تنها راه نجات آنها عنایت مستقیم آن م

  .یدنمالطف الهی است رخ نمی

بنابراین . و نکته سوم اینکه جریان مالقات تنها در صورتی ممکن است که امام عصر عجل اهللا تعالی فرجه الشریف، مصلحت را در وقوع آن ببیند

د و این را هرگاه با وجود همه شور و اشتیاق یک عاشق و تالش او براي شرفیابی به محضر امام، مالقاتی دست ندهد نباید گرفتار یأس و ناامیدي گرد

ا و فضیلت به نشانه نبود لطف و عنایت امام بداند همانگونه که آن کس که به فیض مالقات با آن بزرگوار نائل شد، این دیدار نشانه آن نیست که در تقو

  .کمال رسیده است

اما امامان ما و به ویژه حضرت ولی جان سخن اینکه اگر چه دیدن جمال نورانی امام عصر و سخن گفتن با آن محبوب دلها سعادتی بزرگ است 

نشینی کرده و یا بیابان  اند که در پی دیدار امام زمان خود باشند و براي رسیدن به این مقصود، چلّهعصر عجل اهللا تعالی فرجه الشریف از شیعیان نخواسته

که شیعیان پیوسته به یاد آن حضرت بوده و براي فرج او دعا گردي پیشه کنند؛ بلکه در کلمات پیشوایان معصوم علیهم السالم سفارش فراوان شده است 

فراهم کنند و در جلب رضاي او در گفتار و کردار بکوشند و در راستاي اهداف بزرگ او قدم بر دارند تا هر چه زودتر زمینه ظهور آن امید بشریت 

  .مند شود  گردد و عالم از فیض مستقیم او بهره

  : فرمایدجه الشریف خود میامام مهدي عجل اهللا تعالی فر

اَکْثرُوا الدعاء بِتَعجیلِ الْفَرَجِ فَانَّ ذلک فَرَجکُم?
[2]

  ؛ 
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  .?براي تعجیل فرج، بسیار دعا کنید که همان فرج شماست

مناسب است جریان شیرین مالقات مرحوم حاج علی بغدادي را که از خوبان روزگار خویش بوده است نقل کنیم ولی به جهت رعایت در اینجا 

  : کنیماختصار به بیان نکات مهم آن اکتفا می

او . کردما السالم را زیارت میرفت و دو امام بزرگوار حضرت جواد و حضرت کاظم علیهآن مرد شایسته و با تقوا، همیشه از بغداد به کاظمین می

به همین جهت به نجف اشرف رفتم و بیست تومان از آن را به عالم فقیه و پارسا شیخ انصاري . ام بود مقداري خُمس و حقوق مالی برعهده: گویدمی

ان هم به آیت اهللا شیخ محمد حسن شروقی رحمه اهللا علیه و بیست تومان آن را هم به عالم فقیه شیخ محمد حسین کاظمی رحمه اهللا علیه و بیست توم

روز . آل یاسین رحمه اهللا علیه بپردازم اهللا  آیۀرحمه اهللا علیه دادم و تصمیم گرفتم که بیست تومان دیگر بدهی خود را پس از بازگشت به بغداد به 

یاسین رفتم و بخشی از باقی   آل اهللا  آیۀپس از آن به منزل  .نخست به سوي کاظمین رفتم و دو امام بزرگوار را زیارت کردم. شنبه به بغداد بازگشتم پنج

ایشان اصرار . ردازممانده بدهی شرعی خود را به او تقدیم کردم و از او اجازه گرفتم که باقی مانده آن را به تدریج به او یا کسی که او را مستحق بدانم بپ

وقتی یک سوم راه را رفته . کرده و خداحافظی کردم و به سوي بغداد حرکت کردمکرد که نزد او بمانم اما به خاطر کارهاي ضروري، عذر خواهی 

اش خالی مشکی آشکار بود و براي زیارت به سوي کاظمین می سبز بر سر داشت و بر گونهاي او عمامه. بودم با سید بزرگوار و با وقاري روبرو شدم

خیر است، : و مرا در آغوش کشید و به سینه چسبانید و به من خوش آمد گفت و فرمودنزدیک من آمد و سالم کرد و به گرمی با من دست داد . رفت

  روي؟کجا می

گفت، می! توانمنمی: گفتم) ! و امشب را در آنجا بمان(گفت، شب جمعه است برگرد به کاظمین . زیارت کرده و اینک عازم بغداد هستم: گفتم

: فرمایدخداوند می. دهدامیرالمؤمنین علیه السالم و از دوستانِ ما هستی و شیخ نیز گواهی می توانی، برگرد تا گواهی دهم که از دوستان جدم

[3]?واستَشْهِدوا شَهیدین?
  .)دو نفر را شاهد بگیرید( =  

آل یاسین خواسته بودم که براي من سندي بنویسد و در آن گواهی کند که من از شیعیان و  اهللا آیۀمن پیش از این از : گویدمی حاج علی بغدادي

از کجا مرا شناختی و چگونه این گواهی را : از سید پرسیدم. بیت پیامبر صلی اهللا علیه و آله هستم تا آن نامه را در کفن خویش قرار دهمدوستداران اهل

. همان حقوقی که به وکیل من دادي: فرمود! کدام حقّ؟: گفتم! شناسد؟دهد نمیچگونه انسان کسی را که حق او را به طور کامل می: فرمود! دهی؟می

  .آري: آیا او وکیل شماست؟ فرمود: گفتم! شیخ محمد حسن: وکیل شما کیست؟ فرمود: گفتم

و ! ام زیرا در برخورد اول مرا به نام صدا زد است که من فراموش کردهاي او، دوستی دیرینه فکر کردم میان من و. از گفتار او شگفت زده شدم

بنابراین . مگمان کردم از من توقع دارد که مبلغی از آن خمس که بر عهده دارم بدان جهت که از نسل پیامبر صلی اهللا علیه و آله است به او تقدیم کن

مقداري از حقوق ما را به ! آري: تبسم کرد و گفت. ام که آن را مصرف کنم مقداري نزد من هست و اجازه گرفتهاز حقوق شما فرزندان پیامبر : گفتم

  !آري: آیا این کارم پذیرفته درگاه خداست؟ فرمود: پرسیدم. وکالي ما در نجف پرداختی

  !بار دیگر دچار غفلت شدم و موضوع را فراموش کردماما . خواندبه خود آمدم که چگونه این سید، بزرگترین علماي عصر را، وکیل خود می

. در امان خواهد بود)  از عذاب خدا  (هر کس در شب جمعه امام حسین علیه السالم را زیارت کند : گویندآیا درست است که می! سرورم: گفتم

طهر کاظمین علیه السالم هستیم بی آنکه از خیابانچیزي نگذشت که دیدم در حرم م. و در همان حال دیدگانش پر از اشک شد و گریست! آري: گفت

: گفت. توانم خوب بخوانمسرورم من نمی: گفتم! زیارت بخوان: گفت. کنار در ورودي ایستادیم. رسد، عبور کرده باشیمو راههایی که به حرم میها 

  !آري: آیا من بخوانم تا با من زیارت کنی؟ گفتم

آیا امام : عسکري علیه السالم رو به من کرد و گفتامامان علیهم السالم سالم گفت و پس از نام مبارك اماماو شروع کرد و بر پیامبر و یک یک 

تبسم  ?!اللّه یا صاحب الزَّمان یابنَ الْحسن اَلسالم علَیک یا حجۀَ?گفتم، ! پس بر او سالم کن: فرمود! شناسم؟چگونه نمی: شناسی؟ گفتمزمانت را می

  .?اللّه وبرَکاتُه علَیک السالم و رحمۀُ?: فرمود کرد و

او ! آري: آیا برایت بخوانم؟ گفتم: فرمود. توانم خوب بخوانمسرورم، نمی: گفتم. زیارت بخوان: فرمود. پس وارد حرم شدیم و ضریح را بوسیدیم

آري امشب شب جمعه و شب زیارتی امام : کنی؟ گفتمعلیه السالم را زیارت میآیا جدم حسین : را خواند و آنگاه فرمود ?امین اللّه?زیارت مشهور به 
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پس از نماز . هنگام نماز مغرب شد به من فرمود تا نماز را به جماعت بخوانم. او زیارت مشهور امام حسین علیه السالم را خواند. حسین علیه السالم است

  !!او را ندیدمآن بزرگوار از نظرم ناپدید شد و هر چه جستجو کردم 

فقهاي بزرگ را . خواستم بازگشتمخواست که به کاظمین برگردم و با اینکه نمی. تازه به خود آمدم و به یاد آوردم که سید مرا با نام و نشان صدا زد

لسالم بوده است و دریغا که دیر پس از این اندیشه دریافتم که آن حضرت امام عصر علیه ا. وکیل خود خواند و سرانجام نیز به صورت ناگهانی پنهان شد

.او را شناختم
[4]

  

  طول عمر

مطرح است که چگونه براي بعضی این سؤال . از مباحث مربوط به زندگی امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف طول عمر آن بزرگوار است

!ممکن است انسانی، عمري چنین طوالنی داشته باشد؟
[5]

  

 100تا  80است که حداکثر بین سرچشمه این سؤال و علت طرح آن این است که آنچه در جهان امروز، معمول و متداول است عمرهاي محدودي 

کشدسال طول می
[6]

ی از وگرنه عمر طوالن. شمارندتوانند یک عمر طوالنی را باور کنند یا آن را دور میو بعضی با دیدن و شنیدن اینگونه عمرها، نمی 

هاي بسیار طوالنی اند که ممکن است انسان، سالنظر عقل و دانش بشري امري غیر ممکن نیست و دانشمندان با مطالعه اجزاء بدن به این حقیقت رسیده

  .زنده بماند و حتی گرفتار پیري و فرسودگی هم نشود

  : گویدبرنارد شاو می

توان حدي تعیین کرد و حتی دیرزیستی نیز ، این است که براي عمر بشر نمیاز اصول علمی مورد پذیرش همه دانشمندان بیولوژیست?

[7]?.مسئله مرزناپذیري است
  

  : نویسدمی ?اتینگر?پروفسور 

[8]?.ایم بشر قرن بیست و یکم خواهد توانست هزاران سال عمر کند ما شروع کرده و کاري کهها به نظر من با پیشرفت تکنیک?
  

است چنانکه در این مسیر اي گر امکان چنین پدیدهبنابراین تالش دانشمندان براي دست یافتن به راههاي غلبه بر پیري و رسیدن به دراز عمري نشان

آمیزي برداشته شده است و هم اکنون در گوشه و کنار جهان کم نیستند افرادي که بر اثر شرایط مناسب آب و هوایی و تغذیه مناسب  هاي موفقیتگام

اینکه عمر طوالنی در گذشته تاریخ تر شتر از آن دارند مهمو فعالیت مناسب بدنی و فکري و عوامل دیگر، عمري نزدیک به صدوپنجاه سال و گاهی بی

بسیار ها اند که مدت عمر آنهاي زیادي با نام و نشان و شرح حال یاد شدههاي آسمانی و تاریخی، انسانبارها تجربه شده است و در کتابها انسان

  .درازتر از عمر بشر امروز بوده است

  : کنیمعددي نوشته شده است که براي نمونه چند مورد را بیان میو مقاالت متها در این زمینه کتاب

دهد و آن آیه درباره حضرت یونس علیه السالم است که میاي هست که نه تنها از عمر طوالنی بلکه از امکان عمر جاویدان خبر میدر قرآن آیه. 1

  : فرماید

[9]?.ماندتا روز رستاخیز در شکم ماهی میگفت، در شکم ماهی تسبیح نمی) یونس علیه السالم(اگر او ?
  

شود براي نامیده میشناسان عمر جاویدان   که در اصطالح زیست) از عصر یونس علیه السالم تا روز رستاخیز(بنابراین از نظر قرآن عمري بسیار طوالنی 

.پذیر است  انسان و ماهی امکان
[10]

  

  : فرماید  قرآن کریم در مورد حضرت نوح علیه السالم می. 2

[11]?.در میان آنها درنگ نمودسال  950/به راستی ما نوح را به سوي قومش فرستادیم، پس ?
  

!سال بوده است 2450/آنچه در آیه شریفه آمده است مدت پیامبري آن حضرت است و براساس برخی روایات، مدت عمر آن بزرگوار 
[12]

  

  : جالب اینکه در روایتی از امام سجاد علیه السالم نقل شده است که فرمود

[13]?.استاي از زندگی حضرت نوح علیه السالم است و آن طول عمر در امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف سنّت و شیوه?
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  : فرماید و نیز درباره حضرت عیسی علیه السالم می. 3

داوند او را به سوي خود باال برد که خداوند توانا به یقین او را نکشتند بلکه خ... و هرگز او را نکشتند و به دار نیاویختند بلکه امر به آنها مشتبه شد... ?

[14]?.و فرزانه است
  

است و به هنگام ظهور حضرت مهدي عجل ه همه مسلمانان به استناد قرآن و احادیث فراوان معتقدند که عیسی علیه السالم زنده است و در آسمان

  .اهللا تعالی فرجه الشریف فرود آمده و او را یاري خواهد کرد

  : امام باقر علیه السالم فرمود

: و از عیسی علیه السالم سنتی دارد و آن اینکه... چهار سنّت از چهارتن از پیامبران است) مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(در صاحب این امر ?

[15]?.باشداو مرده است در حالی که او زنده می: گویندمی) درباره مهدي نیز(
  

  .عالوه بر قرآن در تورات و انجیل نیز سخن از عمرهاي طوالنی مطرح گردیده است

  : ست کهدر تورات آمده ا

نهصد و ده  ?قینان?و تمامی ایام ... نهصد و پنج سال بود که مرد ?انوش?ي ایام  جمله... تمام ایام آدم که زیست نهصد و سی سال بود که مرد... ?

[16].?...نهصد و شصت و نه سال بود که مرد ?متوشالح?ي ایام   پس جمله... سال بود که مرد
  

  .کنداعتراف می) بیش از نهصد سال(بنابراین تورات صریحاً به وجود افرادي با داشتن عمرهاي طوالنی 

.السالم پس از به دار کشیده شدن زنده گردیده و به آسمان باال رفته استدر انجیل نیز عباراتی موجود است که نشانگر آن است که عیسی علیه 
[17]
 

  .و در روزگاري فرود خواهد آمد و مسلّم است که عمر آن بزرگوار از دو هزار سال بیشتر است

  .شود که پیروان دو آئین یهود و مسیحیت باید به علت اعتقاد به کتاب مقدس به عمرهاي طوالنی نیز معتقد باشندین بیان روشن میبا ا

نهایت خداوند نیز قابل  گذشته از اینکه طول عمر از نظر علمی و عقلی پذیرفتنی است و در گذشته تاریخ، موارد بسیار دارد، در مقیاس قدرت بی

به اراده او بستگی دارد و اگر او ها و علّتها به اعتقاد همه پیروان ادیان آسمانی تمام ذرات عالم در اختیار خداوند است و تأثیر همه سبب. تاثبات اس

  .آفریندکند و میماند و نیز بدون سبب و علّت طبیعی، ایجاد میها از تأثیر باز مینخواهد سبب

سازد و دریا را براي موسی و آورد و آتش سوزنده را بر ابراهیم علیه السالم سرد و سالمت میبیرون میاو خدایی است که از دل کوه، شتري 

!دهدکند و آنها را از میان دو دیوار آبی عبور میپیروانش خشک می
[18]

آیا از اینکه به عصاره انبیاء و اولیاء و آخرین ذخیره الهی و نهایت آمال و 

  !بخش وعده بزرگ قرآن عمري طوالنی بدهد، ناتوان خواهد بود؟ آرزوي همه نیکان و تحقق

  : امام حسن مجتبی علیه السالم فرمود

اش او را در سیماي  گرداند، سپس به قدرت خدایییبتش طوالنی میدر دوران غ) مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(خداوند عمر او را ... ?

[19]?.سازد تا مردمان دریابند که خداوند بر هر کاري تواناستجوانی زیر چهل سال آشکار می
  

ول عمر امام دوازدهم عجل اهللا تعالی فرجه الشریف، از ابعاد مختلف عقلی و علمی و تاریخی امري ممکن و پذیرفتنی است و پیش بنابراین جریان ط

  .هاي اراده خداوند بزرگ و تواناستاز همه اینها از جلوه

  .282سوره بقره، آیه . [3]          .239، ص 4، ح 45، باب 2، ج الدین  کمال. [2]        .، محدث نورىالمأوى و النّجم الثاقب  جنّۀ: ك.ر. [1]

  .31، داستان الثاقب و النجم 315، ص 53بحاراالنوار، ج . [4]

  .داردسال  1170هجرى قمرى واقع شده است، پیشواى ما هم اکنون  255هجرى قمرى هستیم و با توجه به اینکه تولد امام مهدى در سال  1425اکنون در سال . [5]

  .شود که به نسبت بسیار کم است البته هم اکنون عمرهاى باالى صد سال هم یافت مى. [6]

  .144سوره الصافات، آیه . [9]    .147، ص 6، ش 6مجله دانشمند، سال . [8]    .13پور، ص  اکبر مهدى راز طول عمر امام زمان عجل اهللا تعالی فرجه الشریف؛ على. [7]

  ).22/8/43 -  6413کیهان، ش (ساله در سواحل ماداگاسکار امکان چنین عمرى را براى ماهى، عینى کرد میلیون  400/خوشبختانه کشف ماهى . [10]

  .591، ص 4، ح 21، باب 1، ج الدین کمال. [13]       .309، ص 3، ح 46، باب 2، ج الدین  کمال. [12]       .14سوره عنکبوت، آیه . [11]

   .32 -  5، سفر پیدایش باب پنجم، آیات )ى فاضل خانى ترجمه(تورات . [16]        .217، ص 51بحاراالنوار، ج . [15]     .157سوره نساء، آیه . [14]

، 51بحاراالنوار، ج . [19]     .63  سوره شعراء، آیهو  69سوره انبیاء، آیه : اینها حقایقى است که در قرآن کریم آمده است. [18]  .12 - 1عهد جدید، کتاب اعمال رسوالن، باب اول، آیات . [17]   
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انتظار سبز

  

سبزه و گل از دوري مهر عالم تاب پژمرده وقتی ابرهاي تیره، چهره خورشید را پوشانده و دشت و دمن از دست بوسی آفتاب محروم گردیده و 

رخ در نقاب غیبت کشیده و جهانیان از فیض حضور او بی نصیب ها و آیینه زیباییها است چاره چیست؟ زمانی که عصاره آفرینش و خالصه خوبی

توان کرد؟اند چه میمانده

هاي هاي مشتاق، بی تاب چشمو از دستان پر مهر او آب حیات بنوشند و دل هاي باغ چشم به راهند تا سایه باغبان مهربان را بر سر خود ببینندگل

  .آري، همه منتظرند تا او بیاید و سبزي و نشاط را به ارمغان آورد. گیردشکل می ?انتظار?اویند تا عنایت شور آفرین او را لمس کنند و اینجاست که 

  .در نظر آید و شیرینی آن در کام دل، چشیده شود چه زیبا و شیرین است اگر زیبایی آن ?انتظار?به راستی 

  حقیقت انتظار و جایگاه آن

انتظار، چشم به راه بودن است و این . توان به حقیقت معنی آن پی برداند و لی با دقت و تأمل در این کلمه میمعانی گوناگونی گفته ?انتظار?براي 

انتظار تنها یک حالت روحی و درونی نیست بلکه از درون به بیرون . کند و آثار و پیامدهایی داردیچشم به راهی به تناسب بستر و زمینه آن ارزش پیدا م

. به همین دلیل است که در روایات، انتظار به عنوان یک عمل و بلکه بهترین اعمال، معرفی شده است. آفریندکند و حرکت و اقدام را میسرایت می

  . بخشدهاي او جهت خاصی میکارها و تالش دهد و بهشکل می ?منتظر?انتظار به 

شود؛ بلکه در حقیقت انتظار با چشم به در دوختن و حسرت خوردن، تمام نمی. سازدبا نشستن و دست روي دست گذاشتن، نمی ?انتظار?بنابراین 

  .انتظار، حرکت و نشاط و شور آفرینی نهفته است

شناسد و در تالش است تا خود و محیط اطراف خود را براي آمدن مهمان، آماده کند و موانع آنکه در انتظار مهمان عزیزي است، سر از پا نمی

  .حضور او را بر طرف سازد

انتظار روزگاري است که در سبزي و خرّمی در تمامی روزگاران . سخن درباره انتظار رویدادي بی نظیر است که در زیبایی و کمال، نهایت ندارد

این همان انتظار حکومت جهانی امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه . ت و جهان چنان دوران زیبایی را هرگز تجربه نکرده استگذشته مثالی نداشته اس

  .یاد شده است و آن را از بهترین اعمال و عبادات، بلکه پشتوانه قبولی همه اعمال، شمرده است ?انتظار فرج?الشریف است که در روایات، از آن به 

  : صلی اهللا علیه و آله فرمودپیامبر اکرم 

[1]?.بهترین اعمال امت من، انتظار فرج است?
  

  : امام صادق علیه السالم به یاران خود فرمود

گواهی به یگانگی خدا و نبوت : فرمود. بفرمایید: پذیرد؟ گفتندهیچ عملی را از بندگان نمیآیا شما را از چیزي آگاه نکنم که خداوند بدون آن ?

یعنی ما امامان بخصوص ـ و تسلیم شدن در برابر   پیامبر اسالم صلی اهللا علیه و آله و اقرار به آنچه خدا امر فرموده و والیت ما و بیزاري از دشمنان ما ـ

[2]?.داري و انتظار قائم عجل اهللا تعالی فرجه الشریف و کوشش و خویشتنو پرهیزکاري ) امامان(=ایشان 
  

ته شود تا رمز و راز آن همه فضیلت و آثار که انتظاري است که ویژگیهاي خاص و منحصر به فرد دارد که الزم است به خوبی دانس ?انتظار فرج?بنابراین 

  .براي آن خواهیم شمرد آشکار گردد

   هاي انتظار مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریفویژگی

امري فطري است و براي همگان در هر قوم و آیینی که باشند وجود دارد اما انتظارهاي معمولی که در جریان زندگی افراد و  ?انتظار?گفتیم که 

وجود دارد هر اندازه بزرگ و با اهمیت باشد در مقایسه با انتظار موعود جهانی، کوچک و بی مقدار است زیرا که انتظار ظهور او ویژگیها حتّی جامعه

  : هاي خاص خود را دارد
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ي بسیار دور، انبیاء و اولیاء نوید ظهور او هاانتظار مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف انتظاري است که از ابتداي عالم آغاز شده است یعنی از زمان

  .اندتر، همه امامان ما، آرزوي روزگار دولت او را داشته هاي نزدیکاند و در زمانرا داده

  : امام صادق علیه السالم فرمود

[3]?.کردمکردم، تمام عمر به او خدمت میاگر او را درك می?
  

در این . استها انتظار حکومت عدل جهانی است و انتظار تحقق همه خوبی. انتظار مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف، انتظار مصلح جهانی است

آنچه را بر اساس فطرت پاك خدایی، در آرزوي آن بوده و هیچگاه به صورت کامل به آن دست نیافته است، ببیند و  انتظار، بشریت چشم به راه است تا

عقل و مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف همان است که عدالت و معنویت، برادري و برابري، عمران و آبادي زمین و امنیت و صلح و عصر شکوفایی 

و نفی هر گونه ستم و ستمگري و رهایی اجتماع از انواع ها آورد و برچیدن بساط استعمار و بردگی انسانبه ارمغان میها دانش بشري را براي انسان

  .فسادهاي اخالقی، ره آورد حاکمیت اوست

آن زمانی است که همه هاي شکوفایی آن، خواهد شکفت و انتظار مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف انتظاري است که تنها با فراهم شدن زمینه

قیام کند نه اینکه تنها با معجزه کار جهان را ها آید تا با همکاري و همیاري یارانش علیه بدياو می. در طلب منجی و مصلح آخر الزمان باشندها انسان

  .سامان دهد

بخشد و او را از کند و به انسان هویت و حیات میانتظار مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف در منتظرانش شوق یاري و همراهی او را ایجاد می

  .دهدپوچی و بی هدفی نجات می

دارد و هیچ انتظار دیگري به خاك ها هاي آن انتظاري است که به وسعت همه تاریخ است و ریشه در جان همه انسانآنچه گفته شد بخشی از ویژگی

ابعاد و آثار فراوانِ انتظار مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف را بشناسیم و درباره وظایف منتظران بنابراین جا دارد که . ارزدپاي این انتظار سترگ نمی

  .ظهور او و پاداش بی نظیر آنها سخن بگوییم

  ابعاد انتظار

بعد فردي و اجتماعی از سویی از بعد نظري و عملی برخوردار است و از سوي دیگر داراي : انسان از زوایاي مختلف داراي ابعاد گوناگون است

بدون تردید در همه ابعاد یاد شده نیاز به چارچوبِ مشخصی است تا در قالب آن . دیگر در کنار بعد جسمی، بعد روحی و روانی دارداي است و از زاویه

  .تو آن راه درست همان مسیر انتظار اس. راه صحیح زندگی باز شود و مسیرهاي انحرافی به روي آدمی بسته گردد

در بعد فکري و نظري که زیر بناي اعمال و رفتار انسان است، باورهاي اساسی حیات . گذاردانتظار موعود جهانی در همه ابعاد زندگی منتظر تأثیر می

هاي ا در دام مکتبهاي اعتقادي و فکري خود را تقویت کند تطلبد که منتظر، بنیانبه بیان دیگر انتظار صحیح می. کندآدمی را در حصار خود حفظ می

  .انحرافی گرفتار نشود و یا به خاطر طوالنی شدن دوره غیبت امام عصر عجل اهللا تعالی فرجه الشریف به چاه یأس و ناامیدي سقوط نکند

  : امام باقر علیه السالم فرمود

[4]?.ما ثابت و استوار بمانند) والیت(ان، بر امرِ روزگاري بر مردم خواهد آمد که امام ایشان غایب خواهد شد پس خوشا به حال آنان که در آن زم?
  

در سنگر انتظار مرزهاي  کوشند تا اعتقادات درست شیعیان را از بین ببرند به برکت قرار گرفتنها مییعنی در دوره غیبت که دشمنان با انواع شبهه

  .شودعقیدتی حفظ می

بنابراین، . هاي ظهور دولت حق فراهم گرددمنتظر باید در میدان عمل بکوشد تا زمینه. دهددر بعد عملی، انتظار به همه اعمال و رفتار انسان جهت می

هاي عد فردي هم به حیات روحی و روانی خود و کسب فضیلتدر ب. گماردمنتظر در این بخش هم به ساختن خود و هم به سامان دادن جامعه همت می

  .پردازد تا نیرویی کار آمد براي جبهه نور باشدآورد و هم به تقویت جنبه جسمی و بدنی میاخالقی روي می

  : امام صادق علیه السالم فرمود

[5]?...ل انتظار پرهیزگاري پیشه کند و به اخالق نیکو آراسته گرددکسی که دوست دارد از یاران قائم علیه السالم باشد پس منتظر باشد و در حا... ?
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یعنی انتظار نه تنها در زندگی . سازدبرد و او را با تک تک افراد جامعه مرتبط میآن است که آدمی را از محدوده خود فراتر می ?انتظار?ویژگی 

دارد و از آنجا که شرط ظهور فردي منتظر مؤثر است که در حوزه رابطه فرد با جامعه نیز طرح و برنامه دارد و او را به تأثیر گذاري مثبت در جامعه وا می

هاي اجتماعی ساکت و بی تفاوت نمیر برابر ناهنجاريکوشد و ددولت حق آمادگی جمعی است، هر کسی به اندازه توان خود براي اصالح جامعه می

  .کندماند، چرا که منتظر مصلح جهانی در اندیشه و عمل، مسیر صالح و راستی را طی می

هاي زندگی، رنگ جریان مبارکی است که در تمام مویرگهاي حیات فرد و اجتماع منتظر جاري است و در همه عرصه ?انتظار?کوتاه سخن اینکه 

  !بخشد و چه رنگی از رنگ الهی بهتر و ماندگارتر؟به انسان و حیات او می الهی

  : فرمایدقرآن کریم می

...)صبغَۀَ اللّه و منْ اَحسن منَ اللّه صبغَۀً(... 
[6]

  ؛ 

  !و چه چیز از رنگ الهی داشتن نیکوتر است؟) بگیرید(الهی رنگ 

نیست که به برکت انتظار در جاي جاي زندگی فردي  ?رنگ خدایی داشتن?با توجه به آنچه گذشت، وظایف منتظرانِ مصلح کلّ، چیزي جز همان 

سنگینی نخواهد داشت بلکه به عنوان جریان شیرینی که به همه و با این نگاه، دیگر آن وظایف بر دوش ما ـ منتظران ـ . شودگر می و جمعی آنها جلوه

به راستی اگر فرمانرواي ملک مهربانی و امیر کاروان مهرورزي تو را به عنوان . آیدزوایاي زندگی ما معنی و مفهومی زیبا بخشیده است، به حساب می

ق، انتظار کشد، چگونه خواهی بود؟ آیا باید بر تو تکالیفی را تحمیل کنند که سربازي شایسته براي خیمه ایمان خواسته باشد و حضور تو را در سنگر ح

  !گام خواهی زد؟اي و براي همان مقصدي که برگزیدهاي چنین و چنان باش و این کار و آن کار را انجام ده یا تو خود راه انتظار را شناخته

  وظایف منتظران

  .کنیمانی براي منتظران ظهور بیان گردیده است که در اینجا مهمترین آنها را بیان میدر روایات و بیانات پیشوایان دین وظایف فراو

  شناخت امام

بنابراین . استقامت و پایداري در وادي انتظار وابسته به درك صحیح از پیشواي موعود است. پیمودن جاده انتظار بدون شناختن امامِ منتظَر ممکن نیست

  .نسب، الزم است نسبت به جایگاه امام و رتبه و مقام او نیز آگاهی کافی بدست آورد عالوه بر شناخت امام به اسم و

ابونصر که از خدمتگذاران امام حسن عسکري علیه السالم است، پیش از غیبت امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف به حضور آن حضرت می

امام علیه ! آري، شما سرور من و فرزند سرور من هستید: دهدشناسی؟ پاسخ میآیا مرا می: دپرسامام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف از او می. رسد

  .خودتان بفرمایید) مقصود شما چیست: (گوید؟ ابونصر می!مقصود من چنین شناختی نبود: فرماید السالم می

  : فرمایدامام علیه السالم می

[7]?.کندمن بال را از خاندان و شیعیانم دور می) رکتب(من آخرین جانشین پیامبر خدا هستم و خداوند به ?
  

. و کنار او قرار گرفته است کند که در خیمه امامبیند و احساس میاگر معرفت امام براي منتظرِ حاصل شود، او از هم اکنون خود را در جبهه امام می

  .کنددر تالش براي تقویت جبهه امام خویش کوتاهی نمیاي بنابراین لحظه

  : امام باقر علیه السالم فرمود

[8]?کانَ کَمنْ هو مع الْقائمِ فی فُسطاطه مهمنْ مات و هو عارِف الِمامه لَم یضُرُّه، تَقَدم هذَا االَْمرِ اَو تَأَخَّرَ و منْ مات و هو عارِف الِما...?
  ؛

ه بمیرد و حال آنکه امام خود رساند و کسی کبه او زیان نمی) ظهور(کسی که بمیرد در حالی که امام خود را شناخته باشد، جلو افتادن یا تأخیر امر 

  .را شناخته است مانند کسی است که در خیمه امام و همراه او بوده است

گفتنی است که این معرفت و شناخت چنان مهم است که در کالم معصومین علیهم السالم آمده است که براي بدست آوردن آن، الزم است از 

  .خداوند طلب یاري شود

  : فرمود امام صادق علیه السالم
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زراره، از . شوندبه شک و تردید گرفتار می) در اعتقاد و دین خود(در زمان غیبت طوالنی امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف باطل گرایان ... ?

  ?اگر آن زمان را شاهد بودم چه عملی انجام دهم؟: یاران خاص امام گفت

  : واناین دعا را بخ: ... امام صادق علیه السالم فرمود

انَّک انْ لَم تُعرِّفْنی رسولَک لَم اَعرِف حجتَک اَللّهم عرِفْنی اَللّهم عرِّفْنی نَفْسک فَانَّک انْ لَم تُعرِّفْنی نَفْسک لَم اَعرِف نَبِیک اللّهم عرِّفْنی رسولَک فَ?

[9]?.ی حجتَک ضَلَلْت عنْ دینیحجتَک فَانَّک انْ لَم تُعرِّفْن
  

آنچه تا کنون مطرح شد معرفت نسبت به جایگاه امام در مجموعه نظام هستی است
[10]

او حجت پروردگار و جانشین به حق پیامبر و پیشواي همه . 

  .مردم است که اطاعت او بر همگان واجب است چرا که اطاعت از او همان اطاعت از خداست

یکی دیگر از ابعاد معرفت امام، شناختن سیره و صفات امام است
[11]

در رفتار و خُلق و خوي منتظر میاي و این بعد از شناخت، تأثیر عملی گسترده

هاي گوناگون باشد، آثار آن در بخشتر یشتر و عمیقگذارد و بدیهی است که هر اندازه معرفت انسان به زوایاي گوناگون زندگی امام و حجت الهی ب

  .زندگی او بیشتر خواهد بود

  الگوپذیري

  .آیدهاي زیباي رفتاري آن بزرگوار به دست آمد، سخن از پیروي و الگوگرفتن از آن مظهر کماالت به میان میوقتی معرفت به امام و جلوه

  : پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله فرمود

یزاري حال آنکه قائم خاندان مرا درك کند در حالی که پیش از دوران قیام، به او و امامان قبل از او اقتدا کرده و از دشمنان ایشان، اعالم ب خوشابه?

[12]?.ترینِ امت من، در نزد من هستند آنان دوستان و همراهانِ من و گرامی. کرده باشد
  

آن به راستی آن کس که در تقوا، عبادت، ساده زیستی، سخاوت، صبر و همه فضائل اخالقی دنباله رو امام و مراد خویش است چه رتبه بلندي نزد 

  !خواهد بود؟رهبر الهی خواهد داشت و آنگاه که به حضور مقدسش بار یابد چه سربلند و سرافراز 

کند و در و رذائل اخالقی دوري میها آراید و از زشتیها میآیا جز این است که منتظري که در طلب زیباترین پدیده عالم است خود را به خوبی

و گرنه افتادن به دام بدیها رفته رفته فاصله او و معشوق خوبان را زیادتر خواهد کرد و این ! مسیر انتظار همواره مراقب افکار و اعمال خویش است؟

  : حقیقتی است که در بیان هشدار دهنده آن امام موعود آمده است

نُکْرِهه وال نُؤْثرُه منْهم فَما یحبِسنا عنْهم االّ ما یتَّصلُ بِنا مما?
[13]

  ؛

  ?!نتظار نداریماعمالی که خوشایند ما نیست و از شیعیان ا. رسدهیچ چیز ما را از شیعیان جدا نکرده است مگر آنچه از کارهاي ایشان که به ما می

نهایت آرزوي منتظران آن است که در برپایی دولت مهدوي و حکومت عدل جهانی سهمی داشته باشند و افتخار یاوري و همراهی آخرین حجت 

  !حق را بدست آورند ولی مگر نیل به چنین سعادت بزرگی جز با خودسازي و آراستگی اخالقی میسر است؟

  : امام صادق علیه السالم فرمود

منْ سرَّه اَنْ یکُونَ منْ اَصحابِ القائمِ فَلْینْتَظرْ ولْیعملْ بِالْورعِ ومحاسنِ االَْخْالقِ وهو منْتَظر؛?
[14]

  

  ?.هر کس دوست دارد از یاران حضرت قائم علیه السالم باشد باید منتظر باشد و در حال انتظار به پرهیزکاري و اخالق نیکو رفتار نماید

  .شودهاست یافت نمی برتر از آن امام بزرگوار که آینه تمام زیباییاي هیچ الگو و نمونهاي و روشن است که در مسیر تحقق چنین خواسته

  مامیاد ا

دهد و پایداري در راه انتظار را به دنبال دارد؛ پیوستگی و ارتباط مداوم با آن آنچه منتظران را در کسب معرفت امام و پیروي از آن بزرگوار یاري می

  .استها طبیب جان
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برد آیا رواست که دلدادگان روي او از یاد نمیآنها را اي به راستی وقتی آن امام مهربان امت، همیشه و همه جا به حال شیعیان خود نظر دارد و لحظه

خبر بمانند؟ یا راه و رسم دوستی و محبت آن است که در همه حال او را بر خود و دیگران  به دنیا و تعلّقات آن سرگرم شوند و از آن عزیز، غافل و بی

  : فرج آن حضرت دعا کنند که آن بزرگوار خود فرمود نشینند از او آغاز نمایند و براي سالمتی ووقتی بر سجاده دعا می. مقدم بدارند

.براي تعجیل فرج بسیار دعا کنید که فرج شما در همان است?
[15]?   

  : و همواره باید زمزمه کنند

دلیال و عیناً حتّی تُسکنَه اَرضَک  بنِ الْحسنِ صلَواتُک علَیه و علی ابائه فی هذه الساعۀِ و فی کُلِّ ساعۀ ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و  لولیک الْحجۀِاَللّهم کُنْ ?

طَوعاً و تُمتِّعه فیها طَویال
[16]

  ؛

که درود تو بر او و خاندانش باد در این ساعت و در همه ساعات سرپرست و نگهبان و رهبر و یاور و راهنما  بن الحسن حجۀخدایا براي ولی خود، ?

  ?.مند سازي او را در زمین خود با میل و رغبت جاي دهی و براي مدتی طوالنی او را در زمین بهره) آن زمان که ( و دیده بان باش تا 

زند و به گیرد و به هر بهانه دست توسل به دامن پر مهر او میدا سالمتی وجود شریف امام خود را در نظر میمنتظر حقیقی، در هنگام صدقه دادن، ابت

  .دهداشتیاق ظهور مبارك او و دیدن جمال بی مثالش ناله سر می

عزیزٌ علَی أَنْ اَري الخَلْقَ والتُري?
[17]

  ؛ 

  ?!!سخت است بر من که همه را ببینم و تو دیده نشوي

تر کند و به هاي محبت او را در دل خود محکمیابد تا ریشهشود حضور میتشکیل میها رهرو راه انتظار در مجالسی که به نام آن محبوب دل

  .کندجمکران و سرداب مقدس که منسوب به امام عصر علیه السالم است رفت و آمد می هایی مانند مسجد سهله و مسجد مکان

هاي یاد امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف در زندگی منتظران ظهورش آن است که هر روز با او تجدید عهد کرده و پیمان و از زیباترین جلوه

  .م کنندوفاداري ببندند و استواري خود را بر آن عهد اعال

  : خوانیمدر فرازي از دعاي عهد چنین می

?نُقی الاَحفی ع ۀً لَهیعبقْداً وعداً وهنْ اَیامی عم شْتما عۀِ یومی هذا وبیحفی ص لَه ددنّی اُجا ماَللّه هواناَعو نْ اَنْصارِهلْنی معاج مداً اَللّهلَ اَبالاَزونها وینَ ولَ عالذّابو

ترادلی اابِقینَ االسنْه وحامینَ عالمرِه وَواملینَ التَثمجِه والموائح فی قَضاء لَیهسارِعینَ االْمو نْهعیهینَ یدتَشهِدینَ بسالمو ه.
[18]

  

کنم، که هرگز از آن بار خدایا من در بامداد این روز و تمام دوران زندگیم، عهد و پیمان و بیعتی را که از آن حضرت بر گردن دارم با او تجدید می

مقدس او و شتاب کنندگان به سوي او بار خدایا مرا از یاران و کمک کاران آن حضرت و مدافعان از حریم . عهد و بیعت برنگردم و بر آن پایدار بمانم

اش و شهیدان در  هایش و اطاعت کنندگان از دستوراتش و حمایت کنندگان از وجود شریفش و سبقت جویان به سوي خواسته براي انجام خواسته

  ?.رکاب حضرتش قرار ده

هاي امام خود و شود و در تحقق آرمانسستی گرفتار نمی اگر کسی پیوسته این عهد را بخواند و از عمق جان به مضامین آن پاي بند باشد هرگز به

  .و به راستی که شایسته حضور در میدان یاري آن ذخیره الهی خواهد بود. نشینداز پاي نمیاي زمینه سازي براي ظهور آن بزرگوار لحظه

  : امام صادق علیه السالم فرمود

و اگر پیش از ظهور آن حضرت بمیرد، خداوند او را از قبرش بیرون . ن قائم ما خواهد بودهر کس چهل بامداد خدا را با این عهد بخواند از یاورا?

  .?)...و قائم علیه السالم را یاري دهد(آورد

  همدلیووحدت

امام و حجت الهی داشته باشند که در راستاي اهداف اي از وظایف تک تک افراد قبیله انتظار که بگذریم، جمعیت منتظران نیز باید طرح و برنامه

  .به بیان دیگر اجتماع منتظر الزم است که تالش و حرکت خود را در مسیر رضایت رهبر موعود قرار دهد. باشد

  .بنابراین جامعه منتظر بر آن است که عهد و پیمان خود با امام را به انجام رساند تا زمینه مناسب براي ظهور دولت مهدوي فراهم شود
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  : م در یکی از بیانات خود به چنین جمعیتی اینگونه بشارت داده استامام عصر علیه السال

مت دیدار، از اگر شیعیان ما ـ که خداوند آنان را در راه اطاعتش یاري دهد ـ در وفاي پیمانی که از ایشان گرفته شده، یکدل و مصمم باشند؛ البتّه نع?

[19]?.گرددمعرفت کامل و راستین نسبت به ما، تعجیل می افتد و سعادت مالقات ما براي آنها باآنان به تأخیر نمی
  

  : کنیمو آن عهد و پیمان همان است که در کتاب خدا و سخنان نمایندگان خدا آمده است که مهمترین آنها را بیان می

  .تالش در جهت پیروي از امامان علیهم السالم و دوستی با دوستان ائمه علیهم السالم و بیزاري جستن از دشمنان آنها. 1

  : امام باقر علیه السالم از پیامبر خدا صلی اهللا علیه و آله روایت کرده که فرمود

با دوستان او دوستی و با دشمنان او دشمنی نموده . پیروي کرده باشند خوشا حال آنکه قائم خاندان مرا درك کند در حالی که پیش از قیام، از او?

!!ترین امت من نزد من در روز قیامت هستند آنها رفیقان من و اهل دوستی و محبت من و گرامی. باشد
[20]?  

در سطح جامعه بی تفاوت نیستند و نیز در برابر فراموش شدن ها در دین و رواج منکرات و زشتیها و انحرافها جمعیت منتظران در مقابل بدعت. 2

  .دهندهاي اخالقی از خود واکنش نشان میهاي نیکو و ارزشسنّت

  : از پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله روایت شده که فرمود

آنها امر به معروف و نهی . گروهی خواهند بود که پاداش آنها همانند اجر امت اول اسالمی خواهد بود) ي آخر الزّمان دوره(در پایان این امت البتّه ?

[21]?.جنگندمی) و فساد(کنند و با اهل فتنه از منکر می
  

و افراد این جامعه به دور از تنگ نظري . هاي خود قرار دهدجامعه منتظر در برخورد با دیگران وظیفه دارد که تعاون و همکاري را سر فصل برنامه. 3

  .مانندکنند و از آنان بی خبر نمیگیري می و خود محوري، پیوسته حال فقراء و نیازمندان جامعه را پی

  : گروهی از شیعیان از امام باقر علیه السالم درخواست نصیحت کردند؛ حضرت فرمود

نیاز است با نیازمندتان مهربانی ورزد و هر یک از شما نسبت به دیگري خیرخواهی  از میان شما آنکه نیرومند است، ضعیف را یاري کند و آنکه بی?

[22]?.کند
  

هاي دورتر و کنند نیست بلکه خیر و نیکی منتظران به محیطگفتنی است که دائره این همکاري و همیاري محدود به محیطی که در آن زندگی می

  .شودو دوگانگی بین افراد احساس نمیرسد زیرا که در پرتو روح انتظار هیچ جدایی نیازمندان شهرهاي دیگر نیز می

بلند کنند و گفتار و کردار امام را ها افرادي که عضو جامعه منتظر هستند باید به جامعه رنگ و بوي مهدوي بدهند و نام و یاد امام را در همه عرصه. 4

وجود بکوشند که بدون تردید مورد عنایت و لطف ویژه امامان به نمایش عمومی بگذارند و در این راه با همه ها به عنوان سرآمد همه سخنان و شیوه

  .علیهم السالم خواهند بود

  : گویدعبدالحمید واسطی از یاران امام باقر علیه السالم به آن حضرت می

  ?!که براي بعضی از ما مشکالتی را به همراه داشته استاي ما در انتظار امر فرج همه زندگی خود را وقف کردیم به گونه?

  : فرمایدامام علیه السالم در پاسخ او می

آري به ! که خود را وقف خداوند کرده باشد قرار نداده است؟اي را براي آن بنده) از مشکالت(کنی که خداوند راه رهایی اي عبدالحمید، آیا گمان می?

[23]?!ما را زنده دارد) والیت(را که امر اي خداوند رحمت کند بنده. قرار خواهد داداي خدا قسم خداوند براي او راه چاره
  

اي ظهور منجی هاي الزم برسخن آخر اینکه جامعه منتظر باید بکوشند که در همه ابعاد زندگی اجتماعی، الگوي سایر اجتماعات باشند و همه زمینه

  .موعود را فراهم کنند

  انتظارآثار

دهد و آنها که منتظرند تا اصالحگري جهانی قیام کند و اند که انتظار مصلح جهانی، افراد را در حالت سکون و بی تفاوتی قرار میبعضی گمان کرده

بلکه ساکت و بی تفاوت، دست روي دست خواهند گذاشت و تماشاگر واکنشی نخواهند داشت ها فساد و تباهی را بردارد، خود در مقابل بدیها و پلیدي

  !!خواهند بودها جنایت
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هاي آن و نیز ابعاد انتظار و زیرا با توجه به آنچه در حقیقت انتظار امام موعود و ویژگی. ولی این نگاه، یک نگاه سطحی و به دور از اندیشه و دقت است

هاي منحصر به فرد و جایگاه بی نظیر امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه که روحیه انتظار، آن هم با ویژگیهاي منتظران مطرح شد، روشن است ویژگی

  .الشریف نه تنها سکون و سردي را به دنبال ندارد بلکه بهترین عامل حرکت و پویایی است

تر شود سرعت حرکت او به سوي یقت انتظار، نزدیکآورد و هر چه منتظر، به حقانتظار، در منتظر غوغایی مبارك و حرکتی هدف دار پدید می

کوشد تا جامعه را در بیند؛ بنابراین مییابد و خود را جزئی از جامعه اسالمی میدر پرتو انتظار، آدمی از خود محوري رهایی می. مقصد بیشتر خواهد شد

پدید میها ن با هویت تشکیل یابد، اجتماعی در جهت ترویج فضیلتاز عناصري این چنیاي حد توان خود به صالح و درستی نزدیک کند و وقتی جامعه

گیرد و در چنین محیطی که محیط صالح و سازندگی و فضاي امیدبخشی و نشاط و عرصه ها، شکل می آید و حرکت عمومی به سوي اقامه خوبی

آید و منتظران، که به برکت انتظار، در فساد اد جامعه پدید میتالش و همیاري و همکاري است، زمینه رشد باورهاي دینی و بینش عمیق مهدوي در افر

کنند و به امید و مشکالت دوران انتظار بردباري میها اند، در برابر سختی اند بلکه هویت دینی و مرزهاي اعتقادي خود را حفظ کردهمحیط حل نشده

  .شوندسستی و یا ناامیدي نمیگرفتار اي خرند و لحظهتحقق وعده حتمی الهی بالها را به جان می

الهی پیموده میاي مسیري که با انگیزه! شناسید که براي پیروان خود چنین مسیر روشنی را ترسیم کرده باشد؟راستی کدام مکتب و مذهبی را می

  .آوردشود و در نهایت پاداشی بس بزرگ را به ارمغان می

  پاداش منتظران

گذرانند و چه شکوهمند است رتبه و چه بزرگ است پاداش آنان که به انتظار موعود جهانی روزگار می! اند  نشستهها خوشاحال آنانکه چشم به راه خوبی

  !هستند صلی اهللا علیه و آله مقام آنان که منتظر حقیقی قائم آل محمد

هایی از کلمات پیشوایان دین را  ن بگوییم و نمونهنظیر جرعه نوشان جام انتظار سخ بجاست که در بخش پایانی از فصل انتظار، از فضیلت و رتبه بی

  .بیاوریم

  : امام صادق علیه السالم فرمود

آنها . آورند، آنها که در دوران غیبت او، ظهورش را انتظار دارند و در ایام ظهورش سر به فرمان او می)بیتاهل(خوشا به حال شیعیان قائم ما ?

[24]?.ي ایشان نخواهد بوددوستان خدایند که هیچ ترس و اندوهی برا
  

 و چرا باید گرفتار غم و اندوه شوند و حال آنکه زندگی و مرگ آنها ارزشی. و چه افتخاري از این برتر که مدال دوستی پروردگار را بر سینه دارند

  .گران پیدا کرده است

  : امام سجاد علیه السالم فرمود

[25]?.کسی که در زمان غیبت قائم ما بر والیت ما استوار باشد خداوند پاداش هزار شهید از شهداي جنگ بدر و احد را به او خواهد داد?
  

هستند که در آري آنان که در دوران غیبت بر والیت امام زمان خود باقی بمانند و عهد و پیمان خود با آن بزرگوار را استوار دارند مانند رزمندگانی 

  !اند رکاب پیامبر صلی اهللا علیه و آله به نبرد با دشمنان خدا پرداخته و در آن صحنه به خون خود غلطیده

اند از هم اکنون در خیمه جنگ و در کنار امیر جبهه حق رانی که جان بر کف به انتظار یاري فرزند رسول خدا صلی اهللا علیه و آله ایستادهمنتظ

  .هستند

  : امام صادق علیه السالم فرمود

باشد همانند کسی است که در کنار قائم ) یففرجِ امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشر(بمیرد در حالی که منتظر امر ) شیعیان(اگر کسی از شما ?

نه بلکه مانند کسی است که در کنار حضرت جنگیده و : سپس اندکی درنگ کرد و فرمود! اش بوده است عجل اهللا تعالی فرجه الشریف و در خیمه

[26]?.ه و آله به شهادت رسیده باشدخدا صلی اهللا علی  نه به خدا قسم؛ بلکه مثل کسی است که در کنار رسول: سپس فرمود! شمشیر زده است
  

نسبت به  پیش، پیامبر بزرگ خدا آنها را برادران و رفقاء خود خوانده است و دوستی و مودت قلبی خود راها این گروه همان جماعتی هستند که قرن

  .ایشان اعالم کرده است
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  : امام باقر علیه السالم فرمود

اي : اصحاب حضرت گفتند: و این جمله را دو بار فرمود! خدایا برادران مرا به من نشان ده: روزي پیامبر در حضور گروهی از اصحاب خود فرمود?

  !رسول خدا آیا ما برادران تو نیستیم؟

خداوند ! اند آورند و حال آنکه هرگز مرا ندیدههستید و برادران من قومی هستند در آخرالزمان؛ که به من ایمان میخیر، شما اصحاب من : فرمود

استواري هر یک از ایشان در دین خود از کندن خارهاي گون در شب تاریک و به دست ... آنها را به اسم خود و پدرانشان به من معرفی کرده است

[27]?.بخشدهاي تیره و تار نجات میهاي هدایت هستند که خداوند آنها را از فتنهآنها مشعل. تر استگرفتن آتش گداخته، سخت
  

  : و پیامبر اسالم صلی اهللا علیه و آله فرمود

با دوستان او دوستی و از دشمنان او بیزاري . بیت مرا درك کند و حال آنکه پیش از قیامش به او اقتدا کرده باشداهل خوشا حال کسی که قائم?

[28]?.ترین امت من نزد من هستند آنها رفقاي من و صاحبان دوستی و مودت من و گرامی. جسته باشد و امامان پیش از او را نیز دوست داشته باشد
  

آن هم ندایی که ! شونداند به شرف خطاب حضرت دوست مشرف میاي نزد پیامبر صلی اهللا علیه و آله دست یافتهو اینان که به چنین مقام و رتبه

  .تقرّب و نزدیکی آنها به محضر حضرت حق داردمملو از محبت و عشق است و حکایت از نهایت 

  : امام باقر علیه السالم فرمود

به راستی که کمترین . ما استوار بمانند) والیت(آید که امامشان غایب خواهد بود پس خوشا حال آنان که در آن زمان بر امر روزگاري بر مردم می?

ایمان آوردید و او را تصدیق کردید پس شما ) و امام غایب(اي بندگان من، به سرّ من : دهد کهپاداش آنها این است که حضرت پروردگار آنها را ندا می

شما باران را بر ) برکت(گذرم و به پذیرم و از خطاهاي شما میاعمال شما را می. را بشارت باد به پاداش نیکوي من، شما به حقیقت بندگان من هستید

[29]?.فرستادممی) بر مردم گنهکار(نبودید حتماً عذاب خود را ) در میان مردم(گردانم و اگر شما یشان میکنم و بال را از ابندگانم نازل می
  

دهد؟ چه چیز روشنی چشم ایشان است و دل بی قرار آنها را قرار و آرام میپایان می کند و انتظار آنها راولی به راستی چه چیز منتظران را آرام می

اند تا به دشت سر سبز موعود منتظر پاي گذارند هایش راه پیموده اند و در همین مسیر با همه سختیبخشد؟ آیا آنان که عمري به جاده انتظار چشم دوخته

  !تر از این باشکوهاي و چه فرجامی از این زیباتر و چه لحظه! شوند؟معشوق خود راضی مینشینی با محبوب و  به پاداشی کمتر از هم

  : امام کاظم علیه السالم فرمود

آنها از ما . خوشا حال شیعیان ما، آنان که در زمان غیبت قائم ما به ریسمان دوستی ما، چنگ زنند و بر دوستی، و بیزاري از دشمنانمان استوار بمانند?

به خدا !! خوشا حال ایشان. و ما نیز به شیعه بودن آنها راضی و خشنود شدیم) و امامت ما را پذیرفتند(آنها به پیشوایی ما راضی شدند . و ما از آنها هستند

[30]?.قسم اینان در قیامت با ما و در رتبه و درجه ما خواهند بود
  

  

  .122، ص 52، ج بحاراالنوار. [1]

  .207، ص 16، ح 11، باب الغیبۀ نعمانى. [2]

  .252، ص 46، ح 13اب ، بالغیبۀ نعمانی. [3]

  .602، ص 15، ح 1، ج الدین کمال. [4]

  .200، ص 16، ح 11، باب الغیبۀ نعمانى. [5]

  .138سوره بقره، آیه . [6]

  .171، ص 12، ح 43، ب 2، ج الدین کمال. [7]

  .433، ص 5، ح 84، باب 1، جاصول کافى. [8]

  .، باب ششم، دعاي زمان غیبتالجنانمفاتیح؛ و نیز حاشیه 170، ص 6، ح 3، فصل 10، باب الغیبۀ نعمانى. [9]
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براستی که خدایا، پیامبرت را به من بشناسان، . خدایا خودت را من بشناسان، براستی که اگر خود را به من نشناسانی، پیامبرت را نخواهم شناخت?: ترجمه دعا

را به من بشناسان، براستی که اگر حجت خود ) امام زمان(خدایا حجت خود . را نخواهم شناخت) و خلیفه پیامبرت(اگر پیامبرت را به من نشناسانی، حجتت 

  ?!!را به من نشناسانی از دین خود گمراه خواهم شد

  .درباره این موضوع در فصل اول کتاب، مباحثى بیان گردید. [10]

  .سخن خواهیم گفت درباره سیره و صفات امام مهدى علیه السالم در فصل آینده. [11]

  .535، ص 3، ح 25، باب 1، ج الدین کمال. [12]

  .177، ص 53، ج بحاراالنوار. [13]

  .207، ص 16 ، ح11، باب غیبت نعمانى. [14]

  .237، ص 4، ح 45، باب 2، ج الدین کمال. [15]

  .، اعمال شب بیست و سوم ماه مبارك رمضانالجنان مفاتیح. 16][

  .، دعاى نُدبههمان. [17]

  .، دعاى عهدهمان. [18]

  .600، ص 360، ش 2، ج احتجاج. [19]

  .535، ص 2، ح 25، باب 1، ج الدین کمال. [20]

  .513، ص 6، ج النبوة دالئل. [21]

  .123، ص 5، ح 22، باب 52، ج بحاراالنوار. [22]

  .126، ص 16، ح 22، باب 52، ج بحاراالنوار. [23]

  .39، ص 54، ح 33، باب 2، ج الدین کمال. [24]

  .592، ص 6، ح 31، باب 2، ج همان. [25]

  .261، ص 52، ج بحاراالنوار. [26]

  .123، ص همان. [27]

  .535، ص 2ح ، 25، باب 1، ج الدین کمال. [28]

  .602، ص 15، ح 32، باب همان. [29]

  .43، ص 5، ح 34، باب 2، ج همان. [30]
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جهان در آستانه ظهور

  

ظاهر ها آن آخرین حجت پروردگار غایب شد تا پس از فراهم شدن زمینه. هاي گذشته درباره غیبت امام دوازدهم و فلسفه آن سخن گفتیمدر بخش

عمل کند که هر چه زودتر شرایط اي توانست در دوران غیبت، به گونهبشریت می. مند سازد هاي مستقیم خود بهرهشود و جهان را از پرتو هدایت

علیه  حضور امام را آماده سازد ولی به خاطر پیروي از شیطان و هواي نفس و دور ماندن از تربیت صحیح قرآنی و نپذیرفتن والیت و راهبري معصوم

جهانی پر . با انتخاب این مسیر، به سرانجام بسیار بدي رسید. ظلم و تباهی را گسترده کردالسالم به بیراهه رفت و هر روز بناي ستمی را در دنیا قرار داد و 

مال کردن حقوق از ظلم و جور، فساد و تباهی، روزگاري تهی از امنیت اخالقی و روانی، حیاتی به دور از معنویت و پاکی و اجتماعی پر از تجاوزها و پای

.قبل، پیش بینی شده و تصویر سیاه آن، ترسیم گشته بودها واقعیتی که در کالم معصومین از قرن. وران غیبت شدهاي دزیردستان، محصول عملکرد انسان

  : امام صادق علیه السالم به یکی از یاران خود فرمود

حق پیشی گرفته، افراد با  هنگامی که ببینی ظلم و ستم فراگیر شده، قرآن فراموش گشته و از روي هوا و هوس تفسیر گردیده، اهل باطل بر اهل?

، حالل، ایمان سکوت اختیار کرده، پیوند خویشاوندي بریده شده، چاپلوسی فراوان گشته، راههاي خیر بدون رهرو و راههاي شر مورد توجه قرار گرفته

خواري در میان کارکنان دولت رایج صرف گردیده، رشوه ) و فساد و ابتذال(هاي عظیم در راه خشم خدا سرمایه. حرام شده و حرام مجاز شمرده شده

هاي ناسالم چنان رواج پیدا کرده که هیچ کس جرأت جلوگیري آن را ندارد، شنیدن حقایق قرآن بر مردم گران آید اما شنیدن باطل شده، سرگرمی

قدام به امر به معروف و نهی از منکر کند ، اگر کسی ا)و عواطف بمیرد(سهل و آسان باشد، براي غیر خدا به حج خانه خدا بشتابند، مردم سنگدل شوند 

مراقب خویش باش و از ) هرگاه دیدي اوضاع مردم اینگونه شده. (کنند که این کار وظیفه تو نیست، هر سال فساد و بدعتی نو پیدا شودبه او توصیه می

[1]?).که فرج نزدیک است(خدا نجات و رهایی از این وضع ناهنجار را بخواه 
  

ا خداوند البته این تصویر سیاه از دوران پیش از ظهور، چهره غالب آن دوره است چرا که در همین روزگار هستند دین باوران حقیقی که بر عهد خود ب

و اینها از . زنندشوند و سرنوشت خود را به فرجام زشت دیگران پیوند نمیدارند و در فساد محیط حل نمیپاس میمانند و مرزهاي اعتقاد خود را استوار می

اینان هم خود پاك زیستند و هم دیگران را به . اندبهترین بندگان خدا و شیعیان امامان نور هستند که در روایات فراوان مورد تمجید و ستایش قرار گرفته

را پیش انداخت و ها و ساختن محیطی معطّر به عطر ایمان، ظهور امام خوبیها توان از راه ترویج خوبیدانند که میکنند چون نیک میپاکی دعوت می

ایدة باطلی و این تفکر نقطه مقابل . ممکن است که مصلح موعود یاورانی داشته باشدها مقدمات قیام و حکومت او را فراهم کرد زیرا که زمانی قیام علیه بدي

ها سکوت کنند تا فساد فراگیر ها و بديبه راستی آیا پذیرفته است که اهل ایمان در برابر زشتی! است که معتقدند جهت تعجیل ظهور باید فساد را رواج داد

  کند؟ تواند ظهور امام خوبان را نزدیکها نمیها و فضیلتشود و از این راه زمینه ظهور فراهم گردد؟ آیا ترویج خوبی

فریضه امر به معروف و نهی از منکر از تکالیف قطعی هر مسلمان است که در هیچ زمان و مکانی قابل چشم پوشی نیست پس چگونه است که به 

  !خاطر تعجیل ظهور بتوان مروج ظلم و تباهی شد؟

  : چنانکه پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله فرمود

کنند و با اهل هند بود که مانند مسلمانان صدر اسالم اجر خواهند داشت آنها امر به معروف و نهی از منکر میقومی خوا) مسلمان(در پایان این امت ?

[2]?.جنگندمی) و فساد(فتنه 
  

نیست بلکه ها فراوان به آن تصریح شده است، پر شدن جهان از ظلم و ستم است و این به معنی ظالم شدن همه انسانگذشته از این آنچه در روایات 

  .هاي گوناگون به مشام خواهد رسیددر محیطها همچنان راه خدا، رهروان خود را خواهد داشت و عطر فضیلت

گیرد و اگر چه روزگار فساد و ستمگري است اما پاك وره شیرین ظهور پایان میبنابراین، جهانِ پیش از ظهور اگرچه دوران تلخی است ولی به د

  .دعوت کردن از وظایف حتمی منتظران است و در تعجیل فرج آل محمد صلی اهللا علیه و آله تأثیر مستقیم داردها بودن و دیگران را به خوبی

  : بریم که فرمودندبه پایان می این بخش را با سخنی از امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف

[3]?.دانیمرسد و ما را ناخوشایند است و از آنان روا نمیدارد مگر آنچه از کردارهاي آنان که به ما میما را از شیعیان باز نمی?
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  هاي ظهور و عالئم آنزمینه

شود تفاوت این دو هاي ظهور و عالئم آن یاد میهایی دارد که از آنها به عنوان زمینه ظهور امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف شرایط و نشانه

ولی . افتد و بدون آنها ظهور نخواهد بودکه با فراهم شدن آنها ظهور امام اتفاق میاي در تحقق ظهور تأثیر واقعی دارند به گونهها آن است که زمینه

  .توان به اصل ظهور و یا نزدیک شدن آن پی بردهایی هستند که به وسیله آنها می عالئم در وقوع ظهور نقشی ندارند بلکه تنها نشانه

اهمیت بیشتري برخوردارند بنابراین الزم است از ها و شرایط نسبت به عالئم و نشانهها توان دریافت که زمینهبا توجه به تفاوت یاد شده به خوبی می

و شرایط ظهور را ها به همین جهت ما ابتدا زمینه. توجه کنیم و در حد توان خود در تحقق آنها بکوشیمها که بیش از آنکه به دنبال عالئم باشیم به زمینه

  .شمریمدهیم و در پایان به اختصار برخی از عالئم ظهور را بر میتوضیح می

  هاي ظهورینهزم

هر . امکان وجود براي هیچ موجودي نخواهد بودها آید و بدون تحقق زمینههاي آن به وجود میاي در جهان با فراهم آمدن شرائط و زمینههر پدیده

ر برداشت خوب از زمین داشته تواند انتظاوقتی کشاورز می. زمینی قابلیت پرورش دانه را ندارد و هر آب و هوایی مناسب با رشد هر گیاه و نباتی نیست

  .باشد که شرایط الزم براي به دست آمدن محصول را تهیه کرده باشد

و شرایط آن بستگی دارد؛ همانگونه که انقالب اسالمی ایران نیز با فراهم آمدن مقدمات آن ها بر این اساس هر انقالب و رویداد اجتماعی نیز به زمینه

جهانی امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف که بزرگترین حرکت جهانی است نیز پیرو همین اصل است و بدون قیام و انقالب . به پیروزي رسید

  .و شرایط آن به وقوع نخواهد پیوستها تحقق زمینه

ان آفرینش مستثنی مقصود از این سخن آن است که تصور نشود امر قیام و حکومت امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف از روابط حاکم بر جه

بلکه بر اساس تعالیم قرآن و پیشوایان معصوم . رسداست و حرکت اصالحی آن بزرگوار از راه معجزه و بدون اسباب و عوامل عادي به سرانجام می

  .علیهم السالم، سنّت الهی بر این قرار گرفته که امور عالم از مجراي طبیعی و علل و اسباب عادي انجام گیرد

  : امام صادق علیه السالم فرمود

[4]?.فراهم آورد) آن(خداوند امتناع دارد از اینکه امور را جز از راه اسباب ?
  

  : به ایشان عرض کرد و در روایتی از امام باقر علیه السالم نقل شده است که شخصی

  .گویند زمانی که امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف قیام کند همه امور بر وفق مراد او خواهد بود می?

قسم به آنکس که جانم در دست اوست اگر بنا بود براي کسی کارها خود به خود درست شود همانا براي رسول . هرگز چنین نیست: حضرت فرمود

[5]?.شدعلیه و آله چنین میخدا صلی اهللا 
  

البته سخن فوق بدین معنی نیست که در قیام بزرگ مهدوي، امدادهاي غیبی و آسمانی وجود نخواهد داشت بلکه مقصود آن است که در کنار 

  .و عوامل و شرایط عادي نیز باید فراهم شودها ی، زمینهامدادهاي اله

  .هاي ظهور را بشناسیم و سپس در راه تحقّق آنها گام برداریمبا این مقدمه ابتدا باید زمینه

  : دهیمبررسی قرار میهاي قیام و انقالب جهانی امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف چهار چیز است که هر یک را جداگانه مورد مهمترین زمینه

  طرح و برنامه. الف

  : روشن است که هر قیام و حرکت اصالحی به دو برنامه نیاز دارد

  .هاي موجود از طریق سازماندهی نیروهااي جامع براي مبارزه با ناهنجاريبرنامه. 1

یک نظام عادالنه حکومتی باشد و حرکت رو به رشد  قانونی کامل و متناسب با همه نیازهاي جامعه که ضامن تمام حقوق فردي و اجتماعی در. 2

  . اجتماع را براي رسیدن به وضعیت آرمانی، ترسیم کند

الم است و آن تعالیم قرآن کریم و سنّت معصومین علیهم السالم که همان اسالم ناب است به عنوان بهترین قانون و برنامه در اختیار امام عصر علیه الس

جاوید الهی عمل خواهد کرد حضرت بر اساس این منشور
[6]

کتابی که آیات آن توسط خداوند بزرگ که آگاه به تمام زوایاي حیات آدمی و نیازهاي  
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بی نظیر است و با هیچ حرکت و اي او از نظر برنامه و قانون حکومتی، داراي پشتوانه بنابراین انقالب جهانی. مادي و معنوي اوست نازل گشته است

شاهد این ادعا آن است که جهان امروز پس از تجربه قوانین بشري به ضعف و سستی آنها اقرار و اعتراف . جنبش اصالحی دیگري قابل مقایسه نیست

  .گرددمیکرده است و به تدریج آماده پذیرش قوانین آسمانی 

[7]?موج سوم?، مشاور سیاستمداران آمریکا براي حل این بحران و اصالح جامعه جهانی، نظریه ?آلوین تافلر?
را ارائه کرده است؛ ولی در عین حال  

  : در این زمینه داردآوري  اعترافات شگفت

با دیدن فروپاشی پیاپی نهادهاي تمدن صنعتی در حال نزاع به . با آن مواجه است، تمامی ندارد) غرب(فهرست مشکالتی که جامعه ما 

را  در نتیجه موج ناخشنودي و فشار براي تغییرات، فضا. آزاردکفایتی و فساد؛ بوي انحطاط اخالقی آن نیز مشام را می درون غرقاب بی

اند؛ اما بارها و بارها،  شود که همگی ادعا دارند اساسی و بنیادي یا حتی انقالبیدر پاسخ به این فشارها، هزاران طرح ارائه می. انباشته است

 کنند و براند ـ کمانه میهاي جدید ـ که همگی به منظور حل مشکالت ما تهیه و تدوین شدهو دستورالعملها مقررات و قوانین، طرح

این احساس براي هر نظام . ندارد و مؤثّر نیستاي زنند که هیچ فایدهافزایند و این احساس عجز و یأس را دامن میوخامت مشکالت ما می

.زندرا هر چه بیشتر دامن میها دموکراسی خطرناك است و نیاز شدید به وجود مرد سوار بر اسب سفید ضرب المثل
[8]

  

  رهبري: ب

تر و داراي اهداف بلندتري باشد، نیاز به رهبري توانا شود و هر چه قیام وسیعهاي قیام شمرده میترین ضرورت ها، نیاز به رهبر از ابتدایی در همه قیام

  .شودمتناسب با آن اهداف بیشتر احساس میو 

طع در مسیر مبارزه جهانی با ظلم و ستم و حاکمیت عدالت و مساوات در کره زمین وجود رهبري آگاه و توانا و دلسوز که از مدیریتی صحیح و قا

انبیاء و اولیاء است به عنوان رهبر قیام بزرگ حضرت مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف که عصاره . برخوردار باشد رکن اصلی و اساسی انقالب است

نسانهاي زمان زنده و حاضر است او تنها رهبري است که به دلیل ارتباط با عالم غیب، به همه هستی و روابط موجود در آن آگاهی کامل دارد و داناترین ا

  .خویش است

  : پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله فرمود

[9]?.احاطه داردها اهللا تعالی فرجه الشریف وارث تمام علوم است و بر تمام دانشآگاه باشید که مهدي عجل ?
  

  .الم دارداو یگانه رهبري است که از همه قید و بندها آزاد بوده و تنها دل در گرو رضایت آفریدگار ع

  .بنابراین قیام و حکومت جهانی از نظر رهبر و پیشوا نیز در بهترین شرایط قرار دارد

  یاران. ج

و شرایط الزم براي تحقق ظهور، وجود یاورانی شایسته و الیق براي پشتیبانی از قیام و انجام کارهاي حکومت جهانی است ها یکی دیگر از زمینه

خواهد و اینگونه نیست که هر کس ادعاي یاوري کند دهد یاورانی متناسب با آن میبه وسیله رهبري آسمانی روي می بدیهی است وقتی انقالبی جهانی

  .بتواند در آن میدان، حضور یابد

  : در این باره به جریان زیر توجه کنید

  : گویدیکی از شیعیان امام صادق علیه السالم به نام سهل بن حسن خراسانی به آن حضرت می?

ي پا در رکاب و شمشیر زن در  را به دست بگیرید در حالی که صدهزار شیعه) حکومت(چه چیز شما را بازداشته است از اینکه حق مسلّم خود 

نور اي خراسانی برخیز و در ت: فرمایندگیرد به سهل میهاي آتش باال میدهند تا تنور آتشی فراهم شود و چون شعلهاختیار شماست؟ امام دستور می

امام می!! ام نکنید آقا مرا ببخشید و به آتش شکنجه: گویدکند و میبنشین سهل که گمان کرده است امام از او خشمگین شده، شروع به عذر خواهی می

  .از تو گذشتم: فرماید

به اي دهد و بدون هیچ مقدمهاو پاسخ میامام صادق علیه السالم به . کندشود و سالم میدر این حال هارون مکّی از شیعیان راستین حضرت وارد می

  !در درون تنور بنشین: فرمایداو می
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کند و درباره امام صادق علیه السالم در همان حال با مرد خراسانی گفتگو می! دهدهارون مکّی بی درنگ و بدون هیچ پرسشی، این کار را انجام می

سهل ! اي خراسانی و داخل تنور را نگاه کن برخیز: فرمایداست و پس از مدتی به سهل میدهد چنانکه گویی خود شاهد آن بوده خراسان خبرهایی می

  !هاي آتش چهار زانو نشسته استبیند که در میان شعلهکند و هارون را میبرخاسته و داخل تنور را نگاه می

به خدا قسم، یک نفر هم اینگونه سراغ ندارم حضرت می: گویدخراسانی می! شناسی؟در خراسان، چند نفر مثل هارون می: پرسدآنگاه امام علیه السالم از او می

[10]?!دانیم که کدام زمان، زمان قیام استما بهتر می. کنیمما در زمانی که پنج نفر یاور و پشتیبان پیدا نکنیم قیام نمی! آگاه باش: فرماید
  

هاي یاوران امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف را در آئینه روایات پیشوایان دینی مرور کنیم تا بدین وسیله بنابراین جا دارد صفات و ویژگی

  .جایگاه خود را شناخته و در پی رفع کمبودهاي خود باشیم

  معرفت و اطاعت. 1

  .اندفتهیاران مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف از شناخت عمیق نسبت به خداوند و امام خود برخوردارند و با آگاهی کامل در میدانِ حق حضور یا

   : امام علی علیه السالم درباره آنها فرموده است

[11]?.اندمردانی که خدا را چنان که شایسته است شناخته?
  

ن نام و نشان و نسب شناخت و اعتقاد آنان نسبت به امام نیز در ژرفاي وجودشان ریشه دوانیده و سراسر وجودشان را فرا گرفته است این شناختی فراتر از دانست

به  رفت به حق والیت امام و جایگاه بلند او در مجموعه هستی است و این همان معرفتی است که آنها را سرشار از محبت او کرده و مطیع و گوشمع. امام است

  .دانند سخن امام سخن خدا و اطاعت از او اطاعت از خداستفرمان او قرار داده است؛ زیرا که می

  : ا فرموده استپیامبر صلی اهللا علیه و آله در توصیف آنه

[12]?.کوشندآنها در اطاعت از امام خویش می?
  

  عبادت و صالبت. 2

کنند امام صادق علیه السالم درباره آنها سپري می را با ذکر شیرین حقها اند و روزها و شبیاوران مهدي در عبادت از پیشواي خود الگو گرفته

  : فرمود

برندرسانند و روزها را با روزه به پایان میرا با عبادت به صبح میها شب?
[13]

ها، خدا را تسبیح می بر فراز اسب: و در سخنی دیگر فرمود 

[14]?.گویند
  

  : شکند امام صادق علیه السالم فرمودنمیو همین ذکر خداست که از آنان مردانی آهنین ساخته است که هیچ چیز صالبت و استواري آنها را در هم 

[15]?.هاي آهن استآنان مردانی هستند که گویا دل هایشان پاره?
  

  طلبی جان نثاري و شهادت. 3

گیرند و کند بنابراین در میدان رزم او را چون نگینی در میان میرا مملو از عشق به امام میها هاي آنمهدي، دلمعرفت عمیق یاران، نسبت به امام 

  .کنندجان خود را سپر بالي او می

  : امام صادق علیه السالم فرمود

[16]?.کنندچرخند و با جان خود از او محافظت میدر میدان رزم در اطراف او می) یاران مهدي(?
  

  : و نیز فرمود

[17]?.کنند که در راه خدا به شهادت برسندآنها آرزو می?
  

  شجاعت و دلیري. 4

همه ?: دیاران مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف مانند موالیشان افرادي شجاع و مردانی پوالدین هستند امام علی علیه السالم در وصف آنها فرمو

[18]?.کننداند و اگر اراده کنند کوهها را از جا میبیرون شدهها آنها شیرانی هستند که از بیشه
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  صبر و بردباري. 5

هاي هاي فراوان همراه است و یاوران امام در راه تحقق آرمانبدیهی است که مبارزه علیه ظلم جهانی و برقراري حکومت عدل جهانی با رنج و مشقت

  .شمارندخرند ولی از سر اخالص و تواضع، عمل خود را ناچیز میامام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف مشکالت و ناگواریها را به جان میجهانی 

  : امام علی علیه السالم فرمود

یش را تقدیم آستان حضرت حق میو از این که جان خو. گذارندآنها گروهی هستند که به خاطر صبر و بردباري در راه خدا، بر خداوند منّت نمی?

[19]?.شمارندبالند و آن را بزرگ نمیکنند، به خود نمی
  

  اتّحاد و همدلی. 6

  : امام علی علیه السالم در توصیف همدلی و اتحاد یاران امام چنین فرمود

[20]?.ایشان یکدل و هماهنگ هستند?
  

در وجود آنان نیست آنها با اعتقادي صحیح در زیر یک پرچم و براي یک هاي شخصی و خواستهها این یکدلی به سبب آن است که خودخواهی

  .باشدکنند و این خود یکی از عوامل پیروزي آنها بر جبهه مقابل میهدف، قیام می

  زهد و پارسایی. 7

  : امام علی علیه السالم در وصف یاران مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف فرمود

[21]?.اي نیندوزند و گندم و جوي ذخیره نکنندگیرد که طال و نقرهاو از یارانش بیعت می?
  

بنابراین آنها که با دیدن زرق و . باز داردها اناند و مادیات دنیا نباید آنها را از اهداف و آرمآنان اهداف بلندي دارند و براي آرمانی بزرگ برخاسته

  .لرزد در میان یاوران ویژه امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف جایی ندارندهایشان می شود و دلبرق دنیا، چشمهایشان خیره می

برخورداري از این خصوصیات، در روایات از آنان به هاي یاران امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف بود و به جهت آنچه گذشت بخشی از ویژگی

  .اندبزرگی یاد شده است و پیشوایان معصوم علیهم السالم زبان به ستایش و بزرگداشت آنان گشوده

  : پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله در وصف آنان فرموده است

  ؛اولئک هم خیار االُْمۀِ?

[22]?.هستند) من(آنان بهترین امت 
  

  : و در سخنی دیگر امام علی علیه السالم فرموده است

فَبِاَبی واُمی منْ عدة قَلیلَۀ اَسمائُهم فی االَْرضِ مجهولَۀٌ?
[23]

  ؛

  ?.اندپدر و مادرم فداي گروه اندکی باد که در زمین ناشناخته

 گیرند و در روایات آمده است که آنهاي مختلف قرار میدر ردهها البتّه یاوران مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف بر طبق لیاقت و شایستگی

هزار نفري نیز برخوردار است و به عالوه خیل عظیم مؤمنان  10دهند، از لشکري نفر یار ویژه که کادر اصلی قیام را تشکیل می 313حضرت عالوه بر 

  .منتظر به یاري او خواهند شتافت

  آمادگی عمومی: د

. ردم آمادگی الزم براي استفاده بهتر از حضور امام را نداشتندشود که مدر مقاطع مختلف تاریخ امامان معصوم علیه السالم، این حقیقت مشاهده می

خداوند متعال آخرین . هاي گوناگون فیض محضر معصوم را قدر ندانستند و از زمزم جاري هدایتهاي او آنچنان که بایسته بود بهره نبردندآنان در زمان

  .فراهم شد ظاهر شود و همگان را از سرچشمه معارف الهی سیراب سازد حجت حق را پنهان کرد تا هر زمان که آمادگی عمومی براي پذیرش او

بنابراین وجود آمادگی از شرایط بسیار مهم براي ظهور مصلح موعود است و به وسیله آن حرکت اصالحی آن حضرت به نتیجه مطلوب خواهد 

  .رسید
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ه ستوه آمده بودند از پیامبر زمان خود خواستند که براي آنها فرماندهی در قرآن کریم آمده است گروهی از بنی اسرائیل که از ظلم و ستم جالوت ب

  .را برگزیند تا تحت فرمان او به نبرد با جالوت بپردازند

داد اگر چه تعداد فراوانی در بین راه سست شدند و عده کمی تا پایان مبارزه خواستن فرمانده براي جنگ، نوعی آمادگی را در آنها نشان می

.ماندند
[24]

  

بی  پس امر ظهور زمانی است که همه از عمق جان خواهان عدالت اجتماعی، امنیت اخالقی و روانی و رشد و شکوفایی معنوي باشند؛ وقتی مردم از

گردد و امکانات مادي در انحصار عدهشوند و ببینند که آشکارا حقوق ضعیفان به وسیله صاحبان قدرت و ثروت پایمال می خستهها و تبعیضها عدالتی

  .رسداي معدود است عطش عدالت خواهی به اوج می

ند بلکه به اعمال زشت خود زمانی که فساد اخالقی در انواع مختلف رواج پیدا کند و افراد در انجام کارهاي ضد اخالقی بر یکدیگر سبقت بگیر

ا سست کنند و افتخار کنند و یا چنان از اصول الهی و انسانی فاصله بگیرند که بعضی از اعمال منافی عفّت را قانونی کرده و در نتیجه نظام خانواده ر

متی اخالقی و روانی را به بشریت هدیه خواهد فرزندان بی سرپرست را به دامن اجتماع بریزند، اشتیاق به ظهور پیشوایی که حاکمیت او، امنیت و سال

هاي مادي را تجربه کنند ولی از زندگی و حیات خود راضی نباشند و در پی جهانی برخوردار از و آنگاه که مردم همه لذّت. شودکرد، فراوان می

  .شوندمعنویت باشند، تشنه آبشارِ لطف امام عجل اهللا تعالی فرجه الشریف می

هاي مختلف بشري به این حقیقت برسد که و نظامها رسد که بشریت با تجربه کردن دولتشوق درك حضور امام، زمانی به اوج میبدیهی است که 

اي که حیات پاك و تنها نجات دهنده عالم از فساد و تباهی، خلیفه و جانشین خدا در زمین حضرت مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف است و یگانه برنامه

هاي کنند و به دنبال این درك، براي فراهم شدن زمینهبنابراین با همه وجود نیاز به امام را درك می. آورد قوانین الهی استبه ارمغان میها را براي انسانطیبه 

  .رسدو در این زمان است که فرج و گشایش فرا می. بردارندکنند و موانع را از سر راه او میظهور او تالش می

  : الزمان و دوران پیش از ظهور فرمودرامی اسالم صلی اهللا علیه و آله در توصیف آخرپیامبر گ

خداوند عزوجل مردي از خاندان ) در آن زمان ( یابد که از شرّ ظلم و تباهی به آن پناه برد پس که انسان مؤمن هیچ پناهگاهی نمی) رسدزمانی می(?

[25]?.انگیزدمرا بر می
  

  عالئم ظهور

ها از آنجا که این نشانه. دانستن این عالئم، آثار مهمی در پی خواهد داشت. هایی دارد  قیام و انقالب جهانی امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف نشانه

خواهد کرد و براي معاندان و تر فروغهاي منتظران، پر است، وقوع هر یک از آنها نور امید را در دل صلی اهللا علیه و آله محمدنوید بخش فرج مهدي آل 

ضور در کنار منحرفان مایه تذکّر و هشدار خواهد بود تا از بدي و تباهی دست بردارند همچنان که منتظران را براي درك ظهور و کسب قابلیت همراهی و ح

ریزي مناسب براي مواجهه بهتر با   تواند ما را در برنامهعالوه بر اینکه آگاهی از اتفاقاتی که در آینده رخ خواهد داد می. معصوم علیه السالم مهیاتر خواهد کرد

اي مهدویت کرد ولی قیام او همراه با آنها یاري دهد، همانگونه که این عالئم معیار خوبی براي تشخیص مدعیان دروغین مهدویت است بنابراین اگر کسی ادع

  .توان به دروغگو بودن او پی برداین عالئم نبود به سادگی می

هاي طبیعی و عادي و بعضی غیر عادي و در روایات پیشوایان معصوم علیه السالم عالئم فراوانی براي ظهور ذکر شده است که بعضی از آنها پدیده

  .معجزه آسا هستند

کنیم و در پایان تعدادي از عالئم دیگر را به اختصار عالئم ابتدا آنهایی را که در منابع معتبر بیشتر به صورت برجسته ذکر شده بیان میما از میان این 

  .شمریمبرمی

  : امام صادق علیه السالم در روایتی فرمود

[26]?.داي آسمانی، کشته شدن نفس زکیه و خسف بیداءخروج سفیانی، یمانی، ن: قائم عجل اهللا تعالی فرجه الشریف پنج نشانه دارد) قیام(?
  

ات حوادث مربوط به دهیم گرچه تمام جزئیاکنون با توجه به روایات، عالئم پنجگانه یاد شده را که در روایات متعدد تکرار شده است توضیح می

  .آنها براي ما روشن نیست
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  خروج سفیانی. الف

سفیانی مردي از نسل ابوسفیان است که اندکی پیش از : خروج سفیانی از عالئمی است که در روایات فراوان آمده و اینگونه توصیف شده است

  .کندپروایی ندارد و با دشمنان خود به شکل فجیعی رفتار میاو جنایت کاري است که از قتل و کشتار هیچ . کندظهور از سرزمین شام قیام می

  : امام صادق علیه السالم دربارة او فرمود

[27]?اي اگر سفیانی را ببینی پلیدترین مردم را مشاهده کرده?
  

  . زنداي دست میوي پس از تصرف شام و مناطق اطراف آن به عراق حمله کرده و در آنجا به کشتار گسترده. قیام او ماه رجب استآغاز 

.انجامدبر اساس بعضی از روایات از خروج تا کشته شدن او پانزده ماه به طول می
[28]

  

  خَسف بیداء. ب

  .میان مکه و مدینه استاي منطقهخسف به معناي فرو رفتن و بیداء 

هنگامی . داردمقصود از خسف بیداء این است که سفیانی، لشگري را براي مقابله با امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف به سمت مکّه گسیل می

  .رودبه منطقه بیداء رسید به صورتی معجزه آسا در زمین فرو میکه لشگر او 

  : امام باقر علیه السالم در این باره فرمود

کند ولی او رسد که مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف به سوي مکه رفته است، پس لشگري را در پی او روانه میبه فرمانده سپاه سفیانی خبر می?

پس آن سرزمین لشگر  ?اي سرزمین بیداء آنان را نابود کن?: دهداي از آسمان آواز میسفیانی به سرزمین بیداء رسید ندا دهنده چون لشگر... یابدرا نمی

[29]?.بردرا در خود فرو می
  

  خروج یمانی. ج

و انحرافات قیام ها وي که مردي صالح و مؤمن است علیه بدي. قیام سرداري از سرزمین یمن یکی دیگر از عالئم است که اندکی پیش از ظهور رخ خواهد داد

  .البتّه جزئیات حرکت و اقدامات او براي ما چندان روشن نیست. کندمبارزه میها و تباهیها کند و با تمام توان با بديمی

  : امام باقر علیه السالم در این باره فرمود

تر از پرچم یمانی وجود ندارد که آن پرچمی هدایت کننده)شودیی که قبل از قیام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف بلند می(ها در میان بیرق...?

.کندمیدعوت ) امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(پرچم هدایت است چون به سوي صاحب شما 
[30]

  

   صیحه آسمانی. د

این نداي آسمانی که بر اساس بعضی از روایات نداي جبرئیل علیه السالم . افتد صیحه آسمانی استیکی دیگر از عالئمی که پیش از ظهور اتفاق می

شوداست در ماه رمضان شنیده می
[31]

هاي آگاهی مردم و از آنجا که قیام مصلح کل، انقالبی جهانی است و همگان منتظر وقوع آن هستند؛ یکی از راه 

  .نداي آسمانی خواهد بود جهان از این رویداد همین

  : امام باقر علیه السالم فرمود

[32].?اي از آسمان ندایی دهد که اهل مشرق و مغرب آن را بشنوندیابد مگر اینکه ندا دهندهقیام قائم علیه السالم تحقق نمی?
  

این صیحه همچنانکه مایه شادمانی مؤمنان است هشداري براي بدکاران است تا از کردار زشت خود دست کشیده و به حلقه یاوران مصلح جهانی 

  .بپیوندند

  : در باره محتواي این نداي آسمانی روایات مختلفی رسیده است از جمله امام صادق علیه السالم فرمود

[33].?دهدز آسمان به نام قائم علیه السالم و نام پدرش آواز میاي اندا دهنده?
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  قتل نفس زکیه. هـ

انجام نداده است و مقصود از قتل نفس زکیه این است  نفس زکیه به معناي شخص به رشد و کمال رسیده و یا انسان پاك و بی گناهی است که قتلی

  .شودکه اندکی پیش از قیام امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف شخصیت برجسته و یا بی گناهی بدست مخالفان حضرت کشته می

امام صادق علیه السالم در این باره . ف استشب پیش از قیام امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشری 15زمان این رخداد بر اساس بعضی از روایات 

  : فرمود

[34]?.شب فاصله است 15بین قیام قائم آل محمد صلی اهللا علیه و آله و کشته شدن نفس زکیه تنها ?
  

  : نیز در روایات ذکر شده است که بعضی از آنها عبارتند از عالئم فراوان دیگري

، خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی در ماه مبارك رمضان، آشکار )کندها را گمراه میگر و پلید که بسیاري از انسان موجودي حیله(خروج دجال 

  .ها و قیام مردي از خراسانشدن فتنه

.هاي مفصل، بیان شده استدر کتابها گفتنی است توضیح و تحلیل این نشانه
[35]

  

  

  .28، ص 7، ج کافى. [1]

  .49، ص 1، ج معجم احادیث االمام المهدى. [2]

  .602، ص 360، ش 2، ج احتجاج. [3]

  .8166، ح 5، ج الحکمۀ میزان. [4]

  .2، ح 15، باب الغیبۀ نعمانى. [5]

اَنکَرَه؛ یعنی او بر اساس کتاب یعملُ بِکتابِ اهللا، الیرى منکراً االّ ?: امام باقر علیه السالم در توصیف امام مهدى عجل اهللا تعالی فرجه الشریف فرمود. [6]

  .141، ص 51، ج بحاراالنوار ?.کند بیند مگر اینکه آن را انکار مى عمل خواهد کرد و هیچ بدي را نمى) قرآن(خدا 

تا به حال دو انقالب کشاورزى و صنعتى تحول عظیمى در جهان ایجاد کرده و موج سوم که انقالب الکترونیکى و فراصنعتى است ایشان معتقد است . [7]

  . در راه است

  .193، ص الثاقب النجم. [9]     .محمدرضا جعفرى، تافلر، به سوى تمدن جدید. [8]

  .611، ص 2، ح 1، باب 8، فصل االثر منتخب. [11]   .681، ص 8، ج البحار سفینۀ. [10]

  .308، ص 52، ج بحاراالنوار. [14]   .224، ص الخالص یوم. [13]  .223، ص الخالص یوم. [12]

  .224، ص الخالص یوم. [19]      .224، ص الخالص یوم. [18]     .همان. [17]      .همان. [16]    .همان. [15]

  .224، ص الخالص یوم. [22]     .581، ص 4 ، ح11، باب 6، فصل االثر منتخب. [21]     .223، ص همان. [20]

  .251-246سوره بقره، آیات : ك.ر. [24]     .101، ص 3، ج احادیث االمام المهدىمعجم . [23]

  .261، ص 9، ح 14، باب الغیبۀ نعمانى. [26]     .73، ص عقدالدرر. [25]

  .310، ص 1، ح 18، باب الغیبۀ نعمانى. [28]      .557، ص 10، ح 57، باب 2، ج الدین کمال. [27]

  .262، ص 14همان، باب. [31]      .264، ص 31، ح 14، بابهمان. [30]    .289، ص 67، ح 14، باب همان. [29]

  .187، ص 29، ح 10، باب همان. [33]     .265، ص 14، ح 18، باب نعمانىالغیبۀ . [32]

  .554، ص 2، ح 57، باب 2، ج الدین کمال. [34]

  .278الى  181، صص 52، ج بحاراالنوار: ك.ر. [35]

  

  

www.Parsbook.Org

www.Parsbook.Org



  www.jondabeh.ir                                                                                                       نگین آفرینش                                           

۵٣

ظهور

  

گویی در فضاي باغی سبز و کنار نهري جاري نشسته است و به آواز . دهدبه آدمی دست می آید احساس دلپذیريوقتی سخن از ظهور به میان می

بخشد و برق شادي در چشمان امیدواران روشن میجان و تن خستگان را نشاط میها و انتشار خوبیها آري ظهور زیبائی. دهدخوش بلبالن گوش می

.کند

گوییم و به تماشاي فرجه الشریف و آنچه در سایه سار حضور عینی او رخ خواهد داد سخن می در این بخش درباره ظهور مهدي عجل اهللا تعالی

  .نشینیمحجاب غیبت میمثالش بی جمال بی

  زمان ظهور

ور مییکی از سئواالتی که همواره ذهن بسیاري از مردم را به خود مشغول کرده این است که امام زمان عجل اهللا تعالی فرجه الشریف چه زمانی ظه

  کند و آیا براي ظهور وقتی تعیین شده است؟

  .پاسخ این است که بر اساس سخنان پیشوایان دینی زمان ظهور بر مردم مخفی است

  : امام صادق علیه السالم در این باره فرمود

کنیمما نه در گذشته براي ظهور وقتی را تعیین کردیم و نه در آینده وقت تعیین می?
[1]?.  

  .کار و دروغگو هستند این مطلب در روایات مورد تأکید قرار گرفته استکنند فریببنابراین کسانی که براي ظهور، زمان مشخصی را تعیین می

  : امام باقر علیه السالم به یکی از اصحاب خود که از زمان ظهور سؤال کرد فرمود

[2]?.گویندگویند وقت گذاران دروغ میگویند، وقت گذاران دروغ میوقت گذاران دروغ می?
  

اند و چنین افرادي در کردههاي شیطانی براي ظهور، زمان تعیین میاند که با انگیزهتوان فهمید که همواره کسانی بودهاینگونه روایات به خوبی میاز 

نباشند بلکه آنها را تفاوت  اند که در برابر وقت گذاران بیبه همین جهت پیشوایان معصوم علیه السالم از شیعیان خواسته. آینده هم وجود خواهند داشت

  .تکذیب نمایند

  : امام صادق علیه السالم در این زمینه به یکی از اصحاب خود فرمود

[3]?.ایم کند هیچ پروایی نداشته باش چرا که ما براي کسی وقت ظهور را تعیین نکردهاز تکذیب کردن کسی که براي ظهور وقت تعیین می?
  

  راز نهان بودن زمان ظهور

هایی است که برخی از آنها  چنانکه گفته شد بر اساس اراده خداوند حکیم زمان ظهور بر ما مخفی است و بدون تردید این مسأله به جهت حکمت

  : ریمآورا می

  تداوم امید

و ها توانند در برابر سختیوقتی زمان ظهور پنهان باشد نور امید در دل منتظران همه عصرها باقی خواهد ماند و با این امید پیوسته و مداوم است که می

دهد بلکه در آینده دور اتفاق رخ نمی شد که ظهور در زمان شماهاي گذشته گفته میبه راستی اگر به شیعیان سده. فشارهاي دوران غیبت مقاومت کنند

هاي سخت دوران غیبت را به سالمت توانستند گذرگاهکردند و چگونه میهاي روزگار خود مقاومت میخواهد افتاد، آنها با کدام امید در برابر فتنه

  پشت سر بگذارند؟
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  زمینه سازي

یی است تنها در سایه مخفی بودن زمان ظهور شکل خواهد گرفت زیرا با مشخص ترین عوامل فعالیت و پویا بدون تردید انتظار سازنده که از مهم

اي براي تحرك و زمینه سازي نخواهند داشت و به سکون و رکود روي خواهند کنند انگیزهدانند ظهور را درك نمیبودن زمان ظهور کسانی که می

  .آورد

هاي ظهور را کنند تا زمینهبه امید اینکه ظهور را در زمان خود ببینند تالش میها و دورانهاي همه عصرها حال آنکه با پنهان بودن زمان ظهور، انسان

  .اي صالح و پویا تبدیل نمایندفراهم کنند و جامعه خود را به جامعه

اصل اعتقاد به امام  به عالوه در صورت معین بودن وقت ظهور چنانچه براي مصالحی ظهور در زمان وعده داده شده رخ ندهد چه بسا افرادي در

  .مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف دچار تردید شوند

  : امام باقر علیه السالم در پاسخ این سؤال که آیا ظهور وقت مشخّصی دارد فرموده است

پروردگار به مدت سی روز از زمانی که موسی علیه السالم به دعوت ) و این سخن را تکرار فرمود(گویند، کنند دروغ میکسانی که وقت تعیین می?

از . (کردند، کردندموسی به وعده خود وفا نکرد و آنچه نباید می: میان قوم خود بیرون رفت و خداوند بر آن سی روز، ده روز دیگر افزود قوم او گفتند

)دین برگشتند و گوساله پرست شدند
[4]?.  

  هنگامه قیام

دهد، حرکت امام از کجا و چگونه خواهند بدانند که در جریان قیام جهانی امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف چه حوادثی روي میهمه می

ن حضرت بر تمامی جهان غلبه خواهد کرد و رشته امور جهان را به هاي مخالف چگونه است و باالخره چگونه آشود، شیوه برخورد امام با گروهآغاز می

ولی واقعیت این است که سخن گفتن درباره . کندها فکر و اندیشه هر انسانِ مشتاق ظهور را به خود مشغول میگونه سؤالدست خواهد گرفت این

توان اطالع فاقاتی است که هنوز واقع نشده است و به طور طبیعی نمیحوادث مربوط به ظهور کاري بسیار مشکل است؛ چون گزارش دادن از آینده و ات

  .دقیقی از آن رویدادها داشت

آوریم حوادث و رخدادهاي روزگار ظهور امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف است که برابر روایات در کتاببنابراین آنچه در این بخش می

  .ند دور نمایی کلّی از رویدادهاي ایام ظهور را پیش روي خوانندگان ترسیم کندتواهاي متعدد نقل گردیده است و تنها می

  چگونگی قیام

اند و مظلومان جهان، ساختهها و نامرديها وقتی ظلم و تباهی چهره عالم را سیاه و ظلمانی کرده است و آنگاه که ستمگران گستره زمین را جوالنگه بدي

دهددرد و در ماه خدا، رمضان، ظهور موعود بزرگ را بشارت میاند؛ ناگهان ندایی آسمانی، سیاهی شب را می  دست یاري خواهی را به آسمان گشوده
[5]

 ،

هستند و منتظران مهدي عجل اهللا تعالی اي مضطرب و هراسان از طلوع صبح ایمان، در پی راه چارهشب پرستان، ! گرددخیره میها افتد و چشمبه تپش میها قلب

  .شناسندگیرند و براي دیدار او و حضور در زمره یاوران او سر از پا نمیفرجه الشریف از هر کسی سراغ کوي یار می

لشگر سفیانی که در . کند تا با امام مقابله کندن سلطه دارد سپاهی را تجهیز میدر آن زمان، سفیانی که بر منطقه وسیعی مانند سوریه، اردن و فلسطی

.گرددرود و نابود میمسیر مکّه به تعقیب امام پرداخته است در محلی به نام بیداء به کام زمین می
[6]

  

پس از شهادت نفس زکیه
[7]

کند در به فاصله کوتاهی، امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف در سیماي مردي جوان در مسجدالحرام ظهور می 

زند و او به دیوار کعبه تکیه می. پیامبر صلی اهللا علیه و آله را بر تن دارد و پرچم پیامبر صلی اهللا علیه و آله را به دست گرفته استحالی که پیراهن مبارك 

در بین رکن و مقام
[8]

  : فرمایدکند و پس از حمد و ثناي الهی و درود و سالم بر پیامبر و خاندان او میزمزمه می سرود ظهور را 

  ?.خوانیمطلبیم و نیز هر کس از جهانیان را که به نداي ما پاسخ دهد به یاوري میاي مردم ما از خداي توانا یاري می?

  : دهدکند و ندا میآنگاه خود و خاندانش را معرفی می

  ؛اللّه فینا التَخْذُلُونا وانْصرُونا ینْصرْکُم اللّه تَعالیفَاللّه ?
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تنها نگذارید و یاریمان کنید که خدا شما را یاري ) در میدان عدالت گستري و ستم ستیزي(ما را . درباره رعایت حقوق ما، خدا را در نظر بگیرید

  ?.خواهد کرد

کنند در حالی که پیشاپیش آنها آیند و با امام بیعت میگیرند و گروه گروه فرود میان سبقت میپس از پایان گرفتن سخنان امام، آسمانیان بر زمینی

اند بر گرد خورشید تابناك ستاره زمینی که از نقاط مختلف عالم به سرزمین وحی آمده 313آنگاه . دهدفرشته وحی، جبرئیل با امام دست همراهی می

یابند بندند و این جریان سبز جاري است تا آنکه ده هزار سرباز جان بر کف در اردوگاه امام علیه السالم حضور میامامت حلقه زده و پیمان وفا داري می

.کنندو با آن فرزند پیامبر صلی اهللا علیه و آله بیعت می
[9]

  

شوند و سرزمین پیامبر را از وجود نااهالن، پاك میامام علیه السالم با خیل یاوران، پرچم قیام را برافراشته و به سرعت بر مکه و اطراف آن مسلط می

راق گشته و شهر کوفه را سپس عازم ع. شود تا سایه عدالت و مهر را بر آن بگستراند و سرکشان شهر را بر جاي خود بنشاندآنگاه راهی مدینه می. کنند

پردازد و براي دعوت جهانیان به اسالم و زندگی در پرتو قوانین قرآن و در هم گزیند و از آنجا به مدیریت قیام می به عنوان مرکز حکومت جهانی برمی

  .داردکوبیدن بساط ظلم و ستم، یاران و سپاهیان نور را به نقاط مختلف عالم گسیل می

کند زیرا که عالوه بر یارانِ وفادار و مؤمن، از امداد فرشتگان الهی نیز برخوردار است یک به یک سنگرهاي کلیدي جهان را فتح میامام علیه السالم 

د که افکنهاي دشمنان میگیرد و خداوند توانا چنان ترسی از او و یارانش در دلو مانند پیامبر اسالم صلی اهللا علیه و آله از لشگر رعب و وحشت مدد می

  .هیچ قدرتی را توان رویارویی با آن حضرت نیست

  : امام باقر علیه السالم فرمود

[10]?.شودیاري می) وحشت در دل دشمنان(قائم از ما به وسیله رعب ?
  

المقدس است  شود بیتنقاط جهان که به وسیله سپاه امام فتح می گفتنی است یکی از
[11]

افتد که در جریان و پس از آن واقعه بسیار مبارکی اتفاق می 

کند و آن فرود آمدن حضرت عیسی علیه فرجه الشریف سرنوشت ساز است و جبهه آن حضرت را تقویت میقیام و انقالب امام مهدي عجل اهللا تعالی 

آید و پشت سر امام مهدي عجل اهللا برد به زمین میبه سر میها حضرت مسیح علیه السالم که به فرموده قرآن زنده است و در آسمان. السالم از آسمان است

ایستد و بدین وسیله فضیلت و برتري پیشواي دوازدهم شیعیان را بر خود و پیروي خود را از امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه تعالی فرجه الشریف به نماز می

  .کندالشریف به همگان اعالم می

  : پیامبر اسالم صلی اهللا علیه و آله فرمود

باشم، اگر از عمر دنیا نمانده باشد مگر یک روز، خداوند آن روز سوگند به آن کس که مرا به حق برانگیخت در حالی که بشارت دهنده مردمان ?

آید و پشت سر کند تا فرزندم مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف در آن قیام کند، پس از آن عیسی بن مریم علیه السالم فرود میرا چنان طوالنی می

[12]?.خواندمهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف نماز می
  

. آورنددهند به پیشواي شیعیان، ایمان میبه دنبال این اقدام حضرت عیسی علیه السالم بسیاري از مسیحیان که جمعیت فراوانی از جهان را تشکیل می

  .براي چنان روزي حفظ کرده است تا چراغ هدایتی براي حق طلبان باشدگویی خداوند، عیسی علیه السالم را 

هاي البتّه ظهور معجزات به دست هدایتگر حضرت مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف و طرح مباحث فکري براي راهنمایی بشریت از برنامه

  .کندانقالب بزرگ مهدوي است که راه را براي هدایت مردم باز می

کندستا امام علیه السالم، الواح تورات تحریف نشده ـ کتاب مقدس یهود ـ را که در نقاط خاصی از دنیا دفن شده است خارج میدر همین را
[13]

و  

و پیروان ادیان دیگر نیز با مشاهده این تحول بزرگ و نیز شنیدن پیام . آورندبینند، به آن حضرت ایمان میواح میهاي امامت او را در الیهودیان که نشانه

گردد و اسالم عزیز پیوندند و اینگونه است که وعده حتمی پروردگار محقّق میحق امام و دیدن معجزات از آن حضرت، گروه گروه به آن حضرت می

  : گونه که قرآن کریم بشارت داده استهمان. گیردهمه عالم را می

)الدینِ کُلِّه ولَوکَرِه الْمشْرِکُونَ لَیالْحقِّ لیظْهِرَه ع هوالَّذي اَرسلَ رسولَه بِالْهدي و دینِ(
[14]

  ؛ 

  .ها غالب گرداند اگرچه کافران را خوش نیایدآن را بر همه دین) سرانجام(هدایت و دین حق فرستاد تا ) دالئل(و او خدایی است که پیامبرش را با 
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عده در مقابل جریان مانند که حاضر به تسلیم شدن در برابر حق و حقیقت نیستند و این با توجه به تصویري که ترسیم شد تنها قلدران و ظالمان می

زمین و  غالب و اکثریت مؤمنان تاب مقاومت ندارند و با شمشیر عدالت مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف به کیفر اعمال ننگین خود خواهند رسید و

  .اهل آن براي همیشه از شرّ و فساد آنها ایمن خواهد شد

  مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف  امام  حکومت

  .بخشدنماید و چشمان منتظرِ دشت و دمن را روشنی میکنار رفتن ابرهاي تیره و تار، خورشید جهان افروز رخ میپس از 

زند تا هر رسد و عدالت بر کرسی حکمرانی تکیه میفراگیر با فساد و تباهی و نامردمی، نوبت به استقرار حاکمیت دادگري میاي آري، پس از مبارزه

و باالخره جهان و جهانیان شاهد حکومتی خواهند بود که . را به مقتضاي حقّ و داد بپردازداي ي خود قرار دهد و سهم هر پدیدهکس و هر چیز را در جا

حکومتی که مظهر صفات جمال و زیبایی پروردگار عالم است و در . رودسراسر حق و عدل است و کمترین ستم و ستمگري در گستره آن بر کسی نمی

  .یابدهاي فراموش شده خود دست میبه تمامی آرمانساحت آن، بشر 

  : ما در این فصل در چهار محور بحث خواهیم کرد

  اهداف حکومت جهانی امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف . 1

  هاي مختلفهاي حکومت امام علیه السالم در حوزهراه کارها و برنامه. 2

  دستاوردهاي حکومت الهی دادگستر. 3

  هاي حکومتگیویژ. 4

  اهداف حکومت

باشد و از آنجا که هدف از آفرینش مجموعه بزرگ هستی، کمال و نزدیکی هر چه بیشتر انسان به منبع همه کماالت یعنی حضرت حق تعالی می

آوردن اسباب تقرب الی اللّه و براي نیل به این آرمان بزرگ، باید ابزار و وسائل آن فراهم گردد، حکومت جهانی امام عصر علیه السالم در پی فراهم 

  .برداشتن موانع از این مسیر است

شود بنابراین براي رسیدن به کمال الزم البته انسان از دو بعد جسم و جان ترکیب یافته است و نیازهاي او نیز به دو بخش مادي و معنوي تقسیم می

که ره آورد بزرگ حاکمیت الهی است ضامن سالمت رشد انسان در سیر  ?عدالت?است در هر دو جهت، حرکتی سنجیده و حساب شده داشته باشد و 

  .مادي و معنوي است

  .بنابراین، اهداف حکومت امام دوازدهم عجل اهللا تعالی فرجه الشریف در دو محور رشد معنوي و اجراي عدالت و گسترش آن قابل طرح است

  رشد معنوي

  .بیفکنیمها ده، الزم است نگاهی گذرا به حیات بشر در طول حاکمیت طاغوتهاي یاد شبراي پی بردن به ارزش و واالیی هدف

در طول زندگی انسان، به دور از حکومت حجت الهی، معنویت و ارزشهاي معنوي چه جایگاهی داشته است؟ آیا جز این است که بشریت گم گشته 

و خوبیهاي حیات ها یک زیبایی هاي شیطانی یکي از تمایالت نفسانی و وسوسهو راه گم کرده، پیوسته در مسیر انحطاط معنوي گام برداشته و با پیرو

پاکی و پاکدامنی، صداقت و درستکاري، تعاون و همکاري، ! خود را به فراموشی سپرده و با دست خود آنها را در گورستان شهوات دفن کرده است؟

جویی، خیانت و جنایت و  بازي، خودمحوري و موقعیت هوترانی، دروغ و دغلگذشت و ایثار، احسان و نیکوکاري، جاي خود را به هواپرستی و ش

کشد و در بسیاري از نواحی و براي بسیاري از آدم هاي آخر را میو در یک کلمه معنویت در زندگی بشر نفس. طلبی داده است زیاده خواهی و افزون

  !!نماها اثري از آن باقی نمانده است

دارد و براي جان بخشیدن به این مرده مردار گشته تالش در راستاي زنده ساختن این بخش از وجود انسان گام بر میحکومت آخرین ذخیره الهی 

هاي مسجود مالئک بچشاند و به همگان یادآوري کند که از ابتدا مقرر شده بود که آنان کند؛ تا طعم شیرین حیات واقعی و زندگی حقیقی را به آدممی

  : فرمایدچنانکه قرآن می. را با مشام جان، استشمام کنندها و خوبیها تنفس کنند و عطر پاکیدر چنان حیاتی 
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...)یا اَیها الَّذینَ امنُوا استَجیبوا للّه وللرَّسول اذا دعاکُم لما یحییکُم(
[15]

  ؛ 

  .خوانند، آنها را اجابت کنید و به نداي آنها لبیک گوئیدکند میاي گروه مؤمنان آنگاه که خداوند و پیامبر، شما را به سوي آنچه شما را زنده می

دهد زیرا که آدمی با برخورداري از می بنابراین حیات معنوي که امتیاز بنی آدم از حیوانات است، بخش عمده و قسمت اصلی وجود انسان را تشکیل

  .سازدرساند و به مقام قرب او نائل مینامیده شده است و همین حیات است که او را به خداوند حیات آفرین می ?آدم?همین حیات است که 

در همه ابعاد زندگی رونق و طراوت هاي انسانی گیرد و ارزشاز این رو در زمان حاکمیت ولی پروردگار، این بخش از وجود آدمی سروسامان می

  .گیردشود، همه جا را فرا میاز آن یاد می ?خوبی?همه آنچه به عنوان ... صفا و صمیمیت، ایثار و وفا، راستی و درستی و. یابدمی

  .خواهد شد هاي آینده بیاندقیق و جامع دارد که در بخشاي البتّه رسیدن به این هدف بزرگ و نقطه درخشان، نیاز به برنامه

  عدالت گستري

بشریت همواره از رسیدن به . بزرگترین زخم پیکر جامعه بشري در طول تمامی قرون و اعصار گذشته، ظلم و ستم موجود در اجتماعات انسانی بوده است

همیشه در کنار شکم. نگردیده استهاي مختلف محروم مانده است و هیچگاه مواهب مادي و معنوي، عادالنه در بین بنی آدم تقسیم حقوق خود در عرصه

روها   اي در حاشیه خیابانها و بر سنگفرش پیادهو ویالهاي چند هزار متري، عدهها اند و پیوسته در نزدیکی کاخهاي انباشته از غذا، گروهی گرسنه مانده

بر گرده سیاهپوستان ـ تنها به جرم پوست سیاهشان ـ تازیانه مرگ  اند و نژاد سفیدهاي زر و زور، مردم ضعیف و بیچاره را به بردگی کشیدهقدرت .اندخوابیده

ان همیشه در فرود آورده است و در یک کالم همیشه و همه جا حقوق ضعیفان و بینوایان، پایمال هواها و تمایالت زورمندان و تزویر گران شده است و انس

  .ن دوران شکوفایی عدالت را به انتظار نشسته استآرزوي دست یافتن به عدالت و مساوات روزشماري کرده است و رسید

او به عنوان بزرگترین رهبر عادل و پیشواي دادگر در پی . نهایت این انتظار، دورانِ سبز حکومت امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف است

بسیاري از روایات که مژده آمدن او را داده، بیان گردیده هاي حیات خواهد بود و این حقیقت شیرین در اجراي عدالت در گستره عالم و در همه زمینه

  .است

  : امام حسین علیه السالم فرمود

کند پس از اگر از دنیا جز یک روز باقی نمانده باشد، خداوند آن روز را طوالنی کند تا مردي از فرزندان من قیام کند و زمین را از عدل و داد پر ?

[16]?.این چنین از پیامبر صلی اهللا علیه و آله شنیدم .آنکه از ستم و بیداد آکنده باشد
  

  .و دهها روایت دیگر داریم که خبر از عدالت جهانی و ریشه کنی ستم و ستمگري در سایه حکومت موعود آخرین داده است

که در بعضی از اي هاي امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف است به گونهجالب است دانسته شود که عدالت و دادگري از آشکارترین ویژگی

  : دعاها به آن لقب گرفته است

  ?اَللّهم و صلِّ علی ولی اَمرِك الْقائمِ المؤَمل والْعدلِ الْمنْتَظَر?

.امر خود درود فرست همان که قیام کننده آرمانی و عدالت مورد انتظار همگان است خداوندا به ولی
[17]

  

حیات حقیقی در همه ابعاد حیات فردي و اجتماعی  آري او عدالت را سرلوحه اهداف انقالب خویش قرار داده است زیرا که عدالت، زمینه ساز

  .شوندروحی هستند که زنده پنداشته می است و زمین و اهل آن بدون عدالت مردگان بی

[18]?اعلَموا اَنّ اللّه یحیی االَْرض بعد موتها?امام کاظم علیه السالم در تفسیر آیه 
  : فرمود 

کنند پس به سبب جان گرفتن عدل انگیزد که عدالت را زنده میکند بلکه خداوند مردانی را بر میمقصود این نیست که زمین را با باران زنده می?

[19]?...شود، زمین زنده می)در جامعه(
  

  .و براي بعضی از افرادها اشاره به آنست که عدالت مهدوي، عدالتی است فراگیر و همه جایی نه در بخشی از محیط ?زنده شدن زمین?و تعبیر 

  

  .426، ص 412، ح 7، فصل الغیبۀ طوسى. [1]
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  .425، ص 411، ح همان. [2]

  .426، ص 414، ح 7الغیبۀ طوسی، فصل. [3]

  .305، ص 13، ح 16ب ، باالغیبۀ نعمانى. [4]

  .17، ح 14، باب همان. [5]

  .10، ص 53، ج اربحاراالنو. [6]

  .آمده است 158از عالئم ظهور است که در ص. [7]

، رکن یمانی است، و این جایگاه بسیار ?رکن?مراد از مقام، مقام حضرت ابراهیم علیه السالم است که نزدیک خانه کعبه است و مقصود از . [8]

  .مقدسی است که محل دفن بسیاري از پیامبران خداست

  .67، ح 14، باب الغیبۀ نعمانى. [9]

  .603، ص 16، ح 32، باب 1، ج الدین کمال. [10]

  .554، ص 1، ج روزگار رهایى. [11]

  .71 ، ص51، ج بحاراالنوار. [12]

  .522، ص 1، ج روزگار رهایى. [13]

  .33آیه سوره توبه، . [14]

  .24سوره انفال، آیه . [15]

  .584، 4، ح 30باب  ،1، ج الدین کمال. [16]

  .، دعاى افتتاحالجنان مفاتیح. [17]

  .17؛ سوره حدید، آیه ?بدانید که خداوند زمین را پس از مردنش، زنده خواهد کرد?. 18][

. در این روایت حضرت و یاوران او هستند ?مردان?با توجه به روایات دیگر که آیه را به دوران امام مهدى علیه السالم تفسیر کرده است، مقصود از . [19]

  .446، ص 7، ج برهان
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هاي حکومتبرنامه

  

در ها هاي مذکور بپردازیم تا ضمن شناخت مسیر فعالیترسیدن به هدفهاي حکومت براي پس از آشنایی با اهداف حکومت، باید به بررسی برنامه

هاي اجرایی هاي حکومتی و برنامهدورانِ سبز ظهور، الگویی براي دوران پیش از ظهور ترسیم شود و آنانکه به انتظار منجی بزرگ عالم هستند با روش

.ودن چنان راهی آماده کنندامام عصر علیه السالم آشنا گردیده و خود و جامعه را براي پیم

هاي آن با استفاده از روایات فراوانی که درباره دوران حکومت امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف موجود است سه محور عمده برنامه

  .هاي اقتصاديهاي اجتماعی و برنامههاي فرهنگی، برنامهبرنامه: حکومت عبارتند از

به خاطر دوري از تعالیم ناب قرآن و سیره پیشوایان دینی، به انحطاط فرهنگی گرفتار شده است الزم است در پرتو یک به بیان دیگر جامعه بشري که 

  .انقالب فرهنگی بزرگ، به دامن قرآن و عترت بازگردانده شود

هاي صحیحی که ضامن حیات و برنامه هاي گوناگون پیکر اجتماع، التیام گیردبه آن جهت است که زخم ?برنامه جامع اجتماعی?همچنین لزوم یک 

هاي ظالمانه که جامعه را به هرج و مرج و فساد و تباهی و از بین رفتن حقوق واقعی جامعه و برخورداري همگان از حقوق الهی و انسانی است به جاي روش

  .ضعیفان کشانیده است، قرار گرفته و اجرا گردد

رشد اجتماعی، برنامه اقتصادي نیز ضرورت دارد تا ضمن آن از تمامی امکانات مادي زمینی به شکل هاي تعالی فرهنگی و براي فراهم شدن زمینه

گیري بهینه از مواهب طبیعی، رشد اقتصادي و تأمین معیشت براي همه طبقات و در همه  به بیان دیگر اینکه با بهره. عادالنه و در بستر مناسب استفاده شود

  .پذیر گردد امکانها محیط

هاي حکومت امام دوازدهم عجل اهللا تعالی فرجه الشریف ـ به بررسی تفصیلی آنها بر اساس روایات معصومین علیهم السالم س از بیان اجمالی برنامهپ

  : دهیمهاي حضرت را در هر بخش مورد بحث قرار میپردازیم و مهمترین برنامهمی

  فرهنگی?برنامه. الف

هاي فرهنگی، در راستاي رشد و تعالی علمی و عملی مردم خواهد بود و اهللا تعالی فرجه الشریف تمامی فعالیتدر حکومت جهانی امام مهدي عجل 

  .مقابله خواهد شدها با جهل و نادانی در همه زمینه

  : مهمترین محورهاي جهاد فرهنگی در حکومت حقّ عبارتند از

  احیاء کتاب و سنّت. 1

ب و تنها مانده و در حاشیه زندگی به فراموشی سپرده شده بود؛ در زمان حکومت آخرین حجت الهی تعالیم پس از آنکه در همه اعصار، قرآن غری

و سنّت که همان گفتار و رفتار پیشوایان دینی است در همه جا به عنوان بهترین الگوي . شودحیات بخش قرآن به تمامی عرصه زندگی بشر وارد می

  .شودناپذیر قرآن و عترت ارزیابی می رد همگان با معیار خدشهگردد و عملکحیات انسانی مطرح می

  : امام علی علیه السالم در بیانی رسا حکومت قرآنی امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف را چنین توصیف کرده است

هدایت و رستگاري را جایگزین هواي ) کند وامام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف ظهور می(کند در روزگاري که هواي نفس حکومت می?

[1]?.سازدگرداند و آن را حاکم بر جامعه میسازد و در عصري که نظر شخصی بر قرآن مقدم شده است، افکار را متوجه قرآن مینفس می
  

  : و نیز در بیانی دیگر، آن حضرت دوران ظهور قرآن و حضور آن را در زندگی بشر چنین بشارت داده است

[2].?...آموزنداند و قرآن را بدان گونه که نازل شده به مردم میزدهها بینم که در مسجد کوفه، خیمهگویی هم اکنون شیعیان خود را می... ?
  

  .هاي فردي و اجتماعی استو یاد دادن و یاد گرفتن قرآن نقطه شروعی براي ترویج فرهنگ قرآنی و حاکمیت قرآن و احکام آن در همه حوزه

  گسترش معرفت و اخالق. 2

رشد اخالقی و معنوي بشر بیشترین تأکید را انجام داده است زیرا که مهمترین عامل رشد و تعالی انسان به بیت علیهم السالم بر قرآن کریم و تعالیم اهل

شمردهدف از پیامبري خود را تکمیل مکارم اخالق می صلی اهللا علیه و آله پیامبر. باشدسوي هدف بلند خلقت همانا اخالق نیکو می
[3]

و قرآن نیز آن  
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۶٠

.کندبزرگوار را بهترین الگوي رفتاري براي همه مردم معرفی می
[4]

بیت علیهم السالم، هاي قرآن و اهلدوري بشر از راهنمایی ولی با کمال تأسف به واسطه 

در جوامع بشري و به ویژه جامعه مسلمین آشکار گردیده است و همین انحراف از ارزشهاي اخالقی از عوامل مهم ویران ها انحطاط اخالقی در همه زمینه

  .کردن حیات فردي و اجتماعی انسانها شده است

هاي تعالی فرجه الشریف که حکومت خدا و ارزشهاي الهی بر جهان است، ترویج ارزشهاي اخالقی را در رأس برنامه حکومت امام مهدي عجل اهللا

  .خود قرار خواهد داد

  : امام باقر علیه السالم فرمود

?لَ بِهاَکْم و مقُولُهع بِه عمفَج بادؤُوسِ الْعلی رع هید ضَعنا وقائم ذا قاما ماَخْالقُه
[5]

  ؛

  ?.هاي ایشان را جمع خواهد کرد و اخالق آنها را به کمال خواهد رساندزمانی که قائم ما قیام کند دست خود بر سر بندگان خواهد نهاد و عقل

شود که در پرتو حکومت مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف که حکومت اخالق و معنویت است، بستر آمیز و زیبا استفاده می کنایهاز این تعبیر 

جب مناسب براي کمال عقلی و اخالقی بشر فراهم خواهد آمد زیرا همانگونه که اخالق منحط و پست از نقصان عقل و خرد آدمی است، کمال عقل مو

  .اخالق نیکو در انسان خواهد بودبروز و ظهور 

به ها بنابراین از درون و برون همه کشش. دهدسوق میها هاي الهی آدمی را به سوي خوبیهاي قرآن و سنتاز سوي دیگر محیط آکنده از هدایت

  .شودگیر می و زیبایی هاست و اینگونه است که ارزشهاي الهی و انسانی همه جائی و عالمها سوي فضیلت

  نهضت علمی .3

هاي فرهنگی حکومت امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف که خود منبع علوم و سرآمد همه عالمان زمان خویش استیکی از برنامه
[6]

، نهضت علمی 

  .سابقه است  به طور چشمگیر و بیو رشد دانش بشري 

  : ستپیامبر اسالم صلی اهللا علیه و آله پس از بشارت دادن نسبت به مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف دربارة این بخش از اقدام او فرموده ا

کند پس از آنکه گرفتار از روشنایی پر می قائم ایشان است که خداوند به دست او همه زمین را) از فرزندان امام حسین علیه السالم(نهمین امام ...?

مند می آکند پس از آنکه از ظلم و جور پر شده باشد و سراسر عالم را از علم و دانائی بهرهتاریکی گشته است و تمام زمین را از عدالت و دادگري می

[7].?...سازد پس از آنکه به جهل و نادانی گرفتار آمده باشد
  

هاي بلند علمی بلکه زنان نیز به رتبه. و این جنبش علمی و فکري براي همه اقشار و طبقات جامعه است و در این شکوفایی فرقی بین مرد و زن نیست

  .رسندشناسی می و دین

  : امام باقر علیه السالم فرمود

اش مطابق کتاب خدا و  شود تا آن جا که زن در درون خانهداده می) و دانش(در زمان امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف به شما حکمت ?

[8]?.کندسنّت پیامبر صلی اهللا علیه و آله قضاوت می
  

  .بیت علیهم السالم دارد زیرا که امر قضاوت امري دشوار و سنگین استو این حکایت از آگاهی و شناخت عمیق از آیات قرآن و روایات اهل

  ها مبارزه با بدعت. 4

  .ها و آراء شخصی در دین و دینداري استو به معنی نوآوري در دین و داخل کردن اندیشه ?سنّت?بدعت در مقابل 

  : امام علی علیه السالم در معرفی بدعت گذاران فرمود

کنند هر ورزند و براساس رأي و هواهاي نفسانی خود عمل میبدعت گذاران کسانی هستند که با فرمان خدا و کتاب او و پیامبرش مخالفت می?

[9]?.چند شمار آنها بسیار باشد
  

بنابراین بدعت به معنی مخالفت با خدا و کتاب و پیامبر او و حاکم کردن هواهاي نفسانی و عمل کردن براساس تمایالت شخصی است و این جز 

بدعت امري است که سنّت و شیوه خدا و پیامبر صلی اهللا علیه . ي الهی تحقیق و تحلیلی نو ارائه شودآنست که با الهام از کتاب و سنّت و بر اساس معیارها

  .کند و هیچ آفتی براي دین، چنین شکننده و نابود کننده نیستو آله را نابود می
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۶١

  : امام علی علیه السالم فرمود

ماهدم الدینَ مثْلُ البِدعِ?
[10]

  ؛

  ?.ها دین را ویران و تباه نکرده استهیچ چیز مانند بدعت

آنها را مداران وظیفه دارند در مقابل بدعت گذاران قیام کنند و پرده از تزویر و نیرنگ آنها بردارند و راه نادرست و به همین دلیل است که سنت

  .براي مردمان آشکار کنند و بدینگونه از گمراهی مردم جلوگیري کنند

  : پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله فرمود

[11]?!در میان امتم آشکار شوند بر عالم است که علم و دانش خود را آشکار سازد، هر کس چنین نکند نفرین خدا بر او بادها هرگاه بدعت?
  

که در مسیر دینداري پدید نیاوردند و ها که در دین نگذاشتند و چه انحرافها و کجیها با تأسف باید گفت که پس از پیامبر و راه روشن او، چه بدعت

هاي شخصی و بدین سان چهره دین را واژگونه ساختند و رخسار تابناك آئین را به حجابهاي هواها و سلیقه! برابر مردم نگشودندکه در ها چه گمراهی

د و در دوران پوشاندند و هر چند امامان معصوم علیهم السالم و به دنبال ایشان عالمان دین کوشیدند ولی همچنان راه بدعت گذاري و سنّت سوزي باز مان

  .ت بیشتر شدغیب

و بی شک . برچیده شودها زنده گردیده و بدعتها و اکنون عالم در انتظار است که صاحب مکتب و موعود قرآن بیاید و در سایه سار حکومت او سنت

  .هاي هدایت و رشد و تعالی بشر فراهم گرددهاست تا زمینه و گمراهیها هاي اصالحی او مبارزه با بدعتدر رأس برنامه

  : باقر علیه السالم در ضمن سخنی بلند در توصیف زمان ظهور آن حضرت فرمود امام

...والیتْرُك بِدعۀً االّ اَزالَها و السنَّۀً االّ اَقامها... ?
[12]

  ؛

  ?.گذرد مگر اینکه آن را بر پا خواهد فرمودوانگذارد مگر اینکه آن را از ریشه برکند و از هیچ سنّتی نمی هیچ بدعتی را

  برنامه اقتصادي. ب

اي اگر از منابع ثروت در جامعه به درستی استفاده شود و امکانات تولید و توزیع در اختیار عده. هاي یک جامعه سالم، اقتصاد سالم استاز شاخصه

شود که امکان رشد ساخته میاي را فراهم کند، جامعهها گیري از سرمایه نباشد بلکه حکومت به همه قشرها توجه کرده و براي همه امکانِ بهرهخاص 

. شده استدر قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السالم نیز به جنبه اقتصادي و بهینه سازي وضع معیشتی مردم توجه . معنوي نیز در آن بیشتر است

مر بنابراین در حکومت قرآنی حضرت مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف براي اقتصاد جهان برنامه جامعی تدوین شده است که بر اساس آن اوال ا

ین همه طبقات توزیع میشود و ثانیاً ثروت به دست آمده به شکل عادالنه بیابد و از منابع طبیعی و مواهب خدایی بهترین بهره برداري میتولید سامان می

  .گردد

  .باره به روایات نیم نگاهی بیندازیمبجاست در این

  بهره وري از منابع طبیعی .1

شود و نه از آب به درستی در نه از تمام ظرفیت خاك استفاده می. یکی از مشکالت بخش اقتصاد، استفاده نکردن صحیح و بجا از مواهب الهی است

بارد و زمین در زمان امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف و به برکت حکومت حقّ او آسمان، سخاوتمندانه می. گرددري میراه احیاء زمین بهره بردا

  .دهددریغ بار می بی

  : امام علی علیه السالم فرمود

...هاولَو قَد قام قائمنا الََنْزَلَت السماء قَطْرَها و الََخْرَجت اْالَرض نَباتَ... ?
[13]

  

  .?...آوردریزد و زمین گیاه بیرون میو چون قائم ما قیام کند، آسمان باران می

ریزي اقتصادي سالم  کالن براي پیاي گیرد تا سرمایهقرار میدر زمان حاکمیت آخرین حجت حقّ همه زمین و امکانات آن در اختیار امام خوبان 

  .فراهم شود
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۶٢

  : امام باقر علیه السالم فرمود

?...الْکُنُوز رُ لَهتَظْه و ضاالَْر تُطْوي لَه...
[14]

  ؛

  ?.گرددو تمام گنجهاي آن براي او آشکار می) روداي به نقطه دیگر میاز نقطهاي در لحظه(شود زمین براي او پیچیده می

  توزیع عادالنه ثروت .2

هایی  جمعیتهمیشه اینگونه بوده است که افراد یا . از مهمترین عوامل اقتصاد بیمار در جوامع بشري، انباشته شدن ثروت در نزد گروهی خاص است

امام  .انداند بر انبارهاي ثروت عمومی چنگ انداخته و آن را در جهت منافع شخصی و گروهی به کار بردهکه براي خود ـ به هر دلیل ـ امتیازي قائل بوده

عدالت علوي را به همه نشان مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف با اینان مقابله خواهد کرد و ثروت همگانی را در اختیار همگان خواهد گذاشت و 

  .خواهد داد

  : امام باقر علیه السالم فرمود

...اذا قام قائم اَهلِ الْبیت قَسم بِالسویۀ وعدلَ فی الرَّعیۀِ?
[15]

  

  ?.کندکند و در میان خلق به عدالت رفتار میبه مساوي تقسیم می) اموال را(خاندان پیامبر صلی اهللا علیه و آله قیام کند  وقتی قائم

  .شوندمند می آید و همگان از حقوق انسانی و الهی خود بهرهدر زمان آن حضرت اصل مساوات و برابري به اجرا در می

  : ودپیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله فرم

کسی . کنداو اموال را به درستی تقسیم می... دهم که در امت من برانگیخته خواهد شدشما را به مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف بشارت می?

[16]?.یعنی بین مردم مساوات را اجرا خواهد کرد: مراد چیست؟ فرمود: پرسید
  

  .شودهاي طبقاتی برچیده میو ره آورد این مساوات در سطح جامعه آن است که فقر و تهیدستی ریشه کن گردیده و فاصله

که کسی پیدا نشود که اي د به گونهکنامام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف میان مردم به مساوات رفتار می... ?: امام باقر علیه السالم فرمود

[17]?.نیازمند زکات باشد
  

  عمران و آبادانی .3

حاکمان و اطرافیان و همفکران ایشان و یا طبقه اشراف و شود که به نحوي در ارتباط با هایی از محیط زندگی آباد می هاي بشري، بخشدر حکومت

شوند ولی در حکومت امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف که امر تولید و توزیع ساماندهی بزرگان و صاحب نفوذها باشد و بقیه طبقات فراموش می

  .رسدگردد همه جا به نعمت و آبادانی میمی

  : ف روزگار امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف فرمودامام باقر علیه السالم در توصی

[18].?...فَال یبقی فی االَْرضِ خَراب االّعمرَ... ?
  

  .گرددباد میماند جز اینکه آاي نمیدر تمام زمین هیچ ویرانه

  برنامه اجتماعی. ج

در حکومت دادگستر بزرگ عالم، براي سامان بخشی اجتماع، . هاي اجتماعی استیکی از ابعاد اصالح ساختار جامعه بشري، پرداختن به برنامه

اي آماده براي رشد و آنها محیط زندگی، زمینهبیت علیهم السالم در نظر گرفته شده است که به سبب اجراي هایی بر اساس تعالیم قرآن و سنّت اهل  برنامه

شود و نیز گردد و با بدکاران برخورد قانونی مینهی میها شود و از بديترویج میها در جهانی که تحت حاکمیت الهی است خوبی. تعالی افراد خواهد بود

  .گرددآن پیاده میشود و عدالت اجتماعی به معنی واقعی حقوق اجتماعی افراد به مساوات پرداخت می

  : اي از آن دنیاي زیبا را مشاهده کنیمبجاست به روایات مراجعه کنیم و جلوه
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  احیاء و گسترش امر به معروف و نهی از منکر. 1

خواهد در حکومت جهانی امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف فریضه بزرگ امر به معروف و نهی از منکر به صورت گسترده به اجرا گذاشته 

  [19].شمرده استها هاي امت اسالمی به عنوان برگزیده امتهمان واجبی که قرآن کریم بر آن تأکید ورزیده و آن را از ویژگی. شد

و رشد و زیادي بديها و واگذاشتن آن عامل اساسی در هالکت و نابودي خوبی [20]گرددالهی اقامه میهمان امري که به سبب آن همه واجبات 

  .در اجتماعات بوده استها 

و بازدارنده از زشتیها و نهی از منکر آن است که رئیس حکومت و کارگزاران آن امر کننده به خوبیو از بهترین و واالترین مراتب امر به معروف 

  .باشندها 

  : امام باقر علیه السالم فرمود

?هحاباص هدي ونْکَرِ... اَلْمنِ الْمنَ عوینْه و رُوفعرُونَ بِالْم؛[21]یأْم  

  ?.کنندامر به معروف و نهی از منکر می... مهدي و یاران او

  مبارزه با فساد و رذائل اخالقی. 2

مقابله خواهد شد تا جایی براي ها هاي حکومت الهی است تنها به زبان نخواهد بود بلکه در عمل با منکرات و زشتینهی از منکر که یکی از شاخصه

  .پاك گرددها فساد و رذائل اخالقی در جامعه نماند و محیط زندگی از زشتی

  : خوانیمدر دعاي ندبه که آهنگ فراق و نواي جدایی از یار غایب است می

?راءاالِْفْتذْبِ وبائلَ الْکح عأَینَ قاط ،واءاالَْهالزَّیغِ و آثار س؛[22]اَینَ طام  

  ?کجاست آنکه آثار گمراهی و هوي و هوس را نابود خواهد ساخت؟ کجاست آنکه ریسمانهاي دروغ و افتراء را ریشه کن کند؟

  اجراي حدود الهی. 3

هاي فرهنگی و تعلیم در حکومت امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف از سویی با شیوه. هاي گوناگون داردجامعه، شیوه برخورد با مفسدان و تبهکاران

الت گردانند و از سوي دیگر با تأمین نیازهاي مشروع و معقول زندگی و اجراي عد  معارف و تحکیم عقائد و ایمان، فاسقان و بزهکاران را به راه صالح و راستی برمی

پیمایند و چارچوب قانون را بندند ولی آنها که با وجود همه اینها راه تجاوز به حقوق دیگران و زیرپاگذاشتن احکام الهی را میاجتماعی، راه را بر فساد و تباهی می

فساد در جامعه توسط دیگران جلوگیري شود و آن اجراي  شود که سد راه تبهکاري آنها گردد و نیز از ادامه رونداي شدید برخورد میپذیرند، با اینها به گونهنمی

  .حدود الهی درباره مفسدان است که حد و مرز آن در قوانین کیفري اسالم بیان گردیده است

اهللا در روایت بلندي از پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله که حضرت جواد علیه السالم نقل کرده است، در ضمن بیان خصوصیات امام مهدي عجل 

  : تعالی فرجه الشریف آمده است

  [23]?.خواهد کرد) و اجرا(او حدود الهی را اقامه ?

  عدالت قضایی. 4

در سطح جامعه، اجراي عدالت در همه بخش هاست و اوست که همه عالم هاي حکومتی امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف در رأس برنامه

هاي اجراي عدالت، بخش قضاوت است و این و یکی از مهمترین حوزه. کند همانگونه که از ظلم و ستم آکنده باشدرا، پر از عدالت و دادگري می

گناهان به  ه ناحق مصادره گشته و خونها، به ناحق ریخته شده و آبروي بیاموال، ب. در آن شده استها و حق کشیها همان بخشی است که بیشترین ظلم

در محاکم قضایی دنیا، بیشترین ظلم بر مستضعفان عالم شده است و احکام صادره از آنها تحت تأثیر نفوذ قدرتمندان و حاکمان ! خطر افتاده است

مادي براي خود و وابستگانشان حکمقاضیان دنیا طلب نیز براي جلب منافع . ده استستمگر، مال و جان افراد و گروههاي بسیاري را به ناحق نابود کر

گناهی که به چوبه دار آویخته شده است و چه بسا تبهکار و مجرمی که قانون  اند و خالصه اینکه چه بسیار بیهاي ظالمانه بسیاري را نوشته و اجرا کرده

  .خدا درباره او اجرا نگردیده است
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او که مظهر عدالت پروردگار است، . هاست ها و نهایت همه حق کشیل گستر امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف پایان همه ظلمحاکمیت عد

  .گمارد تا به هیچ کس در هیچ جاي عالم کمترین ستمی نرودکند و قاضیانی صالح و مجریانی دقیق و خدا ترس میهایی دادگستر ایجاد می محکمه

  : حضرت رضا علیه السالم در ضمن روایتی بلند در توصیف امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف و دوران طالئی ظهورش فرمود

  ؛[24]فَاذا خَرَج اَشْرَقَت االَْرض بِنُورِ ربها و وضَع میزانَ الْعدلِ بینَ النّاسِ فَال یظْلم اَحد اَحداً?

هیچ کس ) چنان عدالت را جاري کند که(وقتی او قیام کند زمین به نور پروردگار روشن گردد و آن حضرت ترازوي عدالت در میان خلق نهد پس 

  ?.بر دیگري ظلم و ستم روا ندارد

بندد و از تکرار ظلم و ستم شود که عدالت قضایی حضرت چنان گسترده و دقیق است که راه را بر ظالمان و سودجویان میمی از این روایت دانسته

  .کندو عادي شدن تجاوز به حق دیگران، جلوگیري می

  

  .138، خطبه البالغه نهج. [1]

  .333، ص 3، ح 21، باب الغیبۀ نعمانى. [2]

میزان الحکمۀ، . (انما بعثت التمم مکارم االخالق؛ همانا من براى تکمیل مکارم اخالق برانگیخته شدم: فرماید پیامبر اسالم صلی اهللا علیه و آله مى. [3]

  ).1530، ص 4مترجم، ج 

  )21سوره احزاب، آیه ( ?.و براى شما در رسول خدا الگوى نیکویى است?؛ ?لقد کان لکم فى رسول اهللا اسوة حسنۀ?اشاره به آیه . [4]

  .336، ص 52، بحاراالنوار. [5]

  .1   ، ح13، باب الغیبۀ نعمانىدانش او از همه شما بیشتر است؛ : الشریف امام على علیه السالم در توصیف مهدى عجل اهللا تعالی فرجه. [6]

  .487، ص 5، ح 24، باب 1، ج الدین کمال؛ 253، ص 36، ج بحاراالنوار. [7]

  .352، ص 52، ج بحاراالنوار؛ 239، الغیبۀ نعمانى. [8]

  .1632، ح الحکمۀ میزان. [9]

  .91، ص 78، ج بحاراالنوار. [10]

  .1649، ح الحکمۀ میزان. 11][

  .11، ص 11، ح 58، ج بحاراالنوار. [12]

  .626/ ـ خصال  104، ص 10، ج بحاراالنوار. [13]

  .603، ص 16، ح 32، باب 1، ج دینال کمال. [14]

  .242، ص 26، ح 13، باب الغیبۀ نعمانى. [15]

  .81، ص 51، ج بحاراالنوار. [16]

  .390، ص همان. [17]

  .603، ص 16، ح 32، باب 1، ج الدین کمال. [18]

  .110عمران، آیه سوره آل . [19]

امر به معروف و ?یعنى  ?فریضۀ عظیمۀ بها تقام الفرائض... ان االمر بالمعروف والنّهى عن المنکر?: در سخنى از امام باقر درباره این واجب آمده. [20]

  .3704  ، ص8، مترجم جمیزان الحکمۀ. ?گردد واجبى است که به سبب آن همه واجبات اقامه مى... نهى از منکر

  .47، ص 51، ج بحاراالنوار. [21]

  .321، ص 52، ج همان. [24]        .4، ح 27، باب 52، بحاراالنوار. [23]     .، دعاى ندبهالجنان مفاتیح. [22]
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دستاوردهاي حکومت

  

بسا براي رسیدن کنند و چه پیش از آنکه به حکومت برسند و قدرت را به دست گیرند آرمانهایی را براي حکومت خود بیان میها افراد و جمعیت

هاي خود را نیز اعالم کنند اما معموال پس از رسیدن به قدرت و گذشت زمان، در اهداف خود ناکام مانده و گاهی از آنچه گفته به آن اهداف، برنامه

.کنندو اهداف مطرح شده را فراموش میها کنند و یا به کلّی آن ایدهبودند عدول می

هاي حکومت براي واقعی و اصولی نبوده و یا آنکه برنامه ?ها هدف?اف از پیش تعیین شده یا به جهت آن است که دست نیافتن به آرزوها و اهد

  .ها، برنامه جامع و کاملی نبوده است و در بسیاري از موارد نیز سبب ناکامی، عدم لیاقت مجریان بوده است رسیدن به هدف

ف اهداف، هدفهایی است واقعی و اصیل که ریشه در عمق وجدانهاي بشر دارد و همگان در در حکومت امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشری

ضمانت اجرائی براي ها بیت علیهم السالم تنظیم گردیده و در تمامی بخشنیز بر اساس تعالیم قرآن و سنّت اهلها اند و برنامهآرزوي رسیدن به آن بوده

این انقالب عظیم، بسیار چشمگیر و قابل توجه است و در یک جمله باید گفت دستاوردهاي حکومت امام مهدي آنها وجود دارد؛ بنابراین دستاوردهاي 

  .عجل اهللا تعالی فرجه الشریف پاسخگوي تمام نیازهاي معنوي و مادي بشر است که خداوند متعال در وجود انسان به امانت نهاده است

  : کنیماوردها را بیان میدر اینجا با توجه به روایات برخی از این دست

  عدالت فراگیر. 1

است در روایات فراوان، مهمترین ره آورد قیام و انقالب حضرت مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف پر شدن جهان از عدالت و دادگري شمرده شده 

افزاییم که در حاکمیت قائم آل محمد صلی یت را میاما در این بخش بر آن حقیقت یاد شده این واقع. که در بخش اهداف حکومت درباره آن سخن گفتیم

آید و هیچ نهاد و مجموعه کوچک یا بزرگی اهللا علیه و آله عدالت در همه سطوح جامعه به صورت یک جریان جاري در تمام مویرگهاي اجتماع در می

  .ریزي خواهد شد  پی ماند مگر اینکه عدالت در آن حاکم خواهد شد و روابط افراد با یکدیگر بر اساس آننمی

  : امام صادق علیه السالم در این باره فرمود

[1]?.کندنفوذ میها هاي مردم خواهد برد آنچنان که سرما و گرما به درون خانهبه خدا قسم، عدالت را در خانه?
  

گردد حکایت از آن دارد که شود و روابط افراد خانواده با یکدیگر عادالنه میوقتی خانه که کوچکترین نهاد در جامعه است به کانون عدالت تبدیل می

دهدحکومت جهانی و عدل گستر مهدوي نه با ابزار زور و قانون بلکه بر اساس یک تربیت قرآنی که به عدالت و احسان فرمان می
[2]

، افراد را پرورش می

ـ محترم میدهد و در فضایی این چنین همگان به حکم وظیفه انسانی و الهی خود، حقوق دیگران را ـ گرچه از نظر رتبه و مقام، جایگاهی نداشته باشند 

  .رندشما

 در جامعه موعود مهدوي، عدالت، یک جریان فرهنگی اصیل و با پشتوانه قرآنی و حکومتی است که تخلّف از آن تنها توسط معدودي از افراد که

با آنها گیرد که حاکمیت عدالت پرور اند، صورت می بیت علیهم السالم پرورش یافتهخود محور و منفعت طلب بوده و به دور از تعالیم قرآن و اهل

  .کنددهد و به ویژه از نفوذ آنها به سطوح حاکمیت جلوگیري میکند و اجازه رشد و نمو و ریشه دوانیدن به آنها نمیبرخورد جدي می

ترین هدف انقالب امام آورد حکومت مهدي منتظر عجل اهللا تعالی فرجه الشریف است و بدینسان عالی آري عدالتی چنین فراگیر و همگانی ره

هدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف که پر کردن عالم از عدل و داد بوده است به شکل کامل تحقق خواهد یافت و ظلم و ستم و حق کشی در همه م

  .زوایاي جامعه حتی در روابط اعضاي خانواده با یکدیگر از بین خواهد رفت

  رشد فکري و اخالقی و ایمانی. 2

لت در جامعه به سبب تربیت صحیح افراد و رواج فرهنگ قرآن و عترت در جامعه است و در روایات ما به در بخش قبل آمده که فراگیر شدن عدا

  .رشد فکري و اخالقی و ایمانی مردم در حاکمیت امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف تصریح شده است

  : امام باقر علیه السالم فرمود

[3]?.بر سر بندگان خدا نهد و به برکت آن عقل و خرد آنها به کمال رسدخویش ) عنایت(وقتی قائم ما قیام کند دست ?
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انسان است که در صورت حاکم بودن آن بر کشور آید زیرا که عقل، پیامبر درونی به دنبال کمال عقل انسان، به دست میها و زیباییها و همه خوبی

  .جسم و جان، اندیشه و عمل آدمی به سوي صالح و درستی خواهد رفت و مسیر بندگی پروردگار و نیل به سعادت هموار خواهد شد

  از امام صادق علیه السالم سؤال شد که عقل چیست؟

  : فرمود

[4]?.آیدآن بهشت به دست می) راهنمایی(شود و به یاست که به سبب آن خداوند عبادت م) حقیقتی(عقل آن ?
  

گروهها و احزاب است و پیامد این  بینیم که در جامعه بدون امام، شهوات بر عقل، غلبه دارد و نفس سرکش، یگانه فرمانرواي افراد وآري، در جامعه امروز می

قول انسانها، وضعیت پایمال شدن حقوق افراد و فراموش شدن ارزشهاي الهی است ولی در جامعه موعود و در سایه فرمانروائی حجت خدا، که عقل کلّ است، ع

  .دهدفرمان نمی میدان دار و سکّان دار تصمیم و اقدام خواهد بود و عقلِ به کمال رسیده جز به خوبی و زیبایی

  اتحاد و همدلی. 3

برند، با هم متّحد و صمیمی خواهند بود و در زمان برابر روایات، جمعیتی که تحت حاکمیت جهانی امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف بسر می

  .هاي بندگان خدا نخواهد ماندبر پایی دولت مهدوي جایی براي کینه و دشمنی نسبت به یکدیگر در دل

  : امام علی علیه السالم فرمود

  ؛...لَذَهبت الشَّحناء، منْ قُلُوبِ الْعباد... ولَو قَد قام قائمنا?

  ?.وقتی قائم ما قیام کند، کینه از دلهاي بندگان برود

شود و روزگار خردورزي و تعقّل میاي براي کینه توزي نیست زیرا که روزگار عدل و دادگري است و حقی از کسی ضایع ندر آن زمان دیگر بهانه

.است نه عقل ستیزي و شهوت پرستی
[5]

این، پراکنده و هاي مردم که تا پیش از ماند و از این رو دلجویی باقی نمی اي براي دشمنی و کینهبنابراین زمینه 

گردندیابد و همگان به برادري و اُخوت قرآنی باز میدور از هم بود، انس و الفت می
[6]

  .شوندو مانند برادران با یکدیگر همدل و مهربان می 

  : ه السالم در وصف روزگار سبز مهدوي فرمودامام صادق علی

[7]?.خداوند وحدت و اُلفت بین قلوب پریشان و پراکنده برقرار کند) در آن ایام(?
  

این همدلی و صمیمیت به جایی رسد که تصور آن در دنیاي کنونی که بحران تضادها و و اگر دست خدا در کار است دیگر عجیب نیست که 

  .هاي مادي به اوج خود رسیده است، دشوار باشدکشمکش

  : امام صادق علیه السالم فرمود

دارد  اش به مقدار نیاز برمی ایمانیبرد و از جیب برادر هر نیازمندي دست می. شودوقتی قائم ما قیام کند دوستی واقعی و صمیمیت حقیقی بیان می?

[8]?.کندو برادرش او را منع نمی
  

  سالمت جسمی و روانی. 4

عوامل گوناگون از جمله آلودگی محیط زیست به سبب به  هاي سخت و غیر قابل عالج است که محصولیکی از مشکالت بشر امروز بروز بیماري

هاي دریا از دیگر و آبها همچنین روابط نامشروع انسانها با یکدیگر و نیز از بین بردن جنگل. هاي شیمیایی، اتمی و میکروبی استکارگیري سالح

بر . که بهداشت و درمان پیشرفته امروزي نیز قادر به معالجه آنها نیست عوامل ظهور بیماریهایی مانند جذام، طاعون، فلج، سکته و دهها بیماري دیگر است

یز هاي جسمی باید فهرست بلندي از امراض روحی و روانی را نیز افزود که زندگی را براي مردم جهان تلخ و غیر قابل تحمل کرده است که این نبیماري

  .به سبب روابط غلط حاکم بر جهان و انسانهاست

گیرد، هاست و روابط بر اساس برادري و برابري شکل می و زیباییها مه مهدوي که روزگار عدالت گستري و حکومت فضیلتدر دولت کری

  .گرددرود و قواي بدنی و روحی انسان به طور شگفت انگیزي قوي و نیرومند میهاي جسمی و روانی انسان از بین میبیماري

  : امام صادق علیه السالم فرمود
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سازد و تندرستی را به آنان باز میکه حضرت قائم عجل اهللا تعالی فرجه الشریف قیام کند، خداوند بیماریها را از مؤمنان دور میهنگامی ?

[9]?.گرداند
  

ماند و بهداشت و طب، رشد چشمگیري خواهد داشت و کند هیچ بیماري العالجی نمیشگفت پیشرفت میاي نهدر دولت آن سرور که دانش به گو

  .نیز به برکت وجود حضرت، بسیاري از بیماران شفا خواهند گرفت

  : امام باقر علیه السالم فرمود

[10]?.گرددچه دچار ناتوانی باشد توانا و نیرومند مییابد و چنانبیت مرا درك کند اگر به بیماري دچار باشد شفا میهر کس قائم اهل?
  

  خیر و برکت فراوان. 5

در بهار دولت او همه جا سبز و خرم گشته . استاز دستاوردهاي بزرگ حکومت قائم آل محمد صلی اهللا علیه و آله خیر و برکت فراوان و بی سابقه 

  .گرددشمار می رویاند و برکات الهی سرشار و بیبارد و زمین میآسمان می. یابدو نشاط و حیات می

  : امام صادق علیه السالم فرمود

بارد و آسمان می) در ایام دولت او. (کندیبرکات آسمانها و زمین را جاري م) امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(خداوند به سبب او ... ?

[11]?.دهدزمین دانه می
  

نظیر به جهت آن است که   چشمگیر و فراوانی بیاین تحول . کندجامه حیات و شادابی به تن میها ماند و همه زمیندر سایه حکومت آن حضرت کویري نمی

الهی قرار گرفته و روابط خود را بر اساس روزگار مهدي، زمان جوانه زدن نهال پاکی و تقوا و شکوفایی گلهاي ایمان است و مردم در همه اصناف و اقشار تحت تربیت 

  .پاکی را از برکات و خیرات، سیراب گردانددهند و خداوند وعده فرموده است که چنین محیط ارزشهاي خدائی انجام می

  : فرمایدقرآن کریم در این زمینه می

  ؛ )ولَو اَنَّ اَهلَ القُري امنُوا واتَّقَوا لَفَتَحنا علَیهِم برَکات منَ السماء واالَْرضِ(

.کردیمرا به رویشان باز می برکات آسمان و زمین)درهاي(کردند اگر مردم شهرها ایمان آورده و تقوا پیشه می
[12]

  

  ریشه کن شدن فقر. 6

دریغ جریان یابد و به  او بیوقتی همه منابع زمینی براي امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف آشکار گردد و برکات آسمان و زمین بر مردم زمان 

ماند و بشریت در دولت امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف براي همیشه از چنگال فقر و نداري عدالت تقسیم گردد جایی براي فقر و تهیدستی نمی

.شودرها می
[13]

  

طلبی شخصی، جاي خود را به حس دلسوزي و  گیرد و اصل سودجوئی و منفعتدر روزگار او روابط اقتصادي بر اساس برادري و برابري شکل می

ین همه، دیگران را از خود کنند و بنابرادهد و در این حال همه به یکدیگر به عنوان اعضاي یک خانواده نگاه میغمخواري و مواسات با برادران دینی می

  .رسددانند و بوي یگانگی و یکرنگی در همه جا به مشام میمی

  : امام باقر علیه السالم فرمود

در (کند و عطا می) و نیاز زندگی(بخشد و در هر ماه دوبار به آنها روزي هر سال دو بار به مردم می) امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف... (?

[14]?...!شودهیچ نیازمندي به زکات پیدا نمی) شوند کهچنان مردم بی نیاز می(نماید تا اینکه به مساوات بین مردم عمل می) کاراین 
  

به بیان دیگر پیش از آنکه مردم از بیرون، صاحب . نیازي روحی است نیازمندي مردم به جهت روحیه قناعت و بیشود که عدم از روایات استفاده می

شود و به آنچه خداوند از فضل خویش به آنها عطا کرده راضی و خشنود مینیازي در آنها پیدا می نیاز گردند از درون، روح بی مال فراوان شوند و بی

  .به اموال دیگران ندارند گردند و بنابراین چشمی

  : پیامبر اسالم صلی اهللا علیه و آله در توصیف روزگار دولت مهدوي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف فرموده است

[15]?.دهدهاي بندگان قرار مینیازي را در دل بی) روح(خداوند ... ?
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هاي غلط و انباشتن اموال بر روي هم و انفاق نکردن آنها به طلبی عامل مؤثري در رقابت این در حالی است که پیش از ظهور روحیه آزمندي و زیاده

  .نیازمندان بوده است

گردد و از از سوئی ثروت سرشار به عدالت تقسیم می. بیرون و درون خواهد بودنیازي از   خالصه اینکه در زمان امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف بی

  .شودسوي دیگر قناعت، ویژگی اخالقی مردمان می

و خداوند ?: افزایدپس از اینکه درباره بخشش امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف به مردم بیاناتی فرموده است می صلی اهللا علیه و آله پیامبر اکرم

حضرت مهدي عجل اهللا تعالی (که اي گونهگیرد به کند و عدالت مهدوي همه آنها را در بر مینیازي پر می  را از بی صلی اهللا علیه و آله هاي امت محمددل

  : اي اعالم کندکند تا ندا دهندهامر می) فرجه الشریف

  !نفرچه کسی نیازمند مال است؟ پس کسی در میان مردم بر نخیزد مگر یک 

پس خزانه . دهد که به من مالی بدهیمهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف به تو فرمان می: نزد خزانه دار برو و به او بگو: فرمایدمی) به او(پس امام 

چرا در میان امت : گویدمی شود وکشد پشیمان میکند و چون آن را بر دوش میاش را پر می ات را بیاور، تا اینکه وسط جامه جامه: گویددار به او می

ما آنچه عطا کردیم باز : شودشود و به او گفته میگرداند ولی از او قبول نمیپس مال را بر می... تر باشممحمد صلی اهللا علیه و آله من از همه حریص

[16]?.گیریمپس نمی
  

  حاکمیت اسالم و نابودي کفر. 7

  :گیر خواهد کرد  قرآن کریم در سه مورد وعده داده است که خداوند متعال دین مقدس اسالم را جهان

)ینِ کُلِّهلَی الدع یظْهِرَهقِّ لینِ الْحد دي وبِالْه ولَهسلَ رسالَّذي اَروه(...
[17]

  ؛ 

  ...او خدائی است که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن دین را بر همه ادیان پیروز گرداند

  : ه قرآن فرموده استناپذیر است چنانک  و شکی نیست که وعده خداوند انجام شدنی و تخلف

...)الْمیعاد فالیخْل نَّ اللّها.(
[18]

  

علیهم السالم تا کنون چنین رویداد مبارکی به  دریغ پیامبر صلی اهللا علیه و آله و اولیاء خدا  هاي بیو تالشها ولی روشن است که با وجود همه مجاهدت

وقوع نپیوسته است
[19]
ت پیشوایان معصوم علیهم السالم و همه مسلمانان امید دارند که این روزگار فرا رسد و البتّه این آرزویی حقیقی است که ریشه در بیانا 

  .دارد

اللّه که علم اسالم است همه جا   االّ اللّه که پرچم توحید است و نواي اشهد ان محمداً رسول  الاله  بنابراین در سایه حاکمیت آن ولی پروردگار بانگ اشهدان

  .را فرا خواهد گرفت و اثري از شرك و کفر باقی نخواهد ماند

...)وقاتلُوهم حتّی التَکُونَ فتْنَۀٌ ویکُونَ الدینُ کُلُّه للّه(امام باقر علیه السالم در توضیح آیه 
[20]

  

  : فرمود

تأویل?
[21]

در آن زمان(این آیه هنوز نیامده است و هرگاه قائم ما قیام کند آنکس که زمان او را در یابد، تأویل این آیه را خواهد دید و هر آینه  

که بر سطح زمین، اثري از شرك نخواهد اي به گونه) و عالم گیر خواهد شد(سید رسد خواهد ردین محمد صلی اهللا علیه و آله به هرکجا که شب می)

[22]?!است؟) وعده نموده(ماند همانگونه که خداوند فرموده 
  

است که در روزگار مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف هر چه بیشتر و بهتر  ?اسالم?سبب حقّانیت و واقعیت  و البتّه این جهان شمولی اسالم به

ست آشکار خواهد شد و همگان را به خود جلب خواهد کرد مگر آنانکه از روي عناد و سرکشی سر به طغیان بردارند که با شمشیر عدل مهدوي که د

  .واهند شدانتقام پروردگار است رو به رو خ

آید زمینه بسیار آخرین نکته در این بخش آنست که این وحدت عقیدتی که در پرتو حکومت امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف به دست می

د و آن را میدهمناسبی براي تشکیل جامعه واحد جهانی است و جهان به دنبال همین اتحاد و یگانگی در اعتقاد، به یک قانون و نظام توحیدي تن می

کند و طبق این بیان، پذیرد و سپس در سایه آن، روابط فردي و اجتماعی خود را بر اساس معیارهایی که از یک عقیده و مرام گرفته شده است، تنظیم می
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جل اهللا تعالی وحدت عقیدتی و جمع شدن همه مردم در زیر یک پرچم و دینِ واحد، یک ضرورت و نیاز جدي است که در حکومت امام مهدي ع

  .فرجه الشریف حاصل خواهد شد

  امنیت عمومی. 8

هاي زندگی است، امنیت که از بزرگترین در همه عرصهها در حاکمیت امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف که دوران فراگیري همه خوبی

  .آیدترین آرزوهاي انسان است، به دست می هاي الهی و از عالینعمت

از عقیده و مرامی واحد پیروي کنند و در روابط اجتماعی خود به اصول بلند اخالقی پاي بند باشند و عدالت در تمام مویرگهاي حیات وقتی مردم 

که هر کسی به حقوق الهی و انسانی اي در جامعه. ماندبراي ناامنی و ترس در هیچ بخشی از زندگی باقی نمیاي فردي و جمعی بشر جاري گردد، بهانه

شود، امنیت عمومی و اجتماعی شکل رسد و با تجاوز و حق کُشی ـ گرچه در طبقه حاکمان و در کمترین مقدار آن باشد ـ برخورد قانونی مید میخو

  .گیردمی

  : امام علی علیه السالم فرمود

بیرون رود، حیوانات نیز با هم سازگاري ها از دلها و چون قائم ما قیام کند کینه... گرددسپري میها روزگار سختی) و در حکومت ما(به دست ما ?

[23]?.و چیزي او را نترساند... که زن، با همه زیب و زیور خود، از عراق تا شام برود) در آن روزگار چنان محیط امنی ایجاد شود. (کنند
  

بریم تصور چنان دورانِ سبزي، بسیار دشوار است ولی چنانکه گفته شد و کینه توزیها بسر میها و آزمنديها عدالتی و البتّه براي ما که در روزگار بی

دانست که وعده الهی در  اگر به عوامل آن همه بدي و زشتی بنگریم و بیندیشیم که این عوامل در حاکمیت حکومت حق ریشه کن خواهد شد خواهیم

  .تحقق جامعه امن و آرام، حتمی است

  : خداوند متعال در قرآن کریم فرموده است

و پس از اینکه در ترس و ... گرداند) و حاکم(وعده داده که به یقین در روي زمین، ایشان را خلیفه .. .اندخدا به کسانی از شما که ایمان آورده?

[24].?...و آرامش را به ایشان عطا فرمایدنگرانی قرار داشتند، امنیت 
  

  : و امام صادق علیه السالم در معنی این آیه فرمود

[25]?.این آیه درباره قائم عجل اهللا تعالی فرجه الشریف و یارانش نازل شده است?
  

  گسترش دانش. 9

شود و دانش بشري به در دوران حکومت حضرت مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف، اسرار علمی فراوان در علوم اسالمی و انسانی آشکار می

  .یابدتصور توسعه میغیر قابل اي گونه

  : امام صادق علیه السالم فرمود

اند، تنها دو حرف آن است و مردم تا کنون جز با آن دو حرف آشنایی ندارند  علم و دانش، بیست و هفت حرف است و همه آنچه پیامبران آورده?

م گسترش دهد و آن دو حرف را نیز به آنها ضمیمه ساخته و و هنگامی که قائم ما قیام کند، بیست و پنج حرف دیگر را بیرون آورده و در میان مرد

[26]?.مجموع بیست و هفت حرف را منتشر خواهد کرد
  

دهد فاصله دانش صنعتی دهد و در روایات متعدد اشاراتی آمده که نشان میمی براي انسان رويها بدیهی است که رشد و توسعه علمی در همه زمینه

.در آن زمان، با صنعت کنونی، بسیار زیاد خواهد بود
[27]

  

  .یشین تفاوت چشمگیري داردهاي پهمانگونه که صنعت کنونی با قرن

  : کنیمدر اینجا به بعضی از روایات اشاره می

  : امام صادق علیه السالم درباره چگونگی ارتباطات در حکومت امام مهدي فرمود

[28].?...بینددر روزگار قائم علیه السالم مؤمن در مشرق زمین، برادرش را که در مغرب زمین است می?
  

  : و نیز فرمود
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چهار (اي که آن حضرت از فاصله یک برید دهد به گونههنگامی که قائم ما قیام کند، خداوند قدرت شنوایی و بینایی شیعیان ما را افزایش می?

.بینند در حالی که حضرت در جایگاه خود قرار داردشنوند و او را میگوید و آنان سخن او را مییان خود سخن میبا شیع) فرسنگ
[29]

  

گیري و فرماندهی، در  الشریف از احوال مردم به عنوان رئیس حکومت و مرکز تصمیمو درباره میزان آگاهی حضرت مهدي عجل اهللا تعالی فرجه 

  : روایت آمده است که

[30]?.اش گزارش دهند اگر کسی در خانه خودش سخنی بگوید، بیم آن دارد که مبادا دیوارهاي خانه?
  

شود یا به کار گرفته میتر با توجه به وسایل پیشرفته ارتباطی درك این روایات آسانتر است ولی روشن نیست که آیا همین وسائل به صورت پیشرفته

  .بیشتري دارد جایگزین وسائل امروزي خواهد شدسیستم دیگري که پیچیدگی 

  هاي حکومتویژگی

در پایان به برخی از . و دستاوردهاي حکومت امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف سخن گفته شدها هاي قبل درباره اهداف، برنامهدر بخش

  .پردازیمن و معرفی آنها و نیز سیره رهبر بزرگ حکومت، میهاي حکومت مانند قلمرو حکومت و مرکز آن، مدت حکومت و روش کارگزاراویژگی

  قلمرو حکومت و مرکز آن

تردیدي نیست که حکومت حضرت مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف حکومتی جهانی است زیرا که او موعود همه بشریت و تحقق بخش 

این حقیقتی است . سایه حکومت او به وجود آید سراسر زمین را فرا خواهد گرفتدر ها و خوبیها بنابراین آنچه از زیبایی. هاست آرزوهاي همه انسان

  .کنیمکه روایات فراوان، شاهد آن است که به گروههایی از آنها اشاره می

پر از ظلم و جور کند همان گونه که روایات بسیاري که مضمون آن چنین است، مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف زمین را پر از عدل و داد می .الف

.شده باشد
[31]
  .گیرد و هیچ دلیلی وجود ندارد که معنی آن را به بخشی از زمین محدود کندسرتاسر کره خاکی را در بر می) االرض( ?زمین?کلمه  

ه از تسلّط امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف بر مناطق مختلف جهان خبر داده است که گستردگی و پراکندگی و اهمیت آن روایاتی ک .ب

شود که نام بردن از شهرها و کشورها در روایات از باب نمونه و مثال بوده و میزان مناطق، حکایت از سلطه آن حضرت بر تمامی جهان دارد و معلوم می

  .اطبان روایات در آن زمان نیز مالحظه گردیده استدرك مخ

ا مسلط در روایات مختلف از روم، چین، دیلم یا کوههاي دیلم، ترك، سند، هند، قسطنطنیه، کابل شاه و خزر به عنوان مناطقی که امام مهدي بر آنه

.خواهد شد و آنها را فتح خواهد کرد نام برده شده است
[32]

  

 ?روم?براي مثال . شده استتري نسبت به زمان ما، گفته می هاي بسیار گستردهگفتنی است که در زمان ائمه علیهم السالم مناطق یاد شده بر بخش

، پاکستان امروز را ?هند?شود همانگونه که از چین همه شرق آسیا بوده که شامل ژاپن نیز میگردیده و مراد شامل همه اروپا و حتی قاره آمریکا می

  .شامل بوده است

شده و در واقع فتح آن به پیروزي و ترین شهرها و مناطق از آن یاد می شهر قسطنطنیه همان استانبول است که در جهان آن روز به عنوان مقاوم

  .را که یکی از راههاي اصلی ورود به قاره اروپا بوده استشده زیموفقیت بزرگ شمرده می

خالصه اینکه تسلّط امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف بر مناطق حساس و مهم جهان حکایت از گستردگی جهانی فرمانروایی آن حضرت 

  .دارد

وشنی از جهانی بودن حکومت حضرت مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف گذشته از روایات دسته اول و دسته دوم، روایات متعددي در دست است که به ر .ج

  .دهدخبر می

  : است   آمده است که خداوند متعال فرموده صلی اهللا علیه و آله در سخنی از پیامبر اکرم

چیره خواهم ) بر همه(فرمان خود را گردانم و به دست ایشان پیروز میها بر همه آئین) گانه پیشوایان دوازده(من دین خود را به دست آنها ... ?

آخرین آنها ـ امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف ـ سراسر زمین را از دشمنانم پاك خواهم کرد و او را بر مشرق و مغرب زمین ) قیام(ساخت و به 

[33]?...فرمانروا خواهم گرداند
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  : و امام باقر علیه السالم فرمود

...لْمشْرِکُونَیبلُغُ سلْطانَه الْمشْرِقَ والْمغْرِب و یظْهِرُ اللّه عزَّوجلَّ بِه دینَه علَی الدینِ کُلِّه و لَوکَرِه ا... اَلْقائم منّا?
[34]

  ؛

را فرا خواهد گرفت و خداوند به دست او دین ) عالم(فرمانروایی او مشرق و مغرب ) او کسی است که... (است) خاندان پیامبر(قائم علیه السالم از ما 

  ?.دهد اگر چه مشرکان را خوش نیایدغلبه می خود را بر همه ادیان

و اما مرکز حکومت جهانی حضرت مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف، شهر تاریخی کوفه است که در آن زمان وسعت زیادي خواهد یافت به 

ایات، کوفه و در بعضی دیگر نجف به شود و به همین دلیل است که در بعضی روکه شهر نجف را که در چند کیلومتري کوفه است شامل میاي گونه

  .عنوان مرکز حکومت نام برده شده است

  : امام صادق علیه السالم در ضمن روایتی طوالنی فرمود

[35]?.کوفه) بزرگ(شهر کوفه خواهد بود و محل قضاوت او مسجد ) حضرت مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(مرکز حکومت او ?
  

جد گفتنی است شهر کوفه از دیرزمان، مورد توجه خاندان پیامبر صلی اهللا علیه و آله و محل زمامداري حضرت علی علیه السالم بوده است و مس

خوانده است و نیز در آن به امر قضاوت میروف جهان اسالم است که امام علی علیه السالم در آن نماز و خطبه میمشهور آن یکی از چهار مسجد مع

  .پرداخته است و در نهایت در محراب همان مسجد به شهادت رسیده است

  مدت حکومت

جهان با ظهور آخرین حجت پروردگار به سوي پس از اینکه عالم بشریت یک دوره بسیار طوالنی از حاکمیت ظلم و ستم را پشت سر گذاشت، 

  .خواهد رفت و حکومت به دست حاکمان و نیکان قرار خواهد گرفت و این وعده حتمی خداوند استها حاکمیت خوبی

گر روزگار ظلم و شود تا پایان عمر دنیا ادامه خواهد یافت و دیحکومت خوبان که با فرمانروایی امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف آغاز می

  .ظالمین تکرار نخواهد شد

م در سخنی که پیش از این از پیامبر صلی اهللا علیه و آله نقل شد آمده است که خداوند بزرگ حاکمیت آخرین پیشواي معصوم را به پیامبر اسال

  : افزایددهد و در پایان میصلی اهللا علیه و آله بشارت می

و حاکمیت (دولت او را دوام خواهم بخشید و پیوسته تا قیامت، روزگار ) فرجه الشریف به حکومت رسید پس از آنکه مهدي عجل اهللا تعالی(?

[36]?.را در دست اولیاء ودوستان خود دست به دست خواهم کرد) زمین
  

اي که امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف برپا خواهد کرد، دولتی است که پس از آن براي دیگران دولتی نخواهد بود و براین نظام عادالنهبنا

  .در حقیقت تاریخ جدیدي از حیات بشر شروع خواهد شد که سراسر در زیر حاکمیت الهی بسر خواهد برد

  : امام باقر علیه السالم فرمود

بیت بر حکومت اهل(شوند تا وقتی ماند مگر اینکه پیش از حکومت ما، حاکم میت ما آخرین دولت هاست و هیچ خاندان صاحب دولتی نمیدول?

[37]?.کردیمشدیم همینگونه عمل میشیوه حکمرانی ما را دیدند نگویند، اگر ما هم حاکم می) پا شد و
  

 بنابراین مدت استمرار نظام الهی پس از ظهور، جدا از مدت حکومت شخص امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف است که مطابق روایات آن

  .سرانجام چشم از جهان فرو خواهد بست حضرت باقیمانده عمر خود را حاکم بوده و

تردیدي نیست که مدت حکومت آن حضرت باید به قدري باشد که امکان تحول جهانی و استقرار عدالت در همه مناطق عالم وجود داشته باشد 

البته با . عصوم علیهم السالم رجوع کردولی اینکه این هدف در چند سال قابل دسترسی است، قابل تخمین و گمانه زنی نیست و باید به روایات امامان م

که در اختیار اوست و آمادگی جهانی براي اي هاي آن رهبر الهی و توفیق و مدد غیبی براي آن حضرت و اصحاب و یاران شایستهتوجه به قابلیت

ی فرجه الشریف در زمانی نسبتاً کوتاه انجام در زمان ظهور، ممکن است که رسالت مهدي موعود عجل اهللا تعالها و زیباییها پذیرفتن حاکمیت ارزش

  .سال اتفاق افتد 10شود و جریانی که بشریت در طول قرون متمادي از ایجاد آن ناتوان بوده است در کمتر از 
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آن بعضی از آنها مدت حکومت . کند بسیار گوناگون استروایاتی که مدت حکومت حضرت مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف را بیان می

سال و چند ماه و  19چند روایت هم مدت حکومت را . سال بیان کرده است 10و  9و  8سال و برخی دیگر  7سال و تعدادي از آنها  5حضرت را 

.سال بر شمرده است 309سال و  40باالخره 
[38]

  

اما بعضی . گذشته از اینکه علّت این همه اختالف در روایات، روشن نیست پیدا کردن مدت واقعی حکومت از میان این روایات کاري دشوار است

.اندسال، این نظر را انتخاب کرده 7از علماي شیعه با توجه به فراوانی و شهرت روایات 
[39]

  

 10سال است ولی هر سال از سالهاي حکومت حضرت به اندازه  7اند مدت حکومت امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف و بعضی دیگر گفته

  : سال از سالهاي ماست که این مطلب نیز در بعضی روایات آمده است

  : فرمایدکند و امام میاز امام صادق علیه السالم درباره مدت حکومت حضرت مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف سؤال می راوي

[40]?.سال از سالهاي روزگار شماست 70کند که برابر هفت سال حکومت می) حضرت مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(?
  

  : فرمایدمرحوم مجلسی رحمه اهللا علیه می

برخی روایات به تمام مدت حکومت اشاره دارد و : هاي زیر توجیه کردروایاتی که درباره مدت حکومت امام علیه السالم رسیده است باید به احتمال?

و ماههاي روزگار حضرت است که ها و روزهایی است که ما با آن آشناییم و بعضی مطابق سالها بعضی مطابق سال. استقرار و حکومتبرخی بر مدت ثبات و 

[41]?.باشد و خداوند به حقیقت مطلب آگاه استطوالنی می
  

  سیره حکومتی امام

امام موعود و . هاي حکومت اوستمخصوص دارد که این خود از مشخصهاي هاي مختلف مدیریت خود شیوههر حاکمی در حکومت و بخش

ضمن مباحث گذشته به گرچه در . مهدي منتظر علیه السالم نیز وقتی حکومت جهان را به دست گیرد در تدبیر نظام جهانی خود روش و متد خاصی دارد

هایی از شیوه عملکرد آن حضرت اشاره شد ولی به جهت اهمیت موضوع مناسب است در این مجال به گونه مستقلّ به آن بپردازیم و در زالل  گوشه

  .بشناسیم سخنان پیامبر اکرم و امامان معصوم علیهم السالم شیوه حکومتی امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف را بهتر و بیشتر

سیره امام آنچه در ابتدا باید بر آن تأکید شود این است که روایات، یک تصویر کلّی از سیره آن بزرگوار به دست داده است و آن عبارتست از اینکه 

است و آنگونه که پیامبر در زمان ظهور خود با جاهلیت بشري در همه ابعاد آن مبارزه کرد  صلی اهللا علیه و آله مهدي همان سیره و روش پیامبر بزرگ اسالم

هلیت و اسالم ناب که ضامن سعادت دنیا و آخرت است را بر محیط خود حاکم کرد، حضرت مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف نیز با ظهور خود با جا

  .هاي جاهلیت مدرن، بنا خواهد کردخواهد کرد و ارزشهاي اسالمی و الهی را بر ویرانه جدید که دردناکتر از جاهلیت قدیم است بر خورد

  : از امام صادق علیه السالم درباره سیره حضرت مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف سؤال شد، فرمود

.اَمرَالْجاهلیۀ ویستَأنف االِْسالم جدیداً صلی اهللا علیه و آله هدم رسولُ اللّهیهدم ما کانَ قَبلَه کَما  صلی اهللا علیه و آله یصنَع کَما صنَع رسولُ اللّه?
[42]

  

) در میان مردم مرسوم(همانگونه که پیامبر آنچه از روش جاهلیت ) و(خواهد کرد امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف مانند پیامبر اسالم عمل 

  ?.ردریزي خواهد ک بود از میان برد، همینگونه روشهاي جاهلی پیش از ظهور خود را نابود خواهد ساخت و اسالم را از نو پی

شود که زمانی متفاوت، موجب تغییراتی در شیوه اجرا و حکومت داري میالبته شرایط . این سیاست کلّی امام موعود علیه السالم در زمان حاکمیت اوست

  .پردازیمهاي جداگانه به آنها میدر روایات مطرح گردیده و ما در بخش

  سیره جهادي و مبارزاتی

همگان را به دین مقدس اسالم چیند و امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف با انقالب جهانی خود بساط کفر و شرك را از گستره زمین بر می

  .کنددعوت می

  : پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله در این باره فرموده است

[43]?.دهدشیوه من است و مردم را بر آئین و شریعت من قرار می) امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف (شیوه او ?
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  .آشکار، معرفی گردیده و از هر جهت بر مردم جهان، حجت تمام شده استاي کند که حق به گونهالبته آن حضرت در شرایطی ظهور می

آورد تحریف نشده را از غاري در انطاکیه بیرون میبا این حال طبق برخی از روایات، حضرت مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف تورات و انجیل واقعی و 

.شوندکند که بسیاري از ایشان مسلمان میو به وسیله آنها با یهودیان و مسیحیان جهان احتجاج می
[44]

هاي گوناگون را به ه که گرایش ملّتدر این میان آنچ 

هاي پیامبران همچون گردد و نشانهبینند که مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف با امدادهاي غیبی یاري میکند آن است که همگان آشکارا میاسالم بیشتر می

را همراه دارد صلی اهللا علیه و آله سالمعصاي موسی علیه السالم و انگشتر سلیمان علیه السالم و زره و شمشیر و پرچم پیامبر ا
[45]

و براي تحقق اهداف پیامبران  

روشن است که در چنین بستري که حق و حقیقت آشکارا بر جهانیان عرضه شده است، تنها کسانی در جبهه باطل . خدا و برقراري عدالت جهانی قیام کرده است

زند و الزم است ساحت ه جز فساد و تباهی و ظلم از آنها سر نمیمانند که به کلّی هویت انسانی و الهی خود را از دست داده باشند و اینان همانها هستند کباقی می

اینجاست که شمشیر برنده عدالت مهدوي از نیام برآمده و با قدرت و صولت بر پیکر ستمکاران لجوج فرود می. دولت مهدوي از لوث وجود آنان پاك گردد

.و امیرالمؤمنین علیه السالم نیز بوده است اهللا علیه و آله صلی این شیوه و روش پیامبر. گذاردآید و کسی از آنها را باقی نمی
[46]

  

  سیره قضایی امام

م رسالت خود نیاز به یک سیستم قضایی مستحکم دارد بنابراین آن از آنجا که موعود منتظر براي استقرار عدالت در تمام زمین ذخیره شده است، براي انجا

کند و با جدیت و قدرت به دنبال بدست آوردن حقوق پایمال شده مردمان است و حق حضرت در این بخش به شیوه جد بزرگوارش امام علی علیه السالم عمل می

  .گرداندرا در هر کجا باشد، گرفته و به صاحب آن بر می

.مند شوند کنند که مردگان بر گردند و از برکت عدل او بهرهکند که مطابق روایات، زندگان آرزو میبه عدالت رفتار می و چنان
[47]

  

که امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف در مقام قضاوت مانند حضرت سلیمان علیه السالم و گفتنی است که بخشی از روایات بیانگر آن است 

  .کند و نه با استناد به شاهد و گواهکند و مانند آنها با علم الهی که دارد حکم میحضرت داود علیه السالم عمل می

  : امام صادق علیه السالم فرمود

[48]?.کندشاهد و گواه طلب نمی) یعنی(کند، د داود و سلیمان علیهما السالم داوري میوقتی قائم آل محمد قیام کند مانن?
  

شود در حالی که وقتی بر گواهان و سخن آنها تکیه میپا می و شاید راز اینگونه داوري آن است که به سبب اعتماد بر علم الهی، عدالت حقیقی بر

  .شود زیرا به هر حال شاهدان از میان انسانها هستند و احتمال اشتباه هستشود، عدالت ظاهري حاکم می

همید که این شیوه با توان فالبته درك چگونگی قضاوت امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف به شیوه گفته شده کار دشواري است ولی می

  .اوضاع روزگار آن حضرت سازگار است

  سیره مدیریتی امام علیه السالم 

وقتی مسئوالن حکومتی افرادي شایسته باشند، کار دولت و ملّت به سامان خواهد رسید و دست . یکی از ارکان مهم حکومت، کارگزاران آن هستند

  .تر خواهد بودیابی به اهداف حکومت، آسان

مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف به عنوان رئیس حکومت جهانی، براي مناطق گوناگون عالم، حاکمانی را از میان بهترین یاوران خود حضرت 

با . گیري را دارا هستند هاي یک حاکم اسالمی از قبیل دانش مدیریت، تعهد و پاکی در نیت و عمل و شجاعت در تصمیمگزیند، آنها تمام ویژگیبر می

دارد و  این حال شخص امام عجل اهللا تعالی فرجه الشریف به عنوان فرمانرواي بزرگ و مرکز مدیریت عالم به صورت مداوم عملکرد حاکمان را زیر نظر

شریف این ویژگی مهم که پیش از حکومت امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه ال. کندرسی می با شدت و دقّت و بدون چشم پوشی کار آنها را حساب

  .هاي حضرت مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف بیان گردیده استنادیده گرفته شده است در روایات به عنوان یکی از عالمت

  : پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله فرمود

بِالْمالِ رحیماً بِالْمساکین الْمهدي اَنْ یکُونَ شَدیداً علَی الْعمالِ جواداً عالمۀُ?
[49]

  ؛

اي دارد و نسبت به مسکینان مهربان دست بخشنده. است) و دقیق(عالمت مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف آن است که با کارگزاران خود شدید 

  ?.است
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  سیره اقتصادي امام

اي است که در زمان پیامبر امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف در امور مالی حکومت بر مبناي مساوات قرار دارد و این همان روش پسندیدهروش 

افراد، جاي آن حساب به   هاي بیوجود داشته است و پس از او، این شیوه تغییر یافت و معیارهاي دروغینی براي پرداخت صلی اهللا علیه و آله گرامی اسالم

خود به نظام را گرفت و سبب پیدایش فاصله طبقاتی در جامعه اسالمی آن روز شد و اگرچه امام علی علیه السالم و امام حسن علیه السالم در مدت خالفت 

و بر طبق مصالح فردي، به کار می امیه اموال مسلمانان را مانند ملک شخصی خود پس از ایشان بنیبند بودند ولی   برابري در پرداخت اموال مسلمین پاي

و اموال عمومی را به نزدیکان خود ها هاي کشاورزي یا غیر آن از ثروتآنها زمین. کردندهاي حکومت نامشروع خود را محکم میبردند و از این راه پایه

  .لتی رسمی پیدا کردامیه رایج گردیده بود حا  بخشیدند و این کار که به ویژه در زمان خلیفه سوم و دوران بنیمی

امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف که مظهر عدالت و دادگري است، بیت المالِ مردم را به عنوان ثروتی عمومی که همگان در آن شریک 

  .کلّی ممنوع باشدبه ها و زمینها که هیچ گونه تبعیض و امتیاز خواهی در آن راه نداشته باشد و بخشش ثروتاي دهد به گونههستند قرار می

  : پیامبر صلی اهللا علیه و آله فرمود

اذا قام قائمنا اضْمحلَّت الْقَطائع فَالقَطائع... ?
[50]

  ؛ 

رود به طوري از بین می) اند هایی که زمامداران و حکام جور در مالکیت خود در آوره و یا واگذار کرده زمین(زمانی که قائم ما قیام کند، قطایع 

  ?.که دیگر قطایعی در میان نخواهد بود

عجل اهللا  هاي شیوه مالی امام آن است که در راستاي رفع نیازهاي مادي و ایجاد رفاهی معقول براي زندگی تمام افراد، امام مهديو دیگر از شاخصه

  .کندکند، اموال زیادي دریافت میبخشد و در حکومت او هر نیازمندي که از او طلب میتعالی فرجه الشریف اموال فراوانی به مردم می

  : پیامبر صلی اهللا علیه و آله فرمود

فَهو یحثُوا الْمالَ حثْواً... ?
[51]

  ؛ 

  ?.بخشداموال را به فراوانی می) مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(او 

نیاز کردن مردم از جهت  آن حضرت با بی. هاي اصالح فردي و اجتماعی است که هدف بزرگ امام خوبان استو این شیوه براي ایجاد زمینه

  .یمایجاد زمینه مناسب براي پرداختن افراد به طاعت و عبادت پروردگار است که در بخش اهداف حکومت به تفصیل درباره آن سخن گفتمادي، در پی 

  سیرة شخصی امام

در  سیره امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف در رفتار شخصی و نیز در ارتباط با مردم، نمایانگر یک حاکم اسالمی نمونه است که حکومت

  !هاي کمال و نه جایگاهی براي زراندوزي و ستمگري و به استثمار کشیدن بندگان خدابه قلهها است براي خدمت به مردم و رسانیدن آناي نگاه او وسیله

السالم است و با  به راستی که آن امام صالحان در کرسی حکمفرمایی یاد آور حکومت پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله و امیرالمؤمنین علی علیه

  .کندقناعت میها برد و به کمترینترین سطح به سر می در اختیار اوست در زندگی شخصی خود در پایینها وجود آنکه همه اموال و ثروت

  : امام علی علیه السالم در توصیف او فرموده است

همانند رعیت خود راه رود و ) حاکم و رهبر جامعه بشري است ولیاگرچه (بندد که با خود عهد می) مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف (امام ?

[52]?.و به کم قناعت کند... مانند آنان بپوشد و بر مرکبی همچون مرکب آنها سوار شود
  

م خود چنین بود و در زندگی دنیا و خوراك و پوشش آن زهدي پیامبرگونه داشت و مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف در این امام علی علیه السال

  .میدان به آن حضرت اقتدا خواهد کرد

  : امام صادق علیه السالم فرمود

?هبِسیرَت سار ی ولع باسل لَبِس ذا قامنا امنَّ قائا
[53]

  ؛

  ?.گیردکند و روش او را پیش میوقتی قائم ما قیام کند لباس علی علیه السالم را در بر می
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اي که در روایت امام رضا خواهد به گونهتی آنها را میاو که درباره خود سخت گیر و دقیق است، با امت چون پدري مهربان است و آسایش و راح

  : علیه السالم اینگونه توصیف شده است

?بادالْع فْزَعغیر مالصلَدرَّةِ بِالْوالب األُماالَْخُ الشَّقیق والشَّفیق و دالوالالرّفیق و یۀ النّاداَالِْمام، االَْنیساهی الدف 
[54]

  ؛

است و مادر دلسوز نسبت به فرزند خردسال است و پناهگاه بندگان در واقعه ) که پشتیبان برادر(امام آن همدم همراه و آن پدر مهربان و برادر تنی 

  ?.هولناك

  .دانندنزدیک است که همه او را پناهگاه خود میآري او چنان با امت صمیمی و 

  : از پیامبر مکرّم اسالم صلی اهللا علیه و آله روایت شده که درباره مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف فرموده است

[55]?.شوندبرند آن گونه که زنبورها به ملکه خود پناهنده میامتش به او پناه می?
  

به همین دلیل دردهاي آنها را به خوبی می. کنداو مصداق کامل رهبري است که از میان مردم برگزیده شده و در بین آنها و مانند آنها زندگی می

در این صورت . اندیشدگیرد و در این راه تنها به رضایت الهی میي بهبودي حال آنها به کار میداند و تمام همت خود را براشناسد و درمان آن را می

  !چرا امت در کنار او به آرامش و امنیت نرسد و به کدام دلیل دل به غیر او بسپارد؟

  مقبولیت عمومی

وجود داشته چنین رضایتی ها بسیاري که در اداره مجموعههاي جلب رضایت عموم بوده است ولی به خاطر ضعفها هاي حکومتیکی از دغدغه

هاي اساسی حکومت حضرت مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف همین است که مورد قبول همه افراد و اجتماعات بشري از ویژگی. حاصل نشده است

  .ي عدل گستر رضایت کامل دارنداست و نه تنها همه اهل زمین که ساکنان آسمان نیز نسبت به آن حکومت الهی و فرمانروا

  : پیامبر اسالم صلی اهللا علیه و آله فرمود

و چگونه ممکن است که کسی از . راضی هستند) و حکومت او(اهل آسمان و زمین از او ... دهم به مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریفشما را بشارت می?

هاي مادي و شود که صالح امر بشر و سعادت او در همه جنبهحال آنکه براي همه جهانیان روشن می حاکمیت مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف ناراضی باشد و

[56]?.معنوي تنها در سایه حکومت الهی آن حضرت است
  

  : بجاست در پایان این بخش کالم جاودانه امام علی علیه السالم را به عنوان حسن ختام بیاوریم

کند و او را بر اهل هاي خود یاریش میکند و به وسیله نشانهکند و یاران او را حفظ میبه وسیله فرشتگان خود تأیید می) امام مهدي را(خداوند او را ... ?

شهرها به او . کندگروند و زمین را از عدل و داد و از روشنایی و دلیل پر میبا میل و رغبت یا به اکراه به او می) همه(اي که ه گونهگرداند بزمین پیروز می

آشتی میگردد و در حکومت او درندگان با هم ماند جز آنکه نیکو میآورد و زشت کاري نمیماند جز آنکه ایمان میآورند تا اینکه کافري نمیایمان می

پس خوشا حال آنکه ... گرددبراي او آشکار می) ي زمین(ها بارد و گنجریزد و آسمان خیرات خود را فرو میهاي خود را بیرون میکنند و زمین برکت

[57]?.روزگار او را ببیند و سخن او را بشنود
  

  

.362، ص 52، ج بحاراالنوار. [1]

  .90؛ سوره نحل، آیه?دهد ان اهللا یأمر بالعدل واالحسان یعنى به راستى که خداوند به عدالت و نیکوکارى فرمان مى?: فرماید قرآن مى. [2]

  .58، ص 3ح  ،1، ج کافى. [4]         .336، ص 71، ح 52، ج بحاراالنوار. [3]

  .در دو بخش قبلى به تفصیل درباره عدالت دوران امام مهدى و کمال عقلى مردم در آن روزگار سخن گفته شد. [5]

  .10؛ سوره حجرات، آیه?، همانا مؤمنان با یکدیگر برادرند...انما المؤمنون اخوة?اشاره به آیه . [6]

  .372، ص 164، ح 52، ج بحاراالنوار. [8]            .548، ص 7، ح 55، باب 2، ج کمال الدین. [7]

  .335، ص 68، ح همان. [10]           .364، ص 138، ح بحاراالنوار. [9]

  .96سوره اعراف، آیه . [12]            .188، ص 149، ح غیبت طوسى. [11]
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  .390، ص 212، ح 52، ج بحاراالنوار. [14]          .593ـ  589، صص 4، 3، باب 7، فصل منتخب االثر: ك.ر. [13]

       .92، ص همان. [16]           .84، ص 51، ج بحاراالنوار. [15]

  .9سوره آل عمران، آیه . [18]             .9و سوره صف، آیه  28؛ سوره فتح، آیه 33سوره توبه، آیه . [17]

، 16، ج?التفسیر الکبیر?رازى در  مثل فخر. انداین سخن نه یک ادعا بلکه یک واقعیت تاریخى است و مفسرین بزرگ از شیعه و سنى از آن سخن گفته. [19]

  .35، ص5، ج?مجمع البیان?و طبرسى در  121، ص8ج ?تفسیر القرطبى?و قرطبى در  40ص

  )39سوره انفال، آیه( ?.فتنه و فسادى نماند و آئین همه، دین خدا گردد) ندر زمی(بجنگید تا اینکه ) مشرکان(و با آنان ?. [20]

  .اند و یکی از آنها معانی موجود در آیات استبراي تأویل معانی مختلفی گفته. [21]

  .418، ص 2ج ، خصال. [23]                .55، ص 51، ج بحاراالنوار. [22]

  .240، ص 35، ح الغیبۀ نعمانى. [25]                             .55سوره نور، آیه . [24]

  .البته ممکن است که روایات مذکور اشاره به اعجاز هم داشته باشد. [27]              .326، ص 52، ج بحاراالنوار. [26]

  .336، ص 52بحاراالنوار، ج. [29]              .391، ص 52، ج بحاراالنوار. [28]

  .7و  1، ح 24و باب  4، ح 25، باب الدین کمال. [31]                                .390، ص همان. [30]

  .477، ص 4، ح 23، باب 1ج  ،الدین کمال. [33] .احتجاج طبرسىو  الغیبۀ نعمانى: ك.ر. [32]

  .11، ص 53، ج بحاراالنوار. [35]               .603، ص 16، ح 1همان، ج. [34]

  .472، ص 493، ح 8، فصل الغیبۀ طوسى. [37]    .477، ص 4، ح 23، باب 1، ج الدین کمال. [36]

  .رجوع شود 175- 173الدین طبسى، ص  علیه السالم، نجم چشم اندازى به حکومت حضرت مهدىبراى آگاهى از روایات به کتاب . [38]

  .، سیدمحمد صدراریخ مابعدالظهورت؛ 239، سیدصدرالدین صدر، ص?المهدى?: ك.ر. [39]

  .280، ص 52، ج بحاراالنوار. [41]           .474، ص 497، ح 8، فصل الغیبۀ طوسى. [40]

  .122، ص 6، ح 39، باب 2، ج الدین کمال. [43]             .236، ص 13، ح 13 ، بابالغیبۀ نعمانى. [42]

  .494 - 439، صص 3، ج اثبات الهداةك به .ر. [45]                       .251-249، صص الفتنبه : ك.ر. [44]

  .99، ص الفتن. [47]                                                .450، ص همان. [46]

  .246، ص 152، ح 1علیه السالم، ج  معجم احادیث االمام المهدى. [49]                              .447، ص 3، ج اثبات الهداة. [48]

  .309، ص 52، ج بحاراالنوار. [50]

  .143، ح 232، ص 1علیه السالم، ج  احادیث االمام المهدى معجم. [51]

  .581، ص 4، ح 11، باب 6، فصل منتخب االثر. [52]

  .348، ص 3، ج الشیعهوسائل . [53]

  .225، ص 1، ح 1، ج اصول کافى. [54]

  .598، ص 2، ح 7، باب 7، فصل منتخب االثر. ][55

  .81، ص 51، ج بحاراالنوار. [56]

  .524، ص 3، ج اثبات الهداة. [57]
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رجعت

  

تا  یکی از حوادث مهم هنگام ظهور، موضوع رجعت و بازگشت نیکان و بدان به دنیاست که از جمله عقاید شیعه است و در آثار اسالمی از گذشته

هاي مستقل هاي تکمیلی را به کتابپردازیم و بحثدر این بخش به اختصار درباره این موضوع می. هاي فراوانی دربارة آن بیان گردیده استحال بحث

.گذاریمدر این موضوع وا می

  مفهوم رجعت

هاي الهی و امامان معصوم علیهم السالم و حجترجعت در لغت به معنی بازگشت است و در فرهنگ دینی مقصود از آن عبارتست از بازگشت 

شوند و به دنیا برمی گردند و این دورنمایی از گروهی از مومنان خالص و کفار و منافقان به عالم دنیا یعنی ایشان به امر خداوند بار دیگر زنده می

  .افتدرستاخیز است که پیش از قیامت در همین عالم اتفاق می

  فلسفه رجعت

  : اندر علیه السالم در ضمن روایتی که دربارة رجعت آمده است فرمودهامام باق

[1]?.مومنان برمی گردند تا عزیز شوند و چشمان آنان روشن گردد و تبهکاران برمی گردند تا خداوند آنها را خوار کند?
   

 درست است که جایگاه اصلی براي پاداش و کیفر انسانها، عالم آخرت است ولی خداوند اراده فرموده است که بخشی از اجر و کیفر آنها را در

  .همین دنیا عملی کند

این مهم در ضمن دعاها و . گردیدههدف دیگر از رجعت برخورداري مومنان از سعادت یاري حضرت ولی عصر عجل اهللا تعالی فرجه الشریف بیان 

  .نیز بیانات بعضی از علما مطرح شده است

  : گفته است) ق 436متوفی(مرحوم سید مرتضی 

ي آن همانا خداوند هنگام ظهور حضرت مهدي علیه السالم گروهی از شیعیان آن حضرت را که قبالً از دنیا رفته اند برمی گرداند تا به ثواب یار?

[2].?...حضرت نائل شوند
  

  : و در زیارت امام عصر در سرداب مقدس سامراء آمده است

علی محمد و آل محمد و ان یجعل لی کرّة فی موالي، فان ادرکنی الموت قبل ظهورك فانّی اتوسل بک و با بائک الطاهرین الی اهللا تعالی و اسئله ان یصلی ?

.ظهورك و رجعۀ فی ایامک البلغ من طاعتک مرادي و اشفی من اعدائک فوأدي
[3]

  

خواهم که بر محمد و خاندان او درود شوم و از او میپدران پاکت به خداي بزرگ متوسل میاگر پیش از ظهور تو مرگ، مرا دریابد، به وسیله تو و 

( خواري)تو قرار دهد تا به مقصود خود در زمینه اطاعت تو نائل شوم و سینه ام را از ( دولت)بفرستد و براي من بازگشتی در ظهور تو و روزگار 

  ?.دشمنانت شفا دهم

  جایگاه رجعت در متون دینی

  .م استرجعت از عقاید مسلم شیعه است که پشتوانه آن دهها آیه قرآن و صدها روایت از پیامبر صلی اهللا علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السال

حدیث درباره رجعت نقل کرده است و مرحوم مجلسی رحمه اهللا علیه می 520 ?ایقاظ?محدث بزرگ مرحوم شیخ حرّ عاملی در کتاب خود 

  : فرماید

اگر احادیث رجعت متواتر?
[4]

[5]?.توان ادعاي تواتر کردنباشد دیگر در هیچ موردي نمی 
   

طلب گذشته از آیات و روایات فراوان، همه علماي شیعه بر این حقیقت اتفاق نظر دارند چنانکه مرحوم شیخ حرّ عاملی رحمه اهللا علیه به این م

.تصریح کرده و بلکه نبوت رجعت را از ضروریات مذهب شیعه دانسته است
[6]
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  رجعت، در قرآن و روایات

سیر این در آیات متعددي از قرآن، آشکارا جریان بازگشت افرادي از مردگان به دنیا مطرح شده است و روایات زیادي از اهل بیت علیه السالم در تف

  .آیات وارد شده است

او سپس از این که صد سال مرده بود، به ارادة الهی زنده شده و به دنیا . عت و بازگشت به دنیا جریان عزیر استهاي بسیار روشن رجاز نمونه

.بازگشت و سالیان زیادي زندگی کرد
[7]
   

  : ه بقره فرموده استسور 56خداوند در آیه 

  ؛ )ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون(

  .آنگاه شما را پس از مرگتان برانگیختیم تا شاید سپاسگزار باشد

م با این آیه در مورد هفتاد نفر از برگزیدگان قوم موسی علیه السالم است که همراه آن حضرت به کوه طور رفتند تا گفت و گوي موسی علیه السال

اي موسی ما به تو ایمان نمی?: وقتی گفت و گوي موسی علیه السالم را با خدا دیدند گفتند. خداوند را ببینند و گرفتن الواح از جانب خدا را شاهد باشند

  ?آوریم مگر اینکه خداوند را آشکارا ببینیم

. صرار کردند و سرانجام به صاعقه الهی گرفتار شده و همگی مردندموسی علیه السالم آنها را از این خواسته بی جا و غیرممکن باز داشت ولی آنها ا

اسرائیل نگران بود بنابراین از خداوند خواست که آنها را به زندگی موسی علیه السالم از این واقعه ناراحت شد و نسبت به پیامدهاي آن در میان بنی

آنها را به زندگی دنیا برگردانیددرخواست او پذیرفته شد و مطابق آیه یاد شده خداوند . برگرداند
[8]

اي که طبق روایتی از امام علی علیه السالم به گونه 

[9]
.هاي خود بازگشتند و مدتی زندگی کردند و صاحب فرزند شدند و پس از رسیدن اجلشان از دنیا رفتند، این عده به خانه

[10]
  

  .است?رجعت به دنیا در آینده?بر  آیاتی از قرآن نیز، دلیل

  : فرمایدسوره نمل می 83در آیه 

  ؛)و یوم نحشر من کل امۀ فوجاً ممن یکذب بایاتنا فهم یوزعون(

  .شوندکردند، پس آنها بازداشته میانگیزیم از آنها که آیات ما را تکذیب میروزي که از هر امتی گروهی را بر می

شوند بنابراین اشاره به روزي غیر از روز قیامت دارد زیرا که در قیامت همه در آن گروهی از مردم برانگیخته می در این آیه سخن از روزي است که

رحمه اهللا علیه در تفسیر مجمع البیان نوشته است که براساس روایات بسیار از اهل بیت علیه  مرحوم طبرسی . شوندانسانها از اولین و آخرین محشور می

اي از دشمنان آن حضرت است که در دوران ظهور او به دنیا باز میآیه مربوطه به گروهی از شیعیان حضرت مهدي علیه السالم و نیز عدهالسالم این 

.گردند
[11]

  

گویند؟ راوي مردم در مورد آن چه می: که از امام صادق علیه السالم دربارة این آیه سؤال شد؛ آن حضرت فرموداز آن روایات آمده   در یکی

  : امام صادق علیه السالم فرمود. این آیه دربارة قیامت است: گویندآنها می: گفت

اما آیه قیامت این آیه . این آیه دربارة رجعت است( گونه نیستاین! )کند؟انگیزد و گروه دیگر را رها میآیا خداوند در روز قیامت گروهی را بر می?

[12].?(آنان را برانگیختیم هیچ کس از آنها را وانگذاشتیم: یعنی) ?و حشرنا هم فلم نغا در منهم احداً?(: فرمایدکه خداوند می)است
  

  : سوره انبیاء آمده است 95در آیه 

  )و حرام علی قریۀ اهلکناها أنّهم الیرجعون(

هاي رجعت است، زیرا در قیامت این آیه نیز از مهم ترین دلیل. گردندبر مردم شهري که آن را هالك کردیم که آنها بر نمی ?باز آمدن به دنیا  - ممتنع است

  .این حقیقت در روایات متعدد بیان گردیده است. جمله اقوام هالك شده به عذاب الهی برمی گردندهمه مردمان و از 

  : امام باقر و امام صادق علیهما السالم در تفسیر این آیه فرمودند
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کس از   عت است زیرا هیچاین آیه از بزرگترین دالئل رج. گردنداي که خداوند اهل آن را با عذاب هالك کرده است در رجعت باز نمیهر قریه?

( که فرموده)مردم در قیامت بازمی گردند چه کسی که هالك شده و چه کسی که هالك نشده است پس سخن خداوندمسلمانان منکر آن نیست که همه 

[13]?.آتش داخل شوندگردند تا در باز می( هالك شدگان به عذاب الهی هم)مربوط به رجعت است اما در قیامت ( گردندباز نمی)= الیرجعون 
  

  رجعت در ادعیه و زیارت 

عه کبیره که از در زیارت جام. قابل ذکر است موضوع رجعت در دعاها و زیاراتی که از امامان معصوم علیهم السالم نقل شده نیز مطرح گردیده است

  .خوانیمامام هادي علیه السالم روایت شده می

معترف بکم، مومن بایاتکم، مصدق برجعتکم، منتظر المرکم?
[14]

  ؛

کنم و باور دارم و رجعت شما را تصدیق می( به این دنیا)کنیم و بازگشت شما را اعتراف می( امامت شماو )من به شما ) هاي خدااي امامان و حجت(

  ?.کشمامر شما را انتظار می

  .هاي مخصوص به حضرت مهدي علیه السالم از جمله زیارت آل یاسین نیز این موضوع با صراحت بیان گردیده استدر بعضی از زیارت

  هاي رجعتویژگی

  .توان این مطالب را درباره رجعت بیان کردمیان روایات فراوان میاز 

  . یاد شده است( روزهاي خدا)=  ?ایام اهللا?رجعت از روزهاي بزرگ و مهم عالم است که از آن در قرآن به . 1

  : امام صادق علیه السالم فرمود

.روز رجعت و روز قیامت عجل اهللا تعالی فرجه الشریف، روز قیام قائم : ایام اهللا سه روز است?
[15]?  

  .هاي شیعیان اهل بیت علیه السالم استاعتقاد به رجعت از نشانه. 2

  : امام صادق علیه السالم فرمود

[16]?.اشته باشداز ما نیست کسی که به رجعت ما ایمان ند?
  

.رجعت براي همه مردم نیست بلکه مخصوص مؤمنان خالص و کفار و منافقان خالص است. 3
[17]

  

الم از جمله مؤمنان رجعت کننده، پیامبران و امامان معصوم علیه السالم هستند و اولین امامی که در زمان رجعت و پس از امام مهدي علیه الس. 4

.خواهد کردهاي بسیار حکومت گیرد، حضرت امام حسین علیه السالم است که سالحکومت عدل جهانی را برعهده می
[18]

  

عجل اهللا تعالی فرجه الشریف که پیش از ظهور آن عزیز از دنیا رفتند امکان رجعت به دنیا و یاري آن امام   براي همه مومنان و منتظران واقعی ظهور مهدي . 5

  .وجود دارد

عهد بخواند از یاوران قائم، خواهد بود و اگر پیش از ظهور آن حضرت ( دعاي)از امام صادق علیه السالم روایت شده که هر کس چهل بامداد خدا را با 

(و قائم علیه السالم را یاري دهد)بمیرد، خداوند او را از قبرش بیرون آورد 
[19]

...  

امام . رسددهند ولی رجعت مؤمنین اختیاري به نظر میگردند بلکه از روي اجبار به رجعت تن میکفار و منافقان هرگز به میل و ارادة خود به دنیا باز نمی. 6

اي بندة : گویندگیرند و به آنها میهنگامی که حضرت مهدي علیه السالم قیام کند مأمورین الهی در قبر با اشخاص مؤمن تماس می: فرمایده السالم میصادق علی

. هم آزاد هستی متنعم بمانی باز) برزخی(هاي الهی خواهی در نعمتخواهی به او بپیوندي آزاد هستی و اگر میموالیت ظهور کرده است اگر می! خدا
[20]

  

  کنندگانرجعت

رجعت، به براساس روایات، گروه پیامبران علیهم السالم، امامان معصوم علیهم السالم، مؤمنان خالص و نیز کفار خالص، جزء کسانی اند که در زمان 

  .گردنداین دنیا باز می
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  رجعت پیامبران و امامان علیهم السالم. 1

  روایات مربوط به انبیاء علیهم السالم

إِنَّا (علیهم السالم سخن به میان آورده اند مثل کالم امام صادق علیه السالم در تفسیر آیه  روایاتی که بطور عام از بازگشت پیامبران و ائمه ) الف

دانید که به خدا سوگندد این آیه در زمان رجعت عملی خواهند شد آیا نمی: حضرت فرمود. )رسلَنَا والَّذینَ آمنُوا فی الْحیاةِ الدنْیا ویوم یقُوم الْأَشْهادلَنَنصرُ 

.این یاري و پیروزي در رجعت تحقق خواهند یافتپیامبران علیهم السالم در دنیا یاري نشدند و کشته شدند و نیز ائمه علیهم السالم کشته شدند اما 
[21]

  

علیه السالم همراه با یاران شهیدش هنگامی که امام حسین : فرمایدامام صادق علیه السالم می. روایاتی که با ذکر عدد، رجعت انبیاء را یاد آور شده است) ب

.نمایند چنانکه با موسی بن عمران هفتاد نفر از پیامبران همراه بودندکنند، هفتاد نفر از پیامبران نیز با او رجعت میرجعت می
[22]

  

  .اندروایاتی که بطور خاص از رجعت بعضی از پیامبران و امامان علیهم السالم با ذکر نام آنان، سخن به میان آورده )ج

گردند و اقرار به همانا دانیال و یونس علیهما السالم هر دو در زمان رجعت امیرالمؤمین علیه السالم به دنیا باز می?: فرمایدامام صادق علیه السالم می

[23]?.شوندنمایند و همراه آنان هفتاد نفر برانگیخته میصلی اهللا علیه و آله می رسالت پیامبر 
  

م بینکم و امیرالمؤمنین و االئمهیرجع الیک?: فرمایدامام زین العابدین علیه السالم می
[24]

پیامبر شما و امیرالمؤمنین و امامان معصوم علیه السالم به  ؛

   ?ت؟در مورد اینکه اولین فرد رجعت کننده کیس. گرددسوي شما مجدداً باز می

اول من یرجع الی الدنیا الحسین بن علی?: فرمایدامام صادق علیه السالم می
[25]

گردد حسین بن علی علیه السالم ؛ اولین کسی که به دنیا باز می

  ?.است

هاي پیشین رجعت اصحاب براساس این روایات از میان امت. اندهاي گذشته و امت اسالم، خبر دادهاز بازگشت افراد صالح از امتروایاتی که ) د

سلمان فارسی، مقدار، : همچنین از میان اصحاب پیامبر صلی اهللا علیه و آله و ائمه علیهم السالم افرادي مثل. فرعون نام برده شده استکهف و مؤمن آل

.نام برده شده است... لک اشتر، ابو دجانه انصاري، مفضل بن عمر، عبداهللا بن شریک عامري، اسماعیل بن جعفر علیه السالم، حارث، عقیل، جبیر وما
[26]

  

  

[1]
                    64ص 53، جبحاراالنوار. 

[2]
  125، ص 1، جرسائل.

[3]
  آداب سرداب مقدس ، زیارت دوم صاحب األمر علیه السالم: مفاتیح الجنان.

[4]
  .متواتر به روایاتی می گویند که تعداد روایت کنندگان آنها به قدري زیاد است که احتمال اجتماع آنها بر دروغ را غیر ممکن می سازد. 

[5]
            140، ص جعترخادمی شیرازي، .

[6]
                 .145، ص همان 

[7]
  .259بقره، .

[8]
                  .259-257، صص 1ج تفسیر نمونه،ك به . ر.

[9]
  .129و  73، ص 53، جبحاراالنوار. 

[10]
  .نیز بر زنده شدن و بازگشتن به این دنیا داللت دارد 243/و بقره 73/و بقره  259/رهآیات دیگري مانند بق.

[11]
                 .سوره نمل 83ذیل آیه  مجمع البیان،. 

[12]
  .51، ص 53ج بحاراالنوار،. 

[13]
                    .29، ح52، ص 53ج بحار االنوار،. 

[14]
  .، زیارت جامعه کبیرهمفاتیح الجنان. 

[15]
                      .53، ح63، ص 53ج بحاراالنوار،. 

[16]
  .101، ح92، صهمان. 

[17]
                        .1، ح39، ص 53ج بحاراالنوار،. 

[18]
  .19، ح 46ص  همان،. 

[19]
                   .، دعاي عهدمفاتیح الجنانك به . ر. 

20][
  .95، ص 53، جبحاراالنوار. 

[21]
  384، ص5عجل اهللا تعالی فرجه الشریف، ج معجم احادیث االمام المهدي. 

[22]
                                           .89، ص3، جهمان. 

[23]
  .62، ص53، جبحاراالنوار. 

[24]
        .327، ص5، جمعجم احادیث االمام المهدي. 

[25]
  .90، ص5، جبحاراالنوار. 

[26]
  .95علیه السالم، ص چشم اندازي به حکومت حضرت مهدي، 158، ص1، جالشیعۀ والرجعۀ. 
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شناسی مهدویت آسیب

  

هایی روي دهد که مانع رشد و بالندگی آن فرهنگ باشد فرهنگ دینی نیز گاهی به آفتهایی  براي هر فرهنگ و مجموعه معرفتی ممکن است آفت

.و شیوه مقابله با آنهاستها دار شناختن آن آفت عهده ?شناسی دینی آسیب?کند و بحث شود که حرکت رو به کمال آن را کُند میگرفتار می

به ها شود بحث کنیم تا ضمن آشنایی با آسیبهاي فرهنگ ناب مهدوي مطرح میاست در فصل پایانی درباره آن چه به عنوان آسیبمناسب 

  .راههاي خنثی سازي و مقابله با آنها بیندیشیم

صل وجود امام مهدي عجل اهللا هاي فرهنگ مهدویت، مواردي است که غفلت از آنها موجب سستی اعتقاد مردم و به ویژه جوانان نسبت به اآسیب

بنابراین آشنایی با . گرددهاي منحرف میتعالی فرجه الشریف و یا ابعاد مختلف شناخت آن بزرگوار است و گاهی نیز سبب گرایش به افراد یا مجموعه

  .ها، منتظرانِ آن امام بزرگ را از کجروي در اعتقاد و عمل حفظ خواهد کرد این آسیب

  : دهیمهایی جدا از یکدیگر مورد بحث قرار می هاي فرهنگ مهدویت را در عنوانین آسیبما در اینجا مهمتر

  هاي غلطبرداشت

تحلیل نادرست و ناقص از . هاي نادرست از موضوعات این فرهنگ اسالمی استهاي مهم در فرهنگ مهدویت، تفسیرها و برداشتاز آسیب

  .کنیمنمونه از آن را بیان میانجامد که چند روایات به دریافت غیر صحیح می

سبب شده است که بعضی گمان کنند که چون اصالح جهان از فسادها به دست امام عصر عجل اهللا تعالی فرجه  ?انتظار?برداشت غلط از مفهوم . 1

راي نزدیک شدن ظهور امام مهدي عجل نداریم و بلکه ممکن است گفته شود که باي هیچ وظیفهها و ناهنجاريها الشریف خواهد بود ما در برابر تباهی

بیت علیهم السالم این اندیشه نادرست در مقابل دیدگاه قرآن و اهل!! در جامعه اقدام کنیمها و زشتیها اهللا تعالی فرجه الشریف باید براي ترویج بدي

  .دانداست که امر به معروف و نهی از منکر را از وظایف حتمی هر مسلمان می

   :اندوري اسالمی حضرت امام خمینی رحمه اهللا علیه در نقد این دیدگاه فرمودهبنیانگذار جمه

این که . توانیممنتهی ما نمی. و جورها را از عالم برداریم تکلیف شرعی ماستها رسید و قدرت داشتیم باید برویم تمام ظلمما اگر دستمان می?

کند از عدالت؛ نه شما دست بردارید از این تکلیفتان، نه این که عالم را پر می) الشریف امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه (هست این است که حضرت 

[1]?.شما دیگر تکلیف ندارید
  

  : اندایشان همچنین در ادامه بیانات خود فرموده

ما بر خالف آیات شریفه قرآن دست از نهی از منکر برداریم؟ دست از امر به معروف برداریم و توسعه بدهیم گناهان را براي این که حضرت ) آیا(?

[2]?!بیایند؟
  

  .درباره معنی صحیح انتظار سخن گفتیم ?انتظار?که ما در ابتداي بحث الزم به ذکر است 

اند که هر قیامی قبل از قیام امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف محکوم و مردود است بعضی افراد از ظاهر برخی از روایات اینگونه برداشت کرده. 2

  .اندکه قیامی بر ضد طاغوت و استکبار و در جهت برقراري احکام الهی بوده است موضع نادرستی گرفته بنابراین در برابر قیام و انقالب شکوهمند اسالمی ایران

شکیل حکومت در پاسخ باید گفت که اجراي بسیاري از احکام اسالمی مانند اقامه حدود و قصاص و نیز جهاد با دشمنان و مبارزه فراگیر با فساد جز با ت

هاي تالش براي برقراري نظام اسالمی کاري پسندیده و مورد قبول است و نهی از قیام در بعضی از روایات به معنی شرکت در قیام اسالمی ممکن نیست، بنابراین

گردد، هایی که به عنوان قیام مهدوي شروع می  گیرد و یا حرکتهاي الزم انجام میهایی که بدون توجه به شرایط و زمینه  باطل که انگیزه الهی ندارد و یا قیام

.نه اینکه هر انقالب و حرکتی که در مسیر اصالح جامعه است مردود شمرده شود. باشدمی
[3]

  

  .آمیز از امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف است هاي غلط در فرهنگ مهدویت، نشان دادن چهره خشونتیکی دیگر از برداشت. 3

اندازد و بسیاري را اندیشند امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف با شمشیر عدالت، دریایی از خون به راه میبر خالف تصور بعضی افراد که می

ست و مانند پیامبر بزرگوار اسالم صلی اهللا علیه و آله ابتدا همگان را با دهد؛ امام عصر علیه السالم مظهر رأفت و رحمت پروردگار ااز دم تیغ عبور می
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بنابراین امام علیه السالم تنها با . پیوندنددهند و به او میخواند و اکثر مردم دعوت آن حضرت را پاسخ میبیان روشن و دالئل آشکار به اسالم و قرآن می

  .کندفهمند با سالح برخورد میزنند و جز زبان شمشیر نمیاز میمخالفان سرسخت که آگاهانه از پذیرفتن حق سرب

  استعجال ظهور

استعجال به معنی عجله کردن و خواستن چیزي قبل از رسیدن وقت آن و . هاي جدي در فرهنگ مهدویت، استعجال ظهور استیکی دیگر از آسیب

دهند و بدون س و کم ظرفیت بودن، متانت و سکون و آرامش خود را از دست میهاي عجول به خاطر ضعف نفانسان. هاي الزم براي آنستتحقّق زمینه

  .هستندها در نظر گرفتن شرایط، خواهان تحقّق پدیده

ار ظهور در فرهنگ ناب مهدویت و در برخورد با مسئله انتظار امام غایب، انسانِ منتظر، پیوسته در طلب ظهور است و با تمام وجود و اشتیاق خواست

کند و هر چه غیبت به درازا کشد و انتظار، طوالنی شود، باز هم صبر و شکیبایی را از کف کند ولی هرگز عجله نمیبراي تعجیل امر فرج دعا می است و

هاي الزم زمینهدهد و براي تحقّق همه دهد بلکه علیرغم شوق فراوان به ظهور، در برابر اراده پروردگار و خواست او کمال تسلیم را از خود نشان مینمی

  .کندکوشد و بردباري میبراي ظهور می

  : عبدالرحمن بن کثیر گوید

شود؟ به من خبر دهید این امري که در انتظارش هستیم کی واقع می! قربانت گردم: خدمت امام صادق نشسته بودم که مهرم داخل شد و عرض کرد?

[4]?.ند شتاب کنندگان و نجات یافتند تسلیم شدگاندروغ گفتند وقت گذاران و هالك شد! اي مهرم: امام فرمود
  

ود؛ آرامش و شنهی از عجله و شتاب زدگی در امر ظهور به آن جهت است که به دنبال عجله، روحیه یأس و نومیدي در انسانِ منتظر، پیدا می

گردد و این بیماري را به قرار می گردد و از تأخیر ظهور بیمندي و شکایت تبدیل می دهد و حالت تسلیم او به حالت گلهصبوري را از دست می

  .شوددهد و گاهی به خاطر استعجال ظهور به حالت انکار وجود امام، گرفتار میدیگران نیز سرایت می

باید پس از تحقق همه شرایط و ها هاي الهی است و مانند همه سنتداند ظهور از سنتجال ظهور آن است که نمیگفتنی است که منشأ استع

  .کندها، انجام گیرد و بنابراین براي وقوع آن عجله می زمینه

  تعیین زمان ظهور

حالی که زمان ظهور بر مردم مخفی است و در روایات در . هاي فرهنگ مهدویت آن است که بعضی به دنبال تعیین زمان براي ظهور هستنداز آسیب

  .اندپیشوایان دینی از تعیین وقت براي ظهور به شدت نهی شده است و وقت گذاران دروغگو شمرده شده

  :است؟ حضرت فرمود) معینی(از امام باقر علیه السالم سؤال شد، آیا براي ظهور وقت 

[5]?.و دو بار این جمله را تکرار کرد. گویندمی کنند دروغآنها که براي ظهور تعیین وقت می?
  

است که این وعدهکنند که کمترین اثر آن احساس یأس و ناامیدي براي کسانی با این حال بعضی آگاهانه یا ناآگاهانه براي ظهور تعیین وقت می

  .انداند ولی خالف آن را مشاهده کردههاي دروغین را باور کرده

  .بنابراین منتظرانِ واقعی باید خود را از دام شیادان و نیز نادانان حفظ کنند و درباره زمان ظهور، تنها منتظر اراده پروردگار باشند

  تطبیق عالئم ظهور بر مصادیق خاص

روشن نیست و این ها هایی براي ظهور امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف بیان شده است اما کیفیت دقیق و خصوصیات آن  در روایات فراوان نشانه

آیند و هاي موجود بر میو تفسیرهاي شخصی و احتمالی گردیده است و هر از چند گاهی بعضی در پی تطبیق عالئم ظهور بر پدیدهها بستري براي تحلیل

  .دهندخبر از نزدیکی ظهور و احتمال قریب الوقوع بودن آن می بدینوسیله

براي مثال وقتی شخصیت سفیانی به فردي خاص . انجامدهاي فرهنگ مهدویت است که گاهی به یأس و ناامیدي از ظهور میاین جریان نیز از آسیب

دلیل مطرح گردد و به دنبال آن بشارت ظهور در زمانی بسیار نزدیک، به همگان داده  هاي بیکه در فالن منطقه است تفسیر شود و درباره دجال، تحلیل

www.Parsbook.Org

www.Parsbook.Org

http://shamimentezar.persiangig.com/document/negin afarinesh/n13.htm#_ftnref34


  www.jondabeh.ir                                                                                                       نگین آفرینش                                           

٨٣

شوند و در اعتقادات صحیح خود دچار تزلزل و به انحراف و اشتباه گرفتار میاي شود و پس از طی شدن سالیانی، امام علیه السالم ظهور نکند، عده

  .گردندتردید می

  طرح مباحث غیرضروري

شود و نقش اساسی در جهت آگاهی بخشی به شیعیان دارد و ناب مهدوي معارف فراوانی است که پرداختن به آنها یک ضرورت شمرده میدر فرهنگ 

  .براي ترسیم نحوه عملکرد آنها در زمان غیبت بسیار مهم است

آورند که هیچ ضرورتی براي طرح آنها ی روي میهای به بحثها و نشریات و حتی کنفرانسها در قالب گفتار و مقالهها گاهی افراد و مجموعه

  .گرددو سؤاالت انحرافی در ذهن و اندیشه منتظران میها شود و بلکه گاهی سبب ایجاد شبههاحساس نمی

ناگواري دارد و و ترغیب و تشویق فراوان و به شکل افراطی نسبت به این موضوع، پیامدهاي  ?مالقات با امام زمان?براي نمونه پرداختن به بحث 

در حالی که آنچه در روایات بر آن تأکید شده است، حرکت در جهت رضایت . گرددسبب ناامیدي و گاهی انکار امام عجل اهللا تعالی فرجه الشریف می

یف منتظران، در عصر امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف و پیروي از آن حضرت در گفتار و کردار است و بنابراین آنچه مهم است تبیین وظا

  .غیبت امام است تا اگر توفیق مالقات با امام دست داد، در حالت رضایتمندي آن بزرگوار باشد

هاي غیر هاي بحثپرداختن به مباحثی از قبیل ازدواج حضرت و یا وجود فرزند براي آن بزرگوار و یا محل زندگی حضرت و مانند آن نیز از نمونه

هاي ظهور نیز بر بحث عالئم به همین دلیل گفتگو درباره شرایط و زمینه. ي خود را به مباحث کاربردي و تأثیرگذار بدهدضروري است که بجاست جا

  .کندظهور مقدم است زیرا آشنایی با شرایط ظهور، مشتاقان امام را به حرکت در راستاي تحقق آن شرایط ترغیب می

مقصود این است که در هنگام گفتگو درباره یک موضوع مجموعه . نگري الزم است ، جامعاین نکته نیز مهم است که در طرح مباحث مهدویت

هاي نادرستی از گاهی بعضی افراد با مطالعه برخی از روایات و بدون در نظر گرفتن روایات دیگر، تحلیل. معارف مهدویت مورد مطالعه قرار گیرد

وایاتی که از جنگ طوالنی و خونریزي فراوان خبر داده است، چهره بسیار خشنی از امام غایب براي مثال با مالحظه ر. کنندجریان مهدویت بیان می

هاي محبت و مهربانی امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف را بیان کرده است و سیره و اخالق او را کنند و از روایات دیگر که جلوهترسیم می

بدیهی است که دقّت در هر دو دسته روایات، . مانندم اسالم صلی اهللا علیه و آله معرفی کرده است، غافل میهمانند خلق و خوي جد گرامیش پیامبر مکرّ

هاي حق طلب ـ چه رسد به شیعیان و دوستداران آن بزرگوار ـ با دریایی از مهربانی و کند که برخورد امام علیه السالم با همه انساناین حقیقت را بیان می

  .خواهد بود و شمشیر انتقام آن ذخیره الهی تنها بر گرده ستمگران و پیروان آنها فرود خواهد آمدصفا و صمیمیت 

خواهد و آنها که چنین صالحیتی ندارند نباید به این میدان وارد شوند و ورود آنها بنابراین گفتگو درباره موضوع مهدویت صالحیت علمی کافی می

  .ن ناپذیري به فرهنگ مهدویت وارد کندهاي جبراتواند آسیببه این عرصه می

  مدعیان دروغین

در طول سالیان غیبت امام مهدي عجل اهللا تعالی فرجه . هاي معارف مهدویت، ظهور مدعیان دروغین در این جریان مقدس استیکی دیگر از آسیب

  .اندوي آن بزرگوار، به مقام نیابت خاص رسیدهاند که با آن حضرت، ارتباط خاص دارند و یا از سالشریف افرادي به دروغ ادعا کرده

  : اندامام زمان عجل اهللا تعالی فرجه الشریف در آخرین نامه خود به نایب چهارم، تصریح فرموده

ه نکن که غیبت کامل فرا رسید تو تا شش روز دیگر از دنیا خواهی رفت، کارهایت را سامان ده و درباره جانشینی از خود، به هیچ کس وصیت?

ادعاي ) آسمانی(آگاه باشید که هر کس قبل از خروج سفیانی و صیحه . کنندمی) و ارتباط با من(و در آینده بعضی از شیعیان من ادعاي مشاهده ... است

[6]?.مشاهده کند دروغگو است
  

طلبان و دنیا  با این بیان روشن، هر شیعه آگاهی وظیفه دارد، مدعیان ارتباط و نیابت خاص را تکذیب کند و راه نفوذ و سودجوئی این فرصت

  .خواهان را ببندد
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اند انحرافی را بنیان نهادهاي فرقهاند و در پی این ادعاي باطل، مکتب و بعضی از این دروغگویان پا را فراتر نهاده و پس از ادعاي نیابت، مدعی مهدویت شده

اند  و زمینه انحراف اعتقادي عده بسیاري را فراهم کرده
[7]

شود که بسیاري از آنها با پشتیبانی و حمایت استعمار به وشن میکه با مطالعه تاریخچه این گروهها ر 

  .اندوجود آمده و به حیات خود ادامه داده

هاي منحرف و پیوستن و اعتماد کردن افراد به مدعیان مهدویت یا نیابت، در جهل و نادانی آنها ریشه ها و گروهگیري فرقه روشن است که شکل

امام علیه السالم بدون معرفت و آگاهی کافی نسبت به آن حضرت و غفلت از وجود شیادان در این عرصه، زمینه ساز ارتباط شوق فراوان به دیدار . دارد

  .گرددبا مدعیان دروغین می

د شیعه در مسیر بنابراین شیعیان منتظر باید با آگاهی کافی از معارف ناب مهدویت خود را از دام نیرنگ بازان حفظ کنند و با پیروي از علماي متعه

  .روشن مکتب گام بردارند

  

  .196، ص 20، ج صحیفه نور. [1]

  .همان. [2]

  .مراجعه شود 300تا  254، ص ?ابراهیم امینى?نوشته  ?دادگستر جهان?براى اطالع بیشتر درباره این موضوع به کتاب . [3]

  .191، ص 2ج  کافى،. [4]

  .426، ص 411، ح الغیبۀ طوسى. [5]

فرموده  ;ر، چنانکه عالمه مجلسیهمان نیابت است نه صرف دیدا ?مشاهده?، توضیح اینکه مقصود از 294، ص 45، ح 45، باب2، جالدین کمال. [6]

  .است

مطرح کرد و پس یه السالم را ، ابتدا ادعاى نیابت امام مهدى عل?على محمد شیرازي?هاى منحرف، فرقه بابیت است که رهبر آن  یکى از این فرقه. [7]

  .ي بهائیت گردیدي ضالهگیرى فرقه و این فرقه منحرف زمینه شکل! از آن مدعى شد که همان مهدى موعود است و در نهایت ادعاى پیامبرى هم کرد
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